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ATSISTATYDINO LENKŲ 
MINISTERIŲ KABINETAS 

N 
VARSA V A, kovo 5 (Assoc. tuo tikslu čionai atsiuntė dV 

Press). — Premiero Ponikow-1 legaciją. Šr atvežė Vilniaus 
skio ministerių kabinetas at-1 seimo nutarimus. Ponikowski 

įsistatydino, negalėdamas su- \ nesutiko su tais nutarimais. 
sitaikinti su Vilniaus seimo Kadangi Vilniaus lenkai tai 
delegacija Vilniaus srities kia» pat atsisakė nusileisti, del to 
sirue. ^premieras Ponikowski paskel-

REIKALAUJA INDIJAI SA-
VYVALDOS. 

-. 

Už tai darbuojasi darbo 
partija. 

NAUJA BUS TRILYPĖ 
SĄJUNGA. I 

FIUME VISGI APVALDĖ 
SUKILĖLIAI. 

Bet tai jau kitokiais tikslais. 

Lenkų provizionalis prezi
dentas Pilsudskį ir Ponikow-
skio kabineto narių dauguma 
nusistatė Vilniaus sričiai duo
ti autonomiją. I r tik paskui 
ta autonomini kraštą anektuo-
ti. 

bė savo i r viso kabineto at
sistatydinimą. 

Keikia pasakyti, kad. pre
miero Ponikowskio kabinetas 
nebuvo akla višta taip, kaip 
Vilniaus lenkai. Tas kabine-

BERLYNAS, kovo G. -
LONDONAS, kovo 5.—An-i Vokietijos bravarininkai pa-

glijos darbo partija, kuri Briibtfgo netekti ^ businesso,'' 
tani jos imperijoje lošia svaf- kuomet migirdo, kad Ameri-
bią rolę, ima darbuotis, idant ;kos profesionaliai prohibicio-fscisti) sukilimo prieš Fiume 
Anglija iki šiol griežtai vari 1 nistai-reformatoriai žada pas- prezidentą Zanella. 

Prezidentas pabėgo iš miesto. 

ROMA, kovo 6. — Mieste 
Fiume įsteigta revoNucioninė 
provizionalė valdžia. Tai pa
sekmės italų nacionalistų (fa-

žomą Indiją apdovanotų tik- j klisti po visą Europą su tik 
raja ir pažangiąja savy valda,! siu "sausinai" visas valsty-
kol dar toji kolionija nepas- bes. 
prudusi Anglijai iš rankų. I Vokiečiai bravarininkai (a-

Darbo partijos sekretorių* lauš gamintojai) dėlto turė-
Henderson pareiškia, kad jo jo suvažiavimą ir nutarė vi-
partija rengiasi užimti naują somds galimomis priemonė-
poziciją tarptautiniame nusi- mis pasipriešinti prohibicio-

Tuo tarpu Vilniuje susirin- j tas pradėjo rimčiau skaitytis 
kęs lenkų seimas nutarė Vi i - ' s l 1 Tautu Sąjunga, kuri nepri-
niaus kraštą tuojaus prijun-; pažino lenkų rinkimų Vil-
gti prie Lenkijos. Tas seimai • niaus seiman. 

Popežiaus Benedikto XV 
Palikimai 

ROMA, kovo 6. — Popežius'atsisakiau viso personalio tur-
Benediktas NV prieš mirsiant t to, koks iki šiolei man prigu-
neturėjo jokių turtų ir jokių'Įėjo. Anksčiau išvardintus dai 
savasčių, išėmus tą peivonalę ktus man minis palieku savo 
nuosavybę, kokią turėjo ir ko- ' brolėnui (brolio simui) Giu 
kią testamentu pavedė savo Jseppe Della Chiesa. 
brolėnui. Popežius tai padą-į , . T i e v - m a n o d a i k t a i j k l l . 
re tuojaus, kuomet buvo i M r i l l 0 s čia (Vatikane) su savi: 
rinktas Piuso X-ojo įpėdiniu, I m i t u r i l l > p r i g l l l i Apaštalų 
Taigi, popežiaudamas neturė-į S o s t u i i r t o d e l j u nepavedu 
io nipko i . . . . . . . 
,iu inc^u. , s a v Q j r i r m n o i n g i r gmiines ne-

Tas faktas paaiškėjo atida-[ j l i r į teisėj jų reikalauti. 
rius paliktą Benedikto XV tes-

statyme. Tas nusistatymas 
turės but paremtas teisybės, 
kooperacijos*' i r geros valios 
principais. , 

Anot Henderson, svarbiau
sias partijos nusistatymo tik
slas bus tai tarptautinė taika, 
pastovi ir stipri ekonominė ir 

nisrų puolifiui. 
Kadangi jie vieni jaučiasi 

silpni atlaikyti atakas, tad jie 
kreipiasi į Pranei jos ir Švei
carijos bravarininkus. Kvie
čia juos pasiruošti bendron 
kovon. Siųlo jiems sudaryti 
trilypę sąjungą ir bendromis 

politinė padėtis Eurogoje ir j jėgomis gintis orieš prohibi-
cionistų invaziją į tas tris 
valstybes. 

pagaliau visų valstybių savi-
f tarpis pasitikėjimas. 

Hendersonas skelbia dar ir 
apie kitus partijos "nusistaty
mus. 

Reikia žinoti, kad tas daro
ma nebe tikslo. Ateinantį pa
vasarį ar 'vasarą Anglijoje į-
vyks generaliai rinkimai. Tie 
rinkimai darbo partijai did 
žiai svarbus. 

Dėlto, iškalno jau ir skel
biama partijos platforma. I r 
kad ta platforma butų kiek 
akyvesnė i r įvairesnė, jon į-

Italai sukilėliai pirmiausia 
užėmė visus valdiškus butus, 
fpaskui visas savo spėkas at-
'kreipė prieš prezidento rū
mus. Pareikalauta prezidento 
pasiduoti. 

Prezidentui ištikima polici
ja gynė rūmus, kiek galėjo. 
Pagaliau, kuomet pamatyta ne 
atsilaikymas, prezidentas pas-
prudo?)gi policija pasidavė sn-
kilėliams. , 

Italai nacionalistai sukilo 
prieš prezidentą už tai, kad | 
tasai paskyrė kroatų policiją. 

BLAIVYBĖS MILINGAS, Į ŽEMĖ KARIŠKIAMS. 
TUNGĄ. BIRŽAI. Praėjusiais 1921 

E. KAUNAS. Šių metų sau j m. Biržų-Pasvalio apskrityje, 
sio 29 d- prasidėjo priešalko- j žeme aprūpinti karius prie 
golinė savaitė. Tą dieną baž-ižemės Ūkio ir V. ĮT. ministe^ 
nyčiose buvo pasakyta prieš- rijos komisijos įgaliotinio pa-
olkogolinių pamokslų. imta tam tikslui ir matininkų 

18 vai. (6 v. v.) įvyko Liau-. suspėta išparceliuoti šie dva-
dies Namuose mitingas, į kurį J ra i : 1. buvusio grafo Tiške-
atsilankė daug publikos. Kal
bėjo katalikų Blaivybės drau
gijos pirmininkas, kun. K. 
Marma, St. Seimo narys, p-ni 
Gvildienė, mokytojas Gvildys 
ir kiti. Dalyvavo artistai: Šu-

nauskas ir p. Vanagaičio ve
damas " Saulės" seminarijos J 
choras. I 

-
i 

ŽIBALO PRODUKCIJA EI
NA DIDYN. 

k 
Nežinia, ar pavyks jiems su j NEW YORK, kovo 6. — 

daryti trilypę sąjungą. 

tamentą, datuotą vasario 20, 
1916 m. 

Testamente tarp kitko pasą 
kyta: 

"Išrinkus mane popežiumi, 

44 Savo palaidojimui pasiron 
ku Vatikano baziliką (Šv. Pet 
ro baziliką) ir noriu, kad mi
rus mano kūnas nebūtų bal-
samuotas." 7 

ILLINOISO ANGLEKASIAI TAIKINSIS SU KOM
PANIJOMIS 

nizaciją. Suskaldyta nieko ne
gali laimėti streiko kovoje. 

13 ŽMONIŲ ŽUVO ANT 
GELEŽINKELIO.: 

SAKO, HARVEY BUS AT
ŠAUKTAS. 

dedama kadir tokios Indijos 
savyvalda. 

LONDONAS, kovo 6. — Lai 
krasčio Dai]y Herald diplo-

j matinis kprespondentas rašo, 
kad prezidentas Nardmgas pa 
reikalaus ambasadoriaus Har-
vey Anglijai rezignuoti. Nes^ 
Harvey amerikoniškos spau
dos kritikuojamas už jo pa
laidas kalbas. 

j 

PENKI PAVOJINGAI J A P O N A I APLEISIĄ SHAN-

SPRINGFIELD, ILL.., kovo d., kuomet turi prasidėti ang-
6. — Illinois valstijos angle- lekasių streikas, 
kasių unijų prezidentas Fa r- \ Radikaliai gaivalai darbuo-
rington paskelbė, kad Illinois jasi skaldyti anglekasių orga-Į 
kasyklų kompanijos nori pa
daryti atskiria sutartį su savo 
darbininkais. 

Farrington sako, kad IIli-
noiso anglekasiai sutinka su 
tuomi kompanijų projektu. Ir 
tuomi tikslu Farrmgton tomis 
(dienomis į E. St. Louis su
šauks vykinamąją tarybą, ku
ri aptars kompanijų projektą. 
Jei projektas bu s priimtas, tuo 
met anglekasiai stos konfe-
rencijon su kompanijomis ir 
darys nepriklausomą sutartį 

APDEGU. 
— H 

NEW YORK, kovo 4. -
Penki žmonės pavojingai ap- | 
degė gesindami užsidegusias 
nuo žvakių karsto draperijas. 
Karste buvo pašarvotas mi
rusios Angelines Zarcarase, 
4 metų, Mvonas. H >' 

TUNGĄ. 

TOKYO, kovo 6. — Japo-
nijos užsienių reikalų ofisas 
paskelbė, kad japonų kariuo
menė iš pusiausalio Shantun-
go bus atšaukta. Sako, uiž tri
jų mėnesių Shantunge nebeli
ksiąs nei vienas japonų dur
tuvas. > 

/ 

UKRAINA ATSISAKO 
KLAUSYTI MASKVOS. 

Skalbiasi nepriklausoma šalis. 
1 i 

CLEVELAND, OHIO, kovo 
6. — Aną dieną ties mieste
liu Painesville, už 25 mailių 
rytuose nuo čia, New York 
Central ekspresinis (greita
sis) traukinis sudaužė moto r-

Prezidentas Farrbigton tai b u s * C l a i r S a t v ėJ e- Motorbu-' 
sas buvo kupinas žmonių. Žino visa pareiškė, kuomet gavo 

žinią nuo internacionalio ang-
lekasių organizacijos preziden 
to Lewiso. Šis Illinoiso angle-
kasių unijoms uždraudė atski-
riai konferuoti su kompanijo
mis ir su anomis daryti bent 

-kokią sutartį. Nes tas kenktų 
visai anglekasių organizacijai'. 

Jei kaip, tai pramatomi rfhi 
f ti anglekasių organizacijoje 

nesutikimai. Illinois valstija 

nes nei skiedras išmėtė į visas 
puses. 

Už keletos minutų atūžė ki
tas traukinis pašaliniu' keliu. 
I r šis smogė į sudaužytą mo-
torbusą ir į išsklaidintus ant 
bėgių žniones. 

Praūžus antrajam trauki
niui nelaimingiems atėjo pa-
gelba. Surinkta 13 lavonų ir 
daugybė sužeistij. Iš pastarų-

skaito 90,000 anglekasių. Kad jų, matyt, keletas nepergy-
tuo tarpu* artinasi balandžio 1 vens žaizdų. 

MASKVA,, kovo 6. — ĖoU 
ševistinė Ukrainos valdžia 
jaučiasi galinti but yisai .ne-1 **& veikimo darbą. \ 

skvos bolševikais Ukrainoje 
nepripažįstama. 

