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Lloydo George Pienai Nuginkluoti Europą 
v 

Projektuoja 10-čiai Moty Pa
dėti Ginklus 

TUO LAIKU VALSTYBĖS GALĖTU PASITVARKYTI 
-̂ Y 

' LONDONAS, va*. 27. — Pa- uis kitų ne užpuldinėti ir ne-
ryžiaus laikraštis Temps pa
davė žinią, kad Anglijos pre-
mieras Lloyd George turi pa
gaminęs didelius pienus — nu 
ginkluoti Europą. 

Dabar toji žinia čionai pat-
virtinama. 

Iš pasitikimi! versmių infor
muojama, kad tie Anglijos 
premiero plonai štai koki: 

Susirinkus visų Europos vai 
stybių delegatams Oenoa kon-
ferencijon premieras Lloyd 
George sumanęs paduoti pro
jektą per dešimtį metų visai 
Europai padėti ginklus. Tuo
met valstybėms butų gražios 
progos savo šalyse atlikti po
karinį atsistatydinimą ir pil
ną pasitvarkymą. 

Kitais žodžiais tas projek
tas reiškia, idant visos be jo
kios išimties Europos valsty-

turėti nei minty to daryti. 
Del to tuomi liuosu milita-

rinrų veikimų laiku visą savo 
energiją pavartoti šalių atgai-
\inimui-j#konstrukcijai. Ta re 
konstrukcija turėtų paralelia} 
sekti su armijų mažinimu. 
Militarinės išlaidos turėtų but 
susiaurintos iki žemiausio lai
psnio. 

Taip įvykus Europos vals-
lybėse butų atgaivintos ekono
minės ir finansinės padėtys, 
butų pakelta prekyba ir pra
monė. 

Per dešimtį metų valstybės 
atprastų ginkluotis ir paskui, 
rasi, atnaujintų tos ramybės 
sutartį. 

Pienai labai gražus. Bet 
pirm to tokia Lenkija turėtų 
evakuoti šiandie okupuojamus 
svetimų šalių plotus ir pasiten 

sio 22 d., 6 valandą rytą pra
nešta apie popežiaus mirtį. 
Ta žinia visą Romą palietė 
nei didžiausias griausmas. Vi
sur pasklydo kažkoks ypatin
gas liūdnumas ir gailestis, ta
rytum, po įvykusios didžiau
sios katastrofos. 

Roma atrodė kaipir tuščia 
ir pasinėrusi didžioje geduly-

PROHIBICIJOS KLAUS/-
MAS ŠVEDIJOJE. DINAMITO SPROGIMAS 

SUPURTĖ CHICAGJį. 

foės formaliai ir savitarpiai pa kinti tuomi, kas jai tikrai pri
sižadėtų per dešimtį metų kifo | guli. 

T - • 

prohibiciją. 
Švedijoje susiturėjimas nuo 

svaigalų vartojimo daugumos 

bėję. Vienur-kitur tylą per
traukdavo tik laikraščių per- durno probibicijos klausimu, 
davinėtojų šauksmai: "Papą 
Benedetto i marto. r 

Kaip išvakaro, taip ir tą 
dieną Šv. Petro bazilikoje bu
vo pilna žmonių. Vieni ėjo, 
kiti išėjo. Dauguma meldėsi. 

Prisirisimo ženklai. 

Tečiaus didžiausią prie mi
rusio popežiaus prisirišimo 
ženklą Roma parodė, kuomet 
antrytojaus smarkiai lįjant 
dešimtys tūstančių žmonių sto 
vėjo prie bazilikos durių ir 
laukė progos paeiliui ineiti vi
dun, kad paskutinį kartą pa-

STOCKHOLMAS, vas. 27. 
— Kaip kituamet Suv. Vals
tijose, taip' šiandie Švedijoje f Penktadienio' vakare apie 
pakilo darban reformatoriai,!9100 v i s a Chicagą smarkiai 
kurių pirnmtinjs tikslas — ap-' supurtė baisi ekspliozija. Dau-
sausinti šia šalį. !S e l vietose gyventojus apėmė 

Reformatoriai darbuojasi už. b a | m ė - Manyta, kad žemės dre 
pravedimą visoj šaly referen- "^J1 n a s* 

Kultūros Vajus I 
HARVEY, ILL $88.00 
SO. CHICAGO, ILL $272.43 
INDIANA HARBOR, INO. • $780.00 
HARVEY, ILL. Būrelis lie- liai, dabartinieji bedievukai, 

,. tuvių mažutis, į prakalbas su- atgaus dorą dvasią, ir gyvybę. 
Tuomi referendumu jie tikisi *irta> k a d *arPe Argo ir L a ' g i r i l l k o a p i e 2o žmonių su vir- Džiaugsis jie patys ir mes su 
kai-kurias vietas nusausinti. Oi^iige piet^akarmėj įmesto ^ (jais. Tamsybės ir melo kartu-
Kuomet tas įvyktų, tuomet jįe (

d a l v> ^cCook akmenų skaldy- S u a u k a v o 333 : 0 0 N e p ^ v ė m s p a s t a t y t i , Lietuvos sau-
imtusi darbuotis už nacionalę m o dirbtuve^ sprogo kehoh- \ &vikoS) dįdumo, bet pagal jūsų lei uždėti, Lietuvos mokslui 

ka tonų sukrauto dinamito. 

Tik už kelių valandų pa-

Trenksmas buvo girdimas 
aplinkui kuone per 40 mailių. 

Artimiausiose apylinkėse pa gerbiamas. Bet ta pati gy-, 
ventojų dauguma priešinga vi- d a r v t a d a u S nuostolių. Vieto 
siškam šalies nusausinimui. mis ir pačiame Chicago namų 43 

langai išteškėjo, kur eksplio-

LONDONAS, vas. 27. —Sir 
Robert Horrte aną dieną par-

matyti pašarvotą ir ant auk i lamente pranešė, kad Anglija 
to katafalio paguldytą mirusį 
popežių, 

ANGLUA tai CKNJTd NE-4
z iJ0 S trenksmo vilnys susikir-

OAVO I * VOKIETIJOS. t o ra suspaustu oru. 
Tik vienas žmogus sunkiai, 

sužeistas. Akmenų skaldytu-
vėje tuo metu nebuvo darbi
ninkų. Dienomis ten dirbdavo 
apie 90 (žmonių. dar negavusi nei vieno cento 

karo kontribucijos iš Vokieti-
Skaitlinga italų kariuomenė jos. 

tvarkė minias kaip išoro, taip j Tečiaus Vokietija"kuone pil-
vicjuje baziliko*. , 1 n a i apUtokėjuįk.okupuojančią 

MIRUS POPEŽIUI BENE
DIKTUI XV. 

KAI KURIE INDOMŲS ĮS 
PUDŽIAI IŠ ROMOS. 

Nepaprasta^ žmonių prisiriši
mas prie mirusio. 

ROMA, sausio 26 (suvėlin
ta korespondencija). — Gal 
tiktai naujas karo paskelbi
mas galėjo iaip staiga išjudin
ti Romą, kaip visai netikėtai 
paskelbta žinia apie popežiaus 
Benedikto XV pavojingą su
sirgimą. Pirmutinė žinia pa
sirodė penktadienį po pietų, 
sausio 20 dieną. J i praplito 
po visą miestą žaibo greitu
mu. 

# 

Kiekvienas žmogus atrodė 
sujaudintas. Gatvėse, ties baž
nyčiomis, krautuvėse ir visur 
buvo sutinkamos vyrų ir mo
terų kuopelės, -gyvai kalban
čios apie popežiaus sveikatą. 

Grigoriaus universiteto visi 
klausytojai buvo paliuosuoti. 
Visiems studentams nurodyta 
eiti universiteto bažnyčion, 
kur viešosios pamaldos prieš Sakramentą, ar tai prie Šv. 

padėtis ėmė eiti aršyn ir beli 
kus labai maža viltis jam pas 
veTEtį. 

IrJ kuomet popežiaus laiki
nas čia ant žemės gyvenimas 
geso, žmonių tikėjimo ir vil
ties liepsna kas momentas vis 
smarkiau kilo ir augo. 

Nepergalimas įsitikinimas, 
kad maldos ir prašymai gali 
but Dievo išklausyti, perėmė 

v 

visų širdis. % 
Milžiniška aikštė priešais 

Šv. Petro baziliką ir Vatika
no rūmus buvo pilna žm< nių, 
kurie su didžiausiu atsidėjimu 
klausinėjo apie a >rgančio pa
dėjimą. 

Visų žmonių lupose stovėjo 
nuolatinis klausimas: "Kas 
nauja?" Ir kiekvienas prane
šimas, nors priešingas su pir
mesnių pranešimu, buvo pri
imamas kaipo tikras. 

Žmonių dievotumas. 

Aikštėje žmonėms pasirodė 
permažai vietos. Jų tūkstan
čiai suėjo bazilikon. Visur 

Ir taip per visą dieną žmo
nių minios ėjo iš i^ėjanei ko
kios didžiausios bangos. 

Buvo pavojaus. 
Žmonių spaudimasis buvo 

n e a p s a k o m a s . S i lpnesn iems 
buvo pavojinga įsimaišyti j 
tas minias. Nes galėjo but 
parstumti ir beniekur nieko 
sumindžioti. 

Tečiaus, ačių kareivių su
maniam ir nenuilstančiam pa
sidarbavimui, nieko bloga ne
buvo. Neįvyko nelaimių. 

Kiekvienas skaitė mažiausiu 
pasišventimu įsimaišyti į mi
nias ir pamatyti pašarvotą tą, 
kurs taip narsiai tokiais sun
kiaisiais laikais vedė Bažny
čios reikalus. — 

anglų armija Vokietijoje. Tam 
tikslui jau išleidusi apie 970 
nulionų markių. \ 

131 VATIKANO. 

R O M A , vas . 27. — Apeigi j 
Kongregacija šįmet perkrati-
n«s keletą beatifikacijinių pro
cesų. Pradėjus kovo mėnesiu 
kas mėnuo bus perkratinėtu po 
du beatifikacijinių klausimu. 

ŽUVO PO GIUOTINA. 

NENORI PALEISTI TEI
SĖJO. 

WASHING(rON, vas. 27. — 
Federali's teisėjas Landis iš 
.Chicagos prisiuntė čia savo re-

širdies gerumo didelį aciu! lietuviai katalikai Indiana 
|Harbor sudėjo išviso $780.00. 

SO. CHICAGO. Parapijėlė Adiu širdinga katalikams už 
apie 50 šeimynų. Bedarbė. Su- aukas. Ačiū širdingą už Drau
dėjo Lietuvos apšvietai $272.- gų priėmimą, ui karštą pro

testą prieš pedievukų ardan-
Bet už poros mėnesių gale- čias pastangas. 

siu paskelbti iš So. Chicagos 
auką, kuri nudžiugins širdis 
visų Lietuvos Katalikų Uni
versiteto statytojų. Ta auka 

Broliai! Ju s patys matėte 
prakalbose, matote kasdieną, 
lraipjbedievukai šviesos ir mo
kslo bijo, kaip stengiasi ap-

padarys mūsų Universitetą svietai trukdyti 
garantu Europoje. Tuo tarpu 
prisieina apie tai patylėti. 

Taip daro visos pelėdos ir 
šikšnosparniai — nakties pau
kščiai. 

INDIANA HARBOR, IND.( Jus, brangieji, savo auko-
Bolževikėliai išmėtė prieš ma- j ^^ Lietuvių tautai gaivinan-
no prakalbas lapelius. Rupi*-:% viltį teikiate, kad neužge-
žiavo mūsų šventą darbą ir sys jie musn gyvybės! 
Lietuvos apevietą sau kartu- f Begalo aciu! Lai gyvuoja 

zignavimą prezidentui Hardin- vėmis vadino. Bedievybės i r .šventa Lietuvos žemelė! Lai 
gui. 

Ats i randa žmonių, kurie pa
ta r ia prezidentui nepriimti 
teisėjo rezignavimo, kuomet 
kongrese pakeltas klausimas 
apie patraukimą jo atsakomy
bėn už tarnavimą "baseballi-
ninkų , , organizacijoms. 

VEISUSIOMS &ĖRA VIETOS 

PARYŽIUS, vas. 27. — Čia 
su giliotina nugalabintas 
Henri Landru, kurs teismo pa
smerktas už moterų vedimą ir 
jų žudymą. 

