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METAkVOL VU. No. 8 

T. S. Taryba Svarstys 
Lietuvos Protestą 

NEW YORK, sausio 11. — ta prieš lenkus del jų rinki-
Vakar suėjo du metu, kaip 
įsteigta ir gyvuoja Tautų Są
junga. 

Vakar tos Tautų Sąjungos 
Taryba Genevoje, Šveicarijo
je, atidarė dešimtąjį iš eilės 

mų Vilniaus seiman. 
Lenkai sako, kad tas jų 

seimas išspręs kam Vilnius tu
ri prigulėti, Lenkijai ar Lie
tuvai. 

NAUJAS AIRIJOS PREZI
DENTAS. 

DUBLINAS, Airija, sausio 
11. — Sinn-feinerių parlamen
tas (Dail Eireann) parlamen
to prezidentu, taigi ir Airijos 
kabineto pirmininku vakar iš
rinko Arthurą Griffith. 

Buvęs prezidentas dę Vale
rą pakėlė protestą prieš Grif-
fitho rinkimą. Kuomet pas
kelbta balsavimas, de Valerą 

SULAIKYTA RAUDONO
SIOS ARMIJOS DEMOBI

LIZACIJA. -

savo susirinkimą. 
Tautų Sąjungos Taryba to 

mis dienomis Ctenevoje svars-1 lenkų vartojamą metodą pakė-
tys Lietuvos pakeltą protes-Įlė protestą. / 

Kadangi tie lenkų rinkimai 
yra neteisoti, taigi neteisingisu s a v o šalininkais apleido 

ir apgaulingi. Lietuva prieš tą Parlamento rūmus. " 

Susirinko T. Sąjungos 
PARYŽIUS APIE LENKŲ RINKIMUS VILNIUJE 

Griffith vienbalsiai išrink
tas. 

Griffitho kabinete paliko 
kuone visi buvusieji ministe-
riai. 

Tolau būdu Airija imasi 
tvarkytis. Ir prisirengs prie 
dominijos valdžios. 

rr 

GENEVA, saus. 11.— fTau-
tų Sąjungos taryba vakar ati
darė čia savo posėdžius. Da
lyvauja aštuonių valstybių at
stovai, pirmininkaujant Pauli
ui Hvmansui, Belgijos atsfo-
vui. 

Be to, atstovaujamos: Ang
lija, Praneija, Italija, Japoni
ja, Kinija, Brazilija ir Ispa
nija. 

Kitų valstybių atstovai ne-
ineina tarybon. 

Taryba .programoje turi vi
są' eilę iš seniau nebaigtų rei
kalų. 

Taigi, klausimus: Danzigo, 
Al and salų, Saar plotų, Vil
niaus, Albanijos ir Aukštosios 
Silezijos. 

PARYŽIUS, sausio 11. -
Sausio 8 dieną anot žinių, Vil
niaus srity lenkai visgi įvy
kino atstovų rinkinius Vil
niaus seiman. , 

KRILENKO — VYRIAUSIO
JO BOMEVIKŲ TEISMO 

PREZIDENTAS. 

Jis siaurins "Črezvicaikos 
veikimą. 
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Nors galutinos pasekmės RYGA, sausio 11. — Rusi-
dar nežinomos, bet, žinoma, jos bolševikų slaptai policijai 
kad leikai laimėjo. 

Yra žinoma, kad tiems 
lenkų rinkimams Lietuva 
nepritarė. Nuo rįnkimų at
sisakė lietuviai, žydai ir gu
dai. Taip yra todėl, kad tie 
rinkimai neteisoti ir netei-
singi. Todėl, suprantama, 
lenkai turėjo laimėti. Bet 
tas jų laimėjimas yra tik 
"laimėjimas. * i 

Bolševikai Sutinka su Pakvieti-
mu Kongresai! 

MILIUKO V IR AVSKENTIEV PROTESTUOJA 
• 

"črezvičaikai" siaurinamos 
teisės. *• 

Iš Maskvos pranešta, kad 
vyriausiojo Sovietų Rusijos 
revoliucijinio teismo prezide
ntu paskirtas praporščikas 
Krilenko. v 

Taigi jam pavesta darbas 
susiaurinti "črezvičaikos" tei
ses ir panaikinti jos teismus, 
kurie revoliucijos laikais bol
ševikams buvo labai reikalin
gi, bet šiandie jų vietoje turi 
veikti kiti teismai. 

Nikolai Krilenko yra karei
vis, jurininkas ir advokatas. 
Bolševikų revoliucijos prad
žioje jis pirmutinis vadovavo 
raudonajai armijai. 

BOLŠEVIKAI SUTINKA. 

CANNES, Praneija, sausio 
11. — Čia oficialiai paskelbta, 
kad bolševikai sutinka daly
vauti sąjungininkų šaukiama
me ekonominiais reikalais kon 
grese mieste Genoa, Italijoj, 
kovo pirmomis dienomis. 

Vyriausioji taryba dar ne
buvo pasiuntusi bolševistinei 
Rusijai formalio pakvietimo, 
Kad tuotarpu ir be to pakvies 
timo iš Maskvos bevieliu te
legrafu pranešta, jog Rusija 
pageidauja susijungti su vi-
somis kitomis tautomis bend-
ran darban Europos atgaivini-

Apie bolševikų sutikimą pa
skelbė užsienių reikalų komi
saras Tchitcherin. 

TJhiUherin pažymi, kad so 
vietų valdžia tam tikslui pa
rinks delegatus. Girdi, jei leis 

ANGLIJOS KABINETAS 
VEIKIA. 

-
, —————— 

LONDONAS, sausio 11. — 
Anglijos kabinetas šiandie už
imtas gaminimu pienų reikale 
sąjungos su Praneija. Angli
ja pasižada Prancijai visuo
met teikti reikalingą pagelbą 
ateity prieš galimą vokiečiij 
agresivumą. 

JAPONIJA SIŲS DELEGA
TUS. 

# 

WASHINGTON, sausoi U . 
Čia Japonijos delegatai pas
kelbė, kad Japonija sutinka-
dalyvauti ekonominiame kon
grese, kurs šaukiamas mieste 
Genoa. ' Taigi, Japonija pa
siųs savo delegatus. 

Gauta depešų, jog Ungari-
ja ir Bulgarija rengiasi skirti 
delegatus tan kdhgresan. 

aplinkybės, tai rasi, delegaci- . 
jon ineis ir patsai Leninas, RUSAI KELIA PROTESTĄ. 
kurs šiandie labai esąs užim
tas visokiais gyvais šalies rei
kalais, ypač siaučiant Rusijo
je badui. 

Podraug patirta, kad ekono
miniame kongrese Vokietijos 
delegacijai pirmininkaus Dr. 
Rathenau. 

NEW YORK, sausio 11. — 
Čia viešinčiu du rusų tautos 
vadu, prof. Miliukov ir Ays-
kentiev, pakelia protestą, kad 
bolševikai kviečiami ekonomi-
nin kongresan Italijoje. 

Jiedu sako, jog tame nėra 
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TURĖS VIENĄ DIDELC 
UNUĄ. 

MASKVA, sausio 11. —An
dai čia sovietų kongrese pakel
tas nepaprastas intempimas, 
kuomet karo komisaras Trotz-
ky raportavo, apie raudono
sios armijos padėtį. Nesigai
lėta rankų plojimo, kuomet 
Trotzky nudavė didelį rusų 
armijos ekspertą i / pasakojo 
apie tos armijos pasišventimą 
Sovietų Rusijos tikslams. -

Kalbėjo jis ilgiau poros va
landų. Nukaitęs gynė komu
nistų poaiciją ir savo pelnin
gą vietą. Kartais sukėlė en
tuziazmo, gi kartais pikjo juo
ko. Tik vieiuems komunis
tams tas juokas atrodė kaip-
ir medus. 

Turi skaitlingą armiją 

Jis sakė, jog Sovietų Rusi
ja seniau buvo maniusi savo 
armiją padėti ant taikos pa
grindo. Buvo pradėta demo
bilizuoti* 

Išaiškino, kad raudonoji ar
mija sumažinta nuo 5 milionų 
vyrų iki 1,400*000 vyrų. Vi
sos klesės demobilizuotos išė
mus 1899, 1900. ir 1901 m., 
kurios yra tarnyboje. 

" Taigi, ^Mandie mes •stovi
me ant taikos pagrindo,,' sakė 
komisaras, "ir tos skaitlinės 
ilgiau nėra paslaptis. 

Armijos demokratija. 

43 nuošimčiai karininkų, sa
kė Trotzky, yra valstiečiai ar
ba darbininkai; 13 nuošimčių 
yra buvę caro armijos karinin
kų; ir 10 nuoš. yra baig£ mo
kslus naujose bolševikų karo 
mokyklose. 

Dėlto raudonoji armija šian 
die gali skaitytis "demokra-

darbo produktais, negu krau
ju. 

"Mes apsimame visur ir vi
suomet diskusuoti apie taiką. 
Mes nenorime svetimų žemių. 
Turime užtektinai darbo nuo
savose. 

"Bet jei mūsų pastangos 
bus tuščios, suprantama, mes 
turėsime statyti savo armiją 
kovon. Ji kovos iki paskuti
nio lašo kraujo. Visi. tie, ku
rie mūsų pasieniais nerimau
ja, tegu žino, jog Rusija gali 
padaryti galą jų veikimui." 

Gal Rytoj bus Plenaris Susi
rinkimas 

WASHINGTON, sausio 11. "šventė'' — 10-iai metų. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS, 
SANITARINĖ KONFE

RENCIJA. 

— Nusiginklavimo konferenci
ja čia baigiama. Šiandie pa
tvarkoma tik pati valstybių 
sutartis. Tai sutartis paliečia 
Pacifiką ir karo laivynų "šve
ntę." 

Viskas laikoma kuodidžiau-
sioj paslapty. Slapta diplo
matija savo Veikia. 

Tik žinoma, kad Pacifiko tai 

ai metų. Gi karo laivynų 

Gal rytoj ar penktadieny į-
vyks plenaris konferencijos 
susirinkimas. Tuomet paga
minta sutartis bus paskelbta 
viešai. 

Vakar ir šiandie darbuoja
masi Kiniją su Japonija su
taikinti Shantungo klausime. 
Tečiau tas klausimas didžiai 

kos sutartis bus padaryta 15- 4įetas. Vargiai jis bus išsprę
stas šioje konferencijoje. 

KAUNAS, (Elta). Rytų de
partamento pranešimu, einant 
Baltijos valstybių Ir Rusijos 
ekonominės konferencijos nu
tarimu, Rygoj, gruodžio 10 d., 
1921 m., įvyko Sanitarijos nu-
ferencija, dalyvaujant Rusijos 
ir Baltijos valstybių atsto
vams. 

MELBOURNE, sausio 11.— 
Septynios Australijos darbi
ninkų unijos nubalsavo susi
lieti krūvon ir įsteigti vieną 
didelę darbo uniją. % 

TURKAI GERUOJU SU 
BOLŠEVTSTINE UKRAINA. 

Konstantinopolis, sausio 11. 
— Turkų nacionalistų seimas 
Angoroj ratifikavo taikos su
tartį su bolševistine Ukrainą, 
kuri, sufederuota su^ Sovietų 
Rusija. ? 

SUNAIKINTA KATEDRA. 

MESSINA, saus. 11. — Bai
sus nuo kalno žemės nuslinki-
mas sunaikino katedrą ir dau
gybę namų mieste San Fra-
telio. Gyventojai išbėgiojo į 
laukus. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

nieko kita, kaip tik sutarimas 
su tiranija, kuri šiandie val
do Rusijąr naudai svetimų Ša
lių įvestorių rusų gyven tojų 
lėšomis. 

tingiausia" armija visame pa-
saulv, sakė komisaras. 

Daugybė, karininkų yra ko
munistai. Pati armija 10 nuo
šimčių yra komunistinė. 

Armijos sąlygos. 

"Mes demobilizavome armi
ją veikiau, negu pienavome," 
sakė jis. "Bet šiandie mes 
daugiau jos nedemobilizuosi
me. 

