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ANGLIJA NELEIS AIRIJAI KEL
TI CIVILĮ KARĄ 

Airijos Republikonine Armija 

VALDŽIAI RUPI ANGLE-
KASIŲ STREIKAS. 

Generalis prokuroras stovi už 
sulaikymą. 

Į 
LONDONAS, kovo 23. — Tik tokiu būdu Airija bus 

Laisvoji Airių valstybė su at- apginta nuo civilio karo. 
simetusia nuo Airijos Ulste-i la ikraščio " T i m e s " kores-
rio provincija atsidūrusios.pondentas iš Airijos praneša, 
ant civilio karo slenksčio. kad nesutikimus gali sustab-

Tas daro daug nesmagumo dyti pačios Laisvosios Airių 
Anglijai. I r Anglijos vyriau- valstybės ir Ulsterio valdžios, 
sybė darbuojasi, kaip butų ge
riau sutaikyti airius nuo susi-
kirtimo. " 

Kolionijų sekretorius Chur-

jei jos draugingai tuojaus su
simainytų pažiūromis. Te-
čiaus jos taip nedaro. 

DUBLINAS, kovo 23. 
chill apie tai vakar ka lbė jo j L a i O T W s k w A i r i u v a I s t y b ė s 
parlamente. J is sakė, kad v y - į a r m i j a g u s k U o ^ ^ n e g u t i . 
riausylH* imsis ar šiokių ar to- ^ ^ P a r l a m e n t o p r e z i . 
kių priemonių ir neleis ai- ^ ^ Q j i Į m u ž d r a u d - a r . 

mijai turėti suvažiavimą. Da
lis armijos to uždraudimo ne

be ant greitųjų aptaria su- klauso. Armijos organe čia 
manymą Įvesti anglų kariuo- oficialiai paskelbtą kad armi-

riams kariauti. 
Sakė, kad šiandie vyriausy 

menės kordone visu pasieniu 
tarpe Airijos pietų ir šiaurių. 

jos suvažiavimas įvyks čionai 
ateinantį sekmadienį. 

Reiškia, Anglija apgalvoja* Žymi dalis armijos palinku-
į Ulsterio.pasienį pasiųsti sa- si prie de Valeros vedamos 
vo kariuomenę ir abiem pu- j kampanijos už Airijos nepri-
sėm neleisti toliau kivirčytis, jklausomybę. Nenori priklau-

Ta kariuomenė nosiniais/s Lyti prie Anglijos. Ta dalis 
į jokius vidujinius Airijos rei- atsisako klausyti proviziona-
kalus. Tik sudarys sieną, per lės valdžios. 
kurią abi pusi negalėtų 
liaus kautis. 

to- Tai visa reiškia Airijai ne
laime. 

SANTARVĖ SKELBIA NAUJAS SĄLYGAS 
VOKIETIJAI 

PARYŽIUS, kovo 23. — but vvkdinamos pradėjus ge-
Santarvės atpildymo komi si-1 gūžės 31 d. 
ja vakar pagaliau paskelbė; Komisija sako, kad kontri-
Yokietijai naujas sąlygas ka-, bucijai pinigų versmės turi 
ro kontribucijos klausime. I but atrastos. I r pinigai bus 
Jei tas sąlygas Vokietijos vy-! kolektuojami Santarvės komi-
riausybė išpildys, tuomet ko
misija žada paskelbti jai da
linę moratoriumą. Taigi, Vo
kietija gausianti bent kokių Bet jei komisija matys, kad 

[Vokietija tikrai daug vargsta 

teto priežiūroje. Vokiečių ka
pitalas turi prisidėti- pilnai 
prie kontribucijos mokėjimo. 

I 
palengvinimų kontribucijos 
mokėjime. j Ir tikrai neturi iško mokėti, 

Tos sąlygos be kitko palie-j tuomet pasidarbuos arba įvy-
čia ir Vokietijos valstybės kinti vidujinę arba užsienių 
banką. Taipat naują įstaty- paskolą. I r tuos paskolintus 

"T 
AYASHINGTON, kov. 23 . - -

Kas kaip nori gali kalbėti ir 
mintyti. Tečiaus šalies vy
riausybei artinantis angleka-
sių streikas nemažai rupi. 

Bet valdžia kol-kas nieko 
negali veikti streiko klausimu. 
Nes turi surištas rankas. Nė
ra tokių įstatymų, kurie val
džią autorizuotų sustabdyti 
streiką, ty. varu priversti-abi 
pusi taikintis. 

Valdžia tik tuomet bus pri
versta įsimaišyti, jei matys 
aiškiai, kad streikas daro di
džią nuoskaudą visuomenei ir 
pačiai valstybei. 

Generalis šalies prokuroras 
Daugherty tečiaus tvirtina, 
kad streiką galima sustabdyti 
pavartojant įstatymą apie są-
kalbius. 

Dėlto, Teisingumo ministe
rija patylomis veda tardy
mus. I r pažymi, kad, rasi, ir 
pavyks šis-tas padaryti strei
ko sustabdyme. , 

Anot surankiotų žinių, ša
lis turi didelį anglių išteklių 
— apie 100 milionų torių. Vie
nu laiku tokio didelio anglių 
ištekliaus nekuomet nebūta. 

PENKIOS VALSTYBĖS ' 
GAVO NOTį. 

WASHINGTON, kov. 23.— 
Suv. Valstijos pasiuntė notą 
penkioms valstybėms — Ang
lijai, Praneijai, Italijai, Bel
gijai ir Japonijai reikale 241 
miliono doleriu už amerikoni-
škos armijos užlaikymą Vo
kietijos okupuotėje. 

Suv. Valstijų diplomatiniai 
atstovai tas notas paminė
toms valstybėms jau įdavė, 

ATSISTATYDINO MADRI
DO MAJORAS. 

GENERALIS STREIKAS 
DANIJOJE. 

— i t 

STOCKHOLM, Švedija, ko
vo 23. — Danijoje paskelbtas 
generalis darbininkų streikas. 
Tai darbdavių sąjungos lo
kauto pasekmės. 

^ MADRIDAS, Ispanija, ko
vo 23. — Vietos gatvekarių 
bendrovė už nemokėjimą mo^ 
kesčių turėjo but ssupenduo-
ta nuo tarnavimo visuomenei. 

Tuomi tikslu miesto majo
ras Bragima su savo palydo
vais norėjo nueiti gatvekarių 
bendrovės vyriausian ofisan. 
Tečiaus valdžios žandarmeri
ja majorą sulaikė ir neleido 
jam eiti. 
' Gryžęs savo ofisan miesto 

majoras tuojaus paskelbė at
sistatydinimą/ 

BAISUS ŽMOGŽUDŽIAI. Atvykusieji iš lenkų okupu-
. otosios Lietuvos pasakoja, 

ŠEDUVA. Vasario 2 d. v a - i k a d l e n k l * okupuotame Seinų 
kare, dar nesutemus, viename a P s k r i t y uždėta po 3,000 len-
Ragimėnų kaimo vienkiemyje m a r k i u n T 1 ° ž e m ė s m a r S ° 
pas ūkininką L. Butkų atėjo 'mokesnio. Taipat sako, žmo-
trys plėšikai ir, nuduodami!1*8 t u r ė s i a m o b ė t i mokesnį 
milicininkus, paprašė parupin n e t i k u ž gy™"™, bet ir nuo 

AUKŠČIAUSIAS TEISMAS 
TURAS ATOSTOGAS. 

ISPANIJA VIS DAR KA 
v RIAUJA. 

Kilus streikui kokį laiką 
nebus baimės su anglimis. Bet 
toliau, jei streikas prasitęs 
vieruį-kitą. rraėnesj, gali but 
bloga. Nes Suv. Valstijose 
kasdien didelė kiekybė anglių 
suvartojama. 

SAKOMA, PADĖSIĄS VETO 
ANT PROJEKTO. 

PARYŽIUS, kovo 23. — 
Pranešta, kad kuomet S. Val
stijų kariuomenė apleis už- Ant. kampo 47 gat. ir Dre-
imamą vietą Vokietijos oku- xel boulv. du plėšiku susfc-
puotėje, tuojaus ten bus pa- tabdė pravažiuojantį automo-
siųstos dvi prancūzų divizi-^ biliu H. J . Connelly, 1129 E. 
jos. I r prancmzai- užims visą 62 g a t Atėmė nuo jo 65 dol. 
Coblenzo plotą. s ir automobilių. 

mą, kurs neleistų vokiečių ka
pitalui išsisukinėti nuo savo 
pareigų, palytinčių gyvuosius 
valstvbės reikalus. 

pinigus išmokės 'Santarvei. 
Tečiaus jei Vokietijos vy

riausybė nesitaikins su pa
duotomis komisijos sugestijo-

Paduodama visa eilė refor- mis ir nenorės įvesti pataria
mų, kuriomis butų galima su- mų reformų, tuomet komisija 
stiprinti vokiečių finansinę pa pakels darban Versailleso su
dėtį. Tos visos reformos turi tarties sąlygas. 

T L A V O N Ų PARVEŽIMAS 
BUS SUSTABDYTAS. 

WASHIXGTOX, kov. 23.— 

VISA ŠEIMYNA 

SUSIRGO. 

FUNCHAL, Madeira sala, 
Karo sekretorius A\eeks pa- , n o - . 
i_ i v u i u oi J u i k 0 v o 23- — C l a siancianti įn-skelbe, kad po kovo 31 d. ka- < _ . 

, ifluenza visą buvusio Austn-
ro departamentas nepnuns . . v . 
, v,, .v'jos imperatoriaus seimvną pa 
daugiau prašymų parvežti is Prancijos ten žuvusių karei
vių lavonų. 

Sako, namiškiai a r giminės 
turėjo iki šiolei gražaus laiko 
paduoti prašymus. Iki kovo 
31 d. paduoti prašymai bus 
išpildyti , 

lietė. Serga jis pats ir jo vi
si penki vaikai. , 

BERLYNAS, kovo 22. — 
Serga Rusijos autokratas Le
ninas. Iš čia Maskvon pak
viesti gydytojai specialistai. 

AYASHINGTON, kov. 23.— 
Kongrese yra projektas apie 
sumažinimą kareivių garnizo
nų Philipinų ir Hawaii salo
se. Tai daroma su tikslu su
mažinti išlaidas. 

Sakoma, kad jei kongresas 
tą projektą pravestų, prezi
dentas jo nepatvirtintų. Nes 
ne kongreso reikalas nurodyti 
vyriausybei, kur i r kiek ji tu
ri užlaikyti kariuomenės. [Tas 
klausimas išimtinai priguli pa 
čiam prezidentui, kuris skaito 
si vyriausiuoju firmijos ir lai
vyno vadu. 

PREZIDENTAS APLANKYS 
PIET. AMERIKĄ. 

WASHINqXON, kov. 23.— 
Valdiškose sferose pasklido 
gandas, kad, matyt, preziden
tas Hardingas atliksiąs kelio-
nę į Braziliją, pietinėj Ame
rikoj. Tenai, s a k o m a i s da
lyvausiąs didelės nacionalės 
parodos atidaryme. 

1876 metais Brazilijos val
dovas Don Pedro dalyvavo 
parodos atidaryme Philadel-
pfiijoje. 

Dėlto čia kalbama, kad pre
zidentui Rardingui pasitaiko 
puiki proga už tai Brazilijai 
atsimokėti nors po daugelio 
metu. A 

LONDONAS, kovo 23. — 
Anot žinių iš Madrido, ispanų 
kariuomenė Morokkoj arti Al-
hucemas laimėjo mūšį su vie
tos sukilėliais, maurais. Iš 
jų 200 nukauta ir 300 sužeis
ta. 

