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Varšavoje Desperatitiis
Džiaugsmas dėl Silezijos

Lenkai Pralaimėjo Plebiscitą, 
bet Šaukia Laimėję

Vokiečiai Atsisako Pildyti Prancūzų 
Reikalavimus /

BAISENYBĖS KRONŠTAD 
TE IR APYLINKĖSE.

LENKAI ŠAUKIA LAIMĖJĘ 
PLEBISCITĄ.

LENKAI ŠAUKSIS OFICI 
JALIO BALSŲ SUS-

KAITYMO.
Berlyne paskelbtos oficijalės 

skaitlinės balsų.

Londonas, Kovo 23. — Iš 
Varšuvos pareina žinių, kad 
tenai Lenkai neišpasakytai 
džiaugiasi ir linksminasi tvir
tindami, kad .jie laimėję ple
biscitų Augštojoj Silezijoj.

Viešose aikštėse piemadiem 
padaryta skaitlingi susirinki
mai. j<<ti-kur tyrame ore.atlai-

Washington, Kovo 23. — 
Čia Ijenkų pasiuntinybės val
dininkai sako, kad Lenkija 
busianti priversta kreipties Į 
talkininkų ambasadorių tary
bų ir j Tautų _Sąjungų, rei
kalaudama oficijaliu keliu per
skaityti plebiscito balsus.

Lenkams atrodo, kad A lig
otojoj Silezijoj su jais netei- 
r • . . *, , . .įsingai pasielgta. .Jie sako, kadkvta padėkos pamaldos, kadi . ‘ v: . . • , ’(tenai Vokiečiai visas laikas tu- 
i rėję daug intakos ir uoliai vei- 

. i kę plebiscito klausime. Tuo 
tarpu su Lenkais to visa ne’

po 600 metų Silezija išnaujo 
sujungiama su Lenkija.

Susi rinkimuose skaitlingai 
dalyvavo valdžios atstovai, 
dvasiškija ir kariškiai.

Paskui laikraščiai paskelbė,
"kad laimėjimas abejotinas,
kad apie tai nėra oficijaliu . . . . . .....

■ jusiu,, Ir.d iJirrDim. įmini,n
laimėjimus.

buvę."
Lenkai skelbia visa eile i-<- t c I

vairių priežasčių, kodėl ple
biscito pasekmės jiems nepa-

VOKIEČIAI ATSISAKO
DUOTI MILIJARDĄ 

MARKIŲ.
Bet tas inkaitusių Lenkų 

neatšaldė. .Jie linksminosi.
Iš to džiaugsmo staiga pa

šoko augštyn net jų markės.
Pirmadieni šimtas jų markių 
kainavo 12 centų. Antrytojaus 
puse cento pabrango.
Oficijaliai paskelbta balsai.

Kuomet Vaišavoje nežinia 
kodėl linksmintasi, tuo .metu 
Berlyne oficijaliai paskelbta 
plebiscito pasekmės.

Vokietijos užrubežinių rei
kalų ministeris Simons mušė 
Londonan tokių ofieijalę te
legramų:

Augštojoj Silezijoj Vokieti
ja gavo 713,7tX) balsų: Lenki
ja 460,700. Taigi Vokiečių pu
sėje yra apie 61 nuoš, balsų.

Tas kuoafškiausiai parodo, 
kad Lenkams nebuvo ko links- 
minties.

Kalbama apie padalinimą.

Iš Paryžiaus pareina žinių,
kad kaikųrie Prancūzų laik-1 v’enil milijardų talkininkai te- 
raščiai labai susirūpinę Lon-,'*aii norėjo gauti anksčiau, 
kų pralaimėjimu Augštojoj . ko i P šiandie.
Silezijoj. Štai Vokietija atsisako

Todėl jie paduoda sugestijų, IPalyti 0} reikalavimų, 
kad ar kartais talkininkai vis- tais 21) milijardų pasi-
gi negalėtų kokios dalies Si-, labai kebli istorija. Tai 
lezijos aiiglekasvklų paskirti , Liniukai pripažįsta, kad Vo- 
Lenkams. nežiūrint plebiscito ■ kietija jau išmokėjusi jiems 
pasekmių. milijardus markių. Tud ligi

Kiti laikraščiai tokiame su- Gegužės I d. palieka mokėti

(

Liepta nugalabinti visus vy
riškus pradėjus 15 me

tais.

Viborgas, Suomija, Kovo 
20 (suvėlinta). Mūšiai re- 
voliucijoiiierių su bolševikais 
seka ant ledo Suomijos užla
joje, už trijų mylių nuo Suo
mijos pakraščių.

šiandie Suomijos pakraščius 
ledu pasiekė visas pulkas re- 
voliucijonierių raitarijos, kuri 
gynė Kronštadto tvirtovės tvir 
tumų No. 3.

Bolševikai buvo mėginę at
kirsti raitelius nuo Suomijos 
pakraščių. Bet raiteliai savo 
manebravimu visgi išsisuko 
nuo bolševikų spųstų.

Išviso Suomijos {atkrančius 
pasiekė apie 8,000 kaivivių. 
jurininkų irzcivilių pabėgėlių. 
Šiandie jais kupinusi ir juos 
maitina Amerikos Baud. Kry
žius.

Pasakoja apie terorą.

Pasprudusieji iš Kronštadto 
kareiviai ir civiliai baiseny
bes pasakoja apie to miesto 
ir tvirtovės likimų.

Trotzkv’o nusamdytos gau
jos, kuriose yra daugybė Ki
lių, šiandie, sako, Kronštadte 
pildo savo viršininko Įsaky
mų žudydamos žmones. Nes 
Trotzkv’o buvo Įsakyta "Išžu
dyti visus lig vieno vyriškius 
pradėjus 15 metų amžiumi vi
soje saloje.

Anot kai-kuriu

VARŠAVA SUTINKA TAR
TIES VILNIAUS

KLAUSIME.
Varšava, Kovo 23. — Len

kų vyriausybė sutiko su Tau
tų .Sujungus pasįųlvmu Vil
niaus klausime tarties su Lie
tuva. Apie tai paskelbta ofi
cijaliai.

Tų tarybų pasiųlymą Len
kams ir LietuvAr buvo pada
lęs Tautę Sąjungos buvusio 
susirinkimo Genevoje pirminiu 
k^is Paul Hvnians.

Pirmiau tą pasiųlymą priė
mė Lietuva. Dabar tą pati pa
darė lankai.

Lietuvių-Lenkų tarybos Į- 
vvks Belgijos mieste Brusselv. 
Laika? taryboms dar nepas- 

‘ kirtus. ' t

SUŠAUKIAMAS S. VAL
STIJŲ KONGRESAS.

NAUJAUSIOS ŽINIOS.
MOSBAl'H, Vokietija. — ( ari 

Nenf ir Pred Ziininer, ameriko
nišku detektivu, kuriem nepavy
ko pagrobti amerikoniškos armi
jos dezerterio Bergdoll, Vokiečių 
teismo nubaustu kalėjimu, vienas 
15-ai. kitas (i-ieins mėnesiams.

OPPELN, Silezija. — čia talki
ninkų komisijos viiSuninkas, gen. 
Lerond. -tvirtina, kad nežiūrint 
Vokiečių laimėjimo, gal dalis an- 
glekasyklų teks Lenkams. Talki
ninkių prieš Vokietijos norą gal 
paavėsią naują rubežių.

PARYŽIUS. — Praifctizų spau
da didžiai apgaili Lenkų pralai
mėjimą Silezijoje. D<J to Įžiūri 
aiškų Lenkams pavojų nuo pačių 
Vokiečių ir Rusijos bolševikų.

PARYŽIUS. — Iš Atėffų parėjo 
j žinių, kad Graikija atsisakiusi pa- 
j kelti puolimų prieš Turkus na- 
I eijonnlistus Maž,

WashinAton, Kovo 23. — 
Prezidentu Hardingas paskel
bė proklifimaciją, kuriąja su
šaukiama!# į Balandžio 11 die
nų specijalėn sesijon kongre
sas.

VVASHINGTON. — Gal šian
die skerdyklų darbininkų atstovai 
čia susilaikius su kompanijų at
stovais.

ANGLIJOS LORDŲ BUTO 
REFORMOS.

BOLŠEVIKAI PLĖŠĘ BA- 
TUMĄ.

taniki

ŽINIOS IS LIETUVOS
LIETUVIŲ VARGAI RYGO itierius su svaiginančiais gė- 

JE. i viliais. O kiek dar priviso po
kaimus degtindarių. Švietimo 
dalykai pamiršti, o laikraščių 
pareina tiktai keli numeriai. 
Labai skurdu ant širdies, kad

Iš Rusijos pareina laiškų Į 
Lietuvų giminėms, kuriuose 
skundžiasi Lietuviai tremti 
niai, kad, nežiūrint karščiau-Į žmonės taip apsileidę,
siu noru, iki šiolei ir dabar ——-----

gal

/

Tai dalis iš 20 milijardų 
markių.

Berlynas. Kovo 23. —- čia 
olieijaliai paskelbta, jog Vo
kietija talkininkams (daugiau
sia Prancūzams) neišmokės jų 
reikalaujamų milijardo mar-! 
kių l’alkininkai buvo reika
lavę, kalintas milijardas butų 
išmokėtas šiandie.

Taikos sutartimi, Vokietija 
ligi ateinančio mėnesio Gegu
žes I d. turėjo išmokėti tal
kininkams 20 milijardų auk
sinių markių.

Apie tų išmokėjimą talki
ninkai mažai rūpinosi, kuomei 
buvo vedamos tarybos karo 
atlyginimo klausime.

Kuomet tos tarybos suiro, 
talkininkai spiria • Vokietija 
išmokėti tuos milijardus pas
kirtu laiku.’ Iš tų milijardų

Konstantinopolis, Kovo 23. 
— Rusijos bolševikų spėkos 
užėmė miestą Batum palei Juo 
dąją jurą, Kaukaze. Anot ži- 

pabėgėlių, Įnių, per keletą valandų bol- 
jau šimtai žmonių nugalabin-i ševikai kareiviai plėšę miest^f 
ta saloje. Ir nemažai jų bu- į
vo papuolė bolševikams. Nega-1 GRAIKAI RUOŠIASI PU0

Londonas. Kovo 23. — Ati
darant parlamentą karaliaus 
kalboje buvo paminėtos refor
mos lordų butui.

Dabar paskelbta, kad suma
nymas reformų atidedamas to
lesniems laikams.

UŽGINA SUOKALBIAVIMĄ 
PRIEŠ KONSTANTINĄ.

manyme įžiūri aiškią netei
sybę. Suko, Prancūzija turi 
Imt patenkinta pačių gvven 
tojų nuosprendžiu ir nekišti 
nagi) j žarijas.

AIRIAI UŽPUOLĖ TRAU
KINĮ.

Dublinas, Kovo 23. -- Ap
skrity Kerry Airiu karuoine- 
iiė užpuolė pravažiuojantį An
glų militarinj traukinį.

Nukauta 7 Anglų kareiviai.

* . *

vos 12 milijardų.
Bet Vokietija tvirtina, kad 

ji jau išmokėjusi visus 20 mi
lijardų. Ir apie tolesnį mokė
jimą nenori nei klausyti.

Dabar nuo talkininkų prigu 
lės tolesnis žygis.

18c TUZINUI KIAUŠINIŲ.

Bloomington, III., Kovo 23. 
— Čia kiaušinių kaina nupuo 
lė. Krautuvininkai , pirkdami 
tuzinui moka vos 18 centu.

liūtas buvo daiktas visiems 
pabėgti.

