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ITALIJA ATIDARĖ GENOA 
KONFERENCIJĄ 

Dalyvauja 33 Atskirtos Valst. 
LIETUVA TURI SEPTYNIS DELEGATUS 

NORI APVALYTI ARMI 
JOS UNIFORMĄ. 

mus. 

GENOA, Italija, bal. 11. — 
Vakar čia atidaryta ekonomi
nė Europos valstybių konfe
rencija 6v. Jurgio rūmuose. 
Konferenciją atidarė Italijos 
premieras Facta. 

Premieras entuziastui iai 
susirinkusių delegatų pasvei
kintas, kuomet jis pakilo kal
bėti į suvažiavusius valstybių 
delegatus, kuriems prisieis 
surasti priemones Europos 
rekonstrukcijai ir atgaivinti 
normalę padėtį ne vien Euro
poje, bet visame pasauly. 

Premieras Facta kalbėda
mas išreiškė viltį, jog konfe
rencijos pasidarbavimas duos 
kuogeriausias pasekmes ir 
grąžins pasauliui gerbūvį. 

Baigęs kalbą premieras pa
skaitė Italijos karaliaus pa
sveikinimą delegatams. 

Imponuojantis susirinkinias. 

pą. Ypač, kokiu būdu kuovei-
kiau pastatyti ant stipresnio 
ekonominio pagrindo vidurinę 
Europ<), nes nuo to turi daug 
kentėti ir kitos valstybės: 

Vienas iš pirmutinių klau
simų, tai bus Rusijos pripaži
nimo klausimas. Sakoma, tas 
klausimas pirmiausiai bus di-
skusuojamas. 

Rusija yra svarbus fakto-
torius Europos atgaivinime. 
Nes ji viena užima žymią Eu
ropos dalį. 

Nusiginklavimo klausimas. 

Valstybes ir delegatai. 

Konferencijoje dalyvauja' 
šios valstybės ir turi tiek de-l _ , . ~ A . •• J 'Darbuosis atnaujinti tardy 
legatų: • 

Pietinė Aprika, 4 ; Albani
ja, 4; Austrija, 6#; Australi
ja, 14, Belgija, 14; Bulgarija, 
15; Kanada, 2; Čeko-Slovaki-
ja, 30; Danija, 10; Estija, 25} 
Suomija, 7; Pranei ja, $; Vo
kietija, 80; Anglija, 128; 
Graikija, 22; Airija, 6; Itali
ja, 400; Latvija, 6;vLictuva, 
7 ; Luxemburgija, 4 ; Norve
gija, 8; Nauj. Zelandija, lj6; 
Olandija, 16; Lenkija, 40; 
Portugalija, 9; Rumunija, 22; 
Rusija, 12; Jugoslavija, 12; 
San Marino, 16; Ispanija,-16; 

PRIEŠ KARO LAIVŲ NAI-
• KINIMĄ. •: _ ^ 

*o J 

Genoa. konferencijos pro-
gramon ineina ir nusiginkla
vimo klausimas. Pasakyta, 
kad be ekonominių reikalų 
konferencija įsteigia Europo
je taiką, kuri turi but parem
ta ant stipraus pagrindo. 

Kiek žinoma, nusiginklavi
mui priešinsis Prancija. Bet 

-vBuvo didžiai imponuojąs I a r ji viena priešginiaus vi-
susirinkimas, kuomet I tal i jos^oms kitoms valstybėms, tai 
premieras sakė kalbą. . Visi j taipgi klausimas 
su dome klausėsi. 

Kiekvienos valstvbės dėle-
gatams paskirti atskiri stalai. 
I r prie stalų valstybių delega
cijos sugrupuotos alfabeti
niai. Viduje vyriausią vietą 
užima Italijos delegacija. Gi 
pašoniais — Anglijos, Pran-. 
eijos, Belgijos ir JafKmijos. 
Reiškia, ententės valstybes vi
sgi susigrupavusios vyriau
sioje vietoje, iš kurios, matyt, 
vadovaus konferencijai. 

Švedija, 10; Šveicarija, 8; ^ 

OKLĄHOMA CljTY, Okla., 
bal. 11. — Čia nesenai įvyko 
tragedija. Milionieriaus Day 
namuose buvo kažkoks vaka
rėlis. Apsilaiikė ir geras pa

ti. 
žįstamas armijos lakūnų ko
mendantas, pulk. Beck. 

Pastarasis, anot Day liudy-
mo, nedora^ elgėsi su Day 
žmona. Tad šis pulkininką nu
šovė. 

* Po /keletos dienų tardymęą 
koronerio teismas paliuosavo 
milionierių. u i tą žmogžudys-

WASHINGTON, bal. 11.— 
Žemesniųjų kongreso rūmų 
komiteto mažuma priešinasi 
naikinti Suv. Valstijų laivus 
pasiremiant čia padaryta su
tartimi. 

Ta komiteto narių mažuma 

:S 

& 

IS VILNIJOS-KANKINIŲ 
= Ž E M E L E S . = 

^c: 
MIRĖ KUN. KONTRIMAS. 

Ilgai senelis darbavosi Vil-

įrodo, kad Suv. Valstijos nori 
pasielgti taip, kaip nekufimet 
nepasielgė nei patsai kaizeris. 

Komiteto mažuma ta i pat 
pasmerkia norėjimą mažinti 
karo laivyno personalą, kas 
nėatatiktų didelei valstybei. 

niuj. Mokėjo lietuviškai. Jam 

MELAGĖNAI, Švenčionė
lių par. Mūsų sodžius nedi
delis apie 20 pirkių. Todėl 
ir jaunimo turime mažai, bet 

būnant Misionorių bažnyčio- ir tas aptemęs, visai neapsi-
je, lietuviai ten pirmų pir-i[švietęs. Niekad nepaskaito 

PRANEŠA, DE VALERĄ 
PAŠALINTAS. 

Ungarija, 7. 

ŽUVO 20 PRANCŪZŲ. 

KATTD\VTjTZ, Silezija, b. 
11. — Tarpe Gleiwitz ir Sos-
saina vienose kapinėse pran
cūzų kareivių būrys ieškojo 
paslėptų ginklų iš lenkų suki-

Rusijos bolševikų delegatai 
pažymi, kad Rusija palinkusi 
sumažinti savo armiją, jei ja
ponai evakuos Sibcriją, gi ru
munai Besarabiją ir garan
tuos sienų nepaliečiamybę. 

S. V. nedalyvauja. 
Suv. Valstijos nedalyvauja 

konferencijoje. Suv. Valstijų 
ambasadorius Italijai Child 
užima vietą tarpe žymesniųjų 
svečių. J i s ' y r * tik kaipo tė-

limų laikų. 
Kareiviams bekasinėjant išf Visas vargas, kad žmogžu 

Tuo koronerio teismo nuo
sprendžiu nepatenkinti nužu
dyto pulkininko draugai kari
ninkai. J ie darbuojasi atnau
jinti tardymus ir milionierių 
sugauti meluojant. Nes pul
kininkas Beck nebuvo toks 
žmogus, kad kabinėtis prie 
moterų. Turėjo but kitoki tos 
žmogžudystės motivai. 

LONDONAS, bal. Ų . — Iš 
Dublino gauta žinių, • kad te
nai airių republikoninės a r 

apsileidęs. Mokinti vaikų ne 
mano, merginos tąsosi be da#-

miios vadai, nepaklusnieji , , , , . . . . v 

bo su lenkų kareiviais, ieš
ko pažinčių, kad už jų išėjus. 

laikraščiu, nei tautiškų dainų 
padainuoja, praleidžia laivsus 
vakarus ir šventadienius, tik 
susirinkę šlykščias dainas 
dainuoja, kalbų klausyti ne
galima. 

Vaikų nemaža yra, tik tė
vai nesirūpina jų apšvietimu. 

BURBAI, Švenčionėlių par. Mieli sodiečiai, kelkimės iš 
Jaunimas labai tam sodžiuje tamsaus miego, pasirūpinki

me vaikučiams mokyklą. 
Jaunime taipat švieskis ir 

miausia pradėjo giedoti baž
nyčioje lietuviškai. Senelis 
nedraudė. Vėliau lietuviai ga
vo šv. Mikalojaus bažnyčią, 
kovodami ilgai su lenkais. 
Kontrimas mirė 84 metus tu
rėdamas. 

tiko baisus sprogimas. Tai 
sprogo požemine mina, pakas
ta su ginklais. 

Apie 20 kareivių žuvo ir 
keliolika sužeista. 

dvstės laiku milionieriaus na-
muose nei vieno pašalinio as
mens nebuvo. 

jTečiaus karininkai sako, 
kad armijos uniforma sutepta 
tuomi žmogžudžio paliuosavi-

DE VALERĄ — DESPOTAS. \ nra. Norima uniforma apva : 

lyti.' 
\VEXFORD, Airija, b. 11. 

— Skaitlingame susirinkime 
kalbėjo airių _provizionalės 
valdžios prezidentas Oollins. 
J is pažymėjo, kad jei Airį ja 
išvengs civilio karo, tai bus 
tikras stebuklas. "6ollins de 
Valerą išvardino savos rųšies 
despotu. 

provizionalei valdžiai, turėjo 
slaptą susirinkimą, kuriame 
nutarta pašalinti republikonų 
vadą de Valerą ir jo vietoje 
padėti kitą vadą. 

Nežinia, kiek tame yra tie
sos. 

TARIASI APIE DIKTA
TŪRĄ. 

JAUNESNĮJĮ ROCKEFE 
LLERĮ SAUGOJA 

DETEKTIVAI. 

NEW YORK, bal. 11. — 
Jaunesnysis Rockefeller lan- =j 

DUBLINAS, Airija bal. 11. 
— Prieštaraujančios provizi-
onatei vaMžiai republikoninės 
armijos dalies vyresnieji tu
rėjo čia susirinkimą. Disku-
savo diktatūros klausimą. 

Aišku, kad arnujos dalis 
vis dar galvoja nuversti pro-
Vizionalę valdžią. 

Vyresni žiuri ir gailestauja, 
kad jaunimas eina šunims šė
ko piauti. Nejaugi nesusi
pras jaunimas ir savo tarpe 
žmoniškai nepasilinksmins ir 
nepasimokys ? 

REŠĖ, Vilniaus aps. Iš ne-
utralinės juostos nuo Širvintų 
ir Giedraičių pareina neramių 
žinių. 

Kasdien pribūva iš Vil-

mytojas konferencijoj, tymy-
Svarbi poblema — Rusija, j s ig> k a s b u s a t i i ekama. 

Susirinka 33 valstybių dėle-j J i s dalyvaus visuose atvi-
gatai pasirengę nepapraston'riuose konferencijos susirin-
darbuotėn. Nes reikia rasti I kiniuose. Bet neineis į jo

kias komisijas, kurioms bus atatinkamas priemones, - kaip 
geriausia ir pasekmingiausia 
ekonominiai atgaivinti Euro-

pavesti spręsti svarbesnieji 
klausiniai. 

DUODA VĖJO TURČIAMS UŽ BONUSUS 
Legionas tvirtina, kad vete

ranų bonusams daugiausia 
priešinasi tie, kurie karo lai
kais praturtėjo. 

Tarpe tų praturtėjusių pri-
Kaip žinoma, tas bonusinis skaitomas F. Munsey iš New 

bilius vos perėjo per žemes- Yorko, kelįų laikraščių leidė-
niuosius kongreso rūmus. Bet jas, kuris daugiausia veda kd-
senate jis sulaikytas ir ne- vą prieš bonusus. 

