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ANGLIJOS PREMIERAS STATO n Z m u v m 
ULTIMATUMĄ 

J 

Jis Grūmoja Apleisti Genoa 

[Į 
[y 

RENCIJOS PAVYKIME. 
ROMA, geg. f. — Laikraš

tis "Giornale d'Italia" pra 
neša, jog Apaštalų Sostas nu-v 

sprendęs visą krikščioniška 
pasaulį 'pakviesti melstis už 
Genoa konferencijos pavyk i-
mą. Nes nuo tos konferenci-

geg. 7. Vakar | ir sutiks padėti parašus ant jog pavykinio priguli pasaulio 
iš Paryžiaus čia gryžo vy-j memorandumo. Nes kitaip tu-'taika ir prieškarinis gertiu-
resnysis Prancijos delegatas: rės suirti gerieji santarvės 

' Barthou ir tuojaus turėjo santikiai. 

i 

Konferencija 
v GEX<4A, 

NAUJAS STREIKAS 
CHICA60JE, 

M 

«lf^TusIia¥SšC 
PERSEKIOJA LIETUVIUS. 

konferencijoj, su Anglijos pre-
mieru Lloyd George. 

Anglijos premieras reiškia 
nepasitenkinimą. Prancijos ir 
Belgijos pasielgimu, kad I n 
valstybių delegatai atsisako 
pasirašyti bolševikams dele
gatams Įduotą memorandu-

Jis prancūzams ir belgą*' s 
pastatė ultimatumą. /Pareiš
kė, kad jei prencuzai su b l -
gais nepasirašys memorandu
mo taip, kaip jis yra origina
le ir vis reikalaus atmainų 
savasčių klausime, jis, Angli-

Daug nesmagumo daro čia 
"mažosios ententės" delega
tai, kurie prikibę laikosi ^Pran 
ei jos ir Belgijos. Kaip Pran
ei ja groja, taip "mažosios 
ententės" delegatai šoka. 

Be to, šie delegatai, matyt, 
prancūzų inspiruojami, reika
lauja, kad ekonominė konfe
rencija butų pertraukta, kad 
butų atidėta tolesniam laikui, 
kuomet ̂ pakilę nesusipratimai. 

Bet Anglijos premieras sto
vi už tai, kad turi but dirba
ma dabar, arba nekados. Jis 
žino, kad nepavykus šiai kon
ferencijai Europoje gali kil-

vis. • v 
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KINIJOS VALDŽIOS NA
RIAI AREŠTUOJAMI. 

PEKINAS, geg. 7. — Gen. 
\Vu užėmė sostinę ir įveda 
nuosavą laikinę, oentralę Ki

lki šiolei tik dalis amat-
riinkų unijų prie namų stat)T-
mo €hicagoje nesutiko dirbti 
už užmo^esnį, kokią paskyrė 
kituomet buvęs arbitras Lau-
dis. Dauguma unijų pasiten
kino mažesniaįįs užmokės-
niais ir dirbo. •' 

Kuomet nepasitenkinusių li
nijų viršaičiai savo darbinin
kus draudė neiti dirbti, gi 
namų statymas Chicagai bū
tinai buvo reikalingas, del to 
čia įsteigta t. v. piliečių ko
mitetas. Tas komitetas vie
toje atsisakiusių dirbti pak-
vietė neunistus ir namų staty
mas buvo varomas pirmyn. 
Dirbo unistai su neunistais. 

KALfTINĖNAI, Švenčionių 
apskr. Vasario 24 d. lenkų ka
reiviai atįėmė iš lietuvių mo
kyklas jos pačios remontuotą 
butą.. 120 vaikų liko be mok
slo. 

TAURAGĖ. Amerikop lie
tuvių akc. bendrovė "Rūbas'\ 
jau perka Drezdene didelių 
mašinų linams verpti ir austi. 
Pradėsią darbą šią vasarą. 

Nežiūrint to, Jtad žalioji 
miško medžiaga jau yra drau
džiama vežti užsienin, vis dėl
to miško kaina tvirta. Drebu
lių 1 festmetr. moka 1,200 au
ksinų. Mat, drebulės yra di
deli užsakymai iš užsienio ir 

Nesenai eia lankėsi Amen- . , , . . , . « _ J J j -
. pirklių laukiama, kad draudi-

Gegužės 5 cL Bridgeporte antru kart kalbėjo Garmus ir 
Bagdonas. Laukta socialistų Natkevičiaus ir Žygelio. Bet, 
deja, priešas nusigando. Nedrįso stoti į viešas diskusijas. 
Žmonių prisirinko pflma šv. Jurgio svet. Socialistų šmeiž
tai į dulkes paleisti. Nors buvo skelbta, kad aukos nebus 
renkamos, patys žmonės, kurie pažino tiesą iš mūsų kai 
bėtojų lupų, patys nešė aukas. Jų surinko net $475. 

Ūpas nepaprastas. Laimėta visais šonais. Socialistai iš 
kailio nerdamies ir negalėdami argumentacija atremti jiems 
daromus priekaištus, su plytomis parodė savo jėgą. Vieną 
jžymiausių jaunų Bridgeporto veikėjų P. Gritėną sužeidė. 

(Tematai, dabar Chicaga, ko^ griebiasi socialistai, kuo 
met neturi tiesos savo pusėje. 

Garbė Bridgeportiajiams ir jų veikėjams! 
Smulkesnis pranešimas tilps rytoj. Dabokite. 

nijos valdžią. Buvusius 
., . v. , . . . Mkos Darbo federacijos prezi-, 
iki šiol ministenus ir paų pro; a ^ ^ m_* / . i : J m a s gabenti drebulę \ uzsienj 

jos premieras, tuojaus apleis t i n a i l ] a k a r o v t , s u ,a > 

Genoa. Tuojaus iškeliaus Lon , Bolševikų vienas delegatas, 
Joffe, išvvko Maskvon. Kiti dona n,. 

Gal tas Anglijos premiero 
ultimatumas prancūzams ir 
belgams kiek "tr**"gelbės. Nes 
čia kalbama, kad, turbūt, 
prancūzai su belgais nusileis 

delegatai pranešė, kad jie už 
poros dienų duosią atsaky
mą į santarvės memorandu
mą. Sakoma, jie nesutiksią su 
paduotomis sąlygomis. 

LOWDEN APIE KRIZĮ 
EUROPOJE. 

mierą liepė jis areštuoti. 
Gen. Wu skelbia, kad- jis 

darbuosis sujungti suskaldytą 
valstybę. Trumpoj ateity su
šauksiąs steigiamąjį seimą. 

Gen. Cliang išblaškyta ka
riuomenė bėga į Manchuriją. 

Čia svetimšaliai ir jų sa
vastys nepaliečiami. 

1 dentas Gompers, Tas nupeikė^ 
amatninkų unijas. Jis pareiš
kė, kad visos unijos turi lai
kytis vienybės. Ne unijų dalis, 
bet jos visos privalo nutarti 
ar šiaip, ar kitaip. Jos pri
valo arba pripažinti arbitro 

PAIMTOS KALftJItfAN 
SU VAIKAIS. 

Priešingas ką nors bendra tu
rėti ąu bolševikais. 

šios dar Suv. Valstijos, tuo
met konferencijos ateitis bu
tu buvus šviesi. ~^ 

14 
Anot Lo\vdeno, tik protin

gas apsiėjimas su Vokietija 
butų galėjęs ją atgal patrauk-

LONDONAS, geg. 7. — ti prie vakarų civilizacijos, su 
"Neviltis," tai butų perstip-jkuriąja jinai yra simpatijoje. 

k 

rus žodis vaitot apie Europos 
padėtį,''• sakė amerikoniškam 
korespondentui buvęs Illinois 
valstijos gubernatorius Frank 
O. Lo\vden. "Ncknomet ne-

Vakam Europa turėjo dėti 
visas pastangas nesuleisti vie-
nybėn Vokietijos su Rusija. 
Tuotarpu šiandie įvyko prie-
šingai. Matomo Vokietiją su -

A 

galima desperuoti, kuomet pa- sijungusią su bolševikais. Tos 
tys žmonės darbuojasi išeiti iš (Įvį valstybės šiandie savo p«-
krizio. Pabaigoje visgi jie lėn-patraukia daugiau mažes-
atsikratys to negeistino krizio nių valstybių. Tai baisi klai-
radę tinkamą išėjimą. da. - . ' * 

busiąs panaikintas. Kuro kai
na taipat pastovi. Beržinių 
malkų 1 metr. rinkoje moka 
400 auksinų. 

Uždraudimas gabenti neap
dirbtą miško medžiagą į užsie-

Landiso nuosprendį arba at-|nį padarė gero įspūdžio į vie-
mesti. Tik reikia veikti vi- tos smulkiąją pramonę; tik 
soms iki vienos unijoms. Ki- abejojama ar tas draudimas 
taip, sakė Gbm^eTs, čia namų f bus pastovus, nes, esą, Sižsie 

EGIPTAS TURI VILTIES 
AMERIKOJE. 

Nori turėti daugiau santikių, 
prekybos. 

,k>Nežiūrint to, Europa šian 
die atsidnrusi į tokias dideles 

__^-painiavas, kad išėjimas kol-
kas nematomas. Genoa veila-
ziivdarbai neduoda užtikrini
mo. Turima daug vilties iš 
tos konferencijos. Bet ta vil
tis kartais labai skaudžiai ga
li apvilti. Ir viskas gali iš
eiti priešingai premiero Lloyd 
George lūkesčiams.'' 

Buvęs gubernatorius Low-
den viešėjo Europoje nuo ko
vo. .Jis aplank/ė Italiją, Vo-

I f Pranei j ą . ir Angliją Garlai
viu Olympic iškeliauja į Suv. 
Valstijas. 

Prieš bolševikus. 

Buvęs Illinois valstijos 
bernatorius pažymi, ka«l, jo 
nuomone, pakvietimu/Genoa 
konferencijon bolševjjrų pada
ryta'didelė klaida. Jei bolše-

m 

yikai butų buvę palikti ant 
šalies ir be Vokietijos prie 

Ko laukti nuo bolševikų. 

Bolševikų pakvietimas kon-
ferencjjon viską ardo. Juk 
jie negali nieku prisidėti prie 
Europos atgaivinimo. Jų vi
sas tikslas yra tiktai griovi
mas, naikinimas ir žudymas. 

Anot Lovvdeno, Suv, Valsti
jų vyriausybė protingai elgia
si neturėdama nieko bendra 
su bolševikais, kurie užsiima 
plėšimais ir-*galvažudystėmis. 
Tiesiog nesuprantama, kaip 

Keli .šerifu asis.tentak areš
tavo ir pristatė Chicagos ka
lėj iman 6 moteris su vaikais 
ir du vyru. Vaikai paimti 
kalėjimai! dėlto, kad nebuvo 
kur ir kam jų palikit Kaip 
moterys, taip tiedu vyru nu
bausti trumpam laikui kalėji
mu. 

1919 metais tos moterys ir 
tiedu vyru piketavo priešais 
American Cigar Co. darbavie
tę. Kompanija gavo iš teis
mo "injunetion" prieš piket-
ninkus. Piketninkai nieįo 
nedarė iš < iinjunction. ,^-^u-
vo areštuoti. 

Teisėjas Sullivan jų nebau
dė. Bet įspėjo, kad teismo 
parėdymus turi gerbti. Ne
privalo piketuoti. 