Šelpimo' adm. viršininkai 
del to turėjo padaryti atski
ria sutartį su Ukraina. I r tik 
po to leista jiems tenai ati
daryti savo sandelius ir pra-

priklausoma bolševistinei; Ru
sijai. Tuos savo jausmus iš
reiškia viešai. 

Amerikos Šelpimo adminis
tracija prieš pradėsiant veik
ti ^bado apimtuose Rusijos plb 
tuose, su Maskvos valdižia pa
darė formalę sutartį. Sutar
ty pažymėta . v i s a veikimo 
tvarka ir bolševistinės vald
žios priedermės. 

Šelpimo administracija ma
nė, kad ta sutartis turi apinv 
ti ir bolševistinę Ukrainą. Bet 
kuomet Šelpimo administraci
jos viršininkai norėjo įsteig-

j * 

ti Ukrainoje sandelius mais
tui, drabužiams ir vaistams, 
Ukrainų valdžia pareiškė, kad 
Šelpimo administracija pir
miau privalo padaryti sutartį.J 
Nes padaryta sutartis su Ma-

Ukrainos bolševistinė vald-
žia Amerikos Šelpimo admi
nistracijos viršininkus intiki-
no, kad Ukraina yra pilnai 
nepriklausoma respublika ir 
jos Maskva negali kontroliuo-
t i . nei ' atstovauti užsieniuose. 

Ukrainos prezidentas Ra-
kowsky nesenai lankėsi Mas
kvoje. I r čionai būdamas tą 
pat tvirtino amerikonams. 

. v\ Ukraina džiaugiasi, kad A-
merika duoda pašelpą nors 
jos vaikams. Tečiaus » tuom 
vienu šelpimu nepasitenkina, f** 
t)ar nori, kad Amerika jai pa
skolintų ir pinigų pokari
niam jos atstatymui. 

Bet |>astarieji norai, nors jie 
lu tų i r geriausi, matyt, neiš
sipildys. Nes Ukraina visvien 
su carpalaikiu. Leninu vienon 
triubon pučia. , 

Žibalo produkcija ir jo suvar
tojimas Suv. Valstijose kas
dien eina vis didyn ir didyn. 
Geologiniai matini nkai-eks-
pertai sako, kad jei žibalas su 
tokiu intempimu kasdien bus 
vartojamas, už keliolikos me
tų čia su žibalu pasidarys tik 
ras badas. 

Šiandie visokios rųšies ži
balo daug suėda žibalu varo
mi kąi-kurie prekybos laivai. 
Bet daugiausia suvartojama 
automobiliams. 

Tik reikia atsiminti, kiek 
tai šiandie visoj šaly yra au-
tomobilrų, is kurių dar labai 
mažai yra varomų elektra. 
Tik vienu žibalu i r žibalu. 

Kuomet žibalo versmės pra 
dės baigtis,* žinoma, tuojaus 
turės žymiai pabrangti pats 
žibalas. I r gal tuomet jo vie
l a užims daugiausia elektros 
spėka. 

ŠVEDIJOS SUTARTIS SU 
BOLŠEVIKAIS. 

STOCKHOLM, kovo 6. — 
Švedija padarė prekybos su
tartį su bolševistinė Rusija. 
Sutartis čia paduota \ ratifi
kuoti parlamentui. Bet par
lamentas sulaikė ratifikavi
mą. Nusprendė palaukti Ge-
noa kpni'erencijos ir jos pa
sekmių. , 

KEMAL PAŠA IŠNAUJO 
IŠRINKTAS. 

Iškilmingas įvedimas Apa
štališkojo Vizitatoriaus į Že
maičių katedrą-bačiliką. gau
sio 29 d., Apaštališkasis vizi
tatorius Zechini buvo iškil-
nungal įvestas Žemaičių ka-
tedron, išėjus pasitiktų vys
kupui, kapitulai, dvasiškijai, 
klierikams ir daugybei žmo
nių. Aukštajam svečiui įžen
gus bazilikon ir atlikus tam 
tikras ceremonijas nuo var
gonų pasigirdo "Dievas mu-

vieiaus nuosavybė: Alfre&uv-
ka 253,7 h. (neskaitant šimto
sios hektaro dal.). Obelau-
kiai 236,2 h. Ulgininkai 420,8 
h,, Pasiukiškiai 150,5 h., Ga-
veniškis 334 h.; 2. Joniškėlis 

kevyčienė, Dvarionaitė, Kača-j Karpio nuosavybė: Balsiai ir 
Sparvynė 144 h., Leoniškis 
283 h., ir Baluškiai,3 J į Vi-

|so išparceliuota 2,182,5 h. Ne
suspėta išparceliuoti Taločko-
nių dvaras (Kazakauskio nuo
savybė) i r . Pačeraukštės I I I 
(barono Gudbergio nuosavy
bė), i 

Žeme aprūpinta karių 66 
šeimos, bežemių ir mažažemių 
124 šeimos. Kariai gavo nuo 
10—20 hektarjų, atsižiūrint, 
kokios rųšies žemė, bežemiai 
gavo normalius sklypus, o ma 
žažemiai nuo 2—10 hektarų. 

CHICAGOJE PABRANGfiN 
TA DUONA. sų prieglauda ir stiprybė." i A 

Tos giesmės lydžiamas Ap. Aną dieną Čhicagoje išnau-
Vizitatorius nuėjo koplyčioj j 0 įr visai netikėtai pabran-
čionai valandėlę pasimeldęs j ginta duona — vienu centu 
nuvyko prie didžiojo alto
riaus, kame Žemaičių vysku
pas pasveikino Aukštą Sve
čią išreikšdamas džiaugsmo, 
kad laisvoji Lietuva gali svei
kinti šv. Tėvo atstovą ir dė
kodamas, kad šv. Tėvas Lie
tuvių atstovą .yra priėmęs pas 
save. 

T. Zechini atsakydamas j 
vyskupo žodžius išreiškė pa
sigerėjimo, kad savo akimis 
gavęs matyti gilų ir stipru 
lietuvių tikėjimą, karštą jų 

f prisirišimą prie Apaštalų So
sto. Dėkojo J . Eks. Žemai
čių vyskupui už širdingą pri
ėmimą ir veiklumą, taipogi 
dvasiškijai, kad trumpu Kata
likų Bažnyčios Lietuvoje liuo-
sybės laiku tiek daug yra nu
veikusi Bažnyčios ir žmonių 
labui, pagyrė Lietuvos "kata
likus, kad stipriai laikosi Ka
talikų Bažnyčios tikėjimo ir 
tiek daug 1 nuolankumo rodo 
šv. Tėvui. 

Atlaikęs paskiau iškilmingą 
-Sumą Apaž. Vizitatorius s u - j m d o s t a i p f t t Pagaliau" i r mai 
teikė visiems susirinkusiems 

ATĖNAI, kovo 6. — Turkų 
nacionalistų seimas Angoroj 
išnaujo išrinko nacionalistų 
valdžios gaiva Mustapha Ke-

fnial pašą. 

AIRIAI PERKA GINKLUS. 

WASHINGTO£T, kovo 6. -
Provizionalė Airijos valdžia 
darbuojasi Suv. Valstijose nu
sipirkti kiek sau reikalingų 
ginklų ir amunicijos. 

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

bažnyčioje maldininkams Ap-
įaštalų palaiminimą, su visuo
tiniais atlaidais. Žmonių bu
vo pilnutėlė Katedra. Buvo 
taipgi prezidentas Stulgins-
kas, kaikurie Seimo nariai ir 
užsįenių misijų atstovai. 

Prakalbos kalbėta lotiniš-
kai, jas vertė į lietuvių ir len
kų kalbas ir skelbė žmonėms 
kun. Penkauskas. • 

kepaliukui. 
Kainų mažinimo -ekspertas 

iš nuėsto tarybos, žinomas R. 
J. Poole, nnsprendė^ ištirti, 
kokia priežastis privertė duo
nos gaminimo kompanijas pa
branginti duoną ir posenovei 
išnaudoti visuomenę. 

Bet girdima, kad kompani
jos iš to nieko nedaro. Net 
atsisako aiškinti, kodėl jos 
taip elgiasi. Vadinasi, jų rei
kalas ir pašalinis tan reika-
lan neturi maišytis. 

Kompanijos žino, kad žmo
nes nori gyventi. Kad gy

venti, reikia valgyti. Duona 
yra svarbiausias maistas. 
Taigi, kelia kainą tiek, kiek 
patinka. Nes jas patvarkyti 
riegyvuoja įstatymai. Gi su 
visuomenės opiffrja kompani
jos taip apsiprato, kad iš to 
nieko nedaro. 

Cihcagoj republikoninė vald 
žia taip nusivarė, kad čia jau 
ir gyvenimas negalimas. |Tak-
sos nežmoniškai brangios, sa-

TAURAG& Pastaruoju lai
ku čia daug atsilanko pirklių 
iš Vokietijos, ypač iš Berly
no, kurie supirkinėja kiaules 

I ir galvijieną. 

stas neatpinga. 
Kas^ čia šiandie kalba apie 

pagerėjusius laikus, tas nie
kus kalba.* 

" • "> • ' • • ' • • • " 

PINIGŲ KURSAS. 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 dol 
kovo 4 d. buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.32 
Prancijos 100 frankų 8.40 
Italijos 100 lirų 4.70 
Lietuvos 100 auksinų .40 
Vokietijos 100 mark. .40 
Lenkų 100 markių .02 
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U E T t V U KATALULtf DIENRAŠTI* 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną Išskyras nedėldlenlns 

PRENUMERATOS KAINA: 
Metams $8.00 
Pusei Metų • s*°° 
Prenumeratos oiokasi iškalno. l a i 

kas skaitosi nuo užsirašymo dienos. 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
i c seinas adresas. Pinigai geriausia 
s\ųsti išperkant krasoje ar exprese 

^"Money Order" arba Jdedant pini-
gus į registruota laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. C0. 
2334 So. Oakley A ve.. Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791 
minNifNiiiiiiHiiiiiiJiiiiiiuiuiiiiiiiiiim 

KAPITALO KLAUSIMAS. 

i^^r 

mirti lygiai Suv. Valstijose, 
taip Rusijoje ir Kinijoj. 

Priežastis, delko mūsų tau
ta lanko kratomus paveikslus, 
teatrus ir važinėja automobi
liais vieton mirti badu, yra 
tas faktas, kad mokame nau
dotis kapitalu vieton jį nai
kinti, kaip kad daroma Rusi
joje, arba kapitalą ignoruoti, 
kaip kad elgiamasi Kinijoj. 

6. Peikiami ir smerkianri 
turtingi žmonės už jų didelį 
išlaidumą. 

Bet faktas, kad turtingas 
žmogus visuomenei yra nau
dingesnis už vargšą. J u k tur
tingas taipat gaJi tik apribo-

Amerikns ekonomistas Ro-;tą maisto kiekybę sunaudoti. 
ger W. Babson, vienas žymes
niųjų finansų autoritetų, išlei-

Darbininkas yra tas, kurs 
nuolat pasiilgęs šilkinių marš-

kius socialistų obalsius. 
Tame skyriuje autorius 

štai kokius tvirtinimus stato: 
1. Negali but pasauly dides

nės klaidos, kaip tvirtinimai, 
kad kapitalas pats savaimi y-
ra blogas daiktas. 

2. Kapitalas yra tik įrankis, 
kurį galima gerai ar blogai 
panaudoti. 

J i s yra kaipo automobilius, 
kuriuorni gali trankytis plėši
kai, arba kuriuomi galima pa
vežioti sergančius vaikus gry-

do knygelę vardu ^Tlie Endu-Į kįmų. Kad tuo tarpu jo "bo-
ring Investments ' \ Knygelė so>> prabango^supratimas yra 
didžiai įdomi ir pamokinanti, tame, kad apsitaisius flanelės 

Darbininkams gali but įdo- marškiniais ir ant galvos už-
miausias trečiasis tos knygelės; simovus sulamdyta skrybėlę, 
skyrius antgalviu "The Ei- T a i priežastis, delko socia-
ches are not wrong". Įdomus l i s t a i a p r a ^ 0 turtingą žmogų 
lypač tiems, kurie seka viso- k a i p o ^ k u r s srauja p į n į . 

gus savo asmens reikalams. 
Taigi linkėtina, kad socialis
tai, pasitaikius progai, patys 
pradėtų krauti tu r tu s vientik 
saviems reikalams. 