AVASHINGTON, kov. 23.— 
Aukščiausias šalies teismas, 
anot vyriausiojo teisėjo jTafto 
pranešimo, turės porą savai
čių atostogų, nuo kovo 27 ligi 
balandžio 10 d. 

TIKRA ANARCHIJA ITALI
JOJE. 

PRANCŪZAI UŽIMS AME
RIKONŲ VIETĄ. 

ROMA, kovo 23. — Žinomi 
"fascis t i" (kraštutinieji naci
onalistai) išnaujo pradėjo ne
rimauti ir užpuldinėti radika
lius gaivalus, Kai-kuriuose 
miestuose pakilusi tikroji a-
narchija. 

ti jiems pastotę. L. Butkui S r a ž i u P i n k l ų , bričkų ir kt. 
išėjus į kiemą, plėšikai tuo- „ „ ^ J T T I Z 
. .. į T . . . . tJt SUDEGĖ ŽYPŲ SINAGOGA. 
jau jj nusove, ir įėję vidun x 

pas nesenai grįžusį iš Ameri
kos J . Butkų, pareikalavo pi
nigų. Šiam atsisakius duoti, 
nušovė ir jį. Paskui užpuolė 
jų seserį V. Butkaitę ir per
šovė jai ranką. Kuomet nu
sigandusi V. Butkaitė padavė 
plėšikams pinigus, jie ir ją 
nušovė. Pagaliau, pasikinkę 
geresnįjį Butkų arklį išvažia
vo. 

PLĖŠIKAI ATĖMĖ AUTO
MOBILIŲ. 

SKAPIŠKIS, Rokiškio aps. 
Pas mus ūkininkai aimanuoja, 
kad sunku pasidarė žemę dir
bti, negalima gerų darbininkų 
gauti. Dabar darbininkams 
rupi kuodidžiausią algą gauti, 
o dirbti kuomažiausiai. Štai 
vienas ūkininkas pasisamdė 

KAUNAS. Prie Janavos 
gat. sinagogoje buvo patal
pinti kaikurie žydų tremtiniai 
grįžę iš Rusijos. Gaisras ki
lo 3 vai. nakties, sakoma tre
mtiniai užkrėtę. Medinė si
nagoga sudegė -visa. Gaisras 
pavyko užgesinti vos 7 vaL 
ryte. Mieste buvo keletas at
sitikimų gaisrų iš perkaitinrų 
ir blogai užlaikomų pečių. 
Šalčio 21—23 laipsniai. Dau
gelis serga gripu. 

- = 

GRAIKŲ VYRIAUSYBĖ 
PEREINA KRIZĮ. 

Venezelistai viską drumsčia. 

ATĖNAI, kovo 23. — Grai-
sau berną, kuriam sulvsro mo-įi 

'kijos vyriausybe vis dar ne-

KINIJA RENGIASI ATSIIMTI SHANTUNGį 
PEIvINAS, Kinija, kov. 23. Indomu tas, kad Japonijos VILKAVIŠKIS Nakty iš 

— Japonijos vyriausybė pa- vyriausybė darbuojasi kuo-i 28 į 29 d. vasar. Aimučio gat 

keti 10. pūdų rugių, 10 pūdų 
miežių, 10 pūdų avižų ir 10 
pūdų žirnių, pūrą bulvių pa
sodinti, 1,000 auksinų pini
gais, pasiūdinti kailinius, mi
leliu ąj>vilktus ir visą garni-
forių iš milelio. 

Arklių bernas nežiūrėsiąs; 
einant į darbą jam arkliai tu
rėsią būti paduoti. Ūkinin
kams nebūtų gaila i r tokias 
algas mokėti, kad tik samdi
niai sąžiningai dirbtų. Bet 
samdiniai apie sąžiningą dar
bą šiandieną nesirūpina. 

skelbė, kad japonų utilitarinė 
gvardija nuo Shantungo pu-

veikiau pabaigti su Shantun
go klausimu. Bet pramato-

siausalio geležinkelio bus lai p- ma įvairių kliūčių. 
sniškai pašalinama pradėjus 
balandžio 1 d. To pašalinime 
procesas, sako tęsis vieną mė
nesį. I r iš kur pasitrauks ja
ponai, tuojaus jų vietą užims 
patys kinai 

. Nuo geležinkelio pašalinta 
japonų kariuomenė bus su
koncentruota keliose vietose. 
Kuomet tai visa bus- atlikta, 
tuomet japonai su kinais stos 
į derybas apie visos japonų 
kariuomenės pašalinimą iš vi
so pusiausalio. \ , 

Organizuojama sargyba. 

Pekino vyriausybė ^au pra
dėjo organizuoti (rekrutuoti) 
specialę sargybą Shaatungo 
geležinkeliui. Surekrutuotus 
vyrus norima pralavinti. 

Bet Shantungo militarmis 
gubernatorius, gen. fTien 
Tsun Yu, stovi už tai, idant 
geležinkelio sargybą sudarytų siausalį. 
išimtinai tik vieni Shantungo! 

Kai-kuriose vietose šiandie 
nejudbmosiosv nuosavybės par 
davinėjamos japonams. I r ja
ponai to pardavinėjimo nema
no pertraukti ir paskiau. 

Gubernatorius projapoms-
kas. 

Gen. Tien, Shantungo miU-
tarinis gubernatorius, kuris 
vaduojasi projaponiškomis 
tendencijomis, pranešė Peki
no valdžiai, jog jis organizuo
jąs sargybą is Shantungo ar
mijos kareivių tarpo. Taipat 
jis japonams tvirtina, kad 
sargyba laiku bus paruošta ir 
dėlto geležinkelis nebus aplei
stas. 

Tečiaus Pekino valdžia grie
žtai stovi už tai, idant viena 
dalis sargybos butų sudary
ta iš lavintos žandarmerijos. 

Visgi aiškus daiktas, kad Ki 
nija palengva atgaus savo pu-

gyventojai. I r tas klausimas 
šiandie rimtai jau svarstomas 
Pekino mįnisterių kabineto. 

SKAITYKITE IR PLATINKI 
TE LIETUVIŲ DIENRAŠTI 

" D R A U G Ą " 

kilo didelis gaisras. Sudegė 
Akotino limonado ir seltzerio 
dirbtuvė ir Rauzuko naujai 
pastatyta gyvenamoji troba ir 
tvartai ; viso 3 trobesiai. De
gant, įvyko apie 16 didelių 
anglerukščio balonų sprogi
mų, kurie ugnegesiams truk
dė darbą ir gręsė dideliu pa
vojum; tečiaus didelių sužei
dimų nebuvo. Laimė, kad bu
vo tylęus oras ir gerokai ap
snigti gretimųjų namų stogai, 
nes kitaip, ugnegesiams netu
rint gerų įrankių ir trūkstant 
vandens, sunku butų buvę su
laikyti ugnį. Nuostoliai sie
kia apie pusę miliono auksi-
nų.-

atsikrato krizio. Premjerui 
Gounaris parlamentas 164 bal 
sais prieš 86 išreiškė pasiti
kėjimą. Bet reikia atminti, 
kad parlamentas skaito 340 
narių. (Taigi, iš jų 60 narių 
visai nebalsavo. Reiškia, jie 
stovi valdžios opozicijoje. 

Todėl reikia tikėti, kad ka
binetas vargiai ilgai galės iš
gyvuoti. 

Patys politikai nepramato, 
kas gali įvykti artimoj ateity. 
Gaiimas daiktas, kad karalius 
paleis parlamentą ir paskelbs 
naujus rinkimus. Taipat ga
limas daiktas, kad parlamen
tas patsai pasiliuosuos, a t s i 
žvelgiant į faktą, kad jis nė
ra tikras parlamentas, bet tik 
kaipo konstitucijinis seimas. 

Pirm keletos dienų, kaip 
žinoma, premieras Gounaris 
paskelbė atsistatydinimą. Ka
ralius Konstantinas naują ka 
binetą organizuoti pakvietė 
Stratos. Tečiaus šis nesuti
ko. Tuomet grąžintas ir vėl 
Gounaris. 

Tarpe Gounaris ir Stratos 
gyvuoja personaliai nesutiki
mai. 

KALVARIJA, Mariampo-
lės aps. Kalvarijoje yra daug 
smuklių i r del to išsiplėtus 
girtybė. Į vadinamą žiemos 
priešalkoholinę savaitę, kal-
variškiai visai neatkreipė do
mesio. 

ORAS. 

CHICAGO. —\ Šiandie ne
pastovus oras; kiek šilčiaus. 

P I N I G Ų K U R S A S . 

ste siaučia šiltinė. Yra kai
mų, kur retuose namuose nė
ra 4—6 ligonių. Del to net 
kaikurios pradinės mokyklos 
sustabdė savo darbą. 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 doL 
kovo 22 d. buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Kalvarijos parapijoj ir mie Anglijos sterL svarui 4.38 
Prancijos 100 frankų 9.02 
Italijos 100 lirų 5.13 
Vokietijos 100 markių .33 
Lietuvos 100 auksinų .33 
Lenkų 100 markių .02 



DRAUGAS Ketvirtadienis, Kovo 23, 1M2 

mmuuiiiuiisiNiiuniiiiiHtuiiiiiiiiMiiii 
r » n n i Į RATALIK-V D U i N R A M I i 

"DRAUGAS" 
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PRENUMERATOS KAINA: 

Melams $••«> 
Focei Meto t*-0** 
Prenumera tos niokasi lškalno. Lai

kas skaitosi nuo užsirasymo dienos 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
Ir selnas adresas. Pinigai #;ei įausta 
siųsti Isperkant krasoje a r exprese 
"Money Order** a rba Įdedant pini
gu* į registruota laišką. 

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

Tel Roosevelt 7791 
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NEGAUS VILNIAUS. 
Amerikos lenkų laikraščiai 

pripažįsta, kad šiuo kartu 
Lenkija negali gauti Vilniaus. 
Ir tai dėlto, kad Vilniaus pri
jungimui pasipriešinusi Pil
sudskio vedama valdžia. Ka
dangi ta valdžia (ministerių <>f t h e Worfd". Karo metu su 

joje. Amerikos lenkai agituo
ja, !kad į prezidentus butų 
išrinktas Paderewskis. Tas 
patriotas, sako, niekuomet ne
atsisakytų prijungti prie Len
kijos ne vien Vilniaus srities, 
bet kadir visos Lietuvos. 

Geri Amerikos lenkų laik
raščių apetitai, bet jie gali 
būti tikri, kad Vilniaus sritis 
ne "kendė". Jos nesučiulpsi 
ir visus Varsavos pianistus 
sušaukęs, nes Vilnius yra Lie
tuvos ašakota duonelė, o po
nams ji neįkandama. 

BOLŠEVIKAMS PROGA. 
Kituomet iš Amerikos bol-

sevistinėn Rusijon pabėgo so
cialistas radikalas William 
Haywood. Amerikoje būdamas 
jis vadovavo radikalų organi
zacijai "Industrial Workers 

kad kelionė veltui. 
Socialistai nuolat peikia A-

merikos ir Mtų valstybių val-
dymosi forma. 
Peikimo žodžių jiems ne
trūksta, taigi šiandie ir pasi
taiko graži1 proga keliauti Ru
sijon ir parodyti pasauliui, ko
kius stebuklus jie gali atlikti 
socialistinėj valstybėj. 

