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METAI-VOL VU 

Revoliucionieriams Nepavyko 
Nuversti Albanijos Valdžia 

i ROMA, kovo 1/6. — Albani- pajėgos buvo pasiųstos į pa
jos revoliucionieriai kovo 8 d. Į sieniuš. 
užėmė laikinąją sostinę Tira
na. Jų tikslas buvo nuversti 
gyvuojančią Albanijos vald-
džią, kuri iškovojo savo šaliai 
laisvę ir nepriklausomybę. 

Tečiaus tas žygis nepavy-
»ko. v 

Tai jau antras revoliucio
nieriams nepavyfcnuas. Ir , 
matyt, bus paskutinis. Nes 
jie panešė didelius nuostolius. 
Roveliucionierių vadai suimti, 
gi jų gaujos išblaškytos ir 
gaudomos. 

Revoliucionierių užpuolimo 
laiku parlamentas neturėjo 
sesijos. Iš vyriausybės sos
tinėje buvo tik penki nariai . 
Majoras Malek su buriu ka
reivių gynė įmestą atkakliai. 
Pagaliau patsai kovoje krito 
ir revoliucionieriai paėmė ke
lią einantį į sostinę. 

Premieras su dviem minis-
teriais pasprūdo. Gi du mi-
nisteriu pasiliko ir telegrafa
vo į šiaurius pagelbos. 

Už dviejų dienų atmaršavo 
1 valdžios kariuomenė. Prasi-

Revoliucionieriams vadovą- Į ^ j 0 k o v a < * p 0 keturiolikos 
vo Mustafa Cruja, ž i n o m l t U a t o d ų kovos revoliucionie-
italofilas. Be jo dar Elez Y u - j r i a i neatlaikė ir sprūdo bėgti, 
suff ir Zia Dibra. y a d u Zia Dibra ir Elez Yus-

Revoliucionieriai prisitaikė sef pagauta. Kiti irgi var 
užpulti Tirana tokiu laiku,. giai pasprųsią. 

0 Revoliucionieriai buvo užė
mę ir Durazzo. Bet ir iš ten 
išmušti. 

kuomet sostinėje buvo mažas 
skaitlius valdžios kariuome
nės. Nes stipriausios armijos 
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Prancūzai Nepatenkinti Suv. 
Valstijomis 

— 

PARYŽIUS, kovo 16. — S. 
Valstijos su Prancija oficia
liai draugingai sugyvena. Bet 

Valstijos neratifikavo Ver-
sailleso taikos sutarties ir 
neturėjo su Santarve tarybų 

vienur ir kitur visuomenės kitais reikalais. 

Be to, keletas gaisrininkų 
sužeista. 

Vieno sudegusio buto pa
naktinis John Galvin liudija, 
kad gaisras prasidėjo apie 2 
valandą po pusiaunakčio dvie 
jų -aukštų bute, 251 W, Jaek-
son boulv. J is tuojaus pašau
kė gaisrininkus. 

Tečiaus liepsnos iš .ten vei
kiai persimetė į didesnį butą. 
Kiek palaukus toliau. 

Tikra liepsnų jura. 

Kuomet atvyko pirmieji 
gaisrininkai, šen ir ten jau 
buvo tikros liepsnų juros. Už 
pusvalandžio užsipliekė 16 au
kštų Burlington butas. 

Atvyko gaisrininkų virši
ninkas. Paduotas generalis 
alarmas. Kuone iš viso mie
sto supyškėjo gaisrininkai, 
kuomet visas butij blokas 
maudėsi liepsnose. 

Apie tūkstantis atskiriu 
šmirkštynių paleido vandenį. 
Mažieji butai veikiai kiek ap
gesinti. Bet sU aukštuoju bu
vo vargo. Pasirodė, kad iš 
šmirkštynių vandens spaudi
mas pasiekia vos 8-ąjį aukštą* 
Pasirodė ir kitokių nepatogu
mų. 

Detektivai darbe. 

KASYKLĮf KOMPANIJOS 
KONFERUOJA SU DAR

BININKAIS. 

PERSPĖJA APIE ARMIJOS 
MAŽINIMĄ. 

NEW YORK,/ kovo 16. — 
Kietųjų anglių kasyklų kom
panijos čia pradėjo konferen
ciją su darbininkų reprezen-

WASHINGTON, kov. 16.— 
Kongresinis iSlaidų skyrimo 
komitetas nusprendė S. Vals
tijų armiją sumažinti ligi 
115,000 kareivių ir 11,0Q0 ka
rininkų. 

Dėlto gen. Pershing perspė
ja kongreso atstovus, kad taip 

KEISTAS VALDŽIOS 
PASIELGIMAS. 

pavojinga. 
Gerai butų tokia nacionalė 

ekonomija. Bet atėjus valan
dai prisieina keleriopai užmo
kėti už tokį nusistatymą. 

tantais ' reikale naujos dviem 
metam sutarties. Senoji su-p5™1*1 a r m i ^ m a ž i n t i ^ a 

tartis baigiasi šį mėnesį. 
Darbininkai stato net 19-ką 

visokių reikalavimų. Tarp 
Jritko reikalaujama didesnio 
užmokesnio 26 nuošimčių. 

Matyt, neįvyks taika. Nes 
kompanijos ttusistatusios už 
pigesnes anglis, taigi ir už 
užmokesnio mažinimą. Bet 
jos pasirodo, kad neva turin
čios noro taikintis. 

Minkštųjų anglių kasyklų 
kompanijos nenori konferen
cijos su datbininkfeis. 

SUDEGĖ DIDELIS VIEŠ
BUTIS. 

ROKIŠKIS. Rokiškio par. 
Skiemų sodžiaus bežemiai ir 
mažažemiai išnuomavo nuo u-
kio inspektoriaus Skiemų dva 
re 30 dešimtim dirvonų. Pra
dėjus jiems arti, dirbti lauką, 
atvažiavo komisija ir sutrau 

ŠI TĄ IR MES GAUNAM 
IŠ BOLŠEVIKŲ. 

KAUNAS. Riedamoji me
džiaga iš Rusijos š. m. sausio 
27 d. išsiųsta iš stoties Pod-
maskovskaja penktas prekių 
vagonų sąstatas susidedąs iš 
54 vagonų, platformų ir le-
dinyčių (ledaunių). 

kė vidury metų {apie šv. Jo- Anksčiau priimta: pirmais 

JAPONIJA SUMAŽINS 
SAVO ARMIJĄ. 

RENO, Nev., l^vo 16. — 
Čia gaisras sunaikino vieną iš 
didžiausių viešbučių — River-
side. Daugelis žmonių vien
marškinių vos išsigelbėjo. 

AREŠTUOTAS BIGAMIS-
TAS. 

ną) kontraktą, ,nors aiškiai j dviem sąstatais 143 vagonai, 
buvo pasakyta, kad viduryje trečiuoju sąstatu 71 dengtų 
metų to negali padaryt nė pa- vagonų ir ketvirtuoju sąsta-
ti ministerija. Aiškinta, buk • tu 50 platformų ir 1 lediny-
tas žemės plotas reikalingas j čią. 

sentimentas "pastaruoju laiku 
labai intemptas. 

Iš Santarvės atpildymo ko
misijos Amerika reikalauja 
241 miliono dolerių, kaipo at
lyginimo už palaikymą savo 
armijos okupuotės plotuose, 
Vokietijoje. 

Prancūzai tą reikalavimą 
skaito nedrauginguoju atsine-
šimu į Prancija. Nes Vokie
tijos iki šiolei atmokėti pini
gai reikalingi Prancijai. 

Suv. Valstijos padarė ats
kiria taiką su Vokietija ir to
dėl tegu jos tiesioginiai krei
piasi j Vokietiją, jei nori gau
ti atlyginimą. 

Atpildymo komisija negali 
skirti Suv. Valstijoms jokios 
sumos iš įmokėtų Vokietijos 
pinigų. Nes komisija priguli 
nuo Versailleso sutarties, ku
rios Suv. yalstijos nepripaži
no. 

Andre Tardieu labai piktai 

Gaisro pakilimas yra nepa
prastas, sakfy gaisrų advoka
tas. Greičiausia bus piktada
rių darbas. Valstijinio pro
kuroro detektivai pastatyti 
darban. Keletas intariamų 
asmenų areštuota. 

Tokio didelio gaisro Chica-
go neturėjo nuo laikų didžio
jo gaisro, 1871 m\ 

Det to, prancūzai ir sako: 
" J e i Amerika tikrai buvo rei- atsiliepia apie Suv. Valstųas. 
kalinga tu milionų, tai delko- SOo, turtinga šalis mėgina 
gi seniau nereikalavo." s m a u S t į vargingąją. Kuomet 

Visi prancūzą laikraščiai: Prancija darbuojasi , gauti 
vienbalsiai tvirtina, kad Suv . |k^k tikrojo a t l y g i m m o ^ š J o -
Valstijos neturi teisės reika-

FORDSBURG PAIMTAS. 

kietijos, tuojaus prisikabina 
lauti iš Santarvės pinigų už Amerika ir viską maišo. 
armijos palaikymą Rhinelan-
de, Vokietijoje. Todėl, kad S. 

Tai, girdi, didžiai skaudus 
prancūzams daiktas. 

DIDELIS GAISRAS CM 
CAGOJE. 

50 FIRMŲ NUKENTĖJO. 

Apie 25.000 darbininkų neteko 
darbo. 

Užpraeitą naktį Chicagoje 
siautė didelis gaisras ties Ca-
nal ir Clinton gatvėm ir Jack-
son boulv. Sudegė 16 aukštų 
(lubų) Chicago, Burlington & 
Quincy butas ir kiti mažesni 
aplinkui butai. Liepsnos su- -Tik spėjama, kad tai busiąs 

liesta pati geležinkelio. struk
tūra. 

Nuostoliai apskaitomi iki 
15 milionų dolerių. Nes nu
kentėjo 50 firmų, kurios turė
jo savo ofisus ir sandelius bu
tuose. Apie 25,000 žmonių 
neteko darbo. 

Du žmogų žuvo. 

Žuvo du žmogų: vienas iš 
jų gaisrininkas McGovern. 
Krintanti didelė iškaba jam 
pataikė tiesiog galvon. Kitas 
žmogus dar neidentifikuotas. 

CAPETOWN, P . Aprika, 
kovo 15. — Cape Argus gau
ta depeša iš Fordsburgo. Pa
sakyta, kad tasai miestas bu
vo sukilėlių rankose. I r pasi
davė po valandos bombarda
vimo, i 

Miestas ir sukilėlių pozici
jos buvo bombarduojamos ar
tilerijos, tankų ir kulkasvai-
džių. > \ 

TOKYO, kovo 16. — Karo 
ofisas pagamino arroįjoi re
organizacijai projektą, kurį 
indorsavo militarinė partija. 
Projektas bus įduotas speci-
alei parlairlento sesijai atei
nančiame liepos mėnesy. 

Nuolatinė armija bus suda
ryta iš 246,200 vyrų. 

INDIANAPOLIS, kovo W: 
— Cia areštuotas Isaiali Mo-
ore, 32 metų amžiaus. J is kal
tinamas už daugpatystę (bi-
gamiją). Patsai prisipažįsta, 
kad jis vedęs 14 ar 15 mergi
nų. 

VOIETIJOS SKOLOS. 
L. 

GRAIKAI NUTVĖRA VO-
KEČIŲ LAIVĄ. 

BERLYNAS, kovo 16. — 
Pranešta, kad vasario 28 d., 
š. m., Vokietija turėjo skolų 
277,320,000,000 markių. 

