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HETAI-VOL VII 

RUSIJA SU VOKIETIJA IMA 
/ DRAUGAUTI 

Genoa Konferencijoj Bendrai 
Gins Savo Reikalus 

GENOA, Italija, bal. 10. — žvilgio^ į pasekmes išeisiu iŠ 
Šiandie čia prasideda ekono- konferencijos ir tuomet alian-
niinė Europos valstybių kon- tai tegu sau žinosi, 
ferencija, , Kiek žinoma, Sovietų Ru-

Bolševistinės Rusijos dėle- ! s i ia sutinka atmokėti caru 
gatai pranešė, kad jie šioje'valdžios užtrauktais skolas, 
konferencijoje stipriai stove- j Bet taipat reikalauja, kad ali-

ALBANIJA PATRAUKIA Į 
SAVE KAPITALĄ. 

\ 

Atrandama daug žibalo ir 
anglių. 

< 

9. 
DURAZZO, Albanija, bal. 

i i i I 

bet su ginklais, su kuriais pa
pratę gyventi, nenori skirtis. 

J Ne ką su jais ir padarysi. 
Daugelis albanų tą mini&te-

rį vadina tiranu, nes jis "žiau-
Įriai apsieina su sukilėlių va
dais. Bet už tai jį peikti pro-

Naturaliai Albanijos Jtingas žmogus-negali. 

C H I C A G O J E . ; SUV. VALSTIJOS NEPASITIKI SOVIET. RUSIJA 
DEGINS I. W. W. RAITUS. 

turtai patraukia-4 save vis la
biau svetimų šalių kapitalus. 
Nes be atrandamos ^didelės 
kiekybės žibalo, vietomis su
sekama dar ir anglių. Pasi-/ 
rodo, kad šalis mineralais la
bai turtinga. 

Nestebėtina tad, kad įvai 

Tokia tai Šiandie Albanijo
je padėtis. 

- • 

JAPONAI LAKŪNAI BOM
BARDUOJA BOLŠEVI-

lų raštų tonos. Tie raštai, tai 
I. W. W. propaganda ir žino
mo socialisto Dėbso atsiliepi
mai karo laikais. Tuos raštus 

[konfiskayo federalįai agentai. 

?VASHINGTQN, bal. 10. —, kvos valdžią. 
Sovietų Rusijos agentai ir vi-

tTrumpoj ateity Grant Par- si, bolševikų- šalininkai senai 
ke bus surengta ypatinga " iš- darbuojasi čia už tai, idant 
kilmė." Bus deginami radika-fSuv. Valstijos pripažintų So

vietinę Rusiją. Kuomet tai bu-

Patirta, kad ir patsai prezi
dentas Hardingas Sov. Rusi
jos pripažinimui priešingas. 
Sakoma, prezidentas pirmiau
sia nori, idant bolševikai įro-

KUS. i 

TOKYO, bal. 10. — Iš Si-
rių šalių kapitalo agentai Al- [ D e r i J 0 S pranešta, kad bal. 6 
bau i joje darbuojasi už j>irme-

DIPLOMŲ DIRBTUVĖ. 
1 ™]— į s i i 

Amerikoje vis turi but ki 

I japonai lakūnai bombardavo 

sią už savo reikalus ir nesi
duosiu, kad aliantai jiems ką 
nors turėtų diktuoti. 

Sakoma, bolševiku delega-

antai atlygintų Rusijai už Kol-
čako, Denikino, Wrangelio ir 
kitų kampanijas, kurios bu
vo vedamos prieš Sov. Rusi-

cija būdama Berlyne susita-iją gelbstint aliantams.' 
riusi su vokiečiais išvien lai- „ 1V . . . VJ.,_. -r. •• . . , , . . . r Bolševikai užtikrins Rusi o-
kytis konferencijoj. . . .. w .. , .A . . , V . . 1V ., . r . . . nesvet imų salių kapitalui glo-Kaip bolševikai, taip vok re- . . _, , 
v. . ... . na ir apsauga. Bet nekuomet 
eiai nekuomet nesutiks, kadi . . . _ .. . 

,.A , , | neleis, gad Rusija butų įsnau-jiems butu (lituojamos bent . . _ . v. * ,. . , . , . v. idojama taip, kaip šiandie da-
kokios sąlvgos, pnesintros a-i _ .̂ .. 
, . . -. ,! * ., , , romą su Kinija, biejų v<ahų reikalams arba i 

,. v v » • • i * i • ! Bolševiku delegacijos pirmi-1 
paliečiančios abiejų valstybių i * » J i + 

ninkas Tchitcherin paklaus suverenumą. * 

nybę. Kiekviena šalis nori 
įgauti kuodaugiausia koncesi-

Visas vargas tečiaus tame, 

Kaip tie, taip kiti tvirtina, stas, kaip ilgai konferencija 

Čitos kariuomenės stovyklas. 
Spėjama, kad tos. karįuome-

kiės prieš jappnus bus pasta- L 
tyta nedaugiau 20,000 vyrų. 

^*-
— 

tai'p, kaip kitur. 
Angliški laikraščiai prane

ša, kad susekta diplomų dir
btuvė. Būtent, patirta, kad 
valstijos registravimo ir mo
kslo direktorius pardavinėda 

tų atlikta, tuomet tarpe, abie- j dytų, kad jie yra verti Su v. 
jų žalių prasidėtų gyva pirk-
lyba. 

Tečiaus Iki šiolei Suv. Val-

Valstijų pripažinimo. 
j Daugelis spėja, kad trum
poj ateity Rusijoje įvyks nau-

stijų vyriausybė labai atsar- jos politinės perversmės. Tad 
giai atsineša į Sovietinę Ru- nėra reikalo daug mintyti a- -
siją. I r vargiai pripažins Mas- pie bolševikų valdžią. 

prieš raudonuosius pagal sa- ' ^ g galėdav'ęs gauti gydytojo 
y ; 

vo nuožiūros. V 

kad konferencijoje turi būti ly j tęsis atsakė, kad gal du mė« 
j nešiu, ar tik dvi dieni. gybė, neturi but jokių alian-

tų įspėjimų arba viršenybės. Reiškia, bolševikai pasiren-
Ir jei aliantai su tomis ly-įgę išeiti iš konferencijos, jei 

gybės pažiūromis nesutiksią, jiems butų daroma bent kokia 
bolševikai ir vokiečiai be at-1 skriauda. 

TURKAI NACIONALISTAI GAL PULS GRAIKUS 
ANGORA PRIEŠINGA EN-

TENTĖS SĄLYGOMS. 
Turkiją, kad paskui ir vėl ją 
spausti. / 

NEW YORKE PILNA PIK
TADARIŲ. 

• • 

arba vaistininko diplomą. 
Visas reikalas pavestas 

"grand ju ry . " 

NEW YORK, bal. 10. — 
Su - piktadariais čia aršiau, 
kaij^CMcagoje. Žymiai padau-1 
gintas 4ieJ policijos "skaitlius. 

["Automobiliai vagiami, žmo
nės žudomi. Policijos depar
tamentas dazBai skelbia viso
kių nurodyme publikai, kaip 
saugotis užptMimu. ir galva
žudžių. 

UŽ VAŽINĖJIMĄ GATVĖ
JE KARIAfS 6c. -

Taikos projektas, turbūt, bus j . * 
atmestas. ^ t > s J(li ententei tikrai ru-

— : fjx"'tu taika, tai ji Turkijai at-
honstautinopolis, bal. 10.— i . ,• , , 

r > ^ gal atiduotų ne vien visas te-
Anatolijos turkų laikraščiai į naujas ententės taikos saly-1 

ritorijas M. Azijoje, l>et Ad-

cras sutiko šaltai. Oficialis 
jriano]x>lį ir (iallipolį. Enten-
tė juk gtVai žino, kad Ad-

turkų nacionalistų atsakymas | r i a n o p o l i s Turkijai yra gyvas 
i tas naujas sąlygas, matyt, | r o i k a , a g T a į k o d e l « n o r i 

pasirodys trumpoj ateity. 
Kaip snltano valdžia, taip 

atimti? Ar tik todėl, kad Tur
kijai užduoti daugiau skaus-

ententės komisionicriai laiko-jm o > a r t u r k u s i g n o r u c > t į p a s . 
si nuomonės, kad nacionalis-1 t a r . i l i S a n t s a v o 

tai nepriims tų naujų sąlygii 
Taij) bent matoma iš paties! 
nacionalistų laikraščių tono. 

Turkų utilitariniai eksper 
tai tvirtina, kad graikų armi-

Blogas padėjimas. 
Kaip turkams nacionalis

tams, taip graikams M. Azi
joje yra didžiausias vargas su 
finansais. I r vieniems ir ki-H ja M. Azijoj yra labai bloga- \ 

me padėjime. Jei nacional is- į t i e m s trūksta pinifcu. 
tai rimčiau pakeltų prieš £ra i ' Graikijos vyriausybė, ras i / 
Ims veikimą, neužimtų d a u g ! m i e l a i palinktų prie naujų 
laiko graikų armiją s u v a r y t i ! t a i k o s sąlygų. Bet atšaukti 
į juras, 'jei atsisakytų pasi- j 100,000 vyru armiją iš M. Azi 
duoti. 

Gal puls graikus. 

Mustapbo Kernai pašos šta
bas tą klausimą jau aptaria. 
Kuomet bus sudaryti visi ka
mpanijai pienai, tuomet naci
onalistų valdžia atmes visas 
ententės sąlygas ir pakils 
puoliman prieš graikus. 

Anot ekspertų, graikus nu
galėti nacionalistams neužim
tų ilgiau vieno mėnesio. 

Turkų nacionalistų laikraš
čiai nurodo, kad ententei ne
rupi nei taika, nei Turkijbs 
gerovė. J a i < rupi tik šiaip 

jos, tai juk baisus daiktas.f 
Kareiviai galėtų nepaklausy
ti. Pati Graikijos garbė daug 
nukentėtų atšaukiant armiją. 

Bus ginama garbė. 
Del to Graikijos vyriausybė 

apgalvoja, ar nebūtų galima 
kaip nors prie tų ententės są
lygų prisitaikinti ir podraug 
apdrausti graikų tautos gar
bę. ,Tą atsiekti norima Smir
na su plačiomis apylinkėmis 
paskelbus nepriklausoma pro
vincija. J / 

M. Azijoje graikai apimti 
baimės. Nes turkai atgauna 
visur spėkas. I r krikščionims 

sau kokiam laikui numalšinti bus vargas. 

Smarkiausias vyras. 

NAlbanų valdžioje smarkiau
sias ir energingiausias žmo
gus yra vidujinių reikalų mi
ni steris, Ahmet Zogu. J is ei
na 28 metus. Y r a ' lavinęsis 
Turkijoj i r ' Vokietijoj. Ačių 
jo energijai nesenai aplink so 
bitinę Tirama ir kitose Alba
nijos, dalyse sutruškinii vidu
jinių priešų sukilimai. 

Ahmet Zogu parėdymu kai-
kuriose valstybės dalyse įves
ta karo padėtis. Imta nugin
kluoti gyventojai. Daugelis 

fkalnų gyventojų pečiaus atsi-

I 

AMERIKOS KOMPANIJA 
GAVO ŽIBALO VERSMIŲ. 

WASHINGTON, bal. 6. — 
Gauta žinių, kad Standard 

|'OiI kompanija pagaliau gavo 
[žibalo koncesijų Palestinoje. 
Tai Anglijos nusileidimas A- | 
merikai. 

Illinojs komercijos ^komisija 
pagaliaus paskelbė naują savo 
nuosprendį, kad užv Važinėji
mą gatvekariais Chicagoje tu
ri but 6c. vietoje 8c. Tas nuo
sprendis turi but vykdomas 
pradėjus ateinančio gegužės 
mėnesio 1 d. 6 centai turi pa
silikti iki sausio 1 d., 1923. 