Reikia laukti, kad jie tuomi 
pasinaudos. Nes tenai paga
mins sau ir kitiems rojų ir ta
me rojuje galės laimingai gy
venti. 

Bet jei nenorės naudotis, at
sisakys bolševikams gelbėti 
steigti ir tobulinti socialistinį 
rojų, bus aišku, kad jie su te 

ANGLIJA APIE LIETUVOS 
PRIPAŽINIME 

(Ištrauka iš Anglijos "Par-
liamentary Debates" iš 1922 
m. vasario 16 d.). 

"Pulkininkas Wedgwood 
užklausė Primiero: kadangi 
įvyks Genujos konferencija 
kurion atvyks Rusija ir Len
kija, ar Jo Didybės vyriausy-
•bė dabar pripažins Lietuvos 
'Respubliką de jure, taip kad 
ji (Anglija) galėtų dalyvauti 
Genujoje nepaliekant lietuvių 
interesų Rusijos ir Lenkijos 

kabinetas) atsistatydino ir 
seimui sutikus ji vėl gryžo, 
taigi, Vilniaus klausimas ati
dedamas neapribotam laikui. 

Taipat lenkų laikraščiai 
pripažįsta, kad Vilniaus pri
jungimą prie Lenkijos sulai
kiusi Anglija, Anglija Varsa
vos valdžiai prisiuntusi griež
tą protestą, kurio Pilsudskį 
nusigandęs. 

Del to lenkų laikraščiai 
šiandie negali suprasti: ar 
Pilsudskio valdžia tarnauja 
Lenkijai, ar Anglijai. ^ 

Sako, atvyksta Varšavon 
Vilniaus seimo delegacija. Rei 
kalauja, prašosi delegacija, 
kuri', girdi, atstovauja visus 
Vilniaus gyventojus kad Vil
nius butų prijungtas prie Len
kijos. Bet valdžia atstovų na~ 
klauso, net pats Pilsudskį ne-' 
priima jų su vizitą. 

Argi galima laukti kad 
Lenkija butų didelė ir galin
ga, šaukia lenkų laikraščiai. 
Jeigu tokia bus politika mū
sų Vyriausybės, tai Lenkija 
neteks nei Rytų Galicijos, kaip Matyt, jie labai daug pasitiki 

kitais socialistų vadais jis pra
sikalto Suv. Valstijų įstaty
mams. Už tai teismo nubaustas 
kalėjimu. 

Bet jam pavyko pabėgti pa
davus jo bylos apelaciją ir ap
sigyventi Maskvoje. Tenai bol
ševikai jį priėmė kaipo savo 
vienmintį ir kaipo kankinį už 
socialistines idėjas. 

Dabar pareina žinių iš Mas
kvos, kad bolševikų valdžia 
jį nuskyrė vesti visas Rusijos 
kasyklas ir geležies dirbtuves. 
Hayvvood apsiėmė tai visa su
tvarkyti, atstatydinti ir paro
dyti pasauliui, ką socialistai 
gali atlikti. 

Tam tikslui reikalingi dar
bininkai: amatninkai, profe
sionalai. Tokių žmonių galima 
gauti tik Amerikoje. Bolševi
kų valdžia jau skelbia ir ieško 
čia Haywood'ui tinkamų dar
bininkų. Sutinkančius keliauti 
Rusijon, bolševikų valdžia ap
mokės kelionės lėšas. 

griauti, teČiaus praktikoje, tai 
brrrr... saugojasi pakliūti į te
roro ir diktatūros rojų. 

SVIESKIMĖS IR KITUS 
ŠVIESKIME. 

rankose; ir, jei1 nepripažins, ar 
orijomis mėgina ir patį dangų Lietuvos nepripažinimo prie-

KO PRANCIJA BIJO? 
Ar Vokietija visiškai nugin

kluota? Šis klausimas Pranci-
jai neduoda ramybes. 

Prancūzų generolas Nollel, 
kurs yra Antantės komisijos 
Vokietiją nuginkluoti pirmi
ninkas, turtina, jog Vokieti
ja dar nenuginkluota. 

Tas generolas nori, kad Vo
kietija sunaikintų visas savo 
dirbtuves, kuriose, prireikus, 
butų galima gaminti ginklus 
arba amuniciją. 
Prancūzai nori, kad vokiečiai 

sugriautų ypatingiems reika
lams palaikomas teknikines 
organizacijas ir net sportų 
kliubus. 

Toliaus nori, kad Vokietija 
neįsigytų, perdidelio skaičiaus 
automobilių, orlaivių ir nebūtų 
duodamds utilitarinės pamo
kos arba mankštymosi. 

Žodžiu tariant, prancūzai 
nori1 iš Vokietijos padaryti gy
vą lavoną ir jį pavergti. 

šiandie netenka Vilniaus. 
Del Vilniaus Amerikos len

kuose pakilęs nusiminimas. 
Tik viena juos ramina. 

Ateinančią vasarą turi įvyk-

Prancija bijo Vokietijos 
Mūsų bolševikai ir stengiasi ^ ^ n e g . ^ ^ y ^ ^ 

įkurti žemėje socialistinį rojų. j n u s k r į a u d ė . 
Pranei jos plotus sunaikino 

karas. Bet Vokietiją šiandie 
ramiu būdu naikina prancū
zai. 

žastimi yra koki nors įskundi 
mai iš Paryžiaus? 

Užsienių Reikalams Valsty
bės sekretoriaus pag. (p. Ce-
eil Harmsworth): "Lietuvos 
prašymas 'pakvietimo dalyvau
ti Genujos konferencijoje bu
vo užgirtas. De jure pripažini
mas naujų valstybių kurios 
įsikūrė po karo yra nuospren
dis kuris paprastai Didžiųjų 
Valstybių kombinacijoje buvo 
daromos Augščiausios Tary
bos susirinkime; ir yra tikima, 
kad panaši procedūra, kuri 
turi vertės sudaryti vienodą 
akciją, bus sekta šiame atve
jyje, f , 

Lordas R: Cecil: Ar ne tiesa 
kad Suomija* buvo kai-kurių 
Valstybių pripažinta ilgai 
prieš dar kitų Valstybių ją 
pripažįstant! Vienodumo pro 
ceduroje nebuvo. Leiskite man 
toliau užklausti, del ypatingų 
Lietuvos aplinkybių, ar Vy
riausybė (Anglijos) nesvars
tys reikalingumą pripažinti tą 
Valstybę tuojaus? 

P. Harmsworth: Kilnus Lor
das žino ypatingas kliūtis; 
betgi' reikalas yra visados 
vyriausybės svarstomas. 

Ačiū Dievui turime mes lie
tuviai nemažai laikraščių čia 
Amerikoje ir Lietuvoje. Ame
rikoje turime Šv. Pauliaus 
*Spaudos draugiją, Lietuvoje 
Šv. Kazimiero Draugiją, su 
skyriais žymesniuose Lietuvos 
miestuose. 

Šv. Kazimiero Draugija, y-
'pač dabar uoliai ją remiant 
lietuviams Amerikoje, auga ir 
sparčiai plečia švietimo darbą, 
taip kad savo milžiniškuose 
namuose su daugybe įstaigų 
negali jau sutilpti ir šį pava
sarį rengiasi dar vienus ketu
rių aukštų namus statyti bei 

minėms, antrašu Lithuania. 
Kaunas, D. Vilniaus. Šv. Kaži-

jmiero Draugija; arba: Re v. 
Kasčiukas 324 Wharton St. 
Phila. Pa. Apšvietai mestas' 
centas apsimokės šimteriopai. 

Pastaba: "Draugas" taipat 
nuelai patarnaus išrašydamas 
iš Lietuvos laikraščių bei kny
gų-

Kan. P. Kasčiukas. 

JAUNO DAILININKO PIR
MAS KŪRINYS. 

savo skelbiamoms teorijoms a-
pie tą rojų. 

Del to, jiems šiandie ir pa
sitaiko puiki proga į Rusijos 

S bolševikų kvietimą atsiliepti ir 
ti prezidento rinkimai Lenki- keliauti Rusijon, juo labiau, 

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

čia pat arti kokius patogius 
nupirkti. Dievui ir geriems 
žmonėms padedant, Šv. Kaz. 
Dr-ja atlieka milžinišką švie
timo darbą, leizdama keliolika 
laikraščių ir daugybę knygij 
išplatindama tarp žmonių. 
Žmonės jos knygas ir laikraš
čius labai mėgsta skaityti, nes 
graži ir prieinama visų spaudi
nių kalba ir duoda žmonėms 
daug naudingų ir teisingų pa
mokinimų visuose žmogaus gy 
venimo reikaluose. Dabar ga
vau iš Kauno nuo Šv. Kaz. 
Dr-jos pranešimą, kad 1922 m. 
Šv. Kazimiero Draugijos lei
džiami laikraščiai žymiai pa
piginti. Mokslo mėnesinis lai
krašty S ' ' Draugija ?' metams 
Amerikoje $3; " Ganytojas'' 
metams Amerikoje $3; " Vie
nybė' ' Kauno savaitinis, me
tams Amerikoje $2; "Viensė
dis" Kauno metams Ameriko
je $2; "Žvaigždė" Kauno Ka
talikų reikalams leidžiama me
tams $2; "Laisvė" Kauno 
dienraštis katalikiškas, me
tams Amerikoje $5. 

Jei Amerikietis užsisako 
savo giminėms Lietuvoje laik
raštį, tai už $1. Šv. Kaz. Dr-
ja siuntinėja "Vienybę" ir 
"Žvaigždę'' ir dar prisiunčia 
knygų užrašytojui į Ameriką 

Mokykla neduoda žmogui 
proto bei talento. Protas bei 
talentas yra įgimtų. Mokykla 

Į juos išlavina. Dėlto nesant 
Lietuvoje mokyklų jos talen
tai likosi bergždi Lenkija mo
kyklų ankščiau įsikūrė, betgi 
mokslo vyrų pagamino kuomet 
Lietuvos sunųs atnešė jai savo 
protą ir talentą. J i mokyklų 
turėjo, bet savų didelių protų 
bei talentų neturėjo. Lenkija 
gali girtis, gali iš mūsų tyčio
tis kiek išmano, ką ji geriau
sio turi yra imta iš lietuvių. 

Dailininkai sukuria tautos 
atmintį pasauliui. Jaunuoju 
dailininku yra p. Iz. Hekis. 

P. liekis nulipdė gerb. kun. 
Ig. Albavičiaus biustą. Jau
nam lipytojui nusisekė pir
mas kūrinys. Biuste matai gy
vą ir natų ralis ką kum Albavi
čiaus fizionomijos išraišką. 
Biustas padarytas techniškai 
Šis biustas rodo jaunąjį po
zuotoją pamatęs biuste nespė-
liojęs pasakys, kad tai kun. 
Algavieius. 

P. Iz. liekis yra Chicagcs 
Art Instituto studentas. Dai 
lės Instituto profesoriumi y 
ra p. Pulašalo vienas žymiau
sių pasaulinių dailininkų. 

Dailininkas Hekis yra lipy

t i BIRUTĖ" IR EX-KAREI-
VIO PASTABOS. 

Pulkininkas Wedgwood: Tai 
kokios yra ypatjngos kliūtys 

'surištos su Lietuvos de jure 
pripažinimu? Gal mus sulaiko \T^el naudokimės gera proga 
baimė del Paryžiaus taikos į. užrašykime laikraščių z\ 

P. J. D. Rees: Kokią naudą 
turės ši šalis Lietuvą pripa
žinus? 

P. Harmsworth: Jei gerbia

mas ponas man duos progos 
debatuoti klausimą aš jam pa
sakysiu. 

