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METAI-VOL. VU 

Santarve Bara ir Baudžia 
Vokiečius 

\ 
% „^——————— 

Neutrales Valstybės Stovi Stipriai 
už Vokietiją 

OKNOA, l>al. 20. — San- stybių delegatai, šio sako, 
f 

tarvės valstybių delegatai, kad santarvė puldama Yokie-
pasikvietę talkon Jugoslavi
jos, Čekoslovakijos, Ruimui i-
jos ir Lenkijos delegatas at
laikė susirinkimą ir pagamino 
aštria iwtą Vokietijos delega-

tiją elgiasi be jokios logikos. 
\Ys kas gali jai uždrausti da
ryti sutartis su kuomi jai pa-

KARAS NORVEGIJAI, KAL-, VOKIETIJA DUODA KRE 
BA VOKIETIJOJ. 

Nes persekiojami vokiečiai 
šmugelmnkai. 

DITĄ RUSIJAI. 

HBRKTNAS, bal. 20. — 
Svaigale klausimas gali su
kelti rinitus nesutikimus tar
pe Norvegijos ir Vokietijos, 
jei čia apturimos žinios yra 
teisingos. 

Lengviais ir smagiais vo-

Siųs pagamintus daiktus, gaus 
žalią medžiagą. 

BERLYNAS, bal. 20. — Iš 
rusu versmių patirta, kad Vo
kietija sutiko duoti kreditan 
Sovietu Rusijai*visokiu paga
mintu daiktų (industrijos 
produktų). Tas kreditas sie
kia 100 milionų auksinių mer
kių, * 

Tos paskolos reikalas eia 

C H i C A G 0 J E. 
SIUNČIAMA PAGELBA 

NUKENTĖJUSIEMS. 

A T S T O V A S C H I C A G O J E 

tinka. Juk Vokietija, ariu 
Dievui, nėra dar jokia santar- tančiai kvortų visokios rūšies 

tams del pasirašytos Vokieti- vės kolionija, kaip tokia nė- svaigalų. Kadangi Norvegi
jos su Kusi ja ekonominės su
tarties. 

Notą pasirašė: 
Uoyd George (Anglija): 

Barthou ( Praneija);_ Facta 

kiečių motoriniais luoteliais | 
iš Vokietijos "sausojon" No-j į 

. . . pabaigtas tuojaus po to, kaip 
rvegijon smugcliuojama tuks- ., . v , 

savo darbuose turėtų klaustis 
santarvės maloningo leidimo. 

Apsukrus Anglijos prejnie-
I ras. Tečiaus šiuo kartu ir 

a l i ja) ; Isliii (Japonija)*: jam pavyko suklupti" politiko-
I rheunvs (Belgija); Benes.je. J i s buvo painformuotas 

* ' i 
(Čekoslovakija): Skirnumt Vokietijos apie tą daromą su-

Tfi 

tartį. Bet neatkreipė domės 
i tokius dalykas. 

Vokietija atsakys. 

Nepatenkinta nei Italija tą 
ja santarvės nota. Italijos 

kietija iki šiolei buvo laiko-!premieras Faeta pasirašė tik 
ma santarvei ištikima. Ir <*<'• l e n t o s ramyltfs. 

(Lenkija); Nintebiteh (Jugo
slavija) ir Diamandy (Rumu
nija). 

Vokietija barama a i padary 
mg su Sovietai Rusija sutar
ties. Notoje sakoma, kad Vo 

ra neį Rusija, jei ji visuose j Joje stiprių gėrynių sunku 
gauti, tad vokieėiai šmugel-
ninkai darojįrražų pinigą. 

Pastaraisiais laikais Norve
gijoje prohibicija taip daug 
buvo }>eržengiama, kad vy
riausybė pagaliau nusprendė 
užkirsti kelią šnmgelninkams. 
Nutarta blokuoti visus juros 
pakraščius. 

kaipo tokia buvo pakviesta Vokiečių kanelieris, gavęs 
bendron konferencijom kurio- tų santarvės notą, apie porą 
je ji gafejo podraug su kito--valandų konferavo su Sov. 
mis valstybėmis vesti disku-1 Kusijos užs. reikalų komisaru 
sijas ir derybas Rusijos eko-' Teliitchorinu. Paruoštas atsa-
nominiuose klausimuose. kvmas i nota. 

Tečiaus Vokietija išdaviu-! Vokietijos užs. reikalų se
gu būdu paslapčia padarė su- kretorius Dr. Rathenau parei-
tarti su Sov. Rusija, m ė g i n - ; ^ - kad & * konferencijos 
dama snparaližiuoti visus 
santarvės darbus šioje konfe
rencijoje. 

Kad taip, sakoma notoje, 
tai žemiau pasirašiusieji nu-

pradžioje santarvė izoliavo 
Vokietijos delegatus. Iš Pa-
ryžiaus atėjo paliepimas no-
sidėti su Vokietijos delega
tais. Del to Vokietijai nieko 

taria .pašalinti Vokietijos de- daugiau nebeliko, kaip tik pa-
lėgatus iš visų komitetų, ku- d*rytj sutartį su Rusija. 

Je i santarvės notoje grū
mojimai bus pildomi, ty. jei 

reikalai toliau bus atliekami I vokieėiai delegatai nebos įlei-

rie sprendžia Rusijos ekonc/ 
miniais reikalais. I r tie visi 

be Vokietijos delegatų. • 

Kelia protestą. 

Santarvė tėčiais Sov. Rusi
jai nieko nesako, Nes tos val
džia* nepripažinta. 

Paskelbus tos vokiečiams 
notos turui), prieš tai pakėlė 
griežtą protestą neutralių vai 

•džiami į komitetus, galimas 
daiktas, jie apleis konferenci
ją. Paskui juos iš konferen
cijos gali išeiti ir bolševikai 
ir visų mažesnių valstybių de
legatai. 

Tokiame atsitikime , su
prantama, butu po konferen^ 
ei jos. 

DIRBTUVĖMS REIKALAI!- ! f v a r t " i S k a b 0 S "paskel 
minais. 

Sugadinami luoteliai 

Tali darban pastatyti" Nor
vegijos muitinės laivai. Savo 
pareiga pildymą jau pasižy
mėjo tos rūšies laivas Bell. 
Neilgai jis yra tarnyboje. Bet 
jau visą eilę vokiečių luotelių 
sugadino. 

Aną naktį tas pat laivas 
Bell pamatė ant Norvegijos 
plaukiantį vokiečių didesnį 
laivą su daugybe degtinės. 
Kuomet Bell mėgino jį susta
bdyti, tas paleido darban vi
sas mašinas ir danu bėgti. 

Iš Bell keletą kartų šauta 
ir bėgantis vokiečių laivas siu 
stabdyta. Vienas Šovinys pa
taikė i vokiečių laivo vidų, ek-
spliodavo ir sunaikino daug 
degtinės buteliuose. 

i 
Paimta įgula. 

Kuomet norvegų laivo Bell 
įgulos būrys perėjo vokiečių 
laivan, vokiečiai pakėlė kovą. 
Tečiaus vokiečiai pralošė. Nes 
norvegai buvo geriau apsigin
klavę. 

Vokiečių laivo kapitonas ir 
visa įgula paimta Norvegijos 
nostan. 

Tuo atsitikimu vokiečiai la
bai įžeisti. Kalbama ir rašo
ma, kad jei Norvegija ir to
liau taip brutaliai elgsis su 
vokiečiais šmugelninkais, tuo-

tik pasi rašyta ekonominė su 
tartis mieste Rapallo, arti Ge
ri oa. 

Kuomet mieste Rapallo su 
vokiečiais baigė sutarties ta
rybas Tchitcheriji, čia pasko
los reikalais 'dirbo žinomas 
bolševikų vadas Kari Radek. 

Norėta daugiau. 
Sov. Rusija ispradžių norė

jo 900 milionų auksinių mar
kių kredito. Bet Vokietija 
nesutiko. J i pabūgo, kad 
tokia didelė suma gali sukir
šinti santarvę ir .pastaroji ga
li pareikalauti mokėti aukštą 
kontribuciją. 

Ypač Praneija, sako, galė
jo pasijusti įžeista ir už tai 
atakuoti vokiečius. 

Ta padėtis išaiškinta bolše 
vikams. I r tįe pagaliau su
tiko su 100 milionų markių. 

Gaus žalios medžiagos. 

Toji bolševikams vokiečių 
paskola arba kreditas bus duo 
damas pagamintais Vokietijo
je daiktais, reikalingais Sov. 
Rusijai. 

Už tai Sov. Rusija vokie
čiams atsilygysianti visokia 
žaliąja medžiaga ir pagaliau 
javais, kuomet Rusijoje pasi-
taisysią laikai ir šalis atsigai-
vysianti. 

Amerikos Raudonasis Kry
žius vakar greituoju traukiniu 
iš Cnicagos pasiuntė pagelbą 
nukentėjusiems žmonėms nuo 
potvinio ir vėsulos šiauriuose 
nuo Cairo, 111. Pasiųsta dau-
gyl?ė šėtrų, pečių, drabužių ir 
užklodalų. Maistas pristato
mas iš artimesnių apylinkių. 

Atšalus orui, daugybė nu
kentėjusių įmonių baisiai va
rgsta. Gali juos pagauti li
gos. Del to dedamos visos 
pastangos jų gelbėjimui. 

KAIP TAI PASITAIKO. 

SUDEGĖ. TRYS NAMAI. 

Valstijinio prokuroro asis
tentas Guerine andai krimi
naliame teisme turėjo kaltin
ti vieną žmogų, kuris perniai 
buvo įsilaužęs vienos moteriš
kės miegamąjin kambarin. 
Tas niekšas tą moteriškę no
rėjo nužudyti. Pagrobė $2,700 
dol. vertės visokių daiktų ir 
kiek tai pinigų. 

Teisme pasirodė, kad tuo 
piktadariu yra kažkoks Pet-
rowioį, asistento Guerine ar
timas ' prietelius. Petrowieli 
teisme norėjo paduoti asisten
tui ranką — pasisveikinti. Te
čiaus asistentas jo renką at
stūmė ir pareiškė, kad jis jį 
kaltinsiąs ikaipo kiekvieną pi
ktadarį. 

Bet asistentui Guerine ne
prisiėjo jį kaltinti. Nukentė
jusios moteriškės giminės pra 
nešė, kad ta apiplėšta mote
riškė jau mirusi ir jie, gimi
nės, atsisaką reikalauti bylos 
Petro wich 'iui. 

Del to byla ir panaikinta. 

- Gerb. V. ČARNECKIS, Lietuvos Atstovas Amerikoj, Ve
lykę šventėms atvažiavo Chicagon. žada čia kelias dienas 
paviešėti ir pasimatyti su vietos veikėjais. 

