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METAI-V0L VU 

PO BAISIOS SU "ROMA" 
KATASTROFOS "* 

\ 

Iš 45 žmonių Tik 11 Liko Gyvi 
KAI-KURIE SUSVILO TAIP, KAD NEGALIMA PAŽINTI 

NERFOLK, Va., vas 23. -*—j mirko j visu smarkumu jau I 
Su styriniu armijos orlaiviu 
4 4Roma' ' čia įvyko didžiausia 
katastrofa Amerikoje. Orlai
viui " R o m a " beskrindant su
gedo daugiau tūkstančio pėdų! 

čiuožė žemėn. 

£ £ $ £ & S Ę 1 BISCHOFFAS TEISINASI. 
kaip gelbėti1 aukas. Ilgas la*-

Paskutiniame momente kai 
kurie žmonės pradėjo šokti 
laukan iš laivių, kuomet pama
tyta neperaukščiausia nuo žė-

aukštumoje, smogė priešakiu \wfa 
žemėn ir pinu nukritimo dar 
užsiliepnojo. 

Ta baisi nelaimė įvyko ne
toli nuo Hampton Roads. 

34 žmonės, daugiausia ka
riškiai, kurie skrido orlaiviu, 
žuvo baisia mirtimi. Pakilu
sios orlaivy liepsnos juos taip 
suėdė, kad daugumos negali-
ma pažinti. 

Iš visu 4.1 žmonių lifto gyvi 
t i k 1 1 ž m o n i ų . I r š i u d a u g u -

ma baisiai sužeista. Tik trys 
lengvai sužeisti. Savo išsigel-

Plyšimas, liepsnose 

Prieš pat atsitrenksiant or
laiviui į žeme, dalis jo palie
tė elektros vielas. Nuo tų vie
lų kibirkščių užsiliepsnojo or
laivio gazai. Staiga ištiko bai
siausias plyšimas. Ekspliozija 
supurtė visas apylinkes. Lie
psnos milžiniškų stulpu šovė 
į padanges. Trenksmas buvo 
girdimas ir atjaučiamas per 
dešimts mylių aplinkui. 

Visas orlaivis paskendo liep-
bėjimo jie patys negali išaiš- j snose. Nespėję išokti iš laivių 
kinti. Nesupranta. Sako bu- j žmonės buvo prislėgti orlai-
vusios kokios tai stebėtinos P vio prie žemės. Tie visi sus-
aprinkybės, kad jie nežuvo. Į vilo. Kaikurios sunkesnės or

la iv io dalys "įsmego giliai že-" 
mėn ir su nelaimingais žmo-

kas nebuvo galima prieiti prie 
orlaivio del siaučiančių lieps
nų. 

Mačiusių pasakojimai. 

Vienas žmogus, kurs išarti 
matė visų orlaivio katastrofą, 
apie tą nelaimę taip pasako
j a : 

"Mačiau padangėmis skrin-
dantį orlaivį, tad su atsidėji
mu pradėjau į jį žiūrėti. Man 
bežiūrint, staiga orlaivis su
siūbavo. Tas tęsėsi labai tru
mpai. Paskui atrodė, kad jis 
vėl normaliai skrinda. 

"Momentą palaukus pama
čiau, kad iš orlaivių metami 
lauk maišai su smiltimis (ba
lastas). Staiga orlaivis' savo 
pirnįgaliu pradėjo linkti že
mėn. Tuojaus supratau, kad 
turėjo sugesti styras. 

"Orlaivis slinko žemyn iš-
pradžių palengva, bet kiek pa
laukus dribo nei akmuo. Iš-

I girdau baisų trenksmą. Tai 
b u v o e k s p l i o z i j a . " 

Buvo milžinas. 

Sunaikintas orlaivis "Ro
m a " buvo didžiausias orlaivis 
visame pasauly. Už jį dides
nis buvo tik perniai sunaikin-

ŠIANDIE JIS LIUOSAS IR 
MILIONIERIUS. 

FORD VISGI GERAS 
ŽMOGUS. 

n 

Nelaimės priežastis. 

Išsigelbėję pasakoja, kad 
tos nelaimės priežastis, ta i ; 

n ė m i s . 

staigus sugedimas styri), ku
riais orlaivi? 
mas gulsčiai 

ore buvo laiko 

Tūkstančiai matė nelaimę. 

Orlaivis pašėlusiai liepsno
jo, tarp kad ilgas laikas nie
kam nebuvo galima prie jo 
prisiartinti per keletą šimtų 

Sugedus tiems styrams, or-įpėdų. 
i 

laivis vietoje skristi tiesiog 
oru, staiga priešakiu atvirto į 
žemę ir pradėjo pulti žemyn. Nelaimė įvyko tuojaus po 

Nežiūrint to, kad orlaivis pusiaudienio vas. 21 d. Kadaji 
tuo metu buvo daugiau 1,000* ̂ i šioms apylinkėms tas mil-
pėdų aukštumoje, jo puolimas 1 ž m a « orlaivis buvo naujany-
buvo momentalis. j H t a d tūkstančiai žmonių į 

Buvę orlaivio laivėse kari-;ii skrindantį tėmijosi. 
aiinkai, matydami 'ka s veikia- Tarp visų tų tūkstančių te-

.si, nežiūrint styrų sugedimo, I čiaus pakilo neapsakoma pa
mėgino orlaivį sukontroliuo-1 siaubą, kuomet pamatė jį krin 
ti. Kiti tuojaus puolėsi prie 
balasto maišų ir pradėjo juos 
mesti laukan. 

tantį žemyti. Žaibo greitumu 
visos apylinkės patyrė apie ne 
laimę, ypač nugirdus ypatingą 

Tečiaug tos pastangos ne- j trenksmą, 
gelbėjo. Orlaivis vis daugiau Į I r akimirkoj tūkstančiai 
linko žemyn pirmgaliu ir aki- 'žmonių puolėsi nelaimės vie-

UNGARIJOS SUSIRINKI
MAS PALEISTAS. 

Daug reikalų neišspręsta. 

Pagaliau jis pats vienas 
darbuojasi armijos sąstato 
klausime. 

Horthy su saviškiais bijosi, 
kad militarinės organizacijos 
nepakilti] ir nepaveržtų iš jo 
valdžios. Gi tas padaryti ne-

VIENNA, Austrija, vas. 23. 
Ungarijos nacionalis susirin
kimas paleistas. Palikta be 
galutino išsprendimo d a u g sunkus daiktas, kuomet šalis 
svarbių klausimų, kaip tai, neturi nacionalio susirinkimo 
rinkimų teisių, armijos stip- nei parlamento. 
rūmo ateity, finansų padėties, Bethlen vadovavo ūkinin
ką r o atlyginimo ir santikių su I kams 
kaiminingomis valstybėmis. 

Rinkimai Velykomis. 

Nauji susirinkimai (seiman) 

Nacionalis susirinkimas ne
įstengė pravesti legislativių į-
statymų del to, kad susirin-

rinkimai paskirti ateinančio- kime kilo dideli nesutikimai 
mis Velykomis. karaliaus klausime. 

Savo keliu regentas Horthy Premieras grafas Bethlen 
su savo patarėjais ir šalinin- ant galo pradėjo vadovauti 
kai s veda šalies reikalus. J i s j 
veda derybas su kaiminingo
mis valstvbėmis ekonominiais 

• 

klausimais. t 

partijai, sudarytai iš smulkių
jų ūkininkų, kurie lošia svar
biąją rolę Ungarijos polifiko-
je. 

\ 

Bkchoff, kurio nekuomet ne
mirs 3,500 jo kreditorių, ku
rie jam "paskol ino" apie pus
penkto miliono dol., aną die-

[ną stojo prieš kreditorių ko
mitetą. 

Tas mitingas įvyko Bischo-
ffo advokato Kelly ofise, 69 
No. Washington st. 

Tenai kreditorių komitetui 
pranešta, kad surasti valdžios 
Bischoffo turtai labai menki 
sulyginus su kreditorių "sko
l intais" jam pinigais. Pini
gų atrasta tik 28 tūkstančiai. 

f Gi keli namai ir automobi
liai dar nežinia kam turi prigu 

[lėti. Rasi, teks jo giminėms. 
MHinge Bischoffas, sako

ma, teisinosi. Sakė, kad jei ne 
f butų buvęs areštuotas, tai bu
tų išvaręs biznį. Dabar tai la
bai abejotinas daiktas. 
.,. Kad grobti tai jau būtinai 
daug — galvoja dabar visi 
tie, kurie skaito žinias apie 
Bischoffą. Nes milionieriai su 

jkčiai nereikalauja eiti kalėji
mam Jie naudojasi laisve. Ka
lėjimas gyvuoja tik vargšams 

ias-Amerikai padirbdintas An- \ft prasižengjMienis prohibici-

*NAPOLEON, Ohio, vas. 23. 
— Ford yra žinomas automo
bilių išdirbėjas-mrilionierius. 

Nelaimingasis" Raymond i .A n t ^ ^ D e t ro i t , Toledo & 

gi i joje orlaivis RZ—2. (Pe
čiaus tas labai tfenmpai gyva
vo. 

" R o m a " buvo 410 pėdų il
gas, 82 pėdas platus ir 88 pė
das aukštas. Didžiausias jo 
greitumas buvo 80 mailių" va
landoje, i 

. Suv. Valstijos jį pirko Ita
lijoje Užmokėjo 300,000 do
lerių. Bet su jo pargabenimu 
ir kai-kuriais pertaisymais, 
vyriausybei jis atsiėjo dau-
giau vieno miliono doleriu. 

Iki šiolei su juomi buvo da
romi tik mėginimai. Pavasa
rį norėta skristi juom per S. 
Valstijas ir parodyti visiems 
didesnienis miestams. 

Žuvo daugiausia armijos 
karininkai ir kareiviai. 

Irontown geležinkelio kryžke
lės sužeistas darbininkas. Tas 

j geležinkelis priguli Fordui. 
Tas sužeistas žmogus kele- j 

tą savaičių išbuvo ligoninėje, 
pasveiko ir ant galo atsisakė 
skųsti milionierių. 

Už tai milionierius jam at
simokėjo. Apmokėjo visas gy
dymo lėšas ir visą darbininko 
praleistą laiką ir iki gyvos 
galvos jam davė darbą — but 
sargu ant tos geležinkelio 
kryžkelės. Už 8 to darbo va
landas jam užtikrinta 6 dole
rių dienoje. Gi sekmadieniai 
liuosi. 

NENORI BUT PREMIERU. 

jai, bet ne sukčiams. 
Del to šiandie Bischoff juo

kiasi iš tų visų^ kuriuos jam 
pavyko suvaryti savo kiše
niniu 

ėmė sumanymą dar vieneriems 
|metams prailginti 3 nuoš. atei-jpu sufraganu Wheeling W. 

vijos įstatymą. - Va., diocezijoje. 

SINN-FEINERIAI TAIKOSI 

Trims mėnesiams palikta pro-
"* vizioinalė valdžia. 

DUBLINAS, vasf 23. — Čia 
sinn-feirierių politinės organi-
zacijos suvažiavimas nepanai-
kino provizionalės Collinsp 
valdžios, kaip to norėjo de Va
lerą su savo šalininkais. 

Provizionalė valdžia palik
ta kaip yra trims mėnesiams. 
Jokis "balsavimas jos negali 
panaikinti. 

Tuomi laikotarpiu ta provi
zionalė valdžia turi apdirbti 
Laisvajai Airių valstybei kon
stituciją ir ją duoti patvirtin
ti patiems gyventojams. 

Sakoma, kad tuomi ir de 
Valerą patenkintas. Nes su
važiavę^ delegatai atstovavo 
gyventojus. 

SAVIEJI RŽMKITE SAVAS 

Į S T A I G A S ; 

WASKLNGTON, vas. 22. — 
Žemesnieji kongreso rūmai pri 

ROMA, vas. 23. — Italijos 
karalius ir vėl negali parink
ti tinkamo politinėms parti
joms premiero. 

