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METAhVOL Vū 
BE ^ 

NORI, TŲLD VOKIETIJA 
MO&ĖT^, KAS REIKIA. Bolševikai Rengiasi Karan? 

, t 

COPFA'HAGEN, kovo tl. visi armijos gydytojai. 
j. , 

—Anot pranešimų iš Rygos,! Karo laivynas ir m baigiau 
bolševistinė Rusija cnergin- m&s mobilizuoti. 
gai ruošiasi karan. j . K a m t a i % v i s a ? ,Tan klau-'turi konferencija -ententės at-

Iš Kievo ir Charkovo skait- ^ i i n a n ^ ^ a t s a k y t i ; j pildymo komisija. Kont'eren-

VOKIETIJA NEMATO SAU 
PAGELBOS IŠ AMERIKOS. 

Nepramatomas joki s nusilei
dimas. 

PARYŽIUS, kovo 22.—Čia 

eijojev neoficialiai atstovauja-linga kariuomenė pasiust* į 
Rumunijos ir Lenkijos pasie- Atrodo, kad bolševikai » m ^ 
n : n „ [pasirodyti pnes Genoa konie- J . v. 
nius. \t .. į . , « - - ^ J Diskusuojama^kaip simet, 

Be to, Suomijos pasieniais r e n « j * Jei konferencijoje ^ • V o k i e t i j o n mokė-
koncentruojama s k a i t l i n e j i . neturės pavykimo, rasi, ir . ^ 
raudonoji armija. * • » šoklus sunianvmus ata-, ^ ^ . ̂  ^ ^ 

Šių 1922 metų rekrutai jau kuoti Vienf ar kitą valstybe ^. 
sumobilizuoti. fa 8 l * W &**&*§ pamatuo 

Taipat pašaukti tarnybon se visą Europą. 

Berlyno laikraštis aiškina S. 
Valst. nusistatymą. 

PRIEŠINASI MAŽINTI AR
MIJĄ. 

BERLYNAS, kovo 22. — 
Vokietija išmoko dar . v i e n ^ ^ ^ nuolatinę armija. 

Airijai Grūmoja Naminis Karas 
BEI*FAST, Airija, kov. 22. Oia-Ki, Belfaste, religijinė 

Airijai irrumoja naminis (ei- kova nepaliauja. Protestan-
vilis'j karas. Ulsterio j>;isie- tai (anglikonai) užpuldinėja 
niais vietomis seka kruvinos katalikus. Retkarčiais katah-
kovos. Mėtome* v bombos, kai taipat atsikerta. 
griaujami butai, naikinami k*] Kadangi l lsterio provinci-! nigais. I r nelabai nori mokė-
lių ir geležinkelių tiltai. Del- ja "protestantų valdoma, tad, ti toliau. Nes neturi iško. 
to, karas kibo nei ant plau-( katalikams čia baisiai sunkus 

už mokėjimą tokį, kaip vy
riausios ta*rybos nuspręsta 
Cannci konferencijoje. 

f Taigi, r.orima, kad Vokieti
ja išmokėtų 720 milionų auk
sinių markių pinigais ir 1,450 
milionų auksinių, markių ver
tes visokiais daiktais.^ 

Po Cannes konferencijos 

pamoką. Per visus praeitus 
trejus metus kaip Vokietijos 
vyriausybė, taip vokiečiai gy
ventojai turėjo daug vilties, 
kad Suv. Valstijos jiems fi
nansiniai gelbėsiančios. I r 
iki šiandie kai-kurie laukia tos 
pagelb6s. I r klausia, kuomet 
ta pagelba seksianti. 

Tečiaus dauguma vokiečių 
suprato, kad ta jų viltis yra 
visai tuščia, kuomet Suv. Val
stijos paskelbė' nedalyvausia
nčios Genoa konferencijoje. 

Berlyno laikraštis "Der 
T a g " aiškina ; vokiečiams tą 

WTASHIN6jT0N, kov. 22c 
Karo sekretorius \Veek su-
gryžo iš atostogų ir tuo jaus 
pakėlė kovą^ prieš norėjimų 

i 

Sekretorius tvirtina, kad S. 
Valstijų armija neturi but 
mažsenė už 150,000 vyrų. Kad 
tuotarpu kongre.se darbuoja
masi nuo to skaitliaus atkir
sti a]jie 25,000. • , 

ANGLIJOS PREMJERAS REIKALAUS PARLAMENTO 
PASITIKĖJIMO 

-**-

LONDONAS, kovo 22. —jpie tai pasirodys kokių-nors 
Vyriausybės lyderis Cham- abejonių," sakė Chamber-
berlain parlamente pranešė, lain, " tuomet p r e m i e r u i 
kad premieras Lloyd George ir pačiai \vyriausybeį nebus 
pirmomis balandžio dienomis 
gryž iš atostogų. I r baland
žio 3 užims savo vietą parla-

galima dalyvauti Genoa konfe 
rencijoj. Kad to nebūtų visi 
parlamento rūmai privalo pa-

mente. Pirmiausia jis parei- j sisakyti už ar prieš premderą 

100,000 BEDARBIŲ ŠVEICA
RIJOJE. 

Vokietija jau išmokėjo J 4 8 j S u ; į y a l s t i ju atsisakymą da-
milionus auksinių markiu pi

ko. 
Kaip Laisvoji Airijos val-

itybe, taip Ulsterio provinci
ja pasieniais daugina *avo 
spėkas. SutraukiaHtn kariuo
menes. 

Kai-kur kareiviai susimai
no šaudymais. j PRIEŠ RADIKALUS PA-

Viena ir kita pusė gaminasi' ŠAUKTA KARIUOMENĖ, 
apkasus ir pasirenka strategi-j —t 

Bet komisija reikalauja, 
trvvenimas. Atšalinami jie iš kad kas mėnuo Vokietija at-
darbų. / 

Pačiame mieste dažnai 
sprogdinamos bombos. Dau-
gybė žmonių tuo būdu išžudy
ta. 

mokėtų po 50 milionų auksi
niu markių. iKtaip, sako, ne-
suspėsianti j i šįmet paskirtos 
sumos išmokėti. 

Po Cannes konferencijos 
Vokietija kas dešimta diena 
mokėjo po 30 milionų kontri
bucijos. Taigi, vienu mėnesiu 

! išeidavo apie 90 milionų. 

nes vietas, korio. ior«iikuo-į COPENHAOBN, kovo 22.1 Komisija dabar daro palen 
jamos. 

Visu pasieniu pagaminta 
— Danijos provincionaliuoscj ffvmimų. Reikalauja tik 50 
miestuose radikaliai gaivalai Į ™ilionų kas mėnesįis. 

tikroji musių linija, kaip ki- keiia baisias riaušes, prisi-j 
tuomet Europos kare. Tos Ii-1 dengdami darbininkais, ku- REPUBLIKONAI LAIMĖJO 

nijoB niekas negali pereiti. | riems paskelbtas lokautas.Į AUGUSTA, Me., kov< 22.— 
Susisiekimas vieškeliais ir ge- (Lokautas paliečia apie 150,-: Maine valstijoj užvakar buvo 
ležinkeliais visai pertrauktas. 000 (larhininkų. Kai-kur priešj kongresan atstovų rinkimai. 
Net telegrafu negalima susi-'riaušininkus palaukta kariuo-j Nežymia balsų dauguma lai-
siekti. f menė. ! mėjo republikonai. 

lyvauti konferencijoje. ^ 

Sako, tegu šiandie kiekvie
nas gerai įsideda sau galvon, 
kad iš Suv. Valstijų Vokieti-) 
ja negali laulfti sau jokio kre
dito. Nes Suv. Valstijos tie
siog nenori čia įdėti savo ka
pitalo. Sako, tegu Europa pa
ti viena po karo atsigaivina. 
/Toks Suv. Valstijų nusistaty
mas. 

Taigi, vokiečiai privalo 
skirtis su mltiifti, kad Ameri
ka turėti] kaip-nors gelbėti 
Vokietijai. Vokiečių ateitis 
priguli nuo jų pačių darbavi
mosi ir išlaikymo. 

BERNE, Šveicarija, kovo 
22. — Šveicarijos parlamen
tas sušauktas nepapraston sė
si jon aptarti nedarbo klausi
mą. Šveicarijoje vra 100,000 
bedarbių. > 

PAKĖLĖ BADO STREIKĄ. 

kalaus parlamento reikšti pa
sitikėjimą jo vedama valdžia. 

K Cliamberlain aiškiaf pažy'-
mėjo, kad vyriausybė šiandie 
negali laisvai veikti. Prieš 
ją keliama polmnėv kova. Del-

ir jo vedamą valdžią. Kito
kio išėjimo negalį but ." 

Visi vietos laikraščiai vien
balsiai pritaria, kad parla
mentas atvirai pasisakytų už 
ką jis stovįs. To reikalauja 
Anglijos reikalai. 

LISBONA, Portugalija, ko
vo 22. — Vyriausybė laiko ka
lėjimuose 170 konuinistų, ku
rie areštuoti už pastaruosius 
čia sukilimus. Jie visi pradė
jo baudauti kalėjime. 

to parlamentas turės reikšti I r jei parlamentas turėta 
savo žodį, ar jis ir toliau pa- reikšti kiek nors abejonės, 
sitiki vyriausybe. 'premieras privalėtų pasišalin-

" J e i kartais parlamente a- ti iš užimamos vietos. 

NORĖTA NUŽUDYTI KINI 
JOS PASIUNTINĮ. 

—Čionai pasikėsinta prieš Ki-

SUSIRGĘS ANGLIJOS KA 
RALIUS. 

LONDONAS, kovo 22. 
Lengvai susirgęs Anglijos ka
ralius. Dėlto vakar jis nega
lėjo dalyvauti Waterlo« gele
žinkelio stoties atidaryme. 

KIEK VILNIEČIAI IŠMO- LIETUVOS KOPERATY-
KĖJO PABAUDŲ. VAI. 
>s : ; 

Anot "Vilniečio" praneši* x U o 1919 m . kovo mėnesio 
mov, ligi š. m. sausio 11 die-jįkį šių metų vasario mėn. Lie-
nos išmokėjo lenftams oku
pantams pabaudų 312,110 1. 
markių; surinkta gi tik 169,-
310; tokiu būdu nepritenka 

tuvoje susikūrė ir tapo įregis
truotos 387 koperacijos bend
rovės, kurios į rųšis dalinasi 

x 

taip vartotojų bendrovės — 
142,800. Kaip žinoma, pabau- j 342, \ gaminamųjų bendrovių 

KĄ DARO "MOONSHINE." 

Iš Detroito, Mieli., Chicagčn 
atvyko Lawrence Mangan, 27 

PARYŽIUS, kovo 22. — tm- C i a S e r a i 3 i s u&h*P* 

— 29, ūkio bendrovių - ^ 8 ir 
kultūros bendr. - ^ 8. 

ARTINASI SAUSŲJŲ SU SLAPIAISIAIS KOVA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE 
\VASHINGjTON, kov. 22.—. mas butų sumodifikuotas, ty. 

