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•V METAI-VOL VII 

Indijoje Gali Kilti Revoliucija S ™ ™ " ' 
Revoliucioniniai Sukilimai 

Pietų Aprikoje 
ANGLIJAI GRŪMOJA MILŽINIŠKAS MAŠINISTU 

S T R E I K A S 
^.as 

LONDONAS, kovo 13. — 
Gauta žinių iš Delhi, Rytų In
dijos, kad tenai anglų milita-
rinė valdžia areštavo Mahat 
iną Gandhi, žymiausia nekoo-
peratistų indėnų partijos va-1 

9:00 penktadienio vakare. Te
čiaus kova dar nepertrauk
ta. Apsišaudymai seka. 

Iš tarpo 32 nužudytų yra 
18 policijos narių. 

Už poros valandų paskiau 
dą. Ta partija ne vien anglus gatvės tečiaus aptuštėjo ir 
kiekviename žingsny boiko- šaudymai nutilo. Pašaliniams 
tuoja, bet dažnai aktiviai prie žmonėms policija uždraudė iš-
šinasi. * eiti ^atvėsna. 

Areštuotas vadas Gandhi ! Darbininkų salė, Benoni, 
kaltinamas už maištus prieš kaip pranešta, kliudyta pa-
teisotą Indijos valdžia. 

Kadangi vadas Gandlii tar
pe milionų indėnų yra didžiai 
populerls žmogus, reikia lauk
ti ten revoliucijos. 

Kiti vargai. 

Atsistatydinęs iš ministerių 
kabineto kolionijų sekretorius 
Montagu, sakoma, esąs šali
ninkas duoti Indijai laisvę. Ir 
tuo žvilgsniu jis prisidėsią< 
plačia kampanijų. 

Pranešta, kad kuomet Vali-
jos princas apleis Indiją, tuo-
jaus pasitrauks iš užimamos 
vištos Indijos valdytojas (vi-
ce-karalius) Reading. 

Indijos gyventojai senai ne
rimauja. Kad juos kiek-nors 
apraminti, ten buvo pasiųs
tas Valijos princas, Anglijo-
sosto įpėdinio Tečiaus tikslas 
neatsiektas. 

Parėjo žinių, kad Indijoje 
teismo nubaustas dviem me
tais kalėjimu žymus indėnas 
nacionalistas Laipat Rai. Jis 
apkaltintas Hz keliamus maiš
tus. 
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PRAMATOMI SUKILIMAI 
INDIJOJ. 

WASITNGTON, kovo 13. — 
Indėnas Sahlendra N, Ghose, 
amerikoniškos komisijos rem
ti Rytų Indijai gauti savy-
valdą direktorius, pareiškė, 
jog Anglija šiandie jau labai 
gerai žino, kad Rytų Indijos 
veikiai neteks Britanijos im
perijos. , 

Kad tas tiesa, tai geriausia 
liudija t a s faktas, Indijos vi-
ce-karalius savarankiai Indi
jos magometanams pradėjo 
skelbti.žadėjimus, kad Turki
jai bus grąžintį visi nuo jos pas 
tarasiais metais atimti plotai. 
Tuomi norėta nuraminti indė
nus ir Indijai užtikrinti ra
mybę. 

Bet tas žygis nepavyko. 
Dabar gi Gandhi areštavi

mas turės pasibaigti sukili-

mestos iš lėktuvo bomb 
Bet neturima žinių, ar nuo 
to žmonės nukentėjo, ar ne. 

Streikininkų drąsumas. 

Begalo drąsus streikininlių 
pasistatymas ir jų smarki ko
va su policija miestely Rand 
sukėlė baisų terorą penktadie-

*nf. Greitai' paskelbta karo pa
dėtis. < 

Brakpan kasyklos manadže-
rj Brodigen ir du specialiu 
konstabeliu darbininkai suga
vo, išvedė iš miestelio ir nu
žudė. 

Be to, nužudyta 7 specia
liai konstabeliaį kurie saugo 
jo pačią kasyklą. 

Newlandse* vakaruose nuo, 
Johannesburg streikininkai su 
gavo 72 policiantu. Ir pagrū
mojo juos visus sušaudyti, jei 
policija mėgintų sugautus pa-
liuosuoti. 

Fordsburge nužudyta kele
tas piliečių sargybos. Tenai 
prieš streikininkus pavartoja
ma artilerija. 

Konfiskuoti dokumentai. 

Paskelbus karo padėtį, po
licija tuojaus apnyko vyriau
sią darbininkų ofisą, kur kon 
fiskuota visi organizacijos do
kumentai. Po to gyventojai 
kaipir aprimo. -

Teisingumo ir apsaugos mi-
nisteriai paskelbė pareiškimą, 
kuriuomi užginamas Rand'o 
čiagimių gyventojų sukilimas. 
Taigi, gyventojai sukilimuose 
nedalyvauja. 

Savo keliu, militariniai bū
riai skubiai organizuojami. 
Taipat organizuojama visuo
menės apsaugos sąjunga. 

VY'AHINGTON, II—9 d. 
(Elta). — Lenkijos, pakvieti-
man dalyvauti konferencijoje 
del epidemijų, Lietuvos minis 
teris pirmininkas atsakė, kad 
Lietuva energingai kovoja^sū 
epidemijomis einančiomis iš 
Rusrjos ir Vilnijos ir kad ji 
sustabdė gyvulių marą. Lenki 
jos pakvietimas įduotas Rau
donajam Kryžiui. Lietuva svei 
kino Lenkijos koordinacijos 
principą, betgi pareiškė, kad 
ji negali dalyvauti konferen
cijoje, neg Lenkija nepildo 
Suvalkų sutarties. 

ODESSį SMAUGIA 
BADAS. 

GYVENTOJAMS TRŪKSTA 
'VANDENS. 

Miestas nugrimzdęs nešva-
rybėse. 

KLAIPĖDA TURI NAUJA 
TAUTOS TARYBA. 

mais. 

JOHANNESBURO, Piet. 
Aprikos Unija, kovo 10 (su
vėlinta). — Streikuojančių 
aukso kasyklų darbininkų ko
voje su policija 32 žmogų nu
žudyta ir 57 kiti sužeista i|fi 

GALI SUSTREIKUOTI MI-
LIONAS MAŠINISTŲ. I 

LONDONAS, kovo 13. — 
Anglijoje prąmatomas maši
nistų streikas, kuriame turės 
dalyvauti daugiau miliono vy
rų. Jei mašinistų reikalavimai 
nebus išpildyti, tuomet strei
kas neišvengtinas. , 

AVASHINGTON, I I I 7 d., 
(Elta). — IvTaippdos lietuviai 
išrinko naują (Tautos Tarybą, 
sudarė savo direktoriją, at
šaukė savo atstovus *iš Kraš
to, Direktorijos ir" priėmė pro
testo rezoliuciją prieš Arbeit-
sgemeinchafto veikimą. Tarp 
kitako rezoliucijoje sakoma: 
"Mes negalime ilgiau bepake-
sti mūsų teisių susiaurinimo 
ir atsisakome toliau dalyvau
ti krašto f&dVto*.^ 

ODESSA, kovo 13. — Čia 
žmonių gyvenimas ir gyvastis 
kabo nei ant siųlo. Jei iš 
niekur nebus sulaukta pagel-
ba, nuėstas turės pragaišti. I r 
tas neims daug laiko. 

Kituomet Odessa žydėjo. 
Šiandie miestas baigia vysti 
i r 'gre i ta i pradės džiūti. 

Gyventojams trųksta būti-
nų gyvenimui daiktų: maisto, 
kuro ir vandens. Visa Odes-
sos gubernija oficialiai pris
kirta prie bado apimtų plotų. 

Arčiau miesto trijose aps
krityse perniai visai nevyko 
javų užderėjimai. Iš to ir 

taigose tarnautojai tiesiog ba
dauja. Badauja studentai, 
profesoriai ir gydytojai. J ie 
užsilikusius paskutinius savo 
brangesnius daiktus pardavi
nėja ir šiaip taip dar maiti
nasi. Ki kuomet viską iš-
parduos, tuomet viskas pasi
baigs. Ateis mirtis. 

Odessa yra nei priešo ap
gultas miestas. Kas trečioji 

0 

ar ketvirtoji diena atvažiuoja 
arba išvažiuoja vienas koks 
traukinis. Pasitaiko ateinan
čio traukinio laukti ir 10 ir 
12 dienų. 

Del to, gyventojai ir negali 
tikėtis, kad jie turėtų čia mai
sto ir kuro, jei tai visa iš nie
kur neatvežama. 

Yra daugybė gatvių, aplink 
kurias namai praretėję. Dau
giausia mediniai namai išny
kę. Sugriauti ir suvartoti ku
rui. 

Vanduo — retenybė. 

Norima Nuginkluoti Europą 
LORDAS ESHER TURI PAGAMINĘS PIENUS 

-v 
PARYŽIUS, kovo 13. — 

Ateinančio birželio mėnesiu 
Tautų Sąjungos nusiginklavi
mo komisija turės suvažiavi
mą ir aptars apie Europos 
nuginklavimą. 

Europos nuginklavimui ple-

privalo turėti namie nuolati
nės armijos. 

Ir> ta ip: Belgija 2 (reiškia, 
dukart po 30,000, taigi 60,000 
kareivių); Čekoslovakija 3 
(arba 120,000); Danija 2; 
Praneija 6; Britanija 3 ; Grai-

... Miestui trūksta vandens. 
badas. Suprantama, daug k a i . k u r i o s e m i e s t o ' dalyse jau 

KONFERENCIJA TAUTI
NIU MAžUMįl KLAUSIME 

\\ ASHINGTGN, I i i 7 d., 
(El ta) . — Greitai įvyks daly
vaujant Tautų Sąjungos at
stovui Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos konferencija tautinių 
mažumų teisėms nustatyti tuo 
se kraštuose. Vieta konferen
cijai dar nepaskirta. 

žmonių maisto teko neprisoti 
namiems bolševikams. 

NAUJAS ATSTOVYBEI 
PATARĖJAS. V 

WASHINGTOįN, I I I 7 d., 
(Elta) . — Lietuvos atstovy
bės Maskvoje, patarėju vieto
je Avižonio laikinai paskirtas 
eiti pareigas Tremtinių Sky
riaus vedėjas, Bagdonas. 

TRIPOLY PAKILUSI 
REVOLIUCIJA. 

/ 

REZIGNUOJA GRAIKIJOS maistas. 

N 
ROMA, kovo 13. — Iš Tri

poli gauta žinių,. kad tenai 
•pakilusi revoliucija. Daugel 
vietose revoliucionieriai n suar
dė geležinkelį ir puola italų 
garnizonus. 

Azizia sukilėliai apsiautė 
dvi italų kompanijas. Karei
viai išgali atsiginti. Bet na-
turi spėkų, prasimušti per su
kilėlių rinkę. Italams lėktu
vais pristatomas reikalingas 

KABINETAS. 

ATftNAI, kovo 13. — Re
zignuoja graikų ministerių ka 
binetas negavęs parlamento 
pasitikėjimo. 

Italai evakuavo Chater ir 
Žavia, 

SAVIEJI REMKITE SAVAS 

Į S T A I G A S . 

Darbininkai išalkę. 

- Koks yra javų išteklius, tai 
tą visa laiko bolševikų vald
žia. Bolševikai javus paima 
ir vežamus ir Podolijos ir Yo-
linijos. Valdžia sakosi turin
ti savo rankose apie 50,000 
pūdų visokių'javų. Tie ja
vai skiriami darbininkams, 
dirbantiems bolševikų valdiš
kose dirbtuvėse. 

