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« S | ! BUS ATGAIVINTA TURKIJOS 
SIUNctA SAVO ATSTU- - ninrni m IMPERIJA VA LIETUVON. 

WASHINGTON, n i—24 d. 
(^SJlta). — Amerikos kapita
listą grupė šiomis dienomis 
siunčia Lietuvon, Latvijon ir 

1$ MAŽOSIOS AZIJOS, 

Turkai Atgaus Smirną ir Trakiją 

GRAIKŲ ARMIJA BLOGA 
ME PABĖJIME. 

JUROSE ŽUVO PENKI 
ŽMONĖS. 

Smirnos gyventojai gyvena 
baimėje. 

Tik vienas lakūnas išgelbėtas. 

.1 
H 

SMIRNA, !Maž\ Azija, ko-

Estijon savo atstovą susipa-1 „ •. v • . u„i„ ™; 
•' . Ententės užsienių reikalų mi-

žinti su vietos ekonomine pa-! . . . v. , i* J • 
_f\ msteriai eia konferuodami 

dėtimi ir ištirti Amenkos-Bal- . . . . , .v , , *, 
. , v , jokiu būdu neisgalvojo, kaip 

tiios prekybos galimvbę. , . , . . . , ,.. ,. m 
J r * ' I suskaldyti ir pasidalinti Tur-

" ! kiją. Tuo labiau, kad turkai 
VIETON mEISTAVIClAUS pasirodė neįveikiami. Vieni 

graikai negali įveikti turkų 
nacionalistų. Gi ententė.netu
ri noro duoti graikams pa-
gelbą. 

Kad taip. tai nutarta atgai
vinti ir vėl Turkijos imperiją 
su šultanu Konstantinopoly. 

Taigi, turkams išnaujo turi 

PARYŽIUS? kovo 28. —• tinė mažuma Turkijos imperi- vo 27. — Vyriausias graikų 
jos ribose. armijos vadas iškeliamo į Atė-

-- GEN. MAKŠECKIS, 
AYASHINGTON, III— 27d. 

(Elta). — Vilniaus Krašto 
Valdomosios Komisijos Pirmi
ninkas Meistavičius atsista
tydinęs ir perdavęs valdžią 
lenku armijos gener. M a k S e - į ^ T r a k i j a > į^ n m s A d r i a -
ckiui. 

Tai pat turi but dėkingi pa
čios ententės, nesusiprati
mams. 

SURADO EŽERE 6 LAVO
NUS. 

DOAVAGINIAC, Mich., ko
vo 28. — Michigan ežeran ga
zoliną varoma valtimi aną 
dieną išplaukė 8 skautai, ku-

LIETUVAI GRŪMOJA 
EPIDEMIJOS. 

! nopolio miestą, .Smirna ir Ra-j rjų tarpe buvo du skautų va-
dosto. Nuo Adrianopolio iki ( m . Visi iš South Bend, Ind. 
Juodosios juros pakraščių no- Ežere valtis apvirto ir visi 
irimą pravesti buferinį kari- nuskendo. Visų nelaimingų 
dorių, kurs nuo [Turkijos pla
čiai atidalintų Bulgariją. 

Kuomet Konstantinopolis 
grąžinamas sultanui, tai Dar-
daneliai pilnai nuginkluojami Į y o 2 a _ Perkeliamajame lai 
ir paliekami visoms tautoms 
liuosu perėjimu. 
vKežin 

sii Gaili 

ve Omar D. Conger eksplio-
davo katilas. 4 žmonės žuvo' 

VN'ežinoma dar kas padaryti j ir 6 kiti sužeista. 

YVASHINGTON, kov. 28.— 
Baisus badas Rusijoje sukėlė 
ten dar baisesnes visokias e-
pidcmijas (limpamąsias li
gas) . Tos epidemijos plinta 
į vakarus nuo Rusijos. J a s 
išnešioja ypač gryžtą iš Rusi
jos kituomet pabėgo ir ištrem- j ̂  .. ^ ^ g r a i k a m s T a i A I R i Ų VALSTYBiS BILIUS 
ti gyventojai. L ^ ^ ^ k o M p M a t a u ž j u N PRIIMTAS. 

Visokios iš Rusijos l * « r i - 1 ^ M A a į jd j f c i S k u r j i e _ _ 
metusios epidemijos plinta ne* 
vien po Lenkiją, bet jau pa
liečia Lietuvą ir rytine Prnsi-

allipolio pusiausaliu. No-

turi pasitraukti. J a u fr }ovdų n i m a į t r e ^ i u o j u 

Armėnija pavedama Tau-' skaitymu priėmė Laisvosios 
tų Sąjungos globai, kaipo tau- Airių valstybės bilių. 

Aišku, turkai nacionalistai nus projektuojamų paliaubų 
laimėjo. Už tai jie turi but klausimu. Pirm iškeliausiant 
dėkingi savo ištvermei ir pro- vienam korespondentui jis 
pagandai visame pasauly, pranešė, kad graikų armija 

palikusi be pinigų'. 

Vadas vienai amerikoniškai 
kompanijai yra kaltas dai
nuo perniai 6.000 dolerių už 
sunkiuosius automobilius. Sa
kosi neturįs pinigų atmokėti 
tą skolą. 

•Tas kuoaiškiausiai liudija, 
kokiame blogame stovy yra 
Graikijos finansai. Ir del tol 
graikų tautos politiniai vadai 
šiandie nesutaria, ar vesti to
liau karą su turkais naciona
listais, ar visai paliauti ir at
šaukti armiją iš M. Azijos. 

Čia graikai gyventojai 
žiausioje baimėje. J i e neži
no, ką gali jiems atnešti ryto
jus. 

Graikai labai nusiminę. 

Turtingesnieji visus savo 
daiktus turi sukrovę ir kas 
valanda pasirengė apleisti 
Smirną. Jie visi neteko pa
sitikėjimo graikų armijos iŠ-
laikomybės. Nors militariai 
žinovai tvirtina, kad graikų 
armija karo fronte doriniu at
žvilgiu neblogiausia pasilaiko, 

MIAMI, Fla., kovo 28. — 
Lakūnas Robert Moore dide
liu hydroplanu su penkiais ki
tais žmonėmis pasileido sker
sai juros į Bimini ir su hy
droplanu pragaišo jurose. Tai 
buvo pereitą trečiadienį. 

Tik penktadienio popiety 
plaukiąs vienžs laivas pama
tė jurose vilnių mėtomą ap-
virtusį hydroplaną. Ant jo 
nugaros buvo prikibęs pusgy
vis lakūnas. 

J is tuojaus- išgelbėtas. Nuo 
didelio nuovargio,/peršlapimo 

NAUJŲ GELEŽINKELIŲ 
PROJEKTAI. 

\ 

KAUNAS. Susisiekimo mi
nisterijoj visi darbai pradėjo 
eiti į priekį ir žymiai sujudo. 
Tarp kitko galutinai priruoš
ta statyti naujus plačiuosius 
geležinkelius Kaz. Ruda, Ma-
riampolė, Šeštakavas; Ukmer 
gė, Kėdainiai, LydavėnaT; P a S e l b a sergantiems. 
„Telšiai, Kretinga, Palanga, 
Šventoji. Dirbamas planas 
tiesti siauruosius geleži nke-

Visame Ežerėnų apskrity 
yra tik vienas gydytojas, bet 
ir tas pats dabar serga, kaip 
girdėtis — karštine. Tiesa, 
nebrangiai v reikia apskrities 
daktarui mokėti, bet ką jis 
vienas gali padaryti? Tiki
mės ir laukiame, kada Svei
katos departamentas pasirū
pins ir apie mus ir pateiks 

liūs, — pirmoje eilėje; 1 Pa-
ir troškulio jis ėmė klajoti, nevėzys - Paliuniškis - Vabal-

NAUMIESTIS, šakių aps. 
"Žibur io" gimnazija čia įsi
kūrė 1918 metų pabaigoje. Sa-

lavonai jau surasti. 

4 ŽUVO, 6 SUŽEISTA. 
/ • 

PORT HURON, Mich., ko-

S S 

Anglekasiai Rengiasi Streikan 
Pranešta, Kompanijos Organi

zuoja Neunistus 
TIKIMASI. STREIKUOS IR TARIASI SU OPERATO-

NEUNISTAI. 

SPRINGFIELD, 111., kovo 
28. — Čia savo namuose laiki
nai apsistojęs internacionalis 
anglekasių organizacijos pre
zidentas Lewis. 

J i s sako, kad vyriausiajame 

kus. Juos nori pavartoti prie 
darbo kasyklose sustreikavus 
unistams. 

Ypač ten tas daroma, kur 
artimai gyvuoja kasyklos . su 
neunistais darbininkais. 

Streikininkų viršaičiai su 
tais apsireiškimais turės daug 
nesmagumų. 

RLAIS. 

NEW YORK, kovo 28. — 
Kietųjų anglių kasyklų dar
bininkų ats tovai čia atnaujino 
konferenciją su kasyklų ope
ratoriais. Vargiai bus kokių 
pasekmių. 

dėsnio užmokesnio 20 nuoš. 
Jie sako, kad karo laiku jiems 
užmokesnio buvo padidinta 
tik iki 65 nuošimčių. Tuotar-
pu gyvenimas keleriopai dau
giau buvo pabrangęs. 

anglekasių organizacijos o f į ^ Darbininkai reikalauja di-
se, mieste Indianapolis, lau
kiama žinių nuo neunistų an
glekasių, kurių bus apie 200,-
000. 

« 

Tie visi neunistaį pakviesti 
prisidėti prie generalio strei
ko. Tuomet butų tikresnis 
laimėjimas. 

Prezidentas Lewis spėja, 
kad neunistai anglekasiai 
duos palankų atsakymą ir pri
sidės prie streiko. 

iTų neunistų anglekasių sti
prios spėkos yra šių valstijų 
kasyklose: Virginią, W. Vir-
ginia, Penn*ylvania, Alaba-
ma, Kentucky, Tennessee, Co-
lorado ir New Mexico. 

Gi unistai anglekasiai pasi
rengę pakelti streiką vidunak
čiu prieš balandžio 1 dieną. -

Gydytojai tvirtina, kad,, rasi, 
jis pasveiksiąs. 

Lakūnas baisius daiktus nu
pasakojo apie tą nelaimę. Iš
skridus ant juros, hydropla-
no propeleris nulūžo ir oro 
mašina nusileido ant vandens. 
Hydroplaną vilnys mėtė nei 
skiedrą per dvi dieni ir nak
tį. " 

Penki keliauninkai, dvi mo
terys ir trys vyrai, nuo nuo
vargio ir troškulio tiesiog pa
mišo ir įšoko į juras. Tik 
jant vienam, lakūnui, buvo 
lemta ilgiau atlaikyti kentė
jimus. I r baigiantis paskuti
nėms spėkų kibirkštims, plau
kiančio laivo jis buvo pama
tytas ir išgelbėtas. 

vų namų neturi, del to tenka 
ninkai apie 40 ki!.' ilgumo; 2,'nuomuoti, mokant keletą tuk-
Yajialninkai - Kupreliškis - stančių auksinų m. Projek-
Papilis — 23 kil.; 3 Biržai tuojama statyti savus namus, 
Papilis - Pandėlis — 35 kil.' kuriuose galėtų jau sutilpt 
Antroje eilėje bus statomos' pilna 8-klasių gimnazija. Da-
geležinkelio linijos: 1 Jonis-,bar yra dar tik 5 kl. Mokslei-
kėlis Žagarė 26 kil.'; 2 vių šįmet yra 220. ų tarpe y-

SOVIETŲ VADAI SAUKIA 
MI MASKVON. 