Artinasi laikas, kad Suv. Vai- butų leista gaminti, pardavi-
stijose "saus ie j i " pakils ko- nėti ir vartoti alų su alkolio-
von su "slapiaisiais ." Apei-Hiu, taipat vyn§> tuomet pro-
na tas, kas turės valdyti bu- hibicija čia netektų jokios 
simojo kongreso ats tovus, a r reikšmės. 
"sausie j i ," ar "slapiej i ." Ko T u r į d a u g p i n i g ų 

va prasidės visoj šaly, kuo
met ateinantį pavasarį ir va- National Reform Ass'n se-
sarą bus skiriami kandidatai kretorius Samuel W. Small 
l kongreso atstovus. Viena sak<?> k a d prohibicionistų or

ganizuotos spėkos yra stip
rios. Jos turi šiandie dau
giau dviejų milionų dolerių 
kapitalo, kurs skiriamas' ko-[ 
vai už prohibiciją. Tas kapi
talas surinktas nuo pačių pro
hibicionistų savanoriomis au-

pusė darbuosis, kad į atstovus 
kuodaugiau patektų prohibici-
jos šalininkų. Kita pusė va-
rysis priešingai. 

Daugiau dvidešimties viso
kių nacionalių organizacijų 
darbuosis, kad žinomas Vols-
teado įstatymas butų sumodi- komis. 
fikuotas. Tos organizacijos Dėlto prohibicionistai dar-
atranda, kad šaliai būtinai rei buosis, idant kongresan ineitų 
kalingas alus ir lengvas vy-'toki žmonės, kurie priešintu-
naS. si visokiai probibici^os įstaty-

Volsteado įstatymą kaip tin;mo modifikacijai, kurie stip-
kama gali sumodifikuoti kon-|riai stovėtų už šiandieninės 
gfesas visai nepaliečiant 18-1 prohibicjios formą.' 
ojo konstitucijos priedo. Bet "Saus ie j i " tam tikslui tu-
kad tai galėtų įvykti, reikaiin- ri nusamdę jau daugiau vite^ 
gas kongreso atstovų palan- no tūkstančio kalbėtojų. Tie 
kūmas. kalbėtojai'* jau šiandie veda 

"Saus ie j i " taipat stipriai į smarkią propoganda visur, 
susiorganizavę. J ie irgi turi Taigi, jie skelbia prohibiciją 
apie dvidešimts visokių savo ne iš įsitikinimo,, bet už pini-
organizacijų. "Saus ie j i " sa- gus. TJž savo vedamą propa-
ko, kad jei Volsteado įstaty- į gandą gerai apmokami. 

Anot Small, 24 milionai vie
nų protestantų balsuotojų sto 
vi už prohibiciją. Dėlto prie
šui nebus progos .kovą laimė
ti, • 

Alus ir vynas. 

Gi kaip stovi "šlapįųjjų" 
sp»ėkos ? , 

Šie taip skardžiai nesigiria 
su savo spėkomis ir kovai pa
rengtu kapitalu." J ie daugiau
sia remiasi gyventojų senti-

ŠI 

mentu. 
Sako. kur šiandie nepasisu

ksi ir ko nepaklausi kiekvie
nas yrą pmešingas grąžinti 
senovės saliunus. Bet kiek
vienas stovi už tai, idant Vol
steado įstatymas butų sumo
difikuotas. Kiekvienas nori 
alaus ir lengvojo vyno. 

Prie to palengvinimo, sako 
jie, daugiausia palinkę darbi
ninkai. Darbo žmonės tvirti
na, kad turčiai naudojasi vi-
šokiais gėralais. Jei jie ne
galia gauti sau tinkamų svai
galų namie, keliauja svetur. 
Gi darbininkas žmogus nieko 
neturi. Nuo jo viskas atimtai 

Dėlto "s lapie j i" ir kels ko
vą už alų ir vyną. 

Nežinia, kokios bus tos ko
vos pasekmes. 

"moonshinės," išėjo gatvėn 
nijos pasiuntinį Prancijai,| i r> susitikęs ^policmoną, giani 
Chen Lu. [pranešė, kad norįs jį areštuo 

Jaunas kinietis keturis kar
tus į pasiuntinį šoyė. Bet nei 
kartą nepataikė. 

Kinietis suimtas. Pasirodė 
jaunas studentas Lee Ho 
Liug. 

Pasiuntinys užpultas va
žiuojant automobiliu. v ^ 

VĖJAI ATNEŠC DAUGYB? 
VABALŲ. 

ti. Girtas žmogus įsivaizdino 
kad jis gali- areštuoti visus 
Chicagos #policmonus. 

Suprantama, poliemonas ne 
Į^idavė jam areštuoti, tik pa
šaukė patrolinį vežimą ir pa
ėmė žmogelį nuovadon. 

Ant rytojaus jis teisme už
simokėjo- keliolika aolierių 

(•pabaudos ir išėjo keikdamas. 

dos buvo dedamos laikraš-
1 

čiams už Lietuvai prielankius 
straipsnius. Pasirodė len
kams maža bausmė lietuviškų- EINARIAI. (Papilio valse, 
laikraščių redaktorius po kâ -Į Biržų aps.). Po dviejų metų 
Įėjimus tampyti; jie dar iri s u s į r Upinimo vietos gyvento-

!pinigų nemažą sumą i š t r a u k ė ! L ^ į s į s t e įgė čia prad. mokyk-
—Tą llą. Mokyklai kambarys reikė-

KLOVAiNIAI, Šiaulių a p . | j 0 nusamdyti pas ūkininką. 
Čionai nėra pašto įstaigos, ne j Nors ir ankšta vieta, bet a-
telefono, paštas laikomas ta- čįų pasišventimui mokytojos 
me pačiame valsčiaus bute. j p_lės S. Lukinskaitės, darbas 
Atskiro^pastoriaus nėra, rast-1 pasekmingai pradėtas ir va-

Chicagoje pavogta 3 auto
mobiliai-paroj kovo 20—21 d. 
- ' ' - V 

UŽMOKESNIS. 

GENEVA, Šveicarija, kovo 
22. — AJpų šlaituose anądien 
pakilo sniego pustymai. Vė- |tAUDIMfNĖSE MAŽINAMA 
jas iš kažkur -atnešė daugybę 
visokios rųšies vabalų — vo-
rų, drugių, skruzdėlių ir .kito
kių. įTie vabalai krito ant 
sniego tiesiog iš oro ir suša
lo. 

Gamtininkai aiškina, kad 
tuos vabalus vėjas turėjęs at
nešti kur tai iš tolimesniųjų j 
Šiltų kraštų. 

vedys J . R valsčiuje sėdėti 
perdaug unaravas, kad žmo
gus paprašo pažiūrėti, ar nė
ra jam laij&o — tai raštve
dys į kokį trečią kartą klausi
mo atsakorJcad jis ne pasto
rius ir nieko nežino. Nežino-
damas dar labiau kas išduoda 
laiškus ir laikraščius žmogus 
turi eiti sau. Rodos, jeigu ra
štvedys, sako,- kad nieko ne
žino, tai turi prileisti kiek-

romas pirmyn. Vaikučiai la
bai patenkinti ir noriai lan
ko mokyklą. 

Vakarais esti- vyresniems 
kursai, kuriuos daugelis iš kai 
m iečių lanko, bet. nemaža da
lis ar tai iš nesusipratimo, ar 
tai kita liga užsikrėtę ant vė
jo praleidžia laiką, nors ir ga
lėtų pasinaudoti patiekia
momis čia žiniomis. Bet £ri-j 
sižiurėję pirmiesiems ir pas-

ITALIJOS UOSTUOSE 
STREIKAS. 

ROMA, kovo 22. — Pir
miausia sustreikavo darbinin
kai Neapolio uoste ir dokuo
se. Kuomet neprisitaikinta 
prie jų reikalavimų, iš simpa
tijos pakėlė streiką visi dar-

LAWRENCE, Mass.,_ kovo 
22. — Pacific ir Everett kom-
panijų audiminių dirbtuvių 
valdybos paskelbė savo darbi
ninkams 20 nuoš. mažesnę už-
mokesnį. 

Tų abiejų kompanijų d i rb j 
tuvėse dirba d a u ž a u £1,000 

Į darbininkų. \ ( 

Arlington kompanija savo 
audimines dirbtuves uždarė 
neapribuotam laikui. Sako, 
turinti * * menką businesšą.'' 
Apie 7,000 darbininkų neteko 

i darbo. 

vieną žmogų prie šėpos pasi- Į kesnieji* gal atbus, belieka tik 
imti savo laiškus ir laikraš-' palinkėti vedėjai ištvermės. 
čius. 

I r kad paprašai markių il
gai gaišti kol gausi, išeis ap i e 1

r = r 

pusė valandos. Man rodos, ^ 
kad tokiam unaravam nerei
kia užimti tokios vietos, bet 
jei užima, tai turi atlikti vis
ką prigulinčiai ir, klovainie-
čiai, taisykitės, geriau laikas 
prie tvarkom 

PLATINKITE "DRAUGĄ." 

O R A S 
\ 

k OPEROS SUVALSTY-
BINIMAS. ' 

Lietuvos operą iki šiol lai
kė Meno Kūrėjų - Draugija, 
gaudama iš vyriausybės para
mos. Dabar yra nutarta o-

Kompanija skundžiasi, kad perą perduoti valdžios žinion 
darbininkams perdaug moka-'ir užlaikytf valstybės lėšomis, 

bininkai visos Italijos uostuo-įma. Dėlto j i negalinti vers-i Tuo tarpu opera pavedama 
se ir dokuose. ~~ tis. ^ H 'Švietimo ministerijai. 

\ 

ĮČH]£AGO. — Šiandie gra
žus oras; šilčiau. Pavasario 
pradžia. 

P I N I G Ų K U R S A S . 
Svetimų šalių pinigų vertė, 

mainant nemažiau 25,000 dol. 
kovo 21 d., buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.36 
Prancijos 100 frankų 9.01 

• Italijos 100 Urų ^ 5.12 
Vokietijos 100 markių .35 
Lietuvos 100 auksinių .35 
Lenkų 100 markių .02 
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MOTERŲ TEISĖS IR 
ĮSTATYMAI. 

Suv. Valstijose moterys pi
lietės turi lygias teises šalies 
politikoje su vyrais piliečiais. 
Tos teisės moterims užtikrin
tos žinomu devynioliktuoju 
priedu (amendmentu) federa-
Lej konstitucijoj. Tą priedą 
tik nesenai Aukščiausias Teis
mas pripažino konstitucijiniu. 

Kaip kitose šalyse, taip ir 
čia moterys turėjo atlikti ilgą 
ir nenuolaidžią kovą už savo 
teises. Tai kovai vadovavo 
žinoma Naeionalė Moterų par
tija. Daugiausia darbavosi 
kraštutiniausias tos partijos 
sparnas. 

Del to priedo anais metais 
tos partijos moterų būrys ke
lis mėnesius piketavo Baltuo
sius Namus Washingtone. De
gino prezidento Wilsono pasa
kytas kalbas. Kėlė dideles de
monstracijas. Moterys buvo a-
reštuojamos, teisiamos, bau-
ciiamos kalėjimu, ten badavo. 

Galop laimėjo devynioliktąjį 
priedą, kuriame trumpai pa
reikšta, kad moterys šalies po
litikoje turi lygias teises su 
vyrais. 

Jų ta kova apvainikuota. 
Kongresas pravedė priedą, 
prezidentas pasirašė, Aukš
čiausias Teismas patvirtino. 

