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METAI-VOL, VU 

Bolševikai Priima Santarvės 
Sąlygas 

. SUTINKA ATMOKĖTI SENĄSIAS SKOLAS 

* • — • 

Tchitcherin į tai atsakė: Kusi ja. Gi- je i , taip, tai pati 
' * Nusiginklavimo diskusijos 
yra būtinas daiktas. Nes be 

TCHITCHERIN DUODA VĖJO MILITARISTINEI 
PRANCUA1 * 

Prancija Bijosi Nusiginklavimo 
Klausimo 

GENOA, Italija, bal. 12. — 
Sovietų Rusija čia oficialiai 
priimta Europos valstybių 
šeimynom Tas įvyko, kuo
met bolševikų valdžios dele
gatai priėmė keturias Canne-
so konferencijos sąlygas. Pri
imdami tas sąlygas bolševikų 
delegatai reikalavo jose pada
ryti kelias nežymias atmai
nas. 

Bolševikų delegacijos virši
ninkas arba vvriausias dėle-
gatas, įTchitcherin, atsakyda
mas į Anglijos - premiero 
Lloyd George kalbą, sutiko su 
sąlygomis. 

Tos sąlygos: 
1. Valstybės negali naikinti 

savo skolų. 
2. Negali vesti kovos prieš 

visatinai prapažintas įstaigas. 
3. Neprivalo užkabinėti kai

mynų. 
4. Bile viena valstybė turi 

teisę reikalauti sau teisingu
mo kitos valstybės teismuose. 

Bolševikai pasiduoda. 

Kad taip, tai Rusija pačio
je konferencijos pradžioje, pa
sidavė Santarvės norams. 
Reiškia, komunizmas atmes
tas, kaipo nudėvėtas švarkas. 
Sovietų Rusija apsitaiso ka
pitalistiniais rūbais, į kuriuos 
ilgai nenorėjo nei pažiūrėti. 

Konferencijai pirminin
kauja Italijos premieras Fae-
ta. Į pirmininkus jį pasiųlė 

Tchitcherinui ploja. 

Kuomet pirmąjį dieną kon
ferencijos salėj pasirodė bol
ševikų delegatai, kurių prie
šaky ėjo užsienių reikalų ko
misaras jTchitcherin, pasigir
do švilpimai. Bet kuomet 
Tchitcherin baigė kalbą, kai
po atsakymą į Lloyd George 
kalbą, pirmutinis L. George 
rankom plojo. Kad tuotarpu 
prancūzai delegatai tik stebė
josi tokia jiems keista padėti
mi. 

Kiti bolševikų delegatai at
rodė suniurę ir užsimąstę. Jie 
aiškiai matė, kaip jų komuniz
mas griaunamas susirinkusių 
pasaulio politikų. Bolševisti-
nė d o k t r i n a pake i č i ama t ik 
vienais griuvėsiais. 

I r je i bolševikų delgatų su
tikimas yra tikras, tai Rusijo
je iš bolševistinio rojaus be
liks tiktai skaudus atminimas. 
Kokiam laikui bolševistinė 
valdžia bus pakeista j)apras-
ta socialistine valdžia, kuri 
nekenks tarptautinių reikalų 
1 tegini. Pagaliau ims galas ir 
tą pačią socialistinę valdžią, 
kuomet rusai valstiečiai dau
giau susipras. 

to negalimą atstatydinti Eu
ropos.,%> 

I r tuojaus prasidėjo sihar-
kųs ginčai tarpe Tchiteheri-
no ir Barthou. Tchitcherin 
prikišo prancūzams militariz-
mą. Salėje pakilo trukšmas. 

I r nežinia kas butų įvykę, 
jei ne Anglijos premieras. 
Tas pakilo ir pasakė: 

"Gerbiamieji, iškąlno suti
kome nediskusuoti apie nusi
ginklavimą. Taigi, mūsų ko
lega Barthou turi teisybę. 
Bet negaišinkime laiko nerei
kalingomis argumentaci jomis. 
Mano nuomone, konferencija 
visgi turės pasibaigti nusigin
klavimu.'J . 

Daug publikos. 
H. 1 

Salės galerijos buvo parin
ktos publikos. Butą apie pus-

konferencija turi pairti. 
Ton komisijon ineina tik di

desniųjų valstybių delegatai. 
Mažesnių valstybių delegatai 
sukviesti tik įmrodįjai. 

Paskui vėl , Tchitcherin pa
kėlė protestą, kad* komisijon 
ineina rumunai ir japonai. 
Bet tas negelbėjo. p 

BOMBOS CHICAGOJE. OCTT 
• 

Viena iš jų suplaišė 
'bažnyčia" <<i 

•: - ^ 

ĮTarpe prancuxų ir bolševi
kų gyvuoja didelis įtempimas. 
Baisu, kad ta konferencija ne
būtų apvainikuota nauju ka
ru, j 

GRAIKAI NESUTINKA SU 
PALIAUBOMIS. 

ĄTfiNAI, b. 12. — Iš Smir
nos pranešta, kad graikų ar
mijos vyriausioji kvatera at
meta Santarvės pasiūlytas pa 
liaubas su turkais, jei tos pa 

Užvakar vakare Chicagoje 
JVairiose miesto dalyse pa
mestos nęt keturios bomttos. 

Viena bomba plyšdama ap
griovė plumbuotojo kontrak-
toriaus namus" ir pavojingai 
sužeidė patį kontraktorių, 
Henry O'Callaghan, ' 167 So. 
Lorel Ave. 

f Kita bomba apardė "dan
giškojo t ėvo" -'bažnyčią", 
2021 De Kalb gat. J 

1906 metais Joseph Abbate 
turėjo barzdskutyklą ties PoTk 
gat. "Vieną dieną Kristus 
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IGNALINAS. Vasario 5 d., PAKROJUS. Pak r o j a u s 
Švenčionių aps. policijai bu- mieste iš nakties išdygo smu-
vo pranešta apie baisias Ara-jklė, vardu M. Simonaitienės. 
mavičių žudynes Palemkės 
vienasėdy apie 4 kilometrus 
nuo Ignalinos. Žmogžudžiai 

Kadangi atsidengti jai vietos 
savivaldybės leidimas nebuvo 
duotas, tai pradėta tyrinėti a-

kariniais šautuvais nušovė 7ipie būdą išgavimo tokio leidi-
žmones: Ildenfonsą, Aramavi-jmo. Kaip parodė smuklės 
čių> jo žmoną Oną, tris duk
teris Broi$, Veroniką ir Ste
faniją, 7 metų sūnų Juozuką 
ir berną Alfonsą Basioką. Vi
si šauta galvon ir iš labai ar-

pravėrė barzdsluvtyklos duris ti, nes visų kiaušai buvo Visai 
ir inėjo vidun", pasakoja Ab
bate. " A r kalbi žydiškai?'" 
paklausė Išganytojas. AS Jam 
atsakiau, kad ne. Tuomet J is 
į mane kalbėjo lotiniškai. J i s 
mane padarė Dievu. I r mano 

suardyti. 

savininkės leidimas atidengti 
smuklei gautas suJĮig kai-ku
rių asmenų protekcijos. 

PALANGA. Palangos gy
dyklos — kurorto sutvarky
mo reikalu, susidarė 6 asme-

antro tūkstančio žmonių. Pu- ^ ^ ^ ^ . ^ ^ . ^ a r k ų n a n į l i e j o yhą š v e n t o s i o s 

Bolševikai prieš prancūzus. 

Pirmoje konferencijos sesi
joje bolševikų atstovui Tchit
cherinui pavyko duoti vėjo ir 
pakelti baimės prancūzams. 
Nesutikimai pakilo, del nusi-

Anglijos premieras. Kiti pa- ginklavimo klausimo. 
siūlymą parėmė. I r su tuomi 
sutikta. * 
I Premieras Lloyd George 
pažymėjo, kad šioj konferen
cijoj Rusija yra didžiai svar
bus faktorius. Taip, kad jei 
Rusija atsisakytų dalyvauti, 
tuomet konferencija nebūtų 
pilna. 

Tchitcherin nusiginklavimo 
klausimą palietė baigdamas 
kalbą. Į tai tuojaus atsilie
pė Prancijos vyresnysis dele
gatas Barthou: "Nusiginkla
vimas neineina šios konferen
cijos programom I r Pranci
ja stovi už tai, kad tas klau
simas čia nebūtų keliamas. 11 

IŠ NELAIMINGOS AIRIJOS, pasirodė, ginkluoti būriai ang-
—i lų kareiv-ių. Del to demonst-

Airiai kareiviai kovoja už 
pirmenybę. 

DUBLINAS, bal. 12. — 
Mieste Cork republikonai ka
reiviai insurgentai užpuolė 
Laisvosios valstybės karei
vines ir tas atėmė. 

Kiek palaukus išmušti ka
reiviai pasitvarkė ir puolė in
surgentus. Kilo smarki kova. 
Insurgentai nugalėti ir karei
vinės atimtos. Keletas karei
vių žuvo. 

Valeristai, ty. insurgentai 
čia buvo berengę demonstra-

racija neįvyko* 
Anglija nusprendė kaip ga

lint gelbėti airių provizionale: 
valdžiai. Anglų kareiviai pa
statyti patroliuoti getves, kad 
neleisti insurgentams daryti 
sukilimų. 

Ypač bijomasi, kad insur
gentai valeristai nepakeltų 
sukilimo Velykomis. Tam tik
slui pagaminama čia skaitlin
ga anglų kariuomenė. 

Insurgentai valeristai kovo
ja už respubliką, ty. už pilną 
Airijos nepriklausomybę, ne
žiūrint to, kad dauguma gy
ventojų pasitenkina domini-ciją prieš provizionale vald

žią. Staiga miesto gatvėse Į jos valdžios forma ir laisve. 

blika daugiausia domėjosi bol 
ševikų delegatais. Kuomet 
pranešta, kad eina Maskvos 
valdžios delegatai, visi atsisu
ko. Buvo manę, kad tai koki 
keisčiausi žmonės. 

Suv. Valstijų ambasado
rius Italijai buvo tarpe pa
garbos svečių. 

Ką sakė Ang l i jo s premieras. 

Ponormal io konferencijos 
atidarymb primutinis kalbėjo 
Anglijos premieras Lloyd Ge
orge. J is nurodė konferenci
jos reikšmę, ir visus tikslus. 

Sakė, ta konferencija yra 
didžiausia Europos istorijoj. 
Sakė, čia visi yra lygus, jei 
priima lygiomis sąlygas. Nė
ra čia nei aliantų, nei priešų, 
nėra nei kariaujančių, neutra
lių, monarchistų arba repub-
likonų ir komunistų. (Tik vie
ni Europos valstybių atstovai, 
susirinkę surasti priemonių 
Europos atgaivinimui, gero
vės grąžinimui. 

Premieras apgailestavo, 
kad konferencijoje nedaly
vauja Amerika. Pažymėjo te-
čiaus, kad kuomet Europa pa
sitvarkysianti, tuomet Euro
pai pagelbą duosianti ir Ame
rika. Į šiandieninius Euro
pos ginčus Amerika penori 
maišytis. 

Paskui kalbėjo' dar ir Pra
ncijos delegatas Barthou v ir 
kiti. 

Visiems delegatams leista 
kalbėti savo prigimta kalba> 
Visos pasakytos kalbos tuo
jaus atkartotos angliškai ir 
prancūziškai. 

Kiti kivirdiai. > 

Paskui prancūzai su belgais 
pakėlė naujus kivįrčius, kuo
met prisiėjo skirti vyriausią
jį konferencijos4 komitetą. 

