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METAI-VOL. VII 

Europa Skaidosi į Dalis 
GENOA, Italija, bal. 19. — Rusijos su Vokietija pasi

rašyta drauginga ekonominė sutartis supurtė čia visus su
važiavusius konferencijon diplomatus. 

Anglijos premieras Lloyd George sako, kad ta sutartis 
Europa skaldo į dvi sau priešingi dali. I r jei kaip, Europą 
laukia nauja pragaištis, naujos nelaimės. 

Visa Europa, ypač Praneija, bijosi rusij-vokiečių są 
jungos. Nes Rusija turi neišsemiamus turtus, gi Vokietija 
— praktiką. 

Praneija iki šiolei Vokietiją spaudžia be jokio pasigai
lėjimo. Vokietija ieškojo sau atspirties. I r atrado Rusijo
j e 

IŠ Paryžiaus pranešta, kad tenai sušauktas posėdin mi-
nisterių kabinetas. Tariamasi, kas veikti prieš Vokietijos 
"neištikimybe." 

Oia kalbama, kad santarvės delegatai gamina rusams ir 
vokiečiams notą. Pareikš jiems, kad jie negali dalyvauti 
vietos ekonominėje konferencijoje, jei laikysis tos savo su
tarties. Reiškia, iš konferencijos gali išeiti bolševikai ir 
vokiečiai. Tuomet butų po konferencijos. 

Kai-kurie delegatai tvirtina, kad už tai yra kalta pati 
santarvė. Santarvės delegatai čia atliko politinę klaidą, 
kuomet pradėjo turėti privačias konferencijas, neįsileizda-
mi į jas vokiečių. 

Del to vokiečiai pabūgo, kad santarvė su Rusija nepa
darytų kokios nors slaptos sutarties. I r pirmieji pasisku
bino padaryti sutartį su Rusija. 

Reikia laukti didelių įvykių. 

DAUGIAUSIA RUSIJOS 
REIKALAI KONFEREN

CIJOJE. 

Bolševikai turi atsakyti į tris 
paklausimus. 

— 

sijos pareikalaus atlyginimo 
už paskutinius karo metus, 
kuomet bolševikai su vokie-
čiais darė taiką ir tuomi pra
ilgino karą. • 

Tuomet Maskvos delegatas 
Tehitcherin atsakė, kad Sov. 
Rusija reikalaus sau ir Kon-
stantinopolio. 

Rusija, tarė pagaliau Lloyd 
Georgė, privalo pasakyti taip 
ar ne į tuos santarvės tris pa
klausimus : Xj Prieškarinių 
skolų atlyginimas; 2. karo sko 
lų klausimas ir 3. atlyginimas 
svetimšaliams už padarytus 
jiems nuostolius Rusijoje, 

GENOA, Italija, bal. 18. — 
Tarptautinėje Europos konfe
rencijoje svarbiausias veiki
mas kaipir sulaikytas, kaip 
ilgai Sovietai Rusijos delega
tai neduos reikalingų ir tin
kamų atsakymų į tris princi-
pialius santarvės paklausi
mus, kokius pastatė Anglijos 
premieras Lloyd George. 
T Sov. Rusijos delegatai turi j konfiskuojant jų savastis ar 
atsakyti taip ar ne. Jei jie kaip kitaip, 
atsakys taip, jei jie pripažins 
reikalavimus, tuomet tie klau-
simia bus patiekti vyriausia
jam konferencijos komitetui, 
kuris visapusiai juos aptars 
ir patvarkys. 

Bet jei bolševikų delegatai 
nesutiks, tuomet, sakoma, jie 
galės išeiti iš konferencijos ir 
su Sov. Rusija bus pabaigtas 
kriukis. 

JAPONAI SIUNČIA DAU
GIAU KARIUOMENĖS 

SIBERIJON. 

BAISIOS VĖSULOS PA
SEKMĖS. 

\ 

Rusijos su Vokietija Sutartis 
Grūmoja Konferencijai ••"_ 

Prancūzai Bijosi Militarines Sąjungos 
GENOA, bal. 19. — Rusų- fikuotų nei Vokietija, nei Sov. 

TOKYO, bal. 19. — Japo
nai su bolševistine Ohitos val
džia taikos derybas pertrau
kė. (Tos derybos tęsėsi keletą 
mėnesių ir nedavjė jokių pa
sekmių. 

Pertraukus tarybas, japoiui 
vyriausybe Sikerijon siunčia 
daugiau kariuomenės. 

-

VETERANŲ BONUSŲ 
KLAUSIMAS. 

WASHINGT|ON, bal. 19.— 
/Tuos paklausimus parėmė Senatoriai republikonai nuta 

Pranei jos ir Italijos delega- rė, kad veteranų bonusų bi 

Visus plotus nuo Nebraskos 
ligi Ohio ir nuo pietinio Mi-
chigan ežero galo ligi Arkan-
sas valstijos pirmiausiai vie
tomis išsilėjusios -upės pada
rė didelius nuostolius, gi pas
kiau pakilusi vėsula viską nu 
baigė. 

Anot gautų žinių, žuvusių 
žmonių skaičius sieks iki 50. 
Sužeistų busią keli šimtai. 
Nuostoliai skaitomi milionais. 

Daugiausia nukentėjo Illi

nois ir Indiana valstijų dalys. 
[Uraganas pakilo Arkansaso 
valstijoje ir iš ten šovė į ry
tus, pakeliui viską naikinda
mas. 

Vėsula apnaikino-apgripvė 
šiuos miestelius Illinois vals
tijoj : Irvington, Centralia, 
Walnut Hill, Lake Centralia, 
Shookville, ^Hidalgo, Rosehill, 
Newton, Ogden, Fithiau,NHe-
drick. 

Indiana vai . : SIt>an, Ores-
tes, Williamsport, Degonia 
Spring, Springville. 

Pagaliau Altus ir Manitau, 
Arkansas. . 

i -
liūs turėsiąs but pravestas 
šioje kongreso sesijoje. 

tai. 
Tuomet Tehitcherin į tą ul

timatumą reikalavo duoti lai
ko. Sakė, jis susisieksiąs su ŠARVUOTI AUTOMOBILIAI 
Maskva. SutiktaT l PRIEŠ RIAUŠININKUS. 

Žinios iš Lietuvos 

35 bilionai dol. .->* 

vokiečių pasirašyta ekonomi
nė sutartis čia aiškinama, kad 
tai pirmasis žingsnis tų abie-

Rusija. 
Kas bus daroma, tai dau

giausia prigulės nuo Anglijos. 
jų valstybių militarinėn są-!Yra žinoma, kad jei Vokieti-
jungon. Tas rimtai grūmoja jos delegatai bus pašalinti iš 
šiai ekonominei konferencijai, konferencijos, tuomet konfe-

Prancuzai delegatai tiesiog renciją apleis ne vien bolševi-
neteko galvų ir šaukia, kad ta kai, bet ir visos eilės mažųjų 
sutartis priešinga Versailleso. valstybių delegatai, ypač Pa
taikos sutarčiai. Sako, tas balti jos valstybių. 

Visa konferencijoje padėtis 
prilipo liepto galą, kuomet S. 
Rusijos ekspertai ' pagamino 
ilgą mę/horandumą ir pereitą 
šeštadienį Maxim Litvinov tą 

•. 

priešinga visoms santarvės 
Vokietijoje įgytoms teisėms. 

Aiškus daiktas, kad prancu 

Sutarties sąlygos. 

Padaryta Vokietijos su S. 
zai pareikalaus Vokietijos ir R u s i J a sutartimi štai kas j>ra-
Rusijos panaikinti tą sutartį, 
neleisti ją ratifikuoti. 

Suirsianti konferencija. 

Prancūzai delegatai tvirti
na, jog greitu laiku turės pa
aiškėti, ar ši ekonominė kon
ferencija turi tęstis, ar turi 
but pertraukta. /Teeiaus An
glijos premieras nemato svar
bios priežasties, kad vokiečių-

matoma: 
Rusija su Vokietija bend

rai sutaria panaikinti visas 
karo skolas ir visus kitus rei
kalavimus už atliktus Rusijo
je nuostolius vokiečiams naci
onalizuojant jų savastis^ 

Rusija su Vokietija sutinka 
panaikinti Brest-Litovsko su
tartį. 

Rusija su Vokietija sutin-
rusų sutartis turėtų paardyti ka kita kitą pripažinti, įvesti 
konferenciją. 

Prancūzai turi vilties, kad 
visos santarvės valstybės pa- tikius. 

pastovią taiką ir kuoveikiau 
atnaujinti diplomatinius san-

Mažosios valstybės. 

i Kai-kurios pakviestos k< 
fereneijon mažosios valstytes 
rugoja santarvę, kad pastaro
ji viską privačiai ir kuone"sla
pta veikia. aKi-kurių valsty
bių delegatai neturi jokio už
siėmimo ir rengiasi keliauti 
namo. 

Nepatenkinti pagaliau nei 
memorandumą įdavė santar- vo}deį:ild ^ j ^ ^ į delega

tai. Kaip tų, taip kitų san
tarvės delegatai nekviečiami 
į privačias konferencijas. 

* 

Prancijos tlelegat. Barthou 
užtikrino mažųjų valstybių 
delegatus, kad visi tas valsty-

N. 

bes paliečia reikalai bus ap
tariam^ su jų delegatais. 

Nepasitenkinimas taip ) di
dis, kad, sakoma, santarvės 
delegatai daugiau jau netu
rėsią privačių konferencijų. 

vės delegatam*;* 
Tuomi memorandumu Sov. 

Rusija nuo santarvės reika
lauja 35 bilionų dolerių (70 
bilionų auksinių rublių) atly
ginimo. 

Tas atlyginimas, sako bol
ševikai, Rusijai priguli: už 
padarytus nuostolius Archan
gelsko srity i r Siberijoj; u i 
buvusias kampanijas prieš 
bolševistine Rusiją; už anglų 
okupuotę Gruzijos ir kitų 
Kaukazo vietų; už japonų o-
kupuotę Vladivostoko ir kitų 
Siberijos dalių; pagaliau at
lyginimas už Besarabiją, ku
rią santarvė pavedė Rumuni
jai. Be to, įskaitomos dar 
karo išlaidos. 

BELFASiT, Airija, bal. 19. 
— Čia nesiliauja teroras ir 
riaušės. Užvakar vienoj miej: 
sto daly prieš riaušininkus 
pavartota šarvuoti automobi-
liai. Visa eilė sužeistų. 

BACHMETIEV — AMBA
SADORIUS. 

.... 

WASHINGTON, bal. 19.— 
Valstybes sekretoriui* Hughes 
pripažįsta, kad ~BachmeJ;iev 
yra negyvuojančios Rusijos 
valdžios pripažintas čia am-
basadonus. 