7. Giliausiai suprastas tur
tingo žmogaus instinktas nė
ra šykštumas, bet noras kon-
servuotis. 

Tik tie visuomet privalo 
dirbti kitiems žmonėms, kurie 
visą savo uždarbį praleidžia. 

8. Kapitalas yra kaipir ga-

name ore. 

KLAIPĖDOS LIKIMAS. 
(Pabaiga) 

Painiava apgalvota. i 

Lietuvos valdžia, pasitikė
dama Santarvės teisybei, maaa 
tedarė ligšiol Klaipėdos prie 
Lietuvos prijungimui, many
dama, kad vienintelis išėjiu 
mas ir tėra ją prijungti prie 
Lietuvos. 

Bet paskutiniu laiku gyve
nimas privertė rimtai tuo 
reikalu susirūpinti, ir šian
dien Lietuvos politikai Klai
pėda tapo dienos klausimu. 
Nes šiaip ar taip, amžinai 
Klaipėda negali kyboti ore; 
artinasi laikas, kada ji turės 
būti kur nors priskirta. 

Vietos vokiečiai tai jaučia 
ir be buvusių savo agitacijos 
įrankių įkūrę dar naują "Ar-
beitsgemeinschaft," visomis 
jėgomis veda agitaciją už Klai 
pėdos " nepriklausomybę'' 
Prancūzų protektorate, renka 
visokius parašus, v važinėja į 
Berlyną, šmeižia Lietuvos val
džią, Seimą, baugina Klaipė
dos gyventojus Žemės refor
ma, katalikybe ir t. t 

Reikia pasakyti, kad ir Vo
kiečių valstybės necionalisti-
niai gaivalai (kaip "Reichs-
boot") nenori suprasti tikro 
prancūzų protektorato pavo
jaus ir uoliai palaiko "Arbeit-
sgemeinschaft , , darbuotę: gal 
but vokiečiai netiki ilgu Len-

cuzų protektorate. Ambasa
dorių Taryba nerado galimu 
šio neteisybės akto padaryti, 
bet įgaliojo Petisnė užmegsti 
prekybos sutartis su Lietuva, 
Vokietija ir.... Lenkija. Vadi
nas, Lenkija po to jau bus už-
interesuota vienu ar kitu Klai
pėdos klausimo išrišimu ir ras 
tam tikru momentu .naujos 
progos pareikšti savo preten
zijas į Klaipėdą. 

I r kodėl tokius ryšius rei
kalinga užmegsti su Lenki ja, 
kuri Klaipėdai nieko negali 
duoti, o ne su Latvija ar Šve
dija? Tikslas aiškus. 

Be to, Ambasadorių Taryboj 
ponui Petisnė esą pareiškę, 
kad Klaipėdos likimą tegalė
sią/išspręsti tik gyventojų pri
tarimu. I r iš "Arbeitsgemein-
schaft" sužinome, kad ji, iš-
tiesų, jau rankioja kokius tai 
parašus, kuriuos gal but ir 
pateiks Petisnei/ kaipo gy
ventojų pritarimą. 

Naujas Vilniaus mazgas. 

Visa tai daro Klaipėdos 

jai ras reikalinga joŝ  turėti 
del savo kultūrinių ir tikybi
nių ypatybių. 

Klaipėdos lietuviai parodys 
savo tėvynės meilę ir susipra
timą ir griežtu savo valios 
pareiškimu nulems Klaipėdos 
likimą ir patys įvykins taip 
garsiai anuomet paskejbtą ir 
taip pilotiškai šiandien min
džiojamą tautų apsisprendimo 
principą. 

D. Micuta 
Politinių mokslų stud. 

"VALDOVO SUNŪS" IR 
SVETIMTAUČIU JUO 

SUSIDOMĖJIMAS. 

kvotos po kiek tikietų iškaL 
no parduoti. Man teko sužino
t i kad 4-ta kuopa jau savo 
kvotą išpardavė ir varosi tą 
kvotą padvigubinti 

Beabejo, ir kitos kuopos ne-
užsiliko. Taigi pasidarbuoki
me taip, kaip minėjau jau, 
kad neliktų nei viena sėdynė 
neužimta. Lengva tai padary
ti, nes žmonės perka tikietus 
žinodami kad nebus^ užvilti 
bet pamatys parinktą įžy
miausio rašytojo — Putino 
dramą. Su pasiilgimu lauki
me to vakaro, o aš esu įsiti
kinęs kad pasidžiaugsime jo 
vaidinimu. 

Kanklininkas. 

"Valdovo Sunūs" Putino 
lįrinė šešių vaizdų drama. Kas 
iš mūsų yra skaitęs Putiną, tas 
j au žino jo kurinjų vertybę. 
" J o s fabula, kaip sako mūsų 
kritikas E. Radzikauskas, ti
krai įdomi ir turtinga, ir mū
sų literaturon įneša ji kažką 
nauja, kažką iš plataus pasau
lio iš amžių glūdybės". 

Su ta drama man teko su-

4. Kaltas esfs ir Steigiama
sis Seimas, kurs "pe r du me
tus neį žemės klausimo neišri-
sęs, M 

SKAITYTOJU BALSAI. 
(Redakcija neima atsakomybės) 

i ) 

pažindinti svetimtaučius kurie 
klausimą Lietuvai labai pavo-! ja labai susidomėjo. Nepai-
jingu. Lenkai j a u turbūt skai
to apsidirbę su viena Lietu-

3. To nesupratimas šiandie j į . ^ : 
ir yra visų vargų Rusijoje 
priežastis. 

Bolševikai mėgino panaikin
t i kapitalą ir kuone visai si*-
naikino civilizaciją. 

Atkirto šaką, kuri juos pa
laikė. 

4. Statistika patvirtina, kad 
tenai yra tendencija gyvento
jus padauginti veikiau, negu 
juos aprūpinti gyvenimo prie
monėmis. 

Kapitalas yra didžiausias 
pasauly išradimas. Nes jis 
duoda priemonių užlaikyti 
milžinišką skaičių žmonijos. 
Žmonija negalėtų gyvuoti be 
mokėjimo sunaudoti savo per
viršio. 

5. Lengvas daiktas badu 

ras; pirmiausia reikalinga » ! * * • a m ž i u i r t i k i s i ' K M ^ 
sukoncontruoti, kad jis galėtų * * P*1**"8 hnVmus' S m " 

Jei nuo kapitalistų atimtum 
visus jų turtus, gi pinigus pa
balintum visiems lygiai, tai 
darbininkams tektų perviršio. 

i • . . . T, , pėdoj namus, kur patys neįs-
vienai ar dviem savaitėm. Bet l J ' *^ J * 

tengia, perka prancūzai namus 

čiau ją atgausią.... 

"Naujienų" pasiskaičius. 

Paprastai aš "Naujienų 
neskaitau, negaliu. Kiek kar
tų paimdavau, visada rasda
vau sumaišytų melagysčių 
tiek, kad vemti norisi. Taip 
ir dabar. Netyčiomis paėmiau 
No. 47... Viešpatie mano! Tur 
but pats melo ir tamsos tėvas 
jumis mokina! 

5. Kaltas klerikalų neištesė-
jimas prirodyti, kad Lietuvo
je jokio šmugelip nebuvo iš 
valdžios pus£s. 

6. Pakeliui ar nepakeliui už
kliūva už Tautos Fondo; iš-
koliojo dabartinį 6v. Tėvą; 
kunigus pabarė, kad žmones 
gyvuliais laiko. I r dar pusė 
kapos. 

Iškoliojęs, išdirbęs Lietuvą 
' ' Ex-Kareivis ' ' užbaigia nepa-
tikėtinai šauksmu: "La i gy
vuoja Lietuvos Respublika!" 

Sakyčiau, tur but beprotis, 
jei savo minčių pradžios su 
4*alu nesuduria. Vertėtų spjau
ti. Bet skaito "Nauj ienas" kai 
kurie mūsiškių. I r puolęs į 
balą sausas . nekelsi. Priseina 
pažiūrėti ir nusistebėti, kiek 
čionai viename straipsnyje ne
sąmonių ir melagysčių sudėta. 

Paeiliui. 

1. Vileišis ir Čarneckis. 

Gabus yra Vileišis — tai tie
sa. Buvo j i s finansų ministe-
riu Lietuvoje, rado pinigų 

Tame numeryje kaž koksv 1 0 0 "ūlijong. I r subankrutino 
Ex-Kareivis" stengiasi n u - ' L l e t u v o s f i n a n s u s teiP> k a d 

rodyti "kodėl žmonių ūpas ' P " P u s « me t<* algos^buvo ne-
<<™ sant jogei ji svetima kalba pa

rašyta, gi sužinoję kad mes 
vos dalimi - Vilniaus sritimi, ją Matome, paprašė manęs pa- j n u p u o ] ę s Nepriklausomybės 
ir dabar visomis jėgomis mano rūpinti bilietų. 
užgulti kitą dalį — Klaipėdą. Tikrai turėsime progos 

Kiekvienas pavėlavimas iš "Valdovo Sunų" matyti Chica Lietuvos" valdžios 
mūsų pusė s gali būti mums gos scenoje. Lietuvoje L. 
pražūtingas. Lietuva be gero Dramos Vaidykla net kelis 

dienoje?" I r atsako išpilda
mas visą papluvų kibirą7 ant 

uosto, kokiu gali būti tik 
Klaipėda, negali gyvuoti. Ko
kiose ribose Lietuva laikinai 

Kaip ten nebūtų, vokiečiai neliktų, ji turi pakankamai 
padeda prancūzams—lenkams prigimties turtų, lietuvių tau-
vykinti jų planus. Lenkaį iš ta užtektinai dvasios galybės 
savo pusės supirkinėja K lai

kės parodyti, kad lenkų vis tik 
esama Klaipėdoj. 

paskui veikiai pakiltų abelnas 
vargas. 

Taip išvadžioja garsus Ame
rikos ekonomistas. Ne su viso
mis išvadomis galima sutikti. 
Visgi daug teisybės pasako
ma. 

Visi pripažįsta, kad kapita-
, . v A- i M diplomatų Sarotą. Jėgos telkia-
las yra geras ir butmas daik-, 
tas. Bet jis turi but teisingas 

sistotų pirmesnėn vieton, ne

kartus jį vaidino publikai 
reikalaujant. Rimčiausios Chi-
cagos artistų pajėgos studi
juoja ir stropiai rengiasi tin
kamai tą didelį ir gražų vei
kalą pastatyti. 

Žmonių ūpas prie Lietuvos 
rėmimo nupuolęs trupučiuką 
del Bišofo ir Ko darbų. Bet 
tai esanti tik dulkė. 

mokamos kareiviams ir valdi
ninkams. Išvarius Vileišį, Gal
vanauskas už mėnesio viską 
pataisė. Nebuvo kur dėti susi-
bankrutijusio Vileišio — pa
siuntė į Ameriką. Čionai sus
kaldė lietuvius. Kada buvo 
auksinis ūpas ir pini gi), kaip 
šieno, kada jį rėmė katalikai 

ir augimo savybių, kad ji at- Cliicagos lietuviai turėtų 
nieku būdu nepraleisti to val

gu Belgija ar kita panaši val-;dinimo 
ir dargi dvarus, kad paskui grybe. Bet jeigu ji neturės tos 
perleidus lenkams, kuomet rei- gyvosios arterijos, kuria galės 

. Daugiausia esanti kalta pa-*. 
,. T . 1 J V . j, IT bedieviai, iis ne trečdalio 
ti Lietuvos valdžia. ' ° . 

