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DIDELIS LLOYD GEORGE'O 
LAIMĖJIMAS 

Parlamentas Balsuoja Pripa
žinti Sovietu Rusiją 

LENINAS ATSISUKCS 
PRIEŠ KOMUNISTUS. 

Sako, nemoka jie vesti ekono
minių reikalų. 

kad tegu partija turės ir ma-l 
žai narių, bį̂  tik jie Yisi bus 
jam ištikimi. Viesvien, sako, 
ta partija skaitysis vyriausio
ji ir iš sava raukų nepaleis 
Rusijos valdžios. 

LONDONAS, bal. 5. — Už-
vakar vėlai vakare Anglijos 
parlamentas 379 balsais prieš 
84 išreiškė pasitikėjimą pre-
miero Lloyd George vedamą
ja valdžia. 

Tas reiškia didelį premje
rui laimėjimą, gi opozicijai 
didelį nepavykimą. 

Tokiu būdu parlamentas ap
robavo prtoniero visą progra
mą ir nusistatymą užsienių 
politikoje. Taipat jam davė 
laisvę kaip tinkamiau veikti 
pačioje Genoa konferencijoje. 

Tai ypatingas atsitikimas. 
Juk pirm poros savaičių opo
zicija stiprinosi kovon prieš 
premierą. Daugelis spėjo, kad 
parlamentas nereiks pasitikė-

Ri\sija galėtų but pripažinta. 
Štai tos sąlygos: 

Bolševikai turi pripažinti 
senąsias Rusijos skolas; turi 
sumažinti savo raudonąją ar
miją; turį pasižadėti nepulti 
savo kaimynų; turi atidaryti 
pirklybai savo uostus; visoj 
Rusijoj turi apdrausti sveti
mų šalių pirklybą ir pramonę, 
kaip tas praktikuojama kito
se valstybėse. 

Kuomet bolševikai tas visas 
sąlygas išpildys, tuomet en-
tentė jų valdžią pripažins. 
Bet tas pripažinimas seks lai
psniškai, žiūrint pačių bolše
vikų pažangumo pildant sąly
gas, žiūrint jų gero noro. 

Premieras tarp kitako pa-

MASKVA, bal. 5. — Bolše-
vistinės "Rusijos autokratas, 
Leninas pastebėjo, kad iš jop 
valdymo nieko gera neišeina. 
Jau ketveri-meta i kaip tero
rizuoja šalį ir socialistinio ro
jaus nėra kaip nebuvę. 

Rusijos komiirTistų partija 
atidarė čįa kongresą. Tan kon 
gresan dažnai lankosi ir pat
sai Leninas. I r nuolat jis kri
tikuoja komunistus. Tiesiog 
akysna jiems sako, kad komu-

Leninas barasi. 

m • T i • i-u sake, log pasaulis negali il-Tuotarpu pasirodė kaip tik m ' / i *• _ , v. ,. . .. v. jgiau lukenuoti, kad siandiem-
priesingai. | Rusijos valdžia bus nuver-

Premieras parlamente pa
sakė ilgą kalbą. Didžiausią 
dome jis atkreipė į Rusiją. 
Tas jam svarbiausia apėjo. 

Dėlto jis parlamentui išklo 

įsta. 
Reiškia, Lloyd George yra 

įsitikinęs, kad bolševikai tru
mpoj ateity teroro valdymą 

jo sąlygas, kuriomis pasiro-j pakeis daugiau demokratiniu 
miant bolševistinė (sovietų) | valdymu. 

KINIJA ATSIDURIA JAPONIJOS MALONĖN 
TSINGTAO, Kinija, bal. 5. ,ties, Jvinija už Shantungo ge 

— Japonija, pasiremiant AVa- ležinkelius Japonijai turi už-
shin^ono keturlype sutarti- mokėti 31 milioną dolerių. 
mi, Shantungo pusiausalio ge
ležinkelius rengiasi grąžinti 

Bet Japonija be tų milionų 
turi dar kitokių* pašalinių są-

Kinijai. Bet podraug gamina jskaitn, apie kurias šiandie 
Kinijai aukštas sąskaitas už j dar nieko oficialiai nesakoma, 
geležinkelių grąžinimą. Ir kuomet pasakys, tuomet 

K l a u s i m a s , kokiu b ū d u K i - Į Pek ino , va ldž ia i d a r d a u g i a u 

nija galės atmokėti Japonijai pasidarys karšta. I r ta vald-
aukštas sumas, kuomet vals-! žia atsakys, kad verčiau tegu 
tybės iždas tuštutėlis ir kuo- j Japonai laikosi kaip patį 
met pačioje valstybėje nesi-' Shantungą, taip ir visus to 
liauja civilis karas. pusiausalio geležinkelius, ku-

Gudri Japonija tik šypsosi, riuos pritaisė juk savo tiks-
Nes kuomet Kinija yra be
jėgė, ir kuomet neturi pinigų, 
Japonijai yra tinkama proga 
Shantungo pusiansaly ir to-
liaus pasilikti ir su laiku tą 
visą provinciją pasisavinti. 

Sulig AVashingtono sutar- lonėn. 

lams. 
Japonija žino, kad Kinija 

neturi pinigų. Dėlto pasisku
bins įduoti jai savo sąskaitas. 

Kaip ten nebūtų, bet Kinija 
ir vėl atsiduria Japonijos ma-

ENTENTĖ SPAUDŽIA 
BULGARUS. 

SOFIA, bal. 5. — Ententės 
atpildymo komisija į Bulgari
jos valdžios prašymą prail
ginti karo kontribucijos mo-
teėjimą štai kokiomis .sąlygo
mis atsakė: 

Bįmet Bulgarija atmoka 10 
milionų auksink} frankų. 1923 
metais 30 milionų auksinių 
frankų. Subalansuoja biud
žetą. Sureguliuoja poperi-
nius pinigus. Kuomet su to
mis sąlygomis sutiks ir jas iš
pildys, tuomet komisija pra

ilgins laiką kontribucijos mo
kėjimui ir duos kitokių pa
lengvinimų. 

Ta pati komisija su tomis 
sąlygomis sutikti Bulgarijai 
davė laiko iki bal. 30 d. Ki
taip Bulgariją patiksianti 
bausmė. * 

Bulgarų laikraščiai trukš-
mą kelią prieš atpildymo ko
misiją. Sako, ententė bulga-
rus nori visai pavergti lygiai 
taip, kaip nori daryti su vo-
kiečiais . 

SKAITYKITE IR PUTINKI 
TE LIETUVIU DIENRAŠTI 

" D R A U G Ą " 

nistai neturi jokio supratimo 
apie ekonominius šalies rei
kalus. • 

Dėlto, sako Leninas, trum-
poj ateity prisieis visus ko
munistus iš užimamų valdvie-
čių pašalinti ir anų vieton pa
šaukti kokius-nors specialis
tus ekonomistus ir- kitus ži
novus. 

Bus daromos atmainos. 

Paties Lenino pastangomis 
komunistų kongresas pravedė 
rezoliuciją, kurioje rodantieji 
posmai yra šie: 

1. Atėjo laikas atskirti ko
munistų partiją nuo sovietų 
valdžios. Partija tegu pasi
švenčia darbininkų, apšvietai 
ir mažiau maišosi į sovietų 
reikalus. 

2. Sovietai bus pakeisti ak-
tiviais valdžios ekonominės 
rekonstrukcijos organais ir 
visų-rusų centralė vykinamoji 
taryba tegu bus vyriausias 
legislativis kūnas. Gi liaudies 
komisarų taryba tegu turi si-
stemačius susirinkimus ir il
gesniam periodui skiriama. 

Kongresas slaptas, r 
Kuomet Leninas komunis

tams tėškė į akis su dumblais, 
komunistai nusprendė kon
gresą vesti už uždarytų durių, 
idant proletariatas negirdėtų 
jų diskusijų.-

Laikraščiams leista skelbti 
tik sakomas kongrese kalbas. 
Bet apie diskusijas socialistų 
" mylimo j i " liaudis' neprivalo 
nieko žinoti. 

i 

Komunistai taip elgiasi to
dėl, nes kuomet darbininkai 
prisiskaito diskusijų, tuojaus 
ima nerimti. Reikalauja sau 
didesnių teisių. Reikalauja 
patys ineiti valdžion. 

Partijos padėtis. 

Komunistų partijos vadai 
tvirtina, kad jų partiją šian
die sudaro apie 500,000 narių% 

Pirmiau butą daugiau. Be t su 
pie Ž00,000 narių pašalinta iš 
partijos už visokius nusižen
gimus ir neištikimybę komu
nizmo reikalams. Be to, .dau
gybe žmonių patys apleido 
partiją, nematydami joje jo
kios naudos nei sau nei šaliai. 
Nes partija valdoma beveik 
autokratiniai. 

Komunistų partijos vyriau-, 
šias galva skaitosi patsai Le
ninas. I r jis nenori, kad par
tija visai suirtų. J i s sako, 

Viena kalba kongrese pasą-
kyta Leninas " draugingai" 
tiesiog barė komunistus, kad 
jie nesidarbuoja ekonomine 
Rusijos padėtimi. Juk nuo 
ekonominės padėties priguli 
ir bolševistinės valdžios pasi-
laikvmas. 

J is sakė, Rusijoje ekonomi
nio pagerėjimo nesimato. Rei
škia, kad komunistai užima 
netinkamas sau vietas. Jei to
liau taip bus, tai jam, Leni
nui, prisieis pasidarbuoti vi-

ŽINIOS Iš LIETUVOS. 
KRATA LIETUVOS KONSU

LATO PETRAPILY. 

KAUNAS. Mus*; korespon
dentas praneša: 

Lietuvos konsulatas Petra
pily, vasario 16 d- I-sios Ro
tos g-vėj Na. 11 rengė šeimy
ninį - vakarėlį paminėjimui 4-
jų Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktuvių. Turėjo būti va-

Iš Anglekasiu Streiko 
PIRMIEJI STREIKININKŲ 

SUMIŠIMAI. 

PITiTSBURGH, Pa., bal. 5. 
— Apie pirmuosius streikuo
jančių anglekasiu sumišimus 

» 

vafkar pranešta iš Fayette ir 
Washington apskričių, vaka
rinėj Pennsylvanijoj. 

Sakoma, tenai nuo kaikurių 
kasyklų atkirsta elektros vi e 

STOVI UŽ KASYKLŲ NA 
CIONALIZAVIMĄ. 

5. 

karienė, šokiai, teatro ir kon 
certo numeriai. Kadangi va- los, kuriomis ėjo stiprios e-
karėlis buvo rengiamas šeimy
ninis ir bilietai nebuvo parda
vinėjami, tai konsulatas nes
kaitė reikalingu prašyti iš 
vietos valdžios specialio leidi
mo. Tečiaus neoficialiai suži
nojus, kad vakarėlis gali būti 
uždarytas, konsulatas kreipė
si į Užsienių reikalų komisa
riato įgaliotinio valolybą pra
šydamas oficiali o leidimo va
karėliui, kurį ir gavo. Bet 

Daugelis komunistų tnofcj8 j 3 0 y a l v a k f l r o -} ^ k u r 

sus aukštas vietas užimančius 
įcomunistus pamainyti pasali
niais žmonėmis, specialistais, 
kurie tikrai supranta ekono
minius reikalus. 

lėktinos srovės. 
Kitoj vietoj streikininkų 

minia apsiautė neunistus ang-
lekasius ir pakėlė jiems grū
mojimus. Valstijos policija 
išvaikė streikininkus. 

nubarimus ir nupeiki mus pri 
pažįsta teisingais. 