Enrico de Nicola, parlamen
to pirmininkas, kviečiamas į 
premierus nesutiko. 

Tad karalius dar kartą krei
pėsi į buvusį preųiierą Orlan-
do. 

Kultūros Vajus 
We*tville, UI $560.00 
Spring Valley, 111 282.00 
Chicago Heights, UI 325.00 

KUN. BUMŠAS. 
Kun. Bumšas, kovo 5 dieną kalbės Clevelande, Ohio, 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 
DALIS VILNIAUS ŽYDŲ 

VISGI BALSAVO. 

. Žydų leidžiamas "Frank
furter Zeitung" sausio 10 d. 
rašo: 

"Rinkimų eigos analizė ro
do, jog ir provincijoje ir pa
čiame Vilniaus mieste žydai 
dalyvavo rinkimuose, o numa-

ir įvairios kariuomenės dalįs. 
Krašto Apsaugos ministe^ją 

Į atstovavo pulk. Žukas, St. Sei
mo nariai p. Starkus ir Rad-

Įzevičius ir daug kitų, jo drau
gų ir svečių atvyko. 

. , 

NEPAVYKUS REVOLIUCI
JA PORTUGALIJOJE. 

LONDONAS, vas. 23. —To
mis* dienomis Portugalijos so-

- ., . . stinėje Lisbonoj kaip tik ne-
tomai apskaitoma, jog IU da-t , M • . ,. v, 

-T̂  y. v. _, ^ j pakilusi nauja revoliucija 

SAUJI VYSKUPAI AME
RIKAI. 

"ROMA, vas. 23. — šventa-
sis Tėvas Pius XJ.,paskyrė du 
vyskupu Amerikoje. St. Au
gustine, Fla., diocezijos gene-
ralig vikaras kun. Barry pas
kirtas tos diocezijos vyskupu. 

Monsignoras Swint iš Wes-
ton, W. Va., paskirtas vysku-

TOKIO r'NEATSILAIKi 
' 'PRIEŠUI." 

• • 

Kuone visas miestas sunai
kintas. 

TOKYO, vas. 23. — Japo
nų armijos generalis štabas ir 
karo laivyno taryba paskelbė 
slaptus raportus apie nesenai 
įvykusius didelius militarinius 
japonų manebrus, užvardintus 
"Kova del Tokyo." Rapor
tuose pažymėta, kad priešas 
atėjo skersai Pacifiko iš va
karų šono ir sostinę Tokyo pa-

Įėmė užpuolus nuo vandens, 
sausžemio ir iš oro. 

Šitie slapti raportai paskel
bti su tikslu įtikinti parlamen
tą nemažinti nardančių laivių, 
apie ką buvo tartasi Washing-
tono konferencijoje, ir nesiau
rinti armijos spėkų. Nes Ja
ponijai grūmoja pavojus. (Tam 
tikslui, taigi, ir buvo paruoš
ti dideli militariniai maneb-
rai. 

Slapti raportai nurodo į 
tris svarbiausius daiktus. 

Pirmiausia, priešo lakūnai 
užpuolė Tokyo iš oro ir kuo
ne visą miestą sunaikino pa-

Įmestomis liepsnojančiomis bo
mbomis. Kliuvo ir paties im
peratoriaus rūmams. Didesnė 
dalis gyventojų neteko pasto
gės. 

Antra, priešas persilaužė 
per destrojerių ir nardančių 
laivių kordoną ir inėjo į To
kyo užlają. Tenai išsodino ka

riuomenę, kuri tuojaus susi
jungė su kita armija, išsodin
ta ties kalnu Fuji, ir briauja-
si skersai Hakone kalnus ir 
veikiai atsiduria ant lygumų 
vakarų link Yokohamos. 

Trečia, imperialė naminė ka 
riuomenė bendrai su garsia 
pirmąja divizija negali atlai
kyti priešui ir apginti Tokyo. 
Bekovodama ji traukiasi at
gal* nuo skaitlingesnio prie-' 
šo. Pagaliau kruvini mūšiai 
seka pačios sostinės gatvėse. 

Visgi japonai p a s i r e n k a 
vietą sprendžiamajam mūšiui 
išilgai Shinagava. Tuomi ti
kisi dar išgelbėti sostinę. Te-
čiaus tas nevyksta. 

Išsklaidinta japonų infante-
rija pagaliau šiaip taip su
traukiama skersai perkasus 
tiltais šiauriuose nuo Shimba-
si. Už kelių, dienų visos pas
tangos eina niekais. Nes fTo-

(kyo patenka priešo rankosna. 
Dėlto japonai militaristai 

mėgina intikinti visus gyven
tojus, kad jokiu būdu Japoni
jai negalima siaurinti armijos 
skaitliaus. Taipat negalima 
apribuoti skaitliaus nardančių 
laivių.. 

lyvavo 15 nuošimčių visų tu 
rinčių teisę balsuot. Tiesa, 
negalima spėti, kas jų balsais 
pasinaudojo, bet vis dėlto vi
sai tikrai galima pasakyti, jog 
nė vienas tų balsų nebuvo tau
tiniams sąrašams. Žydų nusi
statymas prie rinkimų, nors 
visą laiką jie buvo kalbėję a-
pie absoliučią abstinenciją, pa
tikėjo, įvykus vėlai šeštadienio 
vakare konferencijai, kurioje 
buvo pranešęs Dr. Vygodskis, 
Vilniaus žydų lyderis apie de
rybas Varšavoje. Susirinki
mas pasibaigė pusė dvylikos, 
todėl tad nebuvo laika prane
šti "ištikimiem" apie reikalą 
balsuoti. Tuo aiškinamas fak
tas, jog žydai masėmis pradė
jo balsuoti tik po pietų." (I. 
9, lenkų laikraščiai buvo pra
nešę, jog Vilniuje balsavo 300 
žydų). 

prieš valdžią. 
Tečiaus pastaroji pajutus 

veikiai sutraukė skaitlingą ka
riuomenę ir sukoneveikė revo
liucionierių pienus. 

Visgi prezidentas D'Al-
meida su savo vyriausybės na
riais del visako persikraustė 
kokiam laikui gyventi tvirto-
vėn Caxias, šalę LiBbonos. 

DAR KO DAUGIAU. 

RADVILIŠKIS, (Šiaulių 
aps.). Čia žmonės besisma
gindami sulošė maskaradą. 
Moteriškė, vaizdinanti mešką, 
perarti priėjo prie degančių 
žvakučių ir užsidegė meškai 
vilnos ir taip apdegė, kad ma
ža viltis yra pagyti. 

ŠIMONYS, (Panevėžio a.). 
£ia keletas veiklių vyrų praei
tais metais sutvėrė ekonomi
nę bendrovę, kuri nupirko se
ną maža jėga varoma mašiną) 
ir įtaisė lentų piovyklą. Ka
dangi-jai gerai sekėsi, dabar 
jau sumanė ją padidintį. Iš 
Vokietijos pergabenta lokomo-
tivas kuris galės varyt malū
ną, lentų piovyklą ir gaminti 
elektros šviesą. 

MARIAMPOL&. Sausio 10 
dieną tapo iškilmingai palai
dotas karininkas a. a. Konst. 
Avižienis, kurs buvo nužudy
tas Maskvoje. J i s darbavosi 
Lietuvos atstovybėje, kaipo 
jos narys; mylėjo labai savo 
tėvynę ir jai ištikimai tarna
vo, užtat pilnai užsitarnavo to
kio gražaus paskutinio patar
navimo. 

J o lavonas buvo parvežtas 
iš Maskvos per Kauną į Mari-
ampolę ir su bažnyčios iškil
mėmis palaidotas. Jo laidotu-

Ivėse dalyvavo daugel žmonių 

i WASHINGTON, vas. 23. — 
Senate pakeliamas sumany
mas senato rūmuose intai-
syti krutomuosius paveikslus, 
idant senatoriams butų paį
vairintas laikas, kuomet nusi
bosta kokius bent reikalus de
batuoti. 
SAUSY BUVO MAŽIAU BE

DARBIŲ. 

V7ASHINGT0N, vas. 21.— 
Darbo departamentas paskel
bė, kad sausy buvo kurkas ma 
žiau bedarbių, kaip gruody. 

Iš 14-os didžiųjų industrijų 
grupių keturiose grupėse dar
bininkų skaitlius pasididino. 
Kitose — sumažėjo. 

Darbininkų skaitlius padidė
jo avalinių ir skurų išdirbinio 
industrijose. Cigarų ir plie
no ir geležes industrijose dar
bininkų skaitlius sumažėjo. 

ORAS. 
C H I C A G O , — Šiandie ir 

vėl smarkiai atšąla; pramato-
mas sniegas. Vakarykščia dai
li diena — tai tik užklydusi 
nepaprastos šiuo laiku Šilu
mos juosta. Aplinkinėse val
stijose vakar siautė didelės 
vėtros su sniegu. 

PINIGŲ KURSAS. 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 dol 
vasario 22 d. buvo tokia pagal 
Merchant8 Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.32 
Prancijos 100 frankų 8.40 
Italijos 100 lirų 4.70 
Vokietijos 100 markių .46 
Lietuvos 100 auksinų .46 
Lenkų 100 markių 03 

i 
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MUiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiimiiiiHtiiiiiiniir vidujinis Bažnyčios reikalas. 
U S T r v i V KATALOKV DUiNKAOTIS ] 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną Išskyras nedėldlenius 

PRENUMERATOS 
Metams 
Pusei Metą 

KAINA: 
88.00 
$3.00 

Prenumeratos mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirasymo dienos 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
Ir seinas adresas. Pinigai geriausia 
siųsti išperkant krasoje ar exprese 
"Money Order" arba įdedant pini
gus l registruotą laišką.. 

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

Tel. Roosevelt 7791 
imiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii . i i iiiiiim 

m SAVE PAJUOKĖ. 
Vienas amerikiečių laikraš

čio korespondentas Komoje 
mėgino atlikti, jo nuomone, 
didjelį darbą. Bet pasirodė, 
kad jo tas darbas, tai toli gra
žu ne amerikoniškas politikie-
riavimas. 

Kaip žinoma, Amerikos kar
dinolai nesuspėjo dalyvauti 
Kardinolų Kolegijos konklavė-
je. Nuvyko jie Eomon ir rado 
popiežių jau išrinktą. Del to 
pačių Kardinolų tarpe pakilo 
sumanymas, ar nebūtų galima 
^prailginti laikotarpį tarp po-
požiaus mirties ir naujųjų po-
pežiaus rinkimų. Tam sumany
mui, sakoma, pritaręs ir pat
sai Šventasis Tėvas Pius XI. 

Kad taip, tai tas korespon
dentas sugalvojo pats tuomi 
klausimu atlikti tarp kardino
lų išmėginamąjį balsavimą. 
Dėlto pagamino j i s su klausi
mais lapelius ir išsiuntinėjo 
kardinolams. 

Štai kaip jis pats rašo apie 
to savo sumanymo pasekmes: 

" I š 49 kardinolų nei vien^as 
neatsakė nei vienaip, nei ki
taip. 4 kardinolai ant lapelių 
si-ta pabrėžė, bet į svarbiausią 
klausimą neatsakė. Kiti 4 pa
reiškė negalį atsakyti. 3 pažy
mėjo, kad paskiau pagalvosią. 
Italijos kardinolai apie tai vi
sai nutylėjo. Pagaliau kardi
nolu Gasparri ir Merry del 
Vai lapelių visai nepriėmė". 

Pasirodo, kad tokiu pasiel
gimu korespondentas tik save 
pajuokė. Nes kardinolai, tai nu 
koki politikieriai. 
Laikotarpio prailginimas pa

reina nuo paties Šventojo Tė
vo pažiūrų ir Šventosios Kar
dinolų Kolegijos sutikimo. Tai 

Ir štai į tokius klausimus 
Amerikos korespondentai mė
gina 
kištis. 4 
f 

savo murzina 
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Iš Lietuvis. 
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arba kontakte su Šv. Vinoen-į 
£to a Paulio Draugija. 