Tečiaus tų visų dirbtuvių 
darbininkai skundžiasi kad jie 
išalkę, nes bolševikai duoda 
j iems. labai mažai maisto, 
Kiekvienam darbininkui ski
riama po pusantro svaro kaž
kokios juodos duonos. 
. "Mes su tuščiais pilvais tu
rime kilnoti 12 pūdų sunkias 
gelėiis. Gi duona taip blo
ga, kad suvalgius tiesiog su-
sirgdinaA / 

Vienas kūdikis papenėtas 
*u ta duona mirė pagautas 
konvulsijų, pasakojo viena 
darbininkė. 

Tai bent socialistinio ro
jaus duona. 
Daug kenčia apšviestesnieji. 

Bolševikų palaikomose įs-

senal nemačiusios vandens'.-
Mieste yra keletas pumpų. 
Ten vanduo pumpuojamas ir 
žmonėms pardavinėjamas vie-
d rūkais. Vienam viedrukui 
mokama 40,000 rublių. 

Vandens del to mažai, kad 
vandens pumpavimo įstaigo
se trumpos valandos dirba
mos. Tai yra del stokos ku
ro. Žmonės džiaugiasi gavę 
kiek vandens atsigerti ir val-
tokių nors maistoč-bETAOIN 
gio išsivirti, turint kuro ir ko
kių nors maisto produktų. Bet 
apie prausimusi i r kūno šva
rumą negali but kalbos. 

"Šaltis, alkis ir troškulys/ ' 
tai trys daiktai, kurie neišny
ksta nuo gyventojų lupų. 

Bet bolševizmo vyresnieji 
vadai turi visko pilnai. J ie 
pergyvena rojų, kuomet de
šimtys milionų badauja ir 
miršta. \ 

nus turi sudaręs lordas Es-jkija 3. Italija 4; Jugoslavija 
her. Tie pienai komisijos su- 3 ; Olandija 3 ; Norvegija 2 ; 
važiavime bus diskusuojami. Portugalija ;1 Rumunija 3 ; 

Pienai paskelbti viešumon I Švedija 2; Ispanija 3 ; Lenki-
ir didžiai interesingi. Tik-klau;ja 4; Šveicarija 2. 
simas, £r Tautų Sąjunga tuos Y r a keistumų 
pienus priims ir patvirtins, ar 
su tuomi sutiks atskirios Eu
ropos valstybės. 

Washingtono pagrindais. 

Lordo Esher projektas pa
remtas buvusios Washingto-
ne konferencijos laivynų su
mažinimo pagrindais. 

Suprantama, tuomi suma
nymu didžiausias smūgis smo
giamas Prancijai, kuriai no
risi visuomet turėti skaitlin
gą armiją. 

Tečiaus taipat keista, kodėl 
lenkams statoma net keturi. 
Negi Lenkija turi but jau to-

Europos valstybių armijos j kia didelė valstybė, 
turi but sumažintos ligi mini- Bet keisčiausia tas. kad lor-
mumo, išskiriant atsargos i r ' das Esher visai pamiršta sa-
kolionijų armijas. jvo tan s'ąrašan intraukti nau-
mumo, iskirianta-? ?č ET,0 jas mažesnes respublikas. 

L. Esher ima 30,000 karei
vių vienatą. I r pagal tos pa
skirsto valstybėms, kuri kiek 

Kuomi gali but menkesnė 
kadir tokia Suomija už Len
kiją ? 

AR ATSAKYS GRAIKIJA 
UŽ SAVO DARBUS. 

Vedama smarki kova del 
žibalo. 

DALLAS, TEX., kovo 13. 
— Dalias diocezija paskelbė 
pustrečio tukst. xdol. dovanų 
už susekimą ir patraukimą 
teisman piktadarių, kurie 
brutaliai užpuolė Slatono pa
rapijos kunigą Keli ar, kovo 
4 d. vakare. 

OBELIAI TURI SAVO YPATYBES. 
v 

OBELIAI, (Rokiškio ap.). Vaikėzas jaunas, vos 17 m., 
Viename dalyke obeliečiai, gi be jų? Žmogžudybė^e "jie 
mano nuomone, galėtų but; pirmieji. Be to, dar nemažai 
garsus ir yra. Gal niekur tiek! atsitinka ir taip, kad apiplė-
nėra žmogžudysčių, kiek Obe-: šią, o paskui paleidžia. To
liuose. Čionai žmogus tur butjkių naujienų obeliečiai kasdie-
nedaugiau laikomas, kaip jau- na užgirsta. Pasitaiko, kad 
nas žąsiukas, numynei ir tiek!' šeimos nariai padaro skerstu-
Tik nesenai nušovė užpuoli
kai pačiame mieste kareivius, 
nespėjo obeliečiai to apkalbėt, 
kaip Vėl pasigirsta Antanašės 
miške naujos skerstuvės; žmo 
gus papiautas, arklys, pinigai 
paimta. Nelaimė ir žudyto
jui, nes jį patį sugavo, net 
mugės dienoj po miestelį pa
vedžiojo rodydami. Žmonės 
norago labai, kad duotų pa-

j matyt^ iš budo maskolis. Kas 
mušti. Deja nedavė! 

ROMA, kovo 13. — Mažo
joj Azijoj turkai kovoja tik 
už savo nepriklausomybe. 
Ofaikai kovoja už savo vals
tybės praplatinimą.. Kuomet 
graikai perniai veržėsi mažo
sios Azijos gilumon, jie degi
no turkų sodybasr Dešimtys 
tūkstančių nelaimingųjų tur
kų gyventojų, kurie neturėjo 
nieko bendra su karu, neteko 
pastogės ir pas,kui turėjo žū
ti badu. Nes laukai buvo su
trempti, javai išnaikinti. 

Apie tą baisią padėtį rapo
rtavo Santarvės komisija, ku
r i buvo pasiųsta Mažojon A-
zijon ištirti graikų atliktus 
ten piktus darbus su vietos 
gyventojais. 

Toje "komisijoje Suv. Vals
tijas atstovavo admirolas Bri-
stol. I r šis pripažino graikai 
atliktus piktus darbus. 

Tečiaflis Graikija už tai ne
baudžiama. 

i 
Angių darbavimasis. 

Kaukaze ir Mesopotamijoj 
anglai sukoncentravo visą sa
vo energiją" paimti vieniems 
visas koncesijas. 

Po karo su Vokietija Suv. 
Valstijos protestavo prieš su
tartį, kokią anglai indavė Per
sijai pasirašyti. Sulig tos su-

sųmušė (gal but užmušę, jei į tarties, viso žibalo koncesijos 
ne kaimynai), kad tas krau- Persijoje turi išimtinai prigu-
juos plusta. Po laikui gailis, lėti Anglijai, 
bet vėlu. Tas pat buvo ir su Mesopo-

Man rodos, kad šiuo dalyku tamijos žibalo versmėmis. 
reikėtųN valdžiai susirupinf, ar I r iki šiolei Suv. Valstijos 
baust smarkiau, ar ką. O gal su savo pritestais nieko nelai-
iš Rusų nepriimti maskolių, mėjo. Kuomet Standard Oil 
juk jie išbadėję vilkai. Co. perniai į Mesopotamiją 

ves. Tai rodo vienas atsiti
kimas Buliiuškių kaime. Ten 
tėvas su sūnum norėclami už
mušt kitą sūnų, taip labai jį 

pasiuntė savo geologistus ži
balo versmių reikalais, anglai 
tą geologistų ekspediciją Bag
dade sulaikė ir neleido, toliau 
keliauti. Tam tikslui surado 
priežasčių. , 

Vartoja amerikoniškus 
pinigus. 

Gruzijoje nuo socialistų 
menševikų valdžios Anglija 
gavo visokių koneesijų. Te
čiaus menševikus bolševikai 
nugalėjo, apėmė valdžią ir 
Anglijai koncesijos susiaurin
tos. 

Visgi Anglija Gruzijoje tu
ri naudą, gi Amerika ten ne-
prileidžiama. 

Pasirodo, kaji Anglija prieš 
Ameriką veikimui išleidžia di
deles sumas pinigų. I r neste
bėtina, jei Suv. Valstijų poli-' 
tikai pažymi, kad anglai tai 
prieš Suv. Valstijas kovai var 
toja amerikoniškus pinigus. 
Už .skolas Amerikai" Anglija 
neišgali mokėti nei prigulin
čių nuošimčių. Bet ekonomi
nei kovai, atkreiptai prieš A-
meriką, turi pinigų. 

ŠVĖKŠNA, (Taurag. ap.). 
Švėkšnos valsčiaus taryba ir
gi įsisiuvo sbcialistišką lopą į 
nugarą. Užsisakė vieną egz. 
"Sie tyno ' ' šiems metams. Tu
rbūt taryba pritruko popie-
rio.* 

PINIGŲ KURSAS. 
Svetimų Šalių pinigų vertė, 

mainant nemažiau 25,000 dol. 
kovo 11 d. buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.36 
Prancijos 100 rankų 8.97 
Italijos 100 lirų 5.09 
Lietuvos 100 auksinų .40 
Vokietijos 100 markių .40 
Lenkų 100 markių .02 
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AMERIKA IR 6EN0A 
KONFERENCIJA, 

sumažintos, valstybės turės 
mažiau išlaidų ir galės suba
lansuoti savo biudžetus, išlai
das su pajamomis. Galop San
tarvės valstybės privalo Vokie 
'tįjai nustatyti žmonišką karo 
kontribucija, bet ne tokią, ku
ria šiandie tiesiog smaugia 
Vokietiją. 

Amerika neatsisako gelbėti 
Europai jos ekonominiuose 
varguose. Bet jei nori sulaukti 
Amerikos pagelbos, tegul pir
miau Europa susipranta ir 
įvykdina pas save tas visas 
reformas. Kuomet Europos 
(valstybės sumažins armijas ir 
įrodys turinti gerus norus gy
venti taikoje, Amerika visuo
met išties pagelbos ranką. Ki
taip ne. 

Toks Suv. Valstijų vyriau
sybės nusistatymas ypač 
Prancijai yra skaudus smūgis. 

Suv. Valstijų vyriausybė 
formaliai atsisakė dalyvauti 
rengiamoje mieste Genoa eko
nominėje konferencijoje. Toje 
konferencijoje bus ieškomos j Nes kitos visos valstybės pa
tinkamos priemonės, kuriomis 
butų galima pagydyti ekono
minę Europos ligą. 

Amerikos vyriausybė pa
duoda nedalyvavimo priežas
tį. Sako, ta konferencija, kiek 
žinoma, bus daugiau politinė, 
kaip ekonominė. 

lengva mažina savo armijas. 
Pranei ja gi taip nedaro. 

Sovietų Rusijai Amerikos 
nedalyvavimas konferencijoje 
taipat nemalonus apsireiški
mas. J i tikėjosi Genoa konf. 
išsiderėti kelių miliardų dole
rių paskolos. Bet šiandien, 

Tuotarpu Amerika jau senai 'Amerikai nedalyvaujant, ne-
nusistačiusi nesimaišyti Eu
ropos politikom 

Tai galutinas tuo žvilgsniu 
Amerikos pareiškimas. 

Amerika pasiųstoj Italijos 
vyriausybei notoje be atsisa
kymo dalyvauti konferencijo
je dar nurodo, kad panašios 
konferencijos Europai neduos 
geistini} pasekmių. Todėl, kad 
Europa savęs pagydymui turi 
vaistų, tik atsisako jų varto
ti. Apie tuos vaistus Ameri
ka jau nekartą kalbėjo. Bet 
Europa nuduoda to visa negir
dint}. 

Tie vaistai, tai visoms vals
tybėms kuoveikiau sumažinti 
savo armijas, kurių užlaiky
mas brangiai atsieina. Tos ar-* 
taijos šiandie palaiko Europo
je skurde. Kuomet armijos bus 

gi gausi iš Europos ubagų pa
skolos. 