Nereikia nei abejoti, kad 
gatvekarių kompanija ir vėl 
kreipeds į teismus. 

, 

kad Albanija dar ne>uri pas- f Japonų kariuomenės vadas Si- į v ę s diplomus jų ~ norintiems. 
tovios valdžios, kad čia daž, Arijoje autorizuotas veikti | l B i l e v i e n a s b e m o k s l i s u ž p i n i . 
nai vienur-kitur apsireiškia 
sukilimai prieš provizionalę 
valdžią. Stengiamasi tą, val- | 
džią nuversti. \ 

Gyvuojant tokioms sąly
goms, negalima sulaukti pas
tovios valdžios. Gi kuomet 
nėra tokios valdžios, kapita
lai negali gauti koncesijų. Nes* 
kasgi gali Čia gvarantuoti tas 
koncesijas. 

C i garėtų monopolija. 

Šiandieninė provizionalė 
valdžia parodo didelį savo 
veiklumą. Parsikvietė italus 
ir austrus inžinierius ir jiems 
pavedė apdirbti pienus van
dens spėkų išvystymui. Tai
pat inžinierių korpusai dar
buojasi visoj šaly susisiekimų 
klausimu. 

Anglų kapitalas pirmutinis 
pradėjo daryti ' 'businessą" 
Albanijoje. Anglams valdžia 
pavedė cigarėtų monopoliją. 
Tai pelningas daiktas. Nes] 
čia rūkymas prasiplatinęs nei 
Turkijoje. 

Valdžią sudaro jauni vaka
rinėj Europoj prasilavinę vy
rai. Prie šalies administraci
jos daug kuomi prisideda ir 
turkai. % • * 

Albanų armija yra maža. 
Bet ir ta perorganizuodama 
taip, kad jos palaikymui ne
būtų reikalingos didelės išlai
dos. ' . s 

Didžiausias vargas kol-kas 
su finansais. Bet kuomet 
prasidės šalies eksploatavi
mas, tuomet tas vargas pasi
baigs. Ypač žibalo koncesijos 
page'rins šalies finansus. 

Iš Anglekasių Streiko 
• 

4 • 

REIKALAUJA IŠTIRTFAN- darbininkų organizaciją ir iš
naudoti visuomenę. GLIŲ PRAMONĘ, š 

• 

WASHINGTON, bal. 10. '— 
Atrodo, kad anglekasių, strei
kas turės, prasitęsti ilgai. Nes 
štai praėjo viena savaitė ir 
streiko baigimo klausime nie-
ko neatliikla. 

Kongreso komitetas tyrinė
ja streiko klausimą. Bet tas 
tyrinėjimas neduoda jokių pa
sekmių. 

Tik patirta, kad anglekasiai 
nori baigti streiką ir gryž<ti 
darban. Tečiaus kompanijos 

• 

nesutinllfca. 

^ 
. 

MAŽAI PAGAMINA ANO 
LIŲ. 

-

^Pirkliai ir pirklybos depar
tamentas pirm anglekasių 
streiko tvirtino, kad neunis-
tai anglekasiai unistams strei
kuojant kas savaitė pagamin
sią 4 milionus iki 6 milionų 
tonų anglių. 

Perėjo streiko savaitė. I r 
tuomi laika neunistar paga-
mino vos 2 milionu tonų. Tai 
esą todėl, kad dauguma ne-

Chicagos policija gavo $\-
nių, kad Bostone, Mass;, poli
cija suėmė tris katalikų kle
bonijų plėšikus. Spėjama, kad 
jie ir ^Chicagoj bus apiplėšę 
keletą klebonijų. 

Anglekasiai reikalauja pas-J 
kirti specialę komisiją iš ka
syklų savininkų ir anglekasių 
ir jai pavesti ištirti visą /an
glių pramonę. 

v Anglekasiai sutinka su šau- j 
kiama čia konferencija. Bet 
kasyklų savininkai atsisako' Bet skaudžiai apsirikta, 
nuo tos konferencijos. Del to šiandie ir kongresas 

Viskas kas^yra, tai kasyTk- darbuojasi kuoveikiau padary
tų kompanijos spiriasi griauti t i streikui galą. 

VOKIETIJOJE PADĖTIS 
PAGERĖJUSI 

Vokiečiai ekonpmistai ir^ fi-
nansistai daug ko laukia iš 
Genoa konferencijos. 
"Jie sako, kad Genoa konfe-

«į irencijoje Rusijai bus paskir-
: BERLYNAS, bal. 9 .— P ą - j t a s p r iešakinis suolas, gi-Vo-
sirodė, kad šiandie Vokfetijo- k i e t i j a j _ „ 2 ^ ! ^ . T e_ 
je ekonominė I r politinė p a - l 6 i a u g tų a b i e j ų Mių l i k i m a s 

vilties Genoa konfe
rencijoje. 

unistų prisidėjo prie streiko. 

Tais apskaitymais pasire
miant, anglių pirkliai ir pati 
vyriausybė nieko nedarė iš 

| streiko. Sakė, kad .kas savai
tė apturint 4 arba 6. milionus 
tonų bus galima v<erstis> 

i 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 
AIRIJA PRIPAŽINO 

LIETUVĄ. 
s 

dieniais neiti bažnyčion. Tik 
nuvažiavę Tauraguosna pri 
si perka tabokos, degtinės ir 
važiuoja namo raliuodami. 
Jeigu kuris neturi pinigų, tai 
už degtinę atiduoda javus. 
Sugrįžę namo lošia kortomis 

tampriai surištas. Rusijos 
laimėjimas reiškia VokietijaT 

dėtis yra tokia, kokios nebū
ta dar po revoliueijos. Pav<5-
jingi žiemos mėnesiai, y p a č , l a i m ė j i m ^ I r a t v irkšciai . 
kovas, praėjo be jokių, darbi
ninkų nerimavimų, kas būda
vo praėjusiais metais. Svar
biausia tas, kad Wirtho kabi
netas pasilieka savo vietoje, 
atlaikęs keletą smarkių atakų. 

Prieš iškeliausiant Genoa 
konferencijon vokiečių dele
gacijai, kuriai pirmininkauja 
pats kanclieris Wirth, kaip 
(žmonės, taip visokių politinių 
pažiūrų laikraščiai reiškė vie-

fnodą viltį ir 'pasitikėjimą tąja 
konferencija. Ypač tas buvo 
reiškiama dėlto, kad pirmu
kart tokioj konferencijoj bus 
atstovaujama Rusija. 

Rusijoje vokiečių viltis. 

Čia kiekvienas yra nuomo
nės, kad Vokietijos padėtis 
daugiausia priguli nuo Rusi
jos. Kaip greitai pradės da
lyvauti ekonominiame ir poli-(daugiau konferencijų rišti e 

Bolševikai tai gerai supran
ta. Nes tokią pat nuomonę 
reiškė andai per Berlyną kon
ferencijon važiuodamas ir už
sienių reikalų komisar. Tchit-

[ cherin. 
Vokiečia i sprendžia, kad to

kios nuomonės bus ir "Angli
jos premieras. 

Italija drauginga. 
Pastaraisiais keleriais mė

nesiais Italija taipat nusista
tė būti drauginga Vokietijai. 
Del. to ji daug kuomi gelbės 
vokiečiams konferencijoje. 

Vokiečiai tikisi, kad Genoa 
konferencijoje visgi busiąs pa
keltas kontribucijos klausi
mas ir italų delegacija palai-] 
kys Vokietijos reikalus. 

Vokiečia^ tvirtina, kad po 
Genoa konferencijos bus dar 

tihiame Europos gyvenime, 
taip veikiai i r pati Vokietija 

k.' ' r v J 

. 

sako sudėti ginklus. (Tie žmo- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
nės prieš valdžią nekovoja, | smagiau pakils ant kojų. 

konominius Europos klausi-
•rnus. Nes vienu žygiu viskas 
pasekmingai nebus išspręsta. 

Anglijos jaunesnioji valsty-j 
bė Airija pripažino Lietuvąj i k i 1 2 v a L n akties. Vaikams 
nepriklausoma valstybe. T a i j m o k y t i t a i n e t u r i p m į g u , ta-
mums labaf3žiaugsmingas at- ^a dejuoja del skatiko, 
sitikimas. Malonu su Airija Sodžiuje ne visa jau taip 
Ivietuvai susipažinti arčiau. bloga. Turime labai gerą mo-
Visa Airijos praeitis labai pa-'kytoją. Dienom mokina, va-
naši buvo į Lietuvos praeitį, karais nesigailėdama sveika-

fcosjreda kursus. Jaunimas 
apsileidęs, nesilanko taip ir 
nepramoko kai-kurie net žmo
niškai pasirašyti. Bet yra 
jaunikaičių, visai gerai apsi
švietusių. , 
- — . - . . . •.. J , . '• ' 

SKAITYKITE IR PLATINKI
TE LIETUVIU DIENRAŠTI 

" D R A U G Ą " 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Ilgai Airija vargo ir kovojo, 
kol tapo nepriklausoma vals
tybė. MatyH ji grjeitaT supras 
to ir Lietuyos pacLėtį. Valio! 
Airijai šauks kiekvienas lietu
vis. 

VILKA VISKIS. Kelis kar
tus teko pastebėti, "tad Vilka
viškio turgavietėj milicinin
kai atiminėja iš žmonių sai
kus " gorčiais " vadinamus, 
kuriais kaimiečiai atsivežę sai 
kuoja obuolius. Atiminėjant 
pasidaro labai daug nemalo
numų ir neapykantos. Daugu
ma kaimiečių nežini, kame da
lykas, nes kaime apie saikų 
permainymą dar nebuvę aiš
kinama. 

MINEISKIAI, Linkm. par. 
Mūsų sodžiuje prastos naujie
nos. VyraV paprato išrenta-

Svetimu šalių pinigų • Vertė, 
mainant nemažiau 25,000 doL 
baland. 8 d., buvo tokia pagal 
Merchants JLoan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.38 
Prancijos 100 frankų 9.10 
Italijos 100 lirų 5.20 
Vokietijos 100 markių .33 
Lietuvos 100 auksinių .33 
Lenkų 100 markių .02 

• 
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g DRAUGAI m^m. 
Pirmadienis, Balandžio 10, 1922 
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"DRAUGAS" 
Etna kasdieną išskyrus nedėldiealos 

PRENUMERATOS KAINA: 
Metama **°° 
Pusei Meto . . . . . . . . . . $»-00 
Prenumeratos mokas! iškalno. Lai

kas skaitosi nuo uisiralymo dienos 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada veikla prisiųsti 
ir selnas adresas. Pinigai geriausia 
siųsti išperkaat krasoje ar erprese 
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AIRIU KOVA. 
Anglija per daugelį šimt

mečių valdė Airiją. Tas val
dymas pasižymėjo didžiausiais 
airių persekiojimais ir pries
pauda. Airių tauta tečiaus at
kėlė tuos kentėjimus. Buvęs 
karas davė Airijai progos iš
reikalauti sau laisvės teisių. 
Po keletos metų įtemptos ko
vos Anglija buvo priversta ai
riams padaryti žymių nusilei
dimų. Airiams suteikė pilną 
laisvę, bet atsisakė pripažinti 
juos nepriklausomais nuo An
glijos. 

Dauguma airių sutiko su 
tais Anglijos nusileidimais. 
Paskirta provizionalė valdžia 
ir jai pavesta steigti autono
minę respubliką. Tečiaus tam 
darbui pastojo kelią dalis ai
rių kovojančių už Airijos ne
priklausomą respubliką. Tie 
žmonės tiki, kad šiandie An
glija yra įvargusi ir trumpoj 
ateity sutiksianti su Airijos 
respublika. Gi jei ne, airiai ve
sią kovą su anglais ligi ga
lutino laimėjimo. 

