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S B S Ar Vokietija Dalyvaus 
AYASIIINGTON, II I . 22 d. 

(El ta) . — Lietuvos Respubli
kos prezidento p. A. Stulgins
kio įsakymu paskirti Užsienių 
reikalų ministerijoje šie de
partamentų direktoriai: 

1. Bronius Balutis — Va
karų Dep-to nuo 1921 m., ko
vo mėn. 1 d. 

2. Bronius Dailidė — Eu
ropos Centro Dep-to nuo 1921 
m., vasario mėn. 1 d. 

, 3 . Andrius Lisauskas —Ry
tų Dep-to nuo 1921 m., gegu
žės 1 d. 

4. Pranas Dailidė — Bend
rojo Dep-to nuo 1922 m. sau 
sio mėn. 1 d. 

PREZIDENTAS STOVI UŽ j nišomis \Hawaii ir Philipinų 
DIDESNE ARMIJĄ. 

Genoa Konferencijoj? 
f , 1 pv • . / 

Tas Klausimas Vokiečių Dar 
Neišspręstas 

BERLYNAS, kovo 27. — didelės karo okntribucijos. Na-

Matyt, senato dauguma jam 
pritaria. 

Ar Vokietija gali/ dalyvauti 
Genoa konferencijoj, kuomet 
atpiklymo komisija užkrovė 
naujas kontribucijos sąlygas? 

Tuo klausiihu šiandie užim
ta vokiečių visuomenė ir lai
kraščiai. Kanelieris Wirth i / 
užsienių reikalų sekretorius 
-Rathenau tų klausimų aptaria 
bendrai su prezidentu Ebertu. 

NAUJAS STEIGIAMOJO 
SEIMO SEKRETORIUS. 

cionalistai todėl reikalauja, 
kad kanelieris Wirth kuovei-
kiau atsistatydintų. 

" K a s iš to, jei mes vyksi
me Genoa konferencijon, 'jei 
ir be to jau žinome, ko mū
sų priešai reikalauja," rašo 
vienas laikraštis. "Dalyvau
dami toje konferencijoje mes 
įrodysime, kad su ententės rei 

WASHI*GTON, ko v. 25.— 
Žemesnieji' kongreso rūmai a-
nadum nubalsavo sumažinti 
dar daugiau jau ir taip suma
žinta ir neskaitlinga S. Vai- r t i n a>. k a d S u v * Valstijoms 

salose ir Panamoje i r Kinijo
je. Senatas priešinsis tuo pa
grindu, kad kongresas neturi 
autoriteto skirstyti kariuome
nę ir įsakyti, kiek jos kur tu
ri but užlaikoma. 

Prigulintis skaitlius. 
Prezidentas Hardingas tvi-

PLUNGĖ. Čia ištisą mėne
sį išsilaikius dideliems šal-
'čiams, kurie kartais prieš rytų 
siekė net 30 laipsnių C , ne
turtingiems buvo sunku su 

stijų nuolatai laikomą armiją, šiandie ir ateity kol-kas ne-

Prezidentas Hardingas t e . ; p r a m a t o m a s * * i B P a v o J u s i r 

čiaus su tokiu kongreso rūmų' skaitlingesnė armija nebūtų 

PAVYZDINGAS VALDI
NINKAS. 

KAUNĄS. Kauno miestoN 

milicijos I I nuov. valdininkui 
kuru. Taipat vietomis jau per I p. Šniukštai moteris Kalinau-
daug yra sniego, kas trukdo j skienė pasiūlė 40 auksinų ky-

nusistatymu' nesutinka. Pra
nešta, kad jis kovos prieš ar 

reikalinga. 
Tečiaus armija turi but ata-

Keletas politinių partijų ; kalavimais sutinkame, ir kad 
stovi už tai, kad Vokietija at- išgalime atpildyti1 dar dau-

™^«o ;~ ~<>4;«o u- i • ~ tinkama didelės respublikos 
mijos ir paties karo * laivyno * 

interesams. Visgi turi but mažinimą taip, kad vargiai 
kongresui- pavyks gauti viršų. 

Prezidentas nori, kad nuo
latai palaikomos armijos skai 

tinkama apsauga, idant tai 
matytų visi šalies priešai. 

Dėlto kongreso žemesniojo 

\YASHIXGTOX, II I . 22 d. 
(Elta) . - Vieton i>važiavu>J I a v i m^ k o k i u s n a u j a į ^ 
sio Amerikon Natkevičiaus, 
buvusio S t Seimo sekreto
riaus, Seimas išrinko sekreto
rium Račkauskų (soe. liaud.). 

FORDAS DUODA PALEN
GVINIMUS SAVO DAR

BININKAMS, 

s i sakytų dalyvauti Genoa, kon 
ferencijoje. Tuomi ententei ai
škiai butų įrodyta, kad Vo
kietija neišgali pildyti reika-

vė atpildymo komisija. 
fTa komisija be kitko rei

kalauja, kad Vokietijos vyriau 

giau, negu nuo mūsų reikalau
jama. 

Pasakyti: Ne! 

" Vokietija nor s kartą pa
galiau turi įrodyti pasauliui, 
kad iž jos kituomet buvusios 
didžiulės imperijos šiandie be-

svbė ant vokiečių Vyventojų j l i k ° v o s ^ k u r * i r k a u l a i - E11" 
užkrautų 60 miliardų markia t e n t ė J a u ^ u l p ė jos gyvybės 

DARBO SAVAITĖ SKAITY
SIS IŠ PENKIŲ DIENŲ. 

daugiau mokesčių. 

Reikalauja atsistatydinimo. 

Dirbama bus t ik 40 valandų 
savaitėje. 

DETROIT, MICH., kovo 27. 
— Žinomo Fordo automobilių 
visose dirbtuvėse paskelbtas 
naujas darbo sąlygose nusis
tatymas. Ateity darbo savaitė 
darbininkams skaitysis tik 
penkios dienos. I r toje suma
žintoje savaitėje bus dirbama 
tik 40 valandų. 

Taigi, šeštadieniais ir sek
madieniais darbininkai turės 
atsilsį. Tom dienom visos dir
btuvės bus uždarytos. 

Ir nežiūrint tų svarbių ir 
labai naudingų darbininkams 
atmainų, darbininkams užmo-
kesnis nemažinama. Tečiaus į 
dirbtuves priimama dar dau
giau apie 3,000 žmonių. 

Fordo dirbtuvėse mažiausia 
nžmokesnis darbininkui dieno
je yra 6 dol. už 8-as valandas 
darbo. Naujai priimtiems dar 
bininkams bus mokama 5 dol. 
dienoje. 

Paskelbdamas tas atmainas 
Ford pažymi, kad darbinin
kas kas savaitė atsilsiui rei
kalingas daugiau vienos die
nos, kaip iki šiolei buvo ma
noma. Fordo kompanijos pa
geidavimas, idant kiekvienas 
jos darbininkas galėtų pra
leisti daugiau laiko su savo 
šeimyna ir daugiau rūpintų
si savo namais. 

kraują ir paskutines spėkas. 
4' Mes šiandie turime paga

liau pasakyti ententei: Ne! 
Nacionalistai .kaltiną }Vir- j Nesi^ąc negalime .toliau at-

tho kabinetą, kad jis pert oi i sakyti1 į reikalavimus, nežiu-
nužengė išpat pradžių sėbrau-irint to, ar prancūzai okupuos 
damasis su buvusiais Vokieti- Į Ruhro provinciją, ar užims 
jos priešais, ypač pripažinda-' kadir visą Vokietiją. Vokie-
mas žin6mą Loudono ultima [čiai negali ilgiau atlaikyti to 
tumų, kuriuomi pareikalauta' spaudimo.' ' 

tlius butų atatinkamas didelei b n t 0 **"***>» ekonomija 
valstybei, kad, tauta nebūtu £ » * * ? * * . * J*"?6*1*?!' 
palikta be jokių 
priemonių. 

tiriam rupi valstybės garbė, apsaugos - l J O J 
negali sutikti su tokiu užvedi-

šio, kad jai atiduotų sulaiky
tas svetimas rogeles. Pilietis 
Šniukšta 40 auksinų pridėjo 
prie protokolo ir pasiuntė 
[Taikos Jeisėjui užvesti bylą 

Senatas Ratifikavo Keturlype 
Sutartį 

.Prezidentas nestovi už skai-
linge armija. Bet kongresas A N 0 L į A ^ ^ ^ AmJJĄ 

siuo kartu megma jau prasi- -M-irDnurfiT 
. u IM U K1IU11. 
lenkti su vyriausybes nusista-
ty^T' t J ^ * . LONDONAS, kovo 27. — 
.. Žemesnieji kongreso rūmai , * , . . i , 

•• • u i - *. • -» • ^ ^ " J 0 8 kohonųų ministerija pneme bihų, kuriuomi įslai-. . , . . . . . \ T. vyriausybes vardu atsiliepia 
dos per ateinančius metus • »• ,. .. 

T • vi į t R n n n i . • } AinM P a h a u t l s u savitar-
skinamos tik 115,000 kareiviu . . . . XT . „„ ™ , . P i a i s terorais. Nes tas išeis pa 
ir 11,000 karininkų. V A . . . , 

* ? C10S Airijos nenaudon.. 
,Tas pat butas darbuojasi i r [ Kolionijų ministerija del to 

pakviečia čia konferencijon 
Airijos viršininkus. N 

Bus tariamasi, kokiu būdu 
nuraminti nelaimingąją šalį. 

ypač susisiekimą ir prekybą. 
Praėjusią žiemą už lOO^ar 150 
auksinų veždavo arkliais nuo 
Plungės į Kretingą, o dabar 
neveža nei už 300 auksinų. 
Transporto brangumas. atsilie,už kyšio ėmimą. 
pė ir į prekių kainas. , 

—Gripo epidemija neaplen- ŠIAULIAI. Šiauliuose pri-
kė ir Plungės. Sirgo labai 'viso daug vagių. Nespėja at-
daug ir dar tebeserga. PI. R. "važiavęs sodietis nusisukti 
gimnazijos'mokinių kai-kurio-J kur nors nuo savo >rogių, tuo-
mis dienomis sirgo net 40 j jaus jam .pavagia maišą, gu-
nuošimčių, vienį lengviau, kiti n i a , arba kitką. Ypatingai 
sunkiau, tečiaus nemirė nei 
vienas. Pamokų nebuvo 4 die
nas. 

Plungėje kuriama miesto 
pradedamoji liaudies mokyk-

vagia miestelėnų vaikai paša
rą: nespėja arklio pašerti, vai
kas kapt ir lekia, paliksi ro
ges — kitką pavogs. Vasario 
10 d. š. m. ūkininkui Kazlaus-

la, kurioj ateity bus 3 skyriai kui nuo Sipylių pavogė iš kie-
Ž: U. M-ja atidavė tam tiks- mo šerkšną 5 m. aržilą. Kas 
lui vienus iš kunigaikštienės bus toliaus jei vagys taip vy-
M. Oginskienės globon paim-

karo laivyno personalą suma
žinti iki 86,000 vyrų. 

^ftenata* su Hardiniu. 

Senato lyderiai jau yra už
tikrinę prezidentą, kad sena
tas armijos ir laivyno išlaidų 
bilius perleis taip, kaip nori 

GRAIKŲ-BULGARŲ FRON
TE ŠAUDYMAI. 

tuosius namus. Remontą tu
ri daryti patys gyventojai. 
Apskaitliuojama, kad remon
tas atsieisiąs apie 30,000 auk
sinų, o namai pavedami mo
kyklai be nuomos tik trims 
metams. Plungiečiai del to 
labai nepatenkinti, nes jiems 
tas esą perbrangu. 