Paliuosuotos moterys ir tie
du vyru tečiaus ir toliau pi
ketavo. ' Tad anfrufcart' areš
tuoti ir teisėjas Sullivan vi
sus nubaudė pabauda ir kalė
jimu. 

Tečiaus nubausti apeliavo^ 
Tomis dienomis parėjo žinia, 
kad jų apeliacija atmesta. 
Taigi, visi turi atbūti baus
mę. * 

Pranešta, kad teisėjas Sull
ivan žada moteris paliuosuo-
ti nuo bausmės. 

statymo pramonėje bus įvy* 
kinta '-J-open shop" sistema. 
Tai yra, unistai tifrės dirbti 
su neunistais. 

Gomperso patarimo paklau
syta. 

Ir štai pereitą penktadienį 
visų amatninkų unijų taryba 
atlaikė susirinkimą ir nuta
rė nepripažinti arbitro nuos
prendžio. Gi jei namų staty
mo kontraktoriai mėgins ves
ti darbus pasiremiant "open 
shop" sistema, visoms uni
joms pakelti streiką. Streiko 
pradžiai paskirta gegužės 22 
diena._ 

Amatninkų unijų taryba, 
kiek žinoma, jau •nepirmu 
kart skelbia tokį^ generalį 
streiką. Pečiaus streikai vi
suomet nepavykdavo. Matyt, 
del to, kad dauguma darbi-

kietiją, Olandiją, Belgiją,, civilizuotos tautos gali bend
rauti su tais, kurie mindžioja 
visus civilizacijos principus. 

Žmonės nori taikos. 

Buvusiojo gubernatoriaus 
nuomone, Europos gyvento
jai labai pageidauja taikos. 
Jie trokšta ramiųjų laikų, pa
remtų tvarka ir teisybe. 

Bet be kitako Europoje dar 
ir šiandie įžiūrima visokių ka-̂  
ringų intrigų. Tas intrigas 

konferencijos butų prisidėju- kelia tie, kurie didžiuojasi taikos Europon. 

taiką ir ramybę, ^ako, Ame^ 
rika visomis priemonėmis pri
valo prisidėti prie įvedimo 

nio stambiosios firmos turi 
didelių užsakymų vietos miš-1 

kų pirkliams; todėl galimas 
daiktas, kad užsienis šiokiu 
ar tokiu būdu stengsis gauti 
iš Lietuvos žaliąją medžiagą. 
Todėl vietos pramomnkai mi
ško medžiagos apdirbti ne
gauna, nors kalbama, kad čia 
galima butų net drebulę pra
dėti apdirbti. Kai-kurios už
sienio firmos jau daro tam 
tikrų siūlymų. 

ninku pasitenkina su mažes
ne užmokesnimi ir nori dirbti) 

SKAITYKITE IR PLATB»-
KITE 'DRAUGĄ" 

VIS NESKELBIA APKAL 
TINIMO. 

'«= 

HAYMARKET RIAUŠIŲ 
SUKAKTUVES: 

VILNIUS. Lenkų valdžia 
iš Vilniaus, ištrėmusi vasario 
5 d., 33 lietuvius ir gudus iš 
Vilniaus, buvo žadėjusi viešai 
apskelbti, kokie buvę ištrem
tųjų "dideli" -nusikaltimai, 
bet lig šiol nei visuomenė, nei 
ištremtųjų šeimynos to ap
skelbimo nesusilaukia. 

s 

Pereitą ketvirtadienį Chica-
goje paminėta 36 metų Hay-
market riaušių sukaktuvės*. 
Tų riaušių metu 8 poliemonai 
žuvo nuo pamestos poliemonų 
būrin bombos." Bombą metė 

gavo militarizmu, kurie grū
moja kas momentas pultis ir 
smaugti sau nepatinkamas 
tautas. 

* V 

Lo\vden norėtų, kad S. Val
stijos butų reprezentuojamos 
įvairiose Europos tarybose, 
kurių tikslas grąžinti ne vien 
Europai, bet visam pasauliui 200 atsarginių poliem*Wq? nu-

Schnaubert policijos tarpan 
sviedė dinamitinę bombą. 

Plyšus i bomba v ienus polic-
monus nužudė, kitus sužeidė. 
JLiikę sveiki iš revolverių ati
darė ugnį į sukurstytą minią. 
Iš minios taipat pradėta šau
dyti. 

Areštuota visa eilė anarchi
stų ir pašalinių žmonių. Iš anarchistas. s 

Ta'i įvyko, ant kampo West "anarchistų trys teismo nubau 
Randolph ir No. Desplaines sti kalėjiman ligi gyvos gal-
gatvių, kur apie 10,000 žmo- vos, keturi kiti mirtimi ir bu-
nių minia susirinkusi nerimą- vo pakarti. Vienas anarchis-
vo klausydama kurstančių a- tas pats pasidarė galą kalėj i-
narchistų ir kitų kalbų. me prieš pat egzekuciją. 

Buvo pramatomos »amšės. Gi ^pmbos metėjas, anar-
Policijos kapitonas Ifm^t su ehistas Scmiąubert, suspėjo 

vyko išskirstyti minią. 
Kuomet poliemohai tfršto-

mis eilėmis ėjo skirsfcdami 
minią, anarchistas; J&idolph 

pabėgti į Hondūras. jTenai 
jis mirė. 

Sukaktuves kas^metai pa
mini neskaitlingi tų riaušių 
tpoliemonai veteranai. 

CAIRO, Egiptas, geg. 7 — 
"" Egiptas tiki padidėsiant ge
riems santikiams SU Suv. Val
stijomis. Nes iš ten apturi 
daug simpatijos. Tarpe abie
jų šalių pramatoma didelė ir 
gausi prekyba." 

Tai Egipto premiero Abdel 
Khalek Sarwat reikštr žod
žiai Amerikos koresponden
tui. 

'' Egiptas turi medvilnės, 
skurų ir kitokių ūkio produk
tų, kas Suv. Valstijoms reika
linga ir gali naudotis. Gi A-
merika produkuoja daugybę 
visokių mums reikalingų daik
tų. 

"Egiptas kas metai pefka 
daugiau kaip už 100 milionų 
dolerių visokių amerikoniški! 
produktų. Ir mes turime vil
ties, kad ta suma ^pasitrigu-
bins. Visų luomų egiptėnai 
yra labai draugingi Amerikai 
ir amerikonams ir pageidauja 
su Amerika turėti reikalus." 

Amerikonai rezidentai. 

Premieras korespondentui 
parodė Kopiją kablegranuos, 
kurią pasiuntė valstybės sek
retoriui Washingtone. Ta ka-
blegrama jis reiškia didį dė
kingumą Suv. Valstijų vy
riausybei už Egipto pripažini
mą. 

Jis pageidauja, kad dau
giau airferikonų rezidentų žie
mos laikais čia atvyktų apsi
gyventi ir susipažinti su šia 
šalimi. 

Sako, daugelis pačių egip-
tėnų keliauja į Suv. Valstijas. 
Visa eilė jaunų vaikinų egip-
tėnų vyriausybės lėšomis siu-
nčiama į Suv. Valstijas lan-
kyti mokslo įstaigas. 

Egipto diplomatai. 

"Egiptas tikrai jturės dip
lomatinį atstovą Washingto-
ne," sakė premieras. "{Tai
pat konsulius svarbesniuose 
miestuose. Tečiaus tų diplo^ 
matų paskyrimai bus atlikti 
tik pagaminus ir priėmus ko
nstituciją," 

Legislativin seiman atsto
vai bus renkami, matyt, atei
nantį rudenį. Tai esą del to, 
sakė premieras, idant pirmiau 

., 

gyventojus supažindinti su 
nauja šalies tvarka. 

Žymus diplomatas. 
Patsai premieras skaitosi 

vienas iš žymiausių Egipto 
diplomatų ir užėmęs tą atsako 
mą vietą, tuojaus pertraukė 
vedamas derybas su Anglija 
del nepriklausomybės iki su
sirinksiant seimui. 

Anglams valdant Egiptą 
premieras perėjo visą diplo
matinę mokyklą. Buvo kele
tą* kartų ministeriu. 

KLAUSIAMAS, KĄ DARTS. 

WASHINGTON, geg. 7.— 
Karo sekretorius Weeks pa
siuntė paklausimą Philipinų 
salų generaliam gubernatoriui 
\Vood, ar ji» pasiliks vietoje, 
ar šaukiamas parvyks PeUn-
sylvanijos universitetan. Nes 
universitetas jo būtinai reika
lauja. 

TURKAI DEPORTUOJA 
N AMERIKONUS. 

Konstantinopolis, geg. 7.— 
Iš Turkijos Armėnijos turkų 
nacionalistų valdžia deporta
vo 4 amerikonus, Amer. Rau
donojo Kryžiaus darbuotojus. 
Visi 4 Čia atvyko. 

BELGIJA DAUGINA KA 
RIUOMEN? VOKIE

TIJOJE. 
.>s-. . 

BRUKSELIS, geg. 8. — 
Belgija Vokietijos okupuotėn 
siunčia daugiau 2,000 karei
vių ir 1,100 arklių. \ 

TRYS JUODUKAI NU-
LINCIUOTI. 

KIRVEN, TEX., geg. 8. — 
Aną dieną šiose apylinkėse 
goveda baltųjų nulinčiavo tris 
jubdukus, intariamus vienos 
baltos mergaitės nužudyme. 
. i • • — 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 doL 
geguž. 5 d., buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.38 
Prancijos 100 frankų 9.10 
Italijos 100 lirų 5.20 
Lietuvos 100 auksinų .34*4 
Vokietijos 100 markių .34% 
Lenkų 100 markių .02 

u 

file:///Vood


S 

į! 
• ! 

4 

• < 

* 1 

i 

i 

i 

; 

I ' • 

• 

DRAUGAS 

• 

KA LIETUVA PERKA [' 
AMERIKOJE. 

. ! 

I 
i 
i 

Del didelio pinigų skirtumo 24,007,677.47. 

011,154.^ 
4) B Olandijos įvežta už 

27,557,307. 
5) IŠ Amerikos įvežta vfi 

PASTOVUS KATALIKIŠKAS AKGUOS OĖSMIAI. 

atrodo, kad Lietuva nieko 
negalėtų pirkti Amerikoje. Te-
čiau faktai parodo kitką. Pe
reitais metais, per vienuolika 
mėnesių su viršum t. y. nuo 
1921 m. sausio 1 d. iki 1921* 
m. gruodžio 8 d . Lietuva įveži 
Amerikos prekių išviso už 24,-
007,677 auksinų ir 47 skatikus. 
Skyrium imant per tą laiką bu 
vo įvežta iš Amerikos šių pro
duktų: 

Žibalo už 10,680,441. 
Cukraus už 5,182,531. 
Įvairių maisto prod. 5,136,-

289.20. 
Mašinų ir įrankių 2,298,675. 
jžemės ir ūkio mašinų 689,-

000. 
Spaudos gaminių 413,588. 
Įvairių mineralinių dirbinių 

327,980. 
Įvairių metalinių dirbinių 

289,534. 
Įvairių manufaktūros prekių 

264,737.40. 
Tepalų 206,185. 
Audimų 135,074. 
Įvairių smulkių prekių 93,-

240. 
Įvairių gyvulių produktų 

90,547. 
Odos ir jos gaminių 68,817. 
Įvairių chemijos produktų 

29,271.87. 
Avalinės 18,145. 
Galanterijos 17,575. 
Siūlų ir mezginių 12,618. 
Kosmetikos 11,675. 
Stiklo ir jo dirbinių 343. 
Vaistų 20. 
Iš viso 241,007,677.47 sk. 
Kadangi išviso tuo laiku į-

vežta prekių į Lietuvą už 
789,927,254.50, tad importas 
iš Amerikos sudarė 3% viso 
Lietuvos importo. 

