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METAI-VOL VU 

Amerika Dalyvaus Genoa Kon 
ferencijoje? 

\VASHIXGTOX, kovo 9.— 
Suv. Valstijų vyriausybė,, sa
koma, tomis dienomis duosią-
nti atsakymą Europos didžiu
lėms valstybėms į jų pakvie
timą žinomon ekonominėn Ge
noa konferencijom Atsaky-

- mas bus pasiųstas Italijos vy-
riausvbei, kuri Santarvės var-
du kvietė ton konfereneijon 
visas valstybes. 

Prez. Hardingas tuomi tik
s l u turėjo konferenciją su vai- R l l s į j 0 j e ^radikales politines 
stybės sekretoriumi Hugbes. a t n l a m a s . 
Ką jiedu nutarė, niekam ne- H {ų a t m a i m } svarbiausio

ji yra visotinu gyventojų 
balsavimu sušaukti steigiamą
jį Rusijos seimą. Su tuomi 
bolševikai nesutiktų. Nes to
ksai stirnas reikštų bolševikų 
valdžiai galą Rusijoje. 

PREZIDENTAS DAR^Ub-
JASI SULAIKYTI ANGLE-

KASIŲ STREIKĄ. 

AŠTRIAI NUBAUSTI 29 
JUftlNINKAI. 

Apie streike tarėsi kabinetas. 

mas klausimas skolų, kokias 
Europa yra kalta Suv. Valsti
joms. Nes eina gandas, kad 
Europos valstybės ar tik ne
mėgins tų skolų panaikinti. 

Taipat galimas daiktas, kad 
Suv. Valstijos dar pareika
laus konfereneijon nepriimti 
Rusijos bolševiku. Gal tTk 
tuomet bolševikų' valdžios at- V i s a vyriausybės mašina tam 

WASHING;TON, kovo 9.— 
Kaip prezidentas Hardingas, 
taip visas jo kabinetas šiandie 
darbuojasi sulaikyti skelbia
mą anglekasių streiką. 

Kabineto susirinkime strei
ko klausimas buvo apkalba
mas. Nutarta imtis visų ga-

Tai riaušių pasekmės sveti
moj valstybėj. 

JAPONAI TURI APLUIŠTI 
SIBERIJA. VOKIETIJOS VISA VILTIS SUVIENYT. VALSTIJOSE 

MANAGUA, Nicaragua, ko-

Taip sako kazokų atamanas 
Semionov. 

stovai gaiėtų but priimti, jei 
jie iškalno pasižadėtų įvesti 

limų .priemonių prieš streiką. 

žinoma. Tik žinoma, kad to
mis dienomis į pakvietimą bus 
pasiųstas atsakymas. 

Suv. Valstijų vyriausybė 
jau senai turi padariusi pie
nus, kokią poziciją užimti tos 
konferencijos klausime. Suv. 
Valstijų diplomatai sakoma,1 

darbuojasi išgauti visą eilę 
visokių nusileidimų, kol sutiks 
dalyvauti konferencijoje. 

Pirmiausia Amerikos poli
tikai reikalaus, idant toje kon-

Taigi, iki šiolei negalima 
dar pasakyti, ar Suv. Valsti
jos dalyvaus Genoa konferen-
cijoj, ar siųs savo atstovus, 
ar ne. 

Genoa konferencija turi 
ferencijjoje nebūtų paliecia-i prasidėti balandžio 10 dieną. 

Baifour Apie Anglijos Premiero 
Nuopelnus 

LONDONAS, kovo 9. — 
Vienas iš žymiausių šiandie
ninės Anglijos diplomatų, Sir 
Arthur Baifour, kalbėjo cia 
Carlton kliube. Visi Anglijos 
politikai lukeriavo jo tos kal
bos. Nes ta kalba turėjo but 
reikšminga. Tad pagaliau ir 
sulaukė. 

Baifour kalbėjo daugiausia 
apie Anglijos politikę ir apie 
praėjusį Anglijos ministerių 
kabineto krizį. 

J i s pareiškė, kad šiandie 
Anglija būtinai reikalinga da
bartinio koalicinio kabineto, 
kuriam pirmininkauja Lloyd jiedu vedė kovą. 
George. (Taigi, Anglija būti- Tečiaus ' karas ir Anglijos 
nai reikalinga ir paties Lloyd' gerovės troškimas juodu su-

Jis turi didelę intaką politi
koje. Jei premiero Lloyd Ge
orge kabinetas griūtų, l>e abe
jonės, sekančiu premieru Im
tų pakviestas patsai Baifour. 

Bet Baifour štai ką nupasa
kojo apie premi^rą Lloyd Ge
orge. Reiškia, Lloyd George 
ir toliaus pasilieka savo vie
toje ir 'gąl dar ilgai valdys 
ne vien Angliją, bet ir^visą 
Britanijos imperiją. 

Reikia atsiminti, kad pirm 
karo ilgus laikus Baifour gy
vai nesutiko su Lloyd George 
pažiūromis.- I r visas laikas 

George. 
Baifour didžiai išaukštino 

premiero Lloyd George nuo
pelnus, — atliktus Anglijai 

vedė krūvon. I r tuo laiku, sa
kė Baifour, jis gavo progos 
patirti, kad Lloyd George y-
ra šiandie gabiausias valdyti 

pastaraisiais keleriais metais. Britanijos imperijos styrą 
Sakė, kad šiame amžiuje ne
rasi lygaus premierui asmens 
Anglijos istorijoje. 

Baifour yra konservatistas. sirinkime. 

Lloyd George keletą dienų 
sirguliavo. Bet jau vakar 
jis pirmininkavo, kabineto su-

NULINCIUOTAS JUO
DUKAS. 

r KRIME SIAUČIA ANAR 
CHIJA. 

ABERDEEN, Miss. , kovo 
9. — Nuo cia už 10 mailių 
šiauriuose pašėlusi goveda s*u- r^ame Knme, Juodųjų jurų pa 
gavo ir nulinčiavo juoduką, k r a ^ į a i s , del bado pakilusi 
Willie Baker, 18 metų. Kalti- ^ ^ ^ 
no užpuolime kokios tai bal
tos mergaitės. Y P a * Sevastopoly, Feodozi 

LONDONAS, kovo 9. — Iš 
Gelsingforso pranešta, kad vi-

iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiii 
Kas turi mažai anglių, pri

valo šiandie nusipirkti. Ba
landžio 1 d. įvyks angfekasHį 
streikas. Pasekmėje pakils 
anglims kaina. 
lUIlIlIlHIIIIIIIIHUIIIIHIIUIIIIIIIIIIIIIIHIII 

joj, Kerče ir kitur išalkę val
stiečiai puola tuos miestus, 
žudo viršininkus, griauja vie
šuosius butus ir krautuves. 
I r kas tik tinkamesnio pasi-
ma ir išvelka į aplinkinius 
laukus ir miškus. 

tikslui turi but pavartojama. 
Nes tasai streikas butų tikro
ji pragaištis šalies pramonei. 

Pirmiausia, vyriausybė rei
kalaus, idant kompanijos ir 
darbininkai laikytųsi savo i i 
Į 919 im pasižadėjimo visuo
met pirm balandžio 1 d. turė
ti konferenciją ir atnaujinti 
sutartį be jokių grūmojimų. 

Prezidentas parėdė Darbo 
sekretoriui Davis apie tai vi
sa painformuoti kompanijas 
ir anglekasius. I r abiem pu
sėm patarti, kad kuoveikiaus 
taiki n tusi ir pirm balandžio 
padarytų naują sutartį. 

Ragina konfereneijon. 

Po kabineto susirinkimo se
kretorius Davis pakvietė kom
panijas ir anglekasių organi
zaciją nieko nelaukiant sušau
kti **belnąja konferenciją. 

Prezidentas Hardingas yra 
nuomonės, jog anglekasių 
streikas nėra būtinas. Gali
ma ji prasilenkti. Nes strei
kas žymini sutrukdytų šaliai 
gryžti ekonominin normalu-
man. 

Daugelis yra nuomonės, 
kad anglekasių streikas, jei 
jjs bus pakeltas, padarys di
dele intaką į politinius atei
nantį pavasarį ir rudenį rin
kimus. Gi tas nelabai butų 
geistinas daiktas. Nes strei
kas galėtų Žymiai suparali-
žiuoti šalies pramonę. 

Anglekasiai pasirengę. 

INDIANAPOLIS, Ind., ko
vo 9. — J v a d anglekasiai jau 
pasirengę streikuoti, apie tai 
praneša internacionalis ang
lekasių prezidentas Lewis. 

, Prezidentas Lewis taipat 
sako, Isad anglekasiai visuo
met sutinka Mle paskirtu lai
ku stoti konfereneijon su kom 
panijomis, jei jos tik nori tai
kintis su darbininkais. 

Darbininkai visas laikas sto 
vi už konferenciją ir už tai
ką. Tik kompanijos su tuomi 
nesutinka. I r jei pakils strei
kas, už tai anglekasių nįekas 
negalės kaltinti. 

Prezidentas Lewis pažymi, 
kad jis priešingas pavienių 
valstijų anglekasių atskirioms 
taikoms su kompanijomis. Jei 
kompanijos nori konferenci
jos, t egul tos sutinka su1 abel-
na konferencija ir su abelna 
sutartimi. 

TOKYO, kovo 8. — Prieš-
vovo 9. ' Pereito gruodžio bplševistinis kazokų atamanas 
8 d. Suv. Valstijų jurininkai Siberijoje, Semionov, kurs iš-
šiame mieste sukėlė kruvinas keliavo į Suv. Valstijas gar-
riaušes. Pasekmėje nužudy- laivių Empress of Russia, at-
ta trys vietos policijos nariai, sisako ateity kovoti prieš bol-
Keletas jurininkų lengvai su- ševikus. Ar jo tas atsisaky-
žeista. 

Dėlto visoj Nicaragua res-
mas yra tikras, ateitis paro
dys, 

publikoj pakilo, trukšmasl Gana to, kad jis kokiais tai 
prieš S. Valstijas. Nors vie
tos laikraščiams buvo uždrau
sta apie tai rašyti, tečiaus ži
nios kitokiais budais buvo 
skleidžiamos po visą respub-
liką. 

•Kaip vietos, taip Suv. Val
stijų valdžios pradėjo tyrinė
jimus. Kelios dešimtys juri
ninkų areštuota ir atiduota 
karo teisman. 

Štai teismo nusprendis: 20 
jurininkų nubausta po 8 me
tus kalėjimo, 3 po 10 metų ir 
3 po 12 metų kalėjimo. 6 ju
rininkai išteisinti. Visiems 
nubaustiems paskirta dar sun 
kieji darbai. 

Be to, dar 3 jurininkai nu
bausti po 20 metų kalėjimo už 
dezertavima. 

ANGLIJA IR EKONOMIJA. 

LONDONAS, kov. 9.—An
glijos vyriausybė turi keletą 
didelių styrinių orlaivių. Jų 
užlaikymas brangiai atsieina. 
Nori juos parduoti. Gundo ir 
vėl Ameriką pirkti vieną ar 
du orlaiviu. 

diplomatiniais reikalais ke
liauja'Amerikon. Iš ten vyk
siąs Paryžiun, kur susispietę 
visi Rusijos reakcioniniai ele
mentai, kur veikia, taip vadi
namas, nacionalis rusų komi
tetas. 

Atamanas Semionav sako, 
kad Siberijai reikalinga but 
vienybėj ir nesiskaldyti į da
lis, į kokias tai atskirias res
publikas. Nes rusų tautos vi
sa ateitis gludi Siberijoje. 

Anot Semionovo, Siberija 
gali but^ padalinta į valstijas. 
Bet jas visas turį tampriai 
rišti federacija. Federacijos, 
centras turi but mieste Iku-
cke. ' , i 

Bet pirm visako, japonai 
turi eiti šalin iš Siberijos. Nes 
jie tenai tik trukdo šalies vy
stymosi. 

Siberija reikalinga svetimo 
kapitalo. I r kapitalas bus-gau 
tas, jei ne vienur, tai kitur. 

