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METAI-VOL. VII 

Labai BlogaiGraikams Smirnoj R A U 0 « S J A S I 

ATĖJUS TURKAMS, JIEMS BUS VARGAS IR KAPAI 
L O N D Į O N A S , bal. 6. —An- fondą, kur£ bus panaudotas 

glai diplomatai didžiai susi
rūpinę padėtimi Smirnoje, M. 

'Azijoje. Tenai graikų karei
vių atsinešimas ententei ne 
vien negeistinas, bet ir pavo
jingas. 

Smirnoje gyvena daugybė 
civilių graikų. Tie kursto 
graikus kareivius sukilti, jei 
jiems butų liepta apleisti 
Snųrną. 

v Civiliai baisiai bijosi, idant 
Smirna ir vėl nebūtų pavesta 
turkams. Gi ententė kaip kar
tas tų miestą jau pažadėjo 
turkams. 

Steigiamas fondas. 

kovai už Smirna. 
Komiteto svarbiausias tik

slas darbuotis, kad Smirnon 
neleisti gryžti turkams, kurie 
pragaišintų graikus. 

Parkeliauja Venizelos. 

Iš Amerikos Anglijon pąr-
vyksta žinomas buvęs graikų 
premieras Venizelos. Komite
tas pasiklaus jo patarimų. 

Yra vienas sumanymas 
Smirnos graikams apsigink
luoti, sukilti prieš ententės 
parėdymus ir tenai įsteigti 
nepriklausomų graikų valst>\ 
bėlę. 

Bet toks sumanymas, tai 
Čia iš graikų sudarytas ko- bus tik puošnus ramar ant le

do, kuomet neturės **ntentės 
sankcijos. 

Graikų civilių padėtis Smi-

mitetas, kurin ineina žymiau
s i e j i veikėjai. J ų dauguma 
tečiaus venezelistai. Tas ko
mitetas turi susinėsimus su rnoje tikrai apverktina. Nes 
Smirnos is kitų kolionijų jiems visiems su graikiį ka-
graikais. ,.Komitetas steigia riuomenės prisieis kraustytis. 

TOKYO, bal. 6. — Nežiū
rint -perspėjimų ir apturimų 
didelių nuostolių kovose, Či
tos raudonoji kariuomenė ap
link Vladivostoku per peilį 
briaujasi ant japonų linijų. 

Žinovai tvirtina, kad tuo bū
du Čitos valdžia provokuoja 
japonus. I r kuomet japonai 
raudonąja kariuomenę sutra
škins, tuomet bolševikai gaus 
progos kelti naują trukšmą 
prieš japonus. 

Pranešta, kad generalis šta
bas japonų kariuomenės va
dui Siberijoje pasiuntė ins
trukcijų su- raudonąja Čitos 
kariuomene apsieiti pagal sa
vo pažiūrų. 

AIRIŲ KAREIVIAI KELIA 
MAIŠTUS. 

BELFAST, Airija, bal. 6. 
— Apskrity Donegal airių re-
publikos armijos garnizonas 
sukėlė maištus prieš Laisvąią 
valstybę ir pagrobė Milfor 
kareivines. 

Pačiame Belfaste teroras 
nepaliauja. / Ulsterio pasie
niais įvyksta daug žmogžudy
sčių. ' 

MILWAUKEES SOCIALIS
TAI PRALAIMĖJO. 

' ir 

Žinios iš Lietuvos 

PRANCŪZAI STOVI UŽ 
TRUMPĄ TARNYBĄ. 

MILWAUKEE, Wis., bal. 
6. — Čia įvykusiuose rinki
muose visi socialistai kandi
datai į miesto, apskrities ir 
valstijos valdvietes visai pra 
laimėjo. Piliečiai savo bal
sais visus socialistų kandida
tus suginė tiesiog ožio ragan. 

DEMOKRATŲ LAIMĖJI
MAS. 

KLAIPĖDOS VALSTYBĖ 
ABEJOTINA. 

ATSISAKO ŠELPTI NAŠ
LE SU VAIKAIS. 

PARYŽIUS, bal. 6.—Pran-
cijos parlamentas dauguma 
balsų atmetė projektą suma
žinti armijoje tarnybą iki vie
nerių metų. Stovi už 18-os 
mėnesių tarnybą kareiviams. 

KANSAS CITY, Mo., bal. 
6. — Čia municipaliuose rin
kimuose demokratai laimėjo. 
Visi republikonai kandidatai 
nei su šluota nušluoti. 

"BLUE LAW" PANAI
KINTA. 

KLAIPĖDAf Privačiai v-
ra patirta, kad Klaipėdos 
krašto "F re i s t aa to" partijos 
4' Arbeitsgemenschef t ' ' šulai 
yra pasiųlę naujai susitvėru
siai politinei ekonominei, no
rinčiai autonominėj formoj 
jungtis prie Lietuvos partijos 
"AVirtschafspartei" vadams 
derėtis taikinamoj formoj. 

Bus, kas nebus klaipėdie
čiams, bet mums yra tik tiek 
aišku, kad Klaipėdos "freis-
t a a t s " jau yra jdingęs. 

v Paskutiniu laiku pradėjo 

linauskas ir atstovybės sekre
torius p. A. Dėdefe kovo 10 
išvažiavo savo tarnybos vie
ton Prahon. 

NEGUDRUS PRASIMA
NYMAI. 

LĖKTUVAI PRIEŠ KONT 
RABANTHSTUS. 

/ 

Bloga Ekonomine Padėtis Anglijoje 
neatlaikęs sunkenybių. 

Vokiečių reikale jis sakė: 

Iš vįsų tautų, matyt, vieni vo
kiečiai pažangiuoja savo pfa-
monėje. Bet taip yra tik iš 
išžiuros. Vokiečiuose darbiniu 
kas dirba 12 valandų paroje. 
Jei taip bus ir toliaus, tenai 
ateitis laba itamsi. 

Aną dieną pačiame parla
mente atkreipta domė į kriti
nę Anglijos finansų, pramo
nės ir pirklybos padėtį. 

Sir John Rees pažymėjo, 
kestys valstybei nemokamos j kad Anglija skaito 48 milio-
iš pelno, bet iš įdėto kapita- nų gyventojų. Perniai apie 
lo. Je i nebus padarvtos rei- 30 milionų gyventojų gavo pa-
kalingos atmainos, trumpoj šelpos iš viešojo valstybės iž-
ateity sugrius visas pamatas, j do. fc 

IX>NDONAS, bal. 6. —Vie
šajame Anglijos prekybos rū
mų susirinkime žymus pramo
nininkas Sir Artbur Shirley 
kalbėdamas pareiškė, kad šia
ndieninės Anglijoje ant gy
ventojų uždėtos valstybines 
mokesty s šalį veda neišven-
giamon pragaištin. 

Šalis — kalbėjo Shirley — 
negali atlaikyti mokesčių sun
kenybės tokios, kokia yra 
šiandie. Pramonininko ir pir
klio gyvenimas čia yra tikroji 
baisenybė. Šiandieninės mo-

\ 

v 

OTTOII - NEKARUNUOTAS UNGARIJOS 
K A R A L I U S 

PARYŽIUS, ba l 6. — En
tentės ambasadorių taryba 
aptaria klausimą parūpinti 
reikalingą pašeipą mirusio bu 
vusio Austrijos imperatoriaus 
ir Ungarijos karaliaus liku
siai žmonai su vaikais. 

Ta tinkama pašelpa prigu
li nuo Čekoslovakijos, Jugo
slavijos ir Rumunijos, kurios 
pasisavino didelius buvusios 
imperijos plotus ir Ilabsbur-
gų dinastijos turtus. 

Rumunija sutiko reikalingą 
dalį skirti. Bet Čekoslovaki
ja ir Jugoslavijar atsisako nuo 
visokio atpildymo. 

Ambasadoriai apgalvoja 
priemones, kaip tas valstybes 
priversti prie to būtino atpil-
dvmo. 

RUSIJOJE BADAS BAIG 
SIĄSIS PAL. 15. 

NEW YORK, ba l 6. — Iš 
Kanados Ne\v Yorkan eina 
smarki svaigalų kontrabanda. 
Kontrabandistai vartoja sma
rkius automobilius. Del to su
nku juos sugaudyti. 

Taigi, prieš juos nutarta 
pavar totr lėktuvus. Lėktuvais, 
turbūt skraidys prohibici-
jos agentai. 

Visas* vargfea, kad kontra-

LAKE GENEVA, Wis. bal. 
6. — Miesto rinkimais pilie
čiai sutrutįkino "blue l aw" 
sumanymą. Reformatoriai 
gailias ašaras lieja. 

KAUNAS, M. Krupavičius 
išėjo iš St. Seimo vienam mė
nesiui vėl pablogėjusios svei
katos dėlei. M. Krupavičius 
žada išvažiuoti nekuriam lai
kui provincijon sveikatai tai
syti. 

ŽAGARĖ. Žagarės miesto 
savivaldybė š. m. kovo 29 d. 
nutarė teismo keliu išreika-

vaikščioti gandai apie naujos i i a u t i iš dvarininko Nariškino 
politinės partijos tvėrimą, ku - j j 0 sauvalingai 1903 m. už-

BUDAPESfAS, bal. 6. — 
4jngarų biznierių pokyly pa
mesta bomba. Nuo plyšimo 
žuvo 6 žmonės. 46 kiti sužei
sta. 

SPRINGFIELD, 111., bal. 
o. — Pranešta, kad pietinėj 
Illinoisv valstijos daly kaikųr 
ėmė žydėti kaikurie vaisiniai 

bandistai veikia tik naktimis 'medeliai. 

Iš Anglekasių Streiko 
KONGRESAS MĖGINS SU

TAIKINTI. 

Šankia VVashingtonan konfe
renciją. 

BUDAPEŠTAS, Ungarija, 
bal. 6. — Ungarijos rojalistai, 
kurių priešaky stovi visa ei
lė aristokratų, paskelbė pro
klamaciją. Pažymi, kad mi
rus karaliui Karoliui, mirusio 
sunūs Otto TI palieka Unga
rijos karaliumi, nors laikinai 
nekarunuotu. 

Ungarijos primatas, kardi
nolas Czernoch, paskelbė pa
reiškimą, kad, jo nuomone, 
mirus Karoliui Ungarijos so
sto teisotu įpėdiniu paliko jo 
sunūs Otto. 

Miesto taryba padarė rezo
liuciją, kurią ja reikalauja mi
rusį Ungarijos karalių Karo
lį palaidoti Budapešte. 

Šiandieninė Ungarijos val
stybės konstitucija yra laiki
na. J i sustatyta taip, kad jo-
kis karalius negali vesti vald
žios, nors gyventojų daugu
ma atidavė savo balsus už 
monarchiją. 

Trumpoj ateity įvyks nau-

jan seiman rinkimai. Naujas 
seimas turės pataisyti konsti
tuciją sulig daugumos gyven
tojų noro. I r pakviesti sos-
tan sau tinkamą karalių. 

Bet galimas daiktas, kad 
monarchijos priešai dar kar
tą privers gyventojus balsuo
ti ir pasirinkti valdžios for
mą, 

Ungarijos sostan atsiranda 
daugybė kandidatų. Peršami 
visokį kunigaikščiai. Tečiaus 
stipriausia už visus kitus šian 
die palaikomas mirusio Karo
lio sunūs Otto. 

Otto yra vaikas, vos 9 me
tų. 