Kaip tik savo tikslą atsiekė, 
Nacionalės Moterų partijos 
vadovės tuojaus ėmėsi naujo 
darbo. Šiandie jos kongresui į-
duoda naują priedą pavadintą 
1 i blanket amendment' \ Tuo 
priedu jos nori įvesti moterų 
su vyrais 
gyvenime ir visokiuose lega
liuose reikaluose. Sako, neturi 
likti nei šešėlio nelygybės tar
pe abiejų lyčių, ar tai vedusių 
ar nevedusių. 

Aišku, jos vers kongresą 
priimti tą jų "blanket amend-
mentą". 

Pasirodo, kad čia moterys 
bene tik apsiriks. Nes ta mo
terų lygybė gali nemaloniai 
atsiliepti į darbininkes. 

Šiandie visose valstijose ci-
viliame gyvenime moterys 
naudojasi ypatingomis joms 
skirtomis teisėmis. Moterys 
turi visoj šaly specialę apsau
gą. Federaliai ir valstijų įsta-

ninkes apsunkinti sunkiais 
darbais, nustato joms trum
pesnes darbo valandas, kitur 
apdraudžia nėščias. Daugumo
je valstijų pavargėlės motinos 
su vaikais šelpiamos, joms iš
mokamos pensijos. Aplamai 
imant, moterys turi daugybę 
visokių naudingų sau privile
gija 

Na, ir kuomet kongresas 
priimtų tą jų paruoštą "blan
ket amendmentą", tuomet mo
terys galėtų prarasti visas sau 
gyvuojančias privilegijas. 

Dėlto pramatomas aiškus pa 
vojus ne vien moterims, bet ir 
vyrams darbininkams. Dauge
lis darbdavių nepaisytų vyrų 
darbininkų, nes turėtų pigių 
moterių darbininkių. 

Tokias tai pinkles audžia 
turtingosios ponios. Jos nepa
žįsta darbininkių moterių gy
venimo ir vargo ir nesupranta 
to "blanket amendmento" pa
sekmių. 

\ 

KAIP JIE REMIA LIETU V į . 
"S 

Lapkr. 30 d. p. m. suvažia
vo New Yorkan įvairių srovių 
veikėjai Padarė nutarimų po
litinio ir ekonominio pobūdžio, 
beto turėjo sutverti naują val
stybinę organizaciją iš Pilie
čių Sąjungos ir Paskolos Ko
mitetų. Išrinkta tuo tikslu 
tarpsrovinė -.' Komisija pade
dant Atstovybei pagamino Lie 
tuvos Respublikos Rėmėjų sta
tutą ir kovo 16 d. š. m. New 
Yorke turėjo atstovai galuti
nai ją priimti arba atmesti. 

Koki yra paskutinio pasita
rimo rezultatai — mes nežino-

lygybę civiliamaipie. Bet kiek mūsų Valstybei 
yra prielankus laisvamaniai 
į Sandarą susimetę, tekalba į-
domus sandariečių dokumen
tas "Darbininko" rankosna pa 
kliuvęs. 

Konfldencijalus laisvamanių 
laiškas išsiuntinėtas Sandaros 
kuopoms klausia jos narių: 

" 1 . — Ar kuopa1 užgiria 
A. L. T. S. Centro nusista
tymą kaslink naujai org-ani-
zuojamojo bendro su kleri
kalais darbo? 

''Centro Valdybos nusista 
tymas yra šitoks; pirmu, 
negu bus užgirtas Lietuvos 

va turi atsiųsti Lietuvos F i 
nansinę AH&ją iš 3-įų na 
rių, vienas nuo Liaudiniai 
kų ir,Valstiečių " Sįjungos 
ibloko, v ienas nuo KLrikšč.-
Dem. ir vienas bepartyvis 
(arba žydas); 2) Iš Atsto
vybės turi bwti prašalintas 
p. Mastauskas, kaipo ame
rikietis ir neturįs Amerikos 
visuomenėje paramos; 3) 
Vieton p. Čarneckio turi bū
ti atsiųstas kitas žmogus, 
mokąs anglų kalbą, turįs pri 
tyrimą diplomatiniame -dar
be; 4) Visos aukos, liečian
čios Lietuvos valstybinius 
reikalus turi eiti per Liet. 
Resp. Rėmėjų iždą; 5) Tau
tos Fondas visas surinktas 
Lietuvos Valstybei aukas tu 
ri perduoti JLietuvos Valsty
bei. 

LIETUVOS SAULIŲ 
REIKALU. 

N. 

Paskelbiame visuomenės žiniai Amerikos lietuvių tarpe šaulių 
du svarbiu laišku mūsų 

Šaulių reikftkis.v 
Lietuvos Atstovui Amerikoje 

p. čarneckiui. 
v 

Lietuvos 
Šaulių Sąjungos 
Centro Valdyba 

Bendras skyrius 
1922 m sausio 22 

Kaunas. 
Aukštai Gerbiamas Tamsta: 

Lietuvos Šaulių Sąjunga le
galizuota Seimo įstatymu ir 
pavesta Krašto Apsaugos Mi
nisterijos žinion, tuo pačiu pe
rėjo į naują Valstybinį savo 
gyvavimo ir vystymosi pe 

"2. — Kas reiktų daryti, 
jei šitos Sandaros pastaty
tosios' išlygos nebotų priim
tos? 

"Ar kuopa mano, kad bu
tų galima kuriose nors išly
gose nusileisti, ar griežtai 
už ja s stoti ir, jei jos visos 
nepriimtos, tai neiti į bend
rą su klerikalais darbą! 

" 3 . — Ar kuopa prižada 
paramą — ir kokioje sumo
je — mūsų organizacijos fi
nansinei padėčiai? Jei kuo
pa dar nesumokėjo savo kvo 
tos, tai kaip greitai tikisi ją 
sumokėti T 

"4. — Kokį planą kuopa 
pasiūlo Sandaros Politinio 
Fondo darbuotei savo kolo
nijoje ir kiek pinigų butų 
galima toje kolonijoje sukel
ti visiems kuopos nariams 
sustojus į darbą, ' 
Sandariečiai visuomenės a-

kyse apsimeta esą valstybės 
rėmėjai^ gi slaptai žemiausios 
rųšies partijos politiką varinė
ja. Vargiai sulauksime bendro 
susitarimo mūsų Valstybės 
naudai. Partijų ir jų rietenų 
nepanaikinsi. Bet šiuo sunki u 
Valstybei momentu, kuomet 
ir Vilnius ir Klaipėdos sritis 
ne mūsų, kuomet reikia su
glausti eilės ir stoti apsigyni
mo frontan prieš Lenkiją ir 
jos žabangus tiesiamus Var
šuvos konferencijoje, partijos 
fanatikais mes negalime būti. Tais reikalais, Šaulių Są-

skyrių ir gauti medžiaginės ir 
moralinės paramos veikian
čiai Lietuvoje Šaulių Sąjungai. 

Šio sunkaus uždavinio atli
kimui, Centro Valdyba Lietu
vos Šaulių Sąjungos vardų 
turi garbės prašyti Tamstą 
remti jos atstovą savo aukšta 
autoritetu ir teikti jam para
mos. ^v: 

Būdama giliai įsitikinusi, 
kad Tamsta neatsisakysi iš
pildyti jos prašymą vardan 
Tėvynės labo, kurį kaipo savo 
tikslą statosi Sąjunga savo 
veikime, Centro Valdyba reiš
kia Tamstai ir visai Atstovy-

i 

Trečiadienis, Kovo 22, 1922 
m 

^ V t t V i m u " ^rr^rA T bei savo karštos padėkos žo-
riodą. Valstybė, pripažindama \ ,. 
- svarb* ir reikšmę, pati ^ ^ y . ? ū t v i n s k i s 30S 
imasi Sąjungos vadovavimo ir 
finansavimo pačiais būtiniau
siais pamatiniais organizacijos 
reikalais. 

Tečiau, toks Sąjungos sut
varkymas nenaikina jos teisių 
kaipo pilietinio juridinio as
mens, duoda laisvai pilietinei 
iniciatyvai tarnauti Tėvynės 
gynimo reikalams ir dargi 
ragina tą iniciatyvą. 

Taip pat ir lėšų atžvilgiu, 
Valstybė priversta taupyti ir 
patenkindama tik mažą Są
jungos išlaidų dalį, palieka ir 
ragina organizaciją pačiai su
rasti materialių išteklių, rei
kalingų jos sėkmingam plėto
jimui ir tvarkymui. 

Nors visi Lietuvos šauliai 
dirba dovanai, visgi tiksliam 
skaitlingų tūkstančių narių 
darbuotės vadovavimui, reika
linga šimtai patyrusių apmo
kėtų etatinių tarnautojų, rei
kalingi taipogi ginklai, karo ir 
teclmikos medžiaga ir t. t. 

Tuo būdu, lėšų reikalas yra 
didelis ir Sąjunga ieško ke
lių gauti juos iš lietuvių susi
pratusios visuomenės. Nema
žiau negu lesų, reikalinga Są
jungai visuomenės užuojauta 
ir moralė parama, kadangi or
ganizacijos pagrindas ir jos 
jėga gludi ne prievartoje, bet 
jos dvasioje. , 

] 

Centro Valdybos Pirmininkas 
(pasirašyta) Mikelkevidius 

Vice Pirmininkas 
(pasirašyta) (neperskaitoma 

Sekretorius 
L. A. Am. p. čarneckiui, 

— / 

raštą iš š. m. sausio mėn. $2 d., 
381 N. turiu garbės Tamstą 
patikrinti, kad šaulių S$j uft-
gos įgaliotiniui, p. A. Žmui-
^izinavičiui i š Atsto^^ybės pu-
teės teikiama yra visa galima 
parama jo kilnioje misijoje. Aš 
tikiuosi, kad Amerikos lietu
vių visuomenė taip vaizdžiai 
ir plačiai p. Žmuidzinavičiaus 
informuojama apie Lietuvos 
Šaulių darbuotę\ atsilieps savo 
gausiomis aukomis ir parems', 
ypatingai šioje svarbioje mū
sų tautos gadynėje, Šaulių Są
jungos organizaciją ir mate-
rijaliai, ir moraliai. 

Linkėdamas Šaulių Sąjun
gai geriausios kloties jos dar
buose Tėvynės naudai, kartu 
reiškiu Tamstai, pone Pirmi
ninke, mano tikros pagarbos, 
(pasirašyta) Voldemaras 

Čarneckis. 
Lietuvos Atstovas Amer. 

Lietuvos Informacijų Biuras. 

Lai bent kartą jie pasirodo 
Respublikos Rėmėjų statu-j valstybinę naudą aukščiaus 
tas, Sandara turi pastatyti I partijos statą. Lauksime. Pas-

tymai draudžia moteris darbi-1 sekančias išlygas: t ) Lietu- kutiniai jų kvotimai artinasi. 

junga siunčia į Ameriką savo 
atstovą dailininką Žmuidzina
vičių. 

Jo uždavinys organizuoti 

Kaipo Krašto Apsaugos Mi
nisterijos Atstovas šitam pa
reiškime pilnai pritariu, pa
laikau ir prašau Tamstos pa
rėdymų šauliams padėti. 

