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AMERIKOS NUSISTATYMAS 
NEATMAINOMAS 

1 

Prancūzai su Anglais Nepaten
kinti Amerika 

Konferencijos Delegatai Dar 
Neišvažineję 

JAPONAI NORĮ APLEISTI 
SIBERIJĄ. 

Taip tvirtina viee-grafas 
Ishii. 

GRIEŽTAS AMERIKOS NU 
SISTATYMAS. 

AYASHItNGTONVgeg. 18.— 
Suv. Valstijų vyriausybė pa
sakė santarvei savo galutiną 
žodį, kad atsisako dalyvauti 
busimoj ekonominėj konferen
cijoj Olandijos mieste Hague. 

Tai skelbiama aiškiais žod
žiais. I r taip atsakyta san
tarvei į pakvietimą. 

C'ia paskelbtame pareiški
me tečiaus priduriama, Kad 
Suv. Valstijos neužsisuka nuo 
Europos valstybių ir linki 
joms kuogeriausių pasekmių. 
sutvarkyti Europa finansi
niai, t f 1 3 

Taipat daug atjaučia varg
stančiai Rusijai ir mielai jai 
gelbėtų, jei tenai nebūtų bol
ševikų fanatikų. 

Suv. Valstijų vyriausybės 
nuomone, Europos vaistytas 
ir kitoj konferencijoj neturės 
pa vykimo, kaip ilgai iš tokių 
konferencijų nebus pašalinta 
politika ir tautiniai neapsi-
kentimai. 

I r kuomet tai visa butų tik
rai pašalinta, tuomet, be'abe
jonės Suv. Valstijos'prisidėtų 
prie Europos atgaivinimo ir 
atstatymo. 

Suv. Valstijų atsinešimas į 
bolševikus taipat griežtas. 
Ekonominiai santikiai Rusijo
je rupi Amerikai ir pastaro
ji mielai su kitomis valstybė
mis mėgintų tyrinėti tuos 
santikius. Deja, šiandie nėra 
ko ten tyrinėti. Rusijoje eko
nominės sąlygos visiems aiš
kiai žinomos, kaipo mažai ką 
interesuojančios. Juk bolše
vikų valdžia iki šiolei nega
rantuoja svetimšaliams vesti 
ten bent kokius reikalus. Tai
pat atsisako grąžinti savastis 
savininkams. Del to, turėti 
ką-nors bendra su bolševikais 
negali but jokios kalbos. 

S. Valstijų vyriausybė tai 
visa nusprendė neprisidėti 
prie konferencijos. 

sakymu. Nes Anglija netu
rės progos kaltinti Pranciją 
už konferencijos suardymą. 

Tuotarpu juk visiems žino
ma, kad konferenciją suardė 
prancūzai su bolševikais. Pra
ncūzai begalo pasipūtė, gi 
bolševikai atsisakė priimti 
jiems siųlomas sąlygas, pagal 
kurįų turėjo but atstatydinta 
nelaimingoji Rusija. 

Laikraštis "Temps'4 rašo: 
"Delko bolševikai tariasn^su 
kitomis valstybėmis ? Nes rei
kalauja pinigų. Kur jie gali 
gauti pinigų? jTik Suv. Vals
tijose.' ' 

Toliaus tas laikraštis pažy
mi, kad Suv. Vafcrtijos nekuo-
n.et nesitars su bolševikais, 
kaip ilgai jie Rusijoje bus 
valdovais, kaip ilgai jie puo
šis komunistiniais rūbais ir 
laikysis^komunistinių pagrin-
dų. 

Kiti laikraščiai pareiškia, 
kad Suv. Valstijos nenori gel
bėti Anglijos premiero. 

ANGLIJOJE PADARYTAS 
ĮSPŪDIS. 

LONDONAS, geg. 18. — 8. 
Valstijų atsisakymas dalyvau 
ti Hagues konferencijoje An
glijos valdiškose sferose su
kėlė didelį įspūdį ir kaipir 
nusiminimą. 

Anglijos vyriausybė, kaip 
ir Pranciją, nuolat "mintijo, 
kad Suv. Valstijas galima pa
traukti savo pusėn specialiu 
pakvietimu ir prašymu eiti 
pagelbon Europai. 

)dė\kaip tik 

GENOA, geg. 18.—Vienam 
amerikoniškam koresponden
tui čia teko pasikalbėti su Ja
ponijos -delegacijos pirminin
ku, vice-grafu Ishii. 

Tas japonas politikas ir 
diplomatas pareiškė, kad ja
ponai senai pageidauja apleis 
sti okupuotus -Siberijos plo
tus. Tik pirmiau tuo tikslu, 
turėt padaryti bent. kokia 
sutartį su Maskvos valdžia. 
Nes su Čitos valdžia, sakė jis, 
negalima susitaikinti. 

Ishii sakė, kad japonams 
Siherijn įsiėdė. Tai peršalta 
šalis ir japonams ji netinka. 
J is manąs, kad patys Mask
vos bolševikai primins apie 
Siberiją ir stos į derybas. Gi 
ne dabar, tai paskui kur kitur 
tas derybos turės įvykti. 

Japonija, sakė Ishii, Euro
pos ekonominėje konferenci
joje ir toliaus dalyvaus. Ret 
jos pageidavimas, kad konfe-
roncijon prisidėtų ir S. Vals
tijos. Nes be jų vargiai kas 
naudinga bus galima atlikti. 

Apie kreditą Rusijai Ishii 
sako taip, kuomet visos kitos 
valstybės duos Rusijai kredi
tą, tai taip elgsis ir Japoni
ja. Tik visa nelaimė Japoni
jai, kad per pastaruosius še
šis mėnesius ji finansiniai pa
vargo. 

Sako, Japonijoje siautė fi
nansinis krizis toksai, kad 
šiandie bankrutija net visi tie, 
kurie karo laikais susikrovė 
turtus. 

MILŽINIŠKI CERKVIŲ 1LL0YD GEORGE NUGALŽ 
TURTAI TENKA BOLŠEVI

KAMS. 
TAS TRIMIS BALSAIS. 

Nežinia, kur jie tai visa dės. 

MASKVA, geg. 18. — Bol
ševikai vis rekvizuoja .. cerk
vių, bažnyčių dr protestantų 
maldnamių brangenybes. Tos 
visos brangenybės čia krauna
mos viename penkių aukštų 
bute, kuris stipriai saugoja
mas randonosios gvardijos. 

To buto vieną aukštą teko 
aplankyti Associated Press 
korespondentui. Matė tik vie
nos Maskvos pagrobtus iš ce
rkvių turtus. 

Kambary 100 pėdų ilgio ir 
45 pločio sukrauta. 90 tukstan-

LONDONAS, geg. 18. — 
Trijų balsų dauguma parla
mentas atmetė vyriausybės 
bilių švietinio reikale. 
'N Tas reiškia, kad premiero 
Lloyd George kabineto suma
nymui pasipriešinta. 

Nors tas menkas daiktas, 
tečiaus jis gali but priežastis 
premierui atsistatydinti. Tai-
pat del to gali atsistatydinti 
tik vienas švietimo ministeris. 

ATPLAUKĖ DIDŽIAUSIAS 
, GARLAIVIS. 

Žinios iš Lietuvos 
PUNSKAS. Kankinys mū

sų Punskas pastaromis die
nomis dar apturėjo naują 
skausmą — mirė jo gerbia
mas klebonas, dekanas M. Si
monaitis: velionis buvo pla-
v • • v • 

v NEW YORK, geg. 18. — 
čių svarų sidabro, keli šimtai j Vietos uostan iš Anglijos at-
svarų aukso ir daugiau 10 plaukė pasažiefinis garlaivis 
tūkstančių visokios rūšies "Majest ic" didžiausias tos 
brangių akmenėlių. 

Tų turtų vertė kol-kas ne
žinoma. 

Kaip žinoma, bolševikai 
grobia tas brangenybes neva 
badaujančių gyventojų šelpi
mui. Taipat žinoma, kad tie 
patys bolševikai visai nesirū
pina badaujančia likimu ir jų 
nešelpia. Juos šelpia svetimos 
šalys. Ta4 suprantama, tuos 
milžiniškus iš cerkvių ir baž
nyčių pagrobiamus turtus pa
sidalins patys bolševikų va
dai. 

1 rųšies laivas priklausąs Whi-
te Star linijai. • 

a 

PRANCIJĄ SUTINKA AT 
MOKĖTI SKOLAS. 

N 

KARTUS PRANCŪZAMS 
DŽIAUGSMAS. 

' • 

PARYŽIUS, geg. 18. — S. 
Valstijų atsisakymas daly
vauti Hagues konferencijoje 
prancūzų tarpe sukėlė kartų 
džiaugsmą. Nes jie skaud
žiai apsivylė, kad į jų prašy
mą S. Valstijos turės nepa
lankiai atsakyti. 

Prancūzų spauda tečiaus, 
pažymi, kad Pranciją paten
kinta tokiu Suv. Valstijų at-

(Tuotarpu pasiro< 
priešingai. 

Kai-kurie vietos laikraščiai 
su nepasitenkinimui atsiliepia 
apie Suv. Valstijų užimtą po
ziciją P]uropos klausimais. 

BOLŠEVIKAI SUTINKA SŲ 
KITA KONFERENCIJA. 

CRENTANO PAS REGENTĄ 

GENOA, geg. 18. — Bolše
vikų delegatai oficialiai pain
formavo ekonominės konfe
rencijos pirmininką, kad Sov. 
Rusija sutinka dalyvauti Ha
gues konferencijoje. 

Tuotarpu prancūzai delega
tai pažymi, kad jei bolševikai 
ir kitoj konferencijoj laikysis 
savo atkakiumo, tokiame atsi
tikime Prancijai nebus reika
lo dalyvauti. < , 

Anglijos premieras darbuo
jasi vis dar Suv. Valstijų da
lyvavimo klausime. J i s . ieško 
priemonių patraukti Ameriką 

PARYŽIUS, geg. 18. — 
Prancijos vyriausybė paskel
bi'', kad ji sutinka Suv. Vals
tijoms atmokėti, karo" skolas. 
I r pasirengusi tuo tikslu Wa-
shingtonan siųsti specialę mi
siją. 

AIRIAI NESUSITAIKO. 

DUBLINAS geg. 18. — Ai
rių parlamento taikos komite
tas ir vėl neatrado jokių tin
kamų priemonių sutaikinti ai
rių sroves suj iks lu panaikin
ti prasidedantį civilį karą. 

BUDAPEŠTAS, geg. 18. 
Suv. Valstijų pasiuntinys Un-
garijai Brentano iš Chicagos, 
čia iškilmingai priimtas 
gento Worthy. 

re-

UGNEKALNIS VERPIASI. 

ROMA, geg. 187— Iš Nea
polio pranešta, kad ugnekal-
nis. Vesuvius pradėįo veržtis. 

dalyvauti Hagues konferenci
joje. 

Dra. šioki-toki darbai čia 
vedami reikale neagresyvės 
sutarties. Valstybių Vlelegatai 
dar laikosi savo vietų. 

LOS ANGELES, CaL, g. 18. 
Čia pietrytinėj miesto daly 
chicagiečių grupė nupirko 247 
akrų plotą ir statydins galvi
jų skerdyklas. Tik už vieną 
žemę užmokėta 500,000 dole
rių. 

Majestie" yra buvęs "Bi -
smarek," vokiečių padirbdin
tas ir po karo pavestas An
glijai, kuri pardavė \Vhite 
Star linijos kompanijai. 

