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Atsistatydino Dr. Grinius? WASHINGTON, sausio 16 (Elta). — Nepatikrintomis dar žiniomis atsistaty
dinęs Lietuvos ministerių pirmininkas Dr. Grinius. 

-

Prancija Trukšmauja Prieš 
Amerika 

Belgai Eina Išvien su Prancūzais 

APE AIRIJOS MAŽINIMĄ NĖRA KALBOS 

MAŽAI BALSAVO LENKU VOKIETIJA IŠMOKĖJO 31 
RINKIMUOSE VILNIUJE. 

' PARYŽIUS, sausio 19. —I kad ta rezoliucija daugiausia 
Prancūzai pakelia smarkią ka- patkreipta prieš ją.* 
mpaniją prieš Angliją ir prieš 
Suv. Valstijas. 

Prancūzų laikraščiai kar-

Tad prancūzų .laikraščiai 
ima akėti Ameriką. Sako, 
Prancija užlaiko skaitlingą 

čiais žodžiais atsiliepia apie j armiją, nes negauna nei nuo 
Ameriką, kuri atsisako garan-Į Anglijos, nei nuo Amerikos 
tuoti Pranciiai apsaugą nuo "garantuojamos apsaugos. 
vokiečiu ir, be to, vis drąsiau • ~ . , 

, « ... , ! 1 luo germu! 
ima kalbėti apie skolas. ,* 

Prancūzai nepatenkinti An-[ Auguste Gouvain laikrašty 
glija už tai, kad šios premie- fJournal des Debats rašo, kad j 
ras Lloyd George sumanęs > į Prancija negali gauti iš-Į 
paskelbti Vokietijos karo sko
loms moratoriumą. 

Armijų klausimas. 

WASHINGTON„ 1, 14 d. 
(Elta) . — Vilniaus srityj Lin
kmenų valsčiuje iš keturių 
taikstančių rinkikų balsavo 
Vilniaus Seimo rinkimuose 
tiktai šimtas septyniosdešhnts. 
Panašia proporcija balsavo vi
sam Švenčionių apskrity. Mar
cinkonių valsčiaus, Lydos ap
skrities nieks nebalsavo. Žmo
nių ūpas buvo lattai nervingas. 
Daugelyje vietų lenkų agentai 
bijoję pasirodyti miniose. 

* 
— ' - \ 

POINCARE NORI KONFE
RENCIJOS. 

VYRIAUSYBĖ ĮSIMAIŠYS 
STREIKAN. 

PARYŽIUS, sausio 19. -
Vokietijas v^riausybo vakar 
išmokėjo 31 nrilioną auksinių 
markių karo kontribucijos. 
Tiek pat mokės kas dešimtoji 
diena, kaip ilgai nebus nusta
tytos kitokios mokėjimo sąly
gos. 

BOLŠEVIKAI SPAUDŽIA 
; SUOMIJĄ. 

MASKVA, sausio 19. — Ru-
- » 

sijos bolševitaą valdžia Suomi
j a i pasiuntė naują notą Kare
lijos klausime. •, 

Suomija buvo pasiųlusi, kad 
LLoy<r~ Georgę mielai sutinka. į Karelijos klausimas butų pa-

j'vestas spręsti Tautų Sąjun-
LONDONAS, sausio 19. — įgai. 

tikimų sąjungininku, tai ve r- [Prancijos pfemaeras Poincare f Bolševikai griežtai su tuomi 
čiau prancūzams vieniems g>'- (Pasiuntė premjerui Lloyd Ge-[nesutinka. Sako, jie nenori, 

Jventi ir patiems saugoti ir o r £ e pareiškimą, kuriame sa-jkad kas trečias maišytusi tar-
[ apdrausti savo reikalus. koma, jog Prancija norinti o-fpe Rusijos i j Suomijos. 

WASHINGTON, sausio 19, 
— Pranešta, kad galvijų sker
dyklų darbininkų streikan įsi
maišys vyriausybė. Darbo de
partamentas abiem pusėm pa-
siųlys savo tarpininkystę 

DELEGACIJA IŠ SUOMIŲ | ROKIŠKIS. 1922, sausio 
GRYŽTA. )9 d. prie Rokiškio gimnazijos 

prasideda tretieji metiniai mo-
EISINKAI. (Elta). Gruo

džio 19 d. Suomių parlamentas 
kytojams kursai. Į kursus pri
imami vyrai ir mergaitės, ne' 

skerdyklų bendrovės7 nesutiko. 
"Nežinia tad kaip bus dabar 

KINIJOJE. 

Nepatenkinti Amerika, nesNJ Belgų spauda prancūzams j*"icialiai pasitarti apie pran- '* Bolševikai reikalauja Kare 
S. Valstijų senatorius McCor*-
mick senatan indavė rezoliuci
ją, idant valstybės departa- 'McCormicko rezoliucija taipat 
mentas senatui pristatytų vi-(atkreipta ir prieš pačią Belgi-
sas smulkmenas apie Santar- ją. 
vės skolas Amerikai ir 

toje kampanijoje pritaria. I r fruąj-anglų ^ u n g ą , kuri pa-
dar priduria, kad, girdi, f a ^ ^ t ų Prancijos apsaugą. 

Premieras Poincare pažymi, 
kad pirmiau tuomi klausimu 
pasikalbėjimai buvę privatį- Į 

Ii jos sukilėliu**, inėjusius S.uo 
nujos teritonjon, kuoveikiau 
nuginkluoti ir tuos ginklus pri

s t a ty t i bolšeyįkms. 

, .skėlė mušu St.. Seimo delega-1mažiau kaip 17 metų amžiaus. 
Pirmiau Darbo departamen-jcijai pusryčius, po to delegaci-1 Stojant į kursus reikalingas 

tas siųlėsi tarpininkauti. Bet! ja aplankė 'parlamentą posė-l ' t r iJu klasįų gimnazijos bei vi-
džių metu, kur ji buvo gražiai į dutiniosios mokyklos pažymė-
pasveikinta. Nuo 4 — 6 vai. | Jimas>* neturintiems pažymėji-
musų atstovas Suomiams p.įm u> l a i k o i š t o P a t i e s k m o 

S. V. UŽ ATVIRAS DURIS j Zeinius pakvietė delegacijąar-1 egzaminus, išskyrus svetimas 
" • • • * • ' batai drauge su parlamento t

k a l b a s * Mokslas kursuose ne-
nariais, visais ministeriais fr^kamas, be to, neturinti* 
Pabaltjurio ir Skandinavijos * * kmsų v e d ė j o v a r d » ^ b P 
Santarvės valstybių atstovais. Ji gauna stipendijas. " L - v a " 

Gruodžio 20 d. buvo priėmimas QAV(> FORMALI PAKVIE-
pas prezidentą ir pas užsienio. TTMA 
reikalų ministeri. Gruodžio 21! 
d. delegacija parlamento narių- W A S H I N G T O N , sausio 19. 
lydima, patenkinta &vo kel io-1_ S u v Valstijų vyriausybė 

Tas japonams labai nepa
tinka. / 

kiek 
kuri Europos valstybė užlaiko j 
armijos 

Vokiečiai džiaugiasi. 
Tik vienų vokiečių spauda 

niai. 

Premieras Lloyd George at-
Suomija atlygintų- už padary
tus nuostolius Karelijoje su

sakė, kad jis visuomet s^itin- j?kilin*ų laikais, tarytum, Šuo

li WASHINGTON, sausio 19. 
Nusiginklavimo konferencijos1 

abelnasis koVnitetas tariasi a-
pie ' " a tv i r a s dur is ' ' Kinijo
je ir mėgins baigti ginčus 
'Shantungo klausime. 9 

"Atvirų dur ių" klausimas 
japonams delegatams nepatin
ka. Japonai sutinka principe. 
Bet Suv. Valstijos kitaip žiu
ri j tą klausimą ir komitetui 

Pagaliau, reikalauja, kad [ t e i k i a d a l i n g ų nurodymų. 
1 Su Shantungo klausįmu sun-

Suv. Valstijų senatas sena-1 reiškia daug džiaugsmo iš t o , ^ a s u p r a n c u Z ų norais. Tad 'mija tuos sukilimus butų ve 
toriaus McCormicko rezoliuci- j pakeliamo trukšmo. Vokiečiai 
ją priėmė. Ta Vezoliucija a t - | sako, kad Amerika nors kartą 
kreipta prieš tas Europos vai- 'pakįla prieš prancūzų milita- \ 
stybes, kurios sakosi neišga-1 rizmą. 
linčios mokėti nei nuošimčiui' Prancijos armijos tikraąis 
už skolas, bet užlaikančios m - > a l v a šiandie skaitosi gen. 
žinia kokiems galams skaitliu-' Buat. 
gas armijas. 

gal tuomi klausimu įvyljs ko-
kia-nors konferencija. 

PRANCIJA SEKSIANTI S.V, 

PARYŽIUS, sausio 19. įk 
Jis yra generalio šta- f P r a n c i j o s vyriausybė gavo pa-

!bo viršininkas. Naujas k a r o ^ ^ e k o n o m i n ė n k o n f e . 
F . , . , jministeris Maginot fireneroią r r e n c i j o n m i e s t e G e n o a > įfa 
ti, kepure dega. :Buat nori pamainyti marša lu ; j a . 

Kadangi Prancija šiandie 'Petain. Gi pastarasis visais Į Kalbama, kad Prancija pa
žengia militaristiniais keliais, laikais stovi už skaitlingą pra- riauksianti, kaip į tą konferen-
ir užlaiko miliomnę armiją,' neuzų armiją. J is visuomet c i j a a t s inešianti Suv. Valstijų 
bet Amerikai už skolas nemo- nori padidinti prancūzų armi- yyTmxl3yh^ T a i g į t u o k l a u g i _ 
ka.nei nuošimčių, tad ji mato, ' ją jirodveidžiais kareiviais. ^ s e k s i a n t i S u v # Valstijas. 

IUS1. 

SAKO, BOLŠEVIKAI PRI
PAŽINĘ SENAS RUSIJOS 
< SKOLAS. 

kiai einasi. Japonija nenori 
nusileisti, nors gana aiškiai 
kitų valstybių delegatų yra 
verčiami. 

nes vaisiais, išvažiavo Lietu- gavo formalį pakvietimą eko-
von. Visa spauda plačiai ir pa-xnonunėn konferencijon mieste 
lankiai aprašo delegacijos at- G-enoa p į r m o m i s kovo dieno-
silankymą, duodama jau d i d e - ' ^ g 
lės reikšmės. 

NUGRIOVĖ RAUDONDVA 
RIO PILĮ. 

ANGI.Ų VALDYTOJAS AP-
LEIDO AIRIJĄ. 

RAUDONDVARIS. Rau-! 
DUBLINAS, sausio 19. — 

Airijos vice-karalius, vice-gra-

1,000 NAMŲ SUDEGĖ. 

Praneša angį. laikr. korespon
dentas. 

AR LENINAS KELIAUS 6EN0A KONFERENCIJON 

k 

MASKVA, saus. 19. -~- Bol-] gerinti ekonominės padėties, 
ševikų valdžia čia oficialiai j" Amerika turėtų but- tas ra-
paskelbė, kad Genoa konferen- 'tas, aplink kurį suktųsi visi 
cijon bolševikų delegacijos ekonominiai reikalai. Be to 
priešaky bus arba patsai Le- -rato nieko nebus, 
ninas arba komisaras Chiche 

prisiųstas Italijos vyriausybės 
oficialis pakvietimas Genoa 
"konferencijon^ pilnai patenki
na bolševikų valdžią. 

