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METAI-VOL VII 

Lietuva Nedalyvauja Rygos Konferencijoj 
Varšava Nesutinka su Lietuvos 

Projektu 
SAKO, VILNIAUS KLAUSIMAS ESĄS IŠSPRĘSTAS 

GEN. WRANGEL LAUKIA javų ir maisto išteklių. Tai 
TINKAMOS* PROGOS. visa pristatė r miestus. Pas

kui sekė rekvizicijos paskui 
Jis vėl nori pakilti prieš bol-

ševikus. Į ; 

SU LENKAIS NEGALIMA 
KA BENDRA VEIKTI. 

WASHINGTON, kovo 29. ntojus/ 
•— Lietuvos atstovas Wash- Iš to aišku, Lietuvos vy-

zuoja ginkluotas gaujas, ku
rios užpuldinėja ir terorizuo
ja ramiuosius lietuvius gyve-

rekvizicijas. 
"Pagaliau ūkininkams ne

palikta nei grūdo* Ir turėjo 
iš to pakilti baisus badas. 

X 

Laukan bolševikai. 

"Kad tokia padėtis tenai 

BELGRADAS, Serbija, ko
vo 27. — Apie 2 milionu ru
sų, kareivių ir civilių, yra su
sispietusių šalimais savo tė
vynės, kuria šiandie baigia te-'dažniau neatslkartotų, bolše-
rioti bolševikai. Į kai-kurias 

ingtone gavo žinių iš Kauno, 
kad Lietuvos vyriausybė at
sisakė dalyvauti Rygos kon
ferencijoje, kuri ten vakar 
prasidėjo su tikslu aptarti 
bendrą nusistatymą Genoa 
konferencijai. 

Iš Kauno čia Lietuvos at
stovui štai kas pranešta: 

riausybė atranda, kad su su
kčiais ir teroristais lenkais 
turėti ką-nors bendra butu 
nusižengimas savo garbei ir 
visam kultūringam pasauliui. 

NESUTINKA SU TARPTAU-
. TINIU TEISMU. 

KAUNAS, kovo 28 . — 
"Pasiremiant Rusijos ini-j Lietuvos vyriausybė forma-

ciatyva, Latvija be kitų Pa- į liai pasiųlė Varšavos vyriau-
baltijos valstybių ir Lenkijos sybei, kad Vilniaus klausimą 
pakvietė ir Lietuvą dalyvau- galutinai išspręsti atiduoti 
ti Rygos konferencijoje kovo; tarptautiniam teismui, kuri 
28 d. įsteigė Tautų Sąjunga. 

"Kadangi Lenkija sutiko Bet Varšavos valdžia ne-
toje konferencijoje dalyvau- sutiko su tuo sumanymu. ' J i 
ti, Lietuva atsisakė ndo daly- pranešė Lietuvos vyriausy-
vavimo. Lietuva atkreipia bei, kad Vilniaus klausime ji 
domą j faktą, kad Lenkija' daugiau nenori įsileisti į dis-
visas laikas ignoruoja ir ne- kusi jas. Nes tas klausimas 
pildo su Lietuva kituomet jau išspręstas. Tai atliko 
padarytos sutarties. i Vilniaus seimas. 

"Pastaromis dienomis ta; Varšavos valdžios suprati-
pati Lenkija nesutiko su Lie-jimi, nors Vilnius neprijung-
tuvos sumanymu, kad Vii-j tas prie Lenkijos, bet jis ne
niaus klausimą išspręsti pa-1 gali prigulėti Lietuvai, 
vesti tarptautiniam Hague Kokiais dideliais ignoran-

šalis tie rusai klajūnai neįlei
džiami. Ypač neįleidžiami į 
tas, kur turi priėjimą bolše
vikų emisarai, kur bolševikai 
veda savo pragaištingą pro
pagandą. V 

Jugoslavija įrodo, kad ji y-
ra Rusijos tradicinė draugė. 
Dol to ji pas save davė prieg
laudą ne vien gen. Wrangeliui 
su jo skaitlinguoju štabu, bet 
ir jo armijai, kituomet pas-
prudusiai iš Krimo į Kons
tantinopolį. 

Rusijos kariškiai ir civiliai 
yra išsiblaškę po visą Jugos
laviją, Bulgariją ir fekoslo-

"'vakiją. Jugoslavijoje jų bus 
apie 50,000. Kiekviena Eu
ropos valstybių sostinė šian
die turi skaitlingas rusų ko-
lionijas. Visur tie rusai .pa
vargę ir apdriskę. Jie labai 
reikalingi pagelbos. Bet jie 
nesišaukia pagelbos ir nenusi
minę. Jie t n n vilties gryžti 

vikai turi eiti laukan iš" Rusi
jos. Jie senai butų jau su
dribę nei grybai, jei Rusija 
nebutųv buvus panaudojama 
visokioms politinėms intri
goms. Moralė ir fizinė para
ma išlauko leido bolševikams 
ir toliau pasilikti savo vieto
je. 

" Je i kiekviena šalis į sovie-

VOKIETIJA NEĮSTENGS 
PILDYTI REIKALAVIMU, 

/ 

BERLYNAS, kovo 29., — 
Vokietijos kanclieris « "VVirth 
susirinkusiems čia federuotų 
valstijų premierams ir parla-' 
mento partijų vadams prane
šė, kad vokiečių vyriausybė 
painformuos aliantų atpildy-
dymo komisją, jog ji negali 
ant šalies gyventojų užkrauti 
£0 miliardų markių daugiau 
mokesčių. Taipat komisijos 
nurodymai, kokiu būdu pa
tvarkyti Vokietijos finansus, 
taipat nepriimtini. , 

ŽMONIŲ APŠVIETA IR 
SKURDO PRIEŽASTIS. 

ŠIAUDINĖ, Papilės vals. 
CJfažus visuomet mūsų bran
giosios Žemaitijos kampelis 
pasidarė dabar negeistinu da
bartinei tvarkai. Ligi šiolei 
vietiniai žmonės, ypatingai 
jaunimas, nežinojo, kas tai y-
ra apšvieta ir mokslas, nemo-
kėjo jo branginti, lenkti prieš 
jo galybę galvas. Nuo 1918 
metų jau gyvuoja pradinė 
mokykla. (Vienintelė plačiau-

tribunalui. 
"Be to, šiandie Lenkija 

tais statosi lenkai tokiuose 
svarbiuose reikaluose. Ir 

neutralėje juostoje, Lietuvos kaip tai daug. jie tuomi ša-
laikinais pasieniais, organi-"ve apgaudinėja. 

Radikalai Žudo Katalikus Meksikoje 
MEXICO CITY, kov. 29.— nuėjo prieš laikraščio EI In-

Gautomis čia žiniomis, perei-1 formador butą. Redaktoriui 
tą sekmadienį Guadalajara, pagrūmojo mirtimi, jei tas 
Jalisco valstijoje, įvyko smar- nesiliausiąs rašyti prieš bol-
ki ir kruvina kova katalikų su; ševikus ir, abelnai, prieš so-
radikalais. Kovoje 5 žmonės' cialistus. 
žuvo ir keliolika pavojingai 
sužeista. 

Be jokios provokacijos ir 

Iš ten nuvyko jie demonst
ruoti prieš katedrą ir prieš 
katalikiško laikraščio butą. 

raudonųjų valdžia ilgai neat 
laikytų. 

" Sovietų valdžios negalima 
garbingai pripažinti. Pripaži
nimas pailgintų tai valdžiai 
gyvenimą. Tečiaus niekas ne
gali tos valgios apdrausti 
riuo kritirfMV Nes ji būtinai 
turi pragaišti. Ir tai todėl, 
kad jos sistenaar yra destrukti-

Kancleris pridūrė, kad šian 
•die vyriausybė gali drąsiai 

tųxRusiją atsineštų taip, kaip!vejkti prieš nežmoniškus alian 
šiandie atsineša į bolševikų tų reikalavimus. Nes vyriau- n m t l l k l šių d i e n ų * DlTbo *? 
valdžią Suv. Valstijos, tuomet ^ b e s ^ i ^ r e m i a ^t6Įii išsijuosę, švietė; lavino, kiek 

Reichstagas, 4* 
Už tą vyriausybės nusista

tymą stovi partijos: socialis
tų didumiečių", demokratų, 
centro ir vokiečių liaudies. 

r 

dinėje, nekalbant apie kitus 
kaimus, bravarėlių yra kele
tas. Tuo darbu užsiminėją 
daugiausiai sau žmonės ir mo
terėlės, norėdami iš parduo
tos degtinės daug pelno su
rinkti ir tuo pačiu metų savo 
vargingą būvį pagerinti. Kad 
jaunimas neturėtų ir nematy
tų tų degtinbrolių taip arti 
nuo gyvenamųjų vietų, rodos, 
nebėgtų ieškoti bonkutės už 
10—12 kilometrų į artimiau
sio miestelio smuklę. Buvo 
norėta Šiaudinėje įsteigti ko
kio* nors jaunimo kuopelė (ir šioj apygardoj). Mokytojai 

tos mokyklos buvo žmouės dabar dar tebesistengiama) 

JAPONAI KAUNASI SU 
BOLŠEVIKAIS SIBERIJOJ 

ve. >> 
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• 
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nežinia kodėl gaujos radika-1 P ^ a l i a u įpuo lė darbininkų 
lų pradėjo užkabinėti ir už-! susirinkamą ir pakilo kruvina 
puldinėti praeivius ir prava 
žiuojančius. 

dukusius radikalus apramino. 
Paskui jų viena gauja už

puolė viena katalikų darbinin
ku susirinkimą. Ten kilo kru-
vina kova. Radikalu buvo, BELFASTE SIAUČIA TE 
daugiau. jTad katalikai užsi- RORAS. 
danė vienoje bažnyčioje. 

BELFASTE, Airija, kovo 
Radikalai ėmė šaudyti p e r j ^ ^ l i e p a l i a u j a s i a n t ę s 

bažnyčios langus. Paskui ba- ^ ^ A l l g l i k o n a i p u o l a ka_ 
žnyčioj atrasta vieno nužudy- ^ . ^ K a t a l i k a i g i n a s L 

to žmogaus lavonas. ^ ž n u ) n [ ų m i ž u d o m a . 
Radikalų siutimas prasid'ė- Kalbama, kad, matyt, bus 

j o p o p ie tų , k u o m e t j i e ėmė paske lb ta č ia k a r o p a d ė t i s . 
demonstruoti gatvėmis nešini 

kova. 
Policija išsislapstė. Pašau-

sayo >ėvynėn. ^ 

Ką sako VVrangelis. 

Čia Rusijos ambasadoje 
vienam angliškų laikraščių 
korespondentui pavyko pasi
kalbėti su generolu Wrangel. 

Generolas turi daugv vilties 
kuomet Hors nugalėti bolševi
kus ir išvyti juos iš Rusijos. 

Į paklausimus štai ką jis 
atsakė: 
— "Pirmiausia leiskite man 
padėkoti Amerikos gyvento
jams už jų žmoniškus darbus, 
kokius atlieka rusų tautos 
naudai. Kuomet' vyrai, mo
terys ir vaikai miršta badu, 
ten negali but jokio klausimo 
apie nusistatymą, kaip tas 
maistas padalinti badaujan
tiems. Suv. Valstijos mus 
gelbėjo, kuomet mums prisiė
jo apleisti Rusiją. Šiandie 
tos pačios Suv. Valstijos at-

kta federalė kariuomenė pa - i ] i e k a l a b a i d i d e l į i f p r a k i l i m 

raudona ir juoda vėliavom. 
Sutiktus praeivius ir pra

važiuojančius jie varu vertė 
nusiimti skrybėles prieš jų 
tas palas. 