—Plungės valsčiaus "taryba 

prezidentas. Nes jie sutinka! gOFIA kovo 27 — Iš trrai * 4 l u t a r ė a 1 ^ 1 ^ 1 1 s a v o vąlsčiu-
su prezidento pažiūromis. k ^ i ^ f r o n t o

 T
pnBtAt^ f J « ^ pradedamąsias mo-

Sako, senatas armijai pa-(/kad tenai dažnai- įvyksta a p - ^ : . ^ ^ u o s e fTrui-

AVASHINGTON, kovo 27. — 
Pagaliau senatas ratifikavo 
keturlypę sutartį, kokia pada
ryta buvusioj čia ginklavimo-

Nes tas daug kuomi prisidės 
prie palaikymo taikos ir ra-
mybės pasauly. \ 

Keturlypė sutartis paliečia 
si mažinimo konferencijoj. Suv. Valstijas, Angliją, Pran 
% Sutartis ratifikuota 67 bal

sais prieš 7. ^ 
Tas ratifikavimas panaiki

no iki šiolei gyvuojančią An
glijos su Japonija sąjungą. 

ciją ir Japoniją. J i paliečia 
tolimųjų Rytų ir Tykiojo van
denyno reikalus, taipat karo 
laivynų sumažinimą. 

Pasiremiant ta sutartimi 
Keturlypė sutartis, kaip jTykiąjame vandenyne per ke-

tvirtina dalykų žinovai, yra lioliką metų turės gyvuoti tai 
didelis prezidento Hardingo 
administracijos nuveikimas. 
J is pereis šalies istorijon, kai
po reikšmingas atsitikimas. 

ka.v Visos keturios valstybės 
yra apsidraudusios nuo užpuo 
limų. Pasibaigus sutarties ter
minui jT galės but atnaujinta. 

BAISUS TERORAS BEL
FASTE. 

y 

SKAITYKITE IR PLATINKI
TE LIETUVIŲ DIENRAŠTI 

" D R A U G Ą " 

DUBLINAS* Airija, kovo 
27. — Atsimetusios nuo Airi-

# 

jos Ulsterio provincijos sos
tinėje siaučia baisus teroras. 
Protestantai anglikonai puola 
ir žudo airius katalikus. 

Anų naktį keletas ginkluo
tų anglikonų įsilaužė į McMa-
lion, kataliko, namus, kuomet 
visa šeimyna miegojo. Tėvą, 
motiną ir penkis vaikus su
šaudė. 

Be to, Belfaste veikiamos 
ir kitokios baisenybės. 

NEUNISTAIANGLEKA-
SIAI ŠAUKIAMI 

- STREIKAN. 
OLEiVBLAND, O., kovo 27. 

— United Mine Workers of 
America" organizacijos nusis
tatymo komiteto suvažiavime 

v 

paskelbta atsiliepimas į 200,-
000 neunistų anglekasių, idant 
i r jie prisidėtų prie abelnojo 
organizacijos streiko. 

IŠ Washingtono pranešta, 
kad prezidentas Hardingas 
pagaliau paskelbė neturįs prie 
monių sustabdyti streiką. 

dės 150,000 vyrų. Gi kuomet 
prisieis stoti kompromisan su 
žemesniuoju butu, tuomet bus 
galima susitaikinti su 130,000 
vyrų. Su tuomi pilnai sutiks 
ir prezidentas. 

Senatas taipat nesutinks ir 
su karo laivyno jurininkų 
skaitliumi, kokį pienuoja že
mesnysis butas. I r tuo klau
simu bus daromas kompromi
sas. 

sišaudymai. Bulgarai karei
viai gavo parėdymą į graikų 
Jšaudymus neatsakyti šaudy
mais. 

raus, Bociiociai susirūpinę. 

y.cllavcs vals-

TURKAI NIEKO NEDARO 
IŠ PROJEKTO. 

sumažinti amerikoniškus gar-

Koinstantinopolis, kovo 27. 
— Turkai nacionalistai gavo 
ententės pakvietimą daryti 
paliaubas su turkais. Sakoma, 

Senatas taipat nesutiks ir | kol-kas jie į tai mažai domos 
atkreipia. 

VARGAS LIETUVIAMS 
LENKŲ OKUPUOTOJE. 

LIUBAVAS. „ Netoli nuo/kesČių, nei rekvizicijų, o dabar 
Liubavo stovi lenkų sargy-[kaip tik visai priešingai: mo-
bos. Kadangi daug Liubavo kesniai, rekvizicijos nepakelia 

prie Lenkijos, dabar pamatė, 
likę apgauti. Sakjė, kad ne
reikėsią nei stuikų, nei mo-

partijos kaimų lenkų okupuo
ta, tai žmonės neturi kur nu

mos, o daugumo prekių ne įuž 
pinigus negalima gaut i Vis 

važiuoti į bažnyčią. Arčiau- dažniau tenka išgirsti kalbų, 

sviau gyveną. 

sia Liubavas, bet lenkai nelei- kad, esą, Lietuvoje viskas ge-
džia. Šventadieniais stovi riau sutvarkyta ir žmonės lai-
sargyba ir grąžina atgal. Je i 
kas duoda sviesto ar lašinių, 
tą leidžia. Bijodami agitaci
jos, kunigo nei pas ligonius 
važiuoti neleidžia. Daug žmo-̂  
nių miršta be kunigo. Žmo
nių nepasitenkinimas okupan-

SALANTAI. Aplink Sa
lantus yra dideli durpių ir 
molio plotai. Yra tokių dur
pių sluogsnių, kad kasant 
žmogaus ūgio dugno nepasie-

tais nuolat didėja. Tą neapy- J kta. Taipat yra molio labai 
tan tą padidina nepaprastas 
mokestis, vadinamas "dani-
n a " po 1,000 auksinų nuo 
margo „"oičiznos" reikalams. 
Žmonės apie tą mokestį nei 
girdėti nenori. Daug ifeairnų, 
kurie seniau už cukrų rašėsi 

gero. Salantiečiai rengiasi jau 
šiais metais pradėti ekspor
tuoti durpynus ir molį. Sa
lantai, statydami sau bažny
čią pasistatė plytnyčią ir iš
degė naminiu būdu apie pusę 
miliono plytų. 

kiuose ir Kėkštuose. J i nu
tarė šioms mokykloms teduoti 
tik malkų. Atsisakius duoti 
ir kitą ką, Telšių apskr Ins* 
truktorius atsisakė jas atida
ryti. ' 

—Valsčiaus viršaitis ir dar 
vienas tarybos, narys yra ta
rybos įgalioti apžiūrėti ir pa
tikrinti visai nenaudojamų 
žemių sklypus. 

—Narvaišių kaimo gyven
tojai nutarė už vogimą paša
linti iš savo kaimo vieną pi
lietį. Valsčiaus taryba tam 
pritarė. 

—Del tikybos pamokų mo
kykloje, Plungės valsč. tary
ba priėmė protesto rezoliuci
ją prieš savivaldybių atstovų 
nutarimą, kad tikybos moky
mas mokyklose, turi būti 'ne
privalomas. 

ŠIDLAVA. 
čiuje pradinių i. okyklų di
delė stoka. Valcč.uo ru 3,100 
žmonių teturi /vos 5 jvol.yJ v 
iš jų 3 miesteliuose. 

Rinkšėlių, Žaiginio, AJrsti-
nų apylinkės visai be niukyk-
lų, 

Žmoneliai labai nusiskund
žia mokyklų stoka. Labiau 
pasiturintieji laiko namuose 
kokį dėdę, daraktorių, o bė
diniesiems — sunku. Šidla-
vos valsčiuje yra taipogi ir 
Švietimo komisija... 

JAPONIJA MAŽINS 
LAIVYNĄ. 

KAUNAS. Punsko srities, 
Paliūnų kaimo gyventojai pa-

TOKYO, kovo 27. — Pra
nešta, kad Japonijos vyriau
sybė ne vien įsidėjo širdin 
Washingtono konferencijos nu 
tarimus apie karo laivyno 
mažinimą. Sakoma, kad kuo
met pasibaigs "ka ro laivynų 
šventė", tuomet vyriausybė 
dar daugiau sumažins savo 
laivyną. 

NORI PAVESTI T, SĄJUN
GAI DARDANELIUS. 

siuntė Lietuvos valdžiai pro- kontroliuoti. Juos nori paves-

PARYŽIUS, kovo 27. — 
Yra žinių, kad Anglija su 
Prancija jau apsidžiaugė 
Dardaneliais. Nenori jų ilgiau 

'ti Tautų Sąjungos globai. 

P I N I G Ų K U R S A S . 

testą prieš/ lenkų okupavimą 
to lietuvių krašto ir visos Sei
nų apskrities lietuviškosios 
dalies ir prašo pranešti Tau
tų Sąjungai ir Aukščiausiai Svetimų šalių pinigų vertė, 
Tarybai apie lenkų daromas mainant nemažiau 25,000 dol. 
lietuviams skriaudas: prieš kovo* 24 d., buvo tokia pagal 
naikinimą lietuvių kultūrinių Merchants Loan & Trust Co. 
įsiaigų, prieš draudimą lietu
vių mokyklų, prieš ekonomi
nę priespaudą ir tt. 

SAVIEJI REMKITE SAVAS 

Į S T A I G A S . 

Anglijos sterl. svarui 4.38 
Pranei jos 100 frankų 9.02 
Italijos 10U I rų 5.13 
Vokiečių 103 markių .30% 
Lietuvos 133 nu':si::ų .30% 
Lenkų 100 marlių .02 

v. 
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"DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyrus nedėldlenins 

PRENUMERATOS KAINA: 
Metama $<J. 00 
Pusei Metų $300 
Prenumeratos mokasi iškalno. Lai

kas akaltosl nuo užsirasymo diąnos, 
ne nuo Nauju Metu. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
Ir selnas adresas. Pinigai geriausia 
siųsti isperkant krasoje ar exprese 
"Money Order" arba įdedant pini
gas 1 registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. 00 . 
2334 So. Oakley A ve , Chicago. 
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MĖGINA SUTAIKINTI. 
Pavasariui atėjus Turkijos 

plotuose atsinaujina karas. Tai 
baisios turkų nacionalistų su 
graikais kovos. Tas kovas lai
kinai buvo sustabdžiusi žiema 
ir blogi orai. 

Kuomet šiandie ten abejose 
pusėse pradeda žvangėti 'gin
klai ir tūkstančiai kareivių 
miklinami, kad juos pastum-
tėjus į skerdynes, Paryžiuje 
suvažiavę Alijantų ministeriai 
tariasi kaip sulaikius tą karą. 

Pirm dviejų metų tie patys 
Alijantai ant turkų užsiundė 
graikus. Jie norėjo Turkiją 
suskaldyti į mažytes dalis ir 
tomis dalimis pasinaudoti. 
Šiandie gi Alijantai jau sten
giasi pakeisti poziciją ir skel
bia turkams taiką. 

Argi didžiulėms Europos 
valstybėms gaila žmonių krau
jo, jei jos rūpinasi taika? Ne. 
Joms rupi savi interesai. Jos 
manė, kad graikai yra dideli 
karžygiai, gi turkai susmukę. 
Dėlto laukė, kad graikai vei-

mato, kad nepasotinami Ali
jantai raičiojasi ekonominėse 
konvulsijose, dėlto griežtai ir 
stovi už savo reikalavimus. 
Jie reikalauja, kad Turkijai 
butų grąžintos prieškarinės 
sienos. Nori ypač pilnai atgau
ti Konstantinopoli, gi Darda
nelais leidžia visiems laisvai 
plaukioti. , 

Bet Alijantai apie tai ne
nori nei klausyti. 

Tas pat yra ir su Graikija. 
J i nenori paleisti užgrobtus 
Turkijos žemės plotus. Juk 
tiek kraujo pralieta, tiek pini
gų išleista. Alijantų sugundy
ta Graikija mėgino atstatyti 
savo senovės imperiją ir šian
die reikėtų savo svajonių at
sižadėti! 