Del to šiandie Airijoje kilo 
naminė kova. Nors ji dar ne
išsivystė pilnai, tečiaus ji pa
kils smarkiai, jei pirmosios 
kibirkštys nebus užgesintos. 
Kova pakils dviem frontais. 
Laisvosios Airijos valstybės 
kovos su atsimetusia nuo Ai
rijos Ulsterio provincija. Ta 
kova bus paremta religine ne
apykanta. Paskui, kovos val
stybės piliečiai už šalies valdy
mo pagrindinius dėsnius. 

Ir jei toji kova pakils, yra 
pavojaus, kad airių tauta sa
vęs pragaišintų. 

Ugus šimtmečius jie visokių 
priemonių išmoko kovoje su 
savo engėjais. 

Antai lenkai ilgą laiką buvo 
pavergti kitų tautų. Pasiliuo-
savę, prarado protą. Kaip jie 
kituomet buvo svetimų spau
džiami, taip šiandie jie patys 
kitus mėgina pavergti. Nau
dojasi tokiomis pat •priemonė-
mis, kokios pirieš juos pačius 
buvo naudojamos. 

Šiandien lenkai didžiausi 
netolerantaL Kas ne lenkas, jų 
akyse nekatalikas ir jų prie
šas. Tik lenkiškas tikėjimas 
pas juos toleruojamas. 

Taip šiandie yra ir'Airijos 
provincijoj Ulstery, kur pro-

troškimus. Kuo ilgiau ologa 
valia viešpataus, tuo ilgiau ir 
skaudžiau kentės nuo tos at
mosferos mūsų žemė. 

Kad įsitikinus, reikia paž
velgti į tautų sielas, į jų gy
vybės instinktus Ir prisistatyti 
sau šių dienų žmogų, kuris no
ri gyventi, kurio vaizduotė 
prakilni, gili, skaisti, maloni, 
dora, šventa. 

Bebręstąs mokslas, dora ir 
menas, gimstant naujai gady
nei, naujiems laikams gali 
žlugti nors ir kultūringiau
sioje šalyje. Tą turėtų perma
tyti mūsų pasaulio aukštasis 
protas. Tat kuo aukščiau kils 
kultūra nesisemdama jėgų iš 

ten negyvenimas. 
Jei airiij vadai nesusivai

dys, ilgų metų kova už lais
vę gali niekais nueiti. 

RAMYBĖ DAUSOSE 
TEBEKYBO. 

(< Neprivalu niekinti mažų 
dalykų, nes be jų ir dideli ne
gali išlikti", — sako lotynų 
patarlė. 

Į šitą patarlę reikėtų at
kreipti domės viso pasaulio 
geradariams, kurie dienas ir 
valandas skaičiuoja: kada į* 
vyks visuotina taika ir kuo
met mūsų žemei pražydės mei
lės ir vienybės žiedas. 

Šiokiu ar tokiu būdu galima 
numatyti ateitį, juk ateitis 
statoma ant praeities pamatų. 
Gera ir bloga pasaulio valia. 

Geros valios žmonės, kurie 
tmaišosi pasaulinėje arenoje, 
•j nors ir tvirtus pamatus staty
tų sugedusio pasaulio ramy
bei, bet savo menku skaičiu
mi nedali susisiekti. 

Šiandieną žiūrint į politikos 
vyrus, kurie imasi tvarkyti vi
suotino gyveninio sąlygas rei
kėtų pasakyti, jog tai yra i-
Uuzija, svajonė. 

Tokiam išsireiškimui yra 
pakankamai pagrindo, nes tie 
vyrai aiškiai patys numato, 
jog jų vairas vargiai suvaldys 
laivą ir vargiai prives prie 
ramybės kranto taikos pasi
ilgusį pasaulį. Tiesa, čia ne 

testantų dauguma. Katalikui gyvybės šaltinio ir kuo ilgiau 
bus manoma, kad be mažos 
gyvybės galima didelė gyvybė, 
tuo greičiau kultūros sparnai 
pails. -

neįspėjo. 
Kuomet prasidėįo pasault-

Inis karas niekas nei nemanė 
gilintis į visas jo pasekmes ir 
vargiai kas tikėjo į tokį ilgą 
jo periodą. Visi mokslo vyrai 
jei nespėliojo, tai bent manė, 
/jog šitas milžiniškas karas, ši
ta pasaulinė katastrofa greit 
prieis savo galą. O ką vyru
čiai f Ir šiandien to galo nesi
mato. Tiesa, visi jaučiame kad 
nebetoli laimingesnės diene
lės. Bet kuogi žmogus save ra
minsi jei ne vilties jausmais? 

Ko belaukti? 

Šiandien žiūrint į pasaulį 
optimistu žmogumi sunku bū
ti. Kol nekaltųjų kraujo kla
nai neišdžius, apie ramybę 
bergždžios svajonės. Kur va
žiuoja ir nuvažiuos kilnieji 
žmoniškumo obalsiai ? Užbur
tas ratas. Bet, juk evoliucijai, 
anot poetos žodžių: 

"Nebeužtvenksi upės bėgi
mo nors ji sau eitų pamažu, 
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Nebsnlaikysi naujo kilimo 
nors jį pasveikinti butų bai

gė ros valios žmonių kaltė, bet 
Airiams nesunku rasti prie-1 tų, kurie drumzdžia prakil-
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norėčiau pasakyti kit$ žodį^ 
turintį rimto pagrindo su tie
sa. 

Kalbant apie Europos šiau
rės vakarus yTa padaryta šito
kia išvada. Paskutiniame XX 
amžiaus šimtmetyje įvyks štai 
kas: "Pasitiks avinas sn ožiu. 
Avinas, kurio ragai labai di
deli ir išsiplėtę į visas šalis. 
Ožys vienu ragu, bet labai' tvir 
tu. Jiedu susimuš labai smar

su 
y f 

,< 
Visų tautų vyrai ir valsty

bių vairininkai vienaip ar ki
taip panašius žodžius varto sa
vo smegenyse. Bet nuo tos 
minties domė jau atbukus. J i 
gal tuomet pasmailės, kuomet 
bus aplaistyta degančiu švinu. 

Legpenda apie aviną ir ožį. 

/ Grįžkime. Sekant praeitį ne-

kiai. Ožys nudauįs avinui abu 
ragu, bet ir jo ragas nuluž, 
nors ir gana tvirtas. £ 

Po to avinas išdvės if dvoks, 
o jo kūną les 7 varnėnai. 6 var 
nėnai pamatys 6 puikius mede
lius ir pradžiugs, o pastarasis 
septintasis varnėnas visij di
džiausias nenustos tęsęs ir pa
sisotinęs nudvės, o jo vietoje 
išdygs medelis be šakų ir ne-
besmelks mažesniųjų medelių, 
kaip smelkdavo savo sparnais 
silpnesnius varnėnus. 

Ožys pasivers į gudrų gy
vulėlį ir apgaus sausumos ir 
jurų žmogėdras. -

Vaizdo aiškinimas. 
Čia jau aiškus vaizdas: Avir 

taas dviragis tai "Matuška Ru
sija", jos gerbas dvigalvis 
aras. Ožys vienragis — tai 
Vokietija. Septyni varnėnai ir 
septyni medeliai — mažos val
stybėlės naujai susidariusios. 
Didysis tarp jį varnėnas ir 
medelis be šakų, tai Lenkija, 
o iš mažesniųjų: Lietuva, Lat
vija Estija ir kitos. Žmogėdros 
tai tie, kurie šiandien žmones 
ėda siundydami tauta ant tau-
tos, kurie iš dausų kilnius o-
balsius neša bei siunčia alp
stančioms minioms, bet joms 
nieko ir nieko nesuteikia. Žmo
gėdros, tai tie karių nasruose 
šiandieną šventoji ramybė, tai
ka. 

Tos komedijos 
baigtis. Jam duotas t. y. aps-
kaitliuotas laikotarpis. Reiš
kia kol pasprings besočiai, lai 
žagsi. Po trijų tūkstančių ka
ro dienų, kokią žmogystą pa
gimdys kunigaikštienė Vene
ra, ^tespėja visas protingasis 
pasaulis su medikamentais. 

Leitenantas. X. Y. 

monių pasekmingesnei kovai, niausius vargingi)jų tautų sunku yra atspėti ir ateitį. Čia 

-* 
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komedijos aktas turi 

SOCIALISTŲ SKANDALAS 
ST. SEIME. 

Lietuvos Atstovybės Ame
rikai anrašas yra šioks: 
Representative of Lithuania, 

JsTors socialistai ir balsavo 
St. Seime prieš tikėjimo ir są
žinės laisvę, bet krikš. demo
kratai juos nugalėjo — per-
balsavo. 

Tečiaus socialistai turėjo 
progos daug pamazgų išlie
ti, iškeikti katalikus. 

Atstovui kun. Staugaičiui 
pasiūlius smulkmenas del be
dievių neliečiamybės išmesti, 
neg'ir tikinčiųjų žmonių lais
vės neliečiamybė nieku neuž
tikrinama, vien sakoma, kad 
jiems leidžiama laisvai tikėti, 
gi apie tikybinių apeigų lais
vę, šventų vietų, asmenų, sim
bolių ir tam panašių dalykų 
nuo bedievių pasikėsinimų, iš
niekinimų, tikinčiųjų jausmų 
užgauliojimų apsaugą nieko 
nėra pasakyta, socialistai sukę 
lia audrą. 

Socialistai mitinginėmis kal-
bomis šiurkščiai kolioja katali
kus. Ypatingai pasižymėjo 
Ralys — sandariečių šulas ir7 

1 'Naujienų'' draugas Požėla. 

/ N«i maršalkos nebesuvaldo. 

Kauno dienraštis "Laisvė' ' 
taip rašo apie tą socialisto 
skandalą: 

"Požėla įsikarščiavęs nutol
sta nuo temos (kalbamojo da
lyko) ir ima* aiškinti teismų 
praktiką ir priesaikos reikš
mę. Pirmininkaujantis kviečia 
kalbėtoją prie temos kalbėti, 
bet šis nusiduoda negirdys ir 
savo kalbą toj pat krypty tęsia 
toliaus. Pirmininkas ilgai 
skambina ir keliais atvejais 
daro kalbėtojui patemijimų. 
Nieko negelbstint atima Požė
lai kalbėti teisę. Sustabdytas 
kalbėtojas begalo įširdęs į pir
mininką atsigrįžęs, pirštu f jį 
rodydamas ir mostaguodamas 
ima rėkti ir •piktai kalbėti. Už 
tvarkos "ardymą ir triukšmo 
kėlimą, pirmininkas siūlo Po
žėla vienam posėdžiui,iš salės 
prašalinti. Socialdemokratai 
sukyla vietose ir ima įvairiais 
^alsais rėkti. Pirmininko pa
siūlymas balsų dauguma — 
priimtas. [ 

Pamokino nepraustaburnius. 

Požėla žodžiu ir per antsto-

šomas, neklauso. Skelbiama 
5 minučių pertrauka. Po per
traukos ir jos metu Požėla de
monstratyviai pasilieka salėje. 

Atst. Dr. Draugelis kr. dem. 
ibloko vardu pareiškia, kad su 
ponu Požėla, kurs nei tvarkos 
nei Seimo Statuto negerbia, 
kaipo su žemos garbės žmogu
mi vienon eilėn save statyti ne
norėdami,, kr. demokratai iš rid 
sėdžio salės išeina. 

Perkūnas giedroje. 
Tokios išeities socialistai ne 

si tikėjo ir labai nustebę nebe 
žino ką daryti. Vieni jų suky
la, kad ir gi iš salės išeiti, kiti 
lieka besėdį arba kelias ir vėl 
sėda, 

Kr. demokratams salę ap
leidus, socialistai ir gi po va
landėlės, tokia netikėta išeiti
mi labai nepatenkinti - ir be 
upo, iš salės išeina ir tuo bū
du pTosėdis baigėsi 2 vai. 55 m. 
dieną". 

