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Anglija Lenkams 
"Šalin nuo Vilniaus! » 

N 

Kitaip Europa Negalės Sulaukti 
Taikos 

NEW YORK, kovo 6. — ; Kuomet tas nepavyko, len 
Vietos laikr. 'The WorlcT , kai sugalvojo Vilniaus srity 
kovo 3 d. padėjo speeialę atlikti rinkimus, sušaukti 
depesą iš Londono, kad Ah-j Vilniun seimą ir baigti tą 
glija perspėja Varsa vos len-; klausimą seimui* pasisakius 
kus stovėti atokiai nuo Vii- už prigulėjimą Lenkijai. 
niaus ir kaip to miesto, taip! M . . . ^ . • . 

• • . . • r Neteisingi rinkimai. 
tos srities nesisavmti, jei ne-| 
nori susilaukti sau liūdnu pa- j Delio lenkai su kareivių 
sėkmių. Anglija sako, kad j durtuvais atliko rinkimus at-
jei lenkai Vilniaus sritį pri-j stovy Vilniaus seimam Tie 
jungtu prie Lenkijos, tuomi atstovai, tai visi lenkai. Juos 
savo pasielgimu sudrumstu nurodė pati Varšavos vald-
Eurcpoje taiką. Ir už tai.žia. Gyventojai varu buvo 
turėtu atsakyti pati Lenkija. = verčiami už tuos atstovus 

Kad Anglijos vyriausybei balsuoti. Bet kad ne visi 
perspėja Varšavą, tas faktas klausė atiduoti savo balsus, 
patvirtintas čia valdiškose tai -daugybė balsuotojų suga-
sferose. 

benta iš įvairių Lenkijos kra
štų. 

v , Taip jie neteisingai atliko 
Vilniaus sritis su Vilniumi ] ^ o s rinkimus. Lietuva pa-

Kame dalykas. 

Varšavos ponai nukabino 
nosis žemyn ir Vilniaus sei
mo komitetui pranešė, jog 
nesutinka su Vilniaus vseimo 
nutarimu. TilT sutinka Vil
niaus sričiai duoti autonomi
j a . 

Atvykusius iš Vilniaus len
kus pagavo baisus piktumas 
ir tie tuojaus apleido Varša
vą. 

Kuomet nesuprantą tarp
tautinių reikalų lenkai pra
dėjo šūkauti ant Varšavos 
valdžios už nepriėmimą Vil
niaus savo valstybėn, tuo
jaus rezignavo Varšavos mi-
nisterių kabinetas. 

Bet kabineto rezignavime 
gali but naujų lenkų viliugy-
sčių su tikslu pasisavinti Lie
tuvos sostinę. 

Genoa konferencija spręs. 

Laikraščio **World depe-
šoje be kitako dar pasaky
ta, kad jei lenkai pasisavin-Į 
tų Vilnių, tuomet susilauktų 
griežtos Lietuvos respublikos 
opozicijos. Be to; lenkus 
dar galėtų pulti ir Rusija, 
kuri su Lietuva anais metais 
padaryta sutartimi pilnių 
pavedė Lietuvai. 

Visus tuos pavojus prama-
tant, Anglija tad ir perspėja 
lenkus šalin eiti nuo Vil
niaus. 

Pagaliaus kalbama, kad 
Vilniaus klausimas bus spren 
džiamas Genoa konferenci-

SU INDIJA VIS BLO 
GIAU. 

LONDONAS, kovo 6. — 
Kai-kuriose Britanijoj Indi
jos provincijose, anot apturi
mų žinių, kaskart darosi vis 
blogiau. Gyventojai ima 
griežtai nepasitenkinti anglų 
valdžia. Savo tą pgrieifumą 
išreiškia dažnai sukilimais. Y-
pae Bengaliaus provincijose 
gyventojų nerimavimai* daro 
daug baimės anglams. 

C H I C A G O J L 
MERGAITES "NUVAŽIA

V O " | LIGONINC. 

20,000 SAUŽUDYSČIŲ. 

Dvi praeisiančias mergaites 
— Paulina Bohden ir Anna-
belle Janiška, du nepažįstami 
nedorėliai pakvietė pavažiuoti 
automobiliu. Lengvatikės su
tiko, kuomet tie bomai žadėjo 

/jas nuvežti norimon vieton. 
Važiuojant jos pamatė, kad 

ne ton pusėn vežamos. Auto-
mobiliuje pakėlė trukšmą. Del 
to piktadariai smarkiai* va
žiuodami abidvi išmetė gatvfrr 
iš automobiliaus. 

NEW YORK, kovo 7. — 
"Save-a-Life" sąjunga pas
kelbė, kad S. Valstijose 1921 
metais buvo 20,000 saužudys-
čių. Už tai kaltinamas, kaip' paprastai, policija ieško. t 
paprastai, ne kas kitas, tik 
karas. 

Abidvi mergaitės paimtos Ii 
goninėn. Gi piktadarių, Jvaip 

KAREIVIAI SAUGOJA 
_ • DARBO ĮSTAIGAS. 

UNIJOS VEDA KOVA. 

yra neatskiriama Lietuvos; kėlė-protestą ir Tautų Sąjun-
dalis. Bet lenkai griežtai n o - | g a nepripažino rinkimų. 
n tai visa pasisavinti. Anais Geriems žmonėms j a u ' to 
metais apgaulingai jie aižė- but užtekę. Bet ne lenkams, 
mė Vilnių. Ir pasauliui pa-\ Prieš Tautų Sąjungos no-
skelbė, kad tai atlikusi dalis rą jįe sušaukė Vilniun seimą.1 joj. Nes kaip ilgai tas klau-
"sukilusios" lenkų k a r i u o - j į s lenku atstovų seimas ke- " ' w ' ~ 
menės, vadovaujant Zeligo-Jįas ^en^s p aSeimavo ir nu-

^wskiui . j tarė Vilniaus sritį prijungti 
. T a s a i .įu š .P° s a s t e č i a u v e i - j prie Lenkijos, 

kiai paaiškėjo. Nes Vilnių 
užėmė lenkų regulerė kariuo Sustabdyta jų darbas. 
menė liepiant pačiai Varsa-j Tuo nutarimu gal ir Var- Į SPAUDŽIAMAS KU KLUX 

Nvos valdžiai. sava džiaugėsi. Bet kuomet [ 
Paėmus Vilnių ir aplinki-;to Vilniaus lenkų seimo pas-

nius plotus, lenkai manė gy-skirtas komitetas nuvažiavo 
ventojus 

Nieko nėra- su namų staty-
j mu Chicagoje. Šiandie 9 uni
jos veda kovą prieš buvusio 

PROVIDENCE, K. L, ko-j teisėjo Landiso nustatytą už-
vo 7. — Stiprios nacionalės j mokesnį, 
gvardijos spėkos, pėstininkų, 
Yai tari jos ir artilerijos, sau
gojo Hope Co. audimines dir
btuves, kur streikuoja darbi
ninkai. 

LLOYD GEORGE' SUSIRGCS 

šv. Tėvas Laimina Amerikos 
Lietuvius Katalikus 

J "pasiųstąjį pasveikinimą Federacijos Tarybos Jo Šven
tenybė teikėsi prisiųsti sekamą pasveikinimo kablegramą: 

Reveremd Svagrždys 
President Lithuanian R. G. Federatkra, 
222 South 9th Stv BrooMyn, N. Y. 
Augustus Pontifex libenter significationem pietatis acci-

piens catholicis Americae lithuanis effuso animo benedicit 
ut įn pirofessione aptae fidei comstaiitissime permanere per-
gant. 

Cardinalis Gasparri. 
—'f- Lietuvių kalboje bus: 

GarbingasNAugščiausiasai Kunigas noriai priėmęs išti
kimybės išreiškimą iš gilumos širdies laimina Amerikos lie
tuvius katalikus, kad brandos tikybos išpažinimą stipriau
siai išlaikytų. 

Kardinolas Gasparri, 
_ A. L. R. K Fed. Sekretoriatas. 

12 METŲ MERGAIT* PRA-
: PUOLĖ. 

ATLANTA, GA., kovo 7.— 
ypač gudus ir Varšavon su iškeptais nu t a - ! č i a t u r i vyriausia, ofisą slap-

j - j - — , 0 

simas nebus išspręstas, kaip 
ilgai lenkai visais savo" ryti
niais pasieniais trukšmaus, 
taip ilgai nebus galima su
laukti ramybės Europoje. 

LONDONAS, kovo 7. — 
Pranešta, kad prem.^ Lloyd 
George susirgęs. Persišaldęs. 
Gydytojai liepę jam but lo
voje. 

VESUVIUS, VERŽIASI. 

KLANAS. 

> I< 

žydus, savo pusėn patrauk- rimais, tuo laiku lenkų'vai
sią, idant jie norėtų prigu- džia gavo Anglijos ir, matyt, 
lėti Lenkijai, bet ne Lietu Tautų Sąjungos, perspėjimą 
vai. [nesisavinti Vilniaus. 

^ N E R I M A U T I AIRIO KARIUOMENĖ 
t 

VALERISTAI NEKLAUSO Del to ir jie Atsisaką klausy-
PROVIZIONALĖS VAL

DŽIOS. 
ti Dublino valdžios. 

Provizionalė valdžia čia. tu-
ri tik vieną kompaniją ištiki-

T -r T,™ ^ !»mos sau kariuomenės. Ta 
LIMERICK, Airija, kov. t J. . . . . v. .. 

\ I kompanija pasirengusi užimti 
—* Cia |)akelta aktualė revo-L , . ... 
_. .. . f . . I kareivines, kaip tik anas ap-i 
hucija prieš provizionalė Ai-L . . , , 

" ^ t- v Heis angi lj kariuomene. 
Kolkas neįvyko susirėmi

mai. Gal tai todėl, kad eia 

ta protestantų organizacija 
Ku Klux Klan. Nesenai ta 
organizacija trukšjnavo, kuo
met prieš ją buvo pakeki tar
dymai už jos baustinas prak-
tikas. Sakyta, kad del -to ji 
dar labiau praplisianti. 

Bet štai ji jau smunka. 400 
jos narių padavė teisman pe
ticiją apie jos bankrutijimą. 
Tonus dienomis bus peržiū
rėta peticija. 

ŽMONES MAŽIAU VARTO
JA MĖSOS. 

rijos valdžią. 
Skaitlingas airių republiko-

ninės armijos būrys ištikimas 
de Valerai inėjo miestan ir 

yra dar anglų garnizonas. 
Augių kareiviai su šarvuotais 

varu uŽH«ė tris svarbiausius j a l l t o m o b i l i a i s p a t r o l i ū o j a g a ( . 
viešbučius ir geležinkelio sto-

i . 

% - . 

Ta sukilusi kariuomenė yra 
iš apskričių Cork, Tipperary 
ir Clare. 

Karievių viršininkai tvirti
na, kad jie taip elgiasi ^pasi-
remiant Limericko republiko-
ninės armijos brigados aukš
tesniųjų karininkų paskelbta 
proklemaeija. Toje proklema-
cijoje visi tie karininkai, ku
rie klauso provizionalės vald
žios, išvardinti išdavikais. J iškovota. 

venus. 
Bet anglai tomis dienom, ža

da apleisti miestą. Kuomet 
tas įvyks, reikia laukti pačių 
airių tarpe susirėmimo. 

De*Valerą su savo adhe-
rentais neleidžia pasitvarky
ti Airijai. De Valerą būtinai 
nori respublikos. Dar kaip, 
tai jis šalį į nelaimes panar-
dys. Anglijai nuo to nebus 
blogiau. • Bet Airija kartais 
galės netekti nei to, kas yra 

WASHINGTON„ kovo 7.— 
paskelbta faktas, kad pasibai
gus karui su Vokietija, Suv. 
Valstijose žymiai sumažėjo 
mėsos produkcija.' • 

Dar pažymima, kad pasta
raisiais metais žmonės ėmę 
mažiau vartoti mėsą. 

