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S. V. Senatas Priėmė Taikos 
Rezoliuciją 

Prancūzija Užims Vokietijos 
Apskritį Ruhr 

TAIKOS REZOLIUCIJA IN 
DUOTA ŽEMESNIAJAM 

BUTUI. 

PREMJERAI SUTIKO OKU 
PUOTI RUHR. 

Senatoriai palankiauja forma
liai ta ikai . 

Washington,, Geg. 2. — Šį 
šeštadienį senatas priėmė //mo
liną senatoriaus Knox 'o taikos 
rezoliuciją. Už rezoliuciją bal
savo 49 senatoriai . Prieš — 
23. Su tąja rezoliucija bai
giamas technikinis karas Suv. 
Valstijų su Vokietija ir Aus
tri ja. 

Rezoliucija induota žemes
niajam kongreso butui. Nuo-
moriiaujama, kati tenai rezo
liucija pereis IK* jokių t ruks-
nių. 

Tuomet tik prisieis ją pa
tv i r t in t i prezidentui. Šis tai 
padarys , kaip veik apsidirbs 
žemesnysis butas. 

Del rezoliucijos senate sekė 
smarki kova. Senatoriai de
mokrata i labai priešai niavo 
jai . Sakė, kad rezoliucija pa
kenksianti talkininkams. Ypač 
jie priešginiavo todėl, nes jų 
vis dar norima, kad senatas 
be niekur-nieko ratifikuotu 
Wilsono padarytą Verssailęso 
taikos sutart i ir pačią Tautų 
Sąjungą. 

Senatoriai republikonai nei 
muro siena stojo už Knoxo 
taikos rezoliuciją ir pagaliau 
laimėjo. Tik vienas senatorius 
repiib! ikonas Nelson iš Minne
sota buvo opozicijoje. 

Kad taip, tad art imiausio
mis dienomis senatas ims tar
ties apie pačią taikcfsMutarti. 

Su Versailleso taikos sutar-
timi y ra daugybė keblumų. 
Kai-kurie sako, jog tos sutar
ties negalima atskir t i nuo Tau
tų Sąjungos įrašų. J e i pasiro
dytų, kad tas y ra teisinga, 
tuomet Suv. Valstijoms prisi
eitų daryt i atskir ia taiką su 
Vokietija ir paskui su Aus
tri ja. 

Okupantai mait ins Vokiečius 

darbininkus. 

KONGRESAS NEKLAUSO 
KARO SEKRETORIAUS. 
Washington, (Jeg. 2. — Karo 

sekretorius YVeeks buvo reika
lavęs kongreso padidinti skai
tlių, nuolatinės armijos nuo 
150,000 vyrų nors ligi 175,000. 
Bet žemesnvsis kongreso butas 
tik 150,000 armijai paskyrė 
išlaidas 

4,000 AUTOMOBOLIŲ KAS
DIEN. 

Detroit, Mich., Geg. 2. — 
Paskelbta, jog Fordo H i gi d and 
Pa rk dirbtuvėse kasdien pa
dirbdinama po 4,000 automo
bilių. 

26 MILIJONAI FRANKŲ 
BIUDŽETAS. 

Paryžius, Geg, 2. — Prancū
zijos senatas pripažino 26,450,-
805,000 frankų biudžetą. 

Londonas, Geg. 2. — Šešta
dieni talkininkų premjerai, 
kaipo augščiausioji taryba, tu
rėjo pirmąjį susirinkimą. Be 
Anglijos ir Prancūzijos prem
jerų susirinkime buvo prem
jerai Italijos, Japonijos ir 
Belgijos. 

Prancūzijos premjeras Bri-
and karštais žodžiais atsiliepė 
į susirinkusius apie atkaklų 
Vokietijos pasielgimą. 

Vokietija nepildo Versaille
so taikos suaarties, ta ippat au-
gščiausios tarybos sprendimų. 
Vokietija nenusiginkluoja, ne
pa t raukia teisman karo meto 
prasižengėlių. Pagal iau ji atsi
sako mokėti karo atlyginimą. 

Išklausę Briando graudžių 
nusiskundimų susirinkę prem
jerai sutiko su Prancūzų noru 
okupuoti Ruhr apskritį . Tr 
Briand laimėjo. 

Ta apskri t i* taus okupuoja
ma už keletos dienų. Nes šian
die dar neapdirbtos tam tiks
lui visos smulkmeningos pie
nų metmenys. Kuomet tai bus 
padary ta , tuojaus priešakinės 
Prancūzų armijos leisis pir
myn. 

Briand sako, jog Ruhr aps
kričio kasyklos ir dirbtuvės 
nebusiančios operuojamos iš
imtinai vienos Prancūzijos 
naudai . Bet viso pasaulio nau
dai, inėmus pačią Vokietiją. 
Vokietija už išdirbinius taip
pat turėsianti mokėti paskir tą 
tikrąją kainą. Turėsiant i tur
gaus kalnas mokėti ir anglims. 

Briand paižada, jog Prancū
zų okupuotės metu Prancūzai 
maitinsią Vokiečius darbinin
kus. Nes pa t i Vokietija oku-
puoton teritOrijon negalėsianti 
pr i s ta ty t i maisto. 

Indomiausias daiktas ta i 
tas, kad į naujus Vokietijos 
pasiųlymus per Wąshingtoną 
karo atlyginimo klausime ne
atkre ipta domos. Pasiųlymai 
ignoruojami. 

Premjeras Briand pareiškė, 
jog gana su Vokiečiais tar t ies . 
Didis laikas nieko nelaukiant 
veikti. Nes naujos konferenci
jos su jais vistiek neduos pa
geidaujamų pasekmių. 

Tą Briand nuomone patvir
tino premjeras Lloyd George 
ir kiti . 

NAUJAS AIRIJOS VALDO 
VAS. 

PENKIOS TONOS AUKSO 
PRAGAIŠO PRANCŪ

ZIJOJE. 

Londonas, Geg. 2. — Airijos 
generalinio gubernatoriaus pa
reigas ėmė pildyti vice-gra-
fas Talbot. 

J i s užėmė vietą a tšaukto vi-
ce-grafo French. Anglijos ka
ralius pastarąjį apdovanojo 
augštesniuoju t i tulu. 

BALKANUOSE GALIMAS 
KARAoi 

Auksas iš Rusijos buvo siun
čiamas Paryžiun. 

• Paryžius, Geg. 2. — I š • Ru
sijos į čia buvo siunčiama 
penkios* tonos — H) milijardų 
dot.% aukso. 

Auksas tomis dienomis bu
vo atvežtas į Boulogne. Tas 
tenai oficijaliai patvi r t in ta . 
Tečiau' vežant iš Boulogne į 
Paryžių auksas staiga pragai
šo ir niekas negali pasakyti , 
kas galėjo su juo įvykti . 

Auksas buvo siunčiamas 
Prancūzijos bankai . Šitos ban-
kos valdyba sakosi nieko ne
žinanti apie tą brangintiną 
siuntinį. 

Prancuzijon auksas buvo at
vežtas iš Revelio garlaiviu 
Grenun. 

UNGARIJ0JE NAIKINAMI 
POPĘRINIAI PINIGAI. ŽINIOS IS LIETUVOS 

DEL STREIKO UŽLIETA 50 
KASYKLŲ. 

Londonas, Geg. 2. — Ofici-
liai paskelbta, jog streiko me
tu vanduo užliejo 50 angleka-
syklų. ( 

Visoj Anglijoj ima t rukt i 
anglių. Del to susisiekimai pa-
raližuojami. Žymi dalis dirb
tuvių uždaroma. 

Tuom tarpu anglekasiai ne
žinia kada susitaikins su ka
syklų savininkais. I r kol su
sitaikins, d a r daugiau kasyklų 
bus apgr iau ta i r užlieta. 

AMERIKONAS PAPUOLĖ 
BOLŠEVIKŲ KALĖJI-

MAN 

Ryg*> Geg. 2. — Rusijos 
bolševikų nepaprastoji komi
sija dviem metais kalėjimu nu
baudė amerikonišką inžinierių 
F r a n k Keelev. 

0 

Inžinierių Keeley 1920 me
tais pat i Lenino valdžia buvo 
pakvietusi pa tva rky t i Rusijos 
industriją. Tas žmogus ilgas 
laikas dirbo. Pagal iau paskel
bė, jog bolševikams valdant 
industrijos pa tvarkymas nega
limas. 

I r už tą nepalankumą bol
ševikams j is a ts idūrė kalėji
mam 

TURKŲ PRINCAS PAS
PRŪDO NACIJONALISTŲ 

PUSĖN. 

Konstantinopolis, Geg. 2. — 
Pramatomas Turkijos sosto į-
pėdinis, princas Omar Faro-
uk, princo Abdul Medjid sunūs 
pabėgo į Angorą. 

J i s tėvui paliko laišką. Sa
ko, jog j is negalįs bu t be už
siėmimo, kuomet Turkiją y ra 
užpuolę imper ia l i s t in ia i prie
šai. Sakosi einąs karan. 

Omar militarizme išlavintas 
Austrijoje ir tur i raitelių ka
pitono rangą 

• > 

PLATINKITE "DRAUGĄ." 

Zarasai. Čia susiorganizavo 
Pavasar ininkų kuopa iš 40 na
rių. Buvo mėginta pr i t raukt i 
i r lenkiškai kalbančius Lietu
vius, bet dar ma£ai kas įs
tojo. Girdėties, kad senos 

Graikija, Serbija i r Rumuni
j a perspėįįa Bulgarija, 

Konstantinopolis, Geg. 2. — 
Balkanams grūmoja naujas ka
ras. Atmosfera pri tvinkusi . 
Bulgarų būriai , žinomi " k b -
mi tadž i s , " įsibriauja Traki
jon, Makedonijon ir Dobrud-
žon ir tenai išdaro prajovus. 
Graikija, Serbija ir Rumunija 
jau pasiuntusios perspėjimą 
Bulgarijai . Pasakiusios, kad 
jei Bulgari ja nepatvarkys ir 
nedraus tų savo burių, atsako
mybė kris ant jos. 

S u praėjusio Vasario mėne
siu Bulgarų būriai smarkiai 
pradėjo veikti . Rumunijos pa-
rubežiais t ikslingai organizuo
ti Bulgarai kareiviai , buvusių
jų oficierų vadovaujami, už
puldinėja Rumunijai priklau
somą Dobrudžą. 

Pasprųsta Bulgarijon. 

Rumunai imasi priemonių 
prieš tuos būrius. Bet be pa
sekmių. Nes Bulgarai gyven
tojai Dobrudžoj visais laikais 
painformuoja įsibriovėlius a-
pie Rumunų mili tarines spė
kas, veikiančias apylinkėse. 
Neskaitlinguosius Rumunus 
tad Bulgarai užpuldinėja. Je i 
pasirodo Rumunai stipresni, 
tuomet Bulgarų būriai dumia 
atgal per rubežių Bulgarijon, 
kur Rumunų kareiviai nega
li jų vyties. 

Traki jos pariibežiais tas 
pat. Trakiją šiandie užpuldinė
ja ir plėšia buvusieji tos ša
lies gyventojai Bulgarai , ku
rie šalį buvo apleidę, kuomet 
ją užėmė Graikai. Šiandie 
Graikų karuomenė daugumoje 
pasiųsta Maž. Azijon. Taigi 
tiems Bulgarams y ra geros 
progos tenai da ry t i prajovus. 

Tas pa t y r a su Bulgarais ir 
Serbijos parubežiais. 

Bulgarįjta ginasi atsakomybės. 
Tuom tarpu Bulgari ja ne

prisi ima atsakomybės už tų bu
rių veikimą. J i sako neturint i 
nieko bendra su tais komita-
džais. Lygiai j i sako, jog pa
darytoji su talkininkais tai
kos sutar t is neleidžia jai tu
rėti reikalingo skait l iaus ka-
ruomenės, su kurią ja butų ga
lima suvaldyti organizuotas 
gaujas. 

Kaiminingos valstybės gru-
moja, kad jei Bulgarija pat i 
to nepadarys, tad jos mels Bul
garijon ir pa tvarkys tuos ko-
mitadžus. 

Del to žmonės apkrauti aug-
štomis mokestimis. 

BULGARŲ BŪRIAI UŽPUL- Į 
D I N i J A APYLINKES. Budapeštas , Geg. 1. — Un-

garijos finansų ministeris y^ 
ra Boland Hedegus. J i s skai
tosi ir finansinis šitos šalies 
diktatorius. Hedegus šių me
tų pradžioje užimdamas ofisą 
šaliai pažadėjo pataisyt i jos 
finansus ligi Gegužės 1 d. 
Tečiau-jo norai nesipildo. Nes 
finansiniu žvilgsniu Ungari ja 
ilgas laikas buvo apleista. 

Šiandie Ungarijoje kursuo
ja visokios rųšies poperiniai, 
neturintieji jokios vertės, pi
nigai. Didžiausia tų negerų pi
nigų dalis yra buvusių komu
nistų ir Rumunų. Kuomet pas
tarieji kitus kar tus buvo įsi-
briovę salin,~tuomet jie pask-
ledė t a r p žmonių daug be jo
kios vertės poperinių pinigų. 