/ • 

PRIVERSTINA VALSTYBEI 
PASKOLA GRAIKUOSE. 

ie. 

MASKVA, bal. 6. — India
na valstijos '(Amerikoje) gu
bernatorius Goodrich iš čia iš
keliavo Rygon. J i s tyrinėjo 
Rusijoje bado padėjimą. 

Gug. Goodrich praneša, kad 
badas Pavolgy baigsiąsis apie 
bal 15, kuomet iš S. Valsti
jų bus pristatyta užtektina 
kiekybė kornų. 

PRIVERSTINA PASKOLA 
VOKIETIJOJE. ^ 

BERLYNAS, bal. 6. — 
Reichstagas pagaliau prave
dė bijių, kuriuomi gyvento
jams padidinamos mokestys 
ir, privertina paskola. 

Sulig to projekto, vokiečių 
vyriausybė kas metai tikisi 
daugiau vieną miliardą auksi
nių "markių pajamų gauti. 

DAUG ŽMOGŽUDYSČIŲ 
NEW YORKE. 

ATĖNAI, bal. 6. — Graikų 
finansų ministeris parlamen
tui įdavė projektą, prive^stf-
nos valstybei paskolos reika-fcijos departamentas leido ne-

NEW YORKE1, bal. 6. — 
Nuo sausio 1 d., š. m., iki šio
lei čia įvyko 91 žmogžudystė. 
Neapsakomas • banditi z m a s 
siaučia. 25,000 piliečių poli-

WASHINGTON, bal. 6. — 
Kongreso komiteto, tardančio* 
anglekasių streiką, pirminin
kas Nolan,* atstovas iš Cali-
fornia, sušaukia čia kasvklu 
operatoriii ir anglekasių at
stovų konferenciją su tikslu 
baigti anglekasių streiką. 

Nolaną autorizavo komiteto 
nariai. Dėlto jis pasiuntė pa
kvietimus visij kasyklų opera
torių sąjungoms. Konferenci
ja turi prasidėti ateinantį pir
madienį. 

Anglekasių organizacijos 
prezidentas Lewis asmeniškai 
pažadėjo, kad jo žmonės da
lyvaus konferencijoje. Nes 
anglekasįai senai pageidauja 
susitaikinti su kasyklų opera
toriais. 

Nežinia, ar kasyklų opera
toriai paklausys to pakvieti
mo. ^Tei taip, tuomet bus vil
tis kaip nors abiem pusėm su
sitaikinti. 

Kongreso komitetas patyrė, 
kad kasyklų operatoriai myli 
streikus. Nes streikų laikais 
jie padaro gerus pinigus, pa
keldami kainas anglims. 

bė nesimaišysianti į angleka
sių streiką. Sako, anglekasiai 
turi teisę pamesti dirbus, gi 
kasyklų savininkai turi teisę 
nusisamdyti kitus darbininkus 
vietoje streikuojančių. 

Toliau prokuroras pareiškė, 
kad jei kur tarpe abiejų pu
sių pakils nesusipratimų, tai 
lokalės valdžios pasidarbuos 
abi pusi numalšinti. Tik tuo
met vyriausybė 'galės įsimai
šyti, jei lokalės valdžios pasi
rodys neturinčios reikiamų 
spėkų malšinti sumišimus. • 

,Tą ypatingą vyriausybės 
poziciją, tokio didelio streiko 
laiku užimamą, kritikuoja se
natorius Borah. Sako^ vy
riausybė visai pamiršta visuo 
menę, kuri nuo streiko turės 
kentėti. 

ri taipat stovėsianti už prisi
dėjimą Klaipėdos autonomi
niu būdu prie Lietuvos. Jos 
organizatoriai numatomi žy
mesnieji lietuviai ir vokiečiai. 

Tikimasi, jog greituj laiku 
Klaipėdos krašte pasireikš 
daug naujų įvykių. • 

— Š. m. kovo 6 d. krašto po
licijos viršininko įsakymu bu
vo padarytas žymus policijos 
bruzdėjimas. Visa geresnioji 
policija tapo pasiųsta į Lie
tuvos pasienį, gi policijos 
kursų mokiniai paleisti, dau
giausia su ginklais, namo. Sa
koma, buvo tai įvykę sąryšy 
su Lietuvos uolesniu saugoji-. 
mu nuo šmugelninkų. Vėliau 
kovo 7 d. Klaipėdos policijos 
viršininkas sakęs — sąryšy su 
Nemuno patvinimu. 

Vadinas, policija buvo siun
čiama Nemuno ledų laužyti. 

—Ir bijosi ir meluoja. 

grobtą iš Žagarės miestelio 
žemės sklypą. 

.TAURAGĖ. Čionai įsikūrė 
akcininkų bendrovė " J u r a , " 
kurios tikslas gaminti plytas, 
degti kalkes, kasti durpes ir 
tt. Bendrovės valdybos nuo
latinė buveinė Tauragėj. Ben
drovė turi daug kapitalo, ir 
galima laukti jos plataus dar
bo, jau ir dabar turi įsigiju
si visais, atžvilgiais patogų sa
vo gamybai žemės sklypą. 

. KAUNAS. Lietuvos atsto-
vas Čekoslovakijoje p. D. Ma-

TAURAGĖ. Ikišiolei įvai
rus1 miškų įmonių pirkliai gal
vatrūkčiais vežė nu'šką į už
sieni, nes jau tūlas laikas, 
kaip girdisi gandai, kad ža
liosios medžiagos muitas bu
siąs pakeltas. 

KAUNAS. Kauno miesto 
milicijos valdyboje užregist
ruota nuo 1 — IX iki 1 I I I 
š. m. laikotarpy -nusižudymų 
6 ir kėsinimosi nusižudyti — 
7 atsitikimai. 

C H I C A G O JE. 
PIENO H&VBŽIOJIMO PIR

MOS ATIDARYTOS. 

SUSIRENKA KASYKLŲ 
OPERATORIAI. 

Sveikumo komisionieriaus pa 
rėdymu išnaujo atidarytos dvi 
pieno firmos Chicagoje ir 
joms leista išvežioti pienas į 
namus. 
Komisionierius firmų ' 'busi-

ness 'ą" sulaikė del vieno tur
čiaus mažos mergelės mirimo. 
sImta kalbėti, kad jinai miru
si vartodama nesveiką pieną. 

KRITIKUOJAMA VYRIAU
SYBĖS POZICIJA. 

šioti revolverius. 

WASHINGTON, bal. 6. ^-
Generalis prokuroras Daug-
herty paskelbė, kad~vyriausy-

CHICAGO, 111., bal. 6. — 
Šiandie čia susirenka Illinois 

-

anglių kasyklų vedėjai. Jie 
tarsis, ar priimti kengreso 
komiteto pakvietimą stoti kon 
ferencijon su anglekasių ats
tovais Washingtone bal. 10' d. 

TURĖS SUSIRINKIMĄ 
PPRTSBURGO OPERATO 

RIAI. 

_ CLEVELAND, O., bal. 6.— 
Šiandie ar rytoj čia turės su
sirinkimą "Pit tsburgh Opera-
tors ' Ass 'n . " Kasyklų baro
nai tarsis apie pakvietimą 
Washingtono konferencijon 
su anglekasių atstovais. 

MIRĖ MILIONIERIAUS 
ŽMONA. 

vVieno galvijų skerdyklų sa
vininko, milionieriaus Louis 
Swift, staiga mirė žmona. Del 
to Chicagoje turčių tarpe ki
lo nauja sensacija. 

SUIMTAS JUODRANKIS. 
u 

ATRASTAS BE GALVOS 
LAVONAS. 

Ežero Michigan pakrašty, 
ties 36 gat., vaikai rado van
deny bekiuksantį žmogaus la
voną be galvos. Sakoma, kad 
lavonas vandeny turėjo išbū
t i apie metus laiko. Identi-
fikavimas negalimas, nes vi
sas susmukęs.. 

APIPLĖŠTA VAISTINĖ. 

Keturi plėšikai apiplėšė vai
stinę, 556 Monticello ave. Pa
ėmė 55 dol. i r šautuvą. Pabė
go automobiliu. 

Vakar vidumiesty policija 
po šaudymo sugavo vieną juo-
drankį, kuris rašinėjo grūmo
jančius laiškus, reikalauda
mas pinigų-

ORAS. 
Į C H I C A G O . — Ir 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 
baland. 5 d., buvo toks pagal 
Merchants Loan & Trnst Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.38 
Prancijos 100 frankų 9.02 
Italijos 100 lirų 5.13 
Lietuvos 100 auksinų .32 
Vokietijos 100 markių .32 
Lenki} 100 markių .02 
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LIETUVOS PRIEŠU 
PADĖTIS. 

Chicagos laikraščio Daily 
News korespondentas prane
ša, kad Lenkija nedalyvaus e-
konominėj Genoa konferenci
joj. 

Lenkų užsienių reikalų mi-
nisteris Skirmunt atsakė, kad 
Lenkija neturi ypatingo reika
lo dalyvauti toje konferenci
joje, į 

Nors Lenkijos finansinė pa
dėtis kybo ant siūlo bet len
kams nerupi pagerinti tą pa
dėtį. Tuotarpu juk ta konfe
rencija tuo tikslu ir šaukia
ma. 

Lenkai pramato, kad ta 
konferenciįa ar šiaip ar taip 
pastatys jiems minusą. Ver
čiau joje nebūti, negu tenai 
kaitinti savo begėdingas akis, 
ypač tokiame žymiame suva
žiavime. 

Lenkai girdėjo, kad be kit
ko Genoa konferencija turės 
paliesti Vilniaus klausimą. Gal 
ta konferencija lieps lenkams 
apleisti Vilnių ir visus kitus 
Lietuvos plotus. Taigi, jie nuo 
to visa norėtų išsisukti. Eeiš-
kia, kaip strausai nori jie gal
vas sukimšti į smiltis ir nusi
duoti nieko negirdį ką jiems 
pasaulis kalba. 
Tokiu pasielgimu juk jie pa

tys save dar daugiau apviltų. 
Kartą konferencija pareikš 
jiems nepalankią mtomonę, 
tai juk jiems nieko negelbės 
nedalyvavimas. 

Varšavos valdžia iki šiolei 
dar nepripažino tarptautinio 
tribunalo, kurį įsteigė Tautę 
Sąjunga. Nenori pripažinti to 
teismo todėl, kad tas teismas 
turėtų spręsti Vilniaus klau
simą. Lenkai atsisako bylotis, 
nes žino esą kalti. 

Mūsų priešų lenkų padėtis 
taip bloga, kad nežinia, kaip 
jie iš to išsiris. Visais pasie-

skolų kiekvienam Lenkijos 
gyventojui išpuola po 12,000 
markių. 

I r jei jie taip sako, tai reiš
kia tikėtis, kad Lenkijos sko
los du kart didesnės. 

Šit kokia Lietuvos priešų 
padėtis, Pasirengę žūti su visa 

(savo "rzeczpospolita", bet 
nepasiduoti. Tai įgimta "pa-
naberija' \ 

BEREIKALO DUOBĘ 
IŠKASĖ. 

niais jie turi užgrobę didelius c i jai. 

Socialistų laikraščiai ir vie
nas mūsiškis buvo iškasę duo
bę Lietuvių Industrijos B-vei. 
Beliko tik "Amžiną, atsilsį" 
užgiedoti ir pakasynos baig
tos. 