Šv. Vincento Draugijai A-
merikos Iteudonasis Kryžius 

Labdarybė ir jos veikimas. į. 

Nu© trečiojo mano "laiško 
iš Lietuvos'' jau išėjo apie 2 
savaiti. Ilgesnio laiko negalė
jau Jums rašyti, nes šiames 
laikotarpy buvo susibėgę daug! 
neatidėtinų tiesioginių darbų.! 

Šiek tiek apsidirbęs vėl imups 
Jums rašyti "laiškus". Šį kar
tą manau aprašyti Švento Vin-

\ cento a Paulio Draugijos užsi
mezgimą, plėtotę ir dabartinį 
jos stovį. Šios Draugijos vi
suotinas susirinkimas buvo 
draug su Antruoju katalikų 
kongresu, — sausio 4 dieną. 

Labdarybės Seimas. 

Susirinkimas buvo neskait-
lingiausias, nes buvo vakare, 

NORI UŽGINTI STREIKUS. 
New Yorko prekybos rū

muose pakeltas projektas už
drausti darbininkams streikus 
New Yorko valstijoje. Tuo tik
slu pagamintas bilius ir, tur
būt, jau pasiųstas valstijos 
legislaturon. Diliuje tiesiog 
pasakyta, kad organizuotas 
darbas arba pavieniai darbi
ninkai negali turėti jokio bal
so pramonės reikaluose. Dar
bininkų, taigi, visas dalykas 
tik dirbti jiems pavestą dar
bą ir tylėti. 

Tų prekybos rūmų vykina-
mąjin komitetan įeina milio-
nieriai, kurie valdo didžiau
sias kompanijas. Direktoriai j i r daugelis, Kongrese dalyva 
irsi kuone visi didieji kapita- \YXL&ių b u y o ^ „ ^ 1 išvargę. Iš 

pranešimų iš vietų paaiškėjo, 
•kad šv. Vincento a Paulio 
Draugija per trumpą veikimo 
laiką ir tai esant labai nepato-

l o c k o u t 8 a n d f o r o t h e r p u r p o : j g i o m s S f t l y g o m s ( v i s a l a i f c ) 
8es* i buvo pavojaus, kad lenkai mus 

užpuls, tad visa domė buvo 
kreipiama į apsigynimą) įkūrė 
20 su viršum skyrių. Kai-ku-
rie skyriai užlaiko senelių 
(Panevėžio skyrius 73 sene
liai Kovarsko — 13, Šeduvoj 
— 14) vaikų prieglaudas (vai
kų: Kaune prelato Januševi-
čiaus vedamose prieglaudose 
yra apie 300 vaikų našlaičių; 
Panevėžy — 62, Kovarske 13, 
Plungėj — apie 50). Viso labo 
prieglaudoje užlaikoma apie 
600 su viršum, kurie, niekeno 
neglobojami, patys negali pra
misti. 

B 
listai. 

Patsai to projekto vardas 
yra ypatingas. Užvardintas: 
"Act to prevent strikes and 

n 

Tuo projektu norima tiesiog 
užkimšti darbininkams burnas 
ir taip atiduoti juos kapitalo 
dispozicijai. Ir tai vis, sako
ma, norima taip padaryti ge
resnei ramybei ir tvarkai vals^ 
tijoje. 

Darbininkų organizacijos, 
be to, kas mėnuo kokiai tai 
pramonės komisijai turi pa
duoti raportus apie savo pa
dėtį, tarytum, paroliuoti kali
niai iš kalėjimų. 

Kovo pirmomis dienomis 
mieste Albany, N. Y., tuo klau 
simu įvyks susirinkimas. Su
sirinkime bus galutinai nutar
ta, kad daryti su tuo projektu 
— ar duoti jį tuojaus legisla-
turai, ar palaukti tinkamesnio 
laiko. 
Suprantama, New Yorko dar

bininkų organizacijos darbuo
jasi suturėti tą kapitalo pa-
bludimą. Nes kitaip valstijoje 
butų legalizuota darbininkų 
vergija. 

Organizuotas darbas į Alba
ny pasiųs apie pusantro tūks
tančio savo reprezentantų. Jie 
reprezentuos arti vieną milio-
ną darbininkų. 

Raikauskienė,^KanaųninkasK.]bet, kaip vėliau pasirodė, A 
Paltarokas, Kan. Stakauskas,. 
St. Seimo narys Petras Rad
zevičius ir patsai d-ras Anta-}Draugijos nurodytą šelptiną 

Dr. A. K. Rutkauskas — įstei
gėjas. 

Pirmasis Šv. Vincento .a 
Paulio Draugijos organizato
rius Lietuvoje buvo amerikie
tis d-ras Rutkauskas, kurs 
1920 metuose viešėdamas Lie
tuvoje dėjo visas pastangas 
tam kad sutraukti įtakinges-
nius žmones ir juos įkinkyti 
labdarybės darban. Pirmiau-

nas — Kazys Rutkauskas L. 
R. Kryžiaus Rėmėjų Draugi
jos atstovas. 

i Įstatai įregistruota liepos 
j 

3 d. 1920 m. (Kauno miesto ir 
apskrities viršininko raštinėj2 

No. 50) ir jo Ekscelencijos 
Žemaičių pavyskupio Juozapo 
Skvireekio patvirtinti spalių 
2 d. tų pačių 1920 m. (No. 
2821). Viena kliūtis nugalėta. 
Bet čia dar ne galas. Nema
žesnes jei ne didesnes kliūtis 
teko d-rui Rutkauskui nugalė
ti sudarant pirmąją Draugijos 
Valdybą. Buvo išrinkta valdy
ba, bet ta pirmoji valdyba iš
iro. Teko sušaukti kitas pla
tesnis steigėjų susirinkimas, 
kurio išrinktoji valdyba dar
bavosi iki šiam laikui. Jon į-
ėjo: D-ras Iz. Tamošaitis (pir
mininku) p-nia Stulginskienė 
(vice-pirmininku), p-nia Mil-
čienė (sekretorė) Kan. Sta-
kauskas — (kasininku) p. Li-
nartas, Maiinauskis ir nariais: 
Kan. Paltarokas ir p-nia Šube-

į 

liene. 
Sv. Vincento a Paulio org. 

darbuotė. 

Išrinktoji valdyba pirmiau
siai pasirūpino atspauzdinti į 
registruotus įstatus ir juos 
draug su tam tikru atsišauki
mu išsiuntinėjo žymesniems 
veikėjams bei organizacijoms. 
Tai pirmasis Draugijos valdy
bos žingsnis: visuomenės supa
žindinimas su naujai įsteigta 
labdarybės Draugija, kuri sun
kiuose laikuose turėjo apimti 
visą tuomet neokupuotą Lietu
vą. Toliau pradėta rūpintis 
neturtingųjų — -didelių ir ma
žų šelpimu. Tokių šelptinų as
menų rados daug. Draugija, 
savo menkokus išgalėmis ne
galėdama visų reikalaujančių 
patenkinti, pirmiausiai krei
pėsi į Amerikos Raudonąjį 

nierikos R. Kryžius sušelpė ne' 
vieną šv. Vincento a Paulio 

įstaigą. 
Kiek rėmė Lietuvos V-bė. 

Antras Draugijos žingsnis 
tai kreipimasis į Lietuvos Vy-/| 
riausybę. Iš Vyriausybės Bx-
ja norėjo išgauti bent desetką 
dešimtinių žemės, kad ant jos 
įrengus ar prieglaudą, ar šiaip 
įstaigą, kurioj butų galima pa
talpinti mažus prasikaltėlius 
ir ten juos gydyti. Buvo taip 
pat 'kreiptasi į vyriausybę ir 
nuo jos prašyta tuščios, apleis
tos kareivinės, kurių yra gana 
daug Kauno priemiesty 1— 
Šancuose. Draugija manė ap
leistas, apirusės kareivines at
remontuoti — pataisyti ir juo
se patalpinti prieglaudas. Nei 
vienas minėtų žygių Draugijai 
nepavyko: » iš Vyriausybės ji 
negavo nei prašytos žemės nei 
apgriuvusių kareivinių. Šiame 
laikotarpy šv. Vincento a Pau
lio Draugijai ne maža padėjo 
iš Italijos Jo Ekscelencijos 
Žemaičių vyskupo vardu pri
siųstos .dekės, kurios buvo iš
dalintos tiems skyriams, kurie 
turėjo arba laikė prieglaudas. 
Be to Draugija yra gavusi iš 
Amerikos per Katalikų Darbo 
Federaciją 4 dovanų pakelius, 
kuriuose esami daiktai išda
linta Kauno biednuomenei. Ne 
/paštu sįustos Amerikiečių do
vanos dar iki šiam laikui nėra 
gautos. į 

duota 115,200 auksinų. įKauno 
komįteto nukentėjusiems nuo 
karo šelpti įstaigoms išduota 
39^000 auks. "Vaikelio" Oe-

siai išdirbta aukščiau minėtos! Kryžių Lietuvoje. Ši įstaiga 
Draugijos įstatai, po kuriais mielai priėmė Draugijos siųs-
steigėjais "yra pasirašę: prel/) tuosius žmones ir prižadėjo 
Janusevičius, p-nia Marijona labdarybės darbą dirbti draug 

nieko tiesioginiai nesuteikė, Įzaus prieglaudų įrengimui -=~ 
78,500'auks. To'pačio "Vai
kelio" Jėzaus prieglaudai > 
rengti Kauno priemiesty — 
Slabadoj — prie Pontonų til
to 108,200. Katechečių kursų į-
rengimui draug su pašalpa — 
49,800 auk. Kitų smulkesnių iš 
laidų nerašau, nes jos bus pa
duotos kiele vėliau, Draugijos 
metinėj apyskaitoj, kuri 
"Draugui" bus prisiųsta. 

Aukų šaltiniai. 

Svarbiausia aukų šaltinis — 
tai Amerikos Raudonojo Kry
žiaus Rėmėjų Draugija, kuri 
yra prisiuntus šv. Vincento a 
Paulio Draugijai 400,000 auks. 
Be to gauta iš Šventojo Tėvo 
Lietuvai skirtų arba skirtoj 
dienoj surinktą auką 200,000; 
Kaune surinkta 10,581 auk. 
50 sk.; P-nas A. Smetona, bu
vęs Lietuvos prezidentas iš jo 
vardu prisiųstų sumų 10,000 
auk. Viso Draugijos kasoj tu
rėta .647,000 auk. 50 sk. Gi iš
leista 482,003 auk. Reiškia, 
pradėjus šiuos metus Draugi
jos kasoje liko 164,997 auk. 50 
sk. 

Baigdamas pridursiu, kad 
Šv. Vincento a Paulio Draugi
jai labiausiai rūpėjo prieglau
dos. Tam tikslui ji, kaip mi
nėta, kreipėsi į Lietuvos vy
riausybę, prašydama tai Se* 
mės, tai tuščių kareivinių. 
Kad prieglaudos butų gerai 
vedamos. Draugija buvo pa
siuntusi užsienin kun. V. Mai-
ženavičių, kurs turėjo susipa
žinti su tuomi, kaip užsieny 
veikia labdaringų Draugijų už 
laikomos senelių ir vaikų 
prieglaudos, kad paskui įves
ti į mūsų prieglaudas tai, ko 

j joms trūksta, kad jos butų ne 
kokiais kalėjimais, bet tikrai 
auklėjančios įstaigos, kuriose 
sale kūno maisto, but galima 
rasti sveikas dvasios penas. 

Adomas Majauskas. 
Šiems metams Valdybon iš

rinkti šie asmenys: J)-ras Iz. 
Tamošaitis (pirmininkas) p-
nia S. Smetonienė (vice-pirmi-
ninkė) p-nia A. Milčienė (sek
retorė) Kan. Stakąuskas (ka
sininkas), Kan. Paltarokas, 

p-nia Pikcelįngięnė, Revizijos 
komisijon: D-ras iP. Bielskus, 
D-ras L. Bistras, Valstybės 
ginėjas Žilinskas. 

