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METAI-VOL VH 

RUSIJOS EPIDEMIJOS GRŪ
MOJA PASAULIUI 

ANGLIJA NORI AMERI-
- KOS EUROPOJE. 

y 

jNE\V YhRK, bab 3. — 15, ' Prof. Atkinson pažymi, kad 
Kusi jos č i a ^ parvyko trys į ypač Saratovo distrikte kani-
žmonės, kurie apkeliavo tenibalizmas (žmogėdyste) 
bado paliestus plotus. Nusako sus. 

gan-

pasibaisėtinus daiktus apie ba 
dą ir praplitusią tarpe badau
jančių žmogėdyste. 

Du iš jų — Simon Brailove 
iš YVasbingtono ir Morris D. 
Barron iš Brooklyno — važi
nėjo Rusijoje gelbėti savo gi 
minės, kurie, kaip jie girdė-! n i u s turėtų nutiesti kordoną, 

"Iši lgai visų kelių tūkstan
čiai žmonių lavonų guli ," sa-
ko profesorius. "Trys milio-

Rusija bus didelė problema 
Genoa'oj. 

\ 
LONDONAS, bal. 2. — 

ATVYKSTA AMERIKON j KAS BUS SU AIRIJA? 
LIETUVOS FINANSŲ o 

MISIJA. 
WASHIN N, III— 30d. 

Anglijos vyriausybės mintis (Elta). — Sulig Lietuvos At-
šiandie drumsčia du svarbiau- stovo gauta is Kauno kable-
siuoju klausimu: Kaip ilgai gramą netrūkius Amerikon at 
Suv. Valstijos stovės atokai 
nuo visų gyvų Europos reika
lų ir kokia nauda bus pasali

nai žmonių daugiau žus nuo'l io valstybėms pripažinus bol 
bado, šiltinėą ir choleros, kol 
ateis vasara. Medikaliai auto
ritetai aplink Rusijos pasie-

jo, ten badauja. 
Trečiasis, tai prof. M. At

kinson, Melbourne universite
to, Australijoje, ekonomijos 
departamento viršininkas. 

idant Rusijos epidemijos ne
galėtų persimesti j kitas ša
lis. Nes nuo tų epidemijų vi
sam pasauliui grūmoja pavo
jus. 

vyksianti Lietuvos Finansij 
Misija naujai Lietuvos pas
kolai vesti. 

ševistine Rusiją. Ypač Suv. 
Valstijų nedalyvavimas Euro
pos reikaluose ir neprisidė-
jimas prie įvairios rųšies ta- Nieko nattja buvusioj Rusijos 

ARKLIŲ LENKTYNĖS 
PETROGRADE. 

rybų, ententei daro daug he-

-"-^ 

Mirė Buvęs Austrijos-Ungarijos 
Imperatorius 

FUNCHAL, Madeira /sala, busiam imperatoriui išmušė 

smagumų. 

bal. 2. — Čia mirė buvęs Au-
>trijos-Ungarijos imperatorius 
Karolis. 

Karolis susirgo influenza 
pirm kokios savaitės. Išpra-
džių į jo ligą neatkreipta 
daug domės. Tečiaus už po
ros dienų gulė lovon ir prisi
metė plaučių liga. 

paskutinė gyvenimo valanda. 
Jo liga sukėlė jam didelę 

simpatijų jo šalininkų kaip 
Austrijoje, taip ir kitur. «*-

Austrijos ir Ungarijos mo-
narchistai sumetė keletu mi-
lionų kronų jo naudai ir spe
cialiu pasiuntiniu pasiuntė 
tuos pinigus. Nes buvęs impe-

Paskui pakilo kitos komp- ^ratorius su skaitlinga šeimyna 
likacijos, taip kad pereitą, tre- varge gyveno. Tečiaus pa-
čiadienj pastebėta tikras pa- siuntinys nesuspėjo jau jo ras

ti gyvo. 
Buvęs imperatorius keletą 

vojus. 
Ant rytojaus sergantis aprū

pintas paskutiniais šv. Sakra- kartų mėgino atgauti /Ungari 
inentais. Įjos sostą. Tečiaus tam prieši-

Penktadienį sergančiam kiek judai ententė ir atskirios bu-
pagertsjo ir paskui karštis štai vusios Austrijos imperijos res-
<m ėmė didintis. Pagaliau bu- jpublikos. 
^ T 

IŠ ANGLEKASIŲ STREIKO 
jWASHINGTON, bal. 3. — 

Apie anglekasių streiką vy
riausybė tyli. J i nusprendė ne-
simaišyti ton darbo su kapi
talu kovon. 

Tik kongrese pakeliami bal
sai, kad abi pusi pašaukti čia 

'konfereneijon. Be to, ištirti, 
kaip tikrai dalykai stovi an
glių pramonėje. 

BUV? DIDELI ANGLEKA 
SIŲ STREIKAI. 

1894 m. — Pirmksis did
žiausias anglekasių streikas 
minkštųjų anglių kasyklose; 
Streikuota del didesnio užmo-
kesnio. Streike dalyvavo apie 
150,000 darbininkų. 

1897 m. — Sustreikavo a-
pie 150,000 angįekasių. Strei 
kas pakeltas del to, kad kasy 

bininkai laimėjo didesnę už-
mokesnį. 

1906 m. — Streikas kietųjų 
anglių kasyklose. Tęsėsi - 23 
savaites. Streikavo apie 140,-
000 anglekasių. Streikas pa
sibaigė užmokėsnio padidini
mu. 

1919 m. — Streikas minkš
tųjų anglių kasyklose. Tęsė
si du mėnesiu. Pareikalavus 
vyriausybei atšauktas. Nes 
prieš streikininkų viršaičius 
norėta panaudoti karo laikų 
įstatymas. Paskui prezidei£ 
tas AVilsonas paskyrė komisi
ją. Ta, ištyrusi darbininkų 
padėjimą, pripažino jiems di
desnį užmokesnį. 

NELAIMES ANGLIŲ 
KASYKLOSE. 

WASHINGT£>N, bal. 3. -
Vasario mėnesiu nelaimės an-

iT , • „• „ J- iglių kasvklose pasidaugino 31 
klos turėjo pagaminusios di- & * * F & 

delius anglių išteklius. Darbi
ninkai bijojo, kad del to kom
panijos^ nesumažintų jiems 
užmokėsnio. Streikas tęsėsi 
12 savaičių. Darbininkai lai
mėjo. % 

1900 m. — Streikas kietų
jų anglių kasyklose. Streiką- ^KAITYKITE IR PLATINKI 
vo apie 135,000 žmonių. Dar- jg^į 'DRAUGĄ" 

nuošimčiu sulyginus su vasa
riu pereitų metų> skelbia Suv. 
Valstijų kasyklų biuras, 

Šįmet vasario mėnesiu ka
syklose žuvo" 210 žmonių. Gi 
perniai tokiu pat laiku vos 

.160 žmonių. 

Yra galybė visokių klausi-s 

mų, kuriuos būtinai reikia iš
spręsti, bet kurių < sprendi
muose Suvv. Valstijos nedaly
vauja. Tas ententei sukelia 
daug nesmagumų. Nes kuo
met koki klausimai išsprend
žiami, pasįtaiko, kad tas ne
patinka §uv. Valstijoms. 

I r daryk tuomet ką neda
ręs ir jei nori prisitaikink 
prie Suv. Valstijų noro. Nes 
Suv. Valstijos stovi ištolo, bet 
dažnai reikalauja, kad klausi
mų sprendimai nesipriešintų 
jų į žva lgoms . 

Svarbios problemos. . 

Šiandie svarbiausios Euro
poje problemos, tai Rusija ir 
Vokietija. Europos diploma
tai tas problemas tyrinėja vi
sai priešingai, negu tai daro 
Suv. Valstijos. Genoa konfe
rencijoje tos visos . pažiūros 
bus sutrauktos krūvon ir pa
tikrintos. 

lieja, nors Suv. Valstijos 
turi didelius interesus Rusijo
je ir Vokietijoje, bet jos kon
ferencijoje nebus reprezen
tuojamos. I r kuomet tai vi
sa galutinai .bus išspręsta, 
reikia laukti Suv. Valstijų ne
pasitenkinimo. 

Bet kas tuomet už tai bus 
kaltas, žino tai gerai pačios 
Suv. Valstijos. Dėlto jos ne
turėtų kaltinti tokios Angli
jos arba Italijos, jei tais iš
sprendimais butų paliesti S. 
Valstijų interesai: \ 

Kaipgi su Rusija. 

Rusijos problema yra ne
mažesnė už Vokietijos proble
mą. Kyla klausimas, ar bol-
ševistinę Rusiją pripažinti, ar 
ne. Tas klausimas būtinai tu
rės bus išspręstas Genoa kon
ferencijoje. \ 

Tokios nuomonės laikosi 
Anglijos vyriausybė. Tuotar-
pu Suv. Valstijų tolesnis nu
sistatymas kasx link Rusijos 
nėra žinimas.- Ar jos laiky
sis senojo nusistatymo, ar už-j 
ims naują poziciją. ' 

Kad Europa kaip reikiant 
butų atstatydinta, reikalinga 
pirmiau patvarkyti ne vien 
Rusiją, bet ir Vokietiją. Rei
kia prancūzus įtikinti, kad to
liau negalima jau spausti Vo
kietijos, kaip kad iki šiolei 
buvo daroma. 

sostinėj. 

DUBLINAS, Airija, bal. 
— Airijos prdvizionalės val
džios priešai ir respublikos 
šalininkai paske l į į s&vo ka
reivių mobilizaciją. 

Matyt, tas daroma tuo tik
slu, kad nuversti šiandieninę 
provizionalę valdžią ir atnau

j in t i karą sni Anglija. 
Kad taip, tai^ provi.zionalė 

valdžia paskelbė paliepimą vi
sai Airijos ginkluotai armijai 
šiandie paskirtose vietose su
sirinkti ir prisiekti ištikimybę 
provįzionalei valdžiai. 

Valdžia nori tuomi patirti, 
katros pusės laikosi šiandie

ninė airių armija. Jei armija 

TURKAI NACIONALISTAI STOVI UŽ ADRIANOPOLĮ 
n i 4 

Konstantinopolis, bal. 3.—j ' 'Dar nieko negalima pasakyt 
Turkai gyventojai čia labai j apie taikos galimybę. Visgi 
ramiai sutiko žinias, kad en-, Paryžiaus konferencijos pa-

PETROGRADAS, baK 3, 
Šiandie čia daugiausia viso-f atsisakys nuo-prisiegos, tuo
kiu sensacijų, tai lenktynės f met bus aišku, kas turi įvyk-
arkliais. Ne* kaip kam, yra f ti Airijoje, 
didžiai pelninga spekuliadija.,' Taigi, trunrpoj ateity Airi 

Kai-kurie žmonės, padaro ift lanki* TIP tu ii™ \v mmvbn ją laukia ne taika ir ramybė, 
bet arba civilis karas, arba 

padi 
didelius pinigus bolševisti-
niais rubliais. Kalbama, kad karas su Anglija už neprik-
vienas per laižybas uždirbęs, lausomybę. 
apie 200 milionų rublių vie
noje dienoje. 

Spekuliacija, gernblerystė 
ir visokios rųšies šmugeliavi-
mąs, tai svarbiausios šian
dieninio Petrogrado ypaty
bės. 

Čia visuomet daugiau truk-
šmo ir durnų nei Maskvoje. 
Bet " b u s i n e s s V kur-kas ma-

ŠOV£ Į GENEROLĄ, NUŽU
DĖ MOTERIŠKĘ. 

SHANGHAI, Kinija, bal. 
2. — Lš Manilog čia laivu at
vyko buvęs Japonijos karo 
ministeris gen. Tanaka. 

Kuomet jis susieitais žmo-

tentė nusprendė padaryti re
viziją Sevres taikos sutarčiai 
ir [Turkijai pripažinti pilną 
politinę įr finansinę neprik
lausomybę. 

