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B E S Maskvoj Liejasi Kraujas 
Smirna T. Sąjungos Kontrolėje 
TRUMPOJ ATEITY REZIGNUOS LLOYD 6E0RGE? 

SIUNČIA AMERIKAI KTJO-
GERIAUSIUS VELI

JIMUS. 

Daug pinigų sunaudota pro-
Ą pagandai. 

ROMA, kovo 2. — Vasario 
28 dieną rytą. Bostono kardi
nolas O'ConneH buvo pas Šven 
tąjį Tėvą, audiencijoje. 

"Visi Amerikos kardinolai 
ateity dalyvaus kardinolų kon-
klavėje," pasakė popežius kar 
dinolui. 

"Ateityje neprisieis.eiti tuš
čiose lenktynėsna 5,000 mai
l ių / ' kalbėjo popežius, "kad 
suspėti konklavėn Romoje. S. 
Valstijos yra didžiai svarbi 
šalis, kad butų galima ją ap
le i s i tokiuose atsitikimuose. 
Aš pasidarbuosiu, kad tai ,visa 
neatsikartotų, kas įvyko su 
buvusiąja konklave." 

KUOGERUUSIŲ VELI
JIMŲ. 

KAIP AIRIAI SUVARTOJO 
GAUTUS PINIGUS. 

AIRIJOS ARMIJA PAKLUSNI PROVIZIONALIAM 
PREZIDENTUI. 

KRUVINOS RIAUŠĖS 
MASKVOJE. 

/ COPENHAGEN, kovo 2.— 
Iš Gelskrgforso, Suomijos so
stinės, pranešta, kad Maskvo
je pakilo dideliausės riaušės, 
atkreiptos prieš bolševikų 
valdžia. 

žodis visais laikais buvo bran
ginamas. 

Šiandie parlamente jo inta
ką sumažėjo jau tiek, kad 
jam prisieina savo vietą už
leisti kitam. 

Be kitako, laikraščiai iške
lia aikštėn intrigas, atkreip
tas prieš premierą Lloyd Ge
orge. Tų intrigų tikslas — Tos riaušės, tai įžanga į di

desnės rūšies sukilimus, iš ku- kuoveikiau jį iškelti iš pre-
rių paskui išsivysto revoliu
cija. ; 

mierystės. 
Bet kai-kurie * laikraščiai 

"O, kaip tai stebėtiną i a U I , o n o j i a r m i j a p r a d c , j o gu_ 
jųs turite/ kalbėjo toliaus po- km[us ^ e v i s t i n i a i m a l § i n . 

Depešo je paž\Tiiima, kad pareiškia, kad iškėlus premie-
Maskvos gatvėse pasiliejo | r a t loyd George valstybė ir 
daug žmonių kraujo, kuomet!

 t s f u t a apturėtų didelius nuos
tolius. Nes Anglija nerastų 

DUBLINAS, kovo 2. — Ai
rių parlamente finansų mini-
steris Michael Collins skaitė 
raportą apie sinn-feinerių pa
jamas ir išlaidas 1921 me 

Į tais. 
(Tais metais sinn-f einerių 

valdžia turėjo^ $1,437,516 pa
jamų. Iš šių. $1^89,086 gau
ta iš Suv. Valstija 

v 

' Išlaidų butą $1,119,453. Iš 
to $618,673 išlaido apsaugos 
minreteris. Paskui didelės 
sumos išleista propagandai 
visuose didesniuose Europos 
ir Amerikos miestuose. 

Paskui seka naminiai rei
kalai, ūkis ir tt. 

Bet apart to visa airių val
džia Suv. Yalstijų bankose tu
ri depozituota suvirs pustre
čio miliono dolerių. 

VALDŽIA PRIEŠ IŠNAU
DOTOJUS. 

. WASpiNGTON, kovo 2.— 
Artimiausiomis dienomis Tei
singumo departamentas pa
kels kovą prieš visuomenės 
išnaudotojus, kaip tai maisto, 
avalinių, drabužių ir kt. pirk

l i u s , kurie aukštomis kaino
mis plėšia visuomenę. 

Tai bus dorinė kova. Val
džia paduos spaudon, kiek tu 
produktų ir prekių atsieina 
pagaminimas. Dėlto žmonės 
žinos, kaip daug jie yra 
skriaudžiami. 

I 
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pežius. "Ten bažnyčia laisva, 
tikrai laisva, kaip niekur ki
tur. Tenai vyriausybe gerbia 
religiją. Del to vyriausybė tu
ri teisę prie to visa, ką reli
gija gali duoti. Tai žmoniško
ji mainyba. 

"Taipat žinau, kaip tai sun
kiai kunigija darbuojasi Arne- j 
rikoje. Tame ir yra svarbiau
sioji priežastis, delko žmonės • 
ten kunigiją gerbia ir myli.". 

Kardinolas O'ConneH pasą- \ 
kojo šventajam Tėvui apie ka
talikų su protestantais santi-j 
kius Amerikoje, kaip abiejų' 
tų tikėjimų žmonės kooperuoja i 
socialiame ir ekonominiame j 
gyvenime. * 

rr _J- i ~n%~mAi* \roA Rvtu reikalai. Kardinolas pažymėjo, kad 
nėra^ nesutikimų tarpe abiejų 
tikėjimų žmonių. Ir visokTge-
rieji darbai visuomet atlieka
mi bendromis jėgomis. 

TURI GYVENTI BRO 
LffšKAI. 

ti. 
Eiaušės pakilo prasidėjus 

streikui ant geležinkelių. 

NORIMA SULAIKYTI-
GRAIKŲ-TURKŲ KARĄ. 

sau tokio tinkamo premiero, 
ypač šiais sunkiaisiais laikais. 

AIRIŲ ARMIJA BUS PAK
LUSNI. 

DUBLINAS, kovo 2. — 
Siiin-feinerių parlamentas tu* 

PARYŽIUS, ko v. 2. —Pra- ri sesiją. Sesijos pradžioje 
ncijos premieras Poincare,' mėgino parlamentą apvaldyti 
Anglijos užsienių reikalų se-
kretoriusv Curzon, taipat Ita
lijos užsienių ministeris Sha-
nzer, trumpoj ateity čia turės 
konferenciją. Jie aptars, ko
kiu būdu sulaikyti Turkijoje 
turkų-graikų kampaniją atei
nantį pavasarį. Paskui Tkis 
aptariami ir kiti artimųjų 

GRAŽUS ŽADĖJIMAS. 

DIDELĖS NEW YORKO 
IŠLAIDOS. 

4 

de Valeros adherentai, provi-
zionalės valdžios priešininkai. 

Tečiaus parlamentas dau
guma balsų išreiški pasitikė
jimą provizionale valdžia ir 
fos valdžios prezidentu Col-
linsu. , 

Po to šalies apsaugos mi
nisteris Richard Mulcahey 
pranešė, kad airių republiko-
ninė armija bus paklusni pro-

NEW YOBK, kovo 2.—Al-
"cFermanų tarybai šio miesto 
kontrolierius Croig raporta
vo, kad pereitais 1921 metais 
New Yorko miesto valdyba 
turėjo suvirs vieną miliardą 
dolerių pajamų ir tiek pat iš
laidų. 

Anot kontrolieriaus, paja
mų tais metais J>uro $1,050,-
813,512, gi išlaidų $1,002,089,-
254. 

BAISUS DREBĖJIMAS CE 
BU MIESTE. 

Pranešta, kad Paryžius su 
Londonu jau veda tarybas, j vizionalei valdžiai. 

\ 

a.~ 

Tais pasakojimais popežius 
buvo giliai sujaudintas. 

Paskui* jis sakė: 
"Aš myliu tai. Tai reikšmin

ga ir didelė pirmyneiga. Tas 
juk visur palaiko santaiką ir 
sutikimus. Amerika tikrai ste
bėtina. Ji pilna vilties ir gra
žių lūkesčių. 

"Mano maldos yra už tai, 
idant Amerikos katalikai ir 
tolesniai rištusi su visais bro
liškais ryšiais. Tegul katalikų 
hierarchija visuomet stovi sti
priai už tai, kas yra geriau
sia ir tinkamiausia žmonių gy 
vemme. 

"Suprantama, gali pasitai
kyti visokių trukumų ir skir
tumų. Bet kuomet dvasia stip
ri ir principai teisingi, Dievas 
baigs likusį darbą. Niekas ne-

Šiame pasauly. Bet ko mes 
trokštame, galime atsiekti 

kad iš Smirnos pašalinti grai
kų kariuomenę ir ta miestą 
su apylinkėmis jpavesti kont
roliuoti Tautų Sąjungai. 

^Gudrieji Europos diploma
tai Smirnos gubernatoriumi 
malonėtų pastatyti ameriko
ną. Tą gubernatorių ameri
koną tečiaiis turėtų skirti ne 
Suv. Valstijų vyriausybė, bet 
Tautų Sąjunga: 

Sakoma, kad paskirtas gu
bernatorius savo valdymui 
turėtų po ranka Santarvės 
kariuomenę ir provinciją val
dytų penkerius metus. Pas
kui turėtų but pravestas ple
biscitas. 

PREMIERO POZICIJA NE
PAVYDĖTINA. 

LONDONAS/ "kovo 2. — 
Kai-kurie vietos laikraščiai 
rašo, kad trumpoj ateity pre
mieras Lloyd George turės 
rezignuoti. Nes jis nepaten-

gali tikėtis pilno tobulumo f fcįntas šiandienine pozicija ir 

• — 
M 
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jaučiasi neturįs reikalingo Sa
vo žygiuose parėmimo. 

Premieras skaitosi Angli-
CHICAGO. — Šiandie gra-jjos valdžios galva. Lloyd Ge

zus oras ir šalta; vakarų vė- orge seniau tokiame parlame-
. i i • • J l ' J . l . 1 X _ T _ _ T — 

j a s . •-* 

<ŽEN. SEMIONOV ATKE
LIAUJA AMERIKON. 

• i 

SHANGHAI,~ Kinija, kovo 
2. Garlaiviu Empress of 
Russia Amerikon iškeliavo ži
nomas kazokų atamanas Se
mi onoy. Jis tai kelionei ga
vo leidimą iš Washingtono. 1 

Gen. Semionoy skaitosi 
priešbolŠevistinis vadas. 

- r 
NEW YORKE STREIKUOJA 
LAIKRAŠČIŲ PRESMONAI. 

NEW YORK, kovo 1. — 
čių presmonų unijos darbinin
kai. Nepatenkinti arbitro 
nusprendimu. Sako, perma-

pr^pązinęs. 
Išleidžiami sumažinti laik-

raščaii. laikraščių leidėjų sąr 
junga paskelbė, kad ateity ne
darysianti sutarties su pres
monų unija 

PRESMONAI SUSITAIKĖ. 

nte turėjo didelę intaką. Jo 

NEW YORK, kovo 2. — 
Laikraščių presmonai jau su
sitaikė su laikraščių leidėjais 
ir gryzo darban.' 