Paskui jų skaitlinga gauja 

darbą, gelbėdamos badaujan
čią Rusiją. 

" I r seiliaus kartais Rusiją 
paliezdavo badas. Bet tai ne
buvo toksai, kaip jis yra šian
dieninis. Bado priežastis yra 
viena. Tai sovietų valdžios 
sistema. 

"Kuomet rusai ūkininkai 
pasigamina javų perteklių, 
kuome t s u s i k r a u j a kiek d a u 

Turi armiją. 
Toliau gen, "VVrangel sakė, 

kad jis savo armiją turi vi
suomet pagaminęs. Ta armi
ja šiandie yra padalinta dali
mis ir ji gyvuoja visose kito
se minėtose valstybėse. 

-

" Mūsų kari nės spėkos,'' 
sakė generolas, "daugumoje 
sudarytos iš Rusijos inteli
gentų luomo — profesorių, 
gydytojų, inžinierių, studen
tų I r kirų aukštai išlavintų 
vyrų. Mes jiems suradome 
darbus tose šalyse, kur jie 
turi prieglaudą. Mes norime, 
kad jie toįris šalims nebūtų 
sunkenybė ir visuose darbuo
se, kiek galima, gelbėtų. Šian
die jie dirba ir darbuojasi. 
Ateis tokia diena, kuomet jie 
galės gryžti namo ir prisidės 
prie naujos Rusijos įsteigimo. 
Nenori rnternacionalės armijos 

Bolševistinė Ghitos valdžia 
šūkauja. 

n 

STREIKUOJA TEISĖJAI. 

MEXIC,0 CITY, kovo 29.— 
•Čia sustreikavo 30 policijinių 
teisėjų, nes miesto valdyba 
neturį iš ko juos apmokėti. 

gaus nuo jų tai visa atima so
vietų valdžia nuosaviems rei
kalams. 

"Ypatinga tas, kad badas 
pirmiausia apsireiškė mies
tuose. Sovietų valdžia tad 
rekvizavo nuo ūkininkų visą 

Aš nepatarčiau pavartoti 
interAaeionales spėkas Rusi
joje nuversti sovietų valdžią. 
Tas nebūtų naudinga. (Tinka
muoju laiku nacionalės rusų 
spėkos turėtų but pasiųstos 
Rusijon. Butų galima, man 
rodosi, sudaryt armiją iš 400,-
000 kareivių. Mes neturėtu
mėm but monarchistai. 

"Mano armija sudaryta iš 
įvairių luomų. Tai visi ru
sai patriotai. Suprantama, 
jų tarpe yra ir su monarchis-
t inėmis paž iū romis . B e t mes 

— — 

rimti iki šių dienų. Dirbo jie 
išsijuosę, švietė; lavino, kiek 
stengė jų pačių prityrimai ir 
praktika; bet labai apgaijėti-
nas dalykas — viskas žuvo ir 
žūna. Paliko, įkvėptojo mo- tais vietiniai ūkininkai, tą pa-
kslo kibirkštėlė jaunų vaikelių tį daro samdininkai ir dvarų 
širdyse. Ar galimas daiktas, kumečiai, skundžiasi Dievo 
kad jaunuolis ar jaunuolė pa- apleidimu ir panašiomis ne-

bet kur tau, jaunimas apie tai 
nenori nei girdėti, kur rasi 
daugiau malonumų,' kaip su 
apsunkintu pakaušiu. Skun
džiasi, guodžiasi blogais me-

VLADIVOSTOK, kovo 29. 
— Bolševistinės Cfiitos vald
žios kariuomenė pešasi su 
Vladivostoko valdžios kariuo
mene šiose apylinkėse. Bol
ševikų kariuomenė skaitlin-
gesnė. Tad ji dažnai įveikia 
savo priešą. 

Didžiausios kovos s e k a 
Primtfrskoj provincijoj. Te
nai bolševikai smarkiai veikia. 
Jie nori briautis net skersai 
nustatytos japonų neutralės 
zonos. 

Kadangi japonai neutralę 
zoną saugoja, tad bolševikai 
keliose vietose jau puolė pa
čius japonus. Ties Grodeko-
vo japonai, tečiaus smarkiai 
atsikirto' ir 30 bolševikų pa-
klojo. 

Dabar bolševikai trukšmau-

mirštų išdėstytą vakarinių su
augusiems kursų valandomis 
mokslą? Bet eidami (sugrį
žę iš kursų) prie savo tiesio
ginių pareigų, tų jiems išdės
tytą mokslą užmiršta. Tuo la
biau, kad prie visų, menkų ir 

laimėmis, o betgi geria visi. 
v 

MARIAMfOLĖS ap. Žmo
nės apskrity graudžiai nusis
kundžia, kad miškų urėdai 
pardavę visą mišką didelėmis 
partijomis ir žmonės negauna 

sunkių i gyvenimo aplinkybių : visiškai miško .pasitaisyti tro-
ir skurdo, prisimaišo Ramie boms, kurios jau visiškai 
dirbta degtinė. Vienoje Šiau- griūva. 

400,000 VETERANŲ NETU
RI DARBO. 

INDIANĄPOLIS, kovo 29. 
— Iš vyriausiojo Amerikos 
Legiono ofiso paskelbta, kad 
šiandie apie 400,000 i karo ve
teranų neturi darbo: 

NORI STREIKUOTI PRY-
ČERIAI. 

VIEŠOSE VIETOSE UŽ 
DRAUSTA MOTERIMS 

RŪKYTI. 

NEW YORK, kov0>29. — 
Čionai įgyvendinamas "blue 

ja prieš japonus. Sako, jič 
laužą neutralumo sutartį*. 

law." Aldermanų taryba pra
vedė parėdymą, kuriuomi 

, draudžiama moterims rūkyti 

ŠLAPlteJI" PRADEDA 
KOVĄ. 

giau valgomų produktų, tuo/norime įsteigti valdžią tokią, 
kuri reprezentuotų liaudį. Ir 
tay liaudis tegu paskui pasis
kirtų sau tinkamą valdžios 
form$. Tik ne kokią mažą 
kliką, kuri savo valdžią palai
ko gydytojų badu ir šalies 
griovimu.,, 

. WASHINGTON, kov. 29.— 
1' Šlapie j i ' ' pradeda smarkią 
kampaniją keliose valstijose 
prieš šiandieniniės prohibicij 
jos formą. Norima išrinkti 
kongresan atstovus tokius, ku 
rie nepasiduotų fanatikų re
formatorių įtakai. 

• : i _ 
PARVAŽIAVO KARDINO 

L A S DOUGHERTY. 

NEW YORK, kovo 29. — 
Vakar čia iš Europos parvy
ko Jo Eminencija Pbiladel-
phijos kardinolas Dougherty. 

Chicagoje pavogta 9 auto-
iiiobiliai paroje kovo 27—28. 

1 CINCINNATI, O., kovo 29. 
Viename čia įvairių s protes
tantų sektų pryčerių susirin
kime pakeltas* sumanymas 
pryčeriams nors kartą sustrei 
kuoti. Tai butų protestas 
prieš legaliniuS kongregacijų 
reikalavimus nuo pryčerių. 

SUDAUŽĖ LANGŲ STIK
LUS. , 

Nežinomi piktadariai va
žiuodami automobiliu sviedė 
keletą plytų į didelį lango 
stiklą Victoria restorano, 168 
West Washington st. 

Tame. pačiame lange bran
gus stiklas sudaužytas pirm 
keletos savaičių. 

viešbučiuose, kabaretuose ir 
kitose viešose vietose. Jei po
licija užtiks tą parėdymą per
žengiant, pirmoje vietoje at
sako tų vietų savininkai. 

Majoras Hylan tą parėdy
mą pasirašė ir dabar jis visoj 
metropolijoj vykinamas. Tas 
parėdymas tokiu autokratiz-
mu atsiduoda, kad viešbučių 
ir kitų vietų savininkai tą 
klausimų paves rišti teis
mams. Nes kitaip reforma- P I N I G U K U R S A S 
toriams čia nebus «galo. 

ORAS. 

€HICAGO. - , Šiandie gra
žus oras, bet daug šalčiau. 
Kovas baigsis su šalčiais. 

NEW YORK, kovo 28. — 
Pasikiau iš mies to k l e r k o oft-
so atšauktas parėdymas, drau 
džiąs moterims rūkyti viešo
se vietose. Tas parėdymas 
klaidingai išėjęs, sako, iš kler
ko ofiso. Tokio parėdymo ne-
pravedusi aldermanų taryba ir 
miesto majoras jo nepasira
šęs. , i 

Svetimų šalių pinigų veriė^ 
m a i n a n t nemaž iau ^5,000 dol. 
kovo 28 d., buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.38 
Prancijos 100 frankų 9.02 
Italijos 100 l i r ų v 5.13 
Vokietijos 100 markių .31 
Lietuvos 1Q0 auksinių .31 
Lenkų 100 markiu .02 

/ 
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"DRAUOAS" 
ptmM kasdieną Išskyrus nedėldienftu 

PREinJMBRATOS KAINA: 
Į į ^ į p i . . . . . • • • • • • • • 9̂ *00 
Poaei Metu 9**00 

Prenumeratos mokasl lftkalno. L*i-
kM skaitosi nuo užairasymo dienos 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
Ir seinas adresas. Pinigai geriausia 
siusti išperkant krasoje ar exprese 
"Money Order" arba {dedant pini
gus i registruota laišką. 

"DRAUGAS" PTOL. CO. 
2334 So. Oakley Ave.,/Chicago. , 

TeL Roosevelt 7791 
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NEPRIKLAUSOMYBĖS 'DE 
KIRE' VALANDOS BE-

U U U A N T . 

klausbmybės reikalais tarnavo 
Su v.. Valstijų vyriausybės rei-

fkalams; ir ^ 
Kadangi Anglija, Pranciįa, 

Italija ir Lenkija Lietuvos res
publika pripažino de f acto; ir 

Kadangi Čekoslovakija, O-
landija, Danija, Švedija, Nor
vegija, Suomija, Estija, Vokie
tija, Rusija, Argentina ir Me
ksika Lietuvos respubliką pri
pažino "de kire"; J 

Dėlto 
Suvienytų Amerikos Valsti

jų abiejų Kongreso Rūmų nu
tariama, 

Kad Suv. Valstijų vyriau
sybė pripažintų Lietuvos res
publiką". 

Atstovų Rūmai šią rezoliu
ciją pirmiau aptarti "įdavė už
sienių reikalų Rūmų komite
tui. 

Jei komitetas rezoliuciją pa
lankiai raportuos Rūmams ir 
rekomenduos priimti, rezoliu
cija bus pravesta. 

Jeigu ligi šiol Suv. Valstijų 
Vyriausybė atidėliojo Lietu
vos respublikos pripažinimą 
"de iure", tai dėlto, kad nc-
dalinamosios Rusijos idėjos 
S. V. Vyriausybė negalėjo per
kasti. Bet kuomet ir pati Ru
sija išsižadėjo savo nedalomy-
bės ir pretensijų prie Lietuvos 
ir tiek kitų pasaulio Valstybių 
ją pripažino, labai nuoseklu, 
kad demokratingoji Washing-
.tono šalis pripažintų Lietuvą 
"de iure". Virpančia šircĮimi 
laukiame išmušant Lietuvai ne 
priklausomybės "de iure" va
landą. 

