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Lietuva Nedalyvauja V a r š a v o s i B 0 L a ™ ^ mk 
ig r t . • Ar lt KAnAi 

Konferencijoje 
BERLYNAS, kovo 18. — [jos bolševikų atkaklybę. 

Belgrade pasibaigė konferen- j yienatinė valstybė, tai Lie
tuva, kuri nedalyvauja Var-
šovos konferencijoj. Nes Len
kija nepildo su Lietuva pada
rytų sutarčių ir okupuoja di
delius Letuvos plotus. 

Iš Varšavos praneša, kad 
lenkų provizionalis prez. Pil
sudskį posenovei darbuojasi 
Lietuvą patraukti lenkų pu
sėn ir atnaujinti senovės is-

cija, kurioje dalyvavo "ma
žosios ententės" ir lenkų at
stovai. 

Konferencijos pabaigoje pa
daryta rezoliucija, kad busi
moj Genoa konferencijoj su
važiavę reprezentantai nepa
liestų jokių po karo su Vokie
tija padarytų taikos sutar
čių. 

TĖMIJASI J I E LENKŲ-RU 
SŲ ŠONAN. 

Tarp jų pačių nesutikimai. 

Toje rezoliucijoje daugiau-1 torinius ryšius. 
sia apeina Versailleso taikos f Bet Lietuvos valdžia apie 
sutartį ir karo kontribucijos tuos ryšius su lenkais nenori 
sąlygas. Rezoliucija yra įkvė- nei klausyti, 
pta prancūzų. 

Varšavoje prasidėjo konfe
rencija, kurioje dalyvauja už
sieniu reikalu ministeriai Suo 
Imijos, Estijos, Latvijos ir Len 
kijos. Nėra tik Lietuvos rep
rezentanto. 

JSZZSSSF35&FIBME uaM! ITALIJ0S 
me 22 komunistai, vadovių KARIUOMENĖi 
jant Kollontajui ir Šliapni-

S n d ^ , d a V į P a S i r a Š y t * "U S i" LONDONAS, kovo 20. -
it . . ,. , ; Miestą Fiume užėmė Italijos 
Nusiskundime pasakyta, , . . . 

. , . , . > . 'kar iuomene ir tuoiaus paskęl-
kad komunistų tarpe pakilusi ^ . ^ , . , , T^ <<. V. 

. , . 7 •._ V M a k a r o padėtis. Karmomene 
nelygybe, atsiradusi ypatinga ' - . . , , . , , 
, . / K. , J*™ c ;prižiuręs, kad miesto valdy-
komumstų murokratna. L, . , , 

n . v ., . , i D o n nnkimai teisingai-butu 
Pasirašę, reikalauja dau-Į a t j ; k t į 

giau teisių ir laisvės darbi-

DELEI GUDŲ IŠTRĖMIMO , stelio dvaro savininkui par
i š VILNIAUS. ! davinėti šalia Telšių esama 

žemę atskiriems asmenims, o 

VIENAS CENTAS MO 
KESČIŲ. 

VARSA VA, kovo 20. — 
Lenkija su Pabaltijos valsty
bėmis padarė ir pasirašė kon
venciją (sutartį), kuriąja pri
pažįsta kitos kitif padarytas 
sutartis su Rusija ir įstoja 

Lenkija darbuojasi su Pa- ,bendron ekonoininėn sąjun-
baltijos valstybėmis sudaryti gon. 

ninkams. 
Susirinkimas nusiskundimą 

atmetė. I r manė, kad su tuo-
mi viskas taip ir baigsis. Te- m w YOBK, kovo 20. — 
čiaus virto kitaip. Nes tarpe . V i e t o s vidujinių mokesčių ko 
pasirašusių nusiskundime yra ; lektoriui vienas žmogelis pri-
ir metalo darbininkų unijos' s i u n t e v i e n ą ^ ^ k r a & o s ž e n . 
nariai. Gi ta unija šiandie k k l i u p r i ^ l m a * valdžiai mo-l 
Rusijoje skaitoma bolševizmo k e s t j nuo savo metinių paja 
nugarkauliu. , imų. 

Ta unija yra didi bolševiz- j Viso jam reikia mokėti 4 
mo šalininkė, bet šiandieninės centai! Bet jis, remdamasis *-

politinį frontą prieš bile ko- Konvencija gvarantuoja ma 
kiu s politinius užpuolimus bu- žumoms teises ir užtikrina 
simoj Genoa konferencijoj. 
Taipat sudaryti militarinę są-

kiekvienai pasirašiusių neut
ralumą, jei kuri jų be provo-

jungą, atkreiptą prieš Rusi- kacijos butų užpulta. 

VYRIAUSYBĖ NEGALI SUSTABDYTI ANGLEKASIĮJ 
S T R E I K O 

WASHINGTON, kovo 20.— kad kompanijos todėl atsisa-
Darbo sekretorius Davis ir ko stoti konferencijon, nes 
kiti valdininkai praneša, kad 
vyriausybė neturi tinkamų jė
gų sustabdyti anglekasių streį 
ką ir tas streikas pakils ba
landžio 1 d. Apie tai šiandie 
jau negali but dvieją nuomo
nių. 
Sekretorius Davis tomis die

nomis mėgino dar kartą pat-
raukti konferencijon kompani 
jas su darbininkų atstovais. 
Tečiaus nepavyko. Del to to-

darbininkai nenori nei klausy
ti apie užmokesnių sumažini
mą. Kad tuo tarpu kompani
jos nusprendė būtinai mažin
ti užmokesnius. 

Kiek žinoma, kompanijos 
nusprendusios pradėjus balan 
džio 1 d. nukirsti nuo darbi
ninkų uižmokesnio 30 iki 40 
nuošimčių. 

Dar nežinia kaip bus su Ill
inois kasyklų kompani jomis 

MASKVA, kovo 20. — At
einant pavasariui Rusijos bol
ševikai pramato karą ir inter
venciją. 

Bolševikų valdžios oficiozai 
aiškina, kad Genoa konferen
cijos atidėjimas reiškia jau 
pradžią tai intervencijai: Ta 
intervencija turi prasidėti iš 
lenkų-rumunų šono. Tai visa 
pienuoja Prancija. 

Bolševikai tą intervenciją 
supranta, kad aliantai rusų 
tautos vardu puls bolševikų 
valdžią. 

Visų operacijų centras bus ^ d ž i o s P « e ^ - ^ ^ ^ tatjnruūs pasinaudoja fortai-
TA l • /i_i • v • d i e n i n e valdžia darbininkų menru. rJoneco baseinas (klonis) i r , * _ • » • • • . « _ . „, , vardu ir *eikia ir kalba ir 
Kaukazas. 

Be kitko, bolševikai atran
da, kad Amerikos garlaivių 
kompanija, kuri į Odessą ve-1 

ža iš Amerikos kornus, siūlo
si transportuoti armijas į 
Kaukazą. 

Laikraštis Pravda pažymi, 
kad esą yra daug pavojaus 
nuo filantropinių organizaci
jų, kurios šiandie šelpia ba-
danjančius rusus.*, „Nes gal 
jos veikia politiniais tikslais. 

Tie visi įtarimai ir prama-
tyrhai išklota Maskvos sovie-
to suskinkime paminėti ipen-
kerių metų kovo revoliucijos 
sukaktuves. 

VILNIUS. Dar rinkimų 
metu ėjo gandas apie tąį kad 
gudai už nedalyvavimą busią 
skaudžiai persekiojami. Tie 
gandai sustiprėjo, kai pasiro
dė dekretas No. 427 apie 6— 
12 mėnesių kalėjimo už kurs
tymą nedalyvauti rinkimuose. 

Nepasisekimas, rinkimuose 
ir pilnas pralaimėjimas gudo 
— išgamos Aleksiuko, kuris 
pasitikėjo kai kurių valstiečių 
nesusipratimu ir vienok nepa
teko seiman, taipat pasirody
mas nepriklausomoj gudų 

darbininku* terorizuoja. Ne- LLOYD GEORGE UŽ BRITĄ 
duoda jiems laisvės i r pilno NIJ0S FEDERACIJĄ. 
balso valstybės reikaluose. 

Nežinia kaip pasibaigs tie LONDONAS, kovo 20. — 
nesutikimai. , Ypač kad šian- Anglijos prenrieras Lloyd Ge-
die ir patsai (Leninas jau ne- Į o r S e pranešime del Egipto 

? sukalbamas L. tikras autokra-' nepriklausomybės pažymėjo, L skienė, Ploterienė ir Bundie-
tas. i°& Anglijos noras visoms ko 

paliktų miesto žiniai. 
—Rietavo valsčiaus taryba 

priėmė Rietavos ' valsčaius 
1922 m. sąmatą 146,838 auksi
nų sumą. 

Šiame valsčiuje įvesti vals
čiaus naudai mokesčiai nuo 
šunų 20 auksinų metams ir 
manoma surinkti 9,000 auksi
nų metinių pajamų; nuo dvi
račių po 10 auksinų ir mano
ma surinkti 400 a.; taipat nu
tarta įvesti pagalvinį mokes
nį vyrui 10 auksinių, moteriai 
5 auksinai ir iš to' surinksią 
45,000 auks. Šios sumos nu-spaudoj žinių "apie suktybes 

per rinkimus, — visa tai pas- matytos sąmatos pajamose. 
kubino represijas. 

Įdomu, kad tik keliomis die
nomis prieš suėmimus Vil-suemimus 
niaus vyriausybės galva Meiš-
tavičius, kalbėjosi 'su gudų 
tautinio komiteto pirmininku 
Krasovskiu apie lenkų ir gu
dų santykius. 

— Trys lenkės — Morače-

lesniai tuomi pačiu tikslu dar ir darbininkais. Gal tenai' bus 
buotis atrodo visai tuščias 
daiktas. 

Sekretorius painformuotas, 

šaukiama atskiri konferenci
ja ir bus daroma atskiri tai
ka. 

' INDĖNŲ VADAS NUBAUSTAS KALĖJIMU 
* AUMEDABAD, Anglijos In- ( jo paskutiniai žodžiai buvo į 
dija, kovo 20. — Nesenai areš j draugus: " Sunkiai dirbkite, 
tuotas garsus indėnų vadas [bet nepailslHte." 
Mohandas K. Gandhi teismo 
nubaustas šešeriems metams 
kalėjimo, be sunkiųjų darbą. 
Nubaustas jis anglų valdžios 
už išdavystę. 

Ghandi^ ilgus metus Indi
joje vedė ramų darbą prieš 
anglų valdžią. J i s turėjo dide
lę intaką gyventuojuose. Tuo-

VALIJOS PRINCAS KE
LIAUJA JAPONIJON. 

N mi jis ir pagarsėjo. 

Jo veikimo prieš 

KARACHI, Indi ja, kovo 20. 
— Valijos princas — Angli
jos sosto įpėdinis, baigė savo 
lankymosi Indijoje ir karo lai 
vu Renown iškeliavo Japoni-
jon. Tai bus revizitą Japoni-

anfflu.s ^ J o s sos^° įpėdiniui, ku r i s š ian 

programoje nebuvo kokia tai 
revoliucija spėkomis. Bet obal 
sis — nekooperuoti su anglų 
valdžia. Nebūti valdininkais, 
netarnauti anglams, neteisti 
vaikų į anglų mokyklas, boy-
koruoti teisrrtus. Žodžiu ta
riant, neturėto nieko bendra 
su anglų valdžia Indijoje. 

Kuomet Gandhi areštuotas, 

die regentauja. 

PREZIDENTAS SUMAŽINO 
IŠLAIDAS. 

WASHINGTON, kovo 20.—. 
Prezidento Hardingo parėdy
mu Baltųjų Namų išlaidos su
mažintos 5,000 dol. kas mė-
nesis. 

Nežino, ko nori Amerika. 