"Mes pripažinome senąsias 
caristų skolas," sako Litvinov, 
" i r mes mielai sutinkame per-
traukti savo propaganda Tai-

LONDONAS, sausio 19. — &i tuomi žvilgsniu mes spar-
Laikraščio "Westminster Ga- f& a u pažangiuojame už kitas 

ABISINIJOJE SIAUČIA 
VERGIJA. 

MASKVA, saus. 19. - Ma- l0O° ^ u ^ n e t e k o pastoge 
xim Litvinov sako, kad jam M a t e r i a f i a i mosteliai siek 

MANILA, Philipinai, sausio 
19. — Užvakar čia siautė bai
sus gaisras vargdienių apgy
ventame priemiesty. 

1,000 namų sudegjė. Apie 5,-
togės^. 
siekia 

500,000 dolerių. 

nan. 

MEKSIKA NAIKINA PAS 
PORTUS. 

oficialio pranešimo, 

S. V. užburtas klausimas. 

Toliau Trotzky atranda, kad 
rinas. 

Anot 
delegacijon ineiną: komercijos Suv. Valstijos atsinešime į 
komisaras Krassin; Ukrainos Rusiją atrodo kaipir užburtas 
sovietų prezidentas Rakovsky; į ratas. 
bolševikų atstovybių užsieniuo f Suv. Valstijos šelpia Rusi-
se viršininkas Litvinov; Jof- uja- UI tai bolševikų valdžia 
fe; Narimonov, Shlapnikov; yra dėkinga. Bet Suv. Valsti-

zet te" korespondentas iš* Abi
sinijos rašo, kad tenai kuopil-
niausiai praktikuojama biauri 

šalis. 
"Mes ypatingai sveikiname 

pripažinimą teisės kiekvienai 
žmonių vergija. Net Anglijos galiai turėti nuosavą valdymo į 
pasiuntinybės vajdininkai pa-'sistemą; I r todėl buvusioji' 

NOGALES, Ariz., saus. 19. 
—Pranešta, kad Meksikos val
džia panaikina p a r ė d y m ą , 
idant amerikonai, gyveną Mek
sikoje, turėtų pasportus. 

Gal paskui ir kitiems bus 
panaikinti pasportai. 

STREIKLAUŽIS NULIN-
ČIUOTAS. 

dondvario (netoli Kauno) gra-, . f a g F i t z a l a i l ) įškeliavo Loildo 
f o Tiškevičiaus dvaro savinin-' 
ko įsakymu nugriauta senieji 
rūmai, kurie ypač buvo gra
žus savo stiliumi. Šmonės ar
dydami dirbo daugiau dviejų 
savaičių. Išardytų namų me
džiaga stovi didelėmis eilėmis. 
Kalbama, kad grafas mano iš 

NUUNCIUOTAS JUODU
KAS. 

MAYO, Fla., sausio 19. — 
Gauja žmonių čia nuo polici
jos atėmė vieną juoduką, ku-

tos medžiagos pastatyti ir p* fa hmQ įn t ar iamas vieno bal-
taisyti senąjį šeimyninį mau-
zolėjų. 

" •* 

Raudondvario bažnyčia, ku
ri buvo rusų pradžioje karo 
valdžios įsakymu sugriauta, 
dar nepataisyta ir žmonės inel 
džiasi grafo atiduotame jiems 
arklių tvarte, kuris vis dėlto 
labai švariai ir gražiai įtaisy
tas. 

to žmogaus nužudyme, ir nu-
linciavo. 

KETURI SUIMTI. 

Sapronov ir Vorovsky. 

Bijosi nepavykimo. 

jų vyriausybės į Rusiją atsi

laiką vergus. 
Anot korespondento, šiandie 

Abisinijoje yra daugiau vergų 
negu laisvų žmonių. 

Kas-nors turi but daroma su 
Abisinija del tos vergijos. 

OKLAHOMA ClTY,.Okla., 
Cannes konferencija, kuri pri- f 
"pažino tą principą, užsitarnau- ' s a u s i o 1 9 ' ~ V i e t o s skerdyk 

l'nešimas, tai tik viena mįslis. 
Bolševikai su pasiilgimu lau 

Karo komisaras T r o t z k y kia, kuomet Suv. Valstijos at
spėja, jog ta rengiama ekono- įmainys savo nusistatymą į 
minė konferencija bus nepa- "bolševistinę Rusiją, 
vykusi, taigi, neduos geistinų 

PATVARKYTI SKOLAS; 
PASKUI BONUSAI. 

- m 

pasekmių. Sakosi jis taip nu-
jaučiąs. 

,Tuo labiau neturės pavyki-
mo, sako jis, kuomet nuo da-

2,250 MOPLAHŲ NUŽU
DYTA. 

- WASHINGTON, sausio 19. 
—Republikonai senatoriai nu
sprendė pirmiau patvarkyti 
Europos valstybių skolas, pri
gulinčias Suv. Valstijoms ir 
paskui pasidarbuoti karo Ve
teranams bonusų klausime. 

Taigi kareiviams skiriamus 

ja pagarbą. 
"Mūsų šiandieninė valdymo 

sistema Rusijoje nėra komuni
stinė. Bet j i toli skirtinga 
nuo kapitalistinės sistemos. 

lose streiko metu dirbo juoda
kis Jake Brook. Aną vakarą 
} jo namus įsiveržė gauja vy-, 
rų, jį išvežė už miesto ir pa- j Tokioj įstaigoj, kaip suėmi-

MARIAMPOLĖ. Mariam-
polės suėmimo komitete daž
nai atsitinka klaida. Nenorė-
'čiau7 įtarti tokią įstaigą juo
duos darbus, bet su tiesa pra
silenkti taipat nenorėčiau. 

Dažnai pasitaiko, kad pa
sverti namie grudai sutinka 
su komiteto svarstyklėmis, bet 
kvitas dažnai neatatinka svo
riui. 

Policija suėmė keturis inta-
riamus galvažudžius, kurie 
buk aną dieną pašovę ir apip
lėšę Citizens' Trust and Sa-
vings bankos du pasiuntėju. 

Areštuotų pavardės nesako
mos. 

TERORIZUOJAMI ŽMONĖS. 

ne-
f y korė. 

ANGLIJOJE RINKIMAI A 
TIDEDAMI. 

_ _ _ _ ^ ^ _ _ ^ . CHIGAGO. — Šiandie 
fmo komitetas, pritiktų d a b o t i ' „ „ . , _ „ ^nc,. - i- i„,f e„:A ' J * ^ pastovas oras; gali but snie-

Kas mielą naktį automobi
liniai plėšikai terorizuoja jei 
ne vieną, tai kitą miesto dalį. 

Užpuldinėjami praeiviai, o-
fisai ir krautuvės. Policija 
pasirodo tiesiog bejėgė. 

O R A S 

.tvarkos ir teisybės, bet neda-
TAI BENT MAJORAS! [ryti panašois klaidos, kad ne-

duotų progos liesti valdžios 
MAGNETIC SPRI&G, O.,'įstaigų. " L - v a " 

go; šalčiau. 
-^rr-

LONDONAS, sausio 19. 

DELHI, Indija, saus. 19.— 
lyvavimo konferencijoje atsi- Anglų valdžia paskelbė, kad 
sakys Suv. Valstijos. Be A--iki šiolei Indijoje nužudyta 2,-|t>oirasus norima padengti nuo-
merikos kadangi negalima pa- J500 moplahų sukilėlių. šimčiais už skolas. 

turėjo įvykti vasary. Bet 
pranešta, kad atidedami iki 

|"balandžio ar dar vėliau. Rin
kimams,' sakoma, pakenkė ne

pavykusi vyriausios tarybos 
konferencija mieste Cannes. 

PLATINKITE "DRAUGĄ;" 

-sausio 18. — Čia majoro vie- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ŠIAULIAI. Paskiausiu lai-
Mary McFadden, 80 met̂ ų. Pa- j ku iš Vokietijos pradėjo va-

GeneraUai Anglijoje rinkimai .*« ™ piliečių išrinkta Mrs. | 

skelbė tokį savo valdymo nu
sistatymą : 

Vesti kovą prieš vyrus, mo
terų užkabinėto jus ; įvykinti 
"cur few" įstatymą, vykinti 
prohibiciją ir būti santaikoje 
'su miestelio tar /ba. 

žiuoti į Šiaulius įvairių pro
fesijų darbininkai, kaip antai: 
staliai, mūrininkai ir tt. ku
rie čia į r apima įvairius dar
bus, atmesdami nuo jų vietos 
darbininkus, kuo šie labai pik
tinas. 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, 

mainant nemažiau 25,000 dol. 
sausoi 18 d. buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.22 
Prancijos 100 frankų 7.55 
Italijos 100 lirų 4.33 
Vokietijos 100 auksinų .53 
Lietuvos 100 auksinų .53 
Lenkų 100 markių .03 

http://Roo.sc
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LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAfiTIS 

"DRAUGAS" 
Eina k#«MT̂ "% išskyrus nedėldlenius 

PRENUMERATOS KAINA: 
Metams $ * 0 0 

Pusei Me*« *S.O© 
Prenumeratos mokasi iškalno. Lai

kas skaitosi nuo uisiraSymo dienos 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir seinas adresas. Pinigai geriausia 
siųsti iSperkant krasoje ar esprese 
"Money Order" arba įdedant pini
gus į registruota laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
2334 So. Oakley Ave., Chicago. 

TeL Roosevelt 7791 
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KATALIKIŲ MOTERĮĮ 
KONGRESAS. 

Šį gegužio mėn, Romoje. 

Eucharistinio kongreso nietu, 
kurs šįmet bus laikomas geg> 
mėn. Komoje, tarptautinė ka
talikių Moterų Sąjunga, prie 
kurios priklauso tautinės ir 
katalikiškos viso pasaulio mo
terų organizacijos, turės mo
terų kongresą nuo 19 ligi 24 
geg. d. 

Kadangį Lietuvos respubli
ka ir jos politinės, ekonomi
nės, kultūrinės bei soeialės or
ganizacijos jau stoja į interna-
cionalės plotmės veikimą, bu
tų labai nuoseklu, kad ir Am. 
L. K. Moterų Sąjunga, nuo 
jų neatsiliktų. 

Dalyvavimas internaciona-
liuose kongresuose duoda pro-

LENUI VISUR VIENODI. , * ™ 2ZJT+ 
Ne vieni lietuviai atsiliepia 

į pasaulį su nusiskundimais a-
pie lenkų žiaurybes Vilniuje 
ir kituose Lietuvos plotuose. 
Lenkų žiaurumais nusiskun
džia ir kitos tautos. Lenkai 
visur vienodi. Visur jie pasi
rodo tame pat kailyje. Kur tik 
jie įkelia koją, tenai tuojaus 
prasideda lenkinimo darbas. 
Visur skiepijama ypatingoji 
jų "polska wiara". 

Jau minėjome, kaip lenkai 
kraujuose paplukusią laiko 
Rytų Galiciją, rusinu šalį. 