Kažkas prancūzams ir bel
gams inėjo galvon, kad tan 
komitetan neįsileisti vokiečių 
ir bolševikų. 

I r vos-ne-vos Anglijos i r 
Italijos premieram pavyko 
apraminti prancūzus ir bel
gus. Jiems tiesiog pasakyta, 
kad konferencija sušaukta pa
daryti vienybę su Vokietija i r 

mijos atšaukimą iš Mažosios Trejybės galybę". 
Azijos. 

SU MEKSIKA BUS 
BLOGAI. 

VVASHINGTON, bal. 12.— 
Valstybės departamentas pa
informuotas,^ kad Meksikoje 
ima smarkiai veikti . banditų 
gaujos, radikalai ir revoliuci
onieriai. Šalis ir vėl atsidu
ria nei ant ugnekalnio. 

NEAr AMUNDSBN NBATVYK 
LAIKU CHICAGON. 

CLARION,* Pa., bal. 12. — 
Žinomas į žemgalius, keliau
ninkas Roald Amirhdsen su ke
liais savo pajvdovais iš ^ew 
Yorko skrido lėktuvu į Cleve-
land, O. Kaip vakar jis turė
jo ^but Chicagoje. 

Bet netoli čia turėjo nusilei
sti ant žemės. Besileidžiant 
su visa mašina apvirto. J i s ir 
jo palydovai gerokai supurty
ti. 

Lėktuvas specialiai padirb
d in t a s^ J is juomi pradėjo ke
lionę į šiaurinį-žemgalį. 

Po to barzdaskutis Abbate 
metė savo amatą ir įsteigė 
nuosavą "bažnyčią1*', kurioje 
skleidė kažkokį "mokslą". Ir 
turi jis pasekėjų. Mat, kvailių 
čia visur yra pilna. 

1919 metais jis buvo pašauk
tas teisman už kokią tai ne
leistiną, savo "dievišką" prak
tiką. Bet buvo paliuosuotas. 
Dabar jo " bažnyčia " eu bom
ba pašventinta. 

Trečia bomba pamesta prie 
namų apšildymo kontrakto-
riaus, 5416 Harper ave. Pa
darė mažus nuostolius. 

Ketvirta bomba padėta ties 
valgomų daiktų krautuve, 
1148 West Grand sve. Poli
cija spėja, kad tai juodrankių 
darbas. 

Su vienu vakaru jau per
daug tų bombų Chicagoje. 
Yra čia žmonių kaip kokių 
laukinių, be* jokio sąžinės 
jausmo. I r kur-gi nebus, jei 
barzdaskučiai ima skelbtis 
"dangiškais tėvais", steigia 
nuosavus maldnamius. 

Toki daiktai, taigi, daugiau
sia ir puldo žmonių dorą. 
Žmonės be doros yra tikri 
miškiaL 

Atvykęs tardytojas iš ap- • nų iniciaty vė grupė, kurion į-
linkinių 'sodiečių atsižinojo, j eina šie asmens: Dr. Boraus-
jog naktį iš 3 į 4 dieną pas ge- kis, Dr. L. Vaineikis, Br. Ma-
ležinkelio sargą nakvojo ka-' tulevičienė, St. Vaineikienė, 
žin kokie 4 kareiviai. 

Išklaustas sargas patvirti
no, jog ištikrųjų pas jį nak
vojo 4 kareiviai ir sakėsi, jog 
jie esą telefonistai ir vaikščio
ja pagal telefonų liniją. Rū
kė papierosų ir jį vaišino. 
Pareikalavus tardytojui, sar
gas suradV papieroso galą, 
jis buvo "Helmano , , firmos. 
Kadangi ir žudynių vietoje 
buvo r a s t a tokių p a t p a p i e r o -
sų, tai jau galima buvo spėti, 
jog čia tų pačių žmogžudžiui Mūsų apylinkei neduoda ra-
darbas. Toliau buvo patirta, mybės Areštai, suėmimai ir 
jog tie patys kareiviai nakvo- kratos. Del žuvusių kelių ka-
jo Bogumiliškių sodžiuje, ir reivių dabar visai apylinkei 

J . Viltrakis ir J . Černauskas. 
Iniciatyvė grupė, norėdama 

atkreipti visuomenės valdžios 
įstaigų domesį į kurorto ir jo 
pagerinimo svarbą, yra pada
vusi atitinkamai valdžios įs
taigai kurorto sutvarkymo 
projektą ir pasižada remti vi
sus valdžios ir visuomenės įs
taigų žygius kurorto pageri
nimo klausimais. 

PARINGYS, Daugėliškio y. 

Iš Anglekasiu Streiko 
INDIANAPOLIS, INR, bal. 

12. — Generalis Suv. Valstijų 
prokuroras čia vakar tyrinėjo 
skundų pakėlimą ^ r i e š 226 an 
glių kasyklų savininkus ir an
glekasiu viršaičius už jų Bąkalbius. 
Norima kaip nors tuos skundus 
panaikinti. 
' Skundų panaikinimas priguli 
nuo vietos federalio teisėjo su-
tikimoi Kiek žinoma, tas teisėjas, 
matyt, nesutiks panaikinti bylas. 
Ir jei taip, tai prokuroro darbas 
kol-kas neduos geistinų pasekmių. 

Generalis prokuroras ir čia clar 
kartą pažymėjo, kad vyriausybė 

i 

streikan nesimaiso, nes "nežinan-
ti, kurioj pusėj yra daugiau tei
sybės. ' ' Vyriausybė tik žiurvidant 
visuomenė nebūtų skriaudžiama. 

ležinkelio divizijos Keyser-Graf-
ton paliuosuotav daug darbininkų, 
kuomet sustabdytas anglių vėžio j i-
„mas m kasyklų. v » 

CHARLESTON, W. V., bal. 12. 
— Mingo apskrity federalis tei
sėjas McClintic uždraudė angle
kasiu organizacijai organizuoti u-
nijon neunistus anglekaskis. Tr 
patiems organizatorianis liepė pa
sišalinti. 

Unistai tuo klausimu kreipsis, 
aukštesnin teisman. 

CUMBERLAND, MD., bal. 12. 
- Ant Baltimore & Ohio ge-

WASHINGTON, bal. 12. — 
Kongreso komitetas uždarė tardy
mus anglekasiu streiko klausime. 
Komitąto pirmininkas Nolan pra- j vič. Grudnievič iš pradžių gy 
•nešė, kad tolesni tyrinėjimai ne- nėši, bejb kai tardytojas visa 

jog apie 12 vai. dieną; toliau 
galima buvo susekti, jog jų 
nueita į kitą negyvenamą, sar
go trobelę. 

Tardant aplinkinius gyven
tojus susekta, jog tie karei
viai nei Ignalinos, nei Šven
čionių šonan žudynių dieną 
negalėjo nueiti. Beliko tik 
spėti, jok nuvyko pas Aramą-
vičius, kurių namai vos pusė 
kilometro nuo tos trobelės bu-
vo. 

Visa *tai surinkęs tardyto
jas grįždamas Švenčionysna, 
visur pakeliui klausinėjo, ar 
nėra kas matęs 4 kareivių. 
Dar vienoj geležinkelio sargo 
trobelėj sargas pasakė, ^kad 
apie 2 vai. nakties pamatė įei
nant į kiemą kareivį, kuris 
paklausė, kuri valanda; netoli 
stovėjo rogės, kuriose buvo 4 
maišai. Arklio žymės visai 
atatiko Aramavičiaus arklio 

i 

žymėms. 
Nebebuvo abejonės, jog žu

dynes padarė telefonistai. Su
grįžęs atgal tardytojas atsiži
nojo, jog pasakytą dieną iš
tikrųjų buvo pasiųsti 4 telefo
nistai pavaikščiot pagal tele
fono liniją, i r kad du jų ka
žin kur pabėgo, o vienas žan
darų areštuotas-už kažinkokį 
vogimą. Tardytojas tuojau 
nuvyko žandarmerijon ir iš
tardė suimtąjį (už kitokį nu
sižengimą) Mykolą Grudnie-

neduoda ramybės. Kai ką iš 
suimtųjų, gerai "pavaiš inę" 
jau paleido. 

Eina gandų, kad apie Dau
gėliški, kaip sietu "sijosią." 
Laikas butų žmonėms nustoti 
bijojus, nes baimė turi visuo
met dideles akis. Lenkų žan
darams vertėtų apie save ap
sidairyti, gal greičiau suras
tų prasikaltėlius. Atsitikimas 
su Aramavičiais visus čia su
judino. 

("Vii. Garsas") 

ŽUVO GELBĖDAMAS 
KITUS. 

MANILA, P. L, bal. 1 2 . - ^ 
Suv. Valstijų skautų kapito
nas Briscoe žuvo miškų gais
re gelbėdamas iš liepsnų ka
reivius, Bunguete provincijo
je. 

busią vedami. 

sas gali atlikti tuo svarbiu klau
simu. J 

jam išdėjo, kas buvo jau su-
Ga^rtai bus viskas, ką kongre-, sekta, tai prisipažino ir papa-

Chicagoje pavogta 8 auto-
m6biliai paroje bal. 10-11 d. 
— ^ ^ — — ^ — — • — • i — ^ . ^ ^ ^ — 

0RAS._ 

CHICAGO. — Šiandie ap
siniaukę, nepastovus oras. 

P I N I G Ų K U R S A S . 

šakojo visas žudynių smulk
menas. 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 dol. 
bal. 11 d., buvo tokia pagal 
Merchants Loan & JTrust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.38 
Prancijos 100 frankų 9.10 
Italijos 100 lirų 5.20 
Vokietijos 100 markių . 3 5 ^ 
Lietuvos 100 auksinų .35% 
Lenkų 100 markių .02 
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KĄ LENKU ENDEKAI RAŠĖ 
APIE MONSINJORE 

RATTI GEGUŽĖS 
MĖN.1921 M. 

Vos pasklido žinia apie iš
rinkime Kardinolo Ratti Šv. 
Tėvu, lenkai pasiskubino pas
kelbti visam pasauliui savo di
delį džiaugsmą, kad-į Šv. Pe
t ro sostą atsisėdo jų didelis ir 
ypatingas prietelius. Žinoma, 
Sv. Tėvas turi būti prieteliu 
visų tautų ir viso s žmonijos. 
Tečiau kaipo žmogus jis, tur
būt, vis dėlto nepamirš, ką ra
šė lenkų laikraščiai jam iš 
Varšavog išvažiuojant. 

Vilniuje einančio dienraščio 
"Rze<apos>polita" N. l l j -ame 
Jonas Obsta žinomas endekų 
veikėjas ir rašytojas Lietuvo
je, įdėjo straipsnį "Monsinjo
ras Ratti Vilniaus Vyskupi
j a / ' kuris šiaip skambėjo: 

"Gazeta Poi-auna" paskelbė 
ilgą atsisveikinimo straipsnį 
•Monsinjorui Ratti vardu " Pir
masis Papos nuncijus Lenki
j a i " , iš kurio tai straipsnio 
imame ypač vietas, paliečian
čias bažnytinius santikius Vil
niaus vyskupijoje ir į tuos 
santykius atsinešimo papos 
nuncijaus, kurs kaip žinoma 
buvo paskirtas į tą vietą vo
kiečių okupacijos laikais ir be
rods, po vokiečių įtaka. 