83 NUŽUDYTA 

LONDONAS, Vai. 5. —Ko-
lionijų sekretorius Churchill 
paskelbė, kad laikotarpiu vas. 
10 ir kovo 26 d. Belfaste, UI-
sterio. provincijoje, nužudyta 
31 žmogus protestantas ir 51 
katalikas. Sužeista: 80 pro
testantų ir 115 katalikų. Be 
to, nužudyta vienas militaris 
karininkas ir 6 policiantai, iš 
kurių 3 buvo katalikai. 

Tai tokios airių kovos pa
sekmės tokiu trumpu laiku. 

MONTREAL, Kanada, bal. 
5. — Saldžiausios V. Širdies 
bažnyčią, v ieną iš d idž iaus iu , 

sunaikino pakilęs gaisras. 
Nuostoliai siekia 500,000 dol. 

SUDEGĖ DIDELĖ BAŽ
NYČIA. 
— • 

DARBININKĖMS APARTA-
MENTINIAI NAMAI. 

NE\V YORK, bal. 5. — Čia 
i 

aukštajame Manhattane bus 
pastatydinti dideli apartmen-
tiniai namai, kuriuose pigiai 
gaus pagyvenimus dirbančios 
merginos. Namų pastatydini-
himas atsieis 3 milionus dole
rių. ,- t 

LENINAS MENKOS SVEI
KATOS. 

BERLYNAS, bal. 5. — Iš 

J is važinėjo ištirti Lenino 
sveikatos. Išsemtos jo proti
nės spėkos, sako gydytojas. 

RUSIJA SUSIARTINS SU 
VOKIETIJA 

BERLYNAS, bal. 5.—Pirm 
iškeliausiant iš čia bolševikų 
delegacijai, Tchitcherin kon-
feravo su kanclieriu Wirth a-
pie Vokietijos su Rusija su
siartinimą. 

buvo rengiamas vakarėlis, įsi-
briovė ginkluoti rusų komuni
stų bolševikų partijos, lietu
vių sekcijos, nariai ir nepaisy 
darni į oficialį vakarėliui lei
dimą, vakarėlį uždarė, dalį 
susirinkusių patikrinę doku
mentus paleido, o dalį pralai
kė iki 2:30 v. nakties; sulai
kytojų skaičiuje buvo ir Lie
tuvos konsulas, kuris nebuvo 
paleistas net parodžius doku
mentus. 

Visą gana ilgą laiką (nuo 
8:30 iki 2:30) ėjo be atodai
ros krata. Nesant to asmens 
pas kurį buvo raktai, visos 
knygų spintos buvo atplėštos, 
visiems dalyvavusiems taip 
vyrams, taip moterims, išsky
rus konsulą buvo iššiupinė-
ta drabužiai, išversta visi ki-
šeniai. Nors nieko-įtariamo 
nerasta, vis dėlto kratadariai 
paėmė keletą lietuviškų laik
raščių, gaidų, brošiūrų, pro
gramų ir t. p. ir šešis dalyva
vusių suėmė (jų tarpe konsu
lato bendradarbį Jasinskj) ir 
pralaikė juos iki ryto. 

Kratadarių elgimasis buvo 
labai arogantinis, nes nepai
sydami į konsulo prašymą ne-
rukyt visas «C valandas rūkė 
machorką, o turintieji šautu
vus grasino šaudjmiu, delko 
kai-kurioš moterį s apalpo. 

Vietos milicija skaitė tą va
karėlį ii« šeimyniniu del to, 
kad už pakvietimus vakarėliui 
nuo turtingesniųjų asmenų 
buvo imamos aukos, neturtin-
giesiems tremtiniams ir ne
turtingiems Petrapilio kolio-
nijos lietuviams šelpti. 

NEMAŽINS UŽMOKESNIO 

WASHINGTON, bal. 
Kongreso komiteto vedamuo
se / tardymuose apie angleka
siu streike anglekasiu organi
zacijos prezidentas Lewis be 
kitko pareiškė, kad darbinin
kai taikos negali sulaukti su 
kompanijomis. Nes kompani
jos vis arogantiškiau apsiei
na su anglekasiais ir nepildo 
savo pažadėjimų ir prieder
mių. 

Lewis sakė, kad išganin
giausias daiktas butų visas ka 
syklas nacionalizuoti. Tuo* 
met visi darbininkai butai pa
tenkinti ** 

KANSAS CITY, Mo., bal. 
5. — Kansas valstijoje tai
pat buVo pakėlę streiką ang-
lekasiai, kuomet kasyklų kom
panijos paskelbė uimokesnio 
sumažinimą. 

Tečiaus industrijinis valsti
jos teismas parėdė kompani
joms nemažinti užmokesnio 
darbininkams per 30 dienų. 
Kompanijos sutiko. Darbinin
kai gryžo darban. 

IMA I š BANKŲ PINIGUS. 

o. 

AVASfflNGTON,, bal. 5. -
Kasyklų • kompanijos skelbia, 
kad neunistai knglekasiai at
sisako pakilti streikan. Kom
panijos džiaugiasi. Bet neži
nia, kiek tame yra tiesos. 

AV1LKES-BARRE, Pa. b. 
— Daugybė svetimšalių an

glekasiu išsiima iš bankų sa
vo sutaupytus pinigus ir ap
leidžia kasyklų apskritis. Dau 
guma iš jų žada keliauti Eu
ropon. 

Kai-kurie anglekasiai mėgi
na gauti darbų kitose pramo
nėse. Sako, gana tų kasyk-
lų. -

— 

TERRE HAUTE, Ind.. bal. 
5. — Anot žinių, Clinton 'ka
syklų laukuose kilus sffiniŠi
mams du žmogų pašauta. Vie
nas pašautų yra streikininkas. 

JAPONAI PASITRAUKSIĄ 
Iš SIBERIJOS. 

Taip bent nusprendęs ministe-
rių kabinetas. 

TOKYO, bal. 5. — Iš VIa 
divostoko pranešta, kad Čitos' 
kariuomenė arti Spasak, už 
100 mailių nuo Vladivostoko, 
puolė japonus. Japonai 80 rau
donųjų nukovė. Kiti pabėgo. 

i 

raudonuosius padilgina dar 
smarkiau veikti ir jie varosi 
pirmyn. 

Pranešta, kad raudonieji 
palengva jau pradeda apsup
ti Spaskaja, kur yra neskait
lingas japonų garnizonas. Ja
ponai civiliai iš Spaskaja iš-
kraustomi. 

i 
Reikalauja, p a s i t r a u k t i . 

Japonų vyriausias vadas 
Bet išilgai Ussuri geležinke-1 P a i n f o r m a v o C i t o s v a l d ž ^ 
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lio Čitos kariuomenė smarkiai 
kovoja su japonais. 

Maskvos parvyko gydytojas.. D e ] ^ į v y ] d o L j ^ v o s k o n_ 
specialistas Dr. Kemperer. s u , a g ^ ^ u ž s j e n h j r e i k a . 

lų komisariato įgaliotiniui 
protestą, reikalaudamas, kad 
dalyvavusiems vakarėly as
menims nebūtų daroma jokių 
nemalonumu. 

KAUNA^. Į kaimą Rache-
lianys, šiaurėje nuo Agradni-
kų (neutralėj zonoj, šiapus 
Curzono linijos, Seinų fron
te) atėjo apie 16 lenkų karei
vių su kulkasvaidžiu ir įen 
apsistojo. 

jTOI\YO, bal. 5. — Praneš: 
ta, kad Japonijos minisjterių 
kabinetas nusprendęs atšauk
ti visą japonų kariuomenę iš 
Siberijos. T&s busią padary
ta, kad išvengti susikirtimų 
su Čitos bolševistinės valdžios 
kariuomene, kuri briaujasi 
ant Vladivostoko. 

Čitos kariuomenė vietomis 
jau perėjo japonų nustatytą 
neutralę zoną. Sakoma japo
nai nuginkluoją Vladivostoko 
valdžios kareivius, kuomet tie 
pereina japonų linijas. 

Raudonieji eina pirmyn. 
r 
Japonų laikraščijų kores

pondentai ir Siberijos prane
ša, kad kai-kur įvyksta maži 
japonų su Čitos kareiviais 
susirėmimai. 

Japonai visur tečiaus nusi
leidžia. Saugojasi agresijos. 
Kur raudonieji perdaug spi
riasi, tenai japonai atgal atsi
meta. 

Toks japonų nusistatymas 

kad ji visgi kuoveikiau *atšau-
štų savo kariuomene, perėju
sią neutralę zoną. Jei to ne
padarys, ji bus nuginkluota. 

Ant kampo Division ir To-
wnsend gatvių nežinomi gal
važudžiai nužudė neidentifi
kuotą; žmogų. 

Policija nesuranda jokių pė-
dsakių. Spėja, kad tai bus juo-
draukiu darbas. 

ORAS. 
CHICAGO. — Šiandie išda-

lies apsiniaukę ir nepastovus 
oras; maža atmaina tempera
tūroje. 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 dol. 
baland. 4%d., buvo toks pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui i 4.38 
Prancijos 100 frankų • 9.02 
Italijos 100 lirų 5.13 
Lietuvos 100 auksinių .31 
Vokietijos 100 markių .31 
Lenkų 100 markių fp .02 
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BUS NAUJAS KARAS? 
Vokietija ilgai aimanavo 

negalinti išmokėti ankštos ka
ro kontribucijos. Laukė pa
lengvinimų. 

Bet Antantės atpildymo ko
misija dar labiau prispaudė 
Vokietiją. Komisija įsakė, kad 
Vokietijos gyventojai, privalo 
mokėti didesnius mokesčius, o 
tuomet Vokietija pajėgs atmo
kėti paskirta kontribucija. 

Ifc Berlyno pranešta, kacl 
vokiečių vyriausybė atsisako 
prisitaikinti prie to įsakymo. 
Vyriausybę tame remia visos 
Reichstago partijos. 

Vokiečius labiausiai spau
džia prancūzai. Ir kuomet vo
kiečiai nepildys atpildymo ko
misijos reikalavimų, prancū
zai tuojaus okupuos Euhro 
plotus. 

Pareina žinių, kad be tos o-
kupuotės prancūzai Antantės 
vardu mėginsią dar paimti sa
vo kontrolėn visus Vokietijos 
finansus. Reiškia, tuomet Vo
kietija jau netektų savistovy
bės, 70 milionų tauta butų pil
ve rgta ir priversta dirbti sve
timiems. 

Ar vokiečiai tylės? Vargu. 
J i gali sukilti prieš savo pa
vergėjus. Tuomet prancūzams 
pagelbon pasiskubintų lenkai. 
Gi lenkus atakuotų bolševis-
tinė Rusija. Naujas baisus 
kraujo liejimas prasidėtų Eu
ropoje. 

Yra įrodymų, kad prancū
zai nevengia naujo karo. Dėl
to jie laiko skaitlingą armi
ją, provokuoja vokiečius. Tuo 
nauju karu jie tikisi sunai
kinti visiškai Vokietiją, am
žiną savo priešininkę. Bet kas 
galėtų užtikrinti, kad ir Pran
ei ja neprieitų liepto galą? 

Apkeliavę Europą ir matę 
jos šiandieninę padėtį visi ži
novai tvirtina, kad Europą 
laukia naujas karas. Ten šian
die, sako jie, viešpatauja tik 
viena pagieža, didelis atski
riu tautų kitų kitomis neapsi-

NEUŽMIGDYSITE. 
Socialistų markė puola, ban-

Jjprutas jiems gresia. Darbinin
kai pradeda pažinti savo 
" d r a u g a s ' ' vilko padermės.Ir 
Lietuvoje ir čia socialistai nu
siminė ir yra pavojus, kad iš 
nerimasties nenusiskandintų. 