Seniau Ungarijos apyvarto
je buvo daugiau 20 milijardų 
kronų poperinių. . Ministeris 

KAUNAS. 
• 

Vargas su gryžtančiais tremti 
•» . . , -

niais. 

. 3 . T . „ , pilkalniu griuvesnis ir tt. c) 
'danu Latvių pulko vado , . , , c ° v , , , ,. 

,. , v- ,. mokvklas, sventvklas, kelius, 
u a ta t inkamu važiuoti per \ . . ' , , ' 

Čia pranešama, kad Latvių 
sargyba sustabdo gryžtančius 
su tremtiniais mūsų t rauki-
kinius lauke, kur be 2—3 ka
reivių miške nieko nėra, ne 
ziure 
duotų a ta t inkamų važiuoti per 
sieną dokumentų. Toks trauki
nių sustabdymas stato į pavo
jų tremtinius ir duoda progos 
įtariamiems elementams pasis
lėpti nuo karant ino ir kontro
lės. 

Vieną mūsų traukinį gryž-
tantį su tremtiniais iš Kalku-
nų, Latvių sargyba netoli So-
gariškių apšaudė. Abelių ka
rantino gyventojai suprotesta
vo, Latvių kareivis atsakė, 
mielai ką nors važiuojančių 
pašautų už tai, kad nesustab
do traukinio ir nepripažinęs 

Kaunas . . Čia tapo įsteigta 
" Lietuvai Pagrąžinti Draugia 
j a " , kurios tikslas y ra : 

1. Kelti Lietuvoje mint j ir 
supratimą, grąžinti augalais j -
vairias vietas, ka ip tai, a ) 
miestus, miestelius, kapinynus 
ir kitas vietas, b) istoriškais 
atminimais brangias vietas: 

Hedegus iš tų kelis m i l i j a r | Latvių pulko vado dokumentų 
dus ' jau panaikino. Juos pa- Isulaikė traukinį valandai, 
mainė naujais pinigais. J o tik 
slas — d a r daugi aus susiau
rint i tuos netikruosius pini
gus. 

Kadangi Ungari ja iš niekur 
negauna pašalinės reikiamos 
pagelbos, tad, norėdama pat
varkyt i savo finansus, tu r i tą 
padaryt i nepaprastomis gyven 
tojų mokestimis. 

Del to šiandie Ungarijos gy
ventojai y ra labai apsunkinti 
mokestimis. Dauguma negali 
tiesiog išsimokėti. Ant nuosa
vybių žmonės paima morgičius 
ir šituos paveda vyriausybei. 

LTkininkai neturi pinigų. 
Tad vietoje anų vyriausybei 
pr is ta to dalį javų i r vi
sokių* produktų. 

Kalbama, jog ministeris He
degus visgi nors 15 nuoš. pa
taisęs šalyje finansų padėtį. 

MEKSIKOJE GALABINAMI 
REVOLIUCIJONIERIAI. 

Kupiškis. Kovo mėnesiui 
baigiantis čia katal ikai buvo 
labai įniršę prieš Žydus dėlei 
tos priežasties: Vietos mokyk
los mokinys, 10 metų berniu
kas Petri la, parbėgęs nak ty 
j savo namus apie 10 viors-
tų atstu nuo Kupiškio, pra
nešė tėvams, kad išbėgęs iš 
Žydų rankų, kurie jį vakare 
einant nutvėrę gatvėje ir, tuo
jaus suėmę, užkimšę burną, 
išvežė į Šimonių miestelį. Iš 
ten jis, įėjus dviem vežusiem 
Žydam į vklų, pal ikus jį su 
jaunu Žydeliu ratuose, ištru
kęs iš jo nagų. Ant rytojaus 
buvo sujudinta visa Knpiškio 
visuomenė, duota net žinia 
Kaunan. Pradė ta rimtai tardy
ti vietos milicijos ir teismo 
tardytojo, bet byla iki šioliai 
da r nepaaiškėjo. Gydytojas vai 
ką pripalžino sveiko proto. 

Mexico City, Geg. 2. — Mek
sikos prezidento Obregono val
džia pradėjo aštr iai apsieiti su 
revoliueijonierių vadais . Suim
ti vadai kuoveikiaus galabina-
mi. 

10,000 TURISTŲ EUROPON. 

New York, Geg. 2. — Iš ši
to uosto iškeliauja Europon a-
pie 10,000 žmonių, daugiausia 
turistų, ty» tokių žmonių, ku
rie nori pamatyt i Europos y-
patybių. 

Russell Pearsons, 18 metų, 
mėgino pavogti automobilių. 
Buvo nutver tas . Teisėjas Mc-
Kinley u\ž tai jį nubaudė vos 

Šitame atsit ikime, sakoma,»trimis mėnesiais į pataisymo 
Bulgari ja butų priversta krei- įstaigą 
pties į talkininkus su nusis 
kundimais. 

Kaiminingos valstybės ir be 
reikalų ministeris Tchitcherin 
Rumunijos vyriausybei pa-

Bulgarų komitadžų tur i daug siuntė aš t raus tono notą. Nu 
vargo su savaisiais reikalais. 

Pačioje Serbijoje toli neuž
gesinami vidujiniai nerimavi
mai. Graikija užimta karu su 

rodė, jog Rumunų patroliai 
Dniestro paupiu šaudo į bol
ševikus ir i Ukrainus. Je i ta ip 
toliau eisis, bolševikų valdlžia 

Turkais . Pagal iau Rumunija padarys Rumuniją atsakomin-
nuolat tur i budėti Rusijos 

Lenkės paleido kalbą, buk Lie- parubežiais, k u r gali pakil t i 
tuviai norį Lenkus apgauti , in- bolševikai, 
raukdami į l ietuviškas part i 
jas , 

Inteligentinė spėka yra gra-
zi. 

r 
Bolševikų grūmojimai. 

Praei tą mėnesį Rusijos bol
ševikų valdžios uzrubežinfų 

gą už tuos darbus . 
Tchitcherin pareikalavo ųį-

gana padarymo del tų įvykių. 
Paskiau buVo pranešta, jog 

bolševikai į Rumunijos pasie
nį pasiuntė 21-jį armijos kor
pusą. 

Vilnius. Iš Vilniaus prane
šama, kad L. Žemkauskaitė, 
17 metų mergina, šoko nuo 
Užupio tilto upėn, norėdama 
nusižudyti. Bet praeiviai ją 
iš vandens iš traukė. Nelaimin
ga buvo nugabenta Savičio 
ligoninėn, kur pasisakė, kad 
neturint i ko valgyti . 

Kupiškis. Mergaitės brava-
rininkės ir komunistės. 

Čia jau nesenai gyvuoja 
" B l a i v y b ė s " draugija . Jos na
riai susekė slaptą bravarą pas 
vienkiemio, prie Pabaržių soT 

džiaus, gyventojos, mergaitės 
K. 

Milicija užėjo įr a t rado kaip 
t ik varan t degtinę pakrųme-
lyj pr ie namų ir besėdint ant 
kelmo vyresniąją seserį I. K. ir 
beskai tant komunistų laikraš
ti " T i e s ą . " Po to milicija pa
darė kratą namuose i r Tado 
nemažai bolševikinės literatū
ros. I. K. buvo suimta d raug 
su bravaru i r pasodinta ka-
lė j iman. i r už kelių dienų ati
duota žvalgybai, ir išVežta j 
Panevėžį. Šis a ts i t ikimas .ne
mažai padarė t a rp žmonių nu
sistebėjimo: ka ip čia suderinus 
slaptą degtinės varymą su 
komunizmu. T ik kas-&in ko
dėl paminėta bravarininjtė ir 
komunistė jau gryžo ir liuo-
sa. 

paupius, pajurj, kalnus ir t t . 
2. Rupinties įsteigimu drau

gijos skyrių įmestuose, mies
teliuose ir sodžiuose. 

3, Surasti ir kurti sveikas ir 
dailias gamtos vietas, tvarkant 
i r ta isant pasivaikščiojimo ir 
poilsio vietas. Tam tikslui ta
po išr inkta komisija, į kur ią 
įėjo: p. Matulionis, p. Šilin
gas, kun. Tumas, p. inž. Skrip-
kus, pil. Kubilius. 

Narių met. mok. nus ta ty ta : 
25 auks. ir 10 auks. įstojimo 
mokestis Sulig įstatų 10 drau
gijos narių provincijoje gali 
sudaryt i skyrių. 

Visi Lietuvos piliečiai ka ip 
Lietuvoje, ta ip i r užsieny, ku
riems rupi pagrąžinimas da r 
nuo Rusų laikų didei apleis
tų Lietuvos miestų, prašomi 
įstoti nariais, a r remti darbą 
aukomis. Aukas 'galima siųsti 
paštu Prekybos ir Pramonės 
bankai Kaune. 

Kol bus paskelbta draugijos 
raštinės vieta, galima kreip-
ties užinteresuotiems į Miesto 
skyrių, prie Vid. Reikalų Mi
nisterijos. 

GAUTA "SLAKERIŲ" SĄ-
KASAI. 

Sherkian tvir tumos štabo 
viršininkas, pulkininkas Eli 
Helmick, iš karo departamen
to gavo pirmuosius karo " šla
ke l ių ' ' sąrašus, kurie neužil
go bus paskelbti viešumon. 

Karo " s l a k e r i a i " tai tie vy
rai, kurie karo metu registra
vosi, bet šaukiami ta rnybon. 
nežinia kur pragaišo ir vy
riausybės agentai jų ligšiol ne
surado. 

J i e skaitosi dezerteriai iš 
iš armijos. J i e gali but teisia
mi karo teismo ir baudžiami 
žiūrint aplinkybių. 

Illinois, Michigan ir Wis-
consino valstijose tokių *sla-
ker ių ' ' suskaitoma 17,000 

Visose Suv. Valstijose esa
ma 160,000. 

Kuomet " s l a k e r i ų " pavar
dės bps paskelbtos, už suareš
tavimą jų kiekvieno bus pa
skir ta po $50 dovanų. Areš
tuoti " s l a k e r i u s " bus autori
zuota ne t ik policija, bet kiek
vienas pilietis. 

GARSINKITŽS "DRAUGE." 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų Salių pinigų verte, mai

nant nemažiau $25,000, Baland. 30 
buvo tokia pagal Merchants Lo-
an and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.95 
Prancūzijos šimtui frankų 7.51 
Italijos šimtui lirų 4.88 
Vokietijos šimtas markių 1.54 
Lietuvos šimtas auksinų 1.54 
Lenkijos šimtui markių .13 
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TTVIV K-VTAUŪtV DIENRAŠTIS 

" D R A U G A S " 
kasdiena išskyrus nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
ECAOOJ IR UŽSIENYJE: 
Metams . . . . • « . . . $8.00 
Pusei M<tų • . < > • • • • •*uu 

VALST. 
Metams $«-00 
Pusei Metų 3.00 

Prenumerata mokaal ižkalno. Lai-
skaitosi nuo užsirašymo dienos 

le nuo Naujų Metų. Norint permal
ti adresą visada reikia prisiųsti ir 

snas adresaa Pinigai geriausia sių-
ti išperkant krasoje ar exprese "Mo-

fcey Order" arba įdedant pinigus į 
»glstruqta laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. C0. 
S. Oakley Ave., Chicago. 
Tel. Roosevelt 7791 

Kasdien Blogyn. 
Chicagoje darosi vis bloges-

Ini laikai. Gyvenimas kasdien 
arsėja. Žmogaus gyvybe i r 3° 
niauta įkas valanda yra pavo
juje. Dienos metu plėšikai už
puola žmones gatvėse ir ap-
krausto kišenius. Galvažudžiai 
dienos metu dažnai iškrausto 
žmonių pagyvenimus. Nėra tos 
|dienos, kad Chicagoje neįvyk-
|tų žmogžudystė. Ir dažnai dar 
Ine viena. 

Miestas pilnas vagili, plėši-
|kų, žmogžudžių ir visokios rū
šies pakvaišėlių. 
L Automobiliai iš gatvių, ga-
radžių, arba ir nuo važiuojan
čių žmonių kasdien vagiami 

Mokyklos Klausimu Lietuvoje. 

arba atimami dešimtimis.. 
Plėšiamos bankos ir krautu

vės. Pasipriešinusieji žiKlomi 
be atodairos. Dažnai kai-ku-
riose miesto dalyse .sutemoje 
užpuolamos praeinančios mote-

|TVS. Prismaugiamos ir apiplė
šiamos. 
Pasitaiko, piktadariai važiuo

dami automobiliu susistabdo 
praeinantį žmogų. Intempia jį 
automobiliun, važiuodami ap-
muša, apiplėšia ir išmeta gat
vėn. Žmogus džiaugiasi, kad 
nors jam pati brangioji gy
vybė neatimta. 