Vietos laikraščiai pripažįs
ta, kad tai rimtas žingsnis 
taikon. Bet žmonėms pataria 
dar nesidžiaugti, kadangi dar 
netartas apie taiką, galutinas 
žodis. 

Anatolijos (kur yra turkų 
nacionalistų valdžia) laikraš
čiai reiškia nepasitikėjimo en
tentė. ^ 
1 J i e laikraščiai pažymi, 
kad, ačių pačių turkų nepap
rastai narsai ir tautinei iš-
laikomybei, Sevres sutartis, 

sėkmės pilnai paaiškėjo. Kuo
met stipri ir galinga krikščio
niška tauta, kaip tai vokiečiai, 
turėjo pasiduoti ententei ir 
priimti iš jos rankų taikos su
tarties sąlygas, turkų tauta, 
desperačiai kovodama prieš 
neteisybę ir vakarinių valsty
bių sąkalbį, iki šiolei nepasi
davė jų norams. I r dėlto en
tentė ima linkti labiaus prie 
teisybės/ \ 

Nori Adrianopolio. 

Iš Angoros čia apturėta ži-
nių, kad turkų nacionalistų 
valdžia sutinka su siųlomomis 
ententės ekonominėmis sąly
gomis. Bet reiškiama abejo-

kuriąja gorėta Turkiją suska- i nė apie toritorines sąlygas. 
Idyti ir išnaikinti, bus įmestas Nacionalistų valdžia gal ir su-
gurban nei popergalis. ' tiktų Adrianopolį atiduoti 

Graikijai. Bet su tuomi grie
žtai nesutinka nacionalistų 
seimas. Sako, -^drianopo-

nėmis ęfa iš laivo, du koreo-
ziau. Petrogradas atrodo nei!nu studentu paleido į jį kele-
provincionalis miestas. Gy-Įtą šūvių. J am tečiaus nepa-
ventojų nėira jau nei trečda- taikė. Tik nužudė pašalinę 
lio. Daugybėje, gatvių nema- moteriškę, 
tysi žmogaus. Net svarbiau- T a n ^ t e ^ y r a M r s . S n y 

šioji gatvė — Newskii Pros- d(kT i g B r a z i l t I n < ^ Suv. Vals 
pekt, ne visuomet naktimis 
apšviesta. "~ < 

.Imta steigti daugiau krau
tuvių. Bet prekių jose labai 
mažai. Tik bolševikų valdiš
kos krautuvės daugiau visko 
turi. Bet jos neturi reikalin
go žmonių patraukimo. 

tijų. Jinai su vyru keliavo 
šiaip sau aplink pasaulį. Jos 
vyras yra Anieriean Ooal Mi
ning Co. prezidentas. 

17 MIUONŲ DAUGIAU 
) VETERANAMS. 

^ASff lNOTON, bal. 3. -
Žemesnieji kongreso riųnai 
paskyrė daugiau 17 milionų 
dol. karo veteranų ligoninėms. 1 
Bilius pasiųstas senatui. 

NEW YORK, bal. 3. — Trys 
plėšikai inėjo laikraščio " T r i : 

bune" ofišari, sale policijos 
nuovados, pristatė prie sienos 
du klerku, paėmė apie 1,000 
dol. ir pasprūdo. 

Anot žinių, visose Illinois 
valstijos anglių kasyklose dar 
bininkai unistai pertraukė dar 
bus. 

Kelia turkų išlaikomybę. 
Svarbiausias Angoros tur

kų laikraštis Yenigun' komen
tuoja apie ententės nusileidi
mus: 

" Ententė, kuri mintijo, kad 
Turkija ant visuomet griuvo 
ir kad ją sunaikinti neužims 
daugiau dviejų metų, nes 
"sergąs Europos žmogus" 
galutinai mirė, staiga susekė, 
kad ,Turkijo8 imperija vis dar 
pilnai gyva ir pasekmingai 
priešinasi pergalėtojai enten
tei vykinti savo nuosprend
žius. 

lis yra svarbus turkajns jų 
puošniais maldnamiais. Ir to- ' 
del turi but grąžinamas. 

Gi kas link Gallipolio, tai 
kaip valdžia, taip ir seimas 
stovi už grąžinimą. Už tą 
pusiausalį nacionalistai pasi
rengę vesti karą. 

Angoron iškeliavo sultano 
valdžios užsiennj reikalų mi
nisteris. J is nuvežė ententės 
sąlygas, kurias diskusuos su 
nacionalistais. 

ŽINIOS Iš LIETUVOS, 
DEL NEUTRALĖS ZONOS 

NELIEČIAMYBĖS. 

DIDELI BOLŠEVIKŲ UŽ
SAKYMAI UŽSIENIUOSE. 

Amerika iš to nieko nepelnija. 

PARYŽIUS, baland. 2. — 
Kaip* tyįrtina profesorius Ge-
orgii Lomonosov, buvęs bol
ševikų reprezentantas Suv. 
Valstijose, bolševistinė Rusi
ja, laikotarpiu nuo spal. 1920 
metų ligi sausio 1922 'm., už
sieniuose užsakiusi padirbdin
ti lokomotivų, vagonų }r bė
gių, taipat kitokios geležinke
liams reikalingos medžiagos, 
už 200 milionų dolerių. Iš to 
visa Amerika negavo nei vie
no cento. 

Prof. Lomonosov čia turėjo 
dervbas su vietos fabrikan-
tais. Tečiaus iškeliavo nieko 
nepelnęs. 

Iš tų visų užsakįrmų teko 
47 nuošimčiai Švedijai, tiek 
pai Vokietijai, 5 nuošimčiaf spektoriai. 

Anglijai ir 1 nuošimtis Dani
jai ir Austrijai. Iki Šiolei bol
ševikai mokėjo auksu. 

Kadangi švedai patys vie
ni paskirtu laiku negalėjo 
atlikti tų užsakymų, tad jie 
nuo savęs kai-kuriuos darbus 
pavedė atlikti vokiečiams, a-iu 
glams ir išdalies ameriko
nams. 

Bolševikai labiaus linksta 
prie Švedijos ir Vokietijos 
del to, sakė Lomonosov, kad* 
tos šalys palankiausios Rusi
jai. 

•Tuotarpu Suv. Valstijos ne 
vien nepalankios bolševistinei 
Rusijai, bet tenai dar ir kai-
uos peraukštos. 

Lomonosov Prancijoje vie
šėjo su tikslu nupirkti auto
mobiliams medžiagos nors už 
3 milionus dolerių. Tečiaus 
Pranei j os valdžia nesutiko, 
kad čia atvyktų į bolševikų in-

KAUNAS. Lietuvos vyriau 
sybė gavo tikrų žinių, kad 
lenkai yra siuntę į neutralę 
zoną kareivius geležinkeliui 
ir^ypatingai tiltui ant Merkio 
upės taisyti. J i mato tame 
aiškų neutralinės zonos nelie
čiamybės laužymą iš lenkų 
pusės, nepaisant Lenkijos at
stovo Askenazio padaryto jT. 
Sąjungos tarybai š. m. sausio 
13 d., iškilmingo pareiškimo. 

Šis lenkų nedraugingas el
gimasis sukelia Lietuvai dide
lio pavojaus del jos teritori
jos saugumo, ir todėl užsienių 
reikajų ministeris prof. Jur
gutis, kovo 5 d. kreipėsi į ge-
neralį Tautų Sąjungos sekre
torių p. Drummondą, prašy
damas Tautų Sąjungos inter-
vencijos^sustabdymui nedrau
gingų Lenkijos žingsnių ir 
kraujo praliejimo išvengimui. 

Žemiau dedame mūsų užsie
nio .reikalų ministerio notos 
tekstą ir p. Drumrnondo atsa
kymą. 

Ponui Erikui Drummondui, 
Generaliam T. Sąj. sekret. 

Lenkų karuiomenė peržen
gė neutralinę zoną, nustatytą 
tarp Lietuvos ir Lenkijos ka
riuomenių. Lenkai sapiorai 
atlieka ant geležinkelio linijos 
tarp Rudziškių ir Varėnos, 
kuri yra neutnuėj zonoj, į-

vairius darbus. »Lietuvos vy-
vyriausybė, matydama šiame 
elgimosi priešinga; Lietuvai 
ruošimąsi, prieštariaujantį 
Lenkijos iškilmingiems Tautų 
Sąjungos tarybai padary
tiems pasižadėjimams ir ga
lintį iššaukti kraujo pralieji
mą, prašo Tautų Sąjungos ta
rybą teiktis padaryti lenkų 
vyriausybėj intervenciją, kad 
privertus saugoti neutralinės 
zonos neliečiamybę ir sustab
džius paminėtą nedraugingą 
ruošimąsi. 

Jurgutis užs. reik. minist. 
P . Drumrnondo telegrama. 
Jūsų kovos 5 dienos tele

gramą gavome. Prašome p-
Hymansą, kad darytų inter
venciją Lenkų vyriausybėje. 

Drummondas. 

KALVARIJA. Areštuotas 
Raudenio valsčiaus pirminin
kas Lukoševičius. Ypatingai 
įtariamas per mobilizaciją ky
šių ėmimu, neteisėtu paleidi
mu nuo kareiviavimą ir netei
singo paso išdavini] 

rimo 

P I N I G Ų KURSAS. 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 dol. 
ba l / 1 d., buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.38 
Praneijos 100 frankų 9.Q2 
Italijos 100 lirų 5.13 
Lietuvos 100 auksinų .35 
Vokietijos 100 markių .35 
Lenkų 100 markių .02 
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•DRAUGAS" 
Eina kasriteim išskyros nedėldienius 

PRENUMERATOS KAINA: 
Metams $6.00 
Pusei Metų t,.. $3.00 
Prenumeratos mokasl iškalno. Lai

kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Nauju Metu. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
Ir seinas adresas. Pinigai geriausia 
siusti išperkant krasoje ar esprese 
"Money Order" arba įdedant pmi-
gua į registruotą laišką. 

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

TeL Roosevelt 7791 
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KRIKŠČIONYBĖ IR SEK 
TANTIZMAS. 

Įvairiausių protestantų sek
tų misionoriai šiandie apašta
lauja po visą plačiąją Kiniją. 
Ne visi jie vaduojasi savo 
krikščioniškais jausmais ir 
tikslais. Vieni iš jų nuošir
džiai mokina kinus pagonis su 
pažindindami su Kristaus 
mokslu. Nežiūrint jų klaidin
gai aiškinamo Kristaus mok
slą, visgi jie su pasišventimu 
dirba krikščionybės dirvoje. 
Tečiaus dauguma tų sektantų 
misionorių tik savo ar sveti
mai naudai tarnauja. Kai-ku-
rie iš jų ten siunčiami su di
deliais kapitalais kaipo agen
tai. 

• Toksai sektantų misionorių 

Prieš tą suvažiavimą, taigi, 
daugiausia ir pakilo kinai. 
Pekino universiteto studentai 
ir visa eilė kitų kinų orga
nizacijų protestuoja per laik
raščius. Prie tų protestų pri
sideda ir kinai radikalai. Šie 
skleidžia skardžius atsiliepi
mus, atkreiptus prieš 'krikš
čionybę. Kai-kurie laikraščiai 
biauriai atsiliepia prieš patį 
Dievą. 

Pav., vienas laikraštis — 
Peking Chen Pao, rašo: 

"Jei krikščionių Dievas 
įyra visagalį s, tegul Jis lei
džia savo išpažintojams gim
ti be gimdytojų; jei Jis turi ga 
lybės teisti pasaulį, tegul mus 
išnaikina; jei yra koks dan
gus, tegul Dievas jį mums 
parodo. / 

Pastebėti reikia, kad apie 
tą prieškrikščionišką propa
gandą nieko nesako pati val
džia. Gi kuomet ji tyli, reiš
kia, tai propagandai pritaria. 

Kuomet Romos Apaštalų 
Sostas siunčia misionorius į 
pagonų šalis, tai juos apgin
kluoja Dievo meile ir neturtu. 
Tokhj misionorių darbai vi
suomet duoda gražių vaisių. 

Kitaip elgiasi protestantų 
sektų misionoriai. Ir del to 
jie savo darbais ne vien ne
patraukia pagonų krikščio-
nybėn, bet dar labiau juos at
stumia. 

