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LONDONAS, kovo 8. r- Iš 

LIETUVOS VOKIEČIU DE
RYBOS DEL LIKVIDAVIMO 

OST MARKIU. 
WASHINGTON, III—3 d. 

(Elta) . — Vasario 27 \d. pra
sidėjo Lietuvos finansinės de
rybos su vokiečių delegacija 
del vokiečių okupacijos įves
tų Lietuvoje pinigu. Vokiečių 
markės gan plačiai buvo Lie
tuvoje vartojamos. Tik sesių patikėtinų versmių patirta, 

kadv Anglijos premieras Lloyd 
George tikrai buvo manęs re
zignuoti. Tečiaus kai-kurių 
kolegų perkelbėtas rezignavi-
mą atidėjo, toliau. 

Sakoma, kad Lloyd George 
norįs duoti progos savo poli
tiniams priešams pasirinkti 
tinkama Anglijos reikalams 
vesti premierą. Gi tuomi lai
kotarpiu jis pasidarbuosiąs iš 
spręsti svarbiausius Anglijos 
reikalus, kuriems trukdymas 
negalimas. 

Šiandie Anglija tarp dauge-

ANGLIJOS PREMIERAS LIEKAS 
SAVO VIETOJE 

.—— — m 

Jis Turi Baigti Pradėtus 

ALBANIJA REIKALINGA 
PINIGŲ. 

KUNIGAS BUVCS "PRO 
VOKIŠKAS." 

Nori paskolos; žada žibalo 
koncesija-. 

Reikalus N 

didesnių Lietuvos bankų apy
varta perniai siekė devynis 
miliardus tris šimtus milionų 
markių. 

KIEK AMERIKOS LIETU
VIU IŠVAŽIAVO LIETU

VON. 
WASHINQTdN, III—3 d.. 

(Elta) . — Ligi 1922 m. sau
sio 1 d. Lietuvos Atstovybės 
Washingtone buvo išduota 
6,382 pasų ir 1,161 viza. 

Kadangi vienu jfasu važia
vo dažnai visa šeimyna, todėl 
prakirčiui reikia skaityti, kad 
ligi to laiko yra išvažiavę Lie 
tuvon apie 15,000 asmenų. 
1922 m. sausio mėnesį išva
žiavo 96 asmenys, vasario 
mėnesį .618 asmenų. 

to tarpe pačių airių gali pa
kilti didelė kova. Kasgi ki
tas turės juos taikinti, jei ne> 
Anglija. 

Genoa konferencija Angli
jai yra labai svarbi Su ta 
konferencija Anglija tikisi pa 
taisyti visos Europos ekono
minę padėtį. Kuomet tai bus 
atlikta, ir pačios Anglijos e-
kouominė padėtis pagerės. 

Premieras Lloyd George su 
tais ir kitais reikalais arti su-, 
sipažinęs. \ Del to; daugelis 
politikų sutinka, kad jis tuos 
reikalus ir spręstų. Tuo la
biau, kad naujam premderui 

lio reikalų turi du svarbiau- nevyktų pradėtų darbų baig
siu. Tai Airijos klausimas ir ti. 
sušaukiamoji Genoa konfe-Į Pagaliaus Lloyd George 
rencija. skaitosi senas Anglijos diplo-

Airijos klausimas yra gy-. matas. Del to dauguma poli-
vas klausimas. Tas klausi-'.tiku jo veikimu pasitiki. 
nias Anglijos politikams ne
duoda ramybės. Airijai duo-

Aiškus daiktas, kad Angli
joje politinis krizis jau perė-

GRAŽUS PAVYZDIS. 

ta dominijos laisvė. Tečiaus jo ir premieras Lloyd George 
dalis-airiu nepasitenkina. Iš " išnaujp turi liuosas rankas. 

T^T^-TSi-

ULSTERIO PASIENIAIS DIRBDINAMI APKASAI 
AVASHINGTON, III—2 d. 

(Elta).— Atsilankius Lietu
vos Atstovui į Shenandoah, 
Pa., vietinės lietuvių parapi
jos klebonas kun. Pautienius 
pirko Lietuvos Laisvės pasko 

- los bonų už $2,000. 

AMERIKOS BALTIJOS 
DRAUGIJA. 

\ 

(Elta) . —Užmezgimui artimų 
santikių tarp Amerikos 
visuomenės ir Pabaltjurio vai 
stybių, lietuvių iniciatyva or
ganizuojama New Yorke A-
merikos Baltijos drauąija. Į skersai sienų yra didžiai ap 

DUBLINAS, Airija, kov. 8. Laisvosios Airių valstybės 
— 'Ulsterio provincijos pasie-! kariuomenė, nepaklusni pro-
niais padėtis labai rimta. UI-j vizionajei valdžiai, kažko lau-
sterio kareiviai vietomis ga-jkia pilnai išrengta, 
mina apkasus. Kitur apkasai I K[t[ TiQVtX[vanieji p r 0vizio-
jau parengti. nalei valHžiai kareivių būriai 

Visu plotu nuo Clones į {iinomi valeristai) okupuoja 
šiaurius ^kareiviai vietomis I į ^ L i m e r i c k . Jų skait-
jau sulindę į apkasus ir k a s j ^ k a g d i e n d i d i n a m a s > K a s _ 
valanda • pasirengę atmušti d i e n ^ d a u g i a u u ž į m a įvai

rių viešų jii butų. 
Iš čionai prieš tuos sukilė-

ROMA, kovo 7. — Albani
jos užsienių reikalų minfste-
xis, vyskupas F . S. Noli, ko* 
respondentui Itupasakojo apie 
Albanijos padėtį. Sakė, kad 
del Albanijos, žibalo kovoja 
trijų tautų privatinės kompa
nijos. 

"Mūsų žibalo, versmės," 
sakė ministeris, "bus paves
tos eksploatuoti bile kompani
jai, kuri sutiks su mūsų sąly
gomis. Mums šiandie yra la
bai reikilingi pinigai. Norime 
įsteigti nuosavą valiutą, del 
ko būtinai reikalinga pradžiai 
turėti 10 milionų amerikoniš
kų dolerių. Už tai mes esam 
pasiketinę mokėti gerą nuoši
mtį. Rasi, tas kas mums pa-
skolins pinigu,^ lengvomis są
lygomis galės gauti žibalo 
lumcesiję. / 

Bos nustatyti pasieniai. 

" K i t i mūsų vargai visu 
greitumu nyksta. Ambasado
rių tarybos komisija veikiai 
atvyks Albanijon nustatyti 
galutinas sienas, pasirenuant 
1913 metų sutartimi. 

"Šiandie italai ir jugosla-
viai turi užėmę nemažus Al-
tarnrjos žemės plotus. * fero-
met komisija nustatys sienas, 
tie ir kiti is mūsų žemių pa
sitrauks. 

"Anglija, Pranei ja ir Ita
lija prie sienų nustatymo di
plomatiniu reprezentantu pa
skyrė gen. Allenby. Šis, pa
kilus ginčams, abi pusi tai
kins. 

AMARILLO, jTex., kgvo 8. 
—Vargiai valdžia rūpinsis su
sekti piktadarius, kurie aną 
vakarą Slbton'e pagrobė ka
talikų kunigą Keller, išvežė 
iš miesto, apmušė ir derve iš
tepė. 

Toki daiktai Amerikoj ga
limi ir valdžia iš to nieko ne
daro. 

Pranešta, kad kunigą pati
kusi ta "bausmė" už jo 
"provokiškumą" ir karo lai
ku pasisakymą esant Vokieti
jos valdiniu. i 

PINIGYNO SEKRETORIUS PRIEŠINGAS BONUSAMS 

11 MERGINŲ ŽUVO, 26 
SUŽEISTOS. 

BIRMINGHAM, Anglija, 
kovo 8. — Netoli nuo čia mie
stely Tipton ekspliodavo pa^ 
rakąs, išimamas iš gilzų. 11 
merginų žtyvo ir 26 sužeistos. 

Nelaimė Įvyko Kno\vles di
rbtuvėje. Tos dirbtuvės val
dyba nuo vyriausybės "pirko 
160 tonų užtaisytų paraku gil
zų. Apie 50 merginų dirbo 
prie parako išėmimo. Gilzų 
metalas buvo skiriamas pa
vartoti kitokiems daiktams. 

WASHINGTON, kovo 8.— 
Kongreso komitetas išspren
dė, kad kareiviams vetera
nams bonusai nebus mokami 
pinigais. Bet kiekvienam ve
teranui' bus duodamas certifi-
katas, kuriame turės but pa
žymėta skiriamoji suma. 

Su tokiais certifikatais ve
teranai galės kreiptis bile ban 
kan ir gauti už juos paskolos. 
Bankas galės skolinti 50 nuo
šimčių pažymėtos certifika-
tuose sumos. 

Paskola bus gera trejiems 
metams. I r jei po trejų me
tų veteranai negrąžins skolos, 

tai jie neteks certifikatų. Te-
čiaus bankams skolą turės at
mokėti vyriausybė. 

Sumanymas, rodos, geras. 
Tečiaus pinigyno sekretorius 
Mellon su tuom sumanymu 
griežtai nesutinka. 

J is sako, kad praėjus tre
jiems metams Suv. Valstijos 
su tais certifikatais susilauks 
tokių didelių nesmagumų, kad 
nežinos nei ką pradėti. Nes 
prisieis* veteranų skolas atmo
kėti, gi ižde nebus ^pinigų. 

"Sekretorius Mellon nori, 
idant bonusų klausimas butų 
atidėtas neapribuotiems lai
kams. 

3 Z 

KALVARIJA, (Mariamp. vo 18. Šiems metams M. Sa-
apskr.). Prieš karą čia buvo 
apskrities miestas. Didžiojo 
karo metu jis tapo veik visai 
išgriautas. Kiek sveikesnė li
kosi Pilies gatvė, kurios ga
le riogso buvusio garsaus 
Kalvarijos kalėjimo (it koli-
zėjaus) griuvėsiai. Čia rusų 
reakcijos laikais buvo kalina
mi už lietuvystę rausų tauti
nės sąmonės žadintoje, Dr. 

PROKURORO GIMINAITIS l ¥ * «ud i r | a i (V. Kapsas), Dr. 
Grinius ir daug kitų to laiko 
veikėjų. 

G H I G A G O J E . 

NUŽUDYTAS 

YYASHINGTON, III—2 d. l a i svos ios Airių valstybės ar 
įnijos puolimą. 

%Del to kuone visais pasie 
niais sustoję visoki darbai irimus Limericke pasiųsta ištiki-

' žmonių užsiėmimai. Žmonių [mųjų kareivių stiprus būrys. 
perėjimai arba pervažiavimai! Su savimi jis pasiėmė ir kul-

Draugijos tikslas supažin
dinti Amerikos politinius, fi
nansinius ir moksliškus vi
suomenės sluogsnius su nau
jomis Pabaltjurio valstybė
mis. Daugelis žymių amerikie 
čių gyvai užinteresa*vo to
kios draugijos suorganizavi
mu. Prie draugijos be lietu
vių prisidės dar Amerikoje 
gyveną latviai ir estai. 

DR. KAPF NORI PASI
DUOTI. 

_ BERLYNAS, kovo 8. —Ži
nomas monarchistų revoliuci
jos vadas Dr. Kapp, kuris lai
kinai buvo išgriovęs čia Eber-
to vyriausybę, i& Švedijos pra 
nešė, kad jis šaukiamas Leip-
zigo teisman stosiąs su sąly
ga, jei nebus areštuotas. ^Jis 
nori teisme išsiteisinti. 

Po revoliucijos Dr. Kapp 
pabėgo Švedijon. Matyt, da
bar jam norisi gryžti Vokie
tijon. 

sunkinti. 

kasvaidžius. Gal bus mėgina
ma sukilusius numalšinti ir 

I1JY111U. I \ 

Aną dieną keletas žmonių varu priversti paklusnumam 
mėgino pervažiuoti sieną su 
duona. Keli peršauta. 