Eltos telegFamoje iš Wash-
ingtono kovo 22 pranešta, kad 
kongreso atstovas Sabath iš 
Illinois valstijos įdavė kon
gresui rezoliuciją, kuria Suv. 
Valstijų vyriausybė raginama 
pripažinti Lietuvos respubli
ką: 

"Kadangi Lietuvos Taryba, 
atstovaujanti visus tautos gy
ventojus, vasario 16, 1918, 
vienbalsiai nusprendė praneš
ti Rusų, Vokiečių ir kitų šalių 
valdižioms sekančią deklaraci
ją: "Lietuvos Taryba, viena
tinė Lietuvių tautos reprezen
tante, remdamosi pripažinto
mis tautinio apsisprendimo 
teisėmis, ir Lietuvių Konferen
cijos Vilniuje rugsėjo 18-23, 
1917, nutarimais, skelbia ne
priklausomos demokratinės 
Lietuvos valstybės su sostine 
Vilniumi atgimimą, ir visų vai 
diskų šios valstybės ryšių su 
kitomis tautomis per tn i i f t j Transilvanijoj, Borsa kai

me viena rumunų sodietė pa-mą"; ir 
Kadangi daugiau keturių 

metų Lietuvos respublika pa
laiko nuolatinę savo vyriausy
bę; ir 

Kadangi geografinė Lietu
vos padėtis ne vien užtikrina 
jai gyvenimą, bet augimą tur
tuose ir stiprėjimą visų kitų 
pasaulio tautų tarpe; ir 

Kadangi toje tautoje yra 
arti vieno miliono Lietuvių 
kraujo žmonių, kurie pastaro
jo karo- laikais su nepaprastu 
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ŠMUGELIO ISTORIJOS. 
Ponas Kleofas Jurgelionis, 

1739 So. Halsted Str. 
Chicago, UI. 

Kovo 8 d. 
Gerbiamasai: ~ -̂

Man, priduota laiškas tams
tos rašytas "Draugui" 1 d. 
šio mėnesio, įkuriame tamsta 
pasakai neteisingai apie mane 
ir mano kEentą poną Jamantą 
ir kuriame reikalauji, kad 
"Draugas" tą laišką ir tuos 
nusakymus talpintų, kaip sa
kai, atitaisymui pareiškimų jo 
reporterio, atspaustų vasario 
28, 1922 m. 

Savo pareiškime tamsta ši
taip sakai: "Advokatas Mulks 
pareiškė, atsakydamas į kelis 
tiesioginius klausimus, kad jis 
šianue dalyke nei vieno nere
prezentuoja ir neturėjo įgalio
jimo veikti nei už vieną". 

Tamsta kaip ir aš gerai ži
nai, kad tai grynas melas ir 
kad aš tamstai girdint ir aky-
vaizdoje Valstijos Advokato 
Padėjėjo Tayloro pareiškiau, 
kad aš atstovauju Kazimierą 
Jamantą, kad jisai tame daly
ke buvo pranešėjas ir kad po
no Jamanto interesas buvo, 
pirma, kaipo piliečio pranešti 

jos, kuria jis suinteresuotas ir 
pasirengęs kiekvienu laiku ap
saugoti kiekvieną per jį pada
rytą investmentą". 

Tai kitas tamstos žemos rų-
šies melas. Klausinėjime pas 
Valstijos Advokato Padėjėją 
Taylorą, kada pirmu kartu 
tamsta buvai pas Taylorą pa
šauktas, tamsta pareiškiai, 
kad tamsta nepardavei šėrų ir 
kad pasirengęs kvalifikuotis 
k 

stilyg Blue Sky Law taisyklų), 
ir kad pardavei šėrų tiktai 
vienam asmeniui, tūlam Drus
kini, kurs tamstai mokėjo 
$25.00. Vienok savaite vėliaus 
Valstijos Advokatas gavo, iš 
neprigulmingų šaltinių, tams
tos pasirašytą kvitą ant $4,-
000.00, už kuriuos tamsta par
davei arba sutikai parduoti 
Universal Chemical kompani
jos šėrų, tuomi parodant, kad 
tamstos pareiškimas ponui 
Taylorui, buk esi pardavęs tik
tai $25.00 vertės šėrų, buvo 
sąmoningas melas. 

Toli aus, paskutiniam susiti
kime su Valstijos Advokatu 
Tayloru tamsta pareiškei, kad 
esi sunaikinęs visus cirkulia
rus, kuriuos siuntinėdavai U-

atatinkamoms valdžioms teisių! niversal Chemical kompanijos 
laužymą ir, antra, kaipo dali
ninko Lithuanian News Pub-

reikalu ir kuriuose buvo netei
singų nusakymų kai del to. 

lishing kompanijos, kurios'kas buvo direktoriais, kad 

PAGIMDŽ TRIS 
SUNŪS. 

laikrašty "Naujienos" tamsta 
nesenai talpinai pusės pusla-

tamsta ten ir tada buvai pasi
rengęs atsilyginti kiekvienam, 

versal, Chemical kompanijos 
sulyg Illinois Securities Law, 
kadangi kompanija buvo in
korporuota ant vieno milijono 
doleriu, o tamsta turėjai turto 
mažiau kaip $10,000. Tamsta 
dar turi tokias dideles akis 
rašyti "Draugui" ir prašyti 
atspausti laikraštyje, kad tam
sta atsakai už kiekvieną pro
poziciją, kuria tamsta esi su
interesuotas, kuomet tamsta 
patsai išvengimui kriminali
nio apkaltinimo (bausmės) su
tikai akyvaizdoj Valstijos Ad
vokato Padėjėjo Tayloro pada
ryti pilną atlyginimą (atsi
teisti visiems). 

Tamsta toliaus pareiški, kad 
Jamantas, Mulks ir Kuchins-
kas bando sugriauti Lithua
nian News Publishing kompa
niją blogomis atakomis. Aš 
atsakau ykad jei butų noro iš 
'mano pusės arba iš pusės Ja
manto, kurį aš reprezentuoju, 
sugriauti tą kompaniją, tai 
tikriausis būdas sugriovimui 
butų leisti tamstai ir tamstos 
draugams pardavinėti bever
tės šėrus ir prigaudinėjant 
Lietuvius. 

Vėl aš matau ant tamstos 
(<Draugui" raškyto laiško, kad 
tamsta garsiniesi advokatu. 
Aš norėčiau pridėti, kad man 
nuostabu, kad žmogus, kurs 
vadina save advokatu galėtu 
skelbti savo nežinojimą Secur j m l l z i k a j e kultūra jis kuria 
rities Law taisyklių, kaip kad j m u s ų sieloj amžinos harmoni-
tamsta sakei Valstijos Advo- j o s viešpatiją. Dar geresnis jo 
kato Padėjėjui, kad tamsta j privalumas, kuomet jis nėra 

Juozo Naujalio 
Koncertai. 

Vakar pakalbėjus apie kon
certo premjerą p. J. Naujalį, 
šiandien tenka bent trumpai 
paliesti kitus musų jau žino-
imus. Chicagos muzikus-ės bei 
dainininkus-es. Mano uždavi
nys daug sunkesnis, nes jų gan 
daug ir jų vertybė nelygi. Be-
to gali kartais ne taip įvertin
ti kaip reikia, nes nėra tinka
mos perspektyvos. Nors dre
bančia ranka žadu krevezoti. 

Sveikiname ir džiaugiamės. 
Pakol įsidrąsinsime ir tiesiai 

•paliesime gerbiamus artistus-
es, teleista man bus pareikšti 
bendras publikos jiems sveiki
nimas ir džiaugsmas. 

Artistai nepaprasti žmonės. 
Ne veltui mes juos gerbiame 
ir išskiriame iš kitų tarpo. 
Kiekvienas jų turi savotišką 
individualybę, originalumą, de 
lei kurio jie dažniausiai negali 
susilieti su mumis — pilka 
minia, 

Artisto originalumas, jo jau
tri ir švelni muzikalė komple
ksija turi savo gerų ir silp
nų pusių. Gera jo pusė yra ta
lentas kurį jis sistenratingai 

kompozicijos formas. _Gema 
tuomet. Beethoven'ai, Bacft'ai, 
Cbopin'ai, HaUdel'iai, Mozar-
t'ai ir kitos muzikos ir dainos 
žvaigždės, kurių kuriniais di
džiuojasi tautos, visas civili
zuotas pasaulis, amžius gyve
na jiį dvasia. 

Silpna artisto ypatybė — 
rafinuotas jautrumas. Kad ne
būtume klaidingai suprasti, 
reikia pasakyti tos "silpny
bės prasmė, nes tai ką'mes — 
profanai vadiname silpnybe, 
menininkai vadina dorybe. 

Savaimi aišku, kad meninin
ko estetiniai jausmai nepaly
ginamai daugiaus išlavinti, 
negu kitos mokslo šakos žmo
gaus. Todėl menininkas yra 
įautcesnis ir tie jo estetiniai 
jausmai, tarsi Eolos arfos- sty
gos į švelniausią zefiro dvelki
mą atsiliepia.Tai jų pašaukimo 
žvilgsniu didelis pliusas, bet 
socialiu žvilgsniu yra minu
sas, nes su jais sunku sugy
venti. I r ta prasme jie nelai
mingiausi žmonės pasauly. 
Jiems sunku įtikti, jeigu nemo
ki nusistatyti sulyg jų jausmi
nio tono, jie daug kenčia dė
lei individualių jausmų per
tekliaus ir visuomeninių jaus
mų nedatekliaus. 

Imant domėn šią jų psicho
loginę sudėtį, turime sveikinti 

maniai turįs teisės pardavinė
ti šėrus korporacijos inkor-

pio garsinimus Universal Che- kuris turėjo (as kompanijos poruotos ant milijono dolerių, 
mical kompanijos, skelbian
čius nelegalų pardavinėjimą 
jos šėrų, ir kad aš ten ir tada 
pareiškiau, kad šitokis tams
tos elgęsis gali padaryti tą 

gimdė iškarto tris sunūs,, ku- korporaciją atsakorninga už 
rie visai sveiki ir gerai auga. nuostolius by vieno dalininko, 

šėrų. Valstijos Advokato Pa
dėjėjas ten ir tada pareiškė, 
kad jei daugiau šitų šėrų bus 
pardavinėjama, tai jis tamstą 
apkaltins, ir kad jisai 'tamstų 
nekaltina dabar, atsižvelgiant 
į faktą, kad tamsta teisinai si 

Tų trijų vaikų krikšto tėvas t kuris gali būti nuskriaustas' nežinojimu, kad tamsta neži-
bus Kumunų sosto papėdinin-
kas princas Karolis. 

Jiems bus duoti Transilva-
nijos 1848 metų revoliucijos 
trijų didvyrių vardai: Horia, 
Closhca ir Crishau. 

Italijoj, Balseno ežero apy
linkėse žemės drebėjimas pa
darė plyšių žemėj, kur žuvo 

pasišventimu laisvės ir nepri- nemažas žmonių skaičius* 

pirkimu be vertės šėrų; kad 
būdamas šėrininku Jamantas 
turėjo teisių, reikalauti, kad 
tasai laikraštis nebūtų varto
jamas neldgaliams tikslams, 
kuriems tamsta bandei jį pa
naudoti. 

Tamsta toliau sakai: "Po
nas Jurgelionis nori pareikšti 
Lietuviams, kad jisai stovi už-

nojai darąs ką nors blogą ir 
kad tamsta pasirengęs atsily
ginti — su kuo tamsta ir tam
stos advokatas sutikote ir pa-
reiškėt, kad pasirengę atsily
ginti. 