BERLYNAS, kovo 9. — 
"Vien tik Suv. Valstijos, ku
rios nubalansavo karą ir 
turėjo didelį intaką į Versai-
lleso taikos sutartį, gali ap
drausti busimą Genoa konfe
renciją, idant ji turėtų pavy
kinto atgaivinti Europoje eko
nomine padėtį ir išspręsti vi
sas kitas Europos supainiotas 
problema^.'' 

- .Tokias pažiūras pareiškė 
Dr. Rathenau, Vokietijos už
sienių r e i , k a l ų ministeris 
Reichstago biudžeto komitete, 
kuomet diskusuota-apie karo 

kontribuciją ir apie užsienių 
politiką. 

Ministeris Rathenau per
spėjo vokiečius, idant jie per
daug nepasitikėtų Genoa kon
ferencijos pasekmėmis. 

J is sakė, kad jei toje kon
ferencijoje nedalyvaus Suv. 
Valstijos, tuomet iš konferen
cijos negalima laukt j" kokios 
nors ypatingos f Vokietijai i r 
kitoms valstybėms naudos. 

Be Suv. Valstijų ta konfe
rencija Europai neduos nieko 
gera, bet bloga tai bus daug. 

Taigi, Vokietijos visa viltis 
yra tik Suv; Valstijose. 

RASEINIAI. Visoje Rasei- NUŠOVĖ ŠMUGELNINKĄ. 
nių apskrityje 1921 metais vi-

260 SAUŽUDYSČIŲ PHILA-
DELPHIJOJ. 

PHILADELPHIA, Pa., ko
vo 9. — Pereitais 1921 me
tais čia buvo 206 žmonių sau-
žudystės. 

BOLŠEVIKŲ AGENTAI 
PLĖŠIKAIS 

so buvO: įvairių draugijų ir 
organizacijų visuotinųjų susi
rinkimų 188, jų profesinės 
Darbininkų Sąjungos 45, Liet. 
Kat. Jaun. Draugijos " Pava
sa r i s " 31, Kauno Žemės U-
kio Gamintojų Sąjungos 21, 
Ūkininkų Sąjungos ^44, Darbo 
Federacijos 13, Liet. Kr. D. 
Partijos 8, Valstiečių Sąjun
gos 7, L. Lat. Moterų Dr-jos 

Chicagoje pavogta 11 au
tomobilių paroje-^ovo 7—8 d. 

PLATINKITE "DRAUGĄ." 

ANGLEKASIAI BALSUOJA 
UŽ STREIKĄ, 

MURPHYSBORp, 111., ko
vo 9. — Čia anglekasių unija 
207# balsais prieš 28 nubalsa
vo pakelti streiką laalandžio 
1 dieną. Pranešta, kad balsa
vo tik viena trečdalis unijos 
narių. _ 

DANVILLE, 111., kovo 9.— 
Šios apylinkės anglekasių uni
ja (lo~kalas No. 1944) 556 bal
sais prieš 14 balsavo už strei
ką. 

PERPUS UŽMOKESNĮ 
NORI SUMAŽINTI. 

KANSAS CITY, Mo., kovo 
9. — Laikraštis "Kansas Ci-

MASKVA, kovo 9. «-, Iš 
bolševikų slaptos policinės or
ganizacijos ^črezvičaikos" užtektinai šokama ir beveik 
paliuosuota daugybė agentų, visi vaidinimai baigiama šo-
Dabar tie agentai pavirto gal
važudžiais — plėšikais. 

NAUJAMIESTIS, (Šakių 
aps., Bajoraičiai). Naktį į 
sausio 31 d. Bajoraičiuose, 
Paprūsėje, tapo nušautas vie
nas važiuojantis su kontra
banda ūkininkas, kurie neklau 
sė sienos sargybinio šaukimo 
sustoti. Net ir vieną kontra-
bandistą jau nušovus, kiti 
draugai važiavę ūkininkai ne
stojo, tik, tą lavoną išmetė 

G, Jaunimo ratelio " B a n g a " j laukan iš Acęžimo ir bėgo to-
4, "Blaivybės 1, Soc.^demolu! liau. 
kuopos 1, st. susir. ir tt. < 

Vakarų ir spektaklių 143, -L ie tuvos Teisininkų Dr-
jų ,84 suruošta krikščionių, j Ja- 1 9 2 2 m e t * s a u s i o 2 2 *>uvo 

gi -59 žydų; dar šokių vakarų j Lietuvos Teisininkų Draugi--
31, koncertų 3, paskaitų 7,!J0S susirinkimas. Buvo svar-
mitingų 11, gegužinių 44. Jei s t o m i Konstitucijos projekto 
imti domėn, kad gegužinėse (Klausimai. Tarp kitko buvo 

svarstomas klausimas, ar Pro 
zidentas, kaip Valstybės Val

gia is , tai reikia pažymėtį, kad d ž i o s organas, reikalingas, ar 

SUTARTIES PRIEŠAI OR 
GANIZUOJASI. 

WASHINGTON, kovo 9. — 
Senate seka smarkus debatai 
ame keturlypę sutartį Pacifi-
ko klausime. Demokratai prie 
šinasi sutarties ratifikavimui. 
Organizuoja opoziciją. 

GAUJAS FIUME PREZI
DENTAS. 

LONDONAS, kovo 9. — Iš 
Romos pranešta, kad pagar
sėjusiame trukšmais mieste 
Fiume • paskirtas naujas pre
zidentas — Giovanni Giuria-
ti. 

ARTIMŲJŲ RYTŲ KLAU
SIMU KONFERENCIJA. 

LONDONAS, kovo 9. —Pa
skelbta, kad artimųjų Rytų 
klausimu konferencija užsie
nių minist. įvyks Paryžiuje* ir 
prasidės kovo 22 dieną. 

ty Jou rna l " paskelbė žinią,! ~" 
i J u i i i * h • SEKRETORIUS GRYŽO IŠ 
kad anglių kasyklų k o m p a n i - , " _ _ * " * x " v 

1 BERMUDA. 
jos yra sumaniusios baland
žio 1 dieną sumažinti perpus 
užmokesnį anglekasiams. 

Dėlto kompanijos darbinin-

šokta bene daugiausia. 

1921 metais Raseinių aps
krityje gauta valstybinio mo
kesčio iš vakarų ir pasilinks
minimų išviso 47,215 auks. 59 
sk., būtent: iš Raseinių nuov. 
18,451 aak., iš Jurbarko nuov. 
18,763 auks. 45 sk. ir iš Kel
mės nuoV. 10,000 auks. 14 sk. 

PAPILS. Kiek laiko atgal, 
čia tapo užmuštas Petrošius, 
Skabeikių d. Paliko 6 vaikai; 
-antras ir gi guli ligoninėje, 
vargiai bepagis, nes įlaužtas 
galvos k a u š a ^ Piktadariai 
sugauti: du broliai Kaladzin-
skiai, Rudikių kaimo. Primuš 
tasis iš Biluniškių \į ^udoris , 
ant kurio Kaladzinskiai buvę 
pikti. Piktadariai 'išėję prie 
atvažiavusio su malkų vežimu 
iš miško Petrošiaus, kuris no
rėjo eiti į smuklę užsikąsti, ir 
mčgino ištraukti'pagalį I}udo-
riui mušti, bet šis neleido. Ne
leidžiant, piktadariai ištraukė 
sukeklį ir smogė Petrošiui 
galvon, kuris krito negyvas. 

ne, ir jei reikalingas, tai ko
kią jis turėtų turėti kompe
tenciją. 

Apie prezidento reikalingu
mą referavo Liudas Noreika, 
apie nereikalingumą — A. Ja
nulaitis. 

NAUMIESTIS. Šakių ap. 
Šioje apylinkėje nakty, vasa
rio 1 dieną buvo nepaprastai 
didelė pusnis—audra. "Susivė
lavusiems keliauninkams teko 
klaidžioti. Kai-kam net te
ko palikti roges vidury laukų. 
Visa keliavusių laimė, kad ne
labai daugHšalo tą naktį. 

3 T 
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CHICAGO. — Šiandie ap
siniaukę, nepastovus oras; 
pramatomas lietus ar sniegas; 
maža atmaina temperatūroje. 

PINIGŲ KURSAS. 

KAUNAS. Visi grąžinti iš 
Rusijos varpai j a u perduoti 
su visais dokumentais Cent-
raliniam Valstybės Archyvui 

WASĮIINGijTON, kovo 8.— 
Valstybės sekretorius Hughes 
sugryžo iš Bermuda, kur jis (prie Švietimo Ministerijos), 

kus ignorupja ir atsisako at- Jceletą savaičių-praleido atos-|į kurį ir privalo kreiptis norį 
naujinti sutartį. {togose. I varpus atsiimti. 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25.000 dol. 
kovo 8 d. buvo tokia pagal 
Merehants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.32 
Prancijos ^00 frankų 8.40 
Italijos 100 lirų 4.70 
Lietuvos 100 auksinų .39 
Vokietijos 100 markių .39 
Lenkų 100 markių .02 
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DRAUGĄ* 

PRIEŠINASI S. VALSTI 
JOMS. 

Snv. Valstijos viso pasaulio 
gerbiamos del jų turtingumo. 
Nes tai turtingiausia valstybė. 
TeČiaus tie turtai yra labai 
nedaugelio žmonių rankose lai 
komi. 

Čia yra šimtai ir tūkstan
čiai žmonių, kurie milionus 
valdo. Bet juos sulyginus su 
100 milionų gyventojų, tai 
bus visai menka dalis. 

Čia milionai žmonių neval
do milioninių turtų. Visgi pa
siturinčiai ir ištekliuje gyve-
na. 

Pečiaus didžiausia gyven
tojų dalis — tai varguoliai 
darbininkai. Jie daugiausiai 
ir sunkiausiai dirba, bet sku-
piai gyvena, ir net skursta. 

Atsižvelgiant aplamai i 
Suv. Valstijas, reikia pripa
žinti jų geradarybę. Pat i vy
riausybė duosnia ranka šelpė 
ir šelpia karo nukamuotas 
Europos valstybes. 

Ir, rodos, kad prie tokios 
šalies, ypač žymios ir- garsios 
savo turtais^ turėtų glaustis 
svetimoms valstybėms priklaa 
są žmonės. Taip nėra. 

Kituomet buvo kalbų, kad 
Anglija už dalį skolų Suv. 
Valstijoms pavesianti kai-
kurias savo Vakarų Indijų sa-

bininkai laikomi nei vergai. 
I r tie vergai iš niekur neturi 
sau jokio užtarimo. 

Lai tokia Martinikos sala 
bus prijungta prie Suv. Vals
tijų, tuomet kaip bematai ten 
persikels visoki trustai ir pa
vergs visus gyventojus. Va ko 
žmonės bijosi. 

Kita svarbi priežastis — 
tai nesuvaržomi iki šiolei čia 
j u o d ų žmonių linčiavimai 
(žudymai). 

Paminėtose salose gyvena 
daug juodų žmonių. Šiandie 
juos ten apdraudžia įstaty
mai. Linčiavimai ten visai ne
žinomi. Bet perėjus S. Valstijų 
globon ir valdžion, tie žmonės 
netektų apsaugos. Tiesa, pas
taruoju laiku ir Amerika įs
tatymais draudžia linčiavimą, 
bet buvusios nuodėmės greit 
nenuplausi. 

Ve kodėl juos ima baimė ir 
jie ginasi nuo patekimo Suv. 
Valstijų valdžion. 

Bet tos dėmės vistik kuo
met nors išnyks, tuomet juo
dosios rasės žmonės mielu no
ru glausis po garbinga Suv. 
Valstijų vėliava. 

X 

SKAITYTOJŲ BALSAI. 

LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
AMERIKOJE. 

Skelbimas. 

