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Nepavyko Graikams 
Ofensyva Turkijoje

Turkai Gali Sunaikinti Graikų 
Armijų

Buvusis Imperatorius Karolis 
Apleido Ungariją

GRAIKAI SUMUŠTI BĖGA 
ANATOLIJOJE.

Iš niekur jiems nėra pagelbos.
Konstantinopolis, Bal. (i. — 

Graikų ofensyva prieš burkus 
nacijonalistus šiaurinėj Ana
tolijoj pasibaidė <lklžiausin 
liepa vykimu.

Pirm poros dienų 'Graikai 
vis dar buvo nuoinoniavę, kad 
jiems pagerės ten padėtis. 
Taip buvo manoma ir vietos 
militarinėse talkininkų sfero
se.

Bet šiandie pačius talkinin
kus jau apima baimė. Jie ma
to, kad Graikams nebeliko jo
kios vilties išsigelbėti, nekal
bant jau apie sustiprėjimą. 
Nes jie įveikti ir bėga nuo 
Turkų. G juk Graikų armija 
ten buvo skaitlingesnė už Tur
kų armijų.

Pranešta, jog Graikai pasi
rengę apleisti Ismidą. Taippat 
manoma, kad jie ilgai neatlai
kys nei Blusoje.

Graikų armijos nuostoliai 
nežinomi. 'Turkai pranešime 
sako, jog Graikai netekę 20,- 
00(1. kareivių.

•»
Atšaukti venizelistai.

Po pirmojo sulaikymo Grai
kų priešai EskMielir, Graikų 
štabas patyrė, kad nebus leng
vas daiktas patvarkyti savo 
kareivius, nes tuomi buvo pa
žeista jų moralybė.

Tuo labjaus, kad su prieša-j 
kine karuoinene buvo sunkus 
susisiekimas. Nes Turkai na
ci,jonalistai skaldė tiltus, nai
kino kelius.

Neužilgo iš karo fronto at
šaukti visi venizelistai ofieie 
rai, kuriuose įžiūrėta intaria- 
mų pasielgimų.

Po pralaimėjimo muši,i ties 
Biledjik, Graikų armijos cent
ras suformuotas į dvi diviziji. 
Abidvi apsikasė Ineguel-Eskis- 
Jielir linijoje.

Kiek palaukus Turkai ta li
niją užpuolė ir po visos dienos 
kovos privertė Graikus bėgti.

Vargas kairiajam sparnui.

Kuomet tiedvi Graikų divi
ziji buvo įveikti, Turklį naci- 
jonalislų viena divizija pradė
jo vystyti veikimą su tikslu 
apsupti kairįjį Graikų armi
jos sparną.

Kad išvengti nbelnosios pra
gaišties, vyriausias Graikų va
das gen. Popoulus įsakė genc- 
ralį atsimetimų visu frontu.

Paskui atsimetančius Grai
kus puolėsi Turkų raitariįa.

Graikai mano sustoti ir pa
sipriešinti linijoje Kestelakbu.

KAROLIS IŠVAŽIAVO 
ŠVEICARIJON.

Apie tai pranešta Ungarijos 
parlamente.

Budapeštas, Bal. G. — Bu
vęs imperatorius Karolis va
kar apleido Steinamanger, va
karinę Ungariją. Per Austri
ja jis iškeliavo atgal Šveica
rijon.

Apie tai Ungariojs parlanien 
te pranešė ministerių pirmi
ninkas Tel e k v. ,

Vienna, Bal. (i. — Pasidar
bavus Ungarijos vyriausybei, 
Austrijos vyriausybė į Ungari
jos pasienį pasiuntė spėri ja- 
li traukinį paimli ten buvusį 
imperatorių Karolį ir prista
tyti ligi Šveicarijos rubežių.

Berne, Šveicarija, Bal. G. — 
Šveicarijos vyriausybė prašo
ma painformavo Ungarijos vy
riausybę, kad buyusis impe
ratorius Karolis bus įleistas 
atgal Šveicarijon su sąlyga, 
kati paskirtu laikotarpiu jis 
galįs gręžti. Kitaip leidimas 
grvžti galės Imt atšauktas.

GAL BUS PANAIKINTA 
KARO METO PADĖTIS.

Calcutta, Bal. (i. — Indijo
je Ilgšio laiko gyvuoja viso
kie karo meto suvaržymai. Net 
spauda cenzūruojama.

Vietos vienas laikraštis pra
neša girdėjęs, jog trumpoj a- 
teitv busią panaikinti tie su
varžymai.

MIRĖ GRAIKŲ KARA
LIAUS BROLIS.

Londonas, Bal. a. — Anot 
žinių iš Konstnnt inopolio, Kru
šoje, Maž. Azijoje, mirė nuo 
žaizdų Graikų karaliaus Kons
tantino brolis princas Andre- 
as. Jis sužeistos kovoje su 
Turkais ties Brusn.

VĖTROJE ŽUVO 30 ŽMONIŲ

Tokyo, Bal. G. — Praeitą 
sekmadienį pietinę Japoniją 
palietė baisi vėlia. Žuvo apie 
3d žmonių.

Isiilido fronte Graikus lau
kia toks pid likimas. Graikui 
šaulių divizija iš Manissa bu
vo pagauta kryžiavon Turki] 
ugnin ir sutrnškinta. Dalis di
vizijos paimta nelaisvėn. Kita 
dalis arba suspėjo pabėgti, ar 
ha pasislėpti artimuose kal
nuose, kur nebus galima ilgai 
pasidžiaugti gyvenimu.

ANGLIJAI ARTINASI 
IRIUS.

SUTRAUKIAMA KARUO- 
MENĖ ANGJjIJON.

Gali pakelti streiką geležinke
liečiai.

Londonas, Bal. (i. — Bei an
glei.ašių streiko Anglijai arti
nasi krizis. Geležinkeliečiai ir 
transjx,rtų unijos darbininkai 
(National Transport \Vorkers’ 
federation) tariasi, ar jiems 
prisidėti prie streiko. .Jei strei
ką pakeltų tie ir kiti, tuomet 
Anglija pasijustų baisiame pa
dėjime, nežiūrint visokių vy
riausybės nepaprastų priemo
nių.

Vyriausybė dalis karuome- 
nės partraukia namo iš Airi
jos ir net iš Mesopotamijos. 
Nes niekas negali žinoti ką ga
li duoti šaliai trumpoji ateitis, 
kuomet milijonai darbininkų 
pakilę kovon už būvį.

Daugybę anglekasvklų van
duo užliejo. Kai-kurias kasy
klas norima išgelbėti nuo už
liejimo. Vandenį pumpuoti 
savanoriai eina studentai. Ki
tur patys savininkai dienomis 
ir naktimis dirba, kad apsau
goti kasyklas nuo pragaišties.

Vyriausybei yra baisu, kad 
streikininkuose nebūti] pagy
domos bolševikinės tendenci
jos. Nes tuomet prisieitų im
ties militarinių priemonių 
prieš streikus.

AMERIKA SU ANGLIJA 
NETURĖS DRAUGIN

GUMO.

Taip sako Australijos Arki 
vyskupas.

Rymas, Bal. (i. — Čia vieši 
žinomas didis Airijos patrio
tas, Australijos Arkivyskupas 
Mauni x. K i tuomet Arkivysku
pas buvo pasiketinęs aplanky
ti savo tėviške Airijoje. Bet 
Anglų valdžia sulaikė jį Ang
lijoje. Neleido jam keliauti Ai- 
ri.jon.

Arkivyskupas Mannix sako, 
kad Anglija nepasidžiaugs 
draugingumu su Amerika taip 
ilgai, kaip ilgai ji persekios 
Airiją. Nes kenčiančios Airijos 
ilga ranka visais laikais neleis 
įvykti tam draugingumui.

Pačios Airijos likimo klau
sime Arkivyskupas sako, jog 
nesama jokios vilties sulaukti 
ten ramybės, kaip ilgai Ang
lijos valdžioje bus toks reak- 
eijonierius, kaip kad šiandie
ninis premjeras.

Sako, šiandieninė Anglijos 
valdžia pati peržengia viešpa
tijos įstatymus ir nereikalau
ja, kad tuos įstatymus pildy
tų gyventojai.

KIEK VOKIETIJA IŠMO 
KĖJUS KARO ATLY

GINIMO. '

.Londonas, Bnl. G. - Hilton 
Young parlajjiente pranešė, 
jog Vokietija ligšiol talkinin
kams yra išmokėjusi vos pu
sę milijardo dolierių karo at
lyginimo.

Be to, premjeras Lloyd Ge
orge pranešė, kad Anglija ne- 
atnaujisianti tarybų su Vo
kietija atlyginimo klausime,

NAUJAUSIOS ŽINIOS.
BERIA MAS. — Pinu karo Ru

sija atsargoje tarėjo 1.600.000,000 
rublių auk*,. Šiandie iš to aukso 
paliko vos 120,000,000, rubliu. Taip 
tvirtina finansiniai ekspertai.

LONDONAS. — Pifeshire. Ško
tijoje, vakar įvyko streikuojančiu 
anglckitsių riaušės. Kovota su po
licija. Streikininkai laivo išsklei
dę raudoną vėliava.

WASH1NOTON. — Susirinkus 
kongresui sesijom matyt, prezi
dentas Hnrding patsai skaitys sa
vo pranešimą. Jis, sakoma, pas
kelbs naują savo doktriną apie 
įvedimą taikos Europoje ir visa
me pasauly.

mo-VIENNA. — Jugoslavija ..... 
bilizuojasi prieš Ungariją. Jugos
lavija nori atimti miestą Funf- 
kirehen.

PARYŽIUS. — Inter-Allied li

nija, kurios prezidentu yra mar
šalas Poeh. surengė pokylį pager
bti naują Amerikos kardinolą Do- 
ugherty, kurs gręžta Amerikon.

C’HICAGO. — Vakar miesto 
klerku ir iždininku išrinkta de
mokratu.

ISPANAI S0CIJALISTAI 
PRIEŠ BOLŠEVIKUS.

Madridas, Bal. G. — Ispani
jos soeijaltstą partijos suva
žiavime buvo pakeltas klausi
mas, ar partijai prisidėti prie 
“trečiojo internacijonalo,” ty. 
prie Rusijos bolševikų. .

Dauguma balsų atmestas 
“trečiasis internacijonalas.” 
Manoma, kad dėl to suskils 
soeijalistų partija.

NEGALI BŪT PILIEČIAIS.

Washington, Bal. G. — Daug 
Japonų ir Kinų buvusiuoju 
karti tarnavo S. Valstijų ar
mijom, Šiandie tie buvusieji 
kareiviai reikalauja piletvbės 
raštų. , 5*

Darbo departamentas pas
kelbė, kad Japonai su Kinais 
negali būt pripažinti piliečiais, 
nežiurint jų tarnavimo armi
joje. '

KER0SIN0 MON0POLLJA 
RUMUNIJOJE.

Bukareštas, Bal. G. — Ru
munijos parlamentas nutarė su 
monopolizuoti kerosimi šalti
nius ir namloties pelnu.

ŽUVO 333 KAREIVIAI IR 
POLIOIJ ANTAI.

Londonas. Bal. G. — Anglį] 
valdžia A iri joji* paskelbė, kad 
1920 metais Airijoje žuvo An
glų 333 kareiviai ir polieijnn- 
tai.

LAIKAS PAGALVOTI APIE 
MUSIAS.

Uliiengos sveikumo departa 
inentas atsiliepia į miesto gy
ventojus, jog dabar jau lai 
kas pagalvoti apie miisias, ku
rios po žiemos ima jau visur 
atsirasti.

Įsakoma visuose namuose 
pasigamini i langams ir durims 
sietelius. Knošvariaiisiai nžlai 
kyti visus užkampius ir kie
mus.

BALKANŲ VALSTYBIŲ 
UNITĄ,

Už tai darbuojasi Albanai su 
Bulgarais.

Sofija,. Bal. G. —‘ Albam] 
delegacija nuvykusi Serbijos 
sostipėn Belgradan. Tenai ta
riamasi apie įsteigimą Balka
nų valstybių unijos.