Visokių sektų pryčeriai juk 

ATSIŠAUKIMAS Į KATA-
LIKIšKiįJįJISOOMENC. 

Jau penktus mokslo metus 
gyvuoja Utenoje katalikiš
kos lietuvių švietimo draugi
jos "Saulės" mišri gimnazija. 
Iki šiol nežiūrint į visas sun
kias gyvenimo aplinkybes, 
kurias gimnazijai darė pat 
pradžioje jos gyvavimo vo
kiečių imperialistinė germa
nizavimo politika, o vėliau 
bolševikų antikatalikiškieji 
tikslai ir žygiai, del kurių 
gimnazija net gavo nustoti 
veikusi, — nežiūrint net gi 
visų medžiaginių sunkeny
bių, kurias sudarė kelių pa
skutinių metų įvykiai Lietu
voje, — dėka besirūpinančių 
gimnazija asmenų ir pasi
šventusių joje mokytojaujan
čių, — ji veikia ir toliau, 
kaip veikusi, tapusi dar skai-
tlingesnė mokytojais ir mok
sleiviais. Šių paskutiniųjų 

etų įvykiai mūsų Santoje, m 
būtent kurima^ savos Nepri-

ais-klausomos Valstybės, 
kiaušiai parodė mums visus 

šioje. 
Šiandien besiplečiant vi

suomenėje materialistinei pa
žiurai į gyvenimą, mes ka
talikai privalome stropiai 
budėti ir saugoti, idant toji 
pažiūra, neptrisismerktų į mo
kyklas ir neišdąrkytų jaunų 
sielų — mūsų tautos žiedo 
ateities spindulių — jauni
mo. Kokių priemonių priva
lome griebtis? Visomis įmo
nėmis privalome rūpintis ka
talikiškomis mokyklomis ir 
jas šelpti, kad jos galėtų vei-
ktį mums pageidaujamoj pa
kraipoj. Tokia mokykla mū
sų apylinl^je yra gimnazija. 
Arti jos stovį asmens dėjo ir 
dabar deda visas pastangas, 
kad ji butų katalikiška, kad 
ji patenkintų visus pageida
vimus tėvų, atiduodančių į 
ją savo vaikučius. Kentusi i-
ki šiol medžiaginį skurdą, 
neturėdama savo mokyklai 
tinkamo buto, ateityje, ypač 
kasmet didėjant pamokų skai
čiui ir, žinoma, kas kart rei
kalaujant daugiau mokytojų, 
ji labai ir labai reikalauja 
paramos. Taigi "Saulės" sky
riaus valdyba, turėdama tai 
omenyje, kreipiasi šiuomi į vi
sas katalikiškas draugijas'ir 

LIETUVOS DABARTINĖ 
PADĖTIS. 

>> 

elgimosi sukiršino daugyba 
kinų pagonų. Dėlto jie šian- ir čia, namie, pridirba įvairių 
die skelbia žiaurią kampani- j žmonėms žabangų, 
ją prieš krikščionybę. Pago- j Kas nežino čia šiandieninės 
nys kinai juk neatskiria tik- Į ypatingos prohibicijos, iš ku-
rojo krikščionybės mokslo nuor io s didysis kapitalas tikėjo-
klaidingojo. Taigi, jų kampa-' si didelės sau naudos. Tai 
nija keliama prieš visą krikš- juk tų pačių pryčerių refor-
čionybę. iffcatorių darbas. Jie už tai 

Protestontų "Pasaulio Stu- j stambiai apmokėti. 
vlentų Krikščionių Federacija1' j 
paskelbė turėsianti suvažiavi- j SAVIEJI REMKITE SAVAS 
mą Pekine, Kinijos sostinėje, i Į S T A I G A S . 

mūsų silpnumus ir truku
mus: trūksta mums netik 
specialistų, bet net gi inteli
gentų. Taigi šiandien visa j organizacijasbei pavienius as 
Lietuvos visuomenė ytin s u - m e n i s > prašydama pasirūpinti 
sirupinusi švietimo reikalu:! gimnazijos pašalpos reikale, 
pristeigta nemaža vidurinių j Netolimoje ateityje, Aukš-
ir aukštesnių mokyklų, ku- j čiausiojo pagelba, ji visuome-
rios po metų, kitų galės duo-

jų pajėgų. 
Mums katalikams nemaža 

turi rūpėti, idant mūsų vals
tybės pamatai butų paremti numavičius. 

nei gailės atsilyginti, paruoš
ti mūsų jaunai valstybei nau- j dama nemaža jaunų inteligen-

tų-katalikų. 
, Utenos "Saulės" skyriaus 

V-bos Pirmininkas K. J. A-

krikščionybės pamatais, i-
dant tie jauni visuomenės ir 
politikos darbuotojai, busi
mieji inteligentai, liaudies 
švietėjai ir vadai butų ir-gi 

Sekretorius V. Butvilą. 
Utena. 1921 m. 20. VII. 
Prierašas. Fed. Tarybą Ute

nos gimnazijai nuskyrė $150.-
00 ir prašo Utėniečių savo au-

auklėjami krikščioniškoje dva-1 komis paremti taip svarbią 

Senai nerašiau į "Draugą, 
nes linksmų žinių neturėjau, 
o skausmais vaišinti brolius 
Amerikos lietuvius* nenorėjau. 
Ginčai del Hymanso projekto 
pasibaigė be laimės; be garbės, 
be naudos, tik kartenybės šir
dy paliko. 

Laikraščių uždarinėjimas. 

Drauge su tais ginčais, bet 
ne del jų, teko man kentėti 
dvasios sopulys, nes mačiau 
kaip Lietuvos valdininkai už
darinėja laikraščius. Ir užda
rinėjo ne kokius nors bolševi
kų laikraščius, tiktai patrijo-
tų kun. Tumo ir buvusio val
stybės prezidento leidžiamuo
sius: "Lietuvos Balsą", "Lie-
'tuvių Balsą". Uždarytas tapo 
vienam mėnesiui ir bepartinių 
katalikų dienraštis "Laisvė" 
už kun. Bučio straipsnį apie 
ministerių kryzį. 

Socialistai liaudininkai tą 
kryzį pradėjo del to kad krikš. 
demokratai laikėsi krikščiony
bės taisyklių universiteto ir 
mokyklų klausime. Kadangi 
Lietuvos armijoje social-liau-
dininkai turi užėmę daug svar
bių vietų, kryžiui prasidedant 
Mariampolėje, Ežerėnuose ir 
kitur imta leisti paskalų b u k 1 " ^ ™ ' įį0įį;t<fĄįi 

Lietuvoje yra ištikima, kad ji 
partijoms betarnauja. 

Kauno komendanto Jono 
Mačiulaičio įsakymu dienraš-
tis gavo dvi bausmi už viena, 
straipsnį. Dienraščio numeris 
tapo konfiskuotas ir dienraš
tis mėnesiui uždarytas. 

Socialistų liaudininkų * 
politika. 

Nors p. Mačiulaitis dar prieš 
karą budamas Zyplių pradinės 
mokyklos vedėjas rašinėdavo 
į socialistų liaudininkų laik
raštį * ' Lietuvos Ūkininkas' \ 
bet Laisvės uždarymas ne p. 
Mačiulaičio sumanytas^ Jis 
tik pildė savo vyriausybės į-
sakymą. Soc. liaudininkams 
reikėjo parodyti krikš-dem. 
frakcijai, kad kun. Bučys 
klydo, k 

D-ras Grinius pasišventė 
savo partijos tikslams. Į Lie-
tuvos kultūros istoriją jis į-
eina kaipo kabinetas, kuris tu
rėjo drąsos uždarinėti laikraš
čius tokių žmonių, kaip Ant. 
Smetona, Juoeas Tumas IT 
kun. Pr. Bučys. 

Visgi soc, liaudininkų tiks
las tdpo pasiektas. Krikš.-de-
mokri nusileido. Į naująjį ka
binėtą įėjo vos vienas katali
kams žinomas ir ištikimas žmo 
gus profesorius Jurgutis. Vi
soje mokyklų, programoje 
krikš. dem. nusileido ne žo-

kalingą mokyklų sumanymą. 

Naujas Kabinetas. 
Taip naujasis p. Galvanaus

ko kabinetas yra nei kiek ne-
geresnis už buvusįjį, nors nau
jame kabinete yra taip rimtų 
žmonių kaip inžinierius Pet
ras Vileišis. Naujasis Kabine
tas pasikrikštyjo " darbo ka
binetu", bet darbo iš jo sun
ku tikėtis. 

Tas kabinetas užgimė kovo
je tarp laisvamanių ir katali
kų už tai kokia turi būti Lie
tuvos mokykla. Kabinetas ne
pasisakys, bet pagrindiniu 
savo uždaviniu pastatys be-
dievinti Lietuvą per mokyklą. 

Ryt skaitysime apie liūdną 
tėvynės dorinę padėtį, valdi
ninkų palaidumą, išganyme 
viltį. 

NEDARBAS NEW Y0RKE. 

kils armijos maištas, jei 
krikš. demokr. nenusileis 
tiems, kurie naikina krikščio-> 
niją Lietuvoje. 

Kun. Bučys, jums amerikie
čiams gerai žinomas patrio
tas, parašė kad kariuomenė 

mokslo įstaigą. Tautos Fondas 
meiliai sutinka visas aukas 
persiųsti Utenos gimnazijos 
Valdybai. 

įmo 
ministerija tapo pavesta p. 
Juodikiui, kurs yra šimtą 
kartų artimesnis socialistams, 
negu krikščionims. 

Atstovas Krupavičius turė
jo, geriaus sakant rado pro
gos ginti abejotinos vertės 
veikiausiai kenksmingą Lie
tuvai ekonominį sumanymą 
patinkantį socialistams, o ne
turėjo, veikiau sakant, nepa

naudojo progos stoti už kata-
Tautos Fondo Sekret likystės ateičiai būtinai rei-

William Matthews, gelbėti 
vargšus darbininkus draugi
jos agentas, praneša, kad 
New Yorke dešimtys tūkstan
čių darbininkų ne vien neturi 
darbo, bet gyvena neapsako
mam varge. ^ 

Jo nuomone, tarp bedarbių, 
kiek jam žinoma, nekuomet 
dar neįuvę tokio baisaus var
go, koks siaučia šiandie. 

Bedarbiams kuoveikiau rei
kalinga pagelba, kad juos ap
drausti nuo bado ir apsaugo
ti nuo ligų, kurios labai lim
pa prie nykstančio žmogaus 
organizmo. 

Daugelis sako, mūsų vald
žia daug vargo pamato kur 
svetur. Bet namie baisaus 
siaučiančio skurdo neįžiūri. 

16 VASARIO GEDIMINO PILY, H 
(Mokinio įspūdžiai.) 

Diena pusiau šalta. Vilniaus gatvės ap
mirusios. Žmonių visai maža. Tik pra
bėgs koks jaunas keturkampe su knygų 
pundeliu skubindamasis į mokyklą. Ver
telgos atidarinėja krautuves nieko nepai
sydami. Vienu žodžiu visi dirba, lyg nieko 
nežinodami jog šiandien visiems liet. 
didžiausia tautos šventė. Šiandien kiek
vieno lietuvio smarkiau plaka krūtinėj 
šventi tėvynės meilės jausmai, kiekvie
nas lietuvis jaučia jog jau 4 metai prabė
go nuo to laiko kuomet mūsų brangi tė
vynė Lietuva pasijuto nors ir nevisai bet 
dalinai liuosa. 

Tat ir šiandien visi lietuviai su didžiau
siu džiaugsmu ir viltimi švenčia šią bran
gią mūsų tautai šventę. Nors pas mus šei-
myninkauja visai svetimi, kurie stengiasi 
kaip galėdami mus pas save pritraukti 
arba atviriau sakant prisidengę 'lygybės' 
ir "brolybės*' obalsiais, ir matydami, kad 
šiandien visus mūsų "brolių" "liuosybės 
obalsius" ir visai gerai ar maži ar dideli, 
jauni ir seni įvertinam jų tuos siekius, ir 
matydami, kad šiandien visi nori liuosai 
gyventi; norime ir mes lietuviai liuosai 
nekieno nevaržomi gyventi. 