ATĖNAI, kovo 16. — Vo
kiečių garlaivį Otranto, plau- , MEXICO CITY, kovo 16.— 
kiantį iš Hamburgo, .graikai I Meksikos Nacionahs Katalikų 
sulaikė tie Hatras. Ištirti, ar Darbo kongresas sušaukiamas 
juomi nevežamą kokia kontra
banda turkams. * 

miško auginimui ir dvaro ber
nams ganyklai. Bet tad rei
kia anksčiau apsigalvot ir 
žmonių be reikalo įiekvailint. 
Tai neapsakomai kiršina liau
dį prieš valdžią. ,0 atminkim, 
kad esant blogiems santi-
kiams tautos sūnų su jos va
dais, nieko gera neišeina. 

LIETUVOS LATVIJOS 
SIENA. 

Tolimesniam priėmimui pa
siųsta komisija į Polocką, kur 
yra prirašyta iki 1,000 vago
nų. • 

Keleivių vagonų priėmimas 
einąs sunkiai, kadangi ant 
Rusų geležinkelių labai mažai 
vagonų tinkančių priėmimo 
sąlygoms. 

ARKLIŲ PABRANGIMAS. 

balandžio 15 d., š. m., į Gua-
dalajara. 

REK3TUTAVIMAS PERT-
* RAUKTAS. 

JPHANNESBURG, P. Ap
rika, kovo 15. — Oficialiai 
paskelbta, kad sukilėliai kuo
ne visur apmalšinti ir jų po-
zicijos paimtos, išėmus vidu
rinius Johanneslnirgo plotus. 

Kareivių rekrutavimas per 
trauktas. 

PAKVIESTI GRYŽTI RUSI
JON RUSAI ŽUDOMI. 

• 
4 

Lenino amnestiją — tai 
šautuvai. 

T " 

GRĄŽINA ŽEMC SAVININ
KAMS. 

naikino kuone visą didelį blo-1 buvęs gaisrininkas Desmond. 
ką. Sudegė viršutinio gėle- J is savanoriai gelbėjo gaisri-j 
žinkelio stotis ir didžiai pa- ninkams ir žuvo liepsnose. naikinti. 

WASHINGTON kov. 14.— 
Camp Grant (arti Ro4kford) 
karo stovykla panaikinta ir 
588 akrai žemės grąžinami 
buvusiems tos žemės savinin
kams. 

Vyriausybei įgyti tą žemę 
.ir pataisyti stovyklą atsiėjo 
daug milionų. Šiandie viskas 
pusdykiai atiduodama su vi
sokiais pataisymais, išėmus 
trobesius, kurie jau senai pa-

RYGA, kovo 16. — Kituo-
met bolševikų autokrato'Leni
no paskelbta amnestija vi
siems tiems rusams, kurie ka
riavo prieš bolševikus, yra 
tikroji apgaulybė^ pasire
miant čia atvykusio Ivano 
Supper pasakojimais. 

Supper sako, kad penkioli
ka jo draugų kareivių, tarna
vusių Petluros armijoje, gry-
žo Rusijon ir sušaudyti\ gele
žinkelio stoty Sebsh, Latvijos 
pasieny. 

Supper su buriu tų kareivių j į ligoninę. 

Supper stovėjo arti durių,, 
prie kurių stovėjo bolševikų 
kareivis. J i s tam kareiviui 
smogė žandan, pats per duris 
ir bėgti. 

Paskui jį paleista keletas 
šūvių. Tečiaus jam pavyko 
prisikabinti prie važiuojančio 
prekių traukinio vagono. Var 
gais-negalais jis palindo po 
vagonu ir taip nuvežtas vie-
nan Latvijos miestan. 

Sustojus traukiniui jis išlin
do iš po vagono pusiau sus
tingęs, vienmarškinis ir vie
nose autėse. Nes išsirengęs 
pabėgo. 

Tarptautinis * Raudonojo 
Kryžiaus skyrius Supper 'ą 
paėmė savo globon. Padėjo 

KAUNAS. Sausio 23 d. pa
sibaigė Lietuvos derybos su 
Latvija del Simpsono linijos 
pataisymo. Abi delegacijos, 
vadovaudamosi gerais kaimy
nų santikiais sutiko™ didelių 
Simpsono linijos pakeitimų 
nedaryti. Buvo pasimainyta 
tik tomis vietomis, kur to reu 
kalavo abiejų valstybių inteJ 
resai, kaip pavyzdžiui, per
kirsti keliai ir Simpsono lini
jos sutrumpinimas, išvengi
mui aštrių kampų; taipat bu
vo patenkinti tautiniai vietos 
gyventojų siekimai, jei jie ne
prieštaravo valstybių intere
sams. Tuo būdu Klikolių-Ve
gerių perkirstas kelias grą
žinta Lietuvai, o už tai ati
duota Latvijai perkirstas ke
lias prie Girminų dvaro smu
klės. Be to apgyventomis vie
tomis pasimainoma taip: Lat
vija gauna: 2 Planėnų vienk^ 
pusę Puodžiūnų su sodyba, 
Beržės vienk. ir^.2 vienkiemiu 
Hzenbergo rajone. Lietuva 
gauna Podžių vien., 3 Kelmių 
vienk. ties Griniunais (fjup-
revičiais), Židinių vien. ir 5 
Barščių kaimo ūkininkus. Vi
sas apmainų plotas siekia 800 
h. iš kiekvienos pusės. 

pirm kokios savaitės apleido Pasveikęs Supper sakosi 

seniau 

Rygą ir norėjo keliauti savoigryšiąs ir vėl Petluros armi-
tėviškėn, Ukrainoj. Rygoje j o n ir kovosiąs prieš piktuo-
sovietų pasiuntinybė jiems vi-- sius bolševikus. 
š iems davė pasportus. Per Rygra Rusijon 

Į Sebsh stotį, Rusijos puaė-
je, jie nuvyko nakčia. Tefiai 
jie iš traukinio vagono išva
ryti laukan ir aplink juos pa
statyta bolševikų kareivių sa
rgyba. Paskui įvesti stoties 
vidun. 

Kiek palaukus jiems liepta 
išsivilkti. J ie paklausė. Pa
sigirdo keletas šūvių. Du jo 
draugu krito. 

nuvyko keletas burių rusų, se
niau kariavusių prieš bolševi
kus. sApie juos neturima jo
kių žinių. Spėjama, kad jie 
visi bus nužudyti. 

Pabaltijos valstybėse yra 

ŠILALĖ. Vasalio 2 d. Gra
bnyčių mugės žymėtinos ark
lių kainos. Darbo vidutiniui 
arkliui mokėta 11 tuks. auks.; 
pernai toks arklys buvo gali
ma gauti už 6 tuks. Geram va-
žiuotės arkliui,mokėta net iki 
30,000 auks., kokį pernai bu
vo galima pirkti užO 12,000 
auksinų. 

Mūsų apskrity duotas Pr. 
Pram. ministerijos leidimas 
supirkinėti arklių ir gabenti 
juos į. Olandus. Todėl arklių 
kaina be maž' tris kartus paki
lo. » 

Čia siaučia atneštas iŠ* Vo
kietijos gripas; tečiaus liga 
eina labai lengva forma 

" L - v a " 

ANGLAI SUPIRKINĖJA 
KIAULES. 

Viena Liepojaus^firma mū
sų apskrity supirkinėja kiau
les išvežimui į Londoną. Prieš 
karą ta firma kiaules pirkda
vo Rusų Poltavos gubernijo
je. Sako, anglai už kiauliena 
pasiryžę Lietuvai • duoti veis
linių kiaulių. Poltavoj jie a-
nuomet ir kiaulių veislę patai
sę. 

ERŽVILKAS. Valsčiaus 
savivaldvbė neduoda leidimų 
naujoms smuklėms atidaryti. 

"MOONSmNE" AUKOS. 

Du vyru Cook a£skr. ligoni
nėje be pasveikimo vilties gu
li. . 

Tai ' ' moonshine'' aukos. 
Vienas iš jų: Paul Chicago 
(f),,32 metų, kitas — Alexan-
der Wilk, 29 metų. 

Abudu <<moonshinės , , gerai 
ištraukė Wilk ,6 namuose, 
1248 Fry s t , ir veikiai sudri
bo. 

TAURAGĖ. Atšilus orui, 
staiga labai patvino visi upe-

daug rusų pabėgėlių. Jų dau~ Kai. Juros upės *«neše susi-
guma .rengėsi keliauti Rust- siekimo ministerijos žinioj e-
jon. Šiandie bijosi. Atrodo, sančius du tiltus Jočių ir Pa-
kad bolševikų skelbiamoji am-jiirio. Nuostoliai skaitomi de-
nestija, tai tikroji apgavystė, šimtimis tūkstančių. 

ORAS. 
CHICAGO. — Šiandie dai

lus oras; maža atmaina tem
peratūroje. 
. . . ..' •„ . j . i , . i . . 

PINIGŲ KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė. 

mainant nemažiau 25.000 dol. 
kovo 15 d^ buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co 

Anglijos1 sterl. svarui 4.36 
Prancijog 100 frankų 9.01 
Italijos 100 lirų 5.12 
Vokietijos 100 markių .38 
Lietuvos 100 auksinų .38 
Lenkų 100 markių .02 

X 
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Nežiūrint komisijos manda
gumo, Amerika nusprendė iš
reikalauti priklausomą sau su
mą. 

"NAUJIENŲ" BEŽDŽIO 
NĖS. 

NETURI BALSO. 
Europos valstybės šaukiasi 

Amerikos pagelbos. Amerikos 
dolieris finansiniame pasauly 
yra galingiausias. Į visas Eu
ropos valstybių projektuoja
mas konferencijas Dėdė Ša
mas visuomet kviečiamas ir 
jam skiriama garbingoji vieta 
prie konferencijų stalo. Dėdė 
Šamas turi balsą ir valstybės 
nori, kad jis kuodaugiausia 
kalbėtų. 

Bet štai Paryžiuje Santar
vės komisija skirstosi Vokieti
jos išmokėtą dalį karo kontri
bucijos — vieną miliardą auk
sinių markių. Kadangi Vokie
tija iki šiolei dar neapmokė
jusi pilnai Santarvės armijų, 
palaikomų Vokietijos okupuo-
tėje, tad tuos pinigus norima 
pasidalinti, kaipo išlaidas už Įrodymo reikalaująs klausi-
okupuotę. mas. Gi žmogui nesant bež-

Kad taip, tai ir Dėdė Sa- džionės ainiui, tuomi pat me-
mas įdavė tai komisijai sąs- dicina dar negriųva, nes ji ne 

Įvairios nelaimės spaudžia 
mūsų dienų gyvenimą. Visi 
šviesaus proto žmonės ieško 
priemonių su kurių pagelba 
butų galima išvesti pasaulį iš 
skurdo pelkių. Tečiaus ilgai 
dar mums tektų klampoti 
1 * progreso'' gadynės šunke
liais, jeigu toki kaip " Nau
jienų M *' šviesuoliai' \ užuot 
sviete ir kultūrinę žmones 
įrašinės juos į beždžionių ar 
kitokių gyvulių metrikas. 

59 "Naujienų"" num. pa
minėjęs apie evoliucijos teori
ją, klausia: 

"Kas pasidarytų su me
dicina, jeigu iš jos išmes-
tum tą mintį, kad žmogus 
yra išsiplėtojęs iš žemesnės 
rųšies gyvūnų?".., 
Dėlei evoliucijos dėsnio 

mums netenka ginčytis. Bet 
keista kad "Naujienos" besi-
remdamos " je igu" nori iš
griauti medicinos mokslą. Juk 
evoliucijos teorija dėlei žmo
gaus kilmės iš beždžionės tė
ra vien hipotezė, spėliojamas, 

ATEIS 1 PROTį. 
Lenkų ministerių kabineto 

atsistatydinimas su premieni 
Ponikowskiu pasirodė tik pa
prastas muilo burbulas. 