Sovieto susirinkime vyriausiu 
kalbėtoju buvo karo komisa
ras Trotzky. J i s citavo ko
kius tai slaptus dokumentus. 
Paskui mėgino išaiškinti bol-
ševistinei Rusijai pavojų. 

Anot jo, bolševikams pavo
jus yra visu Baltijos-Juodų-
jų jurų frontu. Naujo puoli
mo prieš bolševikuss vadu bu
siąs didkunigaikštis Nikolai 
Nikolajevič. 

Kunigaikštis pradės veiki
mą iš Kaukazo šono. Gi Pet-
lura Ukrainoje, pagaliau Sa-
vinkov iš šiaurių. 

Trotzky sakė, kad, matyt, 
Genoa konferencija bus pa
vartota intervencijos prad-
ziai. 

Pagaliau jis gyrė Ameriką 
už jos labdaringus darbus 
Rusijoje. I r pažymėjo, kad 
nei jam nei niekam kitam ne
žinoma, ką Amerika mintija 
ir ko ji nori. 

Jei Amerika kokią gražią 
dieną, sakė Trotzky, %pareikš-, 
tų, kad ji ateity nerems tokija 
trukšmadarių, kaip Kolčakas, 

MONARCHISTŲ KAMPANI
JA BAVARIJOJE. 

MUNICHAB, Bavarija, ko
vo 20. — Bavarijos monar-
chistai persiorganizuoja ir 
trumpoj ateity pradės kampa
niją ujanonarchiją, nežiūrint 
Berlyno griežto nenoro. 4 

lionijoms suteikti tokią pat 
nepriklausomybę po Britani
jos vėliava. 

Reiškia, kad, turbūt, ir In
dija veikiai susilauks laisvės. 

Sostan norima grąžinti tą 
pačią Wittelsbachų dinastiją. 
Su monarchistais tad nuola
tiniuose susinėsimuose yra 
kunigaikštis Rupprecht. 

RAUPLIŲ EPIDEMIJA 
GOSTA RICOJ. 

SAN SALVADOR, kov. 20. 
— Costo Ricą palietė didelė 
rauplių epidemija. Depešo-
je iš San Jose sakoma, kad 
tenai rauplėmis serga 22,000 
žmonių. 

nė patalpino "Rzeczpospoli-
t o j " laišką, kuriuo protestuo
ja prieš * * paleidimą'' ^suimtų
jų lietuvių ir gndų vadinau 
mos juos "zbrodniakais." 

TELŠIAI. Telšių miesto 
taryba nutarė kreiptis į ata
tinkamas valdžios įstaigas, 
kad neleistų netoli esamo Dir-

TAURAGĖ. Valstybės gy
nėjui pareikalavus, atleistas 
nuo tarnybos vietos milicijos 
nuovados viršininkas, kuris 
rusų laikais taipat tarnavo 
Žemaitijoj policijoj. 

—Pereitais metais Taura
gės apskrity buvo 78 preky-
{>os įstaigų su svaiginamais 
gėralais. Šįmet savivaldybės 
leido atidaryti tik 56. Taura
gės, Eržvilko, Sartininkų ,ir 
Laukuvos valsčių valdybos vi 
šai nedavė leidimų atidaryti 
smuklių. Visų daugiausia lei
dimų smuklėms davė Taura
gės miestas — 11. Skaudvilės 
valsčius — net 14 ir Kvėdar
nos —*7. 

VOKIETIJOS MONARCHIS 
TAI TUR&TO PROPAGAN 

DOS SAVAITC. 

ORO SPĖKOS MAŽINAMOS. 
NAUJAS INDIJOS SEKRE 

TORIUS. 

LONDONAS, kovo 20. — In 
dijos sekretoriumi paskirtas 
ir apsiėmė juomi but vice-gra-
fas Peel, buvęs karo ir oro 
ministerijų pasekretdriumi. 

J is dabar užima Mtfntagu 

LONDiONAS, kovo 18. — 
Anglijos vyriausybė pagaliau 
nusprendė žymiai- sumažinti 
militarines oro spėkas. Tam 
tikslui parlamente bus parei
kalauta mažiau išlaidų. 

sKArnmTE m P U T I N K I 
KTU "DRAUGĄ" 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ 
KAUNAS. Gautomis iš į-

vairių Lietuvos vietų žinio
mis; Lietuvos visuomenė šį
met ypatingu iškilmingumu 
šventė Lietuvos nepriklauso
mybės šventę — vasario 16 d. 
Visuose didesniuose Lietuvos 
miestuose ir miesteliuose, k. 
ve: Šiauliuose, Telšiuose, Ša
kiuose, Naumiesty, Raseiniuo 
se, Mariampolėje, Plungėje, 
Panevėžyje, Biržuose, Vilka-

Denikinas ir kiti, tuomet Ru- viskyje, Pilviškiuose ir kitur. 
sijoje įvyktų didelė šventė ir 
džiaugsmas. X 

Jo visa kalba buvo vienais 
perspėjimais pamarginta. 

Komunistų despotizmas. 

Nežiūrint tų visų pramato-
mų ir grumojamų pavojų, pa
čių bolševikų tarpe pakilę di-
,delrų nesutikimų. 

be visur atlaikytų iškilmingų 
pamaldų, įvyko didelių mani
festacijų, dalyvaujant įvai
rioms organizacijoms su vė
liavomis, mokyklomis ir šiaip 
nepaprastai daug žmonių, ne 
tik vietos gyventojų, bet ir iš 
apylinkių gausingai atvyku
sių, vakare buvo vaidinimų, 
paskaitų ir savybės vakarėlių. 

Visose viešose prakalbose ir 
kai kur (Šiauliuose, Vilkaviš
ky ir kitose) priimtose rezo
liucijose buvo reiškiama troš
kimas galutinai Lietuvos ne
priklausomos valstybės su so
stine Vilniuje laidavimo, už
uojautos lenkų persekioja
miems vilniečiams ir pasiti
kėjimas dabartine vyriausybe 
ir St. Seimu. 

ATSISVEIKINO SU PA
SIUNTINIU. 
' — _ _ _ _ 

LISBONA, kovo 20. — S. 
Valstijų pasiuntinys Portuga
lijai, pulk. Thomas H. Birch, 
pamainomas kitu. 

Birch čia išbuvo 9 metus 
pasiuntiniu. Dėlto širdingai 
valdžios narių ir šiaip dau
gybės žmonių išlydėtas. J i s 
keliauja namo, Amerikon. 

Bet susidūrė su nepavyki-
mais. ^ 

BERLYNAS, kovo '20. — 
Pereitą savaitę vokiečiai mo-
narchistai turėjo propagan
dos savaitę. Propaganda bu
vo vedama už monarchijos 
grąžinimą. 

Ypatinga monarchistų sa
vaitė tečiaus turėjo nepavyki-
mų. Nes gyventojai ne vien 
nori atsikratyti visokios so
cialistų valdžios, bet ir mo-
narchiojs. J ie stovi už demo
kratinę respubliką, bet ne liž 
kokią monarchiją arba parti-
jinę respubliką, kaip šiandie 
yra. 

Bet mora&rchistams visgi 
pavyko surengti vienur-kitur 
demonstracijų su vidurine 
žmonių klesa. 

Norėjo linčiuoti generolą. 

Vieną dieną monarchistai 
demonstrantai skaitlingu bu
riu patraukė čia į vidumiestį 
negini monarchijos vėliavomis 
ir ženklais ir giedodami mo-
narchistines giesmes. 

Vidumiesty tečiaus juos už
puolė būriai darbininkų ir su
draskė visas vėliavas. Pačius 
demonstrantus išblaškė visais 
šonais. 

Policija į tai visa nesimai-
še. Del to nebuvo progos pa-
sišaudvti. 

Kitomis dienomis monar
chistai buvo jau atsargesni su 
savo demonstracijomis. 

Neteko vėliavos. 

Vieną vakarą demokratų 
kliubas turėjo susirinkimą. 
Kliube kalbėjo gen. von Scho-
enaich, kituomet buvęs mo-
narchistas, bet paskui pavir
tęs demokratu. 

J i s kalbėdamas pažymėjo, 
kad monarchistai patys kalti 
už monarchijos puolimą. Nes 
buvęs kaizeris nenorėjo sutik-
ti su savo autokratinio valdy
mo panaikinimu. 

Gi šiandie svajoti apie mo
narchijos grąžinimą, tai tuš
čias daiktas, sakė generolas. 
I r pridūrė, kad dabartinė val
džios forma yra gera. Tai 
kamgi dar tos monarchijos. 

Monarchistai nugirdo apie 
tą jo kalbą. Apspito salę ir 
mėgino nutverti generolą. 
Šaukė jį tuojaus linčiuoti. 

Šiuomi kartu policija įsi
maišė ir monarchistus išvai
kė. 

P I N I G Ų KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, 

mainant nemažiau 25,000 dol. 
kovo 18 d. buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.36 
Prancijos 100 frankų 9.01 
Italijos 100 lirų 5.12 
Vokietijos 100 markių .36 
Lietuvos 100 auksinų .36 
Lenkų 100 markių .02 

N 
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PRENUMERATOS KAINA: 

Metams M-00 
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Prenumeratos mokasl iškalno. Lai

kas skaitosi nuo uisirašymo dienos 
ae nuo Nauju Metu. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir seinas adresas. Pinigai geriausia 
siųsti isperkant krasoje ar eJtprese 
"Money Order" arba Įdedant pini
gus t registruota laišką. 
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AMERIKA ŠIAUŠIASI. 
Iš "VVashingtono pranešama, 

kad Suv. Valstijų vyriausybė 
nesileis į ginčus su Santarvės 
atpildymo komisija del 241 
miliono dolerių. Santarvė tu
ri tą sumą atmokėti už palai
kymą amerikiečių armijos 
Coblenzo apylinkėse Vokieti
joj. Nes tiek Suv. Valstijoms 
kainuoja tos armijos užlaiky
mas. 

Suv Valstijų vyriausybė 
tvirtina, kad anuomet Santar
vės valstybės žadėjo apmokė
ti jų armiją Vokietijos oku-
puotėje. Bet šiandie tos vals
tybės į paduotą reikalavimą 
tik prunkščia. 

Suv. Valstijos gamina tuo 
tikslu aštrią notą. Nota bus 
pasiųsta atpildymo komisijai. 
Bus griežtai pareikalauta at
mokėti minėtą sumą be jokios 
kalbos. 

DELKO NESUTINKA. 
Amerikos lietuviams patrio

tams nekartą skaudu daros 
skaitant laikraščius. Juose 
tiek vietos pašvenčiama tos ar 
kitos partijos reikajams, daž
nai valstybiniai uždaviniai 
palieka nuošaly, nustumiama 
į antrą vietą. Tuotarpu šian
dien, nors ir daug esame lai
mėję Lietuvos laisvei, bet dar
bas neužbaigtas. Geros valios 
— taikus patriotai aimanuo
ja dėlei partijų rietenų, žada 
nei vienos partijos nešelpti. Ar 
geras jų nusistatymas? Taip 
ir ne. 

Šiandien butų peranksti tiek 
laiko pašvęsti partijų kovoms, 
kuomet tiek gražaus darbo yra 
šalies viduje, o ir mūsų nepri
klausomybei pavojus nėra nus
linkęs. Lietuviai su lenkais nei 
per tarpininkus, nei tiesiogi
niai negali susitaikinti. Žemės 
reforma išrišta bežemių ir ma
žažemių naudai skaudžiai atsi
liepia į maištininkus Meištavi-
čių ir kitus. Jie nustoja viso 
savo turto. Tos ir kitos aplin
kybės sudaro rimtą karo pavo
jų. Dėlto nėra patogu ir ne me
tas mūsų partijoms rietenas 
kelti. 