Ne tik naktimis žmonėms 
pavieniais baisu išeiti gatvėn, 
bet pavojinga ir dienos metu. 

Kiek žinoma, policija imasi 
visų jai galimų priemonių ko
vai su tuo piktu. Ir ji daižnai 
parodo savo nepaprastą drąsą 
ir narsą. 

Bet piktų žmonių tas nenu-
baido nuo jų darbų. Policijai 
stinga jėgų juos visus išnai
kinti. Kuomet keletas pikta
darių sugauta, žiūrėk, jų vie
toje apsireiškia kiti. Ir vėl nau
ji prajovai. 

Kame to visa priežastis f 
Priežasčių daugybė. Bet štai 

svarbiausios: 
Čia augančios gentkartės be 

Dievo pažinojimo auklėjimas. 
Lankantiems viešąsias mokyk
las priaugliams Dievas, dora 
ir teisybė yra >vetimi daiktai. 
Dievo Įstatymai nežinomi. Pa
ti krikščionybė nesuprantama. 
Teatruose vieni papiktinimai. 
Įvairiausių čia, neva krikščio
niškų, sektų betikslis veiki-
mas. 

Toliau valstijiniai įstaty
mai ir teisinai. 

Policija kasdien į teismus 
pristato eilių-eiles piktadarių 
ir gana labai pavojingų žmo
nių. Įstatymais jie lengvai 
baudžiami. Teismai dar dau
giau palengvina tas bausmes. 
Paskui tie patys teismai dau
gelį nubaustųjų paliuosuoja iš 
kalėjimų. 

Valstijos paroliaviuao koini-

(Musų korespondento iš Lie
tuvos) 

Kovo gale 30-31 įvyko mo
kytojų profesijinės sąjungos 
suvažiavimas. Profesijinė. Są
junga, nors be jos dar yra ir 
katalikų v mokytojų sąjunga, 
drįso save skaityt visų mo
kytojų atstovė ii" paskelbė sa
vo suvažiavimą Lietuvos mo
kytojų kongresu. Tas veikimo 
būdas tai žmonių srovei yra 
mums paprastas ir dažnai sie
kia paprasčiausio rusiško 
įiachališkumo ribą. Bet tiek to. 
Jų kalbos bei rezoliucijos per 
kongresą patiektos parodo aiš
kiai kas toji prof. sąjunga.Tarp 
kitko buvo reikalaujama kad 
1) dabartinė prof. mokytojų 
sąjunga butų vienintelė moky
tojų sąjunga; 2) kad tik per 
sąjungą mokytojai tegautų sa
vo algas; 3) kad tik sąjungai 
sutinkant mokytojai priimami 
į vietas ir mokytojų vardą 
gauna bei jo nustoja; 4) kad 
prof. sąjunga nustato mokyklų 
programą ir t. t. Tai jų svar
biausieji reikalavimai. Kad 
juos geriau įvertinus, neproša-
lį bus apie kiekvieną jų sky
rium pakalbėti, duodant pla
čiajai Lietuvių visuomenei ir 
istorinių žinių apie tos prof. 
sąjungos veikimą bei darbus. 

Negirdėtos pasauly pretenzi
jos. 

Profesinė sąjunga susikūrė 
visai nežymiai. Švietimo nii-
nisterijai pasyviai esant ji pa
lengva pradėjo reikšti savo 
despotizmo, tuo labiau jai tas 
pavyko, kad Rusijos mokyklos 
mokytojai ir be to subedievėję 
buvo, o antra, mokytojų tarpe 
karo aplinkybėms padedant at
sirado daug be jokio išsilavini
mo ir baigto mokslo tariamieji 
Krzatz mokytoja', .viirie del 
duonos kąsnio, kad ir pačiam 
kipšui tarnaus. Taip e-
sant nenuostabu, kad į taria-
muosius mokyklų instruktorius 
pateko netikę be pašaukimo 
žmonės. 

r&.lus bolševikiškos literatūros, 
dinamito ir bombų, darbinin
kams geros valios paaiškėjo, 
koki tai geradariai toje są 
jungoj sėdi, o antra darbinin
kai krikščionys pradėjo smar
kiau veikti. 

Panašiai jie padarė su prof. 
mokytojų sąjunga. Kad ji bu
tų vien bolševikų rankose sun
ku pasakyti, bet kad joje be 
visokio plauko socijalistų ir 
bolševikų esama, tai suvažia
vimas aiškiai parodė. Jiems 
visiškai ponauti kliudo kiek 
katalikų mokytojų sąjunga, jie 
tad ir reikalauja, kad Lietuvoj 
jų prof. sąjunga viena tebūtų. 

Keikia pažymėt, kad katali
kai mokytojai yra dalinai ap
snūdę, dalinai trukdomi prof. 
sąjungos veikti; švietimo mi-
nisteriui pasyviam esant jiems 
sunku ir gintis. Mat toks yra 
reikalas. 

Malž ne visi ministerijos in
struktoriai yra tos prof. sąjun
gos nariai; ministerija jiems y-
ra davusi užtektinai valios, 
kad galėjus reikalui esant te
rorizuoti provincijos mokyto
jus, ypač atsimenant, kad ši
tos srovės ponams savo tiks
lams atsiekti viskas yra leista, 
tad priemonių jie neskirsto į 
geras ir blogas. 

Pasekmės to yra tokios, kad 
dabar faktinai viešpatauja pro
fesijinė sąjunga viena, nors 
reikia pasakyti, kad jos narių 
diduma tik iš instruktorių bai
mės yra pastojusi į tą sąjungą. 
Kad taip yra, užteks kelių pa
vyzdžių. 
Atsirado drąsuolis mokytojas 

iš Kėdainių apskričio ir aps
kundė vietos instruktorių, mi
nisterijai,kad tas instruktorius 
iš jo algos išskaitąs prof. 
sąjungos žurnalo naudai "Be
raštis " tiek ir tiek pinigų, ir 
spaudUa rašytis sąjungon. Mi
nisterija, matyt ne bt tikslo, 
nusiuntė tą raštą tam pačiam 
instruktoriui, kad jis pasitei
sintų. 

Kaip jis pasiteisino! Gi su-
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Antra nelieto, kad gera ran- šaukė tuojaus apielinkės inoky-
ka švietimo ministerijoj nepa- tojus, savo sėbrus ir pasakęs 
sirupino i atsakomingesnes vie- j karštą kalbą klausia susirin-
tas sau skirti tinkamų asmenų, 
juoba,kad švietimo ministeriai, 
nors katalikai, neikiek matyt 
tuo nesirūpino. 

Pagaliau visų revoliucijonie-
riškų gaivalu, tai-gi ir bolševi
ku neišskiriant, taktika yra 
Lietuvoj dabar tokia, kad su-
sispietus kokioj nors legalėje 
draugijoje nežymiai siekti per 
jas savų tikslų. Taip jie buvo 
susimetę į pro t", darbininkų 
sąjungą, kuri baigia griūti, nes 

kimo: Ko vertas tas šmeiži
kas ir pats pasiūlo iš to moky
tojaus atimti mokytojaus var
dą ir išmesti iš mokyklos. Šit 
kaip daro valdžios atstovai. 

Ministerija gi tyli. Mokyto
jai, kurie dar nebuvo įsirašę \ 
prof. sąjungą, ant rytojaus te
kini bėga į prof. sąjungą įsi
rašytų, nes pamatę tokią ins
truktoriaus " g a l y b ę " mano 
sau, kad šiandien jam, o gi ryt 
ir man gali taip padaryti. Vi-

sija daugeliui piktadarių pirm 
laiko atidaro kalėjimų vartus. 
Kaliniai gryžta miestan drą
sesni, bjauresni ir baisesni. I r 
jie čia išnaujo imasi savo senų 
užsiėmimų. Jie žino, kad kuo
met bus suimti, neapsilenks su 
bausme. Bet taippat žino, kad 
po kiek laiko jei ir vėl bus 
paliuosuoti. 

Kai-kuriose skysčiau apgy
ventose vietose gatvės nakti
mis l>e reikalingų žiburių. 
Tuom tarpu gyventojai moka 
miestui augštas mokestis. Iš to 
neapturimas reikalingas patar
navimas ir apsauga. 

Kai-kurios miesto dalys pa
skendusios skaisčioje elektros 
šviesoje. Kitoms dalims neduo
dama nei paprastojo žibalo. 
Miesto valdyba turi daug nuo
savų reikalų, surištų su pra
kiurusia politika. Tamsiose 
gatvėse valkiojasi piktadariai 
ir <laužo praeiviams galvas. 

Padėjimas tiek daug nepa
kenčiamas, jog aršiau, turbūt,. 

nerastum nei viename didelia
me mieste! 

Buvo spėjama, jog svaigalų 
prohibicija duos gerų pasek
mių. Bet skaudžiai apsivilta. 
Daižnai pasitaiko matyti girtų. 
Prohibicija patenkina tik pro
fesionalius reformatorius. Ji 
žmones nežmoniškėja. Nes žino 
nės randa priemonių patenkin
ti savo blogus palinkimus. 

Daugelis spėja, kad,Čia bus 
aršiau ir aršiau. Jei prieš pik
tadarius nebus pavartotos ko
kios griežtos priemonės, ge
ram žmogui čia ne vieta bus 
gyventi. 

Patys piliečiai, kaip ir visuo
met, tokiuose atsitikimuose be 
inicijatyvos. Turi jie parinktą 
miesto valdybą, tad anai vigą 
ir paveda. Tuom tarpu pikta
dariams to ir tereikia. Jie čia 
dar labjaus žeista. 

Kas skaito kasdien angliš
kus laikraščius, tas nesistebės 
paskaitęs čia apie rūstų Chi-
cagos vaizdą. 

suomenė, mokinkis suprasti 
socijalistų laisvę. 

Panašus atsitikimas buvo 
Telšiuos.Ministeris ar smarkiai 
nubaudė instruktorių? Gi išba
ręs ir pasiūlęs to daugiau ne
bedaryti. 

Taip esant dalykams, aišku, 
kad šiandien ypač liaudies mo
kytojai tik tyli ausis suglaudę 
ir nesiskundžia, nes apsiginti 
negalima ir rašosi prieš savo 
norą į prof. sąjungą. Šit lais
viausioj šalyje Lietuvoj kaip 
daroma. Faktinai vieni ponau
dami jie suvažiavime norėjo 
tik ir "de j u r e " savo viešpa
tavimą sau užtikrinti ir visai iš 
gyvenimo išbraukti kat. moky
tojų sąjungą. 

Piniginė prievarta. 

Kokiam galui jie norėjo pris
pirti ministeriją mokėti algas 
tik* per prof. sąjungą, tai aiš
ku. Ligšiolei taip buvo; prof. 
sąjunga mokėjo algas. Bet tu
rėdama savo rankoj algas ji 
turėjo savo valioj ir nepaklus
nus "mokytojus — tai vieną, 
antra,kaip matėm iš pavyzdžio 
jie atsiskaitydavo iš algos ar 
nori ar nenori savo laikraš
čiui "Berašč iu i" leisti. Sąjun
ga žinodama ministerį nesibi
jojo nė jo instrukcijų, kur bu
vo draudžiama tai daryti. Ta
da ministeris įsakė algas mo
kėt tiesiai iš minister. per paš
tą kiekvienam mokytojui. Tas 
baisiai nepatiko sąjungai, nes 
pinigų greit pritruks ir moky
tojai pradės sprukti iš jos na
gų. Kitur, prof. sąjungos yra 
gyvenimui palengvinti steigia
mos, pas mus gi atvirkščiai, 
vergijos pančiams savo na
riams uždėt. Mat Lietuvoj kaip 
Rusijoj viskas atbulai. 
Socijalistų asmens " la isvė" . 

Kad jų suvažiavimas reika
lauja prof. sąjungai teisės skir
ti mokytojus ir nustatyti pro
gramą visoms mokykloms, tai 
jau nachališkumas, kurs tik 
.Rusijai kaimyninėse šalyse tė
ra galimas. Žodžiu prof. sąjun
ga taptų tikra ministerija, bet 
kam tada yra reikalinga šv. 
ministerija. Nuosekliai einant 
reiktų įsteigti dar kitas prof. 
sąjungas kurios pavaduotų ki
tas ministerijas, o visų tų prof. 
sąjungų pirmininkas butų fak
tinai Lietuvos prezidentu. Be
liktų tuomet tik padėti pilna?> 
parašas: Socijalistinė federati-
vė sovietų Lietuva. 

Taip ponai, regis, to dar 
kolei kas nebus. Kokius mo
kytojus ir kokią programą 
skirtų toji gerb. prof. sąjunga 
aišku jau iš to, kad visų pirm 
s„ d. Lekieckio lupomis suva
žiavimas griežtai reikalavo iš 
mokyklų išmesti tikybą, arti
mo meilės dėsnius ir įvesti tik 
valstybinę priverstiną mokyk
lą. 