Andai šičia viena Slavių
draugija buvo surengusi ma-
smitingą to.-* unijos tikslais.
Mitingas pavyko. Galybės žino
nių klausėsi kalbėtojų ir mie- * .lai pritarė unijai. z

Bulgarija visais laikais sto
vi už Balkanų uniją ir visuo
met pasirengusi pirmutinė įs
toti jon.

Tonjinijon turėtų ineiti Al
banija, Bulgarija ir Jugosla
vija.

LENKAI NEGALI APSIEITI 
BE PABALTIJ0S.

Jiems rupi turėti pirklybos ry
šius.

Gelsingforsas, Bal. (i. — Es
tija su Suomija padarė ir pasi
rašė priklvbos sutartį.

Tad dabar čia skelbiama, 
kad už kelių savaičių turėsian
ti įvykti tuo pačiu tikslu kon
ferencija Suomijos, Estijos, 
Latvijos ir tomkijos.

8 ŽUVO, DAUG SUŽEISTA.

Buenos, Aires, Argentina, 
Bal.z (i. — Bolivijos mieste La 
T’az aną dieną atidaryta lakū
nams mokykla. Buvo pareng
tos iškilnybės.

Prancūzų armijos lakūnas 
leitenantas Baudron pakilo o- 
ran lėktuvu. .Netekęs kontro
lės jis krito su lėktuvu žmo
nių minioti. Žuvo 8 žmonės ir 
daugybė sužeista.

Tarpe žuvusių yra ir patsai 
lakūnas leitenantas. Taip pa
sibaigė nelaimingai tos iškil- 
mvbės.

IDAH0 VALSTIJOJE SNIE
GAS.

Idaho Pails, Idaho, Bal. G. 
— Per čia praūžė smarki vė
tra su sniegu. Prisnigo pora 
pėdų sniego. Sniegas apsirei
škė po gražių, šiltų dienų.

LENINAS ŠAUKIA REVO- 
LIUGIJON.

Londonas, Bal. G. — Laik
raštis Times paskelbė Rusi
jos bolševikų galvos Lenino 
slaptą dokumentą. Jis bolševi- 

I ką pirklybos misijoms užrnbe- 
žiuose įsakė darbuoties su tik
slu kiekvienoj šaly pakeli i re
voliuciją.

Po dokumentu pasirašo ‘tre
čiojo internacijonalo” vykina 

j įnašai komitetas ir bolševiku 
• propagandos užrtibežiuose di
rektorius.

j ipasakyla, knd pirklybinini 
santikiai pilnai turi tarnauti 
komunistirtei propagandai ir 
tam tikslui nesigailėti lėšų. 
Misijų narių užduotis ypač 

'platinti nepasitenkinimus dar 
bininkirose ir kareiviuose. Be 
to, papirkinėti spaudą.

PLATINKITE • ‘ DRAUGĄ. ’ ’

ŽINIOS IS LIETUVOS
ŽINIOS IŠ MAŽOSIOS LIE

TUVOS.

Klaipėda. Kovo 4 d. alpiau 
kė į Klaipėdos uostą pirmasis 
Lietuvos laivas “.Jurata”, tau 
tiška vėliava pirfupuošąs. 
Jis yra motorinis ir žėgliuis, 
20d bačkų didumo, padirbtas 
Vokietijos mieste Kiele. To 
laivo kapitonas pasakė, kad 
dar du garlaiviu ir vienas žė
gliais atplauks. Trijų metų ne
priklausomybės sukaktuvės bu 
vo ir Mažojoje Lietuvoje su 
iškilmėmis apvaikščiojamos, y 
patingai Klaipėdoje ir Tilžėje. 
Į Klaipėda toje dienoje atva
žiavo daug svečių su pirmuo
ju traukiniu iš Didžiosios Lie
tuvos. Tarp svečių buvo at
vykęs ir kun. Alšauskas, ku
ris savo kalboje labai gyvai 
išparodė reikalą abiejų kraš
tų Lietuviams susiartjnti ir 
susivienyti. Prisiminė ir apie 
tai savo kalboje, kad Prancū
zija nedalius Klaipėdos kraš
tų prijungti prie Lietuvos, bet 
susirišti federacijos ryšiu ne
prieštaraus. Kum Alšauskio 
prakalba labai gerą įspūdį pa
darė.

Klaipėdos krašte rengiamos 
yra labai didelės permainos 
bažnyčios srityje. Kaip Len
kai senovėje norėjo per baž
nyčią Lietuvius sulenkinti, 
taip Vokiečiai stengiasi Lietu- 
vius-Prusiis suvokietinti, kas 
jiems išdalies ir pavyko, bet 
dabar vienur ir kitur jau Lie
tuviai kratosi mm svetimų tau 
tų globos ir bažnyčios bei ti
kėjimo srityje.

DeJ geidžiamosios muitų li

nijos tarp Klaipėdos krašto ir 
Didžiosios Lietuvos praneša
ma, kad pasitarimai tik pert
raukti tapo, kol nebus iš Pary
žiaus sugrvžęs Lietuvos Fi
nansų, Pramonės ir Prekybos 
ministeris p. Galvanauskas. To 
dėl vietiniai pirkliai nenusto
jo vilties, kad galų-gale pasi
seks su Lietuva susitarti.

Prūsų Lietuvių susivieniji
mas Klaipėdos krašte visur 
rengia susirinkimus ir pra
kalbas, į kurias žmonės noriai 
renkasi ir rasosi j susivieni
jimą. Dar nesenai Lietuviai 
nedryso laikyti susirinkimų: 
Smeltėj, Karkelbeke, Kalotėj, 
Dargužuose, Nemerčėte, ne^ 
tose vietose gyventojai rodė
si priešingi tautiškam judėji
mui, bet dabar ir tose vieto
se susivienijimas surengė su
sirinkimus ir visur patyrė kuo 
geriausio pritarimo, ypatingai 
Smeltėje.

Iš to galima numanyti. kaip 
ir Mažojoje Lietuvoje lietuvys
tė pradeda atgyti.

Stakiai, J Raseinių apskr.) 
šis miestelis nuo karo ne taip 
labai nukentėjo, kaip kiti 
miesteliai. Per karą čia sto
vėjo Vokiečių štabas.

Karui pasibaigus ir Stakiai 
pradėjo tautiškai susiprasti. 
Čia susitvėrė jaiinamečių kuo
pelė, pasivadinusi “Birutė,” 
Štulių Sąjungos kuopa ir Var
totojų bendrovė “Mindau
gas ’. Pats miestelis stovi gra
žioje vieloje ant upelio Mitu- 
vos kranto. Stoka liktai inte
ligentų vadovu.

APIE ŠKOTIJOS LIETU
VIUS KUNIGUS.

Kituoniet gyvenusieji Škoti
joje kunigai dabar sugryžę 
Lietuvon šias vietas užima: 
kun. R. Vasiliauskas, kurs lie
knų laiką klebonavo Mažei
kiuose ir Viekšniuose, dabar 
perkeltas klebonu į Juosvai- 
nius. Kun. Šveistrys, išbuvęs 
pusę metų kam. prie Švėkšnos 
bažnyčios, dabar tapo paskir
tas klebonu Girdiškėm Taura
gės apskr. Parapija nemaža, 
apie 5—G tūkstančių kataliku. 
Bažnyčia nauja — mūrinė. 
Kun. Narbutas paskirtas pa
geli). prie Šv. Kryžiaus f Kar
melitų) bažn. Kaune.

Kaunas. Kovo 7 <1. Užsienin 
Reikalu ministeris d-ras Pu- 
ryekis pranešė Steig. eSimui, 
kad Estų Respublikos vyriau
sybė pripažino Lietuvos ne
priklausomybę de jnre. Ta ži
nia sukėlė Lietuvių tautos at
stovų tarpe didelį entuzijaz- 
mą. Tolinus ministeris d-ras 
Purvekis širdingai padėkojo 
Estų vyriausybei už tą pripa
žinimą.

— 111—7. (Elta). Prancūzu 
vyriausybė reorganizuoja mili
torinos misijas Pabaltjurio 
valstybėms. Bus tik viena mi- 
litarinė atstovybė visoms Pa- 
baltjnrio valstybėms Rygoj su 
įeit. pulkininku Arcliey prieky. 
Atstovybė turės savo delega
tą Kaune kap. Jonguefe, Ry
goj komeiid. Gerarei ir Taline 
komend. Bone.

— III—8 d. (Elta). T.š Pa
ryžiaus jau sugrvžo P'iiiansų, 
Prekybos ir Pramonės minis
teris Galvanauskas.

— III—8 d. (Elta). Prane
šama, kad bus įkurtas tiesio
ginis sustisiekimas tai-]) Pary
žiaus, Berlyno, Kauno, Rygos.

Vilkaviškis. Vasario 1G die
ną ir čia, kaip visoje Lietuvo
je, paminėjo iškilmę. Bažny
čioje 10 vai. buvo laikomos 
šv. Mišios, per kurias grojo 
orkestrą. Krikščioniškos drau
gijos dalyvavo su savo vėlia
vomis. Užsibaigus Mišioms, 
kun. V. Vaičiulis pasakė pri
taikintą pamokslą. Paskui visi 
nuėjo į turgavietę, kur buvo 
prakalbos, karuomenės ir šau
lių parodos. Iškilmėse dalyva
vo visi lw‘ skirtumo tautos ir 
tikėjimo: Lietuviai, Vokiečiai, 
ir Žydai. Malonu buvo veizė
ti j jaunus, diklus, ir gražiai 
parėdytus kareivius, kurie naf 
šiai ir sutartinai žygiavo.

ORAS. — šiandie apsiniaukę, 
vakare ir rytoj pranintoinns be
las; rytoj vėsiau.

PINIfiy KURSAS.
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant ne,mažiau $25,000, Bulatui. 5 
buvo tokia pagal Merchanta Lo
mi and Trust Co.:
Anglijos sterlingu svarui 
Prancūzijos šimtui frankų 
Italijos šimtui lirų 
Vokietijos šimtui markių 
Lietuvos šimtui auksinų 
Lenkijos šimtui markių

«

$3.92
6.94 
4 06 
1.64 
1.64 
.14
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LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS

“DRAUGAS”
Eina kasdien* išskyrus nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA:
CRICAGOJ IK ŲtSIENYJE:

Metams ........................ • - .. . $8.00
Pusei Melų ............... .... 4.00

SUV. VA1.ST.
Metams ..................................... $6.00
Pusei Metų .................................. 8.00

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo uislraiymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresų visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar expreee "Mo- 
ney Order” arba Įdedant pinigus 1 
registruotų laiškų.

“DRAUGAS” PUBL. CO. 
2334 S. Oakley Avė., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791

Foreign Born.
New Yorke išeina mėnesinis 

laikraštis vardu Foreign 
Born a Bulletin of Internatio
nal Service, t. y. Svetimgiinis, 
tarptautinio patarnavimo pra 
nešimas. Jis išeina vieni} kai
ti} į mėnesį ir atseina pusan
tro dolierio metams.

Jau seniau pastebėjome tei
singi} to laikraščio apsėjinią 
su Lietuviais ir dabar turime 
ti} atkartoti. Štai Kovo mė
nesio numarije yra kalbos a- 
pie Lietuvius dviejose vieto
se.

Ant 153 p. laikraštis giria 
Lietuvi}, kad ji uoliai rūpinasi 
savo mokyklomis. Nesenai 
tapo atidaryta gimnazija Ši- 
lavoje ir jau rengiami planai 
vakarinėms gimnazijoms. Lie- 

’ tuviai šaukiasi savo brolių, 
gyvenančių Amerikoje, kad 
jiems prisiųstų knygų ir laik
raščių. Vilniaus Universitetas, 
kurį įkūrė karalius Steponą* 
Batory, nors buvo ilgų laiką 

-uždarytas, jau vėl pradėjo sa
vo mokslo darbi}.

Čia turime pastebėti mažą 
klaidą, būtent, kad Vilniaus 
universitetą įkūrė kardinolas 
Ožius karaliui Steponui Ba
tonui esant Lietuvos kuni
gaikščiu. Batory buvo ne Len
kas tik Vengras, išrinktas 
Lenkų karalium.

