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Suv. Valstijos Turėtų Gerai 
Apsidrausti 

VOKIETIJAI 6R0M0JA FINANSINIS GRIUVIMAS 
B E R L Y N A S , ko?o 30 (Ka

so angį. faikr. koresponden-
|, — " Bukite pasirengę 

karau. Toks bus mano pata
rimas Amerikos tautai gryžus 
man j Suv, Valstijas. 

Ta ip pareiškė (>. T. Crosby, 
buvęs Suv. Valstijų, pinigyno 
sekretoriaus asistentas, kuo
met jo paklausiau, koki Įspū
dį į jį daro Europa. 

" M a n o observaeijos mane 
įtikino, kad Europoje Šiandie 
veikiama viskas, kad tik pa
kelti naujai karą, ' sakė Croa-
by. " M a n rągiš, mes, ame
rikonai, Europoje busime la
biausiai neapkenčiama tauta . 

nas is 
Crosby karo metu buvo vie-

i'i liausi ui iį prezidento. 
\Yilsono patarėju . 1917 me
tais jis buvo tarptaut inės fi
nansų tarybos nariu. J i s žy
mus tyrinėtojas ir keleto vei
kalu apie buvusį karą auto
rius. 

" J e i til> amerikonu tauta 
galėtu matyli Europoje santi-
kius išarti , kaip aš tai ma
t a u , " sako Crosby, " t a i išto
lo stovėtų nuo Europos ug
nies, kurioje gali pavojingai 

§vjki ." 
Kas link pačios Vokietijos 

jis sakė: 
"Vokiet i jos finansinė siste-

Delto Amerika būtinai tur i ma čia visai dezorganizuota, 
ruoštis. Vokietija skubiai plaukia 

""Amerika p i rm visako pri- tięsjįog ant uolos. I r kuomet 
valo ^u vi.nt a t i d ė j i m u Į tą u< !ą vokiečių valstybė su-
buotis, idant sulaikyti naują dauž, tas palies didesne didį 
Europoje karą. Teėiaus pri- Europos kontinento. 
f a lo skaitytis su galimybe, " T a s a i susidaužimas įvyk* 
kad iai nevyks tas tikslas at- už vienerių metu, jei nebus 

siekti. pagelbos. 

Turkas su Graikais S 
Sąlygos 

s 

P A R Y Ž I U S , kovo 30. — p r a g a i š i n o . Be to, sunaikino 
K a i p žinoma, čia ententės už- savo finansus. Kadangi grai-
sieniu reikalu miuisterių su- kai susigrąžino sau karalių, 
važiavime nu ta r t a pasiūlyti ententė atšalo link Graikijos. 
turkams su graikais padaryt i 
įtaiką. Paskelbtos tai taikai 

Galų-gale pasirodė, kad is 
to karo nebus naudos nei 

sąlygos. Tos sąlygos, tai Sev-, graikams, nei ententei. T»o 
re* taikos sutar t ies revizija. * labiau, kad turkai neįveikia-

Sevres taikos sutar t is y r a mi. Taigi, ententei prisiėjo 
ta, kurią padarė ententė ir 
liepė turkams pri imti . Sulig 
tos sutart ies, turkai turėjo ne
tekti didesnės dalies savo vai-
•tybės. 

Turka i pasipriešino, [To 
pasekmėje pakilo turkų nacio
nalistų valdžia. Nes sultanas 
Konstantinopoly ats idūrė en
tentės rstnkosna. 

Kuomet sultano valdžia bu
vo bejėgė, nacionalistų vald
žia nusprendė ginti šalį. 

Nacionalistu, s t iprumas. 

užimti kitą poziciją. Sevres 
sutarčiai padaryt i reviziją ir 
didelių nusileidimų turkams. 

Paskelbtos sąlygos. 

Nelengva tas buvo atlikti. 
Anglija labiaus stovėjo už 
Graikiją, gi Pranci ja — už 

ku rkus . Pagal iau abi valsty-
bi kita kitai padarė nusileidi-

j mų ir turkai su graikais 'pa-
kviesti taikoj}. 

jTai siųlomai taikai ententės 
ministeriai paskelbė sąlygas. 
Štai j o s : 

Sevres sutart imi dideli Tur 1. Paliaubos keturiems mė-
kijos plotai pr ipažinta Grai- nėšiams. įTuo laikotarpiu grai 
kijai. Dėlto ja i p a t a r t a va ru 

Rytinė Traki ja padalinama. 

4. Vakarinė Trakijos dalis 
pasilieka graikams. " Rytinė 
Traki ja padal inama turkams 
ir graikams. -Graikams ten
ka Adrianopolis, Kirkilise, 
Kski-IJaba ' ir Gallipolio pa
siansai i s. [Turkams tenka Ro-
dosto. 

5. Apdraus t i tautines ma
žumas Mažojoj Azijoj ir ry
tinėj J raki jo j pavedama Tau
tų Sąjungai. 

6. IJardaueliai neutralizuo
jami ir pilnai nuginkluojami. 

7. Turkų armija sumažina
ma iki 85,000 vyrų, hiėmus 
45,000 žandąrmų. 

8. Internacionale kontrolė 
Turkijos imperijos skoloms. 

Nuo turkų priguli. 

Aišku, ententė ' pasiūlomo
mis sąlygomis daug nusileid
žia turkams. Yra žinių, kad 
Graikija sutinka atšaukti ar
miją iš Mažosios Azijos. Gal 
sutiks ir su kitomis sąlygo
mis Šalis pavargusi , neturi 
pinigų. 

Bet turkai, kiek žinoma, 'ne
veikiai pasiduos. Kuomet jie 
mato aiškų savo- priešų silj>-
numą, jie s tatys dar kitokias 
sąlygas. 

Negana jiems a tgaut i Kon
stantinopolį. J i e nori, kad 
jiems gryztų dar ir Adriano-
pclis ir kitos svarbios Traki
jos vietos. S 

Dėlto, taika priguli nuo tur
ini. 

STREIKUOS IR NEUNIS 
TAI ANGLEKASIAI. 

C H I C A G O J E , 
33 N E G E I S T I N I SVETIMŠA

LIAI . 
SPRTXGFIEL*), UI., kovo . 

30. - Anglekasių o rgan ine i - j V a f c a r ; . c h i c a g o s N e w 

jos JnternacionaliB p r a i d e n - Y o r k d į i š s i ų s t a d e p o r t u o t i 33 
tas Levis gavo užtikrinimų, wgeistini S V P t imša]iai . 
kad su angMcariais u n t s t u s A n o t i i n m i g r a c i j o s biuro 
balandžio 1 d. v.sur sustrei- v ; r f i n i n k o chksagoje, depor-
kuos ir anglekasmi n e u n i s t a . . ' l t u o j a m i . s v e t i m S a l i a i n e s v e į k a . 

Pramatoma, kad anglekas.u p r o ( , j a } i r ^ k u r i f t n e t e i s i n . 
kova bus ilga. Nes kompani
jos pasirengusios nepasiduo
ti. S 

Iš AVashingtono pranešta, 
kad anglių ištekliaus šaliai už
teksią 43 dienoms, kuomet 
sustosią darbai kasyklose. , 

NUSIKALTIMŲ STATISTI
KA L I E T U V O J E . 

ANGLIJOS P R E M I E R A S 
NORI PRIPAŽINTI 

BOLŠEVIKUS. 
„1 

Tam sut inka pasipriešinimų. 
• 

NORĖTA NUŽUDYTI MI -
LIUKOVAS BERLYNE. 

'LONDONAS, kovo 29. — 
Gryžo iš atostogų premderas 
Lloyd George. I š geležinkelio 
stoties j i s tiesiog nuvyko savo 
ofisan, kur jo laukė visa eilė 
visokių reikalų. 

Tenai turėjo ilgoką konfe r 

renciją su Austen Chamber-
lain, vyriausybės kalbėtoju 
parlamente-

Premieras stovi už tai , kad 
del šventosios^ ramybės ir del 
paėios Europos gerovės nors 
kartą pripažinti bolševistinės 
Rusijos valdžią* Pripažini
mas turėtų but paremtas są
lygomis. 

Bet ne visi ministeriai su
tinka su jo nuomone. Bolše
vikų pripažinimui ypač prie
šinasi Winston Churchifl. 

gai i nėjo į Suv. Valstijas. 

NUO ŽMOGAUS A*HMTA 
682 DOL. 

Morris Simon, 846 No. Cam-
pbelll ave., pranešė policijai, 
kad jis iš bankos išsiėmė 682 
dol. atmokėti skolą. Ant kam
po Iowa gat. i r Washtena\v 
ave., sako, užpuolę jį du plė
šiku i r atėmę pinigus. Polici
ja veda tardymus. / 

KOVOS PRIEŠ TAKSŲ DI
DINIMĄ. 

K A U N A S . Piliečių Apsau
gos departanu žiniomis nuo 
liepos 1 d., 1922 m. įregistruo
ta įvairių atst ikimų: žmogžu-
dybių 215; užmušta 125 vy
rai, 46 moters, sužeista 30 vy
rų ; ' suimta žmogžudžių 131; 
suimant žmogžudžius nužudy
ta jų 3 ir sužeista 5 ; milici
jos valdininkas nužudytas 1. 
Piešimų padary ta kelyje 94, 
namuose 54, iš viso 148 atsi
t ikimai; apiplėšta turto į 2,-
500,000 auksinų. Suimta plė
šikų 57,. jų^suimant nužudyta 
2, sužeista 4. 

Gyvulių vogimų įregistruo
ta 479 atsi t ikimai; suimta va
gių 250; pavogta arklių ir 
stambių gyvulių į sumą 3,-

Chieagos "Civ ie Federati* 
o n " pakelia kampaniją, kad a-
teity čia taksos nebūtų j a u 
daugiau didinamos. Nes ir ta ip 
žmonės vargiai gali išsimokė
ti . 

B E R L Y N A S , kov. 30V-Č!ia 
viename rusų susirinkime kal
bėjo gryžęs iš Amerikos Pau l 
Miliukov, buvęs Rusijos užsie
nių reikalų ministeris pro vi-
zionalėje valdžioje sugriovus 
caro sostą. 

J a m kalbant iš susirinkusių 
ta rpo imta į jį šaudyti. Aki
mirkoj kalbėtoją užstojo Vla-
dimir Nabukov. Už ta i j is at
mokėjo savo gyvastimi. Be t 
pa tsa i Miliukov nei nesužeis
tas. 

Paleis ta apie dvyliką šūvių 
į pagr indas . Salėje kilo pa-
siauba. Keletas žmonių "su
žeista. 

Pasikėsintojais pasirodė 
du buvę rusų armijos oficie-
riu. J i edu šaudydamu šaukė: 
"*Tai pagieža už caro mir t į !? ' 

Miliukovą apsupo draugai 
ir laimingai išlydėjo iš salės. 

Nabukov buvo žymus krimi-
nologistas ir čia rusų laikraš
čio " R u l " redaktorius. Ki-
tuomet jis buvo Lvovo kabi
nete valstybes sekretoriumi. 