Paklauskim: ar daugiau pa
daryti begalėjo net Rusijoj pa
tys bolševikai f Ne, daugiau jau 
nebegalima: negalima gi būti 
už kipšą kipšesniu. Taip ma
tom, kad visų krikščionybės 
priešų norai vieno tesiekia: 
krikščionybę su šaknimis iš 
žmogaus širdies išrauti.Bet po
nai socijalistai, o kur dėjot tė
vų teises, kurių jie turi ne iš 
jūsų malonės. Juk vaikai tėvų 
h- jie turi teisės reikalauti 
jiems tinkamo auklėjimo, ne
siklausius profes. sąjungų. Juk 
mokytojai — tik pavaduoja tė
vus. Bet ne tas jiems rupi. 

Ar pirmeivis, ar masonas, 
ar socijalistas, ar socijalistas— 
bolševikas — visus juos vienija 
viena Kristaus neapykanta, 
kuri juos priveda pagaliau 
prie tų skerdynių, kokių pa-

ki yra mūsų prof/ mokytojų 
sąjunga. 

Šalin vergia. 
Ar katalikai mokytojai ir 

bendrai visa kat. visuomenė 
padarys tinkamų iš to fakto iš
vadų. Katalikai, mes turim aiš
kiai sau pasakyti. Katalikybė 
nėra papročio ar tradicijos rei
kalas, bet gyvo žmogaus gy
viausias reikalas. Be jos nėra 
tokio išauklėjimo nėr dorų vai
kų, — nėr dorų piliečių, o be 
dorų piliečių nėr ir nekuomet 
nebus gyvenimo naštų paleng
vinimo. Uitad mokytas ir be
mokslis, pasiturįs ir juodadar
bis saugokim savo ir kitų šir
dyse tą brangiausiąjį mūsų 
turtą — katalikybę — ir ją ti
krai širdimi ir darbais mylė
dami rimtai ir su pasišventimu 
dirbkim josios naudai, o mūsų 
laimei. Mes. neturim prileisti 
valstybės monopolio ant mo
kyklų, turim steigti savų pri
vačių mokyklų ir auklėti juose 
mūsų tinkamų mokytojų. Bijo-
kim dabar apsileisti, nes patek-
sim į tokią vergiją pirmei
viams, kokios paragavo per 40 
metų Belgijos katalikai; jie 
juos nuveikė, bet nežinia ar 
mes parblokšti pajėgsim atsi
kelti. Nors mes didžioj didu
moj, bet "lygybės ir laisvės" 
gynėjai sugeba užmesti šimto 
žmonių valią net ištisiems mi
lijonams. Tai-gi budėkim ir 
veikim kolei dar metas. 

Prierašas. Jeigu liaudies 
švietifnas virsta grynai bolše-
vistinės ir socijalistinės politi
kos įrankiu dėkokime jų va
dams. Pirmiausiai antikrikš-
čioniui vice-ministeriui Mašio
tui, bolševikėliams, jo nuskir
tiems mokyklų^instruktoriams. 
Mūsų švietimo ministeris už 
savo nerangumą ir nepalieka 
be kaltės leizdamas tiems po
nams vadžioti save už nosies. 
Šis socijalistiniai-bolševistinis 
liaudies mokytojų suvažiavi
mas, tikimės, galop suburs ir 
sustiprins Katalikų Mokytojų 
Sąjungą. 

IR "NAUJIENOS" SU
SIPRATO. 

rįjos gyvena per kelias valan-
saulis matė kiekvienoj revn- j das, kartąja dr per kelias • die-
liueijoj ir tebemato -Rusįjbj,įl mis jei^u- nėiįi saulės šviesos, 
tame sočijalizmo rojuje. Tai to- švarumo ir oxygeno. '* ' 

Galutinai " D r a u g a s " ir 
"Naujienos" susigiedojo. Ne
tik Lietuvos ponų dvarai, bet 
ir Vilnius mums reikalingi — 
žemu tonu atsiliepia "Naujie
n o s " 98 num. Bijau kad per
daug tik nėsusibičiuoliuotų! 

Nebent tas juodu skiria, 
kad *' Draugas ' ' pirmiausiai 
Vilniaus reikalauja, Jeigu ne
galima kartu dviejų zuikių 
nušauti — Vilniaus ir dvarų, 
tuotarpu "Naujienos" visųpir-
nia nori dvarų, o paskui ir Vil-
niausJReiškia palieka vien tak
tikos skirtumas, kurs kiekvie
nam duoda laisvės. 

Tiesa, "Naujienos" vis dar 
seilę rydamos skaniai gardžiuo 
jasi apie dvarelius bekalbeda-
mos. Mat jos nori sveikam 
" D r a u g u i " ligą įkalbėti — 
buk jis nedorėlis tuč tuojaus 
nešauja stambiausio zuikio — 
dvarų, nors mažiaus pelningas 
— Vilnius ir amžin paspruktų. 
Bet vistik aišku, kad jos Vil
niaus taipat nori. Visiškai pa
tenkintas 

Skaitytojas. 

BAKTERIJOS. 

(Prisiųsta iš Am. Kaud. Kryžiaus) 

Bakterijos, arba ligų gema
lai, paprastai, išnyksta, kuo
met apleidžia kūną, kaip Ir 
viskas, kuomet būva atimtas 
iš na t ural i o elemento. Bakte-
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AMERIKOS LIETUVIAI! 
Norite pasiųsti Amerikos Lietuvą i Lietuvą 

tai pasiųskite saviškiams į Lietuvą Amerikos Lietuviu 
Katalikų 

4 

Xntra3n 

Ui 
DET] 

* ~ * 

Metraštį 
1916 m. 

Išleistą Liet. Kat. Spaudos Draugijos 

JAME yra 150 BU viršum paveikslų a) pavienių darbuotojų 
b) draugijų c) bažnyčių d) žymiausio Lietuvio astronomo kun. 
A. Petraičio observatorijos jo prietaisų ir e) kitų. 

\ . . . . 

JAME yra aprašyta tverimasis Amerikos Lietuvių parapijų, 
draugijų, jų veikimas; aprašytos mokyklos; ir ^aip daugybė i-

y 

vairių įvairiausių aprašymų. , • 
#JAME vienu žodžių, sale 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 
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$1.00 
50c. 

' 

• 
Kaina: Neapdarytom 

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

Užsisakydami adresuokite: 

"DRAUGAS" PUBLISnlNG C0. 
2334 South Oakley Ave. Chicago, Illinois. 
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Nerviškas? 
Tūkstančiai kentėtojų nuo 

nemiego 
negrumuliavimu 

dispepsijos 
galvos skaudėjimo ir kitų ligų, 

randa pagelba vartojant 

Dr. Milės' Nervine 
Kodėl T U Nepamegini? 
Ar esi Vartojęs Dr. Milės 

( 

SS 

JllllllllllllllllllllllllllllllllilIlIlIlIlIHSilIH 
E NAUJOS KNYGOS S 
į" Tik ka išėjo iš spaudos pa- ~ 
S rašyta Kun. prof. Bučio tikėji- įf 
S miško turinio knyga. .v 

Į "Katalikų Tikyba" | 
S 216 puslapių -
— S! 
"Z šita knyga turėtų rastis kiek- S 
S vieno kataliko namuose, nes ji S 
X labai priejnami ir plačiai išaiš- s 
S kiną katalikų tikėjimo tiesas. ~ 
£ Kjiygos kaina: neapdaryta 
= $1.30 I 
S Apdaryta poperiniais viršaJs . . 
E $1.50 I Anti-Pain Pilis? 
= Audeklo apdarais .̂  $1.80 r PASIKLAUSK SAVO V A I S T I M N A 

I "Klebono Žodis I 
I Savo Parapijai" I 

Kaina 15 vcentų ™. 
šias knygas galima gauti ^ 

"DRAUGO" KNYGYNE = 
H 2334 S. Oakley Ave, CUicago, j= 
iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiir 

Saulės šviesa geriausias li
gų gemalų naikintojas. Bakte
rijos tuoj nyksta, jeigu jos 
randasi šviesiame kambary. 
Bet jeigu randasi vietose, kur 
saulės spinduliai neįeina, jos 
gyvuoja pėr savaites ir mėne-

Pavy» 

Balandžil 
žiaus bažm 
Ambrazaiti 
surišo jauj 
Tamašausl 
Petrą Bagi 

Kadangi I 
Detroite, tj 
tono 17 Bi 
tuvių vakl 
kvietė sav 

Svečių 
skanios • v 
jaunavedžio 
linkėjimų, 
kūnas prisil 
va. Trumpj 

~nius jos vi 
sirinkusieji] 
ža auką d 
lams. Sveč] 
K. Tvarkul 
dys P. 
Dunbrava 
Grūstas, S.I 
sala, A. Bj 
sėda. Vis< 
Aiikos pasi| 

1 dą. Po to 
\ kalbėjo K. 

Kadangi 
so prie L. 
veiklus nar 
Cibulskį suj 
lę. Apie jai 
nau, kad 
rinkinėlio \\ 

Detroitie^ 
silaukę tok] 
gražaus su] 

SHEB 

sius. 
Sausumas irgi naikina bak

terijas. Drėgnose vietose, ypa
tingai tamsumoj, jos ilgai gy
vena. 

Išvarytos iš žmogaus kūno 
bakterijos ir negalėdamas ras
ti tinkamo maisto badu nyk
sta. Bet yra kelios rųšys, ku
rios virsta į sausą, nekrutan
čią, kaip ir sėklą, ir taip pasi
lieka per dienas ir savaites, 
ir vėl virsta į gemalus, kuo
met aplinkybės leidžia. Ta sau
sa, lig sėklinė formą, vadinas 
"gemalas" . Tokias bakterijas 
randame dulkėse.. Dulkės puola 
ant visų atidengtų daigtų, to
kiu būdu platinasi ir tie ge-
mėlai. 

Muiluotas vanduo, šiūruoja
mas šepetis ir saulės šviesa 
labai greit gemalus naikina. 
Vaikams reikia įsakyti, kad 
prieš valgį plautų rankas. Li
gonių kambarys turi but šva
riai laikomas, idant sulaikyti 
išplatinimą gemalų tarpe svei
kųjų. 

DRESl 
COLLEGES 

[0205 S. HLalstcd, 2407 W. M»^nyw»,į 
1850 N. Wells St. 

137 Mokyklos Jungt. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi-J 

|mo, Designing bizniui Ir narnama* 
^Vietos duodamos dykai. Diplomai. 
[Mokslas lengvais otmokėjimaia.} 

lesos dienomis Ir vakaraia Pa-< 
{reikalaukit knygelės. 

Tel. Seeley K48 
SARA PATEK, plnnln n k- < 

: • : • » - •> 

Tel. Yards 6666 Blvd. 8448 
Dr. V. A. ŠIMKUS 

Lietuvi* Gydytojas, Chirurgas Ir 
Akuseras. 

8203 S. Halsted S t Chicafo. 
Valandos: 10—12 iš ryto 1—8 Ir 
f—8 vakare Ned. l t — 1 1 U ryto. 

y r i r i r i i ~ r • " » • • • » • • » « ] < 

* 

X * * * * — • - » - » - - - • » » * 

J. P. WAITCHEES 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vakarais: 4500 S. Ashland Ave, 

Tel. Yards 1058 
Dien. Room 518—150 N. Calrk St. 

Tel. Randolph 8507 
I 

l 

I 
I j DR. CHARLETSEGAL i 

g Perkėlė seavo ofisą po nona | 

J4729 So. Ashland AvenueJ 
g SpeciJaUstas | 
•D2IOVTJ, MOTEIU ir VYRŲ LIGUg 

BValandosnuo 10 iki 12 išryto; nuo 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:80 

•jvakaie Nedoliomis 10 kii 1 
*| Telefonas Drcxel 28»u • 
> a n i i » L i i i i » » i 

• 

j 

Čia atsi] 
skelbėsi st< 
pamatų, o 
chorą tiksli 
niam chori 
jau atitrau] 
choro. Dari 
daugiau. Ai 
kreipti don 
turime jsile) 
\ę. Prie to 
parapijos n 
tainė butų 
je degtų ne| 
vai. 

Tel. Randolph 2898 
' A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS 
Ofisas vidumiestyj 

ASSOCIATION BLDG. 
19 So. La Salle St. 

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

WESTPULLMANIEČIAI| 
Atkreipiame Jūsų atydą, 

kad pas Jus dienražtį " Drau
gą' ' atstovauja p. M. Kiupe-
lis 11949, So. Halsted St. 

P&sj i gaifte gauti kasdien 
nusipiiįkti '1) raugą , , , taip^ \£ 
pogi galite užsiprenumeruoti 

Ullllllllllllllllillllllilliiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiii 
Res. 1139 Independenee Blvd. 