Mažo ūgio ir silpno kūno su
dėjimo būdamas gyvas pope-
žius Benediktas numiręs at
rodė dar silpnesnis savo ku-

Į kliuose vyskupiškuose rūbuo
se su mitra ant galvos. Veide 
matėsi šventoji ramybe ir kaž
kokia ypatinga linksmumą. 
Tai buvo laimės atspindis. 

Be abejonės nei jokis ka 

karštai besimeldžią už Bene
diktą XV. 

Arjtai prieš išstatytą Švenč. 

matėsi beklupoją žmonės ir r a Į i u s a r k okį vadovas ne-

išstatytą Švenč. Sakramentą 
už popežiaus pasveikimą. 

Panašios pamaldos buvo ir 
visose kitose bažnyčiose, kur 
tikrasis tikinčiųjų žmonių die
votumas reiškė nepaprastą 
prisirišimą prie savo ganyto-

< (Kasnauja? , , 

Antrytojaus gydytojai pa 
skelbė liūdną biuletiną. Parei-* 

Petro karsto ir visur kitur 
žmogus galėjai matyti tik vie
ną ir tokį pat sau lygų vaiz- ] 

dą — tikinčiųju maldas už po
pežiaus pasveikimą. , 

Istikro tie vaizdai visus įti
kina, jog tikrojo tikėjimo lai
kai nepraėjo ir nepraeis, kaip 
kaikufte tikėjimo priešai myli 
tvirtinti. 

Mirė. 

apturėjo nuo žmonių tokios 
prisirišimo garbės ir meilės, 
kaip a. a. Benediktas XV. Bet 
argi tai cisa jam ne prigulėjo? 

škė, kad sergančio popežiaus Viena diena paskiau, t. y.,(gerai perkratyta praeįtis. 

NELEISTI BUT ADVOKA
TAIS SUKČIAMS. 

WASHINGTON, vas. 27. — 
'"Bar Associations,; suvažia^ 
vime kalbėjo Elihu Root. Jis 
raginoN advokatus pasidarbuo
ti, kad advokatų profesijon ne 
lineitų visokios rųšies sukčiai 
lir nemoksliai. Kiekvieno kan-
'didato į advokatus turi but 

tautybės kartuvėmis biis tik
rai Uniersitetas. Kuomet mo
kslo šviesa sunaikins pačią be
dievybę •— mušu suklydę J>ro-

gyvuoja ir tiesa ir šviesa! 
KUN. BR. BUMŠAS, 

Lietuvos Katal ikų Centro 
Atstovas Amerikoje. 

BASĘL, Šveicarija, vas. 27. 
— Basei kantono faryba pri
ėmė rezoliuciją, kad vedusios 
moterys nemokytojautų moky
klose. 

ANGLAI NEEVAKUOS VISAI EUROPOS 
LONDONAS, vas. 27. — jei nesutiks, tuomet Airija 

Airijos sinn-feinerių organi- bus priversta išnaujo derėtis 
zacijos delegatų andai įvykęs su Anglija arba pakilti kovon, 
suvažiavimas nusprendė, kad Del to, Anglijos vyriausybė 
Laisvosios Airių valstybės pro j tokiu stoviu daug susirūpinu-

Iš VILNIJOS-KANKINIŲ ŽEMELES. 

ŠVENČIONYS. Gruodžio 
mėnesy lenkai sušaukė "vie-
cą." Prieš susirinkimą buvo 
iškabinti kelias dienas apie jį 
pranešimai. Buvo šventė, tai 
moterys šventoriaus vart. į 
kalbinėjo eiti viecan viešam 
name Lentupio gatvėje. Žmo
nių susirinko. To tik reikėjo 
agitatoriams. Išsijuosę ėmė j 
girti Lenkiją ir jos dabartinį 
valdovą/kurį pasakius, žmo
nės nuo Bezdonių ir Pabradės 
gerai atmena iš rusų laikų. Pa
sakojo,-kad lenkams nusibodę 
vadintis "Srodkowa LitwaM 

Lenkiją, pareiškė savo norus: 
1) kad Vilnius su apylinkėmis 
tektų Lenkijai, 2) kad susior
ganizuotų lenkų komitetas be 
skirtumo partijų rinkimams 
seiman ir 3) kad pasižadėtų 
balsuoti už Lenkiją. Pastatė 
tą rezoliuciją balsavimui, at
sirado keletas, kad pakėlė ran
kas. Čia sušuko kareivis: 
"Mes ne avys, kad turėtume 

vizionalė valdžia gali tvarky
ti Airiją ir dėti dominijos pa
matus. 

Tečiaus ta pati provizionalė 
valdžia per sekančius tris mė
nesius turi sutaisyti Laisva
jai Airių valstybei kontituci-
J9- ir j§ paduoti plebiscitui. 

Jei gyventojai savo balsa
vimais priims konstutucrją, 
bus taip, kaip šiandie yra. Gi 

si. Jai baugu, kad neprisieitų 
su Airija ir vėl peštis, kuo
met airiai reikalaus respubli
kos. 

Plebiscitas Airijoje turės į-
vykti ateinantį gežužės mėne
sį. Iki to laiko Anglija žada 
žymią dalį savo kariuomenės 
palaikyti * Airijoje. Nes ' neži
nia, ką galės- atnešti artimoji 
ateitis. 

, i 

pasakyti, ko norime." Vis 
dėlto agitatorius, beneZaštau-
tas — socialistas iš Vilniaus, 
užbaigė susirinkimą patarda
mas klausyti žinomų Švenčio-

ir norį # a padaryti Lenkiją, i nių lenkininkų. Be to, pradė-
Tuomet Lenkija busianti taip 
didelė valstybė, kad visi prieš 
jąidrebėsią. Bet kaip čia pa
darius, kad čia Lietuva iš se
nų senovės! Agitatorius iš-

jo apljnk Švenčionis suktis 
"Mūsų Balso^ redaktorius, 
kun. Grondskis, lenkas, pabė
gėlis iš Kauno. Jis lietuviš
kai mėgina žmones įkalbinėti 

brenda iš to ragindamas rink- dalyvauti .rinkimuose. Bet 
ti atstovus Vilniaus seiman, 
tuomet visi susijungs su Var-
šava ir bus Čia Lenkija. Pri
pasakojęs daug pasakų apie 

Ifetuviai kaipo po laikr. "Mū
sų Balsą" taip ir jį patį greit 
pažįsta. Avies kaily, nepas
lėpsi savo dantukų! v 

APIPLĖŠTI "PRESSME-
NAI." 

Šeštadienį pirm pietų 75 
čia jam pasižadėti, bus laikas streikuoją "pressmenai" susi

rinko salėn po num. 904 Mon-
roe s t. Streikuojančių press-
menų" unijos iždininkas Mills 
iš bankos parvežė 4,200 dol., 
kaipo pašelpą streikininkams. 

Automobiliu atvažiavo 4 
•plėšikai, inėjo salėn, visus 75 
"pressmonus" su revolveriais 
sustatė prie sienų, nuo Sždinin 
ko atėmė pinigus, išėjo ir nu
važiavo. 

MEKSIKOS GENEROLAS 
KARO TEISMAN. 

asar- unuiua 

MEXICO CITY, vas. 27. — 
Areštuotas intariamas sąkalby 
gen. Alberto Basabe y Pifia. 
Bus statomas karo teisman. 

P I N I G Ų K U R S A S . 

SKAUTKITE IR PLATIN-
TE LIETUVIŲ DIENRAŠTĮ 

" D R A U G Ą " 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 dol. 
vasario 25 d buvų tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. s/arui 4.82 
Prancijos ipO frankų 8.40 
Italijos 10Q lirų 4.70 
Vokietijos 100 markių .45 
Lietuvos 100 auksinų .45 
Lenkų 100 markiu .03 

\ 
\ 

* 
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NELAIMĖ SU "ROMA". 
Nelaimė su orlaiviu "Boma 

aną dieną supurtė visas Suv. 
Valstijas. 

Pernai vasara Suv. Valsti
joms anglai padirbdino milži
nišką orlaivį K^-38. Tas orlai
vis paleistas išmėginamon ke
lionėn. Norėta juo skristi tie
siog skersai Atlantiko vande
nyno. 

Deja, išmėginimas nepavy
ko. Oro milžinas pusiau lūžo 
ir kaip akmuo įdribo Humber 
upėn, . Anglijoje. Žuvo 44 ge
riausi lakūnai. 

Su " R o m a " andai žuvo 34 
įmonės, daugiausia kariškiai. 
' Abu orlaiviu buvo statomu 
užsieniuose. I r spėjama, kad 
nelaimės turėjo įvykti dėlei 
blogos statybos. 

Del to dabar remiama nuo
monė kad vyriausybė ateity 
svetur padirbdintų orlaivių 
nepirktų. I r kad reikalingi 
orlaiviai butų dirbami namie, 
kavose dirbtuvėse, savų žmo
nių prižiūrimi. 

Kalbama, kad " R o m a " sa
vo konstrukcija (pastatymu) 
buvo gera. Bet skrejant su
gedęs vairas, be kurio nega-

ATVIRAS LAIŠKAS. 
1 • Naujienų'' Redaktoriams. 

J au savaitė, kaip visa Chi-
cagos lietuvių spauda plačiai 
rašo apie "Naujienų' ' bosų bi-
šofizmą, apie jų kompanijos 
skandalingus darbus, žmonių 
mulkinimą ir t. t. Bet per vi
są šitą laiką, "Naujienos" tar
si visai šito negirdėdamos, 
keistai tyli. 

Šitas "Naujienų" tylėjimas 

negeras del jų išvadas. Lenda 
galvon mintys, kad tai visa 
kas diko iškelta spaudoje yra 
tiesa; beto aiškesnėje šviesoje 
atrodo ir tie visi "bonusa i " 
" šė ra i " , d<el kurių "Naujie
n ų " bosai jau senai po teis
mus valkiojami. 

Šitą visą turint omenyje, 
turiu priminti "Nauj ienų" re
daktoriams, kad jeigu jie ma
no, kad jų interesantai ir 
skaitytojai nieko negirdi, ką 
kiti laikraščiai1 apie jus rašo, 
tai labai klysta. Girdi ii* seka, 

1921 M. įEIGy (lflG0ME> 
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tuo laiku, kada ištiesų reikėtų 
prašnekti, darosi dar keistes- nes moka skaityti ir " D r a u 
nis, kada "Naujienų" redak
cija laikraščio kampelyje iš-
spauzdina porą eilučių šitokio 
teksto: "Draugo" , "Vi ln ies" 
ir "Žin ių" redaktoriams: — 
Del Jūsų besąžiniškų šmeižtų 
mes neisime su jumis į jokias 
polemikas. Aiškintis Jųs gau
site patys — teisme". 

Ka tai reiškiat Nejaugi 
"Naujienų" redaktoriai yra 
tokie begaliniai šykštuoliai 
kad jie savo " te isybės" neno
ri parodyti plačiai visuomenei 
ir tik žada ir baugina teisėjui 
į ausį pasiskųsti! 
Juk spaudoje nušviesti "Nau 

j ienų" bosų: Jurgelionio, Gri
gaičio, Žimantov šlykštus dar-

lima orlaivio kontroliuoti. Te- bai, tat reiktų spaudoje ir 

gą". Šėrininkai ir interesan
tai lygiu būdu turi teisės Tam
stų paprašyti nuodugniai ir 
viešai pasiaiškinti, nes tai už
gauna jų interesus. 

Prašome ir laukiame, o ne
sulaukę turėsime imties įtek-
mingesnių priemonių. 

Naujienų" Interesantas. 

IŠ MŪSŲ CENTRO. 
Kad tinkamai paminėjus Šv. 

Kazimiero Dieną, 4 d. kovo, 
An>erikos lietuviai katalikai, 
kaip kitais metais, taip ir 
šiais turime tą dieną pašvęs
ti Lietuvos ir lietuvių reika
lams. Šįmet bus naudingiausia 
skirti Šv. Kazimiero Dieną 

čiaus vairo sugedimas kol-kas , pasiaiškinti pirmiausia, o pas- ' Labdarybės reikalams. Darant 
nepatvirtintas. Rasi, kas kita j kiaus jau kalbėti apie teismus. Kultūros 

Wf 

turėjo sugesti orlaivį kontro
liuojančiose mašinerijose. 

Su tuomi sugedimu gal ne
būtų buvę dar tokios didelės 

* nelaimės. Bet orlaivio maišas 
buvo pripildytas hydrogeno 
dujų. Hydrogenas smarkiai de
ga. Krizdamas žemyn orlaivis 
pataikė ant elektros vielų. Nuo 
vielų prakiuro J aliumininės 
maišo sienos ir elektra užde-
gė hydrogeną, Įvyko baisi ek
splozija. 