Antrame daigte tas pat> 
laikraštis Foreign Born mi
nėja ir Amerikos Lietuvių rei
kalus. Čia jisai sako, kad va
karinė Lietuvių mokykla Bo
stone yra sudaryta Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos ir kad 
vietiniai Lietuviai žada ją įmi- 
gerinti.

Įsižiūrėjus į tas žinias aiš
kiai matytis, kad Bostono 
“Darbininkas” pristatė me
džiagos anam angliškam lai- 

>, kraščiui. Už tatai “Darbinin
kui” priklauso padėka nuo vi
sų Lietuvių. Lietuvių reikalų 
ir veiksmų parodymas Ameri
kiečiams yra geras, naudingas 
ir girtinas patrijotų darbas. 
“Darbininkas” tokiais (lai
bais jau senai pasižymi ir tan
kiai tą daro. Mes užtatai turi
me nors retkarčiais jį pagirti.

guli, tas nusiduoda negirdįs to 
skardaus šauksmo.

Suktybių pilna vakarinės 
Europos diplomatija mėgina 
išjudinti žemę pamatuose, kuo 
met nugirsta, kad kaizeris, 
ar koks kitas buvęs valdovas 
mėgina gryžti į buvusius savo 
sostus. Visa kosere ji šaukia, 
kad tas grūmoja Europos ra
mybei.

Bet ta pati diplomatija ne
duoda taikos Lietuvai. Ap
ginkluoja ji Lenkus ir šituos 
siundo prieš Lietuvius. Pa
kvaišę nuo militarizmo Len
kai šiandie laikosi užgrobę di
delius Lietuvos plotus. Kan
kina ir žudo gyventojus ir at
sisako gražiuoju apleisti sve
timas žemes.

Tuo tarpu Lietuva pasiilgusi 
taikos nei ligonis pasveikimo.

Ateina pavasaris. Musų žil- 
galvis valstietis eina laukų dir 
bti. Jis pasimeldęs Dievui bu
čiuoja žemę, savo nešiotojų ir 
maitintoją. Bers jis jon glu
dus. Bet vienas Dievas gali 
žinoti, ar jam bus lemta nau- 
doties vaisiais. Juk nėra tai
kos. Ateis gal piktas Lenkas ir 
pagrobs tai visa. Gal dar pirm 
to tą sėją sunaikins karo vėsu- 
la.

Lietuva pasiilgus taikos, ne
gali jos prisišaukti. Kad tuo 
tarpu šiandie šiapus Atlanti- 
ko nepaprastas Prancūzų at
stovas mėgina intikinti žmo
nes, kad Prancūzija nėra mi-

Prancūzai ir Lietuva.
(Pabaiga).

Lenko Įsišokimas.

Prakalbai pasibaigus jaunas 
Lenkelis pasiprašė balso. Pa
sirodė jis esųs kunigaikščio 
(Sapiegos sekretorius. Jis nesi
teikė nusivilkti savo viršuti
nio, tiktai šalę publikos vaikš
čiodamas kalbėjo silpnokai 
prancūziškai, *

Jis p. Sangnier’ą pavadino 
ignorantu Lietuvos ir Lenkijos 
klausimuose. Publika užtai 
smarkiai supyko. Tolinus sekle 
torius iškalbėjo lenkišką pote
rių: a) kad 'Taryba esant Vo
kiečių sutverta iš jiems pa
lankių žmoilių, b) kad Vokie
čių šalininkai esu Voldema-

] bos ir tai ne dėl Lietuvių 
Į kaltės, o dėl Lenkų nenoro.

Kun. Vilimas pajudino ir 
opų dvarų klausimą, sakyda
mas, kad dvarininkai nenorėjo 
suprasti savo tėvynės bežemių 
reikalų ir nenorėjo geruoju 
dėtis prie valdžios, kad tą 
klausimą geruoju užbaigus. 
Daugiau negu pusės milijono 
žmonių reikalus reikėjo būti
nai statyti augščiau už kelių 
šimtų žmonių užsispyrimą. 
Kun. Vilimas užbaigė savo kal
bą sakydamas, kad Lietuva iš 
Lenkijos nori tiktai vieno daig 
telio, būtent, kad Lenkai ne
užkabintų Lietuvos, nesisavin- 
tų jos miestų ir žemių.

Publika triukšmingu rankų 
plojimu pagyrė kalbėtojų. Jiras, Smetona ir pats Steigia 

masis Seimas, c) kad Lietuva visa buvo Lietuvių pusėje 
pasiskolinusi iš Vokiečių 1<W)
milijonų markių, d) kad Lie
tuviai ir dabar tebevartoja Vo
kiečių markes, e) kad Lietu
viai esą bolševikai, f) kad Len
kai nori Lietuvos nepriklauso
mybės, bet Lietuva turinti su
sirišti su Lenkija politikos, ka- 
ruonienės, finansų, susisiekimo 
ir dar kitokiomis vienybėmis, 
g) kad Vilnius esąs Lenkų 
miestas.

Kalbėjęs daugiau negu pusę 
valandos p. Sapit'gos sekreto
rius ėmė vartoti tokių žodžių,

Vakaro užbaiga.
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Po kun. Vilimo vėl kalbė
jo p’. Sangnier. Jis pasakė, kad 
Lietuva stebėtinai mažai rei
kalauja iš Lenkijos. Jis ragi
no savo tautiečius pritarti Lie
tuviams, kaip kitados kad pri
tardavo Lenkams, kol jie ko
vojo už laisvės idealus prieš 
carų grobimų.

Vakare buvo taip-gi ir kun, 
M. Krupavičius. Jis drauge 
su kun. Vilimu dėkojo Pran
cūzų jaunuomenės vadui už ge-

litaristinė šalis, kad ji dar
buojasi už taiką Europoje.

Butų lengviau sveikam žmo
gui įkalbėti ligų, negu Pran
cūzijai užsiginti militarizmo. 
Šiandie ji ne tik pati utilita
rizmu gyvuoja, bet ir pačiuose 
Lenkuose užgrudeno utilitariz
mų. Abidvi šalys šiandie šau
kiasi pinigų, tik pinigų. Nes 
n ilitarizmas baigia ryti jų vi
su,!: pagaminamus turtus. Tų
dviejų šalių militarizmas, ne 
kas Uitas, šiandie grūmoja Eu
ropos ramybei.

Lietuva šaukiasi taikos. Ii 
ta taika galima kadir šiandie, 
kad i r tuo jaus. Tai taikai yra 
reikalingu tik du daiktu: Te
gu Lenkai grobuoniui aplei
džia Vilniau.1 miestą ir Lietu
vos plotus ir tegu talkininkai 
Lietuvą pripaž’sta laisva ir ne
priklausoma.

Tuomet PabaJtjury trumpu 
laikotarpiu pakilt- gerovė. Bus 
džiaugsmo Lietuvė i ir naudos 

s pačiai Europai.
Tomis dienomis nepapraston 

sesijon susirenka Suv. Valsti
jų kongresas. Jis yra galingas 
Europos klausimuose. Gal jis 
pirmutinis pakels balsą dėl 
Lietuvos nepriklausomy bės. 
Turint Suv. Valstijų pripaži
nimą, Lietuva tikrai susilauk
tų taikos.

kad publika buvo bepakylant I isdestymą Lietuvos reika- 
išeiti. T;ida Lenkas paliovė.
Mare Sangnier jam atsakė 
rimtai ir trumpai. Paskui davė 
žodį Lietuviui kun. Adomui 
Vilimui.

Vilimo Kalba.
užėjusJam energingai

kos
Negarbingos kiastybės tai

Mine Roland.

Birž. 30 d., 1919 m., Neu 
Yorko pramonės komisija sus
kaitė, kad New Yorko . mieste 
yru 46,887 dirbtuvės.

estrados publika narinio il
tie, kurie laivo beketiną išeiti
susėdo savo vietose. Pradžia- • l . . ■je kun. Vilimas pasisakė, kad 
Lietuviams yra nemalonu 
skaudžiai atsakyti net liems, 
kurie skaudina jiems. Tuom 
labiau Lietuviams gaila, kad 
taip šviesus ir teisingas asmuo, 
kaip Sangnier tarėjo būti pa 
vadintas įžeidžiančiu žodžiu 
vien už tai, jog drįso neklau
syti Lenkų reikalavimų stato
mų Paryžiuje ir nepildė Len
kijos politikos.

Toliau Vilimas ėmė dėstyti 
Izuiko priekaištus papunkčiui. 
Jis prirodė, kad Tarybos už
mezgu susidarė pirma negu 
Lenkai užėmė Lietuvą, kad ta 
Taryba turėjo tris šakas: Lie
tuvoje po Vokiečiais, Rusijo
je po caru ir K ereliški u, paga
lios Amerikoje. Likusioji po 
Vokiečiais šaka turėjo dau
giausiai vargo ii- kentėjimo, 
bet jai daugiausiai ii- pasise
kė, nes ji buvo nainieje.

Smetoną, Voldemarą ir kitus 
galima vadinti Vokiečių šali
ninkais, bet tas pavadinimas 
buvo ir bu.* neliesa.. Galvanau- 
skas/yia ĮTnrielizijoje gyvenęs 
ir dirbęs, Nuoširdus tos tautos 
šalininkas. Jo moteris 
Prancūzė.

i rampas pranešimas apie si 
vakarą buvo tilpęs Prancūzų 
dienraštije La Jeune ltepubli- 
que (t. y. Jaunoji Respublika), 
36 mini. Vasario 13 d.

“Draugo” redakcija jau 
ant | pereitos vasaros pabaigoje pa

tyrė, kad kun. A. Vilimas 
bando supažindinti p. Sangnier 
su Lietuva. Nors ir tuomet jau 
pritarėme tam darbui, bet ne
žinojome, ai- išeis kas iš to, to
dėl ir netalpinome to praneši
mo dienraštije. Dabar jau ma
tome, kad Lietuvai"'išėjo nau
da ir tą naudą reikia paskai 
tyli kunigui A. Vilimui į nuo
pelnus.

rilis. Ji tą uždavinį atlieka rū
pestingiau ir geriau negu lite- 
ruturos skyrius universitete.

Abejose paskaitose kun. 
Quenet labiausiai žiurėjo 
Lietuvos kultūros istorijos 
iv išdėstė tikybines per
mainas buvusias mus žemėje 
įvairiais laikais. Kun. Quenet 
parodė klausytojams keletą 
Lietuvos žemlapių, išreiškiau-' 
čių tikybos stovį įvairiais lai
kais.

Abiejose paskaitose buvo 
po tris dalis. Prie tikybinės 
istorijos buvo politinė istorija 
ir trečioje daliję buvo dabar
tiniai Lietuvos nesutikimai su 
Lenkija. Nenorėdamas Lenkų 
įžeisti, kun. Quenet atsargiai 
kalbėjo apie juos, bet teisybę 
ir tiesą pripažino tik Lietu
vai.

Po paskaitų profesorius 
Henry davinėjo prelegentui 
klausimų. Jis norėjo žinoti, ar 
Lietuviai ne bolševikai, ar nė
ra nors pavojaus Lietuviams 
apti bolševikais, ar Lietuviai 
ikrai esą katalikai? Iš šitų 
Jausimų matyti, kad p. Hen
ry yra daugiau Lenkų prisi- 
tlausęs negu Lietuvių. Jam 
įaskaita buvo ypač naudinga, 
vadangi tokių nuoširdžių as
menų yra ir daugiau, tai šios 
rūšies paskaitos yra tikras po- 
itinis reikalas. Prancūzijos 
Kilitika užėmė Klaipėdos kra

štų. Mes turėtume nesnausti ir 
užimti Prancūzų širdis. Tada 
grįžtų mums Klaipėda be abe
jonės.

KAREIVIŲ LAVONAI.

v ra

Po Paskaitos.
Ant rytojaus po paskaitos 

Lenkų užrubežinis ministras 
kunigaikštis Sapiega, Imdamas 
Paryžiuje atsiuntė ponui San
gnier savo kortelę, kviesda 
mas jį pasišnekėti. Sangnier 
nu'ėjo. Kunigaikštis sakėsi 
pats esąs Lietuvis ir norys 
Lietuvos neprigiilinybės, bet 
atkal tojo savo sekretoriaus iš
reikštąsias sąlygas, o jos reiš 
kia tiek, kaip atsidavimas Lie
tuvos po Lenkų valdžia.