Kiek atokiau nuo pasienių 

Airijos padėtis šiandie di
džiai rimta. Pramatomas ci
vilis karas. 

PAGAMINTA AIRIJAI 
KONSTITUCIJA. 

Ateinant} birželį bus balsa
vimai. 

DUBLINAS, kovo 8. —Ai
rijai konstituciją jau pagami
no komitetas pirmininkaujant 
Darrell Figgis. Šiandie -tas 
dokumentas DUS induotas pro-
vizionalei ^valdžiai. Ateinan
tį birželio mėnesį konstitucija 
bus pavesta balsuoti Airijos 
gyventojams. 

Kaip ilgai gyventojai bal
sais nepatvirtins konstituci
jos, tas dokumentas nebus pa
duotas Anglijos* vyriausybei. 
Tilt paskui tas bus atlikta. 

Konstitucijoje įrašyta, kad 

Airijos valstybėn ineina i r 
Ulsterio provincija, kuriai 
bus palikta plati savyvalda su 
nuosava legislatura. 

konstitucijos pagrindiniai 
posmai -paimti iš Kanados ko
nstitucijos. 

REZIGNAVO ISPANIJOS 
KABINETAS. # 

t 
MADRIDAS, kovo 8. —At

sistatydino Ispanijos kabine
tas, kuriam pirmininkavo An-
tonio Maura. 

MONTREAL, kovo 6. — 
Čia sudegė miesto butas su 
brangintinais dokumentais. 
Nuostoliai siekia į 10 milio
nų doL 

Nesiųlo niekam karūnos. 

"Kuomet Albanijos sienos 
bus nustatytos, tuomet »mes 
šauksime konstitucijinę kon
venciją. Konvencijoje bus nu
tarta, ar mūsų valdžios for
ma turi būti republikoninė JBLT 
monarchinė. 

"Tur iu priedermę pasaky
ti, jog visoki pasakojimai, buk 
mes siųlome karūna tam ar 
kitam, yra pramanyti. 

"Albanijos ekonominė pa
dėtis daug žadanti. Geologai 
ištyrė, kad mūsų &dis turi 
daug anglies ir platinos. Tie 
turtai dar visai nepaliesti. 

"Albanija yra daug dėkin
ga JIŽ viską buvusiam prezi
dentui Wilsonui. I r laukia 
formalio Amerikos pripažini
m ą Mes esame pakviesti Ge
noa konferencijom I r laips
niškai įstojame latų* tautu ei-
len. y T 

MERKULOV ATSISAKĖ 
NUO PREZIDENTO 

VIETOS. 

VLADIVOSTOKAS, kovo 
8 d. — Spiridon Merkulov re
zignavo čia iš fJriešbolševisti-
nio prezidento vietos. Tai pa
daręs del nesveikatos. J a vie-
tą laikinai užėmė* majoras Je-
remejev. f 

Chicagos italų kolionijoje 
užvakar vakare įvyko nauja 
žmogžudystė. Nežinomi pik
tadariai ant kampo Sedgwick 
ir \YTest Division gat. nužu
dė turtingą jauną italą Ani-
ceti Benedetti, kurio moteris 
yra gimininga valstijiniam 
prokurorui Crowe. 

Benedetti iš namų išvadin
tas per telefoną. J is buvo rei
kalaujamas Italų Atletinin 
kliuban. 

Išėjusį ant minėto gatvilų 
kampo užpuolė piktadariai, 
važiavę automobiliu, ir nušo
vė. 

N Būriai policijos ir detekti-
vų apjuosė italų kolioniją. A-
reštuota keletas intariamų. 

Prokuroras Cro\ve pripažį
sta, kad Benedetti buvo ra
maus budo vyras. N^simaišė 
politikom -

Del to nerandama priežas
tis, kas čia turėjo įvykti. Gal 
tai bus juodrankių darbas. 

Dabar miestas jau vėl kįla 
iš griuvėsių. J a u daug yra 
pastatytų ir dar tebestatomų 

vyvaldybės nutarimu palikta 
14 smuklių. Teko pastebėti, 
kad Kalvarijos ir apylinkės 
piliečiai "p r aga r inę" irgi ge
rai maukia ir dažnai nosimis 
žemę braižo. 

"Blaivybės" draugija čia 
dar negimusi, nes nėra jai au
klėtojų. 

" T . Sa rgas" 

NAUMIESTIS, Šakių ap. 
Naumiestyje yra šios mokyk
los; 4 komplektai pradžios lie 
tuvių mokyklos. Mokytojau
ja 3 mokytojai. Viena evan
gelikų mokykla. Vienas mo-

murinių namų. Kiti rengiasi Į kytojas. 2 komplektai žydų 
pavasaryje. Kadangi čia bu- pradžios mokyklos. Mokyto-
vusios rusų kareivinės taip-j jauja 2 mokytojai. Yra 3 kla-
pat tapo išgriautos, toAel j ų ^ i ų žydų progimnazija, kuri 
plytos yra parduodamos kiek šįmet įsikūrė. I r svarbiausia 
pigesne kaina, kas duoda mie- "Žibur io^ draugijos žinioje 
stui galimybės kiek sparčiau esanti gimnazija, kurioje^ yra 

SAKOMA, PABĖGCS 
GEARY. 

PLATINKITE "DRAUGĄ. 

Chicagoje pasklydusi žinia, 
kad iš pamišėlių įstaigos -pa
bėgęs ir Chicagon atvykęs ži
nomas žmogžudis Geary. 

Geary savame laike nužu
dė Chicagoje žmogų ir pasekt 
mėje teismo pripažintas be
pročiu. 

Gal kartais jis reikalingas 
vietos politikieriams. 

Tečiaus žinia apie jo pabė
gimą dar nepatvirtinta. 

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

atsistatyti. 

Sugriuvus miestui dauguma 
gyventojų išsisklaidė ir nefcu-
rie jau apsigyveno kitose vie
tose, ir neturėdami didesnio 
kapitalo savo sugriautų namų 
atstatymui, pradėjo pardavi
nėti griuvėsiais užverstus, že
mės gabalus. Keletą iš jų pa
sisekė nupirkti ir lietuviams, 
ypatingai mūsų ^ amerikie
čiams, kurie gana patogiose 
prekybtti vietose turi pasista-

Šįmet jau 5 klasės. Be to, dar 
"Ž ibu rys" turi prieglaudą 
vaikams, kurioj taipat moko, 
auklėja viena mokytoja. 

" T \ Sa rgas" 

KYBARTAI, J.- E. Seimo 
Vyskupo parėdymu, š. m. va
sario 5 d. paskelbta nauja Ky 
bartų katalikų parapija, ku
riai priklausys Kybartų mies
tas, Kybartų kaimas, Bajorai 
ir Daugelaičiai; ligi šiol bu
vusi Kybartų katalikų koply-

tę ir dar tebestatomų murmm x. . . . , » 
v * čia pakelta \ parapijos bazny-namų 

Tokiu būdu/ čįa lietuvių gai
valas pradeda ~ įsigalėti i r 
miestui lietuviškumo žymės 
priduoti, taip, .kad už metų, 
kitų Kalvarija taps lietuviš
kiausių Lietuvos miestu. 

Dabar miestas, sulyg pas
kiausių žinių, ^turi 4,000 gy
ventojų. 

Esant sugriautam ir suvar
gintam , miestuiį M. Savyval-
dybė šiems metams pajamų 
numato tik apie 100,000 auks., 
o išlaidų įvairiems tikslams 
maždaug 300,000 auks. E s a n t 
tokiai padėčiai M. Savyvaldy-
ba dar nėra sustačiusi paja
mų ir išlaidų sąmatos šiems 
1922 metams. 

Pereitais metais smuklių su 
svaiginamais gėrimais čia bu

čia i 

ORAS. 
>̂ 

CHICAGO. — Šiandie dai-
lus oras; kiek šilčiau; praėju
sią naktį temperatūra buvo 
26 laipsniai! šiandie pietvaka
riniai vėjai. 
• . ' ' ' '• v • • i i • • » f . . " m . 

P I N I G U KURSAS. 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25.000 dol 
kovo 7 d. buvo tokia pagal 
Merchant8 Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.32 
Prancijosv 100 frankų 8.40 
Italijos 100 lirų 4.70 
Lietuvos 100 auksinų .40 
Vokietijos 100 markių .40 
Lentų 100 markių .02 

i / 



DRAUG Tr^iadlenlė, tfo¥6 t, 1&2 

U DUOS KITI METAI. 
* 

* ••••• 

Pragyvenome vienerius me
tus valdant salį republikonų 
partijos administracijai. Visi 
laikraščiai pažymėjo tas me
tines sukaktuves. Aną dieną 
tą pat padarė ir" prezidentas 

i Hardingas. Kalbėdamas į Nat
ional Press kliubo narius pre
zidentas pareiškė, kad kaip 
valdžia, taip visa šalis laips
niškai gryžta į normalius lai
kus. I r pereitais metais tuo 
žvilgsniu atlikta didelė pa
žanga. 

Demokratų spauda teciaus 
šūkauja. Nenori republikonų 
partijai pripažinti tų nuopel
nų. Demokratij užimta pozi
cija teciaus neširdinga. J i 
daugiau vaduojasi partiji-
niais jausmais, negu įvyku
siais faktais. 

Reikia pripažinti, kad šian
die nedarbas žymiai sumažė
jo. Republikonų administraci
ja pernai metų pradžioje nuo 
demokratų administracijos pe
rėmė kiiodidžiausią šaly de
presiją. Ištisus metus repub-
likonai kovojo su tais demo
kratų palikimais. Ir dauge
liu atžvilgių laimėjo. 

Ir jei šiandie šalyje yra ne
darbas, tad už tai negalima 
pilnai kaltinti republikonų. 
Tai ne partijos vaisius. Nedar
bas čia pilnai pragaiš, kuomet 
pradės tvarkytis Europa. Gi 
Europos pageidaujamoji tvar
ka įvyks, kuomet ten tokia 
Prancija ir kitos valstybės su
mažins nuolatines savo armi
jas, kuomet prancūzai imsis 
energingiau darbo, bet nežiū
rės į Vokietiją, kad ši juos už
laikytų, kuomet imperialisti
niai apetitai sumažės-

Amerikos lietuviams demo
kratų administracija pasirodė 
nei pasiputusi ir pikta pamo
tė, Amerikos lietuviai darba
vosi, kad demokratų vyriau
sybė pripažintų Lietuvos res
publiką. Tos pastangos pasiro
dė tuščios. Demokratų admi
nistracija gražiai mokėjo kal
bėti ir žadėti. Skelbė pasau
liui pažangiuosius obalsius. 
Teciaus darbuose pasirodė at-
žagareivė, Rusijos autokratiz-
mo šalininkė. 

Lietuviai amerikiečiai lau
kė atmainų pakliuvus valdžion 
republikonų partijai'. Teciaus 
ir republikonų administracija 
pasirodė senovės gerbėja. Ir 
iki šiolei Lietuvos respublika 
nepripažįstama. 

Gal Šie metai lietuviams 
amerikiečiams bus laiminges
ni, nes mūsų Atstovybės ru
pesniu daromi visi žygiai kad 
Lietuva butų Amerikos pri-, 
pažinta "de jure" . 

Nežiūrint to, mes džiaugia
mės šiandienine republikonų 
partijos valdžia. Pats valdžios 
viršininkas, prezidentas Har
dingas, yra kilnios sielos žmo
gus. Jis darbuojasi už pasau
lio taiką ir visuotiną ramy
bę. Tikimės jogei jis nuošir
džiai parems ir Lietuvos ne
priklausomybės pripažinimą. 