. savo darbo nepadarė. NPer tiek 
1. Kam, girdr, atšaukusi * ., v* , . ,.\ • 

__.. ,v. .. . . - laiko būdamas Amerikoje ang-
Vlte.il «• ateiuntust p. Car- , k a ] b o g ^ ^ n ė ^ 
neckj. Vileišis buvęs gabesnis, ra-

Vien dėlto kad pasirodytu- Sydavęs straipsnių Anglų lai
me moką įvertinti meno ku- kraščianis apie Lietuvą. 1\ 

plastėti jos gyvybė, ji negalės nnius ir remiame tuos, kurie 
normaliai augti ir plėtotis. pasišventę mūsų scenai tiek 

Savo gudriai politikai ves- Lietuva tai supranta, ir daug darbo padeda ir su-
ti lenkai atsiuntė į Klaipėdą kiek tenka girdėti, Lietuvos f gaišta auklėdami išeivijoje 
atstovu vieną geresnių savo 

darbui. 
-

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

mos. 
•Prancūzų komisaras Petisnė 

neperseniai važinėjo Ambasa
dorių Tarybon pranešti apie 

i Klaipėdos padėtį ir prašyt pri
pažinti ją nepriklausoma pran-

rašo tik vieną straipsnį į 
"Draugą" apie popiežių. 

2. Atsiuntimas kuniginio 
Čarneckio įžeidžiąs, girdi, vi-

'dami aikštėn Lietuvos dailę, sus Amerikos lietuvius. Nes 
Mano nuomone, kovo 12 d. j katalikų esanti maža saujalė 

vakare turėtų nelikti nei vie- . be išraiškos ir jiegos. 
3. Kita priežastis tai Inkvi

zicija Lietuvoje šaudanti žmo-

kalbėti. Kaip jis anglams 
straipsnius rašė, tai " Nau
j ienų" stebuklas. Informacijų 
biuras buvo partijos biuras. 

Čarneckis nieko nedirbąs. Pa- S u s i J ) a n k r u t į j o ir dabar Kau-

valdžios ir visuomenės rengia-, tautinės kūrybos dvasią, kel-
masi taip-pat prie griežtų 
žingsnių, suardant alldeutšų— 
lenkų — prancūzų pinkles ir 
įjungiant Klaipėdą į Lietuvą. • na sėdynė tuščia. Taigi my-
Iš Lietuvos pusės yra pažade-! lį dailę eikime ir kitus ra
tą Klaipėdos sričiai reikalinga ginkime kad -eitų. 
autonomija, kiek jos gyvento- Į Vyčių kuojoms paskirstyta j spaudą. 

ne jis miesto galva. Uz kiek 
laiko subankrutys Kauna?, 
matysime nebeužilgo. Gabus 
yra Vileišis begalo! Nieks ge
riau pagadinti darbo nemokė-
30 uz J Į ! 

(Bu s daugiau.) 

Gerai daro perskaitęs 
nes ir varžanti darbininkų!" Draugą" nenumeta, bet su-

i teikia kitam jo neturinčiam. 
• • » •» - • « " • 

M I N I S T E R I U K A B I N E T O 
PIRMININKO P. E. GALVANAUSKO 

D E K L A R A C I J A . 
v w % w w w w w w w w w v v w v v v v w w v % 

Pareikšta Steigiamajame Seime 8 vas. 
1922 m. 

Gerbiamieji! 
Ministerių Kabinetas, kurio priešakyje 

man tenka stoti, yra sudarytas veik tik 
iš partijų disciplina nesuvaržytų žmonių 
ir tik du Steigiamojo nariai įeina į jo 
sudėtį. 

Tokia Ministerių Kabineto sudėtis bu
tų labai nepraktinga normalinėms parla-
mentariai politinio gyvenimo sąlygoms 
esant. 

Bet turėdamas omenyje išimtie, mūsų 
tautos ir valstybės istorinio momento ęą-
lygas, kai Steigiamojo Seimo nariai deda 
visas savo jėgas ir prityrimą pagrindi
niams mūsų Valstybės įstatymams suda
ryti, aš laikau savo pareiga kuomažiausia 
atitraukti Steigiamojo Seimo narių nuo pa 
grindinio mūsų pirmos Konstitucijos su
darymo darbo, nors is kitos pusės aišku, 
kad savo daugumoje iš partijos disciplina 

nesuvaržytų žmonių ir ne iš Seimo narių 
sudaryto Ministerių Kabineto darbas bus 
žymiai sunkesnis, tiek paprastus įstaty
mus pravedant, tiek kraštą administruo
jant. 

Dėlto man tenka plačiai' išdėstyt tuos 
dėsnius, kuriais Ministerių Kabinetas va-
duosis, rišdamas ekonominius, finansi
nius, politinius ir kitus mūsų kraštą ir 
Valstybę liečiančius klausimus. 

n. 
Atsižvelgkime, kuriomis objektyvinėmis 

aplinkybėmis tenka mums toliau kurti, 
ginti ir stiprinti savo nepriklausomą Val
stybę. 

Pasaulinis karas sunaikino arba paleido 
durnais daugybę amžiais sutaupintų tur
tu, kapitalų, sulaikė gamybą, išardė esa
mus ekonominius santikius, sustabdė pra
monę, prekybą,.transportą, kreditus ir pi
niginę sistemą veik visų kraštų, o ypatin-

atsįrado didžiausiame skurde, net -badą 
kenčia. Pasikeitė politinės sienos visos ei
lės valstybių. Buvusių valstybių griuvėsių 
yra įkurtos ir tebesikuria naujos valsty
bės iš seniau gyvenusių tautų. Apskritai 
tokiu būdu susidaręs prieš karą tarptau
tinis valstybių kooperativas arba bent 
lygsvara, taip reikalingi vidujiniam ats
kirų kraštų vystymuisi ir gamybai, i&ro. 

Be to* pasaulinis karas sunaikino ne tik 
daugybę turtų, kapitalų ir nusistovėju
sius santykius, tarptautinius santykius, 
bet jis sumažino ir normalines jėgas, ne
kalbant jau apie nuostolius sužeistais ir 
užmuštais. 

Tokiai tarptautiniai katastrofai po to
kiam milžiniškam tarptautiniam gaisrui į-
vykus, nors šen ten dar teberūksta du-
mai, kiekvieno piliečio, kiekvienos .parti
jos, kiekvienos tautos, kiekvieno krašto, 
kiekvienos Valstybės aiškus uždavinys ir 
tautinė ir tarptautinė pareiga — tai atsta
tymo ir gamybos darbas. 

Dėlto Ministerių Kabinetas nfano, kad 
ekonominių santykių, finansų, pramonės, 
prekybos, kredito įstaigų, piniginės siste
mos, susisiekimo atstatymas, pastovaus 
kooperavimo su kitomis valstybėmis už
mezgimas, žodžiu, visij reikalingų mūsų 
krašto gamybai sąlygų sudarymas, tai ' 

gai Europinę. Kai-kurios Europos dalys bendri pagrindiniai dėsniai, kuriais Ka
binetas dabartiniu istoriniu momentu turi 
vaduotis. 

^ m. 
Paliesdamas konkrečiai svarbius mūsų 

politinio, ekonominio ir kulturinib gyve
nimo klausimus, Ministerių Kabineto 
darbų programa (politika) bus štai ko
kia; / 

Prekybas ir pramonės srityje. 

Ministerių Kabinetas laiko savo uždavi-
niu daryti visas pastangas krašto gamybai 
pakelti. Davimas liuosai iniciatyvai, liuo-
sai konkurencijai apsireikšti bus ekonomi
nės politįkos pamatu. Davimas svetimiem^ 
kapitalams galimybės dalyvauti krašto 
pramonės kėlime ir pritraukimas kraštan 
svetimų kąnitalų tų kraštų, tų valstybių, 
kurios neturi tendencijos nei politiniai, 
nei ekonominiai mus paglemžti arba 
spausti, bus viena Vyriausybės priemonių 
krašto gamybai pakelti. 

Bet dėdama savo ekonominės politikos 
pamatau liuosą iniciatyvą ir konkurenci
ją, Valstybė reguliuos tą liuosą iniciaty
vą, kad apgynus Valstybę nuo privatinės 
iniciatyvos įsibriovimo ten, kur atskirų 
asmenų ir net atskirų grupių reikalai yra 
priešingi tiek Valstybės tiek krašto per-
manentiniems reikalams. 

Dedamos bus pastangos prakirsti naujus 
kelius mūsų krašto produktų eksportui į 
šalis su aukšta valiuta, kad tuom pakė
lus mūsų krašto gamintojų pelną.. 

Susisiekimas. / 

Susisiekimo sistema, ypač geležinkelių 
srityje, mums paliko nuo rusų, ir dalinai 
buvo pakeista vokiečių okupacijos laikais. 
Dabartinis kelių tinklas nėra pritaikintas1 

mūsų krašto ekonominėms ir geografi
nėms ypatybėms, mūsų krašto gamybos 
kėlimo reikalams, nes esamos geležinkelių 
linijos buvo pratiestos atsižiūrint į Rusi
jos eksporto reikalus, arba grynai strate
ginį tikslą. 

Vyriausybė imsis paruošti platų kelių 
tinklo projektą, pritaikintą mūsų kraįto 
reikalams, papildydanp, esamą sistemą 
naujomis gal labiau vietinės svarbos lini
jomis, ypač geležinkelių 4inijomis, kad ap
rūpinus labiausiai nuskriaustas susisieki
mo atžvilgiu Valstybės dalis ir tuomi pa
lengvinus žemės ūkio, pramonės ir pre
kybos vystymąsi visame krašte. Be to su
darant projektą naujų geležinkelių bus tu
rima omenyje koordinacija susisiekimo ke
liais ir vandens keliais, o taip pat mūsų 
susisiekimą su juromis (Uostas Švento
sios žietyje, prie Palangos) ir tranzitą 
tarp Europos ir Rytų Vakarų. 

Nustatant tarifus susisiekimo srityje 
(gelžkelių, paštų, telegrafų, telefonų ir 
vandens kelių) Vyriausybei rūpės pirmo
je eilėje ne fisko reikalais, ne jų t pelnin
gumas, bet gyventojų ir krašto ūkio rei
kalai. Vis dėlto Vyriausybė bus priversta 
daryti visą fa, kad ši Valstybinio ūkio ša
ka neduotų deficito, neapsunkintų mūsų 
Valstybės biucKeto ir tokiu būdu nepadi
dintų mokesnių naštos. 

(Bus daugiau) 

http://Vlte.il
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|DR. A. K. RUTKAUSKAS! 
j GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4442 South Wesfcern Avenue 
Telefonas Lafayette 4146 

Valandos: 9-11 rytais, 1-2 p o S 
Epietu ir 7-8 vakarais . N e d ė l d i e - S 
Enia ls tiktai po pietų 2 iki 5 va i .S 
Siiiiiimiiin!iii!ii»imiiiiiiiniii!iiiiiiiii5 

t 
W &ttm^&&s^~%2^^^&xii&i&į 

K DR. G, M. GLASER 

g o k qoA*t.£«&*At£aa***£a2A**« 
^Offiee TeL Blvd. 7820 

Praneš imas 

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

3 GYDYTOJAS IR CIHR13RGAS 
*? Perkė lė savo ofisą į 
oį 4*01 SOUTH A S H L A N D AVI!. 
g T A L . : 10:30 iki 12: 3:30 iki 5 i r k 
•į 6:30 iki 8:30 Ned. 10:30 iki 12. g 

Nam. : 2914 W. 43 St. £ 
Tcl. Lafayet te 263 

tfe" e" e ^ 3 * ' m r f t f t B ¥ * » K S S « e 5 5 ^ s 

TeL Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelės 
LIETUVIS DENTISTAS 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 
Seredomis nuo 4 i k i 9 vakare. . , 

Telef. Pu l lman 3631,* 

DR. P. ŠIMAITIS 
N A P R A P A T H 

[Gydau IJe Vaistu u* Be Operac i jos^ 
11)061 South Michigan Yve. fl 

ROSELAND-CHICAGO, ILL. H 

L. 

rsz 

DR, S. NAIKEUS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas ir vyvenlmo vieta: 
3252 South Halsted Street 

Ant viršaus Untver. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 
2—4 po pietų; nuo 7—9 vak. 