MdCORMACK SVEIKSTA. 

• 

— — 

PRANCIJA APIMTA 
BAIMĖS 

' 

»• 

-

NF/VV YORK, bal. 19. — 0-
peros giesmininkas tenoras 
McCormack sveiksta. 

• . . . 

TURKAI NEPASITIKI 
ANGLUA. 

KĄ SIŲLO IR KO NORI, tinę prekių negalės būti įleis-
KLAIPĖDOS HEIMAT. 

BUNDININKAI. 

• 

PARYŽIUS, b. 19. — Ka-
idangi rusų-vokiečių sutartis 

Anglijos premierui nepatiko, (yra įvykęs faktas, Pranei j a 
nežino nei kur pultis. Tie bolševikų reikalavimai 

pakėlė tikrą eksplioziją. L. 
George bolševikams delega
tams tuojaus pranešė, kad Čia 
visi suvažiavo vesti gyvuosius 
reikalus, bet ne varinėtis už 
kokius absurdus. 
•Anglijos premieras pažymė

jo, kad jei Sov. Rusija sto
vės už tuos savo reikalavi
mus, tuomet santarvė nuo Ru-

. 
Darbuojasi but kuogeriau-

sioje taikoje su Anglija ir 
Italija. 

',Mažoji ententė" stovi 
Prancijos pusėje. JTaigi, pra
ncūzai nutarę mėginti prie 
tos "en ten tės" patraukti dar! 
ir Pabaltijos valstybes, bu-j W A £ H I N G T O N , bal. 1 9 v -
tent Estiją, Latviją ir Lietu
vą. 

Konstantinopolis, bal. 19.— 
Turkai nacionalistai andai pa
siuntė atsakymą santarvei į 
jos pasiųlymus taikintis su 
graikais. 

Santarvė nacionalistams 
jau atsakė, Angoros valdžia 
studijtioja atsakymą. Kalba
ma, kad veikiau bus atnaujin
tas karas su graikais. Nacio
nalistai nepasitiki dailiais 
Anglijos žodžiais. 

IŠ ANGLEKASIĮI STREIKO 

KLAIPĖDA. Ryšy su taip 
trokštama Klaipėdos pirklių 
heimatbundininkų prekybos 
sutartim su Lietuva, korespo
ndentui pavyko sužinoti, ko 
Klaipėdos heimatbundininkai 
reikalauja Klaipėdai ir ką 
siųlo Lietuvai. Klaipėdos hei
matbundininkai reikalauja: 

1. Laisvo tranzito per Lie
tuvą žaliajai medžiagai iš ki
tų kraštų ir Klaipėdos pre
kėms į kitus kraštus. 

2. Prisidėjimo prie uosto 
statymo ir esamojo uosto iš
laikymo. Lietuva prekėms, 
einančioms per Klaipėdos uo
stą į Lietuvą skiria mažes
nius tarifus, negu prekėms, 
einančioms per Karaliaučių ir 
Liepcrjų. 

3. Įtaisymo tranzito reika
lui tiesaus susisiekimo linijos 
Lauksargė-Sauliai ir atidavi
mo to geležinkelio statymui 
koncesijos Klaipėdos heimat-
bundininkams. 

4. Laisvos pasieiio preky
bos per 25 kilometrus iš vie-
ir kitos pusės jekb. SHR 1SH 
nos ir kitos pusės ir laisvo 
davimo tam-tikslui kortų. 

5. Laisvės Klaipėdos krašto 
šmugelninkams ir heimatbun-
dininkams prekiauti Lietuvoj. 

Lietuvai siųlo: 
1. Naudotis Klaipėdos uos

tu ir laisvą bemuitinį tranzitą 
Lietuvos prekėms per jį ir 

2. Laisvę Lietuvos prekybi
ninkams ir pramoninkams ver 
stis Klaipėdos krašte. 

tos Lietuvon, ligi bus susitar
ta su Vokietija, del padavimo 
prekių prie sandelio geležin
kelio vagonais. 

VOKIEČIŲ PRIEKAIŠTAI. 

s r 

rems jų reikalavimą panai- Rusija su Vokietija sutaria 
kinti sutartį. Kitaip visa Ru- gyventi draugingai. Ateity 
sija papuls vokiečių kontrolėn tuo tikslu bus padaryti arti-
ir nelaimė bus vakarinei Eu-Jmesnieji ryšiai, 
ropai. Prancūzai bijo militarines 

rusų-vokiečių sąjungos. J i e 
tvirtina, kad Vokietija be san-

Prieš vokiečių-rusų sutartį j tarvės atsiklausimo negalėju-

Kels protestus. 

prancūzai turi keletą sumany
mų. Pirmiausiai diplomati
niu keliu turi but pakeltas 
protestas. Paskui — Vokieti
ja turi but pašalinta iš eko
nominės konferencijos. Ant 
galo, turi bnt imtasi priemo
nių, kad tos sutarties nerati-

si daryti tos sutarties. Bet 
vokiečiai sako, kad apie dery
bas su Sov. Rusija jie prane
šę santarvei ir santarvė žino
jusi apie sutarties darymą. 

NAUJAS DIPLOMATAS 
PABALTJURIO VALS

TYBĖMS. 

-

SKAITYKITE IR PLATINKI 
KITĘ'DRAUGĄ" 

WASHINGTON, bal. 19 
(Elta). — Valstybės depar
tamentas siunčia Pabaltijon 
dar vieną žmogų, šį kartą jau 
su politine misija įeis į arti
mesnį kontaktą su Pabaltijos 
valstybių vyriausybėmis: Lie
tuvos, Latvijos ir Estonijos. 
Tuo žmogumi yra p. Ear l Pa- timi ir jos reikalais. 

West Virginijos valstijos Mi-
ngo apskrity federalis teisė
jas MeClintic Uždraudė ang-
lekasių organizacijos viršai-

neunistus 
cker, buvęs ligšiol valstybės 
departamento valdininkas, čiams organizuoti 
Rusijos skyriaus viršininko 
padėjėjas. Dabar skiriamas 
Suv. Valstijų komisionierįui 
p. Young į pagelbininkus su 
vice-konsulio titulu. P-as Pa-
cker buvo atsilankęs į Lietu
vos atstovybę, kad gavus vi
zą savo pasportui.- Mano va
žiuoti per Lietuvą į Rygą. Il
gesniame pasikalbėjime <&u p. 
Čarneckiu atstovybėje, p. Pa-
cker gavo progos dar labiau 
susipažinti sn Lietuvos padė-

anglekasius. 
Federalis apeliacijos teis

mas tą uždraudimą panaikino. 
Pareiškė, kad ramiuoju būdu 
organizuoti neunistus darbi
ninkus negalima uždrausti. 

NEW YORK, bal. 19. — 
Kietųjų anglių kasyklų savi
ninkai su darbininkų atsto
vais čia atnaujino derybas. 
Seka konferencija. Svarstomi 
darbininkų reikalavimai, ku
rių, yra viso 19. 

KAUNAS. Del susisiekimo 
trukdymo tarp Vokietijos ir 
Lietuvos mums pranešama, 
kad vokiečiai Lietuvą kaltina, 
kad perilgai laikomi vokiečių 
vagonai, ir Lietuva neatsis-
kaitanti už vagonų nuomą. 
Mes galim pranešti, kad iki 
Šiol buvo pasikeičiama Virba
ly vagonais taip, kad už vi e-
ną leidžiamą iš Vokietijos va
goną į Lietuvą buvo leidžia
mas vagonas į Vokietijos pu
sę. Tuo būdu atpuola vokie
čių sakymas, kad Lietuva su
laikanti perilgai vagonus saąo 
teritorijoj. (Toliau už vagonų 
važmą Lietuva jau atsiskaitė 
iki kovo 1 dienai. 

• ' Koenigsberger N Allgemeine 
Zeitung" pranešimu, Vokie
tija tol nekeisiant savo takti
kos, kol Lietuva nepripažin-
siantį tarptautinės kraujamų-
jų vagonų teisės. Eitkūnų sto
tis yra užversta prekėmis ir 
laikinai prekių priėmimas į 
minėtą pnnktą busiąs sulaiky
tas. 

NEPATOGUMAI PRIE VO
KIEČIŲ SIENOS. 

KYBARTAI. Kovo 27 d. 
vežant iš užsienio atėjusias 
prekes į sandelį, važiuojant 
per geležinkelį, ant vieno ve
žimo su geležinėmis prekėmis 
užlėkė manevruojantis garve-
žis. Vežimas su prekėmis su
muštas į gabalėlius. Arkliai 
ir vežikas, kuris buvo pakliu
vęs net po garvežiu, kaž kokiu 
stebuklingu būdu liko sveiki. 
Del tos priežasties uždarytas 
kelias privažiavimui prie san
deliu i r tokiu būda, bent pu
sė įvežamų per Virbaliu mui-

KYBARTAI. Per Virba-
liaus muitinę perėjo iš Lietu
vos užsienin 122 arklių, kurie 
išgabenti į Anglijos ir Pran
cijos anglių kasyklas, šachtas, 
o stambesnieji į Olandiją. O-
landai nori pakeisti savo mil
žinus — arklius Suvalkijos 
arkliais. 

3E2-

O R A S 

OHICAGO. — Pramatomas 
gražus oras; maža atmaina 
temperatūroje. 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 dol. 
bal. 18 d., buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.38 
Prancijos 100 frankų 9.10 
Italijos 100 lirų 5.20 
Lietuvos 100 auksinų .35 
Vokietijos 100 markių .35 
Lenkų 100 markių .02 
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'DRALOAS" 
WįfK k».«wHen» Išskyras nedėldleuias 

PRENUMERATOS KAUTA: 
Metama fe.OO 
Pusei Metų fS.OO 
Prenumeratos m o Rasi iškalno. Lai

kas skaitosi nuo užsirašymo,*dienos 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
Ir seinas adresas. Pinigai geriausia 
siųsti isperkant krasoje ar ėkprese 
"Money Order" arba įdedant pini
gus J registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
2334 So. Oakiey A ve., Cnicago. 

Te l Roosevelt 7791 
fmiiniiHiiiiiiiiiiiiiniuiHiiiiiiiiiiiiiiiiNi 

FINANSįl MISIJOS ĮGA-
. UOTINIO DARBUOTĖ, 

Pereita savaitę Fin. Min. 
Įgal. p. J. B. ialiunas užbai
gė savo pasiuntinybę — L. 
Laisvės Paskolos maršrute 
Chicagoje ir apielinkėse. Kam 
teko atsilankyti į jo prakal
bas, tas buvo patenkintas. P. 
J. B. Šaliunas didelis patrio
tas, kalba nuosekliai, karštai, 
įtikinančiai ir populeriai. Vi
sos reikiamos kalbėtojo ypa
tybės jame susibėga, rodos, ir 
pasekmės turėtų būti labai ge
ros. Tečiaus, šiuo paskutiniu 
atžvilgiu, nedaug laimėta. 