"Sulyginus su gyventojų 
8kaitliumi, mūsų armija yra 
40 nuoš. mažesnė už Prancijos 
armiją. Gi sulyginus valsty
bių plotus, mūsų ^armija yra 
aštuoniolika kartų mažesnė už 
prancūzų armiją. / 

"Mes turime pagerinti ar
mijai sąlygas. Turime duoči 
kareiviams švarias, šviesias ir 
šiltas kareivines. JTaipat at
sakomą gyvenimą k a r i n i n-
kams. 

"Jei mes busime puolami, 
taurptautinės teisės neapgins 
mųs. Mūsų vienatinis apsigi-
nimas, tai tik mūsų armijos 
durtuvais. 

Bolševikai neagresiviai. 

"Mes palinkę atmokėti bu
vusių carų tarnu užtrautas 
ant Rusijos skolas. Kadangi, 
mes manome, rusų darbinin-

PLUNGĖ. Plungė yra žy
mus prekybos centras. Susiei
na iš visų pusių viso 9 keliai. 
Pav., prekės iš Klaipėdos į 
Telšius vežamos daugiausia 
per Plungę. Tki, deja, nėra 
susisiekimo geležinkeliu. -

Keliai, iavažiugti ir^ne per-
geriausi. Kiek įmanomi ke
liai yra Kretingos link, Salan
tų -link, Kelių ir Rietavo link. 

Žymią prekybos dalį Plun
gėje atima Plungps Vartotojų 
bendrovė. Ji turi arti trijų 
ketvirtadalių tukstanties na
rių. Jos apyvarta kai kurią 
dieną pasiekia 20,000 auksinį. 
Jos krautuvė yra geras įran
kis užkirst kdlią įvairiems kai
nų spekuliantams, kurių ir 
Plungėje, ypač šiuo metu, ne
mažai atsirado. Bet taipat 
negali kelti savotiniai kainų 
nė atskiri krautuvininkai, kaip 
tai ligi tol buvo daroma. 

Kiek laiko atgal, Lietuvos 
Ūkio Banko" Kretingos sky
rius Plungėje pastatė savo į-
galiotinį, kuris, jo nurody
mais, atlieka įvairias bankos 
operacijas. Ir šita įstaiga pa
daro įvairiems valiutos speku
liantams daug žalos. Jie ne
begali taip prigaudinėti neži
nančių sodiečių kaip tai ligi 
tol darydavo. Būdavo taip, 
kad, paštą pervežus į Plungę, 
antrą rytą, pašto įstaigą ap-
stodavo įvairus "dolerių gau
dytojai" ir laukdavo sodiečių, 
ateinančių į paštą atsiimti gen 
či?ų ar kitų iš Amerikos persių
stų dolerių. Tuomet įkalbinė
davo, buk doleriai jau kritę ir 
dar daugiau krisią, kad tik 
greitai jiems parduotų. Ir į-
vairiems apgaulingais budais 
pigia kaina išviliodavo iš šitų 
sodiečių dolerius. Dabar kas
dien valiutos stovis viešoje 
vietoje skelbiama ir kiekvie
nas gali ateiti ir prie lentos 
įsitikinti. Tuo būdu, kas sa
vo dejerius ar kitką nori par
duoti, gauna atatinkamą die
nos kainą. 

Plungė nenori atsilikti nei 

LIETUVOS VALSTYBES PROCENTINIŲ POPIERIT/ 
KURSp NUSTATYMAS. 

WASHINGTON, 1 — 5 d., (Elta). Finansų, Prekybos 
ir Pramonės Ministerijos , Finansų Departamento Direkto
rius ir Kredito jstaigų ir koperatyvų Ispektorius, vaduoda-
miesi nepaprastos Valstybės Iždo paskolos krašto gvmimo 
reikalams §3 (Vyr. Žin. No. 50 eilin. No. 490), Valstybės 
Iždo paskolos lakštų (serijų)* $4 (Vyr. Žin. Nr. 70 eilinis 
Nr. 626) ir įstatymo apie Lietuvos# Valstybės paskolą nuo 
Amerikoje gyvenančių Lietuvos piliečių pakeitimo §5 (Vyr. 
Žin. Nr. 70 eilinis Nr. 627), 1921 m. rugsėjo mėnesio 24 
dieną nustatė Lietuvos Valstybės procentiniams popieriams 
įkaitų priimti šį kursą: 

1./Pirmosios vidaus paskolos bonai priimami visose 
Valstybės Ižclinės įkaitu jų nominaline kaina, 

2. Valstybės Iždo paskolos lakštai — 95% jų nominali
nės kainos. 

3. Nepaprastos Valstybės Iždo paskolos krašto gynimo 
kvitai — 85% jų nominalinės kainos, 

4. — Lietuvos Laisvės ff^iettfvos gynimo Amerikoje 
realizuotų paskolų bonai priimami įkaitu finansų, Prekybos 
ir Pramonės Ministerijos nustatytu dolerio kursu. 

VILNIAUS RINKIKŲ SĄRAŠAI NEPASKELBTI. 

\VASHINGTON, 1. 6., (Elta). — Vilniaus Seimo rin
kikų sąrašams peržiūrėti buvo duotos tiktai trys dienos, bet 
ištikrųjų sąrašai nebuvo net gi paskelbti. 

veikė pereitais metais Plungė
je įsikurusioji .Žemaičių Kul
tūrinimo Draugija *' Kultū
ra," turinti tikslą kelti Že
maitijos kultūrą. Ypač nori 
ji imtis Žemaitijos elektrofi-
kacijos. Draugijos veikia tar-
tokas, taipat jau baigiama sta
tyti malūnas, kuris duos ge
riausios rųšies miltų. Iš Plu
ngės tarybos jau gauta konce
sija elektrai atvesti į Plungę 
ir čia sunaudoti miesto apšvie
timui ir įvairioms' dirbtuvėms. 
Gyventojai labai tuo veikimu 
interesuojasi. Draugijos ka
pitalas kasdien didėja ir nuo
lat įstoja naujų narių. Kiek
vieno pąjo didumas yra 200 
auksinų. Draugijos turtas jau 
šiandie sįekia daugiau, kaip 
vieną milioną auksinų, ir narių 
yra arti 150. 

3 VAIKAI ŽUVO, 
17 SUŽEISTA. 

VAN WERT, Ohio, sausio 
11. — Dideliu tutobusu ve^ 
žant vaikus mokyklon auto
busą pagavo prekių traukinis 
vaikai ant vietos žuvo, 17 su
žeista. 

GAISRAS SUNAIKINO 
MEDIKALĘ MOKYKLĄ. 

ŠVENTASIS TĖVAS REIŠ
KIA DŽIAUGSMĄ. 

Chicagos ^priemiesty Oak 
Park iš tarnybos pašalinti t 
poliemonai. Jie turėjo artimų 

kui yra pigiau tai atmokėti] pramones srity. Gan uoliai I ryšių su "moon-shineriais." 

iROMA, sausio 11. — Kuo
met Šventajam Tėvui praneš
ta* kad Airija patvirtino tai
kos sąlygas, išreiškė daug 
džiaugsmo. Sakė, nors kartą 
pasibaigia airių tautai vargai. 

PAŠALINTI PENKI 
POLICMONAI. I 

Vakar gaisras sunaikino me-
dikalę Loyola universiteto mo
kyklą, 700-6 So. Lincoln gat 

Kun. Mahan, mokyklos re
gentas, sako, kad nuostolių 
bus apie 50,000 dolerių. Su
naikinti brangus įrankiai ir 
knygos. 

• — — ^ — — — M * 
r 

O R A S 

CHICAGO. — Šiandie pra-
matomas lietus; po pietų šal
čiau. 

PINIGŲ KURSAS. Į 
Svetimų šalių pinigų vertė, 

mainant nemažiau 25,000 doL 
sausio 10 d. buvo tokia pagal 
Merch'ants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.22 
Prancijos 100 frankų 7.55 
Italijos 100 lirų 4.33 
Vokietijos 100 markių .58 
Lietuvos 100 iauksinų .58 
Lenkų 100 markių .08 
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POKARINIAI MOKESČIAI, 
Kaip pernai metais, taip ir 

šiemet nuo gyventojų bus ren
kami pokariniai mokesčiai. 
Tuo tikslu visiems gyvento
jams, kurie tik uždarbiauja, 
prisieis išpildyti mokesčių 
blankas. Nuo tų blankų pildy
mo yra paliuosuoti: visi neve
dę (pavieniai), kurie uždirbo 
per 1921 metus mažiau tūks
tančio dol.; ir visi vedę, kurie 
uždirbo mažiau dviejų tūks
tančių dol. Bet nevedę turi 
blankas pildyti, jei jie uždir
bo nors kiek daugiau tūkstan
čio, ir vedę, jei uždirbo kiek 

LIETUVOS VYRIAUSYBĖS PROTESTAS PRIEŠ 
RINKIMUS VILNIAUS SRITYJE. 

Pone Prezidente: 

daugiau dviejų tūkstančių. Praėjusio lapkričio mėn. 16 
Išpildant mokesčių blankas 

reikia teisingai atsakyti į tuos 
klausimus1 

Kokias turėjai per metus 
įplaukas iš uždarbio, biznio, 
amato arba iš profesijos? 

Ar gavai kiek nuošimčių už 
padėtus bankon pinigus! 

Ar turi kokia, nejudinamą 
savastį, iš kurio gauni pelno? 

Turėjai gal kiek pelno par
duodamas bent kokius šėrus, 
bonus ar kitokią, savastį! 

Ar gavai kiek pelno divi
dendais, arba nuošimčiais už 
šėrus arba bonus? 

Gal esi kokioje bendrovėje, 
iš kurios gauni pelno? k > 

Ar turi nepilnamečių vaikų, 
kurie dirba? 

Ar paimi tų vaikų uždarbį 
ir kiek? 

Ar jūsų žmona ką-nors pel
ui ja? Jei taip, tai kiek! 

i^odžiu tariant, blankoje į 
visus padėtus klausimus reikia 
atsakyti taip, kaip tikrai yra. 
Tuomet mokesčių rinkimų ofi-

pasakys, ar turi mokęįfc; 

Washingtonas, 1, 6 d. (Elta) 
Lietuvos Vyriausybė yra įtei
kusi Tautų Sąjungos Tarybos 
pirmininkui p. Hymansui šio 
turinio notą: 
(Nuorašo vertimas iš Prancūzų 

kalbos.) 

Kaunas, 1921 m. gruod. 14 d. 

Jo Ekscelencijai, 
Ponui Povilui Hymansui, 
Tautų Sąjungos Tarybos Pirm. 
Briuselyje. . 

sas 
kokius-nors mokesčius, ar ne. 

Nereikia pamiršti, kad po
kariniai mokesčiai paliečia vi
sus gyventojus, nežiūrint to, 
ar jis butų pilietis, ar nepilie
tis. 

. "Kas padarė gerą? aš. Kas 
padarė iškadąf Xežinau." Tą 
patį "Naujienos'' daro, jeigu 
kas gerą darbą padaro, tai sa
ko: kad socialistas buvo, jei 
blogą, tai katalikas, arba Vy
tis... " Perkūnas' ' 

Kur bonas — ten ir Lietu
vos meilė. 

dieną Varsavos Seimas yra 
priėmęs sulyg lenkų vyriausy
bės pasiūlymo rezoliuciją, 
skelbiančią ginčijamoje Vil
niaus teritorijoje rinkimus į 
Susirinkimą, kuris turės spręs
ti krašto likimą. Šia rezoliuci
ja besiremdamas generolas 
Zeligowskis paskelbė lapkričio 
30 d. deFretą, šaukiantį susi
rinkimą 1922 m. sausio mėn. 8 
dieną. 

Tas susirinkimas žada būti 
plebiscito ar žmonių atsiklau-
simo (consultation populaire) 
rųšis. Turint omenyje: 
T Kad kiekvienas žmonių 

atsiklausimas tegali būti įvyk-
dintas tiktai tokiose sąlygose, 
kurios patikrina interesuo
tiems gyventojams pilną bal
savimo laisvę ir nuoširdumą 
(sincerite) taip, kaip ta s bu
vo pirmiau Tautų Sąjungos 
Tarybos jos rezoliucija i s 1920 
m. spalių mėn. 20 d nustatyta. 