0* 

MANILA, kovo 2. — Phill 
pinų salų mieste Cebu ir apy
linkėse buvo baisus žemės 
drebėjimas. Žuvo 5 žmonės. 
Padaryta labai dideli nuosto
liai. 

OMAHA? Neb., kovo 2. — 
Nebraska valstijos progresivė 
politinė partija, kuri vos pas
taraisiais laikais suorganizuo
ta dalyvauti 1922 metų po
litinėje kampanijoje^ painfor
mavo Amerikos Legiono vir
šininką McNider, kad ji in-
dorsuojanti karo veteranams 
bonusus.* Sako; tarnavusiems 
armijoje turi but skiriama bo 
nusai po $1,000 kiekvienam ir 
po $500 visiems tiems, kurie 
namie pildė bent kokias uti
litarines priedermes. 

Kultūros Vajus 
(Draugui Telegrama). 

. AMSTERDAM, N. Y., kovo 1. — Amerikos lietuviai 
katalikai stebina pasaulį savo karšti Tėvynės meile ir ne
apsakomu jai duosnumu taip sunkiais laikais. Lietuvos mok
slo, tikybos ir laisvės tvirtovei — universitetui per mano 
prakalbas jau sMėjo keturias dešimtis tūkstančių dolieriu. 
Tad n^usų^ėvynės graži praeitis, skaudi ir brangi dabartis 
tikrai pagimdys ateitį, garbingą. Taigi, valio, narsioji Lie
tuva! 

KUN. GARMUS. 

-TOEBUČIAL Švenčionių p. • vo tai lietuvių, tai kryžiuočių 
Atėjo šaltoji žiema su savo ii- statoma ir griaunama. Pas-
giausiais vakarais. Ūkininkas kutinis Kauno pilį buvo patai-
užbaigė siunkiuosius - darbus, | sęs kunigaikštis Vytautas sau 
nors tiesa, ūkininko darbai gyventi. Po jo, niekas dau-
niekuomet nepabaigiami, bet 
visgi vakarais yra daug lieka-

giau pilimi nesirūpino. Pran
cūzas Gilbert de Lanoy sako, 

mo laiko, kurį jaunimas gale- kad Kauno pilis buvusi lygiai 
tų sunaudoti goriems tikslams, graži kaip ir jTrakų. 

MARŠALAS JOFFRE 
PEKINE. 

bet kur tau, toli gražu, mūsų Nuspręsta visa toji apylin-
plačiai žinomas jaunimas su- kė aptverti, gyventojus praša-
sirinkti tai susirenka vakarais, j linti pamažu ir padaryti sp-
bet, saugok Dieve, kad-kuris dą, nes toje miesto daly gy-

PEKINAS, kovo 2. — Čio
nai neoficialiai apsilankė 
Pranei jos maršalas Joffre. 

KINIJA KAIPIR BE VAL-
DŽIOS.^. s 

ONTARIO UŽŠALO. 

PEKINAS, kovo 2. — Ki
nija, galima sakyt, šiandie ne 
turi tikrosios valdžios. Čia 
kabinetas netufi pirmininko, 
valstybės iždas tuščias. Prezi
dentas darbuotųsi už reikalin
gą paskolą užsieniuose. Bet 

I politiniai jis izoliuotas. Net 
negali rasti tinkamo premie
ro. 

, 1 _ — 
RUSAI SUSILAUKĖ 

KORNŲ. 

KINGSTON, Ont, Kanada, 
kovo 2. —Bėgy 66 metų ant-
rukart šįmet pasitaikė, kad 
užšalo Ontario ežeras Kana
doje per 60 mailių nuo kraš- MASKVA, kovo ..2. Ba
to* • j daują rusai gyventojai kai 

Toj Kanados daly dar ir kur jau sulaukę iš Amerikos 
dabar siaučia nemažas šaltis, pasiųstų jiemsN dalies kornų.. 

—L-'JJ 

JŪRIŲ SUTARTIS SUTAU
PYS 5 MILIARDUS. 

Taip apskaito ekonomistai. 

WASHINGTOJNT, kovo 1. — 
Kuomet Suv. Valstijų senatas 

žas užmokesms jiems arbitras patvirtins^ karo laivynų didu-

visokių darbų laivu^ dirbtuvė
se per penkiolika metų. 

Anot ekspertų, vieno didžiu
lio karo laivo per metus už
laikymas vyriausybei atsieina 
3 hiilionai dolerių. Kadangi 
30 tokių laivų Suv. Valstijos 
-turi pašalinti iš tarnybos, rei
škia kas metai tuomi galima 
sutaupyti apie 90 milionų dol. 

mo apribojimo padarytą su
tartį su Anglija iv Japonija, 
tai per sekančius penkiolibą 
metų šalies vyriausybė šutau- Naujus karo laivus statyti 
pys penkis miliardus dolerių. į brangiai, atsieina. Didelį dre-
Reiškia, tie miliardai pasiliks adnaugh,tą pastatyti^kaip tik 
pačių gyevntojų kiSeniuose. užtenka 40 milionų dol. At-

Taip apskaito karo laivyno eity pastat^dinimas bus bran 
ekonomistai •— ekspertai. % gesnis 

nors iš jų paimtų knygutę, ar
ba laikraštį. Susirinkę ligi so
ties prisirūko, apkrikštija ką 
nors sodiečių, ^ bendromis jė
gomis nukaltu, o kai jau ga
nėtinai nusimano ir) šio ir to, 
tai tada vidunaktį eina kam 
norg keršyti. Taip gruodžio 
17 į 18 naktį, vieno sodžiaus 
S(\elio pavogė iš miškelio 
tris beržus. -x 

Tai toki darbai pas mus va
dinasi kerštu. Visi nakties 
keršytojai sodiečiams gerai 
žinomi, bet nieks nedrįsta jų 
išduoti, nes žino, kad už tai 
turės skaudžiai atsimokėti. 
Taip, naujienos labai liūdnos, 
krutinę skaudu keliant aikštėn 
panašius darbus, bet ką gi da
rysi, nutylėti irgi negalima, 
Beabejo, nors tai ir nemalo
nus dalykas, bet jis neliečia 
teisingų sodžiaus žmonių. 

'"Vi i GarsasN' 

ventojai neturi kur geru oru 
paalsuoti. 

APSIVOGĖ. 

. 'Lenkų žandarmerijai pasi
sekė susekti vagystės Želigow-
skio kariuomenės intendantū
roje. Jau suėmė papulkinin-
ką Jasinskį, kapitoną Bukow-
skį, valdininką Matelkevičių ir 
karininką Korkuč. Suimsią 
dar daugiau. Gražus didvy
riai. 

SUSIDAUŽĖ AUTOMOBI
LIUS SU GATVEKARIU. 

KAUNO SENAPILIS. Pas 
Kauno burmistrą buvo posė
dis sukviestųjų visuomenės at
stovų. Spręsta, kaip apsaugo-

Ant kampo Lake st. ir Sac-
ramento ave. susidaužė auto
mobilius su gatvekariu. Vie
nas žmogus mirtinai sužeis
tas. 

SUIMTI 8 BANKŲ PLĖ-
^IKAI. ' \ 

Policijai pavyko suimti ir 
areštuoti net 8 bankų plėši
kus. 

j]is Kauno pilies griuvėsiai ir. KaAurie iš jų prisipažino 
padarius jie.gražiąja senojo prie bankų plėšimo. Kiti prie 
miesto vieta. 1 automobilių vogimo. 

Policija yra nuomonės, kad 
areštuotų tarpe atsiras ir tie 
niekšai, kurie nesenai nužudė 
Maywood bankos prezidentą 

Vieta ten tikrai graži; iš 
Nėrio pusės ir riiio saulėtekio 
reginys, puikus. Dabar pati 
pilis i'r aplink apstatyta lūšno
mis, kurios ir akį gadina i i - | i r ^ ^ r 2 > 0 0 0 doferin> 

gresia gaisru. 
Liko dar rytų siena, didžiu

lis pietų pusėje kampinis bok 
štas arba bonia, žieminės ker 
tės dalis. Pati siena" į žiemius 
nuo Nėrio upės visai nugriau-

Tos skaitlinės paliečia: 30 
didelių laivų sunaikinimą pa-, 
gal sutarties; nestatymą nau
jų karo laivų ir pertraukimą 

tâ  Nuspręsta: vadinti pilis 
ne "karalienės Bonos*' vardu, 
kuri nieko bendra neturėjo su 
Kauno pilimi (lenkai lietuvių 

Del to, senatas be didelių žodį bonia supainiojo su kara-
diskusijij turėtų patvirtinti lienės vardu), tilf vadinti Kau-
padarytą karo laivynų "šven-,no senapiliu, nes jo pradžia 
tei" sutartį. gludi tryliktame""amžiuje. Ru-

P I N I G Ų K U R S A S -

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau v 25,000 dol. 
kovo Ifdieną buvo tokia pagal 
Merchaiit8 Loan & Trųat Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.32 
Prancijos 100 frankų 8.40 
Italijos 100 lirų\ 4.70 
Vokietijos 100 markių .44 
Lietuvos 100 auksinų .44 
Lenkų 100 markių .,..03 
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PINIGŲ ŠAUS. 
>Bolševistinėj Rusijoj panai

kinta penkių šimtų rublių 
vertės banknotai (bumaškos). 

Bolševikai komisarai sako, 
kad šiandie Rusijoje žmonės 
krautuvėse, tramvajuose, ant 
geležinkelių ir visur kitur pri
valo vartoti tūkstančio rub
lių banknotus. Nes tūkstantis 
rublių Bolševikijoj šiandie 
skaitosi mažiausias pinigas. 

Kituomet Rusijoje mažiau
sias pinigas skaitėsi kapeika. 
Šiandie tūkstantis rublių. Ar 
ne kapitalizmo šalis f 

Kaip laimingi rusai turė
dami tokią daugybę pinigų, 
kad neturi kur jų dėti. Su 
pinigais jie gali pasikloti lo
vas ir prasikurti kakalius. 

ATEIVIJOS KLAUSIMAS. 
Ateinančio birželio 30 d. 

baigiasi laikas įstatymui, ku-
rhio varžoma šion šalin įva
žiavimas. Remiantis tuo įsta
tymu, vieneriais metais į Suv. 
Valstijas įleidžiama tik trys 
ateivių nuošimčiai kiekvienos 
tautos žmonių, gyvenusių Čia 
1920 m. 

Kadangi tas įstatymas buvo 
kongreso apribuotas tik ligi at 
einančio birželio, tad kongre
sui paduotas sumanymas jį 
prailginti dar vieneriems me
tams — ligi birželio 30, 1923 
m. 

Svarstąs ateivijos klausi
mus kongreso komitetas tų su
manymų dauguma balsų pripa
žino 

BROLIAI AMERIKIEČIAI. 
Kadangi broliai-lietuviai A-1 latviai. Neišvažiavo ir negalė-

merikoje, turbūt, aukoja ne'jo išvažiuoti vien tiktai lietu-
vieną dolerį badaujantiems 
Rusijoje, noriu priminti jiems, 
jog ir tolimame Sibire yra ne
maža lietuvių, išblaškytų ka
ro metu iš po Tėvynės stogų, 
kurie yra aplinkybėse niekuo 
negeresnėse, neg Pavolgės ru
sai ar totoriai. 