Įdomu patirti kiek iš įvairių 
Salių įvežta pereitais metais, 
prekių ir kokioj eilėj tos šalys 
eina: 

1) Iš Vokietijos įvežta už 
555,698,988.99. 

2) Iš mažosios Lietuvos į-
vežta už 98,718,992.56. / 

6) IŠ Latvijos įvežta už 11,-
856,233.11. 

7) Iš Anglijos įvežta už 7,-
889,668. 

8) Iš Rusijos įvežta už 3,4 
324,000. 

9) Iš Japonijos įvežta už 3,-
819,090. 

10) Iš Lenkijos įvežta už 
2,073,291.10. 

11) Iš Šveicarijos įvežta už 
1,110,865. 

12) Iš Estijos įvežta už 610,-
8 1 9 . i ••-• * 

13) Iš Suomijos įvežta už 579,-
206. 

14) Iš Franci jos įvežta už 
377,119'. 

15) Iš Vilniaus Krašto įvež
ta už 296,201. 

16) Iš Švedijos įvežta už 
285,781. t ' 

17) Iš Danijos įvežta už 
148,721. 

18) Iš Čeko-Slovakijos įvež
ta už 128,056. 

19) Iš Portugalijos įvežta už 
92,895. / 

20) Iš Italijos įvežta už. 
59,368. 

Tokiu būdu matome, kad 
Lietuvos importe Amerika už
ėmė penktąją vietą, tada ka
da Anglija "užėmė septintąją 
vietą, nors ji yra Lietuvai 
daug artimesnė kaimynė. Jei 
importą iš Mažosios Lietuvos 
ir iš Dancigo skaityti išvien 
su Vokietijos, tada Amerikos 
bus trečia vieta, Anglijos 
penkta ir t. t. Viena Amerika 
davė Lietuvai prekių daugiau, 
negu Latvija, Rusija, Šveica
rija, Estija, Suomija, Franci-
įa, Švedija, Danija, Čeko-Slo-
vakija, Portugalija, Italija — 
visas tas šalis krūvon sudėjus, 
taigi viena tolimoji Amerika 
davė Lietuvai prekių daugiau, 
negu 12 Europos valstybių, 
Lietuvos kaimynių. 

Visa tai parodo, kad Ame
rika galės drąsiai ateityje 
konkuruot į savo prekėmis 
Europoje. Reikia tikėtis, kad 

Nekartą katalikų spaudoje 
pasirodo veikėjų ginčai ir m t 
rietenos. Ginčai, rami I r beia- kanu laiku, rakakms,'Viti yra 
Ii krit ika tegali eiti sveikatpn 
mūsų organizacijoms, Tečiaus vis tie patys, su dalykų pri-
daug žalos ir pasipiktinimo y- Rimtimi sutapę. 
ra, kuomet eina gtriež>a pole
mika už neprincipinius veiki
mo dėsnius, kuomet nuo rim
tos kritikos Mmbama savo o-
ponentui į *<Čiupryną,, ir pra
sideda asmenų dvikova. 

Kad išvengus taip nenaudin
gos ir kenksmingos polemikos 
spaudoje, kad pašalinus savo 
oponento piktą įtarinėjimą ku
rį nors veikėjų esant moder
nistu, laisvamaniu, o gal ir e-
retiku, pirmon galvon reikia 
pasiaiškinti pastovius katali 
kiškos akcijos dėsnius. 

Pastovus katalikiškos akci
jos dėsniai yra tie, kurie vi
sur ir visuomet privalo vai
ruoti mūsų visuomenį darbą. 
Juos pamesti, jų išsižadėti tai 
reiškia panaikinti esybinį ka-

Vieni tų dėsnių yra prie-
juolami, galį pasikeisti atatin-

pastovųs, laiku, vieta neriboti, 

Vyriausias katalikiškos akci 
jos dėsnis. 

J o išraiška; Dievo pirmeny
bė! 

Mūsų laikais kuomet pasaulis 
gan ištižęs, visuomenės sąžinė 
išgverusį dorinis gyvenimas 
palaidas, ši vyriausio dėsnio 
katalikiškam veikimui formų-
la:,Dievo pirmenybė! lyg dras
ko ausį. Rodos, kam čia Aukš
čiausioji Esybė žeminti, kišti 
ten kur ji nereikalinga. 

Toks manymas mūsų laikų 
veikėjų dvejopai gali būti 
klaidingas. 

Klaidinga butų manyti, kad 
mes Dievo pirmenybę turėtu
me tarsi kokį plakatą, iškabą 
visur kaišioti. Ne, ne ta yra 
Dievo pirmenybės prasmė, talikiskos akcijos karakterj, _ t ~ * / * , 

tai reiškia- užgesinti tą žiburį 
kurs nuolat šviesdamas neiš
ves mūsų į šunkelius ir galop 
į pelkes. Kiekviena klaida 
pradžioje, labai skaudi savo 
pasekmėse. Tie tad pagrindi
niai katalikiško veikimo stul
pai ir reikia statyti ir jų pri
silaikyti žengiant į klaikųjį 
viešojo gyvenimo labirintą. 

3) Iš Dancigo įvežta už 58,- savo valiutą įvedus, Europos 

Kiekviena akcija (veiks
mas), a r pavienio žmogaus at
skirai (individualė) ar visos 
kuopos žmonių (kolektyve), 
vaduojasi tam tikrais dėsniais, 
įmogus yra protingas tvari
nys i r kuria savo ir visuome
nės gyvenimą ne aklai, bet 
taiko jam tuos ar kitus dės
nius (įstatymus), kuriuos 
protas aiškiai numato. 

Katalikiškoji akcija, tiek 
kiek ji yra katalikiška, nuo
sekliai vaduojasi katalikų tikė 
jimo dėsniais. 

taikai nusistovėjus Lietuva 
galės plačiai išplėsti savo pre
kybą su Amerika. 

giaus aplamai nepripažinti 
Dievo, esamybės, o taipat ir 
jo autoriteto pirmenybės ne
pripažinti. v 

Taigi privalu paaiškinti ko
dėl mes šį dėsnį statome vy
riausiu, o tik tuomet pamaty
sime kokias pasekmes jis ne
ša. Kas nori būti nuoseklus, 
jis turi būtinai arba pripažin
ti Dievo pirmenybę mūsų ka
talikiškam veikimui, arba at
metęs tą dėsnį pasirinkti skir
tingą kelią, nieko bendra su 
mūsų veikimu neturinčiu. 

Dievo pirmenybė! 

Šeimynoje nieks neabejoja 
kau tėvas turi pirmenybę at
žvilgiu į vaikus, Valstybėje 
viršininkas atžvilgiu į savo 
pagelbininkus. Juoba Dievas 
— pasaulio Kūrėjas atžvilgiu 
į savo kurinius turi neginčija
mos teisės, kad mūsų protas 
jį pažinęs, pamylėjęs jam dau-
giaus tarnautų negu kam nors 
iš žmonių, turi tą teisę ir deda 
mūsų sąžinei pareigą, kad ji 

keltų aukščiaus visuotinų reli
gijos interesų, kurie riša žmo
gų su savo Kūrėju ir Tėvu. 

Ta Dievo neginčijamoji tei
sė ryškiaus pažymima, kuo-
me į Jis, kalba per Žodį kurs 
tapo amogus — Kristų, nes 
Kristaus teisė tuomet yra Die
vo teisė. 

Dievo teisė neišeina iš ribų, 
kuomet jis realizuoja ją Kri
stuje, kurs įkuria krikščionių 
religiją, katalikišką, apaštališ
ką ir roinietišką Bažnyčią, vis 
tai Dievo teisė. 

Galop ta pati teisė siekia 
krikščionių sąžinės ir privalo 
būti pagerbta, nepaisant luo
mo, profesijos, asmens. Ar tai 
butų kūdikis, ar jaunuolis, ar 
kareivis, ar moteris Dievo 
teisė turi savo pirmenybę. 

&i Dievo teisės pirmenybė 
statoma aukščiaus kiekvienos 
žmogaus teisės, a r tai tėvo, 
ar Valstybės, ar tėvynės, nes 
bendras visų teisių saikas ir 
visų pareigų faktorius, galuti
nai remiasi Dievo teise. 

Ta yra formulos prasmė: 
Dievo pirmenybė! 

Ta formula gyvai cįegė 

9B> 
pirmadienis, Gegužio 8, 1922 

- • •' ' » 

jimo tėvų lupose: 
JPTieš liaudies vadus kurie 

jiems draudžia skelbti Jėzaus 
mokslą, Petras ir Jonas atsa
kė "Arg i Dievo akyvaiidoje 
bus teisinga jūsų verčiaus ne
gu Dievo klausyti? Spręskite 
patys. Gi mes, mes negalime 
nesakyti tai ką esame regėję ir 
girdėję" (Ap. Darb., IV, 19). 

Ta formula lygiai skambėjo 
prieš senobinį despotizmą, ją 
skelbė nemirtingi mūsų tikė
jimo kankiniai. 

Krikščionė moteris atvesta 
pas teisėją ir liepiama aukoti 
melagingiems dievams buvo 
paklausta: " A r nenori 

Iftų krikščioniškos civilizaci
jos, kartojama, besipriešinant 
politiniam 'paganizmui ginant 
mūsų tikėjimo dieviškąją lais
vę. 

Jeigu tad mes norime kad 
mūsų akcija butų katalikiška, 
ieikia kad ji butų klusni vy
riausiam dėsniui ir kad, nuo
sekliai, užtikrintų Dievui tą 
vietą kuri jam priklauso toje 
ar kitoje mūsų veikimo pro
gramoje: pirmiausiai tad: 
Dievo pirmenybė! 

Priimti šį dėsnį, reiškia pa
daryti pasirinkimą: arba ka
talikiška arba ne katalikiška 
akcija. Trečios išeities nėra. 

Gal kiek ir nuobodus buvo 
šis svarstymas, bet šį dėsnį 
nustatę mes matysime kokios 
io pasekmės. 

{Mums galutinai paaiškės 
kodėl šiandien einą žūtbūtinė 
kova kiekvienoje veikimo sri-r 
tyje. Visa piktybė gludo ne 
taktikoje, priemonėse, bet ta
me dėsnyje, arba aukščiame 
principe (taisyklėje) -r— Dievo 
pirmenybė! Iš jo vystosi visa 
kultūrinės kovos istorija kuni-
ninkų (materiali s ti}) ir dvasi-
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rietėms Lietuvoje, jos sakė: 
" je i ne p. Romanas nei neži
nome ką būtume dariusios at
vykusios Lietuvon, nes niekas 
didelio prielankumo mums 
ten neparodė — išskyrus 
Prekybos Bendrovę ir josios 
pirmininką'''. * 

Gal butų neprošalį apra
šius įspūdį, kurį įgavau suti
kusi p . Romaną. Tai dar visai 
jaunas žmogus, malonaus bu
do, inteligentiškos išvaizdas, 
labai gražiai išlavintas, jo 
mandagumas tai tobulas jun
ginys Amerikoniško džentel-

pirmųjų apaštalų ir mūsų tikė- ninku (spiritualistų). Tolimes- j moniškumo su Europėiškos* 
svarstymai bus labiaus j elegancijos manierų. Neįstabu 

kad Prekybos Bendrovei taip 
m 
skaitytojui apčiuopiami. Įeisi
me į konkrečius (apčiuopia
mus) veikimo faktus. 

LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVĖ REMS 

VIENUOLYNO 
BAZARĄ. 

Porą dienų atgal užėjau į 
Lietuvių Prekybos Bendrovės 
Bridgeporto skyriaus ofisą. 
Beesąs jame ir pats Bendro
vės pirmininkas g&b. p. Jonas 
Romanas. Atlikusi savo rei
kalą, prasitariau apie busimą
jį Vienuolyno Bazara. Nerei-

at i- ' kėjo nei prašyti aukos, kaip 
duoti garbės ir aukoti die- pats p. Romanas tuoj pasakė: 
\ a m s ! " — Donata (jws var
das) atsakė: "Mes duodame 
pagarbą imperatoriui kuri 
priklauso imperatoriui, bet 
mes gerbiame ir atnašaujame 
savo maldas vienam Dievui" 
(Act martyr. Scilli, 180 n.). 

Ši yra formula (posakis) 

— Mūsų Bendrovė mielu noru 
prisidės prie bazaro. Nudžiu
gau ir nustebau. Tai dar pir
mą tokį lietuvį 'biznierių suti
kau, kurs taip gražiai atjaučia 
mūsų brangios įstaigos reika
lus. Nuo Seserų Kazimieriečių 
vėliau teko išgirsti apie p. Ro-

s » • • • !••" 
visus pavienius interesus no- kuri, jau nuo dvidešimts am- mano didelę paramą Kazimie-

i i 

sekasi turint tokį žmogų prie 
vairo. P . Romaną, nepeide-
dant galima statyti kaipo pa
vyzdį mūsų kitiems biznie
riams, iš kurių dažnai nei su 
kabliuku negalima nei cento 
išlupti, kad ir didžiausiems 
reikalams, gražiausiems tiks
lams. Je i biznieriams biznis 
nesiseka'— tai jų pačių kaltė. 
Neremi visuomenės brangių 
reikalų -r- nerems tavęs visuo
menė. Bet Prekybos Bendrovė 
taį beift biznio įstaiga, ku
rioj fįnansas sujungtas su lab
darybe. Girdėjau, kad Bendro
vė 15-tą nuošimtį pelno ski- c 
rianti aj^švietos ir labdarybės 
reikalams. J*ei taip yra, tai to
kią biznio į*taigą verta remti 
— pirkti netik šėras, bet dary
ti su ja "biznį" . Valio Pre
kybos Bendrove ir josios ga
busis pirmininkas p. J . Ro
manas! 

Vieauoiyuo rėmėja. 
- » -

\ IŠ KELIONĖS KALIFORNIJON 
UŽRAŠAI. 

mm 

Gerbiamasai Redaktoriau, 
Žadėjau greičiaus atsiųsti savo kelionės 

užrašus važiuodamas Kalifornijon, bet ne
ištesėjau. Pakeliui užtrukau besižvalgy
damas po miestus ir jų apielinkes, teko ir 
pasisvečiuoti. Neturėjau užtektinai laiko 
kelionės įspūdžiams rašyti. Galop, jeigu 
ne bučiau buvęs tiek smalsus, neturėčiau 
ką rašyti. 

Ramiausias ir atliekamas kelionės va
landas pasigaudavau traukiny. Čia žymė
jau užrašų knygelėn kelionės prietikius, 
įspūdžius. Deja, tie užrašai traukiny daro
mi nebus Tamistai įskaitomi. Taigi tik 
dabar suradęs ramų kampelį juos tvar
kau ir perrašau. Jeigu ir šiuo žygiu ma
žoji šešių metų Mary nenutrauks mano ty-
los, galėsiu daug jparašyti. 

Širdingai spaudžiu Tamistos delną 
R. V. 

Fa l l sCi ty 
Balandžio 5 d. . • 

pastogėje,. bet esu atviras. Man, plačios 
gamtos vaikui, Chicagos miesto sunki 
atmosfera, tai sunkus kalėjimo metai. (fk 
dabar aš vėl išsprukau į atvirus šiaurinės 
Amerikos 'plotus 

10:30 vai. ryto Burlington Route trau
kinys apleidžia Union Western stotį. Du 
laipsniai šalčio. Dangus apsiniaukęs. 
Traukinys suka dešinėn. nuo Michigan 
ežero, slenka į pietų pusę, gi vėliaus į va 

— 

karus. V» 

menų nereikia, nes spygliuotos tvoros ne
leidžia gyvuliams pakrikti. 

įvažiavome į Iowa valstiją. Apielinkė 
kalnuota, išmarginta negiliomis dubu
riais; ant jų dugno sriuvena upeliai. Kraš
to reginiai labiaus margi negu Illinois. 

Gaila Missouri upės. 
v 

Labai gailiuos ne 
Missouri. Pervažiavome ją nepastebimai 

toliaus negu spėjau ir nualino senobinę jų 
grožę ir didybę. Retkarčiais grįždamas i 
Rytų Europą manau kad mten gali rasti 
daugiaus neribotos laisvės ir platybės. 

• aukštyn ir aukštyn. 

Tuotarpu traukinys, berods, nors ne ma-

nakties metu. Neturėjau užtektinai jėgų 

žiną jėgų, 'pradeda lėčiaus bėgti. Ar va- triumfo lankas prie stoties, kurs nuo-
;galėjęs pamatyti upės žiuojame į kalną? Sakytumei taip. Paž- §įrdžiai priima, keleivius. Miestas tirštai 

velgiau į barometrą: rodo 1,100 metrų nusodintas medžiais, ka s jam daug grožės 
aukštį. Taip greitai ir nepastebimai t I r 

Iš kalėjimo ištrukus. 
. Trys mėnesiai Chicagoje, trys ilgiausi 
kalėjimo metai. Rodos nemandagu taip 
rašyti. Juk tiek geros širdies, skaisčių 
prietelybės spindulėlių susikūrė drąu&"ų 

Vos išvažiavome is miesto, dangus pra 
siblaivė. Giedra. Saulė gražiai švįečia, bet 
šalčio yra. Lengva sniego plutelė dabina 
laukus. Vagonų ašys apšalusios, nuo stogų 
kybo ledo žvakės. Bet traukiny šilta, 
kaip paprastai Amerikoje* labai šilta. 

3:40 vai. traukinys sudundėjo. Mes ant 
Mississippi tilto. Upės daubą skiria dvi 
smulkių kalnelių juostos* Paupiais auga 
kerai, kurių Chicagoje nemačiau. Rytų 
krantas žemas, vakarų, dešinysis — auk
štas. Iš pelkių ir kerų-krumų išlekia lau
kinių ančių debesys. Ant upės skrajoja 
baltos žuvėdros. Upe plaukia tiršta i r 
susiraukšlėjusi lyties skeveldra. Vanduo 
tamsiai-žalios spalvos. 

Malonus reginys. Ligi šiol temačiau ly
gumą nubarstytą fannomis, retkarčiais 
nusaigst^tą medžiais, lygumą išaižytą į 
gabalus spygliuotomis tvoromis. , > 

Ant priešįngo kranto miestelis Burling
ton. Gi toliaus lyguma išadyta farmomis J Nematau tečiaus tos Amerikos kurią apy-
ir medžiais. Juodžemis. Trečdalis laukų 
kukurūzais užleista. Juose ganosi šviesiai-
durpinės kiaulės, karvės ir arkliai. Pie-

kad nutėmijus tą valandą. Ryto metą jau 
įvažiavome į Nebrask'os lygumas. Puiki 
lyguma, kaip stalas, visa suarta. Prisi-
mena Ukrainos stepai, tik .žmonių gyve
nimai tankesni. Vienur kitur kyšo baž
nytėlės 'bokštas. Bet toji lyguma ardosi: 
nuo miestelio Oxford prasideda kalneliai 
ir nusitiesia toli vakarų link, į Colorado 
ribas nurioglina. Mes juos vejamės, upelio 
pakrančių. Upelis seklus, siauras, užšalęs, 
atkrantės plikos ir tuščios, o susiraitęs 
kaip žaltys. 

Turiu atsiprašyti. 
• 

Jaučiu kad mano užrašai ne visiems įdo
mus. Dažniausiai tenka pažymėti gamtos 
reginius, atsiprašau, bet negaliu skirtis su 
savo prigimtimi. J u k nuo senai laukiau 
ir ilgėjaus tos progos, kuomet galutinai 
išvysiu anuos tyrus, miškus, kalnus ir eže
rus, apie kuriuos tiek skaičiau, svajojau. 

sakose skaičiau, nematau tų laisvų ir pir
mykščių, žmogaus rankos įr kojos mepa-
Usrtų. plotų* Civyįzącįja sieke gUįaHis ir 

apielinkės išvaizda pasikeitė: jau ne ly
gumos, tik banguotas paviršius. Laukai 
užleido vietą ganykloms. Bet ir šios ga
nyklos aptvertos! Nors šaltoka, ganosi ar
kliai ir mulai: mulų daugiaus. Gražus o-' 
ras, bet sniego daugiaus. Vagonuose kar
šta. Gi ve dar aukščiaus pakilome: 1,400 
metrų. Šį tą^matau iš faunos: lakioja di-

Želi paukščiai, turbūt plėšrus, regis, pe-
x ų naikintojai (buteo); buvo jų čia kelio
lika. » 

) 
Denver apielinkėj«. 

J au arti Denver. Bent 20 angį. mylių 
nuo miesto didelis potvynis: tai vanduo 
iš kalnų miesto reikalams t pargabentas 
laukų ir daržų^ irigacijai. Viršum vande
nio lakioja paukščiai, turbūt paprastos an
tys ir dar kitoki su baltais kuodais. Prieš 
traukinį skrieja daugybė smulkesnių pauk 
ščių strazdo did$rmo. Staiga purpsi didelis 
ilga uodega paukštis: gal Geococcyx — di
džioji žemės gegutė arba bažantas. Butų 
gera čia atsilankyti su šautuvu, bet tur
būt neteks. 

i ' • 

Denver miestas. 

Colorado sostapilis Denver yra 1,700 mfc-
trų aukštumoje. Skaito 250,000 gyventojų, 
yra tad vidutinio dydžio-miestas. 

Primena Šveicarijos miestus, ypatingai 
Berną. Denver gražiausias amerikiečių 
miestas kurį ligi šiol esu matęs. Didelis 
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/ 
suteikia; iš visų beveik gatyės , kampų 
matai kalnų viršūnes. Iš aukštai iškelto 
kapitoliaus, iš parko,iš gatvekario langų ii 
iš kitų vietų turi skardžių kalnų panora
mą. Dabar pirmoji kalnų grandis nežymiai 
apsnigta, gi tolimesnės visiškai baltos. 
Gražus, gražus oras, tikrai Velykų dienos 
giedra. 

Denvero kultūrinės įstaigos. 