PIKTADARIŲ UŽPULTAS 
. KUNIGAS. 

SLATON, jTex., kovo 7. — 
Kaukuotų piktadarių būrys 
čia aną naktį pagrobė katali-j 
kų kunigą Keller, išvežė iš 
miesto, išrengė, apniušė, ap
tepė derve, apibarstė plunksno-

apleisti miestą. 

Aną dieną traukiniu iš E-
vanšville, Ind., Chicagon at
vyko 12 metų mergelė Louise 
Kiene r . J i n a i važ iavo čia 

IŠVARĖ I š VILNIAUS 
LIETUVIŲ IR GUDŲ 

VEIKĖJUS. 

mersantas. Šulcas jTadas, in
žinierius, "Vilniečio" bend-

Į radarbis. Pavidis Juozas, ge-
leželkininkas. Vaičiūnas, kir
pyklos savininkas. Krasaus-
kis Jonas, gudų tautinio ko-

savo dėde. Iš Polk geležin: 

[kelio stoties išėjo ir nežinia 
kur dingo. 

Kairkas matęs, kad ją nu
sivedusi kažkokia dailiai ap
sitaisius moteriškė. Policija 
dabar ieško tos ir kitos. 

LIEPIA VALYTI GATVES. NEAPOLIS, kovo 7. -^ Ži
nomas vietos ugnekalnis Ve-
suvius pastaromis dienomis Chicagos majoras įsakė vič-
pradėjo smarkiai veržtis. Gir- šųjų darbų komisionieriui kuo 
dimi smarkus dundėjimai ir verkiau išvalyti miesto gat-
eksplįozijos. Retkarčiais smar- ves, kuriose guli krūvos pele-
kiai liejasi lava. .nų ir sąšlavų. 

KAUNAS. Vasario 5 dieną 
ryte iš Vilniaus kalėjimo 
(Lukiškių) išgabenta ir 6 die-jmiteto ir koperatyvu sąjun-
ną p a r y č i u a tvyko K a u n a n gos p i rmin inkas , mokyklų ta-

m: 
Vilniaus lietuviai ir gu-

Dr. Augevičius Jonas, lai
kinojo komiteto sekretorius, 
lietuvių prieglaudų ir mokyk
lų gydytojas. Augustaitis Pr., 

^ 

rybos sekretorius. Prokule-
vič Vladimir, gudų taut. kom. 
kasininkas, b. taikos teisėjas, 
Slucko sukilimo tarybos pir
mininkas. Jakubeckis A., gu
dų taut. kom. sekret., Slucko 
sukilimo vadas. Harecki Mak-

"Vilniečio" redakcijos bend- . , v , . iir>- 1 
J sim, gudų rašytojas, "Bielo-

radarois, turi namus Vilniuje raskyje Viedomosti" redakt. 

KOVA Už DARBO VALANDAS VOKIETIJOJE 
VOKIETIJAI REIKALINGA irutė tęsis ir toliau ir visą ša-
DIDESNĖ PRODUKCIJA. | lį pagaliau prives prie katas

trofos. 
Sako, jei produkcija nebus 

padidinta, tuomet vokiškoji 
markė turės susilyginti su le
nkiškąja, marke. 

'Del to, darbininkai gražiuo
ju raginami apie tai gerai pa-

: BERLYNAS, kovo 7. — 
Vokietijos kapitalistai, kurie 
šiandie- apkrauti aukštomis 
priverstinomis mokestimis, 
pradeda reikalauti, idant tų 
mokesčių dalis ir darbinin
kams tektų. 

Jie nori, kad darbininkai 
padidintų jprodukciją už tą 
pačįą užmokesnį, kokia jiems 
šiandie mokama. Nori, kad j 
vietoje £ valandų darbo die
noje butų grąžinta 10 arba ir 
12 valandų. 

Vokiečiai kapitalistai sako, 

buv. laikinojo komiteto pir- j Karabae AJ.< guuu taut .kom. 
mininkas. M. Biržiška Myko- j n a r y g > ž e m - s d a r b i m n k l J S a j > 

las, laikinojo komiteto pin^jvice ,pteni | j i to8. Dubina VI., 
ninkas, gimnazijos direktoris 
ir ' 'Vilniečio" redaktoris, 
Biržiška Viktoras, inžinie
rius, gimnazijos mokytojas. 
Grabauskas Juozas, vidurinės 

gudų taut. kom. raštines ve
dėjas* Neviadomski Polikar
pus, žemės darbininkų centra-
linės Sąj. sekret., taut. kom. 
narys: Michalevič VI., laikr. 

mokyklos vedėjas, laikraščio I Bielorusk. Viedomosti" Adm. 
"Nasza Ziemia" redaktor. i r !

P o l i k š a A l e k s ? Vilniaus aps-
Švietimo komisijos narys, tu- k r į t i e s žemės darbininkų są
ri namus Seinuose. Dyša Juo j m & m prezidiumo narys. Le-
zas, provizorius, sanitarinės m e š yincas, Vilniaus apskr. 
draugijos valdybos narys ir g į į ^ darbininkų sąj. sekret. 
ūkio vedėjas, turi dvejus na- Miešoček S., valstietis. Rogač 
mus Vilniuje. Insoda Petras, S e r g ^ raįdžių rinkėjas. Kup-
koperatorius. Jackevičius St., ^įkova %f telegrafiste, 
laikinojo centro komiteto na-, igvįso 33 įmonės, tame 
rys ir "Švyturio" B-vės ben- s k a ^ i u j e 20 lietuvių ir 13 gu
rąs, Kukta Juozas, kun. ka- (J1J# 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " T . Sargas" 
cialas, Centro komiteto pirmi-j 
ninkas ir Laikinojo komiteto' PT.ATTNTCTTy. "DRAUGĄ." 
narys. Liandsbergis Česlavas, -
banko direktorius, turi 3 na
mus Vilniuje. Marcišauskaitė 

kad visa karo kontribucijos | k a d kapitalistai neliestų 8 va-

galvoti ir nepasigailėti kiek 
nors pasišventimo tėvynės ge fnauninkas, kurijos vice- ofi 
rovei. Sako, ir pačių darbi
ninkų vaikams tuomi bus už
tikrinta geresnė ateitis. 

v 

Socialistai priešingi. 

Socialdemokratų^ organas'Marija "Vilniaus Garso" re-1 m T 

Vorwaertz , tečiaus šaukia, daktorė. kileris Jurgis, mo-L C H J ^ A ( ^ ; ~ ^ i a n d i e S™' 
^^^^^^^^^^^^^ zus oras; šalčiau. 

ORAS. 

sunkenybį užkrauia ant jų. Ir 
kad jiems kiek-nors palengvė
tų, reikalinga didesnė produk
cija, y 

Jų laikraščiai dėlto šiandie 
ir veda kampaniją už ilgesnes 
darbo valandas. 

Pramato katastrofą. 

Vienas monarchistinis laik-
| rastis tvirtina, kad jei dąrbi-

landų darbo. Nes tai, girdi, 
tas yra nepaliečiama darbinin 
kų teisė. 

Socialistai tvirtina, kad jei 
18 valandų darbas butų pakeis-
jtas ilgesnėmis valandomis, 
tuomte radikalams butų pa
duotas į rankas svarbus gink
las pakelti kovą prieš sociali
stų valdžią. Gi šiandie Vo
kietijos socialistų valdžia sė-

kytojų seminarijos mokyto
jas švietimo komisijos sekre-; 

torius. Mečiunas A., mokyto
jų seminarijos mokinys. Mi-
čiulis Pijus, sanitarinės drau-
gijo vice-pirmininkas, laikra-

PINIGU KURSAS. 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 dol. 

scio "Glos Ludu" redakt. Ro- k o v o 6 <*• bnv<> tokia pagal 
ndomanskis A., publicistas, Merchants Loan & Trust Co. 
gimnazijos mokytojas. Stad-
zevičius Boleslovas, lietuvių 
laikraščių administratorius, 
turi 2 nam. ir spaustuvę Vii 

mis ir paleido. Įsakė kumguijninkai nedirbs ilgesnių valan-jdi ramiai nei'kokiame užpeč-' niuje. Siemaška Jonas 4<Bi-
dų, šiandieninė ekonominė su-|ky. rutės" skyriaus vedėjas, ko-

Anglijos sterl. svarui 4.32 
Prancijos 100 frankų 8.40 
Italijos 100 lirų • 4.70 
Lietuvos 100 auksinų .39 
Vokietijos 100 mark. 39 
Lenkų 100 markių .02 



DRAUGĄ* 
* M s •m sŝ sa 

Antradienis, Kovo 

LIETUVOS FINANSŲ MI
SIJOS ĮGALIOTINIS. 

Cbicagon atvyko p. J . Ša-
liunas Finansų Misijos įgalio
tinis. J i s lanko mūsų koloni
jas. Paskirta Liet. Laisvės 
paskolos kvota ne visur išpil
dyta. Turime geros progos da
bar per jo prakalbas atlikti sa
vo pilietinę pareigą — pirk
dami Liet. Laisvės paskolos 
bonų. 

Lietuva reikalinga mūsų 
jpagelbos. Vilnius nėra atva
duotas. Lenkai pasirįžo išnai
kinti mūsų tautinę dvasią Vil
niaus srity. Pastaruoju laiku 
jie suareštavo beveik visus 
mūsų veikėjus Vilniuje ir iš
trėmė juos. Didelis pavojus 
gresia. Iš tremti] jų tarpe ma
tome laikraščių redaktorius, 
pramoninkus, mokytojus ir vi
suomenės darbuotojus. Skau
dus mums smūgis ir mes ne
galime pakęsti lenkų barbariš
ko pasikėsinimo nustelbti mū
sų tautinę sąmonę Lietuvos 
širdyje — Vilniuje. Kyla aitri 
kova už sostinę Vilnių. Mūsų 
valstybė neleis paminti savo 
šventų teisių, visi Lietuvos 
žmonės subruzdo gelbėti Vil
nių ir jo gyventojus. Susikū
rė komitetai, aukos renkamos, 
vidujinė paskola varoma. 

Lygiai ir mes lietuviai ame
rikiečiai, kaip ligi šiol ėjome 
pagelbon savo broliams jų 
nelygioje kovoje už Vilnių, 
privalome ir šį kartą ir gal pas 
kutinį skubėti pagelbon — 
pirkdami L. Laisvės paskolos 
bonų. Ta paskola yra saugiau
sia pinigams vieta. Lietuva ne 
Bischoffas. Mūsų pinigams, 
nėra mažiausio pavojaus. Beto 
pirkdami L. Laisvės bonų, mes 
pasirodome patriotai esą, bent 
dalinai lengviname sunkią 
naštą kurią tenka kilnoti mū
sų broliams kovoje už tėvy
nės gerovę ir laisvę. 

Kompozitorius p. J . Nau
jalis nesenai atvykęs iš Lie
tuvos ir dabar apsigyvenęs 
Chicagoje, žada greitu laiku 

LIETUVOS VYSKUPU 
RAŠTAS. 

Vasario 16 dienai Žemaičių 
ir Seinų vyskupai išleido raš
tą tikintiems. Kasmet prieš 
Nepriklausomybės šventę, Lie
tuvos Vyskupai ragina prie 
tėvynės meilės, nurodo kaip 
privalu paminėti bažnyčiose 
laisvės dieną. 