Parėjo žinių, kad savo vie
ton gryžo ne vien premieras, 
bet užsienių reikalų ministe-
ris Skirmunt, finansų — Mi-
chalski ir visi kiti. 

Tečiaus (Pilsudskio vedama 
valdžia atsiekė savo tikslą. J i 
aišikiai parodė, kad ne taip 
turi but, kaip nori partijų 
žmonės, bet kaip nori Vyriau
sybė. 

Be to, Pilsudskį įtikino sa
vo sėbrus Paryžiuje, kad jų 
statomi planai Vilniaus klau
simu reikia vykdinti. 

Taigi, lenkai mėgins Vilniją 
pasisavinti ne staiga, bet pa
lengva, taikingu būdu. 

Pirmiausia Varšava Vil
niaus sričiai duos autonomiją 
ir tą sritį suriš tampriais fe-
deratyviais ryšiais su Lenki
ja. I r tik keliems metams pra
slinkus Vanšava Vilnių anek
suos, ty. pilnai pasisavins. 

Kaip Pilsudskį, taip Zeli-
gowski ir daugybė kitų Lietu
vos priešų turi dar ir kitokių 
tikslų šiandie pilnai nesisavin-

NAUJASAIMINISTERIĮ) 
KABINETAS IR 

^ OPOZICIJA. 
Vasario 8 d. St, Seimo rū

muose, ministerijų pirm. p. E. 
Galvanauskas davė deklaraci
ją, kurioje pažymėjo kabineto 
darbuotę, N 

Vasario 10 d. St. ' Seimo 
frakcijos daro savo pastabas 
ir pareiškimus į pirmininko 
deklaraciją. Js jų pareiškimų 
galime įspėti kokios paramos 
kabinetas sulauks iš Seimo 
partijų. % 

Socialdemokratai, kaip vi
suomet taip ir šiuo kartu, tik 
ardo valstybinį darbą. Jų už
davinys kritikuoti ir trukdy
ti Valstybės . organizacinį 
darbą. Savo nusistatymo jie 
ligi paskutinių dienų ištiki
mai prisilaiko. Šiame Seimo 
posėdy atst. Oapinskis norė
damas pateisinti savo draugų 
destrukcijos darbą, aiškina to
kią poziciją opozicijos reika
lingumu kiekvienam parla
mentui. Labai tiksliai iš vietų 
atstovai patėmyja, kad jeigu 
svetur ir esti opozicija, tai ne 

lis, viso 23 balsai, kurių tar
pe galėjo būti 13 soc. dem. ir 
10 liaudininkų; kiti gi susilai
kė; susilaikė taipogi ir visa žy 
dų frakcija. 

Išvados aiškios.- Ministerių 
kabinetas susidarė iš tikroj 
patriotų, nuo partijų nepri
klausančių, valstybinių žmo
nių, išskyrus prof. Jurgutį, 
krikš. demokratą kurs taipat 
išstojo iš St. Seimo narių ir 
nuo savo partijos drausmės 

1 

pasiliuosavo. Reiškia geresnio 
bepartyvių kabineto ir negali
ma laukti. Bet va partijų ra
gai išlenda. 

Socialistai1 pareiškia Min. 
Kabinetui nepasitikėjimo va-
duodamies taisykle: kur mūsų 
nėra, nieiko gero nėra, dėlto 
reikia viską griauti, trukdyti. 
Taip jie ir daro, kaip lygiai 
jie ir prieš Lietuvos nepri
klausomybę Petrogrado Seime 
kovojo. Belieka krikš. dem., 
Uk. Sąj., Darbo Fed., kurie 
valstybę aukščiaus savų rei
kalų statydami, sugeba ir ne 
savo žmonėms reikšti pasitikė
jimo teikdami pozityvių pas
tabų dėlei premjero padarytos 
deklaracijos. Krikš. dem. pa
reiškimą talpiname žemiaus. 

tokių nepraustaburnių kaip 
darni* Vilniaus.* Jie turi vilties, L i e t ^ o s socialdemokratų. 

kaitą. Ir jis Vokietijoje lai
kė ir dar laiko ten savo ka
riuomenės. Okupacija prasidė
jo 1919 metais ir Dėdė Šamas 
už tai iš Vokietijos dar nega
vo nei vieno cento. Santarvės 
valstybės už armijų palaikymą 
iš Vokietijos jau gavo daugiau 
dviejų miliardų doL 

Taigi Dėdė Šamas ir parei
kalavo 241 miliono dol. Paly-

vien ant jos nugaros yra pas-
tatvta. Ir medikai kurie nėra 

kad autonominė Vilniaus sri
tis savo pusėn patrauks ir 
"Kauno Lietuvą". Padarys 
artimų ryšių ir pagaliau susi
jungs su Lenkija. Tuomet 
VaršaVai bus lengviau "anek-
tuoti" visą Lietuvą, Žiūrėkit, 
kaip tuomet Lenkija padidė
tų. Tikrai įvyktų jų svajones 

beždžiones salininkai, esti ge- ,, , , • 
' ° t "od morza do morza, 

riausi medicinos mokslo atstovai. 
Į "Naujienų" statomą ir jų 

neišrištą klausimą, atsakome 
kitu, labiaus joms supranta
mu klausimu: 

Kas pasidarytų su "Naujie
nomis", jeigu iš jų išmetus vi-

Mes manome, kad toki Pil
sudskiai, Zeligowskiai, Skir-
muntai ir Ko. visgi kuomet 
nors ateis į protą. Nes pavo
jinga plikomis rankomis žar
styti įkaitusias žarijas. Gi 
šiandie jie taip mėgina dary
ti. 

ginus su gautais miliardais y- sus plepalus ir melus! Ar 
ra nežymi sumą. 

Bet Santarvės komisija į tą 
Dėdės Šamo sąskaitą pasižiū
rėjusi mandagiai atsakė: A-
merika neratifikavo Versaille-
so taikos sutarties, tad var
giai gali gauti ir atlyginimą. 
Taigi, pasakyta, kad tokiuose 
klausimuose Dėdė Šamas ne
turi balso. 

"Naujienos" sugriūtų % Anai
ptol. Tuomet vieton socialis
tinio šlamšto, išdygtų rinitas 
kultūros laikraštis ir savo 
skaitytojus darytų žmonėmis, 
o ne beždžionėmis. 

Gerai daro < perskaitęs 
Draugą" nenumeta, bet su

teikia kitam jo neturinčiam. I 

• . . • »mj^ 

NAUJA KNYGA. 

Sočiai, liaudininkai nepate
kę valdžion, ne tdeik kalba apie 
deklaraciją, kiek verkšlena 
kad krikš. demokratai buvę 
nenuolaidus ir išstūmę juos iš 
kabineto. 

PAAIŠKINIMAS. 
r — s 

f 366 Broadway, Boston 27 
Mass.-

KL Nuo kada skaitosi pilna 
LDS. narių? 

Ats. Nuo dienos prisirašymo 
ir užsimokėjimo visų -mokes-

(Pabaiga) 

KL Kokios teisės narių pri
klausančių prie LĮ)S? 

Ats. Priklausančių prie JJ)S. cių. 
narių teisės y r a š i o s : ] KL. Kaip reikia adresuoti 
visuose savo kuopos susirin- kreipiantis Oentran? 
kimuose, apskričių susivažia
vimuose ir organizacijos kon
gresuose, jeigu bus nuo kuopos 
išrinkti turi sprendžiama bal
są; turi teisę nešioti organi-

Ats. Lietuvių Darbininkų 
Sąjunga arba LDS. Centrą*, 
366 Broadway, Boston 27, 
Mass. 

KL Ar LDS. turi kokius 
zacijos ženkleli; turi teisę gau- nors ryšius su Lietuvos darbi 

:\ ti organą ir jame svarstyti 
organizacijos reikalus; turi 

ninkais? 
Ats. Taip, LDS. palaiko ar-

teisę naudotis organizacijos timus ryšius su Lietuvos dar-
knygynėliais, darbo biurais ir 
tt.; turi teisę, būdami nelai:-
mėje ir varge prašyties pagel-

bininkais per Lietuvos Darbo 
Federaciją. 

Kl. Ar L. D. S. išduoda kokį 
bos savo kuopos, arba ir visos nors paliudymą važiuojan 
organizacijos. Būdami kelio- tiems į Lietuvą? 

CHICAGO IR APIELINKIĮĮ 
KOLONIJOMS. 

Šiuo skelbiama, jog žemiaus 
nurodytose kolonijose, lanky
sis Lietuvos Finansų Misijos 

Bepartyviai sveikina bepar- j kalbėtojas. Nuoširdžiai pra-
tyvių ^abinetą; žydų frakcija soma kolonijų gerai prie pra-
sveikinaN ir vingiuoja sakyda- kalbų prisirengti. 
ma, kad negalinti tuotarpu 
spręsti apie ministerių darbus. 

Krikščionys , demokratai, 
Darbo Federacija, Ūkininkų 
sąjunga sveikina naująjį ka
binetą, duoda pozityvių pas
tabų dėlei premjero deklara
cijos. 

Kalboms pasibaigus priimta 
pereinamoji formula: "St. Sei
mas išklausęs Ministerių kabi
neto deklaracijos ir reikšda
mas Vyriausybei pasitikėjimo 

Ką tik išėjo iš spaudos vie- «na tolimesnių darbų svarsty-
nas iš įdomiausių romanų—At- t i " . 
stovas Balys. Lietuvių kalbon Už šią formulą balsavo 
vertė Nemunas. 144 pusi. kai- JKrikš.-dėmok., Darbo Federa-
na 40c. Šią knygą galima gau- ei ja ir Ūkininkų Sąjunga; prie^ 
ti "Draugo" knygyne. balsavo: socialdemokratai ir 

kairioji sociaL liaudininkų da-

Kovo 16 d., Beloit, Wisc. 
Kovo 17 d., 
Kovo 18 d., Indiana Harbor, 

Ind. 
Kovo 19 d., Gary, Ind. 
Kovo 20 d., 
Kovo 21 d., Kankakee, UI. 
Kovo 22 d., Rockdale, 111. 
Kovo 2a d., De Kalb, UI. 
Kovo 24 d., 
Kovo 25 d., Springfield, 111. 
Kovo 26 d., St. Louis, Mo. ir 

E. St. Louis, UI. 
Kovo 27 d., 
Kovo 28 d., Collinsville, 111. 
Kovo 29 d., Dorisville, UI. 
Kovo 30 d., Kewanee, 111. 
Kovo 31 d., Moline, 111. 
Bal. 1 d., 

nėję arba atvažiavę į naują 
vietą, turi teisę kreipties į tos 
vietos LDS. kuopą, arba ir į 
atskirus narius, prašydami 
sau laikinos prieglaudos ir pa
gelbos. 

Kl. Kur galima prisirašyti 
prie LDS? 

Ats. Prisirašyti galima prie 
vietos kuopos atsikreipiant 
pas raštininką arba kitą kuo
pos valdybos narį? kuris pri-
gelbės išpildyti aplikaciją. 

.Kl. Kur galima prisirašyti 
nesant kuopos? 

Ats. Tokiame atsitikime ga
lima kreiptis tiesiog Oentran, 

Ats. Taip, L. D. S. Išduoda 
paliudymą važiuojantiems į 
Lietuvą, pilnai užsimokėju
siems savo duokles. 