Pirmąją savo kelionę iš An
glijos į čia jis atliko į 5 pa
ras 14 valandų 45 minutes. 

TRYS PLŽŠIKAI KALĖ 
JIME. 

PRANCŪZŲ KARIUOMENĖ 
SUTRAUKIAMA RUHRO 

LINIJOJE. • 

Vokiečiai industrininkai par 
duoda savo reikalus. 

a 
BERLYNAS, geg. 18. — 

Ar Pranciją įsibriaus Vo
kietijon ?" tai klausimas, kurį 
šiandie visi vokiečiai atkarto
ja, kuomet iš Ruhro plotų pa-
feina žinių, kad prancūzų ka
riuomenė-ten visa linija tiršr 
tai sutraukiama ir paruošia
ma maršuoti Vokietijon, jei 
gegužės 31 d. Vokietija neiš
mokės skirtos dalies kontri
bucijos — 150 mdlionų auksi
nių markių. 

Didieji vokiečiai industri-
nmkai Essuose, Frankforte 
ties Main ir kituose miestuo
se išilgai okupuotos juostos 
parduoda savo savastis ir 
dirbtuves ir su paskuba krau-
stoti Vokietijos gilumon. Jie 
bijosi prancūzų įsibriovimo. 

Svetimšaliai, daugiausiai 
b r i t a i ( a n g l a i ) , p ig iomis kai-
nomis perka didžiules vokie
čių dirbtuves ir kitus vokie-
čių vedamus reikalus. Vokie
čiai tai visa parduoda. Nes 
jie žino, kad jei prancūzai į-
sibriaus, tuomet jiems nieko 
neteks. Prancūzai viską pa-
glemž. ' 

ICai-kuriuose vokiečių rate
liuose spėjama, kad prancūzai 
nepasitenkinsią Ruhro plotų 
užėmimu. Bet mėginsią mar
šuoti net ant paties Berlyno. 

Del užpuolimo krautuvės, 
'837 West 33 plaee, ir del pa-
sovimo 2 lietuvių, vienas pik 
tadaris, kaip žinoma, tuojaus 
imonių pagautas. J i s išdavė 
kitu du savo sėbru. Abudu po 
licija jau turi. Vienas iš jų 
yra 18 metų, Chester Sliieley, 
3703 So. Halsted gat. 

Vokietija bankrutys. 

Praėjus šešiems mėnesiams 
Vokietija turės bankrutyti. 
jTokios tai pažiūros daugybės 
amerikonų ir pačių vokiečių, 
kurie supranta tikrąją ekono
minę ir visų vedamųjų reika
lų padėtį Vokietijoje. 

Šiandie Vokietijoje vedami 
visoki reikalai labai silpni. I r 
vienatinė viltis tik daryme 
kontraktų su išdirbėjais. To 
priežastis yra tame, kad vo
kiečių markė pakilo 20 nuo
šimčių aukščiau. 

Kuomet nesenai markė nu
puolė iki 350 už vieną ameri
konišką dolerį, išdirbėjai vi
soms prekėms tuojaus pakėlė 
negirdėtas kainas. 

Vokietiją be karo kontribu
cijos dar smaugia ir suvaržy
mas prekes išvežti į kai-ku
rias buvusių priešų šalis. Pre
kėms paskelbti aukšti muitai. 

I Eksporto mokestys. 

Be to, pati Vokietijos vy
riausybė yra užkrovusi aukš
tas mokestis už išvežamas ki
tur Vokietijai reikalingas pre
kes. "*" 

Daugybė amerikonų prisi
pirko pigiai visokių preRtų ir 
mėgino jas išvežti Amerikon. 
Tečiaus pasieniuose vokiečių 
muitinių valdininkai už tas iš
vežamas prekes pareikalavo 
tokių mokesčių, kurios kelis 
kartus buvo aukštesnės už pa
čias daiktų kainas. 

ciai žinomas, kaipo visuome
nės veikėjas, bet jam pabai
gus gyvenimą dabar esant a-
noje pusėje lenkų lnTrjos, kai
po daug kitų ten atsitikimų, 
mums šiandie yra negirdimą-
nežinoma, taip i r šis A.a. dek. 
M. Simonaitis mirė Punske 
kovo 19 d., būdamas 63-jų me
tų amžiaus, išgulėjęs lovoje 
pusę metų... Šią ligą jis ga
vo pastaruoju laiku nuo įvai
rių okupacijų kančių, o ypa
tingai nuo pastarosios lenkų 
okupacijos, kuri jam kaipo 
lietuviui buvo baisi.... Puns
kui likus anoje pusėje linijos, 
įvairus lenkų agentai atsilan
kydami čia nuolat darė velio 
niui kaipo lietuviui kunigui ir 
dar-gi dekanui įvairiausių pa
niekinimų, kurie pastaruoju 
laiku ir visai sunaikino jo 
sveikatą. J is turėjo pirmiaus 
širdies ligą ir pertai ši baisi 
okupacija jam atnešė mirtį... 
f Ą.. a. vel|onis būdamas Su
valkų dekanu, Punske išbuvo 
klebonu viso 23 metus. J i s čia 
vbudamas, daug paliko Puns
kui savo nuopelnų: ir bažny-
čios^pagražinime, ir apie ją 
gamtos, ir draugijų, ir lūyo 
kėlime ir 11. 

Sunku jam buvo palikti jo 
numylėtas Punskas tokiame 
lenkų kankinime, nesulaukė 
jis jo pamatyti laisvu ir lai
mingu. 

reikalavo iš jų patvirtinti pri-
siega, kad jie nemoka lietu
viškai, tai tada, jves lenkiš
kų pamaldų... bet šie kraipy
dami galvas išėjo. Girdėti at
siranda apie pora išgamų la
bai kerštaujančių ant gerb. 
dek. Švedo. 

KEISTI ŽENKLAI VIL 
NIAUS IŠKILMĖSE. 

PUNSKAS. Mirus a. a. de
kanui Simonaičiui, J . E. Vys
kupas Karosas paskyrė, ant 
jo vietos dekanu gerb. kun. J . 
Švedą, kuris Punske būna jau 
5 metai ir yra gana atsižy
mėjęs nepaprastu darbštumu 
ir tvarkos mylėjimu; punskie
čiai jo paskyrimą čia dekanu 
— sutiko su didžiausiu džiau
gsmu... Bet pragaro dvasia 
matyt,' ramumo i r tvarkos ne
pakenčia... ir š tai : mirų* dek. 
Simonaičiui į kelias dienas at
vyksta Seinų pavyskupio Ab-
žukovskio (endeko) įgaliotas 
būti Punske klebonu kun. Ki-
jevskis (lenkas mokantis lie
tuviškai) ir važiuodamas į 
Punską užeina pas^ parapijo
mis pakelėj pernakvoti ir su
radęs pradėjusių linkti į len
kų pusę — pasiskelbia esąs 
paskirtu Punsko klebenu ir 
kad j a u d a b a r P u n s k a s " b u s 
laimingu.'' Bet atvykęs į 
Punską ir radęs paties Vys
kupo paskirtu klebonauti kun. 
Švedą, nieko nepešęs iškelia
vo atgal... Ėet dabar subruz
do Punsko išgamos, surinko 
iš visų kampelių lenkiškas są
šlavas ir sudarę net 25-kias 
(išviso) ypatas, pasiėmę san
darą ir nuvyko su raštu pas 
dekaną Švedą, reikalaudami 
Punske lenkiškų pamaldų. 
Girdėjome, Į kad dek. Švedas 

VILNIUS. Balandžio 19 d. 
Vilniuje buvo rengtasi iškil
mingai ' 'p r i jungti ' ' Vilnių 
Lenkijah Katedros aikštėje 
buvo parengta aukštiesiems 
Varšavos svečiams aukštas iš 
lenkų specialiai parengtas til
tukas, kuriu * 'lauko mišių" 
metu buvo patalpintas Pilsud
skis j r svita. Mišias laikė 
Lenkijos primasas, tik staiga 
laike pamaldų tiltukas sugriu
vo su visa svita, tik vienas 
Pilsudskis kurį laiką dar lai
kėsi ant kabančios lentos. 
Tai padarė didžiausio sle
giančio upo į maldingųjų mi
nią, kiuriai šis įvykis darė ste
buklo įspūdžio. Bet tuo ste
buklas dar nepasibaigė: ple
vėsuojančios prie degančių 
žvakių vėle vėlės pradėjo degt 
Smarkia liepsna ir net sudegė 
viena didelė vėliava. Lenkų 
vėliavą užkeltą Piliakalnėje, 
nudraskė vėjas. 

Miniose tas įvykis tuojau 
sukėlė įvairiausio aiškinimo. 
Vilniaus nusigandusios davat
kėlės kalbėjo, kad jau jeigu 
net Pilsudskis neišsilaikė ant 
jų padaryto tilto, tai yra žen
klas* kad ir Lenkija gali ne
išsilaikyti. 

—Tūlas laikas atgal iš Vil
niaus tapo ištremta Lietuvių 
gimnazijos sekretorė, panelė 
Viskantaitė, kurią pirm ištrė
mimo lenkai kUrį laiką kanki
no Lukiškių kalėjime. 

PLATINKITE "DRAUGE" 

MAISTAS EINA 
BRANGYN. 

WASHINGTON,v geg. ii— 
Darbo departamento statisti
kai pranešė, kad balandžio 15 
d. pasibaigusiu mėnesiu Suv. 
Valstijose maistas truputį pa
brango. 

^ « 

O'R A S 
v 

CHICAGO. — Šiandie ne
pastovus oras; maža atmaina 
temperatūroje. 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 doL 
geguž. 17 d., buvo tokia pagal 
Merchant8 Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.45 
Prancijos 100 frankų 9.15 
Italijos 100 lirų 5.30 
Vokietijos 100 mark. .34% 
Lietuvos 100 auks. .34% 
Lenkų 100 markių .02 
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DRAUGAS Ketvirtadienis, Gegužio 18, 1922 

KO JIE PABŪGO, LAIŠKAS Iš LETUKOS. 
I š Washingtono pareina ži

nių, kad prohibicionistus ap
ėmusi didelė baimė. Jie pa
migo, kad kartais kongresas 
nepanaikintų prohibicijos įs
tatymo. Nes jei kongresas to
kį įstatymą galėjo pravesti, 
tad jis turi teisės jį ir panai
kinti, ar' bent pakeisti. 

Šiandieninis kongresas ne
gali nei vienaip, nei kitaip pa
daryti. Nes dauguma jo narių 
yra probibicionistų įtakoje. 
Tečiaus ateinantį rudenį įvai
riose valstijose bus išrinkta 
daugybė nauju kongreso atsto
vų. Tie žmonės gali pasirodyti 
priešingi nevykusiai prohibi-
cijai. I r štai prohibicionis-
tams profesionalams gali at
eiti teismo diena. 

Galimas daiktas kad taip ir 
bus. Nes plačioji visuomenė la
bai ima nerimauti del prohi
bicijos. Prohibicija kaipo to
kia yra čia geras aaiktas. Tik 
didžiausias vargas, kad ne
randama tinkamų ir dorų 
priemonių ją vykinti. Prohi
bicijos vykininmi vyriausybe 
išleidžia milionus dolerių. Bet 
nėra tinkamų vykintojų. Dau
gybė prohibicijinių agentų 
dažnai pašalinama iš tarny
bos, nes tie žmonės patys deg
tine šmugeliuoja. 