Bet iš kitos pusės jos buvo 
neišvengiamos. St. Seimas 
svarstė svarbiausius Valstybės 
klausimus: žemės, mokyklų ir 
konstitucijos. Tuos klausimus 
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Lietuvon valstybės reikalus, 
ardo Valdžią, atsisako toliaus 
bendrai dirbti valstybės darbą 
ir nepritaria tai valdžiai, pa
reiškia nepasitikėjimo j kurią 
jie nėra pastatę savo partijos 
žmonių. Nors dabartinis mini3-
terių kabinetas yra beparty-
vis, bet jie vistiek griežia dan
tį, atsisako jį remti. 

Nenuostabu, kad taip toli 
nuėjus socialistams, lietuvių 
katalikiškoji visuomenė, kuri 
ligi šiol nešė didžiausią Lie
tuvos gynimo ir atstatymo 
naštos dalį, pasipriešino ir 
drąsiai kovojo už savo teises. 
Kito išėjimo nebuvo. Jeigu 
tad galima kaltinti partijas 
už vienybės ardymą, tad socia
listai toje kovoje įsirašė savo 
vardą į juodą mūsų istorijos 
lapą, 
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NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ IR AMERIKOS 

VALSTYBĖS VYRAI. 

Chicagos lietuviai iškilmin
gai paminėjo 4 metų Nepri
klausomybės sukaktuves va
sario 16 d. Ashland Blvd. Au
ditorium. Be muzikaliai — vo
kalinės programos, buvo sa
komos prakalbos, priimta re
zoliucijos Vilniaus, Klaipėdos, 
Lietuvos Laisvės paskolos 
klausimu. Vienos jų pasiųstos 
Lietuvon St. Seimui, kitos A-
merikos valdžiai, kaikuriems 
senatoriams bei kongresma 

besvarstant pasirodė griežčiau,' nams, L. N-bės komitetas gavo 
sių skirtumų. 

Suv. Valstijos reikalauja to Krikščionys demokratai rei-
atlyginimo pasiremiant šiais fcalauja mokyti vaikus moky 
pagrindais: fcioje tikėjimo; 

Suv. Valstijų armija Vokie- j ^ d e n x nestato Bažnyčios 
rijos okupuotėje palikta tik teisių žemiaus kitų organizaci-
karštai prašant pačioms vai- jų įj. atskirų žmonių; 
stybėms. Kr dem. reikalavo grąžinti 

Visų valstybių okupuotės bažnyčioms jų turtus, kuriuos 
armijų apmokėjimas pažymė- j caro valdžia buvo iš jų atėmu-
tas paliaubų sąlygose. ' si ir atidavusi pravoslavų cer-

Tas sąlygas priėmė lygiai 
Santarvė ir Vokietija. 

Nors Suv. Valstijos atmetė 
Versailleso taikos sutarty pa
reikštas sau privilegijas, bet 
paskui ta s privilegijas priėmė 
padarydamos atskiria sutartį 
su Vokietija. 

Del to nei Prancija, nei ki
tos valstybės tam reikalavi
mui negali priešintis. 

Kaip matyt, Amerika pra
dės šiauštis rimčiau prie Eu
ropą, ypatingai prancūzų po
litiką. 

atsakymų į pasiųstas rezoliu 
ei jas; kuriuos čia talpiname. 

Pirmininko J. A. Mickeliuno 
vardu gauta atsakymai nuo 
senatorių Medill McConnick ir 
WBL B. McKinley; kongres-
manų Richard Yates, Walter 
M. Chandler, John Kissel; nuo 
Vice-Prezidento sekretoriaus 
E. T. Clark ir nuo kongr. Lea 
sekret. M. W. Martin. 

kvėms ir vienuolynams, kaip Komiteto sekretoriaus J. K. 
lygiai kr. dem. reikalavo grą- Enčerio vardu gauta atsaky-
žinti ir nkimnkaros atimtus iš 
jų caro ar dvarininkų valdžios 
turtus. 
Socialistai tuotarpu nori kad 

mai nuo senatorių Selden 
Sfiender, Hiram W. Johnson; 
kongresmono John W. Rainey 
ir nuo Valstybės Sekretoriaus 

visa Lietuva butų paversta! Charles E. Hughes atsakymą 
bedievių ir socialistų kraštu; , kongresmanui John W. Rai-

Socialistai nenori pripažinti I ney, įteikusiam jam Chicagos 
Bažnyčiai — organizacijai to- lietuvių rezoliucijas kovo 9 
kių teisių, kokias jie pripažį- dieną, 
sta siuvėjų ar batsiuvių orga- Visi atsakymai dėkoja už 
nizacijai; prisiųstas rezoliucijas; kai-ku-

Socialistai bedievybę ir so-irie žada jas perduoti Valsty-
cializmą stato aukščiaus už'bės Sekretoriui, atatinkamai 

Komisijai; kiti žada remti mū
sų teises prie Vilniaus srities 
labai simpatizuodami mūsų tė
vynei. 

LaMausiai konkrečius ir 
karakteringus atsakymus tal
piname ištisai. 

•Senatorius Medill McCor-
mick taip kalba: 

"Ačiū Tamistai už laišką 
iš kovo 1 dienos, o kartu ir 
už prisiųstas rezoliucijų ko
pijas jūsų organizacijos pri
imtas. Užtikrinu, kad ne tik 
aš pats jas rimtai svarsty
siu, bet taipat perduosiu 
atatinkamam Senato komi
tetui kreipdamas jo do
mės". 
Kongresmanas Walter M. 

Chandler atsako: 
"Pranešu kad Tamistų re

zoliucijų kopijas esu gavęs, 
kurias užgyrė Chicagos Lie
tuviai. Aš labai rūpestingai 
jas panaudosiu Lietuvos nau 
dai Washingtone ir New 
Yorke. Prašau pasakyti Chi
cagos Lietuviams, kad aš 
pilnai simpatizuoju jų gim
tojo krašto nepriklausomy
bės siekiniams ir patenki
nančios Vilniaus 
baigos. 
i 'Prašau taipat pranešti 
Lietuviams kad aš darau 
Washingtone visa kas gali
ma, kad Amerikos Vyriau
sybė pripažintų Lietuvą ne
priklausoma. ' * į 
Kongr. Richard Yates pas

tebi: 
"Aš niekad neužmiršiu 

nuoširdžios paramos, kurią 
man suteikė Chicagos Lie
tuviai per rinkimus. Aš vis 
esu dėkingas ir labai simpa
tizuoju pareikštoms rezo
liucijose mintims." 

Kong. John Kissel pasižada: 
"Tamistų laišką įduosiu 

kaipo peticiją kongresui, 
pažymint Kongreso Rekor
duose, nurodant atatinka-
mai komisijai ir registruo
jant mano vardu". 
Tie ir kiti Amerikos Valsty

bės Vyrų pareiškimai, duoda 
mums daug^ilties, kad galop, 
o gal ir netrukus, prie mūsų 
gerb. atstovo pastangų V. 
Čarneckio, kurs turi pasiseki-

NEPRIGULMYBĖS IŠKIL
MĖS KARO MUZEJUJE. 

pirmą kartą paskambino paš- nariu, jis lruosai dalyvaaųa 
ventintą varpą Lietuvos him
ną grojant. 

Tarp gražiųjų pereito ket
virtadienio iškilmių buvo ir 
varpo šventinimas Karo Mu-
zejuje. Žemaičių Vyskupo į-
galiotas tą pašventinimą at
liko kanaunikas Juozapas Tu-
fmas. Nors labai yra garbinga 
Žemaičių Kanauninko augšty-
bė, bet lietuvių širdyse ir pro
tuose, Vaišganto slapyvardė 
uždega kasžin kokias nepap
rastas liepsnas. 

Tas žilaplaukis jaunuolis 
visuomet juda lyg gyvasis si
dabras, tečiuus mųs tautos gy
venime jis veikiau paneš sto
vinčiam kryžkelės keliaro-
džiui. Mųs žmonės bando eiti 
įvairiais keliais vieni tolyn 
nuo kitų, o jis abi ranki ištie
sęs amžinai graibo tuos ir ki
tus, kad tik nepasimestų bro
liai. Laisvės varpui šventyti 
negalima buvo parinkti tinka
mesnio asmens. 

Prozilnė arklių rinka užva
kar gavo augštesnį vardą: jį 
dabar jau yra Vienybės aikš-

grnčo už- t e . Džiaugsis "Vienybės Lie
tuvninkų" Amerikoje, kad 
jos vardas teko puošiamai 
Kauno aikštei, kuri ilgaindu 
gal tapti mylimiausia viešų at
virų susirinkimų vieta. Aš tą 
vienybės vardą girdėdamas 
imuosi giliau širdyn. Jis yra 
gyvos, bet akims nematomos 
tėvynės įsakymas. Išpildysim 
jį tik tada, jei' išmoksime 
v}eni kituą suprasti ir pripa
žinti žmonėmis. 

Tumo — Vaišganto kalba 
buvo poezijos padaras. Reikė
tų ją pamatyti kur nors ats
pausta. Senos "Tėvynės Sar
go" įkūrėjas kalbėjo stovėda
mas po varpu. Tas sudarė kuo 
geriausią balso skleidėją, viso
je aikštėje galima buvo girdė
ti kiekvienas žodis. 

Po Prezidento kalbos varpą 
skambino Petras Vileišis; šian 
dien jis yra rimtas susisieki
mo ministeris. Bet jis dar rim
tesnis, kad yra "Aušros" į-
kurėjas. Buvo kviestas ant
rasis Lietuvos laikraščių nao-

bino seniausias Lietuvos armi
jos veteranas — invalydas, 
kovoje už mųs nepriklausomy
bę netekęs vienos kojos, karei
vis Sereika. Drauge su juo 
skambino jauniausias iškilmių 
dalyvautojas 13 metų berniu
kas skautas Virkša, 

Kauno miesto Valdyba pa
rodė savo patrijotingumą, kad 
vakarykščiui prieš nepriklau
somybės iškilmes Ukmergės 
gatvę pavadino kareivio Luk
šo gatve, o didžiąją Šancų 
gatvę nuo Šmidto fabrikos iki 
pat tiltui pavadino Juozapa
vičiaus prospektu. Tuodu pir
mutiniai žuvo ua Lietuvos lais
vę. Abyšaliai prospekto sto
vinčios kareivinės pilnos jau
nų vyrų. Jų ne vienas panorės 
Lukšo ir Juozapavičiaus gar
bės ir kiekvienas mato kad 
Lietuva neužmiršta savo gerų
jų vaikų. , 

Generolo Nagevičiaus su
maningas darbštumas tą pa
darė, kad naujieji gatvių var
dai jau prikalti savo vietose. 
Mes nedaug generolų teturi
me, bet labiausiai malonu ma
tyti, kad jų tarpe yra žmo
gus taip nuoširdžiai dirbąs 
savo priedermes ir tiek augšto 
idealizmo įdedąs į jas. Jis 
moka pagerbti1 žemesnius už sa 
ve jau mirusių pasišventimą; 
jis žiba pavyzdžiu ir gyvie
siems. Nesakau, kad vienas 
Nagevyčius tebūtų Lietuvos 
armijoje. Tik mano likimas 
taip padarė, kad nedaug kitų 
jam lygių gavau progos arčiau 
pažinti. 

visuose T. Fondo ir Federa
cijos skyrių susirinkimuose, 

Antru kartu tą varpą skani- [gal but skyriaus valdybos na
riu, atstovu į metini Kong
resą ir Centro Valdybos na
riu. Žodžiu, yra pilnu Fede
racijos ir Tautos Fondo nat
riu. Kadangi T* F. narystės 
vajus tęsis iki šv. Velykų, to
dėl gerb. T. F. ir Fed. skyriai 
prašomi visą tą laiką ir iš
naudoti narystės vajui. 

Kultūros vajus jau kaip ir 
užsibaigė, nes teliko vos pora 
kolonijų aplankyti, kurias ap
lankys gerb. kun. KBumšas. 

