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Gegužės 1921 m. įvyko p. Vi
leišio sušauktas suvažiavimas,
kuriame dalyvavo 3 Am. Liet. dingi visai Lietuvai. Suvažia-

vimo vedėjas atsisakė tą rei
kalavimą patenkinti. Federa
cijos atstovai pasakė žodžiu 
ir vėliau atkartojo raštu ši
tokį pareiškimą:

Kadangi suvažiavimas 31 
Draugijos, Gegužės 1921 m. AYashingto- 

ne, D. C. nepastatę.5? į dienot
varkę p. Vileišio, kaipo Lietu
vos atstovo, darbuotės vispu,- 
siško persvarstymo, priėmė re 
zoliųpiją išreiškiančią jam pa
dėką, kadan-gi oficialiai ir ne 
oficialiai suvažiavimo nariai 
užsipuldinėjo ant A. L. R. K. 
Federaeijos ir jos narių, ka
dangi suvažiavimo sukvietime 
nebuvo gvarantuotas jo propor 
cionališkumas ir visų Ameri
kos Lietuvių pakraipų atsto
vavimo lygumas, todėl Fede
racijos Centro atstovai pareiš-

R. Katalikų Federacijos įga
liotiniai, apie 10 kitų katali
kų veikėjų, kaipo Paskolos 
Stočių Narių, ir 100 su viršum 
tautininkų liberalų bei so
cialistų liaudininkų. Skaitlin
gos Katalikiškos
prisilaikydamos Federacijos 
Centro patarimo, savo atstovų 
į tą suvažiavimą nesiuntė, nes 
jas atstovavo Federacijos Cen
tro įgaliotiniai.

Iš pat pradžios paaiškėjo, 
kad suvažiavimas ėjo partijos 
keliais, nes visa suvažiavimo 
prezidija ir sekretorijatas su 
visomis Remisijomis susidėjo 
iš liberalų tautininkų ir so
cialistų liaudininkų veikėjų. 
Nes ta prezidija labai maloniai 
teikė progos savo partijų žmo
nėms agituoti už tas partijas. 
Pavyzdžiui minėsime p. Ba- 
gočių ir p. Alseiką, kuriuodu 
buvo kviestu laikyti prakalbas 
suvažiavime. Kad labjau dar 
sustiprinus partiją, tirštą Ry
tuose, sprendžiamąsis balsas 
tapo duotas asmenims pribu
vusiems visai be įgaliojimų ir 
atstovaujantiems vien save.

Imdami tą d omon A. L. R. 
K. Federacijos įgaliotiniai pa
reiškė, kad suvažiavimo nuta
rimai neturės teisėtos galės 
organizacijoms, kurioms nepri
pažinta proporcionalio atsto
vavimo suvažiavime. P. Vilei
šis pirmame posėdije pareiš
kė, kad suvažiavimo nutari
mai neturės teisėtos galės nei 
vienai organizacijai, kol nebus 
patvirtinti jos posėdije sulig 
jos konstitucijos, Federacijos 
įgaliotiniai: paprašė, kad Lie
tuvos atstovo pareiškimas tap
tų įtrauktas į protokolą, nes 
tik ta sąlyga Federacijos at
stovai gali dalyvauti suva
žiavime. Prezidija nedavė to 
dalyko balsuoti, o sekretorius 
p. ftirvidas atsisakė Lietuvos 
Atstovo pareiškimą įtraukti j 
protokolą.

Nežiūrint to aiškaus teisy
bės laužymo. Federacijos įga
liotiniai, turėdami priedermę 
dalyvauti įteikime Amerikos 
Prezidentui parašų, reikalavu
sių Lietuvos neprigulmybės 
pripažinimo, ir statydami Lie
tuvos reikalą augščiau už kit
ką. likosi suvažiavime.

Parašus įteikė 6 Lietuviai, 
tarp jų vienas Federacijos į- 
galiotinis, ir 12 asmenų kitų 
tautų. Šešeto komisijai, ku
ri matėsi su Amerikos Pre
zidentu, išdavus raportą apie 
tą, priėmus padėkos rezoliuci
ją kitataučiams buvusiems 
prie įteikimo, p. Vileišio vie
nminčiai pareikalavo, kad bu
tų jšreikšta jam padėka už 
visą jo darbuotę Amerikoje, 
kadangi jo atstovavimas šioje 
šalyje baigiasi. Savo karštose 
kalbose jie Federacijos narius 
vadino insinuatoriais, šmeiži
kais ir insurgentais. Karštą 
prakalbą prieš Federaciją sa
kė ir Rezoliucijų Komisijos ra- 
jiortuotojas. Prezidija tų užsi
puldinėjimų nestabdė.

Federacijos įgaliotiniai. pa
reikalavo iš pirmininko, kad

Įkia, jog rezoliucija buvo jiems 
nepriimtina ir naudinga tik 
asmenimš ar partijoms, bet 
ne Lietuvai. Kun. P. Bučys, 
kun. J. J. Jakaitis, L. Šimutis.

Prie to mes žodžiu pareiš
kėme ir atkartojome, jog ma
tome būtiną reikalą apsvars
tyti asmens darbuotę prieš iš
reiškiant jam padėką. bet 
taip-gi aiškiai matome, kad 
nei kokis Amerikiečių suva
žiavimas neturi teisės davinė
ti nuosprendžių apie darbuotę 
asmens, kurią teisėtai įgaliojo 
Lietuvos Augščinusia Valdžia. 
(Kas kita yra pasitikėjimo ar
ba nepasitikėjimo išreiški
mas). Federaeijos įgaliotinių 
pareiškimai liko be pasekmių. 
Padėkos rezoliucija buvo pri
imta. Federacijos įgaliotiniai 
pareiškė, kad jie toliau yra ne
be nariai suvažiavime ir lieka
si kaipo svečiai.