Tariaus Lenkai pamatė, kad 
jų viešpatavimas Paryžiaus vi
suomenės mintyse ima silpnėti 
Todėl jie dabar rengia visų ei
lę paskaitą apie Lietuvos ir 
Lenkijos -aiitikius. Lietuviams 
reikėti} priimti šitų kovą ir m 
pasigailėti darbo nei pinigo. 
Jei surengtume ir mes tiek 
jau lokių paskaitų, tai Pa

, rvžiaus visuomenė palinktų Negalėdami varu gauti is , m i i i • n” mus pusę. Tada Lenkai, likę

3 AMERIKOS LIETUVIAI!
Norite pasiųsti Amerikos Lietuvą į Lietuvą

tai pasiųskite saviškiams į Lietuvą Amerikos Lietuvių 
Katalikų ■

Delko Jie Neduoda 
Taikos.

Lieta vii šaukiasi taikos.
Nuo to laiko, kaip tik nutilo 

baubusios urmotos vakarinėj 
Europoj, Lietuvos valstybe 
kuriasi ir Lietuvių tauta šau
kiasi taikos ir taikos.

Tas šauksmas girdimas ne 
tik Europoje, bet ir Amerikoje 
ir visame plačiame pasauly. Ir

Apskaitliiiojaum, kad panai 
kinimas svaigalų 30 nuoš. pa 
didino reikalavimą saldumy
nų.

Meksikos gyventojų mažiau 
kai vienas iš trijų gali skaity
ti ar rašvti.

Augščiausias pasaulyje bok? 
tas yra Eil'lcl (bevielinio tele 
grafu). Jis Im i 984 pėdų augsv •
<1O.

Kanadoje skaitoma 8,835, 
999 gyventojų.

Per New Yorko ligoiibtičiit* 
kasmet pereina daugiau kai mi 

nuo ko reikalaujama taika pi i- lijoiia* ligonių.

Vokiečių milijardo markių at
lyginimo už padarytus Lietu
voje nuostolius, Lietuviai pa 
siskolino kiek galėjo 199 mi
lijonų ir pasisakė neduosią at
gal, kol negausią atlyginimo. 

Savo pinigų Lietuva neišlei
do dėlto, kad neturi aukso 
tiems pinigams apdraustų Ibi 
vo šalių, kurios siūlė Lietu
viai aukso, bet reikalavo už 
statyti tautos turtus. Mylėda 
itin neprigiilniyl»ę Lietuva to 
nepadarė.

Lietuva veda prekybą su 
Vokietija. Tą daro ir Priimu 
zija. Šalo gyvenant negalima 
apseiti be prekybos. Lietuva

be Prancūzą pageliais, turėtą 
veikiai kraustytis iš Vilniau."

Kun. Quenet’o Paskaitos.

"Kun. (Jueiiet vieną paskaitą 
padarė studentams įstaiga: 
vadinamos L’Ecole dės Scien 
ees Sociales et Polititpie (Vi 
siiomenės ir Politikos Dalyką 
Mokykla). Ji yra kaip ir neo 
l'ieijalis nnl in*i*Pat yžimis ura 
versitetits. Toje mokykloje |<i 
tados profesorium buvo ir p 
t iabrj .*.

Antrą paskaitą kuli. Qm
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Metraštį
1916 m.
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Išleistą Liet. Kat. Spaudos Draugijos

♦ ♦ 
I

BI■
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JAME yra 150 su viršum paveikslų a) pavienių darbuotojų g 
b) draugijų c) bažnyčių d) žymiausio Lietuvio astronomo kun. j| 
A. Petraičio observatorijos jo prietaisų ir e) kitų.

JAME yra aprašyta tverimasis Amerikos Lietuvių parapijų, 
draugijų, jų veikimas; aprašytos mokyklos; i. šiaip daugybė į-' 
vairių įvairiausių aprašymų.

JAME vienu žodžių, šalę visapasaulinių žinių telpia visas A- 
merikos Lietuvių gyvenimas. Jis 450 puslapių. Turėdami tą 
knygą jūsiškiai Lietuvoje netik žinos, bet ir matys Amerikos 
Lietuvą, kaip mes matome

Kaina: Apdarytos ................................. $1.00
Kaina: Neapdarytos ................................. 50c.

Jei norėsite, kad mes pasiųstame, tai pridėkite prieminėtos 
kainos da 10c. persiuntimui ir paduokite gerą adresą, kam no
rite siųsti į Lietuvą.

Užsisakydami adresuokite:
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“DRAUGAS” PUBLISHING C0.
2334 South Oakley Avė. Chicago, Illinois.

■■■■■■J
Nevienas Lietuvis Ameri

kos kareivis mirė Prancūzijo
je. Suvienytų Valstijų vyriau
sybė parveža visų kareivių la
vonus. Visiems prie to esan
tiems valdininkams yra įsa
kyta gražiai apseiti su grabais 
ir mandagiai su nabašninkų 
giminėmis. Suvienytų Valstijų 
vyriausybė kiekvienam karei
viui nuperka Amerikos vėliavą 
ir ja uždengia visą grabą. Tai
gi giminėms ar organizacijoms 
kurios rengiasi lavoną pasitik
ti visai nėra reikalo vėliava* 
pirkinėti. Ta vėliava būva ant 
grabo iki pat palaidojant. Į 
kapą nereikia jos busti ir ne
reikia užkasti. Ją gali giminė* 
pasilaikyti sau atmintin, arba 
pavesti Organizacijai, prie ku
rios nabašninkas prigulėjo, ar
ba dovanoti Amerikos Legijai 
(American r.»egion), kuri tas 
vėliavas renka.

MOKSLAS REIŠKIA GERE 
SNĮ DARBĄ.

NAUJOS KNYGOS
Kų tik išėjo iš spaudos 

veikalas
KUN. PROF. I’R. BUČIO

“Katalikų Tikyba“
216 puslapių

Gražiais Audeklo
Apdarais ............................... $1.80
Prastesniais apdarais ... $1.50 
Be apdarų     $1.30

ttt
“Klebono Žodis 

Savo Parapijai”
Kaina 15 centų

Šias knygas galima gauti

‘•DRAUGO” KNYGYNE 
2331 S. Oakley Avė. Chicago,

Saugok aliiij regėjimą

-a

$4.99
Metai.

14
4.59 13
5.99 19
9.99 17
7.99 18 $19.99
8.59 19 19.75
!).59 29 15.99
9.59 21 19.99
11.75 22 29.99
11.75 23 21.99
12.99 24 23.99
12.75 25 31.99
Pilna 
25 m.

alga iki Pilna
amžiaus 25 m.

alga iki

Vaikai ir mergaitės, neapleis
kite mokyklos, lavinkitės at
eičiai !

Tie vaikai ir mergaitės, ku
rie eina į darbą, kuomet už
baigia žemesnę, arba “gram- 
inar”, mokyklą, retai galina 
gera* darbus. Jie ima tokį dar
bą, kokį tik ramia ir beveik 
visuose atsitikimuose tas dar
bas būva be jokios ateities.

Mokslas reiškia didesnę al
gų.

Daugelis vaiku ir mergaičių, 
apleizdami mokyklą, gauna 
gan didelę algą, bet ta alga 
nekiiomet neauga, jies tas dar 
bns nereikalauja jokio išlavi
nimo.

Darbas su ateitim ir vis aug
ančia alga reikalauja moksliš
ko išsilavinimo.

.štai prirodymas:
Savaitinė alga 14 m. am 

žirnis vaiku, kurie apleido mo-
nel laikė studentams įstaigos ■ kyklą užbaigdami tik pradinę 
vadinamos Keob« Normale. Jos mokyklų ir Savaitinė alga 18 
ikslas yra kuogeriaiisiai i*ln-'ni. amžiaus vaikų, baigusių

tik su Lenkais neturi pieky- viuti Prancūzų kailio* profoso augstesnį mokslą.
»

Kada kankinies dėl galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sil
psta skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia, jos pri
valote kreipties j manę klausti 
patarimo dėl jūsų akių; mano 
20 metų patyrimas suteiks 
jums geriausj patarnavimų, dėl 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma speeijalisto,

W. 1\ MONCKl'FF, M. D.

JOHN J. SMETANA,
AKIŲ SPECIJALISTAS 

1801 S, Ashland Avė.. Chicago. 
kertė 18-tos gatvės; 3-ėios lubos 

Kambaris 14-15-16-17 
Viršui PLATT’S aptiekos

Tėmykite mano parašų. 
Valandos: nuo 10 ryto iki 9 

vak. Ncdėliomis nuo 9 ryto Iki 
12 d.

i DR. CHARLES SEGAL 3
| Perkėlė xeavo ofisų po uam • B
J4729 So. Ashland Avenuel
| Speeijalistas J
gDŽIOVŲ, MOTERŲ ir VYRŲ LIGufl
JValandoanuo 10 Okl 12 Išryto; nuo! 
■ 2 iki 5 po pietų; nuo 7 Iki 8:80B 
mvaka.e Nedėliomia 10 kii 1 Bj Telefonas Drescl 2880 |

$5,112.59 $7,337.59
Kuomet vaikas sulaukia 25 

metus, kuris apleido mokyklą 
turėdamas 18 m., gavo suvirs 
$2,999 daugiau algos negu 
tas, kuris apleido turėdamas 
14 metą ir kuomet jis prade- 
jo dirbti gavo $999 daugiau į 
metus.

Tas tari lygią vertę su $18,- 
099 kapitalu, įdėtu ant penkto 
nuoš. Ar vaikas gulėtų padi
dinti savo kapitalų greičiau 
kokiu kitu laidu?

Alga geriau mokinto vaiko 
visuomet anga, kuomet alga 
vaiko, kuris apleido mokyklą 
turėdamas 14 metą, mažai 
didinasi.

Nors dabar mokamos algos 
daug didesnės negu kuomet 
viršminėtas surašąs pagamin 
tas, bet palyginimas tas pats.

Mokslas reiškia pasekmingą 
ir naudingą gyvenimą.

Mokslas žmogui apsimoka.
Mokslas reiškia veiklesnius 

darbininkus ir apsimoka tau
tai.

Pasilik mokykloje.

S----
Tel. Canal 257 Vak. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas
1831 So. Ralsted Htree* 

Valandos: 10 Iki 12 ryto; 1 Iki 4
po pleL 8 Iki • Takoie.

K———

DR. A. L YUŠKA
1900 S. Halsted Str.

Tel. Canal 2118
į

Valandos: 10 ryto iki 
Gyvenimas:

k vakar*
2811 W. A3rd Str. 

Tel. l’ro.spect 8468.

J. P. WAITCHEES 
Lawyer

LIETUVIS AOVOUATAS 
1 Vakarais: 450# S. Ashland Aro.

Tel. Tardri 1053
lllen ItiK.m 518—150 N. Calrk SC 

Tel. Kandnlph 3507

PLATINKITE “DRAUGĄ.’ X-

Dr. L E. MAKARAS
tiicluvya Gydytojas Ir Chirurgą* 

Ofisas 111800 So. Mtchigan Avė., 
Vai. 10 ik! 12 ryle: 2 Ikt 4 po

ptet, 6:30 Iki 3:30 vakar* 
Restdcoeija: 10538 Pcrry Avė.

Tel Fullman 342



Trečiadienis, Balnini. 6, 1921 DOUGKS
vėžio rųsys.

(Pabaiga.)

Virškinimo Organų Vėžys.
Vėžys pilvo, žarnų ir kepe

nų dažnai pasitaiko ir yra bai
si tos ligos rųšis. Jis pasitai
ko lygiai tarp vyrų, kaip ir 
moterų ir yra priežastimi a- 
pie 35% visų nuo vėžio mir
čių. Nors progos išgyti iš tos 
ligos yra daug mažiau, negu 
tose rūšyse, apie kurias pir
miau kalbėjome, teėiaus vėžys 
tų organų gali būti pasekmin
gai išimtas, jei laiku jis yra 
patėmytas. Toks išsireiškimas 
nereiškia, kad vėžį butų ga
lima išimti iš kepenų, nes nė
ra nei jokios galimybės tų 
ligų iš kepenų prašalinti. Tik
rai sakant, vėžys retai kuo
met prarieda pirmiausiai aug
ti kepenose; paprastai jis už
sikrečia iš peraugusio vėžio 
kitose kūno dalyse.