Visgi didžiulių valstybių 
šulai stengiasi turkus su grai
kais sutaikinti. Ar pasiseks 
— labai galima abejoti. 

3) Paskola garantuojama 
visu Lietuvos Valstybės turtu 
ir jos pajamomis: 

4) Palūkanos išmokamos vie 
ną kartą per metus už išėjusį 
liepos mėnesio 1 dienos kupo
ną arba nuo tos dienos per 10' 
metų. Paskutiniais metais %% 
apmokami kartu su pačiais bo-
nais. Lietuvoje %% apmoka 
Valstybės Iždinės auksinais 
Finansų, Prekybos ir Pramo
nės Ministerijos oficialiniai nu 
statytu dolerio kursu. Ameri
koje %% ir patys bonai ap
mokami doleriais tose įstaigo
se ar bankuose, kuriams jų ap~ 
mokėjimą Finansų, Prekybos 
ir Pramonės Ministerija bus 
pavedusi. 

5) Nuo visokių valstybinių 
rinkliavų ir mokesnių ši pas
kola atleidžiama. Šios pasko
los bonus Lietuvos Vyriausy
bė priima įkaitu oficialiniai 
nustatytu kursu ir savinin
kams reikalaujant, laikomi 
Valstybės Iždinėse dovanai: 

6) Kupiūrų formą, atskai-

JUOZO NAUJALIO 
KONCERTAS. / 

ovo 22 d: Orchestra Hali J Lietuvių meno progresas. 
€hicagoje, įvyko mūsų kom-j P r i e g dešimts metų Chica-
pozitoriaus J. Naujalio kon-|.gos lietuviai vien svajoti ga

lėjo, kad jiems teks dalyvau
ti gražiausioje koncertų salė-

certas. 
8 vai. vakare koncertų salės 

prieangyje minios žmonių grū
dosi prie bilietų langelio. Visi 
Cbicagos ir apielinkių lietu
viai skaitlingai atsilankė pa- Minimo salė, pilnai tenkino be
siklausyti lietuvių muzikos. dygstančio mūsų meno plėto-
tėvo ir kompozitoriaus. 

Visuomenės laimėjimas. 

Ir įstabu. Jo asmenybė visų 
simpatiją pagavo. Spauda prie 

LIETUVOS LAISVĖS PAS
KOLOS AMERIKOJE 

ĮSTATYMAS, 
Vyriausybės žinių Nr. 70 ir 

71 paskelbtos Lietuvos Laisvės 
Paskolos Amerikoje įstaty
mas, kurio turinys čionai pa
duodamas : 

Einąs Respublikos Prezi-, paskolai realizuoti, 
dento Pareigas Steigiamojo 
Seimo Pirmininkas skelbia šį 

nusivalyti. Jam svetima prie
varta, kuria bebręstą muzikai 
kankina savo instrumentą. At-
penč, jis jaučiasi savo instru
mento viešpats. Gryni, pilni 
išraiškos ir laisvės tonai skren 
da iš jo stiprios ir jautrios 
sielos, kuriuos jis iššaukia ti
krais pirštais piano klaviatūrą 
užgaudamas. Galybe* ir ramy
bė, tvirtybė ir malonybė nuos
tabiai derina jo giliai medita-

« 

tyvę muziką. 
Besiklausant jo kompozicijų 

jauti daugiaus negu paprasto 
estetinio jausmo glamonėjimą 
ir patenkinimą. Jo muzika ne 
vien kalba širdin, bet kažkaip 
(vilioja musų sielę į tolimą, la/-

ropos artistinės pajėgos. Žy- \ ku* ir sienomis neribotą 

je savo muzikos talentų besi-
klausant. Parapijų svetainės, 
viena kita didesnė miesto vai

te. 
Pirmą kartą įžengta dailės 

ir meno šventyklon, kame ren
gia koncertus Amerikos ir Eu-

. - „ . . . w w m F pa
lankiai atsiliepė* jam atvykus j1 mi- pažanga. J i skatina mūsų f šaulį, liepia kartu su kompo

zitoriaus perduotais tonais sva 
joti, mąstyti ir galop tpaskęsti 

Chicagon. Ligi pat koncerto jaunus muzikus bei daininin-
beveik kasdien jį minėjo. Tai kus darban. 
nepaprasta mūsų - gyvenime 
retenybė! Tarp įvairių sroVi-
nių stovyklų verda kova. Re
tai gali rasti partijų laikraš
čiuose dvi lygias nuomones. 
Ką vienas sako, kitas oponuo-

a 

Musų visuomenės simpatija- švelnaus pasilsio dausose. 
p. J . Naujaliui, kurs sutraukė 
'koncertan apie 2000 lietuvių 
ir svetimtaučių būrelį, lemia 
ir jiems gražią ateitį. Nuo šio 
koncerto galima bus ir daž 

ja, sakytumei, vienais para- j g ^ visiems pasimatyti. Or-tomybės ir visą realizavimo ir 
apmokėjimo tvarką nustato rfoksais apaugo <musų laikraš- j cnestra Hali. 
Finansų, Prekybos ir Pramo- tija. f Svetimtaučiai taipat arčiaus 
nes Ministeris. Tuo tarpu p. J. Naujalis su-J.su mumis susipažinę įvertintų 

7) Finansų, Prekybos ^r I nralw\ir» triciio aon Tmlanlrii it* mn.cn TJintiniVc InTrvnnc 

Jo kuriamasai muzikos ta
lentas kalba apie jo poetingą 
prigimtį. Ne veltui jis augo ir 
komponavo ten: 

Kur bėga Šešupė, kur Nemu
nas teka. 

Kur rausta žemčiūgai, kur 
rutos žaliuoja 

» 

< 

Ir musų sesučių dabina ka-
gebėjo visus sau palenkti ir j musų tautinės kūrybos meną ^ 

Pramonės Misisterijos Finan- j v i g i jį pagerbė': socialistas ir į ir jo talentus. O tauta kuri pa- f 
sų Departamentui leidžiamas ]aisvamanis, bolševikas ir reiškia savo tautinę individua-
3,600,000 auksinų kreditas šiai katalikas. Didelis visuomenės lybę ir ją sugeba apvilkti į 

l a s b u s a t s i e k t a s . 

Bet kuomet pasirodė, kad 
turkai moka ir sugeba ginti 
savo tėvynę nuo užpludusio 
priešo ir priešas negali laimė
ti, tos valstybės jau šaukia, 
kad gana karo. Mat, perilgai 
užsitęsęs karas labiau kenkia 
jų interesams. 

Gana ,tai gana. Bet kuo Ali-

Pastaba: Įstatymas apie Lie
tuvos Valstybės 5%% pasko-

Steigiamojo Seimo 1921 m.! lą nuo Amerikoje gyvenančių 
liepos mėn. 9 d. priimtą įsta- [ Lietuvos piliečių i« 1919 me 
tymą apie Lietuvos Valstybės 
P a s k o l o s pake i t imą. 

laimėjimas! P. J. Naujalis sa
vo koncertu pastatė gyvą tai-

visuotinos Grožės formas, tu
ri teisės laisvai ir nepriklau-

tų spalio mėn. 2 dienos prie-; Reiškia yra galimybės susitai-
dėlis prie Laik. Vyr. Žin. Nr. j ^ t į visiems meno srityje? 

Įstatymo apie Lietuvos Vai- j 13. panaikinamas, o ši s lita-riftjpj kuomet menas — visuo-
stybės 5i/2% paskolą nuo A-, tymas įgija galios nuo 1919 J tinosios Grožės atspindys rado 
merikoje gyvenančių Lietuvos; metų spalio mėnesio 2 dienos, j s a v o atvaizdą nepartiniame as

menyje. Butų pravartu laik
raštijai panagrinėti' ir kitas vi
suomeninio gyvenimo sritis, 

kos pavyzdį. Įvairių pažvalgij somai kurtis tautų šeimynoje, 
žmonės suėjo krūvon, palikę 
savo partijų įsakymus namie. 

Koncerto siela. 
< 

• kiai^ turkus sumalsią ir tfts- ^>\yiee\ų pakeitimas. j A. Stulginskis, 
Laikinosios Lietuvos Vy-! E. Respublikos Prezidento 

riausybės įstatymas apie Lie- j Pareigas, Steigiamojo Seimo 
tuvos Valstybės 5l/27o pasko- j Pirmininkas 
lą nuo Amerikoje gyvenančių 
Lietuvos piliečių 1919 metų I 
spalių mėn. 2 dienos pakeičia
mas šiaip: 

1) Lietuvos Valstybė už-
traukia nuo Amerikoje gyve
nančių Lietuvos piliečių 5% 

jantai atsilygins turkams ir, paskolą sumoje 5 milijonų do-
graikamsf Graikams pataria' lerfų penkiolikai metų nuo 
atsisakyti užimtų Turkijos i 1920 metų liepos mėn. 1 die-
plotų, gi turkams nenori grą- nos: 

Dr. K. Grinius 
Ministeris Pirmininkas. 

(LIET. INFORMACIJA BIURAS) 

NAUJA KNYGA. 

Ką tik išėjo iš spaudos vie-i 
nas iš įdomiausių romanų—At-
tovas Ralys. Lietuvių kalbon 

gal atsirastų daugiaus kontak
to musų tarpe, kuomet mes 
jaustumės esą vienos šeimynos 
vaikai, daugiaus turį broliškos 
meiles ir. pagarbos kitų įsitl* 
kinimų žmonėms. Juk šiandien 
pasaulis šaukiasi visuotinosios 
taikos. Jau nuvargome nuo
lat gindamies ir užpuldami, 3 

Vyriausias koncerto dalyvis 
ir jo siela, buvo p. J. Nauja
lis. Jis grojo vargonais: Fan-
tasie — Seringo, savo kom
pozicijos Praeliudium, Pasto
rale — Guilmant'o, Toccata— 
Hess'es. Skambino pianu: No-
kturną — savo kompoz. ir 
Praeliudium Raclimaninoff % k a i P d a n ^ 
Bendrai karakterizuodami jo 

muzikos talentą turime pažy
mėti. 
k Jis yra pilna to žodžio pras
me muzikos profesorius, o ne 
artistas. Jo rimtis ir gracija 

Kur sodne raiboji gegutė 
kukuoja... 

Kur Vytautas didis garsiai 
viešpatavo... 

Kur bočiai už laisvę tiek am 
žių kariavo... 

Ne veltui jis visą savo am
želį išėjęs mokslą užsieniuose 
grojo Kauno bazilikos milži
niškais vargonais, visą jauno
sios Lietuvos muzikų kartą iš
auklėjo ir savo kuriniams sė
mė įkFėpimo ten kur: 

Vilija musų upelių matutė 
Dugną tur aukso ir veidą 

• 

Puikios malonios pakalnės 
pas Kauną; 

Puošia jos tulpėmis Viliją 
srauną. 

Pakaks. To mums užtenka. 
rodo jo estetinės sielos švelnu
mą. Jis nereikalingas imitaci-

vertė Nemunas. 144 ousl. kai- *Wfy^ i r t u rėtų stiprinti | jos, jis pats savaimi tveria at-J riaus kurinys Nokturnas pianu 

žinti to kas jiems tikrai pri
klauso. 

turkai laikosi savo teisių. Jie 

2) Paskola vadinasi: "Lie
tuvos Laisvės Paskola Ameri-

na 40c. Šią knygą galima gau
ti "Draugo' ' knygyne. 

Bet ginklais nepalaužti koje" ir leidžiama bonais ku
piūrų 50, 100, ir 500 dolerių: 

Gerai daro perskaitęs 
"Draugą" nenumeta, bet su
teikia kitam jo neturinčiam. 

visuomenėje taikos sentimen- fckirą ir savystovų muzikalį 
tą, perkelti jį į tautų ir vals- tipą prie kurio visų simpati-
tybių gyvenimą. P. J. Nauja- ja ir pagarba nejučiomis link-
lis savo koncertu įnešė musų sta. Jame nėra dirbtinumo, ar-
tarpan pageidaujamos taikos tistinio patoso, akrobatikos 
kibirkštį. kurio jaunieji artistai nespėjo 

Dera pastebėti kad labiausiai 
publikai patiko kompozito-

ir Pastorale — Guilmant'o 
vargonais. Apie kitus šio kon
certo dalyvius teks prisiminti 
kitą kartą. 