Tada suvažiavimas ėmė 
klausyti pranešimų apie Fi
nansinės Lietuvių Misijos dar
buotę paskolos ir aukų rinki
mo srytyse. Paskui sumanyta 
rinkti komisiją ištirti užmeti
mams daromiems p. Vileišiui 
ar Misijai. Užmetimą buvo ki
lę suvažiavime iš asmenų ne
prielankių' Federacijai. Siųly- 
ta, kad*vienas Federaeijos į- 
galiotinis įeitų į tą komisiją. 
Tas neapsiėmė, bet kada jis sa
kė neapsiėmiino priežastį, pir
mininkas nedavė jam kalbėti. 
Todėl mes turime reikalo tas 
priežastis pareikšti visuome
nei. Į komisiją mus kviesta 
tik tada, kada mes jau nebe
buvome suvažiavimo nariai. 
Tokia pakvietimas išeina lyg 
pasityčiojimas. Bet ir šiaip 
komisijos narių dauguma tu
rėjo susidėti iš asmenų jau 
stipriai ir smarkiai susida
riusių sau nuomonę apie da
lyką pirma, negu jis imta gvil
denti. Nei kokis teismas pa
saulyje nestato teisėju skun
diką, nei apskųstąjį, o jei ir 
padaro taip, tai tampa nebe 
teismu, tik teisybės mindžio- 
tojum. Tokiame dalyke mes 
negalėjome dalyvauti. Mes 
taip-gi negalėjome atsisakyti 
nuo pažiūros, kad Lietuvos at
stovą, ar jis geras, ar ne, ne
gali teisti nei kokis Amerikie
čių susirinkimas, nei jo skirto-

partijų dalykai nebūtų kelia
mi šitame suvažiavime, o bu
tų svarstomi vien daiktai nau-

WASHINGTONE, D. C.
(Musų specialio korespondento 

pranešimas).

Su Prezidentu Hardingu kal
bėjosi čia paminėti asmenys 
Lietuvių vardu:

Dr. Enoch.
Geo. Klimas.
Joseph J. Hertmanowicz. 
John J. Jakaitis.
Joseph J. Elias.
John Skritulskis.
Anthony Ivaszkewicz.
Beto buvo dvylika asmenų

kitų tautų. Tarp pastarųjų bu 
vo senatorius King, kongreso 
narys Chandler, New Yorko au 
gščiausio teismo teisėjas Levy, 
penki Latviai ir keturi Estai.

Tolimesnę tąsą Lietuvių su
važiavimo aprašymo "Drau-' 
go” skaitytojai ras rytoj.

iiiimiiiiiiimiiiiimi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi
REZIGNAVO AUSTRIJOS 

KABINETAS.

Vienna. Birž. 3. — Atsista
tydino Austrijos ministerių ka
binetas su premjeru Mayr. 
Tas uuotikis surištas su ple
biscitu Styri joj.

ULSTERIO PARLAMENTAS

Belfąit, Airija, Birž. 3. — 
Ulsterio Airių parlamentas, 
sakoma, busiąs atidarytas Bir
želio 21 <1. Gauta žinių, kad 
parlamentą atidarysiąs Ang
lijos karalius.

ji komisija.
Tečiau mes nesistatėrne p. 

Vileišio apginėjais, nes mes 
negalime paslėpti fakto, kati 
didelė didžirma Amerikos Lie
tuvių yra rimtai nepatenkinta 
jo darbuotės partyvumu, 
už ką šis suvažiavimas taip 
uoliai jam rengė padėką.

Mums atsisakius dalyvauti 
neteisėtoje komisijoje ji bet-gi 
tajx) išrinkta iš vienų p. Vi
leišio šalininkų. Dauguma rin
kėjų rinkdama krėtė juokus; 
kaikurie ir prasitarė juokais 
renką. Juoką stiliumi taip-gi 
tapo išduotas tos komisijos 
raportas keliomis valandomis 
vėliau. Pasirodė, kad niekas 
nesikreipė su skundais ant p. 
Vileišio į komisiją jo šalinin
kų išrinktą ir sustatytą, iš 
jo-gi šalininkų.

Ai uotui tat pareiškiame, kad 
visas suvažiavimas po to, kaip 
Federacijos atstovai atsitrau
kė iš jo, likosi vien partijiniu 
suvažiavimu. Katalikiškos Lie 
tuvių organizacijos neturi 
priedermės pripažinti jo nuta
rimams teisėtą galę Jei jis 
butų vengęs partijiniu ginčų, 
tai mes būtame pritarę kaiku- 
riems gražiems sumanymams, 
išdygusiems tarp kitko, saky
sim, pastatymai paminklo ant 
a. a. lcitepftnto Harris’o kapo. 
Dabar apie tai ir apie svar
bius paskolos reikalus turėsi
me rūpintis sulig seniaus pa
darytų Federacijos nutarimų.

Leonardas šimutis 
Kun. Jonas J. Jakaitis

Kun. P. Bučys.

Washington, D. C.
31 Gegužės 1921 m.

Kol-kas Lenkai pasilaiko ra
miai.. • t

Berlynas, Birž. 3. — Anglų 
spėkų Augštojoj Silezijoj va
das pranešė, jog Anglų ka- Tūkstančiai juodų neteko pas- 
ruomenė perėjo upę Oder, ty. togės.
demarkacijos liniją, ir mar- i _ , , _. „ _ !*’ Tulsa, Okla.. Birž. 3. — Ka

ro padėties paskelbimas ir 
vvkininias atšaldė inkaitusius 
žvėriškus baltąją instinktus 
žudyti juoduosius. Militarinė 
valdžia suspaudė juos savo 
žnyplėmis.

Sustojus riaušėms, ta pati 
valdžia pradėjo tyrinėti nuo
dėgulius ir griuvėsius namų, 
kuriuose dar pirm kelių -die
nų gyveno juodieji žmonės. 
Degėsiuose ieškomi juodųjų la-

šuoja per Lenkų ‘‘maištinin
kų” "karalystę.” Kur yra 
geležinkelių, ten Anglai va
žiuoja traukiniais. Kur jų nė
ra, ten maršuoja pėsti tiesiog 
per "maištininkų” linijas ir 
užima patinkamas kareivines 
ir strategines vietas be jo
kio pasipriešinimo.

Va<las gen. Henniker sako, 
jog Anglų stiprus būriai vi
soje plebiscito zonoje užims
visas svarbiausias strategines ....

. , » j i • • , vonai. Nes nemažai ju tureiovietas. Anglų kareivių tikslas „ •' - •'
— nuraminti visus apskričiu*. 

Gen. Henniker via Berlyne.
Čia* Prancūzų ir Italų amba
sadose jis tariasi apie tolesnį 
bendrą veikimą Augš. Silezi
joj.

VOKIEČIAI SUSIKIRTO SU 
PRANCŪZAIS.