Pilvo vėžys ir geriausiose

PHILADELPHIA, PA.

(Šv. Kazimiero parapija).

kai. Iš priežasties bedarbės 
daug darbininkų suvargo.

Vienas iš koresp.

sųlvgose yra 
ligos rūšis ir

sunkiausia los 
gydymas turi 

būti pradėtas kuoanksčiausiai. 
Liga prasideda dažniausiai 
taip išlengva, kad jos įsike 
įėjimas gali būti taip toli nu
ėjęs jau tuomet, kuomet pir
mieji ženklai pasirodo. Ka
dangi tų organų vėžys neguli 
būti matytas, kol viduriai nė
ra atidaromi, tai gi jį pažin
ti galima vien iš simptomų. 
Spinduliai tečians -kaip-kada 
parodo nužiuriamas pilvo ar 
žarnų permainas. Be to, tų 
organų normalė funkcija pa
prastai anksti pradedama tiu- 
kdvti ir tas turėtų padaugin
ti musų atsargumų. Nevirški
nimas yra labai paprastas nu
siskundimas, bet tos ypatos, 
kurios turi virš 40 metų ir 
kurios pirmiau turėjo gerai 
virškinančius vidurius, jeigu 
tiktai pradeda mažiau sverti 
turi žinoti, kad kas nors ne
gera yra ir turi prisiminti a- 
pie vėžį. Nevirškinimas nėra 
tai tikras pilvo vėžio priro
dymas, tečians, j« i jis nuolati
nis, tai geriau Imti atsargiu 
ir gerai ištirti su pagalba šių 
laikų dinguose motodų, ypatin
gai su spinduliais. Skonio per
maina, kaip tai nemėgimas 
mėsos skonio ir via dažnai 
pilvo vėžio simptomai. Skaus
mas pilvo duobelėje ir v.’ipL 
Inas dažnai be matomo kraujo 
yra dar didesni pavojaus ženk
lai.
Pirmieji simptomai žarnų vė

žio yra beveik tie patys, kaip 
ir pilvo. Nuolatinis viduriavi
mas su kraujais yra paprastas 
j>ei sergėjimo ženklas. Kai-ku- 
riose žarnų vietose toji liga 
dažnai yra paskaitoma už lie- 
moro'ulus (pilės). Kraujo tekė
jimas iš žarnų yra dažnai iš 
tos priežasties, bet gali Imti 
ir vėžio ženklus, tai-gi visuo
met tokiuose atsitikimuose rei
kia eiti pas gerų daktarų, kad 
ištirtų. Tai yra vienintelis ke
lias, kad tikrai susekti taip tų 
dviejų ligų skirtumų. Tų ligų 
gydymas be jokio ištylimo, 
ant nelaimės, labai dažnai pa
sitaiko ir, kad save apsisau
goti ligonis turi Imtinai rei
kalauti daktaro ištyrimo.

PADĖKOS ŽODIS.

Gerb. “Draugo redakcija.
Tariu tamstoms širdingą učių.

Gavau nuo saviškių iš Lietuvos 
laiškų; rašo, kad priėmė metraš
tį. “brango” kalendorių ir Lietu
vos žemlapj. Taip gi gauna ir pa
tį “Draugų”. Sulaukę tokių gra
žių dovanų yra labai dėkingi. Ka
so, kad net iš kitų kaimų ateinn 
pažiūrėti, Tai-gi visiems Lietu
viams patariu šituos augšciaii pa
minėtus dalykus pasiųsti saviš
kiams Lietuvon.

Adomas TanioŠėtis.

Mažai kas rašoma laikraš
čiuose iš didelės musų kolo
nijos. Sakytum lig nieko ne
veikiama ir nėra kroespondeu- 
tunis darbo. Bet anaiptol vei
kiama ir korespondentams y- 
ra darbo, tik tame bėda, kad 
visi jie tikisi vienas kitu. Besi
tikint ir laikas prabėga. Ant 
gpo gal ir apsileidimas šiek 
ti> i prisideda. Šį kartų netikė
siu savo draugams ir nors 
trumpai paminėsiu kai-ku- 
riuos nuotikius ir veikimų.

Šių žiemų kaip jaunimas, 
tai j) ir suaugę surengė keletu 
vakarų su vaidinimais. La
biausia žmonėms tinka seserų 
vedami vaidinimai. Jos mat 
jau kad ką daro, tai ir padaro. 
Ypatingai gražiai vaikučius 
prirengia sesuo Juozapa. To
kių vakarų labiausia žmonės 
ir laukia.

Nesenai čia kalbėjo adv. K. 
Česnulis ir rinko aukas T. Fon
dam Surinkta apie $200.00. 
Stambiausių, aukų (50 dol.) pa
klojo p. Valanči unas (kun. J. 
Valančiumi brolis). Pažymėti
na dar tas, kad p. V. visuomet 
aukoja, kada tik būva kokis 
susirinkimėlis ar prakalbos ir 
tai ne penkinėmis, bet desėt- 
kais ir šimtais. Ad. Česnulio 
prakalba visiems tiko ir nau
dos padarė. Minėtos prakalbos 
buvo rengtos paminėjimui Šv. 
Kazimiero dienos.
Gavėnioje tėvas Kulikauskas. 

M. 1. C. laikė misijas, kurios 
ilgai pasiliks katalikų širdy
se. l'žtai mes parapijonys esa
me dėkingi klebonui, kum Kau 
akiui.

Buvo paminėta ir Šv. Juoza
po diena, t. y. varduvės musų 
visų trijų kunigų. Dienos lai
ke sveikino ir gerbė vaikučiai 
ošimais ir dovanomis.Didžiau- 

sį įspūdį darė našlaičiai, ne? 
jų dėkingumas buvo didžiau
sias ir nuošinlžiausias savo 
tėvui ir globėjui kum J. Kau 
lakini Jųjų ašaros, žodeliai 
“be tėvelio, motinėlės” nevie
nam klausytojui išspaudė aša
ras.

Vakarop pagerbt ir pasvei
kint klebonų suėjo ir draugi
jų atstovai ir įžymesni asme
nys. Pasakyta daug prakalhė- 
lių, padėklemuota eilių, suteik
ta kopliinentų ir sunešta 
daug dovanų. Tas liudija, kad 
visi parapijonys ir draugijos 
myli ir yru prisirišę prie savo 
vado. Vakaro įrengimu dau
giausia rūpinosi ponia Poš
kienė.
Jaunimas ir darbininkui taip- 

pat .juda. Vyčiai atidarė už
eigų, kur jaunimas suėjęs ga
li dorai pasilinksmint, šalta 
koše ir lenioriadu pusivaišinti. 
Kaip kam tat atrodo bereika
linga, bet taip nesako tas, kas 
supranta jaunimo siekius. Vy
čiai turi ir savo benų, kurs 
jau patarnauja savo draugi
joms.

Jau metai, kaip sugriuvo 
čia choras, dabar vėl pradeda 
organizuotis. Geras vargonin
kas čia galėtų suorganizuoti 
chorų iš kokių KM) ir dau
ginus asmenų. Turime vilties,

DETROIT. MICH.

I/ubui mažai matosi laikraš
čiuose žinių iš Lietuvos Vy
čių 79 kp. priaugamųjų sky
riaus darbuotės. Jie nepasilie
ka nuo kitų dr-jų ir taip-pat 
darbuojasi Bažnyčios ir Tėvy
nės labui.

Kuopoje susispietęs yra 
skaitlingas būrelis jaunų vai
kų ir mergaičių. Jie darbštus 
ir gabus prie visokio darbo. 
Jei užaugę ir sustiprėję jie 
taip-pat darbuosis, tai tikimės 
sulaukti tikrų Lietuvos darbi
ninkų.
Kuopoje yra gabių deklemuo- 

tojų, artistų, ir pianistų, ku
liuos mokina A. Aleksis. Lž 
jo pasišventimų visi yra labai 
dėkingi.

Priaugamoji korespondentė.

Elizabeth, N. J.,
Aukos susirinkimuose, .. 350.00

Erie, Pa.,
Prisiuntė Š. L. A. 216 kp. 70.00

E. St. Louis, III.,
Liet. Gynimo Draug. .. 100.00 

llurvey, 111.,
Pelnas baliaus Sausio 8 d. 69.06 

Indiana Harbor, Ind.
Liet. Vyrų ir Moterų dr-ja 50.00 

Kenosha, Wis., ,
Prisiuntė Jurgila, ......... 23.(M)

Lavvrence, Mass.,
Kom. protesto Aps. nuo
Lenkų ..........................

Long Island, N. Y.,
Surinko Šv. Kaz. Dr.Kom 

Melrose Park, Ilk,
L. L. Pask. Skyrius .... 

Mihvaukee, Wis.,
Prisiuntė Lebedkevieia, 102.00 

Nevv Haven, Conn.,
Vakarienėje L. L' P. St.,
Sausio 2 d.................... 30.18

Niagara Falls, N. Y.,
Prisiuntė kum L. Vaice
kauskas ...................... . . 71.13

Pootville, (Sherbourn), N. Y.,
S. L A. 215 kp............ 51.00

Providence, K. I., «
Surinkta per A. č'ernauską 18.00

15.50

21.50

34.50

LIETUVOS MISIJOS 
PRANEŠIMAS.

(Tųsų iš praeito num.).
Prisimena žodžiai, kuriuos pir 

niasis Lietuvos Prezidentas Anta
nas Smetona yra pasakęs vienai 
Lietuvių deputacijai. “Visųpir- 
miausiai męs patįs savo nepriklau
somybę pripažinkime, patįs bukime 
vertais tos nepriklausomybės.” Aš 
tvirtai tikiu, jog didelė Amerikos 
Lietuvių katalikų visuomenės di
džiuma pribrendusi prie tokio nu
simanymo, tik Federacijos Tary
ba, bevarinėdama visokius ožius 
prieš Lietuvos Misiją arba prieš 
Lietuvos Atstovą tai delei paskolos į Pasiusta 
bonų, tai delei aukų, arba Lietu
vių Piliečių Sąjungos nepasirodo 
ganėtinai piibrendusi.

Todėl nesibijokite ir siųskite 
aukas Lietuvos Laisvės apgyni
mui, o taippat nurodytiems šelpi
mo ir kultūros reikalams per Lie
tuvos Atstovybę adresu: Lithua- 
nian Reprcsentative, 162 West 31 
St., Nevv York City.

Žeminus paduodama Lietuvos 
Atstovybės Aukų Skyriaus paga
minta prisiųstųjų aukų Lietuvos 
Gynimo Komitetui, Lietuvos Šau
liams, Lietuvos Raudonajam Kry
žiui apyskaita:

J. Vileišis,

Lietuvos Atstovas Amerikoje.
III. 1921.21.

LIETUVOS GYNIMO KOMI 
TETUI AUKŲ APYSKAITA.

REIKALAUJAME AGENTŲ.1 JĮiiiiHimiiiiiiiiiiiiHiiuiiiiiiiiHUtiiimiiiiiiiitiiiimiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii
Atliekamu laiku tamsta gali | 7

Visur reikalaukit arba patys išsirašykit
PAVEIKSLUOTĄ LAIKRAŠTĮ

užsidirbti po $50.00 ir daugiau 
į' savaitę. Užsiėmimas sma
gus. Patyrimo agentavime ne
reikia.
220 S. State St., Ruimas 1422 

Chicago. »

Kcikalinga mergina ar moteris mo
kanti angliškai lletuvlSkal ir lenkiš
kai kalbėti ir vartoti “typewrlter”. 
Atsišaukite laiškų j

Central Mfg. Dislr. State liauk 
1112 W. 35 Street

Reikalauju gpro mekaniko dėl tai
symo automobilių kuris gerai su
pranta savo darbą. Atsišaukite

• 1’. A. -Mažeika
1714 W. 95 Street

Telefonas Beverly 2400

Rockdale, III.
Šv. Jurgio Dr-ja . .... 24.00

So. Chicago, III.
Liet. Jaun. Kliub. . ....... 50.00

Bendras 5 Draug. Komit. 157.00
Staunton, III..