Pasiklausius kalbėtojo ko
dėl maža paskolos išpirkta, 
jis padavė šias dvi vyriausias 
priežastis. 

Chieaga ir apielinkės daug 
nukentėjo nuo įvairių Bischof-
fų, Harringtonų ir kiti}. 

Mažai berasi lietuvių kurie 
nebūtų jiems prakišę savo pi
nigų. Kaip tik p. J. B. Šaliu-
nui teko varyti L. L. Pasko
los darbą tai didžiausiai ne* 
laimei prasivėrus. Net tie, ku
rie buvo šiek tiek susitaupę 
ir į Bankas įdėję, pradėjo sa
vo depozitus atsiminėti. Pridė
jus kad didelis nedarbas siau-
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čia, sunku benorėti žmonių 
paskolos. 

Antra, taipat nemaža kliū
tis, tai Finansų Misijos nesu-
sitarimas su Chicagos Pasko
los Apskričiu. Atvykus J. B. 
Šaliunui, nei'nforrmiotas Ap
skritys nesurengė mašrutos ir 
neišjudino Paskolos Stočių. 
Be agitacijos ir nesusidomėji-
mo vietos žmonių nogi galima 
buvo laukti gerų rezultatų. 

Nepaisant tečiaus šių kliū
čių, kurios nepareina nuo p. 
B. Šaliuno, mes skaitome jo 
prakalbas bent doriniai nusi
sekusiomis. 

Jis sugebėjo visuomenėje 
sustiprinti valstybinį upą, ir] 
atnaujino tautinę sąmonę su
pažindinęs su Lietuvos dabar
timi, pašalino daug abejonių 
atsakinėdamas į nepamatuo
tai skleidžiamus gandus prieš 
mūsų Respubliką ir joa Vy
riausybę.* 

Jau tik šis jo prakalbų lai
mėjimas reikia skaityti dide
liu ir Finansų Misija prie ge
resnių apystovų ir tinkames
nio susitarimo su Pask. Ap
skričiu, gali laukti gražių vai
sių p. J. B. Šaliunui energin
gai papurenus dirvą. 

O galop ir finansiniai šis-
tas laimėta. Paskolos bonų 
išpirkta apie $5,000, gi ir mū
sų pasirįžimas ginti savo so
stinę Vilnių paaukojo Vil
niaus gynimo reikalams apie 
irOUU. 

Imant visa bendrai, reikia 
pasakyti, kad Finansų Misi
jos įgaliotinio p. J. B. Šaliu-
no darbuotė pasisekė viduti-

SKAITYKITE IR PLATINKITE 

LIETUVIŲ KATALIKŲ VTBNIN-

TELĮ AMERIKOJE DIENRAŠTĮ 

"DRAUGĄ"; KURIO KAINA, TIK 

|6,00 VISAM METUI, PO VISĄ 

PASAULĮ. 

NUTAUTĖJIMAS IR JAU
NUOMENĖ. 

(Pabaida). 
Ceri piliečiai, bet ne tautiečiai 

O gal kas pasakys, kad A-
merikoje ^au gimsta nauja 
"Amerikonų" tauta? 

Žinoma, taip nesakys tas, 
kuris turi supratimo apie tau
tą. Jokiu būdu negalima sau 
įsivaizdinti, kad dvidešimtame 
amžyje, atsirastų žmonių bū
rys pamiršusių savo kilimą ir 
sudarytų giminę — tautą be 
šaknies ir kamieno. 

Pakol &m.ogus yra žmogumi, 
dargi kultūringu, šito būti ne
gali. Kiekvienas nuosekliai 
protaująs žmogus nei norėti 
šito negali. Pat i šalies vyriau
sybė, kurios gyventojai yra 
svetimtaučiai, negali jiems pri
mesti nesamos tautybės. Tie
sa, yra reikalo tokios šalies 
gyventojų mišinį perlieti į 
tam tikras įstatymų formas, 
kad ta tautų bendrija rūpin
tųsi savo ir šalies gerove, prie
šingai, įvyktų didžiausia anar
chija, naminiai nesutikimai, 
kovos. , 

Taigi prieiname prie išva
dos, kad gyveną Amerikoje 
žmonės, gali būti gerais žios 
šalies piliečiais, gali šią žalį 
mylėti net geriaus nei savo 
tautos gyvenamąją šalį, bet 
likti žmonėmis "Amerikonų 
tautos" negali kaip negalima 
aplamai likti nariu tautos, ku
rios visai nėra. 

Ištirpsta bet nepranyksta. 

Čia man ne viena* gerbiamas 
skaitytojas pasiskubins pri
minti, kad visgi gyvi faktai ro 
do, kad daugelis svetimtaučių 
pamiršta savo tautine, indivi
dualybę, ištirpsta toje tautų 
mišinio masėje, kad nutautė

ją. 
Taip, faktai šitą rodo. Bet 

viena, nei vienas Amerikoje 
gyvenąs žmogus, nors j is iš
viršinių savi> tautinių žymiu: 
kalbos, įpročių, meno ir t. t. 
nustoja, visgi jis nenustoja tau 
tinio temperamento, nenusto-

Jja vidujiniai būti1 savo kilmės 
žmogumi, kaip nenustoja jo 
gyslose tekėjęs tėvų kraujas 
per kartų kartas. Jisai, žmo
gus, jei nėra kultūringas, ga
li šito patsai ir nenusimanyti, 
bet šitaip yra. 

Antra, nutautėjusieji, dažnai 
sąmoningai ar nesąmoningai 
nusijaučia esą tos tautos žmo
nėmis, kurios kalbą vartoja, 
butJent anglais; bet visgi mes 
matome ir tokių reiškinių, kad 
net savo tautinės kalbos visiš
kas pamiršimas ir vartojimas 
svetimos kalbos dar tautybės 
nepanaikina, ką puikiai mato
me Airijoje, kurios gyvento
jai nors visi ir vien tik var
toja anglų kalbą, bet nesiva-
dina ir nepastoja anglais, o 
liekasi airiais. J ie šiandien 

* begalo gailisi, kad savo tau
tinę kalbą yra pamiršę kovoje 
uŽ tautinę nepriklausomybę, 
kuria savo valstybę. 

I r trečia, svarbiausia, gyve
nančių Amerikoje svetimtau
čių nutautėjimas tai nėra nu
tautėjimas, bet aš pasakyčiau 
išsigimimas, pamiršimas savo 
asmens Smogiškos vertės, vir-
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AŠ NORIU 6UTI PREZIDENTAS. 

BROLIAI AMERIKIEČIAI PINIGŲ nu 

ATSIŠAUKIMAS l VISUS MULKIUS. 

Mes, Mikalojus Šiaučiuževi-
čius, iš Lietuvos mulkių ma
lonės visagalis diktatorius, so
cialistų — sauvalninkų — biu
rokratų partijos ir veltėdžių 
sąjungos, kreipiamės į visus A 
merikoje esančius, tarpe lietu
vių, mulkius, sekančiu reika
lu. 
Susikūrus nepriklausomai Lie 

tuvos valstybei, prieš ką mes 
savo laiku kuoenergingiausia 
protestavome, Lietuvos žmo
nės pradėjo patys tvarkytis, 
rengti geresnes savo gyveni
mui sąlygas, kas lygu ciciliz-
mo negimstančios anūkų ga
dynės atitolinimui. Negana ši
to. 

Tie nelabieji Kr. Demokra 
ėmėsi 

silkinį rojų įkurti, nei patys 
prezidentu patapti! 

Dabar artinasi nauji rinki
mai į l ie tuvbs Seimą. Per tuos 
dvejus metus tie Kr. Demo
kratai įstengė dar daugiaus 
Lietuvos liaudį apšviesti, jų 
sąmonę pagilinti. Taigi šiuose 
rinkimuose mums gresia di
džiausia nelaimė — galime vi 
siškai prakišti. 

Šito neprivalo butij Šiuo pa
reiškiame, kad mes, Mikalojus 
Šiaučiuževičiaus, socialistų — 
sauvalninkų — biurokratų 
partijos ir veltėdžių sąjungos 
visagalis diktatorius, tvirtai 
nusprendėme likti Lietuvos 
Prezidentu. Kitaip gyventi ne
galime! Mes, patys būdami 

tai, ėmėsi kurti Lietuvoje j aukštos kilmės, gryno kraujo 
daug mokyklų, spausdinti laik šunbajoris ir mūsų žmona iš 
raščių ir knygų, šviesti žmd-

ningais piliečiais galėtų sėk
mingai kurti sau gerbūvį, val
stybės reikalus tvarkyti ir ne
siduotų darbininkų draugam.^-
socialistams vesti juos į silki
nį rojų... Kaipo tiesioginė šito 
pasekmė buvo toji, kad į Stei
giamąjį Seimą mjisų partijų 

timas į paprastas dirbančias — jmori[ų mažuma tepateko: lai

mes, kad jie patys likę sąmo- Į dėlėmis pretensijomis ir dar 
didesniais apetitais, it žuvytės! 

valgančias ir biznieriau jau
čias mašinas. 

0 visgi keistos mašinos. 

I r taip, mes priėjome visai 
arti prie klausimo, kodėl vis
gi nepaisant į esybinę negali
mybę likti "amerikonų tau
t o s " žmonėmis, kitataučių 
jaunimas nutautėją, t. y. aiš-
kiaus sakant, nustoja indivi
dualių žmogaus pažymių, vir-
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mėjo Kr. Demokratai. Mes ne
galėjome sauvališkai mulkin
ti Lietuvos žmonių, negalėjo
me nei kirptis jų vilnas savo 
cicilistiniams kailiniams siū
dinti... Negalėjome iyetuvoje 

i . « • • • 

sta į dirbančias — valgančias 
ir biznieriaujančias mašina*. 

Šita klausimą nagrinėsime 

Bimbazaro giminės, abu su di 

be vandens, trokšte-trokštame 
prezidentūros. Ji tik mums pri 
klauso i 

Bet likti Lietuvos Prezi
dentu, mums, Mikalojui Šiau-
čiuževičiui, galima ne kitaip 
kaip tik per pinigus, nes šiaip 
niekas mus nerinks... Nors su 
advokatūra, begindami darbi
ninkų reikalus esame gerai į-
siganę ir nemažai parsiginę 
į savo kišenių auksinų pelny
damas kas mėnuo iki 100,000, 
— bat jųs gerai suprantate, 
kad mums pinigai labai — la- Į 
bai reikalingi... Todėl siunčiu 

Į pas jumis savo nužemintus al-
ginius taraus — Pliotkevičių 

j ir Gizelį, kad jie parvežtų man 

dirbti nemoku o priimti galiu 
visus kiek jųs turite. 