Tas pat yra Aukštojoj Si
lezijoj. 

Tos Vokietijos provincijos 
pripažintoj lenkams daly gy
vena nemaža vokiečių. Šian
die tie žmonės eina pragari
nius persekiojimus, kuriuos 
taiso Varšavos imperialistai. 

Kituomet Poznaniaus lenkus 
žiauriai persekiojo Vokietijos 
kaizerio valdžia. Tad šiandie 
lenkai už tai atsimoka vokie
čiams, kurie juk nieko bendra 
neturėjo su buvusiąją kazierio 
valdžia. Tik tiek, kad jie buvo 
Vokietijos valdiniai, taip kaip 
ir patys lenkai. 

Vokiečių laikraščiai paduo
da žinių, kas šiandie darosi 
pietinėj Aukštosios Silezijos 
daly. 

Lenkai tūkstančius vokie
čių, kaip vyrų, taip moterų, 

mokės barbarams. Ateis len
kams teismo diena. Ir tuomet 
tegul jie nelauks pasigailėji
mo. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
BENDROS VALSTYBINĖS 

DARBUOTĖS. 

I 

gos Europai ir Amerikai ar
čiau susipažinti su mūsų tau- >»™ pašalina iš ūkių ir liepia 
to s siekimais, stiprina mūsųj kraustytis Vokietijon. Taigi, 
padėtį kiekvienu žvilgsniu. ; atimama nuo jų namai ir u-

Girdėjome, kad kaikurios kiai. Nepaklusnieji lenkų no-
Sąjungietės žada sumegsti rams vokiečiai torturuojami ir 
ankštesnių ryšių su motery žudomi. Nužudytų' žmonių la-
darbuote Lietuvoje ir šį pa- vonai verčiami į upes ir eže-
vasarį tuo tikslu aplankys fi r is . Moterys ir mergaitės už-
vynę. .-3 puolamos ir išniekinamos. 

Butų labai patogu pakeliui 
užsukti Romon, pamatyti pa
saulinį Eucharistijos kongre 

Laikraščiai šaukia vokiečių 
tautą pakilti prieš barbarus 
lenkus. Sako, verčiau mirtis, 

są ir dalyvauti tarptautinia- j negu toksai baisas išniekini
me Kat. Moterų Kongrese.; mas. 
Centro Valdyba galėtų įga-1 Bet vokiečių tauta nors skait-
lioti savo atstoves prisirašy- Hnga, šiandie ji yra bejėgė. 

- ti prie Moterų internacionalo Santarvė atėmė nuo jos gin-
ir duotų įgaliojimus savo de- klus. Neturima įnagių gintis 

Beveik visos Chicagos lietu*-
vių srovės bei Centralinės Or
ganizacijos suėjo į vieną stip
rų veikianti kūną, tai yra į Ch. 
L. C 0. Bendrą Komitetą. 

Šį komitetą sudaro Chic. ir 
Apielinkės Centr. Org.: 1. 
Liet. Laisvės Paskolos Apskri
tys; 2. L. R. K. Federacijos 
Apskritys; 3. Ex-Kareivių 
Susivien. 4. CLic. Lietuvių Ta
ryba. 

Viršminėtos Org. atstovauja 
beveik visas Cbic. ir ApieL 
draugijas ir kuopas. Dėlto yra 
tai galinga, plačios ir skaitlin
gos lietuvių visuomenės jėga. 

Ch. L. C. O. Komiteto tiks
las — sušaukti milžinišką mas-
mitingą "Ashland Blvd. Au
di tonium,, prie Ashland Blvd. 
ir Van Buren gatvės, ketvir
tadienio vakare vasario 16 d. 
1922 m. 

Vasario 16 d. yra Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės 
diena. įi atidaro mūsų tautos 
gyvenimui naują epoką, kuo
met truko nelaisvės ir vergi
jos retežiai, kuomet mes pasi
jutome esą sau žmonės ir pra
dėjome kurti Lietuvos respu
bliką. Ši t ad ' šventė yra di 
džiausią mūsų tautos Šventė! 

tarsime savo žodį Klaipėdos' UCC MCCIIHNftCIMFf a 2 ^ 2 1 1 1 0 dulkes ir greičiau 
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Linksma mums ją minėti.*[apribuotos laisvės. 

legatėms atstovauti A. L. K. 
Moterų Sąjungą. 

Žinotina, kad Moterų inter
nacionalo statutas vra šv. Tė-
vo užgirtas ir tos Sąjungos 
prezidentės nominacija palik
ta nuožiūrai šv. Tėvo. 

nuo lenkų užpuolikų. Be to, 
už lenkų nugaros stovi pran
cūzai utilitaristai su savo mi-
lionine armija. 

Nuo lenkų šiandie baisiai 

Bet kadangi Lietuvos nepri
klausomybei vis dar spendžia
mi žabangai, kadangi mūsų im 
perialistiniai kaimynai lenkai 
pagrobė mūsų sostinę Vilnių, 
mūsų tautos širdį nori išplėšti, 
persekioja ir kankina mūsų 
brolius, tai šia proga — vasa
rio 16 dieną mes turėsime pro
gos tarti savo galingą protes
to balsą prieš jų nežmonišką 
pasielgimą. 

Beto, kadangi ligi ši#l Mažo
sios Lietuvos broliai atskirti 
nuo mūsų ir svetimi gaivalai 

krašto likimo klausimu, kad 
ir jis butu prijungtas prie Lie-
tu vos. 

Lygiai, kadangi vis dar ne
same pripažinti "de jure" A-
merikos Vald&os, kuomet tiek 
demokratingų Valstijų jau pri
pažino mūsų nepriklausomybės 
teisėtumą, galėsime paskelbti 
Amerikos piliečių vardu savo 
teisingus reikalavimus, prašy
dami kad Amerikos Valdžia 
kuogreičiausiai pripažintų Lie 
tuvą "de jure". f 

Toki yra šio Komiteto tiks
lai. Apie tolimesnį jo veikimą 
sunku pasakyti, bet jeigu at
rasime reikalo, komitetas ir 
toliaus prisilaikydamas Vals
tybinio pagrindo dirbs toli
mesnius darbus, kurie pasku
bintų mūsų Lietuvos galutiną 
laimėjimą kovoje ui laisvę ir 
nepriklausomybę. 

Šiuomi tad kreipiame mūsų 
visuomenės domę į laukiamą 
tautos šventę primindami, kad 
nebūtų nei vieno lietuvio kurio 
širdy plasnoja patriotinis jau
smas, kurs- neatsilankytų tą 
dieną į "Ashland Blvd. Audi-
torium , , kur yra 12,000 sėdy
nių. *< 

Taipat, brangindami laisvės 
dieną, kaip ir visos kitos tau
tos, užmirškime dienos dar
bus. Švęskime ją visi. Tenebu-
nie- tikybos, partijos skirtu
mų, nes ji visiems mums ly
giai brangi yra. Kiekvienas 
atėjęs į masmitingą atliks ti-

"Naujiepų" bučkis aziatui į 
usą. 

"Naujienos" N. 10 patal
pino tūlo A. Dvylio raštą, ku
riame šis aprašinėja paskaitą 
grovo Illijos Tolstoj, kurioje 
sakęs, kad Lietuva netolimo
je ateityje vėl busianti pri
jungta prie Rusijos. "Naujie
nų" bendradarbiui tas labai 
patiko, jis savo rastą baigė 
džiaugsmingai reikšdamas — 
"Ateityje mes vėl susijungsi
me"... " 

M 

ringų tautų tarpan. 
Nors ir gaila nustoti pavie

nių tautos narių, bet mes lin-
kę geriaus nustoti p. Grigai
čio su jo rusiškai-žydiška šei
ma, nei Lietuvos nepriklauso
mybės. Mes nesi jungsime! .0 
jei varu rusai norės mus pa-
sijungti, mes nepaisysime 
"Naujienų" meilių akučių. — 
Sutiksime rusus socialistinius 
ar monarchistinius lygiai taip 
kaip 1918-19 m. sutikome ru
sus bolševikinius — švinu ir 
kardu. Lietuva yra ir bus ne
priklausoma! 

J. Linas. 

sudarė kabinetą į 24 valandas 
Įdomu bus žinoti ką jis nu
veiks ir ar ilgai gyvuos. 

Prie to rašto "Naujienos 
pastabų nepridėjo, vadinasi ir 
joms tas patinka, Ačiū už at
virumą. Geriaus yra turėti ^anc-uzų Ministerių kabi 
priešą atvirą nei pasislėpusį. n e t o p i l i n inkas R. Poincare 
Bet čia "Naujienos" pasakė 
nebe naujieną; senai žinojome, 
kad "Naujienos" važiuoja į 
Rusiją ir bagažo vietoje nori 
Lietuvą nusigabenti... — 
Mes suprantame "Naujienų" 

jausmus Rusijos link. Mat 
"Naujienų" Redaktorius p. 
Grigaitis jau yra padaręs 
"sąjungą" su Rusija, Yra ve
dęs sau žmoną žydišką rusę... 
na, tai kaip-gi galima į žentus 
eiti be kraičio f 

Kaip anuomet Jogela apsi
vedęs su lenkaite nusivežė 
Lenkijon Lietuvą pavidale 
kraičio, panašiai ir "Naujie
nų" Redaktorius p. Grigaitis 

Niekuomet nesakyk nėra ką 
veikti. Tai yra egoistų ar silp
nadvasių kalba, tai yra kalba 
tų kuriems visuomet yra laiko 
ir kurie, net obofrui nuo me
džio nupuolus, sako kad jis 
dar neprinokęs. 

RED. ATSAKYMAS. 

f A. P. J. i i Chicago* — Tam
stos koresp. netilps. Nėra aiš-
,kiai pasakyta apie kokią nau
ją išdirbystę ir fabriką kalba
ma, beto Tamista nemini sa
vo pilnos pavardės. Antra, 
regis apie tą patį išradimą 
"Draugas" minėjo 11 num. 

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
LIETOVIŲ KATALIKŲ VTEHIK-
T£LĮ AMERIKOJE DIENRAŠTĮ 
"DRAUGĄ", KURIO KAINA, TIK 
$6,00 VISAM MITUI, PO TISĄ 

PASAULĮ. 
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* BALTIC STATES BANK 
KAPITALAS.RSURPLUSAS 270,000.00 

pilnas "gerų norų". P. Gri- *J 
gaitis net savo sūnų berengda- J į 

krai gero piliečio pareigą ir mas į "didelius žmones" sočia j 
listinės Rusijos, lietuviškai nei 
žodelio nemokina, bet rusiškai 
puikiai kalba socialistinį kate
kizme... 

grįžęs iš susirinkimo dar di
desnę tėvynės meilės liepsną 
savyje sukūręs su griežčiausiu 
pasirįžimu sieks plinos ir ne-

Ch. L. C. O. K. Raštininkas, 
J. K. Enčeris, 

4403 So. Mozart S t # 

kenčia lietuviai, gudai, rusinai, trukdo mums susiglausti į vie
nišai, žydai ir kiti. Ar nuos- ną 'kūną po Vyčio vėliava, 

Anglijos karalius Jurgis V 
paskelbė dekretą sulyg kurio 
visi airių politiniai prasikal
tėliai gavo amnestiją ir pa-
liuosuoti iš kalėjimo. Tas gai
lestingumo aktas buvo su di
džiausiu entuziazmu Airijos 
gyventojų priimtas, ypatingai 
tų, kurie skaito anglų — ai
rių sutartį esant vykusia. 