Industrijos B-vė Wilkes-
Barre, Pa. įkurta pernai me
tais brolių Petrauskų pradėjo 
augti ir tarpti. Kaip kitur taip 
ir čia, kiti pavydo akimis žiu-
r^j° į j u. biznį ir sumanė pa
kišti koją B-vei 

Adv. Lopattui vadovaujant 
įskųsta direktoriai, kad jie 
prigaudinėja žmones. Bema
tant vietos anglų laikraštis 
" Times Leader' ! kovo 17 d.' 
išpoškino ilgiausią straipsnį 
Industrijos B-vės nenaudai. 
To straipsnio iškarpą persis-
pauzdino lietuvių laikraščiai, 
ją atsiuntė ir Draugo redak
cijai. Tečiaus mes neskubėjo
me jos dėti dienraštin, nes pa
našius triksus ne tik lietuvių 
spauda, bet ir anglų sugeba 
greit iškepti. 

Pasirodė kad neapsirikome, 
nes tas pats laikraštis " Times 
Leader" kovo 22 d. patalpino 
kitą straipsnį rašytą John S. 
Lloyd, Certified Public Accoim 
tant, kuriame pasako kad L. 
Industrijos B-vė yra teisingai 
vedama ir jo s vedėjai sąžinin
gai eina savo pareigas, gi pa
darytas triksas tėra vietinių 
žmonių melas, kurie pavydi 
geros kloties naujai organiaa-

•'. m 
DRAUGAS Ketvirtadienis, Sakndžio B, lft2Ž 
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svetimų žemių plotus. Tų plo
tų gyventojus skaito savais 
gyventojais. I r dėlto Varšava 
šiandie tvirtina, kad Lenkija 
turinti' apie 30 milionų gyven
toji}. Bet tikrų lenkų vargiai 
bus pusė to skaičiaus. Visi 
kiti gyventojai yra svetinių 
tautų žmonės. 

Tuos visus žmones laikyti 
pavergus reikia didelių lėšų. 
Naujos poperinės lenkų mar
kės kasdien šimtais milionų 
spauzdinamos ir skleidžiamos. 

Pati Varšava pripažįsta, kad 
šiandie Lenkija turinti 300 
miliardų markių skolų. Tų 

i • i J — — 

Taigi visi socialistų laikraš
čiai iškasę duobę B-vei ir pa
tys gali jon atsigulti, kad pri
dengus savo gėdą. 

Nun esame gavę Industrijos 
B-vės 54 šėrininkų rezoliuciją, 
kuri yra oficialus tos B-vės do
kumentas nušviečiąs dalyku 
stovį, taigi skaitome jį vertu 
talpinti "Drauge*' ir paakinti 
visus kurie yra susidomėję In
dustrijos Bendrove. 

Rezoliucija. 

Specialiam žemiaus paėi 
rašiusių Lietuvių Industrijos 
Bendrovės šėrininkų susirin

kime laikytame kovo 23 d., 
1922, &v. Kazimiero bažnyti
nėj svetainėje, Pittston, Pa. 
tapo priimta didžiuma balsų 
(vienas buvo prieš) sekanti 
rezoliucija: 

1. KADANGI Lietuvių In
dustrijos Bendrovė turi savo 
biznį po numeriu 55 W. Mar-
ket S t , Wilkes-Barre, Pa., in
korporuota sulig Delaware 
Valstijos Teisių ir yra užre
gistruota kaipo Ateivių Ben
drovė, Harrisburg, Pennslva-
nia Valstijoj, duodant jai tei
sę varyti biznį sulig teisių 
minimos Pennsylvania Valsti
jos, ir 

2. KADANGI kaipo minėtos 
Bendrovės šėrininkai esame 
gavę informacijų paskelbtų 
viešai per spaudą ir kitur, kad 
Povilas P . Petrauskas, Jonas 
L. Petrauska s ir Juozas Mar 
ttišius likosi apskųsti per Jo
ną Virbalį, Vaclovą Virbalį ir 
Joną Janšarą ir yra kaltinami 
akte suokalbiavimo ir apgau
dinėjimo aukščiau minėtų as
menų išvHiojant iš jų tam tik
rus pinigus, iš kurių jie, Jo
nas Virbalis, Vaclovas Virba 
lis ir Jonas Janšara užmokė
jo už tam tikras minėta s Lie
tuvių Industrijos Bendrovės 
akcijas (šėrus) už kuriuos jie 
gavo paliudijimus, ir 

3. KADANGI minėti Jonas 

UETUV0S UNIVERSITETAS. 
Vasario 16 d. atidarytas 

Lietuvos Universitetas. TUOT 
tarpu jis susideda iš 4 fakul
tetų. Universiteto rektorius 
Jonas Šimkus jau paskelbė įs
tojimo sąlygas ir dėstomuo
sius kiekviename fakultete 
mokslo dalykus. Užsimota pla
čiai, geistina tik kad tie pla
nai nepasiliktų negyva raide. 

I Priėmimo sąlygos Lietuvos 
Universitaa. 

I Beikalįmgi dokumentai: 
a) Gimimo metrika. 
b) Pilietybės liudymas. 
c) Aukštesniosios mokyklos 

(gimnazijos arba jai tolygios), 
baigimo atestatas. Vyrams del 
kariuomenės tarnavimo liudy
mas. Kariai privalo turėti a-
tatinkamą savo vyriausybės 
leidimą. 

d) Prašymas su žyminiu 10 
auks. ženklu ir dviem fotograf. 
paduodami Rektoriaus vardu. 
Prašytojas, fakulto priimtas, 
apsimoka Valstybės Iždinėj 
nuskirtą įrašą 100 auksinų; 
už mokslą ir už teisę naudotis 
mokslo priemonėmis semestrui 
500 auksinų. Užsimokėjimo 
kvitą pristato Universito raš
tinei, kuri jam išduoda atatin
kamą studento arba laisvojo 
klausytojo knygelę. Pinigai 

Virbalis, Vaclovas Virbalis ir įn ešami Valstybės I žda i Švie
timo Ministerijos 1922 metų 
pajamų sąmaton par. I str. 4. 

I I Lietuvos Universitan 
priimami studentai, baigusieji 
aukštesniąją mokyklą (gimna
ziją arba jai tolygią). 

I. Pastaba. Teologijos fakul
to studentai ga,li būti asme
nys, išėję gimnibiją arba dva-

Jonas Janšara apskundė Po
vilą P. Petrauską, Joną L. Pet
rauską ir Juozą Martišių kai
po kaltus už nesąžiningą ve
dimą Lietuvių Industrijos 
Bendrovės reikalų i r neteisin
gą pardavimą minėtos Bendro
vės akcijų (šėrų), ir 

4. KADANGI mes ištyrėmo 
reikalus apskundimo minėto 
Povilo P. Petrausko, Jono L. 
Petrausko ir Juozo Martišiaus 

I 

ir atradome, kad visa kas Y r a 

neteisinga ir klaidinga ir kad 
aukščiau minėti asmenys nė 
kuomet neskyrė saviems tiks
lams ir naudai pinigų gautų 
perduodant tokias akcijas, bet 
kad viskas buvo užmokama į 
minėtos Bendrovės kasą, ir 

sinę katalikų seminariją ir jei
gu jie dvasiškiai turį savo vy
skupų leidimą. 

H. Pastaba. Medicinos fa
kulto farmacijos skyriun pri
imami studentais, asmenys tu
rintieji provizoriaus padėjėjo 
laipsnį ir atlikę vienerių metų 
praktiką vaistinėje, turėdami 
minėtąjį laipsnį. 

Į odontologijos skyrių pri
v a r g t a vedime jo s reikalų, i r . į m a m į s tudentai s asmenys, bai 

5. KADANGI čion paminė t i ' g u s i e j į n e mažiau kaįp aukš-
Povilas P. Petrauskas, Jonas tesniosios mokyklos (gimnazi-
L. Petrauskas ir Juozas Mar 
tišius laike jų valdymo kaipo 
minėtos Bendrovės Direktorių 
vedė jos reikalus sąžiningai, 
ištikimai ir vien tik del minė
tos Bendrovės šėrininkų nau-
dos. x f 

TODĖL, LAI BŪNA UŽ-
GIRTA, kad me s pavedam jų 
darbą kaipo direktoriams mi
nėtos Bendrovės sugebantiems 
IT visiškai atsidavusiems mi-

jos arba jai tolygios) 6 kla
ses. 

Asmenys, kurie aukštesnioje 
mokykloje nėra išėję lotynų 
kalbos į Medicinos fakultą 
priimami tik ta sąlyga, kad 
i .nii—iip-ii -gi, . — —. a», - — - . • — i , .m- . — .i — . . — . * • m ' " • 

nėtų šėrininkų naudai ir kad ši 
rezoliucija butų įrašyta į Ben
drovės knygas. 

(Seka penkiasdešimtis ke
turių šėrininkų parašai). 

jie per 2 semestrus išlaikytų 
egzamenus iš lotynų kalbos 4 
klasių programos. 

III. Pastaba. Į technikos ir 
matematikos-gamtos fakultus 
priimami studentais, baigusie
ji aukštesniąją mokyklą (gim
naziją arba jai tolygią). Bai
gę mokyklas kuriose matema
tikos kursas yra mažesnis ne
gu gimnazijoje, privalo išlai
kyti papildomuosius iš mate
matikos gimnazijos kurso eg
zamenus. 

HE. Nustatomi šių fakultų 
mokslų planai: 

1) Teologijos fakultas iš 3 
sekcijų: 

ą) filosofijos, 
b) teologijos, 
c) kanonų ir istorijos. 
Teologijos fakultan priima

mi' studentai pirmam semes
trui. 

2) Medicinos fakultas iš 4 
skyrių: 

a) medicinos, 
b) veterinarijos, 
c) farmacijos, 
d) odontologijos. 
Medicinos fakultan, medici

nos ir farmacijos skyriuosna 
priimami studentai tik I I ir 
IV semestrui, buvusieji ku
rios nors Lietuvoje ar užsie
nio aukštosios mokyklos to
kio pat skyrlnus klausytojai: 
Odontologijos skyriun pri
imami tokiomis pat sąlygomis 
tik I I semestrui. Veterinarijos 
skyriaus atidarymas, nemato
mas š. m. ruden. semestre. 
3) Matematikos-Gamtos fa

kultas iš 3 skyrių: 

a) matematikos-fizįkos, 
b) fizikos chemijos, 

I 

c) biologijos, 
Matematikos-Gamtos fakul

tan priimami studentai I I ir 
IV sem., buvusieji Lietuvos 
arba užsienių aukštosios mo
kyklos atatinkamuose skyriuo
se, klausytojai. 

Matematikos-Gamtos fakul
to agronomijos skyrius numa
toma atidaryti rudens semes
tre. , 
4) .Technikos fakultas suside

da iš 4 skyrių: 

a) statybos, • 
b) mechanikos, 
c) elektro-technikos, 
d) chemijos. 
Pirmieji keturi semestrai 

bendrai visiems skyriams, tik 
su kaikuriomis, einant nusta
tytą planą, atmainomis. 

Studentai technikos fakul
tan priimami I I ir TV semes

trui. 
Išklausytų kitose aukštosio

se mokyklose kursų užskaity-
mus, paliekamas atskirų dės
tytojų nuožiūrai. 

IV. Laisvieji klausytojai fa-
kultui sutinkant į kurį jie no
ri įstoti, gali būti asmenys ir 
nebaigusieji aukštesniosios 
mokyklos. 

