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NAUJIENOS SIAURIAI INTARINEJA BUV. UŽS. R. MINISTERI 
Skaityk 2 pusi. 

- *• Kaip Gyvi Ginasi Pran
cūzai su onais 

- PARYiŽIUS, saus. 4. —i siskhndžia, kad jei Čitos de-
, Prancijos užsienių reikalų mi- legacija tuomi klausimu turi 
nisterija paskelbė formalį už-, dokumentus, tai reikėjo juos 
ginimą apie kokį tai prancu- induoti šiam departamentui, 
zų su japonais sąkalbį Rusijos Tečiau delegacija to nepada-
ir Siberijos klausime, apie ką re, 
viešumon iškėlė Čitos valdžios j Bet Anglijos ir Kinijos at-

AIRIAI ATNAUJINO 
SESIJĄ, 

ii 

DUBLINAS, Airija, sausio 
4. — Sinn-feinerių parlamen
tas vakar atnaujino sesiją. 
Tuojaus imta svarstyti taikos 
sąlygų klausimas. 

Vakar prieš sąlygas karčiai 
kalbėjo žinoma Airijos veikė
ja Markiewič. J i pasakė, kad 
verčiau mirsianti, negu ture-

PRANCUA TURI MOKĖTI 
MAS. 

X _ 

delegacija \VasJiingtone. 

WASHTNGTON, saus. 4. 
Japonijos delegatai f griežtai 
užgina žinias, kad buk Japo
nija su Prancija butų susita- j prieteliams. 
rusios kenkti Su v. Valstijų 
interesams tolimuose Rytuose. 

Japonai pažymi, kad tuos 
*' dokumentus' ' suklastavusi 
pati Čitos valdžia. Bolševikai 
įpratę tokius darbus daryti. 

stovai išdalies tiki Čitos de 
legacijai. Taigi skelbiami do
kumentai turi gyvuoti ir, ga
limas daiktas, kad Prancija 
su Japonija kasa duobes savo 

WASHINGiTON, saus. 4. — 
Atstovas Reavis iš Nebraska 
valstijos indavė "kongresui re
zoliuciją, kad šalies vyriausy
bė tuojaus iš Pranei jos parei
kalautų karo skolų mokėjimo. 

Bet rezoliucijoje Prancijos 
vardas nepasakytas. Tečiau 
kiekvienam gali but aišku. 

LIETUYOS ATSTOVAS 
PALESTINAI 

_ _ _ _ _ _ 

KAUNAS, saus. 4. — Lie
tuvos vyriausybė nusprendė 
Palestinon pasiųsti nuolatinį 
savo atstovą. Juomi bus žy
das. 

INDIJOJE RAMU — LON-
. DONAS. 

vVASHTNGTON, saus. 4. 
Valstybės departamentas netir 

Anglai sako, kad Čitos de
legacijos negalima kaltinti už 
paskelbimą viešai dokumentų. 

Ta delegacija tuos dokumen 
tus norėjo induoti konferen
cijai. Du kartu siūlėsi paduo- j 
t i savo įrodymus. 

tų prisiekti ištikimybę Angli
jos karaliui. ' PIKTADARYBĖS DIDINASI 

Smarkiais žodžiais- jinai a-1 MDESTB CINCINNATI. I 
kėjo visus karalius. 1 —<——•— 

Patarė parlamentui nepripa- j Už tai kaltinama prohibicŲa. 
žinti taikos sąlygų. Nes, anot 
jos, Anglija nori greitos taikos 
su Airija, kad ištraukti iš Ai-

CINCINNATiro . , sausio 4. 
— Vietos policijos viršininkai 

Tečiau abu kartu valstybės 

rijos kariuomenę ir ją pasiųsti pareiškia, kad prohibicija ne-
Indijon. 'atsiekė tikslo. Nes piktadary-

bės nevien nesimažma, bet 
UNOARIJOS PASIUNTINYS dar labiau dauginasi. Tai ge-

SUV. VALSTIJOMS. .riausia liudija vietos polici
j o s departamento rekordai. 

Anot policijos viršininkų, 
girtavimas praeitais metais žy 

LONDONAS, sausio 4. — 
Anglijos užsienių reikalų ofi
sas paskelbė, kad Indijoje ra-

|mu ir netiesa, kad indėnai na
cionalistai turėję paskelbti Te-
spubliką ar kitką. 

Moplahų sukilimai Indijoje, 
sako, numalšinti ir visa šalis 
aprimus. 

Lenkų žiaurumai Vilniuje 
JĮI DIDELĖS SUKTYBĖS VILNIAUS RINKIMUOSE 

> . 

LENKŲ REPRESIJOS LIETUVIŲ SPAUDAI VILNIUJE. 

WASHINGTON, XII—31 d. (Liet. Inf. Biuras). — EI-
tos pranešimu, lenkai, Vilniuje konfiskuodami lietuvių laik 
raščius ir bausdami redaktorius pinigais ir kalėjimu, padarė 
lietuvių spaudai keturiasdešimts ketvirtą represiją. 

N 

BUDAPEŠTAS, saus. 4. — 
Ungarijos pasiuntiniu S u Vai

ri jokių žinių apie prancūzų- j sekretorius Hughes, kurs ' yra i s t i J o m s apsiėmė but grafas 
japonų sąkalbį. Todėl tuomiĮ konferencijos pirmininku, a t - ! L a s z l ° Szechenyi. 
klausimu nereiškia nei savo . sisakė su delegacija matytis, 
nuomonės. j Tuomet Čitos delegacija krei-

Valstybės departamentas nu,pėsi-*į vietos laikraščius. 

Rusijos Atgaivinimui Priešingi 
Prancūzai su Japonais 

PAJIYŽIUS, sausio 4. — kurio butų galima atmokėti ka-
Prancija su Japonija nei ne-! ro kontribuciją. 
pakrutinama uola stovi prieš! Naujuoju projektu Vokieti-
anglų sumanymą steigti milži- ja vietoje pinigų pasiųrys vi-
nišką bendrovę (konsorciumą) šokios medžiagos vertės pus-
Rusijos atgaivinimui. antro, miliardo markių kasme-

T .. „. . . . . • tai, kol bus padarvtas naujas Japonijos finansiniai eks-! . r , * 
sutarimas. ' 

miai padaugėjo. Žmokžudys-
tės pasitrigubino, gi plėšimai 
pasidvigubino, 

PATRAUKIAMU TEISMAN 1920 metais fcuvo: žmogžu-
DU SOCIALISTU ATSTOVU, [dysčių 14; girtųjų bylų 355; 

girtų šoferų 40; neatsargių 
automobiliais važiuotojų 59; 
plėšiimų 69. 

1921 metais: Žmogžudysčių 
B6; girtųjų bylų 534; girtų šo
ferių 66; neatsargių automobi-

ROMA, sausio 4. — Du so-
fcialistu parlamento atstovu, 
Musolinį ir Gorosi, Italijos 
vyriausybė patraukia teisman 
už kriminalius nusižengimus. 

ŽEMĖS DREBĖJIMAS. 

pertai, kurie lankėsi prancūzų 
užsienių ofise (Quai d'Orsay), 
pasiuntė į Tokyo raportą, la-

Sakoma, prireikus, Vokieti
ja pasiūlysianti sąjunginin-

bai nepalankiai atsiliepdami |kams mokesčius už savo eks 

1 

apie tą anglų sumanymą. 

Taipat Prancijos preziden
tas Millerand, premier. Briand 
ir kiti aukštieji prancūzai val
dininkai dar labiau už pačius 
japonus priešinasi anglų su
manytą j ai bendrovei. 

Prancūzai su japonais tvir
tina, kad sąjungininkai ineitų 
Rusijon su tais visais projek
tais ir tuos projektus norėtų 
vykinti, pirmiausia butų rei
kalinga pripažinti sovietų val
džią. Kad tuotarpu apie so
vietų pripažinimą nenori klau
syti nei Prancija, nei Japoni
ja. 

Nežiūrint to, tomis dieno
mis vyriausios sąjungininkų 
tarybos susirinkime mieste 
Connes, Prancijoj, tas bendro
vės * planas bus plačiai išaiš
kintas. Tą padarys buvęs 
Vokietijos rekonstrukciios mi
ni ste ris, Dr. Rathenau. 

Dr. Rathenau gavo ofiftialį 
pakvietimą būti vyriausios ta-
rvbos susirinkime. J is , be kit-
ko, susirinkimui išaiškins nau
ją Vokietijos projektą, sulig 

portą. 

PORTUGALIJA NORI DI
DELIO ATLYGINIMO. 

BERLYNAS, saus. 4.—Por
tugalijos valdžia Vokietijai 
indavė notą. Iš Vokietijos ji 
reikalauja sau 750 milionų au
ksinių markių atlyginimo už 
padarytus Portugalijai nuos
tolius ligi idenos, kuomet por
tugalai perėjo sąjungininkų 
pusėn ir prisidėjo prie karo. 

PIRMOJE VIETOJE PRAN
CIJOS APSAUGA. 

LONDONAS, sausio. 4. 
Premieras Briand išvažiuoda
mas į Connes tarybos susirin-
kiman pažymėjo,^ jog iaryba 
pirm* vi sako turės apdrausti 
Prancija ir tik paskui galės' 
but kalba'apie Europos rekon
strukciją. Be Prancijos ap
saugos negali but nieko ypa
tinga atlikta. 

Chicagoje pavogta 6 auto
mobiliai paroje sausio 2—3 d. 

narnos perkaso juostoje šio{ 
pirmadienio rytą atjaustas 
smarkus žemės drebėjimas. 

VATIKANO TITULARIS 
VARGONININKAS. 

LENKAI DAŽNIAU APŠAUDO LIETUVOS SARGYBAS. 

VVASHINGTON, X I I - 3 1 d. (Liet. Inf. Biuras). — El
tos pranešimu, lenkų kariuomenė dažniau apšaudo Lietuvos 
sargybas neitralinėje zonoje. Gr\iodžio 27 d. lenkų ulonai 
Vievio rajone neitralinėje zonoje apšaudė Lietuvos sargy
bas. 

ai 

rfEW YORK, sausio 4. — 
Iš Romos pranešta, kad vie
tos Šv. Pranciškaus Xavero 
bažnyčios vargonininkas Piet-

fro. Yon, italas, bet naturali-
zuotąs Suv. Valstiįų palietis, 
paskirtas Šventojo Petro ba
zilikos titulariu vargonininku. 

_V 

PRAMATOMAS DIKTATO
RIUS PORTUGALIJAI. 

GERVĖČIUOSE GYVENTOJAI ifcVARĖ LENKŲ 
AGITATORIŲ. 

WASHINGTON, XII—31 d. (Liet. Inf. Biuras). — El
tos pranešimu, Gervėčiuose, septyniasdešimts kilometrų į 
rytus nuo Vilniaus, gyventojai išvarė lenkų agitatorių del 
Vilniaus Seimo, sakydami: "Čia Lietuva.' ' 

\ 
LENKIJOJE SKIRIAMI KOMITETAI VILNIAUS 

* SEIMO RINKIMAMS. 

VASHINGTON, XII—31 d. (Liet. Inf. Biuras). — El
tos pranešimu, Varšavoje, Poznanėje, Bydgošce, Krakuvoje, 
Lietuvos Brastoje ir įvairiuose Lenkijos miestuose įsikūrė 
Vilniaus Seimo rinkimams registruoti komitetai. Lenkijon 
ministerijos leis nemokamai tuo tikslu komitetus važiuoti 
Vilniun. i 

LISBONA, sausio 4. — At-
Jliais važiuotojų 145; piešimu įsistatydino portugalų ministe-
111- irių kabinetas, kuriam pirmi-

Čia neišskaitomi dar tuksta- minkavo Cunha Leal. Taria
masi apie įvedimą šaly dikta-
torystės. 