Dieve, palaimink šalelę. 

Pasikėlęs apie 8 vai. ryto, atsiminiau, 
jog šiandien tokia brangi lietuviams šven
tė, tai reikia ją tinkamai ir pasitikti. Sku
bu į šv. Mikalojaus bažnyčią į pamaldas. 

Liūdna ir skaudu pasižiurėjus į Vilniaus 
miestą, rodos, j i s nieko ir neatjaučia, jog 
Čia visa lietuvių viltis, jog del jo visi tik
rieji Lietuvos sanųs deda paskutines savo. 

pajėgas savo numylėtai sostinąi. Čia visų 
lietuvių nukreiptos akys. Vilnius nejaučia 
šios brangios šventės. 

Bažnyčioje nors dar prieš laiką, pilna 
žmonių, inteligentų, mokytojų, paprastų
jų Vilniaus gyventojų, moksleivių ir t. t. 
Visų akyse žiba geros ateities viltis. Visi 
meldžiasi karštai prašydami Aukščiausio 
palaiminti nuvargintą tėvynę. 

Suskambino Mišioms... Suūžė vargonai.. 
Ir vėl visi žmoneliai su, didžiausia viltimi 
aukoja visas savo maldas ir prašymus, 
kad iš meldus nuo Aukščiausiojo palai
mos. Pasibaigus Mišioms, kun. K. Č. pa
sakė pamokslą pritaikindamas Kristaus 
žodžius, kuris sako, kad tik iš prakaito 
valgysite duoną. Todėl pamokslininkas ra
gino visus tautiečius dirbti be atodairos 
tėvynės labui, nieko neatsižvelgiant, nei 
į tą kad ant mūsų tankiai susirenka mig
loti debesys, lyg norėdami mus visai už
dengti, bet mes tiems debesiams nepasi-

' duokime, dirbkime, o dirbkime darbą do
rą ir laimėjimas bus mūsų pusėje. Tik per 
darbą ir atsidėjimą, ir dar sykį per darbą 
pasieksime to, ko mūsų bočiai ir mes gei
džiame, kad kuo greičiausia atsistotų ant 
tvirtų nepriklausomybės pamatų "mūsų 
brangi tėvynė Lietuva, ta brangi žemelė, 
kuri beveik visa yra prakaitu darbo'žmo
nių aplieta, kur bočiai per visą savo am
žių, vien del tautos nepriklausomybės ka
riavo ir dirbo atsidėję. Tat dirbkime ir 
mes, o kas priguli mums, lengvai atsiek
sime. 

Pamokslui pasibaigus kun. užgiedojo iš
kilmingai "Te Deum laudamus"... Paga
vo choras ir nžė vargonai.. Varpais pra
dėjo skambinti.. Džiaugsmas ir viltis kiek
vieno lietuvio akyse. v 

Nei nepasijutau, kaip iš džiaugsmo nu
riedėjo per veidą dvi didelės iš akių aša
ros... Dieve palaimink mūsų šalelę, duok 

j a i ramybės ir meilės, duok vargstančiai 
motynėlei Lietuvai paguodą, o mums 

žengiant erškėčių taku, dirbti visomis iš
galėmis tai tėvynei, kuri mus maitina, au
gina ir sykiu šaukia prie darbo, kuriai 
šiandien dirbti reikia atsidėjus. Pasibai
gus pamaldoms visi pradėjo skirstytis. 
Tokia žflfronių daugybė, kad vos sutilpo 
į bažnyčią. 

SKATTYKiTE IR PLATINKITE 
LIETUVIŲ KATALIKŲ VIENIN
TELĮ AMERIKOJE DIENRAŠTĮ 
"DRAUGĄ"; KTTRIO KAINA, TIK 
$6,06 VTSAM MEttn, PO VISĄ 

PASAULĮ. 

Mylime tėvynę ir jos sostinę Vilnių. 

Jeigu Čia dabar įeitų koks norsende-
kas, kuris džiaugiasi, kad po ištrėmimo 
jau nebeliko lietuvių Vilniuje, plaukus sau 
rautų. Arba, kad apsilankytų ponas Char-
digny, tai ir gi išsigąstų, iš kur tokia dau 

Ngybė Vilnia je lietuvių, inteligentų, kad ir 
ištrenita kelios dešimtys, vienok pasiliko 
dar nemaža tų, kurių krūtinėse dega tėvy
nės Lietuvos tikroji meilė. Per visą dieną 
jaučiausi aš, beabėjo ir visi lietuviai tai 
jautė, kad šiandien, nepaprasta diena. Jog 
šiandien ten, kur mūsų tautiečiai liuosai 
gyvena suskambino pirmą sykį "laisvės 
varpas", pranešdamas visai Lietuvai, jog 
šiandien suėjo ketveri metai kaip Lietuva 
gyvuoja, o jo' balsas pasklydo po plačią 
Lietuvos motutės žemelę žadindamas ir 
keldamas iš miego, visus tuos, kurie dar 
iki šioliai miegojo "saldžiu" miegu, arba 
dirbo tėvynės nenaudai. - > 

Nevieno lietuvio sužadins "laisvės var
pas" užšalusią ir sustingusią be jausmų 
širdį. Tik mes vilniečiai negalime dar to 
"laisvo varpo" išgirsti balso, bet kad ne
girdime taį nors jaučiame, jog to balsas 
skverbiasi pro tirštus miglotus rukus, ku
rie šiandie laiko mūsų numylėtą sostine 
apglėbę. 

Nors negirdime, bet jaučiame, ir mylime 
tfevynę Lietuvą ir sostinę Vilnių. 

Litvomanus vaidina. 

Diena prabėgo visai trumpai. Nei nepas
tebėjome, kaip atėjo vakaras. O juk šian
dien vakarėlis, loš "litvomanus", kur bus 
aiškiai parocĮyta, kaip rusų žandarai elgė

si su apšvįestesniais lietuviais. Salė visai 
maža, beveik pusė publikos atsiranda kitoj 
salėj, o jau kam teko arčiau prie scenos ir 
dar stovėt, tai jau rodos ir kaulų sveikų 
sunku bus beišnešti. Kadangi tokia svarbi 
šventė, mums lietuviams, tat galima visų 
akyse patėmyti džiaugsmo viltis geresnės 
ateities. Visi gyvai šnekučiuojasi* viens 
kitam pasakoja vargus ir džiaugsmus. Be 
lietuvių salėje matyti gana žymi dalis balt-
gūdžių, taip pat ir lenkų. ,x 

Pagalios pasirodo aukštesnėje vietoje K. 
Č. ir trumpai pasveikinęs publiką su šia 
taip brangia šv., kalbėjo kaip be laisvės 
negali gyvuoti atskiras asmuo tai kuo la
biau ištisos tautos. Ištarius kalbėtojui 
baigiant prakalbą "Tegyvuoja Nepri
klausoma Lietuva su sostine Vilniumi", 
visi ploja su didžiu džiaugsmu. Toliau ska
itoma pasveikinimas nuo baltgudžių ko
miteto, kur išreikšta jų nuoširdus lietu
vių tautai linkėjimai, ir vėl gyvas ploji
mas... 

Apie devirftą valandą prasidėjo vaidi
nimai. 

Rodos nuleki su visa siela į arenos nelai
mingus lietuviams kovų ir, kančių laikus, 
ir ten rodos sykiu su jais darbuojiesi. Jei
gu po tokia rusų carizmo letena, atsiras
davo tarp lietuvių tokių drąsuolių, kurie 
nesibijojo nei Sibiro, nei Kamčatkos iš
trėmimų, tat tuo labiau, mums šiais lai
kais reikia dirbti, nieko nebojant, nei Lu
kiškių nei kito ko, tėvynės Lietuvos la
bui ir mūsų nepriklausomybei. 

Sveikinimai, dainos, paveikslas, i 

Po vaidinimo pasirodo aikštėje naujas 
žmogus, kuris nori kalbėti, salėj trukšmas 
nutyla. Jis atsiprašęs lietuviškai, kad ne
moka gerai lietuvių kalbos, kalba lenkiš
kai. Tai buvo St. Mickevičius, vienas iš 
žymesnių veikėjų lenkų liaudies partijoje 
"Odrodzenie". Kalbėtojas karštai sveiki 
na lietuvių tautą taip brangioje šventėje 

ir linki jai viso gero, sakydamas, kad ir 
jie eina sykiu su lietuviais. Pabaigus kal
bėti obalsiu: "Lai gyvuoja Nepriklausoma 
Suvienyta Lietuva", publika ploja pn di
džiausiu entuziazmu. 

Kiekvienas lietuvis norėtų, kad galų ga
le atsirastų ir tarp lenkų, kurie suprastų 
Lietuvos siekimus. Po jo kalbėjo dar kele
tas asmenų, balgudžių ir žydų, kurie taip 
pat linkėjo nųoširdies mūsų tautai kuoge-
riausios laisvės ir laimės. Jiems visi labai 
gyvai ploja, patys lietuviai atsako į jų 
kalbas. Visur matyt gyvumas ir džiaugs
mas. ^Clreit atsidaro scena ir pasirodo cho
ras. Choras sutartinai sugieda: " l i e tuva 
tėvynė mnsų"... PuMika stojasi. Kiekvieno 
lietuvio širdis smarkiau plaka. Choras pa* 
dainavo dar keletą Rainelių, jis šį kartą 
buvo vedamas gerai. 

Pagaliaus gyvas paveikslas.. Senovės 
lietuvių aukuras miške, vaidyla su vaidy-
laitėmis, žmonių kuopa, jie meldžiasi prie 
dievaičių, kad juos apsaugotų nuo tyko
jančių priešų... Pasirodo "Milda" meilės 
dievaitė ir visiems kalba, kad reikia gy
venti ramybėje ir meilėje, ji taip pat pra
šo kitų dievaičių, kad apsaugotų Lietuvą 
nuo priešų. Baigiantis programai vėl už
traukė "Lietuva tėvynė mūsų"... visi sto
jasi. Pabaigus giedoti, pradeda publika tą 
pati himną ir iš kiekvieno lietuvio plau
kia brangus himno įžodžiai. 

Jaunimas drąsus, linksmas, kupinas 
vilties sulaukti geresnės ateities... Gatves 
tuščios... visar amžina tyla., visi miega... 
Miega ir Vilnius, dar neatjansdamas, jog 

jau artinasi toji valanda, kuomet visi vil
niečiai švęs tą brangią mūsų tautai šven
tę. Pabuski Vikiiau, ir apsidairyki kas 
tavęs laukia, kokia ateitis, ar šviesi nuo 
vakarų, ar tamsi nuo rytų arba pietą f.. 
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IDII. k, l MUABSKA 
GYDYTOJAS ir 'CHIRURGAS 

4442 South Western Avenue 
Telefonas Lafayette 4144 

Valandos: 9-11 rytate, 1-2 po] 
Ępietų Ir 7-8 vakarais . N e d ė l d i e - S 
Snia is t iktai po pietų S iki 5 v a l . g 
niiHiiuiiiiiimaJiuiimiiiumiHiiiiiiiiiiS 

5 & £ 2 A * A & S & * * * & 8 . S A A * A : i i t * A « 
Dffice TeL Blvd. 7820 jo 

Praneš imas 

D . N. T. STRIKOL'IS 
Lietuvis 

GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S 
Perkėlė Savo ofisą, i 

4401 SOUTH A S H L A N D A V E . 
A L : 10:30 iki 12; 8:80 iki B irj 
6:30 Iki 8:30 Ned. 10:30 iki 12. 

N a m . : 2914 W. 43 St. 
Tel. Lafayette 243 

u M H Įf M, ItiiHi M 

DR. G, M. GLASER 

Telef. Pu l lman 3634 

DR. P. ŠIMAITIS 
N A P R A P A T B 

ĮGjdan Be Vaistu ir B e Operacijos 
10901 South Michigan A ve. 