V. Prašymų priiminėjimas 
ir uni versi to veikimas prasi
dės š. m. kovo 15 dieną. Se
mestras tęsis iki birž. 30 dien. 

1. Rektoriaus priėmimo va
landos nuo 10 — 13. 

2. Universito raštinė veikia 
nuo 9 — 15 ir 16 — 18. 

Čionai pridedami fakultų 
nustatyti ir Švietimo Ministe-
rio patvirtinti mokslų planai. 

Rektorius Profesorius 
Jonas Šimkus, 

Rast. Vedėjas 
D-ras P. Augustaitis. 

JO ŠVENTENYBĖS BENE-
OIKTO XV MIRTIES 

DĖLEI. 
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Laike trumpos Popiežiaus 
Benedikto XV ligos Gerb-sis 
D-ras Jurgis Narjauskas dau
gelį kartų atsilankė Augštojo 
Ligonio apartamentų prieš
kambary, kad gavus žinių ir 
padėjus savo parašą tam tik
rose knygose, kaipo didžiau
sio del brangios Šv. Tėvo gy
vybės susidomėjimo ženklą. 

Popiežiui numirus tas pat 
Atstovas gavo oficiaLinį apie 
tai pranešima, kurį čia pat že
miau paduodame: 
"Iš Vatikano, 1922 m. sausio 

mėn. 22 d. U'eikis priimti, Svies, ir 
N. B. 30400. Oerb. Eminencija, mano labai 

Švies-sis ir Gerb-sis Pone, 
Siunčiu Jūsų Švies-siai ir 

Gerb-siai Malonybei čia pat 
pridėtą laišką, kuriuo Jų Pra
kilnybės Kardinolai - Ordenų 
Vyresnieji paduoda ofieiali-
niai J . E. Lietuvos Respubli
kos Prezidentui liūdną Augš-
čiausiojo Kunigo Benedikto 
XV a. a., mirties žinią. 

Prašydamas Jūsų Malonybę, 
kad teiktumeis minėtą laišką 
nusiųsti Šviesiajam Adresatui, 
būdu, kurs Tamstai atrodys ge 
riaušių, pasinaudoju proga, 
kad pakartojus mano gilios ir 
širdingos pagarbos jausmus. 

Tamstos Švies, ir Gerb. 
Malonybės 

(pasirašė) Luigi Sincero 
Šventojo Kolegiumo Sekr. 

Švies, ir Gerb. Ponui 
Kan. Jurgiui Narjąųskųi 
Lietuvos prie Šv. Sosto \ 

Atstovui — Roma. 
Kol Atstovas siuntė Lietu

von aukščiau paminėtą pra
nešimą, nųo Lietuvos Užsie
nių Reikalų Ministerio, d-ro 
Jurgučio, kurs į ta tarpą ga
vo liūdną žinią, atėjo įsaky
mas pareikšti Šv. Sostui už
uojautą Lietuvos Vyriausybės. 
Kas ir atlikta buvo, sulig to 
įsakymo, D-ro, Narjausko šio 
turinio laišku į J . E. Kardi
nolą — Kamertengą. 

1922 m. sausio mėn. 25 
d. — N. 46. 

Eminencija, 
Man pavesta Lietuvių Val

džios pareikšti Tamstos Emi
nencijai, kaipo dabartiniam 
Šv. Sosto Atstovui, giliausios 
mano tautos užuojautos del to 
didžiausio nuostolio, kurį Ka
talikų Bažnyčia ir Lietuva tu
rėjo, nebetekus nepalyginamo
jo Popiežiaus Benedikto XV. 

Galiu užtikrinti Tamstą, kad 
Lietuvių tautoje per amžius 
užsiliks dėkingiausių atsimi
nimų tam didžiajam Popiežiui, 
kurs užims vieną svarbesnių 
vietų atgimusios Lietuvos is-

* 

torijoje. , 
Teikis priimti, Švies. 

aukštos pagarbos pareiškimą. 
(pasirašė) J . Narjauskas, Kan. 
Liet. Atstovas prie Šv. Sosto. 
Jo Eminencijai ) 

Kardinolui Gasparri, 
Kamerlengui Šv. Romos 
Bažnyčios — Roma. 

Devynių dienų gedulingų už 
velionį Popiežių pamaldų metu 
priklausą prie Lietuvos Atsto
vybės asmenys lankydavosi į 
pamaldas. Šv. Petro Baziliko
je, gi Sausio 27 diena Atsto
vas Kan. Jurgis Narjauskas, 
įlaikė gedulingas mišias Šv. 
Sakramento Kapeloje, kur bu
vo pašarvotas kūnas mirusio 
Popiežiaus. Paskiau oficialiai 
dalyvavo iškilmingose pamal
dose paskutinę novenos dieną, 
kurios buvo laikomos akyvaiz-
doje Švento Kolegiumo, diplo
matų Korpuso ir Romos aristo
kratijos Siksto Kapeloje. 
<IŠ " L ' Eco di Li tuania , , N-I 

(13) 1922). 

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS 
ŠĖRININKįl SEIMAS. 

(Pabaiga) 
Antras užmetimas buvo padarytas Pr. 

Kalinausko indeijatyva dėlei prez. Romano 
pirktų namų Newton, Mass. Buk tie na
mai esą pirkti Bendrovės pinigais 
ir Bendrovė neturinti jokio už pasko
lintus pinigus užtikrinimo. Šiuo reikalu 
buvo paties prezidento paaiškinta, kad iš-
tikro namai yra pirkti paskolintais iš B-
vės pinigais, bet už tuos pinigus B-vės 
vardu yra padaryti ntorgičiai, kurie pil
nai B-vc apsaugoja ir jeigu su Iįomanu 
koki nelaimė atsitiktų, B-vė pilnai savo 
pinigus atgauna. Šėrininkai pamatę, kad 
ta paskola yra padaryta sulyg valstybės 
įr B-vių teisių įr reikalavin. u, to daluko 
daugiau nesvarstė ir palike jį taip kaip 
jis yra. 

Trečias užmetimas, arba teisingiau pa-1 labai syarbiomis aplinkybėmis, įr kadan-
sakius, skundas, buvo Povilo Petrausko ir 
Pr. Kalinausko prašalinimas iš direkto
rių. Kalinauskas savo reikalo viešai ne
kėlė, gi Petrauskas kreipėsi tiesiai į seimą 
ir prašė šėrininkų jo pasiteisinimų ir pa
aiškinimų išklausyti. B-vės valdybai pa
aiškinus, kad Petrauskui buvo duota pro
ga savo paaiškinimus padaryti prieš Bo-
ard Direktorius, jų susirinkime, bet jis ta 
progą nepasinaudojo ir atsisakė su Board 
Direktoriais reikalus vesti, šėrininkų sei
mas didelė diduma balsų, rodos 40 prieš 8, 
nutarė Petrausko pasiteisinimų neklausy
ti. Tuomi užmetimai ir skundai seime už
sibaigė. 

Nutarimų seimas padarė nedaug, bet 
labai svarbių. 1. Seimas pritarė pirkti pa-
sazįerinį ir prekybinį laivą, kuri;/ kursuo
tų tarp Amerikos ir Europos, pasiekda
mas Liepojąus, Klaipėdos ar kito kokio 
lietųyįams parankaus porto, bet-kadangi 
pirkimas laivo yra surištas su įvairiomis 

gi tokis svarbus žingsnys>yra surištas" su 
dideliu kapitalu, laivo pirkimas pavesta 
vesti Board BirektQriams. I r be to, pirm 
perkant laivą, direktoriams prisakyta tam 
tikrai s laiškais pasiklausti pritarimo ir 
paramos visų B-vės šėrininkų. 

2. Sugrąžinant už šėrus pinigus tiems, 
kurie savo šėrus del įvairių aplinkybių 
nori parduoti, žinoma, aplikacijas priėmus 
Board Direktoriams, seimo nutarta B-vės 
kasoje palikti nuo atmokamų šėrų pini
gų sumą lygią paskutiniems dviem už šė
rus išmokėtiems dividendams. Šėrininkas 
neišbuvęs metus B-vės šėrininkų, neturi 
teisės pinigų už šėrus reikalauti. 

3, Lietuvių Prekybos B-vės generąlio ve
dėjo raportai iš B-vės stovio ir veikimo 
Lietuvoje turi būti paremti1 atskaitomis, 
kurių teisingumą ir pilnumą paliudija A-
merikos konsulas Kaune. Sekr. Karosas 
pastebėjo, kaci tokios atskaitos su konsur 

lo parašu ir antspaudomis yra jau gautos 

Lietuvių Prekybos B-vės ofise. Tas ats
kaitas, gryždamas iš Lietuvos į Aiųeri-
ką, atvežė pats Romanas. 

Seimo ūpas iš pradžių buvo rūgštokas. 
Mat, dar prieš seimą po Amerikos lietu
vių kolonijas važinėjo tūli agitatoriai ir 
varė smarkią agitaciją prieš B-vę ir jos 
vedėjus, tikėdamies B-vės vairą įr kasą 
paimti į savo rankas. Vardais ir pavar
dėmis tų agitatorių neapsimoka laikraščių 
skiltis marginti, nes iš to nebūtų jokios 
naudos rimtai visuomenei, o tik bereika
lingas kredito teikimas pigios rųšies avan-
turistams. Tik čia bus man pačiam smagu 
pastebėti, o taipgi tikiuosi pasidžiaugs ir 
kiti B-vės prieteliai, kad seimas į tuos 
dalykus pažiurėjo labai šaltai ir prie to 
vyriškai. Kuomet buvo išaiškinta kokiais 
tikslais, tokiosv agitacijos yra varomos 
prieš B-vę ir kuomet iš visų priduotų at
skaitų pasirodė, kad Lietuvių Prekybos 
B-vė savo darbštumu ir bizniškumu pra
lenkė visas kitas bendroves, įsikuriusias 

\ 

lietuvių pinigais Amerikoje, o gal net 
Ldtuvoje ir kad B-vės vedėjai dirba vi
sai ne del savo pelno, bet del B-vėg ir sa
vo ateities su reikalais surištais B. nau
dai, šmugelnmkai nuleido galvas ir dau
giau trukšmelių nebekėlė ir seimas pasi
baigė, pasakysiu, ne su himnais, kaip pa
prastai lietuviški seimai baigiasi, bet su 
tvirtu vfeų šėrininkų pasiryžimu B-vės 
biznį varyti ir toliau, prisilaikant rimtų 
ir teisingų biznio principų. 

Direktoriais išrinkta: dviem metam Jo
nas J . Jtomanas, Jonas Ę. Karosas ir Vin. 
M. Stulpinas, vieniems metams Pr. Gudas 
ir Ver. Liutkienė. Ant. F . Kneižio termi
nas dar nebuvo pasibaigęs, todėl jis pasi
liko direktorium dar vieniems metams. 

Tai tiek apie Lietuvių Prekybos B-vės 
šėrinįtnkų metinį susirinkimą. 