Vyriausis 
. Šaulių Sąjungos Karo 

Instruktorius 
(pasirašyta) p. Majorais St. 

Zankevičius. 
Vyriausio Šaulių 
Sąjungos Karo 

Instruktoriaus 
antspaudą. 

Kaunas' 17 — 1 — 1922 m. 
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1DRAUOAS" 

1*M 
. . . . . . . . • • . • • • • #*«w 

Prenumeratos mokaai lfekalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo Alenas 
ae nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
Ir aeinas adresas. Pinigai feiiausta 
siųsti igperkant krasoje ar exprese 
"Money Order" arba Įdedant pini
gus J registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
2334 So. Oakley Ave., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791 
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ŽEMĖS PIRKIMAS IR 
BONAI. 

Palengvinimą^ Lietuvoje Pir
kusiems Bonus. 

Šiomis dienomis gautoji iš 
Lietuvos žinia apie žemės pir
kimą ir bonus beabejo nudžiu
gins visus tuos Amerikos lie
tuvius kurie arba jau nusipir
ko bonų, arba ruošiasi jų pirk
ti. Lietuvos Ministerių Kabi
netas kreipėsi raštu į Steigia
mąjį Seimą, įnešdamas įstaty
mo sumanymą del padavimo 
žemės turintiems bonų, kaipo 
priedą prie įstatymo "Žemei 
perleisti įgyti ir įkeisti" (1920 
m. birželio 28 dieną), tuo pro-

Red. pastaga. - Šis oficia- i e k t ū l> nuomininkams, nuo-
lus Šaulių S. raštas dalinai pa
aiškina Kariuomenės Prietelio 
paklausimus kurie tilpo 
"Drauge". Malonu tečiaus bu
tų išgirsti atsakymą nuo Šau
lių S. atstovo Amerikoje p. 
Žmuidinavičiaus į ten esamus 
paklausimus. Naudos butų, 
nes mūsų visuomenė arčiau* 
susipažinusi su šauliais, galėtų 
ją karsčiaus remti. 

mojantiems iki' 50 dešimtinių 
žemės, duodama pirmenybė į-
sigyti iki 20 dešimtinių iš jų 

tinei. Tokiu būdu ir dvarinin
kai gauna rimto paraginimo 
remti Lietuvos Valstybę. 

3) Tos gi žemės įsigyti bus 
leidžiama tiems piliečiams, ku
rie bus pirkę ii valstybės iždo 
valstybės paskolos kvitų, o 
grįžusiems iš Amerikos tiktai 
tiems, kurie įrodys, kad yra 
pirkę bent už 2% doL Lietu
vos Bonų, kiekvienai perka
mai dešimtinei. 

4) Galės pirkties ir didesnių 
žemės sklypų kaip 20 deš. bet 
tik tiė grįžusieji, kurie bus 
pirkę arba pirks už $5.00 — 
Lietuvos Bonų Amerikoje kiek 
vienai perkamai žemės dešim
tinei. Pav. Kas iš Amerikos lie 
tuvių norės pirkti sau 50 de
šimt, žemės, turės pirma paro
dyti, kad jis turi nusipirkęs 
bonų už 250 dol. 

5) Perkant valstybės dabar 
globojamos žemės, pirmenybę 
turės tie, kurie turės arba r*We 
paprastos Valst. Paskolos'' 
kvitų arba "Laisvės" ar "Lie 
tuvos gydimo" paskolos bo
nų —- po $5.00 kiekvienai per
kamai žemės dešimtinei 

Reikia pripažinti, kad šitas 
įstatymo sumanymas yra la
bai teisingas. Lietuv. juk turi 
rūpėti kad josios žemę valdy
tų ne svetimos dvasios žmo-

:• U, 

nuomojamos žemes; / 

2) dvarininkams buvo drau- nės, ne parsidavėliai kitiems, 
džiama parduoti daugiau kaip' bet geri savo krašto piliečiai, 
10% valdomos žemės ir išviso ištikimi Lietuvos vaikai, ku-

1922 m. kovo mėn. 11 d. 
Lietuvos Šaulių Sąjungos, 
Centro Valdybos Pirmininkui, 
p. V. Putvinskiui, 
Kaune. 

Gerbiamas Tamsta: v 

daugiau kaip 100 dešimtinių 
(mat norėta palaikyti dvarų 
žemė vietinj.ems ir tikrai' jos 
reikalingiems žmonėms). Nau
juoju įstatymo sumanymu dva
rininkai galės ir daugiau par
duoti, bet tik tie, kurie Lietu
voje išleistų Valstybės pasko
los kvitų bus pirkę arba su
tiks pirkti ir pirks nemažiau 

•**• • ' • • ! 
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kaip už 500 auksinų \ kiekvie-
Atsakydamas į Tamstos ' nai parduodamai žemės desim-

• I I . . . i i . . • I • f ^ — M — — 

rie suprato reikalą išpildyti 
savo pilietines pareigas sun
kiuoju Lietuvai metu, kada ji 
varo ant žut ir but kovą už sa
vo laisvę. Galima tikėties, kad 
seimo atatinkamos komisijos 
ir patsai seimas nesudarys čia 
išdėstytam projektui kliūčių ir 
kad tasai svarbusis projektas 
bus netrukus paskelbtas kai
po įstatymas. 

Liet. Informacijų Biuras. 
* 

= 

VASARIO 16-TA DIENA. 
1 

c— — 

(Pabaiga) 

(Keletas įspūdžių, ir pastabų). 

Puota. 

Lieka galop paskutinė iškilmių dalis — 
vakaras Lietuvių Kliube. Patekti ten te
galima vien per siaurą ir angštą rūbinę. 
Jon tenka slinkti eilėmis, kaip prie klau
syklos. Bet tai, žinoma, mažmožis. Svar
biausia svečiai, ypač mūsų "aukštosios 
sferos" — ministeriai, diplomatai, sveti
mų valstybių atstovai, iš kurių kaip šit 
prancūzų ir estų jau yra išmokę gerai lie
tuviškai. Vedusieji atėjo su žmonomis. 
Vakaras prasidėjo nuo "užkandos". Ji 
puvo tikrai lietuviška. Stalai linko nuo 
prikrautų valgių, ypač mėsų. Ir kiauliena 
ir veršiena ir "foršmakai" ir rūkyti un
guriai ir šprotai ir marinuoti grybai, ne
kalbant jau apie prastesnius dalykus, vaip 
suris, svtestas ir t t , visa tai masino- i*al~ 

• 

kais. Tečiau visgi neįstengė tų visų uDie
vo dovanų", sudoroti. 

Biebųs, surųs valgiai, žadina troškulį. 
Trokštantiems patiekta įvairių įvairiau
sių gėralų. Kiekvienas galėjo sau pasi-

i 
rinkti, kokių tik norėjo: ir vyno balto bei 
raudono, ir alučio juodo- bei geltono ir 
naminio "krupniko" ir gintarinio krušo-
no. Truko tik vieno "gervės pieno", o 
taipgi, arbatos ir paprasto vandens. Arba
ta, matyt, prašalinta, kaipo cariškos se
novės liekana, o vanduo gal dėlto, kad 
manyta, jog tarp tiekos aukštų ponų neat
siras nei vieno kvailio, kurs jį begertų... 

Kun. J. Staugaitis belankydamas estus 
ir suomius yra konstatavęs faktą, kad jų 
aukštos sferos vaišina svečius dailiai, bet 
gerti teduoda jien^s lengvos girelės. P. 
Delinis ragino spaudoje tą vadinimo bū
dą priimti ir mūsų 16 vasario iškilmėse. 
Bet jei jis butų buvęs tose iškilmėse, tai be 
abejo jam butų atsitikę taip pat, kaip man 
ir vienam naujų ministefių. Paprašius ar
batos, tarnas atnešė po šalto alučio stikli
nę. Alutis pasirodė ne tik įmanomas, fcet 
ir garbės teikiąs dariusiai jį firmai. Vai
šėms butų ir jo* vieno užtekę svečių ūpui 
pakelti: Bet kai prie jo prisidėjo ir vynas 
ir krupnikas ir krušonas, taiy žinoma, net 

visi partijų skirtumai, žydėjo gražiausia 
vienybė" ir... svečių skruostai.. . . 

Naujos mados. 
Šiaip taip užgesinęs troškulį išėjau pa

sižiūrėti besilinksminančios ir bešokan
čios mūsų aukštuomenės. Šakių salė graži 
ir erdvi. Pasieniais sėdėjo ponių ir ponų. 
Ponai kaip ponai, nieko ypatingo. Apie 
ponias, jų veidų ir kostiumų gražumą 
reiktų plačiau parašyti, bet būdamas apy-
žlybis ir nespeeialistas, — tą malonų dar
bą palieku buvusiam ten Meno Kūrėjų 
Draugijos atstovui, kaipo daugiau už ma
ne nusimanančiam gro&io< dalykuose. AŠ 
galiu konstatuoti tik vieną faktą, kad mu-

u. }f a: 

kusius >vtfčius ir jie kVbo> valgyti ne juo-Į kiečiausi budai suminkštėjo, buvo užmiršti 

sų ir "visais žvilgsniais' ir "šiaipjau 
gražiosios ponios", matyt labai myli savo 
vyrus, nes nenorėdamos jiems įkyrėti del 
naujų parėdų stengias siundmtis sau rū
bus taip, kad materiolo išeitų kuomažiau-
siai ir tuo sutaupyti ne vieną šimtinę. Tam 
tikslui vargšės kaip įmanydamos trumpi
na savo rūbus iš abiejų galų. Bet čia ne
laimei pasikartoja sena Triškos istorija. 
Sutrumpinti iš viršaus rūbai vos beįsten
gia pridengti apatinę krutinės pusę. Vir
šutinioji lieka visai nepridengta. Tas pat 
ir *u apačia; ją sutrumpinus vargšės ko
jelės beveik iki kelių lieka vėį» perpučia-

1 • 

mos. 0 apie rankas nėr kas nei kalbėti: 
jos visos iki pat pažastų lieka plikos. Nie
kaip nesitikėjau rasiąs pas mūsų ponias to 
kio savęs išsižadėjimo ir pasišventimo šei
mynos laimei. ,-'• 

Esama piktų liežuvių, skelbiančių, kad 
ponios tai darančios del mados. Aš tuo ne-
tiku, juoba, kad savo akimis mačiau tam 
pačiam vakare ponių tai madai visai ne-
pasidavusių ir nepanorėjusių savo plikų 
rankų ir krūtinių daryti parodos. G'al'ojj 
mada juk nustato ne vien moterų, bet ir 
vyrų rėdymosi budus. Jei mada butų lei
dusi moterims eiti į baiįų plikomis krūti
nėmis ir rankomis, tai turėtų suteikti tos 
pat laisvės ir vyrams. Jei ponioms leista 
daryti savo plikų krūtinių ir rankų paro
dą, tai tas pat reiktų leisti* ir vyrams. Pa-' 
rodą išeitų kur :kas pilnesnė ir įvairesnė. 
Be to, juk vyrai eidami šieno pjauti nesi
varžo krakmolintomis maniškomis ir siau
ru fi»aku. Jie laiko krutinę atlapą, kad 
lengviau galėtų kvėpuoti. O šokimas per 
ištisą valanda j&k nei kiek nelengVes»is 
darbas uiž šietto pjovime. Taigi, jei vyrai 
baliuose perdaug vario save parėdais, t a i 
čia yra kažko&s nesusipratimas ir aiškus 
teisių lygybės įžeidimas, kuris būtinai rei
kėtų prašaliatL Jei teisių lygybė — tai te-
sie visur, net i* šokiuose vyrams: tiesįoy 

gėda čia nusileisti. Jei moters turi drąsos 
apnuoginti savo krutinės ir rankas, tai gė
da tos drąsos neturėti vyrams. 