Toliaus, aš galiu pridėti, 
kad Valstijos Advokatas" pa
reiškė, kad tamsta nebuvai ga
vęs ir negalėtum gauti kvali-

vien sau žmogus, bet įkvėpimo 
pagautas savo sklidiną meno 
taurę sukulia ir išlieja bran
gųjį mena nektarą į klasines 
i — ,- ,.L-r-« ... m . i i JL, — rrrr-

o turinčios turto mažiau ne 
'kaip $10,000. 

Aš priduodu tamstos laišką reiškimu, kad atšauki savo 
îr statementus Valstijos Advo- statementus laiške į Draugas 
kato Padėjėjui ponui Taylo- j Publishing Company. To ne-
rui, ir sykiu šiuonii tamstai | sulaukęs, aš atatii 
pranešu, kad jeigu neatšauksi 
savo nusakymų (statements) 
apie mane, tai gali laukti grei
to apskundimo už šmeižtus 
(libel) ir jeigu nepasiųsi savo 
čekį už du šėru Bingol Chemi
cal Co., dėlei kurių aš nesenai 
susirašinėjau su tamstos advo-

pakalyge kiekvienos propozici- fikacijų pardavinėti šėrų Uni-j minėtus du šėru, sykiu su pa- nį šmugelį — visiems aišku. 
" . ' • " i " 

elgsiu. 
Su pagarba 
(pasirašo) Herold O. Mulks. 
Red. pastaba. — Šis nuo

dugniai adv. H. O. Mulks pa
rašytas atsakymas p. K. Jur-
gelioniui kovo 8 d. Laukta p. 
Jurgelionio pranešimo verti-

katu, tai ir šiame dalyke gali mo. Ar "Draugo" reporteris 

lavindamas pasiekia aukštą 
muzikos meno laipsnį. Savo j savo artistus ir džiaugtis jų 

socialybės žiedu kurs taip gra
žiai pražydo p. J . Naujalio 
koncerte. 

Tiesa, gal buvo lengvučio yą 
tarpe trynimos, bet p. J . Nau
jalio asmenybė nukreipė jų do-
mėsį nuo savo " a š " ir perkėlė 
jų pastangas į sutartiną, gar
bingai apvainikuotą Meno 
šventę. Turėdami daugiaus 
panašių atsitikimų, artistai ga 
lėtų pripratinti musų visuome
nę visuomet nuoširdžiai rem
ti jų rengiamus koncertus ir 
įvertinti jų talentus. 

Galutinai lipame į Golgotą. 
Ligi šiol prakaitas neišmušė, 
bet naštos svoris įkainuojant 
gyvus, o ne mirusius, tikrai 
nelengva. 

(Bus daugiaus). 

laukti tolimesnio veikimo. 
Aš lauksiu tamstos atsaky

mo penkias dienas ir čekio už 

vasario 28 d. davė "falšyvą" 
pranešimą, ar p. Jurgelionis 
norėjo užtrinti savo sociaUsti-
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Jei nori turėti pasaulio'ži
nias prieš akis, tai visą tą 
jums suteiks d i e n r a š t i s 
"DRAUGAS" < 
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(Tęsinys) 
Vyskupas Valančiauskas naujai įšvęs

tiems kunigams savo prakalboje, minėda
mas busimus jų pašaukimo darbus, karštai 
kalbėjo ir apie platinimą lietuviškų kny
gų, jų reikalą ir jų rašymą. Tasai pažadi
nimas įsmigo Martynui Sederevyčiui į 
širdį ir jis jo neužmiršo. 

Kunigas būdamas jisai darbavosi kaipo 
vikaras Alvite penkerius metus, paskui 
Griškabūdyje, Liudvinave ir Šakiuose po 
keletą metų. 1873 m. buvo nukeltas kle-
bonaut į Sudargą, kur 1907 m. 7 kovo 
mirė. Kunigas buvo jis labai uolus ir pa
maldus. Daug įtakos darė savo graudžiais 
širdingais pamokslais. 

Jo gyvenimo svarbiausias ir didžiausią 
žymę visoje Lietuvoje palikusis darbas 
buvo knygų platinimas ir knygų rašymas. 

Knygų spauzdinimu jis pradėjo užsi
iminėti gal kiek prieš 1873 ir ypač nuo 
tų metų, kaip jis tapo Sudargo klebonas. 
Apie tą laiką knygos gauti buvo i ubai 
sunku. Tada kun. Sederevyčius atsiminė, 
ką vyskupas Valančiauskas, jam šventi
nantis, laivo kalbėjęs, ir ėmė uoliai tai 

•• 

vykdyti. Prie to darbo skatino jį ypač 
gyvas knygų reikalas. Skaudu jam buvo, 
kad žmonės, negalėdami gauti maldų kny
gų, neturi iš ko melstis. Baisu jam buvo,\ 
kad rusų valdžios 'platinamąsias knygas, 
spaustas rusiškomis raidėmis žmonės, sa
vų negaudami neimtų pirkti, ir kad per 
knygas neimtų prie pravoslavijos li»k-
ti. 

Spausdino jis daugiausiai maldų ir dva
sinio turinio knygas. Kai-kurias jis seniau 
leistas perspauzdino. Kitas jis pats rašė 
ar geriau sakant vertė iš lenkų kalbos. 
Versti jam padėdavo vienas žemaičių ba
joras Kušeliauskas, kurį jis pas save į 
Sudargą buvo parsikvietęs ir kuris tą 
darbą pas jį bedirbdamas ir mirė. Padė
davo jam tai daryti ir kai kurie kunigai, 
o vasaromis kartais vienas ar kitas klieri-
kas 

Rankraščius į Tilžę jis pats veždavo ar
ba siųsdavo per patikimus žmones. Spau
stuvininkai su juo elgdavosi kaip su žmo
gum neturinčiu jokių piliečio teisių. Užsi
imdamas rusų valdžios uždraustu darbu 
Siderevyčius negalėjo naudotis nei Prūsi
jos teisėmis, nes ir į ją jis įeidavo neteisė
tai. Dėlto spaustuvininkai naudodavę jį, 
kiek įmanydanii. Derybų ar sutarčių da
lyti su spaustuvėmis negalėjo, nes sutar
tys lengvai galėjo pakliūti rusų valdžiai. 
Užsakymus turėdavęs daryti tik žodžiu ir 
už juos mokėdavęs tiek, kiek spaustuvių 

ninkai užsimanydavę. Vieną kartą jis ban
dęs derėtis, spaustuvininkas pagrasinęs 
išduoti jį rusų valdžiai ir jis turėjęs su
tikti su jo sunkiais reikalavimais., 

Kai jo knygos Lietuvoje ėmė smarkiai 
plisti, būdavę ir taip, kad spaustuvinin
kas, išspausdinęs užsakytą knygų skaičių 
ir atsiėmęs už jį atlyginimą, išsispausdin
davęs tos pačios knygos dar ir sau, kiek 
patinka, ir pardavinėdavęs. Skaudžiai ji 
apgavo taipgi vienas jo pagelbininkas lie
tuvis, kuriuoml jis buvo pasitikėjęs, 

. Sederevyčius išspausdino tų knygų 
keliolika; kiekviena jų buvo po 
keletą kartų spausta. Vienos jų 
buvo leistos jau prieš Lenkmetį Vilniu
je; kitos naujai parašytos arba, geriau sa
kant, išverstos iš lenkų kalbos,. Dvasinės 
valdžios leidimą spausti kun. Sederevy
čius buvo gavęs iš vyskupo Valančiausko, 
turbūt, vieną kartą apskritai visoms jo 
leidžiamoms knygoms. Nors jos Prūsuose 
buvo spaudžiamos, bet jose vis būdavo pa
žymėta, kad leidžiamos Vilniuje pas Za-
vadzkį 1863 ar kitais metais, kuriais lie
tuviška spauda dar nebuvo uždrausta. 
Visose jose būdavo įdėtas vyskupo Valan
čiausko leidimas spausti. Kaip vieta ir me
tai būdavo dedami netikri, taip lygiai į 
jas Imdavo visados įdėtas netikras ir rusų 
cenzūros leidimas. Daroma buvo tai tam, 
kad žmonės, žandarų užpulti, turėtų kaip 
teisintis. 

Pačioje pradžioje, kol dar rusų valdžia 
nejautė per kur lietuviškos knygos buvo 
gabenamos iš Prūsų, pats kun. Sederevy
čius jas veždavo iš Tilžės per sieną Ramo-
niškiuose ties Sudargu, kur rusų sargy
bos kapitonas, jį pažindamas, jokių ne
malonumų jam nedarydavo. Vėliau, kai 
prasidėjo gaudymai, jis jas gabendavo 
per sieną Kauno gubernijoje ir paskui 
naktimis per Nemunų. Kai tos knygos ė-
mė smarkiai plisti po visą Lietuvą ir rusų 
valdžia visur smarkiai saugojo sieną, tai 
jos buvo jau gabenamos ne vienoje kurio
je vietoje, bet visur pasieniais. 

Pačioje pradžioje, per kokią keliolika 
metų, kun. Sederevyčius savo spaudžia
mąsias knygas platino, pats važiodamas 
po Lietuvą. Rusų valdžia tada smarkiai 
prižiūrėdavo kunigus, kad be ypatingo 
leidimo nevalia būdavo iš savo vietos iš
važiuoti. Tfie leidimai arba pašpartai ne
lengva būdavo gauti ir būdavo duodami 
kelioms dienoms, daugiausiai dviem sa
vaitėm. Kas būdavo sugautas be to leidi
mo, turėdavo mokėti didelę bausmę. Kun. 
Sederevyčius ir šitame reikale mokėjo 
taip gudriai elgtis, kad jis visą gyvenimą 
neėmė iš valdžios pašparto ir niekad ne
buvo sugautas nei baustas, nors po visą 
Lietuvą važinėdavo. Vieną tik kartą jisai 
nuvažiavo į Naumiestį prašyti viršininko, 
kad duotų pašpartą važiuot į Varšavą. Ta
da buvo miręs jo mylima* pusbrolis kun. 

Marcinskįs (Martynaitis). Jis norėjo va
žiuoti į jo laidotuves. Naumiesčio virši
ninkas jam prašant išsyk nedavė, tik lie
pė atnešti džiakono pranešimą, kad nesą 
kliūčių jam išvažiuoti iš parapijos. To 
grasaus reikalavimo užteko, kad jis neė
męs pašparto sugrįžo namo. Važiodamas 
knygas po Lietuvą, mokėdavo išvengti ru
sų sargybinių saugių akių. 

Su knygoms jisai važinėdavo daugiau
siai naktimis, bajnytkieniiuose nestodavo, 
nes juose gyvendavo rusų sargybiniai. Su
stojęs, kur pas ūkininką, jam jau žinomą, 
palikdavo kokį maišą knygų pasakyda
mas, kur jas turi dėti. Visur Lietuvoje jis 
turėjo žmonių, kurie užjautė jo darbą ir 
padėdavo jam knygas platinti. Jis nu
vykdavo su knygoms per Kauną guberniją 
į Pakuršę, atsidurdavo kartais apie Pa
langą. Jis pritaisė taip, kad Vilniuje ka-

jabelninkai |>as Aušros vartus turėdavo 
bent kartais lietuviškų knygų parduoti. 
Šernų vyskupijoje, adventuose knygas vež
damas, nuvažiuodavo į Seinus ir sakyda
vo pakeliui, kad vyskupui vežąs žuvies 
kučiai (jis buvo ir žuvininkas, Nemune 
žuvį gaudydavo), iš ten nuvykdavo į Kap-
Čiamlerbį ir kitas Seinų apskrities parapi
jas. 