Kur bonas — ten ir Lietu
vos meilė. 

nevaldo f Tai ir kraičio nebe
gaus... 

Lietuva visai nemano apie 
prisijungimą prie Rusijos. Dar 
nespėjo pamiršti ką yra davu
si praeityje toji "sąjunga''. 
Ir keista butų, kogi galime 
tikėtis iš Rusijos? Juk Rusi
ja, tai šalis meškiško chamiz
mo, ištižimo, nihilizmo, chole
ros, maro, čumos ir kitų azija

t i škų "malonumų"! 
Lietuva neturi noro ir nie

kuomet jo negali turėti pulti 
aziato glėbin. J i išsiliuosavu-
si deda pastangų nusikratyti 

4 o 
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Juk jis ne Jogela, Lietuvos jį g DEPOZITUS. NUOŠIMČIAI PRISKAITOMI PRIE SU-
~ MOS KAS AfĖNUO. 

DABAR PATOGUS LAIKAS PASIDĖTI PINIGUS 
BALTIC STATES BANKE. GALITE PERKELTI JUOS 
IŠ KITUR: ATSIŲSKITE MUMS SAVO DEPOZITO 
KNYGUTĘ, O MES IŠKOLEKTUOSIME IR SAVO KNY
GUTĘ PRISIUSIME.' 

SIUNČIAME PINIGUS PERLAIDOMIS IR KABLE-
GRAMAIS GREITAI, PIGIAI IR SU PILNIAUSIA GA
RANTIJA. 

PARDUODAME LAIVAKORTES Į LIETUVA IR IŠ 
LIETUVOS. 

VISI YRA UŽGANĖDINTI, KAS SU SAVO REIKA-
H LAJS KREIPIASI Į 

Baltic States Bank 
2W Eighlh Im., New York, N. V. 

(Kampas 25-tos Gatvės) 
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KIPRAS PETRAUSKAS APIE 
LIETUVOS OPERA. 

P. Kipras Petrauskas prieš išvažiuoda
mas trumpam laikui Rusijon priėmė mūsų 
bendradarbį ir išreiškė sekančią savo nuo
monę apie mūsų teatrą ir apskritai apie 
Lietuvių meną. 

Ką Tamsta manai apie meną? 
— Kada atvykau 1920 metais į Lietu

vą iš Rusijos, žinoma, buvau labai išle
pintas ir į lietuvių teatrą žiurėjau, kaip 
tat buvo pirmiau- i r visų žiūrima. Man vi< 

t rodės kad lietuvių tautoje yra tik mėgėjai 
į artistai, kaip dramos taip ir operos. Esant 

lietuvių tautai tiek amžių pavergtai, tie-
| sa, ir nebuvo progos lietuviams savo tau-
i tos gabumus apreikšti. Pasakysiu — kad 

veik kiekvienas lietuvis inteligentas eida-
I vo į lietuvių vakarėlius, spektaklius, kon

certus ir tam panašias pramogas vien tik 
; patriotizmo jausmu vedamas. Tiesa iš
tremtai liaudžiai tie vakarėliai teikdavo 

', begalinės dvasinės paramos. Bet inteligen-
tai, prisižiūrėję ir išlepinę, kaip jau minė
jau, savo skonį tikru menu, negaudavo 

r to įspūdžio* 
Mano didžiausias noras yra, kad tas 

į reiškinys kuo greičiau iš mūsų tautos iš
nyktų. Tegu mūsų inteligentai eina į Lie

tuvių teatrą ne patriotizmo vedami, bet 
tegu juos vilioja ten tie gražus ir bran
gus mūsų sielai teatro kuriniai. Mūsų te
atras turi prie to žengti! 

Kalbant gi apie mūsų teatrą ir meni
ninkus, turiu pasakyti, kad lietuvių tauta, 
palyginus skaičium su kitomis tautomis, 
turi labai daug talentingų meno pajėgų. 
Aš esu įsitikinęs, kad mums pagyvenus 
dar kokį laiką nepriklausomais, lietuvių 
menas tiek pakils, kad galės užimti ne
paskutinę vietą tarp aukštai stovinčių Ita
lų ir Rusų tautų. Aš kalbu daugiausiai 
apie operą ir ji man daugiausiai rupi.» 

Deliai tobulėjimo mūsų teat ro vidujo, 
man rodos, kad laike 2 — 3 metų mes 
turėsime labai gražu mušu tautinį teatre,, 

teatras jau galės gyvuoti ne patriotų pa
laikomas, bet kaipo naudinga meno įstai
ga. 

— Ar pageidaujama gastrolės į provin
ciją, k. t. į Klaipėdą, ir kitus didesnius 
Lietuvos miestus? 

— Apskritai turiu pasakyti, kad artisto 
sielai is visų pusių yra pageidaujama to
kios gastrolės. Kiekvienam artistui pasi^ 
rodymas naujoj scenoj priduoda daug į-
kvėpimo. Nauja scena duoda naujų spėkų 
ir pakelia artisto energiją,' 

Dar daugiaus pasakysiu, kad mes lietu
viai, kol kas nei kardu, nei spaudos a$ta-

- • 
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cija negalime įtikrinti niusų priešų, kad 
mes ištikrųjų esame kultūringa tauta ir, 
kad mes galėtume nuo niekeno nepriklau
somai tvarkytis, turėdami pas save visų 
kultūrinių ir gyvenimui reikalingų pajė
gų. Nesakysiu, kad mes jau geriAusiae 
jėgas turime. Tik šis faktas Vra jau nie
kam neužginčijamas, kad mes nuvykę Klai 
pėdon ir nekalbant apie kitus Lietuvos 
miestus padarytume labai daug naudos. 
Tas Klaipėdos krašto gyventojams paro
dytų, kad mes tokiu trumpu laiku spė
jome taip daug padaryti. Išgirdę, jie mus 
norėtų ir tankiau girdėti. Tuomet ir ki
tų tautų artistai skaitytų save laimin
gais padainuoti mūsų teatre ir tuom di
džiuotųs. ' Mano asmeninė nuomonė yra 

kurį mums žada mūsų tauta, liaudis. Tas tokia, kad netik lietuvių miestuose, mes 
turėtum lankytis, bet ir pas vokiečius, 
latvius ir kitur. Abemai vokiečių teatras 
gal pasaulinio meno reikšmės neturi, o 
turi daugiau patobulintus artistus, pritai
kintus menui teatrų rūmus, kurie gal at
sako paskiausiems technikos reikalavi
mams. Tečiau, plėtoti ir ugdyti mūsų jau
noms meno jėgoms, reikalinga, kad visuo
menė duotų daug daugiau tautinės šilumos 
ir branginimo, to reikalinga yra artistų 
siela!.. Šios šakos nesupratimas, skaudžiai 
atsiliepia į artistų sielą ir išsivystimą ta
lentų. 

— Kaip Tamstai atrodo pirktieji Švie

timo Ministerijos teatro kostiumai? 
— Įgytieji kostiumai beabejo yra labai 

didis mūsų teatrui turtas. Tiesa, vra ten ir 
taip vadinamo "šlamšto", bet didžia dau
guma tai yra labai brangintinių teatrui 
rūbų. Už tokią kainą, sunku kam yra te
kę įsigyti taip daug ir gerų kostiumų. 
Tik vieną man nesuprantama, kodėl Švie
timo Ministerija tik paskolino tuos rūbus 
meno kūrėjų Draugijai, o ne tiesioginiai 
nusipirko kaipo tokius. Tie kostiumai tu-
retų būti tik vakllžios ir jie priklausytų 
teatro artistams. 

. — Koks mūsų artistų medžiaginis' ap
rūpinimas ir apskritai gyvenimo sąlygos? 
Ar „ Švietimo Ministerija galėtų daugiau 
skirti lėšų šiam tikslui? 

-— Čia tai yra labai sunkus klausimas 
ir, sakysiu, opiausias ne tik man, bet vi
siems mūsų teatrų artistams. Todėl tenka 
kalbėti bendrai ir plačiai. Mano nuomone, 
dabar artistų aprūpinimo veik visai nėra 
•— jie visai neaprupinti. Žinoma, jeigu 
Kauno miestas turėtų 500,000 gyventojų, 
tuomet butų galima išsilaikyti visai be 
Vyriausybės medžiaginės paramos. Gali
ma butų užlaikyti ir tinkamai aprūpinti 
netik artistus, bet ir choristus, beletą, or
kestrą ir kit., kas tik reikalinga teatrui. 

Man rodos, kad mūsų Vyriausybė, nors 
ji yra užimta kitais Valstybes teirytoos 
darbais, labai mažai kreipia domės į mūsų. 

teatrą ir apskritai į meną. Juk bolševikai, 
būdami gana jau žiaurus veik visoms gy
venimo šakoms, o teatrui jie1 visada bū
davo tiek prielankus, kad net stebėtis rei
kėjo. Bolševikai suprato šią brangią kiek
vieno žmogaus sielai meno naudą ir nesi
gailėdavo ir dabar nesigaili jai lėšų. 

Mūsų valdžia taip pat turi žinoti, kad 
Valstybę sutveria ir palaiko ne vien kar
das ir armotos Vokiečiai prieš pasaulinį 
karą pasakė: "mes nuliesime daug anuo
tų, kulkosvaidžių ir kitų žiauriai naiki
nančių gyvybę ir užkariausime visą pa
saulį P ' Na ir tegu pasako kas, kad jie 
laimėjo.. Ne. 

Reikia atminti, kad išauginimas tautoje 
jos dvasios , doros, stiprios dvasios.. . yra 
vienas iš didžiausių tautos laimėjimų. Ir 
tokios dvasios neįstengs sugriauti nei nu
lietos vario armotos. Vienok į šią mūsų 
tvirtovę ligšiol kreipiama visai mažai do
mės. Reikia atminti, kad niekas nedirba 
5 metus iš patriotizmo., Juk ir tie laikai 
jau praėjor kuomet, kaip jau pirmiau mi
nėjau, mūsų teatras gyvavo labdarybės au 
komis. Mūsų tauta bus tuomet galinga ir 
stipri, kuomeir bus kreipiama daugiau do
mės į teatrą ir duodama visokeriopa jam 
visų pirma valdžios o vėliau visuomenės 
paramą. 