Gerb. kasa. P. Garmus su 
t d. kovo jau užbaigė savo 
maršrutą, todėl gerbiamos 
kolonijos, kurių kultūros 
vajaus aukos dar neprisių-
stos Centro Iždan, malonės tai 
padaryti, kad sužinojus tikrus 
Kultūros vajaus rezultatus ir 
paskelbus spaudoje. 

Visi, kurie aukojo Kultū
ros vajui Liet. L. P. bonais 
ar tam rygios sumos auką 
gaus specialiai pagamintą 
puikų Tautos Fondo Kurtu-

vajaus paliudijimą. Paros 
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čiutės redaktorius D-ras Jo-
mo Washingtone, sulauksime 'nas Šliupas, bet jis neatvyko. 
Laisvės Šalį sveikinant Lietu
vą su nepriklausomybe "de 
jure". Darbuokimės, tuomet 
ir kiti mums padės. 

Tai-gi jį pavadavo taipgi A-
merikos lietuvis, nors kitokių 
pažiūrų žmogus p. Julius 

IŠ MUSŲ CEMTtO. 
Kad tapus pilnu Tautos 

Fondo ir Federacijos nariu, 
reikia užsimokėti vieną kar
tą metuose $3.00 arba po 25 
centus kas mėnuo, į T. F. iž
dą. Jeigu kas negali mokėti 
$3.00, tag gali mokėti $2.00 
ar bent jau $L00. Kadangi 
Tautos Fondas turi tris tiks
lus: politinį, kultūros ir lab
darybės (buvus R. K. R. 
sekcija), todėl žmogus nega
lėdamas užmokėti į visus po 
1.00, lai pasirenka du ar vie
ną kurį iš minėtų tikslų. 
Žmogus, užsimokėjęs $3.00 į 

Kaupas. Juodu tat su Vileišiu metus, yra pilnu T. F. ir Fed. 
- * - ' H ' - '" ' — ^ -

liudijimai yra spalvoti, gel
toni, 5aK ir mėlyni 8%xll 
colių didumo taip, kad gali
ma ir į rėmelius įsidėti Oi už 
aukas nuo $10.00 iki $50 bus 
duodama taipgi dailus paliudi
jimai, bet kitoki Todėl, 
gerbiamos skyrių valdybos 
malonės prisiųsti visų auko
tojų vardus, kad išrašius pa
liudijimus. 

Visiems aukotojams Kul
tūros vajuj, kurių vardai y-
ra prisiųsti Tautos Fondo 
raštinėm paliudijimai jau iš
siuntinėjami ir tikimasi šią 
savaitę išsiųsti visus. Be duo
damo paliudijimo visi aukoju
sieji bent po $5.00 gauna dai
lei atminties J . E. Vyskupo 
Kario paveikslą. 

Pereitą savaitę Kultūros va
jaus prisiųsta iždan sekančiai: 
Chicago, DL, Brighton 

Paark, $671.00 
Bridgeport, Conn 503.00 
Porto Alegre, Brazi! . . . . 42.00 
Detroit, Mich., Šv. Antano 

Dr-ja 20.00 
Forest City, Pa, 5.00 

Viso $1,241.00 
Pirmiau buvo paskelbta 

. . . . 39,30?*K) 
Viso labo . . . . . . $40,548.40 
A. L R. K. Fei Stkretor. 
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Vilnjnjusjyejtiryių 
B A L S A S . 

Ką dabar jaučia Vilniaus lietuviai aiš
kiai atvaizdina straipsnis "Glos Litwy 

N. 20. 
Persekiojimai. 

Pildosi lenkų piktybių nuodingoji tau
rė ligi kraštui! Veidmainingų prietelių la
pės kaukėmis apsidengusių, pakirsta mū
sų laisvo gyvenimo būvis; gudriais 1919 
m, bal. 19 d. pažadais, kurie nė skatiko 
neverti, norėta užgerint mūsų liaudį; ci
ningai išplėšta mums trupiniai mūsų lais
vės; iš valdiškų įstaigų, kurios mūsų že
mėje teisėtai mums priklauso, išvarė 
mus; kuomet mes įtikėjome Suvalkuose 
lenkų gerais norais, gudriai išnaudota 
mūsų pasitikėjimus, "žygių karžygiai" 
tapo mums, pergalės belaisviams, ponais, 
aršesniais, nei senieji prispaudėjai. Kur 
yra jų gėda? 

Atėjo žiaurios spalių dienos, kurios 
pradėjo mūsų Golgotą. Stengėsi mums iš
plėšti tą moralę pajėgą, kuri garbinga sro
ve plaukia iš žydro tikėjimo mūsų liau

dies. Mūsų kunigus varinėjo, kišo kalė-
jimuosna. Atėjo priespauda ir šimtus 
šeimyninių ryšių pajėga sutraukiant, nu
varyta broliai mūsų netikram likimui! 
Mūsų tėvų kalbai, kuria dar tėvai mūsų 
laisvai buvo auklėjami, uždaryta moky
klų skliautai, laužant šventą mūsų teisę 
auklėti jaunąsias kartas mūsų žemėje 
mūsų kalboje. 

Ir į lenkų garbės vainiką įpynė smūgių 
žymes ant kūnų vaikų mūsų, vaikų, kurie 
nenorėjo apleisti savo numylėtos mokyk
los. Atėjo persekiojimai ir areštai, o su 
jais pragariškas gundymas silpnųjų dva
sia mūsų tarpe ir skausmo begalė tose 
širdyse, kur turėjo išsižadėti šeimynos ry
šių, nes kitaip dar skaudesnis — tėvynės 
išsižadėjimas juos laukė. Tikrai velniškas 
sumanymas. Išvydome ašarų kalną. 

Lietuvos,, mūsų Tėvynės, sostinėje, vie
šai mums uždraudė mintyti! 

Ir persekioja mus." 
Skaudus nuliūdimas ir rųstus piktumas 

krūtinėse mūsų! v 

Šalin mus veja nuo žemės mūsų! 
Šlykštus veidmainingumas, pašėlusi per

galė, begėdiška prievarta. Civilizacijos 
gėda yra tie kultūros pamėgdžiotojai. 

Sąžinę savo toji tauta apsunkina am
žiams] 

Slidžiosios širdys, nutrintosios kaktos 
ir žemosios sielos paims joje viršų 
Vidaus puvėsio kirminas, kaip vėžys suės 
tą tautą. Bet mes nenusilenksime. 

Mūsų tėvynės meilė jau šiandien savo 
teisėtumu yra visu dangumi aukštesnė už 
riksmus ir pasigyrimus tų pergalės gar
bintojų. 

Niekuomet nepripažįsime atimtos mūsų 
tėvų žemės, kaipo nuosavybę primestų
jų mums ponų. Tojį lenkų teisė visuomet 
mums pasilikę neatkeršyta .beteise, iki 
ateis laikas, kada didis Trojos nuėstas pa
virs į griuvėsius. 

Neužmiršime ir neatleisime tų skriaudų. 
Savo poteriuose vaikai Dievo mels, kad 
iš tos nelaisvės paliuosuotų. Mūsų baž
nyčiose žmonės su ašaromis Dievo pagel
ios šauks prieš prispaudėjus. Atidarysi
me psalmių knygas ir giedosime 37-tą bai
sią Dovydo psalmę: 

"Žmonių nuskriaustų Galingas Apginė-
jau. 

Prie Tavęs kreipiamės su savo nesus
kaitomomis skriaudomis! 

Matai, Viešpatie, aiškią mūsų skriau
dai Netylėk del jos, parodyk buvimą sa
vo prie mūsų tarnų tavo. Atsistok ir iš
tiesk teisingą teismą Tavo. Ir nuspręsk, 
kas iš mūsų teisingas yra ir ka6 kaltas. 

\ 

Amžinasis mūsų Dieve." , 
Vienas tik tegali būti teismas f Dabo

kime,* kad būtume verti to teismo f O visi 
jie stos prieš jį! Ir tie, kurie savo neapy
kantos pris mūsų neslepia, ir tie kurie 
nepasipriešina del daromų mums skriaudų 
ir tie kurie žino, kad skriauda mums yra•- darbo gausumas. Darbą galima iškeisti 
daroma. Kokia tauta — tokia valdžia. 
Kiekvienas tos tautos narys visą atsako
mybę pats neša. Nedaroma skirtumo. 
Kiekvienas jų yra mums mūsų šventų tei
sių niekintoju ir kiekvienas aršių mūsų 
priešu. Sulig tuo ir elgsimės. Su panieka 
prisipildys akys mūsų, išdidžiai sukietės 
sprandai mūsų, į plieną pavirs alkūnės 
mūsų! Su pajėga ir užsikirtimu einame į 
tą kovą! Mūsų nusileidimų rubežiai jau 
prieiti. Jokiame žingsnyje, jokiame ma
žmožyje lai jau nelaukia mūsų manda
gumo, kuris praeityje jiems taip lengvino 
įsisprausti į mūsų tarpą. Jie atkirsti nuo 
mūsų prasikaltimų siena. Ne žmogų ma
tome kiekviename jųjų, bet vien pasislė
pusį priešą, kuris tik laukia kaip mums 
pakenkus. 

Atydžiai seksime kiekvieną, jų žingsnį, 
be pailsio dabosime jų silpnumus, kiek
vieną savo! progą išnaudosime ligi galo. 

Mūsų bylos tyrumas labai mns sustip
riną, nes kiekvienas, kuriis stoja anose ei

lėse, eidamas prieš aiškų teisingumą, turi 
kovoti su mumis iš pasalų. Kiekvieną iš 
mūsų priešų tokia kova nužemina, jo 
dvasią nusilpnina. Mųs gi toji kova ftdtia 
ir stiprina. Mes turime ginklą, kurio mums 
nieks neišplėš į Tas ginklas — tai mūsų 

visas pajėgas. Ir prie tos pajėgos ir galy
bės nuolatos einame. Tad, aukštai iškėlę 
neškime tą ginklą mūsų! Kiekvienas, mūsų 
kovotojas bu& skaistus ir pasiaukojęs. Lai 
būna nenulenkiamas, drąsus, užsikirtęsir 
pavojingas. Lai visuose laukuose susiren
ka jiems nenugalimos užtvaros, mūsų triū
sų pagamintos. Lai jiems niekas lengva 
nebūna, lai sunaudoja savo jėgą nevaisin
gai. 

Nepasitenkinsime vien gynimose. Įsi
veržė čia į mūsų žemes per prievartą. At
sitrauks iš čia prieš mūsų, pajėgą. Eisime 
pirmyn į visuomenės dirvą mūsų žemės 
pakraščiuose! Tuomet prieš mns ims žy
dėti gyvenimas bendras visiems Lietuvos 
piliečiams, kurie ją tikrai myli k gerbia, 
nežiūrint į kalbą. Gaivinanti pasaulio 
sBOvė nupus šalin niekšybių dulkas nuo 
mūsų žemių ir mes jas jiems į aįis. Savo 
bylos šviesumu gąsdinsime prieš save tuos 
tamsiuosius į jų naktis, (Par- Galingas) 

(Įiitfuros. Intonacijų Biuras) 
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IDR. A. K, RUTKAUSKĄ 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4442 South Western Avenue 
Telefonas Lafayette 4146 

Valandos; 9-11 rytais, 1-2 p o 5 
Spietų Ir 7-3 vakarais . Nedėldie-Sj 
Š a t a i s t iktai po pietų S iki S v a i . S 
Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiu 

^fflce TeL Blvd. 7820 
• Praneš imas 

1 D . M. T. STRIKOUIS 
3 Lietwvis 

GYDYTOJAS I R CRTRCRGAS 
1̂ Perkė lė savo ofisą i 

į 4401 SOUTH A S H L A N D AVK. 
JJVAL.: 10:30 iki 12; 2:20 lkl S l r g 
• 0:24 iki 2:20 Ned. 10:20 iki 12. g 
g | K a m . : M 1 4 W . 45 SL M 
3 TeL Lafayette 222 g 
ttwrra^ iYeW5 m o ^ jrrsr^srS 

X 
TeL Blvd. 7042 

Dr. C. Z. VezelSs 
LIETUVIS DENTISTAS 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

Telef. P u l l m a n 3634d 

DR. P. ŠIMAITIS 
N A P R A P A T B 

[Gydau B e Vaistu tr B e Operacijos^ 
10901 South Michigan Ave . 