Mes jiems esame įsakę, žiū
rint reikalo, Lietuvą girti ar 
peikti, jos nepriklausomybę 
remti ar smerkti, kunigus gar
binti ar keikti, valdžią gerbti 
ar prieš burnoti, žodžiu jie 
turi pilną įgaliojimą ir gabu
mus prisitaikinti prie visokių 
aplinkybių, kad visų rųšių mul 
kiams įtikus, iš jų dolerius iš
kaulijus... Tat galite iš. kal
no sulig savo noro užsiorde-
riuoti sau "spycius" tokius, 
kokie jums geriaus patinka. 

Viskas bus gerai, kada jus u 
pinigučiai bus mūsų, tik, bro
liai amerikiečiai, daugiaus pi
nigų, aš noriu prezidentas bū
ti! 

Savarankiškai teikėsi pasi
rašyti — 

Jo didenybė 

Mikalojus Šiaučiuževičius. 

P. S. Parašą tikrinu ir pra~ 
šydamas visų kitų laikraščių 
atspauzdinti šį atsišaukimą, o 
ypatingai "Sandaros" ir "Tė
vynės". Turiu garbės visiems 
"apznaiminti", kad visagalis 
diktatorius Mikalojus Šiau
čiuževičius rengiasi išleisti 
manifestą. 

Lieku jo alginis tarnas. 
Pliotkevičius. 

Ir aš tikrinu — 
Gizelis. 

kitame straipsnyje. 
Žvirblis. dolierių, nes aš patsai jų už 

Generolas veltui surikiuoja 
savo kariuomenę jei neina ko
von laimėti. 

Denham. 

Gėlės yra panašios į pasau
lio linksmybes. 

Shakespeare. 

Daugiau yra maldos nuvei
kiama, negu šis pasaulis išsva-
joja. 

JTennyson. 
==S£ 

6ERB. KUN. PRANO GARMAUS 
ATSILANKYMO ATMINČIAI. 

Kas po plynių pasidarė!... 
Kas tą Garmų čion atvarė! 
Vietoj Pilvišky tupėti, 
Jis pradėjo čion bruzdėti. 

Štai iš miesto miestan skraido, 
It jėga Perkūno žaibo; 
Renka žmones į svetaines, 
O net kartais į mokslaines. 

It nekaltas avinėlis 
Pasirodo laibutėlis; 
Minkštas, švelnus it šilkinis, 
Bet širdy!... liūtas tyrinis? 

Vis tik pradeda kalbėti 
Apie Lietuvos padėtį, 

\ 
Kas ten buvo... ir kas bus 
Stačiai užžavi visus! 

Kad jau kalba apie niekšus, 
Lietuvos didžiuosius priešus 
Mųs narsiausią kareiviją, — 
Jąm net jėgos tad atgija. 

J i s atrodo it galiūnas, 
Net baisesnis nei Perkūnas; 
Širdis dega, akys plaška, 
Balsas it kanuolės traška. 

Rodos, pats prie brolių stotum, 
Ir , kaip Jis , kartu kovotum; 
Vytum priešus iš Tėvynės, 
Trokšdams laimės Jos gadynės. 

J o * nevisad reiks kovoti, 
T u r t j ir žmones aikvoti; 
Laukiama dienos ramybės 
I r pilniausios mųs liuosybės. 

Todėl ragina triusėti 
I r aukomis prisidėti, 
Kad įsteigti kuogroičiąusiai 
Laisvės rūmą kuoaukŠ^iausią. 

Protui,—šauk,—reik peną duoti; 

Bedievybę pažaboti; 
Reik širdyse dorą skiepint; 
Valią tvirtint, o ne lepint. 

Meilė Dievo ir Tėvynės, 
Tai tvirtovė mųs gadynės; 
J i net pragarą baugina, 
Širdis gi doroms dabina. 

Tad nereikia nei stebėtis, 
Kad Lietuviai, kaip girdėtis, 
Duosniai aukas tikslui krauna 
Lr aukoti nepaliauna. 

Valio! Broliai ir Rėmėjai! 
Sunųs Lietuvos — Veikėjai! 
Sveikas bukie mųs svety, 
Tu garbingas karžygį! 

Dėdutė. 

ŠIO LAIKŲ RITIERIAI. 
ČYVINIS. 

(Vaizdelis iš lenkij karinio gyvenimo ko
vose ąu lietuviais). 

(Tęsinys) 
n . i 

Ponui Suchomlinskiui maloniai išleidus 
savo svečius, bildėjo visi savo keliais, iš-
gązdindami dar miegančius medžiuose 
paukštelius ir šie pajutę triukšmą važiuo
jančių sprukdavo kitan medin. Papūtė vė
sus rytmetinis vėjas, dangus rodė besi
artinantį rytą, bet gamta dar miegojo. 

Ponas Skauradinskas važiavo karietoje 
drauge su "ko lega" Sidžikausku-karinin-
ku to paties pulko. Galvoje Skauradinsko 
pynėsi vakaro vaizdai: Emilia, Griškevi
čius ir visi tos dienos nepasisekimai. 

— Kvailas buvau! — pusiau pro lupas 
pratarė, perdaug užsileidau beusiui ula-
nui, mano kaltė, kitu kart busiu gudresnis 

ir Emilia bus mano. 
•, Skauradinskui rodėsi, kad jo nepasise
kimas prie Emilios buvo jo lėtas pasielgi
mas su ulanu, permalžas jo persekiojimas 
leidžiant flirtuoti su Emilia. 

— Na, kitu kart gudriau, ponas Skaura
dinskas nežiūrės tik pro vienus "pencne" , 
bet pasižiūrėsiu visomis atviromis akimis, 
— sukdamas durnus į ratą galvojo Skaura
dinskas ir statė planus kaip jauną ulaną 
atmušus nuo Emilios. 

Sidzikauskas karietoje snaudė ir negir
dėjo ką Skauradinskas murmėjo po no-
sia. Vežėjas plakė arklius, kad greičiau 
pasiekus dalį, kadangi jam ta puota bu
vo gerai įkyrėjus ir belaukiant jos pabai
gos gerai nubodo. 

— Pan Sidžikowski! — pajudinęs už pe
čių pažadino savo "kolegą". 

— Sakyk ką turiu daryti su tuo beūsiu 
ulonu del Emilios, dvikovėn jį iššaukti, ar 
jį arba save nusižudyti!—r 

— GlupstvaJ — atsakęs Sidzikauskas Į 
vėl nuleido galvą ir pradėjo snausti. 

Ponas Skauradinskas pasijutęs ir "kole
gos" įžeistu, šaltu atsakymu į jo svarbiu? 
klausimus pradėjo rūkyti. Mintys 
nuo Emilios negalėjo nubėgti ir visu kelių 
svajojo ką padarius. 

— Nusišaut save pasiunčiant Emiliai 
savo atvaizdą ir atsisveikinimo laiškutį 
nurodant priežastį kodėl nutruko gyveni
mo siūlas ir tuo parodyti savo didvyrišku
mą, bet... ulonas lieka gyvas ir ant jo ka
po pradedą su Emilia pinti gyvenimo gė
lių vainiką. Ne! šito negalima, kad ulanąs 
tuo džiaugtųsi, geriau jam atkeršyti. Bet 
kaip? Nušausi! teismas. 

I r Skauradinsko mintyje pradėjo pintis 
juodi vaizdai, skrajoti šmėklos, baidyklės. 
Baisu savo minčių pasidarė pačiam Skam-
radinskui ir važiuojant miškų kiekvienas 
medis, krūmelis rodėsi širfeįJa, tykančia 
ko arbo jo norus pasirįžusi išpildyti. 

— Ne, kitoks kelias nepatogu, negar
bingas, nepritinkąs, geriau iššauksiu dvi
kovėn ir dalykas bus išaiškintas. Nepa
tyręs pasaulio audrų Griškevičius, ar nu
sigąs išgirdęs apie tą ir atsisakys nuo dvi
kovės ir podraug nuo Emilios, arba jo 
seno kario nepergalės ir laimėjimas jo 
pusėje. Emilia moja!!! — 

Iš džiaugsmo karietoje pašoko Skaura
dinskas užgavęs snaudantį Sidzikauską. 

— Stu djablow! netikėtai užgauta * 
ir pakeltas iš miego sukeikė Sidzikauskas. 

— Jaką clioroba! — ir pasitaisęs karie
toje norėjo vėl snausti, bet Skauradinskas 
savo piano džiuginamas dar kartą mėgi
no išreikšti "ko lega i" džiaugsmą ir pakar 
tojęs "Emilia moja" norėjo apsikabinęs 
pabučiuoti "kolegą", bet šis išgąsdintas 
staigiu puolimu Skauradinsko jam prie] 
kaklo, smarkiai karietoje šokęs į šalį pasi
juto išgriuvęs laukan, o paskui jį jau be
veik jį apsikabinęs Skauradinskas ir abu 
įgriuvo grabėn. 

Pasibaidę jų arkliai metėsi šalin, bet 
veįsėjo sulaikyti pasileido pirmyn. Vežė
jui nespėjus sustabdyti arklius, užgriuvo7] 
ant važiuojančiomis miestelio žydo, sulau
žė jam ratukus ir jį patį su jo kumeluke 
gerai apdaužė. 

Skauradinskas su Sidzikausku išlipę iš 
gfrabės pamatė sugriuvusį žydą. 

— Ot žydowska morda! — suriko Skau
radinskas, jis Čia kaltas, arkįius pabaidė 
ir užklupo nieko nekaltą nuskriaustą žy
delį, įvarydami jį į ašaras. 

— Och tu parka, tavo barzda išbaidė 
mano arklius, tuojjau ją nusikirpti, — gra
sino revolveriu atstatęs į žydą Skaura
dinskas ir įkįbęs barzdon gerai pakratęs 
paleido. Sėdosi karieton ir ,lėkė toliau. 
Sidzikausko miegas nebeėmė, ėmė per 
nosis dainuoti; Skauradimskas toliau ne
davė ramumo del Emilios ir Griškevičiaus. 

Parvažiavę namon krito į lovą miegot. 

Skauradinskui sapnai pynėsi: kaip aps
kelbia dvikovą Griškevičiui, laimi jis ir 
triumfuoja pergalėtoju. J a u n#ri prieiti 
pasveikinti Emilia ir ištarti į ją puikiau
sius komplementus, ka ip staiga Emilia 
virsta baisiausių slibinu. Skauradinskas 
miege surinka iš išgąsčio i r šoka iš mie
go kaip nudegtas, visas drebėdamas ir ne-
beu&miega iki saulei pakilus gan aukštai. 