Žmonės sušalę ant ledo.

Vienan pakraščių iniestukan 
vakar atvyko būrys kareivių 
ir atidavė savo ginklus Suo
mių valdžiai.

Jie pranešė, kad savo ke
lionėje ledu,matę daugybę gu
linčių ant ledo žmonių. Ne
laimingieji apilsę ir pargriuvę 
ant ledo, kad daugiau nesikel
ti.

Tad miestely kuoveikiaus 
sudarytas pagelbos būrys ir 
pasiųstas ieškoti nelaimingų- 
•i'J-

Kareiviai šalimais miestelio 
susirinkę kuoposnn kūrena ug
nis. Vienon kuopon atvyko ka
reivis su arklio šlaunim. Kaip 
bematai arkliena pasidalinta 
ir iškepta ant žarijų.

Visur tvarka.

Nežiurint nuovargio ir alkio, 
kareiviai klauso savo oficicru. 
Visur yra pavyzdinga tvarka.

Kronštadto revoliucijonierių 
tribnnalo prezidentas Ivan Se- 
minslikin pasakojo, kad kuo
met jie luiyo suorganizavę re- 
voliucijinį sukilimą, jie pilnai 
buvo pasirengę pirmiausia im
ties priemonių nuversti bolše
vikų valdžią. '

Nepavyko d«4 stokos aniuni
rijos. Turėję amunicijos, bet 
menkos kokvbės. /

Jis sakė, kad visoj plačioj
Rusijoj praplitęs didelis prieš 
bolševikus antagonizmas. Bol 
ševikai gali žudyti žmones. 
B«‘t jie nenustelbs prieš save 
pa k i I u s i o auta gon i zmo.

Atėnai, Graikija, Kovo 2.4. 
Buvo pakeltos kalbos, kad 

Rumunijos karalienė įfuokal-
_______ jbiavHsi prašalinti nuo sosto

Konstantinopolis. Kovo 23. Įčia karalių Konstantiną ir sos- 
Anot žinių. Graikių spėkos j tan padėti savo jauną žentą, 
Maž. Azijoj su paskuba gami-1Konstantino sūnų.

i dar negali išvažiuoti ir 
bus priversti pasilikti Rusijos 

jpiliečiais. Musų žmonės dabar 
labjaus išmėtyti po visus už
kampius, negu pirma: pilieti
nis karas Rusų su Rusais, į- 
vairios evakuacijos, mobiliza
cijos, alkanas baris, valdžios 
parėdymai išsklaidė žmones, 
suskaldė •šeimynas, suardė or
ganizacijas.

Laikraščių dabar beveik nie
kur negauna, apart bolševikų. 
Todėl gyvenantieji f po kaimus 
ir provincijos miestus, Lietu
viai dar kiti ir žinoti nešino 
apie musų Atstovybę Mask
voje. Pasiskelbti nėra nei jo
kio budo: Nes ąisos tivhntinių 
organiziK'ijos bolševikų val
džios draudžiamos yra. Dele
gatams draudžiama važiuoti 
Maskvon tremtinių reikalais. 
Lietuvos Atstovybė, taippat 
Latviai ir Estai, rūpinasi, kati 
norintiems leista butų steigti 
komitetus ig siuntinėti delega
tus į Uentrą. Sovietų bolševi
kų valdžia griežtai nuo to at
sisako. Jei prie to visko dar 
pridėti, kad be tam tikro lei
dimo negalima nei vieno žing
snio padaryti, negalima gele
žinkeliu važiuoti, didžiausias 
sunkumas paštu susisiekti, tai 
bus aišku, kaip sunku išva
žiuoti iš Rusijos.

Ežerėnai— Zarasai, 
vuoja keletas susikurusių drail 
gijų, kaip tai Lietuvos Vals
tiečių Sąjungos kuopa. “Pa
vasarininkų” kuoĮKi, Lietuvos 
Iihud. Kryžiaus skyrius, Var
totojų bendrovė, “ Patempus’’ « 
gaisrininkų draugija, Lietuvos į 
Gynimo Komitetas, Šaulių Są- 
jungos skyrius, Gimnazijos Ko ] 
mitetas ir Švietimo ir kultu- ] 
ros dr. “Akstinas”. Bet drart- I 
gijinis ir visuomeninis gyveni- | 
mas dabar Ežerėnuose mažai j 
apsireiškia. Labai blogai, kad 
čia, kaip ir kitur priviso labai 
daug smuklių, traktierių ir de
gtindarių, kurie žmones tvir
kina.

LIMAN PRIEŠ TURKUS.

naši pakelti puolimą prieš 
Turkus nacijonalistus.

Sakoma, puolimas, rasi, bus 
pradėtas dar šio mėnesio pas
kutinėmis ilienomis.

K a ra I ienė kategori nga i 
gynė tas piktas kalbas.

uz-

GRAS'. — Šiandie gralus oras 
ir, turbūt, rytoj; kiek šilčiau.

THINGS THAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNES

Kapėnai, (Mažeikių apskr.). 
Čia vienų kartą pas musų dir
btuvės jx>ną suvažiavo daug 
ponp. Vienas šaulys, manyda
mas, kad ponai suvažiavo 
prieš Lietuvius tarties, pasi
ėmęs šautuvą, ėjo sužinoti, ką 
jie daro. Įėjęs virtuvėn, pak
lausė virėjos, ar yra ponai; 
ji atsakė, kad nesą. Tuomet 
šaulys priėjo prie prieangio 
durių ir pamatė, kad pilna 
trioba ponų. Tuojaus išovė du 
kartu iš šautuvo ir ponai iš- 
s i ga m lę i š va ž i nė j o.

Šiauliai, čia viena moteriš
kė ,mdėjo savo pinigus kros
nyje (ĮM'čiuje). Paskui, užmir
šusi, sukūrė ugnelę. Atsiminu
si apie pinigus, bėgo gelbėti, 
bet jau buvo sudegę, o buvo 
apie 4,000 auks. Turėjo dau
ginus pinigų, taip vadinamų 
Rusi) rublių, paslėpusi žemė
se. Kuomet sudegė auksinai, 
puolėsi žiūrėti paslėptų žemė
se anų. Bet 'nelaimė, ir juos ra
do supuvusius. Taigi dėl sa
vo punsumo ta moteriškė nus
tojo visų savo pinigų.

V ra dabar ii' Lietuvoje prie 
iždinių taupoposios kasos, bu
tų tenai padėjusi, butų ir nuo 
šilučiai inigę ir nuo vagių ne
reikėtų slėpti.

Uui gy-

Antalieptė, Ežerėlių apskr. 
Čia Gruodžio 26 d. tapo mo
kytojų rūpesčiu surengtas va
karas, Vaidino “Vagys” Čia 
yra įsteigta ūkio mokykla, į 
kurią priima mokinius, baigu
sius pradedamąsias mokyklas. 
Šiais metais yra įstojančių 80 
vaikų. Linksma, kad žmonės, 
jau pradeda suprasti naudą u- 
kio mokvklos. , — i

Kalvarija. (Marijamp. aps.). 
Sausio m. 191?) iii. čia susit
vėrė Vartotojų B-vė, “Ąžuo
las”. Narių turi 311; jų tarpe 
yra ir 60 moterų. Šiaip dau
giausia darbininkai, inteligenL j 
tų mažai. Pajaus didumas 50 - 
auks. Bendrovei prekyba ge
rai sekasi ir ineigų turėjo nuo 
1920 iii. iki tų pačių metų 
Lapkričio 18 d. daugiau, negu 
232,000 auks. B-vė samdo ke
turis tarnautojus. Vedėjui mo
kama 900 auks. algos mėn., ki
tiems po 700 auks.

Prie to B-vės valdvlva rūpi
nasi ir kultūros darbu; išrašo 
170 egz. laikraščiii. Aplamai 
sakant, bendrovė daro malonų 
įspūdį ir visuomenė jąja jm- 
sitiki.

L

NEKUOMET TAIP NĖRA.

Avalinių krautuvėn atėjusi mergelė pasisako esanti ak 
tore ir norinti pirkti kuoprasčiausius čeverykus, net be au 
gitų kurkų.

Pašiaušė, Šiaulių apskr. 
Šiojv apylinkėje pradėjo labai 
pi a t i n t i es gi rt nokiia v i mas.
Prieš metus buvo tiktai dvi 
krautuvi. Viena vartotojų ben
drovės. Pereitais metais buvo 
viena aludė, o dabar net trak-

Šiauliai. Lietuvoje per karą 
daug arklių ypatingai Žemai
čių veislės tapo išnaikinta. Ta 
vi'islė turi daug gerų ypaty
bių ir todėl likę geresnieji 
šios rųšies arkliai,' reikia sau-' 
goti, kad iš jų išplatinus dau
giau tos veislės. Tani tikslui 
Šiauliuose Sausio 7 d. įvyko , 
susirinkimus, kuris išrinko ko
misiją Žemaičių arklių veis
lės praplatinimui. Į komisijd 
išrinkti: Narutavičius, vaitas, 
faųuis, l’ovylius ir Plioteris, :

PINI6ĮĮ KURSAS.
—1

Svetimų šalių pinigų vcrtA, mai
nant nemažinu $25,900, Kovo 22 
buvo tokia pagal Merehants Lo- 
n n and T rust Co.:
Anglijos sterlingi) svarui $3.91
Prancūzijos šimtui frankų fl.98
Italijos šimtui lirų 4.04,
Vokietijos šimtui markių 1 66
Lietuvos šimtui auksinų l.fift
Lenkijos šimtui markių .12
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LIETUVIŲ' KATALIKŲ DIEN KASTIS

“DRAUGAS”
■taa kasdieną išskyrus nedėldlenlna. 

PRENUMERATOS KAUTAI
CUCAGOJ IR UŽSIENYJHt

Metanu ................................. 98.00
Pusei Metu • • .rqEXCC« • AOO

BUV. VALMT,
Metams .................... 98.00
Pusei Metu ......................į 8.00

Prenumerata mokasl lškalno. Lai
kas skaitosi nuo uŽBlrašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresaa Pinigai geriausia sių
sti ISperkant krasoje ar ezprese "Mo- 
ney Order” arba {dedant pinigus | 
registruotą laišką.

“DRAUGAS” PUBL. 00.
8334 S. Oakley Avė., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791

Pažaisliai.

Yra buvę vienuolynų, labai 
smarkiai pasižymėjusių istori
joje, ypač tautų kultūroje. Ita
lijoje tuomi garsus Subiaco, 
Prancūzijoje Clngny, Šveicari
joje Einsiedeln, AnglijojeWest 
minster. Net ir Lenkų kultūro
je Šv. Kryžiaus vienuolynas 
buvo jų kultūros židinys, o 
Rusai kiek turėjo šviesos tiek 
jos gavo iš Kijevo-Počajo Lau- skamba: 
ros. Laura grekiškai reiškia 
vienuolynų. Garsusis Nesto
ras tenai buvo vienuolis.

Lietuva vėlokai prisidėjo 
prie krikščioniškų tautų šei
mynos. Buvo ir joje mokslu 
žibėjusių vienuolynų, ypač 
Kražiuose ir Vilniuje, kur gy
veno mus senieji raštininkai 
Kojalavičius ir Širvidas, bet 
musų tautoje tie vienuolynai 
neįgavo tokios dvasinės jiegos, 
kokių turėjo augščiau minėtie
ji kitų tautų vienuolynai.