Visos Lietuvos piliečių, gy
venančių Amerikoje, pretenzi
jos del indelių, depozitų ir iš-

las. Ar tos kalbos buvo kiek j v e ž t o g i ^ t u v o s Kusijon tur-
teisingos, ar ne, bet gana to, 
kad tų sali} gyventojai aš
triai pasipriešino tokiam pa
siūlymui. Sako nenori pri
klausyti Suv. Valstijoms ir 
viskas. 

Dabar vėl pakeltos kalbos, 
kad Prancija už skolas Suv. 
Valstijoms nori pavesti Marti-
niko salą, (Taipat Vakarų In
dijos). -Bet ir tos salos žmonės 
į tą sumanymų atsako protes
tais. 

Delko taip. Yra svarbių 
priežasčių. 

Suv. Valstijose gyvuoja vy
riausybės nesuvaldomos tur
tuolių grupės, kurios veda 
visų pramonę. Tos grupės ar
ba trustai čia baisiai išnaudo-

Kai-knr dar-

to gražinimo, sulyg taikos su
tarties 10 str. 2 p. ir 1J str. 
1 p. privalo būti pareikštos 

(Redakcija aelma atsakomybės) 

"NAUJIENŲ" PAStSKAt 
eitrn. 

3. Lietuvos inkvizicija. 

Ex-Kareivis toliaus " Nau
jienose' ' pyksta ant Lietuvos, 
kad valdžia žmones šaudanti 
ir darbininkų spaudų varžan
ti. Bedievukų laikraščiai pil
ni yra dejavimų ant Lietuvos 
už tuos šaudymus. Ar šaudo 
Lktuvoje, ką šaudo, kiek su
šaudė? Reikia į tuos tris klau
symų atsakyti. I r reikia pasa
kyti tiesa: Lietuvoje šaudo. 
Šaudo varnas, zuikius, vilkus 
— medžiotojai. Kuomet Lie
tuvą smaugė ir plėšė vokie
čiai, bermontininkai, rusai 
bolševikai — Lietuvos karei
viai šaudė į juos. Dabar pasi-
šaudo dar su lenkais. 

Ex-Kareivi! Ar tu manai, 
kad Lietuvos priešus, plėšikus 
ir mūsų gyvybės žudytojus 
reikia bučiuoti, o ne šaudyti? 
Aš irgi Ex-Kareivis, bet aš 
taip nemanau. Jei tu kitaip 
manai, eik su jais ir pasibu
čiuok. Tu juos bučiuosi, o jie 
tave tuotarpu pasmaugs. Pas
maugiąs, tiesa, tu bent niekų 
nebetauzysi, i' Naujienuose'', 
bet visgi butų tavęs gaila. 

gintą laisvę ir žmonių turtų. 
Sušaudė ir jų keletą. Tau gai
la? Ir man jų gaila. Bet aš vie
na žinau, kad pas mumis Lie
tuvoje kapai užlaikomi pado
riai. Ypa*$ karerviTj. kapai. It* 
visoki gyvuliai ir šunys, ku
rie mėgins biaur\)ti ant mūsų 
šventų kapų, bus su šakaliais 
varomi lauk. 

I r toki Ex-Kareiviai, kurie 
norėtų kad gyvuliai ir šunys 
butų ant viršaus mūsų kruvi
nų Laisvės kapų — toki Ex-
Kareiviai bus varomi lauk-
Vistiek ar jie vilkų balsais 
kauks ar "Naujienose" strai
psnius rašys. 
Nuo mūsų Laisvės jūsų mur

zinas rankas -^ šalin! O apie 
darbininkų Spaudos varžymą 
— meluoji per akis. Nė vieno 
darbininkiško laikraščio val
džia nėra uždariusi. Uždarė 
Pažangos partijos laikraštį, 
uždarė katalikų " L a i s v ę " ir 
uždarė bolševikų vienų šlamš-
štą. Bet nė vieno darbinin
kiško. Aš, tiesą pasakius, 
džiaugčiaus, kad kartu su po
nais pažangiečiais butų už
čiauptos putralakės ir eiciliu-
kams. Lai gyvuoja darbininkų 
spauda! Bet ciciliukai ir bo-
d levukai darbininkų mulkin-

/ , 

Ex-Kareivis esi, reiškia bu- tojai yra. 
vęs kareivis. Je i nemeluoji— Tuotarpu Lietuvos valdžia 
tikru, bet tur bu t busi arba iš
varytas iš kariuomenės, arba 
pabėgęs, kaip zuikis. Nes tik
ras kareivis nebijo savo pa-

Lietuvos Atstovybei AVashing- j vardės pasakyti, kaip tu, nė 
tone (Representative of Lith- priešo kurs kėsinasi tave nu-

vieno cicilikiško, nė vieno be - ; ^ a m e l i U, ir stambesnių kom
pozicijų, kaip "Barkarole" , 
' • Tėvynės meilė " " Noktur-

ja darbininkus 
i • • • • •• 

uania ir America, 1925 " F " 
Street, N. W., AVashington, D. 
C.) iki š. m. kovo mėn. 20 d. 

Pretenzijos, iki nurodytam 
laikui nepareikštos, negalės 
būti keliamos per Lietuvos 
Komisiją taikos sutarčiai su 
Rusija vykdyti. 

Liet. Atstovybė Amerikoje. 

Rusijoje ūkio mašinų tega
li muzėjuje rasti. Vartojami 
piautuvai ir laukinių laikų į-
taisai. Leninas liepia žengti 
kultūros linkon atžagareivy-
bės šunkeliais. 

šauti jo neginą bet šaudo. 
Mūsų valdžios kareiviai šau
dydami priešus apgynė varg
šus žmones. Miliardinės skriau 
dos, šimtai tūkstančių gyvy
bių Lietuvos žmonių mūsų nar 
šios kariuomenės dėka apsau
gota. Jų buvo 8 tūkstančiai, 
kuomet jie 100 tūkstančių ge
riau ginkluotų priešų išvarė 
iš Lietuvos. Už savo brolių gy 
vybę ir turtą jų pačių žuvo a-
pie 2,000. Jų kapai tai mūsų 
garbė! Dabar Lietuvoje plė
šikai ir bolševikai nori kar
tais suardyti tą kruvinai ap-

nėra uždariusi nė vieno netik 
darbininkų laikraščio, bet nė 

LIETUVIU MUZIKOS PA-
TRIARKA&P. J. 

NAUJAUS. 
Atvyko Amerikon ir jau yra 

Chicagoįje Lietuvių muzikos 
tėvas p. J . Naujalis. Brangus 
svečias atsilankė 7 kovo 
" D r a u g o " redakcijoje. 

Nor s P- Naujalio vardas y-
ra kiekvienam susipratusiam 
lietuviui girdėtas, bet prie 
progos skaitome už pareigą 
mūsų skaitytojus arčiau su
pažindinti su šituo garbingu 
vyru. 

Mokinosi Raudondvary. Iš 
ėjo Varšuvoje Konservatoriją. 
Užbaigė garsiausią Europoje 
augštąją muzikos mokyklą 
Regensburge — Vokietijoje. 
Kaune buvo Seminarijos pro
fesoriumi ir Katedros vargo-
nįnku. Tebėra juomi ir šian
dieną. Per ilgus metus šimtus 
mokinių išmokino muzikos. 
Sudaręs buvo garsų chorą 
kurs atlikdavo sunkiausius 
uždavinius. J o choras buvo 
garsus netik Lietuvoje, bet ir 
svetur. Per ilgus rusų pries
paudos metus slaptai rengda
vo vakarėlius, dainomis ir mu
zika žadindamas lietuvių dva
sią. Pasižymėjo garsiomis 
kompozicijomis. 

8 Mišios įvairiems balsams 
ir keletas kitų bažnytinių 
kompozicijų. 

Keletą sąsiuvinių tautiškų 

viso amžiaus darbų. Visa šir
dimi sveikiname mūsų muzi
kos Tėvą atvykusį Amerikon. 
Juo labiaus sveikiname, kad 
p. Naujalis žada duoti kon
certą didžiausiame Chicagos 
teatre Orchestra Hali, kur y-
ra bene geriausi visoje Ame
rikoje vargonai. 

Tai bus iš tikra didelė iškil
mė, didelė mums garbė ir di
delė laimė pasiklausyti. 

Užsitarnavo garbingas sene
lis savo dideliais darbais mū
sų pagarbos, kad dirbęs visą 
ilgą amžių savo žemei, pakėlęs 
persekiojimų ir vargų daugy
bę — iki šiai dienai su šeimy
na pasiliko neturtėliu. Kada 
me s išmoksime ir išgalėsime 
atsilyginti savo didvyriams? 
Jei turtų neturime, tai bent su 
gera širdimi, su meile svei
kiname jį! 

Ketvirtadienis, Kovo 9, 1&2 
i i m p i m i i i I I I I »»mti • i" I P » J » 

PIKTŽODŽIAUTOJE 

dieviško' 
Ko tu rėki tad, melagi? 
Kodėl jųs mažai rašote apie 

Rusijos bolševikus? Jie tenai 
sušaudo viena diena daugiau, 
negu visos valdžios visame pa
saulyje sušaudė plėšikų per 
10 metų! Aš žinau kodėl. Jųs, 
norėtumėt Lietuvoje gavę val
džią taip daryti, kaip rusai 
pas save kad daro. 

Dovanok broliuk, bet jeigu 
matysiu, kad tu mane nori 
nušauti, tai aš ginsiuos! 

_(Bu s daugiau) 

Gerai daro perskaitęs 
"Draugą" nenumeta, bet su
teikia kitam jo neturinčiam. 

Tautų Sąjunga nepripažino 
Vilniaus krašte lenkų rinki
mų. Nes tie rinkimai Vilniaus 
seiman buvo vienų lenkų. La
bai mažas nuošimtis kitų žmo
nių dalyvavo rinkimuose. Ir 
tie varu buvo varomi balsuo
ti už lenkus kandidatus. Ypač 
žydams lenkai grūmojo ir ver
tė prisidėti prie balsavimų. 
Dėlto kai-kas iš baimės turėjo 
lenkų klausyti. 

«NlfflHHHIlilllllltflHMIHIIII!llinillEICIir 
ĄAnn^\i)T\) KATAUKŲ DIENRAŠTI*. 

"DftAUtiAS" 
eina kMAtent lSskyros nedėldieaius 

PRENUMERATOS KAINA: , 
Metams 94.00 
Pusei Metą 9&-00 
Prenumeratos mokasi iSkalno. Lai

kas skaitosi nuo užslrfišymo dienos 
ne nuo Kauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
Ir neinąs adresas. Pinigai Keliausią 
siųsti ifiperkant Išrasoję ar exprese 
"Moaey Order" arba Jdedant pini
gus į registruota laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. 0 0 . 
2334 So. Oakley A ve., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791 
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sa ir visatina Vilniaus žemės 
gyventojų valia pakviestas..." 
nutariame..* 

Dievo vardu lenkai kalba, 
kad tas jų seimas sušauktas 
"liuosa ir visatina Vilniaus 
gyventojų val ia" . 

Tai juk baisus piktžodžia
vimas. Lenkai meluoja prisi
dengdami Dievo vardu ir net 
pačia katalikyste. 

Nes, be to, pan Meyszto-
wicz, dešinioji Zeligowskio 
ranka, to seimo vardu siunčia 
net pačiam Šventajam Tėvui 
ištikimybės rasta per Varša-
vos nuncijų. 

Biauriai elgiasi lenkai sa-
vindamies svetimų žemę ir 
taip piktžodžiaudami. Juo la
biau baisesnis jų piktžodžia
vimas, kuomet prie to priside
da ir jų kunigija. Nes Vilniaus 
seimo atstovų tarpe buvo vie-

. .nas Arkivyskupas ir ' keletas 
Pagaliau balsavimų dienoje . .. - , ' ,. , , . 
. . . . . . . . [kunigų. I r tie bendrai su pa-

lenkų kareiviai visur landė ir j . ,. . . . . . , , , r . . 
* -' . j sauliniais tvirtina, kad Vil-

iliepė žmonėms balsuoti. Dau-

n a s " ir kiti. 
Keletas tų veikalų laimėjo 

premijas įvairiuose konku
rsuose u^rubežyje. 