Žinios iš Lietuvos 
PASITIKĖJIMO PAREIŠKI- KOVA SU VAIKŲ MIR-
MAS MŪSŲ VYRIAUSYBEI. TINGUMU. 

PRAŠOMI ATMAINYTI AD-
RESUS. 

Ties Armitage ave. sudegė 
treji mediniai namai. Gaisras 
pakilo krautuvėje, 3427 Armi persikelia kitur gyventi. Ki-

Chieagos pastos viršininkas 
atsiliepia į gyventojus, idant 
jie painformuotų paštą apie 
savo naujus adresus, kuomef 

KAUNAS. Kovo 30 d., mi- KAUNAS. Prancūzų kon-
nisterių pirmininkas, p. Gal- sulas Lietuvai p. Podovaui 
vanauskas, darė pranešimą per Užs. reikalui ministeriją 
jungtiniam St. Seimo seniu-1 įteikė mūsų valdžiai kvietimą 
nų, užsienio reikalų komisijos prisiųsti oficialiai savo atsto-
ir visų partijų lyderių posė- įvus į *'Lygos kovai su vaikų 
dy apie vyriausybės nusistaay-! mirtingumu" kongresą, kuris 
mą Genoa konferencijos pro-. įvyks šįmet liepos 6 — 8 d.,«-
gramoje stovinčiais klausi-' Paryžiuje. 
mais. Apibudinęs Varšavos 
Konferenciją ir Suomių, Estų, KYBARTAI. Eustachavo 
Latvių susitarimą bei proto-, dv. savininkas p. Budzinskis 
kolus, ten pasirašytus su Len- nuo šių metų įveda savo "or i -
kija, ministerių pirminiiikas jrinaių grudų" auginimą, ir 
plačiai išdėstė padėtį, kurioj tam tikslui jis išsirašė iš už-
dabar yra mūsų sostinės Vii- vienio vagoną originalų sėk

lų, būtent: miežių, avižų ir t. 
t. Tai bus labai naudinga vi
sam kraštui, nes iš minėto 
dvaro galima bus gauti pir
mos rūšies sėklas. 

tage avę. taipgi yra sunkenybių laiku 
Kiti mediniai namai vos ap pristatyti paštą, 

ginta nuo sitautnsių liepsnų. Adresų sumainymą galima" 
paduoti patiems laiškų nešio-

PLATINEITE "DRAUGĄ." tojams. 

kurie seniau dirbo tose dirb
tuvėse, išvažinėjo į Europą ir 
i kitas šalis. Tie žmonės dir-

TNDIANA HARBOR, Tnd., 
bal. 20. — Pirmu kartu po 
buvusio Europos karo čionai 
prie geležies ir plieno dirbtu-
Vįi vartų pasirodė parašai:!** sunkiausius darbus. Jiems 
"Reikalingi darbininkai." [tolygiu darbininkų nelengvas 

Tai didžiai keistas šiais lai- l i k t a s gauti, tuo labiau, kad 
kas atsitikimas. Nes iki šio- kompanijos labai skaptai ap-
lei niekur tokiu reikalavimų »aoka darbininkus. Toms dirb-
nesimatė. tuvėms reikalingi sveiki i r 

Eina kalbos, kad didžiulė- s t i P n J s darliinmkai. G* tokių 
se plieno ir geležies dirbtuvė-1 K a l i m a r a s t i t i k svetimšalių 
se kaip čia, taip Gary ir E a s t * a r P e -
Cbicagoje, prasideda dideli j Kita, bene svarbiausioji 
darbai. Daug darbininkų rei-l priežastis, darbininkų ręika-

Darbininkų trukumas aiški
namas tuomi, kad nedarbo j n i o t y 0 kį 0 t i ja gali pakelti ka~ 
laikais daugelis svetimšalių, r a Xorvegijai. 

GAL PANAIKINS SUTARTĮ. 

kalaujama. Daugelis atsilie
pusių priimama. 

lavimų, tai menka, kaip saky
ta, užmokesnis. Paprastam 

Sakoma, kai-kurioms dirb- sunkiai dirbančiam darbinin-
tuvėms jau net ima trukti dar 
bfhinkų. Del to, prikalamos 

kui mokama vos 28 centai va
landoje- Kas norėa. užsimuš-

LONDONAS, bal. 20. 
Daily Mail korespondentas^ iš 
Genoa praneša, kad santarvė 
nusprendusi, idant atpildymo 
komisija panaikintų rusų-vo
kiečių sutartį Nežinia, ^ar ta 
komisija yra taip daug galin
ga. , ' 

ti - tokiose dirbtuvėse už 28 
centus. 

įTokią žemą užmokesnį dar
bininkai ignoruoja. Dirbtuvė
se nėra kam dirbti. I r todėl 
kompanijos šaukiasi darbinin
kų. 

VEIKIAI PRASIDĖS ANG-
LEKASIU BYLOS, 

CHARLESTp^VN W. Va., 
bal. 20. — Ateinantį pirma
dienį čia prasidės 105 angle-
kasių byla. Tie ir keletas šim
tų kitų anglekasių patraukia
ma teisman už pernykštį "su
kilimą," kuomet tūkstančiai 
anglekasių maršavo į M ingo 
apskritį, kur kasyklų savinin
kai turi pavergę tūkstančius 
darbininkų su jų šeimynomis. 

Anglekasių maršavimą su
laikė išdalies federalė kariuo
menė ir išdalies patys jų vir
šaičiai. Po to prasidėjo ma
siniai areštavimai. Keli šim
tai anglekasiij sutiko stoti į 
teismus ten, kur jie areštuoti. 
Bet 105 pareikalavo, kad jų 

bylos butų vedamos čia. Nes 
jie jaučiasi nerasią teisybės 
kur kitur. ' 

Kasyklų savininkai čia turi 
du viešbučiu. Vieną iš jų jie 
parsamdė patrauktiems teis
man anglekasiams. Kitame 
viešbuty apsigyveno kiti ang-
lekasiaix su viršaičiais. Tie 
kaltinamiems teiks visokią 
reikalingą paramą. 

Kasyklų savininkai turi nu-
samdę daugybe mušeikų-sar-
gų, ty. visokių privatinių de-
tektivų, saugoti kasyklas ir, 
prireikus, provokuoti darbi- i 
ninkus. 

(Tie žmxmės nužudė daugy
bę darbininkų. J ie ir šiandie 
palaiko baisų terorą darbi
ninkų tarpe. Teeiaus iš jų, 
matyt, nei vienas netraukia
mas teisman. Už viską turi 
atsakyti vargšai darbininkai. 

niaus ir mūsų rytų žemių 
klausimas! Buvo išdėstytas 
ministerių kabineto nusistaty
mas, jog taikos įvykdymui su 
Lenkija reikalinga grąžinti 
pasitikėjimas, kurs pasiekia
mas tiktai įvykdžius Lenkijai 
savo internacionalinius pasi
žadėjimus ir likvidavusiai sa
vąją karo pajėgą ir smurto 
politiką prieš Lietuvą ir lietu-
;ių tautą. Negali būti kalbos 
apie mūsų teisių mainus už 
bet kc»kius praktikos pažadė
jimus ar kompesatas, kurios 
apeina teises ir teisingą beša-" 
lį internaeionalių santykių su
reguliavimo kelią. 

Ministerių pirmininkas tai-
pat išdėstė vyriausybes nusi
statymus del santykių su san
tarvės valstybėmis ir linijos, 
kuri jos yra laikoma su Vo
kietija ir Rusija, tiek politi
kos, tiek ekonomijos žvilgs
niu. Seniūnų taryba, užsie
nių reikalų komisija ir parti
jų lyderiai visi vienu balsu 
sutiko su vyriausybės progra
ma ir pareiškė jai pilnos savo 
paramos. 

SUGEDO HYDROPLANAS. 

RIO JANEIRO, bal. 20. — 
Du Portugalijos lakūnu skri- ' 
do iš Europos į Braziliją per 
Atlantiką. Vos už kelių šim
tų mailių nuo Brazilijos pa
kraščio sugedo hydroplanas, 
kuomet jiedu nusileido atvi-
ron jūron. 

Tokiu būdu jiedu šiuo kar
tu savo tikslo neatsiekė. 

SEMIONOV VIS DAR 
KALĖJIME. 

KALNIŠKIAI, Sedos vai. 
Šiame kaime, pas vieną ūki
ninką buvo vaišingos vestu
vės. Nekurie vestuvninkai ge
rai pavaišinę degtinėle X., 
kuriam užsnūdus kažkas i? jo 
piniginės išėmė 1,220 auksi-
mj, o į jų vietą prikišo pyra
go plutų. P. Sugryžęs namo 
ir pažiūrėjęs savo piniginę la
bai nustebio, kaS linksmus ve
stuvninkai išėmę jo pinigus ir 
į jų vietą neužmiršę įdėti ves
tuvių pyrago. 

Čia pamokinantis pavyzdis 
girtuokliams. 

NEW YORK, bal. 20. — 
Priešbolševistinis kazokų ata
manas, gen, Semiono v, vis 
dar laikomas kalėjime. Nie
kas už \jį nestato reikalauja
mos parankos -— 25,000 dole
riu. 

Semionovo draugai surinko 
17,000 dolerių. Bet to nega
na. 

Kalėjime jį aplankė buvęs 
Amerikos ambasadorius Ru
sijai, David R, Francis. 

Du plėšiku užpuolė Atlantic 
and Pacific .krautuvę, 3438 
Cottage Grove ave. Paėmė 53 
dol. ir pabėgo. 

re. 

PASITARIMAI SU VOKIE-
ČIAIS DEL VAGONŲ. 

KAUNAS. Nesusipratimai 
del vagonų tarp Lietuvos ir 
Vokietijos išspręsti bus su
šauktas Lietuvos ir Vokieti
jos geležinkelių valdybų pasi
tarimas Karaliaučiuje. 

O R A S 
—1 "'• > • • • " • 

CHICAGO. — Šiandie dai
lus oras, bet šalta. 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau. 25,000 doL 
bal. 19 d., buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co» 

Anglijos sterl. svarui 4.38 
Praneijos 100 frankų 9.10 
Italijos 100 lirų 5.20 
Lietuvos 100 auksinų .35 
Vokietijos 100 markių .35 
Lenkų 100 markių .02 



s 
DRSUGSS Ketvirtadienis, ftaiandžio 20, 1922 

1 i . . . SEE •= 
ARMIJOS KLAUSIMU. 
Šiandie Suvienytose Ameri

kos Valstijose vienas iš svar
biausių klausimų yra armijos 
klausimas. Žemesnieji kongre
so rūmai stovi už neskaitlingą 
armija. Sako, neskaitlinga ar
mija sumažins vyriausybei iš
laidas. Del to nesenai tie rū
mai pravedė projektą, kuriuo-
mi armija turėtų but sumažin
ta iki 115,000 kareivių ir 11,-
000 karininkų. 