— Blogas ženklas! — mano, jau čia kas 
tokio slepiasi jam nemalonaus ir nervin
gai kambaryje pradėjo vaikščioti. 

— Ponas kapitone! — įėjęs kareivis pa
sisveikina, šit iš štabo įsakymas, — ir 
paduoda įsakymą. 

— Kuopai prisirengt žygiuotėn!.. 
— Tikrai frontan! — mintis perlėkė per 

Skauradinsko kūną ir tai tau po Emilios, 
palik ją. I r krutinėję pasijuto lyg butų 
šimtas replių suspaudęs. 

— Prieš piet tarp kareivių jau ėjo gan
dai, kad lenkai traukiasi nuo bolševikų ir 
visu frontu eina lenkams nesiseką mū
šiai. Pas kareivius pasirodė nusiminimas, 
tylus šnibždėjimas ir kokia tai baimė, afejo 
gandai, kad tuojau pradės pulti lietuviai 
ir spėliojo vieni, kad juos varys prieš lie
tuvius, kiti kad prieš rusus ir kur, niekas 
tikrai nežinojo. 

Skauradinskui baimė taip pat nedavė 
ramumo. Mūšio laukas ne pono Suchom-
linskio salė, ten jau nebe su Griškevičių 
kovosi del Emilios meilės, bet su baisiu 
priešu ir Skauradinską Į>aimė pakratė, 
lyg šaltu vandeniu apipildama, 

— Su-Diev tau Emilia ir toms visoms 
valandoms puotų jųsų namuose, su-Diev!... 

Mintys bėgiojo po galvą nuo Emilios iki 
fronto ir vėl atgal kolei reikalas priėjo 
griebtis darbo. Darbas nevyko ir galva 
sunki. 

(Bus daugiau} 
. . . j . . . 
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Valandos; 9-11 rytais, 1-1 
>ietų ir 7-8 vakarais. Nedėldie-
įlals t iktai po pietų S lkl 6 vai. 35 

lilIlIltlIlIlIlIHIlHIIIIIIIIHIIIfniHIIIIIIIIIli 

JjOffice TeL Blvd. 7810 

I . N. T. STRIKOTIS 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IK C H I R U R G A S 
Perkė lė savo ofisą J 

4*01 SOUTH A S H L A N D A V E . f 
YAL.: 10:S© iki 12 ; 8:30 iki t l r £ 

8:30 iki 8:80 Ned. 10:80 lkl 11. o 
Mani.: l t 14 W . 48 8 1 

Tel. Lafayette 263 f 
jY5?5ir»i^cB¥»i^&Brrr&oT5ll 

TeL Blvd. f«41 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

4711 SO. A S H L A N D A V E N U B 
ARTI 47-tos Gatvės. 

Valandos: nuo 1 ryto lkl 1 vak. 
Seredomls nuo 4 lkl • v a k a r e 

Telef. P u l l m a n 

DR. P. SIMAITIS 
N A P R A P A T H 

PGydau B e Vaistu Ir B e Operacijos^ 
10901 South Michigan Ave. 

ROSELAND-CHICAGO, ILL. 

į & 4 a ^ ^ ^ < l ^ ^ Š X r x » C l ^ S & 3 ^ 3 & & 

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas ir vyvenimo vieta: 
1151 South Halsted Street 

Ant viršaus l 'nlver. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 
t — 4 po pietų; nuo 7—9 vak. 

Nedėl iomi3 nuo 10—1 
Telefonas Yards 2544 

= = 

• OR. CHARLES SEGAL 
savo ofisą po numeriu, 

4 7 1 * SO. A S H L A N D A V E N I E 

SPECIJALISTAS 
Ditovu, Moterų ir Vyru Liga 

Įv*aL: ryto nuo lQv-12: nuo 1—6$ 
i?o plotą: nuo 7—8:80 vakare. I£ 
l^edėHomis; 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 

DR. R. G. CUPLER 
C H I R U R G A S 

a a m p . Oakley Ave. tr 14 Gatvės 
Ofiso Valandos: N u o 2 lkl 5 po 

pietų kasdien, Panedėl i j ir Ketver
ge vakarais. 

Ofiso Tel.: Ganai 1711—141 
Res . TeL: HJdway 5512 

• w-

>r. M . S t u p n i c k i j 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5011 

[Valandos: — 1 lkl 11 « ryto:] 
Įi po pietų iki 1 vak. Hsdėlio-Į 
Įmls nuo I lkl 1 vai. vakara.{ 

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

TeL Ganai 1118 
Valandos: 19 ryto lkl 1 vakarą 
Gyvenimas: — 1811 W. 63rd Str. 

Tel Prospect 1419. 

DR. G. M. GLASER 
P R A K T I K U J A 30 METAI 

Ofisas 1149 So. Morgan 8L, 
ertė 32-nd St., <****»» ) 

SPECIJALISTAS 
[oteriAkų, Vyriškų tr 

ligą. 
Ofiso Valandos: N u o 19 ryto* 

-iki S po pietų, nuo S Iki 7 vak.^ 
edėl iomis nuo 19 iki 1 po pietų. 

Telefonas Yands 487 

= 

DR. MAURtCE KAHN 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4811 So. Ashland Ave. 
TeL Yards 984 

OFISO V AL,: 
Tel. Yards 0091 

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

—" -

%&§ a-aa*% /»%«^'®'®^**'^© a-s/a-®-®.-®, & 
Telefonas Von Buren 294 

Res . 1119 Independence Blvd. 

DR. A. A. ROTH, 
R u s a s Gydytojas ir Chirurgas 
Specl ial istas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų IV visų rhrouisky Ugy. 

VALANDOS: 10—11 ryto 2—8 po 
pietų, 7—8 vak. NedėUonio 10—11 d. 

Ofisas 1854 So. Halsted Sir., OUcago 
Telefonas Drover 8888 

$%%%%%%%&%% 9 ^ 8 ^ a ^ m - ą ^ 8 ' 8 ^ 8 8 ^ 
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2 V. W. RUTKAUSKAS S 
į ADVOKATAS | 

Ofisas Didmiesty J: 

i 29 South La Baile I t m l I 
Nesnkas ls 884 

Telefonas Central 9199 

2 Vakarais, 811W. MM l t 
Telefonas: Yards 4411 

e = = 

ANTANAS A. OUS 
(OLSAEWSKI, J R , ) 

ADVOKATAS 
Veda bllaa visuose te ismuose 

Miesto Ofisas: 
8. Dearborn 8 t , Roo«n 1049' 

Telefonas: Central 1774 

• 8 09H' 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
UBTUVIŲ JV4IM4TA. — VW labai dėkinga klebonui už 
GRAŽUS TURTAS. — 
PASIŽYMĖJUS KLE

BONAS. 

Vakarais: 8151 8. Halsted St. 
Telefonas: Boulevard 658. 

« V V T * T V T ^ 

' » • • • » ' » * » ' • » • • • { 

J. P. WAITCHES 
Lawyer 

meru v is ADVOKATAS 
Oiaa.: R. 111-117 N . Dearborn 84. 

Tel. Dearborn 9499 
Vakarais: 10718 S. Wabash Ave . 
Roseland TeL P u l l m a n 8877 

Tel. Randolph 1198 

A. A. S L A K 1 S 

A S S O O I A T I O N B L D G . 
18 South La Sal le Street 

R o o m 1301 
Valandos: 9 ryto lkl 1 po pietų 
Namų Tel. Hyde Pąrk 119* ^ 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas vtdumiestyje 

38* • • • • • • • 

Telef omas Canal 5395 Į 

JOHN G, MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktoriug, staty
tojas ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Ghicago 

Arti 23 čio Place. 

= r 
i • • • » » » » ++tę*M 

TeL Ganai 187, Vak. Canal 8118 

DR. P. I ZALATORiS | 
Lietuvis Oydvtojai Ir 

Chirurgu 
1811 South Halsted Street 

Valandos: 14 iki 11 ryta: 1 lki4 
po p ie tų: 4 lkl 1 vakare 

' • • • * • • • • • » » » • • • » » • ' • • • • • • 8 1 
L I •. H . 1 ą ' l l l . U Į l ' U 

Tel. Boulevard 2180 to 

telefonas Boulevard 4188 

A. Mj 
Graborius 

Patarnauju lai
do t uvėse, TSS-( 
tnvese, krtks-į 
tynose Ir kltuo-
•e r«lkaluose< 
Kainos prieina
mos. 

Auburn Ave. Chicago. 

Baltimore, Md. —- Senoji lie
tuvių kolonija. Lietuviai čia 
dirba karpo siuvėjai ir dau
guma pasiturį, teko kai-kurių 
gyvenimą arčiaus pažinti. Jis 
duoda vaizde, iš visų apysto-
vų, inteligentiškų šeimynų. 

Nors lietuvių katalikų para
pija čia senai gyvuoja, bet sa
vo aukštos garbės ir didybės 
susilaukė 1917 m. Įvyko taip: 
Kardinolas Gibbonsas, mylėda
mas lietuvius ir kleboną, kun. 
J. Lietuvninką, už visai mažą 
atlyginimą, beveik dykai, pa
vedė lietuviams Šv. Alponso 
bažnyčią, vienuolyną, mokykla 
ir į į l gražiausią svetaine. 
Bažnyčia brangiausia ir gra
žiausia Baltimoreje ir turbūt 
visoje Amerikoje — lietuvių. 
Miesto centre ir gražiausių 
gatvių aikštėje. Seserų namai 
puikiausiai įtaisyti ir dideli, 
čia Seserįs Kazimierietės ga
lėtų įsteigti savo provinciją. 

Vaikučiai labai gražiai auk
lėjami Seserų Kazimieriečių. 
Jie dailiai kalba lietuviškai; 
malonus, darbštus ir pilni e 
Dergi jos lavintis, tai pedago
gių nuopelnas. »•»•, .,<<„. 
. Bažn$įi& ry*a> mįpįįpmfa? 

liaus. Graži ir švariai užlaiko
ma; todėl ją aplanko tūkstan
čiai dievotų žmonių, visokių 
luomų ir tautų, ir šimtai žva
kučių čia užžiebtų per dienas 
liudija žmottrtj- dievotumą ir 
maldos meilę. ; 

, Dabar įUiisyti milžiniški 
nauji vargonai vertės apie 
$20,000, dar labiaus pakels 
bažnyčios garbę . Vargonų 
įšventinimas ir koncertas i-
vyks 26 — 27 balandžio. Da
lyvaus Arkivyskupas, ir 200 
kūmų prie iškilmės. Vargo
nai naujausio išradimo, turi 
kelis tūkstančius balsų, didu
mu viršys gal visas lietuvių 
parapijas. 