LIET. ŠAULIŲ SĄJUNGOS 
ATSIŠAUKIMAS Į AMERI

KOS LIETUVIŲ OR
GANIZACIJAS. 

Šiuo vardan L. S. S. Centro 
Valdybos, labai prašau visų 
Lietuvių organizacijų ir pa-
vienių asmenų Amerikoje, pas 
kuriuos rastųs dar ankščiau 
paaukotų Lietuvos Šauliams 
pinigų, arba jeigu dabartiniu 
laiku gautų tam tikslui aukų, 
kuoveikiausia pasiųsti pinigus 
Liet. Šaulių Sąjungai Kaune 
betarpiai, arba per Lietuvos 
Finansinę Misiją. Siunčiant 
per Misiją persiuntimas gali 
pigiau apsieiti. 

Lietuvoje laikas dabar yra 
labai opus, Šaulių Sąjunga 
kuosmarkiausiai rengiasi ir 
organizuojasi ir pinigai šiuo 
kritišku momentu neatidėlio
jant yra reikalingi visų svar
biausiems Šaulių reikalams. 

Nei dienos neatidėliokit, tik 
siųskit! 

Misijos adresas: 370 Sevenfh 
St., New York City. 

Liet. Šaulių Sąjungos: Kau
nas, Laisv. Alėja 26. 

A. Žmuidzinavičius, 
Liet. Šaulių Sąjungos 

Įgaliotinis Amerikoje, 
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PAAIŠKINIMAS DEL ŽE
MĖS ĮGIJIMO LIETU

VOJE. 

1919 ir 1920 metais S. Vai-
stijose ugnis sunaikino virš 
6,000,000 dolerių vertės baž-
nvtinės nuosavvbės. 

Amerikos lietuvių tarpe pla
tinami yra gandai; kad, sugrį
žus į Lietuvą, Lietuvos Vy
riausybė neleidžia jiems pirk
tis savo fėvynėje žemės. Tie 
gandai yra neteisingi. 

Nesusipratimų išaiškinimui 
turiu pažymėti, kad Lietuvos 
Vyriausybė netik kad neužde
da ypatingų suvaržymų grį
žusiems iš Amerikos Lietuvos 
piliečiams, bet dar yra susi
rūpinusi1, kaip jiems paleng
vinti Lietuvoje įsigyventi. 

Žemės įgijimo klausimu Lie
tuvoje nedaroma jokių skirtu
mų tarp Lietuvoje gyvenaneiii 
ir grįžtančių iš Amerikos pi
liečių ir tiek pirmiems, tiek 
antriems visai nedraudžiama 
žemės įgytį. \ 

Tiesa, laikinai, ruošiantis 
prie žemės reformos, Valdžia 
turėjo imtis priemonių, kad 
dvarininkai nepridarytų įvai
rių fiktivių^aktų, kurie, išėjus 
žemės reformos įstatymui, 
kjiudyti bežemius ir mažaže
mius žeme aprūpinti, taip pat 
turėjo imtis priemonių, . kad 
užkirtus kėlią spekulacijai že-
tue. Tuo tikslu buvo išleistas 
įstatymas, anot kurib stam
biesiems žemių savininkams 
leidžiama parduoti tik 1Q% jų 
valdomos žemės, gi pirkti iš jų 
leidžiama vienam asmeniui tik 
20 deš. Numatydama, kad iš
ėjus žemės reformos įstatymui 
kai kurie grįžę iš Amerikos 
Lietuvos piliečiai nepasiten
kins tokiais žemės sklypais, 
kokius bendra tvarka galėtų 
gauti iš valdžios, bet norės į-
sigyti daugiau žemės, t. y. dau 
giau 20 dešimtinių, Lietuvos 
Valdžia ketina nepatogias 
skaldymui vietas, ypač tas kur 
jgeresni triobesiai, pardavinė
ti didesniais sklypais. Išėjus 
dabar žemės reformos įstaty
mui (§48) manoma leisti įsi
gyti vienam asmeniui iki' 15fr 
ha, vienok ir dabar ne iš dva
rų, bet iš ukminkų galima 
pirkti į vienas rankas ligi 80 
ha. žemės. (Hektaras lygus 
maždaug vienai dešimtiniai 

arba dviem margaftn) Lietuvo
je veikia "įstatymas, kuriuo 
draudžiama yra svetimų val
stybių piliečiams pirktis že
mė ir nekilnojamas turtas. Tas 
įstatymas buvo išleistas tuo 
tikslu, kad svetimtaučiai, pa
sinaudoję savo valiutos aukš
tumu, neišpirktu Lietuvoje vi
sų geriausių žemių bei mies
tuose namų, nes tuomet Lie-r 
tuvos piliečiai savo žemėje ga
lėtų atsidurti įnamių padėty
je. Vienok Lietuvos valdžia 
išleisdama šita svarbu įstaty
mą apsaugojimui Lietuvos pi
liečių teisės prie savo žemės, 
nepamiršo, kad buvus praei
tyje sunkioms politikos ap
linkybėms daugelis lietuvių 
tapo kitų šalių piliečiais. To
dėl prie įstatymo buvo įdėta 
pastaba, kuri duoda galimybės 
lietuviams Amerikos pilie
čiams, norintiems Lietuvoje 
žemės įgyti, padaryti legalį 
pirkimo aktą, gavus atatinka
mą Lietuvos Valdžios leidimą. 

V. Čarneckis, 
Lietuvos Atstovas Amer. 

GRAŽUS MŪSŲ MUZIKŲ 
NUTARIMAS. 

Praeitą šeštadienį Beetho-
veno Konservatorijos Valdy
ba laikė susirinkimą. Buvo 
apkalbėti įvairus klausimai, 
tarpe kurių nutarta surengti 
metinį koncertą, dalyvaujant 
vien tik mokytojams. 

Idant geriau mūsų visuo
menę supažindinus su muzika, 
išreikštas pageidavimas kad 
retkarčiais per spaudą butų 
igvildenama ir aiškinama apie 
muziką. Tam darbui išrinktas 
ir spaudos informuoto jas, ku
ris, pagelbint kitiems moky
tojams, stengsis nuolatos skai
tytojams patiekti šį tą apje 
muziką. 

Red. pastaba. Sveikiname 
tokį Beethoveno konservatori
jos, kuriai vadovauja mūsų 
kompozitorius ir pianistas p. 
A. Pocius, nutarimą. Mūsų 
visuomenė laukte laukia mu
zikos žinovų raštų spaudoje, 
'kurie padės lavinti ftistetinį 
skonį vakarų bei koncertų 
lankytojų ir aplamai varys 
tt-imtą meno ir kultūros dar-
bą. > 

1$ MUSį! TARYBOS. 
A. L. R. K. FEDERACIJOS 
TARYBOS PUSMETINIO SU 

SIRINKIMO, ĮVYKUSIO 
BROOKLYNE, VASARIO 

Ž2-23 DD., i m M., 
PROTOKOLAS. 
(Tęsinys.) 

Federacijos ir Tautos Fondo 
narystės mokestis. 

Visapusiškai apsvarsčius 
Fed. ir T. Fondo narystės mo
kesčių klausimą prieita prie 
išvados, kad mokesčių galuti
ną nustatymą palikti sekan
čiam Fed. Kongresui. Gi drau
gijoms priklausančioms į Fe
deraciją nustatytas sekantis 
mokestis. Draugija turinti 50 
narių moka $3.00 į metus, nuo 
100 narių — 5 dol. Toliau nuo 
kiekvieno šimto narių po $2.50. 

Fed. ir Tautos Fondo narystės 
vajus. 

Kadangi Kultūros vajus už
sitęsė ilgiau, negu buvo mano
ma ir dėlei tos prįežasties na
rystės vajus reikia atidėti, to
dėl Fed. taryba pataria Fede
racijos ir Tautos Fondo na
rystės vajų daryti iki Šv. Ve
lykų. 
Publikacijos vedėjo reikalas. 

Iki šiol buvęs Fed. publi
kacijos vedėjas kun. B. B mu
šas važinėja po kolonijas su 
Kultūros vajaus prakalbomis 
ir būdamas nuolatos kelyje 
negali vesti publikacijos rei
kalų, gi raštinėje vienam žmo
gui viską atlikti negalima. To
dėl Fed. Taryba, matydama 
būtiną reikalą turėti nuolati
nį publikacijos vedėją prie 
Federacijos, nutarė kreipties 
į gerb. kun. F. Kemešį prašant 
bent dalį savo laiko pašvęsti 
Federacijos publikacijos rei
kalams. 

Labdarybės vajus. 

Atsižvelgiant į Lietuvos naš
laičių skurdžią padėtį ir būti
ną reikalą teikti nuolatinę 
pagelbą, Fed. Taryba nutaria 
Labdarybės vajų daryti nuo 
Velykų iki Kongreso, gi Tau
tos Fondo Labdarybės Direk
torius norintiems duos pata
rimą, kaip organizuoti po ko
lonijas Labdarybės skyrius. 

iiiiiHiiiiiirmiiiHiiiftniimiiiimiiiiHiiir 
friMfriiVtĮl KATALIKŲ DIENRAŠTI* 

"DRAUGAS" 
eina ftflfrfrftfc* JBčkyrus nedėldicoius 

PRENUMERATOS KAINA: 
Metams $6.00 
Pusei Me** t»«0 
Prenumeratom mokasl lškalno. Lai

kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia .prisiųsti 
ir seinas adresas. Pinigai geriausia 
Biųsti l&perkant krasoje ar exprese 
"Money Order" arba įdedant pini
gas į registruota laišką-

"JDRAUGAS" PUBL. CO. 
2S34 So. Oakley Are., Chicago. 

Tel. Roosevdt 7791 
mmiiiieiimMimmtmiinifitftmiu* 

dos slaptus lapelius, draugijų 
ir gyvu žodžiu varomas agi
tacijas prieš katalikų įstaigas, 
kalbėtojus ir t. t. — 

Kultūros vajus pilnių-pil-
niausia pavyko, kvota netik 
pripildyta, bet perpildyta. Tuo 
mi lietuvių katalikų visuome
nė parodė gilią, Tėvynės meilę, 
norą matyti ją šviesia, kultū
ringa, katalikiška ir laiminga; 
taipgi ji parodė savo susipra
timą ir tamprų susirišima su 
visais Lietuvai naudingais rei
kalais. Todėl, Federacijos Ta
ryba visiems aukojusiems Kul
tūros vajui (Kat Universitui, 
Kolegijai ir moksleivių sušel-

Spaudos Draugijos Valdybą su P^™* t a r i a nuoširdžiausią 
padėką,. Taipgi reiškiame pa
dėką Fed. Valdybai, visiems 
darbuotojams ir kalbėtojams'\ 

(DAUGIAU BUS). 

Visos sutartys ant raito. 

įnešta, paremta ir nutarta, 
kad visokios A. L. R. K. Fe
deracijos sutartys, nežiūrint 
kokios jos nebūtų, butų daro
mos ant rašto. 

Moksleivių šelpimo klausimas. 

Fed. Taryba užgiria Fed. bei 
Tautos Fondo Valdybos nus
tatyta formulą, kad visi no
rintieji gauti pašalpa turi 
kreipties į Tautos Fondo Val
dybą, gi T. F. yaldyba susi
žinos su "Motinėle" dėlei 
pasikeitimo žinių, kas yra šel
piamas. Pašalpa duodama tik 
paskolos formoje. 

Katalikų Mokytoju Sąjunga. 

Aptarus Liet. Kat. Mok. Są
jungos reikale paramos, nu
tarta: jei kun. P. Garmus va
žinės rinkdamas aukas per 
Tautos Fondą, jT. F. visame 
pagelbės. Kun. P. Garmaus 
surinktos Cleyelande aukos 
Liet. Kat. Mokytojų Sąjungai 
T. F. jau pasiųstos Lietuvon. 