1914-1915 metais nevienas 
žaliukas—vyras, neviena skais 
ti moteris ar mergaitė apleido 
Lietuvą ar tai savo noru, bėg
dami nuo užeinančio mųs žemę 
vokiečio, ar tai paraginti prie 
to kazokų nogąjais.' Visa mi
nia žmonių, pametę savo guž-

naudingu. I r kongresui j ** ^ėmę vos patį reikalin
g u rekomendavo priimti. Gi | S 1 ^ ' t***™ ** s k a t i k o ' ~ 
mažuma komiteto nariu k o n - , k e " a v o R u s i J o s P1™0^ k a d 

gresui padarė savo opozicijos 
įrodymus. 

Greitu laiku tikimasi kon
gresas prailgins tam įstatymui 
gyvavimo dienas. 

Kiekvienam yra žinoma, kad 
tas varžąs ateiviją įstatymas 
praktikoje pasirodė tiek negu
drus, kiek juokingas ir tragin-
gas. Buvo atsitikimų, kad su 
motinomis ateivėmis nenorėta 
įleisti jų vaikų ir net kūdikių. 
Sakyta, kad tos ir tos tautos 

tenai perbuvus mūšių laiką 
arba sulaukus karo galą. Ma
nė taip visi. ' j£ 

Svetimoj šaly. 

viai. Mat lenkai ir latviai bu
vo susiorganizavę Sibire savo 
kariuomenės (latviai jokiose 
mušiose tarp rusų nedalyvavo) 
ir todėl sąjungininkai davė 
jiems laivus tai kariuomenei 
pargabenti tėviškėn. Žinoma, 
kariuomenės mandieruose bu
vo išvežta daugybė pabėgėlių 
su šeimynomis — neišvažiavo 
tik mafias skaičius ir tai to
kių, kurie patįs nelabai tesi-
veržė Tėvynėn. Lietuviai savo 
kariuomenės neturėjo (apie 
kariuomenes būrį po lenkų va
dovavimu Novo-Nikolajevske, 
taip vadinamos pulkininko 
Rimšos—dabar jie Vilniuje — 
gvardijos, kalbėti neverta: 
velyk jos visai nebūtų buvę) 
ir todėl liko.* 

Kiek pabėgėlių. 

Kiek teko girdėti, buk iš Ru-
Atsidurė svetimoje, nejau- • sijos ir Vakarinio Sibiro, nors 

kioje šalyje be kalbos, be dar
bo. Tiesa, pirmąjį laifcą, rusai 
priėmė pabėgėlius lyg ir šir
dingai, bet buvo nemaža ir to
kių atsitikimų, kur "biežen-
cui" niekas nenorėjo duoti nei 
vandens atsigerti Tuo tarpu 
susitvėrė "pabėgėlių šelpimo 

Kad tuotarpu "kapitalisti- skirtas nuošimtis ateivių jau k o n i i te tas" , kai-kurie ir dar 
>> ne j " Amerikoj džiaugies žmo

gus turėdamas šimtelį dolerių. 
Taip šiandie yra Rusijoje— 

pilnas ir paskiau atvykę turi 
gryižti Europon. 

Tokių grąžinamų ateivių li-
>kimas tikrai tragingas. Ir del 

stantis bolševikų rublių šian
die nevertas nei vieno ame
rikoniško cento. 

RETENYB4. 

socialistinės tvarkos šalvje. 
Betneužmh*Wme, k a d t u k - ! t o b , l v o d a r o m o s P * * " * * * 

tą įstatymą, atšaukti. 
Įstatymas kenkia pačioms 

Suv. Valstijoms. Nes negeisti
ni žmonės visuomet turi pro
gos pasiskubinti atvykti ir 
kaipo pirmesnieji čia įleidžia
mi. Paskiau atvykę geresni 
žmonės atgal grąžinami. 

Ir jei kongresas nori dar 
ilgiau palaikyti tų įstatymą, 
tai jis, matyt, tų visų liūdnų 
faktų arba nežino, arba eina 
kitų rodomais keliais. Juo la
biau, kad Suv. Yalstijos su at-
eivija niekuomet neturi nuo
stolių, bet tik pelno susilau
kia. 

bo gavo. Šiaip-taip pradėjo 
gyventi žmoniškai 

Prasidėjus Rusijoje revoliu
cijai, visi atgijome, nes laukė
me (galės greito grįžimo Lietu
von. Vienok apsivylėme. Su 

ir su dideliu vargu, vienok 
pabėgėliai jau sugrįžę. Liko 
vien tJk Rytų Sibiras, kuria- ] netiktai tam specialių, net ir 
me, sulyg Sibiro Atstovybėje 
esamų žinių, gyvena dar apie 
3,000 lietuvių. Susiregistravu-
sių jų yra: 1) Vladivostoke ir 

darbininkams buvo išduota po 
5 jienas (2 ir pusė dolerio) 
"šventėms". Tuo tarpu gyve
nimo DEOduktai, butai ir kuras 
{labai- brangus. Rusų, tarnau
jančių valdiškuose įstaiguose, 
valdžios įsakymu, nėra galima 
iš buto išvaryti, kad j i s net ir 
neužsimoka nuomos. Be to jie 
laiks nuo laiko gauna iš val
džios sandėlių paspirtį pro
duktais. Lietuvių ir, aplamai, 
nerusų padėtis kur kas blo
gesnė. J valdžios įstaigas 
dabartinė reakcijinė Pajūrio 
(t. v. Mierkulovo) valdžia 
(jos devizą: jiedinajai inieraz-
dielnaja Rosija) nepriima ir 
net pirmiau jau tenai tarna
vusius liuosuoja nuo vietų. 
Juodu darbu konkuruoti su 
kiniečiais niekas iš europiečių 
neįgali. Dabar galima tankiai 
sutikti inžinierių ar kokį kitą 
specialistą, prašant, kaipo mie» 
lašipdystės, vietos vežėju, sar
gu ir t. t. 

Gelbsti kiek gali. 

Lietuvos Atstovybė Sibirui 
materialiai pagelbėti savo pi-
liečiams negali', nes neturi, 

tinį Raudonąjį kryžių, į An
tantės valdžias ir Tautų Są
jungą, kad tie padėtų ir pa
sirūpintų pabėgėlių grąžinimų. 
Atsakymas laukiamas ne ankš
čiau kovo mėnesio. Tuo tarpu 
gi varomas intensyvis darbas 
prirengimui tautiečių prie tos 
kelionės. 

Padėka ir prašymas. 
Ačiū * * Naujienų'', " Drau

go" ir "Darbininko" redakci
joms, iš kurių gaunama Atsto
vybėje laikraščiai dykai,'vie
tiniai lietuviai turi šaltinius 
pasiskaitymui1 ir pasėmimui ži
nių apie Lietuvą. Tai vienin
telis kelias, kuriuo susipažįs
tame su Lietuvos padėtim. Tie 
žiupsniai laikraščių yra tiesiog 
plėšami iš Atstovybės, nes 

kad vargSems motinoms, tu
rinčioms daug mažų, vaikų, 
jbufo| duodama nuolatinė val
stijų pašalpa. Nes iM laiko to
kia pašalpa buvo paremta tik 
privatine labdarybe. Tuo tar
pu tokia privatinė pašalpa 
(ne visuomet gali but tikra. 

Todėl iaįs pačiais metais 
Baltuose Namuose Washingto-
ne buvo sušaukta konferenci-
,ja. Tenai padaryta pradžia 
agitacijai visose atskirose 
valstybėse pravestį ir įgyven
dinti motinų šelpimo įstatymą 

Missouri valstija buvo pir
mutinė pravedusi tą įstatymą 
1911 m. Tas įstatymas lei
džia valstijai mokėti moti
noms, turinčioms jaunesnius 
14-os metų vaikus (kurių vy-

aplamai, lėšų. Moraliai yra 
daroma daug. Taip, ačiū At
stovybės rūpesniui, lietuviai 
nėra mobilizuojami* į rusų ka-

jo apielinkėse — 327 žm.; 2) jnuomenes (raudonas ar tai 
Pajūrio srityje be Vladivosto- baltas), buvo keletas atsitiki-
ko — 230 žm.; 3) Amūro sri
tyje — 460 žm.; 4) Užbaika-
lyje — 580 žm. ir 5) Manžuri-
joje ir Kinijoje — 300 žm., o 
iš viso 1897 žmonės. Tai tiktai 

mų, kuomet ji įstengė paliuo-
suoti areštuotusius (politi
nius) nuo bausmės ir aplamai 
visokios rusų partyvinės val
džios dabar suprato, jog su 

Antanas Bislis iš Cicero pri
davė mums laišką kurį ji§ ga
vo iš Petrogrado. Nepaprastas 
laiškas. Tik įsivaizdinkite. Už 
10,000 (dešimt tūkstančių) 
rublių pačtos ženklelių prikli-
jaota. Brangus bolševikų rub
liai. Prieš karą mūsų pinigais 
tokio laiško markės butų kai
navusios $5,000. Galima da
bar suprasti ko verti socialis
tinio rojaus pinigai. Tą laišką 
kiekvienas gali pamatyti! SAVIEJI REMKITE SAVAS 
"TW«»r.™» rv«^ t T R T A T O A R 

revoliucija prasidėjo ir bet- kiU n o r s priežasčių neužsire 
varkė. * Viskas susipainiojo. 
Vieton keliauti į vakarus, viso
kių aplinkybių verčiami, pabė
gėliai buvo priversti ar tai pa
silikti ant vietų, ar traukties 
rytų link. Ir, rodosi, tie, ku
rie pasiliko ant vietų, jau lai
mingai sugrįžo Lietuvon, nors 
ir nevisi. 

Kiti gryžo, lietuviai ne. 

užsiregistravusiųjų, o del ko- lietuviais nebegalima elgtis, 
kaip su nebiliais, nes už jų 
skriaudas yra kam užsistoti ir 
pareikalauti teisybės. 

gistravusių, bus dar tiek. 

