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METAI-VOL. VII 

VOKIETIJA SU S O V . R U S I J A ' ^ I F 
PASIRAŠĖ SUTARTI 

GENOA, bal. 18. — Šį sek- sekretorius Dr. Ratlienau, gi 
madienį mieste Rapallo Vo
kietija su Sovietu Eusija pa
sirašė sutartį. 

Tąja sutartimi panaikina
ma žinoma karo laiku pada
ryta Brest-Litovsko sutartis, 
panaikinamos ta rp abiejų val
stybių karo skolos, ta i pat a-
biejų pusių reikalavimai del 
savasčių nacionalizavimo. 

Pagaliau nauja sutartimi 
atnaujinami pilnai diplomati
niai santikiai, paremti lygybe. 

Sutarties pabaigoje išreiš
kiama viltis, kad ir visos ki
tas kariavusios valstybės pa
seksiančios Vokietijos ir Sov. 

Sov. Rusijos vardu užs. reika
lų komisaras fTchitcberin. 

Tokiu būdu Vokietija de 
iure pripažino Sov. Rusiją. 

Vokietijos su Rusija susi
taikymas ir sutarties pasira
šymas čia padarė didelį įspū
dį į santarvės delegatus dip
lomatus. Nežinia, ka's del to 
turės įvykti Geuoa konferen
cijoje. Santarvę apima tai 
nesmagumai, tai baimė. Nes 
susijungusios krūvon Vokieti
ja su Rusija gali pasirodyti 
agresivės santarvei. 

Viešoji sutartis žinoma. 
i Bet kas čia pasakys, ar tos 

_* -

BEARDSTOWN, 111. bal. 
18. — Kelių dienų kėlių šimtų 
darbininkų darbai niekais 
nuėjo apsaugoti čia geležinke
lio pylyma nuo potvinio. 

Kilusi užvakar vėtra su lie-

Skoloms bus paskirta komi-
sija. 

• 

konferencija pareiškė: 
tum potvinį padidino, vanduo « T G e n o a konferenciją. Vo 

REIŠKIA NEPASITIKAJI- kartų, drabužiai 90 kartų, ki-
MĄ KONFERENCIJAI, fti visi gyvenimui reikalingi 

daiktai daugiau šimto kartų. 
Dėlto Vokietija jokiu midų 
negali didinti gyventojams 
mokesčių, kaip to reikalavo 
atpildymo komisija. 

Kalbama, kad Vokietijos 
finansinė padėtis ir karo ko
ntribucija ar tik nebus aptar
ta nors neformaliai Genoa 

i 

konferencijoj. 

BERLYNAS, bal. 17. — 
Vokiečių finansų ir pramonės 
didikas, žinomas Hugo Stin-
nes, klausiamas apie Genoa 

Rusijos pavyzdį. 
Sutartį pasirašė:- Vokieti-i abi galingos šalys neturės 

V jos vardu užsienių reikalų Į bent kokios slaptos sutarties. 

išgriovė pylyma ir užliejo a-
pie 10,000 akrų žiemkenčių 
kviečių. , 

Ūkininkai buvo perspėti ir 
išsigelbėjo nuo grūmojančios 
gyvasčiai nelaimės. Tečiaus 
vanduo išnaikino daug gyvojo 
inventoriaus. 

Kiap čia, taip apylinkėse 
tokib potvinio nebūta per ke
lias dešimtis praėjusių metų. 

Karo Skolos Kitai Konferencijai 
Mažosios Valstybes Nepatenkintos 

Konferencija 
.v 

GENOA, bal. 18. — Angli-i Kadangi Suv. Valstijos ne-
jos premieras Lloyd George labai nori dalyvauti pirm to, 
pramato, kad ekono^nįnp kon-lkoi nebus sumažintos Euro-
ferencija gali visai nepaWW;*pos valstybių armjjoĮ. d*jįįfc 

NORĖTA NUŽUDYTI AI
RIJOS PREZIDENTĄ, 

DUBLINAS, bal. 18. — 
Kuomet Laisvosios Airijos 
provizionalis prezidentas Col-
lįns užpereitą naktį gryžo iš 
Naas, Kildare apskrities, jį 
važiuojantį su palydovais už
puolė būrys insurgentų ir a-
tidarė ugnį į Collinso auto
mobilių. . 

kietija gali žiūrėti tik per ap
rūki ntus stiklus, Kągi Vokie
tijai gali sulinkti iš to, taip I LIUOSAS. 

Iš Anglekasių Streiko 
NEUNISTAI 0RGANIZU0 

JAMI. 

SBMIONOV TURI BUT 

PRIEŠ FEDERALIUS TEI-
' ftfeJUS. v 

Collinso palydovai tuojaus 
atsakė 

jei nebus svarstomi nusigin
klavimo ir kontribucijos klau
simai. Gi tuos klausimus svar-
styti negalima, nes toksai y-
ra Prancijos noras. 

Taigi, kad nesuardyti šios 
konferencijos, Anglijos pre
mieras jau turi suplenavęs ki
tą tokią konferenciją, kuri, 
sakoma, busianti pašvęsta 
daugiausia tiems klausimams 
spręsti. 

Dabar premiero visa užduo
tis tarpe pačių delegatų pasi
darbuoti taip, kad juos įtikin
ti apie praleidimą tų klausi
mų šioje konferencijoje. 

•:i 

Anglijos premieras d&f si 
konferencijoje pakvies visas 
valstybes pasirašyti sutartį 
visas laikas ramiai užsilaiky
ti, saugotis kokios-nors agre
sijos kitų valstybių prieš ki
tas. Sako, tai bus pirmas žin
gsnis nusiginklavimui. 

Kuomet tas bus įvykinta, 
tuomet bus parankiau ir Suv. 
Valstijoms prisidėti prie kon-

I f esencijos. 

Karo skolos. 

Nepasitenkinimai. 

Pačioje konferencijoje pa
kilę didelį nepasitenkinimai. 
Santarvės delegatai nuolat 
turi kokias tai slaptas konfe
rencijas Sov. Rusijos klausi-

sugavo. 
Tasai pasikėsinimas čia ir 

kitur padarė didelį įspūdį. 
Matyt, prezidentas Collįns 
mobilizuos armiją *ir pakels i 
kovą insurgentams, kurių vi
sa siela yra de Valerą. 

TORNADO PALIETĖ ILLI-
; NOIS VALSTIJĄ, 

^ , ~ e, me. įTose konferencijose >daž-
Prem. Lloyd George Sovie- . _ _ . „ . . . . , .. 

_> .. , , m i • nai kviečiami ir bolševikų dėtų Rusijos delegatui Ichi-
tcherliiui pranešė, kad šioje 
konferencijoje karo laiko sko-

legatai. 
Tuotarpu Vokietijos reika-

los nebus aptariamos. Tai vi- lais nieko neveikiama. Vokie-
sa "bus palikta kitai konferen
cijai. Gal tai dėlto, kad Sov. 
Rusija* nuo santarvės reika
lauja apie 27 bilionu dolerių 
atlyginimo už jos vedamas 
kampanijas prieš bolševikų 
valdžią ir už prijungimą prie 
Rumunijos Besarabijos pro
vincijos. 

Lloyd George sako, kad 
bolševikai gerai padarę pripa
žindami prieškarines, Rusijos 
skolas. Nes toks pripažini
mas santarvei reikalingas. J is 
surištas su santarvės skolo
mis- Amerikai. 

Kita konferencija. 

Kitai konferencijai Lloyd 
George užtikrina daug plates
nę programą. Pasidarbuos, 
idant kitoj konferencijoj da
lyvautų ir Suv. Valstijos. 

tija visai pamiršta ir atšaliu 
ta. Gi juk ta pati Vokietija 
turi tamprių ryšiu su S. Ru
siją. Be Vokietijos prisi
dėjimo santarvė negali nieko 
atlikti su Rusija. 

Tokiu santarvės pasielgimu 
nepatenkintos ir kitos visos, 
ypač mažesnėsės valstybės. 
Jos sušauktos konferencijon 
ir šiandie nieko iš jų nedaro
ma. Tų valstybių delegatai 
turi laukti slaptų santarvės 
mitingų pasekmių. 

Kalbama, kad mažesnėsės 
valstybės, vadovaujant Švedi
jos delegatui Brantingui, pa
reikalaus nors nusiginklavi
mo diskusijų. 

Perdaug su bolševikais. 

Paryžiaus laikraščiai aima
nuoja, kad Genoa konferenci-

• 

CENjTRALIA, 111., bal. 18. 
— Tarpe Irvingtono ir Wal-
nut PTill visą plotą užpefeitą 
naktį palietė baisus tornado. 
Anot gautų žinių, 7 žmonės 
žuvo ir apie 35 sužeista. 

Su išnaikintais plotais kol-
kas negalima susinešti. Bet 
kuoveikiau pasiųsta Raudono
jo Kryžiaus gydytojai ir dar
buotojai. \ 

» 

SENATAS PERSPĖJAMAS. 

WASHING,TON, bal. 18.— 
Senato komitetas, kuris tyri
nėja gen. Bemionovo reikalą 
valstybės departamento per
spėtas atšaukti savo reikala
vimą, kad prieš komitetą sto
tų liudyti Bachmetiev, buvu
sios Kerenskio valdžios amba
sadorius. 

Suv.- Valstijos Bachmetievą 
pripažįsta negyvuojančios 
Rusijos valdžios ambasado
riumi. Gi ambasadoriai yra 
nepaliečiami asmenys. 

vadinamo, "pasaulio ekono-
minio suvažiavimo V9. Mano 
nuomone, nieko. [Tai ve kame 
priežastis, kadras nesutikau 
keliauti tan suvažiaviman. , , 

Reikia atsiminti, kad taip 
sako tas, kurio j-ankose šian-
die yra dauguma vokiečių 
pramonės. J is žino, ką kalba. 

Skoloms komisija. 

Kuomet Vokietija atsisakė 
mokėti naujomis sąlygomis nu 
statytą kontribuciją ir pildyti 
kitus atpildymo komisijos rei
kalavimus, čia \ spėjama,. fead 
santarvė paskirs komisiją ko
ntroliuoti Vokietijos finansus 
ir skolas, pasiremiant Versai-
lleso taikos sutartimi. 

Minėtoj sutarty pažymėta, 
kad jei Vokietija skelbiasi ne
galinti mokėti karo atlygini-

NEW YORK, bal. 18. — 
Vietos federalio distrikto pro
kurorą^ Hayward senatoriui 

[Borah pranešė, kad čia areš
tuotas gen. Semionov turi but 

rikoje teisti joks teisinas už 
iželi 

t ion," kad anglekasių organi
zacijos organizatoriai neorga
nizuotų tų kasyklų darbinin-

IKDIANAPOLIS, Ind., bvkiį. 
18. — Anglekasių organizaci
jos viršaičiai tvirtina, kad 
dar prieš šio streiko pabaigą 
visos anglių kasyklos, kuriose 
dirba neunistai darbįninkai,. WASHINGTON, bal. ,8. — 
bus uždarytos. Nes tie darbi-, 
ninkai pereis-uiiijoų, J ie bus 
suorganizuoti ir patraukti a-
belnon organizacijon. 

Anot apturimų žinių, neu-
nistai anglekasiai būriais įsto
ja unijon ir prisideda prie ge-
neralio streiko. 

Anglių produkcija iš neuni-

Kongreso komiteto pirminin
kas atstovas Nolan pranešė, ~~ 
kad bus ištirta, ar federaliai 
teisėjai, kurie išduoda "injun 
ctions" prieš streikuojančius 
anglekasius, vaduojasi bešali
škumu. 