Parapija skaito apie 3,500 
parapijonų. Parapijos turtas 
vertės miliono dolerių. Gyvuo
ja apie 12 katal. dr-jų. Balti-
morės liet. parapiją valdo nuo 
dienos įšventimo į kunigus, 
klebonas J. Lietuvninkas, visų 
mylimas ir gerbiamas, iškle-
bonavo 29 mietus. 25 metus ku
nigystės jubilėjui paminėti, 
parapijonai savo mylimam kle 
bonui surengė nepaprastas iš
kilmes. Jų linkėjimai ir dova
nos davė liudijimą, kad para-
— - • = 

darfravimąsi iki šiol ir trokšta, 
kad čia ilgiausius metus dar
buotųs. 

Pažymėtina, kad kun. Lietu
vininkas šventinimus apturė
jo iš žymių asmenų Bažnyčios 
Herarkijoje, ir taip: kard. 
Gibbons'as tonsurą ir kunigys
tę, Vysk. Korti keturis mažes
nius šventimus davė. Pope-
žiaus delegatas Satolli subdia-
konu ir Arkivyskupas Šapelle 
diakonatą. Yra tai kunigas 
tikrai pasišventęs Dievo gar
bei ir žmonijos laimei. 
t 26 d. kovo įvyko prakalbos. 
Žmonių atsilankė vidutiniai. 

Visi malonus ir pilni meilės 
savo Tėvynei, todėl domiai 
klausė apie Lietuvos visokia-
riopą padėtį. 

Esama ir inteligentų lietu
vių. Iš jų teko pažinti Dr. Bu-
čnį ir kitus. 

Į Šv. Kazimiero Draugiją 
amžinaisiais nariais įsirašė: 
Jonas Grebliauskas (grabo
rius), kun. K. Losinskis, Jie-
va Kriščiunytė, Ona Križčiu-
nytė ir seniaus gerb. kleb. J. 
Lietuvninkas, o dabar kun. 
kl. Lietuvninkas Šv. Basto už
baigimui leisti ^paaukojo $25. 
Metinių 43 nariai ir keli užsi
sakė laikraščių iš Kauno. 

ŠirdingtauSiai dėkoju gerb. 
klebonui, amžiniems ir meti
niams Šv.! rvaz. Dr-jos naiiams 
ir reiškiu gilios pagarbos žo-
džius. 

Kun. P. Kaščiukas. 
Šv. Kaz. Dr*jos Generalis 

' Įgaliotinis Amerikoje. 

i 

Buiaes gslima gauti visoje Ifetk^oM 9 0 65e. bouką, arba tiesiog 
i i ildirbeiu peįpaltą už r

t*c. bonks. 
R A D . R I C H T E R 4k C O . 

3 r d A v e . * SStfc St . B r o o k l y n . N. V. 

T - " 

DRAUGIJŲ ATYDAli 
T ^ i r V l f l l V P V š l i a v V ' Kukarda, YisoJtiv ŽęnkleJiŲ, Guaikueiu, Ant-
JLJLL U L U V C spaudu ir kitokiu Draugystėms reikalingu dalyku. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampaly, pažymėkite ir jusy dr-tes vardą. 

S T R U P A 3 CO. , 9 0 - 9 2 F ę r r y S t . N e w a r k , N . 4. 
- H B -

"DRAUGO" AGENTAI 
SVETUR. 

" 

PASIDŽIAUGTINOS VELY 
KŲ IŠKILMĖS. 

• 1 • • l • . . . -
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S DR, A. J, KARALIUS 
U E T C V I S GYDYTOJAS 

S3303 8. Morgan Str. 
SĮ CHJCAOO, BLL. 

i 1, = = s= 
I i — 
Dr. L E. M A K A R A S 
Lietuvis Gydytoja* iv Chlrajogas 
Ofisas 10800 B. Richlgaa Ave. 
*84* 19—11 ryte; 1—i po pietų. 

4:19—8:19 vai. vakare. 
jcHcajB: i f i H s^w7 ^ve» 

Tel. PnUmaa 141 tr PnJL 149 

ll84IIIIUUI|||II|JllallllllllllllIllllllll 

LLET t VIS GRABORIUS 
Patarnauja la idotuvėse kuopi-
auala. Reikale meldžia atš i lau 

ikti, o m a n o darbą bosite a l f a 
Snėdlntl 
31114 PL 

Telefonas Ganai 1271—2199 
l l l l l l l l l l l l t 

P L U M B I N G 
^ • • • • . M " g 

TeL Lafayette 4HS 

Kaipo liet u vys, l ietuviam* visa
dos patarnauju kogeriausia. 

M. YTJ8KA 
8118 W. S8-th Street 

=^HB8WJB3B5Sr 
PUTINKITE "DRAUGĄ 

Grary, Ind. — Per Šv. Vely
kas Šv. Kazimiero bažnyčia 
buvo pilna žmonių. Atsilanko 
bažnyčion ir tokių, kurie per 
visą metą nėra joje buvę. Gal 
kai-kurių tokių širdys persi
keis, vėl pamylės Bažnyčią iv 
sugrįš į ramų gyvenimą, savo 
Sutvėrėjo, Išganytojo garbi
nimui. 

Apeigos bažnyčioj buvo iš
kilmingos. Tas vienas gal už-
kietėjusius bedievius patraukė 
pasižiūrėti to gražumo, ku
riuo jaunystėj džiaugėsi. Baž
nyčia buvo gražiai išpuošta. 
L. Vyčių 82 kuopos choras pa
vaišino atsilankiusius su pui
kiu gražių giesmių giedojimu. 
Tokiu choru galima pasidžiau
gti. Jo vedėjas, A. Šlapelis, ne-
skupi jam savo pasišventimo. 

Tuo visu daugiausia pasi
rūpino meilios širdies, darbš
tusis klebonas, gerb. kun. J. S. 
Martišiunas. Jis ramiai dirba, 
bet įo tas darbas gausius vai
sius atneša. 

R. Slabadys. 

#« 

KAIP JUSĮJ AKIS 
Ar esi nervuotas, kenti galvos 

skaudėjimą, ar tamistos akis 
ašaroja, raides susibėgu kuo
met skaitai, pai lsta ak ja be
siuvant, jei taip. tuojans tu-

iausia pasiteirauti ma
no i i metu patyrimo, kurią 
suteiks tamistai geriausia pa
tarnavimą. 

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

kertė 18-tos gatvės; S lubos 
Kambarys 14-18-16*17 
Viršui PLATT'S Apt iekoj 
Tėmyklte mano parašą. 

Valandos: Nuo 19 vyto lkl 9 
va. kledėliemis nuo » ryto iki 
11 dlen 

ĮSIRAŠĖ Į iV. KAZ. DR JĄ. 

Cbester, Pa. — Balandžio 2 
d. teko čia lietuviams laikyti 
pamaldas. Prie Išpažinties ir 
švenčiausiojo ėjo 100 suvirs 
žmonių. Po * pamaldų įsirašė 
keletas metinių ir Jurgis Dal-j 
nikevičins amžinuoju Šv. Ka-

jzimiero Draugijos nariu. Šir
dingiausiai ačiū. 

Su pagarba 
Kun. P. Kaščiukas. 

BIZNIERIAI GARSINKITĖS! 
" D R A U G E " 

Dienraštį "Draugą" galima 
gauti sekančiose vielose: 

"Artojas" 
E. 79-th & Superior, 

Cleveland. Ohio. 

V. Staupas, 
2120 St. Clair vAve. 

'Cleveland, Ohio 

P. A. S*ukys, 
2345 St. Clair Avę.; 

Cleveland, Ohio 

J : P U « ' -,; - . , . \ . v 

127 W. Saratoga Str. 
Baltimore, Md. 

J . Filipovich, 
437 So. Paea Str., 

Baltimore, Md.. 
• 

A. Kurelaįtis, 
834 HolUns Str., 

Baltimore, Md. 
A. Ramoška, 

514 W. Saratoga Str., 
Baltimore, Md. 

J. Paukšys, 
90 Warwick Str., 

Newark, N. J. 

P. Lukšis, 
190 Van Buren Str. 

Nevvark, K. Į. 
Lith. Industrial Corp. 

1503 N. Main Str., 
Scranton, Pa. 

Rev. J. Kaulakis, 
324 AVharton Str. 

Piiiladelphia, Pa, 

J. P. Križanauskas, 
38 E. Center Str. 

Shenandoah, Pa. 

Pr. Statkus, 
453 N. 13-th Str., 

Pliiladelphia, Pa. 
S. Taraila, 

3221 Edgemont Str. 
Philadelplųa, Pa. 

Rev. f. Smblys, 
Salmom & Venango, 

PWjUr4e4pbia, Pa. 
|f. Vailrinoras, 

532 Ammon, 
Homestead, Pa. 

M. Vetartį*, 
937 Washington Ave. 

Braddock, Pa. 
J. Mikėnas, 

235 E. Main Str. 
Amstardam, u! J. 

P. Karpąitis, 
127 Ę. Main Str. 

Amsterdam, N. Y. 

A. J. Pateckis, 
49f Park Str. 

Hartford, Coim, 

Greičiausi laivai pasauly. Puikus 
patarnavimas keleiviams. Netol i 
tavo gyvenamos vietos yra mūsų 
agentas. 
I Lietuvą, Rusiją, Latviją, Ukrainą 

ir visas Balt ijos valstybės 
per Hamburgą 

CAHONIA Geg. 11 
SAXON1A GegVŽ. 25 
Ka|uta 8130. Trečia klesa $103.50 

Taksų $5.00 
Per Chertkourgą, Southamptoną, 

\ Liverpool ir Glasgow 
SCYTHIA Bal . 25 
C A M ^ H t ) M \ Ge«už. 9 
Ypatiškai vedama ekskursija su 
pers imainymu Soutbamptone į Dan 

zlgą, Pil iavą ir Liepoją. 
M AL R E T A N I A Bal.. 25 ir Geg. 18 
AQUITA9IA! tGf* i4 . %—Gecui. 28 

Y i 
zUją 

Per Anfirlijye ar Hamburgra į Dan-! 

Taksų $5.0a 

SS 

iandte Pinigy Kursas 
Siunčiant Lietuvon pepr mus: 
38 centai už 100 Auksinę 

263 Auks. ui viena Dolerį 
Pi^esais kursas siunčiant 

didesnes sumas. 
Pr is tatymas Užtikrintas 
< Trumpame laiko. 

Central Manufacturina 
District Buk 

State Bank—Clearing House 
Bank. 