Daugelis jo kompozicijų dav 
neišleista, nes lėšų neturi. 
Daug žuvo, tapo sudeginta ru
sams kratas bedarant. 

Dabar p. Naujalis yra Kau
ne Muzikos Mokyklos vedėjas 
ir Lietuvių Meno Draugiją at
stovauja Amerikoje. 

Augštas, senelis, su didele' nas pasiteiravęs paskelbė pa-
pražirusia barzda, tylus, ka ip ' grindinį pareiškimą, kurio 
kūdikis, kalbėti mokąs tik mu- i pradžia tokia: 
zikos garsais, nuvargintas se-1 "Visagalio Dievo vardan, 
nųjų tautos prispaudėjų ir j Mes, Vilniaus Seimas, liuo-

geliui teko nukentėti nuo len
kų policijos. 

Dabar jų seiman 'daug iš
rinkta tokių atstovų, kurie 
niekuomet Vilniaus žemėje ne
gyveno ir Lietuvos nematė. 
Tik tenai nuvyko Vilnių val
dant Zeligowskiui. J ie šiandie 
Vilniaus srity valdininkauja 
arba kareiviauja. 

Toki tai buvo lenkų rinki
mai tuose Lietuvos plotuose. 

Tečiaus tas susirinkęs Vil
niuje lenkų seimas kelias die

nius visuomet buvęs lenkų 
miestas ir del to prašo Šven
tojo' Tėvo palaiminimo savo 
seimo darbams. Gi tas jų dar
bas — tai " lenkišką" Vilnių 
ir jo visą sritį kuoveikiaus 
prijungti prie Lenkijos. 

Ar tokiems žmonėms gali 
laiminti Dievas ? 

NAUJAS SCENIŠKAS VEI
KALAS. 

Ką tik iš spaudos išėjo nau
jas veikalas, trijų veiksmų 
tragedija, "Šventos Akvilinos 
Kankinės Mirt is" . Parašė kun. 
J . Židanavičius. Kaina tik 
20c. Duokite užsakymus. 

"Draugio" administracija. 

M I N 1 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 . 

Pareikšta Steigiamajame Seime 8 vas. 
1922 m. 

(Pabaiga) 

Pradedamųjų ir aukštesniųjų mokyklų 
srityje Vyriausybė dės pastangas priartin
ti pradedamąjį ir aukštesnįjį mokslą prie 
gyvenimo, padėdama įsigyventi mokyklose 
savarankiškumo principui. Ypatingos pa
stangos bus daromos įsteigimui speciali-
nių įvairių laipsnių ir specialybių mokyk
lų ir papildamosios prie bendro lavinimo 
mokyklų yra labai reikalingos ekonomi
niam krašto pakėlimui. 

v 

Besikuriančiam universitetui bus rūpi
namasi sudaryti patogiausias, esamomis 
aplinkybėmis, darbui sąlygas. 

Tautinių mažumų srityje. 

Kai del Vyriausybės darbuotės tauti
nių mažumų, srityje, tai belaukdama, kad 
Konstitucija nustatys tikslias tauti; -*»s au-
tonomis ribas ir organizacijy, A yriau-
sybė, t ę s iki šiol varytą darbą švietimo 
srityje ir abelnai mažumų tautinių reikalų 
tenkinime, stengdamasi racionaliai su
jungti personalės autonomijos principą su 

bendrais valstybingumo dėsniais. 

Administracija ir administratyvis apara
tas. 

Vyriausybė tęs toliau valstybinio apa
rato tobulinimą, kreips domės, kad tarp 
atskirų administratyvinio aparato šakų 
etatų ir biudžeto butų išlaikyta sveika pro 
porcija. Tam tikslui pasiekti tarnautojų 
skaičius bus sumažintas perdaug išsiplėto
jusiose šakose, ir padidintas nepakanka
mai aprūpintose administratyvinio apara
to šakose. 

Vyriausybė numato nuo šių metų sausio 
algų pakėlimą valdininkų ir karininkų. 

Bet iš kitos pusės Ministerių Kabinetas 
stropiai dabos, kad jo žinioje esantis ad-
ministratyvinis aparatas tinkamai atlik
tų savo pareigas ir laikytųsi disciplinos 
ir punktualingumo savo darbe. 

Užsienio reikalai. 

Vyriausybei teks reguliuoti savo ekono
minius santykius su kitomis Valstybėmis. 
— Tuos santykius Vyriausybė stengsis 
sutvarkyti atskiromis sutartimis ekono
minio kooperativumo pamatais. 

Santykiuose su Vokietija Vyriausybė dės 
pastangas likviduoti palaikus: likviduoti 
oštų ir markių klausimą, atsiskaityti už 
karo ir okupacijos nuostolius ir suregu
liuoti atatinkamomis sutartimis mūsų 
prekybinius santykius. 

Santykiuose su Rusija Vyriausybė, pati 
stropiai pildydama taikos sutartį, reika

laus to paties iš Rusijos pusės. 
Stojanf Rusijai ant pastovių .ekonomi

nio darbo pamatų, mes dėsim visas pas
tangas idant butų sudarytos prekybos ir 

• susisiekimo sutartys. 
Santykius su Baltijos Valstybėmis Vy-

Mausybė didžiai brangins jau sukurtą Bal
tijos Valstybių sąjungą, paremtą ankštais 
kooperativumo pamatais ir mes turime la
bai džiaugsmingi toje sąjungoje matyti 
ir vienodai ekonomiškai suinteresuotai 
draugingas mums Skandinavijos valsty
bes. 

Del santykių su Lenkija. 

— Lietuva visuomet buvo ir yra pasiry
žusi visus savo nesusipratimus su kaimy
nais rišti taikos keliu. Tą savo nusistaty-. 
mą ji taikė ir Lenkijai, kuri karo pajėga 
užėmė žymią Lietuvos dalį su jos istorine 
sostine Vilnium. Tečiau Lenkija santy
kyje su Lietuva neparodė nei prielanku
mo nei taikingumo. Lenkijos Vyriausybė 
nepasidrovėjo paskleisti po visą pasaulį 
šmeižtų *apie mūsų nepriklausomybės ir 
Valstybės kurinio darbą ir stengiasi įro
dyti pasaulio opinijų reikalą sunaikinti 
Lietuvos laisyę ir besikuriančią Lietuvos 
Valstybę. 

Išnaudddamą susidėjusių patogią jai 
tarptautinę padėtį ir Entante 'os valstybių 
pasitikėjimą, Lenkija sulaužė Suvalkų su
tartį, sulaužė savo pasižadėjimus Tautų 
Sąjungai ir užimdama Vilniaus sritis pa
rodė, jog j i pasiryžusi smurtu tvarkyti 

santykius su silpnesne Lietuva. 
Bet to dar maža. Norėdama pateisinti 

neteisėtų Lietuvos žemių užgrobimą ir 
duoti jam moralinį autoritetą, Lenkija grą 
sinimais, persekiojimais ir varu organi
zuoja okupuot. Liet. kraštuose rinkimus. 
Rinkimai yra pilni negirdėtų kult. šalyse 
malversacijų, padoresni to krašto gaiva
lai juose nedalyvavo. 

Esant tokiai padėčiai Lietuvos Vyriau
sybė negali lenkų okupacijos valdžios 
sufabrikuotais rinkimais sudarytą įstaigą 
laikyti teisėta instancija, kuri galėtų būti 
teisėtu faktorių konflikto išrišime. 

Del Vilniaus rinkimų neteisėtumo nėra 
abejojimų ir nuošaliai nuo mūsų ir lenkų 
konflikto stovinčiai Tautų Sąjungai, kuri 
nepanorėjo sankcionuoti savo autoritetu 
šį nepakenčiamą lenkų • smurto politikos 
aktą. 

Taigi Lietuva ačiū Lenkijai gyvena 
skaudžius savo teisių ir istorinės praeities 
paniekinimo metus. Vis dėlto, turiu dar 
sykį pasakyti, kad Lietuvos Vyriausybė 
ieško taikos kelių savo ginčui su Lenkija 
išrišti. Todėl ir dabar, ka
da Tautų Sąjungos Taryba pareiškė, pa
baigusi savo pastangas, Lietuva dar kar
tą pasiūlė Lenkijai Vilniaus klausimą riš
ti tiesioginėmis derybomis, jeigu Lenkija 
atitaisys sulaužytus pasižadėjimus ir 
ištrauks savo kariuomenę ir administra
ciją iš šiaurės nuo Suvalkuose nustatytos 
demarkacijos linijos. 

Tatai Liekivos Vyriausybė skaito ele

mentarinėmis bet kokių sąlygomis ir Len
kijos atsisakymą pažadėjimus išpildyti 
laikys atsisakymu nuo mūsų pasiūlymo. 
Dedant pastangų likviduoti mūsų bylą su 
lenkais, Vyriausybė nieku gyvu nedaleis, 
kad nustatomieji tarp tų dviejų Valsty
bių santykiai kokiu nors budii siaurinta 
ar varžytų Lietuvos suverenumą ir nepri
klausomybę. 

Santykiai su Amerika, Anglija, Japoni
ja, Italija, Prancūzija — 
y Kalbėdami apie jas mes turime konsta
tuoti, kad Pasaulinis Karas suteikė šioms 
valstybėms dideles teises ir galę, bet už
dėjo joms ir didelę pareigą įkurti naują 
taikos erą Europoje, ypač jos Rytuose, 
atstatyti išardytus tarptautinius santy
kius, politinius ir ekonominius. Sudarant 
jų naują sistemą tarptautinio kooperavi-
m0 pamatais, kuriame ir nedidelės tautos 
ir valstybės atrastų savo pamatinių teisių 
ir interesų patenkinimą. 
Statydami klausimą šitoje plotmėje, mes 

galime tvirtai ir griežtai pareikšti, kad 
esame solidaringi tose didžiųjų valsty
bių pastangose, ir kaip nepriklausoma su
verene tauta ir Valstybė aktingai daly
vausima tų valstybių pastangose palaiky
ti tarptautinę taiką ir stabilizaciją. 

Toks yra <larbų programas, kurio Vy
riausybė mano prisilaikyti 

Gerbiamieji, atsakomybės ir darbų 
našta, kurią Ministerių Kabinetui tenka 
imtis pakelti, sunki, č i a krašto atstovi] 
pritarimas palengvins tą naštą. 
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DR. A. K. RUTKAUSKAS! 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4112 South Western Avenue 
Te le fonas I .a fajet te 4148 

Valandos: 9-11 rytais, 1-2 P©1 
[piety ir 7-8 vakarais . N e d ė l d i e - S 
tniais tiktai po piety 2 iki B v a l . j 
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o DR, G. M. GLASER 
Prakt ikuoja 30 metai 

? Ofisas 3119 So. Morgan St., 
Kertė 82-nd St., Chicago, UI 

^Office TeL Blvd. 7820 
» P r a n e š i m a s 

i D . M . T . S T R I K O l / I S * 
* Lietuvis 

GYDYTOJAS I R CRTRCRGAS 
Perkėlė savo ofisą | 

4601 SOUTH ASHLA1TD A V E . 4 
AL.: 10:80 iki 12: 3:3© iki 5 lrx, 
6:30 iki 8:30 Ned. 10:30 iki 12. g 

N a m . : 2914 W. 43 St. g 
Tel. Lafayette 263 ; 

TeL Blvd. 7042 

Dr. C. Z. VezelSs 
LIETUVIS DENTISTAS 

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. 
eredomls nuo 4 iki 9 vakare. 

Vai 

SPECIJALISTAS 
$Moter iškų, Vyriški} ir chroniškų J;. 

I Ugų' I 
# Ofiso Valandos: Nuo 10 r y t o * 
* ik i 8 po piety, nuo 5 iki 7 v a k . # 
^N'edėliomis nuo 10 iki 2 po pietu.lt 

Telefonas Yards 687 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave. 
Tel. Yards 904 

OFISO V A L : 
8 Iki 10 v. ryto. 1 lkl S ir t iki 
9 v. 
TeL Naktimi y ir nedėl ioj po pietų 

Oakland 1294 

Telef. P u l l m a n 36S4 3 

DR. P. ŠIMAITIS 
N A F R A P A T B 

[Gydau Be Valytu Ir Be Operarijos^ 
10901 South Mlchigan Ave . 