Spaudos Dr-jos reikalai 

Plačiai aptarus Šv. Povylo 
Spaudos Draugijos reikalus, 
nutarta: kreipties į Šv. Povylo 

paklausimu ar spaudos Dr-ja 
mano daryti spaudos savaitę. 

P. A. Žmuidzinavičiaus Misija. 

A. Žmuidzinavičiaus, Šau
lių Sąjungos įgaliotinio, misi
ją Fed. Taryba užgiria ir vi
same teiks moralės paramos. 

Skaitytas laiškas "Kuni
gi) Vienybės,,, kurį apkalbė
jus, nutarta pavesti Fed. 
Valdybai. 

Kultūros Vajus. 

Fed. i r*& Fondo sekreto
rius daro pranešimą, apie Kul
tūros vajaus pasekmes. Susi
rinkimas išklausęs raporto, iš
nešė sekančią rezoliuciją: 

"A. L. R. K Taryba, suva
žiavime, vasario 22 d., 1922 
m., išklausius valdybos prane
šimų apie Kultūros vajaus da
vinius, atrado: 

1. Kad, nežiūrint į sunkią 
darbo žmonių padėtį, 

2. nežiūrint j visokių kliū
čių, daromų vajau* pasiseki
mui, 

3. nežiūrint į liberalų spau-

VISIEMS ŽINOTINA. 

Kunigų Vienybė rengiasi 
išleisti a. a. kun. A. Kaupo 
ir kun. A. Staniukyno raš
tus. Bet jųdviejų raštų rank
raščiai ne visi yra Kunigi] 
Vienybės žinioje. Todelei 
šiuomti Kunigų Vienybė krei
piasi į visus kas turi minėtų 
asmenų šiektiek raštų, ar žino 
kur jie yra, kad praneštų apie 
tai man. Pranešant malonėki
te pažymėti koki raštai, kaip 
juos galima butų įgyti ir ko
kiomis sąlygomis. Už kiekvie
ną tame reikale suteiktą pagel
bą iš kalno tariu širdingą a-
čiu. Jeigu visi bendromis jė-
gomis dėsimės prie to svar
baus darbo, užmanymas bea-
bėjonės greitai įvyks. 

Kun. K. A. Vasys, 
Kunigų Vienybės rast. 

12 Casimir St., 
Westfield, Mass. 

• — • 
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M 1 N I S T E R I y K A B I N E T O 
PIRMININKO P. E. GALVANAUSKO 

D E K L A R A C I J A . 
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Pareikšta Steigiamajame Seime 8 vas. 
1922 m. 

(Tęsinys) ^ 

Žemės Ūkis. 

Tai svarbiausia mūsų krašte ūkio ša
ka, pamatas mūsų ekonominio gyvenimo 
ir gamybos. 

Vyriausybei teks vykdyti priimamą že
mės reformos įstatymą ir kitus su juo su
rištus įstatymus, kurie dabar svarstomi 
Seimo Komisijoje. Vyriausybė numato, 
kokias sunkenybes jai teks pakelti šiuos 
įstatymus vykdant, nes jie numato ne tik 
svarbiausios ir didžiausios mūsų krašto 
ekonominio gyvenimo srities sutvarkymą 
bet ir visų bandžiavos liekanų (servitutų, 
bendrų ganyklų ir t. t ) , likvidaciją, nu
mato atitaisymą padarytų socialinių 
skriaudų ir bežemių ir mažažemių žeme 
aprūpinimą, žodžiu, išpildė mūsų liau
dies, mūsų kaimo ilgų metų lūkestį ir 
troškimus. Paigaliaus žemės reforma ne
pamiršta miesto darbininkų ir tarnautojų. 

Be pasakytų uždavinių, žtemės reformą 

vykdant, Vyriausybei nemažiau rūpės že
mės ūkio kultūra, jos produktyvingumas, 
jos našumo pakėlimas, nes kitaip žemės 
reforma virstų neatsargiu eksperimentų, 
vietoje racionalės žemės reformos. 

Sudarytieji iš dvarų dideli ūkiai vietoje 
grudų, ūkio turės užsiimti gyvuliu (ypač 
smulkiu) ir paukščių auginimu. 

Vyriausybė, turėdama1 omenyje vy-
riausijį savo uždavinį — krašto gamybos 
pakėlimą — rūpinsis, kad sudaromasai 
smulkus ūkis butų jo savininkams kuo-
pelningiausias. 

Todei Vyriausybė kreips domės ne tik 
į žemės ūkio švietimo reikalus, tinkamą 
sėklų ir gyvulių veislių platinimą, į kovą 
su augalų ir gyvulių ligomis, bet ypač 
dės pastangas kad smulkasis ūkis naudo
damasis minimaliu iarpinmljų skaičių ga
lėtu parduoti savo produktas geriausio
se vidaus ir užsienio rinkose, ir iš kitos 
pusės galėtų geromis sąlygomis įgyti rei
kalingų tam ūkiui prekių. ? i 

Pagaliau viena iš pači;^ svarbiausių su
dėtinų žemės reformos dalių yra kaimų 
skirstimas į racionalingas, ekonominių 
žvilgsniu viensėdijfas. Tas ypač duos gali
mybės žemės ūkiui pasekmingiau negu 
lig šiol plėtotis. •", 

Vyriausybei teks rūpintis ir kredito že
mės ūkio kultūrai kelti suteikimu. 

— Vyriausybė kreips domės į tas pra
monės šakas, kurios žemės ūkio žalius pro

duktus apdirba ir prirengia jau apdirbtus 
produktus eksportui. Vyriausybė mano, 
kad ši pramonės šaka turės užimti domi
nuojančią vietą tarp kitų mūsų krašto pra
monės šakų. 

Teisingumo Ministerijos Srityje. 

Vyriausybė rūpinsis tolymesniu teismo 
tvarkymu ir jo personalo pagerinimu, į-
vedimu svarbesniems kriminalinėms by
loms spręsti Prisiekusiųjų Posėdininkų 
instituto, o taipogi reikalingu ir atatinka
mų įstatymų sumanymų paruošimu. 

Kalėjimų sutvarkymo reikalu Vyriau
sybė stengsis tinkamai pastatyti kalėji
mų ukį, tiksliai organizuoti ir išnaudoti 
kalinių darbą ir galimai patenkinti jų dva
siškus reikalus," o nepilnamečiams nusi
kaltėliams — steigti tam tikras darbo ir 
auklėjimo kolonijas. v 

Krašto Apsauga. 
. Kadangi pavojus išorinio užpuolimo 
nėra išnykęs, mes turime laikyti užtektiną 
skaičių gerai suorganizuotos, gerai ap 
ginkluotos ir aprūpintos kariuomenės. 

Todėl Vyriausybė dės visas pastangas, 
kad toji kariuomenė butų stipri, tampri ir 
mikli vienetą, turinti pakankamus ir gerai 
išlavintus kadrus,kaip karininkų taiį) ir 
kareivių. 

Kad atsiekus šio tikslo, bendrai tobu
linant kariuomenės orgafeiaaeįja, ypa v 

daug domės bus kreipiama į jos specialių 
kariškių dalykų mokinimą ir auklėjimą 
kariškoje dvasioje, bet ir asmeniniai ka
riškiu reikalai nebus pamirsti. v 

Vidaus reikalo tvarkymas. 
Tvarkant kraštą, vaduojantis Vyriau

sybės darbų motyvas bns teisėtumo prin
cipo taikinimas. Šiam tikslui pasiekti ji 
rūpinsis atatinkamai lavinti administra
ciją ir reaguoti į sauvalės apsireiškimus. 
Siekdama teisėtumo principų įvykdymo 
Vyriausybė tvirtai dabos visuomenės 
tvarkos ir ramybės. 

Socialės apsaugos srityje Vyriausybė 
. rūpinsis, kad mūsų krašte galimybė gauti 

darbo nemažėtų ir kad dirbantiems butų 
patikrintas jų darljo pelningumas; kreips 
domės, kad butų prisilaikoma jau esamų 
darbui apginti įstatymų ir gamins naujų, 
turinčių tikslo teikti pagalbos senatvei, 
nedarbei, ligai ar kitai kokiai nelaimei 
darbo žmones ištikus. 

Savivaldybių gyvenime vyriausybė, iš
eidama iš tos minties, kad gerai veikiąs 
jų aparatas yra tautos kultūrinio ūgio ir 
Valstybės stiprėjimo namatas, dės pastan
gų lengvinti joms savo užduočių siekti. 
Mūsų jaunutės savivaldybes neturi dar 
savo praeities. Jų kuriamasis darbas su
tinka daug kliūčių tiek iš to, kad tam dar
bui vykdinti reikalingos finansinės išgalės. 
I r viename if kitame *tvejuje šj& pade-, 

tim Vyriausybė rimtai yra susirūpinusi. 
J i mano, yra reikalo paruošti kompentin-
gų darbininkų, kurių pečiais nešama žy
miausia savivaldybės darbų našta, įsteigus 
tam tikrų kursų valsčių sekretoriams 
rengti. Savivaldybių gi finansinėje srityje 
imsis pagaminti įstatymų, kurie tvarkytų 
biudžeto sudarymą. 

Sveikatos žvilgsniu' šaliai reikalinga 
rimtų priemonių. Kaune ir daugelyje kitų 
vietų siaučia dėmėtosios šiltinės epidemi
ja. Be to mums gresia pasirodžiusi jau 
Lenkijoje cholera. Šiam pavojui nuveikti 
bus palaikomos jau vartojamos priemonės 
ir prieš epidemijas bus vedama griežta ko
va visų jėgų įtempimu. 

Švietimo srityje. 

Konstatuodama vis didėjantį' krašte 
švietimo srityje bendro ir specialinio mo
kslo reikalavimą Vyriausybė rūpinsis pa
tenkinti jį, tiek kurdama ir padėdama 
kurtis atatinkamoms mokykloms, tiek re
guliuodama jų darbą, saugodama jo tiks-
lingumą ir padėdama kelti paties darbo 
našumą. 

Iš bendrų visoms mokykloms reikalų vis 
labiau aiškėja aprūpinimas mokyklų tin
kamais butais, mokslo priemonėmis ir mo
kamosiomis jėgomis. 

Pradžios mokslo srityje Vyriausybė eis 
prie Visiems prieinamojo ir privalomojo 
mokslo. (Bus daugiau) 

• 

. 
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|DR. A. K. RUTKAUSKĄ' 
S GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4441 South Western Avenae 
Telefonas Lafayette 4146 

g Valandos; 9-U rytais, 1-2 p o g 
Epietų ir 7-8' vakarais. Nedėldie-B 
Sniais tiktai po pietų 2 Iki 5 vai-jg 
n,„iunii!iiniiimiiimiiiiiifniiiiinuiu«' 

^Office TeL Blvd. 782U to 
»- Pranešimai 

!•: . M. T. STRIKOL'ISŠ 
J Lietuvis 
5 GYDYTOJAS IR CRTRDRGAS 

Perkėlė savo ofisą. J ^ 
4001 SOUTH ASHLAND AVE. J 

• A L . : 10:30 iki 12; 8:30 Iki 5 irę, 
6:30 iki 8:30 Ned. 10:30 iki 12. g 

N a m.: 2814 W. 48 S t i* 
5 Tel. Lafayette 263 

TeL Blvd. 7042 

Dr. C. Z. VezeSis 
LIETCVI8 DENTTSTAS 

1712 SO. ASHLAXD AVENUE 
ARTI 4 7-tos Gatvės, 

i balandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

X Telef. Pullman 3t>34> 

DR. P. ŠIMAITIS 
. NAPRAPATH 
Gydą n Be Vaistu Ir Be Operacijos^ 

10001 South Michigan Ave. K 
ROSELAND-CinCAGO, ILL. H 

DR. S. NAIKEL1S ! 
LIETUVIS 

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

Ant viršau:* Unlver. State Bank 
[Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 
1—4 po pietų; nuo 7—9 vak. 