(Bus daugiau) 

•\&M . - v _ 
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IR. A. K, RUTKAUSKĄ 
I GYDYTOJAS Ir C H I R U R G A S 

4442 South W e s t e m Avenue 
Telefonas Lafayette 414* 

Valandos: 9-11 rytais, 1-2. po; 
ietų ir 7-8 vakarais . N e d ė l d i e - g 
iais tiktai po pietų 2 iki 6 v a l . g 

JuiiiiuiiimmiiiiiiiiuiiiiiiimiiuimmiiS 

ffice Tek Blvd. 7*90 j° 
Praneš imas 

ŽD.H.T.STR1K0L'IS2 
J I irt u vN 
3 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
*2! Perkėlė savo ofisą i 
O 4901 SOIJTH A S H L A N D A V E . m 
JJTAL.: 10:30 iki 12; S:»0 iki 5 lr*c 
Z 8:80 iki 8:30 Ned. 10:80 iki 11. g 

N a m . : 2914 W. 48 6 t £ 
Tel. Lafayette 263 * 

*¥¥k^^*¥e^B¥«*?r5Se^e^^V: 
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DR. G. M. GLASER 
f 

Prakukuoja S0 metai 

Ofisas 3149 So. Morgan St., 
Lertė 32-nd St., Chicago, W . 

SPECIJALI8TAS 
^Moteriškų, Vyriškų ir chroniškų 

Ugų. 
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto 

iki S po pietų, nuo 6 iki f vak. 
Nedėl iomis nuo 10 iki 2 po pietų. 

Telefonas Yards 687 

Tel. B l \ d . 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

4718 SO. A S H L A N D A V E N U E 
ARTI 47-tos Gatvės. 

Valandos: nuo 8 ryto iki 9 vak. 
Seredomia nuo 4 iki 8 vakare. 

Telef. Pul lman 3 6 3 4 | | 

DR. P. ŠIMAITIS 
N A P R A F A T H 

[Gydau B e Vaistu ir Be O p e r a c i j o j 
10901 South Michigan Are . 

ROSELAND-CH3CAGO, ILL. 

DR. S. N AKELIS 
LIETUVIS 

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

Ant viršaus Univcr. Stati; Bank 
fValandos: nuo 10—12 ryte; nuo 

— 4 po pietų: nuo 7—9 vak. 
Nedėl iomis nuo 10—? 
Telefonas Yards 2544 

DR. CHARLES SEGAL f 
6 Perkėlė savo ofisą po nnmeriusį 
$ 4 7 * t SO. ASHLAND A V E N l E ^ į 

f SPECIJALISTAS 
Diiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 

ĮVaL: ryte nuo 10—12: nuo 2 — 6 ^ 
ipo pietų; nuo 7—8:38 vakare. J | 
JjfedėMomis 10 iki 1. \ 

Telefonas Drcmel 2 8 8 0 ^ 

DR. M. STAPUU0NIS 
NAPRAPATH 

i GYDAU BE GYDUOLIŲ OI BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
3347 Emerald Avenue 

9 lkl 11 ryte ir 9 iki 10 vakare 
Telefonas Bouievard 9397 

781 W. 18-th Gatvė 
N u o f lkl 8 vaKare. 

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

4931 80 . Ashland A ve . 
Tel . Yards 994 

OFISO VAL.: 
8 lkl 1 9 • . ryto. 1 lkl S Ir 7 iki 
9 v. 
Tel. Naktimi:* ir ncdėlioj po pietų 

Oakland 1294 

'm m m m r -1 -r w • • • 1 • „ • • • > • * į i m %» m T - j ^ e ' ^ f f » < • • < • ę m»*.m • • • •§• 

APLAMIU ĮVAIRUS ĮSTAI 
GAS. — LIETUVAITĖS 

N. Petkus, gerb. kun. Jurgis 
Pauliukas, Pranas Koberta, 

D0MINIK0NĖS. — I Ant. Dėdinas, Jurgis Mikuls-
PRAKALBOS. (kis ir Ona Čelaitė; metinhj &r 

pie 70 narių. Sutvertas sky
rius ir išrinkta vaidyba. 

2 mm 

Telefonas Von Buren 294 
Res- 1139 Indenendcnee Iii v d. 

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

Vaikų ir visų chroniškų l igų. 
V A L A N D O S : 10—11 ryto 2—3 po 

pietų, 7—8 vak. Nedėl iomis 10—12 d. 

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

S & *3,®.-©/®.®. %•% S- %%>% ®/&3<a'/S'©A£'®'®'®'@'9 
rsr? 

DR. R. G. CUPLER 
C H I R U R G A S 

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

pietų kasdien, PanedėllJ ir Ketver
ge vakarais . 

Ofiso Tel . : Canal 1713—241 
Res . Tel . : Mldvvay 5519 

2 V. W. RUTKAUSKAS 8 
\ ADVOKATAS 

I 20 

! 

Vtkanb, 812 W. SSrd I t ! 
- 4..1 Į 

Ofisas Didmiesty j : 

South 1+ Salle Stmt 
K am baris 324 

Telefonas Central 8899 

Jcaraia, 812 W. SSrd 
Telefonas: Yards 4681 

D r . M . Stupnicki] 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ELL1HOIH 
Telefoną* Yards 5032 

Valandos: — I lkl 11 i i ryto: 
6 po pietų lkl t vak. Nedėl lo-
|aiis nno 8 iki I vai. vakare. 

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

Tel. Canal 2119 
Valandos: 19 ryto iki 8 vakare. 
Gyvenimas: — 2811 W. 93rd Str. 

Tel. Prospect 8488. 

0 
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Tel. Canal 257, Vak. Canal 9118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojai Ir 

Chirurgas 
1821 South Halsted Street 

Valandos: 19 Iki 12 ryte: 1 i k l l 
po p ie tų; 6 lkl 9 vakare 

Mm m »— • » • » • • • • • • • • wam y • • » • 

I DR. A. J. KARALIUS 
• LIETUVIS GYDYTOJAS 
13303 S. Morgan Str. 
§į CHICAGO, I L L . J 

t " • • " - • * - • » 

Dr. L L M A K A R A S 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 10900 S. Michigan Ave. 
VaL 18—13 ryte; 1—4 po pietų, 

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

Tai. Pu l lman 841 Ir Pull . 349 

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

i A D V O K A T A S 
\ Veda bilas visuose te ismuose 

Miesto Ofisas: 
\1 S. Dearborn S t , Roo«n 1040 
\ Telefonas: Central 1774 

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

= 

J. P. WAITCHES 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dlen.: R. 611-127 N. Dearborn St. 

Tel. Dearborn 8098 
Vakarais: 10739 S. Wabash Ave. 
Itoseland Tel . Pu l lman 8377 

' Tel. Kandolph 2898 

A A S L A K I S 
ADVOKATAS 

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

19 Soath La Sal le Street 
R o o m 1308 

Valandos: 9 r ryto iki 5 po pietų 
Namų Tel. Hyde Park 8895 

Telefonas Ganai 5395 J 
JOHN G. MEZLAISKIS 

Generalis Kontraktorius, ttaty-
tojas ir -senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Chicago 

Arti 23 čio Place. 
T T 

•9^^^9'T'9-'9^i9yip^9^9y.'y^-'9i9i9^i9^!9}įĮ{ 
iTelefonas Bouievard 4139 

A. Masalskis: 
Graborius 

Patarnauju lai-) 
dotuvėse, ves
tuvėse, krikš
tynose Ir kltuo-j 
•e relkaluosej 
Kainos prieina
mos. 

Brooklyn, N. Y. — Kovo i 
Karalienės Angelu, parapijoje 
įvyko prakalbos. Žmonių, dėlei 
blogo oro, DUVO mažai, bet pa
sekmės geros ir įspūdis puikus 
paliko. 

Kovo 5 d. laikiau pamaldas 
ir .sakiau pamokslą, Apreiški
mo &v. Panelės parapijoje. Ta 
bažnyčią, mokykla, ir svetainę 
gerb. kun. Petkus išgavo 1914 
m. iš vokiečių. Bažnyčia labai 
graži. Svetainė, klebonija ir 
mokykla, visos įstaigos muro 
ir puikios. 

Čia pat Seserų Šv. O. D. bei 
Dominikonių vienuolynas. Jos 
veda ir vietinės parap. moky
klą. 5 yfca letuvaitės būtent: 
sesuo Nikodemą (Abromaity
tė) , sesuo Felicia (Putinaitė), 
swuo Gertrūda (Abromaity
tė), sesuo Georgette (Masaity-
tė), sesuo Antonella (Žaliony-
tė) ir kitose parapijose sesuo 
Bronislava ir sesuo Zita. Ke 
turios seserįs angliškai kalba: 
Bibiana, s. Pelegia, s. Fridą ir 
s. Ignacia. Netiktai lietuviu 
vaikai gražiai lietuviškai skai
to ir kalba,-bet ir kitataučių 
vaikai t$ mokyklą lankantieji 
išmoko lietuviškai. Viena aš
tuonių metų mergaitė, anglė, 
i r septynių metų merg. italė 
gražiai lietuvių kalba sukalbė
jo *'Tėve Mūsų" ir "Sveika 
Mari j a " . 

Teko būti kapinėse. Jos di-
• dėlės su daugybe įvairių pa
minklų. Čia ilsisi daug mūsų 
brolių ir sesučių iš Lietuvos. 

Buvau ir Dominikonų vie
nuolyne. Bažnyčia nauja, di
delė, tik dar vidus neužbaig
tas dabinti. Baltieji tėvai se
ilė jo klausyklose, o žmonės 
prie jų veržėsi išpažinties. 

Katedroje irgi apsilankiau. 
Bažnyčia puikioje aikštėje, 
prie gražiausios gatvės. Bran
gi, nes kainavo du ar daugiau 
milijonų dolerių. Jos rūsyje 
po altoriumi, palaidota kardi
nolas ir arkivyskupas. 

Miesto muzėjų, knygyną ir 
kitas žymias vietas teko ma
tyti ir aukščiausioje aukštu
moje pasauly pasikelti, iš kur 
Brooklyn ir New Yorkas ma : 

tyt kaip ant delno. Visur gra
žu, turtinga, visokie patogu
mai, milžiniškas judėjimas, — 
bet svetima. ( 

Vakare įvyko prakalbos. Er
dvi salė buvo pilnintėjė žmo
nių. Visi gražiai ir maloniai 
užsilaikė per visa laiką, nors 
prakalbos tęsėsi kelias valan
das. Kalbėjo gerb. kun. J . Pau
liukas, patriotiniu tonu apie 

Skyriaus .pirm. yra kun. 
Pauliukas, prie jo ir kitų val
dybos narių, norintieji įsira
šyti į Šv. Kazimiero Draugi
ją, meldžiu kreiptis. 

Teko būti A. L. R. K. S. 
namuose ir jų įstaigas aplan-
'kyti. Visur pavyzdinga tvarka, 
imalonu ir jauku, tarsi būtu
mei Kaune, tarpe savųjų. 

Gerb. klebonui kun. Petkui 
už prielankumą, gerb. kun. 
Pauliukui už nepaprastą 
draugiškumą, *' Garsui'', ,p. 
Krušinskui ir kitiems už su
rengimą ir išgarsinimą, pra
kalbų, Garbės, Tikriems, Am
žiniems ir Metiniams nariams 
už gausų parėmimą, Šv. Kaz. 
Dr-jos reiškiu aukžtos pagar
bos ir padėkos žodžius. 