Oppeln, Augšt. Silezija, 
Birž. 3. — Beutliene smar
kiai susikirto Vokiečiai su 
Prancūzais. Šitie tvirtina, buk 
Vokiečiai Lųn užpuolę jų gar
nizoną.

Užvakar tad tenai įvykus 
smarki kova. Visgi Vokiečiai 
panešę nuostolius ir buvę at
mušti.

Prancūzams pngelbon buvę 
pasisiųle Lenkai. Bet jų pa- 
siųlvmas nepriimtas.

ITALIJOS VYRIAUSYBEI 
GRŪMOJA KRIZIS.

Vyriausybės samdomi darbi
ninkai nori streikuoti.

Milanas, Italija, Birž. 3. — 
Italijos vyriausybės samdomi 
darbininkai stato vyriausybei 
reikalavimus. Reikalauja dide
snių užmokesnių. Kitaip jie 
žada pakelti streiką.

Darbininkų reikalavimas y- 
ra surištas su naujomis vy
riausybės išlaidomis — 909 
milionų lirų per metus dau
giau.

Premjeros Giolitti buvo iš
vykęs į Cavour atostogoms. 
Iš ten kuoveikiaus jis fyksta 
Romon, kad prašalinti grūmo
jantį krizį.

Su tuo dar ne galas. Vie
šųjų mokyklų mokytojai nus
prendė pasitraukti iš užima
mų vietų pasibaigus mokinių 
kvotimams, jei vyriausybė ne- 
išpildvs jų statomų reikalavi
mų.

PREZIDENTAS PADALINO 
DIPLOMAS.

Wazhington, Birž. 3. — 
Prezidentas Hardi ilgas vakar 
buvo karo laivyno akademijo
je Annapoly. Baigusiems aka
demiją karininkams dalino di
plomas.

Chicagoje "grand jury” a- 
tidavė teisman 12 plytų pir
klių uŽ suokalbiavimą * prieš 
visuomenės kišenius.

Papnls teisman ir medžio 
pirkliai.

RIAUŠĖS TULSOJ.
SKAITOMA DAUGIAU 100 

NUŽUDYTŲ.

žūti liepsnose.

Neoficialiai paskelbta, kad 
užmuštų žmonių busią apie 
100. Iš jų tik keli baltieji. Vi
si kiti nelaimingi juodukai.

Daugelis reiškia abejonę, 
jog vargiai busiąs patirtas ti
kras žuvusių skaitlius. Nes 
daug juodų tiesiog sudeginta. 
Kitų lavonai suversti upėn. 
Dar kitų bus palaidoti kur ša
limais miesto.

Nes baltieji ‘žudė žmones ir 
savo aukas slėpė.

Aipie 200 sužeistų juodukų 
laikoma ligoninėse.

Gatvėmis patroliuoja naeio- 
nalė gvardija. Piliečiams už
drausta vakarais pasirodyti 
gatvėn. Tas įsakymas griež
tai kareivių vykinamas.

Nuostolių padaryta ligi pu
santro miliono dol.

Gubernatorius paskyrė ko
misiją. kuri autorizuota atlik
ti nudugnius tardymus ir su
sekti atsakomus už riaušes 
žmones.

Apie 10,000 juodukų neturi 
pastogės. Jais rūpinasi vals
tija miesto lėšomis. Raudono
jo Kryžiaus skyrius darbuo
jasi.

Juodieji kaltina miesto val
dybą už riaušes. Tos riaušės 
puvo pramatomos. Bet miesto 
valdyba nepasidarbavo pam
pinti reikalingos apsaugos.

S. V. SENATAS PRIĖMĖ 
KARO LAIVYNO BILIŲ.

Washington, Biri 3. — S. 
Valstijų senatas atliko didelį 
darbą. Priėmė karo laivyno 
bilių. Su tuo biliu karo lai
vyno išlaidoms paskirta to
kia suma, kad už keleto me
tų Suv. Valstijos guli įsigy
ti stiprinusių karo laivyną vi
same pasauly.

Ilgas laikas dėl to biliaus 
ir statomų išlaidų ginčytasi 
senatį*. Nes žemesnieji kong
reso rūmai jau seniau buvo 
priėmę tą bilių.

Ant galo pacifistai senato
riai buvo nuveikti. Bilius pri
imtas 54 balsais prieš 17.

Senatas karo laivynui pas
kyrė arti 100 milionų dol. 
daugiau, negu žemesnieji at
stovų rūmai.

Tuo tikslu senato ir tų rū
mų komitetai abudu priimtu 
biliu turės atlyginti ir suvie
nodinti. Tas neužims daug 
laiko.

Tik Darbas, Sunkus Darbas 
Vokietijai

KANCLIERIS IŠDĖSTĖ 
DARBUI PROGRAMĄ.

Padidinimas produkcijos, mo 
kestys ir tt.

Berlynas, Birž. 3. — Vokie
tijos kanclieris Dr. AVirtb už 
vakar Reichstage kalbėjo karo 
atlyginimo klausiniu, .lis iš
dėstė visą eilę ekonominių tai
syklių ir nusistatymų, pagal 
kurių Vokiečių tauta gali tu
rėti vilties atmokėti Sąjungi
ninkams karo atlyginimą ir 
visas kitas karo jiadarytas 
skolas ir podraug neprarasti 
savo ekonominės nepriklauso-
mynes

rp u programa ekonomijos, 
mokesčių už perteklius, padi
dinimo produkcijos industri
joje ir žemdirbystėje, vyriau
sybės skiriamų bonusų, dova
nų už sunkų darbą ir paga
liau pabaudų už nesistematinį 
prisilaikymą tos programos.

Kanclieris pareiškė Vokie
čiams, jog visos skolos gali 
būt atmokėtos tiktai sunkiuo
ju darbu ir taupumu. Tr kuo
met bus galima tas padaryti, 
Vokietija išnaujo galės pakil
ti pasauly su savo komercija. 

Padauginimas produkcijos.

"Reikalinga atmokėti karo 
atlyginimo suma,” sakė kan
clieris,” gali būt pagaminta 
tik nustačius ekonominę ly
gsvarą. Tada tikslui mes turi 
me padauginti musų produk
ciją ir sumažinti išlaidas ligi 
būtiniausių gyvenimui nuosa

Plečiasi Priešbolševistine Revo
liucija Siberijoje

PLINTA REVOLIUCIJA Iš 
VLADIVOSTOKO.