Telefonas Von Buren 294 

DR. A. A. ROTH, 
Rasas Gydytojas rl Chirurgas 
SpeciJaUstas Moteriškų, Vyrišką 

Valkų ir visu chroniškų ligų 
VALANDOS: 10—11 ryte 9—* pe 

pietų', 7—8 vak. NedėUomls 10—194, 
Ofisas JI8B4 So. Halsted St., Tit—po 

Telefonas Drover 9693 
IIIIIIIIIUIIIUIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIHUI 

, GRAND 

Šv. Petro 
Chon 

Balandžu 
klebonas A. 
karą, paaisl 
ziką ir kviej 
joje. Po to 
nia. Visų pi 
mas varg. 
giedojo Aml 
himnus. Po[ 
*olo padai 
"Graži čia 
išsaukė atk; 

Brolis ir 
išpildė duetl 

Paskui ' c| 
"Lietuviais 
ir " P e r tanu 
kiutės, daim 
jų tėvynės si 
riai žirgelį'] 
nas "Vai 
"Va i pTTtė 

Gražiai gi 
kyklos vaik| 
to choras 
vau dieną"| 
Lietuvog". 
ji Aleksio <i 
publikai labi 

Programos! 
L. Bagdoną^ 
"Visuomet 

3 

i 



p Antradienis, Gegužes S, 
• • ' i ' 

> • • • • m < » » » • • • • •« 
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i LIETUVIAI AMERIKOJE. 
* • •> — > > • • • » » »•" ' * ' 

DETROIT, MICH. 

»*> 

-

M 

Pavyzdingos vestuves. 
Balandžio 16 d. Šv. Kry 

žiaus bažnyčioje, Daytone, kun. " W * 

ir "Ak, myliu tave berneli 
padainavo L. Abromaitukė. 

J. Krantavičia ir B. Kran-
tavičiutė muzikantai išpildė 

•t 

K 

< I r 

Ambrozaitis moterystės rysmĮM 
surišo jauna porelę — Joaną 
Tamašauskaitę (Lakštutę) ir 
Petrą Ragauską. 

Kadangi jaunavedys gyvena 
Detroite, tai sugryięs iš Day-
tono 17 Balandžio įrengę ves-* 
tuvių vakarienę, į kurią pa
kvietė savo artimus draugus. 

Svečią buvo daug ir prie 
skanios • vakarienės išreikšta 
jaunavedžiams daug gražią 
linkėjimų. Tarp kitų K. Tvar
koms prisiminė ir apie Lietu
vą. Trumpai išdėstęs dabarti-

"nius jos vargus įnešė, kad su
sirinkusieji padarytų nors ma
žą auką dabartiniems reika
lams. Svečiai pritarė. Aukojo 
K. Tvarkunas $5.00, jaunave
dys P. Ragauskas $5.00, P. 
Dunbrava $3.00. Po $1.00: J. 
Grūstas, S. Cibulskis, K. Aby-

.šala, A. Baikauskaiįė, S. Nau
sėda. Viso suaukota $20.00. 
Aiikos pasiųsta į Tautos Fon
dą. Po to dar apie Lietuvą 
kalbėjo K. Abyšala. 
Kadangi jaunavedys priklau

so prie L. Vyčių 79 Jkp. ir yra 
veiklus narys, tai kuopa per S. 
Cibulskį suteikė mažą dovanė
lę. Apie jaunavedę tik tiek ži
nau, kad yra poetė. Jos eilių 
rinkinėlio vra net dvi laidos. 

Detroitiečiai džiaugiasi su
silaukę tokios poros ir linki 

Ant galo choras padainavo 
kJau slavai sukilo" ir "Va

karinė daina". Programą bai
gė klebonas gražia kalba. Po 
to sugiedota Lietuva, tėvynė 
mūsų. 

Po programos jaunimas 
žaidė lig vėlumai. 

Šv. Petro ir Povilo parap. 
choras gerai gyvuoja. Turi ga-« 
bų vedėją, asmeny varg. Mon-
deikos; turi energingų narių, 
kurie visa širdimi veikia kel
dami chorą vis ant augštesnio 
laipsnio. Daug darbo ir para
mos įdeda ir gerb. kleb. kun. 
Dexnis. Tat ir nestebėtina, 
kad mūsų choras gerai gyvuo
ja. 

Lietuvos Rūtelė. 

SĄRAŠAS. 

Aukų, gautų iš Amerikos 1920 
metais pinigais. 

gražaus sugyvenimo. 
Vargo Bernelis. 

SHEBOYGAN, VVIS. 

Čia atsirado draugija, kuri 
skelbėsi stovį ant katalikišku 
pamatų, o sutvėrė "tautinį' 
chorą tikslu pakenkti parapiji 
niam chorui. Keletą choristų 
jau atitraukė nuo parapijinio 
choro. Darbuosis atitraukti ir 
daugiau. Ar nereikėtų daugiau 
kreipti domės į tai, ką mes 
turime įsileidę į parapijos sa
lę. Prie to reikėtų laikyties ir 
parapijos nutarimo, kad sve
tainė butų atdara ir šviesos jo
je degtų neilgiau kaip ligi 10 
vai. 

Parapijos Sargas. 

GRAND RAPIDS. MICH. 

*-

Šv. Petro ir Povilo Parapijos 
Choro Koncertas. 

Balandžio 10 d., s. m., gerb. 
klebonas A. Dexnis atidarė va
karą, paaiškindamas apie mu
ziką ir kvietė jaunimą lavintis 
joje. Po to prasidėjo progra
ma. Visų pirma choras, veda
mas varg. A. Mondeikos at
giedojo Amerikos ir Lietuvos 
himnus. Po tų Abromaitukė 
solo padainavo A. Aleksio 
"Graži čia giružė". Publiką ją 
iššaukė atkartoti. 

Brolis ir sesutė Petrulioniai 
išpildė duetą. 

Paskui choras padainavo: 
" L i e t u v i a i s m e s e s a m e g i m ę ' 
ir "Per tamsią naktelę"; Vait-
kiutės, dainavo duetą "Tikrų
jų tėvynės sūnų" ir "Kam še
riai žirgelį"; solo J. Vaičiū
nas "Vai varge varge" ir 
"Vai pūtė putė". 

Gražiai grojo parapijos mo
kyklos vaikų orkestras, o po 
to choras padainavo "Važia
vau dieną" ir "Ginkim šalį 
Lietuvos". Ypatingai pastaro
ji Aleksio daina yra gra&i ir 
publikai labai patiko. 

Programos vidury kalbėjo 
L. Bagdonavičius. Paskui solo 
"Vi.-uomet širdis surakinta" 

7 Rug. L. S. ir D. Dr-ja p. Ta-
mašauskis, per Lietuvos Misiją kv. 
378, 2500.00 auka. 

7 Rug. Raud. Kr. Rėmėjai, Kas-
bidauskas, per L. Misiją kv. 379, 
1800.00 auks. 

16 Rug. A. Nekrošio $105.00 kv. 
385, 4615.00 auks. 

23 Rug. Lietuvos Šelpimo Dr-ja 
danų kronų 5248 kv. 386, 34,112.-
00 auks. 

23 Rug. Lietuvos Dr-ja, danu 
kronų 12428 k v. 387, 80,782.00 
auks. 

24 Rug. Prano Šopio danų kro
nų 1238 kv. 388, 7,428.00 auks. 

24 Rug. Lietuvai Gelbėti Dr-ja. 
p. Kazlauskis $80.00 kv. 126 3.-
680.00 auks. 

28 Sej. Liet. Jaunikaičių Dr-stė, 
eek. Nr. 14494 kv. 488, 19,300.00 
auks. 

30 Sej. A. J . Mickus kv. 491, 
2,626.00 auks. 

30 Sej. Nežinia keno per Liet. 
Atstatymo Bendrovę kv. 492, 184.-
00 auks. 

30 Sej. Nežinia keno, per Liet. 
Misiją, eek. Nr. 4269, $240 kv. 
132, 15,600.00 auks. 

1 Spa. Lietuvai Gelbėti Dr-ja, 
per Dr. Jonikaitį $5000 kv. 497, 
189,263.12 auks. 
1 Spa. Per Lietuvos Misiją, ček. 
Nr. 6159 kv. 498, 180.00 auks. 

18 Spa. Nežinia keno, kablegra-
ma per Žemaičių Vyskup. Kuriją 
kv. 556, 9,500.00 auks. 

25 Spa. Viktoro Šauklio, per 
Lietuvos Misiją kv. 557, 28.00 auks 

13 Lap. M. Kazlauskis, per 
Lietuvos Misiją kv. 666, 36,400.00 
auks. 

13 Lap. Susivien. L. Kar. 5 
kuopos, per Liet. Misiją kv. 667, 
2,236.00 auks. 

13 Lap. M. Vi tartas, per Lie
tuvos Misiją kv. 668, 2,200.00 auks. 

13 Lap. Visuomen. Dr-jų Kom-
tas, Venckus, per L. Misiją kv. 
669, 33,400.00 auks. 

15 Lap. Kun. Olechnavičiaus 
$1,500.00 kv. 139, 57,915.00 auks. 

23 Lap. Liet. R. K. Rem. Dr-ja, 
Cek. Nr. 10526 ant 200,000 auks. 
kv. 675, 199,500.00 auks. 

23 Lap. Kun. Jakščio čekas Nr. 
192710 kv. 676, 498.00 auks. 

2 9 L a p . Lie tuva i Gelbėti Dr-ja , 
per Lietuvos Misiją kvt 685, 85,-
000.00 auka. 

29 Lap. Susiv. Amerik. Liet. Sei
mo Tautiškų Centrų (L.G.D.), per 
Liet.Misiją kv. 686, 20,700.00 auks. 

29 Lap. Birutės Choro Valdyba, 
per Lietuvos Misiją kv. 687, 1, 
400.00 auks. 

29 Lap. Vaikų Dr-ja "Kvietke-
lė", per Lietuvos Misiją kv. 688, 
4,000.00 auks. 

29 Lap. P. M. Matulaitis, per 
Lietuvos Misiją kv. 690, 2,300.00 
auks. 

29 Lap. Liet. Laisv. Paskol. 
Kom-tas, per Liet. Misiją kv. 689, 
1.300.00 auks. 

29 Lap. P. Petras, Šimaitis, !r 
K. J . Skruotulis, per L. M. kv. 
691, 6,600.00 auks. 

29 Lap. Cambridge Lietuviai, 
Mass. kv. 692, 900.00 auks. 

29 Lap. Racine, Wis., Digrys, 
per Lietuvos Misiją kv. 693, 3,-
830.00 auks. 

29 Lap. Roseland, 111. per Lie
tuvos Misiją kv. 694, 5,220.00 auks. 

29 Lap. Chieago, 111. (Town oi 
Lake) per Liet. Misiją kv. 695, 
3,800.00 auka. • ' 

29 Lap. Grand Rapids, Mieh., 
per Lietuvos Misiją kv. 696, 1,-
900.00 auks. 

29 Lap. Westville, 111., per Lie
tuvos Misiją kv. 697, 3,110.00 auks. 

29 Lap. Milwaukee, Wis., per 
Lietuvos Misiją kv. 698, 2,300.00 
auks. 

29 Lap. Indiana Harbor (Čipa-
ras,) per Liet. Misiją kv. 699, 
6,500.00 auks. 

29 Lap. Kewanee, 111., per Lie
tuvos Misiją kv. 700, 1.030,00 auks. 

30 Lap. Šv. Jurgio par. Ameri
koje, per Žemaičių Vyskupą kv, 
701, 30,000.00 auks. 

4 Gruod. Liet. Raud. Kr. Sky
riaus Hudson, Mass., Ver. Balnis, 
per A. L. P. B. kv. 704, 6,303.00 
auks. 

4 Gruod. Iš Bostono, Mass. su
lig duplikato Nr. 801 kv. 705, 
600.00 auks. 

4 Gruod. Nežinia kas, kablegra-
ma A. L. Pr. B-vę kv. 706, 15,-
700.00 auks. 

6 Gruod. Bigonnos lietuviai, 
Jonas Navickis, per L. A tat. B. 
kv. 708, 72,600.00 auks. 

9 Gruod. Per Liet. Misiją, ček. 
Nr. 102a2 $132.00 kv. 709, 8,800.00 
auks. 

9 Gruod. Antanas Mačiulis, per 
Liet. Misiją ček. Nr. 10222 kv. 
710, 1,600.00 auks. 

9 Gruod. J. Kcvaliauskis, per 
I;. Misiją ček. Nr. 10141 kv. 711, 
2.274.00 auks. 

9 Gruod. Jono Krikštyt. Dr-stė 
per L. Misiją ček. Nr. 10244 kv. 
712, 860.00 auks. 

9 Gruod. Visuotino Susirinkimo 
Melrose Park, per L. Misiją ček. 
Nr. 10237 kv. 713, 4,650.00 auks. 

9 Gruod. M. Dūda, Chieago, per 
L. Misiją, ček. Nr. 10164 kv. 714, 
9,720.00 auks. 

9 Gruod. L. N. S. 26 kp., Sek-
ret. Kubilius, per L. Misiją eek. 
Nr. 9895 kv. 715, 4,600.00 auks. 

(Daugiau bus) 

AR TAVO KŪDIKIS GERAI 
MIEGA? 