PANAMA, sausio 4. — Pa-|b&j_ kitokių prasižengimų, ku-
Jrie perniai padaugėjo. 

LENKŲ DEKRETAS VILNIUJE tfEVA DUODA : 
SPAUDOS LAISVĘ. 

WASHINGTON, XII—3t d. (Liet. Inf. Biuras). ^ El
tos pranešimu, Vidaus Reikalų Departamentas Vilniuje &f 
leido dekretą, kuriame neva duoda spaudos laisvę, bet val
džia kiekvieną laikraštį gali konfiskuoti ir redaktorių įbau-
sti. 

TROTZKY PRAŠALINTAI 
IŠ ŽYDŲ TIKĖJIMO. 

(LENINAS KALBA SOVIETŲ 
KONGRESE. 

Tas padaryta reikalaujant jo 
tėvui. 

' 

LONDONAS, sausio 4. — 
Laikraščio Daily Express ko
respondentas iš Berlyno pra
nešė, jog Rusijos bolševikų 
karo komisaras Trotzky for
maliai pašalintas iš žydų tikė
jimo reikalaujant pačiam jo 
tėvui, Moses Brbnstein. 

Tai įvyko mažoj žydų sina
gogoj Jekaterinoslave, susirin
kus skaitlingai tikintiems žy
dams. Prakeiksmo apeigas at
liko rabinas. 

Akyvaizdoje rabino ir susi-
rinkusių Trotzkyo tėvas pa
reiškė: "Leon atsižadėjo sa
vo tėvų tikjėjimo ir savo pasi
elgimu įrodė, kad yra judaiz
mo priešas, taigi tikras pra-
keiksmas žmonijai.' ' 

Paskui tėvas pridūrė pra* 
keiksmo žodžius, nuo kurių jo 

[sunūs negali but paliuosuotas 
nei žemėje, nei danguje, nei. 
pragare. 

Vyresnysis rabinas atskaitė 
tam tikras maldas. vTrotzkyo 
senyva motina apalpo. 

PLENTAI TVARKOMI. jog sovietų Rusija ekonominiu 
žvilgsniu šieš-tiek progresuo
ja. Bet labai mažai. Komu
nistams tuo žvilgsniu ne vien 
trūksta gero noro, bet ir su
pratimo. Kuomet nėra ceika-
lingo supratimo, tuomet visur 
turi pakilti disorganizacija.' 

Taigi jis, kaip ir seniau, 
J is patarė komunistams vi-

korespondencijos). — Visos 'kreipėsi į suvažiavusius sovie-

Liepia jis palaikyti raudoną
ją armiją. 

v. 
MASKVA, gr. 28 (suvėlin

ta) . Ištraukos iš angį. laikr. 

LIETUVOS ĮSAKYMUS SKELBS VALSTYBINE 
IR VIETOS KALBOMIS. 

* 

AVASHINGTON, XII—31 d. (Liet. Inf. Biuras). — El
tos pranešimu, Lietuvos Ministerių Kabinetas nutarė vietose, 
kur randasi dvidešimts nuošimčių žydų,'lenkų ir gudų, val
džios įsakymus skelbti greta valstybinės ir vietos kalbomis. 

ŽINIOS Iš LIETUVOS. 

Rusijos sovietų kongrese, kurs 
laikomas vietos operos-rūmuo
se, sovietų iitstovai didžiau
siais ratavimais sutiko pasiro
džiusį ant pagrindų vyriausią 
bolševikų galvą, Leniną. 

J i s nudavė nieko nedarąs iš 
tų rankų plojimų ir trukŠmo, 
kurs tęsėsi keletą minutų. Vi
sas laikas buvo įsigilinęs į po-
peras, kuriose, matyt, turėjo 
pasigaminęs visokius reikalin-
gus užrašus. 

Leninas kalbėjo į atstovus 
ilgiau dviejų valandų. Tai kar
tais padarė nemažai įspūdžio, 
suomet turėti po ranka raudo
nąją armiją.Ir tą armiją sau
goti nei lėlytę aky. Nes ji so
vietų, Rusijai būtinai reikalin
ga. 

Ekonominis nusistatymas. 

Kalbėdamas apie ekonoma-
Įnį nusistatymą jis pareiškė, 

tai vėl gardaus juoko. 
tų atstovus, idant jie tą klau-

VYRIAUSYBĖ S. ROZEN-
BAUMO NEĮGALIOJO 

ŽYDŲ PASIRYŽIMAS. 

TARTIS. 

KAUNAS, (Elta). Esam į-
simą nuodugniai aptartų, gi 'galioti pranešti, kad Dr. S. 
prireikus reikiamų dalykų pa- Rozenbaumo kelionė Varša-
simokintų nuo buržujų. Pa- von įvyko be Lietuvos vyriau-
mokų nereikia ignoruoti. Rei- svbės žinios ir įgaliojimo, to
kia sunkiai dirbti ir mokintis, j del ji jokios atsakomybės už 
jei norima atseikU tikslą. kalbamąją kelionę nesiima. 

^ . y .,_ , , . Užsienio reikalų minist. Dr. J . 
Crezvicaikos klausimas. ^ 

b *^*i«""»*»- Puryckis, nesiemęs priemonių 
Leninas padavė' sumanymą Dr. S. Rosenbaumo kelinei su^ 

būtinai perorganizuoti. žinomą traukti, yra įteikęs ponui mi-
bolševikjų slaptą policiją su nisteriui pareiškimą, 

[teismais vardu črezvičaika. j Respublikos prezidento spre Į 
J is sakė, kad be crezvicaikos j ndimas šiuo reikalu laukiamas 

revoliucija nebūtų galimas šiomis dienomis, 
daiktas. Ta slapta policija taipa£ reikalinga ir tolesniems 
laikams. Tečiau eina laikai, 
kuomet jos funkcijos turi but 
susiaurintos. Tai verčia da
ryti atsimainanti Rusijoj abe-
lnoji padėtis ir naujas ekono
minis nusistatymas, reikalin-

VILNIUS. Vilniuje rietoj 
lenkų administracijos uždary-
t6 ietuvių dienraščio Vilnius, 
pradėjo eiti dienraštis "Vil
nietis.' ' Vietoj uždaryto rusų 
kalba laikraščio "Vilenskoje 
Slovo" jau eina laikraštis 

gas naujų juridinių formų. i**Vilenskoje Ut ro . " 

Kaunas, (Elta). Žydų rei
kalų ministens Dr, M. Solo-
veičikas šiomis dienomis išlei
do atsišaukimą į Lietuvos žy-
dus Amerikoje, ragindamas 
juos pirkt Lietuvos Gynimo 
paskolą ir tuo būdu padėt sta
tyti tikrai laisvą ir tikrai de-
mokratingą Lietuvos respub
liką, kuri dabar gyvena sun-
kią^ bet didžią savo istorijos 
valandą. 

— 

CHICAGO. — Šiandie ne
pastovus oras; šalčiau. 

"PINIGĮ Į KURSAS. = į 
Svetimų šalių pinigų verte, 

mainant nemažiau 25,000 doL 
sausio 3 d. buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.07 
Prancijos 100 frankų 7.55 
Italijos 100 brų 4.43 
Vokietijos 100 markių .53 
Lietuvos 100 auksinų .53 
Lenkų 100 markių .031 
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UETUVTV HATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną Išskyras nedėldieoius 

BADAS IR BOLŠEVIKAI, 
Iš Rusijos Amerikon gryžo. 

. Amerikos Šelpimo Administra-
PRENLMERATOS KAINA: j * 

Metams $«.©o' cijos darbuotojas Carl E. Flo-P u s e l M e t '* , s a o ete. Jam teko asmeniškai ma-
Prenumera tos mokasi iškalno. Lai- ' . v . ... , 1V . , . . . 

kas skaitosi nuo užsirasyrao dienos t y t l , k a s Š i a n d i e b o l s e v i s t m o j 
n l , n u o , N a u J U ,M!,tų' N°u!nt PTmalt" Rusijoj darosi. 
nyti adresą, visada reikia prisiųsti 
ir seinas adresas. Pinigai geriausia 
siųsti iSperkant krasojo ar exprese 
"Money Order" a rba įdedant pini
gus 1 registruotą laišką. 

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

TeL Roosevelt 7791 
Mll l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lm 

NAUJAS PROJEKTAS. 
Lenkai savindamies Vilnių 

naudojasi visokiomis mela
gystėmis. Pastarais laikais jie 
pradėjo skleisti žinių, kad 
miestas Vilnius pačių lenkų į-
kurtas. Tad, girdi, Vilnius ne-
kuomet lietuviškas nebuvęs ir 
nebusiąs. 

Nesuskaitysi tų jų visų me
lagingų žinių apie Vilnių, Lie
tuvą ir lietuvius. 

Gana to, kad nors jie šian
die tenai rengia kokį tai seimą, 
jie yra nuolatinėje baimėje. 
Kuomet rinkimuose atsisako 
dalyvauti lietuviai, gudai ir 
žydai, jų tas seimas neturės 
jokios reikšmės. 
. Kad taip, tai jie skleidžia 
naują projektą lietuvių-lenkų 
ginčų panaikinimui. Sako, Lie
tuva labiausia del Vilniaus 
nerimauja, nes neturi miesto 
atatinkamo sostinei. Kaunas 
permažas ir permenkas. 

Todėl Lietuvai vieton Vil-
siaus shjloma Klaipėda. Girdi, 
Klaipėda geografiniu žvilgsniu 
priklauso Lietuvai. Klaipėda 
kultūrinis miestas. Jis Lietu
vai galėtų užvaduoti Vilnių, 
kurio ji turi netekti. 

Nesenai lenkai skelbė, kad 
ta pati Klaipėda nieko bendra 
neturi su Lietuva ir tas mies
tas, kaipir Vilnius, turi tekti 
Lenkijai. 
• Varšavos imperialistai ap
galvoja visokius projektus. 
Nes jie gerai žino, kad kaip 
Vilnius taip Klaipėda yra Lie
tuvos 

Floete sako: 
"Komunistai Maskvoje ir 

Petrograde gyvena didžiau
siame pertekliuje. Kad tuotar-
pu Rusijos gilumoje siaučia 
neprastas badas. Badu miru
sių vaikų lavonų visur krūvos 
riogso. Nėra kam laidoti tų la
vonų. 
"Patsai Leninas Maskvos gat
vėmis ir po apylinkes važinė
ja puošniausiu automobiliu. 
Komisarų ir kitų komunistų 
moterys apsikarsčiusios dau
gybe visokių brangių blizgalų, 
nepaprastai įsipuošusios. Tai 
visa retai galima pamatyti kur 
kituose Europos miestuose. 

"Kremlį dieną ir naktį sau
goja 600 rinktinių kareivių. 
Tie kareiviai kuogeriausia į-
rengti ir gerai užlaikomi. 

"Už kelių šimtų varstų nuo 
Kremliaus (tai autokrato Le
nino rūmai) siaučia baisus 
badas.'' 

Tai kokį socialistinį "rojų" 
bolševikai pagamino Rusijos 
gyventojams. 

