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EINA GERESNIEJI uiHi.j Egiptas Laimėje Savyvaldą 
NUSTATYTOS NAUJOS KONTRIBUCIJAI SĄLYGOS 

Atsinaujina Naminis Karas Kinijoj 

TAIP TVIRTINA SEKRE-
TORIUS MELLON. 

Pramonė ir prekyba įsisiū
buoja. 

BOLŠEVIKAI NORI DIDE-
LfiS PASKOLOS. 

T ._| , 

Jie tiMsi ga&ti Genoa konfe-
re^adjoje. 

WASHINGTON, kovo 1. — 
Pinigyno sekretorius Mellon, 
kursai pats iš pasaukimo yra 
pramonininkas, ir kurs šian
die skaitosi kaipir visa ame-i 
rikoniškos valdžios finansinė 
mašina, skaitosi pramonės ir 
prekybos žinovu. J i s sako, kad 
Suv. Valstijų pramonė ir pre
kyba, taipat visoki kiti rei
kalai, plačiais žingsniais ar
tinasi prie geresnes ir švieses
nės ateities.' 

" Y r a kaikurių įrodymų," 
sako sekretorius, " jog ne vien 
tos ir kitos šakos ir dalys, 
bet, abelnai imant, visa ameri
koniška pramonė pradeda nuo 
latos aukščiau kilti. I r del to 
už nedaugelio mėnesių viskas 
turės gryžti normalėn vagon." 

Prie to prisideda pastarai
siais laikais didesnis prekybos 
judėjimas užsienių turgavie
tėse, del to už įvairias me
džiagas kainos žymiai suma-
zejo. 

Apart visko, Amerikos gy
venime žymią role lošia ūki
ninkų padėjimas. Iki šiolei 
tas ūkininkų padėjimas buvo 
gana blogas. I r del to tas pa
lietė net pačią pramonę. 

Bet nuo šio laiko, kuomet 
žemdirbiams pripažinta dides
ni kreditai, ūkininkų situaci
ja imli gerintis. Tas pagerėji
mas naudingai atsiliepia j vi
są" šalies pramonę ir prekybą. 

VOKIETIJOS PREZIDENTU GALI BUT BUVĘS SOSTO 
Į P Ė D I N I S \ 

BAIGIASI ANGLŲ PROTE 
KTORATAS. 

LONDONAS, kovo 1. — Mi-
nįsteris pirmininkas Lloyd Go 
orge pranešė Anglijos parla
mente, jog Anglijos protekto
ratas Egipte baigiasi ir kad 
Egiptas šiandie gali pasidžiau 
gti savyvaldą. 

Egiptas nuo šiol, salfė pre-
mieras, skaitosi laisva šalis. 
Gyventojai gali nukreipti sa
vo nacionales įstaigas taip, 
kad jos atatiktų gyventojų 
troškiniams. 

MOKĖS AUKSU IR PRE
KĖMIS. 

! 
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tingas laikotarpis. 
Pietinės Kinijos armijos ti

kslas — paimti Shangsha ir 
iš tenai patraukti į šiaurius 
— Užvaldyti visą Hunan pro
vinciją, 

Pekino valdžios kariuomenė 
taisosi karštai sutikti savo 
priešus. 

Tuo nelaimingu Kinijai na
miniu karu naudojasi kinų 
tautos priešai. I r del to netoli 
tas laikas, kuomet Kinija ga
li but suskaldyta į dalis. 

I r kas-gi už tai bus kaltas? 
Patys kinai del savo nesusi-
pratimo. 

MASKVA, kovo 1. —' Bol
ševikų valdžios delegatai Ge
noa konfereneijon su savimi 
turės instrukcijas išgauti nuo 
Santarvės didelę paskolą Ru
sijos atstatymui. Jei reikalau
jama paskola nebus gauta, tad 
tuomet, kaip bolševikai rami
nasi, Santarve jų valdžią vis-
tiek nors doriniai bus pripa
žinusi. 

Paskola bolševikams ver-

AMERIKONAI APIE ŽMOG 
ĖDYST? RUSIJOJE. K - ^ 

Kanibalizmas visur plinta. 

KAMPANIJA UŽ SOSTO 
ĮPĖDINĮ. 

BERLYNAS, kovo 1. — San 
tarvės atpildymo (reparation) 
komisija padarė naują laikiną 

BF3RLYNAS, kovo 1.—Ho-
henzollernų adherentai ir prie-

sutartį su Vokietijos vyriausy-1 teliai pradėjo smarkią ir ener-

bet dar vis apima didesnius 
plotus ir pačią Maskvą, bolše
vikų tvirtove nei kokia gele
žinė rinke vis labiau apsupa. 

Valdžia į visas Rusijos da
lis išsiuntinėjo atstovus ieš
koti maisto, kurs būtinai rei
kalingas Maskvos apskričiai 
ir pačiai raudonajai armijai. 
I r jei užtektinai maisto nebus 
gauta, ateinantį pavasarį gali 
paliesti badas ir pačią raudo-

MASKVA^ kovo 1. —Pir
mu kartu amerikonai ima liu-

i 

dyti apie plintančią Rusijoje 
žmogėdystę bado apimtuose 
plotuose. 

Amerikos Šelpimo adminis
tracijos vienas viršaitis gryžo 
iš Pavolgio. J is su rogėmis 
atliko 350 mailių kelionę. Bu
vo ir totorių respublikoj. 

J i s pasakoja, kad patvręs 
apie dvyliką neužginamų žmo-
gėdystės (kanibalizmo) atsiti
kimų. 
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IS VILNIJOS-KANKINIŲ 
= Ž E M E L E S . = 
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PALIESTUS, Melagėnų v. i Leidžia į Mečionių mokyklą 

kiant reikalinga. Nes badas 
Rusijoje ne vien nesimažina,j Anot jo, gyventojų padėtis 

ATŠAUKTA CLEVELANDO 
KONFERENCIJA. 

United Mine AVorkers ot* A-
merica prezidentas Lewis at
šaukė rengiamą anglekasių at
stovų su kasyklų operatoriais 
konferenciją, kuri turėjo pra
sidėti rytoj , kovo 3 d., mies
te Clevelande. 

Lewis konferenciją atšaukė 
del to, kad kai-kurių valstijų 
operatoriai atsisakė dalyvauti 
šaukiamoje konferencijoje. 
Del to kitokio išėjimo nebeli
ko, kaip tik taip padaryti. 

Prezidentas Lewis atšauk
damas konferenciją pažymėjo, 
jog anglekasių streikas neiš-
vengtinas. Bet streiką dar 
gali kartais sustabdyti " ta i 
kos ' ' konferencija, kokią rasi, 
šauks Darbo sekretorius Da-
vis, liepiamas prezidento Har-
dingo. 

Savo keliu, anglekasių uni
jos rengiasi prie referendumo. 

MEXICO CITY, kovo 1. — 
Streikuoja čia šoferiai. Užva
kar streikininkai turėjo de
monstraciją priešais miesto 
rūmus. Kilo sumišimai. 

Įsimaišė policija. Pasigirdo 
apsišaudymai. Pasekmėje nu
žudyta du streikininku ir du 
policiantu. • 

be karo kontribucijos klausi
me. 

Pasiremiant tąja sutartimi, 
vokiečių vyriausybė santarvei 
per metus mokės kontribuci
jos : 750 milionų auksinių mar
kių pinigais ir 1,450 milionų 
auksinių markių vertės viso
kiais daiktais. 

Apie tai vakar čia oficialiai 
pranešta. • 

Sulig sutarties, jei kartais 
vokiečių vyriausybė del bent 
kokių priežasčių paskirtu lai
ku Santarvei nepristatytų rei 
kiamos kiekybės daiktų, tuo
met už tai pinigais atmokėji-
mas nebu s didinamas. 

Tečiaus sutarty aiškiai pa-
žvmima, idant visoki vokiečiu 
pristatomi' daiktai turėtų but 
ne bile kaip, bet priduriamai 
pagaminti. Kad pristatomi pro 
dūktai atsakytų savo vertei. 

jgingą kampaniją visoj Vokie
tijoj, idant ateinančiais pre
zidento ''rinkiniais kandidatu į 
prezidentus priešaky pastaty
ti buvusį sosto įpėdinį Fride-
rika AVilhelmą. 

Profesorius Zorna, buvęs 
buvusio sosto įpėdinio moky
tojas, viešai paskelbė jo jam 
rašytą laišką. Tame laiške bu
vęs sosto įpėdinis pažymi, kad 
republikoninė valdžia Vokieti
joje esanti legalė. 

Suprantamas daiktas, kad 
prieš Hohenzollerno kandida
tūrą pakils visokių rųšių soci
alistai. Nes jėi buvęs sosto 
įpėdinis patektų į prezidentus, 
socialistai netektų riebių vie
tų, kokias šiandie užima. 

Abelnai imant, Vokietijos 
respublikai yra didžiai pavo
jinga pavesti valdžios styrą 
buvusio kaizerio sūnui. 

S. V. KARO LAIVAI KINI
JOS PAKRAŠČIUOSE. 

HANKOW, kovo 1. — Pie-
tinės Kinijos dalies preziden
to, Dr. Sun Yat Sen, kariuo
menė artinasi prie Hengchow, 
Hunan provincijoje, už 157 
mailių nuo Shangsha,^kur yra 
generolo Wu Pei Fu armijos 
veikimo bazė (centras). 

Vienas ^amerikoniškas karo 
laivas yra ties Shangsha su 
tikslu apsaugoti svetimšalius. 
Kiti karo laivai sustatyti ki- |apie 32 metų amžiaus. 
tose strateginėse vietose, Ad-

fmirolas Bullard visus laivus 
valdo. J is yra nuolatiniame 
su laivais susinėsime. Tam ti
kslui vartojami bevielio teleg
rafo aparatai. 
Admirolas Bullard sako, kad 

abiejų sau priešingų Kinijos 
armijų kovos, rasi, įvyks tik 
už mėnesio. Nes prasidėjo lie

ja gali kartais atsakyti paklu
snumą pačiam kipšui Trot
zky'ui. 

Bet jei butę gauta paskola, 
tuomet padėtis, rasi, šiek-tiek 
butų pagerinta. Butų už ką 
nusipirkti užsieniuose nors 
maisto. 

taip pasibaisėtina, kad žmog-
ėdystė trumpoj ateity bus pla
čiai praktikuojama. 

Viename sodžiuje ameriko
nas gatvėje sutiko išbadėju
sią, apdriskusią 14 metų mer
gaitę, neturinčią niekur prie
glaudas. Žmonės nenorėjo jos 
į savo pastoges priimti. 

Pasirodė, kad ta mergaitė 
nužudė savo 12 metų seserę 
ir jos lavonu maitinosi. 

nąją armiją. -Išbadėjusi arinį-1 Kitoj vietoj ant kelio sutiko 
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sargybos lydinčius septynis 
vaikus, 8—14 metų amžiaus. 
Jie buvo varomi į gubernijos 
miestą. Nes jie nužudę ir sų : 

valgę savo 4 metų broliuką. 
Didesniuose sodžiuse ir mie

stuose žmogėdžiai aštriai bau
džiami. Bet retai žmonių ap
gyventuose plotuose žmogėd
žiai prasilenkia su bausme. 

Kad i A nukentėjo nuo karo, 
beV'jauJ pradeda savo trobe
sius taisyti. Nors neatsistatė 
visi, bet jau turime du liau
dies mokytoju. Keli jau mo
kinasi Švenčionių gimnazijoje. 
Jaunuomenė labai darbšti ir 
padori. Vyrai susipratę lie
tuviai. Nors savo sodžiuje ne
turi mokyklos, bet leidžia sa
vo vaikučius į mokyklą Mė-
Čionysna. Labai malonu, kad 
jų vaikai žiemos laiku nebė
gioja po kaimą ir nevejas šu
nų. Nesigaili savo vaikučiams 

išleisti kelias markes knygu
tėms nusipirkti ir užmokėti už 
butą. Ja i ne Paliesiaus sodie
čiai, tai butų negyvavus Mė-
cionyse šįmet mokykla. Vie
toj kuokinių ir vakaruškų jau
nimas susirinkęs graliai pa
žaidžia savuosius žaislus. La
bai gaila, kad tiktai maža gau
name laikraščių. Priežastis ta
me, kad į Švenčionis toli va
žiuoti. Gavę laikraštį parū
ko, bet paskaito. 

tik keli savo vaikus. 
Daugiausia siunčia tie, ku

rie gyvena miestuose, ir gerai 
atjaučia mokslo reikalą. 