AVASllINGTON, bal. 11. — 
Amerikos Legionas kelia kovą 
prieš visus tuos, kurie prieši
nasi veteranų bonusų biliui 
kongrese. 

žinia, kuomet senatas gaus 
progos jį svarstyti. , 

Taipat klausimas, ar sena
tas jį praves, kuomet bonusų 
priešai nuolat dauginasi. 

Amerikos Legionas, suda-

Legiono organizacijos vice
pirmininkas Taylor laiškuose 
į senatorius įrodo, kad tas, 
taigi, Munsey karo laikais pa
sidarė didelius turtus. I r tuo 
metu, kuomet Suv. Valstijų 

rytas iš karo veteranų, smar-1 kareiviai Europoje liejo krau 
kiai kovoja už bilių. Tomis 
dienomis tečiaus jis kovą at
naujina skelbdamas, jog vi
siems bonusų priešams nu-jlams, sunku pasakyti. Bet 

ją ir guldė galvas už žvaig
ždėtą vėliavą. v 

Ar tas gelbės bonusų reika-

trauksiąs nuo akių kaukes ir 
parodysiąs tuos žmonesx tikro
j e šviesoje. 

Amerikos Legionas būtinai 
reikalauja kareiviams atlygi
nimo. 

MIRĖ ŽYMUS VOKIEČIŲ 
GENEROLAS. 

BERLINAS, bal. 11. — 
Arti Potsdamo ^mirė gen. 
Ericb von Falkenhayn, buvęs 
karo ministeris ir kokį laiką 
vokiečių generalio štabo virši
ninkas. 

kėši pamaldose puošniame M& CHICAGO. — Šiandie ap-
babtistų maldnamy. Visas lai- siniaukę; gali but lietaus; sai
kas paskui jį eina detektivai. čiau. 

Iš Anglekasiu Streiko 

SANTARVĖ MĖGINS 
VADOVAUTI. 

GENOA, bal. 10. — Nežiū
rint bolševikų, vokiečių ir ki
tų neutralių valstybių grūmo
jimų nepakęsti Santarvės 
4' bossavimo \' ekonominėje 
konferencijoje, patirta, kad 
Santarvė posenovei" laikysis 
savo "viršenybės" nusistaty
mo. Sakoma, kad Santarvėjš 
nuosavų delegatų sudarysian
ti kaipir kokią vyriausiąją ta
rybą, kuri vadovausianti kon
ferencijai. 

Kas indomiausia, kad San
tarvės delegatai nutarė 'kon
ferencijoje atsidalinti nuo vi
sų kitų šalių delegatų.' 

Atsidalinimas, tai dar men-' 
kas daiktas. Bet jei Santar
vė norės savo norus antmesti 
visoms kitoms valstybėms,; 

GEN. PROKURORAS INDIA-
NAPOLY.^ 

INDIANOPOLIS, IND., bal. 
11. — Čionai visai netikėtai at
vyko generalis prokuroras Daug-
herty. Jo kelionė turi sąryšių su 
anglekasiu streiku. . 

Vietos federaliame teisme yra 
iš seniau didžiai rimtų skundų 
prieš anglių kasyklų savininkus 
už jų sąkalbius su anglekasiu, ly-

l 
deriais išnaudoti visuomenę. 

Anglių kasyklų savininkai lei
do suprasti teisingumo departa-

dienomis ir visi neunistai busią 
patraukti streikan. 

MAŽA ANGLIŲ PRODUK
CIJA. 

WASHINGTON, bal. 11. — 
Pranešta, kad pirmoje streiko sa
vaitėje minkštųjų anglių produ-
keija sumažėjo iki 3,500,000 tonų. 
Taigi, iki Šiolei moderniškais lai
kais tokios mažos Amerikoje pro
dukcijos dar nebūta. 

Be to, kietųjų anglių kasyklose 
produkcija visai sustojusi: mentui, kad kaip ilgai tie skundai 

.. . A. . .. L .. Dar pažymima faktas, kad iki nebus panaikinti, taip ilgai ne 
,. ... fc. . . . . ''šiolei Suv. Valstijos dar netu-

negales taikintis su anglekasiais. Į 
„, . . , „ , , \ i<rėjo tokio didelio anglekasiu strei-
Taigi, kalbama, kad genera-f 

ko. 

Rinkimams pasibaigus, jie gi
riasi neutralinėje juostoje pa
darysią kaip Silezijoje. Sako, 
Vilniaus seimas prijungęs Vii 
niaus kraštą prie Lenkijos, 
tai Širvintos ir Giedraičiai 
turi priklausyti lenkams. Jei
gu pasisektų, tai eisią į Uk
mergę ir toliau. Lenkų akys 
daug mato, rankos visa ko 
siekia, tik dažnai per piršte
lius gauna. Tas pat, rodos, 
atsitiks ir apie Širvintas. 

\ ("Viln. Garsas") 

mesk nedorus darbus. 
Tegul prašvis ir mūsų so

džiuje šviesa! 

PABIRŽĖ, Linkmenų par. 
Mūsų kaimas stovi labai pui-
kioj vietelėj. Iš vienos pusės 
miškas linguoja, o iš antros 
pusės ežeras lyg jura tyru-
liuoja. Čia pas mus prieš Ka
lėdas atsilankydavo atėjūnai. 
Jiems tur but patiko jauni
mas. Jie iš karto ketindavo 

niaus daugiau^ leukų agen tų , I š ry t i vestuvių, bet po Kalė
dų nematyti ir pro kaimą va
žiuojant jų; nesulaukdamos 
panelės leidžia pas juos laiš
kus, bet jokio atsakymo ne
gauna, kažin ar sulauksit? Jie 
tur but į Varšavą nuskrido. 
Neregai mergelės darot, del 
jų ir savųjų unstosite. 

lis prokuroras atvykęs fcia asme
niniai peržiūrėti tuos skundus ir, 
jei galima, juos panaikinti. Tuo-̂ _ 
mi norima parodyti kasyklų sa
vininkams, kad vyriausybė turi 
ikuogeriausius norus. Ir pagei
dauja taikos. 

SAKO, STREIKAS YRA 
STIPRUS. t 

tai, anot žinovų, nie^o nebus 
iš konferencijos. Nes kiti de
legatai nepasiduos aini no-

Irams. 

INDIANAPOLIS, bal. 11. — 
Internacionalis anglekasiu prezi
dentas Lewis tvirtįna, kad visi 
organizuoti anglekasiai streikuoja. 
Streikuoja taipat dalis ir neunis-

I 

tų. Bet Lewiff tikisi, kad tomis 

Vyriausybė paskelbė streiko 
metu busiafiti neutralė. Bet kaip 
ligai ji išbus joeutralė, kuomet an-
glių produkcija kuone visai sulai
koma. 

60,000 CENTRALĖJ PENN-
SYLVANIJOJ. 

ALTOONA, PA. bal. 11. — An-
glių kasyklų distrikto No. 2 an
glekasiu viršaitis skelbia, kad cen-
tralėj Pennsylvanijoj streikuoja 
600,000 anglekasiu. 16,000 neorga
nizuotų anglekasiu prisidėjo prie 
streiko. 

BERNOTAI, Melagjėnų v. 
Sodžius nemažas. Jaunimo y-
ra daug. Visi yra darbštus. 
(Tik vyrai kas vakaras "įa-
ton" lošia. 

Jaunimas moka gražiai pa
dainuoti- ir šoka lietuviškus 
šokius. Moka daug lietuviškų 
žaislų. Per tai sutraukia čia 
net iš kitų sodžių daug jauni
mo. Lenkai čia sukruto že
mę parduoti, gal bijo atei
siant lietuvių. Lietuviai net 
paskutinę karvutę ( parduoda, 
kad žemės nusipirkus. Reikė
tų vis gi turėti atsargumo. 
Žemė be gyvulio gyvenimo 
nepagerins. Nors jie atsiker
ta, kad žemės turėsime, tai ir 
gyvulių prisiaugdysįme. 

MEIRANAI, Linkm. valsč. 
Čia yra puikaus jaunimo, bet 
tik neapsišvietusio, nes netu
rime mokyklos. Reikia vaiku
čiams toli vaikščioti ir šalti. 
Del visa ko puikus butų kai
mas. i Tik turime vieną išga
mą, kurs visam kaimui daro 
gėdą. Bet jau ačiū Dievui ir 
jisai pradėjo kreiptis prie sa
vo tėvynės. Net ir vaikus lei
džia Ą lietuvių' gimnaziją. 

TAURAGĖ. Sienos sargy
ba sustiprinta antra linija. 
Reikia laukti, kad kontraban
da žymiai sumažės. 

JAPONAI APLEIDŽIA 
SHANTUNGĄ. 

TSINGTAO, Kinija, b. 11. 
— Japonai pradėjo apleisti 
Shantungo pusiausalį. Apie 
500 japonų kareivių išvežama 
Japonijon. Gi pačiai Kini-
j a p v i s aršiau grūmoja civilis 
karas. 

DETROITE VISKAS KI 
TAIP. 

DEJTROIT, Mieli., bal. 10 
— Čia teismo nubausta viena 
diena kalėjimo Mrs. Sadie 
Davis, 35 m., kuri važiavo au
tomobiliu be licencijos. Kitur 
taip nėra. Į tokius daiktus 
neatkreipiama nei domė. 

P I N I G Ų K U R S A S . 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 dol. 
baland. 10 d., buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.38 
Prancijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 5.20 
Vokietijos 100 markių .34XA 
Lietuvos 100 auksinų MlA 
Lenkų 100 markių .02 

http://9S.no
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JAPONAS APIE AMERIKį. 
— — m — — ^ 

Kuomet iš kur-nors Ameri
kon atvyksta koks žymesnis 
asmuo, angliškų^ laikraščių 
bendradarbiai neduoda jam 
ramybės. Klausia jo nuomonės 
apie atskiru valstybių ir viso 
pasaulio reikalus, įrašo į laik
raščius. 

Ne visų nuomonės lygiai 
branginamos. Suprantama, at
sižiūrima į asmenį, kurs nuo
monę pareiškia. 

Bet yra faktas, kad čia 
branginamos Japonijos diplo
matų nuomonės. Gal tai todėl, 
kad japonai yra buklus, nie
kų nekalba. 

Ką tik Chieagoje viešėjo 
Japonijos senatorius Jushro 
Kinchi, kurs pirm keletos sa
vaičių baigė studijuoti padėtį 
Europoje. Apie Europą jis sa
kė: , i i n v m 

"Kai-kurie dalykai Europo-
•je gana blogi. Bet teko susi
durti su daugeliu reiškinių, ku 
rie aiškiai nurodo į santykių 
pagerėjimą. Negaliu sutikti su 
pesimistinėmis Vanderlipo pa
žiūromis. Ir tikiu, nereikia bi
joti, kad kuri-nors Europos 
\alstybė turėtų bankrutrti. 
Tečiaus teks palaukti, pakol 
Europos valstybės atsistos ant 
stipresnių kojų", f 

Senatorius Kinchi giria bu
vusią nusiginklavimo konfe
renciją Washingtone. 

"Prezidentas Hardingas at
liko didį darbą", sakė japonas, 
"dėlto ir pasekmės bus gau
sios. Japonų tauta už nusigin
klavimą stovi daugiau, negu 
kitos šalys. Galiu drąsiai sa
kyti, kad 99 nuošimčiai japo
nų gyventojų stovi už nusi
ginklavimą". 

