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METAI-VOL VU 

AMERIKA ATŠAUKIA KARIUO 
MENE iš VOKIETIJOS 

v 

vyrų amerikoniškos kariuome
nes, v 

AVASHINGTON, kov. 21.—, ties Rhine stovėjo apie 15,000 
Karo sekretorius AVeeks ]>as-
kelbė ateinančio liepos mėn. 
1 dieną.visai Suv. Valstijų ka-j s i a n d i e j o s y r a j a u v o s k e . 
riuomenei apleisti Rhine, Vo- J l e t a a tukstaneių. Žymesnėji 
kietijoje, ir gryžti namo. ^ d a l i s j a u a t š a u k t a # 

Šiandie dalvs amerikoniš- . . 
, .. . * _ . . . . . Apleistas okupuotoje pozi-
kos armijos iš Vokietijos oku-1 .. 

• T . ienas turhuH, užims prancūzų 
puotes grvzta. I r norima, . 
i_ , , . . , . " ' - . i • i kariuomene. 
kad ligi liepos 1 d. tenai nebe
liktų nei vieno amerikoniško Seniau prancūzai buvo ne-
kareivio. I patenkinti amerikoniškos-ka-

Karo departamentas seka riuomenės atšaukimu. Bet 
seniau paskelbtą vyriausybės šiandie, matyt, su tuomi jie 
nusistat 
kad amerikoniška armij 
puotėje- laipsniškai bus maži- sisako savo lėšomis okupuoti 
narna. i Vokietijos plotus, kuomet ta 

Taip ir buvo pasielgiama, j okupuotė neduoda niekam jo-
Kuomet šalį ėmė valdyti kios naudos, išėmus vieną pa-

rtpublikonų administracija, buvusią Pranciją. 

BOLŠEVIKAI JJŽSITVERS 
NUt) VISO PASAULIO. i 

KAIP IŠSPRĘSTI TURKI-
Sakoma, nori jie gyventi sava] 

rojuje. 
— 

Nori? 
caras 

RYGA, kovo 21. 
bolševistinės Rusijos 
Leninas sirguliuoja ir gydyto
jai jam lemia neilgą gyveni
mą, tečiaus jis rengiasi ke-

TUKSTANČIAMS ŽMONIŲ 
GRŪMOJA POTVINIS. 

Išsilieja rfpė Mississippi. 

LONDONAS, kovo 2 U . - 4 
Turkijos užsienių reikalų in> Į 
nisteris Izzet paša iš Sia savo 
(sultano) valdžiai Konstanti-
nonpoly pranejše, kad jis kon-
feravo su Anglijos užsienių 
reįkalų sekretoriumi lordu 

tatymą. Buvo pasakyta, jau sutinka. Nes prancūzai į - U j e - į į V į n a r i ų ^tių a p i e 

unerikoniška armija oku-' sitikino, kad S. v aisti jos at- ^ 

liauti Genoa konferencijon, a - . . . „. 
.v , r , Curzon ir (sis padavė toknj 

not zimų is Maskvos. __ .. * 
sugestijų išspręsti Turkijos 

Tą, kelionę atliksiąs, sako- klausimui: ; Į 
ma, iš kurio nors Juodųjų ju-J \m Graikai apleidžia Anato rų uosto. J am draugausią už-
sielių reikalų komisar. Tchit-
cherin ir Joffe. Pastarasis 
vedė rusų-lenkų taikos dery
bas Rygoje. Visos" bolševikų 

2,500 žm. Leista Pasilikti 
Suv. Valstijose 

WASHINGTON, kov. 21.— 
Prieš pat pereitas Kalėdas 
S. Valstijų kongresas leido a-
pie 2,500 svetimšalių ineiti j 
Suv. Valstijas ir čia laikinai 
per 3 mėnesius išbūti. 

Tai įvyko gruodžio 23 d. 
Tie visi svetimšaliai buvo lai
komi Ellis saloje, New Yorko 
uoste, ir kaikuriuose laivuose. 
J ie turėjo but grąžinami Eu-

leido su sąlyga, kad už 3 mė
nesių turės jie but deportuo
jami. I r tam jie neturi prie
šintis. 

Ateiviams buvo neapsako
mas džiaugsmas. Nes gryži-
mas Europon daugelui jų tu
rėjo but tikroji nelaimė. 

Dabar ativijos biuro gene-
ralis komisionierius Husband 
paskelbė, kad tie visi laikinai 

Leninui labai norisi akis y 
akį pasimatyti su Anglijos 
prem. Lloyd George ir šiam 
asmeniškai paduoti sovietų 
reikalavimus. 

Nori uisitverti nuo pasaulio. 

. . . . . . 
bja. i 

2. Ententė paima savo glo* 
bon krikscionfų mažumą Ionia 
vilajete, nes tenai turkai pa
sirodė blogais * administrato
riais. 

3 Nustatomos sienos Traki
joj, gi Adriattopoly sudaro
ma atskira sįreciale miestul| 
valdžia. 

4. Turkai sutinka Dardane-

S^RINGFIELD, 111., kovo 
• 21. — Kaip kas metai šiuomi 
laiku, taip ir šįmet grūmoja di 

fdelis potvinis visu upės Mis
sissippi kloniu. Aną dieną 
smarkiai palijo ir pradėjo tir 
pti visur, užsilikęs sniegas. 
Vanduo vįsais šonais čiuožia 
ant upes. 

Aplinkinius gyventojus ap
ima baimė. Nes kaikuriose 
vietose upės vanduo jau paki
lo iki 35 pėdų aukščiau nor
malės padėties. Kalbama, 
kad vanduo kils dar aukščiau 

[ir apsems didesnius plotus vi
sais pakraščiais. 

Tūkstančiai gyventojų ap
leidžia savo namus žemumose 
ir kraustosi kur aukščiau. Nes 
žemesnes vietas jau pasėmęs 
vaduo. 

PAŽIERŲ DVARAS. 

Hų k l a u s i a ialp, kaip p m j e k r - ; ; ^ . ^ 
tuoja Anghja. • . 

' 5 . Graike siena MesopotarĮ 
mijoj apima miestą Mosul. 

m 

Metalo darbininkų konfe 
rencijoje Maskvoje nes«naiL| £. Padaroma anglų-tu 
Leninas pasakė ilgą kalbą, ku- konvencija 2$ metams. j 

7. Turkai pertraukia prieš 
AngKją vedamą propagandą,; 

l 
miestą Metnphis. Paliko sa
vo namus paplautus. 

ropon, nes pagal įstatymų' įleisti ateiviai gali pasilikti 
kiekvienos šalies ateivių kvo-; S. Valstijose taip ilgai, kiek 
ta jau buvo priimta. ' jiems patinka. 

Dėdė Šamas, kaip papras-1 Šiandie tiems visiems atei
tai, susimylėjo nelaimingiems • viams yra dar daugiau džiau-
ateiviams. Juos visus čia į^gsmo. 

riąja išdėstė visą savo vald 
žios programą. 

Tarp kitko jis pareiškė, kad 
bolševistinė Rusija turinti 
šiek-tiek vlities >Genoa konfe
rencijoje. Rasi, ta konferen
cija gelbės Rusijai jos reikon-1 Turki jos valdžią, 
strukcijoje. * 

Bet jei konferencija nepa-j 
vyks, sakė £jeninas, tuomet; 
bolševistinė Rusija užsitveraj 

f| GAL PRIPAŽINS MEKSI-
™ « VALDŽI*. 

nuo viso pasaulio, atsikratys* PARYŽIUS, kovo 21. — Ik 

KAS PERKA BONUS -
TAS TURĖS DAUGIAU 

TEISIU, 

PRANCLJOS GLOBĖJA 
ŠVENČ. MARIJA. 

PARYŽIUS, kov. 21.—Ka
talikių spauda praneša, kad 
Prancijos globėja proklamuo-

WASHINGTON, I I I . 10 d. j ta Švenčiausioji Marija. Ant-
(El ta) . — Ministerių kabinę-j roji Prancijos globėja yra Sv. 
tas įnešė į St. Seimą įstaty-\ Joanna (d'Arc). 
mo projektą, sulig kuriuo su-j Prancūzų katalikai tuo tik-
gryžę Amerikos lietuviai tik siu darbavosi Romoje dar e-
tie tegalės žemės pirkti Lie-' sant gyvam popežiui Benedik-
tuvoje daugiau nei 20 deš., ku-; tui XV. Popežius sutiko su 
rie bus pirkę Lietuvos Lais-ljų norais, bet tą darbą per
ves paskolos bonų. Kiekvie-į traukė jo liga ir mirtis. 

i 

svetimjų salią kapitalistų ir. 
nuosaviomis spėkomis dar
buosis atlikti rekonstrukciją. 

Sako, tas užims keletą me
tų. (Tam tikslui bus reikalin
ga daug energijos ir darbo.; j 
tečiau po to Rusija ant vi-r 
sados bus atsikratusi kapita
lizmo. 

Pelnas niekais eina. 

• ••» * •*• r 

MILITARINĖ DIKTATO 
RYSTft BULGARIJOJE. 

- . « . • • -
111 • • 

. . . . . . ., . . , . - WASHINGTON, kovo 21. 
Indijoj, P e r t o j , r A f g a m s - ^ P r e z i d e n t a 8 H a rd ingas su 

i f . • 

8. Anatolija pripažįsta D'u 
džiąją Porl*/: kaipo teisėją 

Meksikos prezidentu Obregon 
susimaino personalėmds noto-

Įnmk 4Bpėjtana, ar tik S. Val
stijų vyriausybė nepripažins 
Meksikos Obregono valdžios. 

ni penki doleriai jvezdinti į 
bonus sulig įstatymo projek
tu, duoda teisės pirkti vieną 
dešimtinę žemės. 

Šiandie tai atliko popežius 
Pius XI. 

SKAIČIUS IŠVAŽIAVUSIŲ 
^ LIETUVON, 

DARBUOJASI UŽ PREKY
BĄ SU UŽSIENIAIS. 

WASHINGTON, I I I . 10 d. j kuoveikiau atgaivinti ir padi-
(Elta) . — Eltos pranešime i š g i n t i Suv. Valstijų , prekybą 
kovo 3. įsibriovė klaida. Vie- su užsieniais, 
ton pažymėtos 1161 vizos iš- Hoover yra nuomonės, kad 
duotos- ligi 1922 m., sausio l^šiandie mušu. šaly bedarbė 
d., turi būti 4161 viso. jTokiu j siaučia del to, nes sandeliai 
būdu bendras skaičius išva- j kupinai prikrauti visokių pre
savusių Lietuvon siekia apie. kių, kurių neturima kam pa r 

WASHINGiTON, kov. 21.— 
Komercijos sekretorius Hoo
ver ir visas jo prekybos de
partamentas darbuojasi, kadf d a v c g g a v o 1 3 0 mįiįontj r u b . 

Bef daugiau degtukų negalė 

Rygon atvyko vienas ame
rikonas, Fred Keyes, kurs iš 
Rusijos atvežė daugybę įdo
mių žinių. 