Vargoninko sunūs. 
• • • 

ATSAKYMAS SOCIAtlS-
TJKMIH. 

* 'Draugo' ' nr. 65 tilpo ži
nutė apie tai, kaip nusmuko 
Jurgelionio spešelai ir kaip 
"Naujienų" bosai nenoroms 
priversti buvo užmokėti man 
užsilikusią algą. 

"Naujienų" redaktoriui to-
Jrios naujienos, kurios telpa 
kituose laikraščiuose apie jo 
ar jo frento darbus, tai jau 
nebe naujienos, o šmeižtas. 
Mat teisingos žinios "Naujie
nų" bosams, tai kaip kaulas 
gerklėje. Pastebėjusios tokią 
žinią tik koliojasi, skerėčioja 
ir nieko nepasako. Taip lygiai 
atsitiko ir dabar. 

"Naujienų" redaktorius kai 
oysterį įsikandęs tyli apie K. 
Jurgelionio spešelus — Uni-
versal Chemical Co. šėrus, ku
riuos teisėjas privertė atmo
kėti visiems šėrininkams. 

" Naujienos V neskaito nau
jiena kad Bingol Co. (kurios 
vyriausias bosas taip-pat yra 
Jurgelionis) taipgi teismo ke
liu yra verčiama atmokėti 
šėrus. 

Tiktai šiek-tiek daugiau 
aiškinasi *' Naujienos'' apie 
'atmokėjimą man $266.00, ku
rių aš reikalauju jau daugiau 
negu metai laiko. Bet ir tą sa
vo teisinimąsi apverčia aukš
tyn kojom. Pav., "Naujienos" 
sako, kad as reikalavau 
$670.00, o ištikro tai aš reika
lavau tik $532.00, iš kurių da
lį — $266.00 — jau gavau, o 
likusioji suma palikta teis
mui (jury) išspręsti. 

Bandydamas apginti save p. 
Grigaitis bando apmeluoti ma
ne, buk aš neteisingai reika
lauju savo uždarbio. Bet vie
ton mane apmeluoti, jis pats 
dar giliau įklimpo. Apsvaigęs 
nuo Bingolų ir Kojolų tik 
'graibstosi, skerėčioja ir sapa-
lioja pats nebežinodamas ką. 

, Kazim. Jamontas. 
/ 733 West lfe St, 

Red. prierašas. — "Naujie
nos" labai pasipiktino pama
čiusios "Drauge" savo socia
listinio biznio plikybę. Supy
kusios bara "Draugą" kad jis 
užsiima "kudiškomis melagy
stėms" . Ar tiesą pasakė 
"Naujienos", tesupranta vy
riškų melų skleidėjai. 

Vfr 

— 

*N 

LIETUVOS ATGIJIMAS. 

(Tęsinys) 
Apie 1870 jis buvo vikaras 

Veisijuose. Žmonės tos parapijos, kaip ap
skritai tuo laiku dzūkai, nemokėjo nei po
terių, nei įsakymų, nei katekizmo netik 
lietuviškai, bet nei lenkiškai, nes lenkų 
kalba buvo jiems arba labai mažai su
prantama arba visai nesuprantama. Buvo 
jie, kaip man tai pabrėždamas-, pasakojo 
pats kuli. Leonavyčius, tik krikštyti pa
ganai, nemokėjusiejie lemtai nė persižeg
noti. Kun. Leonavyčiaus kalbinamas tos 
parapijos klebonas Sakevičius ėmė ir pats 
sakyti lietuviškus pamokslus ir leido tai 
daryti ir savo vikarui. Tokiu būdu Veisi-
jai buvo pirma dzūkų bažnyčia, į kurią ta
po sugrąžinti lietuviški pamokslai. Buvo 
tai 1870 m. Tos parapijos lenkystės pa
laikytojai šlėktos skundė dvasinei Seinų 
v y s k u p i j o s v y r i a u s y b e i , b e t t a g a l u , g a l e 
•pripažino lietuvių teisę. 

Kun. Leonavyčius į tą pat parapija įve
dė lietuviškus poterius ir katekizmą, cmA 
mokyti lietuviškai. Bet visi žmonės, seni 
ir jauni, išmokyti poterių buvo neleng

vas darbas. Tasai uolus kunigas pamatęs, 
kad visus poterių, susyk neišmokys, ėmė 
mokyti dalimis, išąyk Tėve musų, Sveika buvo įvedami lietuviški pamokslai, pote-
Marija ir tt. Ir tai pasirodė nelengva. Nes 
tik šventomis dienomis bažnyčioje girdė
dami žmonės neįstengė įsidėti į atmintą. 
Reikėjo, kad mokytųsi ir patys iš knygų. 
Kad beveik niekas skaityti nemokėjo, tai 
reikėjo mokyt skaityt ir pristatyti lietu
viškų knygų, kurios buvo rusų valdžios 
uždraustos. Kun. Leonavyčius ir tuo pa
sirūpino. Prieš lenkmetį kun. Motiejus 
Brundza buvo išleidęs Suvalkuose lietu
višką elementorių (abėcėlę). Šitą knygutę 
tuo laiku Prūsuose savo lėšomis 'buvo ats
pausdinęs kun. Lukas Staugaitis, truputį 
vyresnis draugas čia minėtojo kurso ku
nigų. Tų slapta parsigabenęs išplatino pa
rapijoje ir ėmė žiūrėti, kad mokytųsi jau-
niejie, ypač vaikai. Šitie pramokę mokino 
poterių vyresniuosius ir senus, skaityti ne-

* 

mokančius. N 

, To paties kun. Leonavyčiaus įtaka buvo 
įvestos lietuviškos giesmės į Naumiesčio 
bažnyčią, ir gavėnioje Graudųs verksmai. 
Š i t u o s i š l enku ka lbos pr i e š l enkmet į a r 
tuo po lenkmečio buvo išvertęs lietuviškai 
Gudelių klebonas kun. Stelmakauskas. Pru 
suose išleido juos kun. Siderevyeius. Del 
tų giesmių miesto lenkininkai darė riau* 
šių, o Naumiesčio kunigus vadino rusų 

tarnais. . . 
Pasidarius šitokiai pradžiai, palengva 

riai, katekizmas ir giesmės ir tose bažny
čiose, kur pirma nebuvo jų buvę: Švente
žeryje, Seirijuose, Simne Prienuose ir tt. 

Kiek vėliau buvo imta atsižiūrėti ii* į 
kalbos grynumą giesmėse. Pirmiausiai bu
vo tai daryta Zapyškyje 1880 m. Suplika
cijų žodžiai "šventas mocnas, .šventas ne-
smertelnas" čia pirmiausiai buvo bandy
ta pakeisti grynai lietuviškais. 

Taip tautinis susipratimas buvo ėmęs 
dygti Seinų dvasinėje seminarijoje ir taip 
jis ėmė daryti įtakos gyvenime. 

Dabar dirstelkime, kas darėsi po lenk
mečio ŽSemaičių seminarijoje. 

Žemaičių seminariją rusų valdžia 1865 
perkėlė iš Varnių į Kauną, kad čia po a-
kių gu-bernatoriaus galėtų ji būti dides
nėje rusų valdžios priežiūroje. Per lenkme
tį Muravjovas, bevaikydams iš-visų moks
lo įstaigų lenkų kalbą, vijo ją ir iš Že
maičių seminarijos; uždraudė ją dėstyti, 
o homiletiką, iki tol dėstomą lenkiškai, 
į s a k ė m o k y t i r u s i š k a i arba l i e t u v i š k a i . 

Nuo tada tos seminarijos profesorius kun. 
Antanas Baranauskas, vėlesnysis vysku
pas, ėmė mokyti klierikus lietuvių kalbos 
ir.dėstyti lietuviškai homiletiką. 

Būdamas pats lietuvių kalbos žuąovas, 

mokėjo jis savo seminarijos auklėtinių" Silvestras Gimžiauskas. Gimnazijoje jis 
i) 

domę pakreipti prie lietuvių kalbos. Jis 
jiems rašė gramatiką,.jis savo giliais aiš
kinimais mokėjo įkvėpti meilės prie gim
tosios kalbos 'mokslo. Gabiausias ir pra
kilniausias jo mokinių buvo Kazimieras 
Jaunius. Jisai vėliau pats buvo toje pat se
minarijoje lietuvių kalbos profesorius ir 
parašė lietuvių kalbos gramatiką, kuri y-
ra pamatas dabartinei musų gramatikai. 
Jablonskis, didžiausias dabartinis musų 
kalbos žinovas, nustačiusis musų kalbai 

buvo mokinęsis prieš lenkmetį, kol dar 
rusai mokslo įstaigų nebuvo pilnai paė
mę į savo rankas. Seminarijoje būdamas 
jis užsiiminėjo lietuvių kalba ir lietuviš
kai mokydavo savo draugą lenką ar gu
dą Kurčevskį. Tasai pat s Kurčevskis, vė-
lėsnvsis Vilniaus kapitulos pralotas, pa-
rašiusis lenkiškai Vilniaus vyskupijos is
toriją ir mirusis per šį karą, pasakojo 
man šiokį dalyką apie Gimžiauską. Eo-
kiškio dvarų savininkas grafas Tyzen-

rašybą, vadina save Jauniaus mokiniu. kanzas, laukdamas vyskupo Beresnevy-
Kitas lietuviškai rašiusis Žemaičių se 

minarijos auklėtinis ir A. Baranausko 
mokinys buvlb Antanas Vienožinskis. Mo
kinęsis jis buvo Panevėžio gimnazijoje, 
kuri 1864 rusų valdžios buvo panaikinta. 
Dėlto nauja rusų gimnazijos įtaka* nebuvo 
jo siekusi. Rašė jisai labai jautriai širdin
gas dainas. Maža jo dainų dalis po į*o mir
ties, įvykusios 1892 m., buvo išleista Til
žėje ir pavadinta "Lietuvos Tėvynės dai
nos ''. Daugumą sayu dainų, baigdamas sa-

ivo gyvenimą, jis sudegino. . \ ' < 
T a i p Ž e m a i č i ų seminar i jo je b u v o ėmu^i 

rastis gimtosios kalbos meilė ir drauge 
su ja ir tautinis susipratimas. 

Po lenkmečio tautinis susipratimas bu
vo ėmęs rodytis ir Vilniaus seminarijoje. 
Žemiausias šiuo žvilgsniu auklėtinis buvo 

ciaus atsilankant Rokiškio ir Abelių pa
rapijoje, norėjo tam aukštam svečiui pa
daryti smagumo lietuviškomis giesmėmis. 
Vagnerio ar kito kompozitoriaus misiąs 
norėjo išversti lietuviškai, kad jos, vys-
kupiii lankantis, butų galima giedoti. Del 
to reikalo jis kreipėsi į Žemaičių semina
rijos rektorių prašydamas, kad kuris nors 
seminarijos klierikas išverstų jas lietuviš
kai'. Kai ten niekas neapsiėmė, prašė jisai 
Vilniaus seminarijos rektorių. Ta s tą dar
bą pavedė auklėtiniui Gimžiauskui, kaipo 
g e r i a u s i a i m o k a n č i a m l i e t u v i ų kalbą . G i m -

žiauskas tada išįyertė Te Deum laudamus 
ir duotąjį kompozicijos tekstą; Gaidas ir 
lietuvišką tekstą suderinti padėjo minė
tasis Kurčevskis. 