Japonas peikia amerikoniš
ką prohibiciją. Štai jo žodžiai: 

"Taip kaip yra, niekuomet 
nebus gera. Visokios rųšies 
kraštutiniausi dalykai tai blo
gi daiktai. I r nemanau, kad 
čia gali but įvesta pilnoji pro
hibiciją Girdėjau, kai-kas stovi 
už vyną ir alų. Pritariu, nes 
kitaip trumpoj ateity čia ir vėl 
turės gryžti buvę stiprus svai
galai". 

LAISVAMANIŲ "KRY 
ŽIAUS KELIAS". 

J kuri išaugino tokius uolius ka
talikybės gynėjus, jie viešai 

Laisvamaniai visuomet pasi
žymėjo savo siaura fanatizmo 
kova prieš katalikybę. Bet 
šiandien jie visuose savo laik
raščiuose tik ir rašo apie kry
žiaus kelią kuriuo jiems rei
kia eiti nesant Lietuvai "lais
vę". Čia reikia pridurti, kad 
jie ne tik žodžiais bet ir dar
bais pasirodė, kuomet jų kai
lio žmonės St. Seime balsavo 
prieš tikėjimo ir sąžinės lais
vę. Jie neapsikenčia katali
kais kurie 'gadina biznį jų 
kalbėtojams Natkevičiui ir Žy
geliui neidami į jų prakalbas, 
neaukodami jų neapykantos 
žodžiams, kuriais jie šmeižia 
šv. Tėvą, Bažnyčią, dvasiškius. 
Gi kas visus stebina, kad jie 
begėdiškai drįsta save vadinti 
tikrais katalikais kvailindami 
musij visuomenę. 
Keiskia visos priemonės jiems 

geros ir kryžius ir pragaras, 
by tik išviliojus pinigų iš mū
sų žmonelių. 

Del Worcestery įvykusių 
prakalbų jie skleidžia paska
las, kad katalikai buvo įskun-
dę juos policijai. Už ką, nei jie 
patys nežino, nes vieni rašo 
kad ji© buvo įtariami kaipo 
bolševikai, kiti kad jie esą 
*' priešvaldiški'' agitatoriai. 
Toki paskalai laisvamanių pa
leisti nieku neįrodomi, bet 
jiems tas nerupi. Jie nori pa
sirodyti "kryžiaus keliu" be
einą prie laisvės", arba atvi
rai pasakius (to jie vengia) 
prie bedievybės. Geri katali
kai? 

Tuotarpu jie jau užmiršo 
kaip nesenai jie šaukėsi dan
gaus ir pragaro galybės rei
kalaudami deportuoti mūsų 
kalbėtojus Kultūros vajaus 
reikalu. Jie šaukėsi per spau
dą Suv. Valstijų policijos, jie 
piktinosi kad Atstovas tyli ir 
neužčiaupia jiems burnos, gi 
norėdami nubausti Lietuvą, 

pasisakė neremsią Lietuvos pa [visą tautą į cirografo sąlygų 
skolos, nesidėsią prie valsty
binio darbo, i 

* 

Maža nauda Lietuvai iš lais
vamanių riksmo, ir jiems ne
pasisakius visi matė kad iš tų 
pelų-nebua grudų, bet tai tik 
rodo jų taktiką kurios jie grie
biasi siekdami savo tikslo. 

Tikrai sunkus jų "kryžiaus 
kelias" sėjant bedievybės sėk
lą ir auginant neapykantą ir 
kerštą mūsų visuomenėje. 

DRAUGAS 
. « • * . 

Antradlems, Balandžio U, 1922 

Didžiuma išsigimėlių už
kietėjo ir stengėsi įtraukti 

MORALĖS KARTUVĖS. 
n O Judas nuėjo ir pasiko

rė, >> 

Tą-pat, tik morale prasme 
[padarė Vilniaus komedijos-sei-
mo nariai, kada jie kovo 4 d. 
1922 m. nuvyko mažne visi į 
Varšavą, kad tenai iškilmin
gai lenkij minios akyvaizdoje 
pasikarti. 

'pildymą. Bet ne! Kada atėjo 
Įbaisios bausmės diena, Varša-
vos trijumfuojane'ioji endekija 
pareikalavo prie kartuvių tik 
Vilniaus komedijantų seimo 
narių. Ir jie nuvyko, ir išpildė 

Jeirografo pažadą, ir atidavė 
savo sielą. 

Įdomiausia buvo tai, kad 
lerikų velnias, įbaugintas savo 
patarėjų-prietelių — siūlė dar 
mūsų išgamoms gyvybėsvPri-
klausysite man; bet yra tokia 
spraga, kad dar naudingi bu
site čia ant lietuviškos žemės. 

Ne, nenorime! Atrėžė visi 
kaip vienas. JokSps gyvybės, 
nei laisvės, nei autonomijos 
mums nereikia. Mes jums pri
klausome, jumyse norime skęs-
ti, žūti. JMes jūsų. 

Toksai buvo liūdnas finalas 
Liubline praidėtos tragikome
dijos. 

Mūsų bajorija daug atnešė 

ATSIŠAUKIMAS Į KATA
LIKIŠKAS DRAUGIJAS. 

Draugijos prisidėti prie baza-
ro: ar tai auka, ar extra rink
liava, ar paėmimu pardavinė

j imui serijų: automobiliaus ir 
kitų daiktų. Gyvenančius Chi
eagoje ir jos apielinkėse, pra
šom lankytis Vienuolyne ant 
bazaro. Jis prasidės gegužio 28 
d. ir tęsis per visą savaitę. 

Dievas neapsileidžia duosnu-
me. 6imtais kartų gailestingu
mą atlygins, o to nuo Jo mal
daus sušelptos ir, 

Nuoširdžiai dėkingos, 
švento Kazimiero Seserys, 

2601 W. Marąuette Rd. 
Chicago ,m. 

Gerbiamosios ir Gerbiamieji, 
Prisimindamos prielankumą, 

kokį parodėte mums dastatant 
antrąją Vienuolyno dalį, su 
nauja, tvirta viltimi kreipia
mės vėl prašydamos paramos 
pastatyme be galo mums rei
kalingos koplyčios. 

Tik įsivaizdinkite virš dvie
jų šimtų asmenų, turinčių lai
ke maldos naudotis kambarė
liu, talpinančiu tik 60-tis as
menų. Koplyčios ramybė ir jo
je pasimeldimas yra didžiau
sia mūsų paguoda, o joje gy
venąs Išganytojas, mūsų ^Vis
kas. Vienos kitų gailimės ir 
visos liūdime, kad negalime ^^^^^^^m.% 
pasigelbėti, nei Išganytojui Atsilankius p. J. Naujalmi 
tinkamesnio pribuvimo pasta- Chieagon kilo sumanymas mu-
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"DRAUaAS" 
I nedėldlemlas 

^ ^ ^ • p t a r o e KJJVA: 
9i.oo 
$1.00 

Pi*att9Mi*tM mokMl iikalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirasymo dienos 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir seinas adresas. Pinigai geriausia 
siusti isperkant krasoje ar eiprese 
"Money Order" arba įdedant pini
gus 1 registruota laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
2334 So. Oakley A ve., Chicago. 
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BAŽNYTINIS GIEDOJI
MAS. 

Laikraščiai tokias žymių žmo 
nių pažiūras rekorduoja. Gi 
plačioji visuomenė turT pro
gos jas plačiai aptarti. 

Oi parinko ir diena! Jie mat 
norėjo, kad Lietuvos užtaryto- Į*alos m u s i * t a u t a i ; J i Pasirodė 
jas Šv. Kazimieras laimintų iš 
dangaus išgamų žygį. Nutarę 
kartis jie juk visųpirma šau
kėsi pagelbog visagalio Dievo 
(žiūrėk Vilniaus ' 'Seimo" de
klaraciją). Kaip ilgas ir var
gingas buvo mūsų išgamų-po-
nų kelias. Dar 353 metai atgal 
Lubline jų pranokėjas ant ke
lių maldavo Lenkijos ponų, 
kad jiems dovanotų politinę 
gyvybę, kad nereikalautų Lie
tuvos mirties — t. y. politinės 
unijos. Jie pasirašė unija. Tie, 
kurie tik ant kelių, mokėjo 
sau gyvybės maldauti, never
ti buvo tos gyvybės. Ir jie pa
sirašė mirties dekretą. Gal vi-

Lietuvai? Nei Šimtą syk s a i 

neverta savo tautos vardo it 
garbės. 4 d. kovo, 1922 m. ji, 
kaip negyvas narys atkrito 
nuo mūsų tautos kūno. Lietu
vos organizmui tasai įvykis, 
nors gana skausmingas, teeiau 
galutinai išeis sveikatom Kū
nas liko sveikas. Gangrenos, 
pavojaus nebėra — Atėjo pe-
rijodas sveikėjimo ir stiprėji
mo, i 

Atgimusi liaudis naujos gy
vybes teiks ir visos šalies li
kimą kreips. 

Bet mes tos liaudies vaikai 
Ir nariai, paveldėjome iš Lie
tuvos didžiūnų ir jų atsakomy-

Ibės ir priedermių dalį. Dabar 
mes ir kiekvienas skyrium ir 

Tik sau, tik savo luomui,, visi išvien atsakome už Lie-no! 
tik Lietuvos išgamoms, Tau
tos branduolys — liaudis jiems 
nebuvo davusi įgaliojimo 'pas
merkti mirčiai visą tautą. 

Liublino unijos aktas buvo 
tai cirografas kurs išdavė Lie 
tuvos didžiuma nelabajam* 

Likimas lėmė, kad Lietuvos 
bajorijai buvo duota daug gra
žaus laiko išpirkti tą cirogra-
fą. Labai nedaugelis tai pada
rė, nedaugelis grįžo prie savo 

* tautos. 

tyti. Turint didelę koplyčią, 
kiek gražių iškilmių Viešpa
ties garbei butų galima suren
gti, kuriose dideli žmonių bū
riai galėtų dalyvauti! Prie to, 
po koplyčia įsitaisytų didelė 
svetainė. Čia vėl šimtai žmonių 
galėtų tankiai gėrėtis gražiais 
perstatymais, o mūsų besimo
kinanti jaunuomenė turėtų 
daugiau galimybės daįlėg sri
tyje lavintis. 

Daugelis Draugijų sušelpė 
mus pirmiau, to nepamirštame. 
Už tai maldaujame ir pasiti
kime, kad tą padarys ir da
bar ir dar gausiau, nes, juk, 

sų vargoninkų tarpe prašyti p. 
Naujalio kad jis surengtų 
bažnytinio giedojimo kursus. 

P. J . Naujalis netik yra pa-
if'ui'Vės muziko? žinovas L et 
iypatingai pasižymėjęs kaipo 
vargonų virtuozas ir baž^yti-
nės muzikos specialistas. 

Užbaigęs konservatoriją 
Varšavoje jis nuvyko į Rattis-
bon'ą (Vokietiją) ir čia stu
dijavo bažnytinę muziką. Lie
tuvoje visą laiką vargoninka-
vęs- prie Kauno katedros, da
bartinės bazilikos, turėjo di
delės praktikos ir patyrimo šio 
je srity. Jis ėjo muzikos pro-

tuvos likimą. 
Toji atsakomybė ir tosios | u ž t a r s geradarius pas Viešpa-

priedermės yra nepaprastai 
rimtos ir svarbios. 

Negana bus žodžių, negana 
gražių pasiryžimų. 