Padėtis bloga. 
Ekonominė krašto padėtis 

katastrofinga. Pramonė ir pre
kyba mirus. Bedarbių vienjvusios kareivių stovyklos dy 

Atstovybė yra išgavusi iš 
vietinės valdžios leidimų gy
venti t. v. ' * kazarnaėse'', i>u-

Draugo" ofise. Į S T A I G A S . 1 

Atvykusiejį gi į Tyliojo 
okeano pakrančius, svaigino 
save mintimi, jog koks tai 
"dėdė", išvež juos iš čionai 
Lietuvon. Tiesa, važiavo di
dieji sąjungininkai1 Rusijos 
(Kolčako), važiavo lenkai, 

Vladivostoke skaitoma į 30,000 
Em. Bet ir tų, kurie turi kokį 
darbą, padėtis nekiek geresnė. 
Dalykas tame, jog stokos pini
gų dėlei, nei valdžia, nei pri-

kai, kas kiek palengvina jų 
būvį, nes nebereikia rūpintis 
apie butą. Beto paskutiniu 

kiekvienas yra jų išalkęs. Per-'j rai arba susirgę, mirę ar ka-
skaičius laikraščius ant vietos j Įėjime), skiriamą tam tikrą 
Biuntinėjame į tolimesnius ko-! kas mėnesis pašalpą. Pašalpa 
lonijas. Vardan Atstovybės ir nustatoma žiūrint vaikų skai-
jos globoje esančių tautiečių] emus. 
tariu nuoširdų ačiū viršminė- Paskui tais pačiais metais 
tosioms redakcijoms ir prašau panašus, bet labiau praplėstas, 
ir tolimesniam laikui neatsisa-' įstatymas pravestas Ulino-
kyti pakakinti mus savo leidi-'is valstijoje. Pasiremiant tuo 
niais. Jeigu kas iš amerikiečių įstatymu, jei apleistų vaikų 
teiktųsi paaukoti mums atlie-
karirų knygų (prisiųsdamas 
antrašu: Vladivostok, Posjiets-
kaja No. 13. Jitovskoje Kon-
sulstvo) busime labai dėkingi. 

K. Jocis 
L. e. p. Lietuvos Respub

likos Įgalioitnio Sibiruii 

Red. pastaba. Knygos 
šiaip dovanos geriausia siųsti 
per Liet. Atstovybę Wash 
mgtone. 

NUOLATINĖ PAŠELPA 
MOTINOMS. 
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Pastaraisiais keleriais me
tais kai-kurios valstijos pra
vedė specialius įstatymus var
du <Mothers> Pensions Laws'. 
(Motinoms Pašalpos Įstaty
mai). Tie įstatymai užtikrina laiku yra pradėtas svarbus 

darbas grąžinimo pabėgėlių ! * l o b * » pagelbą vaikams, ne 
vatinės įstaigos algų (nors ir Tėvynėn. Del to buvo vedamos turimiems priemonių gyven-
taip jau minimališkų) nemo- Į ilgos pertrakcijos su vietinių j t l Del to tokių, vaikų moti-
ka. Yra įstaigų kur darbinin-! Konsulų Korpusu, pristatyta j n o i n s i š visuomenės fondų ski 
kams algos dar nemokėtos už daugybė jo reikalautų smui-
rugpjutį mėnesį. Laiks nuo lai
ko yra duodami, taip vadiną-

kių žinių ir, pagalios, jau nuo 
jo vardo, kaipo pašalpa badau-

riama pašalpa pinigais. 
1909 metais viešoji opinija 

gyvai užinfcer-esuota tuomi 

motina arba tėvas, arba ir a-
budu, pasirodo vargšu, taip 
kad neturi iško atsakomai 
auklėti savo vaikų, bet visais 
žvilgsniais jiedu gali globoti 
vaikus — teismas gali jie
dviem skirti atsakančią pašal
pos sumą. Teismas gali nusta
tyti, kad apskrities taryba pa-

u skirtais laikais mokėtų pripa
žintą,pinigų suma, 

1912 metais tokį įstatymą 
pravedė €olorado valstija. 
1913 metais tą pat padarė Ca-
lifornia valstija. Sekančiais 
metais ir kiek paskiau ir kitos 
yalstijos pasekė pirmąsias. 

1919 metų pabaigoje "Mo-
t h e r s * P e n s i o n s L a w s " j a u g y -

vayo 39-se valstijose, taipat A-
laskoje ir Hawaii salose.. Kito
se likusiose valstijose darbuo
jamasi tą įstatymą pravesti. 

Motinoms duodamos pašal
pos yra mažos, nuo 9 iki-25 
doL' lfas mėnesis kiekvienam 
vaikui. Bet daugumoje valsti
jų mokama nuo 12 iki 15 doL 
kas mėnesis. 

mi, avansai. Taip ant Kalėdų jantiems, kreiptasi į Tarptau- reikalu. Būtent imta galvoti, 
ar=! 

SKAITYKITE » PUTINKI 
KITĘ "DRAUGĄ" 

cr 

SULIETUVINO M. M. 
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(Tęsinys) 
IŠMINČIUS: Na, ir kas gi tada pasi

daro f 
KVAILYS: Tada su sykiu užuodi va-

saros gėles, matai praeinant augštus žmo
nes; jie laimingi, juokiasi, o jų rubąi žėri 
kaip liepsna. 

IŠMINČIUS: Ar senai tu juos matei, 
Rauluk! 

K V A I L K : Nesenai, garbė Dievui. 
Vienas tik ką paskui mane ėjo bet jis 
nesišypsojo. Jo rūbai žėrėjo, o ant gal
vos spindėjo šviesa. 

IŠMINČIUS: Na, štai tau keturi cen
t a i Pėgk dabar lauk, man reik mokiniai 
Šaukti. 

KVAILYS: Keturi centai! Jie reiškia 
didelę laimę. Garsus Mokytojau, aš tau at
nešiu pilną laimę! (Išeina kratydamas 

IŠMINČIUS: Nors jie vadina jį Kvai
liu, Raulu, bet jis nėra kvailesnis už ki
tus, su jų-pasakojimais apie tris pasauli
us, kuriuos aš sugrioviau septyniomis mo-

kslo šakomis. (Deda ranką ant knygų). 
Su filozofija, išmokinau užmiršti teologi
ją; su architektūra, uždengiau skliautus jų 
debesuoto dangaus; su muzika, prašalinau 
baisiąją planetos dukterį, kurios plaukai 
visuomet dega; su gramatika, mėnulio 
dukterimi, uždariau jų ausis nuo išsvajo
tos muzikos ir su aritmetikos formomis 
sukėliau karą, kurs visas dangiškas armi
jas išvaikė. Iškalbingumo gi ir logikos 
mokslas, gimęs iš šviesos ir meilės žvaig
ždučių, buvo mano ietis ir seidokas! O, 
mano aštriai pervedąs įrodyme, su tavim 
pergalėjau kvailystės armijas! (Angelas, 
žarijos spalvos rūbuose, nešąs žydinčią 
obelies šakutę, su auksine aureole ant 
galvos, atsistoja ant slenksčio.) Prieš ma
no atėjimą žmonių galvos buvo prikrautos 
paikyste apie dangų, kame paukšteliai 
gieda ir apie angelus, kurie atėję ant 
slenksčių stovėdavę. 

Aš-gi visas tas baidykles danguje 
užrakinau ir raktą užsukau, 'kad neišeitų. 
Bet reik gryžti prie straipsnio apie dvi 
sali. Apie panašius dalykus ir mano moti
na kalbėdavo. J i pasakodavo, jog kuomet 
mūsų kūnai nuega, sielos jaučia ir jog 
kas čia vysta ir džiūsta, tas ten noksta 

krepšelį). ir derlingumas javų tampa atimtas ne
matomiems žmonėms maitinti. Tečiau, žo
džiai šioje knygoje užrašyti, turi reikšti 
ką kįtą, juk taip mano tik kvailiai ir mo
terys; jų mintys niekad nebuvo užrašytos 

ant Babelio sienų. (Pamato Angelą) Kas 
tu esi? Rodos kad mačiau tokias esybes 
mano kūdikystės sapnuose, — ta šviesa, 
tie žėrinti rūbai! Bet aš jau užbaigiau sa
pnus, užbaigiau sapnus. 

ANGELAS: Aš esu Aukščiausiojo 
Dievo Angelas. 

IŠMINČIUS: Kodėl tu pas mane atė
jai? 

ANGELAS: Atnešu tau žinią-
IŠMINČIUS: Kokią turi man žinią? 
ANGELAS: Už valandos tu mirsi. Tu 

mirsi, kai paskutiniai smilčių grūdeliai iŠ 
šio stiklą išbįrės. (Apverčia smilčių laik
rodį). ' 

IŠMINČIUS: Mano mirties laikas da 
neatėjo. Aš turiu mokinius. Turiu jauną 
pačią ir vaikus, kurių negaliu palikti. Ko
dėl aš turiu mirti? 

ANGEIAS: — Tu turi mirti, nes nei 
viena siela neįėjo į dangų, nuo to laiko, 
kuomet tu čia apsigyvenai Apaugo kelias 
žole, vartai užrūdijo ir angelai, kurie prie 
jų stovi nuliūdo. 

IŠMINČIUS: O kur aš busiu numiręs? 
ANGELAS: Dangus nebus tau atida

rytas, nes tu jo išsižadėjai; skaistykla ir
gi neatsidarys, nes ir jos buvimą tu už
ginčijai. 

IŠMINČIUS: Bet aš ir pragaro nepri-
pažinau) 

ANGELAS: Pragaras yra vieta tų, 
kurie į nieką netiki. 

IŠMINČIUS: (Atsiklaupia) A, taip, 
aš viską atmečiau ir kitus mokinau at
mesti. Aš į nieką daugiau netikėjau, kaip 
tik į tą ką jausmais apėmiau. Bet, gi, gra
žusis Angele! atleisk man, atleisk man! 

ANGJELAS: Tau jau senai reikėjo mel 
sti atleidimo. 

IŠMINČIUS: Jei bučiau tavo veidą 
matęs, kai dabar matau, ai, gražusis an
gele, bučiau meldęs atleidimo. Gal tu ne
žinai kaip lengva yra abejoti. O, kodėl tu 
tyli? Tu neši dovanojimą nuo Augščiąu-
siojo; suteikie jį man! Jei nebijočiau, bu
čiuočiau tavo rankas, ne, ne, tavo rūbo 
kraštelį,! 

ANGELAS: Persenai atmetei geibs
tančią ranką, kad galėtumei jos dabar 
laikytis. 

IŠMINČIUS r Tu nesupranti f Tu gy
veni šalyje, kurią žmonės tik sapnuose 
mato. Gal tau taip sunku suprasti kodėl 
mes netikim, kaip mums yra sunku tikė
ti. Bet ką aš\kalbu! Tu žinai viską! Duok 
man laiko panaikinti tą viską, ką aš pa
dariau. Duok man metus — mėnesį — die
ną — valandą! Duok laiko iki pabaigai 
šios valandos, kad panaikinčiau tą, ką 
aš paaariau! 

ANGELAS: Tu negali panaikinti, ką 
padarei. Bet-gi aš turiu galę tau praneš
ti, kad jei iki šios valandos pabaigai su
rasi tikintį žmogų, galėsi,.metus skaistyk-
Joje išbuvęs į da^gų įeiti. Nes, vienas Ųep-

snuojantis grūdelis, saugojamas Tų, kurie 
mane siuntė, gali atnešti didelę piutį. Da
bar lik sveiks. 

IŠMINČIUS: Teesie palaimintas Tė
vas, teesie palaimintas Sunūs, teesie pa
laiminta Dvasia ir teesie palaimintas Pa
siuntinys, kurį Jie siuntė. 