2. K a d žmonių atsiklausi
mas esant okupacijos režimui 
negali būt i k i ta ip skaitomas, 
ka ip t ik tolimesniu jėgos nau
dojimu. 

3. K a d Vilniaus sritis yra 
jau t rys metai, kaip lenkų ka
riuomenės okupuota. 

4. Kad šalies administraci
ja yra visiškai okupuojančios 
valstybės rankose. 

5. K a d generolo Zeligovvs-
kio t iktai jo vieno išvažiavi
mas iš Vilniaus nėra nieko 
pakeitęs Vilniaus srities vi
daus padėtyje, lenkų 'kariuo
menė ir lenkų administracija 
pasiliko tokiomis, kokiomis 
jos oficijaliai paskelbė save 
gruodžio m. 1 d., manifeste pa

keitęs generolą Zeligowskį p . 
Meysztowicz. 

6. K a d lenkų vyriausybė ten 
y ra įvedusi t ikrą teroro reži
mą prieš gyventojus nekalban
čius lenkų kalba. 

7. K a d ši tas režimas yra iš
ardęs net iktai lietuvių politi
kos organizacijas, persekioda
mas šalyje priešingą lenkų o-
kupacijai elementą, bet ta ip 
pa t i r organizacijas grynai 
kultūrines i r ekonomines, kaip 
tai lietuvių įstaigų pogromai 
praėjusiame spalių mėnesyje 
Vilniuje. 

8. K a d jis y r a išardęs para
leliai i r baltgudšių politines ir 
kultūrines organizacijas. 

9. Kad lietuvių, baltgudžių 
ir žydų spauda niekuomet ne
sinaudojo laisve po okupaci
jos režimu. 

10. K a d visa propaganda 
Lietuvos naudai y ra absoliu
čiai negalima vykdinti . 

11. Kad, priešingai, propa
ganda prieš Lietuvą vedama 
yra netiktai visai laisvai, bet 
net su pagelba specijaliai tam 
tikslui sudarytų organizacijų, 
administracijos ir lenkų pini
gų palaikomų, kaip antai: 
Związek Obvony Woli Ludnoš-
ci Naleženia Do Polski) ( g y 
ventojų valiai priklausyti Len
kijai ginti Sąjunga") Straž 
Kresowa (Pakraščių Sargyba) 
ir daugelis kitų. , 

12. Kad rinkimai į Susirin
kimą paskelbti ir dabar ruo
šiami yra sąlygose, kur gy
ventojų valios falsifikavimas 
yra aiškus. 

Lietuvos Respublikos vy
riausybė kategoringai protes
tuoja, kad lenkai taikina iš
spręsti Vilniaus srities klausi
mą, vienpusiai r išdami i r įvy
kinę ginčijamo krašto žmonių 
valios i š k r e i p i m ą (al-
teration) i r pareiškia kad ji 
skaitys susirinkimo balsavimą, 
jei jis įvyks, kaipo nieko ne
reiškiantį i r kaipo nebuvusį. 

Malonėk, Pone Prezidente, 
aš Tamstos prašau, priimti 
mano aukštos pagarbos pa
tikrinimą. 

(Pasirašė) P . Klimas, 
Einąs-Užs. Reikalų Ministe-

rio pareigas. 

GALOP SUPRATO. 
"NAUJIENŲ" PULAI IE 

ŠMEIŽTAI. 

Tiesiog nuostabu, kad " Nau
jienos" taip ilgai nesuvokdė-
"Draugo*' ginamos tėžės dė
lei Joniškio šmugelio ir ra
mia sąžine apmelavo nebūtus 
ir neišskaitomus * į Drauge ' ! 
tuo klausimu dalykus. 

Galop vis t ik " N - n ų " redak
torius prasi trynęs akis, tars i 
akla višta, nugriebė grūdą. 

Nuo pirmos dienos, kuomet 
" N - n o s " pradėjo įtarinėti, o 
vėliaus šmeižti užtektinų įro
dymų neturėdamos, Užs. R. 
Ministerį ' ' D r a u g a s " išimtinai 
gynė tą poziciją, kad negalima 
tvirt int i , buk "Užs . R. Minis-
teris del šmugelio butų pasi
t rankęs nuo vietos. Tą patį 
įr šiandien mes kartojame ke
lis ka r tus ankščiaus savo pa
sakymą įrodę. Ta pagrindinė 
" D r a u g o " mintis per visus 
jo straipsnius ta rs i raudona 
gija, buvo yystoma, priparodo-
ma besiremiant visais turiniais 
faktais apie Jonišky iškeltą 
šmugelį. 

Kadangi " N - n ų " redakto
rius tik sausio 7 dieną mumis 
suprato, gi savo nedorą laik
raštinį šmugelį apie buv. Užs. 
Ministerį pradėjo vary t i nuo 
gruodžio 29 d., bepig jam bu
vo prikaišioti " D r a u g u i " pra
manytus dalykus. ( 

Taigi t ik nuo sausio 7 d. 
galime susikalbėti su " N - n ų " 
redaktoriumi, nes jis galop su-

gruodžio 15—18 d.) 
Nesame lengvatikiai i r nesi

vaikome sensacijų, kad bema
tan t t ikėjus nors i r p-nui 
profesoriui A. Voldemarui 

" N - n ų " redaktorius ir gi 
ne tokis jau neišmanėlis kad 
bematant pasiduotų Voldema
ro ištarmei. J u k jis nekartą iš 
juoke pažangininkų lyderius, 
jie juk ne socialdemokratų 
pakalikai^ Je igu šiuo* atveju 
" N - n ų " red. pridengia provo
kacijos šydą * * Naujienose ' ' 
p-no A. Voldemaro autori tetu 
i r pasiskubina į tart i , apšmeiž
t i i r pasmerkti kr. dem. narį 
buv. Užs. R. Ministerį, tai dėl
to kad ta ip naudingiaus jo 
part i jai1 kitą žemindamas są,-
ve aukština. Del partij inės 
naudos " N - n o s " išsižada svei
ko proto sprendimo. 

Ta ipa t nedrąsu t ikėti p-no 
Voldemaro smagiai plunks
nai, kuomet ant jo pečių krin
t a visokios rųšies kriminaliai 
priekaištai už išaikvojimą A-
merikos visuomenės pinigų 
jam Paryžiuje bediplomatau-
jant i r ligi šiol mūsų šelpimo 
įstaigoms atskaitų nedavu
siam. Veltui j is inkriminuoja 
kitus, kuomet jam pačiam kit i 
sako: vagie, kepurė dega! 

Labai ta ipat nedora ki tam 
primesti melą, kurs kepamas 
" N - n ų " redakcijoje. " D r a u -

Tepasiskaito to pačio Į MtftHMHHHtHfMmtfUIIIHIHIIIIIIIIJHfl* 

straipsnio pabaigą kuriame ! LIETUVIŲ KATALŪaV M B H R A M I i 

" D r a u g a s " paduoda Eltos 
pranešimą. 

Deja, nepateko į mūsų ran
kas Vanago pranešima*, apie 
jį tad " D r a u g a s " įr daro spė
liojimus, kad jis turėjo sprog
t i a r " N - n ų " red. sufabrikuo
tas pasaulio neišvydo. 
Taigi sufabrikuoti " N - n ų " re 

daktoriaus melai ir kitiems 
primesti palieka jo nuosavybė, 
gi padaryt i šmeižtai ant buv. 
Užs. R. Mim'sterio neišdyla net 
ir p. Voldemarą į liudininkus 
savo proto ubagystei pasišau
kus. • 

DRAUOAS" 
Eina lrsselraiii Išskyros nedėklienias 

PRENUMERATOS KAINA: 
Metams • W^M9 
Pusei Met« f*.©© 
Prenumeratos mokasi iškalno. Lai

kas skaitosi nuo užsirafiymo dienos 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą, visada reikia prisiųsti 
ir seinas adresas. Pinigai geriausia 
siųsti isperkant krasoje ar expreae 
"Money Order" arba Įdedant pail
gus į registruotą laišką. 

" D R A U G A S " PUBL. 0 0 . 
2334 So. Oakley A ve., Chicago. 

Tel. Eoosevelt 7791 
tfmiuuhiiiiMUiiiHiitJiuuiiiHJiimiiiii* 
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ŽVALGYBOJE. 

vienas deficitas. Šį padengt i 
k i ta ip negalima, kaip t ik už
t raukiant vis daugiau pasko
lų- arba spausdinant vis dau
giau poperinių pinigų. 

Vyriausioji sąjungininkų Amerikos diplomatai i r fi-
ta ryba tur i suvažiavimą Pran- nansistai sako; Ekonominė p»-
cijoje. Aptariamos priemonės uėtig Europoje t ik tuomet pa
gražinti Europai .normalę e-' gerės kuomet valstybių išlai-
konominę padėtį. Nes ekono- los bus lygios pajamoms. Kad 
minis Europos krizis neleidžia tas {vyktų, pirmiausiai reikia 
Vokietijai mokėti karo kon
tribucijos. Be to, patiems są-

panaikint i skait l ingas armijas 
ir sumažinti "ginklavimąsi j u 

jungininkams daug kenkia fi- rose 
nansiniu žvilgsniu. 

Suv. Valstijos suvažiavime 
tur i neoficialį atstovą I r iš 
Waskingtono pranešta, kad 
Suv. Valstijų vyriausybė ne
simaivys į Europos reikalus, 
nei neduos jokios pagelbos Eu
ropos valstybėms. Gi neoficia-
lis atstovas bu s kaipo pašali
nis žvalgas. J o uždavinys pa
tir t i , a r Europos diplomatai 

g a s " anaiptol neginčijo k a d . va<ĮUosis teisybe i r a r turės 
Jonišky nebūtų buvę š m u g e - f g e r u n 0 r ų . 
lio- J i s paminėjo visus t ikrus 
dokumentus apie tą įvykį: soc. 

prato i r kalba t a pačia tema, dem. interpelaciją, kun. A. 
kurią "Draugas* ' visą laiką 
" N - n o m s " ir jų kvailinamiems 
skaitytojams aiškino. 

Šiuo ka r t " N - n o s " , kuomet 
joms reikia įrodyti kad Dr 

•J 

Puryckis del šmugelio atsista
tydino, jokių argumentų ue-
duoda. 

Jos jau nesiremia "Pary-
žiaus" kabareto ir vanaginio 
lukšto korespondentais, mato
mai ir pačios joms netiki, bet 
A. Voldemaro pasakymu: 

" I r ne Lietuvos likimo 
klausimai, kuriais serga vi
sas kraštas, jį (supr. Dr. Pu-
ryckį) nugriovė, tik jo krt-
minalis veiksmas ir neveiks
nias imugely privertė jį pa
si t raukt i" "I-. Balsas", 

Šmulkščio paklausimą St. Sei
me, Eltos oficialų pranešimą. 
Visi tie šaltiniai tegali nu
šviesti kalbamąjį dalyką. 
"Draugas" nei vieno jų ne
atmetė, nors "N-nos" tik vie
na soc. interpelaciją naudojo-
si, ir anaiptol neišsprendė kur
sai iš jų tiesą kalba. Neaišku
mą dėlei Eltos pranešimo, 
kur nekalbama apie vagoną 
su šmugeliu, "Draugas" pa
žymi ir įdomauja kodėl apie 
jį tylima, jeigu tokis vagonas 
buvo. Yra tečiaus tos minties, 
kad ir jis išplauks aikštėn, nes 
ta byla svarstoma."Naujienų" 
redaktorius per akis meluoja 
kitaip informodamas savo 
skaitytojus. 

Anot*"VVashingtono vyriau
sybės, jei sąjungininkai va-
duotusi gerais norais, Europą 
veikiai butų galima atgaivin
ti. Bet jei jie elgsis taip*, 
kaip pereitais laikais, nieko 
gera negalima laukti. 