Tauragė - Pagramantis - Ši
lalė - Re tava - Žarėnai - Tel
šiai — apie 90 kil.; 3 Mažei
kiai - Seda - [Telšiai — 37 kil. 
ir 4 Gelgudiškė - Šakiai - Gri
škabūdis - Biržai - Pilviskis— 
50 kil. Trečioje eilėje eis ge
ležinkeliu, statymas: 1 nuo 
Ukmergės per Vidiškį, Ka
varską iki Anykščių 38 kil. 2 
nuo Ežerėnų per Dusėtus, Ju-
žintus,^Kamajus iki Skapiškio;stosi šiaip: 
— "TO kil. ir 3 nuo Anykščilą 

ra ne tik vokiečių, kurių čia 
Paprūsėj yra nemaža, bet net 
ir žydų, nors Naumiesty yra 
ir žydų gimnazija. Mokslei
viai susibūrę į "Ateitininkų,' ' 
" Aušrininkų'' ir "Kanklie-
ditj" organizacijas. Atskiros 
klasės mokinių y ra : I — 39, 
II - 53, I I I — 57, IV — 54, 
ir V — 17. Klasės rnišros. 

Mokiniai, sulyg turtu, skir-

mos. 

10-diai SAVAIČIŲ IŠTEK
LIAUS. 

WASHINGTON, kov. 28.— 
Pastaromis- dienlfciis minkš
tųjų anglių produkcija žymiai 
sumažėjo, palyginus su per
eitų metų tokio pat laiko pro
dukcija. 

Tečiaus minkštųjų anglių 
išteklius visoj šaly yra nema
žas. 

Anot žinių, bus apie 60 mi-
lionų tonų anglių. Taigi už-

LONDONAS, kovo 28. -
bet iš pačios Graikijos neturi j I g Berlyno" per Copenhageną' 
reikiamos meterialės para- g ^ ^ ž i n i a ) k a d R u s į j o s bol-

ševistinis diktatorius sergąs, 
kad jam esantis mirties pavo
jus. I r todėl iš užsienių Mas
kvon sukviečiami visi žymes
nieji bolševikų vadai. Nes jei 
Leninas mirtų, tai nežinia kas 
toliau butų su Rusija. 

(Pastaromis dienoniis per
daug žinių skleidžiama iš Ma
skvos apie Lenino sirgimą. Ar 
tik nebus koki gudrus bolše
vikų sugalvojimai klaidinti 
pasaulį. Ar kartais Leninas 
nekeliaus paslapčia Genoa 
konferencijon. Matyt, tą jo 
Icelionę nuo rusų norima pri
dengti jo sirgimu). 

teks dešimčiai savaičių, kuo-
Darbininkų atstovai įrodo, m e t kasyklose darbai hm per-

kad kasyklų kompanijos di-Įtraukti, 
delį pelną ima už iškasamas 
anglis. Tuo tarpu darbinin
kams pameta tik sudžiūvusią 
plutą. 

MĖGINA ORGANIZUOTI 
NEUNISTUS. 

PLATINKITE "DRAUGĄ." 

INDIANAPOLIS, kovo 28. 
— Vyriausiajame anglekasių 
organizacijos ofise apturėta 
žinių, kad kai-kur kasyklų 
kompanijos jau mėgijha orga
nizuoti neunistus darbinin-

Kelintas mėnesis armija ne
apmokėta. Karininkai savo 
kareivius įtikina; kad su An-
glijos pagelba šį pavasarį jie 
laimėsią puolimą prieš turkus 
nacionalistus ir pasibaigsią 
vargai. 

Tečiaus kareiviai abejoja a-
pie laimėjimus ir nežinia kas 
bus prasidėjus ofensivai. 

Bijosi skerdynių. 
\ 

(Tečiaus civiliai gyventojai 
jau nebetiki, kad ta armija 
ką-nors laimėtų kariaudama 
su turkais. 

Gyventojai įsitikinę, kad 
graikų kareiviai veikiai turės 
apleisti Mažąją Aziją. Smir-
non gryž kraugeriai turkai ir 
įtuomet atsivers naujas pra
garas. 

Vietos žmonės, ypač grai
kai, labai gerai susipažinę su 
turkų žiaurybėmis. 

VERČIA SiTREIKUOTI. 

WASHINGTON, kov. 28.— 
Amerikos" Darbo Federacijos 
prezidentas Gompers pažymi, 
kad daugumą anglių kasyklų 
valdo plieno industrijos trus-
tas. /Taigi, tas pat, kuris 
smaugia darbininkus ^plieno 
industrijoje. x 

Šiandie tie kapitalistai su
manė sugriauti ir anglekasių 
organizaciją. I r savox auto-

per Svėdasus iki Jūžintų — 
50 kil. Tokie yra nauji Susi
siekimo ministerijos sumany
mai. Be to, žadama statyti 
daug naujų plentų ir tiltų 
ko nevisuose kampuose 
Lietuvos, o lygiai bus kreipia
ma domės į vieškelių pageri
nimą. 

Keliųv tarybos viršininkui 
pavesta paruošti žinias gele
žinkelių darbų įkainavimo 
klausimu, o lygiai ir geležin
kelio eksploatacijos pagerini
mo planą. 

Neturinčių žemės tėvų — 
46, turinčių nuo 1 iki 50 mar
gų — 84, nuo 50 iki 100 mar
gų — 62 ir virš 100 margi}— 
28. Per metus gimnazijai 
moksleiviai sumoka įrašų virš 
100,000 auksinų. Be to dar 
gimnazija gauna iš valdžios 
apie 50,000 auksinų pašelpos. 
Gimnazijoj yra knygynas ir 
nemažas gamtos kabinetas. I r 
kitias mokslo įrankiais gim
nazija aprūpinta neblogai. 
Mokslas pastatytas gana ge
rai. Mokytojauja 8 mokyto
jai. 

BOLŠEVIKŲ DELEGACIJA 
KELIAUJA KONFEREN

CIJON. 

UNGARAI UŽPUOLĖ AUS
TRŲ PROVINCIJĄ. 

VIENNA, kovo 28,-^- Trys 
šimtai ginkluotų ungarų įsi
veržė Austrijos ' provincijon 
Burgenland. Nužudytas vie
nas austrų žandaras. 

Austrijos valdžia tuojaus 
Ve kodėl jie šiandie čia gy- p r i e š užpuolikus pasiuntė sti-

vena didžiausioje baimėje. I r 
nežinia, kas bus toliau, s 

Pasirodo, kad Graikija tik 
veltur išsilėšavo su tuomi ne
reikalingu karu. 

kratiniu nusistatymu verčia 
darbininkus streikuoti. 

Daug kasyklų valdo ir ge
ležinkelių komr>anijos. I r di
delius pinigus padaro su ang
limis. 

prų kariuomenės būrį. I r a-
pie tai painformavo ententės 
atstovus Ungarijos sostinėje. 

AftMSNIJA T. SĄJUNGOS 
GLOBOJE. 

SALAKAS, Ežerėnų apsk. 
Iš įvairių kampų Rusijos gry
žtą Lietuvon vadinamų Lie
tuvos piliečių. Tokių piliečių 
gryžusių nestinga ir mūsų ka
mpelyje. Bet ką jie iš ten at
vežė mums f — Nugi maišą 
įvairių iįgų: aktinių, skarlati
nų, ir kitų ligų. Serga ns vien 
miestelyje, bet nuo tų gryžu
sių piliečių ligos pasiekia ir 
kaimus. 

Pagelbą teikti, palikta pa
čiai pr ig imta i žmogaus, ser- CHICAGO. — Šiandie ne
gautiems žmonėms. Nes gydy- p a s t o v u s 0Tas; ^ b u t i i e- ' 
tojas apsigyventi Valakuose 
bijo — neligynant Sibiro. Jei
gu kuris iš gydytojų prasi
kalstų Sveikatos departamen
tui, lai nors tokį prisiunčia 
Salakan — vadinaman Lietu
vos Sibiran. Gal jų stolca Lie
tuvoje f Manau, kad ne! Gy
venimo sąlygos neblogos. Žy
dų bendruomenė pašelpos duo 
tų ligi 1,000 auksinų mėne
siui. Prieš karą buvo N gydy
tojas ir 2—3 padėjėjai. Visį 

RYGA, kovo 28. — J š Mas
kvos čia atkeliauja -Rusijos 
bolševikų valdžios delegacija 
Genoa konferencijon. Delega
cijai, sakoma, vadovaująs 
Tchitcherin. 

ORAS. 

taus; šalčiau vakare. 

PINIGŲ KURSAS. 

PARYŽIUS, kovo 28. — 
Ententės užsienių jeikalų mi-
nisterių konferencijoje nutar
ta Armeiują pavesti Tautų gyveno neblogai. Manau, kad 
Sąjungos globon. 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 dol. 
kovo 27 d., buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.38 
Prancijos 100 frankų 9.02 
Italijos 100 lirų 
Vokietijos 100 markių 
Lietuvos 100 auksinų 

ir dabar gyventų neblogiau. Lenkų 100 markių 

5.13 
.30 
.30 
.02 



\ 

•» 

INIHIlIlIilIlIlIlIlNIlIlIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUl 

LIKT L VIV RATAJLUtV DIKN RAATlb 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyrus Dedėldlcuius 

PRENUMERATOS KAINA: 
Metams *••<* 
Poael Metij •*•<*> 
Prenumeratos mokaal iškalno. Lal

ams skaitosi nuo užsirašynio dienos 
ae nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
Ir aeinas adresas. Pinigai geriausia 
siųsti išperkant krasoje ar aipresa 
"Money Order" arba Įdedant pini
gus i registruotą laišką. 

" D R A U G A S ' PUBL. CO. 
2334 So. Oakley A ve . Cmcago. 

Tel. Roosevelt 7791 
•NiHimuiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiintititiiit 

PRIE SOCIALISTŲ 
DRAUGAS 

? 
s Xntradiems, Kovo Ž$, \¥A 

i ? 

VALSTYBĖS KONSTITU
CIJOS PROJEKTAS 

SEIME. 
Vasario 24 d. pradėta svars

tyti Lietuvos Valstybės Kon
stituciją. Referavo atst. Tu
mėnas. Po jo kalbėjo kun. J. 
Staugaitis (k. d.), Capinskis 
^s. d.) ir Šleževičius (s. 1. d.). 

Opiausi konstrtue. paragra
fai paliesti: prezidento, mo
kyklų, Bažnyčios. Nereikia nei 
Seiman lankytis iš kalno ži
nant kokios yra nuomonės so~ 
cialistų apie šiuos klausimus. 

Atst. Staugaitis stovi už val
stybės prezidento institucija, 
gina privatę mokyklą ir mo-

Paskutinių laikų šmugeliai 
iškėlė aikštėn ne tik svetim
taučių, bet ir mūsiškių " Nau
jienų* ' socialistų negražius 
šmugelio darbelius. Veltui jie 
kodylavo į akis savo skaity
tojams kad jie "nekalt i avi
nėl iai" saugoją darbininku 
sunkiai uždirbtus centus, pers
pėja nuo visokių išnaudotojų, 
tuotarpu jie patys už jų ps-

'čių varė savo biznį. Ar gi jie 
nenuoseklus darbininkų gynė
jai? Kam visoki Bischoffai Ir 
Harringtonai taip pigiai su
krauna milijonus, kad ir auk
su nepasotinimi socialistai 
gali apsaugoti vargo žmones 
nuo tos sunkenybės — dole
rio pertekliaus. I r gal butų 
jiems pasisekęs tas nedoras 
darbas, jeigu ne Bischoffo ir 
kitų bankrutas. 