Galima manyti, kad be pa
žymėtų Amerikos atsisakymo 
mątyvų, gludo ir kiti. Ameri
kai ten dalyvaujant, butų 
reikėję savo auksu gelbėti ki
tus, gi dabar kuriai nors Eu
ropos Valstybei prireikus pa
ramos ir be konferencijos bu* 
galima visuomet geresnes są
lygas skolintojams pastatyti. 

nuomenę šaukia darban: tik 
vyrai, pajucUnkim žemę! 

Jų organe " Vytis N. 3, Cen-
tralietis rašo: 

"Negalėdami tiesioginiai 
prisidėti prie Valstybės kū
rybos darbo, atiduokime tą, 
kas priklauso jai iš mate-
rialės mūsų pusės, o visas 
savo jėgas įtempkime savai 
organizacijai auginti. Idėji
niai mūsų priešai nesnau
džia: jie lenda kur tik gali 
ir vilioja jaunimą į savas 
pirmeiviškas draugijas. Dėl
to reikia sukrusti ir mums. 
Kas tą visą turi veikti! In-
teligentinių jėgų maža ta
rime; maža turime ir šiaip 
įtakingų žmonių kurie pasi
švęstų ir padėtų mums eiti 
į palaidą jaunimą ir traukti 
jį po Vyčių vėliava darbuo
tis Tautai ir Bažnyčiai, vie
ni kitiems padedant. Bet 
mes turime armiją pasišven
tusių,savo obalsiui veikėjų. 
Pasiskleisjrime tad po savo 
kolonijas, kvieskime jaunuo-
lius-les dėtis prie vieninte* 

- IŠ MŪSŲ TARYBOS. 
A. L. R. K. FEDERACIJOS 
TARYBOS PUSMETIKIO SU 

SIRINKIMO, ĮVYKUSIO 
BROOKLYNE, VASARIO 

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

(Tęsinys.) 
"Lietuvių Politinis Iždas " . 

A. L. R. K. Federacijos Ta
ryba aptarus lietuvių libera
lų žygius Amerikoje ir jų įsi'-
kinkyma vien į partijos veži
mą,, išnešė sekančią rezoliuci
j a 

"Sandariečiai. atmetę į šalį 
Liet. Paskolos Bonų pardavi
nėjimą, aukų rinkimą, ir kito
kius Lietuvai darbus, įsikūrę 
taip • vadinamąjį "Lietuvių 
Politinį Iždą", žada rinkti au
kas grynai partiniams ir Ii 
beralų srioviniams tikslams. 
Atsižvelgiant į tai, Federaci
jos Taryba tokį Sandariečių 
elgesį šiuo momentu, kuomet 

Lietuvos Atstovas Amerikoje gu saujalės pirmininkas ir 
ir Laisvės Paskola. 

A. L. R. K. Federacijos Ta
ryba, matydama Lietuvos iš
ganymą, suteikiant jai kaip 
moralę taip materįjalę paramą 
priėmė sekamą rezoliuciją: 

"A. L. R. K. A. Federaci
jos Tarybos pusmetinis susi
važiavimas, vasario 22 d., 1922 
m., reiškia nuoširdžius svei
kinamus didžiai gerb. Lietu
vos Valstybės atstovui Ame
rikoje, p. V. čarneckiui, ir pa
žada pilniausią paramą jo sun 
kiuose darbuose Lietuvos Res
publikos reikalais. Tuo pačiu 
kviečia Amerikos lietuvių vi
suomenę visomis savo išgalė
mis remti Lietuvos Respubli
ką, perkant l i e t . Laisvės Pas
kolos Bonus ir aukojant Liet. 
laisvės apgynimo reikalams". 

(Bus daugiau) 

Lietuvoje karo stovis, Vilnius 
V. 7 \ " , " ' *įį , • -1 neatvaduotas, Klaipėda prie les Amerikos lietuvių jau-1 ' r r . 
nimo organizacijos, aiškin-
kime jiems jos tikslus, už
davinius. Jeigu pirmą kartą 
pakviesti jaunuoliai arba 
jaunuolės atsisako, ant ryto
jaus kvieskime juos antrą, 
trečią kartą". 
Rimtas ir tvirtas pas i ls i 

mas. Teesie jis veikalu! Ligi 
ateinančio Seimo išauginti 
savo organizaciją ligi 1/) tūk
stančių jaunimo. Tai hutų 

Lietuvos neprijungta, skaito 
pragaištingu ir Tėvynei kenk
smingu. Lietuvių visuomenė 
turi žinoti, kad jos aukos nei
tų pragaištingai bedievijai 
skleisti Lietuvoje, bet Vilniaus 
atvadavimui, nukentėjusių 
nuo lenkų teroro sušelpimui. 
švietimui ir mokslo skleidimui 
Lietuvoje". 

Pasveikinimas šv. Tėvui. 

Taryba pasiuntė Šventajam 

SKAITYTOJU BALSAI. 
(Redakcija neima atsakomybės) 

SUTRAUKIME ŠĮMET PO 
VYČIŲ VĖLIAVA DE
ŠIMTS TŪKSTANČIŲ zacijai išsvajoti "pei l ia i" , at 

ryškiausias priparodymas vi- Tėvui sekamą pasveikinimo 
šiems Vyčių abejučiams, kad telegramą: 
v . • 

šiai jauninto organizacijai 
lemta gyvuoti ir t a rp t i Prie 
tikrų pastangų galima tiek 
padaryti. Tuomet visi organi-

. . 

JAUNIMO! 

Vyčių organizacija stipriai 
imasi darbo. Įsigijo spaustu
vę, organizuoja naujas kuo
pas, savo jaunu upu visą jau-

L. R. K. Federacijos Ta
ryba Amerikoje, pusmetiniame 
susirinkime, vasario 22 d., 
Brooklyne, siunčia nuošir
džiausius sveikinimus ir jaus
mus sūniško atsidavimo Šven
tajam Sostui,1 melsdami Dievo 
Jo Šventenybei sveikatos ir 

spaustuvės skolos kaip dulkė ilgo gyvenimo, taipgi melsda-
pranyks. Dieve padėk! mi Apaštališkojo pataimini-

šips atsirėmę į vidaus ar iš
oriniu pesimistų ligiustą vaiz
duotę ir naujai padarytos 

• • • • • 
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(Tęsinys) 
6. Kitos zaunos. 

"Naujienų' ' dezertyras ap
juodinęs Lietuvą 4 metų Ne
priklausomybės sukaktuvėse, 
prisikabino prie Tautos Fon
do, prie šv. Tėvo ir bendrai 
prie kunigų. 

Tautos Fondo apyskaitų ne
matęs. O aš mačiau. Atspaus
dintos buvo visuose katalikų 
laikraščiuose. "Naujienos" bu 
tų galėjusios ir gi atspauzdin-
ti. Bet kur tau! Tuomet butų 
nepatogu meluoti... 

butų; priešas. ' * 
Bet ne. Prieš šv. Tėvo ga

lybę lenkiasi ir šiandieną so
stai ir valstybės. Nes nei vie
na valstybė neturi tiek narių, 
kiek Bažnyčia Svarbu, kad 
Bažnyčios vadas butų Lietu
vai palankus. J is ir yra prie-
telis visų šalių, jis visokio ge
ro darbo rėmėjas. J is priešas 
yra bedievybės ir tokių me
lų, kaip tavo. J is priešas bu
vo ir bus bedievių Lietuvoje, 
Jis, krikščionijos Tėvas ir 
šimtų milijonų vada s — ne
bus Lietuvos tarnas. Nes Jis 
nebuvo niekuomet tarnas nė 
vienos valstybės. Tau tas ne
patinka, Ex-Kareivi? Tu ne
apkenti Kristaus atstovo ant 
žemės? Nieko, broliuk, aš tau 
čia nepagelbėsiu. 

Lygiai niekus tauziji saky
damas kad kunigai žmones 
gyvuliais laiko. Tai jau šūvis 
visiškai pro šalį. Kaip tik 
priešingai. Mums ne kas kitas 
kaip tik kunigai sako, kad 
mes ne gyvuliai, bet Dievo pa
našumą turį, dangaus įpėdi
niai esame. Jųs mūsų tėvus į 
beždžiones versdamį tvirtinat, 
kad žmogus tėra gyvulys. Ži
noma, tik tie tokiems ex-ka-
reivio plepalams tiki, kurie 
patys save beždžionės ainiais 
vadina. I r jeigu aš norėčiau 
tikėti bedievukams kad žmo
gus iš gyvulio paeina, viena 
tik įrodymą turėčiau. Tave, 
ex-kareivi iš "Naujienų" aba-

karo. Del ake. bendrovių įsta
tymo, Pabaltės valstybių eko
nominė konfer., Vokiečių fi
nansų krizis, Žemės ūkio nuo
savybės pasikeitimas 1919 — 
1921 m., Šių met^ derliaus 
skaitlinės, Klaipėdos krašto 
prekyba. Vilniaus srities pra
monė ir prekyba, 1921 m. Biu
džeto projektas, 1919 m. gruo
džio m. 31 d. Valst. Iždo ba
lansą^ Eksporto ir importo 
1920 m. ir pirmuoju pusm. š. 
m skaitlinės, Kainos ir k. 

Vedamajam straipsny "Mū
sų už<laviniai , , laikraštis šit 
kaip apibudina savo uždavi
nius bei siekimus: Lietuvos 
tautinio i r Valstybinio gyve
nimo atgijimas i r gerovė rei
kalauja visų pirma, kad butų 
atgaivintas ir sustiprintas vi
sas šalies ūkis i r reikalinga 
jam finansų organizavimas, ko 
galima susilaukt tik tuomet, 
kai visa lietuvių tauta, visi jos 
valstybiniai, visuomeniniai ir 
profesiniai organai, eidami1 

tvarkingai savarankiško ir 
planingo veikimo keliu, dės 
tam visas savo patvarias ir 
apgalvotas pastangas. Žadinti 
tam tikslui gyventojų sąmo
ningumą ir savarankišką vei
kimą; padėti visuotinam susi-
organizavimui, apsukrumui ir 
energijai,, teikti reikalingu 
mokslo ir šiaip žinių ir davi
nių ; derinti ir jungti visas Lie 
tuvos ūkio šakas; jungti eko
nomijos ir finansų srityse visų 
gyventojų, visų Valstybinių, 

Yra pasaulyje, bedievukų . b e * monkės uodegą rodo. 
jzo, nes tavo zaunos ne protą, visuomeninių ir profesinių 

gal nepastebėta, viena draugi
ja. Turi jinai 300 milijonų na
rių. Vadinasi Katalikų Bažny
čia. Vyriausis Jos Vadas da
bar yra Pins XI. Būdamas 
Lietuvoje, kaipo Popiežiaus 
pasiuntinys, parodė daug Lie
tuvai palankumo. Ex-Kareivis 
pavadino jį Lietuvos priešu. 
Kas tau sakė? 

Sakai, kad katalikų tik sau-
jale. Tai ko taip rūpinies, jei-

(Bus daugiaus). 

NAUJI RAŠTAI. 
Naujas laikraštis "Lietuvos 

Ūkis" . 

Išspausdintas (Kaunas, Val
stybės spaustuvė) mėnesinio 
ūkio ir finansų laikraščio 1 

tNr . "Lietuvos Ūkis" . Turi
ny tarp kita ko randame: Lie 
tuvos žemės ūkio -padėtis pol—Totorių g. 17 Nr. (k. 36). 

įstaigų ir organizacijų kūry
bos pastangas... štai kamy lei
džiamas mūsų laikraštis". 

Šis 1 Nr. išėjęs 22 pusi. di
dumo (formato isi ąuarto), 
nuo Naujų metų žada eiti dvi
gubai didesnis. Kaina num. 
10 auks., kitais metais bu
sianti 15 auk. Galima gauti 
pirkt visuose » knygynuose. 
Administracijos adresas—Kau 
nas, Totorių g. 14 Nr., Red. 

ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS 
RĖMĖJU DRAUGUOS 

VAKARIENĖ. 
• ~ y 

5 kovo sukako tos Dr-jos trys gyvavi
mo metai. Seserų Kazimieriečių vienuo
lyne surengta tapo vakarienė. 

Graži svetainė. Svečių su viršum) du šim 
tu. Šviesu, jauku, šilta. Gardus, 'bet ne-
prašmatnųs valgiai. Gyvos prakalbos. Ga
lop begalo gražus vakarėlis — koncertas 
su vaidinimu. 

Kalbos prie vakarienės. 

Prakalboms vadovavo *' Draugo' ' redak
torius kun. Dr. I. Česaitis. Pirmas kalbė
jo gerb. kun. Čužauskas. Prisiminė mūsų 
senovės aukurų negęstančią ugnį ir vaide-
lytes, kurios tą ugnį, tautos gyvybės žen
klą, palaikydavo. Nurodė, kad dabarties 
seserys Kazimierietės tą patį darbą atlie
ka. Išeivijoje, tarp svetimų bangų Seserys 
yra tos naujos gadynės vaidelytės, kuriu 
darbu negęsta jaunojoje kartoj tikėjimo 
ir tautybės ugnis. ^ 

P. Nausiedienė — Akad. Rėmėjų pirmi
ninkė, gyvai nupiešė Dr-jos trijų metų 
nuveiktus darbus ir artimiausius uždavi
nius. Koplyčios vienuolynui statymas, ne
turtingoms kandidatėms kraičio pagami
nimas, mokslus einančioms mokinėms pa
šalpos, Lietuvos Kazimieriečių sušelpi-
mas, skolų atmokė j imas — tai užd; viniai, 
kuriuos reikėtų atlikti. 

P . Veryga karštoje prakalboje gaili* 
josi, kad tiktai du šimtu į vakarienę te

a tvyko . Ragino steigti Dr-jos skyrių kuo-

daugiausia, kad visoje Amerikoje jie iš
sipilėte galėtų išpildyti tuos didelius dar
bus, kuriuos nurodė p. Nausiedienė. 

P-lė M. Šlapikauskaitė iš Grand Rapids 
nuoširdžiai linkėjo geriausios kloties Ak.1' 
Rėmėjų draugijai. 

Mažutis Nausėda pasilipęs ant kėdės, pa 
sakė gražias, pritaikintas iškilmei eiles. 
"Gal but aš klystu, nežinau"... kvietė ge
raširdžius sudėti šį vakarą aukų koply
čios statymui. >w 

Pagaliaus trimis atvejais kalbėjo kun. 
Bumšas. Kaip visuomet jo trenksrainga 
ir širdies jausmų kupina kalba padarė į 
susirinkusius didelio įspūdžio. 

Stebėjosi* ir didžiavosi jisai Amerikos 
lietuvių sugebėjmu organizuotis ir darbą 
dirbti. Nurodė, kad statomoji koplyčia tai 
šaltinis gyvybės poilsio ir džiaugsmo sese
rims. Paskiii pareiškė vilties dar dides
nių darbų, nes prie padarytųjų ne visi te-
prisidėjo. Dar turime rezervų, kurie ne
atsilankė į šią puotą. Pagalios sakė, kaip 
begalo svarbu Katalikams laimėti kovą 
prieš melą, tamsą ir nedorybę. Nurodė, 
kad tas laimėjimas Amerikoje ir Lietuvo
je jau arti. I r baigė iš gilumos širdies 
plaukiančiu šauksmu: " L a i gyvuoja Lie
tuviai* Katal ikai!" 

Aukų čia pat sumesta su viršum $200. 
Pasibaigus vakarienei prasidėjo vaka

rėlis, bet apie jį žadėjo parašyti Viešnia. 
Taigi man gana. 

Svečias. 

P R O G R A M A . 
Muzikalė ir deklamacinė dalis. 

Po skanios vakarienės, kurią surengė 
šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų Dr-ja; 

minėdama savo gyvavimo trijų metų su
kaktuves, Vienuolyno svečiai ir vješnios 
perėjo į Akademijos gimnastikos kambarį, 
kad pasigerėtų Seserų surengta programa. 
Kaip Vienuolyne taip ir čia visur matosi 
estetiškas skonis — grožės meilė. Kamba
rys papuoštas .augančiomis gėlėmis, spal
vuotomis šviesomis. Malonu, jauku pas 
mūsų Sesutes atsilankyti. 

Prasidėjo programa. Pirmutinis nume
ris buvo dueta s ant piano p-lių O. Doršiu-
tės ir A. Ambotaitės. Jiedvi skambino 
Englemann'o "Lit t le Boy B lue" ir skam
bino gerai. Sekė deklemacija. Deklamavo 
p-lė L. Klimiutė " J i s taupyti negalėjo". 
P-lė Klimiutė vaizdžiai atpasakojo 'žmo-' 
gaus gyvenimą, kurs " taupyt i negalėjo" 
nes keliaudamas šią žemišką kelione ne
galėjo praeiti nenušluostęs -ašarų pavar
gėliams ir našlaičiams... 

Po jos scenoje pasirodė Akademijos a-
lumnė — p-lė J . Urbiutė. J i smuikavo 
"Cavaleria Rusticana" Mascagni'o ir 
"Czasdasz" Kiler Belą'o. J i netik talen
tuota, bet turi savyje kažką čigoniško -— 
jos verva .— ekspresija gal dar labiau im
ponuoja negu teknika. J i bus šauni smui
kininkė, del jos talento nėr abejonės. Tik 
ji turi įsigyti gerą smuiką, kuris galėtų 
išduoti tokius garsus, kokius panelės Jad
vygos pirštukai turi jėgą iššaukti. 

P-lė B. Balsevičiūtė aiškiai ir jausmin
gai padeklamavo " E i prašalieti". Po jos 
skambino pianu mažosios Vienuolyno auk
lėtinės, būtent E. Griniūtė ir F . Nausė
daitė. Jos sutartinai skambino duetą Bo-
hm'o "Silver Stars Mazurka". 

O. Auškalnaitė pasirodė ant estrados — 
apsukta Lietuvos vėliava su tožių vaini
ku ant galvos, palaidais geltonais plau
kais. J i dramatiškai padeklamavo^ "Vil

nius ". Tai mergaitė turinti nemažą dra
matiško talento. Jos deklamavimas padarė 
didelį įspūdį į publiką. Kalba jos aiški, 
gestai gracijoziški — nenubodu buffų p-lę 
Onutę tankiau mūsų scenoje matyti. Ne-
klysiu sakydama, kad iš jos bus kokią die
ną dklelė artistė. Muzikalę programos 
dalį baigė p-lė A. Romaniutė. "Valse 
Caprice' ' Nevland 'o iš po jos pirštų skam
bėjo sidabro garsais. Dar jąja nesykį gro-
žėsimės. 

Su šiuo ženklu pergalėsi — vaizdas. 

Už valandėlės pasikėlė scenos uždanga 
— scenoje didelis sunkus Kryžius, jį ap
kabinus klupo Lietuva,- tolumoje dega 
dangus, girdėtis duslus kanuolių dundė
jimas ir tyki, liūdna smuiko rauda... Žmo
nės savyje ir kvapą sustabdė. Šioji scena 
sueiektrizavo visus... "Lie tuva ' ' pradėjo 
maldauti Dievo apgynimo nuo priešų. Vie
nas po kitam įeiną: vokietys, bolševikas, 
lenkas, Lietuvos išgama ir kiekvienas plė
šia Lietuvą sau ir liepia jai atsižadėt net 
ir svajonių apie laisvę, bet galop Lietuvos 
tikrieji sunųs, jos kareiviai išblaško prie
šus ir angelai scenoje pasirodę įteikia jai 
kryžių tardami, " S u šiuo ženklu perga
lėsi". Vaizdelis parašytas berods J. V. 
Kovo, jam gal nieko negalima daugiau 
primesti kaip tik tai, kad "Lie tuvos" 
monologas, aimanavimas perdaug ilgas 
ir nuobodus. Daugiau viskas butų vietoje. 
Bet Seserų pastatymas to veikalėlio pri
davė jam ypatingos grožės ir reikšmės. 
Scenos elektriški efektai, smuiko tyli rau
da — duslus kanuolių balsas ir puikus pa
rinktų auklėtinių atlikimas savo rolių — 
tai visa darė didžiausio įspūdžio į žmo
nes. "Lie tuvą" vaidino O. Auškalnaitė ir 
vaidino ją su supratimu ir jausmu. P. 

n Malinauskaitė buvo žiaurus "vokietys 
O. Karpiutė — raudonas "bolševikas", 
V. Svietlauskaitė "spor te l i s" lenkas, ar
ba kaip veikale "L ie tuva" jį užvadino 
"godusis pasaulio ubagas , \ P-lė V. 
Svietlauskaitė gerai tą rolę vaidino. Z. 
Jurgaičiutė buvo "Lietuvos i šgama" ir 
"fantaziškai" traukė cigare tą.. Lietuvos 
kareiviai: V. Gloniutė ir M. Bunevičhitė. 

Pabaigoj visi atsistoję sudainavome 
Lietuvos himną (vadovaujant Vienuolyno 
chorui). I r taip užsibaigė gražusis pro
gramas ir vakaras. Žmonės skirstėsi pilnai 
patenkinti. Girdėjau žmones kalbant: 
" o t tai mūsų Seserys. J a u ką jos suren
gia tai malonu ir pamatyt i" . 

Atsisveikinę su maloniomis Seserimis, 
pilni gražių įspūdžių, žmonės skirstėsi i 
namus. Programa, kaip teko sužinoti, su
rengė į savaitę laiko gerb. Sesuo BĮ Sko-
lastika. Tik ji ir galėjo taip viską pas
tatyt. Jos artistiškas skonis, begalinis at
jautimas grožės ir poezijos ir didelis nu
simanymas scenos dalykų stato ją pirmon 
vieton kaipo mūsų scenos režisorę. Chica-
gos visuomenė šįmet liūdi, kad negavo pro 
gos pasidžiaugti j6s pastatytais veikalais. 
Bet Sesuo M. Skolastika šįmet " i l s i s i " 
(nors nuolatos apkrauta darbais ir užim
ta mokinimu muzikos ir dramatiškos dai
lės). Jos Sveikata neperstipriausia, bet 
gal Dievas duos kitais metais jai tiek su
stiprėti, kad ji vėl mums pastatys kokį 
nors arkiveikalą taip kaip tik j i pastatyti 
moka. Gal sutiks žmoni-ų prašoma atkarto
ti mums dar kada "Vakarienbutį".. . 

. Valio mūsų Seserys Kazimierietės ir va
lio jų auklėjamos, gabios šv. Kazimiero 
akadėmikės! 

Viešnia. 
iiLuž 
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Pirmadienis, Kovo 13, 1922 i DRAUGAS 
—— 

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja s o meta i 
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DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS Ir C H I R U R G A S 

4442 South Western Avenue 
Telefonas Lafayette 4146 

Valandos; 9-11 rytais, 1-2 p o S 
ietų ir 7-8 vakarais , Nedė ld i e -E 
iais t iktai po pietų 2 Iki 5 v a i . S 
IIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIII1llllll!lllll€ 

Office TeL Blvd. 78111 jc 
Praneš im*? 

D . M. T. STRIKOL'IS 
4* Lietuvis 

GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S 
l Perkėlė savo ofisą į 

Ą 4601 SOUTH A S H L A N D A V E . 
JJVAL.: 10:30 iki 12; 3:30 iki 5 Irę; 
Z 6:30 iki 8:30 Ned. 10:30 iki 12 
i; N a m . : 2914 W. 43 St. 
3 Tel. Lafayet te 263 M 

f Ofisas 3149 So. Morgan S t , 
- .Kertė 32-nd St., Chlcago, D l . J 

SPECIJALISTAS 
^Moteriškų, Vyriškų Ir chronišku 

l i g * 
t Ofiso Valandos: N u o 10 ryto 
„Iki 3 po pietų, nuo 5 iki 7 vak. 
# N e d č l i o m i s nuo 10 iki 2 po pietų. 
I Telefonas Yards 687 

^ ^ ^ ^ ^ ^ TeL Blvd . 7042 

Dr. C. Z. VezeUs 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 SO. A S H L A N D A VENŲ E 
A R T I 47-tos Gatvės. 