"Rodos nebėra nei mažiau
sios abejonės — rašo "Gaze-

nurodant] da r ir J tai, kad 
kandidatūrą kun. Matulevi
čiaus remia net kai-kurie 
lenkai" . 
Įrodižiusi kenksmingą Mon

sinjoro Ratt i veikimą toliau 
rašo "Rzeczpospolita , , — jo 
dabartinėje vietoje Varšuvoje, 
kurią rodos, jau greitu laiku 
apleis, "Gazeta Poranna , , la
bai teisingai pažymi, kad labai 
butų neteisinga mesti kaltę 
ant Šv. Tėvo už taip nevykusį 
paskyrimą į nuncijus. Cia 
kalti visų-pirma mes, mūsų 
diplomatija, jos neveiklumas, 
taippat ir apsnūdimas visos 
visuomenės, kuri, rodos mato 
įvykusį piktą, skundžiasi de
juoja, o tečiau neturi tiek e-
uergijos, kad tinkamu būdu 
paveikus ten, kur reikia. Juk 
Monsinjoras Ratti atvyko pas 
mus iš pradžių tik kaipo Apaš
talų vizitatorius. Toji vieta 
turėjo būti jam nekaipo ištyri
mo laiku, taigi tie kurie krei
pė mūsų krašto likimą turėjo 
savo la iku suteikti Vat ikanui 
tinkamą apvertinimą diploma
tinių Monsinjoro gabumų, o 
neskelbti himnus jo garbei ir, 
kaip eina gandas, prašyti net 
jo nuncijaturos. 

Apaštalų sosto Atstovybė — 
baigia savo išvadas "Gazeta 
Porama ' ' — visur kur yra ka
talikų, yra reikalinga ir nau
dinga, o kur jos nėra, ten abi 

BAŽNYTINIS GIEDOJI
MAS. 

Bažnytinis giedojimas užima 
garbinga vietą liturgijoje. J is 
pakelia eeretnonijų grožę, JJS 
užgauna i r pakelia sielas, jis kurs "jubiluoja'*, sako Šv. 

Ambrozijaus laikais. Ntto IV zuotas šengė pragaištin, pakol 
Šimtmečio melodijos papuoš
tos, menas labiaus komplikuo
tas, bet išlaikoma religinis 
rimtumas. Kartais esti tik me
lodija be žodžių pareikšdama 
įvairius sielos Jausmus, taip 
vadinama, "jubilaeija ,^ Tas 

suteikia religiniam sentimen
tui gilesnę išraišką. J i s yra 
kaipo natūrali ir šventa vidu
jinių tikinčiojo palinkimų 
eksplozija, kurs garbina, dėko
ja, skundžias, meldžias bend-
rai su savo broliais. 

Norėdami jį geriaus pažinti 
ir įvertinti, privalome bent 
trumpais bruožais pažvelgti jo 
istorijon. 

Tas giedojimas turi savo y-. 
patingą grigalinio giedojimo 
vardą. Bet jo pradžia siekia 
tolimesnių laikų, negu papos. 
Grigaliaus viešpatavimas, kurs 
jam davė savo vardą. J o pra
džios reikia ieškoti prieš krik
ščionybės eroje, Senojo Įstaty
mo ritualėse apeigose. Kai-ku-
rios j o melodijos mums atneša 
Sinagogos giesmių aidą. Pir
mieji krikščionys kilę iš Ju-
daismo, palaikė jo atminimą 
bent dalinai. "Psalmės, him-
nai ir dvasinės giesmės'* ku
rias Šv. Paulius pataria var
toti Efezo, Koloso, Korinto ti
kintiems, beabėjo, yra tos pa
čios melodijos kurias jie gie-

pusi daug nukenčia. Taigi ir dojo prieš savo atsivertimą 
Lenkija, kurios gyventojų mil- J krikščionybėn. 
žiniška didžiuma yra katalikai j Evangelijos praplatinimas 
irgi turi turėti Rymo kurijos 

I 
ta Poranna" kad Monsinjo- a t s i o v * - B e t k a d t a s a u ^ t a s 

ras Ratti greitu laiku apleis 
Varšuvą. Į naujai atidarytą 
knygą Lenkijos nuncijų, 
Lenkai tur but neįrašys d ė - J j f ^ ~ b u t i n a i t u r i ^ b u t i 

krogomis raidėmis Monsin
joro Ratti vardo. Nes Mons. 
Ratti, nors ir visų gerbia
mas už savo dorybes ir mok
slą, tečiau kaipo diplomatas 
parodė visišką stoką orien
tacijos nuovokos. Iš tos 
priežasties ne vienas reika
las toje srityje daug nuken
tėjo. Pirmiausia nukentėjo 
Vilnius. Dar esant Mons. 
Ratti vizitatorium buvo iš
kelta kandidatūra lietuvio 
kun. Jurgio Matulevičiaus į 
Vilniaus vyskupus. Taigi 
Vilniaus garbingoji kapitu
la, pražilusi bekovodama su 
Maskvos atskala už tikybą 
ir tėvynę, tuojau atkreipė 
domę kun. Vizitatoriaus į tą 
gręsiantį pavojų. Gi atsaky
mui gavo perspėjantį laišką 

bažnyčios dignitorius galėtų 
naudingai ir vaisingai darbuo
tis mūsų bažnyčios ir tautos 

The right man in the right 
plaee'* (tinkamas asmuo tin
kamoj vietoje). 

Tiek endekų laikraščiai 
apie dabartinį papą. 

Kardinolo Ratt i išrinkimas 
į Rymo papas — beabėjo bnvo 
nemaloniu siurprizu lenkų šo
vinistams. J ie gavo, deja, pa
tirti, kad Vatikanas ir kardi
nolų kongavgaeija dar nėra 
jiems paklusnus. 

(Medžiaga imta iš lietuvių 
leidžiamo Vilniuje laikraščio 
"Nasza Ziemia" N. 5). 

Lietuvos Atstovybės Ame
rikai- antrašas yra šioks: 
Representative of Lithuania, 

1925 F . St'r. N. W. 
AVashington, D. C. 

• • • 

padaugino tų melodijų reper
tuarą perdaug jų neiškraipy
damas. 

Kuomet krikščionys susiei
davo į maldos namus, jų sielos 
kildavo nauju krypsniu: tiky
biniai įsitikinimai į Kristų 
-Dievą, Išganytoją ir Atpir
kėją; šv. sakramentų praktika, 
jų religinis sentimentas ieško
jo naujos išraiškos melodijose. 

Kaip anuomet Bažnyčia 
giedojo, tų laikų rašytojai 
mums kalba. 

Dažniausiai buvo giedamos 
psalmės. Susipažinę su psal
mių knyga ir kai-kuriomis Se
nojo ir Naujojo įstatymo ly
rinėmis vietomis, tikintieji 
giedojo vienu choru ar dvie-
mis chorais. Giedojimas buvo 
ta ip nuoširdžiai paprastas, kad 
giliai užgaudavo šv. Augustiną 
ir ašaros jam biro: " I r man 
ašaros biro ; r aš jaučiau saldų 
džiaugsmą*į 

Be psalmių ir giesmių giedo
davo himnus, ypatingai šv. 

Augustinas, ne taria žodžių, 
bet tai yra džiaugsmo giesmė 
%e žodžių. Tai yra širdies bal
sas skęstąs džiaugsme ir ieš-
(kąs tinkamiausiai pareikšti 
jausmą net nesuprasdamas jo 
prasmės". 

Tokiu būdu, nuo IV ligi VII 
šimtmečio, giedojimas pasisa
vina naujų elementų ir esti 
gan maišytas. Šv. Grigalius 
pasirįžta jį reformuoti ir or
ganizuoti 

Grigalinė reforma. 

Didysis Papą buvo refor
matorius. Grigalius, buvęs vie
nuolis ir Benediktinų viršinin
kas, mokėjo giedoti. J i s išly
gino ir pašalino svetimus reli
giniam jausmui giedojimo ele
mentus i r įsteigė Romoje 
"scholam cantorum" giesmi
ninkų mokyklą. Toji mokykla 
buvo profesinė liturginio gie
dojimo įstaiga, kuri netik R© 
mai,1 bet i r kitoms diecezi
joms rengė to giedojimo žino
vus. ' 

* 

Grigalinis giedojimas XVI 
šimtai. 

Nuo Grigaliaus laikų, Vaka
rų Bažnyčia laikėsi jo refor
muoto giedojimo. Sulyg litur
gijos vystymosi, giedojimas 
taipat praturtėjo, ir, nepai
sant neišvengiamų siūbavimų, 
jis palieka savo reformato
riaus ribose, ligi XVI šiintm. 
Naujos idėjos, religinė revo
liucija užgavo taipat ir giedo
jimą, suteikdamos didingą jo 
rūmą. Palengva jis nustoja 
tradicinio ritmo prasmės, o 
kartu ir grigalinių melodijų 
skonies, kurios, palyginus su 
muzika, rodės sausos, silpnos 
išraiškos ir neįdomios. Buvo 
laikas, kuomet norėjo jį nau
jai reformuoti prisilaikant 
muzikog meno dėsniu, kitaip 
sakant turėjo žlugti. J is te-
čiaus išliko, bet dažniausiai 

antrojo XIX š imto, pusėje, 
vienuolių benediktinų dėka, 
vėl neatgijo. ) 
Liturginio giedojimo renesan

sas. Papą Piju s X. 
Pijus X jį papildė ir savo 

aukščiausiu autoritetu paš
ventė, 

•Savo pontifikato pradžioje, 
lapkričio 22 d. 1903 in. jis "pas
kelbė raštą Motu proprio, nu
rodydamas praktiškus dėsnius 
religinei muzikai. Paskelbti 
dėsniai i r direktyvos sudaro 
kodeksą kurs ateity privalo 
tvarkyti mūsų bažnyčiose baž
nytinį giedojimą ir muzikos 
instrumentų vartojimą. 

Keik mėnesius vėliaus, ba
landžio 25 d. 1904 m. naujas 
"Motu propr io" papildė pir
mąjį. Papą paskyrė specialę 
komisiją, kuri prisilaikydama 
seniausių rankraščių turėjo at-
spauzdinti grigalines melodi
jas. 

Prie šio darbo buvo pašauk
ti vienuoliai benediktinai. 
1908 m. pasirodė "Gradua las" 
ir 1912 m. "Antifonarius". 
Tuodu leidiniu yra privalomu 
visoje latynų Bažnyčioje. 

Bažnytinės teisės kodeksas 
Benedikto XV išleistas galuti
nai tvirtina Pijaus X reformą. 
(Can. 1264, § 1). 

Kitą kartą pažymėsime li
turginio giedojimo privalu
mus. 

IR VĖL PROTESTAS. 
Nesenai tilpo Montello, Mass. 

lietuvių protestas prieš kata
likų šmeižikus, socialistų-lais-
vamanių gizelių L. Natkevi
čiaus ir B. Žygelio, kurie atva
žiavę iš Lietuvos kalėdoja po 
mūsų kolonijas rinkdami" aukų 
bedievybės propagandai Lietu
voje. 

Šit naujas tų "karžygių" 
" p e r i ą s " pasėtas Newark ,e ir 
tinkamas jiems rimbas protes
to formoje. 

PROTESTAS. 

Mes, Newark 'o, New Jersey, 
Lietuviai Katalikai, viršaus 
200, viešame susirinkime, 2 d. 
balandžio, 1922 m., imdami do-

blogai suprastas, iškraipytas I mėn mūsų Šv. Trejybės Lietu 
perrašinėjant, nukapotas arba vių R K. parapijos klebono, 
apsunkintas, prikimštas nau- kun. Igno Kelmelio, bažnyčioj, 
jenybių besivaduojant parti-! po pamokslui, 19 d. kovo, š. m. 
kularizmu arba laisva fantazi
ja. 