Reikės visos lietuviškos šir
dies, mylinčios ir norinčios pa
sišvęsti. Reikės darbų, didžių 
darbų. Tuos darbus turėsime 
dirbti visi ir darbininkai ir 

tai dievnamiui bus skirta au- ūsoriaus pareigas Kauno dvas. 
ka. Galima aukoti koplyčiai: f Seminarijoj, sudarydavęs eho-
langus, altorius, suolus, var- " ^ k ^ r i « klausydavosi netik 
gonus etc. Bent šimtą dolerių j Kaunas bet ir provincija. Va 
aukavusiųjų, vardai bus iškal
ti ant marmorinių plytų kop
lyčios prieangy. Dėkingos vie
nuolės ir jų auklėtinės kasdie
ną juos matys ir karšta malda 

Švento Kazimiero Akademi
jos Rėmėjų Draugija, koply 

[čios fondui rengia dabar di
delį bazarą. Su jomis ir per 
jas nuoširdžiai, prašom ir Jūsų 

Visi be skirtumo politinių ir 
frartijinių pažiūrų, 

inteligentai, ir vyrai ir mote- J Visi už laisvą, sveiką skais-
rys, ir seniai ir jaunimas. tčią Lietuvos ateitį. 

saros metu jis steigdavo var-
goninkams kursus į kuriuos iš 
visos Lietuvos suvažiuodavo 
vargoflinkai. Kiekvienas var
goninkas didžiavosi tuo, kad 
yra p. J. Naujalio mokinys, gi 
ir klebonams užtekdavo p. J. 
Naujalio paliudymo, kad var
goninkas butų skaitomas kva
lifikuotu savo profesijos žino
vu. 
Ar Chieagos vargoninkų pro

jektas įvyks — mes nežinome. 
Bet mes viena žinome ir atvi
rai galime pasakyti, kad mū
sų vargoninkai nenusimano 
bažnytinės muzikos ir reika

lingi studijų. 
Prie šios progos, apleisdami 

pačią muziką, kalbėsime apie 
tikrą bažnytinį giedojime, 
kurio nei su žiburiu mūsų ba
žnyčiose nesurasi, kas, beabc-
jo, mūsų vargonininkų nesta
to jų profesijos aukštumom 

Liturgija ir bažnytinis gie
dojimas. 

Išorinis kultas yra vienas 
esybinių religijos elementų. 
Jis privalomas žmogui — 
individui ir visuomenei — 
kaipo pareiga atžvilgiu į Die
vą, Kūrėją, kiekvieno autori-
to ir galybes Pradą. 

Žmogus nėra vien dvasios 
padaras, dėlto reikalingas iš
orinių ženklų kuriais jis pa
reiškia savo sielos jausmus ir 
mintis. Liturgija ir išoriniai 
reiškiama Dievui pagarba tė-

|ra nuoseklus mūsų vidaus at
vaizdas. Tad lupų malda, gie
dojimas, muzika, visos cere
monijos ir apeigos nėra tuščias 
gestas ir reiškinys, bet neski
riamas nuo mūsų fiziniai psic
hinės prigimties aktas. 

Visą liturgijos įstatų rinki-
|nį Bažnyčia smulkiai sutvar

kė, norėdama, kad išorinė Die
vui teikiama pagarba butų 
vidaus tikėjimui ir žmonhj 
pamaldumui sveikas maistas ir 
parama. (Bus daugiau) 

NAUJA KNYGA. 

Ką tik išėjo iš spaudos vie
nas iš įdomiausių romanų—At
stovas Ralys. Lietuvių kalbon 
vertė Nemunas. 144 pusi. kai
na 40c. Šią knygą galimą gau
ti "Draugo' ' knygyne. 

Kretonys. Kaltanėnų par. Kadangi mū
sų sodžius stovi puikioj vietoj ir prie eže
ro, tai ir svečių niekados nestinga. Vieni 
išeina ,kiti ateina ir ko jie mums pridarė 
stovėjusieji birželio* ir liepos mėnesiuos, 
mums daug žalos pridarė. Išnaikino so
dus dar neprinokusius vaisius ėmė skin
ti, o kaip prinoko tai ir kalbėt nėra ko. 
Sergėdavome dienomis ir naktimis, bet nie 
ko negelbėdavo. Nuskindavo su šakomis. 
Išeisi kiek iš sodo žiuri jau skina. Nueisi 
pas porueniką skųstis ir ką, sako "su-
gauk", o ką sugavęs darysi, ar jį pati vesi, 
ar į porueniką, gal gi kareivis pasiduos 
vedamas. Ypač labai nukankino vieną ūki
ninką B. A. Kadangi jis gyveno tik su se-
seria ir buvo turtingesnis, tai atėjusi ka
riuomenė sustatė juo daržinėse arklius. Ir 
į namą daugybė prisigrūdo, kad net jam 
vietos nebuvo. Atėję kareiviai pradėjo 
nešti jo lentas ir taisyti lovas. Jo sesuo 
pamačiusi nešant paskutinę lentą ėmusi 
bartis, o kadangi buvo lietuvė, gerai ne
mokėdama lenkų kalbos, prašė palikti len
tų "paršiukam'* užtverti. Lenkas taip 
supratęs, bok jį kolrojanti. Kareivis prane
šė poručnikui. Poručnikas suareštavo ją 

ir grasė labai nubausti. Tuomet jį pabėgo 
iš namų. Likusiam vienam ūkininkui vi
sa ko jie pridarė. Norėjo net papiauti. Vie
ną naktį, besaugojant jam sode bites iv 
obuolius, kareiviai pasidirbę raktą nuėję 
iškratė svirną. Ukininkas norėjo skųstis, 
bet gązdinamas susilaikė. Atėjo šionapiu-
tė, nušienavo pievas, neturi kur vežti, nes 
arkliai daržinėse stovi. Ūkininkas prašė 
porueniką po kiek kartų, kad išvestų ar
klius. Iš to nieko neišėjo, nes esą gerai ar
kliams daržinėse stovėti. Taip pat žmo
gelis prašė, kad savo virtuvę nuvežtų nuo 
trobų toliau, nes galėjo sudeginti visą so
džių ir čia nieko nepešė. Tuomet žmogelis 
ėjo F^s gener. Barbeckį Švenčionysna 
skųstis. 

Sužinojęs poručnikas, kad žmogelis 
skundėsi gen. Barbeckui, žmogelį suareš
tavo už tai. Vedžiojo jį kaip kokį prasi
kaltėlį su šautuvu, neprileisdamas žmonių 
pasikalbėti su juo. I r taip jį vedžiojo ke
letą dienų, iki tol kol neatvažiavo gene
rolas. Atvažiavęs Barbeckis, rado kaip Bu
vo sakyta žmogelio.. Virtuvę prie trobų ir 
arklius daržinėse, liepė žmogelį paleisti: 
įsakė poručnikui virtuvę nuvežti laukan ir 
iš daržinės išvesti arklius tvartan. Tuomet 
poručnikas ir kareiviai dar labjau supyko 
ant žmogaus ir visų žmonių nes kareiviams 
toli buvo eiti valgyti. Tada kareiviai ėjo 
nežiūrėdami nieko per daržus kur buvo 
stačiau eiti prie virtuvės ir išmynė takus 
daržuose. 

Dar neužaugo bulvės, jau ėmė kasti. 

Žmonės ėmę.saugoti, bet ar išsėdėsi lauke 
dar gali užmušti! Nueisi į porueniką ir ką 
gausi? nieko. Darjfi mokykloje vietoj ka
reivius mokinius skaityti, rašyti, mokino 
kaip .reikia bulvės kasti kad nepažintų 
žmonės. 

Dargi su vežimu naktimis nuvažiavę pri-
sikasdavo ir veždavo savo virtuvėn. Išbu
vę daugiau negu dų mėnesiu, išėjo: džiau
gėsi žmoneliai, nes manė, kad jau pasku
tiniai, bet kur tau, atėjo ir ^ėl kiti. Žmo
nės vėl nuliūdo. Ųkininkai manė, kad ir 
Kalėdas reiks su jais švęsti, bet Dievas da-
Yė — išėjp. Atėjo šeštadėnis. Žmonas pra
dėjo švarintis. Vyrai smiltimis išbarstė 
takus, kiemuose pasistatė eglutes, o mo
terys M mergaitėmis valė grindis. Daug 
buvo darbo kol kareivių šautą išplovė.Kur 
tik nueisi visur krosnis išbaltintos kalkė
mis. O pakėlęs galvą aukštyn, pamatai pa
veikslus išpuoštus j įvairių sparvų poperi-
mis ir Lietuvos vėliavomis. 

Atėjo Kalėdos išsirengė visi bažnyčion, 
palikdami namuose tik seneles su mažais 
vaikais. Pagarbinę gimusį Ku4įkplj žmo
nės grįžo namo. Jaunimas susirinkęs į vie
ną namą ėmė dainuoti tautiškas dainas. 
Paskui atėjo gramafonu nešina moteriš
kė, uždėjo plastinką, užsuko: gramafonas 
ėmė griežti maršą. Po kiek laiko atėjo 
muzikantas, ėmė griežti, berniukai paėmę 
po merginą ėmė suktis. Pašokę ir paklausę 
grainafono, sudainavo merginos. Vėl mu
zika ir Šokiai, taip visą vakarą užėmė1. 
Sodiečiai nusprendė neiti seimam 

^Šeštadienį prieš rinkimus kareiviai va
žinėjo per sodžius sakydami žmonėms, kad 
Kaltinėnuose busiąs arkivyskupas, ir kad 
kuodaugiausia rytoj žmonių susirinktų, 
bet mes pirm laiko žinojome koks tai bus 
vyskupas. Jie norėjo patraukti kuo dau
giau žmonių tą dieną į Kaltanėnus ir pri
vilioti prie seimo rinkimų. Bet neapgavo 
lietuvių ir niekados neapgaus. 

ATVYK VAKARUOSIU. 
1 ; 

Atvyk Čia toli vakaruosna, 
Kur kabių viršūnės kyla; -
Čia įšvysi gamtos grožę, 
Ir įspūdį kurs nedyla. 

Mudu eisim aplankyti, 
Žemės rojų stebuklingą; 
Ir bandysime suprasti, 
Gamtos meilę galingą. 

Prie upelio, vandenpuolio, 
Tarpe uolų aukštumoje; 
Atsisėdę mes klausysini, 
Ką tie kalnai pasakoja. 

Nepamiršim pavaikščioti, 
Po girias paslaptingas; 
I r išgirsim ošiant medžiams; 
Jų meliodijas verksmingas. 

Ten išgirst paukštužėlius, 
Čiulbant linksmas daineles; 
Ir laukinius žvėrelius, 
Leidžiant linksmai dieneles. , 

Ir nuėję puikion lankon, 
Aš priskinsiu gėlėlių; 
Ir nupinsiu tau vainiką, 
Iš įvairių žiedelių. 

Kad palinksmint tavo širdį, 
Aš dainuosiu dainelę 
Ir kalbėsiu meiliai tyliai 
Apie laimės šalelę. 

Tad atvyk vakaruosna, 
Meilę grožės tu suprasi; 
Atgims tavo siela liūdna, 
Ir ramybę čia atrasi. 

Jūrių Dievaitis. 

MYLIMAJAI. 
Laukiu tavęs dainuojant, 
Kaip čiulbant paukštutės; 
Laukiu kaip pavasario; 
Meilaus balso lakštutės. 

Mylimoji, girdžiu balsą, 
Iš tavo lupų rausvų; 
Lyg skambant varpeliui: 
Del liūdną širdžių. 

Mylimoji, matau meilę, 
Tavo veido šypsoje. 
Ir pavasariai atėjus 
Lai ta meilė liepsnoja. 