Valandos: nuo 9 ryto iki i vak. 
iJSeredomis nuo 4 iki 9 vakare 

Telef. Pu l lman 36 3 4 £ 

DR. P. ŠIMAITIS I 

i yda u Re Vaistu Ir B e Operacijos!; 
10901 South Michlgan Ave. 

ROSELAND-CHICAGO, ILL. g 

— ^ 

II 0 8 . S. MIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas ir vyven lmo vieta: 

. 3252 South Halsted Street 
JAnt viršaus Univer. State Bank 
'•Valandos: nuo 10—12 ryte: nuo 
12—4 po pietų; nuo 7—9 vak. 

Nedėl iomis nuo 10—?• 
Telefonas Yards 2544 

\ DU. CHARLES SEGAL 
i • 
I 

{ P e r k ė l ė savo ofisą po n u m e r i u ? 
4TM SO. A S H L A N D AVENL'E f 

SPECIJALISTAS J 
DŽIOVŲ, Moterų ir V j r ų Ligų 

• V a i . : ryte nuo 10—12; nuo 2—6|į 
• p o pietų; nuo 7—8:39 vakare. f 
SNedėMomis: 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 2880 g 

DR. M. STAPUL10NIS 
J N A P M P A T H 
I GYDAU B E GYDUOLIŲ I R B E 

OPERACIJŲ 
Ofiaų Valandos: 

3347 Emera ld Avenue 
[I iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakaro 

Telefonas Boulevard 9397 
731 W. 18-th Gatvė 

N u o t Iki 8 vaicare. 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Are . 
Tel. Yards 994 

OFISO VAL.: 
Ė iki 10 v. ryto, 1 Iki 1 Ir 7 iki 
9 v. 
[TeL Naktimi < Ir nedėlioj po piety 

Oakland 1294 

i » " m • - » * • m ». 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
t - * . 

KAIP LH8T. NEPRIKLAU
SOMYBES SUKAKT. 

PAMINĖJO. 

• — t 

Telefonas Von Burcn 294 
Res . 1139 Independence Blvd. 

DR. A. A. ROTH, 
R u s a s Gydytojas ir Chirurgas 
Specijalistas Moterišku, Vyriškų, 

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

pietų, 7—8 vak. Nedėl iomis 10—12 d. 

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

^ 

7\ 

DR. R. G. CDPLER 
CHIRURGAS 

l i amp. Oaklcy Ave. ir 24 G a t v ė j 
Ofiso Valandos: N u o 2 iki 5 po" 

pietų kasdien, Panedėl l j Ir Ketver
g e vakarais. 

Ofiso Tel .: Canal 1713—241 
Res . Tel . : Midvvay 5512 

•I 
I 
f 
i 
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Y. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas D l d m l o t y j : 

29 South Lft Salle S t r a t 
Kambnris 334 

Telefonas Central t t 9 9 

Vakarais, 812 W. SSrd f i 
Telefonas: Yards 4S81 

! 
ANTANAS A. OLIS 

(OLSZE1VSKI, J R . ) 
ADVOKATAS : 

Veda bllas visuose te ismuose j ? 
Miesto Ofisas: 

S. Dearborn S t , R o o m 1040< j 
Telefonas: Central 1774 I 

Vakarais: 3251 S. Halsted St, H 
Telefonas: Boulevard 663. 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
^ M | Telefonas Yards 5032 

Valandos. — 8 Iki 11 iš ryto: į 
6 po pietų iki 8 vak. Nedėl io-

Htnl* nuo 8 Iki S vai. vakare.' 

I 
DR. A. L. YUŠKA 

1900 S. Halsted Str., 
TeL Ganai 1118 I 

Valandos: I I ryto Iki 8 vakare, 

t G y v e n i m a s : — 2811 W . 63rd Str. 

Tel. Prospect 3486. 

J. P. WA1TCHES 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
i D l e n . : R. SI 1-127 N. Dearborn St 

Tel. Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabash Ave. • 
ICoseland Tel. Pu l lman 6377 I 

' Tel. Randolpb 2898 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

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

19 South La Salle Street 
Roora 1303 

Valandos: 9 ryto lkl 5 po pietų 
N a m ų Tel. Hyde Park 3395 

Tel. Canal 257, Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojai Ir 

Chirurgas 
1821 South Halsted Street 

} Valandos: 16 iki 12 ryte; 1 lki4 
po pietų; 6 Iki 9 vakare 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
GeneraHs Kontraktoriua, staty
tojas ir sernj namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Chlcago 

Arti 23 čio Place. 
j, i ami mw wr mmįj\ 

SB 

~ Telefonas Boulevard 4139 

LatAasAtAaaaaaaf« 
Tel. Boulevard 2160% 

DR. A. J. KARALIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

[3303 S. Morgan Str. 
M CHICAGO, ILIi. 

iftiiaaoi»»OTywrasaamooo& 

L Masalski! 
Graborius 

Dr. L E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Ofisas leSOO 8. BSSStJlPBSl Ave. 11 
VaL M — 1 1 ryte: 3—4 po pietų, 

8:89—8:89 vai. vakare. 
Residencija , 10538 Ferry Ave . 

Tel. Pu l lman 848 ir Pull . 849 | 

Patarnauju lai
dotuvėse, ves- i 
tuvese, krlkš- ' 
tynose Ir kituo- , 
•e reikaluose^ 
Kainos prieina-] 
mos. 

$3307 Auburn Ave. Chicago. 

v 
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S. D. LACHAWICZ 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopj -
Egiausia. Reikale meldžiu atsišau-
Skt i , o mano darbu busite užga-
Enėdmtl. 
= 2 3 1 4 W. SSrd FL Chlcago, 

Telefonas Canal 1199 uiuiiiiiitiiiiuiiuuiiiiiiiiiuiuuuiiiiiiuiii 

Rochester, K. Y. — Vas. 19 
d. vietos lietuviai paminėjo 4-
rių m. sukaktuves Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo. 
Aplenkė 16 <t. vas. iš priežas
ties darbo dienos, nes Roclies-
terio lietuviai labai suvarginti 
bedarbėmis, gi apvaikščiojant 
16 cL butų reikėję daugumai 
iš darbo išlikti1. 

Paminėjimo reikalą pakėlė 
vietos h. L. Pask. bonų par
davinėjimo stotis, pakviečiant 
visas vietos lietuvių katalikiš
kas draugijas ir kp., kurios su 
pilnu nuoširdumu ir ėmė daly-
vuma. v 

Rytmetį, didesnių Šv. Jur
gio, Šv. Petro ir Povilo, Šv. 
Marijos moterų draugijos, na
riai, Nepriklausomybės šven
tei ženkleliais pasižymėdami, 
atmarsavo į bažnyčią išklau
syti Šv. Misų kurias vietos 
gerb. kleb. kun. Kasakaitis at
laikė Dievo garbei už žuvusius 
Lietuvos Nepriklausomybės 
gynėjus. Po pamaldų pasakė 

I jautrų pamokslą link padoru
mo ir tėvynės meilės klausyto
jų sielas lenkiantį. Kunigo Šv. 
Mišių Dievo garbei atnašavi
mas ir lietuvių katalikų mal
dingumas pilnai atatinka mū
sų tautos himno žodžiams, **Iš 
praeities tavo sunųs te stip
rybę semia ,\ Nes ir gilios se
novės mūsų protėviai*, ištikus 
Lietuvai pavojams, krovė, 
tarp šlamančių berželių, ošian
čių pušelių, medžių šakų lau
žus kūrendami dievų garbei, 
kad jiems gelbėtų tėvynės gy
nimo kovoje. Toks tikinčių lie
tuvių pasielgimas sakyte sako, 
kad kaip senovės nuoširdus 
dievaičių, taip dabar tikrojo 
Dievo išpažintojai tik moka 
prakilniai žuvusius tėvynės 
gynėjus paminėti, "ir toliaus 
besidarbuojantiems paramą 
teikti. 

Apie 8 vai. vakare įvyko pa
silinksminimas pobažnytinėj 
svetainėj Vilniaus lietuvių 
naudai. Apie patį besirinkima 
žmonių į svetainę laiką, smar
kiai sugraudė trinkčiodamas 
Perkūnas, gilios senovės lie
tuvių dievaitis, tarsi susiju
dindavus, bežiūrint į savo gar
bintojų ainius, kaip jie iškil
mingai apvaikščioja savo pro
tėvių šalelei iškovotos laisvės 
paskelbimo šventę. Perkūno 
ištikimieji palydovai, debesys 
kurios tą dieną Roehesterio ap 
linkinė j padangėj niūksojo, su
šniokštė smarkiai lyti, tarsi 
Lietuvos raselėj sumaišytos su 
mūsų močiučių ir sesių aša
romis vandenėliu laistyti šių 
dienų lietuvių sielose atgims-
tan.% tėvyiės meilę, ir lyg no-

>AĮN- 2 
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Gera sveikata yra verta auk
sinių doleriu, kiekvienas iš

mokėtas čekis už geras gyduoles, 
\ paliudymu geros sveikatos. 

Prašalinkite kankinančius skaus
mus su pagalba tikrojo Pain-
Expe l l er io , kuris yra seuu drau
gu daugelio šeimynų. Visados 
reikalaukite su Inkaro vaisbažen-
kUu. Kaina 3 5 c ir 7 0 c . aptie-
kose arba pas. 

F. AO. RICHTER 9 99. 
\ 104-114 So. 4th St. 

Brooklyn, N. Y. 

rėdami numazgoti juodai pur
vinas sielas vietos lietuvių iš-' 
sigimėlių komunistų ir laisva
manių viedmainingai besiva
dinančių tautininkais, o nei 
nekrusteliančių toje dienoje 
prie kokios nors Lietuvos Ne
priklausomybės paminėjimo 
iškilmės. Del minėtų priežas
čių žmonių prisirinko ne dau
giausia betjtyrų lietuvių, kų-

Irių krūtinėse liepsnoja tikra 
tėvynės meilė. 

Šis paminėjimas netik įs
pūdžiais gražus, bet buvo na
šus Lietuvos naudai. Nes Vil
niaus lietuvių sušelpinrai au
komis ir pasilinksminimo pel
no surinkta $132.10 ir už ženk
lelius $20.35, tai išviso $161.-
45. Aukojusių: vardai: Po $5 
A. Širvrnskas, V. Mendville; 
po $2.50 V. Uzdila; po $2, Ant. 
Žiemys, Ant. Norkevičius, 
kun. J. Kasakaitis, Pr. Šukys. 
Po $1. J. Ri'binskas, S. Ne-
vinskas, M. Pabrynkis, J. Gu
das, V. Danielius, A. Mastau-
skienė, J. ilasymas, J. Jonyy 
nas, V. Puliukiutė, A. Žviro
nas, E. Želnienė, K. Dapšys, 
D. Beganskas, J. Bertmonas, 
S. Jonaitis, S. Butrimaitis, T. 
Stukaitė, K. Bartašius, A. Ka
valiūnas, J. Nevidonskas, J. 
Braknis, J. Vaicekaitis, (Vai-
cekevičius) S. Raila, A. De-
vonis, M. Nevidonskas, J. Jok-

[šas, J. Bardzilauskas, J. Mas-
tauskas, A. Balaišis, F. Pului-
kis, 'M. Bartulis, J. Anusevi
čius, S. Slavas, J. Dyrsa, K. 
Šliavas, P. Pikunas, P. Milius, 
(Milevičius) M. Devonis, K. 
Dubisa, J. Šūkis, D. Rovas, J. 
Baranauskas, S. Mocejunas, A. 
Uirviekas, J . Gailys, T. Pului-
kis, V. Styrna* J. Levickas. 