Lietuviai turėtų būtinai šiame dalyke 
parodyti kelią Europos vyrams. Mūsų 
suktinis juk' tapo jau Europos diplomatų 
pripažintas de jure. Nun belieka eiti toliau 
ir pradėti kova del emancipacijos vyrų 
nuo jų kaklą ir sprandą varžančių kietų 
maniškų ir trakų. Vyrams būtinai č k rei
ktų imti pavyzdys & moterų ir neleisti 
joms save pralenkti... 

Galop tebus man leista padaryti ir ben
drasis vada: 16 vasario šventė yra graži 
iškilniė; graži ir baigianti ją vakarienė, 
tik truputį., perriebi k persuri'. -Sunimas 
gamina troškulį o jam gesinti pateiktieji 
vynai, krupnikai, alučiai, krušonai turi tą 
ypatybę, kad juo daupau jų geri, juo dau
giau trokšti. r 

Taigi kitais metais, jei Dievas duos su
laukti 16 vasario, patarčiau to vakaro ren
gėjams pastatyti' ant stalo bent po vieną 
šalto vandens bonką o Marintiems- ko; šil
tesnio prirengti bent senos arbatos. Jį, kad 
ir carižka liekana, bet tariuos, nei gero m-
pey nei patriotinio jausmo svečiuose ne
nustelbs. 

A. Jakštas. 
m m * 

. ^ W 
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| 0R. A. K. RUTKAUSKAI ! DR. 6. M. GLASER 
k - i GYDYTOJAS Ir C H m U R O A S 

4442 South Wes*ern Avenue 
Telefonas Lafayette 4144 

Valandos: 9-11 rytais, 1-1 P<* 
Epietų ir 7-8 vakarais . N e d ė l d i e - 5 
Eniais tiktai po pietų 2 Iki 5 vai .B 
=!iiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiuiiiiirniiiniiHiiii5 

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

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

GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S S 
Perkėlė savo ofisą t * 

4401 SOUTH A S H L A N D A V E . JJ 
VAJL.: 10:30 iki 12; 1:20 11d 5 l r £ 

t : 2 0 iki 8:20 Ned . 10:20 Iki 12. 
Hmm.: 2914 W . 4S St. 

Tel. Lafayette 203 
o1 

o' ? 

\ 

TeL Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS D E N T I S T A S 

4712 SO. A S H L A N D A V E N U E 
A R T I 47-toe Gatvės. 

Valandos: nuo 0 ryto iki 2 vak. 
Seredomii nuo 4 iki 9 vakare. 

m 
Telef. P u l l m a n 3634 

DR. P. ŠIMAITIS 
N A P R A P A T H 

[Gydau B e Vaistu ir B e Operacijom; 
10901 South Mlchigaii A ve. 

ROSELAND-CHICAGO, LUL. 

l 9 M T C S € 3 < I ^ ® € I X g K S * 9 B 3 B ' 3 £ * 3 

DR. S. NAIKUS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas jr vyvenimo vieta: 
3252 South Halsted Street 

A n t viršaus I n i v e r . State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte: nuo 

po pietų: nuo 7—9 vak. 
Nedė l iomis nuo 10—2 
Telefonas Yards 2544 

DR. CHARLES SEGAL | 
Perkėlė savo ofisą po n u m e r i u ^ 

7 M SO. A S H L A N D A V E N l E 1 

SPECIJALISTAS * 
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 

f a l . : ryte nuo 10—12; nuo 2—5£ 
•*> pietų: nuo 7—3:34 vakare v 
tfedėMomls: 10 iki 1. s\ 

Telefonas D r e i e l 2 8 8 0 ^ 

— •«— 

Prakt ikuoja 20 
Ofisas 8149 So. Morgą* •*., 

Lertė 33-nd g*., Chicago, Dl.j ; 
SPECIJALISTAS 

oteriškų, Vyriškų Iv chroniškų! i 
UKV-

Ofiso Valandos: N u e 10 ryto: i 
Iki 3 po pietų, nuo 5 iki 7 vak. jį j 

edėl iomis nuo 10 iki 2 po pietų.: j 
Telefonas Yards 68? 

.J-ia-

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave. 
Tel . Yards 904 

OFISO VAI*: 
8 iki 10 v. ryto. 1 lkl 2 Ir 7 iki 
9 v. 
TeL Hakttmte Ir nedėlioj po pietų 

Oakland 1294 

t#6jif>#<Jti<>%6j(»f>fj(fJ#6J^3#fj6>fJ#ili4 
Telefonas Von B o r e n 294 

Hes. 1189 Independence Blvd. 

DR. A. A. ROTU 
R u s a s Gydytojas Ir Chirurgas 
Specijalistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų Ir visų chroniškų l igų. 

VALANDOS: 10—11 ryto 2—S p o 
pietų, 7—8 vak. Nedėl iomis 10—12 d. 

Ofisas 3354 So. Halsted Str., Chicago 
Telefonas Drover 9698 

mc •» v vmm • • • m *mm w i m m * i 

AMERIKOJE 
• • • " - < » » •• !»— • u i 

KULTŪROS VAJUS. 
-4 
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[dirbtuvėse eina geryn, bet pa
tartina iš kitur dar neatvyk- I 

Melroge l*ark, UI Žmo- ti, nes naujam atvykus visgi 
nių čia nedaug, bus apie 100 negalima gauti darbo. 

DR, R. G. CUPLER 
CHIRURGAS 

Kamp. Oakley Ave. Ir 24 Gatvės! 
Ofiso Valandos: N u o 2 iki S po 

pietų kasdien, Panedėl l j ir Ketver
ge vakarais. 

Ofiso Tel . : Canal 1718—241 
Res . Tel.: Midway 5519 

= 
——m 

šeimynų. Tėvai Marijonai at
važiuoja kas Šventa dienę su 
pamaldomis. Prisiglaudę lie
tuviai italų bažnytėlėje. 

Į prakalbas 13 vasario atsi
lankė į J. Vaičiulio svetath*} 
apie 50 ižmonių, Švietimo rū
kalams sudėjo iš viso $105.01. 

Aukavo: Statn. Badavvčius 
boną $52.50. Ignas Vw&uMs, 
Pov. Šakėnas ir Petras Gū
džius po 10 dol. 

$5.00 davė Rokas Urvelis. 
Po $1.00 aukojo: A. Bau-

žis, P. Metrikis, K. Samulio-
nis, A. Leskauskas, B. MiOe-
ris, J. Gaižauskas, A. Mazo-
veckas, K. Kizefienė, J. Ado
maitis, K. Kontautas, A. Seiz, 
Vaitkevičius, Martmkienė, Ja-
nuševieienė, Narsutienė, V. 
Štaras, A, UrbeHs, P. Žvirb
lis, Fr. Vąluckas, J. Domaše
vičius, L. Masėmis, P. Rage
nas, W. Kudulis ir kiti smul-
kesnias aukas. 

Visiems davusiems ir dar 
aukausiantiems širdingą ačiū. 

Kun. Br. Bumsas. 
L. K. C. Atstovas Amerikoje 

Oras kasdieną šiltesnis pa
sirodo. Čia yra didelis ežeras 
(Erie) ties vienu miesto šonu. 
'tai kad vėjas pučia nuo eže
ro, oras amai atsimaino. 

St. Stcpubotš*. 

gĮiiiiHiiliii i imtiiMiimi 
Puikus patarna
vimas visiem pa« 
sažeriam. Geri 
LietuviSki val
giai. 

i i i i i i i i i i i i i i i iuif inii i i i i i i i i i i i i i imiHMiĮ^H^ 

ANCHOR- DONALOSON 

Jūsų mieste ran 
dasi agentas . P a 
daryk reservaci 
jas dabar. 

i 

KULTŪROS VAJUS. 

S V. W. RUTKAUSKAS 
! ADVOKATAS 

Ofisas DldmiestyJ: 

29 South La Baile Strtt* 
Kambarin S24 

Telefonas Central 9299 

J Vakarais, 813 W. 9fM l t 
Telefonas: Yards 4481 

IŠ JAUNIMO DARBUOTĖS. 

/ 

DR. M. STAPUU0N1S 
NAPRAPATH 

| GYDAI BE GYDUOLIŲ TR BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
3347 Emerald Avenne 

9 Iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare 
Telefonas Boulevard 9S97 

7S1 W. 18-th Gatvė 
N u o ? Iki 8 vakare. 

ANTANAS A 0LIS 
(OLSZE\VSKJ, J R . ) 

ADVOKATAS 
Veda bilas visuose te ismuose 

Miesto Ofisas: 
S. Dearborn S t , Room 1040 

Telefonas: Central 1774 

1 Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, LLLINOIS 
Telefoną* Yards 5023 

{Valandos: — 8 iki 11 iŠ ryto: 
[B po pietų Iki 8 vak. Nedė l lo -
imia nuo 8 lkl 8 vai. vakarą. 

=•3=1= i i . - . ' . A - • ' T ' ^ 
* 

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

TeL Canal 1118 
Valandos: 14 ryto lkl 8 v a k a r ą 

Gyvenimas: — 1811 W. 33rd Str. 

Tel. Proapect 2468. 

! » • • » ' 

TeL Ganai 2*7, Vak. Oaaal 1118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojai Ir 

Chirurgą* 
1891 South Halssed Street 

Valandoa: 19 iki 12 ryto; 1 *W4 
po pietų; 8 iki 9 vakar* 

T e l . B o u l e v a r d 2160*-

DR, A. J . KARALIUS 
LIKTUV1S GYDYTOJA* 

S. Morgan Str. 
CHICAGO, Ilili.' 

\ 

Vakarais: 3351 8. Halsted St. 
Telefonas: Boulevard 652. 
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J. P. WAITCHES 
Lawycr 

LIETI VIS ADVOKATAS 
Dlea.: R. 611-137 N. Dearborn St. 

Tel. Dearborn 6096 
Vakarais: 10784 S. Wabash Ave; 
Roseland TeL Pul lman 6877 

) } • » • ! • • » < • » » « » » ^ • ^ » » » m • • • • » ; 
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' Tel. Randolph 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 D G . 

19 South La Sal i* Street 
Room 1202 

Valandos: 9 ryto Iki 8 po p l t ų 
Namų Tel. Hyde Park 2295 

3 
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Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAI3KIS | 
(Jeneralis Kontraktoriu*, staty
tojas ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Chicago 

Arti 23 cio Place. 
t i . . . . - - . -

Clevelaod, Ohio. — L. Vy-
vių 25-tos kuopos skaitlingas 
susirinkimas įvyko kovo 13 
d. š. m. Lietuvių svetarnėj. 
Keletas naujų narių prisirašė 
prie kuopos. 