Suv. Valstijos turi heliumo 
— nedegančių dujų. To heliu
mo " R o m a " buvo pripildytas. 
Bet prieš tą nelaimę lyg tyčia 
helium išpumpuotas ir orlai
vis pripildytas hydrogenu. 

Žmonės visokiais budais mė
gina užkariauti orą. Ta kova 

vajų, turėjome su-
Aš manau, kad lietuvių visuo
menei daug yra svarbiaus ir 
įdomiaus išgirsti pasiaiškini
mo iš pačių "Naujienų" bosų, 
nei teisėjui klausyties, kaip 
"Naujienų" nusamdytas už pi 
nigu s advokatas tą teisme sa
kys, ką samdytojai jam bus į-
sakę. 

Taipat mes žinome ką reiš
kia teismo kediu ieškoti tei
sybės. Mes turėsime laukti 
bent dviejų, trijų metų pakol 
dalykas paaiškės keno pusėje 
buvo teisybė, bet mums svar
bu šiandien išgirsti "Naujie
n ų " bosų "nekal tybę", o ki
tų laikraščių pamatyti "šmeiž
t u s " prieš "Naujienas". 

Daugeliui lietuvių, ypatin
gai "Naujienų" šeimininkams, 

Laikas jau artinasi kuomet 
visi turi kreipti domės į savo, 
įeigų (income) tatsus. Daly
kas liečia visus augusius, pi
liečius ir nepiiiečius, visus 
šios šalies gyventojus. 

Įstatymai reikalauja, kad į-
eigų taksų blankos už 1921 me 
tus butų sugrąžintos vyriausy
bei ne vėliaus penkioliktos die
nos kovo. 1922 m. Collectors 
of Internal Revenue pristato 
blankas, kurio s turi būti išpil
dytos. Kopijos Mą blankų pa
siųstos visiems mokesčių mo
kėtojams (taxpayers), kurie 
pereitais metais išpildė ir su
grąžino valdžiai blankas; bet 
jeigu kas ir nesulaukia iš val
džios mokesčių blankos, vis tik 
jis nepasiliuosuoja nuo mokė
jimo taksų paskirtu laiku. 
Taksų mokėjimas pripuola ko
vo 15 d. Jeigu taksų maža su
ma, geriaus mokėti visą sumą 
ant syk, bet jeigu didelė, tai 
galima mokėti per keturis kar 
tus dalimis: pirma mokestis 
turi būti prisiųsta kartu su 
blanką ne vėliaus kovo 15 d. 
Ivurie neišpildo blankos arba 
neužmoka taksų, turės užmo
kėti bausmę. 

Šiais metais įeigą taksai 
bus renkami Bulyg naujo Re
venue Act išleisto 1921 m., ku
rį prezidentas patvirtino lap
kričio 23 d. Yra .keletas per
mainų šių metų taksų mokėji
me. 

metus mažiau kaip 5,000 dol., 
taksus moka tik už tą sumą, 
kuri viršija 2,500 dol. (jei bu
vo uždirbę mažiau kaip 2,500 
dol., taksų nemoka. 1920 me
tais vedusieji taksu, nemokėjo 
už malžiau kaip 2,000 dol. jei
gu). O jei turi nemečių vai
kų, kuriems reikia*duot užlai
kymas, tai prie savo taksų 
nemokamosios išimtinės (2,500 
dol.) paskaito dar po 400 dol. 
išimtinės kiekvienam vaikui. 
Taksų reik mokėt 4% nuo pir
mų 4,000 dol. pajamų ir 8$, 
nuo tą sumą viršijančių paja
mų. Tokiu būdu, pav., šeimy
na su dvejatu nemečių vaikų, 
turi taksų nemokamo^ išimti-

($2,500-f$400+400) $3,-nes 

silaikyti nuo kitų vajų, bet 
užbaigus Kultūros vajų priva
lome atsiminti, kaip Lietuvos 
taip Amerikos lietuvių našlai
čius ir juos tinkamai sušelpti. 
Todėl šių metų Šv. Kazimiero 
Dieną visos Am, lietuvių ko
lonijos privalome pašvęsti 
vien Labdarybės reikalams, ** vedę, bet negyvena su pa 

nustojo savo nepriklausomy
bės ir veik visai buvo nustoję 
ir savo tautybės. 

Aštuonioliktame ir devy
niolikto šimtmečio pradžioje 
čekų sostinėje Pragoję viešpa
tavo vokiečių kalba. Prag* 
nepalyginamai daugiau buvo 
ištautėjusi, negu kad dabar y-
ra Vilnius. Visoje šalyje aris
tokratija, dvarponiai ir šiaip 
jau inteligentija skaitė save 
vokiečiais ir niekino visą, kas 
Čekiška. Bet pabudo čekų tau
ta, atgaivino savo kalbą ir kul 
turą ir ^šiandien laisvai ir lai
mingai gyvena nepriklausomu 
valstybiniu gyvenimu. 

Dar prieš karą čekų tarpe 
buvo stipri panslavizmo įdė-
ja. Iškilus Rusijoje bolševikų 
revoliucijai, Čeko Slovakijoje 
susispietė rusų partijų vadai 
bei politikai nedalinamosio* 
Rusijos šalininkai. Be to dar 
artimus santikius Čeko Slova
kija tarėjo su prancuzija. Vi-
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300. Jeigu ta šeimyna turėjo 
metinių pajamų $4,000, tai at
skaičius taksų nemokamąją iš
imtinę $3,300, už likusius'$700 
turi mokėti 4% tksų, vadinas 
$28. O jei uždirbo daugiau 
kaip 4,000 dol , taį nuo to, kas 
viršija 4,000 dol. reikia mokėti | <?a tai sudarė Lietuvoje nuo-

nedėldienius 
KAINA: 

. . . . . $••©© 
Pusei Metų • 8 - 0 0 

Prenumeratos mokasi iSkalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirafiymo dienos 
a« nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
Ir seinas adresas. Pinigai geiiausta 
siųsti išperkant krasoje ar expreee 
•Money Order" arba [dedant plni-

fus | registruota laiške. 
"DRAUGAS" PUBL. CO. 

2334 So. Oakley Ave., Chicago. 
Tel. Roosevelt 7791 
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su oru jau prarijo tūkstančius , pinigų siuntėjams ir skaityto-
aukų. Nors to jau perdaug, bet j jams yra labai svarbu žinoti 
pažangios visuomenės kova ir ka s ištiesų tie žmonės yra, 

visas surinktas aukas skirti 
vien šelpimo reikalams. 

Lietuvoje desėtkai tūkstan
čių karo našlaičių laukia mus 
pašalpos, ypač Vilniečiai. Ne
gana, kad juos karo audra pa-
liko našlaičiais, dar lenkų žvė
riškumas prisidėjo prie tų 
vargų padidinimo, išmetant 
tuog našlaičius ant gatvės. 

Todėl gerb. Tautos Fondo 

8% taksų. 
Tiek nevedę, kur uždirbo ne

daugiau kaip 1,000 dol., tiek 
vedę, kur uždirbo nedaugiau 
•kaip 2,000, nors jiems taksų 
mokėt ir nereikia, bet ir jie* tu
ri vis tiek išpildyti taksų blan
kas ir iki š. m. kovo 15 dienai 
prisiųsti taksų kolektoriui. 

" Income" taksus turi mokė-
ti tiek pil iečiai tiek šioj ša ly 
'gyvenantieji' nepilieČiai. 
. Lietuvių Biuras prie Fo-
reign Language Information 
Service mielai pagelbės lietu
viams visokiais taksų klausi
mais; kam tik kas nors neaįš neau 

adn 
, 

Nevedę žmonės, arba jeigu >ku> * * * « * kreiptis šiuo acrre 
su: Foreign Language Infor
mation Service, Lithuanian 
Bureau, 119- West 41-Bt St., 
New York City. 

(Foreign Language Inf. Service) 

čia, arba pati su vyru, jei me
tinių pajamų (įeigų) turėjo 
mažiau kaip 1,000 dol., nuo 
taksų mokėjimo paliuosuoti. 
Bet jei pajamų turėjo daugiau 
kaip 1,000 dol., tik nedaugiau 
kaip 4,000 dol, tai moka tak
sų 4% nuo tos sumos, kuri vir
šija 1,000 dolerių. Jei metinių 
pajamų turėjo daugiau kaip 
4,000 dol., tad už tai, kas vir-

— 

bei Federacijos skyriai lai iš- .sija 4,000 dol , turi mokėti 

aukos ne£ązdina. kuriems esame patikėję savo 
Negalima abejoti, kad ilgai-; interesus! Juk mes nei vienas 

niui žmogus įsiviešpataus ore i nenorėtume turėti reikalų su 
lygiai taip, kaip šiandien j Uumbugieriais!... 
viešpatauja vandenyne, nors 
nuo nelaimių ir niekuomet ne
galima bus apsidrausti. 

Naujienos'' tyli. Iš šitos 
jų taktikos mums jų intere
santams tenka padaryti labai 

kalno prisirengia Šv. Kazi
miero Diena tinkamai paminė
ti, kad ta diena neštų pašal
pą Lietuviu našlaičiams, nu
šluostytų jų ašaras, paguosta 
jų širdis. 

Tad, broliai ir sesutes, dar
ban! 

A. L. R. K. Fed. 

taksų 8%. Je i asmuo duoda 
kam pilnų užlaikymą (vaikui, 
dirbti nebegalinčiam tėvui, mo 
tinai1, etc>), tai prie savo tak
sų nemokamos išimtinės pas
kaito dar po 400 dol. išimti
nės kiekvienam savo užlaiko
mam asmeniui. ' 

-

Vedę ir kartu gyvenų žmo-
Sekretorijatas. nės, kurie išviso uždirbo per* 
- • • ' ' — • — ' " " «•• • '•' • — • • * • • •»"—'• • " • — • • ^ — • • 

DEL CEKO-SLOVAKŲ PRI
PAŽINIMO LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS. 

Washingtonas, 11, 15 d. 
(Liet. Inf. Biuras) Čeko Slo
vakų tauta po didžiojo karo 
vėl atgavusi savo nepriklau
somybę ištiesė draugiškųjų 
rankų Lietuvai pripažindama 
ją nepriklausomąja de jure. 
Čekų Slovakų istorija panaši 
į Lietuvos istoriją. Nors ir ne 
tokia didelė ir galinga valsty
bė senovėje būdama kaip Lie
tuva, Čekija vienok turėjo 
taip pat garbingą praeitį. Pa
tekę vokiečių įtakon čekai 

monę, kad Čeko-Slovakai yra 
nepalankus Lietuvos nepri
klausomybei. Vienok artimes
nis tų dviejų tautų susipaži
nimas ir užmezgimas prekybos 
ryšių pamaži išsklaidė nepasi
tikėjimo rukus. Pabaigoje pra
ėjusių metų Čeko Slovakija 
atsiuntė Lietuvon savo kon
sulą ir pagaliaus, šių metų 
sausio mėn. 21 d. pripažino 
Lietuvos nepriklausomybę de 
jure. 

Pripažinus Lietuvą nepri-

cago). 
Kovo 7 d., West Side, (Chi-

cago). 
Kovo 8 d., Cicero, BĮ. 
Kovo 9 d., Melrose Park, 111. 
Kovo 10 d., 
Kovo 11-d., So. Chicago, III. 
Kovo 12 d., Roseland ir 

West Pullman, BL 
Kovo 13 d., 
Kovo 14 d., Aurora, BĮ. 
KoVo 15 d.j Rockford, BĮ. 
Kovo 16 d., Beloit, Wisc. 
Kovo 17 d., 
Kovo 18 d., Indiana Harbor, 

Ina. 
Kovo 19 d., Gary, Ind. 
Kovo 20 d., 
Kovo 21 d., Kankakee, BĮ. 
Kovo 22 d., Rockdale, BĮ. 
Kovo 23 d., De Kalb, BĮ. 
Kovo 24 d., 
Kovo 25 d., Springfield, 111. 

Visos čia įvardytos koloni
jos nuoširdžiai prašomos pa
sistengti skirtoje dienoje pra

klausoma valstybe, Lietuvos kalbas surengti. Je i jau kar-
Atstovas V. Čarneckis pasiun- j t a įg skirtoji diena Tamstom 
tė Čeko Slovakų Ministeriui D u tų visai nepatogi, tuomet 
Washingtone, d-rui Stepanek p r a š o n i a tuojau s pranešti Mi
tam tinkamą raštą. j g { j o s raštinei apie tai i r bus 

pasistengta ant kiek galima 
tinkamesnę dieną Tamstom 
parinkti, bet pageidaujama, 
kad čia nurodytose dienose 
prakalbos įvyktų. 