Tarp įvairių priemonių ku
riomis, ir Dievo pagelba ir 
žmonių pastangos šaukiamos 
tėvynės laisvei apginti, ši u 
metų Vyskupų raštas tikin
tiems kreipia mūsų brolių do-
mo į vieną vidaus priešą, kurs 
naikina tautos sveikatą ir do-

"Be t negana, kalba Vys
kupų raštas, vien pasitikė
ti Dievu, o patiems nieko 
nedaryti tėvynei gelbėti: 
reikia stengtis jai padėti, 
šventai einant savo parei
gas. Broliai kareiviai fron
te gina tėvynę nuo viršųjų 
priešų savo krūtinėmis, pasi 
ryžę net gyvastį už ją pa
dėti. Stokit ir jųs į kovą su 
vienu baisiu tėvynės prie
šu vidujų. Priešas viršujis 

YPATINGA LIGA. 
Čhicaco Medical Society 

susirinkime Dr. Ochsner turė
jo paskaitą apie vieną ypatin-, 
gą amerikiečių ligą. Tai žmo-
n*ių persidirbimo liga. Dr. Oc
hsner tą ligą užvardino "clio-
nic grouch". Reiškia, nuo per
sidirbimo žmogus jėgų nus
toja. 

" T a l iga", sakė prelegen
tas, "puola ypač tuos !žmo-
nes, kurie protiniai arba fizi
niai atlieka nepaprastą dau
gybę darbo. Ta liga visai pa
kerta jėgas tų moterų arba vy
rų, kurie kokiame nors darbe 
aukščiausiai prasilavina ir ga
lėtų nešti didelę naudą visuo
menei. Bet vos spėja pasiekti 
tikslą, ta liga arba suardo 
sveikatą*arba pakerta gyvastį. 
Tos ligos diagnoza yra lengva. 
Bet gydymas labai sunkus.Nes 
nuo persidirbimo netekusį jė
gų žmogų dažniausia negalima 
nei pagydyti ' \ 

Anot Dr. Ochsner, tik iškal-
no galima žmones perspėti ap
sisaugoti nuo tos ligos. Ge
riausia apsisaugojimo metodą 
— nepersidirbtr. 

Tas gydytojas tą ligą tei
singai užvardino amerikoniš-

visame 

Amerika yra viena milži-. 
niška dirbtuvė, kurioje dirbfc 
visi ligi vieno. I r dirba taip, 
kad atrodo, lyg ne tam dirba 
kad gyventų bet gyvena, kad 
tik dirbtų ir bedirbant pasi
smaugtų. 

Amerikiečiai ne dirba, kad 
pasidžiaugti gyvenimu,' kad 
atsiekti gyvenimui priemonių. 
Bet dirba del paties darbo, 
idant pralenkus kitiems ki
tus, idant atsiekti materiale 
galybę. 

Del to čia ir atliekamo dar-
bo apkainojimas priklauso ne 
nuo atlikto darbo kokybės, 
bet nuo kiekybės. I r visuo
met čia visoks darbas apkai-
nuojamas ne dorine jo verte, 
bet dolieriais. 

Nežinia, kuomet čia pasi
baigs tas lenktyniavimas ir 
kuomet šalis pasigydys 
netik nuo persidirbimo, bet vi
su pirma nuo dolerio ligos. 

sunaikintų mūsų valstybės 
nepriklausomybę; o šis prie- j ka liga. Nes niekur 
šas gali visai išnaikinti net \ pasauly žmonės taip labai ir 
ir pačią tautą. Tas priešas j daug nepersidirba, kaip Ame-
— girtuokliavimas. Girtuo- rikoje. 
kliavimas naikina ne tik do-1 ^ e i vtenoj viso pasaulio ša-
rybo, bet ir kūną; iš gir- fry negyvuoja tokios pašėlusios 
tuoklių tėvų gema silpni vai lenktynės fiziniuose ir proto 
kai — ir taip palengvėl iš- darbuose, kaip Amerikoj. Čia 
sigema ir gali išnykti v i s a ^ į žmonės turi persidirbti ir 
tauta. Taigi- pasiryžkit var-1 begalo persidirbę. Nes visi da 
dan Dievo ir tėvynės stoti 
į kovą su tuo baisiuoju prie-

IŠ MUŠU TARYBOS. 
A. L. R. K. FEDERACIJOS 
TARYBOS PUSMETINIO SU 

SIRINKIMO, ĮVYKUSIO 
BROOKLYNE, VASARIO 

22-23 DD., 1922 M., 
PROTOKOLAS. / 

tė raštu. 
Skaitomas Fed. Valdybos 

susirinkimo iš spalio 18-19 dd., 
1921, protokolas. Protokolas 
.priimtas su sekančiu pataisy
mu prie punkto kur kalbama 
apie aukų užrašymą kultūros 
vajaus laiku. Protokole buvo 
užrašyta sekaniai: ' ' Nutarta 
pagaminti dvi knygi, vieną u- Federacijos atstovams į L. R 

lyvauja tose darbo lenktynė
se. Susilaikyti tose lenktynėse 

Vasario 22 d., 11 vai. ryto, 
Fed. pirmininkas, kun. J . 6vag 
ždys, atidarė susirinkimų, už-
ykviesdamas kun. J . J . Jakai
tį sukalbėti maldą. 

Registruojama dalyvaujan
tieji susirinkime: Kun. J . 
Švagždys, Fed. pirm. Brock-
ton, Mass.; kun. J . J . Jakai
tis, Worcester, Mass.; kun. M. 
A. Pankus, nuo "Motinėlės", 
Bridgeport, Conn.; kun. J . 

niversitui, kitą kolegijai. Au
kos nemažiau $10.00 įrašyti į 
tą knygą, kuriam tikslui au
kotojas . teikia, Univ. aukas į 
Universito knygą, Kolegijos 
— į koleg. knygą, Gi kas au
kos moksleivių sušelpimui to 
vardą įrašyti į abidv\ tknygi' \ 
Pataisa pridėta ši: gi kas au
kos neskirdamas savo aukos, 
kuriam tikslui arba mokslei
vių sušelpimui, to auką įra
šyti į abidvi knygi" . 

Katalikų Gerbūvio Taryba. 

Dėlei prisidėjimo prie 
."Catliolic Welfare Council" 
(Katalikų Gerbūvio Taryba) 
pradėtuosius pasitarimas ir 
susirašinėjimus ir toliau pa
likta Federacijos pirmininkui. 
/Susirinkimas pageidavo, kad 
šis klausimas greitu laiku bu
tų išrištas. 

Kun. J . Laukaičio Fondas. 

Kun. J . Laukaičio surinktų 
pinigų dėlei krypties į Seinų 
vysk. J . Et A. Karosą, reika
laujant atskaitos už paimtas 
aukas ir gauti įgaliavimų to
liau globoti Tautos Fonde 

2:30. Priimama patiektoji die \ 'HHiiilHMmMiiHlillimHlililiimifiiiitiif 
UETUVIŲ KATALIKU DIENRAŠTIS 

'DftAUUAS" 
notvarkė ir svarstoma. 

Lietuvos Respublikos Rėmėjų 
Statutas. 

Perskaičius ir apsvarsčius 
Lietuvos Kespublikos Rėmėjų 
Statutą, galutiną Statuto su
tvarkymą paveda išrinktiems 

Centrą, gi susirinkimas įneša 
sekančią rezoliuciją: 

Imant domėn, jog Lietuva 
pergyvena begalo, kritingą va
landą, bekovojant už savo so
stinę Vilnių ir, imant domėn, 
jog ir Amerikos lietuviai visi 
bendrai turi eiti Lietuvai pa-
gelboa atvaduoti Gedimino pi
lį, Amerikos lietuviai katali
kai, susijungę į A. L R. K. 
Federaciją, daro didžiausį pa
sišventimą, nusileidžiant toms 
sriovėms, kurios juos yfa nus-
kriaudusios, priima L. R. R. 
Statuto pagrindus, ir būdami 
absoliutėje didžiumoje, Tėvy
nės labo dėlei sutinka įeiti i 
bendrą lygiomis teisėmis su 
mažuma, būtent, su Sandara ir 
Lietuvių Socialistų Sąjunga. 
A. L. R. K. Federaciją atsto
vauti paskiriame: feun. J. J. 
Jakaitį, J. B. Saliuną ir L. ši
mutį". 

(Bus daugiau) 

SKAITYTOJ)) BALSAI. 
(Redakcija neima atsakomybės) 

P. Čarneckis atvyko bedar-. 

Gins kasdien* i&akyros nedėldicnlo* 
PRENUMERATOS KAINA: 

Metanu $«00 
Pusei Mėtų M-00 
Prenumeratos mokasi iikalno. Lai

kas skaitosi nuo užsirasymo dienos 
ae nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir seinas adresas. Pinigai geiiausia 
austi išperkant krasojev ar exprese 
Money Order" arba įdedant pini

gus į registruota laišką. 

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

Tel. Roosevelt 7791 
itiilllimiiiuillllillllllltlllllfliicfllillljffc 

kataliko! Ar jeigu katalikas; 
tai proto nebeturi! Ar jeigu 
katalikas — tai nebepilietis ? 
Jųs, bedieviai, sakotės laisvę 
mylį. I r norite, kad kiekvie
nas, kurs melstis moka butų 
nuo žemės paviršiaus nustum
tas ! 

Vileišis, bedievis, ardė ka
talikybę; Čarneckis, katalikas, 
bedievybės nekliudo. Jųs me
luoti mokate, bet apie p. Čar-
neckį jųs to nė pameluoti ne-
išdrįstate. Kurio vanago., tad 
jųs norite nuo p. Čarneckio? 

Sakote jūsų yra daug, o ka
talikų, nieko nereiškianti sau-
jalė. Tegu, sakysime, jųs čia ne 
pamelavote. Bet mes, katali
kai, per savo organizacijas su
aukojome Tėvynei arti mili
jono dolerių. Šį metų kultūros 
vajui baigiame aukoti 100 tūk
stančių. Lietuvos paskolą, be
veik vieni katalikai išpirko, 

šu! Ne visi tegalini fronte • $įa negalima. Nes susilaikusį Bakšys, nuo L. D. S., AVtfter 
•*-wf>/l A + i V i r A l i o m t ; l ' f i v o i v i o r d C 1 : _ 1 A • t TA.Z — 1 1 - 1 • I / ^ „ _ _ - T A l A.Z.. TT1_J padėti broliams kareiviams 
ginti valstybę nuo jos prie 
šų. Bet nuo šio priešo gali 

kaip bematai kiti užklups ir 
sumindžios. 

Daugeliui atrodo, kad kilo
me ginti tėvynę visi. Šių su- j ̂ t j į e pasidarys šiek-tiek 
kaktuvių progoj padarykit, 
brangus vaikeliai, pasiketi-
nimų, kad ir patys vengsit 
girtavimo, ir kitus raginsit 
vengti . ' ' 
Šis atsikreipimas Lietuvos 

Vyskupų lygiai tinka ir lie
tuviams amerikiečiams. Pa-

turtų, tuomet sulaikys savo 
į si bėgime ir be tolesnių rūpes
čių naudosią savo darbo vai
siais. 