Nedėliomis nuo 10—2 
Telefonas Yards 2544 

• " " \ DR. CHARLEVSTGAL j 

I 
(Perkėlė savo ofisą po numeiiufl 
1 4 7 2 9 SO. ASHLAND AVENUE f 

SPECIJALISTAS ! 
- Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 

•Vai . : ryte nuo 10—12; nuo 2—$ 
• p o pietų: nuo 7—8:30 vakare 
EtfedėMomis; 10 iki 1. -

Telefonas Drezel 2080a 
n B j M s a a a n M mm • •* B J | M | M M apa mm* M » M 

I 

DR. M. STAPULI0NIS 
NAPRAPATH 

i GYDAU B E GYI>UOUITT 1 » BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
S34T Eroerald Avenne 

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

7S1 W. 18-th Gatvė 
Nuo f Iki 8 vaKare. 

OR. 6 . M. GLASER 
Praktikuoja 80 metai 

§ Ofisas SI49 So. Morgan St., 
^Kcrtė 32-nd St., Chicago, DL] 

SPECIJALISTAS 
^Moteriškų, Vyriškų ir 
g ligų. I 
ifc Ofiso Valandos: Nuo 10 rytoį 
#iki 8 po pietų, nuo S iki T vak.3 

^sNedėliomis nuo 10 iki 2 po pietų/ 
Telefonas Yards 087 

T\ 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4881 So. Ashland Ave. 
Tel. Yards 904 

OFISO VAI*: 
8 iki 19 v. ryto. 1 i t l I Ir 7 Iki 
9 V. 
[Tel. Naktimi* ir nedėlioj po pietų 

Oaklaud 1204 

Telefonas Von Buren 294 
Res. 1139 Independente Blvd. 

DR. A. A. ROTA. 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specijalistas Moteriškų, Vyriškų, 

Valkų ir visų chroniškų ligų. 
VALANDOS: 10—11 ryto 2—S po 

pietų*, 7—8 vak. NedėUomis 10—12 d. 

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

3«*3-3'9/0>00/0-00&0'0'&t»*0>9>t*0>t*« 

DR. R. C. CUPLER 
CHIRURGAS 

Kanip. Oakley Ave. ir 24 Gatvėsj 
Ofiso Valandos: Nuo 2 iki 5 po 

[pietų kasdien, Panedėlij ir Ketver
ge vakarais. 

Ofiso Tel.: Canal 1718—141 
Res. Tel.: Mkttray 5511 

PRAKALBOS. — ŽM0NŽMS 
PATIKO. — AUKOS. 

11. w. munas j 
AnvnrATAS a ADVOKATAS 

Ofisas Didmicstyj: 
29 South U Salio t i n t i 

Kambnris 824 
Telefonas Central 5390 

##=£### K į ii fl i f įHNMNNr l ^ i 

g Vakarai*, 812 W. 38rd l t 
Telefonas: Yards 4081 I 

Dr. M. Stupoickij 
3107 So. Morgan Street 

I 
CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

|»Valandos: — 8 iki 11 IŠ ryto: 
"'5 po pietų Iki 8 vak. Nedėlio-

tnis nuo i iki 8 vai. vakar* 1 

'B 

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

TeL Canal 2118 
Valandos: 10 ryto iki 8 vakarą J 

J Gyvenimas: — 2811 W. 03rd Str. 
Tel. Prospect 3480. 

(TeL Canal 257, Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojai Ir 

Chirurgas 
1811 South Halsted Street 

9 Valandos: 10 iki 12 ryte; 1 iki41 
po pietų; 0 iki 9 vakare 

Tel. Boulevard 2160 Jo 

* DR. A. J. KARALIUS 
•j LIETUVIS GYDYTOJAS 
S3303 S. Morgan Str. 

ANTANAS A. 0LIS f 
(OLSZEWSKI, JR.) 

ADVOKATAS 
Veda bJlas visuose teismuose | | 

Miesto Ofisas: 
j|7 S. Dearborn S t , Room 10 4 Oi 
* Telefonas: Central 1774 J 

Vakarais: 3251 S. Halsted St. j | 
N Telefonas: Boulevard 668. i 
t€=€<i€€€i€:<=€€€€€C«:C€€CC€€€€9l 

I 

] J. P. WAITCHES 
Lavvyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dian.: R. 611.127 N. Dearborn St 

* Tel. Dearborn 6098 
Vakarais: 10730 S. Wabash Ave. j 
Roseland Tel. Pullman 8377 j 

:•: 
{Tel. Ra n d oi p b 2898 . 

A A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

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

19 South La Salle Street 
Room 1308 

Valandoa: 9 ryto iki 6 po pietų 
Namų Tel. Hyde Park 8896 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
(leneralis Kontraktorius, staty
tojas ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Chicago 

Arti 23 čio Place. 

* telefonas Boulevard 4139 

CHICAGO, ILL. 

A. Masalskis] 
Graborius 

Patarnauju lai
dotuvėse, ves-f 
tuvese, k riks-j 
tynose Ir kituo-j 
•e reikaluose] 
Kainos prieina-) 
mos. 

07 Auburn Ave. Chicago.] 

Waukega&, Di — Vas. 26 d. 
š. m. Lietuvių svetainėje įvy
ko prakalbos, kurias įreng-ė 
Liet. Laisvės Pask. stotis. Kal
bėjo J. B. Šaliunas, Lietuvos 
Finansų Misijos narys. Vaka
rą atidarė A. J . Sutkus, ir po 
trumpos kalboj perstatė L. 
Vyčių 47 kuopos chorą, kurs 
sudainavo keletą dainų. Jos 
publikai patiko. Po dainų kal
bėjo gerb. kun. J. B. Kloris, 
vietinis klebonas. Nors trum
pai kalbėjo dalykus gana pui
kiai išaiškino. Jo kalba visus 
patenkino. 

Toliaus kalbėjo J. B. Ša-
liunas. Jis puikiai apipasako
jo dabartinį Lietuvos padėji
mą ir kaip puikiai Lietuva y-
ra susitvarkiusi, ir tt. LŠ jo 
kalbos visi tapo pilnai paten
kinti. Ir už puikų apipasako-
jimą Lietuvos padėties, Wau-
keganieciai sumetė $21.00 Vil
niaus vadavimui. Aukas suta
rė pasiųsti Lietuvos Šiauliams 
per Lietuvos Misiją. 

Sekanti aukojo: 
Po $1.00: — P. Kapturaus-

kas, Iz. Labanauskas, Pr. Pet
rulienė, P. Jonaitis, Iž. Bakšys, 
A. Kleiva, V. Čepas, T. Baro
nas, J^ Skirienė, P. Dapkus, 
K. Kišionis; J. Matulėnas, S. 
Keliotis, P. Bagdonas, J. Sut-
kaitis. 

Smulkių aukų sumetė $6.00 
Viso labo suaukojo $21.00. 
Taigi, žodžiu sakant, prakal
bos visais atžvilgiais pavyko. 
Publika skirstėsi pilnai paten 
kinta. "VVaukeganiečiai pagei-| 
dauja daugiau panašių pra
kalbų. 

Buvęs prakalbose. 

• 4 

nešė, kad klebonas, .neatsilan
kys į šį susirinkimą, nes čia 
parapijonų dalykas, kaip nu
sitars taip ir turės daryti. 

Visą dalyką išaiškinus, pasi
rodė, kad gyriaus yra dabar, 
išanksto visa užmokėti nekaip 
mokėti per 7 metus su 6-tu 
nuošimčiu, nes tokiu būdu pa
rapija sntaupins keletą šimtų 
dolerių. Dabar parapijos ka
soj yra arti $9,000, bet ko
kiam reikalui pasitaikius pa-
rapijonaį žada paskolinti ant | 
mažų nuošimčių. 

Iki šiolei mūsų parapija su 
visais gražiai ir vienybėj gy-| 
(vena. Kiek skolos ir turi, bet 
| ta yra visų parapijonų sudė
ta, Bankoj neturi nei 

[cento, ir jai nemoka didelių 
nuošimčių, už tai kad yra vie
nybė ir susipratimas^ už ką 
priklauso garbė šv. Kaz. pa
rapijai. 

Parapijonas. 

PRANEŠIMAS MELROSE-
PARKIEČIAMS 

Melrose Park, 111. — Ket
verge, 9 kov (March) 1922, 
Ig. Vaičiulio svet., prie 23-
čios ir Lake gatvių, Melrose 
Park, 111. yra rengiamos svar
bios prakalbos, kurios prasi
dės 7:30 vakare. Kalbės sve
čias iš rytinių . valstijų, L. 
F. M. įgaliotinis J. Šaliunas. 
Kas tik skaitosi liet atsilan
kykite, o išgirsite daug nau
dingi] dalykų apie mūsų tė
vynę ir taip toliau. 

Kviečia 
L. L. Pask. St., Tautos 

Fondo sk. ir L. G. 

Kovo 14 d. Gardner, Mass. 
Kovo 15 d. Athol, Mass. 
Kovo 16 - d. Mo. Adams, 

Mass. 
Kovo 13 d. Fitehburg, Mass. 
Lietuvos Finansų Misija, 

Paskolos Skyrius, 
370 Seventh Ave., 

New York City. 

(Nuo mūsų kofesp. Lietuvoje) 
' ' Pavasario'' suvažiavimas 

Teisiuose. 
Teisiai. Vasario 2 d. Tel

šiuose, Banko salėje padarytas 
rajono (apskričio) 

gegužines, paėmus paskolos;' * 
dabartiniu laiku esą kasoj a-
pie tūkstantį auksinų. Nusiųs
tas į "Pavasario' ' Kongresą 
vienas atstovas, dar sutvarky
ta visose kuopose raštinės: į-
vestos vienodos knygos. 

Paskaita. 

Atvažiavęs iš "Pavasario' ' 
Sąjungos Centro (iš Kauno) 
delegatas kun. Kapočius laiko 
ilgą pranešimą apie sąjungos 
pradžią, jos tikslą, dabarjinį 
sąjungos Centro valdybos nu-
sistatymą-daj*buo^ę, besiku-
rinčias socialistų ir "beparty-
vįų" jaunimo organizacijas ir 
mūsų naudą dalyvavimo " Pa
vasario' ' Sąjungoje . Baigia 
paskaitą ragindamas kurti tą 
ugnį, kuri pakeltų mūsų tautą 

j ir ateičiai gamintų tikrų dar
bininkų. 

Rajono valdyba. 

Pasiūloma- nauja Rajono 

suvažiavimas. Susivažiavime 
dalyvavo iš šių vietų: Rietavo, 

Plungės, Lieplaukės* Telšių, 
Alsėdžių, Žem. Kalvarijos, Go-
dunavo; iš Žarėnų ir Sedos del 
kurių tai priežasčių delegatai 
neatsilankė. JBeto dalyvavo 
daug svečių. 
\ Banko salė tą dieną išpuošia 
vainikais, gale prie sienos kry
žius ir po juomi puikus para
šas: "Dievas ir tėvynė". 

Susirinkimą atidaro buvu-

PARAPIJA LAIMĖJO. 
GRAŽIAI DARBUO

JASI. 

"m j "IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIHiillIlIIlHIIIIIIIIR 
Dr. I. E. M A K A R A S I S. D. LACHAWICZ 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas LIETUVIS GRABORIUS 
Ofisas 10900 & Michlgan Ave. i 
VaL l f — l l ryts; f—4 po pietų, į 

_ Patarnauja laidotuvėse kuopi-
Sffiausia. Reikale meldžiu atsišau-i 
Skti, o mano darbu busite nžga-
snėdintl. 
52314 W. a&rd FL Chicago, 

Telefonas Caaai 2199 
lUIUlUlJUllUUUJMllIilHIIIl 

Sioux City, Iowa. — Vas. 26 
d. tuojaus po sumos, buvo su
šauktas extra, nepaprastas 
susirinkimas tikslu apsvarsty
ti mokėjimą bilos už gatvės 
išclmentavimą. Praeitais me
tais miestas išeimentavo visa 
Leech gatvę, taipgi sykiu ir 
parapijos. Už išcementavimą 
miestas nuo visų perdaug pa
reikalavo mokėti, taipgi ir pa
rapijai už 7-ių lotų išeimen-
tavimą parokavo $4,266.44. 