Lankiau muzėjus. Jų Čia du radau. Mi
neralų tarpe galime rasti karakteringų 
šios prigimties turtų: auksu atmieštų uo
lu pavyzdžiai. Net yra aukso kristalų, ti
krų, ne nulietų ir paauksuolų. Įdomios 
aukso kasyklų fotografijos, didelės, spal
vuotos. Aplamai mineralogijos skyrius 
turtingas ir gerai sutvarkytas, Pirmą kar
tą Amerikoje čia užtikau skaitlingas ia-
dijonų giminių fotografijas ir jų įžymius 
vadus. Čia figūruoja anas garsusis sukilė
lis, vadas Sitting Rull, Sėdintis Jautis, 
Yotanka Tatanka, nufotografuotas kariš
kio rūbuose. 
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IDR, A. K, RUTKAUSKAS1 

r 
j GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 South Wes*en> Avcnne 
Telefonas Lafayette 4149 

Valandos: 9-11 rytais, 1-2 p o £ 
Bpietų Ir 7-8 vakarais. Nedėldie-S 
Eniais tiktai po pietų S iki B val .£ 
Hiiiiiiimiimiiiiinmiiiiiiiimiiiiiiimiič 

< 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRl RGAS 

4*31 So. Ashliaad Are, 
Tel. Yards 994 
OFISO VAI*: 

Tel. Yards 0994 
8—10 v. ryto, 1—S ir 7—9 • . » 
Nctlėliomis: nuo 10 v ryto iki 
1 vai po pietų. 

1 

Tel. Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

4711 SO. ASHLAND AVENUE 
ARTI 47-tos Gatvės. 

Valandos: nuo 9 ryto lkl 9 vak. 
| Seredomis nuo 4 iki t vakar*. 

Telef. Pullman 3634,2 

DR. P. ŠIMAITIS 
MAPRAPATB 

|Gydau Be Vaistu ir Be Operacijos^ 
10901 South Michlgan Ave. 

R06ELAND-CHICAGO, ILL. 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS ir CHIRITRGA8 
Ofisas ir vyvenimo vieta: 
3252 South HaLsteil Street 

Ant viršaus l niver. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte: nuo 
S—4 po pietų; nuo 7—9 vak. 

Nedėliomi3 nuo 10—? 
Telefonas Yards 2544 

1 DR. CHARLES SEGAL 
A Perkėlė savo oflsa po numeriuS 

-47 :•• SO. ASHLAJfD A V E N L E | 

SPECIJALISTAS | 
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų X 

|Vai.: ryte nuo 10—12: nuo 2—&§ 
HK> pietų: nuo 7—8:89 vakare. J? 
NedėMomis: 19 lkl 1. X 

Telefonas Dresel 2880^ 

= • > 

DR. R. G. CUPLER 
CHTRVRGAS 

KAfflp. Oakley Ave. Ir 24 Gatvės 
O t i s o Val&ndoa: Nu.» 3 Uti S jx> 

pietų kasdien, Panedėllj ir Ketver
ge vakarais. 

Ofiso Tel.: Canml 1719—**1 
Res. Tel.: Midway 5512 

DR. G. M, GLASER 
PRAKTTKUJA 29 METAI 

Ofisas 2142 So. Morgaa St., 
ertė 22-nd St., Chicago. DJ. 

SPECIJALISTAS 
Loterišku, Vyriškų Iv chroniškų 

MM 
Ofiso Valandos: Nuo 19 ryto 

„iki 9 po pietų, nuo 5 lkl 7 vak. 
JNedėlioniis nuo 10 tki 1 po pietų. 

Telefonas Yards 687 tW 

Reztd. tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693 

Dr. A. A. R0TH 
RUSAS GYDYTOJAS ir 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligi}. 

Ofisas: 3954 S. Halsted St. 
Vai.: 10—11 ryto; 2—3 po 
piet, 7—8vak. Ned. 10 12 d. 
Res. 1139 Independence Blvd. 

Chicago. 
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V . W . RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty j : 

29 Sonth La S&1J e Itreet 
224 

Telefonas Central * 8 99 

Vakartis. 812 W. SSrd i t 
Telef oi Yards 4C91 
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GRAŽUS VYČIŲ 25 KP. 
VAKARAS. 

develaaid, Ohk). — Praslin
kus gavėnios laikui 23 d. bal. 
j vyko L. Vyčių 25-tos kp. gra
žus vakaras su prakalbomis, 
vaidinimais ir dainomis. 

Programa prasidėjo su pra
kalba. Kalbėjo gerb. J. Jonai
tis atvykęs iš Detroit, Mich. 
Gerb. kalbėtojas nurodė svar
ba organizuoto, veiklaus jau-
nimo. 

Po kalbai sekė trijų aktų 
drama, "Už Tėvynę malonu 
kentėti". Šis veikalas persta-
to Lietuvos kovę už nepriklau 
soniybę. Pažvelgus į tai kad 
vaidintojai turėjo į trumpą. 

ANTANAS A. 0LIS 
<OLSZEWSRI, JR.) 

ADVOKATAS 
Yeda bilas visuose teismuose 

Miesto Ofisas: 
S. Dearborn S t , Room 1040 

Telefonas: Central 1774 

Vakarais: 2251 S. Halsted St. 
Telefonas: Boulevard 55S. 

J. P. WAITCHES 
Lavvrer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: R. 511-127 M. Dearborn St. 

Tel. Dearborn 1099 
Vakarais: 10739 S. Wabash Ave. 
Kosetand Tel. Pullman 4S77 

JTel. Randolpb 2*898 

A A S L A K I S ; 
ADVOKATAS 

Ofisas vtdumiesryje 
A S S O C I A T I O M B L D G . 

19 South La Saite Street 
Room 194S 

Valandos: 9 ryto lkl S po pietų 
Namų 

S ~ 
Tel. Hyde Pąrk 9895 

- 1 
I 

Dr. M. Stupnickij 
3197 So. M*r»u Straat 

CHICAGO, DLIiDIOIS 
Telefonas Yards 59*2 

(valandos: — 2 iki 11 U ryto:] 
i po pietų lkl 8 vak. Hedelio-

(mia nuo 5 lkl 9 vai. vakarą.] 

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

JfeL Oaaal 2112 
Valandos: 19 ryto lkl 8 vakare. 
Gyvenimas: — 2811 W. 99rd Str. 

Tel Prosvect 8484. 
mm • » • • • • * * • • » » « • • • » • • • • • » 

LIETUVYS GRABORIUS 
Patarnauju laidotuvėse kopigiausla 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mana 
darbu busite užganėdinti. 

S. D. LACHAWICZ 
Telefonas tanai 1271—2199 
9S14 W. 2Srd Plaoe Chicago, DJ 

buvo gerai atvaidinta ir ma
tyt kad publika buvo paten
kinta. 

Sekanti turėjo roles: Juozas 
liet . ūkininkas — Juoz. Kili-
kauskas, Barbora, jo žmona — 
Ilron. Šerkšniutė; Jonas, jų 
sunūs — Jurg. Bleizgis; AL, 
jų duktė — Pr. Sakalauskiutė; 
kitas Lietuvos ūkininkas, Juo
zas Tautini la-Ant. Kunigiškis, 
()Jia, jo žmona — Ona Kampai 
C'iutė; Onutė, jų duktė — Aįe-

Mickiutė; Lietuvos kafl-
St. Palšis; LietAo-

rėivis, Joknluis Palakia — 
Ant. Jakštaitis; lenkai karei
vai — J. Čerkiasas, Ant. Bal
kaus kas ir V. Labasauskas, 
Liet. jaunimas, Alesė Baltru
šaiti, Mar. Mickiutė, Ant. Bu-
knis ir Jon. Rudzevičia. 

Po teatro buvo dainos: 
6ią nedėlelę" ir **Geriau 

gerai. Programos vedėjas J 
Kuzas padėkojo publikai už 
atsilankymą ir .ramų užsilai
kymų. Dar sudainavo Lietuvos 
himnų. Toliaus.^sekė šokiai iki 
vėlumos. 

Žmonių atsilankė daug. At
rodo, kad pelno gerai liks. 
Jaunimas, kurs nepriklauso 
prie 
tų suprasti jos svarbų ir stoti 
prie prakilnaus darbo, vieton 
ką praleidžia 'laiką, kur pa
kampėse, reikia stoti prie 
pakėlimo mūsų tautos vardo, 
pasirūpinti jos gerove. 

Seimui besiartinant. 

Pereitas Giedrininkų Seimas 
yra nutaręs laikyti sekantį sei-

C H I C A G O J E 
STATYS SSSEJUMS NAMUS 

West Pullmanas. — Bal. 23 
d., Šv. Petro ir Povylo para
pija turėjo specialį susirinki-
įnų dėlei aptarimo seserims 

Vyčių organizacijos ture- mokytojoms namų. Buvo du į 

laikų išmokti savo roles, tai , u * Cleveland, ,Ohio. Kaip gir

na Mickis 
atakas — 

dėti jis turės įvykti pabaigoj 
rugpjūčio mėn., 1922 m. Kai-
kurie moksleiviai, mylį organi
zacijos įdėjų, su nakantrumu 
tų ižkilmių laukia, gal susirū
pinę kad negirdi pranešimų, ar 
yra rengiamasi prie seimo, ar 
ne. Tiek turiu pranešti, kad 
senai yra rengiamasi išpaleng-
vo, bet didelio veikimo nebu
vo lig šiol. Dabar veikiama 
daugiau. Kiek yra žinoma jau 
ieškoma vieta seimui, rūpini
mąsi įvairiais apgarsinimais. 
Liet. Vyčių £5 kuopa užpiklys 
vienų vakarų su turininga pro
grama teatru ir dainomis. Cho-
ras jau rengiasi. 

M. V. A. 

iiC,\ 
; . » • 

Tel. Oaaal 2*7, VmM. Oaaal 2118; 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojui Ir 

Chirurgus 
1821 Soalb Halsted Street 

Valandos: 14 iki 11 ryte: 1 lkl4 
po pietų: 4 lkl 9 vakare 

u i u u u a i i m i u a i u a i f t Pagrabi} Direktoriai 

DRi Ai Ji KAnALlOd E f c Sirevicia, Asistentas 
LIETTJVIS GYDYTOJAS £ 

53303 S. Morgan Str. g-
oJ CHICAOO, ULL.įJ 

*'2*9^9/9^9^»>9y»^®^/«^^'a%^S'9^9t| 
f VAUBNTTNE D R E S M A K U f G 
^ COLLEGES 

52497 W. Madison, 1850 N. WeUs,! 
8206 8. Halsted Streets 

1S7 Mokyklos Su v. Valstijose. < 
Moko Siuvimo, Patternų klr-

»pimo, Deslgming bikniui Ir na-
|tuama Vietos duodama dykai. 
,Diplomai. Mokslas lengvais at-
> mok ėjimais. Klesos dienomis ir 
^vakarais. . Reikalaukit knygelės. 
jTel. Seeley 1942 

SARA PATEK, pirm.; 

Tel. Caaal 0199 / 

ii WYAND'S GRABORIAI 
i: 

\-
", lle*. XeL Cicero 2959 

OUao Tel. Cicero 49 

•u 

C 

Turime automobilius viso
kiuose reikaluose. Patarnauja
me kogeriausia ir pigiausia. 
2055 West 22-nd St. Chicago. 

Tel. Lafayette 4223 

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

M. YUŠKA 

dienų", baritono solo — Pr. 
Bartnykas; 2. "Kur paliko", 
soprano solo — Mar. Mickiu
tė; 3. SonatAt, piano solo — 
S. i iazdinskaitė; 4. "Gir ių 
paukštelia", soprano solo — 
Ad. Kųzmauskaitė; 5. "Black 
hawk", piano solo — B. A-
bukaifskaitė; 6. "Kareivių 
daina? — vyri] choras; 7. 
Tų mergelių dainavimas", 
sop. solo — Al. Mickiutė; S. 
"Vakaras", duetas — O. 
Kampaičiutė ir J. Šeštokas; 9. 
"&a naktelę" ir <4Gerk gir^ 
tuoklėli," contralto solo —Pr. 
Sakalauskaitė; 10. "Flying 
doves", piano duetas — S. 
CardiiLskaitč ir B. Abukaus-
kiutė; 11. "Karvelėli", baso 
solo — J. Šeštokas; 12. "Pa
vasary j " , duetas, sop, Al. Mic-

• . 