Nnt. rast. 'pag. p. Žilius — 
Žilinskas atsisakė iš užima
mos vietos, nes rengiasi vykti 
į mylimą Tėvynę. Į jo vi«tt> 

(išrinko vytę A. Baltrušaitę. 
Sekė raportai iš L. Katali

kiškų Draugijų Sąryšio, Tau
tos FoiLcfo, Našlaičių Draugi
jos. Visur yra bruzdama kiek 
galima geriausia 

Pranešė, kad buvusis balius 
vas. 26 d. š. m, gerai nusisekė. 
Pelno liko vyčiams atsargai. 

Apsvarstė choro mokytojo 
reikalų. Šiuo kartu atsilankė 
gerb. muzikas V. A. Greičius, 
kurs buvo sirgęs kelias savai
tes. Mokyto jum tas pats p. V. 
A. Greičius. Rengiamasi prie 
didelio veikalo, operetės po 
Šv. Velykų. Praktikos įvyksta 
ka s ketvirtadienį 7:30 v. v. 
Šv. Jurgio mokyklos kamba
riuose. 

Svaidininkų ratelis nerimau 
ja, laukia kad tik sušiltų. 
Šiais metais rengiasi supliek
ti kitus svaidininkus. 

Nutarė imti1 h. Vyčių 25-tos 
kp, paveikslus. Komisija tuo 

elefonas Boulevard 4189 

* 

Dr. L L M A K A R A S S. D. LA0 
i i o t n ^ . a«<wtni*» f* C U n r i N LDETUVIS G 

A. Nasalsl 
Graborius 

Rapids, Mich. — Pa-
'ra^ja aipae 400 šeimynų. Kle-
boiMtaja čionai geraširdis ka& 
Ant. Deksnis. Parapija gra
žiai sutvarlęyta, yra nw>kykla, 
skolų mažne visai nėra Ben
giasi statyti nauj$ bažnyčia ir 
turi jaa surinfeę 8,000 <4oT. 
Miestas labai švarus, žmones 
simpatingi. 

I prakalbas prisirinko pilaa* 
svetaine. JOausėči su įtempi-
imu ir aukojo Lietuvių apš-
^rįetai iš širdies. Nors bedar
bė jaučiasi ir čionai, vienok 
Liet. Kat. Universitetui suau
kojo iš viso* — $682.09*. 

Aukojo: 
Oerb. kun. A. Deksnis $105.00 
0»a Kialaitienė 52.50 
Kaz. Dirda 50.00 
Ona ŠMžaitė 50.00* 
<Vaičiuna& 50:00 
Ona Bražaitė 50.00' 
Pr. Kučinskas 50.00 
Adolfas Mondeika 50.00 

Po $10 davė: V. Aušnora, 
Ant. Baškis, Skarulis, L. A-
bromaitis, J. Juodsnukis, M. 
Rėklaitis, Dom. Barštis. 

Po $5.00 davė: Ant. Gale vi
rius, Pr. Kriščiūnas,, Kviet-
kauskas, Steponaitieaiė, Aug. 
Kemera, Mar. Vaičiūnienė, P. 
Baškevičius,. Agn. Abromaitė, 
T̂. Tankus, Urs, Bražaitė, J. 

Barštis, Karantavičius, Mar. 
Galinienė, Ant. Vaišvila, Juš-

ANT GREIČIAUSIU MODERMlArUALisAV I^AIVU-
YPATISKAI VEDAMA L l E T U V l a K A E K S K U R S I J A 

AQUITANIA KOVO 21 
Atva l iąvus į Southampton pasažieriai persėda į kita Cunard Laivą 

ir t iesiog davaaiuosite i Pi l iau į 9 dienas. 
3-čio* kleao* pasažleriat turi atskirus kambarėlius po 2-4-0 ypatas. Pri-

vatlSki kambariai ^šeimynoms. Ekskursija globoja Cunard oficialai kurie Jums 
viską sutvarkys, Jūsų bagažus, pasportus ir kitus daiktus dy'iai. Vokifikas 
vlssOB nereikalingas. Kiekvienas gali važiuoti. Specialės Kainos l Piliau $106.60. 
Kaunan $107.10 — 2rą Cabin $156, Taxal $6.00. 

KITI IŠPLAUKIMAI: 
VIA HAMBURG VIA Southhafnpton Llverpool a 

Glassow 
C A H o m A Baland. 8, Gegužes 18 ALBANIA (Cabin on ly ) Bal . 1 
SAKONIA Baland. 18 ir Geguž.25 CAMERONIA Bal. 6 
™* .̂ . i „ w.^ ė*,*n o m T„ Cassandra ( i š Port land) Bal. 30 S 
Tikietai: Cabte $130. 3-čla Klesa p e r ^ ^ ^ % Mhavą $ l l Q 

2108.50 Taxai | 5 . Taaai $5. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i i i i i i i i t i iu iHi i i i i i i i i i i^ 

Ar J u s Kanluna Pleiskanos 
NAUDOKITE R*ffle3 
Ar Jumo Galvos a & T T i t l t i ? 
N A U D O K I T E jj4xjj7er 
Ar Jtf«ų Plaukai <Sleaka? 
NAUDOKITE įhtffltS > 

Ar J«|* Norite Ap»au^c$» Juos? / 
NAUDOKITE ĘuffleS ' į 

Uilail^mtu savo plauku grasiais ir tankiais 
NAUDOKITE ftttffies 

Užlaikymui parves odos tveguu u- svariai 
NAUDOKITE Jįuffteįf jĄ 

Bttftes galima gauti visose aptiekose po 85c. bonką, arba tiesiog 
iŠ isdirbčju per pasta už «5o. bonką. 

F . A D . R I C H T E R A C O . 
a r d A v e . 3t 3 5 t h St . P.rooklyn. N. Y. 

— IMI J 

GIJŲ ATYDAli 
P l l ' r r » T l i t 7 0 v « l i a v V ' Kukardu, visokia Ženkleliu, Guzikučiu, Ant 
JL/ lr U L U V C spaudg ir kitokiu Draugystėms reikalingu dalyku 
Reikalaudami Katalogo ar Sampaly, pažymėkite ir jusu dr-tes vardą 
S T R U P A a C O . , 9 0 - 9 2 F e r r y S t . N e w a r k , N . J . 

r i M 
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- ^ r ^ v . DKBTUVE | 
Vėliavy, Karuny, Šatpy ženklc-

liy ir kitokių draugystėm reika
lingų dalykų. i 

A. J. POŽĖLA § 
^ ' Į C 19W W. Dirokm Str. Chicaga. i 

fHiHinNiminmiiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i itMiiiii iHiiiiiniiii iHiuitiiiniiniiiii i i i i i i i i 
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Prie draugijos prisirišę ke
letas naujų narių. 

Buvo renkama aukos paden
gimui lėšų. 

0. Čirvinskaitė — aukojo 
50c. Visų su smulkiomis su
rinkta $4.20. Visiems aukoto
jams Širdingai ačiū. Lauksime 

kaitis ir kiti smulkesnias au-|daugkus panašių vakarėlių. 
!kas. 

Nėra abejonės, kad Grand 
Rapids'o lietuviai sudarys ap
valus 700.00. Yra vilties gra
žios, kad padaryk net visų 1,-
000.00. 

Už širdingą priėmimų, už 
gausias aukas Lietuvos Kata
likų vardu visitems parėmu
siems mūsų apšvietę — nuo
širdų ačiū. j 

Kun. Br. Bumsas, 
Liet. Katal. Centro Atstovas 

Amerikoje. 

Vakaro vedėjų buvo J. Vait
kus, pirm. 4 

V. Blavackas, rast. 

Šiandie Pinigų Kursas 
Siunčiant Lietuvon pe* mira: 
41 centai už 100 Auksinų 

^ - a r b a — 

245 Auk*. *š vien* Dolerį 
Pigesnis kursas siunčiant 

didesnes sumas. 
Pr is tatymas Užtikrintas 

Trumpame laike. 

Central Manufacturing 
District Bank 

State Bank—Clearing fiouse 
Bank. 

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

įKaa TeL Cicero 3656 
Olteo TeL Cicero 

DR, J. SHINGLMAN 
1325 So. 49 Oourt 

N. B. Cor. 49 Court ir I I 8trJ 
> ant viršaus vaistyničioa. 

V A L E N T I N E DRESMAKINO 
COLLEGES 

2407 W. MadLson, 1850 H. WeUs, 
• 2 0 5 S. Halsted Streets 

137 Mokyklos 8uv. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų kir

pimo, Designing bianiui ir na
mams. Vietos duodama dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at-
mokėjimais . Klesos dienomis ir 
vakarais. Reikalaukit knygeles. 
TeL Seeley 464S 

t A^CAC.-^^'^L' SA8XtJ tAa2AUtA£A* lA I8 

DR. A. E. MILLER ip 
o 
o 

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Ofisas 4654 So. Asnland 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. Sutarimai ir NaStSalai L 

Šaukimai Lafayette 1106 j į 

SPAUDOS VAKARAS. 

Worcester, Mass. — čia' 12 
d. kovo įvyko prakalbos reng
tos Spaudos Draugijos po Šv. 
Povylo globa. Pirmas kalbėjo 

apie ateinančių vasarų, kad 

gerb. kun, L. Kavaliauskas, 
pasirūpins, praneš. Apkalbėta Antras kalbėjo gerb. kun. *T. 

J. Jakaitis. Abiejų kalbos pu-
laiką praleidus naudingai,' blikai labai patiko, nes gerb. 
pavyzdingai, kaipo doras jau-1 kalbėtojai plačiai ir aiškiai 
nimas, palyginsim, gražus nurodė kokių didelę svarbų ge-
žiedai !žydi per vasarėlę, o'ra katalikiška spauda tįri 
sulaukus rudenio atneša nau
dą tam kam jie priklauso. 
Vyčiai ir-gi seka toJsį pavyzdi, 

S3307 Auburn Ave. 

Patarnauju lal-
dotuvėae, v e s -

tyno^ir kt tS l | ' k a d ** auksinę vasarėlę pra-, 
se roikainosejji^į^us padoriai, kaipo Lietu-

vos žiedeliai, ir kad džiaugtųs 

Lietuvis Gydytojas ir 
Ofisas 10900 8 . H t c M g a n Ave . 

,VaL 19—12 ryte: t — 4 po pietų , 
6:19—6:99 vai. vakarą. 

Realdencija: 10538 Ferry Ave. 
TeL Pul lman 342 ir PulL 346 

"IMI irfT\ .•> i 

Patarnauja laidotuvėse kuopi* 
Sgiausia . Reikale meldžiu ataišau-
=kti , o mano darbą busite nžga-
Snėdlnti . 
=2314 W. 3Srd PL CUlcago, 

Telefonas ORMl 22f6> uiimimnmiimiiimiiiiiiniuiiiiiniiii 

tie kuriem mes priklausom. Ti
kimasi kad šių vasarų Clave-
lando vyčiai bus nuimti ant 
krutamųjų paveikslų. 