Miliukovas kalbėjo apie 
nuo turkų paimti tuos plotus. 
• Graikai pakilo karan prieš 
turkus . Trakiją jiems pavyko 
lengvai užimti. Užėmė ir Smi- nacionalistų valdžios delega 
rną Mažojoj Azijoj. .Tečiaus cijos susieina į derybas su 
toliau varyt is negalėjo. Tur
kai nacionalistai nas i rodė ga
na s t iprus . 

kų armija tur i pasi t raukt i iš 
Mažosios Azijos Nir Smirnos. : Europos padėtį i r apie savo 

2. Trijų savaičių l a i k o t a r - j k e l i o i i ę į s u ^ . Valsti jas, 
piu sultano valdžios i r turkų 

Graikai bekariaudami su 
turkais daug savo kareivių 

* MASKVA, kovo 30. — Ka
ro komisaras Trotzky su savo 

graikų cleelgacija daryt i ' tai- Asis tentais šaukia, kad Rusi-
ką atmainius Sevres sutart ies j o s s u Japoni ja karas del Si-
^ l y g a s - v • bėrijos neišvengtinas. I r tas 

3. Visa Anatoli ja su Smir- karas turės įvykti art imiau-

ATPIGSIANČIOS SAMDOS 

Praneš ta , kad šį pavasarį 
atpigsiančios samdos už pagy
venimus Chieagoje. Mat, daug 
žmonių ant vasaros išsikrau
s t y s ku r į laukus gyventi. 

Bet darbininkui žmogui ne
atpigs. įJes j i s ne tur i progos 
gėrėtis laukais. į 

AIRIJOJE VISKAS TIK 
VERDA. 

LONDONAS, kovo 30. — 
Airijoje nėra taikos. Repub-
likoninė armija susiskaldžiu
si. Didesnė jos dalis viešai 
kalba, kad Air i ja esanti res
publika i r reikia nuversti pro-
vizionalę valdžią. 

Savo keliu Belfaste teroras 
nepaliauja. 

UGNEKALNIS ETNA 
VERŽIASI. 

ROMA, kovo 30. — I š Pa
lermo pranešta, kad ugnekal-
nis E t n a staiga pradėjo ver
žtis. P i r m veržimosi buvo at-
jaučiami žemės drebėjimai 
Palermo ir Messina provinci
jose. 

GRAIKIJAI GRŪMOJA RE
VOLIUCIJA. 

vežama Rusijon. Rusų caro 
rublio kursas New Yerke (A-
merikoje) laikosi 2o, vadinas 
— pusė markės. Svarbiausi 
caro rublių turgai esti Ko
penhagoje, Stockholme. Pary
žiuje. Vokietijoje draudžia
ma -earo rubliais verstis, bet 
slapta juos supirkinėjama 
mokant pusę — trečdalį tarp
tautinio kurso. Caro rubliai 
darosi kas kart retesni, nes 
naujų negalima prispausdinti , 
mat senai sunaikinta po perą, 
varsos, mašinos, kuriomis ca
ro pinigai buvo spausdinami. 

MEIŠTAI , Naumiesčio%ap. 
Pr ieš karą mūsų s-odž. buvo 
priskir tas pr ie miesto. Da
bar y r a Bublių valsč. Krau
tuvės yra net penkios, smajc-

BUS PERSKIRTOS DVYNĖS 
SESERYS. 

I š Čekijos nesenai Chica-
gon atvyko dvynės seserys, 
čekės, Josefa ir Rose Blazek. 
Jo s eina 42 metu amžiaus. A-
bidvi suaugusios strėnose ir 
tu r i bendrąjį skilvį. Tečiaus 
visus kitus organizmus tur i 
skirtingus. 

Chicagoje jos žadėjo apsi
gyventi i r s taiga viena iš jų 
susirgo. Susirgus vienai, li
ga apėmė ir kita. 

Šiandie vieną iš jų pagavo 
plaučių uždegimas i r vargiai 
pagys. Kuomet jų viena mirs, 
suprantama, ir kita turės vei
kiai mirt i . 

Kol jos buvo sveikos, gar
biausi gydytojai specialistai 
atsisakė jas perskir t i , ty. kitą 
nuo kitos atpiauti . Bet jei vie
na iš jų mirs, tuomet būtinai 
reikės gelbėti antrąją, nors 
abejojama, kad operacija bu
tų pasekminga. 

Šiandie tuo atsitikimu susi-
domavęs visas 'medikalis pa
saulis. 

Abidvi jos slauginamos 
West End ligoninėje. Speci
alistai gydytojai pasiruošę 

na grąžinama Turkijai . šioj ateity. 

A T Ė N A I , kovo 30.*— Grai
kijai grūmoja revoliucija, kuo 
met graikai p ra randa didelius 
Turkijos plotus, aplietus sa
vo kfauju. 

K a d apsaugoti kara l iaus ' kas valanda daryt i nepapras-
sostą ir šalį nuo revoliucijos,' tą operaciją, kuomet tik viena 
valdžia darbuojasi pri imti en- iš jų mirs . 
tentės siūlomą, taiką su tur
kais. Aplink valdžią, susis
piečia visos part i jos. 

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

K E T Ū N A I , Sėdos vals. I š 
1911 m. buvusiam čia dvare y-
ra apgyvendintos 13 šeimynų 
rusų poselencų. Nekurie iš 
jų gyvena kiek ramiau, bet 
keli jųjų j au iš senesnių laikų 
ne vien apylinkei, bet vald
žios įstaigoms y ra žinomi. 
Pe rna i metą, rodos, rugpiu-
čio mėn., Sėdos milicija rinko 
žinias apie minėtus poselen-
cus ir, kaip žinoma, gavo aiš
kių žinių apie jų darbus. Bet 
praslinko 7 mėn. i r apie tai 
nieko nebegirdėti. ;0 poselen-
cai už suteikimą žinių milici
ja i apie jų darbus, lietuviams 
graso ir vadina valdžios špio-
nais. Naktį nelabai a tsargu 
kur praeit i , a r iš gryčios išef-

žvilgsniu stovi neblogai: mo
kyklą lanko 30 vaikų, gimna
ziją 25 moksleiviai. 

Pr ieš karą įtaisytas puikus 
malūnas, kuris sudegė. Da
bar 4as pat3 ūkininkas stato 
vėl "ugninį malūną," t r inus 
aukštais. 
?•••• ' - y • • • — 

RYGOJE AREŠTUOTA 
DAUGYBŽ RUSŲ. 

lės nėra, n^s mieste jų kiek-
100,00 auks. : suimta ir era- • • J^.- • 4 v • 

v , w aiuvo., s u ^ w * &ią vienoje gatvėje. Apsvietos 
žinta vogtų arklių 196, stam
bių gyvulių 60. 

Įvairių kitų rųšių nusikal
tėlių suimta: padegėjų 46, 
bažnytvagių *, smulkių vagių 
1,416. Gaisrų įregistruota 362 
atsitikimai, iš kurių nuo pa
degimo 92 i r nuo perkūno 6, 
o visi kiti iš priežasties neat
sargumo su ugnim; trobesių; 
sudegė "652 į sumą 21,300,000 
auksinų; žmonių sudegė lj6, 
gyvulių 94. 

RYGA, kovo 30.—Čia prieš 
pat atvyksiaiit iš Maskvos 
bolševikų delegacijai, kuri ke
liauja per Čia Genoa konfe-
rencijon, susekta sąkalbis žu
dyti bolševikus delegatus. 
s Latvių policija tuojaus ap
sidirbo. Areštavo daugybę 
intariamų rusų. T a r p e jų y r a 
ir viena rusų princesė. Tai 
^en. Yudeničo žmona. , 

Latvijos vyriausybė, sako
ma, visus areštuotus paliuo-
suosianti, kuomet delegacija 
busianti nuvykus Berlynan. 

BOLŠEVIKAI STIPRINA 
KARO LAIVYNĄ. 

\ WASHINGfTON, kov. 30.— 
Gauta informacijų, kad Rusi
jos bolševikų valdžia paga-

ti. Ketūnų ir apylinkės g y - , i į a u įma atgaivinti karo lai-
ventojai labai įbugę, kas bus vyną. P i rmiau kuone visi di-

mesti. Dabar bolševikai įsi
tikino, * kad Rusijai negalima 
apsieiti be laivyno. 

ateity, jei administracija M-jdegnieji karo laivai buvo už 
padarys t am galo. Dabar tie 
Stolypino ainiai kiek pribijo, 
nes apylinkėje y r a vienas, ski
tas šaulys, bet jei šauliams 
bus atimti šautuvai, ta i atsi
naujins vėl atkeršijimai i r 
plėšimai su užpuolimais, kaip i GLĮIICAGO. — Šiandie išda-
užpernai, kad buvo. lies apsiniaukę; maža atmai-

ORAS. 

RUSŲ R U B I J A I . 

Nors bolševikų vyriausybė 
y ra paskelbusi senovės caro 
rublį neturintį jokios vertės, 
tečiaus j is i r dabar tebevarto
jamas Rusijoje kaipo bran-
giausis pinigas. Ypatingai 
aukso supirkinėtojai Rusijo
je be caro rublių neapsieina. 
Rusų valstiečiai ta ipjau labai 
brangina caro rublius, todėl 
juos užsieny supirkinėjama ir 

na temperatūroje. 
--v .'/ »= 

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

mainant nemažiau 25,000 dol. 
kovo 29 d., buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trus t Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.38 
Prancijos 100 frankų 9.02 
Italijos 100 lirų 5.13 
Lietuvos 100 auksinų .31 
Vokietijos 100 markių .31 
Lenkų 100 markių .02 
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DRAUGAS Ketvirtadienis, Kovo 50, 1&22 
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LDETŪTIŲ KATAHMV DIKNRAW1» 

*4DRAUQAS" 
Eina kasdieną Išskyrus nedėldlenios 

PROIMER.VTOS KAINA: 
Metams $600 
Pusei Mėty $3.00 
Prenumeratos mokasi iškalno. Lai

kas skaitosi nuo užsirasymo dienos 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą, visada reikia prisiųsti 
Ir seinas adresas. Pinigai geriausia 
siųsti isperkant krasoje ar ezprese 
"Money Order" arba įdedant pini
gus } registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. 0 0 . 
2384 So. Oakley Ave., Ohicago. 

Tel. Roosevelt 7791 
ttniuHHMiiuiiiuiiiiiiiMiiiiimimiiiifc 

JUOZO NAUJALLIO 
KONCERTAS. 

NIEKO GEBA EUROPOJE. 
Antantės atpildymo komisi

ja užneria Vokietijai naujus 
pančius. Ne vien karo kontri
bucijos nemažina, bet įspėja, 
kad Vokietijos vyriausybė iš 
gyventojų surinktų 60 miliar-
dų markių mokesčių daugiau, j tenka statyti p-nią O. Pocienę 

(Tęsinys.) 

Erškėčių taku. 

P. J . Naujalio koncerto pro
gramoje matai dalyvaujant be 
veik visas ligi šiol įžymiausias 
Chicagos muzikales pajėgas. 
Vos kelių trūksta kad reper
tuarų pripildžius. Nežinia ko
dėl neskambėjo p-nios Bručie-
nės ir p-nios Gugienės balse
liai. Kolektyvaus koncerto 
taktika neleido aplenkti šių 
Chicagos lietuvių mylimų dai
nininkių. Eeikia spėti kad jos 
buvo kviečiamos, bet negalė
jo dalyvauti. 