Sovietai šaukia ginti šalį nuo 
caristų.

Pekinas. Kinija, Birž. 3. — 
l’riešbolšcvistinė revoliucija 
rytinėj Si beri joj visu smarku
mu iš Vladivostoko plinta vi
sais šonais.

Revoliucija pasiekė jau pro
vincijos Amūro vyriausią mies 
tą Blagovieščenską ir kitas 
vietas.

Irkucko sovieto viršininkai 
skelbia ir siuntinėja atsiliepi
mus komunistų armijai. Jį 
kviečiama ginti nuo kontr-re- 
voliucionicrių proletariato vie- 
špatiją.

Vladivostoke įsteigtoji nau
ja valdžia eina savo pareigus. 
.Mieste ramu. Nes tenai stovi 
stiprus Japonų garnizonas.

VLADIVOSTOKAN ŠAU
KIAMAS NAUJAS STEI

GIAMASIS SEIMAS .

Nauja valdžia bijosi užpuoli 
mo.

Vladivostokas. Birž. 3. — 
Birž. 3. — Vietos naujoji Ru
sų valdžia panaikino socialis
tų steigiamąjį seimą ir paskel- 
bė rinkimus atstovų naujau 
steigiamąjin seinian.

vų išdirbinių. Turime susiau
rinti visokius importus, ypač 
pertekliaus daiktu, uždedant 
augštas mokestis. Kad tai at
siekti, mums reikalinga turėti 
visais savo pasieniais musų 
muitinių nepaliečiamybę.

"Žemdirbystė turi būt pa
kelta ligi augščiausiojo laips
nio. Gyvuliai turi būt pamai
nyti motorinėmis mašinomis* 
Tuo keliu bus galima sutau
pyti pašaro.

" K neveikiausiai turi būt 
kultivuojamos pelkės ir tyr
laukiai. Tuo laidu bus duota 

Idarbo bedarbiaujantiems.
! "Kurilas sulaužytas. Mes tu 
rime dirbti.”

Morgičiai ant Vokietijos.
Toliau programon ineina au- 

gštos mokestys. Visos nejudo- 
mos nuosavybės turi būt ap
dėtos 20 nuoš. nuosavybių ver
tės mokestimis. Kadangi pa
sitaikys kai-kam sunkenybių 
tai išmokėti, turi būt išleis
ti bondsai su priverst i nuo ju 
jų įsigijimu.

Žodžiu tariant, ant visos 
Vokietijos turi būt užtraukti 
morgičiai.

Toliau, vyriausybė turi mo
nopolizuoti visas anglis, po- 
tašą ir cukrų. Paskui seka 
augštos visokios rųšies komer- 
cijinės mokestys.

Svarbiausias Vokietijai daij 
ktas, kaip apsidirbti jai si 
Sąjungininkų reikalaujamais 
2(5 nuošimčiais už išvežamas 
svet u r V okiet i jos • prekes.

Senoji Rytų Siberijos re$i 
publikos valdžia turi buveii 
Čitoje. Gauta žinių, toji va 
džia koncentruojanti kariu 
menę su tikslu pulti Vladivos
toką. Tas naujoje valdžioje 
pakelia didelius nerimavimus.

Pertrauktas susisiekimas 
Vladivostoko su Cbnbarovsku.

PASKIRTA DIENA PLEBI
SCITUI.

Gratz, Austrija, Birž. 3. — ■ 
Styrijoj plebiscitas klausime, 
susijungimo su Vokietija pas
kirtas į Rugpjūčio 3 d.

TURKAI GAVO BOLŠEVI
KŲ ARTILERIJOS.

Konstantinopolis, Birž. 3.—j 
Turkai nacionalistai nuo bol
ševikų gavo daugybę kulkns- 

!valdžių ir anuotų.

PINIGŲ KURSAS.
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000, Birželio 2 
buvo tokia pagal Merehanta Eo
nu and Trust Co. s
AnglijuM sterlingų svarui 3.3
PrancuzijoN bintui frankų H.4
Italijos šimtui lirų 5.4
Vokietijon šimtui markių 1.8
Lietuvon šimtui auksinų 1.5
Lenkijos šimtui markių .1
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gantieji laikomi su sveikai
siais. Jiems nėra pageliuos. Jie 
negydomi ir miršta sveikųjų 
tarpe.
Kalėjimų viršininkais yra ko

munistai, erezvičaikos nariai, 
kurie senai yra praradę žmo
niškus jausmus. *

Kaip caro laikais nedaroma 
skirtumo tarp kriminalistų ir 
politinių kalinių. Visi jie lai
komi bendruose kambariuose.

Kuomet kartais kalėjimai 
perpilni, iš tų kaliniai galabi- 
nami, kad tuo budu užleidus 
vietos naujiems kaliniams.

Šiandie Sovietų Rusijoje yra 
tris kartus daugiau kalėjimų, 
negu caro laikais.

Į MOKSLĄ.

BAISUS JUNGAS

MUSŲ ATŽAGAREIVIAI.
Kaip švęsta Geg. 1 d. socia

listų Amerikoje žinome. Susi
rinko “raudonodžių” kuopelė, 
prakalbų iškirto, kapitalistams 
kišenėje špygų parodė, inter- 
nacijonalų pakarkino, gatvė
mis pasišvaistė ir skirstėsi na
mon, tarsi mašalu paspringę.

Lietuvoje Geg. 1 d. skaitoma 
meno šventė. Ta diena su pa
vasario pražydusia gamta la
bai vykusiai paskirta dailės 
ir meno šventei. Šįmet Kaunė 
surengta metinė meno paroda. 
Del 10 metų M. K. Ciurlionės 
mirties sukaktuvių išstatyta 
žymi dalis velionies paveikslų. 
Be to išstatyti kuriniai šių mu
sų dailininkų: A. Varno, A. 
Žmuidinavičiaus, K. Sklėriaus, 
K šimonies, V. Bičiūno. V. Di
džioko, A. Galdiko ir E. Ja 
mlaitienės.

Geg. 1 d. daryta paskaitos 
menų. Skaitė Vaižgantas

Kristinas Duonelaitis, V. 
įčiunas — Pažanga ir reak

cija mene, Kun. Sabaliauskas
— Suomių epos “Kalevala”.