ROSELAND-CHICAGO, l i l 

DR. S. MIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas ir vyvenimo vieta: 
2252 South Halsted Street 

Ant viršaus Univer. State Bankf 
Valandos: nuo 10—12 ryte: nuo 
j — 4 po pietų; nuo 7—9 vak. 

Nedėl iomis nuo 10—? 
Telefonas Yards 2544 

; : 

DR. CHARLES SEGAL 
[perkėlė savo ofisą po numerk 
4 7 M SO. ASHLAND A V E N U E 

SPECIJALISTAS 
Džiovų, Motera ir Vyrų Ligų X 

[Ved.: ryte nuo 10—12; nuo 2—6Ą 
\?o pietų: nuo 7—8:St v a k a r e g 
f.SedėUomis: 10 iki 1. A 

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

r 

DR. M. STAPULI0NIS 
NAPRAPATH 

GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų -Valandos: 
8347 Emerald Avenue 

9 iki 11 ryte Ir 9 iki 10 vakare 
Telefonas Boulevard 9897 

7S1 W . 18-th Gatvė 
N u o f Iki 8 vaKare. 

Ofisas 3149 So. Morgan Si., 
ertė M-nfl St., Chicago, 111. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų Ir chroniškų; l 

Htfo, M 
Ofiso Valandos: N u o 10 ryto: '• 

ki 3 po pietų, nuo 5 Iki 7 v a k ; ; 
ėliomte nuo 10 iki 2 po pietų.j : 

Telefonas Yards 487 '• V 

= 

DR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S 

4431 So. Ashland Ave. 
Tel . Yards 994 

OFISO VAL.: 
8 Iki 19 T . ryto, 1 Iki 8 ir 7 iki 
9 v. * 
TeL Naktlmfe tr nedėl ioj po pietų 

Oakland 1294 
s - > 

Telefonas Von Burcn 294 
Res . 1139 Independence Blvd. 

DR. A. A. 80TH, 
R u s a s Gydytojas ir Chirurgas 
Specijalistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų l igų. 
V A L A N D O S : 10—11 ryto 2 — 3 pa 

pietų, 7—8 vak. Nedėl iomis 10—12 d. 

Ofisas 3354 So. Halsted Str., ChJcago 
Telefonas Drover 9993 

^tvf^S-m &§,©/»& 8 ^ 8 - % ^ i ^ 9 ^ 9 ^ 9 ^ ^ S 

DR. R. C CUPLER 
CHIRURGAS 

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

pietų kasdien, Panedėltj ir Ketver 
ge vakarais. 

Ofiso Tel .: Ganai 1713—241 
R e s . Tel . : Midway 5512 

DARYS AUKSĄ. 

KRIKS. DARBININKŲ 
DARBUOTĖ. 

! V. W. RUTKAUSKAS S 
ADVOKATAS i l 

Ę Ofisas Didmiesty.): 
29 South U Baile g t m t 

Kambaris 324 
Telefonas Central 6899 

j VikAraia, 812 W. SSrd l t 
Telefonas: Yards 4881 

i 

i 

ANTANAS A. OLIS 
(OLSZEVvSKI, J R . ) 

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

Miesto Ofisas: 
| $ 7 8. Dearborn S t , Room 1040 
* Telefonas: Central 1774 

Dr. M. Stupnickij 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, DLLINOI8 
Telefonas Yards 59S9 

ĮĮvalandos: — 8 iki 11 Ii ryte : 
4 po pietų Iki 8 vak. Nedėl io
mis nuo I iki i vai. vakarą. 

' 

l 

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

TeL Ganai 2118 
Valandos: 19 ryto iki 8 vakare. 

Gyvenimas: — 2811 W. 43rd Str. 

TeL Prospect 84S8. 

e — • 
TeL Ganai 257, Vak. Ganai 2118 

DR. P. L ZALATORIS 
Lietu vis Gydytoju Ir 

Chirurgas 
1821 South Halsted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryte: 1 lk!4 
po pietų: • Iki 8 vakarą, 

Tel. Boulevard 2160 

DR. A. J. KARALIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

*3303 S. Morgan Str. 

Vakarais: 3261 S. Halsted St. 
Telefonas: Boulevard 658. 

J. P. WAITCHES 
Lavvyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
D ten.: R. 611-127 N. Dearborn 84. 

Tel. Dearborn 6096 
Vakarais: 10726 S. Wabash Ave. 
Roseland Tel . Pu l lman 9377 

! - . . » • • į 

• Tel." R a n d o l p i " 2898 " 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

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

19 South La Salle Street 
R o o m ĮSOS 

Valandos: 9° ryto Iki 6 po pietų 
Namų Tel. Hyde Pąrk 8S96 

» 

Telefonas Ganai §395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
-
(leneralis K ontr aktorius, staty
tojas ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Chicago 

Arti 23 čio Piace. 

• T e l e f o n a s Boulevard 4139 

Cicero, IU. — Kwo 20 d.\ 
s. m. įvyko l i e t . Darb. Sąj. 
49 kuopos susirinkimas Šv. 
Antano par. svet. Buvo išduo
ti įvairus raportai, k. t. iš L. 
D. S. Chrc. 'Ajpskr., iš Federa
cijos, Labdar. Sąj. ir t. t. Ra
portai suteikė malonių į-
pradžių. Kaip visada, raportai 
buvo pavyzdingi ir priėmė 
vienbalsiai. 

Garbės Karystė į Labd. Sfo-
gą, įstojimas su $160 buvo a-
tidėtas šiam susirinkimui. Bet 
kad tame laikotarpy pasirodė 
kita s svarbus ir neatidėlioti
nas reikalas, tai parapijos ne
paprastas žingsnys pirmyn. Ir 
jis reikalingas greitos para
mos. Dalykas štai kame. Šv. 
Antano parapija susirinkime 
kovo mėn, nutarė šį pavasarį 
statyti tretį aukštą bažnyčiai, 
arba mokyklai. O pirmąjį auk
šta, t. y. bažnyčios vietą už
leisti puikiausiai svetainei. 
Kuopoj nepaprastas ūpas. 
Svarbu paremti Labd. Sąj. įs
tojant į garbės narius. Bet ne
apsakomai svarbus ir skubus 
reikalas paremti i r parapiją. 
Taigi Labdarybės parėmimą 
dar atidėjo ateičiai, o tuojau 

| paremti parapiją. Parap. pa
rėmimui sumanė ir tuoj su
rengė gražų teatrą kurs įvyko 
bft. 2 d., 1922 m,, Šv. Antano 
par. svet. 

Skaitė laišką iš L. D. S. Oen 
tro. Centras prašo paremti 

^ jau daug sykių laikraščiuose 
tilpusius Lietuvos atsišauki
mus su prašymu sveiko turi
nio knygų kariuomenei, ligo
ninėms, pavieniams ir t. t. 
Laišką vienbalsiai priėmė su 
pasiryžiimi pasidarbuoti J ame 
reikale. Nutarta kreipti* į dr-
jas, į Federacijos 12 skyrių ir 
į pavienius asmenis prašant 
aukoti knygų. Paaukotas kny
gas prašome atnešti į L. D. §. 
49 kuopos užeigą po num. 1447 
So. 50-th Ave., Cicero, IU. 

Dar buvo raportas iš L. B. 
S. Cbic. Apskričio agitacijos 
maršruto. Čionai prakalbos 
buvo kovo 21 d. Jos puikiai 
pavyko. Kalbėjo gerb. M. 
Bagdonas, L. St. Šeinio na
rys. J o kalba ciceriečiuose 
paliko malonių įspūdžiu. Tai 
tautos žiedas ir turtas turėti 
tokio talento vyrų. Kad mus 
tauta turėtų daug tokių vyrų 
bepig jai butų. Mųs tautos ir 
darbo žmonių padėtis greit 
žymiai pagerėtų. 

Kalbėjo ir gerb. viet. klebo
nas ku*n. H. J . Vaičiūnas. Jo 
kalba, kaip visuomet taipgi 
suteikė malonių įspūdžių. Bu
vo ir krutamieji paveikslai a-

pie Kančią Viešpaties Jėzaus. 
Juos rodė p. A. Bacevičius. 

Už prakalbų pasisekiuią ten
ka garbė ir Kat. Federacijos 
viet 12-am skyriui u i priža
dėtą ir išpildytą parama. 

" Koresp. 

oį CHICAGO, ILL.JJ 

Dr. L L M A K A R A S 
Xietuv i s Gydvtojaa Ir 
Ofisas tOtOO a Michigan Ave. 
VaL l t — 1 8 ryte; 8 — i po pietų. 

1:84— 8:89 vai. T a k a m 
10&S8 Ferry Ave . 

Tel . PuUman 84* ir PuH. S 4 » \ 
• • • • » • • • » » » » » • • » • • • » » » < B 

iL Masalski* 
Graborius 

Patarnauju lai
dotuvėse, ves
tuvėse, krikš-5 
tynos* Ir kituo-į 
•e reikaluose1! 
Kainos prieina
mos. 

107 Auburn Ave. Chicago.! 

iįinilllINHIltIIIIIIIIINlIlIlIlIllIlIlIlIlIllIlJ 
* S. D. LACHAWICZ 

U E T C V K GRABORIUS 
Patarnauja laidotuvėse kuopi-

Sgiausia , Reikale*, meldžiu atsišau-

>> 

— 

LENKŲ NEZALIKŽNINKAS 
IR LIETUVIAI. 

Sioux City, Iowa. — Vieti
nėj Šv. Pranciškaus lenkų pa
rapijoj tarp klebono ir parapi 
jonų kilus nesusipratimams, 
tuojaus, iš kažin kur atsirado 
ir nezaliežninkas, kaip kad ir 
taip lietuvių kai-kuriose para
pijose pasitaiko, tokių neža

l i kunigai turi but "ženoti 
nes nevedę esą netikri kunigai 
ir jie daugiau "gr ies i ja" kaip 
vedę. Tok s jo aiškinimas kai-
kuriems išgverusiems ir nieko 
nesuprantantiems lenkams pa-

j tiko ir pasidavė jam save mul
kinti. 

j 

Ir lietuviai pas lėtoką banibi-

Taipgi, kaip girdėtis, iš 
lietuvių, kurie nenori priklau
syti prie savos parapijos ir 
jau save skaitosi "apsišvietu
siais" , tokie kurie gvol-
tu šaukia ant Lietuvos 
valdžios ir kunigų už lenkiš-

Gtersus mokslininkas Edison 
sako, jog neužilgo bus galima 
padaryti auksą iš paprastų, 
metalų, cheminiai suliejant jų
jų dalis. Vokiečiai jau išrado 
bndą daruti deimantą. 
* Taip esant, auksas ir dei
mantas atpigs, kaip bolševikų 
rubliai a r lenkų markės. 

kurną, visokiais mulkiais vadm 
heznmkų, kurie tamsius zmo- y ° , 

. . . darni, o dabar patįs pirmieji 

Į I 

C f t ^ R I ^ H T E T C S 
^ 

Skti. o mano darbą busit* alga 
- n ė d i n t l . 
S 2 S 1 4 W . SSrd FL Sll 
tiiiuniiJiuiutiiuiiiiiiuiiuaiiuiui 

Gera sveikata yra verta auk-
sinii^ dolerių, kiekvienas iš

mokėtas čekis už gerasgyduoles, 
yra paliudymu geros sveikatos. 
Prašalinkite kankinančius skaus
mus su pagalba tikrojo Pa io -
£ x p e l l e r i o , kuris yra senu drau
gu daugelio šeimynų. Visados 
reikalaukite su Inkaro vaisbažen-
k!iu. Kaina 3 5 c . ir 7 0 6 . aptie-
koše arba pas. 

F. AD. RICHTER S CS. 
104414 So. 4th 8t. 

• p l a 

nelius pamulkinę, pinigij pri
sirinkę, išdume savais keliais, 
palikdami žmones apdiltais ir 
sukvailintais. 