Kl. Kokia nauda iš paliudy
mo? 

Ats. Nauda didelė. Turėda
mas paliudymą be jokių keb
lumų gali pastoti nariu krikš
čioniškų darbininkiškų orga
nizacijų Lietuvoje ir gauti pa
tarimą ir patarnavimą viso
kiuose reikaluose. 

Neatidėliok! 
Dabar proga prisirašyti prie 

L. D. S. 

Oglesby, 111. 
Bal. 3 d., 
Bal. 4 d., Westville, UI. 
Bal. 5 d., Indianapolis, Ind. 
Bal. 6 d., Clinton, Ind. 
Saginaw, Port AVasbington, 

Kankakee, Collinsville, Doris
ville, Moline ir Clinton Pasko
los stočių nėra, todėl visų 
tuose kolonijose esančių dar
buotojų nuoširdžiai prašome 
tuojaus • susirašyti su Misijos 
raštine, kad viską į laiką bu
tų galima sutvarkyti. 

Visos čia įvardytos koloni
jos nuoširdžiai prašomos pa
sistengti skirtoje dienoje pra
kalbas surengti. Jei jau kar
tais skirtoji diena Tamstom 
butų visai nepatogi, tuomet 
prašoma tuojaug pranešti Mi
sijos raštinei apie tai ir bus 
pasistengta ant kiek galima 

parinkti* bet pageidaujama, 
kad čia nurodytose dienose 
prakalbos įvyktų. 

Lietuvos Finansų Misija 
Paskolos Skyrius, 

•370 Seventn Avenue, 
New York, City. 

KNYGOS m LIETUVOS. 

Kunigas dvidešimtojo am
žiaus visuomenėje. Parašė M. 
Krupavičius. Pusi. 50- Kaina 
35c. 

Ar Katalikas gali būti so
cialistu? Parašė Lietuvis — 
Katalikas Kvietkus. 147 pusi. 
kaina 50c, ) 

Užsakymus duokite: 
DRAUGAS PUBL. Co. 

2334 S. Oakley Ave. 
Chicago, m. 

. . ._ . Bal. 2 d., Spring Valley ir'' tinkamesnę dieną Tamstom 
SAVIEJI REMKITE SAVAS 
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L. KR. DEM. BLOKO PAREIŠKIMAS 
| MINISTERIŲ KABINETO PIRMI

NINKO P. E. GALVANAUSKO 
DEKLARACIJA, SKAITYTA 
ST. SEIME š. M. VASARIO 

MĖN. 8 D. 
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P. Ministeris Pirmininkas savo deklara
cijoj, skaitytoj St. Seime š. m. vasario 
mėn. 8 dėstydamas naujojo kabineto dar
bų programą palietė visus opiausius Lie
tuvos Respublikos gyvenamus klapsimus, 
kartu nurodydamas, kokiu būdu minėtuo
sius klausimus žada rišti, L. Kr. Dem. 
blokas, konstatuodamas, kad naujo Minis
terių Kabineto vykusiai nugriebta mūsų 
dienų gyvenimo branduolys, kad jo įsi
gilinta į tuos klausimus, kurie nelaukia 
atidėjimo be nuoskaudos valstybei ir kad 
savo darbą pradės nuo grynai praktikos 
pribrendusių gyvų šalies reikalų, pripa
žįsta, kad tuos klausimus žada rišti visai 
patenkinamai ir valstybės ekonomijos ir 
politikos gerovei tinkamai. 

Bet kadangi Ministerio Pirmininko de

klaracijoj buvo liečiami klausimai plačiai 
nesigilinant į jų debatas L. Kr. D. blo
kas randa reikalingu, pritardamas ben
driems Ministerių Kabineto nusistaty
mams, pareikšti savo desideratų ir del ats
kirų ne menkos vertės detalių. Jie bus 
liečiami toj tvarkoj, kokios buvo prisi
laikyta ir Ministerio Pirmininko dekla
racijoj. 

Prekybos ir Pramonės sritis. 

Ministerių Kabinetas duodamas šioj sri-
tyj liuosos iniciatyvos pirmoj eilėj turės 
panaikinti nedavusį teigiamų rezultatų li
nų monopolį. Lietuvos ūkininkai, kaipo to 
produkto gamintojai, senai to laukė. Linų 
monopolio panaikinimas bus naudingesnis 
ir valstybės iždui ir patiems linų gaminto
jams. 

Vyriausybė žadėdama svetimiems fcapi-
talams suteikti galimybės dalyvauti kraš
to pramonės kėlime privalo tai daryti at
sargiai prisilaikydama tam tikros tvarkos 
Svetimi kapitalai gali būti įleisti mūsų 
kraštan tik tuomet ir tai, ko mūsų krašto 
kapitalai neįstengia apimti. Krašto pa
vienių įmonių stambieji kapitalai priva
lo užleisti pirmą vietą rinktiniams plačių 
sluogsnių kapitalams, kad tuo .būdu prie lies reikalams ir norams, 
mūsų prekybos ir pramonės kėlimo tap
tų užinteresuoti platus visuomenės sluok
sniai ir kad pelnas neitu į, pavienių ka. 

pitalistų kišenes, bet į Lietuvos darbo 
žmonių. 

Susisiekimas. 
L. Kr. Dem. blokas pilnai pritardamas 

ministerių kabineto nusistatymui del gelž-
kelių sutvarkymo, pageidauja, kad tas nu
sistatymas neatidėliojant butų pradėtas 
vykinti, ir pirmoj eilėj nuo žemaičių, dzū
kų kraštų, kurie lig šiol buvo silpniausia 
gelžkeliais aprūpinti. Rupinanties, vienok, 
gelžkelių linijomis kabinetui vnereikia iš
leisti iš omens ir kitos rųšies kelių, turin
čius didelės reikšmės, būtent plentų ir 
vieškelių, kurie reikalingi skubaus remon
to ir nuolatinės sutvarkytos priežiūros. 

Kalbant apie Susisiekimo Ministeriją 
negalima nutylėti ir apie jos vidaus or
ganizaciją. Ši ministerija tapo gerokai ap
leista. Tvarka apiro. Nepatiekus tinka
mos kuro medžiagos laiku, traukiniai pra
dėjo vaikščioti netvarkingai. Įvairios vie
tos tarnybose apsodinta mažiausia užinte-
resuotais mūsų valstybės reikalais ir ge
rove žmonėmis. Lietuviai sistematingai 
iš vietų šalinami.Visa tai vedė dezorganiza 
cijos, kuri dabartinio kabineto turi būti 
prašalinta ir tvarkoma atatinkamai ša-

Valstybės biudžetas. 

L. Kr. Dem. blokas pritaria ministerių 

kabineto nusistatymui įvesti progresyvin-
gumo principą į tiesioginiu nuo 'pelno ir 
skolų mokesnių sistemą. Tai senai laukia
mas dalykas. Lig šiol tos mokesnių rų-
šies kuo ne visa našta guldavo ant nekil
nojamojo turto turėtojų — ūkininkų ir 
kitų. Įvairus vertelgos nuo to mokesnio 
buvo liuosi, ar labai mažai temokėdavo. 
Tokiu būdu buvo įsibrovusi neteisybė ir 
nelygybė valstybės pareigų paskirstyme. 
Naują mokesnių būdą įvedant ta anorma-
lybė bus prašalinta. Ministerių Kabinetas 
privalo imtis to s reformos drąsiai ir/ener
gingai. Svyravimas ir nedrąsa, kokie ap
sireiškia deklaracijoj vietos neprivalo tu
rėti. 

Girtinas Ministerių kabineto pasiryži
mas kovoti su girtybe. Bet reikia pasaky
ti, kad degtinės monopolio įvedimas nėra 
užtektina priemonė tai giliai įsišaknėjusiąi 
blogybei nugalėti; pati vyriausybė kovo
je su alkooliu yra bejėgė. J i s tapo nuga
lėtas tik dirbant išvien su visuomene, Vy-
riausybė tad privalo teikti plačiausios pa
gelbos savivaldybėms, blaivybės draugijai 
ir kitoms visuomeninėms organizacijoms 
kovoje su girtybe ir suteikti toje srityj 
plačios iniciatyvos. 

Piniginė sistema. 

Daug mūsų kraštas yra nukentėjęs del 
svetimų valiutų vartojimo: Žlugo rusų 

rublis, nešdamas begalės žalos mūsų vi
suomenei, dar daugiau žalog neša mušą 
valstybei bežlunganti vokiečių markė. Tik 
kuogreičiausias mūsų valiutos įvedimas 
apsaugos mūsų kraštą nuo naujų milioni-
nių nuostolių. Ir ministerių kabinetas tu
ri tai urnai padaryti. Savos valiutos įve
dimas — privalo stovėti pirmuose kabine
to darbų tvarkos punktuose. 

Likviduojant vokiečių valiutą Lietuvoje 
kabinetas privalo pasirūpinti, kad vokie
čių respublika atlygintų mums visus pada
rytus tiesioginiai ar netiesioginiai nuos
tolius del jų valiutos vartojimo. To atly
ginimo reikalavimas turi būti pastatytas 
griežtoje formoje, ir reikia manyti kad 
dem^kratingoji Vokietija nepanorės nau
doti mūsų valstybės ir noriai sutiks atly
ginti padarytas mums skriaudas. 

Rekvizicijų panaikinimas jau yra pri
brendęs dalykas. Kabinetas privalėtų eiti 
prie visiško jų panaikinimo, bent tos 'rek
vizicijų formos, kokia lig šiol buvo ima
ma. Jei aprūpinti karuomenei reikalinga 
bus visuomenės pagalba, tai į tą darbą 
reikalinga įtraukti visa be išimties vi
suomenė. Kas naudojasi Lietuvos nepri
klausomybės gerybėmis, proporcionaliai1 

naudojamų gerybių privalo mokėti lietu-
vos nepriklausomybės saugotojams laiky
ti. | % 

» (Bus daugiau) 
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Te le fonas ]L»fayette 4146 

Valandos: 9 - i l rytais, 1-2 p o S 
>ietų Ir 7-8 vakarais . N e d ė l d i e - S 

Sn ia i s tiktai po pietų 3 iki 5 val.S 
HiiiiiiiMiiiiimiiiuiiiiiiiiiiimgiiiiimiiiS 

f M l f i f 1f M M ta»1 

DR. 6. M. GLASER 

fflce Tel. Blrd . 782* 
Praneš ima* 

D:. M. T. STRIKOL'IS-
Lietuvis 

GYDYTOJAS I R C H I R D R G A 8 
Perkė lė savo ofisą i • 

4401 SOUTH ASHIiASTD AVK. » 
/ A L . : 10:80 iki 12; 8:80 iki 5 l r g 
6:80 iki 8:30 Ned. 10:80 iki 12. $5 

Nam. : 2»14 W. 4S St. g 
Tel. Lafayette 263 C 

TeL Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelės 
LIETUVIS DEjrnsrrAS 

4712 SO. A S H L A N D A VENŲ E 
A R T I 47-tos Gatvės. 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
šeredomis nuo 4 iki 9 vakare. 

Prakt ikuoja 20 meta i 
Ofisas 3140 So. Morgan St., 

f Kert* 22-nd St., Chicago, Dl. 
S P E C 1 J A U S T A S 

Moteriškų, Vyriškų ir chroniškų 
l igų. 

Ofiso Valandos: N u o 10 ryto> 
S po pietų, nuo 5 iki 7 vak. 