Pirmiau Dėdė Šamas turėjo 
mintyje duoti Europai sveikų 
sugestijų ekonominiame gy
venime. Bet pasiroBė, kad kai-
kurios valstybės nenori nei 
klausyti apie kokias ten su-
gestijag. Jei joms duotum mai
šus aukso, butų kitoks daly
kas. 

|Suv. Valstijų diplomatų ir 
vyriausybės nuomdne, šiandie 
Europą daugiausia engia ten 
kai-kurįų valstybių užlaiko. 
mos armijos.Tos armijos surį-
ja vįsas valstybių pajamas. 
Kitokiems reikalams pasilieka 

Bloga ekonominė padėtis 
šiandie labiausia spaudžia 
Pranciją. Bet ši griežtai atsi
sako mažinti savo niilkminę 
armiją. J i dar nori turėti di
delį karo laivyną. Prancija 
visas sau reikalingas išlaidas 
nori gauti iš bankrutijančios 
Vokietijos. Karas buvo taip 
didelis, kad viena Vokietija 
jokiu būdu negali padengti 
nei dalies nuostolių Pranci-
jai. Bet prancūzai samprotau
ja kitaip. Ir tokiu būdu jie 
dumia akis nesuprantantiems. 

Tad tokiai Prancijai Ameri
ka ir norėdama negali pagel
bėti. Kad ji ,statosi ifcokia gud
ri, lai sau žinosi. 

Ve kodėl Amerika ištolo sto
vi ir tik tėmija prie ko einama 
Europoje. 

"Drauge" Svečias kaip išai
škino Naujienų melegystes, 
tuoj pradėjo su vistų kojo
mis kalbėtis, tartum "Naujie
nų" redakcijoj butų vištų 
"marketas" (turgus) atida 
rytas. "Perkūnas." 

SKAITYKITE Ht PLATINKITE 
LIETUVIŲ KATALIKŲ VIENIN
TELĮ AMERIKOJE DIENRAŠTĮ 
"DRAUGĄ"; KURIO KAINA, TIK 
$6,00 VISAM JIETUI, PO VISĄ 

PASAULĮ. 

ŠYVINIS. 

KRAUJUOTU KELIU. 
(Iš karo dienyno) 

Kas eina gyvenimo keliu išpuoštu ro
žėmis, radastomis barstytu; eina juo link
smai šukaudams pritariant jausmingajai 
muzikai su daina ant lupų? Eina saulutei 
šviečiant ir besiritinėjant po jo kojų; ma
loniam vasaros vėjeliui dvelkiant ir glos
tant jo skruostus! Kas eina juo blogo ne
patikdamas ir nejausdamas šiaurės spei
gų, ledų varžymo nesutikdamas? Maža to-
kių ir ne visiems, ne, oi ne!... 

Žengiu aš gyvenimo kraujuotu keliu, 
kur erškėčiais puoštas, nulaistytas krau
jais, kur girdėti vien dejonės, skundas, 
mirštančiųjų paskutinieji atsiduksėjimai, 
našlaičių ašaros. Žengiu aš juo... Kur?.. 
Kamon, ar svečiuosna? Ieškoti naujo gy
veninio, laimės, ar tik taip sau einu... einu 
nerasdamas tikslo gyventi, gėrėtis gam
ta, jos grože. Kur einu?... Einu tuo keliu 
rasti t$, ko siekiu nuo kūdikystės dienų, 
kas mano svajonėse mane ragina juos siek
t i Laisvės* % • 

Laisvė! Ar aš tave rasiu, ar aš tave pa
sieksiu, ar nenuvargsta žengdamas tuo 
kraujuotu keliu, ar nesustosiu vidukelyje, 

. • 

a r nepatiks mane naktis ant pusiaukelio? 
K u r vedate mane, mano jaunos svajonės 
tais kraujuotais keliais i r ku r mane ižve-
site? Gal pusiaukelyje sutemus apgobs 
tamsieji debesis dangaus skraiste, užges 
vilties žibančioji žvaigždelė i r liksiu vie
nas, visi mane paliks, apleis i r t ik klyks 
aplink naktinės pelėdos, rėkg apuokai , i r 
skraidys aplink šikšnosparniai? 

Baugu! Bet anoji aušrinė žvaigždutė 
kalba į mane, mirkčioja ir šypsosi vilties 
spindulėliu, j i kalba, t ik tas kuris eina 
šiauriu i r erškėčiais nuklotu keliu prieis 
kelionės t iksle ir pasieks deivę Laimų? 

Į laisvę! Į laisvę kraujuotu keliu i r nu
klotų erškėčiais. Ka ip iš po žiemos šal
čio speigų ateina šiltas i r malonus pa
vasarėlis, ta ip iš po kraujo ir vargo su
žibės naujas gyvenimas. Nusileis iš aukš
tybių Laisvė kurios ieškoma. 

»L Apleidžiant Tėvynę. 

Sudiev tau tėvynė mylimoji, sudiev, gal 
ant ilgo. Sunku skirties, sunku tave ap
leisti nors tu i r sukruvinta, paskendus 
gaisro rūmuose, naktimis gaisro pašvaistės-
šviečia dangaus oriaontų, tų visa apversta 
į vienų didžiulį kovos laukų ant kurio ker
tasi du didžiuliu aru, du mūsų aršiuoju 
priešu. Gaila man tavęs i r sunku &eagti, 
apleisti tuos mirt inus laukus ir eiti sve-

timojon ku r mane veja šiaurės arai . Ar
gi lemta tau pražūti? Apsiniaukęs tavo 
veidas nuo iškentėtų dienų, dar labiau iš
niekintas. Išgriautos sodybos, miestai, 
laukai iškasti apkasais, išpinti vėlinėmis 
tvoromis, bažnyčios bokštai tyli be savo 
žadintojų varpų, jie ištremti šiaurėn. Tavo 
vaikai išvaryti svetimojon šalin, likę ken
čia dar didesnj priespaudos jungų, gyvumo 
nesimatyti i r visur vien Švaistosi mirtis. 

Už kų ta ip nubausta tėvyne? J u k tu 
nekalta. Už kų aš tur iu tave apleisti. My
liu! dabar prisipažįstu, kad myliu tave, 
bet mano balsas silpnas. Aš ištremtas 
iš tavęs ir tur iu eiti tolimojon Eusijon ir 
su tavim persiskirti . Sudiek! Bet tavęs ir 
mirsiu, neužmiršiu. , 

2. Svetimoje šalyje. 

Volga, Volga tu Rusų matute, bet tik 
ne del manęs. T u man svetima, tu šal ta 
man ir nemoki manęs priglausti , supras-
t i manęs, tavo daina man nesuprantama. 
Sėdžiu ant tavo krantų, žiūriu į tavo il
gąja, melsvųjų juostų kurioji tiesiasi per 
visų Rusiją, bet man nieko nepasakai. 
Lietuviui tu svetima. 

Tenai vakaruose, " K u r banguoja Nemu
nėlis, kur Šeshipė miejai plaukia, ten tė
vynė mano brangį, tenai širdįs mane trau
k i a " . Traukia tenai mano širdį ku r stai

gus ir puikus Dubysos pakrąnčiaį, kur 
Venta grožėdamos savo slėniais skubina 
į jurų, kur skamba žemaičių dainos. Aš 
čia, bet mano siela ten... Lietuvoje... Gim
tuose Žemaičiuose... Tenai vakaruose ma
no tėvynė, tenai aš noriu būti . Leiskite į 
tėvynę, leiskite pas savus, kur rūtelės ra
vėdama niūniuoja skaisčioji mergelė mei
lės dainelę, laukdama savo bernelio. 
Regis laimingas jausčiaus, kaoį galėčiau 
pavirgti į mažutį paukštelį, skristi į tėvy
nę i r ten gėrėtis ja, klausytis l ietuvaičiu 
žavėjančios dainos. J i mane nuramintų, 
užmirščiau savo sunkų likimų,jansčiaus lai 
mingas. Žaisčiau aš ten lyg kūdikis i r pri-
siglausčiau pr ie 'k ru t inės tos suvargusios 
tėvynės ir rodos manęs niekas neįstengtų 
nuo jos atskir t i . Bet dabar! Aš svetimoje 
šiaurės šalyje, ant Volgos krantų. Tik ma
no kūnas čia, bet ne aš patsai, manęs čia 
nėra, aš ten tėvynėje, ant krantų Dubysos. 

3. Svetimiesiems tarnauti . 

Sušvilpė traukinys, pasijudino iš vietos 
ir mųs naujokus veža kur? Bet kur? Į 
dirbtuvę kur išdirbs iš mūsų lyg ijį negy
vos medžiagos kas jiems patindama.' Pa
dirbs iš mus kovotojus už jų tikslus ku
rie mums y ra priešingi. Duos mums gin
klų, išmokins su juo kaip elgties ir varys 
ten kur staugia plėšriosios patrankos, ku r 

» * * 

terška kulkosvydžiai, kur liejasi kraujas 
miršta kas valandų nekaltos aukos su skun 
du ant lupų. Varys lieti kraujų ir dėti gy
vybę už carų, jo Rusijų, už savo pančius 
kurie i r ta ip jau sunkus, nuo kurių kru
vinos rankos.Varys žudyti nekaltųjų, tokių % 

pat draugi} kaip ir aš patsa i ; naikint i 
savo šalį, lieti jų krauju, t rypt i i r baigt i 
deginti dar likusias nuo pirmojo -sūkurio 
sodybas. Oi Už kų tėvyne i r kam aš tur iu j 
dėvėti tų pilkąją nepakenčiamą milinę, 
kam ji mane dengia? Ar tam, kad dar la
biau mane sužeistų ir ta ip žaižduotų kru
tinę? Daugįau duoti kančių i r padidint i 
ilgesį i r liūdesį. Eini lyg paski r ta ant lau
žo auka dievaičiui Kovui. E in i kantr ia i 
lyg vedania mirčiai avelė i r tyli. Prieš ta
vo krut inę as ta ty ta tūkstančiai tavo prie- ' 
šų durtuvų, jie tave varo. Žengi gyvenimo 
kraujuotu taku, bet kur i r patsai nežinai. 
Sako u& carų, tėvynę matutę Rusijų, bet 
jį nemano matutė, ne mano tėvynė! Ca
ras mano ir mano draugų, tautiečių krau
jo gėrikas. Jig mus karia, šaudo, kalėjime 
pūdo i r laiko geležiniuose pančiuose ver
gijos, o dalia* eik už jį kar iau t i r dė t 
savo gyvybę, liek kraują. Baisu i r sunkul 

^ Sunku ir sunki toji auka, aukuotis už sve
timus tikslu^. Už savo retežius, kad jie d a r 
labiau sutvirtėtu. Sunku!.. 

(Bus daugiaus) 
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|DR. A. K. RUTKAUSKĄ 
GYDYTOJAS Ir C H I R U R G A S S 

4442 Soutli Wester Avenue 
Telefonas Lafayette 4146 

Valandos: 9-11 rytais, 1-1 po 
Sp ie tų Ir 7-8 vakarai*. Nedėldie * 
Boiais tiktai po platų I Iki S r ; 
HIHIII!IIIIHIIUIIIIIIIIIIIIIIIimilIIUIIIUIl3 

j^s^Sfm^ 
I DR. G. M. GLASER 

$ * & & £ 4 J * A £ Q & A * * £ £ £ A A * £ - a 2 A * * « 
J Office TeL Blvd. 7820 
• Praneš imas 

į D r . M . T . S T R I K O L ' l S 
Lietuvis 

^GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
Perkė lė saro ofiaą J 

4601 SOUTH A S H L A N D A VE. 
AL.: 10:80 iki 12; 8:80 Iki 6 i r g 
6:30 Iki 8:30 Ned. 10:80 iki 12. g 

L Nam.: 2014 W. 4S St. £ 

Tel. Lafayet te 263 
r8^lW53W»aWai¥*W35 

TeL Blvd. 7042 

Dr, C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTTSTAS 

4712 SO. A S H L A N D A V E N U E 
ARTI 47-tos Gatvės, 

balandos: nuo 2 ryto iki 9 vak. 
įSeredomis nuo 4 iki 9 vakare. 