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

rrsB 

V A L E N T I N E DRESMAK1NG 
OOLLEGE8 

J2407 W. Madlson, 1850 H. WeUs, 
8108 8. Halsted Streets j 

117 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų kir-

•pimo, Designing bizniui ir na-
a Vietos duodama dykai. < 

{Diplomai. Mokslas lengvais at-1 

^mokėjimais. Klesos dienomis ir 
•vakarala Reikalaukit knygelės. 

Seeley 1641 
SARA PATEK, pirm. 

a ^ _ 

AMERIKOS LIETUVIU 

M O K Y K L A 
Mokinama: angU&kop Ir lietuviske? 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ate-
nografijos, lypewrit ing, pirklybos tel 
siu, Suy. Vaist. istorijos, abelnos Isto
rijos, geografijos, polit ikinės eokno-
mijos, pUietyatės, dailiarajystes. 

Mokinimo valandos: nuo 1 ryto iki 
^ valandos po pietų: vakarais nuo I 
lkl 18 vai, 

316«S.H*litedSt.,ClMca«o 
1 •8838 

Tele fonas Yards 1188 

STANLEY P.j 
MAŽEIKA 

GRABORJU6 TR] 
Balsamuotojas 

Tūrių automo
bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinamos. 

3319 Auburn 
Ave. ChicagoJ 

i ' l = 

Tel. Canal 0188 

įVYAND'S GRABORIAI 
. -i,u Pagraoų Direktoriai 
į. Wvand, Balsamuotojas 

C. Sirevičia, Asistentas 
Turime automobil ius viso

kiuose reikaluose. Patarnauja
m e kogeriausia ir pigiausia. 
2055 vVest 22-pd St. Cblcago. 

H s į . TeL Cicero 8«50 
Ofiso Tel. Cicero 4»;> 

DR. J. SHINGLMAN I j 
1825 So. 48 Oourt \ \ 

N. E. Cor- *0 Court Ir 11 Str.O 
ant viršaus vaistyničios. 

* 8 * % « * 4 0 * 8 / » 8 * 8 * * * 8 % 8 * 8 
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?ell Canal 257 

DR. C. K. KLIAUGA 
LIETUVIS DENTISTAS 
6. Halsted S t . Chicago, 1b*. 

K a m p a s 18th St. 
[Vąląnd.: 9—12 rytą ir 2—9 vak (bį 

• 

TAVO KAIMYNAS TURI 
ELEKTROS ŠVIESĄ — 
TU 0AW IR TUR*TI. 

v 
«S* 

Elektra yra pigi ir kainuoja 
labai mažai kas mėnesį. Galį 
įsi vesti, elektra į savo namą ant 
lengvu išmokesčių. 

Apart elektros šviesos gali tu
rėti skalbiama mašina, eleetrie 
cleaner, vėdykle kuomet užeina 
šiitas oras. 
Tavo apielinkės Elektrikinis 
Kontraktorius yra pasitiki

mas žmogus. 

Jis atliks darbą atsakančiai. 
Lai jis tau apiprekiuoja kiek at
sieis įvesti elektra. Norint ži
noti gerą kontraktorių. savo a-
pielinky telefonuok Randolph 
1280 Loeal 287. 

00MM0NWEALTH 
EDISON COMPANY 

72 West Adams Street 

REIKALINGI AGENTAI pe 
visas Lietuvių kolonijas: Penn. 
Mich., Ohio ir New York'o vals
tijose. Patyrimas nereikalingas, 
kiekvienas teisingas žmogus gali 
užimti vietą ir uždarbiauti liuoso-
se darbo valandose. Atsikreipkite 
klausdami platesnių informacijų: 

K. VARANIUS, 
10715 Michigan Ave. Chicago, UI. 

PARDAVIMUI. 

J. P. Vasiliauskas, 
820 Bank Str. 

Waterbury, Conn. 

J. Rasimas. 
2&03 Carrville Rd. 

Sioux City, Iowa. 

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

moda, lova, kukninis pečius, vaiku
čiui augršta kėdė, vežimėlis ir kiU 
dalykėliai. Atsišaukite 

5040 West 29 P l a t e 
Cicero, IU. . 

DIDELIS BARGENAS, parsiduoda 
delicattessen ir grrocery geroj išdirb-
toj nuo seniai vietoj ir kambariai pa
gyvenimui atsišaukite: 

O. S. HOTT 
14^5 So. 49 Ave. 

Cicero. IU. 

DIDELIS BARGENAS 
parsiduoda nauįas mūrinis namas 2 
flatų po 5 ir 6 kambarius. Lotas 30 
pėdu. pločio, kaina $8,600.00 įmokėt 
reikia $1,0.0•.0.0 balancas mėnesiniais 
mokesčiais. 

D . S. HOTT 
1488 So. 49 Ave. 

Cicero, 111. 

Reikalauja darbininko. 
REIKALAUJU nevedusio darbinin 

ko ant ūkės patyrimas nereikalin
gas, darbas ant metu mokest is su-
lyg žmogaus | 2 0 — 25 —- ^5. Atsi
šaukite: 

P . MAŽEIKA 
R. 1 — B o x 15 

Ciuster, Mich. 

PLATINKITE "DRAUGĄ. /» 
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CHICAGOJE 
OATVEKARIŲ KOMPANI 
JA KREIPIASI TEISMAN. 

Reikalauja "injunction 
prieš 6 centus. -

» > 

Gatvekarių kompanijos ad
vokata i išnaujo kreipiasi fe-
deralin teisman, Chieagojo, 
idan t j is sulaikytų valstijos 

SAKOMA, VEL PINIGAI 
RENKAMI. 

Garmus Atvyksta i Chicag 
#juonė.s da r nebaigė aprau

doti savo finansinio " r a g a -
fniaus" Bisehoffo, kur iam su
k i n i o keJetą miliomj dolierių 
ir kurie jau visai pragaišo. 

Tuo tai*pu kalbama, kad jau 
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1 Balandžio Briri.Rep orte 

komercijos komisijos nuospren [kiti agentai nuo lengvatikiu 
dį, pagal kurio pradėjus ge-f renka tokias pa t ' ' p a s k o l a s " , 
gūžės 1 d. kompanija už va-[kokios duoda 50 ir daugiau 
žinėjimą gatvekariais tur i im- J nuošimčiu. 
t i 6 centus vietoje 8 centų. J e i tiesa, tai turėjo atsiras-

Federal is teisėjas Page is- ' t i nauji finansin. " r a g a n i a i . " 
klausinėjimui paskyrė balau. I r jei ižjnonės y r a lengvatikiai 
džio 24 d. Be t pažymėjo, kad i r agentams pinigus duoda, to-

Kad taip, tai kompanijos ad 
kiną " in junc t ion , " jei p i rm 
gegužės 1 d. neįvyks išklausi
nėjimai. 

{Kad taip, tai ompanijos ad
vokatai reikalauja išduoti lai
k ina ' inunct ion ' ' , jei p i rm ge
gužės 1 d. neįvyks išklausinė
j imai . 

Teisėjai pažymėjo, kad a-
pie tai tur i but pranešta val

s t i j o s gubernatoriui , komerci-
jos komisijai ir miesto advo
katams. 

Kompanija prieš 6c. stato 
tokius pa t argumentus-, ko
kius statė i r prieš 5 centu< 
perei ta rudenį. Girdi, 6 cen
tai , ta i t ik ra konfiskata. 

A r kar ta is tik nesuk lups 
galingoji čia gatvekarių kom
panija. 

kių žmonių nereikia nei gai
lėtis. J e i neklauso perspėjimu, 
tai tegul daro, kas j iems tin
ka. 

KAIP APSISAUGOTI UŽ 
PUOLIKŲ. 

Pastarais iais laikais daugy
bę privatinių namų užpuola 
plėšikai. 

Cbicagoje detektivų viršinin 
kas pa ta r i a piliečiams į vidų 
neįsileisti nei vieno svetimo 
žmogaus, kol nebus patirtas 
kas jis pervienas i r kokius tu
ri reikalus. 

^ e s yra tokių namų, į ku
riuos bile koks piktadar is į-
leidžiamas, kuomet pabarški
na į dur is arba paskambina 
skambutį. 

^Taip nereikia -elgtis. Tuo
met išnyks privatinių namų 
apiplėšimai. 

KOMISIJA CENZŪRUOTI 
VAIZDELIUS. 

Miesto taryboje pakeltas su
manymas Chicagoje įsteigti 
komisija, cenzūruoti krutan
čius vaizdelius. 

Iki šiolei čia cenzoriaus vi<* 
tą užima policijos viršininkas. 

NEPAPRASTAS ATSITIKI
MAS. 

Velykų dienoje Cbicagoje 
nebūta nei vieno nelaimingo 
atsi t ikimo nuo automobiliu. 
Toki daiktai čia retenvbė. 

1 
5,000 NEUNISTŲ GAVO 

DARBUS. 

Žinomas "pil iečių komite
t a s " paskelbė, kad j*rie na
mų statymo Chicagoje šiandie 
dirba 5,000 neunistų darbinin
kų, daugiausia karpenterių. 

NETEKOME DARBUOTO
JOS. 

Town of Lake. — Veronika 
Gečienė persiskyrė su šiuo 
pasauliu bal. 15 d.,Tesirgo tik 
devynias dienas, paučių užde
gimo liga. Tapo aprūpinta 
šv. Sakramentais . 

A. a. V. Gečienė buvo pavyz
dinga moteris, priklausė prie 
Šv. Pranciškaus tretininku, 

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

Janušauskienė Marijona 
Kai rys Stanislovas (Indiana Harbor, Imi) 
Labokas Pet ras 
Šimkevičaitė Emili ja (Cleveland, Obio) 
Janušauskas Antanas 
Šla jus J u o z a p a s 
Česnakas Jonas 
Adomaitis Kazimieras 
Jereckas Jonas 
Kun. A. J u r g u t i s (Bridgeville, Pa.) 
Kalainis Klemensas (Cicero, 111.) 
S taskunas Stanislovas 
Čaplikas Motiejus 
Vitkus P . (Cicero, 111.) 
Lukauskienė Monika (Cicero, UI.) 
Svirusis Adolfas 
Vilkas Steponas 
Kun. J . S. Martišiunas (Ciary, Ind.) 
Kun. J . Paškauskas (West Pullman, 111.) 
Stanienė Adelė ( R St. Louis, UI.) 
Budris C. 

* 

Saunora Juozapas 
Čepaitis Jonas* 
Rusis Juozapas (Racine, Wis.) 
Bartašius Kastantas (Braddock, Pa. ) 

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

Atdaras kasdieną, išskyrus šventadienius iki 8 v. v. 