Lietuvos Finansų Misija 
Paskolos Skyrius, 

370 Seventh Avenue, 
New York, City. 

CHICAGO IR APSELINKiy 
KOLONIJOMS. 

Šiuo skelbiama, jog žemiaus 
nurodytose kolonijose, lanky
sis Lietuvos Finansų Misijos 
kalbėtojas. Nuoširdžiai pra
šoma kolonijų gerai prie pra
kalbų prisirengti. 

Vasario 28 d., Waukegan, 
111. 

ftovo 1 d., St. Charles, BĮ. 
Kovo 2 d., Bridgeport (Chi-

cago) 
Kovo 3 d., Brighton Park 

(Chicago). 
Kovo 4 d., s 

Kovo 5 d., Town of Lake ir 
18 & Union (Chicago).» 

ĮDOMUS DOKUMENTAS. 

i i 

Dr. F n Puskinigis atsiuntė 
Draugui" įdomų dokumentą 

apie maištininko Želigowskio 
aVantiurą pagrobiant mūsų 
sostinę Vilnių. Kreipiame do
mės savo skaitytojų į tą do
kumentą parašytą fransų mi-
litarės Misijos atstovo Vilniu-

H l I " I I l »!• I • l • • " * • ' 

je ir is fransų kaibo s Dr. Fr. 
Kovo 6 d., North Side, (Chi- Puskunigio išverstą. 
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TIESOS ŽODIS APIE VILNIŲ IR 
GENEROLO ŽELIG0WSKI0 
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Šitas raštas yra išverstas iš fransų 
kalbos autoritetingo pranešimo žodis į 
žodį. Dr. F. Puskunigis. 

Komendantas dy Etchegoyęn, kuris bu
vo Militarės fransų Misijos nariu 
Lenkijoje, ir gyveno ilgą laftoą Vilniuje 
1919 ir 1920, sugrįžęs dabar praneša 
žemiau paduodamas dokumentališkas ži
nias apie Zeligowskio suktybes, fcurias "vė
liaus nagrinės 'Tarptautinis Teismas. 

Dideliai nusistebėjo diplomatija girdint, 
kad Želigovskis šaukia 8-tą sausio dieną, 
Vilniaus gyventojus Apskričio rinkimams 
atstovi) Seiman, kuris turėtų, taip sakant, 
plebiscito spalvą (reikšmę). 

Bet kaip toks žingsniu nieKuomet nebu
vo autorizuotas Tautų Sąjungos, — o y-
patingai dabartinėse Sąlygose — resulta-
tas yra tas, kad gen. Želigo\vskis pasikėlė 

pats save ton galėn nelegališku keliu, ten
kindamas ir toliaus pasilikt tame nelega-
liškume. 

Ištiesų, tos paikystės sukilėlio genero
lo turėtų tik antraeilės reikšmės, jei jos 
nebūtų ankštai surištos su Lenkijos Val
džia ir jei ateityje jos nebūtų tiesogina 
priežastimi Europos Karo liepsnoms. 
Priežastys, mažai žinomos pradžioje tų 
dalykų, yra dabar labai reikalingos kad 
tame įsitikinus. J 

Kaip tik pirmose rugsėjo m. dienose 
1920, Lenkija, atsikvėpus po karštų rug
pjūčio dienų, išgelbėta tik po keletos va
landų generolo Weygand nuo raudonų Ka
zokų prie pačių Varšavos vartų, Lenkija, 
aš sakau, galėjo bijotis kad Lietuviai no-
pasinaudotų jos sunkiomis aplinkybėmis, 
idant atkeršijus už savo nesuskaitomus 
persekiojimus praėjusių metų. 

I r taip, 5-tą rugsėjo dieną Varšavos 
valdžia maldavo Tautų Sąjungos tarpi-
ninkystės sulaikant Lietuvių užpuolimą, 
kurio jį bijojosi, o tuo pačiu žygiu Lietu
viai visai nei nemanė daryt tam panašių 
žingsnių. Prašymas pavyko ir 20-tą rug
sėjo provisualis nutarimas įvyko Paryžiu
je , kuris laikinai pripažino liniją (rube-

žių) Curaon, 8-tos gruodžio d. 1919 esant 
galėja. 

Tai čia buvo pirmas žingsnis avantiūros. 
Kuomet Suvalkuose ėjo derybos Lenkų ir 
Lietuvių, tarpininkaujant delegatams 
Tautų Sąjungos nustatyme linijos, kurios 
kareiviai Lenkijos neturėtų 'tiesos per
žengt, prezidentas Pilsudskį sušaukė, 1-
mą spalio ir sekančiose dienose savo pri-
vatiškame traukiny Grodne, generolus 
Ridz, Smigly, Gontkowski, Bęrbetsi, Že
ligovski, pulk. Kotz ir kitus karinin
kus tarp kurių buvo ir leitenantas štabo, 
Grodski; ir ten, tuo laiku, kaip besitarki 
tęsė " teatro žaishis , ,

) užpuolimas Vilniaus 
planavosi tamsoje. 

6-tą spalio Lenkų Valdžios galva pats 
asmeniškai peržiurėjo Lydoje 5 divizijas, 
kuriog generolo Želigowskio įsakymu, tu
rėjo padaryt užpuolimą. 

Ant rytojaus 7-tą spalio Lenkijos val
džia pasirašė po sutartimi su Lietuviais 
Suvalkuose ir " š c v r a i " apsiėmė neper
žengti linijos einančios per Druskenikus, 
Oranus, Bastūnus, Molodetchno — ir tą 
patį vakarą Želigovskio pulkai) padrą
sinti pačiu prezidentu perėjo tą liniją ir 
traukė ant Vilniaus! 

—_ 
Tie visi teisingi faktai išeina iš pirmus 

tinių pareiškimų ir turi parašą Grodski'd 
— jisai pats eidamas štabo viršininko 
pareigas, pagelbėjo išdirbti visą 
viršminėtą puolimo planą Pilsudskio trau
kiny. Tas viskas be to da yra patvirtinta 
raštu, daugelio karininkų kaip kapitono 
Jarovskio, kapitono Buczinskio viršininko 
arsenalo dalies ir kitų. 

I r štai 9-tą spalio Želigowski pasiskel
bia Vilniaus^ Valdytoju, pasidėkojant len
gvai pergalei 5 divizijų savo armijos ant 
nelaimingų 3 batalijonų Lietuvių sutiktų 
kelionėje. 

Tautų Sąjunga nusistebėjus iš tokio pi
ratiško (plėšikų) pasielgimo, 13-tą spalio 
siunčia karštą protesto notą Varšavos Vai 
džiai. Protestas skamba sekančiai: — Vil-

jniaus Užėmimas šitokiose aplinkybėse 
Lenkų Kariuomenės'', telegrafuoja M. 
Leonas Bourgeois, " y r a sulaužymu su
tarties Tautų Sąjungos, ir jinai (Tautų 
Sąjunga) ima sau už pareigą reikalaut 
Lenkijos valdžios, kad griebtųsi reikalin
gų priemonių padaryti galą, tam \dsamM. 

Į tokį reikalavimą , Varšavos Valdžia 
oficialiai atsako nuo generolo Želigowskio, 
neskiria jam jokios bausmės ir nedaro 

jokio spaudimo kad užkirtus kelią jo pa
sikėsinimams. 

14-tą spalio prezidentas Pilsudskį pats 
atvyksta Vilniun idant, taip sakant, už-
gyrus savo sėbro planus; ir jei Lenkijos 
Valdžios galva nors ir nusiuntė garsią 
demisiją (paliuosavimą) ant greitųjų su
galvotą, tai tas reiškė daugiau protestą 
prieš tą k a s vadinasi: "kaimynų kišima-
sis , ,

J negu nenoras matyt save susikom
promituotu tokiame atsitikime. 

Neatsimainius dalykams viso meto bė
gyje veikė visoki išsisukinėjimai, mela
gystės ir intrygos; ir 21-mą rugsėjo 1920 
Tautų Sąjungos susirinkime Genevoje M. 
Balfour prakalbėjo šiais žodžiais: — "La 
bai sunku žinot Lenkijos Valdžios nuomo
nę atžvilgiu į jos ex-generolą. Gal jis yra 
maištininkas, kurig lošia rolę kariškiems 
planams? Gal jis yra patriotas, kuris užsi
tarnauja padėkos nuo savo Tėvynės? 
Me# nežinom. Atsakymas to klausimo 
keitėsi sulyg debatų reikalo. Bet tikras 
faktas yra tarną kad nežiūrint visokių 
ir visų Tautų Sąjungos 'protestų genero
las ŽeligowsM ir jo kariuomenė laiko o-
kupavę jiems užgintą teritoriją. , , 

(Bus daugiau) 
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IDR. A. K. RUTKAUSKĄ " 
GYDYTOJAS Ir C H I R U R G A S 5 4442 South Western Avenue S 

Telefonas Lafayette 4146 
Valandos: 9-11 rytais, 1-2 p o g 

pietų ir 7-8 vakarais . N e d ė l d t e - 5 
niais tiktai po pietų 2 iki 5 va l .S 

iTiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiHHriiiiiimnii!i5 

• foff ice Tek Blvd. 7820 įc 
a Praneš imas 

Ž D ; . M . T . S T R 1 K 0 L ' I S 2 
J Lietuvis 

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

4801 SOUTH A S H L A N D A V E . JJ 
AL. : 10:30 iki 12; 3:30 Iki 5 ir/c 
6:30 iki 8:30 Ned. 10:30 iki 12. g 

Kam.: 2914 W. 43 St. i+ 
Tel. Iiafayette 268 į* 

į DR. G. M. GLASER 
-][• Prakt ikuoja SO metai 
• 
& Ofisas 3140 So. Morgan St., 
JįKcrtė S2-nd St., Chicago, Dl. 

SPECIJALISTAS 
^Moteriškų, Vyrišku Ir chroniškų 
>£ Ofiso Valandos: N u o 10 ryti 
$-iki 3 po pietų, nuo 5 iki 7 rak 
^Nedė l iomis nuo 10 iki 2 po pietų. 

Telefonas Yards 687 

fr"?-=r^ 
Tel. Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Veze&is I 
LIETUVIS DENTISTAS 

471J SO. ASHLAND A V E N U E 
ARTI 47-tos Gatvės. 

IValandoa: nuo 9 ryto iki 9 *•&•: 
ISeredomia nuo 4 Iki 9 vakare, {[i 

$ 

Telef. Pul lman 3 6 3 4 * 

DR. P. ŠIMAITIS 
N A P R A P A T H 

[Gydau Be Vaistu Ir Be Operaci jos* 
10901 South Mlchigan A ve. 

ROSELAND-CHICAGO, ILL. g 

^ Į..-V 

— "\ 

OS. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

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

Ant viršaus Univer. <*tate Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte: nuo 
2—4 po pietų: nuo 7—9 vak. 

Nedėl iomis nuo 10—2 
Telefonas Yards 2344 

DR. CHARLES SEGAL S 
[Perkėlė savo ofisą po n u m e r i u i 

1 4 7 2 9 SO. ASHIiAND A V E N U E 1 

• SPECIJALISTAS J 
Džiovų, Moterų ir Vyrų Lipu 

• V a i . : ryte nuo 10—12: nuo 2 — 5 § 
• p o pietų: nuo 7—8:30 vakare. J 
•NedėMonils: 10 iki 1. ^ 

Telefonas Drexel 2880 j 

DR. M. STAPUL10N1S 
NAPRAPATH 

! GYDAU BE GYDUOLIŲ *H BE 
OPERACIJŲ 

Oftsų Valandos: 
3347 Emerald Avenue 

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

731 W. 18-th Gatvė 
N u o 2 iki 8 vanare. 

D r . M . Stupoicki 
3107 So. Morgan Street 

DHfCApO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 3032 

Valandos: — 9 
6 po pietų iki 
mis nuo I iki 

iki 11 iš ryto: 
8 vak. Nedėl lo- . 

8 vaL v a k a r . « 

sj • » • » • • • • ' » » ! » » » » » » » • • • • " t 

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

TeL Ganai 9118 
Valandos: l t ryto iki 8 vakare. 

Gyvenimas: — 2811 W. 63rd Str. 

Tel. Prospect 3468. 