Ši s lenkų tarp klebono ir pa~ 
rapijonų nesusipratimas iški
lo dėlei statymo naujos baž
nyčios. Vakariniame miesto 
šone, ar t i stock yardu, kur vi
si lenkai buvo apsigyvenę ten 
ir bažnytėlę jie pasistatė, kaip 
kad visi daro. Bet, laikui bė
gant, kada stock yardu s pra
dėjo didinti, tada stock var
dai jau visai arti prie jų pri
sislinko. Tada dauguma neap
sikęsdami pradėjo pirktis lo
tus švaresniame ryt-pietinia-
me šone ir ten kraustėsi. Trum 
pu laiku dauguma persikėlė. 
Senojoj vietoj liko mažiaus, a-
pie trečią dalį. Tokiu būdu 
prisieina ir bažnyčią kelti nau 
jon vieton. Tada jų klebonas 
sušaukė susirinkimą aptari
mui kaip daryti su bažnyčia. 
Visi sutiko naujoj kolonijoj 
pirkti žemę ir ten statyti nau
ją bažnyčia, o senąją parduo-
tl. 

Kaip nutarė taip ir padarė. 
Naujoj kolonijoj nupirko že
mę ir pereitais metais pasta
tė mokyklą ir padėjo pamatą 
naujai nuiro bažnyčiai. Bet da 
bar, kaip jau del naujos važ
nyčios reikia duoti pinigai ir 
didesni mokesčiai mokėti, 
tie kurie dar tebegyven seno
joj, vietoj atsisako aukoti pi
nigų naujos bažnyčios staty
mui ir norėjo atsiskirti nuo 
parapijos, pasilaikant senąjį 
bažnyčią. Tame dalyke jie ir 
pas Vyskupą buvo nuėję pra
šyti, kad jiems duotų kitą ku
nigą ir paliktų jiems senąją 
bažnyčią ir parapiją, o šis ku-
aigas, kad norįs tegul einąs 
naujon parapijom Vyskupas 
tada atsakė, turėkit kantry
bes, kaip tik pastatys naują 
bažnyčią tada jums duosiu ki
tą kunigą ir galėsite sau ra
miai gyventi, jeigu nenorite 
prisidėti prie naujosios para
pijos. 

Bet kur tau jie turės kan
trybę ir dar lauks kokius me
rus kolei pastatys naują baž
nyčią, ir jon nueis. Tuojaus vi
si parapi'jonai tarp savęs, taip 
ir su klebonu pradėjo 
ir iškilo nesusipratimai. 

Bambizas ant scenos. 

Kilus nesusipratimams tuo
jaus atsibastė ir nezaliežnin
kas, nes jie tik ir laukia to
kių progų. Šis lenkų nezaliež
ninkas atsibaladojo su žmona 
ir mulkina nelaimingus, tam
sius lenkus. J i s sako, kad tik-

KMSf AUS KANČIA 
• 

GYVENIMAS. 
Krutamuose paveiksluose, 

lietuvių kalboje. 
Balandžio 2, Brighton Parke 
Balandžio 5, Gary Ind 
Balandžio 9, Kenosha, Wisc. 
Balandžio 10, Cicero, BĮ. 
Rodys Lietuvių Teatro Ben

drove: 

Šiandie Pinigų Kursas 
Siunčiant Lietuvon per mus: 
40 centų u i 100 Auksinų 

250 Auks. už vieną Doleri 
Pigesnis kursas siunčiant 

didesnes sumas. 
Pristatymas TTžttkrtntas 

Trumpame laike. 

Centrai Manufacturiag 
District Bank 

State Bank—Clearing House 
Bank. 

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

« * • 

nuėjo, ant kelių atsiklaupę 
prieš tą nezaiiežninkų lenkų 
valkatą ir prašo, kad jis juos 
priimtų po lenkiškų nežaliež-
nų sparnų globa ir jų vaikus 
apmulkintų. / 

Nezaliežninkas juos su 
džiaugsmu priėmė po savo glo
ba, nes tada jau tikrai žino 
kad jam teks koks doleris. 

Vaikų krikštyti važiuoja po 
stubas. I r kaip girdėjau, tai 
labai tvirtai įkrikŠtyjęs, van
denio negailėjęs, o vazelinos 
tai ištepęs visą kvortą. Mal
das ir "po te r ius" skaitąs ir 
kalbąs lotyniškai ir lenkisTcai, 
kad suprastų > ką reiškia, nes 
Rymo kunigai (jis sakęs) k:o 
norį tai tą ir paskaitą, bet 
žmonės nesuprantą ką reiškia. 
Apkrikštyjęs, arba geriau sa
kant apmulkinęs vaiką, pasa
kęs, kad jo krikštas esąs "du 
sykiu" stipresnis už Rymo 
kunigų, nes jis maldas sudvi
gubinęs: lenkiškas sn lotyniš
komis ir daug geriaus įtepęs 
aliejumi (vazeliną). Ta§ tai 
tiesa kad geriaus įtepa, nes 
visą kvortą vazelinos ištepė 
ant mažo kūdikio. 

Nesiseka mulkinti. — Dumia 
kitur. 

Visas mulkinimo apeigas 
atlikęs, pasisakė kad jis tuo
jaus išvažiuosiąs, bet jo vie
ton atvažiuosiąs, kitas, nes jis 
čia parapiją sutvėręs, tai da
bar važiuosiąs kitur, kur dar 
nesą tokių parapijų. Dabar 
jau dauguma susiprato, kad 
tas valkata juos apgavo ir 
padarę didelę klaidą, pradėjo 
grįžti prie savo tikros Baž
nyčios, o kiti, kurie iš gėdos 
nebenorėjo grįžti prie savos, 
prisirašė prie lietuvių Šv. Ka
zimiero parapijos ir kaip pasi
rodo, tai tam bambizui čio
nai nebėra vietos ir reikia iš 
čia nešdintis, tai tokiu būdu 
ir teisinas, kad važiuojąs ki
tur tverti naujas parapijas. 

Iš kur atsibastė, ten ir išsi-
balados, nes nevien iš lenkų 
prisirinkęs dolerių ir juog ap
mulkinęs, bet ir lietuvius, ku
rie jau save skaito "apsišvie-
t*asiais". 

Gaila kad jie dar lietuvių 
vardą nešioja ir save lietu
viais vadinasi. Nes tokie lie
tuviai mūsų tautai tiktai gėda 
daro ir pažemina svetimtaučių 
akyse. Mūsų tauta dar ilgai tu
rės kęsti nuo savųjų panieki
nimo ir pažeminimo, kolei jos 
vaikai susipras ir nustos klai
džioję po svetimas pelkes. 

Exkumas. 

PAIEŠKOJIMAS. 
Paieškome savo sūnaus Adomo 

Norausko nuo kurio jau per de
šimts metų jokios žinios negavo-
me. 

Pirmiau jis gyveno: 
1722 Washburn Str., 

Scranton, Pa. 
Praneškite mums žinią apie jį, 

arba gal pats atsišauks. Mūsų ant
rašas: 

Adomas Norauskas, 
Turžėnų valsčiaus ir kaimo, 

Kauno apskričio, 
LITffUANIA. 

••«^3^««%9^®^^^«^^&%%Q«^aya>tl 
V A L E N T I N E DRESMAKING 

* COLLEGES 
įį2407 W. MadJson, 1850 H. WeUs. 

6205 8. Halsted Streets 
137 Molo klos Snr. Valsctjoee. 

Moko Siuvimo, Patternų kir-
jjpimo, Designing bizniui Ir na-
' m a m a Vietos duodama dykai. 
[Diplomai. Mokslas lengvais at-
nnokėjimals. Klesos dienomis ir, 

vakarais. Reikalaukit knygelės, i i 
|TeL Seeley 1«4S J | 

SARA PATEK, pirm. 2 

o DR, A, E. MULER 

KAIP JUSU Ak]S 
Ar esi nervuotaa, kenti ga lvos 

skaudėjimą, ar taralstos ak)s 
ašaroja, raidės susibėga k u o 
met skaitai , pailsta akjs be
siuvant, jei taip, tuojaus t u 
ri pirmiausia pasfteirauti m a 
no 15 metu patyrimo, kur i s 
sute iks tamistai geriausią J*a-
tarnavimą 

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

kerte 18-tos gatves ; 3 lubos 
Kambarys 14-15-16-17 
Viršui Pl iATT'S Apt iekos 
Tėmykite mano parašą. 

Valandos: N u o 10 ryto Iki t 
va. Nedė l iomis nuo 9 ryto iki 
12 dien. 

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Ofisas 4654 So. Ashland Ave. 
Vai. 2 — i po pietų 7—9 vakare 
Res . Ofisas 1915 W. 47- tb Str. 
Vai. 11 iki 1 po piet. Ned. 12—2 Į 

Ofisas Tel. Blvd. 2054 
Res. Tel. Sutarimai ir Nafttiniai >* 

•f šaukimai Lafayette 1106 2 

•4#<NNMMWįjMNNNNW| 
"Telefonas Vards 11S8 

STAKLEY P.] 
MAŽEIKA 

GRABORTTS 
Balsamnotojas 

Turiu automo?; 
bilius visokiems 
reikalams. Kainai 
prieinamos. 

3319 Auburn 
Ave. Chicagoj 

Ras, TeL Cicero 8856 
Ofiso TeL Cicero 49 

i DR. J. SHINGLMAN 
1325 So. 49 Court 

N. E . Cor. 49 Court ir I I Str. 
ant viršaus vaiatyničios. 

' Tel. IiaTayette 422S 
—K 

Į LIETUVA, LENKIJĄ, RUSIJĄ 
UKRAINĄ IR VISAS BALTIKO 
VALSTIJAS VIA HAMBURG: 
CARONIA . . Balan. 8—Gegnž. 13 
PANNONIA (Kab. tiktai) Bal.18-
Kabinetas $130. 3-čia Kl. $103.50 

K j Timį $5.00 

Via Cherbourg, Southampton, 
Liverpcol & Glasg-ow 

CAMERONIA Bal 6 
AQUITANIA .'.:. Bal. 11 
SATURNIA (iš Portland) Bal. 13 
CARMANIA Bal. 19 
Via ANGLIJA ar HAMBURG į 
DANZIG $m.50 LIEPOJU $107. 

Taxų $5.00 

P L U M 6 I N G 
Kaipo llėtuvys, l ietuviams visa
dos patarnauju kogeriausia. 

M. YTJ6KA 
8928 W. 38-th Street 

V . . . T T T T T - T ~ — — — — — — — — — Ą į 

Pamecinki ty 'vtujo. 

Rš*ffl 

REIKALINGI AGENTAI po 
xrisas Lietuvių kolonijas: Penn. 
Mieh., Ohio ir New York'o vals
tijose. Patyrimas nereikalingas, 
kiekvienas teisingas žmogus gali 
užimti vietą ir uždarbiauti liuoso-
se darbo valandose. Atsikreipkite 
klausdami platesnių informacijų: 

K. VARANIUS, 

10715 Michigan Ave. Chicago, ūl. 
=s*»= .f ir 

SKAITYKITE IR PLATIMa 
TE LIETUVIŲ DIENRAŠTI 

" D R A U G A ' \ . t 

So ttžr»gistmota TatsbdbnkliaSar. Vitot 
l'atouta Bitas. 

ftaūjamo mėlyname pakelyje. 

Visos tvirtos, gemalas užnttiSan-
ėios ypatybės Siame vaiste idetos, 

'su priemaiša priimniai švelnaus 
kvepalo. 

Ruffles yra laoai paveikiantis 
pleiskanų ^paSalintojas—begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris 

patiks kad 
ir gačniau-
siaiypatai. 

Aptiokose 
parsiduoda 
po65c.arba 
atsiuskito 
75o., tad 
atsiusime 
per paštą 
tiesiog iŠ 
labara-
torijos. 

• 

Bntinai 
reikalau
kite 
šitokio 
pakeli*. 
ŽInrekIte, 
t a t botą 
imriso 
Tais. 
baženklis. 

. r ~ 

• H f 

%] )!M)A^DR!-H-' 
y . pitOMoirs 

Hl Ū.TBV-S( 
ll'VUPfANTUAIR 

F . A D . P I C H T E P & C O 

PIROOKLYN 

- * • %.' i* 

PARDAvlMin . 