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

Ex-Kamvis "Draugo" No. 
61 savo rašinyje "Naujienų 
Pasii&aičius" prikaišiodamas 
kai-kuriems agitaciją prieš 
Nepriklausomybės dieną pris
kaito ir mus Birutiečius prie 
panašių ašmenų. Jis sako. 

"Vyčių choras pagražino 
dainomis iškilmę Chicagoje. 

O jūsų spauda tik juodina. 
Jūsų "Birnitės" choras vie
ton ateiti į iškilmę, paskelbė 
tuom pačiu laiku savo mi

tingą, JJed. prierašas: Įdo
mų butų išgirsti nuo "Bi-
rutiečių" ar jie galėjo taip 

/pasielgti?" 
Negalima aiškiai suprasti 

už ką mus ex-kareivis apkalti
na. Ar už nedalyvavimą mūsų 
choro programoje, ar kad 
"Birutininkai" iškilmėn neat
silankė? 

Su choru negalima buvo da
lyvauti. Mūsų vedėjas p. A. 
Pocius tik vasario 14 pargrįžo 
iš po gostroliuodamas Rytuose 
per du mėnesiu. Jokių repeti
cijų nebuvo daroma. Į dvi 
dieni choro negalima nei su
šaukti, nei atsakančiai pri
rengti. 

Ar asmeniškai kiekvienas 
"Birutninkas" dalyvavo iškil
mių vakare, to negalima patik
rinti. Reikia p. ex-kareiviui 
priminti kad prie "Birutės" 
choro priklauso žmonės įvai
rių partijų ir įsitikinimų. Cho
re visi dainininkai, kaip pa
lieka svetainę tai ne mūsų rei
kalas kur jie eina. Noriu pri
minti p. ex-kareiviui, kad mu
ms jokių partijų neprikaišiotų, 
nes mes per 12 metų savo dar
buotės prisilaikome beparti-
vyškumo. (Ar galimas daiktas, 
kuomet choras susidaro iš" įvai 
rių partijų ir įsitikinimų žinotojas ir piešėjas. Beto jis turi 

gabi* plunksną. P. Iz. liekis n i lJ ? *f-] Būtume mielai pro-
yra brangus priedas prie mūsų 
neskaitlingų dailininkų, kurie 
sukuria tautos atmintį pasau
liui. 

Bėgilas. 

gramoje dalyvavę jeigu ne vir-
šminėta priežastis. Nei mitin
go nei repeticijų tą dieną ne 
buvo, nes mūsų vadėjas p. A. 
Pocius dalyvavo programoje 
taipat ir didžiuma "Birutie-
čių" buvo iškilmėje. 

Birutės Sp. Kom. 
per Alex. Micevicių. 

• " i » ***• 

LIETUVOS ATGIJIMAS, 

(Tęsinys) 
Gimnazijų pakraipa. 

Rusai savo tikslo, kaip visoje Lietuvoje, 
taip ir tose dviejose gimnazijoje neužsi
mink). Kaip prieš lenkmetį išmokslinti 
lietuviai persiimdavo tautiniais lenkų ide
alais ir virsdavo lenkais, taip dabar rusai 
norėjo, kad ėjusiejie gimnaziją lietuviai 
butų prisigėrę rusų dvasios ir kryptų prie 
Rusijos. Rusai visais savo darbais, var
žymais ir net persekiojimais stengėsi Lie
tuvoje silpninti katalikų Bažnyčią ir ti
kėjimą, kad žmonės atšalę tikėjime ir at
grasinti nuo katalikų Bažnyčios lengviau 
Ii aktų prie pravoslavi jos ir paskui paleng
va rusėtų. Ši1 tikslą norėjo pasiekti ir 
gimnazijose. Priemonė rusų dvasiai kvėp
ti buvo rusų literatūra ir rusų istorija. 
Į tuodu dalyku buvo kreipiama yp tin-
gos domės; mokytojai tųdviejų dalykų ga
lėjo kuti tik rusai. Katalikų tikėjimui mo
kinių sielose silpninti priemonė buvo ypač 
visatinė istorija, kurios mokyti galėjo tik 
rusas, be to dar beveik kiekvienas rusas 
mokytojas, per pamokas ar šiaip progai 
pasitaikius, nesigailėdavo įvairių pastabų 
popiežiui išniekinti, katalikų Bažnyčiai 
Ipurvais drabstyti, tą pažeminti, kas ka

talikams šventa yra. Du pirmuoju Mariam 
polės gimnazijos direktorių kartais eida
mi pasivaikščioti su baigiančiais gimna
ziją mokiniais girdavo pravoslaviją, kad 
ji geresnė esanti už katalikų tikėjimą ar 
apskritai keldami tikybos klausinius ir 
rusiškai pagal savo tikslą juos nušvies-
dami. Taip buvo ir visose Lietuvos gim
nazijose. Visur buvo stengiamasi daryti 
tai, ką vienas rusų kalbininkas Hilfer-
dingas, per lenkmeti, rašiusis apie lietu
vius, buvo pasakęs, kad rusų valdžia tu
ri lavinti jaunus lietuvius rusiškoje dva
sioje, idant išsimokslinę, kreiptų ir trauk
tų liaudį prie rusėjimo. Smarkiausias ši
tokio rusų noro vykdytojas ir stūmėjas 
buvo Vilniaus mokslo apygardos globėjas 
Kornilovas; jo raštai pilni neapykantos 
katalikų Bažnyčiai. 

Šitokia buvo rusų gimnazijų pakraipa. 
Visai surusinti ir supravoslavinti lietu
vius mokinius rusams nepasisekė, jiors ir 
čia jų darbo vaisių yra likę. Virsti pra
voslavais, nors viliojami, lietuviai nei no
ro nei pagundų neturėjo ir apskritai kal
bant, lietuviai baigdami mokslą atsilaikė 
ir į pravoslaviją nelinko. Bet mažų svyra
vimų ir čia butą. Marijampolės gimnazi
jos vienas mokinys Vincas Botyrius bai
gęs universitetą priėmė pravoslaviją 
ir gavo inspektoriaus vietą pačioje Ma
rijampolės gimnazijoje 1884—1885 m. 

nuo tikėjimo, buvo visų niekinamas, ir 
pati valdžia apsyvilusi turėjo jį iš Lietu
vos iškelti. Jei buvo atsiradę dar vienas 
ar kitas į jį panašus, tai jų pavyzdžio lie
tuviai nesekė. Tautoje buvo daug panie
kos apostatams. Jie buvo doros griuvėsiai 
ir tautos atmatos. 

Rusų gimnazijos pakraipa išmokslin
tiems lietuviams vis-gi daug įtakos pa
darė. Ką vienas Marijampolės direktorius 
sakydavo, kad geriau esą visai be tikėji
mo tapti nekaip katalikų tikėjime, likti, 
tai daugumos baigiančių gimnaziją mo
kinių sielose pilnai įvyko: katalikų tikė
jimo nuolatinis niekinimas ir biaurini-
mas atvedė vaisių tiek, kad daugelis virto 
netikinčiais arba net tikėjimo priešinin
kais. Jei dabar yra daug nutolusių nuo 
tikėjimo išmokslintų žmonių, tas tat yra 
rusų gimnazijų pakraipos vaisius. Ir dar 
nežinia, kada Lietuva iš tos rusų įdiegtos 
ligos išsigydys. Ligos šaknys yra gilesnės 
negu Rusijos politika: jos tuno artymos 
Vokietijos ir tolymos Amerikos kultilrose, 
neapimdamos tų dviejų kultūrų pilnai, 
bet gadydamos žymiai. 

Rusų valdžios siekimai. 
/ 

Rusai savo tikslą su juo buvo pasiekę, bet 
jis įtakos, kaip tikėtasi, visai neturėjo: jo 
pėdomis mokiniai nėjo, kaipo atsimetėlis 

Didelė atmaina pasidarė Lietuvoje po 
lenkmečio. Lenkinimas buvo sustabdytas 
ir lenkų, ypač dvarininkų, įtaka sulaužy
ta. Baudžiavą panaikinus, ūkininkai pa
sidarė laisvi ir įgijo nuosavybėn tiek daug 
žemės, kaip niekur Rusijoje. Ukininjkai 
savo lėšomis steigė rusiškas mokyklas, 

ir mielu noru dėjo algą mokytojui rusui, 
valdžios pastatytam jų vaikams rusinti. 
Rusų įvestie jie valsčiai buvo ̂  taip sutvar
kyti, kad vietinė šviesuomenė į juos ne
prieitų, bet kad rusų valdžia per viršinin
ką ar šiaip kokį valdininką galėtų savaip 
kreipti1. Gimnazijų uždavinys buvo įkvėpti 
mokiniams rusiškos dvasios, palenkti prie 
Rusijos1, kad mokslus baigę padėtų val
džiai rusinti ir traukti į pravoslavi jų 
liaudį. Spauda lotyniškomis raidėmis bu
vo uždrausta ir pradėta spausdinti ir pla
tinti lietuviškos knygos rusiškomis raidė
mis, kad žmonės prie jų pripratę leng
viau rusėtų ir kryptų prie pravoslavijos. 
Katalikų Bažnyčia buvo įvairiais draudi
mais, bausmėmis ir įsakymais taip suvar
žyta kaip niekas pasaulyje, idant jos įta
ka į žmones butų komenkiausia. Labai 
žymi dalis pasaulinės ir ūkininkų kilusios 
šviesuomenės padėjo valdžiai dirbti Baž
nyčios silpninimo darbą, Tuotarpu rusų 
įtakai iž visų pusių buvo atidaryti kopla-
ciausi vartai. Trumpai įkalbant, rusai vis
ką Lietuvoje taip sutaisė, kad lietuviai 
nutoltų nuo viso kas sava, palengva su
rusėtų ir virstų pravoslavais. 

/ 

H. 

Lietuvių krypimas po 1863. 

Tokį kelią lietuviams po lenkmečio nu
statė rusų valdžia išgriovusi iki tol smar
kiai įsigalėjusį lenkiškąjį gaivalą. Rusijos 
politikai padarė klaidą, kad perdaug pa

norėjo. Jie užsi'kesimo netik svetimą len
kiškumą nušluoti, bet ir mųs pačių kalbą 
atimti, ir dar mums savo pravoslaviją 

' brukti Ta perdidelio noro klaida mus iš
gelbėjo. Rusams pasisekė lenkystę nušluo
ti, bet nepasisekė nei lietuvių kalbos IŠ 
mųs atimti, nei pravoslavijos mums įbruk
ti. 

Politikų tąsoma lietuvius tauta pasiju
to esanti kryžkelėje, turint prieš save da 
nustatytu keliu: vieną, kuriuo buvo ėjusi, 
dabar ardomą arba jau ir visai išardytą; 
kitą naują dar nežinomą rusų valdžios 
siūlomą. Kuriuo jie dabar eis: ar užsispy
rę laikysis senojo, ar stos į rusų siūlo
mąjį, ar nežiūrėdama nei į vieną nei į an
trą ieškosis savo sau tinkamesnio kelio? 