Visi gyventojai ant šios gat
vės gyvenantį nesutiko mokėti 
tokios aukštos paskirtos su
mos, taipgi ir parapija nesuti
ko. Užtai visi padavė miestą 
ant teismo, ir visi turėjo pa-
sisamdę atskirus advokatus, 
nes pirma visi apsvarstė kad 
vienas advokatas visiems tu
rėti yra nepatogu ir vieną ga
li papirkti. Todėl kiekvienas 
turėjo savo advokatą. Parapija 
turėjo advokatą, St. J. Fors-
ling. Byla laimėta. Dabar pa
rapijai paskyrė mokėti $2,-
820.41. Advokatui užmokėjo 
$355.7Z, taigi parapija laimėjo 
$1,090.26. Dabar miestas pri
siuntė paklausimą, ar mokė
sime visus dabar, ar per 7 
metus ant 6%. Dėlto ir susi
rinkimas buvo sušauktasi 

Susirinkimą atidarė parapi
jos pirm. J, Zabulionis. Paaiš-

DARBAI SILPNAI EINA. 

kas trumpa prakalba ir malda 
"Sveika Marija". Į susirinki
mo prezidiumą pasiūlyta trys 
nariai: A. Tylenis, A Salys ir 
Pr. Montvydas, kurie priima
mi. 

Pranešimai 

Eina pranešimai' iš vietų. 
Jie trumpai suglausti. Ben
drai visose kuopose imama 
kiek gyviau veikti. Mažiau, 
arba beveik neveikusių yra 
Žem. Kalvarijoj. Turime kuo
pose knygynų, daroma susirin
kimų, pasilinksminimų, išsi
rašoma laikraščių, skaitoma 
knygų ir t t. 

Toliau praneša Rajono val
dybos pirmininkas Rajono 
vaidybos veikimą. Šiais me
tais atlankyta visos rajono 

būdu gauti darbo. Daug ir vie-1 ^ s w l č i o s k u o P ° s ' s k i r i a n t 
tiniu Kmonių nedirbo ir negali f ™ 8 ' . ' k n r i u o s n o r ė t a " u " 

.. , , keliauti ir net rašyta, tik Za-
£auti darbo. J 

Waterbury, Coim. — Darbai | 
pas mus eina blogai. Daugu
mas manė, kad po 1921 m., 
nors kiek pagerės, bet kol kas 
dar nei kiek nepagerėjo dar
bai. Pirm poros mėnesių dirb
tuvės buvo jau geriau pradė
jusios dirbti, bet dabar vėl] 
ima paleisti darbininkus. At 
važiavęs iš kitur negali jokiu) 

KJ * U V i V . 

Telšių _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ 
'Pavasario" kuopų* atstovų| v a l d 5 r B a ** revizijos komisija, 

kuri ir priimama. Į valdybą į-
e i n a : D. Jurkus, P. Tarvydas, 

Varnių, Eigirdžių, Viešvienų, B r- Lukoševičiutė, J. Paltaro 
kaitė ir kun. J. Dagilis; kan-j 
didatais D. Karečkaitė ir Z. 
Jonikaitė. Į revizijos komisi
ją įeina Br. Šapas, A. Vitkai-

| tė ir A. Salys. 

Dar padaroma nemaž įvai
rių sumanymų del organiza
vimosi, "Pavasario" laikraš
čio, kuopų lankymo ir t. t. 
Paskutinį žodį turi kun. Dagi
lis, kuris nušviečia Pavasari-

sis Rajono valdybos pirminin-1 ̂ ^ k u ( W Telšių Rajone tre 
jų metų- augimą ir linki klo
ties ateity. P. Sudžius pasiū
lo baigt susirinkimą malda į 
Mariją, nekaltybės paveikslą 
ir sukalbėjus "Sveika Mari
j a " susirinkimas, kurs tęsės! 
3 vai. (nuo 2 vai. iki 5), baig
tas. 

Daugumai jau badas žiuri į rėnų kuopos valdyba tam ne-
akis, nors iš lietuvių maža to-1 P r i t a r n s i ^ *ekvietusi ir neski-
kių randasi, bet vis yra. To- f*81 s u s i r i n k i ™ . Rajono palai-
kiems žmonėms miestas d n r w l J k y m u i l e s u įsigyta surengus 
pašelpą, ar darbą. < PARSIDUODA labai pi^ai mažas 

groceris, saldainiu krautuvė fr 2 
„ . . , . . . pečiai. Yra 4 kambariai pagyveni-
t a i p p a s i l i k s , a r p a g e r ė s , a r į ^ u i . Teisingas paslulijlmas nebus at> 

dar blogiau pasidarys. 
Daug žmonių norėdami sa

ve suraminti ir daifoo neturė
dami ėmė virti "moonshine" 
ir gerti, o prisigėrę muštis. 
Tuomet poliemonai paima juos 
ir tą pasmirdusi raugą ir nu
veža į teismą. Ten turi užsi-
mbkėti kelias dešimts dolerių, 
arba eiti į šaltąją arit. keliri 
mėnesių. Kada gi žmonės susi
pras ir paliaus dirbę sau tuos 
nuodus? 

Taškas. 

mestas. Savininkas, apleidžia miestą 
Atsišaukite 

2917 So. Lowe Ave, 

PRAKALBŲ MARŠRUTĄ. 

Gerb. A. Žmuidzinavičiui. 

Kovo 8 d. Nashua, N. H. 
Kovo 9 d. Manchester, N. H. 

ĮKOVO 11 d. Lewiston, Me. 
Ikinęs susirinkimo tikslą pra- Kovo 12 d. Rumford, Me. 

R. J. BISCOFF'6 KREDI
TORIŲ. 

Visuomeniškas Komitetas! 
Praneša visiems R J Bischoff'o 

kreditoriams susirinkti nurodytose 
vietose paskirtame laike. Atsineški
te R. J. Bischoff'o išduotas kvitas, 
kad butu gulima pripildyti peticijas 
pagreitinimui užbaigimo teismo. Ku
rie, atidavėte' savo kvitas kam ki
tam atsiimkite jas tuojaus. 

Nurodymas ofisų, vietų Jr valan
dų: 
Soredoj. Kovo 8 d 

Grand Works Real Estatc ofise 
4917 W. 14 Str. Cicero, BĮ 

Ketverge, Kovo 9 d. 
North Side Liaosybės Svtt. 

1822 Wabaasia Ave. Chkago, III. 
Pėtnyčloj, Kovo 10 d. 

Eagle Svet 
1718 West 17 Str. 

Sirbatoj. feovo 11 d. 
Brighton Park. B a » Svet 

44 So. Fairfleld Avcnue. 
KAsnrEKmis OFISAS. 

4509 So. Aihland Ave. 2 Lubos 
Nuo 9 vai. ryto iki 3 po pietų 

Kviečia krtditorių * Komitetai. 
* (Apgr.) 

KAIP JUSU AKjS 
Ar esi nervuotas, kenti galvos 

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

JOHN J. SMETANA 
1801 So. Ashland Ave., Chicago 
kertė 18-tos gatvės; 3 lubos 

Kambarys 14-15-16-17 
Vlrgul PLAIT'S Aptiekos 
l'ėmykite mano parašą. 

Valandos: Nuo 10 ryto lkl 9 
va. NedėUomis nuo 9 ryto lkl 
12 dien. 

tTell Canal 257 

DR. C. K. KLIAUGA 
LIETUVIS DENTTSTAS 

1821 S. Halsted St., Chicago, m . | 
Kampas 18th S t 

JValand.: fl—^12 ryta ir 2—9 rak. 

Šiandie Pinigų Kursas 
Siunčiant Lietuvbn per mua : 
45 centai už 100 Auksinų 

222 Auks. už vieną Dolerį 
Pigesnis kursas siunčiant 

didesnes sumas. 
Pristatymas Užtikrintas 

Trumpame laike. 

Central Manufacturing 
District Bank 

State Bank^-Clearing House 
Bank. 

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

^Res. TeL Cicero 3666 
Ofiso TeL Cicero 49i 

DR. J. SHINGLMAN | 
1325 So. 49 Court S 

N. E. Cor. 49 Court ir U 8tr.# 
\ant viršaus vaistyničios. 

[Telefonas Vards 1138 
STANLEY P. 

MAŽEIKA 
GRABORIUS IR; 

BaLsamuotojas 
Tūrių automo-2 

billus visokiemsr 
reikalams. Kaina? 
prieinamos. 

3319 Auburn 
Ave. Cfhicago. 1 

DR. A. E. MILLER 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS r> 
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—2 Jj 

Ofisas Tel. Blvd. 2054 ^ 
Res. Tel. Sutarimai ir Nk^ttelal 

šaukimai Lafayette 1106 

VALENTINE PRESMAKING 
COLLEGES 

J2407 W. Bladison, 1850 N. WeH&,; 
6205 8. Halsted Streets 

137 Mokyklos Suv. Valstijose, 
Moko Siuvimo, Patternų klr-j 

»lmo, Designing bizniui ir na~j 
ims. Vietos duodama dykai.' 

{Diplomai. Mokslas lengvais at-] 
jmokėjimais. Klesos dienomis 
>vakaraia Reikalaukit knyge 
[TeL Seeley 1643 ' 
l SARA PATEK, pirm.] 

1 Tel. Lafayette 4223 

P L U M B I N G 
Kaipo lietuvys, lietuviams visa-

^ dos patarnauju kogeriausia, 
M. YU8KA 

3228 W. 38 -Ji Street 

Teisingas Patarnavimus! 
Siautimas Pinigu. Laivakortės, 
I j-»t • >n . . . • ' a • . ( j a 
liAkų Poperių.Rėal iNtuie, M.iri-
C' • « . (iisiuriiij i. Salfett >> > 

EUR0PE^-4MF«?ICAN Bl'REU' 
t JAI 

^ast 35th r ' etf, cago 
( B A t . T A . S ! N A M * h 

EXTRA ANT PARBAVTkO 
Farmą 80 akrų Minnesota valsti

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

S. STANIULIS 
2034 Ruble St. Chicago, IU. 

PAIEŠKAU savo brolių gyvenau 
čių Chicagoj, 111.: Antanas RimgaH 
la, 60 m. amžiaus ir Aloizas Rim 
gaila 50 m. amž. Paeina iš Kauno J 
rėdybos, Panevėžio apskričio, Suba
čiaus stoties. Aš prakaitavau keturis 
metus, buvau sužeistas ir dabar ne
surandu savo brolių. Jie patys, ar
ba kas apie juos žino man praneš
kite. 
Juozas Rimgaila, 

Kauno rėdyba, 
Panevėžio apskritys, 

Subačiaus stotis 
Rapolo svaldanio namai 

num. 37. 
L LITB:UANIA. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirkly bos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politikinės eokno-
mijos, pilletystės, dailiarašystėa 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto 11d 
4 valandos po pietų: vakarais nuo t 
iki 19 vai. 

3106 S. Halsted St., Chicago. 

Vargonininkas suprantantis bažny
tinę muzika, ir galintis vesti chorą, 
paieško vietos. Jeigu kariam iš gerb. 
Klebonu bučiau reikalingas, malo
nėkite kreiptis 4 

"DRAUGO" ADMINISTRACIJA 
2334 So. Oakley Ave., Chicago. m 

( R S.) 