"NAUJIENŲ" ŠMUGELIAI. 
Nesenai "Naujienos" buvo 

pardavusios lenkams Lietuvą 
krikš. demokratų partiją įta-
rinėdamos. Ilgai jos barškino 
į savo partijos sumuštą puodą 
apie tą "skandalą". Deja, 
šiandien visuomenė kritiškiau 
žiuri į spaudą ir jau sugeba 
atskirti bizni nuo bešalės tie-

taip jos dabar šaukia. Ir ko
kių faktu, jos turi tokiam 
šmeižtui? Ugi nepraustaburnis 
Paryžiaus nediplomatas jiems 
rašo, soc. dem. interpelaeija 
Steig. Seime bendrai nieko nc-
įvardindama iškelia kai-kurių 
Ministerijų spekulaciją ir 
"Liet. Balsas" vieną kitą 
asmenį įtarinėja pasiremda
mas ant sakė — pasakė. 

Kad Lietuvoje kaip ir kito
se šalyse yra šmugelio, apie 
tai nieks neabejoja, bet į-
vardinti asmenis ir juos be 
jokių atodairų, rimtų įrodomų 
faktų nuteisti, pasmerkti, be-
to vieno ar kito" asmens kal
tybę, jeigu ji butų, primesti 
organizacijai, tai jau tik 
"Naujienų" žemas juodinimo 
ir šmeižimo būdas tegali. 

Del Dr. J. Puryckio atsisa
kymo nuo vietos, pasiremdami 
faktais spėjome, kad Hymanso 
projektas jį prie to privedė. 

Kalbant apie Užs. R. Minis-
terio "šmugelį", apie kurį 
"Naujienos" kalba, nieko tik
ro nėra. Įtarinėti, teisti ir pas
merkti labai lengva kiekvieną 
asmenį, bet pakol oficialių ži
nių neturime, tą kaip ir visus 
kitus kriminalius įtarinėjimus, 
to ar kito asmens, paliekame 
sąžinei tų, kurie juos nukalė. 
Greitu laiku gausime iš Lietu
vos spaudos žinių, kurios nuš
vies dalykų stovį, o tuomet 
ir mūsų skaitytojams bus visa 
žinoma. 

LAIŠKAS IŠ RYMO, 
APAŠTALŲ VIZITATORIUS 

LIETUVAI. 

Pirmadienio vakare 12 
gruodžio neskaitlingoje lietu
vių kolonijoje Ryme buvo di-

sos, neduoda savęs suvilioti dėlė šventė. Popiežius pasky-
kiekvienam spausdintam ras- rė Lietuvai savo laikiną at-
tui, ypatingai kuomet, stovą, tėvų jėzuitų kongrega-
tas raštas ne vieną "šmugelį" 
darė. Kiek pasibeldžiusios po 
savo skiltis aprimo, nes kvai
lių nėra. Ir kam veltui burną 
aušinti? 

Bet kieno kokia prigimtis, 
toki ir dantys. Neilgai reikėjo 

miestu ir abudu turi laukti ir vėl naujas "skanda-
tekti Lietuvai. Bet kad jiems las" sužvangėjo, subraškėjo 
gaila Vilniaus, tai projektuo- "Naujienose". 
jamos visokios nesąmonės. Užs. Reikalų Ministeris at-

cijos narį, buvusį didėlio namo 
viršininką kunigą Antaną 
Zecchini. Jo sekretorius yra iš 
tos pačios kongregacijos kun. 
Boudou, prancūzas. Šis pasta
rasis gana seniai tyrinėja Eu
ropos rytų tikybinius dalykus 
ir yra parašęs knyga apie Ru
sijos santikius su Apaštalų 
Sostu. Kun. Zeccliini vadįsis 
Apaštalų Vizitatorium Lietu-

taip-gi Latvijoje jr Estonijoje. 
Lietuvos atstovas prie Šven

tojo Tėvo kanauninkas Jurgis 
Narjauskag savo tėvynės var
du pagerbė naujai paskirtąjį 
vizitatorių, surengdamas jam 
iškilmingas išleistuves. 

Augštieji svečiai pradėjo 
rinktis 5 vai. vakare. Pribuvo 
jėzuitų generolas t. Vladimie-
ras Ledochowskis. Jis, nors 
lenkas, bet nuoširdžiai linkėjo 
Lietuvai viso gera. Buvo vys
kupas de la Porte, buvo Vati
kano ir miesto vikarijato ku
nigu. Į 

Kanauninkas Narjaųskas vi
sus svečius labai mandagiai 
priiminėjo, o jie gyrė ir Lietu
vos atstovybę ir jos darbinin
kus: kanauninką Narjauską, 
bei jo sekretorių p. Juozapą 
Macevičių, kurio žmona labai 
puikiai pildė tą vakarą šeimi
ninkės priedermes. 

Amerikos lietuviams gal ne
svarbu skaityti susirinkusių 
svečių pavardes, bet labai ma
lonu pastebėti, kad Šventojo 
Tėvo ir Lietuvos santikiai ge
rėja. Užvakarykštę iškilmę 
kai-kurie vadina dideliu poli-' 
tiniu mųs laimėjimu. Kol Šv. 
Tėvas neturėjo savo atstovo 
Lietuvoje, tol jog priešai tu
rėjo progos sakyti, buk popie
žius nepripažįstąs Lietuvos 
neprigulmybės. Dabar tos šne
kos turi pasibaigti. 

Po iškilmingų išjeistuvių tė
vas Zecchini su savo sekreto
rium ant rytojaus dar kartą 
atsilankė Lietuvos atstovybė
je prie Apaštalų Sosto. Ten ir 
"Draugo" korespondentui te-
kp garbės • susipažinti su a-
biedviem. 

Tėvas Zecchini yra žemas, 
liesas, kokių 50 metų vyras, 
daug pasidarbavęs įvairiose 
šalyse ir suprantąs mažųjų 
tautų jausmus. Jis yra italas, 
kalba vokiškai, prancūziškai, 
serbiškai ir lotyniškai. 

Jo sekretorius yra augštas 
vyras, buvęs šv. Rast. profeso
rius, mokąs daug kalbų, tarp 
tų ir rusiškai. Savo istoriniuo
se veikaluose jis rodo daug 
rimto bešališkumo. Ta ypatybė 
labai bus naudinga ištirti ir 
apsvarstyti mųs santikiams su 
kaimynais. 

Kadangi Lietuva per penkis 

Lenkais tikybos reikaluose, tai 
tų ryšių paJiuosavim'as yra 
nelengvas darbas. Kanaunin
kas Narjaųskas sugebėjo tą 
padaryti per dviejus metus, 
tai-gi reikia jam pripažinti ir 
gabumų ir veiklumo.^ 

Lietuvių iškilmę Ryme la
bai gražiai aprašė "Osserva-
tore Romano" 14 gruodžio ir 
"Corriere d' Italia" 13 gruo
džio. 

Bilekas, 
"Dr." koresp. 

Rymas 
Gruodžio 14 d. 

1921. <. 

, 

SUV. VALSTIJŲ PAŠTAS IR 
SUSINĖSIMAS SU PRA

PUOLUSIAIS. 

Niekuomet pašto departa
mento istorijoje, paštas nes
tengė pagelbėti gimines arba 
draugus surasti tuos, kurie 
nuo jų yra atsiskyrę. Kaipo 
kitas žingsnis arčiaus pri-
traukti paštą ir žmones, gene-
ralis pašto viršininkas Hays 
išleido sekantį pranešimą del 
Postai Bulletin. 

Paštas ir prapuolę asmenys. 

Visiems Pašto Viršininkams: 
Yra mano noras padėti paš

tui patarnauti žmonėms, kurie 
ieško prapuolusių mylimųjų. 
Kasmet tūkstančiai, šioj šalyj, 
paskelbti prapuolusiais: vai-

IŠ MŪSŲ CENTRO 
Imant domėn, jog po Naujų 

Metų visokios organizacijos da 
ro metinius susirinkimus, ren
ka naujas valdybas ir t. t , 
A. L. R. K. Federacijos Sek-
retarijatas mato naudingu pa
tarti gerb. Federacijos, Tau
tos Fondo, ir L. R. K. Šv. Vin
cento a Paulo R. Dr. Sky
riams padaryti bendrus susi
rinkimus ir sudaryti bendrą 
skyriaus valdybą. (Žinoma, 
jei visos minimos organizaci
jos sutiks). Žinant, jog kolo
nijose, ypač mažesnėse, ir taip 
mažam skaitliui darbuotojų 
besant, pasiskirsčius da ma
žiau lieka bendram darbui. 
Todėl sudarius vieną lietuvių 
katalikų visuomenės organi
zaciją darbas bus našesnis, 
bus gyvesni susirinkimai, dau
giau darbo ir naudos. Nes ne
žiūrint kur mes dirbtume, ar 
tai Federacijos skyriuje ir T. 
Fondo ar labdarybės skyriuje, 
dirbame tos pačios lietuvių 
katalikų visuomenės labui, ko
dėl tad nedirbti visiems ben
drai, vien pasiskirsčius darbo 
sritis? 

» 

Kad turėjus pasisekimo ir 
kad susirinkimai butų gyvesni 
reikia daryti susirinkimus kas 
mėnuo, tik tuokart priprasime 
bendrai clirbti; kuo tankiau su-

Viso . . . . $1,174.21 
Pirmiau paskelbta . . 16,739.39 

1 

Treciadi< 

DR.A 
GYDl 

sirinksime bendrai pasitarti, 
kai, jauni vyrai, jaunos mote- ,. . . ,,TT. , . 

d •_ _* ' *\ . tuo bus geriau, nes "Vienybe-

sistatydino dėlei šmugelio, voje, bet valdžios jis turės šimtus metų buvo surišta su 

rys, vyrai, žmonos ir šeimynos, 
kartais niekada nesulaukia jo
kių žinių nuo jų. Pašto depar
tamentas su savo organizuo
tais prieinamumais, kurie pa

niekia visus krašto kampus, 
gali pagelbėti nelaimingie
siems. Jis neturi jokio noro 
įsikišti į privatinius dalykus 
arba veikti kaipo rinkimo a-
gentura, Pašto viršininkai nuo 
dugniai ir atsargiai ištyrinės 
kiekvieną atsitikimą jiems 
pranešta, ir kuomet sužinos 
teisybę, padarys visus reika
lingus tyrinėjimus su kitų 
pašto viršininkais kiek tik ap
linkybės reikalaus, ir praneš 
giminėms arba draugams. 

Will H. Hays, 
Generalis Pašto Viršininkas. 

Labų $17,913.60 
Yra ir daugiau surinktų au

kų, bet centrui nėra žinoma 
jų kiekybė. Bostonas, Montel-
lo, jie yra surinkę po keletą 
šimtų daugiau, negu buvo pa
skelbta ir abi kolonijos neap-
sileisdamos, darbuojasi surink
ti po $3,000.00. Valio, Ameri
kos lietuviai katalikai, štai 
kaip apie mus atsiliepia gerb. 
kun. Pr. Garmus, kuriam te
ko mus arčiau pažinti: "ištik-
ro pasaulinės garbės verta y-
ra katalikiškoji tauta! Šitokiai 
prakilniai esant mūsų tautos 
dvasiai, ateitis mūsų tautos 
dvasiai, ateitis mūsų turi but 
gražia šviesi ir garbinga! Tai
gi valio Amerikos lietuviai ka
talikai!" . £ 

Kultūros vajaus reikalu kal
bės kun. B. Bumšas, Liet. 
Katalikų Veikimo Centro At
stovas, šiose kolonij6se. 

I 

Sausio 3 d. Gilberton, Pa. 
Sausio 4 d. FrackviUe, Pa. 
Sausio 5 d. Tamaąua, Pa. 
Sausio 6 d. Coaldale, Pa. 
Sausio 8 d., 1 vai., St. Clajr, 

Pa. ^ 
Sausio 8 d., 7 vai. vak., Mi-

nersville, Pa. 
Sausio 10 d. "Reading, Pa, 
Sausio 15 d. Pittston, Pa-
Sausio 18 d. Niagara Falls, 

ri. i . 