Tiktai šv. Kazimiero t’liica- 
goje vienuolynas ima įgauti 
tos reikšmės tarp Amerikos 
Lietuvių. Visos aplinkybės 
taip susideda, kad jis jos tu
rėtų, kad iš jo mokslas apš- 
vieta ir doras lavinimas pra
plėstų į pusantro šimto lietu
viškų kolonijų Suvienytose 
Valstijose. Nedrįstame pasaky
ti, kad taip bus. Tokių didelę 
įtekmę, kaip augščiau minėto
sios svetimtaučių vienuolijos 
gali padaryti tiktai tos įstai
gos, kuriose yra išsidirbus 
dvasia stipri, lanki ir tampri 
kaip plienas. .Ji nepasidaro be 
didelio atsižadėjimo savęs, be 
skaudaus pas i šventimo, be mo
kėjimo klausyti valdžios.

.Jau pusė metų, kaip Pažais- 
liuose šalę Kauno apsigyveno 
penkios seserys Kazimierietcs.
Jei jų Imtų tūkstantis, tai ga 
lėtų imti vesti 500 mokyklų.
Lietuvai reikia dešimteriopai 
tiek.

Kazimieriečių ir Lietuvos 
reikalas yra bendras. Seserims 
butų malonu, kad Pažaisliui 
pasidarytų Lietuvos Einsiedel 
nu. Lietuvai butų malonu, kad 
ji turėtų iš kur imti mokinto
jų savo mokykloms.

Pažaisliuo>e seserys protin- 
’ gai pradeda. .Jos visas jiegas 

dabar kreipia, ka I gerai išla
vintų kandidate,-, kurių turi 
devynetų. Kuomet tos turės 
dvasių kaip reiklu, tuomet su
bėgs kandidačių šimtai, tuo- 1 
mot iš Pažaisliu eis -.pilniu | 
liui i visus Lietuvos kraštus. I

Įtektinai augštos dvasios švie
sių žmonių. Kitaip reikia pa
kelti daug vargo vedant kūry
bos darbų.

Musų tauta, ačių Dievui, tu
ri nemažai augštos doros vy
rų. Bet nedaugeliui jų yra lem
ta šiandie dalyvauti Lietuvos 
valstybės kūrybos darbe. Jų 
daugelis gyvena užrubežiuose. 
Svarbios aplinkybės neleidžia 
gryžti Tėvynėn ir prisidėti 
prie bendrojo darbo.

Del to prie valstybės pama
tų tiesimo prikibo nemažai 
tokių, kuriems trųksta ne vien 
mokslo, bet dar ir kitų tam 
tikslui reikalingų ypatybių. 
Nuo to vargsta visuomenė, ken 
čia tauta ir visa šalis.

Turime po ranka štai Lietu
vai ruošiamų Visuotino Kariš
ko Apniokinimo įstatymų. Tai 
tik projektas, kurs skaitosi 
pagrindinis akmuo pačiam įs
tatymui. Tasai projektas pir
muoju skaitymu Mažojo Seimo 
jau priimtas.

Pirmųjanie posme pasakyta:
“Visi Lietuvos Respublikęs 

piliečiai, nuo 18 ligi 45 metų 
amžiaus imtinai, kurie neturi 
aiškių ydų, neleidžiančių var
toti ginklų, privalo niokyties 
vartoti ginklų Lietuvos terito
rijos, jos garbės ir nepriklau
somybės apgininiui.’’

Šituo posmu aiškiai pripa
žįstama 18 metų berniokams 
pilnoji pilietybė. Tas gerai.

Bet štai 10 posmas štai kaip

Bendra Nuosavybe.
Ar keistas reikalavimas?

Ponas N. Jasinski pavadinęs 
mus pustuzinį kurtų “bracia”, 
prieina prie mus reikalavimo 
atgauti Vilnių ir rašo: “Dziw- 
ne žųdanie oddajiia Wilna.” 
(Keistas reikalavimas atiduoti 
Vilnių). Ponui Jasinskiui jis 
keistas, bet mums ne. Ne-gi 
keista, kad Londonas priklau
so Anglijai, Paryžius Prancū
zijai, Varšuva Lenkijai, Mas
kva Rusijai. Keista tiktai, kad 
Vilnius turi priklausyti Lietu
vai. Pats p. Jasinskis įsak
miai sako: “Wilno jako sto- 
leczna miasto bylej Litwy liis- 
torycznej jest naležne Litwi- 
non” (Vilnius kaipo sostinis 
buvusios istorinės Lietuvos 
miestas yra Lietuvių nuosavy
bė.)

Buvusi Lietuva.

Dėlto mes ir negalime susi
šnekėti su Lenkais, kad jiems 
Lietuva yra “buvusi istori
nė”, o mums ji tebėra gyva. 
Kas gyvam žmogui sako, jog 
jis miręs, tas jį bereikalo įžei
džia. Kas šiandien Lietuvai 
duobę kasa’ priskaitydamas jų 
prie nabašninkų, tas tenevadi- 
nie Lietuvius broliais. Jie ne
mėgsta vienos pabučiavimij 
rūšies ir veikiai gali tarti: 
“Žmogau, kodėl pabučiavimu 
dangstai pražūties priemo-

“Besimokinantiems nei bu
tas, nei valgis valdžios neduo
damas.”

Šis posmas tikrai ypatingas. 
Pašauktas lavinties toksai u- 
kininkas lavinimo vietovėje 
savo pinigais turi samdyties 
butų, turi pirkties maistų. Dvi
gubas žmogui nnuostolis. Ati
trauktas nuo darbo ir padėtas 
dar tuštinti nuosavų kišenių.

Tokį, kaip šitas, nugalvoji- 
mų vargiai kur kitur rastum. 
Negi jau kas galėtų dirbti mo
lį iš pagamintų plytų, kad tuo 
savo darbu nesusikompromi- 
tuotų.

Tai vienas iš daugybės pa
vyzdžių, kaip šiandie yra tie
siami musų Tėvynei pamatai.

Dar kitas daiktas. Kadangi 
mokytojai užimti apskritus me 
tus mokytojavimu, jad jie turi 
būt šaukia,mi karo mokslan 
vasarų, jų atostogomis ir, su
prantama, jų pačių lėšomis.

Sveikumo žvilgsniu mokyto
jams gal tas ir naudinga. Bet 
iriaterijaliu — tai Dievas žino.

Nuo priverstino karo moki
ni,mosi, pagal projekto, paliuo- 
suojami: dvasininkai, visas li
gonių personalas, visas kalė
jimų ĮM-rsonalas ir visi valsty
binio susisiekimo priemonių 
tarnautojai.

Tad kodelgi negali Imt pa- 
liuosuoti mokytojai .’

D kas-gi norima padaryti su 
dvasiškų seminarijų auklėti
niais. projekte nepasakyta.

lies :

Mjestas ir Gyventojai.

Ne vien išsitarimais p. Ja
sinskis apkloja Lietuvos ne- 
prigulmybės pražūtį. Jis sako: 
“\Vilno \v cliwili terazniej- 
szej, jako zamieszky le przewa- 
žajųcų iloscių przez J’olakow 
jest naležne nam Polakom”. 
(VVilnius šioje valandoje, ka
dangi apgyventas persverian- 
čios Lenkų daugumos, priklau 
so mums Iinkams).

Dziennik’o Zwiųzko\vy’o ra
štininkas, tarsi, negirdėjo, kad 
Vilniuje Žydų yra daugiau ne
gu Lenkų. Todėl išeitų, kad 
Vilnius dėl gyventojų Žydų 
daugumos turėtų būti Žydų 
nuosavybe. Bet p. Jasinskis 
Vilniaus nepripažįsta Žydams, 
nes jiems jis turi tik paniekos 
ir neapykantos žodžių. Vis at
sikartodamas p. Jasinskis Žy
dus išvadina provokotoriais 
(Žyd provvokator). Kitų tau
tų vardus pradėdamas didele 
raide Žydų vardų p. Jasins
kis rašo maža ir prideda, jog 
Žydai žinų, kad kur Lenkų 
esu, ten Žydas nevaldysiųs 
(tidzie sų Polacy, tam on rzų- 
dzil nie będzie. Mes hlltume sa
kę: rzųdzic nie bedzie, arba: 
nie będzie rzųdzil).
Ar Westville. III. yra Lietuvos 

miestas?

Nesiginčysime kokių žmonių 
Vilniuje daugiau: Žydų ar Len
kų, lies miestų priguliuybė tau

toms nenulemiama jų gyvento
jų kalba. Štai VVestville, Illi
nois yra didesnis nuošimtis Lie 
tuvių negu sudėtinis Lenkų ir 
Žydų nuošimtis Vilniuje. Te
čiaus dar neatsirado žmogaus 
užsigeidusio sakyti, kad VVest
ville, Illinois priklauso Lietu
vai. Lietuviai laikosi vienų 
taisyklių visais atvejais. Len
kų /taip-gi yra kai-kuriose Su
vienytų Valstijų vietose iki 75 
nuošimčių. Tečiaus tų vietų 
Lenkai nesisavina, nes bijosi 
Amerikos. Su Lietuviais jie 
drųsesni. Drųsos jie parodo ir 
Vokiečiams, iš kurių atsėmė 
Gnieznų, nors jame apie 90 
nuošimčių yra Vokiečių. Len
kui tų miestų atsėmė dėlto, 
kad jis buvo pirmutinė Lenki
jos sostinė. Tik ta proga Len
kai savo žemę nepavadino 
“buvusia istorine” Lenkija.

Chicagoje yra penkisyk dau
giau Lenkų negu Vilniuje, bet 
Cbicagos niekas nesisavina, tik 
Suvienytos Valstijos, nors iš 
2,700,000 tiktai 700,000 tėra 
Amerikiečių.

Tie ir toki faktai parodo, 
kad miestų prigulmybę tau
toms nulemia kiti žvilgsniai, o 
ne laikinoji gyventojų minčių 
pakraipa.

Persveriantis skaitmuo.

Vis-gi reikėtų paklausti, ar 
Lenkų yra Vilniuje taip daug, 
kaip p. Jasinskis sako. Skait
linių jis nepaduoda, bet tvir
tina “prze\važajųcų iloscių” 
persveriančia skaitinene. Tie
sa, jei Lenkai susidėtų su Žy
liais, Baltgudžiais ir Rusais, 
tai jie persvertų į savo pusę. 
Bet nei Žydai, nei Rusai su 
jais nesusideda. Susipratilsie
ji Baltgmlžiai taipogi veikiau 
susikalba su Lietuviais. Todėl 
Lenkų ginče su Lietuviais už 
Vilnių persveria Žydai. Neap- 
simdami dėtis su Zeligowskiu, 
atsisakydami nuo jo rengiamo 
Seimo Žydai persvėrė į Lietu
vių pusę.
Kokios tautos Vilniaus “Len

kai.”

Vilniuje lenkiškai kalban
čių žmonių via apie 50 tukstan 
čių. Jeigu tikėtume ii. Jasins
kio ir Dziennik’o Zwiųzko- 
wy’o žodžiais, tai didelę jų 
dalį turėtume priskaityti prie 
Lietuvių. Jiedu rašo: “Rroszę 
zurocic tylko uwagę na na- 
zwiska szlacbty zamieszkalej 
na Litwie, o przekonacie się 
že to sų wasi bojarzy, ktorzv 
po palųczeniu Litwv z Polskų
zarucili język i obyczaje li-'jlega yra žodije “wsj>olna”

įėjusį per Vilniaus “Lenkus” 
ir priskyrus Lietuvai visus, 
kurių pavardės ar šiaip istori
niai Ženklai rodo lietuviškų 
kilmę, tai galutinai tikrųjų 
Lenkų Vilniuje rastųsi apie 
penkiatas nuošimčių.
Lietuviai ne tie patys kų Len

kai.