Mylimoji, matau meilę, 
Tavo akių šviesoje; 
Visad aš jos ieškosiu 
Tavo sielos gelmėse. 

Jvtių Dievaitis. 



Antradienis, ftalanc&io 11, ift__i 
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SDR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS Ir C H I R U R G A S 

— 
4441 Semti. Western A v e n o e 
T c i l r f n — La/a y et te 4144 

Valandos: »«11 rytais, 1-2 p o j | 
CPiatu. \r 7 - i vakarais. Nedė ld ie -E 
S n i a l * tiktai p o pietų t iki B v a i . 3 
HiimiuiimiHHMmtiiiiiMUfiiiiiiiiiiiMiff 

gVDQVau 
" I I I _Y — ~ - _ - _ — - - - - » 

s 

Jjoffice. TeL Blvd. 7820 g 
FRmeaiinaa 

| D . M. T. STRIKOL'IS* 
2 Lietuvis 
•j GYDYTOJAS I R t I-TRCRGA* 
^ Perkė lė savo ofisą i 
.v 4#01 SOUTH A S H L A N D AV-L * 
S T A L : 10:30 iki 1 2 ; 3:30 iki S Ir? 

6:30 iki 8:30 Ned. 10:30 Iki 12. 
N a m . : 2914 W. 43 St> 

Tel. Lafayette 208 

Tel. Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 8 0 . A S H L A N D A V E N U E 
A R T I 47-tos Gatvės. 

Valandos: n u o 8 ryto iki 8 vak. 
Seredomii nuo 4 iki 8 vakare. 

Telef. Pu l lman 3*34^ 

DR. P. ŠIMAITIS 
HAPRAPAT2JI 

ĮGydau B e Vaistu ir B e OperaclJ* 
10901 South Michigan Ave. 

ROS£LAND-CHICAGO, DLL. 

OR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

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

Ant viriams Univer. State Bank 
Valandos: nuo 10—13 ryte; nuo 
2—4 po pietų; nuo 7—9 vak. 

Nedėl iomi3 nuo 10—8 
Telefonas Yarda 2544 

OR. CHARLES S E 6 A L , 
[Perkėlė savo ofisą po nunaeriojĮ 

4799 SO. ASHLAKD A V E N l ' E J 

SPECIJALISTAS 
D_tovu, Moterą ir Vyrą Llgu 

f fŪU ryte nuo 10—13: nuo 2—f į 
l?o pietų: nuo 7—0:89 v a k a r e ' 
fKedėUomls: 10 iki 1. 

Telefonas Dreael 2880} 

DR. M. STAPULI0N1S 
N A P R A P A T H ' 

[GYDAU BE GYDUOLIŲ m BE 
O P E R A C I J Ų 

Ofisų Valandos: 
S347 Emera ld A v e n o e 

8 Iki 11 ryte ir 8 iki 10 vakare 
Telefonas Boulevard 9397 

781 W. 18-th Gatvė 
N u o t Iki 8 vakare. 

DR. 6. M. GLASER 
Prakt ikuoja 90 metai 

Ofisas 8149 So. Ifortmn 88., 
e s tė 32-nd S8.. Chicago, 1 

SPECIJALISTAS 
oterlšku, Vjrtakų ir 

ikru. 
Ofiso Valandos: N u o 19 ryto; 

ki 8 po pietų, nuo 5 iki 7 vak. 
edėl iomis nuo 10 iki 2 po pietų. 

Telefonas Y a r d s 997 
l L > I P M B B l i l i l U » l J i l » O B » r i | t » 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4981 So. Ashland Ave. 
Tel . Yards 994 

OFISO VAJU: 
Tel. Yards 0994 

g—10 v. ryto, 1—3 ir 7—9 v. v 
Vedėlkmiis: nuo 10 v ryto iki 
1 vai po pietų, 

1 T 

m f • . • • » • • • • • r » -

LIETUVIAI AMERIKOJE 
ALUMNAI DARBUOJASI, darbuojasi, žinoma, ne ant ge. 

ro, o kad katalikams paken
kus. Kada katalikai vaidino 
teatrą tai ir jie, net apie laisvę 
pamiršę, po bausmės grasini
mais sušaukė susirinkimą, o iš 
ten numaršavo savo progra
mos klausyti. Jų chorui (Koks 
vardas? Eed.) vadovauja, se
niau su katalikais darbavęsis, 
K. Štaupas. 

Artimas. 

Cicero, m — Bal. 4 d. Šv. 
Antano par. mokyklos alumnai 
laikė susirinkimą. 

Raporte iš rengiamo v&karo 
gegužio 21 d. Šv. Antano par. 
svet paaiškėjo, kad visi prie 
jo stropiai rengiasi, tikietai ir 
programos paduoti spaudon. 
Galima tikėtis, kad tas vaka
ras pilnai nusiseks, iš alimmų 
pusės viskas bus sąžiningai 
atlikta. Vaidins veikalą ^Ner-

**9 /9 /*9**9)9>9 / 9*9*9*t !*+«%9*9 /9> 

Telefonas Von Burcn 994 _ _ 
Res . 1139 Independenoe Blvd. 

DR. A. A. ROTH, 
R a s a s Gydytojas ir Chirurgas 
Speeijalistns Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų Ilgų. 

VALANDOS: 10—11 ryto 9—S p o 
pietų, 7—S vak. N edėl iomis 10—12 d. 

Ofisas 3354 So. HaLsted Str., Chieago 
Telefonas Drover 999a 

E S 

DR. R. C. CUPLER 
CHIRURGAS 

l ia inp. Oakley Ave. Ir 94 Gatvės 
Ofiso Valandos: N u o 2 Iki S po 

pietų kasdien. PanedėllJ ir Ketver 
» vakarais . 

Ofiso Tel . : Oanal 1719—941 
R e s . Tel . : M i d w a j 6519 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

u i i 
3 
i 
I Ofisas Didmiesty) : 
į 29 South La Balto Strat* 
i Kambaris 894 
* Telefonas Central f S 99 

• Vakartis, 812 W. S3rd l t 
Telefonas: Tards 4681 S 

_. ANTANAS A. 0LIS 
(OLSZETOSKI, J R.) 

ADVOKATAS 
Veda bilas visuose teismuose 

Miesto Ofisas: 
8. Dearborn St., R o o m 1«4»' 

Telefonas: Central 1774 

vai 17 

Gimnastikos įrankius jau 
turime. Kitame susirinkime 
suorganizuosime gimnastikos 
klesas. 

Galima pasidžiaugti alummj 
susirinkimais. Jie. yra gyvi ir 
draugiški ir daug nuveikianti; 

_ _ » ' 

MIRĖ. 

GERAI ATVAIDINO, 
-4 

Dr. M- Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHIGAGO, tLUJMOIS 
Telefonas Tards 5033 

Valandos: — t iki 11 19 ryte 
6 po pietų iki 8 vak. Itsdėlio 
mis nuo I iki • vai. vakarą. 

553 Įifcįmi^r—!__»•_<•*-. n*—• • •* 

c: 
o-l 
ra . | 

r DR. A. L. YUŠKA 
> 

1900 S. Halsted Str., 
Tel. Ganai 9119 

Valandos: 11 ryto Iki 8 vakare. 
Gyvenimas: — 2811 W. 6Srd Str. 

Tel. Prospect 8488. 
Į — L _ » 1 - i . . - , - l » . - » - » « » - » - < - l - l — » » » » ' » f r 

Tol. Oanal 287, Vak. Ganai 2118 

OR. P. Z. ZAUTORIS 
Lietuvis Gydytoju I r 

Chirurgą* 
1831 South Halsted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryta: 1 lki4 
po pietų; 8 iki 8 vakare 

8 8 a A a * A t A A a f J t « A a A f t A t a A 9 A M J * 
Tel. Boulevard 2160 

DR. A. J. KARALIUS 
• LIETUVIS GYDYTOJAS 
£3303 S. Morgan Str. 
Sj CHIGAGO, I L L . g 

Į • w T i - ~ " - - — • " ~ ~ • 

Dr. L E M A K A R A S 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Ofisas 19999 B. MW.iga-i Ava. , 
VaL 18—13 ryta; 9—4 po platu, 

8:89—8:89 vai. vakarą. 
Heatdendja: 10698 Ferry Ave, 

149 ir Pnll . 849 
• • • • • • • • • • • • • • 

Vakarais: 3351 S. Halsted St . 
Telefonas: Boulevard 658. 

?4š^4^^"4<4y4^^T-*v#< 

J. P. WA1TCHES 
Lavvyer 

1 LIETUVIS ADVOKATAS 
Diaa.: R. 811-137 N . Dearborn St. 

Tel. Dearborn 6096 
Vakarais : 107S8 S. Wabash Ave. i 
Rose laad Tel . Pu l lman 9977 j 

Afcfon. Ohio, 
Petro pafhp.:" svetainėje? Ą k-
rp i io ; | | iuu)as (Kbkįa. of^įfti-
za€ijafeį>LietŲ atvaidi|K) 3w-
jfcf'fįfa t į e ^ ^ i ^ r K i ^ ' ' . 
V a i i l H i i i Ą e ' ^ J K & f r v & v ^ 
kalcr :nut(Jrius. Publikai iiers-
tatymus^ ĮaUąi patikę. Žmonės 
|įi)bėjo, kad tokio teatro dar 
A k rome nebuvo mato. Veika
lą atvaidino gang _^yxai . iT 
mėgėjai savo roles gerai atli
ko. 

Neprošalį bus tarus žodį ki
ta apie šį naują, A krone iš
leistą, scenos veikalą. "Kova 

#tu>s Giedraičiais" yra ne ilgas, 
bet gana gyvas, įj*pttdingas ir 
įvairus veikalas. Visame vei
kale spindi lietuvių prakilnu
mas bei patriotizmas. Lretuvos 
priešai lenkai ir jų siekiai la
bai įdomiai cliarakterizuoju-
mi. Publika tėmijanti vaidi
nant šį veikalą įgauna daug 
tėvynės meilę žadinančiu į spū

džių, yra ir juokingų inciden
tų. Visiems patartina atvai
dinti šį veikalą. 

Spring Valley, m . — Kovo 
29 d. pasimirė:. senutės, .^pie, §(> 
m. amžiaus 'Barbora'JB&i&vi*. 
čienė, Velione priklausė1 pris 
Šv. Kožančiaus Dr-jos įr prie 
tretininkų. Laidotuvės buvo 1 
d. bal., s ii iškUmingoniis apei
goms, šv. Onos bažnyčioje, 
dalyvaujant daug giminių ir 
minėtoms draugijoms. Tegul 
bufr jai lengvai ši žemelė. 

1 A. P. S. 

pasakyti, kad tokis badas ir 
teroras kai dabar yra Husijoj \. 
Ir šaukdamas didžiu balsu: 
"šalin buržuazija} šalin karai J 
lai «gyvuoja raudona respubli
ka! gal pamiršo sakydamas 
"šalin kara i" , juk ir dabarti
niu laiku bolševikai rengiasi 
karan, ir tai ne už ką kitą, 
kaip tik už turtą, už plotus 
žemės ir jos kapitalą. 

Labiausiai kerta socialistams. 

Buvo matytis, kad kalbėto
jas turėjo geros progos įsikib
ti į komunistų uodegų—socia
listų sketerą; Tam daugiausia 
laiko ir 'pašventė. Prisiminė, 
kada pats dalyvavęs bolševi
kų kūrimosi pradžioj. Tada, 
koki ten socialiste, Kerenskie 

tarp savo parapijonų neįiklei-
dę mintie s kad kelti protes
tą prieš karą. Čia reikia pri
siminti, kada kalbėtojas pa
šventė kuone visą laiką koloji-
mui visokio plauko socialistų, 
tai nei vienas anei burbt, o 
kada tik prisiminė katalikus, 
tai tuoj pasipylė koliojimai iš 
sėdinčių, vienas tardamas: 
" t a i tie mulai" , kitas, "ką tie 
asilai". Turbūt p. Grigaitis 
juos ir išmokino. 