Sausio 20-21 d. Detroit, 
Mich. 

Sausio 22 d. Chicago, 111. 
Kalbės kun. P. Garmus, 

Liet. Kat. Mokytojų Sąjungos 

Valam 
[pietų Ir 
tniaif UJ 

•Sofftoe T< 

SKAITYKITE IR PLATINKI 
TE LIETUVIŲ DIENRAŠTI 

" D R A U G Ą " 

atstovas: " 

je Galybė." 
Laike Kultūros vajaus, ar 

šiaip kokias aukas priimant, 
visuomet reikia užrašyti au
kotojui į Tautos Fondo narys
tės pakvitavimo knygelę. Pa
liudijimas duotas už aukas su
silaužo, susitrina, gi knygutė 
visada yra parankiau nešio-
ties ir ilgiems metams. Taigi 
gerb. T. F. skyriai jas visada 
reikia vartoti ir aukotojų prie
dermė reikalauti, kad jų au
kos butų užrašytos į Tautos 
Fondo pakvitavimo knygutę. 

Prie pirmiau paskelbtųjų 
aukų surinktų prieš Kalėdas, 
reikia pridėti dar šias koloni
jas. 
New Haven, Conn. . . $725.00 
PittsburghnMoKees 

Rocks 301.00 
Branford, Conn 106.00 
Bentleyville, Pa 42.21 * T. Fondo Sekretorius. 

Sausio 3 d. Gardner, Mass. 
Sausio 4 d. Greenfield, Mass. 
Sausio 5 d. N. Adams, Mass. 
Sausio 8 d. Amsterdam, N. 

Y. 
gausio 9 d. Schenectady, N. 

Y, 
Sausio 10 d. Albany, N. Y. 
Sausio 12 d. Utica, N. Y. 
Sausio 15 d. Rochester, N. 

Y' 
V 

ySausio 17 d. Bingliampton, 
N Y 

K. J. Krušinskas. 

v 

• 
Sulietuvino žibuoklė. 

NEBUVO VIETOS UŽEIGOJE. 
(Tąsa). 

MIRIAM: Ne, tėveli, nežinau ar patai
kyčiau; bet vistiek galim pabandyti. Mū
sų Angelai mums padės. Tėveli, ar verta 
prisikelti mamytę ir sesutes, kad ir jos 
garėtų su mumis pasidžiaugti. 

MISAELIUS: Vaikeli, mano nuomone, 
bus išmintingiau niekam nieko nesakyti. 
Gal nereiktų išduoti jų užsislėpimo. Žiū
rėk, vaikeli, kad niekam n^pasakytumei. 

MIRIAM: Tėveli, tamista parsivesi juos 
gyventi į mūsų namelius! Ar ne? 

MISAELIUS: (Nusistebėdamas). Neži
nai ką-kalbi, vaikeli. Prasta Misaeliaus 
pastogė, neturtingo amatninko, ar-gi tin
kama vieta Tam, Kurio sostas dangaus 
augštybėsef Vaikeli, sakau tau, jog, cieco-
xiaus rūmai, net ir pati Šventų-Šventoji, 
mūsų šventnaniyje, Jeruzalėje nėra tinka
ma vieta Dangaus Karaliui. 

MIRIAM: Delko karaliai neatėjo pagar-
įbinti Mesiją? Tik keli vargingi piemenė-
jliai klūpojo atiduodami Kūdikėliui garbę. 
Mano Angelas Sargas man sakė, kad jie 
buvo pakviesti daugybės angelų. 

MISAELIUS: Be abejonės, vaikeli, dėl

to kad piemens, kaip tu pati, yra nekaltos 
širdies ir atsitolinę nuo triukšmingo pa
saulio. Skubikiva, vaikeli, jau diena auš
ta. (Miriam nueina į šalutinį kambarį; su
grįžta su savo apsiaustu. Misaelius taipgi 
užsideda savo apsiaustą). Prieš eisiant pa
laiminto jaunikaičio žodžiais, kurio vardą 
aš nešioju, pagarbinsime Viešpatį už vi
sas Jo malones. (Kai-kurios šviesos užge
sintos. Angelai Sargai abiejų ir taip-gi ki
ti angelai įeina į estradą. Šviesos uždega
mos. Angelai paeiliui su Misaeliumi ir 
Miriam gieda "Psalme Benedicite;" punk
tus 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 
20. Pabaigę psalmę visi išeina). 

Uždanga. 

SCENA IV. 

Betlėjaus kūtelė. Piemens jau įšėję. Ma
rija atsisėdusi laiko Kūdikėlį ant rankų. 
Šventas Juozapas stovi. Įeina iš kairės es
trados pusės Misaelius, Miriam ir angelai. 
Atėję prie Marijos atsiklaupia; Marija at
sistoja ir laiko Kūdikį pagarbinimui. Tuo 
tarpu Angelai užgiifeda "Sanctus ir Bene-
dictus." 

IŠ " P R A N A Š O " . 

Uždanga. 

(Pabaiga). 

• 

Puiki pietų šalis. Tenai, 
Aukšti kalnai 
Radastais, mirtoms apkaišyti. 
Padanges siekia jų viršūnės. 
Lyg pasakų pilis, šalta 
Ten amžinų ledų vieta. 
Brilentais spindinčios viršūnės 
Melsvoj aukštybėje matyti. 

* • * 

Aukštai, nuo slenksčių šokdami, 
Vis krokdami, -
Lyg perilsę, apsiputoję, 
Kaip kirmėlės, upeliai raitos. 
Lyg nori kalnus graut, ardyt, 
Tiesius kelius pasidaryt. 
Aplink uolas įsiutę raitos, 
Kurios bėgt kelią jiem pastoja. 

* • • 

Graži šalis. 
Ji puikiai gėlėmis, 
Kaip nuotaka vainikais, apkaišyta, 
Bet dar labiau 
Kraujais ir ašaromis apšlakstyta, 
Dar labiau. 

/ 

Kiek ten girdėt 
Graudžių našlių ir motinų dejuojant. 
Kiek girdėt! 

• • • 

Tenai kalnų 
Ir stirnų ir šernų 
Jos sunųs karžygiai daubas prikloja, 
Bet dar daugiau 
Savų jaunųjų brolių iškapoja. 
Dar daugiau. 

Užvertų pragaro nasrus. 

" 

• 

• 

• 

Ne tiek jaunų 
Jos dukterų dainų 
Girdėt dainuojant, 

H 

Pagailo Viešpačiui žmonių 
Kad žemėje ramių 
Dienų visai neblikę. 
Kad vis tik pult, žudyt 
Ir visa graut, ardyt 
Žmonėm patikę. 

. . . 

Nėra kam žmonės numaldyt 
Ir kraujo kovos sustabdyt, 
Tiesa priminti. 
Kas buvo gera, jau senai 
Jie užsimiršo amžinai, 
Negali atsiminti. 

( • • • 

, Ar didis Viešpats juos atmestų, 
Nebūt jiem geras, atlaidus? 
Ne. Siunčia pranašą, kad vestų 
Tiesos keliu, kerštus vaidus 
Suklydusių žmonių maldytų, 
Gesintų plieskiančius gaisrus 
Ir kraujo kovas sustabdytų, 

. 

f 

. Tenai, kur šiaurės piktas vėjas, 
Žiemos ir darganų nešėjas, 
Lig šiol dar žmogų tebeskraųdžia: 
Smarkiu šalčiu jį vis kankina, 
Jo mylimuosius žiedus skina, 
Grūmodamas jam baugiai gaudžia. — 

Ten kur tamsiųjų girių plotai, 
Kur debesų būry miglotai 
Varguolei žemei saidė šviečia, 
Jos sunųs skurdžiai sau niūniuoja, 
Ugnies jausmų neapklainuoja, 
Nes jų širdžių jie nepaliečia. 

Jiem amžių amžius tos pat vienos 
\ Tylių kančių ir džiaugsmo dienos — 

Ir tyliai amžinybėj skęsta. — 
Kaip saulė ūkuose tekėjus, 
Drumstai per dangų nuriedėjus, 
Tamsiam debesyje užgesta. 

• ^ • • * 

Vargi Šalis, bet visos šalys 
Jai nusilenks, nes Visagalį 
Ten skyrė pranašui užgimti 
Jis eis, kur žmonės nuodėmii 
Jo žodžiai meilus ir galingi 
Piktiem jų noram lieps nurimti. 

Juozą* Sakalas. 
"Padangėse". 
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DR. A. L RUTKAUSKAS! 
GYDYTOJAS Ir C H I R U R G A S 

1442 Joutil Mtmum Ave. 
Telefonas Lafayette 4144 

Valandos: 4-11 rytais , 1-1 po] 
įpietų ir 7-1 vakara ia Nedėld le 
Iniata tiktai po pietų 1 Iki & v. 

JjOffice T e l BJvd. 7820 g 
S Praneš imas 

įDr. M. T. STRIIOL'IS2 
Lietuvis 

• GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S 
Ą Perkėlė savo ofisą. } 
o( 4401 SOUTH A S H L A N D A V E . 
• V A L . : 10:30 iki 12; S:S0 Iki 4 Ir 
Z 6:30 iki 8:30 Ned. 10:30 Iki I I 

N am.: 2414 W. 48 St. 
Tel. Lafayet te 268 B 

f 
i 

DR. 6 . M. GLASER 
Prakt ikuoja S9 tnetai 

o f i s a s 8144 So. Morgan s t . 
Kerte S2nd S t , Chicago, n i . 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų. Vyrišky ir chroniškų! 

U«ų 
OFISO VALANDOS: N u o 14 ryto 
iki 3 po pietų, nuo 5 iki 7 vak. 
Nedėl iomis nuo 10 iki 4 po pietų 

Tele fonas Vards 487 
»— •+ — m m • 

TeL Blvd . 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS D E N T I S T A S 

471J SO. A S H L A N D A V E N U E 
A R T I 47-tos Gatvės, 

ralandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 iki 9 vakare, j 

DR. P. ŠIMAITIS 
N A P R A P A T H 

^Gydau Be Vaistu Ir B e Operadjosj 
10787 S. Michlgan ave . 
N u o 8 iki I I vai. ryte. 

1418 W . 45 Str. Chla 
( P r i e Westcrn Avenue ) 

N u o 2 iki 7 vakare. % 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4481 So. Ash land Ave. 
Tel . Yards 004 

OFISO V A L : 
8 iki 10 v. ryto. 1 iki S ir 7 iki 
9 T. 
TeL Nakt imis ir nedėl loj po pietų 

Oakland 1244 

STfeBIKININKŲ PRAKAL
BOS. — SOCIALISTO 

PLIAUŠKALAI. 

Dr. L E. M A K A R A S 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 10400 S. MJchigan Ave. 
VaL 10—12 ryte; 2 — i po pietų. 

6:30—8:84 vai. vakare. 
Rezidencija: 10888 Perry Ave. 

Tel. P u l l m a n 342 ir Pull . 349 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS Ir C H I R U R G A S 
Ofisas ir vyven imo v ie ta: 
8252 South Halsted Street 

Ant viršaus Uuiver. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte: nuo 

—4 po pietų: nuo 7—9 vak. 
Nedė l iomis nuo 10—2 
Telefonas Yards 2544 

UilIlIlIlIlIilIlIlIlIlIUIIIIIIIIIIIIlUUIlIllIil 
Telefonas Vau Burėm 904 

Bes . 1189 Independeuot Blvd. 