To nežiūrėdamas p. Jasins
kis tvirtina: MA AVilno będzie 
naszų vspolnų stolicų latvy” 
(o Vilnius Ims mus bendra 
Lietuvos sostinė).Atsiprašoide, 
kad to sakinio nesuprantame. 
P. Jasinskis aiškiai pasisakė, 
kad esijs Lenkas. Jeigu jam 
Vilnius bus “naszų stolicų (mu 
sų sostinė), tai jis turi tap
ti Lenkijos sostine. Jeigu jis 
bus “stolicų Litwy” (Lietu
vos sostinė), tai jis p. Jasins
kiui nebus “naszų”. Jug yra 
skirtumas tarp Lietuvio ir 
Lenko.

P-nas .Jasinskis labai man
dagiai parašė negirdėjęs, kad 
Lietuviai stabmeldžių laikais 
butų valgę žmogienos. Jeigu 
mes panaikintume skirtumų 
tarp Lenkų ir Lietuvių, tai iš
eitų reikalas tokį patį manda
gumų padaryti Lenkaitis. Mes 
tokių mandagumų nemėgsta 
nu* ir dėlto savo skirtumų nuo 
Lenkų žinome.

Bendra Sostinių reikšmė.

Tik atsimename, kaip Len
kai džiaugėsi, kuomet jie tu
rėjo Varšuvoje vainikuotų 
bendrų su Rusais monarchų 
Mikalojų Pirniųjį. To sūnūs A- 
leksandras Antrasis išrado, 
kad užtenka bendros sostinės 
Maskvoje ii- Varšuvoje nebesi- 
vainikavo. Rusiškas kraujas 
Lenkam^ artymesnis, negu Lie
tuviams. Artyniesnė Slavų tau^ 
tų kalba ir politiškos pažiūros 
apie bendrąsias sostines. Mes 
Lietuviai daug skiriamės nuo 
Slavų. Kalbos apie bendruo
sius monarchus ir bendrąsias 
sostines tiek iš p. Jasinskio 
(Lenko) tiek iš p. Ilovaiskio 
(Ruso) lupų mums vistiek ne
tinka. Mes turime Vilnių ir tik 
vienų Vilnių. Nenorime turėti 
keleto sostinių kaip Rusai kad 
turi Maskvą ir Petrogradu ar
ba lankai Kriokavų ir Var- 
suvų. Tuomi skiriamės nuo 
Slavų, kad turime tik vienų 
sostinę. Skiriamės nuo jų 
taip-gi tuomi, kad nei savosios 
nebrukaine svetimiems, nei 
brukamų mums svetimų ne
mėgstame.
Ar Lietuva Lenkijos provin

cija?

Visa n. Jasinskio iškalbos
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49 DRAUGO’’ KNYGYNE
Galima gauti šios

MALDAKNYGES
= ... . . E= Ramybė Jums (brangios odos paauks.) ............... $3.50 E
| Ramybė Jums (kailio apdar.) ................................ 2.50 5
| Ramybė Jums (audeklo apd.) ................................ 2.00 |

šios maldaknygės formatas yra 5(4»H4- Puslapių turi 958, bet ne E
stora, nes spausdintu ant plonos poploros. Joje yra įvairių įvairiau- S 
šių maldų. =• • • • =

Aniolas Sargas' — juodas apd.................................. $1.25 |
E Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd..................... 1.75 S
= Aniolas Sargas — juodais apd................................. 1.50 E
| Dangaus žvaigždutė — juod. minkš. apd........... 1.75 |
= Dangaus Žvaigždudė — baltas celluloid apd. su |
= paveikslėliu ant apd................................................. 1.75 E
| Dangaus žvaigždutė — balto kailelio apd............... 1.50 |
S Dangaus žvaigždutė — juodo audek. apd............... 1.00 =
S Dangaus žvaigždutė — juodais apd, su uždegimu 1.50 E
= Aniolėlis — juodais apdarais .................................. 1:50 =
E Aniolėlis — juodais apdarais ..............................  0.75 S
= šios maldaknygės yra nedidelės. Turi beveik po 300 puslapių. 5 
E Spauda aiški. E
5 Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00 =
i Pulkim ant kelių................................................................ 2.50 |
5 Pulkim ant kelių ......................   2.00 =
= Pulkim ant kelių .........................................  1.85 =
= Pulkim ant kelių ............................................................  1.50 E
S ši maldaknygė yra šiek tiek didesnė už pirmesnes. Jos kainų — 
— įvairumas priguli nuo apdarų. E
S Maldų Knygelė ............................................................. 75c. f
= Maldų Knygelė ................................................................ 50c. E
8 s
S U is Įsakydami adresuokite: S
! “DRAUGO” KNYGYNAS 1
| 2334 So. Oakley Avė. Chicago, 111. |
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiim

tetvskie, a przyjęli polskie. 
(Tik įsidėmėkite meldžiamieji 
į pavardes Lietuvoje gyvenan
čių bajorų, o pamatysite, kad 
jie yra jūsų bajorai, po Lietu
vos susivienijimo su Lenkija 
pametiisieji lietuviškus kalbą 
ir įpročius, o priėmusieji len
kiškuosius.) Su (a taisykle pe
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Visur reikalaukit arba patys išsirašykit
PAVEIKSLUOTĄ LAIKRAŠTĮ

ATSPINDŽIAI
■ ■ Į ■ I.. ■ . . | , „ ..I. Įį

Juose paveikslais nušviečiama:
1) armijos gyvenimas ir veikimas,
2) svarbesni Valstybės gyvenimo atsitikimai,
3) Lietuvos ir kitų kraštų gamta.
Be to, ten rasit ir geresnių dailės raštų.

Kaina: metams (12 Nr.) 35 auks., vienam num. 4 auks.
Amerikoje metams 2 dolieriai 

Adresas: Kaunas. Generalis štabas, 
“ATSPINDŽIŲ” Administracijai.

w =
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(bendra) sostinė. Jam rupi, 
kad Vilnius butų bendras Lie- " 
tuviams ir Lenkams, bet sosti
nė kad Imli! tik Lietuviams, m 
Lenkams. Lenkai luti savo so 
stinių kitur. Bendru nuosavy
bė Leiikiuusi ir Lietuviams, te 
čiaus Lietuviams sostinė, e 
Lenkams nesostinė, \’ilnius

ELTOS ŽINIOS.

(Prisiųstos Liet. lnf. Biuro,.

Kauno kronika. Iš Hveicnri 
jos sugrįžo l’žsienių * Reikalų 
Ministerijos Informacijų De 
partameiito Direktorius d-ras 
J. Eretas, painformavęs ten 
savo paskaitomis Šveicarų vi
suomenę ir spaudų Lietuvos 
klausimu, ir vėl einu savo pa- 
n-iifus.

Musp Kūryba.

Naujų valstybę kurti šiandi
yra didžiai sunkus daiktas. —------------ -
Laimingu tautu, kuri turi už ‘PLATINKITE

Kaunas - II - 8 'l'rcmtiniiĮ 
ir belaisvių grųžinimo skyrius 
pranešu, kad \’asurio 9 d. grįž
ta iŠ Rusijos Bid tremtinių 
Lietuvos piliečių.

DRAUGĄ. Pažaisliai (bužnj ein ir \ ienuolyims.)

Skubinkite užsisakyti 1921 metams

“KARI”
■t

Jis nušviečia musų armijos gyvenimų ir darbuotę.
Jis duoda daug naudingų patarimu kariuomenės reikaluose 
Jis suteikia žinių apie kitų valstybių armijas.
Jis parodo musų priešų karines pajėgas ir ieško kelių joms

nugalėti.
Jis neša kareiviams mokslų, duoda jiems dailės raštų. 
Todėl kiekvienas pilietis, kovojąs dėl Lietuvos nepriklau

somybės, privalo skaityti 1
“KARĮ”

Kaina Amerikoje metams 2 dolieriai

■I

■■■■■■■■!■■■■■
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gali būti tik tuo atveju, jei Lie 
tava butų Lenkijos provinci
ja. Tada Lietuviams jis butų 
sostinė, o Lenkams jų general
gubernatoriaus valdvictė.

Kalbėdami apie provincijas 
Lenkas sako: na Mnzovvszu. 
na Kujavvacli, na VYolyniu, na 
f’odolu. Kalbėdami apie tautas 
jie taria \v Niemezecli, we 
Wloszec|i, \v \uglii, we Kian 
cvi. I’ mis Jasinskis kiek sykiu 
išsitaria, tiek sykių sako “na 
I.itvvie” (pavd. “Jak dingo 
Zeligovvski będzie rzųdzil na 
Lituie”;
bruk na

I■■■■t1
R1■

DR. S. BIEŽIS
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IK CHIRURGAS
2201 West 22u<l Street 

rel. Ganai 6222 
les. 3114 W. 42nd Street =

Tel. McKInley tSSR®------------- ------------------- -j

■
S

Phone Seeley 7439
DR. I. M. FE1NBERG

Gydo Rpcrljallni visokias vyry Ir 
moterų lytiškas ligas

21111 ftladUon Str., kampas Wcs- 
teni Avė.. Ghlcaįo 

: Valandos: 2 - 4 po plet 7—9 rak.

sprzeilawczyro\v me 
Litivie ir kitus”).

Iš to matome liarųjų Lenko ’ 
mintį. Jis nori, kad Lietuva 
Imtų Lenkijos provincija. Iš 
to taipgi suprantama* kodėl 
mes su Lenkais sutarti negali
me.

Telefono* l'ullntnn 8643
Dr. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
IONO1 »o Mlchtgaii Avcnne 

\ RoMland. III.
S VAI AM>O-.| l> rrtn Iki • ■ skara. 
JJI'cl. Hnllmnn 348 Ir SIMO.

AMERIKOS LIETUVIŲ

Mokykla
Mokinama: anglltcoa Ir Uatunškoa

i i'iiuiinnuiiiiimiiiiiiiiuiiiuiiiuiuuiuii i •‘t-
~ i nograrljoe. typearrltln*. plrklyboa tat- 

alų. Sut. Valst. latorljoa, abelnoa Isto
rijon, geografijos, polinkiais ekono
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LIET. NEPRIKLAUSOMY
BĖS ŠVENTĖ VILNIUJE.

BALTIMOBE, MD.Vusario 16 dieiitj. Vilniaus 
Lietuviai drauge su visa Lie
tuva šventė antrąsias Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 
sukaktuves. Visi, kas jautėsi 
Lietuviai, stengėsi prisidėti 
prie tos musų tautos iškilmės.

Iškilmės prasidėjo 10 vai. pa
maldomis šv. Mikalojaus baž
nyčioje. Nežiūrint j tai, kad 
šiokios dienos darbai neleido 
daug kam dalyvauti pamaldo
se, bažnyčia prisirinko pilna 
pilnintelė žmonių. Dalyvavo ir 
vietinės Lietuvių mokyklos.