Kuomet bus patirta, kad 
taip nėra, tuomet tie federa-

pamosuotas. J o negali Ame- ^ . ų k a g y k h j ^ ^ e i ] m m a H a i t e i g . j a i ^ p a t r a u k t i 

prasižengimus, atliktus sveti-,- . , . ,. ,. , 
r & ' \ l ima jau atjausti n* pati pi 
moję šaly ir tai dar karo lai 

žyn. Produkcijos mažėjimą tieson, sako atstovas Nolan. 
ie-

ku. 
-

KOVOJA SU KOMUNIS
TAIS. 

no korperracija, kuri valdo 
stambiausias anglių kasyklas. 

• 

i 

* . ma, tuoroet skiriama koimsija 

ROMA, bal. 18. — Šį sek
madienį Via Po miesto daly 
fascistai kovojo su komunis-

500 NETEKO DARBO. 

DRAUDŽIA ORGANIZUOTI 
DARBININKUS. 

tais. Ilgas laikas šaudytasi, kasyklų savininkų prašymo, 
kol policija neįsimaišė. J i g p a skelbė teismo "injunnc- ' 

1 v 
ŽAIBAS TRENKĖ PRO KA 

TEDRON. rW P 
— 

• . ~ faę 

CHARLESTON, W. Va., b. 
18. — Federalis teisėjas Mc-
Glintick prisitaikė prie 15-kos 

PIT[TSBURGH, Pa., b. 18. 
Fayette apskrity del angleka
sių streiko uždarytos visos 
koksinės. Neteko darbo apie 
500 darbininkų. 

Koksų gaminimas pertrau
ktas, nes^ dalis neunistų dar
bininkų pirm kelių dienų per
ėjo streikuojančių pusėn. 

% 

vieną msurgentą | rai Vokietija ne i^a l i fnldyl 
sutarties sąlygų, ar ji vaduo 
jasi teisingumu. 

Prancuzams proga. 

Vokietija visas laikas neno
romis mokėjo kontribucija ir 
visas laikas mėgino išsisuki
nėti. Prancija tad visas lai
kas pageidavo, idant santar
vė sajro rankosna paimtų Vo
kietijos finansus. 

Pirmutinis maršalas Focb 
^santarvę gundė paskirti Vo
kietijos skoloms komisiją. Tai 
buvo pirm vienerių metų, kuo
met vyriausioji santarvės ta-
ryba buvo klausiama duoti 'su
tikimą hižimti miestą Duesse^-

:. z,mios 

• . dorff. 
Šiandie patirta, kad Volrie-

tijojfi gyventojų mokestys y-
ra mažesnės^ kaip Prancijoje. 

Jokūbo piro-katedroj pamojis-
lą sakė Jo >Mn£ vyskupas 
Mokloon. Staiga trenkė žai-

-

bas prb-katedron. 
Susirinkusieji žmonės paki

to nuo suolų. Tečiaus vysku
pas veikiai juos nuramino, 
kad nesama jokio pavojaus. 

Žmonės aprimo, gi vysku-
pas tęsė toliau pamokslą. 

_ 

VOKIETIJAI GRŪMOJA 
KOMUNISTAI. 

- r - • 

I r tas paeina iš to, kad vov 'Vokietija paliekama šiimtinai 

ZE= 

ja eina niekais. Nes santar
vė ten perdaug sėbraujasi su 
bolševikais. Tas reiškia ofi-
cialį Sov. Rusijos pripažini
mą. 

kiečių skoloms nėra komisi 
jos. 

Tad šiandie jau tikrai gal
vojama apie tokią komisiją. 
Spėjama, kad. santarvė ton 
komisijon įsileis ir neutralių 
valstybių atstovus. Gi gal dar 
ir Amerikos. 

. / 
Kalbama apie brangenybę. 

Neutralių šalių diplomatai 
Berlyne tvirtina, kad Vokieti
jos vyriausybės nota atpildy
mo komisijai reiškia ne atsi
sakymą mokėti kontfribuciją. 
Bet reiškia susimylėjimo pra
šymą. 

Nes notoje kuoaiškiausiai 
f išdėstoma apverktina Vokie
tijos finansų padėtis. Noto
je pažymima, kad šiandie Vo
kietijoje duona yra 20 kartų 
brangesnė kaip butą pirm ka
ro. Anglys^ brangesnės 60 

Iš Maskvos jie gauna paramą. 

BERLYNAS, bal. 18. — 
Genoa ekonominė konferenci-
ja vokiečiuose netenka pirma
eilės svarbos, anot laikraščių. 
Nes Anglija ir kitos šalye y-
ra užimtos Sov. Rusija, gi 

Mufl t ) KARAS SU vą, besukinėdamas priešais 
VOKIETIJA. savo seserį, kuri turėjo ran-

KAUNAsTVoklefiųVaklžios ^ose k u d i k ' ' n e t ^ i a i š W ė ; 
. , v. . ,ty„ .*._-. Šūvis papuolė krūtinėn, netoli 
įsa^nnu, šiomis dienomis EU- ^^ ' 
, ."| * . v , 1 i • rankos ir išplėšdamas daug 
laikvti cekoslovakų vagonai v . 

, . . -v T J mėsos išėjo per nugarą. Po 
su prekėmis iš Lietuvos; J J] _ 

keletos minučių ji mirė. Kū
dikis buvo išmestas iš rankų, 
bet paliko gyvas. J i nesenai 
buvo ištekėjusi. Turėjo vos 
21 metus amžiaus. 

NEATIDUODA GARLAIVIŲ. 

KAUNAS. Vokiečiai tebe-
atsisako atiduoti upių garlai
vius, kurie karo metu ir po 
karo buvo užgriebti nuo Lie- LENKAI TAMSUOLIAI. 
tuvos piliečių. 

NIEKO NEATSAKO. 

Prancijos malonei. 
Pakilęs gandas, kad vokie

čių komunistai rengiasi čia 
naujan sukiliman. Jų tikslas 
— sugriauti gyvuojančia vy-
riausybę ir įsteigti sovietų 
valdžią. 

Čia atvyko gen. Schwets-
cbin, buvęs nužudyto Rusijos 
caro adiutantas. J is nori Vo
kietijoje rekrutuoti bolševikų 
armijai buvusius rusų armi
jos karininkus. Konferavo jis 
su komunistų partijos vadais. 

Vietos komunistai^ pasidau
gino savo skaitliumi įr nera
miai užsilaiko. J ie gamina 
daugybę pasekėjų, kudtaet gy
venimas Vokietijoje eina vis 
brangyn. 

Kalbama, kad komunistai 
sukilimą ruošia gegužės mė
nesy. J ie gauna reikalingą 
parama iš Maskvos. 

KAUNAS, Muąų valdžios 
organai kreipėsi į vokiečius 
paaiškinti, kodėl jie sulaikė 
Lietuvos vagonus, bet vokie
čių valdžios organai į tai nie
ko neatsako.* 

PANEVĖŽYS. Panevėžyj 
įsikūrė Kalinių Globos Drau
gijos skyrius. % 

Šiais metais Panevėžio ap 
skrity pradėjo dirbti šie deg
tinės bravorai: Montvilo — 
Traškunų dvare, Komaro — 
Raguvėlės dv. ir Komaro — 
Palėvenės dvare. 

_ 

VILNIUS. Sulig paskuti
niais statistikos daviniais 70 
nuoš. lenkų valstybės piliečių 
nemokesnei skaityti, nei ra
šyti. Atskirose Lenkijos da
lyse analfabetų stovis yra 
toks: Poznaniuj 2 nuoš., Sile
zijoj 5 nuoš., blogiausiai ,Kon-
gresuvkoj 67 mioš. ir rytų pa
kraščiuose 61 nuoš., Mažojoj 
Lenkijoj 40 nuoš. Palyginus 
tą stovį su Vakarų valstybė- • 
mis, kur Prancijoj ir Vokieti
joj analfabetų yra 2 nuoš. o 
Anglijoj "tik 1 nuoš., dar aiš-
kiau metasi tas baisus faktas. 

VILNIUS. Pil. B. Eidamas 
Antakalnio gatve buvo užpul
tas nežinomo žmogaus, kuris! 
jam sudavė kumščia veidan. 
B. jšmušta 2 dantys. Užpuo
likas buvo nuvestas nuova
dom Iš protokolo paaiškėjo, 
kad užpuolikas yra buv. ka
rys Emil Wasilewski. 

ORAS. 

«CHICAGO. —.Šiandie gra
žus oras ir šalta. 

P I N I G Ų K U R S A S . 

NAUMIESTIS, Šak. aps. 
KovO 21 d., per neatsargumą 
tapo nušauta p-ia Prečiokie-
nė. Kambaryje jos brolis be
vartydamas kareivišką šautu-

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 dol. 
bal. 17 d., buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.38 
Prancijos 100 frankų 9.10 

v Italijos 100 lirų v 5.20 
Lietuvos 100 auksinų .35 
Vokietijos 100 markių .35 
Len^ų 100 markiT} .02 
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Prenumeratom mokosi iškalno. Lai-
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Ir seinas"adresas. Pinigai geriausia 
siųsti išperkant krasoje ar ezprese 
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AR VYRIAUSYBĖ BUS 
NEUTRALĖ? 

šiai. Ve kodėl šaliai yra pavo
jaus. 

Prieš streiką ir streiko pra
džioje mūsų vyriausybė aiškiai 
pareiškė, kad ji nesikišianti 
streikan ir bus neutralė, vien 
dabosianti, kad streikas neda
rytų visuomenei skriaudos. 

Pakol kas visuomenė d a r , w t a i r - k a i l i o n e r i a s i > k a d a 

neturi skriaudos del angleka-
sių streiko, bet ar veikiai ne
pajus ta skriaudą. Ar vyriau
sybė ilgai liks neutralė, sun
ku pasakyti. Bet jei ji ilgiau 
stovės to neutralumo pozicijo
je, mes sulauksime ir vėl mi-
lionus bedarbių ir nelaimingų-

Anglekasiai kovoja už būvį. 
Kasyklų savininkai jiems ne
taiko teisybės dėsnių. J ie dar
bininkų metinį uždarbį ma
tuoja dieniniu uždarbiu. Bet 
jie nutyli, kad darbininkai per 
metus išdirba vos vieną trečią 
dalį visų darbo dienų. 

Neteisingi jie nei visuome
nei. Brangina anglis. Ar-gi mu 
sų vyriausybė to nežinoti}! 

LENKIJOS UŽSIENIO 
SKOLOS. 

Anglekasių streiko pasek
mės jau spėjamos. Pirmoji 
streiko savaitė parodė, kad ša
liai pavojus artinasi. Prieš 
streiką buvo kalbama, kad 
anglių pagaminsią neorgani
zuoti darbininkai. Bet pirmoji 
streiko savaitė įrodė, kad ne
organizuoti darbininkai neat
lieka uždavinio. Nes ir jii žy
mi dalis jungiasi su streiki
ninkais. , 

Šiandie į didesnius miestus 
arba mažai atvežama anglių, 
arba visai nieko. Visuomenės 
naudos bendrovės mažina savo 
anglių išteklių. 

Kas-gi bus, kuomet streikas 
prasitęs keletą savaičių! Tuo
met miestams, rasi, teks būti 
be gazo ir elektros žiburių. 
Basi, prisieis bendrovėms su
statyti daržinėse gatvekarius 
ir paleisti visus darbininkus. 
Visose dirbtuvėse sustos dar
bai, gi anglys bus parduoda
mos svarais. 

pano wie norėdami visą 
Anglekasių streikas pakilo' p a s a u l į 2 i o t i 

ir išsivystė del to, kad į tą 
streiką nerimtai pažiurėjo pa
ti vyriausybė. Taip įvyko to
dėl, nes vyriausybė niekuomet 
nesitikėjo, kad streikas bus 
toks solidarus ir didelis. 

Seniau Suv. Valstijos tai-
pat turėjo anglekasių streikų. 
Tečiaus tie streikai buvo da
lini. Nebuvo nei vieno strei
ko, kuriame butų dalyvavę vi
si organizuoti anglekasiai. 