DR. A. A. ROTH, 

i DR. CHARLES SEGAL j 
• P e r k ė l ė savo o « > * p o n u m e r i u i 

S 4724 SO. A S H L A N D A V E N U E | 

SPECIJALISTAS j 

8
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 

Vai.: ryte nuo 10—12: nuo 2 — 6 j 
• p o pietų: nuo 7—8:30 vakare. | 
KfedėMomis: 10 Iki 1. g 

Te le fonas Drexcl 2 S 8 0 j 

DR. M. STAPUU0NIS 
NAPRAPATH 

GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
SS47 Emerald Arenuc 

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

781 W. 18- th Gatvė 
N u o 2 iki 8 vanare. 

Gydytojas rt 
S p e c i a l i s t a s Moteriškų, Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
VALANDOS: 10—11 ryto 2—8 pi 

pietų, 7—8 vak. Nedėl iomis 1 0 — U i 
Oftaas 8854 So. Halsted St., 

Telefonas Drover 0442 
siiuiiiiiiimiiiimiiiiiniiiiiiiimiii 

DR. R. C. CUPLER 
C H I R U R G A S 

Kamp. Oakley Ave. ir 24 Gatvės 
Ofiso Valandos: N u o 2 iki 6 po 

pietų kasdien, PanedėliJ ir Ketver
ge vakarais . 

Ofiso Tel .: Canal 1718—241 
Rcs . Tel . : Midway 5512 

S V . W . RUTKAUSKAS 
S ADVOKATAS 

Ofisas Didmleetyj: 
I 29 South L * Baile Street 

Kambaris 824 
š Telefonas Central 6894 

J Vakartis , 812 W. S3rd S t • 
Telefonas: Yards 4€81 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5082 

Valandos: — 8 iki 11 14 ryto: 
6 po pietų iki 4 vak. Nedėl io
mis nųo I Iki I n i vakare. 

a i 8 8 ' l ' i ? - ' , : : i ^ 

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

TeL Ganai 2118 
Valandos: 14 ryto iki 8 vakare. 

Gyvenimas: — 2811 W . 4Srd Str. 

TeL Prospect 8466. 

— * 

TeL Ganai 267, Vak. Ganai 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietu via Gydytoju Ir 

Chirurgas 
1821 South Hals ted Street 

Valandos: 14 iki 14 ryte: 1 iki4 
po p ie tų: 6 iki 9 vakare 

Telefonas P u l l m a n 850 j 

Dr. P. P. ZALLYS 
LIETUVIS DENTISTAS 

10801 South Michlgan A v e n a e 
R O S E L A N D , ELIJ. 

[VAILAJfDOS: • ryto iki » rakAre 
f TEL.: P U L L M A N 842 -ir 8180 
P 0 0 O 0 0 0 0 C 0 C O 6 C C 0 O Q C O 0 O O O « 

ANTANAS A. 0LIS 
(OLSZE\VSKI, J R . ) 

ADVOKATAS 
Veda bilas visuose te i smuose 

Miesto Ofisas: 
S. Dearborn S t , R o o m 1040 

Telefonas: Central 1774 

Sioux City, Iowa. — Kalėdų 
dienoje, t. y, 25 d. gruodžio 
antrą vai. p. p. parapijos sve
tainėj buvc prakalbos, <}abar-
tinio streiko reikalu. Į£albėto-
jum buvo atvykęs is South 
Omabo's koks Juzevičius." 

Dabartinio s tre iko/" laiku 
lietuvių Šv. Kazimiero parapi
jos svetainė yra dykai duo
dama darbininkams streike-
riams laikyti susirinkimus ir 
prakalbas, tiktai darbininkų 
reikalais. Taigi ir šios prakal
bos turėjo būti vien tik darbi
ninkų reikalams pašvęstos. 

Darbininkams susirinkus pa
skirtame laike atėjo ir kalbė
tojas, kuris pradėjo klausinė
ti publikos ar nesiranda koks 
kitas kalbėtojas iš kitos tau
tos, nes buvo svetainėn susi
rinkusių nemažai rusų ir len
kų. Šis kalbėtojas pareiškė, 
jeigu rasis daugiau kalbėtojų 

" " T B I tai j is nenori vienas perdaug 
: laiko užimti, nes reikia dųo-
jti kožnam savo mintis išreik
šti ir tuomet jis tik kalbėsiąs 
vienoje temoje, apie darbinin
kų reikalus. Bet jeigu nesira-
sia daugiauB kalbėtojų, kad 
jam daleistų kalbėti antroje 
temoje, apie Lietuvą ir jos da
bartinį padėjimą, nes kožnam 
esą tėvynė brangi ir kiekvie
nas turįs jos likimu rūpintis. 
J i s prie jokios partijos ne
priklausąs, nes jam visi lietu
viai darbininkai esą lygus, ir 
visiems reikią išvien dirbti 
del Lietuvos labo. Kai taip 
gražiai nupasakojo tai dau
guma pamano, kad jis yra 
tikras tėvynainis ir tuomi 
gavo leidimą kalbėti ir apie 
Lietuvą. 

^ 

I I 

i I 

jų plauko, o krikščionių-demo
kratų kaip nesigirdi taip ne^ 
sigirdi. Kaip lietuviškas prie
žodis sako, žydas muša žydas 
rėkia. Tai taip yra ir su lie
tuviais socialistais, nes beveik 
visa Lietuvos valdžia socialis
tų ir ką jie blogai padaro, tai 
•visa gerkle rėkia ir tą visą 
nori primesti Krikščionims-de-
mokratams, bet ką Krikščionis 
-demokratai gero padaro, tada 
socialistai stengiasi to gerą 
darbą prisisavinti ir svetima 
garbe apsivainikuoti. Bet pla
čioji visuomenė jau mato jų 
darbus ir jų tuštiem^ tauziji-
mams nebetiki. 

Visus valdininkus išskaičia 
vęs sušuko ar skaitėte " Nau
j i enų" pėtnyčios numerį (t. 
y. 23 gruodžio) įžiūrėkite kaip 
dabartinė Krikščionių-demo
kratų valdžia aori Lietuvą su 
Waršawa sujungti! Bet turbūt 
kad j is neperskaitė viso virš-
minėto " N a u j . " num. ir ne
pamatė kad tame pačiame nu
mery buvęs visų Amerikos lie
tuvių laisvamanių ir socialis
tų tėvas Dr. J. Šliupas verk
damas prašo Lietuvos visuo
menės priimti Hymanso pro
jektą. Tai kas dabar nori Lie
tuvą su Waršawa sujungti, ar 
Krikščionys-demokratai ar so
cialistai? tai gal dabar ir J. 
Šliupas virto Krikščionių-de
mokratų, nes jis jau jungia 
Lietuvą su Wąršawa. 

Su savo tavom. 

LIETUVIAI IŠTAUTĖJĘ. 

Eynon, Pa. — Miestelis ma
žas. Lenkų parap. sukvailino 
ir paglemžė keletą šimtų iš-
tautėjusiu džiukelių ir vilnie
čių. Lietuvių R. Katalikų pa
rapijoje yra apie 150 šeimų. 
Kai-kurie susipranta ir nuo 
lenkų grįsta prie lietuvių. Lie
tuviai beveik neturi parap. sko 
los. Klebonauja čia" darbštus 
įr visųv gerbiamas kun. J. Tiš
ka. J Šv. Kazimiero Draugiją 
įsirašė 6 metiniai nariai. 

Ačiū labai. 
Kun. P. Kasčiukas. 

FABIONAS ir MIUKIEVIOZ. Ved. 
Gei'iatisi;i siuntimas pinigu, 

laivak' rt< a pašportai ir r r. 
N O T v in u š \ s 

I t e a l I v s t a i ė . l*aHk«»loK, 
l i iMiirinai ir i. t . 

309 W, 3f>th SI , arti S Halsted St. 
Tel Bou'e». i r d <6\\ 

\,ic t iki 6 Icat-Jien . 
,. •- l | r., K< !. ir Sub iki 9 va" are 

k • iki pi :'•'!• 

= s = 

B » TeL Cicero S656 
Ofiso Tel. Cicero 4»\ 

DR. J , SHINGLMAN 
Praneša vis iems kad po Sau-

įsio 1, 1922 perkelia residenctjnJ 
'po numeriu 

1325 So. 49 Court 
Ę Ofisas bus toj pačioj vietoj] 
j |ka ip ir dabar. 
l | N. E. Cor. 49 Court ir 13 Str.< 
^ a n t viršaus vaistyničiosv 

K A L i D Ų VAKAEAS. 

: 

n 

Vakarais: S251 S. Halsted St. 
Telefonas: Boulevard 553. 

J. P. WA1TCHES 
Lawycr 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dten.: R. 611-127 N. Dearboru St. 

Tel. Dearborn 8098 
Vakarais : 10736 S. Wabash Ave. 
Rose land Tel. P u l l m a n 6377 , 

( { i » » « » « » » » » » » » » « » » » > « « « « " l t 

Tel. Randolph 2898 f 

A. A. S L A K I S į 
ADVOKATAS 

Ofisas viduiniestyje 
' A S S O C I A T I O N B L D G . 

19 South La Šalie Street 
Roora 1303 

Valandos: 9 i r t o lkl 5 po pietų Į 
^Namų Tel. Hyde Park 3395 I 

Telefožas Canal 5395 

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

Arti 23 čio Place. 
ĘĘm . « • » • « • • < » • » « » « » • • « 

' Je igu norite gero plumberio tai S 
pašauki te «• 

THOMAS HIGGLNS | 
J Atl ieku darbą gerai ir pigiai, g 
• j 2253 W. 34 Street į* 

"°1 Telefonas Canal • ! § * J 

WĘ 

^Telefonas Boulevard 4139 

A. Masalskis; 
Graborius 

Patarnauju lai 
dotuvėse, v e s 
tuvese, kr iks- | * 
tyriose ir kltuo-į f 
Be relkaluosej'{ 
Kainos prieina-J \ 
mos. 

Auburn Ave. CMcago.; \ 13307 

Apie streiką. 

Pirmu sykiu kalbėjo apie 
dabartinį streiką ir darbinin
kų padėjimą. Apie darbininkų 
reikalus kalbėjo labai gerai ir 
gerai nurodinėjo kaip darbi
ninkai turi kovoti su kapita
listais už savo būvį. Jo šita 
kalba visiems labai patiko. 

Yla iš maišo. 

Bet pradėjus kalbėti antru 
sykiu, apie Lietuvą, viršmine-
tas bepartyvis išlindo kaip yla 
iš maišo ir tuojaus atsirado Ir 
partijos. Pirmiausia pasipai
nioja po kojomis Lietuvos ka
ralius Urachas, J. M. Vysku
pas Karevičius, Smetona ir ki
ti, kad dabartinė Lietuvos 
Krikščionių demokratų val
džia tikrai troškusi ir norėjusi 
sujungti Lietuvą su Waršawa 
priimdama Hymanso projektą. 
CJPas kalbėtojas nors daug 
kartų minėjo Hymanso projek
tą, bet ištardavo Hamanto, o 
ne Hymanso. Turbūt tik nuo 
kito apie tai girdėjo). Tik, 
esą, socialistų pasidarbavimu 
" Hamanto" projektas tapo 
atmestas. 

Socialistinis skaičiavimas. 

Lietuvos valdžią vis skaitė 
Krikščionių — demokratų, bet 
kaip pradėjo ministerius iš
skaičiuoti vienas social-liaudi-
ninkas, kitas socialistas, tre
čias pažangietis ir t. p. Visi 

So. Boston, Mass. — Gruo
džio 25 d. Marijos Vaikelių 
draugijėlė surengė vakarą su 
eglaite ir įvairia programa. 
Kalbėjo kun. Urbonavičius a-
pie eglaitės reikšmę, prilygin
damas prie jaunimo. Taipat 
kalbėjo klierikai S. Kneižis ir 
P. Strakauskas. 