Jeigu ne, tai kas nors yra nege
rai su juo. Gal neduodi jam tin
kama maistą. Kūdikių vidurėliai 
turi gauti tinkama maistą, ir užtat 
jie nemiega, 

Ant*4-to puslapio šio laikraščio 
rasite apgarsinimą Bordens Eagle 
Brand Condensed Pieno. Iškirpk 
ta kuponą šiandiena ir pasiųsk 
o gausi dykai kningutė Baby Wel-
fare Book kaip maitinti ir auginti 
kūdikį. (Apgr.) 
— ^ w ^ w — — M M — — — w ^ w n i i 
fa ' iT. . • • • • » • • ! i • v -« i w «-^i •!«••• •—•••«-» w ^ 

Gausi 1%,I% 
už padėtos pinigus, jeigu pirkai mū
sų rekomenduojamu*, užtikrintus 

PIRMO MORGEČIO 
AUKSO BONDSUS 

Procentai išmokami du kartu, 1 metus 
bile vienoj bankoj. 
Bondsai po $10© ir $500. Gali pirkti 
ir lengvais išmokėjimais. 

Perkame, parduodame, mainome ir 
duodame informacijas apis Įvairiu 
komp. šėrus. 
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"DRAUGO" KNYGYNE 
Galima gauti Šios 

.MALDAKNYGES 
V _ ^ J _ 1 • — 

1 

REIKALINGI 

Prityrę audėjiai del vilnonių 
drabužių atsišaukite: 

*mm 
• 

South Bend Woolen Co. 

South Bend, Ind. 

, Kreipklties J Lietuviu ištaiga 
PEOPLES INVESTMENT 0 0 
220 S. Stote* Street Room 1422 

Tel. Harrison 2024 Chieago, III. 

REIKALAUJAMI: AGENTŲ. 
Atliekamu laiku tamsta gali 

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

Chieago. 

PAJIEŠKOJIMAS. 
Pajieškau sūnaus Juozapo Urbiko, 

paeina iš Kulviškių so'dos, Tenenių 
parapijos, Tauragės apskrities, turi 
apie 30 metu amžiaus; kuriame žan
de žymu perkirtimo retys. 1910 ra. 
gyveno Chieago, 111., iš čia nežinau 
kur išvažiavo. Tėvas motina ir sesuo 
— gyvi ir laukia žinelės. Jis pats 
arba kas žino, atsišaukite šiuo adre
su: Onai Urbikienei Teneniuose, puš
tas Kvėdarna, Tauragės apskrities. 
Li t h minia, tinsiu dėkinga. 

Kasdien ir nedenomis nuo 12 iki 8 
po piet. 

Didele Paroda 
Vartotų Karų kurie bus ro

domi per Used Car Show Co-
liseum nuo Geg. 7 iki 15. 
Galima bus juos pamatyti ir 

Mitchell Auto Co. 

Ekartotų KaruParoda bus 
Nedėliomig 

VARTOTI KARAI. 
Parduodami ant Išmokesčio 

Pliano 
Iš 100 karų galima pasirinkti 
DIDELIS PASIRINKIMAS 

ATDARŲ IR 
UŽDARYTŲ KARŲ • 

Ramybė Jums (brangios odos paauks.) $3.50 
Ramybė Jums (kailio apdar.) 2.50 
Ramybė Jums (audeklo apd.) 2.00 

fiios maldaknygės formatas yra 5 ^ x 3 ^ . Puslapių turi 958, bet ne 
stora, nes spausdinta ant plonos popicros. Joje yra įvairių {vairiau
sių maldų. 

i 

Aniolas Sargas id. 

. . . . . . . 

$1.25 
1.75 
1.50 
1.75 

Pa j ieškau savo draugo Kasimi er o 
Leėiko paeina iŠ naumieačio mieste
lio, Kauna Itedybos* Tauragės apskr. 
Kas žinot meldžiam pranešti arba 
pats atsišaukia šiuo adresu 

Silvestras Kollčus, 
1530 So. Herraitaffo Ave. 

Chieago, IU. 

i 

RED. ATSAKYMAI. 
Mainerio pačiai (Westville, 

III.) Dedame pirmiau prisiųsta 
kito mųs korespondento. 

— y 

Paieškome Jono Jakaičio paeinan
čia iš Kauno red. Kėdainių apskr. 
Josvainių valą, Ruseinių kaimo. Da
bar turbūt yra kur nors Amerikoje. 
Meldžiame atsišaukti trumpame lai
ke. Kas apie jj tinote malonėkite pra 
nešti. Jei nieko apie jj neišgirslme, 
priskaitysime prie mirusių. Tėvai An
tanas ir Uršulė (Maieikytė) Ir bro
lis Antanas Jakaičiai. Antrašas: 
Kėdainių Apskritis 

Josvainių Valsčius 
Ruseinių Kaimą' L1THLANIA 

PARDAVIMUI mūrinis namas, 5 
gyvenimų ir iš fronto bisnis. Po 4 
ir 6 kambarius. Gasas, vanos ir kiti 
parankamai. Kaina tik $8,000. Ren-
dos mėnesiui $100.00. Savininkas 
gyvena ant 3 aagšto, iš užpakalio. 

2844 W. 38th St , 
Brlghton Parke. 

Ant pardavimo saliunas, l ietuvių 
apgyventoj vietoj, biznis gerai išdir
bta, priežastis pardavimo savininkas 
išvažiuoja į Lietuva greitu laiku. 

J. C. 
4535 S. Hermatagc Ave. Chieago. 

Tel. Boulevard 2853 

Scripps-Booth 
Wescott 
Chuinmy, 
Franklin, 
Studebaker, 
Overland, 
National, 
Buick, 
Vehe, 
Chalmers, 
Maxwell, 
Elgin, 
Paige, 
Dixie Flyer, 
Cole, 

Oldsmobile, 
Chevrolet, 

Fords, 
. Dodges, 
Apperson, 

WiUys-Knigbt 
Marmon, 

Cole, 
Beo, 

Paige, 
* King 8, 

Kissel, 
Templar (Cal. 

top), 
Nash, 1920. 

Mėnesinio Išmokesčio Pliano 

Karo kaina 
$200.00 
300.00 
400.00 
500.00 
600.00 
700.00 
800.00 
900.00 
1.000.00 

\ 

I skalno 
$75.00 
100.00 
17G.00 
200.00 
200.00 
250.00 
800.00 
350.00 
400.00 

Nereikia mortgage mokėti 
Nereikia brokerage. 
Neivikia notarių mokėti 
Nereikia taxų mokėti 
Nereikia ireighto mokėti 

mėn. Mok. 
$25.00 

30.00 
35.00 
40.00 
45.00 
50.00 
55.00 
60.00 
65.00 

J w . J U t l S 4.,^/Cl. 

Aniolas Sargas — juodais minkšt. apfl 
Aniolas Sargas — juodais apd 
Dangaus Žvaigždutė — juod. minkš. apd. 
Dangaus Žvaigždudė — baltas celluloid apd. su 

paveikslėliu s ant apd 1.75 
Dangaus Žvaigždutė — balto kailelio apd 1.50 
Dangaus Žvaigždutė — juodo audek. apd L00 
Dangaus Žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50 
Aniolėlis — juodais apdarais 1:50 
Aniolėlis — juodais apdarais 0.75 

šios maldaknygės yra nedidelės. Turi beveik po 800 puslapių. 
Spauda aiški. 
Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00 
Pulkim ant kelių . . . f i 2.50 
Pulkim ant kelių * 2.00 
Pulkim ant kelių 1.85 
Pulkim ant kelių , 1.60 

ši maldaknygė yra šiek tiek didesnė ui pirmesnes. Jos kalnų 
{vairumas priguli nuo apdarų. 
Maldų Knygelė 75c. 
Maldų Knygelė 50c. 

Užsisakydami adresuokite: 

"DRAUGO" KNYGYNAS 
2334 So. Oakley Ave. Chieago, BL 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiA 

Skubinkite užsisakyti 1921 metams 

"KARI" 
Jis nušviečia mūsų armijos gyvenimą ir darbuotę. 
Jis duoda daug naudingų patarimu kariuomenės reikaluose 
Jis suteikia žinių .apie kitų valstybių armijas. 
Jis parodo mūsų priešų karines pajėgas ir ieško kelių joms 

nugalėti. 
Jis neša kareiviams mokslą, duoda jiems dailės raštų. 
Todėl kiekvienas pilietis, kovojąs del Lietuvos nepriklau

somybės, privalo skaityti * 

" K A R Į " 
Kaina Amerikoje metams 2 dolieruu s 

• 

• I 
• I 
J 

APMAINYK SAVO SENA KARĄ 
Tavo senas karas apmainomas ant 

naujo atrokuojant jo vertė. 

Visi pertaisyti Mltchells turi pilna 
gvarantija kaip nauji. 

ELL 

PONAS LEO M. POLLOCK. 
Vedėjas vartotų karų skyriaus 

Mitchell Automobile Kompanijos 
kuii randasi po numerių 2334 So. 
Michigan Ave., yra gerai apsipa
žinęs su Lietuviais šiame mieste. 
Jis jau 17 metų kaip dirba prie 
Miteliell kompanijos, per šį laika 
jis apsipažino su daugybė žmonių, 
įgijo jų tarpe daug draugų kurie 
juomi pilnai pasitiki. 
Mitchell automobile kompanija y-

ra viena iš geriausių automobilių 
kompanijų šiame mieste* Gali sa
vo seno karą atmainyti ant naujo 
damokant reikalinga suma. Mitc
hell Co., išdirbinėja visokių mode
lių karus, kaip tai: touring, sport 
modeiis, coupes ir sedaną, J i turi 
dvi krautuvės, viena 2328 So. Mi
chigan Ave. rr 2334 So. Michigan 
Ave. Telefonas- Victory 3800. 

(Apgi\) 

Ant pardavimo per savininką N. 
W. kampas 53-čios ir Wood me
dinis namas ir barne 2. lotai. At
sišaukite pas 

Louls Schultz 
5256 S. YYood Sti. 

Telefonas Prospect IMS 

FOTOGRAFU ATYDAI. 
Ant randos studio arti Dievo Ap-

veizd.os bažnyčios, geras langas, dide
lis storas viskas gatava eik ir dėk 
bisni. 

Savininkas 
S2109 So. Halstod S t 

(J. R.) 
» 

Galių finansiškai padėti keistai 
farmerių kurie norite dirbti kad pa
likti šių farmų savininkais. Atsišau
kite 

"Drangas" 
2334 S. Oakley Ave. Chieago. 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda 3 namai sykių. Lyohs, 

IU. Atsišaukite tuojaus: 
JOS. IiA'C2UlOWSKI, • 

Kiimp. 46th ir Jolict Road., 
Ijyoas, 111. 

•m — ^ r w > — r " • ••• i — — • — — — * w — 
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CICERO LIETUVIŲ DOMAI! 
Kas tiktai iš Cicero norite 

gauti "Dranga/' arba paduoti 
į jį apgarsinimą, ar koki spau
dos darbą kreipkitės prie p. 
A. Valančiau*. 

1511 B. 49 Oourt 
Pas jį galima gauti malda

knygių ir kitokiu knyp . 
Pasinaudokite. 

DVI KRAUTUVES 
2338 ' 2334 

MUhigan Ave. Michigan Ave. 
Pertaisyti karai parduodami abejose 

krautuvėse 

ATDAItOS 
DIENOMIS 
VAKARAIS 

NEDĖLIOMIS 
Telefonas Vietory 3805 

* 

VAŽINEKIS KASDIENA. 
MOKĖK SYKI Į MENĖSJ. 

STelefonas Boulevard 9199 

/ 

Ar Ju» Kankina PUiakanosr* 
NAUDOKITE Ruffles 
Ar Jums Galvos OČĄ N i eiti? 
NAUDOKITE J^ąffJeS 
Ar Jų*H Plaukai Slenka? 
NAUDOKITE JfjUffleS 

Ar JH* Norite Apšauki 
NAUDOKITE Ęuffį*S ' į 

UpUilymui savo plaukų grasiais ir tankiais 
NAUDOKITE JĮtįffleS 

- Užlaikymui jfalvo* odos sveikai sr Hwjsi 
f NAUDOKITE /£**£&* 

Buffies galima ganti visose aptiekose po 65c. bonka, arba tiesiog 
i i isdirbeju per pasta už 75c. bonką. 

F . A D . R I C H T E R & C O . 
3 r d Ave . & 3 S t h St. Brooklyn. N. V. 

m 

} ! » • » • » » » » * • • n i » < į « Į » a < » » 

DR. s. mm 
Livru vis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas Ir Gyvenimo vista 

3353 South Halsted Street 
Ant Tirsans Ualrersai State Buk 

Valandos nuo 10 Iki I I ryte; nuo 
2 iki 4 po pietų; nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėliomis nuo l t iki 3. 

DR. A. L YUŠKA 
1900 S. Habted Str. 