Iš prakalbų diskusijos. 

Kalbėtojas baigdamas kalbą 
ragino, kad išvengus karo, 
būtinai reikia pildyti Maskvos 
įsakymus ir glaustis \ po jos 
raudona vėliava, ypatingai vi
sokio plauko socialistams. Ta-

Šiandie Pinigų Kursas 
Siunčiant Lietuvon per mus: 
40 centų už 106 Auksinų 

— arba — 
250 Auks. už vieną Dolerį 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas. 

Pristatymas Užtikrinta* 
Trumpame laika. 

Central Manufacturing 
District Bank 

State Bank-—Clearing House 
Bank. 

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

V A L E N T I N E DRESMAKING 
COLLEGES 

17 W. l iad i son , 1860 H. Well*, 
• 2 0 5 8. Halsted Streete 

137 Mokykla* Snr. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų k i r -^ 

plmo, Desigming bizniui ir na-, i 
mama. Vietos Adnodama dykai, f 
Diplomai. Mak*u» lengvais at-O 
mokėjimais. Klesos dienomis i r S 

f
vakarais. Reikalaukit k n y g e l ė s , i 
TeL Seeley 164S 

SARA PATEK, 
98 ^ S / S ^ ^ a ^ # « ^ 6 ^ t ^ « % 

• i 
•» iji'.ii'ii' 

X. 
• r 

'hę vėlrnyp ' 
vietų R u š i į a " p r ^ į 4 ^ 
pįržos* 'twXuj»i>. so 
moktatafcįirėl garbino ^ r o ^ ^ g ^ l f ^ B ^ ^ 
buk tai IbuvęS tikriausiis J ^ t ^ ! 0 ^ ^ 0 ^ W ^ ^ 
ntišas. Daf prieš A l a n t a i |J? ^:-^W& po k i f a m . ^ | į ^ 
tojus į pasaulinį ka r į ir įj&\ ^ ^ % w e j a s j ' & į $ g į ^ r a r a | GYDYTOJAS ir CHIROIGAS 

[Amerikoj 'tfįfimį laikęs- ^nfaj^yti d i .kus i^ , tik j Ž o a - . «54 s<, Askiana A ~ 
New Yorke* į i i l e ta r ia id vi-, ivmęs a n t ^ ^ 
suotiną susirinkimą; tai ten *}*&& '*T t k ' k - P a l i a u s , pd 

pirįjįybį (mat piršo feolsėvi^-

v* 

''t;» • ' " ! . - • 

m. Mildos svet., Maskvos 
piršliai surengė prakalbau pa
minėjimui .. sukaktuvių 50 m. 
PaTyinrfe komUfto?* (kdip jie 
skelbė savo lapeliuose). Apie 
8 vai., vak. pakvietė J . Juke
lį, kuris savo kalboje aiškino 
^Paryžiaus proletariato — ko-
munistų siekinius, darbus ir 
jų valdžia, lx1t aimanuodamas 
apgailestavo,.kad jų komunai 
lemta viešpatauti vos apie 70 
dienų. 

Trockio ir Lenino nuopelnai. 

Kalbėtojas palikęs Pary
žiaus komuną, ėmėsi garbinti 
Trockį su Leninu, sakydamas, 
nors jie ir žydai, bet garbė už
tai, kad pajėgia iki šiai die
nai išlaikyti raudoną vėliavą, 

ir-kad t a * *ikVišneSti ,pn>- ? * * » $ & « tferMm«kai,k « ^ ^ » ^ ^ » » ^ » ^ ^ S 
į pneti>lių>^) irždaini, kai įg*4^3 9 m m 

MŠkiiŠte; Dftr Metas'1)O]FC- |refc* 

pranašavęs, kad Amerika-stos 
.karan, kad ims jaunus vyrus | k a i ^ o , o socialistai i Ą s a ^ 
ir-kad tam reikią išnešti,pro-

MASKVOS PIRŠLIAI. I testą — rezoliuciją, kad m j f 
tfaeijos dienoj padaryti niasį-

Bridg^portas. — Kovo 23 d. Į ne demonstraciją. , j vikėlių apipuolė -<tiskusantus. 
Bet soeialistai,.tin i*siprie- j * W S * : " t u Grigaičio ber 

šinę ir nepriėmę Trockio pa- nas> tu kapitalistų pasekė jas J | 
gamintos rezoliucijpsu Tą so- tu drįsti prieš mūsų prakilnų 
eįAlistai*"darf del:'dviejų i š ro-darbą p^ieįrarauti , , , o tas 
kavinių: vienų, kad Maskvos vargšas pasilikęs tik vienas, be 

DR. A. E. MILLER " 
Vai. 2—4 po pietų 7—9 vakare 
Res . Ofisas 1915 W. 47-Ui Str. 
Vai. 11 iki 1 po piet. Ned. 12—2 

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

šaukimai Lafayette 110« 

kuri turi visame pasauly už-
Akrono laisviečiai taip-gi viešpatauti (turbūt pamiršo 

•pasekėjai neįsiveržtų demons
tracijos eilėsna. Tie soo. tai 
grigaitininkai, tokie jurgelio-
nininkai, zimontininkai ir 
daug kitokių priskaitė. Taipgi 
Remiate, kitą, tai iš to sau nau
dą, net kokis velniūkštis, sočia 
listėlis, turėdamas kokią gro-
sernėlę ir pralobo karo metų, 
c ką čia bekalbėti apie'tokius 
kapitalistų pasekėjus, "Naujie 
'nininkus , ,, <Keleivininkus , su 
visu Grigaičio štabu. Užtat 
sau rami buvę prieš Amerikai 
įstosiant karan ir visokias re
zoliucijas atmetinėję. Neišken
tė neužkliudęs ir kunigus ir 
visokios rųšies dvasiškiją, kad 

si traukdamas, priėjo prie pat 
sienos. Pagal iaus padaręs 
"give u p " išbėgo namon. 

Ten buvęs. 

T • r r ( Į 

PRANEŠIMAS! 
E. Kensingotno Lietuviams. 
"Draugą" dienraštį galima 

gauti pas B. Misevičių groeer-
nėje" 314 E. Kensington Ave. 

Tel. Lafayette 4223 

P L U M B I N G Į 

Kaipo lietuvys, l ietuviams visa
dos patarnauju kogreriausia. 

H . YUfiKA 
S228 W. SS-ih Street 

w w w LIETUVOS VYČIŲ 48-tos KUOPOS K0RAS. w w w 

^Telefonas Yards 11S8 
1 STANLEY P. 

MAŽEIKA 
GRABOR1CB IR^ 

Balsaranotojas 
Turiu automo-; 

bllius visokiemsi 
reikalams. Kainai 
prieinamos. 

3319 Auburn 
Ave. Ohicagoj 

X Tc4. Canal 0199 

f VVYAND'S GRABORIAI 
Ir 

Pagrabų Direktoriai 
0 J. Wyand ; Balsamuotojas 

C. Sirevičia, Asistentas 
D Turime automobil ius viso- v 
K kiuose reikaluose. Patarnauja- J| 
$ me kogoriausia ir pigriausia. 
M 2955 Wes* 22-nd St. Chieago. g 

iU*> TeL Cicero M 5 6 
Ofiso TeL Cicero 4 t S 

DR. J. SHINGLMAN į i 
1S25 S«. 49 Coort | ! 

N. E . Cor. 49 Court ir 11 Str.O 
ant viršaus vaistyničios. 

Tel. Randoipb 28tg 

A. A. S L A K 1 S 
ADVOKATAS 

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

l t South La Baile Btree* 
Room 130S 

Valandos: t ryto iki i po pietų 
Namų *Tel. Hyde Park 3S9ft 

5^ ' » » • » • » • » » • » » i • » » » • • » • • mį | 

Telefonas Canal 5395 

JOHN 6. MEZLAISUS 
Generalia Kontraktorius, staty
tojas ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Chieago 

Arti 23 čio Place. 
* ~ 

įas Boulevard 41SS 

A. Nasals 
Graborius 

Patarnauju la.U\ 
dotuvėaa, vea» 
tuvese, kr ik i -^ 
tynose ir kttnor^ 
•e re ika luose* 
Kainos p r i e l a a r l 

J3307 Auburn Ave. ChiOLgal 

ĮĮiiiiiiMiiiiiiiiimmitNMiiiiiiiiiniKW|ik 

I S. D. LACHAWia | 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse lotopk- S 
gr iaus ią . Reikale meldžiu f" 
s k t i , o mano darbu busite 
Snedinti . 
5 9 9 1 4 W. 99rd M. Chieaj 

Telefonas Caaal 1971—9199 
uiiuiniiiuniiiiiiiiiiiiiimimmiiHHiini 

PARDAVIMUI. 

MI K I M S NAMAS PARDAVIMUI, 
3-jų f lėtų (gyven imų, ) akmeds prie
šakys. Kiekvienas fletas tnri 5 kam
barius. Viduje v iskas padirbta is kie
to medžio. Elektros šviesa, naujausi 
š i lumos įtaisymai. Didelis ir geras 
beismentas. Namai randami ant Union 
Ave. ir 61-mos gratv. 

Kaina $9,.">00.00 Atsišaukite, 
K. J. M I R P H Y . 

2325 W. 42nd St., Chieago. 1U. 
Telef. Lafayette 4184 

PARSIDUODA medinis naaias su 
mažu groc^erniu, kendziu, iee-cremo 
ir viskas kaip stovi. Ant pirmo fla-
to penki kambariai* ir štorelis. Ant 
antro flato šeši kambariai. Randos 
neša trisdešimt ($30.00) į mėnesį ir 
baismantas. 

Savininkas nori išvažiuoti ant far-
mu. 
14S7 So. 49-tIt Ave. Cit-ero. III. 

uAiiir 

*ZM 

Lietuvos Vjoą 48-tos kuepos koras, vedamas muziko A. Aleksio, 
ffl., rengia pirmą koncertą Velykų vakare, 

Švento Vincente parapijos svetainėje. 
i . i _____ 

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

moda lova kukninis pečius, vaiku- j 
čiui augšta kede, vežimėlis ir kiti 
dalykėliai. Atsišaukite 

5040 W. 2d P lace • 
Chieago, Dl. 

ANT ^ P A R D A V I M O salunas su 
elektra piano orkestrą, parsiduoda 
pigiai cash ar ant ismokesčių vis- Į 
kas geram stoyij, arba mainysiu į 
ant mažesnio piano. Atsišaukite 

7614 Marylaad Ava. 
Telef. Dorcltrster a€»76—1-mos lubosi 

Chieago, n i . 

aa^»»a->»_>-̂ _^% »»•»<» »a^»^-^t>»! 

Ant pardavimo 100 akerių 
su visais javais ir tulšimis. 
Atsišaukite pas savininkę. 
H. Snell, Braįbeh, fMich.] 

PLAT1NJ_L1T__5 "DRAUGĄ. »* 
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CHICAGGJE 
****** ! KAS KAT. JAUNIME PRA

LENKS! 

ŠIANDIE "PRIMARY." 

Šiandie Chicagoje, taigi, ir 
Cook apskrity yra "primary",' 
arba kandidatų skyrimai į vai 
dvietes. 