"Draugas*' pirmas drąsiai 
pakėlė kovą prieš tuos darbi
ninkų ' p r a d ė j u s " . Kaip se
ni aus, taip ir nelaimei besiar 
tinant, įspėjo visuomenę, ati
dengęs socialistų taisomus 
šmugelio žabangus. Už tą drą
są pagrasinta "Draugu i ' ' teis
mu ir bausme net $100,000. 
"Draugas ' ' nenusigando. J is 
sutiko netik $100,000 užinoko-

3#V 

kimą ir sakydamas kad repor
teris "fakyvai!'* aprašo daly
kus, prašo įdėti jo siunčiamą 
atitaisymą. 

* * Draugas ' ' kurs visuomet 
yra pasirįžęs ginti asmens ne
teisingą kaltinimą ir atitaisy
ti įvykusią klaidą, sutinka p. 
Jurgelionio raštą įdėti dien-
raštin. Bet žinodamas kad p. 
Jurgelionis labai gerai vartoja 
lietuvių kalbą ir norėdamas iš
vengti visokių "falšų", kurie 
gali įvykti kitiems beverčiant 
jo pareiškimą, prašo jo atsių
sti pareiškimą lietuvių kalba. 
P. Jurgelionis sutinka. Gerai. 
Praslinko trys, penkios dienos, 
savaitė, kita, o p. Jurgelionis 
nepirisiunčia teksto lietuvių 
kalba. P . Jurgelionis gali pa
traukti mųs rr vėl teisman už 
neatšaukimą "fa lšyvų" žinių, 
be reikalo uždirbti dar $100,-
000. Žinai advokatas. Juokų 
negali krėsti. Taigi mes drį
stame jo raštą versti ir išti
sai talpiname. 

daug vienodi. Abiejose matyt, 
kad militarlzmo dvasia netu-

kinių tėvų teisę. Šalis didžiu 
moję yra tikinti, tai ir tikybos' ti, bet pasiūlė jiems gauti net 

Kl Jurgelionio pranešimas. 

Vasario 28 d., 1922 "Drau-

mokslas tikinčiųjų tėvų vai
kams yra privalomas. 

Capinskis ir Šleževičius vie
nas kitą remia. Jie reik&lauja 
betikybinės — bedieviškos mo
kyklos, Bažnyčios ir tikybos 
nuo valstybės atskyrimo. Dėlei 
prezidento, tai j i s nereikalin
gas, nebent jis visos šalies, o 

milijoną $1000,000. J ie jų ne
ima, kuomet taip pigiai galėtų 
už tuos pinigus geresnę negu 
Chemical Co. įsisteigti. Jų da
lykas, tesižinie. 

Šiandien praskleisime naują 
socialistų šmugelio lapą už
leisdami vietos savo dienraš
ty p. Jurgelioniui ir advoka-

ne Seimo butų renkamas, s a - | t u i Htfrold Mulks. 
ko Capinskis. Šleževičius pa- j Vasario 28 d. " D r a u g e " til-
laiko prezidentūrą taip kaip po mūsų korespondento pra-

g e " padėtas straipsnis, kuria-j 2 8 d. (buvo Prokuroro uždrau 
me išdėstoma kas turėjo įvyk- J į ^ ^ Jurgelioniui pardavinė
ti Valstijos Prokuroro ofise t ; Bingol if Chemical Co. Šerai 

I: 

kambarį, , kaipo * neturinčiam 
reikalų. Kuschinskuj; irgi liep
t a arjlęisti)ka^b4rįįbet. tas su-|rėjo ;gąna ilgo laiko įsi gyventi:-
p*rvžoihpvlAlrlimn U riv^Vatn*'iš <kariirin. ir kareivių eisenos 

matyt, kad j ie nėra tikri pro
fesionalai, o dažniausiai iš
rodo lyg civiliai persirengu
sieji kareiviais. 

Skirtumas tarp Amerikos ir 
Lietuvos kariuomenės pirmiau 
šiai yra tas, kad Amerikinė 
yra daug didesnė, o mūsiškė 
kur kas mažesnė. Skirtumo y-
ra ir kareivių veido išraiško
je. Lietuviams iš akių matyt 
minkštos širdies gerumas, kuo
met amerikiečių kareivių vei
dai išrodo kieti ir šalti. ' 

l iūdniausias skirtumas yra 
tas, kad Amerikos karininkai 
turi vieną brangią ypatybę va
šaus už mūsiškius. Amerikie
čiai karininkai kitaip nekalbą 
kaip savo krašto kalba. Nuo 
1917 m. iki 1921 m. man ne
teko girdėti nei vieno Ameri
kos karininko kalbančio kitaip 
kaip angliškai. Kalbėti jie, ži
noma kalba ir prancūziškai ir 
kitaip, bet tą daro taip re
tai ir taip dideliais reikalais, 
kad ne jų luomo žmogus ne
gauna to nei girdėti, nors su 
jais gana tankiai suseina. Tą 
matydama ir girdėdama Ame
rikos visuomenė tiki savo ar
mijai, žino ne be reikalo duo
dant mokesčių savo krašto ap
saugai ir myli savo kariuome-

gryžo* be •'leidinio. 'Advokatas 
Mulks į keletą;' tiesioginių klau 
simų atsakydamas pažymėjo, 
kad jis nei vieno nereprezen
tuoja, tame reikale ir neturi au 
toriteto del ko nors veikti. J is 
parodė du certifikuotu šėru, 
sutinkančiu su įstatymais. I r i 
tai neatkreipta domė. 

Tarpe lietuvių yra žinomas 
paprastas daiktas, kad Jamon-
tas, Mulks ir Kuschinskas yra 
tie žmonės, kurie neatlaidžiai" 
mėgina sugriauti Lithuanian 
News Publisking Company 
("Naujienų" bendrovę Red) 
savo nedorais užpuolimais ir 
tuo būdu sunaikinti tos kom
panijos dalininkų savastį. Vie
natinę priežastį jie turėjo ei
dami Valstijos Prokuroro ofi
sam Mr. Jurgelionis tik nori 
pažymėti lietuviams, kad jis 
stovi už bile vieną propozisi-
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ją, kurioje jis gali but intere
suotas ir visuomet pasirengęs 
apdrausti juos visuose investi-
nimuose, kokie atliekami tie
sioginiai per jį. 

Ne vien tarp savęs mųs ka-
rininkai mėgsta kalbėti sve 
timomis Raibomis, U bet ir sirl ivisoiių santįkių su už&įėniais 

respublika nebuvo taip daug 
išsivysčiusi i r -mažiau- ture jo 

Kadangi šiame pareiškime p. 
Jurgelionis neužgina to kas 
buvo pasakyta " D r a u g e " vas. 

susirinkime vasario 27 d., yra j r gražinti pinigus už parduo- nę 
n b c r t l i n s n n i T io in iu inrrac Trklrinc ! A.__ » I \ • J x ,i__ij_r ' absoliučiai neteisingas. Tokios 
rųšies pareiškimų, kaip sako
ma tame storžieviškame "Dra 
u g o " straipsny, nepadarė ten 
minimi asmenys. V 

Advokatas Harold O. Mulks 
su savo klientu Jamontu ir sa-

tus šėrus), gi tuotarpu kalti- Mūsų kariuomenė turėjo 
narni trys asmens "Nauj ienų" kviestis nemažai svetimtaučių. 

Niekas jos už tatai nepeikia ir bendrovės griovime, tai mes ir 
pasiteiravome kaltinamųjų as'-
menų ar tikrai jie toki Nau- me Lietuvos karininkams to-

šiandien yra, kad prezidento 
pareigas eitų... Seimo pirmi
ninkas. 

Papunkčiai konstituciją 
svarstant reikia laukti dideliu 

nešimas, kuriame jis aprašo p. 
Jurgelionio pasiteisinimą prieš 
Valstybės prokurorą už savo 
šmugelį. Ten pasakyta kad 
Prokuroras uždraudžia p. Jur-

Lietuviui septynerius metus 
nebuvusiam tėvynėje daugiau-

ginčų, o net ir audrų — Ča- gelioniui pardavinėti Bingol ir s į a į ir giliausiai puola į akis 
pinskis grasina krikš. dem.,' Chemical Co. šėrus, beto įsako 
jeigu jie neišsižadėsią savo \ grąžinti šėrininkams pinigus, 
principų ir socialistų bedievy- j P. Jurgelionis įsižeidžia tuo 
bės maišan neįlysią. pranešimu ir kovo 1 d. atsiun-

• • • I čia anglų kalba rašytą pareiš-

jienų "nevidonai" yra. A t sa -k ių augštų reikalavimų kaip 
kynias advokato H. Mulks Amerikiečiams. Tečiaus man, 

vo klerku Kuschinskas pasįro- ] pats už save kalba ir nušvie- gyvenusiam svetimose šalyse 
dė Valstijos Prokuroro ofise eia dalykų stovį, Kyt bus ko j gana ilgai, labai skaudu gir

dėti kaip du Lietuviu karinin
k u tarp savęs kalbasi rusiš
kai, nors abudu yra lietuviu ir 
geriau moka lietuviškai Vegu 
rusiškai. 

Kiek sykių važiavau pla
čiuoju ar siauruoju geležinke
liu arba automobiliniu omni
busu, tiek sykių turėjau ken-

civiliais. ;.š£ai vieną kart va-; 
žilio j u ' iš 'Kauno Marijampo
lėn. Karininkas ima kalbėti su 
sėdinčia šalę jo mergina. Min
tijau, kad j i nemoka lietuviš
kai. Paskui klausau ta panai
tė ima kalbėti kuopuikiausiai 
lietuviškai su sėdinčiu priešais 
kunigu. Mokintojas užkalbino 
karininką ir davė man progos 
įsitikinti, kad karininkas lie
tuviškai kalbėjęs iš mažens. 

Siaurųjų geležinkelių trau
kinėlis sekmadienyje 1 vai. iš
ėjo iš Kauno Panemunėn. 
Priešais kitas kitą sėdėjo jau
nas gražus karininkas ir civi
lis vyras. Juodu gražiai! kal
bėjosi lietuviškai. Ties Kar
melitais įėjo į vagonėlį lietu
vė — moteriškė. Juodu, tur-
but, panorėjo, kad ji nesu
prastų jų dviejų kalbos ir ėmė 
kalbėti rusiškai. Kalba buvo 
tuščia apie kasdieninius niek
niekius. 

Man atėjo mintis: koki-gi 
tie Lietuvos apgynėjai, kurie 
lietuvių kalbą nebrangina, ku
rie nejaučia dvasios sąryšio 
tarp savęs ir tarp tų kuriuos, 
ar kurias jie turi ginti? 

Susidūrusi su svetimais Lie
tuvos ponija nuo ^keturiolikto 
iki devyniolikto šimtmečio ne
teko savo kalbos ir dvasios są
ryšio su savo tauta. Ta t truko 
penkis šimtus metų. Ar ne
greičiau eina tas savųjų atsi
žadėjimas Lietuvos karinin-

dėlto kalbos žvilgsniu n e s t a t o - " k u o s e ? ^ tem klausmmn nę-
turi aiškaus atsakymo, tol pui-

ir Mr. Jamontui liepta apleisti'pasiskaityti'. 