R O S E L A N D - C m C A G O , ELL. 

DR. S . MIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas Ir vyvenirao vieta: 
2252 South Halsted Street 

Ant viršaus Univer. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte: nuo 
1—A po pietų: nuo 7—9 vak. 

Nedėl iomis nuo 1 0 — * 
Telefonas Yards 2544 

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

4729 SO. A S H L A N D A V E N U E jį 

SPDCIJALISTAS 
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 

VaL: ryte nuo 10—12; nuo 2—5A_ 
oo pietų; nuo 7—8:20 vakare. Ę K>o pietų 
NedeHomls 10 iki 1. 

Telefonas Dresel 2*80 \ 

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

I GYDAU BE GYDUOLIŲ m BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
1247 Emerald Avenue 

9 Iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare 
Telefonas Boulevard 9S97 

7*1 W. 18-th Gatvė 
N u o 7 lkl S vaKare. 

DR, 6. M. GLASER 
Prakt ikuoja 20 metai 

Ofisas 2 1 4 * So. Morgan St., 
Į^Kertė 32-nd St., Chicago, Hl. 

SPECIJ A U S T A S 
ioter iškų, Vyriškų ir chroniškų 

u*ų . 
Ofiso Valandos: N u o 10 ryto 

iki 2 po pietų, nuo 5 iki 7 vak 
Nedė l iomis nuo 10 Iki 2 po pietų 

T e l e f o n a s Y a r d s 6 8 7 

Mw . .V i i — " ~ =— — .„•»*.•! •r"^iiilU4*»7w«/'l;i iflki. 

— 

* 

DR. MAURfCE KAHN 
GYDYTOJAS I R CRTRCRGAS 

4681 So. Ashland Ave . 
TeL Yards 904 

OFISO VAL.: 
8 Iki 10 T. ryto. 1 iki 2 ir 7 lkl 
9 • . 
TeL Naktimi < ir nedėUoj po pietų 

Oakland 1294 

ŠV. KAZ. DR-J0& PRAKAL
BOS. — SKYRIUS. — DAR

BUOTOJAI. 

m 

Telefonas Von Buren 204 
Res . 1122 Indenendence Blvd. 

DR. A. A. ROTH, 
R u s a s Gydytojas ir Chirurgas 
Specijallstas Moteriškų, Vyriškų, 

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

pietų, 7—8 vak. Nedėl iomis 10—12 d. 

Ofisas 3354 So. Halsted Str., Chleago 
Telefonas Drover 0693 

DR. R. C. CUPLER 
CHIRURGAS 

Kamp. Oakley Ave. ir 24 Gatvės 
Ofiso Valandos: N u o 2 iki 5 po 

pietų kasdien, Panedėl l j ir Ketver 
ge vakarais. 

Ofiso TeL: Canal 1712—241 
Res . TeL: Midway 5512 

PMadelphia, Pa. —Kovo 12 
d. tuoj po sumos, §v. Kazi
miero mokyklos svetainėj į-
įVyko Šv. Kazimiero Spaudos 
| Draugijos prakalbos. Kalbėjo 
gerb. kun. P. Kasciukas. Jo 
maloni, jausminga kalba, daro 
gilų įspūdį į klausytojus. 

Po prakalbų buvo' įrašinė
jami nariai į tą draugiją ir 
įkure jos skyrių. Išrinko rim
ta, labai darbščią, prakilniems 
reikalams pasišventusių val
dybų. Pirm. gerb. kun. J. J. 
Čepukaitis, pag. 0 Ungurai-
te, rast M. Valašinaite, iž&— 
gerb. kun. kleb. J. J. Kaula-
kis, valdybos nariu —K. Va-
laneiunas. Prie tokios valdy
bos, kurios nariai yra pasi
šventę Dievo garbei ir tautos 
labui negalima abejoti, kad 
kat. spauda nebujotų, nesipla-
tintų šioj kolonijoj. 

Skyriaus pirm. kun. Če
pukaitis yra karštas tėvynai
nis ir uolus katalikiškos spau
dos platintojas. Jis Šv. Ka
zimiero Spaudos Dr-jai paau-

turtu. 
Jis ragino lietuviams burtis ir 
pažinti kaip išnaudoti tuos sa 
vo krašto turtus, kad neleidus 
savo tėvynės ekonominiai pa 
vengti svetimiems. 

Matyt buvo perkančių jo at
stovaujamos bendrovės šėrų. 

Ten buvęs. 

Md 
L. D. S. 51 kp. auga narių 

s k a i č i u j e , p r i e j o s p r i k l a u s o 

'visi- močiutės dori sunųs,duk-
terįs. 
Valio teisybe; mylį darbinin
kai. St Stejmliards. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 
KRIKš. DARBININKŲ DAR

BUOTĖ. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • j ko jo $100. Jo pasidainavimu 
I V IV BIITIf AIlCfAC I išeina 6v. Kazimiero parapi-1 AnvwS IrraSnesinis laikraštis Tas 

'1»A*A5 ['laikraštis yra išdalinamas dy-
I 
I 
g Ofisas D i d m i o t y J : 
I 29 South La Baile itrttt 

Kambaris 224 l j k a d i š ^eit skelbimų neapsi-
Į Telefonas Centraj «»»• j moka to laikraščio leidimas ir 

g Vakarai., 812 W. SSrd S t " l U z t a t j a m vaaam d a u g fesu°-

| kai. Kun. Čepukaitis nepaiso, 

Telefonas: Yards 4 f 8 1 

1 ANTANAS A. 0LIS 
(OLSZEvTSKl, J R . ) 

f A D V O K A T A S 
* Veda bilas visuose te i smuose 
J Miesto Ofisas: 
jį 7 S. Dearborn S t . Room 1040 

Telefonas: Central 1774 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO. LUJ0IOI8 
Telefonas T a r o s 5032 

(Valandos: — 8 lkl 11 Ii r ' r t o :Bi 
16 po pietų, lkl 8 vak. Nedėl lo -

nno I iki 8 vai. vakare.^ 
WBB0 

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

TeL Ganai 2118 
Valandos: 18 ryto lkl 8 vakare. 

Gyvenimas: — 2811 W. 63rd Str. 

TeL Prospect 8488. 
• » 

» — 
Tel. Ganai 227, Vak, Gavai 2118 

DR, P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytoju Ir 

Chirurgus 
1821 South Hals ted Street 

Valandos: 18 Iki 1 2 ryta; 1 lki4 
Iki 8 vakare po pietų: S 

Tel. Boulevard 2160'-

DR. A. J. KARALIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

53303 S. Morgan Str. 
3 CHICAGO, ELL.; 
SaTTo^V»^r # Tro^kTr5^?r i r iYo^ 

» Vakarais: 2251 S. Hals ted St. 
> Telefonas: Boulevard 553. 
t 4 A £ i : i : C £ : C < i £ A C £ S < i « C « < 

J. P. WA1TCHES 
Lavvyer 

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

Tel. Dearborn 8098 
Vakarais: 107S6 S. Wabash A r e . 
Roeeland Tel. P u l l m a n 8877 

— M 
Tel. Randolpb 2898 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

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

18 South La Salle Street 
Room 180S 

Valandos: 9 ryto lkl 5 po pietų 

ja, bet jis žiuri, kad tik savo 
5 j tautai ir tikėjimui gero pada

rius. 
Pir. pag. p-lė O. Unguraite 

ir rast. p-le M. Valašinaite 
lyra labai darbščios mergaites. 
Jos nežiūri puikybe* ne savo 
garbes, bet tik Dievui, tautos 
ir visuomenės labui pasišven
tusios. Visokie nemalonumai, 
guriuos joms tenka patirti 
dirbant prakilnų darbą tik jų 
dvasią sustiprina, daugiau, jė
gų joms priduoda nenuilstan
čiai toliau darbuotis. 

Ižd. gerb* kun. kleb. J. J. 
Kaulakis, taš taip didelis 
duosnus rėmėjas visų labda
ringų prakilnių darbų, nekartą 
už parodymą savo geros tė
viškos širdies gauna padėkos 
kartybes tulžį. Bet tas nesu 

ioom 1303 į 
ryto Iki 5 po platų • 

Hyde Park 3895 Į Namų Tel. Hyde Park 3895 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktorius, staty
tojas ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Ohicago 

Arti 23 čio Place. 

= 

Dr. L L M A K A R A S 
Lietuvis Gydytoja* ir Chirurgas 
Ofisas 10200 S. MVrhtgan Are . 
VaL 18—18 ryta; po 84*tu, 

2:20—8:28t vai. vakar*. 
[Rea idendia : 10828 Ferry Ave . 

TaJ. Pul lman 842 Ir PuU. 849 

Telefonas Boulevard 4188 

A. Masalskis 
Graborius 

Patarnauju lai 
dotuvėse, ves 
tuvese, krtkš 
tynose Ir kituo 
se reikalu 
Kainos prieina
mos. 

$307 Auburn Ave. Chicago. 

CLEVELAND, OHIO. — 
Kovo- 12 d. š. m. įvyko liet. 
Darbininkų Są-gos 51-os kp. 
susirinkimas. Pirmiausia, iš 
nepabaigtų reikalų svarstė už 
silikusią vieno nario, buvusio 
iždininko skolą. Paaiškėjo, kad 
skolingasis, sutinka kuopai iš
mokėti $40 dol. ir 50 c. po ma
žą dalį kas mėnesį P;o tuo 
sutarimu savo ranka pasirašė. 
Tai geras darbas atliktas, ku
ris kuopai suteiks ramybę ir 
savas turtas nežus. • 
Sekė raportas is Sąryšio Ka

talikiškų Draugijų. Pasirodo, 
kad Sąryšys gan daug* veikia 
Dievo ir Tėvynės labui. Sąry
šys i trumpą laiką surengė 
•dvejas prakalbas del Tėvynės 
ir vieną vakarą del Šv. Jurgio 
parapijos naudos, kurs davė 
gerą pelną. 
f Raportas iš Tautos Fondo. 
Nor* ncdarbė- žmones slegia, 
bet yra geros valios tėvynai
nių, kurie stengiasi savo tėvy-
nei ranką paduoti. Yra ren
giamos prakalbos, kuriose ti
kimasi sulaukti mylimą svečią, 
kun. B. Bumsą. 

Raportas iš našlaičių drau
gijėlės. Pranešė, kad yra rei
kalinga pagelbą del suvargu
sių šeimynų bei vaikelių. Vis
gi mokslamėj yra duoda
ma ' kavos neturtingiems 
Vaikeliams. Geri, turin
tieji žmonės sunešė arbatos, 
kavos, drabužių, ir šiaip viso
kių reikmenų. Tai yra gražus 
mielaširdingi darbai. 

Skaitė laišką iš L. D. S. Cen 
tro. Prašo prisidėti prie siun
timo knygų ir šiaip duoti pa
gelbą Lietuvos Darbo Federa
cijos nariams Lietuvoje. Visi 
nariai prisižadėjo kreiptis į 
savo draugus-es ir patys prisi
dėti kiek išsigalėdami. 

stabdo jo nuo temimo prakil- K™pa r e ngia diskusijų va 
niu darbų. 

Taipgi valdybos narys K. 
Valančiunas yra pasižymėjęs 
duosniu aukojimu ant tėvynės. 