TeL Ganai 267, Vak. Ganai 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
lai Ir Lietuvis Gydytoji 

OhirnrgM 
1821 South Halsted Street 

Valandos: 19 iki 12 ryte; 1 iki4 
po pietų; 6 iki 9 vakare 

! » « • • • • » • • • • • • » • » » > 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4631 So. Ashland A ve. 
Tel. Yards 994 

OFISO VAL.: 
8 iki 10 v. ryto. 1 iki S ir Y iki 
9 v. 
TeL N a k t i m ! . Ir nedėl ioj po pietų 

Oakland 1291 

Telefonas Von Buren 294 
Res. 1139 Independenee Blvd. 

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

Vaikų ir visų ehroniškų ligų-
VALANDOS: 10—11 ryto 2—3 po 

pietų, 7—8 vak. Nedėl iomis 10—12 d. 

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

o £&%W&3/®-©*© © ©©©©•©©-©-©©/©©• S/®.1®/® 

DR. R. G. CUPLER 
CHIRURGAS 

ka inp . 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.: Mldvvay 5512 

KULT. VAJUS. — PATIKO 
PRAKALBOS. 

1 V. W. RUTKAUSKAS i 
ADVOKATAS i 

i 
J Ofisas Didmies tyj : 

29 Sonth La SaUe Street 
Kambaris 324 

Telefonas Central «399 

J Vak&rals 813 W. SSrd S t I 
Telefonas: . Yards 4681 

'JB SM Mina ssi BBI BBI BBI BBIBB BBI ABI SBI BBI a i t • • • • ( • • • • • • • • • • • • i 

• j ^ ^ ^ ^ ^ T e l T B o u l e v a r d 2160įo 

I DR. A. J. KARALIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

[3303 S. Morgan Str. 
CHICAGO, HiL-J 

n*nioSo»y»sPoW"ott3iii*fro'S 

Dr. L L M A K A R A S 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 19900 8. Miehigan Ave. 
VaL 10—12 ryte; 1—4 po pietų, 

8:80—8:89 vai. vakare. 
Resldenrija: 10538 Perry Ave , 

Tel. Pu l lman 842 ir Pul l . 849 

» * 

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

ADVOKATAS 
Veda bilas visuose te ismuose 

Miesto Ofisas: 
S. Dearborn St., l l o o m 1040 

Telefonas: Central 1774 

i 

Vakarais: 3251 S. Halsted St. 
Telefonas: Boulevard 553. 

? J. P. WAITCHES 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dlen.: R. 511-127 N. Dearborn St. 

Tel. Dearborn 6096 
Vakarais: 10738 S. VVabash Ave. 

| Roseland TeL Pul lman 6377 

*Tel. Randolph 2898 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

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

19 Sonth La Salle Street 
R o o m 1303 

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų 
^Namų TeL Hyde Park 8895 

:•:-

Telefonas Canal 5395 • 

JOHN 6. MEZUISKIS 
Generalis Kontraktorius, staty
tojas ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Chicago 

Arti 23 čio Place. 

n 

» * » » H • T e l e f o n a s Boulevard 4139 

ii J^Sfek A. Masalskis! 
\m l * * M A Grabonus 

Patarnauju lai-
M ^L"WŠL I dotuvėse, ves 

B n • tuvese, krikS 
p « UŠ W t y n ° s e ir kituo 

f ^ j W »e reikaluose 

^ j g ^ Kainos prieina-
^ ^ H i ^ ^ tnos. 

|3307 Auburn Ave. Chicago. 
« € € € € € € € € € € < 
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WestviUe, 111. — Vas. 20 d. 
Šv. Petro ir Povilo pobažny-
tinėj svetainėj įvyko kun. Br. 
Bumšos, L. K. V. centro at
stovo prakalbos. Nors publi
kos neperdaugiausia atsilankė, 
bet tie žmonės buvo su gero
mis širdimis. 

Matytis kun. Bumšas yra 
tikrai talentuotas kalbėtojas. 
Jis savo kalba gana daug ir 
prijuokino žmones. Ant ryto
jaus girdėjau žmones kalbant, 
kad jaučia esa dešimts metų 
senesni, nes iš kun. Bumšos 
prakalbų tiek pasimokinę, 
kiek žmogus per dešimts metų 
savo gyvenimo tespėji išmok
ti. Ir ištikro taip yra. 

Kalbos pertraukoje solo 
'•Siuntė mane motinėlė , , dai
navo M. Santaras. Pianu akom 
pasavo p4ė J . Karpiutė. L. 
Vyčių choras taipgi dainavo. 
t Nors žmonių, kaip jau nu-

nėjau, nedaug atsilankė, bet 
aukų sumetė arti $500. 

Prakalbos tęsėsi iki' pusei 
dvylikos, bet žmonėms visai 
nenubodo klausyti. 

Noriu priminti gerb. " Drau
go" skaitytojams, kad kun. 
Bumšai atsilankius į jūsų kolo
nijas, neapleistumėt tų nau
dingų prakalbų. 

J. K. 

PRAKALBOS. - LIETUVIAI. 

VAKARIEN*. — RENGĖJŲ 
PASIŠVENTIMAS. 

Vas. Waterbury, Conn. — 
15 d. 1922 m. įvyko Šv. Juo
zapo parapijos vakarienė. Jų 
surengė parapijos darbščiosios 
moterys. Paruošė 500 asme-
oiins, pačios iš savęs viską su-
aukodamos. Ta vakarienė bu
vo jau stačiai karališka, kaip 
kai-kurie kalbėtojai išsireiškė. 

Užtai garbė parapijonkoms 
už jų darbą ir pasišventime. 
Kas dar paminėtina, kad jos 
neatsižvelgdamos į savo didį 
darbų, dar pačios pirko ir į-
žanginius tikietus. 

liaike vakarienės turėjome 
garbės matyti savo tarpe 
svečius: gerb. kun. P. Garnių, 
M. Bagdonų; taipgi buvo kun. 
J. Jankauskas iš Ansonia, 
Conn., kun. V. Karkąuskas iš 
New Haven, Conn. Vietiniai: 
Dr. Urba, advokatas Lukošius 
ir daug kitų. Svetimtaučių bu
vo trįs advokatai. 

-

Programų vedė klebonas 
kun. J. Valantiejus, kuris vi
sokiomis įvairybėmis persta
tinėjo svečius pakalbėti, Sve
timtaučiai labai džiaugėsi iš 
lietuvių vienybės ir jų malo
numo, taipgi vaišingumo. 

Kalbų tarpuose buvo ir dai
nų; dainavo solo bei duetus: 
A. Žiburiutė, J. Baranauskiutė 
J. Jonikiutė, A. Kiburiutė ir 
A. Glaveckas. Taipgi grojo 
lietuvių benas. 

Po vakarienei buvo šokiai, 
tautiški žaidimai'. 

Apie 12 v. visi išsiskirs, sati 
namo linksmi, ruošdamies ant 
ryto prie paminėjimo iškil
mingos šventės, keturių metų l i lETUVJS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopi -
sriausia. Reikale meldžiu atsišau-3 į Lietuvos Nepriklausomybės 
=kt i , o mano darbu busite u ž g a - 3 _ 
- s ė d i n t i . S j s U k a k t U V I U . 

Telefonas Canal 2199 

Chester, Pa. — Yra dalis 
šv. Kazimiero parapijos Phi-
ladelpliia, Pa., bet dėlei tolu
mo retas pasiekia parapijų. 
Jų dvasios reikalus nors ret
karčiais aprūpina iš Philadel-
phijos atvykęs kunigas. 

Vasario 12 d. Ir man čia 
lemta buvo apsilankyti, laikyti 
pamaldas ir turėti prakalbas. 
Į Šv. ETazimiero Spaudos Dr-
įa. įsirašė Jozepa Šepeltaitė, ti
kruoju nariu ir įmokėjo ne-
atimtuiai 50 dol.; Jonas St. 
Mikoliūnas, amžinuoju nariu 
įsirašė ir įmokėjo 35 dol.; 18 
metinių ir 2 užsisakė Kauno 
<'Vienybę , ,. 

Įsteigtas Šv. Kaz. Dr-jos 
skyrius: pirm. B. Štaras, vice-
pirm. J. Galvonas, rast. Jonas. 
M. Mikoliūnas, ižd. M. Navic
kas ir valdybos narys Josepa 
Šepetaitė., 

Visi labai įdomavo Lietuvos 
praeities vargais ir dabartimi. 
Čia retai kas apsilanko su pra
kalboms. 

Yra turtingų lietuvių. Dau
giau čia apsigyvenę iš Uk
mergės apskričio. Katalikai iš 
airišių turi nusisamdę svetai
nę; čia laikomos jiems pamal-
dos. 

Jozepai Šepeltaitei, G. M. 
Mikoliūnui ir visiems nariams 
už paramų Šv. Kazimiero Dr-
jai Lietuvoje, širdingiausiai 
dėkoju. 

Kun. P. Kaščiukas, 
Šv. Kaz. Dr-jos Generalis 
Įgaliotinis Amerikoje. 

- , 

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS ŠVENTĖ VASARIO 

16 D. 1922 M. ĮSPŪDŽIAI. 

m Mimiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiauiiiiuiiiiiiiiiiuili Dalyvavęs. 

Amsterdam, N. Y. — Su ne
paprastu uolumu rengėsi prie 
to s dienoa. mūsų politiškasis 
komitetas. Sukvietė svečius 
svetimtaučius, atstovus mūsų 
miesto valdžios. Iš angsto už
prašė Šv. Cecilijos chorų. Lie
tuvos Vyčių 100 kp. nariai ir 
harės gražiai papuošė scene-
rijų. Todėl ir visa tos dienos 
iškilmė atrodė didžiai įspū
dinga. Tos dienos iškilmė tuo 
buvo iškilmingesnė, kad joje 
dalyvavo retas iš Lietuvos sve
čias, gerb. dailininkas A. 
Žmuidzinavičius, atvykęs Lie
tuvos Šaulių reikalais. 

Ryto iškilmės. 
Lietuvos nepriklausomybės 

dienų pradėjome nuo iškilmin
gų pamaldų ryte. Gerb. mūsų 
klebonas, kun. J. Židanavičius, 
da iš sekmadienio kvietė visus* 
kurie galės tik išklausyti šv. 
Mišių, mūsų Tėvynės ir joS 
apgynėjų intencija; ragino ir
gi tuos, kurie galės atlikti iš
pažintį ir aukoti šv. Komunijų 
V. Dievui, kaipo dėkingumo 
aukų už malones, suteiktas 
mūsų Tėvynei. Žmonės pas 
mus dirba, todėl ir neperdau-
giausia, tečiau sulyginant ir 
nemaža susirinko žmonių iš 
ryto, utž tad-gi vakare, tai jau 
pripildyta hUvo visa svetainė. 

Vakaro iškilmės. 

Programas prasidėjo 15 
min. iki 8. Truputį susivėlinta, 
nes buvo laukiama miesto val
dybos reprezentantų J jiems at
vykus prasi3ėjo iškilmė. 

Dainos. 

Svečiams pasirodžius svetai
nėje, pasigirdo triukšminga^ 
rankų plojimas, kaipo ženklas, 
meiliai juos sveikinančių mū
siškės kolonijos svečių. Už
dangai pasikėlus, labai įspū
dingai pasirodė mūsų sceneri-
ja. Šv. Cecilijos choro nariai 
ir narės, simetriškai sustaty
ti, atrodė lyg žibų žemčiugėliai 
gėlių juroje. Ir vėl pasipylė 
gausus delnų plojimas. 

Pasirodo varg. A. Grigorai
tis. Jo išvaizda tikrai žavinti. 
Vyras — augštas, švelnus. Ap
siėjimas — rimtas, gi veidas 
— natūralus, linksmas. Galima 
buvo suprasti, kad stojęs 
greta savo choro, uždavinį bei 
programų išpildys atsakančiai. 
Neapsivyliau. Matyti tas tuo
jau buvo ir iš veidų dalyvau
jančių chore asmenų. Kiekvie
name veide matėsi sau užsiti-
kėjimas. Visas choras atrodė 
simpatingai. Veideliai, kaip 
merginų, taip ir vaikinų buvo 
džiaugsmingi. Jie gerai tų jau
tė, jog šiandie, tai brangiau
sios jų Tėvynės šventė, jog jie 
šiandie svetimtaučių ir visos 
parapijos akyvaizdoje turi iš
pildyti kilnųjį savo programų. 
Jie norėjo parodyti ypač sve
timtaučių akyse, kad lietuviai 
supranta dailę ir, kad verti y-
ra Laisvės, kurių jiems daug 
tautų jau pripažino. O ūpas — 
visų buvo šaunus. Ir štai jie 
pasirodė. 