[Aukų su smulKiomis $72\10, 
pasilinksminimo $60, išviso 
$132.10, pridėjus už ženklelius 

|$29.35, išviso pasidaro $161.-
45. 

Aukos pasiųsta Lietuvos At
stovybei New Yorkan. Roehes
terio L. L. Pask. bonų parda
vinėjimo stoties rast. 

Ant. Žiemys. 

•! s 

LIETUVIŠKI REKORDAI 

Pavasario laikas — tai muzikos laikas. 
Pripildyk savo namus linksmia muzika. Įgauk energijos 

pavasario džiaugsmui. Tegul Columbia Rekordai, grajidami 
ant Grafonolos, atneša pavasario laikų linksmybę į jūsų na
mus. 

Išgirsk naujausius Columbia Rekordus Kovo mėnesio lie-
tujvių kalboj. Pasiklausyk Butenio, vokališko kvarteto, juo
kingų parinkimų, chor/> numerį ir keletą be.no ir orkestros 
parinkimų. Gauk pilną Columbia Rekordų katalogą lietuvių 
kalboj /nuo bile vieno Columbia pardavėjo. 

10 Inch —- 75c. 

J f Nedėl ios rytą. Po lka 
[ E - 4 7 S 6 ^ l m u s ę Jaunimo. Polka . E " s i 9 a 

t Orkestrą. 

f Oi motule . 
E^3189 J Motus, motus 

Mišras choras. 

PRAKALBOS SU PROGRA
MA. 

- ^ 

Westville, HL — Kovo 4 d. 
Liet. Vyčių 85 kucpa surengė 
prakalbas «u programa. Kal
bėjo M. Žaldokas, arkitektas 
ir inžinierius. Jis gvildeno 
darbininkų klausimą ir tt. 

Po kalbos sekė programa. 
Pirmiausia deklamavo J. Mi-

rčiudaitė. Paskui sekė komedi
ja "Nieko be priežasties , , ku
rią pasižymėtinai atliko M. 
Santaras, Z. Seimanaitė ir O. 
Karalaitė. 

Dainuota solo "Vai aš pa-
kirsčiau ,'J akompanuojant J. 
KarpiuteL Pastaroji taipgi 
dainavo "Skyniau skynimėlį,, 

Choras, M. Sahtaro gerai lavi
namas puikiai sudainavo " B į 
dudoriau, padudilok'', "Lai 
gyvuoj mųs tauta"« ir "Gai
džio kaltė ' ' ; baigta tautos 
himnu. i 

Tik gaila, kad publikos 
mažai atsilankė. Westvillės 
lietuviai turėtų susrprassti ir 
labiau remti lretavnj vakarus, 
o ne svetimtaučius. 

Anitsuj. 

SAVIEJI REHKIT2 SAVAS 
Į S T A I G A S . 

E-7092 -l 

E - 7025 

f Jonas mokina kariauti. 
P a s fotografą 
Geležiūnas ir Bukšnaitis . 

E-7093 

(Plaukė žąselė per N e m u n . 
Noriu miego sald. miego . E-4915 
Jonas Butėnls , basso. 

E-2709 

\ 

E-2397 
Kokietka polka. j 
Klumpakojis . 

Lietuviška orkestrą. 

E-2227 

Visi Upo, visi lipo, šocas. 
Tropukas šokis . 

Lietuviška Or. "Kaunas" 

Daržely alyvų. 
Jėzau Kristau malon. 

J. Butėnls, basso 

Giedu dainelę. 
Gegužinės daina. 

M. Čižauskienė, sopr. 

Ant bangu Dunojaus. 
Vairas. Brangenybės 
šokis . Orkestrą. 

P e r šilą Jojau. Kvart 
žydas statinėje. Polka. 

Orkestrą. 

Paprašykit jūsų pardavėjo DYKAI kataliogo ir dadėjimų. 

Žiūrėkit kad butų 
Columbia Vaizbažen-
I d i s i r p a m i n ė k rra-

merius Columbia Re
kordų — 

Columbia Lietuviš
ki rekordai yra tikrai 
Lietuviški, padaryti 

Lietuviškų artistų. 

STUDENTAI ATLETAI. 

Valparaiso, Ind. — Kovo 3 
d., Valparaiso Universiteto 
žaidėjai žaidė basketball su 
Šv. Viatoriaus Kolegijos žai
dėjais. Žaidimas buvo įdomus, 
nes abiejų pusių žaidėjai yra 
gabąs ir gerai išsilavinę. 

Iš pradžios žaidimuose iš
rodė, kad valparaisiečiai žai
dėjai laimės. Mūsiškiai pradė
jo pirmiausi įmesti bolę į gur
bą, bet greitu laiku svečiai pa
vijo ir pralenkė namiškius. 

Pirma dalis žaidimo buvo 
interestinga, nes abi pusi tu
rėjo po tiek punktų padariu
sios: Šv. Viatoriaus žaidėjai 15, 
punktų, o mūsiškiai 13. 

Antra pusė buvo ir-gi įdo
mi, nes įkyrėsi tik dviem 
punktais. Į pabaigą svečiai lai 
mėjo daugiau punktų. Svečiai 
padarė 31 punktą, o valparai
siečiai gavo tik 24 punktus. 

Publikos pažiūrėti žaidimo 
Į atsilankė daug, nes viena, kad 
kvotimai jau buvo pasibaigę; 

[studentams nerūpėjo rengtis į 
kvotimus; ir miesto gyvento-

[jų buvo atėję pažiūrėti kaipo 
paskutinio žaidimo žieminio 
bertainio. Dabar jau mokslei
viai ir miesto gyventojai lau
ke pavasarinių žaidimų "base-
balP\ 
t Publika buvo pilna entuzia
zmo laike žaidimo; iš to su
prantama, kad pilnai pritarė 
valparaisiečiams žaidėjams. 

Vaiparasiečiai1 nors žaidimo 
nelaimėjo, bet yra gerame u-
pe. Valparaiso Universitetus 
praeita bertainį keletą žaidi
mų pralaimėjo, bet daugiausia 
laimėjo su stambiais mokyklų 
žaidėjais. 

Augštuolėlis. 

Gerai daro perskaitęs 
"Draugą" nenumeta, bet su
teikia kitam jo neturinčiam, 

Pamėginkit/ ^*njo. ^ ^ ^ ^ ^ 

Rttffles 
8n uiMgUtrnotu vaisUaienkliaSur. v*l*t 

Patentą Biure. 
fairjamo ričlynnmn pakelyje. 

Visos tvirtos, gemalus užmuSan-
čios ypatybės Siame vaiste idčtos, 
su priemaiša priimniai Švelnaus 
kvgpalo. 

Rnffles yra *iaoai paveikiantis 
pleiskanų pafialintojss — begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris 

patiks kad 
ir gačniau-
eiaiypatai. 

• 
Aptiekose 
parsiduoda 
po 65c.arba 
atsiųskite 
75o., tad 
atsiusime 
per paštą 
tiesiog i i 
labara* 
torijos. 

• 
Būtinai 
reikalau
kite 
Šitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite, 
kad botų 
INKARO 

EgTI vais
o j bažeaklig. 

PRAKALBŲ MARŠRUTĄ. 

Gerb. A. Žmuidzinavičiui. 

Kovo 
Kovo 
Kovo 

Mass. 
Kovo 
Kovo 
Kovo 
Kovo 

Mass. 
. Kovo 

\ Mass. 

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

17 d. Pittsfield, Mass. 
18 d. Westfield, Mass. 
19 d. Worcester, Mass. 
22 d. Northampton, 

23 d. Easthamptom 

Lietuvos Finansų Misija, 
Paskolos Skyrius, 

370 Seventh Ave., 
New Yorb' City. 

BIZNIERIAI GARSINKITES 
" D R A U G E " 

ANT PARDAVIMO 4-ių kambarių 
namas, sreroi vtetoj, gera transpor-
tacija. Kaina $2700. 

Atsišaukite pas savininką, 
1313 So Karlov Ave»»e . 

R 

t 

iandie Pini&ii Kursas 
Biundiant Lietuvon per raus: 
45 centai už 100 Auksinę 

— arba — 
222 Auks. už viena 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 

""KCM. TeL Cicero S656 
Ofiso Tel. Cicero 49 < 

OR. J. SHINGLMAN 
1325 So. 49 Court 

N. E. Cor. 49 Court ir 1J Str.< 
•ant viršaus vaistyničios. 

38 ^'&^&*#^^^^ 
"Telefonas Yards 1138 

STANLEY P . | 
MAŽEIKA 

GRABORTU8 TR', 
BaLsamnotolas 

Tūrių a u t o m o - S 
bllius visokiems 2 
reikalams. K a i n a r 
prieinamos. 

3318 Auburn | 
Ave. Chicago.| 

OR. A. E. MILLER 
GVT>YTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Ofisas Tel. Blvd. 2054 
Res. Tel. Sutarimai ir Na'ttialat 

š a u k i m a i L a f a y e t t e 1 1 0 6 

V A L E N T I N E DRESMAKING 
COLLEGES 

J2407 W. Madlson, 1859 N. WeUs.J 
6205 S. Halsted Streets 

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų kir

p i m o , Designing bizniui ir na-j 
Imama. Vietos duodama dykai. 
^Diplomai. Mokslas lengvais at-
įmokėjimais. Klesos dienomis irj 
^vakarais. Reikalaukit knygelės. 
>TeL Seelcy 1643 

• SARA PATEK, pirm. 
&@'&/&«*#e*9/9/9y»*«e*<e'9/9/«*e*feX 

• 'I L - r - •', • = 

f Tel. Lafayette 4223 

P L U M B I N G 
Kaipo lietuvys, l ietuviams vlsa-

{ dos patarnauju kogeriauaia. 
M. YUŠKA 

3228 W. 38- ih Street I 

Teisingas Patarnavimas! 
S i u n t i m a s PfnlgiĮ . L a i v a k o r t e s , 
Išdirbi "ii" Pttsportij ir N o t a n j a -
li*k«j Poper lų .Reft l E s t a t e , Mort-

In^iurinai S*t«ty H«>\»» .̂-
EUROPEAN-AMERICAN BUREAU 

S. L. F A B I O N A S - O v/EDEJAi 

809 West 3bth Itrtst, Chlcago. III. 

Terpentinas 
Sustabdo 

Krupę 
K u o m e t tas balsas krapas prade

da tave smaugti , nelauk ilgai j Nes tas 
gaM būti labai pavojinga Um ir tavo 
kūdikiui — jis tuojaus palengvllis 
tau, galėsi daug lengviau* kvėpuoti. 

Naujas Turpo išradimas yra sutai 
sytas su visais Turpcntine gydančiais 
vaistais, kurie tuojaus palengvins* pa
sitrinti* skaudama vieta. 

Turpo greitai sustabdo skaudėjimo 
gerklėj, rumatizmu broncliitis ir ne
uralgijos. Palengvina kojų skaudėji
mą, pleurisy, lumbago, ir išsisukimus. 
Nedegina ir nepuslėja. 

Nelauk iigai su krup'ų — Veik tuo
jaus! Nusipirk Turpo šiandien nuo sa 
vo aptekoriaus. Nebūk be Turpentine 
Ointment savo namuose. 

Turpo turi savyje Menthol ir Cam-
phor, — kaina 80cr ir 60c. dėžutė. 

The Glessner Company 
Ftedlay, Ohlo. 