Lietuviai apleido lenkų kelią, bet nėjo 
ir rusų siūlomuoju. Tiesa, lietuviai steigė 
savo lėšomis rusiškas mokyklas, nes mok
slo branginimas tautoje buvo galingas. Jie 
nerugodami priėmė naujus valsčius ir vi
są naują valstybių tvarką, nes politiško
mis permainomis nesirūpino. Jos jiems 
buvo svetimos: ir senosios žuvusios ir nau
josios įvedamosios. Rusiškomis raidėmis 
spaustų knygų, nors ir dovanai brukama 
Lietuva nepriėmė, mokykloje pramoktos 
rusų kalbos į savo namus neįsileido, ru
sais virsti nenorėjo; būdami katalikai apie 
pravoslavijos priėmimą nieko nė klausyti 
nenorėjo. 

(Bus daugiau) 

t* 
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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 5 
Epietų ir .7-8 vakarais . N e d ė l d i e - ^ 
Ernais tiktai po pietų 2 iki 5 va l .S 
fTiiiittiittiiiiiitiiiiiiiiiiiiiinmiiiitiiiiiiiui 

' . L 1 . . 2 5 

J Office Tek BML 7820 
» Praneš imas £> 

I D . M. T. STRIKOL'ISf 
J Lietuvis 
5 GYDYTOJAS m CHTRCRGAS g 
S Perkė lė savo ofisą i !» 
O 4401 SOLTH A S H L A N D AVK. g 
J Y A L . : 10:30 iki I I : l : * 0 iki 5 l r £ 
S 0:30 iki 8:80 Ned. 10:80 iki 12. g 

L Kam.: 2914 W. 43 St. £ 

Tel. Lafayette 26S 

TeL Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LEETCVIS DENTISTA9 

4711 SO. A S H L A N D A V E N U E 
ARTI 47-toa Gatvės. 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 iki 8 v a k a r e j 

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja SO metai 

Ofisas S14» So. Morgan St., 
ertė 82-nd St., Chicago, 1 

SPECIJALJSTAS 
^Moteriškų, Vyriškų ir 
I u** 
# Ofiso Valandos: N u o 10 rytoį 
^ lki 3 po pietų, nuo 5 iki 7 vak. | 
^Nedė l iomis nuo 10 iki 2 po pietų. 

Telefonas Yards 687 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S , 

4631 So. Ashland Ave. 
TeL Yards 2 t 4 

OFISO V A L o 
8 iki 10 T. ryto. 1 iki S ir 7 iklf 
9 v. 
Tel. Nakt imis ir nedėlioj po pietų 

Oakland 1204 

• • m i H I » i H H » . i • i i • • —<»«»»•• n n i m Į i i . Į 

AMERIKOJE 
• W M W i 

KULTŪROS VAJUS. — 
KLAUSIMAI IR ATSA

KYMAI. 

Telef. Pu l lman 3634; 

DR. P. ŠIMAITIS 
N A P R A P A T H 

[Gydau B e Vaistu ir B e Operacijos^ 
10001 South Micblgan Ave. 

ROSELAND-CHICAGO, ILL. 

DR. S. N AKELIS 
LIETUVIS 

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

Ant viršaus Univer. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 

po pietų; nuo 7—9 vak. 
Nedėl iomis nuo 1 0 — t 
Telefonas Yards 2544 

DR. CHARLES SEGAL 
(perkėlė savo ofisą p o n u m e r i u ^ 
'4720 SO. A S H L A N D A V E N U E « 

SPECIJALJSTAS i 
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų X 

ffMU ryte nuo 10—12; nuo 2 — 8 j | 
»DO pietų; nuo 7—8:30 vakare J 
jNedėHomis: 10 iki 1. x* 

Telefonas Dreael 2 8 8 0 ^ 

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

GYDAU B E GYDUOLIŲ I R B E 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
SS47 Emerald Avenue 

18 lkl 11 ryte ir 3 iki 10 vakare 
Telefonas Boulevard 0397 

7S1 W. 18-th Gatvė 
Nuo f lkl 3 vaaare. 

Dr. M. Stupoicki 
3107 So. Morgan Street 

CH1CAGO, ILLINOIS 
Telefoną* Yards 5032 

[Valandos: — 8 lai 11 U ryto: 
| l po pietų lkl S vak. Nedė l io 
mis nao 6 Iki 8 vai. vakarą. 

Telefonas Von Buren 204 
As« 

Res . 1130 Indenendence Blvd. 

DR. A. A. R O ą 
R u s a s Gydytojas ir Chirurgas 
Specljalistas Moteriškų, Vyriškų, 

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

pietų, 7—8 vak. Nedėl iomis 10—12 d. 

Ofisas 3354 So. Halsted Str., Chicago 
Telefonas Drover 0602 

— — O J O J — — 3>#)*O/O4»a>a-»O/0>»«>«v* 

DR. R. G. CUPLER 
CHIRURGAS 

Kamp. Oakley Ave. ir 24 Gatvės 
Ofiso Valandos: N u o 2 iki 8 po 

pietų kasdien, Panedėl ij ir Ketver 
ge vakarais. 

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

^LTRUTKADSKAS I 
I ADVOKATAS ( 

Ofisas Didmiesty!: 
29 Sonth L* SaUe 8tr#* 

Rambaris 2*4 
Telefonas Central 8890 

| 7akar*Js, 812 W. SSrd f t. 
Telefonas: Yards 4681 

1 
S 
! 

i 

ANTANAS A. 0LIS 
(OLSZEWSKI, J R . ) 

ADVOKATAS 
Veda bilas visuose te ismuose 

Miesto Ofisas: 
S. Daarborn S t , Room 1040 

Telefonas: Central 1774 

Vakarais: 2251 8. Halsted St. 
2 Telefonas: Boulevard 861. •{ 
*€€€€€€€€€€€€€€€€€<•€€€€< 

J. P. WAITCHES 
Lavvyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dlen.: R. 811-127 N. Dearborn St. 

Tel. Dearborn 8096 
V a k a r a i s : ' 10736 S. Wabash Ave . 
Roseland Tel . Pu l lman 6877 

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

TeL Ganai 2118 
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare. 
Gyvenimas: — 2811 W. 6Srd Str. 

TeL Prospect 8466. 
> » » • » » » • • • • • • » • • » • • • • » • » »fc 

« e L Ganai 267, Vale Ganai 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 South Hals ted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryte: 1 iki4 
po p ie tų: I iki t vakare 

Tel. Boulevard 2160 į 

DR. A. J. KARALIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

:3303 S. Morgan Str. 
CHICAGO, DLL.^ 

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 . 

10 Soa th La SaUe Street 
R o o m 130S 

Valandos: 9 ryto iki 6 po pietų 
Namų Tel. Hyde Park 8395 

4$^*•»«»»»»»»»<»»»• SB*I —'i • • • » 

Telefonas Canal 6306 

JOHN G. MEZLAISKIS 
i 

Generalis Kontraktotios, staty
tojas ir senų namų taikytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Chicago 

Arti 23 čio Place. 

=c=r 

Dr. L L M A K A R A S 
Lietuvis Gydytoja* Ir Chirurgas 
Ofisas 10000 & Mkihlgaa; Ave. 

YaL 10—13 ryta: 2—4 po pietų. 
C:S6—8:86 vai . v a k a r ą 

Reaidenciia: 106*8 Perry Ave . 
TeL P u l l m a n 242 12 PulL * * • 

^Telefonas Boulevard 4120 

A. Masalsl 
Graborins 

Patarnauju' lai
dotuvėse, ves-i 
tuvese, 
tynose Ir kituo-j 
se reikaluosej 
Kainos prieina-j 
mos. 

$3307 Auburn Ave. Chicago.) 
CTSB*S*^BW:j 

-• '.- ! . ,' ".'iv, , ' i^a 

I S. D. LACHAWICZ 1 
LIETUVIS GRABORTU8 

Patarnauja laidotuvėse kuopi- 5 
SgiaiuUa. Reikale meldžiu ats laau-S 
Skt i , o m a n o darbą busite u ž g a - S 
Snėdinti . 
= 2 2 1 4 W. 2Srd PL Chjcaso, HL= 

Kenosha, Wis. — Širdimi 
nujautėme, kad atstačius Lie
tuvos Laisvę ir Duoną dar ne
viskas. Atvykęs pas mus #ertx 
kun. Bumšas begalo puikiai ir 
aiškiai išaiškino, kad paskuti
nis ir svarbiausis šiandienos 
reikalas — tai mokslas,Ką šir
dimi nujautėme — protu su
pratome. 

Lietuvos Katalikų Univer
sitetui per kun. Bumšo pra
kalbas sudėjome $333.80. 

Aukojo: 
Gerb. įkun. A. Balinskas — 

Liet. boną $100.00 
Mykolas Medikonis boną 

100.00 
Pov. Jusis Liet. boną už 50 

d. ir 50c. 
Po $10.00 davė: Šv. Petro 

Dr-ja, S. L. R. K. 22 kp., Pet
ras Kodis ir Birutės Dr-ja. 

Po $5.00 davė: Pr. Giniotai, 
Ant. Masiulis (pasižadėjo). 

Po $2.00 davė K. Zgrunda. 
Po 1 dol. aukojo: J. Kasa-

rauskas, P. Maržiulaitis, E. 
Valantienė, J . Laucius, Trak-
šelienė, A. Daukas, Pr. Stan
kus, V. Varankavičius, Ant. 
Beita, V. Nakrošins, Pov. 
Šlekys, J. Strakšelis, K. Mikė
nas, A. Venckienė, K. Pau-
lauskis, J. Nevulis ir kiti 
smulkesnes aukas. 
Rinkliavą užbaigus duota ke

letas paklausimu. Štai kai-ku-
rie klausimai ir atsakymai: 

Klausimas: Katalikų Uni
versitete tur but poterius mo
kins? | 

Atsakymas: Į K a t Univer
sitetą stojantieji katalikai bus 
jau senai •poterius išmokę dar 
mažais būdami. 

Klausimas: Ar nemokantie-
ji poterių galės stoti j Katali
kų Universitetą! 

Atsakymas. Galės. Kat. Uni
versitete bus daug skyrių: 
daktarams, advokatams, inži
nieriams, agronomams, rašyto
jams, filozofams. Tarp tų sky
rių bus vienas vad. teologijos 
skyrius, tai yra augštojo tiky
bos mokslo skyrius. Į teologi
jos skyrių tiktai negalės stoti 
poterių nemokantieji. Augšto
jo tikybos mokslo mokinties 
jie negalėtų, kaip ant dakta
ro mokyties neįstengtų tas, 
kurs skuros nuo dvėsalėnos 
nulupti dorai dar neišmoko. 
Kituose skyriuose galės visi 
mokytis. 

Klausimas. Kuomi tat skir
sis Katalikų Universitetas nuo 
nekatalikųf 

Atsakymas. Mūsų Universi
tete bedievukas profesorius ne
galės pasigirti, kad jis nuo 
beždžionės paeinąs ir esąs ar
timas gyvuolio giminaitis. 
- Klausimas. Ar negeriau bu
tų, kad butų vienas, nekatali
kiškas Universitetas! 

Atsakymas. Katalikams bu
tų negeriau. Bedievukams — 
geriau. Katalikams reikėtų mo 
kesčius mokėti užlaikymui be-
dievukų profesorių. 

Steigiant Universitetą Ka
talikišką, katalikų mokesčiai 
eis katalikų profesoriams ir 
jų mokiniams. Bedievukai ga
li sau savo Universitetą pas
tatyti. Jų mokesčiai eis jiems 

kriaus, katalikai — jų. 
Klausimas. Ar nebus per

daug Universitetų! 
Atsakymas. Bus dar per 

maža. Šveicarija mažesnė už 
Lietuvą, turi — šešis Univer-
situs. — Lietuva jei turės du 
— reikėtų kokių aštuonių. 