Gudrios lapės. 
Kiekvienas mūsų įdomauja 

kodėl socialistas Požėla kurs 
paminė Seimo statutą ir balsa
vimą neapleido posėdžio salės? 

Socialistai labai gudriai su
galvojo. Jeigu Požėla butų pa
sišalinęs, reiškia jo kalba pa
mazgų verta ir tokiam neprau
staburniui nėra vietos Seimo 
posėdžiuose. Gi nepasišalinęs 
tikėjosi laimėti, nes savo kalbą 
pateisinsiąs, o vėl jeigu mar
šalka jį butų už apikaklės 
lauk išmetęs, ką teisėtai pri
valėjo padaryti, tuomet socia
listai butų sukėlę provokaci
ją, socialistų laikraščiai Lie
tuvoje ir Amerikoje butų su
kėlę didžiausią triukšmą: ana, 
tie buožės, klerikalai, Jėzuitai , 
musų atstovą kurs gynė tikėji
mo ir sąžinės laisvę išmetė iš 
Seimo ir tam panašiai. 

Juk kiek tokių provokacijų 
leidžia socialistų šlamštai ir jų 
kalbėtojai! Ir niusų geros va-

,1925 F. Str. N. W. 
Washington, D. €. lį (maršalką) iš salės išeiti pra 

LETUViy ViUtAMS. 
Kiekvienas lietuvių vaikas 

yra jūsų brolelis arba seselė,, 
nes kalbate viena ir ta paeia 
kalba, tokia gražia, kaip sau
lytės spinduliai Žinokite tai, 
kad jeigu vieversėlis gražiai 
čiulba, tai, rodos, kad kas dai
nuoja lietuvišką dainelę. Jei 
daržely išvysite dailiausią gė
lelę — pamanykite sau, kad 
kiekvienas puikus žiedelis yra 

^vienas lietuvių kalbos žodis. 
Kai išgirsite vėjelį beržo ša
kose šlamant, pamanykite, jog 
tai kas lietuviškai puikią pa
saką seka. Pamatę galingą ą-
žuolą, atsiminkite Lietuvos 
garbingą praeitį. O jeigu iš
vysite krintančią iš dangaus 
žvaigždę, pamąstykite, jog ji 
ištolo išgirdo musų piemenė
lius laukuose dainuojant ir įsi
manė juos išgirsti iš arti. 

Vaikeliai lietuviai! Jūsų žy
drios akelės, kaip dangus, ir 
širdys taip skaisčios, kaip va
saros giedri dienelė. Taigi at
siminkite, kad jūsų širdys turi 
pasilikti tokios per ištisą gy
venimą, nes lietuviai esate. Lifi 
tuvis visad turi boti kilnus ir 
doras. Lietuvos žemelė, yra vi
sų gražiausia pasaulyje, o la^ 
biausia pasaulyje nelaiminga. 
Niekur saulutė taip skaisčiai 

nešviečia, kaip Lietuvoj; nie
kur mėnulis nėra toks švie
sus, niekur sniegas toks bal
tas. Nė jokia upė pasaulyje 
nėra tokia graži, kaip musų 
sidabrinis Nemunas. Niekur 
ąžuolai neauga tokie galingi, 
kaip musų brangioj Tėvynėj. 

Lietuvos javai gražesni yra 
už aukse.; o kai pradės šlamė
ti, o kai pradės melstis, tai net 
Viešpats Dievas iš dangaus 
klauso tos maldos. 

Dabar toji žemelė yra labai 
nuvarginta, nes karas išmindė 

i 

javus ir'gėlls o giltinė nudėjo 
lios žmonės butų įtikėję jų ple--l dalgiu dauą lietuvių ir nukir-
palams, kaip dažnai tiki socia
listų laikraščiams ir jų agita
toriams, nors tuotarpu jie kaip 
tik Seime balsavo prieš tikė
jimo ir sąžinės laisvę. lobis, tai yra visa: toji Lietu 

Bet kr. demokratai kovoje 
už tikybos laisvę su socialis
tais, matbmai ne mažiaus pra-
gudrėjo ir mandagia, bet stip
ria priemone socialistus nu
kirto. 

to galybę senų medžių. Užtat 
tą vargingąją žemelę reikia 

• 

mylėti dar širdingiau, dar 
karščiam Tai yra jūsų visas 

vos žemelė ir ta gražioji lietu
vių kalba. 

Ant. Kasakaitis. * » 

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

LIETUVA IR LENKIJA, 
(Litiniame et Pologne) 

I-

(Pabaiga) 
Ištiesų nesmagu garsiems "Polnische 

Wirtschaft" palyginus Lenkijos finansinę 
netvarką ir vis augantį jos deficitą su 
Lietuvos atsiekta lygsvara, /kuomet Lietu
va tvarkia administracija sugeba užlai
kyti savo biudžetą be užsienio paskolos. 

Deja, kam liet karčią tulžį, jei lietuviai 
ekonomijos vardan vartoja pinigus, ku
riuos jiems nesenai prievarta įbruko? 

Jei tas Lenkų akyse yra skaitoma kri
minaliu prasižengimu, tai kuomi išaiškint 
jų ministerių kreipimosi Vokietijon, pra
šant juos išleisti banknotų, kuriuos Len
kija vartojo! Jie tą darė liuosa valia, ir 
nesikreipė tuo pačiu reikalu į Antantės 
Valstijas. 

Musę kariuomenė. 

Kitas dalykas; Kodėl Mgr. LutosIawski 
tvirtina buk Lietuvos kariuomenė yra ko
manduojama Vokiečių karininkų, kuomet 
JM gerai žino, jog tai ką skelbia yra ne 

tiesa f 
Gal j i s man leis padaryti patemijimą, 

jog iškėlimas viršminėto klausimo aikštėn 
yra pavojingas, kadangi aš buvau privers-* 
tas jam pareikšt, kad ne Lietuvos armi
joje ,bet Lenkijos — mes randame daug 
Vokiečių ir Austrų ex-kareivių. kurie 
nėra galutinai nuo germanofiliškų tikslų 
bei orientacijos atsisakę. 

Iš kalno atsiprašydamas pareiškiu, kad 
aš, asmeniškai, ilgą laiką ir.vietoje aty-
džiai sekiau tų 2-jų armijų sąstatą, 
tatą. 

Ir jei, kokiu nors būdu, mano Opinija 
pasirodytų nepakaktina, gal butų reikalo 
paremti įa liudyjant kad 3,500 prancūzų 
karininkų tarnavo Lenkijoj! 

Galop, tie nuodingi apkaltinimai Lietu
vių germanofilais atrodo ne laiku, kadangi 
tas verčia gilintis į dalykus ir galų gale, 
tęsiant tyrinėjimus giliau, išeina aikštėn 
daug įstabių faktų kaip pavyzdžiui šie. 

Senais laikais Vilnių bevaldant rusams 
ir Hetuvianig garsiame .Vilniaus universi
tete buvo prancūzų katedra, Jos dabar jau 
ten nėra. Kada ji buvo panaikinta? Ar 
ne Želigowskio lenkiškai valdžiai paėmus 
galią į savo rankas? Ir da geriau: ar ne 
ta (Želigowskio) epoka įvedė privaloma 
vokiečių kalbos mokinimąsi? 

Miestas Lomža nelabai toli nuo Vil

niaus, ir ar negali Mgr. Lutoslawski taip Lenkijos ambicija ir jo s niekuomet ne- jų gali lengvai gyvuoti be Vilniaus; ji tik 
«+«~.:4:^» _^A L y* .. ,_ ._ • _v __. . ;„„i^nn,Qd 0 «™I«Q iv/tnrinnti smi 1772 m. i nori įrasisavint keletą tūkstančio kilnrnpf-pat ten pavažiuoti, kaip ir aš pats esu tą 

padaręs mėnesis tam atgal? Butų labai 
haudinga; 05 kadangi traukiniai lėtai ei
na, tai jo didenybė turėtų užtektinai laiko 
apmąstyti šventos Biblijos patarlę: ^Kito 
akyje ir krislą mato, gi savo — nė rąsto 
nejaučia". Ir tada gal jis pamatytų visus 
Lenkijos paikus kaltinimus daromus Lie
tuvai. 

Kodėl taip garsus prelatas, turįs, be a-
bejonės, istorinių žinių apie Lietuvą ir Len 
kiją, stengiasi mus įtikrint, kad Vilnius 
buk esąs lenkų miestas, kuomet ir ma
žiausiai pamokintas žino, jog Lenkija ne
turi jokio legalio įrodymo savo pretensi-
jomst. 

IT ar ji neprisipažino aiškiausiai atsi
sakydama diskusuoti tą klausimą Tautų 
Sąjungos juridiniame Tribunale? J i ne
turi, išskyrus durtuvus, savam šeiminin-
kavintui toje šaly kitokio argumerito, kaip 
tik jėgą, nes pati nesuranda kitos teisės 
prie Vilnijos. 

Vbkfedių foatibas. 

Gal Mgr. Lutoslawski pasakys: "Lietu
vos pretensijas (?.) remti reikštų teikti vo
kiečiams pagelba". 

Jei taip, tai aš jo prašau paliuostioti 
mane nuo palaikymo tokios opinijos* 

įvykdomas sapnas užkariauti sau 1772 m. I nori pasisavint keletą tūkstančių kiloniet-
ribas, veda ją prie praradimo simpatijos 
kaip naujų, taip ir seniau buvusių draugų. 

Iš savo pusės — aš galiu tuo pat kartu 
būti Lenkijos ir Lietuvos draugu. 
. Užuot karo su pastarąja, kodėl nepri

imti platesnės ir geresnės sąvokos sumez
gant prieteliškų ryšių ir susitariant? 

Kam numoti ranka Kauno valdžiai, ku
ri nieko daugiau nereikalauja, kaip tik 
priėmimo į Antantės šeimyną ir kuri yra 
linkus priimti kontrolę, patarimus ir nu
rodymus Prancijos? 

:. Is#jimas Praacijai. 

O! ištiesų, jei musų šalis bus tiek silp
na, kad kiaušy s nurodymų kai-kurių pa
tarėjų, tai yra labai galimu —\ kad nus
kriausta Lietuva ir neturėdama jokios vil
ties Prancūzijoje, matydama įą prisišlie
jusią prie jos (Lietuvos) skriaudikų, bus 
priversta ieškoti sau paramos kitur. Ir ne
bus galima jai skaityti prasižengimu. 

Tokią galimybę reikia greit prašalinjtį iš 
musų tarpo. Pranei ja turi tikrų draugų 
Lietuvėje; jie nieko kito nereikalauja^ kaip 
tik užuojautos Lietuvos teisingiems reika-
lanis. 

Lenkija, turėdama 20,000,000 gyvento-

rų žemės ir užkariauti 1,050,000 Baltgu-
džių, Žydų ir Lietuvių. 

Iš kitos pusės, Vilnius yra sena Lietu
vos sostinė; nuo 800 m. yra jos dinasti
jos lopšys ir būtinai jai reikalingas, ka
dangi jis sudaro didelę integrale jos teri
torijos dalį. 

Tokį reikalą kiekvienas galr* suprasti. 
Aš nemanau, kad Prancijai butų naudos 

paduodant ranką naujiems nesusiprati
mams ir kurstant pavojingus ginčus, palai
kant tuomi nepakenčiamas pretensijas. 