^Nedė l iomis nuo 10 iki 2 po pietų.Į 
Telefonas Yards 687 

A 

S"" 

DR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

46S1 So. Ashland Ave . 
Tel . Yards 904 

OFISO V AL*: 
8 iki 10 v. ryto. 1 iki 2 ir f Iki 
9 v. 
TeL Naktimi* Ir nedėltoj po pietų 

Oakland 1294 

% - » » « » » I I » H > — < » ^ p # > i i m i ; 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
» m i > i > < r H » t H » l - • 

LIETUVIŲ TAITTLNS šVEtf 
TĖ. KALBĖJO BAG

DONAS. 

Telef. P u l l m a n 36 84 

DR. P. ŠIMAITIS 
N A P R A P A T B \ 

[Gydau B e Vaistą ir Be Operac i jos* 
10901 South Micliigan Ave. S 

ROSELAND-CHICAGO, ILL. K 

DR. S. NAIKEL1S 
LIETUVIS 

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

Ant viršaus Univer. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 

—4 po pietų: nuo 7—9 vak 
Nedėl iomis nuo 10—2 
Telefonas Yards 2544 

| DR. CHARLES SEGAL S 
I Perkėlė savo ofisą po numeriui 
1 4 7 9 9 SO. ASHLAND AVENl'E 1 

I SPECIJALISTAS j 
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 

•Vai .: ryta nuo 10—12; nuo 2—M 
• p o pietų: nuo 7—8:89 vakare. | 
KledėHomis: 10 iki 1. g 

Telefonas Dre*el 2 8 8 0 | 

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

GYDAU B E GYDUOLIŲ I R B E 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
SS47 Emerald Avenue 

| f Iki 11 ryta ir 9 iki 10 vakare 
Telefonas Boulevard 9397 

731 W. 18-th Gatvė 
N u o f Iki 8 vaaare. 

Telefonas Von Buren 294 
Res . 1139 Independence Blvd. 

DR. A. A. ROTU, 
R u s a s Gydytojas ir Chirurgas 
Speeijallstas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų l igų. 
VALANDOS: 10—11 ryto 2—S po 

pietų. 7—8 vak. Nedėl iomis 10—12 d. 

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

'ė ©%©'©©•©•©©•§, © © ©®©-©-^®®^© /©©>© S'® 

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

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

pietų kasdien, Panedėl i j ir Ketver
ge vakarais . 

Ofiso Tel . : Canal 1719—241 
Res . Tel .: Mklvvay 5512 

Cleveland, Ohio. — Covo 5 
d. š. m. Šv. Jurgio parapijos 
salėje Katalikiškų Draugijų 
Sąryšis surengė iškilmingą 
vakarą paminėjimui Šv. Kazi
miero dienos. Salė buvo pa
puošta Lietuvos — Amerikon 
vėliavomis, dar-gi matėsi keli 
bukietai gyvų gėlių ant estra
dos. Už tinkamą išpuošima, 
garbė priklauso Juozui Ra
kauskui ir A. Baniui kaipo 
rengimo komisijos nariams. 

Apie 4:30 po piet pasirodė 
gerb. mok. M. Bagdonas su 
gerb. kun. ViLkutaičių, tuomet 
L. T. Benas užgrojo Lietuvos 
himną. 

Prakalbos. 

kydaini klausytojams daugiau 
sia aiškino apie spaudą ir 
ragino remti spaudą ir.švies
tis ' skaitant gerus laikraščius 
ir knygas. 

P. Česnulis, Valparaiso Uni
versiteto lietuvių kalbos mo
kytojas, ilgokoj ir įdomioj kal
boj papeikė tuos lietuvius, ku
rie vis dar nebrangina laiko, o 
jį niekais leidžia prie nenau
dingo užsiėmimo, kažyromis lo 
šimo ir kitokiais tam pana
šiais darbais. Kalba buvo 
svarbi ir pamokinanti. 

J. Pocius irgi gerai kalbėjo, 
nors nebuvo prisirengęs vai 
dienai, bet savoj kalboj gero
kai pakedeno lenkus už blo
gą elgimosi tuose, laikuose ka
da jie lietuvius mokino lenkų 
kalba Dievą garbinti sakyda
mi, kad buk tik jųjų kalba 
geriausia. 

Pirmas kalbėjb gerb. mok. Į TJ# Mikučioniutė ir V. Kuk-d 

i 
1 
1 
J 
1 
g Ofisas Didmiesty]: 
g 29 South La Salle Strttt 

Kam baris 324 
Telefonas Central S S 9* 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

i 
i 
s 

Vakarais, 812 W. SSrd l t 
Telefonas: Tardą 4181 

1 

^ Ma Siupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHIOAGO, ILUHOIM 
Telefonas Yards 5082 

Ivalandos: — t iki 11 U ryto:! 
po pietų iki 2 vak. Nedelto-)/ 

nla nno I iki t vai. •akara.Įj 

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

TeL Canal 3118 
Valandoa: 18 ryto iki 8 vakare. 

Gyvenimas: — 3811 W. •Srd Str. 

TeL Prospect 8468. 

— • 
Tel. Canal 257, Vak. Canal 2118 

DR, P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojai Ir 

Ohirorgms 
1831 South Halsted Street 

Valandoa: 10 iki 18 ryta: 1 iki4 
po pietų: 8 iki 8 vakarą 

a 

Tel. Boulevard 2168 " 

DR. A. J. KARALIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

'3303 S. Morgan Str. 
CHICAGO, ILL.! 

ANTANAS A. 0LIS 
(OLSZEAVSKI, JR. ) 

; A D V O K A T A S ! 
i Veda bilas visuose teismuose Į 
\ Miesto Ofisas: 
>7 8. Dearborn S t , Room 1040į 

Telefonas: Central 1774 

Vakarais: 3361 S. Halsted St. J 
Telefonas: Boulevard 653. 

i * * * * * * * * * * * * * * * * 

J. P. WAITCHES 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dlen.: R. 611-137 N. Dearborn St 

Tel. Dearborn 6686 
Vakarais: 107S6 S. Wabash Ave. 
Roscland Tel. Pu l lman 83771 

< a 

f Tel. Randolpb 2898 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas vtdumiestyje 
A S S O C I A T I O N B L O G 

l t Soath La Salle Street 
R o o m 1303 

Valandos: 8 ryto lkl 6 po pietų 
. Namų Tel. Hyde Park 8896 

• 
• P * — • 1 ̂ ' « » ^ « » « » ^ « » « » i ^ i ^ ^ ^ « » i ^ ^ ^ « 

Telefonas Canal 5395 

JOHN C. MEZLAISKIS 
Generali* Kontraktorius , s taty
tojas ir senų n a m ų taisytojas . 
2338 S. Oakley Ave., Ohicago 

Arti 23 čio Plaoe. 
j , į i 

•Telefonas Boulevard 

. Masalski 
Oraborius 

Patarnauju lai-
dotuveaa, ves- _ 
tnveaa, krtkš-Š 
tyliose Ir kituo 

r *W W m reikaluose 
£• ^ B ^r Kainos prieina 

^ ^ P ^ mos. 
$3307 Auburn Ave. Ohicago. 

i, i, •.• •'.•• ffia 

M. Bagdonas, St. Seimo narys. 
Plačiai išdėstė L. St. Sermo 
darbus, jo reikšmę ateity. Aiš
kino lenkų nusistatymą Sei
me. Palietė ir kitas partijas, 
bei jų tvarka ir darbuotę. 

Antras kalbėjo gerb. kun. 
Vilkutaitis. Aiškino reikšmę 
laimėjimo kokios nors partijos 
viešam gyvenime. Bagino 
remti krikš. demokratų bloką 
St. Seime. Rinkta aukos kr. 
demokratų bloko reikalams. 
Aukų sttdėta $100.00. "Lie
tuvių Politinės Partijos", 
knygyčių parduota už $14.16. 
Antrų atveju gerb. Bagdonas 
kalbėjo apie Lietuvos vidujinę 
tvarką. Rimtai atsakinėjo ant 
užduotų pakeltų klausim. Ant 
galo reiškė pagarbos žodį cle-
velandiečiams už jų gražų pri
ėmimų. 

Reiškė aeij fferb. kun. Vil-
kutaieiui, L. Vyčių 25 kp. cho
rui', Tautiškam Benui, dau
giausia Katalikiškų Dr-jų Są
ryšiui, dar nemažiau visiems 
aukotojams už gausias aukas. 

L. Vyčių 25 kuopos choras 
padainavo kelias daineles. Tar 
pais grojo L. T. Benas. Išneš
ta rezoliucija su prašymu, kad 
Amerika pripažintų Lietuva, 
ir su reikalavimu, kad lenkai 
butų prašalinti ir Vilnijos 
kraštą Programa baigta Lie
tuvos himnu. Žmonių buvo at
silankę nemažai. 

Bagdono ypatybes. 
Mūsų kolonijų aplankė daug 

įvairių kalbėtojų laike karo, 
dar baugiau po karo. Visi tie 
gerb. svečiai, kiekvienas turė
jo savo ypatybę. Paskutinis 
gerb. Bagdonas skiriasi nuo 
kai-kurių pirmesnių, nes pas 
jį nesimato ''lietuviško*' iš
didumo. * Turi turthiga kalbą, 
jauna& ir apsukrus. Liet. Dar
bo Fed. yra garbė, kjfcd savo 
tarpe turi- Bagdoną, nes jis 
svetur būdamas tinkamai gina 
darbininkų reikalus. 

Simono Sunūs. 

Štalis perėjo per svetainę 
rinkdami aukų. K. Vasiliaus
kas aukojo $1.00 V. Rukštalis 
$1.00, J. Mažulis $1.00, J. Ur
bonas 50c. Už aukas ačiū. 

Spaudos išplatinta už $12.00. 
J. A. Vilkišius. 

PRAKALBOS. — ĮVAIRE 
NYBŽS. 

Dr. L L M A K A R A S 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Ofisas lOtOO a Mfchigaa Ave. 
VaL 16—-II ryts: I—* PO pietų, 

6:tS— 6:tS vai. vakarą. 
Rezidencija: 105*8 Perry Ave. 

TeL Pullman S4S ir PuU. 149 

1 

STUDENTAI SPAUDĄ 
PLATINA. 

& z 

yalparaiso, Ind. — Kovo 5 
d. Oiedrininkų 2 kuopa laikė 

^niiiiiiiitfitiiiiiiHiiitiiHtttiiiiiHiiiiUH-1 P™k a l b a s »>• Cfcicago, Ift 
S. D. LACHAWICZ Kalbėtojai buvo P. Cesnuhs ir 
LIETUVIS GRABORTUS ! ' j , POCIUS. 

Patarnauja laidotuvėse kuopi-1 
Sgiausia. Reikale meldžiu atalšau-S 
Skti, o mano darbu busite nžsja-a 
snedintl. 
= 2614 W. SSrd PL Chicaco, 
= Telefonas Canal SISt 
UAUAiAiuiiiiiiniiimuuiiiimniuimnum 

Prakalbų tikslas, tai plati
nimas spaudos žmonių tarpe, 
todėl kalbėtojai prakalbas sa-

W6Strilie, HL — Kovo 4 d. 
^obažnytinėj svet. arkitektas 
M. Žaldokas gražiai nuptešė 
darbininkų vargus, kaip kapi
talistai, trustai darbininkus 
skriaudžia ir nurodė reikalą 
darbininkams rištis, organi
zuotis. Tik gaila kad nenuro
dė kaip. 