VEIKŠČIOS. Tverevičiaus 
valse. VeikšČios nedidelis so
džius. Jaunimo, vaikinų yrajroanis jėgomis daug greičiau 

surasim teisybę. 

ŠVENČIONYS. Gruod 16. 
dieną, eidamas gatve, pama
čiau labai skaudų reginį, va
žiavo žandaras ir vežėsi su
gautą ir visai begailestingai 
sukultą "naujoką-savanorį," 
kurio veidas nuo skaudulių bu
vo visai mėlinas. Nažiurint į 
žvėrišką žandaro išvaizdą, jis 
dar laikė rankoje kardą, pasi
rengęs kas minutė įsmeigti jį 
savo aukai, jei ji mėgintų bėg* 
ti. 

Tiesa, labai liūdnas likimas 
pasitiko ne vieną maišų brolių, 
bet to dar maža, jis dar dau
giau reikalauja aukų. Bro
liai! atėjo gadynė, kuomet ne
galima sėdėti sudėjus rankas, 
reikia judėti. Paimk, broli, kny 
gutę į rankas ir paskaityk a-
pie lietuvių tautos praeitį, be-
abejo suprasi, kad ir tavo gys
lose sruvena lietuvio didvyrio 
kraujas. Skriaudžia tave sve
timi, eik prie savųjų ir bend 

TROTZKY VISAM PAŠAU-
U U I GRŪMOJA. 

Ir vis kalba darbininkų vardu. 

ATRASTAS NUŽUDYTAS 
ŽMOGUS. 

Už pusmylio šiauriuose nuo 
Hinsdale krūmuose atrastas 
nužudyto jauno vyro lavonas. 
Trimis kulipkomis jis peršau
tas. Po lavonu atrastas re
volveris. 

Policija tvirtina, kad apie 
saužudystę nesama reikalo nei 
kalbėti. Nes tris kartus jis 
nebūtų persišovęs. 

Lavonas dailuiose rūbuose, 

Kišeniuose atrastas skustu
vas, rožančius ir 06 centai. 

Policija darbuojasi identi
fikuoti lavoną. 
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O R A S 
CHICAGO. — Šiandie gra

žus oras, bet šaltas; pranešta, 
kad šiandie šaltis pasibaigst 

» 

Rytoj turės but kiek šilčiau. 

MASKVA, vas. 27 (suvė
linta). — Sovietų Rusija šį še
štadienį paminėjo keturių me
tų raudonosios armijos gyva
vimo sukaktuves. Žinomas 
karo komisaras Trotzky prie 
tos »progos parengė** Maskvos 
garnizono parodą. 

Maskvos garnizonas taip 
skaitlingas, kad carų laikais 
tokio nebūta. Per dvi valan-
di kareivių būriai perėjo pro 
pastolą ties Kremliumi, kur 
stovėjo pasipūtęs nei piktoji 
dvasia Trotzky su savo štabu, 
pavergtų generolų; buriu. 

Ėjo pėstininkų eilės, raita-
rija, artilerija, net būriai su 
tankomis ir lėktuvais. Karei
viai gerai įrengti ir atrodė 
nepavargę. 

Kas bolševikų priešai. 

Viename būry su Trotzky'u 
buvo ir iš Amerikos pabėgęs 
žinomas, industrialištų vadas 
William D. Haywood. 

Trotzky statosi dideliu ka
ro vadu ir kaipir kokiu field-
maršalu. Pasibaigus parodai 
jis kalbėjo į karininkus ir ka
reivius maždaug tokiais žod
žiais : 

"Už metų mūsų armija bus 
dar daugiau stipresnė ir la-
biaus sujungta. Nežinome, 
kas gali įvykti už keletos mė
nesių. Tečiaus atsitikimai į Trotzky sąprotauja. 

mus neras neprisirengusius. 
Žiūrint į vakarus ir į rytus, į-
Šiaurius ir į pietus matome, 
kad pavojus dar nepranyko. 
Nes kapitalistinėse valstybėse 
valdžia savo rankose dar turi 
mūsų priešai, kurie dar nete^ 
kę vilties mus sutraškinti." 

Vokiečių komunistas Wolc-
ke taipat kalbėjo. J is sakė, 
kad revoliucija Vokietijoj dar 
neišgeso. I r tas laikas neto
li, kuomet vokiečių raudonoji 
armija susijungs su rusų rau
donąja armija. [Tuomet pa
kils pasaulio revoliucija. 

' Amerikoniškas komunistas.. 

Kalbėjo ir amerikoniškas 
komunistas Carr, kurs Ameri-
kos komunistus atstovavo rusų 
sovietų kongrese. Carr atsi
prašė rusus ir reiškė apgailes
tavimą, kad Amerika dalyva
vo Murmansko ir Archangels
ko ekspedicijose. J is sakė, kad 
jei dar kartą amerikonams bu
tų liepta kovoti su Rusija, tai 
Amerikos gyventojai atsisuk
tų priešais savo valdžią (kaip-

Kaslink Genoa konferenci
jos Trotzky pareiškė, kad Eu
ropos likimas balansuoja ant 
Genoa konferencijos. Je i ta 
konferencija nediios naudos 
Rusijai, sakė jis, su ateinančiu 
pavasariu prisieis tai viąa 
krauju balansuoti. Del to, 
proletaras turi but pasiren
gęs. • 

Tai kaip Lenino adiutantas 

daug, bet jaunuomenė labai 
tamsi. Niekas neskaito. Šven
tadieniais susirinkę tiktai lo
šia kortomis. Ateina net iš 
svetimų sodžių jiems pagelbė
ti lošti. Įėjus į kambarį net 
baugu žiūrėti į jaunuomenę. 
Visi- su kepurėmis sėdi. Ne
žiūri į tai, kad paveikslai šven 
tųjų kabo ant sienos. Vaiku
čiai nemoka poterių, gi korto
mis lošti moka. Vienas sene
lis paklausė vaikučio, ar mo
ka jie skaityti, atsakė, kad ne. 
Kortas tai visas pažįsta, bet 
elementoriuje nevienos raidės 
nepaskaitė. 

Labai gėda sodiečiams, kad 
neleidžia savai vaikų į mokyk
lą. Netoli yra už kilometro 
Mečionyse įkurta m o k y k l a . 

KIRDEIKIAI , Linkmenų 
parap. Atbudo ir mūsų jauni
mas. Šįmet sutaisė gražų va
karėlį, kurs net seniams labai 
patiko. Sukruto skaityti mer
gaitės. Tik skaitydamos ma
žai supranta, nes mažai pratę 
skaityti, daugiau apie berne
lio meilę dainuoti. Džiaugia
mės, kad ir jos imasi mokslo. 

MOfTEJUNAI, Kaltanėnų 
parap. Sodžius nemažas, bet 
labai tamsus. Tiesa, jau pora 
metų buvo mokykla. Šįmet ir 
tuo nepasirūpino. Žmonės iš-
sikalbinėja mokytojo negavę, 
bet kas iš to, kad gavę įį išva
ro. Nenuostabu, kad pabar 
nelengva gauti mokytojas. 

GRAIKAI RENGIASI NAU- • stantinopolį ir dalį Trakijos 
JAN PU0LIMAN. su AdrianopoliiL 

. j 
Tie Kemalio reikalavimai 

I Jiems rupi paimti Andorą, j ^ ^ ^ k a d A n g l i j a l e i d o 

T D m f A n o "2 i graikams užtraukti naują pa-
ROMA, vas. 28. — Gauta- , , . •* .,. , * ' i skolą, apie 73 milionus dole-

žinių, kad Genoa konferenci-J . . . . . 
joj turkų klausimas nebus di-
skusuojamas. Taip bent pa
reiškęs Anglijos premieras 
Lloyd George. Taigi, tos ži
nios čia šiandie visaip disku-
suojamos. 

Pereitą rudenį turkų nacio
nalistų vadas Mustapha Ke
rnai paša galėjo padaryti tai
ką su Europa. Prancija tuo
met su juom padarė sutartį, 
Italija siųlė sąlygas, Anglija 
tylėjo. 

Bet Kernai tąja proga ne
norėjo pasinaudoti. Tie pavy-
kimai Kemalį pakėlė puikybėn 
ir jis Europai (aliantams) pa
statė savąsias plačias sąlygas. 
J is pareikalavo [Turkijai grą
žinti visą Mažąją Aziją, Kon-

rių, ir su tais pinigais pasi
rengti ofensyvon prieš turkus 
ateinantį pavasarį. 

Graikai, sakoma, dar kartą 
mėgins pasiekti turkų naciona
listų sostinę Angora. 
"••I II ,IIJI' ,1 nn<Vn, , " ".„^Hri.pvn't, j g p 

P I N I G Ų K U R S A S . 
\ 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 dol 
vasario 28 buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.32 
Prancijos 100 frankų 8.40 
Italijos 100 lirų 4.70 
Vokietijos 100 markių .44 
'I4etuvos 100 auksinų .44 
Lenkų 100 markių .03 
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Eina kasdieną Išskyros nedėldienltu 
PRENUMERATOS KAINA: 

Metama $6.09 
rusei Meta $3.00 
Prenumeratos mokasl lSkalno. Lai

kas skaitosi nuo užsirašymo dienos. 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
Ir aeinas adresas. Pinigai geriausia 
siųsti isperkant krasoje ar exprese 
"Money Order" arba įdedant pini
gus j registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. 0 0 . 
2334 So. Oakley A ve., Chicago. 

TeL Roosevelt 7791 
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BOLŠEVIKAI IR KALINIAI. 
Maskvoje, svetimų šalių 

laikraščių korespondentai tu
rėjo pasikalbėjimą, su karo ko
misaru Trotzky'u apie bolševi
kų kalėjimus. Šiandie Rusijo
je kalėjimų yra kelis kartus 
daugiau, negu caro laikais. Vi
si kalėjimai kupini bolševikų 
aukų. Kaliniai mušami, kan
kinami, žudomi, pūdomi ir ba-
'du marinami. 

Korespondentai klausė Trot-
sky'o, kodėl taip yra. Juk bol
ševikų valdžia vedama socia
listiniais pagrindais. Gi so
cializmo svarbiausias obalsis 
skaitosi ' ' Brolybė' \ Sekant 
tuo obalsiu bolševikai vargšų 
.žmonių neturėtų kankinti. 

Trotzky nei piktoji dvasia 
išvertė akis ir sarkastiniai ta
rė: " Mielai mes visus savo 
kalinamus žmones atiduotume 
užsieniams, jei jie tenai butų 

BAGOČIAUS BANKROTAS 
ELIJOŠIAOS SVETAINĖJE 

IR DAOGIAOS. 
Kaip Bagočius subankrutijo 

Elijošiaus svetainėje esame 
plačiai apie tai skaitę ".Drau
ge" . 

Pasirodo dabar kad jis ne 
tik subankrutijo, bet stambiai 
apsimelavo, kaip paprastai so
cialistai pasielgia.Ne veltui jis 
advokatas. Ta anuomet pami
nėta pasaka virsta tiesa. 

Sako advokatas vagiui: — 
Tik sakyk man visą tiesų. Va
gis atsako: — Aš ponuli visą 
tiesa pasakysiu, o meluoti jau 
tamistos dalykas. 

Savo prakalbose socialistas 
Bagočius gyrėsi kad jo žmona 
kuria jis nesenai vedęs (Bago
čius ją vadina mano mergaitė 
su kuria aš apsiženijau) ne
krikštyta, nėra buvusį baž
nyčioje ir ne vagilka. 