Klausimas. O jeigu kiti, ne-
katalikai, neįstengs savo U-
niversiteto pastatyti, kag bus! 

Atsakymas. Bus labai gerai! 
iNekatalikai ir bedievukai, ne
turėdami mokslo bus durnesni 
už katalikus. Negalės žmonių 
gadinti gudriai. Katalikai 
juos lengviaus apgalės. Ir ibus 
Lietuva, kaip buvusi, šventa 
žemelė. 

Didelė parama mums kata
likams buvo kunigo Bumšos 
prakalba. Tepadeda jam Die
vas ir jo darbui. Ir tebūnie 
mūsų Tėvynė šventųjų žemė! 

Išsiskirstant pora vyrukij 
pyko, kam juos kun. Bumšas 
bedievukais išvadino. Kun. 
Bumšas juokdamos atsakė: 
"Vyrai! juk aš nei vieno iŠ 
jūsų bedievukn neišvadinau. 
Mat, duok per stalą, žirklikės 
atsilieps!" 

Žiežirba. 

KULTŪROS VAJUS. 

Waukegan, 111 —- Paraipija 
apie SdO'šeimynų. Klebonauja 
visų gerbiamas, labai darbš
tus kunigas ir patriotas, g«erb. 
kun. Jonas Kloris, Amerikoje 
gimęs. 1 vasario čionai1 atsi
lankiau su prakalbomis. Susi
rinko apie 80 žmonių. Katali
kiško darbo priešininkai varė
si, kad į prakalbas žmonės 
neitų. Xietuvių tautos reika
lams žmonės sudėjo $410.23 su 
pažadėjimais. 

Aukojo: 
Gerb. kumKloris L. boną 50.00 
P. Matulėmis boną . . . . 50.00 
Mat. Dnda boną 50.00 
Elzbieta Šalčiutė (8 metų) ( 

boną 50.00 
Jonas ir Zuzanna Žėkai 

boną . .« 50.00 
Ant. Šaltmierienė 25.00 
St. Ziekis Liet. boną 50.00 ir 
1.00 pin. 

Po 10 dol. davė: Jokūbas 
G rėvas, Justinas Junčys. 

Po 5.00: Pr. Bujanauskas, 
Jul. Pa&kauskienė (kuponą) 
A. Sutkus, Izįd. Labanauskas. 

Po 2.00: Pr. Janušauskas, 
V. Čapas, Al. Jankauskas, VI. 
Rulinskas (pažadėjo). 

Po 1.00 aukojo: Pr. Ežers-
kis, St. Misiūnas, M. Skirius, 
Aug. Paškauskas, Pr. Kaptu-
rauskas, K. Domukas, J. Jaku
tis, V. ŠVytorius, O. Matulai
tienė, Z. Bakšienė, M. Rakaus
kas, O. Dabašinskienė, A. Gra-
rulienė, P. Vembras, J. Duo-
čius, p. Vembrienė, E. Kelio-
tienė, Ašmienė, Šaltienė, Kaz-
dejevičienė, Šukaitienė, Kan-
tautienė, Ap. Marcinkienė, A. 
Didirgis, P. Rauda, R. Burba, 
Pr. AleknaJ J. Lušas, M. Mar
tinaitis, ir kiti. 

Tegul užmoka Visagalis Tį
siems ne sulyg aukų gausumo, 
bet sulyg širdies gerumo. Nes 
Waukegano Lietuviai su savo 
gerbiamuoju vadu kun. klebo-
m* šindįs turi daug geresnes 
negu turtą. Ir bedarbė, ir ne
laimės ir vienok duoda, nes ge 

ALTIJOSAMERIKOC 
Srk.NY L y LINIJA 9Bro«<lva/, Nev&rk.NYU 

TIES 
KEUOI 
T,E^iLIETUY* 

VAMCOKIT VISI PARAUKTU IR 
TIESIŲ KIŽLTU 

Lietuviai važiuojant į Pillava. aplenkia 
Lenko juostą (karidoriu) 

Visa Trečia Klesa Padal inta I Kambarius 
Ant 2-Jų, 4-rlu, 6-šlų ir 8-niy Lova 

POLONTA išplauk* Balandžio 5 
ESTONIA ižplauks Balandžio 19 

Trečios Klasos Kainos I: 
HAMBURGĄ $108.50 — PILIAVA $106.50 

LLEPOJŲ f 110.00. 
Delsi lalvakor. ir žinių kreipk, prie savo agen. 

K a i p T ė v y n ė m ū s ų i Š s u n k i ų . 

vargų, per darbus ir pasišven
timą, išsiliuosavo, taip ir mes 
visi per gerus darbus Tėvynės 
labui vargus pergalėsime. 

Kun. Br. Bumšas, 
Liet. Kat. Centro <*. 

Atstovas Amerikoje. 

ATLAIDAI. 

E. St. I^uis, m . — Kaip 
paprastai ketvirtoj nedėlioj 
Gavėnios E. St. Louis lietusių 
Nek. Pras. P. Š. parapija ren
giasi su didele iškilme pami
nėti 40 vai. Atlaidus, kurie 
prasidės nedėlioj, ko\o 26 d. ir 
baigsis kovo 28 d. vai aro. Ry
tais ir vakarais bua sakomi 
pamokslai pasižymėjusi-j pa
mokslininkų. Pradedant ir 
baigsiant atlaidus Lis iškil
minga procesija 3n šv. Sakr 
Hikiuosi kad vietiarai .? > a 
pielinkių •'; JįąlJalikai ' lankysis 
skaitlingai "ir išpildys savo Ve
lykinę priedermę ir apturės 
minėtų atlaidų gausius nuopel
nus. 

S. E. Kolesinskis, kleb. 

ri žmonės, geri katalikai, geri 
patiems. Jie katalikų nes- lietuviai. 

(Nuo mūsų koresp. Lietuvoje) 

Žmonių augimas Žemaičiuose. 

Telšių apskrities gydytojas 
paduoda 'gan indomių žinių 
apie žmonių dauginimosi Tel
šių apskrity. Paskutiniu laiku 
gauta (žinių iš visų klebonų 
ir kitų asmenų apie gimimą ir 
mirimą. 

1920 metais žmonės mažėjo. 

1920 metais Telšių apskrity 
buvę 65,400 žmonių, tais me
tais gimę 2,539, mirę 3,032; ta
da mirusių buvo 493 daugiau 
negu gimusių. Tad išskaityta, 
kad jei taip ir toliau žmonės I 
gims ir mirs, tad per 110 me^ 
tų Telšių apskrity žmonių ne
beliks* 

1921 metais žmonės daugėja. 

Žmonės susiprato ir paliovė 
taip darę. 1921 metais Telšių 
apskrity priskaityta 67,431. 
Gimusių tą metą buvo 2,567, 
mirusių gi 1,642; taigi priaugo 
925 žmonės. 

Mergaičių mažiau gimsta, ne
gu vaikinų. 

Žydai mažėja, rusai daugėja. 

Pasirodo, kad žydai pradėjo 
nykti. 1920 metais žydų gimė' 
(Telšių apskrity) 93, mirė 128; 
gi 1921 m. gimė 80, mirė 102. 
Tad žydai turės susirūpinti, 
kad save palaikyti 

Rusai gi, kurie atsikėlė iš 
Rusijos į mūsų dalomus dva
rus (rusų laikais) dabar dau
ginasi. 1921 metais jų gimė 
116, mirė tik 80, o visų sako 
jų tesą apie porą tūkstančių. 

Kiek žmonių serga? 

1921 metais užkrečiamomis 
aštiionis ligomis sirgo 312, 
lengvesnėmis 768. Telšių li
goninėj išbuvo ligoniai 7,110 
dienų. Venerinėmis (lyties) li
gomis pas gydytojus atsilan
kę 179 asmenys; tečiau butą 
tokių, kurie ilgai gydėsi ir 
vienas asmuo po kelis, ar ke
liolika kartų atsilankė. 

* . • •3" f! 

SAVIEJI REMKITE SAVAS 
Į S T A I G A S 

KRISTAUS KANČIA 

GYVENIMAS. 
Krutamuose paveiksluose, 

lietuvių kalboje. 
Kovo 24, "VVaukegan, 111. 
Kovo 26, Sheboygan, Wis. 
Kovo 29 d., Dievo Apveiz-

dos par. svetainėj, 
Kovo 31 d., Springfield, 111. 
Balandžio 2, Brigliton Parke 
Balandžio 10, Cicero, UI. 
Rodys Lietuvių Teatro^Ben-

drovė. 
ars JJ« •!. 

Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D. 

aliw ¥*§& 

LIETFVTS AMTJ 8FKCIALI8TA8 
y* — ^ Palang-vlM vlmų ski? 

Umptma ka« yra 

J riežastlmi ekaudA-
imo raivo*, ar ai ira-

llo, aptemimo, ner-
votuma, akaudančiuj 

Ir už«ldegusius karščiu akly kreivo* Akys, 
katerakto, Bemiegio; netikrai akis indedam, 
Daroma egzaminas lektra parodantis t u -
ftiauslaa klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli fr siti matantiems pagelbsta. Ser-
geklU SETO regėjimo Ir vaikas einančiu* 
mokyklon. Valandos: nuo 1S iki t vakarą 
NodAliomia nuo 10 lkl l vaL pa plato. 
1553 W. 47 St. ir Ashland Av. 

Telefonas Drover 9660. 

Iš gimusių 2,567 buvo vai
kinų 1,321, mergaičių 1,246. 

M—— [ • • • • i » > » « i i į 

Tel. Lafayette 4223 

P L U M B I N G 
Kaipo lietuvys, l i e tuv iams visa
dos patarnauju kogeriausia. v 

M. YUŠKA 
322S W. »8- ih Street 

Terpentinas 
Sustabdo 

Krupą 
K n o m e t tas balsas krapas prade

da tave smaugti , nelauk ilgai j Nes tas 
gali būti labai pavojinga tau ir tavo 

Tad išeina kiekvienam šimtui kūdikiui — jis tuojaus palengvins 
tau, galėsi daug lengviaus kvėpuoti . 

Naujas Turpo išradimas yra sutar
šytas su visais Turpentine gydančiais 
vaistais, kurie tuojaus palengvins pa-
sitrtnus skaudama vieta. 

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

Nelauk ibiai su krup'ų — Velk tuo
jaus! Nusipirk Turpo Šiandien nuo sa 
vo aptekorlaus. Nebūk be Turpentine 
Ointment savo namuose. 

Turpo turi savyje Menthol ir Cam-
pbor, — kainą 30 c. ir «0c. dėžutė. 

t The CHcaaaer Company 
Fiadlay, Onio. 

Šiandie Pinigij Kursas 
Siunčiant Lietuvon per mus: 
41 centai už 100 Auksinu 

245 Auk*, -už viena Dolerį 
Pigesnis kursas siunčiant 

^ didesnes sumas. 
Pr is tatymas Užtikrintas 

Trumpame laike. 

Central Maniifacturipg 
District Bank 

State Bank—Clearing House 
Bank. 