Vienų siekmadienį, ikovo 5 d. 
8 vai. rytų namo parėjo ge
rai įtraukęs degtinėlės V. Pa-
|)lauskas. Atsisėdęs, kiek val
gęs ir išvirto iš kėdės. Ir dau
giau nekėlėsi. Koks gyveni-
inas tokja ir mirtis. Niekur 
nepriklausė, niekur nedavė, 
tik vien alkoholį garbino, jam 
tarnavo, jam visų savo gyveni
mo uždarbį aukojo. Yra daug 
jam panašių. Nei tėvynei, nei 
visuomenei jokios naudos ne
atneša. Tik keikia viską. Del 
tokių niekas nėra tvarkoj. 

Kovo 5 d. draugija vadina
ma kazimierukų surengė t # 
atrą. Ir aš iš smalsumo nu
kiūtinau te^ai pažiūrėti. Vai
dino du veikalu: "Sosto aky-
veizdoj *' ir ' * Šalaputris' \ 
Pirmojo veikalo vaidintojai, 
tik su keliais išskyrimais, sa
vo roles gana gfcrai atliko. O 
"Šalaputrio" vaidinime buvo 
daug trukumų. 

l>vi mergaitės labai dailias 
eiles pakalbėjo. 

Ant galo pavaišino bedievy
bės vaisiais. Išėjo mergaitė ei
les sakyti. Išmokyta sakyti 
vientik kad nėra Dievo, nėra 
dūšios, nėra nieko; kunigai, 
bažnyčios, ir t. t. Tam spal-
vardžiai ir atskalūnai kad 
pliauškino, trypė, rodos, paga-
tavi tą mergaitę i savo roj^ 
įkelti. 

Tos mergaitės motina yra 
vieno klieriko pusseserė. Mat 
prie ko patvirkimas, tikėjimo 
ir doros mistpjimas priveda. 

Anglekasiai (mainieriai) 
tik rengiasi prie streiko bal. 
1 d. 

;r Aš pati. 

APIE GREITO PELNO 
IEŠKOTOJUS. 

(Nuo jnusų korespi Lietuvoje) 
Iš ŽEMAITIJOS. 

Telšių miesto augimo planas. 
Telšių miesto Taryba 19-11-

22 m. nutarė pasiųsti steigia
mam Seimui prašymą, kad 
nusavinamą Dirkstelių dvarą 
atiduotų miestui. Dirkstelių 
dvaras yra kaip tik antroj 
Masčio ežero pusėj, prie ku
rio stovi Telšių miestas. Jei
gu šis dvaras liktų Telšių 
miestui atiduotas, tad Telšiai 
apsuptų (žinoma, per ilgą 
laiką) Masčio ežerą ir norint 
iš vieno miesto galo patekti į 
kitą galą reiktų važiuoti lai
vu, nes taip butaĮ žymiai ar-
v * 

ciau. į.-.. v 
Tečiau vienas nepatogumas 

kad Telšiai paskutiniu laiku 
nelabai teauga, Viso priežas
tis yra geležinkelio trukumas. 
Pramonė, prekyba suvis žemai' 
stovi, o ir ukė nepergerai, nes 
čia žomė nepergeriausia. 
Plungės miestas—atskira vals

tybė. 
Plungės miesto Taryba pra

eitą metą yra nutarusi, (bea-
bėjo tą ir gyveniman vykdo), 
kad imti mokesnį nuo išveža
mų iš Plungės miesto daiktų 
miesto naudai. Taip nuo sėme
nų pūdo ima 50 skatikų, žą
sies 1 auks. nuo odos 25 sk. 
nuo kiaušinių 5 sk. 

Išsiplatinusi mieste vagystė. 
Dėlto Taryba nutarusi visų 
vagių (kurie daugiausia esą 
vaikai) tėvus traukti atsako
mybėn, įsako be darbo esan
čius vaikus leisti tarnauti, o 
jei* kurie nepaklausys, ištrem
ti į kitą apskritį, kaipo pa
vojingus žmones. 
Plungės miesto Tarybos 19*22 

m. sąmata siekia 232.786 auks. 
41 sk. Tik pajamose minima į-
vairių įplaukų 172,836 auks. 
41 sk. ir 7,950 auks. 

Rietave vokiečių laikų tvarka. 

Bietavo valsčiaus 1922 me
tų sąmatoje randame šiokias 
įplaukas: pagalvinių mokesnio 
vyrui 10 auks. moteriai 5 auks. 
išviso manoma gauti įplaukų 
45,000 auks. šunis apdėt mo
kesčiais po 20 auks. išviso su
rinksią 9,000 auks. dviračius 
po 10 auks. išviso busią 400 
lauks. Visa 1922 m. įplaukų ir 
išlaidų sąmata siekia 146,858 
auks 

Ką mano Luokės valsčiaus Ta
ryba? 

Luokės valsčiaus Taryba 
matyt labai taupo pinigus. 
Svarstydami mokyklos Mau
simą, sumažino mokesnį už 
patarnavimą, Šviesą ir kit. 
Medžių skaldymui prie mo
kyklos lėšų neskirta. Šit iš
trauka iš protokolo No. 28-2-
XH-21: "Malkų skaldymui ir
gi sutarta lėšų neduoti, nes 
vaikai patys gali susiskaldyti 
malkas". 

PUTINKITE "DRAUGĄ" 

Pastaraisiais - laikais daugelis 
mūsų žmonių pakėlė didelius nuo
stolius, beieškodami didelio ir grei
to pelno. Užtenka paminėti tokius 
prigavingus skymus, kaip Ponzie 
Bostone ir kelerių prigavikų Chi-
cagoje. I r vienur ir kitur nunešta 
didelės sumos pinigų. Ypatingai 
Chicagoje žuvo daugelio Lietuvių 
pinigai. I r jie jau nebesugrįž. 
Šiems prigavikams sekėsi laikinai 
prigauti žmonės ir išaikvoti sun
kai jų uždirbtus skatikus vien del 
to, kad jie rado tokių lengvatikių, 
kurie tikėjo, buk iŠ NIEKO GA
LIMA K 4 NORS GAUTI. Tuo 
tarpu sveikas protas pasako, kad 
iŠ nieko tik niekas ir teišeina. 

Išmintingas žmogus, žinodamas 
vertę sunkiai uždirbto pinigo, yra 
ataargus — ir gerai daro. Toks 
žmogus nesiduos prigauti, — jis 
ieško savo skatikams saugios vie
tos ir geros priežiūros. Saugiausi 
vieta ir geriausi pinigų priežiūra 
yra gerai vedame banke. Banko 
mokamas nuošimtis yra ne speku
liacijų dalykas, bet rimtas ir sau
gus biznis, už kurį atsako patys 
šėrininkai ir visi direktoriai. Ban
ko biznio teisingumą ir pastovumą 
prižiūri valdžia. BALTIC STA
TES BANKAS yra New Yorko 
Valstijos leidimu ir priežiūra įsr 
teigtas ir jį veda specialistai ir 
prityrę žmonės. 

Lietuviams patogiausia yra dėti 
savo taupomieji skatikai lietuvių 
banke, o tokiu yra BALTIC STA
TES BANK. Patogumai savo pa
dėlius (laikyti BALTIC STATES 
BANKE yra šitie: 

1.—Depozitus galim atsiųsti 
per paštą, — turime daug depo-
zitorių iš įvairių valstijų; 

2.—Mokame 4 nuošimčius, pri-
skaitomus prie sumos kas mėnuo; 

3.—Jei prisieitų depozitoriui 
iSkelianti Lietuvon, mes persiun
čiame pinigus ant kiekvieno pa
reikalavimo ; 

4.—Perkeliame pinigus iš kitų 
Kanku, — užtenka atsiųsti mums 
kitų bankų, — užtenka atsiųsti 
mums kitų bankų laiygutės; 

5.—Baltic States ' Banke laiko 
savo pinigus New Yorko Valstija, 
New Yorko Bankų, Departmen-
tas, didžiosios lietuvių organizaci
jos, pašalpinės Draugystės ir dau
gybė Šiaip pavienių Į depozitorių. 

Laiškus rašydami i r pinigus sių
sdami, adresuokite šataip: 

BALTIC STATUS BANK 
294 Eigfeth Ave., 
New York, NV Y. 

Banko Valandos: Kasdien nuo 
9 v. ryte iki 5 v. vak. ir subato-
mis — nuo 9 v. ryte aki 7 vai. 
vak. Telefonas WATKLNTS 2142. 

(Apgr.) 

x = 
Šiandie Pinigy Kursis 
Siunčiant Lietuvon per mus: 
41 centai ui 100 Auksinų 

-«*a*l»a — 
245 Aula. už vieną Dolerį 

. Pigesnis, kursas siunčiant 
didesnes sumas. 

Pristatymas Užtikrintas 
Trumpame laike. 

Central Manufacturing 
Oistrict Bank 

State Bank—Clearing- House 
Bank. 

1112 West 35-th Street 
Turtas $6,000,000.00 

*r;-j—H'uaBBs 

Res. TeL Cicero S656 
Ofiso TeL Cicefo 49 

DR. J. SH1NGLMAN ; 
1325 So. 49 Oourt \ \ 

N. E. Cor. 49 Court ir l f Str.' > 
į ant viršaus vaistyničios. 

T-m 

^Tele fonas Yards 1138 

STANLEY P. 
MAŽEIKA 

GRABORTU8 I R i 
Balsaaraotojas 

Turiu, automo-jįį 
Dilius visokiems; 
reikalams. Kaina \ 
prieinamos. 

3319 Auburn | 
Ave. Chicagoj 

. . . . ' • ' i * 
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^ 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. 2054 
Res. Tel. Sutarimfl ir Natttaiai 

Šaukimai Lafayette U 0« 

:&r*oW*rro'o'owrffo^ roro-yy:* 
• • 

= 

% V A L E N T I N E DRESMAKTNG S 
COIiliEGES 

407 W. Madison, 1850 N. Wells,j | 
• 2 0 5 S. Halsted Streets 

137 Mokyklos Sav. Valstijose. < • 
Moko Siuvimo, Patternų k lr - j ! 

pimo, Des igning bizniui ir na-i 
mfrtrtu Vietos duodama dykai. 
Diplomai. Mokstfaa lengvais a t 
mok ė jimats. Kresos dienomis Ir 
vakarais. Reikalaukit knygelės. 
|TeL Seeley 1«4« 

SARA PATEK, 

• — * • •• ' ' > " ' ' i 

Tel. Lafayette 4223 

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

M. YUŠKA 
3228 W. 8 8 - A 6tre«t 

l&»»m m * • • » » • » • » • • » » » • • • • • • H 
- ' . " '• ' ' tsrs 

Teisingas Patarnavimas! 
S i u n t i m a s l'inlffa, L a i v a k o r t ė s , 
Išdirbinia i l'afc|M>rtų • N'otarija-
1 jCk•' l».•»••'. IIĮ.KVHI V't it«v "Mtirf-
K«K'iai I n š i u n i i a i , • • • • li«<\es.< 

EUPOPEAN-AMERlCftH BUPE4U 

80^ Wesi 351h Sireet, CblStfl, 111. 

Dr. 0 . VAITUSH,. 0 . D. 
LtĖrrvvis AJOŲ SPĖT I Š L Į S T A S * 

Palen p i n a visų aklu 
tempi & ą kas yra 

Sriefef ^ ;imi akaud*-
Imo 9 aivos, avaifu-

Ho, i u jtemimo, mr-
votun u i, skaudau*iua 

Ir uSaldegnsliiB kafMiu akly kreivos aky*, 
katerakto, nemfegio; net ikrai akis indedam. 
Daroma ersaminaa lektra & įrodantis ma-
iiausias klaldaa Akiniai prtf alkomi teisin
gai, toli ir eiti matanti eros i a geibsta. Ser
gėkite savo regėjimo ir vai kus einančius 
mokyklon. Valandos: nuo 1*. iki 8 vakaro. 
Nedėliomis nuo 19 lkl l v« L po pietų. 