Bet prezidentas Hardingas 
laikosi kitokių pažiūrų. Šiomis 
dienomis jis turėjo neoficialiai 
pareikSti, kad šalis negali aj^ 
sieiti be skaitlingesnės armi
jos. Prezidentas patsai yra 
mažesnių išlaidų šalininkas. 
iBet tos mažos išlaidos neturė
tų but kenksmingos valstybei. 
J o nuomone, mažiausia ameri
koniška armija turi but iš 
140,000 kareivių ir 13,000 ka
rininkų. 

Militariniai ekspertai tvir
tina, kad net 140,000 vyrų ar
mija yra permaža tokiai di
delei valstybei, kaip Suv. Val
stijos. Jų nuomone, mažiausia 
armija gali but tik iš 150,000 
kareivių ir 15,000 karininkų. 

Armijos skaitlingumo klau
simas šiandie yra svarbus ir 
didžiai rimtas. Sunku pasa
kyti, kaip jis bus išspręstas. 
Bet reikėtų spėti, kad veikiau 
sia bus taikomasi su preziden
to noru. 

Žemesnieji kongreso rūmai 
tuo klausimu jau tarė savo žo
dį, bet kur-kas svarbesnis žo
dis priklauso senatui, kurs 
žada greit tą klausimą svar
styti, i 

i 

. Karo sekretorius Weeks ir 
gen. Pershing stipriai oponuo
ja prieš armijis mažinimą. 

115,000 vyrų armija didelei 
respublikai atrodo permaža, 
ypač palyginus su Europos 
valstybėmis. Bet jei čia atsa
komai ir tvarkingai suorgani
zuotos atsargos, užtenka ir 
tokios nuolatinės armijos. 

VEIDMAINIŲ-
VEIDMAINIŠKI DARBAI. 
Pastaromis dienomis sočiai- f junga savo pradžią imanti nuo 

liberalų laikraščiuose buvo į-
dėtas straipsnis vardu: "Lie
tuvos Mokytojų Profesinė Są
junga". 

Kaž-kokis B. Ž. į padanges 
keldamas tos Sąjungos tiks
lus, čia pat, iškraipo faktus ir 
šmeižia Lietuvos Katalikų Mo
kytojų Sąjungą. Apmelavęs ir 
apšmeižęs Kat. Mokyt Sąjungą 
B. Ž. net nedrįstą savo pilno 
vardo ir pavardės pasirašyti. 

Kaipo Liet. Kat. Mokytojų 
Sąjungos narys laikau parei
ga prieš paskleistas mela
gystes protestuoti ir tuo klau
simu porą žodžių tarti. 

Ignorantas ar fanatikas. 

Neteisybę kalba B. Ž. išvez-
damas esą iškarto buvusi tik 
L. M. Profesinė Sąjunga ir tik 
po to, kai pasirodė protestai 
prieš ją tuojaus -klerikalai su
tvėrė savo Sąjungą tokiu var
du: "Lietuvių Katalikų Mo
kytojų Sąjunga.'' 
Ar to straipsnio autorius yra 

didžiausiai kultūrinio gyveni
mo ignorantas ar piktas fana
tikas neskaitąs Lietuvos laik
raščių, nes kitaip butų paste
bėjęs, jog Kat. Mok. Sąjunga 
jau pereitaisiais metais Kaune 
šventė 10-ties metų Sąjungos 
sukaktuves. 

Įdomu, kada ir kurias su
kaktuves minėjo L. M. Prof. 
Sąjunga, kuri, kiek žinau, gi
mė vos-ne-vos pirm trejatos 
metų. Toji Lietuvių Mokyto
jų Sąjunga, kuri atsirado 
1904 — buvo daugiau tautinė, 
o ne profesinė organizacija. Ii 
ji tiek tėra susigiminiavusi su 
dabartine * * Profesine'' — 
kiek vienas kitas atskiras as
muo anksčiau priklausęs Lie
tuvių Mokytojų Sąjungai — 
dabar priklauso " profesinei ' \ 
Tr kuriems galams B. Ž. klai
dina Amerikos lietuvių visuo
menę ir sako esą L. M. Pr. Są-

1904 m.? v 

Bedieviškos putros kertikai. 

Stačiai begėdiškai šmeižia-J 
mi mokytojai-katalikai, buk 
tik del to priklausą prie Kat. 
Mok. Sąjungos, jog "neproša-
li klebonijoje gerai pavalgyti, 
išsigerti." į 

Jeigu B. Ž. tik tiek teturi 
supratimo apie pažiūrų prin
cipus ir nusistatymus, — tai, 
ištikrųjų, jo gaila. Jo proteliu 
galvojant išeina, kad ir profe-
sininkai — mokytojai del to 
tik priklauso prie Mok. Pro-
fes. Sąjungos, kad jie tikisi 
iš ko-nors gauti " bedieviškos 
putros". 

Oi ir gobšumas. 

Kuria teise ir tikslu B. Ž. 
drįsta tvirtinti, kad "Lietu
vos Mokytojų* Profesinė Są
junga apima ištikrųjų visus 
mokytojus be skirtumo pažiū
rų, tikybos ir tautos". 

Žinome, jog pusėtinai yrą 
mokytojų, kurie visiškai nepri
klauso prie jokių Sąjungų. An
tra vertus, didžiulė Lietuvių 
K a t Mokytojų Sąjunga po 
savo vėliava yra suspietus ar
ti 400 mokytojų katalikų. 
Kat. Mok. Sąjungos skaičius 
nuolatos didėja: daug įsirašo 
iš šalies, o dauguma pameta 
L. M. Pr. Sąjungą, nes kata
likams joje pertrošku. Per 
pastaruosius metus Kat. M. 
narių skaičius dvigubai padi
dėjo, tuo tarpu "profesinin-

kų" — mažėja. 
Dvasios ubagai. 

"Profesininkai" girdamie
si turį didelį skaičių narių ir 
šalininkų — neįstengia net 
rimto mokytojų reikalams lai-
. v v * • Y i • * • 

kruseio išleisti, 
O štai ką kalba patys 

socialistai apie Kat. Mok. Są
jungos organą — laikraštį 
*' Lietuvos Mokyklą 

"Varpas%f (socialistų laik
raštis) 1920 m. 8-9 N. N. rašo: 

* * Lietuvos Mokykla *' duo
da daug rimtos medžiagos au
klėjimo ir mokymo klausi
mams gvildenti. Demokratinei 
mokytojijai, turint prieš akis 
tokį klerikalinį auklėjimo irei-
kalams pašvęstą organą rei
kėtų rimtai susirūpinti, kad ką 
nors savo rimtesnio prieš pas
tatyti, nes "Beraštis" (buvęs 
1 * prof esinbikų' * laikraštis) 
persilpnas, kad su *' Lietuvos 
Mokykla" galėtų lygintis". 

Teisybė, "Beraštis" moky
damas "profesimnkus" rašto 
— pats išėjo iš krašto — ir 
mirė. Jo vietą užėmė panašus 
" Gyvenimas ir Mokykla"; 

Delko profesiniai smunka. 
Ar ištikrųjų B. Ž. " r imta i" 

kalba esą katalikai — moky
tojai dėlto bėga iž "Profesi
nės" Sąjungos, kad jiems ne
rupi liaudies švietimas t 

Žinoma, jeigu bedievybės i-
dėjų skleidimą B. Ž. vadina 
"liaudies švietimu" — tai 
taip. Ir galiu pareikšti, kad 
ne tik ką katalikai — moky
tojai nesiims taip "šviesti 
liaudies", bet dės visas pas
tangas, kad nedrįstumet savo 
purvinais batais trempti mūsų 
ir katalikų visuomenės tiky
binių įsitikinimų. O kad "Pro-
fesininkų" didžiuma eina prie 
to, liudija jų darbai. 

Mes neužmiršome ir neuž
miršime "Profesininkų" su
šaukto 1921 m. kovo mėn. Mo
kytojų "kongreso" Kaune ir 
jo padarytų nutarimų pašalin
ti religiją iš mokyklų. 

Prieš tai pasipylė iš visos 
Lietuvos kampų šimtai ir tūk
stančiai tėvų ir jaunimo pro
testų ir pasipiktinimo pareiš
kimų. Tai parodo, kad netu
rėdami teisės "profesininkai" 
įlžeidė brangiausius tikinčiųjų 
įsitikinimus. Taip pat neuž
miršome ir atskirų "profesi
ninkų" pasielgimus. . . 

Bolševikams akį merkia. 

Pagalios, atamename 

bal. 2 d. žygį "užmegzti ry
šius "su kitomis profesinėmis 
Sąjungomis" Lietuvoje. 

Nežiūrint to ykad net pats 
dabartinis Mok. Pr. Sąjungos 
pirmininkas p. B. Žygelis (jis 
dabar važinėja po Ameriką) 
buvo pasakęs, esą — pas mus 
Lietuvoje nėra grynai profe
sinių darbininkų sąjungų — 
jos yra komunistų monopolis 
— vistik 21 balsu prieš 1 ir 1 
susilaikius, įnešimas buvo nu
tarta prisidėti prie bolševisti-
nio pobūdžio profesinių są
jungų. 

Bent bukite atviri. 

"Pro-
apsi-

>> 

Teisingiau butų, kad 
fesinė" Mok. Sąjunga 
krikštytų Socialistų Sąjunga 
Juk ir mūsų "Profesinė" 
turėtų žinoti, ką yra pasakęs 
apie mokyklas Prancūzų Mi-
nisteris socialistas Viviani: 

"Kalbama mums apie mo
kyklos neutralumą. Bet jau 
laikas pasisakyti, kad moky
klos neutralumas (bešališku
mas) niekada nėra buvęs ka* 
kita, kaip tik diplomatinis 
melas, veidmainiavimas, į ku
rį verčia aplinkybės... Mes 
tuo naudojamės bailiesiems ir 
dievobaimingiems užmikdyti. 
Dabar ne su tokiu dalyku mes 
turime reikalo. Mes norime at
viromis kortomis lošti. Mes nie 
k ado s nesame turėję kitokio 
plano, kaip tik sutverti prie
šingą religijai universitetą, ir 
tai priešingą taip, kad jis 

IS LIETUVOS RESPUBLI
KOS ĮSTATYMĮI. 

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUN-
GOS ĮSTATYMAS. 