Visi piliečiai privalo prisi
dėti prie kandidatu skyrimo. 

Policija tvirtina, kad ginčus 
pakėlė nelaiminga "moonshi-
ne iy 

rai pagalvoti, ką skirti ir ko 
kia iš paskirto kandidato pra 
matoma nauda. 

Piliečiai neturi pamiršti 
šiandieninio vargo del aukš
tų, mokesčių, kokius bereika-
lo turi vilkti.* Del to, savo 
balsų nereikia veltui kur mes
ti. 

GAISRAS GALVIJŲ SKER
DYKLOSE. 

Sekmadienio rytą pakilęs 
gaisras sunaikino Roberts & 

Pirm balsuosiant turima ge-\0ake f i r m o s t r o b e s i u s ^ į 

jų skerdyklose, 45 gat. ir Ra-
cine ave. 4 gaisrininkai skau
džiai sužeista. Nuostoliai sie
kia 100,000 dol. 

PABRANGINTA GAZOLI-
NA. 

NEKULTŪRINGAS PASI
ELGIMAS. 

Chicagoje staiga pabran
ginta gazoliną, vartojama au
tomobiliams. Pirmiau buvo! 
211/^e., šiandie 23e. 

Standard Oil ir Sinclair 
Refining kompanijos tvirtina, 
kad gazoliną pabrangusi del 
perdidelio reikalavimo. Po 
žiemos, sako, visi automobi
liai ištempti iš garadžių ir 
imta vartoti pasivažinėji
mams gražiame ore. Dėlto 
suvartojama daug gazolinos. 

Bridgeporto Draugijų Su
sivienijimas laiko sus-mus 
prie atvirų durų, gi jo nariai 
kviečia visus pašalinius asme
nis, kad supažindinus su Susi
vienijimo tikslais ir paraginus 
pirkti "Auditorium" svet. šė-

/ . n Todėl aš kovo 28 d. atsilan
kiau sus-man. Įeinant nieks ne
klausė ar aš atstovauju drau
giją, ar šiaip atsilankau kaipo 
ne delegatas. 

Sus-mui įpusėjus kalbama 
apie kokį ten reporterį, kurs 
netiksliai informavo laikraš
čius ir ieškoma jo susirinku
sių tarpe. 

Dievo Apveizdos Par. — L. 
Vyčių 4 kuopa savo subrinki
me balv 6 d. krikščionims de
mokratams Lietuvoj paaukojo 
$65.00. Pati kuopa aukojo L. 
L. Paskolos bona $50.00; kuo
pos dvasios vadas, kun. Ig. 
Albavičius'$10.00, A. Petrulis 
$5.00. P-as Petrulis yra įga
liotas daugiau aukų parinkti 
krįkš. demokratams. Yra vil
ties, kad atsiras susipratusių 
žmonių, kurie negailės aukos 
tokiam kilniam tikslui. Šita 
Vyčių kuopa, na, ėmė ir paro
dė gražų pavyzdį kitoms drau
gijoms. Tokiam gražiam tiks
lui, rodos, ir negaila butų ir 
pasekti jos pavyzdį. Ką besa
kysi? O gal atsiras draugijų 
kurios viršys sią jaunimo kuo
pą. Mat, jaunimas, tai dar ne
prasigyvenęs. Pamatysime ką 
pasakys pirasigyvenę žmonės, 
įsigyvenusios draugijos. "Spė
kime, kad jos nesigailės dar 
gražiau pasirodyti. 

Alpha. 

Gi kompanijos imasi ypatingų ( T a d a draugas Janulis, nors 
priemonių visuomet turėti to 
žibalo. 

Taigi, tos "ypatingos prie
monės" kompanijom nepigiai 
atsieina. 

Atrodo, kad minėtos kom
panijos konkuruoja. Gi ištik-
ro jos išvien dirba. 

MIRĖ KALĖJIMO VIRŠI
NINKAS. 

Mirė E. J. Murphy, valsti
jos kalėjimo Joliete viršinin
kas. Sakoma, jis buvęs žy
mus visoj šaly kalėjimų auto
ritetas. Mirė nuo širdies li
gos. Turėjo 70 metų. 

BROLIS PAŠOVĖ BROLĮ. 
• 

Stanley Daukšas, 23 m., 39 
37 So. Campbell ave., su sa
vo broliu įTonu, 17 m., susi-
ginčino ir basekmėje Stanley 
pašovė Jon^. 

FEDERACIJOS APSKRIČIO 
SUSIRINKIMAS 

A. L. R. K. Federacijos Chi-
cagos Apskričio svarbus susi
rinkimas bus šį vakarą, bal. 11 
«d., Aušros Vartų parap. svet., 
i(West Side), Chicago, HL 

VALDYBA. 

ir ne valdybos narys parodė 
į mane pirštu ir klausia, kokią 
draugiją aš atstovauju. Man 
pasiaiškinuštkad aš nesu drau
gijos delegatas, pirm. Butkus 
liepė man apleisti sus-mo salę 

Tokį pirmininko pasielgimą 
aš skaitau nemandagiu, nekul
tūringu. Juo labi aus, kad 
pirm. nepašalino kitų taipat 
ne delegatų, tuomi pat paro
dė clemokratingumo stoką. 
Dėlto aš sakau kad Butkus nė
ra vertas pirmininko vietos 
laužydamas sus-mų taisykles ir 
žemina Susivienijimą visrto-
menės akyse. 

Be mažiausių įrodymų šlyk
ščiai įtartas, kad buk aš ra
portavęs laikraščiams apie 
Sus-rno posėdžius. Kas įtaria 
kitą be įrodymų yra šmeiži
kas. Tokia garbė tenka But
kui. 

Imant viską domėn, aš grie
žtai protestuoju prieš tokį stor 
žievišką Susivienijimo pirm. 
Butkaus pasielgimą su sve
čiais, ir turiu teisės pranešti 
visuomenei, kad niekas nelan
kytų jų sus-mų, nes gali susi
durti su žmonėmis kurie jokio 
mandagumo nesupranta. 

Juozas Pabijonas. 

P R A N E Š I M A S 
LIETUVIAI MAINERIAI m KITI 

Nuolat pas j ūmia tai streikas tai 
bedarbė ir vis rūpesčiai. Mėgink tuos 
rūpesčius prašalinti ir ta lengvai gali 
padaryti nusipirkdamas nuo mūsų 
puikią farma. A'nt farmų nėra be
darbės nei bado visados yra links-

• ma. Mes parduodam farma s Cash ir 
ant lengvų išmokėj imų turime au 
gyvuliais ir be gryvulių, farmos ran
dasi tarp didelių miestų Clevelando, 
Akrono* Pittsburgo ir Youngstono 
žemė K«ra, yra sodnai ir miškų, yra 

- arti angį i kasyk los. ž i ema gali ang
lis kastų jeig-u truktų piningu. Mes 
mainom farmas ant jūsų namo jei 
prie namo turi nors truputi cash, pi
nigų pridėti. Norėdamas mainyti sa
vo namą ant mūsų farmos aprašyk 
prekę namo, namas cash ar yra 
morgečlų ant jo? Kiek savo cash tu
ri pinigų? Ir kokią didumo nori far
ma. Jet nori pirkti farlhą rašyk ka
da gali atvažiuoti apžiūrėti, arba 
^amikalaak mūsų farmų listo. Siun
č iame pigių kursų pinigus Lietuvon 
Ir laivokartes. 

Rašy|i š iuo antrašu: 
Cleveland Remlty Companr 

1 4 1 * E . 31 8t. Kamp. Oregon Ave. 
Cleveland Ohio 

/ 

MŪSŲ JAUNIMAS TIKĖJI
MO DALYKUOSE. 

West Side. — Yerbu sek
madieny, bal. 9 d. l iet . Vyčių 
24-ta kuopa ėjo prie Šv. Ko
munijos in corpore. Tas darė 
labai malonų įspūdį, kad mū
sų jaunimas-tautos žiedas, nuo 
kurio priklauso mūsų tautos 
ateitis viešai išpažįsta Kristų 
ir artinasi prie Šv. Sakramen
tų. 
/ Gerb. klebonas kun. F. Ku
dirka pasakė gražų, pritaikin
ta jaunimui pamokslą ir ragi
no jaunimą rašytis prie L. Vy-
<v*ių organizacijos, kur^yra vie-
natinė katalikų jaunuomenės 
draugija kuri rūpinasi išauklė
ti jaunimą doru ir tinkančiu 
mūsų Tėvynei Lietuvai. 

Žvalgaitis. 

A. L. R. K. LABDARINGOS 
SĄJUNGOS CENTRO VAL

DYBA 1922 M. 

Dvas. vad. Kun. F. Kudir
ka, 2334 So. Oakley Ave. Chi-
cago, BĮ. 

Pirm. Jonas Petraitis, 4324 
So. Campbell Ave. Chicago. 111. 

Pirm. pag. Anast. Valančius, 
1522 So. 49-th,Ave. Cicero, 111. 

Nut. rast. Mart. Česnavičius, 
2338 So. Oakley Ave. Chicago, 
m. 

Fin. rast. Bern. Nenartonis, 
4442 So. Richmond St. Chica 
go, IH. 

Ižd. Kun. F. Kudirka, 2334 
So. Oakley Ave. Chicago, BĮ. 

Iždo globėjai. 

Jonas Krotkus, 2203 W. 22 
St. Chicago, II). 

Stef. Satkauskaitė, 1902 So. 
Union Ave. Chicago, 111. 

Direktoriai. 
į? 

Kun. Ign. Albavičįus, 717 
W. 18-th St. Chicago, 111. 

Kun. F. Kudirka, 2334 So. 
Oakley Ave. Chicago, 111. 

Jonas Krotkus, 2203 W. 22 
St. Chicago, 111.. - v 

Ant. Nausėda, 1928 Sô  Lea-
vitt St. Chicago, 111. 

Pr. Vitkus, 1432 So. 49-th 
Ave. Cicero, 111. • 

Myk. Šlikas, ia525 So. Wa-' 
bash Ave. Roseląnd, 111. 

Bon. Posanka,^1422 So. 49-
th Ave. Cicero, III. 

Jonas Petraitis, s 4324 So. 
Campbell Ave. Chicago, BĮ. 

Bol. Sekleckis, 3427 Auburn 
Ave. Chicago, BĮ. 

Jadv. Steponkaitė, 4545 So. 
Fairfield Ave. Chicago, 111. 

St. Jucevičius, 726 W. 18-th 
St. Chicago, III. 

Bern. Nenartonis, 4442 So. 
Richmond St. Chicago, BK 

Generalis agitatorius. 

St. Jucevičius^ 726.V. 18-th 
St. Chicago, III. 

Garbės narių registruotojas. 

Julius Šliogeris, 1521 So. 
48-th Ct. Cicero, 111. 

Korespondentės. 

A. V. Galnaitė, 4509 So. 
Hermitage Ave. Chioago, 111. 

Mar. Mikšaitė, 4513 So. 
Wood St. Chicago, 111. 

hN**M***#**#*#«*#ftN***« 

n«S MASTEft'S VOtCC 
> •co.u.s.MT.orr. 

T U R I N T 
VICTROLĄ 
V E L T K O 

ijsite La'Kii L a b a i t ^ s m a 

N 

Mes parduodame tiktai geriausius muzikališkus 
instrumentus — tikra VICTOROLA su VICTOR 
VAIZBA2ENKLŲ kaip kad viršun parodyta. 