Iškilmingas mišias atlaikė 
kun. kam J. Kukta, po mišių 
buvo atatinkama dienai kun. 
K. Čibiro prakalba, o po to 
pagiedota Te Deuni. Padėkoję 
Dievui už palaimą nepriklau
somybės darbams ir paprašęJo 
pagelbos ateičiai, grįžo Lietu
viai namo tvirtai nusistatę tę
sti toliau nepriklausomybės 
darbą/

Vakaro 6 vai. Lietuvių gim
nazijos bute įvyko nepriklau
somybės vakarėlis. Didelė gim
nazijos salė sunkiai talpino at- 
silaukusius Svečius; truko vie
tų pasodinti net ir garbinges- 
niems musų tautos žadinto
jams ir veikėjams. Salėje greit 
pasidaiv karšta ir tvanku, bet 
niekas į tai nežiūrėjo: tautinio 
ūpo pakilimas nedavė pajusti 
tų mažų nepatogumų.

Svečių tarjie buvo Jo Eksce
lencija Vilniaus Vyskupas Ma
tulevičius. Kontrolės Komisijos 
atstovai. Ispanas Uskiano ir 
Japonas Cu-Cui, Baltgudžių 
tautinių organizacijų atstovai. 
Žydų bendruomenės atstovas 
Vigodzki ir kiti. v

Vakarėliui įžangą padarė 
kun. prof. Rainys paskaita, 
kur rimtai ir turiningai išdės
tė, kad Lietuva turi teises ir 
reikalingas nepriklausomybei 
sąlygas, nori nepriklausoma 
būti ir bus: jokios klintys jos 
teisingų pastangų neįstengs su
trukdyti.
Vaidinimui paimta buvo gra

ži musų tautinė drama Puidos 
“Mirga”, musų kunigaikščio 
Vytauto gelbėjimas iš Jogai
los kalėjimo. Vaidino mėgėjai 
daugiausia gimnazijos moki
niai. Vaidinime daugelyje vie
tų matyt buvo savo rolių su
pratimais ir atjautimas. Šiuo 
žvilgsniu geriausiai savo vai
dmenį atliko pati Mirga (p. 
Matulionytė.)

Mokinių choras, deklamaci
jos, lortepianu skambinimas, 
gimnastika sudarė antrą va
karėlio dalį. Šioje dalyje ypa
tingo smagumo suteikė publi
kai panelė Valavičiūtė, dailiu 
balsu artistiškai sugiedojusi 
keletą musų tautinių dalykė
lių. Vėlu vakaru, jau po 11, 
ėmė skirstytis svečiai pakeltu 
lipu. Lietuviai turėjo progos 
apčiuopiamai įsitikinti, kad jų 
darbas Lietuvos naudai, veltui 
neina, bet duoda gausių vaisių. 
Senai čia mes visai lengvai tilp 
davome mažutėje šv. Mikalo
jaus salėje, kur be musų pa
čių' niekas neateidavo musų 
darbo pažiūrėti, o dabar jau ir 
didelės salės mums perinaža 
ir jau galinu' pasidžiaugti ne

Baltimorėje tautos šventė iš
kilmingai apvaikščiota. Baž
nyčioje atlaikyta gedulingos 
paniukto* už žuvusius Lietuvos 
karžygius.

Kovo 6 d. buvo iškilmingos 
pamaldos, kuriose dalyvavo Šv 
Kazimiero ir Šv. Jurgio karei
viškos draugijos uniformose. 
Bažnyčia buvo pilna žmonių.

Vakare buvo prakalbos. Kal
bėjo kun. J. Lietuvninkas, V. 
Nagornoski, rašytojas drama
turgas ir p. P. Molis. Aukų 
Tautos Fondan surinkta $111.

Kovo 15 ir 16 dd. čia p. Ra
čiūnas rodė krutamuosius pa
veikslus iš gyvenimo V. Jė
zaus. Reprodukcija esanti Lie
tuvių Filmų B-vės.

Lietuviams, mažai supran
tantiems tikėjimo dalykus, to
kie paveikslai padeda supras
ti. Bet deja, negalima pasa
kyti, kad tai yra pavykę. Ro
dė svarbesnes vietas iš V. Jė
zaus gyvenimo. Bet kažko tru
ko. Pav., paskutinė vakarienė, 
{eina Jėzus su apaštalais, sė
dasi už stalo, ima duoną, akis 
truputį kilstelėja, greitai lau
žo ir perdaug skubiai dalina, 
lig kaziras kazirninkams. Nei 
kiek nesimatė to Dieviško, ma
jestotiško didumo, meilės. Ma
tyt, kad tas filmas darė neti
kintys į Dievą. Teko matyti 
Amerikonus rodant V. Jėzaus 
gyvenimą. Pas juos veikalas 
labai gražiai apdirbtas ir užė
mė visą vakarą. Kai-kuriose 
vietose žmonės net verkė, o 
visu rodymu jautė didelį malo
numą. Nesuprantu, kam reikia 
rodyti nevykusį darbą, kuomet 
galima gauti ir rodyti geresnį 
veikalą. Rodė labai greitai Ir 
žmonės nors nesijuokė, bet nie
kas nei neverkė. Apie tai gal 
parašys dar gabesnis už mane 
raštininkas.

Toliau rodė maldininkus ke
liaujant į “Žemaičifi Kalvari
ją.” Tokis buvo parašas ant 
drobes ir taip aiškino gyvu 
žodžiu. Minia žmonių išva
žiuoja iš Kauno su kryžium, 
bažnytinėmis vėliavomis ir t. 
t. Atvyksta Vilniun, susitaiso 
procesija ir eina. Aplanko Au
šros Vartus, katedrą ir kitas 
svarbesnes vietas. Pagalinus 
eina į Verkus į Didžiąją Kal
variją ir apvaikščioja Kelius 
Kryžiaus. Tai ir “maldininkai 
į Žemaičių Kalvariją”. Jeigu 
jau patys reproduktoriai neži
no. kur yra Žemaičių Kalva
rija, o kur Verkai, tai geriau 
kitų pasiklausti, bet publikos 
nedera klaidinti. O gal tai ty
čiomis bedievių daroma.

Pastaromis dienomis du Lie
tuviu papildė saužmlystę: vie
nas guzu užsitroškino, kitas 
virvele pasikorė.

Ašara.

zapo parapijoj buvo puiku, 
tai gal to niekada dar, kaip 
stovi ta bažnytėlė, nebuvo.

Tarpe antro ir trečio sekma
dienio, musų bažnytėlėj buvo 
misijos, kurias suteikė Tėvas 
Pranciškus III Įstatymo.

Misijos su didžiausiomis 
pasekmėmis pavyko, nes tomis 
dienomis virš pusantro tūks
tančio žmonių priėmė Šv. Ko
muniją.

Per kiekvieną pamokslą ba
žnytėlė buvo pilnutėlė žmonių.

Tėvas Pranciškus, tai musų 
pačių klebonas gerb. kun. M. 
J. Frbonas.

Jis visuomet pasako rimtus, 
turiningus pamokslus, kad yra 
ko ir k'.ausyti. Bet duodamas 
misijas kur kas dar puikiau ir 
žingeidžiai! pasakojo. Net pa
rapijoms didžiai nustebino, 
kuomet užėmęs misijonieriaus 
vietą kalbėjo. Dauguma užša
lusių šv. tikėjime per tas mi
sijas atsivertė.

Išpažinčių klausyti pribuvo 
pagelbon gerb. kunigai iš apie- 
linkių: Pikutis, Abromaitis, 
Zubrickas ir Kazėnas.

Per tas misijas nors gavė
nios laikas, bet Velykinių išpa
žinčių dar neklausė.

Be to musų bažnyčioje da
bar, ypač gavėnios laiku, daž
nai būva iškilmingos pamaldos. 
Trečiadieniais ir penktadie
niais būva“KeliaiKryžiaus”, o 
sekmadieniais prie įstatyto Šv. 
Sakramento giedama “Bran
dus Verksmai.” Trečiadienių 
apeigose gieda jaunimo cho
ras, o penktadieniais ir sekma
dieniais dalysis keturiais mi- 
šrais balsais choras. Metai at
gal čm neturėjome tokio pui
kaus choro, bet J. V. Kovui 
u'žėmus vargoninko vietą, sut
verta didelis choras iš arti 70 
asmenų ir jau puikiai sugieda, 
didžiai pagražindamas bažn. 
apeigas. Choras jau taip gerai 
prasilavinęs, kad dabar gavė
nios laiku gieda be vargonų, 
bet yra ko paklausyti. Jo gies
mių apimtas žmogus jautiesi 
mintim arčiau Dievo. Keikia 
pastebėti ir tas, kad kas karts 
vis tenka išgirsti nauja giesmė 
arba meliodija. Tas rodo, kad 
chorvedys su choru nenuilstan
čiai dirba.

Parapijos reikalai labai ge
rame stovy. Ruošiamaststatyti 
naują bažnyčią.

Darbai musų mieste ir apie- 
linkėj nei ant kiek nepagerė
jo. Kodos, jaučiama, kad dar 
eina mažių. Fždarbius mažina.

Oras nepastovus. Visa Kovo 
mėnesį vieną dieną lija su an
tra ir griaustiniais, ant ryto
jaus pašąla ir snaigės lekioja 

Mėgstinio Draugas.

taučių ir Lietuvių bažnyčiose 
apsėjimą, tai, gal, kitaip kal- 

'bėtų. Svetimtaučių bažnyčiose 
galima pastebėti, kuip vuikinai 
su merginomis šnekasi per pa
maldas. Mat pas juos mada 
drauge sėdėti,
kramtyti, o klek jų matyti
skaitančių maldaknygę, ypač 
iš vyrų. Visai mažai. Pas Lie
tuvius tuo žvilgsniu daug ge
riau. Pas mus neskaito mal
daknyges tas, kuris nemoka 
skaityti. Bėrų katalikiškų dr- 
jų ir yra kiekvienoje Lietuvių 
parapijo.je jierpilnai.

P-as Patyręs rašinėja į 
“Draugą”, tai jį ir skaito. 
Del to visiems turėtų 
rekomenduoti kaipo vieną ge
riausių laikraščių Amerikoje.

Kas su “Draugu” susidrau
gauja tas tuojaus jį pamyli 
dėl to, kad “Drauge” tilpsta 
rimčiausi raštai ir naujausios 
žinios iš visur. O dabar dar 
priedas prie “Draugo” — 
“Laivas”, kur visas lapas pa
švęstas tikybos reikalams. To
dėl skaitytojai turėtų ‘‘Drau
gą” skleisti koplačiausia.

“Draugo” skaitytojas ir 
platintojas. A. J. P.

SKAITYTOJI! BALSAI.
Ar Tiesa?

VALDYBA DRAUGYSTĖS 
ŠV. ANTANO. 
Waukegan, IU.

Pirmininkas, A. J. Sutkus, 1317
So. Victory Str.

t Vice-Pirm., S. Keliotis, 1002 S. i 
net ir gumą, yįctorįa gtr Chicago.

Nut. Raštininkas, J. P. Bukan-'
tis, 1339 S. Victory Str.

Finansų Rast., B. Mačiulis, 
1329 S. Lincoln Str.

Kaperius, P. Kapturauskis, į 
1321 S. Victory Str.

Kasos Globėjai: i
1) P. Kasdalevičia, 1017 Eight( 

Str.
2) J. M. Loškis, 1329 S. Jack- 

son Str.
3) J. Naujokas, 1430 S. l’res- 

cott Str.
Knygius, P. Rumšą, 902 Eight 

Str.
Maršalkos, K. Stulginskis, 1320 

S. Victory Str., ir J. Šimulynas. 
1333 McAlister Avė.

Organo Užiurėtojas, K. Burba, 
141G S. Prescott str.

Vėlavos nešėjas, S. Urbonas, 
911 Eight Str.