Neskaičiau tų visų atskirai 
imant, kompozicijų. Kiek ją 
ištikrųjįj buvo, neatmenu. Ži
nau vien tų, kad viena dainelė 
buvo gražesnė už kitų. Anglai, 
kaip žinome, iš prigimimo yra 
šalti ir, nors nesuprato žodžių, 
klausėsi lietuviškųjų dainelių 
žavingos melodijos su nepap
rastu domėsiu. O pabaigus dai
nuoti, žmonės tai plojo taip, 
kad net jų barzdos drebėjo. Ne 
kalbėsiu čia jau apie amster-
damiečius, neišpasakytai my
linčius muzikų ir aplamai dai
lę. Nes pabaigus varg. A. Gri- , 
goraičiui programų, delnų plo- j 
jimas tęsėsi taip ilgai, kol da 
sykį neprivertė jį stoti choro 
priešakin ir da toliau padai
nuoti. Mūsų gi dailininkas, 
svečias A. Žmuidzinavičius gir 
dėjaU, kad paeakė: "Na, tai 
aš nesitikėjau kad amsterdą-
miečiai turėtų tokį chorų; jis 
net Kaune drąsiai galėtų už
žavėti publikų"* O aš minti
ju sau, tas gerai, bet Varša-
vos lenkučiai, jį užgirdę, tai 
jau stačiai sprogtų iš pavydo. 

Prakalbos, 
Pabaigus chorui, gerb. mūsų 

klebonas, kun. J. Židanavičius 
užprašė svečius į e^fradų. Į-
žanginiu savo atsiliepimu su
pažindino svečius ir kelius žo
džius pasakęs apie gerb. mūsų 
svečią A. Žmuidzinavičių, tų 
savo programo dalį juokingai 
užbaigė. Baigdamas, užkvietė 
kalbėti svetimtautį kalbėtoja 
A. Pits — James'ą, miesto ad
vokatą, pareikšdamas, kad 
jam užbaigus, kalbės gerb. 
svečias A. Žmuidzinavičius, 
Lietuvos Šaulių įgaliotinis A-
merikoje. 

(Bus daugiau) 

LATVIŲ KONSULIS PAGEL 
BES LIETUVIAMS GRĮŽTI 

TĖVYNĖN. 
Visos lengvai gaunamos 
važiuojant Kovo 21-ma 

"AQUITANIA" 
Latvių Konsulis, John 

Kalnin pareiškė šiandien, kad 
Vizos bus duodamos dykai 
Lietuviams pasažieriams va
žiuojantiems Lietuvon didžiuo
ju laivu <lAQUirANIAM. 
Southamptone persėdus į ma
žesnį laivų, kurs davež iki vie
tai. Mr. Kalnin užtikrina, kad 
nebus nei jokio vargo su vizo
mis važiuojant per Latviją. 

Ši specialė ekskursija Lietu
von bus lydima ypatiškai vie
no iš Cunard Linijog reprezen
tantų, kuris pilnai apsirūpi
nęs apie jūsų bagažus ir kitus 
reikalingus dalykus. 

Klaipėdoj prieplaukos dar 
nėra įtaisytos, kad dideli lai
vai galėtų sustoti, todėl laivai 
sustoja Piiiavoj ar Liepojuj. 

Cunard Linija praneša, kad 
kaip tik susidarys jau didelis 
skaitlius lietuvių važiuojančių 
Lietuvon, jie ir vėl padarys 
specialę ekskursijų siųsdami 
savo reprezentantą kartu su 
pasažieriais. (Apgr.). 

• 5S 
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Šiandie Pinigų Kuisąs 
Siunčiant Lietuvon per mus: 
56 centų už 100 Auksinų 

— arba — 
185 Auks. u i vieną Dolerį 

Pigesnis kufsaa siunčiant 
didesnės sumas. 

Pr is tatymas Užtikrintas 
Trumpame laike. 

Central Manufacturing 
Oistrict Bank 

State Bank—Clearing House 
Bank. 

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

' — i , ' = 

^ R a * TeL Cicero S65ft 
Ofiso Tel. Cicero 49" 

DR. J, SHINGLMAN 
1325 So. 49 C o n n 

K. E. Cor. 49 Court ir 1S Str. 
i ant viršaus vaistyničiog. 

Pa*e*iMkitr -wgV 

Rujfles 
SunipegiBtruotu vaisbaienkliaStiT. Valst 

Patentu Biure. 
ftanjamo inflytinme pakelyje. 

Visos tvirtos, gemalus užmušan
čios ypatybes šiame vaiste idčtos, 
su priemaiša priimniai švelnaus 
kvgpalo. 

Ituffles yra įaDai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas — begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris 

patiks kad 
ir gačniau-
siaiypatai 

SiOPSMNDPm 
pfco^o-r** 

hAD.RltHrfcR&ČO 
V iH TfSfcfthAl HICCJ, 

nROOKLVN 
N I \V Y O P K 

Apti.>kose 
parsiduoda 
po 65c. arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime 
per paita 
tiesiog is 
labara-
torijos. . 

• 
Bntinai 
refkalftn. 
klte 
šitekfo 
pakeli*. 
Žiūrėkite, 
kad bulų 
INKARO 
vais-
bažonkI.f8. « * -4— 

^Telefonas Vards 1188 

STANLEY P. 
MAŽEIKA 

GRABORITJ8 I R 
Balsam uoto Jas 

Turiu a u t o m o - § 
Dilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinamos. 

3319 Auburn i 
Ave. Chicago.| 

DR. A. E. MILLER 
OlTDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Ofisas 4654 So. Ashland Ave. 
Vai. 2—4 po pietų 7—© vakare 
Res . Ofisas 1915 W. 47-th Str. 
Vai. 11 iki 1 po piet. Ned. 12—1 

Ofisas Tel. Blvd. 2054 
Res. Tel. Sutarimai ir NaYMftlai 

Šaukimai Lafayette 1106 

J 
o 
o 
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:•: sTrs^rirrrarysYrrs^s r r rsws 

PUUNKrTE "DRAUGĄ" 

Terpentinas 
Prašalina 

SKAUSMĄ 
Terpentinas prašalina skausmą 

TUOJ AUS I Jis įslsėda t skaudama 
vieta H* taip kaip ranka atima. 

š i s naujas Turpo išradimas, yra 
taip sutaisytas kad tuojaus skaus
m ą prašalina. Nedegina, nepuslėją — 
netaukuotas Ir nesmirda! Prašal ina 
šalti pagelbsti skaudamai gerklėj ko -
sului. tonsilitis, rumatizmui, lumba
go, pleurisy, katarui ir neuralgijiai. 
Prašal ina galvos skaudėjimą, pagelb
sti n u o nusidėginimų ir išsisukimų. 

Turpo taip sutaisytas kad jis greit 
suteikia pagelba, nes iSsitrinus juo J-
siėda gerai į skaudama vieta. 

Nekentek! . Prašalink skausmą TUO
JAUS su Turpo-Turpentine Aintment 
turi savyje gydančias gyduoles Men-
thol ir Camphor. Pasiklausk bl kurio 
vaist ininko apie Turpo — 30c. r €0c. 
dėžutė. 

The Glessner Company 
Findlay, Ohio. 

PARSIDUODA 5 šiokeizai ( S h o w — 
Cases) gerame padėjime. Parsiduo
da labai pigiai. Atsišaukit tuojaus. 

3288 So. Halsted Street 
Chicago. B l . 

r * Y S ^ * T * c r W r ¥ * o ^ ^ 

REIKALINGAS STOCK 
PARDAVĖJAS. 

Pardavinėti stocką Illinois Corpora
tion kuri m o k a divldentus. Kompa
nija išdirbinėja maistą, arkliams, kar 
vėms, karveliams, ir kit iems paukš
čiams. Tiktai tokis kuris turi gerus 
paliudijimus lai atsišaukia: 

W E S T E R N F E E D BtANUFAKTU-
RING INC., 

345 N . Elizabeth Str., Chicago, m . 
P h o n e Monroe 4660. 

KAIP JUS|) AKIS 
Ar esi nervuotas, kenti galvos 

skaudėjimą, ar tamistos akįs 
ašaroja, raidės susibėga kuo
met skaitai, pailsta ak)s be
siuvant, jei taip, tuojaus tu 
ri pirmiausia pasiteirauti ma
no 15 metų patyrimo, kuris 
suteiks tamistai geriausią pa
tarnavimą. 

JOHN J. SMETANA 
1801 So. Ashland Ave., Chicago 
kertė 18-tos gatvės ; S lubos 

Kambarys 1 4 - 1 5 - l i - l T 
Viršui PLATT'S Aptiekos 
Tėmykite mano parašą. 

Valandos: N u o 10 ryto iki t 
va. Nedėl iomis nuo t ryto iki 
12 dien 

M * — ^ 

R.RICHTER* "PAIN-
. EXPELLER: 
Kaip tik pasirodo p:run;tiri^ 

apsireiškimas pcrSnlimo, pirs-mtini* 
reumatizmo ir neuralgijos gelin^as*. 
lad naudokite Ritą pa tikėtiną nmchiį 
vaiste. Persitikrinki te. ka?i kiekTie-
na bonka Paitl - Expcllcrn>5 kuria 
jus perkate, butu pažytr.gta Inkaro 
vaiabaženkliu. Kaina 85c . ir TOc. 
aptiekote s.rba pas. 

F. SO. RICHTER ft € 0 . 
»04-1!4 So. 44h St, 

Brtck'yn. n. Y. 
7%* 

V A L E N T I N E DRESMAHJNG 
OOLLEGBS 

2407 W. Madisoa, 1850 N. WeHs,; 
6205 S. Halsted Streete 

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patterną kir

pimo, Designing bizniui ir na-< 
mams. Vietos d u o d i m a dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais a t - | 
mokėjimais. Klesos dienomis ir ( 
vakarais. Reikalaukit knygelės, i 
TeL Seeley 1«48 

BARA PATEK, p irmi 

> . . » « « . » * »»>^> 

LJ 

Tel. Lafayette 4223 ii 

» • 

PLUMBING 
Kaipo Hetuvys, l ietuviams visa
dos patarnauju kogeriausia. 

M. YUSKA 
3228 W. 38-th Street 

— mm mm »s^ ą r i mmę ' 
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ANGLEKAS/AMS SKEL
BIAMAS REFERENDU

MAS. 

Balandžio 1 d. bus streikas. 

ir kasyklose įvesti "open 
shop." 

Su tokiu nusistatymu kom
panijos kartais gali dar pra
rasti savo kasyklas. Visuome
nė gali priversti Valdžia užim-
.ti kasyklas ir pradėti darbus 
kompanijoms priešingomis są
lygomis. 

KANADOS GYVENTOJŲ 
SKAITLIUS. 

<& 

Anglekasių organizacijos U-
nited Mine \Yorkers o f Ame
rica prezidentas John L. Le-
wis pranešė, kad už generalį 
langlekasių streiką atsakomy 
bę ima ant savęs patys angle-
kasiai. 

Buvusioji anglekasių orga
nizacijos konvencija mieste In-
dianapolis nusprendė, k a d 
streiko klausimu turi but pra
vestas referendumas, ty. visi 
anglekasiai turi balsuoti klau-
siman, ar jie sutinka ar ne su KONCERTO IR GIRIŲ KA-
streiku. Kuomet 500,000 ang-{ RALIAUS ĮSPŪDŽIAI. 
lekasių balsuos ir JŲ dauguma 
pasisakys už streiką, jie patys 
už streiką bus atsakomi. 

Balsavimai kovo 10. 

Del to, anglekasių vykina
moji valdyba su prezidentu 

OTTAAVA, vaši 27. — Anot 
oficialės statistikos, Kanados 
gyventojų skaitlius 1921 m. bu 
vo 8,772,631. Taigi apie 20 
nuoš. pasididino pradėjus 19-
11 m. 

Lewis priešakyje visas at_i kolonijos gyvenime. Milžiniš-
skirias unijas autorizuos at
likti referendumus. Tuom tik
slu visoms anglekasių a t ski
lioms unijoms bus išsiuntinė
tos atatinkamos instrukcijos. 
Referendumas prasidės ne vė
liau kovo 10 d., taip kad pas
kui butų užtektinai laiko su
traukti krūvon visus balsus 
ir parodyti visuomene: angle-
kasiiį nusistatymą. 

Darbininkų reikalavimai. 
Svarbiausi anglekasių rei

kalavimais šiandieninį 8 va
landų dienos darbą pakeisti 6 
valandomis ir 6 dienų darbą 
5 dienomis. I r palikti dabar
tinę užmokesnį minkštųjų ang
lių kasyklose ir kiek padidin
ti užmokeam^ kietųjų anglių ka 
syklose. 