PO L I E T U V Ą . 

iri Lietuvos laisvės vėliava 
man parvažiavusiam iš sve
tur tebeišrodo apdengta lyg go 
dūlių š y d a i s ^ j m i I r į^ to k ^ ^ _ 

"Draugo" koresn, T A — . .. ' . f 

KARIUOMENĖ. 

ir širdį Lietuvos organizuoto
ji spėka, būtent jos kariuome
nė. Sulyginus su Rusijos carų 
armija i mūsiškė žymi pirmiau
siai tuomi, kad kareivių veidai 

protingi ir tankiai pasitaiko 
tikrai gražus. Paskutiniais 
ketveriais metais kareivių 
kribždėte kribždėjo ir Suvie
nytose Valstijose Amerikoje. 
Amerikos i r ljietuvos kariuo
menės yra seserys tuomi, kad 
abi trumpu laiku išdygo. Ka
reivių protingumu abi maž-

"Draugo" koresp. 

Ws : iketverių "mėty prezidenta
vimo laikas gal buvo ir užtek
tinas. 

Šiandie jau kas-kita. Iš
rinktas prezidentas vos spėja 
susipažinti su savo ofiso rei
kalais, vos spėja įsižiūrėti į 
savo aukštas pareigas, žiūrėk, 
tarnybom laikas baigiasi. Turi 
pasitraukti i r užlefeti vietą 
kitam, jei antru kar t nesti iš
rinktas. 

Įeina ofisan kitas, dažniau-
sia kitos partijos žmogus. Su 
prezidento pamainymu mai
nosi viskas. Mainomi šalies 
valdininkai, pradėjus pačiais 
aukštaisiais ir baigus žemiau
siais. Pasikeičia vyriausybės 
pozicijos. 

Taigi, kas ketveri metai tos 
atmainos ne visuomet duoda 
šaliai naudos. Dažniau s pada
ro nereikalingų nuostolių. Re
spublikos rimtis šiek-tiek nu
kenčia. 

Tiesa, dažnos atmainos ne
leidžia nei vienai politinei 
partijai perdaug įsivyriauti. 
Bet taipat neleidžia nei val
džiai sutobulėti. 

Taigi, kongresas projektuo
ja ar nebūtų galima ketverių 
metų prezidentūros laiką pa
mainyti šešeriais metais. Jei 
tasai projektas prigytų, tuo
met prezidentas butų renka
mas išimtinai t ik vienam ter
minui. Nes šiandie galima 
rinkti dviem terminams. 

Šalies konstitucija nedrau 
dzia rinkti to paties preziden
to ir tolesniems terminams. 
Bet priimtas paprotys neprezi
dentauti daugiau dviejų ter-
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KETVERI AR ŠEŠRI METAI 
Kai-kurie Kongreso nariai 

ir kiti šalies politikai tariasi, 
ar nebūtų geriau, kad Suv. 
Valstijų prezidentui butų pra
ilgintas tarnybos laikas. Šalies 

tėti dvasios kank Jnę, kad ma- j konstitucija pareiškia, kad 
no tėvynės mylimoji kariuo- prezidentas renkamas ketve-
menė nesidrovėjo būti žemes
nės dvasios už svetimą ame
rikinę. v 

riems metams. Taip iki šiolei 
ir laikomasi konstitucijos rai
dės. Seniau, kol Suv. Valstijų 

masis Suv. Valstijų preziden
tas Jurgis Wasringtonas atsi
sakė nuo trečiojo termino. 
Del to, nuo to laiko tuo pap-
prociū buvo sekama. 

Atmainyti prezidentavimo 
laiką gali kongresas, sutinkant 
dviem trečdaliais visų valstijų. 
Kongresas tuo žvilgsniu turi 
pravesti rezoliuciją, kuri butų 
kaipo priedas šalies konstitu
cijoje. Tuo priedu butų atmai
nyta pagrindinis įstatymas a-
pie prezidento tarnybos laiką. 

mmmm 

(Tęsinys) 
Jeigu po lenkmečio lietuviškos dvasios 

kilimas buvo jaučiamas seminarijose, tai 
juo labiau dvasinėje Peterburgo Akademi
joje, į kurią būdavo siunčiami geriausi ir 
gabiausi auklėtiniai. Čia susiėjo į draugę 
ir vilniškis Gimžiauskas, karštomis eilė
mis garbinusis tėvynės meilę, ir Kauniš
kis Jaunius, uoliai užsiėmusis lietuvių 
kalbos tyrinėjimu, ir seiniškis Petras 
Kriaučunas, smarkiai ragtnusis mylėti gim 
tąją kalbą rr tėvynę, rusų žandarų kiek 
vėliau ne be priežasties pramintas Lietu
vos karalium. Kur jų mintys ir siekimas 
tada krypo, aiškiai rodo Gimžiausko ei
lės tuo laiku tenai rašytos: 

Tenai tenai labai toli 
Matau aiškiai savo brolį; 
Ten Lietuva mano brangi, ^ 
Myliu ašen tą padangę. 

Tokiu būdu čia paduotosios žinios apie 
mokyklas užtenkamai rodo, kur krypsta 
besimokinančios jaunuomenės siekimai. J i 
nenori eiti nei senuoju rusų draudžiamu, 
nei naujuoju rusų viliojamu ir siūlomu, 
keliu, bet ieškosi sau naujo kelio ir paleng
va jį randa, dygstant jų sielose tautiniam 

susipratimui. 

Kas buvo daroma liaudyje po 1863. 

Po lenkmečio didžiausias dalykas, per 
40 metų slėgusis lietuvius, buvo uždrau
dimas spausti knygas lotyniškomis rai
dėmis. Pavojų, lietuviams iš to einantį, ge
riausiai matė Žemaičių vyskupas 'Motie
jus Valančiauskas, didžiausias to laiko ra
šytojas ir uoliausias lietuviškų knyjrų pla
tintojas. Jo knygų kiekvienos laidos bu
vo spausdinama Vilniuje Zavadzkio spau
stuvėje po 10 iki 45 tūkstančių ekzemplio-
rių. Kad jos butų pigesnės ir per tai dau
giau galėtų platintis, vyskupas savo raštus 
dovanai pavezdavo Zavadskiui ta sąlyga, 
kad išspausdinęs pigiau pardavinėtų. Tų 
knygų plitimą Muraviovas sustabdė, už
drausdamas spausti lotyniškomis raidėmis. 
Tik kad ta s draudimas išsyk buvo duotas 
žodžiu, tai dar vis buvo galimybės jį ap
eiti. Dėlto Žemaičių vyskupas tuo naudo
damasis rūpinosi, kad ko didžiausias lie
tuviškų knygų skaičius butų išspaustas. 
Zavadskio spaustuvė 1864 ir pirmoje pu
sėje 1865 buvo užimta tik lietuivškų kny
gų spaudimu, ir jos buvo į visus Lietuvos 
kampus gabenamos iš Vilniaus. Bet rusi/ 
valdžia nesnaudė. Muravjovas 4 vasario 
1865 uždraudė pardavinėti šešerias jau iš
spaustas knygas: 1. Kantičkas žemaitiš
kas, 2. Balsą širdies, 3. Rąžančių, 4. Gar
bę Dievo, 5. Šventą istoriją seno įstatymo, 
% Žemaičdų vyskupystę, ttam pasitraukiąs, 

kitas Vilniaus generalgubernatorius fon 
Kaufmanas vasarą 1865 ėmė daryti kratas 
spaustuvėse ir knygynuose. Pas Zavadskį 
buvo rasta daug naujai išspaustų knygų ir 
bespaudžiamą "Seną aukso Altorių", nors 
jo jau buvo išspausta 20,000 ekzempliorių. 
Tas pats generalgubernatorius 6 rugsėjo 
1865 tam tikru raštu panaujino Muravjo-
vo žodžiu įsakytą draudimą spausti lietu
viškas knygas; uždraudė drauge pardavi
nėti jas ir gabenti iš užsienio. Žandarai 
su savo kratomis ir kalėjimais ėmė žiūrė
ti, kad tas uždraudimas butų įvykdytas. 
Tokiu būdu lietuviškų knygų platinimui 
kelias buvo pilnai užkirstas.-

Kad del šito draudimo knygos nevalia 
buvo Rus. spausti ir teisėtu būdu viešai 
platinti, tai jas ėmė spausti Prūsuose ir 
platinti Liet. Šitą darbą pirmas pradėjo 
daryti Žem. vysk. Valančiauskas, rodos, a-
pie 1867 ar kiek vėliau. Žinių apie tą rusu 
valdžios smarkiai draudžiamą ir perse
kiojamą darbą beveik nėra, nes viskas tu
rėjo būti daroma slapta, kad niekas neži
notų, kad nesusektų žandarai ir rusų vald. į 
šnipai. Yra tik neaiškus gandas, kad vys
kupas knygoms Prūsuose spausti buvęs 
davęs spaustuvei ar šiaip kokiam Prūsų 
žmogui l^eturįs tūkstančius rublių, kaip 
tada didelius pinigus. Kad tiems pini
gams apsaugoti nebuvo galima daryti jo
kios taisėtos sutarties, tai jie patekę į ne
sąžiningo žmogaus ranką žuvo. Ta vys
kupo padaryta pradžia rodo uolų knygų 

platintoją, kuris tokią jų daugybę išspau-
dino ir išplatino, kaip niekas kitas per 
tuos 40 metų. Tai buvo kun. Martynas Si-
derevyčius, daug visoje Lietuvoje nuvei-
kusis, o mažai žinomas. 

Kun. Martynas Sederevyčius knygų 
platintojas. 

: Mart. Sederavyčius gimė Plėgų kaime, 
Lukšių parapijoje, dabartiniame Šakių 
apskrityje 9 lapkričio 1829 m. Tėvai jo 
buvo ūkininkai. Skaityt i r rašyti jį moki
no tėvas. Jam dar neužaugus, mirė tėvas, 
ir jis likęs prie brolio, po tėvo galvos pa-
ėmusio ukį, gavo ganyti. Noras mokytis jo 
buvo nepaprastas. J i s ganydamas turėda
vo knygą ir mokydavosi, beto nešiodavosi 
ir tam tikrą lentą, ant kurios rašydavo. 
Kad turėtų už ką popieros nusipirkti, šei
mininkės prašydavo, kad jam, kada duo
da, duotų ne virtų, bet žalių kiaušinių, už 
kuriuos, keletą susirinkęs, pirkdavosi po
pieros. Pažadinimą, mokytis jis galėjo tu
rėti iš kun. Antano Tatarės, kuris tuo lai
ku Dukšiuose buvo vikaras, pats laikė mo 
kyklėlę i r mokino po keletą mokinių, sten 
gdamasis juos prirengti į seminariją. Prie 
mokslo 5i traukte traukė ir gyvas jo pus
brolio pavyzdis. Jo vyresnis pusbrolis Mar 
cinskis (MartynaitįsJ, barono Keidelio gi
rios sargo sunūs, buvo tada bebaigiąs ar 
gal jau ir pabaigęs mokslą. Lėšas gimna
zijoje mokytis buvo jam davęs tasai baro
nas, o paskui Varšavos seminariją ir dva

sinę Akademiją eiti padėjo Martyno tė
vas, o bebaigiant, turbūt, ir brolis. Tapęs 
kunigu Marcinskis, atsidėkodamas už pa-
gelbą gautą iš Sideirevyčių, padėjo eiti m^ 
kslų Martynui. Marcinskis daugiausiai ra
šinėdavo lenkiškai, bet lietuvių kal
bos neatsižadėjo i r parašė trumpą 
lietuviškai lenkišką gramatiką. Martynas 
buvo jau suaugęs vaikinas einąs mažiau
siai dvidešimtus metus, kuriuose mokslas 
pradėti gana sunku. Martynas jausdamas 
tuos sunkumus prašėsi Dievo pagelbos ir 
padarė Dievui apžadą per visą gyvenimą 
mėsos ynevalgyti, je%u gautų išeiti mokslą 
ir taptų kunigu. Tą apžadą jis sąžiningai 
išlaikė i r per visą gyvenimą mėsos neval
gė. 