Meno ir vienumos veikalas 
taip tobulai Grigaliaus reali-

pasakytą katalikams šią pas
tabą: 

"Dalis mūsų tautos jaunuo
menės ėjusios mokslus Rusijo

je, antikatalikiškose mokyklo
se,-tapo išauklėtais katalikajos 
priešais, atsižadėję tėvų tiky
bos, subedievėjo, bolševikais 
tapo. Nun pateko į Lietuvos 
valdžią ir kaipo valdžios žmo
nės buk Amerikon atvažiuoja, 
kokiai tai savo partijai aukų 
parinkt iš mūsų. Katalikai ap-
sisaugokim nuo išnaudotojų!" 

I r tą pačią dieną Šv. Jur
gio Dr-jos svetainėje, vietinių 
socialistų su tautininkų kuo
pos surengė prakalbas iš Lie
tuvos atvažiavusiems jų frak
cijos Steig. Seimo nariams, 
Ladui Natkevičiui ir Boliui 
Žygeliui, kuriose L. Natkevi
čius, karčiais žodžiais pareiš
kė: j $ 

" Jūsų kunigėlis šiandien baž
nyčioje išvadino mane, Steigia 
mojo Seimo generalį sekreto
rių, Geležinio Vilko oficiėrių, 
karininką, bolševikui Kad jis 
drįso mane taip šmeižti, tai 
pats yra želigowskininku, len-
Ikberniu! Nebijokim, šuns bal
sas dangun nenueisi" 

Ponas Milinavičius iš Kear-
ny, N". J., duoda įnešimą kuni
gą (suprantame mūsų vietinį 
kleboną) kaipo tokį pasmerk
ti. Prakalbų vedėjas leidžia 
balsavimui ir vienpusiškai nu
balsuoja, jog vietinis lietuvių 
kunigas, Ignas Kelmelis yra 
toks kokiu Natkevičius pava
dino, t. y. lenkbernis, želi-
gowskininkas. 

Iš viso to kas viršuje pasa
kyta, mes pirmoje vietoje, že-
miaus pasirašę, girdėjusieji a-
biejų (kun. I. Kelmelio ir L. 
Natkevičiaus) pareiškimus, 
darome išvadas ir griežtai pa
reiškiame: 

1) Kad visa tai taikoma Į 
mūsų kleboną kun. Igną Kel
melį, 

2) Kad jo kalba bažnyčioje, 
katalikus persergėjo, niekuomi 
neįvardinant čia atvažiavusių 
Steigiamojo Seimo narių nei 
jo sekretorių, 

3) Kad prieš balsavimą, 
bažnyčioje girdėjusiems kle
bono persergėjimą, neleido pa
aiškinti, nor s klausimus sta
tėme, 

4) Kad balsuoti leido tik už 
įnešimą, o prieš neleido, 

5) Kad balsuotoja didžiumo
je buvo anti-katalikai, bažny
čioje nebuvę ir klebono per
sergėjimo negirdėję, 
TODĖL TARIAME: 

a) Kun. I. Kelmelio, bažny
čioje duotas persergėjimas ka
talikams, niekame nesutinka 
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su L. Natkevičiaus jara pri
metamais žodžiais. Klebono 
priedermė yra persergėti para-
pijonus-katalikus. 

b) Balsavimas tuose prakal
bose yra neteisingas, 

c) Tokį darha. skaitome »e-
kalto, tinkinčlo žmogaus ir pa
vyzdingo Lietuvos piliečio, 
stačiai kriminaliu, bedievių 
šmeižtu, 

d) Kun. Ignas Kelmelis yra 
vienas iš geriausių tėvynainių, 
organizatorius buvusių L. L. 
Sargų Sąjungos ir Lietuvos 
reikalams suaukavęs virš tūk
stančio dolierių. 

I r kartu piktinamės kaip ga
li Steigiamojo Seimo genera-
lis sekretorius" grynai savo 
partijos reikalais atvažiavę?, 
taip brutaližkai dergti tikin-
čiuosiuslietuvos piliečius ir jų 
įstaigas: Tauto s Fondą, Lietu
vos Ateitininkus i r kitas. Pav. 
L Natkevičiaus žodžiai: "Da
bar vieni klerikalai Lietuva 
valdo, taip kaip Ryuias jiems 
liepia. fOerikalizmo slibinas 
baigia ryti mūsų iškovota, lais
vę. Kol klerikalai Lietuvą val
dys, tol pasaulis nepripažins 
mūsų i r Y/L* 

Tai taip kalba šion šalin 
atvažiavęs valdžios žmogus, 
buvęs generalru Seimo sekreto
riumi. Kokių mintį mes gali
me turėti apie Lietuvos Val
džių, kuri tokia s žmones, neva 
partijų vadus, leidžia šion ša
lin tokių "pe r lų" skleisti ant 
tų piliečių, kurie išpirko Tos 
paskolos bonus ir dešimtimis 
tūkstančių aukų sudėjo Jos 
laisvėj gynimui. 
TODĖL mes, tikintieji Lietu

vos piliečiai, prieš minėtus 
Steigiamojo Seimo narių bur
nojimus ir keliamas pjutynes 
vienų su kitais, GRIEŽTAI 
PROTESTUOJAME, ir pasi
rašome: 
Pasirašo šimtas dvylika 

(112)' asmenų. 

I š vokiečių kalbos sulietuvino M. M. 

Farsą dviejuose aktuose. 

Vaidilos: 

Kepėjas — švana s 

Ponia — švanienė 
Jų duktė — Zofija 

Gydytojas — Globys 
Pirmasis — Nepažįstamas 

Antrasis — Nepažįstamas 

Atsitikimas mažame miestelyje. 

I VAIZDAS. SCENA I. 

(Svečių k; nbarys pas Švanus. Kepėjas 
atsisėdęs ti s pečiumi ruk 0 pypkę. Įeina 

du nepažįstamu). 

PIRMASIS: gera dieną, šeimininke. 
ŠVANAS: Gerų dienų, gerų dienų. (Atsis-

? 

\ 

toja) (Nepažįstamu susėda prie sta
lo). 

PIRMASIS: Atnešk mudviem gerus pus
ryčius, šeimininke, esava labai išal
kusiu ir turiva skubintis. 

ŠVANAS: Tuo jaus bus padaryti. (Eina 
prie šalinių durių ir šaukia). Padaryk 
tuojaus pusryčius, motina, del dviejų. 
Tik nepamažink. (Eina prie savo vie
tos. Nepažįstamieji merkia viens an
tram akimis). 

PIRMASIS. Na, kaip sakai, ar nsebuyo ans 
žmogus kvailas ? 

ANTRASIS: Taip, niekad nemaniau kad 
senis leistų save taip pajuokti. (Abu 
garsiai juokiasi). 

ŠVANAS: (klausosi) Sakykite man, tam
stos, kų-gi tokio tas senis padarė! 

PIRMASIS: Mudu girdė jo va, kad jis vi
suomet laimėjęs laižybas, bet mudu 
nuo jo laimėjova, į*i viskas. 

ŠVANAS: Tai kaip judu tą padarėstaT 
ANTRASIS: Mudu sūdė jo va laižybas, kad 

jis negalės dešimtį minutų išsėdėti 
prieš savo sieninį laikrodį ii į jį žiū
rėdamas prie kiekvieno peadalio su
pimosi, sakyti, "Čia eina jis taip, ten 

j f eina jis taip 
ŠVANAS: Tas tai jau lengva padaryti. 
PIRMASIS: Taip, bet jam negalima buvo 

nieko kito sakyti ir nevalia buvo at
sistoti. 

ŠVANAS: Na, norėčiau ir aš laižybas su
dėti, kad galiu taip padaryti. <Balsas 
iž virtuvės), " T ė v a i " . 

ŠVANAS: Palaukite, valgis parengtas. 
(Eina į v i r tuvę) . ' 

ANTRASIS: J is tikrai papuls į kilpas. 
PIRMASIS: Žinoma. Tik greitai valgy

kim. 
ŠVANAS: (Įeina su pusryčiais. Nepažįs

tamieji valgo). I r aš taip sakau, kad 
ą4as senis Buzius yra tikras asilas. 
Negalėjo nei <per dešimtį minutų sa
kyti, "Čia eina j i s taip, ten eina jis 
t a ip" . 

PIRMASIS: Aš dedu laižybas, seimininke, 
Jcad aei tamsta negalėtumei io pa-
<iaryfcL 

ŠVANAS: Kų? Jųs norite iaižybas smdėtif •. 
M duosiu penkiolika -doierių. Štai 

* jie. (Išsiima krepšelį i r skaito pini-
g«s dėdamas juos ant stalo). 

ANTRASIS: Ckrai, Šitai i r mačo penkio- Į 

likų dolerių. Prašau suskaityti ar tiek1 

(Padeda pinigus ant s talo. 
ŠVANAS: (Suskaito pinigus). Taip, gerai. 
PIRMASIS: Tai dabar galėtum atsisėsti 

prieš laikrodį ir pradėti. 
ŠVANAS: Gerai., (Atsisėda prieš laikro 

dį). Dabar yra dešimts minutų iki de 
vynių, tai jeigu iki devintai valandai: 
aš sakysiu, "Oia eina jis taip, ten eina 
jis t a i p " tada laimėsiu laižybas. 

P IRMASIS: Tikrai taip, tik sakvkit.ž 
ŠVANAS: (Žiuri į laikrodį ir prie kiek

vieno pendulio supimosi sako, "Cia 
eina jis taip, ten eina jis t a ip" . 

ANTRASIS: Gerai seimininke, tik nesi
duok niekam pertraukt. 

PIRMASIS: (Pasiima visus pinigus mto 
stalo). Dabar pasiimsiu visus pinigus 
ir eisiu sau. 

ŠVANAS: Oia eina jis taip, ten ei«a jis 
taip. 

ANTRASIS: Tik neperilgai sakyk, šd> 
mininke. 

ŠVANAS: Čia eina j i s taip, tes <eina jis 
taip. 

PJRMASJS: Kaip tik gerai. (Abu nepažįs
tamu išeina). 

SCENA H. 

Įeina Švanienė. 

ŠVANIEN&: Na, tėvai, ar abu svečiu už
mokėjot 

ŠVANAS: Čia eina jis taip, ten eina jis 
taip. 

ŠVANIENĖ: Na, kas <čia daba r ! Ko tau 
trūksta, tėve? Kų tu čia kalbi? KodeU 
gi tu vis į laikrodį žiuri? 

ŠVANAS: Čia eina jis taįps, ten «ina jis 
taip. 

ŠVANIENĖ: Bet, žmogau, ar tu proto 
nustojai, ar kų? 

ŠVANAS: Čia eina jisvfcaip, ten eina jis 
taip. f 

ŠVANIENĖ: Tikriausiai. (Šaukia) Zofija. 
(Balsas iš virtuvės, " K l a u s a u " ) . 

ŠVANIENĖ: Bėgk greitai, vaifcefc, pas 
gydytojų GMį. Tegul jis tuojau atei
na. Kas nors su mūsų tėvu aegerai. 

ŠVANAS: (Garsiai). Čia eina jis taip, ten 
eina j i s taip. 

ŠVANI&N&: Klausyk, tėvai, dūšele, ar 
jau nei manęs nebepažįsti! 

(Bus daugiau) 

V 
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f II. A. 
S OTDVTOJJ 
= #442 
S Teletfc 
~j Valandos; 
Epictej Ir 7-
Sniaks tiktai 
iiiiiMiiiiuiiiiil 

JOfflce TeL 
• 

f D . . M * 
rį Perk* 
O «M1 BOl 
•JVAL.: 1«: 
S f:tO iki 8: 
^ Nam.: 
3 Tel. 