(Bus daugiau) 
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K, 1 . 1 RUTKAUSKAI 
GYDYTOJAS i* CHIRURGAS 

4442 South Western Avenue 
Telefonas Lafayette 4146 

Tialandos : 9-11 rytais, 1-2 po 
Bpietų ir 7-8 vakarais. Nedėldle-
S o l a i s tiktai po pietų 2 iki 5 vai. 
mniutiiiiiniitiiiiiiiiiiiiiititnininiiiiiii 

i Dfe G, W. GLASER 

J Office TeL Blvd. 7820 jC 
Praneš imas £ 

D..M.T.STRIKOL'IS| 
Lietuvis £ 

GYDYTOJAS m CHIRURGAS R 
2 Perkėlė savo ofisą į j j 
O 4601 SOUTH ASHLAlfD AVE. J 
J VAL.: 10:30 iki 12; 8:30 iki 6 I r g 
S 6:30 iki 8:30 Ned. 10:30 iki 12. g 
i N a m . : 2»14 W. 43 St. * 

Tel. Lafayette 263 £ 

TeL Blvd. 7043 | 

Dr. C. Z. Vezelis tl! 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 SO. ASHLAND A V E N U E | 
ARTI 47-tos Gatvės. 

(Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 
rėdomi* nuo 4 iki 9 vakare 

Telef. Pul lman 36 3 4 | 

DR. P. ŠIMAITIS 
ITAPRAPATB 

[Gydau Be Vaistu ir Be Operacijos" 
10001 South Michlgan A ve. 

R O S E L AND-CHIC AGO, ILL. 

DR. S. MIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas ir vyvenlmo vieta: 
6252 South Halste<l Street 

A n t viršaus Univer. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryta; nuo, 

po pietų; nuo 7—9 vak. 
Nedėl iomls nuo 1 0 — l 
Telefonas Yards 2544 

DR. CHARLES SEGAL | 
[perkėlė savo ofisą po n u m e r i u ^ 

4720 SO. ASHLAND A V E N U E g 

S P E C I A L I S T A S | 
DBovų, Moterų ir Vyrų Ligų \ 

VaL: ryte nuo 10—12; nuo 2—&j\ 
į>o pietų; nuo 7—8:86 vakare.* 
'Vedė'tomis; 10 iki 1. 8 Telefonas DreaeJ 2880 £ 

DR. M. STAPULI0NIS 
NAPRAPATH 

GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
S347 E m e r a l d Avenue 

• lkl 11 ryte ir » iki 10 vakare 
Telefonas Boulevard 9397 

731 W. 18-th Gatvė 
N u o T lkl 8\yaKare. 

Prakt ikuoja 30 metai 
Ofisas 3140 So. Morgan St., 

| K e r t ė 32-nd St., Chicago, DLj | 
SPECIJALISTAS 

|Moter lSkų, Vyriškų ir chroniškų 

j Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto: 
3£ikl 3 po pietų, nuo 5 iki 7 vak. 
-H«Nedėliomis nuo 10 iki 2 po pietų. 
H Telefonas Yards 687 
W>M J>i MMJt lt JUĮJtJt J l l t A JI jA j i S, ĮMVili JIJkJl 

• M * 

«—?\ 

DR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave* 
Tel . Yards 004 

OFISO VAL.; 
8 iki 10 v. ryto. 1 iki S ir 7 iki 
9 • . 
TeL Naktimi.* ir uedcUoJ po pietų 

Oakland 1294 

ŠV. KAZ. DR-JOS PRAKAL-
BOS. — KOLONIJA. — DAR

BUOTOJAS. 

Telefonas Von Buren 201 
Res . 1130 Independence Blvd. 

OR. A. A. 80TH, 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
SpecijaUstas Moteriškų, Vyriškų, 

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

pietų, 7—8 vak. Nedėl iomls 10— 12 d. 

Ofisas 3354 So. Halsted Str., Chicago 
Telefonas Drover 0693 

3) &W&W® &% ©."§/& Q/®W&%'&'&®/§/&'&®/&&* 

= ^ 

DR. R. C. CUPLER 
CHIRURGAS 

R a m p . Oakley Ave. ir 24 Gatvės 
Ofiso Valandos: N u o 2 iki 5 po 

pietų kasdien, Panedėl i j ir Ketver
ge vakarais. 

Ofiso TeL: Canal 1713—241 
Res . TeL: Mldway 5310 

amm 
t V. W. RUTKAUSKAS 
l ADVOKATAS 
a 
l 
I 

IK i 

Ofisas Didmiesty j : 
29 South L* Salle Street 

Kamharis 324 
Telefonas Central 6S99 

Vakarate. 813 W. 38rd S t 
Telefonas: Yards 4601 

i* 
* 7 i 
S I 

MM 
ANTANAS A. 0LIS * 

(OLSZEWSKI, J R . ) 
ADVOKATAS 

Veda bilas visuose te ismuose JI 
Miesto Ofisas: < i 

S. Dearborn S t , Roorn 1040į 
Telefonas: Central 1774 \ 

Vakarais: 3231 a Halsted St. ' 
Telefonas: Boulevard 553 J 

Dr. M. Stupniekiį 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 3032 

{Valandos: — 8 iki 11 U ryto: 
6 po pietų Ha. 8 vak. Nsdė i io -

Kmls nuo i iki 8 vai. vakar*. 

S 

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

TeL Canal 1118 
Valandos: 18 ryto iki 8 vakare. 

Gyvenimas: — 2811 W. 63rd Str. 
TeL Prospect 3488. 

r 

8P—— 
TeL Canal 257, Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 South Halsted Street 

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

Tel. Boulevard 2160}o 

DR. A. J. KARALIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

[3303 S. Morgan Str. 
CHICAGO, ILL. 

:isWBirswrff5W«^ 

Dr. L E M A K A R A S 

J. P. WAITCHES 
Lavvyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dlen.: R. 511-127 N. Dearborn 88. 

Tel. Dearborn 8096 
Vakarais: 10736 S. Wabash Ave. 
Rosc land TeL Pul lman 6377 

' Tel. Randolpb 2898 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

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

19 South La Salle Street 
R o o m 1303 

Valandos: 9 ryto lkl 6 po pietų 
Namų Tel. Hyde Park 3395 

Philadelphia, Pa. — Šv. Ka
zimiero parapija, tai viena se-
mijij ir veikliųjų lietuvių ko
lonijų Amerikoje. T u r i didelę, 
gražią bažnyčia, svetainę, kle
boniją ir erdvę mokyklą. Mo
kytojauja Seserįs Kazimierie-
tės. Vaikai labai gražiai auk
lėjami Kristaus dėsniais ir 
Lietuvos dvasioje. 

Čia veikia keliolika liet. 
katalikų draugijų. Lietuviai 
katalikai čia susipratę ir švie
sus. Labai daug aukoja Lie
tuvos reikalams, nežiūrėdami 
jokių kliudymų. Apšvietos rei
kalai čia gauna gausią para
mą. 

Štai ir vėl Sv. Kazimiero 
Draugija laimėjo keletą stam
bių narių: Garbės narys Ka
zimieras Valančiunas, Tikras 
Ona O a k i u t ė , 7 Amžin ie j i 
Baltr. Tribuias, Stan, Žvigai-
tis, Ant. Užeineekas, Ver. Pi-
kelienė, Leonas Tranauskas, 
Sal. Kirkilaitė ir Tekle Palai
minto. Metinių apie 50 narią. 
Per pirmas prakalbas Garbės 
3 nariai, Tikrieji 2 nar., A m į 

KULTŪROS VAJUS. — JAU-
NJtMEdlŲ VYdlC DOVANA, 

PRAKALBA. 

— "La i gyvuoja per amžius 
mūsų broliiL krauju atpirkta, 
brangi šalis, Laisva ir Nepri-

lp ir apie 100 metinių. S f * ^ ^ M T ^ 
kas P l f l d > n l * f r |ką Lietuvos Kataliku Uni 

Telefonas Canal 5395 

JOHN 6. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktorins, staty^-
tojas ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Chicago 

Arti 23 čio Place. 

8 
^Telefonas Boulevard 4139 

Lietuvis Gydytojas U 
Ofisas 10900 8. Mkhlg&n Ave . 
VaL 18—12 ryta: 2 — i po plstų, 

8:20—8:38 vaL v a k a r ą 
Reaideneija: 10338 Ferry Ave . 

Tel. Pul lman 842 Ir PnlL 849 

L Masalski 
Graborius 

Patarnauju lal-j 
dotuvėse, res-\ 
tuvese, krik8-< 
tynose ir kitoo-] 
se reikaluose! j 
Kainos prieina-] ', 

^ " W . l ? ^ mos. 

|3307 Auburn Ave. Chicagoj | 

^Uli i 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 t l l l l l l l l l l l l l l l j 

g S. D. LACHAWI1CZ 
LIETUVLB GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopi-
BKlaufiia. Reikale meldžiu atsisau-
3kt i , o mano darbu busite užga-
snėd lnt i . 
S 3 3 1 4 W. asrd PI. Chlcaco, 

Telefonas Canal 9499 
i i immi i i i i i im i i i i i 

geriausiai 
parėmė Šv. Kaz. Draugiją, 
Kaune. 

Sutvertas Sv. Kaz. Draugi
jos skyrius iš sekančių asme
nų: gerb. kleb. kun. Kaulakio, 
gerb. kun. Čepukaičio, Kaz. 
Valančiuno, Onos Unguraitės 
ir E. VaJašiniutės. Visi kas 
norės dar įsirašyti į Šv. Kaz. 
Dr-ją temalonėja kreiptis į 
skyriaus valdybą. 

Nenuilstantis darbininkas 
toje kolonijoje, nuo įsikūrimo 
liet. kolonijos iki šiol yra tos 
parapijos įsteigėjas ir klebo
nas, gerb. kun. Juoz. Kaula-
kis. Jisai yra netiktai geras 
kunigas, bet gilus patriotas ir 
Lietuvos vardo kėlėjas kita
taučių akyse. Laike karo, kad 
supažindinus kitataučius su 
Lietuvos garsia praeitimi ir 
perstačius jos iškentėtus var
gus, taipogi kad parodžius 
Lietuvos teisėtą i r užpelnytą 
pasirįžimą būti nepriklausoma 
Valstybe, savo lėšomis išleidi-
nėjo anglų kalboje laikraštį. 
Tas laikraštis atsidūrė daugu
mos įtekmingų žmonių ran-
kosna ir Lietuvos vardą išgar
sino. Užtai' jam garbė. Iš jo ir 
Šv. Kaz. Dr-;faT paramos ir 
prielankumo daug patyrė. 
Gerb. klebonui ir visiems na

riams ir prieteliams reiškiu 
aukštos pagarbos i r padėkos 
žodžius. 

Kum. P. Kasčiukas. 

Springf ield, IU. — Iš nedau
gelio vietų išsivežiau tokių 
gražių įspūdžių, kaip iš šitos 
kolonijos. Parapija ne Dievas 
žino koki — apie 300 narių. 
Bet pagal išgalės sutiko mane 
karališkai. 

Salė išpuošta vėliavomis ir 
vainikais. Įėjus sustojo ir ilgu 
delnų plojimu sutiko visa pil
na svetainė. Vyčių choras, va
dovaujant p. Aleksiui, pavyz
dingai sugiedojo himną ir ke
letą -gražių dainų. Mažytės mo 
kyklos mergaitės padeklamavo 
gražių eilių — ir padainavo. 
Visų mažoji nuo mažųjų įteikė 
man gražu, rožių bukietą. Vis
kas širdį kėlė ir džiugino, kad 
visi kas gyvas taip širdingai 
patiko Lietuvos 3 milionų ka
talikų atstovą. 

Bet tiesiog neužmirštamą į-
spudį paliko man mažamečiai 
48 kuopos Vyčiai. 