Vakare buvo koncertas nries- 
teatre. Dainuoja korai J.

Starkai vedant ir solistai bei 
jlistės: J. Byra, L. Šukevi- 

nenė, K. Čiurlienė, J. Bieliu- 
nas, P. Qlekn, VI. Grigaitienė.

‘[Tai-gi Amerikos rėk-niai 
hlkėliai labai atsiliko nuo 
ro sėbrų Lietuvoje, kurie 

mot šukavus, keikus, tų die-
mų nuėjo į dailės parodų, pu 
siklausė paskaitų ir koncertu

tsinaudojo.

Gauname žinių, kad Meksi
koje pradedu siausti radikalai. 
Jie užpuldinėja ir žudo kata
likus. Laužiasi į šventnamius 
ir juos baisiai išniekina. Da
bartinis Meksikos prezidentas 
Obregonas su radikalais sė
brauja. Todėl federalė karuo- 
menė negina užpultųjų. Žodžiu 
tariant, Meksikoje vėl kelia
mos riaušės. Žmonių lais
vei ir gyvybei grūmoja nauji 
pavojai.

Per praeitus penkiolikų me
lų Meksika gyveno pragaro 
dienas. Jos panašios Rusijos 
baisenybėms. Kraujas liejosi 
latakais, gi įvairus uzurpato
riai mėgino užimti prezidento 
vietų. .

Keletu, nmtų tenai prezidento 
vietų buvo uzurpavęs vienos 
provincijos gubernatorius Car-

(Tesinys)

Įmoksiąs svarbesnis už turtų.

Gera yra žmogui turtai Ir 
jais naudotis, bet neišmintin
ga vien tik turtais rūpintis. 
Išmintingai elgiasi tėvas, kuris 
vaikams šiokį tokį turtų palie
ka, bet daug išminti ngiaus el
giasi tas, kuris vieton krovus 
vaikams turtų leidžia juos 
mokslan.
Užtektinai turime pavyzdžių, 

kaip greitai ir lengvai vaikai 
po tėvų mirties, sunkiai su
krautus tėvų turtus prašvilpia 
Brangiausia žmogaus turtas,tai 
jo mokslas. O kas pagelbėjo 
žmogui mokslo įgyti, tas pa
gelbėjo jam ditUžiausių turtų 
sukrauti.

Turtas nyksta, mokslas pasi
lieka.

Turtas yra toks dalykas, ku
rį galima įgyti, o greitai pra
rasti. Turtų ugnis, vagis ir ki
tokį atsitikimai naikina, mok
slas .seka žmogų per visų gy
venimų ligi grabo lentos. 
Kas įgija gydytojo mokslų, jis 
bus gydytoju Europoje, Ame
rikoje, Azijoje ir kitur; moks
las eina su juomi ir nieks mok
slo nuo jo negali atimti. Jeigu 
kas paliko kunigas, jis bus ku
nigas visur ir visados nežiūrint 
kur jis važiuotų ir kokioje ša
lyje jis nebūtų. Turtų gali nuo

dirbtais vaikų centais. Nega
lima jiems to džiaugsmo pa
vydėti, nes už jų vargus tas 
jiems teisingai priguli. Bet 
daug didesnis džiaugsmas tė
vams, vaikams ir visai tautai 
butų, jeigu užbaigę mokslų lik
tų gydytojais, advokatais, ku
nigais. Mums trūksta krikščio
nių inteligentų.

Prabėgęs laikas niekados 
nebesugrįž. Kaip upių ir upe
lių vanduo sriauniai bėg
damas išsilieja į jūrių 
arba ežerų vandenis, panašiu 
budu laikus dingsta anižinas- 
tyje ir niekados nebesugrįž. 
Gal nevienų pavasarį ir vasa
rų sulauksime, bet nieks mums 
nebegrąžins nei praeitos vasa
ros nei pavasario nei vienos jų 
minutės.

Jeigu laikas yra negrąžina
mas,tai reikia jį branginti, juo
mi naudotis. Veltui praleistas 
laikas yra žuvęs be naudos 
tam kas jį praleido.

Kadangi laikas greitai bėga, 
tai ir žmogus turi nusistatyti 
savo gyvenimui vagų ir jų va
ryti,panašiai artojui,kuris išei
na į laukų arti, aria ir skubina, 
bet aria su viltimi, kad išdirb
ta žemė atneš gerų vaisių. Taip 
jau ir kiekvienas jaunas žmo 
gus turi nustatyti gyvenimo 
vagų ir nesustodamas ja eiti 
pirmyn, o beabejo iš to susl- 

jo atimti, jeigu tokį turi, blo- 1aul:s savo sunkaus dar-
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nAUja itaiartAciJos tiesa
Ateiviai gyvenant Suvienytose Valstijose gal važuoti į Europa be baimės nes nattji 

Įstatymai pavelija jiem sugrĮžti Į Amerika.
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Jeigu tmrl luiniliigui |>crkcltuuti | Tėvynė, tat vaiupk per uiusų III u ra, ik*. hur.1 apni|)iutMM vIhuomj 
rvIkuliHNM.- per iuiin ir mu>ų agentus Iki pasieksi Lietuva. -Mes turęni visas laivu linijas Ir vužuujaii- 
tls per iiiusŲ Biuru nekludls Lenkijos.
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per vand. $100.00
1 LAIVAKORTES 
! iki Eitkitnti 104.60

LAIVAKORTES 
iki Klaipėd. 107.10

EUROPEAN

LAIVAKORTES 
iki Tilžės $106.95

LAIVAKORTES 
iki Kauno 117.00

LAIVAKORTES 
iki Liepoju 145.00
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Pasekmingai Išsiunčiant pinigus Cublegramu, Paštu. ir Oru r tais, j Lietuva Ir visu* šalis I atgal die
nos kursą o ant suntos virš $1,000.00 dar pigiau. Pinigus ištuoka greitai.