^r ia inkaą. 
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1DR. A. K. RUTKAUSKASf 
GYDYTOJAS ir CHXRURGAS 

444J South Wes*ern Avenue 
Telefonas Lafayette 4146 

Valandos; 8-11 rytais, 1-2 p o g 
>ietų ir 7-8 vakarais. Nedėldie-E 
ials tiktai po pietų S Iki % vai. S 

iiiiimiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiitmiiiiiiiiiiiiii 

f DR. G. M. GLASER 
Wf,^»ĮWH<n •« 

D . M. T. S T R I K O L ' I S : 

-

J Oflice TeL Blvd. 78341 g 
• Pranešima* fc 
o 
o 
o 
e Lietuvis 
• GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
j Perkėlė savo ofisą j 
o 4601 SOUTH ASHLAND A VE. 
•JVAL.: 16:30 iki 12; 2:80 iki B ir 

6:20 iki 8:30 Ned. 10:30 iki 12. 
Kam.: 2914 W. 43 8t. 

oJ TeL Lafayette 26S 
w*roWi^i¥tto^¥i*o^iWoW§ 

• v 
1 

TeL Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
ARTI 47-tos Gatvės. 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 lkl 9 vakare. 

Prakukuoja 80 metei 
Ofisas 8149 So. Morgan 84., 

tKer te 32-nd St., Cnlcago, Dl. 
SPECIJALISTAS 

Moteriškų, Vyriokų Ir ebroaii 
u y ų . 

Ofiso Valandos: Nuo 10 rytoį 
ki 3 po pietų, nuo 6 iki 7 vak. 

Nedėllomis nuo 10 iki 2 po pietų. 
Telefonas Yards 687 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4881 So. Ashland Ave. 
TeL Yards 994 
OFISO VAL.: 

Tel. Yards 0994 
8—10 v. ryto, 1—3 ir 7—9 v. v. 
Netlėltomis: nuo 10 v ryto iki 
1 vai po pietų, ^ ^ ^ 

Z 

< M | | M •#—•' 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
' • | V . AGNIE|T£. M — ATEI 

T I E S VILTIS . 

N 
• * * * * M 

Telef. Pullman 3634g 

DR. P. ŠIMAITIS 
NAPRAPATH 

fGydaa Be Vaistu ir Be Operacijos^ 
10901 South Michigan Ave. 

ROSELAND-CBTCAGO, ILL. 

M M " 

"\ 

DR. S. MIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas ir vyvenimo vieta: 
8252 South Halsted Street 

Ant viršaus Univer. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryta: nuo 

po pietų: nuo 7—9 vak. 
Ned ėl i o m i3 nuo 10— t 
Telefonas Yards 2544 

Telefonas Vau Buren 294 
Res. 1189 Independence Blvd. 

DR. A. A. ROTH, 
Rasas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specijalistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroulškų ligų. 
VALANDOS: 10—11 ryto 2—3 po 

pietų, 7—8 vak. Nedėllomis 10—12 d. 

Ofisas 8354 So. Halsted Str., Chicago 
Telefonas Drover 9693 

+T 

DR. R. G. CUPLER 
CHIRURGAS 

Ramp. Oakley Ave. Ir 24 Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo 2 iki 6 po 

pietų kasdien. Panedėlij ir Ketver
ge vakarais. 

Ofiso Tel.: Ganai 1718—841 
Res. Tel.: Midway 6519 

— 

= 

• . • 

' DR. CHARLES SEGAL 
g Perkėlė savo ofisą po numeriu 

'4789 SO. ASHLAND AVENUE 
SPECIJALISTAS g 

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų X 
;Val.: ryte nuo 10—12: fcud 2—B$ 
\7o pietų: nuo 7—8:80 vakare. 
^edėMomis; 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 2880} 

3 E 

DR. M. STAPULI0NIS 
NAPRAPATH 

| GYDAU BE GYDUOLIŲ Dl BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
8847 Emerald Avenue 

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

781 W. 18-th Gatvė 
Nuo I lkl 8 vaKare. 

S V. W. RUTKAUSKAS I 
• ADVOKATAS Į 

Ofisas Didmiesty j : 
29 Sonth La Salle g t r* t t 

KemhnriH 894 
Telefonas Central 6296 

g Vakarais, 812 W. SSrd l t \ 
Telefonas: Yards 4681 3 

i 

a c 

Dr.M.Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHTCAGO, ILLIItOIS 
Tt lefonaa Yards 5082 

Valandos: — 8 lkl 11 i i ryte: 
6 po pietų lkl 8 vak. Hedėlio-
mia nuo 6 lkl 8 vai. vakare, 

DR.A.L.YUŠKA 
1900 S. Halsted Str., 

TeL Ganai 8118 
Valandos: 10 ryto Iki 8 vakare. 
Gyvenimas: — 8811 W. 68rd Str. 

TeL Prospect 3486. 
^įmmm mm mm m> ^ ^ > « M » • • » mm » » » • • > 
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TeL Ganai 257, Vak. Ganai 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojai Ir 

Chirurgas 
1821 South Halsted Street 

balandos: 16 lkl 12 ryte: 1 lkl4 
po pietų; 6 lkl 9 vakare 
» » « • » • » • • • • m mmim m m *"%"* f*.m * * 2j 

g&attfttta^aataaft^tifofltiiE 
J} Tel. Boulevard 2160 

1 DR. A. J. KARALIUS 
•5 LIETUVIS GYDYTOJAS 

3303 S. Morgan Str. 
CHICAGO, DLL.1 

rewry*»?t*SoH***gfW*** 

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvis Gydytoja* ir Chirurgas 
Ofisas 10800 S. Hlrhlgan Ave. 
VaL l t r - 1 1 ryte; 2—4 po pietų. 

6:88—8:86 vai. vakarą 
Reeidencfja: 10588 Ferry Ave. 

Tel. Pullman 842 ir Pull. 849 

ANTANAS A. 0LIS 
(OLSZEWSKI, JR.) 

ADVOKATAS 
Veda bilas visuose teismuose 

Miesto Ofisas: 
S. Dearborn S t . Room 1040 

Telefonas: Central 1774 

J Vakarais: 8251 S. Halsted St. 
2 Telefonas: Boulevard 653. 

J. P. WA1TCHES 
Lawyer 

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

Tel. Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabash Ave. 
Roseland TeL Pullman 8877 

8 « » • • • » » » » » • » * » * » » » » * • » • * 9 1 

' Tel. Randolp! 2898 u 

A. A. S L A K I S 
A D V O K A T A S 

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

16 Soath La Salle Street 
Room 1808 

Valandos: 9 ryto lkl 3 po pietų 
Namų Tel. Hyde Park 8396 

— — — — T — — r — T i . . j i n . mtĖ 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLA1SKIS 
Į 
Generalis ^ontraktoriua, staty
tojas ir Benų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Chicago 

Arti 23 čio Place. 
* 

**************** 
^Telefonas Boulevard 4188 

A. Masalskis 
Graborins 

Patarnauju lai
dotuvėse, ves
tuvėse, kr lk l - f 
tynose Ir kituo
se reikaluose 
Kainos prieina
mos. 

07 Auburn Ave. ChieagoJ 

* • • L J M 
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| S. D. LACHAWICZ 3 
LLLTLV1S GRABORTUS 

Patarnauja laidptuvėse kuopi-
Šjgiauaia. Reikale meldžiu ataisau aktl, o mano darbą busite alga 
*nėdlnti. 
=2314 W. 23rd FL Chicago. 
= Telefonas Canal 1271—2199 
IIIUIIIlIUtlIHUilIlIlIimilUimHIMIIHHIIll 

r*-

Cicero, I I I — KQYO 26 d., 
Šv. Antano par . s v e t , N<ek. 
Pras . 6v. M. P . Mergaičių Dr-
ja sui*en^ė vakarų, vaidino 
" Š v . Agnietę. 

Žmonių atsi lankė pilna sve
tainė. Mat, narės visokeriopai 
dirbo šio vakaro pasisekimui. 

Vaidinimų pradėjo vėlokai, 
todėl, kad taikėsi prie publi
kos kur i laikosi to nepagirt ino 
papročio — vis vėlintis. Gali
ma jau pastebėti , kad stengia
masi ta papročio nusikratyt i . 

Vakaru i vadovavo p-lė 0 . 
Žansonaitė. Vakaro tikslų ir 
svarbų paaiškino gerb. kun. 
kleb. H . J . Vaičiūnas. 

Vaidintojai-os savo roles at
liko gana gerai, ypač p-lė 0 . 
Valaitė, Šv. Agnietės rolėj, 
puikiai vaidino. Ta ipa t Kris
tinos, josios motinos rqle. gerai 
atl iko p-lė M. Valauskaitė. 
Simparijono, Romos miesto 
viršininko neblogai atliko J . 
£okaiti§. Klaudi ja (V. Ja i za ) , 
jo žmona, savo rolę atl iko vi
dutiniškai. Ki tos vaidintojos 
tavo roles gerai atliko. 

Po vaidinimui gerb. kuri. 
kleb. Vaičiūnas pasakė trum
pų prakalbėlę. 

Paskui dvL juokyklos mok i-
nės, Mykolai(Sutės, pagrojo 
viena a n t smuikos, k i t a pia
nu. Gražiai pagrojo keletu ga
balėlių. Maty t talentotos. Vis 
maloniau maty t tokius ta
lentus, kurie nrusų tauta i gar
bę atneš. 

Ši Nek. P ras . Šv. P . M. Dr-ja 
tur i nemažai pajėgų, kuriij 
neskundžiant sunaudoti galėtų 
daug naudos mūsų tauta i pa
d a r y t i Mūsų tau ta i r remiasi 
ant tokio gabaus, energingo 
jaunimo. Ta i mųs tautos at-

* * * * * * J. m* > M I . •§ 

sirinkimas įvyko kovo 26 d., 
Šv. Kazimiero Seserų Vienuo
lyne, 2601 W. Mairąuette Road, 
Cbicago, 111. 

Susirinkimą at idarė i r vedė 
pirmininkė A. Nausėdienė, 
maldų atkalbėjo sesuo M. Ma-
rija. 

I š priežasties neatsilankymo 
rašt ininkės M. Gurinskaitės, 
vietų užėmė antroj i raštininkė, 
M. Mikžaitė. 

Protokolų perskai tė ir pr i 
ėmė. 

UNIJA 
TIESI 
KĖLIOJI*-

JOSAMERIKOC 
9Broadvay. Neverk. Jfo?W T,ES 'LIETU W 

A R B A U E P O J H ^ 
VAŽIUOKIT VISI PARANKIŲ IR 

TIESIŲ KELIU 
Lietuviai važiuojant t Piliavą aplenkia 

Lenkų juosta (karldorių) 
Visą Trečia Klesa Padalinta I Kambarius 

Ant 2-ju, 4-riu, 6-šių Ir 8-nių LOTU 
ĖSTOM A išplauks Balandžio 19 

L1TUAN1A Gegužės 8 
Trečios Klasos Kainos } : 

HAUBURGA 8103.50 — PUJAVA $106.50 
MFMEL ir LIEPOJU 8107.00 

Dėlei lalvakor. ir žinių kreipk, prie aavo agen. 

m m 

Šiandie Pinigų Kursai 
Siunčiant Lietuvon per mus: 
40 centų už 100 Auksinų 

<v-arba-^ 
250 Auks. už vienų Dolerį 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas. 

Pristatymas Užtikrintas 
Trumpame laika 

Central Manufacturiog 
District Bank 

State Bank—Clearing Houee 
Bank. 

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

•» rsass 

Skyrių užsiregistravimas. 

1-mo skyriaus: M. Šedienė, 
K. Norvilaitė, M. Mikšaitė. 

2-tro: A. Nausėdienė, Les-
čiauskįenė, Sekleokienė, Gilie-
nė, Volterienė, A. Beinoraitė. 

3-čio; E . Keleičiutė, K. Ja -
savičiutė. 