DR. P. ŠIMAITIS 
N A P R A P A T H 

[Gydau B e Vaistą Ir B e Operacijos! 
197S7 S. Michlgan ave . 
Nuo 8 Iki 12 vai. ryte. 

141$ W. 46 Str. Chicago 
(Pr ie Westera Avenoe ) 

Nuo 2 iki 7 vakare. \ 

Prakt ikuoja SO metai 
Ofisas SI 40 So. Morgan S t , 

3CKerte 82nd St., Chicago, DJ. 
8PECIJALI8TAS & 

§Moterišku. V y r i i k o tr chroniškų 
Mn 

jtOFISO VALANDOS: N u o 1§ ryto 
| | ik i 3 po pietų, nuo S iki 7 vak. 

tNedėl iomis nuo 10 iki 2 po p i e t ų ^ 
Teleofnas Yards 687 

i t ) f ^ ' 1 M W ' * T f w f r ^ W W W 1 M n f w W r t i JIS 

' 

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

46S1 So. Ashland Ave, 
Tel. Yards 094 

OFISO VAI*: 
8 iki 19 v. ryto, 1 iki S ir 7 iki 
9 ' v . 
[Tel. Nakt imis ir nedėlioj p o pietų 

Oakland 1294 

4iiiiiifMftmmimfirtiuiiiiii]miiiiuifit 
Telefonas Voo Borea 994 

k 1189 Independenoe Blvd. 

DR. A. A. SOTH, 
Gydytojas ri 

Spėti Jalistas MoterL&ų, Vyriškų 
Vaikų Ir visų chroniškų Ilsų 

VALANDOS: 10—11 ryto 9—S P« 
pietų, 7—8 vak. HedėUomis 10—18 4 
>f«sas 8364 So. Halsted St., Cmioafi 

Telefonas Drovor 0088 
UINHMIlHMlIUItlIflIMIHINIIItUIHNIUlO 

m 

DR, S. NAIKELIS 
L I E T U V I S 

G T D T T O J A S ir C H I R U R G A S 
Ofisas ir vyvenimo vieta: 
S252 South Halsted Street 

[Ant viršaus l 'niver. Sta le Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 
j — i po pietų; nuo 7—9 vak 

Nedėl iomis nuo 1 9 — f 
Telefonas Yards 2644 

DR. R. C. CUPLER 
CHIRURGAS 

iKamp. Oakicy Ave. ir 24 Gatvės 
Ofiso Valandos: N u o 2 iki 5 po 

t ieti* k a s d i e n , I>ane<aėlij I r K e t v e r -
e v a k a r a i s . 

Ofiso Tel.: Canal 1713—241 
R e s . Tel . : Midmay 5512 

JBL PUftES «BA1 ] 
( P e r k ė l ė savo oflsa po n u m e r i u i 
į 4729 SO. A S H L A N D A V E N U E f 

» SPBCIJAUSTAS • 
Džiovų, 3«oterų ir Vyrų I »gų 

• V a i . : ryte nuo 10—12; nuo 2 — 5 l 
?o pietų; nuo 7—8:30 vakare. • 
ledėUomis: 10 iki 1. . 

Telefonas Drczel 2 8 8 0 * 

DR. M. STAPULI0NIS 
NAPRAPATH 

[GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
8847 Emera ld Avenue 

19 lkl U ryt* ir 9 iki 10 vakare 
Telefonas Boulevard 9397 

781 W. 18-th Gatvė 
N u o 2 lkl 8 vaxare. 

• • • • • ^ į ^ i ^ * 

r. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLDTOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos: — 3 Iki 11 Ii ryto: 
5 po pietų lkl 8 vak. Nedėl io
mis nuo I iki i vai . vakarą,,., 

§ 
^*^j-*T~'9~^m*,^^~^,*^~^—'^m^'**£~*Ž.'m'~ m~m*~mm^m*^m*~m+^m*į*.m++m*"ZJ 

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

TeL Oanal 2118 
Valandos: 19 ryto iki 8 vakare. 

Gyvenimas: — 2811 W. 63rd Str. 

T e l Prospect 8488. 

t — - - • • » » 

, m^ mtm m mm m mm m m ^ P 

Tol. Oanal 257, Vak. Canal 2118 

i DR. P. Z. ZALATORIS j 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 South Halsted Street 

Valandos: 10 Iki 12 ryto; 1 iki4 \ 
po platų; 6 lkl 9 vakaro 

įįm • » w ^ » » » » » i » • • • • • • • • mm>m>mtmmj 

' Jeigu u»rite gero plumberio tai 
pasauki te 

THOMAS HIGGINS 

I Atl ieku darbų gerai ir pigiai. 
2253 W. 24 Street 

Telefonas Canal 610 
W o V o " o W * V 5 5 o W * o " ^ ^ 

į V. W. RUTKAUSKAS 
l ADVOKATAS 
H Ofisas Didmiestyj : 

8 89 8outh La SaUe Btrtwt 
Kambaris 824 

Telefonas Central 0896 

J Vakarais, 812 W. S3rd St 
Telefonas: Yards 4881 

r ANTANAS A. 0LIS 
(OLSZEWSKI, / R . ) 

ADVOKATAS 
Veda hUas visuose te i smuose 

Miesto Ofisas: 
S. Dearborn S t , Room 10*401 

Telefonas: Central 1774 

Vakarais: 3251 S. Halsted St. 
Telefonas: Boulevard 653. 

1 J. P. WA1TCHES 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
! D i e n . : R. 611-127 N. Dearborn St. 

Tel. Dearborn 8096 
| Vakarais : 10736 S. VVabash Ave. 

Roscland Tel. PuUman 6377 

Tel. Randolph 2898 

A A S L A K I S 
ADVOKATAS 

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

18 South La Salio Street 
Room 1808 . 

Valandos: 9 ryto lkl 6 po pietų J 
Namų Tel. Hyde Park 3395 

y 
Telefonas Oanal 5395 

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

Arti 23 čio Place. 

I i
'\m • • • • • • » » • • m y m mm m> m~m-m*^-mMmWĖ Dr. L L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Ofisas 10000 8. Michlgan Ave. 
VaL 10—13 ryte: 2 — i po pietų, 

6:80—8:80 vai . vakare. 
ReeJdcficUa: 10588 Perry Ave . 

Tel. P u U m a n 842 kr Pull . 349 

9999999999997W99V999!9V999lt 

relefonas Boulevard 4138 

- - ^ ^ ^ A. Masalsl 
Graborius 

Patarnauju lai
dotuvėse, ves-i 
tuvese, kriks-j 
tynose ir kituo
se reikaluose) 
Kainos prielna-

13307 Auburn Ave. Chicago. 
I i 

/ Š SKERDYKLŲ DARBI 
NINKU STREIKO. 

Si<mx City* Iowa. — Strei
kas gyvulių skerdyklose dar 
tebesitęsia ir pas mus kaip ir 
kituose miestuose. Daugumai 
jau ir atsibodo piketuoti ir 
šalti, bet dar ir galo jam Besi
mato. Dauguma pradeda ir a-
bejoti apie streiko laimėjimą, 
nes tarp tų pačių streikierių 
atsiranda visokiu kompanijos 
šnipų ir provokatorių, kurie 
žmones visokiais budais gąs
dina, kad streikas bus pralai
mėtas ir tokiu būdų daug nu-
puldo dvasios ir energijos. Bet 
tokių provokatorių darbinin
kams reikia saugotis ir jiems 
netikėti ką jie prikalba, bet j 
reikia laikytis vienybės ir tik 
savo unijos vadų klausyti. Ka
da visi vienybėje laikysis ta
da greičiaus privers kapita
listus darbininkams pasiduo
ti, nes jie visvien ilgai nega
lės su maža saujele skebų sa
vo dirbtuvių varyti ir strei
kas bus laimėtas. 

Streikas iki šiolei eina ra
miai, didelių riaušių nepasitai
ko, nes skerdyklas policija 
nuolat daboja. Be policijos 
dar yra ir kitų mušeikų "de
puty sheriffs," kurie prigelb-
sti policijai palaikyti tvarką. 

Bet jų ne taip paiso ir juos 
pačius kaip kada gerai apmu-
ša. Vieną deputy-prieš Nau
jus Metus lietuvės moterys 
kaip sučiupo tai nabagas cypė, 
nes moterys tai vistiek kaip 
katės, kad ir be jokių įrankių 
taip primušė, prispardė ir a-
kis išdraskė, geriaus negu ka
tės. 

"Sioux City" skerdyklose 
streiklaužių mažai dirba. Ku
rie <lirba tai beveik visi juo
dieji. Iš lietuvių nedirba nei 
vienas ir visi gerai laikosi vie
nybėj ir gerai piketuoja. Taip
gi streikininkai neužmiršta ir 
sveciuosna atsilankyti nakti
mis, jeigu tik sužino kuris dir
ba streiklaužiu. Bet kurių ne
suranda tai taip kur pasiga
vę gerai pasveikina, kad na
bagas greitu laiku turi pas A-
braomą kraustytis. Kaip už
girsta kad vieną gerai pasvei
kino, tai ant rytojaus ir dau-
giaus skebų meta darbą bijo
dami gyvastį prarasti. 

Vietinis. 

juk <butumem ir 1,000 suvarę. 
Bet fne& dar,taip nedovanosi-

[ bučiau plepėjęs. Laikiau dar
bo atlikimą svarbesniu, negu 

me. Lietuvių mokslo svarbu-j nekuriu lengvatikių smalsumą. 
mas, kiekvienam aiškus ir kitą 
kartą mes dar pridėsime ir 
daugiau. Koresp. 

GRĄŽUI PARAPIJAI DAR
BUOJASI. 

Sfceboygaa, W!s. — lietuvių 
Nek. Pras. Pan. &v. parapija 
laikė metinį susirinkimą sau
sio 8 d., parapijos svet. tuoj 
po sumos. 

Kum kleb. V. Daunoras ati
darė susirinkimą su malda. 
Raštininkas perskaitė pereitų 
metų protokolą, kurs tapo 
vienbalsiai priimtas. Visos įei-
gos ir išeigos atrasta tvarko
je-ir teisingai vedamos. 

Paskui rinko komitetus ir 
kolektorius. Išrinko visus tuos 
pačius. Rast.— Pr. Čiginskas; 
ižd. — Ant. Čižauskas; komi
tetai — Juoz. Austrevičius, J. 
Jocis, Tam. Kulboką; kolek
toriai — tCaz. Jankauskas, VI. 
Rėklaitis, Ad.. Kupraitis, St. 
Rėklaitis. 

Už gražų pasidarbavimą 
klebonas V. Daunoras parapi
jos komitetams išreiškė padė
kos žodžius. 

Nutarė pasistengti gauti 
į lietuvį vargonininką į vietą 
dabar vargoninkaujančios sve
timtautės p-lės M. Gantrady. 
Lietuvio vargonininko pagei
dauja beveik visd parapija, 
o ypač jaunimo organizacijos, 
kaip Dramos Draugija ir I* 
Vyčių 51 kuopa. Kai-kurie pa
sižadėjo dar labiau paremti vie
tinę parapiją jei butų lietuvis] 
vargonininkas. 

Dar buvo daugiau kas svar
styta ir padaryta nutarimų, 
bet ne tokios svarbos. 

Susirinkimas užsibaigė rim
tai. Parapija pasirodė esanti 
geroj tvarkoj. Sutikime sugy
vena. Tai vis ačiū kun. kleb. 
V. Daunoros pastangoms. 

Parapijos kolektorius. 

GAUSIOS AUKOS. 

niiriiiifiiiiiiilllllllllliiiiillillllllilliiiiliu. 
S. D. LACHAWICZ s 
LIETUVIS GRABORIUS 

g Patarnauja laidotuvėse k u o p i - g 
Sffiausla. Reikale meldžiu a t s i sau-B 
Skti , o mano darbu busite užgu 
snėd inU. 
8 1 0 1 4 W. 28rd PI. 