"Į t 

1L Dr.CJ 
LIETI 

j 4T1S SO. 
ART] 

Valandos: 
Seredomli 

DR. 
Be 

10901 
KOSI 

DR. 
GYDYT< 

Ofisas ii 
8252 So4 

Ant viršaus| 
Valandos: 
S—1 po l 

Nedėlij 
Telefoi 

DR. Cl 
JPerkėlė m 

i M SO. 
SPE< 

DiiOTy, 

\VL: ryt* 
Į ?e pietų ^ 
toedėUomiĄ 

DR. R 
Kjunp. Oi 

Ofiso Vali 
pietų kasdic 
ge vakarais. 

Ofiso T« 
Bes. 

/5asL= 

lDr. 
3107 

CfŪC\ 
Tclefc 

Valandos: 
i po piotų| 

nuo 

DR. 
1900 

Te| 
Valandos: 
Gyvenimas: 

TOL 

TtteL 

D R . P . 
Lietui 

1821 
Valandos: l į 

po pietų;! 

« £ & £ * * * & & r NIŪK. A. 
O 

hm s. 

Dr. L 
Lietuvis G} 
Ofisas II 
VaL 10—U 

• :»•—«: 

Tol. PuUml 
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įDR. A, K, RUTKAUSKAS! 
GYDYTOJAS Ir CHTRCRGAS 

4442 Soutb Western Avenoe 
Telefonas Lafayette 4188 

Valandos: t -11 rytais, 1-1 po j 
Epietų ir 7-8 Takarais. Nedėldie-SJ 
Sniatas tiktai po pietų 2 lkl 5 v a l . g 

niii«iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimiiuuu5 

DR.G.IL 

ffJce TeL Blvd. 782U £> 

ID.M.'T.STRIIOL'IS 
Lietuvis 

GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S 
Perkėlė savo ofisą J 

4401 S O I T B A S H L a M B A T S . 
VAL,: 10:80 lkl 12; 8:10 lkl S ln 

• :10 Iki 8:20 Ned. 10:10 lkl 12. 
K a m . : 2914 W. 4S S t 

Tel. Lafayette 243 
K » l > r r a ^ ¥ ¥ * W 5 * * V f i ^ a ^ ¥ C y 8 r ; 

Tel . B lvd . 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTESTAS 

4712 SO. A S H L A N D A V E N U E 
A R T I 4 7-tos Gatvės. 

{(Valandos: nuo 9 ryto iki 0 vak 
Seredomli nuo 4 lkl t vakare. 

Telef. P u l l m a n 36341 

DR. P. ŠIMAITIS 
N A P R A P A T H 

jGydan Be Vaistą ir B e Operacijos^ 
10901 South Michigan A v e. 

BOSELAND-CIIICAGO, 1LL. 

DR, S. NAIKUS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas ir vyvenlmo vieta: 
S252 South Halsted Street 

Ant viršaus Cniver. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte: nuo 

po pietų: nuo 7—9 vak. 
Nedėl iomls nuo 10—2 
Telefonas Yards 2544 

I R . CHARLES SEGAL | 
Perkėlė savo ofisą po n u m e r i u ^ 
4 7 M SO. A S H L A N D A V E N U E 

SPECIJALJSTAS 
Džiovų, M o t e r į ir Vyrų Ligų J 

Vai.: ryte nuo 1 0 — 1 2 ; nuo 2—6«fl 
?o pietų; nuo 7—8:84 v a k a r e . g 
MedėUomis; 19 Iki 1. $ 

Telefonas Dreze l 2 8 8 9 ^ 

DR, R. C. GUPLER 
C H I R U R G A S 

Bjunp. Oakley Ave. Ir 24 Gatvės 
Ofiso Valandos: N u o 2 iki 6 po 

pietų kasdien, PanedėliJ Ir Ketver 
ge vakarais . 

Ofiso Tel .: Canal 1713—241 
Res . Tel . : Midway 5519 

Ofisas 2149 So. Morgan St., 
Lertė 22-nd St., Chicago, J 

SPECIJALISTAS 
Vyriškų *r 

Ugų. 
Ofiso Valandos: N u o 10 ry to j t 

t po pietų, nuo S iki 7 vak.; • 
edėl iomis nuo 10 iki 2 po pietų.! i 

Te lefonas Yards 487 

DR. MAURICE KAHN 
G Y D Y T O J A S I R CHIRURGAS 

M S I So. Aanlanfl Ava. 
Tel . Yards §94 

OFIBO VAL.: 
Tel . Yards 0 9 9 4 ' 

8—10 v. ryto, 1—3 ir 7—9 v. v 
KcdėUomis: nuo 10 v ryto iki 
•1 vai po pietų. 

Te le fonas V o a Buren 294 _ _ 
R e s . 1189 Indenendence Blvd. 

DR. A. A. ROTH, 
R u s a s Gydytojas Ir Chirurgas 
Spedja l l s tas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų i lgų. 
V A L A N D O S : 10—11 ryto 2—2 po 

pietų, 7—8 vak. N edėl iomis 10—12 d. 

Ofisas 8S54 So. Halsted Str., Chicago 
Telefonas Drover 9493 

S V. W. RUTKAUSKAS S 
ADVOKATAS 

S 
i 
f 
| Ofisas DidmietttyJ: 
1 89 Sonth Lt Balis ftrett 

Kambarls 824 
Telefonas Central 4299 

!

t l » t . t t » B i t f B B t B a » l 8 1 B i i i 
VtJtATgia, 812 W. SSrd l t | 

Tele fonas: Yards 4481 

ANTANAS A 0LIS , 1 
(OLSZEWSKI, J R . ) J 

ADVOKATAS 
Veda bilas visuose te i smuose 

Miesto Ofisas: 
8. Dearborn S t , Room 1040 

Telefonas: Central 17T4 

Vakarais: 8281 8 . Halsted St. 
Telefonas: Boulevard 6 S S. 

svirflVMfl 3 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
I » « » I > ^ 0 ^ ' C ~ ^ - ^ T — " ^ » » 1 W m » < » — » » 

DR. RAČKAUS PAGERBI 
MAS. ĮVAIRENYBĖS. 

Cicėno, HL — Gegužio 7 d.,̂  
dr. Antano par. svet. L. Vy-
tių 14 kuopa rengia šeimyni
nį vakarą pagerbimui savo 
pasižymėjusio nario visuome
ninėje dirvoje, Dr. Al. M. Rač-
kaus. Pasitikima, kad jo prie-, 
teiiai skaitlingai dalyvaus ta
me vakare. 

Dr. Raekus turi savo ofisų 
gyvenimo vietoj, 1527 So. 48-
th Ct., Cicero, I1L 

Bal. 8 d. Lietuvon išvažia
vo Juoz. Tučas su šeimyna. 

Žmonės džiaugiasi dabarti
niu "Draugo" agentu. Jis rū
pestingai atlieka savo darbą. 

Bal. 2 d. Dr-ja Saldž. Sir-
dies V. Jėzaus in corpore pri
ėmė Šv. Komunija. 

Tą pačią dieną L. Vyčių 14 
kuopa taipat in corpore, piįė-
aiė šv. Komuniją. Šv. Mišias 
laikė gerb. kun. Pr. Vaitukai
tis, Vyčiu geras prietelius. 
Pritaikinta, tikrai draugišką 
pamokslą pasakė kuopos dva
sios vadas, gerb. kun. kleb. 
H. J. aVieiunas, senai pasižy
mėjus savo prietelinguniu Vy
čiams. Tas mūsų kat. jauni
mui dvasią sustiprino. 

Bal. 6, 7, 8 ir 9 d- Šv. An
tano bažnyčįįoje tėvas V. Kuli-. 
kauskąį,jSiaiionų kojagregu î-
jos vienuolis laikė rekolekci
jas. Žmonės jas skaitlingai 
lankė, domiai klausė, ir daug 
iš jų pasinaudojo. 

Žemaičių bičiulis. 

studentą p. Petrą Daužvardį 
kalbėti: Toliaus kalbėjo stud.' 
Petras Čeenulis. Kalbos vieno 
ir aute© buvo gana ilgos, vie-į 
nok susirinkusiems labai pati
ko, nes buvo gana įvairios. A-
biejų kalbėtojų temos buvo a-
pie spaudą. 

Pasibaigus prakalboms par-: 
duota keletą knygų ir užrašo 
keletą katalikiškų laikraščių, 
beto buv.o rinkliava. (Kokiam 
tikslui? Red.) Aukojo sekanti 
asmenys: K. Puzeras $2.00; po 
$1J00: F. Biliūnas, P. Misiū
nas, J. Klimanskis, A. Grivai-
la, A. Sabauskienė, A.v Šlape
lis, Normantienė, K. Vareika, 
J. Bazauskas. Po 50c.: J. Žvin-
gelis, A. Zdankus, J. Aukšta-, 
kainis, Puzerienė, Širvinskie-
iLė, Skribalienė. Smulkiais su
aukota $1.60; viso $15.60. 

Mes, Giedrininkai, 2 kuopos 
nariai, tariame širdingą ačiū 
visiems aukotojams, bei gerb. 
klebonui kun. J. Martišiunui 
už davimą svetainės. 

. Valparaisietis. 

Šiandie Piiigi Kursas 
Siunčiant Lietavoa per mus: 
40 centų už 100 Auksinų 

LIETUVIS VARG. — NEPA 
i , SITENKINĘ. — DAR 

NEIŠNYKO TAM 
SUNAI. 

250 Aulos, už vieną Dolerį 
Pigesnis kursas siunčiant 

didesnes sumas. 
Pristatymas Užtikrintas 

Trumpame laike. 

Central Manufacturing 
District Bank 

State Bank—Clearing House 
Bank. 

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

KULT. VAJAUS AUKOS. 
— 

GAfiY, IND. — Vas. 26 kun. 
B. BumSos prakalbose šie aukojo 

vanai, bet visiems negali tesė
ti. 

V A L E N T I N E DRESMAK1HG 
O O l i i E G E S < Į 

2407 W. Madison, 1859 M. WcUs ' ! 
• 2 0 5 8 . Halsted Streets 

187 Mokyklos S U T . Valstijose, r > 
Moko Siuvimo, Patternų klr-' \ 

[pimo, Designing bizniui ir na-i > 
[mams. Vietos duodama dykai. <» 

j [Diplomai. Mokslas lengvais at-< \ 
Smokėj imals . Klesos dienomis ir 
^vakara i* Reikalaukit knygelės 

TeL Seeley 1648 
SARA PATEK, pirm. J 

K 

OR.A.LMILLER 
GYDYTOJAS Ir CHIKURGAS 

Ofisas 4a54 So. A«bi«»^| Ave. 
Vai. 2—4 po pietų 7—9 vakare 
Res . Ofisas l t l 5 W. 47- th Str. 
Vai. 11 iki 1 po piet. Ned. 12—2 

• j Ofisas Tel. Blvd. 2054 
Res. Tel. Sutarimai ir Na&ttnial 

šaukimai Lafayette 110« 
Amerikos lietuviai padarytų iaiwswreT?r5^a'^^ 

didelį džiaugsmą saviškiams) 
Lietuvoa Katalikiškam TJnivorsite-' Lietuvoje užrašydami jiems 
tui: 
P. Misiuiiae (ben. ir pin.) $110.00 
Kuri. J . S. Martižiuuas " 107.50 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, IULiUfOlS 
Telefonas Yards 5082 

iValandoa: — 8 Iki 11 Ii ryto:! 
| i po pietų lai 8 vak. Nadėlio-j 
(mis nno f ik i t Tai. 

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

TeL Canal 8118 
Valandos: I i ryto iki 8 v a k a r ą 

Gyvenimas: — 1811 W. 88rd 8tr . 

TeL Prospect S4ff . 
i M • • • » • m » • » • » » • » • i • m m m m mĘį 

TeL Canal 267, Vak. Canal 21881 

J. P. WAlTaiES 
Lawyer 

LIETI 
Dlen.: R. 