Valstybę tvarko įvairus įs
tatymai. Visuomenė tuos įsta
tymus ne vien pildo, bet ir 
gerbia. Kitaip yra su prohibi
cijos įstatymu. Del jo yra ne
pasitenkinimo. I r kam visuo
menė priešinga, to negalima i-
gyvendinti. 

Tečiaus reformatoriai sten
giasi varu žmonėse įgyvendin
ti savo pažiūras ir norus. Taip 
pasielgiant, suprantama, ne
galima laukti gerų pasekmių. 

Dėlto, prohibicionistams ne
reiktų baugintis. Jie turėtų 
pripažinti faktą, kad čia griež
tai prohibieijai nebuvo dar 
paruošta tinkama dirva. 

Ilgesnį laiką nėsmi Jums 
rąžęs " laiškų iš Lietu vos". 
Jau viename ankščiau rašyta
me laiške esu pažymėjęs, kad 
prieš Kalėdas daug grįfeo Lie
tuvon tremtinių iš Busijos. 
Daugelis tų tremtinių visai ne 
lietuviai. J ie priklauso tai 
tautai, kuri šiandien šeimyni-
ninkauja Rusijoj, i r fcuri, 
greit junta pavojų o pajutus, 
tuoj moka jo išvengti. Prity-
rę^ jurininkai pasakoja, kad 
laivui pradedant skęsti iš visų 
kaingų ir lindynių pirmos iš
lenda pelės ir žiurkės. Taip 
lygiai kaip su skęstančių lai
vu yra su dabartine Rusija. 
Plaukai ant galvos atsistoja. 

Rusijoje gyvenimas baisiai 
sunkus. Daugely vietų yra 
toks badas, kad pradėjo val
gyti žmogieną. Ką tik grįžusie
ji iš Rusijos pasakoją buk rie
biam piliečiui stačiai pavojin
ga esą apytamsų pasirodyti 
bent kuriame skersgatvy, ku-

keletą savaičių turėjau sirgti. 
Štai del ko taip ilgai buvau 
nustojęs Jums " l a i škus" ra
šyti. Jei ne liga a r fcokia nors 
kita dabar dar neįžiūrima kliu 

WIAUJTĮ) NATtEVIcmtS IB ŽYGELH) MOTUOS 
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tis, žaduos savo ^laiškais iš 
Lietuvos" dažniau, reguleriau 
Jus lankyti. Šiame pirmame 
po pertraukos laiške noriu ap
rašyti pavasarį Lietuvoje. 

Pavasaris Lietuvoje. 

Šįmet pas mus pavasaris 
gana šaltas, šiurpus. Žiūrėkit, 
jau po Šv. Jurgio, o lytučio ir 
tai šilto lytučio kaip nėr taip 
nėr. Saulutė šykščiai tesirodo. 
Jei kuomet į mus ir pažvelgia, 
tai taip nenoriai, taip tingiai, 
tarsi mes, Lietuvos piliečiai 
būtumėme jai kuomi norint 
nusikaltę. 

Zmoneliai labai rugoja. Kiti 
pyksta. Mat, nėra kuomi gy
vulėlių maitinti. Nesant už
tektinai maisto, gyvuliai pra
deda sirgti ir, Miek pasirgę, 
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j SACHAMHO MĖGĖJAI. 

Pp. Krašte Apsaugos ir Fi
nansų, Prekybos ir Pramonės 

Ministeriams. 

dvesia. 

Pašaro nėra. 

name ne taip daug judėjimo. Maisto, ypač gyvuliams pa 
Tuoj imą kilpą ir užneria antlgapo trūksta del to, kad per-
kaklo, įtraukia į kokį n o r s ] n a į v a s a r ą buvo per maiža lie-
kiemą ir... sudiev gyviesiems! taus. Per tat šįenas nelabai 

Nuo bir&elio pinuos dienos 
duosime mūsų skaitytojams 
Amerikos lietuvių katalikų 
mokyklų apžvalgą. Prašome 
mokyklų Vedėjų nesivėluoti 
prisiunčiant žinių. Pirmosios 
atsiliepė šv. Domini ko Sese
rys iš Brooklyn, N. Y. 

f 

Pasakoja štai kokį atsitikimą. 
Du tėvu, nepatenkintu sa

vo sūnumis, nutaria juodu nu
galabinti ir 'juodviejų mėsą 
suvalgyti. Staiga išnyksta vie
no tėvo sunūs. Antro tėvo su
nūs, matyt nuvokė savo drau
go likimą, tad nusprendė ne
bepasiduoti. J i s apsišarvojo 
kirviu ir laukė kuomet ateis jo 
eilė. Štai vieną gražų vakarą 
pas jo tėvą ateina kaimynas, 
užmuštojo sūnaus tėvas. Nu
manydamas šio atsilankymo 
tikslą, apsišarvojęs antrojo 
tėvo sunūs skėlė su kirviu at
ėjusiam į kaktą ir šis krito ne
gyvas. Užmušėjo tėvas ir už-

Steigiamojo Seimo narių 
Kairio ir V. Požėlos. 

Paklausimas. 

Kovo 4 d. Vievio rajone, 
netoli pereinamojo punkto 
Mlinek, punkto Viršininkas 
lįn. Šeltenis sulaikė du ve
žimu su prekėmis. Vežimus 
lydėjo pil. Granickas Juozas, 
kuris pasisakė^ esąs vežamų
jų prekių savininkas ir vežąs 
400 klg. sacharino Vilniun. 
Patikrinus punkte Granickio 
patiektus dokumentus ir pre
kes, rasta: 1) Virbalio muiti
nės 16 levitų apmokėto įveža
mojo Lietuvon muito už 400 
klg. sacharino, 2) Generalinio 
Štabo leidimas No. 150 kovo 1 
dienos pereiti Granickiui d 2-
markacijos liniją ir atgal gri-

m PUNIMO DIENOS 
NUMES 

vėliau paliuosuotas važiuoti 
Kaunan. Byla del sulaikytojo 
sacharino kovo 16 dieną tapo 
perduota Trakų apskr. Admi
nistracinei Komisijai, vei
kiančiai einant "Įstatymu a-
pie laikiną prekybos suvaržy
mą Lietuvos pasieniuose", ir 
kovo 17 d. buvo tos Komisijos 
Išspręsta. Sprendimo turinys 
toks: sacharino 400 klg. kon
fiskuoti, Grauickį nubausti 
3 /mėn. kalėjimo ir uždėti pa
baudos 1,280,000 auks. Konfis-
tuosiąs prekes ir pabaudą 
padalinti einant įstatymu. 

Pranešdamas apie įvykį, 
klausiame p, p. Krašto Aps. 
ir Finansų, Prek. ir Pramonės 
Ministerių: 

"DRAUGAS" 
Kaip kitais metais, taip ly

giai ir šįmet Chicagos ir apie-
linkių lietuviai katalikai tu
rės ant savųjų §v. Kazimiero 
kapinių milžiniškas iškilmes 
Kapų Puošimo Dienoje, kuri 
visuomet esti geg. 30 dieną. 

Šv. Kazimiero Kapinių Val
dyba ir Direktoriai nuoširdžiai 
pageidauja, kad šio didelio 
miesto ir apielinkių katalikiš
koji visuomenė jau iškalno 

. . . . . . vo klebonais, užtat ir vargo 
prie to rengtųsi. Atsiminimas . . , a , 

Išskyros nedėldle&Jua 
PBEKUMERATOS KAINA: 

Metąou . . . . ." f«.00 
Ftiacl Mėty . . . . . . . . . . . ^ . . . • $3.00 
Prenumeratos mokausi iškalno. la i 

kas skaitosi nuo užsiraSymo dienos 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir selnas adresas. Pinigai geriausia 
iiųsU išperkant krasoje ar exprese 
"Mouey Order" arba įdedant pini
gus 1 registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. OO. 
2334 So. Oakley Ave., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791 
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teužderėjo. O čia taip vėlybas 
pavasaris. Praeitais metais žti, o tiek pat išsivežti 400 klg. 

muštojo draugas pasakęs savo 
simui: gerai sūnau padarei. E-
su valgęs jo sūnų, dabar kartu 
su tavimi su valgy si va ir tė
vą. Esant tokiai neramiai pa
dėčiai, saugus piliečiai, moką 
branginti savo gyvybę, bėgą 
į laimingiausią šiandien pa
sauly šalį, į Lietuvą. 

Kokių čia neatbėgo: ir plo
nų kaip šakaliai, ir drūtų it 
kubilai. Jie atgabeno pas mus 
įvairiausių ligų. Viena ta liga 
ir aš buvau užsikrėtęs, tad 

šiuo laiku zmon.es jau buvo 
laukus atsisėję, o šįmet tik už-
vėjy nustelbus, pageltus žo
lelė vos tepradeda rodytis. 
Jau kai-kurie ūkininkai Imi-
gia visų trobų stogus plėšti, 
kW galėtų savo gyvulėlius 
išmaitinti, nes juk jau reikės 
pradėti laukus įdirbti. 

Gyvuliai pabrango. 

Esant tiek maža pašaro, 
gyvuliai labai pabrango. Vi
dutinis arklys kainuoja 15 — 
30 tūkstančių auksinų;. Karvė 
7—8 tukstanč. Gyvulių, ypač 
arklių kainos smarkiai pasku
tiniu laiku pakilo del to, kad 
kai-kurie žmonės ar net 
(Jraugijos sumanė mūsų ark
lius gabenti ar tai Vokietijon 
a r Latvi jom Parduodantieji 
arba išvežantieji mūsų arklius 
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ųž tai arkliai visai neįkanda
mi tiems, kurie turėdami vos 
žemės sklypelį, neturi užtekti
nai auksinų. Gal del arklių 
brangumo, kai-kurie laukai. 
ypač menkiau pasiturinčių 
i I M ' . i . , = 

sacharino ir 3) Kaišedorių 
muitinės viršininko raštas pe
reinamojo punkto viršininkui 
No. 47 kovo 3 d. perlėktus sa
chariną per demarkacijos lini
ją grąžinti kvitus Kaisėdorių 
muitinei. Vežimuose rasta 16 
dėžių sacharino. 

Tie dokumentai pasirodė 
punkto viršininkui nepakan
kami ir neteisėti ir todėl sa
charinas su žinia vietos baro 
viršininko buvo sulaikytas, o 
Granickiui leista išvažiuoti 
Vilniun. Granickis grįžo atgal 
kovo 14 d., buvo ant linijos 
sulaikytas 7 p. p. štabe, bet 
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ukininkų liks neįsėti, arba per 
menkai teįdirbti. Žinoma, tas 
atsilieps į ūkių derlių arba 
našumą. Žiemą buvo daug snie 

1) Ar yra jiems žinomas 
tas atsitikimas ir ar išdėsty
tieji paklausime faktai ata-
tinka teisybei! 

2) Ar vyriausybės leidžia
mi bent kokie prekybiniai 
santykiai su Vilniaus sritini? 

3) Kokią turėjo teisę Gene
ralinis Štabas duoti leidimą 
išvežti Vilniun 400, klg. sacha
rino, su kuriuo Lietuva yra ka, 
ro padėty? 

4) Kuo remiantis Kaisėdo
rių muitinės viršininkas pra
leido sachariną, žinodamas, 
kad jis vežamas už demarka
cijos linijos neteisėtu Genera 
linio Štabo leidimu! 