VYČIŲ PRAKALBOS. 

nešimu, ar pirktį gatavą me
dinį namą, ar statyti naują. 
Gatavo namo, pasirodė, niekas 
neųorėjo, nors seserys ir apsi
ėmė jame gyventi, ir visi vien
balsiai nutarė statytį naują, 
gražų mūrinį, naujos mados, 
bongolo namą, ant dviejų pa
gyvenimų. Klebonui paaiški
nus, kad mūrinis namas pre-
kiuos vienu tūkstančiu bran
giau, tuomet visi vienbalsiai 
nutarė dar po 5 dol. kiekvie
nam dadėti ir tuoj visi užsi
rašė. 

Namas bus pastatytas be 
skolos,'už sudėtas tam tikslui 
aukas, nes visi parapijonai 
aukoja mažiausia 15 dol. Ar-, 
tdfanda nemažai ir geraširdžių, 
kurie aukoja po 100, 50 ir 25 
dol. Namas bus užbaigtas lie-
pos mėnesyje. 

Įsigijus tokį namą, Šv. Pet
ro ir Povylo parapija bus ge
riausiame atoyyjė,T $es • skolos 
yra tik 20 tūkstančių dol. a 
nuosavybės keturis tiek turės 
verčios. 

Lai gyvuoja mūsų klebonas 
ir Šv. Petro ir Povylo para-

Cioero, 111. — Bal. 24 d., 
Šv. Antano svet. L. Vyčių 14 
kuopa surengė prakalbas pa
minėjimui Vyčių dienos. 
' Paskaitą apie spaudą lai

ke V. Rukštalls.Buvo gan gra* 
ži ir naudinga pasiklausyti. 
Dr. A. M. Raekus trumpai 
pakalbėjo 

Vakaro ve 
I k a r a s . 

Žmoiuų nedaug buvo atsi
lankę. Po prakalbų buvo pa
silinksminimas 

. • 

buvo Al. 

pija. -

Ten buvęs. 

ISTORIŠKA WEST SIDĖS 
PAR. VAKARIENĖ. I 

' ŠVENČIŲ IŠKILMĖS. 
/ 

— — — — — 

Utica, # Y. — Šv. Jurgio 
bažnyčioje Velykų iškilmes 
buvo gražios. Prisikėlimas ir 
pamaldos prasidėjo puse šeš
tos vai. rytą, kad ūkininkai ir 
aplinkiniai lietuviai galėtų lai-

kiutė, alto Pr. SakaJ^uskaitė. j ku suvažiuot į pamaldas. Su-
Šita programos oalis išėjo | važiavo gražus būreliai iš Lit-

gerai. Kai-kurie tik pirmą kar- j tie Falls, Herkimer, Frankfort 
tą daiyvavo, bet gerai atliko, j įr apielinkių. 

Programą užbaigė skaitlin- į pamaldas laike gerb. vie-
gas L. Vyčių 25-tos kp. cho
ras sudainuodamas tris dai
nas: "Pavasario dainą", 
"Saudžia, gaudžia" ir "Lais
vės dainą", sudainavo gana 

• - „ - ' t " . " 

9\m » » « » » » « » » » > n » » » i « •»^« 

Natrinkite saV9 
skausmas 

Reumatišktts, 
KenralgŲą, 
olubumą, 

Ifiksterėjimą, 
Ištampjtus 
Muskatas, 

Dantę 
Skaudėjimą, 

Galvos 
Skaudėjimą, 
Persalimą. 

Tėmyklte, kad 

INKARO 
YA1SBAŽE9. 

, KLIS. : 

tinis kun. klebonas, Pran. Za
biela. Taipgi ir gražų pamoks
lą pasakė. 

^ Visos iškilmės buvo įspū
dingos. Procesijoj dalyvavo 
trisdešimts mažų mergaičių 
pasirėdžiusių baltomis.: suk
nelėmis. Kiekviena turėjo po 
mažą gurbeli kvepiančių gėlių 

galvelių turėjo gražius vaini
kėlius. 

Po pamaldų gerb. kun. kleb. 
Pr. Zabiela padėkojo visiems; 
prisidėjusiems prie šių gražių 
iškilmįų. 

Geras parapijonas. 

BIZNIERIAI GARSINKITES 
" D R A U G E " 

West Side. — P-nas Žvalgai-
tis dažnai aprašinėja West Si-
dės kolonijos veikimą ir įvai
rius vakanis, bet Aušros Var-

parap. vakarienės turbūt 
dar nebuvo aprašęs, nes nesu 
laikrašty pastebėjęs. Taigi 
negaliu iškęsti apie ją nepa
minėjęs. 

Bal: 23 d. Aušros Vartą 
parap. įvyko istoriška vaka
rienė. Sakau istoriška dėlto, 
kad į ją atsilankė nepaprastų 
svečių iš mūsų brangios Tėvy
nės Lietuvos, būtent: gerb. 
kun. Pr. Garmus, Liet. St. 
Seimo narys M. Bagdonas ir 
J . Romanas. Svečiai pasakė 
po gražią, karštą prakalbą. 
Beto dar kalbėjo p. J- Bag-
džiunas, adv. J. Brenza, gerb. 
klebonas F. Kudirka ir kiti. 

Paskui padainavo moterų 
choras, kuris susidėjo vien iš 
to vakaro šeimininkių. Šeimi
ninkės skaniai pataisė vaka
rienę, bet taipgi gražiai ir pa
dainavo, net keletą sykių pu
blikos buvo sauktos atkartoti. 
Taipgi dainavo ir vyrų choras, 
kuris susidėjo iš to vakaro 
rengiamojo komiteto. Vyrų 
choras taipgi puikiai sudaina
vo. Už gerą išlavinimą mūsų 
giesmininkų reikia tarti šir-

kurias barstė po kojų kunigo 
nešančio Švenciansįjį. A n t l d l n « * a c m m u s « vietiniam' 

vargoninkui, p. K. Saboniui. 
Kitą programos dalį išpildė, 

mokyklos vaikai ir mergaitės. 
Buvo visokių drilių, dainą 
monologų ir kitokių margu
mynų. Už gražų vaikų išlavi
nimą pripuola garbė mokyto
joms — seserims Kazimierie-
tėms. 

Toliau, Silvija $aboniutė. 

Šiandie Puigiį Kursas 

250 Auks. oi viena Dolerį 
Pi*eenls karsas gluadant 

didesnes sumas. 
Pristatymą* Užtikrintas 

Trumpame laika. 

Central Manufacturing 
Oistrrct Bank 

State Bank—Clearing House 
Bank. 

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

efonas Yards 1188 

vos 7-nių metų mergaitė, pui
kiai paskambino pianu, kaa 
net keletą sykių buvo apodis-

. .w , . \ ., j Siunčiant Iii©tuv9o per mus: 
mentais išsaukta vel pasirody- I ^ „.„ „v 1ftA jT\ . ,... . m . : ' ^ 40 centų ui 100 Aukainų 
ti publikai. Taipgi pianu gra-11 

žiai paskambino p-lė G. Bag-
džiuniutė, kuriai publika gau
siai plojo. Buvo programoj ir 
daugiau, bet kadangi aš nesi
tikėjau, kad man reikės apra
šyti ši vakarienė, tai aš nepa
sižymėjau; taigi kai-kuriuos 
dalykus ir praleidau, taigi už 
tai, jei kurių nepaminiu, teik-
sitės man atleisti. 

Mūsų gerb. klebonas F. Ku
dirka labai gražiai sutinka su 
parapija ir veikime sutaria. 
Kaipl p. J . Bagdžiunas savo 
kalboįįg, paminėjo, kad sako, 
išgirstume, kad klebonas žada 
apleisti Westsidę, tai apstaty
tame policija, kad jis negalėtų 
mus apleisti... 

Vakarienė labai puikiai nu
sisekė. Žmonių buvo pilna 
svetainė, kimšte prikimšta. 
Kas vėliau atėjo tai jau nega
vo vietos. Vakarienė gryno 
pelno davė $350.00. 

Beikia tarti širdingą pa
dėkos žodį mūsų šeimininkėms, 
kurios taip puikiai ir skaniai 
mokėjo pataisyti vakarienę. 
Ištikrųjų, labai retai esti taip 
puikių vakarienių kaip kad ši. 
Taipgi aciu ir komitetui ir vi
siems kurie pasidarbavo para-

i • pijos naudai. 

STANLEY P. 
MAŽEIKA 

GRABORIUS IR} 
BaLsamuotojas 

Tūrių automo-; 
bilius visokiems^ 
reikalams. Kaina5 

prieinamos. 

3319 Aubura 
Ave7 Chicago.; 

ANCriuR D O N A L D J O M 

= - i — * 

Pamėf inkile ^anjo. 

MM 
Su oiregiitruotu v«i«bai«nkllaSiiT. Vslst 
v l'*teutu Bitu*. 

Naujame mėlyname pakelyje. 
Visos tvirtos, gemalas užmušan

čios ypatybės Šiame vaiste isftos, 
su priemaiša priimniai Švelnaus 
kvepalo. 

Ruffles yra laoai paveikiantis 
pleiskanų paSalinto^as — begaliniai 
puikus plauku soiąisytojas, kuris 

rtiks kad 
taeniau. 

šiai y patai. 
• 

Aptiokose 
parsiduoda 
po65c.arb« 
atsiuskita 
75o.ttad 
atsiusime 
per pastį, 
tieaiogifi 
labara-
toc^os. 

•9* 
Bntinal 
reikalą. . 
KIvO 
UtakU 
pakelio. 
Žfareklte, 
kad botą 
lVlTl.RO 

baženklis. 

Greičiausi laivai pasauly. Pulkus! 
pajtarnavimas keleiviams. Netoli I 
tavo gyvenamos vietos yra mūsų 
agentas. 
| Lietuvą, Rusija, Latvija, Ukrainą 

ir visas Baltijos valstybės 
per Hamburgą 

CARONIA Geg. 19 
SAXONIA Geguž. 35; 
Kaiuta $130. Trečia klesa $103.50 

Taksų $5.00 
Per CfterlNMUgą, Sooikamptoną, 

Liverpool ir Glasgow 
C AREMENf A Geguž. 17 
SOVTH1A , y . , . . . . , . . . Gegužės 24 
V paniškai vedama ekskursija su 
IMcsimauiyimi SouHąansptooe j Daa 

rlfft, Piliavą ir Liepojų. 
MAIRETAMA Gegui. 19 Biri. 9 
\ą\ 1TAMA . . Geguž. 23 Birž. 13 

BER£NGARĮA Geguž. 30 Birž. 20 
Per Angliją ar Hamburgą J Dan-

zigą — $106.50. J Liepojų $117. 
Taksų $5.00 

- = — f -
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Telefonas Ganai 8396 

JOHN 6. MEZLAISKIS 
Generalis Konti^ktariua, itaty-
tojas ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Chicago 

Arti 23 čio Place. 
= 

PAIEŠKOJIMAS. 
PAIESKAU savo sesers J ievos 

Ablonskienės (po tėvais Gumaupkai-
tė). Pirmiau gyvenp. Brooklyn'e. 
dabar jau 11 metų kaip negaunu 
laiškų. Ji pati arba kas žino apie 
ją, meldžiu pranešti šiuo adresu: 

JURGIS GUMAUSKAS, 
Kumclionių kaimo. 