Sako, vienas rusas,- Keyeso 
geras pažįstamas, nusprendė 
pradėti'. kokį "biznį" su 40 
milionų rublių kapitalu. 

Pirmiausia jis nusipirko 20 
dėžių degtukų. Juos visus 
pardavė su 30 nuošimčių pel
nu. Tečiaus paskui su atgau-
tais savo pinigais ir su tuo 
pelnu galėjo nusipirkti jau tik 
15 dėžių degtukų. Degtukus 
pardavęs už visus gautus pi
nigus paskui galėjo nusipirk
ti tik 10 dėžių, paskiau vos 
5-as, už pastarąsias * užmokė
damas 102 milionų rublių. 

Paskutines \ 5-as dėžes par 

POPEŽIUS NEAPLANKYS 
ŠUV. VALSTIJŲ. 

^audenio valse. Dvarponis 
pil. Nagurskis kumiečius la
bai išnaudoja: yra 10 šeimyi 
nų. Algos metams gauna: 

Rugių 40 pūdų, miežių 20 
pūdų, avižų 10 pūdų, bulvių 
sodina 6 purus, siemenų 3 
gorčius. 

Daržams — 10 šeimynų — 
pusė dešimtinės. Pinigais 200 
auksinų; pašaro 1 karvei, 1 
avei. Malkų neduoda, šakoms 
kūrena. Moterims 25 dienas 
reikia eiti. Darbo diena nuo 
saulės tekėjimo, lig sutemos; 
pietums viena valanda. Susir-
gusieji iš dvarponio pagelbos 
negauna. Moterys — kaip at
būna 25 dienas vra varomos 
dvarponiui už pinigus dirbti: 
moka dienai 3 auksinus: dir
ba nuo 6 ryto lig saulėlaidos, 
savo valgymu. Rumečių kar
ves nevalia su dvaro karvė
mis ganyti. Pas * kumečius 
vienybės nėra. Ką dvarponis 
sako, tas tik šventa teisybė. 
Laikraščių jokių neskaito. 
Kad kas duoda "l)arbininką , , 

paskaityti — netiki. Į Dar
bo Federacijos susirinkimus 
nesilanko. Lie t "D-kas**{ 

ESPERANTO LAIKRAŠTIS 
LIETUVOJE. 

rantininkų Lietuvos 
Draugija nuo šių metų leid
žia mėnesinį laikraaiĮ tarp
tautine Esperanto kalba. Lai
kraštį vardu "Litavo Stelo" 
(Lietuvos Žvaigždė) redaguo
ja pral. Al. Dambrauskas. 

Laikraštis turi tikslo infor
muoti pasaulio esperantinin
kus apie Lietuvą. 

Laikraščio kaina: pusme
čiui 24 auksinai. Prenumera
tą siųsti adresu: P . Medem, 
Kaunas, Smėlio gt. 12^ 

PADUBISAS DVARAS. 

HIGIJENOS ŽINIŲ 
SKLEIDIMAS. 

Higijenos mokslas apie 
švarumą ir sveikatos palaiky
mą yra labai svarbus visam 
kraštui. Pas mus tuo reika
lu mažai kas padaryta. x 

Lietuvos Raudonasis Kry
žius, rūpindamasis žmonių 
sveikata, nutarė paskirti 100,-
000 auksinų higijenos žinioms 
skleisti Lietuvoj. Už tuos pi
nigus bus leidžiami rankvedė-
liai ir knygelės iš higijenos 

tmokslo. 
________ 

p i e n u o s liakrasčiui Heralęrt PARYŽIUS, kovo 21. — Iš 
pranešta, kad Bulgarijoj ^ I t a l i j o s oia atvyko kardinolas 
kilo iBilitaristų partija. J i Doughertyj Jo Eminencija j 
nuvertė valstiečių .Valdžią s u ^ 2 ^ Amerikon, 
premieru Stąmboujisky ir vi-. \ Kardinolas sako, kad Šven 
soj šaly itedė lmTitarine d i k - , t a s i s T ^ 1 1 8 P i u s ^ neaplan 
•6turą kva Amerikos, kaip tikėtasi.... _ . . . . . , 
laiurą. , J f langus. Taip ir bedavoja dar 

-* - - bininkai, kur gauti visiems 
reikalams pinigų! Kaip va-

. 

Šidlavos valse. Rugių 50 
pūdų, miežių 18 p., avižų 15 
p., žirnių 7 p., kviečių 3 p., 
bulvių sėja 6. purus, linų 4 
gorčius. Pinigais 100 rub., 2 
karvės, 2 avys. Darbas nuo 
saulės užtekėjimo iki nusilei
dimo. Grinčios be langų bu
vo ligšiolei. Tik šįmet sudėjo 

GAILESTINGOSIOS SESE
RYS IŠ ANGLIJOS. 

Atvažiavo iš Anglijos trys 
gailestingosios' seserys, kurios 

(mokins mūsų gailestingąsias 
seseris visuomenės sveikatos 
saugojimo. 

i i » i m i 

20,000 asmenų. 

PLATINKITE "DRAUGĄ." j dinti prekybai. 

duoti ir kur išvežti. 
Hoover taiso pienus padi-fdelius nuostolius. 

jo niekur gauti. 

Valstiečiai apvilti. 

Bankos skolina žmonėms 
pinigus su 12-uoju nuošimčiu. 
Bet kiek palaukus bankos praT 

kiša. Nes pinigų vertė nuo
lat puote, ir bankoms daro di-

SUV. VALSTIJOS t U R I 
TREČDALĮ VISO AUKSO. 

. .... ___. • . 

WASHINGTON, kovo 21. 
— Viso apsalid aukso vertė 
apskaitoma 9 miliardus dole
rių. Šiandie Stfv. Valstijose 
iš to viso aukso sugabenta 3 
miliardai dolerių vertes. 

B E R t Y N A S , kovo 21. -
Vokietijos vyriausybė paga , . . . . - , • n 
,„ :-_ , , . c įž iuoja i Raseinius parvežti 
hau parinko ambasadorių S.L ., y y ; , . . y Valstijoms. Juomi yra Dr. 
Otto Wiedfeldt, vienas Krup-
po dirbtuvių savininkas. 

EINA PAVASARIS. 

Šiandie prasideda pavasario 
laikas. Oro biuras nusako Sil-

Itesnes d i en* , Kma pavaaa-
tris. Nebus tiek baimės ir var
go, ka4 ir anglekasiai nepada
rys taikos su kompanijomis. 

A 

poj ateity už vieną ameriko
nišką dolerį Bus to j e bus duo
dama 2 milionų rublių. 

Kuomet kapeikos pakeist»s| 
rubliais, paskui tūkstančiais 
ir milionais, rųsąi valstiečiai] 
pradžiugo t u r ė t ą daug pini
g e 

PardaVinędanu maisto pro
duktus jie susikrovė įailionus 
ir miliardus. Bet apsižiūrėjo, 
kad jų tie milionai neturi ver-

|tės. Del to daugiau parduo
ti produktų atsisako. Nenpv 

[r i rublių, ^urie be vertės. Jų, 
ir taip perdauį turi pilnW[ 

WASHINGTON, kov. 21.— 
Aukščiausias šalies teismasl 

[patvirtino New Yorko valsti
jos įstatymą, reguliuojantį 

t samdas. x 

Įstatymas nesipriešina ša
lies konstitucijai, nes jis pra
vestas valstijos gerovei. 

t i^.. • 
Keyes tvirtina, kad trum-

Av 

SAMDŲ ĮSTATYMAS 
PATVIRTINTAS. 

laikraščių, nepavelija parvež 
ti savo kumečiams laikraščių, 
kumetį laiko už šunį. 

V 
Panaktinis dieną darbą dir

ba, naktį eina sargybą kiek 
jam ten damoka? kelis rub
lius. Kokią ordinariją kiti 
duoda tokią ir jisai. Dažnai 
dvarininkai susivažiuoja pasi
tarti del ordinarijos. Mūsų 

[poną kiti vadina agitatorium. 
Lie t <#D-kas" 

KOMUNISTAI NERIMAU
JA DANIJOJE. 

OOPENHAGEN, kovo 21. 
— Daugel Danijos miestuose 
streikavusiems darbininkams 
dirbtuvių savininkai paskelbė 
lokautą. Dėlto komunistai 
prieš tai pradėjo trukšmauti. 

1 Vietomis keliamos kruvinos 
riaušes. 

ANGIEKASIĮI TARYBA 
ŠAUKIAMA KONFE

RENCIJOJ 
WA3HINGT,ON, kov. 21.— 

Anglekasių organizacijos pre
zidentas Lewis sušaukia kon-
ferenciįon Clevelandan, \ O., 
nusistatymo tarybą arba ko
mitetą. Tarybon ineina 116 

PIJOKAI DOMĖS! SMUKLI
NINKAI ORGANIZUOJĄS!... 

Kaune įsikūrė Lietuvos res-
toratorių ir įmonių, prekiau
jančių svaigstaniaisiais gėri-

Jmais sąjunga. Kokius tikrai 
tikslus turi toji sąjunga nete
ko patirti. Tuo tarpu skel
biasi, kad turį. parūpinusi vi
siems smuklininkams profcuo-
tų stiklų ir stiklelių alui ir 
degtinei gerti ir kad rūpinasi 
sąjungos skyrių steigimu vi
soje Lietuvoje. ( 

Matoma, visos Lietuvos 

APIPLĖŠĖ LOMBARDIN? 
KRAUTUVĘ. 

Keturi plėšikai vakar rytą 
užpuolė lombardinę krautuvę 
3130 So. State gat. Sakoma, 
paėmę apie 75,000 dol. vertės 
visokių brangių daiktų. 

ORAS. 

CHICAGO. — šiandie ap
siniaukę, nepastovus oras; ma 
ža atmaina temperatūroje. 

narių. Bus nustatyta visa!smuklininkai stengsis susijun-
tvarka vesti anglekasių strei->gti į vieną galingą žmonių 

kaminui. t k u i svaiginimo organizaciją. 

P I N I G Ų KURSAS. 

Svetimų šalių ^pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 dol. 
kovo 20 d. buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.36 
Prancijos 100 frankų 9.01 
Italijos 100 lirų 5.12 
Vokietijos 100 markių .34 
Lietuvos 100 auksinų .34 
Lenkų 100 markių .02 
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New Yorke grand jury ap
kaltino ir padavė teisman: A-
taeriean Window Glass ben
drovę iš Pittsburgo, Johnson 
Brokers bendrovę iš Pennsyl-
vania ir šimtą kitų savininkų 
dirbtuvių, kuriose gaminami 
stiklai langams. Taipat pa
duota teisman tų dirbtuvių 
darbininkų unijos trys viršai-
ciai. 

Prisiekusieji teisėjai po ilgų 
tardymų patyrė, kad tos ben
drovės ir atskiri' asmenys yra 
padarę sąmokslą: kiek galima 
sumažinti stiklo produkciją. 
Bei mažos kiekybės pagami
namo stiklo imti kuoaukščiau-
sias stiklui kainas ir kuodau-
giausia išnaudoti visuomenę 
Pelno dalis turėjo tekti unijos 
viršaičiams. 