Homestead, Pa. — 18 gruo
džio pas mus apsilankė gerb. 
kun. Br. Bumšas. Susirinkome 
apie 100 žmonių jo paklausy
ti. Nedaug mūsų Homesteade 
yra, bet visgi nevisi atėjo. La
bai gaila. Tokios kalbos, kaip 
kunigo Bumšos negaila paklau 
syti ir 10 dol. užmokėjus. Ne
mokytas aš žmogus ir nemoku 
ant rašto girti. Bet ką gir
dėjau pasakysiu: išėjus po 
prakalbų sakė: "tegu jį vana
gas, kaip puikiai sako, dar 
tokio kalbėtojo nebuvau gir
dėjęs". Sudėjome Lietuvos 
Katalikų Universitetui $205.90 
su pasižadėjusiais. Gerb. kun. 
kleb. Čepanonis davė $100. 
Julius fcvedkauskas $50. Mikas 
Bukauskas ir Vincas Kraužlys 

JAUNIMO VAKARAS. 

Pataisom, N. J. — Gruod7^6 
d. L. Vyčių vietinės kp. 'dra
matiškas skyrius surengė gra
žų vakarą. Vaidino juokingą 
veikalą "Daktaras iš prievar
tos.* ' Vaidinimas puikiai pavy 
ko. • f. ! j J jf< 

Po vaidinimui Vyčių benas 
pagrojo ir jaunimas linksmai 
pašoko. 

Malonu matyti mūsų gerfe. 
kleb. kun. Petraitį nesigailintį 
energijos darbuotis su jauni
mu. D. 

PRANEŠIMAS VISUOME 
NEI IR LITHUANIAN 
SALES CORPORATION 

ŠJ3RININ7£AMS. 

3 Teieloijas 
ttllllltfl 

jBened. Matukonis po $500. 
S»^ii^iUfi!Su.aiiIillKad M ta n e l * b °J i b e d arb*> 

Copenhag'en, Denmark. 
Gruodžio 20, 1921. 

Gerbiamieji: 
Nustebote ližgirdę, kad aš 

išvažiavau Lietuvon niekam 
nieko nesakęs. Nustebo ir 
mūsų darbininkai Lietuvoje 
mane pamatę^ 

Važiavau Lietuvon ne del 
reklamos arba atostogoms, 

į Valiavau revizijos padaryti, 
pažiūrėti kodėl mūsų Vilniaus 
(krautuves lenkai uždarė, pra
šalinti nesusipratimus, kurie 
kbuvo iškilę tarpe mūsų darbi
ninkų Lietuvoje. 
, Reviziją padariau ir po 
Naujų Metų su pilnomis ats-

Į kaitomis pribusiu į metinį šėri-
ininku susirinkimą. Vilniuje 
visos trįs krautuvės atidary
tos ir vėl veikia po senovei. 

Nesusipratimai tarpe dar-
•bininkį išaiškinti ir visas mii-
sų biznio aparatas dirba kuo-
puikiausiai, platindamas mūsų 
darbą ir užimdamas kasdien 
vis platesnias dirvas. Keletą 
svarbių projektų užbaigiau ir 
pianai tolimesniam veikimui 
nustatyti Romanas neišbėgo į 
Lietuvą iš baimės, nors kai-
kurie blogos valios žmonės, 
norėdami pakenkti Bendrovei 
ir suardyti jos darbą, sklei
džia šmeižtus. 

M a n o k e l i o n ė į K o p e n h a g ą 

yra Bendrovės reikalais. Jau 
jinai Bendrovei sutaupė $3,000 
į mėnesį, o ji dar neužbaigta. 

Romaną rasite metiniame šė-
rininkų susirinkime ir tada 
jis pilnai išaiškins savo visus 
darbus, nes jis neturi ko slėpti] 
ir neturi jokio tikslo slapsty
tis. 
t Esu dėkingas lietuvių vi
suomenei ir mūsų šėrininkams 
už jų paramą ir pasitikėjimą 
ir užtikiinu juos, kad aš JŲ 
pasitikėjimą brangiausiai įkai
nuoju ir dirbu visados, kad 
būti vertas to pasitikėjmo, 
nepaisydamas jokių užmėtinė-
jimų ar persekiojimų. 
, Su tikra pagarba, 

Jonas J. Romanas. 

LAIMINGA, LINKSMA, NE-
SUSIRUPINUSI MOTERIS. 

Yra v isuomet sveika. Suvargus, 
nedagralintl moteris nesijuokia. To
kioms gyvenimas yra našta, ir kuo
m e t jo s meta i s yra jaunos, ir turė
tų būti malonios ir gerame upe, 
tai kentėj imai daro jas pasenusoi-
mis ir panurusiomis. Mažos ligon, 
kurios graudžia moteris pal ieka t r 
a s a a n t ju veido ir figūros, ir 
kiekvienos sužiedotinės. moteries ar 
motinos yra priedermė jaustis ir 1S 
rodyti kuogeriausia. N u o seniai mo
terys patyrė, kad garsusis Laiv ibur 
Compound yra gera pagelba Įvairio
se ligose, nes atiso ir pergali ių ly
ties s i lpnumus — nereikia pavojin
gų operacijų. 

Jei jus kenčiate nuo mėnesinių ne 
savo laiku, nuo nereguleriškuraų, 
s i lpnumų, a lp imų, periodinių kentė
j imų, netvarkaus apetito, isblyšku-
mo, inkstų skaudėjimo, šiurpulių, 
kojų ir rankų Šaltumo, • išpūtimų, 
karščiavimo, apkvait imų, širdies dre
bėjimų, nerviškumo, ch£onl&ko gal
vos skaudėj imo, nemigio, neramu
mo, abelno kentėj imo, spazmų, šir
dies mušimo, s l inkimų, skaudėjimų 

j nugarkaulio ir tarp pečių, gazų pil
ve, Žiaugčejimų, nevirškinirao, nuo 
sūnaus ėjo š l a p u m o / s u karščių ar
ba diegimu, susierzinimų šlapinimosi 
organų, slogučio, niežėjimo, despe
racijos, isterijos, lenkorreos, ner
viško traukimo, susitirlmų, pilvinių 
gazų, vidurių išpūtimų, pastirimų, 
skaudėj imų klubuose, netekimo at
minties , t rukumo energijos, kojų 
skausmų, nupuol imo ysčiaus, ner
viško nusiminimo, melancnolios, vė-
mymų nėščioms esant, duslumų, 
skaudžių ir nereguleriškų mėnesiniu 
ir abelnų negalių. įsigyk tų vaistų, 
ta jūsų lyčiai dovaną fr jus laimin
site ta dieną, kurioje pastebėsite šj 
apgarsinimą. 

Trijuose krit iškuose perioduose 
moteries gyvenimo, t yra, perėji
muose iš mergystės į moterystę, lai
ke nėš tumo ir "gyvenimo mainy
m o " L a r H e a r Comp: moterifikieme 
negeramams yra brangenybė. 

Pi lnus Laxvibur gydymas kainuo
ja dešimts dolerių keturiasdešimta 
centų, pusė — šešjs dolerius ir sep 
tynlasdešimts penki centai. Laxvi 
b u r p a r d u o d a m a s t i k L a m e c o L a -
p o r a t o r i j o j e , F o r b e s n e t o l i M o u l t r i e , 
Pittaburr/h, Pa, Laiv ibur bus pa
siųstas tuojaus kaip tik bus gautas 
Money Order, cash ar banko draf-
t a * ( A D S T . ) 

= 
M 
[H**. TeL Cicero M M 

Ofiso TeL Cicero 49] 

DR. J. SHINGLMAN 
Praneša vis iems kad po S a u - ^ 

»sio 1, 1922 perkelia r e s i d e n c i j a j 
\ po numeriu 

1*26 So. 4» Oourt 
Ofisas bus toj pačioj vietoj 

| kaip ir dabar. 
N. E. Cor. 49 Court ir l t Str. 

^ant viršaus vaistyničios. ^ 

'^Telefonas Yards 113* 

STAJILEY P . | 
MAŽEIKA 1 

GRABORIUS I R | 
BaLsamuotojas % 

Tūrių a u t o m o - ^ 
bilius visokiems^ 
reikalams. Kaina? 
prieinamos. 

3319 Aukurą 
Ave. ChicagoJ 

• • • — 

8j##^"^f^^-^"~"""-J'' 

Galima gaut pirkti Dienraš
tį "DRAUGĄ'» pas . 

p. Antaną, J. Višniauck% 
4107 So. Rockwell Str. 

Chicago. 

SKAITYKITE IR PUTINKI 
TE LIETUVIŲ DIENRAŠTĮ 

" D R A U G E " 

KAIP JUSU AKIS 
Ar esi nervuotas, kenti ga lvos 

skaudėjimą, ar tam Įstos akjs 
ašaroja, raidės susibėga kuo
met skaitai, pailsta akis be
siuvant, jei taip, tuojaus t u 
ri pirmiausia pasiteirauti ma
no 15 metų patyrimo, kuris 
suteiks tamlstai geriausią pa
tarnavimą, f 

JOHN l SMETANA 
I M I So. 4*hluud Ave., Chicago 
kertė 18-tos gatves ; S lubos 

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

Valandos: N u o l t ryto lkl 9 
va. Nedėl iomis nuo • ryto lkl 
12 dien. 

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

Vyrų ir jaunų vaikynų Siutai ir O-
verkotai 220 — | 2 5 ir $20. Dabar 
po $10. $12.50 ir $15. Kiti siutai ir 
overkotai iki $45. Mes turime pilna 
atocka vyrų, iaunų vaikinų Ir vaiką 
Siutų, O' Kotų, Macklnairs, Rain-
coats ri kelnių kurias parduodame u i 
puse buvusios kainos Turime kuferių 
ir yolisų. Gausi už pilnos vercios. At
dara Kasdiena iki 9 vakare. Nedė 
liomis Iki 6 vakare. 

į s te igta 1902 
S. GORDON 

1415 S. Halsted Street 
y»-r5^r^^^r»Trcrsrra-»-s^s^r»^ry8rs*» 
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V A L E N T I N E DRE6MAHJNO 
COIJLEOES 

1497 W. Madlson, 1860 V. WeUs, | 
6206 S. Halsted Streets 

117 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų kir-

imo, Designing bizniui ir na-( 
m a m a Vietos duodama dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- f 
mokėjimais . Klesos dienomis ir< 
vakarais. Reikalaukit knygelėai 

f TeL Seeley 1648 
SARA PATEK, p i r m . . 

DIDŽIAUSI, GREIČIAUSI P A S A U L I 
LAIVAI, SAUMUS APSIEJIMAS 

SU KELETFIAIS. 
Ton yra viet inis agentas Jūsų mieste 

ar netoli jo. 

Į Lietuvą, Lenkiją, Ukraina ir 
visas BaJtiko Valstijas tiesiai 

i Bamburgą 
SAXONIA Sausio 91 
Oabte S1S5.00 III KL $109.60 

Takso 95.00 
P e r C H E R B O U R G SOUTHAMPTON 

U V E R P O O L and GLASGOW 
ALGERIA Sausio 21 
SCYTHIA Sausio 26 
ASSVRIA ( I š Boston) . . Vasario 4 
AQUITANIA -v v Vasario 7 
Per A n g l i s a r Hamburgo i Danzig 

9106.50 
» e r Idepoju $110.00 

Taz 95.00 

i l l i i n i n i C S 1 
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bet darbo dirbti. Tą. darbą, 
po $10. Pranas KunišauskasJ kurį atvažiavau čia dirbti, 

nebūčiau galėjęs tinkamai at
lieti, jei' apie kelione visiems 

. . P A R S I D U O D A labai pigiai nauji 
rakandai ( furnitūras) . Priežastis par
davimo turiu išsikelti į kitą miestą. 
Pasinaudokite š ia proga. Kreipkitės 
šiuo adresu: 

E . Lauristskienė 
1957 Canatport Avenue 

Ant Šlubų iš užpakalio. 