1. Lietuvos Šaulių Sąjungos 
tikslas — stiprinti ir didinti 
Valstybės Gynimo pajėgas. 

2. Sąjungos nariais gali bū
ti tik Lietuvos piliečiai ir pi
lietės, kurie stovi ant pamato 
Nepriklausomos Demokratinės 
Iietuvos Respublikos, kurie 
nebuvo baudžiami už krimina* 
liūs bei tėvynės išdavimo, ar 
kokius kitus nusikaltimus ir 
nusižengimus, atimančius visas 
arba kaikurias piliečių teises. 

Pastaba: Piliečiai nebaigę 17 
metų turi pristatyti tėvų suti
kimą. 

3. Tam tikslui vykinti Są
junga: 

a) auklėja pilietinę sąmonę 
ir krašto gynimo dvasią, 

b) tobulina savo fizines pa
jėgas ir vikrumą bei moko ka
ro mokslo, 

c) ireikalaujant valdžios ir 
visuomenės organamsi eina jai 
pagalbon šiais atvejais: 

1) ieškant, suimant bei da-
bojant Respublikos Įstaty
mams nusikaltusius asmenis. 

2) Saugojant Valstybės tur
tą ir jos gerovę, 

3) Ištikus visokioms visuo
menės nelaimėms. 

Pastaba: Šauliai neturi tei-

« ' ' 
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kietai, užpuolamai, karingai sės savarankiai imtis adminis 
su ja kovotų "* tracijos pareigų. 
Taip kalba "atviros širdies" d) Karo ir karo padėties mo 

socialistai-bedieviai. Bet veid- .tu Sąjunga gali būti Krašto 
mainių — veidmainiškos kal
bos ir darbai. O laikas nusi
mauti kaukes: atvirai pasisa
kykite, kas jųs per vieni, ko 
siekiate. Jeigu kam nepatinka 
tikėjimas — tegul stoja prieš. 
Kovosime. 

Mok. M. Bagdonas. 

gar
bingą" L. M. Pr. S. 1921 m.' 

Lietuvos Atstovybės Ame
rikai antrašas yra šioks: 
Representative of Jjithuania, 

1925 F. Str.-N. W. 

Apsaugos Ministerijos pa
šaukta prie Valstybės Gynimo 
fronte ir kariuomenės užpaka
lyje ribose šio įstatymo ir Šau
lių Sąjungos statuto. 

jimas Krašto Apsaugos Minis
terijos instrukcijomis ir nuro
dymais kontroliuojama. 

6) Šauliai eidami Valstybės 
gynimo darbą naudojasi viso
mis karių teisėmis bei •privile
gijomis, nukentėję ar žuvy 
fronte, ar teikdami valdžios ir 
savivaldybių organus naudo
jasi pašalpomis ir pensijomis 
kaip kariai. 

Pastaba: Šis taikinamas nuo 
to laiko, kai Kražto Apsaugos 
Ministeris Šaulių Sąjungos Įs
tatymus patvirtino. (1919 m. 
rugsėjo mėn. 15 d.). 

7) Sąjunga yra juridinis 
asmuo. 

8) Sąjungos lėšos susidaro 
iš jos pajamų ir Valstybės asi
gnavimų. 
Pastaba: Valstybės asignavi

mas tegali būti duotas per 
Krašto Apsaugos Ministeriją 
išaulių Sąj. Centro valdybai pa 
tiekus išlaidų ir pajamų są
matą. 

9) Vidaus Sąjungos organi
zacijai ir tvarkai nustatyti 
Ministerių Kabinetas leidžia 
jai įstatus, remdamasi šiai* 
įstatymais. 

10) Sąjunga nustoja veikusi 
arba savo nutarimu statuto 
numatytu būdu arba valdžia' 

4) Sąjunga priklauso Kraš- uždarius, 
to Apsaugos Ministerijai, ku- 11) Nustojus gyvuoti, S$~ 
ri teikia jai instruktorius, duo» jungos turtas pereina valdžiom 
da nurodymus ir kontroliuoja žinion. 
jos veikimą. III-uoju Skaitymu S t. Seimo 

5) Sąjungai leidžiama įsigy- priimta Liepos 7 d. 1921 m. 
ti ir laikyti savo žinioje visų 
rųšių ginklai, kariškoji me-

"VVasliington, D. C. džiaga ir prietaisai. Jų varto-
• * » , ±91 

A. Žmuidzinavičius, 
Liet. Šaulių Sąjungos 

Atstovas Amerikoje. 

ŠIŲ LAIP RITIERIAI 
SYVINIS. 

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

(Tęsinys) 

IIL 

Pulkas kuriame tarnavo Skauradinskas 
vyko į frontą prieš bolševikus ginti Vil
niaus, Bolševikai nebesulaikomi žygiavo 
pirmyn ir jau grasė Vilniui. Mieste vieš
patavo panika ir turtuolių-lenkų bėgimas 
Lenkijon, ramesni buvo lietuviai ir žydai. 
O andai ėjo įvairiausi. 

Skaurad:>iskas su savo kuopa pasiekė 
frontą ir pradėjo kovas su bolševikais. Iš 
pirmo mūšio pasveikino juos nepasiseki
mas. Kuopa liko išmušta, paimta nelais
vėn ir patsai Skauradinskas lengvai su
žeistas. Lenkų armija ^demoralizuota trau
kėsi betvarkiai atiduodama bolševikams 
Vilnių ir visas Lietuvos ir Baltgudijos o-
kupuotas vietas, dar ir savo pridėję ne
mažai. Ponas Skauradinskas vežamas sa
nitariniu traukiniu Varšavon džiaugėsi 
laimingu ^ įžeidimu, kad gavo ištrukti nuo 
jam nepakenčiamo fronto. 

Atvykus Varšavon buvo tvanku. Pilna 
pabėgėlių, nusiminimas, baimė. Ligoninės 
pilnos sužeista. Sakytumei Lenkijai išmu
šė paskutinė gyvenimo valanda. Skaura-J ir staiga priešui užklupus nespėjęs «uži, 

dinskas atsiminė Emilią, kad jau jos dva
ras užimtas bolševikais, ar lietuviais, kad 
likę ten daug dar vyno kurio jam gaila ir 
vietoj jų išgers kokie chamai, o kad tai tas 
vynas jam butų dabar, ot užmirštų savo 
nepasisekimus. Taip besvajojant ponui 
Skauradinskui pastebėjo pro langą ką tai 
pažįstamo. Rodos ponas Suehomlinskaa ė-
jo su savo gražuole Emilia, tikrai jie bus 
atbėgę Varšavon. 

— Oto, oto panie dobradžieju, pana Emi 
lia ėia, ponas Skauradinskas ėia, o ulanas 
fronte, mano Emilia! — linksmai kalbėjo 
į save, bet staiga kalbą nutraukė kuomet 
pamatė į palatą įnešant sužeistą, parvežtą 
iš fronto jauną karininką. 

— Kas j is! užklausė sanitarų. 
— Ulanas Griškevičius, sužeistas kovo

je su bolševikais! — trumpai ir aiškiai at
sakė sanitarai. 

Jei but giedroje trenkęs perkūnas nebiit 
taip Skauradinskas nustebęs, kaip dabar, 
jo konkurentas vėl greta jo. 

— Ot tobie maš! — numykė Skauradin-
kas, vėl kovok su juo, jei dar sunkiai su
žeistas tai laimė, bet jei lengvai, nekaip 
dalykas. Sužeistą paguldė kitoje, gretimo
je palatoje. Žaizda buvo nepavojinga, su
žeistas į petį ir gydytojai tikrino greitai 
pasveikti. Skauradinskas susiraukė, bet 
nuduodamas savo prielankumą draugiškai 
pasveikino ir ėmė klausinėti ar nežinąs ką 
apie Emilią, ar jai pavykę iš bolševikų 
pabėgti. 

Griškevičius pasisakė nieko apie Emilią 
nežinąs, kadangi betvarkiai traukianties 

noti. Gyrėsi Skauradinskui apie savo ritic-
ringus darbus su žydais Landvarave, kaip 
juos mušė ir kur rado tuščius įų butus vis
ką išdraskė, nei šiaudo ant vištos nepaliko. 
Kareiviai sparčiai atlikdavo darbą ir aky-
mirksnyje krautuvė, ar šiaip gyvenamas 
butas su visais rakandais būdavo apvers
tas aukštyn kojomis ir atrodė lyg iš po 
audros. Vieną krautuvę radę* tuščią (pas 
stotį) atsiplėšė, kas geresnio pasiėmė, o 
likusį išdaužė, lentynas sulaužė, stalus, kė
des, net ir popetrių ant sienos nepaliko, o 
patalus tai akymirksnyje kareiviai per-
drėksdavę ir žiūrėk ant kiemo plunksnos 
baltuoja, lyg regis prisnigto kaip "na na-
rodzenie", o jų "&ydowska" biblioteka ra
sta toje krautuvėje, " to na pul, na pul, ; 

na ziemi , ' ir laike penkių minučių viskas 
buvo su 'žydais apsidirbta ir mes apleido
me Landvaravą atiduodami juos lietu
viams ir bolševikams^ o patys atsitraukė
me ant Gardino. Pakeliui dar kelis žydus 
užtikome, na tio atmins ulanus ir drebės 
prieš juos. , \ 

— Ot tak im potrzeba! — linksmai pra
tarė Skauradinskas ir 'padavė savo dešinę 
pasveikindamas už narsumą. 

— Dabar matau, kad ponas ulanas, nors 
jaunas dair, bet kariauti moka, "bohatyr" 
tikras rįtieris <<mala)dec!,, 

Griškevičius Skauradinsko pagirtas 
toliau pasakojo išgavo nuotikių. Kuomet 
juos bolševikai pavijo ir pradėję supti gra
sė jiems belaisvė, ar Suvimu, jis su ke
liais kareiviais spėjęs ištrukti, kiti dau
giau visi įkliuvo belaisvėn, ar žuvo, žinios 
nėra. Jis iš jų išbėgo sužeistas { petį, apsil

pus tik vėliau kuomet buvo ištrukę iš pa
vojaus. 

— Kad su likusiais belaisvėje, ar žuvu
siais tu būtumei ten likęs, — pagalvojo 
savyje Skauradinskas, man niekas but 
nebsipainiojęs prie Emilios, dabar lyg 
konkurentas atsivilko Varšavon kur vėl 
reikės kovoti del jos. 

Norėjo Griškevičiui pasakyti, kad šian
dien gatvėje matęs Suchomlinskį su Emi
lia, bet supratus, kad tuo pakenks saū, nes 
sužinojęs stengsis sueiti, nutarė tylėti ir 
pats ją surasti, . 

IV. 