Kadangi *' Draugą' ' skaito 
visoje plačioje Ameri
koje ir net tame mieste kur 
jo žmona yra gimusi, vienas 
pitsburgietis ne tik jo ban-
krutą pamatė, bet ir melus iš
vydęs, neiškentė neparašęs. Sa 
vo laiške jis sako: 

"Socialistas Bagočius pyp-
korių prakalbose Cliicagoje va 
sario 10 d. Elijošiaus svetai
nėje papildė stambią melagys
tę pasididžiuodamas kad jojo 
moterig nekrikštyta ir ne va-

metams užteks. Galima abejo- legališka g y v e n i ^ vieta arba 
ti ar j i s kada nors išdrįs čia užsiėmimo vieta randasi. Jei-
pasirodyti. Kitur jis gali savo; gu asmuo neturi legališkos gy-
klausytojus muįkinti, bet Chi-
cagos žmonės visokių skieto 
parėjimų matę, tuojaus taukšt 
ir visi monfcės bizniai! kebe
riokšt. Gi tuomet pasprukęs 
pro duris dumk, net padai žy
bčioja... Taip ir padarė Bago
čius. Laimingos kelionės. 

<rilka. 
priimti. ' * 

Paskui Trotzky kalbėjo: [& 
* 'Mes turime savotišku prie- j Kaslink josios teisingumo 

monių griebtis su kaliniais. | tai aš su Bagočiumi nesiginčy-
Jųs, štai kadir Suv. Valstijose, | siu. Užtad gal nevagilka kad 
kalinius 'žudote su elektra. Mes buvo krikštyta. Tečiaus turiu 
taip nedarome. Je i amerikonai j pranešti visuomenei kad ji 
nori žinoti, kas daroma su 4tjt-; tikrai krikštyta ir buvo baž-

y 

liuiais revoliucijos laikais, te
gul jie atsimena savo civilį ka
rą. Dar neturime ramybės pa
sieniais, kad galėtume paliuo-i 
suoti kalinius. 

nyeioje. 
Jo motens yra krikštyta 

šv. Kazimiero bažnyčioje per 
gerb. kleb. J . Sutkaitį spalio 
12 dieną 1902 m.; gi podžiais 

"Pagaliau žmonėms vist iekjbuvo: Ignas Kazlauskas ir 
ar jie mirs būdami kalėjime, j Veronika Šiaulis." 
a r laisvėje. Rusijoje siaučia ba Kad visi įtikėtų, tas pats 
das. Visvien daugeliui iš jų pittsburgietis prideda krikšto 
reiks žuti . , , 

Tokia bolševiko Trotzkv'o 
logika. 

Kas šiandie įvyksta Rusi-

gummo kopiją išrašytą iš 
knygų su visomis formalybė 
mis. 

Tai tau ir socialistas Ra
joje, tuomi lai pasidžiaugia ; gočius. Netik pasirodo ne
visi tie, kurie ir iki šiolei ak- ( praustaburnis — murza kaip 
lai tarnauja socializmo va 

Blankos turi būti išpildytos gas ir nemanai sulaukti atmo-
ir sugrąžintos kovo 15 d., ar- kant tuos pinigus) vertės žu-
ba prieš tą dieną. Blankos tu- dymą, dovanas labdaringoms 

jis save pavadino, bet ir me- ; r i būti sugrąžintos Collector organizacijoms (nesuvirš 15% 
dams, eina jų pėdomis, skaito: lagis. 1 of Internal Revenue, tame ap- gryno pelno įeigų). 

/fų raštus ir klauso jų pasakų. To chicagiečiams ilgiems skrityje kur taksų mokėtojo 1. Nėra jokių paliuosavimų 

1921 METįĮ ĮEIGįĮ ( I N -
COME) TAKSAI. 

Kas turi išpildyti blankas? 
Sekantieji privalo išpildyti, 

po prisiega, blanką, aiškiai 
išdėstinėdami jų visas įeigas 
su gautais paliuosavimais ir 
atitraukimais arba numuši-
mais. 

1. Kiekvienas, kurio įeigos 
1921 metams yra $1,000 arba 
daugiaus, jeigu nevedęs, arba 
jeigu vedęs i r negyvena su 
žmona. 

2. Kiekvienas, kurio įeigos 
1921 metais yra $2,000 arba 
daugiaus, jeigu vedęs ir gyve
na su žmona ir 

3. Kiekvienas, kurio visos į-
eigos pasiekė $5,000 arba dau
giaus. 

Dirbančios moterys, turi ir
gi išpildyti blankas, -jeigu 
taksuojamą sumą uždirba. Jos 
gali įeigas ar ant vyro blan
kos priskaityti arba ant ats
kiros blankos. 

Bausmės. 
Jeigu asmuo neišpildo ir ne

sugrąžina blanką valdžios pas
kirtu laiku, noriai arba kitaip, 
arba išpildo neteisingai ar 
prigavmgai, Commissioner of 
Internal Revenue gali pridėti 
prie taksų, 25% arba 50% tak
sų sumos. 

Užmokesčių mokėtojas turės 
mokėti bausmę iš 5% taksų su 
mos su nuošimčiu iš 1% į mė
nesį nuo dienos kuomet reikė
jo užmokėti taksus, jeigu jis 
neužmokės taksus paskirtą ir 
po dešimts dienų po pranešimo 
ir pareikalavimo. 

Laikas ir vieta sugrąžinimo 
išpildytų blankų. 

venimo vietos Suv. Valstijose, 
tuomet turės prisiųsti blanką 
į Collector of Internal Reve
nue, Baltimore, Mąryland. 

Įeigų pilna suma. 

Reikia priskaityti pilną įei-
gų sumą, kaip tai, visą pel
ną ir įeigas nuo: 

1. Algų, atlyginimų arba už
mokesčių už asmenišką tarny
bą by kokios rūšies ir by kaip 
užmokėta; 

2. Nuo profesijos, amatų, 
biznio, pardavinėjimų, nejudi
namo arba judinamo turto pir-
kliavimą, t. t. 

3. Nuo nuošimčių, randų, už
statų, i r 

4. Nuo by kokio šaltinio nuo 
kurio asmuo negauna paliuo-
savhno. 
Už ką nereikia mokėti taksus. 

Sekančius nereikia skaityti 
prie pilnos įeigų sumos. ' 

1. Užmokėjimus gyvasties 
apsaugojimo kontraktų, kurie 
užmokėti po apsaugotojo mir-

I ties. 
2. Turto vertę jeigu įgyta 

kaipo dovaną, ar palikimas, 
mirimo, arba kilmės keliu. 

3. Valstijos arba nuėsto bo-
nų nuošimčius; i r ant valdžios 
bonų tik sulyg įstatymų kuo
met buvo išleisti. 

4. Sumas gautas netyčiomis 
arba sveikatos apsaugojimą, 
arba sulyg darbininkų atlygi
nimo įstatymų kaipo atlygini
mą asmeniškoms žaizdoms ar-

už gyvenimo arba šeimyniškas 
išlaidas. 

2. Nėra paliuosavimų nuo iS-
Į laidų del naujų namų arba.nao 
iatinių pataisymų arba page
rinimų, kurie padidins turto J 
vertę. 

3. Nėra paliuosavįmo už 
premijas ant gyvasties apsau
gojimų kontraktų. 

Asmens paliiiosavimai. 

Nevedęs, arba jeigu vedęs 
/ir negyvena su žmona, turi 
paliuosavimą ant $1,000. 

Vedęs, gyvenąs su žmona, 
kaipo šeimynos galvą, turi pa
liuosavimą ant $2,500. (Jeigii 
įeigos yra $5,000 arba ma
žiaus). 

Paliuosavimai u i išlaikomus 
asmenis. 

Yra paliuosavimas iš $400] 
už kiekvieną užlaikomą ypa-
tą (ne už vyrą arba žmon 

gali įsakyti ir reikalaut}! pilną \ 
taksos sumos su syk. 

Taksų Kvitas. 
Kuomet taksai užmokėti, 

pareikalavus kolektoriai tųrij 
užmokėtojui išduoti kvitą su 
pilna užmokėta suma ir ko
kiam tikslui pinigai užmokėti 
{mrašyta ant jos. 
Foreign Language Information 

Service, Litkuanian Cųreau, 
119 West 41-st Street, 

New York, City. 

BENDROVĖSTšĖRAI. 
Pastaraisiais laikais viso

kios rųšies apgavikai daug 
žmonių nuskriaudė Chicagoje. 
Dėlto šiandie nerimsta jau net 
tie, kurie turi įsigiję nežino-i 
mose jiems bendrovėse šėrų. 
Tie žmonės teiraujasi, ar kar
tais jie negalėtų toms ar ki
toms bendrovėms grąžinti šė-

kurią užlaiko ir kuri gauna ^ i r a t g a u t i už juos įmokė-

ba ligoms. 
5. Sumas gautas kaipo atly

ginimą, arba šeimyniškus pas
kyrimus ir užlaikymus sulyg j 
War Risk Insurance aprūpini
mų ir Vocational RehabUita-
tion įstatymų, nereikia skai
tyti pencijų, kurias gauna už 
savo tarnybą arba tarnybą ki
to militarėj ar laivyno sekci
jose Suv. Valstijose karo me
tu; ^ n r f H 

Nereikia mokėti taksus už 
užsiėmimo (biznio) išlaidas, 
kai-kuriuos nuošimčius, tak
sus, pralaimėjimus, blogas sko 
las (jeigu kas nors tau skolin-

vienintėlę pagelbą nuo užmo
kesčių užmokėtojo. Jeigu to
kia ypata dar neturi 18 metų, 
arba jeigu turi ir pati negali 
save užsilaikyti del protiškų 
arba fiziškų trukumų. 

Visi Suv. Valstijų piliečiai, 
arba čion gimę, ar naturali-
zuoti, ir visi apsigyvenę atei
viai gauna viršminėtus pa-
liuosavimus. 

Kaslink Inoome Taksų, by 
ateivis, kuris gyvena Suv. Val
stijose, kuris nei ai kinai gyve
na yra skaitytas kaino apsi
gyvenęs. 

Visi neitpsigyvenę ateiviai, 
nepaisant ar vedę ar nevedę, 

j turi paliuosavimą ant $1,000, 
bet negauna Jokio paliuosavi-
mo už užlaikomus asmenis. 

Kiek Reikia Mokėti. 
Piliečial, ir gyventojai Suv. 

Valstijų^ • 
Ant pirmų $4,000 — 4%. ! 
i n t suvirs $4,000 — 8%. 
• - i 
Neapsigyvenę. 
Ant įeigų gautų iš Suv. Val

stijų suvirs paliuosavimų — 
8%. 

Taksų Mokėjimas. J 

Taksai gali bųti užmokėti 
ant syk ant, arba prieš, 15 d. 
kovo kuomet blankos prisių
stos, arba keturiuose dalyse — 
pirma užmokestis užmokėta 
kuomet blanką prisiųsta ir ki
ti užmokesčiai kas bertainį. 
Jeigu užmokestis neužmokėtas 
kuomet pripuola, kolektorius 

tus pinigus. , 
Apie šėrus žmonės štai ką 

turėtų žinoti: 
Nupirktų bendrovės šėrų ne

galima grąžinti bendrovei ir 
reikalauti pinigų. K a s perką! 
šėrus, tas žino, ką daro. I r t o - \ 
del p inu tokio pirkimo priva
lo pirmiau gerai pagalvoti, ar 
nemeta pinigų balon. 

Pastaraisiais laikais mūsų 
žmonės perdaug nusiklausė vi
sokių pasakojimų apie greitą 
praturtėjimą, apie visokias 
prekybos-pramonės kompani
jas, kurios neva duoda dide-

Įlius dividendus, patikėjo tais 
gražiais pasakojimais, davė 
pinigus ir pirko šėrus. 

Mūsų femonės prisiskaitė 
trukšmingų skelbimų ir išmė
tomų lapelių, kuriais žadami 
aukso krepšiai. Dėlto daugelis 
nesigailėjo pinigų. K a i r a s su
kimšo sukčiams visus savo su
taupytus pinigus, gi patys iš
badėję laukė. didelio pelno ir 
turtų, kad paskui butų galima 
gražiai pagyventi. 