Kandidatais: p-nia. Tulaus-
Menė, jMiia Tuauesienė ir $>-lė 
Stulginskaitė. 

ŽEMĖS REFORMOS 
SMflSTYMAS SEIME, 

. 

Veikimo centras. 
I 

Labiausiai šv. Vincento a 
Paulio Draugijos Centro val
dyba šelpė skyrių, ypač Kau
no užlaikomas našlaičių prie
glaudas pinigais. Lenkams o-
kupavus Vilniją su mūsų Sos
tine, tenykščiai Lietuviai ra
dosi gana sunkiose sąlygose. 
Patys negalėdami išlaikyti 
Vilniuje esančių lietuvių prie
glaudų, i r iš okupantų nieko 
negaudami, Vilniečiai buvo 
priversti kreiptis į Kauniškę 
šv. Vincento a Paulio Draugi
jos Centro valdybą ir prašyti 
pašalpos. Prašantiems buvo 

Steigiamojo Seimo Lietuvių Krikščionių 
demokratų pareiškimas del Sočiai. Liaucl. 
demokrat. ir Vals. Sąjungos bloko dekla

racijos, paskelbtos St. Seimo posėdy 
1922 m. sausio mėn. 13 d. 

Lietuvos visuomenė nusistačius įsikurti 
Laisvą Nepriklausomą Lietuvos valstybę 
ir jos nepriklausomybę paskelbus, reikėjo 
padėti jos sutvarkymo pamatus. Tuos pa
matus pavesta krauti St. Seimui. Lietuvos 
piliečiai, rinkdami į minėtąjį Sįeimą atsto
vus, atsižiūrėdami į renkamųjų atstovų 
partijų programas, pasisakė drauge patys 
tiesioginiai, kokiais pamatais jie norėtų 
matyti sutvarkytą Lietuvą. Lietuvos vi
suomenė atiduodama balsų daugumą L. 
Kr. Demokratų partijai, pavedė jai Lietu
vos kūrimo darbą, jos programo pagrin
dais — būtent, krikščionybės ir demokra-
tybės, kaip visai atatinkamais rinkėjų nu
sistatymui. Savo programo kr. dem. par-
įįja. nėra slėpusi ir ji .buvo gerai žinoma 

liaud. demokratams su valstiečių sąjun
ga. Kr. demokratai su Darbo Federacija 
ir ūkininkų sąjunga sudarė kr. dem. pa
matais St. Seime vieną bloką ir, turėda
mi absoliučią balsų daugumą, galėjo vie
ni savais balsais, neatsižiurėdami į mažu
mas, tvarkyti Lietuvą, eidami savo pas
kelbtu programų. Bet kr. dem. blokas vi
suomet statydamas valstybės reikalus 
aukščiau už savo partijos siekimus ir ži
nodamas, kad visi sunkumai ir pavojai, 
kurių naujai kuriamajai Lietuvos respu
blikai teko labai daug ir labai sunkių bus 
lengviau nugalėti ir pašalinti tik susibū
rus į vieną bendrą darbą visoms Lietuvos 
visuomenės grupėms, pasiūlė kitoms St. 
Seimo grupėms, vadinas ir soc. 1. d. ir vai. 
sąjungai stoti į vi'eną bendrą darbą, su
darant bendrai ministerių kabinetą. Kr. 
dem. darė tai nepaisydami, kad sudarant 
tokią koaliciją reikėjo eiti į kompromisus 
ir atsisakyti nuo kai kurių savo savitu
mų. Blokas buvo sudarytas su soc. liaud. 
ir vai. sąjunga kompromiso keliu. Sočiai, 
liaudininkams buvo patikrinti jų reikala
vimai ir jie buvo visi vykdomi. Soc. liau
dininkai žinodami kr. demokratų progra
mą ir jų veidą ne tik iš jų programo, bot 
ir iš pirmutinių St. Seimo darbų, nes riri-
imant laikinąją Lietuvos respublikos kon
stituciją — partijų savitumai, arba, kaip ne tik katalikiškajai visuomenei, bet ir no 

katalikams socialistams, reiškia ir soc. | sake sld. savo deklaracijoj — veidas visai 

buvo parodytas, į tą bloką įėjo. Reiškia, 
netiesa sakoma, soc. liasad. deklaracijoj, 
kad kr. dem. veido pradžioj nežinoję ir 
kad jis teapsiToiškęs tik praėjus Lietuvos 
Vyriausybei pavojui, nes 1) tas kr. dem. 
partijos veidas buvo žinomas visiems :UUQ 
pat minėtosios partijos įsikūrimo pra
džios, o 

2) lig šiol Lietuvai pavojai nebuvo nu
stoję grasinti, atvirkščiai, gyvenamuoju 
momentu tie pavojai ypatingu ryškumu at
sistojo prieš Lietuvos visuomenės akis. 
Tais pavojais soc. liaud. dem. su valst. są
junga pasinaudoję kaip ir visoj savo ben
droj su kr. demokratais darbuotėj, pasis
kubino sudaryti ministerių kabineto kri-
zį, kad 1) nenešti atsakomybės už visus 
galimus įvykius ir 2) kad išveržti iš kr. 
demokratų daugiau nusileidimų savo par
tijos programo naudai. Toliau netiesą, 
buk s. 1. d. su valst. sąjunga rodę iš savo 
pusės .taikingumo. Statant šį pastarąjį ka
binetą bendrai su s: 1. d. buvo sudaryta 
tam tikra sutartis. Iš kr. dorn. pusės ta su
tartis buvo šventai vykdoma, o iš s. 1. d. 
pusės ji dainai buvo įžeidžiama. Be to, z. 
1. d. ir v. s. blokas be jokių priežasčių 
atsisakė nuo pirmutinės sutarties ir 1921 
m. lapkričio mėn. įteikė kr. -dem. blokui 
naujas tarimosi sąlygas i r \butent, tokias 
sąlygas, kurių nieku gyvu priimti pabuvo 
galima, nes ja s priėmus kr. demokratai 

Jau prieš Kalėdas buvo pra
dėta svarstyti trečiu skaity-

įnm Seime pagrindinis žeinės 
reformos įstatymas. Po Kalėdų 
tas klausimas tęsiamas to
liau. Del įstatymo turinio 
šiuo kartu mes nekalbėsime. 
Čia .tik norim pažymėti kaip 
tas skaitymas eina. Socialis
tai, matydami kad įstatymas 
bus sustatytas ne sulyg ją 
programo kelia Seime del to 
įstatymo begalinius ginčus. 
Aišku, kad tie ginčai labai 
trukdo skubiam to įstatymo 
išleidimui. Prie kiekvienos ei
lutės jie kalba po keletą va
landų ir tai vis apie pašali
nimus dalykus: apie klebonus ir 
ir klebonų gaspadines, apie 
davatkas, apie viduramžius ir 
taip toliau. Kad .socialistai 
mėgsta kalbėti apie klebonų 
gaspadines tai jau jų apetitų 
dalykas, ,bet kad jie tais sa
vo plepėjimais trukdo žemės 
reformos įstatymo išleidimą 
tai jau negerai. Reikėtų po
nams .socialistams atminti, 
kad to įstatymo laukia tuks-
tančiai Lietuvos darbininkų ir 
kad kiekvienos dienos užtęsi
mas tam įstatymui išleisti, 
skaudžiai paliečia tūkstan
čius darbininkų šeimynų. Jei 
jau ponai socialistai neprisi
deda prie to įstatymo sustaty
mo ir nenori paskubinti jo iš
leidimą, tad kam trukdyti? 
Kam tie -begaliniai tauškalai! 
Juk ateis dienos i r tuos nie
kus galėsite plepėti užsilipę 
ant bačkų. Bet daryti visas tas 
komedijas Seime ir tuo truk
dyti įstatymo išleidimą yra 
negalimas dalykas... Kadangi 
prie svarstymo yra daug be
reikalingų ginčų, tai kol kas 
sunku pasakyti, kuomet tas į-
statymas galutinai bus Seimo 
priimtas. Bet manom, kad ne 
vėliau vasario mėnesio. 

L. D-kas. 

butų nustoję buvę kr. demokratais ir tu
rėję tapti socialistais liaudininkais. Aiš
ku, tokie neriboti soc. liaudininkų norai 
•negalėjo būti ,kr. dem. priimti, kur jie lie
tė partijos pagrindus, bet ir čia kr- dem. 
atsižiūrėdami į sunkias valstybei valandas 
ir turėdami omeny tik valstybės gerovę 
rado galimu daryti tam tikrų nusileidimų. 
Toįįų būdu atsakomybė už visas spc. 
liaud- pusės daromų žingsnių išardyti ben
drą darbą pasekmes turi kristi ne -kr. 
demokratam, bet soc. liaud. dem. ir vals-
tįečių sąjungai1. > 

^Eidami prie atskirų priekaištų padary
mų kr. dem. soc. liaud. deklaracijoj turime 
pastebėti, kad'jie yra ar nepamatuoti, ar 
visai neteisingi..Pradėsim nuo šėmės re
formos. % 

1. Nepamatuotas ir neteisingas yra s. 1. 
d. priekaištas, del atlyginimo davimo dva
rininkam ųž nusavinamąjį turtą. Tiesą, 
mes kr. dem. pripažindami nuosavybę — 
pripažįstam ir atlyginimą už tos nuosavy
bės ėmimą. Bet praktikoje mūsų įduoda
mas atlyginimas nieku nesiskiria nuo e« 
1. d. atsisakymo atlyginti ulž imama nuo
savybę, nes liaudininkai pripažįsta reika
lą atlyginti dvarininkų padarytas ipotekos 
skolas, kr. dem. gi skiriamo atlyginimo 

įįnai.tąd s, 1. d. dvarininkam daugiau ski
ria atlyginimo, negu kr. demokratai. 

2. Bažnyčioms ir vienuolynams kr. dem. 
ne paveda po 80 ha žemės, bet taiko ben
drą tuo reikalu taisyklę, būtent, iš bažny
čių ar vienuolynų, kurie 4uri daugiau per 
80 ha žemės tas perteklius bus nusavina
mas. Tokių gi bažnyčių ar vienuolynų, tu
rinčių daugiau per 80 ha. žemės Lietuvoje 
yra vos keli atsitikimai. iReiškia į žemės 
fondo sudarymą *tas kr. -dem. nusistaty
mas neigiamai neatsilieps. S. 1. dem. čia 
rupi ne tiek žemės fondas, kiek pats prin
cipas silpninti Katalikų Bažnyčią ir pa
statyti ją į persekiojimų ir nepageidau
jamųjų elementų skaičių. 

Nes tuo metu, kąi s. I. d. skiria žemės 
reikalingus plotus prekybos ir pramonės 
įstaigoms, mokykloms, savivaldybėms ir 
t. t. bažnyčioms leidžia turėti tik po 3 ha. 
žemės, reiškia, -tįek, kiek jrei^alinga para
pijos reikalingiems rtrobėsįams tinkamai 
įtaisyti. Mes, kaip katalikai ir demokra
tai, laikydamies lygybės ir teisybės pama
tų, negalim sutikti su s. 1. d. ir .statyti 
bažnyčią į ypatingą jai .pragaištinga pa
dėtį. 
Prisilaikymas kanonų katalikams yra vi

sur privalomas. Žemės rąfonnai vesti tas 
prisilaikymas kli<ufeįų nesudarys. £Fas tad 
soc. 1. d. priekaištas Uaremstas yra tuo, kad 

neužtenka toms .skoloms atlyginti. Fak-| jie Bažnyčios ir jos nnokslo nemėgia, o ne 
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DR. G. M. GLASER 
fAiiimiiimiuiuiiiimiuiirnuumimiiiy. s 

•IR. A. i. mumą 
\ GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4442 South Western Avenue 
Telefonas Lafayette 4146 

Valandos: 9-11 rytais, 1-2 poj j 
S p i e t ų ir 7-8 vakarais . N e d ė l d i e - S 
S n l o l a t i l r tn l nn n i ^ t l l S Iki & V a l . S •Italą tiktai po pietų 2 Iki 5 v a l . g 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimrniiiiiiiiHMiS 

Prakt ikuoja 30 meta i 
Ofisas 3140 So. Morgan St., 

g K e r t ė S2-ud St., Chlcago, R1.J 
SPECIJALISTAS 

^Moteriškų, Vyriškų Ir chroniškų: 
Ilgų. g 

Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto; 

JOff iee TeL Blvd. 7820 jo 
• Praneš imas 

I D . . M . T . STRIKOTIS-
Lietuvis 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
Perkėlė savo ofisą i 

Q 4601 SOUTH A S H L A N D A V E . 
•SVAL.: 10:80 Iki 12; 3:30 iki 6 Ir; 

^ 6 : 8 0 Iki 8:30 Ned. 10:80 iki 12. g 
N a m . : 2914 W. 43 St. £ 

Tel. Lafayette 263 

^iki 3 po pietų, nuo 5 iki 7 vak. 
^Nedė l iomis nuo 10 iki 2 po pietų. 