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

4349 So. Hermitagc Ave. 
Chicago, Hl. 

R E K A L L N C J A sena)moteris 
prižiūrėt 2 nemažus vaikus. 
Atsišaukite. 

Mrs. Palskienė 
838 West 34 St. 

P"""1 ' * " i * - 1 •• •. 



DRAUGAS Trečiadienis, Koyo 9, 1922 

$1 • III! ATSIEIS $1000 VALDOVO SUNŪS 
žymaus mūsų Poeto PLTINO Š E Š I Ų A K T U DRAMA, " W W% • • WĘ..W .•_3K. MLM.LIS*HLJK 

Rengia 

Pastatyti Scenoje įžymaus mūsų Poeto PUTINO Š E Š I Ų AKTŲ DRAMA, 

i VEIKALĄ VAIDINS 

{ LIET. VYČIU CHICAGOS APSKR. DRAMOS RATELIS 
Pradžia 7:30 Vai. Vakare 

Ši drama, kelius kartus vaidinta. Kaune TAUTOS TEATRE, padarė 
Kauno .publikai nepaprasto įspūdžio. Nepraleisk nepamatęs jos Chicagoje. 
Sėčtynės numeruotos, pirk bilietą dabar, gausi geresnį. Bilietų galima gauti: 
BRIDGEPORTE. Liet, Prekybos Bendrovės ofise," 3313 So. Halsted St,; 

TJniversal State Bankoje, 3252 So. Halsted St.; Fovilo P. Baltučio ofi
se, 901 W. 33-rd St. 

= h ' = 

Lietuvos Vyčių Chicagos Apskritis 

Ned., Kovo 12 d., 1922 
ARYAN GROTTO TEMPLE TEATRE 

Prie 8-tos ir Wabash Avenue 
_ s 

&NT TOWN OF LAKE: "Vyčio" administracijoj, 4736 So. Wood St.; 
Povilo P. Baltučio ofise, 4600 So. Wood St. 

BRIGHTON PARKE: II. Statkienės krautuvėje, 4434 So, Fairfjeld Ave.; 
Vilimo ir Jančiaus krautuvėje, 4140 Archer Ave. 

WEST SIDEJE: "Draugo" ofise, 2334"So. Oakley Ave.; Metropolitan 
State Bankoje, W. 22-nd i r^eav i t t Sts.; West Side Press ofise, 2259 
W. 22-nd St.; Kauno Valgykloje. 

DIEVO APVEIZDOS PAR.: Alex Dargis, 726 W. 18-th St. 
NORTH SIDEJE: &v. Mykolo parapijos knygyne, 1644 Wabansia Ave. 
CICERO, ILL.: Darbininkų Užeigoje, 1447 So. 50-th Ave. 

Pusė to vakaro pelno skiriama Moksleivių Šelpimo fondan. 

«*̂ » 2 E 

5^%»*^%»%**«^*^*«^«^*»^*®^^«^^«/«^^^^«^1^^*^^®^^^^1^®g{ IŠ LIET. DARBININKŲ I PAMINĖJO SUKAKTUVES. 
SĄJUNGOS VEIKIMO. j _ _ _ 

NOIuTH SI*DE. — vasario 
26 d. &v. Mykolo pan svet. 
Apašt. Maldos dr-ja surengė 
vakarienę su programa. Dr-ja 
įteikė gerb. klebonui kuri. A. 
Baltučiui gėlių - paminėjimui 

š^^^^%%%%%%%%^^++w$w^^^&-®'/si/®<®i/f^^^ 

NEMATYTAS DALYKAS. APIPLĖŠĖ NAMUS. 

!H 

Nematytų dalykų pasauly
je daug yra. Ne visus juos 
reikia ir matyti, nes nieko y-
patingo. Bet yra tokių, ku
riuos tikrai vertėtų pamaty
ti. 

Prie tokių nematytų daly
kų ir pamatymo vertų pri
klauso Putino "Valdovo Su-

>> 

•\ 

nus. 
Jaunimo, gabiausiojo mūsų 

poeto Putino "Valdovo Su
nūs ' ' yra geriausias veikalas, 
tfai viena s iš tų dalykų, ku
riais m,eg galime pasididžiuo
ti prieš svetimtaučius 12- ko v., 
nedėlioję. Vyčiai/stato "Val
dovo Sunų", Arian Grotto 
Temple teafre.- Vienas iš ge
riausių teatrų Chicagoje. Nau 
jos dekoracijos, nauji kostiu
mai, gabus vaidintojai paro
dys mums "Valdovo Sunų" 
visoje gražybėje. 

Pastatymas vienas atsieis 
$1,000.00. Vakaro gražumas 
žada būti Chicagoje dar ne
matytas. 

Teko man būti repeticijoje. 
Vaidintojai parinkti gražiai, 
dirba sąžiningai. Reikia tikė
tis, kad atsilankiusieji pama
tyti "Valdovo Sūnaus" 12 

Vas. 26 d. Aušros Vartų 
mokyklos' kambaryje įvyko 
Liet. Darbininkų Sa-gos Chi
cagos Apsk. susirinkimas. Šia-

Du plėšiku pabeldė užpaka- m e v i r i n k i m e *™* pakelta 
lines duris namu 322 Belden 
ave. Duris atidarė namų šei
mininkė Mrs. Pearl Lomax. 

Vienas plėšikas su revolve
riu rankoje mandagiai pasi
kalbėjo su šeimininke, gi 'ki
tas apiplėšė visus kampus ir 
paėmė brangintinus daiktus. 

Atsisveikinę išėjo. 

Chicagoje pavogta 10 auto
mobilių paroje kovo 6—7 d. 

UŽDRAUDĖ VARTOTI 
GINKLUS. 

Federaliams prohibicijos a-
gentams Illinois valstijoje už
drausta su savimi nešioti ir 
vartoti ginklus. 

kovo ilgai gėrėsis JĮ pamatę. 
T,T . g. Pavakariais, sugrįžus iš mie-
Nesenai, porą mėnesių to

ra, kaip šis veikalas pasiro
dė, o Kaune jam specialiai 
tapo pritaikinta scena ir deko 
racijos; vaidinta keletą kar
tų. I r publikos kimšte prikim 
šta. Meno srityje mes turime 
du vyriausiu dalyku: Operą 
ir "Valdovo Sunų." 

Je i Vyčiai sugebės jį pas
tatyti, kaip reikia — bus 
jiems begalo ačiū. 

O iš viso ko matyti, kad 
sugebės. Kalvio Sunūs. 

VARGAS SU "SPEŠELAIS »i 

Viena moteriškė M. S. labai 
susirūpino kaip atgavus j 
ypešelus įdėtus pinigus. Vieną 
dieną, parėjus iš darbo dasi-
žinojorbuk tą dieną vienas iš 
spešelų sugrąžinęs kaip. kam 
pinigus. Tat ant rytojaus pa
siryžo neiti darban, o važiuo
ti to spešelio ofisan ir ištrauk
ti savo pinigus, kad ir nelai-
ku. 

WALSHO LIUDININKAI 
SAUKIAMI Į GRAND JURY. 

Chicagos kriminaliame teis
me po 18-os dienų vedamos 
bylos prisiekę teisėjai paliuo-
savo Tht>mas Walsh, kurs bu
vo kaltinamas dviejų žmonių 
nužudyme vidumiesčio saliu-
ne. 

Liudininkai pripažino, kad 
Walsh tai atliko. Matė jį šau-
įant. Tečiau kaltinamojo drau 
gai tvirtino, kad tuodu žmo
gų nužudė kažkoks svetimas, 
su pasiputusiais ant galvos 
jplaukais vyras. Gi Walsh esąs 
plikas. 

Valstijos prokuroras mano. 
kad jei Walsh išteisintas, tai 
turėjo but kas^nors neaiškaus 
su jo draugais-liudininkais. 
Juos traukia teisman. 

Walsh išteisintas tik už vie
no žmogaus nužudymą. Bet jis 

, bus dar teisiamas už kitą. 

sto, pasakoja savo draugėms, 
kad teisingas lietuviškas prie
žodis: "Pardavei arklį pridėk 
ir balną". Taip ir j i : prara
dus daug pinigų pas spešelu^, 
tečiaus dar daugiaus pridėju
si — dienos uždarbį ir savoH 
vargo. Kiek tą dieną privargo 
belaukdama prirūkytame kam
baryj, kaip dabar galva skau
danti nuo tų pypkių smarvės. 

Tie žmoneliai laukia ir lau-
kia to spešelo ateinant, o tie 
pypkoriai vyrai, taip prirūkę, 
taip prispiaudė, kad jau ne
buvę kur dėtis. Dar tas nevi
donas klerką išeidamas pasa
kydavęs, b u k / neužilgo ateis, 
ateis. Pagaliaus pranešęs, buk 
Post Office bute bus to "spe
šelo" byla. Tada visu greitu
mu visi nutraukę į pastos 
butą. Ten teisėjas Landis pra
nešęs, kad nei jokios bylos ten 
nebusią, bet kokis tai žmogui 
pasakęs, kad federaliame bute 
bus kito "spešelio" byla. J i ir 
ten «utraukė gruzdamos per 
žmones, nors ten nereikėję ei
ti, tečiaus tuo pačiu įpykimu 
žmonės norėję išgirsti kito 

spešelo*> tardymą. 
Ta ip vargusi per visą dieną 

ir nieko nelaimėjusi. Paga
liaus tarė, kad jos tos dienos 
vargas buvęs daugiaus vertas, 
negu jos žuvusis turtas. Kiek 
tokių pasimokinimų šiandie 
rasi. 

Girdžius, i 

svarbiausis tai kaip LDS įs
teigti darbininkų biurą, kurs 
pagelbėtų darbininkams su
rasti darbą. 

Ištikrųjų, tai puikus suma
nymas ] steigimas tokio biuro. 
Mums lietuviams nemokan
tiems gerai anglų kalbos, pri-
seina ne sykį .nukentėti nuo 
visokių agentų kurie neva 
"suranda" darbą už įmokėtus 
jiems pinigus. Jie mums už $5 
ar $10 duoda tokį darbą, ku
rio nieks negali dirbti. Taigi, 
toks suradimas darbo tai tik 
darbininkų išnaudojimai. Jei
gu mes savo žmogų turėtume 
kurs rūpintus tuo reikalu, tai 
to nebūtų. * N 

LDS Apsk. nutarė surengti 
vakarą su programa ir pra
kalbomis, kurio pelnas eis įs
teigimui to biuro. Darbas pa
vestas komisijai. i 

Girdėjau, kad vakaras įvyks 
kovo 21 d. Šv. Antano parap. 
svetainėje, Cicero, HL Busią 
rodyta labai puikus,krutamie-
ji paveikslai, tai yra Marijos 
Magdalenos gyvenimas ir pra
kalbą pasakys gerb. kun. J. 
Vaičiūnas. 

Taigi gerbiamieji, nepamirš
kite to vakaro, bet atsilanky
kite ir paremkite tą prakilnų 
darbą. Žvalgaitis. 

metų sukaktuves jo klebona
vimo šioj parapijoj. Visi-atsi
lankiusieji pasveikino klebo
ną dideliu delnų plojimu. 

Vakaro vedėju buvo klebo
nas. Programoj dalyvavo mo
kyklos mergaitės. Deklamavo 
K Sinkevičiūtė ir V. Jasins-
kaitė. Ant piano paskambino 
F. Andruškevičiutė, M. Mar-
kuniutė, T. Jasinskaitė, P. 
Malinauskaitė ir dar kitos 
mergaitės. Dialogą pasakė E. 
Andruškevičius Jr Laugaudai-
tė. 