PASTABA
Idant važiuojančius Lietuvon einant per rubežtua nenutakauotu už cosh vežainuK pinigus, tai nies 

pcrvtdain jų pinigus Draftaia pagal dienos Paštuose pilna, suma be mažiausio atakaltUavimo.
Mes nekalbame tik ant popciios bet parodom faktus, štai žemiau paduodame vardus, nors ,ne 

visu bet tu kurie yra daugiau žinomi visuomeneiiSvažiavusiu vakar per musų Biuru Lietuvon: Ad
vokatas Kazimeris (Ingis, T. Mazcnis, V. Mačlkunaltė', P. Svereekaa, Antroj Klosoj Ir Simonus Guni- 
baragis, J. Radavlčlus, J. Danilevičius, I. Rapps, A. Mlrskls, A. Skurdanla. J. Tarutis, P. Oyrtautas, 
iš Chieagos. Mikolas Khkelva, G. Alutis, K Haplis, F. CeJna, F. SmoguraučlOkns, 1S Kensingtona ir 
Koeelanda. S. Vaitkus, iš Chicago Heiglits, J. Sereika iš Auroro Illlnots. J. Dragūnus, J. Genis, 8. Ki
belis iš \Vaukegan, Illinois. J. Patomsis, D* Kalb, Illinois. Trečioj Jtkusoj, Iš vlpo ant ši ii plaukimo ląi- 
vu Olymple per mus Ištoeliavo 75 ypatos. Kiekvienus važuojantis per mue yra užganėdintas Ir gauna 
musų ypatiška patarnavimu. Kreipkitės j musų Biurą sekančiomis valandomis:

Kasdiena nuo 0 ryto iki O po pietų, Vakarais, Utarnlnkc, Ketverge, Suimtoj iki 0 valandai. Ne- 
dėliontls nuo 0 ryto iki 3 ih> pietų, i/r;
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kilias specialistų ir ekspertų 
komitetas.
Kuomet Anglija padarė pirk- 

lybos sutartį su Lenino val
džia, Anglų ir Sąjungininkų 
spaudoje kilo nepasitenkinimų. 
Tuomet vyriausybė paskyrė 
komitetų ir pavedė jam nuo
dugniai ištirti komercijos są
lygas Rusuose. Komitetas tuo 
tikslu keletą mėli. darbavos? 
ir šiandien daro išvadas, kad 
negalima pirklyba su Sovieti
ne Rusija.

Anot komiteto, Rusija labai 
reikalinga svetimo kapitalo. 
Be to ji niekuomet negalės e- 
konominiai pakilti. Bet nie
kam nepatariama dėti kapita
lo ten, kur kapitalistai perse
kiojami, kur nepripažįstama 
privatinė nuosavybė ir kur 
žmogus neturi laisvės.

Iš ' Maskvos retkarčiais 
pranešama, jog Leninas leidęs 
tokių ar kitokių koncesijų ka
pitalistams arba pakvietęs ka
pitalistus grįžti Rusijon. Te
čiau yra neužginamas faktas, 
kad tas pat Leninas vis-gi ne
atsikrato nuo savo komunisti
nių iliuzijų ir nesiskiria su 
svajonėmis apie proletariato 
diktatūrų.

Tik skurdus verčia bolševi
kus darytį nusileidimų. Ir tio 
nusileidimai yra apguiilingi 
taip, kaip bjaurus ir npgaulin- 
gas pats bolševistinis * komu
nizmas.

Reiškia, kad musų valstybės 
sekretorius sveikai žiuri į 
šiandieninę Rusijos padėtį, 
jei atsisako .su Ijenino valdžia 
turėti kokius-nors bendrus 
pirklybos ryšius.

Pastarais laikais bolševikai 
smarkiai aikvoja Rusijos at
sarginį aukso kapitalų. Išaik- 
vojus auksų, veikiau bus pa
šarvota* ir pats komunizmas.

jei mes butuine kreipę duu- 
giaus domės į mokslų.

Jeigu praeitu laiku dėl 
musų pačių kaltės neįstengė
me sulaukti mokytų ir išlavin
tų vyrų, tai bent dabar tėvai, 
kurių vaikai šįmet baigia pra
dinę mokyklų,atitaisykite savo 
klaidų. Teeinie vaikai aukštes
nius mokslus, o po kiek laiko 
džiaugsis visuomenė, džiaugsis 
tėvai ir vaikai. Pirmyn tad į 
mokslų.

Kun. A. Briška.

COfcL
820A 8. Halsted. MO7 W.

18M M
1*7 MakyUoe Jnn«t, Vobrtljoee. 
Moko 8laTlruo. Pattef-iiu Klrpl-'

tuo, Dertrnlng Ijtsnlnl U- namam*. 
VletcH dnodamoB dykai. Diplomai. 
Mokalaa.. le*cr«M ajtookįjtamia 
Kleooa dienomis tr rakarala Pa- 
relkalaokrt kny«ėl«a

Tel. ®ooley 1«4»
(įkRa PATUK, plsmlnlokd.

bo ir pasišventimo vaisių. No 
rint mokslo įgyti, reikia ilgai 
ir širdingai dirbti.

Ne kiekvienas kuris pastoja 
mokyklon jų baigia, nes tenka 
patirti nemaža kliūčių. Prie 
mokslo reikia daug kantrybės 

Kaip jau buvo minėtu, bai-jir pasišventimo, bet kas nori 
giant pradinę mokyklų yra dulbuti mokytu, tam tie dalykai 
keliu: pirmas ir geriausia tai!nesunkus, jis juos su džiaugs- 

į aukštesnę mokyklų, o antra
sis į dirbtuvę.

Cbicagoje ir jo apylinkėse

gi žmonės ir kitokį nenaudė
liai, liet mokslo neatimš. Kas 
pasakyta apie gydytojų ir ku
nigų, tų pat galima pasakyti 
ir apie kitas profesijas.

ranza. Jis buvo didis katalikui 
Bažnyčios priešas. Kaip jis,; 
taip ir jo priešai apgriovė baž- i Kuriuo Keliu,
nyčias, išnaikino vienuolynus.
Vienuolės ir kunigai buvo jier- 
sekiojami ir žudomi. Vyskupai 
turėjo apleisti šalį ir pasislėp
ti Suv. Valstijose ar kur ki
tur.

Tečiau Carranzų palietė Die
vo ranka. .To priešai padarė 
jam gulų. šalis trumpam laikui 
aprimo. Lengviau atsiduso Me-

mu nugali, nors kartais prie 
knygos pasėdi ir ligi 1 nakties 
valandos.