ROSEI. \>JD-CHIC. \GO, ILL. 

— . " N 

DR, S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS »r CHIRURGAS 
Ofisas ir vyvenlmo vieta: 
8252 South n a l s t e d Street 

Ant viršaus l 'niver. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte: nuo 
2—4 po pietų: nuo 7—9 vak% 

Nedėl iomis nuo 10—2 
Telefonas Yards 2544 

{ D R . CHARLES SEGAL S 
| Perkė lė savo ofisą po n u m e r i u i 
§ 4 7 8 * SO. A S H L A N D A V E N U E i 

» SPECIJALISTAS J 

i DUovų. Moterų ir Vyrų Ulgu 
VaL: ryte nuo 10—12: nuo 2—5J 

• p o piety; nuo 7—8:39 v a k a r e . | 
SMedėMomis; 10 iki 1. « 

Telefonas Drexel 2880 j 

LR. M. STAPULI0N1S 
NAPRAPATH 

GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
3347 Emera ld Avenue 

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

731 W. 18-th Gatvė 
N u o 7 lkl 8 vanare. 

.-

Telefonas Von Buren 294 
Res . 1139 Independence Blvd. 

DR. A. A. ROTH, 
R u s a s Gydytojas ir Chirurgas 
Spccijallstas Moteriškų, Vyriškų, 

Valkų ir visų 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 Drover 9608 

3 '&'&%'&§,•&%'§/&& g. ®'&W&'d>'®'%'® 'S-®^®.'®'® 

DR. R. C. CUPLER 
CHIRURGAS 

R a m p . Oakley Ave. ir 24 Gatvės 
Ofiso Valandos: N u o 2 iki 6 po 

pietų kasdien, Panedėl i j ir Ketver
ge vakarais. 

Ofiso TeL: Canal 1713—241 
Res . TeL: Midway 5512 

'7 " ' 

j V. W. RUTKAUSKAS 
l ADVOKATAS 

Ofisas Didmle>tyJ: 
29 South L% Baile Stnt* 

" Kamhnris 324 
•I Telefonas Central i S 91 

&tt&ti&&^^ s l Vakarais, 812 W. S3rd S t 
£ Telefonas: Yards 4181 

ANTANAS A. 0LIS 
(OLSZEWSKI, JR. ) 

A D V O K A T A S g 
Veda bilas visuose te ismuose # 

Miesto Ofisas: 
S. Dearborn St., Room 1040 

Telefonas: Central 1774 

Vakarais: 3251 S. Halsted St. 
Telefonas: Boulevard 553. 

KAIP ATVAŽIUOTI 
AMERIKON. 

Pastaraisiais laikais daug kal
bama žmonėse, kad buk negalima 
es§ atvažiuoti iš Lietuvos Ameri
kon, kad keleiviai negauną leidimo 
nuo Amerikos konsulo ir kad nesą 
kam aprūpinti keleivių išvažiuo
jant. 

Šdos paskolos paeina, turbūt, is 
to, kad, iatomai, kai-kuriems ke
leiviams ir laivakorčių pirkėjams 

t 

nebuvo gerai išaiškinta apie kelio
nę, ar gal išsiųstos laivakortės to
kiomis linijomis, kurios netur Lie
tuvoje savo atstovybių, nei tinka
mų susisiekimų. Tą sakome rem
damiesi tuomi, kad visi keleiviai, 
kurie tutri laivakortės išpirktas lie
tuviškoje įstaigoje BALTIC STA
TES BANK, 294 Eighth Avenue, 
New York, neturi jokių sunkumų 
nei trukdymų išvažiavimui. BAL
TIC STATES BANKAS par
duoda laivakortes tik tų linijų, 
kurios tur parankiausi susisiekimą 
su Lietuva ir turi savo atstovybę 
Kaune. Siųsdamas keleiviui laiva
kortę, BALTIC STATES BAN-

;KAS nusiunčia koaiškiausius spau 
sdintus pamokinimus, kur i r pas 
ką keleivis turi kreiptis, kaip pa
sielgti ir kuo apsirūpinti prieš iš-
sirengimą kelionėn. Atstovai Kau
ne patarnauja keleiviams neap
mokamai, todėl turintiejiBALTIC 
STATES BANKO laivakortės ne
reikalauja ieškoti jokių agentų 
ir tuomi apsisaugoja nuo nereika
lingų iškaščių. Kas turi laivakor
tę, apmokėtą BALTIC STATES 
BANKE, kelionei iš Kauno į Ncw 
Yorką, tas privalo apmokėti savo 
pinigais tik kelionę iš tiamu i 
Kauną, i r užsimokėti už valgį va
žiuojant gelžkeliu \ portą. Atvy
kusieji į portą keleiviai yra pa
imami laivų kompanijos globon ir 
neprivalo mokėti nei cento už ke
lionę iki pat New Yorko, a r iki 
vietos, kurion važiuoja. 

Parduodamas laivakortę, BAL
TIC STATES fcANKAS išrašo ir 
reikalingus dokumentus ' ' vizos' ' 
gavimui pas Amerikos konsuli 
Kaune. Bankas taipgi suteikia pla 
eiausių paaiškinimų, kas ir kam 
gali laivakortės siųsti, kas gali, o 
kas negali atvažiuot Amerikon, 
kaip gauti leidimą ir pasporto 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
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"SPEŠELAI" IR L. L. P. 
BONAI. 

Cicero,. 111. — Ir čionykš
čius lietuvius palietė ta 
"^pešelų" epidemija. Labiau
sia nuo jos nukentėjo mūsų 
krautuvninkai, . smuklininkai 
ir mėsuiinkai. Buvo tokių, kad 
l tuos "spešelus" sukišo ke
lis tūkstančius. 

Dabar kai-kurie apviltieji 
pradėjo iš čionai kraustytis. 
Yra tokių kuriuos reikėjo 
vežti į ligoninę. Mat namie 
negali ramiai užsilaikyti iš 
susikrimtimo. 

Kai buvo L. L. Pask. bonai 
pardavinėjami, pas juos bu
vo nueita ir siūlyta pirkti bo-
nų. Bet jie atsakė neturį tam 
pinigų. Reikią, į spešelus dėti. 
Ten, mat, daugiau uždirbsią. 
Esą, kas tie bonai, jie jokios 
vertės neturi 

Perėjo ta spešelų epidemi
ja. Ir pasirodė kaip tik atža
gariai. Bonai tebeturi1 savo 
pilną vertę. 0 kur tie "spe-
šelai" nuvažiavo! Dabar tų 
"spešelų" aukos savo pirštus 
kramto. Kai-kurie apgailes
tauja, kad L. L. Pask. bonų 
nepirko. 

Dabar jau, turbūt, nebesa
kys, geriau į "spešelus" dėti 
pinigus, negu bonų pirkti. O 
bonų pirkti reikia. Tai kulip-
ka kuri paklos palioką, arba 
jį iš Vilniaus į Varšavą nu
grius. Užtai dabar, atsipeikė
ję, stokime prie tautos darbo 
su p a d v i g u b i n t a energi ja . 

Cicerietis. 

mas mūsų tautos nepriklau 
som^bės Šventės. 

Choras mokinasi naujų dai- ] kšaičlutės. Jų balseliai kaip 

Solo padainavo Ona Bisar-
gaitė. 

Choras dainavo." 
Gaudosio solo išėjo tikrai 

artistiniai, 
Duetą padainavo p-lės Bu-

nų ir du juokingu veikalu. 
Žada tuoj po velykų surengti 
teatrą ir koncertą. 

Garbė southsidiečiams, kad 
turime jauną ir energingą mo-
kyt°j$ P- V. X. Medonį. 

Ten buvę s P. 

LIETUVOS NEPRIKL. DIB 
NOS PAMINĖJl-

MAS. 

Dr. M. Stupnicki 
j 3107 So. Morgan Street 

ii 

CHICAGO, HJLIlfOIB 
Telefoną* Yards 5032 

[Valandai: — 8 lkl 11 i i ryto: j : 
k po pietų lkl 8 vak. Nedėllo-
|ml» n c o i lkl 8 Tai. vakar* 

DR.A.L.YUŠKA 
1900 S. Halsted Str., 

TeL Ganai 9118 
Valandos: l t ryto iki 8 vakare. 

Gyvenimas: — 2811 W. tSrd Str. 

Tel. Prospect 8468. 
> » » » » » » — — ^ ^ • » » i ^ i « , » » » » » » — »•••% 

F J. P. WAITCHES 
Lavvysr 

M f e T l A l S ADVOKATAS 
Dien.: R. 511-127 N. Dearborn St 

Tel. Dearborn 6 0 t t 
Vakarais: 10736 S. Wabash Are . 
Rosoland Tel. Pu l lman 6377 

A. A. S L A K I S 
Tel. Randolph 2898 IT 

ADVOKATAS 
Ofisas Tidumlcstyje 

A S S O C I A T I O N B L D G . 
l t Sonth La Salle Street 

Roora 1303 
Valandos: 9 ryto lkl 5 po piety 

J! Namų Tel. Hyde Park l ? i l 

— . 
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Tel. Canal 257, Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 Sontb Halsted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryte; 1 lki4 
po pietų; 6 iki t vakare 

[•«• • » . » . . » .•»»«»«» . » . » • • — • • • ji 

• Tel. Boulevard 2160' 

I DR. A. J. KARALIUS 
* LIETUVIS GYDYTOJAS 
«3303 S. Morgan Str. 
o( CHICAGO, DLL. 

K¥¥¥o^^rrroT5^^-yryo^iri^^ 

Dr. L E. M A K A R A S : 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Ofisas 10900 8. Mfchigaa Ave. 
VaL l t — l J ryte; 1—i po pietų, 

i «:St—8: S t vai. vakarą. 
Residencija: 10538 Perry Ave . 

Tel. Pul lman 848 ir Pull . 149 

Telefonas Canal 539$ 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Geheralis Kontraktorins, Irtaty-
tojas ir senų narni} taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Chicago 

Arti 23 čio Plr^e. 

2*****^ ************ *»***sy 
^Telefonas Boulevard 41 S t 

»-«—" ir tt. vizą 
Nedyvai tad, kad sti BALTIC 

STATES BANKO laivakortėmis 
nuolat atvažiuoja būriai žmonių iš 
Lietuvos. Dėlei vietos stokavimo { 
čia negalima suminėti visų tų, 

KONCERTAS PAMltffctt-
MTJI TAUTOS ŠVENTĖS. 

Pittstmrgh (S. S.), Pa. — 
Vas. 19 d. š. m. Šv. Kazimiero 
parap. choras surengė kon
certą. 

Choras padainavo it v» 

vašia-

A. Masalskis! 
Graborius 

Patarnauju lai-] 
dotuvėae, ves-< 
tuvese, krikS-j 
tynoso ir kituo
se reikaluose' 
Kainos prieina-1 
mos. 

12307 Aubtam Ave. tehieagoj 
«€C<>CCCC€CCCC<€<HN 

I S. D. LACHAWICZ § 
1 LIETUVIS GRABORTUS 

kurie šiaia laikais atvažiavo ir jau 
laimingi Amerikoj gyvena, bet 
paminėsime tuos, kurie šiomis die
nomis išrengti kelionėn iš Lietu
vos. 