G E R A PROGA. 
Parsiduoda pusė biznio, bučernčs 

grosernės. Tirštai l ietuvių apgyventoj 
vietoj, arti Visų Šventų parap. baž
nyčios. Biznis išdirbtos nuo daugel 
metų, pusė perkant patyrimas nerei
kalingas, mes išmokinsime. Parda
v imo priežastis savininkas pirko ki
tą biznj. Norintis galės pirkti visa 
biznj Atsišaukite 

M. MAZŪRA 
10742 So. Miclilgian Wwe. fBttseJand) 

FARMOS :-: :-: 
Pas mus šioj Eietuvilj atftelinkėj 

aš žinau daug visokių ūkių a n t par 
davimo su gyvuliais ir visais pa
dargais, sodais u«s«t»*B, laukais ir 
tt. Klausk manęs Ūkininko, aš Ta
ni istai mielu neru viską, teisingai 
aprašysiu Adresas: 

J O S E P H GERIBO, 
Scottville, s t teh. 

N Vi 



% 

DRAUGAS 
^ Pirmadien., Balandžio 3, 1922 

^ ^ • • • • • • • • ^ • • • • • • • • • • • • • ^ • ^ • • • • • • • ^ • • • ^ • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • • • • J fiš bažnyčios. Tuo padaro ne- rai. Muzika: pianu akompana-
niaža. krazdėjimą bažnyčioj. | v 0 komp. Ant. 'Pocius, smui-

V Negano to, kad jaunuoliai-ės 
eina lauk, bet matytis ir sn-

Jb———————— 
GATVEKARIŲ DARBININ
KAI PRIEŠ UŽMOKESNIO 

MAŽINIMĄ. 

^ 

Panedely ,balandžio 3 d., 7 
vai. vakare, Nekalto Prasidė-

Kuomet iš valstijos komor- jimo parap. svetainėje įvyks 
cįjos komisijos posėdžio išėjo didelės prakalbos. Kalbės St. 

BRIGHTON PARK. 
«««%»e<e««'a'*ft%m«*a*»ft'&S'&***#*»»»2 a u ^ u s i e »l l _ pamėgdžioja. Tas 

atrodo nemalonu. Bėto, kiek-
vienas turėtų žinoti šį Bažny
čios įsakymą: klausyk šv. Mi
šių ir pamokslų dievobaimin-
įrav~Taigi ar tas jaučiasi iš-

žinių, kad gatvekariais važi- Seimo narys p? M. Bagdonas 
nėjimas Chicagoje gali but at- ir kun. A. Briška. Šias pra-

sumažinus 
duktoriams ir 
pigintas tik sumažinus kon- kalbas rengia Liet. Darbinin-

motormenamsikų Są-gos dhicagos Apskr. 
užmokesnį, organizuoti gatve-Į Taigi ateikite visi į prakal-
karių darbininkai palelė pro-j bas,-kam rupi pagerinimas sa-
testa. I r tuojaus pagrūmojo vo darbininkiško būvio. P-nas 
jftreiku, jei tik bus norima vy-;M. Bagdonas ir kun, A. Briš-
kinti tą sumanymą. ka aiškins ir gvildens darbi-

14,000 unistų vardu unijos m n k l l reikalus, 
iršaičiai tvirtina, kad šian- Įžanga > veltui ir JOKIŲ 

KOLEKTŲ NEBUS. 

ka — Kaz. Bičiūnas. 
Po pertraukai buvo antra 

programos dalis. Dainavo due
tas — "J. Balsis ' i r A. Benai-
tis; solo —| J. Ramanauskas, 
O. Sautulaitė- ir J . Balsis. Pia
nu akompanavo p. A. Pocius. 
Paskiau dainavo duetas — D. 

k&uses pamokslų, jei iš! Nulėkai te ir O. Sautulaitė, ą-
lauso tik šv: Evangelijos, j k o m p a n a v o tos dainos muzi-

kurią, kai-kada, sėdintiems ar- k o s k o m p f t z i t o r m s ; m i l z i k o s 

tėvas J . Naujalis. Visų dainos ti durų vos galimą girdėti. O 
ten daugiausia ir brazda ei 
nantieji laulf per pamokslus. 

Butų malonu, kad ^ė va i 
kreiptų daugiau domės į tai, 
suaugę perspėtų ir pratintų 
jaunuolius-es klausyti pamok 

publikai labai p a t i k i n ė s visi 
buvo aplodismentais iššaukti 
ant scenos pakartoti po kelis 
sykius. 

Prie pabaigos gerb. J . Nau
jalis paskambino ant piano. J6 

slų. Taipgi dvasiškiai galėtų,j muzika visus sužavėjo. Pub-

Kviečia visus KOMITETAS. 

DIDELIS GAISRAS. 

gaisras 

die darbininkai su savo uždar
biais vos praminta. Tatai ne
gali but nei kalbos apie užmo-
kesnio mažinimą. 

Kaip miesto majoras, taip 
valstijos gubernatorius su sa-į ^ n a k t į p Q n u m m 

vo šalininkais prieš savo, iš- M o r g a n gat ^ ^ 
rinkimą Ohicagos piliečiams Į J u v e n i l e F l i r n i t l i r e Co. dirbtu-
pažadėjo gražinti nikelini va- ^ L i e p s n o s n u o ( i e g a n f i u da_ 
žinėjimą gavekariais. ž ų h n v o t o k i o s {][(M^ k a ( ] 

Gubernatoriaus skirta ko-įjg aplinkinių namų žmonės tu-
mercijos komisija pirm Nau-! r (vj0 kraustytis. Bijotasi, kad 
jų Metų paskelbė nikelinį va-j liepsnos nepersimestų, 
žinėjimą. Bet gatvekarių ko- _ 
mpanija federaliame teisme ATLEIDO DAUG LIETUVIŲ 
gavo "injunction" prieš tą] DARBININKŲ. 
komisijos nuosprendį. 

Dar pirm to ilgas laikas Roselando, ir apylinkės lie-
miesto valdyba išleido daugy-^ tuviu s darbininkus ištiko ne
be pinigų besibyluodama tei- m a ž a s s m u g i s : k o v o 3 1 d> 

sumose flel pigesnio važinėji-.j Illinois Central Burnsidės 
mo gatvekariais. Teeiaus ne- dirbtuvės atleido apie 70% sa-
atsiektas tikslas. Kompanija V o darbininku. Ten užvis dau-

iš sakyklos tarti žodį tam rei-
kale. 

' -

Parapiįonas. 

MUZIKALIS VAKARAS. 

visose instancijose laimėjo. 
Kadangi važinėjimo ratos 

giausia <lirbo lietuviai, aps
kaičiuojama į 2,000 lietuvių, 

nustatymas visgi priguli nuo Nesakė kada grąžins į darbą. 
šiandieninės komercijos komi-j Dar tik tiek laimė, kad 
sijos, kuri teeiaus negali pa- Pullmano kompanija ima dar-
žeisti kompanijos reikalų per- bininkus prie vagonų taisy-
mažai skirdama už važinėji- mo. Nežinia ar visi gaus tenWe zuikiu 2 
mą, tad nikelio grąžinimui d a r b o . O juk dabar be darbo 
projektuoja sumažinti užmo-įbuti... bloga. 
kesnį gatvekarių darbinin
kams. 

Teeiaus ėia ta komisija su
ninka griežtą pasipriešinimą. 

Kompanijai labai gerai,. 

Kampinis. 

NEMALONUS ELGESYS. 

Bridgeportas. — Nemalonu 

ninkais. 

kad jai nereikia tiesioginiai prisiminti, kad nuėjus bažny-
vestį ginčus su savo darbi- čion sekmadienio rytą gauni 

nemalonaus įspūdžio. Kada 
kunigas perskaito šv. Evange
liją, tuoj visu greitumu jau
nuoliai-ės skubinas bėgti lauk 

Tą darbą šiandie 
atlieka komercijos komisija. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

Dievo Apveisdos Par. ^~ 
Kovo 26 d. Dievo Apveizdos 
par. svetainėj, Liet. Vyčių 4 
kuopa surengė muzikalį vaka
raujame dalyvavo įžymus mus, 
lietuviai kompozitoriai ir vei
kėjai: vtsiems gerai žinomas 
nesenai iš Lietuvos atvykęs 

t 

muzikos tėvas, gerb. J . Nau-
jalis, komp. Ant. Pocius ir 
gerb. Dr. Ig. Česaitis, '*Drau-
g o " redaktorius. 

Programa susidėjo iš dvie
jų dalių: Pirma dalis — fan
tastiška operete " Girių Kara
l ius", antra — duetų, solo, 
piano, eilių ir kalbu. 

Pirmoje daly vaidino "Girių 
Karalių". Vaidintojai buvo 
apsirėdę girinių žvėrių kai
liuose. Girių Karaliūnu buvo 
A. Benaitis, medėju — J. Bal
sis, Jurgučtu — J. Pakutins-
kaitė,vzuikiu 1"— F. Butnerai-

- D. Šulckaitė, 
lape - O. Sautulaitė, vilku — 
J. Ramanauskas, meška — N. 
Kulys. 

Vaidinimas nusisekė labai 
puikiai. Nors veikalas yra gfa-
na sunkia ir reikalauja daug 
muzikališkų jėgų ir išsilavj-
mo,^yienok visi gabus dailinin
kai savo roles atliko gana ge-

3 C 

Gyva Lietuva Jau Chicagoj 
Nauji Krutomi Paveikslai ką tik pargabenti, iš Lietu

vos. Rodys A. T. RAČIŪNAS, Liet. Filmų B-vės atsto
vas. Bus Naujų niiustruotų Dainų. Matysite; Apvaikščio-
jimą Vilniaus ir Žemaičių Kalvarijas. Iškilmingą paro
dą Lietuvos trijų metų Nepriklausomybės sukaktuvių. 
Lietuvos tremtiniai gryžtantieji į Lietuvą, Rusijos ba-
duoliai. Prijungimas Palangos prie Lietuvos. Kariuome
nės įėjimas į Pahmgą. Geležinio Vilko Raiteliai, Šau
liai, Lietuvos laukų darbai, ir daugybės kitokių vaizdų 
iš pačios Lietuvos. Bus rodomi šiose vietotos: 

Utarninko ir Seredos vakarais, Bal. 4 — 5 dd>, 
J. Elijošiaus Salėje, 4600 Wood Str., Town of Lake. 

Pėtnyčios ir Subatos vakarais, Bal. 7 — 8 dd. 
Chas. Strumilo Salėje, 158 E. 107 Str., Roseland, Įll. 

-

Visur Prasidės 8:15 Vai. Vakare. 

lika karštais delnų plojimais 
neleido jam nueiti nuo scenos, 
turėjo atkartot ligi keturių 
sykių. J am paskambinus dvi 
mažos mergaitės, išėjusios ant 
scenos,^ -mokyklos vaikučių 
vardu pasveikino gerb. komp. 
J . Naujalį ir įteikė jam gėlių% 

bukietą. , 
Programas užbaigai kalbė

jo gerb.- I>iv Ig. i Česaitis, 
*' Draugo ' ' redaktorius. J is 
tninipai nupiešė gerb.' kompo
zitoriaus J . Naujalio nuopel
nus. P-ą A.Ppcių pavadino mu 
zikos tėvo įpėdinių.. 

Programai vadovavo gerb. 
kun* Ig. Albavičius, ka r tka r 
tėmis pamargindamas gražio-
mis kalbelėmis. 

Publikos atsilankė nedau-
giausia, kadangi HGirių Ka
ralius*' jau antru pyk toje pa
čioje svetainėje vaidinamas, 

* « ; 4 

o antra tai nevisi gerai žinojo, 
nes tas vakaras įvyko kaipir 
netikėtai, ig ankščiau nebuvo 
prie jo rengtasi. 