Padarius sąmokslą, stiklo 
gaminimas sumažėjo iki treč 
dalio. Unijos viršaičiai dar
bininkams sumažino darbą, 
taigi ir uždarbius. J ie aiškino 
darbininkams, kad visur sti
klo mažai reikalaujama. Dėlto 
i r darbas susiaurėjo. Darbi
ninkai savo unijos viršaičiais 
pasitikėjo, gi tuotarpu viršai
čiai ilgai skriaudė darbinin
kus. 

Štai ir unijos! I r jei stiklo 
produkcijoje susektas toks 
biaurus kriminalis sąmokslas, 
tai delko tokio sąmokslo nega
lėtų būti kitose pramonės ša
kose? 

Prisiekusių teisėjų apkaltin
tos bendrovės ir atskiri as
mens šaukiami teisman. Bet ar 
juos palies tinkama bausmė, 
tai reikia labai abejoti. 

Čia visur visoki darbininkų 
ir visuomenės išnaudotojai 
šaukiami teisman. Bet retai 
juog paliečia teisybės ranka. 

EKONOMINIS KRIZIS 
EUROPOJE. 

netolimas ir busią vienas ar
šiausių, kokio Europa dar nie-
kuomet neturėjusi. 

Freeman tvirtina, kad Eu
ropai negalima grąžinti eko
nominės tvarkos be Vokietijos 
karo kontribucijos sumodifi-
kavimo. Karo kontribucija tu
ri but atatinkama Vokietijos 
priemonei. Bet Prancija įsi
karščiavusi, nesutinka su pa
taisomis. Dėlto Europos atsta
tymas nebegalimas. 

" Visoks įsikarščiavimas ii 
neapykanta turi išnykti joirm 
visako' ' , sako Freeman. De
ja, šiandie tuo žvilgsniu Pran
cija nesukalbama. Daugelis 
gali suprasti Prancija ir jai 
simpatizuoti. Bet daugelis tai
pat gali pasakyti, kad šiandie 
ji nesveika. Prancija, sakosi, 
reikalaujanti iš Vokietijos tik 
teisybės. Bet visas pasaulis 
mato, kad Vokietija neturi 
priemonių prisitaikinti prie 
tos reikalaujamos teisybės. 
Tokia tad teisybė reiškia ne
teisybę. 

Sakoma Pranei jai : "Mes ne
privalome manyti, kiek Vokie
tija turi atlyginti, bet kiek ji 
išgali atmokėti. , , 

"Pranci ja tų teisingų žo
džių neklauso. J i , atsiminusi 
savo nuostuolius karštai šau
kia: "Teapmokie mums!" 

"Dėlto ir Suv. Valstijos at
sisako maišytis į ekonominius 
Europos reikalus. Protingi 
žmonės negali bendrai darbuo
tis su karštuoliais. Mokslas ne
gali nieko gelbėti ten, kur ap
svaigęs protas siaučia. 

"Pranci ja bijo kito karo su 
Vokietija. Bet Vokietijos gy
ventojams užtenka karo. Jų vi 
;$os mintys ir visa energija 
nukreipta į pramonės ir pre
kybos atgaivinimą. Tie visi, 
kurie pakėlė karą, jau par
blokšti ir nepramatoma, kad 
jie kuomet-nors atgautų val
džią". 

Finansinis ekspertas sako, ir dirba 
kad turime laukti baisaus kri-
zio Europoje. Nes ne vien Vo
kietija vis daugiau poperinių 

STIPRĖJAME, BET 
-

—— 

Nelaimė Lietuvai iš tų jos 
vaikų, (kurie per juodus aki
nius į viską žiuri, kurie Lie
tuvos gyvenime neįstengia į-
•žiūrėti nie&o džiuginančio, su
raminančio. Viskas jiems at
rodo baisu, tamsu, žiauru. Len
kai mūsų šmeižiamui išleidžia 
milijardus savo markių. Kaip 
gi jie džiaugiasi, matydami 
kad tiek daug silpna — dvasių 
Lietuvos piliečių už dyką eina 
jiems į pagelbą. 

Bet klysta mūsų pesimistai, 
juodus stiklus pamylusieji; 
klysta ir lenkai, manydami 
šmeižtais ir prasimanymais at-
siekti savo tikslo. 

Lietuva nežūsta 
Priešingai, j i nuolat eina stip
ryn. Pergyveno ji daug dides
nių ir sunkesnių vargų. Prie
šai buvo beveik jau už gerklės 

ir nežus. 

naujo ministerių pirmininko 
deklaracijos paaiški, kaip rim
tai manoma griebtis darbo, 
kad Lietuvą iš vargų atsta
čius. 

3) 4-ių metų laisvės su
kaktuvės aiškiausiai parodė, 
kaip toli jau Lietuvos vals
tybės nužengta pirmyn; Val
džios aparatas galutinai už
vestas ir sustiprėjęs, savival
dybės miestų, apskričių 7 i r 
valsčių jau įėjo į savo vagą ir 
įsigali, mokyklų ir moksleivių 
skaičius beveik triskart padi
dėjęs negu buvo prieš karą, 
prekyba ir pramonė dideliais 
žingsniais eina pirmyn. Ūkiai 
tvarkosi ir stiprėjo. Baigiama 
prieiti savo valiutos. Su lat
viais ir Estais sudaryti labai 
artimi santykiai. Pradedama 
tartis i r su suomiais. Šiais me-

riksmai negelbėtų. I r kas mus 
išgirstų I 

Tik dėlto lenkų neleidžiama 
Kaunan, kad bijoma jog tas 
neišeis sveikaton nei lenkams 

benutveria smaugti; rusai, vo-įtais rimtai ruošiamasi padary 
kiečiai, savi judos-parsidavė-
liai liuosai šeimyninkavo Lie
tuvoje. Šiandien tie priešai ne- Norvegija; Danija. 
bebaisųs. Lietuvą valdo savoji 
stipri valdžia, žmonių demo-

ti įvairių sutarčių su skandi
navų valstybėmis: Švedija, 

•r. Kada taip Lietuva sustiprės 
viduje ir tarptautinėje padė-

kratiškai pastatyta. Tiesa, nau ty^e _ Vilniaus ir Klaipėdos 
jas ir didelis pavojus - lenkai prijungimo klausimas išsiris 
atsirado Lietuvos Rytuose — g ^ m i . Bus tai t ik artimiau-

tik bet ir tą nugalėsime, ji 
stiprios dvasios busime. 

Lietuvos vidujis tvarkyma
sis ir stiprėjimas — tai nouž-
ginčijamasai faktas. 

1) 1922 m. 15 d. vasario 
St. Seimas galutinai priėmė 
Žemės Reformos įstatymą. PeT 
amžius mūsų broliai dirbo 
svetimiems ant lietuviškos že
melės. Didžiausia skriauda 
kruvinai žeidė lietuvių širdis. 
Mūsų žemės turtai ėjo sveti
miems. Nors sykį jau atėjo ga
las toms skriaudoms ir netei

sios ateities klausimai. Anų 
sričių lietuviai negi nurims, 
pakol nesusijungs su Lietuva. 
J ų ir širdis, ir protas, ir vi
sokie išrokavimai verste vers 
artinties prie mūsų. Nebus tos 
pajėgos, kuri tą eigą galėti] 
sulaikyti. 

Mūsų ateitis beabėjo šviesi. 
Tik nevalia mums nurimti; 
privalome atsiminti, kad dar 
daug vargo reikės pakelti, 
daug kliūčių reikė s pergalėti. 
Iš Lenkijos pas mus veržiasi 
legijonai, ponų Hgos ir chole-

sybėms. Lietuvos piliečiai, iš- j ra. Lenkai dar vis tebesitiki 
tikimi' jos vaikai patys valdys I sugriauti mūsų laisvę ir visą 

Iš Londono Amerikon par-
vyksta Charles D. Freeman, pinigų dirbdina ir leidžia apy-
finansinis ekspertas. J is stu
dijavo Europoje finansinę pa
dėtį. I r sako, kad Anglijos ir 
Amerikos pramonininkai turi 

varton, tą pat daro ir Pranci
ja. 

Tečiaus krizio laiku Europa 
veikiai atgaus sveika protą, j to įvykio. Nesusitariant parti 

bot pasiruošę Europos ekono- | Tuomet, gal, ir Suv. Valstijos joms del koalicijos susidarė 
minį krizį sutikti. Tas krizis pasiskubins jai pagelbėti. naujas darbo kabinėtas. R 

- jau nebe sveti
miems, bet sau — Lietuvos 
žemę. 

2) Svarbios priežastys buvo 
iššaukusios Lietuvos Valdžio
je križį. Senasis Ministerių 
kabinetas pasitraukė. Bet ka 
gi! Veltui lenkai džiaugėsi del 

Lietuvą užvaldyti. J i butų tai 
nesykį jau mėginusi daryti, 
jeigu jos priebeliai nebūtų nuo 
to jų sulaikę. Sulaikė ne dėlto, 
kad mūsų gailėtų, bet dėlto, 
kad nežino, ką daryti, nežino, 
kiek pas mu s dvasios stipry
bės; jeigu jie įgytų įsitikini
mo, kad mes esame silpni, tai 
netruktų Lietuvę, užlieti le"nkų 
legijonai. Nieko tada mūsų 

, : • • • • ! u ' • • • • — • 

nei Europos ramybei, nes mes dmavijo s Draugija. 
kartą laisvę atgavę jau nesi-
duosim svetimiems valdyti. 

,Lenkai dabar dvejopu keliu 
eina; iš vienos pusės jie vis 
dar tebešmeižia mus pasaulio 
spaudoje ir politikų kabine
tuose, iš antros pusės jie klai
dingomis žiniomis stengiasi 
pačius lietuvius užmigdyti. 
Pasklysia dažnai žinių, kad ar 
tai rusai ruošiasi mums pagel
bą, ar tai anglai draudžia len
kams Vilnių prijungti. Tokio
mis žiniomis neatsidėkime, 
teneužmigdo jos mūsų bud
rumo. Bukime tik patys stip
rus, susiklausą, remkime visi 
kuo išgalime savo valstybę, 
bukime visada pasiruošę ant 
visko, o tik tada ramiai ir drą
siai galėsime žiūrėti į savo at
eitį. 

Baltie Society), kuri čia veik
i ų labui naujų Pabalti jos Vai* 
stybių ta ip kaip veikia JapO-
nijos naudai Japonų Draugija 
ir Skandinavų naudai — Skan 

Mūsų stiprybė, ir viltis, ir 
ateitis — ne iš kitur ir ne i š ; 

Paprašius Gerbiamam Vol
demarui Carneckui, Lietuvos 
Atstovui Washingtone, šiuo 
turiu malonumą pakviesti 
Tamstą prisidėti prie grupės 
asmenų, tuo dalyku užintere-
suotų, kurie susirinks Metro
politan kliube 5-th Ave. and 
60-th S t pėtnyčios vakare 7:30 
vai. kovo 31 d. 