Griškevičius greitai pasveiko ir liko iš
rašytas iš ligoninės. Skauradinskas visą 
savaitę visur ieškojo Emilios, bet niekur 
negalėjo užtįktU 

Neilgai laukius liko prisjrirtas į pulką 
ir pasiųstas į lietuvių frontą Augustavan. 
Susiraukė išgirdęs nemalonią žinią — ir 
vėl skirkis su Emilia. Ulanas palieka, tik
rai jis ją sueis "niecliai ich piorun! , , su
keikė išvažiuodamas frontan ir palikęs 
Varšavą pasijuto esąs Augustave. 

Pradėjo stumti lietuvius iš Augustavo 
girių ir pulti lenkai jų silpnutes ir retas 
eiles. Skauradinskas su savo kuopa ižygia-
vo dvi dieni nematydami lietuvių, raite
liai kiek turėdavo žvalgybos susirėmimų 
ir visos kovos, imtynės. Skauradinskas 
nesutikdamas lietuvių tiek įsidrąsino, kad 
pajuto save dideliu karžygiu. Žygiuodami 
pakeliui (Augustavo miškuos) pasiekė 
vieną žydo nuskurusią karČiamėlę. Ponas 
Skauradinskas sustabdęs kuopą, išstatęs 

visur sargybas ir pasiuntęs žvalgybą įėjo 
karčiamon. Viduje vaikščiojo nudvėsęs 
žydpalaikis ir susitraukę tupėjo kerčioje 
du žydukai Skauradinskui atsisėdus už 
stalo pareikalavo vyno. Žydas teisinosi ne
turįs, kadangi šito niekas čia nereikalauja 
ir jis .nelaiko. 

— Duok parka degtinės! — suriko į-
pykusiai ant žydo. 

— Ui, kad ir degtinės nebeturiu, teisi
nosi drebėdamas žydas, bet Skauradinsko 
nagaika privertė žydą surasti. Ant stalo 
stovėjo du buteliu degtinės ir Skauradins
kas palengva tuštino apsišluostydamas 
ūsus. 

— Ponas kapitone! — įėjęs į vidų būrio 
vadas pranešė. 

— Gryžusi žvalgyba pranešė, kad miške 
netolimais nuo šičia yra lietuvių. 

— Kiek jų gali būti? — 
— Kaip žvalgyba spėja apie kelis šim

tus. % 
»—O choroba! Prisirengt prie visko. Žy-

vo, o tu fcyde, parka sakei tik penki lietu
viai nubėgo, o čia žiūrėk netoli tavęs jų 
apie penkis šimtus gali būti. Tu jų šni
pas, žinias perduodi, gal clabar kokį savo 
velniuką jau pasiuntei pranešti apie mūsų 
atvykimą, "paezai" parodė po 
nosimi nagaiką ir rengėsi eiti 
pro duris. 

— Ui panie kapitanie, už degtinę ka* 
•užmokės? pareikalavo užmokesnio Mauša. 

— Ko tau, užmokėti reikia, nepažysti 
dar pono Skauradinsko! — ir rėžė tris 
kart per pečius. Žydas alšoko į žalį ir gai
liai pasižiurėjo į kantoną ir į savo vai
kučius, (gug daugiau) 

-
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:DR. A. K. RUTKAUSKAS j 
m GYDYTOJAS IR CHIRURGAS į 

444* Sourh Weste« Aveuae 
Telefonas Lafayette 414i 

Valandos: 9-11 rytais, 1-1 p o j 
gpietų ir 7-8 rakami*. Nedėldie-
Sniais tiktai po pietų 2 iki 6 vai. 

niiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiitifiiin 

{Office TeL Blvd. 7MU j° 
• Pranešimas J© 

3 D . H T . STRIKOL'IS: 
Lietutis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Perkėlė savo ofisą į 

Ot 4601 SOUTH ASHLAJTD AVE. 
•TAI.: 10:3d iki 12; t:S0 Iki 6 Irg 

S i:30 Iki 8:30 Ned. 10:30 iki 12. K 
Mam.: 2914 W. 42 88. £ 

3 Tel. Lafayette 26S jj 

TeL Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 SO. ASHLAND AVENU* 
ARTI 47-tos Gatvės. 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 rak. 
nSeredomii nuo 4 iki 9 vakare 

I ' ^ •••—.•—••— 
* I - M -

DR. P. ŠIMAITIS 
Telef. Pullman 36S4* 

NAPRAPATV 
lydąs Be Vaistą ir Be Operacijoj 

10901 South Michigan A ve. 
ROSELAND-CHICAGO, ILL. 

= M K -

***** m+mmmt~*+_ *mm m m • «»»»« > « a i i » c w ^ ^ i 

v? 

I UI Ifll 

PRAKTIKUJA 24 METAI 
Ofisas 8140 So. Morgan 88., 

ertė 88-nd 68., ClOcago, 
SPBCIJALI8TAS 

oiertsktt, Vyrtik* ir chroniškoj 
Ūsu* 

Ofiso Valandos: Nuo 10 rytoįt 
ki 9 po pietų, nuo i iki 7 vak. 

• įNedėliomis nuo 10 iki t po pietų. 
Telefonas Yards 687 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Are, 
Tel. Yards 904 
OFJSO VAL,: 

Tel. Yards 0094 
8—10 v. ryto, 1—3 ir 7—9 v. • 
Nedėliomls: nuo 10 • ryto iki 
1 vai po pietų, ^ ^ ^ 

X 

9/9>t *9>**t««*^«'0'9/t'9ytr*«'«*0/O-/0O<^ 
Telefonas Von Buren t t4 ^ 

Res. 1139 Independence Blvd. 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Speeijalistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

VALANDOS: 10—11 ryto 1—J po 
pietų, 7—8 vak. NedėUomls 10—12 d. 

Ofisas 3854 So. Halsted Str., Chlcago 
Telefonas Drover 0093 

DR. S. NAIKUS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas ir vyvenimo vieta: 
9002 South Halsted Street 

Ant viršaus Univer. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte: nuo 
1—4 po pietų; nuo 7—9 vak. 

Nsdėliomi3 nuo 10—? 
Telefonas Yards 2544 

X 

I DR. CHARLES SEGAL 
$$ Perkėlė savo ofisą po numeriu, 

4700 SO. ASHLAND AVENLE 

SPECIJALISTAS 
Džiovu, Moterų ir Vyrų Ligų j? 

;v"aL: ryta nuo 10—12; nuo 2—P£ 
\?o pietų; nuo 7—8:89 vakars-f" 
'^edėMomis: 19 Iki 1. 

Telefonas Drer.il 8081 

DR. R. G. CUPLER 
CHIRURGAS 

&amp. Oakley Ave. ir 04 Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo 2 iki 5 po 

pietų kasdien, PanedėliJ ir Ketver
ge vakarais. 

Ofiso Tel.: Canal 1713—141 
Res. Tel.vMldway 5518 

f V, W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS i 

I 
Ofisas Didmiesty j : 

29 South U laito Btml 
Kambarls 384 

Telefonas Central 9299 

VAEATOiB. 612 W. SSTd i t 
Telefonas: Yards 4481 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
>r • mmm m • *-z ̂ ~j. ••& » Į » » Į I » » m Į Į ^ ^ a m i Į i 

IŠ SĄJUNGIEMC VEIKIMO 

Cicero, III — Moterų Są-gos 
2-ros kp. laikytas mėnesinis 
susirinkimas bal. 9 d. buvo 
skaitlingas ir gyvas. Labai ap
gailėta, kad žiema taip grei
tai prabėgo ir reikia uždaryti 
vakarinius kursus, kuriuos na
res taip skaitlingai lankė. Ša
tei K. Sriubienei, rankų dar
bų mokytojai, nutarė išreikšti 
tam tikrą pagarbą už gerą 
mokinimą. 

Iškilmingas užbaigimas va 
karinių kursų bus bal. 27 d., 
bažnytinėje svetainėje. Visad 
nares ir sąjungietes kitų kuo-
pų nuoširdžiai užprašome atsi
lankyti, nes prie draugiško va
karo praleidimo, dar galėsito 
pamatyti išdirbinius kuriuos 
išdirbome vakarinių kursų lai
ku. 

Taipat nutarė iškilmingm 
paminėti '' Moterų dieną• \ 
kuri prasideda nuo geg. 1-os 
dienos. Liet, Vyčių korespon
dentas, K. Mastys, labai ne
mandagiai apie tą dalyką at
siliepė Draugo 89 num. pra

nešdamas, kad kokia tai orga
nizacija užlindo už akių ir no
ri atimti 7-tą d. geg. kokiam 
tai vakarui. Ponas K. Masty, 
rtamlsta labai klysti, nes Vy
kiai dar nei sapnuoti nesap
navo rengti vakarą pagerbi-
Imiu* Dr. A. M, Račkaus, o 
'mums svetainė jau buvo pa
imta, tik gaila kad klebonas 
padarė klaidą pasižymėjime. 

,rTaigi kam daryti užmetimus 
nežinant dalyko! 

Jųs turite 7-tą, o mes M. S. 
Savaitę paminėsime geg. 14 
d v -

A. Satkienė. 
— 

SV. KAZ. DR-JOS GARBfiS 
NARĖ. 

— — 
Philadelphia, Pa. — Iš šv. 

Kaziuiiero parapijos p-lė Do
micėlė Bairblaltė įsirašė gar
bės nare į Šv. Kaz. Draugiją; 
už taip didelę paramą taip 
naudingos tautai ir Bažnyčiai 
draugijos reiškiu didžios pa
dėkos ir pagarbos žodžius. 

Kun. P. Kaščiukas. 
• 

W+ i • 

C H I C A G O S Į D O M Y B Ė S . 
-
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I ANTANAS A. 0LIS 

(OLSZEWSKI, JR.) 
ADVOKATAS 

DŽIAUGIASI, KAIP VAIKAIj už visus, sumirkime jėgas ir 
GELE2ĖLC RADC. į taip dirbkime pakol apgalėsi

me 'klerikalas', kurie nori mus 

Veda bilas visuose tet&maoee 
Miesto Ofisas: 

8. Dearborn 8t. Roo« 1949 
Telefonas: Central 1774 

Vakarais: 3881 8. Halsted St. 
Telefonas: Boulevard 683. 

i . . . » • » • » • . » » • • • » » • • » » » » mį 

J. P. WA1TCHES 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS) 
Oian.: R. 511-187 N. Dearborn 81. 

Tel. Dearborn 9499 
Vakarais: 10730 S. Wabasn Are. 
Roseland Tel. Pullman 8877 

j g » » ^ » » » » — » 1 M ^ » » » • • • • • • • • » 

Dr. M* Stupni* 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, HJLIMOI8 
Telefonas Yards 5038 

Ifaiandos: — 8 Iki 11 i* ryto:] 
16 po pietų iki 8 rak. Itedėiio-

nso 6 lkl 8 ral. 