Visos kitos nėra Victorolos. Jos yra tik imitacijos. 
Nusipirkęs VICTOROLA nuo MUS su rinktiniais 

LIETUVIŠKAIS VICTOR REKpRDAIS t u r ė s i u 
tikrą linksmybę netik/per VELYKAS, bet ir "per 
VISUS METUS. / 

Ateikite į mūsų krautuvė ir išsirinkite arba rašykite reika
laudami kataliogo jeigu negalite atvažiuoti. 

VICTOROLŲ Kainos nuo $25 iki $1500 

Taisoma #feokius 'fonografus kogeriausią, darbą atliekamo 
atsakančiai. Atsinešk savo seną fonografo dalį arba "motor , : 

arba prishįskite, o mes pasakysime jums kiek kainuos jį sutaisyt. 

EAGLE MUSIC COMPANY 
"Muzikaliai Dalykai" 

3236 South Haisted Street Chicago, Blinois. 

Mes turime Didžiausia Lietuviška Muzikos Krautuvė 
Suvienytose Valstijose. / 

PRANEŠIMAI. 
CICEBO, HJL. — A. L. R. K. 

Federacijos 12 skyrius susirinki
me, laikytame kovo 26 d., nutarė, 
kad visos vietinės kolonijos drau
gijos priklausančios prie Kat. Fe
deracijos priduotų savo narių skai
čių skyriaus raštininkui, Ant. 
Bislui, 1323 So. 49-th Ct, Cicero, 
111., arba šokančiam susirinkimui. 
To reikalauja Federacijos Chic. 
Apskritys. 

Valdyba. 

A. t A. 
JUOZAPAS ŠLAPELIS 
Mirė balandžio 10, 1922, 
3:30 vai. ryte 39 metų am
žiaus. Amerike išgyveno 
16 metų. Paliko dideliame 
nuliūdime moterį Eleną 2 
sumuš Juozą ir Dominin
ką, broli Domininką šla
peli ir švogerį S. Česna. 

Laidotuvės įvyks sere-
doj bal. 12 d iš namų 2100 
W. 24 gat. kamp. Hoyne 
Ave. į Aušros Vartų baž
nyčia 9 vai. ryte, o po paf 
maldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines. 

Gimines, draugai ir pa
žįstami nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotu
vėse. Nuliūdę 

Moteris Elena Šlapelienė 
sunai Juozas ir Domi

ninkas brolis Dom. 
šlapelis. 

NORTH SIDE. — Moterų Sa
gos 4-tos kp. mėnesinis susirinki-
mas įvyks, antradienyj bal. 11 d. 
š. m., Šy. Mykolo pat. mokyklos 
kambaryj, 8 vai. vak. 

Narės, kurios esate užsilikusios 
mėnesiniais mokesčiais šiame su
sirinkime, galėsite užsimokėti. 

O. R. Paliuliutė, rast. 

2 
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BALOTO 
BALSUOKITE UŽ 

SOL P. RODERICK 
ANT 

SANITARY DISTRICT TRUSTEE 
Keturis kartus buvęs narys valsti

jos Legislaturos, jo rekordas yra ge-
Į. ras, jis visuomet dirbo del gerovės 

' m J ' žmonių. 

i , , 

SVEIKATA, TAI YRA TURTAS IR LAIMĖ. 
Kurie tik norite būti sveiki ir tvirtintai naudokite SALU-

TB BITTERĮ jis suteiks sveikatą sudrutins vidurius ir praša
lins galvos , pokrutine ir strėnų skausmą. Abelnai visus nes
magumus prašalins ir suteiks gerą apetitą, miegą, tvirtumą mu-

§į skulų ir abelnai naudingas nuo influenzos ir nuo kitų ligų. Pa» 
2 imdami vieną vyninį stikleli prieš valgį. Kaina $1.00 už butelį, 
•! 12 butelių už $9.00. Siunčiant į kitus miestus, v ierras butelis 
o $1.25, 12 butelių $11.00. Reikalaukite aptiekose ir tam pana

mose vietose ,norėdami greitai aplaikyti siųskite sykiu su užsa
kymu money order del padengimo lėių viršui- nurodytą kainą. 

/ SALUTE 3KTTER MFG. CO. 
616 W. 31 Street Chicago, UI. TeL Boulevard 7351 

» EXTRA SUSIRINKIMAS. 
Bridgeportas. — Motenj Sąjun

gos 1 kuopos susirinkimas įvyks 
rytoj, bal. 11 d., 1922 Šv. Jurgio 
parap. svet., 32-nd PI. ir Auburn 

* 

Ave. 8 vai. vakare. 
Šis susirinkimas yra labai svar

bus, tatgi visos narės nuoširdžiai 
kviečiamos dalyvauti.,. 

Valdyba. • 

KRISTAUS KANČIA 
— ir — 

GYVENIMAS; 
Krutamuose paveiksluose, 

lietuvių kalboje. 
Balandžio 10, Cicero, UI. 
Balandžio 11, Šv. Kazimiero 

Vienuolyne, 2601 W. Marąuet-
te Road. 

Balandžio 12, (Town of La
ke) Ėlijošiaus svet. 46-th ir 
Wood Str. 

Brighton Parke, balandžio 
11 bus'rodomą tikybine drama 
"Paveikslai-Pa veiksluose" 6 
-dalyse ir Popiežiaus Pijaus 11 
Karunavojimas. 

Rodys Lietuvių Teatro Ben
drovė. 

ta= 

RALTIJOS-AMERIKOC 
JJ.UNIJA 9Broa<lvay. Nev^rk.NY\J 

KELIONE L IETUVV 
P E R H A M D U R G ^ V P T U ^ Ą 1 

A R B A JL1EPO JH. ^ 
VAŽIUOKIT VISI P A R A N K I Ų I R 

TIESIŲ KELI D . 
Lietuviai važiuojant | PI I lavą aplenkia 

Lenkų juostą (karldoriu) 
Visa Trečia Klesa Padal inta Į Kambarius 

Ant 2-jų, 4-rių, 6-šių ir 8-nių Lovų 
ESTONIA Balandžio 1» 

J T U A N I A Gegužės S LATVLA Gegužes 10 
Trečios Klasos Kainos J: 

^ ' į..• ^ » . HAMBURGĄ $103.50 - - PELIAVA f 106.50 
ftri!l ' MEMEL ir L I E P O J U 8107.00 

Dėlei laivakor. Ir žinių kreipk, prie savo agen. iWI 

Muzikos Mylėtojų Domei! 
Ka tik gavome iš LIETUVOS naujų muzikos 

veikalų geriausių kompozitorių. 

J. NAUJALIO 
31. Meilė Tėvynės nemari (due tas ) $ .75 

Giesmynėlls (Bažnyčių chorams) * .50 
JUOZO GRUODŽIO. 

1. Rugiagė lės ( s o l o ) 40 
2. Mylėk ( so lo ) r - ' - y . 5 0 

3. Aguonėlės ( so lo ) 40 
4. Rūta ( so lo ) • 50 
11 Op! Op! (mišram cftorui) 50 

A L E K S A N D R O KAČANAUSKO. 
,7. Tu mergel ių dainavimas, ( so lo tenorui) . . . . 50 
8. Lakštingalėlė ( so lo tenorui) -50 
9. Geriau diena, geriau nakti ( so lo ) 4 5 
10. Gerk, gerk, girtuoklėli ( so lo ) 40 
20. Sudiev Lietuva (mišram chorui ) 50 

JUOZO ŽILEVIČIAUS 
6. šėriau žirgeli ( so lo ' . . . * 
13. Jau pavasaris atėjo (mišram chorui) 59 
14. Gaudžia aukso varpai (knišram chorui) 60 
15. šviesi naktis mėnesiena (mišram chorui) . . .G0 
12. Laisvė daina, (mišram chorui ) 50 

JUOZO GUDAVIČIAUS 
5. Trys Dainos ( so lo ) / 6 0 

JONO B E N D O R I A U S ^ . 
16. Aušre le i , Beaufitant 1 0 ° 

K U N . T. DftAZIO. 
35. Muzikos Teorija (muzikos vadovėl is) .45 
36. Giedojimui Mokykla (giedojimu vad.) 1 0 0 
18. Mūsų dainelės i 1 0 ° 

JUOZO TALLAT-KELPŠOS. 
37. Kariagos aidai (dainų rinkinėlis) -20 
38 Lakštutė (dainų rinkinėlis) -50 
39. Aš pas tevelė—Močiutė m a n o — ( c h o r u i ) . . . . .20 
40. Eisiu j girelę—Ui, ui, ui Dieve (chorui ) .30 
41. Tautiški šokiai dalis I .35 
42. Tautiški šokiai dalis II . / .35 
17. Gailesčio Giesmė 3 5 -

Keturi Suktinai (p ianui ) / 65 

Taip-pat galima gauti ir šiuos veikalus: 
8T ŠIMKAUS. ' % 

32. Aš išsivilkėiau čigono rūbą (duetas ) 75 
32. Atsisveikinimas su Tėvynė (solo( ( choru i ) 100 
32. Kaip raiba Taukštė ( so lo ) .75 
32. Oi kas? • • -75 
32. Šia nedėlėle (4 bals iams) 25 

Aš" Jojau per Girelė ir Žaliuok Rūtele (4 ba l sams) 30 
Vai Tu Žicge ir Per Tamsia Nakte lę (4 ba lsams .30 
Nesigraudink Mergužėle ir Einu per dvar. (4 bal.) .30 
Sėdžių po langelių ir Per Girele. 30 

. Motule mano-šer iau Žirgeli-Val kad aš Jojau . . .30 
Gerkit Broliukai ir Kad Aš Jojau 25 
Važiavau diena ir Vai žydėk Balta obelėle . . . . 25 
Ant tev<lio dvaro-Tykus Buvo vakarėl is 35 

i Paukštužąli Skrajūnėli 30 
Scherzo — (pianui ) 50 
Dainų DainoYėlis .75 . 

A., ALEKSIO. 
21. Meilė Uždegta krutinę (solo 65 
22. Graži čia giružė ( sq lo) 5D 
23 Mes grifiim Ten (mišram chorui) 75 
24 Visuomet Širdis Surakinta ( s o l c ) 60 
25. Ak myliu Tave. ( so lo ) 75 

^ 26. Ginkim šalj Lietuvos (mišram chorui ) 50 
A. POCIAUS. 

27. Gale Sodo rymavo ir švint aušrelė ( so lo ) . . . . 60 
' 28. N e bile k ieme merge lė auga ( s o l o ) 60 

29 Leiskit \ Tėvynę ( so lo ) f. 60 
30. Vai Močiutė Mano ( so lo ) 60 

C. SOSNAUSKIO 
Kur bėga Šešiupė (Chorui) \ . . . .25 
Užmigo žemė (choru i ) 35 • 

D R , VINCO KUDIRKOS. 
Diedėnė, poika Ci>ianul) 30 
Sudiv, mazurka (p ianui ) 40 
Nemuno Vilnys, valtzas (planu* > . . . . 50 

p W R O STANKEVIČIAUS 
84 Vytauto koncertinis maršas (p ianui ) 35 

MIKO PETRAUSKO — OPERETES. 
Consittum Fafultat is (v ieno ve iksmo) . . . . $1.25 
Apvesdinkite ir Mane (dviejų a k t ų ) . . . . 1.50 

Siunčiant užsakymus visuomet pažymėkite ir 
numerį.' 

Pinigus galima siųsti Money Orderiais arba 
čtkiaig. 

DRAUGAS PUBLMHING COMPANY 
2334 Sfo. Oakley Ave. Chicago, UI. 

Ciiivcraity 
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