Susirinkusias būva rimtas ir 
naudingas nutarimuose. Jį už 
darė pirm. J. Kužas, II v. v. 

mūsų lietuvių tafrpe. 
Vakaras buvo pamargįntas 

deklamacijomis. M. Lekeckai-
tė pasakė graibias eilutes 
'4 Dailininko ru penčiai'', už 
kų gavo dėžutę saldainių. An
tra mergaite, ČL1, Žiurinskaitė, 
pasakė "Saulutė nešviečia'' 
ir "Stovi žirgą$Ji. Eilutės pu
blikai labai p'atįao, nes tapo 
apdovanotos g&ušiu delnų plo
jimu. 

Publikos atsilankė pusėtinas 
Čionai darbai kai-kuiiose'buiielis ve, visi tapo* patenkinti 

Aukos Rusijos baduoliams 
geriausia siųsti per Lietuvos 
Atstovybę Washingtone. 

1925 F. Str. N. W. 
Washington, D. C. 
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DU DOLERIAI UŽ LATVIS 
KAS VIZAS. 

Neseniai tapo paskelbta lietuviš
kose laikraščiuose kad pasažieriai 

, važiuojanti Lietuvon per Latvija 
nieko nemokės už vizas. 
1 Baltic Ajnerican Linija kurios 
laivai plauko iš New Yorko į Ham
burgą, Libau ir Piliava ir per ku
ria važiuoja šimtai lietuvių ap-
laikė pranešima nuo pn. Arthur 
B. Lak, Latvijos konsuiio jog in
formacijos apie gavimą Latviškų 
vizų dykai visai buvo neteisingos. 

Ponas Lule, oficialis reprezen
tantas Latvijos turi pilną teisė iš
duoti vizas uz dą dolierių. 

Baltic American Linija turi ge
riausius laivus ir duoda geriausi 
patarnavimą važiuojant iš Liet. 
ir j Lietuva per Hariiburgį, Libau 
ir Piliava. (Apgr.) 

KAIP JŪSŲ AKIS 
Ar esi nervuotas, kenti galvos 

skaudėjimą, ar tanais tos akis 
ašaroja, raidės susibėga kuo
met skaitai, pailsta akįs be
siuvant, Jei taip, tuojaus t u 
ri pirmiausia pasiteirauti ma
no 16 metų patyrimo, kuris 
suteiks tamlstai geriausią pa
tarnavimą. 

JOHN J. SMETANA 
1801 So. Ashland Ave., Chicago 

kertė 18-tos gatvės; 3 lubos 
Kambarys 14-15-16-17 
Viršui F L A T T ' S Aptiekos 
Tėmykite mano pąraią. . . 

Valandos: N u o 16 ryto iki 9 
ra. Nedėl iomis nuo t ryto iki 
12 dien. 

— • —— = 
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P L U M B I N G 
K m m m m m m * • • - - • 

Tel . Lafayette 4933 
. i 

r 

Kaipo lletuvys, l ietuviams visa- ^ 
dos patarnauju kogeriauaia. 

M. YU8KA 
3228 W. 38-th Street 

AMERIKOS LIETUVIU 

MOKYKLA 
Mokinama: angl iškos Ir lietuviškef 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste* 
nografljos, typewriting, pirklyboa tel* 
siu, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, poli t ikinės eokno-
mijos, pilietystės, daillarąsystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto tki 
4 valandos po pietų: vakarais n u o I 
lkl 19 vai. 

3196 S. Halsted St., Chicago. 
PRANEŠIMAS! 

D I D E L I S B A R G E N A S t 
gkubekite biznieriai, savininkas tu

ri 3 bisnius, yra priverstas parduo
ti pigiai v iena iš jų, būtent farma 
Wisconsine 8t) akerlų, gražus budin-
kai, sodnas, upė bėga per farmą, gra
žus miškas, visokių gyvuliu ir visas 
masinas, rugių užsėta. Arti didelio 

• miesto prie didelių kel ių geroj v ie 
toj . Šia farmą. parduęsių arba mai
nysiu ant namo ChlcagoJ. ". 

C* 3?= Tell Canar 25? 

DR. C K. KLIAUGA 
titBTUVrs DEa*T«$TA« 

^931 8. Oalsted S t , Ohieago, QL 
K a m p a s 18tk St. 

Vatend.: S*~l* Wtą ir 2—r vak. 

Kita bizni tūrių sa l iuna su namais, 
iš tų trijų biznių tūrių viena parduo
ti, ar su ar v iena t ik bizni Vienas 
namas yra ant 18-tos ir Halsted sto
ras ir 6 flatai e lektra vanos, 8 me
tai kaip statytas, o antras Storas y-
ra platus ir lCriaučių Sapa ant 28-6los 
ir L»eavitt, tūrių arba išmainyti grei
tu laikų. Atsišaukite 

F R A N K DOBROWOLSKl& 
4454 S. įVestern Ave. 

Tel. Lafayette *7«8 

SAVIEJI REMKITE SAVAS 
I Š T A I G A S 

Telefonas Tardą 1188 

STANLEY P. 
MAŽEIKA * 

GRABORIUS IR: 
Balsamuotojas 

Tūrių autorao-! 
bllius visokiems^ 
reikalams. Kaina! 
prieinamos. 

3319 Auburn 
Ave. Chicago.| 

PAIEŠKOJIMAS. 
Reikalingas vargoonkae. Del 

platesnių žinių kreipkitės į 
"DRAUGO" OFISA 

2334 So. Oakley Ave. 
— — — P — — — — — — — — — — — . 

PARDAVIMUI. 
PARSIDUODA F A R M A 80 AKRŲ 

70 akrų dirbamos 10 akrų gani klos 
su upelių ir nedidelių mišku. Gera 
žemė, geri budinkai, jaunas sodnas 
geri gyvuliai ir visos geros mašinos, 
tarp l ietuvių netoli nuo miesto prie 
žastis pardavimo norime pasidalytt 
Mes Leonas Markuckis ir A. St*-
noslavas parduosim pignvi. Galima 
pirkti su viskuo ar tik žemę ar s u 
pusė gyvulių. Kreipkitės prie 

r Leo Marks 
Scottvflle, MJch. R 2 BOK 19 

P A R D U O D U A R B A IŠMAINAU 
farmą ant miesto prapertės. Illinois 
valstijoj. Žemė learp- v is iems žino
ma, yra geriausia. Galima viską au
ginti, kas p a t i n k a 

80 akrų visa dirbama ir aptverta: 
puikus upelis bėga pro šąli, gelžkelis 
eina per mano lauką, \t mylios nuo 
puikaus Edgewood miestelio, kuris 
turi apie £,000 gyventojų, 7 kamba
rių stuba, barnės kiaulininkas, kupos 
ir tt. Visos mašinos kokios tik reika
lingos ūkės darbui. Vežimas, bogės, 
4 geri arkliai, 6 karvės, 6 kiaulės, 6 
žąsys ir 100 vištų; 600 bušeliu k o m ų 
ir kitų sėklų. Kaina $8.000. Atsi
šaukite prie savininko, F. Palasky, 
5046 So. Kolin Ave., City. Tel. La
fayette 2928. 

F A R I * A T i m n f 
Parduodame čeverykų-ta i symo i š 

taigą. Biznis gerai išdirbtas. Par
duodame pigiai. Pardavimo priežas
tis — išvažiuoju į Eropą. 
tis — išvažiuoju i Europą. 

Kreipkitės: 
11204 Langley Ave., Chicago, 
(Pu l lman) Illinois. 

A N T PARDAVIMO 
Tabokos ' Cigarų ir cigarėtų krau

tuvė ir Soft Drinks ParloT, labai 
geroj vietoj ant Bridgeporto. Parsi
duoda pigiai. Nepraleiskit geros 
progos . Del platesnių žinrų kreipki
tės i mano ofisą. , 
Geo. Petkus , Rea l Estete , Loan and 
Insurance, 3402 So. Halsted S. 

_ 

PARSIDUODA KRIAUČIŲ DIRB
TUVE — SouthsidėJ. Čistyjame ir 
dažome ptgiai ir greitai. Priežastis 

.pardavimo partneriu nesutarimas ir 
kilias biznis. Atsišaukite į 

"Draugo" Administracija. 
2334 So. Oakley Ave. 
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LIETUVIU MUZIKOS 
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Lietuvos Meno Kurejy Draugijos, Atstovas 
Muzikos Konservatorijos Direktorius Kaune, 

KOMPOZITORIUS 
* JUOZAS NAUJALIS 

U Tik Atvykęs Iš Lietuvos 

MILŽINIŠKAME 
CERTE 

Ii;311fllIlflEI«IIIIPIIli9fS3IS t̂flllfIllllllllCllllllSlI3IIIS131BIIIIIIIieillllIII||II|||Illi|||iH 
Salė — Puikiausia ir didžiausia koncertų salė, kurioj 

rengiama Amerikos ir Europos žymiausių Artistų ir Cho
ristų koncertai, ši salė yra pastatyta specialiai dideliems 
koncertams, turi milžiniškus vargonus ant kurių gros pats 
mūsų kompozitorius, vargonų virtuozas savo ir kitų kom
pozitorių veikalus kurių Chicagiečiai dar nėra girdėję. Kas 
jas išgirs, to širdis plaks džiaugsmu I r supras kų tai reiš
kia būti tikru lietuviu. 

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

SOLISTAI-ĖS. — Įžymiausios Chicagos pajėgos: O. 
Pocienė, M. Janušauskienė, L. Sabonienė, M. Rakauskaitė. 
Staniulytė, A. Pocius, Stogis, K. Sabonis. ' 

KONCERTO SIELA — p. J. Naujalis gros vargonais 

W w w 

TREČIADIENY, 
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LYGIA! 8:15 vai. vakare 
y 

i ORCHESTRA HALI 

BE 3E 

w 
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savas ir klasinių autorių kompozicijas, skambins pianu įs
tabiausią pasauliniame muzikos konkurse premijuota savo 
kurini ir kitų kompozitorių, veda chorus. 

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

ū» B f ! B E * 
m m m m * 

| ? Mrrhigan Ave„ Tarpe Adams ir Jackson Blvd. 
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bingiausią tautinės muzikos patriarkų ir visus jo palydo
vus — jaunos kartos daininkus ir muzikus. 

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

< m — 
TIKIETŲ GALIMA -GAUTI: 

"Draugo " ( ofise, 2334 So. Oakley Ave.; MNaujienų'? 

ofise, 1739 So. Halsted Street; Metropolitan State Bank, 
2201 West 22-nd Street; Universaf State Bank, 3252 So. 
Halsted Street, Beethoveno -konservatorijoje, 3259 So. Hal
sted Street; "Vyčio"'Redaflvijoje, 4736 So. Wood Street; 
Kun. Ig. Albaviciaus ofise, 717 West 18-th Street. Vilimas 
& Yanchus, 4140 Archer Ave.; Lietuvių Rakandų Krau
tuvėj, 1-930—32 So. Halsted St.; Pas visus vargoninkus bei 
ehoristus-ės. 

Įgykime tikietus iš kalno, nes vargu beliks nors vie
nas atėjus į koncerte. 

^ 

CHICAGOJE 
VYSKUPAS McGAVICK BUS GINAMAS KAIPO BE-

ir personaliai atkartojo reika
lavimų. 

Buba prašėsi nuleisti. Sakė
si neturįs daugiau kaip vienų ji. pietų. Kompanija matydama 

APLEIDO CHICAGĄ. 

Buvęs Chicagos arkivysku-

PROTIS. 

tūkstantį. Būga sutiko su tū
kstančiu ir Ferro atskaitė 
jam pinigus. 