5. Ar turėjo teisės. Vievio 
baro viršininkas leisti Granic
kiui važiuoti Vilniun po tq, 
kaip paaiškėjo, kad jis yra įs
tatymams prasižengęs ir gre-
siamas didelės pabaudos! 

6. Ką p. Ministeris mano 
daryti, kad šioj byloj prasi
kaltę asmenys butų patrauk-

mirusiųjų ir malda už juosius 
yra labai prakilnus daiktas. 
Jau net civilė šios šalies val
džia skatina visus prie to y-
patingu raštu, paskirdama 
kasmet tam tikslui dieną. 

Kad lietuviai katalikai gra
žiai pasirodytų tą dieną, rei
kia: 

1. Mūsų Draugijoms, Kuo
poms, Kliubams ir kitokios 
rųšies organizacijoms nereng
ti tą dieną jokių pasilinksmi
nimų, k. a. piknikų, šokių, 
vaidinimų. 

2. Kas tik gali tevyksta tą 
dieną į Šv. Kazimiero kapines. 

3. Ant kapinių ore^ bus at
laikytos iškilmingos pamal
dos už mirusius ir bus pasa
kyta tai dienai pritaikinti pa-
mokslai. 

4. Pamaldos prasidės 10 vai. 
ryto. Šv. Mišias laikys kun. 

nininkų pareiga yra dalyvauti 
be jokio ypatingo užkvietimo. 

i6. Pamaldų laiku prašoma 
žmonių spiestis prie altoriaus 
ir melstis, o ne slankioti po 
kapines, arba patvoriais, ar 
būreliais šnekučiuotis. Tas pa
rodo jų nemandagumą. Pasi
vaikščioti po kapines, susiti
kus su draugais pasišnekėti 
arba kur nors ant pievelės 
savo " l u n d i " turėti galima 
po pamaldų'ir procesijos. Rei
kia visur ir visuomet visiems 
tvarką užlaikyti. 
. 7. Labdaringoji , Chicagos 
Lietuvių Sąjunga galės šįmet, 
kaip ir pernai, turėti prie ka
pinių savo būdas su šaltakoše, 
minkštais gėrimais ir užkan
džiais. Gerb. p. Krušas, kapi
nių superintendentas, žadėjo 
parūpinti leidimą. Pernai iš to 
padaryta gražaus pelno mušu 
našlaičiams, tikiuos kad ir ši-

P. Lapelis asistuojant gerb. m e t Labdariai pasidarbuos 
kun. Ig. Albavičiui — esant t a m tikslui. Taipgi meldžiama 
diakonu ir gerb. kun. Al. Bal- Į turėti užtektinai ir rinkėjų au-
tučiui — subdiakonu. Pa-jkoms parinkti. Dėžutes rin-
mokslą pasakys gerb. kun. Jer. j kėjoms reikėtų kiek galima 
Vaičiūnas. Procesijos metu j aukščiaus joms išdalyti ir te-
prie stacijų pamokslus sakys) g u i j ^ skalno darbuojasi 
gerb. kun. F. Kudirka. 

5. Šv. Mišių ir Procesijos 
metu dalyvauja ex officio vi
sų parapijų vargonininkai su 
savo chorais. Gerb. klebonai 

go, bet žiemkenčių javų ačiū 
užsienin turi gero pelno, bet j Dievui ^nenngulėjo, neiššutino. 

Visą paskutinį laikotarpį vu-
sarojams sėti labai nepatogu^ 
oras, nes protarpiais snigda-
vo ir net kai-kuomet naktimis 

iš m m 

pasaldavo. 
/-r> J • \ 
(Bus daugiau) 
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ti atsakomybėn? ir ^ teiksis neužmiršti jiems tai 
7 Ką mano Vyriausybė da- priminti, nes taip buvo nutar-

ryti, kad panašių atsitikimų 
neatsikartotų ! 

(pas) Kairys ir Požėla. 
Steigiamojo Seimo nariai 
Originalui atatinka. 

Steigiamojo Seimo Raštinės 
» Sek re tori s 
(parašas neįskaitomas). 

Balandžio 1 d. 22 m. 
(Bus daugiau) 

ta kapinių direktorių susirin
kime. Praeitais metais, nežinia 
delko, tik vienas vargoninin-
kas tedalyvavo. Matomai bu
vo įvykęs koks nors nesusf-

butinai atitaisyti. Šv. Kazi-
'miero kapinės yra visų para
pijų nuosavybė; pamaldose da
lyvauja visos parapijos su sa-

prakilniai organizacijai. 
8. Visi Chicagos ir apielin

kių l ietuviai Katalikai tą die
ną pasirodykime gailestingais 

i 

savo našlaičiams, nesigailėda
mi aukų jų namams pastatyti. 

Kun. P . Lapelis, 
Šv. Kaz. kapinių prez. 

'* "Decoration Dąy" gcg. 30 
d. laukia 'Labdaringos Sąjun
gos narių. Karšta malda pa

pratimas, kuris šįmet reikia! minėsime brangius amžinybėn 
nukeliavusius asmenis, o ly
giai neužsimiršimo našlaičių ir 
senelių, kurie laukia prieglau
dos namų. 
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Ž E M Ė S R E F O R M O S 
S T A T Y M A S . 

(Tęsinys) 
35 §. 

Kaimo (ne miesto) činšininkai skelbia
mi tų žemių pilnateisiais savininkais, be 
išperkamųjų mokesnių žemės savinin
kams. 

36 §. 

Nusavinamųjų, einant šio įstatymo 1, 2 
ir 3 §§ žemių nuomininkams kaimo ir ant
ros miestų zonos srityse, jei jie savo že
mės neturi ar yra mažažemiai (14 §) duo
dama teisės gauti jų nuomojamos žemės 
prisilaikant Šio įstatymo 15, 16, 17 ir 49 

sės perleisti ir įkeisti savo žemių kitiems 
išskyrus paveldėjimą įstatymo keliu ir nu
rodytus 38, 40 ir 42 ^§ atsitikimus. 

Pastaba. Gautoji žemė gali būti 
perleidžiama tįesiogimems įpėdiniams 
testamento keliu, o nesant jų žemė ga
li būti testamentu palikta šalutiniams 
įpėdiniams. 

* 9 « . 

^ normų. 

Pastaba. Šis § neliečia tų žemių nuo 
mininkų, kurios turi grįžti valstybei, 
einant 1 § punktu b 

37 §§. 
Nusavinamų dvarų savininkai negali be 

nuomininko sutikimo pasilikti (6 §) sau 
tos žemės, kurioje nuomininkas turi pa 
sistatęs trobas. 

38 §. 

Gavusieji žemės, einant 15, 16, 29, 31 ir 
32 §§, atatinkamai žemės tvarkomai įstai
gai leidus, gali ją išnuomoti šiais atsitiki
mais: 

a > jei šeimos galva yra šaukiamas ka
riuomenėn, arba eina valstybės ar savi
valdybės pareigas ir del to negali pats 
vesti ūkio; 

b) jei šeimos gaiva mirštą ar del nėsvfil 
kątos pats negali žemės dirbti ir šeimoje 
nebelieka kito žmogaus, kuris galėtų vesti 
ukį. s": T ' / • 

Pastaba. Jei naujakuris kasmet 
pats įdirba žemės reformos vykdomo
sios įstaig55 nustatytą žemės normą, 
tad likusioji neįdirbta žemė, fecmės 
reformos vykdomajai įstaigai Leidus, 
gali būti išnuomota, ^et neilgiau kajįp 
3 metams. 

40 §. 

Gavusieji žemės šio įstatymu neturi tei-

Naujakuriai nuo gautos žemės gali at
sisakyti kiekvienu metu. Tokiais atsitiki
mais jų žemė pareina valstybės nuosavy
bėn, o valdžia gražina atsisakiusiajam že

mės valdytojui išlaidas, už pastatytas trio-
bas, atsiskaitydama surištas su ta žeme 
valstybei padarytas išlaidas ir skolas. 

Valstybei nepanorėjus per vienerius me
tus perimti žemės, žemės yald. įgija tei
sies parduoti ją susitariamai, het tik to
kiems pirkėjams, kuriems atatinkama že
mės reformos vykdomoji įstaiga, einanįt 
šio įstatymo dėsniais, pripažino teisę pir
k t i ir kurie prisiims visas prievoles, suriš
tas su perleidžiama žeme. 

41 §. 

Gautajai einant 15, 16, 29, 31, 32, ir 35 
§§ žemei įkei&ti reikalingas žemės refor
mos vykdomosios įstaigos leidimas. Jei to
kia žemė už skolų nemokėjimą yra per
duodama nustatytu tam reikalui keliu Iš 
varžytinių, tad tą žemę pirkti gali tik 
žmonės^ kurie apsiims eiti del tos žemės e-
samas pareigas, bet valstybė turi pirme
nybės teisės įsigyti tą žemę. 

42 §. 
Gavusieji žemės privalo ne ilgiau fcaip 

per 8x metus įsikurti ukį. Šiam reikalui 
smplkesnias taisykles nustato žemės re
formos vykdomoji įstaiga. 

^Neatlieka nustatytų reikalavimų gali 
būti pašalinami iš gautų žemių. 

43 §. • , 
Išėjus 10 metų nuo žemės gavimo die

nos, užsimokėjusieji už gautąją žemę nus
tatytus išperkamuosius mokesnius ir įvyk
dę šio įstatyme 41 § nustatytas sąlygas y-

ra laisvi nuo suvanžymų, nustatytų 37, 38, 
39, ir 40 H 

Pastaba. Įvykdę šio įstatymo nus
tatytas sąlygas (41 i) bet neišmokėję 
išperkamųjų mokesčių po 10 metų nuo 
žemės gavimo dienos, gali perleisti 
gautąją žemę į kitas rankas ta sąly
ga, kad naujasis savininkas apsiims 
mokėti valstybei dar nesumokėtus iš
perkamuosius mokesnius. 

y . Skyrius. 

Kaimų, skirstymas viensėdžiais. 
x 44 | . 

Kaimų skirstymas viensėdžiais privalo
mas visam kaimui, jei skirstytis nutarė 
ne mažiau kaip vienas trečdalis to kaimo 
ukininkų, skirstant pirmoj eilėj tuos kai
mus, kur dauguma to reikalauja. 

45 §. 

Jei gretimųjų žemių skaldymui einant, 
kaimų ūkininkai nepadaro nutarimo, rei
kalingo privalomam kaimo skirstymui 
(43 §), o kaime randasi mažažemių, kurie 
nori gauti ir turi teisės žemės gauti ir 
jų žemės nėra gretimos su skaldomosiomis 
žemėmis arba yra šiaip žemės tvarkymo 
darbams nepatogiose vietose, tad einama 
šiuo keliu: iš kaimų žemių, gretimųjų su 
skaldomosiomis žemėmis, mąižažemių rei
kalams priverčiamuoju keliu imamas že
mės plotas lygus sulig; mažažemių 
žemių ploto kokybe ir kiekybe, kad su 
suskaldomosiomis žemėmis įtrauktų jį % 

bendrą skirstymo planą, o šios tai yra 
buvusios mažažemių žemės, perduodamos 
atatinkamiems ūkininkams. 

Pastaba. Jei mažažemių ūkis ran
dasi šalia kaimo, arba jei jo sodyba 
yra tokioj vietoj, kurioj trobesių ne
griovus galima sudaryt patogus vien
sėdis, tai paimtoji kaimo žemė pride
dama mažažemiui, o kaimo ūkinin
kams atiduodama iš gretimosios skal-
dymos dvaro žemės atatinkamas plo
tas; kitoki nelygumai ar prorėžiai iš-
lyginam einant šio įstatymo 45 §. 