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

%s>a^aa<aa'e^*>«/@/m<eyaa/fl>««^/aa'»'a; 
Res . TeL Cicero 8656 

Ofiso TeL Cicero 4»| 

DR. J, SHINGLMAN 
1825 So. 49 Court 

N. E . Cor. 49 Court ir I I 8tr.< 
J ant viršaus vaistyničloa. 
K ®^i^a^a^«^a^ava^a>e^a>s>*^.*4a>aj 

V A L E N T I N E : D R E S M A K I N G 
COIiLEGES 

>2407 W. Madlson, 1850 N. WeUs, 
6205 8. Halsted Streets 

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų kir-

jjpimo, Deslgning bizniui ir na-
Arnams. Vietos duodama dykai. 
^Diplomai. Mokslas lengvais at-
įmokėjimais . Klesoę dienomis ir 
^vakarais. Reikalaukit knygelės. 
jjTeL Seeley 1643 

SARA PATEK, pirm.; 

%&Z*M!U&&&&*Aa&&MA*&&MAa2l 
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DR. A. E. MiLLER 
GYDYTOJAS n* CRTRTJRGAS 

Ofisas 4654 So. Ashland Ave. 
Vai. 2—4 po pietų 7—9 vakare 
Res . Ofisas 1615 W. 47-th Str. 
Vai. 11 iki 1 po plet. Ned. 12—2 

Ofisas Tel. Blvd. 2054 
Res. Tel. Sutarimai ir Na*rt2aiai 

Šaukimai Lafayette 1106 

rrsBimmmrsfz 

'Telefonas Yards 1138 i 
STANLEY P . | 

MAŽEIKA 
GR.VBORTTJ6 Ui} 

Baisam uotojas 
Turiu automo

bilius visokiems^ 
reikalams. KainaĮ 
prieinamos. 

3819 Auburn 
Ave. Chicago.t i W&&&^r^^^^ U 9 W$m 

PAIEŠKOJIMAS. 
Reikalingas vargoninkas. Del 

platesnių žinių kreipkitės j 
"DRAUGO" OFISĄ 

>2334 So. Oakley Ave. 

PRANEŠIMAS! 
DIDELIS B A R G E N A S ! 

Skubėkite biznieriai, savininkas tu
ri 3 biznius, yra priverstas parduo
ti pigiai v iena iš jų, būtent farmą 
Wisconsine 80 akerių, gražus budin-
kai, sodnas, upė bėga per farmą, gra
žus miškas, visokių gyvulių ir visas 
mašinas, rugių užsėta. Arti didelio 
miesto prie didelių kelių geroj vie
toj . Šia farmą. parduosiu arba mai
nysiu ant namo Chicagoj. 

- x * l _ * 

gimusių mergaičių 106 vaiki
nai t. y. gimsta vaikinų 51.4%, 
merginų 48.6$>. Teeiauiad pa
vojaus nedarą, nes beaugant 
daugiau vaikinų išmiršta, ne
gu mergaįeių. Sulyginus su 
gyventojų ekaičiumi pasirodo, 
kad 1921 metais Telšių apskri
ty gimė 3,807% visų gyvento
jų, mirė gi 2,435%. 

Kita biznj tūrių sal iuna su namais, 
iš tų trijų biznių tūrių viena parduo
ti, ar su ar v iena tik biznj Vienas' 
namas yra ant 18-tos ir Halsted sto
ras ir 6 flatai e lektra vanos, 8 me
tai kaip statytas, o antras storas y-
ra platus ir kriaučių šapą ant 23-čios 
ir Leavitt, tūrių arba išmainyti grei
tu laikų. Atsišaukite 

F R A N K DOBROWOLSKIS 
4454 S. Western Ave. 

TeL. Lafayette 4756 

PARDAVIMUI. 
PARSIDUODA F A R M A 80 AKRŲ 

70 akrų dirbamos 10 akrų ganiklos 
su upelių ir nedidelių mišku. Gera 
žemė, geri budinkai, jaunas sodnas 
geri gyvuliai ir visos geros mašinos, 
t a ip 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 Marks 
ScottviUe, Mkjh. R. 2 Box 16 

PARSIDUODA KRIAUČIŲ D I R B 
TUVE — SOuthsidėj. Čtstyjame ir 
dažome pigiai ir greitai. Priežastis 
pardavimo partneriu nesutarimas ir 
kitas biznis. Atsišaukite j 

"Draugo" Administracija. 
2384 So. Oakley Ave. 

Chicago, m . 

P A R D A V I M U . 
FOTOGRAFO MOKSLAS DYKAI 

Reikal ingas katal ikas pasiturintis 
mokinys kuris norėtų įgyti nuosava, 
paveikslų studija pusdykiai. Blsnis 
išdirbtas didelis ir vienintelė lietuvių 
studija didelėj katal ikiškoj kolonijoj. 
Savininkas išvažiuoja Lietuvon. Mo
kiniai ats išaukite greitai, nes turite 
didelę proga. 

JONAS ANDRUŽIS 
134 E . Main St. Amsterdam, N. Y. 
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CHICAGOJE 
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150,354 PILIEČIAI UŽSIRE
GISTRAVO. 

I Pereitą antradieni Chicago-
je aižsiregistravx> 150,354 pi-

PASITRAUKSIĄS GAISRI-
NINKU VIRŠININKAS. 

Eina gandas, kad iš užima
mos vietos pasitrauksiąs Chi-

\ lieeiai, kurių žymi dalis yra! cagos gaisrininkų viršininkas 
h moterų. Tečiau.s tikras mote- O'Cdnnor. 

rų skaitlius nežinomas. Ka
dangi kaikuriose wardose pa
duotas abelnas užsiregistravu-

t sių skaitlius, ty. drauge vyrai 
ir moterys. 

Del to šiandie viso užsire-
fgistravusių piliečių Chicago i 
knygas įrašyta 1,037,289. 

KOVA SU PIKTADARYS
TĖMIS. 

Valstijinis prokuroras Cro-
we ir kriminalio teismo vv-

• 

liausiąs teisėjas Scanlan pa
kelia bendrą kovą prieš pra-
plitusias ir plintančias viso
kias piktadarybes Chicagoje. 

Tai sunki kova. Ji reikalin
ga daug energijos ir lėšų. 

Chicagos "Crim? ComniN-
sion , , darbuojasi nuo apskri
ties tarybos gauti nors 100.000 

1 dol. tam tikslui. 

"ADOMAS IR JIE VA" 
Scenoj!| 

NED. KOVO 26 D. 1922 M. 
Meldažio Svetainėj 

23-čk) Plaoe arti Oakiey Ave. 
Rengia* 

AUŠROS VARTŲ PARAP. 
CHORAS 

Po vadovyste 
p. K. SABONIO 

Parapijos Naudai 

s~ 
' f * -

Kaip Nusiųsti Auksinus į Lietuvą? 

TERORISTAI VEIKIA. 

• 

Edmund s Manu fa c t u r i n LT 
Company, 201G \Vashburne a-
ve., įstaigoje pamesta didelė 
bomba užnereita nakti. Plvš-
dama bomba pavojingai sužei
dė senvva panaktini. 

Trenksmas sutrupino visu 
langų stiklus per 500 vardų 
aplinkui. Nuostoliai apskaito-

j mi ligi 15,000 dol. 
Kompanija išaiškino, kad 

tai bus darbininkų kova. Ji, 
prisilaikydama teisėjo Landi-
so nuosprendžio apie užmokės 
nio sumažinimą, paskelbė "o-
pen shop" ir darban priėmė 
jfaeunistus karpenterius. Tame 
tad yra visas reikalas. 

Jei taip, tai suprantama, 
kas vra tie teroristai. Tai tie-
siog baisus daiktas. 

VIENAS SUIMTAS. KITAS 
PASPRŪDO. 

Vakar anksti rytų du vy
ruku po nakties libacijų su au 
tomobįliu pūkštelėjo tiesiog 

| Michigano ežeran iš Buena 
. gatvės. 

Vieną iš jųdviejų policija 
į nutvėrė, gi kitas sušlapęs pas

prūdo. 
Suimtas pasisakė esąs Ar-

thur Holus, 3711 No. Halsted 
gat. 

SUIMTI 4 VAIKĖZAI. 

Pietinėj miesto daly poli
cija nutvėrė keturis vaikėzus, 
kuomet tie mėgino įsilaužti i 
vienus privatinius namus. Pas 
niekšus atrasta pavogtų dai
ktų vertės 8,000 dol. Ir tuo-
Jūai' jie dar nepasitenkino. 

PABĖGO PLĖŠIKAS. 

Iš Jolieto kalėjimo pabėgo 
anais metais Chicagoje pa
garsėjęs plėšikas Adam- Pro-
ch#wski. Jis buvo teismo nu
baustas kalėjimu nuo 5 iki 20 
metu. 

MOTERYS BRUZDA. 

West Side. —.Kovo 21 d. 
Įvyko parapijos vakarienės 
rengėjų susirinkimas. Vaka
rienei paskirta Atvelykis, ba
landžio 23 d. Greitu laiku apie 
20 moterų ir merginų pasida
lino tarp savęs darbus. Gau
sios vakarienei aukos pasipy
lė. Poni J. Šiaulienė aukojo 
400 kiaušinių, pp. Labanaus
kienė, Gasparkienė miltus, Ru
dienė sviestų, Varonienė pieną, 
Kovarskienė ir Jasnauskienė 
mėsa, Taškunienė cukrų, p-lės 
Savickaitė, Gaidaitė, Kairaitė, 
Zaikaitė ir p-ia Budrikienė 
pyragus; parapijos komitetai 
3 baksus obuolių. 

Nutarė ateinantį susirinki
mą turėti utarninko vakare 
7:30 v. kovo 28 d., ir kviečia 
visas Westsidės moteris ir mer 
ginas pagelbon, kad butų gali
ma surengti skaniausią "Kiau 
šinių — Pumpurų vakarienę". 
Vedėjomis išrinkta pp. Virbic-
kienė, Stakėnienė ir Laba
nauskienė. 

Korespondentas. 

F. M. ĮGALIOTINIO 
PRAKALBOS* 

APIPLĖŠTA KRAUTUVĖ. 

Vienas plėšikas vakar ryta 
užpuolė valgomųjų produktų 
krautuvę, 1848 No. Park ave. 
Nuo krautuvininko atėmė 35 

Chicagos policijos viršinin
ko įsakymu sumainyta vieto
mis 5 policijos seržantai ir 29 
paprastieji policmonai. 

Dievo ApveizdosJPar. — Ko
vo 5 d. vakare, Dievo Apveiz-
dos pa r. svetainėje, įvyko pra
kalbos. Atsilankė Liet. Fin. 
Misijos įgaliotinis, J. B. Ša-
liunas. Žmonių buvo prisirin
kę nedaugiausia. 

Pirmiausia gerb. kun. Ig. 
Albavičius pratarė keletą žo
džių į publika, paaiškindamas 
tų prakalbų tikslą. Paskiau 
kalbėjo L. Fin. Misijos įgalio
tinis, gerb. J. B. Šaliunas. Jis 
pirmoje dalyje kalbos aiškino 
is Lietuvos istorijos gilios se
novės prieidamas prie šių pas
kutinių laikų. Perstatė kaip 
seniau mūsų Tauta buvo lais-
va ir kokia tada galinga. To-
liaus, kaip laisvė buvo atim
ta ir kokius sunkius vargus 
pergyveno. Ypač kuomet Lie
tuva buvo ponų pavergta. 
Kaip sunkiai po ilgų sunkių 
priespaudų ji atgavo laisvę. 
Buvę vergų tėvu sunai dabar 
jau patįs Lietuvos Valdovai. 
Šiandie Lietuvos nevaldo po-
inai, kaip kas sako. 

Kalbėtojas J. B. Šaliunas 
žadėjo duoti penkis dol. tam, 
kurs galėtų aiškiai prirodyti 
kurie šiandie Lietuvos val
džioje yra ponai, o ne iš lie
tuvių varguolių giminės. Bet 
neatsirodo tokių kas tą galėtų 
prirodyti. 