Nedaliomis nuo 10—2 
Telefoną* Yards 2344 

W H M M H * i l B * > « * • ! * 

< DR. CHARLES SEGAL S 
į Perkėlė savo ofisą po n u m e r i u i 
f 472* SO. ASHLAND A V E N U E f 

SPECIJALISTAS 
1 

SPECIJALISTAS 
Džiovu, Moterų ir Vyrų Ligų 

JVai.: ryte nuo 10—12; nuo 2—5 
po piety; nuo 7—8:30 vakaTe.g 

^NedėHomis: 10 iki 1. 
Telefonas D r i i e l 2 8 8 0 1 

DR. M. STAPUL10NIS 
N A P R A P A T H 

[ G Y D A U B E G Y D U O L I Ų I R B E 
O P E R A C I J Ų 

Ofisų Valandos: 
SS47 Emerald Avenue 

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

731 W. 18-th Gatvė 
N u o ? iki 8 vaKare. 

Praktikuoja 10 metai 
Ofisas 3149 So. Morgan St., 

g K e r t ė 32-nd St., Chicago, 1 
SPECIJALISTAS 

^Moterišku, Vyriškų ir chronišku; 
l igų. 

# Ofiso Valandos: N u o 10 rytoį 
3^iki 3 po pietų, nuo S Iki 7 vak.;j 
4įNedėliomis nuo 10 iki 2 po pietų.į 

Telefonas Yards 687 
Į a W a ^ P * t f r a > j W » i * W i j S t M t M 

DR. HAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave, 
TeL Yards 994 

OFISO VAI*: 
8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 ir 7 iki 
9 v. 
TeL Naktimi* ir nedėlioj po piety 

Oakland 1294 

Telefonas Von Buren 294 
Res . 1139 Independenee Blvd. • k 

DR. A. A. ROTH, 
R u s a s Gydytojas ir Chirurgas 
SpeeijaUstas Moteriški}, Vyriškų, 

Vaikų ir v isų chroniškų ligų. 

VALANDOS: 10—11 ryto 2—3 po 
pietų, 7—8 vak. Nedėl iomis 10—12 d. 

Ofisas 3354 So. Halsted Str., Chicago 
Telefonas Drovcr 9693 

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

lvamp. Oakley Ave. ir 24, Gatvės 
Ofiso Valandos: N u o 2 iki S po 

pietų kasdien, Panedėl l j ir Ketver 
ge vakarais. 

Ofiso TeL: CanaI 1713—341 
Res . TeL: Midvvay 5513 

* 

i 
a 

V. W. RUTKAUSKAS i 
ADVOKATAS 
Ofisas DidmiestyJ: 

S9 South U SaUe Btreti 
Rambaris 321 

Telefonas Central 9390 

g Vakarais, 612 W. SSrd l t , 
Telefonas: Yards 4031 

i 

LABD. SĄJ. KJ?. DABBUO. 

ANTANAS A. OLIS 
(OLSZEWSKI, J R . ) 

ADVOKATAS 
Veda bilas visuose te ismuose 

Miesto Ofisas: 
$7 S. Dearborn S t , Roo«n 1040 

Telefonas: Central 1774 

i Dr. M. Stupnickij 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLLNOIH 
Telefoną* Yards 5032 

Valandos: — 8 iki 11 ii ryto: 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
tais nuo 8 iki 8 vai. vakare. 

3 * 2E3i223£: 

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

TeL Canal 2118 

Valandos: 18 ryto iki 8 vakare. 

G y v e n i m a s : — 2811 W. 63rd Str. 

Tel. Prospect 3448. 

• - - • • - » 

L Vakarais: 3251 S. Halsted St. 
Telefonas: Boulevard 558. 

J. P. WAffCHES 
Lawyer 

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

Tel. Dearborn 6098 
Vakarais: 10736 S. Wabash Ave. 
Roseland TeL Pu l lman 6377 

M . 
Tel. Randolpb 2898 S 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

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

19 South La SaUe Street 
Roora 1303 

Valandos; 9 ryto iki 5 po pietų 
Namų Tel. Hyde Park 3395 

TeL Canal 257, Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1831 South Halsted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryte: 1 iki4 
po pietų; 6 iki 9 vakare 

Tel. Boulevard 2160 s 

DR. A. J . KARALIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

£3303 S. Morgan Str. 
ŠĮ CHICAGO, ILL* 
S¥rro^^#-¥»o^rCa^rirygrsa-»i^srar« 

Dr. L E. M A K A R A S 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 10900 S. MJchigan Ave. 
VaL 10—11 ryte: 2—4 po pietų, 

6:30—8:89 vai. vakare. 
Resldencija: 19538 r e r r f Ave. 

Tel. Pu l lman 342 ir PuIL 349 

I" 

Telefonas Canal 5395 

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

•Arti 23 čio Place. • 
B — T - - - i įj 

įftTelefonas Boulevard 4139 

A. Masalskis 
Graborius 

Patarnauju lai-* 
dotuvėee, ves
tuvėse, krikš
tynose ir kituo
se reikaluose 
Kainos prieina
mos. 

|3307 Auburn Ave. Chicagoj 
i i 

|fiiMiiMiiiiiiffiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiuiiiiiaaitjL 
S. D. LACHAWICZ 

Cicero, IU. — Labd. Są-gos 
3 kuopa laikė susirinkimą, 
va*. 19 d. 1922 vm. Šv. Anta
no par. svet 

Raportą iš centro išdavė 
A. Valančius. 

Buvęs vakaras vas, 6 d. pel
no atnešė $41.60. Ęuopa taria 
širdingą ačiū visuomenei už 
parėmimą vakaro. Tame va
kare gauta du garbės "nariu. 
Jų vardų dar nesužinojau. Ti
kru, kad bus paskelbti spau
doj. 

Skaitė laišką iš Kat. Fede
racijos 12 skyriaus. Laiške 
kuopa perspėjama apsisaugoti 
asmens kurs bandė Feder 12 
skyrių išnaudoti. To asmenS" 
vieton vice-pirm. išrinko p. VI. 
Bukauską. 

Po vargšų kom. raporto nu
tarė po senovei mokėti p-iai 
Stapulevičienei $10.00 ir p-iai 
Kasparienei $5.00. 

Nutarė visoms dr-joms pa
siųsti laiškus su paraginimu 
prisiųsti išrinktuosius atsto
vus kuopon, kad jie lankytų 
Labd. Są-gos vietos kuopos ir 
sus-mus, ir kad dr-jos iš tų 
atstovų reikalautų raportų iš 
Labd. Są-gos kuopos ir Cen
tro veikimo 

Rap. iš dr-jų: šv. Antano 
Dr-ja žada įstoti į garbės na
rių eilę. 

P-lė Jadv. Steponkaitė at
nešė $75.00 kaipo ufcbaigą sa
vo garbės narystės mokesti. Ji 
yra garbės narė ir 8 kuopoj 
N. Pr. &v. Marijos P. para
pijoje. 

Apie busiantį kp. vakarą 
referavo gerb. klebonas, kun. 
U. J. Vaičiūnas. Vakaras išda
linimui diplomų garbės na
riams turėtų įvykti nevėliaus 
kaip gavėnios pradžioj, jei 
butų galima suspėti1. 

Diplomų išdalinimui reikia 
žinoti garbės nario vardas, jo 
tėvo vardas ir pavardė, taip
gi ir adresas iš kur paeina iš 
Lietuvos. Čia gerb. garbės na
riai prašomi tas informacijas 
suteikti Labd. Sąj. 3 kp. pirai. 
B. Vitkienei, 1432 So. 49-th 
Ave., arba rast. J. Ogintui, 
1521 So. 50-th Ave. Cicero, III. 

Išbandymui kaip seksis per 
namus einant iskolektuoti 
mėn. mokestį iš užsiliksių na
rių, bet norinčių priklausyti 
prie kuopos, išrinkta šie as
menys: O. Časienė, B. Vitkie
nė, A. Bislis,. B. Posanka, J. 
Junčius ir dar vieno vyro ne
pamenu. 

Raportas komisijos iš kny
gų peržiūrėjimo. Refer. J. 
uasas i 
Garbės nariai sumok. $431.25 
Papr. narių mokest. . . 88.72 
Vieša rinki, (tag day) 1,449.54 
Iš 1920 metų likusieji . . 24.17 

Viso sykiu $1,993.68 
Išlaidos. 

Centran pasiųsta . . $1,73742 
Vargšams išmok 107.37 
Kuopos įvairios lėšos . . 104.25 

Viso išlaidų . . . . $1,949404 
Ižde pasilieka $44.64 

Koresp. 

'KUPROTO OŽELIO'1 VAI
DINIMAS. 

Ansouia, Conn. — Ansonie-
čiai pasikvietė iš Waterbury, 
Cpnn. "Aido" dailės ir dra
mos, draugiją pakartot vaidi
nimą ' ' Kuprotas Oželis'', 
kurs pirmu sykiu buvo vai
dintas Waterbury, Conn,, 
Naujų Metų vakare. 

Vaidinimas įvyko Ansonijos 
lietuvių katalikų pobažnytinė-
je svetainėje 19 d. vasario. 
Vaidint pradėta, kaip garsin
ta, 7:15 vai. vakare. Pirmiau
sia, sudainavo solo — "Lėks 
jis padangių sparnais" M. 
Vaičiuliutė; aidietės merginos 
pašoko baletą "Jaunųjų die
nos" ir K- Alanskiutė sudai
navo solo — "Rugiapiutės 
mintys". Jai einant iš vaidyk
los vaikinai pastoja kelią. Po 
to merginos subėga klykda
mos į vaidyklą ir pradeda 
šokti su vaikinais. ^ 

Po šokimų eina "Kuproto 
oželio" vaidinimas. Atsidėję 
ir gabiai vaidino: O. Lazdaus-
kienė motinos uždavinyj, J. 
Barkus našlio ir M. Alanskiutė 
Onutės, kuri dainas dainavo su 
artistine drąsa. A. Lazdauskui 
vaidinant piršlį tarpais truk
davo atsidėjimo. A. Tikniiis 
gerai nemokėjo Jonelio rolės 
ir jo balsas gargaliavo (užsi
kirsdavo) jam dainuojant Dė
duk mano". 

Kuproto Oželio vaidiniman 
įterpta J. V.Kovo keletą dainų 
ir šokių, kaip antai: pirmame 
atidengime dainuota Onutės, 
Jonelio ir prieš uždangą jau
nimo pašokta "Ievužė" su dai 
nomis. Antrame, Onutės dai
nuota, o po ja ėjo našlio rito-
riko kupleto dainavimas su ki
tais pasimainant. Pirm už
dangos pašokta ' * Dvipėd i s 
suktinis" jaunimo. Pertrau
koj sudainuota solo — "Moti
nėlė" M. Vaiciuliųtės. Tre
čiame atidengime motina meg-
zdama sudainuoja. Jonelis at
ėjęs pas Onutę pasigyręs va
žiuosiąs Amerikon, sudainuo
ja "Sudiev kvietkele", ir 
kuomet Ontifė prižadą tekėti 
už jį, abu sudainuoja duetą — 
"O kur buvai dėduk mano" 
Jiedviem baigiant dainuot, 
įeina motina, kuriai beklausi-
nėjant, kas atsitiko, įeina naš
lio piršlys, kurs pasisiūlęs Jo
neliui už piršlį, išbėga ir su
šaukia jaunimą žaist, ir žaislu 
užbaigta vaidinimas. 

t 

Po trumpos pertraukos dai
nuota merginų būrio "Visi no
ri mergelių"; vyrų būrio "&au 
lys''; o clioro iš vyrų. ir mer
ginų "Lietuva senovėje" ir 
Lietuvos imrias. Dainoms pia
nu pritarė J. V. Kovas-

Žmonių didelių ir mažų bu
vo pilna svetainė. Iš Waterbu-
ry, Conn. buvo atvažiavęs ku». 
Valantiejus su vyčių buriu, o 
iš ]Sew Haven kun. Karkaus-
kas, K. Česnulis ir Lietuvos 
Darbo Federacijos atstovas 
Bagdonas. Vingnrgnrklis. 