Garbė mūsų dailininkams už 
surengimą tokių gražių pro
gramų. J ie padeda daug jė-
gų ir brangaus laiko prisi
rengimui, kad mus visu s pa
vaisinus muzikos grože. Ypač 
J . .Balsis, dramatinio ratelio 
vedėjas, gabus dailininkas 
muįkoje ir scenoje, daug yra 
pasidarbavęs dailės sri^v. 
įrauksime ir daugiau panašių 
vakarų s 

Juozas Dailmėgstis. 

MUSlį NAŠLAIČIŲ NAUDAI 
/ ' • II • •iP 

North Side. — Bal. 9 d. Šv. 
Mykolo par. svet. Labdaringos 
6 kuopa rengia šeimyninį va-
karėlį. Ten bus įvairių, 'pra
mogų: vakarienė, prakalbos, 
vaidinimas, eilės, krutamieji 
paveikslai ir tt. ir tt. Tas va
karas bus margus, turiningas 
ir tt. ir tt. ; i 

Šiame vakare išdalys diplo
mus garbės nariams, kurie* pa
rodė tokio gražaus sąjausmo 
mūsų vargdieniams našlai

čiams ir seneliams aukodami 
savo sunkiai uždirbtus šimte
lius. Tai daugiausia per to
kių gailaširdžių, geraširdžių 
žmonių žymia pagelba galėsi
me greitu laiku pradėti sta
tyti tą taip mūsų tautai bran
gią ir naudingą įstaigą — 
našlaičiams ir seneliams prie
glaudą. 

Tik mums daugiau reikia 
tokių kilnios širdies žmonių. ' 

Nors atsilankykite į tą taip 
gražų vakarą bal. 9 d. pagerb
ti duosnius aukotojus labda
ringam darbui ir kartu pasi
gėrėti programa ir visomis to 
vakaro pramogomis. Dar prie 
to paremshne savo vargdie-
uius našlaitėlius ir senučius. 
Jiems bus nauda> o mums, pa
rėmusiems, garbė. 

Komitetas. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiMmiiiiiiiimmimimiimiiiiH 

Iš LIETUVOS KNYGOS. 

75c. 
25c. 

75c. 

15c. 

-

PRANEŠIMAI. 
Pirma-ROSELAND, ILL. -

dieny, bal. 3 d. yra rengiamos 
svarbios demonstracijos ir pra
kalbos Visu Šventų parap. baž
nytinėj svet. 7 v. vak^Ėvieeiame 
visus roselandiečius ir Chicagos 
apylinkės žmonės atsilankyti kuo-
skaitlingiaUf nes gausite progoj 
išgirsti ir pamatyti tą ko dar ne
sate matę nei girdėję. Kviečia 

Direkcija, 
F. P. B. Mfg. Co. 

1314 W. 21 St. Chicago, 111. 

No. S, 2. Asmenybė Kultūros Pagrindai. Parašė I. G9-
bis 37 pusi * 30c. 

Apsvarstyk. Parašė Tėvas Kazimieras kaįna> 5c. 
No. S. 2. Aviauėlis Nekaltasis, 4 veiksmų komedija. Su-
^ lietuvino Aišbė 30c. 

No. S: 1. Bejėgis Socializmas. Parašė D. Dumbrė 10c. 
No.'S. 1. Be skausmų gimdymas. Parašė A. Skinderis . . 15c. 
No. S. 1. Bažnyčios Istorija. Parašė kun. A. Alekna. 

251 pusi. 
No. S. 1. Botanika. A. Žygas. 42 pusi 
No. S. 2. "Dainų atsiminimai iš Lietuvos istorijos. M. 

; Biržiškos. 142 pusi. Kaina 
No. S. 1. Dievo Karalystė Jumjyse yra, arba apie ge

rumo dorybę : 
No.- 26. Dykumose ir giriose dalis I apysaka. Vertė 

i Ak Pečkauskaitė 75c. 
No. 26. Giedojimo Mokykla. Vadovėlis ejiorų dirigen

tams, vargonininkams^ giedoriams, moky
tojams ir mokiniams. Sutaisė kun. Teodoras 
Brazy i Kaina . . . . . . . . , . : M $100 

No. S. 3. Gramatamokslis aukštesnioms mokykloms. , 
* Perdirbo Dr. K. Jokūbaitis. Kaina . . : 40c. 

No. S. 1. Giesminėlis Bažnyčių chorams, mokykloms^ 
ir šiaipau giesmininkams. Tekstą sutaisė 
A. Jakštas, gaidas pagamino J . Naujalis. 
Kaina '. 60c. 

. 5c. 
\ 

$1.25 

S. A. L. EX-KAREIVIŲ Cen
tro speciališkas susirinkimas bus 
pirmadieny, 3 d. bal., pirmos kuo
pos skaitykloje, 4603 So. Marsli-
field Ave. 7:30 v. vak. 

Kuopų atetovai neatbūtinai tu
rite atsilankyti, nes yra labai svar
bus reikalas. Centro valdyba. 

LIET.- AMERIKOS PRAMONĖS BENDROVĖ 
\ Susitarusi su Didžiausia įa ivų Kompanija *'Cunard Line" 

.. _ ii, 
Parengė Patogiausią 

EKSKURSIJĄ LIETUVON 
Su Palydovu 

GEGUŽIO 2 D. 1922 M. 
Didžiuliu Laivu 

" A Q U I T A N I A " / 
• ' 1 

P R A N E Š I M A S 
- Plačiai pagarsėjęs Fotografistas,- A. 
VOITKEVICIUS, Fundatorius Šv. Ka-
zimiero kapiuių varpo, pagryžo iš Lietu-, 
vos ir savo name 636 West 18 Str. Chica
go, BĮ. atidarė PIKČEBNĘ su naujausio » 

išradimo prietaisomis. U-̂  [S 
Reikalui atsitikus, eikite prie savo seno bičiulio. 

(Keturiais kaminais, kurio paveikslas čionai tilpsta) 
Laivokortės iš New Yorko iki Piliavai (Piliau) tiktai 

$106.50 iki Kaunui per Piliavą $107.50. , ^ ^ _ _ 
Mes užėmėm geriausias vietas; visi musu~~b«leiviai iš laiko laivokortės užsisakę 

gaus privačius kambariu^ su dviejtt, keturiom, ar šešiom lovom. 
~ Stasys A. Daunoras, plačiai žinomas muzikas iš Mahanoy City, Pa., mūsų paly

dovas važiuos kartu su keleiviais net iki KAUNUI, ir prigelbės keleiviams ypatin
guose reikaluose. 

gorintieji galės Amerikon sugrįsti nors ir nebūdami Amerikos piliečiais, o turės 
mūsų speeijaliai išgautas SUGRĮŽIMO PO PERAS. SUGRĮŽIMO POPEROS geros 
piktai šešiemg vmėnesiams. Laivokortė l i e tuyon ir atgal $212.50. 

Perkantiems pas mųs laivakortės mes išrūpiname Lietuviškus pasportus uždy-
ką. Mūsų Atstovai New Yorke patinka keleivius ant stočių; perkeli bagažus ant lai
vo, ir aprūpina visais kelionės dokumentais, N 

Mainomo pinigus, išduodame draftus ižmokamus auksinais, doleriais, markėmis 
ar kiti) šalių pinigais. Lietuvon nusiunčia me pinigus žemiausių dienos kursų j trum
piausi laiką. Pristatimą gvarantuojame. 

Rašykite tuojaus užsisakydami laivokortės, kad gavus patogesnę vietą laive, ir 
informacijų klausdami adresuokiter* 

LITHUANIAN AMERICAN TRADING GOMPANY . 

• 

Gavėnios Knygutė. Sutaisė kun. A. D. .< 
No. 37. Kelionė aplink pasaulį per 80 dienų. Julės Ver

ne. Vertė J . Balčiukonis. 228 pusi. Kaina 
No. 32. Evangelijos dalys. Skaitomos visų metų Vieš

paties dienomis ir šventadieniais. 'Vertė J . 
Skvireckas. T. M. Žemaičių vysk. Kaina . . 

No. S. 1. Ką, Mokslas gali pasakyti apie pasaulio pa
baigą, ir apie apokaliptiškąjį skaičių 666, 
.tarasc f̂». «JaKsias. .....................*. 

No. S. 2. Komedijos Sof. Čiurlionienė-Kymantaite. Šio
je knygoje yra' keturi veikalai: 1. ^"Pini

g ė l i a i " , 2. "Kara la i tė" , "Tikrojf Teisybė", 
3. "Gegužis" ir 4. "Kuprotas oželis" . . . , . 

No. S. 2. Kariamos Aidai .Tėvynės gynėjams dainų rjn-
kinėlis. Sukomponavo ir pritaikino J. Tallat-

iveipsa 
No. $. 2. Jūrių Varpai, tnveiksme mystena. Para.se 

$1.00 

10c. 

75c. 

20c. 

Vidunas .< 
No. 26. Išpažinties Paslaptis. Iš vokiečių kaįbos vertė 

. . . . . . . . . . B. basai t i s 
f. Krėvės Ra 

No. S. 1. Gyvenimas švento Juozapo. Iš Italų kalbos ver-

50c. 

75c. . r • . _ • • . . ^ . . • 

No. S. 2. V. Krėvės Raštai II tomas. 75c. 

10c. 

40c. 

' ' i ' 15c. 

Jurgis Baltrušaitis 
No. 32. Kovo 20 diena. Mažosios Lietuvos prisiglaudimui 

paminėti.. 139 pusi s . . . . ' . . . . 
No. S. 1. Lietuvių literatūras istorijos santrauka. M 

.DirzisKos 
No. 37. Lakštutė dainų rinkinėlis pradedamaijai mo

kyklai. Parašė J . Talliat-Kelpša 50c. 
No. S. 1. Lietuvos Istorija. Parašė Antanas Alekna 75c. 
No. S. L Logika. Sutaisė A. Jakštas 50o. 
No. S. 1. Logikas Evoliucija. A. Jakštas 10c. 
No. S. 1. Metodikos Etiudai. Parašė J . Murka 50c. 
No. S.. 1. Mūsų Keliai. Parašė M. Krupavičius 15c. 
No. S. 1. Mūsų raštų istorija. M. Biržiškos. 112 pusi. . . 45c. 
No. S / l . Muzikos Teorija. Pagrindinįms muzįkos dės

niams išmokti vadovėlis. Parašė kun. Teo* 
doras Brazys 45c. 

No. Mokslo pasakos, su 23 piešinėliais. Parašė Pr. Ma
šiotas 25c. 

No. S. 2. Marcelė, keturių veiksmų scenos vaizdelis. 
Parašė A. Giedrius 15c. 

No. S. 2. Mūsų Vargai Poema penkiose dalyse. Maironis . . 50c. 
No. S. 1. Mažosios Lietuyos buvusiejie rašytojai Pa-

, rašė Frabočių ^Anūkas . x. 45c. 
No. S. 2. Mano Taurė. Parašė Petras Vaičiūnas. Telpa 

šie teatrališki veikalai: Žodžiai ir Atbalsiai , 
kaina 45c. 

No. S. 2. Milda meilės deivė. Teatrališkas veikalas. Pa
rašė Petras Vaičiūnas. Kaina 35c. 

j 

112 NORTH GREENE STREET BALTIMORE. MD. 

N.f 32. Mus mažiausiems, mus mieliausiems. Parašė Pr. 
Mašiotas, iliustravo P. Kalpokas. Kaina 30c. 

No. 32. Pasakėlės. Pr. Mašiotas v T.... 30c. 
No. 26. Pragiedruliai, vaizdai kovos del kultūros. Ant-
, roji knyga. Parašė Vaišgantas. Kaina $1.00 
No. 26. Planetos ir žvmikždės, trumpas astronomijos va

dovėlis, pagal K. Flammarioną. Parašė J . 
Gerutis. Kaina .-. 30c. 

No. S. 1. Religijos mokymo metodika. Sutaisė K. J . 
Skruodys {, 75c. 

No. S. 1. Rašybos mokslo darbeliai dalis II . Sudarė mo^ 
kytojąs S. Vaznėlis. Kaina 10c. 

tr DRAUGAS'' PUBL. COMPANY, 
2334 So. Oakley Ave. Chicago, UI. 
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