Kuomet juodrankis pinigus 
įsidėjo kišeniun ir rengėsi ap
leisti Ferro namus, pastara-

Frank Piano, 43 m., So. 
pijos sufraganas, J o Mal. Vy- Morgan gat., 9-ių vaikų tė- [ ^ J ' J v , , , . . T sis staiga išsitraukė revolve-
skupas McGavick, vakar ap-jvas, pasauktas kriminalini . . . a . . į , 

1 ^ i x- v +„ n ir vienu suviu paklojo.IUO-
leido Chicago. Išvažiavo į La i teisman atsakyti uz savo 17- L ^ j . 
Crosse, AVis., kur jis Švento
jo Tėvo paskirtas vyskupau
ti. 

PROKURORO NAMAI SAU 
GOJAMI. 

Valstijinio prokuroro Cro-
we namai Chicagoje, 3329 Wa-
shington baulv., stipriai sau
gojami policijos. 

Taipt yra ir su Ttriminalio 
teismo vyriausiojo teisėjo Sca-
nlan rezidencija. Piktadariai 
tiesiog padūko. 

Visgi ateis laikas, kuomet 
jiems bus padarytas galas. 

ATEIKITE! 

Į, p. J. Naujalio rengiamą 
koncerte, seredoje, kovo 22 d. 
Orchestra Hali, 220 So. Mi-
chigan ave., 8 vai. vakare. 

Tikietų dar galima gauti 
Orchestra Hali. K. 
tifNiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinuiii 
NUO ADMINISTRACIJOS. 

! kos metų sūnaus nušovimų. 
Tėvas šunų nušovė ypatin

gomis aplinkybėmis. Vaikinas 
susidraugavo su bomeliais, su 
kuriais pradėjo valkiotis po 
visokius urvus. Tėvas ^į per
spėjo. Bet tas neklausė. 

Tuomet tėvas, matyt, pa
baugini mo motivais pasiėmė 
revolverį, nuėjo vienon biliar-
dinėn ir, vaiką išsivedęs, į 
jį šovė sakydamas, kad ge
riau jam, vaikui, mirti, negu 
paskiau papulti po kartuvė
mis. 

Vaikas sužeistas. Paimtas li
goninėn Ifhirė. 

Tėvas už tai traukiamas tei 
sman. Advokatas pranešė, 
kad Piano teisme bus ginamas 
kaipo turėjęs nepilnų protą, 
kuomet atlikęs žmogžudystę. 

Byla jau seka. 

BOMBA SUARDĖ SALIUNĄ 
• • • i II » .. — — — — 

Bomba, padėta saliuno prie 
angy, 11542 Front gat., plyš
dama suardė visų namų prie
šakį, kurs nesenai buvo nau
jai pertaisytas. 

Namų savininkas kaltina dar 
4 

bininkus unistus. Ne s saliu-
nui priešakį pertaisyti '1 buvo 
nusamdyti neunistai darbinin
kai. 

Tame ir yra visa nelaimė. 

pagaminti medžiagos, iš kitur Sunku bloguose laikuose 
atveža. Tada "pasidaro daug kovoti su kapitalu. Dar kalti 

» J*l 
trukumų. Kariavom iki kovo 7 

kad geru neįveiks dviem dar
bininkam griežtai' pasakė. No
rite, dirbkite auo " š tukų"^ (lengviau prisitaiko tuos pačius 

GEL2KELIŲ DARBININKŲ 
VARGAI. . 

NUŽUDĖ JUODRANKĮ. 

Samuel Buba, Halsted & 90 
gat., nuo Vido Ferro, 7731 
Dobson ave., reikalavo 1,500 
dol. Buba sakėsi esąs juod-

Šiandie Draugo ofisas bus r a n k i l * viršaitis. 
atdabas vakare tiktai iki 7 ' Pirmiausia pinigai buvo rei 
valandai. jkalaujami laišku. Paskui Bu-

iiiiiiiiitmiiiiiiiiiiimimrimiiiiHiiiiiiiiu b a ^ ^ a t e ^ ° * F ^ r r o n a m u s 

Chicago Great Western ge
ležinkelio dirbtuvė randasi va
karuose ant 11-g-vės i r 52-ros 
Ave. Pereitų metų ten dirbo 
apie 100 darbininkų. Sausio 
mėn. iš darbo paleido 26 dar-
bininkus. O kovo 1 d. tų darbų 
buk apėmęs koks kontrakto-
rius ir algas sumažino nuo 72c. 
vai. ikf 5<)c. vai. Tai tas dar ne 
viskas. 

Nuo kovo 3 d. jau varu 
bruka nuo " š t u k ų " dirbti. 
Darbas nuo " š t u į ų " yra ne
pakenčiamas ir darbininkai 

arba eikite namo. 
Tada per pietus visi darbi

ninkai Itutarė užsistoti už sa
vo draugus, uttikinai nėjome 
dirbti, reikalavom, kad tiem 
dvienf draugam atiduotų senų-
šias vietas. Bet kontraktorius 
visai nepaisė ihusų reikalavi
mo ir liepe\visiems eiti namo. 
Na, ir išėjome. 

Ant rytojaus padarėme mi
tingų. Pasikvietėm unijos ly
derį, tas susiieškojo generalį 
vice-prezidentų. Šis sako, kad 

ir patys darbininkai, neišlai
ko vienybės. Išpradžių kad ir 

liuliutė. Publika delnų ploji
mu privertė juodvi vėl dai
nuoti1. Paskui p-lės Juoz. Rut
kauskaitė ir Ona Paliuliutė 

kitų nuskriaudžia, bet patys sudainavo duetų. Juodvi tafp-
laimi. Bet su laiku kapitalas gi užžavėjo, publikų savo ma-

geri&u smaugti. 
Kada darbai gerai ėjo ir pi

nigų buvo kaip šukių, tai ta
da viskas buvo gerai. Dabar 
už bėdas tai vienur, tai kitur 
bėda primetama. Tik mes dar
bininkai truputį daugiau švies 
kimės, savo reikalus giliau 
pažinkime ir supraskime kaip 
juos apginti. 

Gavęs darbų. 
v —t r 

GRAŽUS VAKARAS. 

-•'padėtis bloga. į Tame reikale, West Side. — Kdvo 19 d. 
yra užvelta byla teisme ir nu- 'Aušros Vartų par. svet. Lab-
skrausti darbininkai bus ap-j daringosios Sų-gos 7 kuopa j sykiu. 
tmokami. Bet lunie lauk kol surengė labai gražų vakarų su 
kumelė pastips^ lauk iki gruo- turtinga~*pr0grama. 
djfto 20 d. 1922 m. Liepė Pirmiausiai buvo parodyta 
niums patiems taikintis su trys rylės krutamu paveikslų, 
kontraktoriais. - # Paskui jaunas L. Labanauskas 

očia jau aiškiai pamatėm, padainavo solo. P-lė Monika 
kad jau pralaimėjom, beg^Įįė- L. Gurinskaįtė, akompanuo
dami skęstančius draugus pa- jant vargonininkui , K. Sa.bo-

loniais balsais. Klausytojai 
delnų plojimu iškvietė vėl 
dainuotų. 

Sekė dialogas, kurį atliko 
p-lės Ona R. Paliuliutė Ir 
Juoz. Rutkauskaitė. Reikia 
pasakyti, kad juodvi tikros 
artistės. Labai naturališkai 
vaidina. Taigi northsidie-
čiams garbė turėti savo tarpe 
taip išsilavinusias artistei. 
* Paskui kalbėjo gerb. kun. 
B. Bumšas. Apie jį nėra rei
kalo minėt i, nes jau ne sykį 
visi esame girdėję jo kalbų. 
J is kaip paprast: i uželektri-
ęuoja publiką, taip ir šiuo 

DRAUGIJOS DARBUOTĖ. 

tys prigeriame. 
Kovo 9 d. ėjome žiūrėti' 

darbo. J u k komitetas perstatė 
dalykus, kad kito išėjimo nėra 
kaip grįžti darban. x « 

Nuėjome# J au šiandien turį 
gana. Sako, ateikit rytoj. Eina 
Aleksiukas, eina Jonukas, ei
na nosis nuleidę ir kiti. 

Mat, nevisi Išėjo streikam 
Kita vėl, po komiteto pareiš
kimo jgrįžti darban,v nesilai
kyta tvarkos, bet galvatruk-

nesutinka pradėti dirbti tomįs čiais bėgo, kad tik pirmas 
sųlygomis. Čiapat nėra mašinų /prisitaikinti bosui. 

niui, taipgi padainavo solo. 
Reikia pripažinti, kad ši dai
nininkė turi labai gražų ir 
malonų balsų. Ja i reikėtų to
liau lavintis dainavime. 

Toliaus ant programos buvo 
L. Labanauskas. J is -pasakė 
gražų monologų ir lafįai pri
juokino publikų. Nors įxs jau-
nas-mažiukas, bet jau riš jo 
tikras kalbėtojas. Galima sa
kyti, kad jis bus tikras De-
mostenas. 

Duetų sudainavo p-lės Mo-/ 
.įnika Gurinskaįtė ir Ona Pa-

Po pfakalbų buvo renkamos 
aukos t našlaičių naudai, s u 
rinkta virš $38.00. 

P-lės B. Gasparkiutė ir Ra
dzevičiūtė 'pasakė graižų dia
logų, kuris žmonėms labai 
patiko. 

Ant galo buvo parodyta 
krutamieji paveikslai. 

Girdėjau, kad pelnor liksiu 
apie $70.00. 

North Side. — Kovo 12 d. 
Dr-stė Motinos Dievo Aušros 
Vartų laikė mėnesinį susirin
kimų. Nutarė numažinti įsto-
jimo mokesnį iki $L0O norin
tiems įstoti į draugąjų nuo 20 
iki 40 metų amžiaus. 

Priėmė laiškų iš Liet. Fin. 
Misijos, kurios prašoma nusi
imti draugijos paveikslų ir 
su aprašymu draugijos dar
buotės Lietuvos labui pasiųsti 
L. Fin. Misijai. Paveikslų jau 
nuėmė kovo 19 ^. 

Kovo 19 d. 7:30 v. rytų, Šv. 
Jįfykolo bažnyčioj draugija in 
corpore ėjo prie Dievo stalo 
ir priėmė Šv. Komunijų. 

Dr-jos rep. 

\ KRISTAUS KANČIA 

GYVENIMAS. 

Iftutamuose paveiksluose, 
lietuvių kalboje. 

Kovo 24, Waukegan, 111. 
Kovo 26, Sheboygan, Wis. 
Kovo 29 d., Dievo Apveiz*-

dos oar. avetainėj. 
Kovo 31 d., Springfield, fll. 
Balandžio 2, Brighton Parke 
Balandžio 10, Cicero, 111. 
Rodys Lietuvių Teatro Ben-

ŽvaJgaitis. jdrovė. 

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

VOITKEVICIUS, Fundatorius šv. Ka
zimiero kapinių varpo, pagryžo iš Lietu
vos ir savo name 636 West 18 Str. Chica
go, tU. atidarė PIKCERNĘ su naujausio 

išradimo prietaisomis. 
Reikalui atsitikus, eikite prie savo seno bičiulio. 
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