Tikimės jus dalyvausiant ir 
[savo patarimus duosiant, nes 
labai yra svarbu toms nau-
ijoms demokratinėms tautoms, 
kad mūsų demokratinėje šaly
je butų organizuota grupė jų 
prietelių, per kuriuos Ameri
ka galėtų sužinoti apie tų tau
tų ieškinius ir aspiracijas, kad 
tokiu bųdu įgijus toms tau
toms šios šalies pasitikėjimą. 
Yra prirodyta kad mažųjų 
tautų ramybė būtinai reika
linga norint turėti ramybę tar 
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PRENUMERATOS KAUTA: 

Metams * e o ° 
Pusei M * * WM 
Prenumeratos mokaai iakalao. la i 

kas skaitosi nuo užsiraiymo dienos 
ae nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti .adresą, visada reikia prisiųsti 
Ir seinas adresas. Pinigai geriausia 
siųsti isperkant krasoje ar exprese 
"Money Order" arba Jdedant pini
gus į registruota laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. 00. 
2334 So. Oakley Ave., Chicago. 
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ladelphia, Pa. 

Estomijos vardu 
Hon. Walter Chandler, Wa-

shington, D. C. • « 
Dr. John H. Finley, New 

York Times, New York City. 
Mr. Peter Sfc>eek, Congres-

sional Library, Washinę£on, 
D. S. 

Rev. C. Klemmer, Bogo
ta, N. J . 

l i e t . Informacijų Biuras. 

kitų malonės, o tik mumyse 
pačiuose ir iš pačių mūsų. 

LIETUVOS PRIETELIŲ 
BEIEŠKANT. 

*pe didžiųjų tautų. 
Aš tikrai lauksiu Tamstos 

prielankaus atsiliepimo į šį 
pakvietimą ir pagelbos susi
organizuoti atstovams, Lietu
vių, Latvių ir Estų Tautų — 

Lietuvos Atstovybei suma
nymą, iškėlus būrelis Ameriko
nų, siekdami simpatijos savo 
tautiečių jaunoms Pabaltijos 
respublikoms: Lietuvai, Latvi
jai ir Estonijai, ketina sukur
ti tuo tikslu tam tikrą orga
nizacija Iniciatyvos griebėsi 
jau daugelio lietuvių girdėtas 
p. Robert J . Caldwell, pirmi
ninkas Amerikoni} Vidaus Eu
ropos Sąjungos (The Ameri
can Mid European Associa-
tion), žinomas, kaipo žymus 
pramoninkas ir tarpininkas 
tarp Amerikos turčių, ieškan
čių patogios dirvos savo kapi
talams ir tarp šalių, kurios 
tų kapitalų iešlko. 

Visas reikalas geriau paaiš
kės iš p. €aldwell 'o laiško, ku
ris buvo išsiųstas visiems nau
jos organizacijos steigėjams. 

Štai tojo laiško turinys: 
' "Gerb.... Yra sumanyta įs

teigti šiamte krašte Amerikos 

L A I Š K A S . 

» 

. 
Du Bois, Pa. 

3-14-22. 
Gerb. * J Draugo' p Redakcija: 

Vaizdas — ' ' Su šiuo Ženklu 
drauge su mūsų tautos repre-j pergalėsi" yra parašytas mo-
zentantais, kurie bus tai idė 
jai palankus. 

Jūsų ištikimas, 
(pasirašyta) R. J . CaldVell. 
Pakvietimai buvo išsiunti

nėti šienis asmenims: 
• 

Lietuvos vardu. 
Mr. Hamilton Holt, New 

York, N. Y. 
Prof. H. H. Bender, Princ-

ton University. 
Dr. Samuel McLindsay, New 

Yonk City. 
-

Rev. E. M. Stires, New 
York City. 

Dr. J . J . Bielskis, New 
York City. 

Mr. P . K. Villmont, New 
York City. 

teries, ne vyro. J į parašė mo
teris po slapyvarde "Vystant i 
Šakelė". J i s tapo atspausdin
tas mėnrašty "Meilėje". Už
tat "Viešn ia" aprašydama a-
pie jį " D r a u g o " No. 60 netik
sliai jį priskaito J . V. Kovui. 
Tas veikalėlis yra labai gra
žus, ir atsakančiai atloštas 
(kaip buvo Šv. Kazimiero Vie
nuolyne) padaro didelio įs
pūdžio. 

Su pagarba 
j f 

Red. pastaba. "Vystant i Ša
kelė" iš Philadelphijos yra 
taipat uoli bendradarbė dien
raščio "Draugas" . 

t 

j 

NAUJA KNYGELĖ. 
Latvijos vardu. 

Senator Wm. H. Kmg, Wa 
shington, D. C. 

Mr. H. W. Taft, New York 
City. 

Dr. John Eiman, Philade*l- "Draugo" Knygynas. 
pllia, Pa. 2334 « « Cia.lcls>vr A M 

-Baltijos Draugijų (American- Dr. Christopher Roos, Phi-

Ką tik iš spaudos išėjo 
" I Š VERGIJOS Į LAISVĘ". 
Labai gražus pasiskaitymai'. 

, Kaina 5c. 

2334 So. Oakley Ave. 
Chicago, BĮ. 

VASARIO 16-TA DIENA. 

(Keletas įspūdžių, ir pastabų). 

Ji išaušo pilka, apsiniaukusi, niekuomi 
nepasižyminti. Šalčio tik 1 laipsnis, bet 
pagela kimba į pirštus. Patenkinti kad ne 
šalčiau, piliečiai imasi dabinti miestą. 
Rotužė ir kiti namai pasipuošia dailias-
palvėmis mūsų vėliavomis. Valdžios įstai
gos, dirbtuvės uždarytos. Laisvi nuo uar-
bo žmonės gali eiti bažnyčion Dievui už 
Lietuvos nepriklausomybę tarti ačįu. 

Bazilikoje. 

Pusę dešimtos erdvi mūsų bazilika pil
nintelė moksleivių^ kursistų, valdininkų, 
tarmdčių, darbininkų ir kitų profesijų pi
liečių. Presbiterijoj, garbės krasėse sėdi 
prezidentas, ministeriai, Seimo nariai, sve
timų valstybių ir Mažosios Lietuvos at
stovai. Mišias skaito J . E. Žemaičių vys
kupas, prie vargonų gieda operos daini
ninkai. Kas jų nebuvo girdėjęs teatre, ga-

C-Ujo dabar įvertinti ją talentą. Solistų 
r 'balsai tvirti, malonus; solistei truko švel

numo ir. energijos. Balsas skambėjo apy-

kiečiai, be dvasios, kaip gramofono. Bet 
tai, rasit, skonio dalykas, kurį kiekvienas 
įvertina savotiškai, Mano išmanymu — 
įvairus solo, net ir geriausių dainininkų, 
bažnyčiai netinka, nes jų balsai skyrium 
neįstengdami viso bažnyčios ruimo pri
pildyti, pusėtinai nyksta, o antra, jei jau 
operos solistai nori' bažnyčioje pasirodyti, 
tai tepagieda bent ką, nauja, pav. kokią 
lietuvišką šv. giesmę (Sasnausko "Maldą 
Marijai už tėvynę", T. Kelpšo "Marija^ 
Marija", ar kitką) tik ne seną šimtą kar
tų girdėtą "Ave Maria". Bet geriausia 
butų, kad 16 vasario iškilmėje dalyvautų 
ne 2 — 3 dainininkai, bet visa opera su 
savo choru, tuomet, rasit, ir butų ko pa
klausyti. 

Po mišių pamokslą sakė prof. Česnys.... 
Po bažnytinių iškilmių ėjo civilės.... 

paveikslai, žadiną kilties, kad Lietuvos 
valstybė ne nulis, bet rimta jėga, nei kiek 
neketinanti godiems priešams duotis pa-

- * * • r 

Ir nuo lenkų. 
• 

Visos organizacijos ėjo prie Karo Mu-
zejaus, kur turėjo įvykti "laisvės va rpo" 
pašventimas. Jame man neteko būti, bet 
užtat turėjau progos gėrėtis grįžtančia iš 
parodos mūsų narsiąja kariuomene. Jos 
eisena tęsės irgi ištisą valandą. Ėjo ir ėjo 
vieni po ki tų įvairių kareivijos dalių du
riai, dailiai apsivilkę, naujais geltonais 
batais, pėsti, raiti, įvairiomis'* vėliavomis 
ir vėliavėlėmis nešini, įvairiais ginklais 
apsiginklavę. Čia jau kiloki krutamieji 

vergti. 

Man minioje bestovint teko išgirsti pui
kus, tikrai sujaudinąs pašnekesys. Tai kaU 
bėjo jauniausis Lietuvos pilietis, kelių 
metų berniukas. Tėvo, augaloto vyro, kad 
geriau matytų eiseną, stipriose rankose 
laikomas, jis čiauškėjo sau garsiai1, lyg 
paukštelis reikšdamas tėvui savo pasta
bas: 

— Tėte, ir vėl kareiviai... I r ten nauji 
kareiviai!... Kaip jų̂  daug! I r su šautu-
vais, ir su " s t i ka i s " ir du peiliais. Tėte» 
tur but jie apgins mus ir nuo bolševikų 
ir nuo vokiečių!.. Tėte, aure ir raiti karei
viai — joja ir joja — ir galo nesimato. 
I r vis su šautuvais ir su "pikomis".. . Tė
te, juk daug reikia kareivių kad mus ap
gintų ir nuo bolševikų ir nuo vokiečių... 

Publika girdėdama tą naivų vaiko Čiul
besį nežinojo kuo labiau gėrėtis, ar einan
čia ir jojančia mūsų kariuomene, ar tuo 
jauniausiu Lietuvos piliečiu, taip drąsiai 
ir viešai Nereiškiančiu nepriklausomybės 
idėją ir gyvą reikalą ją ginti ir "nuo bol
ševikų ir nuo vokiečių". Mielas vaikuti! 
ačiū tau* už pastabas. Gaila kad nepridė-
jai dar vieno žodžio: " i r nuo lenkų". 

Seime. 

Antrą valandą iškilmingas Seimo posė
dis. Einąs prezidento pareigas A. Stul
ginskis skaito savo pranešimą apie svar
biausius valstybės kurinio darbus, nuveik
tus pastarais ketveriais metais. Mini val
stybės pripažinusias mus de jure. Tų vals
tybių (Latvių, Estų, Danų, Uolandų...) re
prezentantams, buvusiems Seime, mušu 
Seimo atstovai daro karštų ovacijų ir pa
gerbia juos atsistodami visi, be partijų 
skirtumo. Pranešimas atrodė rimtas... 

Universitetas. 