Draugystė Šv. Antano, laiko sa
vo susirinkimus, kas pirmą ncdėl- 
dienj po 8-tai dienai kas mėnesį, 
pirmą vai. po pietą, Lietuvių sve
tainėje, prie 9-tos ir S. Lincoln 
gatvės, \Vaukegan, III.

Pranešimas Roselandietiam!
Šiuomi pranešame visiems Koselamliečiams 
kad šiandie

Ketverge, Kovo (Mareli) ,24, 1921

atidarome naują

Bučernę ir Grosernę
Pas mus viskas šviežia ir skanu. Patarnavimas 

greitas todėl kviečiame visus atsilankyto o už

tikriname kad busite užganėdinti.

Ant. Daraška ir Jonas Kancevičia
38 E. 107th St. Roseland, III.

AUKOS ŠV. KAZIMIERO 
VIENUOLYNUI.

(Surinktos A. a. kun. P. B. St 
rafino Scrantin’e, Pa.)

Davė $1.00: O. Juodaugiutė, O. 
Zukauskiutė, J. Baubkus, K. Ai- 
manavičius, P. Stulgys, J. Vendą- 
vičius, S. Barzdyla vičius, N. Šiau- 
lys, S. Stanislovaitis, V. Baranaus
kas, A. Bičkauskienė. K. Žiinan- 
tienė, J. Meškauskienė, M. Prup- 
dvikis, B. Syvokievečius, A. Žvirb
lienė, M. Va ’iras, M. Plauskienė, 
O. Bakfiienė, M. Babusicnė, A. Ša
tienė, M. Mackiavičienė, ,J. Žigia- 
vičienė, A. Galinienė, G. Urbonie
nė, M. Ruckienė, V. Rekštis, S. 
Baksienė, B. Stankevičienė, E. 
Lauzievienė, M. Jeronulienė. K 
Girdžiuniutė. M. Liaonienė. O. (>I<- 
sonaitienė, O. Andruliutė, J. Šal
ins, I). Karsokas. S. Razbickas. S. 
Vasėliauskas, M. Vargelis, L. Že
mulis, A. Petkevičius, K. Noreika, 
S. Karsokas. J. Poekevičius J. Moc 
kuvienė, V. Raudonis, M. Laura- 
šaitienė, J. Kvietkauskas, S. Sta- 
sevičius. M. Pupalaiškis, J. Vaitu- 
levieius, V. Marčiulaitis, L. Klima
vičius. J. Neseekas, O. Kupčiuniu
tė, M. Kupčiuniutė, S. Galinis, K. 
Daukšys, I’. šildąs, M. Stumbrienė, 
O. Vasiliauskienė, J. Jekenevičius, 
V. Levinskas. (). Šidlauskienė. J. 
Vouslavičius. I\. Gulbinas. E. Gu- 
diniutė, O. Pangonienė, J. Jekno- 
vičius, M. Šatas, A. Šidlauskas, O. 
Stauskienė, P. Bagdonas, A. Bal- 
činskas, M. Šilinienė, J. Paukštys. 
M. Rutkauskienė. V. Juras, A. 
Kaminskienė. A. Danieka, A. Je- 
nusaitienė, G. Morlmlavičienė, G 
Niaeeskienė, M, Krutulienė. M. 
Midrulienė, M. Lauiuskicnė, M. 

*Mikutienė. .M. Vasiliauskienė, K. 
dokubienė. F. Buezieftė, M. Diliu- 
blauskienė, M. Aleksandravičienė, 
d. Gvazdauskienė. (Daugiau bus)

TĖMYKITE
Kensingtono Lietuviai ga 

lite gauti nusipirkti “Drau
gą” dienraštį pas p.

IG. TYŠKEVIČIĄ
314 E. Kensington Avė. ,

Ant pardavimo namas, 2 flatų, 2 
furnaces, aržuolinio medžio vidus, 
kningoms šėpos, buffet, guzas, elek
tra, telefonas ir viskas sulyg vėliau
sių įtaisų randasi 2641 W. 69 St. 
Kaina. $7 800.00. Atsišaukite pas sa
vininką

6617 S. Artcsiau Avė.

FARMOS
Lietuvių kolonijoj, kurie norite 

pirkti I KK, aš Jums galių parodyti 
kurie parsiduoda ir kur savininkas 
gyvena, tai jeigu jus norite pirkti 
nuo savininko bet ne nuo to kuris Iš 
to gyvena. Rašyk man koki didumo 
ir brangumo nori pirkti aš jums su 
mielu noru duosiu paturima netik 
pirkime bet ir kaip nusipirkus Ūki
ninkauti mano adresas:

Joseph P. Geribe 

Box 142 Scottville, Mich.

Pamėginkite naujo,

Ėy-ffleis
Su uireglitraotu vaisbaienklla Sav. V*lit 

Pit«utu Biure.

Nanjamo mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmufian- 

ėios ypatybės Siame vaiste įdėtos, 
su priemaiša priimniai švelnaus 
kvepalo.

Rtiffles yra labai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas — begaliniai 
puikus plauku autaisytojas, kuris 

patiks kad 
ir gaėniau- 
siai ypatai.

DU B0IS, PA.

Laimingos dienos.

Būvamoje visuomet smages
nis įnikus, liet kuip Šįmet ga
vėnioje mus, Lieluvių, šv. Juo-

Keletas sjtsaičių atgal
“Draugo" priede “Laive”
Skaitytojų Balsuose tilpo 
straipsnis, po kuriuo pusirušo 
Patyręs. Aš su Patyrusio nuo 
Ulone nesutinku. Tą pat teko 
išgir.-li ir iš kilų “Draugo" 
skaitytojui. Patyręs sakosi esąs

lio už Lietuvos su sostine Vii- ’ visus ge-
lik vietinių tuulų atstovais,'nj||mi „..priklausomybę 
bd ir iižiijurio sv<‘ciuis. Į Baltgudžių prisidėjimą

Malonu taip pat almiuimą prie bendrojo darbo ir nuims 
paliko Li t m inose Baltgudžių į Vilniaiis pripažinimų, mes su 
pn^veikijiiiiias. Kini. Stunkevi-'džiaugsmu sveikiname kaipo
čiiis s\eikiii'lauias tisų orga tvirtą pamatą draugiškam tų 

dviejų tuntų sugyvenimui ir

rus pavyzdžio- matąs tik pas 
svetimtaučius ir išiodinėja jų 
mabliiigjimą, dr-ju genimą 
ir visą eilę gerų daigių.

Ta - gal ir 1 i<*sa, kad Pat v- 
i ilsiam teko gyventi itin-' 
žoj kolonijoj. Mažos kolonijos Jtluų hito kriiiiliivn.'lik 's jų 

neturi, nri-iu k nium-. micni 
ir piningu-, o mes pii'-li.i'-luii 
Jutus vieni' dėl isnii-giiiimo.

Paltu npniukauri.
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ralcfonas Armitnge 9770
MARYAN S. ROZYCKI

MI Z,YltOS DIREKTOIUI S 
Mokytojus Plano, Teorijos Ir

Kompozicijos 
2021 N. U’estrra Avė.

Clllcugo. III.

iiizuotų Biiltgmlžių vardu pa 
reiškė Lietuviams Baltgudžių' linkime iŠ savu pusės kuo grei “žmonės mnndagemii ir likėjium 
norą Ir nusistatymą ateityje iŠ čiausio i\ykiuinio ir Bullginli Jvirtcsin.
vien darbuotis šalies inųiri- jus nepriklausomybės. ] liet jeigu p. I’a-tyręs ištiriu
klaiisoinvbci ir iškėlė t\irla \a (“\ dilinus Baisas") dideliuo r miesluose sudiiy
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I VISUOMET TURĖK OMENĮJE |
= Kad inusų nauja krautuvė pripildyta puikiausių = 
£ auksiniu ir deimantinių' žiedų, auksinių ir paauksuotų = 
S laikrodėlių, laikrodžių, lenciugelių, karolių g 
E ką tik gautą iš Vokietijos ir šiaip auksinių papuošalų, g 

Turime gramafonų rekordų, rožančių, a 
kryželių ir kitų religijinių dalykų, ta- 3 
vorų užtikriname prekę prieinama. H

J. WENCKUS !
' Laikrodininkas E

3327 So. Halsted St. Chicago, III. s
HIIIIIIKlIlIlIlIlIllIlHflIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHlllllllllllllllllllllllfT

Saugok akiy regėjimą

Kada kankinies dėl galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sti
listą. skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tat reiškia, jos pri
valote kreipties į manę klausti 
patarimo dėl jūsų akių; mano 
20 metų patyrimas suteiks 
jums geriaus) patarnavimą dėl 
Akių, Ausų, Nosies Ir Gerklės 
Ligos gydoma specljallsto,

W. F. MONCJRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA,
AKIU SPECIJ AUSTAS 

1801 S. Ashland Avė., Chicago. 
kfertė IStos gatvės: 3-čtos lubos

Kambarls 14-15-16-17 
Viršui PLATT'S apttekos

Tėmykito mano parašą. 
Valandos: Nuo 10 ryto iki V 
vak. Nedėliomls nuo 9 ryto Iki 
12 d. j

DR. S. NAIKELIS
LJETCVT8

GYDYTOJAS IR CHIRURGAM
\ Ofisas *r Gyvenimo vista 
8252 South Ualstcd Street 

Ant virtaiis Fnivontal Rtnte V.aak 
Valandos uuo 10 iki 12 ryte; nuo 
2 iki 4 po p etų; nuo 7 Iki s vak. 

Nedėliomls uuo 16 iki .. 
Telrf<»nfk*. V>ir»Im IMI

K-

Tel. Yards 6000 lilvd. S448
Dr. V. A. ŠIMKUS 

Lietu via Gydytojas, Chirurgas tr 
Akušcrns.

8303 8. Halsted St. Chicago.
Valandos: 10—12 iš ryto 1—3 ir
8—8 vakar* Ned. 18—11 iš ryto.

SS-

X-

| Tel. ltandolpb 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS 
Ofisas vidumlestyj

ASSOCIAT1ON ItLDG.
19 So. I.n Šalie St.

Į Valandos: 9 ryto Iki 5 po pietų 
I’anedėllnis iki 8 vakare 
Nedėlioinis ofisas uždarytas

Tel. Canal 257 Vak. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietu'’’’'’ et—d—Tr

Uitu Uigfckd 
1821 So. Halsted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryto: 1 Iki « 
po plet. 6 Iki 9 vakare.

PnnJpvnrd 9199 c

Oft. U. KASPUTIS
DENTISTAS 

3331 South Ualstcd Str. <3
Valandos: 9—12 A. M. 3

1—5; 7—8 P. M. J

K-
J. P. WAITCHEES 

Lawyer
LIETUVIS ADVOKATAS 

Vakarais: 4569 S. Ashland Avė.]
Tel. Tardą 1053 

Dien Kuom 518—I5B N. Calrk St.
Tel. Ilandolph 3507

•jTel. Canal 6222
S DR. C. K. CHERRYS S
* LIETUVIS DENTISTAS 2 
^'<2201 Weat 22-1).: & So. Lcnvltt

Chiiago $
^Valandos: 9:30 A. M. to 12 N.°f 

'4 1:00 P. M. to 8:00 P. M. 3
jf1

K—

DR. A. L. YDŠKA
1900 S. Halsted Stę.

Tel. t aoHl 2118
Valandos: 10 ryto Iki 

! Gyvenimas:

t
x vakare I 

I

Tel

R«

Dr. M. T. STRIKOL’IS !