"Nauj ienos" 73 n. taip a-
pie katalikus su dideliausia 
širdgėla rašo: 

"Pr ieš keletą metų mūsiš
kiai klerikalai buvo visai ne
žymus gaivalas visuomeni
niame Amerikos lietuvių ju
dėjime. Šiandie jie savo orga
nizacija, savo disciplina, sa
vo veiklumų yra toli prašokę 
visų kitų mūsų srovių ir po
litinių krypsnių judėjimus. 
I r juo geriau jiems sekas, 
juo didesniu uolumu jie sa
vo darbuotę plėtoja. Beval
gant ir noro daugiau atsi
randa. J ie yra surinkę šim
tus tūkstančių dolerių gavo 
polit iniam ' * tautos fondui' \ 
J ie turi' įvairių kitais var
dais fondų, kuriems jie su
renka vėl dešimtimis L* šim-
iais tūkstančių dolerių. Vi
sus tuos pinigus jie Žeria 
klerikalizmo tvirtovėms Lie
tuvoj kurti ir ugdyti, kad jų 
pagelba galėtų ten kuostip-
riausiai įsitvirtinti. J ie to sie-
kiasi visu uolumu ir yra daug 
ko atsiekę". 

Kas mūsų nuveikta, dcl to 
mums nėra reikalo girtis: pa-
*ys darbai už save kalba. Bet 
socialistų pagyros gali būti 
mums dideliausi nuodai. J ie ne 
galėdami mūsų nugalėti nea
pykantos ir keršto ginklu, ku
riuo jie kovoja su mumis, pra
deda saldžiai apie mus čiulbė
t a 

Veltui mums jūsų vylingai 
meilus žodeliai. Jie mūsų ne
užmigdys. Visa kas jūsų akims 
išrodo kalnais, mums tėra 
smilties grūdelis — darbo pra
džia. Jeigu tik keli mušu pra
džios darbo vaisiai juos nugąz-
• iino, tai kas bebus įpusėjus? 

nokime, kad tik ankšta vieny
bė, susiktefcsimu ir organiza
cine drausme stebuklus pada
rysime. Budėkime. 

Socialistai gkudo kiekvieną 
mūsų visuomeninio gyvenimo 
kivirčą ir delnus trina džiau
gdamies. Jie žino, kad tik mū
sų susiskaldymo dėka jie lai
mėtų, o mes nors i r gražiau
sius darbus nuveikę, paliksime-
be nieko. 

Dėlto nei jų pagyrimai ne
privalo mūsų užmigdyti1, nei 
mūsų gmčai neprivalo mūsų 
skaldyti, j 

Pirmame atsitikime jie n:us 
užnuodytų, kitame mes patys 
save žudome. 

LIETUVOS DABARTINĖ 
PADĖTIS. 

kentimas. Tą pagiežą ir neap- j Kad nor s iš nerimasties nenu-
sikentimą pakursto prancūzai, siskandintų. 

Gera kad ir anglai yra įkišę 
savo dvylekį į Europos rei
kalus. J ie ligi šiol malšino 
prancūzų karštį ir, žinoma, 
nors ir susirišę su Prancija, 
bereikalo nekis savo pirštų į 
tarpdurį. 

PLATINKITE "DRAUGĄ. .'» 
ttm 

Bet tesižinie. Net tiems, ku
rie mūsų neapkenčia kovoje 
už savo šventas tautos ir ti
kybos teises, jiems to nelin
kime. Belieka mums dar tvir-
čiaus susiglausti' ratan ir su
tartinai stvertis darbo. Prieš 
mūsų akis dideliausi plotai 
darbo dirvonuoja! Tečiaus ži-

(Pabaiga.) 

Neprastokim Vilties. 
Broliai Amerikos Lietuviai! 

Tokius daigtu s skaitant j i s 
apima apmaudą. Bet ne ap
maudą gydo tėvynės ligas. 
Neprastokite vilties ir nepa
liaukite tikėję, kad Lietuvos 
valstybė išgis. 

Kad 1883 D-ras Basanavi
čius "Auš rą " leido nedorų 
žmonių Lietuvoje buvo dau
giau negu dabar yra ir gerie
ji mažiau turėjo jiegos negu 
dabar tur. Jeigu nuo * .Auš
r o s " per 40 metų atėjome iki 
nepriklausomos respublikos, 
tai per kitą keturiasdešimtis 
metų perbrishn ir per valdinin 
kų nedorybės jurą. 

Tik žiūrėkim" iš kur verčia
si ta dvokiančioji nedoros gau
sybė? Paleistuvystė, girtybė, 
kyšių ėmimas ir davimas, val
dininkų žiaurus sauvaliojimas 
eina iš to, kad tautoje maža 
tėra dorų žmonių, kad nedo
rėliams ištenka sėbrų, o dorie
ji nesusisiekia. Nedorybės pri
viso mumyse dėlto, kad nebu
vo kam mus mokinti nei la
vinti. Rusų mokyklos mus iš
tvirkino. 

Mokykla gal virsti pražūtim 
ir vaistu. 

i Negalime padaryti, kad bu
tų buvę kitaip. Buvo taip, kad 
ištvirkusios, beširdės ir paleis-
tuvingos mokyklos auklėjo 
mųs jaunuomenę per kelias de
šimtis metijk Visi viešieji Lie
tuvos vargai yra kilę iš tų mo
kyklų blogumo, nes jos.išauk
lėjo beveik visus tuos, kuriems 

šiandien įteikta tėvynės val
džia. Matome, kad yra bloga, 
suprantame iš kur blogumas 
yra kilęs? tai-gi taisykime mo
kyklas. 

Lietuvai reikia katalikiškų 
pradinių mokyklų, kad žmo
nių visuomenė išaugtų dora, 
reikia katalikiškų gimnazijų, 
kad valdininkai butų kaip 
reikia ir reikia katalikiško 
universito, kad butų kam ap
rūpinti tikrojo mokslo reika
lus Lietuvoje. 

Mokykla, kaip knyga gali 
būti bloga ir gera. Skaudus 
prityrimas pamokino mus ir 
dar 'tebemokina, kas darosi, 
"kad žmonės įgyja šiek tiek 
šviesos, bet neįgyja doros. 
Jdx>kslas be doros, tai žiburys 
vagies rankose, parodas ką 
galima pavogti ir kaip leng
viau tas padaroma. Rusiška 
mokykla tokio mokslo davė 
Lietuvai. Bet yra Lietuvoje 
žmonių suprantančių gero 
mokslo reikalą. Amerikos lie
tuviai nesigailėjo pinigų Lie
tuvos valstybei remti. Dabar 
laikas pradėti remti katali
kiškas mokyklas, kurios doros 
reikalą stato pirmon vieton. 

"Draugo" Koresp. 

ITAVĘ LIE
TUVOJE LIAUDININKAI 

BĖGA Į AMERIKį. 
-

Jau esame rašę, kad socia
listai Seime ir visuomenėje ve
da griežčiausią kovą prieš 
Krikščionis Demokratus. Tos 
kovos kilo dėlto, kad Krikšč. 
Demokratai, aiškiai ir griežtai 
pasakė: "jokiu būdu neleisim 
tikybos iš mokyklos išmesti, 
neleisim bažnyčios skr iaust i , \ 
Tr kuomet Krikšč. Demokra
tai tikybos ir bažnyčios reika
lus nori apsaugoti įstatymais, 
tai socialistai pakėlė visą au-
drą. Nuostabu! , 

Socialistai' visuomet ir visur į socialistai išėjo iš Ministr ių 
giriasi esą laisvės šalininkai; kab ine to , ir užuot valstybinį 

tų, 'kas mėgina ginti bažnyčios 
ir tikėjimo reikalus. Kad lai
mėti kovą prieš tikybą, socia
listai nepaiso nei' sveiko pro
to, nei laisvės obalsių, nei val
stybės reikalų. Socialistai vi
suomet buvo pasirengę aukoti 
visą pasaulį tam, kad tik pa
naikinti tikybą. Visai teisin
gai rašė "Darbininkas", kad 
kovoje su tikyba, socialistai 
laikosi vieno obalsio: "Tepra-
žuna pasaulis, tegyvuoja par
tijos reikalai". 

Ir, jei mes įsižiūrėsime į so
cialistų darbus nuo pat mūsų 
nepriklausomybės įsikūrimo, 
tai pamatysime, kad socialis
tai mūsų valstybės kūrimo dar 
be nuolat stovi nuošaliai. I r 
dėlto, kad mūsų visuomenė ne
leidžia jiems niekinti ir žemin
ti tikybos reikalų. Del tikybos 
reikalų įvyksta mūsų Ministe-
rių Kabineto permainos. Ga
lop, del tikybos ir bažnyčios 
reikalų, socialistai, šlykščių 
būdu trukdo Seimui baigti sa
vo darbus. Del tikybos .reika
lų daugelis įstatymų jau kuo 
ne metai kaip svarstomi St. 
Seime ir dar tik antruoju skai
tymu. 

Lietuvos visuomenė ir visa 
valstybė iš to turi begalinius 
nuostolius: čia ir brangau s lai 
ko gaišinimas ir bereikalingas 
pinigų ai'kvojimas. O jei dar 
prisiminti tą storžievišką scy-
cialistų kovos būdą, tai kiek
vienas žmogus pasakys, kad 
socialistų veikimas Lietuvai 
medžiaginiu ir doros atžvilgiu 
yra kenksmingas. Mūsų visuo
menė turi budriai sekti tai, 
kas dabar darosi Seime ir pa
daryti reikalingas išvadas. Iš 
4.os žiaurios ir šlykščios kovos 
su tikyba, mes galime spręsti, 
ko mes sulauktumėme, jei 
kuomet nors socialistai Sei-
man patektų daugumoje. 

Kad sustiprinti savo pajėgas 
kovai su tikyba, kovai su 
Kr'kščFonįmis Demokratais, 

«MnmiiiiniiiiiiiiiMiHiiHM»'niiiiiiin» 
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jie savo laisvę skelbia žy
dams, skelbia bolševikams, 
rūpinasi visais tais, kurie dir
bo prieš Lietuvos nepriklau
somybę ir t. t. Žodžiu, apie vi
ską jie moka pasirūpinti ir 
lieti graudžias, atsiprašantį a-
šaras. Beto, jei ka s tik prisi
mena tikybos ir bažnyčios lai
svę, tai jų akys apsipila krau 
ju. Tada jie apsiputodami ver
čia visas pragaro galybes ant 

i • • Ii I - • 

darbą dirbti, užsiima papras
tu a^ ta torhi darbu. Toks pat 
pakrikęs jų darbas ir Seime, 
Smirną jie lanko " t a i p sau", 
o daugiausia del partinės pro
pagandos. Kuomet yra partijos 
reikalas, tai jie, rankas į ki
šenes įsikišę iš Seimo sa!ė° 
išeina arba ikur nor s važinė
ja agitacijos tikslaiis. 

Partijos agitacijos tikslai;., 
socialistai šiomis dienomis iš

siuntė į Ameriką du SeimO 
atstovu: Natkevičių ir Žygelį. 
Tai žymesnieji socialistų liati-; 
dininkų vadai. Juodu žymus 
tuo, kad turi dideles gerkles 
ir neturi jokios nuovokos vi
suomenės ir valstybės reika
luose. Abu yra tamsus tikybos 
r viekai, tečiau kovod.'irj su ti
kyba, daugiausiai kalbi apif 
klebonijų gaspadines. Tas pa
rodo, kiek jie turi supratimo 
iijVs tikyba. Dabar ji V1 n išva 
žiavo Amerikon šmeižti Kr. 
Demokratus, ir girti save ir 
tuos nepadorius trukšmus,. ku
riuos jie kėlė Seime del tiky
bos. Šmeiždami Krikš. Demo-
kratus, be abejo, jie rinks au
kas savo partijos reikalams. 