ANGELAS: (Prie durų rodydamas į 
smilčių laikrodį.) Į trumpą, valandėlę vir
šutinis stiklas bus tuščias, (Išeina). 

IŠMINČIUS: Viskas su nianim bus 
gerai. Sušauksiu mokinius; jie tik sako 
kad abejoja. (Skambina) Į niinuta jie 
bus čia, jau girdėtis jų žingsniai. Jįe no
rėdami man įtikti, tik nuduoda, kad ne
tiki. Tikėjimas yra per senas, kad visą 
jo įtekmę tokiu trumpu laiku sunaikinus. 
Be to, aš galiu nurodyti, 'kad mano įrody
mai buvo neteisingi. (Vėl skambina). At
eina. Eisiu prie stalelio. Kalbėsiu ramiai, 
taip lyg nieko nebūtų atsitikę. (Stovi prie 
stalo, akis įsmeigęs į vieną vietą). 

Įeina Mokiniai ir Kvailys. 
KVAILYS: Duokit man ramybę. Duo

kit man ramybę. Kuris traukė iš mane 
krepšelį? Kunigaikštuk, nejudiųk mano 
krepšelio. 

MOKINYS: Ar tavo draugai Angelai 
davė tau šį krepšelį? Kodėl jie tau jo ne-
pripildė? 

KVAILYS: Duok man pinigų, duok 
man kelis centus. 

(Bus daugiau) į 
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|DR. A. K. RUTKAUSKAS! 
į G ¥ » Y T O J A S ir CHIRURGAS 

4442 South Western Avenue S 
Tvlri'iunis l a f a y e t t e 4146 

Valandos; 9-11 rytais, 1-2 p o S 
Epietų ir 7-8 vakarais . N e d ė l d i e - » 
g n i a i s tiktai po pietų 2 iki 5 val.H 
Mii i i i i i i i i i i i i i :Hi i i i i i i i i i i i i i imi i i i i i i i i i i i i3 

=2 . - TT. 

Office TeL Blvd. 7830 jo 
Praneš imas 

D. H. T. STRIIOL'IS 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHTRLRGAS K 
Perkėlė savo ofisą i P 

4601 SOI T H A S H L A N D A VE. j j 
rAL.: 10:30 iki 12; 3:80 iki 6 lr^o 
6:30 iki 8:30 Ned. 10:30 iki 12 

N a m . : 2914 W. 43 St. 
Tel. Lafayette 26S 

DR. G. M. GLASER 
Prakt ikuoja 30 meta i < 

Ofisas 3149 So. Morgan St., 
gKer lė S2-nd St., Chlcago, Dl 

SP ECI J A U S T A S 
oteriškg, Vyriškų ir chroniškų 

l igų. 
* Ofiso Valandos: N u o 10 ryto 
į i k t 3 po pietų, nuo 5 iki 7 rak. 
^Nedė l iomis nuo 10 iki 2 po pietų. 

Telefonas Yards 687 

rrrr • , -. ,.,i ,..,;. u j a 

? 

TeL Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vežei!is 
LIETUVIS DENTISTAS 

4713 SO. A S H L A N D A V E N U E 
ARTI 47-tos Gatvės, 

balandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
^eredoiuls nuo 4 iki 9 vakare 

Telef. Pul l inan 3 6 3 4 £ 

DR. P. ŠIMAITIS 
N A P R A P A T H 

fGydao B e Vaistu ir Be Operac i jo s^ 
10901 South MJehigan Ave. S 

R O S E L AND-CRICAGO, ILL. 9 

1 © « B s ^ ^ * * K ^ M « X X S X » » * l s W » « 

DR. S. MIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas ir vyvenimo v i e ta ; 
3252 South Halsted Street 

Ant viršaus Univer. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte: nuo 
j _ - 4 po pietų; nuo 7—9 vak. 

Nedėl iomis nuo 1 0 — t 
Telefoną.* Yards 2544 

1 ' 

OR. CHARLES SEGAL 3 a 
9 
£ Perkė lė savo ofi>a po numeriu] 
9 4 7 3 9 SO. ASHLAND A V E N U E 
* SPECLTALISTAS 

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Tai.: ryte nuo 10—12: nuo 2—5j 
>o piety; nuo 7—8:39 vakare,! 
redė'iomis; 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 

DR. M. STAPULI0NIS 
NAPRAPATH 

į GYDAU BE GYDUOLIŲ TR BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
3347 Eineraltl Avenne 

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

731 W. 18-th Gatvė 
N u o ? ik! 8 vasare . 

i D r . M - Stupoickij 
3197 So. Morgan Street 

CHICAGO. LULTNOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos: — 8 11d 11 Ii ryto: Į 
6 po pietų iki 8 vak. Nadėllo-
mis nuo I Iki S vai. vakar* 

asŽrfe 
a 

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

TeL Canal 9118 
Valandos: 19 ryto Iki 8 vakare. 

Gyvenimas: — 3811 W. *3rd S t r . ^ 

Tel. Prospect 3468. 
v 

TeL Canal 257, Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojai Ir 

Chirurgas 
1831 South Halsted 

iki 1* ryte; 1 ik!4 
< iki 9 vakarą po pietų: 

Tel. Boulevard 2160 

DR. A. J. KARALIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

.3303 S. Morgan Str. 
į CHICAGO, VLLĄ 

= 

DR; MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave. 
TeL Yards 994 

OFISO V A K : 
8 iki 19 • . ryto. 1 iki S ir 7 iki 
9 v. 
TeL Naktim L< ir nedėlioj po pietų 

Oakland 1234 

• P W B I W ĮĮI«Į Į " l » l 

AMERIKOJE 
• • a * » • ••m ms *£. .V. • i > » « » » » » » « , 

KULT. VAJAUS PRAKAL-
BOS IR PROGRAMA. 

SC 

Telefonas Von Buren 294 
Res . 1139 Independence Blvd. 

DR.iA.S0TH. 
R u s a s Gydytojas ir Chirurgas 
Specijalistas. Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir v isų chroniškų ligų. 
VALANDOS: 10—11 ryto 2—3 p o 

pietų, 7—8 vak. Nedėl lomis 10—12 d. 

Ofisas 3354 So. Halsted Str., Chlcago 
Telefonas Drover 9693 

• • • ' • — 

DR. R. G. GUPLER 
CHIRURGAS 

K a m p . Oakley Ave. ir 24 Gatvės 
Ofiso Valandos: N u o 2 iki 5 po 

pietų kasdien, Panedėl i j ir Ketver
ge vakarais . 

Ofiso Tel .: Canal 1713—341 
Rcs . Tel.: MIdway 5512 

Chicago Heights, Dl. — Vas. 
21 d. V. Balnio svet. įvyko 

^Kultūros vajims reikalais pra
kalbos. Kalbėjo gerb. svečias, 
nesenai iš Lietuvos atvykęs, 
kun. Br. Bumjšas. 

Buvo ir paniarginimų. Mū
sų choras, vadovaujant p. P. 
Atkočaičiui, padainavo kelias 
daineles. VI. Arcišauakąs, Į | 
metų vaikas pagrojo ant smui-
kos, varg. P. Atkocaičiui pia
nu pritariant Gausiu delnų 
plojimu buvo iššaukti daugiau 
pagroti. Daug tame nuopelno 
yra p. Pe t Atkočaičio. 

Pas mus dar vis tas praga
riškas raugas, "munšainė," 
liejasi kaip iš kibiro. Nesenai 
valdžia pasigavo tris moterė
les. Sako, rado munšainę be-
verdant. Nežinia kaip bu s su 
jonus. Žinoma, gaus tą ką 
Nižsipelnė. 

Vargšas. 

PAMINtJO NEPRIKLAU
SOMYBĖ DIENĄ. 

LIET. NEPRIKL. — SUKAK
TUVĖS. — KALBĖJO 

ŠALIUNAS. 

rr 

V. W. RUTKAUSKAS S 
ADVOKATAS 
Ofisas Didiuicstyj: 

29 South U SaUe 8tre*t 
Kambaris 334 

Telefonas Central 8899 

• ANTANAS A. 0LIS 
(OLSZEWSKI, J R . ) 

A D V O K A T A S 
Veda hiias visuose teismuose 

Miesto Ofisas: 
S. Dearborn S t , Room 1040 

Telefonas: Central 1774 

»> 

Vakarais: 3361 S. Halsted St. 
Telefonas: Boulevard 553. 

I J. P. WAiTCHES 
Lawyer 

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

Tel, Dearborn 6096 
Vakarais: 10788 S. Wabash Ave. 
Raselantl Tel. Pu l lman 8377 

1 Tel. Randolpb 2898 

A A S L A K I S 
ADVOKATAS 

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

19 South La SaUe Street 
Roora 1303 

Valandos: 9 ryto lkl 6 po pietų 
j^Namų Tel. Hyde Park 3895 

Telefonas Canal 5395 

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

Arti 23 čio Place. 

* T e l e lefonas Boulevard 4 4 3 3 

r r = 
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Dr. L E. M A K A R A S 
Chirurgas 

Ave. 
Lietuvis Gydytojas ir 
Ofisas 10900 S, M k h i g a n 
VaL 19—18 ryte: 1 — i po pietų, 

6:30—8:89 vai. vakare. 
[ Reeldenclja: 10M8 Feary Ave , 

TeL Pul lman 862 ir Pul l . 869 

A. Nešalsi 
Graborius 

Patarnauju lai
dotuves©, ves
tuvėse, krikš
tynose Ir kituo-J 
•e reikaluose'! 
Kainos prieina-! 
mos. 

07 Auburn Ave. Chicago! 

Į S. D» LACHAWICZ f 
LEETCVIS GRABORIUS 

SS Patarnauja laidotuvėse kuopi- S 
SKiausia. Reikale meldžiu a t s i š a u - s 
Sjkti, o mano darbu busite uŽga-S 
S i e d i n t i . ^ ^ SS 
S 3 3 1 4 W. 38rd PL Chica«o, D L 3 
= Telefonas Canal 3189) " 
UUUUUUlJllUliJJUlIIliUlIllIUilUllUllUJU 

Grand Rapids, Mich, — Vas. 
19 d. Šv. Petro ir Povilo sve
tainėj skaitlingas būrelis lietu
vių susirinkęs iškilmingai pa
minėjo keturių metų, Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktuves. 
Jie pasveikino visos Lietuvon 
karžygius ir kovotojus už savo 
tėvynės laisvę. 

Gerb. J. Vaičiūnas atidarė 
vakarą. Himną padainavo la
bai gražiai varg. A. Mondei-
kos išlavintas Šv. Petro ir Po
vilo par. choras. 

Kalbėjo gerb. kun. A. Dex-
nis, išreikšdamas tėvynės mei
lę Lr troškinuj pamatyti Lietu
vos sostinę Vilnių iš lenkų ne
valios. 
r Choras padainavo "Už tė-

Kenosha, Wis. Vietos Kata
likiškų Draugijų Vienybė vi
suomet stengiasi nepraleisti 
svarbių darbų del tėvynės Lie
tuvos. 