2811 \V. O.ird Str.
Prospect 3466.

■ Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 3
■ I’caplcs Teatru Name ■
■|«I6 U . 47ih Str. . T<1. Ikiul. lito"

“Valandos 6 Iki 8 vak. Ncdėl 10 
■Iki 12 ryte. _
8 Ucs. 2914 W. 43rd Street I
w Nuo ryto iki plet.
Jj I i i. .Mchiiih y 2(J3

I
I
I

mini liiiiiiiiiiiniiiiiiiii iimiiiiiiiiiiiiiiiN
lies. 1130 Independence lilvd. 

Telefonas Von llurni 294

DR. A. A. ROTH,
Runis Gydytojas rl Chirurgas

sįm cijuli-tii- Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų , (ironiškų Ilgų

2 Iki š po pelų: nuo 7 iki 8:30B j ?'V '-H'J'S L''« |•||^5,,.O 
Ivakaie. N’cd. Įlomi. 10 kll I S *?!’ i ‘
B Tel,-funas lin-ael 2880 ■ -‘-M **• >«*“-trsl St.. Uhk:

% ■' Telefonas Dmvcr 969?
ŠIINIIIHIllilIlIlIlIlIilIlIlIlIlIlI’IIIIIIIIIIIIH

S DR. CHARLES SE6AL;
J I’crkėlv »raui ofisą |h» tunu H
E

'f**n *1 Č' m.vadTČ" “l i*^^29 So. Ashland Aveniu! ; Dr. I. E. MAKARAS i n s„, S
Ll. luvv. Gydytojas Ir ( liinirgiu Į PltZlnV^, MOTERŲ l.-VVIti. LIGI g

i į Ofisas 161)611 So. Miclilgiiii Avė., I 
Vai. JO ik*. 12 ryte: 2 Iki 4 po į 

plot, 6:30 Iki 8:30 vakaro 
IteHldcnciJa: IU538 l’crry Avė.

Tel. Pullmon 842

B Valando.nuo 10 Iki 12 Išryto; nu< |

1

y, —z.—, - , -S-—ns
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4 DRAUGAS Trečiadienis, Kovas 23, ]92l

CHICAGOJE.
IŠ CHICAGOS LIETUVIU 

KOLONIJŲ.
liui \ iilli'lti UUlitie

GAL BUS IŠVENGTA 
STREIKO SKERDYKLOSE,
8 VALANDOS SU MAŽESNE 

UŽMOKESNIMI?

d. suvažiuoti Ciccron, III. ir 
žiūrėti, ar nebus galima suda
ryti ilvieju “busehall tymų”, 
kurie galėtų pasirodyti L. Vv 
ciu Chicagos apskričio išva
žiavime Liepos 4 d.

Susi r i likimui! su važiavo apie 
30 atstovu. Sekantį susirinki 
mą laikys Bnl. 17 t!., Dievo

Kaip atrodytu pasaulis, jei- Apveizi los pa r. svet. Rep. 
gu neturėtų mokyklų? Žmonija

REMKIME ŠV. KAZIMIERO 
VIENUOLYNĄ.

(Akadeinijos auklėtinės 
sus.)

bai

Dili. 2 lĮitUIIIIIHUIlihHJlinHIlIlHllltMJiiJHhhIjlIUItlIIlIlIimilllltlIlII lMlimilIlIimmmilIliitihililIliėHi.IflIilIliilUlllllllllittlilUIIĮ

i ARTINASI INFLUENZOS 
, EPIDEMIJA.

Perspėjami Chicagos gyvento
jai.

| Chicagos sveikumo komisi- 
ijonierius Dr. Robertson skcl

Regis, visuomet bus paliktas L
arbitras ‘ -iigryet,. „1u„,,,zi,

■■-■niciiiijos iiciomos. l'ml žino- 
s turi iškalint apsidrausti. 
I91S metais ta epidemija, 

Darbo sekretorius kuomet visu savo

Washington, Kovo 22. —
Šiandie kabinetas turėjo susi-
nnkimą. Darbo sekretorius kuoiiici visu savo stiprumu 
Davis skerdyklų darbininkų j buvo palietusi miestą, fiakir- 
su kompanijomis pakilusių gin to 4.9!,.5 žmtųies.
čų klausimą išnaujo buvo in- 
drtvęs aptarti kabinetui.

Šįmet ji turi sugrvžti ket
virtuoju kartu. Bet tai Imsian-

Kokios iš to pasekmės, nie- ti kelis kartus silpnesnė už
ko nežinoma, 
rius eidamas

Darbo sekreto- 
abineto susirin

buvusią 1918, 191!) i,- 1920 me 
tais.

-Medi kaikinum optimistiniai pareiškė. -Medikai susekė, kad influ- 
kad jis iš Baltųjų Namų pa r- į‘-'ii zos epidemija pasiunčia pa
nešios “ o'fjc/i o ziniii ” Bet iis eilini keturis iru.liic I,- ...........:Tiesiąs ”gražių žinių. liet ji 
nepasakė, kas tos per žinios.

Visokie spėjimai.

Spėjama, kad sutaikinti abi 
pusi imamasi kelių pienų.

Pagal vieno pieno norima 
padaryti, kad darbininkai su
tiktų su mažesne užmokesni- 
mi be padauginimo darbo va
landų.

Kitas pienas esąs paskirti 
nuolatinį skerdykloms federa- 
iį arbitrą, kurs visais laikais 
tvarkytu užmokėsiu ir darbo 
sąlygas.

Bet tie pienai yra daugiau 
niekas, kaip tik spėjimai. Nes 
nieko konkretinio neimtarta.

Privatinės konferencijos.i
Vakar vakare ir šiandie iš

ryto Darbo sekretorius Davis 
turėjo privatines konferenci-į 

jas atskiriai su kompanijų ir 
atskiriai su darbininkų atsto
vais.

Paskui turėta bendra pri
vatinė konferencija.

ceturis metus ir prngai 
sta ti isdešiujėini metų. Pas
kui ji ir vėl apsireiškia ir vėl 
siaučia keturis metus.

Šįmet, čia infliieįizai tad bai
giasi terminas. Ir pagal moks- 
linTnkų, epidemija jau/negryž 
JK*r 30 metų.

Dr. Robertson nepripažįsta 
stipriai tų apskaitliavimų. Tik 
sako, kad jei žinovai tm*i kiek 
tiesos, tai Cbicagon epidemi
ja paskutiniu kartu turės su- 
g ryžti
15 d.

(Jai

spnet apie Balandžio

• r yra daug lietame

be civilizacijos, be 'apšvietus 
vergautų kokiems nors po
liams. Pasaulis išt vi r k t ų.

( Iii,'ilgoje kiekviena tauta, 
pirmiausia,dalinasi į parapija-- 
ir svarbiausią darbą prade
da statydama bažnyčią ir mo
kyklą.

Lietuviai nepasilieka užpa
kaly. Kiekvienoj beveik mus 
parapijoj yra pradinė mokyk
la po priežiura gerb. seserų 
Kazitmieriėčiu ir Nazariečių.

Lietuviai gali - didžiuoties, 
kad Amerikoje randasi grynas 
lietuviškas Šv. Kazimiero Vie-I p

inuolyna*. Seserys ne tik pri- 
j rengia mergaites į dvasišką 
luomą, bet kartu darbuojas 
auklėdamos musų gentkartę. 
Labai didelis yra jų pasišven
timas brangiai tėvynei.

Šv. Kazimiero Vienuolynas 
stovi labai puikioj, parankioj 
vietoj. Ten yra švarus, grynas 
oras, nes netoli .Maripietto par
ko. Vasarai atėjus medžiai 
pradeda sprogti, žolyhni ža
liuoti, kvėpavimas lengvėja, 
lig tartum naujai gamta atgi-

DIEVO APVEIZDOS PA
RAPIJA.

Kovo 21) d. Dievo Apvaizdos 
parnp. svet. Šv. Kazimiero 
vienuolyno auklėtinės vaidino 
“Patriciją”. Publikos buvo 
daug. R,ep.

CICERO, ILL.

S. L. R. K. A. Prakalbos.
Kovo 20 d. S. L. R. K. A. 

48 turėjo prakalbas Šv. Anta
no parnp. svetainėje. Kalbėjo 
p. V. Stulpinas apie Susiv. 
Liet. Rymo Katalikų Am. nau
dą. Taip-pat kalbėjo ir vietinis 
Melionas, kini. II. J. Vaičiūnas, 
toje pačioje temoje. Vakarą 
vedė ]). Aleks. Zakaras.

Žmonių atsilankė vidutiniš
kai. įsirašė keli nauji nariai.

Ant galo p. Stulpinas kalbė
jo dar apie Liet. Prekybos B- 
ve. Žmonės užsirašė šėru.

Vyčių vakaras.

sos. Nes, šiais laikais Cliica-J-,a žmogaus širdį traukia, 
goję daug žmonių suscr"a ' V|b<»ja atsilankyti į vienuolyną
plaučių liga.

Anot Dr. Robertsono, Cbi- 
cago šįmet gerai pasirengusi 
Mitikti tą nelabąją viešnią, jei 
.ji pasirodytų.

Aliestas turi atsargoje ge 
rai išlavintų (J.SlM, moterų 
slaugotojų.
Balandžio pradžioje visos slau 

gotojos bus sukviestos susirin- 
kinam Auditorium teatre*

Darbo sekretorius surinko
reikalingų faktų iš abiejų pu- NEPAMIRŠKITE NUSISTA 
šių ir tuo

ir gėrėtis grožybe.
Jau beveik užbaigta statyti

antra pusė vienuolyno. Da
bar iš lauko ir iš vidaus labai 
puikiai atrodo. Žinoma, skola 
gana didelė, vienos seserys ne
įstengs išmokėti. Lietuviams 
reikėtų daugiau atkreipti <|o- 
hlos, rupinties. idant seserims 
palengvinus tą sunkią naštą, 
nes joms užtenka darbo auk
lėjant jaunuomenę.

kabinėtinusineši 
susi rink i man.

Vakar buvo prasidėjusios 
tarybos, kuriose dalyvavo ir 
sekretorių lloover ir \Vallace.

Šiandie, jiedu klausiamu a- 
pie konferencijos padėtį, atsi
sakė duoti kokių nors paaiški
nimu.

TYTI LAIKRODŽIŲ.
*• N

Naktį prieš Velykas Cliiea- 
goje prasidės, taip vadinamas, 
taupymas dienos šviesos. Chi
cagos laikrodžiai bus liūsta 
lyti viena valanda paskiau.

Taigi kuomet Velykų rytą 
pagal šiandieniniu laikrodžių 
Ims, sakysime, šešta valanda, 
tad pagal naujo bus dar pen
kta valanda.

Taip nustatyti laikrodžiai 
bus per vasarą ir ligi Spalių 

Jlias pradėjo nauja valstijos p’9 d. I’askui išnaujo bus pas- 
viešosios naudos reikalų ko- tumti viena valanda pirmyn, 
misija.

Pramatoma.

VEIKIA VIEŠOSIOS NAU
DOS REIKALŲ KOMI 

SIJA.

Cbicagojc pagaliau posė-

kad komisija
Dienos šviesos taupymą Cin

ingoje perniai pripažino rei-
imsis svarstyti, kokiuo būdu * kalingu patys piliečiai balsa- 
palengviiiti žmonėms įvairių 
kompanijų pa tania vimuose.