Lietuva yra pasirižusi užmiršt praūžu
sias audras ir išiesti ranki$. savo ex-alian-

, tams, jei tik butų išpildyti jos teisėti rei
kalavimai. 
Kitu atveju, Kauno valdžia, užginčydama 

lenkų intrygos prasimanymus duoda Pran 
ei jai neapribotą garantiją. Ko laukiama 
ja s priimant f 

Nežiūrint tų gerų aplinkybių visuotinai 
ramybei, kai-kurie tiki į pūtimą karo tri-
mitah; aš-gi^ kareivis, šauksiu pražvanga n 
čius ginklus, reikalaudamas taikos ir ra
mybės. 

t 

Pasirašo Cbmmandant d' iŽtehegoyen. 
Sutietuvmio Dr. F. Puskunigis. 
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IDR. A, K. RUTKAUSKAS 
j GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4442 South Vfestern Avenue 
Telefonas Lafayette 4146 

Valandos; 9-11 rytais, 1-2 p o S 
CPietų Ir 7-8 vakarais. N e d ė l d i e - 2 
Enia l s tiktai po pietų 2 iki 5 v a i . 3 

Hiiimimimiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiii 

jaaa.t,t*a«aAMAasAtAaa2t«A» 
>fflee TeL Hlvd. 7820 jo 

Praneši m a s jj£ 

| D . M. T. STRIK0L1S 
S Lietuvis 
• GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
' ! Perkė lė savo ofisą J 
O 4601 SOUTH A S H L A N D AYB. & 
J V A L . : 10:30 iki 12: S:S0 iki 5 lr£> 

«:30 Iki 8:30 Ned. 10:30 iki 12. j į 
N a m . : 2914 W. 43 St. į» 

Tel. Lafayette 263 * 

TeL Blvd. 7042 

Dr. C. Z. VezeBIs 
LIETUVIS DEItTOSTAS . 

4711 SO. A S H L A N D A V E N U E 
ARTI 47-tos Gatvės. 

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

W<»S^©f£^^*gs«i*g©?i«*s$£>č g \ Telef. Pu l lman 3634^. 

DR. P. ŠIMAITIS I 
N A P R A P A T H 

f Gydą u Be Vaistą tr Be Operacijos 
10901 South Mlchlgan Ave. 

i 
ROSELAND-CHICAGO, ILL. « 

ė- *\ 

DR. S. N AIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas ir vyvenimo vieta: 
S2&2 South Halsted Street 

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

—1 po pietų; nuo 7—9 vak. 
Nedėl iomi3 nuo 10—? 
Telefonas Yards 2544 

" OR. CHARLES SEGAL i 
{Perkėlė &avo ofisą -po n u m e r i u i 
f « T M SO. A S H L A N D A V E N U E J 

SPECIJALISTAS | 
J? Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ilgų $ 

[Vhl.: ryte nuo 10—12: nuo 2 — 6 ^ 
;>o pietų: nuo 7—8:3t vakare. V 
tfedėMomis: 10 Iki 1. X 

Telefonas Drexcl 2 8 8 0 ^ 

DR. M. STAPUU0NIS 
NAPRAPATH 

[ GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
3317 Emerald Avenue 

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

731 W. 18-th Gatvė 
Nuo f Iki 8 vaaare. 

I J M » ^ J * * # ^ r i M M l B » ^ 

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 30 metai 

Ofisas 3149 So. Morgan St., 
ertė 32-nd St., Chlcago, 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų Ir chroniškoj 

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

Tedėliomis nuo 10 iki 2 po pietų.! £ 
Telefonas Yards 687 ;f 

į I 

1 

DR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave. 
Tel . Yards 994 

OFISO VAL.: 
Tel. Yards 0994 

8—10 v." ryto, 1—3 ir 7—9 v. v. 
\ ( ( u i t o m i s : nuo 10 v ryto iki 
1 vai po pietų. 

atliko velykinę užduotį. Ištik : 

rujų, buvo gana puiku žiūrėti 
į tokį gražų jaunimo būrį ei-

Telefonas Von Buren 294 
Res . 1139 Indenendence Blvd. 

DR. A. A. ROTH, 
R a s a s Gydytojas Ir Chirurgas 
Specijallstas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų Ilgų. 
VALANDOS: 10—11 ryto 2 — 3 po 

pietų, 7—8 vak. Nedėlioinis 1 0 — 12 d. 

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

• • • i * ! • • . 

DR. R. G. CUPLER 
CHIRURGAS 

K a m p . Oakley Ave. Ir 24 Gatvės ! 
Ofiso Valandos: Nuo 2 iki B po 

pietų kasdien, PanedėliJ ir Ketver 
ge vakarais. 

Ofiso Tel .: Canal 1713—241 
Res . Tel.: Mldway 5512 

JAUNIMAS IŠKILMĖJ. — dfcįo aiškinti, buk tai iš Cleve-
UŽTYJJ. — BAISIAI lanoo atvažiavo Vyčių genero-

PRAVARDŽIUOJA. , las au savo štabu ir buk Vy* 
eiai ne esą katalikais, ant ga-

Cleveland, Ohio. — Bal. 2 <L, 1© net varia — mūšiais išva-
L. Vyčių. 25 kuopa in corpore dino. Ištikrajų, gaila pamąs

tyti apie kai-kuriuos mūsų <iva 
siškius, kad tuos taip ^raikius 
jaunimo žiedus smelkia. Kuo 

nantį priimti ta. mūsų brangų tie žiedai yra kalti, kad juos 

S V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS i • 
Ofisas DldmiestyJ: 

29 South U 8ftlfe Stot* 
K am baris 324 

Telefonas Central 4196 

fl VaJauniB, 812 W. SSrd 
Telefonas: Yards 4481 

I 

i 
ANTANAS A. 0LIS 

(OLSZEWSKI, J R . ) 

A D V O K A T A S 

Išganytoją,. Tik gaila, kad lai
ke pamokslo gerb. klebonas 
nieko apie tai nepratarė. Esu 
dalyvavęs panašiai kituose 
Vyčių kuopose. Vietiniai ku
nigai šiek tiek apibudino tiks
lą ir gražumą tokio iškilmin
go priėtnipio Šv. Komunijos, 
nes tas jaunimui duoda stip
rumo laikytis katalikystės. 

L. Vyčių 25 kp. artistai mė
gėjai rengiasi prie iškilmingo 
vakaro, kurs bus atvelyky, bal. 
23. 

Dar man pirm atvažiavimo 
Clevelandan girdėjau daug a-
pie Akrono Vyčius, buk esą 
persekiojami vietinio * vanago' 
Dabar-gi gyvendamas Cleve-
lande ir netikėdamas, kad Ak-
rone gali būti tarp baisu, tai 
mes trys susitarėme nuvažiuo
ti: >L J. Šimonis, S. Stepui io-
nis ir A. Buknis, kad pagelbė
jus Akrono Vyčiams sutvar 
kyti dalykėlius. Pirm nuvažia
vimo pranešėme kai-kuriems 
kuojyos narianis, kad sušauktų 
šiokį tokį susirinkimėlį. Vieti
niai žymieji nariai, sulyg pri
valumo nuėjo pas kleboną ir 
prašė, kad j i s bažnyčioje pas
kelbtų, kad bus Vyčių susirin
kimas. Klebonas apsiėmė pas
kelbti: Per pamokslą jis ir pra-

TROKŠTA "DRAUGO." 

2 Veda bilas visuose teismuose 
Miesto Ofisas: 

$ 7 8. Dearborn S t , Roo«n 1044 
Telefonas: Central 1774 

j . 

-u 
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Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, DLLINOrs 
Telefonai Yards 5039 

Valandos: - l Iki 11 U ryte: 
B po pietų iki 8 Tak. Nedėl lo-
mla nao E lkl I vai. vakarą. 

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

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

Gyvenimas: — 2811 W. 63rd Str. 

Tel. Prospect 8458. 
i » • • » • • ! • • • • « » » » » » » » » • » • » » » m\ 
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TeL Canal 257, Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojai Ir 

Chirurgas 
1821 South Halsted Street 

Valandoa: l t lkl 12 ryte; 1 lkl4 
po pietų; 4 iki 9 vakarą 

Tel. Boulevard J1C0 

DR. A. J. KARALIUS i 

I i Vakarais: 3251 8. Halsted St. 
Telefonas: Boulevard 653. 

J. P. WA1TCHES 
Lawyer 

i i i s r rcns ADVOKATAS 
Dien.: R. 511-127 N. Dearborn 8L 

Tel. Dearborn 8098 
Vakarais: 10736 8. Wabash Ave. 
Roseland Tel. P u l l m a n 8877 

k -• M " I 
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Tel. Randolpta 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 

l t South La SaUe Street 
R o o m 1308 

Valandos: 9 ryto lkl i po pietų 
j^Namų Tel. Hyde Pąrk 8ą»5 

Telefonas Canal 5395 

JOHN 6. MEZLAISKIS 
• < 

Generalis Kontraktorius, itaty-
tojas i r ~senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Am, Ohicago 

Arti 23 čio Place. 

Kas pamato ir pasiskaito 
Lietuvoje mu. ų dienraštį 
"Draugą", ta s pageidauja /jį 
nuolatos turėti ir skaityti. Už
siprenumeruoti jiems gana 
sunku, taigi nori gauti dbva-

taip baisiai turi pravardžiuo
ti. Akrone jaunimo yra gana 
daug; jeigu tik butų geresnis 
parapijos vadas, tenai Vyčiai 
galėtų gana puikiai gyvuoti, 
nes dirva plati, tik reikia dar
bininkų. 

• v 
• 

' . 

PRAKALBOS. 
_ 

Spring Valley, IU. —- Bal. 
2 d., 7:30 vak., Jonaičio svet. 
įvyko pfakalbos L, L. Pasko
los ,bonų reikale. Kalbėjo vi
siems gerai žinomas p. J. Sa-
liuhas. Jo kalba aiški ir įdo
mi. Pirmiausia kalbėjo apie 
mainerių streiką, kurs prasidė
jo 1 <d. bal. ir davė patarimų 
maineriams darbininkams kaip 
suprasti kas tai yra streikas 
ir kaip jį pasekmingiau lai
mėjus. 

Toliaus kalbėjo apie Lietu
vos ekonomine padėtį ir ra
gino kad visi pirktų L. L. P. 
bonų, nes eia, sulyg liietuvių 
skaičiaus priparo^ė kad 
dar nevisi yra įsigiję L. L. P. 
bonus, ir kad be L. L. P. bo
nų nebus gerai . grįžtantiems 
Lietuvon. Bonų^pardavė, ir au
kų del Liet. našlaičiams su
rinko $24.30c. Davė jam klau
simų kurių tarpe buvo ir pe-
rerčių. Bet p. Šaliunas aiškiai 
atsakė sulyg klausimo. 

Publikos buvo pilnutė sve
tainė. 

{ Šiaudelis. • 
• : 

IŠ JAUNIMO DARBUOTĖS. 

nai. 

3t ' • ' • ' • 3»j 
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o LIETCVI8 GYDYTOJAS 
13303 S. Morgan Str. 
3 CHICAGO, ELL / ^ 

Dr. L L M A K A R A S 
l i e t u v i s Gydytojas Ir Chirurgas 
Ofisas 18800 & Mk-higan Are , 

V a i 18—-12 r y U : 3—4 po pistų , 
4:88—8:88 vai. v a k a r ą 

Resldencija: 10538 Perry Ave . 
Tel. Pu l lman 842 ir Pnll. 849 

a m m j u L J &**-* UlHllllllinilUHllIlIlUlllIlIllIUIlllUIllIlI 

A. Nasalsl 
Graborius 

I Patarnauju lai r] 
dotuvėse, ves-1 
tuvese, krlkg-
tynosa Ir kltoo-< 
se reikaluose! 
Kainos prielna-
m o a 

13307 Auburn Ave. Chicago. 

— Į ę • .-ai 
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LIJETCVIS GRABORIUS 
Patarnauja laidotuvėse kuopi- 9 

Sgiausia . Reikale meldžiu a t s i s a u - s 
Sktl , o mano darbu busite a ž g a - S 
Snėdinti . 
= 2 8 1 4 W. 3Srd Fl . 

Telefonas Canal 1 

Draugo*' administracija į 
vk'šas įstaigas ir daugeliui 
pavienių žmonių pasiunčia do
vanai, bet visiems negali tesė
ti. 

Amerikos lietuviai padarytų 
didelį džiaugsmą saviškiams 
Lietuvoje užrašydami jiems 
"Draugą". 