Telefonas Yards 687 

• ' . 

TeL Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

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

[Valandos: nuo 9 ryto iki 9 
[Šeredomls nuo 4 

DR. P. ŠIMAITIS 
N A P R A P A T H 

tGydau B e Vaistu Ir B e Operac i jos^ 
10737 S. Michlgan ave . £ 
N u o 8 iki 12 vai. ryte. ig 

1418 W. 46 Str. Chlcago/g 
( P r i e Wcstern Avenue ) 

N u o 2 iki 7 vakare. 1 

DR. S. NAIKELIS 
I i lETUVIS 

GYDYTOJAS ir CHIRCRGAS 
Ofisas ir vyven imo vieta: 
8252 South Halsted Street 

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

Nedėl iomis nuo 10—2 
Telefonas Yards 2544 

DR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave, 
Tel . Yards 004 

OFISO V A U : 
8 iki 10 v. ryto. 1 iki S ir 7 iki 
9 v. 
Tel. Naktimi« ir nedėlloj po pietų 

OakJand 1294 

Telefonas Von Buren 204 ^ * 
Res . 1130 Independenee Blvd. 

D R . M . B 0 T H , 
R u s a s Gydytojas ir Chirurgas 
SpeeijaUstas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų clirouiškų hgų. 
VALANDOS: 10—11 ryto 2—3 po 

pietų, 7—8 vak. Nedėl iomis 10—12 d. 

Ofisas 3354 So. Halsted Str., Cliieago 
Telefonas Drover 0003 . 

'Š &&&&®'&-&'®,'&®&'&&&&/&&&%'&'Q'&%&% 

\ DR. CHARLES SEGAL S 
f P e r k ė l ė savo oflsa po n u m e r i u i 
1 4 7 2 0 SO. ASHLAND A V E N U E | 

I SPECIJALISTAS J 
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 

TVaL: ryte nuo 10—12: nuo 2 — 5 g 
o pietų; nuo 7—8:39 vakare, g 
fedėMomis: 10 iki 1. 

Telefonas Dreael 2 8 8 0 « 
• • • • • • • • • • • • • • « 

DR. M. STAPUU0NIS 
NAPRArATH 

Į GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
8347 Emera id Avenue 

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

731 W. 18-th Gatvė 
N u o t 1*1 8 vateare. 

ĮDr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOI8 
Telefoną* Yards 5032 

Valandos: — 8 iki 11 i i ryto: 
S po pietų iki 8 vak. n e d ė l i o 
mis nuo I Iki S vai. vakare 

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

ZeL Ganai 2118 
Valandos: 19 ryto iki 8 vakare. 

Gyvenimas: — 2811 W. 6Srd Str. 

Tel. Prospect 8406. 
M • » Ml — » T TsT m P I T mT " ^ r ^ ' i — ^ mm mm m*^ 

DR. P. Z. ZAUTORIS 
Tel. Ganai 257, Vak. Canal 2118 

Lietuvis Gydytojai Ir 
Chirurgas 

1821 South Halsted Street 
Valandos: 10 Iki 12 ryte; 1 iki4 

po p ie tų; • iki 9 vakare 

DR. R. G. GUPLER 
C H I R U R G A S V 

B a m p . Oakley Ave . ir 24 Gatvės 
Ofiso Valandos: N u o 2 iki 5 po 

pietų kasdien. Panedėl i j ir Ketver
ge vakarais. 

Ofiso TeL: Canal 1713—241 
Res . TeL: Midway 5512 

LIETUVOS "NEPRIKLAUSO 
MYBE PAMINĖJO. — 

IŠKILMĖS. 

Y, W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty j : 

29 South La Baile 
Kambnris 324 

Telefonas Central 6399 

J Vakaraia, 612 W. 88rd l t 
Telefonas: Yards 4681 

ANTANAS A. 0LIS 
(OLSZE1VSKI, J R . ) 

A D V O K A T A S 
Veda bilas visuose te i smuose 

Miesto Ofisas: 
S. Dearborn S t , Room 1040 

Telefonas: Central 1774 

•i> Vakarais: 3251 S. Halsted St. 
Telefonas: Boulevard 553. 

Į J. P. VVAITCHES 
Lawyer 

LIETI VIS ADVOKATAS 
Dlen.: R. 511-127 N. Dearborn S t 

Tel. Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabash Ave . 

, Roseland Tel . Pu l lman 6377 

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 . 

10 South La SaUe Street 
R o o m 1303 

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų-
• N a m ų T e L Hyde Park 8395 

j£~m~m~m*mm 

Telefonas Ganai 5395 

JOHN 6. MEZLAISKISI 
i 

Generalis Kontraktorioj, staty
tojas ir senQ namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Chicago 

Arti 23 čio Place. i —i 

«fi^juAaaajMAa£A*aafiaaAt*a 
Tel. Boulevard 2160 to 

DR. A. J. KARAUUS i 
H E T U V D 3 GYDYTOJAS 

3303 S. Morgan Str. 
S CHICAGO, ILL 

Dr. L L M A K A R A S 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 10800 8 . Miehlgan Ave . 
VaL 10—12 ryte: 2—4 po pietų, 

6:80—8:29 vai. vakare. 
Residenulja: 10688 Perry Ave. 

Tel. P u l l m a n 842 Ir Pull. 849 
' • • « » « « • • m m m m m «• • • Į Į 

f Telefonas Boulevard 4139 

* ^ ^ ^ ^ A. Masalskis: j 
Graborius ; \ 

Patarnauju lai^Į \ 
dotuvėse, ves-< >< 
tuvese, krikš-! \\ 
tynose ir kituo-] \ 
se re ika luose^ 
Kainos prieina 
mos. 

Philadelphia, Pa. — Vas. 16! 
d. paminėjimui Lti'etnvos Ne-| 
priklausomybės keturių metų 
sukalvtuvių, lietuvių kat. baž
nyčioje -8 vai. rytą .buyo šv.. 
MiSioa už žuvusius Lietuvos 
kareivius kovojusius už savo 
tėvynę. <3erb. kun. kleb. J. J. 
Kaulakis pasakė šiai šventei 
pritaikinta pamokslą. 

Vakare, 8 vai. buvo» iškil
minga programa tai dienai pri
taikinta. Gerb. kleb. Kaulakis 
pasakė trumpą prakalbėlę pa
aiškindamas tos šventės reikš
mę. 

Atsilankė miesto majoras. 

Paskui atsilankė miesto ma
joras P. Moore. Jam įžengus į 
svetaine publika jjį pasisveiki
no atsistojimu ir delnų [ploji
mu. 

Choras, vedamas vargoni
ninko P. Vyčiaus, užgiedojo 
Amerikos ir Lietuvos himnus 
Po liinmų»gerb. majoras užėjo 
ant estrados ir užėmė jam pa
rinktą vietą. 

Vakaro vedėjas p. A. Uz-
meckas, atidarpTvakarą. trum
poj kalboj paaiškino vakaro 
programą ir perstatė p-lę K. 
Augaieiutę, kuri eilėmis pas
veikino miesto majorą ir į-
teikė jam labai gražų rožių 

Užbaigai programos užgie-; gadvjiės, vienok tikslas ir,4įva-, 
$ojo tautęs himną. \ si a likdavo ta pati. Taipgi pa-* 

Svetainė tymo gražiai iš- įlinkėjo išvažiuojančiam neat-
puošta liet. tautiškonus įr a-
merikomskoniiš vėliavomis. 
'Estradą iparengė žajUomis pal-i 
momis ir vėliavėlėmis, kas rei-' 
škia tikrą Lietuvos atgijimą. 

Už tų gralžių iškilmių su
rengimą reikia padėkoti komi
sijai. Jon įėjo kun. kleb. J. J. 
Kaulakis, kun. J. į. čepukai-
tis, A. Užemeekas, J. PraWc-
kunas ir K. Dryža. 
Paminėjant šią brangią šven

tę, keturių metų Lietuvos Ne
priklausomybės, laisvės sukak
tuvių, kiekvieno tikro Lietu
vos sūnaus ir dukters širdis 
buvo džiaugsmu apimta ir tik 
hieldė Aukščiausiojo, kad ta 
laisvė ir tyra krikščionybė 
Lietuvoj, toj brangioj tėvynėj, 
amžinai bujotų. 

Menka dulkelė. 

KONCERTAS. 

. 

navo, kad buvo priverstas iš-
bukietą sutaisytą su Lietuvos Uiti ir kitą dainą, "Vai var-

ge, varge" padainuoti. 
Vieni vyrai gerai sudainavo 

tris gražias daineles.. 
iP-ia S. Laųraitienė, soprano, 

padainavo solo kokią ten ele
giją lietuvių kalbou išverstą. 

Jhietas, p-ia S. Laųraitienė 
ir p. K. Andrejunas padaina
vo "Valia, valuže." Gana ge
rai atliko. 

Visas choras gražiai padai
navo keturias daineles. 
} <5v. G r i g a l i a u s c l i o r a s , v e - j 

damas p. B. Lauraičio yra 
&erai išlavintas. Galima jį 
priskaityti prie geriausių; 
Jis šiame miestely paliko ne
išdildomą įspūdį. 

Teta buvęs. 

t i 
$3307 Auburn Ave. Chicago.1 

spalvomis. 
Paskui kalbėjo adv. Oregn. 

Jis yra anglas, bet labai prie
lankus lietuviams ir jiems 
daug gero padaręs. Po savo 
kalbos perstatė gerb. miesto 
majorą P. Moore kalbėti. Šis 
savo kalboje parodė*lietuviams 
daug prielankumo. Pabaigoj 
liet. išreiškė savo širdingus 
linkėjimus ir dėkuodamas už 
gėles sakė: Aš šias gėles lai-
J c y s i u tfctr»ij-q.eiai', n e s ž i n a u , k o < i 

tose gėlėse randasi lietuvių 
SLTdlS. 

Po juo kalbėjo p. J. Poška, 
nesenai sugrįžęs iš Lietuvos. 
Apsakė savo įspūdžius gau
tus Lietuvoj. P-lės M. Micku-
haitė ir T. Dambrauskaitė pa
dainavo jausmingas daineles. 

Į 

"Kaip mes gynėme". 

Paskiau kalbėjo gerb. sve-' 
čias kun. P. Kaseiukas. Jo 
maloni kalba padarė didelį įs
pūdį į klausytojus, ne vienam 
gaili ašara suvilgė veidą. Jis 
aiškiai nupiešė Lietuvos pra
eitį, dabartinę padėtį, praei
ties ir dabartinius didvyrius. 
Jo kalba vaizdi, rodos ir regi 
Kęstutį, Vytautą, Algirdą, gir
di jų padrąsinantį balsą: Kel
kitės, sunųs Lietuvos, imkite 
kardus, vykite priešus iš Lie
tuvos, ginkite savo tėvynę 
kaip mes ją gynėme. 