(Nuo mūsų koresp* Lietuvoje) 
Ateit, ir mergaičių kl. vakaran 

Telšiai. Šįmet stojus poka-
lėdiniant laikui iki Užgavėnių 
Telšiuose nepaprastai daug 
rengiama pasilinksmininTę, va 
karelių. Čia daug organizaeiįų 
ir kiekviena nori pasirodyti, 
pasilinksminti Visų Šių pasi
linksminimų neišvardysi. Pa
minėsiu vieną buvusi vasario 
12 d., kuris surengtas Telšių 
ateitininkių mergaičių kliubo 
salėje. Tad pirma* jų (mergai-
feų ateitininkių) pasirodymas 
Telšiuose. 

Pradedama eilėmis " Kasty
tis ir Jūratė" ir "Skardžiai) 
žvanga ginklai". Paskui trijų 
veiksmų lošimas "DygUų ta
kais". Veikalas nesenai kun. 
Kapočiaus parašytas ir pirmą 
kartą loštas. Turinys: pirma
me veiksme maža mergytė pra 
šoši motinos leisti mokyties ir 
ši po didžio prašymo sutinka 
ją leisti Antrame veiksme 
mokinių gimnazisčių gyveni
mas ir pasirodymas "Naujo
sios Vaidilutės". Trečiame 
veiksme pirmas ateitininkių 
kuopos susirinkimas, kuriame 
tariamasi apie "Naujosios 
Vaidilutės" sušelpimą ir tuoj 
nuo scenos einama rinkti į 
publiką 'Naujajai Vaidilutei' 
aukų.Veikalas baigiamas "At
eitininkų himnu". Losimo rin
kliavoj surinkta 750 auks. 
Paskui viena mokinių pas
kambino pianinu, mergaičių 
•ateitininkių choras padaina
vo dainų: "Lietuvos himną", 
* * Kūdikio dienos'', ' 'Kampe 
tupi", "Sakalėlį" ir "Vytau
to gailestingumas "\ Vėriau 
žaislai ir šokiai. Vi*as šio sa
vybės vakaro pelnas skirtas 
žurnalui "Naujoji Vaidilutė 
remti. 

karą. Nors ne kas pas mus 
galėtų nuodugniai nušviesti 
darbininkų klausimą, bet ti
kimės, kad jos įvyks. 

fl.RlCHTER 

ELLEII 
Kaip tj|k pasirodo pirmutinis 

apsireiškimas peršalimo, pirmutinis 
reumatizmo ir neuralgijos gėlimas, 
tad naudokite šitą patikėtina namini 

į vaistą. Persitikrinkite, kad kiekvie
na bonka Pain - ExpeHerio, kurią 
jus perkate, batu pažymėta Inkaro 
vaisbaženkliu. Kaini 

telefonas Taros 1122 

,STAHLET P. 
MAŽEIKA 

GRABORIUS IR; 
Balsamnotojas 

Turiu, automo-j į 
biltus visokiems; 
reikalams. Kaina; 
prieinamos. 

3319 Auburn I Ave. Ghicago.| 
B^MisJMi^^fs^s^******* 

KAIP JŪSŲ AKIS 
Ar esi nervuotas. kenti galvot 

skaudėjimą, ar tamistos akįs 
ašaroja, raidės susibėga kuo
met skaitai, pailsta akis be-

| siuvant, jei taip, tuojaus tu
ri pirmiausia pasiteirauti ma
ne 18 metų patyrimo, kuris 
sute lks taaaistai geriausią pa
tarnavimą. 

JOHN i. SMETANA 
> 1221 So. Ashland Ave., Chicago 

kertė 18-tos gatvės ; 8 lubos 
Kambarys 14-15-16-17 

Vir iui P L A T T S Aptiekos 
Tėmykite mano parašą. 

Valandos: Nuo 12 ryto lkl 9 
va, Nedėl iomis nuo 2 ryto lkl 
12 dlen. 

% 

>> 

LENKŲ SAUVALIAVIMAI 
VILNIUJE NESILIAUNA. 

KAUNAS. Suėmimai YiV 
niaus krašte tebesitęsia. Aš-
meno,s apskrity padaryta dau-

aukuro ir savo darbuote pra
kilniuose reikaluose. jfti surengimu baliaus po Vely-

Tokią valdybą turint musų|ku> kad padidinus L. D. S. kp. 
skyrius, galime būti tikri, an- izaą. 
gs ir stiprės. Tik visi prie jo 
gražaus darbo prisidėkime, 
tapkime tos organizacijos na
riais — narėmis. 

Menka dulkele. 

PRAKALBOS. 

Gary, Jsad. — Kovo 12 d. Šv. 
Kazimiero par. svet. 3:30 vaL 
po piet įvyko Liet. Am. Išdir
binio B-vės prakalbos. Kalbėjo 
p. C. J. Macke ir nesenai iš 
Lietuvos atvykęs ekonomis
tas P Tolutis 

"iiiiiiiiiitiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiisumiiji ' , . , , . . 
! S. D. LACHAWICZ i p- To lut l s Padarė -dldeli i3' 

LIETUVIS GRABORIUS g pudi savo iškalba, vaizdžių 
Patarnauja laidotuvėse kuopi- S 

Sgiausia . Reikale meldžiu a t s i sau-S 
Skt i , o m a n o darbu busite n ž g a - S 
Enėdintl . 
= 2 8 1 4 W. 22rd PL Chicago, fJLS 

Telefonas Ganai 2i2t aivoj ii išrodinėjimu Lietuvoj p. Vasiliauskas, is Baltimore* 

atpasakojimu jam pačiam pa
tirtų mrotiltftj ̂ r^v^rė5e*Iietu-

Išrinko komisiją, pasirupin-Įgybė kratų ir suėmimų. Iš vi
so su viršum 40 žmonių, tame 
skaičiuje senelis ukinink. Riu 
sak, mokytojai, Dudka ir Gau-

Nutarė užsakyti Šv. Mišias 
ant intencijos žuvusių darbi
ninkų kareivių už mylimos Tė
vynės laisv£. 

Prieš susirinkimą L. D. SL 
51 kuopa nusiėmė paveikslus. 
Pranešė, kad jie gerai nusise-
kėjPaveiksle buvo virs dešimts 
naujų narių. Gaila, kad nevisi 
senieji L. D. S. nariai-ės ant 
jo yra. 

Paveikslas bes priduotas L. 
F. Misijai p8*taUp*nimui į albu-
mą-knygą. 

L. D. S. Narissi-ėa yra labai 
daug aukejt m rimę mūsų Tė
vynę Lietuva F R A paveikslo 

rilius. >Suimtuosius mušė, mu
šė ir mokytoją Dudką. Suim
tuosius kaltina, buk padarę 
suokalbį prieš lankus. Visi 
atgabenti Vilniun ir pasodin
ti Lukiškių kalėjimam 

N A U J I E N A 
" Draugo'' kary gynė galima 

gauti tik ką. išleistą " Darbi
ninkų Tribanos'' knygutę 
varoįi <(Komnnistai ir Jų Uo
dega Socialistai". 
Šioje knygutėje puikiai, reiš-

Isiai yra nusviestą, kas per.vie-

S. L. R K. A. pirmininkas, 

i 

Pameginkitf ^AUJO. 

Su aireftatraofi] vaifbAimnkllaSuT. Valst 
• Taltuitu liiur©. 

Naujame racTyname pakelyje. 

Visos tvirtos, gemalus užmuSan-
ttos yplstybeff feianie vaiste kietos, 
su prioinaiča priimniai Švelnaus 
kvCfaln. 

Bufflei yra įaoai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas — begaliniai 
puikus plauku eutaisytojas, kuris 

patiks kad 
ir gacniau-
siai ypatai. 

• 
Aptiokose 
parsiduoda 
po 63c. arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime 
perpaita 
tiesiog ifi 
Išbara* 
torijos. 

• 
Bitinai 
retkalaii. 
kito 
Utokio 
pakelis. 
Žtereklte, 
kad botų 
INKARO 
Tais-
baženklis . 

Terpentinas 

Siunčiant Lietuvosr per irams t 
41 centai ui 109 Auksinų 

Šiandie 

245 Auk*, už vieną Dolerį 
Pigesnis kursas siunčiant 

didesnes sumas. 
Pristatymas Užtikrintas 

Trumpamą laika. 

Central Manufacturing 
Disirict Bank 

State Bank—Clearing House 
Bank. 

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

M . XeJL Cicero 2262 
Ofiso TeL Cicero 42 

DR. J. SHINGLMAN 
1225 8o. 42 Oourt 

M. E . Cor. 49 Court Ir 18 Str. 
„.ant viršaus valstyničlos. 
8 > 2 2 2 2 2 2 i 2 f > 2 i 2 — » 2 » 2 2 2 » 2 2 2 2 # 2 2 « 

V A L E N T I N E DRESMAK1NG 
COLLEGES 

»427 W. Madlson, 18fM) H. WeUs,| 
220& 6. Halsted Streets 

187 Mokyklos Su v. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų kir-

|>plmo, Designing bizniui Ir na-' 
Imama. Vietos duodama dykai. < 
^Diplomai. Mokslas lengvais at- ( 

^mokėjimais. Kresos dienomis Ir! 
>vakaraia Reikalaukit knygelės.! 
pTeL Sesiey 1242 

SARA PATEK, pirm.! 
*2)»2/2a»a>8/82/2«2»*2%f>$^2ž 

25AS^AAS^A2j8Xi2A2j2itAai 

DR. A. E. MH.LER 
6 T D T T O J A 8 ir CHTRCRGAS 

Ofisas 4654 So. Ashland Ave. 
Vai. 2—4 po pietų 7—9 vakare 
Res . Ofisas 1215 W. 47-tb. Str. 
Vai. 11 iki 1 po piet. Ned. 13—% 

Ofisas TeL Blvd. 2054 
Res. Tel. Sutarimai ir Na£ldaiai 

Šaukimai Lafayette 1108 
a?irrs^rrr&^^sve-^rb nTsvyj 

Tel. Lafayette 4223 

P L U M B I N G 
Kaipo lietuvys, l ietuviams visa
dos patarnauju kogeriausia. 

M. YUSKA 
3228 VV. Sa-*h Street 

PAIEŠKOJIMAS. 
Reikalingas vargoninkas. Del 

platesnių žinių kreipkitės į 
"DRAUGO" OFISĄ 

2334 So. Oakley Ave. 

PARDAVIMUI. 
PARSIDUODA F A R M A 80 AKRŲ 

70 akrų dirbamos 10 akrų g-aniklos 
ąu upelių ir nedidelių mišku. Gera 
žemė, geri budinkai, jaunas sodnas 
geri gyvuliai ir visos geros masinos, 
tarp lietuvių netoli nuo miesto prie 
žastis pardavimo norime pasidalyti. 
Mes Leonas Markuckis ir A. Ste-
noslavas parduosim pigiai. Galima 
pirkti su viskuo ar tik žemę ar su 
pusė gyvulių. Kreipkitės prie 

Leo Marka 
ScottvlUe, Midi . R. 2 fioi 19 

ni yra tie ponai komunistai ir 
ėmimo buvo ir gerb. svečias, Į ją uodegos socialistai. Ši kny

gutė yra labai įdomi. Kaina' v 6o dėžutei 

Sustabdyk tą rumatišką skaudėjimą 
tuojaus! Vagai Turpo, Turpentine 
Ointment išvaro j J laukt Turpo ir 
rumasismas nesutinka, kuomet Turpo 
ateina tai skausmas apleidžia. 

N ė r a kito tokio greito palengvin
tojo ka ip terpentinas. Sis naujas 
Turpo išradimas yra taip sutaisytas, 
kad stebėtinai greitai išvaro skaus
mą. Išs i tepąs kratinę, ar gerklę, kaip 
tik ga l ima užuosti . 