Šiandie kaip tik priešingai. 
Streikuoja visi. Prie jų prisi
deda ir neorganizuoti angleka-

ĮDOMUS FAKTAI I Š SO-
CIALISTĮI-LIAUDININKĮI 

ISTORIJOS. 
Socialistai-liaudininkai - de

mokratai ir jų pasekėjai pyk-

Lenkijos Finansų Ministeri
ja paskelbė sąrašą savo skolų 
užsieniams. Rugpjūčio mėn. 
1921 m. Lenkija tiek skolinga: 
Amerikai $143,143,167 
Prancijai frankų 460,563,669 
Anglijai svarų ster. 3,715,478 
Olandijai flor. . . . . 17,800,000 
Norvegijai kor. . . 16,575,836 
rtalijai lirų 7,134,335 
Austrijai kronų . . 111,070,000 

Šitas skolas pakeitus į lenkų 
markes dabartiniu kursu Len
kija turi milžinišką skolą 800 
milijardų lenkiškų markių. Va 
prie kokio bankruto eina 

"PERKŪNAS" TRENKĖ 
CHI0AG0N. 

i . 

Iš Bostono trukšmingas 
Perkūnas"*jau trenkė į Clii-

tcagą ir pataikė į "Draugo 7 ' 
ofisą. Šis numeris pilnas juo
kų ir visokių komedijų. Jame 
yra "Nusmukakelnio" mono
logas ir kitokios satyros. Už
sisakykite tuojaus, nes nedaug 
turime. Kaina tik 15c. 

Draugas Pub. Co. 
2334 So. Oakley Ave. 

jiems, visiškai teisingai, pri
kišama stoka valstybinio loja
lumo. -

Kad liaudininkai valstybi
nėje darbuotėje nesugeba ar 
nenori pakilti aukščiau savo 
partijos reikalų, aiškiausiai 
liudija jų> darbai. 

Nevalia pamiršti. 
«» -

Ar jau užmiršo soc.-liaudi-
ninkai Didįjį Petrogrado Sei
mą! Faktas palieka faktu, kad 
dabartinė soc. liaudininkų de
mokratų partija, drauge su ki
tais socialistais, iškart buvo 
priešinga Lietuvos Nepriklau
somybei, kad j i su kitais so
cialistais 1917 m. gegužės 27 
d. suardė Petrogrado Seimą, 
kurio didžiuma (Kr. Demo
kratai ir pažangininkai) rei
kalavo Lietuvai Nepriklauso
mybės, kad Seimui pareikala
vus Nepriklausomybės soc. 
liaudininkų vadai p. M. Šle
ževičius, F . Bortkevičienė ir 
kiti su visais socialistais už
protestavę išėjo iš Seimo 
raudona vėliava nešini ir dai
nuodami ne Tautos Himną, o 
tarptautinę marselietę; kad 
tuo jie prisidėjo, jog ilgai 
Lietuvos Nepriklausomybės 
klausimas "kybojo tarp žemės 
ir dangaus". 

Taip pat reikia pripažinti 
faktu, jog vėliau socialistai-
liaudininkai nors i r atsistoję 
ant Nepriklausomybės pagrin
do, vienok tiek tepaisė valsty
binių reikalų, kiek tai atatiko 
jų partijos išrokavimams ar 
asmeninėms ambicijoms. 

Gi vėliaus kas? 

Juk dąr atmename Antrąjį, 
didžiumoje socialistinį, Minis-
terių Kabinetą, kuriam pir
mininkavo p. M. Šleževičius. 
Kodėl tuo sunkiu mūsų Tėvy
nei momentu p. M. Šldževičius 
su savo draugais-socialistais 
skaldė vienybę ir ignoravo 

partijos akimis bežiūrint, Lie
tuvos Valstybės Taryboje jis 
pageidavo matyti sooial-liberac 
lišką didžiumą. 

Tuo tikslu paskubomis bu
vo sušaukta Antroji Lietuvos 
Konferencija Kaune 1919 m. 
sausio 16 d. Tuo pat laiku 
paskubomis gimė ir socialistų 
— liaudininkų " s e s u t ė " Vals
tiečių Sąjunga. 

Per valstiečių Sąjunga tikė
tasi į Konferenciją sužvejoti 
didžiumą soc- liaudininkų, su 
kuriais butų,, galima visiškai 
"nukak in t i " Liet. Valst. Ta
ryba, ir patiems vieniems at
sisėsti prie "valstybinio ra
gaišio". Bet kas pasirodė! 

Social-liaudininkai busimo
sios konferencijos reikšmę į 
padanges iškeldami, Konferen
cijai susirinkus, nei iš šio, nei 
iš to, pabrukšt — užprotesta
vo prieš konferencijos nutari
mus ir pasisakė esą konfe
rencija neturinti sprendžiamo
sios reikšmės. 

Išlindo yla iš maišo. 

Kodėl! Priežastis aiški. Pa
sirodė, jog iš pusantro šimto 
BU viršum atstovų — 93 ka
talikai, Kr. Demokratai, kurie 
vistik, nors ir ne visus V. 
Tarybos darbus užgyrė, bet 
pripažino V. Tarybai tinkamo 
autorito kaipo laikinajai auk
ščiausiai šalies atstovybei. 
Konferencijos metu p. Jonas 
Vileišis, V. Tarybo narys, kaip 
šlapia mazgote per veidą 
drėbtelėjo konferencijos daly
viams, kada ironiškai pareiš
kė nebenorįs ilgiau palikti 
" lopytoje" V. Taryboje ir iŠ 
jos išeinąs. , 

Į viską nusispjovė. 

Ar galima pavadinti "val
stybiniu žygiu" šį soc.-liaudi-
ninkų lyderio pasielgimą! I r 
dar tuo laiku, kada Lietuvai 
gręsė didžiausias pavojus: ka
da rusai-bolševikai buvo čia 
pat prie Kauno, kada visas 
kraštas vaitojo nuo vokiečių 
sauvaliavimų ir buvo pasken
dęs anarchijoje, kada taip la
bai buvo reikalinga visų vie
nybė ir sutarimas. Kas Jbutų 
buvę jeigu panašiai butų pasi
elgę ir kitos partijos! Partijos 
akimis beįžiūrint ir Kr. Demo
kratai galėjo taip pasielgti, (nepaisė) tuolaikinės Lietuvos 

valstybės Tarybos! Matomai,' juo labiau, kad V. Taryba di

džiumoje buvo ne Kr. Demo 
kratai. v L .; 

Del tokio soc. — liaud. vie
nybės ardymo, konferencijos 
atstovai nusiminę grįžo į pro
vinciją... 

Tokiems santykiams esant 
p. Šleževičiaus socialistinis 
kabinetas neilgai begalėjo be
ndradarbiauti su V. Taryba. 
Kabinetas rezignavo. Toliau 
matome soc.-liaudininkus vi
siškai atsisakusius dalyvauti 
Pr. Dovydaičio sutvertam Mi
nisterių Kabinete. 

Lietuvai "malonė" . 

Tik V. Tarybai nusižemi
nus pagalios, p. M. Šleževičius 
darydamas "ma lonę" sutiko 
vėl sudaryti Ministerių Kabi
netą. Bet i r šiuo žygiu neil
gam. Partijiniams soc. 
liaudininkų pageidavimams, 
nors ir nuolaidi, V. Taryba — 
vis tik negalėjo "užganą pa
daryt i" . Netrukus ir šis p. 
Šleževičiaus kabinetas sugriu
vo. Dar labiau "užkietėjo" 
soc. liaudininkai. Pasirįžo no 
tik ką kaipo partija nedaly
vauti naujame Ministerių ka
binete, bet griežtai uždraudė 
ir savo partijoms atskiriems 
nariams įeiti į valdžią. Taip 
antai, griežtai buvo pareika
lauta iš p. Galvanauskio, kai
po soc. liaudininko, kad jis — 
arba nedrįstų eiti į Ministerius 
arba rezignuotų iš partijos. P. 
Galvanauskas matydamas, 
kaip be pamato yra soc.-liau-
dininkų partijiniai užsivarinė-
jimai ir, matomai, valstybės 
reikalus statydamas pirmon 
eilėn, bevelijo rezignuoti iš 
partijos .— ir sudarė naują 

* 
Darbo kabinetą. 

Tas dar labiau užgavo soc-
liaudininkų ambiciją, ir jie 
"išėjo į streiką." I r 
" s t re ikavo" ligi St. Seimo. 
Kokios "valstybinės čystatos" 
soc.-liaudininkai laikėsi St. Sei 
mui susirinkus — pakalbėsime 
kita kart. 

M. Bagdonas. 

v 
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NUTAUTĖJIMAS IR JAU 
NUOMENĖ. \ 

, Nėra paslapties, kad Ame
rikos lietuvių, čia augęs jau
nimas, bent žymi jo dalis, yra 
apimtas nutautėjimo epide
mija. Pravartu šitą reiškinį 
plačiau ir nuodugniau pagvil
denti. Kaip tyčia šitas taip la
bai svarbus ir gyvas dienos 
klausimas, mūsų spaudoje yra 
labai mažai liečiamas, o jeigu 
kame nors užsimenama, tai 
tik pažymima patį nutautėji-

{mo reiškinį visai nesigilinant 
kodėl taip yra ir* ar turėtų ši
taip būti. 

Čia Augančio jaunimo nutau
tėjimo klausime, mes lietu
viai, turime daugiaus pesimis
tų nei bet kuriuose kituose 
klausiniuose. Daugel, net rim
tų žmonių, mėgsta išsireikšti, 
kad lietuvių čia augančio jau
nimo galutinas nutautėjimas 
tai esąs tik laiko klausimas. 

Šitoitiai nuomonei vyriau-
jant, pirma nei kalbėti kon
krečiai apie mūsų jaunimo iš 
tautėjimą, bus naudinga pa
kalbėti bendrai apie taip va
dinamą amerikonizmą ir kita
taučių nutautėjimą Amerikoje. 

• 

Nesveikas reiškinys. 
J au patsai suamerikonėji-

mas yra dalykas toksai, ku
riam panašaus maža galime 
rasti pasaulyje. Mat Ameriko
je jokios amerikonų tautos 
nėra, kaip sakysime kad yra 
Prancijoje prancūzų tauta, Vo
kietijoje vokiečių, Lietuvoje 
lietuvių ir t, t. Čia amerikie
čių tikrųjų — raudonodžių ym 
labai maža, jiė jokios žymes-

mės reikšmė** neturi ir vargiai 
kam nors ateitų į galvą min-

merikos gyventojai tai yra at
eiviai iš įvairiausių šalių ir 
tautų. . 

Galima sau lengvai įsivaiz
dinti, kad gyvena svetimtau
čiai Prancijoje suprancuzėja, 
Vokietijoje suvokietėja. Mat 
ten yra senos ir dūkstai mdivi-
dualės. kultūros tautos, turin
čios savo tautinę istoriją, kul
tūrą, meną ir t. t., bet jokiu 
būdu negalima taip lengvai 
suprasti ir išsiaiškinti suame-
rikonėjimo kitataučių Ameri
koje, kadangi Čia tokios "A-

< merikonų' ' tautos visai nėra 
Pavyzdžiui, sakysime gyve

nąs ilgą laiką rusas Vokieti
joje, jis ten bebūdamas pa
mėgsta vokiečių tautą, jos 
būdą, k a l b ą , k u l t ū r a , meną , 
vokiečio sielą ir protą, na ir 
įsimyli į tai visa, sakosi esąs 
"vokie tys" , jo vaikai skaito
si vokiečiais. Bet visai kitokis 
padėjimas yra nutautėjusių 
svetimtaučių Amerikoje! 

Turime šalies, bet ne tautos 
vardą. 