4-to: Žilinskienė, Susnienė, 
Simonienė, Lukošienė. 

5-to: Susnauskaitė, Benaitė. 
9-to: Meinorienė, Griea,itė, 

Ureikauskienė. 
10-to: V. Butkienė, Kaira i -

tė, P . Nausėdiene. 

Skyrių raportai . 

1 skyr. : M. Šedienė prane
šė, kad turės savo būdą i r savo 
daiktais prisidės prie bazaro. 

2 skyr. : Ta ipa t pasižadėjo 
dirbt i kuonii galės. 

x 3 skyr . : Rengiasi prie 
ro i r tikisi gera i pelnyti . 

4 skyr. : pas idarbavo gana 

gerai surengdamos vakarą, i r 
pelnė suvirs Šimtą dolerių, 

5 skyr.: Nusiskundė del su
sirinkimo nebuvimo. Bazarui 
/pažadėjo savo darbininkes. 

9 skyr. : Apsiėmė ženklelius 
pagaminti , i r savo būdą turėt i . 

deny, svetainėj. 
Komisijon svetainės paėmi

mui apsiėmė Lesčiauskienė ir 
Volterienė. 

Apie daiktų nupirkimą ba
zarui, pal ikta sekančiam su
sirinkimui aptar t i . Nuo vaka-

iTaipgi tu r i pagaminusios t i - | r i e n ė s š v - Kazimiero dienoj 
kietų serijas i r aurengsian- P e l n o s y k i * s u aukomis liko 
čios vakarą išlaimėjimui. $368.00. Daugiau nesant svar-

10 skyr.: Prisidės savo dar- b i u sumanymų pirm. A. Nau-
i sėdienė uždarė susirinkimą, su 

r M 
• i 

Aplamai visų skyrių mintis 
buvo kiek galės tiek darbuo 
sis bazare. 

Sesuo M. Marija pranešė, 

malda, kurią atkalbėjo sesuo 
perdėtinė M. Marija. 

A.. Nausėdienė, pirm., 
M. Mikšaitė, rast. 

8+**»a+*a«*'»*a*%+< 
< i VAUENTEVE DRESMAKTNG 

COLLEGES 
!«4«7 W. Madison, 1860 H. WeUs,! 

o 620S 8. Halsted Streets 
\\ 187 Hokyklos Suv. Valstijoae. 

Moko Siuvimo, Patternų kir
pimo, Designing bizniui ir na
rnama Vietos duodama dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at-< 
mokėjimais. Klesos dienomis lrj 
vakaraia Reikalaukit knygelės. 
TeL 8eelej l«41 

SARA PATEK, pinu., 
8a^^aaa^«^«'«*<«/»4<a«*<a/»ec/t>«4 

kad laiškai į draugijas paga
mint i , t ik tikietų serijos auto-
mobiliaus laimėjimui da r ne-
padarytos. 

Buvo klausimas, kokį auto
mobilių imti išlaimėjimui. Nu
tarė kuogeriausį. Pavedė se
serų nuožiūrai pasir inkti . }**į 

Nutarė 'tikiętų sąrflas padti-
ryt i nuo 10c. iki 50c. Išlaim;ė-
jimo dieną nutarė turėt i ru-

• 

P L A T I N K I T E "DRAUGĄ. ' 1 

nues dar daug, daug iš šio 
gražaus, patr iot ingo jaunimo 

KELIAVIMAS LIETUVON 
VĖL PRASIDĖJO. 

Pavasariui artinant ės, pradėjo 
žmonės vėl būriais važiuoti Lie
tuvon. Ypač daug keleivių va
žiuoja Lietuvon per BALTIC 
STATES BANKĄ, — tasai Ban
kas geriausia patarnauja lietu
viams. Kaipo Valstijinė įstaiga, 

eitis. Neapsivilsime t i k ė d a ^ Bankas turi artymų ryšių su ge-

ateity. 
\ 

Cicerietis. 

GIEDRININKŲ VAKARAS. 

Sprinij Valley, IU. — Oied-
rininkų (moksleivių) 3-čia kuo 
pa rengia vakarą Spring Val-
ley, 111., šv. Velykų pirmą die
ną, vakare 7 vai. Sta tys veika 
lėlį " D a i n a be galo , ,

> daly
vaus skait l ingas vietinis para
pijos choras, bus duetų, mo
nologų ir visokių pamargini-
mų. Spėjama, kad tas vakaras 
bus labai įdomu s ir kas atsi
lankys bus pilnai patenkintas . 

šiaulelis. 

PRANEŠIMAS. 

Laiškas iš Lietuvos atėjo 
šiuo an t rašu : Jonas Sviekata, 
'703 May St., Waukegan, 111. 

I š Lietuvos antrašas y r a 
toks: Alzbita Sviekatienė, So
džius Jodžiai , Apskričio Per
naravos i r Valsčiaus. 

Atsišaukite keno tas laiškas. 
Je igu niekas neatsišauks, t a 
laišką grąžinsime Lietuvon. 

Jonas J. Pocius, 
€01 May Street, 

Waukegan, BĮ. 

C H i C A G O J E , 
ŠV. KAZIMIERO AKAD. RĖ

M Ė J Ų DARBUOTĖ. 

riausiomis laivų kompanijomis, ir 
todėl savo keleiviams gauna go
riausias vietas greičiausiuose ir 
geriausiai įrengtuose laivuose. 

,Kam nėra žinomi laivai ROTTER-
DAM, NEW AMSTERDAM ir 
kiti Olandijos laivai, kuriais taip 
paranku lietuviams keliauti, nes 
iš Rotterdamo, be jokio laukimo, 
nuveža stačiai į Lietuvos portą 
KLAIPĖDA. O ka jau kalbėti a-
pic kitus milžinus — laivus, kaip 
OLYMPIC, HOMERIC, LAP-
LAN(i, BESOLUTE, RELIAN-
CE, MAJESTIC ir daugybė ki
tų, kurių surašymui ir vietos čia 
nėra! Visais tais plaukiojančiais 
paločiais galima keliauti į KLAI
PĖDĄ, užpirkus laivakortes BAL
TIC STATES BANKE, 294 

Vincentas Rokus su žmona ir tri
mis vaikais, Jurgis Maziliauskas, 
Alanskas su žmona ir dviem vai
kais ir tt. ir tt. 

AR GALIMA GRĮSTI IŠ 
LIETUVOS? 

Pimuaus daugelis prisibijojo va
žiuoti Lietuvon, nes manė, kad 
nebus galima sugrįžti atgal, jei 
Lietuvoje nepatiktu gyventi. Va
žiuojantys per BALTIC STATES 
BANK, neprivalo baugintis, nes 
ketinantiems grįžti atgal į Ame-
riką tasai Bankas surašo^ tamtik-
rus popierius su keleivio'paveiks
lais (reikia dviejų paveikslų), jo 
priesaika ir notaro užliudymu. To
kie popieriai prigelbsti keleiviams 
pargrįžti Amerikon šešių mėnesių 
bėgyje be jokių kliūčių. 

Iš to, kas čia parašyta, aišku, 
kad keliavimas ĮJetuvon ir iš 
Lietuvos dabar nei kiek nepaines
nis, kaip kad kitados buvo, reikia 
tik kreiptis į atatinkamą įstai
gą, kuri išgali ir žino, kaip kelio
nę aprūpinti. O tokia įstaiga ir 
yra pirmasai Rytinėse Valstijose 
grynai lietuviškas Valstijinis Ban
kas BALTIC STATES BANK, 
294 — 8-th Ave., New York. 
Jeigu kas skundžiasi, kad* turėjo 
negerą kelionę, ar kad kaą nega-

Eigath Ave., New York. Jokiu ^ Ii parsigabenti savo giminių iš 
pasporto vizų, jokių "Lenkų Ko-! Lietuvos, ar pats negal pargrįžti 
ridorių", jokiu perėjimų rubežiu 
keleiviai nemato: KĮJAIPĖDA yra 
Lietuvos portas, tai lietuviai ten 
nuvažiavę jaučiasi jau namieje, o 
ne svetimoje šalyje. 

Čia paminėsime paskiausiai iš
važiavusius per BALTIC STA
TES BANKĄ keleivius, kurie nuo 
širdžiai padėkavo Bankui už ge
rą patarnavimą: Antanas Bueys, 
Adomas «Jurgilas, Povilas Valai
tis, Jonas Skarbolius, Juozas Se-
niuta, Vincas Tureikis, Aleksan
dras Tumasonis, Juozas Cernis, 
Jonas Buzinskas, Jurgis Balsiu-
kevičius, Juozas Sąmąg su motere 
ir 2 vaikais, Jo^uj^ąs Smolenskas, 

"Kazys Krajevsloą, Ąn4riųs Ra
manauskas su žmona ir dvejetą 
vaikučių, Rokas Hąmanauskas su 
žmona, Antnaas J^mezis gu šei
myna, Kazimieras Čyvaa, Jonas 
Strazdas, Jonas Tunikaitis, Dak
taras Bladas Vencius (antroje 
klasėj), Magdelena Lacviliutė, 

$v . Jįazimiero Akademijos M a r i j ( m a žukauskiutė, Anastazi-
Reinėjų draugijos Centro su- j a Kraučunienė su dviem vaikais, 

Amerikon, tai žinokite, kad jis 
nebuvo kreipęsis į BALTIC STA
TES BANKĄ! Kas pirko laiva
kortę tame Banke, tas neturės 
priežasties skųsties. 

Kelionės, ar giminių parsigabe-
nimo reikalais reikia rašyti visuo
met tik šiuo adresu: BALTIC 
STATES BANK, 294 Eighth Ave. 
New York, N. Y. Tasai Bankas 
yra tiktai vienas ir tik po šiuo 
adresu, ir su kitom įstaigom, nors 
ir su panašiais pavadinimais, nie
ko bendra neturi. 

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

Kreipianties į BALTIC STA
TES BANKĄ, reikia adresuoti ši
taip: / 

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

.(Apgr.) 

E X T R A K 
VYRAI IR MOTERYS. 

Nepraleis
kit šios pro
gos kurį iš-
naujo a*si-
cflirė '&ųt vi
sai trumpo 
laiko. 

Atminkit, 
kad ši laime 
beldžias į ju 
sų durys pa 
skutini kar
ta ir kurie 
praleisto la
bai gailesi-
tės. TaiRi 
kurie norite 
pasinaudoti 

šia proga, ateikit j mūsų naujai su
tvarkytą., dirbtuve ir užsirašykite Še
rus ant mušu. taip svari|aus paten
to, kur jūsų pinigai posidvigubins 
į visai. trumpą laiką. 

Dirbtuvė atdara kas diena nuo 8 
iki 5 ir Šventadieniais nuo 1 Iki 
penkių vai. vak. 

FOL'NTAIS PA1NT BRLSĄ AND 
SPRAYER MFG. CO. 

1SH \¥*'«t 21-st iftrcet, 
Chicngo. IU. 

DR. A. E. MILLER 
jį GYDYTOJAS Įr CHIRURGAS 

Ofisas 4654 So. Ashland Ąve. 
Vai. 2—4 po pietų 7—9 vakare 
Res. Ofisas 1915 W. 47-th Str. 
Vai. 11 iki 1 po piet. Ned. 12—2 

Ofisas Tel. Blvd. 2054 
Res. Tel. Sutarimai ir Nafcttalai 

Šaukimai Lafayette 110C 
K< 
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Tel. Canal 0IU0 

WYAND'S GRABORIAi 
Ir 

Pagrahų Direktoriai 
J. Wyand. Balsamuotojas 

C. Siravičia, Asistentas 
Turime automobilius viso

kiuose reikaluose. Patarnauja
me kogeriausia. 
2055 \Vtst 22-ud St- Cbicago. 