-

Ypač Chicagoje mes girdime 
apie tiek daug klastingų ben-1 
drovių, kurios pardavinėda-

da ničkaoinat neatlyginama. 
Kas steigia vėjų paremtas 

bendroves arba kompanijas, 
tie yra gudruolį^. J i e moka iš
sisukti' iš teisingumo rankų. 
Lygiai jie moka prieiti i r prie 
žmonių. 

Pav., jie savo skelbimuose 
sako: "Mes nei vieno never
čiame pįrkti mųsų kompanijos 
akcijas, t iktai išaiškiname 
kompanijos tikslus ir šėrinin-

kams nauda" . 
Girdi, " S u serų pirkimu bū

tinai reikia pasiskubinti, nes 
ne vien laikas apribuotas, bet 
ir šėrų kaina nepastovi". 

Daugelis tokių vyliaus žo
džių nesupranta ir duoda sa
ve pagauti. Paskui gaiŲsi. 

P i rm pirksįant kokių ben
drovių šėrus, arba pirm duo-
siant kam nors už žadamą nuo
šimtį pinigus, visuomet reikia 
pasiklausti išmintingesnių pa
tarimo. •» 

Taip elgiantis sukčiai nega
lės naudotis i r tukti svetimu 
prakaitu. Taip apsisaugoję 
žmonės išvengs dabartinių ne
laimių. 

i 
Gerbiamoji Redakcija, 

Skaitydamas laikraščius la
bai susidomėjau Lietuvos U-
ni versi tetų ir pilnai pritarda
mas taip šventam darbui, kad 
kuogreičiausiai mūsų tėvynė 
susilauktų tikrai mokytų vy
rų, kad jie galėtų prašalinti iš 
šventos Lietuvos bedievybės 
šmėklą kuria nori visoki lais
vamaniai — bedievukai ir so
cialistai išstumti tikybos mo
kslą iš mokyklos, vieton tik
rojo Dievo norėtų kad lietu
viai garbintų "pliką paną", 
aš siunčiu vieną vinį jų sva
jonėms, įkaldamas krikščio
niškos kultūros rūmus — uni
versitetą 100 dolerių (šimtą 
dolerių) Lietuvos boną su ku
ponais. 

Su tikra pagarba 
Vincentas Tamošaitis 

Su šeimyna 
mos šėrus apgaudinėja žmo- 360 Erie Street, 

i 

nes, kad baugu net pagalvoti. Franklin, Pa. 
I r įdomu, kodėl valdžia leidžia Red. prierašas. — Tamistos 
čia tokioms bendrovėms veik- prakilni auka tikrai atsieks 
ti. Valdžia tik tuomet pažadi- pažymėtą laiške tikslą. Boną 
narna, kuomet būriai nukentė- $100 su kuponais pasiuntėme 
jusiu užpuola apgavikų ofisus, i Tautos Fondą Brooklynan, 
Tuomet areštai, bylos, teismai, pažymėdami aukos tikslą. A-
Bet žmonėms padaryta skriau- čiu širdingai. 
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SULIETUVINO M. M. 

VEIKIANTIEJI ASMENYS: 

Išminčius 
Kvailys 

* Išminčiaus pati ir du vaikučiai 
Mokiniai 

Angelas 

SCENA: Didelis kambarys; durys ga
le ir šone, vedančios į tolimesnius kamba
rius. Viduryje scenos Mokytojaus stalas 
i r kėdė. Pas duris stovi stalelis, ant jo 
smilčių laikrodėlis ir šalę suklypęs suo
lelis. Sėdynės mokiniams. Išminčius sėdi 
prie stalo. 

IŠMINČIUS: (vartydamas knygos la
pus) Kame gi tas paragrafas, kurį reikės 
šiandien mokiniams aiškinti? A, štai, ir 
oia sako, kad tas buvo elgetos parašyta 
ant Babelio sienų. " Y r a dvi žinomų gy
venami sali; viena matoma, o antra ne

matoma ir, kuomet vienoje žiema, kitoje 
šalyje vasara, o, kuomet čia rudens vėjai 
pučia, ten pavasaris ." 

Geriau mokiniai butų prašę išaiškinti 
kad ir kažin ko kito bet tik ne šito para
grafo! I r kodėl jis man toks keblus? (Įei
na kvailys ir atsistojęs pas duris laiko 
atkišęs kepurę. Antroje rankoje turi di
deles žirkles). Išrodytų lyg kvailystė, bet 
tai negali būti, ne s rašytojas šios knygos, 
kurioje radau tiek išminties, nebūtų da
vęs tiems keliems žodžiams viso puslapio 
ir nebūtų įdėjęs tiek paveikslų ir išgraži
nęs auksu ir spalvomis, jei tai butų tik 
kvailystė. 

KVAILYS: Duok man centą. 
IŠMINČIUS: (Atsiverčia kitą pusla

pį) Čia jis parašė: "Senovės mokytieji už
miršo matomąją šalį". Aš tą suprantu. 
Jie, mat, įsivaizdinę anos šalies gėrybes, 
apie jąją tik ir svajojo, aš gi savo moki
nius geriau mokinau. 

KVAILYS: Ar neduosi man cento? 
IŠMINČIUS: Ko tu nori? Išmintingo 

Saracėno žodžiai tavę s daug nepamokys. 
KVAILYS: Toks garsus ir Jišmintin-

gasmokytojas juk neatsakysi cento k vai-
uui. 

IŠMINČIUS: I r ką gi tu ž i # « apie) 
išmintį ? 

KVAILYS: O, aš žinau! Aš ižinau ką j 
aš mačiau. 

K 
IŠMINČIUS: Tai ką tu matei? 
KVAILYS: Kai aš ėjau pro Kirku-

/ftus, kame dienai brėkštant varpais skam
bindavo, dabar nieko daugiau negirdėjau, 
kaip tiik knarkimą miegančių žmonių. 
Eidamas pro Tabarenus, kame jaunikai
čiai lipdavo ant kalnelio prie stebuklingo
jo šulinio, dabar gi jie pakelėje susėdę 
kortomis lošia. Eidamas pro Kariogalą 
kame broliai1 pasninkaudavo ir vargšą-
tarnaudavo, dabar mačiau juos girtuok
liaujant ir moterims vergaujant. I r kai 
paklausiau, kokia nelaimė tokias atmai
nas padarė, jie atsakė, jog tai ne nelaimė 
bet išmintis tai padarė. O tos išminties 
jie nuo tavęs išmoko. 

IŠMINČIUS: Bėgk į virtuvę, mano 
žmona duos tau ko nors valgyt 

KVAILYS: Tai kvailas patarimas to
kio išmintingo žmogaus. 

IŠMINČIUS: Kodeį Kvaily? 
KVAILYS: Ką suvalgai tai to jau 

nėr. Ąš noriu centų įsidėt į maišelį. No
riu pirĮkt lašįnių Jtrautuyėse, riešutų ant 
rinkos ir stipraus gėrimo nuo šalčio- Aš 
noriu kilpų zuikiams įr voverytėms gaudy
ki ir #deUo puodo jįąms išvirŲ. 

IŠMINČIUS: Eik sau, man rup i \va r -

besni dalykai nei kaip tavo centai. 
KVAILYS: Duok man centą, aš tau 

atnešiu laimę. Žiemos metu, Jovairas, žu
vininkas, leidžia man pašiūrėje tarp tinklų 
gulėti, nes aš jam, sako, atnešu laimę 
Vasarą, giriniai sutvėrimai visados man 
duoda pasilsiui vietos prie savo lizdų ir 
olų. Tu nežinai, kad į mane pažiurėjus ar 
mane palytėjus duoda giliukį, bet už duo
tą centą, aš atnešu tikrą laimę. (Atkiša 
ranką) Jei laimės neturėčiau, tai numir
čiau. 

IŠMINČIUS: Kam tu tas žirkles ne-
siojiesi 7 

KVAILYS: Aš tau nesakysiu. Jei pa
sakyčiau, tu juos išvarytumei. 

IŠMINČIUS: Ką išvaryčiau? 
KVAILYS: Aš tau nesakysiu. 
IŠMINČIUS: Na, jei duosiu centą ar 

nepasakysi. 
KVAILYS: Ne. 
IŠMINČIUS: Ar nej už du centu ne

sakysi. ? 
KVAILYS: Gautumei didelę laimę, 

jei duotumei du centu, bet aš tau nesaky-
.sia, 

IŠMINČIUS: Tris oeątns! 
KVAILYS: Keturis, i r t ada pasaky-

m} 
IŠMINČIUS: Na, gerai, keturis. Bet, 

Bauluk, aš daugiau nebevadinsiu tavęs 
Kvailiu. 

KVAILYS: Aš tau tik į ausį saky
siu, kad nieks negirdėtų. Bet pirmiausia 
prižadėk man, kad tu jų neišvarysi. (Iš
minčius galvos palenkimu prižada) Kas 
dieną juodai apsivilkę vyrai eina ant kal
nų i r ten patiesia didelius, juodus tinklus. 

IŠMINČIUS: Kam jie tai daro? 
KVAILYS: Kad įpainiotų Angelų ko

jas. Bet kas rytas prieš auštant aš nuei
nu, sukarpau tinklus i r Angelai pabėga. 

IŠMINČIUS: A, Rauluk tu esi kvai
las. Mane vadini išmintingu, bet aš da nie
kad nemačiau Angelo. 

KVAILYS: Aš daug Angelų mačiau. 
IŠMINČIUS: Ar tu ir Angelams at

neši laimę? 
KVAILYS: Ne, ne, nieks to negali ̂ pa

daryti, liet juos visada galim rasti, jeigu 
jų ieškome. 

""IŠMINČIUS: Kada tu juos matai* 
KVAILYS: Kuoinet nurįmsta. Tada 

mano viduje išbun4a neapsakoma ramy
bė, tokia laiminanti, kaip žvaigždutės, ne 
t a i p £ojs septynips klaidžiojančios, bet 
kaiip stovinčios žvaigždės, (Ęodo augs-
fen) 

( Bus daugiau) 

l 

/ 

I 

& I 
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n DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja SO metai 

Ofisas 3149 So. Morgan St., 
;;įKertė 32-nd St., Chicago, j 31.̂  

SPECIJALrSTAS 
^Moteriškų, Vyrišku ir chroniškus 
j i 

# 
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(DR. A. K. RUTKAUSKAS! 
S B 

> GYDYTOJAS ir CHIRURGAS B 
4442 South Western Avcnue 
Telefonas Lafayette 4146 

5 Valandos: 9-11 rytais, 4-2 pojg 
Epietų ir 7-8 vakarais. Nedėldie-3 
gulais tiktai po pietų 1 iki 5 val.J ngų. 
iTliy|IIIIIIUIIIIIIIHIII1llllllirfllIII!!imill5 1 Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto: 

#ikl 3 po pietų, nuo 5 iki 7 vak. į 
3£Nedėliomis nuo 10 iki 2 po pietų.į 

Telefouas Yards 687 JOffice TeL Blvd. 7820 jo 
Pranešimas 

8 . H. T. STRIKOL'IS 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHTRCRGAS & 
Perkėlė savo ofisą į £ 

4801 SOUTH ASHLAND AVB. g 
•įyAL.: 10:30 iki 12; 3:30 iki 5 Ir*. 

r 6:30 iki 8:30 Ned. 10:30 iki 12. g 
Nam.: 2914 W. 48 St. * 

Tel. Lafayette 263 

DRAUGAS 
• T I T 

* » 

I 

f 

^ 

C TeL Blvd. 7042 

Dr. C. Z. VezelJs 
LIETUVIS DENTISTTAS 

i712 SO. ASHLAND A VENŲ E 
ARTI 47-tos Gatvės, 

/alanaos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
^eredomls nuo 4 iki 9 vakare 

DR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4831 So. Ashlaąd A ve, 
Tel. Yards 994 

OFISO VAL.: 
8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8 Ir 7 iki 
9 v. 
Tel. Naktimi.* ir nedėlioj po pietų 

Oaklaiul 1294 

Telef. Pullman 363 i V 

DR. P. ŠIMAITIS * 
NAPRAPATO 

[Gydaa Be Vaistu ir Be Operacijos* 
10901 South Michigan Ave. 