Tečiaus taip nėra. Nefc jei 
kurie įsismaginę ir nusikama
vę pasiekia savo troškimų tiks 
lų ir mėgina sustoti, tuojaus 

bei įsigalėjus Vileišio privir- k a i p g ^ p a r a d o P a r a p i j u 

paliktas aukas ir kokiems tiks- \ tos košės Valgyti. Nė didžiau- katalikų. turtų suskaitvk, 
lams sunaudoti likusias kun. f šieji lojikai jo klaidų negali n ) 0 k y k i a s vienuolynus, drau 

parodyti. §akosi jo darbų ne 

paįvairinti mūsų pilkąjį gy^e- į klausykime savo Ganytojų f pamato, kad taip daryti nega 
balso, jeigu branginame savo I Įima. Būtinai reikia dumti to-
sveikata ir dorą, o taipat my- liaus. Nes kiti bėgą paskui ga

li 'sunaikinti prrmesniųjų at-

nimėlį, gražiais savo tautinio 
bei bažnytinio pobūdžio kom
pozicijomis. Geriausios klo- i lime savo tautą, 
ties. i siektus tikslus. 

būry, Conn.; L. Šimutis, Fed. 
vald. narys; B. Vaškiutė, nuo 
"Moterų Sąjungos", Newark, 
N. J . ; J . P. Mačiulis, nuo 
Brooklyn* Federacijos sk.; D. 
Rupainis, nuo Newarko Fed. 
sk.; K. J . Krušinskas, Vald.'$5000.00 
narys; ir svečiai: Mikas Bag
donas, Liet. Steigiamojo Sei
mo narys; J . Romanas, Pre
kybos B-vės pirm., Boston, 
Mass.; J . Tumasonis, S. L. R. 
K. A. sekretorius; kun. F . Ke
mėšis, J . B. Šaliunas, kun., dr. 
Tg. Česaitis, kun. F. Juškaitis 
h- A. Vaiseckas iš Cambridge, 
Mass., savo patarimus prisiun-

nutarta tuojaus pasiųsti 

Bu s atsakinėjama j visus laiš
kus. 

Laukaičio Fondo aukas. 

Dr. Rutkausko bilos reikalas. I " į * ******* 1 ; a d ™ s j * 
takiai, toliau savo noses nie-

Dr. Rutkausko bilos reika- ko pastebėti negalit. Jųs karš
ių grasinti senajai Liet. Raud. ^ tlige, sergat ir klajojat — 
Kryžiaus ir šv. Vincento u | j u m s vaidinasi. Kur tu matei, 
Paulo Rėmėjų Dr-jos Valdy-! m e l a g i , p. Čarneckio straips

n i , kuri tai Valdyba turi t ą ' n į a p į e popiežių! Nė vieno 
Igila užbaigti galutinai. {tokio straipsnio- " D r a u g e " p. 

Liet. Krikščionių Demokra- Čarneckis nėra patalpinęs, 
tų Bloko reikalams paremti, Įdomu man tik viena, ko

kiu čia tikslu taip per akis, 
taip durnai vpameluota?... 

Naujienų pasiskaičius. 

2. Pyksta taipat Ex-karei-
vis "Naujienuose", kad Lie
tuvos valdžia paskyrė atstovų 
Čarneckį — katalikų. 

Prezidentas. Hardingas ne
senai paskyrė Amerikos pa-

, siuntiniu vienų kunigų. Kodėl 
Lietuvos valdžia negali skirti 

Nutarta, kad sekretorijatas 
atsakinėtų į visus gaunamus 
raštinėn laiškus, pranešimus, 
įnešimus ir t. t. 

Daroma pertrauka pietums 
iki 2 valandai. 

Popietinė sesija atidaroma 

gijų įvairių nuosavybės ir ka
pitalus. Susidarys Amerikoje 
mažų mažiausia 10 milijonų 
dolerių. Kur jūsų Fondai, au
kos? Kur jūsų įstaigos! Ska
tikėliai. / 

Arba mes esame skaitlingi, 
o jųs, neskaitlingi; arba mes 
esame neskaitlingi bet duos-
nųs, kilnus, mylintį tautų ir 
tėvynę, o jųs esate skaitlingi, 
bet tušti ir baršką puodai. 

Mes katalikai turime surašę 
visus savo narius. 120 parapijų 
sudaro apie pusę milijono šei
mynų. Paskelbkite jųs savo 
skaitlių... 

O jųs, suskiai! Jųs mintate 
tik tuom, kų iš mūsų katali
kų iščiulpiate! Jūsų jėga iš to, 
kų jųs nuo mūsų pasivagiate. 

(Bus daugiau) 

v-

M I N I S T E R I U K A B I N E T O 
PIRMININKO P, E. GALVANAUSKO 

D E K L A R A C I J A . 

Pareikšta Steigiamajame Seime 8 vas. 
1922 m. 

(Tęsinys) 
Valstybės biudžetą. 

Svarstant Steigiamasis; Seimas susipa
žins su dabartinės mūsų mokesnių siste
mos detaliais. 

Vyriausybė artinsis prie tiesioginių mo
kesnių nuo pelno ir turto sistemos, įvesda-
ma progresyvingumo principų, bet ji ne
daro sau iliuzijų, kad tuo keliu dabarti
niai mūsų ekonominiai, socialiniai struk
tūrai ir dabartiniam administratyviam 
aparatui esant ji galėtų radikaliai pakeis
ti esančių mokesnių sistemų. Vis dėlto Mi-
nisterių Kabinetui teks peržiūrėti mūsų 
tiesioginius mokesnius sąryšyje su markės 
kurso kritimu ir bendrais gyven^ o rei
kalavimais ir tinkamai jų pakeisti, -inant 
kalbamais principais. 

Beikės imtis priemonių mūsų sienoms 

Kovai su girtuokly be Ministerių Kabi
netas imsis įvedimo degtinės pardavinė
jimo monopolio. 

Ministerių Kabineto' nusistatymu deg
tinės pardavinėjimo monopolio įvedimas— 
tai mūsų sųlygomis, vienas radikalingiau-
sių budų_kovai su girtuoklybė, slaptu deg
tinės varymu ir pardavinėjimu ir spirito 
kontrabanda. Įvedus monopolį Vyriausybė 
galės nustatyti atatinkamas kainas, krau
tuvių skaičių, pardavinėjimo vietas ir lai
kų ir tuo pačiu sėkmingai kovai su nuro
dytais nesveikais apsireiškimais. — Mi
nisterių Kabinetas numato visas tas sun
kenybes, kurias jam teks pakelti panašių 
reformų įvedant, nes prieš tų kils visi su
interesuotieji liuosame degtinės pardavinė
jime ir gal net pasiskelbę blaivininkais, 
tam, kad tik Valstybė nepaimtų į savo 
ranka s degtinės pardavinėjimo sutvarky
mų ir kad jie galėtų toliau varyti samo-
gonkų, kontrabandų ir t. t. 

Bet Vyriausybė tikisį kad Seimas iv 
visuomene suprus visų šios reformos pra-
vedimo svarbumų. 

Paraleliai su degtinės pardavinėjimo 
monopolio įvedimu numatoma^ ir tabako 
pardavinėjimo monopolis. 

Piniginė sistema. 

nisterių Kabinetui teks imtis likvidavimo 
mūsų krašte oštų ir vokiškų markių. Vo
kiečių okupacijos valdžia, įvesdama savo 
valiutų Lietuvoje, sudarė tokių piniginę 
sistemų, kurį tiek ekonominiu atžvilgiu, 
tiek ir finansiniu ypač nauginga Vokieti
jai. Okupacijai pasibaigus ir pradėjus 
kraštui atsistatyti ir kilti ekonominiai r o 
vokiečių markės kursui vis krintant, mū
sų kraštas smarkiau pradėjo atjausti ne
pastovios vokiečių valutos sunkumų. B^' 
to turėdami ostus mes netiesioginiai esa
me priversti nešti kontribucijos dalį, ku
rių Entantos Valstybės uždėjo Vokiotijai 
einant Versaillesio sutartimi. 

Vokietija influacijos keliu priverstinai 
užtraukia paskolų pas Lietuvos piliečius, o 
paskutiniais mėnesiais • markės kursui 
krintant, traukia mus į sunkių finansinę 
ir ekonominę padėtį. Neturėdami emisijos 
banko, mes negalime aprūpinti nebrangiu 
kreditu mūsų prekybų ir pramonę, o kar
tu ir visuomenę ir nusikratyti nuo speku-
liatyVės prekybos. 

Todėl savo piniginės sistemos, to svar
biausio prekybos įrankio, įvedimas bus 
vienas Ministerių Kabineto uždaviniu. 

Ministerių Kabinetas darys visas pas
tangas tolimesniam rekvizicijų tvarkymui 
ir e i s prie jų panaikinihio, bent tos jų da-

/ 

tiksliau apsaugoti, reorganizuojant ata
tinkamų adminitjtratyvinio aparato dalį. Be kitų vokiečių okupacijos liekanų Mi- l lies, kurios suėmimo ir transporto išlaidos 

• sunkiai kontroliuojamos (rekvizuotų gal
vijų, avių ir kiaulių maitinimas). 

Valstybės finansų srityje. 

Netrukus Steigiamajam Seimui bus pa
tiektas Valstybės Biudžetas 1922 metams. 
Iš jo Steigiamojo Seimo Nariai patys ga
lės patirti apie finansinę Vyriausybės po
litikų. 

JauL dabar tenka pastebėti, kad nuims 
visai' pakaktų paprastų įplaukų papras
toms išlaidoms padengti. Bet turint ome
nyje mūsų politinę padėtį, ypač hesure-
guliuotus santykius su Lenkija, mums'ten-
ka daug domės kreipti į mūsų Valstybės 
apsaugų, kas surišta su didelėmis nepap
rastomis išlaidomis. Be to, sunaikintas ka
ro ir okupacijos metų kraštas reikalauja 
nepaprastų išlaidų mūsų krašto atstatymui 
(gelžkelių stotys, dirbtuvės, tiltai pabė
giai, riedamoji medžiaga etc). Šitos ne
paprastos išlaidos dalinai sudarys defici
tų — Tam deficitui padengti Vyriausybė 
prašys Steigiamąjį Seimų jai leisti už
traukti užsienyje ilgam laikę paskolų kraš 
to atstatymo reikalams. Atstatymo išlai
dos nepakeliamos vien tik dabartiniai, ka
ro sunkenybes pergyvenusiai kartai, bet 
turi* būti uždėtos įr ateinančioms kar
toms, kurios naudosis mūsų darbų* vaisiai< 
ir įgytuoju valstybiniu inventorium. 

Mokesnių srityje. 

Ministerių Kabinetas mano, kad mo
kesnių sistema turi būti tiksli, bet pri-
taikinta mūsų krašto socialiniai politiniai, 
ekonominiai ir finansiniai struktūrai. 

Finansiniu atžvilgiu Vyriausybė bus 
priversta daryti visas pastangas, kad mo-
kesniai padengtų išlaidas ir be to stengsis 
sudaryti, kiek tai galima, elastinę mokes
nių sistemų, kad Valstybė, dideliam reika
lui esant, galėtų didinti savo įplaukas. 

Ekonominiu atžvilgiu bus turima ome
nyje, kad mokesnių šaltiniai butų taip nu
statyti, kad jie neardytų mūsų gamybos, 
ir kad lengvai galima butų kontroliuoti, 
kaip jie atsiliepia į krašto padėtį; 

Socialinio teisingumo atžvilgiu bus da
romos pastangos, kad mokesniai butų mo
kami visų piliečių sulyg jų išgalės (prince 
pas tiesioginio progresyvinio mokesnio). 

'Administratyvinių atžvilgiu teks rūpin
tis, kad galima butų numanyti, kiek mo
kesnių gali faktinai įplaukti į iždų ir kiek 
atsfeis jų rinkimas. Toliau mokesniai bus 
nustatyti taip, kad jų sumokėjimas butų 
lengvesnis (termino atžvilgiu ir kad juos 
galima butų lengvai ir su minimalėmis 
išaidomis, nereikalaujant didelio, prity
rusio, komplikuoto ir brangaus aparato-
suninkti. — 

(Bus daugiau) 

N 
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IDR. A. K. RUTKAUSKAS! 
| GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 South Wcstern Avenue 
Telefonas Lafayefte 4146 

Valandos; 9-11 rytais, 1-2 po*5t 
>ietų ir 7-8 vafcarais. Nedėldie-g 
įiais tiktai po pietų 2 iki 5 vai .5 

fliiiiiniiiiiiiiHUiiiiiiiiiiiiiitniiiiiiiiiiiiS 

DR. 6 . M, GlASER * 
Praktikuoja 30 metai 

Ofisas S140 So. Morgan St., 

• • • t » 7 Q > ^ į 

•Kertė 32-nd st., CIUeago, 111. 