Skirstant kairaus viensėdžiais ir skal
dant žemę ir dvarų žemės ūkius, naikina
mi prorėžiai ir įterptosios žemės, ir kiek-
vienani viensėdžiui žemė duodama prie 
daikto." Pievos, miškai, ir durpynai gali 
būti duodama ir ne prie daikto. 

Pastaba. Prorėžiai ir įterptosios že
mės pakeičiami kitomis tos pat ver-

, tybės žemėmis. — 

VI. Skyrius. 
Servitutų ir bendrųjų ganyklų likvidavi

mas. 
47 §. 

^Servitutų ir bendrųjų ganyklų likvida* 
vfmas atliekamas einant tani tikru įsta
tymu servitutams ir bendrosioms ganyk
loms likviduoti. 

(Bus daugiau) 
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f DU. A. K. RUTKAUSKĄ 
į GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S 

4443 South Western Avenue 
Telef imas Lafayette 4144 

Valandos; t - 1 1 rytais , 1-1 
Emetų ir 7-8" vakarais . Nedėld ie -
S m a l s tiktai po pietų I Iki S vai. 

tiiuiMiiiiiiimimmiiiuuuuBjiiiuuj 

DR, G. M. GLASER 

———— 
• - % 

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

4431 So. Ashland A r e . 
Tel. Yards 444 
OFISO VAI*: 

Tcl. Yards 0444 
8—10 v. ryto, 1—S Ir 7—9 v. v 
Nedėl ioni is: n u o 10 Y ryto ik 
1 vai po pietų, 

— 

TeL Blvd . 7043 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTTAS 

4711 8 0 . A S H L A N D A V E N U E 
A R T I 4 7-tos Gatvės. 

Valandos: nuo 8 ryto Iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 Iki 9 vakare. 

A Telcf. P u l l m a n 3614 £ 

DR. P. ŠIMAITIS * 
N A P R A P A T H 

į GYDAU B E VAISTŲ IR B E 
;> O P E R A C I J O S 

10901 South Michtgan A v e . 

l 
v 

# * 
\ ROSELAND-CHICAGO, ILL. 

DR. S. NAIKELIS ' v 
\ 

A L I E T U V I S O 
•• ( .VDYTOJAS i? C H I R U R G A S g 
^ of i sas ir g j v e n i m o vieta: ^ 
\ :J2."»2 South Hals ted Street . . \ 
i' An* viršaus Untver. State Bank S 
*\ V.ilaiuios: nuo 10—12 ryte; nuo » 
\ •: 1 po pietų; nuo 7—9 vak. X 
K Nedal iomis nuo 10—2 .£ 
^ Telefonas: Y a r d s 2544 ** 

S J » & V : - * > $ $ & R ^ $ $ Q & $ $ $ $ & $ * K * $ 

DR. CHARLES SEGALI 
• :perkėlė savo ofisą p o numeriu , 
0 4799 SO. A S H L A N D A V E N L E * 

I 
SPECIJALISTAS i 

$ Džiovų, M o t ė m "Ir Vyrų Ligų 
Įval.: ryte nuo 1 4 — 1 1 : n u o 1—ij 
k?o pietų: nuo 7—8:19 yakare. 
?NedėHomls: 19 lkl 1. « 

Te le fonas Dreze l 3 8 8 0 £ 

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

Httiiip. Oakley Ave . tr 34 Gatvės, 
o f i so Valandos: N u o 1 iki 6 po 

pietų kasdien. PanedėlŲ ir Ketver
ge vakarais. 

Ofiso TeL: Ganai 1713—341 
Res . Tel . : Mkrwav 4513 

Dr. M. Stupnicki. 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, lULIMOIS 
Telefonas Yards &033 

Talandos: - 1 lkl 11 H r 
I po pietų lkl 1 vak. W s * 
mis nuo • lkl 3 vai . 

i- =Pi- . £ i 5 B 

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

>XeL Ganai 3118 
Talandos: 18 ryto iki 8 vakare. 

Gyvenimas: — 3811 W. 83rd Str. 

TeL Prospect 1448. 
• • • • • • • • 4 « • • • • • • • • • . « _ , • • > 

i — » 

TeL Ganai 387, Vak. Ganai 3118 

DR. P. L ZALATORIS | 
Lietnvii gydytoju Ir 

Ohirurg** 
1831 South Hals ted Street 

Valandos: 14 lkl 11 ryte: 1 Ik 14 
po pietų: I ik i I • * * * * • 

• P Tel. Boulevard 1160 to 

I DR, A, J. KARALIUS f 
s* LIETUVIS GYDYTOJAS 
£3303 a Morgan Str. 
Šj CHICAGO, ILL.J 

P R A K I T K U J A 30 METAI 
Ofisas 8144 So. Morgan St., 

ertė 33-nd St., Chlcago, OI. 
SPECIJALISTAS 

i Motertiįkų, V y r i š k ų ir chroniškų] 
j ; i iw. 
> i Ofiso Valandos: Nuo 14 ryt< 
: iki 1 po pietų, nuo 6 Iki 7 vak. 
! ^Nedėliotais nuo 10 iki 2 po pietų. 

Telefonas Yards 487 

' ' • .• iLtf « B • 
Rezid. tel. Van Buren 0294 

Ofiso tel. Boulevard 9693 

Dr.A.A.R0TH 
R U S A S GYDYTOJAS Ir 

CHIRURGAS 
Special istas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų l igų. 

Ofisas: 3354 S. Halsted S t. 
Vai .: 10—11 ryto; 2—8 po 
piet, 7—8vak. Ned. 10 12 d. 
Res . 1139 Independence Blvd. 

Chieago. 

ra^miiiuiiiiraiiiiiiiiiiiiiršiuiiiiiiiuii^įn 

I Y. W. RUTKAUSKAS I 
§ ADVOKATAS I 
= Ofisas Didmiesty j : 
| 29 South La Saile Street | 
p Kanibaris 530 
[J Telefonas: Central 6390 S 

| Vakarais, 812 W. 33rd St. | 
p Telefonas: Yards 4681 
l^DIUUIUIMlLZiUUllllll i lL3rjllll l l l l i l l l^ 

PECORĮSrANIZUOJA L. L. 
PA8K0LOS STOTĮ. , 

Waukegaa, pi*. — Iki šio
lei vaukeganiečiai truputį per 

Pieero, IH. — Geg. 14 d., ei 
eilikėlių svet. "biblistai" bu-

silpnai ve&ė tautos reikaluose, 'vo surengė prakalbas, kuriose 
ypač paskolos kėlime. Bet nuo 
dabar jau bus kitaip, nes su-

žai žmonių susirinko iš smal
sumo, pasižiūrėti. 

Tos jų pliauškiamos nesą
monės tik "piktino žmones. Po-

CIGILIKAI ' ' BIBLISTAMS'' 
, Į TALKĄ. 

Ii ei ja buvo susirūpinusi, kad 
neištiktų koks' triukšmas ir 
saukėsi talkos. Bet biblistai 
laiku užbaigė savo burnoji 
mus. ^ 

Pastebėta, kad daugelis Ci-
oeros cicilikų, bolševikų 3v dar pagiedojo ir pasimeldę Ka 

dangi įžangos neėmė tai nema- /Natkevičiaus ir Žygelio aklų 

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

ADVOKATAS 
§ Veda bilas visuose te ismuose 

Miesto Ofisas: 
Ą7 S. D e a r b o m S t , R o o m 1040 

Telefonas: Central 1774 

Vakarais: 3351 & Halsted St. 
Telefonas: Boulevard 563. 

" • " K 

J. P. WAITCHES 
Lavvyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dlen.: R. 611-137 N . Dcarborn 84. 

Tel. D e a r b o m 6091 
Vakarais : 10734 S. Wabash Ave. 
Rose land Tel. Pu l lman 8877 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

Tel. Randolph 2898 

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

19 South La Salle Street 
Room 130S 

Valandos: 9 ryto iki į po pietų 
(Namii Tel. Hyde Park 1196 

iiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiJiMimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
I S. D. UCHAWICZ i 

LIETUVIS GRABORIUS 
Patarnauja la idotuvėse kuopi- 2 

Sgiausia . Reikale meldžiu a t a l š a u - -
Skt i , o m a n o darbs b o s i u m i f a - S 
—nodlnti. 
- j i n va **•*] wn. C9ki«mso. HLg = 3 8 1 4 W. S8rd PL 

Telefonas Ganai 1371—3198 
f i i i l I l l i l i ini l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i lK 

M » » • • • ! • • » » • • • • • • • • » • • • • • mį 
-

Telefonas Panai 5395 

JOHN 6. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktoriui, staty
tojas jr senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Ohicago 

Arti 23 čio Place. 

? S*!4/4^%4^4'^^^4^/^®^4'@''3''®'1š^'4/44 
S V A L E N T I N E DRESMAKIl fG 
J GOLLEGES 
§2407 W. Madison, 1850 W. WeUs,| 

4305 8. Halsted Streets i i 
137 Mokyklos Suv. Valstijose, < [ 

Moko Siuvimo, Patternų kir- ( i 
_>lmo, Designing bizniui ir na-(> 

[mama Vietos duodama dykai. < J 
^Diplomai. Mokslas lengvais at-][ 
• mokėjimais. Klesos dienomis ir( i 
>vakarais. Reikalaukit knygelės. 11 
|Tel . Seeley 1443 !! 

SARA PATEK, pirm-o 
Sa8^aaa^aa^^aaaaaaaaaa^48« 

Tel. Canal 0109 > 

VVYAND'S GRABORIAI i 
Ir 

K 8 ^ ^ 8 ^ * ^ 4 y « ^ 4 y 4 ^ 4 ^ 8 ^ a 4 > 8 ^ # 8 4 
" l U * . TeL Cicero 3454 

Ofiso TeL Cicero 48 

DR. J. SMMGLMAN 
1335 So. 48 Oourt 

H. E. Cor. 49 CouK Ir U I 
įaat v lr iaus vaiatynleloa 
^84>4>4>84i84>4444444>4'44444< 

Pagrabų Direktoriai 
f J. Wyand, Balsamuotojas | 

C. Sirevičia, Asistentas i 
v Turime automobil ius viso- v 
§ kiuose reikaluose. Patarnaują- jį| 
*\ m e kogeriausia ir pigiausia. v 
\ 2055 West 22-nd S t Chlcago. G 

TeL Lafayette 4223 

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

M. YUŠKA 
1238 y . u~m *tmę 

siorganizavo stiprus Lietuvos 
reikalų komitetas, kuris susi
dės iš įvairių draugijų ir or
ganizacijų atstovų. 

Steigiamasis susirinkimas j -
vyko gegužio 14 d. Lietuvių 
svetainėje. 