Gerb. kun. kleb. J. Kaulakis 
perskaitė laišką— atsišaukimą 
Lietuvos Vilniaus našlaičių, 
kurie yra lenkų žiauriai per
sekiojami. Jų pašolpai aukų 

a 

i S. D. LACHAWICZ 
UOETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopl-
S ^ a u s l a . Reikale meldžiu atslšau 
Skt i . o mano darbu busite nžga 
gnėdintt . 
S2&14 W. asrd PL Gbieago, 
S Telefonas Canal 2 l t t 
iiiiiiiuiiiiiiuuuiuiiuiiiiuuiuiiiiiiiujiui 

ža suma, bet atsižvelgiant į 
tai, kad žmonės jau suvarginti 
su aukomis ir dargi bedarbė 
siaučia, tai gan̂ a gražus atjau
timas parodytas. Našlaičiai 
bus dėkingi tiems geraair-i 
džiams žmonėms, 

Mėbose Park, HL — Dr-stė 
Ėv. Jono Krikštytojo savo pas
tangomis surengė koncertą 
vas. 18 d. Ig. Vaičiulio svet. 

Koncertą gana gerai išpil
dė Šv. Grigaliaus choras iš 
dcero, 111. . , , 

'^ito* iimlit sveteliai"' ir 
"Kur tas šaltinėlis" solo pa
dainavo p. K. Andrejunas ba
ritonas. Jis taip puikiai dai-

IŠLEISTUVES. 

. Waterbury, Conn. — Vieno 
veiklaus "Aido" nario ir ge-| 
ro tėvynainio B. Jurevičiaus 
išleistuvėms Lietuvon, "Aido'j 
tlraugija surengė puotą 13 
vasario, 48 Green gatvės sve
tainėje. 

Puota \l|uvo smagi, gyva, 
padori ir lietuviška. J. V. Ko
vas įr K. •Gluo^enis pagro
jo ant piano. Šoko lietuviškus 
bei angliškus šokius. įTaipat 
ir žaidė įvairius žaidimus-

Prie puotos skobnio esant, 
"Aido" pirmininkas, J. Bąr-
kus perstatė J. V. Kovą, kai
po senai priklausantį prie 
"Aido" prabilti. Jis tirumpąi, 
įyškiai apipasakojo '' Aido'7 

draugijos kurimos, jos pija-

si skirti nuo idėjos. Po to kal
bėjo Jenušaitienė, kuri daly
vavo "Aido" įsteigime, V. Je-; 

nušaitis senai priklausąs prie 
"Aido", A. Lazdaųskas, reži-
sorius "Aido" draugijos; A-
Jurevičius, svečias, ir K. Raz-
mantas, gabus vaidintojas, y-
pač komedijose, kuris ypatin
gai kreipė puotininkų dėmesį 
į lietuvystę ir Lietuvą. Linkėjo 
visiems susitikti Lietuvoj, del 
kurios darbuojasi. 

Ant galo pakviestas B. Ju
revičius prabilti į "Aidą". 
Jis sakė, jam gaila esą apleis
ti "Aido". J i s Lietuvoj pali
kęs motiną, tėvą, 'brolį ir sese
rį, o dabar sugrįžęs berasip 
tik vienui vieną seserį. 

Po jo kalbos sugiedota Lie
tuvos himnas. Nueita pažaisti; 
pažaidus išsiskirstė. 

Tprvmtruo. 

C J H C A 6 0 J E . 

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 
ATYDAI! 

Pas A- ŠIURĮ Groceanėje, 
928 West 33-rd Street 

Galinia gauti Dienraštį' 
' < DRAUGE? , • nusipirkti kas
dieną. 

Dienraštį "DRAUGĄ" galima 
gauti paa 

P. B A M U T Į 
jo krautuvėje su pašto 

skyr ium 
•901 W. 3anl Str., <ftioago 

Dienraštį "DRAUGĄ" gali
ma gauti ofise: 

LITH. SALES CORP., 
3313 So. Halsted Str. 

EKTRA. 
AMERIKOS LIETUVI? 
POLITIKAS KLIUBAS 

Rengia 
Pirmą mdžinižką balių suba-
toj, Vasario — Feb. 25 d. 7 

-vai. vak. Madisou Hali, 1401 
Madison St. Gary, Ind. 

Gerbiamieji: — Malonėkite 
visi atsilankyti į šį balių, nes 
bus puikiausia orkestrą iš 
Chicagos. T*upgi bus svečių iš 
Washington, D. C. Galima bus 
susipažinti su .aukštomis ypa-
tomis. Kviečia Komitetas. 
SHEE3S3ES 

Šiandie ?km tursas 
Siunčiant Lietuvon per mus: 
50 centų ui 100 Auksinu 

200 Auks. už vieną DtolerJ 
Pigesnis kursas siunčiant 

didesnes sumas. 
Pr is tatymas Užtikrintas 

ITrumpame laike. 

Central Manufacturiog 
District Bank 

l 

State Bank—Clearing House 
Bank. 

1112 West 364h Street 
Turtas $6,000,000.00 

_ — 
c 

DŽIAŲGJASI PARBUOTO 
JUMI. 

't'.-ft 

i 

IS North Si dės 

Labdaringos Sfe-rgos 6 kucįpa 
susilaukė energingą veiltėją 
A. Rugienį. Jis yra uolus dar
buotojas įvairiose šios koloni
jos organizacijose, pasižymė
jo savo darbuote tautos ir 
Bažnyčios labui. 

Trumpu laiku Labd. Sąj, 
surinko $38.30. Pradžioj 1922 
m. prisidėjo prie Labdarių 
darbuotės. Atstovauja Šv. Ce
cilijos Draugiją. Į vieną mė
nesį jttie Labd. Sąj. prirašė 
į dvidešimts naujų narių ir 
pasurrpino senųjų narystės 
atnaujinimu. Jis pridavė duo
kles po $15.00 nuo dviejų 
draugijų: Šv. Mykolo ir Šv. 

Linkime šiam veikėjui nau
joj dirvoj kuogeriausio pasi
sekimo. 

A. Nausėda, 

T O P E N T I N A S 
PANAIKINA ŠALTĮ 

Panaikink tą šalti tuo jaus! Ne
lauk ūgai — neduok jam progos 
msisest tam kosuliui kuris kamki-
na tave. Terpentinas greitai tą 
šalti panaikins. ,, Z1

 : 
Naujas Turpo .jįšrodįmas yra su

taisytas *u visais Turpentine*g&-
damMais Ąktistak, kurie:twojau6 pa-' 
lengvins pasitrinus skaudama vie
ta. 

Turpo (greitai gustabdo skaudė
jimo gerklėj, rumatizrau bronchi-
tis ir neuralgijos. Palengvina ko
jų skaudėjimą, pleurisy, lumbago, 
ir išsisukimus. Nedegina ir nepu-, 
slėja. 

Nelauk ilgai su krupių — Veik 
tuojaus! Nusipirk Turpo šiandien 
nuo savo aptekoriaus. Nebūk be 
Turpentine Ointment savo na
muose. 

Turpo turi savyje Menthol ir 
Camphor, — kainą 30c. ir 60c. dė
žutė. The Glessner Company 

Vindlay, OJvio. 

LIETUV<&TE NAMAI ANT 
PARDAVIMO. 

Šiaulių apskr. Papi lės mieste , Sto
ties gatve, gražiausioje vietoje. 

Namai gerai del biznio ir del gy
venimo, del gimnazijos, jva.irlų san
delių, del niokel show, arba teatro. 

Miera 40x36 pėdų, ant dvfcejų f lo
rų. 

Antras namas ant to paties ple-
claus, 40x23 pėdų su. kūtėmis ir 
daržine, 

i Plec iaus p latumas 65 pėdos , i l-

Ree. TeL Cicero 8G66 
Ofiso TeL a c e r o 49} 

Ofi, J. SHINfiLMAN 
1825 So. 40 Oourt 

N . E . Cor. 49 Court ir IS Sti 
į ant viršaus vaistyničlos. 

į įTelefonas Yards 1188 

^^^^^^STANLEY P.= 
MAŽEIKA 

GRv^BORTTJS I R 
Balsamuotojas 

Turlų a u t o m o - ; ; 
bllius visokiems! i 

k a l a m a Kaina; ; 
prieinamos. 

3319 Auburn • 
Į i 

Ave. Chlcago." S 

FABI0MU i: MICICIEVICZ, • 
riausiii siuu i.nas pinigų, 

tea pašportai ir > ' 
N O T A R U I Š A S 

f»«^,» I š s t a t ė , i u>k«M.»s. 
l i iH i i nna i i r i.t. 

ou . oDa S» , a . i i S. Haii»> 
iii 

^ci^.ij. • v iti ' Iras 
• - . , i . . • I 

: no i .^tu. 

j gumas 615 pėdu. e ina lyg pat upės 
L a b d . S a j . 6 k D . i t i n U . t V e n t o s didelis sodnas įvairių vaisių 

»medžių ir uogų. 
Kaip v i skas bus gatava pavasarį, 

tai parduosiu už $5,000 dolerių, o 
kol ne gatava tai parduosiu už $4.000 
dolerių. Amerikoje tokie n a m a i , kaip 
bus gatavi, tai kaštuotų $2-0,000 do
lerių. 

Kas norite daugiau apie tai žinoti, 
atsišaukite pas 

OITA SUfilEsIĖ. 
1807 S. 49 Ct. Cicero, DL 

DŽIAUGIASI NEPAKLAU
SĘS. 

džia. Priminė jos pasiskirtus 
surinko $70.00. Nors tai ma-1 lietuviškos dailės ir krikščio

niškos dvasios, kultūros sieki
mus, tikslą i r i»r»eiškė pasiten
kinimą, kad minima draugija 
nėra pametusi savo tikslo gy
vuodama per penkiolika metų 
tarp visokeriopų ajtokybių, 

I kame mainės nariai, keitėsi 

iKarta susėjau savo draugą 
ant Bridgeporto šv. Jurgio 
svet. per bazarą. Pradėjom 
kalbėti <apie "spešilus". Jo 
moteris ir kitos sakė, "dė-
kim, tik dėkim aut "spešilų", 
mano draugas ir aš jas suba-
rėm, pasmerkėm "spešilus", 
bet jos vistiek nepasidavė. 

Dabar suėjęs draugo klau
siau. — Ną, ką, ar daug įki
šai ant "spešilų"? — Tai bro
liuk, jei bučiau klausęs savo 
moteries, tai bučiau visus savo 
.pinigus pražudęs. Mano mote
ris prisispyrus viliojo, dėk ir 
dėk. {dėjau du šimtu. Dabar 
pražuvo. Tai.laimė, kad dar 
tiek. Džiaugiuos, kad jos pil-
.nai nepaklausiau. 

K. 

P A R S I D U O D A B U Č E R N E I R GRO 
C E R N E , mažai kningučių v isas biz
nis beveik "cash". Kas nemokės i te 
bučernes biznio i šmokinsime, par
duosiu pigiai. Priežastį pardavimo 
patirsite ant vietos. 

8600 So. Lnion Ave. 

j & £ £ A t * i 

DR, A, E, MILLER 
GYDYTOJAS ir CHERTJHGAS 

Ofisas 4654 So. Ashland Ave. 
Vai. 2—A po pietų 7—9 vakare 
R e s . .Ofisas i a i 6 W. 47- th Str. 
Vai. 11 Jki 1 po piet. Nęd. .12—2 

Ofisas Tel. Blvd. 2064 
(Res. Tel. Sutarimai ir NattJalal 

Šaukimai Lafayette 110« 
rrrtw&**r6W 

t)r .« . VAfTUSH.O.D. 
u s r u n s AXSŲ S P B C I A U S T A S 

Paleng-vlna v\mų akiq tempims k** yra 
priežast imi skaudė
j i m o galvoa, •vaiam-
lio. aptemlzųo, n©r-
voturaą, 6Rau<3aji<?iu» 

Ir užBldegUBlue karščiu akių kreivos akys, 
katerakto, nemiegio; netikras akla lsdedam, 
D a r e m a e g z a m i n a s lektra parodant i s m a -
žlausiaa klaidas. Akiniai pritaikomi toisln-
ral, tOH ir eiti matantlema pagrelbsta. Ser
gėkite savo regėjimo ir valkua einančius 
mokyklon. Val&ndoa: nuo 13 iki 8 vakare. 
Nedėliomis nuo 10 Iki 1 vaL po plotu. 
1553 W. 47 St. ir Ashland Av. 