"Draugo" administracija 
turi laiškų, per kuriuos pra
šoma prisiųsti dienraštį, bet jų 
išpildyti jau negalima. Gal 
tad rasis , geradarių, kurie 
jiems užprenumeruotų. Pini
gus galima prisiųsti 'Draugo' 
ofisan, su pažymėjimu, kad u& 
juos * siuntinėti 
Lietuvon. 

Mes skubinsime patenkinti 
prašančius ir iš savo pusės lei
sime, kiek galima, kopigiausia. 

Administracija. 

k**> 
AI:N-

ELiER 
Kaip tik pasirodo pirmutinis 

apsireiškimas peršalimo, pirmutinis 
reumatizmo ir neuralgijos gėlimas, 
tad naudokite Sity patikėtiną namin j 

| vaistą. Persitikrinkite, kad kiekvie
na bonka Paln - ExpeIlerio, kurią' 
jus perkate, butu pažymėta Inkaro 
vaiabaženkliu. Kaina 8 5 c . ir 70c . 

% aptiekose arba 

Chleago. D L S 
1271—2199 | i 
IIIHIIHIIUIIUIIU 

Cicero, m. — Bal. 4 d. ftv. 
Antano •par. svet. įvyko L. Vy
čių 14 kuopos mėnesinis susi
rinkimas. S 

Į organizaciją įstojo p-Jė 
Deveikaite ir sugrįžo buvusi 
narė, p-lė O. Jobnsonaitė. 

Raporte iŠ buvusio vakaro 
kovo 19 d. paaiškėjo, kad pel
no liks keli doleriai, nors žmo
nių mažai atsilankė — iš prie
žasties blogo oro. Nutarė laiš
ku padėkoti L. Vyčrų 36 kuo
pai už tokį gražų pasidarbavi
mą, atvaidinimą veikalo "Su
griuvęs 'gyvenimas", tą vaka
rą. 
* Nutarė įstoti į Labd. Są-gos 

Draugą" i r m o k ė t i n a r r n i mokestį. 
Perskaitė ir priėmė Šv. Ka

zimiero Vienuolijos Seserų 
laišką. Nutarė vienuolyno kop
lyčiai paaukoti $5.00 ir prisi
dėti darbu. 

Nutarė surengti vakarą bal. 
24 d. paminėjimai Vyčių die-
nos. 

Padarė .rinkliavą ir surinko 
$4.60 ir iš iždo [pridėjo iki 
$5.00 prisidėjimui prie pagra
sinimo bažnyčios altorių per 
Šv. Velykas.' I 

Susirinkimas butvo skaitlin-
\ gas ir gyvas, net |)erdaug gy

vas, kad jau rtv Jkaip kuomet 
per rimtumo ryba© perėjo. 

Cicerietis. 

C H I C A G O J E . 
IR SURENGĖ PUOTĄ. — 

TAUZYTOJAS. 
ų 

fed^portas. Bal. 2 d. 
š. m. Mildos svet. buvo vaka-
rienė surengta JSuiTBridgepor-
to Dr-jų.. Žmonių prisirinko 
nemažas skaičius. Apie 8 v. v., 
viršutinėj svet., prasidėjo pro
grama, kurią išpildė mažos 
mergaitės ir viena moteris. 

Pasibaigus, programai vaka
ro vedėjas pakvietė svečius į 
apatinę švet. kurioj buvo pa
ruošti stalai su valgiais. 

Svečiams užkandus Sus-mo 
pirmininkas prakalbėjo aiškin
damas vakarienės tikslą. To
liaus programą vedė, berods, 
Antanaitis. Pirmiausiai kalbė-
ti perstatė p. J. Elias. Jam 
pakalbėjus perstatė p. Zimontą 
ir taip vienas po kitam žy
mesnįjį Sus-mo veikėjai bei 
rėmėjai tęsė kalbas. Kalbėjo 
ir moterįs.Kai-kurie sakė pir
ma kartą kalbą viešai, bet visi 
kalbėjo apie dalyką, t. y. Au
ditorium svet.; tik vienas Zi-
Imontas kalbėjo ne temoj. Nors 
jį vak. ved. perstatė kalbėti 
apie Auditoriumo reikalus,, 
kaip ii* kitus kalbėtojus, bet' 
jis pradėjo kalbėti apie kokį 
kunigą nežinomame mieste, a-
pie laikraštį, kurio vardo ne
žino ir kitus tam panašius da-
Jykus, kurie nesirišo su vaka
rienės programa. 

Kalboms - baigianties -šėrų 
užrašinėtojai dainavo džiukiš-
'kus solus. Iš šeimininkių pusės 
viskas buvo gerai paruošta. 
Kietk šėrų pardavė neteko pa
tirti. Kyburis. 

ADOLPHUS B. MA6NUS~ 

KRISTAUS KANČIA 

GYVENIMAS. 
Krutamuose paveiksluose, 

lietuvių kalboje. 
Balandžio 10, Cicero, HV 
Balandžio 11, Šv. Kazimiero 

Vienuolyne, 2601 W. Marąuėt-
te Road. 

Rodys Lietuvių Teatro Ben
drovė. 

• i • i • » • — — — 

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

w Taxų $5.00 
Via Cherbonrg, Southamptdri, 

Liverpool & Glasgow 
AQUITANIA Bal. U 
AQUITAN1A Geguž. 2 
SATURNIA (iš Portland) Bal. 13 
CARMANIA Bal. W 
MAURETANIA Bal. 25 
MAURETANIA . . . . Gepruž. 1G 
Tia ANGLU A ar HAMBURG į 
DA^ZIG $106.50 LIEPOJU $107. 

Taxų $5.00 / • 

: ( 

« » • •m* 

Šiandie Piuigij Kursas 
Siunčiant Lietuvon per mns: 
38 centai už 100 Auksinų 

263 Auks. už vieną Dolerį 
Pigesnis kursas siunčiant 

didesnis sumas. 
Pristatymas Užtikrintas 

Trumpama laike. 

Central Manufacturing 
District Bank 

State Bank—Clearlng House 
Bank. 

1112 West 35-th Street 
Turtas $6.000,000.00 

VALEATlJfK DRES1 
OOLLEGES 

52467 W. Midl^on, 1850 IT. WeUs.J 
6206. 8. Halsted Streets 

187 HokTkloa Suv. ValstUdM. 
Moko Siuvimo, Patternų t l r -

)plmo, Designing bizniui Ir na-< 
| m a m a Vietos duodama dykai.* 
^Diplomai. M o k s l a s * lengvais at-4 

>mokėjimaia. K le sos^ dienomis irj 
•vakarais. Reikalaukit knygelėa , 
[TeL S e e l e j 1S4« 

S A R A PATEK, 

• f • • 

DR. A. E. MfLLER * 
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS 

Ofisas 4654 So. Arfii^nf Ave. jo 
Vai. 2—4 po pietų 1—9 vakare 
Res . Ofisas 1015 W. 47-th Str. 
Vai. l t lkl 1 po plet. Ned. lt—i 

Ofisas TeL Blvd. Ž054 
Res. Tel. Sutarimai Ir NaMftifai ; p 

šaukimai Lafayette 1106 
•»»B^r»T8^rSt 

KAIP JŪSŲ AKIS 
Ar esi nervuotas, kenti galvos 

skaudėjimą, ar tamistos akjs 
ašaroja, raides susibėga kuo
met skaitai, pailsta akjs be
siuvant, jei taip, tuojaus t u 
ri pirmiausia pasiteirauti m a 
no 15 metų patyrimo, kuris 
suteiks tamietai geriausią pa
tarnavimą, 

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

kertė 18-tos gatvės; S lubos 
Kambarys 14-15-16-17 

Viršui PLATT^S Aptickos 
Tėmykite mano parašą. 

Valandoa: Nuo 10 ryto lkl 9 
va. Nedėl ioinis nuo 9 ryto lkl 
12 dien. • ' -

^•" 

»%6^SySv«^»«^-&-S^a-*4^6^ 
R a * TeL Cicero 8650 

Ofiso TeL Cicero 49i 

DR. J, SHINGLMAN 
1825 So. 49 Cburt 

N. E . Cor. 49 Court Ir 18 Str. 
į ant viršaus vaistyničios. 

-~ 

SAVIEJI RĖMKH1!: SAVAS 
ĮSTAIGAS. 1 

RepublikonŲ Kandidatas 
Ant 

NARIO 80ARD OF REVIEV7 
Kuomet nueisi j rinkimų; vietą 

Pirmuose Balsavimuose utarnin-
ke, balandžio 11, 1922, nepadaryk 
klaidos balsuodamas už narį 
Board of Review. Jųs beabejouės 
norite išrinkti tokį žmogų kuris 
bus pilnai atsakantis toj vietoj, 
kuris jums nediktuos kada turite 
valgyti kada gerti kada eiti baž
nyčion kada teatran. Ne toks ku
ris iš paviršiaus mėgins daryti 
gerai —• gi ištikrųjų jums už
kraus tokius mokesčius, kad jųs 
negalėsite išsimokėti. 

Adolphus B. Magnus yrą pil
nai tikęs užimti tą vietą. Ponas 
Magnus, yra anūkas Adolpho 
Busch uždėtojo plačiai žinomos 
Annhenser Bush Brewing Co. Jis 
yra jos Chicagos skyriaus mana-
džieriiyB. 

Portas Magnus nėra politikie
rius, jis pats neieškojo tos vietos, 
nes jam nereikalinga. Šimtai jo 
draugų žinodami jo gabumus, tei
singumą, tiesiai privertė j | paim
ti kandidatūrą, nes yra pilnai už
sitikrinę, kad jam užėmus tą vie-' 
tą dalykai pagerės. Viekas grįž j 
normalį stovį. Graftai sustos, visi 
dalykai susitvarkys tai$ ftaif) rei
kia. 

Balsuojant už Adol^Hus B. 
Magnus, jųs balsuosite už pageri
nimą stovio. Jau at£$b laikas, kad 
mūsų, ateiviai sustotų balsavę už 
profesionalius politikierius, kurie 
prieš balsavimus prižada viską, o 
po balsavimų sudaro savo kliką, 
tiek lupa kiek tik išgali. 

Kuomet balsuosi ui Magnus, 
balsuosi už save. /apgr.) 

se— 

Pamėginkit/ ^guje 
• 

Sutdr«fiitruotav»i«b*i«jklittSuT. V»l«t 
Patento Biure. 

ftanjamo mėlyname pakelyje. 

Visos tvirtos, gemalus ufmnSan-
čios ypatybes Siame vaiste įdėtos, 
su priemaiša priimniai Švelnaus 
kvepalo. 

Ituffies yra laoai paveikiantis 
pleiskana pašalintojas —begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris 

— patiks kad 
ir gačniau-
eiaiypatai. 

Aptiekose 
parsiduoda 
po 65c.arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime 
per pasta 
tiesiog i i 
labara-
torijos. 

Būt inai 
r e l k a U n . 
ktte 
iltsklo 
pakeUo. 
Žiareklte, 
kad butų 
IffKaBO y«fs 
bi aženldis. 

'Telefonas Yards 1186 

STANLEY P. 
MAŽEIKA 

GRABORITJS IRJ 
BaLsamuotojas 

Tųrių automo-; 
bulus" visokiei 
r e ika lams Kaina!! 
prieinamos. 

3310 Auburn 
AVercMcagtr.] 

f Tel. Canal 0199 

VVYAND'S 
• 

Pa^rabų Direktoriai 
| J. Wyand. Balsamuotojas 

C. Sirevičia, Asistentas 
Turime automobil ius v iso

kiuose reikaluose. Patarnauja
me kogeriausia ir pigiausia. 
2055 Wcst 22-nd St. 

« » » » » » » » ^ » » » » » * M » » » » « » » » » *9t 
Tel. Lafayette 4223 

P L U M B I N G 

PAIEŠKOJIMAI. 