Trečią valandą nauja nepaprasta iškil
mė: pirmojo lietuviškojo uni versi to atida
rymas... Visų ūpas buvo pakilus, pilnas 
optimizmo. Nauja įstaiga be abejo apgalės 
kliūtis ir susilauks pasisekimo, jei tik at
mins, kad mokslo tiesos yra pastovios, 
amžinos. Gamtos ir proto dėsnių nesikei-
čianiybe remia s vįsas mokslo rūmas. Mok
sle nėr vietos demagogijai ir siaurapro-
tystei. Tik tuomet moksle teprieinama 
naujos idėjos, tariami nauji žodžiai, kuo
met mokslas karštai mylima, gerbiama, 
kuomet elgiamas su juo kaip su savo 
sužadėtine, o ne kaip su verge. Mokslo 
laisvė, apie kurią daug kai oėta, nėra mok
slas nei priemonė, bet 0 k viena jo plėto
jimas sąlyga. Mokslas, kaipo toks, savo 

tikromis tiesomis nuolat mūsų laisvę 
siaurina. Nes jei 2—2=4, tai jau aš nebe
turiu laisvės sakyti, kad 3 ar 5. Galop 
mokslas turi ne vien savo teisių, kurių 
viena yra tyrinėjimo laisvė, bet ir savo 
pareigų — buri tyrinėjant objektingam, 
sąžiningam, atsargiam savo»išvadose ir 
apibendrinimuose ir t. t. Gaila, kad to nei 
vienas kalbėtojas aiškiai nepabrėžė. 

Iliuminacija. 

Universito iškilmės pasibaigė temstant. 
Vakare Valdžios įstaigos, Laisvės Ąfėja 
nušvinta puikia iliuminacija. Ypač dailiai 
atrodė Rotužės ir Karo muziejaus bokštai, 
Paštas, Ūkio Bankas ir k. Fejerverkai šį
met blogiau pavyko neg pernai. Sprogsta
mos rakietos iškilusios į debesius, nyko be 
efekto, žiūrovų nematomos. Galop fejier-
verkų maž kas ir težiūrėjo, nes visas mies
tas buvo supludęs vienon Laisvės Alėjon. 
J i buvo pilnintelė žmonių. Elektrinės lam-
pos kiniškuose popieriniuose skrituliuose, 
<kugiausia patiko vaikams savo įvairumu. 
Lenkiškai kalbantiems piliečiams ta iškil
mė davė progos pareikšti kai-kurių kri
tiškų pastabų. Kažkokios dvi ponios sto. 
vedamos prie papuošto vyčiu lango tarė 
ironiškai: "Tož to jak na Bože Cialo". 
Bet šiaip jau publikos ūpas buvo geras ir 
incidentų neteko girdėįi. 

(Bus daugiau) 

I 

/ 



, 

Antradienis, Kovo 21, 1922 

v 

A DRAUGAS 3 

KM 

• 

> 

v \ 

-

r 

Office TeL Blvd. 7820 £ 

D . N. T. STRIKOL'IS 
ęi Lietuvis 
• GYDYTOJAS LR C H I R U R G A S 
j Perkėlė savo ofisą ) 
§ 4401 SOUTH A S H L A N D A VE. ^ 
JjVAL.: 10:30 iki 12; 3:30 iki 5 lrio 

S 1:30 Iki 8:30 Ned. 10:30 iki 19. g 
Nam. : 2914 W. 43 St. £ 

Tel. Lafayette 263 $• 
iiravo^vnroTys*! • vara- r r * 

GLASER 
2iUUHMHIUH4IIIIHU»UilIlUiUIUlllllll\t I I»3HMa»*s^>^^ 

Į D M . K JUTKAUSKASf 
j GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 South Wes*ern Avenue 
Telefonas Lafayette 4144 

5 Valandos; 9-11 rytais, 1-2 p o S 
Epietų ir 7-8 vakarais . N e d ė l d i e - S 
S n i a i s tiktai po pietų 2 Iki 5 v a l . S 
SfiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiS 

Praktikuoja 20 saetai 
Ofisas 314» So. Morgan St., 

įKcrtė S2-nd St., Chicago. III 
S P E C I J A U S T A S 

n i š k ų , Vyriškų tar chroniškų 

Ofiso Valandos: N u o 10 r y t o S 
J;lki 3 po pietų, nuo 5 iki 7 v a k . # 

edėl iomis nuo 10 iki 2 po pietų.& 
Telefonas Yards 487 

;â »*̂  ww*wifwiFw^»^^'ifip»«S^ww'A'-lr'»rTl J| 

• » • W » » i l« i • T • ••Kll»Wtt 

ME1 
LABDARIŲ IŠKILMĖ. 

:->*—~g » » » a > w i • «»»•< 

TeL Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelas 
L I E T D VIS DENTISTAS 

4712 SO. ASHLAND A V E N U E 
ARTI 4 7-tos Gatvės. 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak, 
JSeredomi* nuo 4 iki 9 vakare. 

DR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

46S1 So. Ashland Ave. 
Tel . Yards 994 

OFISO VAL.: 
8 iki 10 r. ryto. 1 iki t ir 7 iki 
19 T . 
•TeL Haktlmi < ir nedėl loj po pietų 
Į Oakland 1224 

Telef. Pu l lman 3634^ 

DR. P. ŠIMAITIS 
. N A P R A P A T B 
fGydau Be Vaistu ir Be Operacijos 

10901 South Michigan Ave. v 

ROSELAND-CHIC AGO, ILL. % 

— :\ 

DR. S. NA1KELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas ir vyvenimo vieta: 

I S252 South Halsted Street 
[Ant viršaus Univer. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 
[2—4 po pietų; nuo 7—9 vak. 

Nedėl iomis nuo 1 0 — t 
Telefonaą Yards 2544 

Telefonas Von Buren 294 
Res . 1189 Independence Blvd. 

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

Vaikų ir visų chroniškų l igų. 

V A L A N D O S : 10—11 ryto 2—S po 
pietų, 7—8 vak. Nedėl iomis 1 0 — 1 2 d . 

Ofisas S354 So. Halsted Str., Chlcago 
Telefonas Drover 9093 

• — . j — —• i i , , -rs ,,. ."-••• r. J a—L_! 

DR. CHARLES SEGAL 
$ Perkėlė savo ofi>ą po n u m e r i u ^ 

4729 SO. ASHLAND A V E N U E S 

SPECIJALISTAS i 
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų \ 

i^/al.: ryte nuo 10—12; nuo 2 — 5 £ 
\'H> pietų; nuo 7—8:39 v a k a r e , \ 
>MedėMomis: 10 iki 1. X 
| Telefonas Drcze l 2 8 8 0 ^ 

DR. R. C. CUPLER 
CHIRURGAS 

JKamp. Oakley Ave. ir 24 Gatvė* 
Ofiso Valandos: N u o 2 iki 6 pojĮ 

pietų kasdien, Panedėl l j Ir Ketver
g e vakarais. 

Ofiso TeL: Canal 1713—241 
Res . Tol.: Midway 5312 

DR. M. STAPULI0N1S 
, N A P R A P A T H 
[GYDAU B E GYDUOLIŲ I R B E 

O P E R A C I J Ų 
Ofisų Valandos: 

3347 Emerald Avenue 
9 Iki 11 ryte Ir 9 lkl 10 vakare 

Telefonas Boulevard 9397 
7S1 W . 18-th Gatvė 

N u o f Iki 8 vaKare. 

4i2Bia-wnuiBHMiaHai2«a^ 

I V. W. RUTKAUSKAS | 
j ADVOKATAS 
g Ofisas DidmiostyJ: 

29 South La Baile Street 
Kambaris S24 

Telefonas Central 5390 

įj Vakarais, 812 W . SSid l t . B 

M -Telefonas: 

!<*•*•• su <a«aa 

12 W . SSid l t . | 
Yards 46S1 

i ANTANAS A. 0 U S 
(OLSZETVSEI, J R . ) 

I ADVOKATAS 
* Veda bllas visuose te ismuose 
Z Miesto Ofisas: 
'41 S. Dearborn S t , Room 1040 

Telefonas: Central 1774 

Dr. M* Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOI8 
Telefoną* Yards 5032 

[valandos: — t lkl 11 i i ryto: 
'6 po pietų Iki 8 vak. Nedėllo-Į 

vai. vakare.[ 

DR. A. L. YUŠKA 
1900 8. Halsted Str., 

TeL Ganai 2118 
Valandos: l t ryto lkl 8 vakare. 

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

Tel. Prospect 3408. 

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

*eee.4]i4je%e^*,.e€J4i.eeee4j4>ee; 

M • » » • • • • » • • • • • » • • • • ! • » • • • » • } { 

j J. P,.WA1TCHES j J. P. WA1TCHES 
Lavvycr 

LIETUVIS ADVOKATAS 
JDlen.: R. 511-127 N. Dearborn St 
( Tel. Dearborn 9098 

Vakarais: 10736 S. Wabash Ave. 
ilo-ilaiKl Tel . Pul lman 9377 

8 
j Tai. Ganai 267, Vak. Canal 2118 Į 

DR. P. I . ZALATORIS | 
Lietuvis Gydytojai Lr 

Chirurgą* 
1821 South Hals ted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryte: 1 lklt Į 
po pietų: t lkl 9 vakare j 

2160JO 

TeL Randolpb 2898 

A A S L A K l S 
ADVOKATAS 

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

19 South La Salle Street 
Room 1303 

Valandos: 9 ryto lkl 5 po pietų 
. N a m ų Tel. Hyde Park 8298 

H»»»»»»»»»••••• - - ^ • » » » « < « ^ 
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Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktoriua, staty
tojas i r senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Chicago 

Arti 23 čio Plaee. 

KARALIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

S. Morgan Str. 
o, CHICAGO, ILL.J^ 
»rrro-o*o ' i r r ro^W*W5»^^ 

' • • ! ! • • " T 
(Lietuvis Gydytojas 

S. 

įDr. L E. M A K A R A S 
lr Chirurgas 
t r h i g w Ave. 

j Vai. 18—12 ryte: 2 — i po pietų. 
8:80—8:80 vai. vakare . 

S9M989JJS9J 10008 Perry Ave . 
Tel . P u l l m a n 842 lr Pull . 849 

5 | - 9 ^ ^ « * * « ) * - » 9 9 4 4 ^ ^ * 9 9 * ; 

^Telefonas Boulevard 4139 

A. Ni 
Graborius 

Patarnauju lai
dotuvėse, ves
tuvėse, krik*-! 
tynose ir kltuo-] 
•e reikaluose] 
Kainos prieina-J 
mes. 

$^07 Auburn Ave. Chicago. 

-•IltllIMlItllIlIltilUlllllillIllllllIUIllilIlI 
S S. D. UCHAWICZ 

LIETUVIS GRABORIUS 
Patarnauja laidotuvėse kuopi 

Egiausia. Reikale meldžiu atsiSau-
Skti , o mano darbu busite užga 
Enėdlntl . s 
3 2 3 1 4 W. 2Srd PL Chica«o, DLSJ 

Telefonas Canal 2199 
nHUirniHuminiHHiiiniimiiimimumit* 

Cicero, HL — Nenuilstantįeji 
Cicerieclai turėjo 14 kovo iš
kilmes mažas bet svarbias. 
Labdaringosios Sąjungos gar
bės nariams buvo įteikti gar
bės diplomai. 14 asmenų "(Ji-
ceros parapijoje atsirado, ku
rie suaukojo po 100 dol., jų 
tarpe yra ir tokių, kurie davė 
po 300.00 našlaičių ir pavar
gėlių reikalams. 