Prieš atvykstant man į Sr> 
ringfieldą jie pradėjo taupyti 
savo smulkius pinigėlius, su
silaikydami nuo saldainių ir 
kitokių išlaidų; jie surinko 

auT 

Katalikų Univer
sitetui su ' tokia prakalba. Ją 
verta žinoti Lietuvoje ir ^ n e 
liko je, nors ją pasakė maža 
Marytė Marčiulionytė. 

" Didžiai gerbiamas Lietu-
vos Katalikų Atstove, taipgi 
sesers ir broliai lietuviai 
Springfieidiečiai! 

"Šį vakarą leista man yra 
į Tamstą, Gerbiamasis Atstof 
ve, ir į visus čia susirinkusius 
pratarti keletą žodžių nuo Lie
tuvos Vyčių 48-tos kuopos Jau 
namečių Skyriaus. 

"Mūsų draugijos jaunuoliai 
dagirdę apie atvykimą į mūsų 
lietuvių koloniją taip garbin
go svečio, asmenyje kunigo 
Bumšo, kurs po visą Amerikos 
lietuvių išeiviją renka aukas 
apšvietimui mūsų jaunimot Lie
tuvoje, t. y. įsteigimui Lietu
vos Katalikų Universiteto, nu
tarė irgi paremti tą šventą mū
sų veikėjų sumanymą. Mūsų 
draugijos nariai visi dar yra 
mokslą einantieji jauname-
čiai, todėl ir jų duoklė tautai 
yra nedidžiausia. 

— "Apar t šios mažos pini
ginės dovaneles, priimk, ger
biamasis kunige, muąų nuošir
džiausi pasveikinimą ir nusių-
ski mūsų jaunuoliams Lietu
voje. 

—^ "Teikis_ pasakyti mūsų 
sesutėms ir broliukams Tėvy
nėje, kad mes, Amerikos jau
nimas, padėsim visas savo "pa
stangas, kad jums nieko ne-

i, Įminga Lietuva! ?> 

Brangieji! Jūsų auką ir jū
sų kalbą aš nusiųsiu į Lietu
vą. I r jūsų.raštas bus patalpin
tas, tikiu, Lietuvos Katalikų 
Universiteto Muzėjuje. 0 Amo 
rikos lietuvių darbuotojams 
jūsų auka ir žodžiai priduos 
drąsos. Nepražuvo svetimoje 
bangoje, nenuskendo Tautos 
ateitis Amerikoje, kol auga 
toks jaunimas, kaip jųs — my
limieji! Mažyčiams ir suangu-
siems aukotojams širdingiau
sią ačiū! 

Aukojo sekantieji: 
Gerb. kun. klebonas Kerše-

vičius $100.0(k 
Po $50.00: — p. Aleksis, A, 

Repšys, Vytauto Dr-ja, Kaz. 
Bupšlaukis, Kaz. Rumšas, Kaz. 
Bairiunas, Liudv. Pocius, Ben. 
Daraška, Vinc. Rešauskas, A. 
Jagminas, Ant. Krasauskas, 
Petras Stirbis. 

Po $25.00: — 48 kuopa Xfie-
tuvos Vyčių Jaunamečių sky-
sius, Juozas Mikutavičius. 

$20.00 davė: Ant. Milleris, 
Simonas Subačius. 

Po $10.00 aukojo:,P. Burci-
kas,' Ant.- Girdžius,,, .P l ikas 
Strrunila, Julė Gedminaitė. 

Po $g.00: ftoŽė tranckevi-
čienė, Adomas Sugintas, Ci'pr. 
Kačenauskas, Ant. Jazdaus-
kas. 

Kiti davė smulkesnes aukas. 
Kartu su pasižadėjimais su

sidarė suma $838.75c. 
I r žadėjo dar padaryti, kad 

butų lygiai $1,000.00. . 
Padėk, Dieve, visiems ge

rai darantiems. Ypatingą ačiū 
turiu tarti gerb. kun. klelkmui 
Kerševičiui ir p. Aleksiui, ku
rių čionai daugiausia pasidar
buota: ( » 

Kun. Br. Bumias. 
Liet. Kat. Centro 

Atstovas Amerikoje. 
• —̂ 

Nutrinkite savo 
skausmus 

ReumatiškuSj 
Neuralgiją, 
Šlubumą, 

Niksterčjimą, 
Ištampytus' 
Muskulus, 

Dantų 
Skaudėjimą, 

Galvos 
Skaudėjimą, 
Peršalimą.' 

Tėmykite, kad 
butų 

INKARO 
YAISBAŽEN-

KL18. 

ramčiam jaunimui bent mate
rialiai visada pagelbėsime. 

"Šiandieną iš priežasties 

CHICAGO IR APIELINKip 
KOLONIJOMS. 

« — ^ , , 

Šiuo skelbiama, jog žemiaus 
nurodytose kolonijose, lanky
sis Lietuvos Finansų Misijos 
kalbėtojas. Nuoširdžiai pra
šoma kolonijų gerai prie pra
kalbų prisirengti. 

Kovo 28 d., Collinsville, 111. 
Kovo 29 d., Dorisville, UI. 
Kovo 30 d., Kewanee, UI. 
Kovo 31 d., Moline, 111. 
Bal. 1 d., .>... . 
Bal. 2 d., Spring Valley ir 

Oglesby, BĮ. , š 

KRISTAUS KANČIA 

. o™s. 
Krutamuose paveiksluose, 

lietuvių kalboje. 
Kovo 29 d., Dievo Apveiz-

dos par . svetainėj. 
Kovo 31 d., Springfield, 111. 
Balandžio 2, Brighton Parko 
Balandžio 10, Cicero, BĮ. 
Rodys Lietuvių Teatro Ben

drovė. 
4 l I M K I I >*M —— — •MlM 1 

Šiandie Pinigu Kursis 
Siunčiant Lietuvon per mus: 
36 centai už 100 Auksinę 

— arba — 
280 Auks. ui vieų% Dolerį 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas. 

Pristatymas Užtikrintas 
Trumpame laike. 

Centrai Manufacturing 
District Bank 

State Bank—Clearing House 
Bank. > 

1112 West 35-th Street 
Turtas $6;OO0,OO0f.OO 

1 Ii I i 

OR, J. SHINGLMAN 
B e n (Tel Cicero 3668 

OOšo TeL Cicero 4»\\ 
I 

48 Court ] ! 
N. E. Cor. 4& Couft Ir l 8 StrJ > 

ant viršaus vaistyničios. 

1825 SO. 

rxs —— 

Čiš yra paveikslas Avenue Tlieatre, 
3108 Indiana Avenue, kurio savi
ninku yra vis iems gerai žinomas 
Ponas Klem Balto kartu su O. E . 
Stėrn o i Stern Kompanijos 79 W 
Monroe Street. "Uraugb" skaityto*, 
jai beabejo rems, nes tai didelis 
teatras, gi svarba tame, kad l ietu-
vys yra dal ininku to teatro. S l t n i 
* Company taiposgl CSQ sa\1 n inkais. 
Glen I lose Apartmentų. i. . (Apgr.)'.' 

S 

Tel. Lafayette 4223 

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

M. YCfiKA 
8228 W. 38 -J i Street 

•^» mm*mm"mtmm». '—»•»» » l 

_^ 
PARDAVIMIH. 

" U K Ė 8 " 
Netol i manęs yra ant pardavimo 

pigiai trys ūkės, norint iems pirkti, 
aš gal iu v iską apie jas pasakyti. 
Mano adresas: 

J O S E P n GER1BO, 
Seottvilie, Mlcū. 

FARMOS :-: :-: FARMOS 
Pas mus šioj Lietuvių apie! ink o j 

aš žinau daug . visokių ūkių ant par 
davimo su gyvuliais ir visais pa
dargais, sodais užsėtais, laukais ir 
tt. Klausk manęs Ūkininko, aš Ta-
mistai mielu noru viską, teisingai 
aprašysiu Adresas: 

J O S E P H GERIBO, 
ScottvUle, Mieli. 

truktų, o ypatingai mokslus ei- l
T hlETUVĄ LENKIJĄ, RUSIJĄ 

V- __ • • _? l » ^ « . i . -^ . - . r .^^ » T^ 
UKRAINĄ IR VISAS BALTOKO 
VALSTIJAS VIA HAMBVRG: 
CARONIA .. Balan. 8—Geguž. 13 

apvaikščiojimo keturių metų PANNONIA (Kab. tiktai) Bal. 18 
s ie tuvos Nepriklausomybės Kabinetas $ięo. 3-čia 

Netikėtas Pardavimas. 
Parsiduoda labai geras namas tik 

5 mėnese i kaip pastatytas, turi 4 
kambarius, lotas .60x125 labai geroje 
apgyventoje kolonijoje. Taipgi parsi
duoda 3 karvės, 7 antis, 23 žąsis, 2 
kiaulės, 80 vištų, v ienas arklys, veži
mas, didelė barnia ir visi forničiai 
Viską parduoda už $3,000. Atsišauki
te tuojau šiuo adresu: 

3715" N . Sayrc Avenue 
7 bliokai ^huo strytkario linijos, 3 
bliokai nuo Irving Park Blvd. 

V A L E N T I N E DRESMAKING 
COLLEGES 

2407 W. Madison, 1860 N. WeUs, 
• 2 0 5 8. Halsted Streets 

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų klr-

Imo, Deslgnlng bizniui ir na
mams. Vietos duodama dykai. < 
Diplomai. Mokslas lengvais at-
mokėjimals . Klesoa dienomis iri 
vakarais. Reikalaukit knygelės. 
TeL Seeley 1643 

S A R A PATEK, p i n n . _ 

! DlAVuiLERl 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Ofisas 4654 So. Ashland Ave. 
Vai. 2—4 po pietų 7—9 vakare 
Res . Ofisas 1015 W. 47-tti Str. 
Vai. 11 iki 1 po piet. Ned. 12—1 

Ofisas Tel. B lvd , 2064 
o Res. Tel. Sutarimai ir Naft iniai 
•3 Šaukimai Lafayette 1106 
«*?W?7XStfeTtfe^s-rr5 .̂rrr^ 

mH ', , — . > — . ^ ' ^ . ' X . ^'••SffTT 

Telefonas Yards 1138 

STANLEY P. 
MAŽEIKA 

GRABORIUS IR 
Balsamuotojas 

Tūrių automo-j 
blllus visokiems^ 
reikalams. Kaina] 
prieinamos. 

3319 Auburn * 
Ave. Chieago.j 

' : ** 

PAIEŠKOJIMAS. 
Reikalingas vargoninkas. Del 

platesnių žinių kreipkitės į 
"DRAUGO" OFISĄ 

2334 So. Oakley Ave. 

PRANEŠIMAS! 
DIDELIS B A R G E N A S ! 

Skubėkite biznieriai, savininkas tu
ri 3 bizniui, yra priverstas parduo
ti pigiai v iena iš jų, būtent farma 
Wlsconslne 80 akerių, gražus budin-
kal, sodnas, upė bėga per farmą^, gra
žus miškas, visokių gyvulių ir visas 
mašinas, rugių užsėta. Arti didelio 
miesto prie didelių kelių geroj vie
toj, š i a f&rmą parduosiu arba- mai
nysiu ant namo Chicagoj. 

« v 
PARDAVIMUI. 

FOTOGRAFO MOKSLAS D Y K A I 
Reikalingras katal ikas pasiturintis 

mokinys kuris norėtų j gyti nuosavą 
paveikslų studiją pusdykiai. Biznis 
išdirbtas didelis ir vienintelė lietuvių 
studija didelėj • katal ikiškoj kolonijoj. 
Savin inkas išvažiuoja Lietuvon. Mo
kiniai a.tsi§aukitfe greitai, nes turite 
didelę progą. 

JONAS A N D R U Ž I S . 
134 E . Maln St. Amsterdam, N. Y. 

PRANEŠIMAS KENSINGTONIE-
ČIAMS. 