. 
Mat paprastam negalvojan

čiam žmogui Amerikoje nutau
tėti nuo savo gimtos tautos y-
ra galima, nors ir tai tik pa
viršutiniai imant, bet kur jis 
turi dėtis nutautėjęs, kokios 
jis tada tautos žmogumi turi 
įsivaizdinti! Amerikonu! Bet 
kad šitokios tautos visai nė
ra, ir " amerikonais >' vadina
ma ne kaipo kokios nors tau
tos žmonės, bet ir visą tą rinki 
nį, įvairių — įvairiausių tau
tų žmonių kurie gyvena Ame
rikoje. Beiškia įžodis "ame
r ikonas" tik pažymi kad tasai 
žmogus gyvena Amerikoje, bet 
kokios jis yra tautok, kilimo, 
visai nepasako. I r todėl kiek
vienas Amerikos gyventojas, 

-
Budas davimo dovanos ge-

riaus atvaizdina davėjo cha
rakteri, negu pati dovana. 

z Lavater. 
• 

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

tis naturalizuotis į raudono- jei jis yra susipratęs žmogus, 
suprantąs žmogų kaipo asmenį 
kuris negali nežinoti savo ki
limo, turi prikergti prie "ame
r ikono" vokietį, prancūzą, žy
dą, lietuvį a r kitą panašų tau
tinį vardą ir tik tada jis lie
kasi suprastas. Pamiršti savo 
tautinį kilimą, žinoma, nega
lima, kaip negalima pamiršti 
savo pavardės, kurią galima 
iškraipyti, galima pakeisti, 
be t , visai be pavardės likti 
žmogus, iki jis yra protingu 
žmogumi negali. (b. d.) 

džius. 
Tie žmonės ką mes matome 

šiandien Amerikos miestuose, 
kuriuos mes esame pratę va
dinti amerikonais, tai jie yra 
visi ne, vietiniai. Visi jie yra 
atkeliavę iš kitų šalių, lietu
viškai sakant visi jie yra 
"grinoriai" , tik tarpe jų skir
tumas yra toksai, kad vieni 
yra atkeliavę ankščiaus, kiti 
vėliaus. Vieni gimę kitose ša
lyse, kiti jau čia; bet patsai 
visgi dalykas nesikeičia — A-

= 

Š I U L A I K U R I T I E R I A I , 
ŠYVINIS. 

(Vaizdelis iš lenkų karinio gyvenimo ko
vose su lietuviais). 

— Jeszcze Polska nezginela poki my 
žyjemy, jeszcze vodka neskvasniala poki 
my pijemy (Dar Lenkija nepražuvo kolei 
mes gyvenam, dar degtinė nesurugo kolei 
mes ją geriam)!.. 

Užtraukė ožio balsu gerai įkaušęs prie 
stalo ponas Skauradinskas, lenkų vienos 
kuopos vadas — karininkas. Jam pritarė 
dar keli karininkų įgėrusieji balsai ir po
no Suchomlinskio vieno, lenkais okupuotų 
Lietuvos dvarų savininko salė prisipildo 
įvairių balsų dainomis. 

Ponas Skauradinskas savo dainą tęsė 
toliau, bet jam nebaigus savosios upo pa
gauti kiti.,r iebė už kitos "Baze cos Pok>-
č e " ir salėj** virto tikras chaosas. 

Panelė Emilija, dvarininko Such 
omlinskio duktė nebepakentus ožio blio
vimų vikriai atsikėlus nuo minkštos k<> 
dės, pašokus iš užustalio, švysterėjus šil
kinės suknelės padalkomis pro karininkų 
tarpą išbėgo į ki% kambarį, dingus u i 

durių, ką pastebėjęs ponas Griškevičius, 
jaunas ulanų pulko karininkas, pradėjo 
tildyti įsilinksminusius draugus*: 

Ponas Skauradinskas, kuris visu apsi
lankymo laiku konkuruoja del panelės E-
milijos meilės su jaunu Ir gražiu ulonu [, 
Griškevičių pirmiausias nutilo, kad nepa
žeminus savo garbės i r Vardo panelės a-
kyse ir užsirūkęs papirosą pradėjo žaisti 
durnais, juos leisdamas viršun ratukais,,, 
kas jam gerai sekėsi ir ką mėgdavo ypač 
panelėms jį matant. Ulanas Griškevičius 
atsikėlęs nuo kėdės pradėjo vaikštinėti sa
lėje bandydamas pasekti rūkyme poną 
Skauradinską kas jam nevyko ir durnai/į 
ratą nenorėjo suktis. Supykęs del nesise-
kimo metė dėžutėn papirosą ir priėjus prie 
durių firankų atsargiai pro plyjŠelį pažvel
gė į kambarį ką veikia Emilia. J i žiūri
nėjo apie gėles ir jomis gėrėjosi. Griš
kevičius atsargiai praskleidęs flrankas 
mandagiai pasiprašė leidimo įeiti. Pana 
Emilia pastebėjusi ulaną lengvai nusišyp
sojus paprašė pas gėles, pasidžiaugti jų 
gro&e. Griškevičius pasijuto lyg septinta
me danguje, čia jam nesipainiojo jo kon* 
kūrentas Skauradinskas, senis beveik, bet 
didžiuodamasi savo laipsnio aukštumu 
tikėjosi Emilės meilę įgyti pergalėsiąs 
beūsį ką tik iškeptą į karininkus Griške
vičių. Pana Emilia jautė savo meilę ula* 
nui Griškevičiui ir nekentė jų meiki truk-

dančio pono kapitono Skauradinsko. 
—: Kas čia per šposai! — pastebėjo Skau 

radinskas nebematant salėje Emilios nei 
Griškevičiaus, tikrai jis ją išviliojo kitan 
kambarin, kad pasislėpus nuo jo. 

— Na poscekaj panie ulane, — pro nosį 
palengva sumurmėjo kapitonas. 

— Tu loši jaunyste, o aš laipsniu, maty
sime kuris laimėsime, Emilia turi būti ma
no! —: trenkęs kumščiu į stalą atsikėlė ir 
nervingai pradėjo vaikščioti salėje. Šeimi
ninkai ir svečiai nustebę sužiuro į kapi
toną, dideliais žingsniais ir nervingai vaik 
štant po salę. Susimušė vyno stikleliai, 
pasipylė žodžiai ir vėl viskas atgijo. Ponas 
Suchomlinskas pripylęs dvi taures vyno 
pakvietė nervingai Skauradinską prie sta
lo, pradėjo klausinėti iš jo karo žygių su 
įvairiais priešais. 

Skauradinskas pasakoti, geriau sakant 
girtis ir meluoti iš savo karo žygių labai 
mėgo, ypač prie paneliir.. Dabar pakviestai 
pono Suchomlinskio papasakoti šį tą iš sa
vo praeities su malonumu griebėsi atvaiz
duoti, kad kartais ir nebūtų savo ritierin-
gų darbų. Bekalbant iš už firankų išeinamt 
pasirodė pana Emilia i r Griškevičius. 

Skauradinskui kalbą kiek'nutruko, an
takiai susiraukė ir suvirpėjo lupos, bet, 
kad nepastebėtų jo pykčio ėmė toliau pa
sakoti, kovų nuotikius su bolševikais Min
ske, kitur ir vokiečių nuginklavimą. 

— Atsiprašau pono kapitono, — per
traukęs jau trečią kartą pasakojant tą pa
tį kaip jis nuo vokiečių vieno aukšto ka
rininko atėmęs aukso portsigarą išpuoštą 
brangiais akmenimis ir kaip jam jį atėmė 
bolševikai kuomet buvo papuolęs jų be-
laisvėn, bet paskui naktį nuo jų ištrukęs, 
tik atsisveikinęs ant visados su portsi
garu. 

— Ar ponas dalyvavai mūšiuose kuomet 
per Velykas mūsiškiai užėmė Vilnių! 

— Bučiau ne kapitonas Skauradinską;-, 
kad nebūčiau buvęs, aš su savo kuopa pir
mas pasiekiau Gediminkalnį, o mano kuo
pa tai buvo žvėrys, bet ne žmonės, kaip 
ugnis ant bolševikų užpublė. 

— O ir su žydais manau ponas Skaura
dinskas narsiai kpvoja,-irusijuokė Griške
vičius. 

Skauradinskas pasteb., kad p. Emilia į jį 
žiuri ir regis laukia nuo jo išgirsti iš kovų 
Vilniuje su žydais ir, kad save parodžius 
narsesniu ir tikru lenku — patriotu susu
kęs Ūsus į Griškevičiaus klausimą su pasi
didžiavimu atkirto. 

— Manai aš toks bailys ir bijosiu žydų 
burtų kaip tamsta, nors dar ir jaunas* " t o 
panie dobrodzieju" aš nebijau. 25 žydams 
aš savarankiai išroviau barzdas, o kiek 
gavo nuo manęs 'po " k a r k ų " tai Vilniaus 
žydai mane ilgai neužmirš ir drebės prieš 
mano vardą. ' 

. • • 

Griškevičius ironiškai nusijuokė, po-
ručnikas Sidžikovskis, sėdėjęs greta jo už
mynė ant kojos, kad perstotų tokiais kar
žygiškais darbais girtis kurie Lenkų ka
riuomenei garbės neduoda. « 

Skauradinskas nesupratęs ženklo piktai 
pažvelgė į Sidzikauską ir norėjo ką tai 
pasakyti, bet Griškevičiaus patyrus 'žodis 
Emiliai pasakytas jį sulaikė ir atkreipė 
domę į jį. Emilia pažvelgus į Skauradins
ką nusijuokė ir ką tai akims sumirgsėjo 
nlanui. Skauradinskas pasijuto neperpui-
kioje padėtyje, laipsniu Emilės meilės ne
gali įgyti, nei savo narsiais darbais ko
kiais nupasakojo viso vakaro laiku. Prieš 
Griškevičių jautė neapykantą. 

— Ponai už brolybę Lenkijos ir Lietu
vos dar kartą išgerkime: "Niech žyje 
Polska z Litwą, niech žyje uni ja"! 

Pirmas ištarė pakėlęs taurę Suchom-
linskis, jam pritarė visų balsai: "Niech 
žyje bialy orzel na Polsce, Litwie į Bialo-
rusi, od morza do morza. Zygmunt jeszcze 
žyje!" I r Upo pagauti vėl užtraukė "Jesz
cze Polska nezginela poki my žyjemy" ir 
linksmumas tęsėsi visoje salėje iki pradė-^ 
jus auš t i 

Danguje pradėjo švisti kuomet prie du
rių privažiavo karietos, ar atvesti pabal
noti žirgai. Atsisveikinę gryžo savo ke
liais. 

(Btis daugiau) 

i 

• • 
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(OR. A.K. RUTKAUSKAS] 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4441 South WestefH Avenue 
Telefonas Lafayette 41M 

Valandos: 9-11 rytais, 1-2 p o j 
Epietų ir 7-8 Takarais. Nedėldie-E 
Sniais tiktai po pietų i Iki 5 vai.H 
iiiiiiiiiiiiiitmiiiiimimitiiirniiiiiiiiimri 

fflce TcL Blvd. 7830 £ 

D . N. T. STRIKOL'IS 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Perkėlė savo oflsa i 

4601 SOUTH ASHLAND AVM. * 
A L : 10:30 iki 12; S:S0 lkl B l r g 

•į «:30 Iki 8:30 Ned. 10:30 lkl 1S. g 
Hmm.: 2*14 W. 43 8*. jį 

Tel. Lafayette 26S jj 
KS1 a - W $ * a T o i r e ¥ * Itfo-0"** sW8Tlt 

TeL Blvd. 7041 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 SO. ASHLAND AVENUE j 
ARTI 47-tos Gatvės. 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 ••'k 
Seredomia nuo 4 lkl t vakare. M 

Telef. Pullman 3634; 

DR. P. ŠIMAITIS 
NAPRAPATB 

lydau Be Vaistu ir Be Operacijoj 
10901 South Michigan A ve. 

ROSEIiAND-CHICVGO, ILL. 

DR. S. NAIIELIS 
IiIETUVIS 

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

Ant viršaus l niver. State Bank] 
[Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 
12—4 po pietų; nuo 7—9 vak. 