Taigi, be kitko, Ims apta
riami reikalai gazo ir gatve- 
karių kompanijų. Daugelis 
niinmoniauja, kad kompanijos 
savo patarnavimų jau neturė
tų šiandie tiek daug brangin
ti, kaip yra buvę karo metu.

VIHII1.

Praeitą parą Cbicagojc 
vogta 10 automobiliu.

pa

Cliicagos policijos 52 leite
nantai laiko kvotimus į kapi
tonų

IŠ BRIDGEPORTO.

Kovo 
rap. sali

icijos

17 d. Šv. Jurgio pa- 
je A. J., R. K. Lede-, Z1
5 sk. i rengė' agitatv-

naujas Sumanymas.
Chicagos municipalinis tei 

sėjas Neu'comer pagmiiiino bi- 
lių naujam valstijos įstaty
mui. Dilius išvežtas Spring- 
fieldan ir ten bus liniuotas 
valstijos senatui. .

Ties 8 gnlve iš ežero M i 
eliigan išimtas nežinomo, apie 
55 metų amžinus, žmogaus la
vonas.

TURI GERAS AKIS.

Miami. Fla.. Kovo 23.
■ Buvęs kelis kurtus kandidatu sios 

Tuo biliumi norima visose'į Kuv. Valstijų prezidentus n

v s prakalbas. Nors nedaug 
žn onių atsilankė, bet linksma, 
kad Bridgeporto darosi veiki
me vienybė, ypatingai tarpe 
gerb. klebono ir kitų draugijų 
veikėjų. Senai jau to buvo pa
geidaujama. Nors ne visi už
prašytieji kalbėtojai pribuvo, 
bet žmonės patenkinti buvo 
tais, kurie atvyko.

Prakalbat- atidarė' kleb. .M. 
L. Krušas ir paaiškino apie 
Pederaciją. Paskui perstatė' 
kalbėti gerb. kini. Ig. Alhavi- 
ėių, kurio prakalba buvo bega
lo graži ir turininga. Ant galo 
vėl kalbėjo gerb. klebonas ir 
ragino katalikiškas draugijas 
dėties prie Federacijos, kat
ros dar nepriguli. Sakė, kad 
Bridgeporto kolonija yra se
niausia ir didžiausia, todėl 
pirmas uždavinys išauklėti 
stipriausi Fed. skyrių. Bridge- 
fHirtns turi užimti pirmąją 
vietą. Yra vilties, kad tas ga
li įvykti, kadangi daug para
mos tikimės iš gerb. vietinių 
dvasiškių. Musų draugijos pa
matys, kaip toli laivo mislvdu- 

A. B.

Kovo 20 d. L. Vyčių 14 kuo
pa įrengė vakarų ŠZ.Kazimiero 
Vienuolyno naudai. L. Vyčių 4 
kuopa vaidino “Gadynės Žaiz
dos.”

Vakaro vedėjumi buvo p. J. 
Mockus.

Vaidinime dalyvavo:
• Turinis, pasiturintis bevai
kis našlys — J. Grišius, Timo
tiejus, jo tarnas S. Šimulis, 
Mykolas Luobis, Turinio to
limas giminaitis — S. Matas, 
Kaminskas, Notarijušas — K. 
Rimkus, Nastė, tarnaitė — M. 
Balsienė, Veronė, apysenė mo
teris — A. Benaitė, Antanas, 
jos sunūs — B. B., Anuprai, 
įnamis — V. Stankus, .Jeroni
mas Lukošius, Nastės tėvas — 
J. Balsis, Rezisioriavo — J. 
Balsis, Sufleravo — A. Ala- 
bunlaitė.

Vaidinimas gerai išėjo. Kai- 
kurie tikrai puikiai vaidino. 
L. Vyčių 14 kuopa dėkinga 
Diayo Apveizdos pa r. vyčiams 
už atvažiavimą ir atvaidinimą 
to veikalo.

Publikos buvo nemažai.
Pr.

M

DR. G, M. 6LASER
Praktlkaoja 9* metai 

OMmm 814* 8o. Morgan Ht. 
KrrtA 89-ro Rt., Oblcago. III

8PECIJ AUSTAS 
Motarlfikų, Vyrlfikų, taipgi chro

niški) ilgų.
OFISO V ALANUOS: Nuo 18 ryto 
Iki S po pietų, nuo I Iki t ralan 
<lą vakar*.
Nedėltomle nno S Iki 1 po pl*t

Telefoną* Tarda MT 
----------------------- ------- —

V. W. RUTKAUSKAS Į

valstijos viešose mokyklose 
įvesti pi i verstinai pamokas a- 
merikoniiiio patrijotizmo.

demokratų partijos ir paskiau 
šia valstybės sekretoriu, VYi- 
lliaiu Jcnnitigs Brvan, buvo

VYČIŲ ATLETŲ SUSI 
RINKIMAS.

ADVOKATAS I
OIIma Dldmleatyt: I

29 South La Šalie Street !
Kambarin 8*4 g

| Telefonaa: Central K■----------------- J
5 Vakarais, 812 W. 33rd St jg Telefonas: Tardė J

Greičiausiai Suteiksite Pagelbą 
Saviems Lietuvoje.

Z

SIŲSDAMI P1N K JI S per Lit įmaniau Sales Corporation (Lietuvių Prekybos 
Bendrovę). Prie Lietuvos atstatymo ir jo< piliečių būvio pagerinimo gali prisidėti 
Amerikos Lietuviai, siųsdami pinigų savo giminėms ir pažįstamiems. Per Lietuvių 
Prekybos Bendrovę 192(1 metais Ameriki/čiai pasiuntė saviems Lietuvon suvirš 
(25,OO(),OO()) dvidešimt penkis milijonus auksinų.

Šiais metais šį Bendrovę pasiunčia Lietuvon kas mėnesis su viršum po pen- 
. . t..

kis milijonus (5,000,000) auksinu. 'Pas lųidija kad daugumas Amerikiečių jau su
prato kas geriausia patarnauja persimdime pinigu Lietuvon.

Norėdamas pinigu į Lietuvą pasiimti, siųskite per Lietuvių Prekyboj Bendro

ve, nes piginu ir jaugiau nei viena kita agentūra pinigu į Lietuva neišsiųs. Persi
tikrinimui galite pabandyti ]»er mus pasiųsti pinigų Lietuvon.

Lietuvių Prekybos Bendrovė parduoda laivakortės ant visu laivų linijų važiuo
jantiems į Lietuva ir norintiems persitraukti giminės iš Lietuvos. \

Važiuodami Lietuvon nesivežkite savo pinigus su savim. Kelionėje visoko gali 
atsitikti. Jšisipirkite musų Bendrovėje perlaida (drpfta) ant tokios sumos kokios
norite ir parvažiavę 
Kaimo Batikos.

Lietuvon, pinigus tuojau gausite be jokiu trukilyniH iš musų

Norėdami savo pinigus iš Amerikos į Lietuva'perkelti, tai giuiąusia ir saugiau
sia Lietuvoje įstaiga Jilsu pinigams Lietuvių Prekybos Bendrovės Bunka Kaune.

Jei- nori gauti gera pelną už savo pinigus tai pirk Lietuviui Prekybos Bendro

vės šėru, kurie dabar parsiduoda po $7.99 vienas.

Siųsdami pinigus, pirkdami laivakortės ir norė<!r ii gauti daugiau žinių apie 

musų Bendrovė kreipkitės šiuo adresu:
I

L1THUANIAN SALES CORPORATION
414 BR0ADWAY, BOSTON 27, MASS.

= Chicagos apielinkės Lietuviai kreipkitės 

= j musų skyrių šiuo adresu:

Ę LITHUANIAN SALES CORP.,

= 3249 Halsted St. Chicago. Tel. Yards 6062

Wilkes-Barre. Pa. apielinkes Lietuviai | 

kreipkitės į musų skyrių šiuo adresu: =

LITHUANIAN SALES CORP., =

300 Savoj Theatre Bldg., Wilkes Barre, Pa. |

iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimtiiiimiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiriiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiii

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street ;

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5039

Valandos: — S iki 11 18 ryto:
5 po pietų iki 8 vak. Nedalio
mis nuo 5 Iki 8 vai. vakare

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
42 broadway NtW YORK N Y

TIEKI Kelionė ftc Persėdimo IS NEAV YORKO Per LIBAVA Arba 
HAMBURG,} — EITKŪNUS

| LIETUVA
Laivai Išplaukia Kas 14 d. Itldcli dvieju srhilni paėto laivai Išplaukia: 
S. S. “POLONIA" Kovo 10 * "EKTONIA" Bal. 27.

S. K. “LITUANIA” Aprll 13 * 'POLONI V' Gegužio 13
Visi laivai turi pulkus kambarius ireėlos kliasos keleiviams 

Kreipkitės prie musu agenti) jusi) miesto nrba pas 
R. KEMPE, Gotjcrul W<’stom Passenger Agent 

120 Nortti La Salio Rt., Chicago, Illinois,

Carter’s Litile Liver Pilis
Anot bitinus autoriaus, kuo-'čia paklaustas, ar jis manąs Kovo 29 d. L. Vyčių Cbica- 

niet mokyklose priverstinai i 1924 metais Imt kandidatu įįgos Apskričio Atletų skyrius 
bus mokomi vaikai patrijotiz prezidentus.' i laikė mėnesinį susirinkimų Ne-
mo, tuomet šalyje prngaiš’m Atsakė, negalįs pasakyti, j kulto Prus. Panelės Švenč. par. 
vioskie raudonieji arba radi Bet jei jum pasitaikytų Imt svet., kuriame apkalbėta vaka 
kaliai gaivalai ir visoks žino- kandidatu, sakė jis, laimėtų ras rengiamas Bnl. 23 d. Dievo 
nių nepasitenkinimas dabarti-, l inkimus. Nes moterys, girdi, Apveizdos |>ar. svet. Bus vnka 
■ne valdymo forma. x jį paremtų sav4 balsais. rienė su šokiais.

VALENTINE DREHMAKINO 
COEI.EliES 

[B2II5 H. IlnluKMl. 24(17 W. Ma<llaon,{ 
iS50 N. Well« 8t.

1.17 Mokyklos .lunyt. Valstijose.
Moko Hluvlmo, I'attprni) Klrpl-J 

Lno, UcaignlhR bizniui Ir narnama.) 
[Virins (liiodinnos dykai. Dlplniunl 
[Mokslas lengvais atmokAjInnilsJ 
bKlesos dienomis ir vakaran l’a- 
(relkalauklt knygėlta.

Tel. Se*l«y lfi*3
RARA PATEK, plrmlnlnkA.t

arti 47-tua OatvAa
Tel. Drovar 7049

Dr. C. Z. Vezellis
LIETI VIS DENTI8TA8 

4718 HO. ASHLANB AVKKITK 
(Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak 

Seredomls nuo 4 lig » eaknre

S. D. LACHAWICZ
LIETI VYH GKAHOKIUR

I
 Patarnauju laidotuvėse koplglausla Ral 
kale maldtlu aleltsuktl, o mano darbu 
bueitai utranėdlntl

8814 W. aSrd PI. Chicago, III 
Tel. Ganai 81M

Negali Būti Links
mas Kuomet Vi 
duriai Nedirba
Maža l’lgulka
Mažius Bosas

Maža Kaina

ftnvnjne lietlirlnlls Gėlėti,*a 
yru pi ietuetliiil Ubflžkuetų 
veidų.

Vaistas Kuris 
Reikalingas Visiems
Tikras turi paalraftyma.

'pARTER’S IRON PILLS
.fums pagelbės, pamėginkite C