Norint geros mėsos ir kitų valgo
mų daiktų už žemas kainas eikite 
pas k&{ 

B. MISEVIČIŲ 
814 Kensington Ave. 

Užsakymus pristatome į namus. 

sukaktuvių linksma man yra 
sušukti: 

— " L a i gyvuoja mūsų tau
tos veikėjai o ypatingai mūsų 
svetys, didžiai gerbiamas ku
nigas Bumšas! 

— " L a i gyvuoja visi tie lie
tuviai ir lietuvaitės, kurie1 šį 
vakarą sudės auką ant l i e tu -
vos aukuro! ^ 

., Taxų $5.00 
Via Cherbourgš ^mthampton ; 

LiverpooT & GtasgOvv 
CASSANDRA (iš Porttad'o 

Itovo 30 
ALBANIA (ftabinetas tiktai) 

balandžio 1 
CAMBRONIA . . . . . . . . . . Bal 6 
ALGERIA Bal. 8 
Via ANGLIJA ar HAMBURG j 
DANZIG $106.50 LIEPOJŲ $110. 

Faxų $$W 

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

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

10701 South State Street 
Tel Pul lman 4609 

PARSIDUODA mūrinis namas 2 
pagyvenymų po 4 kambarius, elektros 
šviesa ir visi paujausj įtaisimai puse 
bloko nuo Kedie Ave. Pr ie Crane 
Company. Raudos neša apie $600.00 
j metus. Kaina $« t000.00 atsišaukite 
pas savininką greitu laiku 
8186 W. 40 Street ant antru lubų. 

Kita bizni tūrių sal iuna su namais, 
Iš tu trijų biznių tūrių v iena parduo
ti, ar su ar viena tik bizni Vienas 
namas yra ant 18-tos i f 'Ha l s t ed sto
ras ir 6 flatai e lektra vanos, 8 me
tai kaip statytas, o antras storas y-
ra platus ir kriaučių šapą ant 23-čios 
ir Leavitt, tūrių arba išmainyti grei
tu laikų. Atsišaukite 

F R A N K DOBROWOLSKIS 
4454 S. Westcrn Ave. 

Tel. Lafayette 4756 

PARDAVIMUI. 
1 

PARSIDUODA KRAUTUVĖ; pa
veikslų, knygų ir k i t O l ^ žmonėms 
reikalingų dalykų priešais pat duris 
Šv. Jurgio bažnyčios. 

Trys švarus su apšildimų pagy
venimui kambariai ir kitokiais pa-
rankumajs, nenda nebrangi (puiki 
vieta geram žmogui ) . Pardavimo 
priežastis savininkas eina j kita biz-
nj. Norintis nepraleiskite progos 

003 W. 33-rd Str. 

ANT PARDAVIMO grocerne ir 
bučerne ant geros biznio gatvės ant 
South-vVest side. 

Atsišaukite: 
/ Prospect 6686 

ANT'PARDAVIMO pulki krautuvė 
(Northsidėj ap ie - keturios g a t nuo 
Halsted St.) Specel iškumas yra, už
laikyti įvairios rųšies arbata, kavą ir 
augštesnes rųšies grocerius. Vietą yra 
svetimtaučiais apgyventa, užtat reikia 
būtent mokėti gerai Anglų kalbą. 
Priežastis pardavimo savininkės užsi-
dėjimas kitos rųšies krautuvė, "Mil-
linery". Kaina $4,600. Atsišaukite pas 
savininkė krautuvėje nuo 7:30 A M. 
iki 7:00 P. M- 3 * 

O A. N B J V U L I U T E 
1002 Ccuter St. Chicago, IU. 
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ATLAIDAI . 

P R I S I E K U S I Ų T E I S Ė J Ų IR 
L I U D I N I N K Ų P A P I R K I N Ė 

J I M A I . 

Chieagoje kriminalėse bylo
se prisiekusių teisėjų i r liudi
ninkų papirkinėjimai vis dau
giau išvelkami aikštėn. Tuo 
t ikslu energingai darbuojasi 
valstijinis prokuroras . Mėgi
n a susekti1 kalt ininkus i r juos 
pa t r auk t i teisman . 

Deja, t a rpe kai-kurių teisė
jų pakilę nesutikimai. J i e ki
t i k i tus krit ikuoja. 

Praei's kiek laiko i r papir
kinėjimų klausimas bus \\z-s 

mirštąs. 
Tuo ta rpu mieste visokios 

p ik tadarys tės vis labiau plin
ta. Nežinia, kuomet tam bus 
galas. 

NOSĮ UŽRIETĖ I š GĖDOS. 

VISOKIOS CHICAGOS ŽI
NIOS. 

i Praneš ta , kad 3 nuošimtis 
visų Chicagos vaikų, lankan
čių mokyklas, yra prasižen
gėliai. Dauguma jų turi po
licijos rekordus. 

Aną naktį v idumks tF pik
tadar ia i keliuose firmų ofi-
suose suskaldė geležines spin
tas ir paėmė tuksiančius dol. 

Ka r t ą einant j mokyklą pa
mačiau stovintį būrį žmonių. 
Priėjus arčiau, pamačiau, kad 
an t žemė s guli italo kumelaitė. 

Bežiūrint atėjo jaunas vy-
rūkas , " t a ip sau vadinamas 
" s p o l i u k a s " : jo p laukai ilgi, 
ūseliai pusiau nuskust i , keliniu 
kės siauros, kojos ka ip cibu-
kai, nudavė esąs studentu. Bet 
jo mokslingumui dešimts me
tų mergai tė padarė gėdą. 

J i s priėjęs klausė: a r pava
dinote kunigėlį tai ligonei f 

T a mergaitė atsakė, kad ne
norėjo. 

" S p o r t u k a s " užklausė dėl
to? 

Mergaitė a t sakė : t a ligonė 
yra cicilikė, užtad j i bedie
vė. O bedieviai kunigo neuž
kenčia. 

Bekalbant kumelė nusprogo. 
Tam " s p o r t u k u i " — stu

dentui mergai tė paliepė tą 
kumelę vež t i 'pas bambizų vy
skupą palaidoti. 

T a s nosį užrietęs i r nukiūti
no savais keliais. Kregždė. 

Uršulė Paui iukai tė $2.00._ 
Po dolerį aukojo šie: J . At-

raskevičius, A. Rugienis, D. 
Gasparkienė, J . Saunoras , K. 
Masiunas, J . Rokienė, A n t 
Linkus, J . Bitinienė, M. Palio
nienė. 

P o 50e.: U. Kavarskienė, Ų. 
Grigienė, P . Butkus , Ona Pa-
liuliutė, A. Kriauciuniutė, A. 

LABD. SĄ-GQS 7 K P . VAJ I K a i r a i t y M. Stulgaitė, i r J ; 

v 

Dievo Apveisdos Par . — 
Gerb. kleb. kun. Ig . AJbavičius 
ir ki t i kunigai rengiasi prie 40 
valandų atlaidų, kur ie įvyks 
balandžio 2, 3, 4 d. 
• Tikiinasi turė t i dideles iš

kilmes. Alpha. 

KARAS. 
, J I 

LABDARIŲ P U I K U S ŠEIMY 
N I N I S VAKARĖLIS . 

Policija areštavo gaują au
tomobilių vagišių. Sakoma, jie 
pavogę Chieagoje 500,000 dol. 
vertės automobilių. Bet kur 
automobiliai į 

Iš Baltrmorės pranešta, kad 
tenai pereitą penktadienį visoj 
diocezijoj paminėta metinės 
kardinolo Gibbonso mirties 
sukaktuvės. 

Teisėjas Brentano iškeliavo 
Europon. J i s paskir tas pasiun 
tiniu Ungarijai . 

Pranešta , kad Chieagoje vei 
kiai bus pakelta energinga 
kampani ja ne vien prieš 
"moo'nshine, , , bet i r prieš ru 
kymą. < 

50 dol. dovanų paskelbta u i 
sugavimą pabėgusio iš kalėji
mo plėšiko Adam Proehow-
ski. 

Polieija areštavo kažkokį 
Lucius Kolmer, kurs mėgino 
apiplėšt i namus po num. 6538 
So. Winchester ave. 

Depozitorių puolimas ant 
Northhwestern Trus t and Sa-
vings bankos jau pasibaigė. 
Direktoriai ieško niekšų, ku
rie skleidė melagingas žinias 
apie banką, v / 

North Side. — Labdaringos 
Sąjungos 6 kuopa rengia labai 
iškilmingą vakarą bal. 2 d. 
6v. Mykolo par. svet. Ši.s va
karas susidės iš įvairių daly
kėlių: bus vakarienė, vaidini
mas, eilės, prakalbos i r kru-
tamieji paveikslai. 

Boto, bus išdalinami diplo
mai visiems garbės nariams, 
kurie jau pilnai užsimokėjo. 
Garbės nariai bus pagerbti už 
nesigailėjimą savo sunkiai už
dirbto skatikėlio šiam prakil
niam, gailestingam darbui , 
kad jie pirmutiniai stojo p r ie 
to gražaus darbo, kad kuo-
greiciausia butų įsteigta varg
šams našlaičiams ir seneliams 
prieglauda. 

Kurie d a r neužsimokėjote 
pilnai už garbės narystę , tą 
dar galėsite lengvai padaryt i . 
Meldžiamieji, neatsilikite. 

Visi' ateikime į tą puikų Į 
savybės vakarėlį. Tuo pa rem
sime savo vargdienius, parody
sime užuojautą duosniems rė
mėjams gražių, naudingų rei
kalų i r k a r t u maloniai drau
giškai laiką praleisime. 

Komitetas. 

West Side. — P-nas Žval-
gait is j a u aprašė Labdaringo
sios Są-gOs 7 kuopos vakarą, 
įvykusį kovo ^9 d. Aušros 
Vartų parap . svet., t ik nebuvo 
paminėta aukotojų vardai . , 

Vakaras nusisekė visais 
žvilgsnais; programa buvo 
tur t inga i r puikiai a t l ik ta ; 
žmonių prisir inko pilna sve
tainė i r gryno pelno našlaičių 
naudai p a d a r y t a $77.65. 

Keikia iš tar t i širdingą aėių 
Šv. Kazimiero Seserims už pa
sidarbavimą tikietų pardavi
nėjime i r p-nei Gasparkienei, 
kuri nenuilstančiai darbavosi 
kad t ik vakaras pavyktų. 

Labai ačiū artistėms-vaidin
tojoms i r dainininkėms, kurios 
lyg lakštingalai linksmino pu
bliką. Ačiū broliui Stanislovui 
už parodymą krutamųjų pa
veikslų i r v is iem^ kurie parė
mė tą vakarą. 

Simonavičius. Smulkiais su-
1 r inkta 17 dol.; viso ^38.30,Tai-
gi š irdingai aeiu už gausias 
aukas . 

Negaliu praleisti neištaręs 
aeiu visam komitetui, kurs 
darbavosi tame vakare : p-nei 
Gasparkienei, V. Radzevičiui', 
E. Šiaulienei, J . Rokienei, A. 
Marozaitei, A. Janulevskui , ir 
J . Markevičiui. 

Ant. Linkus, ras t . 

LIET. VYČIŲ CHI. ĄPSKR. 

svarbus mėnesinis ' susirinkimas 
bus sekmadieny, balandžio 2x d., 
lygiai 2 vai. po pįet, Visų Šven-
,tų par. svet.v (Roselande). Yra 
(daug svarbių užsilikusių reikalų.. 
Kuopos, prisiųskite kuodaugiau-
sia atstovų. 

Alb. C. Alaburdaitė, rast. 

I 

PRANEŠIMAI. 
S. A. L. EX-KAREIVIŲ Cen

tro susirinkimas bus pirmadieny^ 
27 d. kovo, 7:30 v. yv 1-mos kp. 
skaitykloje, 4603 So. Marshfield 
ave. . ^ 

Kuopų delegatai susirinkite lai
ku, nes yra daug svarbių daly
kų aptarimui. 