Siu. Skinkis.......... ....... 10.00
Siberija, Vladivostok,

Prisiuntė J. Vaitukaitis 166.00
Tamaųua, Pa.,

Kun. P. Gudaitis . .... 10.00
Taylorville, Tll.,

Surinko Stulginskis ir
Kasparas................ ... 115.50

Tolleston, Gary, Ind.,
S. L. A. 284 kp. . ....... 25.00

Weleh, W. Va.,
V. Jankauskas....... ....... $5.00

yVestville, Ilk,
Surinkta iš prakalb. 1,040.60

Viso pinigais ... . $4.679.89
Anieri’ >s Bonais .... 100.00

Pasiųsta Liet.'.von iki Vas.
1 d., 1921 m., auk. 3,696,548.40

Lietuvos Bonų .........s... $1,250
Liko kasoje A,m. Bonais $100.00

W. s. S. ................... 5.00
Bendrovės Šerais .... 110.00 

(Daugiau bus)

ŠIS — TAS.

Nuo Sausio 1 d. iki Vasario I 
d., 1921 iii. įplaukė aukų iš šių 
vietų :
Aiybridge, Man.

Am. Milutis,................ $10.00
Ansonia, Conn.,

Liet. I’olit. Kliubas,' .... 100.00 
Aurora, III., i

Surink. L. L. 1’. Stotis . . 41.00 
Barrc Plains, Maus.,

prisiuntė Ulevičienė........ 18.50
Baizevillc. ()hio„

S. L. A. 145 kp. ...... 20.00
Chicago, III.

Dovido Karaliaus Dr-ja 35.50
D. L. K. Keistučio Dr-ja 26.65
Kv. Kazimiero Karai.Dr-ja 12.85
J. Velička....................... 25.00
Prisiuntė .1. J. EIihh,
S. L. R. K. 

Dr-ja Simų
Mini. Ibuik.

Phš. 
Liet. 
Ten t.

Dr-jų . 
Vakar

639.75 
. 50.0(1

10.00
J. Kliub. 64.00

kad musų troškimui išsipildys.
Naujo eluiro vuldybon pa

teko: Ona Vnrnuitė — pirm.,
St. Dryža vice-pirim, Jmiria 
Briedžiiitč* rnšL, Al. J. Ibi 
lis ižd. ('boras pasibriežė 
platų programų ir žada jį iš
pildyti.

i Darbai pas mus eina sįlpno-

Šv. Petro ir l’hvilo Dr-ja., 73.00 
Surink, per J. Kunevičių 20 00
Šv. Antano Draug........ 136.00

D. L. K. Vytauto dr-ja 21.00 
. 34.10 
295.00 
100.00 
301.57

ATSPINDŽIAI
Juose paveikslais nušviečiama:

1) armijos gyvenimas ir veikimas,
2) svarbesni Valstybės gyveninio atsitikimai,
3) Lietuvos ir kitų kraštų gamta.
Be to, ten rasit ir geresnių dailės raštų.

Kaina: metams (12 Nr.) 35 auks., vienam num. 4 auks. 
Ameriko5n :”.'t',ms 2 dolieriai

Adresas: Kaunas, Generalis štabas, 
“ATSPINDŽIŲ” Administracijai.

miniu.......... .......................................................................................................................................

Į,

-----K

Skubinkite užsisakyti 1921 metams ■

“KARI”
Jis nušviečia musų armijos gyveninių ir darbuotę.
Jis duoda daug naudingų patarimu kariuomenės reikaluose
Jis suteikia žinių apie kitų valstybių armijas.
Jis parodo musų priešų karines pajėgas ir ieško kelių joms 

nugalėti.
Jis neša kareiviams mokslų, duoda jiems dailės raštų.

•Todėl kiekvienas pilietis, kovojus dėl Lietuvos nepriklau
somybės, privalo skaityti

“KARĮ”

Kaina Amerikoje metams 2 dolieriai

i'Si Maia1

■■■■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■...J

Gausi 1%,8%
už padėtus pinigus, jeigu pirksi mu
sų rekomenduojamus, užtikrintus

PIRMO MORGEČIO 
AUKSO BONDSUS

Procentai išmokami du kartu j metus 
bile vienoj bankoj.
Bondsai po $100 ir $500. Gali pirkti 
ir lengvais išmokėjimais.

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street

CHJOAGO, ILLINOIS 
Telefonas Y artis 5032

Valandos: — 
5 po pietų 
ruis nuo 5

8 iki 11 iš ryto: 
iki 8 vak. Nedėlio- 
iki 8 vai. vakare.

Aš Pranas Kiela, Lietuvos kareivis, 
paieškai! savo brolio Motiejaus Kieles 
paieinanėio iš Vadoklių valšė. šilų pa- 
rap. Kartūno sodžiaus. Seniau gyve
no Chicagoje, prieš karę išvažiavo iš 
Chicagos ir nežinau kur dabar ran
dasi. Labai norėčiau susirašinėti su 
juomi. Prašau atsiliepti jis pats arba 
kitų kas žinote apie jį.

Gal jis yra pasidavęs angliška pa 
varde, tai dėlto dedu j laikraštį jo 
fotografija, kas pažįstate jį prašau 
man pranešti tokiu adresu:

Kniino Komendantūros kuolu) 
Kaunas.

LITIILANIA.

Paieškau šeimynos kuri 
auginti vaikiuką 6 Vi metų. 
atsišaukti

Jonas Lapinskas
4830 VV. 14 St.

apsiimti
Meldžiu

Cicero, III

ANT. PARDAVIMO.
2 augšėių mūrinis namas moder

niškus, gaz.ns, elektra, pečių šildomas 
akmenio apačia 4 flatų. Bandos ne
ša $90.00 į mėnesi, savininkas pri
verstas parduoti nes upleidžia mies
tą, $4000.00 Cash likusius ant iš- 
inokcsčio ant 5 metų. Atsišaukite 

31150 Lotve Avenue.

Lietuviai gan teisingai pra
dėjo Lenkus, paliokus, vadinti 
“pusliokais.”

Pas bolševikus: Revoliucija 
komunizmų įvesti, tai šventa 
pareiga; revoliucija komuniz
mų prašalinti — Dieve sau
gok, nevalia.

Vai, kaip komunistinė “Vil
nis” laukia socijal-deinokrati-
nių “Naujienų” mirties. Jei.............. .
galėtų, tai ir gyvų grabe už- ant pardavimo,

| Parsiduoda aplnaujls mūrinis na- 
*• mas 5 pagyvenimai, iš fronto štoras.

« i- i ,• i • , , • ! Namas geras ir apsiniokantų. Mau-
iVl gali ollll IdPllIVlS pati 1- ,|vneP> garas irvisl parankumai. Savl-

jotu, (iar-gi veikėju, O savo vai- ninkaM Kyvena ant 3 floro nuo už- 
. ' -vi • i i pakelio. Nuiiihh bus parduotas už bi-

KŲ Bemokinti I ietuviskn i kul-Įle teisingiausiu pasiūlymą. Priežastį

bėti ? patirsite ant vietos. Atsišaukite
2HII U . 38 Street

Perkame, parduodamo, 
duodame informacijas 
komp. šėrus.

mainome ir 
apie įvairių s-

A. + A.
PET. KANCAUSKIENĖ

Po tėvais Nlmeauskultė.

Krcipkitics į Lietuvių įstaigų
PEOPLES INVESTMENT CO
220 S. States Street llooni 1422

Tcį. Harrison 2024 Chicago, III.

Kasdien ir nedėliotais nuo 12 iki 3 
po piet.

i
J Dr. M. T. STRIKOLiS J
■ Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas ■ 
® Pramina Tcntm ®

PARSIDUODA FARMA
40 akrų juodžemis su molių, 

geri budinkni, stuba 7 kamba
rių namas barne SO jiedu ilgio 
30 pločio, vištininkas dėl 100 
vištų, S akrai rugių užsėta 10 
akrų pievos, j)cr ganikla bėga 
upelis. 2 tukliai 3 karvės 30 
vištų 4 kalakutai. 1 mylia nuo 
miestelio Lutlier, Miehigan, 

d ratine
tvora ir randasi prie labai ge
rų kelių. Priežastis pardavimo 
esių vienas. Atsišaukite.

Domininkas Druskenis,
Luther, Mich.

Persiskyrė su šiuo passiilių V asario 
15. 1921. 43 metų anižlaiis, su vyrų 
Išgyteno 23 metus, palikei! valkelius, 
vyresnis suims Vincentas kuruontenėj, 
mažiausias 3 dienu. Likau seserėlė vil
na nullmliisl kurios nugom ir bėginė
jam kaip (hi gi-gutės, palikau dide
liame nuliūdime Ona Mankevlėhnė 
ir liko 4 broliai ir brolienės Ir t le
nas brolis Peliksas Lietuvoj, o 3 bro- j fai lini VISU aptverta 
llaI Amerike. Petras, Steponas Ir i 
Antanas. Ir Petras \Vilkas pu<iuu Iš 
Kaului Gubem. Tauragės Apsk. Lau
kuvos Parap. Degučiu Kaimo, ta mu
su se.sen-le ilsisi Tiililim kapuose.

Taip-gf persiskyrė Ir musų mylima 
nioOiiėlė vasario 20 d.. 1921, mirė JI
iš širdies skausmo dėl mirusios dūk- į Rfd. 1 
relės. Mi/sų numylėta motinėlė Nlm- - 
ėlaiiskienė Ilsisi taip-gl Tubtiio ka- :
puoši-. Melil/lų r įsų giminių ir pa- | AMERIKOS LIETUVIŲH. L. R. K. A. 39 kp. .

Šv. PeliniicltiH dr-jii ....
Liet. 4 WardoN Polit. Kl
Koncerte Gruodžio 19 d
ir U. 8. Boiiuih ............ 100.00 kurios *hm« liubtudžio n 11121 vi-u

Uieeeii III I Aveniu HažnyėioJ ant IM-Iom Ir Ua-
’ " 1 liasli Avė. llo»elanile 11 vai. r,le, po

l’jdaiinilltos Lietuvos dl -jll 10.00' pamaldų »l-u- kviečiu pa- -avė

Lietuvon Tvirtybės dr-ja 17.001 *«$»'«<•’”* Mankevi. lenė

žį-iamu ištarti amžina atll-i už Ku- ; 
nigiindų Niniėau-kii-nė ir Petronėlė 
Knnėau-kicnė.

Nuoširdžiai kvhs'-hi vi-ua giminė--] 
ir pažl-lamu- dalyvauti pamaldo-.-

* — . ai

Detroit. Mich,,
L. L. Pask. Stotis,

10723 P.«ll»rtM>k<- Avė.
(l<o«eluiule) Chh-ago, III.

10.0*4

■
Jvalandos: 6 iki 8 vak. 
■iki 12 ryte.
■ Res. 2914 W. 43rd 
fi Nuo ryto Iki plot.
(Tel. MtKinley 203

P<’oj)les Teatro Name 
1010 W. 47lh Str. Tel. Ikuil. 100

Nedėl 10

Street

^Telefonas Boulevard 9199 2
oii DR. G. KASPUTIS

* DENTISTA8
8331 South Ilalsted Str.

^Valandos: 9—12 A. M.
" 1—6: 7—8 r. m.

A i i itDiidaU ,
' Dr. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
IV801 So. Miehigan Avenue 

lUsMland. III.
VAIANDOHl » ryto Iki » rskars. 

Tel. Pullman S42 Ir S180.

■ DR. S. BIEŽIS
■ LIETUVIS GYDYTOJAS
■ IR CHIHCRGAS
■ 2201 West 22nd Street 
Įlel. Ganai 6222
|Ucs. 3114 W, 42ml Streeth Tel. McKInley 498K“

■BUBU" Ui Ui !■■ ■ «t ■

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS 
Ofisas vidnmiestyj

ASSOCIAiTON ULDO. 
ta So. l4M Salio st.