— - " J' - r — T 

Dr. 0. VAITUSH, 0. D. 
UKTDVIS AKIQ 8PKCIA1JSTA8 

Palengvina visu aktų 
tempimą kas yra 
priežastimi skaudė
jimo galvos, svaigu
lio, aptemimo, ner-
votumą, skaudančius 

Ir užsidegusius karščiu aklų kreivos akrą 
katerakto, nemieglo; netikras akis indedam, 
Daroma egzaminas lektra parodantis ma
žiausias klaidaa Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantiems pagelbsta. Ser
gėkite savo regėjimo Ir vaikus einančiu* 
mokyklon. Valandos: nuo 12 iki 8 vakaro, 
Nedėllomis nuo 10 iki 1 vai. PO pietų. 

1558 W. 47 S i ir Ąsbla*i4 Av. 
Telefonas Drover 9660. 

Telefonas Yards 1128 

S T A N M Y P. 
MAŽEIKA 

GRARORILS m j 
Balsanraotojas 

Tūrių automo-^ 
nilius visokiems^ 
reikalams. Kaina^ 
prieinamos. 3 

3319 Auburn | 
Ave. ChieagoJ 

" f t a TeL Cicero 3656 
Ofiso TeL Cicero 

DR. J. SHINGLMAN 
1396 So. 49 Oourt 

N. E. Cor. 49 Court ir 11 SU 
ant viršaus vaistyničios. 

6 e^^svivt^sv ww&%>% 

REIKALINGI AGENTAI pc 
visas Lietuvių kolonijas: Penn. 
Mich., Ohio ir New York'o vals
tijose. Patyrimas nereikalingas, 
kiekvienas teisingas žmogus gali 
Užimti viet$ ir uždarbiauti liuobo
se darbo valandose. Atsikreipkite 
klausdami platesnių informacijų: 

K. VARANIUS, 
10715 Michigan Ave. Chicapo, IU. 

.. ' 
PARDAVIMUI. 

GERA PROGA. 
Parsiduoda pusė biznio, bučernės 

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

M. MAZŪRA 
10742 So. Michigan Ave. (RoseJand) 

- L 'f " " g 

Tel. Lafayette 4223 

P L U M B I N G 
Kaipo Ii e tu vys, lietuviams visa
dos patarnauju kogeriausia. 

M. YCŠKA 
3228 W. 38-lh Btoeet 

PAIEŠKOJIMAI . 

BELKALINGA MOTERIS 
A R M E R G I N A prie nuolati
nio namų darbo Kreipkitės 

4254 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 6149 

rrr • m m i. — — ... , i , SHB 

Gal kas žino kur gyvena PRANAS 
BITINAS. Jis kadaise gyveno 1139 
K. 93-rd St., Chicagro, III. Jo mote
ris Lietuvoj nori apie Sį sužinoti. 
Kas apie jį žino teprąnesa. 

Draugas Put>. Go. 
2334 So. Oakley Avenue 

Cnicago, OL 

D I D E L I S BARGENAS 
už pusę prekės parsiduoda farma 
Ludington Mich. LAbai gera žemė, 
5 budinkai, 1D akerų sodnas geriau
sių f rūktų, 12 akertų gero miško ir 
netoli 2-jų miestų ir geležinkelio 
stoties. 5 karvės, 4 arkliai, kiaulės 
ir daugybė viStų, taipgi geriausia 
mašinerija, visos tulšis ir namų for-
ničiai augštos rūšies. Mišką par
duosiu už pusę kainos arba maini-
siu ant namo, bučernės ar kitokio 
biznio, ir jeigu kas pinigų neture, 
tai palauksma. Atsišaukite: 
5619 So. Lincoln St. Chicągo III, 

ANT PARDAVIMO PIGIAI . 
Parlor setas, library stalas, ka-

moda lova kukninis pečius, vaiku
čiui augšta kėdė, vežimėlis ir kiti 
dalykėliai. Atsišaukite 

5040 W. 29 Place 
Cbicago. UI. 

= 33>= 

ANT PARDAVIMO PRATARTIS 
IR GROCERNĖ. 

Labai geroje lietuvių apgyventoje 
vietoje. Atsišaukite pas savininką į 
groceraę, 

2050 W. 22nd Str. Chicago, I1L 

S A V I E J I R E M K I T E SAVAS 
I Š T A I G A S . 

i 
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D R A U G A S 
Ketvirtadienis, Balandžio 6, 1922 
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CHICAGOJE 
** rašyti. Stipresnėmis jėgomis 

žymiai daugiau nuveiksime. 
E. B. Nausėdienė, 

t ^ * * * * ^ ' * * * * * * ! W&%<$\ 

POLICMONAM PASPRŪDO 
PLĖŠIKAI. 

Bėgdami nužudė vieną žmogų. 

Užpraei ta vakarą šiaurinėj 
miesto daly įvyko nauja tra-

klausyti Dievo žodžio, nes " p a 
laiminti, kurie klauso Dievo 
zodzio ir užlaiko j - . 

Kun. H. Vaičunas. 

gėdija. i 

^ Tuo jaus po 9:00 du polic-
jiionu, Niebolas Geiseheeker 
Patrick Breslin, stovėjo ties 
iSheridan Plaza viešbučiu. 

Jiedu patėmijo du jaunu 
vyruku, besisukinėjančiu tar
pe sustatytų automobilių. Pa
sirodė intarramu. 

Kuomet policmonai pradėjo 
eiti prie jų, tiedu šoko bėgti. 
Policmonai juodu įsivijo vie
non gatvaitėn su revolveriais 
susistabdė. 

Pradėjo krata. Tiedu pasi
priešino. Abudu poliemonu 
smarkiai apdaužė revolverių 
rankenomis ir paspruko. 

Tik tuomet poliemonai prn-
dėjo į bėgančiu šaudyti. 

Bėgančiu piktadariu atrado 
prie vienų namų stovintį au
tomobilių. Jame buvo žmogus. 
Jam liepė tnojaus eiti lau
kan iš automobiliaus ir au
tomobilių jiedviem pavesti. 
Žmogus nepaklausė. Tad vie
nas piktadarį s šovė į žmogų 
ir tą nužudė 

Ir pagaliau po tos žmogžu
dystės abudu pasprūdo tam
siose gatvėse. 

L 

ŠV. KAZ. AKAD. RĖMĖJŲ 
TURININGAS VAKA

RAS. 

IŠ JAUNIMO DARBUOTĖS. 

I š D R A U G O P I N I G U 
SIUNTIMO SKYRIAUS. 

North Side. — Kovo 26 d., 
Šv! Mykolo par. svet., Šv. Ka
zimiero Akademijos Rėmėjų 
Dr-jos 3 skyrius surengė mar
gą vakarą. 

Programai vadovavo E. 
B. Nausėdienė. Programą su
darė prakalbos, vaidinimas, ei
lės, pianu skambinimas ir kru
tamu jų pa veikslų rodymas. 

Programa. 

Ant piano paskambino Iz. 
Butkevičiutė; eiles pasakė Br. 
Balsevičiūtė. Tos eilės, pianu 
pritariant, išėjo labai įspū
dingos. 

NORĖJO UŽPULTI GELE
ŽINKELIO KASIERIŲ. 

' 

Šv. Kaz. A kad. Rem. Dr-jos 
Centro pirm. ir "Moterų Dir
vos" redaktorė, p-ia Ant. Nau
sėdienė pasakė prakalbą. J i la-» 
bai plačiai išaiškino Akad. 
Rem. Dr-jos reikalus. Kad 
daugiau tokių moterų turėtu-
me,tai mūsų organizacija daug 
sparčiau augtų, ir ne taip bu
jotų. 

Ant piano paskambino F . 
Nausėdaitė ir Pr. Stungiutė. 
Eiles, " O Lietuva, motinėle", 
pasakė Em. Sinkevičiūtė. 

Vaidino dviaktę komediją, 
"Sulyg naujausios mados". 
Artistai mėgėjai buvo L. 

Du juodspalviu plėšiku mė-, Vyčių 5 kuopos nariai-ės. Ro-
gino apiplėšti Pennsylvania 
geležinkelio kasieriu Union 
stoty. Kasierius turėjo 75,-
000 dol., kurie buvo paruošti 
apmokėti darbininkus. 

Kasierius plėšiku pastebėjo 
ir šovė. Tiedu pabūgę pabėgo. 
Nes nesitikėjo tokio keisto 
* • pasveikinimo. ' ' 

DIRBTUVĖS VIRŠININKAS 
NUŽUDĖ ŽMOGŽUDĮ. 

W. A. Jonės Foundry and 
Machine Co. dirbtuvėn atėjo' 
senai ten dirbc s darbininkas, 
(kažkoks Salfeldt, išsitraukė^ 
revolverį ir ėmė šaudyti vi
somis pusėmis. 

Vieną darbininką nužudė, 
kitus sužeidė. Kilo sumišimas. 
Bet netrukus dirbtuvėn atėjo 
snperitendentas ir žmogžudį 
nužudė. 

Sakoma, kad tai busiąs pa
mišęs žmogelis. 

lės: Elena — O. R, Paliuliu-
tė, Juozas — Pet. Nausėda, 
teta — M. Poeiutė, Nastė — 
A. Kriaučiunaitė, Ona — J. 
Rutkauskaitė, Vladas — A. 
Valūnas, Marė — M. Paliuliu-
tė, Magdė — M. Poeiutė. 

Šis veikalėlis buvo labai 
juokingas ir kartu pamokini
mu mūsų jaunimui, kad per
daug nesirinkti madų, kaip tai 
trumpus sijonus, perdaug striu 
gas suknes. 

Monologą kiaušinių skaity
mą gan gerai atliko Ang. But
kevičiutė. . į 

Ant galo buvo rodomi kru-
tamieji paveikslai kaip jau
nos šeimininkės, ką tik susi
tuokusios nemoka valgių pa
gaminti. Tas turėta paragin
ti moteris priklausyti prie 
Moterų Są-gos ir pasinaudoti 
tos organizacijos vedamais 
kursais. 

MEDŽIO PIRKLIŲ SUVA
ŽIAVIMAS. 

Šiandie ir rytoj Chicagoje 
įvyksta medžio gamintojų ir 
pirklių organizacijų suvažia
vimas. Spėjama, kad norima 
papiginti medį, reikalingą 
prie namų statymo. Jei tas iš
vyks, tai bus daroma darbi
ninkų lėžomis. 

-rsr— 

CICERO LIETUVIŲ 
DOMEI. 

\ 

Ketverge, balandžio 6, 1922, 
prasideda šv. Antano bažny
čioj rekolekcijos, kasdieną bus 
apmastymai rytais ir vaka
rais. Taip-pat bus klausoma 
išpažinčių. 

Pasinaudokite! Susirinkite 

Darbuotoja. — Prisirašykite. 

Pažymėtina tas, kad šį va
karą surengė viena, jau nebe
jauna moteris, p-ia B. Naujp-
kienė, mūsų nenuilstanti dar
buotoja. Tai pavyzdis mūsų 
jaunesnioms moterims. 