Šį jų važiavimą į Ameriką 
me s negalime kitaip įvertinti, 
kaipo bėgimą nuo valstybės 
darbo vardan partijos reika
lų. Jų nusivežtų Amerikon 
šmeižtų maišą, mes negalime 
pavadinti kitaip, kaip, nepa* 
dorų norą spiauti į viską, i-
dant tik savo padaryti, save 
pagirti. 

Manom, kad Amerikos lietu
viai, kurie dauguma yra kata
likai, gerai supras atsiųstus 
soc. liaudininkų agitatorius. 

Amerikos katalikiškoji vi
suomenė yra garbingai pasižy
mėjusi gilia Lietuvos meile ir 
pasiaukavimu Tėvynės reika
lams. Dėlto mes esame tikri, 
kad jie puikiai supras Ame
rikon atvykusius socialistų 
liaudininkų rėksnius, apleidu
sius Seimo darbus vardan sa
vo partijos reikalų. Amerikie
čiai supras, jog vyriausiu so
cialistų liaudininkų keiksmų 
ir šmeižtų pam%tu, yra giliau
sia tikybos ir bažnyčios ne
apykanta, P. K:. 

(Tėvynės Sargas) ' niaus gyvenęs ilgus metus A-
• - • -

metrikoje ir pastaruoju laiku 
viešėjęs Kaune, grįžo Ameri
kon. Vakar aplankė 'Draugo ' 
redakciją. Atpasakojo mūsų 
tėvynės vargus ir laimėjimus. 
Žada kebas, dienas užtrukti 
Chicagoje ir sumegsti1 ryšius 
su prekybininkais. Beto yra 
įgaliotas informuoti visuome
nė apie naujai steigiamą elek
tros bendrovę ' ' G alybė' ' . 
Trumpu laiku ta bendrovė ža
da įsteigti elektros stotį ant 
Nerio. Visi planai jau paga
minti. Ta elektros stotis pir
miausiai aptarnautų Kauną. 
Tikimasi rasti pritarimo šiam 
darbui ir amerikiečių tarpe. 

r 

/trofingos mirties valandoje nu-
budo turkų tauta. 

Vadovaujant Mustafai Kė
niai pašai turk^ tauta įsikūrė 
naują valdžią, atmetė Antan
tės diktuojamą taikos sutartį 
ir pakilo ikaran su anglais, 
prancūzais ir graikais. 

Trumpu laiku visus tuos 
priešus įveikė. Prancuzu s Cili-
cijoje, anglus Mesopotamijoje 
ir graikus Anatolijoje. 

Tuo būdu turkai įrodė pa
sauliui, kad jų tauta yra gy
va, kad j i pasigydė nuo apsi
leidimo, ir kad ji jėga gali ap-
ginti sav.o šalį i r visus intere
sus. 

Antantė tai pamačiusi atsi
sako Turkiją skaldyti ir su
tinka kuone su visais turkų 
reikalavimais. Gi jų reikalavi
m a i — grąžinti Turkijai visas 
pirm karo buvusias sienas. 

Turkų pavyzdį turėtų pa
sekti kiekviena tauta, kurios 
teisės įžeidžiamos neįteisant 
visų pastangų ramiai ir tai-
kiai išrišti1 ginčus. 

TURKIJA LAIMĖJO. 
Europoje įsigyveno nuomo

nė, kad Turkija yra "Euro
pos ligonis". Galvojo ta t dip
lomatų smegeninės kaip pa-
gydžius tą "l igonį ' ' kurs ga
li užkrėsti visą Europą. Ge
riausias vaistas-padalinti ligo
nį į dalis, tuemet nebusią jo
kios epidemijos pavojaus Pran 
cijos ir Anglijos bizniui. Kaip 
tarė, taip ir padarė. 

Vokietijai karą pralaimėjus, 
Antantė padiktavo Turkijai 
marinimo sąlygas, užėmė kon-
stantinopolį ir spaudė sultaną 
priimti taikos sąlygas. Katas-

SVETYS I š LIETUVOS. 

P. J onas Miliauskas se-
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LIETUVIU PREKYBOS BENDROVĖS 
ŠĖRININKĮ) SEIMAS. 

(Tęsinys) 
NEJUDOMAS TURTAS LIETUVOJE. 

Lietuvių Prekybos B-vė, perkeldama sayo 
veikimo žymesnę, dalį į Lietuvą, stengiasi 
tenai įgyti kuodaugiausia nejudomo tur
to, kaip tai, žemės, namų, ir tam panašiai. 
Tas nejudomas turtas jau šiandien susi
deda iš: 1) didelio žemės ploto pačiame 
viduryje Kauno ant kertės Keistučio ir 
Maironio gatvių. Ant to žemės ploto yra 
didelis mūrinis namas ir dabar baigiama 
statyti savo automobilių dirbtuvę ir ga-
radžių. Dirbtuvė jau yra pastatyta ir gara-
džius yra baigiamas. Tas žemės plotas su 
budinkais kainavo 2,844,437.27 auk., o da
bar už tą patį B-vei siūlo šešis milionus 
auksinų. Z) Didelis žemės plotas ir medi
niai namai su visais baldais Palangoje. 
3) Viešbutis su dideliu žemės plotu ir dar
žinėmis ir taipgi namais, kuriuose buvo 
rodomi krutami paveikslai. Tas viešbutis 
Ii- namai yra ant Liepojaus g-vės Palan
goje. 4) Namai Šiauliuose, kurie ai įau-
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jinta ir dabar juose sutalpinta krautuvė ir 
Banko skyrius. 5) Namas Skuode, kur 
randasi krautuvė, banko skyrius ir saldai
nių fabrikas. 6) Namas Anykščiuose, ku
ris neseniai pirkta ir dabar rengiama te
nai krautuvė ir banko skyrius. 7) Didelis 
piečius žemės Šančiuose prie pat Kauno, 
kur prieina gelžkelis ir Nemunas bėga pro 
pat šalį. Tenai šį pavasarį bus statoma sa
vo kerosrno- ir gazolino stotis ir taipgi 
piečius žemės Šančiuose prie pat Kauno, 
didelis mūrinis sandelis, kokio Kaune vi
siškai nėra. Tokio pleciaus buvo ilgai ieš
koma, bet ant galo surasta ir pirkta už pu
sę milijono auksinų. To pleciaus šiandie
ną negalima butų parduoti be penkių mi
lijonų auksinų. 

Lietuvių Prekybos B-vė veda biznį ne
tiktai Lietuvoje, ir Amerikoje, bet taipgi 
ir kitose šalyse, iš kurių čia pažymėsiu 
Daniją ir Latviją. Danijoje Lietuvių Pre
kybos B-vė turi įdėjusi į Bąltisk Trans-
port Kompagni 75,000 Danų kronų. Tą 
Baltisk Transport Kompagni turi savo 
skyrius Danijoje Vokietijoje, Lietuvoje, 
Latvijoje, Suomijoje ir Finlandijoje. Ka
dangi tai kompanijai sekasi gana gerai ir 
jos veikimas kas kart plečiasi daugiau, tai 

Lietuvių Prekybos B-vės įdėti pinigai į tą 
kompaniją jau atneša nemažai pelno. Atei
ty tikimos iš tos kompanijos gauti da 
daugiau naudos. . f 

Prie progos čia pažymėsiu, kad Lietuvių 
Prekybos B-vė yra prisidėjusi prie medžio 
pramonės Lietuvdde, pirkdama žymią dalį 
akcijų "Ventos*' B-vės Šiauliuose ir " E g 
lyno' • B-vės Panevėžyje. 

Bendrovės Stovis Amerikoje. 

Amerikoje Lietuvių Prekybos Bendro
vės veikimas yra nusistovėjęs ir permainų 
mažai tebuvo. Apyvartos padaryta suvirs 
miliono dolerių. Pereitais metais, siaučiant 
bedarbei, serų pardavimas susimažino ir 
todėl nepasisekė sukalti tiek kapitalo ikiek 
reikėjo. Dar daug darbų nėra užbaigta. 
Pasiryžta įsteigti laivų liniją tarpe Ame
rikos ir-^ietuvos. Jei butų buvę daugiau 
kapitalo sudėta, tai tas but padaryta. 
Kad visi matytų kaip Bendrovė stovi čia 

paduodu balansą už Gruodžio 31, 1921. 

Lithuanian Sales Corporation Turtas. 
1. -Grynais pinigai s ofise ir 

bankuose 31,053.42 
2. Mums skolingi . . . . 58,199.32 
3. Morgičiai 8,925.00 

4. Prekių 18,251.28 
5. Namaį ir žemė 45,609.94 
6. Ofisų rakandai ir įtaisymai 17,535.83 
7. Liberty Bonpls ir W. S. S. . . 100,572.79 
8. Investyta Lietuvoje 222,032.91 
9. Investmentai Amerikoje . . . . 33,850.80 
10. Procentai ir apdrauda 214.11 

Viso 536,245.40 

Atsakomybė. 

1. Mes skolingi 58,664.12 
2. Depozitai ant laivakorčių 153.50 
3. Užrašyta ant šėrų 4,293.00 
4. Morgičiai ' 30,110.00 
5. Amortizacija 14,363.37 
6. Šėrininkams 420,520.00 
7. Perviršis 8,141.41 

Viso • #*• -» 536.245.40 
Dividendais pereitais metais Išmokėta 

25 centus ant kiekvieno šėro liepos mėnesy 
ir 15 centų ant kiekvieno šėro gruodžio 
mėnesy. Tas sudaro 8% ant " p a r value". 

Šėrinihkai išklausę B-vės prez. Romano, 
o vėliau vice-prez. Šalnos, ižd. Kneižio, 
sekr. Karoso, ir direkt. Gudo raportų, pa
reiškė didelio pasitenkinimo B-vės stoviu 

ir darbais ir palinkėjo, kad B-vė ir toliau 
taip gražiai, nuosekliai ir protingai savo 
darbus vestų. \ 

Užmetimų irgi buvo. Valdyba buvo už
klausta del <ko Leituvių Prekybos B-vės 
keturi direktoriai (Romanas, Gudas, Knei-
žys ir Virakas) savo vardu turi beveik 
pusę visų Bendrovės šėrų ir ar tie šėrai 
negręsrą B-vės ateičiai kokiu nors pavo
jumi. Kuomet buvo plačiai prezidento ir 
kai-kurių šėrininkų išdėstyta tų šėrų ver
tė ir nurodyta, ;kad tie šėrai tik tuomet į-
eis į galę, tai yra skaitysis lygiais kitų šė
rininkų šėrams dividendų žvilgsniu, kada 
B-vė sukels du milionu dolerių kapitalo 
šėrais ir kuomet prie to B-vės kasoje bus 
atsargos kapitalo lygiai vienas milionas 
dolerių, tai šėrininkai, pilnai supratę, kad 
tokis šėrų paskirstymas apsaugoja B-vę 
nuo visokių netikėtų pavojų ir B-vės vedė
jams duoda užtikrinimo, kad jie prie B-yės 
galėg nuosekliai dirbti, paliko tų šėrų klau 
simą po senovei. Tik geresniam ir tvarkęs-
niam to reikalo užbaigimui paskyrė komi
siją iš sekančių žmonių; Ajausko, Vai-
siausko, Kalinausko, Karoso, ir Liutkie-
nės. 