Solistės. 

Iš solisčių pirmon galvon 

Reikalauja įvesti ir kitas re- Kų butų galima jai šiuo kart 
formas, surištas su kontribuci-į pridurti prie to kas buvo tiek 
jos mokėjimu. '• k a r t ų apie tų lakštingalų rašo

ma, tikrai nežinau. Čiulba, 
klausais ir nori . 

Sudainavo Tscliaikowskio 
<'Naktį' ' ir Gounod "Valsas iš 
operos Romeo et Jul iet te . , , 

Prancija įsitikinusi, kad vo
kiečiai gali mokėti karo kon
tribucijų. Tik, sako, jie apsi
meta elgetų skraiste. 

Vokietijos laikraščiai prane
ša, kati Antantė iš vokiečių 
jau iščiulpė paskutinius gyvy
bės ir sveikumo syvus. Iš bu
vusios kituomet turtingos Vo-

priverčiant atkartoti duetų. 
P-lė S. Staniulytė, švelnus ir 

grynas kontraltas sistematin-
gai Iavinaraas turi savo ateiti. 
Pirmu kart tenka konstantuo-
išvydus pavasario kregždelę. 
ti. kad yra kuo pasidžiaugti 

j 
Solistai. 

K. Sabonis dainuoja St. Mo-
niuškos i * Temsta dienelė' ', 
P. Stogis Šimkaus "Va i var
ge, varge'• i r Lohr'o "Rose of 
niy hear t " . 

Kiekvienas solistų turi sa
votiškos spalvos. K. Sabonis 
maloniai lavina ir tobulina 
balsų. Sunku iš kalno spręsti 
apie galimų jo balso evoliuci
jos viršūnę, jis daro pažangos, 
bet jaučiama balso varžymos. 

ĮMoniuškos eleginga dainelė 
tiek kartų jau girdėta, buvo 
galima pakeisti savo — daug 
meilesne tautine daina. 

P . Stogis turi pavydėtinai 
stiprų, gaivalingos prigimties 
balsų, bet nepilnai sugeba pa
rodyti jo lankstumų ir švelnu-

ŠV. TĖVO BENEDIKTO XV. 
TESTAMENTAS. 

Programon įrašyta solistė l l l a . J i s s udainavo Šimkaus 
p-lė M. Rakauskaitė, tik neži-i«Vai varge, varge" ir Lohr'o 
nia kodėl nesiteikė pasirodyti J i ' Į ^ o f m y h e a r t " . Bereika 
mums proletarams. Pranešta 

kietijos, imperijos šiandie be-1 kad apsirgo, bet už kelių die-
liko tik oda ir kaulai. nų " M a r i u t ė " koncertavo. 

Iš jos nevykusiai kraunasi | Arčiau tas paslaptis žinų pik-
jų santykiai prieš Genuos kon- j tai kalbėjo kad "diplomatine" 
ferencijų.Daug lengvenybių ti
kėjosi nevien Vokietija, bet ir 
visa Europa. Bet jeigu *Pran-

liga susirgusi. Ačiū Dievui kad 
jau pasveiko. Tikrai ji mums 
brangi pajėga, o čia tuotarpu 

cija savo ožiui ragų i nepalanki visuomenės opinija 
nenulenks, visa Europa turės Į auga. Sakysime vas. 16 d. lai-
kentėti. kraščiai skelbia kad p-rė M. 

Prancūzai pramato pasek- Rakauskaitė dainuosianti, o 
mes ir rengiasi jas sutikti, kuo 
met paskutinėmis dienomis jų 
generolas įspėja savo tautie
čius budėti ir prieš vienų vo
kietį tris raudonkelniug ap
ginkluoti. 

PRANEŠIMAS. 

Gerbiamieji lietnvių rašyto
jai. 

Šiuo pranešu kad esu pra
dėjęs versti iš anglų lietuvių 
kalbon knygų, vardu: 
"Takas Liūdnosios Pušies" 

Todėl prašau nepadaryti 
klaidos ir neversti lietuvių 
kalbon tos pačios knygos. 

Jūrių Dievaitis. 

my 
lo dainininkas imituoja Šala-
pino pozavimų. Kiekvienas ar
tistas neprivalo savo steigia
mų ypatybių nustoti, nes prie
šingai virsta karikatūra. .-

Iš solistų muzikų — p. A. 
Pocius, Beethoveno Konserva
torijos direktorius, skambino 
pianu Chopin'o " F a n t a s i e " ir 
Mc Dowell "Polonaise". 

Kiek Chopin'o interpreta
c i j a sutelkė pubHkų ir savo 
ramia ir banguojančia svajone 
pravėrė plačių kompozitoriaus 

;sielos įtalpų, pagavo ir pavi
liojo mus į užburtų atsimini
mų pasaulį, tiek Mc Dowell'iu 
tik sudrumstė jo blaivių pa
dangę, pakrikdė jau įpintus 

P-nia M. Janušauskienė šiuo 

Mirus popiežiui tuoj buvo ži
noma jo valia apie tai, kur lai-
dot kūnų ir kad nereikia jo 
balzamuoti.Betiediktas XV ne
norėjo operacijos po mirčiai, 
dar Šiltam esant. Išimti prieš 
balzamavimų kitų popiežių pra 
ecordia (širdis ir kas prie šir
dies) būdavo įdėti į nedidį kai
stų i r palaidoti šv. Vincento 
ir Anastazo bažnyčioje. 

Testamentas parašytas sun
kiausiais karo laikais, kuomet 
ant Benedikto XV, po Italijos 
nepasisekimų, galėjo užpulti 
nerimastis. Savo turiniu ir 
forma daro rimto įspūdžio. Be
veik visi Rymo laikraščiai tes
tamento žodžius išspauzdino. 
Štai vertimas Iš itališko origi
nalo. 

a 

jos ir vėl nematai. Tuomet dar 
pikčiau ji įtarinėta. Reiktų 
tuos gandus stabdyti, nes jie 
solistei tikrai nėra naudingi. 
Gi mes gandais gyvenų tegali
me juos perduoti tiems kurie 
mūsų klausia, nieko pozity-
tyvaus jos naudon netarę. Į vainikan nekaltos svajonės žie 

[dus, paliko mus bestovint a-
i - i 

kart atliko duetų J . Naujalio l kyvaizdoje nuolat audringo, 
Tėvynės meilė nemar i" su p. kovos ir neapykantos pilno -

S. Staniulytė. Beabėjo, p. Ja-f dienos sfinkso. Pikta. 
nusauskienės platus balso tem
bras negalėjo išsivystyti taip 
kiek gali, kuomet j i dainuoja 
solo. Tečiaus ir čia įvertinta 
jos sultingas ir skardus sopra
nas gausiais aplodismentais | gaunas, kurie žaibuote žaiba-

Tiesa, p. Pocius Polonaise 
skambindamas parodė muzika
les teknikos nepaprastų galy
bę, nes pianas, kaip pabludęs 
virpėjo pianisto pirštų už-

! Mintijimas apie tai, kad 
gyvybė yra Dievo rankose ir 
kad kiekvienų valandų gali I 
būti man atimta, pataria 
man paruošti šį paskutinės 
mano valios aktų, ir ypač 
paaiškinti kokių turtų esa
ma mano valdyme. 

" Todėl pasišaukęs Dievo 
pagelbos ir pasitikėdams 
Šv. Panedės, Šv. Juozapo, 
šv. Petro ir Povylo, šv. Jo
kūbo i r šv. Benedikto užta
rymu, priimu nuo šio laiko 
mirtį toje valandoje, kurioje 
Dievui patiks padaryti ma
no gyvenimui užbaigų, ir tai 
valandai pasisakau, kad 

•nuosavybės vardu neturiu 
nieko, išskiriant to mažo 
turto, koks dar prieš mažo 
iškilimų į Rymo Pontifikatų 
buvo pažymėtas mano vardu 
notarijų aktuose Pegli 'os 
(Genova) ir Bolonijos ma
gistratuose, o visų judina
mųjų turtų, kuriuos turėjau, 
esu savu noru išsižadėjęs 
prie progos, kaip ta
pau pakeltas į Pon
tifikatą. Aukščiau sn-

vo po klaviatūrų. Už tai, kaip 
sako amerikiečiai, gali jam 
kepurę nusiimti, bet už Cho-
pinų gali prieš jį galvų nu

lenkt i . Už Chopinų daugiaus 
jam plojo mūsų patenkinta 
širdis, už Mc Dowell'į gar-
teiaus tarškėjo mūsų rankos. 

(Bus daugiaus). 

minėtų nejudomųjų turfų, 
aktuose mano vardu užra
šytų, jei kuomet-nors prieš 
mirtį kitaip nesutvarkysiu, 
darau paveldėtoju Juozapų 
Della Chiesa, savo brolio Jo
no — Antano sūnų. Visi kiti 
turtai, kuriuos dabartės val
dau ir kurių lig mirties va
landos dar gal pribūti, pasi
sakau, nėra i r negalės tap
ti mano nuosavybe, nebent 
depozito (indėlio) vardu, 
nes jie visai priklauso Šven-
tajam Sostui: iš šių turtų aš 
neturiu nieko daugiaus, kaip 
pasinaudojimo, ir tuo būdu 
negaliu jiems daryti tvarkos 
po savo mirimo' valandos; 
toje valandoje visi turės pri
pažinti, kad tie turtai pri
klauso vien tik Šventajam 
Sostui, kuriam visuomet jie 
priklausė, ir nė vienas mano 
giminhi niekuomet negalės 
ieškoti prie jų kokios-nors 
teisės. 

"Beto, išsirenku Vatikano 
Bazilikų savo palaidojimui 
ir įsakau nebalzamuoti ma
no kūno laikydamas visiškai 
nereikalingu daiktu pritai
kyti prie manęs senovės 
paprotį laidoti mirusio Po
piežiaus praecordia (širdį) 
kitoje parinktoje, atskiroje 
nuo kūno, vietoje. 

"/Turiu vilties, kad pasi
mels už mane visi man ar-
tymi meilės ryšiais ir tikiuo
si, kad kuomet nors visi bu
sime vienybėje pas Dievų. 

Vatikane. Rymas, Vasario 
20 d. 1916 m. 
Jokūbas (Juozų)" Della 

Chiesa. 
Benediktas X V . " 

IŠ MUSy CENTBO. 
_ — . _ — 

LIEKAME BE TALKININ 
KŲ. 

su krikščionimis demokratais. 
Bet nesenai ir sočiai liaudi
ninkai suardė sutartį. Jie arba 
balsavo prieš, arba susilaikė 
nuo balsavimo žemės klausi
me; j ie balsavo prieš Universi-
to įsteigimo sumanymų, jie pa
sisakė neremsių darbo kabine
to, nors visai bepartyvio. 

Taip jie elgiasi vien dėlto, 
kad katalikai nesutinka iš
mesti iš mokyklų religijos 
mokslo ir kad iš 91 katedrų 
Liet. Universite reikalauja 19 
sau. J ie mat mokslo negali su
prasti be bedievybės! Anot jų, 
kur nėra bedievybės, ten nėra 
ir mokslo. Vargšai! 