1553 W. 47 St. ir Aa tiland Av. 
Telefonas D r w « - 0660. 

J 1 A I i A -

—— 

P A R D U O D A M E F I X T U R Ė S . 
Iš priežasties pr lvęrt i t l 'O iSeikrau-

styti tur ime parduoti groa »rnės krau
tuvės rakandus ( f i r . t u r e s ) . Galima ir 
po vieną pirkti. 

Adresas / 
4434 So. Fairf ief a Ave Cftieago, IB. 

J T - • • 2EC — - a=r 

NAUJA KNYGELĖ. 

Ką tik iš spaudos išėjo 
"IŠ VERGIJOS Į LAISVĘ". 
Labai gražus pasiskaitymai1. 

Kaina 5c. 
"Dra/ugo" Knygynas, 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago, IU. 
m 

BIZNIERIAI GARSINKITBS 
" D R A U G E ^ 

FARM A F A R t f A . 
Parsiduoda 120 akerių žemės, 20 

akerių g r a š i u s miško, 2 barnės, 7 
rūmų naro'as. Visi bildini tai nauji, 
6 jauni r a l i a i , 14 žtuku ga IviJv. Vi
sos naujos mašinerijos, dai *g viStų, 
kiaulių, fąaų, ančių ir turkio I- l^*>ai 
puiki V.eta arti miestuko *r geri 
keliai. I š priežasties ligos tu. ?Ju va
žiuoti -j Lietuvą, del platesni žtoių 
kreipk itės per laiškus. 

C. AMBROS 
R. 1 liiither, Mich. \ 

S1IAITYĘ1TE IR PLATDnaiH 
Lnmjviy KATALIKŲ vnmmr-
1^14 AMERIKOJE DIENRilŠTĮ 
<,B»AUe^4'^ KURIO KAUTA, TIK 
16,00 VBSAM KETUI, PO \ n S 4 

PASAULĮ. 

T E R P E N T I N A S 
PANAIKINA Š A L T Į 

Panaticmk tą salti tuo jaus! Ne
lauk ilgai — neduok jam progos 
insisest tam kosuliui kuris kanki
na tave. Terpentinas greitai ta 
šalti panaikins. 

Naujas Turpo išradimas yra su
taisytas su visais Turpentine gy
dančiais vaistais, kurie tuojaus pa
lengvins pasitrinus skaudama vie
ta. 

• Tarpo greitai sustabdo skaudė
jimo gerklėj, rumatizmu bromehi-
tis ir neuralgijos. Palengvina ko
jų skaudėjimą, pleurisy, lumbago, 
i r , išsisukimus. Nedegina ir nepu-
slėja. 

Nelauk ilgai su krupių — Veik 
tuojaus! Nusipirk Turpo šiandien 
nuo«savo aptekoriaus. Nebūk be 
Turpentine Ointment savo na
muose. 

Turpo turi savyje Menthol ir 
Cantyhor, — kainą 30c. ir 60c. dė
žutė. ' ^ 0 Glessner Comptny 

Findlay, Ohie. 

PARSIDUOI>A iV<>vilie ir co»l biz-
B V Per' 20 metų iSdirbtas Parsi
duoda iš priežasties- "e° s - Atsisau-
fclteĄ 

2134 W . 524 ^ t r -



DRAUGAS Ketvirtadienis, Kovo lfi, 1922 
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CHICAGOJE 
RENGS VAKARIENC. darbuotės, kuri tilps albume. 
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JUOZO NAUJALIO KON- , SUTIKO SU 10 NUOŠ. MA-
CERTAS. ŽIAU 

Gazo kompanijos darbinin 
kų unija, Chicagoje, sutiko su 
mažesne 10 nuoš. užmokesni-
mi, kaip to norėjo kompani-

Įžymiausias Lietuvos kom
pozitorius, pianistas ir vargo
nų virtuozas, ka tik iš tėvy
nės atvažiavęs, rengia Chica
goje, Orchestra Hali teatre/Ja. 
220 So. Michigan a v©., 8 vai. 
vakare, muzikalį-vokalinį 
koncertą. 

P. J. Naujalis gros vargo
nais, skambins piano, ves du j Kovo 17 d. išpuola Šv. Pat-
choru. 

Be p-no J. Naujalio kon
certe dalyvaus žymiausios mu 
zikos ir dainos pajėgos: 

O. Pocienė, M. Janušaus
kienė, L. Sabonienė, S. Sta-
niulytė, A. Pocius, P. Stogis. 

Beto pamargins programą 
Vyrų — muzikos profesiona
lų choras ir milžiniškas kelių 
šimtų mišras visos Chicagos 
choras iš geriausių daininin
kų sudarytas. 

RYTOJ ŠV. PATRIKO 
DIENA. 

riko, airių fautos globėjo, die
na. Del to, Chicagos airiai 
surengs visokių iškilmybių ir 
programų. 

North Side. — Labdaringos 
Są-gos 6 kuopa susirinkime 
laikytame kovo 5 d. nutarė 
surengti vakarienę balandžio 
2 d. š. m. Šv. Mykolo parap. 
svetainėj, 1644 Wabansia A v. 
Todėl pranešame visoms drau
gijoms ir pavieniams nepaliau 
ti' pardavinėjus tikietus. Par-
duokime jų kuodaugiausia, p 
už darbą seneliai ir našlaičiai 
bus mums amžinai dėkingi. 
Prašome visuomenės paremti 
tą prakilnų darbą. 

Labd. Sąj. 6 kp. kom. 

DEL LIET. FIN. MISIJOS 
ALBUMO. 

KEISTAS "NEPARTYVIŠ-
KAS" IR ' 'KULTŪRI

NIS' ' DARBAS. 

Koncerto bilietai gaunami 
šiose vietose: 

"Draugo" ofise, 2334 So. 
Oakley Ave.; 

"Naujienų" ofise, 1739 So. 
Halsted Str.; 
. Metropolitan Banke, 2201 
West 22 Str.; 

Universal Banke, 3252 So. 
Halsted Str.; 

Beethoveno- konservatorijo
je, 3259 So. Halsted St.; 

'• Vyčio'' Redakcijoje, 4736 
So. Wood Str.; 

Kun. Ig. Albavičiaus ofise, 
717 W. 18 Str.; 

Pas visus vargonininkus bei 
choristus-es. 

CHICAGIETIS DIREKTO
RIUM. 

Vakar, (kovo 15 d.) gauta 
telegrama iš Bostono, Mass., 
kad Lietuvių Prekybos Bend
rovės šėrininkų metiniame su
sirinkime kovo 14 d. direkto
rium išrinko p. V. Stulpiną, 
tos bendrovės Chicagos sky
riaus vedėją. X. 

Bridgeportas. — Kovo 12 
d. š. m. Šv. Jurgio par svet: 
Susiv. Bridgeporto Dr-jų vai
dino veikalą "Blinda". Prisi
rinko nemažas skaičius įvairių 
pažiūrų žmonių. 

Apie 7:30 v. v. Butkus pasi
lipęs priešaky pradėjo aiškin
ti vakaro tikslą ir agituoti už 
pirkimą to Bridgeporto Į)r-jq 
Sus. projektuojamos svetai
nės šėrų, tikrindamas, buk tai 
esąs nepartijinis visų lietuvių 
darbas. Pažiūrėsime, ar ištik-
rųjų nepartijinis? 

Kuomet kalbėtojas aiškino 
apie to darbo nepartyviškumą 
tuo sykiu svetainėj dalino 
bolševikų A. L. D. L. D. lape-
1 i us, pardavinėjo '' Moterų 
Baisa" ir'"Darbininkų Tie
są". Kas tikėjos kad toks "ne 
partyviškas'' darbas butų va
romas Šv. Jurgio svet.? Per
traukoj vaidinimo kalbėjo 
koks tai Kukutis įrodinėda
mas, buk esąs "kultūrinis" 
darbas. 

Ištiesų "kultūrinis" darbas. 
Nes viršminėti bolševikų lape
liai, laikraščiai ir veikalas pa
rodo kultūros išmatas. 

Kyburis. 

Dievo Apveizdos Par. — Šios 
kolonijos Liet. Laisvės Pas
kolos bendra stočių valdyba 
kovo 3 d. Dievo Apveizdos 
par. mokyklos kambary su
kvietė bendrą šios kolonijos 
organizacijų valdybų susirin
kimą, kuriame dalyvavo šešio
lika organizacijų (aštuonios 
katalikiškos ir aštuonios tauti-
nės-laisvamaniškos). 

Sus-mas priėmė Liet. Fin. 
Misijos atsišaukimą į organi
zacijas reikale išleidimo istori
nio albumo su visų organzaci-
jų paveikslais ir jų darbuotės 
aprašymu: už kiek pirko L. L. 
Pask. bonų, kiek aukojo Lie
tuvos reikalams ir t.t. 
1 Nutarė paršyti Liet. Fin. 
Misijos prailginti laiką iki 
gegužio 1 d. š. m. šio darbo at 
likimui. Tuomet netik Chica
gos bet ir visos Suv. Vals. or
ganizacijos galės tinkamiau 
tą prašymą išpildyti. 

Tolimesnį L. L. Paskolos 
Bonų pardavinėjimo vajaus 
varymę pavedė Pask. sto«ų 
valdyboms. 

Vincui F y Andruliui pavedė 
darbą surasti parankią vietą 
sąrašui organizacijų valdybų: 
pirmininko, pagelbininko, nu
tarimų ir turtų raštininkų. 

Visų .organizacijų raitinin
kai malonękite kreiptis pas 
S. K. Grisių (732 W. 19-th 
St.) gavimui tam tikrų Liet 
Fin. Misijos atsiųstų aplika
cijų aprašymui organizacijos 

Yra pageidaujama, kad iš
pildytas aplikacijas sugrąžin
tų iždininkui, Vincui F. And
ruliui, 2041 So. Ruble St , Chi-
cago, 111. į, 

Organizacijų raštininkai, 
siųsdami savo valdybų ant
rašus, nepamirškite paženklin
ti jokiuose metuose organi
zacija yra įkurta, kad })utų 
galima tinkamiau sutvarkyti 
paeiliui. 

S. K. Grisius, 
sus. vedėjas, 

Vindas F. Andrulis, 
nut rast 

Red. prierašas: Kadangi 
protokolai neįdomus skaityti, 
tai iš to susirinkimo protoko
lą perdirbom į koresponden
ciją. 

NAUJAS PROJEKTAS. 

Chicagoje pakeliamas nau
jas projektas. Norima, kad 
lanką viešąsias mokyklas vai-
kai> kurie turi važinėti gat-
vekariais, galėtų važmėti vel
tui kaip mokyklon, taip iš 
mokyklos. Sakoma, vaikų va' 
žinėjimo lėšas turėtų apmo
kėti mokyklų taryba, kuri tu-
ri užtektinai pinigų. 

Chicagoje pavogta 10 auto
mobilių paroje kovo 14—15 d. 

"DRAUGO" KNYGYNE GALIMA GAUTI ŠIŲ KNYGŲ, 
.i . ' I » .L I 

Anikščių Šilelis. — Vysk. Ąnt. Baranausko eilės . . . . 10c. 
Apaštalystės Maldos Statutas. — Vertė kun. Surusai-

tis 

VIRIMO KURSAI. 