ROSELAND-CHiCAGO, II.L. 

DR. S. NAIKEL1S 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Ofisas ir vyveninio vieta: 
3252 South Halstcd Street 

Ant viršaus Univer. Siatc Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuc 
%—4 po pietų; nuo 7—9 vak. 

Nedėliomis nuo 10—? 
Telefonas Yards 2344 

I DR. CHARLES SEGAL S 
f Perkėlė savo ofisą po numeriui 
§ 4 7 2 9 SO. ASHLAND AVENUE | 

1 SPĘCIJALISTAS J 
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų g 

ral.: ryte auo 10—12; nuo 2—5 f 
>o pietų; nuo 7—8:30 vakare. 
iedėMomis; 10 iki 1. 

Telefonas Drvit l 2880, 

Telefonas Von Buien 294 
Res. 1139 Independence Blvd. 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Spccljalistas Moteriškų, Vyriškų, 

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

pietų, 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d. 

Ofisas 3354 So. Halsted Str., Chicago 
Telefonas Drovcr 0693 

DR. R. C. GUPLER 
CHIRURGAS 

liamp. Oaklcy Ave. Ir 24 Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo 2 iki 5 po 

pietų kasdien, Panedėlij ir Ketver 
ge vakarais. 

Ofiso Tel.: Canal 1713—341 
Res. Tel.: Midway 5512 

i V. W. RUTKAUSKAS 8 
| ADVOKATAS 

Ofisas Didmiesty): 
29 SootJ?. U flalle Itreot 

Kambarls 324 
Telefonas Central SS99 

VJUCW&1J, 813 W. SSrd I i 
Telefonas: Yards 4481 

DR. M. STAPULI0NIS 
N A P R A P A T H 

[ G Y D A U B E G Y D U O L I Ų I R BF: 
O P E R A C I J Ų 

Ofisų Valandos: 
8347 Emeraid Avcnue 

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

731 W. 18-th Gatvė 
Nuo ? iki 5 vaKare. 

ANTANAS A. 0LIS 
(OLSZEWSKI, JR.) 

| ADVOKATAS 
m Veda bilas visuose teismuose 
% y Miesto Ofisas: 
Ž|Į7 S. /Dearborn St., Room 1040 

Telefonas: Central 1774 ? Vakarais: 3251 S. Halsted St. 
Telefonas: Bouievard 553. 

j Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO. ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

Jandos: — 8 Iki 11 U ryto:}[ 
po pietų iki 8 vak. Nedėlto-j] 

ua nuo f Iki S vai. vakar*, ji 

i 

[ » - » • . . 

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

TeL Canal 2118 
Valandos: l t ryto iki 8 vakare. 
Gyvenimas: — 8811 W. 83rd Str 

Tel. Prospect 3481. 

.s. — * 
Tel. Ganai 287, Vak.. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATDRIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 South Halsted Street 

ralandos^ 10 iki 12 ryte; 1 iki4 
po piltų: t iki 9 vakare 

Jf Tel. Boulevard 2160% 

: DR. A. J. KARALIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

53303 S. Morgan Str. 
S CHICAGO, I L L . J 

I l • i • 

!Dr. L E. MAKARAS 
[ l ie tuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 10900 8. Michigan Ave;, 
VaL 10—11 ryte; 2—4 po pistų, 

8:80—8:88 vai. vakare. 
Residencija: 10888 Perry Ave. 

Tsi. Pulhnan 842 ir Pull. 849 

J. P. WAITCHES 
Lavvyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
lnen.: K. 511-127 N. Dearborn St 

Tel. Dearborn 6096 
{Vakarais: 10738 S. Wabash Ave. į 
{ RoM'laud Tel. Pullman 8377 Į 

|Tel. Randolpu 2895 

A A. S L A K I S * 
ADVOKATAS 

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

19 South La Salto Street 
Room 1308 

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų Namų Tel. Hyde Park 3395 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktorius, staty-

jtojas ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Chicago 

Arti 23 čio Place. 

•Telefonas Boulevard 4139 

I 
t 

Patarnauju lai-j { 
dotuvėse, ves-< 

A. Masalskis 
Graborins 

reikaluose j 
Kainos prie ina- 9 

mos. 

^ ^ ^ ^ i » ^ » ^ v ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ^ r ^ ^ ^ ^ 

BAZARAS.—PARĖMĖ KAT. 
KOLEGIJĄ. 

Sioux City, Iowa. — Vas. 
16, 17 ir 18 dd. Knights of 
Columbus Hali, arba Kolumbo 
Vyčių svetainėje per tris die
nas buvo Trinity College ba 
žaras, kuris labai puikiai pa-( 

vyko. Kadangi šiame mieste 
Trinity College yra vienatine 
katalikiška didžioji mokykla, 
tai ir įos bazarą nevien viso 
miesto katalikai gyventojai 
rėmė, bet ir aplinkiniai far-
mieriai, kurie suaukavę prive
žė bazarui visokių gyvulių k. 
t. karvių, telyčių, avių ir kiau-
lių. 

Taipgi ir prie darbo prisi
dėjo visos katalikiškos drau
gijos. Knights of Columbus 
nevien ką, patys dirbo, bet ir 
svetainę uždyką davė; Catho-
lio Daughters of America ir 
Booster^ Club, taipgi ir mok
sleiviai energingai darbavos, 
kad tik daugiaus pelnyti, nes 
jie daugiausia tikietų išparda
vė po miestą dar prieš baza
rą. Pelno padarė suvirs $8,600, 
kaip Trinity College prez. tė
vas Raefeaid paskelbė vieti
niuose laikraščiuose išreikšda
mas visiems padėkos žodį. 

Moksleivis J. Z. 

iš Steigiamojo Seimo. Uiųciįa: sąskaitą i'biją) už at 
Butų pageidaujama, kad [spausdinimą knygutės "Mūsų 

Partijos", įnirią "Draugas' ' clevelandiečiai* kuoskaitlin-
giaus^ai atsilankytų į tas pra
kalbas. Pradžia tikrai 4:30 vai. 
po piet. 

Jaunikaitis. 

PROTOKOLAS. 
Ą. J*. R. K. FEDERACIJOS 

CHĮCĄGpS APSKRIČIO 
SUS-MO. 

Vasario 14 d. Aušros Vartų 
parapijos mokyklos kambary 
įvyko Amerikos Lietuvių E. 
Katalikų Federacijos Chicagos t a i s ^pritruko, pritrukus, pa 

MERGAIČIŲ VAKARAS. 

Philadelphia, Pa. — flv. P. 
^larijos Mergaičių Draugystė 
vasario 19 d. surengė labai 
puikią programą — vakarą. 
Jo pelnas skiriamas šv. Kazi
miero parapijos našlaičiu 
prieglaudai. Pelno paskyrimas 
labai tikslus. Jaunutės sodaly-
tėn, rūpina duonytės siratė-
liams. 

Vaidino 2 komediji: "Bai
lios mergaitės" versta iš an
glų kalbos ir iš girtuoklio gy
venimo, labai juokinga ko-
med. "Vargšas Tadas". 

Sodalytės dainavo: solo, du
etus ir trio» Skambinta pianu 
ir grieštą smuiką. Tame va
karėlyje viskas atlikta ku
kliai ir pamokinančiai vengti 
blogo ir siekti gero. Baigta 
tautas himnu. Laimingos klo-

Apskričio mėnesinis visuoti
nas susirinkimas', kurį malda 
atidarė pirmininkas A. Pana
vas. 

Atstovų atvyko iš: 
West Sides: kun. F. Kudir

ka ir S. -Žibąs — Fed. 3 skyr.; 
D. Gasparkienė — Fed. 3 skyr. 
ir Labd. Sąjungos 7 kuopos; 
J. Šaulienė ir V. Butkienė - -
Lab. Sąj. 7 kuopos ir spaudos 
Draugijos; J . Simanavičius — 
Aušros Vartų parapijos; kari. 
V. Kulikauskas — Spaudos 
Draugijos; kum Ignas Česai-
tis — "Draugo". 

Tovvn of Lake: M. Miksai te 
ir S. Slušnis — Fed. 7 sky
riaus, i 

Cicero, IH. V. Bukauskas, A. 
Valančius — Fed. 12 skyr.; J. 
Šliogeris — 5\ed. 12 skyr. ir L. 
D. S. 49 kuopos. 

Dievo Apveizdos parap.: 
kun. Ig. Albavičius — Fed. 15 
skyr. f 

Brightoii Parko: B. Nenar-
tonis — Fed. 19 sk., A. Banys 
— L. Vyčių SS kp. 

North Side: A. Bacevičius 
— Feder. 23 sk. 

Roseland, IU.: P. Žiliūte ir 
S. Samulionienė — &v. Onos 
<lraugijos. 

Protokolas praeito sus-mo 
i 

priimtas vienbalsiai. 

f omisijų raportai. 

Yasario JU6 d. masiniam sus 
mui rengti koni. narys kun. fe-
^esaitis pranešė, kad .darbais 
varomas pirmyn. Iš katalikų 
pusės pakviestas kalbėti kun. 

pridavė Ąpsjfričįuį, Apskritys 
tvirtina ir pasiunčia Tautos 
Fondui prašydamas ja apmo
kėti. Antra, ima^t domėn, ka<t 
ta knygutė (^įįfusų Parti
jos") yra be galo naudingi, 
Apskritys ja platina ir visus 
surinktus už ją pinigus siunčia 
Tautos Fon<Jui. 

i 
Kadangi važinėdamas po 

lietuvių kolonijas su prakalbo
mis p. M. Bagdonas platina tą 
knygutę, nutarta, kad Ąįpskr. 
raštininkas susižinotų, ar kar

ties sodalytėms lavinties ir p . Bumšas. Raportas priim 
siekti tobulybės. 

Kun. P. Kaščiukas. 

UETUVIŲ TAUTIKĖ &VEĘT-

' 

Cleveland, Ohio. — Vietos 
lietuviai katalikai kasmet iš
kilmingai pamini Lietuvių Die 
ną Šv. Kazimero. Šįmet ir-gi 
Katalikų Sąryšis paminės jau 
antrą lietuvių šventė. Vas. 16 
d. paminėjo Lietuvos Nepri
klausomybės šventę. Pasekmės 
buvo gražios. 

Kovo 5 d. Šv. Jurgio pobaž-
nytinėje parapijos svetainėje 
įvyks paminėjimas Šv. Kazi
miero šventės kaipo Lietuvių 

tuvese, knks-|^Dįena; Kalbės gerb. M. Bag 
tynose Ir kitu o-i | 
•t 

«3307 Auburn Ave. Chicago.j 

i S. D. LACHAWICZ 
LIETUVIS GRABORIUS 

= Patarnauja laidotuvėse kuopi- f 
-giausia. Reikale meldžiu atsišau-S 
Skti, o mano darbu buaite užga-S 
rnėdinti. 
=2814 W. asrd PI. Ghicago, MJS 

Telefonas Canal llttF^ *^ -
uuuiiiiiiuauiiiiiiiaiatiiiiuiiiiiiuiiiuiu 

tas. 
Kultūros Vaius. Kultūros 

V^jus abelnai skaitoma, pavy
kusiu. West Sides ir Cicero 
atstovai klausia sus-mo, kas 
daryti su didesnėmis Chicagos 
-lietuvių kolonijomis, kurios K. 
V. nepasirodė taip, kaip turė
jo pasirodyti. Town of Lake 
ir Brighton Parko kolonijų 
atstovai sutinka surengti kitas 
Kultūros Vajaus reikalais pra
kalbas. Sekretorius įgaliota 
susižinoti su kun. Bumša ir, 
kuomet jis pabaiks prakalbas 
pirmojo maršruto, pakviesti 
Chicagon ir surengti kitas p ra 
kalbas tose kolonijose, kuriose 
per pirmas maža sudėta aukų, 
lyginant su didumu kolonijos. 