Atsilankė atstovai sekanti: 
iš dr-jos &v. Baltramiejaus — 
V. Švitorius, S. Keliotis; ©y. 
Antano — A. Sutkus, NS. Mi
siūnas; Šv. Juozapo — M. Mar 
tinaitis, P. Janušauskas; L. 
Vyeių 47 kp. — S. Gadeikis. 
Taip-gi, nors ir nekviestas, bet 
matydamas tą svarbų reikalą, 
atėjo ir N. Kulys, naujas Šv. 
Baltramiejaus parap. vargoni
ninkas. Iš senojo stoties komi
teto atsilankė pirm. M. Ski
lius ir; rast. J . Montvilas. 

fcenasįą pirm. atidarė susi-
rinfcinių!' Savo įžanginėj kal
boj perstatė viso darbo sto
vį. Paaiškėjo, kad iki šiolei 
čionai nefcuvo ,tvirr.os * stoties, 
o ^ ^ t į b ^ i ^ 
sudaTr^'lmin^'-SSSji komi-

** *• * * * * * * v , 

tetą, ir taip iki šiolei buyo. 
Taigi ir susirinkę vh^niitiėti 
draugijų atstovai, nieko ne
laukus rinko valdybą: Į ją 
įėjo: pirm. užtvirtintas sena
sis M. SkLrius, pagelb. S. Ke
liotis, rast. užtvirtintas J. 
Montvilas, pagelb. S. Gadeikis, 
ižd. A. Sutkus, globėjai: S. 
Misiūnas ir P. Janušauskas, 
tvarkos prižiūrėtojais: M. Mar 

'tinaitis, V. Švitorius. Varg. N. 
Kulys apsiima prirengti pro
gramas svarbesniuose įvykiuo
se. 

Neatsilankius senajam iždi
ninkui, daug ko svarstyti ne
buvo, nes pas jį randasi visi 
dokumentai iš pereito veikimo. 
Tad nutarė susirinkti sekantį 
šeštadienį, gegužio 20 d., 8;30 
vai. vakare, parapijos svetai
nėj. Kviečiame visus, kurie jau 
išrinkti tam darbui draugijų 
atstovai ir visi senieji komi
tetai, nes čia turėsime daug 
dalykų aptarti. Iš kiekvienos 
draugijos yra renkami po tris 
atstovus, o į steigiamąjį susi-^ 
rinkimą pribuvo tik po du ar 
vieną. Taigi taip neturi būti. 
Čia gi svarbus darbas, tai ir 
reikia savo priedermes pildy
ti. Stengkimės visi ir visuo
met į tokius šaukiamus susi 

pasekėjų ten susirinko. Net iš 
j * 

'Cbicagos buvo atvykę aitrių 
bedievių į šią "biblijos studen-
t i j " pramogą. Cicicilikutis. 

» » W » W ^ » « » M » « - I ^ M » * » ' » — . . y y mmi<mm»»^9 m • — » • * 

"DRAUGO" PRIETELIŲ 
VAKARAS. 

» 

Gegužės 14 d., Aušros Var-
tų parap. svet. įvyko "Drau
go" prietelių vakaras. Pro
gramas buvo gan įvairus. Apie 
pusę po septynių, gerb. kun. 

kad iš žmonių ištraukt "kvo-
terius' \ ir nieko jiems nesuteik 
ti įdomaus. 

/ Dainų daineles. 

fToliaus p. J. V. Radzevičius 
Hvelniu tenoro balseliu sudai
navo "Gale sodo rymavo" Po-

vimas" Al. Kačanauskio ir 
3iiarš nuo estrados. Bet kur tu 
T-ia berneli ištruksi iš tų tik-
iųjų "Draugo" prietelių. Prie-
leliai da nu katutės ploti, p. 
Radzevičius noroms - neno-
roms ir vėl savo švelnų teno
ro balselį virpina dainelėj 
"Mvliu, tave myliu". Ir vėl 
jiriet^liai jiesįgaili Katučių. 
Apie p. J. V. Radzevičių turiu 
tiek pastebėti, kad lavink, ir 
lavink savo švelnų balselį, o 
1 ikrai gali tapti lietuvių Mu-' 
ra tore 'u. 

6tai prieina ir p-lės M. L. 
Gurinskaitės eilė. P-lė M. L. 

bėję dirbdami, nudirbsime di
delius darbus del savo Tėvy
nės. 

S. A. Gadeikis. 
—\—X—X— 

V. Kulikauskas atidarė vakarą; ciaus ir "Tų mergelių daina 
su kalba apie reikšmę kata
likiškos spaudos. Nors kalba 
buvo neperilgiausia, bet gana 
įdomi ir pamokinanti. 

Užbaigus kalbėti gerb. kun. 
V. Kulikauskui, kalbėjo 
"Draugo" dienraščio redakto
rius, kun. Dr. Ig. Česaitis. 
Kalbėjo neilgai, bet kalbos tu-
rinys^/buvo „gyvas ir jausmin
gas. Po^ prakalbų . prasidėjo 
veikalėlis "Vargšas Tadas", 
kurį vaidino L. Vyčių 5 kp. 
nariai iš North Sidės. Veika
lėlis įdomus tuomi, kad Ta
das prižadėjęs savo moteriai 
Marytei nei į burną neimti 
svaiginančią gėrimų, 6 gryžo 
namo taip įsikaušęs, kad ne-
žinojo nei kas su juo darosi, 
nei kur jis randasi. 

Buvo ko pažiūrėti. 

Lošime dalyvavo šie asme-
nįs: Tadas Giriotas — Pr. 
Maskolaitis; Marė, jo žmona— 
p-lė Em. Martinaitė, Pranas 
.Jargionis, daktaras — • Ant. 
Rugienis, Varutė, Giriotų tar
naitė. — O. R. Paliuliutė. 

Artistai-mėgėjai savo už
duotis atliko sąžiningai, feet 
vis-gi turiu pastebėti, kad iš 
lošėjų bene tik " s t a r " buvo 
[>. 1*1*. Maskolaitis, kuris lošė 
44Vargšo Tado" rolę. 

Bet tiek to, kiekvienas turi 

prižadėjimo. Well, nieko nepa7 

darysi, nelaimės niekas nežino 
kur gali sutikti. / 

-Bet štai pasirodo ant' estra
dos p. Sabonis ir užtraukia 
dainelę " I š tėvynės važiuo
jant" kun. J. Čižausko. 0 kas 
neprisimena tos liūdnos va
landos atsisveikinimo iš tarpo 
savųjų. - Ponui Saboniui dai
nuojant, ne vienas nubraukė 
ašaras it žirnius pasirodžiu
sius iš akių. Kadangi priete-
liai nesigailėjo p. Saboniui 
katučių, tai jis dar porą dai
nelių sudainavo. 

Apie p. Sabonį nėra ką daug 
rašyt, nžtenka jo vardą pami
nėti, kad bene bus žymiausias 
iš vargonininkų dainininkas— 
solistas. 

Tvarkos vedėjui suminėjus, 
kad dainuos (luetą p-iės M. L. 
Gurinskaitė ir Ona R, Paliu
liutė ir pasirodžius joms ant 
estrados, pasipylė aplodismen
tai. Truputį aptilus su aplo
dismentais, prasideda dainelė 
"Plaukia sau laivelis" St. 
Šimkaus. Svetainėj užviešpa
tavo visuotinas ramumas — 
tyla. Nu ir kur-gi čia tau ne
nutils viskas, nes plankia ir 
laivelis ir du liūliuojanti balse
liai. Užsibaigia laivelio ir ber
nelio dainelė, publika da nu 
katutes ploti. Dainininkės din
gsta iš publikos akių, publika 
dar smarkiau ploja. Ir tolei 
plojo, kolei nesudainavp dar 
vienos dainelės, t. y. "Spragi-

Šiandie Pinigu. Kursas 
Siunčiant Lietuvon per mus: 
40 centų ui 100 Auksinų 

— arba — 
250 Auks. ui vieną Dolerį 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas. 

Pristatymas Užtikrintąjį 
Trumpame laike. 

Central Manufacturing 
District Bank 

State Bank—Clearlng House 
Bank. 

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

Telefonas Yards 1138 

STANLEY P. 
MAŽEIKA 

GRABORIUS IR3 
Balsamuotojas 

Tūrių a u t o m o - 1 
bllius v i sok iemsS 
reikalams. 2£aina# 
prieinamos. 

3319 Auburn | 
'Ave. ChicagoJ 

{•> 

lų dainos" M. Petrausko. 

'T ikr i gardėsiai". 

Man susiedsėdis ir vėl sako: 
Na, brolau, visos dainelės pa
tiko, bet tas "Laivelis" ir tas 
"Kampe tupi", tai tikri "gar
dėsiai". Ir sako jis man: Plo-
kun ir plokim, dainuos ar ne Gunnskaite savo gerai isla- , . . 7Z * . 

, , ° .̂  , T „ f dainuos, bet nors padėkodami 

savo skonį. Vienas šalyj įna-jkius — katutės ir tęsėsi ke-
nJęs sėdėdamas šiaip išsireiškė: 
"Esu daug vakarų lankęs, ir 
lošimų matęs, bet taip puikiai 
lošiant dar pirmu syk savo 
gyvenime matau". 

Aš pastebėjau: Bet Tamsta, 
gal dar pirmusyk ir * Draugo' 

rinkimus ateiti. Visi vieny- [ prietelių vakare ? 
— Žinoma, kad pirmusyk. 
Aš paaiškinau savo susied-

sėdžiui, kad ką "Draugo" 
prieteliai padaro, tai padaro 
taip, kaip prieteliai, o ne .taip, 

- .— 'm* ••• • • ' • ' -— ' - •"—" •<•r- - . • • • • • . . - — . . į i r ^ ^ y Z S ? 

vintu soprano balseliu it laks 
tutė pavasaryj žaliuojančiam 
gojui užtraukia tikrą — tik
riausią lietuvių taip mylimo Į* 
paukštelio dainelę "Karvelė
lį" J. Žilevičiaus. Prieteliai ir 
vėl da nu katutes ploti. P-lė 
M. L. Gurinskaitė ir vėl dai 
nuo ja, "Ak! myliu tave" A. 
Aleksio. Publika it užhipno
tizuota nutyla ir klausosi au
sis ištempę ir akis įsmeigę į es 
tradą iš kur plaukia tyrų — 
tyriausias liūliuojantis, siū
buojantis balselįs, reiškiantis 
meilės jausmus. Kaip greitai 
užsibaigė dainelė, taip greitai 
pasipylė aplodismentai arba 
kaip tikriaus lietuviškai pasą 

D L I N I J A 9 B r o a d v a y . N e v e r k N Y 

•ŠS&iLIFETUVV,^ 
P E R H A M B U R G A , P Y U A % 

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

Lietuviai važiuojant i Pi l lavą aplenkia 
Lenkų juos ia (karidorių) 

Visa Trečia Klcsa Padal inta l Kambarius 
Ant 2-jų, 4-rių, 6-Sių ir 8-nių Lovų 

POLONIA Ge«už«s 1\ 
S. S. ESTONIA Gegužio 31 

Trečios Klasos Kainos Į : 
HAMBURGĄ 8103.60 — PLLIAVA $106.50 

M E M E L ir L I E P O J U $187.00 y, 
pe l e i lalvakor. ir žinių kreipk, prie savo sjren. 

lėtą minutų be perstojimo. Vi- r 

sų taip laukta ir taip pamylė
ta dainininkė ir vėl buvo pri
versta' pasirodyt ant estrados. 
Šiuo atveju sudainavo dar vie
ną dainelę "Ko vėjai pučia". 
Publika ir vėl katučių jai už 
tai nepasigailėjo, nes v kaip-gi 
katučių neplos, jei ji yra tik
rai užsipelnius savo jausmin
gomis dainelėmis. Ne bereika-
lo ir tvarkos vedėjas, gerb. 
vkun. Kulikauskas, ją perstaty-
damas pažymėjo: "Retai es
tradoj pasirodo, bet yra ko pa
klausyti". 