Kalbėjo kun. Bumšas. 
Jis pažymėjo, kad tokio 

darbštumo ir duosnumo, kaip 
Ciceriečių, mažne niekur ne
girdėjęs. Visi Amerikos lie
tuviai Kultūros Vajui sudėjo 
galingų auka. Ciceriečiai — 
'didžiausių. Neturėdamas kuom 
atsilyginti kun. Bumšas sakėsi 
užtat su mielu noru sutikęs 
dalyvauti šitoje iškilmėje ir 
paremti jau nebe Lietuvos rei
kalą bet pačių Amerikos lietu
vių. 

Nurodė tad gyvai', aiškiai, 
kaip svarbu yra įsigyti kuo-
greįeiausia našlaičių prieglau
dą. Šimtai ir tūkstančiai vai
kelių, arba iš bado miršta, ar
ba nedorėliais palieka. Geriau
siame atvėjy maža našlaičių 
dalelė išlieka gyva ir dora, bet 
Tautai pražūva. Taip maža 
mūsų, taip brangi Tautai 
kiekviena gyvybė. Ir vagia 
mūsų kūdikius našlaičius — 
badas, nedorybė, ir svetim
taučiai. 

Buvo toliaus gyvi paveiks
lai; mergytė, motinai mirus, 
duonos negaudama, visu stu-
mdinėjama, alpdama prašos, 
kad motina jų pas save atsi
imtų. 

Kun. Vaičiūnas pabrėždamas 
jautriai svarbų našlaičių šelpi
mo, pagerbdamas tuos, kurie 
pirmieji prisidėjo gausiomis 
aukomis, linkėjo, kad nebužil-
go garbės narių butų šimtai, 
ir kad kitą metą garbės narius 
sveikintų našlaičiai patįs savo 
namuose. 

Netikėtai visai tapo sumes
ta ir aukų. 

Garbės nariais įsirašė — 
gerb. kun. Pranas Vaitukaitis 
ir Juozefa Railienė pasižadė
dami įmokėti po $100. 

R Stulgienė įmokėjo $70.00. 
Kitokių aukų:'po $10.00 — 

Apol. Šukienė. 
' Po $5.00: — VI. Bukauskas, 
Barb. Šilkinienė, Mik. Danila. 

Po $2.00: JuL Povilaitė, 
Mar. Laurinaitienė, Jonas 
Paulauskis, Juoz. Zubavičius; 

Po $1.50: Zoz. Dovidauskie-
nė, p. Dovidonienė; 

Po $1.00: O. Šeinartienė, Ag. 
Danielienė, VI. Bacevičius, V. 
Volk, Ad. Maciejauskas, St. 
Adomienas,^ Kaz. Bukauskas 
Ant. Zajauskaitė (8 m.), p. 
Zokaitis, p. Šileikis, Ant. Ker-
džiunas, 0. Vaitiekaitienė, P. 
Zaulienė, J. Bieliunienė, M. 
Znbauskaitė, Mare. Petraitie-
nė, Žukauskienė, Petrošienė, 
Ed. Černiauskas (6 m.), p. 
Strelčiunienė, Vai. Sriubutė, 
Kl. Laurinaitis, Pr. Išganaitis, 
Černiauskienė, O. Monkienė, 0. 
Rašinskienė, Br. Veliokaitė. ; 

Su smulkesniomis aukomis 
iš viso to vakaro rezultatai pa
darys — $337.15c. 

Kokios gi išvados! 
Girdėtis, kad nebužilgo smar

kus bet trumpas bus labdarių 
vajus. 

Štai pirmas žybtelėjimas at
ūžiančio vajaus. Netyčiomis 
nenoromis Cicero padarė maž
ne pusketvirto šimto. 

EIĮ vyrai! Jeigu bus Labda
ringasis vajus, argi pasiduo-
sim. Negi visą amžių jie mums 
nosį šluostys! Juk ir jie ne 
be dugno. Šįmet štai sumanė 
3 aukštą statyti mo
kyklai. Pavargo. Ba-
bar yra proga Ciceriečius pa
vyti. Pavijusiems bus — va
lio, vargdieniams ir našlai
čiams bus džiaugsmo, o Bie-
vui garbė? 

Ne susirietę* * 

KUI/TUBOS VAJUS. 
\ 

- — r 

I 
Aplankiau Gary 26 vas., o 

dabar tik pasekmes teskelbiu. 
Viena pavargęs — ilsėjaus — 
tingėjau. Antrą buvo pažadų, 

J kurie dar buvo neišpildyti. 
Dabar didelis jau laikas paro
dyti pasauliui, kad Gary, ne
didelė parapijėlė, paliko užpa
kaly nie vienų už save didesnę. 

Man atsilankius į Gary su
aukojo Lietuvos Katalikų U-
niversitetui mažne $1,000.00. 

a. i • 

Aukojo: 
Gerb, kun. J. S. Marti- i 

šiunas $107.50 
Povilas Misiūnas 110.00 
Jonas Jagminas . . . . . . 105.00 
Jonas Lekerauskas . . . . 52.50 
Joanna ir Kazimieras 

Pažėrai 52.50 
Vincas Sabeokis 51.00 
S t a s y s K y b a r t a s 55.00 
Ona Brazauskienė 51.00 
Anice tas Šlapel is 50.00 
Kaz. Rimkus 50.00 
Ant Pažėra 50.00 
Ant. Zdankus * 50.00 
Marijona Steponaitė . . 20.00 
Ben. Stankus 11.00 

Po $10.00 aukojo: M. Šlapi
kas, Izid. Nienis, Domin. Mi
kalauskas, Kaziui. Sakalaus
kas, J. Mockaitis. 

$6.00 davė Kazim. Vareika. 
Po $5.00 aukojo: Jonas Ko-

lainis, Petr. Mališauskienė, 
Jurgis Petraitis, Ant. Petrai
tis, Liudv. Rodavičius, Al. 
Kazlauskas, Uršulė Jonušienė. 

Po $2.00 aukojo: Ant. Ga-
linauskas, Stan. Eidintas. 

Po $1.00 davė: J. Šverkšnys, 
Į Danilevičius, J. Novickas, P. 
Bružas, Kučinskas, L.Adomai 
tis, Aukštakalnis, Pukienė, Ei-
dimtienė, p. p. Kurpaliai * ir 
kiti. Aukojo bonais ir pinigais. 
Jau sudėjo $910.00. Ir dar ne
ša. Negaliu užtektinai stebė
tis, kaip paprasti mūsų lietu
viai nemokyti ir suvargę, 
mokslo svarbą supranta ir 
jam įsteigti mūsų tautoje sa
vo kruvinai uždirbtus pinigus 
aukoja. Mato Visagalis mūsų, 
kaip bitelių darbai ir stato
mai Tėvynei turės palaiminti! 

Širdingą jąčiu davusiems ir 
duosiantiems. 

- Kun. Br. Bumšas 
L. K. G. A. Amerikoje. 

Atpirkimo Pranešimas 
— r 

Savininkams Victory notų ir kitų dalykų. 

1. Kreipkitės atpirkimu 3 % % Victory notų: Visos 3 % seri
jas Suvienytų Valstijų Šiaurines Amerikos pakeičiamos auk
sinės notos 1922—923, kitaip 3 % % žinomas Victory notos, šiuo-
mi bus atperkamos birželio 15 d., 1922, sekas tuom laikinis at
pirkimas, ant kurių notų yra ir Treasury Departmento Cirku-
liorius No. 138, datuota balandžio 21, 1919, kuomet originale* 
notos buvo išleistos. Nuošimčiai už Victory notas 3 % % serijų 
išsibaigia minėto j dienoj, birželio 15, 1922. 

2. Laikas užsibaigia Victory notų pakeitimo privilegijų. Iš at
žvilgio, reikia kreiptis atpirkimui visų 3 % % Victory notų bir
želio 15 d., 1922 sekąs tuom laikinis minėtas Treasury Depart
mento Cirkulioris No. 138, tiesas pakeiiimo Victory notų, kaip 
ir serijų f Victory notas kitų serijų šiuom yra suspenduotos 
nuo vasario 9> 1922, iki birželio 15, 1922, abieji talpinasi, ir ant 
birželio 15, 1922 Victory notos aiškiai išsibaigs, kurios tmvo 
paliestos vasario 9, 1922 ir ant jo dienos, arba vėliau nebus pa
keičiamos. 

3. Smulkmeniškos informacijos visais atžvilgiais 3 % % Victo
ry notų atpirkimui suteikiamos Treasury Department Circulio-
riuj No. 297, datuotos vasario 9, 1922, kurias galima gauti pas 
Treasury ir Federal Reserve Bankuose. 

A. W. MELLON, 
Va*. 9, 1922. ' I Tartų Raštininkas. 

Šiandie Pinigų Kursas 
Siunčiant Lietuvon per mus: 
41 centai už 100 Auksinų 

T - a r b a — 

245 Auto. už viena Dolerį 
Pigesnis kursas siunčiant 

didesnes sumas. 
Pr is tatymas Užtikrintas 

Trumpame laike. 

Central Manufacturipg 
District Bank 

State Bank—Clearing House 
Bank. 

1112 West 35-th Street » 
Turtas $6.000,000.00 

w* 
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RALTIJOSAMERIKOC 
U LINIJA 9Broadvay. Ne^I&rk.NYU 

iSSSUi LIETU V V 
PER H A M B U R G > V M i i A Ą . 

A R B A L1EPO jq. 
VA4TUOKIT VISI P A R A N K I Ų I R 

TIESIŲ K E L R 
Lietuviai važiuojant į Pil iavą aplenkia 

Lenką juosta (karidoriu) 
Visa Trečia Klesa Padal inta \ Kambarius 

Ant 2-jų, 4-rių, 6-šių ir 8-nių Lovų 
LATVIA išplauks K o v o 22 d. 
POLONTA išplauks Balandžio 5 

Trečios Klasos Kainos I : 
HAMBURGĄ $103.50 — PELIAVA $106.50 

LIEPOJŲ $110.00. 
Pe le i laivakor. ir žinių, kreipk, prie savo agen. 

SR**- TeL Cicero 3656 
Ofiso TeL Cicero 48, 

DR. J. SHINGLMAN 
1325 So. 49 Court 

N. E . Cor. 49 Court lr I I Str.< 
ant viršaus vaistyničios. 

V A L E N T I N E DRESMAKJNG 
COLLEGE8 

2407 W. Madlson, 1850 N. WeUs.| 
6205 S. Halsted Streets 

# 1 3 7 Moki klos Suv. Valstijose. 
* i Moko Siuvimo, Patternų klr-! 
i įpimo, Designing bizniui ir na-
' |mama. Vietos duodama dykai, 
j [Diplomai. Mokslas lengvais at-j 
, įmok ėjimais. Klesos dienomis ir] 
("vakarais. Reikalaukit knygelės, i 
^TeL Seeley 1643 

SARA PATEK. pirm. 