Nedėliomia nuo 10—? 
Telefonas Yards 2344 

DR. CHARLES SEGAL 
[Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4720 SO. ASHLAND AVENUE 

SPECIJALISTAS 
Džiovų, Moterų tr Vyrų Li«U 

[VaL: ryte nuo 10—12; nuo 2—B^ 
[po pietų; nuo 7—8:34 vakarą 
NedėHomls ; 19 lkl 1. 

Telefonas Dresel SSS0*\ 

DR. R. C. CUPLER 
CHIRURGAS 

Ramp. Oakley Ave. tr 24 GatveeJ 
Ofiso Valandos: Nuo 2 iki 6 po 

Ipietų kasdien. PanedėliJ ir Ketver-
Įge vakarais. 

Ofiso TeL: Canal 1718—141 
Res. TeL: Midway 651S 

iininTs—M—tam 
— 

DR. G. M. GLASER 
PRAKTIKAM A 80 METAI 
Ofisas Si4t so. Morgan st., 

ertė 32-nd St., Chlcago, DL$ 
SPECIJALISTAS 

oteriaku, Vyriškų tr ckrooižkųį 
"**• f I 

Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto$ | 
„lkl 2 po plotų, nuo 6 iki T rak. 
&NedėUomtft nuo 14 lkl 2 po pietų 

Telefonas Yards 687 

m m i a w — c % - . a i »»»• ni>»»<wi<a> 

LIETUVIAI AMERIKOJE. 
• ••>%• • « • e a a e • • • a-a»i»;r'- • H M » M • •< • • 

DR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4481 So. Ashland Ave. 
Tel. Yards 984 

OFISO VAL.: 
TeL Yards 0994 

8—10 v. ryto, 1—2 ir 7—9 v. v 
Nedėllotnls: nuo 10 v ryto Ik 
1 vai po pietų, 

T^TT 

9/*t OT*****************-**^ 
Telefonas Von Buren 294 

Res. 1189 Independence Blvd. 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas Gydytoja* Ir Chirurgas 
SpecijaUstas MoterlSkų, Vyriškų, 

Valkų Ir visų chronišku ligų. 
VALANDOS: 10—11 ryto 1—8 po 

pietų, 7—8 vak. Nedėliomia 10—12 d. 

Ofisas 8354 So. Halsted Str., Chlcago 
Telefonas Drover 9498 

£*9 )%« ' * * * *%%t%t ' * ' t ' « * ' « ' * * ' * * ' * * * 

i V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

! Ofisas Didmiesty j : 
g 29 South U lai] e Strett 

Kambarį* 814 
Telefonas Centrai 6299 

I tfmtNHHUBįiiiBpaaoaaa 
J V akaraia, 812 W. SSrd I t 

Telefonas: Yards 4441 

JAUNIMAS GRAŽIAI DAR 
0BU0JASI. 

i 

. ANTANAS A 0LIS 
(OLSZEWSKI, JR.) 

A D V O K A T A S 
Veda bilas visuose teismuose 

Miesto Ofisas: 
7 8. Dearborn St.. Room 1040J 

Telefonas: Central 1774 

Vakarais: 8251 8. Halsted 84. 
Telefonas: Boulevard 652. 

mmm mm 

. . . . . . . . « } { 
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Dr. M. Stup nieki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOI8 
Telefonas Yards 5081 

ralandos: — 8 iki 11 i i ryto: 

Ii po pietų lkl 8 vak. Itedėlio-J 
mis nao I lkl 8 vai. 

J. P. WAITCHES 
Lawyer 

LLKTLVI8 ADVOKATAS 
Dlen.: R. 411-117 N. Dearborn Si. 

Tel. Dearborn i 4 9 i 
Vakarais: 10780 8. Wabasb Ave. J 
Roseland TeL Pullman 8877 ! 

g=a: l -ag. •SBBBBMB 
= 

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

TeL Oaoal 9118 
Valandos: I i ryto lkl 8 vakare. 
Gyvenimas:— 9811 W. iSrd Str. f 

Tai Prospeot 2414. 

-U.JJ 

TeL Oaaal 257, Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS | 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Ohirorgu 
1811 South Halsted Street 

| Valandos: 19 iki 12 ryte; 1 iki4 
po pietų: i iki 9 vakars 

Tel. Boulevard 2160 ^ 

DR. A. J. KARALIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

3303 S. Morgan Str. 
CHICAGO, ILL.S 

(Tel. Randolph 2898 

A A S L A K I S 
ADVOKATAS 

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

10 South La Salle 19—9 
Room 1202 

{valandos: 9 ryto lkl 5 po pietų 

1 
i Namų Tel. Hyde Pąrk 1895 

Gary, Ind. — Darbai čionai 
pradėjo geriau eiti. Kaip kur 
jau ir iškabas padėjo, kad rei
kalauja7 darbininku. Tuo, tur
būt, norima daugiau bedarbių 
sutraukti, kad turėtų iš ko 
sau geriau patinkančius," nu
rodančius darbininkus išsirink 
ti. Bet dar ne visose dirbtu
vėse dirba pilna laiką. 

Algas tai labai numažino. 
Tas skaudžiai atsiliepia į dar
bininko žmogaus gyvenimą. 
t3et darbininkas išsirokuoja, 
kad jam ir už vergišką algą 
dirbant ir tai dar nepilną lai
ką, vis geriau negu visai be 
darbo būti, į skolas bristi, ba
dauti. 

Tik vargas ir toks spaudi
mas sukels darbininkuose su
sipratimą, pažinime savo rei
kalų ir suburs į tinkamas or
ganizacijas savęs apgyni
mui. 

L. Vyčių 82 kuopa čionai 
£al but gyviausia ir smarkiau
sia. Ji gražiai darbuojasi ir 
žmonės jai prijaučia ir prita
ria. Choras del tokios parapi
jos gana didelis ir p.\A. Šla
pelio puikiai iŠlavintaA Tame 

chore yra tikrai gerų' balsų. 
Ta Vyčių kuopa turi niergai-

oiii ir vyrų atletiniu^ rateŲįus. 
Tie įsitafsc- visokius irnnBrus 
gimnastikai. Dabar yra orga
nizuojamas "hasoball teaui" 
Ir t. t. 
Paskutiniu laiku kuopa suor

ganizavo beną. Ir jau dabar 
nemenkas. IŠ Chicagos atva
žiuoja p. Niekus tą beną pa
mokinti. Tas benas sukėlė ne
mažai entuziazmo netik tarp*? 
pačios kuopos narių, bet visoj 
lietuvių kolonijoj. Jau tikisi, 
kad į šešis mėnesius laiko, be
nas galės pasididžiuojančiai 
pasirodyti viešai, jau net vi
sam miestui, ir lietuviams ne
mažai garbės suteikti. 

Sunku susilaikyti nuo sušu
kimo jiems, Valio! 

, Z. Praniunas. 

liniukams ir jos platintojams. 
Spauda galybė. Paimkime ją 
viską turėsime. Visiems čia iš
vardintiems Šv. Kaaimiero 
Dr-jos amžiniesiems nariams 
reiškiu didžios padėkos i* auk
štos pagarbos žodžius. 

Kun. P. Kaščiukas, 
Šv. Kaz. Dr-jos Generalis 

Įgaliotinis Amerikoje. 
. »— 

a—« 
(Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktorius, staty-j 
t o jas ir ienų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ava., Ohicago 

Arti 23-6io Place. 
&— » — - — » » » » » » » » » » — » » » » » » » » ; 

•Telefonas Boulevard 4188 

* ^^^ A. MasalsI 
Graborius 

Patarnauju lai
dotuvėse, ves
tuvėse, krikš-j 
tynoss Ir kltuo-J 
įe reikaluose* 
Kainos prieina- J 
moa, 

307 Aubum Ave. Ghicago.j 

JDr. L L M A K A R A S 
Lietuvis Gydytojas tr 
Ofisas 10900 a Michigan Ave. 
VaL 14—12 ryto; t—4 po pietų, 

*> 4:24—4:29 vai. Takam 
t 10888 rorry £ • » 

PnUman 242 ir PnlL 149 •Tel. 

ilIlHIHIIIIIIIIilIlIllIlIlIlIlIlIllIlIlIlIlIlII 

S. D. UCHAWia 
8 LIETUVIS GRABOBJUS 

Patarnauja laidotuvėsą kuopi-
Sgiausia. Reikale meldžia atsiian-
Sktl, o mano darbą busite a lga 
Snėdintl. 
£8814 W. 92rd M. Ghlsaco. 

Telefonas Canal 1271—2199 
miiiiiiiiininiiiiiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

Tel. Lafayette 4228 

P L U M B I N G 
Kaipo Uetuvys, lietuviams visa
dos patarnauju kogeriauala. 

M. YCSKA 
8828 W. 88-th Street 

{ { > • • ! * » » • • » * » » • » * • • • • • • • • • 9 

Kunigas Bronius Bumšas, 
Katalikų Centro atstovas, įsi
rašė į Šv. Kazimiero Draugijos 
garbės narius ir taipogi Šv. 
Kaz. Dr-jos garbės nariais už
rašė savo tėvelį ir motinėle, 
$300 pasižadėjo įmokėti trupu
tį paskiaus. Tai pirmas as
muo, kurs taip didžiai įverti
no ir pasirįžo remti Šv. K«\zi-
miero Draugiją. 

Gerbiamasai kunige! Didis 
Šv. Kazimiero Draugijos prie-
teliau ir jos rėmėjau, malo
nėk Tjaimiti širdingos padėkos 
ir aukštos pagarbos žodžius. 
Čia pat pasinaudodamas pro
ga, sveikinu su Šv. Velykomis 
visus kunigus ir šv. Kaz. Dr-
jos visokeriopus narius ir mel
džiu tolesniai Šv. Kaz. Dr-ją 
remti. 

Su tikra pagarba, 
Kun. P. Raščiukas. 

MUNŠAINĖS AUKOS. | 
1 — . 

ĮSIRAŠĖ Į ŠV. KAZ. DR JĄ 
-H SVEIKINIMAI. 

Philadelphia, Pa. - - šv. Jur
gio parapija. Dar į šv. Kazi-
nuero Draugijos amžinuosius 
narius įsirašė sekantieji as-
menįs: Kazimieras Kazakaus-
kas, Jieva Crubliauskienė, Jo
nas Kalėda; Klemansas Ste-
ponavičuis, Vaclovas Butvilas, 
Adomas Kazakauskas ir Van
da Čiepulienė ir keliolika me
tinių. Minėti asmenys supra
to Šv. Kazimiero Draugijos 
naudingumą tautai ir-Bažny
čiai, todėl ją gausiai ir parė
mė stambiais nariniais mokes
čiais. Sektmas pavyzdis ir ki
tiems katalikiškos spaudos ša-

Fraaklin, Pa^-M&s miesteHs 
Į^ra nedidelis, vos 12,000 gy
ventojų. Vienok su munšainės 
dirbimu jis neapsilenkia su 
didesniaisiais. 

Negalkuajjžtylėti vieną mio-
tikį odelei munšainės dirbimo. 
Policija nutvėrė vieną žmoge
lį bedirbant munšainc. Jis po
licijai teisinosi. — Aš, Mister, 
inaking for first time, for Eas-
ter Sunday. — Bet tas netei
sybė. Jis pirmiau kartą net 
pasturgalį nuvirė tame rauga-
le ir apie mėnesį laiko lovoj iš 
to išgulėjo. Dabar jis tupi ka
lėjime. 

Dabar jo draugai ir moteris 
užsipuldinėja atî ž nekaltų žmo
nių, juos pliovoja, keikia, dar
ko, garbę plėšia, kaltina įskun-

[diniu valdžiai. O tai vis už tai, 
kad žmogus esi blaivininku. 

Šeimynoj yra šeši vaikuoiai, 
pinigėlių nėra, draugai tyli., 
kad patys neįkliūtų į vakEios 
nagus. Na, moterėlė ir šokinė
ja, rį. 