Tai vaišes. x 

Toliaus kalba gerb. kun. Pr. 
Garmus. Jis kalbėjo neilgai, 
liet jautriai ir nuoširdžiai. 

Bet nevisados taip grybai 
kepa, kaip kepėjas nori. Štai 

joms plokim. 
Aš jam aiškinu: Tamsta tu

rėk kantrybę, jau pusė po de
šimtos, o kur dar "Kuprotas 
Oželis". 

Mano susiedsėdis apsirami 
no šiek-tiek laukdamas "Ku
proto Oželio". 

Negalėdamas ilgiaus laukti, 
nes už pusės valandos turėjau 
būti prie savo kasdieninio dar 
bo, apleidau svetainę su skau
dančia širdimi, kad negalėjau 
b/uti iki užbaigos. 

Beto, dar turiu pažymėti, 
kad visiems dainininkams a-
kompanavo įžymus talentin
gas muzikas gerb. J . Sauris, o 
režisier. p-lė Em. Martinaitė. 

Publikos buvo pusėtinai, be
veik pilna svetainė. Bet turiu 
pasakyt, kad kurie buvo, tai 
buvo tikrieji "Draugo" prie
teliai. Pečkuris. 

r ei. Off. Humboldt 4830 
Res. Humboldt 8393 

M. E. ŽALIMAS 
ARKITEKTAS 

1263 S. Paulina S t 
Kamp. Milfvaukee Ave. 

3 / 

slefonas Boulevard 4138 

k. Masalskis:: 
(taAaruu 

Patarnauju lai-^ 
dotuvėsf, ves- B 
tuvess, kriks-j* 
tynos* ir k i t u o - S 
ie reikaluose^ 
KalDos prieina
mos . 

7 Auburn Ave. Chicago. 

PARDAVIMUI. 

ANT PARDAVIMO Biznio pfoperte, 
medinis namas su eonerete pamatu, 
du namai naujai maliavoti. Randos 
neša $924.00 j metus. Kaina $8,2Q0 
Atsišaukite 

4419 So. Hermi tage Ave. 
Chieago. IU. 

ANT PABDAVIMO Edisono 
Elektrikos vėjavaris fenasr ma 
žai vartotas ir Zinger lopų siu
vama mašina šiaučiška. 
21© W. 67 St. Chieago, 111. 

/ /_ & 

Veikalėly "Kuprotas Oželis" 
yra daug gardaus juoko ir ma
lonių gražių dainelių kurias 
prie veikalėlio pritaikė p. Pr. 
^askolaitis. 

Roles turėjo: Onytė — J. 
M. Rutkauskaitė, Jonelis — 
Ant. Rugienis, Motina — Ona 
Saliukienė, Našlys — Ad. Sa
li ūkas, piršlys — Juoz. Šlajus, 
Ir vaidinimas ir dainavimas 
išėjo puikiai. Visi dainavo, iš
skyrus motina, kurios visas 
rupesnis tai jos dukrelė ir du
krelės ateitis. Daugiausia dai
navo p-lė Rutkauskaitė. J i tu
ri stiprų, švelnų balselį. Kiti 

PARDAVIMUI. 
Parsiduoda medinis namas ant 2 

-jų aukštų su konereto pamatų, 
parsiduos už pirmą ir teisingų pa
siūlymą nes savininkas važiuoja į 
kitų miestų atsišaukite i "DRAUGO" 
OFISĄ 2334 SO. OAKLEY AVE. 
Tel Roosevelt 7791. N a m a s randa
si (yra) Ciceros l ietuvių apielinkėje. 
J . M. 

PAIEŠKOJIMAS. 
Kurie .^inote kur gyvena E d u a r d 

Butkus jisai taipgi vadinasi Edward 
Butkicwicz pirmiau dirbęs prie ap
gaviko L. Harringtono kaipo spešelų 
agentas ir padėdavo Harringjtonui 
apgaudinėti žmonės. Dabar jam War-
rantas išduotas per grand jury ir 
ieškomas policijos. 

Mes L . Harringtono kreditoriai pra
šome v isuomenės kad kurie žinote 
kur tas priegavikas gyvena tuojaus 
jo adresą priduokite Assistant State's 
Attorney E m e s t S. Hodges arba Coun 
ty Sheriffui Office of State's Attor
ney, Cook County, Illinois, Chieago, 
Illinois. Prigavikas spešelų agentas 
Edward Butkus taipgi save vadina 
Ed\vard Butkietviez atrodo apie 45 
metų senumo, tamsu plaukų, didelę 
su kupra nosia, nedidelio ūgio, su 
silenkęs, š leivas iš kojų, vedęs, jo 
moteries vardas Stefanija, turi 2 
mergaitės, Regina 6 metų ir Jenina 
apie 12 metų senu/no. 

Mums, L. Harringtono kredito
riams žmonės pranešė jog tas priga-'3' 
v ikas gyvena Chlcagoj bet jau žada 
bėgti kitus. 

L. HAKRINGTOKA KREDITORIAI 
540 E . 85-th Str. Chieago, IU. 

ir mes "Draugo" prieteliai ant | taipat gražiai dainavo, ir kaip 
programo turime: Smuikuos'vaidinime lengvai pri-
p-ia L. Saoonienė. Bet nelai
mė. Tvarkos vedėjas paaiš
kina, kad p-ia Sabonienė su
sirgo ir negalėjo išpildyt savo 

sitaikino savo rolėms, taipat 
ir dainavime. Rodos, tik žiū
rėk ir klausykis. 

Pečkurio pamočnininka£. 

REIKALINGI, 
leiberiai dirbti "foundry" 
darbas pastovus gera proga 
prasilavinti. Atsišaukite 

Employment Dept. 
LINK BELT CO. 

329 W. 39-th Str. 
*2bliukai į vakarus nuo Went-

worjth Avenūe, 

v 

/ 



DRAUGAS Ketvirtadienis, Gegužio 18, 1922 
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i CHICAGOJE B 
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: TERORISTAI DEGINA 

STATOMUS NAMUS. 
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but atsargiems, nes statomą 
butą turės paliesti gaisras. 
Taip ir įvyko. 

Polieijos viršininkas, sua-
leštavus darbininkų unijų va
dus, pareiškė, kad reikia lau-Užpereita naktį kilęs gaiš 

tas sunaikino naujai statomą j kti didesnio teroro. J 0 spėji-

Padaryta dideli nuostoliai. 

apartamentinį butą, kurio kai-
kurios dalvs jau buvo baigia-
mos. Tas, milžiniškas butas y-
la šiaurinėje miesto daly, Ro-
gers Parke, ties Sh?ridan vie
škeliu. . 
Z Iš 72 baigiamų pagyvenimą 
(apartamentų) 37 kuone vi
rai sunaikinti. Kai-kur sug
riuvusios muro sienos ir vi-
Stfis vidus išdegęs. 

Prie statvmo dirbo su u-
nistais ir neunisjai. Tame ir 
•fru svarbiausioji priežastis. 

" Vienu žygiu gaisras kilo ke
liose vietose, kaip žemai, taip 
ir viršutiniuose aukštuose. Mu 
ras buvo dar be langų, tad 
piktadariams nebuvo sunku 
Tidun ineiti ir pakelti gaisrą. 

Kokia diena pirmiau kai
mynystėje su statomu butu gy
veną žmonės buvo perspėti 

i 

_; CHICAGIEcIŲ DOMEI. 

mas pildosi. 
Buvęs gaisras padarė 

žiniškus nuostolius — 
250,000 4ol. 

mil-
ap»e 

POUOIJA IMSIS GRIEŽTŲ 
PRIEMONIŲ^ 

NAUJAS PRAKALBI) 
MARŠRUTAS. 

Įvykus dideliam gaisrui 
Chieagoje, kurį pakėlė bom-
binfnkaL teroristai, policijos 
viršininkas parėdė policijai 
saugoti visus statomus na
mus. Ir* kiekvieną aplink sta
tomus namus besisukinėjantį 
intariamą žmogų areštuoti. 
Bet jei kartais toki žmonės 
mėgintų nesiduoti areštuoti 
arba bėgtų, tokius šauti be 
atodairos. 

Tik policijos griežtuoju vei
kimu bus galima išnaikinti 
teroristus, sako policijos vir
šininkas. 

Birž. 18 d. įvyks Vyčių Ap. 
piknikas. Ten /ir mūsų chorą 
nuims krutamuosose paveiks
luose, kuriuos rodys kaip A-
'merikoj taip ir Lietuvoj. Pa
rodykime, kad turime milžiniš
ką chorą, kad visą mūsų jau-

'nimą gidėtų su choru tuose 
'paveiksluose nuimti. 

.Liepos 4 d. įvyks Apskričio 
tradicijinis išvažiavimas. Ten 
mes taipat galėsime savo ga
lūninis prieš tūkstančius žmo
nių parodyti. 

Ką tik pradėjome mokytis 
naują veikalą, vos 'dabar iš 
spaudos išėjusį. 

(Sekantis choro svarbus su
sirinkimas įvyks penktadieny, 
gegužio 19 d., 8 vai. v., Mark 

*White Sąuare Parko svet, ant 
'29-tos ir Halsted gatvių. Visi 
nariai-ės ir rėmėjai yra kvie
čiami atsilankyti. Išauginkime 
'savo cliorą. Kas myli dainelę 
'spieskitės į chorą. 

Choro valdyba. 
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DRAUGO DRAFTAI 

LIETUVON 
N. 

1 

DIEVO APVE1ZDOS KOLO 
NIJOS LIETUVIAMS. 

TIK KALĖJIMAS JUOS 

Visi mūsų nuveikti darbai 
tiek sekasi, kiek katalikų vi
suomenė yra stipriai susibū
rusi į organizacijas. Kadangi 
ligi šiol mes nesame užtekti
nai įvertinę savo galybės, ši-j 
savaitę rengiamos tuo tikslu 
prakalbos. Jose kalbės kun. 
Pr. Garnius, p. M. Bagdonas 
ir "Draugo" Redaktorius ir 
kiti. m . 

Geg. 18 d. 8 vai. vak. Dievo 
Apveizdos parap. svet. 

i Geg. 21 d. tuoj po sumon, 
parap. svet. 

Tolimesnė prakalbų marš 
rūta bus vėliaus paskelbta.Pra 
isome visų kam rupi nuosekli 
Ir*sėkminga katalikiškos akci
jos plėtotė atsilankyti į šias 
prakalbas. Įžanga veltui, jokiu 
kolektų nebus. 

v PATVARKYS. 

MYK. ANDRIULIS 
persiskyrė su šiuo pasau
liu gegužio 15 d. 1922 m. 
1:30 vai. po pietų, turėda
mas 39 metus. Paėjo iš 
Benenių kaimo, Pašvitinio 
parap. Šiaulių apskr. Lie
tuvos Amerikoje išgyveno 
20 metų. Paliko dideliame 
nuliūdime moterį Ona, 
dukterį Stanislavą ir sū
nų Julijoną, du broliu A-
merikoje ir vieną Lietu
voje. 

Laidotuvės atsibus ge
gužio 19 d. š. m. 9 vai. iš 
ryto iš namų 933 W. 33 
St. į Šv. Jurgio baž. ant 
Bridgeporto o iš ten j Šv. 
Kazimiero kapines. 
i Kviečiame visus giminės 
ir pažįstamus dalyvauti 
laidotuvėse. 

Nuliūdę 
Moteris Ona Andrulienė 
Duktė Stanislova, ir 
Sunūs Julijonas. 