Kun. Petras Kasčiukas. 
Šv. Kaz. r-jos ueneralis" 

Įgaliotinis Amerikoje. 
P. S. Vėl sugrįžau į Phila-

delphią, 324 Wharton St. Čion 
meldžiu kreiptis visais Šv. 
Kaz. Dr-jos reikalais, 

Kun. Kasčiukas. 

GAVtNIOS VAKARAS. 

Detroit, Mieh. Gavėnios lai
ku religijinio pobūdžio vei
kalai užima pirnuj, vietą, Lietu
vių scejnoje. Tat 19 d. kovo A-
paštalystės Maldos Dr-stė/ su 
pagelba L. Vyčių 79-tos kuo
pos dramatiško ratelio, suge
bėjo ant scenos atvaidinti vei
kalą, "Ar esi čia, mano Jėzau" 
(parašyta V. k . ) kuris paten
kino publiką. 
Vaidinime pasižymėjo p-lė D. 

Gustaitė ir K. Daunis. Išsky
rus šiuos du gabiu artistu De
troitas neturi vaidintojų ver-
tų minėjimo. 

Vakaro programoj dalyvavo 
kompozitorius kun. J. Cižaus-
kas, kurio pianu skambinimas 
nuo publikos apturėjo gausių 
aplodismentų. 

Deklamavo J. Baikauskaitė 
ir A. Gustaitė eiles (L. Šilelio) 
,gan šiauniai. 

Pasibaigus programai publi
ka išsiskirstė be triukšmo, ti
ldai gavėniškai. 

Žynius. 

U GIESMININKŲ 
DARPUOTEĖS. 

Pittsburgįa, Pa. — Šv. Ka
zimiero par." choras mokinasi 
naujas Mišias. Per Velykas 
bažnyčioj giedos be vargonų, 
tik balsais ir muzika. 

Choro nariai bei narės yra 
reikšmę Lietuvos tautai Šv.jp r ažomi lankyti choro prak-

13307 Auburn Ave. Chicago.! 

ESTE a n a 

i S: D. LACHAWICZ § 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja la idotuvėse kuopi- 9 
Sgiaus ia . Re ikale meldžiu ata lsau-S 
Skt i . o m a n o darbų busite n j g a - 3 
Snėdinti . 
= 2 8 1 4 W. SSrd W. Cuicago, U L S 

Telefonas Canal SI 99 
1UlUlllIIIISIIIIIIl!l!lllHlUHIIIllIlilUllUUU 

Kazimiero, kaipo vienintelio iš 
Lietuvių giminės šventojo. Kai 
bėjo taipogi ir apie Lietuvos 
dabartinį stovį i r apie reika
lingumą ją šelpti. Jo kalba vi
siems patiko, ką liudijo pasi
tenkinimo pilni publikos vei
dai. 

,J Šv.; Kazimiero Draugija į-
sirašė: Garbės nariais: Pct, 
Urbaitė ir Mar. Sodoniutė, 
Mare. Kundročiutė ir Pet. Ru-
škaitė seniaus. Tikrieji 2: 
Mar. Zimkaitė ir Petr. Zarac-
kiutė; 6 amžinieji: gerb. kun. 

tikas jei norite su choru baž
nyčioj giedoti per ev. Vely-
Kas. ." ^ 

Kita vėl, vieni išmoksta, ki
ti ne, tai tada ir visam chorui 
sunku giedoti, o mokytojui yra 
du syk sunkiau mokyti ir va
dovauti chorui. 

Choro praktikos būna pir
madieniais (panedėliais) ir 
ketvirtadieniais (ke tvergais) 
7:30 vai. vakare. Jei abu va
karu negalima, tai nors pir
madieniais lankykite prakti
kas. Ateikite patys ir po nau-

t 
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NAUDOM?L Įhįffi** 
A r JiH«t P l a u k a i 5feeJ«a? 
NAUDOKITE Bufftt* . 

Arfas Nor i te A p « * u T o l T j u o « ? J 
NAUDOKITC ĘuffitS / / 

\H\ajkymvx s«vo plaukų gV&uiia ir tankiaie 
NAUDOKITE Rtį/įfJes 

Užlaikymai į(&W<* odot tv&Ui ir tvariai 
NAUDOKITC gt*ffi*S 

1 

Ruffiea galima i gauti visose aptiekose po 85e. botiką, arta tiesiog 
i i įedirbeju j>er paštą už 75c. bankf. 

F . A D . R I C H T E R 4k C O . 
S r d A v e . 4b 9 S t h S t . B r o o k l y n . N. Y. 

*< < ' 
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DRAUGIJŲ ATYDAII 
P i l T ' V l T ' n V P v § I i a v V » Kukardę, visokiu Ženkleliu, Guzikuciu, Ant-

ULL U t U V C spaudu ir kitokiu Draugystėms reikalingu dalyku. 
Reikalaudami Katalogo ar Sarnpaly, pažymėkite ir jusu dr-tes vardą. 

S T R U P A S CO., 9 0 - 9 2 F e r r y S t . N e w a r k , N. J 
1 ••'"• • l"1,1,^ " •H' IPJĮ i "" " ' 

įĮĮUUIllUimilllUIIIIIHIIIUIUI»W»IWi«ll»UUII«»WIIMI'IIHHWW 
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Vėliavy, Karūnų, Šaipų ženkle* 
liy ir kitokių draugystėm reika- I 

1 mWMKS^JMtH lingu dalykų. | 
A. J. POŽĖLA 

1908 W. DivHion Str. Chicago. f 
iriiiiMiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiHiiuiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiT 

ją narį ar narę atsiveskite. 
Nepamirškite choro raštinin

kui paduoti vardus, pavardes 
ir antrašus. 

Kalbėjau su Duquesne Ap-
švietos Dailės choro pirmi
ninku, E. Kundrotu ir B. Jan
kaičiu. Prašė Šv. Kazimiero 
par. choro išpildyti jiems kon-
cej^ir.^p*b§ ^tfąm^aę. po 
Velykų. 
; Cliorui vadovauja p. V. Me-
donis. 

Dudorius. 

• 'l i H I I F.l'f • • H B f g ^T f, "T 

SAVIEJI REMKITE SAVAS 
Į S T A I G A S 

KRISTAUS KANČIA 

GYVENIMAS. 
1 • i i i i i i 

Krutamuose paveiksluose, 
l i e t u v i ų k a l b o j e . 

Kovo 29 d., Dievo Apveiz* 
dos par. svetainėj. 

Kovo 31 d., Springfield, 111. 
Balandžio 2, Brighton Parke 
Balandžio 10, Cicero, UI. 
Rodys Lietuvių Teatro Ben

drovė. 

Tiktai Paspausk 
GUZIKELĮ. 

ir visas kambarys apsisviečia. 
Elektra yra pigi—gali ja jfli-
vesti į savo namą. 

Tavo Apielinkėj 
Elektrikinis Kontraktorius 

įves elektra į namus ant leng
vu mokesčių už parieinama kai 
na. Jis įdės "smtęnius" į sie
na šalę duriu kųr lengva su
rasti tamsumoj — ir vįską kas 
tik reikia. 

Duokite jam ansfcftitluot. 
Norint sužinoti vardus geru 
kontraktoriu. jūsų apjalįnkėj 
šaukite Rangpipu 1280 £»<>cal 
287. 

00MM0NWIALTH 
EDISON C0. 

72 YVest Adams Street 
HM — 

Ar aal nerruotae, kenti galvos 
skaudėjimą, ar tamlstos akj» 
ašaroja, raidės susibėga k u o 
met skaitai, pailsta akjs be
siuvant, jei taip, tuojaus t u 
ri pirmiausia pasiteirauti ma
no 16 metų patyrimo, kuris 
suteiks tamistai geriausią pa
tarnavimą. 

| JOHN J. SMETANA 
1801 So. AfibJand Ave., Chicago 
kertė 18-tos gatvės ; S lubos 

Kambarys 14-15-16-17 
Viršui PliATT'S Apttekos 
Tėmyklte mano parašą. 

Valandos: N u o 10 ryto iki 9 
va. Nedėl iomis nuo 9 ryt» Iki 
11 dlen 

Į LIETUVA, LENKU4 BUSIJ^ 
UKRAINA IR VISAS BALTIKO 
VALSTIJAS VIA HAMBVR0: 
CARONIA .. Balan. 8—Geguž. 13 
PANNONIA (Kab. tiktai) Bal. 18 
Kabinetas $130. 3,&a Kl. $103.50 

4 į Taxų $5.00 
Via Cherbourg, Boųthtmpton, 

Liverpool & Glasgow 
CASSANPJIA (iš Portland'o 

Kovo 30 
ALBANIA (Kabinetas tiktai) 
• J ' V ( Balandžio 1 
CAMERONIA B a l 6 
ALGERIA Bal. 8 
Via ANGLIJĄ ar HAMBURG i 
DANZIG $106.50 LIEPOJŲ $110. 

Taxų $5.00 

AMERIKOS LIETUVIU 

MOKYKLA 
Mokinama: angl iškos ir Uetuvišket 

kalbu, aritmetikos, knygvedystės , ste
nografijos, U£>ewriting, pirkly bos tei
sių, Suv. VaTsT: istorijos, abelnos isto
rijos, geografijoa, pol i t ikioės aokno 
mifjos, pllietystės, dailiarafiystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
i valandos po pietų: vakarais nuo f 
iki 10 vai. 

310$ S, Halsted St, Chicago. 
* * • • • • • 

t T e l e f o o a s Vards 1J9S 
2 STAN**EY P 

MAŽEIKA 
GRABORIUS ERi 

BaLsamuotojas 
Turiu automo

bilius visokiems: 
reikalams. Kalne; 
prieinamos. 

3319 Auburn 
Ave. Chicago. 

Šiandie Pinigy Kursas 
Siunčiant Lietuvon per mm: 
36 centai už 100 Auksinų 

280 Auks. už vien^ Dolerį 
Pigesnis kursas siunčiant 

didesnes sumas. 
Pristatymas Užtikrintas 

Trumpame laika, 

Central Manufacturiog 
Oistrict Bank 

State Bank—Clearing House 
Bank. 

1X1JJ West 35-th 3treet 
7 Turtas $6,000,000.00 
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( Res . TeL Cicero S959 
41 

f DR. J. SHINGLMAN 
1S25 So. 49 Oourt 

N. B. Cor. 49 Court ir I I Str.^ 

8ant viršaus vaistyni&os. 
9 f ^ 9 ' 9 ^ a ^ a 9 ^ ^ ^ 9 ^ 9 ^ a ^ 9 a 9 ^ a > a : « : 

VAIi£NTTJf£ DRESMARIHG 
COLLEGES \i 

2407 W. Madison, 1860 N. llVeUs,! 1 
9205 8. Halsted Streets 

187 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Mokp Siuvimo, Patternų kir-g 

plmo, Designing bizniui ir n a / \ 
mama. Vietos diiiodajna dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at-
mokėjimais . Ktesos dienomis ir 
vakarais. Reikalaukit knygelės. 
Tel. Seeley 1941 
Į SARA Tl 
Jm^%«^»%a%a^a^a^ 

DR.A.uSlEn 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Ofisas 4954 So . A«hi^n/j Ave. 
Vai. 2 — i po pietų 7—9 vakare 
Res . Ofisas , 1915 W. 47-th Str. 
Vs i . 11 iki 1 po piet. Ned. 12—J 

Ofisas TeL Blvd. 2054 
Res. Tel. Sutarimai ir Naft in ia i £» 

^ u k i m s d Lafayette ' 1196 
M« 

P ^ • ^ m-mwmm i i i JI 
Teų Canal 257 

DR. C. K. KLIAUGA 
LIETUVIS D E i m S T A S 

1821 S. Halsted S t , Chicago, DJ. 
Kampas 18th St. 

Valand.: 9—12 rytą ir 2—9 ^ak. 