(Sus daugiau) 

' 
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R. A. K. RUTKAUSKAS 
= GYDYTOJAS »r CHIRURGAS 

4449 South \Vestern Avenue 
Telefonas I*fayette 4148 

Valandos: >-ll rytais, 1-2 poj^ 
gpietų ir 7-8 vakarais. Nedėldie-£ 
gniais tiktai po pietų 2 lkl 5 val.5 
iHiiiiimiiiiimiimiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiitš 

DR. G, M. GLASER 

fice Tek Blvd. 7820 

I . M. T. STRIK0L1S 
» Lietuvis 
•j GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ji Perkėlė savo ofisą \ 
c5 4401 SOUTH ASHLAJTD A VE. ^ 
JįVAL.: 10:30 iki 12; 2:20 iki 5 lr*> 

1:30 iki 8:30 Ned. 10:30 iki 12! £ 
_ Nam.: 2914 \V. 43 8 t 
5J Tel. Lafayette 262 
SČW*5o''*ir*irST5'B¥*»'ff&3 

11VI -L C . V -

rrr5w5 

TeL Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
ARTI 47-tos Gatvės. 

[(Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. \ 
iJSeredomis nuo 4 iki 9 vakare t Sei 

Telef. Pullman 3634J 

DR. P. ŠIMAITIS 
NAPRAFATH 

i yda u Be Vaistu tr Be Operacijos^ 
10901 South Michigan A ve. 

ROSELAND-CHICAGO, ILIJ. 

tuoja S0 metai 
Ofisas 3149 So. Morgan St., 

32-ud St., Chicago, TSL., ; 
SPECUALISTAS 

Moteriškų, Vyriškų tr chroniškų: t 
u«w- i ; 

Ofiso Valandos: Nuo .10 ryto' t 
k i 2 po pietų, nuo i iki 7 vak.' 
edėliomis nuo 10 iki 2 po pietų.: i 

% Telefonas Yards «»7 

E5 FEDERACIJOS DARBUO- atstovybei. Pakvitavimą juu 
TĖS. — ĮVAIRUS REI

KALAI. 

s\ 

DR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4*81 So. Ashland Ave. 
Tel. Yards 894 
OFISO VAL.: 

Te!. Yards 0994 
8—10 v. ryto, 1—3 ir 7—9 v. v. 
Nodėliomis: nuo' 10 v ryto iki 
1 vai po pietų, __ 

*^^ 

* 

l 

DR. S. N AIKELIS 
U ET UY1S 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas ir vyvenimo vieta: 
3252 South Halsteil Street 

Ant viršaus Unlver. State Bank 
[Valandos: nuo 10—12 ryte: nuo 

po pietų: nuo 7—9 vak. 
Nedėliomis nuo 10—? 
Telefonas Yards 2544 

DR. CHARLES SEGAL 
•Perkėlė savo ofisą po numeriu^ 
4799 SO. ASHLAND AVENUE 

SPECIJ AUSTAS 
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligi 

'Vai.: ryte nuo 10—12: nuo 2—Sjj 
>;>o pietų: nuo 7—8:39 vakare, v? 
'NedėMomls: 10 iki 1. \ 

Telefonas Drekel 9880^ 

DR. M. STAPUL10NIS 
NAPRAPATH 

i GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
2347 Emerald Avenue 

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

721 W. 18-th Gatvė 
Nuo ?• lkl s vasara. 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLIHOI8 
Telefonas Yards 5089 

iTalandos: — S iki 11 Ii ryte: 
I po pietų lkl I vak. Medelio, 
mis nno 

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

TeL Canal 9118 

f Valandos: 19 ryto lkl 8 vakare. 

Gyvenimas:— 9811 W. 83rd Str. | 

Tel. Prospect 2499, 
8l • • • • • • • » » • ^ • • » » » » » w 

Telefonas Von Buren 294 
Res. 1189 Indepcndence Blvd. 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas Gydytojas kr Chirurgas 
Specijalistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų Ir visų chroniškų ligų. 

VALANDOS: 10—11 ryto 9—8 po 
pietų, 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d. 

Ofisas S354 So. Halsted Str., Chlcago 
Telefonas Drovcr 9693 

•3 */*/*«, 8,a-@,@,a,», S^^«^9-«^a^S^#9>99 

Cicero, m . — A. L. R. K. 
Federacijos 12 skyrius laikė 
mėnesinį susirinkimą, kovo 26 
d., Šv/ Antano par. mokyklos 
kambary. Raportą iš Chi. Ap
skričio išdavė J. Šliogeris. Pri
ėmė vienbalsiai. 

I R . R. G. CUPLER 
CHIRURGAS 

|Rainp. Oakley Ave. tr 94 Gatvėsf 
Ofiso Valandos: Nuo 2 iki 5 po 

pietų kasdien, PanedėliJ ir Ketver 
|ge vakarais. 

Ofiso TeL: Ganai 1718—941 
Res. Tel.: Mldway 5518 

S V. W. RUTKAUSKAS S 
ADVOKATAS 3 
Ofisas Dldmlestyj: • 

29 South La Balto ftttMt i 
Kambarts 894 

Telefonas Central 9399 

\ Vakarais, 812 W. S M l t \ 
Telefonas: Yards 4931 

i ANTANAS A 0LIS 
(OLSZEvYSKI, JR.) 

f A D V O K A T A S 
* Veda bilas visuose teismuose 
£ Miesto Ofisas: 
#7 8. Dearborn SL, Room 1040; 
-.v-

? 
Telefonas: Central 1774 

Vakarais: 8251 S. Halsted St. 
2 Telefonas: Boulevard 558. 

J. P. WA1TCHES 
Lavvyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
(Dienu: R. 611-127 N. Dearborn St-1 

Tel. Dearborn 1099 
Vakarais: 10738 S. Wabash Ave. J 
Roscland Tel. Pullman 8877 J 

f̂  • • • • • » • • » • » • — — » • • » • J w • pi 

*Tel. Randolpb 2898 

A A S L A K I S 
ADVOKATAS 

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

19 South La SaUe Street 
Roora 1802 

Valandos: 9° ryto lkl i po pietų Į 
Namų Tel. Hyde Pąrk 8895 

i § • » » » • • • » » » » » » » ! • • • • ! • • • • » 489 

- • • • » 

TeL Canal 287, Vak, Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojai Ir 

Chirurgas 
1821 South Halsted Street 

4 Valandos: lt- iki 12 ryte: 1 lki4 
po pietų; 8 iki 9 vakare 

Tel. Boulevard 2160 

DR. A. J. KARALIUS 
oi LIETUVIS GYDYTOJAS 

$3303 S. Morgan Str. 
3 CHICAGO, DLL 
$«rri^ro^rrr5oTrrr*o^^^ 

88* * » • • » » » » » » » • » » • » • • • » » • « 

'Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLA1SKIS 
Generalia Kontraktorius, staty
tojas ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Chicago 

Arti 23 čio Place. L_ 
ile fonas Boulevard 4189 

Dr. L L M A K A R A S i 
Gydytojas tr 

Ofisas 10900 S. Michigaa Ave. Į 

IVaL 19—12 ryte: t—4 po pietų, j 
8:29—8:89 vai. vakarą 

Realdencija: 10588 Perry Ave. 
- ' PuUman 842 ir PulL. 249 

SM8—se— • » • «J.*J 

A. Masalskis 
Patarnauju lai
dotuvėse, ves
tuvėse, krikfl-j 
t ynose ir kltuo-, 
se reikaluose) 
Kainos prieina
mos. 

107 Auburu Ave. Chicago. 

illlllllllllilIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIi 
S. D. LACHAWICZ 1 
LIETUVIS GRABORIUS 

S Patarnauja laidotuvėse kuopi- S 
Ogiausia. Reikale meldžiu ataišau-s 
iktl, o mano darbu busite nžga-= 
Snedintl. 
19814 W. 98rd PL Chica*o. HLS 

Telefonas Canal 1271—2199 

II! 

I 

Raportai iš viet. dr-jc. 

Šv. Antano Parap. Benas 
rengiasi prie milžiniško dar
bo, t. y. muzikoj lavinti pa
rap. mokyklos mokinius — 
bernaičius. 

L. D. S. 49 kuopa prašė pa-
renios skaitlingu atsilankymu 
į teatrą bal. 2 d. Teatras ren-

fgiamas parapijos naudai. Pa
sižadėjo remti visomis išgalė
mis. 

Labd. Sa-gos 3 kuopos at
stovas, S. 'Tamošaitis, prašė, 
kad visų draugijų atstovai lau 
kytų kuopos ir centro susirik 
kimus. Užjausta nuoširdžiai. 

Spaudos • Dr-jos atstovas, A. 
Bislis, ragino labiaus rūpintis 
Spaudos Dr-jos reikalais. Sekė 
naudingi patarimai. 

Visų Šventų Dr-ja prisiuntė 
1922 m. mandatą su atstovų ir 
valdybos adresais. . 

Visos draugijos raginamos 
| priduoti mandatus, 

Fin. rast , S. Tamošaitis, 
kreii>ė domę į draugijų atsto
vus, kad dr-jos yra užsiliku
sios su savo metine duokle, 
kad pasirūpintų skyriui atsi
lyginti. 

Skyrius ragino dr-jas kad 
jos metinėmis- duoklėmis atsi
lygintų su Federacijos Centru 
po 6c. nuo nario. 

1 Skaitė Federacijos Chic. 
Apskr. prisiųstas blankas iš
pildymui. Kad surin-
rinkus visų medžiagų išpildy
mui blankos, nutarė į visas 
dr-jas kreiptis per spauda, 
žodžiu ir t. t., kad dr-jos savo 
metinius raportus paskubintų 
priduoti Feder. skyriaus rast. 
A. Bisliui, 1323 S. 49th Ct, 
Cicero, Iii. būtinai iki sekan
čio Federacijos 12 skyr: susi-
^rinkimo. 

Budavojimo ir paskolos ša
kos suorganizavimui išrinko 
konusijų: Felix Strelčiuna, 
Juoz. Mockų, J . Naraka; Alox. 
Zakarų ir Luk. Kresčiuna. Ko
misija įgaliota veikti pilnomis 

"teisėmis. 
Šv. JCazimiero d. kovo 4 d. 

Lietuvos ir Amerikos našlai
čiams aukų sulinkta apie $40. 

Tautos Fondo, Labdary! t.? 
(L. R. Kryž. Rem. Dr-jos) su
jungimo reikale su Federacija 
vienbalsiai nutarė sujungti, t. 
y. iš visų trijų organizacijų 
sudaryti vienų (t. y. Federaci
jos 12-sio skyriaus). Feder. 12 
skyrius nuo dabar ve s visų 
trijų organizacijų vielom teį-
kalus. Tautos Fondo ir Lab
darybės (L. R. Kr. Rem. Dr-
jos) 59 skyr. knygas nutarė 
sudėti . į Šv. Antano parap. 
knygynų, kad reikale butų ga
lima rasti. 

Raportų iš Liet. Fin. Misi-J 
jos maršruto prakalbų kovo) 
8 d. 1922 m. išdavė St. Ta
mošaitis. Kalbėjo gerb. Juoz. 

tšaliunas. Prakalbos nusisekė 
visais atžvilgiais, bet aukų 

gavo. 
Gerb. klebonas Run. H. J. 

Vaičiūnas kalbėjo reikale pa
rapijos ir trečiojo aukšto sta
tymo, kad parapijonams butų 
.ongviau ir kad iš banku pi-
mgų paskolinimų išvengus, pa-
Ąi\Y2 parapijonams pasrHdėji 
rnų nuo $25 ir aukščiaus išpil
dymų paskubinti ant kkk ap
linkybės leidžia, taippat kad 

]parapijonąi skolintų pinigų 
parapijai, kur pinigai niekuo
met nežus, nes tokia paskola 
rūpinasi1 J . MaL Arkivysku
pas. Ir skolintojas ant kiekvie
no pareikalavimo gali atgauti 
savo paskolintus pinigus su 
nuošimčiais. Taigi1 parapijai 
paskola yra sveika. 