Ateinanti ketvirtadieni ang-
lekasrų vykinamoji valdyba 
konferencijon kviečia iiar kar
tą kasyklų kompanijų atsto
vus. Konferencija turį įvyk
ti mieste Clevelande. 

Kompanijų atkaklybė. 

Bet vargiai kompanijos su
tiks su pakvietimu. Kai kurių 
valstijų kompanijų sąjungos 
jau atsisakė nuo* konferenci
jos. 

•Jei kompanijos taip atkak
liai laikysis, suprantama, už 
streiką jos daugiausia bus kai 
tos. Nes bus tuomet aišku, 
kad joms nerupi su organizuo
tais darbininkais gyventi tai
koje, bet rupi griauti unijas 

Dievo Apveizdos Par. — Vas. 
19 d. Dievo Apveizdos svetai
nėje, L. Vyčių 4 kuopos ir pa-

West Side. — Vas. 19 d. Auš
ros Vartų parap. svetainėje, 
Liet. Vyčių 24 kuopa surengė 
puikią vakarienę su progra-
rn a. 

Pirmiausiai, susirinkęs jau
nimas linksmai pašoko ir pa
žaidė tautiškus žaidimus. Pas
kui vakaro vedėjas p. Žibąs 
pakvietė susirinkusius vaka
rieniauti. 

Stalai buvo pilnai apkrauti 
skaniausiais valgiais, kuriuos 
pagamino jaunos vytės. Ištik-
rųjų, tai labai puikiai pasival-
gėm. Užtai garbė mūsų jau
noms šeimininkėms už tokia 
skanią vakarienę. 

Pradėjus valgyti prasidėjo 
ir programa. Pirmiausiai kal
bėjo gerb. kun. Pr. Meškaus
kas. Paskui pianu paskambino 
jauna mergaitė p-lė Kučaitė. 
Po to p. Radzys pagrojo ant 
smuikos, p. Petkevičius ant 
lietuviškos "armonikos", St. 
Paurazas pasakė monologą. 

Kalbėjo: P. Cibulskis, St. Ci-

JAUNIMO SAVYB4S ~ KULT. VAJAUS AUKOĮ3. 
VAKARĖLIS. 

Aušros Vartų parap. svetainė
je surinktos aukos Lietuvos 

Katalikų Universitetui: 

L. L. Pask. bonais. 

Kun, F. Kudirka 100.00 
Kun. Ig. Česaitis . . 100.00 
I. Saunora 200.00 
Ona Gaidaitė 100.00 
Ant. Banevičius 100.00 
Kazim. Visockis . . . . 100.00 
And. ir Ona Kisieliai .'. 100.00 
V. Tamošaitis . . . ; . . . . . . 100.00 
Jonas Krotkas 100.00 
J. Brenza 100.00 
Aušros Vartų Vaikų moky

kla 50.00 
Sim. Šliužas 50.00 
D. Vaitkus 50.00 
šilv. Šiužąs . . . 
St. Melkintas . 
Fr. Smilgevičia 

. . . . . . 

PRANEŠIMAI. 
/L. V Y ^ Ų CHIC. APSKR. SUS. 

Lietuvos Vyčių Chica-
gos Apskričio svarbus susirinkimas 
įvyks kovo 5 d. š. m. Šv. Mykolo 
<parap. svet. (1644 Wabansia Av.) 
North Sidėje. 

Visi atstovai prašomi atsilanky
ti, nes reikia labai daug dalykų 
aptarti, ypatingai busimąjį vaka- S 
rą "Valdovo Sunūs", kuris įvyks 
kovo 12 d. Aryan Grotto Temple 
teatre. Taipgi malonėkite suva
žiuoti laiku, kad susirinkimą bu
tų galima pradėti 2 vai. ir pilniau 
reikalus apsvarstyti. 

Albina C. Alaburdaitė, rast. 

jĮimijHHUHHMimm 

C MARD~ANCHOI? JUSŲ mIeste ran 
U B J J J - — - ^ » [ ^ R ^ " * ^ / I \ dasi agentas. Pa = 

4 daryk reservaci ^ 
j a s dabar. _: 

Puikus pa tarna
vimas visiem pa 
sažeriam. Geri 
Lietuviški val
giai. A N C H O R - D O N A L D S O N X 

A N T G R E I Č I A U S I Ų M O D E R N I Š K I A U S I Ų L A I V Ų -
x Y P A T I Š K A I V E D A M A L I E T U V I Š K A E K S K U R S I J A 

VIA SOUTHAMPTON: 
AQUITANIA KOVO 21 

Atvažiavus į Southampton pasažierlai Jses j kitą Cunard Laiva 
ir tiesiai da važiuokite į Memel j 9 dienas. „„„*„« p r l . 

3-čios klesos pasažioriai turi atukirus kambarėlius po 2-4-6 ypata*. J-n 
5ki kambariai Šeimynom*. Ekskursiją globoja Cunard oficialai k u r i * ^V™? 

vlaką sutvarkys, jūsų bagažus, pasportus ir kitus . f * 1 " " ? * y ? a L . J / f į , „ 
vizas nereikalingas. Kiekvienas gali važiuoti. Specialės Kainos ] Memėl 5 
Kauną $109 — 2ra Cabin $166 Taxai $6 

S 
S 

vatiški kambariai Šeimynoms 
viską sutvarkys, jūsų bag-aži 
vizas nereikalingas. Kiekvienas gali važiuoti 

n $166 Taxai $6. 
KITI IŠPLAUKIMAI: 

VIA HAMBURG VIA Southhampton LiverpooK& 
Glasg-ow 

SCYTHIA Vasario 22 
C A S S A N D R A i š P o r t l a n d K o v 30 
ALGERIA Kovo 4 
Via Anglija | Libau $110. Taxal $5 

SAXONIA Kovo 7, Balandžio 18 
C A R O N I A B a l a n d . 8, G e g u ž ė s 13 
T l k i e t a i : C a b i n $ 1 3 0 . 3 - č i a K l e s a 

$103.50 Taxai $5. 
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiifiiiiMiiiiiisiiiiiiiffiiiiiiiimtiiVmiiiriiii 
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50.00 
50.00 
50.00 

JAU NĘT NEPADORU. 
Per Nepriklausomybės die

nos paminėjimus vas. 16 d. ir 
19 d. teko patėmyti gražių po
nių dėvint visai nevykusiai 
pasiutus, ar ne faip labai pa
dorius drabužius. Brangus au
deklas, bet be rankovių ir ma-
•žai tepridengiantį krutinę ir 
nugarą. Kito tokio rūbo pa-
dalkos žeme vilkosi ir moteriš
kė, kad nepergrvutų, buvo jas 
pasikėlus (taip aukštai, kad 
net nepadoru) ir už juosmens 
užsikišus. 

Kas kaltas už šias krastuti-
nybes, ar rūbų siuvėjai (gal 
savo amato nemoka), a r šių 
moterų to reikalavimai? 

A. Girgžda. 

rapijos choras surengė tikra 
dvasios nuota, kurios į spu-|bulskis, Pauzaras, kun. Ig. Če-
džiai ilgam laikui užsiliks šios *aitis, ir L. Vyčių 24 kp. pirm 

Pr. Savickas. -Pirm. i_§rs jau
nas, bet labai energingas vai
kinas, ir gana gerai kalba. Ga
lima tikėtis, kad iš jo bus ge 
iras kalbėtojas. Taigi, garbė 
L. V. 24 kp. turėti tokį ener
gišką pirm. 

L. V. 24 kuop. gana daug 
veikia, bet mažai garsinasi. 
Kada dar nebuvau susipažinęs 
su ta kuopa, tai man rodėsi, 

Ji 

kad j i nieko ir neveikia, bet 
priešingai. J i mėgsta daug 
veikti, o mažai girtis. 

Žvalgaitis. 

Petras Cibulskis ..,. .\ 50.00 

• • • • • 

• • • • • • • 

kas choras, p. J . Balsiui vado-
! vaujant, užžavėjo visus, gabiai 
sudainavęs keletą mūsų tauti
nių dainelių, bet svarbiausia 
programos dalis buvo *'Girių 
Karal ius" operetė, kurių para
šė mūsų įžymiausias muzikos 
kompozitorius Mikas Petraus
kas. To veikalo išpildymu cho
ras parodė tikrų talentų. 

P-as A. Benaitis buvo tik
ras Girių Karalius. Jo skam-
bus balsas ir majestotinė ak
cija atvaizdino nepaprastą ga*-
lybę ir visas ypatybes miškų ir 
jų gyventojų viešpatijos val
dovė. 

Sunkią medžiotojo rolę pui
kiai atliko pats režisierius p. 
J. Balsis. Visą laiką jam rei-# 

kėjo imti labai aukštas gaidas, 
bet nesijautė jokio sunkumo. 
Rodos klausai ir girdi liūdną 
ir paslaptingą Lietuvos miškų 
dainą. 

P-lėg D. Šulckaitė ir F. Bnt-
neraitė zuikučių ir p-lė O. 
Sautul^itė lapės rolėse žavėjo 
publikąvsavo išlavintais bal
sais. Ištiesų, tai mūsų scenos 
žvaigždutės ir tikras papuoša
las L. Vyčių 4 kuopos choro. 

Meškos ir vilko roles puikiai 
atliko pp. J . Stulga ir J . Kū
lis, tikrai gabus dainininkai 
ir vaidintojai. Pagalios Jur-
gučio medžiotojo sūnaus rolė
je, p-lė J . Pakultinskaitė da
rė^ malonų įspūdį, savo nekaltu 
balseliu. Tai jaunutis talen
tas, daug žadąs ateityje. 

Žodžiu ' ' Girių Karalius ' ? 

rado tinkamiausias pajėgas. 
Butų malonu dar nesykį chi-
cagiečių scenoje jį pamatyti. 

Garbė p. J . Balsiui, kurio 
pastangomis pirmą sykį tas 
veikalas taip pasekmingai at
vaidinta. Pasisekimas daug pri 
klausė nuo p. J . Saurio, kuris 
dirigavo orkestrą. Tikrai rei
kia pasidžiaugt, nes jo asme
nyje Chicagos lietuviai susi
laukė gabaus ir talentuoto 
muziko ir chorvedžio. Aiškus 
pasigėrėjimas ir pasitenkimas 
galima buvo išskaityti atsilan
kiusios publikos veiduose. Išsi
nešė gražiausius įspūdžius. 
Daugiaus mums reikia panašių 
dvasios puotų. Garbė L. Vyčių 
4 kuopos chorui ir jo vedėjui 
p. J . Balsiui. Valio? 

Mažutis. 

Agnės Kairaitė 
J. Naumavicius 
M. Mikšienė . . 
Bron. Sabonienė 
Juoz. Kudulienė 
J. Šlapelis . . . . 

Pinigais aukojo: 

Mlkolas Brazauskas 
Just. Mackevičius 
Antanas Janiliauskas . . . 

•Z. Dobrovolskis 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 
* • 

. . . . . . . . . 

. . . . . . . 

50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

S. A. L. EX-KAREIVIŲ Cen
tro susirinkimas įvyks pirmadieny, 

-*as. 27 d. 7:30 v. v. pirmos kuo
pos skaitykloje, 4501 So. Marsh-
field Ave. Kuopų atstovai atsilan
kykite laiku, kad galėtume ankš
čiau pradėti susirinkimą, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarimui. 

J. Elvikis, rast. . 

. . . . . . . 

$52.00 
25.00 j 
20.00 
15.00 

CICERO, ILL. — Katalikų 
Spaudos Dr-jos vietinės kuopos 
susirinkimas įvyks panedėly, va
kare vas. 27 d. 8 vai. Šv. Antano 
parap. mokyklos kambary. Vįsi 
nariai malonėsite susirinkti, nes 

| yra daug svarbių reikalų aptar-
tį. Valdyba. 

Po $10.00: Jonas Mežlaiškis, VI. 
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J LIETUVIŲ ATYDAI! 
i Siunčiu 

| PINIGUS LIETUVON 
S ir visas dalys pasaulio, greitai ir teisingai, tie-
| siog per Lietuvos Ūkio Banką, kuri turi savo 
E N skyrius ir įgaliotinius visoj Lietuvoj. Pinigai 
| yra išmokami į trumpiausį laiką per pačta, 
| arba bankos skyrius ir kantorus, be jokio ati-
= ; traukimo. 
E 

BRIGHTON PARKAS. — L. 
Neffas, Simonas Žibąs, Zigmontas L. Paskolos vietinės stoties svar-
Balčikonis, Pranas Lapinskas, Mo- bus susirinkimas įvyks pirmadie-

VAKAR/ENfi. 