Viskas Bedievybei. 

Socialistai pabėgo nuo vals
tybės darbo tada, kada Lietu
va yra didžiausiame pavojuje. 
Lenkai ruošiasi į desperatiška 
žingsnį užimti visų Lietuvą. 
Negavome dar Alijantų pripa
žinimo, Bet mūsų visų rūšių 
socialistams tiek ir terūpi Lie
tuvos likimas. By tik jų bedie
vybė butų išgelbėta. Keista, 
kad tų kovų už savo plikų be
dievybę jie vadina progresu. 
Taigi mūsų bedieviai visų val
stybės naštų paliko vieniems 
katalikams. 

I r čia tas pats. 

I r Amerikos bedievukai so-
cialistukai, į saviškius Lietu
voje nusižiūrėję, griežtai atsi
sako remt Lietuvos valstybės 
reikalus: nebepirksių bonų, 
boikotuosiu atstovų, nebeisiu 
niekur išvien su katalikais. 

J ie mano, kad jų svarbiau
sias dabar uždavinys, ne kad 
valstybė mūsų išliktų, ne kad 
lenkai Lietuvos neužimtų, bet 
kad jų partija laimėtų rinki-

[mus ateinančių vasarų į pir
mąjį Lietuvos parlamentų. O 

ėjo darbymetis. Kaip Lietu
voje, taip ir čia Amerikoje 
tenka dirbti vieniems valsty-
bės darbas ir dar kovoti už 
katalikų visuomenės idealus 
ir ateitį. 

Kodėl pabėgo Talkininkai 

Liet. Steigiamamjame Sei
me išpradžių griovimo darbų 
varė tik socialdemokratai ir 
ponai (lenkai). Socialistai 
liaudininkai veikė sutartinai 

Maiji Sve&ai. 
Nesenai atvažiavo Ameri

kon du socialistų liaudininkų 
šulai i r jau lanko kolonijas, 
baido klerikalais, kartuvėmis 
ir... prašo pinigėlių. (Žinai, 
kelionė kaštuoja ir šis, ir tas) . 
Kad eina į jų prakalbas cici-
likučiai i r bedievukai — tai 
suprantama. Bet kad nužiopli-
na ten daug ir katalikų, tai 
jau nerimta. O dar, sako, atsi
randa net tokių sulyg gimimo 
metrikų, kurie j iem s ir kvo-
terius ir pusdolerius neša. Tai 
jau, kaip sau norite, visai juo
kingai atrodo. Ablavukai ir 
tiek. 

Vieniems Likus. 

Vieniems be talkininkų li
kus, mums nereikia betgi nu
siminti. J u k tiesų- pasakius, 
ir ligšiol beveik mes vieni dir-
bome. Mes pirkome bonus, mes 
aukas dėjome. Laisvamaniams 
mes tik leisdavome pasigirti, 
kad, girdi, ir jie dirbu... Jei 

Įmes juos ir pritraukdavome 
kur prie bendro darbo, tai tik 
dėlto, kad jie butų padores
ni, kad mažiau rėktų, įprastų 
dirbti naudingų darbų. Dabar, 
kada jie sako, kad su mumis 
nebedirbs ir tik savo partijos 
žiūrės — tai mes pasakysime: 
tai tiek ir bėdos. Me s dirbsime 
vieni. Nors jųs ir atsižadėsite 
Lietuvos, i r visi nueisite len
kams 'bernauti, o mes vistiek 
Lietuvų mylėsime, su ja gy
vensime, jai tarnausime ir 
dirbsime. Su jūsų riksmais 
me s jau apsipratome. Nebeda
rys jie mums įspūdžio. Mes 
kaip ligšiol, taip ir toliau 
dirbsime laisvai i r nepriklau
somai Lietuvos Įtespublikai. 

Ped. Sekret. 

RASTASIS TURTAS. 

*CT*? • h i ^ • - i x * •• •< K °varsko , Ukmergės aps. 
Lietuviams katalikams už- ** tai pasiekus tai ne n o n l u k i n i n k § s . D a r a l i e n § , ^ ^ 

apšmeižti, apjuodinti visus j d a m a k l o j i m ą s ū r a d o m ^ 
katalikų veikėjus kaip Lietu 
voje, taip ir čia. Anot jų zaunų 
išeina, kad Lietuvoje beveik 
visas žemes pasiim sau kuni
gai, o darbininkai galės tik 
laižyties žiūrėdami; bedie
viams bus uždrausta mokinties 
skaityti, rašyti; visiems cicili-
kams busiu pastatytos didžiau
sios kartuvės ir kun. Garmus 
visus karšius. Ar ne juokai? 

.novės sidabro pinigų (lietuvių, 
rusų, Rygos ir kitų valstybių). 
Dauguma pinigų iš XVI šimt
mečio, Daraliene pati visų tų 
turtų atidavė valdžiai, kaip to 
reikalauja įstatymai. Valsty
bes Archajologijos Komisija 
duoda Daralienei 1.000 auks. 
atlyginimo už to turto sura
dimų ir gerų valia valdžiai 
perdavimų. 
' P. R. 

Parašė Dr. JONAS TOTORAITIS. 

T J I M V O ^ ^ 

(Tęsinys) 

Kaip jis aukštų supratimų turėjo apie 
tų savo darbų, kurį jis pilnai atsidėjęs vi
somis iegomis varė, galima numanyti iš 
to, kų jis žmonėms sakydavo, kad knygo
mis jis status Dievo bažnyčių žmogaus 
sieloje. Prie knygų jis turėjo ypatingų pri
sirišimų. Eidamas į bažnyčių jis visados 
nešdavosi po pažaste pasikišęs ir į raudo
nų skepetaitę susivyniojęs vis po keletą 
knygų. J is ragindavo ir žmones taip dary
ti į bažnyčią neštis netik vienų maldų 
knygą, bet ir kitų kokių nors dvasinio 
turinio pasimokyti. Kun. Pr. Bučį (jau
nesnįjį) jis barė, kam profesoriauja Aka
demijoje, kur tik būrelis studentų kl uso, 
o neima leisti laikraščio, kurį tukstaj/ iai 
žmonių skaitytų, 

Bevažiodamas knygas po Lietuvų Side-
revyčia susirado sau padėjėjų, netik ūki
ninkų, dievobaimingų mergelių, bet ir vi
sai tam platinimui atsidėjusių žmonių 
•adinamų karabelninkų. J is juos priprati

no prie to ir išlavino. Kai jis ėmė senti, Į gas jam 'platinti padėdavo. Kaip nepaste-
jie jo darbų, tų važiojimų knygų po Lie
tuvų, paėmė į savo rankas. Tuo jis pasie
kė tai, kad nežiūrint į rusų draudimus, 
kratas, persekiojimus, kalėjimus, atėmi
mus, trėmimus į Sibiru knygų Lietuvoje 
visur buvo pirkti ir visur jos platinosi. 

Iš tų knygų pralobo spaustuvininkai, 
pralobo karabelninkai, tik nepralobo pats 
kun, Siderevyčius. Kų jis turėjo, viską 
toms knygoms spausti leido, o jų pelnas 
ėjo kitiems, tik ne jam. J is pats netik 
prastai gyveno, bet ir nė lemto drabužio 
neturėjo. Prastais kailiniais apsivilkęs, į 
prastus batus basnierčia įsistojęs, kaip se
niau kai-kurie žmonės darydavo, jis žie
mą naktimis šąlant knygas po Lietuvų va
žiojo, džiaugdamasis ir vis linksmas, kad 
tokį prakilnų darbų dirba. Kaliošai jam 
buvo per puiku. Kojas jis ėmė geriau au
tis, kai gydytojas jam sušalus, įsakė sau
gotis, kad reumato negautų. 

J i s šituo savo darbu padėjo tvirčiausių 
pamatų spaudos atgavimui, jis padarė, 
kad rusų tikslas spaudų uždraudus buvo 
nepasiektas.Sargioms rusų žandarų akims, 
nors ir pas jį buvo kratų, jis buvo nepa
stebimas. Beveik nežinomas buvo jis ir 
apšviestesniems lietuviams. Žinojo jį tik 
tie, daugiausiai prasti žmonės, kurie kriy-

bimas jis savo didį darbų dirbo, taip be
veik nepastebimas jis ir mirė. Tik jo vika
ras K. Martišius, jam mirus, ' ' Vilniaus Ži
niose" parašė mažų paminėjimų. Ant jo 
kapo stovi mažas labai prastas geležinis 
kryželis, dar prastesniam akmenyje įsta
tytas. 

Vienok jam reikia pripažinti, kad jis vi
sų po 1863 m. buvusiųjų švietėjų buvo ir 
yra didžiausias. Jį gyvų niekino del jo kny 
gų negrynos kalbos. Bet nei tie nieMnto-
jai su savo gryna kalba nei kas kitas taip 
didelio darbo, kaip jis nėra padaręs. J is 
pastatė pamatų, prie kurio, kaip maža ply
telė, prisidėjo vėliau visų žinomoji ir gar
binamoji " A u š r a " ir kiti po jos ėjusiejie 
Prūsuose laikraščiai. Tie laikraščiai, kaipo 
mažas priedelis prie jo leistųjų knygų, bu
vo važiojami*po Lietuvų jo išlavintųjų ka-
rabelninkų, pardavinėjusių škaplierius, rą
žančius, paveikslėlius ir knygas. 

J is buvo gilaus tikėjimo žmogus. Jam 
rūpėjo, kad tasai tikėjimas, kurio rusai ne
kentė ir stengėsi slopinti, butų žmonių sie
loje gyvas ir kavitas ir kad žmonės tikė
jimu gyvendami butų cįori. Rusų politikai 
buvo užsimoję panaikinti keturis daigius: 
lenkų įteknrf, lietuvių kalbų, katalikų Baž-

Už du paskutiniu jis suprasdamas kovojo, 
lietuvių kalba jam buvo kaip kareiviui gi a 
klas. Tų ginklų jis nepametė ir mylėjo jį. 
J i s leido maldų ir dvasinio turinio kny
gas. Pamaldiejie, dievagarbiejie žmonės 
buvo jo knygų skaitytojai; jie jį užjautė, 
jie spaustuvėms mokėti dėjo ir rinko au-
kas, jie jo knygas aplinkui save platino. 
Tokių žmonių jis turėjo visoje Lietuvoje. 
Su jais eidamas išvien jis buvo susijungęs 
su pačia sveikiausia ir pačia stipriausia 
tautos sielos dalimi. Ko nesuprato moksli
ninkai (Kornilovas), profesoriai (Hilfer-
dingas), generolai (Muravjovas), politikai 
(Aleksandra I I ) , tų padarė mažiausios ̂ pa
rapijos klebonas. 