Buvusio pokilio Lietuvos 
Atstovui pagerbti La Salle 

bės klebonas gerb. kun. V. G. 
Vilkutaitis. Dainuos Liet. Vy-
čių 25 kuopos choras; gros 
Liet. Taujtįškas Jįengs. Progra-

donas, Liet. Steigiamojo Sei
mo narys, kurs su savo gražią 
patriotiška kalba daug įdomių i viešbuty, kurio nedateklių pa-
dalykų pasakys. Antras kai- dengė adv. J. Brenza, įgaliota 

j). S. Cibulskis perimti iš ądv. 
Brenzos sąskaitą ir priduoti 
Apskričiui. 

JĘfel "Draugo" sąskaitos už 
mas bus įdomus, ypač gerb. atspauzdinimą knygutės "M^-
Bagdonas daug žinių praneš £ų Partijos-" priimta ši rezo-'sia apkalbami skyrių susirin- j ^J**P^ 

siųsti daugiau. Be to, priim
tas kun. Česaičio pasiūlymas, 
kad tos Jnrygos butų padalin
tos Federacijos Chicagos Aps
kričio skyriams, kurie pasis
tengtų jas išparduoti. 

Del pinįgų, surinktų p. >L 
Bagdono pra&albpse, Fe4era-
cijos skyriai1 dar sykį ragina
mi, kad nevilkinąn|; pasiųstų 
Centram 

Del Lietuvos fifl&nsinės Mi
sijos atsišanjomo, kad visos 
Paskolos stotys, pinigus už 
parduotus bonus, pasiųstų Mi
sijai, priimta šitokia rezoliu
cija: ; 

Federacijos Apskritys, 
kreipdamas domės į Finansi
nės Misijos pranešimą, ragi
na Paskolos stotis, kurios lai
ko savo ižduose pinigus už j>ar 
duotus bonus, kuogreičiausia 
pasiųsti Misijai. Be to, Aps
kritys prašo Federacijos dar
buotojų, kurie yra išrinkti 
darbuotis ir Paskolos stotyse, 
žiūrėti, kad butų kreipiama 
domės į F. M. pranešimus. 

Apskričio piknikai. 

Ateinančią vasarą Federaci
jos Chicagos Apskritys rengs 
du pikniku — "Draugo" ir 
Federacijos naudai. Komisija 
daržui paimti išrinkta šie: S. 
Nenartonis ir A. Panavas. 

Apskričio vakaras. 

Komisija praneša, kad Aps
kričio vakaras įvyks kovo 19 
d., Dievo Apveį:dos parapijos 
salėje (18-th ir Union Ave.). 

Kadangi šiame Apskričio 
sus7me dalyvavo ir iš Ęoselam 
do, m. &v. Onos draugijos at
stovės, dėlto, išreiškęs Apskri
tys džiaugsmą, priėmė šią re
zoliuciją: 

Kadangi atsilankiusios atsto 
Kės iš Boselando į Federaci
jos Chicagos ĄpsJq*ičio sųs-mą 
išreiškė tai1 organizacijai prie
lankumą, Ajpsjkritys prašo jų 
susižinoti su kitomis vietos 
draugijomis del įkūrimo vieti
nio Federacijos skyriaus.Taip-
gį, jei butų reikalas, prašo at
stovių pranešti Apskričiui, 
kuris pasiųstų savo atstovą pa 
dėti įkurti f e d . įkyrių. 

Fed. 12 sk. (Cicero, IU.) at
stovai praneša savo skyriaus 
nutarimą, kad visos stambes
nės Apskričio išlaidos pir
miausią butu. duodamos sky
riams pasvarstyti. Tuo reika
lu priimta ši rezoliucija: 

Išklausęs 12 skyriaus at
stovų pranešima, Apskritys 
pilnai sutinka, kąd visį1 įo ta
rimai, liečianti didesnes pini
gines išlaidas, butų pirmiau 

kimųose 
Kįlusį 12 sk. nesfučipratinui, 

kurį išrišti skyrius raštu pa
davė Apskričiui, nutarta per
duoti Apskričio Projektų Ko-
misijai, kuri artymiausiame 
savo posėdy jį peržiūrės. 

Sąskaitą lėšų, padarytų 
Kultūros Vajaus reikalais, nu
tarta pasiųsti Federacijos Cen
trui. 

Sumanymai. 

Kviesti Chicagon su prakal
bomis kun. .Garmų. Pageidau
jama sulaukti čia jo apie pra
džią balandlžįo mėnesio. Susi
žinoti tjLo reikalu įgalįota Ap
skričio sekretorius. 

Posėdis uždaryta malda, 
kurią atkalbėjo Apskričio dva
sios vadas, 11 vai. vakaro. 

A. Panavas, pirm., 
Ig. K. Sakalas, sekr. 

LIETUVIŠKI KRUTAMI PA-
VEIKSLAI GENA VAITĖS 

Nauji krutami paveikslai ,iš 
Lietuvos, Rygos ir Sovietų Ru 
sijos. Gudrus Kvailys, 2-jų ak
tų komedija, Lietuvių paroda 
National darže, Leninas ir 
Trotskio armija Maskvoje, Že
ligovskis Vilniuje. Bus rodo
mi sekančiose kolonijose: 
Kovo 1—2 Shamojdn, Penna. 

parap. svet. 
Kovo 3 Mount Carmel, Penna. 

parap. svet. 
Kovo 4—5 Shenandoah, Penna. 

parap. svet. 
Kovo 7 St. Clair, Penna. 

parap. svet. 
Liet. Teatro Bendrovė 

Vedėjas Ą. Lukšis. 

• • • 

, • ^ ~ L UI MM UB ^ 

Šiandie Pinigij tursas 
Siunčiant Lietuvon per mus: 

50 centu už 100 ĄnJsįnų 

200 Auka. už viena Dolerį 
Pigesnis kursas siunčiant 

didesnes sumas. 
Pristatymas Užtikrintas 

•Trumpame laike. 

Central Manefacturini 
Disirict Bank 

State Bank—Cle^ins Houae 
Bank. 

1118 West 36-th Street 
Tiwt»s s ę m m m T-

i ^ - . 1 . . . i ' . a e a 

"itfia. TeL Cicero SA56 
Ofteo Tel. Cicero 4»j 

DR. J. SHINGLMAN 
1825 So. 40 Conrt 

N. E. Cor. 49 Court Ir 11 8tr.< 
i ant viršaus vaistyničioa 

;;TeleXonas Yards 1138 

STĄNLJSy P.1 
MA^ĘIK^ 

GRABORTCS IRi 

Turi y aute m©-J 
blllus 
reikalams. Kalnaj 
prieinamos. 

3319 Auburn 
Ave. f»mp* 

0 R . A . L W U £ 8 
GYDYTOJAS Ir CHffiURGA^ 

Ofisas 4054 So. Ashland Aire ! 
Vai. 2—4 po pietų 7—9 vakare J p 
«*#. Oiteas 1»15 W. 47-th mr, įt 
fų. 11 iki 1 po piet Ned. 12—J ' J 

Ofisas Tel. Blvd. 2054 
Res. Tel. Sutarimai ir TTiHįiįii « 

Šaukimai Lafayette IU9 Z 

feeirCafa.JlCT1- ' - J "•iU-4 

DJL C K. JĮ0ytAUOA 
LIETUVIS D E i m S T A S 

1811 S. Halsted Si., Ohicafio, IU. 
Kampas 18th St. 

Valand.: 9—12 rytą Ir 2—9 vak. 
— . —— w 

KAIP JUSįj ą $ 
Ar esi nervuotas, kenti galvos 

skaudėjimą, ar tamlstos akįs 
ašaroja, raidės susibėaa kuo
met skaitai, pailsta akjs be
siuvant, jei taip, tuojaus tu
ri pirmiausia pasiteirauti ma
no 15 mėly patyrimo, kuris 
sutelks tamistal geriausia pa
tarnavimą. 

JOHN J. SMETANA 
1C01 So. Ashland Ave., Chicago 
kertė 18-tos gatvės; 8 lubos 

Kambarys 14-15-14-17 
Viršui FLATTS Aptlckos 
Tėmykite mano parašą. 

Valandos: Nuo 10 ryto lkl 9 
ra. Nedėliomis nuo 0 ryto lkl 
12 dlen 

(rį 

Dr. 0. VAITUSH, O. D. 
tenaplm* kas yra 
priežastimi skaudė
jimo galvos, svaigu
lio, aptemimo, ner-
voiumą, skaudančius 

Ir užsidegusius karščiu akių kreivos akys, 
katerakto, nemieglo; netikras akis indedam, 
Uaroipa egzamiuas lektra parodantis ma
žiausias klaidaa Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli Ir eiti matantiems pagelbėta. Ser
gėkite savo regėjimo Ir vaikus einančiu* 
mokyklon. Valandos', nuo l t Iki 8 Vakarą 
Nedėliomis nuo 10 lkl 1 vaL po plotu. 

155S W. 47 St. ir Ashland Av. 
Telefonas Drover 0880. 

V ' • • • - • • 

FOJtpAS 1921 TON TRUCKAS. 
Stake body $350, pirmos klasog 

ir 1919 atdaras expresinis vestibule 
cab A-l shape $250, cash ar ant iš
mokėjimo. Taip-pat reikalingos Ford 
Motors prietaisps. 

1221 Soutli Wabash Avenue. 
Tole/. Vfctory 3947 Atdara NedėlioinLs 

• » » • ^ • * —^ » St • f S U f S ^ f c l 

ANT PARDAVIMO 2 aukj&čiy na
mas ir krautuvė, grocerne ir dry-
jgoods lietuvių apgyyentoj vietoj ge
ras bizniu. Priežastis pardavimo sa
vininke našle negali apsidirbti. Atsi
šaukite. 
330S W. 88-th Street. Chicago, m . 

= =r 
FOTOGRAFISTU ATYDAI. 

Pardavimui Studio Chicagoj ant 
didelė gatvės labai geroj vietoj ir 
gerai įrengta. Savinjnkas išeina iš 
biznio. 

Draugo Adm. 
ZSM So. .Oakley Ave. Chicago, 111 į 

• « IĮ , V 1 

Telef. Boulevard 8ff74 

J. 6 RUSO 
ORKESTRĄ IR BENAS 

3147 S. Halsted Street 
Chicago. UI. 

momem* 
ae= m ,* 

VAUErSTITNE D R E S M A K E H G 
C Q J J L K < 3 S S S 

2407 W. Bladlson, 1860 W. WeBs,\ 
6205 S. H-«i«*f>4 Slreefs ' 

137 Mokyklos Suv. T»lnl|JijS|" 
Moko Siuvimo, Patternų 

pimo, Deslgning ^ btenhll |y 
mama. Vietos duod4ma dj 
Diplomai. Mokslas lengvais 
mokėjimais.' Klėšbs dienomis ir] 
vakaraia Reikalaukit knysrelės, 
TeL Seeley 1648 

i ' SARA PATIEK, 

klr-

Tel. Lafayette 4228 

P L U M B I N G 
-
i 

3228 W. S8-th St^eejt 

Kaipo lietuvys, lietuviams visa
dos patarnauju kogeriausia. 

M. YUSKA 

AMERIKOS UETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: angliškos Ir lietuviškos 

kalby, aritmetikos, knygvedystės, sts-
nografijos, typewritlng, plrklybos t;si-
sių, Suv. Valst. Istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politikines eoknp-
mijos, pilietystės, daillarajystės. 

Mokinimo valandos: nuo 0 ryto Igl 
.4 valandos po pietų: vakarais nuo M 
įkl 1 | fi. 