Tel 
Vakarais: 

611-127 N. Dearborn St. 
Dearborn C098 

10788 S. Wabash Ave. 
Roseland Tel. Pullman 8877 

Tel. Randolph 2S98 

t A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

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

18 South La Baile Street 
Room 1302 

Valandos: i ryto lkl i po pietų 
i N a m ų TeL Hyde Park 2295 

8 « • • . • » • • • • • • • » • • » » » • • • • IM^ | 

Telefonas Canal 5305 

JOHN G. MEZLAISKIS 
•Generalis Kontraktoriua, staty
tojas ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Chicago 

Arti 23čio Pl&ce. 

LIET. BA2N. ĮSPŪDINGA, 
PRAKALBOS APIE 

SPAUDĄ. 

Spring Valley, IE — Mūsų 
(jajunimas: laikosi negražaus, ne 

i 

mandagaus paprooio bažny
čioj. Po šv. Mišių neklauso 
Evangelijos ir bėga lauk lyg 
če&atėliai baitų jiems užsidegę. 

Pirmiau čionai vargoninin
kavo kokis tai lenkas, siuvė-

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas b 

Chirurgas 
1821 South Halsted Street 

Valandos: 18 iki 12 ryte: 1 i k l i 
po pietų: 8 lkl 8 vakare 

-

• , Tel. Boulevard 2160 

\ I DR. A. J. KARALIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

S303 S. Morgan Str. 
^ CHICAGO, DLL. 
K W r 5 W 2 ^ Y o - o ^ ¥ 8 ^ ^ 

i i ' i ' > : 

telefonas Boalevard 4188 

A. Nasalsl 
Graborius 

Patarnauju lal : 

dotuvesa, ves
tuvėse, krikš
tynose ir kituo
se reikaluose! 
Kainos prieina-! 
moą, 

)7 Auburn Ave. Chicago. 

lĮMMiHiiiiiiiiiimimmiiiiiiimmiiiiiiiii 
I S. D. LACHAWICZ 1 

LIETUVIS GRABORIUS 
Patarnauja laidotuvėse kuopi- 3 

Sūriausia. Reikale meldžiu a t s l s a u - s 
""kti, o m a n o darbą bosite n ž g a - s 

ėdinti. s 

Gary, Ind. — Bal. 2 d., š. 
m. Giedrininkų 2 kuopa iš 
Valparaiso, Ind. surengė pra
kalbas Šv. Kazimiero par. sve
tainėj. , . 

Nuvažiavus ir man su kal
bėtojais da prieš laiką pa^kii--
tą prakalboms teko užeiti baž
nytėlėj kur buvo einama 
4 * Keliai Kryžiaus " (stacijos). 
Kaiį) malonu buvo matyti su
sirinkusi tokį didelį būrį žmo
nių ir taip karštai ųialdau-
jančius Dievo malonės. 
Jų maldoms pritarė į. A. Šla
pelio vedamas choras, kurs 
matyti yra puikiai išlavintas. 
Ypač užgiedojus "Kursai Ken-
tejai' % kaip malonus balsai 
veržėsi iš tų jaunų giesminin-
kių-ų krūtinių, tiesiog žmogų 
sužavi. Išgirdus, tai primena 
kad svetimtaučiai neturi tokių 

bet parapijonams. norint, mū
sų gerb. klebonas pasamdė 
lietuvį vargonininką, A. P. 
Stulgą. Jis turi gražų balsą ir 
matyt kad karštas tėvynainis. 
Dar neteko arčiau su juo susi
pažinti. 

Dėlei to turėjo pakelti para
pijos mokestį iš $6.00 į $8.00. 
Na, ir pradėjo rėkti, kąd per. 
brangu, neis velykinės ir t. t. 
\(Chicagoj paprastai moka po 
$10.00 į metus). Vaje, i vaje, 
jau po gyvenimui Mat, bažny
čiai 8 dol. tai daug, o kad ant 
niekniekių desėtkai praleidžia-
u*a, į tai domė neatkreipiama 

Reikia suprasti, kad šioj ša
ly Katalikų Bažnyčia tik iš 
aukų ir užlaikoma. Bedieviai 
jos neužlaikys, jie tyko jos 

.1. Jagminas 
J. Lckcrauskiu* 
Ant. Zdankus 
Kaz. Kuukus 
St. Kybartas 
Vin. Sabockis 
Sim. Brazauskas 
Anie. Šlapelis 

" 105.00 
(bona) 52.50 

^ , 50.00 
" 52.50 
" 52.50 
" 52.50 
" 52.50* 
" 50.00 

jas. Nors jis pigjaus dirbdavo, Kaz. Pažėra (pinigais) 50.00 
" 20.00 Mar. Stepanaitė 

Ben. Stankus 
Mik. šlapikas , \-

(J. Kalvinis 
tz. Nenis 

ii 10.00 
" 10.00 
" 5.00 
't 10.00 

Kaz. Varei " 5.00 
P. Mališauskienė " 5.00 
St. Eidantas 

• 

Duni. Mikalauskas 
Po $1.00: A. Laurinaitis, M. 

Baltrukomenė, Ant. Daškus, Pr. 
Kurpalis, Ag. Šimokaitienė, A. 
Juškienė, A. Saboekienė, Ona Kur 

ta 

palienė, Ona Tirylienė, J. Aukš

t i 

" 2.00 
r 5.00 

Draugą ' \ 
* * Draugo'' administracija 

turi laiškų, per kuriuos pra
šoma prisiųsti dienraštį, bet jų 
išpildyti jau negalima. Gal 
įajl. ra|js geradarių,; . &urie 
jiems užprenumeruoti .̂ Pini
gus galima prisiųsti 'Draugo' 
ofisan, su pažymėjimu, kad už 
juos siuntinėti " Draugą" 
Lietuvon. 

Mes skubinsime patenkinti 
prašančius ir iš savo pusės lei
sime, kiek galima, kopigiausia 

Administracija, 

. ! 

_ r. . . . . . 
• » * • - . " . - . - . -

SES53R 3 * 

kalnis. 
I 

N e p a ž y m ė t ų a u k ų 
867.00 
78.00 

Vėliau atnešė 
J. Klimauskie 

pražūties, užtai pripuola ge-; 
riems katalikams Bažnyčią pa 
laikyti. 

1 * Biblijos studentai'' dair 
nesustojo pas mus važiavę, nes 
cįar vis randasi pas mus tam-

puikių giesmįų kaip mes lie-įsunų, kurie reikalauja jų f̂t-
tuviai kad turime. Tas viskas važiuoti ir zaunyti niekus, ble-

• / 

$945.00 

25.00 

Viso labo $970.00 
Koresp. 

TROKŠTA "DRAUGO." 

Dr. L L M A K A R A S 
U e t n v i s Gydytojas Ir Chirurgas 
Ofisas 10800 A. |8J8|8j8j881 Ave . 
Vai. 18—18 ryta: 8 — i p o pietų. 

C:S8—8:81 vai. rakara. 
fUeafltnctJs. 18880 Pert; 

TeL PuUmaa 848 ir PulL 848 
< — ^ » • • • • • • • • • • • • • 

= 3 8 1 4 W. SSrd FL 
Telefonas Canal 1271—2109 

MttlVtlMMUIIIIUHIlIlIlIl 

«-^-a TeL Lafayette 4228 

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

M. YUŠKA 
8228 W. 8S-*h Street 

\ J- -Ui. 

lyg ir liepia lietuviui didžiuo
tis. Tie visi įspūdžiai skatina 
valparaisiečių troškimą lanky
ti lietuviškas bažnyčias negu 
Valparaiso svetimtaučių. 

Pasibaigus pamaldoms žmo-
neliai visi susirinko į bažny
tinę svetainę ir tuoj pasima
to gerb. klebonas kun. J. Mar-
tišiunas ant pastolio ir paaiš
kinęs prakalbų tikslą «perstato 
Valparaisos Universiteto teisių 

vizgas, šv. Raštą iškreipyti. 
Oionai yra tokių žmonių taip 
prilipusių prie tų "biblijos 
studentų", kitais žodžiais val
katų, kad jau tikrai gėda. Ir 
peni juos lyg meitėlius. Lai tie 
"biblistai,', važiuoja į pagonų 
šalis Kristaus ^mokslą' (ar jie 
imtys jį išpažįsta, tai klausi
mas) skelbti, o ne ardyti vie
nybę tarp katalikų 

• Bolševikas. 

f 
PUTINKITE "DRAUGĄ" 

ORAUGIJU 
T Y l v O r l " ! ! V p V ė l i a v v , Kukardij, visokiu Ženkleliu, Guzikučiu, Ant-
J L / 1 I U I U V C spauda ir kitokiu Draugys tėms reikalingu dalyku. 

Reikalaudami Kata logo ar Sara palu, pažymėki te ir j tisu, dr-tes vardą. 

8TRUPA8 CO., 9 0 - 9 2 Ferry St. Nevvark, N. J. 

Kas pamato ir pasiskaito 
Lietuvoje mūsų dienraštį 
"Draugą", tas pageidauja jį 
nuolatos.turėti ir skaityti. Už
siprenumeruoti jiems gana 
sunku, taigi nori gauti dova
nai. 

' • Draugo'' administracija į 
viešas; įstaigas ir daugeliui 
pavieniu žmonių pasiunčia do-

Į LIETUVĄ, LENKIJĄ, RUSIJĄ 
UKRAINĄ IR VISAS BALTIKO 
VALSTIJAS VIA HAMBURG: 
CARONIA Geguž. 13 
FANNONIA (Kab. tiktai) Bal. 18 
Kabinetas $130. 3-eia Kl. $103.50 

Taxų $5.00 
Via 0hertKmrg, Southampton, 

Liverpool & G!asgow 
AQUITANIA Geguž. 2 Geguž. 23 
SATURNIA (i8 Portland) ©ai. 13 
OARIVtANIA Bal. 19 
MAURETANIA Bal. 25 
MAURETANIA . . . . Gegužės 23 
Via ANGLIJA ar HAMBURG į 
DANZIG $106.50 LIEPOJU $107. 

Taxų $5.00 

Telefonas Yards 1188 

STANLEY P J 
MAŽEIKA 

GRABORIUS IRį 
Bateanuaotofas 

Tūrių a u t o m o - 4 
Dilius v i s o k i e m ^ 
reikalams. Kai 
prieinamos. 

3319 Auburn 
Ave. Chicago. 

Canal 0108 g 

VVYAND'S GRABORIAI 
Pagrabų Direktoriai 

J. Wyand. Balsamuotojas 
\ C. Sirevičia^ Asistentas 

Turime automobil ius viso
kiuose reikaluose. Patarnauja
me kogeriausia ir pigiausia. 
2055 m e s t 22-nd St. Ctiicago. < 

# R a s . TeL Cicero 8068 
Ofiso Tel. Cicero 49< 

1 OR. J. SH1NGLMAN 
1825 So. 48) Court 

N. E . Cor. 49 Court ir 1B Str. 
ant viršaus valstyničios. 
M^«^#*^a^a«^«^^^a^«vao^fy%58 

PARDAVIMUI. 

r = 
Tell Canal 867 

DR. C. K. KLIAUGA 
LIETUVIS DENTISTAS 

18S1 S. Halsted St., Ohicaro, BL 
Kampas 18th St, 

Vai and.: 8—12 ryt% ir l—9 vak. 

REIKALINGA S T E N O G R A P E 
turi mokėti prancūzų kalbą.. Turi bū
ti gera ir greita operatorka ir var-
toti gerai anglų kalba. Gera a lga 
pradžiai. 