Rusų valdžia, paliuosavusi nuo baudžia
vos ir uždraudusi spaudų, dėkingus už že
mę žmones viliote viliojo į pravoslavijų, 
Kun. Sederevyčius, išplatinęs po Lietuvą 
knygas, padarė tai, kad spaudos uždrau
dimas tikslo nepasiekė, ir, tomis knygo
mis sutvirtinęs tikėjimų, padarė, kad žmo
nės nepaisė viliojimų ir nelinko į pravos
lavijų. Stebėtina yra gamtos išmintis, nes 
per instinktų ji padaro giliai protingų 
daigtų, kurių gvvuoliai neišmano pildyda
mi juos. Taip ir kun. Sederevyčius pada
rė daug langiaus negu jis pats suprato 

nyčių. Tris daigtus Sederevyčįa apgynė. \ Tikintieji žmonės jo darbų pavadys Ap-

veizdos darbu; kiti pripažįs, kad yra is
torijoje išminties didesnės už jo veikėjų 
protus. 

Sederevyčius dirbo Dievui ir katalikų 
Bažnyčiai ir jo darbas stiprino lietuvių 
tautą, 

, Nors jo maldų ir dvasinio turinio knygų 
kalba ir negryna, bet dar ir dabar jos, 
Prūsuose vis naujai spaudžiamos ir eina į 
Lietuvų. Jau keturiolika metų kaip jis 
miręs ir jo sielos ryšiai su tautos siela dar 
nenutruko, nors visa s gyvenimas, persi
keitė. 

Kiti to laiko rašytojai. 
Sederevyčius nebuvo vienatinis lietuvių 

švietėjas tuo sunkiausiu Lietuvai laiku. 
Buvo jų ir daugiau. Bet jų tik retas gali 
lygintis su k. Sederevyčium. Žiūrint į jų 
darbo įtakų, jie visi blanksta prieš jį 
Stebėtinas buvo kun. Katelė, bet jo įta
ka, būdama gilesnė, buvo siauresnė. 

Kun. Antanas Juškevyčius tuo laiku rin
ko dainas. Vyskupas Antanas Baranaus
kas Vokietijoje išleido "Anykščių šilelį". 
Višteliauskas iš lenkų kalbos išvertė i r 
išspaudino "Vitolio raudų". Vileišis spau
doje pdsirodė su sava vertimais. Jau mi
nėtasis kun. Girmžiauskas 1881 pagarsino 
pirrių tėvynės meilės "Lietuvos Bičiulį". 

{Bus daugiau) 

^-
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IDR. A. K. RUTKAUSKAI 
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS 

4442 South Western Avenue 
Te le fona i Lafayette 4144 

Valandos: 9-11 rytais, 1-2 p o * 
ietų Ir 7-8 vakarais . N e d ė l d i e - S 
Šals tiktai po pietų 2 lkl 5 vat. j 

tiiiiMiiiiiiiiiiiiMinMimmintniimiiS 

DR. 6 . M. GLASER 

j Office TeL Blvd. 7820 jo 
m Pranešima* 

i D . H . T . S T R l a O L ' I S 
Lietuvis 

5 GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S 
Perkė lė s a r o ofisą t 

O 4*01 SOLTH ASHLAMD AVB. 
• { • A L . : 10:30 lkl I I : S:S0 i k i 5 ir<c 

S 0:30 iki 8:30 Ned. 10:30 iki 11. g 
Nam. : 2914 W. 43 St. g 

3 Tel. Lafayette *6S 

TeL Blvd. 7041 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DRNTiarTAS 

1711 SO. A S H L A N D A V E N U E 
ARTI 47-tos Gatvės. 

Valandos: nuo I ryto iki 0 rak. 
Seredomi* nuo 4 iki • vakare. 

Praktikuoja SO metai 
Ofisas S149 So. Morgan St., 

$Ke*tė S2-nd St., Chicago, ITL 
SPECIJAIi lSTAS 

oterišku, Vyrišku ir chronlSku^ 
WĘ/į$ .t 

Ofiso Valandos: N u o 10 r y t o £ 
g ik i 3 po pietų, nuo 6 iki 7 rak 
l^Nedėliomis nuo 10 iki 2 po pietų 

Telefonas Yards 687 #J 
« i 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4431 So. Ashland Are , 
Tel . Yards 294 

OFISO VAL.: 
s iki l t T. ryte. 1 iki I ir 7 lkl 
9 v. ^ 
Tel. Maktlmkt tr nedėhoj po pieta 

Oakland 1224 

Telef. Pu l lman S634g| 

DR. P. ŠIMAITIS 
N A P R A P A T H 

iydau Be Vaistą ir B e Operac i jos* 
10901 South Michigan Ave. 

ROSELAND-CHICAGO, ILI*. 

DR. S. NAItfLIS 
LIET L* VIS 

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Ofisas ir vyvenimo vieta: 
3252 Soath Halsted Street 

Ant vir&ras Cniver. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte: nuo 
j — 4 po pietų: nuo 7—9 vak. 

Nedėl iomi3 nuo 10—2 
Telefonas Yards 2344 

i 

DR. CHARLES SE6AL1 
J Perkėlė savo orisa po n u m e r i u ^ 

4729 SO. ASHLAND A VE M E J 
SPECIJALISTAS 

Džiovu, Moterų ir Vyrų Ligų 

[Vai.: ryte nuo 10—12: nuo 2—BL 
l?o pietų: nuo 7—8:30 vakare, £ 
'SedėMorais: 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 2880 , \ 

DR. M. STAPULI0N1S 
N A P R A P A T H 

[GYDAU B E GYDUOLI1J LR B E 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
3347 Emerald Avenne 

9 Iki 11 ryte ir 9 Iki 10 vakare 
Telefonas Boulevard 9397 

7S1 W. 18-th Gatvė 
Nuo 2 iki 8 vaaare . 

Telefonas Von Buren 294 
į los . 1139 Independence Blvd. 

DR. A. A. ROTK, 
R a s a s Gydytojas ir Chirurgas 
Specijalistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

VALANDOS: 10—11 ryto 2—S po 
pietų, 7—8 vak. Nedėl iomis 10—11 d. 

• 
Ofisas 3354 So. Halsted Str., Ctaicago 

Telefonas Drover 9693 
$ '•î 9/̂ 9^®«9/®'@/®. ty&QW&'&Q>%%'&®%'W* 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
t t f * • • • > * ! • >••-

ATLAIDAI PAVYKO. 
DAUG PASIDAR

BUOTA. 

DR. R. C. CUPLER 
CHIRURGAS 

R a m p . Oakley Ave. tr 24 Gatves 
Ofiso Valandos: N u o 2 iki 5 p o 

pietų kasdien, Panedėl l j ir Ketver 
ge vakarais. 

Ofiso TeL: Canal 1713—241 
Ros. TeL: Mldway 5512 
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Y. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty!: 

29 South L* Salto Street 
Kambarį* 324 

Telefonas Central 4394 

Vakarais, 812 W. Mrd S t 
Telefonas: Yards 4081 i 

m 
* 7 

ANTANAS A. OLIS 
(OLSZEWSKI, J R . ) 

ADVOKATAS 
Veda bilas visuose te ismuose 

Miesto Ofisas: 
S. Dearborn S t , Roooa 1040* 

Telefonas: Central 1774 

3 į'Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIK 
Telefonas Yards 5032 

fa landos : — S iki 11 i i T t o : į 
a po pietų lkl 8 vak. Medelio-. 
mis nuo i lkl t vai. vakar*," 

DR. A. 1 . YUŠKA 
1900 S. Halsted Str., 

TeL Ganai 9118 

m 

Valandos: 10 ryto Iki 8 vakare. 

Gyvenimas: — 2811 W. 83rd Str. 

TeL Prospect 8406. 

I Vakarais: 3251 S. Halsted St. 
Telefonas: Boulevard 653. 

J. P. WA1TCHES 
Lavvyer 

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

Tel. Dearborn 6090 
Vakarais : 10738 S. Wabash Ave. 
l toscland Tel. Pu l lman 8377 

*mmmwmmmm 

TeL Canal 257, Vak. Canal 2118 

ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Ohirnrgas 
1821 South Hals ted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryte; 1 ikl4 
po pietų: 8 iki 9 vakare 

Tel. Boulevard 2160'-

DR. A. J. KARALIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

3303 S. Morgan Str. 
v CHICAGO, ELL. į 

K^yro^^r*roWl^»^o^lTlTrY8r« 

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Ofisas 10900 S. Michigan Ave. 
VaL l t — 1 8 ryte: S—8 po pietų, 

4:84—8:84 vai. v a k a r ą 
BeasdenrljBt 19538 Perry Ave . 

TeL Pul lman 842 ir Pull . 849 

• Tel. Randolph 2898 

A A S L A K I S, 
ADVOKATAS 

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

19 Sonth La Smile Street 
Room 1303 

t Valandos: 9 ryto lkl 6 po pietų 
i Namų Tel. Hyde Pa rk 8895 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generali* Kontraktoriua, staty
tojas ir sent} namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Chicago 

Arti 23 čio Place. 

rrr. 

^Telefonas Boulevard 4139 J 
A. Masalskis i 

Graborius I 
Patarnauju lai-^ i 
dotuvėae, ves-į 
tuvese, krikfi-j! 
tynose ir kituo
se reikaluose 
Kainos prieina
mos. 

•3307 Aubnrn Ave. Chicago. 
1U*:<-:*»*.*:*:*:*«*4 

r r 
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I S. D. LACHAWICZ i 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopi-
5?iau£la. Reikale meldžiu ataiiau 
Skt i , o mano darbu busite užga-
Enėdinti. 
= 2 8 1 4 W . 2 3 r d P L C h i c a g o , 

Telefonas Canal 2199 
HUUllUUlilUllUJllilUUIil 

Gary, Ind. — Kovo 19 d. cio-
jioi, Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijoj įvyko 40 vai. atlaidai. 
Tai pasidarbavimu gerb. kun. 
klebono J. S. Martišrono sh~ 
sflaukėm antrų. 40 vai. aliai-
dų. Nesenai, pereitą metę, tu
rėjom misijas, kurias davė 
gerb. kun. V. Kulikauską?. 
Vis tai dėka mūsų gerb. kle
bono uoliam pasidarbavimui. 

Nors ši parapija yra dar 
jauna, bet jau gerai susitvar
kiusi. 

Per atlaidus oras buvo ly
tingas ir šaltas. Vienok žmo
nės to neatbojo, skaitlingai 
lankė pamaldas ir naudojosi 
Dievo malonėmis. 

Ind. Harbor, Ind. klebonas, 
gerb. kun. Ciurberkis, visa. at
laidų laika, buvo Gary, pagel
bėdamas vietiniui kun. kleb. 

1 "Martišiunui. Kun. Čiuberkis 
yra gariečių labai gerbiamas. 
Jis čia yra daug jausmingų 
pamokslų pasakęs. Taipat 
cerb. kun. Martišiunas yia 
ind. Harboriečiams pasidarba 
vcs. Tos dvi parapijos yra lyg 

t 

s< Mitts, visuomet viena kil>i 
pagelbsti visokiuose rei ka
inose. 

Svečiai kunigai iš Chicagos 
{Ve atvažiavo pagelbon: ger
biami J. Paškauskas, Ig. Al-
bavičius ir A. Baltutis. Visi 
jie pasakė gražius pamokslus. 
Kun. Ambrozaitis taipat pa 
gelbėjo. Dar buvo ir trys sve
timtaučiai vietiniai kunigai. 