Klausimas, ar prisidėti da
lyvavimu prie Liet. Kareivių 

f Dr-jos, Cicero, UI., dešimts 
metų gyvavimo sukaktuvhj 
paminėjimo šįmet? Be disku
sijų, vienbalsiai atmetė. Oia 
turiu pažymėti, kad Liet. Kar. 
Dr-jos konstitucijoje yra žo
džiai " i r taip man Dieve pa
dėk", bet dr-ja yra į valdybų 
įsileidus asmenis priešingos 
tam nuomonės ir leidžia jiems 
tempti draugijų ant savo kur
palio ir t.t. Koresp. 

y 

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

VOITPIEVICIUS, Fundatorius Šv. Ka
zimiero kapinių varpo, pagryžo iš Lietu
vos ir savo name 63$ West 18 Str. Chica
go, 111. atidarė PIKČERNĘ su naujausio 

išradimo prietaisomis. '&WW] ' 
Reikalui atsitikus, eikite prie savo seno bičiulio. 

— • ——— 

PASIDARBAVO DEL LIE 
TtJVOS. 

- • ~ 

EMzabeth, N. J. — Vietiniai 
ir apielinkės anglų laikraščiai 
paminėjo sutraukų rezoliucijų 
lietuvių priimtų masiniame su
sirinkime ir kuriose prašoma 
Suv. Vals. valdžios patarpi
ninkauti sugrąžinime Lietuvai 
sostinės Vilniaus iš lenkų ka-J 

| rinių jėgų ir palengvinimų lie
tuviams iš po lenkų priespau-
dos. 

• 

Senatorius Edge, per pra
šymų vietinio gerb. kun. kleb. 
B. Žindžiaus, del tų lietuvių 
reikalavimų ^ susinešė su Vals
tijos sekr. Hughes. 

Štai laiškai tuo reikalu: 
"My Dear Father Žindžius: 

"As I promised you in my 
tormer letter of Mareli 9, I 

UGIJU ATYDAH 
"YiY*rit"l1 V P ^ ^ a ^ » Kukardy, visokiu Ženkleliu. Guzikučiu, Ant-

J_/1I U I U V C spaudŲ ir kitokiu Draugystėms reikalingu daluku. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampaly, pažymėkite ir JŪSŲ dr-tes vardą. 

STRUPAS CO., 90 -92 Ferry S t . Nevvark, N. J . 

bern., 8 merg.), IV kl. — 36 Lentos tų kambarių ruošimui 
mok. (32 bern., 4 merg.), III gaminama; dalis jau vasarų 
kl. — 49 mok. (36 bern,, 13 
merg.), I I kl. — 57 mok. (46 
bern., 11 merg.), I kl. — 49 
mok. (35 bern., 14 mergT).'Mo
kytojauja: kunigas Peliksas 
Martišius, tos progimnazijos 
<d i rektorius, p. Pranas Tamo
šaitis, p. p., Petronėlė Kaunai 
įtė, Elena Vabalaitė, Klementi-
na Paltanavičiutė IT Marija 
Muralytė. 

"Žiburio'' progimnazija jau 
antri metai tilpsta pastatyta- \ 
me 1920 metais " Žiburio'' 
progimnazijos — gimnazijos 
name. Namas dar nebaigtas į-
ruošti. Trūkstant lėšų [ruošia
ma bent tiek, kiek būtinai rei
kia klasių aalfcnVs. s r au t in i a 
me aukšte (mediniame) tilps
ta pirmosios keturios klasės, 
antrame aukšte (lentiniame) 
tilpsta penktoji klasė ir kam
barys mokytojams. Lieka dar 
įtaisyti antrame aukšte ketu
ri kambariai ir trečiame (jau 
stoge) taip pat keturi kam
bariai. Įruošus visus tilps vi
sos gimnazijos klasės, fizikos, 
chemijos, geografijos kabine
tai, knygynas. 1921 m. vasarą 
įtaisyta — įruošta kambarys 
penktajai klasei, mokytojams 
kambarys, pristatyta prie na
mo galo namelis laiptams į 
antrąjį aukšta, įtaisyta laip
tai, o po laiptais būstinė pro-
gimnazijos-gimnazijos sargui: 
du kambarėliu, virtuvėlė ir 
sandėliukas. Kitiems metams 
šių vasarų reikėtų įtaisyti-į-

pagaminta; 

Šiandie Ruigy Kursas! 
Siunčiant Lietuvon per mus: 

Į 40 centų už 100 Auksinų 
--••arba — 

250 Auks. už vieną Dolerį 
Pigesnis kursas siunčiant 

didesnes sumas. 
Pristatymas Užtikrintas 

Trumpame laike. 

Central ManufacturiogU 
District Bank 

State Bank—Clearingr House 
Bank. 

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

K. Martišius. 

III 

KAIP JŪSŲ AKIS 
Ar esi nervuotas, kenti galvos 

skaudėjimą, ar tamistos akįa 
ašaroja, raides susibėga kuo
met skaTtai, pailsta akis be
siuvant, jei taip, tuojau* tu
ri pirmiausia pasiteirauti ma
no 16 metų patyrimo, kuris 
suteiks tauiistai geriausia pa
tarnavimą. 

|| JOHN J. SMETANA 
18ul So. Ashland Ave., Cfciicago 
kertė 18-tos gatvės; 3 lubos 

Kambarys 14-15-16-17 
Viršui PliATT'S Aptlekos 
Tėmykite mano parašą. 

Valandos: Nuo 10 ryto Iki 9 
va. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 
12 dlen. 

cailed the attention of the De
partment of State to the reso- j ruošti kambarys šeštajai kla 
lutions concerning the Lithu-
anian peopie, and have re-
ceived *the enclosed acknow-
ledgment from the Secretary 
of State, Hon. Charles Evans 
Hughes. 

Į "Sįnoerely, 
" W A L T E R E . E D € E . " 

sei, bent kambariai fizikos, che 
|nijos kabinetams, butų gerai 
ir knygynui. Dar turbūt reikės 
steigti gretimoji1 (paralelė) an
troji Masė. o gal ir kita kuri, 
nes norinčių įstoti mokyties 
"skaičius didėja. Taigi ir dau-
giaus kambarių teks įruošti. 

Sekr. Hughes lai 
i* 

-j 
1 

Dear Senator Edge: 
" I desire to acknowledge 

the receipt of your letter of 
March 9, 1922, enclosirig a re-
solution con^rning Lithuania 
" I am, nrjrdear Senator Edge. 

"Very sineerely yours, 
"CHARLES E. HUGHES.' ' 
Reikią pridurti, kad senato- ] 

rius Edge yra kun. kleb. Zin-
džiaus geras prietelius ir gali
ma,būti užtikrintais, kad lie
tuvių reikalus rems. Koresp. 

ŽINIOS Iš LIETUVOS. 
Prienai. ' ž ibur io ' ' progim

nazija. Progimnazija įsteigta 
1918 m. birželio mėn. 4 d. Ati
dalyta dvi klasė, buvo priim
ta 55 mokiniai. Šįmet jau yra 

tuo sykiu mažai tesurinko, penkios klasės, mokinasi 222 
vos $44.16, Jas pasiuntė Liet. I mokiniu: V kl. —- 31 mok. (23 

KRISTAUS KANČIA 

GYVENIMAS. 
Krutamuose paveiksluose, 

lietuvių kalboje. 
Balandžio 5, Gary Ind 
Balandžio 9, Kenosha, Wisc. 
Balandžio 10, Cicero, UI. 
Rodys Lietuvių Teatro Ben

drovė, 

PRANEŠIMAS! 
Bnčiunaa ir Kuzma Co. per

sikėlė naujon vieton, kurioje 
galima gauti dienraštį ''Drau
gų* ' grocernėje, 
2859 W. 40 Str. / Chicago. 

Tel. Lafayette 3223 

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

v .i Tazų $5.00 
Via Cherbourg, Southampton, 

Liverpool & Glasgow 
CAMERONIA . 
AQUITANIA 
SATŲRNIA (iš Portland) Bal. 13 
CARMANIA Bal. 19 
Via ANGLIJA ar HAMBURG į 
DANZIG $106.50 LIEPOJU $107. 

Taxų $5.00 

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES 

2407 W. »ia«lison, 1850 N. WeUs.| 
•206 8. Halsted Streets 

137 Mokyklos 8ov. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patterny klr-^ 

pimo, Desigmmg bizniui ir na-< 
mams. Vietos duodama dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at-
mokėjimais. Klesos dienomis irj 
a k arais. Reikalaukit knygelėa< 

STeL Seeley 164S 
SARA PATEK, m. . , 

DR. A. E. MILLER 
GTDTT0.1AS Ir CRTRUR43AS jj 

Ofisas 4654 So. Ashland Ave. !o 
Vai. 2—4 po pietų 7—9 vakare | | 
Res. Ofisas 1915 VU. 47-tli Str. J* 
Vai. 11 iki 1 po piet Ned. 12—2 • 

' Ofisas Tel. Blvd. 2054 
Res. Tel. Sutarimai ir Naktiniai % 

%i šaukimai Lafayette 1106 

f Telefonas Yards 11S8 

STANLET P. 
MAŽEIKA 

GRABORIUS IRį 
BaLsamuotojas 
Tūrių automo-f 

bllius visokiems* 
reikalams. Kainajf 

rteinamos. 

3319 Auburn • 
Ave. Ohicago. į 

»KM-»t.Jt~>'..JCJI..Ki K » t J 

f Ras. TeL Cicero 8656 
ę Ofiso TeL Cicero 4»] 

t DR. J. SHINGLMAN 
1325 So. 48 Conrt 

N. E. Cor. 49 Court ir 11 Str.< 
2ant viršaus valstyničioa 

Tel. Lafayette 4223 

• 

• J J & I D 

Bal. 11 

REIKALINGA MOTERIS 
AR MERGINA prie nuolati
nio namų darbo Kreipkitės 

4254 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 6149 

|Tell Canal 267 

DR. C. K. KLIAUGA 
LIETUVIS DENTISTAS 

1881 S. Halsted St., Chicago, 111. 
Kampas 18th St. 

fValand.: 9—12 ryta ir 2—9 vak 

P L U M B I N G 
Kaipo lletuvys, lietuviams visa
dos patarnauju kogeriausia. 

M. YUŠKA 
8228 W. 38-ih Street 

REIKALINGI AGENTAI pc 
visas Lietuvių kolonijas: Penu. 
Mich., Ohio ir New York'o vals
tijose. Patyrimas nereikalingas, 
kiekvienas teisingas žmogus gali 
užimti vietą ir uždarbiauti liuoso-
se darbo valandose. Atsikreipkite 
klausdanii platesnių informacijų: 

K. VĄRANIUS, 
10715 Micliigan Ave. Chicago, Rl. 

PARDAVIMUI. 

Tel. Canal 0189 o 

WYAND'S GRABORIAI 
Jr 

Pagrabų Direktoriai 
| J. Wyand, Balsamuotojas 

C. Siravičia, Asistentas 
Turime automobilius viso

kiuose reikaluose. Patarnauja
me kogeriausia. 
2055 West 22-nd St. Chicago. 

AMERIKOS LIETUVIU 

M O K Y K L A 
Mokinama: angliškos ir lietuviško; 

kalbų, aritmetikos, knygrvedystės, ste
nografijos, typewritin8, pirklybos tei-
sly, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politikinės eokno-
mijos, pllietystės, dailiarasystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po platų: vakarais nno I 
iki l t vai. 