Už jų tuos keiksmus, kolio-
nes tegul Dievas jiems* atlei
džia. Ką čia bepyksi ant jų. 
Susipras. Juk senovės patarlė 
sako: nepūsk prieš vėją, ne
atpusi, Ne eik prieš valdžia, 
nebusi nubaustas. Meskite 
munšainę dirbinę, imkitės ko 
geresnio.* Patarčiau užsirašyti 
"Draugą". Jam>e daug pata
rimų rasite, šviesos įgysite ir 
atskirsite gerą nuo blogo. 

Koresp. 

HENRY J. SCHNITZER STATE BANK 
141 Washin«ton Street New York, N. Y. 

PO NUOLATINE KONTROLE BANKINIO DE
PARTAMENTO NBW YORK VALSTIJOS 

KAIP 3ENIAUS, TAI IR DABAR 
SIUNČIA pinigus į Lietuva pagal dienos kursą. 
BANKAS, turintis geriausius ryšius Lietuvoje, išmo

ka pinigus greitai ir saugiai. 
PARDUODA LAIVAKORTES į Lietuvi ir iš Lie

tuvos ant greičiausių ir geriausių laivų, 
PARŪPINA PAŠPORTUS, pasirašymus konsulių ir 

suteikia geriausius patarimus keleiviams. 
NORĖDAMI GAUTI PREKES auksinu a? laivakor

čių, rašykite į SENĄ ir gerai ŽINOMĄ: 

HENRY J . SCHNITZER STATE BANK 
141 Washington Street Kew York, N. Y. 

' "' ' •m> t 

IŠ ANKSTO LEIDIMAI NE
IŠDUODAMI. 

(Forcign Language Iflf. Service) 
i i 

q i 

RALTIJOSAMERIKOC 
U LINIJA 9Broadvay. NevYork N Y . U 

i LIETU W TIESI . 
KELIONE 

PLATINKITE "DRAUGĄ' 

VAŽIUOKIT VISI PARANKIŲ IR 
TIESTŲ KELIU 

Lietuviai važiuojant 1 PiUavą^apieiikla 
Lenkų Juosta (karidoriu') 

Visa Trečia Klcsa Padalinta I Kambarius 
Ant a-ju, 4-r*ų, 6-šiu Ir 8-nių Lovų 

ESTONIA Balandžio 19 
LITUANIA Gegužės 8 LATVIA Gegužės 10 

Trečios Hlasos Kainos J: 
m HAMBURGĄ $103.50 — PLLIAVA $106.50 
r MEMEL ir LlEPOJU $107.00 
Dėlei lalvakor. Ir žinių kreipk, prie savo agen. 

I 

Ar ateivis įleidžiamas ar 
ne, tari būti sprendžiama vy
riausybės imigracijos įleidimo 
uoste. Valdžia neišduoda jokio 
leidimo ateiviui prieš atva
žiuosiant. Kiekvienas ateivis, 
pirm negu jis įleidžiamas į 
Suv. Valstijas, kuomet atva
žiuoja, yra ' imigracijos vy
riausybės egzaminuojamas, ir 
ji gali įleisti arba prašalinti 
ateivj. , 

Atvažiuojančių ateivių gi
minės nori žinoti kas jienls da
ryti, kad išgavus leidimą. Jie 
nieko negali cfeiryti„turi lauk
ti ilS ateivis atvažiuoja, |>ric 
to pasiųsti rniigraeijtfs vy
riausybei raštus, arba afidavi-
tus, kurie parodys giminės at-
sakomumą ir norą prižiūrėti 
ateivį. Tas palengvina imigra
cijos vyriausybės ištyrimą, 
kuomet atvažiuoja. 

Daugelis žmonių klausinėja 
Darbo Departamento arba imi
gracijos viršininko, ar ateivis, 
kurio įleidimas sulig įstatymų 
abejotinas — pavyzdin, jeigu 
ateivis aklas, kurčias ar neby
lys — bus įleistas ar ne. At
sakymas visuomet bus tas pats 
— leidimas iŠ anksto neišduo
tas. Darbo Sekretorius turi 
galę tokiame atsitikime įleis
ti ateivį po bonu, bet tą tik 
galima daryti kuomet ateivis 
atva&iuos ir pereis egzaminą. 
Aišku, jog tokiuose atsitiki 
muose ateivis turi atvažiuoti 
Suv. Valstijas. 

Kiekvieną ateivj pirmiau 
sia peržiūri Public Service gy
dytojai ir pa to imigracijos 
peržiūrėtojai. Jeigu neįlei-

lo'žiamas, de4 medikališkų ar 
kitų priežasčių, peržiūrėtojas 
jį palaikys del tolesnio ištyri
mo prieš Board of Special Ift-
ąuiry. Bordas susideda iš tri
jų aficierių. Jeigu bordas at
sisako įleisti, giminės gali 
siųsti apeliaciją į Darbo Sek
retorių, kuris gali prisilaikyti 
arba permainyti Bordo nuta
rimą, arba įleisti ateivį po 
bonu. Draugai ar giminės ne
gali duoti boną ar kitą užtik
rinimą pakol nepasiųs apelia
cijos. ) 

Ka&yra " Ateivis ". 

"Ateivis" yra-tas, kuris na 
Amerikos pilietis, gimimu ar 

fnatujrallzavilnu. Imigracijos l-
statymai liečia visus ateivius, 
kurie dasiekia Suv. Valstijas 
pirmoj, antroj, ar trečioj kla
sėj. Imigracijos įstatymai ne
liečia Amerikos piliečius ir jų 
pačias, nes jos skaitomos pi
lietėmis. Bet kaslink vaikų 
naturalizuotų piliečių, kurie 

žiuoti čion, yra kitas klausy
mas, nes reikalinga žinoti ar 
tėvai naturalizuoti pfrieš jų 
gimimą. Vaikai gimę po tėvo 
naturalizavimo yra piliečiai 
ir kuomet atvažiuoja į_Suv. 
Valstijas turi važiuoti su A-
merikos pasportu. 

Vaikai, kurie gimė prieš tė-
iVo naturalizavimą, jeigu gy
vena užjūry, Vis ateiviai, ir 
jeigu atvažiuoja į Suv. Valsti
jas, turi atvažiuoti su svetimu 
pasportu. Jie gali būti Ameri
kos piliečiais, ir jeigu jie at
važiuoja į Sųv. Valstijas, dar 
neturėdami dvidešimts pirmų 
metų, jie automatiškai tampa 
Amerikos jgliecįajs kaip tik į-
leistHr p r ^ e j a .gyventi Suv. 
Valstijose. Bet įleidimo reika
le, turi prisilaikyti imigraci
jos įstatymų, tvarkos ir var
žymų, bet, jeigu neturi 18 me
tų, "kvotos įstatymai" jų ne
liečia. 

Žmogus, kuris turį pirmas 
'popieras, vis ateivis, pakol 
išsiima paskutines popieras. 

Šiandie Plnigg Kursas 
Siunčiant Lietuvon per m u s : 
38 centai už 100 Auksinų 

lt* *rba — 
263 Auk*, už vieną Dolerį 

Pl#senls kursai siunčiant 
didesnes aumaa. 

Pristatymas Užtikrinta* 
Trumpame laika. 

Centrai Manufacturing 
District Bank 

State Bank—Clearinf House 
Bank. 

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

A irv = 

ę VALENTINE DRE8MAK1HG 
COLLEGES 

2407 W. Msdlson, 18*0 K. Wett« 
•206 6. Halsted Streets 

187 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų kir

pimo, Deslgninf blsnlul ir na
rnama Vietos duodama dykai 
Diplomai. Mokslas lengvai! at-

Smok«jlmals. Klseos dienomis ir] 
# vakarais. Reikalaukit knjjrelėai 
ZTel* Seeley 164S Ą 

SARA PATEK, pirm L 

^Telefonas Varde 1118 

STANLEY P. 
MAŽEIKA 

GRABORIU8 TR, 
Balsamuotojas 

Turiu automo
bilius visokiems; 
reikalams. Kaina 
prieinamos. 

UŽRUBEŽYJE. 
Dienraštį "Draugą" galima 

gauti sekančiose vietose: 
* » * 

Darbininkų Užeiga 
1447 So. 50-th Ave. 

lOicero, IU. 
J. Mockus, 1301 So. 

Ct, Okero, UI 
50-th 

M. Abračinskas, 
7? 

3319 Aubum 
Ave. Ohicago. 

T r t f i M H M 

* 

^^t'^S^S 
Tel. Canal 0199 

VVYAND'S GRABORIAI 
į,. r Ii* 

.. Pagrąbų Direktoriai 
i . Wyand. Balsamuotojas 

C. Sirevičia, Asistentas 
Turims automobilius viso

kiuose reikaluose. Patarnauja
me kogeriausia ir pigiausia. 
2055 West 22-nd St. Chlcago. 

i • m » • »i • • • m I I . i . 

# R s s , TeL Cicero 8«5« 
Otiso Tel. Otoem 4Sj 

DR. J. SHINGLMAN 
1825 So. 49 Oourt 

# N. B. Cor. 49 Court Ir II Btr. 
S ant viršaus vaistynlčioa 

PAIEŠKOJIMAS. 
Paieškau senos moteriškos prižiūrė

ti vienų metų vaiką. Kambarys, val
gis ir užmokestis. Atsišaukite. 

J. Ramačtonis 
3149 So. Halsted Str. 

Chlcago, 111. 

gyvena užjūry ir nori atva* 

187 Ames Street, 
Brockton. Mass. 

Rev. J. J. Jakaitis, 
41 Providence Btr., 

VVorcester, Mass. 

The Lithuanian Store, 
Athol, Mass. 

Rev; Pr. Virmauskas, 
94 Bradford Str., 

Lawrence, Mass. 

A. Aleksis, 
815 N. 8-th Street, 

Springfield, BĮ. 

Rev. H. Franch, 
1101 23-rd Street, 

Melrose Park, 111. 

J. Matulėnas, 
906-908 Lincoln Str. 

VVaukegan, IU. 

St. Petrauskas, 
726 So. Lonooln Str. 

VVaukegan, IU. 

Rev. J. Svirskaa, 
285 E. 14-th Str. 

Chlcago Heights, UI 

1. Vasiliauskas, 
3 Spaulding Ave., 

Spring Valley, 111. 

Rev. J. Oiuberkis, 
3901 Tir Str. 

Imd Harbor, Ind 

AKT PARDAVIMO PIGIAI. 
Parlor Setas, library stalas, ka-

rooda, lova, kukninis pečius, vaiku
čiui augSta kėdė, vežimėlis ir kiti 
dalykėliai. Atsišaukite 

5040 Wcst 29 Place 
Cicero, m . 

*t««e««e'fi**««/*%9>t**« ifct'tc** 
TIK KĄ IS U 8 T U V 0 S 

ATVBCTA. 

Didelis transportas lietuvių iš-
dirbystė8 saldainių, labai gerų, 
skanių, kokių čia Amerikoje nėra. 
Visokių rųšių. 

Kalendorių atplėšiamų, pastato
mų ant stalo ar pakabinamų su 
gražiais skaitymais. 

Lietuvos gražiausių gintarų, ka-
rielių, mergaitėms ir moterėlėms 
puikiausias papuošalas. 

Lietuvos Vytis: ženklelis del ne
šiojimo įsisegus, metalinis, mažo 
formato. 

Lietuvos Vytis su L. Himnu, ir 
pavasario Himnu, didelio formato 
paveikslas, labai gražus. 

Visų virs išvardytų daiktų da
bar galima gauti. Visais reikalais 
kreipkitės laišku klausdami kas ir 
kiek kainuoja, įdėdami 2c. markę 
atsakymui šiuo antrašu: 

J. K. Milius, 
222 So. 9th Si, BrooHyn, N. Y. 

1 . i " a u - J 

J. J. Auškalnis, 
1604 Jefferson Str., 

Gary, Ind. 

St. Kolainis, 
1529 Garfield Str., 

Gary, Ind. 