(Bus daugiau.) 
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»|DR. A. K. RUTKAUSKAS! 
GYDYTOJAS Ir CHHICRGAS 

4442 South Wester Avenue 
Telefonas Lafayette 4146 

Valandos: 1-11 rytais, 1-1 poi 
Metų (r T-t vakarais . Nedėldte 
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DR. G, M, GLASER 
Prakt ikuoja 80 mete i 

Ofisas 8149 So. Morgan St., 
I Kerte S2nd St., Chicago, M.} 
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Praneaimas g 

i D . M. T . S T R I K O L ' I S ? 
• i l i e t u v i s 
• GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S 

Perkė lė savo ofisą i 
O 4401 SOUTH A S H L A N D A V E . 
J TAI*: 10:30 Iki 12; 8:30 iki 5 lrįo 
• «:30 iki 8:30 Ned. 10:30 iki 18. g 

N a m . : 2 9 1 4 W. 48 St. £ 
Tel . Lafayet te 268 j į 

i w r ^ ^ ¥ » T ^ ^ ^ a ^ a ^ ^ r o ¥ ¥ i r 8 r 5 ^ | J 

TeL Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
L I E T U V I S D E N T I S T A S 

4711 SO. A S H L A N D A V E N U E 
A R T I 47- tos Gatvės. 

}Valandos: n u o 9 ryto iki 9 vak.j 
v e d o m i s nuo 4 iki 9 vakare, j 

DR. S . MIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas ir vyven lmo vieta: 
5252 South Halsted Street 

lAnt viršaus Univer. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte: nuo 

po pietų: nuo 7—9 vak 
Nedė l iomis nuo 1 0 — t 
Telefonas Yards 2544 

i 

: 
i 
i 

DR. CHARLES SEGAL 8 
[Perkėlė ŠUTO offsn po n u m e r i u i 

4722 SO. A S H L A N D A V E N U E | 

SPECI.TALISTAS J 
Džiovų, Moterų iv Vyrų Ligų 

Tai.: ryte nuo 10—12; nuo 2—5 g 
o pietų; nuo 7—8:30 vakare. J 
fedė'toniis; 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 2880 a 

DR. M. STAPULI0NIS 
NAPRAPATH 

| GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
S847 Emerald Avenue 

9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare 
Telefonas Boulevard 9397 

721 W. 18-th Gatvė 
N u o ? lkl 8 vaKare. 

M o t e r i a m , Vyriškų Ir 
Uga 

f O F I S O VALANDOS: N u o 19 ry*>^ 
;fikl S po pietų, nuo 6 Iki 7 vak. 
^Nedė l iomis nuo 10 iki 8 p o pietų. I 
% Teleofnas Yards 687 % 

I M I I' " ' - • • I I I . •.-

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

4681 So. Ashland Ave, 
Tel . Yards 094 

OFISO VAI*: 
8 iki 10 v. ryto, 1 iki S ir 7 iki 
9 v. 
TeL Nakt imis Ir nedėl ioj po pietų 

Oakland 1294 

•Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiimiiiiiiiiitf 
Telefonas Von 

Rea. 1189 Independence Btvd. 

DR. A. A. ROTH, 
Rasas Gydytojas rl 
S p e c i a l i s t a s MoteriSkų, Vyriško 

Vaikų ir visų chronidk% Ilgų 
VALANDOS: 10—11 ryto i — a 9> 

pietų, 7—8 vak. Nedėl iomis 1 8 — 1 * 4 
<>fi«as 8854 So. Halsted 8t., Okdeag. 

. Telefoną* Drevei- —t 
•mi i i i i i i i t i t i i i tmt i i i i i i i i i i i i i i immi i iHK 

DR. R. C. CUPLER 
CHIRURGAS 

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

pietų kasdien, Panedėl i j Ir Ketver 
ge vakarais. 

Ofiso Tel . : Canal 1713—241 
Rcs . TeL: Mtdvvay 5512 

« » » » • • mmmmmmm)^mmmm€.,^~^ • * • • • mmmmm^* mmiamtmmmmm 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
• » » • i i m m i m+m^mm*--. • » » » » ' • • 

JAUNIMO VAKARAS. 

Clevel«»d, Obio. — Sausio 
22 d. L. Vyčių 25 kp. rengia 
•didelį perstatymą; pelnas ski
riamas 8v. Jurgio parapijos 
naudai. Todėl Clevelando lie
tuviai, kurie atjaučiate vy
čius ir parapiją, nepamirškite 
atsilankyti į žį iškilmingą va
karą, 

Sinkub. 

PUIKUS KONCERTAS! 

Norvvood, Mass. Sausio 2 

i V. W. RUTKAUSKAS 
| ADVOKATAS 
3 Ofisas Didmles tyj : 

29 South L» Baile Strett 
Kambaris 824 

Telefonas Central 6390 

fl Vakaroti, 813 W. S3rd St 
g Telefonas: Yards 4681 

S 

rr 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 50S2 

Valandos: — 8 lkl 11 i i ryto:' 
i po pietų lkl 8 vak. Nedėllo-^, 
mis DDO i iki 8 ral. vakare. 
ž-afe-jl-

i lkl 8 ral. 
i ~ r ~ • i i !• i m ^ ^ > . ^ - ' — — — — — 

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

TeL Ganai 2118 
Valandos: 19 ryto iki 8 vakare. 

Gyvenimas: — 2811 W. 03rd Str. 

Tel. Pruapect 3466. 
; » » • » • • • • ! » » • • • w ŝ»— Į̂ •<# • — ™ » * a 

fMm m • » • » • • » • » • » ! » • » « » « • • • » • « Į 

TeL Ganai 267, Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytoji* Ir 

Chirurgai 
1821 South Halsted Street 

Valandos! 10 iki 12 ryta; 1 iki4 
po pietų: 6 iki 9 vakare 
» » • • > > « • • • • • • • • • 

II 
ęi Je igu norite gero plumberio tai 

pasauki te 

THOMAS HIGGINS 
Atl ieku darb% gerai ir pigiai 

2258 W. 24 Street 
Telefonas Canal 610 

rtj>Cogitflftwrifar8tri 

f ANTANAS A. 0 U S 
<OLSZE\VSKJ, J R . ) 

1 A D V O K A T A S , 
9t Veda bilas visuose te ismuose 

Miesto Ofisas: 
7 S. Dearborn S t , Roo«n 1049' 

Telefonas: Central 1774 

Vakarais: 8251 S. Halsted St. 
Telefonas: Boulevard 558. 

o e v v t > ' % t ^ * e e t e T V T T T ^ 

J. P. WAITCHES 
Lavvyer 

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

Tel. Dearborn 6096 
Vakarais : 10736 S. Wabash Ave . 
Roscland Tel . Pul lman 6877 

1 C - - - - - - . -

Tel. Randolph 2898 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

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

19 South L A Salle Street 
Room 1303 

Valandos: 9 ryto lkl B po pietų 
( , N a m ų Tel. Hyde Park 8395 

, L L MAKARAS 
letuTts Gydytojas tr Chirurgas 

Ofisas 10900 S. MJchigan Ave. 
j Vai. 10—12 ryte: 2—6 po pietų. 

6 :80—8:99 vai. vakare. 
Residencija: 10588 Perry Ave . 

Tel. Pu l lman 342 ir Pull . 849 
w » m | 

Telefonas Canal 5395 

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

Arti 23 čio Place. 
• » • — — — — — — — — - ~ — — T T M M > , > 

' 92 

; * » » » » » » » » » » » » » » : » » » » : » » « 
^Tele fonas Boulevard 4139 

A. Masalski 
Graborius 

Patarnauju lai
dotuvėse, ves
tuvėse, krikš
tynose Ir kituo-į 
•e reikaluose; 
Kainos prieina
mos. 

07 Aubura Ave. Chicago.į 

MiffiififiifiiiiiiffitfnifiifiiiiiiiMinfiiiui 

s S. D. LACHAWICZ 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja la idotuvėse kuopt-
Sgriausla. Re ikale meldžiu atslšau 
Skt l , o mano darbu busite užga 
Snėdint l . 
2 2 8 1 4 W. 9Srd PI. Chicago, 
•s Telefonas Ganai 2199 
tllIHIlUIIIIIIUJIIIllllllUIIIUUUIUI 

KULTŪROS VAJUS. pasižymėjo savo darbuose, jau 
pardavė net po kelig tukstan-

Du Boia, Pa. — Kalėdų pir- čius dolierių vertės bonų, o 
mą, dieną turėjome nepapras- kiti visai mažai arba visai 
tą šventę. Atsilankė ir pas* nieko. Taigi dabar yra proga 
mus gerb. kun. Bumšas. pradėti darbas ir pasidarbuo-

Pasakė nepaprastai gražų ti mūsų tėvynės naudai, 
pamokslą bažnyčioje, Įjakelda- Presas kom. 
mas visų mintis ir širdis prie 
Kūdikėlio Jėzaus. Vakare bu
vo prakalbos. 

Atgavus Lietuvą nuo tiek 
daugelio priešų negalima už* 
leisti jos praryti, negalima pra 
žudyti tiek jos aukų ir darbo. 
Gelbėjimui Lietuvos ir bedie
vybės, Lietuvos Katalikų U-
niversitetui sudėjome 211 dol. 
(ierb. kun. M. Urbonas paau
kojo 50 dol. Juozas ir Ipolitas 
Valioniai davė 50 dol. Barbora 
Stepulevičienė 10 dol. 

P o 5 dol.: A. Mikelionienė* 
Jonas Kulešas, Jonas Valiu-
konis, Fel. Mikelionis. Dar 
daug smulkesnių aukų. ^ 

Juozas Kvederavičius ir 
Kotryna Vailiolienė davė po 
2 dol. Petras Kučkailis pasi
žadėjo 20 dolerių. ^ 
Manome, kad vyrai ir moters 

neatsisakys ir vėliau duoti ne
sigailėdami tokiam svarbiam 
reikalui, kaip Liet. mokslas. 

Kalėdų tai buvo pirma die
na. Žmonės apylinksmi, bet 
laike prakalbų gerb. kunigo 
Bumšo įvyko didelis nemalo
numas. Netolimais užsidegę 
kažkieno namai. Žmonės bijo
dami, kad ir jų namai neužsi
degtų, pradėjo eiti iš salės, 
bet diduma vienok nė gaisro 
nežiūrėdami, likosi ir klausėsi. 
Kiti sužinoję kad, ačiū Die
vui, gaisras užgesinamas ir 
toliaus nebesipleeia, sugrįžo. 

Garbė mūsų žmonėms, kad 
nė gaisras negali jų atitrauk
ti nuo Tėvynės reikale. V h d 
tas nelaimingas gaisras sukliu
dė prakalbas. Mes pasisteng
sime, kad šį metą neatsilikti 
nuo kitų ir Lietuvių Mokslui 
duosime vienos dienos uždar
bį. Turime padaryti, kad 
lietuvių tauta butų už kitas 

^ 
neblogesnė. 

Irgi kalbėjęs. 

PRAKALBOS PASKOLOS 
REIKALAIS. 