Roselandas. A. L. R. K. Mo
terų Sąjungos 46 kp. atsidarė 
vakarinius virimo kursus, ku
rie bus duodami ketvergo va-
karais.Sąjungietės, malonėkite 
atsilankyti! taipgi kviečiame 
visas Roselando moteris ir 
merginas tuos kursus lankyti 
ir jais pasinaudoti. 

Korespondente. 

Didžiausia Lietuviška Krautuvė ChicapJ 

PS4RL. QUB8N KONCBRT1NA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Mūsų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negaurt. 

Mašinėlių laiškami drukuoti ii ofiso darbami yra naujan-
iio§ mados. Ųžlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių 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. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL 

Telefonas: DROVER 7309 

KŪDROJE ŽMOGAUS LA
VONAS. 

Vienoje Lincoln parko kūd
roje atrastas žmbgaus lavonas. 
Neidentifikuotas. Paimtas \SL-
voninėn, 2221 Lincoln ave. La
vonas 6 pėdų ir 1 colio aukš
tas. 

fcdr-^cvrttirfc-sHME j»yuu:*Ar*jH JJ J T ^ •^'M*'.' *JM. .*W ^-j -Įrv"**?.^****^- ** 

'R. J. BISCHOFFO KREDI-
TORIŲ KOMITETAS". 

CHICAGOJE. - ^ 

Dienraštį "Drauge" galima 
nusipirkai šiose vietose: 
* Z. Aukžkamaitė, 4535 Her-
mitage Ave. 

P. P. Baltutis, 001 W. 33-rd 
St. 

Bučiunas, 2900 W. 40-th St. 
J. Cheruski, 8847 Houstan 

Ave. 
J. Deitško, im S. Fairfield 

Ave. •< 
Grigalius. 6002 So. State St. 
V. Gečaitė, 2502 W. 45-th 

Place. 
A.-Janauskas. 4563 Went-

worth A¥e. ^ 
O. Katauskaitė. 4423 S. Ho 

nore St. < 
C. Kahler. 1930 Canalport 

Ave. i. 
M. Kiupelis, 12137 Emerald 

Ave. 
V. KraukMs, 4111 So. Rich-

mond St. . 
Lith/ Sales Corp. 3313 So. 

Praneša visiems Bischoffo 
kreditoriams kad inalonetumet 
rekorduoti savo notas, gautas 
nuo Bischoffo, visuotiniam 
kreditorių komitetui' kurio o-
fisas randasi po num. 4509 S. 
Ashland Ave. Valandos nuo 9 
ryto iki 9 vakare kas diena. 
Nedėlioj nuo 10 ryto lyg 4 
vai. po pietų. Meldžiame ne
laukti toliaus, nes "reeeipts" 
turi būti suneštos iki 20 die
nos šio mėnesio. Pranešame 
visiems Lietuviams Bischoffo 
kreditoriams, neklausyt viso
kių agentų su apgavingais 
pranešimais arba agitacijomis, 
mes komitetai dažinojome iš 
tikrų šaltinių, kad advokatas 
siūlo Bischoffo vienam agen
tui, dvidešimt penkis tūkstan
čius dolerių. Malonėkite patys 
pasvarstyti kokią gerovę nori 
žmonėms padaryti. Patyrę 
tokių dalykų, prašom atsiim
ti savo notas iš advokatų. Jau 
žmonės pradėjo ir nuo recive-
rio atsiimti notas. Patariame 
visuomenei iš kur galima at-Halsted St. 

J. F. Mally. 633 ""̂ T. 18-th j siimti notas ir atnešti visuoti-

V 

Are You Going to Movė 
This Spring? 

(Ar Ketini Persikraustyti 
Šį Pavasarį?) 

Iš priežasties daug telefonų perkėlimų šiame 
sezone prašome duoti mums ankščiaus 

Trisdešimties Dienų Žinią, 
nes visi persikėlimo užsakymai turi mtti užbaigti 

Tarp Balandžio 15-tos ir Gegužės 15-tos 
Kaip tik nuspręsi kur kraustysies — 

(Telefonuok sekančiai veltui) 

Call Commercial Department 
OFFicial9100 V 

(Free of Charge) 
Sekanti Chicago Telefono Directory Knyga 

eis spaudon&tgidės 15-tą 

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY 

RALTIJOSAMERIKOC 
U LINIJA 9Broadvay, Nev^rk .NY U 

iSSiel LIETU V \ 
i " P E R v H A M D U R G Ą i i l 

St. 
O. Martinkaitė. 4549 South 

35c.< ̂ ermitage Ave. 

A. į A. 
ANTANAS VIŠINSKIS 
mirė KOTO 1S d., 3 vai. po 
plotu 46 motu amžiaus. Pa
ėjo 15 Kauno rėd., TclSlu aps., 
ftadanavo kaimo. Amerikoje 
Įgyveno 10 metu. Paliko nu
liūdime moterį Sofija, du su
nūs, 4 dukteris, Lietuvoj S du
kteris, motina. 2 brolius tr se
serį. 

Laidotuvės j vyks su ba toje. 
Koto- 18 d. ii narni} 2248 W. 
23rd St. J AuSros Vartų baž
nyčia » vai. ryto ir j ŠV. Ka
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines dalyvauti laidotutvėse. 

Nuliūdę žmona Sofi|a ir 
valkai. 

Aureolė. (Oratorija) — M. Gustaitis 15c. 
Apeigos Rymo Katalikų Bažnyčios. — Vertė J. Gerutis 60c. 
Apie Kristaus Sekimą. , , $1.20 
Apie Apšvieta. — Parašė kun. prof. Bueys 25c. 
Ar Yra Pragaras? — Parašė kun. Pr. Schouppe, vertė 

kun. Pel. Martišius 30c. 
Aušrelė. — Dramatiška vienoje veikmėje operetė. Pa

rašė Pranas. Kaina 10c. 
Amerikos Dovanos Lietuvoje. — Komedija penkių aktų 

m naujausių laikų. Parašė. V. K."Kaina ' . . . 20c. 
Ar Katalikas Gali Būti Socijalistų? 50c. 
Ar Esi Čia Mano Jėzau? — Drama. Parašė V. K. . . . / 10c. 
Ar Yra Dievas. — Vertė K. Giedrutis. Kaina 5c. 
Apmastymai Visiems Metams. — Dviejose dalyse. Kaina $3.00 
Atstovas Ralys, Apysala. — Vertė Nemunas. 40c. 
ABC Pradžiamokslis. — Kaina j ... 30c. 
A. Skech of Lithuanian Natiom, — Parašė J. Gabrys 10c. 
Botanikos Vadovėlis. — Vertė V. Vilkaitis. — Jame 

telpa 136 piešiniai. Kaina 50c. 
Biblijos Tirinėtojai. — Vertė M. M. tf. Kaina 10c. 
Blogi Kūdikių Papročiai. — Sutaisė Dr. A. L. Graieiunas 20c. 
Broliai Pirmyn Tiesos Keliu. — Parašė Uosis ̂  10c. 
Braižinėliai. — Parašė Skrusdė 45c. 
Dvasiškojo Gyvenimo Malonumas. — Vertė kun, V. 

Kulikauskas 20c. 
Dvasiško Gyvenimo VadovėHs. — Iš Francuzų kalbos 

vertė kun.' A. Staniukynas 75c. 
Duonelaičio raštai « . $1.00 
FaJnjole. — Audeklo apdaruose. ; $1.50 

J. Mockus, 1301 ~So. 50-th 
Ct., Cicero, HL į 

J. Nikšas, 6612 S. Artesian 
Ave. 

A. Norkaitė, 4544 Paulina 
St. 

J. Rolnick. 1417 So. Union 
Ave. 

W. Sabaliauskas, 2337 So. 
Leavitt St. 

šambaras. 5100 S. Paulina \ 

St. 
J. Setikas, 1805 W. 46-th Št. 
J. Šimkienė, 4358 S. Fair

field Ave. 
J. Šiuris, 928 W. 33-id Str. 
M. filikas, 10524 Wabash Av 
P. štiog-eris 2141 W. 23-rd 

Place. t 
' J. Smith, 3813 S. Kedzie Av. 

J. (Tamsis, 3953 So. Rock-
well St. 

B. Misevičius, 314 E. Ken-
singtob Ave. 

P. VaiukuHs, 731 W. 18-th 
St. 

A. J. Vish, 4107 So. Rock-
well St. 

J. Žolinas, 4063 So. Maple 
wood Ave. 

nam komitetui, kuris veikia 
vardan visų Lietuvių kredito
rių. 

Bus paimamos notos nuo 4 
vai. po pietų iki 9 vai. vakare 
sekančiose kolonijose: 

(BrightOTt Park) Ketverge, 
kovo 16 d, Bažnytinėje svet., 
44-tos ir Fairfield Ave. 

A R B A LEPO JH ^ 

/ Komitetas. 
(Apgr.) 

VAUDEVILLE SCENOJ 
Rengia 

A. L. R. K. Fed. Ch-gos Apsk. 
Ned., » c ^ 9 d.,-1922 m. 

Dievo Apveizdos Par. Svet. 
Ant 18-tos ir Union Gat. 

Los gabiausi artistai 
Cicero, UI. v 

Antra Dalis Programos 

SU/šIUO ŽENKLŲ 
PERGALĖSI". 

išpildys gabiausios visos Ame
rikos Artistės Šv. Kazimiero 

Vienuolyno, Auklėtinės, 
i Pradžia 7:30 vai. vak. 

Įžanga/ 35c. 50c. ir 75c. 
Programa visi bus patenkin

ti. (Apgr,) 

VAŽIUOKIT VISI PARAJTKIC IR 
TIESIŲ KELIU 

Lietuviai važiuojant J Plliavą aplenkia 
Lenkų juostą (karldorių) 

Visa Trečia KJesa Padalinta J Kambarius 
Ant 2-ju, 4-rių. 6-šių Ir 8-nių Lovy 

LATVIA išplauks Kovo 22 d. 
POLONTA įp lauks Balandžio 5 

Trečios Kiasos Kainos Į: 
HAMBURGĄ f 108.50 — PILIAVA $100.50 

LIEPOJŲ $110.00. 
Detel laivakor. ir žinių kreipk, prie savo agen. 

DIDELES RISTYNES 
ITIDĖLIOJ, KOVO 19, 1922 M. 

Nekalto Pras. šv. Panos Mar. Svet. 44-ta ir Fairfield Av. 
Pradžia 3 vai. ro pietų Įžanga 50c. 75c. vaikas 25c. 

Praclžia 3 vai. po pietų. Įžaįga 50c. 75c. vaikams 25c. 

Rysis Juoz. Bancev^ičius su Kelly Myer (Policman iš 
Karol. Sarpalius su Bill Yaras. Cicero, 111.) 
Tom Roland su Otto Propotnik. 

Ir dar viena pora extra. / 

»» 
>> 

K 

P R A N E Š I M A S 
Plačiai pagarsėjęs Fotografistas, A. 

VOITKEVIČIUS, Fundatorius Šv. Ka
zimiero kapinių varpo, pagryžo iš Lietu
vos ir savo name 636 West 18 Str. Chica
go, 111. atidarė PIKČERNĘ su naujausio 

išradimo prietaisomis. !jp J 
Reikalui atsitikus, eikite prie savo seno bičiulio. 

^ T T 

SKAITYKITE IR PLATINKITE LIETUVIŲ KATALIKŲ vTENIN-
TELI AMERIKOJE DIENRAŠTĮ "DRAUGĄ"; KURIO KAINA TIK 
$6,00 VISAML METUI PO VISĄ PASAULI- ^*^ 
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