• " • • " • • • 

f*£urie ruko taboką, trmm-
LI^TUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopi- • 
- g i a u s i a . Reikale meldžiu a t s i š a u - s 
Skt l , o mano darbu busite n ž g a - S 

g S f V j g į M . CMOMO. n i | P'na 8 a v o amžl ,J a P i e ^n-
tūiuauinuminminTimiuiumiiiiiiiiuS metus. 

UtšKAS ft UETUVPS. 
6į laišką gavo vim&g žino

mas darbuotojas, vieklnietis, 
p. Jonas Klimas, nuo kuri. St. 
Būdvyčio, iš Viekšnių. 
Gerbiamasai Tamsta? 

Labai malonu man matyt 
tamstų, viekšniškių užuojautą 
savo kampeliui. Nors aš ne 
viekšniškis, tečiaus toji vieta 
kur man tenka darbuoties man 
taipgi maloni ir brangi. Aš vi'-
sa Širdimi esu7 prisirišęs prie 
viekšniškių ir dirbu kiek ma
no pajėgos leidžia. 

AČiu už suteiktas žinutes iš 
Amerikos viekšniškių gyveni
mo kas man labai svarbu dir
bant visuomeninį darbą. Aš dir 
bu netik viekšniškiuose bet 
visame Mažeikių apskrityj, 
nes esu apskrities mokytojų 
Katalikų Sąjungos pirmininku 
ir apskrities Katalikiškųjų or
ganizacijų Centro pirmininku. 
Darbas organizuoties eina mū
sų miestelyj ir apskrityj kuo-
puikiausiai. Nors visoj Lietu
voj mokytojų profesinė są
jungą turi daugumą mokyto
jų, mūsų gi apskrityj jie turi 
vos 12 narius, tuotarpu kata
likų yra apie 60 narių. 

Apie Viekšnių viešąjį kny
gyną nieko daug pasakyti ne
galiu. Komisijos darbai man 
nežinomi, nes komisijos na
riai yra mano idėjos priešai. 
Knygynas yra, turi jau 1)ent 
keliasdešimts skaitytojų. Pa
veikslas yra pakabintas salėj, 
prie knygyno ir aptaisytas, 
tik girdėjau kad aptaisymui 
buvę paskirti nevisi pinigai, 
kurie tam tikslui buvo prisių
sti. Knygų labai maža ir rim
tesnių nėra, nes skundžiasi 
lėšų stoka. Daugiausiai skai
tytojams duodama skaityt 
laikraštis "Naujienos". 

Draugijos esančios Viekš
niuose veikia puikiai ir vis 
tveriasi naujų. Gimnazijos ve
dėjas norėjo sušaukęs tėvus 
užgint mokinių draugijas tuo 
pačiu ir puifciai gyvuojančius 
ateitininkus, nes aušrininkų 
yra vos 15 žmonių, tečiaus 
man pasisekė apginti. 

20 sausio sutvėriau jaunimo 
kuopą ' ' Pavasaris' ' Purvė
nuose, o dabar darbas eina po 
kitus sodžius. Manau iki pava
sario suvienyti visą Viekšnių 
jaunimą į vieną didžiulę "Pa-

liams — rėmėjams. Visais rei
kalais £ų dviejų organizacijų 
prašom kreiptįs į mane. l ieku 
dėkingas Tamstai už širdin
gą man prielankumą, 

*a pagaka, 
Kun, St, Būdvytis, 

Viekšnių* progimnazijos 
Kapelionas. 

Viekšniai 
Sausio 23 d. 1922 m. 

t a - " ' • • • ' f 

LIETUVIŠKI KRUTAMI PA
VEIKSLAI GENA VAITĖS 

GYVĖSIUS. 

Nauji krutami paveikslai iš 
Lietuvos, Rygos ir Sovietų Ru 
sijos. Gudrus Kvailys, 2-jų ak
tų komedija, Lietuvių paroda 
National darže, Leninas ir 
Trotskio armija Maskvoje, Že
ligovskis Vilniuje. Bus rodo-
inį sekančiose kolonijose: 
Kovo 7 St. Claįr, Penna. 

parap. svet. 
Liet. Teatro Bendrovė 

Vedėjas A. Lukšis. 
33= 

Šiandie PinjgiĮ Kursas 
Siunčiant Lietuvon per zon*: 
45 centai ui 100 Auksinų 

— arba — 
222 Auks. ui viana Dolerį 

Pigesnis kursas s iunčiant 
didesnes sumas. 

Pris tatymas Užtikrintas 
Trumpame laike. 

Central Manufacturitig 
District Bank 

ftftte Bank—Clear«i* House 
Bank; 

1112 West 36-th SU-ett 
Turtai $6.000,000.00 

ra: n r •• ', i . : . . 

KAIP JŪSŲ AKIS 
Ar esi nervuotas, kenti galvos 

skaudėjimą, ar tamistos akjs 
ašaroja, raidės susibėga kuo
met skaitai , pailsta akis be
siuvant, jei taip, tu o jaus tu 
ri pirmiausia pasiteirauti ma
no 15 metų patyrimo, kurie 
suteiks tamistal geriausią pa
tarnavimą-

JOHN J. SMETANA 
1S01 So. Ąsbland Ave., Cliicago 
kertė 18-tos gatvės ; S lubos 

Kambarys 14 -15 -H-17 
Viršui PLATT'S ApUekos 
Tėmykite mano parašą. 

Valandos: N u o Ii) ryto iki t 
va. Nedėl iomis nuo 9 ryt* iki 
12 dlen. 

| Ras. TeL Cicero 8656 
Oflee TeL PJoeco 4»J 

DR. J. SHIN6LMAN 
1S25 Se. 46 Ootut 

W. EL Cor. #9 Court ir H Str. 
i ant viršaus vaistyničios. 

' letenas Tards 1188 
STANLEY F. 

MAŽEIKA 
GRABOBTUS TR\ 

Balsamuotojas 

Turlų automo- ' 
biliue Tisokiemsj 
reikalams. Kąinaj 
prieinamos. 

3310 Auburn 
Ave. Ohicago. 

- » . - . • = 

Pameginkit/ ^aaje. 

vasario ,f kuopą. 

• • - • • - - — 

Vargonininkas suprantantis bažny
tinę muziką ir gal int is vesti chorą, 
paieško vietos, j e i g u .kuriam i š gerb. 
Klebonu bučiau reikalingas, ma lo 
nėki te kreiptis į 

" D R A t G O " ADMINISTRACIJA 
233# So. O M l e y Ave., Cbjfiago, III 

Labai man malonu buvo iš
girsti pasiūlymą "Pavasa
riui ' ' ir " Ateitininkam s'' 
rengti knygynus užtikrinant 
jiems pasisekimą. Tat aš kaip 
vienos taip ir kitos organiza
cijos steigėjas ir vedėjas turiu 
pranešti, kad knygynai ir vie
nų ir kitų jau steigiami. 
"Pavasario" knygyne jau y-
ra virš 200 knygų ir skaity
tojų 140 žm<mių, "Ateitinin-
kų" knygyne yra vos 40 kny
gučių, nors narių yra 50 žmo
nių. Varžymos iš mokytojų 
pusės neduoda progos pada
ryti' lėšų ir jį padidinti. Tat 
jei atsirastų užjaučiančių bro
lių viekšniškių Amerikoj ir 
galėtų padėti tom dviem orga
nizacijom praplėšti savo kny
gynėlius tas mums begalo 
daug padėtų ir tartųmem kuo-
širdingįausį aelu savo bro-

S u nir«f Utrvolo v«jr«bn&*BkUa Sav. V s M . 
l'uttittu Biare. 

S«kja2J3 ra Plyname pakelyjo. 

Visos tvirtos, gem»lns užmuSan-
4ios ypatybes ftiame vaiste idetos, 
8a priemaiša priimaiai švelnaus 
kvCpalo. 

Kuinas yra laoai paveikianUs 
ploiskanu pašalintojas —begaliniai 
puikus plauku sutaisytojag, kuris 

patiks kad 
ir gačniau-
aiaiypatai. 

• 
Aptiokeee 
parsiduoda 
po 63c. arba 
atsiųskite 
75c, tad 
atsiusime 
per pasta 
tiesiog iš 
labara-
torljos. 

Bntinai 
reikalai* 
kitę 
šitokio 
pakeli*. 
Žiūrėkite, 
kadbulų 
WE*B0 
Tais-
baženklis. 

HfcALTHYSCALP 
i.lAi.KlANT 

r.AD.l ( ITFR̂ CO 
•U^H rtPMiNAt BLOG S 

D I M O K I Y N 
Nr W VOWK 

mm -U 

ANT PARDAVIMO 3 KAM
BARIŲ NAMAS IE LOTAS. 
K a i n a $ 1 , 2 0 0 . 0 0 . A t s i š a u k i t e . 

7344 3o. Oakley Ave. 
rrr8^WeTB?rbTy^^ 

M . A. E. MILLER 1 I 
GYOTTOJAS ir CHIRURGAS e 

Ofisą* 4*54 So . Asblend Aire. o 
VaL 2—4 po pietų 7—8 vakare o 
Res . Ofisas 1915 W. 47-th Str. J 
Vai. 11 iki 1 po piet. Ned. l t — 2 » 

Ofisas Tel. Blvd. 2*54 
Res. TeL Sutarimai ir NaWtalai • 

ęį Šaukimai Lafayette 1106 

VALENTOTE ORESMAKTICG 
ODLLEGES 

2407 W. Madison, 1S50 H. WeUs,; 
•2fft & Halsted S t r e e * 

137 Mokyklos Suv. VateOJoee 
K o k o Siuvimo, Patternų k*r-

'pimo, Designing bizniui Ir 
mama. Vietos duodama d 
Diplomai. Mokslas lengvais at-] 
mokėjimais. Klesos dienomis 
vakarais. Reikalaukit knygele 
!TeL Seeley 1 « « 

SARA PATEK. Pirpa«3 

= 

• Tel. Lafeyette 4222 

P L U M B I N G 
Kaipo l ietuvjs , l ietuviams visa
dos patarnauju kogerlausia. 

M. YUŠKA 
322S W. SS-tb Street 

'•. u1., v ; afa ^ ^ 

Terpentinas 
Panaikina 

Lumbago 
Tarpo, Turpentine Ointment panai

kina lumbago ka ip ranka kad atim
tų! Nėra to skausmo strėnose! Mus
kulu sut inimas atsileidžia. Turpo yra 
grei las pagelbėtoje* nuo skatuono. . 
. Garn^a sako, knd nėra geneapfo 
vaisto, ka ip terpentine*. 6is naujas 
Turpo išradiAMK* turi savyje vteus 
gydančius vaistus ir ĄeUo taip grei
tai pagelbsti . 

Turpo panaikina lumbago, ruma-
tizmą. pleurisy,' peuralgija ir ga lvos 
skaudėjimą. Panaikina seitL pagelb
sti nuo skaudajnos gerklės ir krupo. 
Turpo nedegias, ir nedažo. 

Nusipirk Turpo šiandiena nuo y*l-
s t i n i n k o T a i p g i n e b ū k b e T urf^e n t i e e 
Q}ntJft*mt fcaIpūra»£įo » » v y i a k i t u s »e -
nus užtikėtinug, Menthol ir Campbor. 
Turpo kaina: 20c. ir #0c. ui puodeli-

Tbe filaaaaaa Comnenr 
- - - » ^ P 1 • 

W*»aj , OMo. 

ea^»a^##a^#*yi k*a**v** 

ANT PARDAVIMO aaliunas ir ra l -

stinyčia, kampinis namas South E**t 

kampas, 38tos ir Kedi-ie Ave, t »-ug-

sėio. žiltų vandeniu ši ldomas. Q*li-
ma uiiznti tuojaus. 