Kalbos pertraukoje buvo 
rinkliava atvadavimui Vil-

pardavinėjami. 
Po pertraukos'vėl J. B. Ša

liunas kalbėjo, nupiešdamas 
šiandieninę Lietuvos padėti, 
palygindamas su kaimyninių 
tautų stoviu ir t.t. 

Kalba buvo įspūdinga, pu
blikai patiko, visi domiai 
klausės iki galui. 

Stambesnes aukas aukojo: 
Kulf. Ig. Albavičius $5.00 
J. Breiva .' 2.00 
1 Pt* dol. B. Šimkus, A. Na-
ru*is, D. Jonikas, J. Mala-
kauskis, J. Zubas, P. Tumke-
vičius, J. Smulskis, S. Jucevi
čius, A. Dargis, V^ Steponavi
čius, R Bekaitė ir M. Zizas. 

Pastaba: Daugelio aukotojų 
pavardžių kai-kurie rinkėjai 
neužrašė.^ 
' Viso labo Vilniaus 
atvadavimui suaukojo $35. L. 
L. Pask. bonų nedaug ̂ tepar
davė. , 

Ąžuolas. 

Reikia parašyti: 

Kas siunčia pinigus —vardas, pavardė ir pilnas adresas A-
merikoje. 

C/3 

t 

VA • , , > ,,*% ^ t i ^ ^ r - ^ pavardė ir pilnas adresas Lie-
m siunčia pinigus tuvoje; ^ 

i Ypatingai reikia aiškiai rašyti pavardės ir kaimų vardus. 
Tf • i • tį J i — Galima atsiųsti kiek norite dolerių, o 
* T • ?> ^ * " f c * * * ^ * c * l ' ^ mes 'pranešime kiek už juos bus auksi

nų, arba siųsdami pinigus parašykit kiek norite auksinų, o mes pranešime kiek da 
reikės damokėti, o jeigu kas atliks, tai Jums sugrąžinsime. 

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

\ 

Draugo Pinigų Siuntimo Skyrius, 
2334 S. Oakiey Ave., Chicago, M 

v _ , 

L. L. PASK. DARBAS. — 
ALBUMAS. 

Dievo Apveisdos Par. — Ko
vo 19 d. š. m. Dievo Apveiz-
dos par. svet. įvyko L. L. Pas
kolos stoties susirinkimas. 
Apsvarstė L. L. Paskolos rei
kalus ir pasirūpino, kad tas 
reikalas <butų stumiamas pir
myn ir paskirtą kvotą dabaig-
us. 

Darinko valdybą. Į vietą at
sisakiusio raštininko išrinko 
Pr. Kuprionį, agitacijos va
rymui — jSt Jucevičių ir ap
lamai pagelbininkaia* — A. 
Grisių, P. Gedraitį ir A. Šiur-
ną. v 

Kurie aštuoniolikiečiai dar 
nesate nusipirkę L. L. Pask. bo 
nų, meldžiame pasiskubinti ir 

šioj Vtog io j vietoj, 726 W. 18 
i 

tb St., pas visiems gerai žino 
'mą Aleks. Dargį. 

Kurios draugijos ar pavieniai norėtumėt gauti tam ti- nepraleiskite progos, bet atei 
krų Liet. Fin. Misijos atsiųs
tų aplikacijų, kurios bus pa
naudotos sudaryme istorinio 
albumo, kreipkitės į L. L. 
Pask. stotj, 726 W. 18-th St., 
arba pas stoties raštininką, 
Pr. Kuprionį, 1742 So. Union 
Ave. 

Kovo 16 d. "Draugo" num. 
63 S. K. 0rižius ir Vin. An
drulis paskelbdami nevisiems 
žinomą vietą, 732 W. 19-th St., 
gavimui tų aplikacijų aplenkė 
tas vietas kurios patogios ir 
kur visada jų galima gauti. 

P. Kuprionia, L. L. P. 
\ Stot. rast. 

i - . • ' >- • 
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PRIE AUKOJUSIŲ KULT. 
VAJUI. 

Bridgeportas. — "Draugo" 
laidoje 13 d. kovo atskaitoje, 
iš Kult. vajaus, kun. Bursos 
prakalbų tapo praleistos sekan 
čios pavardės: P. Gritenas 10 
dol.. A, Jonušas 2 dol., J\ Pa-
žeraeckag 2.dol., A. Jucius 2 

/ . 

PAVASARIUI ATEINANT, ruoškitės keliauti Lieetuvpn, per 
mūsų tarpininkystę turėsite geriausią kelionę. 1921 m. mūsų Ban
kas išsiuntė suvirs 1,000 keleivių. Pasportu išrūpinta 3,000. Visi 
buvo dėkingi už draugiškumą ir gražią kelionę! 

r_Ji_~ • • • • I I 

St 
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AUKSINO KURSUI NUPUOLUS, naudokitės, siųskite pinigus 
Lietuvon. Ten jų reikia pavasario darbams, sėkloms, ūkio įran
kiams. Mes saugiausiai pristatome ir pilnai išmokame pinigus že
miausiu kursu. Per 1921 m. 12,000 žmonių per mūsų Banką per
siuntė Lietuvon arti 55 milionus Auksinų. MŪSŲ KURSAS YRA 
ŽBMIAUSIS. 

DEPOZITUS PRIIMAME IR PEfc PASTĄ. Mokame 4% 
priskaitomus kas mėnuo. 

RAŠYKITE: 

STATES BANK 
Kapitalu it Supintas $270,000.00 

BALTIC STATES BANK 
ighthAve., New York, N. Y. 

(Telefonas — WATKINS: 2142) 
iki 5 vai. Bankas atdaras: šiaip dienomis/^- nuo 9 vai. išryto 

vakare; subatomis nuo 9 vai. išryto iki 7 vai. vakare. 
• 

$1,191.01, t u r i n t i $1,127.50. 
Taipgi A. Beinorpitė neturi' 
but priskaitoma prie aukojn-
sių $10.00f .MMte ^ 

• \įūLj(—^. 

PRANEŠIMU. 
.J 

• • 

• . 

PRAKALBOS IR KRUTA 
MEEJI PAVEIKSLAI. 

j North Side. r— Penktadieny, 
Hovo 24 d. šv . Mykolo parap. 
svet. 8 vai. vakaa?e įvyks di-

nusipirkti. Galite bonij pirkti f dėlės prakalbos ir kmtamiej 
paveikslai. KaJbės p. Mikas 
Bagdonas, Lietuvos Daxbo 
Fed. Įgaliotinis. Jis aišrkins 
darbininkų klausimą. Taigi 

kitę į šias prakalbasJose daug 
naujo išgirsite. 

Įžanga dykai ir jokių kolek-
tų nebus. 

Darbininkas. 

Didžiausia Lietuviška Krautuve Chicagoi 
• • v * * * - . 

I 
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PINIGUS 
Muių krautuvė—viena iš didžiausių ObfeftfOjt 
Parduodame ui iemiauiią kainą, kur kitur taip naganai 

Mašinėlių laičkami drukncti lt ofiao darbamt yra naujan-
liof madoi. Užlaikom viaoldUft laikrodžiui, žiedua, Uinbi-
niua ir deimantmiui; gramafonm betuvilkaii rekordai! ir 
koneertinių geriauaių, armonikų ruaiakų ir pruiifikų ildir-
byafių. Balalaikų, gitarų ir amuikų, kokių ūk reikia. Dir
bame rieokiui ženklas draugystėm*, taiiome laikrodžinf ir 
mnaikaluDnii inatrumentua atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL. 

s Telefonas: DROVER 7309 v 

NORTH SIDE. — Sv. Kazi
miero Akademijos Rėmėjų 3 sky^ 
jšus rengia vakarą, su įvairia 

WEST SIDE. — L. Vyčių 24 programa, kuris įvyks sekmadie-
fcuopos svaraus susirinkiinas bus fnyj» kovo 26, 1922, Šv. Mykolo 
ketvirtadieny, kovo 23 d. 7:30 v. iar. svet. 
v. AuSros Vartų par. svetainėje. jUVaidins "Sulyg naujausios ma-
Visi nariai malonėkite atsilankyti. 'dW\ labai juokingą komediją. 

Valdybe. 
• i 

NpRTH SIDE. — Liet. Vy
čių 5-tos kp. paveikslas bus ima
mas sekmadienyj, kovo 26 d. š. m. 
3:30 v. po pietų, Šv. Mykolo par. 
svet. Visi nariai yra prašomi ^ o -
skaitlingiausiai susirinkti paskirtu 
laiku bei vietoj. , Tas paveikslas 
bus pasiųstas L, Fin. Misijai pa
talpinimui albuman. 

Rast. 

Tikimės kad visi, kurie atsilan
kys į viršminėtą vakarą, bus pil
nai patenkinti. 
'į Rėmėjos. 

BRIGttTON PARKAS. — Liet. 
Vyčių 36 kuopa laikys savo susi- į reikalavimą ^- prailgino laiką pri 

v 

NORTH SIDE. — tyot S«-K08 

'4-toe kp. paveikslas, del tūlų 
priežasčių nebus imamas ateinantį 
sekmadienį, kovo 26 d. 1922, bet 

dol. ir J. Žako vietoj 10 dol., ^atidėtas balandžio % 1922 m. 

t a r i f e * * - . . • • . 

niaus ir Liet L. Pask. bonai turi būti $52.50 ir viso vietoj 

afe 

I Rait. 

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

VOTTICEVIČIUS, Fundatorius 6v. Ka-
ziiuieio kapinių varpo, pagryžo iš Lietu
vos ir savo name 636 West 18 Str. Chica
go, 111. atidarė PIKČERNĘ su naujausio 

išradimo prietaisomis. N 

Reikalui atsitikus, eikite prie savo seno bičiulio. 

DIEVO APVEIZDOS PAR. — ižd. Vin. Andruliui, 2041 So. Ru-
Šiuo turiu garbes pranešti visoms j ble St., Chicago, 111. 
18-tos kolonijos organizacijoms, L. L. P. stoties valdyba: 
kad liet. Fin. Misija išpildė mūsų 

rinkimą, ketvirtadienyje, kovo 23 
d. š. m. McKinley parko svetainė
je, j 
Pirm susirinkimo bus choro prak
tika, kuri. prasidės punktualiai 
7:30 vai. vakare. r 

Choristams neatbūtinai reika
linga pribūti. 

Atletams taipgi svarbu atsilan
kyti. Po susirinkimo bus debatai. 

rengimui viso to kas reikalauja
ma patalpinimui albuman^Taigi, 
dabarj visos organizacijos rengki-
tės tinkamai pripildyti visas tas 

TJ. Fin. Misijos prisiųstas aplika
cijas. Kurios šios kolonijos orga
nizacijos tų aplikacijų neturite, 
malonėkite kreiptis prie S. K. Gri-
šiaas, 732 W. 19-th St, Chicago, 
111. Pripildytąsias aplikacijas ma-

Valdyba. lonėkite priduoti L. L. Pask. stot. 

WEST SIDE. - - Lietuvių Vie-
(šasis Knygynas rengia seimą, kui"8 
bus ketverge, kovo 23 d. 7 v. vak. 
Meldažio svet. 
, Kviečiame draugijų valdybas ir 
atstovus jame dalyvauti. Tarsimės, 
ar yra reikalinga toliau palaikyti 
knygyną mūsų kolonijoj, ar ne? 

Rast. 

BIZNIERIAI GARSINKITES 
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