FABIONAS it MICKIEVIC7 V 
i •< ; :;! i l s i a 

' ' < . t . * . 
.«» * 

I •» M • • i 

i ^ j . i l r . f . i 
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L1THUANFA 
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie

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

^ RED STAR LINE 
Išplaukia kas savaite 

N e w York iki Vigo Hamburg ir 
Danzig 

Samland (Tik 3-čia klesa) Saus. 19 
N e w York iki P lymouth . Cbcrbourg. 

Antwcrp 
Filand Sausio 7 
Erooland . . . . - Sausio 21 
Zeeland « . . . Sausio 28 

^ AMERICAN LINE 
I š N e w Yorko Iki P lymouth , Chcr-

bourg, Brunsbuttel , Hąmburg 
Mongolia Sausio 12 
Minnekahda , Sausio 26 

N e w Yorko į Hamburg 
Haverford Vasario 9 

Sustoja jQuecnstouTi 
INTERNATIONAL MEROHANTILE 

M A R I N E CO.. 
120 laivu — 1,300,000 tonu 

Chicago: F . O. Baosvn, West P a s s 
Agent, 14 North Dearborn St» 

Tel. Boulevard 727 

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

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

ST. DAUGĖLA 
SAVININKAS 

3251 So. Emerald Ave 
įursvs 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: angl iškos Lr Hetuviikc* 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste» 
nografljos, typewriting, plrklybos tei
sių, Suv. Valst. Istorijos, abelnos isto-
rijos, geografi ies , polit lkinės eokno-
mljos, pilietystėa, dalliarasystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos 9 0 pietų: vakarais nuo I 
lkl 19 vai. 

3106 S. Halsted St, Chicago. 
= 1 

ANT PARDAVIMO grocerne labai 
geroj vietoj prie pat ŠV. Kryžiaus baž
nyčios ir dviejų mokyklų. 

Lietuvių apgyventoj vietoj. Priežas
ty pardavimo patirsite ant vietos. Mel 
džių atsišaukite: 

4536 So. H e n n i t a g e Avenue 
Chicago, UI. 

B A R G E N A S 
Parsiduoda FurniSiai labai pigiai 

ir išrandavoj u gražius kambarius kar
tu yra pukiai išmaliavota, patogus 
pagyvenimas, randės nebrangios tik
tai 15 dol. N a m a s kur furnižiai ran
dasi yra ant Town of Lake. 
4316 So. H e n n i t a g e Ave . Chicago. 

Savininkas randasi p o No . 
L. Botkevioe 

4949 Laflin St. 
Telefonas Yards 6627 

COAL VARDAS 
Pardavimui didžiausias "Cicero 

Coal Yardas" S lotai, trakės ofisas, 
seifas, trokai, vežimai, arkliai lr ki 
ti jtaieymai lr daugybė visokių a n 
glių. IS visų šonų apgyventa „ l ietu
viais ir kitokia tautų. Nėra kito Coal 
Tardo. įp laukos yra didelės. • biznis 
yra išdirbtas plačiai ir gerai. Dide-
lis bargenas už $26,900. į m o k ė t i rei
kia $16,500. 
F E D E R A L BOND & L A N D OO. 
1489 So. 49 Court Cicero 111. 
666 W. 18th Str., H s į p j m . tSL 

I -i 
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NIEKO N4RA SU PIGESNIU 
VAŽINĖJIMU. 

— 
Trys federaliai teisėjai pas

kelbė, kad gatvekarių kompa
nija Chieagoje gali ir toliau 
imti nuo žmonių po 8 centus 
už važinėjime gatvekariais. 

Teisėjai atrado, kad valsti
jos komercijos komisija netei
singai pasielgusi prieš kom
paniją, kuomet nusprendusi 
grąžinti 5 centus. 

Toliau teisėjai miesto ad
vokatui davė apribuotą laika 
pristatyti reikalingų įrodymų, 
kad dabartinis "injunction" 
prieš 5c. turėtų but panaikin
tas. Iš to teisėjai spręs, ar "in-
junction" panaikinti, ar pa
likti visuomet. 

Tas klausimas taipat užims 
daug laiko. Oi kompanija 
rinks nuo žmonių gražius pi
nigus. 

Kad miestui nevyksta, tai 
nevyksta, 

Tuos visus reikalus turėtų 
pagaliau paimti savo rankos-
na patys piliečiai. Nes aišku, 
kad iš to nebus jokios naudos. 
Miestas išmoka didelius pini
gus specialiams advokatams. 
Ir iš to nieko gera. 

GIRTO DARBAS. 
* 

.Užvakar vakare areštuotas 
Tani Bonk (Bąk), 2059 W. 
17 gat. 

Žmogelis, užsitraukęs gerai 
"moGn-shinės" ėmė šaudy-

. ti į važiuojantį su žmonėmis 
gatvekarį 18-oje gatvėje. 

PLĖŠIKAI NEPASIDŽIAU
GĖ PINIGAIS. 

/Comraunity State bankos vi-
ce-prezidentas B. Pearlson, 16-
57 Roosevelt road, su bankos 
porteriu automobiliu vežė 2,-
750 dol. smulkiais pinigais. 

Važiavo į vidumiesoio ban-
kc. Ties Ashland ir Jackson 
boulv. juodu sulaikė trys plė
šikai. Vienas iš jų buvo auto-
mobiliuje, kitas į viee-prezi-
dentą. ir porterį atrėmė revol
verį, gi trečias perkraustė į 
plėšikų automobiliaus rųšis ir 
nuvažiavo šiaurių link. 

Tuojaus pranešta visoms po
licijos nuovadoms. Pasakyta 
savo automobilių pinigus ir 
išvaizda. 

Už pusvalandžio detektivų 
ofisan pranešta, kad toksai 
automobilius sustojęs prie vie-
-nų namių Edgemont place. 

Nurodyton vieton dūmė poli 
cija. Tenai suėmė visus tris 
plėšikus ir atrado visus ban
kos pinigus. 

NIEKO NĖRA IŠ 
STREIKO. 

M 

j tik "Naujienose". Jei ne^di
džiuma tai bent pusė viekšnie
čių yra katalikai. Kodėl au-

Chicago Building Tr adės koto jai mokyk, (ne bažnyčiai) 
tarybai nepavyko amatninkų negali būti paskelbti "Drau-
unijas patraukti streikan. Tas 
streikas turėjo pakilti vakar. 
Bet nepakilo. Unistai darbi
ninkai iš pat ryto stojo prie 
paprastų savo darbų. ) 

Už streiką daugiausia dar
bavosi karpenterių unija, kuri 
yra skaitlingiausia nariais. 
Bet kitos unijos jos neklauso. 
Eina ir dirba pagal teisėjo 
Landiso užmokesnių nustaty
mo. 

PAUKŠČIŲ PARODA. 

Stockyardų " international 
amfiteatre" šiandie atidaryta 
visokios rūšies naminių pauk 
ščių paroda. 

IŠ T0WM OF LAKE. 
• 

CUKRUS BUS BRANGES
NIS. 

Skelbiama, kad trumpoj a* 
teity pramatomas cukraus pa
brangimas. Taip norisi speku 
Mantams. 

ATPINGA KIAUŠINIAI IR 
I (SVIESTAS. 

y 

Vidutinis oras yra naudin
gas maisto vartotojams. Ėmė 
eiti pigyn kiaušiniai ir svies
tas. Nežinia, kaip ilgam. 

Iš viekšniečių tarpo. 

Viekšniečiai Chicagoj jau 
yra plačiai pagarsėję savo 
gausiu duosnumu. Jie metų 
bėgyje Viekšnių bažnyčios at
statymui sudėjo apie penkias 
dešimts tūkstančių auksinų. 
Kelios savaitės atgal Viekš
nių progimnazijos namų sta
tymui pasiųsta virš pustrečio 
šimto dolerių. 

Jie turi suorganizavę kliu-
bą su- tikslu šelpti Viekš. 
viešg, knygyną. Turime kuomi 
ir pasigerėti. Bet dirstelėjus į 
blogąsias puses, tai daug ir 
pamatai. 

Pirmame kliubo susirinki
me iškilmingai tarta ir pasi
žadėta veikti del gimtinio 
kampelio išvien1, katalikai ir 
laisvamaniai. Deja tas ilgai
niui užmiršta. Viekšniečiai ga
vę privačius laiškus prašan
čius aukų bažnyčiai, pūtiko 
jų susirinkimuose nesvarstyta 
kad laisvamanius patenkinus. 
Užrašome dienraščius siųsti į 
Viekšnius, katalikai be balsa
vimų sutiko siųsti "Drangą" 
ir "Naujienas". 

Katalikai visame ėjo tvar
koje. 

Vėliaus, gaunama atsišauki
mas aukų Viekšnių progimna
zijos namams. Atsišaukimai 
tapo patalpinti abiejuose 
dienraščiuose. Aukų rinkimo 
darbą noriai prisiėmė seniaus 
išrinktoji komisija ir rinko 
nuo abiejų pažiūrų žmonių 
viekšniečių. Kliubas savo su-
sirinkime nutarė aukoti 50 
dol. iš iždo. Pasiuntimui tų 50 
dol. pasitikėjo pirmiau viekš
niškių (ne kliubo) išrinktai ko 
misijai, darinkdami vieną 
Prisiėjus laikui pini
gus siųsti, pasigirdo neman
dagių išmetinėjimų1 Buk rei
kią rašyti laišką, užklausian-
tį mokyklos vedėjo, prie ko
kios mokytojų', sąjungos jis 
priklausąs! Kam mokyklos 
programoje kitų mokslo šakų 
tarpe paminėta "Tikyba," ir 
kodėl po atsišaukimu kitų mo
kytojų tarpe matyt ir kunigo 
^kapeliono pravardė ? Aukas 
pasiuntė Aps. Minis. Kaune 
sykiu su laišku kuriame nuro
dytą, kad visos tos aukos pri
siųstos viekšniškių kliubo. 

Aukojusių vardai paskelbta 

ge", kurio skiltyse pirmiausia 
praskambėjo viekšniečių var
das ir kuris talpina mūsų rei
kalams pašvęstus laiškus? Ne
reikia žiūrėti į visuomenę — 
katalikus kad juos patenkinus, 
tik dolerį imti ir laisvamaniš
ką politiką varyti? Katalikai 
niekuomet to nereikalavo, kad 
įdėtume } "Draugą", ne \ abu
du. Bet pas jus to nėra. 

Viekšniečiai, šios klaidos ne 
pavadbisiu klaida, bet tiesio
giniu sau priešingų įsitikini
mų žmonių pykdinimu. Bus 
labai sunku veikti išvien jei 
to nevengsime. \ 

i Viekšarietis. 

dr-ia Sv. Vardo Jėzaus. Jie 
sutiko dirbti Dievui ir Tėvy
nei, 

Tokių jaunikaičių Ciceroje 
yra ir daugiaus, bet toli nevi
si. Reikia tikėtis, kad šie jau
nikaičiai mokės patraukti ir 
visus Ciceros jaunikaičius į 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

Šv. Vardo Jėzaus Dr-ją. 
/ J . * . 

s 

I š DIEVO APVEIZD0S PAR. 

IŠ NORTH SIDES. 

Liet. Vyčių 5-tos kp. meti
nis susirinkimas įvyko sausio 
4, 1922, Šv. Mykolo par. svet. 
Nariai gan skaitlingai atsi
lankė. 

Šiame susirinkime kuopon 
iš Chicagos Hgts. persikėlė L. 
Vyčių kp. narė A. Kraučiunin-
tė. Šie nauji nariai prisirašė: 
V. Rutkauskas, J. Valūnas, 
P. Nausėda ir O. Valuniutė. 
Labai linksma matyt mūsų 
kuopą skaičiuje augant. 

Kuopa rengia pasilinksmi
nimą sausio 15, Šv. Mykolo 
par. svet. pagerbimui naujų 
narių. Taip-gi vakarą rengia 
sausio 29, parapijos svet. ku
riame vaidins labai gražią ko
mediją. 

Našlutė. 

CICERO, ILL. 