Taigi ir šį metą atėjus bran
giai Lietuvos šventei, Nepri
klausomybės paskelbimo ketu
rių metų sukaktuvių dienai* 
stengėsi kiek galima tinkamai 
paminėti.Nors rengėjams buvo 
vargo prie rengimosi, bet tė
vynę mylinti pagelbėjo ir vis
kas pavyko. Pirmoj vietoj tu
rime padėkoti " Draugo*' Re
daktoriui kun. Ig. Česaieiui už 
parupinimą gerą kalbėtoją, 
kun. A. Brišką^nes kitaip bu
vo sunku gauti kalbėtojų. 

Vakaro vedėjas trumpai pa
aiškino dienos svarbą. P :no 
A. Pūro ant greitųjų sudary
tas "Birutės" Dr-jos vyrų 
choras, atgiedojo Lietuvos 
himną. Po to kalbėjo p. R. An-
dreliunas apie Nepriklausomy
bės dieną vas. 16 d. ir trum
pai perbėgo darbininkų reika
lus čionai ir Lietuvoje. Po jo 
kalbėjo gerb. kun. A. Briška. 
Jis griausmingu ir gražiu bal
su perbėgo Lietuvos pergy
ventus laikus, jos priešų ne
dorus darbus. Jo kalba visiems" 
patiko. H 

i Vyrų choras sudainavo ke
letą tai dienai pritaikintų dai* 
nelių. 

Paskutinis kalbėjo p. Radys, 
Lietuvos Maisto B-vės pirmi
ninkas. Jis ilgai kalbėjo, bet 
žmonėms nenusibodo klausyti, 
nors buvo vėlus laikas. 

Po jo kalbos buvo renkamos 
aukos Lietuvos gjfniuąo rei&ar 
lams. Nors nedaug žmonių 
buvo, prie to dar bedarbė, bet 
aukij surinko $29.50. 

Aukavusių vardai bus pas
kelbti vėliau. 

Rengėjai stengėsi padaryti 
malonų įspūdį į žmones. Sve
tainė buvo išpuošta lietuviš
komis spalvomis ir gražiomis 

= 2 = 
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RADO NEGYVĄ LIETUVĮ. 

frioux City, lova. — Ank
sti rytą 20 d. vas. rado nu
kritusį nuo porČiaus iš trečio 
aukšto ir užsimušusi lietuvį 
Vinc. Stasiūną gyvenusį po 
num. 2401 Dace Str. Dabar I 
yrą visokių spėliojimų, apie 
Stasiūną. Vieni spėja, kad kas j 
nustūmė nuo porčiaus, kiti 
kad ir pats gajėjo nuvirsti, 
nes porčiaus tvorelė !žema; 
bet kaip daktaras pripažįsta 
kad greičiaus bus pats nukri
tęs, nes nerado jokių kitų žaiz-

žibančiomis rankų darbo pinti-1 dų kaip tik kaukolė perskelta 
naitėmis su gražiomis gėlėmis. 

Prie to darbo daugiausia 
prisidėjo pp. Ona Lausienė, 
Mar. Trakšelienė, ir V. Vara-
navičia. Už tai jiems ačiū. 
Taipgi ačiū į). A. Pūrui už 
pri rengimą taip gražių daine
lių; taipgi aciu ir visiems cho
ristams už atjautimą mums 
brangios šventės vas. 16 d. 

Taipgi labai ačiū kalbėto
jams, nes jie Chicagoje pali- P a s m i r u s į r£Usta p i n i ^ u 

krintant ant stačios galvos. 
Kada rado jį nebegyvą tuoj 

davė žinią policijai ir dakta
rui. Daktaras apžiūrėjęs pri
pažino, kad kaip nukrista iš 
viršaus ant stačios galvos tai 
iš syk ir užsimušta, kad nei 
biskio nepasitraukta iš vietos, 
nes visas kraujas kuri^ buvo 
išbėgęs iš galvos, buvo po gal
vai. 

ko didžiausias iškilmes, o va 
žiavo į mūsų nienką suvargu
sių kolonija. 

Reng. kom. narys i r vakaro 
vedėjas, 

J. Trakšelis. 

KUN. BUMŠAS KALBĖS. 

Clevelaaid, Ohio. — Kovo 5 
d. čionai kalbės Liet. Kat. 
Veik. Centro atstovas, gerb. 
kun. Br. Bumšas. 

Koresp. 

SAVIEJI REMKITfi SAVAS 
Į S T A I G A S . 

KELIAVIMAS LIETUVON 
NESILIAUJA. 
laikai, kuomet žmonės 

liaudavosi keliavę per juras, pri
sibijodami sunkios kelionės ir blo
gų orų. Bet dabar važiavimas Lie
tuvon per lietuvišką įstaigą BAL-
TIC STATES BANK New Yorke 
nesiliauja ir žiemos laiku. Tasai 

j Bankas taip gerai aprūpina kelio-
vynę m e s krut inę nesigailim j - n C j keleivius siunčia tokiais pui-
p a a u k o t i , , i r " J a u slavai suki-j'kiais laivais, turinčias naujausius 
l o " . Da r i r daugiaus gražių ir patogiausius įrengimus, kad 
dainelių, pr i ta ikintų šiam va
karui , padainavo. Publ ika bu
vo jomis pilnai patenkinta . 

Gerb. svečias J. Šaliunas 
plačiai pakalbėjo apie lietuvių 
kalbą, mūsų tėvynės vargus de 
lei jos nedorų priešų užpuldi
nėjimų, kaip mųs tauta kant
riai kentė rusų ir vokiečių 
sunkų jungą, kaip šiandieną 
dalis mūsų tėvynės kenčia vi
sokius lenkų persekiojimus ir 
kad šiandieną sukako keturi 
metai nuo Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo. * « 

Antrame atvėjnje p. Šaliu
nas nurodinėjo Rusijos dabar
tinius vargus, jos badą; priro
dinėjo bolševikų blogas min
tis, kaip jie norėjo pažeminti 
lietuvius ir jų tikėjimą; yra ir 
tokių, kurie dar nenori prisi
pažinti esą lietuviais. 

Gerb. kalbėtojas padarė ma
lonų įspūdį į klausytojus. Ją 
širdyse ulždegė tėvynės meilę. 

Žmonės pirkdami bonus ir 
aukas dėdami parodė savo 
meilę brangiai tėvynei Lie
tuvai. 

Valio, Grand Rapids lietu
viai. Nepaliaukime darbuotis 
ir ant toliau. 

Lietuvaitė. 

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
" D R A U G E " 

dabartiniu laiku kelionė yra daug 
lengvesnė ir smagesnė, negu seniau 
kad būdavo vidurvasary. Užteks 
tik paminėti tokius milžiniškus 
greitlaivius, kaip' OLYMPIC, H0-
MEBIC, LAPLAND, HANSĄ, ar 
gražiuosius Švedijos laivus STOC-
£H0LM ir DROTTINGHOLM, 
kurie lygus karališkiems rūmams, 
kad įsitikinus, .* jog BALTIC 
STATES BANKAS įstengia pa
tenkinti keleivius laivų parinkimu. 
Keleiviai, užsisakę paštų laiva
kortes BALTIC STATES BAN
KE,'tampa paimti to Banko glp-
bon nuo pat atvažiavimo į New 
Yorko slotį iki pasieksiant Lietu
vos rutosžių. 

BALTIC STATES BANKO pa
tarimu daugiausia keleivių važiuo
ja Lietuvon per Karaliaučiaus 
portą PILIAV4 (Piliau), nes tai 
yra parankiausis lietuviams ke

blias. Per čia važiuojant nėra rei
kalo vizuoti pasportus pas kokius 
nors konsulus, — užtenka Lietuvos 
Atstovybės parašo, — ir visiškai 
apsilenkiama "Lenkijos Korido
riaus" ir Latvijos. Iš Piliavos 
(Karaliaučiaus) pasiekiama Lietu
vą gelžkeliu tik į 3 valandas lai
ko. Bilietas kaštuoja 39 Markes* 
Pagerėjus santykiams su Latvija, 

f dabar daugelis važiuoja Lietuvon 
ir per Liepojų. , 

Greta ^erp ir teisingo keleivių 
aprapinimo, BALTIC STATE^ 
BANKAS parduoda ir laivakortes 
pigiausiomis kainomis.Kadangi tos 
kainos nuolat mainosi, tad prieš 
išvažiuosiant reikia parašyti Ban-

šenėj $4.92, o bankose $5,223.-
00. Velionis buvo nevedęs ir 
manė tuoj važiuoti į Lietuvą, 
Turėjo 31 metus. Amerikoj iš
gyveno 10 m. Čia paliko brolį 
Klemensą i r Lietuvoj keturias 
seseris. Palaidojo 22 d. vas. su 
bažnytinėmis apeigomis ant 
Kalvarijos kapinių. Velionis 
paėjo iš Utenos apskričio, Le-
Hunų parap., Baltanių "so
džiaus, 

( Draugas. 

New York, N. Y., iš kur bus tuoj 
atsiųstos laivakorčių kainos, laivų 
surašąs ir visi patarimai kelionei. 
BĄLTI€ STATES BANKE ga
lima gauti laivakortes į Hambur
gą, Bremeną, Antverpą, Rotterda-
mą, Gdanską, Piliavą (Karaliau
čių), Cherbourgą, Liverpoolį, 
Southamptoną, Stockholmą, Got-
tenburgą, Kopenhagą, Odesą ir vi
sus kitus portus. 

Važiuojant Lietuvon pasižiūrėti, 
ar pasisvečiuoti, BALTIC STA
TES BANKAS surašo reikalingus 
popierius ir suteikia informacijų f 
link pargrįžimo atgal į Ameriką. 
Dabar atvažiavimas į Ameriką yra 
apsunkintas, tad kai-kurie kelei
viai, išvažiavę be atodairos Lietu
von, nebūna geidžiami atgal grįžti, 
jei neturi atatinkamų dokumentų 
ir nežino imigracijos valdžios iš
leistų reguliacijų. 

Atvažiavimu iš Lietuvos BAL
TIC STATES BANKAS taipgi 
uoliai rūpinasi, Visi keleiviai, tu
rintieji parsiųstas laivakortes iš 
BALTIC STATES BANKO,' bū
na aprūpinami nuo pat atvykimo 
Kaunan, jei kelias apmokėtas nuo 
Kauno, iki pat tos vietos, kur lai
vakortės siuntėjas gyvena. Su lai
vakorte keleiviai gauna prirengtus 
Affidavitus, sulig kurių konsulis 
pavizuoja pasportus Kaune. Ke
leiviams nea*eikia kreiptis į kokius 
nors agentus, ar meklerius Lietu
voje, nes BALTIC STATES BAN
KO atstovai Kaune aprūpina ke
leivio reikalus koteisingiausiai, 
neimdami užmokesnio už patarna
vimą. Todėl keleiviai su BALTIC 
STATES BANKO laivakortėmis 
neturi jokių bereikalingų ižkaščių 
ir nesusitinka su jokiais nesma
gumais išgavime vizų, suradime 
kelio į laivą ir tt. 