3106 S. Halsted St5 Chicago.! 

GERA PROGA. 
Parsiduoda pusė biznio, bučernės 

groserpės. Tirštai lietuvių apgyventoj 
vietoj, arti Visų Šventų parap. baž
nyčios. Biznis išdirbtos nuo daugel 
metų, kpusė perkant patyrimas nerei
kalingas, mes išmokinsime. Parda
vimo priežastis savininkas pirko ki
ta biznj. Norintis galės pirkti visa 
biznį Atsišaukite 

M. MAZŪRA 
10742 So. Michigan Ave. (Roseland) 

DIDELIS BARGENAS 
už pusę prekės parsiduoda farma 
Ludington Mtch. Labai gera žemė, 
5 budinkai. 10 akeru sodnas geriau
sių f rūktų, 12 akerių gero miško ir 
netoli 2-jų miestų ir geležinkelio 
stoties. 5 karvės, 4 arkliai, kiaulės 
ir daugybė vištų, taipgi geriausia 
mašinerija, visos tulšis ir namų for-
ničiai augštos rūšies. Mišką, par
duosiu už pusę kainos arba maini-
siu ant namo, bučernės ar kitokio 
biznio, ir jeigu kas pinigų neture, 
tai palauksma. Atsišaukite: 

5610 So. Lincoln St. Chicago 111, 
• " • • ' - •• ' • ' ' 

ANT PARDAVIMO PIGIAI. 
Parlor setas, library stalas, ka-

moda lova kukninis pečius, vaiku
čiui augšta kėdė, vežimėlis ir kiti 
dalykėliai. Atsišaukite 

5040 W. 20 Place 
i Chicago, 111. 

PLATINKITE "DRAUGĄ." 

I J 
• 
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NUŽUDYTA POLICMONAS 
IR PILIETIS. 

Paimta 8,000 dolerių pinigais 
ir čekiais. 

t Pirmadienio vakare, apio> 
8:30, So. Chieagoje plėšikai 
gatvėje užpuolė ir nužudė Ro-
yal Building and Loan a s s V 
iždininką Philip Sommer ir po 
riemona Cassidy. 

U-zpuolTmas ir žmogžudystė 
Įvyko šalimais Calumet Nati
onal bankos, 9117 Commerei-
al ave., kur iždininkas nešė 
pinigus ir čekius. Jį lydėjo po-
licmonas. , 

Tuo metu gatvėse buvo dau 
gybė žmonių. 

Kuomet iždininkas buvo ar
ti bankos, staiga sale jo sus
tojo didelis automobilius. Spra 
ko laukan du plėšiku. Vienas 
prišoko prie poliemono, kurs 
už keletos žingsnių buvo nuo 
iždininko. Kitas — prie iždi
ninko. 

I r be jokio perspėjimo stai
ga abudu nužudyta. Policmo-
nas nespėjo nei rankos pradė
ti prie savo kišeniaus. 

Gatvėje kilo trukšmas. Bet 
plėšikai akimirkoj pagrobė 
krepšį su pinigais, Įšoko au
tomobiliui!, kuriame buvo ki
ti trys sėbrai, ir nudūmė. Pra
eiviams neteko pastebėti nei 
automobiliaus numerio. 

Tik už dešimties minutų at 
vyko ginkluotas detektivų 
būrys. Smogė ton pusėn, kur 
nuvažiavo žmogžudžiai. Bet 
tie nežinia kur jau buvo at
sidūrę. 

Taip yra Cliieagoje, kur tei-
Fėjai tik politikuoja. Per per
eitus trejus metus Cbieagije 
piktadariai nužudė 28 parin-
ktiniausius policmonus. 

f i a reikalingos didelės re
formos. Bet pirm jas įvesiar.t 
turi but leista visiems do-

i riems piliečiams išeiti gatvės-
na apsiginklavusiems. 

sukviesta gelbėti mergaitę. 
Bet viskas pasirodė veltui. 

Sveikumo komisionierius ne 
nurimo po to atsitikimo. J is 
pradėjo ieškoti mergaitės mir
ties priežasties. I r susekė, 
kad turbūt, ji užsikrėtė pa-
ivojingais ligų perais vartoda
ma pieną, kurs buvo prista
tomas į milionieriaus namus. 

Kamisionieriaus 'parėdymu 
tuo jaus uždaryta pora firmų, 
kurios pristato į namus pie
ną. Prasidės tyrinėjimai. Che
mikai atliks išmėginimus. 

Kaip tai gaila, kad komi
sionierius anksčiau nesusip
rato tokius svarbius daiktus 
atlikŲ. Kuomet kasdien varg
dienių žmonių vaikai dešim
timis miršta, niekam neatei
na nei' į galvą ieškoti prieža-
SC1U. 

VAIDINO 'KANTRIĄ ALE 
N Ą ' \ — PAVYKO. — IR 

TRUKUMŲ. 
*> 

Dievo Apveizdos Par. — Pa
rapijos mokykloje tapo Įvesta 
elektra, kurios dar iki šiol ne
turėjo. Reikia pagirti mokyk
los vaikučių bei mergaičių 
draugijėles, kurios po gerb. 
Seserį} priežiūra tam tikslui 
surengė daug vakarų, atnešda
mi gausų pelną. 

Alpha. 

500 DOL. DOVANŲ. 

€hicagos policijos viršinin
kas paskelbė 500 dol. dova
nų už susekimą žmogžudžių, 
kurie nužudė "Royal Buil-
ding and Loan a s s ' n " iždinin
ką Sommers IT policmoną 
Cassidy South C h i l g o j e pir
madienio vakare. 

Plėšikų automobilius rasta 
pamestas ti^s 76 gat. ir Co-
ttage C rovė ave. Automobi
lius kulipkomis suskylėtas. 
Automobilius, žinoma, buvo 
pavogtas. 

Chieagoje pavogta 9 automo 
biliai paroje bal. 3—4 d. 

PAGERINIMAI. — PASI
DARBUOTA. 

PAVASARIO ŠEIMYNINĖ 
VAKARIENĖ. 

Dievo Apveizdos Par. — I.. 
Vyčių 4 kuopa nutarė surengti 
puikią "Pavasario šeimyninę 
vakariene" su muzika. Ta va
karienė įvyks šeštadieny, bal. 
29 d. parap. svet., 7:30 vai. va
kare. 

Kitos kuopos prašomos savo 
kolonijose nieko tą dieną ne
rengti, bet pas mus atsilanky
ti. 

Alpha. 

IŠ L. L. PASKOLOS DAR 
BUOTĖS. 

TURI BUT APVALYTA. 

* * National Federation- of 
Construetion Industr ies" susi
rinkime Chicagoje lankėsi' Ko
mercijos sekretorius Hoover. 
Kalbėdamas jis pažymėjo, kad 
prie namų statymo darbinin
kų unijos privalo but valo
mos nuo šiukšlių. Visi krimi
naliai viršaičiai turi but pa
šalinti. J ie neprivalo nžsiim-
t i griovmo darbais. 

KOMISIONIERIUS SUSI 
PRATO. 

Nesenai vieno Chicagos mi
lionieriaus mirė 6 metų duk
tė. Keliolika gydytoju buvo 

Brightoai Parkas. — Kovo 
28 d. š. m, N. Pras. Šv. M. P. 
par. svet. Įvyko gana skait
lingas L. L. Paskolos stoties 
susirinkimas (reikia pastebė
ti, kad ši stotis pradeda at
gyti, nes per . kurį laiką 
buvo visai apsnūdus). Susi
rinkimą vedė J . Pudžiuvėlis, 
'raštininkavo E. Statkienė. 

Susirinkimas buvo labai tur
tingas sumanymais, daug ko 
buvo svarstoma, tarp kitko 
buvo padaryta sekanti nutari
mai1. 1. surengti prakalbas su 
programa 9 d. bal., parapijos 
sv^et., kur kalbės p. J . Šaliu-
nas ir kiti kalbėtojai; 2. nusi
traukti paveikslą visiems L. L. 
Pask. bonų pardavinėtojams ir 
^pasiųsti L. ICin. Misijai patal
pinti albuman; 3. pagelbėti L. 
Ii. P. Chic. Apskričiui padeng
ti delegatų į Washingtoną lė
šas ir kitas apskričio išlaidas. gį l l 0 pranešame, kad L. Vy 

Išrinko valdybą naujajai L. čių 24 kuopa nutarė eiti " i n 
G. Paskolai realizuoti iš sekan- corpore" prie šv. Komunįjo 
čių asmenų: pirm. B. Nenar- Į Verbų sekmadieny7, balandžio 

9 d., 8 vai. iš ryto. 

• Visi nariai-ės yra kviečiami 
atlikti- savo velykinę ir sykiu 

Bridgeportas. — Kovo 26 d., 
Šv. Jurgio parap. svetainėj 
I)r-stė Rožančiavos Panų ir 
Moterų, su pagelba Chicagos 
Dramatiško Ratelio, atvaidino 
šešių veiksmų, devynių pa
veikslui dramą "Kant r i Ale
na" . Draugija parinko vieną 
iš puikiausių veikalų gavėnios 
laikui. 

Vaidinimas, kaip daugelis 
istorinių, veikalų, reikalavo 
daug triūso ir/ pasišvientimo 
iš vaidintojų — mėgėjų pusės. 
Bet mūsų mėgėjai dažniau ir 
dažniau pasirodo neišskirian-
ti nuo profesionalų. Ypač mū
sų moterjs ir merginos. Kant
rios Alenos rolėj O. Stravins-
kaitė — Levanas, per devynis 
metus pirmą kartą pasirodžius 
Lietuvių^ scenoj, atvaidino tik
rai pavyzdingai, giliais jaus
mais, atsidavimais, tiesiog ža-
vėte žavėjo, publiką; ir sulyg 
jos noro publika plojo, verkė 
ar jokėsi. Onute, mes manom, 
kad reikėtų jūsų vardą daž
niau programoj matyti, taip 
kaip 1912—1913 metuose. 
Klarisos rolėj gerai žinoma P. 
Petraičiutė — Miller puikiai 
atrodė. Uršė, Henriko motina, 
labai gerai nudavė senos ka
ralienės ir baisios veidmainės 
rolėj — Ę. K. Marijona, ku
nigaikščio sesuo — J. Gulbi
nienė, savo užduotį gražiai at
liko... Kiti-gi vaidintojai: An
tonijus (Levanas), Enrikas 
(J. J . Stasiūnas), Vatsonts 
kunigaikštis (I. Sankunas), 
Pakonijus (F. M.), Dugas, tur 
tingas princas (V. Pačkaus-
kas), Longinas, vyskupas (A. 
Jusas) , gana gerai vaidino. 
Bet, vyreliai, jųs turėsite man 
atleisti, kad aš drįsiu pasaky
ti, kad mūsų moterėlės daug 
geriau vaidino nei jųs (nesu
praskite, kad aš vien moterų 
pusę laikau). Jau ir tai 2 mer
ginos vaikučių v rolėse atrodė 
ir nudavė geriau nei kokie pa
siuntiniai — vyrai. 

I r dar ką norėčiau patėmyti 
apie lietuvių^ sales, delko jos 
yra taip apleistos? Scenerijos 
nėra, artistai, patėmijau, su 
šniūrais, vinimis, šakaliukais 
surišinėjo kas reikia. I r pa-
mislykite, iš dviejų prastų 
ruimų ir vieno miško reikėjo 
"Kantr ioj Alenoj" padaryti 
penkis karaliaus, vyskupo, ir 
Pranei jos paločiaus ruimus, ir 
didelį karo lauką. Gal tas ir 
išteisins vyrų ne taip smarkų 
atvaidinamą, nes jie nusidirba 
pakol padaro — iš nieko sce
ną... Kur Šv. Jurgio parap. 
svetainės scenerija kuri buvo 
apie aštuonis metus atgal ? Ma
nau, kad tuomet buvo gana 
gera? 