Turpa i šmuša rumaUškus skaus
mus iš jūsų systemo! Palengvina 
skaudamai gerklei, Šalčiui branchitis, 
lumbago, neuralgijos ir kataro. Ne -
puslėja ir nedegina. 

Kam-g i kentėt i? Tegul Turpo pra
šal ina skausmus. Nebūk be Turpe
ntine Ointment, kuris turi savyje 
Mentaol ir Camplior. Turpo — 30c. 

Flndlay, Ohlo. 

P A R D U O D U A R B A IfiMAJNAU 
farmą, ant miesto prapertės. Il l inois 
valstijoj. Žemė kaip v i s iems žino
ma, yra geriausia. Galima viską au
ginti, kas patinka. 

80 akrų visa dirbama ir aptverta: 
puikus upelis bėga pro sali, gelžkelis 
eina per mano lauką, % mylios nuo 
puikaus Edgevfood taiestelio, kuris 
turi apie 3,000 gyventojų, 7 kamba
rių stuba, barnės kiaulininkas, kupos 
ir t t Visos mašinos kokios tik reika
lingos ūkės darbui. Vežimas, bogės, 
4 geri arkliai, 6 karvės, 6 kiaulės, 6 
žąsys ir 100 vištų; 600 bušeliu kornų 
ir kitų sėklų. Kaina $8.000. Atsi
šaukite prie savininko, F. Palasky, 
5046 So. Kolin Ave., City. Tel. La
fayette 2928. 

PARDAVIMUI 
Parduodame Čeverykų-taisymo įs

taigą. Biznis gerai išdirbtas. Par
duodame pigiai. ' Pardavimo priežas
tis — išvažiuoju j Eropą. 
tiB — išvažiuoju j Europą. 

Kreipkitės: 
112*4 Laagiey Ave., Chicago, 
( P u l l m a n ) I l l i aoK 

ANT PARDAVIMO patalai, šilto 
vandenio heater. Didelis kietų; ang
lių pečius, kaip naujas. Ferankos, 
elektra p launama mašina, floor la-
mpa. Atsišaukite: 
5222 Just iaė St., 2-ros lubos 

Telefonas Prospect 4339 

ANT PARDAVIMO 
Tabokos Cigarų Ir cigarėtų krau

tuvė Ir Soft Drinks Parlor, labai 
greroj vietoj ant Bridgeporto. Parsi
duoda pigiai. Nepraleiskit geros 
progos. Del platesnių žinių kreipki
tės į mano ofisą. , 
Geo. Petkus , Rea l Estate , Loan and 
Insurance, 2402 So. Halsted S. 

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

\ 
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DRAUGAS Pirmadienisr Kovo 20, 1922 
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DAR 7 IŠTEISINTI. IŠPRADŽIŲ NEVISAI į 
PAVYKO. 

Specialė grand jury veda 
tardymus apie kaikurių dar ; Lakunas Edward Stinson įs 
bininku unijų viršaičių pra- t teigė pirmutinę oro liniją tar-
sižengimus i r ' įvykusias suk
tybes buvusioje Walsh byloje. 

Tuo tarpu teisėjo McKinley 
teisme prisiekę teisėjai paliuo-
savo dar 7 žmones, kurie bu-
yo kaltinami bombij mėtyme 
iį skalbyklas streikuojant skal
byklų inžinieriams. 

Nežinia, ką tuomi klausimu 
pradės valstijinis prokuroras. 

Čižausko, iš Brooklyn, N. Y. 
130 kp. nario. J is nusiskundžia 
kad senai serga ir prašo7 pa
šalpos. Sutarė kiek galint pa
gelbėti nelaimingajam žmogui, 
bet kadangi kuopos iždas 'be^ 
veik tuščias tai sumanyta na-

40 VALANDŲ ATLAIDŲ 
* ĮSPŪDŽIAI. 

dosi pirmon kelionėn iš Chi- Juška, K.' Krutulis ir P . Gri-
eagos į Detroitą. Paėmė keletą tėnas. Viso su smulkiais suau-
•pasažierių. kojo $3.10. 

Arti Detroito kažkas mašl- Besvarstant 

SU AUTOMOBILIU NULAU
ŽĖ SPRANDĄ. 

Ant kampo State ir 66 gat. 
greitai važiuojančiu automo
biliu nežinomas piktadaris su
važinėjo James F. Doyle, 40 
m., 6408 So. Union ave. Au
tomobilistas nei nestaptelėjo. 

Doyle turi nulaužtą spran
dą ir perskeltą kaukolę. Pra
nešta, kad mirs. 

GIRDIMA APIE NAUJĄ 
PROJEKTĄ. 

Pasklydę gandai, kad Illi
nois valstijos komercijos ko

pė Chicagos ir Detroito. Žmo
nių vežiojimui vartojami plie
niniai vokiško tipo lėktuvai. 

(Pereitą penktadienį j i s lei-

North Side. — Be Velykų ir 
Kalėdų švenčių nemažesnė 
'šventė ir iškilme yra 40 Va
landų Atlaidai. Nortnsidiečiai Auburn Ave., Bridgeporte. 

riams patiems paaukoti kiek] katalikai šią pastarąją šventę 
paminėjo kovo^l2, 13 ir 14, š. 
m. 

kuris išgali, gi tų, kurių šiame 
susirinkime nebuvo, tai įgalio
tas Pr. Juška jų kitą kartą 
aukų paprašyti. : \ 

Šiuo kart aukojo sekanti: 
K. Kudirka $1., po 50c. Pr . 

nerijoje sugedo ir lakūnas bu
vo priverstas nusileisti dum
blynam v 

Visgi Detroitą pasiekė į 4 
valandas. 

Šiaip greituoju traukiniu 
iš Chicagos reikia važiuoti 7 
valandas. 

PROTOKOLAS. 
TAIP SUTARIANČIAI. 

Dievo Apveizdos Par. — 
Kas čia tokio dabar pasidarė, 
nežinau. J au tik retame "Drau 
g o " numery tepastebi žinutę 
apie mūsų kolonijos darbuotę. 
Rodos, lyg nebūtų nieko vei
kiama. I r ištikro, jeigu niekas 
paudoj mus nejudins, mūsų 

misija trumpoj ateity parėdy- , u i iv ' 
. f \ v. darbų neskelbs, tai ir mūsų sianti naują mokestį už važi

nėjimą gatvekariais Chicago-
je. 

Kadangi su nikeliu gatve-
karių kompanija nepalaužia
ma, del to minėta komisija ža
danti paskelbti* 7 centus vie
toje šiandie imamų 8c. arba 
keturis tikietus už kvdtefį. 

Komisija tą klausimą išnau-
jo perkratinėja. I r už kelių 
savaičių paskelbs savo nuos
prendį. 

BONUSŲ KLAUSIMU. 

Miesto taryba, sakoma, šian 
die turės specialį susirinkimą 
ir tarsis veteranų bonusų klau 
sime. Gal siųs delegaciją Wa-
sbingtonan. 

COUNCIL BLUFFS. Ia., 
kovo 19. — Visoj Iowa valsti
joj paskelbta kelių dienų ko
va prieš žiurkes, kurios daug 
žalos padaro žmonėms. 

PRANEŠIMAS. 

veikimas gali nusilpnėti. 
Kiek pirmiau dienrašty vis 

beveik kiekviename num. bū
davo Alphos platus organiz. 
darbuotės aprašymai, tai Tas'o 
keistesnieji gyvenimo nuoti-
kiai, stiprusis Ąžuolas rūsčiai 
sušlamėdavo, na ir kiti su gra
žiomis mintimis pasirodydavo. 

Mes, kurie netalentuoti ra
šyme, organizacijose dirbda
vome kiek galėdavome, o jųs 
tai tą kitiems kaipo pavyzdį 
parodydavote ir tas paragin
davo mus pačius ir kitus prie 
tolesnio to paties ir kito, svar
besnio darbo. Taigi, nepaliau
kime ir toliaus taip sutarian
čiai savose, sau patinkamose 
srityse darbuotis tautos, mųs 
visuomenės, Bažnyčios labui. 

Menkraštis. 

SU LRKA. 15 KP. DAR-
BUOTĖ. 

Antra metinė paroda piešinių 
Northwest apielinkės artistų yra 
laikoma NOEL STATE BANKE, 
Mūwaukee ir North Avenue. 

Šioje parodoje randasi piešinių 
visiems žinomų artistų: Chas. E. 
Hallberg, Larson Schmidt ir kitų. 
"The Mountains" Schmidt'o pie
šinys labai gražus, ypae tiems, 
kurie grožisi gamta. "The Atlan
tic** Chas. E. Hallberg'o piešinys 
atkreipia domę mylinčiųjų juras. 
"First Snowyt Larson'o piešinys. 

Paveikslai bus mainomi kas sa
vaitė. Durys atdaros visiems nuo 
9 ryto iki 4 po pietų; utarninkais 
ir subatomis nuo 9 ryto iki 8 va
karo. 

(Vietinis). 

Bridgeportas. — Kovo 12 d. 
Šv. Jurgio par. svet. įvyko 
SLRKA. 15-tos kp. mėnesinis 
susirinkimas. Nors ir nedaug 
narių į susirinkmą atsilankė, 
bet organizacijos reikalai bu-, ž m o n ė s nebūtų tiek nukentė 
vo gyvai ir nuosekliai svarsto- . 

organizacijos 
reikalus buvo ieškotas būdas 
kaip padauginus narių skai
čių. Nutarė surengti prakal-
bas. Tam'darbu i išrinko ko
misiją iš trijų asmenų, kurie 
rūpintųsi, kad nutarimas tap
tų įvykintas gyvenimam 

Ruomuvietis. 

kietus bei pinigus už juos ir už 
skelbimus "V. S." programoj, 
nevėliaus 26 d. kovo, ar tą pačią 
dieną per Projektų Komisijos 
susirinkimą, kurs įvyks Šv. Jur
gio parap. svet. prie 32 PI. ir 

B. J. J. 

VYČIŲ DARBUOTĖ. 

Town of Lake. — Kovo 15 
d. Davis Sąuare parko salėje, 

rLiet. Vyčių 13 kuopa laikė su
sirinkimą. 

Pirmiausiai išduota rapor
tas iš buvusio vakarėlio, kuris 
pelno davė arti 100 dolerių; 
iš šio uždarbio nutarė Vyčių 
spaustuvei paskolinti 50 dole
rių. 

Beto nutarta kovo £2 d. ne
laikyti susirinkimo, iš priežas
ties gerb. J . Naujalio koncer
no, kurs bus Orchestra sal. To
dėl Vyčiai yra pasiryžę, kaip 
galima, gerb. J . Nuajalio kon
certe paremti. / 

Paskui aptarė rengiamą va
karą, kuris įvyks balandžio 9 
d. Elias salėje . 

Koresp. 

Kaip paprastai šios koloni
jos geri katalikai moka bran
ginti atlaidų, nuopelnus, už
tai per visas tris dienas skait
lingai dalyvavo yisuose pamal-
duose. Nemažai jų atliko savo. 
velykines priedermes. Taipgi 
skaitlingas būrelis svečių ku
nigų atsilankė vietiniam kle
bonui su dvasiška pagelba. 

Pamokslus sakė šie kunigai: 
Dr, I. Česadtis, J . Čužauskas, 
J . Martišiunas, J . Vaičiūnas, 
A. Martinkus ir P. Lapelis. Be 
minėtų kunigų dar sekanti 
buvo: J . Svirskas, N. Pakal
nis; P. Meškauskas, I. Albavi-
čius, F . Paškauskas, V. Vara-
komski, J . Kloris, F . Vaitukai
tis i r B. Urba. ' , 

v 

pradedant ir baigiant atlai
dus buvo iškilminga procesi
ja. Gerb. Seserų Kazimieriečių 
mokyklos vaikai, gražiai iš
mokinti, dalyvavo procesijoje 
ir barstė gėlesą Altoriui, o y-
pač didysis, kur buvp įstaty
tas Šv. Sakramentas, buvo ar
tistiškai parėdytas gyvomis 
gėlėmis bei elektros ir lempu
čių šviesomis spindėjo/ i Žo
džiu, akį ir širdį traukte trau
kė atiduoti garbę Išganyto
jui esančiam „j&y. Sakramente. 
Choras taipgi jausmingu to
nu prisidėjo prie iškilmių pa
gražinimo. 