NEGALIMA PIRKLYBA SU 
RUSIJA.

daugelis yra įvairių įvairiau
sių aukštesnių mokyklų lig 
šiol neskaitlingo Lietuvių bu

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė seavo otls* po ntun

4729 So. Ashland Ai
SpedJakstM

DZIOVTp, MOTERŲ Ir VYRŲ UGI
Valandoanuo 10 Iki 18 Iftryto; nąol 
1 Iki 6 po pietų: noo 7 Iki l:ti| 
▼akai* Nedėliotul* 18 kli 1 ,

Telefono* Dratel SMi j

kokos gyventojai. Išrinktas relį° lankytų, gi daugumas pa
liaująs prezidentas. Atrodė, linkdavo.antrąjį kelių į dirb-

kad šalis po tų skaudžių smū
gių pakils iš griuvėsių ir kul
tūros (kirbų dirbs.

Taip nėra. Prezidentas sė
brauja su radikaliais gaivalais 
ir mauna tautai naujų jungų. 
Dar vienos žaizdos nepagijo. 
gi čia jau kitos daromos. Del 
saujalės ištvirkusių radikalų, 
visa šalis kenčia.

GARSINKITĖS “DRAUGE.

tuvę.

Dirbtuvių Cbicagoje ir apy

linkėse rasi devynias galybes, 

viso labo apie 50 tūkstančių. 
Jose musų jaunimas ir ieško
davo darbo.

Liūdna, kad taip ligi šiol Im
davo, padarius mažas išim
tis. Nekų darysi, tėvai kad ir 
galėdavo leisti vaikus į moky
klų, bet neįvertinę mokslo ir

f,

Ar ilgai taip bus.

Apie 50 metų praslinko kaip 
Lietuviai gyvena šioje žemelė
je, bet per tų 50 metų netik 
patys, bet ir jų vaikai dirbo ir 
dirba svetimiems sunkų ir 
vargingų darbų. Apie 50 metų 
praslinko, o kiek per tų luikų 
musų išeivija davė profesiona
lų f Labai mažai.

Kalbant apie dvasiškius tai 
šiek tiek jų turime, bet jei ne- 
atkeliaulų iš Lietuvos, tai tik
ras vargas butų. Pažvelgus j 
kitas profesijas pastebėsime di 
delį trukumų. Ta spraga bu-

Rusijos bolševikų valdžia 
kreipėsi į Suv. Valstijų vy
riausybę, kviezdama jų pirkly- 
bon su

jo pasekmių, džiaugdavosi už-(tų buvusi jau senai išnykusi,

Valstybės sekretorius Hug
hes tuomet atsakė Lenino val
džiai’ilgu raštu. Pareiškė, kad 
su Sovietine Rusija pirklyba 
negalima, pakol Rusija nesu
silauks demokratinės pačių 
žmonių skiriamos valdžios. Se
kretorius pasakė, jog bolševi
zmas ir pirklyba — tai du kita 
kitam priešingu dalyku.

Tų nuomonę dabar patvirti

no Anglijos vyriausybės pas-

DR. A. L. YUŠlA
1960 S. Habtėd Sft.

Tet Ganai SUS
▼olando*: ii ryto Iki I vakar* 
Gyvenimas:

3811, W. 88rd 8t».
Tel. Proapect 8884.
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10LŠEVIKŲ KALĖJIMAI
Kas iš svetimšalių nuvažiuo

ju Rusijon, kiekvienas pam
pama bolševikų kalėjimo, La

pkui svetimšalius sekioja Le
nino agentai ir už menkiausių 
daiktų suima ir uždaro į kalė
jimų. Suimami net uoliausieji 
pLenino mokslo šalininkai, ku- 
rie lanko Rusijų, norėdami ar- 
Hau susiĮiažinti su komunisti-

tvarka.
Tokie žmonės paleisti iš ka

lėjimų be atodairos dumia iš 
tusijos “laimindami” bolševi-
itinį “rojų”.

Jie pusakoja, kad bolševikų 
lalėjimui tiesiog kimšte pri 
limšti žmonėmis. Caro laikais 
iekuomet taip nebuvo. Kur se 
Jau kalėjimų kambariuose bu 
'O laikomu dauginusiu po 10

lipnų, šiandie ten užduroma 
X) 50 ur daugiau asmenų. Nė 
>a tuščios \ ieto- nė atsiremti.

Kalėjimų tvarka ir dt’ansmė 
ifcsiog nepakenčiama. Kali- 

i niekinami, kumščiuojami, 
.mdomi, badu marinami.Ser

VASAROS VEJALIS.
Karšta vasaros diena. Tylu, 

giedra, mažiausias lapelis ne- 
stišlama. Saldė karštais spin
duliais bučiuoja savo mylimų 
žemele.

Žolė nuvyto: gėlės, lyg kan
čios pagautos nulinko, nusvi
ro; jų varsuoti pumpurėliai 
vysta; vabalai po lapais rainiai 
limo; gyvuliai išsitiesę po nu- 
legusių medžių puvėsiu pus
gyviai tyso, tingiai alsuoja.

Žmonės, net su pagelba nau
jausių įtaisų buvo nuilsę, iš- 
kaitę, nerangus. Jie st lupinėjo 
lai į vienų vietą, tai į kitų, 
niekur ramybės nesurazdami.

Prakaitas visų kaktas ap
laistė. Kas gyvas spruko van
denin: maudėsi, plovėsi. Nie
kas gelbsti. Vis naujos prakai
to Kliovės sunkėsi iš kaktos, 
tiško už apykaklės, visų kūnų 
mlrkino. NepukcnČiama. Nors 
į ledus lysk, ledu pavirsk, tik 
ne tokia kaitra gyvenk.

Vien tik sparnuočiai keruose

sutupę retkarčiais sučiulba,

guodžia viens kitų, o kartu ir 
visus gyvius.

Gi saulutė vis kaitino, nie
ko nejiaisė, nieko nebojo.

Bet štai, kuomet gamta troš
ko, sunkiai alsavo, papūtė iš 
kokios tai nežinomos šalies 
taip malonus, švelnus vėjalis.

Gamta ir žmonės nusišypso-* 
jo, atsiduso. Medžių lapai su
šlamėjo; gėlių stiebeliai išeitie- 
sė, žiedai praregėjo, kvapsniu 
pabiro. Vabalėliai rungėsi iš 
po lapų aikštėn; gyvuliai su
kruto, sujudo; žmonės nudžiu
go, prabilo.