DRAUGAS 
^SH 

** m m m » • • 

JOffiee TeL Blvd. 7820 
Pranešimas 

D .M. T. STRIKOL'IS 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Perkėlė savo ofisą | 

į 4601 SOUTH ASHLAND AVE. 
2VAL.: 10:30 iki 12; 3:30 Iki 5 l r g 

«:S0 iki 8:30 Ned. 10:30 iki 12. i 

f Nam.: 2914 W. 43 St. £ 

Tel. Lafayette 263 ** 
tfM*^^***©-^*! ivęs e"* •'SČ'SK 

TeL Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezellis 
LIET C VIS DENTISTAS 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
A R T I 4 7 - t o a G a t v ė s . 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomi? nuo 4 iki 9 vakare 

Ttltf. Pullman 3t»34^ 

DR. P. ŠIMAITIS I 
NAPRAPATO 1 

[Gydau Be Vaistu ir Be Operacija^" 
10901 South MUhi-an Ave. 

ROSELAND-CHICAGO, ILL. 

DU, S. NARELIS 
LIETCYIS 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas ir vyvenirno vietą: 
3252 South Halsted Street 

Ant viršaus Unlver. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte: nuo 
2—4 po pietų; nuo 7—9 vak. 

Nodėliomls nuo 10—2 
Telefonas Yards 2541 

| OIGHARLES SEGAL I 
$ Perkėlė savo ofisą po numeriu9 
f 4739 SO. ASHLAND AVENUE 
I SPECI.TALJSTAS 
* Džiovų, Bfoterq Ir Vyrų lAgų 

• m 

J 
I 

tVai : ryte nuo 10—12; nuo 2—6įg 
po pietų; nuo 7—8:30 vakare, g 

"N edėUoniis: 10 iki 1. 
Telefonas Dvezvl 2890. 

DR. M. STAPULI0NIS 
NAPRAPATH 

| GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
3347 Emerald Avenne 

| i iki 11 ryta ir 9 iki 10 vakar© 
Telefonas Boulevard 9397 

731 W. 18-th Gatvė 
Nuo 2 Iki 8 vaKare. 

SPECIJALISTAS 
^Moteriškų, Vyriškų ir elironlšku;: 
1 Ugu. , 
Ą Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto# 
ffiki 3 po pietų, nuo 5 iki T vak.# 
KNedėliomis nuo 10 iki 2 po pietų.Ę 

Telefonas Yards 887 
*«^«.JWU.»H.>M.>V-.«OJ ,.OįJt.»><..<<.Jt.>'^0'.^>..«'.Oe.j'.Jit.Jt.J<.JĮ.Jt?Ž 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4831 So. Ashland Ave. 
Tel. Yards 994 
OFISO VAK: 

8 iki 10 v. ryto. 1 iki S Ir 7 iki 
9 v. 
Tel. Naktini! * ir nedėlioj po pietų 

Oakland 1294 

Telefonas Von Burcn 294 
R e s . 1130 I ndcDendence Blvd. 

DR.A.M0TH, 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
SpecijaUstas Moteriškų, Vyriškų, 

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

pietų, 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d. 

Ofisas 3354 So. Halsted Str., Clitcago 
Telefonas Drovcr 9693 

DR. R. C. CUPLER 
CHIRURGAS 

|Ramp. Oakley Ave. ir 24 Gatvės! 
Ofiso Valandos: Nuo 2 iki 6 po 

[pietų kasdien, Panedėlij Ir Ketver-
|ge vakarais. 

Ofiso Tel.: Canal 1713—241 
Res. Tel.: Midtvay 5511 

I V. W. RUTKAUSKAS S 
ADVOKATAS ! w 

i 
I 

Ofisas Dldmlcstyj: 
i 29 Sonth La Saile itreM i 

Kambarls 324 
Telefonas Central U39t i 

J Vakarais. 813 W. SSrd 8 1 ! 
Telefonas: Yards 4631 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
§^l^S5AA^tA^fi44|A^' iJ^tJtA5^AAA*^^ 

VYČIŲ VEIKIMAS SMAR-
K±JA. — PRIEŠAI 

LIŪSTA. 

• • • • • « * » « » « » « * t e » « « n » i 4 

Vakaras. 

*£=3r£5: 

Dr. M. Stupnickij 
3107 So. Morgan Street 

CHICAOO, UilJNOIH 
Telefooaa Yards 5032 

ralandos: - - 8 Iki 11 i i rytonj; 
Jo po pietų Iki 9 vak. Medelio--
\mis nno S lkl 8 vai. vakare. 

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

TeL Canal 2118 
Valandos: l t ryto iki 8 vakare. J 
Gyvenimas:— 2811 W. 63rd Str. j 

Tel. Prospect 3466. 

TeL Canal 267, Yak. Canal 2 1 i s ( 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 South Halsted Street 

Valandos: 10 lkl 12 ryte: 1 lki4 | 
po pietų; 6 iki 9 vakare 

j |«» » • » » • • • • • • • » * • • • • « • • • • « 

Te V Boulevard 2160£> 

i DR. A. J . KARALIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

J3303 S. Morgan Str. 
CHICAGO, JLL.Z 

ANTANAS A. 0LIS 
(OLSZEWSKI, JR.) 

ADVOKATAS 
Vedą bilas visuose teismuose 

Miesto Ofisas: 
|7 S. Dcarborn SL, Room 1040į 

Telefonas: Central 1774 

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

J. P. WAITCHES 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: R. 611-127 N. Dcarborn SL 

Tel. Dearborn 6090 
Vakarais: 10736 S. Wabash Ave. 
Roseland Tel. Pullman 6377 

S - — — — K 

» «..„.-. , . , . , . g 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 . 

i 19 South La Salle Street 
• Room 1303 

B po pietų J Valandos: 9 ryto iki 
i Namų Tel. Hyde Park 8396 • 

P" 
iTfeleforias Canal 5395 

JOHN 6. MEZLAISKIS 
(Generalis Kontraktorius, ataty-

I tojas ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Chicago 

Arti 23 čio Place. 
K — 

f Dr. L E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 10900 S. Michlgan Ave. 
VaL 10—12 ryte; 2—4 po pietų, 

6:30—8:99 vai. vakare. 
Resideneija; 10538 Perry Ave. 

Tel. Pullman 842 ir Pull. 849 

^Telefonas Boulevard 4139 

• ^ ^ ^ A. Masalskisi 
Graborius f 

Patarnauju lai-jjj 
dotuvėse, ves-<i 
tuvese, kriki- j 
tynose Ir kituo
se reikaluose 
Kainos prieina-S 
mos. 

|3307 Auburn Ave. Chicago.* 

I 'iiiiimiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinuu. 
S. D. LACHAWia = 
LIETUVIS GRABORIUS 

S Patarnauja laidotuvėse kuopi-
a^iausia. Reikale meldžiu atsišau-
£kti. o mano darbu busite užga-
•nėdinti. 
S2314 W. 2Srd PI. Chicago, 

Telefonas Canal 2199 ̂ ^ ^ H 
iiiiiiiiiiijiiitiitiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiitiiifuui 

Waterbury, Comi. — Vas. 12 
d. L. Yyciij 7 kuopa vaidino 
labai juokingą komediją "P i r -
lrybo%". Vaidinimas pavyko. 
Žmonių prisirinko pilna salo. 
Aktoriai buvo šie: A. Dulskis 
buvo gen. Pelėsio rolėje; V. 
Vasiliauskas, Pelėsio piršlys, 
Bimbalo rolėje; Pelėsio tarnas, 
V. Dembris; Baltauosis, jauni 
kis, J . Marčiukaitis; Blynas, 
kupčius, K / Skabeikis; poni 
Pajuospilvienė, O. Cernaus-
kaitė; Cieilė, Piršlys, Og. Ge-
riutė; mylimosios rolėje buvo 
A. Lutkiutė; tarnaitės O. Mi-
lučmtė. Visi aktoriai savo ro 
les išpildė tinkamai, ypatin
gai gerai vaidino p-lė Geeiutė 
Cieilės rolėje. 

Pertraukų laike dainavo 
šios vytėsr p-lės J . Jonikiutė 
ir J . Barananskiutė sudaina
vo duetą ir buvo iššauktos 
antrą kartą. Toliau, p-lė Ki
bu riutė sudainavo solo, publi
kos ir-gi buvo iššaukta ant
rą kartą. Tos trys dar jaunos 
mergaitės ir turbūt dar pirmą 
kartą su dainom s scenoje pa
sirodė, bet gražiai padaina
vo. Tikimės, kad ateityje iš 
ju bus gabios dainininkės. ̂  

Po to p-lė A. Žiburiutė, jau 
nepirmą kartą palinksmina pu 
1)1 i ką savo gražiu, švelniu bal
su, ir dabar jos daina labai' 
patiko publikai. Tarpais pub
liką linksmino jaunutė, dar ne
senai susitvėrusi Vyčių orkes
trą. Vakaras užsibaigė 10:30 
vak. J į vedė gerb. A. Vismi
nas, vietos vargonininkas. 

Veikimas kįla. 

Per tūlą laiką vietos vyčiu 
veikimas buvo silpnokas. Vi
si, kurie trokšta vyčių pražū
ties rankas trynė ir džiaugėsi, 
kad vyčiai jau smunka. Bet 
dabar jau pamato, kad apsi-
vylė. Mat perdaug anksti ėmė 
džiaugtis. Tas džiaugsmas 
jiems virto dideliu rūpesčiu, o 
vyčiams paakstinimu prie 
didesnio veikimo ir susiprati
mo. Nes kovoje gimsta jėgos. 

Jaunimas yra jėga, kas su 
juo gali susilyginti! Doras 
jaunimas yra tautos ir žmo
nijos ateitis, o gera draugija 
yra jo gyvenimo sargas ir va
das. Vyčių organizacija yra 
gera ir tinkamiausia Amerikos 
ktitalikiškam, lietuvių jauni-
miu sąjunga. J i yra suorga
nizuota ant tikrų krikščioniš
kų pamatų ir rūpinasi visais 
jaunimo reikalais,, kaip d va 

roti ir base ball ratelį. Po ve-
lykų žadam ir scenoje pasiro
dyti su geresniais ir dides
niais veikalais negu iki šiol 
kad turėdavom. Nors turime 
daug priešų, bet ir pritarėjų 
turime nemažai, kurie su mu
mis eina ir padeda mums, ar 
užjaučia mus. Mes juos myli
me ir jiems padedame, kaip 
tai Moterų Sąjungos vietinė 
kuopa paėmė vaidinti veikalą 
i*' Pinigėliai' \ Visi aktoriai 
bus vyčiai. I r kitose draugi
jose bei organizacijose užima 
svarbiausias vietas ir neatsisa
ko nė nuo vieno, tautai, ar 
B a ž n y č i a i , p r a k i l n a u s d a r b o -

Bet ir tuo s mes nesmerkiame 
ir nedarkome, kurie mus per
sekioja ir neteisybės ant mus 
kalba, nes protingas ją neklau
sys, o durnas nieko nepadarys. 

Koresp. 

•v 

1 

p 

FEDERACIJOS SK. DAR
BUOTĖ 

\ 

Cicero, IU. — A. L. K. K. 
•Federacijos 12 skyrius laikė 
Iruėn. susirinkimą vas. 26 d. 
Šv. Antano par. svet 
. Atstovų atsilankė iš 18 dr-
jy. 

Skaitė laišką iš Labd. Sa
gos 3 kuopos. Jame prašoma 
išrinkti delegatus i kuopos ir 
į centro susirinkimus ir klau
sti jų raporto. Atstovais iš
rinkta: St. Tamošaitis, VI. Bu
kauskas ir P\. Ambrozaitė. 