3EE 

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

Tel. Canal 9118 
Valandos: 19 ryto iki 8 rakare. 

Gyvenimas: — 8811 W. 83rd Str. 

Tel Prespect 8488. 
• . • • • • • • • • • ^ • • i » » » • • • » • - — * n 

TeL Canal 887, Vak. Ganai 3118 

DR. P. L ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojai Ir 

Chirurgas 
1831 South Halsted Street 

Valandos: 19 ik! 19 ryta: 1 1*14 
po pietų; 4 lkl 9 

***emmmmwm • • *• 

^ * * ^ ^ i S * ^ ^ ^ 
DR, A. J. KARALIUS 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
3303 S. Morgan Str. 

ii I 
CHICAOO, ILIi.5 

» l ^ a - o ^ ^ r r » o ^ o T » * o ^ y 8 ^ ^ 

' Tel. Randolph 2898 

A. A. S L A K 1 S 
ADVOKATAS 

Ofisas Ttdumiestyje 
A S 8 0 C I A T I O N B Ii D G . 

18 South La SaUe Street 
Room 1898 

Vslandoa: 9 ryto lkl 8 po pietų 
Namų Tel. Hyde Park SS 9 B 

8 » » » * • » » » » • • • • • » • • • » • * • » • { 

= 
» -

Telefonas Ganai 5395 

JOHN 6. MEZLAISKIS 
Generalk Kcmtraktorius, staty
tojas ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Ohicago 

Arti 23-tio Place. 

SS T - - r 

Chicagos pypkorių tarybos 
susirinkimas įvyko bal. 11 d. 
s. nu, Mildos salėj. Pirminin
kas susirinkimą atidarė. 8:15 
vai. vak. VISŲ pypkorių pa
prašę* nusiraminti ir užimti 
rietas. 

Pirmiausiai skaitė ir priėm,' 
nutarimus. 
Nėra raštininko — negalima. 
Vienas pypkorius patarė, kad 

išsauktų draugijų atstovus del 
geresnio sužinojimo, ar susi
rinkime nesiranda svečių. Pir
mininkas sako, kad nėra finan
sų raštininko, tai ir negalima 
to padaryti, nes pas raštinin
ką randasi visų draugijų su
rašąs. Paskiaus .pirmininką* 
dar pareikalavo, kad butų per
skaityti antri nutarimai iš 21 
nario susirinkimo. Nutarimus 
perskaitė ir priėmė. 
• 

Kas raportas, kas Juokas. 
Pirmininkas paprašo komi

teto, kad išduotų raportus kas-
link priėmimo svečių soeialis-
tų-liaudininkų Natkevičiaus ir 
Žygelio, ir prirenginio jiems 
maršruto. Pirmiausiai kreipėsi 
į Bridgeporto kolonijos komi
tetą ir klausia,, kas yra pirmas 
Bridgeportasf Kuomet pirmo 
Bridgeporto nesirado, tada 
vėl sako, antras Bridgeporte, 
išduok raporte (mat kaip pir
meiviams tai pirmeiviškai ir 

BALTIJOS-AMERIKOS 
U LINIJA 9Broadvay. N e v e r k NY U 

%58*l LIETUVA 
VAŽIUOKIT VISI PARANKIŲ IR 

TIESrU KJBLrtJ 
Lietnviai važiuojant į Piilavą aplenkia 

Lenkų juostą (karidorių) 
Visa Trečia Klesa Padalinta I Kambarius 

Ant 8-lų, 4-rių, e-irų ir 8^nl» Lovn 
ESTONIA Balandžio 19 

L1TUANIA Gegužės S LATVIA Gegužes 10 
Trečios Klasos Kainos I: 

HAMBURGĄ 810S.S6 — PELIAVA 9108.80 
MEMEL ir LIEPOJL' $107.00 

Dėlei lalvakor. Ir žinių kreipk, prie saro affsn. 

Pinnininkas visus pypko-
rius kviečia susirinkti į "Ray-
mond ( ^ ^ 1 ^ 12 d. bal. į 
šimto komiteto susirinkimą, 
kad pasitarus kaip tinkamiau 
pasitikus "aukštus mokslo 
vyrus'' (žmeižtų profesorius). 

Vienas pypkorius duoda įne
šimą, kad susirinkimą uždary
tų, o antras pypkorius parė-

. 

Prieš uždarymą susirinkimo 
atėjo du svečiai — "sandaro-
kai''. Pirmininkas paklausė, 
gal kų naujo turi pasakyti. Vie 
nas sandarokas praneša, kad 
jie turėję posėdį ir jau turi pa
ėmę Morrison viešbutį ban-
kietui ir šokiams. Svečiai at
važiuosią 22 bal. 

Vėl vargai. 

Vienas iš pypkorių kiaunė, 
kokiu būdu sužinosime kokia 
valanda atvažiuos svečiai, 

i 

"Sandarokas'' sako: — "mes 
savų laikraščių čionai neturi
me, o "Draugas" negarsiu*, 
ir jis turbūt apie tai nieko ne
žinos". (Netik ką "Draugas" 
žinos, bet ir sienos, ir tos žino 
ką jųs darote). 

Kaltininkas pasistengs duoti 
žinoti per atvirutes kokią va
landą atvažiuos. Tas pats san
darokas duoda įnešimą, kad 
taryba atskirai svečiams su
rengtų šeiminišką vakarienę. 

Antras sandarokas duoda į-
nešimą, kad tą klausimą ati
dėjus ant 21 nario sus-mo (ge
ne rališko pypkorių štabo), kad Į 
jie apdirbtų visą vakarienės 
planą. 

Nori pasipelnyti 
Pinnininkas pareiškė, kad 

taryba uždyką nesidarbuos, 
pareikalaus iš politinio iždo 
kad tarybai butų skiriama pen 

Siunčiant Lietuvon per mus: 
38 centai ui 100 Auksinų 

—a*ba — 
263 Auks. ui vieną Dolerį 

Ptfesnis kursas siunčiant 
didesnes •ūmas. 

Pristatymas Užtikrintas 
Trumpame laika 

Central Manufacturing 
Dlstrict Bank 

State Bank—Clearlnt: Houae 
Bank. 

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

1 = • 

kioliiktas nuošimtis nuo viso 
pelno kiek bus surinkta. 

Susirinkimas pasibaigė 11 
.vai. vakare. Gerai pasirūką 
pypkes, visi pypkoriai skirs
tėsi namo džiaugdamies, kad 
gavo g<erą progą pasirūkyti, o 
dar labiau džiaugėsi, taip 
kaip mažas vaikas geležėlę ra
dęs, kad Cnicagon atvyksta 
jų didvyriai, kurie moka ka
talikus šmeižti ir pasižymėję 
kovoje prieš Lietuvos nepri
klausomybę. 

2 : 
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Delegatas. 
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pavergti. . 
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I S. D. LACHAWICZ i 

LIETUVIS GRABORTUS 
Patarnauja laidoturėse kuopi- S 

griausią. Reikale meldžiu atsUau-S 
Skti, o mano darbą bosite slga-S 
SnAdlnti. 

t i . Ghisaao. OLS 

=3= 

Dr. L L M A K A R A S 
Uetarls Gydytojas Ir Chirurgas 
Ofisas 10880 8. menigan Are. 
VaL 19—1S ryta: S—S po platų. 

8:89—8:89 ral. 
R««idenclja: 18888 Peny Ar*. 

Tai. Pnllman SIS ir PulL 849 
SHHISI 

Snėdlntl. 
C8814 W 

Telefonas Canal 1271-^8199 
iHlllillliinillIllllltflilflIlIlIlIlIlIltllilIiliM 
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? Tel. Lafayette 4888 

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

M. YUŠKA 
8928 W. S8-th Street 

>LATDflOTE "DRAUGĄ" 

Lupomis klauso. 

Paskiaus visų pypkorių pra
šė kad visas, jėgas dėtų su
traukti kuodaugiausia publi
kos į prakalbas ir į bankietą, 
kurs bus Morrison viešbuty. 
Sakė, mažiausia nors penkis 
šimtus žmonių reikia sfltrauk-
ti j bankietą. (irirdi "Chicagoj 
ne sąujalė lietuvių yra, bet ke
liolika tūkstančių ir mes turi
me juos visus sutraukti, tuo-
met patys galės išgirsti savo
mis lupomis ką svečiai papa
sakos apie Lietuvos reikalus ir 
"klerikalų" blogus darbus, 
kurie nori paglemžti iš mus 
laisvę kurią mes iškovojome". 
(Turbūt pirm. lupomis klau
so, tai ir kitiems patarė su lu
pomis klausyti).Sakė, 'visą lai 
ką mus "klerikalai" per savo 
laikraščius šmeilžė, o dabar m u 
sų aukštus svečius, Seimo at 
stovus, ir dar Seimo sekreto
rių drįsta šmeižti. (Jūsų nie
kas nešmeižia, bet jųs nei vie
name susirinkime neapsieinate 
be šmeižtų ant KrikŠ.-dem.). 

Mūsų varpą visaip šmeižia, 
o dabar pa-ivertė Kaupą tą 
varpą paskambinti už Ameri
kos lietuvius' (laisvamaniai 
šventinto varpo nenorėjo skam 
binti, mat bijo, tai davė Kati 
pui skambinti).* 

Antrkyus darbo metams užsto
jus, jau galima spręsti, ar įstal-
Ka yra tvirtais pamatais pastaty
ta ir rimtai vedama, ar ne, Mūsų 
urbiamiems klientams ir šiaip 
(suinteresuotai visuomenei paduo
dame eilę skaitmenų, parodančių, 
kaip au#a grynai lietuvių jstaiga 
BALTIC STATES BANK. 

Balandžio \ d. 1922 m., BAL
TIC STATES BANKO atskaita 
parodo šitokias pozicija*: 

'i'%1 mA A — II [ I.VlJg 

Pinigais voltose ir Rezerve 
• $11J,40O.1^ 

Su Užsienių* Kdresp. . . 94,495.86 
Paskolos 72,534.50 
Bondai, sąskaitos ir viso

kie investmentai . . . . 709,808.02 

Viso 
" 

$992,044.50 

Atsakomybė. 

Depozitoriams $721,559.14 
Kapitalas . . . , 200,000.00 
Surplusas 50,000.00 
Pelnas 20,485.36 

•eina, kad net du Bridgeportu j Terliojima*, phovonės — jų 
surado). Antras Bridgeportas į dvasiai penas. 
išdavė raportą, kad viskas ge-1 _̂  _ v • . v̂  . 