RUBTJT B R O T H E R S OWNER, 

3804 South Kedaie Avenue. 

M 

sr; = — — 
AįjĮt PARDAYIaCO § KMM-

BARIŲ NAMAS, aht 2 Jot^ Con-
crete pamatą*, elektra, vanos, at
sišaukite ; 

7344 So. Oakley Ave. 



DRAUGAS Pirmadienis, Kovo 6, 1922 

CHICAGOJE 
PRYČERIS IMA VALDYTI ta programa nepaliks tik kai 

MIESTĄ. Į po programa. 

Chieagos majoras, matyt, į ^ į į j ^ P A K A R T A S . 
jau nepasitiki pačiu policijos' 
viršininku, kad šis galėtų j -
vesti mieste geistiną tvarka. 

Dėlto sau pagelbon pasiėmė 
vieną protestantų pryčerį ir 
jį paskyrė komisionierimni. 
J o pareiga žiūrėti, kad mies
to gyventojai pildytų įstaty
mus. 

x\ną vakarą tas pryeeris tu
rėjo sušaukęs susirinkimą už
darytomis durimis miesto bu
te. Susirinkiman pakviesti 
tik ištikimiausi žmonės, tik 
su tikėtais. Prie imgiinb bu-
tan pastatyti policmonai, ku
riems įsakyta leisti "vidun tik 
turinčius tikėtus. ^ 

Susirinkimo paslaptys neži
nomos. ""Tik žinoma, kad tasąj 

naujas tvarkdarys pirmiausia 
pasidarbuos panaikinti na
muose "moonshine" dirbimą. 
Kokiu būdu jis tai galės at
likti, tai jo reikalas. Nes tai 
padaryti reikia ypatingojo ge 
nijaus. 

Paskui jis pasidarbuos, kad 
"moonsliine" nebūtų parduo
dama saliunuose^Jr^Jįad pro 
hibicijflfc įstatymas Chicagoje 
griežtai butų pildomas. 

Ant gaio, jo tikslas yra su
mažinti Chicagoje skaitlių vi
sokių kriminalistų. 

Naujo komisionieriaus pro
grama labai graži. Kiekvie-
nas doras žmogus norėtų, kad 
tai visa butų įvykinta. 

Bet ima baime, ar kartais 

Žmogžudis Church visgi pa
kartas pereitą penktadienį 
Chieagos kalėjime. 

IŠ LABDARIŲ DAR
BUOTĖS. 

kad išgavus rinkliavos^ dieną 
ant visuomet, kaip kitos tau
tos turi savo rinkliavas. Gai
la mums kad mes tokio veikėjo 
pirma neturėjome, jau senai 
lietuvių labdarybė butų stovė
jusi eilėje kitų tautų. Bet tu
rime viltį jogei . ateity tą 
pasieksime. 

Kaportą pikniko rengimo iš
davė S. Šlušnis. Įžangos ženk
leliai (tikietai) jau pagaminti. 
Kuopos galės jau pardavinė-

Remėja.~ t i . 

A. X A. 
ANTANINA PAUKŠTIS 

(Po tėvais Vasllauskaitė) 
mirė kovo 3 d. 1922, 7:30 vai. 
išryto Oak Forest. III.. 27 me
ti; amžiaus. Amcrike išgyveno 
22 metus. Paliko nuliūdime vy
ra Fabijoną, tetą Olesią Gri
galienė. Prigulėjo prie šių drau 
gijų: Altormės, Nekalto Pras. 
Šv. Pranciškos. Garsus Vardas 
Lietu va irių Kūnas pašarvotas 
po num. 4508 S. Talman Ave., 

Laidotuvės įvyks seredoje. 8:30 
vai. išryto. Nekalto Prasid. baž. 

KA-ieoiame dalyvauti laidotu
vėse vtsu.s gimines ir dr-jas. 

Nulindęs 
Vyras Fabijonas Paukštis 

A» * i * iV» 

P. NEDZVECKO 

Vas. 22 d. Aušros Vartų 
par. svetainėj įvyko Labda
ringos Sąjungos Centro susi
rinkimas. Šis susirinkimas bu
vo gana skaitlingas atstovais 
iš kuopų. Taipgi pasirodė ga
na gausus raportais iš kuopų 
darbuotės. -

I-ma kuopa įstojo į garbės 
narių skaičių įnešdama į 
Centrą $1,000.00. 2-tra kp. ren
giasi prie vakaro su vakarie
ne. 3-eia kp. rengiasi prie agi-
tatyviškų prakalbų. 4-ta kpu 
rengia vakarą. 5-ta kp. taipgi 
gražiai veikia ir surado gerą 

pbudą, kuriuo išgavo stambią 
auką $1,100.00 ir šiame susi
rinkime p. Dimša pridavė če
kį. 6-ta kp. turėjo vakarą ir 
gana- gerai pelnė. 7-ta ir 8-ta 
kp. dar rengiasi prie vakarė
liu. 

Komisijų raportai. 

Raportą išdavė komisija 
del gavimo nuolatinio kapelior 

no. Paaiškėjo, kad ant kiek 
laiko apsiėmė kun. Meškaus
kas. Buvo kreiptasi prie kun. 
Vaitukaičio ir jis del kai-ku-
rių aplinkybių negalįs apsiim
ti,' bet tolesniai pasižada mie
lai šiai organizacijai pasidar
buoti. Buvo rekomenduoja
mas kun. F . Kemėšis, kurs 
buvo pirmasai kūrėjas šios 
Labdaringos draugijos.Nutarė 
kreiptis prie jo laišku. 

Raportą *iš svetimtaučių 
našlaitaamio — ligoninės sto
vio datyrimo išdavė komisija. 
Paaiškėjo, kad tokios įstai
gos, kaip Šv. Bernardo prie
glauda, gražiausiai gyvuoja. 
I r datirta, kad panašios įstei-
gos, k. t. krūvoje prieglauda 
i r l igoninė , užs i l a iko b e jok ių 
aukų ir jeigu kas suteikia ko
kią auką. tai j i suvartojama 
įstaigos pagerinimui. Taipo
gi, viena iš tokių svetimtau
čių prieglaudų pataria lietu
viams turėti nuolatinį kolekto
rių, kurs galėtų prakalbas su
rengti ne tik bažnytinėse sve
tainėse, bet kur tik progą su
radus. 

Viešos rinkliavos reikalu ra
portą išdavė p. J . Bagdžiunas, 
kurs tiek daug pasidarbavo 
kolei šįmet gavo viešą rink
liavą sykiu su kitų tautų lab
daringomis draugijomis. J is 
pasižadėjo tiek pasidarbuoti, 

MOTERŲ SURENGTAS VA
KARAS PAVYKO. 

Brighton Parkas. — Vas. 
26 d. š. m. įvyko gražus va^ 
karas, kurį surengė Altoriaus 
Puošimo Dr-stė, Nekalto Pr. 
Šv. Mar. P. bažnytinėje svet 
Žmonės anksti pradėjo rinktis 
ir svetainę pripildė.Buvo daug 
stovinčių. 

Programa. 

7:10 vai. stud. Jonas Poš
ka, kuris buvo pakviestas ves
ti šią programą, atidarė vaka
rą. J i s pakvietė žmones prie 
tvarkos i r paaiškino vakaro 
tikslą ir nurodė Alt. Puoš. Dr-
jos nuveiktus darbus. 

Pirmiausiai vietinės par. 
mokyklos seserų prirengti mo
kiniai atvaidino veikalėlį 
"Katininkas ir peliukė*' ir 
dialogą "Greita ant naujie
nų " . Abu dalykėliu pažymėti
nai atliko. Buvo daug juokų 
ir pamokinimo. Sesers parodė, 
daug pasišventimo pralavinda-
mos vaikus prie vaidinimo. 
Laimingi* tie tėvai, kurie lei
džia savo vaikus į katalikiš
kas mokyklas, nes jų vaikeliai 
yra auklėjami sveikoje dva-
šioje.. 

Antrą dalį programos išpil
dė Šv. Kaz. Ak. auklėtinės. 
Čia jau pasirodo mūsų tautos 
brėkštantieji' talentai — mūsų 
vienintelės įstaigos vaisiai. 
Deklamaciją "Močiutės drą
suolė' ' labai gražiai atilko Br. 
Balsevičiūtė; dek. "Vi ln ius" 
tikrai' artistiškai išpildė Ona 
Auškalnaitė; piano solo gra
žiai paskambino A. Romaniu-
tė; solo smuiką išpildė p. Ele
na Proščevičiutė, pianu akom
panavo Em. Proščevičiutė, 
t i edv i m e r g a i t ė s mažos , heiį 
muzikoje gabios ir jau gerai 
i š lav in tos . S a v o užduo t i s ge ra i 
atliko. "You and I " šokį pa
žymėtinai gražiai atliko dvi 
mažos mergaitės: Aug. Butke-

i 

vičiutė i r Ros. Vasiliauskiutė; 
smui'ka solo išpildė' Ona Auš
kalnaitė. Po to sekė veikalėlis 
i"Jonukas melagis*', komedija, 
Įgyvai atliko mažesni vaikai 
ir mergaitės. Smuiką solo iš
pildė p-lė Ona Jovaišaitė, J i 
jau puikiai išsilavinus smui
kavime. Turi nepaprastus ta
lentus. Šiuo užsibaigė- antra 
dalis programos Vienuolyno 
auklėtinės panko neišdildomą 

įspūdį pas brigFtonparkieeius. 
Trečią dalį programos išpil-

fdė Šv. Agnietės choras. Pir
miausiai padainavo' "Darbi
ninkų da ina" ir "Lietuviais 
mes esame gimę". Šis choras 

l'jau yra atsižymėjęs savo pui
kiu dainavimu, užtai ir šį kar
tą gavo daug aplodismentų 
iš skaitlingos publikos. 

Duetą "Geismai ir svajo
n ė s " i r " I š čigonų" puikiai 

^N. 

sudainavo garsus solistai Jul. 
Širvaitė ir Ant. Jokūbaitis; 
solo " K u r bakūžė samanuota" 
gražiai ir jausmingai padai
navo Agota Jurgutaitė. Solo 
"Už" šilingėli" pirmu kartu 
dainavo Jul . Linkaitė, sopra
no. J i ' t u r i puikų suprano bal
są. 

Piano solo "Good n igh t " 
paskambino mažas vaikutis 
Jonas Girvainis (St. Žiliaus 
mokinys); savo užduotį išpildė 
gražiai. Duetą " T u mano mo
tinėlė' ' ic " K u r - j o s i " gražiai 
padainavo Ona Širvaitė M r A-
gota Jurgutai tė; solo " K o vė
jai pučia" puikiai padainavo 
Ant. Jokūbaitis; solo dainavo 
jau atsižymėjus dainininkė S. 
Juškevičaitė "My hero", * te i 
siu mamei pasakysiu*', "Smi-
ling through"; kaip visuomet 
taip ir Šį kartą gražiai ir jaus
mingai padainavo; solo dai
navo p-lė Jul. Širvaitė, taipo
gi jau pasižymėjusi ir talen
tinga dainininkė, "Oi grei
čiau, greičiau", "Prirodimo 
seni žmonės man jaunai ber
nelį", "Bernužėli' nesvajok? r 

ir " Jausk i r mylėk". 
Užbaigimui programos visas 

choras sudainavo "Oželis", 
"Atsisveikinimas su g i r i a" ir 
"Šėriau žirgelį". Padainavo 
pažymėtinai gražiai, užtai pu
blikai labai patiko. Chorą ve-
dė vargonininkas St. Žilius, o 
pianu akompanavo mokytoja 
p-lė Eug. Jovaįšaitė. Šiuo už
sibaigė nepaprasta Al% Puoši
mo Dr-stės surengta progra-
ima. * 

Po programai1 vakaro vedė
jas Jonas Poška vardu Al. P . 
Dr-stės padėkojo visiems da
lyvavusiems programoj ir pu
blikai už taip skaitlingą atsi
lankymą ir ramų užsilaikymą 

j laike programos. 
Ant galo buvo žaidimai ku

riuos vedė Šv. Agnietės choro 
nariai IT narės. 