KvictiškiiĮ valsčiaus, 
Mariampolės apskričio, 

u m i A M \ 

" . t '."i1 , ' l l f Jt'.i !.l"f. 

ANT PARDAVIMO 
Keturių kambarių namas, $1500. 

Lotas 50 pėdų gražiame priemiesty 
prie C. B. & Q. Gjeižkelio, 33 minu-
tos į vidurmiestj. $700 cash, balan
sas nuo $12 Hci $15 j mėnesį. 

OLIYKR SALUCG^ER & CO. 
6 2 8 — I s t fšnt'\ Bank Buildtng. 

PARDAVIMUI. 
NEPAIPRASTA PROGA 

Fotografiška studija ant pardavimo 
arba išrandavimo tirštai apgyventoj 
lietuvių bei kitų tautų kolonijoj. At
sišaukite į . 

""DRACGO" AO^I. 
2334 So. Oakley Ave. Chicago, UI. 

(J. K.) 

KAIP JUSU AKįS 
Ar esi nervuotas. kenti galvos 

skaudėjimą, ar tamistos akja 
ašaroja, raidės susibėga kuo
met skaitai, pailsta akjs be
siuvant, jei taip, tuojaus tu
ri pirmiausia pasiteirauti ma
no 15 metų patyrimo, kuris 
suteiks taaUstai geriausią pa
tarnavimą. 

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

Kambarys 14-15-19-17 
Viršui PLATT'S Aptiekos 
Tėmykite mano parašą. 

Valandos: Kuo 10 ryto Iki 9 
va. Nedėliomla nuo 9 ryto lkl 
12 Asm. 

= 

^Telefonas Boulevard 9199 

L Masalskis 
Oratorius 

Patarnauju lai
dotuvės*, ves
tuvėse, krikš
tynose Ir kituo
se ' seMkaluoee 
Kainos prieina-

3307 Aubarn Ave. Chicago 

#m 
PRANEŠIMAS. 

Dabar perkettu savo ofisą į nauja 
vietą kur atliksiu savo darbą geriau ^ 
kai|> pirma. Oi—ani dėkingu įmoošą 
jum ta pasakys. 

r ^ Palengvins visų 
akių tempimą 
kas yra priežas^ 
timi skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tuma. skaudančius ir užsidegusius 
karščiu aklų kreivos akys katerak-
to, nemiegio; netikras akis indedam 
Daroma egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli ir eiti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re-

.gėjimo ir vaikus einančius mokykw 
lon. Valandos: nuo 2 iki 8 vakaro 
Nedėliomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų 

Dr. 0 . VA1TUSH, 0 . 9. 
LIETUVIS AJOU SPECIALISTAS 

1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 
-} -, , , , , w , S 9 

-
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DRSO Pirmadienis, Gegužio 8,, 1922 
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torių unijoje. 
Shea kaipo darbininkų ly

deris pagarsėjo čia pirm 15-
os metų vežėjų streike. 

ATRASTAS NUŽUDYTAS 
ŽMOGUS. > 

i 

Antrajame - namų aukšto, 
1624 So. Haman st., atrastas 
nužudytas ten gyvenęs Wi-
lliam Roeharek, 50 m. J is gy
veno su savo broliu Charles 
i r seseriete 6 metų Marie. 
Tiedu išvažiavę svečiuotis 
kur tai į Indiana. 

Anot policijos, baisi kova 
buvus Rochariko su savo už
puolikais. Kambariuose visur 
kraujo. Viskas sulaužyta ir 
išversta. 

' < 

AREŠTUOTAS DARBININ- įtaigi ir rinko pinigus nuo len-
x KŲ LYDERIS. gvatikių žmonių, prižadėda-

ma jiems negirdėtus pelnus— 
Chieagoj areštuotas "Con , ! nuošimčius už -įdėtus pini-

Shea už priėmimą vogtų au- gu§. Sakė išduodamas žmo-
tomobilių. J i s yra sekreto- nėms notas, kad į du-trisv mė-
rius-iždininkas teatrų džiani- nesius gaus šimtą už šimtą. 

Bet kada laikas atėjo duoti 
šimtą už šimtą, tai netik kad 
negauna didelių nuošimčių, 
bet nė pinigų neišmoka. Iš
duoda notas ant tolesnio lai
ko, ir kaip tik laikas ateina 
ir vėl ant tolesnio laiko no
tas išduoda. 

Keletas lietuvių susidoma-
vo ir nuėjo pas advokatą 
Harold O. Mulks del pasitei
ravimo, ką daryt. Advokatas 
nieko nelaukęs, kad Apple ne
išmoka pinigus, užareštavo 
Apple ir American Gazoline 
Compony ofiso rakandus. Ne
tolimoj ateity rakandai bus 
parduoti ant licitacijos. Kat
rie pasiskubins pas advokatą 
su notomis, galės atsiimti nuo 
Apple pinigus, kuomet rakan
dai bus parduoti. 

Kadangi paties Apple nė
ra Chieagoj, negali jį patį su-
areštuot, tokiu būdu jo rakan
dai liko užareštuoti. J. 

£illllillllllj®lllllllillll®llllllllll[« 

Į Kaip Nusiųsti Dolerius j Lietuvą? f 
Reikia "parašyti:. f -* 5E 

KAS SIUNČIA PINICĮUS — vardas, pavardė ir pilnas adresas [+] 
Amerikoje. / Į§= 

KAM SIUNČIA PINIGUS — vardas, pavardė ir pilnas adresas | § 
Lietuvoje. . S 

Ypač aiškiai reikia rašyti pavardės ir kaimų- vardus. Laiške pa- .•_ 
• žymėkite, kad į Lietuvą norite siųsti DOLERIAIS. Tuomet mes išra- == 

» šysime čekį kurį Jųs patįs turite siųsti į Lietuvą. Mes jų nesiunčia- :ĘE 
me, todėl i r mažą visai užmokestį imame ulž tuqs Čekius: 50c. už k i e k 
vieną čekį ik i $50.00 ( t a i y r a už čekius po $50, po $20, po $10 i r 
po $5.00; mažesnių čekių n ė r a ) , o nuo $50 i r aukšč iau imame vieną 
procentą, t. y . už $100 imame 1 dol., už $500 5 dol. i r 1.1. Betb re ik ia 
dar atsiųsti 10c pašto išlaidoms. 

-
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GAVO PINIGUS LIETUVOJE 
KURIUOS SIUNTĖ PER "DRAUGĄ" ŠIE ASMENIS: 

\ 

' . \ i T o k i u B u d ų N o r i n t Gaut i č e k i u s : m 

REIKIA BUT ATSARGIEMS 

Kasdien laikraščiai paduo
da daugybę žinių, kad plėši
kai galvažudžiai dažnai žmo
nes užpuola namuose ir apip
lėšia. Del to namų visos du
rys visais laikais turi but už-
spragiuotos ir jokiu būdu ne
atidaryti durni nepažįsta
miems. Toki jau laikai OiU 
cagoje. 

APPLE IR AMERICAN 
GAZOLINE COMPANY 
RAKANDAI UŽAREŠ

TUOTI 

Žinomas Apple ėmė pini
gus nuo žmonių ir sakė, kad 
tuos pinigus įdeda į American 
čraaoline Company. Sakė žmo
nėms, kad ta kompanija tu
ri didelius šaltinius aliejaus, 
ir kad tą aliejų gavus, tai rei
kia didelių grąžtų, kad išgręž-

^'ti dideles skyles, o tada tai 
aliejaus busią neapsakoma 
daugybė. Kad gavus* tokius 
grąžtus reikia daug pinigų, 

< • • • - - • • — • — - — • — • • — -

PRANEŠIMAS. 

i 

Ką tik gavome iš Lietuvos 
knygutę "GEGUŽIO MĖ
NUO". Sudėjo Margalis. 91 
pusi. Kaina v 30c 

"DRAUGAS" PUB. CO. 
2334 So. Oakley Ave. 

A. t A. 
A. MARCINKEVIČIUS 
54 metų amžiaus mirė 5 
d. gegužės, 2 vai. po pie
tų. Paėjo iš Sabunėlio kai
mo Mariampolės parapi
jos. Amerikoje išgyveno a 
pie 25 metus. Paliko di
džiame nuliūdime savo 
moterį Agnieška., puseserę 
Barbora Dragians)rienę ir 
dėdę Radomskį. ~ 

Palaidojimas bus rytoj, 
9 d. gegužės apie JK vai. 
ryto iš namų 2246 W. 22 
str. į Aušros Vartų bažny
čią, paskui į šv. Kazimie
ro kapines. 

Giminės ir pažįstami 
kviečiami dalyvauti pa
maldose. 
Nuliūdusi Agnieška 

Marcinkevičienė ir 
giminės. 

už $5 reikia atsiųsti . 
už $15 reikia atsiųsti 
už $25 reikia atsiųsti 
už $50 reikia atsiųsti 

• • • • 

. $5.60 už $10 reikia atsiųsti . . . . $10.60 
$16.10 už $20 reikia atsiųsti . . . . $20.60 
$26.10 už $30 reikia atsiųsti . . . . $31.10 
$50.60 už $100 reikia atsiųsti . . $101.10 

S) 

ATLAIDAI. 

West S ide .— Sekmadieny, 
bal. 30 d., Aušres Vartų baž
nyčioje prasidėjo atlaidai ir 
tesėsi per tris dienas. Per at
laidus suvažiavo daugybė ku
nigų iš Chicagos ir apielinkės. 
Žmonių per atlaidus lankėsi 
taipgi nemažai. Keli šimtai pri 
ėjo prie išpažinties ir priėmė 
šv. Sakramentus. 

Altoriai Jtmvo labaį gražiai 
papuošti gyvomis gėlėmis, ku
rias girdėjau pirko Altoriaus 
Puošimo Dr-ja. Procesija taij>-
gi buvo begalo įspūdinga. Ke
lios dešimtys ministrantų gra
žiai pasirėdžiusių ėjo nešdami 
vieni liktorius, kiti gėles, kiti 
vėl žvakes. Paskui juos . ėjo 
keli šimtai mokyklos vaiku
čių, taipgi pasirėdžiusių uni
formose, rankose nešdami leli
jas. Toliaus ėjo mažos mer
gaitės su įgėlėmis, paskuį jas 
vėl ėjo gėlių barstytojos, pa
sirėdžiusios baltuose drabužė
liuose lyg angelai. O čia pas
kui jąsias nešamas baldaki
mas po kuriuo ėjo kunigas su 
šv. Sakramentų. 

Reikia ištarti širdingų ačiū 
a •v 

gerb. kunigams kurie atva
žiavo aprūpinti mūsų sielos 
reikalus. Ačiū gerb. Šv. Kazi
miero seserims už papuošimą 
altorių ir primosimą vaikučių 
prie procesijos. Taipgi padė
kos žodis reikia tarti Altoriaus 
Puošimo Draugijai. 

Žvalgaitis. 

ffl 

už $200 reikia atsiųsti . . $202.10 už $500 reikia atsiųsti . . $50510 
PIGESNIO PATARNAVIMO NEGALIMA NEI NORĖTI. 