1) JONAS KARALIŪNAS at
važiuoja laivu ESTONIA; 2) 
MARĖ DABAŠINSKIUTE išpil
dė aplikacijas pas Amerikos kon-
sulj; 3) ONA ŠEDVYDA'lTĖ at
važiavo laivu LITUANIA; 4) 
ONA GRONSKAITĖ išpildė ap
likacijas pas konsulį; 5) ONĄ 
BAKŠIS atvažiuoja laivu LITUA
NIA; 6) MAGDALENA KAVEC 
KAITĖ prirengta; 7) TEKLĖ 
BATAVICAITĖ prirengta važia
vimui; 8, J U Z E F Ą BAZAREV-
SKA gavo konsulo vizą iSvažiavi-v 
mui, bet laukia kol gaus visą DO 
NATILDA BOHUŠ, su kuria 
draugėje važiuos; 9) AGOTA 
MASIULIUTĖ prirengta kelio
nėn; 10) EVSTAFAS GOLUBOV 
ir OSIPAS GOLUBOV taippat; 
11) MARIJONA VENYS su 
dukterimis Antanina ir Juze, ir 
daugelis kitų. 

BALTIC, STATES BANKO ke
leivių reikalai yra raportuojami 
Bankui iš Kauno paštu, o kuomet 
keleiviai sėda į laivą, atsiunčiama 
žinia telegramų. Todėl Bankas j 
laiką susižino su laivakorčių siun^ 
tėjais ir prigelbsti atvažiavime, o 
taipgi išanksto informuoja siun
tėjus apie keleivių atvykimą. 

I Visiems , tad, kurie tik ketina 
parsigabenti savo giminės ar 
draugus išCietuvos, patartina u-
mai kreiptis į BALTIC STATES 

. . 

vau dieną", "Einu per dva
relį". Publikai labai patiko. 

? "Mažas mano yra stoTias* 
padainavo p. V. X. Medoniš. 

P-as A. V. Sadauskas pa
dainavo "Kalvis". 

Ant smuikos pagrojo p-lė 
A. C. Puidukė. Gerai išsilavi
nusi. 

"Kur bakūžė samonota" ir 
Meilė'' padainavo p-lė A. C. 

Bereckaitė. 
Choras padainavo dešimts 

j vairių dainų. Visos gerai1 iš
ėjo. Tai ačiū mokytojui V. X. 
Medoniui, kurs chorą gerai 
išlavino. 

Vaidino dviejų aktų kome
diją "Sulig naujausios ma
dos". Šiame vaidinime pasi
žymėjo p. J. Maciukunas ir 
p-lė Rybinskaitė. Publiką pri
juokino. P-lės M. Adomaitė, 
0. Paliučiutė, M. Viešaičiutė, 
Bartiniukiutė ir p, J. Jonelis, 
visi savo roles gerai atliko. 
, "Karvelėli mėlynasis" pa
dainavo p-lė A. Lielaniutė.Tu-
ri lakštingalo balselį. 

Visiems artistams, ypatin
gai dainoms ir smuikos groji
mui publika labai daug ran
komis plojo, net vertė kelis 
kartus atkartoti. 

Publikos buvo pilna svetai
nė. 

Sr iSS r n R U J / l - i 1
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Waterbury, Conn. — Turiu 
pratarti keletą žodžių, kaip 
vietos lietuviai paminėjo Lie
tuvos nepriklausomybės šven
tę vas. 16 d. 

Rytą 7:30 v. bažnyčioje bu
vo Mišios ir pamokslas, kurį 
pasakė klebonas kun. Valan-
tiejus. Bažnyčia ir žmonių gy
venami namai ir krautuvės 
buvo papuoštos Amerikos ir 
Lietuvos vėliavomis, tik tie 
nepuošė savo namų, kurie 
nenori Lietuvai laisvės. Tą 
dieną ir vaikams visose pub-
lic school'ėse buvo pranešta, 
kad esą, Lietuvos nepriklauso
mybės šventė ir visi lietuvių 
vaikai, kurie nori galį eiti na
mo. O lietuvių mokykloje tą 
dieną visai klestį nebuvo. 

Vakare 8 v. ant Bank St., 
D u g g a n Gym. salėje įvyko 
prakalbos. Vakarą pradėjo 
su Amerikos ir Lietuvos tau
tiškais himnais, kuriuos pa
giedojo vietos bažnytinis cho
ras, po vadovyste A. Vismino. 
Beto dar padainavo porą gra
žių tautiškų dainelių. Broliai 
Brazauskai gražiai išpildė 
duetą ant smuikų. Kalbėtojais 
buvo: miesto majoras F. Gu'il-
foile, chamber of commeree 
sekr. Eustace, vietos lietuvis 
advokatas K. Lukošius ir 
kun. V. Garmus. Po prakalbų 
patariant paskutiniam kalbė
tojui, publika entuziastiškai 
suriko po tris kartus valio! 
Lietuvos karuomenei, Lietuvai 
ir lai prasmenga lenkai ir lai 
prasmenga visi tie, kurie trok
šta Lietuvos pražūties. Valio! 
Aukų surinkta $107 ir L. L. 
Pask. bonų parduota už 
$200. Vakaras užsibaigė 11 V. 
su Lietuvos himnu. 

Taškas. 

lakštingalų, taip malonus. 
R. Adomaitis paskambino 

solo ant piano. 
Ant plano paskambino 

gerb. kun. J. Čižauskas. Kas 
girdėjo jį skambinant ant pia
no, tas žino jo artistiškumą. 
Jis yra vienas iš geriausių 
lietuvių pianistų. Lenkai norė
jo jį prisivilioti ir pasisavinti 
kaipo antrąjį Paderewskį« bet 
gerb. kun. Čižauskas nenori 
svetimtaučiams tarnauti. Gar
bė lietuviams turėti tokį ta
lentuotą muziką. Jis dabar y-
ra asistentu prie ŠV. Jurgio 
parapijos ir kartu vargoni
ninkauja. 

Koncertą užbaigė su daina
vimu "Lietuva tėvynė mu-

i> sų 
Čionai veikimas eina savo 

keliu. Trumpu laiku pavysime 
ir chlcagiečius. 

Turime tris parapijas. Vi
sos gerai gyvuoja. Įvyko per
maina: kun. F. Kemėšis išva-
ftavo. 

S. Joganiškietis. 

NAUJA KKYOA. 

Kų tik išėjo iš spaudos vie
nas iš įdomiausių 'romanų—At
stovas Ralys. Lietuvių kalbon 
vertė Nemunas. 144 pusi. kai
na 40c. Šią. knygą galima gau
ti "Draugo" knygyne. 

r^s. 

Šiandie Pinigy Kursas 
Siunčiant Lietnvtm per mui: 
45 centai u i 100 Auksinų 

— arba — 
222 Auks. už viena Dolerį 

Pifcesbla kursas siunčiant 
didesnes sumas. 

P r i s t a t y s i ą Užtikrintas 
Trumpame laike. 

Central Manufacturing 
District Bank 

State Bank—Clearing House 
Bank. 

1112 We«t 35-th Street 
Turtas $6,000,000.00 

•HMMi c 

— . i 

|Re«- TeL Cicero 8656 
Ofiso Tel. Cicero 4» | 

DR. J. SH1NGLMAN 
1325 So. 49 Oourt 

N. E. Cor. 49 Court Ir I I Str. 
[ahl viršaus valstyniclos. 

^Tele fonas Yards 1138 

STANLEY P. 
MAŽEIKA 

GRABORIFS IR: 
Balsamuotojas 

Turiu autotno-J 
bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinamos. 

3319 Aubura 
Ave. Gnicago. 

yf 

KONCERTAS PAVYKO. 
TURI ŽYMIŲ MUZI

KŲ. 

Detax>it, Mich. — Vas. 26 d. 
įvyko Šv. Petro parapijos kon
certas, vadovaujant prof. R. 
Adomaičiui. Tai pirmas toks 
puikus ir artistinis, koncertas 
koks čionai pavyko. Visi ja
me dalyviai savo užduotis ge
rai atliko. 

Gerb. kun. J. Jonaitis aiš
kiai išdėstė koncerto vertę. 

Chdras sudainavo Amerikos 
himną ir "Aš žemelę". Atli
ko puikiai. 

Deklamacija "Panaičių Gri
gas" prijuokino žmones. 

Petrauskas padainavo solo. 
Jis turi labai gražų, malone 
balsą. 

Solo padainavo Jonas Mičiu 

R. J. BISCOFF'O KREDI
TORIŲ. . 

Visuomeniškas Komitetas! 
Praneša v i s i ems R J Bischoff'o 

kreditoriams sus ir inkt i nurodytose 
vietose paskirtame lal*ke. Atsineški
te R. J. Bischoff 'o i£ duotas kv|tas, 
kad butu ga l ima pripildyti peticijas 
pagreitinimui ,uŽbaigrin:to te ismo. K u 
rie at idavėte f?avo kfvitas k a m ki
tam atsi imkite jas t i tojaus. 

Nurodymas ofisų, v je tų ir valan
dų: 
Ketverge, K o v o 9 d. 

North Sido Liuosybė* Svtt. 
1822 DViibansla A*e . CWcago r 111. 

PėtnycloJ, Kdvo 10 d. 
Ėag le Svęt. 

1718 West 17 8tr. 
Sūbatoj. K o v o 11 d. 

Brighton Park. Bažti Svct 
44 So. Fairf ic ld Avctnie . 

K A S D I E N I N I S OFIS/dS. 
430© So. A^i land Ave . 2 „ Imbos 
Nuo 9 vai. ryto iki 8 po> pietų 
\ Kvieč ia Krtdltorių Komite ta i . 

( A p g n ) 
.m i i.,.. • , n • i ' f * A — 

TERPENTINAS PANAIKI
NA GERKLES SKAU

DĖJIMĄ. 
K u o m e t gerkle taip sfca uda k a d n e 

gali n ieko nuryti ne t i r vandens ry-
j imas duoda skausmą *— tuomet at
s imink nanja Išradyma, lrurls sute lks 
greita palengvinimą. 

Naujas Turpentine Ofi i t m e n t tuo-
jaus panaikins tą skausū įą atleis ty-
nimą! 

Naujas Tarpo išradynu \ s yra taip 
sudarytas kad greitų laikų palengvina 
arba visai prašal ina skani Įėjima ger
klėj . Išstrinus nepa l i eka n e i jokio 
kvapo. 

t"urpo greitai sus tabdo g.-eitai šal
ti, krupa bronchitte ir nerura lgrją. Pa 
lengvina rumatizmul, p l e u r i a y ir lum
bago. 

Nelauk Ilgai su skaudam e gerkle. 
Nusipirk nuo savo vaistini! uteo Tur-
po šiandien. Nebūk be Ti, u-pentine 
Omtmen, nes jis savije turi gydan
čius Vaistus kaip Menthol ir ' C a m p -
hor, Turp6 30ė. ir 60c. už d" B3ut& 

The Glessner Compąn f 
Findiaj ', Ohlo. 

Į •. T n t • - • • i' ' • • 

DR. A. E. MILLER " 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 4654 So. Ashland Ave. 
Vai. 2—4 po pietų 7—9 vakare 
Res . Ofisas 1915 W. 47-th Str. 
Vai. 11 iki 1 po piet. Ned. 12—2 

Ofisas Tel. Blvd. 2954 
Res. Tel. Sutarimai ii- Ns^CSUlai 

Šaukimai Lafayette 1196 

• * • - -

Dr. 0 . VArTUSH, 0 . D. 
LTBTUvtS &KIV BPKCtatJSTAS 

Palengvina vl«i ąklg 
tempime leaa yra 
prte£a«ttimi BkaudA-
jimo calvoa, svaigu
lio, aptemimo, ner-
votuma. sluiudaačlua 

>r -už^ldeg-upius karftčiu aklų kreivos akys, 
katerakto, nemlegrlo; netikras akla Jndedatn, 
Daroma egzaminas lektra parodantle ma-
iiaus aa kl&idaa. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantiems pagrelbsta, 8e/-
trekite savo regėjimo ir vaikus einančiua 
mokyklon. Valandos: nuo 12 iki f vakare*. 
Nedėliomis nuo 10 fki 1 vaL po pietų. 