Reikia padėkoti moterims 
rengėjoms šio vakaro, kaip tai 
E. Jozaitieneiį J . Pukelienei, 
H. Sokienei, už surengimą taip 
gražaus vykusio vakaro. 

Senis. 

A. f A. 
Metu sukaktu v •'•s atminimui, 

MI KOI O DAUNORO, 35 metų 
Amžiaus, kuris tapo nušautas 
Subatqd, Balandžio O d. 1921 
8:S0 vai. vakare. {Paėjo iš Kau 
no Redybos, Panevėžio Apskri
čio Ir parapijos, Nausodes Kal
iuos. Ame rike išgyvenęs 16 me
tų, paliko dideliame nuliūdi
me žmoną Rozaliją, vaikučius: 
Adolfą 8 motu. Alberta A me
tų, broli Povilą, seseris: Ona 
Judikienė, Imdoviką Gasilionie 
nę, Domicėle Gasparkienę, pus
broli Justina Tarvida, dėdę Ju
stina Malinauską ir 1 brolj ir 
3 seseris Lietuvoje 

Laidotuvės atsibuvo seredOj 
Balandžk) 13 1921 iš namų 
2927 VV. 39 St. j Nekalto Pra
sidėjimą P. šv. Margos Baž
nyčioj, o dabar pamaldos fvyks 
Suimtoj, Balandžio 8. 1922, 6 
valandą ir 8 vai. ryte, Anšros 
Vartų Bažnyčioj, 2323 W. 23 
Plaee. 

Jųs mieli giminės, kaimynai 
ir pažįstami malonėkite ateiti 
ant pamaldų. Nors mes kvie
čiamo ant pamaldų, nes rodosi 
kad jįs yra kur, tik nemato
mas. Nuvažiuojam ant kapų, ži 
nom kad tą vieta yra Tegul 
jis ilsisi'ir laukia mus, o mes 
čion palikę gėlelėm apsodinsi
me, ašarėlėm aplaistysime. 

Pasiftekam nuliūdime, vaiku
čiai ir giminės. 

LIETUVOS MAISTO BENDROVE 
LITHUANIAN F000 CORPORATION 

N. 

• * ' mentą. 
L. V. 24 kuopos valdyba: 

Kun. F. Kudirka, dvas. vadas, 
Pr. L. Savickas, pirm., 
K. Antanaitytė, rast. 

TOWN OP LAKE. — L. Vyčių 
13 kp. susirinkimas įvyks bal. 5 
d., 8:15 vai. vakare, Davis Sąuarc 
parko salėje. Koresp. 

s* ' • 

— . \ 

CICERO, ILL. — Ciceros Liep
tu vių Improvement kliubaslaikys 
svarbų mėnesinį susirinkimą bal. 
5 d.xš. m. 7:30 vai. vak., J. Stali
uos svet, 1500 So. 49-th Ave., Ci-

T l l 

eero, 111. 
Svarbu visiems kliubo nariams 

atsilankyti į sus-mą, nes jau laikas 
rūpintis įvairiais miesto pageri
nimais. Nariai, užsimokėkite duo
kles. Komisijos, priruoškit* ir iš-
duokite raportus. • * 

i* 

Kurie dabar prisirašys prie 
kliubo iškarto pataps pilnais na-
riais, paskui vėl reiks laukti kelis 
mėnesius iki patapsite pilnais na
riais. Pasinaudokite proga. 

Kliubas nerems reikalavimų tų, 
kurie ne,bus kliubo nariai. Užtai, 
ateikite ir prisirašykite prie kliu

bo. * Valdyba. 

toms,, rast. V. Paukštis. vižd. 
J . K. CJnčeris. Naujajai valdy
bai linkime pasisekimo. 

B. P. B. 

PRANEŠIMAI, 

NORTH SIDE. — Liet. Vyčių 
5-tos kp. labai svarbus mėnesinis 
susirinkimas įvyks šį vakarą, bal. 
5 d., Šv. Mykolo par. svet., 8 vai. 
vak. 

Nariai bei narės malonėsite 
skaitlingai atsilankyti, nes yra se
nų bei naujų reikalų svarstymui. 

O. R. Paliitliutė, rast. 
L^ 

1. J E I norite turėti nuosavas dirbtuves, sandelius ir krautuves ir turėti užtikrin-
tų darbay ir pelnį u& savo sunkiai uždirbtus'pinigus, tai prisidėk prie Lietuvos Mai
sto BENDROVĖS. * 

2. LIETUVOS MAISTO B-VĖ rūpinas tinkamai sutvarkyti Lietuvoje maistų, a) 
YRA STEIGIAMOS GYVULIŲ SKERDYKLOS IR SALDY&LOS (cold storage) Lie 
tuvoje. b) Pradedame rūpintis steigimų kanservų dirbtuvės išdirbinio uksuso, mui
lo ir t. t. 

3. IŠ LIETUVOS kas metas yra išvežama į užrubežį.tūkstančiai ragočių/kiau-
Įi lių, avių ir kitokių galvijų. Taip pat paukščių. Kaip tai milijonais žąsų, ančių, vištų 

ir laukinių paukščių. O uogos, obuofiai, grušios, slivog ir daržovės yra be jokios 
tvarkos. Jei viską tinkamai sutvarkyti tai Lietuvoj keliolika tūkstančių darbininkų 
gali turėti užtikrintų darbą ir milijonus pelno. 

Tiktai pamųstik, o lengva bus suprasti! (Šerai) akcijos parsiduoda dar po $10. 
Cį&lima pirkti nemažiaus kaip 5 šėrus o ne daugiaus kaip 100 šėrų. 

Norėdamas daugiaus informacijų kreipkis ypatiškai arba per laiškų į B-vės raš
tinę, arba pas įgaliotinius. 

LITHUANIAN FOOD CORPORATION 
16715 MICHIGAN AVE., 

CHICAGO, ILL. 
f LIETUVOS MAISTO BENDROVĖS ĮGALIOTINIAI. 

V. Miknevičius 
10530 Indiana Ave."' 

Rosciantl UI. 

M. Clpltjv 
8809 Honston Ave. 

So Chlcaco, III. 

K. Pocius, 
12053 Ha Įstoti St. 

TVcst Pullman, UI. 
P. Baltrušaitis, 

3808 Beech St. x* 
Ind. Harbor, Ind. 

A. Doveika, 
3953 Rockvrell St.. 

Rrignton Park, m . 

F. Skrabutenas. 
9320 Cottage Grove Ave. 

Chlcago, 111 f 

' J. Varas, 
1505 Center St. 

Chlcago Hcight.<i, m . 

J. Roreišis, 
604—8-th Ave. 

Milvvaukee, Wts. 

A. Paksis, 
220 Mihvaukee Ave.' 

Kenosha, Wls. 
S. Godeika 

1222-720 T.underlin St. 
Waukcgan 111. 

E Mockeričiti.8, 
1228 Lincoln Ave. 

Bcloit, W1H. 
JI. Čepulis, 

301 E. Central Str. 
Farm h <g ton. UI. 

A*. Dadurkevičius. 
P. O. Box 303, 

Pana, III. 

K« Blnžis, 
1417 St. I.ouis, Ave. 

E. St. Louis, m 

J. Paulauskas, 
1226 N. 8-th St. 

E. St. l.oul>. 111. 
. 

J. Labanauskai. 
1231 Victory St. 

AVaukcgan. III. 
Ii Misiūnas, 

907 — 8-th St. 
Waukcgan, UI. 

* 
Chas. SkrabulLs, 

1125 Madlson St. 
Kewanec, UI. 

y 

Lietuvos Maisto B-ve suteikia teisingiausi patarnavimą persiuntimui pinigu į 
Lietuvą.' Parūpina pasportus Laivakortes, ir suteikia pilną patarnavimą keliaiijair-
tiems Lietuvon, Kauno antrašas: _ 

LIETUVOS MAISTO BENDROVĖ 
LAISVĖS ALIEJA No. 80. 

N KAUNAS, LIETUVA. 

BRIDGEPORTAS; — Sus-mo 
Liet. Namų Savininkų Bridgepor-
te, Chicatęoj, susirinkimas įvyks 
bal. 5 d. seredos vak.', Mildos1 sa
lėj, 3*40 So. Halsted St. Visi na
riai malonėkite susirinkti, svar
bu, nes rinkimai jau čia'pat. 

K. Vičas, rast. 

SVARBUS SUSIRINKIMAS 
Tautiečių Republikonų H-ros Wardos 

Įvyks Ketverge 6-ta dieną Balandžio (April) 1922 m. 8-tą vai. 
vakare A. Kachhiskio svetainėj 2301 W. 22-ro Place Kampas Oakley 
AvenUe. 

Viršminėtas susirinkimas yra šauktas del sąžinės už kokius Kandi
datus mums Lietuviams Piliečiams bus parankiau balsuoti ateinanti 
Utarninką 11-tą dieną Balandžio (April), taigi bus išreikšta priežastis 
dabartinių betvarkių, nepasielgimo- ir keblumo, o ypatingai. išlaidų 
mūsų pinigų mokamų už savastis namų (Taxes) per dabartinės val
dybas Miesto, Apskričio į ir Valstijos, tadgi Pilietės ir Piliečiai, kaip 
randauninkai taip ir sąvinikai geistinai meldžiame atsilankyti ant šio 
susirinkimo, nes be skirtumo kiekviena gyventoja pastogėj išnaudoja 
šiais brangiais mokesčiais. 

Kalbėtojai: Edward R. ^itzinger — Joseph Esposito (Doimonto 
Juozas) Harry C. W. Laubenheimer — Lorenz Mėisterheim — Johli 
C. Kruse — Antanas Radomskis ir kiti žymi kalbėtojai. 
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DIRBTUVE / 1 
Vėliavų, Karuny, Šarpy ženkle- | 

lių ir kitokių draugystėm reika- | 
lingu dalykų. = 

• A. J. POŽĖLA s 
1908 W. Divbion Str. Chicago. | 

AMERIKOS LIETUVIAI! 
Norite pasiųsti Amerikos Lietuvą j Lietuvą 

tai pasiųskite saviškiams į Lietuvą, Amerikos Lietuvių 
Katalikų 

ETRAŠTĮ 
1 9 1 6 M . 

i Išleist) Liet. Katalikų Spaudos Draugijos 
j.j^8.t^^ef: '̂ O'̂ ©'©'©^®.'®'®^© '̂©^©^® @ ©^^©^©'©^©^©^©^g^g,-®^ % 

JAME yra 150 su viršum pavekislų a) pavienių 
darbuotojų b) draugijų c) bažnyčių d) žymiausio .Lie
tuvio astronomo kun. A. Petraičio observatorijos jo 
prietaisų ir e) kitų. 

JAME yra aprašyta tverimasis Amerikos Lietuvių 
parapijų, draugijų, jų veikimas; aprašytos mokyklos; 
ir išaip daugybė įvairių įvairiausių aprašymų. 

JAME vion\u žodžių, sale visapasaulinių žinių tęU 
pia visas Amerikos Lietuvių gyvenimas. J i s 450 pus
lapių. Turėdami tų knygų jūsiškiai. Lietuvoje netik 
žinos, bet ir matys Amerikos Lietuvą, kaip mes ma
tome. 

Kaina: . . .• 50c. / 

Jei norėsite, kad mes pasiųstame', tai pridėkite 
prieminėtos kainos da 18e. persiuntimui i r •paduo
kite gerų adresų, kam norite siųsti į Lietuva, 

Užsisakydami adresuokite: / 

"DRAUGAS PUBLISHING C0. 
2334 South Oakley Ave. - Chicago, IHinois. 
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SAVIEJI REMKĮTE SAVAS I Š T A I G A S . 