Amžinojo Rožan 
Šv. Kazimiero 
Reni. Di*-jos, Moterų Sajun 
gos, L. RaiuL Kryžiaus, Laibd.jįį $ 
Sąj., K. Spaudos Dr-jos, Blai- 5 % 
vininkų kp. i r t. t, NeVien pri-) 
klausymu prie tų organizacijų, 
be-t ir darbu, gaus. aukomis 
pasižymėjo. Pe r bazarus, pilc-
nikus, â r ta i parapijos, a r ki-

Įtų draugijų, visados nenuils
tančiai darbavos. Pe r namus 
rinkdavo aukas, drabužius <fal 
našlaičių. Retai rastumei tokią 
pasišventusių moterį kaip a. 
a. V. Gečienė. Išpažinties daž
nai eidavo i r prie Dievo sta
lo kasdien artindavo*. 

Gaila jos J i pas 
mus nebeateis, bet mes diena 
po dienos pas jų nukeliausi
me, t ik nežinome kada Dievas 
pavadins pas save. 

Nors atrodė sveika, stipri 
moteris, dar galėjo pasidar
buoti, bet mirt is nežiūri, a r 
tai genas, jaunas, išmuša pas
kutinė valanda, siela stojasi į 
teismų prieš Dievų, o kūną 
palaidoj* žemėje. Begalo liūd
na netekus vienos darbščios 
darbininkės. 

Tegu Dievas jai užmoka 
šimteriopai ir lai jos siela rn-
myhėje ilsisi. 

Omega. 
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DIEVO APVEIZDOS PAR. 
BRUOŽAI. 

Aštuoniolikiečiams teks nu
liūsti: plačiai lietuviams žino
mas, karš tas patr iotas , dar
buotojas del mųs tėvynės Lie
tuvos, gerb. kun. X. Pakalnis , 
kuriuo mes didžiavomės turė
dami savo parapijoje dvasios 
vadu, mus apleidžia, grįžta 
savo tėvynėn. Ligšiol ta 
niums liūdna žinelė buvo •pas
kaitoma gandu, bet jau ma
t y t kad virs t ikrenybe. 

Nors gerb. kun. N. Pakalnis 
neilgai mūsų parapijoje dar
bavosi, bet jo malonui būdas 
ir gera š i rdis mus visus prie 
jo pat raukė. Užtai j is ilgai 
pasiliks mūsų atmintyje. 

Dievo Apveizdos par. para-
pijonai šįmet puikiai pasirodė. 
Nors da r tebėra sunkus laikai. 
J i e parapijos reikalams per 
Velykas suaukojo daugiau ne
gu ki tais metais. Ta i parodo 
parapijomi gražų savo reika
lų supratimą. 

Gigantas. 

KELIAUJANTIEMS LIE-
TUVON. 

Didžiausis Ekskuršinas iš Chi-
cagos iki Kaunui. ' 

Lietuvos Maisto Bendrovė ren
gia didžiausią Ekskursiją. Specia
liai vagonai iš Chieagos į New 
York (vien del lietuvių) iš Ne\v 
Yorko, birželio (Jime) 13 dieną 
ant didžiausio laivo "AQUITA-
NIA" iki Piliavos su 2 palydovais 
iŠ pat Chicagos kurie patarnaus 
visoj kelionėj. Gali važiuoti mo
teris su vaikais, vaikai be tėvų, 
visiems bus suteiktas patarnavi
mas iki pat vietos. 

Tai bus linksma ir saugi kelio
nė į Lietuvą. Kurie norite saugios 
ir linksmos kelionės, tai tuojaus 
užsisakykite vietą per 
' Lietuvos Maisto Bendrovė 

10715 Michigan Ave. 
Chicago, 111. 

Kurie važiuos per Lietuvos Mai
sto. Bendrovę Birželio 13 dieną, tai 
visas patarnavimas bus dykai. 

(Apgr.) 
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Nevienas laužo sau galvą, kaip čia geriau butų siųsti pinigai į 
Lietuvą ir kaip pačiam važiuojant geriau jie nusivežti su savim — 
AR AUKSINAIS, AR DOLERIAIS. 

« • 

Žinant, kad vokiečių markė pakils, gerai butų dabar prisipirkti 
daug markių, nes jos yra pigios. 

Bet žinant, kad markė da labjau kris žemyn, tai tuomet beabėjo 
butų geriau doleriais siųsti pinigai į Lietuvą ir pačiam važiuojant vež
tis dolerais, nes tai yra pinigai pastovus, jų vertė nemažės. 

KAIP GI ISTIKRŲJŲ BUS SU VOKIEČIŲ PINIGAIS? 

Turbūt nieks to nežino tikrai. Apie tai galima tiktai SPĖLIOTI. 

Todėl daugelis lietuvių dabar gabena pinigus į Lietuvą doleriais, 
o kiti vėl pasirenka dvejopą būdą: padalina savo pinigus į dvi dalį 
ir vieną dalį persiunčia auksinais, o antrą dalį doleriais. 

Jie taip sau galvoja: jeigu pralaimėsiu su auksinais tai bent lai
mėsiu su doleriais. 

t 

PER "DRAUGĄ" GALIMA SIŲSTI PINIGAI KAIP NORINT — AUKSINAIS IR DO 
LERIAIS IR LIETUVOJE ŪKIO BANKAS IŠMOKA KAIP KAS NORI ARBA DOLE-
RAIS ARBA AUKSINAIS. 

DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUJE GALIMA TAIP-PAT NUSIPIRKTI DRAF-
TŲ DEL VOKIŠKŲ MARKIŲ IR TUOS DRAFTUS IŠSIMAINYTI VAŽIUOJANT Į LIE 
TUVĄ, BERLYNE ARBA KAUNE. 
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Draugo Pinigų Siuntimo Skyrius 
2334 S. Oakley Ave., Chicago} III 

^ ' ' Telefonas: Roosevelt 7791 ' 
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RENGIASI PRIE VAKARO. 

Bridgeportas. — Motenj Są
jungos l kuopa rengiasi prie 
vakaro kuris įvyks balandžio 
30 d., Šv. J u r g i o ^ a r a p . svetai
nėj. P i rmoj i kuopa užkvietė 
Moterų Sąjungos 4 kuopos ar-
tistūs-mėgėjus atvaidint i 
" V a r g š ą Tatdą,,, ir "Kupro t ą 
Oželį". Be to ket ina būti ir 
muzikalia programas. 

X. Y. 

IŠLEISTUVĖS. 

Cicero, IU. - Šį vakarą, bal. 
19 d., Šv. Antano par . svet., 
L. Vyčių 14 kuopa rengia šei
myninį vakarėlį atsisveikini
mui su vienu nar iu pasižymė
jusiu darbuotojumi, p . Jonu 
Brazausku. Koresp. 

draugijų atstovai, L. L. Pask. bo-
nų pardavėjai malonėkite atsilan
kyti. Norintieji galės šiame susi
rinkime užsimokėti duoklę į Tau
tos Fondą ir L. Raud. Kryž. Bem. 

Valdyba. 

BRIDGEPORTAS. - Liet. 
Vyčių 16 kp. laikys svarbų sus. 
19 d. bal., šv. Jurgio par. Vyžių 

Lenartas, Ona Doris, T. Šalkaus
kis, J . J. Stasiulianis, J. Straz-
dauskas, P. Beilis, A. Žalis, F. 
Tomaševičius, St. Tamošaitis, Fr. 
Gurinskas, P. Radzeviče, B. Ja
nulis, K. Račkauskas, Ign. Ka-
nuša-s, J. Kūlis , J . Petra i t is , J . 

Rimkaiif, Miss.^ Fr. Viliunas, J. 
A. Pikelis, P. Šatkus, J. Ribikaus
kas, J. Bakauskis, A. Dcksnis, J . 
M. Jagminas, A. Bacevičius, S. kambaryje. 

Yra pageidaujama, kad skait-. JJrielikailė, M. Granauskas, J. A. 
Ungas butų susirinkimas, nes bus Petrauskas, N. N., J. Dųcelis, P. 
daug įdomių dlaykų pranešti iiJNedvar, J. Laškis, Will Moore, 

D^5|vP|v!MA| 

NORTH SIDE. — A. L. R. K. 
Federacijos 23 skyriaus mėnesi
nis susirinkimas įvyks trečiadieny 
bal. 19 d. š. m., 7:30 vai. vakare, 
Šv. Mykolo par. svet. Visų kat. 

bus svarbu visiems išklausyti. 
Valdyba. 

LIETUVIŲ MENO KŪRĖJŲ 
DRAUGIJAI, KAUNE, 

(Pabaiga) 
Po $1.00: St. Staneviez, St. La

pinas, Lubomira Šnaras, St. Lau-
rinas, J . Gutus, K. J . Balčaitis, 
JVEart. Česnavičius, A. Kalauskaitė, 
J . Svikis, P. J . Krikščiūnas, A. 
Gelažaitė, N. N., Pr. Vainora, J. 
Karvelis ,St. Jodis, kun. J . Čiu-
berkis, P. Tubutis, V. F. Andru-
Us, J . Janusas, J . Brazdejkis, R ' f , , , , , , , ,„, , , ,„„ 

llarry Blumberg, A. Wozbut, J. 
Pikelis, V, Cukur, A. Saboekienė, 
V. Preikšą, P. Dubinskienė, Alb. 
Stasiūnas, V. Zaksas, Fr. Undrai-
tis, Fr. Janušaitis, Marė Žilionis, 

* 

M. Kačinskas, J . Gaižauskas, Ed, 
Butkus, A. Stulpinaitė — Žalienė, 
C. A. Wasil—Vasiliauskienė, V. 

Brusokas, J. Laucevičius, K. Si-
meuas, K. Jurša, J. Daukas, Ona 
Susniutė; J . ir A. Purtokai, J. 
Žekas, S. Stalnionis, A. Gedvilas, 
G. Daunis, A. Balsaitė, P. P^reiti-
kaitė, J. Rėkus, Fr. Kuzmauskis, 
P. Pivorunas , V. P . Jocius , Kaz. 

Sukis, P. Ambrazas, Jadviga Kos-
mowski, V. Makaveckas, Stefanija 
Kežis, A. Šolaševičia," J . Rama
nauskas, Magd. Šedienė, R. Urban. 
P. Stonis, L. Žukauskaitė, J . Knjs-
tautas. . ' 

Smulkių aukų surinkta $24.90. 
Iš viso $603.90. . 
Visiems, savo auka prisidėju

siems prie Lietuviij Meno (Dai-
lės)- augimo, tariu nuoširdžiausius 
padėkos žodžius 

J. Naujalis, 
Liet. Meno Kūrėjų 

Draugijos Įgaliotinis. 
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DIRBTUVE | 
Vėliavų, Karūnų, Šarpų ženkle

lių ir kitokių draugystėm reika- I 
lingu dalykų. 

A. J. POŽĖLA 
1 :>0S \V. I>i\i>«on S t r . C!ii< a g o . 
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