A; i 1 

Viršminėtag kalbėtojas dau
giausia piršo ir gyrė socialis
tų partiją ir prašė ją remti, 
nes tik socialistų partija esąs 
vienintelis Lietuvos darbinin
kų išganymas. Taig i baigda
mas kalbėti prašė publikos 
kokiai ten profesinei sąjungai 
paramos, nes tai esąs kiekvie
no darbininko reikalas ir prie
dermė tą organizaciją remti-
Taip ir sušuko kas sutinkate 
profesinei sąjungai aukoti, 
meldžiu pakelti rankas. Aš 
maniau iš sykio, kad visi iš-
vieno šoks augštyn su ranko
mis, bet pasirodė visai priešin
gai. Iš pilnos svetainės publi
kos vos tik du pakėlė rankas. 
Tada piktai ant estrados su
šuko: kaip pasirodo tai jųs ne
pritarėte aukų rinkimui. Taigi 
ir jūsų laukia t<|kia pat ver
gija ^Lietuvoje kaip čia dabar
tinėse gyvulių skerdyklose, ir 
tuomi užbaigė savo spyčių. 

Vietos« lietuviai yra gerai 
susipratę ir jau moka atskirt? 
pelus nuo grudų. Taigi ir su 
aukomis, jie žino kam aukoti, 
o kam ne. Ir kaip pasirodo iš 
tų darbininkų prietelių, jiems 
daugiau rupi savos partijos ti
kslai negu- darbininkų reika
lai ir Lietuvos gerove. Dabar 
jiems gera proga pasinaudoti 
savos partijos t iks lams prisi
dengus darbininkų ririeteliais. 

Jeigu nebūtų buvę svetainė
je daug svetimtaučių nabagas 
butų gavęs i š svetainės išsi
nešti nebaigęs savo spyčiaus, 
bet kaip buvo daug svetimtau
čių tai del šventos raknybės 
palikta taip, nes vistiejjc sve
timtaučiai nieko nesuprato, 
ką jis ten pliauškė. Jie 'manė, 
kad v is apie streiką. 

BĮuvęs. 

APVYNIOTAS DUONOS 
KEPALAS. 

(Fore lgn Language Inf. Service) 

Į daugelį Suv. Valstijų mie
stų arba į didesnius įmestus, 
veiklus kepėjai apvynioja duo
ną į sanitariškus pakietus. Ir 
visi, kuriems rupi šeimynos 
sveikata, turi į tą atkreipti 
domę. 

Nepaisant kaip sanitariškai 
duona iškepta, je igu tuoj po 
kepimui neapvyniota, kepalas 
ne sanitariškas. Mes gerai Ži
nome, jog rankos visuomet 
nešioja visokius gemalus. Dau
gelis rankų čiupinėja tą patį 
duonos kepalą iki kepalas pa
siekia savo vietą ant tavo sta
lo. Kąd nors ir pardavinėtojas 
švariai užlaiko save ir savo 
krautuvę, bet duona pereina 
kelias eiles rankų pakol į krau
tuvę atvežta; kepėjas, jo dar
bininkai, vežiotojai ir krautuv-
ninko darbininkai čiupinėjo tą 
duoną. 

Perkant duoną visuomet 
prašykite apvyniotą kepalą 
taip kaip prašote pieną už
kimštuose buteliuose. 

AMERIKOS LIETUVI V 

MOKYKLA 
Mokinama: angllfikos Ir lietuviško? 

kalbu, a r i t m e t i k o j knygvedystės , ste
nografijos, typewriting, pirklybos tel* 
alų, Suv. Valst. istorijos, abelnoe isto
rijos, geografijos, polit ikinės eokno-
mijos, pllletystės, dalliarasystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto 1M 
4 va landos po pietų: vakarais nuo f 
iki l t vai. 

3106 S. Halsted St , Chica&o. 
U . V . . . - J I ' . M I l 1 , I , , i ' 'UI I 

LLTHUANIA 
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie

ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
delė pasivaikščiojimui vieta. Visi pa 
rankumai, moderniško, laivo. Dabar* 
kainos žemesnes 

\ f RED STAR LINE 
Išplaukia kaa savaite 

N e w York iki Vigo Hamburg ir 
Danzlg 

Hamland (Tik 3-čia kleaa) Saus. 10 
N e w York ik* P lymouth , Cherbourg, 

Antvverp 
Filand Sausio 7 
Kroolaiid . . . . - Sausio 21 
Zeeland « . . . Sausio 28 

LINE 
15 N e w Yorko iki P lymoutn , Cher

bourg, Brunsbuttel , Hamburg 
Mongolia Sausio 12 
Minnckahda Sausio 26 

Kew Yorko i Hamburg 
Haverford Vasario 9 

Sustoja Queenstown 
INTERNATIONAL MERCHANTILE 

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

Chicago: F . O. Brown, West Pas* 
Agent, 14 North Dearborn St~ 

ANCHOR- D O N A L D S O N 
DIDŽIAUSI, GREIČIAUSI PABAU1A 

LAIVAI, ŠAUNUS APSIEJIMAS 
SU KELEIVIAIS. 

Ten yra vietinis agentas Jūsų mieste 
ar netoli jo. 

Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir 
visa3 Baltiko Valstijas tiesiai 

petaiW v«X lm nųttąu*!*** 
* STANLEY P. 

MAŽEIKA * 
GRABORIUS IR% 

BaLsamuotojas 
vf* 

Tūrių automo-lr 
bilius v i s o k i e m s ^ 
reikalams. Kaina 
prieinamos. 

3319 Auburn 
Ave. Chicag-o. 

į Hamburgą 

u . . ' 1 " • ' i' ii 

VYRAI, kurie norite užtikrinti savo 
ateit} ir butl savo bosu teisingoje 
organizacijoje, mea j u m s padėsime 
tai atlikti, ateikite. 

1016 State & Lake B ldg 
Pamatyki te MR. P E T R Ė N A 

. . . , • • „ • • • • • . . . , , • , „ • , . ^ 

Reikal ingas jaunas vaikynag re-
presentuott išdirbėja at l iekame lai
ke, gali užsidirbti piningo, reikalau
kite Mr. Kossack 

McCLAIN & COMPANY 
Suite 415—16—17 

826 River 8t. Telef. Ccutral 1592 

Paieškau savo sesers Onos La
pinskaitės po vyrių JuzuUenė, pir
miau gyveno 508 Edward Str., 
Roekfordr. IH-. dabar nežinau kur. 
Jį pati ar kaa apie ja žinote pra
neškite šio adresu, 

Kazys l i u k a s 
Utenos Kare Komandenturos 

K o m a n d o s Pųakarininkas 
Ldthuania. 

S A X O N I \ Sausio 21 
Cabin $135.00 III Kl. $103.50 

Taksu $5.00 
Per C H E R B O U R G SOUTHAMPTON 

I i iVERPOOL and GLASGOW 
ALGERIA Sausio 21 
SCYTHIA Sausio 2« 
A8SYRIA ( I š Boston) . . Vasario 4 
AQUITANIA . : . . . : Vasario 7 
Per Ang l i e a r Hamburgą i Danzig 

$106.50 
Per Licpojų $110-00 

Tax $5.00 

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

Vyrų ir jannų vaikynų Siutai ir O-
verkotai $20 — $25 ir $80. Dabar 
po $10. $12.50 ir $16. Kiti siutai ir 
overkotai iki $45. Mes turime pilna 
stocka vyrų, jaunų vaikinų ir vaiką 
Siutų, O' Kotų, Mackinaif8, Rain-
coats ri kelnių kurias parduodame u i 
puse buvusios kainos Turime kuferių 
ir yolizų. Gausi už pilnos verčlos. At
dara Kasdiena iki d vakare. Nedė
liomis iki 6 vakare. 

{steigta 1602 

I 8. G 0 R D 0 N 
,1415 S. Halsted Street ~ 

I T e ^ ^ ^ e X r ^ ^ T e ^ S r 8 T e T o ^ ? 5 T » 

Pameginki tr -unijo. 

035 
8u užregistruotu vaisbaženkllaSuT. Valct. 

l'ateutu Biure. 
Naujame mėlyname pakelyje. 

Visos tvirtos, gemalus užmušan
čios ypatybes Siame vaiste idčtos, 
su priemaiša priimaiai Švelnaus 
kvgpalo. 

Ruffles yra laoai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas — begalimai 
puikus plauką sutaisytojas, kuris 

patiks kad 
ir gačniau-

-iypatai, 
• 

Aptlekose 
parsiduoda 
po 65c. arba 
atsiųskite 
75c , tad 
atsiusime 
per pašte 
tiesiog iŠ 
labara-
torijofl. 

Būt inai 
retkaUm* 
kitę 
šitokio 
pakel io . 
Žiūrėkite , 
kad batų 
I N K i B O 
Tais-
baženkl i i . 

i AD.PiCHii!/." CO1 

BU ^b rtRMMAL iHL'G į> 
nHOO«i.YN 

KAIP JUSĮI AKIS 
Ar esi nervuotas, kenti galvos 

skaudėjimą, ar tamistos akįs 
ašaroja, raidės susibėga kuo
met skaitai, pailsta akjs be
siuvant, jei taip, tuojau* t u 
ri pirmiausia pasiteirauti m a 
no 15 metų patyrimo, kuris 
sute iks tamistai geriausia pa
tarnavimą. 

JOHN J. SMETANA 
1801 So. Ashland Ave., Chicago 
kerte 18-tos gatves ; $ lubos 

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

Valandos: N u o 10 ryto iki 9 
va. Nedė l iomU nuo 9 ryto iki 
12 dien. 

Tell Canal 257 

DR. C K. KLIAUGA 
LIETUVIS DENTISTAS 

1821 S. Halsted S t , Chicago, HL 
Kampas ISth St. 

Valand.: 9—12 rytą ir 2—9 vak 
- = / 

V A L E N T I N E DRESMAKING 
COLLEGES 

SS4$7 W. Madison, 1860 N. Wells , 
6205 S. Halsted Streets 

187 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų kir

pimo, Designing bizniui ir na-
mama. Vietos duodama dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at-

okėjlmais. Klesos dienomis ir 
vakarais. Reikalaukit knygelės. 
Tel. Seeley 1643 

SĄRA PATEK. pirm. 

* i • • i " — 

COAL YARDAS 
Pardavimui didžiausias "Cicero 

Coal Y ardas" 5 lotai, trakės ofisas, 
seifas, trokai, vežimai, arkliai ir ki
ti įtataymai ir daugybė visokių an
glių. Iš visų šonų apgyventa l ietu
viais ir k i tekt* šautų. N ė r a kito Coal 
Yardo. įp laukos yra didelės, o biznis 
yra išdirbtas plaCiai 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 111. 

666 W, 18tb Str., 

l l l l l l l i l l i i l l i l l l l i l l l l l l l l l l i l l l i i l l l iu i l l iu i l l l i s. D. uciuwia i 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse ktaopi-
Bgiausia. Reikale meldžiu atsisau-
Skti , o mano darbu busite užga-
gnėdinti . 
=2314 W. 2Srd PI. Chicago, HUg 

Telefonas Canal 2199 
llIlIlIlIllIlIlIlIililIllIlIllHIIIIIIIIIIUIIIIIIHI 
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SKILVINIAI KIRMINAI TAI 
ŽARNŲ PARAZITAI. 