REIKALINGA ST0CK 
PAEDAVS/M-

Pardavinėti stocka Illinois Corpora
tion kuri moka dividentųs. Kompa
nija išdirbi n ėja maistą arkliams, kar 
vėms, karveliams, ir kitiem* paukš
čiams. Tiktai tokis kuris turi gerus 
paliudijimus lai atsišaukia; 

TVESTERN F E E P MA^ŲFAOTU-
RING I \ ' C , 

846 Ji. Fiizabeth Str., Chjbcago, §L 
Phone Monroe 46^6. 

" • * '•* » « • • • •' • » » i m i ' t mif ' 

ESTJIĄ AJJfT P A R ^ f J ^ O 
Farmą 80 akrų Minnesota valsti

joj &era £emė parįlucdu be pelno J r -
ba mainysiu ant ,wjoao. Del plates
niu informacijų rašykite laišką ŠUio 
adresų: 

S. STANIULIS 
20S4 Ruhle £1. fihicajso, HL 
^ S ^ ^ S I S S ^ ^ ^ ^^^B^^B^^S^SISBJF ^**^v S ^ S S ^ B ^ P ^ S ^ P ^ ^ ^ ^ B ^ ^ r ^ f 

. 
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DRAUGAS /Trečiadienis, Sovo 1, 1922 
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Brighiotn, Parkas. —- Vas. 23 
d. MeKinJey parko svetainėj 

Š H » i > i i m n n M t w M ^ i i ^ /^^^^^®^/§/©^@/®^^^% mJ< • * ' surengė vaK, pa-

PAGERBIMO VAKARAS. 

i. 
i ? 

I 

! . 

>S 

APLEIDO TEISĖJO 
VIETĄ. 

TIKRAS VARGAS 
VARGŠAMS. 

Kepublikonai valdydami Chi- Į Federalis teisėjas Landis, 
eaga su savo taksomis taip to- J Chicagoje, vakar apleido sa
li nuvažiavo, kad daugelis žmoj v o užimamą per 16 metų tei-
nių šįmet neturės isko išsimo
kėti begalo aukštų taksų. 

Tiesiog baisus dalykai vei-
kiasi Chicagoje del perdidelių 
taksų už nejudomas savastis 
ir už personales nuosavybes. 

Štai, H. C. Sample šaukia
si kokio-nors susimy Įėjimo. 
Jis yra 72 meti} ir turi mažų 
"taisymu" šapuke (repair 
shop), 542 West Jackson boul-
vard. 

Jis sakosi, negalįs mokėti 
personalių mokesčių. Jei jis 
butų priverstas mokėti, turėtų 
parduoti šapų. Gi be šapos 
jis turėtų eiti i pavargėlių įs
taigų. 

Jo taksos yra $17.22. Pa
vargėlių įstaigoje jį užlaiky
ti per metus valstijai atsiei
tų $240.90. 

Tasai seni? aną dier.ų taksų 
klausimu kreipėsi į apskrities 
iždininką Carr, kuris skaitosi 
ofieialis taksų rinkėjas Chica
goje. - r^-fv 

"Kų-gi aš dabar turiu da
ry t i?" sako iždininkas Carr. 
"Tas senis tvirtina, kad ša
po je jis vienas dirba, pats ten 
gaminasi maistų ir pelnija sa
vo darbu mažiau 5 dol. sa
vaitėje. Dar sako, kad jis 
užsitraukęs ir su samda. 

sėjo vietų. 

MOTERIŠKĖS LAVONAS 
UPĖJE. 

Ties Kinzie gatve iš Chi-
cagos upės ištrauktas nežino
mos moteriškės, apie 40 metų 
amžiaus, lavonas. Sakoma, 
lavonas išbuvęs daugiau sa
vaites. 

Lavonas paimtas lavoninėn, 
724 X. Clark gat. 

GAUDYS KRIMINALISTUS. 

Pradedant rytojaus diena 
Chicagoje pradės veikti 12-ka 
atskiriu detektivų burių, ku
rių pareiga bus gaudyti viso
kios rūšies kriminalistus. 

Chicagoje pavogta 10 auto
mobilių paroje vasar. 27-28 d. 

LIET. NEPRIKL. DIENOS 
PAM. DARBAS UŽSI

BAIGĖ. 

Vas. 24 d. Šv. Jurgio par. 
mokyklos kambary įvyko Chi-
cagos Liet. Centr. Organizaci
jų atstovų susirinkimas iš
klausyti komisijų raportus iš 
įvykusio Lietuvos Nepriklau-

i . 
somybes Dienos paminėjimo 

As neturiu autori teto pa- 1Z. , . , . _ __ _ , 
. , . x. , v. x. I vas. 16 d. Ashland Blvd. Au-

naikinti arba sumažinti tam seniui taksas. Kiekvienam tu
r i but žinoma, kad sulygina
mai labai mažai žmonių mo
ka teisingai taksas už perso
nales savastis. Keikia pažy
mėti, kad taksos perdaug auk
štos. ' ' 

Nusiskundimai plaukia viso
mis pusėmis. Bet kas čia gel
bės. Asesorrų taryba paskyrė 
taksas. P i rmiau . užsimokėk 
i r tik paskui skųsk i s. 

Tai ponų republikonų par t i 
jos valdymas. 

IR VĖL KOMISIJA APIE 
5 CENTUS. 

Valstijos komercijos komisi
ja išnaujo pradėjo išklausinė
ti miesto ir gatvekarių kom
panijos reprezentantų reika
le papiginimo gatvekariais va
žinėjimo. 

Miestas neatlaidžiai stovi už 
5c. Kompanija gi — už 8c. 

Tai senos legalės komedi
jos. 

A. f .A 
PB. KRASKAUSKAS 

mirė 27 d. .a-a ii o 5 vai. vaka
re. 26 m. amžiaus. Priklausė 
prije 8 kuopos Vyčių ir prie Vi
su Šventų Parapijos. Paėjo iš 
Kauno rėti., Rokiškio apskr. 
Panemunių par., Mikoliškių 
kaimo. 

Pal iko didel iame nuliūdime 
pusbrolį Petrą čillncka ir dėde 
Petrą Adomėną. Lietuvoje pa
liko motiną ir broli Romualda 
ir seserį Oną: 

Laidotuvės Jvyks Pėtnyėioje, 
Kovo (Mareh) 3 d. 8:30 ryto 
iŠ namų 10424 Indiana A ve. į 
Visų šventų bažnyėią, o iš ten 
| šv. Kazimiero kapines. 

laidotuves ves graborius St. 
F . Mažeika. 

Kviečiame gimines ir pažysta 
mus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę, dėdė P. Adkynėnas. 
broli- P. čilinckas. 

ditoriume. 
Susirinkimas buvo neskait

lingas. Iš raportų pasirodė, 
kad paminėjimas pavyko, nors 
ir ne ant tiek kiek tikėtasi. 

Nutarė šį komitetą, likvi
duoti, n e s j am pavestą dar
bą jau atliko. 

Atskaitos savu laiku bus pa
skelbtos spaudoj. 

T rumpa šio komiteto darbo 
apžvalga bus pasiųsta Lietu
vos Atstovybei. Laiškai , ants
paudą ir k. pal ik ta palaikymui 
pa s L. L. Paskolos Chi. i r 
apiel. Aps. pirm. J . Mickeliti-
uą. y 

Xors visas darbas neapsieita 
be tūlų išsišokimų, bet visvien 
maloniai užsibaigė. * 

X. 

SPAUDOS DRAUGIJA 
VEIKIA. 

W e s t Side. — Vas. 26 d. 
Aušros Var tų parap . mokyklos 
kambary įvyko Kat . Spaudos 
Draugijos vietinės kuopos mė
nesinis susirinkimas. 

Bengiamojo vakaro komisija 
išdavė raportą, k a d vakaras 
įvyks kovo 26 d. Aušros Var
tų parap. svetainėje. 

Ka ip komisija pranešė, tas 
vakaras bus vienas iš gražiau
sių i r turingiausių ^programa, 
kokios dar nė ra buvusios 
West Sidėje. Ar t i s ta i daly
vausią iš visų kolonijų, ka ip 
ta i : iš North Sidės, Dievo Ap-
veizdos. parapijos, Bridgepor-
to, i r auklėtinės iš Šv. Kazi
miero Seserų Akademijos. Tai
gi, iš to aišku, kad vakaras 
bus vienas iš puikiausių. 

Butų gera, kad- i r 'k i tos kuo
pos pasekt% 14 kuopos pavyz-
dj. 

Paspartutas. 

gerbimui senųjų ir gabiųjų na
rių. 

Atsilankė nemažas būrelis 
jaunimo. Gražiai linksminosi. 

Vakaro vedėja, p-lė E. Auš-
raitė, paaiškino vakarą tiks
lą. Visus senuosius narius var
dais iššaukė ir teikė jiems £ė-
lės. Šiems gabiesiems: p-lėms 
O. Ivinskaitei, J. Rimkaitei, 
S. Juškaitei, E. Aušraitei ir 
p. Ig. Sakalui suteikė dova
nas. Šie visi išreiškė savo dė
kingumą ir pasižadėjo toles-
niai darbuotis. 

Paskiau maža mergaitė, S. 
Statkiutė, gralžiai padeklama
vo. P-lė B. Kraužiutė pas
kambino ant piano. Duetą dai
navo p-lės M. Jocaitė ir S. Juš
kaitė. Pianu akampanavo p. 
Gaubis. 

Ant galo Ig. Sakalas trum
poj kalboj išaiškino žodžio 
"Vytis*' reikšmę ir kad L. Vy
čiai rūpinasi kat. lietuvių 
jaunimo lavinimu kaip fiziš
kai taifp ir protiškai. 

Dar visi draugiškai pažaidę 
ir išsiskirstė. 

Tikimės, kad šįmet visas 
Brighton Parko jaunimas prie 
L. Vyčių prisirašys. 

Turime atletų skyrių. Vasa
rai atėjus pradėsime žaisti. 

Valio? Brighton Parko jau
nimas. Vytis. 

publiką savo dainomis kaip ji 
norės, dainuoti' tiek ir tą ką 
publika reikalaus. 

Beto programoj dalyvaus ir 
kiti žymus artistai', kurių var
dai bus vėliau pranešti. 

"Birutė". 

PRANEŠIMAI, 
VALDOVO SUNŪS veikalo re

peticija įvyks šį vakarą, kovo 1 d. 
Dievo Apveizdos par. svet. 8 vai. 
vakare. Visi turintį paėmę tame 
veikale roles pribukite. 

J. Balsis, režisierius. 

• 
X 

MŪSŲ JAUNIMAS. 

Roselandas. — Vas. 21 d. 
d. Visų Šventų par. svetainėj* 
buvo girdėti garsus dainavi
mai vyrų ir moterų balsais, 
piano skambinimas ir smui-
kos grojimas, rodos lyg butų 
pilna svetainė žmonių. O išti-
kro buvo tik mažas būrelis 
jaunimo, L. Vyčių Roselando 
ir West Pullmano kuopų na
riai bei narės susirinkę gra
žiai žaidė ir linksminosi. 

Kur didesnė dalis mūsų jau
nimo tuo laiku buvo? Gal kur 
pas svetimtaučius, ar moving 
pictur'ių pažiūrėti nuėjęs, kur 
nei kūnui sotu nei dvasiai 
sveika buvo. Juk kasmet mųs 
parapijos mokyklą, užbaigia a-
pie penkiolika mokinių, bet 
kur jie paskui lavinasi, dva
sią tobulina, gal nė tėvai ne-

Į žino. O gal jie uždarę juos na
mie laiko. Reikia atminti, kad 
neleisdami jų draugauti su to
kiu jaunimu, kurs yra susis-
pietęs L. Vyčių organizacijoj, 
skriaudžiate juos, neleidžiate 
tobulinties dvasioje, stiprinti 
juose lietuvystę ir t. t. Leis
kime savo jaunimui gralžiai, 
padoriai žaisti, linksmintis. 
Lai antradienio vakarais eina 
pažymėdami aukos tikslą. A-
į vyčiu susirinkimus. 

* mm . . 

Kampinis. 

MARI0N0S KONCERTAS. 

Kadangi šis sezonas nedavė 
Marionai Rakauskaitei geros 
progos pasirodyti ir palinks
minti publiką savo švelniu bal-

[ sėliu, Chicagos visuomenė/ ir 
dailininkai jau per ilgą laiką 
prašė ir pradėjo veik reika
lauti iš Marionos gero ir gra
žaus koncerto. Todėl "iBiru-
t ė " pereitoj savo repeticijoj 
nutarė surengti Marionai kon
certą vidurmiesty, ^'Kimball 
Hali, kovo (Mareh) 26 d. 1922 

Į m. kur ji pilnai galės užhip
notizuoti, užkariauti ir žavėti 

NORTH SIDE. — L. Vyčių 5-
tos kuopos mėnesinis susirinkimas 
iš priežasties pamaldų bažnyčioj, 
neįvyks šį vakarą, bet bus kovo 8," 
1922. 