DIDELIS ISP.\RDAVI3L%S 
Augstos rūšies nešiotų drabužių vy
rų, moterų Ir vaikų. Taipgi ir na 
minių daiktų. Išpardavimas prasidėt 
Panedyly 13-tą. ir tęsis iki 23-čiai 
pasiulijimai neatmetami 

ECONOMY CLOTHES SHOP, 
5435 — 37 Lake Park Avcnuc. 

Telefonas: Midway 7403 

1 PLATINKITE "DRAUGĄ" 

v 

http://be.no


\ DRSUGSS Pirmadienis , Kovo 13, 1922 

| ė t w f t t M t ? i » i U l ) i M l i t i i l i i i K i y . d i l ^ U ištautėjimo bangose . ' 'Molinėlį puodą" . Dar vieti-
su kūnu ir dvasia. J e igu j i e jnės kp . narė S. Laurai t ienė 

CHICAGOJE 
KAS VALDO DAEBINIHKV, y j ^ . J PAKVIETIMAS, 

U N I J A S . 

Cook apskri t ies vyriausias 
teisėjas Scanlan j apskrit ies 
g rand j u r y šeštadienį pasa
kė reikšmingą kalbą. 
4 T a grand jury daugiausia 
tu r i užsi imti darbininkų uni
jų vadų piktų darbų tyrinė-
j imais, 
; Teisėjas sakė, kad j is pa
lankus organizuotam darbui . 
Nes darbininkai jungiasi į u-
nijas del savo gyvenimo pa
gerinimo. 

Bet visas vargas , kad tų li
ni jų vadais y ra apsišaukę kri
minalistai i r teroristai . 

Štai šiandieninis "Chieago 
bui lding t rade eounci l , , " b u -
s ine s s " agentas y ra prasižen
gėlis. P i r m poros metų jis 
buvo nubaustas kalėjimu už 
suktybes. 

Ki tų unijų viršaičiai, ypač 
"Dus inės*" agentai i rgi toki 
pa t . 

Teisėjas Scanlan stebisi, 
ka ip darbininkai pakenčia to
kius viršaičius* . 

VETERANAI TURSS BO 
NUSUS. 

Cbieagoje lankėsi kongreso 
ats tovas Fo*dnev. J i s vra 
kongreso būdų ir priemonių 
komiteto pirmininkas. 

Kalbėdamas čia viename 
suvažiavime ats tovas Ford-
ney pareiškė, kad už savaitės 
t ikrai kongresas pravesiąs ve
teranų bonusų bilių. I r buvę 
kareiviai gaus bonusus. 

Tečiaus atstovas nieko ne
minėjo, ka ip bonusai bus fi
nansuojami, kur bus gauta pi-
nigų. 

P I E T U S VALGĖ UŽ SAVO 
PINIGUS. 

i Vienas vaikinas iš Bridge-
porto, 33-čios gatvės įdėjo į 
" s p e š e l u s " $500. Pusei metų 
praėjus nuvažiavo i r gavo 
$1,000. Koks j am buvo džiau
gsmas, kuomet j is t a i p , leng
v a i uždirbo $500? Nuėjo į did
miesčio gražiausią valgyklą, 
užsisakė skanius pietus. Vai- \ 
go i r džiaugiasi, manydamas 
už uždirbtus pinigus skaniai 
pavalgysiąs. 

Paskui parsinešė pinigus 
namo i r mintija, " k ą daryt i 
su pinigais, į banką dėti ant 
trečio nuošimčio naužsimo-
k a . " Keikia d a r I padvigubin-
tit." Ta ip i r padarė. Nuvežė 
pas vieną "spešel i^tą" , pas k i 
tą, i r sudėjo. Dabar mint i ja: 
" k a i p gausiu, tai nežinau, 
k u r pietus reikės valgyti? Gal 
" W a s h i n g t o n e " ? 

" S p e š e l a i " dingo, jo svajo
nės i r neišsipildė. Paskui ap-
skaitliavo, jei pinigai butų 
buvę banke, tai butų gavęs 
$15 nuošimčio. Dar atsiminė, 
kad i r skaniuosius pietus 
valgė už savo pinigus. 

Spešelistas. 

3 STATOMI NAMAI SUDE 
GINTI. 

Ats i lankius man į garbingą 
Chicagos lietuvių koloniją, 
kurioje r adau daug muzikos 
i r dainos meno pajėgų i r rė
mėjų, nu ta r i au š. m. kovo 22d. 
Orchestra HaU salėje sureng
t i koncertą. 

Be kitų programinių daly
kų, mano nuoširdžiu pageida
vimu y r a sutaisyt i didžiuli 
chorą iš visų Chicagos gabes
niųjų dainininkų i r daininin
kių. Todėl maloniai kviečiu 
visus Chicagos r inkt inius dai-

j nininkus-es sut ikt i dalyvaut i 
rengiamajame chore. 

Pi rmut inė p rak t ika (repeti
cija) įvyks šiandie, kovo 13 
d., Raymond svetainėje, Hal-
sted i r 31 gat.. 8 vai. vakare. 

Tikiuosi, jog gerb. daininin-
kai-ės neatsisakys paremti lie 
tuvių dainos meno reikalą. 

Pasil ieku giliai gerbią s 

J . N A U J A L I S . 

A T L A I D A I NORTH SIDĖJ. 

NORTlk SIDE. — Vakar , 
kovo 12 d. j&v. Mykolo baž
nyčioj, prasidėjo 40 vai. at
laidai. J i e baigsis rytoj , kovo 
14 d. vakare , su iškilminga 
procesija. 

Pamaldos tomis dienomis 
būna šioje tvarkoje : 9 vai. ry
tą būna suma su pamokslu; 
vakarais 7:30 vai. mišparai su-
pamokslu. 

Kviečiu visus north-sidie-
čius, i r toliau gyvenančius, 
skaitl ingai dalyvaut i šio*se 
Bažnyčios iškilmėse i r naudo
tis Dievo malonėmis, kokias 
dalyviai jose gali apturėt i . 

Klebonas, kun. A. P. Baltu-
tis . 

butų buvę auginami lietuviš
koje, katalikiškoje prieglaudo
je, beabejo butų buvę geri ka
talikai i r Lietuvos ^pfliečiai. 
Bet daba r to nėra. J i e patekę 
į protestantų rankas t ampa 
protestantais — didžiausiais 
katal ikų Bažnyčios priešais. 

Taigi mums lietuviams ka
tal ikams reikėtų kuogreičiau-
čiausiai gelbėti mūsų našlaitė
lius iš tos nelaimės. 

Tiesa, Labdaringoji Sąjunga 
tur i j au surinkus 37 tūkstan
čius dolerių, bet su tiek pinigų 
da r negali p radė t i s tatyt i na
mu šiuose brangenvbės lai-
kuose. 

Štai, Labd. Są-gos 7 kuopa 
ateinančią nedėlią ta i y ra ko
vo 19, d. 7 vai. vakare rengia 
labai puikią programą kuri su 
sidės iš įvairių įvairiausių da
lių. J a m e dalyvaus geriausiai 

Įvišsilavinusios ar t is tės net iš 
kittj kolonijų. Beto bus ro
domi Išganytojo Kančios pa
veikslai. 
- Taig i paremkite tą vakarą, 

o tuomLTamis tos prisidėsite 
prie gailestingo darbo f 

žvalgait is . 

padainavo "Le i sk i t į tėvynę*V 
ir "Gėl ių p luokš tas" . Publi
kai reikalaujant dar . sudaina
vo " M e i l ė " , Moterų Sąjunga 
labai didžiuojasi turėdama to
kią narę ka ip p . S. Laurai
tienė. 

Duetą: * ' Kregžde lę ' ' i r 
" V a l i a va lužė" at l iko S. Lau~ 
rai t ienė i r Y* Volteraitė. Vi
som dainelėm akompanavo p. 
B. Laurai t is . 

Srnuika, p ianu pr i ta r ian t su-
grajino sesutės Mikolaičiutės. 

Pas ibaigus programai buvo 
da r kalbų, kuriose suteikta 
Są-tėm daug pagyrimų. 

v- Dalyvavus. 

KULTŪROS VAJAUS AUKOS. 

DALYVAUS ATLAIDUOSE. 

SAUGOKIS VAGILIŲ. 

Chicagoje smarkiai veikia 
kišeniniai vagiliai.. .Sau aukas 
jie gaudo daugiaus ia susikim
šusiuose gatvekariuose. Net 
gatvekarių kompanija turi 
pakabinusi paskelbimą žmo
nėms bu t atsargiems su pini-
gaiš i r kitokiais daiktais . 

PAREMKIME LABDARIN
GĄ DARBĄ! 

West Side. — Visos Labda
ringosios Sąjungos kuopos iš-
sijuosusios dirba, tr iūsia, kad 
kaip nors sur inkus užtektinai 
kapitalo pradė t i s ta ty t i naš
laičiams i r seneliams prieglau
dos namus, kuriuose jie galėtų 
prisiglausti . 

Iki šiol mūsų našlaičiai pa
duoti svetimtaučių prieglau
doms vargs ta i r skursta. J i e 

Šiaurinėj miesto daly sude
g in ta t r y s nauji s tatomi na
mai. Kalbama, kad tai busią 
darbininkų nesutikimų pasek
mės. • 

KAUNAS. — Naujos maši
nos. Viena iš Amerikoniškų 
bendrovių Kaune (Prekybos) 
pargabeno iš Amerikos nau
ją malkas piaustoma^ir skal
domą mašiną, kurią galima 
per vieną valandą susmulkin
ti visą aktinę kuostoriau-
sių malkų kurui . Mašina y ra 
parsamdoma visiems norin
tiems^ 

Malkų kapojimas t a maši
na apsieis veik dukar t pi
giau, negu papras tu būdu, 

Nor th Side. — Vas. 26 d. 
tuojaus po Mišparų, įvyko Šv. 
Rožančiaus Dr-jos gana skait
lingas mėnesinis susirinki
mas. 

Viena nau ja narė , Mar. Si-
monavičienė, prisirašė prie 
amžinojo Rožančiaus. Butų la
bai linksma, kad daugiau pri
sirašytų. £*, 

Rengimo komisija paaiškino 
apie 'd raugi jos rengiamą va
karą tą sekmadienį tuoj po Ve
lykų. J i s bus su programa. Po 
programai bus kepurinis ba
lius. 

Nuta rė paaukot i $10.00 del 
gėlių al toriams per keturias-
dešimts valandų Atlaidus ir 
šv. Mišioms. Visos narės tu
rės eiti prie išpažinties i r in 
eorpore .pr ie šv. Komunijos. 
Mišios bus pirmadieny, kovo 
13 d. 9 vai. rytą, Visos narės 
jų išklausykite. I 

Mūsų susirinkimai būna pa
skutinį sekmadienį kiekvieno 
mėnesio. 

Rast. 

UŽGAVĖNIŲ VAKARIENĖ. 

Cicero, UI. — Moterų Są-gos 
2-ra kp., užgavienių vakare, 
surengė iškilmingą vakariene. 
Svečių buvo net t r į s pilni sta
lai. K a i p buvo sakyta jog to
kios vakarienės d a r Ciceroje 
nebuvo, nesumeluota. Betgi iš
tiesę, kas ga l susilyginti su 
Są-tėm T Jos tu r i įvairias pa
mokas, skaito " M . Dirvą , , , žo
džiu sakant , šeimininkystės 
darbą at l ieka kaip pridera. 
Tiek to kaslink valgių. 

P rograma taipogi buvo įvai
r i . P r a d ė t a su dialogu "Gi r 
tuoklė su b la iv in inku" kurį 
atvaidino A. - Igno ta i t ė i r J . 
Brazauskas. Keletą eilučių bu
vo pasakyta per Są-čių duk
terį. Solo — " V a k a r i e n ė " , 
" E i s i u mamei p a s a k y t , , i r 
"Bernužėl į nevi l iok", sudai
navo >p-lė O. Sautulaitė, 3-čios 
kp. narė . J o s dainelės publi
kai labai patiko, ką parodė 
gausus aplodismentai. P-lė 
V/Vol te ra i tė , soliste L. ^Vyčių 
Aps. choro, sudainavo dvi dai-
ni, " K u r tas Šalt inėl is" i r 

BJUDGEPORTAS. _ Gal ne
vienas su nekantrumu laukė pas
kelbimo aukotoju sąrašo iš Kul
tūros Vajaus, kun. B.' Bumšos 
prakalbų, kurios buvo sausio 27̂  
d., 1922 m. 