Mokytis iš namų jam išsiveržti pasisekė 
jau einant dvidešimts pirmus metus. Mo
kinosi jisai trejus metus Marijampolėje, 
paskui daugiau kaip metus, jo pusbrolis 
Marcinskis mokino jį pas 6ave Belske Var
šavos arkivyskupijoje, kur jįs buvo klebo
nas; po to dar metus mokinosi Studziano-
je. Sandnmieriaus vyskupijoje, pas vie
nuolius Filipinus, rengiančius jaunuome
nę į dvas. seminariją. 1855 įstojo į Seinų 
seminariją ir 1858 buvo įšvęstas kunigu. 
Kad tada Seinų vyskupijoje nebuvo vys
kupo, tai šventintis jis su kitais klierikais, 
turėjo vyk^i į Varnius, kur jis vyskupo 
Valančiausko 27 lapkričio buvo įšvesta-s. 

(Bus daugiau) 
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IR. A. K. RUTI 
GYDYTOJAS ir CELUU R G A S 

4442 South Wcstera Avenue 
Telefonas Lafayette 4144 

Valandos: 9-11 rytais, 1-2 po| 
lėtų ir 7-8 vakarais . Nedė ld le 
iais tiktai po pietų • iki 5 vai. 

įiiiiuuiiuiiimiiiiimmmiiiiiiiiiuimw 
1 — 

J Office f e L Blvd. 7920 jo 
g r T a t m i l m m 

p.M.T.STRlKOL'iS* 
\ Lietuvis 
į G Y B Y T O J A S I R CHTRCRGA8 
^ Perkė lė savo ofisą \ 
Q 4401 SOUTH A S H L A N C A V E . 
g V A L . : 10:30 iki 12; 3:30 iki 6 Irę. 
Z 0:30 iki 8:30 Ned. 10:30 lkl 12. g 

N a m . : 2914 W. 43 St. • 
3 . Tel. l a f a y e t t e 263 ? 
tufs-rsrs^rrrsrire ¥• i*r5£ «i-varso-Ss 

(f" TeL Blvd . 7042 

Dr. C. Z . VezeJis 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 SO. A S H L A N D A V E N U E 
ARTI 4 7-tos Gatvės. 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 
omi* nuo 4 iki • v a k a r e j Sered< 

DR. G. M. GLASEfi 
P r a k u k u o j a 20 m e t s i 

Ofisas 2142 So. Morgan SL, 
e i t e 32-ua St., Chioago, 

S P E G U A U S T A S 
oteriškų, Vyriškų ir 

l ign . 
Ofiso Valandos: N u o 10 ryto 

iki 3 po pietų, nuo .5 iki 7 vak. 
Nedėl iomls nuo 10 iki 2 po pietų. 

Telefonas Yards 687 

JS=t — 

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

4631 So. Ashland Ave. 
Tel . Yards 224 

OFISO V AL.: 
8 iki 10 • . ryto, 1 Iki • ir 7 iki 
9 r. 
leL. MafcflmH Ir nedėl ioj po pietų 

Oakland 1224 
W0 

Telef. Pu l lman 3634& 

DR. P. ŠIMAITIS 
N A P R A P A T H 

lydau Be Vaistu ir Be O p e r a c i j o j 
10201 South Michigan A ve. 

ROSELAND-CHICAGO, ILL. 

Telefonas Von Buren 29 i 
Res. 11S9 Independence Blvd. 

DR, A. A. ROTH, 
R u s a s Gydytojas Ir Chirurgas 
Sptvijalistas Moteriškų, Vyriškų, 

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

pietų, 7—8 vak. Nedėl iomls 10—12 d. 

Ofisas 3354 So. Halsted Str.. Chicago 
Telefonas Drover 2693 

S "^2- *@< &% % &% §• §- & & &&'&&&&'&&&&&* 

DR. S. NAIKUS 
LIETUVIS 

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

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

N e d ė l i o m o nuo 10—2 
Telefonas Yards 2544 

DR. CHARLES SEGAL! 
Perkėlė savo ofisą po numeriu £ 
4722 SO. A S H L A N B A V E N L E | 

SPECIJALISTAS 
Džiovu, Moterų ir Vyrų Ligų t 

Vai.: ryte nuo 10—12 
po pietų; nuo 7—8:32 
NedėUonJts: 10 iki 1. 

nuo 2—6& 
vakare 4? 

»0$* 
Telefonas Dreze l 2880 .^ 

DR. M. STAPULI0NIS 
NAPRAPATH 

GYDAU BE GYDUOLIŲ LR BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
3347 Emerald Avėnue 

• lkl 11 ryte ir 9 iki 10 v a k a r e 
Telefonas Boulevard 9397 

731 W. 18-th Gatvė 
K u o t Iki 8 vaaare . 

DR. R. G. CUPLER 
CHIRURGAS 

Ivamp. Oakley Ave . ir 24 Gatvės 
Ofiso Valandos: N u o 2 iki 6 po 

pietų kasdien, Panedėl ij Ir Ketver 
ge vakarais. i 

Ofiso TeL: Canal 1713—241 
Res . Tel.: Midway 5512 

ŠEIMYKIITCS VAKARSUS 
«»• * . • » ^ » • • 

* « 6 H I 1 M M M M M 0 W M M 

S V. W. RUTKAUSKAS 
• ADVOKATAS 
g Ofisas DldmiestyJ: 

29 Soath L» Salia Street 
Kambaris 324 

Telefonas Central 8396 

J Vakarais, 812 W. SSrd S t g 
Telefonas: Yards 4621 

pripuolė varduvės vietinio kle
bono kun. J. Kaulakio ir jo 

S:^i=^j=**llvi^aro k u B - ^epukaieio. 
Laike pamaldų choras iškil

mingai giedojo. Mokyklos vai
kai, choras, parapijos atstovai 
ir draugijų delegatai sveikino 
solemnizantus ir įteikė adre
sus su dovanomig. 

Labai gražias dovanas savo 
rankų darbo įteikė Seserįs Ka-
zimierietės. 

Vakare inteligentų būrelis 
sveikino savo mylimą kleboną 
ir vikarą. Čia pasakyta kelios 
'kalbos, apibudinančios gerb. 
solemnizantų darbuotę toje lie
tuvių kolonijoje. Vakarėlyje 
dalyvavo žinoma rašytoja, 
"Vystanti šakelė", kuri pasi
keitė { "Nevystančią šakelę'* 
bei "Menką dulkelę", p. J. P. 

Kun. J. Kaulakis jau 28 m. 
kai}) čia darbuojasi Bažnyčios 
ir Liornvos labui. Jis čia įstei
gė dvi parapijas. Laike karo 
leido anglų kalboje laikraštį 
ir per jį kėlė Lietuvos ir lietu
vių vardą ir davė kitataučiam^ 
progos pažinti Lietuvos isto
riją nuo gilios senovės iki pa
skutinių laikų. 

Kun. P. Kasčiukas. 

i 

kur paaukojo' $600.00 (daug 
daugiau suaukojo negu daug 
didesnės kolonįįos), krikščio
niu demokratų partijai kuriai 
suaukojo $135.00, pirkime L. 
L. P. bonu išpildė savo kvotą 
ir da su dideliu kaupu. Ta 
kvota, sulyg mūsų kolonijos 
katalikų skaičiaus, buvo daug 
didesnė už kitas kolonijas. 
Taipgi ir toliau* westvillieeiai 
yra pasirįžę aukoti savo cen
tus ir visas ^pajėgas del savo 
tėvynės. 

Valio, westvilliečiai katali
kai ,o šalin! visi liberalai, 
Trockio ir Lenino bernai bam
bi zai, tautininkai ir kiti tėvy-i 
nės išgamos. Lietuvon parva 
žiavę visi gaus šunų šukuoti.! 
Mūsų jaunimas taipgi nemie
ga. Darbuojasi kiek tik turi 
pajėgų, kaip Vyčiai taip ir 
jaunamečiai Vyčiai. Bal. 17 d. 
Vyčiai rengia labai įdomų va
karą. Bus du perstatymu, dai
nų ir tt. "VVestvilliečiai, nepra
leiskite progos, kad vėl nerei
kėtų graudinti s. Mik-is. 

BAGDONO PRAKALBOS. 
AUKOTOJAI. — ,1AUNL 

MAS. 

ANTANAS A. 0LIS 
( O L S Z E U S K I , J R . ) 

ADVOKATAS 
Veda bilaa Tisuose te ismuose 

Miesto Ofisas: \ 
S. Dearborn S t , Room 104( 

Telefonas: Central 1774 

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

D r . M . Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO. HJLJ 

Telefonas Yards 
Valandos: < — 6 lkl 
f po pietų iki 8 vak 
mis nao I 
Į 1—I "•! | J " I - •— — 

DR.A.LYUŠKA 
1900 S. Halsted Str., 

TeL Oanal 1118 
Valandos: l t ryto iki 8 vakare. 
G y v e n i m a s : — 2611 W . SSrd Str. 

Tel. Prospect £442. 

J. P. WAITCHE$ 
Lavvyer 

LIETI VIS ADVOKATAS 
Dien.: R. 611-127 N. Dearborn St 

Tel. Dearborn 6098 
Vakarais: 10736 S. Wabash Ave . 
l to-rlund Tel . Pu l lman 6377 

į 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 O . 

13 South La SaUe Street 
R o o m 1808 

Valandos: »' ryto lkl 5 po pUtų 
< N a m ų Tel. flyde Park 8S»5 

f • • » « • •••• 
TeL Canal 247, Vak. Oanal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojai Ir 

Chirurgas 
1321 South Halsted Street 

| Valandos: 10 iki 12 ryte: 1 ikl4 
po pietų: t iki 8 vakare 1 

Tel. Boufevard 2160 

DR. A. J. KARALIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

33303 S. Morgan Str. 
oį CHICAGO, DLL.1 

» ¥ ¥ r o ' S o ' I W o ' W s T r 8 ^ ^ ^ 

Telefonas Ganai 5395 

1 JOHN G. MEZLAISKIS 
(Jeneralis Kontraktorios, staty
tojas ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Chicago 

Arti 23 čio Place. 
j 

• - - - v 
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Dr. L L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas .Ir Chirurgas 
Ofisas 10400 S. Michigan Are. 
VaL 10—1S ryte: S—l po pietų, 

6:34—8:84 vai. vakarą 
Resideucija: 10438 Peny Ave. 

TeL Pullman 842 Ir Pull. 886 

• T e l e f o n a s Boulevard 4134 

; jfP^ A. Masalskis: 
Graborius 

Patarnauju lai-) 
dotuvėae, ves
tuvėse, krikš
tynose kr k i t u o 
s e reikaluose^ 
Kainos nrislna-

|3307 Auburn Ave. Chicago.! 

I S. D. UflHAW.CZ = 
IJETCVD3 GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopi- S 
B^iausia. Reikale meldžiu ats įSaų-5 
Skti . o m a n o darbu busite a l g a - s 
Snėdint i . £ 
= 2 8 1 4 W. 2Srd FL Chjcago, HL= 

Telefonas Cianai l i § W \ — —g utiuuuiiiiiujiuiuuiiuiiiiuuiiiuaiiiiuu 

Westville, IU. — Kovo 14 d. 
Šv. Petro i r Povilo parapijos 
svetainėj įvyko prakalbos. Kai 
bėjo Liet. Steig". 8eiino narys 
p. Mik. Bagdonas. Prakalbos 
žmonėms labai patiko. Gerb. 
Bagdonas jau antru kartu 
Westvillėj kalbėjo. Pirmos 
p. Bagdono prakalbos žmo
nėms taip labai patiko, kad 
uisijirašė kitą kartą atvažiuoti 
pas mus. Tad prieš iškeliau
siant į tėvynę vėl atsilankė 
pas mus su prakalbomis. Labai 
aeiu gerb. Bagdonui už atmi
nimą mųs Westvilliečių katali
kų. 