Telefonas Drover 9660. 

E X T R A A|TT P A R D A V I M O 
Farmą, 80 akrų Minnesota valst i

joj gera žemė parduodu be pelno ar
ba mainysiu ant namo. Del plates
niu informacijų sąšykite laišką šiuo 
adresų: -

S. STANPCLdS 
2034 Ruble St. Gldcago, 111. 

3 ? 

TZZZT. 1 , . 

P A J I E S K A r 
SIMONO GALDIKO Tauragės Aps

kričio, iš .Naumiesčio. Jisai i švažia
vo jš Lietuvos bus a p i e 20 metų . 
P irma jis buvo Anglijoje, pasktti 
Racine, Wis . Meldžiu pranefiti apie 
jį; j is patsai arba kas kitas kuris jį 
.pažįsta arba žino. 

Su gi l ia nagarba , 
JUOZAPAS MOCKUS 

1801 So. 5 0 - t h Ct. Cicero, DL 

DIDJtLIS B A R G E N A S . 
Parsiduoda B*ičernė ir Grocernė 

už pusė ka inos tiktai S950.00. Lie
tuvių apgyvento j vietoj. Neturėdami 
visų pinigu, palauksime. Atsišaukite 
greitu laiku ant sekančio antrašo. 

4687 So. P a u l i n a St. 

ESTRA UKE 
Parsiduoda 200 akrų. Bus Išpar

davimas gyvulių, mašinų ir taipgi že
mės su budinkais. Jeigu .kas nori į-
gytl gera uki didžiausioj l ietuvių k o 
lonijoj lai nepraleidžia šios progos. 

Atsišaukite tuojaus 

P . J. MAŽI 

R. 1 B o x 15 Cnster, Micb. 
„ - 1 

PLATINKITE ^ERAUGĄ. 

V A L E N T I N E DRESMAKUT 
COLLEGES 

S407 W. Madison, 1860 N. Wells, 
99406 8. Halsted Streets * 

187 Mokyklos Suv. Valstijoje, f 
Moko Siuvimo, Patternų klr-

Įpimo, Designing bizniui ir na-
„^ma Vietos duodama dykai J j 

^Diplomai. Mokslas lengvais at-J \ 
(mokėjimais. Kleeos dienomis Įr 
>vakaraia Reikalaukit knygelės. 
jTeL Seeley 1648 

S Ą R A PATEK, pirm. 

m ' I • • — • * — 

» . » » » J » » , < • » » » » m»»mm » » » » » » » » » f 
TeL Lafayette 4228 

P I U M B I N G 
Kaipo lletuvys, l ie tuviams visa
dos patarnauju kogeriausia. 

M. YUSKA 
8228 W. 88-th Street 

_ ^ 

REIKALINGOS PRITYRĘ 
MERGINIS del išrinkimo vilno
nių atsišaukite 

B. COHEN & SONS 
1100 West 22-nd Str. 

Pamatykite Mr. Williams 

ANT PARDAVIMO. 
Tūrių 3 farmas, dvi iš j ų parduo

siu nes .negalių visų apdirbti. C 
site pasirinkti kuria norėsite, par
duosiu piigai, be jokio agento. 

W. CZAPLLNSKI 
Neodah, Wisc. 

K A M R E I K I A 
Apsiėmų ,pavaduoti vaikus dieno- \ 

mis, jei kam reikia kreipkitės šiuO^ 
adrese: 

K I E L P K A S 
2824 OHT. 22 PI. Chicago. 
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CHICAGOJEj 
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CHICAGOS POLITIKIERIŲ 
D A R B A I . 

Miestas skandinamas j skolas. 

VISKAS APTILO. 

Chieagos valdyba pirmiau 
nei Hutas šokinėjo prieš gat-
vekarių kompaniją už pigesnį 
važinėjimą gatvekariais. 

Šiandie viskas aptilo. Žmo
nės moka 8 centus vietoje 5c. 
Kompanija pelnijasi. Supra
ntama, ir juokiasi iš pačių 
žmonių, kurte pakenčia tokią 

Chicagoje pavogta 13 auto
mobilių paroje vas. 21-22 d. 

DARBUOTOJĄ PATIKO NE 
LAIMĖ. 

Chicagos gyventojai gali pa
sididžiuoti, kad turi tokią val
dybą kuri sugeba ne vien di
delius mokesčius imti nuo žmo 
nių, bet dar pačiam miestui 
didinti skolas. 

Be nutarto 128 milionų do- j nevykusią miesto valdybą, 
lerių su viršumi šiems metams 
biudžeto, valdvbai dar bus rei-
kalinga gauti keliolika milionų 
dolerių viršaus, kad surišti ga
lus su galais. 

Chicagos Valdyba ne vien | 
rūpinasi šiandieniniais miesto ! 

gyventojais, kad šie mokėtų 
aukštas mokestis. Ji dar dar-
buojasi4 kad skolos spaustų ir 
busimas gentkartes. v 

Politikierių visa mašina 
kaip kokioj tvirtovėj Miesto 
Rūmuose įsitaisė ir mano, kad 
jie tenai visuomet pasiliks. 
Niekas jų iš ten negalės paša
linti. Savo apsidraudimui jie 
jskolino miestą. 

1915 metais Chicago turėjo 
viešųjų skolų apie 30 milionų 
dolerių. Šiandie tos skolos 
padaugintos jau suvirs 81 mu 
li«io dolerių. 

K u o m e t vis nau j i mi l iona i 
skolinta, visuomet sakyta, kad **&*>* Parkas. — Pirm 
t a s re ika l inga p a t i e s m ie s to v iener ių metų mūsų kolonijos 
pagerinimui, papuošimui. Te- L \ L ' P a s ] ^ kmnitetas^ laibai 
čiau dauguma paskolintų mi
lionų išmokėta Riebiomis al
gomis tiems, kurie nieko arba 
labai mažai dirba miesto nau
dai. 

Šiandie visas miestas neri
mauja del pakilusių mokesčių 
už nejudomas savastis. Visi 
šaukia rodydami pirštais į 
miesto valdybą. Bet ši tuos 
šauksmus ignoruoja. X tą ig
noravimą piliečiai atsakys bal
savimų vietose ateinančiais 
rinkimais. 

Šiandieniniams politikie
riams ateis teismo diena. 

KAIP NEPRIKLAUSOMY
BĖS DIENĄ PAMI

NĖJO. 

North Side. — Vas. 21 d. ry
tą, plačiai žinomas Labdarin
gos Są-gos darbuotojas, Ant. 
Nausėda, nuėjo į rūsį praka-
poti keletą pagalių del kuro. 
Kertant pagalį skeveldra lėkė 
į sieną, o nuo sienos puldama 
pataikė jam į akį. Pavojingai 
sužeidė. Pašaukė gydytoją. 
Tas nuvežė jį pas akių speci
alistą. Sakė, kad reikalinga 
jam operacija. 

Northsidietis. 

SKAUDI PAMOKA. — L. L. 
P. BONAI IR SPE-

ŠELAI. 

CHURCH PRIPAŽINTAS 
SVEIKU. 

Teismo pasmerktą žmogžu
dį Church prisiekusieji teisė
jai atrado turintį sveiką pro
tą, tik persigandusį kar*uviii. 

Žmogžudis visai nubadėjęs. 
Pats negali nei pasiversti. Va
ru maitinamas. Kovo 3 d., tur
būt, bus nugalabintas. 

GELEŽINKELIEČIAI ATSI
SAKO STREIKUOTI. 

Anglekasių atstovų su gele
žinkeliečių atstovais derybos 
Chicagoje nedavė geistinų pa
sekmių anglekasiams. Geležin
keliečiai atsisakė prisidėti 
prie anglekasių rengiamo strei 
ko. 

Del to anglekasiai vieni 
streikuos. 

BISCHOFFO 
KREDITORIŲ 

SUSIRINKIMAS 
Pėtny&oje, Vasario 24, 1922, 
Visų Šventų Parapijos Svet., 

10806 So. Wabash Ave. 
Pradžia 7:30 vai vakare. 

Visi kreditoriai kviečiami 
atsilankyti ir atsinešti kvitas 
(receipts). (Apgr.) 

agitavo už L. L. Paskolą. Su
rengė keliolika prakalbų bei 
š ia ip viešų sus i r ink imų, mass -
mitingų. Ir pardavė nemažai 
L. L. P. bonų. 

Tūliems bolsevikėlėms tas, 
žinoma, labai nepatiko. Taigi, 
jie viešai žodžiu ir lapeliais 
atkalbinėjo žmones nuo pirki
mo L. L. P. bonų ir tuo pačiu 
kartu tie patys bolševikėliai, 
kaip tai A. V. ir kiti landė po 
tamsesnes katalikų šeimynas 
ir rinko žmonių sunkiai už
dirbtus centus-.visokiems spe-
šelams, žadėdami didelius nuo
šimčius. Iš to jie darė gerą 
pelną ir Fordus sau pirko. 

Bet, kaip visados, su melu 
netoli tenuėjo. Pinigai su spe-
šelais prapuolė, bet L. L. P. 
bonai tebėra geri ir nuošim
čius neša ir suma užtikrinta, 
nežus. Apgavikai agentai bol 
ševikėliai išbėgiojo iš namų ir 
savo neišmokėtų Fordukų ne-
atsiima iš garadžių, kur jie 
juos laikė. Žmonės, kurie pa
klausė apgavikų ir nepirko L. 
L. P. bonų arba pirko tik už J 
$50.00 arba $100.00, o spešelų 
agentams sukišo po keletą tūk
stančių dolerių šiandiena jau 
pažįsta apgavikus ir žino, ka<? 
jie tik melą skelbė, sakydami, 
buk L. L. P. bonai nėra verti1 

nė cento ir kad nė jokia ban
ką už juos nuošimčių nemokės. 

Šiandien kaip tik atžagariai 
yra. Visos Chicagos bankos ir 
kitos įstaigos išmoka nuošim
čius už L. L. Pask. bonus bet 
už spešelus nė cento. Ot tau 
ir bolševikų spešelas, Gėda 
mums Brighton Parko lietu
viams, nes mes neišpirkome 
mums paskirtos kvotos $60,-
000.00 L. L. P. bonų, o del spe
šelų bolševikeliams sukišome 
keletą šimtų tūkstančių. 

Tegul ta bus mums paskuti
nė pamoka. Ateity žinokime 
ko klausyti. B. P. Balsas. 

Bridgeportas. — Lietuviams 
Nepriklausomybės diena, vas. 
16 d. sukaktuvės Lietuvos ne
priklausomybės pasiskelbinio 
yra paminėtinos, nepaprastai 
brangios. Apie tai nėra nei 
kalbos. 

Tą dieną, kuriems teko vaik
ščioti po Bridgeportą, galėjo 
gerai patėmyti lietuvių patrio
tizmą. Lietuviški laikraščiai 
kelios dienos prieš tai buvo 
paskelbę, kad 16 d. vas. lietu
viai ant savo namų iškabintų 
lietuviškas ir ^amerikoniškas 
vėliavas. Tečiau apsirikta, vi
same Bridgeporte patėmyta 
tik apie septynis biznierius 
ir keletą desėtkų kitų gyven
tojų su jpmis pasipuošusius. 

Eidamas Halsted g-ve, ties 
34-ta pamačiau ant krautuvės 
durų iškabintą didelę ameri
konišką vėliavą ir iš abiejų 
pusių po mažą lietuvišką. 
Man pasidarė nuostabu, kad 
tiktai viena krautuvė tematy
ti paminėjant Lietuvos Ne-; 
priklausomybės šventę, o kitų 
desėtkai krautuvių bei kitokių 
biznių nesimatyti papuoštų vė
liavomis. Sumaniau sau: eisiu 
paklausti, kas* per vienas tas 
pasipuošęs krautuvninkas. Už
klausus atsakė, kad Sydag va
rantis biznį. Užklausus: — O 
kam iškabinote vėliavas, at
sakė, kad pamini Lietuvos ne
priklausomybės Šventę. 