' DR. A. E. MILLER o 
o 
o 
6 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 4654 So. Ashland Ave. 
Vai. 2—4 po pietų 7—9 vakare i© 
Res . Ofisas 1915 W. 47-th Str. * 
Vai. 11 iki 1 po pieL Ned. 12—2 

Ofisas Tel. Blvd. 2054 
Res. Tel. Sutarimai ir Nafetfniai *° 

šaukimai Lafayette 1106 
; * a a W 5 Y * * ^ S ? ^ Y 2 r o e ^ T 5 ^ y 
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P R A N E Š I M A S 

P l a č i a i paga r sė j ę s Fo tog ra f i s t a s , A . 
VOITKEVICIUS, Fundatorius Sv. Ka-o 
zimiem kapinių, varpo, pagryžo iš Lietu
vos ir savo name 636 West 18 Str. Chica
go, IU. atidarė PIKČERNĘ su naujausio 

_ 

išradimo prietaisomis. [į# 
Reikalui atsitikus, eikite prie savo seno bičiulio. 

tuvos Steigiamojo Seimo na
rio. Jis puikiai moka paten
kinti visus savo iškalbinga 
kalba. 

Sekanti aukojo laike prakal
bų. Kun. Čepanonis $10. Po $2. 
M.- Bardzilauskas. Po $1. J. 
Baliukas, J. Jurčukonis, J. 
Kelmeckis, J. Švetkauskas, M. 
Liuleckai'tė, O. iPLkutienė, M. 
Bukauskas, P. Švetkauska3, 
V. Radzevičius, A. Kisielius, 
A. Bardzilauskas, J. Danie
lius, S. Stankūnas, O. Baliu-
kienė, A. Poškevičienė. Smul
kiu, aukų $3.60. Viso suaukota 
$30.60. O. P. 

_ 
* KRISTAUS KANČIA 

| GYVENIMAS. 
mr 

ŠV. KAZIMIERO DR JOS 
NARIAMS. 

ŠV. KAZIMIERO DIENOS 
PAMINĖJIMAS. 

Hwneatead, Pa. — Diena 
buvo labai nepatogi, šalt į 
snigo ir lijo. Nestebėtina, kad 
ir žmonių taip mažai susirin
ko į surengtas prakalbas. Bet
gi kurie atsilankė nesigraudi-
no kaip išgirdo prakalbą 
gerb. svečk) M. Bagdono, Lie-

šv. Kazimiero Draugija 
Kaune, labai prašo visų savo 
narių Garbės, Tikrųjų ir Am
žinųjų, pranešti savo pasku
čiausius ir tikrus antrašus, 
*nes daug knygų ir laiškų su
grįžo Kaunan, neradę adre-
santų. Meldžiu rašyti tiesiai 
Kaunan: Iithuania, Kaupas, 
D. Vilniaus 34, Prelatui kun. 
A. Dambrauskui. Per manę ra
šant pastovus antrašas: Rev. 
V. Raščiukas, 324 Wnarton 
St., Philadelphia, ?a. 

Iš Detroito ką tik sugrįžo 
knygos: A. Sevieienė, 9249 
Cardoni Ave.; Juoz. Žilinskas, 
175 Camdten Ave. Iš Montreal, 
Canada, Juoz. Kalinauskas, 11 
Phibodieau sugrįžo* laiškas. 

Su pagarba 
Kun. P. Raščiukas, 

Krutamuose paveiksluose, 
lietuvių kalboje. 

Kovo 24, "VVaukegan, IU. 
Kovo 26, Sheboygan, Wis. 
Kovo 29 d., Dievo Apveiz-

dos par. svetainėj. 
Kovo 31 d., Springfield, 111. 
Balandžio 2, Brighton Parke 
Balandžio 10, Cicero, UI. 
Rodys Lietuvių Teatro Ben

drovė. 

f TeL Lafayette 4233 

PLUMB1NG ! 
Kaipo lietuvys, l ietuviams visa
dos patarnauju kogeriausia. 

M. YUŠKA 
3228 W. S»-th Street 
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PAIEŠKOJIMAS. 
Reikalingas vargoninkas. Del 

platesnių žinių kreipkitės į 
• 'DRAUGO'' OFISĄ 

2334 So. Oakley Ave. 

PARDAVIMUI. 
PARSIDUODA F A R M A 80 AKRŲ 

,70 akrų dirbamos 10 akrų ganiklos 
su upelių ir nedidelių mišku. Gera 
žemė, geri budinkai, jaunas sodnas 
geri gyvuliai ir visoe geros masinos, 
tarp lietuvių netoli nuo miesto prie 
žastis pardavimo norime pasidalyti. 
Mes Leonas Markuckis ir A. St*-
noslavas parduosim pigiai. Galima 
pirkti su viskuo ar tik žemę ar su 
pusė gyvulių. Kreipkitės prie 

Leo Marks 
ScottviUc, MJch. R. 2 B o z 10 

lefonas Yards 11S8 

STANLEY P 
MAŽEIKA 

GRABORIUS 
Ralsamuotojas 

Tūrių automo
bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinamos. 

3319 Auburn 
•M 

'Ave. Chicago.| 

KRUPAS 
Glessco suteikia palengvinimą nuo 

krupo 1 15 minutų be vėmimo! N e 
lauk kol smaugimas užeis vidury 
nakties , bet turėk visuomet Glessco 
po ranka. Per 35 metus , milijonai 
mot inų yra jį vartoję. Visi vaisti
ninkai jį pardavinėja po 59c. už bu
telį — bet kaip-gl gali mieniot i ver
te tokio daikto kuris gali išgelbėti 
tavo gyvastj? 

GEįSSŽb 
Fer Ceughs, CoWs and Croup 

ERIAI GARSINKITĖS 
" D R A U G E " 

P A R D U O D U A R B A IŠMAINAU 
farma ant miesto prapertės. Illinois 
valstijoj. Žemė kaip v is iems žino
ma, yra geriausia. Galima viską au
ginti, k a s patinka. 

80 akrų visa dirbama ir aptverta: 
puikus upelis bėga pro salį, gelžkelis 
eina per mano lauka, H mylios nuo 
puikaus Edgęwood miestel io, kuris 
turi apie 3,0©0 gyventojų, 7 kamba
rių stuba, barnės kiaulininkas, kupos 
ir tt. Visos masinos kokios tik reika
lingos ūkės darbui. Vežimas, bogės, 
4 geri arkliai, 6 karvės, 6 kiaulės, * 
žąsys ir 100 vištų; 600 bušeliu kornų 
lr kitų sėklų. Kaina |8 .000 . Atsi
šaukite prie savininko, F . Palasky, 
5046 So. Kolin Ave., City. TeL La
fayette 2928. 

PARDAVIMUI 
Parduodame Čeverykų-talsymo įsr 

taigą. Biznis gerai išdirbtas- Par
duodame pigiai. Pardavimo priežas
tis — išvažiuoju į Eropą. 
tis — išvažiuoju į Europa. 

Kreipkitės: ^ 
11204 Iiangley Ave., 
( P u l l m a n ) Illinois. 

Chicago, 

ANT PARDAVIMO patalai, šilto 
vandenio heater. Didelis kietų ang
lių pečius, kaip naujas. Ferankos, 
elektra plaunama mašina, floor la-
mpa. Atsišaukite: 
5628 Just ine SL, 2-aos lubos 

Telefonas Prospect 4389* 

ANT PARDAVIMO 
Tabokos Cigarų lr cigarėtų krau-j 

tuvė ir Soft Drinks Parlor, labai 
geroj vietoįj ant Brldgeporto. Parai-į 
duoda pigiai. Nepraleiskit geros} 
progos. Del platesnių Žinių kreipki-j 
tės į mano ofisą. 
Geo. Petkus , R e a l Estate , I^oan andt-
Insurance, 5402 So. — - — - - ' 

L ., . " . iff, "\,.iirmn ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

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

Halsted & 

» 
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Lietuvos Meno Kūrėju. Draugijos Atstovas 
Muzikos Konservatorijos Direktorius Kaune. 

KOMPOZITORIUS 
JUOZAS NAUJALIS 

MUZIKOS TĖVAS 
\ 

, \ 
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J TREČIADIENY, 
KOVO 22 1922 
LYGIA! 8:15 vai. vakare 

. Ka. Tik Atvykęs Iš Lietuvos 

MIŽINISKAME 
KONCERTE 

HUtiitiuiiiiiiimiiiiNiiiimiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiuiiiii 
Salė — Puikiausia ir didžiausia koncertų salė, kurioj 

rengiama Amerikos ir Europos žymiausių Artistų ir Cho
ristų koncertai. Šį salė yra pastatyta specialiai dideliems 
koncertams, turi milžiniškus vargonus ant kurių gros pats 
mūsų kompozitorius, vargonų virtuozas savo ir kitų kom
pozitorių veikalus kurių Chicagieciai dar nėra girdėję. Kas 
jas iigirs, to širdis plaks džiaugsmu ir supras ką tai reiš
kia boti tikrų lietuvių. 

CHORAI. — Keli šimtai rinktinių dainininkų pro
fesionalų — vyrų choras — vedamas p. J. Naujalio. 

SOLISTAI-iS. — Įžymiausios Chicagos pajėgos: O. 
Pocienė, M. Janušauskienė, L. Sabondenė, M. Rakauskaitė, 
Staniulytė, A. Pocius, Stogis. 

KONCERTO SIELA — p. J. Naujalis gros vargonais 
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i ORCHESTRA HALL 
. 

Mirhigan Ave„ Tarpe Adams ir Monroe Gatvių, 
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bi ilgiausią tautinės muzikos patriarka ir visus jo palydo
vus — jaunos kartos daininkus ir muzikus. 

Pagerbkime Lietuvos muzikos meno didvyrį, praži
lusį muzikos tonuose senelį skaitlingai atsilankydami, 
užimdami visas salės vietas. 

> 

» T t r m r 

savas ir klasinių autorių kompozicijas, skambins pianu įs
tabiausia pasauliniame muzikos konkurse premijuota savo 
kurinį ir kitų kompozitorių, veda chorus. 

KARTĄ Į ŠIMTĄ METŲ. — Toki koncertai retenybė. 
Tai pirmutinė ir gal paskutinė mums proga išgirsti gar-

* * 

m «j»~" 

TIKIETŲ GALIMA GAUTI: < 
"Draugo" ofise, 2334 So. Oakley Ave.; "Naujienų" 

ofise, 1739 So. Halsted Street; Metropolitan State Bank, 
2201 West' 22-nd Street; Universal State Bank, 3252 So. 
Halsted Street, Beethoveno konservatorijoje, 3259 So. Hal
sted Street; "Vyčio" Redakcijoje, 4736 So. Wood Street; 
Kun. Ig. Albavieiaus ofise, 717 West 18-th Street. Vilimas } 

& Yanchus, 4140 Archer Ave.; Lietuvių Rakandų Krau
tuvėj, 1930—32 So. Halsted St.; Pas visus vargoninkus bei 
ehonstus-es. 

Įgykime tikietus iš kalno, nes vargu beliks nors vie
nas atėjus į koncertą. 
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ADMINISTRACIJOS, SVARBUS PRANEŠIMAS. 

Rytoj Draugo Ofisas bus! Visi p. J. Naujalio koncer-
vakare tiktai iki 7 t 0 neišparduoti tikietai TURI 

dai. 
iiiiamimuiiiiiiiiiHiiniiiiiiiiiii 

1E REGISTSRACIJA. 