"Toliau A. Bacevičia parodė 
labai gražius krutamus pavei
kslus. Tuotarpu klebonas iš
aiškino paveikslų reikšmę. Va 
karienė labai gardžiai buvo 
priruošta. Po vakarienei ir 
programai buvo šokiai iki vė
lumos. Puela. 

kioš minties žmonės nebijo 
bažnytinėsySvetainės. Mat eina 
savų- centų ieškoti. O kai su
rengia prakalbas ar paminėji
mą tautos ar Bažnyčios šven
tės, tai mūsų bedievukai bi
josi, baidosi bažnytinės sve
tainės. | Kampinis. 

^r Esa: 5 K: 

L. F. MISIJOS ĮGALIOTINIS 
KALBĖS. 

Cicero, UI. — Šį vakarą, ko
vo 8 d. &v Antano par. svet. 
bus svarbios prakalbosv Kal
bės L. Fin. Misijos įgaliotinis 
J. Šaliunas. 

Tikimasi skaitlingo žmonių 
atsilankymo. J Kom. 

DOMĖS GYVENANTIEMS 
APIE 60-TA IR LA-

FAYETTE AVE. 

"" Norintieji gauti bilietus 
įžangai į "Valdovo Sunūs" 
vakarą, kurs įvyks'12 d* Kovo 
Aryan Grotto Temple teatre, 
malonėkite kreiptis pas p-Įę 
K, Abromavičiūtę, po num. 
6026 Lafayette Ave. 

s Rengimo kom. 

TOWN OF LAKE. — L. Vy
čių 13 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks, kovd 8 d. 8 vai. vakare. 

Koresp. 

SVARBUS PRANEŠIMAS. 

Labd. Są-gos Centro direktorių 
svarbus silsi rinkimas įvyks šį tre
čiadienį t. y. 8 kovo Aušros Var
tų par. 8 vai. vakare. 

Valdyba. 

ąmmHHmmmn^iiimiiiiiiiiiim 
Puikus patarna- g I I B f l K I J ~ H H H f f f ' Jūsų mieste ran 

dasl agentas. Pa 
daryk reservacl 
jas dabar. . 

i vimas visiem pa 
sažeriam. Geri 
Lietuviški val
giai. 

"ADOMAS IR IEVA" 
SCENOJE. 

<<, 

West Side. — Iki šioį Auš
ros Vartų parapijos choras ne
buvo susiorganizavęs į draugi
ją, bet susidėjo iš pavienio jau 
nimo. 

Atvykus į mūsų parapiją 
darbščiam vargonininkui p. K. 
Saboniui, jojo pastangomis 
choras tapo suorganizuotas į 
draugiją vardu "Aušros Vartų 
parapijos choras'*. 

P-as Sabonis suorganizavo 
chorą ne del kokios savo gar
bės, bet kad sustiprinus pajė
gas pasirodymui scenoje. Mes 
visi žinome tą faktą, kad pa
vienis'žmogus-niekuomet ne
gali tiek nuveikti kiek orga
nizuotas. 

Iš štai, kovo 26 d. Meldažio 
svetainėje minėtas choras, va
dovaujant p. K. Saboniui 
scenoje stato operetę "Ado
mas ir Ieva". Tai vienas iš 
gražiausių veikalų, kurs bega
lo užintriguoja publiką. 

Reikia paminėti, kad šiame 
veikale dalyvauja pp. Sabo-
niai, mūsų scenos- žvaigždės. 
Taigi tikimės, kad "Adomas 
ir Ieva" sutrauks daug pub
likos. 

' 2valgaitis. 

KAS MŪSIŠKIAI BISCHOF 
.» 

F'O KREDITORIAI. 

Roselandas. — Vas. 24 d. 
balžnytinė svetainė prisirinko, 
pilna daugybė žmonių. Mat, 
tai buvo vargšai, Bischoffo 
kreditoriai. Jie kalbėjo ir 
svarstė ir patėmytina, kad dar 
turi vilties atgauti savo kad 
ir žuvusius pinigus. 

Ant galo p. Radis ilga kal
ba žmones ramino, kad jau 
žuvo, tai ir nėra vilties at
gauti pinigus. Jis dar apkal
tino laikraščius, girdi, jie da
bar daug rašo apie tokius 
Ponzi'us, bet kodėl jie nėra-, 
šę pirmiau, kol dar nebuvo 
žuvę žmonių pinij^ai! 

Turbūt p. Radis*' ^neskaito 
"Draugą" ir niekados nėjo į 
bažnyčią arba į viešas prakal
bas, kur mųs klebonas P. La
pelis kiekvieną sykį perspėjo 
žmones būti atsargiems ir žiū
rėti kur kiša savo sunkiai už
dirbtus centus. 

Visgi sus-mas nutarė -Bis-
ichoff'o turtą atimti iš recei-' 
verio rankų ir paVesti kontro
lei žmonių išrinktam komite
tui. 

Nežinia kaip pasitaikė tas 
susirinkimas laikyti "bažny
tinėj svetainėj. Rodos, kad 
tarp Bischoff'o kreditorių la
bai mažai yra parapijonų. Ge
rai tėmijau kokie žmonės tame 
susirinkime dalyvavo kur tik 
Įžiūri tai komunistas, tai bol
ševikas, tai laisvamanis ir so
cialistas nedievis. Tik kur ne 
kur katalikas parapijonas. O 
juk gandai leidžiami, kad susi
rinkimą laiko bažnytinėj sve
tainėj, tai, girdi, parapijonai 
susirinkę savo tiek sukišto pi
nigėlio apverkti. 

Dabar, matofe, kad tie viso-

PRANEŠIMAI. 
L, L. PASK. STtfTIES SUS. 
- i 

Bridgeportas. — 8 vai. šf 
vakarą, kovo 8 . šv. Jurgio pa
rap. svet. įvyks labai svarbus 
į . L. Paskolos vietinės stoties 
susirinkimas. Visi pardavėjai 
susirinkite ir atsineškite kny
gutes. 

Valdyba. 

VYČIŲ KP. SUS-MAS. 

Norih Side. — Liet. Vyčių 
5-tds kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks šį vakarą parapijos 
svetainėje. 

Visi nariai yra prašomi at
silankyti, nes yra visokių rei
kalų svarstymui. v 

Ona R. Paliuliutė. rast. 

Iv. PREKYBOS B-VĖS ME
TINIS SUSIRINKIMAS. 

f. 

ANCHOR - D O N A L D S O N 
s 

A N T G R E I Č I A U S I Ų M O D E R N I Š K I A U S I A L A I V Ų . 
= Y P A T I Š K A I V E D A M A L I E T U V I Š K A E K S K U R S I J A 
= VIA SOVTHAMFTON: = 

| AQUITANIA KOVO 21 Ę 
= Atvažiavus J Southampton pasažierial persėda J kitą Curvard Laivą = 
B ir tiesiog (tevažiuosite į Piliau J 9 dienas. \^ = 
— 3-čios kleaos pasažierial turi atskirus kambarėlius po 2*4-6 ypatas. Prl^ — 
S vattskl kambariai Šeimynom*. Ekskursija globoja Cunard oficialai kurie Jums — 
S vfSka sutvarkys, jusu bagažus, pasportus ir kitus daiktus dy'tal. Voklfiitas r 
= vistas nereikalingas. Kiekvienas gali važiuoti. 8peclalė« Kainos J Piliau $106.50. c 
= Kaunan $107.60 — 2ra Cabln $155, Tasai $6.00. = 
= K I T I I Š P L A U K I M A I : | 
= V I A H A M B U R G V I A S o u t h h a m p t o n L i v e r p o o l & = 

= _ , Glasgrow S 
E SAXONlA Batend. 18 ir GcguŽ.25 CAMERONIA Kovo 11 = 
= CARONIA Batend. to, Gegužės 13 ASSYRIA "/ Kovo 17 E? 
į Tifcletai: Cabin ^ 0 . 3-čla Klesa SCYTRTA (Iš Bostono,) Kovo 2S r 
= y $103.50 Taxai $5. Via AnpUJa J1 .ibau $110. Taiai $5 S 
atilMIIIIIIUIIIIIIIItlIllIlIlIlItflIlHHIIIIIIIIIIIIIIIIIlKUlIlIIIIIIIIIIftlHIIIIIIIIttlIIIUIIIIItiĘ 

ac =E= . ' ! • 

WUDO?UTE įįtsffles j J 
JumaGalvo. 0«ą*rTi*!ti? / 

Ar Jus IvarJūn* Pto:.*k*n©s r* 
N A U 
Ar 
N A U D O K I ! 
A r J%s«t Plaukf£^Sf«mka? 
NAUDOKITE JįufflCS . 

Ar Jų s Nori t o Apsą *j&olr Juot ? į 
NAUDOKITE įįtįfft** JĮ 

p a i s y m u i savo plaukų grazjni* ir tankiais 
NAUDOKITE fŲąffleS ~ 

Užla ikymui jfclvas o d o s rvmiuu ir 'jvjunai 
NAUDOKITE jgžgffift 

w 

• • 

Rufliea galima gauti visose apttokose po 65m. bonką, arba tiesiog 
i i ii4irbėju x*r paSta už ', 5c. bonką. ^ 

F. AD. R I C H T E R St CO. 
3 r d A v a A 3 S t h St. Brooldyn. N. Y. 

• "ĮĮ.t 

Lietuvių Prekybos Bendrovės 
§ėrininkai, gyvenantieji Chicagoj 
ir apylinkėj yra kviečiami į me
tinį susirinkimą, kurs įvyks ket
virtadieny, kovo 9 d. 8 vai. va
kare, Šv. Jurgio par. svetainėj, 
32-ro PI ir Auburn Ave. 

Šiame susirinkime išgirsite Liet. 
Prekybos B-vės metirięapyvartą 
ir raportą iš visų jos darbų A-
merikoj ir Lietuvoj. 

Su uugšta pagarba^ 
V. Stulpinas, 

« 
L. Prek. B-vės Chic. skyr. vedėjas. 

A. t A. 
JONAS KVIETKUS 

nUrė kovo 6 d. 11 vai. ryte 
44 molu amžiaus paliko įtu-
liudtne motorj, ftmmtt Joną, 
dukteris Agnieška, Onr*, ir Pe-
tronela 4 s«gerys Ona, Petro-
nela. Antanina, Barbora, 2 bro 
lins Petrą ir Juozapa Paėjo 
iš Kauno red Tauragės aps-
kr. Eržvilko parap. ^ 

Laidotuvės įvyks ketverge 
kovo 9 d. iš šv. Jurgio bažny
čios f šv. Kazimiero kapines. 

Kūnas randasi po num. 3231 
Union Ave. Telefonas Boule-
vard 7031. 

Giminės ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai 
dotuvėse. 

N u l i ū d u s t 
Moteris Petronėle. 

DRAUGIJŲ ATYDAli 
]~^IY»V\4-i-i^TpVe]iavv, Kukardu, visokiŲ ženkleliu, Guzikučiu, Ant-
j-slL u l U V C spaudŲ ir kitokry Draugystėms reikalingu dalyky. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalu, pažymėkite ir jusu dr-tes vardą. 
S T R U P A S CO., 9 0 - 9 2 F e r r y S t . N e w a r k , N . J . 
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DIRBTUVĖ f 
Vėliavų, Karūnų, Šarpy ženkle- | 

livi ir kitokiy draugystėm reika
lingų dalykų. 

A. J. POŽĖLA 
1908 W. Division Str. Chicago. 
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Nepaprastumas! 
Gražumas! 

Malonumas! 
LIETUVOS ALBUMAS! 

ALBUME yra 436 puslapiai. 
ALBUME telpa 285 paveikslai žymiausių tautos dar

buotojų. 
ALBUME surinkta 155 biografijos 
ALBUMAS visais žvilgsniais yra puikus leidinys. 
Užsisakykite sau, arba išrašykite kaipo Kalėdų dovaną 

savo draugams ar gimftiėms. Kaina $5.00. 

; Adresuokite: 
DRAUGAS PTJBLISHINO COMPANY 

2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois. 
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