0. R. Palivliutė, rast. ' 

DIEVO APVEIZDOS PAR. — 
L. L. Paskolos bendros stoties su
sirinkimas įvyks šį vakarą, kovo 1 
d. Dievo Apvekdos parap. mokyk
los kambary. Abiejų stočių valdy
bos ir bonų pardavėjai yra kvie
čiami susirinkti. -• 

^Bendros stoties valdyba. 
, * • 

Užsitikejimas 
Eleveitor ių 

Patarnavime 

2M\R 1 
J One Temt 
£ Six 

AT HEW( 
DRAUGi 

2834 So. Os 
TdJ 

Tm • ' 

No. 51 

UŽSITIKEJIMAS yra eleveitorių patarnavimo žymi ypatybė. 
Dįeną ir naktį, Nedėliomis ir šiaip šventadieniais, saulėtoj die-
noj ar lytingam ore, eleveitorių patarnavimas yra visuomet pa-
sitikėtinas. 

Manadžieriai didelės industrijinės pliantos praneša kad jų dar-
bininkai kurie važiuoja eleveitoriais labai retai tepasivėluoja 
darban. 

DIEVO APVEIZDOS PAR. — 
L. Vyčių 4 kuopos svarbus mė

nesinis susirinkimas, įvyks ketvir
tadienyje, kovo 2 d. s. m., parap. 
svet. 8 vai. vak. 

Nariai prašomi skaitlingai sub
rinkti nes laikant susirinkimus du 
syk mėnesyje, užsilieka daug da
lykų, kurie turi būti aptarti. 

Taipgi nariai, kurie yra pirkę 
Liet. Laisvės Paskolos bonų, pir
mame arba antrame vajuje, malo
nėkite savo vardus priduoti rast. 
tai pat priduokite vardus ir tų ku
rie pirkę bonų ir išvažiavę į Lie
tuvą arba kitur.' Negalint atsilan
kyti į susirinkimą, malonėkite kuo-
greičiausiai pranešti laišku rasti 
mnkei 

4 

Albina C. Alaburdaiti, 
1906 S. Union Avenue, 

Chicago, 111. 

Vieta fabriko statymų yra visuomet ieškoma ten kur arti ran 
dasi eleveitorius, užtat kad patarnavimas pasitikėtinas. 
Iš priežasties trūkimo finansų elevated linijos negalį įvesti nau-
jų linijų nekuriose vietose ir kitų reikalingų pagerinimų. Bet 
neatsižvelgiant į tai' eleveitoriai duoda žmonijiai greita, saugų 

-

ir ištikima patarnavimą. 
* 

Chicago Elevated 
_ — S 

ŠVENTASI! 
ŠTINA SU1 

SIUNČIA 
GERIAU! 

ROMA, boT 
28 dieną 
nolas 0'Coi 
tąjį Tėvą au< 

"Visi Ameį 
ateity dalyvai 
klavėje," p* 
dinolui 

"Ateityje m 
čiose lenkt] 
lių," kalbėjo 
suspėti konkli 
Valstijos yra 
šalis, kad būtį 
leisti tokiuose 
Aš pasidarbu< 
neatsikartotų. 

, buvusiąja boi 

- Railroads v. KU0GER] 
J3 

-

1921 metais ar kada nors pir- 1] iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniuiiiiiiffiiiiiuiiiiiiiiiiiifiiiuiiiiiftfiiiiiL^ 
miau. 

I 

• . * ' * a. 

TOWN OF LAKE. — L. Vy 
čių 13 kuopos susirinkimas įvyks 
seredoj, kovo 1 d. 1922 m. Davis 
Sąuare Park svet. 8:15 vai. vak. 

5; Puikus patarna-
x y . v i_ . i- j« 15 vimas Tįsiem p* 
Visus_ sąrašus, kaipo paliudi- j g ^ ^ ^ G e r i 

jimus, siųskite kuogreičiausiai, kad i g Lietuviški vai-

' 

| kovo 2 d. jau butų paskirtoje vie-1S 
i • 

toje. Siųskite sekančiu antrašu: 
John I. Bagdžiunas, 

2338 So. Oakley Ave., 
Chicago, 111. 

To viso reikalauja viešos rink
liavas komisija. 

M. česnavičius, cent. rast. 
•c 

Riai. ANCHOR D O N A L D S O N 

Jusu mieste ran 
dasi agentas. Pa 
daryk reservaci 
jas dabar. 

BISCHOPFO kreditorių susi
rinkimas įvyks trečiadieny kovo 1 
d. š. m. lygiai 7. vai. vak. Kosčius-
ko salėj, 48-tos ir Paulina gat. 
Kviečiami visi kreditoriai, nes bus 
advokatas ir išaiškins daug daly
kų. 

Kviečia Komiteto valdyba. 

• * 

CICERO, ILL. — L. Vyčių 14 
kp. mėnesinis yra perkeltas iš 
šiandienos į rytojų, kovo 2 d. Šv. 
Antano par. svet. Valdyba. 

SVARBUS PRANEŠIMAS. 
L. R. K. Lab. SąJ. kuopų val-| 

dybų meldžiame suieškoti kuo-
greičiausiai visų našlaičių vardus 
ir pavardes ir antrašas, kuriuos 
jus savo kolonijoj iš'savo kuopos 
iždo šelpėte ir kiek pinigų kiek
vienam našlaičiu išmokėjote šelp
dami jį, kada šelpėte, ar pereitais 

DOM. ŠIMKIENĖ 
(Po tėvais Gulbenaitė) 

mirė aprūpintu *v. sakramen
tais 26 d. vasario 5 vai- Išryto. 
25 metu amžiaus. 

Paėjo iš Kauno red. Telšių 
aps. Plungės vals. Nausodžiu. 
k&fmo Ameiike išgyveno apie 
8 metus. Paliko dideliame nu
liūdime vyrą Juozapa, pusbro
lius Dom. Blaževičių ir Joną 
Steponavičių. Lietuvoj abu tė
velius brolius Juozą ir Ignacą, 
seseris Stanislava ir Marijona 

Laidotuvės įvyks ketverge 
kovo 2 d. iš namų 58 West 
107th gatvės į Visų šventų ba
žnyčia, o po pamaldų bus nuly
dėta į 8vt Kazimiero kapinės. 

Kviečiame giminės ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę 
Vyras Juozapas Šimkus 
Pusbroliai Dom. Blaževičius 

Jonas Steponavičius. 

ANT GREIČIAUSIŲ MODERNIŠKI A USIŲ IATVU. 
YPATIŠKAI VEDAMA LIETUVIŠKA EKSKURSIJA 

VIA SOUTHAMPTON: 

AQUITANIA KOVO 21 
Atvažiavus j Southampton pasažieriai jsęs j kita Cunard Lahą 

ir tiesiai davažluoslte | Mcmel i 9 dienas. 
S-čios klesos pasažieriai tuii Atskirua kambarėlius po 2-4*6 ypataa. Prl-

vatiški kambariai So;niynoni8. Ekskuntiją globoja Cunard oficialai kurie Jums 
viską sutvarkys, jūsų bagažus, paaportus ir kitus daiktus dykai. Vokiškas 
vizas iio.«'kiil:iiKas. Kiekvienas (rali važiuoti. Speclalės Kainos i Memėl $108. 
Kauną |109 — 2ra Cabin $155 Taxai $5. 

KITI IŠPLAUKIMAI: 
» VIA HAMBURG VIA Southhampton Liverpool & 

Glasgrow 
SAXONIA Kovo 7, Balandžio tH SCYTHIA Vasario 22 
CARONIA Balniui. 8, Gegužės 18 CAŠSANDRA iš Portland Kov 30 
Tikletai: Cabin $130. S-čia K lesa ALGERI|L . . . .Kovo 4 

$103.50 Taxal |6 . Via Anglija į Libau $110. Tasai *5 
IIUIIIISIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUHIlIlIlilIlililIlIlIlIlHHIllinil 
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Šviesa ir pajėga suvedama į senus ir naujus namus, 
taipgi ir dirbtuves, Cash arba ant išmokesčio. Kainos 
prieinamos, patarnavimas geriausias, ypačiai mano apie-
linkėje. Duodant darbus lietuviai apsisaugokite nuo žy
dų apgavikų. 

Su visokiais ELEKTROS reikalais galite kreiptis ir 
prie mano agento K. GASIUNO. 1502 So. 50-th Court, Ci-

[J 
cero, 111. 

- ŠV. KAZIMIERO AKAD. RĖMĖJŲ DR-JA 
Rengia 

PUIKIĄ VAKARIENĘ 
S U PROGRAMŲ . 

Paminėjimui 3 Metų Sukaktuvių 
NEDĖLIOJ , KOVO (MARCH) 5 D., 1922 M. 

Šv. Kazimiero Vientioiyno, 2601 W. Marpuette Rd-
Pradžia 5 vai. po pietų. • 

2 
SI 

$ 
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Programa išpildys Vienuolyno auklėtines. Tikietai ng 
gaunami pas narės ir vienuolyne. į • o j 

Kviečia visus 9? 
f o 

Šv. Kazimiero Akad. Rem. Dr-ja. 2g 
Q*0^0^0*0'%O^Q^OJ>OJ§0^ f^Sti 

A. L. GOŠČ1US 
4921 W. 30 Place Tel. Cicero 6412 CICERO, ILL. 

Ar Ju« KAokiftA P!o»»k/iac» ? 
NAUDOKITE JhįffJeM 
Ar JUOM GaJvo* (JĄ Nieiti? 
NAUDOKITE ĄuffleS 
Ar J 1**4 Plaukai Stink*? 
NAUDOKITE JįuffleS . 

Arjąt Norit* Apsaufotp Juo»? / 
NAUDOKITE » - ^ » — r 

Užlaikymui savo plaukų 

m 
les 

Lal« Įr tankiai* 
NAUDOKITE ĄtįfftOS 

f NAUDOK3TE Pufįles 
• • » . 

ĄHff* 
Bnifi^s gilima gauti \iaone aptlekoae po b*5o. bonkj, arta tleuiog 

i& iždirbSju j-er paSt? u i < 5o . bouk^. 
F. AD. R I C H T E R A C O . 

3 / d Aveu & 3&Qx Si. Brooklyiu N. Y. 
f 

T 
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• • I DIRBTUVE ^ ^ ^ 
Vėliavų, Karūnų, Šarpų ženkle

lių ir kitokių draugystėm reika
lingų dalykų. % A. J. POŽĖLA 

~ m ^ 1908 W. Division Str, 
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"O, kaip U 
jųs turi te/ ' to 
pežius. "Ten 
tikrai laisva, 
tur. Tenai 
religiją,. Del to| 
ri teisę prie 
gija gali duoti, 
ji mainyba. 

: "Taipat Žim 
kiai kunigija d| 
rikoje. Tame įi 
šioji priežastis^ 
ten kunigiją, 

Kardinolas 
ko j o Šventajam 
talikų su prote 
kius Amerikoj] 
tų tikėjimų žmc 
socialiam©' ir 
gyvenime. 

Kardinolas p: 
nėra^ nesutikimj 
tikėjimų žmonių 
rieji darbai vis 
mi bendromis j< 

TURI GYV] 

Tais pasakoj: 
buvo giliai su ji 

Paskui'jis SJ 
"Aš myliu ta| 

ga ir didelė pi 
juk visur 
sutikimus. Ame) 
bėtina. J i pil 
žių lūkesčių. 

"Mano maldj 
idant Ameriko 
tolesniai rištusi| 
liškais ryšiais, 
hierarchija 
priai u i tai, 
sia irlinkamiai 
venime. 

"Suprantami 
kjeti visokių ti 
tnmų. Bet kuon 
ri ir principai 
baigs likusį 
gali tikėtis pilJ 

šiame pasauly, 
trokštame, 

CHICAGO. 
'žus oras ir šarl| 

x jas. 
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