Tyree Auto Radiator Mfg. Co. 
814 West 88 - sd Street 

Chicago IU. 

A r J u t K*nkm» 
N A A J O O K I T C 
A r J U S M <yalvo» 
N A U D O K I T E : 
Af J(HH Vi 
N A U D O K I T E 

Ar JHS Nori te A n s a 
N A U D O K I T E : 

UiLukvmui save rA%tt\km 
N A U D O K I T E 

laiaikymui galvos odos 
N A U D O K I f e 

Rrfnes r-ilima ganti viseee aptiekose po 65c. boųką, arba tiesiog 
is iadirkeju per pastą ufi T6e. bonks.' 

F . A D . R I C H T E R 4 b C O . 
Sc 3 5 t h S L B r o o k l v n . N. Y. 

-^°^"—milr-ni • I 
i 

i 

PARSIDUODA medinis namas su 
mažu grocerniu, kendžiu, ice-cremo 
ir viskas kaip stovi. Ant pirmo fla-
to penki kambariai Ir štoreMs. Ant 
antro flato šeši kambariai. Randos 
neša trisdešimt ($30.00) į mėnesį ir 
baismantas. 

Savininkas nori išvažiuoti ant far-
mu. 
1437 So. 48-tn Ave. Cicero. III 

ANT PARDAVIMO PIGIAI. 
Parlor setas, library stalas, k a -

raoda lova kukninis pečius, va iku
čiui augšta kėdė, vežimėlis ir kiti 
dalykėliai. Ats išaukite ' - , 

5040 W. 29 P lace 
Chicago, IU. 

ANT PARDAVIMO salunas su 
elektra plano orkestrą, parsiduoda 
pigiai cash ar ant išmokesčių vis
kas geram stovij, arba mainysiu 
ant mažesnio piano. Atsišaukite 

7614 Mary 1 and Ave. 
Tclcf. Dorchester 6976—1-mos lubos 

Chicago, III. 

^a^%^®^8-a^av8^»o^^®^^8'8"8— 
Ant pardavimo 100 akerių 

su visais javais ir tulšimis. 
Atsišaukite pas savininkų. 
H. Snell, Br(mch, Mich. 

GERA PROGA, 
Didysis bargenas: Ant pardavimo 

dviejų pagyvenimų namas su elektra, 
gasu, vanemis ir t t. 

Gera proga biznieriams nes na
mas skersai viešos mokyklos , savi
ninkas važiuoja Lietuva. Atsišauki
te po num. 
1602 So. 50 Court, * Cicero, IU. 

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

- E _ y. • 
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PAGYVENIMAI BUS PI-
GESNI 

Moteriškė kreipėsi policijos 
nuovadon. Policija nuėjo -j 
girtuoklio namus ir atrado jį 
miegantį išdriką ant grindų. Brangenybės komiteto sek 

retorius Poole tvirtina kad Per prakiurusį stogą- lietaus 
apartamentinių namų savinin- j lašai taškė vidaus sienas. 

NARIŲ PAGERBIMO VA-
IvARAS."* 

North Side. — Labd. $ą-gos 
6-ta kuopa surengė vakarienę 
su programa, sekmadienyj, 
bal. 9 d. š. m., Šv^ Mykolo pai\ 
svet. Žmonių nedaug atsilan
kė. s 

kams Chicagoje ima minkštėti 
širdys, palankiau jie apsieina 
su butų samdininkais ir trum
poj ateity jie papigin s bu
tams samdas. 

Sekretorius pažymi, kad 
šiandie Chicagoje visur namų 
languose galima pamatyti iš-

su parašais a for kabeles 
ren t . " 

Nežiūrint aukštų ytaksų, šį
met pagyvenimai bus pigesni 
dar ir del to, kad vis daugiau 
namų statoma ir daug žmo
nių apleidžia miestą. 

Chicagą apleidižia ypač sve
timšaliai, kurie nenori-gyven
t i čia ekonominio krizio lai
kais. Iš bankų išsiima sutau
pytus pinigus ir keliauja į ki
tas šalis, kur tikisi gauti dar
bą. 

POLICIJA NEŽINO, BET 
J I E ŽINO. 

Pehl pažadintas ir paimtas 
policijos nuovadon, kur atra
do pačią ir vaikus. / 

I r ką su juomi darysi? Po
licija visus palydėjo namo. 

IŠ VYČIŲ APSKRIČIO SUS. 

Harry, Holstein, saliunan 
2059 W. Division gat., inėjo 
keturi vyrukai. Jie atvažiavo 
automobiliu Automobilius s to 
•vėjo ties saliunu. 

Anot liudininkų pasakoji
mo, tuo laiku saliune buvo 
keliolika žmonių. Vieni kazi-
riavo, kiti šnekučiavosi Inė-
ję tie keturi išgėrę "minkš
tų" , gėrymų ir staiga pradėjo 
šaudyti j susirinkusius. 

Po keliolikos paleistų šūvių 
dūmę laukan, sėdę automobi-
liun ir nuvažiavę. 

Saliunan greitai nuvyko po
licija. Vienas žmogus atras
tas nužudytas, vienas mirti
nai pašautas ir keletas sužei
stų. 

Policija nepatyrė, kame ta-
visa užpuolimo ir šaudymo 
priežastis. Bet pašauti, be a-
bejonės, žino. Tai veikiausia 
bus svaigalų pirklybos pa
sekmės. Gal jie viską išgie
dos. 

Savo keliu, policija jau a-
reštavo kelis intariamus gal
važudžius. 

PASIDIDINO MIRTINGU
MAS. 

Chicagos sveikumo departa
mentas praneša, kad kovo mė
nesiu mieste mirtingumas bu-
vb didesnis už vasario mėne
sį ir už kovą pereitų metų. 

Prie mirtingumo padidėji-
t mo prisidėjo influenza ir plau-

cių liga. 

LIETUS IR LEDAI PADĄ 
R± DAUG NUOSTOLIŲ. 

Užpraeitą naktį Chicagą ir 
apylinkes palietė smarkus lie
tus su vėtra. Kai-kur ledai 
padarė didelius nuostolius. 
Daugybės namų rųsys buvo 
užlietos. 

PAILUDO KUO "NAMI
NĖS \ 

N Henry Pehl, 1327 Vine str., 
vakare parėjo namo gerai į-
'kaušfs "naminės. ' ' Nebreikė-
jo pačiai su juom vesti ginčų. 
J i s ją su vaikais išvarė lie-
tun ir patsai užsidarė namuo-

f r \ 

Liet. Vyčių Chicagos Aps
kričio mėn. susirinkimas įvyko 
baL 2 d., Eoselando kolonijoj. 

Susirinkimą atidarė ir vedė 
pirm. Br. Jakaitis, raštininka
vo Alb. C. Alaburdaitė. 

"Valdovo Sunaus , , vakaro 
raportas dar nepilnas. Dar ne 
visi tikietai sugrąžinti ir ne 
visos bilos išmokėtos. 

Palaikys daiktus, kurie nu
perkami vakarams. Centro 
rast. V. Rukštalis pažadėjo 
vietą padėjimui prie Centro 
raštinės. 

Kom. nario V. Rukštalio ra
porte paaiškėjo, kad Dr. Al. 
M. Račkui paskolos fondan pa
skolinta $185. 

Trumpai pasitarta apie L. 
Vyčių Chic. Aps. chorą, Vedė
jas p. Sauris yra geras, trokš
tantis chorui gerą ir jam iŠ 
širdies dirba. Tik chorui rei
kia daug narių. Norima pava
ryti smarkesnę agitaciją po 
kuopas, kad chorui gavus dau
giau narių i r rėmėjų. Kiti tru
kumai tai menkesni. 

Ateinantis Apskričio pikni-
kas birž. mėn. bus ypatingas, 
nes sukanka X metų organi
zacijos gyvavimo ir manoma 
piknike turėti retų įvaireny
bių. 

Apskričio atstovais į Kat. 
Federacijos Chicagos Apskr. 
išrinko V. Rukštalį ir p-lę Bu-
jauskaitę. 

Apskr. projektų komisijos 
išrinkti nariai sužinos vietas 
ir kiek lėšuos išvažiavimas 
kur toliau iš Chicagos. 

Reikale padidinimo šio Aps
kričio,, praplėtimo jo ribų dar 
nebuvo laiko pasidarbuoti. 

Komisija pranešė, kad ne
gaunama norimos svetainės 
paminėjimui Vyčių dienos bal. 
23 d. Vyčių dienos paminėji
mą pavedė kuopoms. Ar kar
tais Apskritys neužvilko tą 
reikalą perilgai ir ar nepervė-
lai kuopoms pavedė f 

Jau pradedama kalbėti apie 
X-jį jubiliejinį seimą. Apskri
tys ragina kuopas rengtis 
prie jo. 

Reikalaujama, kad Centro, 
valdyba paskelbtų spausyJvės 
atskaitas. 

Į šį susirinkimą atsilankė 
plačiai žinomas jaunas lietu
vių publicistas anglų kalboj, 
Tarnas Šeimis. J i s pasakė pra-
kalbėlę su linkėjimais. 

Perskaitė Lietuvos krikš
čionių demokratų atstovo p. 
Miko Bagdono atsišaukimą 
paremti Liet. krikš. demokrar 
tus. Atstovai suaukojo $10.-
25. 

Vyčių spaustuvės vedėjas, 
V. Rukštalig plačiai paaiškino 
apie spaustuvės gerą stovį. 

Sekantis Apskričio susirin
kimas bus gegužio 14 d., Šv. 
Kryžiaus parap., Chicago. 

~ . . . . " A s c u l t a t o r . 

Vakarui vadovavo, taįpat ir 
kalbėjo A. Rugienis; M. Dau
girdaitė pasakė eiles, V. Va-
liunaitė (8 metų našlaitė) tai-
pat pasakė eiles. Fel. Nausė
daitė paskambino ant piano. 
P. Nausėdaitė pasakė eiles. 
Kalbėjo buvę s mųs parapijos 
klebonas bei Labd. Są-gos 6 
tos kp. garbės narys, gerb. 
kun. F . Kudirka. 

Eiles pasakė taip-gi kita 
našlaitė, M7 Valiunaitė. Ant 
piano paskambino P. Andruš-
kevičiutė i r paskiau E. Urbo-
navičiutė. ; 

Šios kolonijos darbuotojas, 
A. Bacevičius parodė kruta-
muosius paveikslus. 

Rinko aukas del našlaičių 
mamų. Aukojo sekanti: Po $10 
K. Butkevičius; po $5.00 S. 
Butkevičienė; po $2.00 kun. F . 
Kudirka, VI. ir O. Kavaliaus
kai, J . Gerdžiunas ir M. Ka-
reckienė. v 

Po $1.00 A. Bacevičia, O. 
Jasinskienė, J . Kremenskaitė, 
B. Naujokienė, V. Pocienė, A. 
Rugienis* V. Dumbliauskas, P. 
Maskolaitis, A. Mureika, E, 
Nausėdienė, R. Nausėdienė", 
K. Valeika, J . Ramoška, J . Če
paitis, O. Sloksnaitienė, A. 
Marcinkevičia, O. Marcinkevi
čienė, J . Ančiukaitis, P . Raus-
kinas, A. Deksnis A. Gerdžiu-
nas, K. Krivickas, P. Smibas, 
A. Srubienė ir A~ Sutkus. 

Po 50c. J . Alekna. Po 25c. 
K. Aleknienė ir V. Maciakonis. 

Aš. 