Centro Valdyba. 

CICERO, ILL. — Katalikų 
Spaudos Dr-jos vietinės kuopos 
svarbus susirinkimas įvyki šį va-

Šiame vakare aukojo šie as- karą. kovo 27 U, šv. Antano 
menys: A. Jani lenskas $5.00,1 par. svet., 7:30 vai. Valdyba. 

a= 

KLAIDOS ATITAISYMAS. 
V 

Chrcagon atvyko New Yor-
ko majoras Hylan. 

ŠV. KAZIM. AKAD. RĖM. 
SUS. 

T O W N O F LAKE. — gv. 
Kazimiero Akademijos Rėmė
jų 1-mas skyrius turės sa
vo susirinkimą, kovo 28 d., š. 
m., Sv. Kryžiaus bažnytinėje* 
svet. Visos rėmėjos kvieeia-
mos atsi lankyti į šį susirin
kimą, nes turime daug svar
bių dalykų pranešt i . Taip-^i 
malonėkite užsimokėti metini 
mokestį. 

M. Mikšaitė. rast. 

North Side. — Korespon
dencijoj " D r a u g o ^ num. 70 
padary ta klaida. 

Vas. 5 d. savybės vakare 
aukos buvo ne Šv. Mykolo 
Dr-jai, bet Šv. Kazimiero Br. 
i r Ses. Dr-jai. Dr-jos rep. 

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

rė 13 metų atgalios kovo 29 d. 
Pamaldos u i jos dūšia įvyks 
ketverge kovo 29 d. 1922 Die
vo Apveizdos bažnyčioj 8:15 
vai. ryte. 

.Nuoširdžiai kviečių visas 
giminės i r pažįstamus daly
vaut i pamaldose. 

Nuliūdus duktė 
Ona Kuchiaska. 

GAVO jPINIGUS LIETUVOJE 
KURIUOS SIUNTĖ P E R " D R A U G Ą " ŠIE A S M E N I S : 

Andri jauskas Pe t ras . 
Bit inas Motiejus 
Rimkevičiūtė Alena. :I 

Vyšniauskas Ju rg i s (Sprinfield, 111). 
Radavieius Aleks. (Springfield, 111.). 
Brazauskas Antanas . 
Budrevičiene Barbora . 
Kupčiūnas Adomas. 
Statkienė 8 t . (\Vest Pullman, 111). 
Rimkus Steponas (Cbicago Heights , 111.) 
Balzekas S. (Valparaiso, 111.). 
Stradomskis Ignacas. 
Zepal tas Jonas . 
Gudauskis Antanas . » 
Vazgirdas -Antanas. 

/ ' J a n k a u s k a s P r a n a s , (Lima, Ohio). 
Gedmintas Mykolas (Dorrisville, I i i ) . 
Radavieius P ranas , (West Pullman, 111). 
Jasevičieųe Ona. 
Mart inkus Izidorius, (Cicero, 111.) 
Mikšaitė 'Mari jona. 
Pasternokiene Magdelena. 
Dabkiene, Antanina. 
Dovidoniene Ona. 
Gilvidas Stanislovas, (Cicero, 111.). 
Gerdziunas Antanas , (Cicero, 111.). 
Kerbedis J . (Cicero, 111.). 

* Zube Juozas . (West Pullman, 111.). 
Simonaite JjSzbieta. 
Vaicekauskiene Ona. 
Barčius Pranciškus, (Waukegan, EI . ) . 
Giniotaite Leonora. 
Žymontas Antanas . 
Čepaite Juzefą. 
Rupliene Elzbieta. I 
Rezgalis P r a n a s , (Cicero, 111.). v 
Masiliūnas Jonas . % 

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

Atdaras kasdieną, išskyrus šventadienius iki 8 v. v. 

r 

PRANEŠIMAS 
_ 

Plačiai pagarsėjęs Fotografistas, A. 
VOITKEVIČIufe, Fundator ius Šv. Ka
zimiero kapinių varpo, pagryžo iš Lietu
vos ir savo name 636 West 18 Str. Chica-
go, UI. a t idarė P IKČERNĘ su naujausio 

išradimo prietaisomis. \įį , 
Reikalui atsit ikus, eikite prie savo seno bičiulio. 

LOCAL 269, A. C. W. OF A. 
specialis susirinkimas įvyks panc-
dėly, kovo 27 d. 1564 N.- Robey 
St. 7:30 vai. vakare. Šis susirin
kimas yra labai svarbus kiekvie
nam priklausančiam prie šio Lo-
cal 269. Šiame susirinkime bus 
renkami delegatai j suvažiavimą 
A. C. W. of A. Suvažiavimas j -
vyks Chicago, Ill.~ pradžioj .gegu
žio mėnesio, 1922 m. V-aldyba.. 

CHICAGIECIAI, ATSIIMKI-
T E LAIŠKUS. 

'į 
V" 

V 

Chicagos pašte (vidumiesty) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 
randasi atėję iš" Lietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatų persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatvės 
[ėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta^ ADVERTISED. 

Prašydami laiško paduokite laiš
ko num., nes su juo greičiau 
laišką suras negu su pavarde. 

501 Andruska Sitinils 
502 Andrukanis Felyks 
503 Akocunia John 
505 Arelis J . 
508 Balsewicrate Anna 
509 Balis Dzedor 

• 

510 Balais Juna 
513 Baktusienie Ona 
522 Bilienei Ursalie 
528 Buskevieerfe Varonika 
031 Chemeri8 John 
532 Čičinskas J . 
536 Daukantas Kazimieras 
542 Dūda Frank 
552 Gudžiūnas Antanas 
565 ̂ Jakubauskas Vladas 
567 Jenkaitieni Ona. , 
570 Kaminskas Jonas J . 
581 Kazlauskis Juzupos 
583 Korlis Anton 
590 Leimaitis Anton 
597 Mostanlkis Frank 
598 Marisiėnei' Maryona 
599 Masioksene Katrina 
612 Norkene Ona 
614 Pakalnis Petras 
625 Pulkis Turgis r 
631 Rul i s A. 

636 Samoska Tomas 
637 Sanis £has 
640 Shebelskis John 

U44 Stalginskis Josef 
650 Stankus Chas 
653 Suslasucuis Kazimieras 
657 Tamasuinas Jaszapas 
6̂58 Tasunas J . 

6h© Tamasauickas Stasis 

1 

KAIP JUSįl AKĮS 
Ar esi nervuotRs. kenti galvoc 

skaudėjimą, ar tani Įstos akj» 
ašaroja, raidės susibėgti kuo
met skaitai, pailsta akis be
siuvant, jei taip, tuojaus tu
ri pirmiausia pasiteirauti ma
no 15 inetv patyrimo. kuris 
suteiks tamietni freriausią pa
tarnavimą. 

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

Kambarys 14-15-16-17 
Viršui PLATT'S Aptlekos 
Tėmykite mano parašą. 

Valanftos: Nuo 10 ryto iki I 
va. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 
12 dien. 

¥ 

Susivienijimas Lietuvių | 
R. K. Amerikoje į 

yra OYVAM DŽIAUGSMAS! SIBOAN6IAM VILTIS! + 
MUtSTANČIAM BAMYBt! • * 

* i 
M J 

Tai mu^u, lietuvių katalikų Viesugnaunama tvir
tovė. Lietuvv katalike! Jei dar prie sio^ ergam-
eijos nepriklausai, nieko nelaukdamas tuoj prisi
rašyk, nes ji? .J. t 1 w n A 

1. Apsaugoja narių gyvastis ir moka P 0 ™ 1 * ! ^ * * ? 0 - " " ' 
$250.00, $500.00, $750.00, $1000.00, $2,000.00, $3,000.00. 

2. Moka pašalpą nariams ligoniams kas savaitę po. 
$3.50, $7.00, $10.00, $14.00, $21.00. į _ 

3. Šelpia suvargusius narius J t našlaičius. 
4 Nariai gauna g. L. R. IC%. organą, savaitini laik

raštį "Garsą". y . , .. ^ na 
5. Skleidžia apšvietą, leidžia gerus rastus ir dalina.na

riams veltui. į ., , . ^ 
6. Platina tikėjimą, dorą, rūpinasi tautos reikalais, re

mia Lietuvos respubliką. 
7. Lengvomis sąlygomis apdraudžia vaikus nuo vienų 

metų amžiaus. 
įstojimas i S. L. R. K. A. pigus, įnėnesinS mokestis lengva. Kuo

pos yra visose didesnėse lietuviu kolionijoso Amerikoje, todėl, norin-
tioji informacijų, kreipkitės prie kuopų Sekretorių arba tiesiai i cen
tro Raštinę: ^ ^ 

S. L. R. K. AMERIKOJE 
222 So. 9th str., Brooklyn, N. Y. 

i 

i 

*v 
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S A V I N I N K A I 
I Mr. Klem. Balto Mr. P. E. Stern of Stern & Co. | 

1A VENUE THE A TRE i 
Į 3108 Indiana Ave, arti 31-os Gat. | \ 

SAVAITŽ P R A D E D A N T SU KOVO 27 D. 1922 
Dvidešimtojo Amžiaus Sensacija 

I Suaugusios Dvynės ROSA i r J O S E F A BLAZEK | 
Jų paskat inis pasirodymas šiame tea t re prieš išvažiuo

j a n t Europon 
— Du Pers ta tymu k a s vakarą — ateiki te anksta. — 

Matinee Subatoj po pietų 4 aktų vodevilius. Specialis 
| pers ta tymas vientik moterims ketverge, KOVO 30 d § 
= A V E N U E T H E A T R E ;

( | 
Savininkai K l e m Bal to — P . E. Stren of Stern & Co. 

3108 Indiana Ave. A r t i 31-mos Gatvės 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij? S 
664 Urlelis Bencdivtas 
668 Vuznonis Mile 
686 Yvechis Stanly 
688 Žvirblis Y. " 

TERPENTINAS 
PANAIKINA ŠALT) 

Panaikink tą šalti tuojaus! Ne
lauk ilgai — neduok jam progos 
insisest tam kosuliui kuris kanki
na tave. Terpentinas greitai ta 
šalti panaikins. 
v Naujas Turpo išradimas yra su
taisytas su visais Turpentine gy
dančiais vaistais, kurie tuojaus pa
lengvins pasitrinus skaudama vie
ta. 

Turpo greitai sustabdo skaudė
jimo gerklėj, rumatizmu bronchi-
tis ir neuralgijos. Palengvina ko
jų skaudėjimą, pleurisy, lumbago, 
ir išsisukimus. Nedegina ir nepu-
slėja. 

Nelauk ilgai su krupių — Veik 
tuojaus! Nusipirk Turpo šiandien 
nuo savo aptekoriaus. Nebūk be 
Turpentine Ointment savo na
muose. 

Turpo turi savyje Menthol ir 
Camphor, — kainą 30c. ir 60c. dė
žutė. The Glessner Company 

Findlay> Ohio. 

Pm&fiaktt> ^*ujo-

So ftžraglftraotB ralsbcisnkUaSnT. V*ltt-
> TmUnta Biure. 

Saujamo mčlyname pakeljje. 

Visos tvirtos, gemalus užmušan
čios ypatybčs Siame raiste Įdėtos, 
su priemaiSa poiimniai Švelnaus 
kepalo. 

Euffles yra laoai paveikiantii 
pleiskanų pašalintojas —begaliniai 
puikua plauku sutaisytojas, kuris 

patiks kad 
ir gacniau-
fiiaiypatai, 

Aptiekoae 
parsiduoda 
po65e.arba 
atsiųskite 
76e.,tad 
atsiusime 
per paštą 
tiesiog i i 
labara-
torŲos. 

Būtinai 
reikalai . 
kito 
šitokio 
Pakelio. 
*l«rokito, 
kad butą nnriBo 
vals-
bažeMkllf. 

P L A T I N K I T E " D R A U G Ą / 1 
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