Šitas vakaras netik paliko 
gilų įspūdį į publiką, bet ir 
pelno davė apie $50.00. Tokia 
parama yra begalo reikalinga, 
nes mūsų organizacija pagelb 
sti neturtingoms mergaitėms 
siekti aukštesnį mokslą,, apmo
kydama mokslo i r kitas lėšas. 
Reikia daugiau paramos mūsų 
organizacijai, kad ji dar labiau 
naudingesnė butų mūsų tautai 
ir Bažnyčiai. Visos mūsų mo-
terįs ir merginos turėtų pri
klausyti prie šios organizaci
jos. Mokesnis tik $1.00" į me
tus. Kviečiame ateiti ir prisi-

Brighton Parkas. — L. Vy
čių 36 kuopa laikė susirinkimą 
McKinley parko svet. kovo 30 
d., š. m. i 

P i rm susirinkimo buvo cho-
ro praktika. Mok. Kastas Gau-
bis vėl gyvai pradėjo moky
ti ir traukti narius prie pui
kios dailės—dainavimo. Visi 
prisižadėjo būti ištikimi cho
rui, taipgi ir mokytojui. Žn 
dama pastatyti operetę. 

Po choro praktikai prasidė
jo susirinkimas. Pirmiausiai 
prisirašė dvi naujos narės, bū
tent: Ž. Čeinoraitė ir S. Au-
kunaitė. 

Išrinko delegatus pasitarti 
su kitomis kuopomis apie su
rengimą vjeną kuopų bendra 
milžinišką pikniką. 

Atletų raportai parodė, kad 
jie smarkiai veikia, ypač svie-
dininkai, kurie šį metą t r rės 
savo kostiumus. Už tą atlcli i 
t u r i dėkoti kuopai, nes ji at
letams padovanojo $50 kostiu
mams. Nedakteklių pridės pa
tys atletai surengiant šokių 
vakarėlį bal. 29 d. š. m., Mc
Kinley parko svet 

Velykinę išpažintį jau atli
ko, kovo 26 d. tn corpore pri
ėmė šv. Komuniją. 

Svečių taipgi atsilankė, tai 
būtent A. Panavas iš 13 Vy
čių kuopos, ir A. Bfidru iš 
Apskričio choro. 

13 kuopa reikalavo šios kuo
pos atvafdinti jai veikalą "Ša-
laputrį". 

Pakvietimą priėmė. 
Apskričio choras reikalavo 

daugiau choristų bei chorisčių. 
Tadgi 36 kuopa, žinodama 
svarbą palaikymo cjioro, pri
sižadėjo prisidėti kiek tik bus 
galima. Viską aptarus sus
iną su malda uždarė pirm. S. 
Pieia. 

Po susirinkimo prasidėjo 
programa. 

P-lė P . Laur inkai tė pailoi-
inavo " K u r bakūžė samanota*7. 

P-lė A. Ivinskaitė padainavo 
u Pamylėjo vakar" . J i paiikiai 
padainavo, tadgi antru kart 
buvo iššaukta dainuoti. 

Jom pianu (akompanavo 
prof. K. Gaubi s. 

Paskiau vakaro vedėjas pa
skelbė debatus ateinančiam 
ketvirtadieniui, bal. 6 d. š. m. 
klausimu: " A r prohibicija pa
sisegė!" 

Teigiamą pusę laikys J . 
Juskevičia ir V. Jenskis, nei
giamą pusę J . Aušra ir Ant. 
Urbikas. 

Debatai bus vedami anglų 
kalboj. ! ' 

Mokinys. 

PRANEŠIMAI. 
DAUG NAUJIENŲ APIE 

LIETUVĄ. 

Bridgeportas. — Dauguma 
turbūt jau žino kad bus kas 
nors naujo penktadieny, bal. 
7 d.,. 8 vai. vakare, šv. Jurgio 
par. svet. 

Daug naujo praneš L. Fin. 
MiUijos įgaliotinis, p. Juos. sa
liams. Atėję išgirsite. Dar p. 
J. J. Elias suteiks įdomių ži
nių kaslink Amerikos pripa
žinimo Lietuvos nepriklauso-

AteiMte visi. Įžanga dykai. 
L. L. Pask. stotis. 

Šiuomi pranešame, kad 
jau vel turime dolerinių če
kių kurių buvome pristigę. 
Taigi, kas nori siųsti į LIE
TUVA DOLERIUS, prašome 
tuomi naudotis. 

"Draugo" Administracija. 
$^%®/fl%t#%S<%&^&'&'<&'@/&'&'®/& -S/8 ęy®& 
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\VEST SIDE. — L. Vyčių 24 
kp. svarbus mėnesinis susirinki
mas įvyks ketvirtadieny, bal. 6̂ d. 
1922 m., 7:30 vai. vakare, Aušros 
Vartų parap. svet. 

Visi nariai-ės yra širdingai 
kviečiami atsilankyti, nes yra 
dau£ svarbių dalykų aptarti. 

Pr. L. Savickas, pirm., 
K. Antanaitytė, rast. 

Didžiausia Lietuviška Krautuve Chicagoj 

LOCAL 269 A. C. W. OF A. 
susirinkimas įvyks pėtnyčioj, 7 d. 
balandžio, 1564 N. Robey-St., 7:30 

- •» i i • • • • 

" FEARk QUEEN KONCERTINA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Mūsų krautuvė—viena ii didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi 

Mašinėlių latakams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau-
lios mados. UHaikom visokiu* laikrodžius, žiedus, limbi
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysčlų. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Diit 
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikaiifikus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlavvski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAG0, ILL 

Telefonas: DROVER 7309 

L 

* 
} 
Į 

* 

s 

OnJ 
S 8tx 

A1 

D 
233 

No. 81 

AN 
i / 

Ji 

vai. vakare, Unijos svet. Tįsi na
riai šio skyriaus malonėkite atsi
lankyti susirinkiman. 

P. Chapas, sekr. 

\ 

cenos Mylėtojų 
D O M E I . 

Ką tik Sėjo iš spaudos trijų veiksmų d r a m a / 
" U ž T E V Y N C M A L O N t J K E N T Ė T I " ' 

Kaina 10 centų. 

Tai šių dienų veikalas. Jį skaitant ne
vienam ašaros per skruostus ritasi. 
Šiame veikale parodo lietuvių ir lietu
vaičių pasišventimą, ir lenkų žiaurumą. 

" A R E S I Č I A M A N O J Ė Z A U " ? 
Drama. Kaina 10 centų. , 

ŠVENTOS AKVILINOS KANKINĖS MIRTIS. 
Trijų veiksmų tragedija. Parašė kuii. 
J . Židanavieius, * 

/ Kaina V 20ci 

MILDA MEILĖS DEIVĖ. Mytologijos Pasaka. 
Parakė Petras Vaičiūnas. Lošime daly
vauja 4 moterys ir 7 vyrai. Apart to, 
dalyvauja Deivės, Jaunima s ir Žmonės. 
Viskas dedasi Senų Senovėje, Baltijos 
pajūryje. "Pusi. 67 36c. 

MANO TAURĖ. Parašė Petras Vaičiūnas. Telpa 
joje du teatrališki veikalai: ŽODŽIAI ir 
ATBALSIAI, 3-jų veiksmų drama. I r 
SIELOS VIRPĖJIMAS, 3-jų atidengi-
mų vaizdelis. Ka ina 50c. 

"NEBUVO VIETOS UŽEIOOJE" Sulietuvino 
Žibuoklė i r "LIETUVOS ATGIĮI- ^ 
MAS misterija. Parašė \ P. Miknevi-
čaitė kaina 15c. 

AVINĖLIS NEKAI/TASIS, 4 veiksmų komedija. 
Sulietuvino Aišbė 30c. 

KOMEDIJOS Sof. iČurlionienė-Kymantąitė. Šioje 
• knygoje yra keturi veikalai: 1. " P i n f 

geliai", 2. "Kara la i tė" , Tikroji Teisy
be, 3. "Gegužis" ir 4. "Kuprotas ože
l i s " 75c. 

JŪRIŲ VARPAI, triveiksmė mysteria. Parašė Vi-
duna s 50c. 

MARGELE, keturių veiksmų scenos vaizdelis. Pa
rašė A. Giedrius 15c. 

SNIEGO KARALAITĖ. Keturių veiksmų, penkių 
paveikslų drama vaikams su dainomis. 
Vertė V. Plaušinaitis 25c. 

VAIKŲ TEATRAS. Komfedijelės: Cyp. . cyp . . 
cyp . . Miau. . miau . . miau . . Grybų 
barnis. Barbutė piemenėlė. Parašė So
fija Čiurlionėnė 25c. 

U ž s a k y m u s d u o k, i t e : 
DRAUGAS PUBLISHING COMPANY, 

2334 So. Oakley Ąve- Chicago, III. 

' 

Ahvay s Speak Directly 
Into the Mouthpiece 

Laikant lupas toliau nuo telefono turi 
\Ą patį efektą kaip kad prailginimas tele
fono linijos sekančiai: rr 

Du colių tolumo prailgina linija 128 my-
lias. 

Trys coliai tolumo prailgina linija 174 
mylias. 

Keturi coliai tolumo prailgina 218 myhų 

Visuomet kalbėk taip kad lupos butų a-
pie vieną colį tolumo nuo telefono ir kal
bėk tiesiai į telefoną. 

i 

Telefono vartotojiai daug pagerins sau 
ir kitiems praktikuojant šį maža dalykėlį. 

ILLINOIS BELL TELEPHONE 
i COMPANY 

_ _ 

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

VOITKEVICIUS, Fundatorius Šv. Ka
zimiero kapinių varpo, pagryžo iš Lietu
vos ir savo name 636 West 18 Str. Chica-
go, 111. atidarė PIKČERNĘ su naujausio 

išradimo prietaisomis. iJP|¥* 'Mm 
ReikaluLafcsitikus, eikite prie savo seno bičiuHo. 

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

Steponaitienė Ona 
Tamošaitis Stanislovai (Cicero, 111.) 
Maurienė J ieva 
Žylis Antanas 
Šatkauskaitė Stefanija # 

Raudonius Kazimieras 
Pocaitė-Ona ' , 
Simenauskienė Marijona (Lima, Ohio) 
Zubienė Stefanija 
Galvanauskas A. * 
Chmieliauskas Juozapas (Cicero, 111.) 
Stanaitis Petras (Cicero, 111.) 
Prialgauskis Povilas 
Naujakienė Leokadija (Olinton, Ind.) 
Banaitis Antaflas 
Morkait :s Pranas (Slieboygan, Wis.) 
Jačaiiskaitė Anielė 
Sabaliauskas Juozas (Benton, 111.) 
Pietys Juozapas 
Baravyka s Simanas (West Pullman, III.) 
Janieliauskas Antanas 

. Rėkus Ignacas-
Jasevičienė Ona 
Žiemys Antanas (Rochester, N. Y.) 
Razbadauskas Jonas t 

Šv. Mykolo Draugija (Gary, Ind.) 
Jankauskis Ben. (Glenridge, UI.) 
Mikulis Juozapas (Cicero, 111.) 
Kiella Ignaca s 

Saročka Julius (Gary, Ind.) 
Cibulskis Petras 
Mereckis Vincas 
Vitkus Adolfas (Lima, Ohio) 

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

Atdaras kasdieną, išskyrus šventadienius iki 8 v. v. 
»s^#»«^s^s^^^#«##«^«^s«#s^%s^«^««^*s%s^^#s^s*%s^s^#«« 

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