No* s publikos į šias prakal
bas neperdaug atsilankė (iš 
priežasties didelio lietaus, ku
ris buvo beveik užsėmęs mųs 
miestelį), bet tėvynei aukų su
rinkta' $70.00. 
Stambesnių aukotojų vardai: 

P. Vargonas $10.00 
Kun. Brigmanas 5.00 
P. Karala i t i s . * 5.00 
B. Urbonienė 5.00 
Kaz. Stulginskis 4.00 

Po 2 dol.: Mot. Navickas, J[. 
-Ragaišis, P. Striokis. 

Po 1 dol.: D. Rakauskas, O. 
Urbonienė, M. Gobšienė, M. 
Mičiudienė, M. Rakauskienė, 
B. .Šlažienė, O. Jasaitienėj A. 
Povilitis, O. Vainauskienė, B. 
Geribienė. O. Misiūnienė. * O. 
Aponaitis, A. Šlikas U. Kar
pa vičienė, J.~ Mičiudaitė (10 
metų amžiaus), Agota Remšie 
nė, J. Stačiokis, B. Gamuliau-
skas, J. Ambrazavieius, J. Šer-
T^etis, J. Tamošiūnas, N. N., A. 
Baltrušienė, A. Balsienė, A. 
Karužis, J. Arkauckas, B / 
Daupštis, U. Simonienė. 

Viso su smulkesnėmis suau
kojo $70.00. 
Turiu pažymėti kad Westvil-

ies katalikai labai puikiai at
sižymėjo kaip praeity taip ir 
visad atsižymi šelpime savo 
tėvynės visokiais budais, kaip 
tai parėmimu Kultūros vajam? 

PIRMĄ KARTĄ BOSTONE. 
BAMBIZAI. — LAW-

RENCE. 

Boston, Mass. — Teko pir
mą kartą nuvykti Bostonan. 
Miestas didelis, turi daug gat-
vekarių, po žeme eina. Išrodo 
labai keistai. Man keletą' me
tų gyvenant Chicagoj ir jos a-
pylinkėj visai kitaip 6ttrodė 
nekaip Bostono apylinkėj. 

Aplankiau 4 i Darbininką '• % 
kaipo Liet. Darbininkų Są-gos 
narys. Neturėdamas ten pažin
ties, tai ir neteko su niekuo 
kalbėtis. Maciau keletą darbi
ninkų. "Darbininkas" ir visa 
L. D. S. nuosavybė aitrodo pui
kiai. Kuo gali šlamštas "Ke
leivis" prilygti * Darbininkui \ 

Buvau L. Prekybos B-vės o-
fise, arba jos raštinėj. Mačiau 
Romaną, Karosą rr kitus. Te
nai yra tikri biznio namai. 
Tiek to. 

Kinu gatve. Žiūriu, stovi ba
žnyčia. Ant sienos išrašyta: 
"Švento Jono Episkopalų Lie
tuvių". Rašo, bus muzika ir 
paveikslai vakare. Nustebau, 
kad ir Bostone yra nesusipra
tėlių lietuvių. Bet jie teisingai 
skelbiasi. Neapsimeta esą ka
talikais. Tikrai pasirodo kuo 
esą. Netaip kaip Lawrence, 
Mass. arba Westville, UI., kur 
bambizai afpgaudinėja žmones, 
sakydami, kad esą katalikai, 
ir kad bambizai esą tikri ku
nigai. Bostone ant sienos yra 
pasirašęs ministeris arba pri-
čeris, o ne kunigas. Mat, kiek 
nors teisingiau. Butų geriau, 
kad ir Westvilles piemenukas 
tą patį padarytų, ką Bostono 
pričeris ir su savo "tautiška 
bažnyčia" neklaidintų žmonių. 

Kartą bambizų vyskupas 
Mickus būdamas Westvillėj 
pradėjo kažin ką^kitą moky
ti. Tai parapijonai išvarė jį. 
Dabar jis Ohicagoj ožkas ga
no, kurias į skerdyklas — 
stockjardas pristato. Visgi 
darbas, reikia pilvą maitinti. 

Man teko Lawrenoe kalbėti 
su motereremis, kurios Mickų 
įšventino. Jau jos savo dar
bo, jo aukštos šventenybės 
Mickaus nepažįsta, kad ir at
važiuoja į Lawrenca. Mat, tos 
moterėlės jau pradeda susipra
sti. . ' 
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Nieko Nėra 
Perdaug Gero Dd 
Kūdikių. Dvokite Geriausi 

Geras maistas ir geras prižiūrėjimas padarys 
kiekvieną kūdikį sveiku ir tvirtu. Jeigu jūs 
negalite žindyt savo kūdikio, jums pirmutine 
pagelba turi būti 

EAGLE BRAND 
{OONDENSSD MLK> 

M o t į i o s per tris gentkartes vartojo ji, je igu joa n#* 
galėjo žindyti savo kūdikių. Kiekvienas kūdikis padą- < 
re greitą ir pastebėtina augimą kaip tik t a p o pradėtas 
mait int s u E A G L E B R A N D . 

ISldrpkite ir pasiųskite š i pagar
sinimą i The Borden Co., N e w 
Vork ir gausi te v i sus patar imus 
i r nurodymus, kaip jį vartoti l ie

tuvių kalboj/visai veltui, 
ta ipgi i r puikią kūdikių 

k n y g ą . 

! W B » i r a ^ * V * o ' o W l V 8 , o W * V ^ ^ 

kia mote*relė norėjo iš fabriko 
namo parsigabenti audeklo 
sau del žiursto ir Šleiniui kel
nėms. Bet tapo suareštuota. 
Nežinia dabar kas iš to išeis. 

Tai tokios tokelės po šią 
apylinkę. Butų geriau, kad kas 
naudingesnio atsitiktų, 

"Darbininkas", kaip toliau 
buvau, labai patiko. Dabar 
jame jau net perdaug bara
masi. Mūsų priešai to nori, nes 
gali tuo pasinaudoti. Bet kas 
man^ kaip kas mano, taip sa-lmW» ą v ; \ te 

"Draugas" man labai pa
tinka, nors neatmetu nei "Dar 
bininko". "Drauge" yra gerų 
straipsnių ir jame nėra bar
nių tarp savųjų. • 

Gal dar mažai Naujoj Ang
lijoj "Draugą" skaito. Bet 
sekmadieniais, *po pamaldų, 
prie bažnyčių durų ir šiaip va
karais, vaikučiai šaukia, "Dr
augas" du centai, du centai, 
arba "Laivas". Labai gerai 
daro. Reikėtų (Jaugiau " Drau
gą " praplatinti, taipat ir 
"Darbininką". Jaunimas ga
lėtų platinti "Vyt į" moterys 
"Moterų Dirvą", ir kitus 
naudingas laikraščius. Tada 
visokie šlamštai neterštų mū
sų žmonių protą. Tą galėtų pa-
'daryti jaunimas, draugijos ir 
pavieniai. Tik reikia pasidar
buoti. Tada tai bus mūsų ga 
lybė.* Svotys. 

teikdamos šviesą ir dorą. 
Šviesa sunkiai kovoja tam

sybėse, tarp suklaidintų nuo
monių ypatingai didžiojo karo 
metu. 

Bet daug reikšminga yra to
ji skaitlinga minia mažume-
nės iš apylinkės kaimų kuri 
šiandien lanko Pažaislyje Vie
nuolyno dviklesę. Staigi at
maina pasirodė. Mūsų padan
gėje nušvito šviesos ir doros 
«inažai buvo patyrę. . 
aušra, kurios lietuviai dai* 
Į Nepoilg^ toline*;"manėtąmi 
vienuolyne sulaukti Seserų ru
pesniu įkurtą gimnaziją. Tik 
gaila kad prie to tbrangaus 
darbo niekas nenori prisidėti: 
nė valdžia, nė žmonės; jau vi
sa žiema kaip valsčius kuro 
dalies neparupino mokyklom. 
Džiaugsmingai pareiškiame 
garbę ant aukštybių Dievui, o 
seserims skaitlingą ir nuoširdų 
ačiū! už prakilni&usį mūsų 
Tėvynėje darbą. 

Jooas Marcinkevičius. 

KRISTAUS KANČIA 

GYVENIMAS. 
Kru tarnuose paveiksluose, 

lietuvių kalboje. 
Kovo 29 d., Dievo Ariveiz-

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

drovė. 

• •» 11 • ..i 
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Šiandie f inigy Kursas 
Siunčiant Lietuvon per mus: 
36 centai už 100 Auksinų 

280 Auks. ui vieną Dolerį 
Pigesnl i kursas siunčiant 

didesnes sumas. 
Pr i s ta tymas Užtikrintas 

Trumpame laike. 

Central Manufacturing 
District Bank 

State Bank—Clearing Houae 
Bank. 

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

Ręm. TeL Cicero 8656 
Ofiso TeL Oftoero 49] į 

DR. J. SMNGLMAN 
1325 So. 49 Oourt 

N. E . Cor. 49 Court Ir 18 8tr.< 
į ant viršaus valstyničioa. 

VALJEJTTINE DRESMAKL¥G 
COLLEGES 

J2407 W. Madlson, 1860 JT. WeUs.J 
6205 8. Halsted Streeta 

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

)pimo, Designing bizniui ir na- ( 
Arnams Vietos duodama dykai. < 
^ i p l o m a i . Mokslas lengvais at-
>mokėjimais. Klesos dienomis h*} 
•vakaraia Reikalaukit knygelės . 
Jxel. Seeley 1643 

SARA PATEK, pirm. 

o 
o 
• 

GVl>YTOJAS Ir CHIRURGAS • 

DR. A. E. MILLER 
Ofisas 4654 So. Ashland Ave. 
Vai. 2—4 po pietų 7—9 vakare 
Res . Ofisas 1015 W. 47-th Str. 
Vai. 11 iki 1 po pleL Ned. 12v-^ 

Ofisas Tel. Blvd. 2054 
Res. TeL Sutarimai Ir NattSttiai 

Šaukimai Lafayette 1106 

tc "-• - -'-^—^-« 

J! Telefonas Yards 1138 

STANLEY M 
MAŽEIKA 

GRABORIUS IRi 
Balsamuotojas 

Turi y automo
bilius visokiemta 
reikalams. Kaina-
prieinamos. 

3319 Auburn 
Ave. Chicago.į 

r—r a • . 

PAIEŠKOJIMAS. 
Reikalingus vargoninkas. Del 

platesnių žinių kreipkitės į 
f "DRAUGO1' OFISĄ 

2334 So. Oakley Ave. 

PRANEŠIMAS! 

PRANEŠIMAS KENSINGTONIE-
ČIAMS. 

Norint geros mėsos ir ki tų valgo
mų daiktų už žemas kalnas eikite 
pas 

B. MISEVIČIŲ 
314 Kensinglon Ave. 

Užsakymus pristatome į namus. 

PARDAVIMUI. 

Jaunoji Lietuva. 
Amaliai, žemutiniai, Pažais

liu Valsd. — Laimingiausias 
Europos kampelis tai Lietuva. 
Čia nebuvo nei smarkaus ma
ro, nei sunkaus bado, tik mil
žiniškos sunkenybės pasauli
nio karo smarkiai sunaikino 
Lietuva, kuriai dabar suiiku 
pakilti, kaipo ligoniui iš po 
sunkaus ligos patalo. 