BUTI SUGRĄŽINTI ŠĮ VA
KARĄ į kun. Ig. Albavičiaus 
ofisą, 717 W. 18ta g-vė, nes 
seredoj reikia valdžiai užmo
kėti war tax už visus parduo-
tus tikietus. K. 

ATEIKITE! 

Šiandie Ghicagoje yra pi-
kaip vyrų, taip mote-

registraciįa. Kas nori at-
čiuose rinkimuose, ba-

džio 1 1 d . , balsuoti ski- Į p. J. Naujalio rengiamą 
kandidatus, tas privalo koncertą seredoje, kovo 22 d. 

būtinai registruotis. Orchestra Hali, 220 So. Mi-
uisiregistravę pi- chigan ave,, 8 vai. vakare. 

čiai galės balsuoti renkant Daug tikietų neišparduota. 
Galite gauti prie langelio. K. teise j us l ine l i o 5 d. 

Šiandie vienatinė proga 
piliečiams ir pilietėms užsire-
gtftmon. 

SUIMTAS PABČGĘS. 

w Pabėgęs iš Chicagos kalė-
jį-no su žmogžudžiu O'Connor 
Alenas (kalinys jau suimtas. 

yra James La Porte. 
'Jis išpažino, kad gatvėje 

siį O'Connor jis persiskyrė 
5£ kiekvienas kas sau bėgo 
Jfpr patinkama, 
g j i s pirmiausia važiavo 
*C9ark gatvekariu. 

.{•Paskui apiplėšė paskolos 
ifcįnką, 5713 So. Ashland*ave. 
Pelnęs tuo būdu pinigų jis 
'Keliavęs sau toliau. 

- i 

^Chicagoje pavogta 14 auto
mobilių paroje kovo 19—20d. 

iiiitiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
NORĖTA IŠ KALCJIMO 

PABĖGTI. 

Patirta, kad iš apskrities 
kalėjimo Chicagoje aną die
ną ir vėl keletas kalinių mė
gino pabėgti taip, kaiį> pabė
go kituomet žmogžudis O'Co-
nnor. 

Tečiaus tinkamu laiku suo
kalbis susektas ir suokalbinin
kams nebuvo laiko jį atlikti. 

APIPLĖŠTAS MĖSININ
KAS. 

Kaip tik mėsininkas Lezak 
vakar rytą atidarė savo krau
tuvę, 67 gat. ir Ghamplain 
ave., tuojaus inėjo krautuvėn 
du juodu plėšiku, atėmė nuo 
jo 550 dol. ir pabėgo. 

FEDERACIJOS APSKR. 

lJ\m 

PET. STALILIONIS 
mlr6 kovo 17 a, i »2a , 5 T « L 
po plotų, Pivsbytiriai i l igoni
nėje. 32 metų amžiaus Pa l iko 
dldlal iame nul iūdime moterį 
Rozaliją, seseris: Marcei* Lan-
gieue ir Petronėlę R imienę ; 
Lietuvoje motina, tėvą, seserį 
ir S brolius. Paė jo iš Panevė
žio miesto . Amerikoje i šgyve
no 16 metų . 

Laidatuvės h y k. s u t a m ink e, 
kovo a i d., iš n a m ų 2741 \ \ . 
43 Str., į Neka l to Prasidėj imo 
Sv. M ir i jos P . bažnyčią, 8rSO 
vai. išryto, o po pamaldų | š v 
Kazimiero kapines . 

Ta baisioji beširdė mirtis i š -
plėšė Iš mūsų tarpo, suardė 
mūsų gyvenimą. Lai būna len
gva ši svet imos šalies žemelė . 
I lsėkis , m ū s ų visų myl imas . 

Kvieč iame gimines , draugus 
ir pažįstamus dalyvauti laido-
tuvese. 

Nul iūdę, 
Moteris, seserįs ir broliai. 

' VAKARAS. 

Dievo Apveizdos Par. — 
Kovo 19 d. Dievo Apveizdos 
par^ svet. įvyko A. L. R. K. 
Federacijos Chicagos Apskri
čio margas vakaras. Programą 
sudarė Šv. Kazimiero Akade
mijos auklėtinės i r L. Vyčiu 
14 kuopa iš Cicero, H L Tikiuo
si, (kad kas kitas pilniau jį 

v 

aprašys. 
Žmonių nedaug atsilankė 

į vakarą. Aiškiausia priežas
tis, tai oro blogumas. 

Zzz. 

Puiki Vakariene ir Programas!! 
— Rengia * 

LABDARINGOS SĄJUNGOS 5 KUOPA 
PAGERBIMUI AMŽINŲJŲ NARIŲ 

Šį vakarą-Ūtarninke, Kovo 21 d., 1922 
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SVETAIN*J 32-nd Place ir Aubnrn Avenue 

. — ' 

LDS. CHICAGOS APSK. 
MARŠRUTAS. 

PRANEŠIMAS! 
D I D E L I S UARGENASI 

Skubėkite biznieriai, savininkas tu
ri 3 biznius, yra priverstas parduo
ti pigiai Yiena iš jų, būtent farma 
Wisconslne 80 akerių, gražus budin
gai, sodnas, upė bėga per farmą, gra
žus miškas, visokių gyvulių" ir visas 
mašinas, rugių užsėta. Arti didelio 
miesto prie didelių kel ių geroj v ie 
toj . Šia farmą parduosiu arba mai
nysiu ant s n a m o Chicagoj. % 

Kita biznį tūrių sal iuna su namais, 
iš tų trijų biznių tūrių v iena parduo
ti, ar su ar viena tik biznį Vienas 
namas yra ant 18-tos ir Halsted š to-
rajr'lr 6 flatai elektra vanos, 8 me
tai kaip jgtatytas, o antras storas y-
ra p latus ir kriaučių šapą ant 23-čios 
ir Leavitt, turiu arba išmainyti grei
t ų laikų. Atsišaukite 

F R A N K D O B R O V O L S K I S 
4454 *S. Western Ave. 

Tel. Lafayette 4756 

VARGIAI PASVEIKSIĄS. 

. 

Chicagoje mirtinai susirgęs 
buvęs apsKrities teisėjas Ow-
ens. Sakoma, vargiai jis pas
veiksiąs, f 

I 

Pereitame LDS. Chicagos 
Apsk. susirinkime buvo svars
tyta, kaip sustiprinus LDS. 
kuopas, kurios visgi labai silp
nai gyvuoja Gricagoje. Tame 
klausime, buvo daug kalbama 
ir diskusuojama. Pasirodė, 
kad būtinai reikia kiekvieno-
je kolonijoje surengti darbi
ninkiškas prakalbas, kurios 
supažindins žmones arčiau su 
ĮįD& ir nurodys svarba prie 
josios priklausyti. 

Štai, LDS. teko didelė lai
mė u?, kalbėtoją gauti p. Mi
ką, Bagdoną, Lietuvos Darbo 
Federacijos Įgaliotinį. J is ap
siėmė apvažiuoti visas Chica
gos apylinkes su prakalbomis 
i*r supažindinti darbininkus su 
J D S , kuri yra vienintelė orga

nizacija (kuri rūpinasi darbi-
ninkif gerove. 

Taigi -kuopų valdybos malo
nėkite pasirūpinti savo koloni
joje gauti svetainę ir pakvies
ti p. M. Bagdloną šu prakalbo-

Nepraleiskite šios progos nes apart sk ardos vakarienės bus gražus programas ku
riame dalyvauja Bridgeporto geriausios jėgos. 

Nuoširdžiai kviečia visus Labdaringos Sąjungos 5 Kuopa. 

' N 
mis. 

Visokiais maršruto reikalais 
kreipkitės: 

LDS Maršruto Reng. Kom. 
2334 S. Oakley Ave., 

arba telefonuokite A. Peldiiui, 
Roosevelt 7791, o jis suteiks 
informacijų maršruto reikale. 

P. S. P-nas M. Bagdonas 
rengiasi neužilgo grįžti Lietu
von, taigi reikia pasirūpinti, 
l̂ ad kuogreičiausia surengus 
pralkalbas, nes vėliaus jo ne
teksime. 

Maršruto rengimo kom. 

KLAIDOS ATITAISYMAS. 

Kovo 18 d. "Draugo'' num. 
65, korespondencijoj antgal-
viu, "Nori protestuoti, savo 
veidan spiauti", jsibriovė 
klaida. Turėjo būti Sv. Jono 

VAIDINS SV. AGNIETf. 

Cicero, 111 — Gražus būrelis 
lietuvaičių yra susibūręs į Nek 
Pras. Šv. Mar. P. Dr-ją. 

Ligsiol toji draugija taip 
ypatingo darbo neparodė. Ren-

me taip kalbėta, o no Sv. Jur
gio dr-jos sus-me. 

Nuvytusi gėlė. 

Krikštytojo dr-jos susirinki- rT âvo, dažniausiai, pasilinks-

PRANE SIMAS. A 

LABDARYBĖS VAKARAS. 
^v — 

Bridgeportas. — Šį vakarą, 
. t. y. utarninke, kovo 21 d. Lab 
''daringos Sąjungos 5 kuopa 
tengia puikų vakarą pagerbi-

Cicero, III. — ŠĮ vakarą, ko- mui amžinųjų narių, pilnai už-
vo 21 d. Šv. Antaino parap. .įsimokėjusiems nariams bus 
svet. įvyksta didelės prakalbos 'duodamos diplomos. Programa 
ir bus rodomi knitamieji pa- i susidės iš sorų, deklamacijų ir 
veikslai. Kalbės gerb. kun. J. kitų pamargrnimų. Vakarienė 
H. Vaičiūnas .ir M;.kas Bag- frengiama skaniausia. Taigi nei 
donas, Lietuvos Darbo Fed. 
Įgaliotinis. 

nebus. 
Kviečia LDS. Ch-gos Apsk. Jpimo. 

reng. kom. 

vienas nepraleiskite šios gra-
tžios progos, nes nevien kad 

Šiame vakare jokių kolektų [gražiai praleisite laiką, bet ir 
prisidėsite prie našlaičių sušel-

Vietinis. 
• • • * • _ • _ 

minimus ir jie vis tai dr-jai 
nusisekdavo. 

Dabar rengiasi prie rim
tesnio darbo. Mokinasi rimta 
veikalą, "Šv. Agnietė/' Vai
dins ateinantį sekmadienį, Šv. 
'Antano par. svet. Iš tų mergai
čių uolaus darbo galima spėti, 
kad tas jų vakaras pavyks. 

Cicerietis. 
*>» _ 

SĄJUNGIBCIŲ DOMEI. 

North &de. — Mot. Są-gos 
4-toe kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks antradieny, kovo 
21 d. s. m. Šv. Mykolo par. mo
kyklos kambaryj, 8 vai. vak. 

Visos narės malonėkite kuo-
skaitlingiausiai atsilankyti su-
sirinkiman, nes yra labai daug 
svarbių reikalų bei1 reikalų ap
svarstymui. 

O. R. Paliuliutė. 
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