Šv. Vardo Jėzaus Dr-ja. 

Ši Dr-ja sausio 8 d. 1922 m. 
turėjo savo metinį susirinkimą. 
Įstojo į narius 4 jaunikaičiai, 
Narušaitis, Reikauskas, Vai-
tiekaitis ir Valančius. Šie jau
nikaičiai, tai žiedas mūsų ko* 
lonijos. Tų- jaunikaičių niekas 
nematė vėlai vakarais ant gat
vių kerčių, nei kitose nepado
riose ir jaunimą piktinančiose 
vietose. 

Šventadieniais, jų brangiau
sia pramoga tai bažnyčioje 
patarnavimas prie šv. Mišių. 
Jie^pirmi ir pamylėjo ateiti ir 
prisirašyti į brangią jaunimui 

"Mirga" scenoje. 

& L R. K. A. 101 kuopa 
turėjo metinį susirinkimą sau
sio 8 d. 1922 m. 

Susirinko daug narių. Prie 
kuopos prisirašė persikėlęs iš 
S. L. R. K. A. kuopos na
rys, p. P. Varakulis. Yra ne-

• » 

menka garbė 101 kuopai turė
ti tokį narį kaip p. P. Vara-
kulį, nes- jis yra nemažai pa
sižymėjęs savo prakilniais dar
bais katalikiškose organizaci
jose. Netik vietinė kuopa yra 
laiminga turėti tokį narj, bet 
podraugiai ir vietinė kolonija 

^Jiš yra "Draugo" agentas. 
Jis visiems "Draugo" skaity
tojams patarnauja kuogeriau-
siai. Jeigu kas negaunate 
"Draugo" kasdiena, tai kreip-
kities pas jį. 
. S. L. R. K. A. 101 kuopa su
manė atvaizdinti vieną iš pui
kiausių lietųyių kalboje isto
riškų vaizdelių "Mirgą". Ko
misija pranešė, kad viskas yra 
geroje tvarkoje ir tikimasi, 
kad viskas išeis pasekmingai. 
Tas vakaras įvyks Dievo Ap-
veizdos parapijos svetainėje, 
ant Union Ave. ir 18-tos g-
vės sausio 15 d. 1922 m. 
; Veikalas "Mirga" perstato 
Vytauto laikus ir tų laikų 
žmonių pasišventimą tėvynei. 
Tą veikalą vaidins gabiausi 
L. Vyčių 4-tosJ kuopos artis
tai. Taigi nepraleiskite pro
gos, ateikite ir pamatykite 
taip puikų perstatymą. Po-per-
s t a ^ u T b u I šokiai 

Širdingai kviečia S. L. R. K. 
A. 101 kuopa. 

Jonas F. Baubkus. 
I . . J L 

r 

Sausio 5 d., š. m. L. Vyčių 
36 kuopa turėjo metinį susi-

• 

rinkimų. Nauja valdyba užėmė 
vietą. Pirm. St. Pieža; vice. 
pirm. A. Aušraitė; nut. rast. 
Ona Ivinskaitė; iždo rast. Jo
nas Stankus; ižd. Iz. Pašjtaus-
'kas; iždo glob. Kaz. Zaroms-
kis ir F. Jupka; režisierius Ig. 
Sakalas; koresp. P. Balčiūnas. 

Keturi nauji nariai įstojo 
į kuopą: p-lės P. Kučinskai
tė, Oną Masauskaitė, pp. St. 
Jurskis ir J. Ivinskas. 
• Nutarė vasario 5 d. "School 
Hali" pastatyti veikalą, "Su 
griuvęs gyvenimas". 

Vytis. 

PRANEŠIMAI. 
CICERO, ILL. — L. Vyčių 14 

^uopa į vietį susirinkimo, turės 
draugišką pasilinksminimą žaidi
mus šį vakarą, sausio 11 d., Šv. 
Antano par. svet. ' . 

\ Koresp. 

L. YYCIŲ 13 KUOPA laikys 
metinį susirinkimą sausio 11 d. 8 
vai. vakare, Davis Sąuare parko 
salėje. Prašoma narių skaitlingai 
susirinkti. 

Korespondentas. 

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

vieta, siųskite per mūsų ištaigų. Mes dastatvme pinigus į trum
piausi laikų ir visuomet } paskutini paštą, be jokio atitraukimo. 

SiunčianLe pinigus per telegrafų ir iSmokame laike 5 iki 7 die
nų paskutiniame pašte pinigais, kaip ir paprastai. Lėšos per
siuntimo yra visiškai mažos. UŽ PINIGUS PILNAI ATSAKOME. 

Visi kurie tiktai yra siuntę pinigus per mūsų ištaigų yra pilnai 
patenkinti, nes gauna laiškus iš l ietuvos, kuriuose sako: "Nesiųsk 
pinigus kitur, kaip tik per Baltuti, nes mes geriausiai ir leng
viausiai atsiimame iš pašto". 

Parduodame laivakortes ant visų linijų J Lietuvų ir iš Lietuvos. 
Parūpiname pašportus ir visus kitus reikalingus. dokumentus 

del važiuojančių į Lietuvų. 
Parduodame namus ir liotus, Ir apdraudžiamo nuo ugnies ir 

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

• Orderius" į visas dalis pasaulio. 
Teisingas Ir mandagus^patarnavimas. 
Visais reikalais kreipkitės grie 

P. P. Baltutis ir Kompanija, 
901 WeA 33-rd Street 4600 South Wood Street 
Tel. Yara\4669 Chicago, m. Tel. Lafayette 6256 
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Padarysime 500 namų linksmais 

Atek į mus dirbtuvės brenčių 

Dr-stės Lietuviškos Tautiškos 
Tėvynės Mylėtojų num. I pasarga 
nariams. Sulyg metinio susirinki
mo laikyto sausio 1 d., 1922 m. nu
tarimo, jei nariai dirbantieji kai
po streiklaužiai taptų sunkiai ar
ba mirtinai sužeisti negaus jokios 
pašelpos iš draugystės. 

K. Chap, nut. rast., 
2616 W. 47 St. 

CICERO, ILL. 

Visais dienraščio "Draugo", 
ir "Laivo" reikalais kreipki
tės pas vietinį agentą 

JUOZĄ MOCKŲ, 
1301 So. 50-th Ct. Cicero, 111. 

"Draugą" galima gauti Dar
bininką Užeigoje, 1447 So. 50-
th Ave., Cicero, UI. 
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LIETUVIŠKI KRUTAMI PA
VEIKSLAI GENAVAITĖS 

GYVENIMAS. 

Nauji krutami paveikslai iš 
Lietuvos, Rygos ir Sovietų Ru 
sijos. Gudrus Kvailys 2-jų ak 
tų komedija Lietuvių paroda 
National darže. Lenkias ir 
Trotskio armija Maskvoja. Ze-
ligowskis Vilniuje. Bus rodo
mi sekančiose kolonijose: 
, Sausio 10 d. Balnio svet. 
Cliicago^Ieights, UI. 

Sausio 13—14 parap. svet. 
Gary, Ind. 
, Sausio 15—16 parap. svet\ 
Spring Valley, UI. 

Sausio 18—19 parap svet. 
Springfield, UI. rodys 

Liet. Teatro Bendrovė 
^ Vedėjas A. Lukšis. 

cenos Mylėtojų 
DOME I." 

Ką tik išėjo ii spaudos trijų veiksmų d r a m a 
" U Ž T Ė V Y N Ę M A L O N U K E N T Ė T I " 

Kaina 10 centų. 
Tai šių dienų veikalas. Jį skaitant ne* 
vienam ašaros per skruostus ritasi. j j 
Šiame veikale parodo lietuvių ir lietu- • 
vaičių pasišventimą, ir lenkų žiaurumą. • 

" A R E S I Č I A M A N O J Ė Z A U " ? • 
Drama. Kaina 10 centų. m 

U ž s a k y m u s d u o k i t e : • 
DRAUGAS PUBUSHING COMPANY, • 

2334 So. Oakley Ave., Chicago, UI. g 
«••••••••••••••••••••••••••••••« 

$34 
KAINAVO 

$126 
DABAR 

$34 

Nupirks didelį Pho-
nographą 1922 mo
delio, kuris grajina 
visokio išdirbimo re
kordus, su raštišku 
Gvarantavirau ant 10 
metų. Šių phonogra-
phų reguliarė kaina 
nuo $125 iki $200 i KAINAVO $150 

„ DABAR $48 Tik 500 Phonographų su toki* kaian 

Jūsų pasirinkime Ls 25 rekordų, 500 plieno 
aiman to 

phonographų. Ateikite pas 
V f Į i 11 adatų, taipgi daimanto adata su kiekviena 

mus 
s ;.;. 

VELTUI 
« S 

2 

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

KYSIME LR KADA NORĖSI, TADA PRISTATYSIM. 
VELTUI PRISTATOME VISUR. JEI GYVENI U4 MIESTO,-PA
SIUSIME C. o. O. D. DAL.EISDAMI PERMURETI PLRMIAU, NEGU 
MOKĖSI PINIGUS." 

MAIN SALESROOM FAOTORT BRANCH 
1020 SO. Halsted St. Chicago, 111 Arti Taflor Str. 

Atdara kasdiena nuo 9 iki ». Ned. iki 4 vai. po pietų. a i 
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KJ ATYDAli 
T"W"r»Vkf 1TI7£*V51iavu, Kukardy., visokia Ženkleliy, Guzikučiu, Ant-
UlL U L U Y C spaudo ir kjtokiu Draugystėms reikalingu dalyku. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalu, pažymėkite ir jusu dr-tes vardą. 
STRUPAS CO.v 9 0 - 9 2 Ferry S t . Newark , N. J . 
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; DIRBTUVE | 
VėHlmj, Karūnų, Šarpų ženkle- | 

liy ir kitokių draugystėm reik*- | 
lingu dalyky. i 

A. J. POŽĖLA | 
1908 W. Division Str. Chicago. | 
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Ar Ju« ras 
N A U D O K I T E 
Ar Juau Galvos 
N A U D O K I T E 
Ar i«H*t PI 
NAUDOKITE _ 

A r Jų* Norit* Apsą 
NAUDOKITE 

Užlaikymui sevo plaukų 
NAUDOKITE 

Užlaikymui galvo* odot 
f NAUDOKITE 

Suffies galima , gauti visose aptiekėme po 65e. bonk?, arba tiesiog 
iŠ išdirbeju per palty už < 5c. bonk*. 

F . A D . R 1 C H T E R 
3rd Ave. A 3 8 t h St. 

CO. 
Rroolclyn, N. Y* 
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FEDERAL BOND & LAND 
COMPANY 

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

OFISAI. 
I 633 West 18-th Str., Chicago 201 Chambers St. N. York 
S 1439 So. 49-th Court Cicero 602 Ass'n Bldg. Chicago. 
TilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHIHIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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NAUJOS MALDAKNYGĖS Iš LIETUVOS. 
Gavome i i Lietuvos daugybė Maldaknygių. Kantičkų. Ir kitokių 

knygų. Didelis šaltinis, Aukso Altorius. Balsas Balandėlio. Dangiš
kas Balsas. KantiCkos visos yra labai gražiuose apdaruose. 

Laiškams rašymui popieros su pasveikinimais ant Sv. Kalėdų. 
Atviručių su Lietuviukais parašais Sv.^Kalėdų pasveikinimui. 
Taipgi turime popieros laiškams rašyti skrynutėse, didžiausiame 

pasirinkime. > 
Del šių dalykų meldžiame kreipties pas 

PAUL P. BAIiTUTlS 
901 W. 33-rd St. TeL Yards 4669 Chicago, IU. 

Priešai 8v. Jurgio Bažnyčioa ant Bridgeporto. 

§ Telefonas Roosevelt 7532 | 

S. M. SKUDAS c 
!g Lietuvis Graborius ir Balsamuotojas 

1911 Canalport Ave. 
Patarnauju laidotuvėse kogeriausiai ir pasamdau au 

tomobilius visokiems reikalams. Kreipkitės prie manės, g 
gj mano patarnavimo busite užganėdinti. 