Tasai kampelis atrodo tam
siausias Europoje, kaipo nuo 
senų senovės slegiamas sveti
mu jungu, neduodančiu plėto
tis ir lavintis savo prigimtoje 
kalboje. Šiandien kad ir nuo
savą Valdžia turime, bet ji 
dar — nepertvirčiausia, sun
ku duoti pilnos liuosybės, pi
liečiams, ir mažai tegali rū
pintis apšvieta. 

Garbė Šv. Kazimiero Sese
rims atvykusioms iš Amerikos 
į Pažaisliu Vienuolyną, Kauno 
Apskr. Jau iš dalies mūsų Pa
žaisliu valsčių nušvietė pana-

Terpentinas 
Prašalina 

Terpentinas prašal ina skausmą 
TUOJ AUS! Jis įsiseda i skaudama 
vieta ir taip kaip ranka atima. 

š i s naujas Turpo išradimas, yra 
taip sutaisytas kad tuojaus skaus
m ą prašalina. Nedegina, ncpuslcja — 
netaukuotas ir nesmirda! Prašal ina 
šalti pagelbsti skaudamai gerklėj ko
suliu, tonsUitis, rumatizmui. lumba
go, pleurisy, katarui ir neuralgijiai. 
Prašal ina galvos skaudėjimą, page lb
sti nuo nusidėginimų ir išsisukimų. 

Turpo taip sutaisytas kad jis greit 
suteikia pagelba, nes išsitrinus juo į-
s iėda gerai j skaudama vieta. 
. Nakentek! . Prašal ink ekausma TUO
JAUS su Turpo-Turpentine Aintment 
turi savyje gydančias gyduoles Men-
thol ir Carapbor. Pasiklausk bi kurio 
vaistininko apie Turpo — 30c. r 60c. 
dėžutė. 

The Glessner Company 
Finalay , Obio. 

Tel. Lafayette 4223 *j 

" Ū K Ė S " 
Netoli manęs yra ant pardavimo 

pigiai trys ūkės, norint iems pirkti, 
až galiu viską apie jas pasakyti. 
Mano adresas: 

J O S E P H GERIBO, 
ScottvUle, Mich.-

PARDAVIMUI. 
FOTOGRAFO MOKSLAS DYKAI 

Reikal ingas katal ikas pasiturintis 
mokinys kuris norėtų įgyti nuosavą, 
paveikslų studiją pusdykiai. Biznis 
išdirbtas didelis ir vienintelė lietuvių 
studija didelėj katalikiškoj kolonijoj. 
Savininkas išvažiuoja Lietuvon. Mo-1 

kiniai atsišaukite greitai, ne s turite 
didelę progą. 

JONAS ANJ>RU&IS 
134 E. Main St. Amsterdam, N. Y. 

M. YUJgKA 
3228 W. SS-th Street 

Dabar kalbos eina, kad ko- šiai iaulės smnduliams, «u- » • • • • • • -

PLUMBING 
Kaipo lietuvys, l ie tuviams visa-

"' dos patarnauju kogerteuuna. 
f 

mm • • • »»w^< * 

PAEDAVIMUI. 
P A R D U O D U B U Č E R N E ir Grocer-

nę su visomis mašinomis. Randa pigi. 
Parduosiu greitu la iku Ir pigiai. At
sišaukite: 

10701 South State Street 
Tel Pu l lman 4699 

ANT PARDAVIMO puiki krautuvė 
(Northsidėj apie keturios gat. nuo 
Halsted St.) Specel iškumas yra, už
laikyti įvairios rųšies arbata, kavą ir 
augštesnes rųšies grocerius. Vietą, yra 
svet imtaučiais apgyventa, užtat reikia 
būtent mokėti gerai Angly kalbą. 
Priežastis pardavimo savininkės užsi-
dėjlmas kitos rųšies krautuvė, "Mil-
linery". Kaina $4,600. Atsišaukite pas 
savininkė krautuvėje nuo 7:30 A M. 
iki 7:00 P. M. 

O A. N E V U I i l U T E 
1002 Ceuter St. Chicago, IU. 

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

http://UflHAW.CZ
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v- 3 AKTŲ OPERETE 
Muziko M. Petrausko 

Statoma Pirmu Kartu CHICAGOJE, 

Nedel., Baland-April 2,1922 

Aitierican Bohemian Svetainėj 
1840 W1ST 18-TH GATVĖ 

PRADŽIA 8 VAL. VAKARE 

Vadovauja A. S. POCIUS 
» Stato u 

SE ^ 

BIRUTE" 
9 £ 

H 

aš: 

f a t * * * * * * * ^ ^ * * ! * * * ^ * * * ^ * ^ * * * * * ^ * * ^ Jis sako: "Pirmas šmeižtas 
apie tai, kad kunigai ir "gas-
padinės" tikietų ant vakarie
nės nepirks, visai nebuvo jo* 

j^s^**#*>e^*<^^®/a/©^i£^'8'^^ KalDos ir nei vienas pasi-
ANGLEKASIAI KONFE- Ką tik gavome iš Lietuvos 

RUOŠ CHICAGOJE. Gavėnios knygutę. Kaina tik 
5c. Užsakymus siuskit Drau-

CHICAGOJE 
Rytoj, kovo 29, Chicagoje j g o knygynui. 

įvyks konferencija anglių ka- j -
sykių operatorių sąjungų pre-į APIE BUTŲ AUKŠTUMĄ 
zidentų iš trijų vakarinių ka- CHICAGOJE. 
Fyklų distriktų su Illinois an-
glekasių unijų prezidentu Fa r ' "Chicago real estate bo-
rington. iard" balandžio pradžioje tu-

Konfereneija bus Audito-' rės konferencijų. Bus taria-
rium viešbuty. Prasidės 10 v. 
ryte. 

Kuomet Farrington paklaus 
tas, ar Illinois anglekasių li
nijos darys atskiria sutarti, 
atsakė: "Aš manau, ne šiuo 
laiku.' ' 

niasi apribuoti luitų aukštu
mą Chicagoje. Nes įčia veikiai 
butai pradės siekti padebe
sius, jei nebus nustatytas 
jiems aukštumas. 

Tuo tarpu aukšti butai pa
vojingi gaisrams kilus. Nes 
užsidegus gaisrininkai negali 

IŠVOGĖ DAUG DEGTINĖS, pasiekti viršutinių aukštų. 
'Tame, taigi, ir yra didžiau-

Plėšikai išgriovė vaistinės j s i a s pavojus, 
sieną, 701 So. Kedzie ave.; ir 
per padarytų skylę iš rųsies 
išrrešė už $8,000 vertas 

ADOMAS IR JIEVA. 

deg-l 

tinės. Visas grobis sukrautas j 
automobiliun ir nuvažiuota. 

TYRINĖS PIKTADARYBIŲ 
PRIEŽASTIS. 

Ateinančią savaitę į Ame
rican Bar Ass'n pakvietimą 
Cbicagon sukeliaus f>5 pikta
darybių klausimo autoritetai 
ir juristai. Jie čia ieškos pik
tadarybių plitimo priežasčių ir 
sulaikymui priemonių. 

West Side. — Kovo 26 d. 
Meldažio svet. Aušros Vartų 
par. choro vaidinta operetė, 
"Adomas ir Jieva," puikiai 
pavyko visais žvilgsniais. 

Kitą dieną dienrašty tilps 
pilnesniu aprašymas. 

GIRIŲ KARALIUS. 

DAR VIENA KOMPANIJA 
BANKRUTIJA. 

Union Liberty Co. kredito
riai padavė federalin teisman 
peticiją, kad ta kompanija at
sidūrusi ant vištos kojos. Rei
kalauja paskirti teisminį glo
bėją (receiverį). 

Ta kompanija savo ofisą 
turi 830 Consumers bute, vi-
dumiesty, ir veda visą eilę 
krautuvių. Prie kompanijos 
priguli daugelis ir lietuvių. 

Bankrutijimo peticijoje kre
ditorei pažymi, kad Union Li 
berty Co. operuoja ir priva
tines bankas. 

Federalis teisėjas Carpen-
ter peržiūrės peticiją. 

Dievo Apveizdbs Par. Kovo 
26 d. par. svet. L. Vyčių 4-tos 
kp. vaidinta operetė "Girių 
Karalius'' ir kita muzikalė 
programos dalis, kurioj ir 
gerb. kompozitorius J. Nau
jalis dalyvavo, pilnai pasise
kė. Tik gaila, kad svetainė ne
buvo prikimšta žmonių. 

Kaip kas iš "Draugo" ben
dradarbių pasižadėjo tą vaka
rą pilniau aprašyti. 

Ex-rep. 

PARDAVĖ "BIZNĮ". 

Ant Wallace ties 33-čios gat. 
po numeriu 3307, p. Ambrozai-
tis pardavė "biznį," mėsiny-
čią. Nupirko <p, Stankus. Mo
terys džiaugiasi, kad Stankus 
smarkiai dirbąs. K. 

prašęs balso to nekalbėjo". 
Taip, tamista^ jis kalbėjo ne 

pasiprašęs balso, bet kalbėjo. 
Kuomet vienas delegatas kal
bėdamas pasakė: "Šv. Jurgio 
svetainę galėtumėm gauti už 
$10", tada kitas, netoli sėdė
damas, nepasiprašęs balso, ar 
pertraukęs jam kalbą, šaukė: 
"ko tu čia siūlai šv. Jurgio 
svet. ! Juk kunigai ir jų "gas 
padinės" nepirks mūsų tikie
tų! mes patįs turime "gaspa-
dines". (Daug buvo tokių de
legatų, kurie nepasiprašę bal
so kalbėjo.) Gal Tamista ne
girdėjai ar užmiršai. 

Aš tikiu kad tamista girdė
jai kalbą antro delegato, kurs 
kalbėjo prieš uždarant susi-
rinkimą. Jis paprašė balso ir 
sušuko visa burna — "Gerbia
mieji1, mūsų susivienijimas yra 
bepartyviŠkas, čia gali prigur 
lėti įvairios draugijos, neva
lia užsigaulioti. Bet ką aš gir
džiu dabar: kunigų gaspadi-
nės, "Draugo" reporteris iš-
koliotas, senasis Dievas ir jau
nasis be barzdos, tai prie ko 
mes priėjom?!" Ir to delegato 
protestas paliudija, kad buvo 
apie tai kalbėta. Veltui tamis
ta tik nori užginčyti'. 

Į antrą "šmeižtą". 

Antrą šmeižtą tamista nori 
man-ulmesti. Tamista sakai: 
"Antrag šmeižtas yra- jo pa-
tėmijimas aipd<e rinkimą "šul-
derių" ir vištų su "kenu-
kais", busią Bridgfeporto bu-
čeriai ir groserninkai duos 
susmirdusius "kenukus", nu
gaišusias vištas sušvinkusius 
šulderius". Tae nėra mano pa-
tėmijimas, bet yra delegatės 
kalba. Nors tamista sakai, per
skaitęs visą korespondenciją 
nuo pradžios iki galo, bet tur
būt nesupratai. Tai dar aš ta-

reikėjo ant susirinkimo tiesiai 
į akis pasakyti tai delegatei, 
kuri taip kalbėdama padarė 
gėda bučeriams ir grosernin-
kams, o ne man primesti. 
Taip, aš žinau, šv. Jurgio pa-

rapijonai rengia bazarus, pik
nikus. Kalėdoja iš "biznierių" 
visokius daiktus, kas ką,duo
da ir "biznieriai" jiems duo
da, nei vienas neatsisako. "Biz 
nieriai" duoda gerus daiktas 
nesugedusius, nenudvėsusius. 
O delegatė a'nt Susivienijimo! 
susirinkimo viešai pažemino 
juos. < 

Dar tamista sakai, kad aš 
stataus mokytas, daug supran
tąs. Ne, aš apie tą nieko nesa
kiau. Taip aš kas sekmadieni 
einu į bažnyčią ir girdžiu 
Evangeliją ir pildau taip kaip 
šv. Raštas sako. Nieko neme
luoju ir nešnieižiu, lik pasakau 
ką girdžiu. Juk susirinkime ir 
liepė man taip rašyti kaip bus 
kalbama. Ką girdėjau *tą ir 
parašiau. Tarną, dalyke jau-
čiuosiu neprasikaltęs,. 