Kadangi žmonių buvo daug 

Taupyk Laiką 
Ir Pinigus 

^!IIIIIlĮIĮIĮIĮIBIlIlfllllllltlIltllllIIIIIIIilllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllIlllllllllllllIĮfe 

Metinės Sukaktuvės 
mirusio kovo 7, 1021, amžiaus 
11 metu 8 mėnesių. Metinės pa
maldos Įvyks kovo 7. 1»22 Ne
kalto P. P. šv. M. bažnyčioj 8 
vai. ryte. Perkėlimas ant savo 
loto |vyks subatoj kovo 11 d. 11 
vai ryte šv. Kazimiero kapinė
se. Paliko dideliame nuliūdime 
tėvus, seserį Ona, broli Juozuką, 
dėties Steponą ir Vlada Valac-
kns. Nors praėjo metai, mušu 
širdys nenustojo skaudėję. Lauk 
sunelf m i ixi nes mes tavęs ne
sulauksime. Ant kapo tavo so
dinsime gėleles, ašarėlėms lais
tysime. Ilsėkis sūneli, tegul bus 
lengva tau žemelėj 

Nuliūdę Tėvai ir Giminės. 

Puikus patarna
vimas visiem pa 
sažeriam. Geri 
Lietuviški val
giai. ANCHOR- DONALDSON 

Jusų mieste ran 
dasi agentas. Pa 
dajyk reaervaci 
jas dabar. 

I 

_ ANT GREIČIAUSIŲ MODERNIŠKIAUSIŲ LAIVŲ, 
= YPATIŠKAI VEDAMA LIETUVIŠKA EKSKURSIJA 

YLA SOUTHAMPTON: 
- AQUITANIA KOVO 21 

Atvažiavus į Southampton pasažierial persėda į kitą Cunard Laivą 
E ir tiesiog davažiuosite j Piliau i 9 dienas. 
~ 3-frios klesos pasažleriai turi "atskirus.kambarėlius po 2-4-IJ ypatas. Pri-
= vatiSki kambariai šeimynoms. Ekskursija globoja Cunard oflclalai kurie Jums S 
2 viską sutvarkys, jusų bagažus, pasportus Ir kitus daiktus dykai. Vokiškas ~ 
- vizas nereikalingas. Kiekvienas gali važiuoti. Speciaįės Kainos } Piliau $106.50. - . 
" Kaunan $107.50 — 2ra Oabtn $155, Taxal $5.00. \ - ; 

KITI IŠPLAUKIMAI: = 
r. VL\ HAMBURG VIA Soutbhampton Liverpool & 5 
£3 . Glasgow S 
r. SAXONIA Baland. 18 ir Geguž.25 CAMERONIA Kovo 11 E 
= CARONIA Baland. 8, Gegužės 13 ASSYRIA Kovo 17 S 
• Tikietai: Cabin $130. 3-čia Klesa SCYTHIA (iš Bostono) Kovo 23 S 
E $103.50 Taxai $5. Via Anglija į Libau $110.sTaxai $5 E 
-. ii iiiiiiii i ii ii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiMiiiiiiiiinr== 

Sveikai ir rimta* protaująs ir prie to savo reikalų žiūrįs Amerikos lietuvis gerai žino iš 
pritirimo, kad siunčiant, pinigus į Lietuvą per Lietuvių Prekybos Bendrovę, galima sutaupyti 
netik laiko, bet ir pinigų. Tas pasiseka padaryti del to, kad: 

Lietuvių Prekybos Bendrovės ofisas Bostone pinigų^siuntimo reikalais: ' 
f 

ATLIEKA visus darbus greitai, teisingai ir gerai; 

SUTEIKIA norintiems kiekvienos dienos pinigų kursą; 

DUODA smulkmeniškų nurodymų, kaip reikia pinigus pasiųsti; 

UŽTIKRINA siunčiamų pinigų saugumą; 

GRĄŽINA pinigus, jei del kokios nors priežasties pinigai nepasiekia vietos; 

PERKELIA pinigus iš Amerkos bankų į Lietuvos Tarptautinį Banką Kaune 
labai geromis išlygomis; ^ 

SIUNČIA p^iigus j Lietuvą perlaidomis, čekiais ir kablegramomis; """" 
ATSAKO j laiškus tą pačią dieną, kada laiškai yra gaunami ofise; 
PALENGVINA žmonėms darbą, siųsdamas jiems gatavai atepauzdintų pinigų 

siuntimui aplikacijų. 

Tie visi dalykai palengvina Lietuvių Preky bos Bendrovės ofisui, o taipgi ir Bendrovės kos-
tumeriams sutaupyti laiko ir pinigų. —__ 

Pamėgink ir pats persitikrink, kad viskas ka s viršuje parašyta yra GRYNA TEISYBĖ. 
Lietuvos auksinai šiandien pigus, todėl ilgai nelaukdamas, rašyk mums laišką ir indėjęs į jį 

čekį arba money orderį ant tiek dolerių, kiek manai į Lietuvą pasįųsti, adresuok:. 

LITHUANIAN SALES CORPORATION 
414 BR0ADWAY, 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
BOSTON 27, MASS. y 

mmmmmmmmmmm* 

tai ir pelno nemažai liko. Už { bažnyčioj. 
tų, visą. pasisekimą, priklauso 
nemaža garbė Alt. P . Dr-stei, o 
ypatingai kom. J . Pudžiuvelie-
nei, O. C irti Vainienei ir O. 
Kazlauskienei, kurios nesigai
lėjo jėgų. nė pasišventimo tam 
prakilniam darbui. Valio! 

Petras. 

Nuliūdę, 
Širdingai dėkojame gerb. kle-i Petras Kupstis, puseserė P. 

bonui kun. M. KruŠui už jo gai-1 Jenčauskaitė. 
lestingumą ir taip puikias iškil-j 

SVARBUS PRANEŠIMAS. 

mes, gerb. kun. J . Statkui už TOWN O F LAKE. — S. A. 
tam pritaikintą pamokslą, gerb. L. Ex-Kareivių 1-mos kp. susi-
kun. Pakalniui, "^gerb. Seserims, rinkimas įvyks panedėly, kovo 6 

j 

f mokyklos mergaitėms, p. J. Siau-|d., 8 vai. vak. Pirmos kuopos 
riui už taip puiką giedojimą j skaitykloj 4603 S. Marshfield 
draugijoms: Gyvojo Rožančiaus! ave. 
ir Apaštalystės Maldos, giminėms j Visi nariai privalo būtinai su-
ir pažįstamiems už atjautimą ir sirinkti paskirtu laiku, nes turi-

NOBTH SIDE. — kovo 6; dalyvavimą laidotuvėse. Lai V. me daug svarbių reikalų aptarti, 
d. Šv. Mykolo parap. svetai-j Dievas visiems gausiai atlygina.! J. Vaišvilas, skr. 
nėj, 1644 Wabansia ave., 7:30 j — 
vai. vak. įvyks labai svarbios ^iiiiinuiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiimiri 
prakalbos Liet. Paskolos b o - | | / \ ( - V a Ž t U O S l S a V O T O V y i l O n ? I 
nVtae • *,.. I Reikalauk Šios Knygos Dykai | 

Kalbės iš rytų atvažiavęs = ^ ^ ^ • ^ ^ • ^ ^ ^ • ^ ^ • • r w «* M = 
vienas iš pasižymėjusių kai- | 
bėtojų p. Šaliunas. '* l*| 

Taigi visi į prakalbas! = 
Komitetas, s 

VIEŠA PADĖKA. 
E 

Visiems dalyvavusiemfl a. a. O- S 
nos Kupstienės laidotuvėse, ku- = 
rios įvyko ^as. 20 d. Šv. Jurgio jjjj 
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LIETUVIŲ ATYDAI! I f 
mnciu 

E 

S 
s 

Į 
i 
i 

PINIGUS LIETUVON 
» 

ir visas dalys pasaulio, greitai ir teisingai, tie
siog per Lietuvos Ukfio Banką, kuri turi savo 
skyrius ir įgaliotinius visoj Lietuvoj. Pinigai 
yra išmokami į trumpiausį laika. ,per pačta, 
arba bankos skyriui ir kantorus, be jojdo ati- • 
traukimo.^' 

S s 
E s = s 

Ar žinai kas reikia daryti apie pasportus? 
Kiek daiktų gali su savim vežtis? 

Ar žnai viską kas būtinai reikalinga žinoti 
išvažiuojant? 

II p 
3 = 

ii 
Parduodu laivakortes ant visų laiviniu lini

jų į Lietuva ir iŠ Lietuvos. 
Parūpinu pasportus ir visus kitus reikalin

gus dokumentus del važiojančių į Lietuva. 

Inšiuruojų nuo ugnies namus, storus, forni-
Čius geriausiose kompanijose. Taipgi pigiau
siai inšiuruojų storu langus. 
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AREIKALAUK Sic* knln-
g îtės. Ji yra paraiyta ta
vo kalboj, ir Iflhal alfikiai. 

Joje rasi kas tik tau būtinai rei
kalinga žinoti. Jei|#u tau ypatig-
kr.i kas papasakos tu greitai* ir 
v«̂ i užmiršj; bet kuomet turėsi 
kningute tai nekuomet neuž
mirši. Tas nekainuos tau nei 
vieno centą. Gausi pilnas infor
macijas- apie United Sfaites Li
nijų Laivus. Ar važiuosi pirma, 
antra ar trečia kliąsa, patarna-
.Vimą gausi geriausia. 

Važiuojant Trečia Kliasa. 
REčIOs kllasos pasažieriai 
tur^ atskyrus kambarėlius 
po 2, 4 ar 6. šeimynoms y-

ra atskyri kambariai. Gražius 
kambariai, skaitymui rūkymui 
puikus deniai pasivaikščiojimui. 

Valgis geriausios rųšięs ir patai
somas sulyg jusų skonio. Nerei
kia bijotis paprašyti antros 
porcijos. 

Speciale atyda yra kreipiama 
vaikams, tai-pat ir šeimynoms 
kurie vežasi kūdikius kartų li
gai užėjus daktaras yra čia pat. 
Jusų tautos žmogus padės jums 
susikalbėti. Benas gros jums pa 
tinkamus muzikos šmotelius. 

Prisiųsklte žemiau paduota ' 
kuponą. 

<i 

P RISIŲSKITE kuponą šian
dien. Padarykite planą, iš 
kalno. Pareikalaukite knin-

gutės kurioj rasite pilnas in
formacijas kaip geriausia gali
ma važiuoti. Tas tau nieko ne
kainuos. 

Užlaikau krautuvė knygų, maldaknygių di
delių šaltinių, Balsas Balandėlis, Mažas Auk-

- so Altorius, Apiolas Sargas, Vainikėlis. 

JOHN P. BUDGINAS 
4549 South Hermitage Avenue Chicago, 111. 

Ii 
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K U P O N A S 
To \\ S. Shlppinf- Booird, 

Vasnenger Kxeur»ion Dept. 244 BS. 
45 Broadvray, New York City. 

PrlBigaklte man be jokio užmokesčio dykai knlngntė kurioj telpa pilnos 
informacijos apie U. S. Linijos laivus. 

. / . . 

ii 

Mano vardas y". , * . . . . . .> . ' . . ' . 
Gatvės num. . . . . . . . A 
Miestas .V. . . ' . . . . . . 
Kiek važiuojančiu Suaugusiu •••• 
Vaikų Kūdikių 

UNITED STATES LINES 
45 Broadway New York City 

Moore A; McCormack, Ine. 
•oonevelc Steamshtp <~o., Inc. 
United American Lines, Ine. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ U. S. Shipping Board, Passenger Excur$ion Dept. I 
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