MŪRINIS NAMAS PARDAVIMUI, 
3-jų f letų (gyven imų. ) akmens Rrie-
šakys. Kiekvienas f letas turi 5 k a m 
barius. Viduje v iskas padirbta iš kie
to medžio. Elektros Šviesa, naujausi 
š i lumos įtaisymai. Didelis ir geras 
beismentas. Namai randasi ant Union 
Ave. ir 61-mos gatv. 

Kaina $9,500.00 Atsišaukite, 
E . J. MURPHY. 

2325 W. 42nd St., Chlcago, HL 
Telef. Lafayette 4184 

Kaipo lletuvys, l ietuviams visa
dos patarnauju kogeriausia. 

• M. YUSKA 
8228 W. 38-th Street 

$ » « . » • • » » » » • » » » » » » » • • • »»' » ' 8 
1 1 " ' « • • • - • 

PARDAVIMUI. 

DIDĖLIS BARGENAS 
Už pusę prekės parsiduoda farma 
Ludington Mich. Labai gera žemė, 
5 budinkai, 10 akerų sodnas geriau
sių f rūktų, 12 akerių gero miško ir 
netoli 2-jų miestų ir geležinkelio 
stoties. 5 karvės, 4 arkliai, kiaulėa 
ir daugybė vištų, taipgi geriausia 
mašinerija, v isos tulšis ir namų for-
ničiai augštos rūšies. Mišką par
duosiu už pusę kainos arba maini-
siu ant namo, b u č e m ė s ar kitokio 
biznio, ir je igu kas pinigų neture, 
tai palauksma. Atsišaukite: 
5619 So. Lincoln St. Cnicago 111, 

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

moda lova kukninis pečius, vaiku
čiui augšta kėdė, vežimėlis Ir kilt 
dalykėliai. Atsišaukite 

5040 W. 29 P lace 
Chlcago, RL 

ANT PARDAVIMO saiunas su 
elektra piano orkestrą, parsiduoda 
pigiai cash ar ant išmokesčlų vis
kas geram stovij, arba mainysiu 
ant mažesnio piano. Atsišaukite 

7614 Maryland Ave. 
Telof. Dorchester 6976—1-mos lubos 

Chlcago, Rl. / 

FARMOS :-: :-: PARMOS 
Pas mus šioj Lietuvių apiel inkėj 

aš žinau daUg visokių ūkių ant par 
davimo su gyvuliais ir visais pa
dargais, sodais užsėtais, laukais ir 
tt. Klausk manės Ūkininko, aš Ta-
mistai mielU noru viską teisingai 
ap rašysi u A d r esąs: 

J O S E P H GERIBO, 
SoottvlllC, Mlch. 

Ant pcudaviiHo 100 akerių 
su visais javais ir tulžimis. 
Atsišaukite pas savininką. 
H. Snell, Brtmch, Mich, 

. * \ 
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RYTOJ KANDIDATŲ 
NOMINAVIMAS 

Rytoj Chicagoje įvyks " p r i -
m a r y , , piliečių balsavimai, ty. 
bus nominuojami kandidata i į 
įvairias miesto, apskri t ies i r 
valstijos valdvietes. 

Bus nominuojami: valstijos 
iždininkas, ats tovai legislatu-
ron ir kongTesan. sanitarinio 

SUIMTA 5 ŽMOGŽUDŽIAI. 

dis t r ikto t rust isai , apskrit ies^ s t a i g a u ž d a r y t a n e t k e l įol ik £ 

teisėjas, apskrit įes šerifas, ap 
s kr. klerkas, probate teismo 
teisėja^ i r klerkas, kriminalio 
teismo klerkas, municipaliai 
teisėjai i r kt. 

Visi piliečiai t u r i naudotis 
savo teisėmis — tur i prisidėti 
savo balsais prie kandidatų 
skyrimo. 

TAKSAS KALTINA BŪVU 
SĮ KARĄ. 

Pagal iau Chicagos majoras 
Thompson pakilo politinėn 
kampanijon. 

Užvakar jis savo srovės su
sirinkime kalbėjo. Susirinki
mas buvo Wicker Pa rk sa
lėj. Kalbėjo apie aukštas tak
sas, už kurias jis šiandie dau
giausia kalt inamas. 

J i s pažymėjo, kad Chicago-
je taksos neperdaug padidin
tos. New Yorke taksos dides
nės. K i tu r da r daugiau. 

Už aukštas taksas jis kal
t ina karą. Ka ra s čia driską pa
brangino. Pabjango ir darbi
ninkams užmokesnis. J e i ne 
ka ras , to visa butų nebuvę. 

Majoras prisiminė tuos lai
kus, kuomet jo priešai jį ap 
šaukė šalies išdaviku. Tai bu
vo tais laikais, kuomet kon
gresas pravedė priverstino ka
reiviavimo įstatymą, gi vy
riausybė mūsų kareivius siun
tė Europon. 

Majoras tuomet buvo prįe-
šingas tokiam vyriausybės 
nusistatymui. Prieš siuntimą 
kareivių Europon jis reikala
vo pirmiau paklaust i pačių 
gyventojų sutikimo. 

I r už tai į jį šaukta : V iš
d a v i k a s , " " i šdav ikas !" Norė
t a da r atsakomybėn pa t raukt i . 
Tuomet už majorą niekas ne
pakėlė smarkaus balso. Šian
die tie visi tur i a t sakyt i au
kštomis taksomis. 
• Ta i kurgi čia majoras gali 
bu t kal tas už aukštas taksas. 

T a i p teisinami majoras. 
Sunku pasakyt i , a r jo tuos 

pasiteisinimus piliečiai pripa
žins teisingais. 

a sueme . o zmogzu-
dž ius^kur ie identifikuoti ' kai
po tie patys, kurie andai So. 
Chicagoje nužudė policmoną ir 
rvienos bendrovės kasteriu. 

IR K I T I E M S NELEIDŽIA. 

Bridgeportas. — Pastaruoju 
laiku mūsų kolo'nijoje tapo 

karčiamų. Uždaryta dėlto kad 
tose karčiamose buvo per
daug laistoma " n a m i n ė . " 

Tą pagir t iną darbą atliko 
naujasis mūsų distr ikto poli
cijos kapitonas. Karčiaminin-
kai tą kapitoną vadina blogu 
žmogumi. Girdi nei jis pa ts 
geria nei kitiems leidžia gerti . 

Inkaras . 

D R A U G U O S DARBUOJASI . 

Dievo Apveizėtos Par . — Šios 
parapijos draugijos subruzdo 
darbuotis. Rengiasi prie pikni
ko, kur i s įvyks už kelių mė
nesių. Tam tikslui draugijos 
renka atstovus. J ų pirmas su
sirinkimas įvyko bal. 7 d. 

Alpha, 

METINfi ŠVENTĖ. — IŠKIL
MĖS. — VISKAS* , 

GRAŽU. 

- • PRANEŠIMAS! 

North Side— Panedėly, bal. 
10 d., Šv. Mykolo pa rap . svet., 
2:30 vai. po p i e tų , i r 7.30 va
kare bus rodoma Kančios 
Kr i s taus krutamieji paveiks
lai. 8-se rylėse ir vieni iš gra
žiausių. Taigi ateikite pamta-
tyt i , o nesigailėsite. 

Antanėlis. 

Dievo Apveizdos parapijoj , 
bal. 2, 3 ir 4 d. įvyko trijų 
dienų metinė iškilmė, tai 40 
vai. at laidai . Pe r tas dienas 
Šv. Sakramentas buvo įstaty
mas ir žmonės karš ta i meldėsi, 
prašydami Augščiausiojo rei
kalingų malonių. Per tą laiko
tarpį parapijonai stengėsi ap
rūpinti savo dvas io j reikalus, 
nes vietiniams kunigams į pa-
gelbą suvažiuoja daug dvasiš
kiu. 

c 

Kadangi neteko progos die
nomis lankyti, o t ik vakarais, 
tai ir noriu t rumpai pabrėžti 
iškilmių įspūdžius. Pe r tr is 
vakarus šie gabus pamoksli
ninkai skelbė Dievo žodį iš sa-
kvklos: Gerb. kun. A.* Martin 
kus, kun. J . Paškauskis ir 
kun. Kloris. Gražiai nupiešė \-
sakymus guriuos tikintieji 
žmonės būtinai tur i pildyti i-
dant pasiekus dangišką laime. 
Taipgi nuodugniai išaiškino 
atgailos Sakramentą, kuris yra 
vienas iš svarbiausių. Ant ga
lo kalbėjo apie amžinąją laimę. 
Žmogus tur i būti kiekvienoje 
valandoje prisirengęs *prie mir
ties, nes nežinome k a d a Die
vas mus pas save pašauks. 

Paskutinis v a k a r a s buvo iš
kilmingiausias, buvo procesija 
Ilgą eilė, apie šimtas minis-
trantų, mokyklos vaikeliai ir 
mergaitės, švariai apsirengę, 
mandagus, darė nemažaus įs
pūdžio. 9 

Altoriai buvo gražiai papuo
šti, ypač didysis, parėdytas 
gyvomis gėlėmis, rožėmis, dau 

t! i. 
4 'f. 4 

| 
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Susivienijimas Lietuvių 
R. K. Amerikoje 

yra GYVAM DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM VILTIS! 
MIRŠTANČIAM RAMYBfi! 

Tai ftiu^ų, lietuvių kataliku nesugriaunama tvir
tove. Lietuvy katalike! Jei dar prie^gio^ organi-
cijos nepriklausai, nieko nelaukdamas tuoj prisi
rašyk, nes ji: 

1. Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtines $150.00, 
$250.00, $500.00, $750.00, $1000.00, < $2,000.00, $3,000.00. 

2. Moka pašalpą nariams ligoniams kas sakaitę po: 
$3.50, $7.00, $10.00, $14.00, $21.00. 

3. Šelpia suvargusius narius ir našlaičius. 
4 Nariai gauna S. L.-B. K. A. organą, savaitinį laik

raštį "Garsą". 
5. Skleidžia apšvietą, leidžia gerus raštus ir dalina na

riams veltui. . j 
6. Platina tikėjimą, dorą, rūpinasi tautos reikalais, re

mia Lietuvos respubliką. 
7. Lengvomis sąlygomis apdraudžia vaikus nuo viemj 

metų amžiaus. » 
Įstojimas j S. L. E. K. A. pigus, m5nesin«$ mokestis lengva. Kuo

pos yra visoso didesnėse lietuvių kolionijose Amerikoje, todėl, norin- EjC 
tieji informacijų, kreipkitės prio kuopų Sekretorių arba tiesiai į̂  Cen- jį" 
*ro Raštinę: > jfc 

S. L. B. K. AMERIKOJE ± 
222 So. 9th str., Brooklyn, N. Y. * 

Kaip Nusiųsti Dolerius į Lietuvą? 
Reikia parašyt i1 

KAS^SIUNCIA PINIGUS ,— vardas , pavardė ir pilnas adresas 
Amerikoje. 

KAM SIUNČIA PINIGUS — vardas , pavardė ir pi lnas adresas 
Lietuvoje. 

Ypač aiškiai reikia rašyt i pavardės ir kaimų vardus. Laiške P a - \ ^ 
žymėkite, kad į Lietuvą norite siųsti DOLERIAIS. Tuomet m e s išra
šysime čekį kurį J ų s ' p a t į s tur i te siųsti į Lietuvą. Mes jų nesiunčia-
me, todėl i r mažą visai užmokestį imame ulž tuos čekius: 50c. už kiek-

v vieną čekį iki.$50.00 ( ta i y ra už čekius po' $50, po $20, po $10 ir 
po $5.00; mažesnių čekių nėra ) , o nuo $50 ir aukščiau imame vieną* 
procentą, t. y. už $100 imame 1 dol., už $500 5 dol. i r t t. Beto reikia 
dar atsiųsti 10c pašto išlaidoms. 