Valandos: 9- ryto iki 6 po pietų 
Panedėliais iki 8 vakare 
Nedėliomis ofisas uždarytas

elefonas Armitage 97 70
MARYAN S. ROZYCKI

MUZVKOS DIREKTORIL’8 
Mokytojas Piano, Teorijos Ir

Kompozicijos 
2021 N. Westem Avė.

Cliicago, III.

arti 47-tos Gatvės
Tel. Drover 7 042

. C. Z. VezeHs
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 SO. ASHI.ANII AVKVLB
Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak.j

SeredomlH nuo 4 lig 9 vakar*

VALENTINE DRESMAKING
gota.eges

C205 N, llaLtvU, 2407 \V. Madlaon; 
1S50 N. Wells 84.

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, 1‘atternų Klrpl- 

>nio, Designing bizniui ir narnama 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
]Moltslas lengvais atmokėjimala 
■K 1 e.sos dienomis Ir vakarais. Pa- 
reikalaukit knygėlės.

Tel. Soeloy 16 4 8
SARA PATEK, pirmininkė.

SI
iII

iiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiimiiiiiiiiuiiii:

Res. 1139 Indcpcndence RIvd. 
Telefonas Voo lluren 294

DR. A. A. ROTH,
Rusas Gydytojas rl Chirurgas 
Specijallslas Moteriškų, Vyriškų

Vaikų ir visų chroniškų ligų
VALANDOS: 10—II ryto 2—8 p. 

,pietų, 7—8 vok. Nedėliomis 111—12 d 
Ofisas 3354 ko. llaIst.sl Kt„ Clilingt

Telefonas Drover 9693 

iiiiiiiitiiiiiiniiiiiiiiiiiiii iiiiiiiuiii:iiiii»»

DR. S. NAIKELIS
I.IETI'VTH

GYDYTOJAS IR CniRCRGAB 
Ofisas ir Gyvenimo vieta 

3252 (South Ilalsted Rtreet 
Ant viriam Cnlvrraal stato Beak 

Valandos nuo 10 Iki 12 ryta: nuo 
2 Iki 4 po pietų; nuo 7 Iki B vak. 

Nedėliomis nuo 19 iki t. 
Trlafonaa Vsrria BS44

lllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllli
STel. Canal 2 67 ■

1 DR. C. K. KLIAUGA |
LIETI VIS DENTISTAS 

= 1821 So. Ilalsted St., ( I.leago, III.J 
S Kampas 18th St.
SValand.: 9—12 rytą, ir 2—9 vak.
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii

Mokykla
Mokinamu: nngllžkoa ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystėa, ste
nografijos, typeariting, ptrklybus tei
sių, Suv. Valst. Istorijos, abeltios isto
rijos, geografijos, polltikinės eokno- 
loijos. pilielyatėa, dailiarašyst. s.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto Iki 
I valandos po pietų: vakuralH nuo ti 
Iki 1(1 vai.
3106 S. Halsted St., Chicago.

John Ruski n
BEST AND BIGGEST CIGAR

Juo ihiuglau rūkysi—Tuo daugiau paniė-g-l Juos 
Pariikiil.'iiik musų kalaliogo No. 4.

I. I. I.uwls Cigar Mfg. Co. Newark, N. J. 
Didžiu ilsius Neprtgulmingas Fabrikus I*umi ulij.
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j CHICAGOJE.
ARKIVYSKUPAS ATSILIE

PIA ŠELPTI AIRIUS.

CHICAGO, ILL. lIUilhUili'iliiUUinirUitlilIlilIlIHIUlilHIU

Nes Airija šaukiasi pagelbos.
I Jo Augšto-ji Malonybė Gbi-

PER SESERIS METUS AP 
VOGINĖJO FIRMĄ.

Visi sukčiai jau areštuoti.

Durand ik Kasper \Vliolesa-
le Grocery Co. pi r praeitus vagos Arkivyskupas paskelbė 
seseris metu: neteko apie 300,- atsiliepimą Į visu arkivyskupi- 
(XX) dolierią. Tuos pinigus pa jos parapiją žmones, kad jie 
sisavino keli firmos darbiniu- ateinantį sekmadienį kas kiek 
kai. Sukčių vyriausias galva išgali aukoti; Airiu šelpimo 
skaitėsi tos firmos knygve- fondam iš to fondo pinigais 
dis Max Goodman. bus šelpiami nukentėjusieji Ai-

Areštuotas jis ir keli fir liai, kurie po buvusio karo vi- 
Jie visi dali- srts laikas kovoja už savo lais
vais. vę ii- nepriklausomybę.

(ioodman prisipažino apie Taigi, ateinančią savaitę tuo 
savo s -knysles prokuroro asis- tikslu visose bažnyčiose bus 
tentui. I ą pat padare ir kiti. renkamos aukos tau fon lan.

Anot < loodmano pasakojimo,.; ftiandie Aii ija didžiai nuken- 
pirm š< šerią metą jam buvo tėjusi nuo persekiojimą. Pa- 
prįlrukę labai pinigą. Tad jis š.lpos ypač reikalingos mote-) vainvbė je

mos kolektoriai, 
uosi firmos pini

Bal. 1 d. Mildos svet. Cliiea- 
gos-Lietuvių- I'ary-ba laikė pa
prastą susirinkimą. Apie 8:4t) 
vai. vak. jnėjo J. Dimša. Jis = k- 
pradėjo šaukti: “Atidarykite 
susirinkimą”. J dr. (iruičiuną:
“Jei daktaras galėjai ateiti,tai 
darbininkai geriau galėjo at- = 
eiti.” Įiieina pirmininkus A. 
Balčius.Dimša į jį: “Ar moon- 
liinę virei ligšiol?”

8:42 viii. vak. pirmininkas,
\. Balčius, atidaro susirin 

i kinui. I žklimsė, kas svečiu y- 
|ra, kad užsiregistruotu, \tsi- 
j liepė “Draugo” reporteri:. Į pas 
Dar pirmininkas klausė apie

vėlas. Kitas žmogus pasisa
ko, kad esąs svečias. Užklau
stas kas toks, iš kur, jis ne
nori pasisakyti. Vienas atsto
vas pasako, lnd jis yra geras.
\nt to sut'kta. Svečiai palikta• *

PUIKUS TEATRAS IR BALIUS
“REVIZORIUS”

Penkių Veiksmu Juokinga Komedija

Rengia Teatr. Kliubas ‘'Lietuva”
I

•B =

Ned. Bal.-April 10,1921 |
G.S.P.S. [School] Svet. 48th ir Honore gat, |

Pradžia 7:30 vai. vakare

Gerbia m ieje: Visi esate kviečiami atsilankyti ant &iozpuikaiis jierstatymo- ir prisijuokti lig sočiai nes “Revizoriusf’ yra vienas iš pui- 
— kiaušiu ir jokinpjaiisiu komediją Lietuviu seeneje. Taip-gi T. K. L. prie to jau senai rengia: i. Todėl atsilankusiejei busite pilnai užganė- 
g dinti. Po Teatro bus šokiai. Kviečia Visus T. K. “Lietuva”. ^2

prikalbinęs kelis firmos kolek- rys su vaikais.
torius dali sukolektuotą pi-j _______ ___
nigą pasisavinti. Pats (lood-PAŠAUTAS 9 METŲ VAGI 
man, Imdamas knygvedžiu, nio į LIŪS.
ke.io užtaisyti tuos vogimus.
Taip buvo pasielgiama per še-į Du broliu 9 ir 11 mefą, Al- 
š<*ris metus, Tuo laikotarpiu • Inai ir Tom Turrisi, 2808 ITi-
firmos knygą niekas neperžiu- 
rejo. Ir gal Imt buvę taip il
giau.

Pet štai policija pirm kelią 
savaičių upėje atrado automo
biliu. Susekta, kad tas auto
mobilius prigulėjo Goodmun’- 
ui. Jis buvo paduotas polici
jos nuožiūrai.

Apie’tą nuotikj patyrė fir
ma. Aną dieną jam atsakė dar
bą. Jo vieton firma paėmė 
merginą. /Ioodman bijodamas, 
krf.l mergina įvilki, aikš- ei(i ’ -
ten jo suktybių, susektą kny
gose, rašo jai laišką. Pasisa
ko jai apie kai-kurius neaiš
kumus knygose. Prašo jos 
pamesti tą darbą. Goodman 
mintijo, kad firma ji ir vėl 
nors laikinai pakviesianti ves
ti knygas, kuomet mergina at
sisakysianti mm darbo.

neeton avė., vakar anksti ry
tą su plyta iždaužė langą mė
sinėje, 2.ū 12 AVentvvortli avė.

Jaunesnysis įlindo, o vyres
nysis palik’o lauke ant sargy
bos.

J lindęs vidun Alfred mėgino 
atidaryt ledaunės duris, iš kur 
tikėjosi pasimti mėsos. Bet pa
sirodė persunkios durys ati
daryti.

Tad vaikas prisikraustė ki- 
šenįus dešrukių ir jau norėjo 

can per iš
muštą langą.

Mėsinės savininkas gyvena 
ant antrojo augšto. J i,s išgir
do apačioj bildesį. l\o| su re
volveriu nubėgo žemyn, abudu 
vaiku jau bėgo nuo mėsinės.

Buvo tamsoka, bet mėsinin
kas visgi pamatė bėgančiu .ir

Bet margina IniSka 'athlav.- i ‘'T"" pal".i‘1'’ p'"'! S"vi,-h 
firmos vedėjams, Silie policijai! pažeistas,
ir (ioodman tuojaus atsidūrė
kai ėjimą n.

Dabar firma pakvietė eks
pertus peržiūrėti jos knygas 
už šešių metų laikotarpi. Gal 
dar bus atrasta daugiau iš
eikvotą pinigų.

Durand and Kasper kompa
nija turtinga. Per metus daro 
apie 12 milijonu dolierią a- 
pyvartos.

GARY CHICAGOJE, TYLI A- 
PIE PLIENO DARBI

NINKUS.

Vakar Cbicagon atvyko
Plieno Korporacijos galva 
Gary. Jis gryžta iš Panamos, 
keliauja Ne\v Vorkan. Giliem 
goje išbusiąs porą dieną.

Geležinkelio stoty jį pasiti
ko burini reporterių. Gary at 
sisakė kalbėti apie užmokes- 
nio sumažinimą darbininkams 
plieno dirbtuvėse ir apie poli
tiką.

.Pis reporteriams pareiškė, 
kad galįs kalbėti tik apie Pa
namą. A|ri<‘ visą “lmsinessj^” 
sako, jis tarsiąs žodį sugryžęs 
New Vorkan.

■je. įues 
turime ir rašytą (reeeipt).

J. Dimša: — Jis v. arebousė-i 
je, bet ar mes. turėsime iš ko 
už jį užmokėti.'

Kitas atstovas: Amerikai
neleidžia išsiųsti. Jei mes ga-1 
iėjmn jį pabūdavo!i, tai ga-1 

nilima i

ndi v.arebousė

PAVASARINIAI ŠOKIAI!
Jaštininkas, dr. (iraiėiunas, 

valdybą. Perskaito 
protokolą, kurio gale paminė
ta, kad į ta susirinkimą (3-1- 
21) atsilankė svečiai, dr. D. 
Alseika ir “Draugo” reporte
ris (ir jo vardą, pavardę pa
minėjo). Protokolą vienbalsiai 
priima.

Kalba apie dr. Alseikos 
maršrutą. Apie jį kiškį paaiš
kinu N. Krukonis. Daugiau 
papasakoja S. Valančius, kad 
Bendrame Liet. (Ivnimo Ko- Ų 
miteto susirinkime soeijalistai 
atsisakę ginti Lietuvą užtai, 
kad ji veda derybas su Len
kais. Ir užtai soeijalistai at
sisakę remti dr. Alseikos mi
siją. Delei to beveik griuvo 
Liet. Gynimo Komitetas, vie
nok darbą pavedė valdybai, 
bet ji mažai ką nuvegkė 

paskui dirbo visą darbą.