GYVENA IŠ AGENTO NUO 
SAVYBĖS. 

Tūlam "spešelų" agentui, D. 
S., šiaip-netaip pasisekė savo 
" rendor ių" prikalbinti prie J-
dėjimo 400 dol. į "spešelus". 
Tuolaikiniai, iki atneš tikrąją 
"notą ," agentas išdavė savo 
namų nuomos " r e sy t ę " , ant 
kurios pasirašė savo vardu, 
kad paėmęs minėtą sumą. Pas 
kiaus atnešęs tikrąją "no t ą " 
padavė, bet neatsiėmė savo 
išduotos ' ' r esy tės . " 

Po trumpo laiko, "spešela i" 
susibankrutino. Dabar "rendo-
r i u s " nemano " r e n d o s " mo
kėti iki išgyvens minėtą su-

mą. 

mi. 
i i , 

Šiame susirinkime buvo 
skaityta du laišku, vienas iš 
L. Finam Misijos prašantis, 
kad 15 kp. suteiktų žinių, kiek 
kuopa ir nariai yra pirkę L. 
L. P. Bonų ir aukavę Lietuvos 
labui. Laišką priėmė ir nutarė 
surinkus visas reikalingas ži
nias pasiųsti L. F . Misijai. 
Antras laiškas gautas ^įuo M. 

3ę, jei visi "spešehį" agentai 
butų turėję nuosavybės. 

Gildžius. 

dfe 

PRANEŠIMAI. 

Rep. 

PILIEČIŲ DOMEI. 

Ryjtoj, utarnįnke, kovo 21 
d. yra paskutinė diena visiems 
neužsiregistravusiems pilie
čiams užsiregistruoti.Kurie no 
rite balsuoti pirmuose balsa
vimuose balandžio 11 d. ir pa-
skutinuose balsavimuose bir
želio mėnesy, turite būtinai da 
bai* užsiregistruoti. 

Koresp. 
• • 

L. VYČIŲ KP. DOMEI. Šiuo 
t'Valdovo Sunūs" rengimo komi
sija prašo visų kp. komisijai grą
žinti neparduotus bilietus — ti-

A. f A. 
PETRAS STALIUONIS 
mirė kovo 17 d, 1922, 5 vai. 
po pietų, ,Prcsbytirian' ligoni
nėje. 32 metų amžiaus Paliko 
didialiame nuliūdime moterį 
RozalįjiĮ. seseris: Marcclą I>an-
glenę ir Petronėlę Rimienę; 
Lietuvoje motiną, tėvą, seserį 
Ir S brolius. Paėjo iš Panevė
žio miesto. Amerikoje išgyve
no 16 metų. 

Laidatuvės įvyks utarnįnke, 
kovo 21 d., iŠ namų 2T4ti W. 
43 Str., į Nekalto Prasidėjimo 
Sv. M iri jos P. bažnyčią, 8:30 
vai.- išryto, o po pamaldų į šv 
Kazimiero kapines. 

Ta balsioji beširdė mirtis Iš
plėšė Iš mūsų tarpo, suardė 
mūsų gyvenimą. Lai būna len
gva šl svetimos šalies žemelė. 
Ilsėkfe, .mūsų visų mylimas. 

Kviečiame gimines, draugus 
Ir pažįstamus dalyvauti laido
tuvėse. 

Nuliūdę, 
Moterie, seserįs ir broliai. 

*? 

KRISTAUS KANČIA 

GYVENIMAS. 
-

s 

v 

Krutamuose paveiksluose, 
lietuvių kalboje. 

Kov. 21, Chicago Hieghts. 
Kovo 24, Waukegan, 111. 
Kovo 26, Sheboygan, Wis. 
Kovo 29 d., Dievo Apveiz-

dos par. svetainėj. 
Kovo 31 d., Springfield, 111. 
Balandžio 2, Brighton Parke 
Balandžio 10, Cicero, 111. 
Rodys Liefcrtių Teatro Ben-

drove. 

Gavėnios laikas, 
kaipo su pasnin
ku geriausias mai 
stas, tai yra Me
dus. Mes turime 
gero Bičių me

daus ir pristatome į namus 
Chicagon. /Tik reikia parašyti 
laiškelį ir aiškiai nurodyti vie
tą, o pinigus apmokėsite tada, 
kada jūsų užsakytąsai medus 
bus ant stalo. Prekė kol-kas dar 
nepakilo 5 svarų vedrukas svarų 
$1.50, imant nemažiau kaip 10 
viedrukų, duodame pigiau 

Adresuokite tuojaus. 
STRYGAS IR MILLER 

4342 So. Maplewood Ave. 
Chicago, UI. 

s 
v 

i 

IŠ JAUNIMO DARBUOTAS. 

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

METROPOLITAN STATE BANK 
Kovo 18 dienoj, 1922, šios bankos skelbime įvyko klaida, 

reikalinga atitaisymo. 

Skelbime sakoma: šie taksai bu s priimami nuo Balandžio 
1-mos d., 1922, iki Gruodžio 1-mos. 

Privalo būti: Šie taksai bus priimami nuo Balandžio 
1-mos d., 1922 iki Gegužio 1-mos d. 

Cicero, BL — L. Vyčių kuo-
pa uoliai rengiasi p n e smar
kaus vakaro Verbų sekmadie
ny, bal. 9 d. .Kalbama, kad ta
me vakare mėgins kubile per 
mares plaukti. 

L. Vyčių 14 kp. yra labai 
laiminga savo tarpe turėti pla
čiai pasižymėjusį visuomeni
ninką p. Al. M. Bačkų. J is yra 
labai daug ir vietinei Vyčių 
kuopai pasidarbavęs. Dabar 
jis užbaigė medicinos, mokslą, 
ir praktikuos daktarystę. 

Vyčiai norėdami pagerbti 
savo pasižymėjusį narį-priete-
lių rengia jam pagerbimo va
karėlį gegužės 7 d. Šv. Antano 
par. svet. 

Abc. 

sažeriam. Geri 
LletuvlSkl val-

Jusų mieste ran 
daai agentas. Pa 
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ANCHOR- DONALDSON 
ANT GREIČIAUSIŲ MODERNIŠKIAUSIŲ LAIVŲ. = 

YPATIfiKAI VEDAMA LIETUVIŠKA EKSKURSIJA ' = 
AQUITANIA KOVO 21 | 

Atvažiavus i Southampton pasažleriai persėda J kitą, Cunard Laivą E 
ir tiesiog davažluosite \ Piliau į 9 dienas. E 

3-iMoa klesoa pasažleriai turi atskirus kambarėlius po 2-4-6 ypatas. Pri- — 
vatiiki kambariai leimynoms. Ekskursiją globoja Cunand oftCtalai kurie Jums — 
viską sutvarkys, Jusu. bagažus, pasportus Ir kitus daiktus dykai. Vokiškas s 
vistas nereikalingas. Kiekvienas gali važiuoti. Speclalės Kainos 1 Piliau $106.50. — 
Kaunan $107.50 *- Jra Cabln $165. Taxai $5.00. ' -

KITI IŠPLAUKIMAI: jį 
VIA HAMBURG VIA Southhampton Liverpool & ~ 

_ Glasgow ~ 
CARONIA Baland. ^ Gegužės 13 A ^ B A N I A (Cabin only) Bal. 1 | 
SASONIA Baland. 18 Ir Geguž.25 CAMERONIA Bal. 6 = 
«.w. ^ ^, . < „ A . ~ , Cassandra Clš Portland) Bal. 20 5 
Tikietai: Cabin $180. 8-čia Klesa p e r A n g l i i ą i Llbavą $110. 2 

f 108.5d Taxai $5. Taxai $5. = 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!l!!ii;i!!;3H<;til!Hiir^ 

s i 

I 

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

VOITKEVIČIUS, Fundatorius Šv. Ka
zimiero kapinių varpo, pagryžo iš Lietu
vos ir savo name 636 West 18 Str. Chica
go, 111. atidarė PUCČERNĘ su naujausio 

išradimo prietaisomis. 
Reikalui, atsitikus, eikite prie savo seno bičiulio. 

— * • 

- -V 

Skaitykite ir Platinkite 
ŠIUOS LAIKRAŠČIUS: 

• * 

"DRAUGį" , 
"Draugas" eina kasdien. 
" D r a u g a s " paduoda daug naujausių žinių. 
" D r a u g o " kaina visame pasaulyje tik $600. 

Adresas: 
" D R A U G A S " , PUBL. 

2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois. 

"DARBININKĄ" 
L. D. S Ą J U N G O S O R G A N Ą 

"Darbin inkas" eina tris kartus į savaitę. 
Kaina metams ^ $4.50 
Užrubežy metams "$5.50 
Adresas: ^ 

^ D A R B I N I N K A S " 
366, Broadway, Boston 27, Mass. 

' 

. 

"TĖVYNĖS B A L S f 
Eina du kartu į savaitę. 

Kaina. — Užrubežy, Wilkes-Barres 
ir apielinkėse metams $5.00 
Kitose valstijose $4.00 
Adresas: 

" T Ė V Y N Ė S B A L S A S " 
55 West Market Street Wilkes-Barre, Pa. 

A. L 
Eina kartą į savaitę. Jame galima rasti daug žinių 

R. 

• 

"G A R S į " 
K. S—MO 

* 

O R G A N Ą 

' apie įsirašymą \ jvainus 
rius. 
Kaina metan^ (Amerikoje) 
Kaftia metarns (užrubežy) . 

*' Adresas: 
" G A R S A S " 

222 Sou'th 9-th Street / 

sky-susi vi engimo 
• 

fe.00 
. $3.00 

Brooklyn, N. Y. 

- \ 

m 

"L A! V A" 
Eina kartą į savaitę. Jame rašoma vien apie tikėjimo ir 

doros dalykus. 
Kaina metams $1.50 
Kaina užrubežy metams $2.00 

1 Adresas: 
" L A I V A S ' 

2334 So. Oakley Ave. Chicago, UI. 
•• w • i • 1 * • — — — . , — — • ' — • r ' - • 

" V Y T Į " 
L I E T U V O S V Y Č I Ų O R G A N Ą 

Eina du kartu į mėnesį. -
Kaina metams $3.50 
Adresas: 

" V Y T I S " ; 1 
4736 So. Wood Str., ' Chicago, 111. 

$2.50 
$3.00 N 

' "MOTERŲ D I R V f 
A. L. R. K. M O T . S A—G O S O R G A N Ą 
Eina kartą j mėnesį. 

Kaina metams (Amerikoje) ..' 
Kaina metams (Užsienyje) . . 
Adresas: v 

" M O T E R Ų D I R V A " 
917 W. 33rd Str. Chicago, 30L 

"M EI U" 
Eina kartą į mėnesį. Įvairaus turinio žurnalas su sky

riumi vaikams. 
Kaina metams $1.80 
Kaina Užrubežy » $2.00 
Adresas: 

• - " M E I L Ė " 
301 State Str. Du Bois, Penna 

y 

" G I E D R į " 
KATALIKIŠKOS MOKSLEIVUOS O R G A N Ą 

Eina kartą į mėnesį. , 
KaTna metams . . . . . . . . . . f . . . $2.00 
Vienas numeris 20c 
Adresas: 

" G I E D R A " 
55 W. Market Str. Wilkes Barre, A. 