T o k i u B u d ų N o r i n t G a u t i Č e k i u s : 

B A L S U O K I T E UŽ i 

STEPHEN A. DAY 
ANT KONGRESSMAN'O 

' (Pripildyti Vakanciją) 
J IS PRITARIA ALUI, VYNUr, 60NUSAMS IR 

KAS TIK PALIEČIA ŽMONIŲ GERO V Ę. 

už $10 reikia atsiųst i 
už $20 reikia atsiųst i 
už $30 reikia atsiųst i 
už $100 reikia ats iųst i 

. $10.60 

. $20.60 

. $31.10 ^ 
$101.10 

• 

i 

kiekvieno širdį vilioja prie tos J i r .tiek. Reikia pastebėti, kad 

i 

neišpasakytos grožybės. 
Choras, ^vadovaujant vari*. 

J . Balsiui, savo užduotis iš
pildė pagir t inai . Patėmyta, 
jog antra, ir trečių vakarą, 
gerb. muzikos tėvas, J . Nau
jalis grojo vargonais. 

Gerb. kunigams Jg. Albavi-
čiui, N . Pakalniui ir p . Ur
bai priklauso didelė pagarba, 
padėkos žodis už jų nenuils
tant į veikimą. Negalima už
miršt i ir mūsų darbščių gerb. 
Seserų Kazimieriečių, kurios 
pridėjo daug triūso, pasišven
timo pakol išlavino jaunuolius, 
i r viską t a ip art is t iškai papuo
šė, altorius i r rūpinosi visa 
vakarų tvarka. 

Omego duktė. 

K A T A L I K Ų SPAUDOS DR 
J A VEIKIA. 

Wes t Side. — Bal. 2 d., Auš
ros Var tų par., svet., įvyko 
Kat. Spaudos Dr-jos 14-tos 
kuopos vakaras . P rograma bu
vo įvair i : Pirmiausiai parodė 
pora rylių krutamu jų paveiks
lų, po to kalbėjo " Draugo f y 

redaktorius, kun. Dr. Ig . Če-
saitis. J i s gražiai išaiškino 
spausdinto žodžio reikšmę ir 
nurodė kokią spaudą jpes turi
me skaityti . 

Po prakalbai Elenora &im-
kiutė jausmingai padeklamavo 
eiles, pr i ta ikintas tam vakarui . 
Toliaus sekėvvaidinimas " V a i 
kelio ge ismas" , kurį atliko 
p-lės VI. Daujotaitė, Stef. Bu-
•biniutė ir K. Urbonas. Kiek
v i e n a s , savo užduotį gerai at
liko. Vaboliutė gražiai padek

l a m a v o eiles "Lėkčiau , lėkčiau 
kad galėčiau' ' .Paskui p-nia V. 

p-nia Butkienė, tai t ik ra art is
tė. Vyro role lošia t a i p t i k 
t ikras vyras . 

Toliaus p-nia Butkienė ir 
Cil. KaleiĮLnskiutė suvaidino 
dialogą " T r y s žvi lgsniai" . At
liko gana puikiai. 

Šio vakaro ^rengime dau
giausia pasidarbavo p-nia V. 
Butkienė, nes j i sutaisė visą 
programą i r daugiausia tikie-
tų pardavė. Taipgi nemažai 
pardavė tikietų įr p-nia Šiau
lienė. Už jų pasidarbavimą rei
k ia iš tar t i širdingą ačiū; 

Žvalgaitis. 

A 

PRANEŠIMAS 
n ŽEMAITIJOS" susirinkimas 

įvyks pirmadieny, bal. ~"1(J d., 
Mark "VVhite Sąuare svetainėje (20 
ir Halsted gat"). Pradžia 7:30 vai. 
vak. Yisi nariai malonėkite susi
rinkti paskirtu laiku. 

L. Apolis, sekr.-
V 

CHICAGIEČIAI, ATSI IMKI 
T E L A K K U S . 

. Butkiene p a s a k ė monologą, 
geliu žvakių i r lempučių, tarsi, . . L - -r. , ,.„ . .T 

1 kur is prijuokino publiką tiek 

REIKALAUKITE REPUBLIKONI6RO 
J BALOTO 
BALSUOKITE V ž 

SOL P. RODERICK 
\ ANT 

SANITARY DISTRICT TRUSTEE 

Chieagos gaišto (vidumiesty,) 
prie Adams i r Dearborn gatvių 
randasi atėję iš Lietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatų persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti., 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatvės 
įėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVERTISED. 

Prašydami laiško paduokite laiš
ko num., nes su juo greičiau 
laišką'suras negu su pavarde. 

901 — Aleksandraviee Liudvik 
902 —" Alisauskos Ch: ' ^ 
904 — Asuzar Jonas " 
905 — A'rlauckas 'Joseph ,F. 
908 — Bagdonavice F. 

-> . • ' 
- , . , — „ . . . . „ • — . . - • - ' ' — 

už $5 reikia atsiųsti $5.60 
už $15 reikia atsiųsti $16.10 
už $25 reikia atsiųst i $26.10 
už $50 reikia atsiųst i $50.60 
už $200 reikia atsiųst i . . $20,2.10 už $500 reikia atsiųst i . . $50510 

PIGESNIO PATARNAVIMO NEGALIMA N E I NORĖT*. 
Pirm siunčiant čekius j Lietuvą turi pasirašyti ant jų po du 

kartu tas kas išpirko čekį. Pasirašinėti reikia ten kur yra žo
džiai: pirmas parašas ižpirkusio čekį ir vėl kitoje vietoje: ant- s 

ras parašas išpirkusįo čekį. 
Beto užsirašykite sau čekių numerus; jeigu kartais žūtų ke

lionėje, tai reikėtų pranešti Ūkio Bankai Kaune (Laisvės Alė
ja, No. 31) kurie numerai žuvo. Išėjus pusei metų Bankas grą
žina pinigus. 

x * Nors ir žūtų čekis ar kas pavogtų jį, — pinigai vistiek 
nežūva. Ant Čekių yra vardas to kam priguli pinigai ir nie
kas kitas negali jų išimti. f 

KUR GAUS PINIGUS SU T A I S ČEKIAIS. 

Lietuvos Ūkio Bankas turi po visą Lietuvą miesteliuose sa
vo įgaliotinių — atstovų; pas juos reikia kreiptis su piniginiais 
reikalais; dolerinius čekius geriausia, žinoma, išmainyti ten kur 
yra Ūkio Banko Skyriai, tai yra: Kretingoj, Mažeikiuose, 
Šiauliuose, Vilkavišky, Šakiuose, Ukmergėj, Panevėžy, Utenoj. 

Seniau, Bankas išmokėdavo šitus čekius tik auksiniais, bet da-
barSšmoka ir doleriais, kaip kas nori. Dolerių duoda tiek kiek 
ant Čekių pažymėta ir nieko už tai neima. 

Doleriniai čekiai labai patogus, t iems ką važiuoja į Lietuvą ir nori 
su savim vežtis dolerius.. Je igu kas nuvažiavęs į Lietuvą paskui vėl 
grįstų į Amerikąsuv tais čekiais, tą a tgautų įSia visus savo pinigus, 

- kiek pažymėta ant čekių. 
Dolerinius čekius mes apsi imame patis siųsti tik tuomet jeigu kas ' ' 

nori pasidėt i, pinigus ant procentų į banką Lietuvoje. 

Draugo Pinigų Siuntimo Skyrius, 
2334 S. Oakley Ave., Chicago, M 

Atdaras kasdieną, iš»škyrus šventadienius, iki 8 vai. vakaro. 

y 

;uris kar tus buvęs narys valsti
jos Legislaturos, jo rekordas y ra ge- j j 
ras , j is visuomet dirbo del gerovės ;g 
žmonių. . . . . 

SttrrorariTrrasiTO'rasviT^^ 

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

VOITKEVIČIUS, Fundator ius Šv. Ka
zimiero kapinių varpo, pagryžo iš Lietu
vos ir savo name (536 West 18 Str . .Chica
go, IIL at idarė P IKČERNĘ su naujausio 

išradimo prietaisomis. į] i . * 
Reikalui atsit ikus, eikite prie savo seno bičiulio. 

909 — Bagdonas M. 
910 — Bąlate Monink* 
912 — Balsewierati Anna 

i 
917 — Bendikas Jonas 

"925 — Butvilas A. 
929 — Cyeenas Jurgis 
932 — Darvas David 
93g — Erushis Jonas 
944 _3. Galauszeni Marijone 
945 _ Gedminas Ignacas 
958 — Jai;asunui Jonui 
967 — Kurbauskis Johan 
970 — Kisonas Antonina 
971 — Klimui Feliksui 
980 — Krakis T. 
982 — Kulikauskas J. 
984 — Luskenis Lang 
991 — Luehjnskis J. 
993 — Malinauckui Petrui 
994 — Maskuliunas Adomas 
100, — Mikalocuis Jonas 
1018 — Permenas L. 
ipi9 — Petkus Ahton 
1021 Pikcunui Kazimerui 
1025 — Punkas Leon 
1026 — Pužas Petras 
1028 Pukenis Justen 
1029 —Jiamoskienft Ona 
1032 t— Rudrauskąi R. 
1034 — jaukui Antoj 
1040 — Sokolauskiene Justyna 

j , 1044 — Stravinskas Joseph 
1047 — Stakauskas" Antonas" 
1051 — Stonis Petras 
1053 — Stukui Franeiskui 
1055 — Tautkų Jonas 
1056 — Trigaitis K. V\ 
1067 — Ulasokui Stefanu 
1068 — Yalaiti Kasymeras 
1069 — Varunoviee^Fruk 
1076 Zilias Juzapas 

. r 

OTTO L ANNORENO PETER M. HOFFMAN 

X 

REPUBLIKONŲ 
KANDIDATAS 

• Arit 
v 

Sheriff'o 
Petras Hoffman nereikalau

ja buti"supažmdintas su pilie
čiais šio pavieto, nes visi j i jau 
gerai pažįsta. J i s y r a buvęs 
Coroner, Cook Pavie to / per 
septiniolika metų kur išsidir
bo sau rekordą, kaipo teisingo 
ir gerai atliekančio savo prie
dermės žmogus. Je igu jis taps 
išriŽktų Sheriffu Cook Coun-
ty jis pildys savo pareigą ka ip 

duose. Apsivedė 1901 metuose, reikia. Nei jokie vagis žmog-
Turi penkius vaikus. Jis yra vice- U u t ^ i a į neišspruks iš Countv 
prezidentu * . E. Nelies & Co^di- .^ k u o m e t j į ^ ž i m s vietą kai 
džlausios firmos ant Market Str., 
tą. vietą jis užėnięs laiko nuo 1916 
metų. Kaipo biznierius jis yra 
pasekmingas ir teisingas žmogus. 

(Moterįs ir Vyrai balsuokite už 
OTTO L. ANNORENO 

Republikonų Kandidatas an t 
Namuiacijos an t 

Coujp&y Commissioner 
Pirmieji Rinkimai: Utemiaike, 

BALANDŽIO 11, 1922 
Rinkimų Vieta a tda ra nuo^ 6 

ry to iki 5 vakaro. 
Ponas O. Annoreno gimęs sau

sio 22, 1882 m., Italijoj. Į Chica-
gą atvažiavo 1888 metais. Per tą 
visą laiką gyveno 1̂  7 ir 25 War-

Ponas AmHMreno yra plačių pa
žinčių žmogus ir didis priešas 
taip vadinamųjų " reformų/' Iš
riktas County Commissioner 
dirbs del gerovės žmonių 

po šerifas. J i s stengsis dudti 
piliečiams pilna apsaugą nuo 
visokhį valkatų ir tam pana
šių. Atidavęs savo balsą už to
kį žmogų ka ip Pe ter Hoffman 
niekados nesigailėsi. (Apgr.) 

( a p g r } l P L A T I N K I T E "DRAUGĄ. M 