1 iššaukia

lėsime išlaikyti iki bm 
išsiųsti.
*.J. Locaitis:— Vilnius dabai 

yra Lenkų rankose, užtaiI ne
galėtume jį padėti ant Gedimi
no kalno. Mes turimo žinią, 
tad Lietuva jį priims. Jis čion 
bus iki Metu va bus paliosno- 
ta nuo priešą.

S. Valančius:— Lietuvos At
stovybė paėmė varpą į savo 
rankas. Dabar ji juomi ir rū
pinasi. Tikros kontrolės tary
ba neturėjo, o tiktai tarybos 
išrinkta komisija juomi rūpi
nosi, o ji galėtu mums užmes
ti

tilllllllllllilll
I i• •

" -----------— Rengia-------------

Šv. Jurgio Par. “Kanklių” Choras 

SUBATOJ, BALANDŽIO 9, 1921 m.
ŠV. JURGIO PARAP. SVETAINĖJ 32nd PI. ir Auburn Avenue.

Pradžia 7 vai. vak.

Jeigu nori smagiai pasišokti ir linksmai laika praleisti tai atsilankyk į 
šį vakarą, o tikrai busi užganėdintas.

Nuoširdžiai kviečia visus RENGĖJIAI.

Phone Seeley 7439
DR. 1. M. FEINBERG

Gydo spccijallai visokias vyrų li( 
moterų lytiškus liftas 

2101 Madison Str., kampas Wes-
tern Avė., Chieago 

Valandos: 2—4 po piet 7—9 vak.

Ii

BALTIJOS-AMERIKOS LINIJA
42 broadvvay —...  NEW YORK N.V. .

Mėsininkas paėmė glėbin su
žeistą .vaiką ir atnešė krautu
vėm GPyžo ir vaiko brolis ver- 

jkdamas ir iširtetdūlėdamas mė
sininkui.*

Pašaukta policija vieną vai
ką nuvežė ligoninėn, kitą poli
cijos nuovadom Policija ima 
nagan tėvus.

Mėsininkas, sako, kad jei jis 
Imtą žinojęs, kad vagiliai yra 
vaikai, jis be šūvio Imtu abu 
pasivijęs ir pagavęs. Bet tam
sumoje bėgančią nebuvo gali 
imi pažinti.

VERTEIVIAI KOVOJA 
PRIEŠ DIDESNES TAKSAS.

Gbieago Association of (’o- 
inmerce ir kitos verteivių or
ganizacijos darbuojasi pada
ryti įsravą į legislaturą, kad 
nepadidintą Gbicagai taksu 
už nejudomas nuosavybes.

Tų didesnių taksą (mokes
čių) reikalauja dabartinė mie
sto administracija, kuri pini
gus leidžia nei vandenį.

riąlb
Jisai daugiau gali pasakyti.

Susirinkimas nubalsavo ra
portą priimti. Tas ir užsibai
gė.

Raštininkus skaito angliškai 
telegramą-atsakymą nuo Geo. 
Cliristianson Jr„ prezidento 
llnrdingo sekretoriaus, į tary
bos pasiųstą prez. Ilardingui 
nasveikiniiną jo inauguracijos 
ė'enoje. Kai-kuric atstovu rei 
k; laują, kad telegrama butą 
išversta ir perskaityta lietu
višku. Pirmininkas po du žo
džiu iš eilės išvertė Lietuvių 
kai boti,

skaito a t šaky- 
Vilcišio Į pa- 
Liet. Piliečių 
nurodo atsi-

i

BOMBA APGRIOVĖ NAMUS

Nežinomą piktadarių pames
ta bomba apgriovė namą prie
šakį po mini. 3815 V'ertion avė.

4'iiose namuose gyvena bu 
vusis antrosios \vardos aldėr- 
manas, juodukus, Oscar de 
Priest.

Matyt, jam buvo laikoma ta Buvo suimtas.

PASPRŪDO. BET SUGAU 
TAS.

Iš Soiitli Clark gatvės teis
mo pabėgo kalinys Otto Scb- 
neider, kurs buvo areštuotas 
už vogimą brangių kailių.

Pabėgęs jis išvažiavo į Mil- 
\vaukee ir gal negreit Imtų bu 
vęs susektas.

Deja, lenai jis apsistojo vie
name vieMmty ir apsivogė.

\nt tą pėdų
bomba.

Mat, jis yra namų po num. cagos detektivai.
8700 Ellis avė. savininkas, [r į----------------------
tuos namus pasamdęs juo- BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
diems žmonėms. “DRAUGE.”

iMihvaiikėn laivo atvvke ('Iii

Raštininkas 
mą nuo p. J. 
klausimą apie 
Są-gą. Vileišis
šaukti į vyriausią Sąjungos 
valdybą. Pagiria tarybą už 
rėmimą dr. Alseikos misijos, L. 
Raud. Kryžiaus ir Augštąją 
Kursą. Nurodo Town of La- 
ke’o Piliečiu Są-gos skyrių ir 
kad to skyriaus raštininkas, 
Pr. Puleikis, yra darbštus žmo
gus. Pas jį ir informaciją ga 
Įima gauti. Kitas skyrius v- 
ra Melrose Parke. Ton rašti
ninkauja Strzvncckis.

Jau raštininkas beturįs lai
šką ir informacijas nuo Pilie
čiu Są-gos vyriausios valdy
bos. Perskaito lą laišką. Nuta
ria priimti.

Raštininkas perskaito laišką 
nuo rėmėjų dr. Alseikos mi
sijos Amerikoje.

Laiškų nubalsuoja priimti.
Vėl Nelaimingasai Varpas.

J. Dimša daro paklausimų, 
kur yra “musą laisvės var 
pas?” Mes, sako, nežinom, kur 
jisai yra. Mmij intidigentai 
dabar juokiasi. .Juk ten yra į- 
dėta musu pinigai ir musą 
vargai. Tokia kalba Dimša iš
judino visą susirinkimą. Kai- 
kuric juokiasi, bet daugeliui 
jo atvirumas nepatiko.

Kita? atstovas, sako, kad var

na kišamės į jos Teikalus. 
J. Dimša skundžiasi, kad 

žmonės iš vienos ir iš kitos 
pusės vis klausia, kur jusu 
varpas? O jiems negalima nie
ko paaiškinti.

S. Stankeviėia:— Duodu į- 
nešimą varpo reikalą atidėti 
tolesniam laikui.

J. Locaitis duoda pataisy
mą, kad varpo reikalą visai 
atmesti. Sako, tiktai tokie 
klausia, kurie nieko nežino.

Susirinkimas nutarė varpo 
klausimą visai atmesti. Anot 
pirmininko, varpas esąs geroj 
vietoj.

Raštininkas prašo susirin
kimo išrinkti komisiją, kuri 
rūpintasi tvėrimu .Liet. Pilie
čių Są-gos skyrių, nes pats 
neturįs tam laiko.

Vienas atstovas: — Kas ta 
Sąjunga? Ką .ii veikia? Kokia 
iš jos nauda?

Stankeviėia: — Lietuvos Pi
liečių Są-ga atneša... Pirminin
kas jį sustabdo.

I)r. Graiėiunas: — Įgalio
ti komisiją iš 21 nario (sena
tas, arba veikiančioji komisija 
Kovo 1 d. išrinkta).

Niekas nekalba.
Dr. (fraiėinnas:— Duodu į- 

nešiiną diskusijas uždaryti. 
Pats juokiasi.

Nubalsuoja nesančias disku- 
■ijas uždaryti.

Dr. (iraiėiunas duoda įneši
mą rinkti komisiją iš vieno 
nario; kitas atstovas iš trijų ir 
vėl girdžiusi balsas diskusijas 
uždaryti.

(Pabaiga bus.)

BARGENAS
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DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 21* metai 

Ofisas SI 49 So. Morgnn Ht. 
Kertė S2-ro 8t., . Chleago. |D1.

SPECIJAL1STA8
Moteriškų, Vyriškų, taipgi ebro- 

Dlškų Ilgų.
{ OFISO VALANDOS: Nuo 1» ryto 
į iki 8 po pietų, nuo f Iki g raino- į

dų vakare.
Nedėllomle nuo 9 iki S po piat , 

Telefonas VarAs »H7

« .• a&s a*.? #
^Tel. Ganai 6 222 «

g DR. C. K. CHERRYS 3
į LIETIVIS DENTISTAS
^2201 VVest 22-nJ & So. I.eatitl St.*
2 Clileago
•(valandos: 9:30 A. M. to 12 N.£ 
$ 1:00 P. M. to 8:00 P. M. o<

Varcls 0606 151 vd. 34 4 8
Dr. V. A. ŠIMKUS 

J Lietuvis Gydytojas, Chirurgas Ir
AknAeras.

* S2OS 8. Halsted 8t. Ghl<«go.
(Valandos: 10—12 iš ryto 1—3 ir
j 6—8 vakar* Ned. 1*—13 1S ryto

Parsiduoda lotas Cicero •= 
Apiclinkėjc lobai pigiai. S 

įrengtai vanduo, s 
= suros, garas; saldvokus, S 
5 gatvė Ištaisyta. Miivlnlnka- S 
S ūmu laiku 'iiplcjilžin ( iii- = 
S ciiga. Toilcl gera proga = 
E norint lems pirkti. Msišau- 2 
| kilę J “Brango” ofisų ar- S 
E bu vitkariti* i>ri<* savininko 5 ■ S
| Stanley .1. Petkus, | 
| 3316 Wal’ace St. >§

s V k-kil s■

TIESI Kelionė Be Persėdimo Iš NEW YORKO Per LIBAVĄ Arba 
HAMBURGĄ — EITKŪNUS

I LIETUVA
Laivai išplaukia kas 14 d. Dideli dviejų sriubų pačio laivai išplaukia: 
S. S. “LITUANIA” April 13 * “POLONIA” Gegužio 11

“ESTONIA” Bal. 27. ♦ “LITUANIA” Gegužio 25 d.
Visi laivai turi puikus kambarius trečios kliasos keleiviams 

Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba pas 
K. KEMPE, General Western Passcnger Agent 

120 North Ij» Šalie St.. Cliicago, Illinois.
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1 VISUOMET TURĖK OMENIJE "
2 Kad musų nauja krautuvė pripildyĮa puikiausių 
= auksiniu ir deimantinių žiedų, auksinių ir paauksuotų 
= laikrodėlių, laikrodžių, lenciugelių, karolių 
= ką tik gautą iš Vokietijos ir šiaip auksinių papuošalų. '

Turime gramafonų rekordų, rožančių, 
kryželių ir kitų religijinių dalykų, ta- 
vorų užtikriname prekę prieinama.

J. WENCKUS
Laikrodininkas

3327 So. Halsted St. Chicago, UI.
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Ar Ju* Kankina"-Pleivkano* ? 
NAUDOKITE 
Ar Juma Galvoe OdJį Nieltl?
naudokite 
Ar Jų-*** Plaukai Sleaka? 
NAUDOKITE .

Ar Jų* Norite Apsau/oTr Juos ? / 
NAUDOKITE į^ufflejf J 

UjlaiVmui savo plaukų gražiais ir tankiais 
NAUDOKITE

Užlaikymui galvos odos sveikai ir svariai 
NAUDOKITE

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
Ofisas Dldmlestyl:

29 South La Šalie Street
K a m b* ris 394 

Telefonas: Central

Vakarais, 812 W. 33rd St
Telefonas: Vardą 4fi*’

Buflies galima ganti visose aptleko.se po 65c. bonka, arba tiesiog 
iš išdirbčju per pašgt už 75c. bonkę*.

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Avė. A 33th St. Brooklyn. N. Y.

Jeigu Nusidėgi
Tai aprišk žaizda Ir uždėk

rv«a Paulentholalūm w
Nušaklo ir greitai užgydo.

RIDGE AUTO STATION

j

TAISOME AUTOMOBILIUS
Dirbnnii'ir laisoim* naujas ir senas “bateries”. Turime geriausias mašinas ir ge

riausias įtaisas. Darba atliekame greitai. Tel. Beverly 2400

P. A. MAŽEIKA 1714-16 W. 95 Street, Chicago P. J. MAŽEIKA

aptleko.se