Worcester, Mass. — čia tu
riu visuomenei pranešti, kad 
čia L. L. Paskola eina di
džiausiu smarkumu. Vietinis 
L. L. Paskolos komitetas ren
gia milžiniškas prakalbas, ku
rios bus 22 d. sausio ant Green 
gatvės, Father Mathews sve
tainėje. Kalbės Dr. J. Bįėlskis 
ir kiti garsus kalbėtojai. Tai
gi gerb. Worcesterio lietuvių 
visuomenė, kurie mylite savo 
tėvynę, tai malonėsite kuosT 

kaitlingiausiai į minėtas pra
kalbas atsilankyti. Pasirodyki-
me, kad mes esame tikrais lie-
tuviais-tėmis ir mylime savo 
tėvynę Lietuvą. Ir žinoma, tu
rime parodyti savo duosnumą, 
tai yra išpirkti kuodaugiausia 
bonų, idant išpildžius savo 
kvotą. Butų gera, kad ir per
viršijus, nes girdėtis, kad 
Worcesterio lietuviai visados 
pasirįžę kitas lietuvių koloni
jas 4 pralenkC ' 

Kviečiame visus kolektorius 
į šias prakalbas atsilankyti 
ir varyti savo darbą toliau. 
Nes dalis kolektorių jau gana 

d. 1922 m., Lietuvių salėje į-
vyko koncertas, kurį išpildė 
du Birutės choru, t y. Biru
tės choras iš West Lynu, 
Mass. ir vietinis Birutės cho
ras, Norwood, Mass. Šitų abie
jų chorų it kokių malonių se
serų mokytojumi ir vedėju y-
ra V. J. Stasevičia. Jam ir 
priklauso nuoširdus ačiū už 
taip puikų išlavinimą chorų, 
o dar labinus solistų. Daugiau
sia publiką džiugino, tai skait
lingas būrys Lynno jaunų gra
žių mergaičių, kurios savo ma
loniais ir gerai išlavintais bal
sais, kaip lakštutės lietuviš
kame gojuje kuteno klausyto
jų ausis. ' 

Tai didelė garbė priklauso 
tėvams, kurie čionAmerikoj su 
geba išauklėti savo dukrelės 
tikroje lietuviškoje dvasioje, 
kuri netik palaiko bet dar ke
lia lietuvišką dailę ir kultūrą. 
Patartina ir ateity dalyvauti 
ir remti tokias garbingas or
ganizacijas, kurios rūpinasi ir 
kelia kaip apšvietą taip ir 
savo tautos garbę. 

Programas išpildytas sekan
čiai: solo sudainavo A. Kaire-
vičiutė "Era mano brangi" 
(St. Šimkaus) ir "Prirodino 
seni žmonės" (M. Petrausko), 
Bingiliutė "Visuomet širdis 
surakinta" (Aleksis); O. Ven-
graičiutė "Naujoji gadynė" 
(M. Petrausko); Bingiliutė ir 
Uždaviniutė duetą "Uždai
nuokim" (V. J. Stasevičiaus). 
Lynno mergaičių choras sudai
navo duetą "Plaukia sau lai
velis" (M. Petrausko); P. Ka-
ziulienė ir J. Jurėnienė duetą 
"Gana broliai mums miego
ti". Šitos dvi dainininkės jau 
nekartą, pasižymėjo savo skar
džiu balsu, bet dabar tai jau 
užvis ląbiaus savo stygas su
skambino. 
- Gaila kad visų solistų nei 
vardų nei ką dainavo jnega-
Įėjau nugirsti, vienok turiu 
pažymėti, kad visos daininin
kės Ibuvo publikos gausiu del
nų plojimu iššauktos po du 
kartu ir kiek Čion pažymiu 
dainų tai buvo sudainuota 
tris kartus tiek. 

Lynno choras sudainavo 
"Sėjau rūtą" ir "Motus mo
tuše" (M. Petrausko); Nor-
wooxl 'o choras " Sugry šk •' 
(L. Eramino) ir "Motule ma
no" (St. Šimkaus). 

Abu* choru drauge padaina
vo karišką* cįainą (J. Kelp-

LAIMINGA, LINKSMA, NESUSIRUPINUSI MOTERIS 
Yra visuomet sveika. Suvargus, nedagalinti mote

ris nesijuokia. Tokioms gyvenimas yra našta, ir kuomet 
jos metais yra jaunos, ix turėtų būti malonios ir gerame 
upe, tai kentėjimai daro jąs pasenusoimis ir panurusio-
mis. Mažos ligos, kurios graužia moteris palieka žymes 
ant jų veido ir figūros, ir kiekvienos sužiedotinės, mo~ 
terieB ar motinos yra priedermė jaustis ir išrodyti kuoge-
riausia. Nuo seniai moterys patyrė, kad garsusis Laxvi-
bur Compound 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, netvarkaus apetito, išbly^kumo, 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, ne virš
kinimo, nuo sūnaus ėjo šlapumo su karščiu arba diegi
mu, susierzinimų šlapinimosi organų, slogučio, niežėji
mo, desperacijos^ histerijos, lenkorreos, nerviško trau
kimo, sustirimų, pilvinių gazų, vidurių išpūtimų, pas-
tirimų, skaudėjimų klubuose, netekimo atminties, tru
kumo energijos, kojų skausmų, nupuolimo ysčiaus, 
nerviško nusiminimo, melancholios, vėmymų nėščioms 
esant, duslumų, skaudžių ir nereguleriškų mėnesinių ir 
abelnų negalių, įsigyk tų vaistų, tą jūsų lyčiai dovaną ir 
jus laiminsite tą dieną, kurioje pastebėsite šį apgarsini
mą. 

Trijuose kritiškuose perioduose moteries gyvenimo, t. 
yra, perėjittmose iš mergystės į moterystę, laike nėštumo 
ir "gyvenimo mainymo" Laxvibur Comp. moteriškiems 
negeramams yra brangenybė. . 

Pilnus Laxvibur cydymas kainuoja dešimts dolerių 
^keturiasdešimts centų, pusė — šešis dolerius ir septy-

niasdešimts penki centai. Laxvibur parduodamas tik La-
meco Laboratorijoje, Forbes netoli Moultrie, Pittsburgk, 
Pa. Laxvibur bus pasiųstas tuojaus kaip tik bus gautas 
Money Order, cash ar banko draftas. 

11 

| R e * . TeL Cicero 8 t M 
Ofiso Tel. Cicero 

i! OR. J. SHJN6LMAN 
j Į Praneša vis iems kad po Sau-
i sio 1, 1922 perkelia residencija 
] |po numeriu 

1825 So. 48 Oonrt 
(i Ofisas bus toj pačioj vietoj] 
] |kalp ir dabar. 

» N. Ę. Cor. 49 Court ir 12 Str. | 
J|ant viršaus valstyničlos. 

p T e l e f o n e s Yards 1188 ' r t M M W * - r f * » 

STANLEY P.'; 

MAŽEIKA | 
11 GRABORIUS 

Balsamuotojas 
Tūrių a u tom o-

bUius visokiems:, 
reikalams. Kainai 
prieinamos. 

3319 Aubura 
Ave. Chicago. 

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

Vyrų ir jajuttg vaikynu. Siutai ir O-
verkotai $20 - • $25 ir $30. Dabar 
po $10. $12.59 ir $16. Kiti siutai Ir 
oveckotai iki $45. Mes turime pilna 
stocka vyru, jaunų vaikinu ir vaiką 
Siutų, O' Kotų, Mackinaws, Raia-
cpats ri kelnių kurtas parduodame u i 
piuse buvusios kainos Turime kuferių 
ir volizų. Gausi už pilnos verčios. At
dara Kasdiena iki 9 vakare. Nedė 
liomis iki 6 vakare. . 

į s te igta 1803 

S. GORDON 
1415 S. Halsted Street 

DRESMAKUTG j , I VAIiENTENE 
COLLEGES 

2407 W. Maoison, 1860 H. WeUs,J [ 
6205 S. Halsted Streets 

187 Mokyklos Suv. Valstijose. < 
Moko Siuvimo, Patteraų kir-Į > 

plmo, D esi gn m g bizniui Ir na-i • 
m a m a Vietos duodama dykai. <' 
Diplomai. Mokslas lengvais at-j [ 
mokėjimais . Klesos dienomis ir, i 
vakarais. Reikalaukit knygelės. 11 
Tel. Seeley 1648 ji 

SARA PATEK, pirm.) > 

sos,) ''Pasisėjau žalią rūta'' 
(J. Naįmanto) ir "Važiavau 
diena/'. 

Chorai turėjo ir mažų pa
klaidų^ bet tai nieko nuosta
baus, juk pirmi vaisiai visuo- C. 
met sirjmesni, bet aš manau, 
kad ateity jie bus pavyzdin
gi. Koncerte buvęs. 

LIET. ATSTOVAS LANKY
SIS. 

Baltimore, Md. — Sausio 22 
d. šią koloniją atlankys gerb. 
Lietuvos Atstovas V. Čarnec-

Koresp. 

— — — 

LIETUVIŠKI KRUTAMI PA
VEIKSLAI GENAVAITŽS 

GYVENIMAS. 

Nauji krutami paveikslai iš 
Lietuvos, Bygos ir Sovietų Ru 
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 18—19 parap svet. 
Sprlngfield, 111. 

Sausio 20—21 E. S t Louis, 
BĮ. 

Sausio 22—23 E. St. Louis, 
Mo. 

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

Liet Teatro Bendrovė 
t Vedėjas A. Lukžis. 

Dr. 0 . VATTUSH, 0 . D. 
U V r U V U AKTTJ 8PBCIAU8TA8 

>- ' • •»> Palengvina viaų aklo 
tempimą kaa yra 
priežastimi skaudė
j imo galvos, svaigu
lio, aptemimo, ner-
votuma. skaudančiu* 

Ir užsidegusius karščiu aklų kreivos akys, 
t taterakto, nemleglo; ne t ikras ak is lndedam, 
Daroma egeaminas lek t ra parodant is ma
žiausias klaidas. Akiniai pri taikomi teisin
gai, toli- ir eiti ma tan t i ems pagelbsta. Ser
gėkite savo regėjimo Ir valkus einančiu* 
mokyklon. Valandas: nuo l t Iki 8 vakaro, 
Nedėliomis auo 10 lkl I vai. po pietų. 

1558 W. 47 St. ir Ashland A v. 

Terpentinas 
Sustabdo 

Krupą 
K u o m e t tas baisus krupas prade

d a tave smaugti , nelauk ilgai; N e s tas 
gali būti labai pavojinga tau ir tavo 
kūdikiui — jis tuojaus palengvins 
tau. galėsi daug leugviaus kvėpuoti . 

Naujas Turpo išradimas yra sutai 
sytas su \Lsais Turpeiitiiic gydančiais 
vaistais, kurie tuojaus palengvins pa-
sitrinųs skaudama vieta. 

Turpo greitai sustabdo skaudėjimo 
gerklėj , rumaUzmu broncMtis ir ne
uralgijos. Palengvina kojų skaudėji
mą, pleųrisy, lumbago, ir išsisukimus. 
Nedegina ir nepuslėja. 

Nelauk ilgai au krup'Ų — Veik tuo-
jaus,! Nusipirk Turpo šiandien nuo sa 
vo aptekoriaus. Nebūk be Turpentine 
Ointment savo namuose. 

Turpo turi savyje Menthol ir Cam-
phor, — kainą 30c. ir 60c. dęžutė. 

The Glessner Company 
Fiudlay, Ohio. 

j%]5?/ v^^Rb 

Telof* Drover MM. 

FR. W A T E K A l f l S 
L A I K R O D I N I N K A S 

isau ir užlaikau įvairių a u k s i n i ų ^ 
daigių krautuve. o 

Sąžiningai patarnauju. £ 
1837 So. Halsted St., Chicago. • 

KAS NORITE BIZNIO? 
Parsiduoda "iceTcream," saldainių, 

c lgaretų ir fruktų krautuve, geroj 
vietoj parduosime pigiai tik 11,400. 

Pars iduoda naujas medinis namas, 
krautuve su 4 kambariais pagyveni
mui ir garadžius, l ietuvių apgyventoj 
vietoj $4,200 jmokėk $2,200. Savinin
kas priims mortgage. 

Parsiduoda bučerne ir grocerne su 
namų ant 2 pagyvenimų, pigiai, ge
roj l ietuvių apgyventoj vietoj geras 
biznis. 