Tel. Canal 2118 

Valandos: 10 ryto iki 
Gyvenimas: 

• vakarą 

2811 W. 6Srd Str. 
Tel. Prospect S4«€. 

K « • , * • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • 

9 DR. C. KASPUTIS 
•J DENTISTAS 

3331 South Halsted Str. 
2J Valandos: 1—12 A. M. g 

U I I I t=SSSBS—SW I II 

JjTel. Canal 6221 
1 DR. C K. CHERRYS 
J LIETUVIS DEJTTISTAS 
S2201 West 22-nJ * So. Leavitt St-o, 

Chieago 
alandos: 9:20 A. M. to 12 N.™ 

1:00 P. M. to 8:00 P. M. o 
i«^Aa*Atja#a«ja*ajEa*aAa«:aAa** 

Jeigu Nusidegi 
Tai aprišk žaizda ir uždėk 

Htlentholatūm 
Nušaldo ir greitai užgydo. 

jlllllinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllIlIlIlIlIlIlIUIIIIIHHIIIHIIINIIIffl 
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AKT PARDAVIMO. 
Ice Cream Parlor 

Su pragyvenimo kambariais, 
tyroje miesto dalyje. 

Kreipkitės 
<,Draugas,, 

2334 S. OaiOey Aye. 
Tel. Rooseveįt 7fM 

s 

i 

Visur reikalaukit arba patys išsirašykit 
PAVEIKSLUOTĄ LAIKRAŠTĮ 

ATSPINDŽIAI 
» •" 

Juose paveikslais nušviečiama: 
1) armijos gyvenimas ir veikimas, 
2) svarbesni Valstybes gyvenimo 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. 
Amerikoje metams 2 dolieriai 

Adresas: Kaunas, Generalis štabas, 
"ATSPINDŽIŲ" Administracijai. 

s 

5 8- _*25 
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TEISMAN ŽMONIŲ IŠNAU
DOTOJAI! 

J i e brangino medžiaga staty
ti namams. 

Federalė grand jury Chica
goje padavė kriminalin teis
man 110 pavienių ir firmų už 
padaryta suokalbiaviiną bran
ginti reikalingą prie statymo 
namų medžiaga. 

Teisman pakliuvo šildymo 
aparatų medžiagos firmos ir 
pavieniai žmonos, plumbinės 
medžiagos firmos ir pavieniai; 
pagaliau "sheet meta i" kont-
raktoriai su Amalgamated 
Sheet Metai AVorkers unijos 
atstovais. Apskųstųjų tarpe fi
gūruoja ir unijij "business a-
gentai ." 
Kai-kurios tos medžiagos per 

pastaruosius trejus metus pa
branginta ligi 150 nuošimčių. 

Federalė grand jury apsi
dirbusi su šitais tuojaus ims 
tardyti plytų ir medžio kom
panijas. I r šitos turės pakliū
ti už suokalbiavimus prieš vi
suomenės kišenius. 

Ve kodėl statymas namų 
Chicagoje brangiai atsieina. 

Stebėtinas daiktas tas? kad 
snokalbiuosna su firmomis ir 
kompanijomis ineina ir darbi
ninkų unijų viršaičiai. Tokie 
žmonės yra nenaudėliai. Xes 
jie išnaudoja ir apiplėšia pa
čius darbininkus, kuriems ne
va tarnauja ir vadovauja. 

AREŠTUOTAS INTARIA-
MAS ŽMOGŽUDYSTĖJE. 

Miestely AVest Čbicago, 111., 
areštuotas James R. Seanor. 
Tai tas pat, kurs sakėsi ėjęs 
su policijos viršininku Reihni 
ir buvęs liudininkas, kaip 
koks tai piktadaris nužudęs 
policijos viršininką. 

Policija apie viršininko nu
žudymą visaip galvojo. Paga
liau intarė tą, kurs neva mė
ginęs policijos viršininką gin
ti. 

Patirta, jog viršininkas grei
čiausiai bus žuvęs nuo rate
lio, kuris užsiiminėjo partrau-
kimu svaigalų į West Chica-
go. Prie ratelio priklauso ir 
areštuotas intariamas žmogžu-
dis Seanor. Prieš tą svaiga-
linį ratelį smarkiai kovojo nu
kautas policijos viršininkas. 
Del to jam buvo grumojama. 
V i r š i n i n k a s , s a k o m a , b u v ę s p i -
ktnoju ir su Seanor'u. 

St. Charles areštuotos dvi 
moterys, kurios yra buvusios 
West Chicagoj tuo metu, kuo
met nužudytas viršininkas. 
Bet jos sakosi nieko nežinan
čios apie šaudymus ir žmog
žudystę. 

MUŠU REPORTERIO UŽ
RAŠAI. 

IŠ WEST SIDES. 

Aušros Vartų parapija jau 
nuo kelių savaičių pradėjo 
rengties prie vakarienės, kuri 

pakilęs. Atkalbėjus Tėvui Ku
dirkai maldą prieš valgį, su-

Gegužės -3 d. Šv. Antano sėdo visi prie stalų, valgiais 
parapijos moterys turės susi
rinkimą reikale smarkesnio 
pasidarbavimo parapijos rei
kalais. 

Gegužės 11 d. Šv. Antano 
par. svet. Nekalto Prasid. Pan. 
Švenč. d r-ją rengia kokį tai 
ypatingą vakarą. 

apstatytų. Tuoj šeimininkės 

įvyko Balandžio 24 d. Svečių 
susirinko apie 300. Visų ūpas la bus išmokėta ir Aušros 

Kiti dar žadėjo pasitarti 
vyrai su moterimis, moterys 
m vyrais ir tuomet pasakyti, 
kiek kas galės paskolinti. Iš-
tikrųjų, jei taip ir toliaus sek
sis, #tai po kelių metų visa sko-

Vartų parapija tuo žvilgsniu 
gali pirmą vietą užimti tarp 
Lietuvių parapijų Chicagoje! 

Dar šiame vakare paaukojo: 
pradėjo nešioti karštus vai,- Steponas Lekavičia $25.00 

Gegužės 8 d. Šv. Jurgio baž
nyčioj apie 125 tos parapijos 
mokyklos mokiniai pirmusyk 
artinsis prie Viešpaties Stalo. 

S , r Sv. Jurgio par. mokyklos 
mokslo metu užbaigimas bus 
Birželio 19 d. 

Gegužės 1 d., sekmadienį. 
Vaikų Marijos mergaičm drau
gijėlė rengia paįvairintą va
karėlį Šv. Mykolo par. svet. Ti
kimasi, kad nortbsidiečiai 
skaitlingai atsilankys į tą jau
nuolių vakarėlį. 
Labdaringosios Sąjungos sky
rius gerai gyvuoja šioje para
pijoje. I r ištikro, kaip negy
vuos turėdamas darbščią val-
dvba bei duosnius narius. 

Kaip girdėjau pp. J. Berke-
lis ir M. Andriškevičius po 
namus vaikščiodami! surinko 
virš dviejij šimtų dolierių lab
darybės naudai. Rep. 

Gegužės 8 d. Šv. Antano par. 
svet. yra rengiamos prakal
bos su ypatinga programa. 
Kalbės nesenai iš Lietuvos at
vykęs kun. J)r. Ig. C1esaitis. 
programoj dalyvaus Sv. Griga
liaus choras; pasižymėjusi so
listė, p-nia Lauraitienė, ir dar 
kitokių įvairybių bus. Rengi
me to vakaro dalvvaus L. Vv-
čių 14-ta kuopa, Kat. Spau
dos dr-jos kp., A. L. K. Fe
deracijos 12-tas sk., Sv. Griga
liaus gied. dr-ja ir kitos drau
gijos. 

IŠ NORTH SIDĖS. 

3 VAIKAI ŽUVO PO AUTO 
MOBILIŲ RATAIS. 

Šį šeštadienį Chicagos gatvė
se automobiliai suvažinėjo tris 
vaikus: Thomas Burak, 6 me
tų; Richard Harrity, 6 m.; Lu-
cy Catalano, 9 m. 

Mirė ir Katie Tomisello, 14 
m., kuri buvo pažeista polici
jos patrolinio automobiliaus 
Bal. 5. 

Bal. 24d. Mvkolas ir Emi-
lija Andriuškevičiai paminėjo 
savo sidabrinį (25 metų) mo
terystės jubiliejų. Tą dieną 
prieš Mišias gerb. klebonas 
kun. A. P. Baltutis suteikė 
jiedviem palaiminimą. Laike 
Mišių juodu su savo vaikais 
kartu priėmė Šv.Komuniją. Bu 
vo gražus įspūdis matant vai
kus su vaikais lydint tėvukus 
prie Dievo aukuro. Nedažnai 
mūsų laikuose pasitaiko žmo
nėms taip ilgai įšgyventi ir 
tai meilėje, sutikime. P-nai 
M. ir E. Andriuškevičiai yra 
geri katalikai, pirmi Šv. My
kolo parapijos nariai. J i s ilgą 
laiką buvo parapijos komite
tu, veikliu darbuotoju tautos 
ir Bažnyčios dirvoje. P-nia 
Andriuškevičienė taipgi yra 
pasižymėjusi darbuotoja, ypač 
daug dirba labdarybės srityje 
ir yra Rožancavos dr-jos pir
mininkė. Jiedviem "ilgiau
sių metų.. >> 

CHICAGOJE 200,000 BEDAR-
BIAUJANČIŲ. 

Žinovai apskaito, jog šian
die Chicagoje busią apie 200,-
£00 bedarbiaujančių žmonių. 
Tan skaitliun ineina ir amat-
ninkų unijos, kurioms staty
mo namų kontraktoriai atsa
kė darbus nesutinkant jiems 
pigiau dirbti. 

ATSTATYTI 5 POLICMO-
NAI. 

Chicagos civilės tarnybos 
komisija iš tarnybos prašali
no 5 poliemonus detektivus, 
kurie nesučiupo žmogžudžio 
O'Connor, nužudžiusi o detekti-
vą O'Neill. 

Paroje, praeito penktadienio 
šeštadienio, Chicagoje pavogta 
22 automobiliu. 

gins ir stengėsi, kaip įmany--
damos svečius pavaišinti. Sve
čiai tuotarpu bešnekučiuodami 
ir girdami valgius, tuštino 
lėkštes. Užkandus, pradėta vy
kinti programa. Mergaičių 
choras padainavo: Lietuva 
brangi, Mažas mūsų brolužė
lis, Augino močiutė, Pas mo
čiutę augau, Dega ugnį už eže
rų ir t.t. Prasideda prakalbos. 
Klebonas pakvietė visų pirma 
Joną Simanavičių, parapijos 
komiteto prezidentą, kuris su
pažindino svečius su tos vaka
rienės tikslu ir kas buvo nu
tarta visuotiname parapijos 
susirinkime. Apie tą patį daly
ką aiškiaus ir plačiaus kalbėjo 
pats klebonas, tėvas Kudirka, 
kad šiais metais Lapkričio 
mėn. baigiasi 35 tūkstančių 
dolierių paskola. Kad komiše-
no $700.00 pinigų išvengus be-
skolinant, patys parapijiečiai 
nutarė parinkti parapijos Gar
bės narių, kurie paaukos $100.-
(M) ir kas kiek galės paskolins, 
be nuošimčių. Panaikinus tą 
paskolą (morgičų) per keletą 
metų susitaupintų parapijai a-
pie 10 tūkstančių dol., nes »ne 
reiktų už tą skolą nuošimčių 
mokėti. Baigdamas aiškinti pa
rapijos finansinę padėtį, tėvas 
Kudirka karštai ragino svečius 
prisidėti, kaip kas gali, prie 
panaikinimo tos skolos. 
Jam užbaigus duodama žodis 

nesenai atvvkusiam iš Liet. 
svečiui gerb. kun. L ČesaiČiui. 
Aiškiai skambančiu balsu pa
sveikinęs susirinkusius sve
čius nuo Lietuvos vaizdžiai 
nupiešė dabartinę jos padėtį. 

Pasirodė ir šeimininkės, su
rengusios vakarienę, išmė
ginti savo balselių ir senovės 
dainų atsiminti. Padainavo: 
• xaina apie gaspadorių, Pava
saris linksmas yra, Kur žirge
lis kojas pynė, Kas subatos 
vakarėlį. Ypatingai paskuti
nę gerai padainavo. 

Išėjo ir kom. dainuoti. Dainos 
buvo parinktos :Po tėvučio var
tais balti dobilėliai ' ir Pauk-
š t u t i m a n o . G r a ž i a i p a g r o j o 

smuiku Radzevičia ir S t a k į 
nas, o gerb. varg. Pocius pri
tarė piano. Lygiai pavyko pa
dainuoti Mrs. Urbickienei su 
Mrs. Labanauskiene. 

Bet visi jau įdomavo nema
tytų " t r i k su" , apie kurį 
" D r a u g a s " garsino. Štai 
pasirodė ant scenos šei
mininkė su šuneliu, dre-
se ir kepuraite aprėdytu. Kad 
pradės ant lupinės armonikos 
•groti, o šunelis šokti, po scena 
bėgioti—visi svečiai net iš sė
dynių pašoko1. 