Raportą iš Fcder. Chic. Ap
skričio išdavė J . Šliogeris ir 

t V. Bukauskas. 
Nutarė svarbius skyriaus 

nutarimus Fed. Apskričiui 
raportuoti raštu išvengimui ne 
susipratimų. Raportus paga
mins skyriaus raštininkas. 

Gerb. klebonas kun. *L J. 
Vaičiūnas išdavė raportą 
Kult. vajaus reikale ir sykiu 
išreiškia cicieriočiams pagar
bą už gražų pasidarbavimą tė
vynės ir jos apsvietos reikale. 

Bet laukiant pasižadėjusiu 
Kult. vajaus surinkti pinigai, 
$5,200 Tautos Fondo centran 
tepasiųsta vas. 24 d. š. m. 

Dar laukiama $50.00 iš pa
sižadėjusio asmens. Buvo ir iš-

tlaidii virš $18.00. Nutarė pa
dengt i iš Feder. skyr. iždo. 

Nutarė paraginti draugijas 
užsimokėti skyriui savo meti-

[nę duoklę $1.00 metams. 
Draugią raportuose man

datų reikale pasirodė, kad dar 
tik trįs draugijos tepridavė 
savo mandatus su savo atsto-

fvų ir valdybos adresais. 
Kovos 8 d. 1922 Liet. Fin. 

Misijos įgaliotinio pasitikimui 
'nutarė prašyti Šv, Grigaliaus 

šios taip ir kūno lavinimu. Jei (chorą padainuoti ir Šv. Anta 

# 

: 

Jo sveikatos ir kūno subudavojimas priklau
so nuo maisto, kur j jis gauna per pirmuti
nius 12 mėnesiu. Maistas kuris sudaro 
stiprius kaulus ir sąnarius, tur būt sveikas 
ir prilmnus ir lengvai suvirškintas. Jeigu 
jūs negalite žindyti savo kūdikio 

• 

JDOTCUMA 
EAGLE BRAND 

{CONDENS£Q htlLK) 
Privalo būti pirmiausia pagejba. Jia yra rekamen-
duojamas per visus grydytojus. 

Prisiųskite šitą pagarsinimą 
| The Bordefn Co„ New 
York ir sausite pilnus pata
rimus ir nurodymus kaip jį 
v a r t o t i l ietuviu kalboj visai 

p veltui, taipgi puikią kūdikiu 
• * knygą. v 

a i r t ^ ^ r r i ^ s ^ e - Y o ^ r i ^ ^ sTeT^srrrs-s 

kiniui. Šis reikalas turėtu iš
judinti visus tuo reikalu už-
interesavusius. 

Koresp. 

SKAITYTOJU BALSAI. 
(Redakcija neima atsakomybės) 

"DIRVA IR JOS PAKA
LIKAI 

ta organizacija nebūtų gera [ 
ji negalėtų pasilaikyti ir tu-; 
retų pulti. Bet nūnai yra prie
šingai. J i nepuola, bet kįla ir 
stiprėja ypač kuomet kas kė
sinasi ją pražudyti. 

Turtas ir ateitis. 
Dabar mes turime sau na

mus, kuriuose jaunimas susi
renka, turime savo krautuvę, 
turime knygyną, turime ir 
žaislų liuoslaikį praleisti. Be-f 

no parap. #beno Yjagrbti. Pasi
tiks ant vietos sutaupymui iš
laidų. 

Šv. Kazimiero dienoje kovo 
4 d. pasekmės nepramatomos. 
iBet visgi nutarė padaryti rin
kliavą prie bažnyčios durų. 

Tautos Fondo ir Federacijos 
[skyrių sujungimuį sulyg Sei
mo nutarimo, reikale, nutarė 
kreiptis į Apskritį. 

Padarė nutarimą nuo sekan-
ičio skyriaus susirinkimo pra-

Člevcland, Ohio. Šlamštelis 
"gaz ie ta" su savo tamsiais 
pakalikais, tiek žemai nupuo
lė su savo turinįin kad net 
juokas ima matant visus ai
manavimus, rodos jau grabo 
lentai čia-pat. Didžiausios 
jiems ašaros, tai katalikų su-
sispratimas, kad jie jau su
sipranta ir neduoda savęs iš
naudoti laisvamaniams. Tas 
yra garbė katalikams, kad to
linasi nuo tokių įstaigą, nes 
remti laisvamanių partiją i r 

jų spaudą yra ne kas kitas 
kaip auklėjimą* blogos valios 
žmonių lietuvių visuomenėj ir 
kenkimas savo ateičiai, nusi
dėjimas dorai ir Kristui. 

Didžiumai katalikų senai y-
ra žinoma lasivamanių pla
nai, kad kas yra katalikiška, 
kas yra katalikams prakilnu 
šmeižti visokiais budais, kad 
tik sulaikius katalikų susipra 
timą, nes tik tuomi jų tiks
las subedievinti daugiau žmo 
nią ir patraukti prie savo 
nuskurusios partijos. Nerei
kia perdaug abejoti, kad tai 
nėra tiesa, tą parodo jųjų pa
čių visas nusistatymas jų vei
kimas. Tautos Fondas, kuris 
daugiausia dirba' del Lietu
vos nepriklausomybės, laisva
maniams negeras užtai, kad 
negalėjo jį panaudoti bedie
vybės platinimui čia Ameri
koj ir Lietuvoj. Vyčiai nege
ri, kad nesiduoda laisvama
niams savęs išnaudoti, o dir
ba grynai katalikiškoj dirvoj. 

Moksleivių organizacija 
jiems negera ( nors geriausia 
žiuri į Lietuvos ateitį), kad 
neplatina bedievybės. Jų šmei 
žtams nepasidarytų galas, jei 
tos įstaigos ir, pranyktų; jie 
griebtų kitas kokias žymesnes 

[įstaigas šmeižti. J ie tas už
sipultų visaip žeminti. Lais
vamaniams svarbiausia už
duotis, ardyti katalikų vieny
bę, v 

to, turime basket ball ratelį dėti reikalauti raportų iš visų 
del suaugusių vaikinų ir jau-
namečių, taipgi ir del mergai
čių. Turime ir vie! ball rate-
lį. Ant pavasario manom tu-

draugijų veikimo. 
Taupymo ir paskolos ben

drovės suorganizavimo reika
lą atidėjo sekančiam susirin-J 

tuo žemu darbu susilauks vi
siško bankruto, nes katalikų 
vsiuomenė pradeda permany
ti jųjų mokslą ir ko jie trok
šta Lietuvos ateičiai. 

Jaunikaitis. 

ŠV. KAZIMIERO DRAUGYS 
TĖS VALDYBA. 

Waukegan, UI. 

T. Grigaliūnas — pirm. 
1607 So. 12-th S t 

J. Bataitis — pirm. pag. 
1529 So. lO-th St. 

Augustas Juknialis — I rast. 
1626 New Jersey Ave. 

M. Žiugžda — II rast. 
1009 Clara Ave. 

M. Drasutig — ižd. 
1602 So. 8-th St. 

J. Jocis ir K. Lukšis — iždo 
globėjai, 

F. Daugirdas — maršalka, 
J . Venckus — knygius 
Julius Adomavičius — organo 

rast. 
923 High A M 

6v. Kazimiero dr-ja susi
rinkimus laiko kiekvieno mė-
hesio antrą nedėldienį, 12 vai. 
dieną. 

Šiandie Pinigy Kursas 
Siunčiant Lietuvon per mus: 
45 centai už 100 Auksinų 

— arba — 
222 Auks. ui vieną Dolerį 

[1 Plresuia kursas siunčiant 
^ V didesnes sumas. 

Pristatymas Užtikrintas 
Trumpame laike. 

Central Manufacfu/iog 
Disfrict Bank 

State Bank—Clearing House 
Bank. 

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

^lUsa. TeL Cicero 8858 
Ofiso Tel. Cicero 49! 

DR. J. SHINGLMAN 
t 0 

1825 So. 49 Court 
N. E. Cor. 49 Court ir II Str. 

&nt v i r š a u s vaJstynldios. w 

^Telefonas Yards 1188 
\ % 

STANLEY P.! 
MAŽEIKA 

GRABORirS IR i 
Balsamuotoias 

Turtų automo-j 
bilius visokiems j 
reikalams. Kaina: 

prieinamos. 

3319 Auburn 
Ave. Ohicago.: 

LIETUVIŠKI KRUTAMI PA
VEIKSLAI GENA VAITĖS 

GYVENIMAS. 

Nauji krutami paveikslai iš 
Lietuvos, Bygos 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 7 St. Clair, Penna. 

parap. svet. 
Liet. Teatro Bendrovė 

Vedėjas A. Lukšis. 

\ PAIEŠKOJIMAS. 
AS Barbora Šilingienė, paieškau sa

vo brolių: Adomo, Pranciškaus ir 
Stanislovo Radzevičių; taipgi ir se
sers Antaninos Radzevičiūtės, po vy
ru Steponavičienė. K.aip iš Lietuvos 
išvažiavo jau 20 metai. Prieš karą 
gyveno Chicagroje, kiti Bostone. 

Brangieji, malonėkite atsišaukti, Ir 
sugelbėti mane nelaimingą našle su 
aštuonetu vaikučių kurie visi dar ma
ži, o aš sergu. Taigi jeigu tamistos 
nepasigailėsite manęs vargšės, tai jau 
reiks iš vargo ir bado mirti. 

Mano adresas; 
Barbora šilingicnė. 

Šaukėnų miestelis, 
Šiaulių Apskritis 

OTHUANIA -
t--! - i - 1 ' , " " 

PAIEŠKAU savo brolių gyvenan
čių Chicagoj, IU.: Antanas Rimgai
la, 60 m. amžiaus ir Aloieas Rim
gaila 60 m. amž. Paeina iš Kauno 
rėdybos, Panevėžio apskričio, Suba
čiaus stoties. Aš prakariavau keturis 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ metus, buvau sužeistas ir dabar ne-
D a b a r t i n i U l a i k u Š l a m š t e l i s surandu savo brolių. Jie patys, ar

ba kas apie juos žino man praneš
kite. 
Juosas Rimgaila, į 

Kauno rėdyba, 
Panevėžio apskritys, 

Subačiaus stotis 
Rapolo Svaldanio namai 

num. 37. 
UTHUANIA. 

" Dirva" parodo savo veidą, 
negalėdami pakenkti savo 
šmeižtais nė vienai katalikiš
kai įstaigai, užsipuola ant 
K a i Draug. Sąryšio, bet su 

! DR. A. E, MILLER 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 4654 So. Ashland Ave. 
Vai. 2—4 po pietų 7—9 vakare 
Res. Ofisas 1915 W. 47-th Str. 
Vai. 11 iki 1 po piet. Ned. 12—8 

Ofisas Tel. Blvd. 2054 
Res. Tel. Sutarimai ir Na*ttSiiai 

šaukimai Lafayette 1106 

VALENTINE DRESMAKING f 
COLLEGES 

6i 

t 2407 W. Madison, 1850 M. WeUs,Z 
6205 6. Halsted Streets S 

137 Mokyklos Suv. Valstrjoae. < 
Moko Siuvimo, Patternų klr-S 

pimo, Deslgning bizniui ir rn^f 
mama. Vietos duodama dykai/ 
Diplomai. Moknlas lengvais at-

okėjimais. Klesos dienomis ir 
'vakarais. Reikalaukit knygelės. 

iTeL Seelej 1648 
$ SARA PATEK, pirm, 

Tel. Lafayette 4223 

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

M. TUfiKA 
3228 W. 38-tu Street 

» * « • • — ™ • — • 

Teisingas Patarnavimas! 
_ PttS»|HM"tO i. . . 

liSkij PoperftĮ.Beal Estate. Mort-. 
<»»»*' ; , i i 1 I I . * i t i t " I . : ^ » t t > t l 

EUROPFAN AMERICAN 8UREAU 
_ . ^ . . ' M B : ( : N A i CO. v i 

809 West ^5»h Sfreef, Hhlcago, III. 

ANT PARDAVIMO saliunas ir vai-
stinyčia, kampinis namas South East 
kampas, 88tos ir Kedzie Ave. 2 aug-
ščio. šiltu Vandeniu šildomas. Gali
ma užimti tuojaus. 