Dauguma mote
rų vyrų ir vaiki}, 
yra gydomi nuo 
visai kitokiu ligų 
kuomet ištikrųjų 
visa priežastis y-
ra jų skilvis. Kuo 
met neturi apeti* 
to, girdi griaužia,| 
jauti skausmą vi-
durnose, akai 
strenuose silpnu

mą akyse mirguliavimą tai žei 
lai kad kas nors yra negerai 
jusu skilvių, kad skUviniai 
minai tenaie ponavoja. Pas vi 
kus tuojaus galima patemyti, jif 
nenori valgyti, miegoti jiems 
kiai galva skauda, jie neturi noi 
žaisti su kitais vaikais. Laxtan y \ 
ra sutaisytas kad panaiknt 
s k i l v i n e s k r i m e l e s i š j ū s ų e y s t e į 
m o s i r y r a d a u g u m o s ž m o n i i 

vartojama su gerais rezultat 
Pilnas būdas gydymo Laxt 
kainuoja $10.48, pusė $6.75. Jeij 
gu jautiesi nesveiku tai tuojai 
p r a d ė k g y d y t i s n e s g a l i i š s i v y s t y 
t i k n n v r i l s i j o s i r k o k i o s k i t o s 
gos? Lastan yra parduo< 
Dro. Lameco Lab., Forbes 

įuMoultrie, Pittsburgh, Penna. 
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300 KALĖJIME, 20 
LIGONINĖJE. ' 

TREČIAS MIRĖ. 

HZ, 

Dar vienas gaisrininkas mi-
Nežinrint prohibieijos, Chi-frė, taigi viso trys, nuo susi-

cagoje Naujais Metais keltas daužimo dviejų gaisrinirįku. 
nemažas trukšmas. Vaišinta- 'mašinų šiaurinėj miesto daly. 
si tikruoju ir namuose dirbtu Pasirodė, kad jokio gaisro 
draustinu skystimėliu. 

Dėlto policija turėjo daug 
darbą 

Vakar pranešta, kad po Nau 
jų Metų apie 300 žmonių del 
prohibieijos atsidūrė kalėji-
man ir apie 20 — į ligonines. 

Policija per dvi dieni ir per 
dvi naktis darė "reidus" inta-
riamose vietose ir "svečius*• 

IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR. 
4 

nebūta. Kažkoks " šposinin
kas' y užsuko gaisrinę skrynu 
fę. 

Policija ieško to "šposinin 
ko." Už jo susekimą paskir 
ta 1,000 dolerių dovanų. 

TURI DIDELĮ DEFICITĄ. 

vežė į policijos nuovadas. I 

CHICAGOS VAIKŲ 
DARBAS. 

Chicagos vandens departa
mentas perniai padarė dau
giau vieno miliono deficito. 

Žinovai pataria departa
mentui susiaurinti išlaidas. 

Gazo ir elektros komisionie-
rius Keith pranešė, kad 1921 
metais vaikai mėtydami akme
nis į gatvių lempas padarė 
miestui 60 tūkstančių dolerių 
nuostolių. 

Gaminami prie lempų prika
binti pranešimai, idant vaikai 
nemėtytų akmenų į lempas. 

ATSIŠAUKIMAS Į LIET. 
DARB SĄ GOS NARIUS. 

PLĖŠIKAMS TEKO 2,000 
DOL. 

Vakar du plėšiku apiplėšė 
Columbia teatro, vidumiestv, 
kasierių. Privertė kasierių a- t g a l ™ e P a t k l 7 t i «u artimo mei-
tidaryti geležinę spintą, pas
kui jį surišo ir paėmė $2,000. 

Kasierius užpultas rytmetį, 
kuomet atėjo atidaryti ofisą. 

UŽDARYTOS DVI BANKOS. 

Steigia darbo paieškojimo 
biurą. 

Laikas greitai bėga. Nė ne
pajutome kaip senieji metai 
praėjo, nesugrąžinamai. Jau 
pradžia 192į metų. 
Todėl broliai darbininkai, su 

Naujais Metais atėjo laikas 
pamąstyti, ką turime veikti, 
kad savo būvį pagerinus. 

Mums būtinai reikia susivie
nyti, sutelkti savo jėgas. Tą 

Per Naujus Metus visai už
darytos dvi Fort Dearbom 
bankos. Bet jos nebankruti-
jo. Abiejų vedamus reikalus 
pirmadienį perėmė bankos: 
Continental and C o m ė r c i a l 
National ir Continental and 
Commereial Trust and Sa-
vings. 

Fort Dearborn bankos atsi
rado blogame padėjime išsko-
Knusios perdaug pinigų. Te-
čiau anos dvi bankos tuojaus 
atėjo pagelbon. Ir viskas ei
na kuogeriausia. 

SUŽEISTA 4 VAIKAI. 

Vakar dviejose vietose, 2558 
Soutbport Ave. ir 6136 Cotta-
ge Grove ave., pakilo gaisrai. 
Vienur ir kitur 4 vaikai su
žeista. 

I GAZO KLAUSIMAS. 

le, ištverme padirbti. Ir tuo
met pasieksime savo tikslą. Tą 
geriausia padarysime augin
dami L. D. S. narių skaičių, 
tos organizacijos veikimą pra-
plėsdami. c 

Vįsiems yra žinoma, kad da
bar šioje šalyje siaučia bedar
bė. Sunku yra darbą gauti. 
Kiek vargo padedama ir ne
smagumų patyriama darbo be-
ieškant. 

To viso prašalinimui turime 
imties organizacijinio darbo. 
Tik tas prives mus prie geisti
nų vaisių. Svetimi mums ne
pagelbės. Tą matydamas Liet. 
Darbininkų Są-gos Chicagos 
Apskritys pradėjo rūpintis 
steigimu darbo paieškojimo 
biuro. Jis turėtų susinėsimus 

A. a. A. Savicko laidotuvės. 

Gruodžio 28 d., 1921 m., 
Dievo Apveizdos bažnyčioje 
įvyko laidotuvės a. a. Andrie
jaus Savicko. Jos buvo iškil
mingos. Kūnas tapo atlydėtas 
į bažnyčią 9 va i ryto. Bažny
čia buvo papuošta, didysis al
torius išpuoštas gedulingai. 

Šv. Mišias laikė gerb. kleb. 
kun. Ig. Albavičius,. diakonu 
buvo kun. Norb. J. Pakalnis, 
subdiakonu klier. Anicetas Lin 
kus. Per šv. Mišias giedojo vai 
kūčių choras, dalyvavo daugu
ma jo draugų mokinių, visos 
mokytojos, dauguma minis-
trantų, ir šiaip žmonių buvo 
pilna bažnyčia-

Po šv. Mišių, atgiedojus 
"Libera", graudų pamokslą 
pasakė kleb. kun. Albavičius. 

Lydint iŠ bažnyčios jo gra
bą nešė mokyklos mokiniai, 
jo draugai, kurių .buvo aštuoni. 

Jam didelę užuojautą parodė 
jo draugai dalyvaudami laido
tuvėse, nupirkdami jam labai 
daug gėlių, bei patarnaudami 
paskutinį kartą. 

A. a. Andriejus lankė Dievo 
Apveizdis parapijos mokyklą, 
ir jau buvo 7 skyriuje, bet ne
lemta ir visai netikėta mirtis 
jį su kartu pakirto Kalėdose, 
gruodžio 25 d., vos sulaukus 
14 metų amžiaus. 

Andriejus buvo labai geras 
vaikutis, savo užduotis gerai 
išpildydavo. Kurie yra su juo 
susidūrę giria jo labai malonų 
būdą ir jo gabumus moksle. 

Dideliame nuliūdime paliko 
tėvelį, kuris jo labai gailėjosi, 
motinėlę, dvi sesuti ir du bro
liuku. 

Teguli ilsisi šioje žemelėje, 
ir lai Augsčiausias jam sutei
kia amžiną laimę danguje. 

Alpha. 

I* BRIDGEPORTO. 

CICERO, ILL. * 

Liet. Kareivių Dr-ja. 

Dr-stė Lietuvos Kareivių 
laikė priešmetinį susirinkimą 
lapkričio (ar ne gruodžio t 
Red.) 18—1921 m. Apsvars-
Čius bėgančius draugijos rei
kalus, tapo nutarta pavasary 
surengti didelį apvaikščioji-
mą draugystės dešimts metų 

į gyvavimo sukaktuvių. Drau-
su darbdaviais. .Kur r e i k ė t ų | ^ t n r i v i d ū t i n į n a r i u g k a i . 

čių, apie pusantro šimto. Pi
nigų turi netoli trijų tukstan-

Valstijos komercijos komisi
ja vakar išnaujo ėmė tyrinė
ti gazo kainos klausimą. 

Kalbama, kad gazui kaina 
visgi bus papiginta. 

ALDERMANAS CERMAK 
NERIMAUJA. 

-

Aldermanas Cermak būtinai 
reikalauja, idant miesto tary
ba savo priimtą rezoliuciją 
prohibieijos klausime pasiųstų 
legislaturos ir kongreso ats-

1 tovams. 
-• Cermak stovi už tai, kad 

i 
Chicagos policija nebūtų var
tojama daryti kratas namuose 
ieškant svaigalų. Girdi, jei 
policija ir toliau taip elgsis, 
pramatomi sukilimai. 

darbininkų ten pasiųstų, t. y. 
pagelbėtų darbininkkins suras
ti darbo. ^ ^ \ 

Tam biurui jau yra ir vieta 
parinkta. Ji yra Lietuvių Pre
kybos B-vės ofise, 3313 So. 
Halsted S i , Chicago. 

To darbo pradžiai reikia pi
nigų. Kai-kurios kuopos, kaip 
tai 29 (Bridgeporto) aukojo 
$10,00; 49 kp. (Cicero), $5.00; 
57 kp. (Brighton Pk.), $5.00; 
75 kp. (Westvine, UI.) $5.00, 
jau parėmė. Girdėjau, kad ir 
Raeine, Wis. 63 kp. taipat ža
dėjo prisidėti prie to naudingo 
darbo. Dar to negana. Laukia
ma iš kitų kuopų paramos. 
Taipat ir pavieniai nariai gal 
kokia auka prisidėtų. Tuomet 
mes kiek nors savo tikslo pa
siektume. 

R. Andreliunas, 
4436 S. Fairfield Ave., 

Chicago, Illinois. 

čių dolerių. Per dešimts metų 
dr-stės narių yra mirę aštuo
ni ir pokirtinės yra išmokė
tos. 

Ši draugystė yra pirkusi 
Lietuvos Laisvės Boną už du 
šimtu dolerių. Lietuvos labui 
surengė balių, kurs gryno pel
no davė šimtą dvidešimts do
lerių. Tie pinigai pasiųsti Lie
tuvos, gynimo reikalams. 
* Praeitame susirinkime nu
tarta paskolinti Cicero Lietu
vos Laisvės Namo Bendrovei 
du šimtu dolerių. Viską užbai
gus prieita prie rinkimo val
dybos 1922 metams. 

Pirmininku paliko Juoz. Ta-
kažauskas, pagelb. — Pran. 
Grublis, nut raŠt. — Ant. Mi
lius, fin. rast — Jonas Va-
ranius, ižd. — Leo. Švėgžda, 
iždo glob. — Stan. Grublis, 

KAUNAS, (Eltos k.). Ke
liaujantieji traukiniais skund-

•ziasi, kad traukiniai visai ne
šildomi ir todėl seniems ir li
gotiems žmonėms labai pavo
jinga keliauti. 

- Vincas Stancikas. 
L. Vyčių 13 kuopos darbuo

tojas; dabar eina fin. rašti
ninko pareigas. 

Keletą metų raštininkavo 
vietN Tautos Fondo skyriuje." 