Aiškius patarimus ir pamokini
mus kaip parsigabenti keleivius iš 
Lietuvos BALTIC STATES BAN 
KAS išsiunčia paštu ant kiekvie
no pareikalavimo. Rašant Ban
kui, reikia visuomet adresuoti 
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LIETUVIŠKI KRUTAMI PA
VEIKSLAI GENA VAITĖS 

GYVENIMAS. 

Nauji krutami paveikslai iš 
Lietuvos, Rygos ir Sovietų Ra 
sijos. Gudrus Kvailys, 2-jų ak
tų komedija, Lietuvių paroda 
National darže, Leninas ir-
Trotskio armija Maskvoje, Že
ligovskis Vilniuje. Bus rodo
mi sekančiose kolonijose: 
Kovo 1—2 Shamokin^ Penua. 

parap. svet. 
Kovo 3 Mount Carmel, Penna. 

parap. svet. 
Kovo 4—5 Shenandoan^ Penna. 

parap. svet. 
Kovo 7 St. Clair, Penna. 

parap. svet. 
Liet. Teatro Bendrovė 

Vedėjas A. Lukšis.' 

Sustabdo 
Kropą 

K u o m e t tas baisus krupas prade
dą tave smaugti , nelauk ilgai | Nes tas 
gali būti labai pavojinga tau ir tavo 
kūdikiui — jis tuojaus palengvins 
tau, galės i daug lengviaus kvėpuoti . 

Naujas Turpo išradimas yra sutai
sytas su visais Turpentine gydančiais 
vaistais, kurie tuojaus palengvins pa-
sitrinus skaudama vieta. 

Turpo greitai sustabdo skaudėjimo 
gerklėj , rumatizmu bronciutis ir ne
uralgijos. Palengvina kojų skaudėji
mą, pleurisy, lumbago, ir išsisukimus. 
Nedegina ir nepuslėja. 

Ne lauk Ugai su kryp'u — Veik tuo
jaus! Nusipirk Turpo šiandien nuo sa 
vo aptekoriaūs. Nebūk be Turpentine 
Ointment savo namuose. 

Turpo turi savyje Menthol ir Cam-
pkor, — kainą 30c. ir 60c. dėžutė. 

The Glessner Company 
Findlay, Ohio. 

L , , ' ' • 

REIKALINGAS 
Prityręs naktinis janitorius vidur

amžis žmogus vedęs, rekomendacija 
reikalinga. 

192S W. 46 Str. 
Cbicago, m . 

Šiandie Pinigę Kursas I 
S i u n č i a n t T.iatnvr/vn n n * * • •« . . . Siunčiant Lieruron per mus: 
50 centų ui 100 Auksinų 

— a r b a — 0 
200 Auks. ui vieną Doleri 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas. 

Pr is tatymas Užtikrintas 
Trumpame laike. 

Central Manufacttiriflg 
Dislrict Bank 

State Bank—Ciearing House 
Bank. 

m& West 35-tit Street 
Turtas $6,000,000.0© 

e=s= 

a R e * TeL Cicero 3656 
Ofiso TeL Cicero 

DR. L SHINGLMAN 
1825 So. 49 Oonrt 

N. E . Cor. 49 Court ir 1 * StrJ 
įant viršaus vaistyniolos. 

V i 

K Jcifit^rH^^JHH,--t-"--v--"--TT Tft 1 \\M*m 
; Telefonas Yards 1138 

STANtEY P. 
MAŽEIKA 

GRABORIUS IR-
Balsamuotoias 

Turiu automo
bilius visokiems I 
reikalams. Kai na j 
prieinamos. 

3319 Auburn # 
Ave. Chicago. i 

DU. A. E. M1LLER 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 4654 So. Ash land Ave. 
Vai. 2-—4 po pietų 7—9 vakare 
Res . Ofisas 1915 W. 47 -tb Str. 
Vai. 11 iki 1 po plet. Ned. 12—2 

Ofisas TeL Blvd. 2v&* 
Res. Tel. Sutarimai lr N a * t e l a i 

šaukimai Lafayette 1106 

Dr. 0. VAITUSH, 0. ft. 
LIETUVIS AKIŲ SPBCIAtISTAS 

Pa.len^;in* visų aJclų 
tempimą kaa yra 
priežastimi 6k*.u<I*-
jlmo imlvoB, rvaign-
iio, aptemimo, ner-
voturu%, ekaudianflua 

Ir užalderueivia kariniu aklų kreivos akys. 
k&terakto, nemleplo; netikras akla ladedam, 
Uaion.a t-erzamliiaa lektra parodantis ma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantferns pagelbėta. 8e/-
irckite savo regėjimo ir vaikus einančius 
mokyklon. Valandos: nuo l t iki 8 vakarą 
Medėllomis nuo 10 iki 1 VaL po platų. 

1553 W. 47 St. ir Ashland A v. 
Telefonas Drover 9660. 

•1L. !<*."<11W - • - • - ! . « ' . J 1 S i . U . . ^ i . » • • > 

V A L E N T I N E DRESMAKLNG 
COLLEGES 

2107 W. Madison, 1850 IT. WeUs,J 
6305 S. Halsted Stareetk 

J37 Mokyklos Suv. Valstijoje. 
Moko Siuvimo, Patternu kir

pimo, Designing bizniui lr g&-< 
mama. Vietos duodama 4yBai.4 
Diplomai. Mokslas lenr^ais at-
mokėjimals . Klesos diemoiais lrj 
vakarais. Reikalaukit knyg«l«B.4 
TeL Seeley 1648 

SARA PATEK. 

*v 

Tel. Lafayette 4223 

P L U M B I N G 
1 

Kaipo lietuvys, l ietuviams visa
dos patarnauju kogeriausia. 

m YUSKA 
3228 W. 38-Ui Street 

:«-= 

REIKALINGAS STOCK 
PARDAVĖJAS. 

PardavinėU stocka Illinois Corpora
tion kuri m o k a dividentus. Kompa
nija išdirbinėja maistą, arkliams, kar 
vėms, karveliams, ir kit iems paukš
čiams. Tiktai tokis kuris turi gerus 
paliudijimus lai atsišaukia: 

W E S T E R N F E E D MANUFACTU-
R I N G INC., 

345 N. EUzabetb Str., Cbicago, 111. 
Pl ione Monroe 4656. 

E X T R A ANT PARDAVIMO 
Farma 80 akrų Minnesota valsU-

j o į gera žemė parduodu be pelno ar
ba mainysiu ant namo. Del plates
niu informacijų rašykite laišką šiuo 
adresų: 

S. STANIUIilS 
2034 R a b l e St. Chicago, HL 

l 

BALTIC STATES BANK 
294 Eighth Ave., 

ku į laišką, adresuojant BALTIC } 
I'STATE S BANK, 294 Eighth Ave. : 

New York, N. Y. 

. . . . . . . , , , . . , . ; „ . . . . 

( A p g r . ) grągpĮprrg-

AMT PĄRDAVTMO 
Šaliunas su 3 bilijardiniais staliais 

ir* pool-ruimis, gera Vieta. Atsišau
k i t e 

3357 W. 38-th Str. 
Chicago, UI. 

ANT PARDAVIMO 2 aukščių na
mas ir krautuvė, grocerne- ir dry-
goods l ietuvių apgyventoj vietoj ge
ras biznis. Priežastis pardavimo sa
vininke našle negali apsidirbti. Atsi
šaukite. 
3303 W. 38- th Street. Chlcago, Dl. 

POCOGRAFISTU ATYDAL 
Pardavimui Studio Chicagoj ant 

didelė gatvės labai geroj vietoj ir 
gerai įrengta. Savininkas išeina iš 
biznio. 

Draugo Adm. 
2384 So. Oakley Ave. Chicago, Rl 
(J . P . ) 

PUTINKITE "DRAUGĄ 

http://DR.iA.S0TH
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CHICAGOJE 
*** A. L. R. K. FEDERACIJOS 

CH1CAGOS SKYRIAMS. 
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PAKVAISCS UNIJOS i j ų tesusirinko. 
BUSINESS" AGENTAS. Skaitė daug įvairių prane-

, £, ^ Šimų, laiškais susinėsimų. Pa-
M. Norris, " Stone, Lime & sirupmo tolesniu varymu L. 

Cement Teanisters" -unijos L. Paskolos vajumi šioj apy-
"business" agentas, užvakar linkėj. Įvairios komisijos ra-

siėmė revolverį ir išėjo fo r tus išdavė, ^ 
Tik dar viena North Sidės 

stotis prisidėjo prie padengi
mo Apskričio skolų. 

Rinko valdybą šiems me
tams. Sus-mas nedaleido tai 
pačiai rezignuoti, nes pasirodė 
labai veikli ir daug jau pasi
darbavusi. Pasiliko šie: pirm. 
J. Mickeliunas, <pag. J. Enče-
ris, ras t E. Statkienė, pag. 
Junokienė ir ižd. Jonas Baltu-

estan medžioti kažkokių sa
vo priešų. Paskui areštuo
tas policijai pasisakė, kad jis 
norėjęs nužudyti net 14 žmo-į 
nių. j i*|il 

Su revolveriu pirmiausia 
is užėįo saliunan, 4459 West 

Madison gat. Tenai pašovė 
du žmogų. 

• Kitame saliune pašovė dar 
eną. Bet tai jau buvo pas

kutinė jo auka. Nes pašauk
ta policija įį suėmė. 

Policija yra nuomonės^ kad 
.Norris pabludęs. 

Nes jis prašėsi policijos pa-
siliuosuoti. Girdi, turįs nu
žudyti 14 žmonių. 

TRUKŠMAS PROHIBICIO 
NISTŲ TARPE. 

Chicagoje pasklydo girdas, 
kad Illinois valstijoje tarpe 
prohibicionistų pakilo nepap
rastas trukšmas. Jie nugir
do, kad pfohibicijOs vykini-
mo ofise bus padarytos dide
lės atmainos. 

Tai busiąs nei žemės drebė
jimas, atsiliepė vienas tu da
lykų žinovas. Nes čia su pro-
hibicijos vykinimu tikri juo
kai daromi. \ 

Chicagoje federalio proku
roro ofise bus atlikti platus 
tardymai. ^es " slapieji," 
sakoma, su kai-kuriais federa-
liais viršininkais Chicagoj tu
ri draustinų artimų santikių. 

tis. 

PO DŽIAUGSMUI VERKS
MAS. — 

REPUBLTKONAI NETEN
KA GALVŲ. 

Šįmet Chicagoje taksos taip 
diddės ir tokia daugybė žmo
nių paduoda nusiskundimus 

Trepublikonų partijos vadams, 
kad1 šie tiesiog netenka galvų 
ir nežino kas čia daryti." 

Ateis politinė rinkimų kam
panija ir jie nežinos, kaip 

jiks jiems pasiaiškinti bai^ 
suotojams d e l t ų aukštų tak
sų. 