Roselandas. — Vas. 18 d. va
kare, bažnytinėj svetainėj 
Ur-stė R. K. S. vyrų ir moterų 
surengė gardžią vakarienę su 
įdomia programa. Gal geriau
sia buvo, tai Pivariuno kalba. 

Žmonių nedaug teatsilankė, 
užtai ir skanaus valgio, buvo 
užtektinai. 

Neteko patirti kiek pelnė. 
Kampinis. 

SĄJUNGIEČIŲ DARBUOTĖ. 

Cicero, Dl. — Moterų Sa
gos 2-ros kp. mėnesinis susi
rinkimas įvyko vas. 12 d. Bė
gančiuosius reikalus greitai 
užbaigė, nes norėjo daugiaus 
laiko palikti prisiruošimui Už
gavėnių vakarienei, kuri jau 
visai arti, (vas. 28). Iš rengi
mo komisijos paaiškėjo, jog 
programas bus labai gražus. 
Są-tė S. Lauraitienė savo ma
loniu ir išlavintu balseliu pa
linksmins mus. Ona Sautu-
laitė, narė M. S. 3-čios kp. ir
gi pasižadėjo sudainuoti kele
tą dainelių; pastaroji dar Ci-
ceroje negirdėta, įdomaujame 
ją išgirsti. P-lė O. Sautulaitė 
prie prigimto dainininkės ta
lento, dar turi augštą išsilavi-, 
nimą. 

Daugiaus dar bus visokių 
margumų, paskui gardi vaka
rienė ir dovanų davimas. Pra
džia 7:00 v. Kas yra lankęs M. 
S. parengtus vakarus tas žino 
ir atsilankys į šitą. Taigi kvie
čiame tuos kurie dar nėra bu
vę, kad neaipsigautų. 

^aipat kitų kuopų Sąjungie-
tes širdingai užprašome atsi
lankyti. 

Korespondentė. 

• 

tiejus Goberis, Valerija Butkienė, 
A. Marozaitė, Andrius Kisielius, 
Jonas Simdnavičius. 

Po $5.00: Pranas Malakauskas, 
Jonas Naujalis, Mykolas Savickas, 
Martinas Oesnavieius, Juozas Sau-
noras, Ignas Benefciunas, Pranas 
Kelpšas, Antanas Vaitkus, O. 
Vaitkevičaitė, S. Stalauskis, O. 
Staikunienė, F . Savickas, Ona 
Budrikienė, Mot. Meldažis, Jon. 
Gužauskas, Kaz. Marozas, I. Jauk-

ny, vasario 27 d. bažnytinėj svet. 
lygiai 7:30 vai. vak. Visi pardavė
jai ir draugijų valdybos kviečia
mi neatbūtinai susirinkti, nes yra 
atėję naujų pranešimų iš L. Mi
sijos ir bus renkama nauja šiems 
metamą valdyba. 

J. Pudžiuvėlis, pirm., 
E. Statkienė, rast. 

• 

Parduodu laivakortes ant visų laiviniu lini
jų į Lietuva ir i š Lietuvos. 

Parūpinu pasportus ir visus kitus reikalin
gus dokumentus del važiojančių į Lietuva. 

— — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Inšiuruojų nuo ugnies namus, storus, forni-
čius geriausiose kompanijose. Taipgi pigiau
siai inšiuruojų storu langus. 

Užlaikau krautuvė knygų, maldaknygių di
delių šaltinių, Balsas Balandėlis, Mažas Auk
so Altorius, Aniolas Sargas,* Vainikėlis. 

. 

JOHN P. BUDGINAS 
• 

4549 South Hermitage Avenue Chicago. UI. 
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DIEVO APVEIZDOS PAR. -
Visos vietinės draugijos ir parapi
jos komitetas rengia gražų užga-

štys, A. Šemežis, ? . Bikinas, A . | v ė n i u bazarėlį, kuris prasidėjo 
/Kaminskis, Petras , Preidžius, J 
Juška, Adomas Pūkis. 

K. Vaičiukenas $3.00. 
Po $2.00: Milašienė, O. Bart-

kienė, O. Bambolienė, M. Pesti-
ninkienė Ignas Daciola, Bronis. 
Maaiunas, Kazim. unas, Donų 
Stogls, Stan. TJsas, E. Labanaus
kienė, F . Šliogerienė, Pr. Plau-
eiunas, D. Kazlauskas U. Pau
lauskienė, M. Žibienė. x 

Po $1.00: Juozas Misevičius, 
Vladas Mikšis, Ona Makunienė, D. 
šule, Andrius Vilčauskas, K. Zel-
nis, Andrius Paplauskas, Vladas 
Ivanauskas, Vincas Sabaliauskas, 
Mareelia Girdvainienė, Petrus 
Preidžius, P. Sabonienė, N. N., B. 
Nakvošienė, D. Gudleikis, P. 
Skinkis, N. N , P. Cibulskienė, A. 
Marcukaitis, V. Vabalas, Bartkus, 
Vaitkevičienė, Šimkevieienė, Za-
limenė. . \ 

Viso $384.00. _ * 
[ Su smulkiomis aukomis $468.28 

Iš viso surinkta $2,218.28 
\ 

sekmadienyje vasario 26 ir tęsis 
27 ir 28 d. (3 vakarus). Tiki
masi turėti ką nepaprasto. Visi 
kviečiami atsilankyti. Laiką link
smai praleisite. Alpha. 

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

A. t -A 
LEOKADIJA : 

RABAČAUSKIENĖ 
D L K T E KAZIMIERO IR 
ANEMIJOS KLIMAVIČIŲ. 
Narė draugijos Aušros Vartų 

Moterų ir Merginų. P o sunkios 
operacijos šv. Iii rnardo ligon-
buty mirė aprūpinta šventais 
Sakramentais , Vakario 24 d., 
1922 m., S vai. iš ryto, amžiaus 
34 metų. Paėjo iš Kaltinėnų 
miestelio, Raseinių aps., Kau
no rėd. Paliko dideliame nu
liūdime vyrą Jonai ir dvi duk
teris Leonorą ir Aneliją ir bro
li Leoną. Lietuvoje paliko mo
tiną, brolj Viktorą ir tris sese
r is : Anei i ja. Jadvigą i r Moni
ką. 

Laidotuvės {vyks šiandieną, 
vasario 27 d. išryto, iš namų 
2354 So. Oakley Ave. į Aušros 
Vartų š. M. P . bažnyčią, o po 
gedulingų pamaldų į šv. Ka
zimiero kapines. Kviečiami gi
minės, pažįstami ir Draugijos 

' na rė s dalyvauti laidotuvėse. 
Nuliūdęs vyras Jonas Raba-

čauskis, dukteris Leonora IrA-
nelija ir brolis Lenos Klimavi-
čia. 
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| Ar Važiuosi Savo Tėvynėn? | 
i Reikalauk Šios Knygos Dykai 1 

• 

. 
> 

• 

/ 

Ar žinai kas reikia daryti apie pasportus? 
Kiek daiktų gali su savim vežtis? 

Ar žinai viską kas būtinai reikalinga žinoti 
išvažiuojant? 

P AREIKALAUK šios knin-
gutėa. J i yra parašyta ta
vo kalboj, ir labai aiSkiai. 

Joje rasi kas tik tąu būtinai rei
kalinga žinoti. Jeigu tau ypatiš-
kai kas papasakos tu greitai ir 
vėl užmirši; bet kuomet turėsi 
kningute tai nokuomet neuž
mirši. Tas nekainuos tau nei 
vieno cento. Gausi pilnas infor
macijas apie United States Li
nijų Laivus. Ar važiuosi pirma, 
an t r a a r trečia kliasą, pa tarna-
vimąs^gausi geriausia. 

Važiuojant Trečia Kliasa. 

T REČIOS kliasos pasažieriai 
turi a tskyrus kambarėl ius 
po 2, 4 a r 6. Šeimynoms y-

ra atskyri kambariai . Gražius 
kambariai , skaitymui rūkymui 
puikus deniai pasivaikščiojimui. 

Valgis geriausios rūšies ir patai
somas sulyg: jūsų skonio. Nerei
kia bijotis paprašyti antros 
porcijos. 0 

Speciale atyda yra kre ipiama 
vaikams, ta i -pat ir šeimynoms 
kurie vežasi kūdikius kartų li
gai užėjus dak ta ras yra čia pat . 
Jūsų tautos žmogus padės jums 
susikalbėti. Benas gros j ums pa 
t inkamus muzikos šmotelius. 

Prisiųskite žemiau paduota 
kuponą. 

P RISIŲSKITE kuponą šian
dien. Padaryki te planą iš 
kalno. Pareikalauki te knin-

gutės kurioj rasite pilnas in
formacijas kaip geriausią gali
ma važiuoti. Tas tau nieko ne
kainuos. 

One 
6ix U\ 

AT 
DRA] 

2334 

flo. 4" 

ŪETŪVI 
Tį| NEPI 

SI 
• 

WASE 
(Elta), 
kos ketui 
fcomybės 
16 d. baivc 
voje iškili 
metais, 
užsienių 
eiai, Vilnij 
tuviai ir 
Laisvės Vj 
niversitetal 
teologijos, 
tai yra. 
kos, gajgt( 
nikos. Uni| 
įprof. Šiml 
šoriai: M* 
maras, Žei 
Juodelė. 

LIETUVOJ 
LENKIJAI 

i 
i 

WASHD| 
(Elta).—• 
tuva pasii 
kuria Lieti 
reiškė, 
paskutinę 
vesti teisi* 
Vilniaus Li 
mis butinoi 
dyti Suvall 
dama terit( 
rišimą s vai 
kijai bend] 
duoti nuoli 
mam Teisi 
del Suvalki 
mybės ir dj 

> 

LIETUVOJ 
AMNESTJ 

I WASH1 
(Elta) . — 
tuvos ketui 
somybės si 
vos Respul 
amnestavo 
ligi dešimt] 

L peovikus 
organi_Acij< 
ties, kad \i)\ 
nestuoti vėl 

1 

| UŽGAVĖNIŲ ŠOKIAI!!! 
ŠV. PETRONĖLĖS DRAUGYSTE RENGIA VAKAH 

UTARNINKE, VASARIO 28 DIENA 1922 M. 
UŽGAVĖNIŲ VAKARE 

ŠV. JURGIO PARAPIJOS SVETAINĖJ 
S2nd PliACE I R AVBITRN AMONI K 
Pradžia 7-ta valanda vakare 

• 

• 

< 

CTP3 

Kadangi šis šokių vakaras yra paskutinis prieš gavėnią, tai visi 
pasinaudokite šita paskutine progra, atsilankykite į minėta vaka
rą kur bus Šimtai mūsų mergaičių ir pageidaujame matyti pripildy
tą svetainę jaunikaičiais. 

Muzika griež puikiausius moderniškus šokius vedama visiems ži
nomo muziko P . SARPALIAUS. 

Kviečia visu* *e skir tumo , KOMITETAS 

y 

K U P O N A S 
To V. 8. Shippinr Bo_rd, 

Pusseng-er Kvcursion Dept. 844 B8. 0 
45 Broadvray, New York City. 

Prisiųskite man be Jokio užmokesčio dykai kninjutė kurioj talpa pilnos 
informacijos apie U. S. Linijos laivus. 
Mano vardas { , , . 

t 
Gatvės nura 
Miestas , , . t m _ 
Kiek važiuojančių Suaugusių , 
Vaikų Kūdikių '. 

UNITED STATES LINES 
45 Broadway New York Gity 

Moore fc McCormack, Ine. 
Boosevelt Steamshlp Co., Ine. 
L'nlted American Lines, Ine. * 

g U. S. Shipping Board, Passenger Excursion Dept. 
S . 244 BS, 45 Broadvvay, New York City 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiHiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiuiiiiiiiiiiiuitiiiiiiiiS 

SKAITYKITB IR PLATINKITE LIETUVIV KATALIKŲ VIENIN-
Tf__I AMEEIKOJI! DIBNRAŠTI "DRAtrOĄ": KURIO KAINA. TIK 
$6,00 VISAM METUI PO VISĄ PASAULĮ. 
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įvyko antį 
menių sm 
vinie dalyvi 
teris pirmi] 
nauskas^ ir 
vai. Abiejų] 
ruziastingai 
1 iškas abiejl 
mas. 
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šiandie, bei 
karti vėjas. 
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