Vienas iš organizatorių Ka
talikų Vienybės vietinio sky
riams (dabar A. L. R. K. Fe
deracijos sk.) ir jame rašti
ninkavo beveik metus laiko. 

1920 m. buvo raštininku vie
tinės L. L, Paskolos stoties. 

Be to p., Stancikas yra uolus 
platintojas katalikiškos spau
dos. Jau šešti kaip platina 
"Draugą'' ir kitą kat. spaudą 
po Town of Lake ir Brighton 
Park'o kolonijas. 

Ir jis dar randa laiko lan
kyti Englewood High School. 

Tą vakarą prieš Naujus Me
tus ant 34-tos ir Lowe Ave. 
B. Gedvilas ėjo namon apie 
9 vai. ir netoli namų staiga 
iš užpakalio ranka apsupo 
jam kaklą ir pradėjo traukti 
į tarp-namį. Kitas urnai pri
bėgęs ištraukė laikrodėlį, ap-
kraustė kišenius, pinigų tik 
dolerių terado, ir dar mėgino 
viršutinį švarką nuvilkti, bet 
laimė, kad šalia žmonės pajuto 
ir atbėgo. Tada plėšikai pabė
go palikdami švarką ant vie
nos rankos. Tepalas. 

PRANEŠIMAI. 
L. VYČIŲ 5 KUOPOS svarbus 

metinis susirinkimas įvyks sausio. 
4 d., 1922 m. Nauja valdyba už< 
ims savo vietą ir bus daug svar 
bių reikalų. 

Pr. J. Paliulis, rast. 
i 

_•£. 

»*»••%*%»•*»*•%**«+•#**?«* 
IŠ BRIDGEPORTO./ / 

Šv. Martino Liet. Teatrališ
ka dr-ja laikė priešmetinį su
sirinkimą gruodžio 18 d. 

Apsvarsčius draugijos rei
kalus T. Janulis išdavė ra
portą kaslink svetainės staty
mo. Serų užrašyta už $290. 

Rinko valdyba 1922 m. Iš
rinko: pirm. — J. Mickeliuną, 
pag. — Pet. KUevičią,, nut. 
rftšt. — M. Ramanauską, fin. 
rast. - T Pr. Pumputį, ižd. — F. 
Bakutį, iždo glob. — Ant. Ma
ziliauską ir Kaz. Kilevičią, 
marš. — B. Kilevičią, ligonių 
glob. — Ant. Maziliauską, sve
tainės statymo direkt. — T. 
Janulį. 

Janulis. 

L. VYČIŲ CHICAGOS APS
KRIČIO veikiančiosios komisijos' 
svarbus susirinkimas bus šeštadie
nio vakare, sausio 7 d., 8 vai., 
Dievo Apveizdos par. svet, Chi
cago. 

Valdyba. 

CICERO, ILL. — Trečiadieny, 
sausio 4 d., Šv. Antano par. svet. 
bus L. Vyčių 14 kuopos svarbas 
metinis susirinkimas. Visi nariai 
bei narės susirinkite. 

Valdyba. 

h. VYČIŲ 16 KUOPOS metinis 
susirinkimas įvyks sausio 4 d., 
1922 m., Šv. Jurgio svet., 8 vai. 
vakare. Visi nariai malonėkite da
lyvauti šiame metiniame susirin
kime. Po susirinkimui bus kas 
naujo. 

Valdyba. 
« » » • » ! > 

Tel. Boulcvard 737 

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

Išdirbame geriausią pieną, j 
Č smetoną, sviestą ir sūrius. Už-
J sakymus pristatome į grocęr-
J nes ir namus. Duodame "ice-, 
g boxes'* ir ledus. Kainos piges-
2Į nės negu kitų kompanijų. 

ST. DAUGĖLA 
SAVININKAS 

Šį 3251 So. Emerald Ave j 

PINIGAI LIETUVON. 
Kas nori kad siųsti pinigai greitai ir teisingai pasiektų paskirtą 

rietą, siųskite per mūsų {staiga. Mes dastatvme pinigus J trum
piausi laiką,Ir visuomet J paskutini paštą, be jokio atitraukimo. 

Siunčiame pinigus per telegrafą ir išmokame laike 5 Iki 7 die
nų paskutiniame pašte pinigais, kaip ir paprastai. Lėšos per
siuntimo yra visiškai malos. UŽ PINIGUS PILNAI ATSAKOME. 

Visi kurie Uktal yra siuntė pinigus per mūsų ištaigą yra pilnai 
patenkinti, nes gauna laiškus iš Lietuvos, kuriuose sako: "Nesiųsk 
pinigus kitur, kaip tik per Baltuti, nes mes geriausiai ir leng
viausiai atsiimame iš pašto". 

Parduodame laivakortes ant visų linijų i Lietuvą ir iš Lietuvos. 
Parūpiname pašportus ir visus kitus reikalingus dokumentus 

del važiuojančią t Lietuvą. 
Parduodame namus Ir Uotus, ir apdraudžiamo nuo ugnies ir 

kitų nelaimių. 
Turime pašto skyrių, iš kurio galima gauti tarptautinius "Money 

Orderius" i visas dalis pasaulio. 
Teisingas ir mandagus patarnavimas. •' 
Tisais reikalais kreipkitės prie 

P. P. Baltutis ir Kompanija, 
901 West 38-rd Street 4600 South Wood Street 
Tel. Yards 4669 Chicago, 111. Tel. Lafayette 6256 

= J Juoz. Maceikis ir Jonas Še vis-
0 

kas, maršalka — Andr. Jaras. 
Susirinkimai yra laikomi 

kas tretį sekmadienį pirm$ 
valandą po pietų, Sim. 2vibo 
svetinėje, 1347 S. 50-tb Ave. 

f Korespondentas. • i 
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FEDERALBONO & LAND 
COMPANY 

Siunčia piningus į Lietuvą auksinais ar doleriais per 
pa&tę,, Čekiais ar telegramais. Parduodame laivakortes 
į visą pasaulį. Pard. namus, žemės, farmas ir bondsus. 

OFISAI. 
666 West 18-th Str., Chicago 201 Chambers St. N. York 
1439 So. 49-th Court Cicero 602 Ass'n Bldg. Chicagt*. 
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Temykite! 
KNYGOS Iš LIETUVOS 
LIAUDIES TEATRAS — NERVAI — 3-jų veiksmų 

komedija. Dalyvauja 8 asmenys. 84 pusi, didelis 
foratas. Vertė J. S. Kaina « « . 

GYVENIMO AKORDAI. — Parašė Vaidiliutė. Puslapių 
163. Gražus pasiskaitymai. Graži išvaizda. • . . . 50c 

BOTANIKOS VADOVĖLIS. — Vertė Vilkaitis. Joje 
aprašyti visoki augalai. Paduota 136 paveikslė
liai. Puslapių 63. Labai naudinga knyga 50c. 

GERŲ IR BLOGŲ RAŠTŲ SKAITYMAS. — Parašė 
Dr. A. Maliauskis. 82 puslap. J i nurodo kaip pa
sekmingai naudotįs spauda . .T 15c. 

DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI. — Parašė Pr. Žadeikis. 
I dalis 164 pusi. su keliais paveikslais. Joje ap
rašyti įvairus atsitikimai karo laiku Lietuvoje nuo 
1914 m. iki 1916 m. Kaina . . • • 60c. 

VEIDRODĖLIS. — Esmaitis. Jame telpa priešinių rin
kinėlis paišybos pradžiai. Kas nori išmokti piešti 
įvairius daiktus, teįsigįją šią knygą kaina 70c. 

DRAUGAS PUBLISHING COMPANY, 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, 111. 
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I Padarysime 500 namų ifafammiff I 

Atek j mus dirbtuves brenčių 

$34 
Nupirks didelį Pho-
nographą 1922 mo
delio, kuris grajina 
visokio išdirbimo re-

KAINAVO kordus, su raštišku 
$125 Gvarantavimu ant 10 

DABAR m e t u - š i u pbonogra-
phų reguliarė kaina 
nuo $125 iki $200 

Tik &00 Phonographu so toki* kaian 
mm < j _ j » • ^ • • • • r " ~ - . i . — - — — • • . -

f tiri TIII Juhų P t t s l r l n k J r o o & * 6 rekordu, &<X> pilono 
Y T L I adatų, taipgi daimanto adata HU kiekvienu 

$34 
KAINAVO $150 

DABAR $48 
S — * 

phonograpuu. Ateikite pas mus ir mes VELTUI 
K 
parodysime graiiausla pnonograp^o. Kiekvienas phonographa* yra 
peržiūrėtas rau.su mechaniko, I i meto patyrimo ATEIK TAIP 
GREIT, KAIP GAIil GERIAUSIAM PASIRINKIMUI. MES PAIiAI-

KYSIME IR KADA NORĖSI, TADA PRISTATYSIM. 
VELTUI PRISTATOME VISUR. JEI GYVENI UŽ MIESTO, PA
SIUSIME C. o. O. D. DAUEISDAMI PERŽIŪRĖTI PIRMIAU. NEGU 
MOKĖSI PINIGUS. 

MAIN SALESROOM FACTORY BRANGH 
1020 So. Halsted St. Chicago. III Arti Tailor Str. 

Atdara kasdimą nuo 0 iki 9. Ned. iki 4 vai. po pietų. 
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NAUJOS MALDAKNYGĖS IŠ LIETUVOS. 
Gavome {B Lietuvos dau*yfc« MaliJaknyfrlų. KantKku, Ir kitokiu 

knyfu. DldaiU SalttnlH.NAukso Altorių*, ]fal*a« Balandžio, Danfll-
kas Batika. Kantlčkos vUo« yra labai fralluoBe apdaruose. 

Lalskama rašymui popiaros au pasveikinimais ant &t. Kalėdi|. 
Atvlručli) su Lletuviikals parašais &r. Kalėdų pasveikinimui. 
Talpfl turime popieros laiškams raSyil skrynutėsa, dldžlauslams 

pasirinkimą. 
Del Siu dalykų meldžiame kreipti** pas 

PAUL P. BALTUTIS 
»0i W. SS-rd St. TeL Yards 4669 Chicago, DL 

Prtoiai šv. Jurgio Bažnyfilos. ant Bridgeporto. 

Jus KankiAa Pl< 
NAUDOKITE 
Ar Juos Galvos 
NAUDOKITE . 
Ar Jtpą Plaukai' 
NAUDOKITE ^fiffii 

Ar JH* Norito ApaaugotFiu 
NAUDOKITE RuffleS ' / 

IHiukymui savo piauku gt&uu* ir tankiais # 

NAUDOKITE RttfjpeS 
UzUikymui ^AIVM cxlo. .vJloJir W»r,« 

" NAUDOKITE PtįffJej 

tes . 
ooi? į 

Bnmes galima gauti visos* aptiekose po 65c. bonks, ą r U tiesiog 
iŠ ifidirbžju per pasta ui T5o. bunka, 

F . A D . R I C H T E R *. C O . 
3 r d Av«. & 3 5 t h St. Urooklyn. N. Y. 

1"^flT*Vlt>n V P ^ 5 1 l a v u ' Kukardo, viaokiy Ženkleliu, Guzikučia, Ant-
LJiL U v U V C spauo^g ir kitokly Draugystėms ręikalingv dalyku. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalu, pažymėkite ir jusa dr-tgs vardą. 
8TRUPA8 CO., 9 0 - 9 2 Ferry S t . N e w a r k , N. J-
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DIRBTUVĖ 
Vėliayy, Karima Šarpy ženkle-

lįy ir kitokia draugystėm reika
lingu dalykų. 

A. J. POŽĖLA 
1908 W. DivisioD Str. CUcago. 
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