RUBIN BROTHERS OWNER, 
3804 South Kedzie Avcnue. 

t S 8 9 t f f 8 <)f>»t>8)8>»<ya>tvt*»8>8»8 t̂€ 

Vargonininkas suprantantis bažny
tinę muziką, ir galintis vesti chorą, 
paieško vietos. Jeigu kuriam iš gerb. 
Klebonų bučiau reikalingas, malo
nėkite kreiptis f 

"DRACGO" ADMINISTRACIJA 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, UI 

(R. S.) 

PARSIDUODA GROCERNE su 
naminiais rakandais arba skyrium. 
Gera vieta lietuvių ir lenkų apgy
venta Priežastis pardavimo savi
ninkas važiuoja Lietuvon. 

4349 So. Hermitage Ave. 
Chicago, IU. 

EELKALLNGA sena moteris 
prižiūrėt 2 nemažus vaikus. 
Atsišaukite. 

Męs. Palsklenė 
83fi West 34 St. 

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

"\ 
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DRSUGAS Antradienis, KOTO T, 1922 

K***************^***************************9******? D A R B U S PRANEŠIMAS. 

CHICAGOJE 
KOMPOZITORIUS J. N A U - N B B U S STREIK0 AIRIJ0J 

JAUS "DRAUGO" 
-REDAKCIJOJE. 

\Nesenai atvažiavęs iš Lietu
vos kompozitorius ir pianis
tas, p. J. Naujalis atvyko 
Chicagon. Vakar gerb. svetys 
aplankė ' 'Draugo" redakciją. 

Su pagelba Chicagos muzi
ku, solistų, vargonininkų, ir 
chorų, p. J. Naujalis žada su
rengti dideliausią koncertą. 
Beto, kaipo įžymiausias Lietu
vos vargonininkas, kurs yra 
pelnęs visos lietuvių visuome
nės didžiausios pagarbos už 
savo tautinius ir bažnytinius 
muzikos kurinius, neatsisakys 
surengti religinį koncertą var
gonais. 

Beabejo, visi Chicagos lie
tuviai laukia tos progos, kuo
met pamatys Lietuvos muzi
kos tėvą ir išgirs jo vedamą 
chorą, piano skambinimą bei 
vargonų duąavimą. 

DUBLINAS, kovo 7. — Pas 
tų ir telegrafų darbininkų 
streikas Airijoje sulaikytas, 
ikuomet provizionalė valdžia 
j sutiko darbininkų reikalavi
mus peržiūrėti. 

PALIUOSUOTI 4 DARBI 
NINKU VIRŠAIČIAI. 

Chicagoje buvo teisiami 4 
darbininkų viršaičiai už ima
mus papirkimus nuo namų sta 
tymo kontraktorių. Prisieku
sieji teisėjai juos visus ištei
sino. 

CHICAGOS IR APYLINKIŲ 
LIETUVIŲ DOMEI. 

DETROITO SUKČIUS ITš-
; KOMAS CHICAGOJE 

Chicagos policija čia ieško 
Chartes J . Jonesi, kurs pabė
go iš Detroito, Mich., tenai 
nuo žmonių nusukęs arti mili-
ono dolierių. J is pinigu* nuo 
žmonių "skol ino" kaip Chi
cagoje Bischoffas ir Haring-
tonas, žadėdamas didelį nuo
šimtį. Kuomet užtektinai pri
sižėrė pinigėlių, tuojaus pa
sakė "gminai1" ir išdūmė. 

Spėjama, kad tas sukčius 
ar tik nebus kur pasislėpęs 
Chicagoje. Jį seka ir federa-
liai agentai. 

ŽUVO 14 METŲ VAIKAS. 

Vakar So. Chicagoje neži-
tnomas automobilistas, kurio 
policija ieško, suvažinėjo \\ 
metų vaiką Martin Krazusky. 

Liudininkai tvirtina, kad 
automobilistas labai greitai va 
žiavo. Nelaimė įvyko, nes va
žiavo kairiuoju gatvės šonu. 

Tokių piktadarių automobi
listų Chicagoje pilna. 

ANGLIJOS KABINETO 
KRIZIS PRAĖJO. 

LONDONAS, kovo 7. — An 
glijos kabineto krizis pasibai
gė, kuomet žymesniųjų politi
nių partijų vadai išreiškė pa
sitikėjimą premieru Lloyd 
George. 

Šiuomi pranešame .Chicagos 
ir apylinkių lietuviams (ėms), 
kad kovo 12 d. dideliame vi-
durmiesčio — Aryan Grotto 
Temple teatre (prie "8-th ir 
AVabash Ave.) Lietuvos Vyčių 
Chicagos Apskritys rengia di
delį ir įdomų vakarą. Apskri
čio Dramos sekcija vaidins 
Putino šešių aktų dramą — 
"Valdovo Sunūs", kurios pa
sta tymas scenoje (dekoracijos, 
drabužiai) atsieis $1,000. 

Ši drama pirmą kartą sta
toma Chicagoje. Del brangiu 
dekoracijij ir scenerijų, drama 
nebus atkartota. 

West Sidp. — Utarninke, 
kovo 7 d. Aušros Vartų pa-
rap. svetainėje, 7:30 vai. va
kare, įvyks labai svarbios pra
kalbos Liet. Laisvės Paskolos 
bonų reikale, 

Kalbės iš rytų atvažiavęs 
p. Šaliunas. Reikia paminėti, 
kad p. Šaliunas yra tarnavęs 
Suvienytų Valstijų kariuome
nėje ir apsilankęs Lietuvoje 
karo metu. Taigi jis daug ką 
naujo mums papasakos. Nepra-
leiskime progos, bet pasinau
dokime jąja. 

Komitetas. 

ŠV. AGNIETĖS CHORO 
SAVYBĖS VAKARAS. 

Kadangi visos teatro sėdy-
nes rezervuotos (numeruot.), 
todėl norintieji gauti geresnių 
bilietų prašomi iš anksto įsi
gyti. Bilietų galima gauti 
kiekvienoje kuopoje, taipgi 
šiose vietose: 

Ant Town of Lake: " V y č i o " 
administracijoj, 4736 S. Wood 
fct., ir p. Baltučio ofise, 4600 
So. Wood St. 

Bridgeportte: Lietuvos ( Pre
kybos B-vės ofise, 3313 So. 
Halsted St., Universal State 
banke, 3252 So. Halsted St., 
P. Baltučio ofise, 901 W. 33-rd 
St. 

Brighton Parke: H. Statkie
nės krautuvėje, 4434 So. Fair-

BrigMon Parkas.—Vas. 25 
d. Šv. Agnietės choras suren-
gė vakarienę. Atsilankė labai 
puikus būrelis svečių. Visi 
linksmai šoko ir žaidė lietu
viškus žaidimus, kaip tai 
"Rožių laukas", "Dėdė at
važiavo" ir daug tam pana-
v . -V sių. 

0 

Apie 10 vai. visi svečiai link
smai sėdo prie gražiai parė
dyto, gardžiais valgiais ap
krauto stalo. Tada viskas už
miršta, tik buvo girdėtis link
smus balsai patenkintų svečių. 
Pagaliaus, kiek apsimalšinus, 
p-lė Juškevičiūtė padainavo 
puikią Mr visų mylimą dainelę 
" K u r bakūžė samanota". Ja i 
akompanavo p-lė O. Šervaitė. 
Ta taip gražiai sudainuota 
dainelė visus traukė prie di
desnio draugiškumo ir tėvynės 

m 

meilės. 
Visi prie stalo sėdintį links

mai sudainavo "Šėriau Žirge
ii • 

Dabar išgirdom meilingų žo
delių nuo savo gerb. klebono 
kun. Briškos. J is labai išgyrė 
chorą už jo darbštumą ir ra
gino ateityje vis smarkiau dar 
buotis. 

Kalbėjo ir mūsų gerb. mok
sleivis, p. J . Poška. Jisai cho
rui dar daugiau energijos pri
davė, ragindamas chorą dau
giau vakarų rengti, ne s tai 
veda prie didesnio draugišku
mo. 

Vėl visi nutilo, nes pasigirdo 
musij Brighton Park lakštin-fi.eld St., Vilimo ir Jančiaus 

krautuvėje, 4140 Archer Ave. (galo balsas. P-lė Jul . Šervai-
West Sidėje: " D r a u g o " of i- u'* l a b a i P«ikiaf padainavo 

se, 2334 So. Oakley Ave., Me-

TJ2PULTAS IR PAŠAUTAS 
POLICMONAS. 

Netoli savo namų aną vaka
rą trijų piktadarių užpultas 
ir pašautas praeinantis polic-
monas, AVilliam Henry, 1256 
Montrose ave. 

Policmonas sako, kad tai 
busianti pagieža. Pirm kele-
tos savaičių jis buvo užpultas 
trijų automobiliu Važiuojan-
cių plėšikų. 

Tečiaus su revolveriu ap
sigynė. Privertė piktadarius 
bėgti. 

tropolitan State banke; TV. 
22-nd ir Leavitt St., West Side 
Press ofise, 2259 W. 22-nd St., 
Kauno valgykloje. 

Dievo Apveizdos parap. A. 
Dąrgio ofise, 726 W. 18-th St., 

North Sidėje: Šv. . Mykolo 
Ark. parapijos knygyne, 1644 
Wabansia Ave. 

Cicero, UI.: Darbininkų Už
eigoje, 1447 So. 50-th Ave. 

Ši poeto Putino drama, ke
lius kartus buvo vaidinta Tau
tos Teatre (Kaune), kuri Kau
no publikai padarė nepaprasto 
įspūdžio. Nepraleiskite progos 
nepamatę jos Chicagoje. 

Spaudos Kom. 

INCOME TAX MOKĖJIMUI. 

GUBERNATORIAUS BYLA 

Vakar TVaukegane prasidė
jo gubernatoriaus {šmall by
la. Gubernatorių skundžia jo 
politiniai priešai. v 

Income tax galite užmokėti 
antrame aukšte Federal Buil-
ding (pastos butas) arba ku
riame nors iš šių skyrių: 

4750 Broadway, 
1224 Milwaukee Avenue, 
803 West Madison Street, 
535 East 47 Street, 
712 West 63-rd Street. 

JI. 
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Kaip Nusiųsti Auksinus į Lietuvą? 
Reikia parašyti: 

K v • • - —vardas, pavardė ir pilnas adresas A-

as siunčia pinigus merik(;jep 

i Kam siunčia p i n i g u s ^ į *0*ir pilnas adresas Lie' - * 
Ypatingai reikia aiškiai rašyti pavardės ir kaimų vardus. 

Tjr • i • v • i - — Galima-atsiųsti kiek norite dolerių, o 
•**• 1 ^ *v o l U I l L l d I v m e s pranešime kiek už juos bus auksi
nų, arba siųsdami pinigus parašykit kiek norite auksinų, o mes pranešime kiek da 
reikės—damokėti, o jeigu kas atliks, tai Jums sugrąžinsime. 

AUKSINUS SIUNČIAME MES PATĮS IR MES UŽ JUOS ATSAKOME. 
JUMS NEREIKIA SIŲSTI Į LIETUVĄ JpKIOS KVITOS NEI ČEKIO. 

Draugo Pinigų Siuntimo Skyrius, 
2334 S. Oakley Ave., Chicago, III 
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su visokiais gardumynais, ė- Viso 119. 
mesi vėl prie šokių ir žaidimų, Išviso kuopa narių turi 185. 
kurie tęsęsi iki vėlybo laiko, 
paskui visi išsiskirstė namo
lei, pilnai viskuo patenkinti. 