S * " • - • • • • • • • • į » » » » p • „ mmtmm% 
I 

i 

TeL Lafayette 4228 

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

M. YUSKA 
t 8228 W. 38- ih Street 

PAIEŠKOJIMAS. 
Reikalingas vargoninkas. Del 

platesnių žinių kreipkitės į 
"DRAUGO" OFISĄ 

2334 So. Oakley Ave. 

PARDAVIMUI. 
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
kiniai atsišaukite greitai, nes turite 
didelę progą. 

JONAS ANDRUŽIS 
184 E . Mala St. Amsterdam, N. Y. 

9/9/$9/9V9/99/8'®'9^/9/9**9/9/9/99/9*9/99 
ANT PARDAVIMO — 9 kambarių 

namas — elektra, furnace š i luma 
šviesų iš visų visų pusių. Kaina 
$5200 prieinamos išlygos. 

3408 McLean Avenue 
Telefonas AI bau y 8512 

f ^ © ^ ^ ^ * 9 / 9 M 9 * # * * * f * 9 / 9 * « # 9 / 9 ; 

ANT PARDAVIMO grocerne ir 
bučerne lietuvių apgyventoj vietoj. 
Priežastis pardavimo nemokų lietu
vių kalbos. Atsišaukite. 

4587 So Paul iną Str 

ANT PARDAVIMO bucernė ir gro
cerne pirmos^ kliasos stovij 3 metų 
"leasas" randa pigi. Nemokant i iš
mokysiu biznio. Atsišaukite 

1888 \V 22-nd Street 
Chicago, UI. 

G E R A PROGA. 
Parsiduoda pusė biznio, bučernės 

grosernės. Tirštai lietuvių apgyventoj 
vietoj, arti Visų i v e n t ų parap. baž
nyčios. Biznis išdirbtos nuo daugel 
metų, pusė perkant patyrimas nerei
kalingas, mes išmokinsime. Parda
vimo priežastis savininkas pirko ki
tą biznj. Norintis galės pirkti visa 
biznį Atsišaukite 

M. MAZŪRA 
10742 So. Michigan Ave. (Rose land) 

ANT RANDOS. 
N O R T H SIDE. 

Randasi kambaris del vieno vaiki
no su elektrikas šviesa telefonų ir 
maudyne karšty vandenių ant 3-čių 
lubų 

2244 Powei l Avenue 
Vienas bl iokas iki Western Ave. ka
rų ir du bliokų iki FullerJon Ave 

. f 
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CHICAGOJE 
PLĖŠIKUI PADARYTAS 

GALAS. 
S 

Juodveidis plėšikas užpaio 
lė valgomų daiktų krautuvo, 
3161 So. Wabasli ave. Kuo
met jis krautuvininką ir jo 
moterį pristatė prie sienos su 
pakeltomis rankomis ir ėmėsi 
kraustyti registerj, staiga tai 
pamatė pro šalį praeinąs po-
liemonas Green. 

Policmonas tuojaus puolėsi 
krautuvėn. Bet vos spėjo jis 
praverti duris, plėšikas atsi
suko su revolveriu. Bet revol
veris neišdegė. 

Suprantama, policmonas jį 
tuojaus ant vietos paklojo iš 
savo revolverio. 

ŠMUGELNINKAS. 

• • 

APKRAUSTE MILIONIE-
RIAUS NAMUS. 

Devyni plėšikai dviem auto
mobiliais užvakar vakare sus
tojo ties puošnia milionieriau< 
Cutten rezidencija, šalę Do-
wners G rovė. 

Tuo metu namie buvo pats 
milionierins su žmona, jo bro
lis ir keletas tarnų. Plėšikai 
paskambino, tarnaitė atidarė 
duris. Tuojaug pasirodė revol
veriai plėšikų rankose. 

Apkraustyta visas reziden
cijos vidus. Paimta 500 doL 

TuJas be sąžinės Bridgepor-
to biznieriukas, apie metus 
laiko atgal susiskolino iš savo. 
draugi} geraširdžių — parapi-
jonų pinigų nuo dviejų po ke
turis tūkstančius dol., gi nuo 
vieno berods tūkstantį suvir-
šum, tą paskolą gavęs ne ant 
rašto bet privatiškai, ant "ge
ro parapijono žodžio.'' Susi
rinkęs pinigus, nusipirko na
mus ant Halsted gat. ir užsi
dėjo biznį. 

Paskolos davėjams rodėsi, 
kad viskas bus gerai, tik šio
mis dienomis vargšai patyrė, 
kad jų "gerasis draugas — 
parapijonas*' namus pardavęs 
jau trįs mėnesiai atgal, o savo 
skolininkams nei pinigų nei dė 
kui, o jo buvusioj krautuvėj 
irgi ne kas beliko. Tai bent 
parapi jonas. 

A. Girgžda. 

ma. Dabar krutamuose paveik
sluose bus parodyta "Marija 
Magdalena' ' ir keletas kome
dijų. Beto, iš pačios gilumos 
Rusijos atvažiuos raudonas 
bolševikas ir iŠrėš labai puikų 
ir begalo juokingą spyčių a-
pie žemiškąjį rojų. Nuo to spy-
ciaus, tai vyručiai iš juoko 
sprogsite, nes taip juokingas, 
kad jau negali nei aprašyti. Be 
šito " t r i k s o " bus dar ir kito-
kių pamarginimų, dainų, dialo
gų ir 1.1. Taigi, kas ateis į sį 
vakarą, tai jau nesigailės. 

Reikia paminėti, kad Kat. 
Spd. Dr-ja gana pasekmingai 
veikia. J a u turi 30 narių ir 
ateityje tikimės narių skaičių 
padauginti keleriopai. 

Žvalgaitis. . 

v • 

se 

v \' 

LABDARIŲ VAKARAS. 

Bridgeportas. — Labdarin
gos Są-gos vietinė Šv. Jurgio 

surengė vakarienę, 

IŠ KAT. SPAUDOS DR-JOS 
VEIKIMO. 

West Side. — Kovo 26 d. 
Aušros Vartų parap. mokyklos 
kambary įvyko Katalikų Spau 
dos Dr-jos mėnesinis susirin
kimas. 

Vakaro rengimo komisija 
pranešė, kad Kat. Spaudos 
Dr-jos vakaras, kurs buvo 

pinigais, 17,000 dol. vertės J e n g t a s kovo 26-tai dienai, 
brangiais daiktais ir žymi ki< 
kybė degtinės iš rųsies. 

Paskui keletas tarnų vijosi 
niekšus, bet nevyko nutverti. 

Taip šiandie yra pačiame 
Chicagoje. Taip ir apylinkėse: 

SUAREŠTUOTA DU PIKTA 
DARIU. 

- Policijai pavyko susekti ir 
areštuoti du jaunu italu pik-
tadarju, kuriedu pašovė Sio-
phen Maggio, 41 m. amžiaus. 

Areštuotu prisipažino. I r lai 
svai nupasakojo policijai, kad 
tai padarę iš keršto. Jiedu i$-
davė policijai daugybę ir ki
tokių paslapčių, kas čia, Chi
cagoje, veikiasi italų tarpe. 

Tai pirmas Chicagoje toks 
atsitikimas, kuomet italai pra 

. bilo. 

GRIAUS SENUS TROBE 
SIUS. 

Visose Chicagos dalyse yra 
daugybė senų apgriuvusių na
mų. Nors juose pavojinga gy
venti, tečiaus žmonės gyvena 
ir moka aukštas samdas. 

Miesto taryba tariasi pra
vesti parėdymą — griauti vi
sus senus namus. Nes iš jų 
dažnai pakįla gaisrai. Toki 
namai yra tikri spąstai juose 
gyvenantiems žmonėms.' 

TRIS KARTUS PAŠAUTAS. 

Stephen Maggio, 41 m., 12-
09 W. Randolph st., tris kar
tus nežinomų piktadariu- pa
šautas North Ann gatvėje. 

Policija spėja, kad tai bus 
juodrankiuj darbas. 

ncuyko dėlto, kad tą pačią 
dieną parapijos choras turėjo 
operetę "Adomas ir Ieva" . Da 
bar Kat. Spd. Dr-jos vakaras 
įvyks ateinančiame sekmadie
ny, t. y. balandžio 2 d. Aušros 
Vartų parap. svet. 7 vai. va
kare. 

Jtavo pagarsinta, kad sce
noje bus statoma "Lietuviš
ki lašiniai", bet dienai persi
keltus, persimainė ir progra-

DIENRAŠTĮ " D R A U G Ą " 
GALIMA GAUT PIRKTI 

ANT ŠIŲ KAMPŲ: 

Blue Island & Western Ave. 
Homan & 12-th 
12-th & Jefferson St. 
12-th & Halsted St. 
Van Buren ,& Wells St. > 
State & Madison St. 
State & Van, Buren St. 
Clark & Van Buren St. 
47-th & Wentworth 
31-st & Halsted St. 
35-th & Halsted St. 
Milwaukee & Paulina St. 
Milwaukee & Girard St. 

N .E. Corner 
Milwaukee & Robey St. 

***» N. E. Cornei; 
91-st & *Commercial Avės. 
Halsted & Archer 
Maxwell & Halsted St. 

N. E. Corner 
Maxwell & Halsted St. 

S. E. Corner 
14-th & Halsted St. 
18-th & Halsted St. 

UŽREGISTRUOTAS ŽEMĖS 
DREBĖJIMAS. 

Vakar Chicagos universitete 
užrekorduota žemės drebėji
mas įvykęs už kokių 4,380 
mailių pietvakaruose nuo Glii-
cago. 

ą 
/ 

J. __. 

Paieškome savo *unaus Adomo 
Norausko nuo kurio jau per de
šimts melu jokios žinios negavo
me. 

Pirmiau jis gyveno: 
1722 Washburn Str., 

Seranton, Pa. 
Praneškite mums žinią apie ji, 

arba gal pats atsišauks. Mūsų ant
rašas: 

Adomas Norauskas, 
Turžėnų valsčiaus ir kaimo, 

Kauno apskričio, 
LITHUANIA. 

svet. kp. 
kovo 21 d. 8 v. Žmonių prisirin 
ko pusėtinai.Kun. Krušas vedė 
programų. Sukalbėjus maldą, 
pradėjo vakarieniauti. 

Valgant vakarienę buvo 
daug įvairių pamarginimų. šv. 
Jurgio mokyklos mergaitės 
perstatė mažų veikai iuka, apie 
Labdarių vakariene. Dar mo v 

kyklos mergaitės gražiai pa
deklamavo. P-lė M. Gurinskai-
tė ir p. Ramanauskas dainavo 
solo. 

Buvo ir kalbų. Kalbėjo ku
nigai P. Lapelis, J . Paškaus-
kas, A. Briška, Br. Bumšas. 
Visi kalbėtojai karštai ragino 
remti Labd. Sąjunga, kad pa
stačius našlaičiams namus. 

Buvo rankamos aukos. Pas
kui garb. nar. išdalino diplo-
nariai, draugijos. 

Po to kun. Bumšas vėl pa
sakė gražių prakalba. Tajpe 
kit-ko sakė. .".Našlaičiams na
mai, a r vėliaus, ar ankščiaus, 
bus pastatyti, nes tas dalykas 
jau savaimi vykdosi. 