Visiems gerai žinoma, kad dau
gelis žmonių nesinešioja dideles 
pinigų sumas, užtat atėję į pra
kalbas duoda žodį pasižadėdami 
vėliaus priduoti. Teeiaus nevisi 
patįs priduoda, pas kitą prisiei
na nueiti po keletą kartų, kol 
randi namie, arba kol prisiren
gia atiduoti. 

Čia paduodama aukotojų sąra
šas. 

J. Budreekis $105.00 
Ant. Beinoraitė . . ." 105.00 
M"g. Duobiutė 57.50 
T. Aleliunas . . / . . . . 52.50 
Pr. Gestautas 52.50 

Taupyk Laiką 
Ir Pinigus 

Sveikai ir rimtai protaująs ir prie to savo reikalų .žiūrįs Amerikos lietumis gerai žino iš 
pritirimo, kad siunčiant, pinigus į Lietuvą per Lietuvių Prekybos Bendrovę, galima sutaupyti 
netik laiko, bet ir pinigų. Tas pasiseka padaryti del to, kad: į 

Lietuvių Prekybos Bendrovės ojfoas Bostone pinigų siuntimo reikalais: 

ATLIEKA visus darbus greitai, teisingai ir gerai; 

SUTEIKIA norintiems kiekvienos dienos pinigų kursą; 

DUODA smulkmeniškų nurodymų, kaip reikia pinigus pasiųsti; 

UŽTIKRINA siunčiamų pinigų saugumą; 
GRĄŽINA pinigus, jei del kokios nors priežasties pinigai nepasiekia vietos; 

, PERKELIA pinigus iš Amerkos bankų į Lietuvos Tarptautini Banką Kaune 
labai geromis išlygomis; 

— SIUNČIA pinigus į Lietuvą perlaidomis, čekiais ir\ kablegramomis; 
ATSAKO į laiškus tą pačią dieną, kada laiškai yra gaunami ofise; 
PALENGVINA žmonėms darbą, siųsdamas jiems gatavai atspauzdintų pinigų 

siuntimui aplikacijų. 

Tie visi dalykai palengvina Lietuvių Prekybos Bendrovės ofisui, o taipgi ir Bendrovės kos-
tumeriams sutaupyti laiko ir pinigų. - "" 

Pamėgink ir pats persitikrink, kad viskas k a s v iršuje parašyta yra G R Y N A T E I S Y B Ė . 
Lietuvos auksinai šiandien pigus, todėl ilgai nelaukdamas, rašyk mums laišką ir indėjęs į jį 

čekį arba money orderį ant tiek dolerių, kiek manai į Lietuvą nasiųsti, adresuok: 

LITHUANIAN SALES CORPORATION 
4)4 BROADIMY, • 

Išviso $1,191.01 
Tuoj po prabalbų buvo paskel

bta daugiau, bet su klaidomis. 
Kun. B. Biunšas buvo priskai-

tęs 100 dol., kuriuos kun. kleb. 
M. L. Krušas buk buvęs pasiža
dėjęs, bet kun. Krušas sako nei 

J . Gurinskas v 52.50 nesimatęs su gerb. svečiu kun 
J. Dimšas '. 52.00 J^umša. Tečiaus žada aukoti 100 
E. Bledžiutė 50.00 
A. Budris 50.00 
A. Zizis 50.00 
D. Slėnis 50.00 
J. Pabijonas ', 50.00 
J. Gilis 50.00 
K. Jonikas 50.00 
A. Andrišiuna8 20.00 

Po 10.00: 
J . Garuckas, P. Pauliukonis, 

R. Paliunaitė, V. Gazauskas, A. 
Beinoraitė, J . Andrišiunas, A. 
A. Brezregf, A. Rokas, J. Žakas, 

dol. ir pats važiuodamas Lietu
von nuvežti. Taip-gi buvo pris-J 
kaityta "50 dol. A. Grišiaus iš 
Dievo Apveizd. par., kuris ten 
pridavė. Todėl yra 150 dol. ma
žiau negu buvo skelbta. Pinigai 
ir L. L. P. bonai ^pasiųsti per 
Tautos Fondą. 

B. Seklcclvi, T. F. 32 sk. ižd. 
A. Budris, K. Fed. pirm. 

» 

i j . Aleliuhas, T. Tamošiūnas 
U. Bilienė 8.00. 
O. Balsaitė 7.00. 
Ig. Žilnius 6.00. 
Po $5.00: 
K. Jauškas, P. Fraitikaitė, P. 

Sterbis, A. Budinąs, J. Ožukas, 
F. Matijošaitis, P. Bagdonas, J. 
Jacevičius, J . Staskonis, V. Žverg 
zdonienė, B. Garuckas, P. Pakal
nis. 

K. Obelienis. 4.00. 
V. Doveika 3.00. 
Po $2.00: 
D. Venslauskas, E z. Šlekienė, 

Pr. Žemgulaitė. T. Biknevieius, A. 
Matas, 'St. Šalčiukas, A. Stamb-
rys, "A. Vasilius, F. Kilinskis, F. 
Globis, V. Petrauskas, P. Požau-
skas, S. Šiuras. j 

Po $1.00: 
P. Sangaila, P. Kibartas, J. 

Pauža, J. Paušdnskienė, P. Neve-
domskiutė, M! Imeliene, S. Barau 
skas, V. Vainauskaitė; 

Smulkių surinkta .'. 20.01; 

PRANEŠIMAS 

PINIGUS LIETUVON 
i r 'v i sas dalys pasaulio, greitai i r teisingai, tie
siog per Lietuvos Ūkio Banką, kuri tu r i savo 
skyrius i r įgaliotinius visoj Lietuvoj. Pinigai 
yra išmokami j trumpiausį laikų per pačta, 
arba bankos skyrius i r kantorus, be jokio ati
t raukimo. 

r 

Parduodu laivakortes ant visų laiviniu l in i -y ' 
jų į Lietuva i r iš Lietuvos. 
. P a m p i n u pašportus ir visus kitus reikalin

gus dokumentus del važiojančių į Lietuva. 

Inšiuruojų nuo ugnies namus, storus, forni-
čius ge r i aušėse kompanijose. Taipgi pigiau
siai ihsiuruojų storu langus. 1. 

CICERO, ILL. — kovo 13 d\, \ = 
yra pranešama visiems Cicero pi- • E 
lfečiams, kaip vyrams, taip ir mo B 
terims, katrie tik balsuoja, kad E 

^Užlaikau krau tuvė knygų, maldaknygių di
delių šaltinių, Balsas Balandėlis, Mažas Auk
so Altorius, Aniolas Sargas , Vainikėlis. 

JOHN P. BUDGINAS 
= 4549 South Hermitage Avenue Chicago, HL § 

*3niiiiiiiuiiiui!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiHiiiiiiiiiiiiii? 

registracijos diena bus utarnin- £ 
ke, kovo 14 d., 1922 m. Registrą- į ] 
cijos vietos bus atidalytos nuo 
8 vai. išryto ir iki 9 vai. vakaro. 

Ši registracija bus paskutinė šį j gumunnnKimiUHHIUI 

pavasari, kitos nebus. O balandžio J P u l k l I 8 patama- r t J N A R D ~ A N C H 0 R Ju8*- In ie s te r a n I 

daryk reservaci £ 
vimas visiem pa 
sažeriam. Geri 
Lietuviški vai -
giai. ANCHOR- DONALDSON jas dabar. 

mėnesį ateina labai svarbus bal- I 
savimai, o katrie bus nesiregis-, 5 
travę, negalės balsuoti. Tai nepa
mirškite tos dienos ir visi nuei-' 5 
kitę ir užsiregistruokite. Daug lai j 5 
ko neinia t en užsiregistruoti . = 

l a m e m i e s t e d i d u m a p i l i e č i ų I — vatiSkf kambariai Šeimynom*. Ekskursiją globoj 
j SS viską sutvarkys, jūsų bagažus, pašportus ir k 

V r a l i e t u v i a i b e t d a u e m m a n e i - "• vizas nereikalingas- Kiekvienas gali važiuoti. Specialės Kainos J Piliau $106.60. 
J ' ° S Kaunan $107.60 — 2ra Cabln $165, Taxai $5.00. 
na balsuoti, o balsavimas nėra blo I KITI IŠPLAUKIMAI: 

, ., A ^ L, , 15 VIA HAMBURG 
gu daiktu. D a u g u m a norėtų duo- » 
,_. , . „ K , _ 2 CARONIA Bąlami. 8, Gegužės 18 
ti balsą uz gerą žmogų, bet ne r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

? 

ANT GREIČIAUSIŲ MODERNIŠKIAUSIŲ IiATVŲ. 
YPATIŠKAI VEDAMA LIETUVIŠKA EKSKURSIJA 

AQUITANIA KOVO 21 
Atvažiavus j Sor.thampton pasažieriai persėda i kita Cunard Laivą 

ir tiesiog davažitioslte j Piliau į 9 dienas. 
Oios klesčiu pasažieriai turi atskirus kambarėlius po 2-4-0 ypatas. Prl-

a Cunard oficialai kurie Jums 
kitus daiktus dy'cal. Vokiškas 

•VIA Southhampton Liverpool & 5 
* Glasgow E 

CAMERONIA KOTO 11 = 
S SAXONLA Baland. 18 Ir Gegui.25 ASSYRIAN Kovo 17 = 

gali neturėdamas tiesos .balsuoti . - T i k l e t a i - Cabin JISO. S-čia Klesa CASSANDRA (iŠ Portland) Kovo = 
- \ . i J 5 . , A O C A m , »r 30 Via Anglija į Piliau $108.50 -

Nelaukim Petro ar Jurgre,-^kad = T1«3.50 Taxai $5. Taxai $5. E 
. .. ' - m v , ^ • ! , ; „ , , : - ^llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIflllllllllllllHIHIIIIMII^ 
{j ie atlikti^ uz mus, bet eikime ir • 

• ! • — * - ~ - — . „ ^ J - — — — — • • - - . • I- — • • • - • • • • _ . . . . , . . _ I I • , . M — | m _ . | . M . . | . 

padėkime jiems išvieno veikti. j g / f i A t ^ 2 ^ 4 J t A 5 ^ ^ A 4 J t Q A 2 ^ A 1 ^ ^ ^ A t ^ A S j ^ 
Pilietis, j _ _ ^ 

Pranešimas 
Daktaras George M. Glaser tur int is savo ofisą po 

num. 3149 So. Morgan Street buvo išvažiavęs an t viso^ £ 

gj mėneaio į Flor ida i r Cuba. Tenais aplankė ligonbucius, ig 
dabar jau sugi*ižo ir vėl užsiims' savo prakt ika . 

P R A N E Š I M A S 
Plačiai pagarsėjęs Fotografistas, A. 

VOITKEVIČIUS, Fundator ius Šv. Ka . 
zimiero kapinių varpo, pagryžo iš Lietu
vos ir savo name 636 West 18 Str. Chica-
go, UI. a t idarė P IKČERNĘ su naujausio 

išradimo p r i e t a i somis^ 
Reikalui atsi t ikus, eikite pr ie savo seno bičiulio. 

^ 

iri " y o ^ Y r s ^ Y r i r r c ^ ^ T r r c ^ r ^ ^ Y S ^ ^ ^ 

SKAITYKITE IR PUTINKITE "DRAUGį" 
srrrsS 

mt 