Visko ragavus. 

SUTUOKTUVĖS. 
Town of Lake. Qt Vas. 22 d. 

Šv. Kryžiaus bažnyčioje, gerb. 
kun. A. C. Martinkus surišo 
moterystės ryšiu šią jauną po
relę p. Petkų su p-le Juozefa 
Martinkaite. 

Žengiant prie didžiuojo, iš
puošto altoriaus grojo maršą 
"Here comes the br ide". 

Sutuoktuvių metu Šv. Ce
cilijos choras jausmingai su
giedojo "Veni Creator". Taip
gi p-lė Agn. Kušleikaitė pui
kiai giedojo "Ave Maria*' 
vargonais akompanuojant 
varg. V. Daukšai ir smuiką 
p-lei Jadv. Marcinkevičiūtei. 

Jaunoji priklausė prie Šv. 
Cecilijos choro ir tris metus 
buvo jo nutarimo raštininke. 

Šv. "Cecilijos choro nariai ir 
narės iš širdies linki jaunajai 
porelei ilgus metus ir gra
žaus pasisekimo naujame luo
me. Omega. 

I š LABDARYBĖS DARBUO 
TĖS. 

"Prirodino seni žmonės man 
jaunai bernelį". Tisus svečius 
iki soties prijuokino. 

Sekė solo dar mūsų vieno 
artisto p. A. Jokūbaičio. Pu
bliką pilnai patenkino, padai
nuodamas " K o vėjai pučia". 

Trumpai ir puikiai prakal
bėjo daug chorą remiantis mū
sų mylimas svetys, p. STovai-
šas. 

Taipat pakalbėjo ir mųsų 
gerb. pirmininkė Ona Žylienė, 
kuri paaiškino, kad ne tik vai
kinai bet ir mergaitės taipat 
nori vienytis ir smarkiai dar^ 
Duotis. 

Ant galo mūsų mylimas 
vargonininkas, p. Stasys Žy
lius, vakaro vedėjas, vardan 
visu. svečių ir choro padėkojo 
šeimininkėms už puikiai ištai
sytą vakarienę. 

Ištikrųjų, mūsų mylimos šei
mininkės, P-s "Kylienė i r Jo
nikienė, ir p-lė Donasiutė už
sipelnė nemažai garbės už pa
ruošimą taip puikios puotos, 
nes nebuvo galima geriau "pa
ruosti. Tariame širdingą ačiu/ 

už jų visą darbą. 
Visi gerai širdis atgaivinę 

Dievo Apveizdos Par. — 
Lalnlaringos Sąjungos 4-tos 
kuopos knygų peržiūrėjimas 
įvyko saus. 2 d. š. m. Peržiū
rėjime' dalyvavo kuopos pir
mininkas, abu raštininkai, iž
dininkas ir P. Kupronis, kuo
pos marys. , 

Peržiūrint įplaukų kvitas 
pasirodė: 
Garbės nariai sumok. $280.10 
Mėnesinių mokesčių . . . . 67.90 
Vakarų pelnas ir aukos 135.01 
Trys rinkliavos 297.43 
Per Seimą dr-jos pridavė 

; 44.25 

Viso įplaukų . . . . . . $82469 
Kuopos išlaidų: 

Paselpa 10.00 
Spauda . . . . . . 5.50 
1920 M. trukumas * 1.17 
Centran priduota . . ' . . 710.7S 

/Išlaidų išviso . . . . $727.45 
Prie iždininko lieka 97.24. 
Garbės narių pilnai užsimo

kėjusių turi 41. 
Nepilnai užsimokėjusių g. n. 

25. 
Viso garbės narių 66. 

^Paprastų pilnai užsimokė
jusių narių 53. 

Užsilikusių su mokesčių 66. 

Nariai užsilikusieji su mo
kesčiais teiksitės prie pirmo
sios progos užsimokėti. Pava
saris čiapat. Jau rengiamės 
prie statymo namų našlai
čiams. Tas, prakilnus ir šven
tas darbas reikalauja daugiau 
jėgų ir pinigų. O visi po kiek 
prisidėdami galėsime stebinau-
čius darbus nuveikti. Kiekvie
nas katalikas ir katalikė turė
tų skaityti už šventą prieder
mę priklausyti ir mažiausiai 
nors po 10c. mėnesy mokėti 
Labd. Sa-gai. 

Turime 41 narį kurie yra 
pilnai po $100 įmokėję. Kiti 
žada greitu laiku dabaigti 
savo šimtines mokėti. Po ma
žiau visi išgali mokėti. Taigi 
visi priklausykime prie Labd. 
Są-gos 4-tos kp. susirinkimai 
įvyksta kiekvieno mėnesio pir
mąjį penktadienį, po pamaldų, 
mokyklos kambary num. ket
virtame. 

K a s žinote ką reiškia su
šelpto našlaičio dėkingumas 
gr-radėjams, prisirašykite prie 
Labd. Są-gos. A, 

S. Jucevičius, pirm., 
Edv. Misius, nut. rast., 
E. Benaitė. turtų rast. 

VIEŠA PADĖKA. 

Lietuvos Dukterų Amerikoj 
Kliubas širdingai dėkoja visiems 
svečiams intelegentams ir visiems 
atsilankusiems mūsų buvusiame 
vakare vas. 22 d. Tas vakaras vi
sais žvilgsniais pasisekė. Gryno 
pelno našlaičiams nemažai atliko. 
Todelei visos narės džiaugiasi jog 

publika parodė savo užuojautą, 
prielankumą- mums. Tas šio kliu-
bo narėms pridavė daugiau ener
gijos, upo ateity darbuotis prakil
nesniems reikalams. 

Dar kartą šis kliubas taria šir
dingą ačiū. 

Lietuvos Dukterų Amerikoj 
Kliubo Komitetas.' 

A. T A. 
ANTANINA PAUKŠTIS 

( f o tėvais Vasiliauskaitė) 
mirė kovo 3 d. 1922, 7:30 vai. 
išryto Oak Forest, 111., 27 me
tu amžiaus. Amėrike išgyveno 
22 metus. Pal iko nuliūdime vy
ra Fabijoną, tetą Olcsią Gri
galienė. Prigulėjo prie Šių d rau 
gijų: Altorinės, Nekalto Pras . 
šv. Pranciškos, Garsus Vardas 
Lietuvaičių Kūnas pašarvotas 
po num. 4508 S. Talman Ave., 

Laidotuvės Įvyks seredoje, 8:30 
vai. išryto, Nekalto Prasid. baž. 

Kviečiame dalyvauti laidotu
vėse visus gimines ir dr-jas. 

Nuliūdęs 
Vyras Fabijonas Paukšt is 

EXTRA FARMOS! 
Pranešam visuomenei kurie nori te pirkti farmas pasargą nuo apgavikų 

agentu. Atvažiuokite pas lietuvius ųkininkus kur j ums nurodys kurios farmos 
ant pardavimo ir suvesime su savininkais ir pagelbėsim išderet ir nurody-
dysim kurios geresnes žemės kad teisingiau be agentu apgavisčių nusipirki. 
Tą viską atliks šv. Antano Draugystė, mes tur im t am tikslui komisija kur 
tamstoms pa tarnaus be skriaudos, už visa skr iauda Dr. Šv. Antano atsako 
nes mūsų žmogus nuskir tas Mr stovi po Dr. priežiūra kada mes čia beveik 
kurie esam nuskraust i agentu taigi tam tikslui sutverėm Dr. kad pasidarbuot 
ir tautiečius apsaugot nuo iš naudotojų agentų šiais laikais per daug išsi
platino. Taigi Dr. Šv. Antano jau 4 metai pa ta rnau ja žmonėms ir kurie pirkę 
netur skriaudos ir patys prisirašė prie draugystės ir tą viską prižiūri. Dabar 
paduoslm kelias farmas iš daugumo kad supras tumėt jų kaina I farma 20 
akerių su trioboms visa dirbama $1,200, I I farma 30 akerių su trioboms vi
sa dirbama 3 mylios nuo miesto $1.9(r0. I I I farma 40 akerių senos triobos, 
didelis jaunas sodas 20p medžių, žemė prie smeliaus $1,500. IV įarma 40 
akerių geros triobos, stuba 5 kambarių, žiemai ir 2 dideli v i r smo visa skie
pas geros barnės ir kitokie budinkai puikus sodas 60 obelių medžių, 500 
krūmų grepsu, 6 akerei kasamu trąšų, su 83*& kalkių kures farmeriai perka 
ir tręšė laukus, žemė gera prie molio per lauka teka šaltinio upelis tik 2 
mylios iš miesto Custer ir~3 iš Scottville $2,500, V. farma 60 akerių 52 dir
bamos 8 akeriai miško, 7 kambarių stuba vanduo suvestas į stuba ir j tvar
tus, barne 16x24 pašmes 14x26, daržine 18x24 ki ta daržine 20x26 tvartas 
gyvuliams išbudavoti l.x20 ir kiti budinkai korni ne kietis ir t. t. puikus so
das visokių vaisingų medžių 28 višnios, 38 pičes, 35 slyvos, 20 grušių, 154 
obuolių, medžių Žemuogų ir aviečių po biski tik del save t ik % mylės nuo 
mokyklos ir tik 3 mylios nuo miesto $6,000. VI farma 80 akerių visa dirba
ma 4emė juodžemis su moliu maišytas geros triobos 8 kambarų stuba su ge
ru skiepų elektros šviesos stubai ir barnese vanduo taipgi stubai ir barnėj 
didelės naujos barnes tvar tas del 5 arklių ir del 20 karvių visi cementuoti 
sailon, 10x30, kiaulininkai cimontinei vištininkas pleistruotas kietis maši
nom pašiurę garadžius, 3 vištininkai del auginimo mažu vištuku. Šita farma 
labai puiki iš visų pusių lietuviai susiedai ir skersai kelia nuo stubos iietu-
viška bažnyčia lbudavojama, aukai iš rudens už šita 20 akerų kviečių, 18 do
bilu. F a r m a prieina prie puikaus didelio ežero kur visi su važiuoja ant pik
niku, pigi tik $8,000. VII farma 120 akerių geros triobos puikus sodas gera 
žemė $6,50*. VIII farma 60 akerių farmą 45 dirbamos 15 miško ir geru me
džių. Pro triobos teka upelis, kietis, kiaulininkai, vištininkai puikus 90 
medžių sodas su gyvuliais ir visoms mašinoms labai pigi už viską tik $4,600. 
IX farma 200 akerių an t šios farmos galma Laiikyt 40 galvijų ir 4 arklius 
ir t raktery a rba 8 arklus, š} farm labai puiki parsiduoda už cash $20,000, 
mainytu ir ant Chicagos propertes. Kitą turim gerą 40 akerių geros triobos, 
sodas kaina cash tik $3,500 ir mainytu ant Chicagos propertes tik minėtos 
dvi ant mainimo; kitos visos už cash žinoma pusė įmokėjus likusius ant iš
mokėjimo, panašiai atsi t inka gerų bargenų niekurie sumano greit parduoti 
tuom tarpu gauni bargena taigi šiuos bargenus suradę pranešam visuomenėj 
Spurte manote pirkti farmas greitai kreipkitės prie mūsų šv. Antano Drau
gija administracijos kur tamstoms pa tars suves su mumis visais ūkininkais 
ir nurodysim kur geresnės farmas pagelbėsim tamstoms Jsigyt teisingai be 
agentu. Mūsų Draugystės nuskir tas žmogus jau 4 metai teisingai tautiečiam 
pagelbsti jeigu kurie išsirinksite iš nurodytu farmų greit praneškite kartais 
kad ne butų. parduota. Norint daugiau informacijų krepkites į 
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