/ 
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Atvyksta į Ghicagą 
Pirmos Prakalbos Penktadieny, 21 Balandžio' Bridgoporte. 

mmmm***+*******m*m*mm*ą**imm****Ęim99'+%iiM 

CHICAGOJE 

• 
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E X T R A! 
ŠIANDIEN, B AL. 18 D , 
CHIC. FEDER. APSKR. 

SUS-MAS. 
* 

Aušros Vartų par. svet.,7:30 
v. vak. Visi būtinai atvyksta. 
miiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! 

DARBININKŲ MA SS MI
TINGAS. * 

NORI PAŠALINTI RE-
CEIVERĮ. 

Chicagos Darbo Federaci
j a rengia mass-mitingą mu-
nicipalėj prieplaukoj balan
džio 29 d. Tai bus protestas 
prieš "pi l iečių komitetą, ' k u 
l i s darbuojasi j vesti "opon 
s h o p " prie namų s ta tymo; 
Chieagoje. 

Kai-kurios amatninku uni
jos nesut inka su teisėjo Lan-
diso paski r ta užmokesnimi. Ir 
a ts isako dirbt i . Vietoje tų dar 
bininkų piliečių komitetas sam 
do neunistus. Del to, unistai 
i r sako, kad tuo būdu norima 
įvesti "open shop . " 

Įdomus daiktas tas, ' kad 
darbininkai tariasi boikotuo
ti " b a s e b a l l " rengiamas žai
smes, kurių vyriausiuoju ko-
misionierium vra buvęs teisė-
jas Landis. Tuo būdu norima 
pakenkti ir pačiam į*andisui. 

Darbininku mass-mitinge 
vyriausiuoju kalbėtoju busiąs 
S. Gompers, Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentas. 

PAŠAUTAS POLIC 
MONAS. 

Policmonu James Stelle ir 
J ohn Brady vakar rytą pa
matė State gatve smarkiai va 
žiuojantį automobilių, kuria
me buvo penki vyrai. 

Policmonu iš 27-os gatvės 
pašoko automobilių sustabdy
ti . Tuotarpu iš pravažiuojan
čio automobiliaus paleistas šu-
ivis. Polrcmomi i Stelle sužeis-
žeista ranka, 

Automobilius nulėkė. Jis bu
vo be lieeneijo; >s. 

LĖKTUVAMS STOTIS. 

Vakar federaliame bute bu
vo svarstomi žinomo Bischo-
ffo reikalai. Pakeltas klausi
mas, kas turi globoti Bischof-
fo paliktas keletos milionų 
liekanas, kurios turi tekti kre
ditoriams. 

Dalis kreditorių su savo ad
vokatu reikalavo palikti tai 
visa globoje Central Trust Co. 
Kitos dalies kreditorių advo
katas pasipriešino. 
^Pastarasis sakė, kad kredi

toriai patys nori paskirti glo
bėjus ir jiems pavesti tvarky
ti likusius turtus. Nes prie
šingai kreditoriai nesitiki ką-
nors gauti . 

Po smarkių ginčų laikinu-
globėju paskirtas James 
senthal iš Central Trust Co. 
Sis tvirtina, kad Bischoffas 
savo kreditoriams vargiai kal
tas milionus, kaip kitų spėja
ma. Sakėsi jis ta klausima 
ištirsiąs. 

Taip yra su kiekvienu ban-
krutijimu. Paliktų turtų glo
bojimas ir tvarkymas suriš
tas su didelėmis išlaidomis. 
Pabaigoje kreditoriai vargiai 
ką gali gauti. 

DAUG NEUNISTŲ DIRBA. 

Chieagoje "piliečių komi
tetą !> u skelbia, kad prie namų 
statymo čia vis daugiau ir 
daugiau neunistų darbininkų 
ima dirbti . I r s ta tymas didi
nantis. Neunistai statomi vie
toje unistų, kurie atsisako 
dirbti už mažesnę Landiso pa
skirtą užmokesnį. 

< « VISI PRIE CHORO.' ' 

Chicago neturi t inkamos pa 
čiame mieste lėktuvams sto
ties. Šiandie inžinieriai apgal
voja, a r neimtų galima tokios 
stoties padaryt i an t bile vie
nos gele&inkelių stoties stogo. 

JOFFRE CHICAGOJE. 

Chieagoje lankosi žinomas 
Pranci jos maršalas Joffre. At 
vyko j is čia sekmadienj. Šian
die iškeliauja AVashingtonan. 

-vės but davę vylingą žodį 
chorui, remti ka ip moralei, 
ta ip medžiaginiai, nes Vyčių 
jaunime y ra noro ir y r a gale. 
Tik gerbiamieji, pildykime tą 
ką buvome ta r ia ir vienas ki
tu neužsitikėkime, bet eikime 
pa tys čion ir, kad po šv. -Ve
lykų, tą penktadienį (pėtny-
eią) skaitl ingai susirinktume į 
Mark ,White Sqnare parko 
svet., an t 29-tos i r Halsted St., 
nes choras nori pradėt i la
vintis didelę operetę; o tam 
reikia didelio choro. 

Todėl* mes, dailininkai-ės, 
laukiame grįžtant senų cho-
ristų-čių, — lauksime naujų — 
21 d. bal. 

> Apsk. atstovas. 

PAVYZDIS KITIEMS INTE 
LIGENTAMS. 

• 

Chicago, ĮD. — Daktaras A. 
K. Rutka*uskas, pats būdamas 
sunkioje materialeje padėtyje, 
vienok malonėjo įsirašyti į 

PRANEŠIMAS 
. 

(Tąsa) 
Pft $1.00: Br. .Nausėdaitė, Miss 

Bagdonas, Jad. Urbiutė; A. Pet-
'i 

rulis, J . Juška, M. Zizas, Bičiū
nas, Monika Balčaitis, Juzė Mor 

|kn8> Uurinsky A. Krencius, | f e f t N O R T H ^ _ R R 
M. Indrele, J. Teikis, Dr. S.. 

Pederacijos 23 skyriaus mėnesi-
Šv. Kazimiero Draugijos am
žinuosius narius ir įmokėti 
net viršnarinį mokestį. Už tai J 
mūsų vienmintį telydie garbė 
ir dėkingumas ir tebunieN jis 
pavyzdžiu kitiems inteligen
tams katalikiškos spaudos pla
tinime. Malonėkite, p. daktare, 
priimti didžios pagarbos ir 
dėkingumo žodžius. 

Kun. P. Kaičiukas. 

VIEŠA PADĖKA ŠV. JUR 
GIO PARAPįJONAMS. 

SUMAINOMI POLICMO 
NAI. 

Chicagos policijos viršinin
ko parėdymu vietomis sumai
nyta 8 policijos seržantai ii 20 

^policmonu. 

Chieagoje pcrVogta 17 auto
mobilių paroje bal. 16—17. 

/ / 

Taip ližimponuotf atstovai-
vės pareiškė pereitame Liet. 
Vyčių Chicagos Apskričio su
sirinkime bal. 2 d., Roselande. 
Tame sus-me, raporte apie Vy
čių -Apskričio chorą ^pasirodė, 
kad chore permažai narių ran
dasi, todėl ir esantiems chore 
ūpas puola. 

Kaip paprastai Vyčių Aps
krity susirenka vienos, prakil
nios idėjos asmenys, todėl pa
reikšta karštas pageidavimas, 
kad choras užimtų pirmutinę 
vietą jaunimo tarpe ir keltų 
dailę visuomenėj, kaip kad kė-
le iki šiolei. 

Negana to, kad pareiškus 
gerus norus, bet buvo daugu
mos pareikšta viršminėtais žo
džiais: visi prie choro, kiek 
čia esame i r k i tus 'pa rag ins i 
me (buvo apie 25 a ts t . ) . 

Reikia įsivaizdinti, . kokis 
buvo malonumas choristams ir 
chorvedžiui girdėti tokią nau
jieną; to ir buvo t ikėtasi se
kančio j choro repeticijoje; bu-
ttiuuu sznju pusf ^Amm o A 
senų ir naujų choristų; tečiaus 
apsivilta. Kai-kurie paduoda 
priežastį, buk ta i k a d gavė
nios laikas. Nun matysime 
kas bus po sv. Velykų. 

Nenoriu tikėti , kad atstovai 

Jūsų nepaprastas didžioje sa
vaitėje, o ypač Velykų dienoj, die

votumas apsireiškė kaskart skait-
lingesnru bažnyčios lankymu, prie 
Šv. Salcramentij artinimosi ir mū
sų bažnyčiai kasmet gausesnių au
kų davimu verčia mane šiuomi 
išreikšti- viešą pasitenkinimą ir 
padėką visiejns tiems, kurie tų die
nų Dievo malonėmis pasinaudojo 
ir mūsų bažnyčią savo aukomis 
gausiai sušelpė. 

Jau Velykinių aukų iki šiol į 
parapijos kasą- įplaukė $1,458.18, 
o čekiais aukos nuo vietos biz-
nierių į parapijos ofisą vis dar 
tebeina. 

Prie progos laikau už pareigą 
padėkoti visoms vietos seserims 
Nazarietėms už altorių papuošimą 
ir mokyklos vaikučių prirengįmą 

visoms iškilmėms ;v visoms moti
noms už Vaikučių gražų aprėdymą 
ir gėlių savo lėšomis parūpinamą 
visoms iškilmėms; vargomhkui p. 
J. Sauriui už choro išlavinimą ir 
gražų naujų Mišių su orkestrą Ve
lykų dienai priruošimą. 

« 

Nemažesnis padėkos žodis iš ma
no krutinės veržiasi vietos bažny

čios trustisams bei komitetams už 
jų nenuilstantį bažnyčioj darbštu
mą ir gausių aukų bažnyčiai su
teikimą. 

Lai Augščiausis visus laimina ir 
visiems atlygina. 

Kun. M. L. Krušas, kleb. 
-

LIETUVIŲ MENO KŪRĖJŲ 
DRAUGIJAI, KAUNE, 

M. Gataveekas, J . Lasky, Griga
liūnas, Ona Gricaitė, Br. Vara-
šius, Ona Janušauskas, W. P. 
Stirbinskis, Joana Varašius, Stul
pinas', V. Novialis, J . Jakaitis, O. 
Undraitienė, A. Mickeliunas, A. 
Repšys, Pr. Kybartis V. Misiūnas, 
St. Pažėra, Ona Čižauskaitė, Al. 
Dabulskis, Alfonsas Panavas, P. 
Kazakevičius, M. Panavas, Gr. 
Burkauskis, Bronė Puvaronas, J. 
Mockus, J . Puršis, A. Pažėra, V. 
Bengelis, P. Gassunas, "A. J . Nor-
montt, N. N , Janukaitis, Pr. Bu-
janau'skas, A. Margevicaitė, j į D. 
Usnis, K. Berenkią A. D. Kaula-
kis, K. Batutis, S. Narvilas,-G. 
Jaskunas, J . Kamenski, Petr. Sut-

lllftHJIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIMIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiHIlIlIlIilIlIiilIlf 

Iš LIETUVOS KNYGOS. 

kus, A. Jančius, J . Pankauskas, 
Jer. Jasulaitis, Emma Minett, 
A. Barškalas, Kun. S. Tauta*. 

(Bus daugiau) 

No. S. 2. Sniego karalaitė. Keturių veiksmų, penkių pa? 
veikslų drama vaikams su dainomis. Vertė 

y . Plaušįnaitis 25c. 
No. S. 1. Senovės Istorijos apsakymėliai, dalis I Rytai 

—Graikija. Iš rusų kalbos vertė J. Jablons-
kytė. Kalbos įžiūrėjo St. Dabusis. Kaina 50c. 

No. S. 1. šventos Zitos tarnaitės*iš miesto Lukos gy
venimas ir stabuklai. Parašė kun. K. Beidl, 
draug. J. Vertė iš lenkų kalbos M. Kaina 15c. 