. _ i , r.. 3 Kun. Bucys savo laikraštyj 
rai padaryta, Mildos teatras. . , . , , Y ,. v .kjJ . , , ctA , . /**Laisve3v bando šmeižti var-
paimtas ant 24 bal. . ^ , 

l u t . ;\ , ! pą, bet jam Galvanauskas uz-
Paskiaus tokiu pat būdu pa-1 , . , . , . , 
- , i • -v m „ T \_ l daro burną ir pasakė jeigu dar reikalavo ir iš Town oi Lake! , . v . daugiaus apie vaipą rašysi, 

tai tau vieta tenai, o ne čionai. 
#(Pinuininkas su pirštu rodo 

į vieną, paskui į kitą pusę, 
suprask kalėjimas) kun. Bu-
čys apsirgo iš to piktumo kuo-

kolonijos ir raportą išduoti. 
Raportą išdavė, kad paimta 
svetainė "Peoples teatras". II 
kitų kolonijų nebuvo atstovų 
ir negalėjo raporto išduoti. 

Vėl kovon! kovon! 

Pinnininkas' išrėžė karšta 
spyčių ir visus ragino stoti 
kuosmarkiausiai į atvirą poli-
tinę kovą su "klerikalais'\ 

Sakė, "visi už vieną, vienas 

met buvo laisvės varpo iškil
mės". 

Pirmininkas daug pamaag'ų 
išliejo ant Krikš.-dem. ir nėra 
daug ko norėti iš tokio nusi
gyvenusio žmogaus. 

Viso -992,044.50 

Visas BALTIC STATES BAN 
KO turtas augo šitaip: 

Balandžio 1 d. 1921 m. $615,068.86 
Liepos 1 d. 1921 m. . . 647,155.54 
Spalių 1 d. 1921 m. .. 709,111.85 
Sausio 1 d. 1922 m. .. 837,122.79 
Balandžio 1 d. 1922 m. 992,044.50 

iš Amerikos galima pervesti Lie
tuvon by laiku ir kaip norint, — 
ar Auksinais, ar Amerikos Dola-
riais. 

BALTIC STATES BANKAS 
ir savo Užsienių Skyrių labai žy-, 
miai' išplėtė. Taip, nuo 9 d. sau
sio 1921 m., iki 1 d. Balandžio, 
1922 m., Užsienio Skyriuje duota 
patarnavimas 18,000 asmenų. Iš 
jų arti 16,000 siuntė pinigus Lie
tuvon, lenkų užiaiton Lieiuvon, 
Latvijon, Vokietijon, Lenkijon ir 
į kitas Europos šalis. Suvirs 2.000 
žnionių pirko laivakortes j Euro
pa ir iš Europos. Per tą visą laika 
Lietuvon persiųsta buvo su vi iii 80 
Milionų Auksinų. Vien tik Balan
džio mėnesy persiųsta Lietuvon 
Auksinais 12 Milionų ir Amerikos 
Dolariais 25 tūkstančiai. Žmonės, 
kartą pabandę siųsti pinigus per 
BALTIC STATES BANKĄ, lie
kna jo klientais ant visados, nes 
žino, KAD KITUR GERESNIO 
IR TEISINGESNIO PATARNA
VIMO NERAS. Per BALTIC 
STATES BANKĄ siunčiami pini
gai yra išmokami Lietuvoje per 
bankus ir Lietuvos pašto Sky
riuose. Galima siųsti ir Amerikos 
Dolariais i Europą yra pilnai iš
mokami Kaune. BALTIC STA
TES BANKO perlaidos \ Europą 
yra užtikrintos, — garantijoms y-
ra paimta $100,000 kaucijų iš į-
vairių Surety Bond, kompani-
J V-

Kėliau jantię Lietuvon per 
BALTIC STATES BANKĄ vi
sados yra užganėdinti. Jie čia 
gauna geriausius patarimus, yra 
aprūpinti Keleivių Čekiais ir 
Draftais; neverčiama jų, kad 
mainytų savo Dolarius ant Auksi
nų, kaip daroma įvairių agentų. 

Žodžiu sakant, BALTIC STA-

VALENTINE DRESMAK1NG ! ! 
OOLLEGES « I 

>7 W. Madlson, 1850 N. WeU».|! 
8206 8. Halsted Streete 

18f Mokyklai S«T. vato*!*** i 
Koko Siuvimo. Patternų kir-! [ 

įplmo. Deaigning bizniui ir oa-< > 
[mama. Vietos duodama dykai. H 
[Diplomai. Mokfdaa lengvais at-<| 
> mok ėjimais. Klesos dienomis ir) 
|vakaraia Reikalaukit knygelės. \\ 
[Tel. Seeley 1888 «| 

SARA PATEK pirm.! \ 

; Telefonas Vards 1188 
i i 
i | 

* • MA2EIKA 
STANLEY P. 

GRABORIUS IR i 
Balsam noto Jas 

Turiu šutomo-! 
bilius vibokiemtj 
reikalama Kaina^ 
prieinamos. 

3319 Aubura I 

JI Ave. Chieago 

Tel. Canal 0199 S 

VVYAND'S 6RAB0RIAI | 
Pa^rabų Direktoriai | 

J. Wyand. Balsamuotojas 
C Sirevičia, Asistentas 
Turime automobilius viso

kiuose reikaluose. Patarnauja
me kogeriausia ir pigriausia. 

\ 2055 Wcst 22-nd St. Chicago. 

REIKALINGI 
AGENTAI. 

DepoziUi BALTIO STATBS 
BANKE augo šitaip: 

Balandžio 1 d. 1921 m. $352,988.53 
Liepos 1 d. 1921 m. .. 380,483.11 T£}S BANKAS, per vienerius sa 

vo gyvavimo metus padarė tiek 

REIKALINGI AGENTAI 
PASTOVUS DARBAS, DI

DELIS UŽDARBIS, ATEIKI
TE DEL PAAIŠKINIMŲ nuo 
10 ryto iki 4 vai. vakaro. 

111 West Jackson Blvd. 
Room 805 

Chicago, m. 

PARDAVIMUI. 

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

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

5040 West 29 Place 
Cicero, IU. 

Spalių 1 d. 1921 m. . . 433,091.0b" 
Sausio 1 d. 1922 m. .. 559,381.91 
Balandžio 1 d. 1922 m. 721,559.14 

Šitie skaitmens parodo, kad vi
suomenė greitai įsitikrino, jog 
BALTIC STATES BANKAS yra 
saugi ir užtikrinta vieta pinigams 
pasidėti. Čia mokama 4% ant de
pozitų: nuošimčiai paskaitomi yi*a 
kas mėnuo: depozitus galima siųs
ti per paštą. Iškeliaujant į Lietu
vą, geriausia yra pinigus palikti 
ant depozito BALTIC STATES 
BANKE; aeiu tieme ryšiams, ko
kiu* BALTIC STATES BANK 
turi su Lietuvos bankais, pinigus 

progreso, kad jau jgijo visuomenė
je didelio pasitikėjimo ir išsidir
bo sau vardą, kaipo rimta ir aug-
štai patikėtina jstaiga, ištikimai 
tarnaujanti Amerikos Lietuviams. 

i 

Patartina visokiais reikalais 
kreiptis į grynai lietuvių jstaigą. 

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

BALTIC STATES BANK 
294 Eighth Ave., 

New York, N. Y. , T 

PARSIDUODA cigary saldainių ir 
kitų mažmožų krautuvė, arti 2 ka
talikiškų mokyklų, lietuvių apgyven-
toj apielinkėj. Atsišaukite. 

1734 SotoUi Union Ave. 
Chicago, III. 

Reikalauja darbininko. 
REIKALAUJU nevedusio darblnin 

ko ant ūkės patyrimas nereikalin
gas, darbas ant metų mokestis su-
lyg žmogaus $20 — 25 — 35. Atsi
šaukite: 

F. MAŽEIKA 
R. 1 — Box 15 

Ouater, Mieli. 

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

• • • 

http://Drer.il


m 

JONAS J ATVAŽIUOJA CHICAGON 
— = : 

P. Jonas J. Romanas, prezidentas Lietuvių Prekybos Bendrovis, kalbės Chicagoj 
ir apylinkėj sekančiose vietose: 

Brighton Park Bažnyinej Svetainėj Balandžio 24 d. 
18th & Union g'vės " " " 25 d. 
Cicero, 111. " " " 26 d. (įmjuffl Šiose vietose prakalbos prasidės 7:30 valandą vakare. 
Bridgeporte " " " 27 d. I M T Vėliau pranešime apie kitas kolonijas 

West Sidėje Bažnytinėj Svetainėj Balandžio 28 d. 
V 

- . - « • - • • • I - • ••• • • Ml JĮ i. ^ -*- a-u. 

35 ^ F^E ^ 
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CHICAGOJE 
NUEIKITE PASIKLAUSY-! LABIAU PAMYLI BAŽNY-

TI KUN. PR. GARMAUS RY ČIĄ. _ 
TOJ, BAL. 21 D.. VAKARE 
Šv. JURGIO PAR. SVET.. Bridgeportas. — Velykų ry-
BRIDGEPORTE. tą, bal. 1(1, į šv . Ju rg io baž-
, it ___^ iiyoig, buvo taip daug žmonių 

y 

50 MILIONŲ ELEKTRO 
FIKACIJAI. 

Illinois Central geležinkelio 

prisirinkę, kad vos sutilpo. 
Ir praėjusiais keliais metais, 

aut Velvku ])ri s i rinkdavo 
įlauer žmonių, bet neužsilaikv-

. kompanijos didžiuliai šėrimu- d a y o nxm[^ , . a r ( a i s p e r p u s c 

ka i patvir t ino save, -eležinke-, p a m a l ( l n ( , a n g j ^ i ( l a v o n a m o # 

Ko Chiea-os mieste elektroii- , M . . | i n e t l f ž s i , a i k | , j a b a i r a . 

miai, vos keli išėjo tie užbaigę 
pamaldų. Kiti vi>i išbuvo iki 
užsibaigė IMI maldos. 

Parapi jonas. 

SUDEGĖ 4 ARKLIAI. 

vri 

kacijos pienus ir pradžioje 
t a m tikslui sutiko skirti f>0 
milionų dol. 

Sakoma, kad elektrifikavi
mo darbai prasidėsi,-! ėia už 
tri jų mėnesių. Illinois Cent- G E R B G A R M U S CHICAGO-
ral gelež. kompanija sumažins - « 
kiek-nors mušu miesto terši-

i[ m, . Ją turės sekti ir kitos po- x S i i m , , i ( > n • ( . | l i ( . a f ? a a t v v k s t a 

ipžinkoli,, kompanijos. Mi«*f I | ; 1 | | j . | s > ( , ,m i | . , 1 | k i i l | l m s s v ( , 
bus švaresnis oras. v .. . . , , , 

cias is Lietuvos, b. karo kape
lionas, kun. l*v. ( iarmus. (Je.rb. 
svetvs vra vienas garsiausiu 
ir iškalbingiausių kalbėtojų, 
kokiu tik vra marinsi Ameri-
kos lietuviu visuomenė4, (lerb. 
darnius besilankydamas ry
tuose, savo indomiomis ir, it 
perkūnas, smarkiomis prakal
bomis užžavėjo klausytojus. 
Pačios prakalbų pasekmės tą 
parodo. J u k t rumpu laiku jis 
sukėlė net $40,000 aukų kul
tūros reikalams. 