Ant pardavimo geras muro namas 
su 2 pagyvenimais , v iskas naujas 
mados. Kanda $00, kaina $10,000. 

Taip-gi parduodame ir mainome 
f a n h a a Jeigu nori pirkti ar mai
nyti farma tai neužmirškit kad mes 
didžiausi farmų biznieriai Chicagoj. 
Jei turi narna ir nor* jį mainyti ant 
farmos ateik pas mųs, o mes patar-
nausim geriausia. 

Taipos-gi parduodame Laivakortes 
ant geriausių linijų J Lietuva ir iš 
Lietuvgs. /Siunčiam pinigus į Lie
tuva ir visas dalys pasaulio pagal 
žemiausia dienos kursą. Už piningus 
garantuojame. 

FASI0N4S ;r MICKIEVWT Vod. 
Geriaus ia siuntimas pin 

laivakortes, pašportai ir 
N O T A K I . i e Š A N 

HtMil INl H« l*HSkotOK, 
I n s u l i n a i ir 1.1. 

809 W. 35!h St, arti S. Halsted Si 
Tel Boulevard oi 1 

Valandos 9 įk-į 6 k&sdieaa. 
V-karais. Ular.. Kct i Snl iki I vs 

g.&fl »* &«»» flim e» tt.ttg a B' ftf t <MHįi 
& 
I i -

^ 

PRANEŠIMAS 

DR. G. K. CHERRYS 
& DENTISTAS I R RADIOGRAFA8 
|C2201 W. 22nd Str., kamp. Leai 

P h o n e Canal 6222> 

1 Įsteigė savo ofise pilnai a p r u - | 
į p i n t a X — spindulių laboratoriją. 
^Trauk iama X —spindulių paveik-3 
Kslai suradimui Įvairių dantų, gal
a v o s ir žandų ligų. 
T " " - ' 1 " " ' '• " " 11 **_ " " " " t' **- JiJljfLittJliSsi 

• - • • ' • • - ' " •'• • " •» 

« 

TeL Boulevard 727 

Emerald Dairy Lietuviška 
P 1 E N 1 N Y Č I A 

Išdirbame, geriausią pieną, m 
smetoną, sviestą ir sūrius. Už-Į 
sakymus pristatome j grooer-į 
nes ir namus. Duodame "ice-
boxes" ir ledus. Kainos piges
nės negu kitų kompanijų. 

ST. DAUGĖLA 
SAVININKAS 

So. Emerald Ave 
30 

Oook County Realty Oo. 
Ant. Bmžas ir Alex Waičiulis 

«330S AuDunj Ave. Chicago UL 

ANT PARDAVIMO Singer lopų ma
šina (patehing mas ina) labai gerai 
siuva ir nebrangi. Dar g a l i m * gauti 
kitokių šaučiškų dalykų: barą, lenti- . 
nas. Galite atsišaukti š iuo adresu: 

8. Virkutis 
219 W. 6T Str. Cbioago, III. 

CJOAIi V A R D A S 
Pardavimui didžiausias "Cicero 

Coal Tardąs" 5 lotai, trakės ofisas, 
seifas, trokai, vežimai, arkliai ir ki
ti įtaisymai ir daugybė visokiu an
glių. Iš visų šonų apgyventa l ietu
viais ir k i tokį* tautų. Nėra kito Coal 
Tardo. įp laukos y m didelės, o biznla 
yra Išdirbtas plačiai ir gerai. Dide
lis bargenas už $20,000. įmokėt i rei
kia $16,500. 
F E D E R A L B O N D & L A N D OO. 
1469 So. 49 Court Cicero UI. 
666 W. l f i - tn Str., CWcafo, SU 
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, CHICAGOJE. 
IŠ ROSELANDO. 
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DETEKTIVŲ VIRŠININKAS 
APIE UŽPUOLIMUS. 

Jiiitiiiiiiiiiiiiiiiittmiimiimriiiiiiiiiiiiifi 

T I K 2 C E N T A I . 

Chicagos detektivų viršinin
kas Hughes per laikraščius 
mokina ramiuosius piliečius, 

-kaip jie turi pasielgti gatvėse 
užpuolus plėšikams arba kaip 
išvengti užpolimų. \ 

Pirmiausia, sako, žmonės 
neprivalo su savimi nešiotis 
daug pinigu. Tad turės mažiau 
nuostolių. 

Einant gatve irisas laikas 
Teikia būti budriam ir drą
siam. Tuomi galima nubaidyti 
užpuolikus. 

Je i tik yra progos, kieku 
galint bėgti nuo užpuolikų: 
Bėgančio užpuolikai nešaus. 
Taipat retai pasitaiko, kad jie 
vytųsi, nes jie labinus baimės 
apimti už užpultąjį. 

Bėgant visuomet garsiai sau 
ktis policijos pagelbos. 

Bet jei žmogus užpultas, jis 
neprivalo priešintis. Gyvastis 
yra brangesnė už pinigus ir 
kitus daiktus. 

Sako, jei žmogus bėga nuo 
plėšiko, jis nesiskaito baili s, 
bet budrus. Bėgančio nešaus 
nei policmonas. Nes policinono 
pareiga pirmiau jsitikrinti, ar 
bėgantis gali but kriminalis
tas. 

Chicagoje plėšikai daugiau
sia v a ž i n ė j a automobiliais. 
Taigi reikia daboti kiekvieną 
pravažiuojantį automobilių. 

Prietamsoje einant šaligat
viu reikia visuomet eiti palei 
gatvę. Tuo būdu galima apsi
saugoti netikėto užpuolimo 
kur is kokio užkampio. 

Kiekvienas krautuvininkas 
taipat turi but atsargus. Vi-
suome t po ranka turėti ata
tinkamus ginklus ir, prireikus, 
vienu momentu juos pavarto
ti. 

8 CENTAI PASILIEKA. 

Nuo sausio į 1922, "Drau
g a s " parduodamas visur ne 
po 3 centus, bet po 2 centu vie
nai kopijai. Tad nemokėkite 
daugiau, kaip tik 2 centu, 
iiiuiiiiiniiiiiiiiiiiiiimiiiimimiiimiiiiui 
KOVA PRIEŠ PROHIBI-

CIJĄ. 

Sausio 15 d., 11 v. ryta, 
mūsų koloniją apleido žino
mas bizn. JT. Ciutras. Išvažiavo 
Lietuvon Maisto B-vės reika
lais. Tikimės, kad jis daug pa
sidarbuos, tėvynei Liet. tenai 
gyvendamas. 

Kampinis. 

i 

Kituomet Chicagos miesto 
taryba dauguma balsų priėmė 
rezoliuciją, kad kongresas ša
lies gyventojams būtinai grą
žintų vyną ir alų. Kezoliucija 
pasiųsta kongresui. 

Šiandie jau darbuojasi vi
soje valstijoje pravesti refe
rendumą tuo pačiu klausimu. 

Kad tokį referendumą įvy
kinti, reikalinga peticija su: 
210,000 žmonių parašų. 

Prohibicijos priešai, taigi 
vyno ir alaus šalininkai, nus
prendė ligi pavasario parūpin
ti tokią peticiją. . 

IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR. 

IŠ BRIGHTON PARJCO. 

Gatvekarių baronai Chica
goje išnaujo laimėjo teisme ko 
Tą. Trys federaliai teisėjai pri 
pažino, kad 5c. už važinėji
mą gatvekariais kompanijai 
reiškia ne vien didelį nuosto
lį, bet tiesiog kompanijos sa- nurengti, ateinančią vasarą 
vasčių konfiskatą. Teisėjai sa- milžinišką parapijinį bizninį 
kė, kad miesto advokatas ne-

Parapijos susirinkimas. 

Saus. 15 d. š. m., tuoj po 
pamaldų, įvyko N. P. R Šv. 
parapijos susirinkimas, kurį 
atidarė ir vedė vietos klebo
nas kun. A. BriŠka. Išrinkta 
ant šių metų komitetas iš: B. 
Jovaišo, J. Enčerio, K. Gu-
bysto, M. Jucevičiaus, R. 
Nenartonio, A. Ramanausko, 
K. Anučio, J . Macejausko, J. 
Gajausko, B. Kaunecko, P. 
Vaičiūno ir Meškausko. 

Atskaitos išdalintos ir kle
bono paaiškintos liudijo puikų 
praeitų metų parapijos sto
vi. Kai-kuriems parapijonams 
užsiminus apie dabartine mū
sų klebono pagyvenimo vietą, 
kuri randasi mokyklos rūsyje, 
drėgna, troški i r pavojinga .jo 
sveikatai, padarė įspūdį į su
sirinkusius, kurių dauguma 
apvertina klebono pasišventi
mą parapijos labui. Susirin
kusių ūpas pakilo ir nutarė, 
kaipv t ik bus galima tuoj sta
tyti kleboniją ir pradžiai to. 

Dr-ja Šv. Jono Evangelisto 
yra pasižymėjus rėmimu pra
kilnių r e i k a l ų ^ i yra Labda
ringos Są-gos garbės narė ' ir 
priklauso prie A. L. R. K. Fe
deracijos, v̂ I 

Sausio 22 d. rengia' vakarą 
su perstatymu Dievo Apveiz-
dos par. svet. To vakaro pel
ną taipat skiria našlaičiams. 
Verta visiems tą gražų darbą 
paremti. 

Senasis pirm. 

VIEŠA PADĖKA. Šiuomi išreiš 
kiame padėkos žodį klebonui kun. 
A. Baltučiui, kun. I . Albavičiui 
ir kun. Duffray už patarnavimą 
pamaldose i r širdingiausia ačiū 
visiems dalyvavusiems mųs myli
mos, dukrelės laidotuvėse. 

Juoz. ir Ant. Kraučiunai. 
« 

LABDARINGOS SĄ-GOS 6 
KP. North Šidėj rengia šeimyninį 
vakarėlį 'sausio 22 d., Šv. Mykolo 
par. svet. Prasidės 4 v. po piet. 
Pamatysite kas bus laimingas 
gauti dovanas. Geriausi kalbėtojai 
kalbės apie 7 v. v. Paskui bus lie
tuviški žaidimai iki vėlumos., 

Je i draugijos ar pavieniai ma
lonėtų paaukoti kokį daiktą dėlei 
to vakaro, meldiaami atnešti tas 
aukas pas vietinį kleboną, kun. 
Baltutį arba pas komitetą J . Dau
girdą, 1645 "VVabansia Ave. 

Komitetas. 

CICERO, I L L . 

Iš giedorių darbuotės. 

Sausio 11 d. Šv. Grigaliaus 
choras laikė metinį susirinki
mą. Jame apsvarstė choro 
naujus įstatus. Pasirodė jeigu 
stipriau sujungus narius, cho
ras turėtų milžiniškas jėgas. 

Toliaus, buvo nutarta ateity 
surengti du vakaru. Vienas 
vakaras butų šokiai, o kitas 
teatras. Dėlei to išrinko re
žisierius: varg. B. Lauraitį, 
J . Gud$ ir O. Valaitę. Ti
kimasi, kad jie nemažai pasi
darbuos. Korespondentu iš
rinko J . Gudą. IštiKro šis cho
ras smarkiai darbuojasi, Įįet 
tik mažai apie jį rašoma. Da
bar daugiam išgirsime. 