Tuo tarpu komitetai užbai
gė rinkti pasižadėjimus, mor-
gičiui palaidoti. Pasirodė gerų 
rezultatų. 

Garbės nariais tapo, paauko
dami »po 100 dolierių: Stan. 
Jumskis, Ciprijonas Grisius, 
Ant. Valonis, Ant. Kairys, K. 
Lipinckas, J . Krūmas. 

Pažadėjo paskolinti: 
Tėvas Kudirka $1,00000 
J . Krotkus % . . , . $500.00 
K. Lipnickas 500.00 
J. SimonavičSa 300.00 
V. Grigaliūnas . . 300.00 
A. Bartkus 300.00 
L. Petrauskas 200.00 
P. Cibulskis 200.00 
K. Labanauskas 200.00 
P. Mažeikis 200.00 j 

L. Juravičia 
S. Parkevieia 
P. Bernotavičia 
J . Tekorius ,. 
D. Vaitkevičia 

• • • • 
i _ ' - * 

• , ' • 
. . . . . . . . 

10.00 
5.00 
5.00 
5.00 
s.oo 

J . Saunora 5.00 
S. Vaitkevičius 5.00 
J . Benešiunas 2.00 
J. Stačkunas 2.00 
Kaz. Kulbis . . , . . . ; 1.00 
Kaz. ZakaviČia 1.00 
M. Švaranavičia 1.00 
T. Kelpšienė . . . . . . . . . . 1.00 
V. Eadgevičia 1.00 

N. N 50c. 
Korespondentas. 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLIMOIS 
Telefonas Vardą 50M 

Valandos: — 8 iki 11 18 ryto: 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio-
mis nuo 6 Iki 8 vai. vakare. 

1 > i II > l ~ i •—III ~ i i i " - ~ I **" I — — I I ~ ~* • ' i " . i I. i . . i • i I— i. i i — I I " ^ ^ 

y • • • • » • • ' • • » » » • » • « • » » - • • » 
Tel. Canal 257 Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas I r 

Chirurgas 
1811 So. Halsted Street 

Valandos: l t Iki 12 ryto; 1 Iki 4 
po piet f iki 9 rak are. 

BRIGHTON PARKO LIETU-
. VIAMS. 

Nebokite Be " D r a u g o " 
"Draugą" dienraštį galima 

gauti be kitų vietų ir šiose: 

F . ŠIMKIENE, 
4358 So. Fairfield A ve. 

TUMŠIS & 0 0 . 
3853 So. Rockweli St. 

BUCIUNAS, 
2900 W. 40th Str. 

J . ŽOLYNAS, 
4063 So. Maplewood Ave. 
J . SYMONAS, 

4140 So. Maplewood Ave. 

JUOZAPAS PALIULIS 
mirės Gegužio 3,1017 

ROZALIJA PALIUL1ENE 
mirus RugsėįjOjlS, 1917 

Pamaldos už jų dūšias 
bus Utarninkė. Gegužes 3, 
1921 #v. Mykolo Bažny
čioj, 1644 Wabansia Ave., 
8 vai. ryte. 

Nuoširdžiai kviečiame 
visus giminės ir pažįsta
mus dalyvauti. 

Nuliudė vaikai 
Pranas. Ona, Marijona, 
Elena, Jonas, Juozas ir 
Antanas Paliuliai. • 

• Dr. M. T. STRIKOL'IS • 
• Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas • 

^ Feoples Teatro Name ! 
• l 0 1 6 W. 47tb Str. TeL Boul. į c o ! 
•Valandos: 6 iki 8 vak. Nedėl 1*5 
•iki 12 ryte. J 
H Res. 2914 W. 43rd Street * 
1 Nuo ryto iki piet. * 
| T e l . McKlnley 263 I 

Saugok akių regėjimą 

Kada kankinies del galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sil
psta skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia, jos pri
valote kreipties į manę klausti 
patarimo del jūsų akių; mano 
20 metų patyrimas suteiks 
jums geriausi patarnavimą del 
Akių, Ausų, Nosies ir Gcrlęlės 
Ligos gydoma specijalisto, 

W. F. MONCRUFF, M. D. 

JOHN J. SMETANA, 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

1801 S. Ashland Ave , Chlcago. 
kertė 18-tps gatvės; 3-čios lubos 

Kambaris 14-15-16-17 
Viršui PIATT'S aptlekos . 

Tėmykite mano parašą.. 
Valandos: nuo 10 ryto iki 9 

vak. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 
12 d. 

""DR."™""""! 
LIETUVIS GYDYTOJAS | 

IR CHIRURGAS £ 
2201 West 22nd Street g 
Canal C222 g 

• • • 
gTel 
• R e s . 2114 W. 42nd Street 
L Tel. McKlnley 4»88" 

Telefonas Armltage 9770 
MARYAN S. R0ZYCKI 

MUZYKOS DIREKTORIUS 
Mokytojas Plano, Teorijos ir 

Kompozicijos 
2021 N. Western Ave. 

Chlcago, 111. 

TeltfMM Pallman IM, 

Dr. P. P. ZALLTS 
Lietuvis Dentistas 

10801 So. Mlchlgan Avenne 
I1L 

VAlJlNDOSt • ryto Iki S 
TeL Pu 11 man 242 |r S180. 

Fhone Seeley 7439 
DR. L Bl FEINBERG 

Gydo spccijaliai visokias rjrų 
moterų lytiškas ligas 

2401 Madison Str., kampas W 
tern Ave., Oblcago 

Valandos: 2—4 po piet 7—9 vak. 
M i * — J — • *^m 1 ^ ^ ^ - M f c -

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 10800 So. Mlchlgan Ave., 
Vai. 10 ik! 12 ryte; 2 iki «4 po 
i piet. 6:30 iki 8:20 vakare 
Residencija: 10528 Perry Ave. 

Tel. Pullman S42 

Jeigu tavo krautuvninkas jo 
neturi, prisiusk mums niiera 
Ir piningus o mes pasiusime 
Jums viena del Išmėginimo. 

Paštą apmokama. 

ĮĘMMO HYGIENIC.FASHION tĘtUSgĮt* 
1 23 lrtfac PI «c« Ne w York 

TeL Drover 7942 

Dr.'C. Z. Vezeflis 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 SO. ASHLAND AVEsTUM 
arti 47-tos Gatves 

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 lig 9 vakare 

SVEIKI KŪDIKIAI YRA TAUTOS TURTAS 
Jeigu jus negalite žindyti savo kūdikio — 

niekad nerizikuok kuo kitu, bet duok jam 

J*2 

E AGL~E~ B R A N D 
( CONDENSED M1LK ) 

- - • 

tai yra maistas, kuris pasekmingai išaugino 
šimtus tūkstančių kūdikių bėgyje praėjusių 
šešių dešimtų metų. 

The Borden Company 
Borden Building New York 

Iškirpk šį kuponą DABAR — ir prisiusk ŠIAN 
DIEN 10 ir gausi DYKAI mūsų kn^gą, KŪDI
KIŲ GEROVŽ, kuri paaiškins, kaip 
užlaikyti kūdikį sveiku. Taipgi gau
si maitinimo instrukcijas jūsų kal
boje. 0104 i 
v cLrcias • •. • . » . . . . . . . . . . • . • • • • • • 
A d r e s a s • • • • • • • • -

'^^^mmmmmmm 
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NAUJOS KOMPOZICIJOS 
Tallat-Kelpšos. 

Ne marpi sakalėliai, vienam balsui 75c 
Lietuva tėvynė mušu, vienam balsui 60e. 
Asperges me, prie vargonų 50e. 
Gailešeio giesmė, trim balsams 25c. 
Tris liaudies dainos, pianui 60c. 
Suktinis-Našiys-Noriu miego, šokiai v50e. 
Klumpakojis-Kepurinė. šokiai 50e. 
Keturi suktiniai, mažiems, suaugusiems, senėms ir visiems kartu 60c. 
Pasaka, pianui 60c. 
Lietuviais esame mes gimę, Šimkaus 60c. 
Oi greičiau, vienam balsui. Šimkaus $1.00 
Oi Kas?, \ iena m balsui, Šimkaus $1.00 

Taip-gi daugelius visokių dainų chorams, Šimkaus, Kelpšos ir kitų 
kompozitorių. Reikalaukite katoliogo. 

XAVIER STRUMSKIS, 
P. 0 . Box 249 Brooklyn, N. Y. 

•m 

* * 

DR. G. M. GLASER j • V. VV. RUTKAUSKAS 
Praktikuoja l t metai 1 i n V i l s T A T A C Praktikuoja 

Ofisas 8149 So. Morgan St. 
Kertė S2-ro 8L. Oblcago, HL 

8PECIJALISTAfi 
MotsrlSkų, Vyriškų, taipgi chro-

nifikų Ilgų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 19 ryto 
iki • po pietų, nuo • iki 8 valan
dą vakare. 
Nedėliomis nno 9 iki 1 po piet. 

Telefonas Tards 687 

I 
I 
I 

ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty!: 

1 29 South La Salle Street 
Kambaris 894 

B Telefonas: Central 6886 

• Vakarais, 812 W. 33rd S t 
Telefonas: Tavos 4681 

I I I I I I I I I 
I I I 
1 i 

DR. K. DRANGELIS 
Pranešame pirkėjams Brighton Parke ir apielin-

kėse, kad pradedant Gegužio-May mėnesio Ventos vais
tinė prie Archer i r Francisco gatvių, nedėliomis užsi
darys 6 valandą vakare. Su receptais ir kitokiais rei
kalais stengkitės užeiti ankščiau. 

Phone Lafayette 621 

S. D. LACHAW1CZ 
LIETUVYS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuv«M kopffflauala. Rei 
kmto maldita atnUauktl. • mano darbo 
Duaita oisaaMlntL 

DL 
TeL Oaaal 8189 

FuropeanAmerican R u reau 
Fabionas ir Mickievicz ved. 
buvę A. Petraitis ir S. L. Fabionas 
Siuntimas pinigų, laivakor

tės, pašportai ir tt. 
NOT ARIJU ŠAS 

Real Estatc, Paskolos, Insulinai 
Ir tt. 

809 W. 35tn St., Kamp. Halsted St. 
Tel. Boulevaurd 611 

Vai.: 9 iki 6 kasdieną 
Vak.: Utar. Ket. Ir Sub. iki 9 vak. 

Ned.: iki 3 po pietų. 

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA 
O BHOAI )WAY N l . v \ > OHJA N ^ 

TIESI Kelionė Be Persėdimo Iš NE VV YORK O Per LIBAVA Arba 
HAMBURGĄ — EITKŪNUS 

I L I E T U V A 
Laivai išplaukia kas 14 d. Dideli dviejų sriuba paėto laivai išplaukia: 

"ESTONIA" Gegužio 4 į"LITUANIA" Birželis 1 "ESTONIA" Birželio 22 
kambarius trečios kliasos keleiviams 

"POLONIA" Gegužio 18 
Visi laivai turi pulkas 

Kreipkitės prie mūsų agentų jūsų mieste arba pas ' 
R. KEMPF, General VVestern Passenger Agent 

120 North La Salle St., Chlcago, Illinois. 

Carter's Uttle Liver Pilis 
Negali Būti 
mas Kuomet 
duriai Nedirba 
Maža Pigulka 
yrTnfl Dosas 

M a š a irft<ffft-

Vaistas Kuris 
\ Reikalingas Visiems 

Tikras tari pasirašymą* 

zsarusez r'ARTER's IRON PILLS yr» pridtactlml UblUkiula 
V ^ ' ***«& pagelbės, pamėginkite 
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KAI? 
PRIG 

Tali 

VOKIEl 

Prancuzi 

Londo) 
ninku u; 
nisteriai 
ultimatui 
patvirtii 
bai (pi 

Tuo ui 
ma, idai 
Vokietijj 
tiktų pil< 
reikalavi) 
Tie rei! 

ro atlygi] 
sižengusii 
ir nusij 
Jei ligi 

tija talki 
tuomet 
ties Voki 

Angliji 
Prancūzai 
gelhos. 

Ultimal 
tijai buv( 
madienį 
Ultimatuij 
si premjel 
vėjo už tj 
nės kali 
Vokietijoi 
Rulir. 

Tam pi 
„Lloyd Ge< 
be ultimal 
ir intariail 
imti apski 
bus daikti 

• likti be 

Ir taip 
b ^ t a s su t i j 

Augščia 
tytą ultim) 
indavė pei 
misijai. 

Ame 

Iš Wasl 
nių, kad 
Hughes esi 
talkiuinkijf 
joje 

Hughes 
ties Rnh 
artimą kai 
del tokie 
kami tik 
priemones, 
me reikald 

Tuo tarn 
ma, jog ii] 
susiartinti 
Vokietija, 
mas daikti 
ties okupu) 

Tečiau 
reikštą nu( 
tvirtinančii 
jis to nesaj 

Mobi 

Iš Paryž 
tenai kuov< 
bta'mobilizl 
sarginių. 

Prancuzi 

• 

V 