Štai ką sako pranešimai a-
pie jį: -

4*Vos tik pradeda kalbėti 
Apie Lietuvos padėti, — 
K a s t e n b u v o . . . i r k a s b u s 

Stačiai užžavi visusf 
Kad jau kalba apie niekšus, 
Lietuvos didžiuosius priešus, 

H 
Vš 

Penktadieny, Balandžio 21,1922,8 vai. 
— . . ———-——-—• . . 

Sudegė arklidė po num 
W. Division gat. (laisre žuvo 
4 arkliai vertės 800 dol. 

V* 
t^S 
W ap. Svei 

urn Ave. 
i 

t*\ 
V4 
t** 
ir# 

Šv. Jurgio 
* 

32nd PI. ir 
' • S * 

KALBAS SVEČIAS I š l J l E ^ U y O S , BUV. I-JO PAS
TININKŲ PULKCf PIRMAS K^ARO KAPELIONAS,' 

- •• . . . . . 

KUN. PRANAS GARMUS, 

Be to, kalbės b. St. Seimo atstovas p. MIKAS B AG 
DONAS, kurisai netrukus grįžta į Lietuvą, ir kiti įžy
mus kalbėtojai, . 

Protui reikia peno duoti; r 

•Bedievybę pažaboti; 
Beik širdyse dorą, skiepint; 
Valia tvirtint, o ne lepint. 

albos bus dar margintos įvairiomis pramogo
mis: benas, dainos ir t. t. 

ĮŽANGA VELTUI. 

V* 

•*A. 
« # 

*M 
W 

^ 

INŽINIERIAI TURI ŠUVA 
ŽIAVIMA. 

•,*'*• 

"Amer ican Inst i tute of E-
lectrical Eng inee r s " turi su
važiavimą- Cbieagoje. Aptaria 

į- jni svarbus projektai. 

l l 

Jam net jėgos tad atgija. 
Jis atrodo it galiūnas, 
Net baisesnis nei Perkūnas 
Širdis dega, akys plaška, 
Balsas it kanuolės traška"' 
Turėsime garbės ir mes Chi-

cagiečiai, jo ugninės kalbos pa
klausyti. 

Pirmos prakalbas įvyks 
penktadienį 21 balandžio, 8 
vai. vakare Bridgeport, Šv. 
Jurgio parapijos svetainėje. 

Bridgeportietis. 

šeionims-demokfitams paau
kojo $10.00. ; 

Matyt, kad aštuoniolikie-
eiai supranta svarbą siųstų p. 
M. Bagdono laiškį. 

Tame •pačiame susirinkime 
,jos Šv. Kazimiero Vienuolyno 
koplyčiai iš iždo „jpaskyrė $10. 

AUŠROS VARTŲ PARAPI-
0 JOS VAKARIENĖ W E 9 T 

f srotJE. 

SBSS 

Ryt susirinkimas. Visi at-

nryksta. Sena vieta, paprasta 

valanda. 
^m^^M/m^/&/si^w^^^fk^^^^-^^*^^/^.^\ \\-y\<, i^vi^ij kareivi 

KUN. GARMUS BRIDGE
PORTE. KALBĖS RYTOJ, 
BAL. 21 D., 8V. JURGIO 
PAR. SVET. 

PRANEŠIMAS 

DIEVO APVEIZDOS PAR. 
c BRUOŽAI. 

[vyks 

H A R R I N G T O N O K R E D I T O R I Ų 
MASS-MITTINGAS 

Balandžio 21 d.f 1922 
8 vai. vakare 

COLUMBIA SVETAINĖJ, 
48-ta ir So. Paulina Street 

Kreditoriai esate kviečiami parodyti savo notas ar
ba kurie turi te "pos t a i c a r d s " nuo advokatu įeinant 
į svetainė, del geresnos tvarkos. 

Kviečia KOMISIJA. 

Liet. Vyčių 4-ta kuopa ren
gia savitą Pavasario Grožės 
Vrakarienę su grafžia programa 
bal. 29 d., šeštadienio vakare, 
Dievo Apveizdos par. svetai
nėje. 

Atėjus pavasariui nubodo 
žieminiai vakarėliai ir norima 
ką nors naujesnio. Taigi tas 
vakaras bus panašus į pava
sario grožę: gardi vakarienė, 
puiki programa, skambi, ma
loni muzika ir dovanos rožė
mis, kuriomis kiekvienas pasi-

v 

puoš. 
Šis vakaras skirsis nuo visij 

buvusių žiemos metu. 
Gigantas. 

• — — • 

Aukoja kilniems reikalams. 

i Moterų Sąjungos 3-čia kuo
pa savo susirinkime balandžio 
9 d., po perskaitymo p-no Mi-
fkov Bagdono atšišaukimo,Krik-

A . 
L BUZINAUSKIUTĖ 

mirė balandžio I i d. 1922, 6 
im-tŲ O m**»n. a m ž i a u s , s u v a ž l n e -
l a a i i t o m o b i l i a u s . P a l i k o d i d e l i a 
me nuliūdime motina, broli Sta
nislova 14 meta} Ir tėra Domini
ka Ru/lnauska. kuris yni prasiu 
šalines nuo manęs. Kas jį pa-
ifstate praneškite jam kad at
važiuota pažiūrėti savo dukters, 
Girdėjau gyvenu t'ieoro. III., pa
eina/ Kauno reti. Raseinių mies
to. Laidotuvės įvyks subatoj ba
landžio 22 d. iš namų 2143 W. 
24 Str. 1 Aušros Vartų bažnya 

ėia iš ten J šv. Kasimlero kapi
nes. Kviečiame visus giminės ir 
pažįstamus dalyvauti laidotuvė
se. 

Liekame nuliūdę 
Motina ir brolis 

Stengiasi surinkti iki $50. 
.Alpha; 

-

• * » • 

atsilankyti į šią vakarienę. Iš- savaitinis susirinkimas bus ketvir-
girsite įdomių prakalbų, dai-j tadieny, bal. 20 d., parap. gvet., 
nų ir kitokių malonumų p a - ' 8 vai. vakaro. 

Visi nariai prašomi atsilankyt1. 
Vakarienės Komisija. n e« y*P la ,^i ^auį dalykų apsvar

stymui. 

tirsite. 

Westsaidrečiai su dideliu jė 
igų įtempimu rengiasi prie 
vakarienės, kurį įvyks šiame 
teekmadieny, bal.v23 d., bažny-
/tinėj svetainėj, 6 vai. Išrink
toji garsiausių West Sidės šei-
imininkių komisija jau keletą, 
kartų rink#osi pasitarti kokių 
skanių valgių pagaminti ir 
fcaip svečius kuogeriausiai pa-
Ivaišinti. Prie to girdėti vyrai 
ir-moterįs miklina savo bal-
'sus ir žada negirdėtų dainelių 
padainuoti. Žadama ir kitokių 
teposų parodyti, todėl visrpara 
pijonai ir svečiai malonėkite 

=E • 

-/ PRANEŠIMAI, 
LIETUVOS VYČIŲ APSKRI 

010 CHORO NARIŲ 
DOMEI! 

Albina C. Ahtburdmtė, rast. 

ROSELANDAS. — Gerb. Są-
jungietės, visos malonėkite ateiti 
i virimo kursus, kurie bus ket-
vergo vakarais 7 vai. vakare; taip
gi ir draugių atsiveskite su savim. 

Sąjungietė. Dėlei svarbių priežasčių L. 
>Vyčių Chic. Apskričio choro 
repeticiją neįvyks ateinantį s A . L . E X K A R E I V I Ų Cen-
penktadienį, balandžio 21 d. <tro Specialis susirinkimas bus ket-
iRepeticija įvyks kitą penkta- virtadieny, bal. 20 d., 4«03 So. 
dienj, balandžio 28 d. Į Marshfield Ave., pirmos ' kuopos 

J u o z a s S a u r i s . ' skai tvkloj , 7.-30 vai. vakare. 

Kuopų atstovai, pribukite lai-
DIEVO APVEIZDOS PAR. — ku, nes yra labai svarbus reikalas. 

iLiet. Vyeių 4-tos kuopos svarbus Valdyba. 

[Ra«. Tel. Cicero 86&« 
Ofiso Tel. Cicero 4»J 

OR. J. SHINGLMAN , 
4825 So. 49 Comt \ \ 

N. B. Cor. 41 -Court ir l t 8tr.< Į 
ant . TlrSąus •aiatynieios. {i t 

Dr. 0. VAITUSH, 0. D. • 
UKTTTTU AKIŲ 8PBC1AU8TA8 

Pulensvlns v1»ų tJclų 
templm% k u yra 
prlsuuttiml skaude-

C io catvoa, avaisu 
aptemimo, nar-

votuma. skaudanSlus 
ir ožsldeguaiua kare lu akių kreivo* aky*. 
katerakto. nemi««to; netikra* akla lndedam. 
Daroma aysamlnaa lektra parodantis ma-
ilauataA klaidaa Akiplal pritaikomi teialn-
fat. toli U- eiti matantiems pagalbata. Sar-
ffekite aavo re«*Jlmo Ir valkue etnančiiu 
mokyklon. Valaadoa: oao l l iki S vakaro. 
Nadaltomls nuo Ift Bd 1 vaL pa platų. 

1553 W. 47 St. ir Ashland Ar. 
Telefoną* Dnrrer 9660. 

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicagoj 

N, 

PEARTi OUEKN KONCERTINA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krantuvė—viena i i didžiansių Chicagojt 
Parduodame ui žemiausią kainą, kur kitur taip negauti 

Mašinėlių laiftamt drulraoti it ofito darbamt yra naujau 
fiot madom, Užlaikom titokiut laikrodžiut, žiedut, Sliubi-
niūt ir deimantiniut; gramafonut lietuviškait rekordai t ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
byscių. Balalaikų, gitarų ir imuikų, kokių tik reikia. Dir
bame Titokiūt ženklut draugyttėmt, taisome laikrodžiut ir 
mmikališkut inttrumentut atsakančiai 

1 Steponas R Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVL, CHICAG0, ILL 

41 Telefonas: DR0VER 7309 

' * / 
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