1553 W. 47 St. ir Ashland A v. 
Telefonas Drover 0860. 

VAIiENTINE DRESMAKTJTG t 
COLLEGES 

|2407 W. Madison, 1850 H. Wells.J 
*«06 8. Halsted Streeta 

137 Mok y U (* Su v. VfitstijOM. 
Moko Siuvimo, Patternų kir

pimo, Designing bumiul ir na«-į 
marns. Vietos duodama dykai. < 
Diplomai. Mokslas lengvais at
mokėsimais. Klesos dienomis 
vakarais . Reikalaukit knygelės, i 
|Teh Beefey 1643 

SARA PATEIK, pirm. J 

' i i • - .i- i 

r •» ̂  — ^ i»si aa» as» < • m a j a » a ^ a » a » ^ a j » a f r ^ > ė > » « i » * Ž Ž 
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Tel. Lafayette 4223 

P L U M B I N G 
Kaipo lietuvys, l ietuviams visa 
dos patarnauju kogeriausia, 

M. YUŠKA 
3228 W. 88- ih TStreet 

leismps Patarnavimas! 
S i u n t i ' "• l irakoi t*~*. 
Išdirbfnias Paftportą ir N o t a n j a -
li '!: [ '" perilj »r»*;<l F«.tat««. l l t irt -

iai, fuiSiijrinai S»te»tj BoTe# 
UROr-bAN-AMERtlAK BURLAU 
L r JA ' 

809\v e $ t 3 5 , h s t r e e f ' Chlcago, III. 
1 B A L T A S N A M A t l 

Vargonininkas suprantantis bažny-
tmę muziką ir galuitls vesti %.chorą, 
paieško vieto?. Je igu kuriam iš gerb. 
Klebonų bučiau reikalingas, malo
nėkite kreiptis i 

" M t A U G O " ADMINISTRACIJĄ 
2334 Sb. Oakley Ave., Cfcicago, Hl 

(R. S-) 

Vardan choro publikai iri lis. 

PARSIDUODA labai pigiai mažas 
groceris, saldainių krautuvė 1 Ir 2 
pečiai. Yra 4 kambariai par r. w e n i -
mui. Teisingas pasiulijhnas net>i is at
mestas. Savininkas apleidžut r a iesta 
Atsišaukite ** 

2017 So. L(Owe Ave, 
.. ' i • ii • ' i ' ._• ' »—» ' JJ22 

500 VĖ1Ų. 

gerb. kmiigams Abromaičiui 
(iš Braddock, Pa.) ir M. Ka
zėnui tariame ačiū. 

Tai buvo gražus paminė j i-

Mergaičiu. choras dainavo. 
Šarkiutė padeklamavo. 
Duetą padainavo Kantraus-

kaitė ir Petrauskaitė. 

Pranešu , kurie mano pirltti ^ ^rą 
ir pigia farma arba ukę ir no r ite 
žinoti apie jas, ateikite Rasikalb i tį> 
nes aiS busiu Chicagoj ikt kovo 0** 
d., 1922. Įmokėsi te kokią dalį, o 
l ikusius kaipo »randą. 

PARSIDUODA GROCERNE su 
naminiais rakandais arba skyrium. 
Gera v ie ta lietuvių ir lenkų apgy
venta Priežastis pardavimo savi
ninkas važiuoja Lietuvon. 

4349 So. Hermitage Ave. 
Chicago. IU. 

i 

.REIKALINGA sena moteris 
prižiūrėt 2 nemažus vaikus. 
Atsišaukite. 

Mrs. Pabkienė 
838 West 34 ąt. 

MTHUANIAN FARMER, (l P L A T I N K I T E " D R A U G Ą . 
2141 t V 24-th St. Chicago, H t / ^ l a A U I f l H ^ * »»**""*?• 

I 

**i 

http://pietu.lt
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n - DRSUGSS Ketvirtadienis, Kovo 4, 1922 

AREŠTUOTI KETURI VAi: 
ttUl 

Pavogtu automobiliu iš 
Grand Rapids, Mich., Chica-
gon atvažiavo ir tiesiog pa
puolė į policijos rankas ke
turi to miesto' 16 metų vai
kėzai 

Grand Rapids policija bu
vo anksčian painformavus 
Chicagos policiją apie tų vai
kų pabėgimą. Taigi, jie eia 
buvo laukiami. 

GATVEKARIAIS VAŽINfc 
JIMAS. 

Pigesnio gatvekariais važi
nėjimo klausimas Chicagoje 
neišspręstas. Aštuoni centai 
pasilieka ir toliau. 

Aną dieną komercijos ko
misija buvo atnaujinusi tyri
nėjimus. Tečiaus prašant mie
stui ir kompanijai tyrinėji
mai pertraukti neapribotam 
laikui1. 

Pasirodo, kad priešrinkimi
niai politikierių pažadai pilie
čiams yra lygus muilo bur-f 
bului. 

N A U J I E N A 
"Draugo" knygyne galima 

gauti tik ką' išleistą "Darbi
ninkų Tribūnos" knygutę 
vardu "Komunistai ir Jų Uo
dega Socialistai". 
Šioje knygutėje puikiai, reiš-

kiai yra nušviesta, kas per vie
ni yr i tie ponai komunistai ir 
jų uodegos socialistai. Ši kny> 
gutė yra labai įdomi. Kaina 
10c. 

"NUSIPR0GR2SAV0". 

GRŪMOJA PROKURORUI. 

Valstįjinis prokuroras Cro-
we patsai energingai veda 
kampaniją būtinai surasti 
žmogžudžius, kurie nužudė įo 
giminaitį Benedetti. 

Del to prokurorui siunčia
mi grūmojanti laiškai, idant 
jis p-liautų ieškojęs žmogžu
džių. 

LINKSMAI PAMINŽJO 
SUKAKTUVES. 

Charles Fern, 65 m. am
žiaus, 1007 So. State s i , a-
ną d'eną, matyt, labai links
mai paminėjo savo gimtuvių 
sukaktuves. Nes "moonshi-
nės" tiek buvo "išlupęs, 9 J 

kad vos pasirito šaligatviu 
svyruodamas. Del atvangos 
policija jį paėmė savo globon. 
ir ant rytojaus atvedė prieš 
teisėją Fetzer. 

/ Areštuotas aiškinosi, kad 
minėjęs'65 metų amžiaus su
kaktuves ir, matyt, perdaug 
ištraukęs. 

Teisėjas jį paliuosavo pa
žymėdamas, kad tokių metų 
žmogus gali linksmintis taip, 
kaip jam patinka, bi tik j'.s 
nieko bloga nedaro kitiems. 

Bridgeportas. — Tūlas mū
sų kolonijoje jau "susipra
tęs V progresuojantis "sanda-
rokas", nesenai iš Lietuvos 
parsikvietė savo pačiutę ir 
manė bent kartą gražiai pa
gyventi. Mat, manė, kad jau 
esąs "susipratęs", "progre
suojantis " tai ir parsikvietus 
savo pačiutę gyvens tikrai 
"inteligentiškai". Tik varg
šas pamiršo pagalvoti apie pa
čiutės progresą. 

IJgai negalvojus dalyką vy
kina. Atvažiuoja pačiutė, pra
sideda labai laukiamas "inte
ligentiškas" gyvenimas, bet 
tas nelaimingas "sandarokiš-
kas progresas" visą gyvenimą 
temdo. Pačiutė nori gyventi 
kaip visi žmonės, o vyrukas 
nori gyventi tiktai kaip "su-
sipratusiejF', na ir vietoje 
gražaus gyvenimo prasidėjo 
naminė revoliucija. 

Atvykusi iš Lietuvos mo
teriškė jokiu būdu nesusikal
ba su savo vyrų, kurs neteko 
tikėjimo. Pagyvenusi vos apie 
metus laiko Amerikoje grįžta 
atgal į tą laimingą Lietuvos 
šalelę kurioj nėra taip daug 
to nelaimingojo "progreso". 

L. L. PASKOLOS CHICAGOS 
IR APIELINKĖS APSKRI

ČIO SUS PROTOKOLAS. 

SENOS DEGTINES MYLĖ 
TOJAI. 

Šiandie "senovės degtinė ga
li but^perkama tik už auksą. 
Nes dirbama l ' moonshine'' 
skaitosi tik pamazgos. 

Ve delko plėšikai dažnai 
puola vaistines ir kitas vie- Chi. Apskritys, Chicagos Lie 

Susirinkimas įvyko vas. 26 
d. š. m. Šv. Jurgio par svet. 

Susirinkimą atidarė rfirm. 
J. Mickeliunas, 4 vai. po pie
tų. 

1. Protokolas iŠ pereito su
sirinkimo buvo perskaitytas ir 
vienbalsiai priimtas. 

2. Septynių L. L. Paskolos 
stočių atstovai atsilankė į 
sus-mą. 

3. Atstovai.nusitarė šį susi
rinkimą skaityti metiniu. 

4. Pr. Zdankus išdavė ra
portą iš visų srovių rengimo
si ir įvykinimą paminėjimą 
keturių metų Lfetuvos "nepri
klausomybės sukaktuvių. Ja
me dalyvavo šios organizaci
jos: 

L. L. Paskolos Apskritys, 
L. B. Katalikų Federacijos 

»»»»»»»»»»»»««»»»»**»»»%«*»»»++»»»»»«»«»«««»*»»»+«^ vė jokių informacijų* kaslink 
J. Šaliuno maršruto šioj apy
linkėj Ir manė, kad L. F. Mi
sija gal nenori skaitytis su 
Apskričiu. Manyta, kad gal 
įvyko kokie nesusipratimai 
tarp Apsk. pirm. ir Misijos. 
Nutarė vykdinti paskelbtąjį 
maršrutą. 

7. Perskaitė laišką iš L. F. 
Misijos, kad J. Šaliunas ir J, 
Mickeliunas Misijos įgalioti/ 
peržiūrėti stočhį knygas.^ Nu
tarė, kad L. F. Misiją apie tai 
paskelbtų spaudoj ir kad sto
tys rengtųsi prie knygų revi-
zrijos. * # 

8. Pirm. užklausus, ar( sto
tys rengiasi prie prakalbų, 
šiaip paaiškėjo J Bridgeportas 
nesirengia, nes per trumpas 
laikas, permainyta jiems die
na iš 2 d. kovo į 10 d. kovo. 
Prižadėjo rengtis. 

Brighton Parkas pirmadie
ny tureš susirinkimą ir tą ap
svarstys. 
Town of Lake paaiškėjo, kad 

šaukią stoties susirinkimus, 
bet niekas į juos neatsilanko. 
Valdyba nenorinti veikfi. Ke
tina prisirengti Hovo 5 d. po 
piet. 

18-ta gat. paskirta ta pati 
diena, vakare. Atstovų iš sto
ties sus-me nebuvo. 

North Side rengiasi. 
Cicero taipat rengiasi; Rose 

land rengiasi po pietų. 
West Pullmanui paskirta 

Kakaras, (atstovų sus-me ne
buvo). 

9. Raštininkė pranešė, ~"kad 
Apskričiui yra išlaidų. Sto
tims buvo paskirta kvotos, bet 
jų neišpildė. Nutarė tai pas
kelbti laikrašty pažymint 
kvotas. Jos seka: Bridgeportui 
$5.00; Town of Lake $5.00; 
18-tai gatv. $4.00; West Side 
$4.00; North Side $4.00 (jau 
prisiuntė); Cicero $4.00; Rose-
land $3.00; Brighton Park 
$3.00. Prisiųskite rast., E. 
Statkienė, 4434 So. Fairfield 
Ave. 

10. Atstovai pareikalavo už
mokėti jų lėšas važiavimo į 
l^ashingtono suvažiavimą. 
Reikalauja tik už kelionę ir 
viešbutį. Kitokias* išlaidas ne
priskaito. Nutarė stotims su
kelti tuos pinigus. 

11. Raportą iš Liet. Atsto
vo Čarneckio maršruto paliko 
kitam susirinkimui., 

12. Valdybos, rinkimas. Val
dyba rezignavo. Susirinkimas 
rezignacijos nepriėmė ir'pali-
ko tą pačią užbaigti L. Lais
vės Paskolos vajų. Šie valdy
boj: pirm. J. A. Mickeliunas, 
pagelb. J. Enčeris, rast. E. 
Statkienė, pagelb. S. Junokie-
nė, ižd. J. Baltutis. 