No. S. 3. Svetimų ir nesuprantamų žodžių žodynėlis 
J. Šlapelio 25c. 

No. 3. Sveika ir skaisti Mergaitė. Higiena I dalis. Su-
, taisė ir išleido Skinderis 

No. S. 3. Sveika ir graži moteriškė Sulyg gydytojų Bil-
V eų ir kitais pirma dalis. A. Skinderis 

No. S. 1. Šiltieji ir šaltieji įraštai. Pr. Mašiotas 
N6. 32. Skaičiaus Pradžiamokslis. Laisvai vertė Esmai-

tis 

15c. 

15c. 
25c. 

• • « i % • • • • • • 50c. 
Tikėjimo klausimai. Parašė J. Gerutis .- 75c. 

/ 

$1.00 

15c. 
25c. 

l <. 

Briežis, P. Gritėnas, J . S. Žakas, 
S. A. Nakrošia, T. Karašunskas, G. 
Nakiosienė, St. Olberkis, N. N., N. 
N., Dom. Runkelaitė, Br. Len
kauskas, R. Y., J . Žalagėnas, J . 
Dambrauskas, Marijona Dambrau
skienė, Pr. M. Shway, L. Venkus-
kis, W. Wolk, E. Gervaitė, S. P., 
M. Kisellus, J . Kazakauskas, K. 
Šaulus, N. N., K. ©ražas, A. Va-
račinskas, M. Urbonas, L. Adra-
naitią J. Aviukaitis, O. Grakaus
kienė, A. S. Knižin, 31. Ugianski, 
A. Benaitis, A. P. Stulga, Kvu-
liutė, J . Piekus, J . Tatarelis, J . 
Garuckas, St. Šimulis, 31. Pau-
ris, Pr . Valaitis, J . Kudirka, F . 
Vaškunas, Dam. Grigus, Kaz. Vaš-
kunas, Kun. Pr. Meškauskas, Jad. 
Vitkauskienė, J . A. Kruša, J . 
Dambrauskas, August "Stroffel, 
Kl. Ochronskis, J. Žurkauskas, Žy-
žis, Saboski, A. B. Klevą, Agota 
3Iiliekienė, N. N., V. Salasevičius, 
Apolionija Baltaduonė, M. Aul-
^auskienė, C. S. Pavietas, Trus-
kauskas, N . N„" A . Lazauskas, S . 

Mišeikis, P. Bernatavičia, M. Mik-
šaitė, S. Šlušnis, N. A. Sidahr, J. 
Beinaris, A. Vaitas, G. Bukončiu-
tė, P. S. Mineika, 3targ. Jasinski. 

No. S. 2. Vainikai. Naujesniosios poezijos antologija. 
Spaudai paruošė K. Binkis 

No. 1. Vaikų knygelė su paveikslėliais. Vaikams labai 
gražus pasiskaitymėliai. Kaina 

No. S. 2. Vargelių žiedai, Eilių rinkinys R. Žibuntas . . 
No. S. 3. Vaikų Teatras. Komedijelės: Cyp. .eyp. .cyp.. 

Miau. .miau. .miau.. Grybų barnis. Barbutė 
' v ' ' piemenėlė. Parašė Sofija Čiurlionėnė^ 25c. 

No. S. 1 .Žinojimas ir tikėjimas fizikoje. (Lekcija skai
tyta Petrogrado universitete pradedant rudeninį 

nis susirinkimas įvyks trečiadieny 
bal. 19 d. š. m., 7:30 vai. vakare, 
Šv. 3fykolo nar. svet. Visų kat. 
(draugijų atstovai,.L. L. Pask. bo-
nų pardavėjai malonėkite atsilan
kyti. Norintieji galės šiame susi
rinkime užsimokėti duoklę j Tau
tos Fondą ir L. Rauti. Kryž. Rem. 

/ ' Valdyba. 

A. J^ A. 
ANDRIUS KISIELIUS 
mirė l>alan<lžk> 14, 1922. S4 
metų amžiuiLH. PaUko dideliam 
nuliiidme moterį Oną. 2 duk-
ti-r. Antaniną, 8 metų, Broni-
sę 7 ir 2 sunu Vinornlą 5, An
drių 3. Penkis brolius: Joną. 
Baltrių, Petrą, Juozą, Antaną, 
seseris Barborą, M a r joną. Iiie-
tnvoje. brol| Vincą, se^erta O-
ną ir Elz. Žemaitiene. 

Paėjo is Suvalkų rėd. Ma-
riamnolės apskr., Adomiskių 
kaimo. • 

l.aidotuv«''s | \ j k s utarninke, 
balandžio 18 1922 f S namų 
2146 \V. 21 Plaiv, J Aušros 
Vartų Imž. 8 Tai. rytą, o po 
pamaldų bus nulydėtas | Sv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kvieeame v sus 
(rimines ir pažįstamus dalyvau
ti laidotuvėse. 

semestrą 19į5 m.). Iš rusų kalbos vertė J. 

• 
Masiliūnas 10c. 

"DRAUGAS" PUBL. COMPANY, 
2334 So.-Oakley A ve. Chicago, 111. 
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Muzikos Mylėtojų Domei! 
• 

Ką tik gavome iš LIETUVOS naujų muzikos 
veikalų geriausių kompozitorių. 

• 

/ i -
J. WAUJAI^O 

i 

J. IfAUJAIJO 
Giesmynais (Bažnyčių chorams) 

JUOZO GRIODŽIO. 
1. Rugiagėles (solo) 

f . Mylėk (solo) , r. 
. Aguonėlės (solo) yf 

4. Rūta (solo) . . . . y . J . . .^ 
11 Op! Op! (mišram~"chorui} 

ALEKSANDRO KACAKA^SKO. 
7.- Tų mergelių dainavimas, (solo tenorui) . ; . . 
8. Lakštingalėlė (solo tenorui) .J. 
9. Oeriau diena, geriau nakti (sol?) 

rerk, girtuoklėli ( s o l o / 
Sudiev Lietuva (mišram chorui) 

60 

40 
.50 
.40 

i: 
50 

.50. 

.45 

.40 
50 

• 

A. f A. 
VERONIKA GEČIENĖ 

Mirė balandžio l?d., 1922, 
7 vai. ryte, 51 metų am
žiaus. Paėjo iš Budvičiu 
kaimo Sartininkų vals
čiaus Tauragės apskr. 
Kauno red. Paliko nuliū
dime sūnų Antaną, dukte
ris Juzefą ir Ona, švogerį 
Schliupa. Prigulėjo • prie 
Trečio Zokono Šv. Pran
ciškaus, šv. Veronikos ir 
Šv. Elzbietos draugijų. 

Laidotuvės įvyks ket
verge balandžio 20 d. iš 
namų 4551 So. Hermitage 
A ve., į Šv. Kryžiaus" baž
nyčia 9 vai. ryte, o po pa
maldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines. 
Nuoširdžiai kviečiame vi
sus giminės, draugus ir 
pazjstamus dalyvauti lai
dotuvėse. 
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I "DRAUGO" KNYGYNE f 
I Galima gauti šios = 

MADĄKNYGES 
Ramybė Jums (brangios odos paauks.) $3.50 
Ramybė Jums (kailio apdar.) 2.50 = 
Ramybė Jums (audeklo apd.) • • • • • • • • 

r 
i 

.. 2.00 I 
= .^-šlos maldaknygės formatas yra 51^x3%. puslapių turi 958. l>et ne — 
E stora, nes spausdinta ant plonos popieros. Joje yra įvairių. Įvairiau- = 
S sių maldų. S 

| Aniolas Sargas •— juodais minkšt. apd. 1.75 i 
| Aniolas Sargas* — juodais apd. 1.50 = 
E Dangaus Žvaigždutė — juod. minkš. apd. . £ . . . . . 1.75 = 
= Vainikėlis — baltas celluloid apį. su paveikslėliu = 
E ant apd. , . . . * 1.75 = 
E Dangaus Žvaigždutė — juodo audek. apd 60 = 
E Dangaus Žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50 
1 Aniolėlis : 50 
= I 
E Šios maldaknygės yra nedidelės. Turi beveik po 300 puslapiu- E 

S Spauda aiški. v E 

E Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais 2.00 | 
| Pulkim ant kelių A 2.50 § 
| Pulkim ant kelių „ > 2.00 I 
| Pulkim ant keUų 1.85 | 
| Pulkim ant kelių 1.50 g 
| Kantička . . \ .85 | 
= . L-isisakydami adresuokite: W 

f " D l t A U G O " K N Y G Y N A S 
2334 South Oakley Ave. Chicago, DL 
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10. Gerk, gerk, girtuoklėli (sol 
20 

JUOZO ŽILEVIČIAUS 
• / šėriau žirgeli (solo Į. 
13. Jau pavasaris atėjo (mišram chorui) 
14. Gaudžia aukso varpai (kniftram chorui) 
15. šviesi naktis mėnesiena (miSram chorui) . . 
12. Laisvė daina, (mišram chorui) 

JTTOZO GUDAVIČIAUS 
5. Trys Dainos (solo) 

. - JONO BENDOK1AUS 
16. Aušrelei Beauštant 

KUN. T. BRAZIO. )f 
36. Muzikos Teorija (muzikos vadovėlis) 
36. Giedojimui Mokykla (giedojimų vad.) 
18. Mūsų dainelės ". 1.00 

_ JUOZO TALLAT-KELPŠOS. 
37. Kariagos aidai (dainų rinkinėlis) .20 
38 Lakštutė (dainų rinkinėlis) .50 
39. As pas tevelė—Močiutė mano—(chorui) . . . . .20 
40. Eisiu į girelę—Ui, ui, ui Dieve (chorui) .30 
41. Tautiški šokiai dalis I .35 
42. Tautiški šokiai dalis II .36 
17. Gailesčio Giesmė , 35 

Keturi Suktinai (pianui) 66 
/ 

Taip-pat galima gauti ir šiuos veikalus: 

' 65 
.50 
.60 
.60 
.50 

60 

.65 

.45 
1.00 

ST ŠIMKAUS. 
32. Aš išsivilkčiau Čigono rūbą (duetas) . . . . 
32. Atsisveikinimas, su Tėvynė (solo( (chorui) 
32. Kaip raiba Taukštė (solo) .' 
32. Oi kas? I , 
3?. šią nedėlėle (4 balsiams) 

.75 
100 
.75 
.75 
.25 

A. ALEKSIO. 

S 

IR 

21. Meilė Uždegta krutinę (solo 65 
22. Graži čia giružė (solo) 50 
23 Mes grišimf Ten (mišram chorui) . 75 
24 Visuomet širdis Surakinta (solo) . . . / 60 
25. Ak myliu Tave. (solo) 76 
26. Ginkim šalį Lietuvos (mišram chorui) . . . -^ . . .50 

A. POCIAUS. 
27. Gale Sodo rymaVo ir švint aušrelė (solo) . . . . 60 
28.NNe bile kieme mergelė auga (solo) 60 
29 Leiskit į Tėvynę (solo) 60 
30. Vai Močiutė Mano (solo) . • . . . . „ . 1 60 

l C. SOSNAUSKIO 
Užmigo/ žemė f ( chorui ) - .35 

'0 DR VINCO KUDIRKOS. 
33. Diedėnė, polka (pianui) .30 

Sudiv, mazurka (pianui) 40 
Nemuno Vilnys, valtzas (pianui) 60 

PETRO STANKEVIČIAUS 
34 Vytauto koncertinis maršas (pianui) , V .36 

MIKO PETRAUSKO — OPERETES. 
Consilium Fafultatis ^vieno veiksmo) . . . . $1.25 
Apvesdinkite ir Mane (dviejų aktų) 1.60 

Siunčiant užsakymus visuomet pažymėkite ir 
numesi. 

Pinigus galima siųsti Money Orderiais arba 
čekiais. 

DRAUGAS PUBLISHING COMPANY 
2334 So. Oakley Ave. Chicago, UI 