Parapijos choras, p. A. Šia 
poli;3 gerai išlavintas, puikiai 
pagiedojo. Visi tuo gėrėjosi. 

Paskatinį vakarą procesijo
je dalyvavo maži vaikučiai. 
Orrižiai pasirodė. Savo užduo
tis atsakančiai atliko. Tai pa 
si dėkojant p. A. Šlapelio triū
sui ir pasidarbavimui. Parap. 

RALTIJOS-AMERIKOC 
U LINIJA 9Broadvay, Neve rk NY U 

SeiLIETUVA 
PER ri^MBURGĄ^ILlA\ą. 

VAŽIUOKIT VISI P A R A N K I Ų I R 
TIESIŲ KELIU 

Lietuviai va l iuojant į Pi l iavą aplenkia 
Lenkų Juostą (karidoriu) 

Visa Trečia Klcsa Padal inta I Kambarius 
Ant 2-jų, 4-rių, 6-šių ir 8-nių Lovn 

POLONI A išplauks Balandžio 5 
ESTONIA ^n iauks Balandžio 19 

Trečios KJasos Kainos Į : 

P HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVA $108.50 
LIEPOJŲ $110.00. 

Dėlei laivakor. ir žinių kreipk, prie savo agen. 

i Vi 

PLA UKAl! 
Visokios ligos plaukų prašalintos; sampelį gausite dy

kai. Kitas ligas kūno. kad ir be nodiejos išgydimui, gau
site patarimus dovanai... Įdėkite už 2c. štempa ir gera 
antrašą. 

WESTERN CHEMICAL COMPANY 
C. P. 0. Box 336, Wilkes Barre, Pa. 

Ker rs^reTS^Trr i ra r^^ 

= 
^ Šiandie Pinigu Kursas 

Siunčiant Lietuvon per mos: 
36 centai už 100 Auksinų 

-"•arba — 
280 Anks. už vieną Dolerį " 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas. 

Pris tatymas Užtikrintas 
Trumpame laike. 

Central Manufacturiog 
District Bank 

State Bank—Clearing House 
Bank. -

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

• 

ŠV. JURGIO PAR. — KUN. 
2IMBLYS. — PRA

KALBOS. 

SIUNČIAMI LIETUVON 
PINIGAI YRA PILNAI 

APSAUGOTI. 

j kursą. Toks pinigu siuntimas yra 
Į labai praktiškas, ypatingai tokiu 
laiku, kada Lietuvos Auksinu kur
sas puola žemyn. Amerikos Dola-
riais išmokama Kaune, banke, o 
auksinais, pagal išmokėjimo dienos 
kursą, ^ra persiunčiami į pinigų 

Kiekvienas, kas nori persiųsti' Paėmėjo artimiausi paštą. Už to-
pinigus .Europon, nori, kad jie k i a s D o l e r i u Palaidas reikia a * 
butų pilnai apsaugoti. Ypatingai I k ė t i Persiuntimo lėšoms šitiek: u i 
tas' svarbu, atsižvelgus į nenusis
tovėjusias Europos ir naujųjų 
valstybių sąlygas.. 

Jokia kita įstaiga negali duoti 
tokių garantijų, kokias duoda 
BALTIC STATES BANKAS, tu
rėdamas geriausių finansinių ry
šių su Europos bankais. BALTIC 
STATES BANKO Užsienių Sky
rius turi taip gerai ištobulinta pi-
nigų siuntimo systemą, kad kiek
vienas siuntinys yra apsaugotas. 
Pavyzdžiui, iki 1 d. kovo, 1922 m., 
BALTIC STATES BANKAS Y-
RA PERSIUNTĘS EUROPON 
SUVIRS 15,000 PERLAIDŲ, SU-
MOJĘ ARTI 75 MILIONŲ AUK
SINŲ. BE TO, PERSIŲSTA A-
MERIKOS DOLARIAIS SU
VIRS 3,000 PERLAIDŲ ANT 
SUMOS ARTI $250,000.00. I r iš 
tų visų perlaidų nei viena nėra 

bile sumą nuo $1 iki $100 reikia 
primokėti $2; už bile suma nuo 
$100 iki $500 reikia primokėti 
2%; už bile sumą virš $500 reikia 
primokėti tiktai 1%. 

5. KELEIVIŲ ČEKIAI. — Ke
liaujantiems Lietuvon mes nepata
riame vežtis pinigų. Europoje ne 
kartą keleiviai buna^prigauti ir a-
pipjėšti. Todėl mes ir patariame 
imti mūsų Keleivių Čekius, pagal 
kuriuos Europoje (ir Lietuvos ban 
kuosc) gaunama pilnos sumos, be 
jokių atskaitymu, Auksiniais arba 
Doleriais, kaip pats keleivis nori. 
Visi mūsų keleiviai, pasinaudoję 
mūsų patarimais vežtis su savim 
KELEIVIŲ ČEKIUS, dėkoja 
mums, ncs jų sunkiai uždirbti pi
nigai buvo kuogeriauaiai apsaugo
ti. Kiti keleiviai palieką savo pi
nigus mūsų Banke, — ir mes, 

pražuvusi. Pasitaiko .kartais, kad • kiekvienam pareikalavimui, pini 
viena-kita perlaida, del klaidingai 
per siuntėją paduoto adreso ar del 
Lietuvos pašto kaičios, užtrunka, 
bet tai tik išimtini atsitikimai. 

BALTIC v STATES BANKAS 
siunčia Europon (ir Lietuvon) pi
nigus šitokiais budais : 

1. PAŠTO PERLAIDOMIS. Jų 
išmokėjimas, vidutiniškai imant, 
užtrunka 3 iki 4 savaičių. Jos yra 
išmokamos artimiausiame nuo pi
nigų priėmėjo pašte, arba — jei 
jo mieste yra koks bankas — tai 
"banke. Už išmokėtus per bankus 
pinigus mes pristatome siuntėjui 
kvitą su priėmėjo parašu. Išmoka
miems ped paštą pinigams prista
tome Lietuvos Pašto kvitus. Mūsų 
perlaidos yra išmokamos pilnai. 

2. BANKU DRAFTAIS. Taip 
siunčiamiems pinigams siuntėjas 
pats gauna mūsų draftą ir gali 
jį pasiųsti Lietuvon; o ten draftas 
yra išmainomas banke, kurs ant 
drafto nurodytas. 

3. KABLEGRAMAIS. Pinigai, 
siunčiami kablegramais, yra grei
čiausiai išmokami. Mes turime pri
rodymu, kad daugelis kablegrami-
niu perlaidų būna išmokėtų bėgyje 
3 ar 4 dienų nuo išsiuntimo die
nos. Už kablegramus skaitome ly
giai $5, nežiūrint koki suma yra 
siunčiama ir kaip ilgas yra ad
resas. 

4. DOLERIAIS. — Kas nori, 
gali persiųsti pinigus ir doleriais, 
— pinigų priėmėjui Lietuvoje iš
mokama Amerikos Doleriais, arba 
— jei priėmėjas to nori — Auk
sinais, pagal išmokėjimo dienos 

gus jiems pervedame Lietuvon, 
taip kaip jie nori: Doleriais arba 
Auksinais. 

Kiekvienas turėtų įsidomėti 
šiuos patogumus: 

BALTIC STATES BANKAS 
duoda galimai žemiausį dienos kur 

• 

są. 
BALTIC STATES BANKAS 

nelaiko persiuntimui'priimtų pini
gų'ilgiau kaip 2 ar 3 dienas, iki 
pirmas Europos Pašto laivas iš
plaukia iš Amerikos. . 

BALTIC STATES BANKAS 
duoda visišką garantiją už pinigų 
pristatymą ir eielybę. 

BALTIC STATES BANKAS 
siunčia pinigus į visas pasaulio 
šalis (ir į Lenkų užimtąsias Lie
tuvos dalis). 

BALTIC STATES BANKAS 
nepristatytus pinigus grąžina siun 
tėjui Doleriais. 

Visi, kas naudojosi BALTIC 
STATES BANKO patarnavimais, 
yra dėkingi už greitai ir teisingai 
atliktą darbą. Tuo prirodymui 
turime daugybę padėkos laiškų iš 
Amerikos ir Lietuvos. 

Banko Valandos: Kasdien nuo 
9 v, ryte įki 5 v. vak. ir subato-
mis — nuo 9 v. ryte iki 7 vai. 
vak. Telefonas ITATKINS 2142. 

Kreipianties į BALTIC STA
TES BANKjį, tPikia adresnoti ši
taip: 

BALTIC STATES BANK 
294 Eighth Ave., 
New York, JT. Y. 

(Apgr.) 

Philadelphia, Pa. — Toje 
nuėsto dalyje parapija suor
ganizuota gerb. kun. Kaulakio 
prieš 28 -metus. Jis tuomet, 
kaipo misionierius, rūpinos la
bai plačios apylinkės lietuvių 
sielos ir tautos reikalais. Va
žinėjo iš vietos į vieta, spietė 
lietuvius ir rūpinos jų sielos 
reikalais. Tuo tikslu net 2-se 
vietose Philadelpliijoje, Pa. įs
teigė jparapijas ir jomis rupiT 

nosi pa ts bei per savo vika
rus. Keliolika metų ka ip toji 
parapi ja tu r i atskirą klebonų. 
Antri metai čia klebonauja 
labai dievotas ir visų netik lie
tuvių bet ir kitataučių gerbia
mas ikuiL Ignas Zimblys. Jo 
triūsu pastatyta nauja bažny
čia, mokykla ir įsigyta sese
rims namai. Senoji muro baž
nyčia paversta, parap. svetai
nė. J i erdvi ir patogi. Turi 
didelę istorišką ir senų klebo-
niJ9-

Kuri. Zimblys, kaipo uolus 
kunigas, buvo rusų valdžios 
persekiojamas ir po teismus 
tašomas, j i s buvo įtarinėja
mas, buk atkalbinėjęs žmones 
nuo rusų tikėjimo ir juos trau
kius į Katalikų tikėjimą. Gu
bernatorius neleido jam kuni
gauti Lietuvoje, todėl nors la
bai nenoroms atvyko Ameri
kon ir čia visiškai pasišven
tęs Dievo garbei ir savo tau
tiečių labui pasekmingai dirba 
dešimti metai. 

Jis yra įžymus lotynų kal
bos žinovas ir man teko prieš 
įstosiant į seminarijų nuo jo 
nors trumpai pasimokinti. Jis 
seminarijoje buvo gabus kleri-
kas, visų profesorių ir (kleri-
ku mylimas. I r Philadelpni-
jos lietuviai jį pažino ir pa
mylėjo. Jis yra didis rėmėjas 
lietuvių reikalų Lietuvoje 4ir 
Amerikoje. 

Lietuvos apšvietos ir kito
kios įstaigos yra nemažai ga
vusios iš jo aukų. Užtat jis 
savo reikalus užmiršta ir net 
ineturi už ką išvažiuoti svei
katos pataisyti. 