Pirm siunčiant čekius \ Lretuvą turi pasirašyti ant jų po du 
\ kartu tas kas išpirko čekį. Pasirašinėti reikia ten kur yra ŽQ-

džiai: pirmas parašas išpirkusio čekį ir vėl kitoje vietoje: ant
ras parašas išpirkusio čekį. 

1 Beto užsirašykite sau čekių numerus; jeigu kartais žūtų ke
lionėje, tai reikėtų pranešti Ūkio Bankai Kaune (Laisvės Alė
ja, No. 31) kurie numerai žuvo. Išėjus pusei metų Bankas grą
žina pinigus. 

Nors ir žūtų Čekis ar kas pavogtų ji, — pinigai vistiek 
nežūva. Ant čekių yra vardas to kam priguli pinigai ir nie
kas kitas negali jų išimti. 

KUR GAUS PINIGUS SU TAIS ČEKIAIS. 
' Lietuvos Ūkio Bankas turi po visą Lietuvą miesteliuose sa
vo įgaliotinių — atstovų; pas juos reikia kreiptis su piniginiais 
reikalais; dolerinius čekius geriausia, žinoma, išmainyti ten kur 
yra Ūkio Banko Skyriai, tai yra: Kretingoj, Mažeikiuose, 
Šiauliuose, Vilkavišky, Šakiuose, Ukmergėj, Panevėžy, Utenoj, 
Kybartuose, Tauragėje, Kėdainiuose, Jonišky, Kalvarijoje, Aly- * 
tu j , Prienuose. 

Seniau Bankas išmokėdavo Situs čekius tik auksiniais, b>t da
bar išmoka ir doleriais, kaip^kas nori. Dolerių duoda tiek kiek 
ant čekių pažymėta ir nieko už tai neima. 

' . 

>v 

« 

• i i >4*. 

1 

Doleriniai čekiai labai patogus tiems ką važiuoja į Lietuvą ir nori 
su savim vežtis dolerius.. Jeigu kas nuvažiavęs į Lietuvą paskui vėl 
grįžtų į Ameriką su tais čekiais, tai. atgautų čia visus savo pinigus, 
kiek pažymėta ant čekių. 

-• i 
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FEDERACIJOS APSKRIČIO 
SUS. NEBUS. 

Iš priežasties 40 vai. atlai
dų vienoj Chicagos parapijoj, 
į kuriuos paprastai suvažiuoja 
visa dvasiškija, A. L. R. K. Fe
deracijos Chicagos Apskričio 
atstovų visuotinas susirinki
mas neįvyks rytoj, gegužio $ 
d. Posėdis įvyks kita antra
dienį, gegužio 16 d., Aušros 
Vartų parap. mokyklos kamba 
ry, 7:30 vai. vak. 

Valdyba. 

Dolerinius čekius mes apsiimamą patis siųsti tik tuomet jeigu kas 
i pasidėti pinigus ant procentų į bankų Lietuvoje. 

-
• v * 

| Draugo Pinigų Siuntimo Skyrius, 
1 2334 S. Oakley Ave., Chicago, III 
mmmm 

'- Atdaras kasdieną, išskyrus šventadienius, iki 8 vai. vakaro. į §§ 

iiiiiauiiiiiiiiiism 
KONCERTAI. 

North Side. — Gegužio 4 d. 
Šv. Mykolo parap. choras tu
rėjo repeticiją ir susirinkimą. 
P. Maskolaitis ir A. Bacevičia 
išdavė raportą iš pereito tre
čiadienio vakaro, kurį suren
gė šv. Mykolo parap. choras 
ir mokyklos mokiniai, pager
bimui mūsų gerb. kun. kleb. A. 
Baltučio vardo dienoj. Vaka
ras / gana gerai nusisekė, nes 
gryno pelno liko penkiolika 
dolerių. Visus paskyrė į var
gonų fondą, kuris čia nesenai 
sutvertas pasidarbavimu mūsų 
gerb. klebono ir kitų (darbuo
tojų, f A . v / 

Tokiai garbingai North Si-
dei mūsų vargonai perprasti. 

išpildys Šv. Mykolo parap. 
choras. Be choro bus ir solu, 
duetų, kvartetų ir kitokių pa-
marginimų. Po koncerto, bus 
žaidimai ir šokiai. 

Visus kviečia choras. 
J . B. 

kare bus ir taunofleįkiečiams 
Žadama įtaisyti naujus, dudi-proga išgirsti garsaus pamo

kslininko nesenai atvykusio iš nius vargonus. Klebonas pra
tiesė, kad .atsiranda gana stam 
bių aukų. Keletas pasižadėjo 
net po šimtą dolerių paaukoti 
ir pats klebonas kun. Baltutis 
pasižadėjo šimtinę naujiems 
vargonams. Jeigu taip tai jau 
čia ne juokai ir North Sidėj 
neužįlgo išgirsim naujus, ge
rus vargonus. 

Choras nutarė rengti koncer
tą su pasilinksminimu trečia
dienio vakarą, gegužio 10 d. 
Prasidės 8 vai. vakare. Visas 
pelnas skiriamas vargonų 
fondui. Choras tikisi, kad visi 
tą darbą^ parems ir atsilankys 
į tą koncertą. Savo atsilanky
mu pagelbėsite greičiau įsigy

ti-naujus vargonus. Prie to iš- ^ k a n y r a ^ ^teklmi 

girsite gražią programą, kurią prieinamas. Mes 'nieko bend
ra neturime su Kvedaro bol
ševizmu ir apmokami dalyvau
jame jo rengiamuose koncer
tuose. Mokslus einant mums 
reikalinga finansine parama, 
todėl priversti esame lankyti 
bolševikų apmokamas pramo
gas, bet nesame jų pasekėjai 
ir nemanome būti. • -
- Kas link Vyčių choro, tai 
mes nedarom jiems skriaudos 
remdami įy: Agnietės chorą. 
Mes tikimės, kad šv. Agnietės 
choristai netdri mums papei
kimo pastabų. Tat mes esame 
bereikalo smerkiami. Nes jei
gu mes su savo mokslu būtu
me kitų organizacijų apmoka
mi,/ tai mes nedalyvautume 
bolševikų koncertuose už di
džiausius pinigus. Tesprendie 
dabar ' Brightonparkiečiai ar 
ištikro mes esame prasikaltę. 

Trys moliniai: 

PAMOKSLAI ATLAI
DUOSE. 

,__ Į 
' JPown of Lake. — Šv. Kry

žiaus bažnyčioje 40 vai. at
laidams pirmadieny, vak., jei 
nebus kokiu nors kliūčių, tai 
gerb. "Draugo'* redaktorius, 
kun. Dr. Ig. Česaifis sakys 
pamokslą,* o antradieny va-

Lietuvos, gerb. kun. Pr. Gar
maus. 

Žmonės, nepraleiskite šįos 
retenybės, metinės iškilmės. 

\ Omega. 

PRIE VĖZDO KORESP. IŠ 
BRIGHTON PARKO, TRIJŲ" 

CHORISTŲ PASTABA. 

Mes, trys Vėzdo koresp. pa
minėti Šv. Agnietės choro na
riai ir Kvedaro mokiniai, turi 
me pareikšti, kad jis moko j ir jo. kelionė reikalinga yra 

Nakrošienė Barbora 
Zaloga "S. (Sycamore, 111.) 
Kiudelaitė Petronėlė 
Banaitis Antanas 
Žiemys Antanas (Eochester, N. Y.) 
Jundulaitė Liudvika 
Bislis Antanas 
Murauskaitė Pranciška 
Višniauskienė N. 
Kubilius Adomas (Fort Bayard, New Mex.) 
Juozapaitis Mykolas (New Canaan, Conn.) 
Ignotavičius Motiejus 
Karkauskas Motiejus 
Sudintas'Ignacas (Cicero, 111.) 
Bikinaitė Tekle 
Klimas Jonas 
Prascevičius Kazimieras 
Saročkienė Ona (Gary, Ind.) 
Jasiulionis Dominikas*" »*. 
Bud ris C. 
Beržansftis Tadeušas 
Čekauskas Jonas 
Žalimienė Veronika 
Vilutienė'Marijona (West Pullman, 111.) 
Kabelis Mykolas (Sidnaw, Mich.) 
Sudintas Juozapas 
Mitkus Jonas (Cicero, 111.), 
Barakauskas Petras 
Rubliauskas4 Antanas 
Nedvaraitė Kotrina. (Cicero, 111.) 
Garbenčaitė Petronėlė (Cicero; 111.) 
Stanaitis Petras (Ciceror 111.) 
Lupeika Stanislovas 
Šventeckis Antanas 
Vaškunas Kazimieras 
Seleekienė Ona 

-• 

' 
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Vitartas Kastantas 
Damauskis Martinas 

, , Kulikauskas V. 
Grisius Antanas 
Juozupaitienė Ona (New Canaan, Corn.) 
Meškėnas Adomas 
Tamošaitis Martinas 
Meškauskas Justinas 

-

Gilvidaitė Ona 
\ 

• 

j Lukošiuonaitė Juzefą 
įTvarjonas Adomas 
Rekašius Jonas 
Kalinauskas Juozas (Taylorsville, 111.) 
Brazienė Teresė 
Poplauskienė Zofija 

-

• 

Vyšniauskas Juozas N 

• 
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DEL P. P. BALTUČIO 
KELIONfiS. 

Bridgeporto koresp. eida
mas uoliai savo pareigą pa
siskubino pranešti, kad p. P . 
Baltutis šią vasarą išvažiuoja 
Lietuvon. Taigi pranešama,1 

tokia žinia yra perankstyva 

mumis dainavimo, o ne bol
ševizmo katekizmą aiškina. 
Aplinkybių verčiami mes pa
sirinkome tą muzikos moky-

jo paties apsisprendimo. 
Rep. 

• • • • • 

PLATINKITE "DRAUGĄ." 

( napaitis J . K. 
Baltrukonis Simanas (Gary, Ind-) • 
Karžauskaitė Elzbieta ' -
Delnickas Vincas (Taylorsville, Įll.) , 
Martinaitis Kastantas 
Povilauskis Jonas' (Indiana Harbor, Ind.) 
Repšys Mykolas (E. Chieago, Ind.) 
Šaltetiis K. Herkimero 

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

Atdaras kasdieną^-išskyrus šventadienius iki 8 v. v. 
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Persikėlimo Pranešimas 
Šiuomi pranešame savo gerbiamiems kostumieriams 

Chieagoj ir apielinkėj kad mūsų kompanija perkėlė 
savo ofisą nuo 35-tos GATVĖS ant 5133 SO HALS 
TED GATVĖS per tai kad atjautėme lietuvių mintis. 
Lietuviai jau traukiasi į pietų dalį Chicagos tat-gi ir 
mes perkėlėme savo ofisą į pietų dalį kur randasi 
labai gerų bargenų apgyventų svetimtaučiais ir dar 
nekarta nebuvo parduoti, geidžiame kreiptis į mūsų 
nauja ofisą pietinėj dalij miesto iš kur pardavinėsime 
propertės, siusime pinigus, parduosime laivakortės 
ant geriausių ir seniausių kompanijų laivų. Patar
naujame visuose reikaluose dykai. 

FIRST NATIONAL REALTY COMPANY 
5133 SOUTH HALSTED TSREET 

P. Borneika. Gen. Manadžierius * " 

L. Borneika, Sekretorius. 
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