Republikonai per pereitus 
septynerius metus čia privirė 
tiek kosės,'kad ilgai jos ne
galės suvartoti ir žmonėse ne
teks vardo. 

:AI TAU MOTERŲ TEISĖS 

Pirmu kartu Cook apskri-
ies f^ryboh tos pačios tary

bos priimta komisionierius— 
moteriškė Mrs. Bemis. 

Dabar prieš ją pakeliama 
byla. Sakoma, nelegaliai ji
nai užimanti "komisionieriaus 
vietą. ' 

Mrs. McKenzie namuose, 
Waukegane, kažkaip staiga 
užsiliepsnojo lopšys, kuriame 
gulėjo 17 mėnesių kūdikis. 
gis skaudžiai apdegė ir mirė. 

PASKOLOS APSKR. SUS. 

Vas. 26 d. Šv. Jurgio par. 
mokyklos kambary įvyko L. L. 
Paskolos Chicagos IT Apiel. 
Apekr. metinis susirinkimas. 
Neperdaugiausia stočių atsto-

Ant Union ave., pas P. V., 
buvo atvažiavęs Harringtonas 
ant krikštynų. Gėrė, linksmi
nosi, baliavojo, viskas buvo 
gerai. Harrington išvažiuoda
mas kūdikį ir visus kitus ap
dovanojo didelėmis dovano
mis, rodos viskas buvo gerai. 

Bet nepraėjo nei mėnuo, 
Harrington pabėgo ir viskas 
dingo. Dabar turi tą viską ap
raudoti. 

K. 

KVEDARNIEČIŲ DOMEI. 

Juozapas% Laučys prisiuntė 
reikalams Kvėdarnos bažny 
čiai surinktų aukų šešiolika 
tūkstančių devynios i šimtus 
penkiasdešimtis markių. Kvė
darnos parapijonų vardu ta
riu jsirdingą ačiū aukų rinkė
jui ir aukavusiems. 

Kun. P. Bublys, 
Kvėdarnos klebonas. 

Visi Federacijos skyriai, ku
rie neprisiuntė savo atstovų Į 
praeitą Fed. Apskričio visuo
tiną susirinkimą, prašomi 
greitai prisiųsti Apsltr. sekre-
toriuirsavo skyrių valdybų ad 
resus. 

Ig. K. Sakalas, sekr. 
4031 So. Rockwell St., 

Čhioaįo, 111. • /-

JAUNIMO VAKARAS. 

/ 

SMAGIAUSIA VAŽIOOTI Į LIETUVĄ 
0 

PAVASARIO LAIKU 

.Roselandas. — Vas. 26 d. 
Strumilo svet. įvyko L. Vy
čių kp. vakaras. Vaidino trum
pą veikalą. Vaidintojai savo 
roles gerai atliko. 

Nors žmonių nedaug atsi
lankė, bet ir nevisi tie tvarkiai 
-užsilaikė. Visi jauni, dar ne
pripratę prie tvarkos. 

Eodos Roselande nėra dide
lės bedarbės ir nedaug pinigų 
į "spešelus" sukišo, bdt ant 
mųs tautom žiedų, kaip vyčių, 
vakarų žmonės nesilanko. 

Kampinis. 

PYPKORIAMS PRITRUKO 
• TABOKOS. 

AUŠROS VARTŲ CHORAS 
DARBUOJASI. 

West Side. — Vas. 22 d. 
Meldažio svet. Aušros Vartų 
par. choras surengė gražų va
karą. Susirinko skaitlingas 
būrelis Aušros Vartų jaunimo. 
Žaidė ir linksminosi iki vėlu
mai. Barniai išsiskirtė. 

Aušros Vartų par. choras 
mažai iki šiol visuomenėj pa
sirodydavo. Prie jo priklauso 
veiklioji ir energingoji Auš
ros Vartų par. jaunimo dalis. 

Susilaukus naują chorvedį, 
p. K. Sabonį, choras persior
ganizuoja ir dabar visas pas
tangas deda prie rengimo va
karo, kuriuo nustebins visą 
Aušros Vartų parapiją. 

Bus visai kas naujo, dar ne
girdėtas kaip ateitis. 

Y. ir Z* 

A. X A-
JUOZ. RAŠČIUKAS 
Mirė kovo 4 d. IMI , Lie

tuvoj H5 metu amžiaus paėjo 
iš Kauno red. Kėdainių Apskr. 
Josvainiu pašto dingailu kai
mo. Paliko nuliūdime moterį 
Petronela 2 sunūs Kun. Petrą 
Kasėiuka ir Joną dukteris An
tanina, Apolonija. Ona Juzefą, 
Marijona ir žentą Kazimiera 
Kuprių. 

Metų paminėjimui pamaldos 
(vyks Kovo 4 Dievo Apveizdos 
bažnyčioj 8 vai. ryte 

Jonas Kasčtukas. 

Cicero, IU. — Ir čionai .ko
kie pypkoriai pradėjo organi
zuoti kokią ten Pypkorių Są
jungą. Jie mano, kad suras to
kių draugijų kuria8 galėtų pri
traukti pri^savęs. Kažin ai 
daug Čionai rasis tokių drau
gijų, kurios leis save sveti
miems išnaudoti ant tabokos 
susirinkimuose prarūkyti. 

Cicerietis. 

s 

VAŽIUOK! LIETUVĄ ir SAVO GIMINES TRAUK iš LIETUVOS 
V TARPININKAUJANT 
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BRIGHTON PARKAS. — 
Ketv. kovo 2 d. i. m. L. Vyčių 36 
kuopa laikys susirinkimą McKin-
lejf Parko svetainėje^ 

-Pirm susirinkimo bus choro 
ktika, kuri prasidės punktua-

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVEI 
Kuri agentauja geriausioms laivų kompanijoms, kuri aprūpina keliauninkus visais'reikalingais kelionei doku

mentais ir kuri prižiūri, kad kelionėje^lietuvio niekas neskriaustų ir nepersekiotų.. 

Lietuvių Prekybos Bendrovė daug apie ^avb darbus^ nesigiria, bet visomis galymybėrhis stengiasi visus paten
kinti. • 

Rengkis važiuoti į Lietuvą, pavasario laiku ir jau šiandien reikalauk iš mūsų informacijų apde laivakortės, pasus, 
affidavitus ir income taksus. Atsikreipęs į mųs nesigailėsi. į 

NEPAMIRŠK 
KAD VELYKOS JAU NEBETOLI IR KAD 

SU VELYKOMIS 
T Lietuvoje;prasideda pavasario darbai ukėse ir miestuose. Labai dažniai Lietuvos.žmonėms tiems darbams ir jiems 
pasekmingai varyti stoka pinigų, todėl 

NIEKO NELAUKDAMAS 
GERIAUSIA IR SAUGIAUSIA Į LIETUVĄ PINIGUS PASIUNČIA LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ. 
Stok saviškiems Lietuvoje talkon, pasiųsdamas jiems tuo jau pinigų c 

Kuri pinigų siuntimo reikalais gali eiti į lenktynės su visomis kitomis, lietuvių ir amerikonų įstaigomis paimto
mis į krova. Pinigus galima siųsti auksinais ar doleriais. 

v.v , , Lithuanian Sales Corporation 
Kreipkis visais reikalais šiuo adresu: \ i 

414 3roadway, Boston 27 , Mass. 

- ^ 

liai 7:30 vai. vakare. nančius vakarėlius. Atletams taip 
Šis susirinkimas bus labai svar- gi labai svarbu atsilankyti, 

bus, nes bus tariamasi apie atei-i , , Valdyba. 
v ^ ' 
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PRANEŠIMAS 
Šiuorai pranešam Gero. įiietuvių Visuomenei, kad 3-6ia diena kovo š. m. sukaki 5 

metai kaip Universal State Bankas teisingai ir sąžiningai tarnauja Lietuviams ir dė
lei savo stipriausio ir geriausio stovio liko gruodžio mėn. 1921 m. priimtas nariu i 
Chicago Clearing Hojise Association. \ 

Banko turtas siekia v i r i $2,200,000.oo 
Šiuomi širdingai kviečiame visus Lietuvius ateilaakyti Bankan Pėtnyčioje, Suimto

je arba Utarninke ant mūsų apvaikščiojimo 5 tnetų sukaktuvių ir užmėgsti su šio Ban
ku dar tampresnius Bankynius ryšius. 

Ačiuojame visiems mūsų Kostumeriams už širdinga parama ir užtjkrinam^kad 
šis Bankas ir ant todiaus visados bus vienu iš tvirčiausių ir atsakančiausių Valstyji-
nių Bankų ir ant toliaus taipgi sąžiniškai visfem tarnaus. 

UNIVERSAL STATE BANK , 
VALDYBA IR - DIREKTORIAI 

MmMmmmmmmmmmmmmmmmąmmm 

Didžiausia Lietuviška Krautuve Chicagoj 

t Number Did Y6u Call ? 
Šaukiant bent kurj numerj visuomet geriausia yra pa

žiūrėti j telefono knyga/Ičuomet nežinodamas tikrai te
lefono numerio šauki tankiai pasitaiko kad tokio nume
rio visai nėra arba žmones tie išsikraustė, tuomet ope-
ratorka negayus atsakymo sužiurį numerį ir tuomet 
praneša. Tas žinoma trukdo patarnavimą. 

Telefono kningoj randasi visi vardai ir adresai už
rašyti. Pažiuręjtis knygon visuomet surasi numeri ku
rio reikalauji. . 

ILLINOIS BELL TELEPHONE 
/ / COMPANY-

* 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Mūsų krautuvė—viena iš didžiausių Ohica«oj« 
Parduodama ui žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Maiinėlių laiftalaf drokuoti ii ofiso darbams yra naujau-
liot mados. Uilaikom visokius laikrodžius, žisdus, ffliubi-
sdus ir deimantinius; framafonus lietuviAkais rskordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiBcų ir prūsiškų tfdir-
bysclų. Balalaikų, gitarų ir smuikų/ kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
mngikalifflrus instrumentus atsakandisi x 

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

Telefonas: DROVER 7309 

>» - i ; * * 

RALTIJOSAMERIKOR 
U UNIJA OBroadvay. N e v ^ r k . N Y l J 

SE&iLIETUV\ 
PER HAMBURG^PlllAA 
/ ARBA UEPOJR. ^ 

VAiU'OKlT VISI PARANKIŲ IR 
TIESIŲ KELIU 

Lietuviai v važiuojant į Piliava aplenkia 
Lenką juosta (karidortų) 

Viaa Trečia KJesa Padalinta | Kambarius 
Ant 2-ju, 4-rių, 6-šių ir 8-niu Lovų 

ESTONIA Kovo 8 
LTTUAJriA Kovo 2^ 

Trečios Klasos Kainos J: 
HAMBURGĄ $108,50 — PIUAVA flOS.50 

LIEPOJU $110.00. 
Dllel lalvakor. Ir žinių kreipk, prie savo ag-en. 

SAVIEJI EEMKITE S A V A S Į S T A I G A S 
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