Kovo 19 d. čia tekq turėti 
prakalbas. Žmonių prisirinko 
vidutiniai. Į Šv. Kazimiero 
Draugijų įsirašė: Gerb. kleb. 
J. ZČimblys amž. nariu (se-
niaus). 2 Agn. Fabijonąvi-
čiutė amž. (35 m.), Laužikai
tė Em. amž. (35 d.) ir Lucija 
Kaspariunaitė amž. Metinių 

50. Dar daug pasižadėjo. Įs
teigtas Šv. Kaz.Dr-jos skyrius. 
Jo pirm, yra gerb. kleb. kun. 
Zimblys. Su reikalais, meldžiu 
kreiptis į jį. 

Gerb. klebonui už širdingų 
prielankumų ir visiems na
riams už paramą dr-jai reiškiu 
širdingos padėkos ir pagarbos 
žodžius. 

Kun. P. Kasčiukas, 
Šv. Kaz. Dr-jos General i s 

Įgaliotinis Amerikoje. 

C H I C A G O J E . 
« 

APIPLĖŠ*. 
\ 
\ 

Sekmadienio vakare, kovo 
26 d., gryžtant iš krikštynų 
ant 32-ros, netoli Union ave.? 
trys plėšikai užpuolė A. Mic-
keliunų ir atėmę $25, dar su
davė į akį ir pabėgo. 

"Draugo" reporteris. 

KRISTAUS KANČIA 
— ir — 

GYVENIMAS. 
Krutamuose paveiksluose, 

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

drovė. 

Tel. Lafay«tte 4223 

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

M. TUfiKA 
3228 W. S8-1& Street 

ySMm&mAA*AAAAmm*Mmmvm*w**i/* i 
Re*. TeL Cicero 8688 

Ofiso TeL Cicero 49} 

DR, J . SHINGLMAN 
1825 So. 48 Conrt 

N. E . Cor. 49 Coųrt ir 11 Str. , 
ant viršaus vaistyničios. 

Terpentinas 
Sustabdo 

Krupa 
Kuomet tas baisus krupas prade

da tave smaugti , nelauk ilgai] Nes tas 
gali būti labai pavojinga tau ir tavo 
kūdikiai — jis tuojatis palfengvins 
tau, galėsi dautr lenjrviaus kvėpuoti . 

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

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

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

Turpo tyri savyje Menthol ir Cam-
phor, — kainą, 30c. ir C0c. dėžutė. 

"' The GleSsner Company 

VAIiEKTJNE DRESMAKING S 
COLLEGES 

2407 W. Madison, 1850 BT. Wells.J 
8205 8. Halsted Streets 

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų kir

pimo, Designing bteniui ir na-< 
m a m a Vietos duodama dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at-
mokėjimais . Klesos dienomis ir] 
vakarais. Reikalaukit knygelės.* 

_Te l . Seeley 184S 
SARA PATEK, p i r m . f 

« _ _ 

DR. A. E. MILLER 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Ofisas 4854 So. Ashland Ave. 
Vai. 2—4 po pietų 7—9 vakare 
l i e s . Ofisas 1915 W. 47-th Str. 
Vai. 11 iki 1 po plet. Ned. 12—2 

Ofisas TeL Blvd. 2054 
Res. Tel. Sutarimai ir NafctSniai 

Šaukimai Lafayette 1106 

^Telefonas Yards 1138 

STANLEY P. 
MAŽEIKA 

GRABORTUS TR-. 
' BaLsamuotojas 

Tūrių automo
bilius v i sok iems^ 
reikalams. Kaina ^ 
prieinamos. 

3319 Auburn 
Ave. Chicago 

•<^'C**r"įC">c-K"*i**w-

Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D. 
LDSrUvTS AKIŲ SFEC1A1J8TAS 

Palengvina visų aki\j 
tempimą kas yra 
priežastimi skaudė
j imo Kalvos, svaigu
lio, aptemimo., ner-
votnmą Kkaudin^ in 

'•r užsidegusius karSčfu akių kreivos akys, 
katerakto, nemlegio; ne t ikras akis indedam. 
Daroma e^eaminaa lektra parodantis ma
žiausias klaidas. Akiniai pri taikomi teisin
gai, toli ir eiti matan t iems pagelbėta. Ser
gėkite savo regėjimo ir vaikus einančios 
mokyklon. Valandos: nue IX iki 8 vakaro. 
Nedaliomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų. 

1553 W. 47 St. ir Ashland A v. 
Telefonas Drover 8660. 

REIKALAUJAM AGENTU, 
Patyrusių ir 
nepatyrusių 
prie labai 
pelningo dar 
bo.. č i a ne 
lotai nei na
mai parda
vinėti, bet ti 
krai pelnin
gas darbas 
ant kurib ga 
Įima uždirb
ti labai di
delius pini
gus. Butų 
geistina, kad 
turėtų maž 
daug savo 

pinigų kaipo užsistatymui kaucijos 
arba prisidėti prie kompanijos. Ofi
sas yra atviras kiekviena diena nuo 
8 iki 5 ir nedėliomis nuo 2 iki 5 

FOUNTAIN PATNT B R U S H A N D 
S P R A Y E R MFG. OO. 

13 14 West 21-st Street 
Chicago, 111. 

PARDAVIMUI. 

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

4537 So Paul ina Str 

Į 'Mm 
wm+m 
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Į 1 
ANT PARDAVIMO bucernė ir gro

cerne pirmos kliasos stovij 3 metų 
"leasas" randa pigi. Nemokant i iš
mokysiu biznio. Atsišaukite 

1833 W 22-nd Street 
Chicago, III. 

G E R A P R O G A 
Parsiduoda pusė biznio, buėernės 

grosernės. Tirštai lietuvių apgyventoj 
vietoj, arti Visų Šventų parap. baž
nyčios. Biznis išdirbtos nuo daugel 
metų, pusė* perkant patyrimas nerei
kalingas, mes išmokinsime. Parda
vimo priežastis savininkas pirko ki
ta biznį. Norintis galės pirkti visa 
biznį Atsišaukite 

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

/ 
ANT RANDOS. 

N O R T H SIDE. 
Randasi karabaris del vieno vaiki

no su elektrikoe šviesa telefonų ir 
maudyne karštų vandenių ant 3-čių 
lubų 

2244 Powel l Avenue 
Vienas bliokas iki Western Ave. ka-

FtttOtay, Ohio. i rų ir du bliokų iki Fullerton Ave 

/ 
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DRAUGAS Ketvir tadienis , Kovo 30, 1922 

IHHHlHt>tiH»HtHH>»H <M*»t*»i*«»ft«* RODĖ APIE LIETUVĄ. 

GATVEKARIAIS VAŽINĖ
JIMAS BUS 6c. 

Pranešta, kad valstijos ko
mercijos komisija pirmomis 
balandžio ^dienomis paskelb
sianti už važinėjimą gatveka-
riais imti 6 centus vietoje 8 
centu. Tečiaus priede nž 
transferį reiksią primokėti 1 
centą. 

6c. važinėjimas bus kai pi r 
išmėginimas. Bus paskirtas 
keletai mėnesių. Ir bus žiū
rima, ar gatvekarių kompani
ja gali pilnai versties. Jei 
taip, tai bus gražinta oc. Oi 
jek ne, tai irai bus toliau pa
daryta 7c. 

Bet Kampanijos advokatai 
tvirtina, kad kompanija be 8 
centu negali apsieiti ir nesu
tiks su jokiais 6c. Kovą pa
kels teismuose, kaip iki šiolei 
buvo daroma. 

IŠ SĄJUNGIECIŲ VEIKI 
MO. 

5 UNIJŲ VIRŠAIČIAI PAT
RAUKTI TEISMAN. 

"-Grand jury' kriminaliu 
teisman patraukė penkis na
mų statymo amatuinkų unijų 
viršaičius už palaikymą tero
ro Chicagoje. /Tarpe jų yra 
ir Chicago Building Trades 
Council prezidentas Mader. 

North Side. — Mot. Sa-gos 
4-tos kp. mėnesinis susirinki
mas įvyko kovo 21 d. š. m. 
Nors nevisos narės atsilankė 
susirinkiman, bet visvien gan 
daug dalykų senų bei naujų 
apsvarstė. 

Priėmė klebono bei komite
tų laišką su užkvietlmu pra 
dėti darbuotis busiančiame 
bazare kaip pereituose me
tuose. Tuoj, nieko nelaukus 
nutarė duot atspausdint tikie-
tų serijas. Verta paminėti kad 
sąjungietė Ap. Urbonienė pa 
aukojo durų užlaidą bazarui. 

Šiame susirinkime nauja na
rė p-Iė E. Kelečiutė prisirašė 
prie kuopos. Ji yra labai 
darbšti ir kuopa daug ko iš 
jos tikisi. 

Malonu matyt 
skaičių didėjant. 

Sekmadienio vakare, 26 d. 
kovo p. Račiūnas rodė1 kin
tamuosius paveikslus Brighton 
Park s bažnytinėj svetainėj. 
Žmonių buvo pilna- svet. Pu
blika buvo labai patenkinta, 
nes daugiausia i buvo rodoma 
apie Lietuvą. Publ ika labiau
siai džiaugėsi kuomet matė 

•v 

Lietuvos, kariuomene. 

*v? 

« Draugo" reporteris. 

sąjungieeių 

Jaunutė. 

VYČIŲ APSKRIČIO CHO
RAS. 

PAŠAUTAS VYRAS AREš-
*. TUOTA ŽMONA. 

Savo namuose, 2852 West 
36 gat., pavojingai pašautas 
motormanas J. Quinlivan, 43 
metų. 

Pažeistas paimtas ligoni
nėn. Areštuota jo žmona, ku
ri sakėsi susibarusi su savo 
vyru, bet nešovusi. 

Policija tečiaus ją įaltina. 

DETEKTIVŲ BUDRUMAS. 

Du detektivus, Foley ir Bo-
nner, iš Maxwell nuovad., vie
noj vietoj staiga užpuolė du 
plėšiku. Abudu turėjo ranko
se revolveriu. 

Vienas iš detektivų tečiaus 
staiga šuktelėjo: "Ei, nemesk 
su tąja plyta!" Tas padary
ta tyčiomis. Plėšiku kadangi 
susimaišė, kiek nusisuko ir 
ta s momentas davė progos de-
tektivams išsitraukti savo re
volverius. 

Kuomet tas įvyko, plėšiku 
pralošė kovą.. Suareštuotu pa
sisakė esą John Petkus ir 
Walter Strekaus. 

Liet. Vyčių Chicagos Aps
kričio choras laikė susirinki
mą kovo 27 d., po praktikai. 

Raštininkė A. Alaburdaitė 
prisiuntė rezignaciją iš l*ašti-
ninkystės, priežastis: ėjimas 
mokslo. Jos vieton išrinko vy
lę Juozapiną Rimkaite, 36 
kuopos narę. 

Svarstė koncerto reikalus. 
Atrado - būtinai reikalinga, 
kad visi nariai ir narės lan
kytų choro repeticijas. Moky
tojas p. Sauris to reikalauja. 
Jis nori susipažinti su visais 
choristais; 

Choro praktika įvyks penk
tadieny, kovo 31 d., Mal*k 
White Square parko svetaine* 
je. 

Rast 

IMS PAVEIKSLUS DEL 
ALBUMO. 

Dievo Apveizdos Par. — L. 
Vyčių 4-tos kuopos nariai ne
tarė nusiimti paveiksfą ir 'jį 
siųsti Liet. Fin. Misijai patal
pinimui albuman. 