Gerb. kleb. kfcn. Vaičiūnas, 
choro dvasios vadas, tikrai 
sukelia upą, kiekvieną paža
dina prie darbo. J i s yra daug 
chorui, vietinei kolonijai ir 
visuomenei pasidarbavęs. Tai
pat mūsų varg. B. Lauraitis, 
kuris neilgiausia veda chorą, 
bet jau daug jo darbo vaisių 
matom. Ištikro, jis deda visas 

• "V 

savo jėga s chorui. I r jo. ener
gija nesilpnėja, bet kasdien 
stiprėja. Su juo choras' gali 
milžiniškus darbus nuveikti. 

Choras yra užkviestas kon-

CHICAGIEČIAI, ATSIIMKI 
TE LAIŠKUS. 

{stengė j>rirodyti, kad 5c. už-
-tektinai kompanijai. 

Del -to už važinėjimą gat
vekariais ir toliau pasilieka 
8c. Prieš 5 centus "injunc-
t i o n " ir toliau veikia. 

Miesto advokatas pranešė 
paduosiąs apeliaciją, aukščiau-
sian šalies teisman. 

Valstijos komercijos komi
sija nežino kas toliau veikti. 
Nes gatvekarių kompanija ne
prisitaiko prie jos parėdymų. 
Kqmisija liepė kompanijai 
mažinti išlaidas. Bet kas čia 
"klausys, jei kompanijos pusė-
-je stovi teismai. 

% certą duoti Melrose Parke, 
kur tikimasi pilniausio pasise
kimo. L 

pikniką. 
Komitetas su klebonu vykins 

darbą o parapijonai rems. Pa
sekmės užtikrintos. 

Parapi jonas. 

IŠ NORTH SIDES. 

Aidas. 

SKAITYKITE R PLATIN-
KITĘ 'DRAUGĄ99 
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NUSILAUŽĖ KOJĄ. 

Moterų vakaras ir kursai. < 
i 

Mot. Są-gos 4-ta kuopa lai
kė metinį susirinkimą, sausio 
10; 1922, Šv. Mykolo par. 
s > ex. , 

Narės gan skaitlingai atsi
lankė. Kuopa rengia vakarą, 
vasario 12 d. š. m., Šv. Myko
lo par. svet. Vaidins dvi ko-
mediji: "Kuprotas oželis" ir 
"Vargšas Tadas" . 

To vakaro rengimo komisi-
jon išrinkta sekančios: P. Va-
laičiutę ir G. Deksnienę, va
karo vedėja E. Nausėdienę. 

Vakariniai kursai bus 7:30 

Du policmonu nuėjo į Mau-
yice Brown namus, 2023 Eve-
rgreen gat., įduoti jam teis
mo warantą. Brown nuo an- j v a l vak-> mokyklos kambaryj, 
trojo aukšto šoko žemyn per, kiekviena pirmadienį, vieną 

Jangą pamatęs policmonu. Uu- Pirmadienį siuvimo, o kitą 
silailžė kojas. ^ J p ų gaminimo. 

„ Tikimės, kad narės , kuos-
Oatvekark) partrenkta ir kaįtlingiausiai lankys vakari-

mirtinai sužeista Mrs. Anna nius kursus, nes jie yra vi-
p a r k u s , 21 metu, 413 West 
77 gat. 

soms labai svarbus. 
Korespondentė. 

A. f A.-
p . BARTAŠCNĖ 

(Po tėvais Majauskaitė) 
po pirmuoju vyrų Varna-
gienė mirė sausio 18 d. 
1:15 ryte< 38 metų am
žiaus. Paliko dideliame 
nuliūdime vyra Joną Bar-
tašių, sūnų 4 mėnesių ir 
kita sūnų po pirmų vyrų 
18 metų, senus tėvelius 1 
seserį 4 brolius ir gimi
nės. Kūnas bus laikomas 
pas seserį 3410 Auburn 
Ave. 

Laidotuvės įvyks suba-
toj sausio 21, 1921 iš ftv. 
Jurgio bažnyčios 9 vai. 
ryte, o iš ten į šv. Kari-
miero kapines. 

Visi giminės ir pažįsta
mi nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse. 

Chicagos pašte (vidumiesty) 
prie Adams i r Dearborn gatvių 
randasi atėję iš Lietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatų persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškas galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatves 
įėjus po dešinėj pusėj) , prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVERTISED. 

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

901—Aglinckas Wycentas 
903—Balczunas Victor 
904—Balaisis Lon 
908—Barta Anton 
914—Bikinaite Teklie 
9ip—Bovjiams S. C. 
929—Burba Tony 
930—Budrius C\y 
933_l_Caulowskas Kazimeras 
937—Cizanskis Antonas 
938—Cicėnas Stanislavos 
943—Dadonis' A, 
945—Dejokus Vtilium 
947—Deveiki*- Augusi 
951—Dveilis O. 
958—Gajdos^John 
^TO—rGrekauskas Pietras 
982—Jakas Kazimieras 
987—Jonuskevioju Madardas 

"988--Jodenis Pranas 
989—Jocius Wiktor^ 
990—Juraitis Adam 
991—Lucus Kazimieras 
993—Kairis John 
997—Kandraskai Dominkui 
999—Karyjanos Walerija 
1001—Katkus Jouzas 
1002—Kazinausku K. 

.1007—Kisieliaus Adomas 
1011—Kociais Tomas* 
1018—Krasonkiss J a n 
1026—Kubis, Jos G. 

, l . , 

Kur Eina Pinigai Už 
. Eleveiteriu Keliones 

* - a 

Pinigai suniokoti važinėjant Elevated CelžkąĮius per paskutinius 
devynis nienėsius^baigianties rugsėjo 30, 1921 buvo $0.0928 už kiek-
vieną pasažierių. įminant ir Evanston'o divizija kur mokama extra 

.mokestis išvažiuojant už miesto. 

Čionai s priduodame trumpa apžvalga- kaip piningai -užmokami 
už važinėjimą yra suvartojami duodant žmonėms patarnavimą: 

Darbas $0.0525 
Materijolas ' . . . 0.0071 
Spėka 0.0078 
įvairios Išlaidos 0.0050 
Pataisymas 0.0027 
Taxai 0.0071 
Randos <.»,. 0.0022 

$0.0844 

Važinėjimo Kaina $0.0928 
Aperavimo Kaštas 0.0844 
Lieka ant Investmento $0.0084 

f Šį liekana ant įdėto kapitalo yra apie 2.73 nuošimčius į metus 
ant sumos $86;250,000 įdėtos į Elevated Railroads nustatyta Public 
Utilities Komisijos Sausio 1921 po apiprekąvimui viso turto. 

Šis nuošimtis už idėtus piningus yra daug mažesnis negu kad ban-
Skos moka ant taupinamij piningų. <, 

Šio^ informacijos yra duodamos dėlto, kad žmones žinotų tikrus 
faktus kaip pinigai yra suvartojami,ir kiek lieka nuo įdėtų pinigų 
Elevated Railroad Kompanijoms-. 

Chicago Elevated Railroads 
/ 

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicagoj 
v 

•' < » . 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Mnsų krautuvė—vieni 1$ didžiausių Chicagoj* 

* Parduodame u i ŽHiman§ią kainą, kur kitur taip negaau. 
Ma&nėlių laiikamt drukuoti ii ofiao darbaioi yra naujau-
lioi madoi. Užlaikom viadkitift laikrodžiui, žiedua, fliubi-
niuf ir deimantinius; gratnafonof tietuviškaii rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusišku i r prūsiškų ifidir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir tmuikų, kokių tik reikia. Dir
bame risokius fenklus draugystėms, taisome laikrodžios ii 
mdziksJiskus instrumentus atsakančiai 

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

Telefonas: DR0VER 7309 

.1031—Launis P . 
1033—iasouskas John 
1035—Lekiss Wiktorya 
1038—Lukoszewicz Iieokadja 

RALTIJOSAMERIKOC 
L l UNIJA $Broaclvay, Nev^rk.N^Lsf 

KELIONE i L l t - I v I V / ^ , 
i PER H A M B I J R G ^ V ^ H J ^ Ą . 

/ A R B A JLIEPOJR. 
VAŽILOKIT VISI PJLRANKir; BR 

TIESIŲ KJELIU 
Lietuviai važiuojant t Piiiavą, aplenkia 

Lenkų juostą (karidorių) ' 
Visa Trečia Klesa Padalinta l Kambariui 

Ant 2-ju, 4-rių, e-šių ir 8-nių Lovų 
"LTTUANIA" Išplauks Vasario t, 1«22 
"ESTONIA" Išplauks Vasario 22, 1S22 

Trečios Klasos Kainos I: 
HAMBURGĄ $108.50 — P l t l A V A $106.50 

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

^iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiifiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiHUHiiHipr. 
= Padarysime 500 namų linksmais 

(Ateik i mgs dirbtuvės brenčių I / 

= H 

KAINAVO 
S $125 
= D A B A R 
i $34 
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| FEDERAL BOND & LAN D Į 
| COMPANY f 
3 Siunoia piningus į Lietuvą auksinais ar doleriais per = 
s paštą, Čekiais ar telegraaiais. Parduodame laivakortę/ = 
= į visą pasaulį. Pard. ųaraus, žemės, farmas ir bondsus. = 
5 OFISAI. 1 
g 666 West 18-th Str., Chicago 201 Chambers St. N. York g 

Nupirks- didelį Pho-
nographą 1922 mo
delio, kuris* £rajina 
visokio išdirbinio re
kordus, su raštišku 
Gvarantavimu ant 10 
metų. Šių phonogra-
phų reguliarė kaina 

nuo $125 iki $200 

i 

~ Tik 500 Phonographų su tokia kaian 

I {VELTUI Jusų pasirinkime i i 25 rekordų, 500 plieno 
adatų, taipgi daimanto adata su kiekvienu 
phonographu. Ateikite pas mus Ir mes 

K A I N A V O $150 
D A B A R $48 

VELTUI I 
m &M' m *mmmmm„mrMmm9m^mmr--rmmr.. 
-S parodysime gražiausių phonographų. Kiekvienas phonographas yra 
= peržiūrėtas mūsų mechanikų, 15 metų" patyrimo ATEIK TAIP = 

5 QRE1T, KAIP GALI GERIAUSIAM PASERINKIMtJI. MES PALAI- = 
= KYSI3IE IR KADA NORĖSI, TADA PRU3TATY8IM 
r VELTUI PRISTATOME VI8UR. JEI GYVEMI UŽ MIESTO, PA-
B SIUSIME C. o. O. D. DALEISDAMI PERŽIŪRĖTI PHIMIAU, NEGU 
= MOKĖSI PINIGUS. * = 

I MAIN SALESROOM FAOTORY BRANCH I 
1020 So. Halsted St. Chicago, DJ A ^ , TM^ g ^ : 

Atdara kasdiena nuo 9 iki 9. Ned. iki 4 vaL po pietų. jį s 1439 So. 49-th Conr, Cicero 602 Ass'n Bldg. Chicago. = = , A t d a r a kJWalena »«<> * iki 0. Ned. iki 4 vaL po pietų. Ė 
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiKJiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiuiS ^•"•••••fiiiiiiiiiiiiritiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiriuiiiiiiiiiiuiiiiiiHiitiiiii^ 