Parėjus namo ant pietų, ra
dau vaiką parėjusį iš S t Dn-
vid's airių mokyklos. Girdžiu, 
kad vaikas kalbasi ^u motina, 
j o g ne is m o k y k l o n po pie tų . 
Motina užklausė, kodėl? Vai
kas atsakė, kad seserys mok. 
paaiškinusios vaikams, kad 
šiandien yra lietuvių nepri
klausomybės pasiskelbimo die
na, todėl kurie esą lietuviai ir 
nori' kartu ją paminėti, gali 
nuo puvsės dienog eiti namo. 

Nudžiugau, kad svetimtau
čiai prijaučia lietuviams, bet 
kita — širdgėla, kad patys lie-
tuviai nemoka ar nenori bran
ginti savo brangiausios šve»-

Jtės, pažemina save svetimtau
čiu akyse. 

Mat, dar nevisi lietuviai, 
B ridgeport iečiai ant tiek 
pribrendo, kad galėtų brangin
ti savo tautinius reikalus. Gal 
ir kitos kolonijos panašiai pa
sielgė. Žvalgas. 
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PAVASARIUI ATEINANT, ruoškite* keliauti Lieetuvon, per 
maaų tarpininkystę turėsite spėriausią kelionę. 1921 m. mūsų Ban
kas išsiuntė suvirs 1,000 keleivių. Pasportu ižrupinta 3,000. Viii 
buvo dėkingi už draugiškumą i r gražią kelionę! 

AUKSINO KURSUI NUPUOLUS, naudokitės, siųskite pinigus 
Lietuvon. Ten jų reikia pavasario darbams, sėkloms, ūkio įran
kiams. Mes saugiausiai pristatome ir pilnai išmokame pinigus že
miausiu kursu. Per 1921 m. 12,000 žmonių per mūsų Banką per
siuntė Lietuvon arti 55 milionus Auksinų. MŪSŲ KURSAS YRA 
ŽEMIAUSIS. 

DEPOZITUS PRIIMAME IR P E R PAŠTĄ. Mokame 4.% 
priskaitomus kas mėnuo. 

RAŠYKITE: 

BALTIC STATES BANK 
BALTIC STATES BANK 
Kapitalas ir Surplusas $270,000,00 

294 Eighth Ave., 
(Telefonas 

New York, N. Y. 
W A T K I N S : 2142) 

Bankas atdaras: šiaip dienomis — nuo 9 vai. išryto iki 5 vai. 
vakare; subatomis nuo 9 vai. išryto iki 7 vai. vakare. 

metus. Kaip mes lietuviai įs
tengsime užlaikyti naslaitna-
mį turėdami jeigu tik apie 13j-
000 t metus? 

Taiposgi, viena iš tokių 
svetimtaučių prieglauda pa
taria lietuviams turėti nuola
tinį kolektorių, civilį žmogų, 
kuris galėtų prakalbas su
rengti netik bažnytinėse sve-

[tainėse, bet kur tik progų su
randa. 

Ištyrimui, prieglaudos su li-j 
gonine projekto, ir planų suda
rymui išrinko komisiją. 

Viešos rinkliavos darbas ei 
na pirmyn, su p-no Bagdžiuno 
pagelba. Direktorius. 

Didžiausia Lietuviška Krautuvė GhicagoJ 

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 

" D R A U G E " 

PRANEŠIMAS 
. 

CHICAGOS LIETUVIŲ CEN-
TRALINIŲ organizacijų Nepri
klausomybės dienai atstovų susi-

/ 

*&.tri'2? 

PIAtL QU88N KONCBUTINA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Mūsų krautuvė—viena ii didžiausiu Ghicagojt 
Parduodame ui žemiausią kainą, kur kitur taip negauti 

Mašinėlių laiftame drukuoti ii ofiso darbams yra naujau-
lios mados. Užlaikom visokiu* laikrodžius, žiedus, šlitibi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškai! rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tįk reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ii 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DR0VER 7309 

N ' 

Ii 
/ 

24 d. & m. 8 v. v. Sv. Jurgio pa-
rap. svet. Bridgeporte. Visų atsto
vų atsilankymas yra reikalingas. 
Spaudos ir Finansų komisijos pa
teiks raportus iš 16 d. vasario 
ir reikės pasvarstyti tolimesnį cen-
tralinio komiteto pasilaikymą. 

J. A. Mickeliusas, pirm. 

IŠ LABDARIŲ DARBUOTĖS 

Vas. 17 Aušros Vartų par. 
svet įvyko Labd. Są-gos Ceu-
tro direktorių susirinkimas. 

Nors susirinkimas buvo ne
skaitlingas, bet reikalus rini
tai svarstė. 

Daug kalbėjo apie nuolatinį 
kolektorių. BuVo įvairių suma-
nymų.Darbas suradimui nuola
tinio kolektoriaus pavestas ko
misijai. 

Raportąv iš svetimtaučių 
našlaitnamio — ligoninės sto^ 
vio datyrimo išdavė komisija. 
Iš raporto paaiškėjo, kad to
kios įstaigos kaip šv. Bernar
do prieglauda gražiausiai gy
vuoja. Ir datirta, kad pana
šios įstaigos, k t. krūvoje prie
glauda ir ligoninė, užsilaiko 
be jokių aukų ir jeigu kas su

keikia kokią auką tai ji suvar
tojama del įstaigos pagerini- \\ 
mo. Tik reikia atsiminti, kad 
našlaitnamio užlaikymas kai-, 
nuoja mažiausia 30,000 dol. į I 

rinkimas įvyks penktadieny, vas 
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UŽGAVĖNIŲ MUGE. 
Rengia Aušros Vartų Parapija į 

SUBATOJE ir NEDĖLIOJĘ 5 

Vasario 25 ir 26 dd. 1922 S 
AUŠROS VARTŲ PAR AP. SVET.. 2323 West 23 PI. 1 

Pradžia: Subatoje 5 v. vak., Nedėlioję 4 vai. vak. S 
ĮŽANGA DOVONAI • 

Užprašome visus parapijomis ir parapijones, kaip se- I ! 
nus ir jaunus atsilankyti į šį iškilmingą muge. ~j 

Visokių gerų daiktų turim užsilikusių iš pereitų metų. |«g 
Tai kviečiame parapijos vardu visus kuoskaitlin-v |$ž 

giausiai atsilankvti. Klebonas ir Komitetai. ĖI 
IBBBBBBBIIĖEBBCBBBEBBBBBBBBBBEfll 

GIMINĖS LIETUVOJE LAUKIA 
JUSįl VELYKINĖS DOVANOS. 

\ SLSELMUTE Jl'Os DABAR KOLEI 2EMA8 KIKSAS MARKIŲ 

PINIGUS Į LIETUVA IR KITUR 
GREIČIAI S I U IR PIGIAUSIAI PASIUNČIA 

UNIVERSAL STATE BANKAS 

¥lr*o"o^TlWoT*¥b'8Wro"b" 

Kapitalas $200,000.00 
Perviršis $75,600.00 

DIDŽIAUSIAS, TVIRČIAUSIAS IR PARANKIAUSIAS 
LIETUVIU VAUSTYJINIS BANKAS NETIK CHICAGOJE BET IR 

VISOJ AMERIKOJE 
XRA 

UNIVERSAL STATE BANKAS 
Taupykite pinigus šiame Banke ir bukite visados šio-Banko Kostu-

raeriais. 
šiame Banke visų Pinigai randasi saugioje vietoje, nes tą saugu

mą užtikrina Suv. Valst. Valdžia, kuri savo pinigus Ir-gi laiko 
šiame Banke. 

PINIGUS IftMOKAME ANT KIEKVIENO PAREIKALAVIMO' 
BANKO VALANDOS: Kasdiena nuo 9 iš ryto iki 4 vai. po piet 

ir vakarais: Utarninkais nuo 6 iki 8:30 vakare ir Subatomis visa 
diena iki 8:30 vakare. 

Universal State Bank 
NARYS CHICAGO CLEARING HOUSE 

3252 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO. ILL 

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ 
VALGYKLA 

Ant Town of Lake 

Gaminame įvairius valgius. Val
gykla atdara nuo ankstyvo ryto iki 
vėlumo nakties. 

Patarnavimas greitas ir teisin
gas. Viskas užlaikoma kuosvariausia. 
. Lietuviai paremkite savuosius biz-
nije. 

SAVININKAI: 

J. Grigas ir J. Judeikis 
1628 W. 47 St, Chicago 

Tel. Boulevard 2385. 

RALTIJOS-AMERIKOC 
U LINIJA 9Broadvay, N e v ^ r k . N Y U 

£3«iLIETU\&. 
PER rUM5UR(^AM 

A A R B A Ll^OJtL ^ 
VAŽIUOKIT VISI PARANKIU IR 

TIESIŲ KELIU 
Lietuviai važiuojant { Piliavą aplenkia 
Į Lenkų juostą (karidoriu) 

Visa Trečia Klega Padalinta Į Kambarius 
Ant 2-jų, 4-rių, 6-šių ir 8-nių Lovų 

ESTONIA Kovo 8 
LITLANIA Kovo 22 

Trečios Klasos Kainos Į: 
HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVA $106.50 

• LIEPOJU $110.00. 
Dėlei laivakor. Ir žinių kreipk, prie savo agen. 
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1000 Vokiškų Markiu už $5.50 
500 Caro Rusijos Hublių už $1.00 

SIUSKITE MONEY ORDER ARBA BANKOS DRAFTA IR MES 
PRISIUSIME JUMS KOKIOS TIK fiALIES (PINIGUS PRAŠYSITE 

PER PASTA KAIP TIK GAIT8TME ČEKE NUO JUSU 
INFORMACIJOS DYKAI ADRESUOKITE: 

PINIGAI | LIETUVA 1000 Auksinų už $5.60 
Mūsų Taupymo Skyrius Moka 6% Su Apsaugojimu 
R E A L E S T A T E F I N A N G E CO. 

10803 EDBROOKE AVE., CHICAGO, ILL. 

SAVIEJI REMKITE SAVAS Į S T k I G T Š T 
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Turi 

Tl 
LONDON. 

Anglija defij 
ziciją, kad 
sutartis turil 
vizijai. V< 
tribucija tui 
taip, kad vol 
keti be ekon| 
kaudos, ir 
progos viso 
vieeių apver} 
prekėmis. 

Anglijos 
laikėsi tos 
žiu nenorėjo! 
opinija Angj 
Bet pagaliai 
aiškiai pam; 
konominę pa< 
padėtis skau< 
eios Anglijos| 

Seniau 
Po karo Ai 

Praneija šau| 
ja privalo id 
sią kontribuc) 

Patsai pi 
George prie 
gos pažymėd| 
versime Vo] 
kadi r paskui 
kes." 

Praneija iš 
džiaugsmo. J 
desnė dalis l| 
ri teikti jai. 
šiandie, taip 
jo Europos v 
Jai rūpėjo 
šiai gauti aulj 
su auksu stir 
taip lenkų n\ 

Taip 

Dėlto Angi 

BISCHOFFĄl 
VALI 

GAL JIS B 
TAS T] 

Su juomi pa] 
ag 

Bischoffas 
l>es išsisuka i| 
džios rankų. 

Bet, matyt, 
ta išsisukti l\ 
mo. Jį nagj 
Valstijinis 
buojasi, kad 
kaltintų ir t< 
ne vien Bisc 
eilę jo pade, 
kurie rinko m 
gus, žadėdam 
krūvas už pas 

Yra žinių, fa 
jury apkaltins 
ir jo visą bur 
daryta su Ha 
sėbru Wesi 

Grand jur| 
pareigas. Bei 
naudotojus pal 
ranka, tai jaj 
mas. 

-