13. Nutarė šį protokolą pas
kelbti laikrašty. 

14. Sekantį susirinkimą su
kviesti paliko valdybai nu
žiūrėjus reikalą. 

15. Susirinkimą uždarė 7 
vai. vak. 

J. Mickeliunas, pirm., 
E. Statkienė, rast. 

* ^ f 

Kaip Nusiųsti Auksinus į Lietuvą? Į l 
Reikia parašyti: 

/ 
Kas siunčia pinigus 

r merikoje. 

vardas, pavardė ir pilnas adresą* A-

tas, kur nujaučia gali rasti 
senos degtinės. 

Plėšikai ypač dažnai ap-
krausto turtingų žmonių rū
sius. Ir visuomet pelnosi. Nes 
turčiai pirm probibicijos įvy-
kinimo to ugninio skystimėlio 
prisipirko nemažus išteklius. 

x .Tokių vagysčių Chicagoje 
pasitaiko kuone kasdien. 

, Illinois valstijos gubernato
riaus byla mieste Waukegane 
dar vienam mėnesiui atidėta 
toliau. 

tuvių Taryba ir Ex-Kareivių 
Susivienijimas. Pelno liko 
$230.32, kurg pasiųsta Lietu
vos Gynimo komitetui Vil
niaus atvadavimui. Raportas 
buvo vienbalsiai priimtas. 

5. Zdankus ir Enčeris išda
vė raportą, kaslink New York 
konferencijos. Pasiuntė tele
gramą sveikinančią atstovais ir 
patvirtinančią L. R K. Fede
racijos Chi. Aps. nutarimus. 
Raportas priimtas. 

6. Pirm. Mickeliunas prane
šė, kad L. Fin. Misija, neda-

/ 

-vardas, pavardė ir pilnas adresas Lie
tuvoje. 

Ypatingai reikia aiškiai rašyti pavardės ir kaimų vardus. 

— Galima atsiųsti kiek norite dolerių, o 
mes pranešime kiek už juos bus auksi

nų, arba siųsdami pinigus parašykit kiek norite auksinų, o mes pranešime kiek da 
reikės damokėti, o jeigu kas atliks, tai Jums sugrąžinsime. 

AUKSINUS SIUNČIAME MES PATĮS IR MES Už j t fbS ATSAKOME. 
JUMS NEREIKIA SIŲSTI Į LIETUVĄ JOKIOS KVITOS NEI ČEKIO. 

Kam siunčia pinigus 

K i e k s i u n č i a t e 

CA> 

<ft 

: / 

/ Draugo Pinigų Siuntimo Skyrius, 
2334 S. Oakley Ave., Chicago, III 

m 

ir politinį stovį, nė vieną, ne
įžeidžianti, bet kiekvieno pa
sišventimą apibranginanti. Žo
džiu jis mažai kalbėjo, bet 
daug pasakė. Ačiū jam. 

Pabaigoje savo kalbos ra
portavo, kad mūsų apylinkėj 
L. L .P. bonų yra išparduotą 
už $95,135.00. Yra kuomi di
džiuotis. Garbė townofIakie-
čiams; jie, gi vieni įvarė arti 
šimto tūkstančių. 

Šių prakalbų pasekmės bu
vo visai menkos, parduota vos 
keletas bonų. Priežastis bene 
bug tiktai finansinės influen-
zos iš- kurių žmonės dar ne-
beisgijo. 

Toliau kalbėjo p. J. Žolpis. 
Šis žmones iki sočiai prijuoki
no. Buvo kviesta ir daugiau 
kalbėtojų, bet aelei nežinomų 
priežasčių nesulaukėme. 

Tyla./. 

aO&to Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicagoj 
5 ' 

t 

y 

REMIA KATALIKIŠKĄ 
< SPAUDA. 

— _ _ 

- — 

\ 
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KALBĖJO L. FIN MISIJOS 
ĮGALIOTINIS. 

Torom of Lake. — Kovo 5 
d. p. J. J. Elias svetainėje 
įvyko bendros L. L. P. bonų 
stoties prakalbos. Žmonių pri
sirinko pusėtinai. Kalbėjo L. 
Fin. Misijos narys gerb. J. 
Šaliunas, atvažiavęs iš rytinių 
valstijų. Jo kalba buvo turi
ninga, teisingai nušviečianti 
Lietuvos finansinį, ekonominį 

V * • 

North Side. — Kovo 5 d. 
Šv. Mykolo par. svet. įvyko 
prakalbos katalikiškos spau
dos reikalais./ 

Žmonių susirinko pilna sve
tainė. 

Vakarą vedė gerai žinomas 
vietinis darbuotojas, p. Ant. 
Bacevičius. 

Aiškiai, pavyzdžiais išrodr-
nėdamas spaudos, ypač kata
likiškos, nauda kalbėjo gerb. 
vietinis kun. klebonas A. P. 
Baltutis. 

Krutamuosius paveikslus a-
pie' stiklo išdirbimą ir jo iš-* 
dirbinius parodė p. A. Bace
vičius, f 
. Kalbėjo Pr. Zdankus. 

Pakaitomis kalbėjo " Drau
go' ' redaktorius, kun. Dr. Ig. 
Česaitis ir gerb. kun. Br. Bum-
šas. Žmonės jau gerai žino jų 
iškalba; 

Protarpiais ir ramiai laike 
prakalbų /mergaitės ir vyrai 
pasišventusiai pardavinėjo 
knygas ir laikraščių prenu
meratas užrašinėjo. 

Nbrthsidiečiai , visuose tau
tos ir Bažnyčios reikaluose 
pirmutiniai pasirodo. Taipat 
parodė savo prieįelingumą ii 
katalikiškai spaudai. 

Xyz. 

PRANEŠIMAI. 
< • r -

L. L. P. CHICAGOS IR 
APIEL. APSK. STOČIŲ. 

DOMEI. 

' V * 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje -
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negauti. 

Mašinėlių laiškami drukuotį ii ofiso darbams yra naujau 
įios mados. Užlaikom visokiu* laikrodžius, žiedus, Sliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertiniu geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir .smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlaxvski 
4632 So. ASHLAND AVE., > CHICAGO, ILL 

Telefonas: DROVER 7309 

'c ... - r - « 

Liet. Misijos įgaliotinis pra
deda lankytis po kolonijas, 
taigi visi stočių komitetai esa
te kviečiami kuoveikiausiai 
rūpintis svetainėmis ir išgarsi
nimais, reiškia vykusiai prisi
rengti, kad užbaigus ta valsty
binį darbų. 

Del geresnės tvarkos mel
džiu tuojaus pranešti apskri
čio pirm. ar rengiatės ar ne, 

i 

laiškais ar telefonu, tadar kak 
bėtojai žinos kur važiuoti. 
, J. A. Mickeliunas, 
3140 SovWaMace Str. I 

Tel^Yards 2652 . 
Chicago, 111. 

DOMĖS GYVENANTIEMS 
A t l E 60 TA IR LA-

FAYETTE AVE. 

"Norintieji gauti bilietus 
įžangai ^ "Valdovo Sunūs" 
vakara7*kurs įvyks 12 d. kovo 
Aryan Grotto Temple teatre, 
malonėkite kreiptis pas p-lę 
K. Abromavičiūtę, po mnn. 
6026 Lafayette Ave. 

Rengimo kom. 

RALTIJOSAMERIKOC 
U LINIJA 9Broadvay. Neverk. N Y L/ 

SStaUETUVL 
PER ri^M5UR€^PlllAm 
/ ARBA UEPO Ją ^ I 

VAŽIUOKIT VISI PARANKIU. IR 
T1ESIV KELIU 

Lietuviai važiuojant f Pi I tavą apienkia 
Lenkų Juostą (karidorlųj 

Visa Trečia Klesa Padalinta \ Kambarius 
Ant 2-ju. 4-rių, 6-Sių ir 8-nių Lovų 

JATVTA Kniauk S Kovo 22 d. 
POLONTA Išplauks Balandžio 5 

Trečios KIaaos Kainos I: 
HAMBURGĄ $108.50 — PILIAVA $106.50 

LTEPOJŲ $110.00. 
Delel lalvakor. Ir žinty kreipk, prie savo agen. 

ĮVESKITE JŪSŲ NAMUOSE 
Elektros 
Šviesą 

Elektra nedaugiau kai 
nuoja kaip kitos švie
sos bet padaro namus 
daug gražesnius. Jū
sų kaimynas elektros 
kontraktorius ives ju
ms dratus elektrai ant 

L. PREKYBOS B-VĖS ME- Lengv* Mokesčių ™ ~ * k ^ ^ ^ . ^ J ^ " ^ "^ 
TINIS SUSIRINKIMAS. 

not vardus kontraktorių jūsų kolonijoje. 

S A 

Kadangi Paskolos Vajaus 
mai^nitas yra paskelbtas k 

Lietuvių Prekybos Bendrovės 
šėrininkai, gyvenantieji Chicagbj 
ir apylinkėj yra kviečiami j me
tinį susirinkimą, kurs.jvyks ket
virtadieny, kovo 9 d. 8 vai. va
kare, Šv. Jurgio par. svetainėj, 
32-ro PI ir Auburn Ave. ^ 

Šiame susirinkime išgirsite Liet. 
Prekybos B-vės Mitinę 'apyvartą 
ir raportą iš visų jos darbų A-
merikoj ir Lietuvoj. 

Šu augšta pagarba, 
V. Stulpinas, —^ 

L. Prek. B-vės Chic. skyr. vedėjas. 

Commonvvealth Edison Co., 72 West Adams Street 

BRIGHTON PARKAS. — Kel̂  lankyti į sus-mą. 
virtadieny, kovo 9 d. L. Vyčių 36 
kuopa laikys susirinkimą IJlcKin-
ley Parko svet. Pirm susirinkimo 

Valdyba. 

bus choro praktika, kuri prasidės 
7:30 v. v. ^ 

Kadangi dabar, gavėnios laiku, 
negalima žaisti, tai jų vietoj bus 
debatai klausimu: "Ar Lietuva 

r 
TOWN,OF LAKE. — g v. Kry

žiaus parapijoj 6v. Pranciškos 
Rymietės M. ir M. Dr-jos narėms 
pranešame, kad kovo 9 d. yra už
sakytos Mišios už mirusias nares. 

Taipgi ir antros Mišios bus ko-
turi priklausyti Lenkijai V* Tei- |V0 19 d. 8 v. ryta. 
giamą pusę gins p. P. Balčiūnas, Na.rės malonėkite jose skaitlin-
neigiamą — p. A. Banis. ^ dalyvauti. 

Taipgi svarbu ir atletams atsi-f y# x. 
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BAL 

Italijl 
JUGOSl 
BKLG: 

vo 10. 
kubą siun 
atijon, 
Traukini) 
veža šauli 
tuvus. 

Apie l\ 
JugoslaviJ 
klon\. ]> 
tyta ten 
Šiandie 
gabenamai 
klonio traj 
ne bus pa 

Jugosla1 

met miesl 
valdžia, t; 
tai ne tiki 
pagrobti 
ihikes. 

Fiume .1 
žos svarlx 
miestui pi 
Fiume apj 
jcs pakra: 
lavijai. 

Tuos pa] 
italai nae: 
bus vargo 
ti. 

Kaip 

Šiandie 
je nei puoj 

Kuomet 
centruoja 
daro ir ItaJ 

Kituome1 

Italija su 
sutartį. I] 
timi, Italij 
apleisti 1 
eius. leeil 
svarbios sd 

Del to, 
me kilo iri 
italų karj 
Dalmatijos 
lams nacio 

BOLŠEVlI 
500 MILI 
PASIŲLY] 

LIOSIOi 

Žadės atl 

MASKV 
sijos bolše 
Genoa kon] 
ją su toki| 
teikalavinu 

1. Interl 
Rusijai 50<! 

2. Euro]] 
nstrukcijai 
žaliosios 
už teikiami 

3. Vokiej 
žiama liuoj 
ja. 

4. Tauti 

y 