Chicagos gatvėmis greitai 
važinėja ir žudą žmones au
tomobilistai tiesiog nepatai
somi. Nepildo jie jokių mies
to parėdymų. 

Automobilistų reikalų teis
mo teisėjas (lentzel sako, kad 
tuos automobilistus gali pa
taisyti ne piniginės pabaudos, 
bet kalėjimas. Teisėjas del to 
pasidarbuos kiekvienų prasi
žengėlį bausti kalėjimu. 

A. L. E. K. Federacijos vie
tinis skyrius rengia labai svar 
bias prakalbas ketvirtadienio 
vakarą, geg. 18 d. š. m. parap. 
svet., tuojaus po pamaldų. 

Kalbės įžymiausi kalbėtojai, 
'Draugo redaktorius, gerbi kun. 
Dr. Ig. česaitis, gerb. kun. Pr. 
Garmus, buvęs Lietuvos kar. 

^kap^lionas ir p. Mikas Bagdo
nas, L. St. Seimo narys. 

Kalbėtojai aiškins apie Fe
deracijos svarbą, jos tikslą ir 
1.1. 

Visi kviečiami atsilankyti ir 
'išgirsti šiuos garsius kalbėto
jus, šiam vakarui nebus jfkios 
įžangos, ir nebus renkama jo-
Irių aukų., 

Alpha. 

Chieagoje pavogta 11 auto 
mobilių paroje gegužės 16—17 > 

VYČIŲ APSKRIČIO CHO 
RAS. — DARBUOTĖ. 

L. Vyčių Chicagos Apskr. 
choras nekartų savo puikiai 
padainuotomis gražiomis dai
nomis pagražino tukstant. mi
nių susirinkimus. Taipat daug 
puikių koncertų yra surengęs. 

Bet praeitimi negalima gy
venti. Tik galima jųja pasi
džiaugti. Pažiūrėkime kokio 
dideli darbai mus laukia at
eity ir kokias progas turėsi
me- vėl parodyti savo tajentus, 

LABAI SVARBI NAUJIENA 
GARY, IND. LIETUVIAMS. 

-į-į-į-
PėtnyčiOj, gegužės J9 d. 1922 

vakare 8 valanda šv. Kaži 
mero parapijos svetainėj, Lin
coln St. 15 Ave. ToUeston, į-
vyks prakolbos. Kalbės iš Ry
tinių Valstijų dar pirmu kartu. 
y . W. WATKINAS iš Boston 
Mass. Amerikos ir Lietuvos 
Audimo Koperacijos vice-pir-
mininkas. Malonėkite ateiti 
koskaitlingiausia į šias pra 
kalbos nes išgirsite v daug ką 

xnaujo. Įžanga dykai. 

' ANT PARDAVIMO kvietki-
nyeia. Geroj lietuvių apgyven-
toj vietoj. Atsišaukite 

1315 So. 49th Court, 
Cicero. 111. 

m 

m 
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Kam atrodo geriau ir patogiau siųsti pinigus DRAFTAIS, negu paprastomis perlaido
mis, šiuomi kviečiame naudotis DRAUGO DR A FTAIS, kuriuos išmaino TRIS DIDŽIAUSI 
BANKAI LIETUVOJE. / 

Išpirkus draftą reikia siųsti jį su laišku tam kas paims pinigus. Drafto gavėjas Lie
tuvoje NEREIKALAUJA LAUKTI KOL BANKAS PAŠAUKS JI ATSIIMTI PINIGUS: 

gavęs dfafta jis pats eina su juo į nurodytąjį drafte Banką apba jo Skyrių ir ten gauna 
pinigus. Prie to jam reikia, žinoma, turėti savo pasą ar kitą panašų paliudymą, kad nepasi
taikytų kokia apgavystė ir neišimtų pinigų kas nors kitas, kam pinigai priguli. 

Draugo Draftus maino pilnai, be jokio nutraukimo, šie Lietuvos Bankai: ( 

ŪKIO BANKAS, TARPTAUTINIS BANKAS, 
PREKYBOS-PRAMONES BANKAS 

Visi trįs Bankai yra Kaune, bet turi savo skyrius arba brenčius dar šituose miestuose: 

a 

KITAS NAUJAS SUMANY 
MAS. 

ALYTUJ 

LAZDIJUOSE 

KALVARIJOJ 

PRIENUOSE 

MARIJAMPOLY 
KYBARTUOSE 

VILKAVIŠKY 
ŠAKIUOSE 

TAURAGĖJ 

ŠVĖKŠNOJE 

KLAIPĖDOJ 

KRETINGOJ 

SKUODE 
LIEPOJOJ 

MAŽEIKIUOSE 
TELŠIUOSE 

RASEINIUOSE 
KĖDAINIUOSE 
ŠIAULIUOSE 

PANEVĖŽY 
LINKUVOJ 

v JONIŠKY 
BIRŽUOSE 

- ROKIŠKY 
UTENOJ 
UKMERGĖJ 

\ 
7 

a 

Perkant draftą reikia -pažymėti, kuriame Banko Skyriuje norėsite drafta išmainyti. == 

VAŽIUODAMI Į LIETUVĄ IMKITE DRAUGO DRAFTUS | | 

Draugo Pinigų Siuntimo Skyrius j 
2334 S. OakĮey Ave., Chicago, IU. g 
Atdaras kasdienę, išskyrus šventadienius, nuo 9 valandos ryto iki 8 valandos vakaro. g ] 
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North Side. — Įvairus šarla
tanai — apgavikai trumpame 
laike lietuvių sunkiai u&dirb-1 
tus pinigus milionaLs doleriu 
nunešė. Žinoma, kiekvienas dė
jo pas juos pinigus norėda
mas gauti didelius nuošimčius. 
Bet yra ir kitas legališkas bū
das gavimui didelio nuošimčio 
tai nejudinama nuosavybė, bū
tent namai arba žemė. Žmogui 
apsipirkęs namus, kad ir nevi 
sus pįnigus kartu užmoka, bet 
po biškį mokėdamas ir nuomas 
gaudamas, laiku išsimoka ir 
paskui gauna gerą nuošimtį už 
įdėtus pinigus į nuosavybę. 

Prie įgijimo nuosavybės 
daug pagelbsti . PASKOLOS 

IR STATYMO BENDROVĖS, steigimo susirinkimas įvyko kimasi, kad tas northsidiečia 
Kitos Chicagos lietuvių kolo
nijos turi po kelias tokias ben
droves, bet mes northsidiečiai 
nei vienos. Neturėdami savo 
einame pas svetimtaučius, o 
ypač pas lenkus. Jie, žinoma, 
mėgsta lietuvio pi ui gus, >et ji 
patį neapkenčia. Tas aiškiai 
pasirodė vienoj 'tokioj lenkų 
bendrovėje, kur lietuvis statė 
savo kandidatūrą į direkto
rius. Jie viešai pasisakė, kad 
"litvinų" nerinks į direkto
rius, nes jis gali pažeminti j u 
"panskų spulka/'. Tokie lenkų 
pasielgimai verčia lietuvius 
savo spulka kurti, nes nėra 
ko lenkams bernauti. 
• Pirmas tokios bendrovės 

penktadienyj, gegužio 5 d. tu«j 
po gegužinių pamaldų parapi
jinėj svetainėj. Į susirinkimą 
buvo pakviestas paaiškinti a-
pie minėtas bendroves Povilas 
Baltutis, kuris yra gerai susi
pažinęs su paskolos ir statymo, 
bendrovės reikalais^nes keletą 
metų buvo L, Vyčių Paskolos 
ir Statymo Bendrovės rašti
ninkas. Jis aiškiai išdėstė nau
dingumą, minėtų bendrovių ir 
ragino northsidiečius organi
zuotis į tokią bendrovę. Pas
kui adv. J. Grigalis paaiškino 
kas yra reikalinga, kad sut-, 
vėrus tą bendrovę. 

Pabaigoj išrinko 25 asmenis 
vykinti minėtąjį darbą. Ti-

ms 'pavyks, nes jie moka dar
buotis. 

Rep. 

Paieškau bučeriaus j "NEMUNO" 
Kooperaciją. Noiima, kad" butų pa
turės ir kad mokėtij važiuoti su For
du. 

Atsišaukite po šio numeriu: 
225« W. 24th St.. Chicago, IU. 

f^**fv Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicapj 
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1 I * PEAItli QUEEN KONCERTINA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Mnsų krautuvė—viena Ii didžiausių Chieagoje 
Parduodame ui žemiausią kainą, kur kitur taip negauti. 

Mašinėlių laifikama drukuoti ir ofiso darbams yra naujau-
nos mados. Užlaikom risokius laikrodžius, žiedus, šliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
byačių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muEikališkui instrumentus atsakančiai 

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

Telefonas: DROVER 7309 

PRANEŠIMAI. * 
, t * . 

DIEVO. APVEIZDOS PAR. — 
j Liet. Vyčių 4-tos kuopos jauna-

meeių labai svarbus susirinkimas 
jįvyRs ketvirtadieny, geg. 18 d., 
'parap. svetainėje, lygiai 7 vai. va

kare. * 
Visi jaunamečiai prašomi skait

lingai susirinkti paskirtame laike. 
Tikslą žinote. Alpha. 

BRIGHTON PARKAS. — Liet. 
Vyčių 36 kuopa laikys choro prak 
tika ketvirtadieny, 18 d. gegužio 
(May) McKinley parko salėje. 

Patartina, kai nuo 8 vai. lig 
'9:15 vai. vien choristai susirinktų. 
Reikia prisirengti prie birž. 3 d. 
vakaro. Valdyba. 

9 

"Station-to-Station" 
Long-Distance Service 

Apsipažinkite su pininga ir laiko tau
pymo ''Station-to-Station" long di&tance 
telefono patarnavimų. ~ * -. 

Nuo "stoties-ikMįoties" kainomis lė
šos ui žinia yra daromos kur sujungia-/ 
ma su kuomi nors pasauktoje stoty. 

Jeigu nori kalbėtis sn tuo kuris atsa
kys telefoną, tuomet operatorkai už
tenka tiktai priduoti numerį arba var
dą ir pasakyk kad su by kuo kalbėsim 
kas atsakys, - r 

šis patarnavimas yra dvidešimts pen
kis nfuošimdius greitesnis ir pigesnis. 

i 

temvtn 

No. 11 

Lll 
GEN( 

Ekonoi 
politmės| 
rinkime 
resivunu 
tos rezoj 
8 mėn< 
sija nei 
miningij 
rosios n< 

Lietu1 

klausima 
zohucija 
Europos 
me j Ruj 
gal pali< 

m 
Š1ANDII 

GENO. 
sub-komi^ 
kar vieni 
gresyvė s| 
ne llusiji 
rezoliuciji 
si rašyta, 
užtikrino, 
pildoma, 
ti mažiaus 
baidus HJ 
Bolševikai! 
sitenkinim 
tiko atsiž\i 
už tai jie 
ekonominė 

Neagresj 
romos d vii 
Europos 
vietų Rusj 
respublikų^ 

Rusi 

Ne vėliai 
pi kita kit; 
komisijų 
šalių nari 
narių pav 

Abi koni 
jos skolų, 
ir kreditų 

Paskui a 
liau biržei 
Hague, tei 
iš savo da 
rezoliucijų 
jai. 

Xeagres}j 
vavimo lail 

ROMOJ 
NĖ 

GAISRE 

ROMA, 
sras sunailį 
Spirito (61 

ligoninę. 1<| 
griuvėsių ii 

Tai buvo| 
jų žmonių 
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