Kur bepaj-tyvįšknmas? — At
liko pareiga. 

Jųs sakote, kad Susivieniji
mas yra bepartyviŠkas. Prie 
jo gali priklausyti įvairios 
draugijos, nevalia vienas kito 
užsigaulioti, bet ar taip yra? 
Aš būdamas kataliku girdžiu, 
kad Susivienijimo susirinki
me katalikai yra taip įžeidžia-

|mi, išniekinami, tai koks čia 
bepartyviškumas?Kuomet pir
mininkas blevizgoja, "senasis 
Dievas su barzda, jaunasis be 
barzdos". Tai argi garima ka
talikams tylėti t Nei 

Aš pranešiau visuomenei, y-
patingai katalikams, kad jie 
žinotų kur ir į koki susivieni
jimą jie siunčia savo delega
tus. Dar ji s man grūmoja, gir-
|di: "Manai, kad tau pasira
šius "Delegatas" niekas ir ne-
žirlos kas tu. Klysti"! Ar ta
mista manai,- kad aš bijau, 
kad mane sužinos! O gal ma-

A T M I N Č I A I 
A. a. mano motinos kurį mi

rė 13 metų atgalios kovo 29 d. 
Pamaldos ui jos dusia įvyks 
serėdoj kovo 29 d. 1922 Die
vo Apveizdos bažnyčioj 8:15 
vai. ryte. 

Nuoširdžiai kviečių visas 
giminės ir pažįstamus- daly
vauti pamaldose. 

Nuliūdus duktė 
Ona Kuchinska. 

POŽEMINIAI GELEŽIN 
KELIAI. 

KAD TAIP KALBĖJO. 
NEUŽGINČYSI. ' i 

Cbicagoje vis daugiau ir pla 
čiau kalbama apie požeminių 

Bridgeportas. —\Iš netyčių 
man į rankas pakliuvo "šlam
štas", Ogi žiūriu, atsakymas maistu ketinam pamylėti rnte 

kinį. 
Delegatė pasiprašė balso JCJ 

sako.^" Gerbiamieji, aš esu\jan 
rinkusi iš bučernių šulderius 
ir tame dalyke esu jau paty
rus. Jie gero daikto neduoda, 
tik sugedusius. Dabar mes ke
tinam rinkti iš jų maisto; kas 
duo.s sukirmijusi "keną", ki
tas sušvinkusį šuldeif ar nu
dvėsusią vištą ir mes su tuo 

ATSIŠAUKIMAS Į BRIGH-
TON — PARKIEČIUS. 

* 
• 

w 
Gerb. mūsų veikėjai:— 

Ir vėl prisiartino momentas 
kuomet prisieina mūsų jėgas 
sujungti ir žengti pirmyn gra
žiais, jau pramintais valstybi
niais takais. v 

'Linksma yra prisiminti tą 
skaitlingą būrelį, kurs susi
rinkdavo parapijos svet., pil
nas energijos, entuziazmo ir 
patriotizmo bei giliausio savo 
Tėvynei pasišventimo. Ir ne
veltui mes darbavomės. Mūsų 
nuveikti darbai patys už save 
kalba. 

Bet kasgi atsitiko, kodėl 
mes taip nusiraminome lyg 
kad būtume savo tikslą pilnai 
atsiekę? Nejaugi mes esame 
patenkinti dabartine mūsų 
Tėvynės padėtimi! Ir jos pa
gerinti nenorėtume f Ne, čia y-
ra kita priežastis, kuri gal 
but paaiškės šiandien, 28 d. 
kovo N. P. Š. M. parap. svet., 
prie 44'ir So. Fairfield Ave. 
7:30 v. v., kur susirinks visi 
L. L. Pask. komitetai bei vie
tos veikėjai. Į šį svarbų susi
rinkimą ir Tamsta esi kvlečia-

[mas-ma atsilankyti, nes bus 
daug dalykų svarstoma. 

J. K. Enčeris. 

mistai syki pakartosiu tą sa-jnai, kad aš bijau jprisipažin-

. . Draugo" korespondentui De 
geležinkelių reikalingumą. I legatas barasi ant manęs, buk 
Pradžiai miestas turi jau a- į aš reportuodamas "Drauge" 

59 num. apie Draugijų Susi
vienijimo susirinkimą, ap-
šmeižiau Susivienijimą i r bu
čeriams, groserninkams gėdą 
padariau. 

pie 34 milionus dol. Del to, 
darbai gali but pradėti trum
poj ateity, kaip tik inžinie
riai suspėtų patvarkyti ple-

ligentus! Sarmatą apturėsi
me". Dabar tamistai aišku, 
kas daro skriaudą Susivieniji
mui ir gėda bueerniams, gro-
fcerninkams: ar reporteris ar] 
delegatė? 

Tamista visa 'tą savo \' spy-
čių", kur "šlamšte" parašei, 

* c 
- \ 

ti, kad aš esu katalikas? O 
gal manai, 'kad aŠ tavęs bijau? 
Atsiprašau, mane draugija iš
rinko į delegatus, o ne tu. 

Kadangi aš šlamštų neslfai-
tau, tai gali1 tamista tenai ra
šyti ką tik norį aš ten neieš 
kosiu ką tamista rašai. 

Atsakau už kiekvieną žodį, 
ką buvau parašęs ir galiu pa
sakyti pavardę to delegato 
kurs kalbėjo apie kunigų "ga-
spadines", ir delegatės pavar
dę galiu pasakyti, kuri paže
mino bučerius, groserninkus. 
Tamista,- "delegate", nekal
tink mangs, bet perspėk dele
gatus, kad jie kitą kartą ne
tauzytų kas nereikalinga. 

^Delegatas. 

Iš "DRAUGO" KNYGYNO 
/ 

Ką tik gavome naujų knygų iš Lietuvos: teatro vei
kalų, muzikos gamtos mokslo, istorijos, apysakų, mo-
kykloms vadovėlių ir šiaip jau pasiskaitymui gražių 
dalykėlių. N / 

Taigi knygų yra įvairių. Bet kiekvienos knygos ne-
didelį skaičių parsigabenome, nežinodami .kurios lab-
jau patiks skaitytojams. Daugiau pargabensime kuo
met matysime kurios bu.s labjau reikalaujamos". 

Todėl gi ar kas naujomis/knygomis interesuojasi, 
kam įdomu žinoti, kokia dabar yra mųs Lietuva, — 
skubėkite! 

, 

Pirmiau ateisite didesnių knygų skaičių pasirinkti 
galėsite. Vėliau ateisite rasite tai kas nuo kitų atliks! 

"DRAUGO* ADMINISTRACIJA , 
2334 South Oakley Avenue Chicago, 111. 

. 
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AVENUE THEATRE 
3108 INDIANA AVE., ARTI 32-os GATVŽS 

Savininkai: Mr. Klem. Balto-P.E. Stern of Steni & Co. 

* 

Pranešimas 
Unius ir netikėtas susirgimas 

ROŽĖS IR JUOZAPINOS BLAZEK 
Jžymių į daiktą suaugusių dvynukių. 
Subatos rytą priversti buvome atidėti jų pasirody

mą ant ketetos dienų. Tikime, kad greitai pasveiks 
ir pasirodys labai greitai. 

Dabokite šią vietą, kas bus paskelbta 
Reguliaris rodymas 5 didelių aktų vodevilio ir vaiz

dinių paveikslų, kaip kad oaprastai. 

AVENUE THEATRE 
3108 INDIANA AVE., ARTI 32-os GATVĖS 

Savininkai: Mr. Klem* Balto-P.E. Stern of Stern & Co. 

. 

*\ 
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PRANEŠIMAI, 
TOWN OF LAKE. — Šv. Ka

zimiero Akademijos Rėmėjų 1-mas 
skyrius turės savo susirinkimą, ko-

jvo 28 d., š. m., Šv. Kryžiaus baž
nytinėje svet. Visos rėmėjos kvie
čiamos atsilankyti į šį susirinki
mą, nes turime daug svarbių da
lykų pranešti. Taip-gi malonėkite; 
užsimokėti metinį mokestį. 

M. Miksaitč, rą$t. 

RALTIJOSAMERIKOC 
U LINIJA 9Bvoadvay, Neverk NY \J 

S E I L I E T U V V 
PER HAMBURGĄ,PIU^A ' ARBA UEPO ją. V" 

VAŽIUOKIT V B I PARANKIŲ IR 
TIESIŲ KELIU 

Lietuviai važiuojant f Piilavą aplenkto 
Lenkų juostą (koridorių) 

Visa Treeia Klesa Padalinta I Kambarius 
Ant 2-jų. 4-rių. 6-šių Ir 8-nių LOTO 

POLONTA išplauks Balandžio 5 
ESTONIA išplauks Balandžio 19 

Trečios Ktosos Kainos \i 
HAMBURGĄ $103,50 — PIIAAVA $106.50 

IilEPOJŲ $110.00. 
Delet laivakor. ir žinių kreipk, prie savo ase n. 

BBIGHTON PARKAS. — L. L.' 
Paskolos vietinės stoties svarbus 
susirinkimas įvyks antradieny, ko
vo 28 d. š. m. bažnytinėj svet, 44 
ir Fairfield Ave. 7:30 vai., vak. • 
Kviečiami visi pardavėjai ir drau- Į 
gijų valdybos, nes turime daug' 

i 
svarbių dalykų apsvarstyti ir bus 
valdybos rinkimas šiems metams. 

/ . Pudziuvėlis, pirm., 
E.\ Statkienė, rasti 

± 
P R A N E Š I M A S 

JPlačiai pagarsėjęs Fotografistas, A. 
VOITKEVIČIUS, Fundatorius £v. Ka
zimiero kapinių varpe, pagryžo iš Lietu
vos ir savo name 636 West 18 Str. Chica-
go, UI. atidarė PIKČEENĘ su naujausio 

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

SKAITYKITE IR PLATINKITE "DRAUGį" 

• \ 
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SAKO, 
SU L 

U 

'— Liei 
ingtoneĮ 
kad Li< 
sisakė 
ferencij) 
prasidėj 
bendrą 
konfen 

Iš fc 
stovui 

T ą s i 
ciatyva,| 
baltijos 
pakvietė 
ti Rygoj 
28 d. 

"Kadi 
toje ko| 
ti, Lietuj 
vavimo. 
domą į 
visas lail 
pildo $i 
padaryti 

"PastJ 
pati Lenj 
tuvos si 
niaus kl 
vesti b 
tribunali 

"Be 
neutralėj 
laikinais 

Radi! 
MEXI 

Gautomi* 
tą sei 
Jaliseo v 
ki ir kru 
radikalai 
žuvo ir 
sužeista. 

(P 

nežinia 
lų pradėl 
puldinėti 
žiuojančii 

Paskui 
puolė vie| 
kų susirii 
vina kov 
daugiau, 
darė viei 

Radikal 
bažnyčios 
žnyeioj a 
to žmogaj 

Eadikal 
jo po pi< 
demonstn 
raudona 

Sutiktul 
važiuojan< 
nusiimti 
tas palas. 

Paskui 
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