ANTANINA CINIKIENĖ 
(Po tėvais Gabriče) 

niir«'* no 4 c litini liįros balandžio 41 
d. 6:45 vai. ryte .ib mt'tų amžiaus. 
Paėio 15 aP^tevoiio aoskr. Pajuodžiu 
kaimo. Amerike Išgyveno 12 metų. 
Paliko nuliūdime vyra Joną 2 sunūs 
ir i dukterį, brolį Ant. Gatiri seseri 
Uršule Gabriče (Malalenį) Iiietuvoj 
2 seseris Veronika ir Marijona ir 3 
brolius Juozapa, Jurgi ir \Povila. 

Laidotuves bus ketverge balandžio 
13 d.. 9 vai. ryte IX namu 8009 Vin-
cennes AVP. i šv. Juozano bažnyčią. 

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir 
pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. 

Llekames nuliūdę 
Vyras, Jonas Cinikas. 

vaikai, seserys ir broliai. 

CHICAGOJE. 
WEST SIDĖJE 

1 
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P. Šliogeris 2141 W. 23-rd 
Place. 

W. Sabaliauskas, 2337 So. 
Leavitt St. 

f 

T0WN OF LAKE 

KRISTAUS KANČIA 

GYVENIMAS. 
Krutamtiose paveiksluose, 

lietuvių kalboje. 
Balandžio 12, (Town of La

ke) Elijošiaus svet. 46-th ir 
Wood.Str. 

Kodys Lietuviu Teatro Ben
drovė. 

Dienraštį "Draugia" galima 
nusipirkti šiose vietose: 

Z. Aukškalnaitė, 4535 Her-
mitage A ve. 

O. Katauskaitė. 4423 S. Ho-
nore St. 

O. Martinkaitė, 4549 South 
Hermitage A ve. 

A. Norkaitė, 4544 Paulina 
St. 

J . Setikas, 1805 W. 46-th St. 
šambaras, 5100 S. Paulina 

St 

KELIAUJANTIEMS LIE
TUVON. 

PRANEŠIMAS 
IŠ TO\VN OP LAKE. — L. 

Vyčių 13 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks balandžio 12 d., 
8:15 vai. vakare, Davis Sąvare 
parko salėje. 

Koreap 

NEPRIKLAUSOMYBĖS DIE 
NOS FIN. ATSKAITA IR 

AUKOTOJAI. 

R. J . Bischoffo Kreditoriams 
Komitetas praneša kad šią sa

vaitė lyg pėtnyeios paskutinė die
na pridavimui notų. Tos atvirutės 
kur gavote tai yra iš ^*eceiverLo, 
ir įeigu norite galite nuvažiuoti 
tą diena jau mes priduosim visas 
notas ir bus atimta iš reeeiverio 

--bet nėra reikalo važiuoti. Dabar 
^Kreditorių Komitetų ofisas persi
kėlė į naują vieta: i 

' J . N. Mashkenas 
4922 So. Ashland Ave. 

(Apgr.) 

Finansinė atskaita iš Lietuvos 
Nepriklausomybės dienos paminė
jimo vas.- 16 d., Ashland Blvd. 
Auditoriume, Chicago, 111. 

Aukojo sekanti: Po $10 Gvardi
ja D. L. K. Vytauto (per M. Do
bilą), Dr-stė Motinos Dievo Auš
ros Vartų (per A. Bacevieią), Lie-
ituvių Kriaučių Unija; 

Po $5.00: J. Krūmas, J. Karve
lis, C. Butfeevieia, kun. Ig. Alba-
vicius, J. Saunorius, kun. Br. 
Bumšas, kun. H. J. Vaičiūnas, J. 
I. Bagdžiunas ir V. Zylė; 

Po $2.00: J. Zigmantas, A. J. 
Kareiva, A. Rizgas, A. Sinalaus-
kas, M". E. Žaldokas, P. E-ruse-
vicius, kun. A. Baltutis, A. Ju

cius, J. Malonas, A./B., A. Na-
buvis ir A. Ambrozita; 

Po 1.00: A. Norkus, J. Pu
žauskas, A. Glazdauskas, J. Šlu
bas, K. Gloras, S. Marozas, P. 
Smalkis, J. Stanaitis, N. Beino-
ris, M. Paukštis, K. Svarlis, J. Sut 
kus, Laškvaitis, A. Kisilius, Gri
gonis, A. Barčiuą Kazakauskas, 
L. Jonas, Čerauskas, Tuskevičia, 
A. Budrikas, Paškevičia, M. Povi
laitis, J. Giedžiaukis, J. Baskevi-
čia, A. Rubliauskaitė, M. Stan-
kaitienė, J. Krotkua, J. Ailauskas, 

( B u s dartgica) 

S i 

Didžiausis Ekskuršinas iš Chi
cagos iki Kaunui. 

Lietuvos Maisto Bendrovė ren
gia didžiausią Ekskursiją. Specia
liai vagonai . iš Chicagos į New 
York (vien del lietuvių) iš New 
Yorko, biržeŲo (June) 13 dieną 
ant didžiausio laivo "AQUITA-
NIA" iki Piliavos su 2 palydovais 
iš pat Chicagos kurie patarnaus 
visoj kelionėj. Gali važiuoti_ ĵno-
tenįŝ  su vaikais, vaikai be tėvų, 
visiems bus suteiktas patarnavi
mas iki pat vietos. 

Tai bus linksma ir saugi kelio 
nė j Lietuvą. Kurie norite saugios 
ir linksmos kelionės, tai tuojaus 
užsisakykite vietą per . 

Lietuvos Maisto Bendrovė 
10715 Michigan Ave. 

Chicago, UI. 
Kurie važiuos per Lietuvos Mai

sto Bendrovę Birželio 13 dieną, tai 
visas patarnavimas bus Sykai. 

(Apgr.) 

BRIDGEPORTE 

P. P. Baltutis, 901 W. 33-rd 
St. 

Lith. Sales Corp. 3313 So. 
Halsted St. 

J . Šiuris, 928 W. 33-rd Str. 

18-tos -APIELINKĖJ. 
2 

P. Varakulis, 731 W. 18-th 
St. 

J. F. Mally, 633 W. 18-th 

PRANEŠIMAS 

KAIP JŪSŲ AUS 
Ar esi nervuotas, kenti galvos 

skaudėjimą, ar tamistoa akjs 
ašaroja, raidės susibėga kuo
met skaitai, pailsta akjs be
siuvant, jei taip, tuojaus tu
ri pirmiausia pasiteirauti mk-
no 15 metų patyrimo, kuris 
sutelks ftaiuistal geriausią pa
tarnavimą. 

JOHN J. SMETANA 
1801 So. Ashland Ave., Chicago 

kertė 18-tos gatvės; 3 lubos 
Kambarys 14-15-16-17 
Viršui PLATT'S Aptiekus 
Tėmykite mano parašą. 

Valandos: Nuo 10 ryto Iki 9 
va. Nedėliomls nuo 9 ryto iki 
12 dien 

AMERIKOS UETUV1U ' 

MOKYKLA 
Mokinama: angliškos Ir lietuviško* 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Vaisi, istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, polltlkinės eokno 
mijos, pillefeystėH, dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto Iki 
4 valandos po pietų; vakarais nuo f 
iki l t vuL 
3106 S. Hahted St., Chicago. 

St. 
J . Rolnick, 1417 So. Union 

Ave. 
C. Kahler, 1930 Canalport 

Ave. 

BRIGHTON PARK 

Bučiunas ir Kuzma Co. 
2859 W. 40-th Street 
J . Deitško, 4409 S. Fairfield 

Ave. . 
V. Gečaitė, 2502 W. 45-th 

Place. 
V. Krauklis, 4111 So. Rich-

mond St. 
J . Šimkienė, 4358 S. Fair-

field Ave. 
J . Smith. 3813 S. Kedzie Av. 
J . Tumšis. 3953 So. Rock-

well St. 
A. J . Vish, 4107 So. Rock-

weU St. 
- J. Žolinas, 4063 So. Maple 
wood Ave. 

MARQUETTE PARK 

J. Nikšas. 6612 S. Artesian 
Ave. 

ATLANTIKE 

A. Janauskas, 4563 Went-
worth Ave. 

Grigalius. 6002 So. State St. 

ROSELAND. ILL. 

M. šlikas. 10524 Wabash Av 
V. Kaušilas, v 

119 E. 107 Street 
J . Ramanauskas, 

10808 So. Bfiohigan Ave. 

WEST PULLMAN, ILL. 

M. Kiupelis, 12137 Emerald 
Ave. 

KENSINGTON 

B. Misevičius, 314 E. Ken-
singtom Ave. 

SO. CHICAGO, ILL. 

> J . Cheruski, 8847 Houstan 
Ave. 

c 

Skaitykite ir Platinkite 
ŠIUOS LAIKRAŠČIUS: 

/ 

"DRAUGf 
** Draugas" eina kasdien.' 
"Draugas ' ' paduoda daug naujausių žinių, 
" d r a u g o " kaina visame pasaulyje,tik $6 00. 

Adresas: 
" D R A I T G A S " , PUBL. 

2334 South Oakley Avenue ' Clųcago, Illinois. 

"DARBININKį" 
L. D. S Ą J U N G O S O R G A N Ą 

"Darbin inkas" eina tris kartus į savaitę. 
Kaina metams $4.50 
Užrubežy metams $5.50 v 
Adresas: 

" D A R B I N I N K A S " 
366 Broadway, Boston 27, Mass. 

" T Ė V Y N Ė S B A L S f 
Eina du kartu j savaitę. x ^ 

Kaina. — Užrubet&y, Wilkes-Barres 
ir apielinkėse metams $5.00 
Kitose valstijose $4.00 
Adresas: 

" T Ž V Y N Ė S B A L S A S " / 
55 West Market Street Wilkes-Barre. Pa. 

"G A R S 4 " 
\ A . L -R, £ S—M 0 O R G A N Ą 

Eina kartą į savaitę. Jame galima rasti daug žinių 
apie įsirašymą į įvairius susivienijimo sky
rius, jį . • 
Kaina metama (Amerikoje) . . $2.00 
Kaina metams (užrubežy) $3.00 
Adresas: 

" G A R S A S " 
222 South 9-th Street N Brooklyn, N. Y. 

\ 

v 

X . Eina kartą į savaitę. Jame* rašoma vien apie tikėjimo ir 
** doros dalykui. 

Kama metams $1.50 
Kaina užrubežy metams $2.00 
Adresas: 

" L A I V A S " 
2334 So. Oakley Ave. Chicago, UI. 

f _ t _ ^ 

"V Y T Į" " 
L I E T U V O S V Y Č I Ų O R G A N Ą 

Eina du kartu į mėnesį. 
y Kaina metams $3.50 

Adresas: 
y " V Y T I S " / 

4736 So. Wood Str., Chicago, UI. 

N " M O T E R Ų D I R V Ą " 
A. L. R. K. M 0 T. S A—G O S O R G A N Ą 
Eina kartą į mėnesį. 

Kaina metams (Ara/erikoje) j $2.50 
. Kaina" metams (Užsienyje) . . . . $3.00 

Adresas: 
" M O T E R Ų D I R V A " 7 

#917 W. 33rd S t r . : Chicago, Dl. 

"MEILI" 
Eina kartą į mėnesį. Įvairaus turinio žurnalas su sky

riumi vaikams. N 
Kaina metam s . . . ' $1.80 

-Kaina Užrubežy . ." .̂ $2.00 
Adresas: f 

" M E I L Ė " 
301 State Str. Du Bois, Penna 

, "GIEDRį" 1 
KATALIKIŠKOS MOKSLEIVIJOS O R G A N Ą 

Eina kartą į mėnesį. 
Kaina metams . . . : . . f.. $2.00 
Vienas numeris 20c 
Adresas: 

" G I E D R A " 
55 W. Market Str. WUkes Barre Pa. 

/* 
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