Paveikslą ims balandžio 9 
d., lygiai. 1 vai. po piet. Visi 
prašomi atsilankyti tiesiog į 
p. Vaitkevičiaus studio. 

Visi prašomi atsilyginti su 
savo raokestimis, nes. užsilikę 
bus nepriimami. 

Alpha. 

"VALDOVO SUNŪS". 

LABDARIŲ VAKARAS 
PERKELTAS. 

North Side. — Labdaringos 
Są-gos 6 kuopos vakaras yra 
nukeltas iš balandžio 2 d. į 
bal. 9 d. 1922 m. Perkėlimo 
priežastis yra ta, kad negali
ma gauti tinkamų paveikslų 
tai dienai. Todėl prašome vi
sų northsidiečių kantriai pa
laukti Verbų sekmadienio. Pa
matysite ko dar niekada ne
sate matę. 

Komitetai. 

Senobinis lietuvių priežo
dis sako, "taip daugel auk
lių vaikas be galvos palieka", 
taip yra ir su Liet. Vyčių Clii-
cagos Apskričių; jis turi daug 
rašytojų;, daug korespondentų, 
tečiaus iki šiolei nepasirodo 
spaudoje iš tokio gausumo. 

Man atrodo, kad tik retai L. 
Vyčių Chic: Aps. vaidina, te-
pavaišina mus tokiais veika
lais lcaip "Valdovo Sunūsv, 
"'Kornevilio Varpai", "Kęs
tutis", "Birutė" ir kitų tam 
panašių. Aplamai išeina vos 
po vieną į metus, fai kodėl 
nesigėrėti pastaruoju veikalu? 
Ant kiek man žinoma Vyčių 
Apskričio komisija padėjo 
daug triūso iki pastatė siti 
veikalą; tai kodėl nesidižiaugti 
turint tokį talentingą jauni
mą? Tečiaus reikia užuot, kiek 
triūso padėjo veikiančios ypa-
tos iki tinkamai galėjo atlošti, 
o juk visi darbo žmonės. 

Kas matė, to veikalo i vaidi
nimą 12 d/kovo, Aryan Grotto 
Temple teatre, tas galėjo pas
tebėti šiuos vaidintojus, bu-1 

tent: J. Balsį "Krušnos" ro
lėje. Galima drąsiai sakytį, 
tas žmogus apdovanotas artis
to talentais; tą liudyja jo išlai
kymas artisto typo per visus 
šešis aktus. Milda Balsienė, 
"Danguolės" rolėj vaidino 
taip, kad £eriaus nei negalima 
reikalauti, nes jos smulki ir 
kilta išvaizda nudavė valdovo 
dukterį. Ant, Benaitis, "Mau
ro" rolėj, visą laiką išlaikė 

gyviausią judėjimą ir puikiai) 
nudavė. J. Pivariunas sukėlė 
sau d&ug užuojautos vaidin
damas ^Kirmio" rolę; paroda 
tiek gyvumo, kad vargiai kas 
gyvi aus beatvaidintu. J. Vi
limas "Skaidres" rolėj, P. 
Sriubas "Gyčio" rolėj, A. Ru
gienius "Burtininko" rolėj, 
J. Paurazas "Krivio" rolėj, J. 
Macas "Kanklininko" roL J. 
Mikulinas ^Vingilo" rok, J. 
Panusas*"Ryko" rol', M. Zi-
zas "Gauštvįnio," rol., J. Zo-
kait isl žvalgas, A. Budris IT 
žvalgas, A. Petrulis I vyras, 
A. Lukšis II vyras.ir* J. An-
drišiunas tarno rol. 

Sakant pilnai to žodžio pra
smėje, visi artistai atliko savo 
roles atsakančiai. Už tai ne
mažai garbės priklauso rezi-
ceriui p. J. Balsiui, kuris pa
jėgė ant tiek išlavinti. 

Buvo matytis, kad tas vaka
ras davė gražiu pasekmių, 
tai fiudyja publikos skaitlin
gas atsilankymas.' Bet buvo 
girdėt, kad Vyčiai pervėlai 
pradeda vaidinti tokius ilgus 
veikalus, nes per ilgai užsitę
sia į nakties vėlumą. 

Ten buvęs. 
Red.^ pastaba. — Vienas 

"Draugo" bendradarbis da-
pildė spragą, ką L. Vyčių Chi-
cagos Aps. išrinktasis kores
pondentas neatliko. Užsitikė-
jome —.užsivylėme. 

Kaskime Lietuvoj Auksą! 

PRANEŠIMAI. 
DIEVO APVEIZDOS PAR. — 

Liet. Vyčių. 4-tos kuopos savaiti
nis susirinkimas Įvyks ketvirtadie
ny, kovo 36 d. parap. svetainėje, 
S vai. vak. , 

Visi nariai prašomi skaitlinei 
atsilankj^ti. 

Albina C. Alaburdaitė, rast. 
- • -

Štai Lietuvos Aukso iCasejai: 
AMERIKOS L I E T U V I Ų AKC. B-V&S " R Ū B A S " KAUNO F A B R I K Ų DARBI

N I N K A I IR ADMINISTRACIJA dalyvaujant is keturių metų L I E T U V O S N E P R I K L A U -
SOMYiP&S sukaktuvių apvaikščiokime ir paminėjime D V I E J Ų M E T Ų B-VĖS DARBUOTĖS ^ 
PARODOJE VASARIO 16 D., 1922 KAUNE. % * v* ,<, 

P e r dvejas darbuotėj metus £ - V Ė YRA Į K Ū R U S K A U N E E L E K T R O S J Ė G A 
VAROMA DIDŽIAUSI RŪBŲ SIUVYI&0 F A B R I K Ą , Šiandien jame di rba virs dviejų šimtų 
darbin inkų.TAURAGĖJE IŠBŪDAVO J O BETONO TVėNKINĮ J U R O S U P Ė J E Į R E N G Ė 
VANDENIU VAROMĄ MILŽINIŠKĄ E L E K T R O S STOTĮ i r rengiasi užbaigti d a r šiais me
tais P I R M U T I N I L I E T U V O J E LINŲ A P D I R B I M U I F A B R I K Ą VAROMA E L E K T R O S 
J Ė G A . 

Užbaigimui statymo linų apdirbimui fabriko ir vedimui linų pramonės, ŠIAIS ME
TAIS B-VĖS PAGRINDINIS K A P I T A L A S • LIKO TRYS K A R T U S P A D I D I N T A S i r da 
bar siekia $200,000.00. 

L I N A I TAI LIETUVOS AUKSAS! Tas linu aukso kasyklas Lietuvoje y ra apė
musi eksplotuoti L I E T . AM. Ė U B Ų IŠDIRBIMO B-VĖ ( " R Ū B A S " ) . 

LIETUVIAI AMERIKIEČIAI TALKON!! 
Centro raštynė Chicagoje: 809 W."35-th Street 
Lietuvoj Generale fabrikų Admisistracija: Did. Vilniaus G-vė No. 14. Kaune. 

Pirm susirinkimo bus choro pra-

BRIGHTON. PARKAS. - L. k t i k a> k u r i P r a s i ^ s P™ktu*fliai 
(Vyčių 36 kuopa laikys savo susi-' 
rinkimą McKinloy Parko svetai- "Atlctams taipgi svarbu atšilai/ 

nėjo, ketvirtadieny, kovo (Mftron) J •> 
30 &. 

f 
s. m. • 

KURIUOS SIUNTĖ P E R " D R A U G Ą " ' Š I E A S M E N I S : 

Valdyba 

- : - A l £ » •••JT*JtKAAsL *-J*X. 
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*»£&, Didžiausia Lietuviška Krautuve Chicagoj 
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P E A R L Q U E E N K O N C E R T I N A 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Mušu krantuva^-viena iš didžiausių Ohicagoj* 
Parduodame ui žemiausią kainą, kur kitur taip negaoat 

Mašinėlių laifikami drukuoti ii ofiso darbami yra naujau-
lios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedui, Sliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų iidir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
mujokali&kus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski ^ 
4632 So. ASHLAND AVL, , CHICAGO, 4LL 

Telefonas: DROVER 7309 

to Moye 
D 

Are You Goin 
* • 

i This Spring: 
(Ar Ketini Persikraustyti 

Šį Pavasarį?) 
. -

Iš priežasties daug telefonų perkėlimų šiame 
sezone prašon*e duoti mums ankščiaus 

Trisdešimties Dienų Žinią, 
neg visi persikėlimo užsakymai furi būti užbaigti 

Tarp Balandžio 15-tos ir Gegužės 15-tos 
Kaip tik nuspręsi ikur kraustysies — 

(T̂ lefonuok sekančiai veltui) 

G a l i G o m m e r c i & I D e p a r t m e n t 

OFFicial9100 
(Frce of Ckarge) 

•Į. 

Sekanti Cldcago Telefono Directory Knyga 
)sis spaudon Gegužės 15-tą , 

ILLINOIS BELlT TELEPHONE COMPANY J 

'-j^'z^Srirl'm į. 1 tam 

GAVO PINIGUS LIETUVOJE 

\ v 

P R A N E Š I M A S 
Plačiai pagarsėjęs Fotograi'istas, A. 

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

išradimo prietaisomis. ]jc 
Reikalui atsitikus, eikite prie savo seno bičiulio. _ 

Bukis Juozas (>Spriiigfi(>Id, IU.). 
Petravičius Jonas (Cedar Point, 111.). 
M'asiliunas /Petras. % 

Stasiulis Antanas (Johnston City, 111.). 
Vainiauskas Antanas (Westville, 111.). 
Lapinskas Pranas. 
Lutaite Barbora (Chicago Heights, UI.). 
Uambrauskas Kazimieras (Donorą, .Pa). 
Sedauskas Pranas (Donorą, Pa). 
Šiaulys Juozapas. , 
Klapatauskis Vladas (Indiana Harbor, Ind.). 
Budris C. 
Pažereskienė Petronėle (AVaukegan, 111.). 
Nakrošaite Grasilda. 
Šemetulskis Ladislovas (Cicero, 111.). 
Šukiene Apolonija 
Jat^-itiene Elzbieta (North Chicago, UI.). 
Galvidis Stanislovas (Cicero, IU.). 
Petkus Kazimieras. 
Valiulis Aleksandras. 
MieO/ičius Vincentas. 
Kerbedis J. 
Spirifcevičius Adolfas. 
Miltenis Pranciškus. 
Dokšus Augustinas (Racine, Wis!). v 
Genis Kazimieras. 
Vaicekauskienė Ona. 
Jasutaite Aidelė. 
Dorinąs Jurgis. 
Peidcauskas Tamošius. 

t. Jačeuskaite Aniele. 
Chmelianskas Juozapas ^Cicero, UI.). 
Antanevičius Juozapas (Oglesby, 111.). 
Butkevičius Juozapas. 

' Neverauskas Jurgis. / 
^v. Kazimiero Seseris (Chicago Heights, 111.). 

DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
2334 So. Oakley Ave. t Tel. Roosevelt 7791 

J 
Atdaras* kasdieną, išskyrus šventadienius iki 8 v. v. 
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