"Kadangi Labd. Sąjunga 
jau turi tam dalykui surinkus 
vertės apie $80,000 tai tas dar
bas nebegali pranykti. Dar 
Chicagoje yra daug gerų žmo
nių, kurie remia našlaičius." 

J i s dar sakė. "Nors mes ki
tuose darbudse turime daug 
priešų, bet tame dalylęe priešų 
neturime. Nei socialistai, nei 
laisvamaniai neišdrįsta sakyti, 
kad .našlaičiams namų nerei
kia. Užtat, dirbkim toliaus i r [^ i u 

namus greitai pastatysime, 
Aplamai, vakarienė buvo pui
ki: deklamacijos, kalbos, solo, 
šeimininkės taip-gi prirengė 
skanių valgių. Dar ir aukų ne
mažų sudėjo* Garbė kuopai, 
daugiaus tokių vakarienių. 

"Draugo" reporteris. 

Kovo 21 d. Labd. Sa-gos 5 
/kuopa surengė puikių vakarie
nę pagerbimui amžinųjų na
rių. Žmonių buvo pilna sve
tainė. Stalai buvo gražiai gė
lėmis papuošti. S 

P-ni J . Sauriui akompanuo
jant mūsų vkoloni jos solistai, 
p-lė Monika L. Gurinskaitė ir 
J . Ramanauskas šį vakarų puo 

dainomis. Sudainavus ke
letu dainų buvo priversti grį
žti i r atkartoti. Garbė mums, 

Nbridgeportiečiams savo' tarpe 
turėti tokius puikius daininin
kus. 

Amžiniems nariams buvo į-
teikti diplomai. Kuopa turi 
37 amžinus narius, pilnai už
simokėjusius. Tame vakare 
rinko aukas. 

Aukojo: 
Po $10.00: Dr-stė Nekt. Prasid. 

Šv. Marijos Panos, Dr-stė Šv. O-
nos, Dr-stė Šv. Jurgio, Stan. Ma
žeika, P-lė Iždonaitė; Dr-stė A-
pastalystė Maldos $15.00. 

Po $5.00: P-nia Freitikienė, S. 
Masienis, P. Jancąųskaitė, P. Laz-
dauskis, A. Budinąs. v y 

Po $3.00: K. Nftugzemis. 
Po $2.00: A. Beinoraitė, B. 

Naugziemienč, Pušinskicnė, V. 
Vertelka. 

Po $1.50: Miežienė. ' / 

, Po $1.00: J. Garuckas, J. Va
liūnas (iš ^aterbury, Conn). J. 
Sauris, J. Gurinskas, kun. A. 
Briška, kun. Lapelis, p-ios Meli-
nienė, Kaledienė, Jasalskienė, P. 
Kaneius, Jurevitienė, P. Vainaus-
kb8, Grigienė, B. Stradajnskienė, 
Vartalkienė, G. Balsaitė, P. Ver
telka, p-nios Šidlauskienė, Alclu-
nienė, Kuneienė, Strodomskienė, 
S. Masulienė, I. Vaišvilienė, I. 
VaišViliutė, A. Mineikienė, Bendi-
kas, P. Makuška, S. Kareiva, J. 
Metaušaitis, A. Steponavičius, P. 
Antanavičius, M. Overlin^as, Vin-
eesas, J. Pabijonas, P. Gritėnas. 

Teklė ir Jurgis Petkai bni^ė 
mokėti $75.00. 

Isabella Vaišviliutį $100.00 Am
žina narė 15 metų amžiaus. 

Smulkių aukų $103.50. 
Išviso $402.00. 
Reikia padėkoti visoms šei

mininkėms už jų darbų suren
gime šios vakarienės ir šios 
kolonijos biznieriams kurie 
suaukojo valgomus daiktus, gė 
rimus ir gėles. 

Senai teko būti tokiame gra 
žiame vakare, tai valio Labda
ringos $a j . 5-ta kp. Surengki-
te ir daugiaus tokių vakarų. 

Bridgeporto Linksmutė. 
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PEORIA 
ATEITU (JHICAGON 
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\Jeigu visi žmonės gyvenantieji Peorioj sumanytų visi vi
ena diena atvažiuoti Chicagxm ant eleveitoriaus, ir tai butų 
pakaktinai vietos visiems. 

Panaši situacija yra sutinkama veik kasdieną,. Skaičius 
žmonių gyvenančių Peorioj 1920 census parodo 76,121. Utar-
ninkais ir Seredomis pasažierių važiuojančių eleivetoriais bu
vo 78, 672. 

Delto-gi pasitaiko kad nekurie trukiai yra labai prisi
grūdę žmonimis nes tą linija daugiau važiuoja. Nors tas yra 
mėginama vengti išsiunčiant daugiau trukių, bet kaip kada 
skaičius žmonių perviršija visas pastangas. 

Jeigu matai kad vienas trūkis prisigrūdęs žmonimis pa
lauk kito kuris beabėjonės bus tuštesnis. 

Trukiai seka viens paskui kita. Patarnavimas duodamas 
kogeriausis. 

\ 
/ 

VIEŠA PADĖKA. 
Nuoširdžiai tariame aeiu Šv. 

Jurgio parap. mergaičių draugijai 
Nekalto Pras. Pan. Šv. Mar. P. už 
surengimą mūsų kuopai vakaro 
nuo kurio gryno pelno liko $68.65; 
gerb. kun. M. L. Krušai už davi-
mą svetainės dovanai, p. J. Žilvi-1 

CHICAGO ELEVATED 
RAJLROADS 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
LIET. R. K. LAB. SĄJ. CEN

TRO mėnesinis <susirinkimas bus 
seredoje, kovo 29 d. 1922 m. Auš
ros Vartų parapijos svetainėj, 
7:30 vai. vakare. Labai pageidau
jama, kad iš visų kuopų atstovai 
skaitlingai atsilankytų šin susi-
rinkiman. Centro raB. 

aukojo dykai; taiposgi visiems at-
silankusiems už jų paramą. 

Labd. Sąjįmgos 5 kuopa* 

SAVIEJI REMKITE SAVAS 
ĮSTAIGAS. 

' PRANEŠIMAI. 
BRIDGEPORTAS. — L. Vy-

čių 16 kp. laikys svarbų sus. 29 
d. kovo, Vyčių kambary, tuoj po 
pamaldų. Gerb. nariai, malonėsite 
skaitlingai susirinkti. Yra svarbių 
reikalų, kuriuos reikės galutinai 
aptarti. Reikės in corpore priim
ti šv. Komuniją 2 d. balandžio. 
> v j Koresp. 

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

VOITKEVIČIUS, Fundatorius Šv. Ka
zimiero kapinių varpo, pagryžo iš Lietu
vos i r savo name 636 West 18 Str. Chica-
go, IU. atidarė PIKČERNĘ su naujausio 

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

A. f A. 
JUOZ, MARTINKUS i 

Mirė po ilgos kovos 27 d. 
6:30 vai. vakare, 39 me
tų amžiaus. Paėjo iš Vita-
golių kaimo Girdiškes pa
rap. Tauragės apskr. Pali
ko dideliame nuliūdime 
motinų ir brolį Stanislova. 

Laidotuvės įvyks ketver
ge kovo 30 d. iš namu 
3340 So. Halsted Street į 
Šv. Jurgio bažnyčia 8:30 
vai. išryto, o po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame 
giminės, draugus pažįsta
mus dalyvauti laidotuvė
se. 

Nuliudė 
Motina ir brolis 

Mart inkai. 
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Iš LIETUVOS KNYGOS. 
\ 

<$> <$> 

No. S. 2. 
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REIKALAUJAM AGENTU, 
Patyrusių ir 
nepatyrusių 
prie labai 
pelning-o dar 
bo.. f-ia ne 
lotai nei na
mai parda
vinėti, bet; M 
krai pelnin
gas darbas 
ant kurio ga 
Įima uždirb
ti labai di
delius pini-
grus. /* Butų 
ąeistina, kad 
turėtų maž 
daug savo 

pinigų kaipo užsistatymui kaucijos 
drba prisidėti prie kompanijos. Ofi
sas yra atviras kiekviena diena nuo 
8 iki 5 ir ne^fėliomis nuo 2 iki 5 

FOUBTTAlN PAINT BRUSH AND 
SFRAYER MFG. ©O. 

13 14-West 21-st Street 
j ~ ~ Chicago, m . 

Asmenybės Kultūros Pagrindai. Parašė I. Cįotois 
37 pusi 30c. 
Apsvarstyk. Parašė Tėvas Kazimieras kaina 5c. 

No. & 2. Avinėlis Nekaltasis, 4 veiksnių komedija. Sulietu
vino Aišbė •. 30c. 

No. S. 1. Bejėgis Socializmas. Parašė D. Dumbrė . . 10c. 
No. S. t Be skausmų gimdymas.. Parašė A. Skinderis . . 15c. 
No. 8. 1. Bažnyčios Istorija. Parašė kun. A. Alekna. 251 

pusi 75c. 
No. 8. 1. Botanika. A. Žygas. 42 pusi 25c. 
No. S. 2. Dainų ateiminimai iš Iaetuvos istorijos. M. Biržiš

kos. 142 pusi. Kaina ; 75c. 
No. S. 1. Dievo karalystė Jumyse yra, arba a^ie gerumo do

rybę : i5c. 
No. 26. Dykumose ir giriose dalis I apysaka. Vertė M. Peo-

_ kauskaitė 75c. 
No. 26. Giedojimo Mokykla, Vadovėlis chorų dirigentams, 

vargoninkams, giedoj. mokytojams ir mokiniams. 
Sutaisė kun, Teodoras Brazys. Kaina . v . $1.00 

No. S. 3. Gamtamokslis auksfcesnioms mokykloms. Perdirbo 
T)r. K. Jokūbaitis. Kaina 40c. 

No. S. 1. Giesminėlis, Bažnyčių chorams, mokykloms ir šiai-
pau giesmininkams. ^Fekstą^ sutaisė A. Jakštas, 

gaidas pagamino J . Naujalis. Kaina 60c. 
s Gavėnios Knygutė. Sutaisė kun. A. D 5c. 

No, 37. Kelionė apljnk pasaulį per 80 dienų. Julė Verne. Ver
tė J . Balčiukonis. 228 pusi. Kaina $1.25 

No. 32. Evangelijos dalys. Skaitomos visų metų Viešpaties 
dienomis ir šventadieniais. Vertė J . Skvireckas, 
T. M. .Žemaičių vyskupas. Kaina $1.00 

No. 8. 1. Ką Mokslas gali pasakyti apie pasaulio pabaiga ir 
apie apokaliptiskiajj skaičių 666, Paraše A. Jak
štas 10c. 

No. S. 2. Komedijos Sof. Čiurlionienė-Kymantaitė. Šioje kny
goje yra keturi veikalai: 1. "Pinigėl iai" , 2. "Ka
ralaitė", "Tikroji Teisybė," 3. "Gegužis" ir 4. 
"Kuprolas oželis" .75c 

No. S. 2. Kariagos Aidai Tėvynės gynėjams dainų rinkinė
lis. Sukomponavo ir pritaikino J.~ Tallat-Kel-
pša , —\ 20c. 

No. S. 2. Jūrių Varpai, triveiksmė mysteria. Parašė Vidu-
7 nas . ;..: ' 50c 

" ĄRAUGĄS " PUBL. COMPANY, 
2334 xSo. Oakley Ave. Chicago, IU. 
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