Vėjalis, taip niekinamus ru
dens metu bet taip galingas 
nūnai! Jis pužadino atsikelti 
karščiu prislėgtų, lingu pa
saulį ir kvėpė gyvybės už
gesusiai gamtai, kūrybos dar
ban jų stūmė.

Apsižiūrėkime ir nors kar
tų pastebėkime kaip tvankus 
oras slėgiu musų pačių pažįs
tamų ir draugų širdis. Koki

sunkus kaiščiai suvystė ge
riausius musų norus ir suma

nymus!
8 - - *
Nėra žmonių, nėra vadų!

Ne juokais, dabartinis pa
saulis nestato mums /aukštos 
dorybės pavyzdžių. Kų mes 
regime.' Žmonės suklaupę prieš 
aukso veršį; nemirtingos sie
kis, Dievo paveikslo nešioto
jai velkasi, šliaužo pageidi
mų baloje, išgverusios sužinos 
krypsta kur vėjas pučia, be 
mažiausios baimės laužo teisy
bės, garbės taisykles, krikš
čionys lengva širdimi, tarsi 
didŽiatisi niekšai, išsižada sa
vo tėvų tikėjimo, nes jų pri<>- 
šns juos pajuokė.

Pažvelgkime į politikų. Čia 
mes rasime žmonių, kurie už

savo sąžinę, 
kitų nuonio-

j musų sve

grašį parduoda 
kurie vergauju 

nėms.

Įsiskverbkime
laines, kliubus, privačius na
mus. Kiek šlykščių, nedorų 
kalbų, papiktinimų, įtartinų 
sueigų! Va kų galime įrašy-

ti į musų amžiaus juodus la
pus.

Antra vertus gi musų pir
klyba, pramonė? Kiek čia viso
kių apgavimų, suktybių, dar
bininkų išnaudojimo? Gi jei
gu mums butų leista patirti 
paslėpto skurdo gilybes, kaip 
čia niekinama žmogaus verty
bė, kiek čia sųžine mainika- 

vimoj
Va laikai, tvankaus oro, kai

tros nupinti, kuriuos Kv. Raš
to žodžiais galime pavadinti 
“geru vadinama kas yra blo
ga ir blogu kas yra gera”.

Gal kai-kas norės mane įtar
ti, kad jM»rdaug tamsų Vaizdų 
piešiu. Kad tai apsirikčiau, bet 
man regis, kad šis paveikslas 
yra silpnai nupieštus dorinio 
gyvenimo vaizdas. Trūksta da
žų jo valsuotoms nedorybėms, 
trūksta drąsos jo purvinų ei
gų kelti.

Kokios šalies vėjallo lau
kiame, kaip jis pūstelėjęs at
gaivins žmogaus Aielų, kitu 
kart prašneksime.

M&rgareta.

~relefonaa Boultvard 9180

DR. G. KASPUTIS
DEHT18T48 

S.1S1 South Halsted Htr.
{Valandos: »—lj A M.

Valanda*

. Telefono* Vop JBgren 284

Dt i. i BOTH,
Rudas Gydytojo* rl Chirurgas 

> Speeljallstas Moterttkg, ▼y*Mh4 
▼alkų ir visų chronUkų Ugų 

VALAJTDOH: , iO-rlt ryto 8—g p*
putų, 7—8 vok. M*rtHi<>,nU th— lt d. 
Ofisas Hyj Rt^CHUag*

auiiuuuiuuiiuiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiuiHiui

Dr. M. Stupnicki
Mttttin

CHICAGO, FLLtvoia

Smlg

DR. A. K. RUTKAUSKAS
Gydytojas Ir Chinirgaa 
4413 So. Westem Avc.

Telefonas Lafayette 4146
Valandos; 9-11 rytais 1-2 po 

pietų Ir 7-8 vakarais. Nedėldl*- 
nials tiktai po pietų 2 Iki S.

HPnon* 8«*l*ys 74|9
DR. L M.

Gydo specljallal vlMkla* vj 
moterų lyttlkaa Ilga*

8401 Modleon Htr., kompM 
tėra Avė., Chicago 

olando*: 2—4*po plot 7—• vok.il

iiiūililiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiriiiiiriiiiiIiiiiiib
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LIETUVOS INFORMACI
JOS BIURO PRANE

ŠIMAI. .
(Tęsinys)

Lietuvių Delegacija Rygoje.
Rygos Eltos pranešimu, mu

sų Delegacija atvyko j Rygų 
Gegužės 1 d. Delegacijų pasi
tiko Latvių Steigiamojo Seimo 
atstovas p. Petievič, Latvių 
Atstovus Lietuvai p. Baudre- 
vič, Rygos įgulos viršininkas, 
Politinio departamento direk- 
toris p. Šumanas, Užsienių Rei
kalų ministerijos kabineto vir
šininkas p. Lazdinš, musų 
Atstovas Latviams D-ras Zau
nius, p. Sumanauskas ir kiti 
aukšti valdininkaį. Pasitin
kant, griežė orkestras ir Lat
vių karuomenės garbės kuopa 
laikė paradų. Gegužės 1 d. mu
sų Užsienių Reikalų ministern 
D-ras Purickis aplankė Lat
vių Steigiamojo Seimo pirmi
ninkų p. Čakstę, Latvių Minis- 
terį Pirmininkų p. Ulmanį ir 
^Užsienių Reikalų ministeri p 

feicroviėių, dalyvavo iškil- 
’mingam laitvių Steigiamojo 
Seimo posėdyje. Musų Steigiu 
mojo Seimo atstovas įteikt" 
Latvių Seimui musų Seimo 
vardu pasveikinimų. Gegužės 
1 d- vakarų musų Delegacija

lietuviai ubroje. skaitytojų balsai.
HARVEY. ILL. KENOSHA, WIS.

Geg. 8 dienų Hv. J uozujmj pa
rapijos svetainėje turėjome te
atrų. Sulošta “Kaminakretis ir 
Malūnininkas”. Vyčių 84 kuo
pa iš Uliieugos lleigbts vaidi
no labai gerui. Artistai savo 
roles rūpestingai atliko. Para- 
pijonys labai buvo patenkinti. 
Keikia tarti širdingų ačių bro
liams Kanovarskiums už jų 
dainas. Jie pasišventė dėl mu
sų nereikalaudami užmokesnio. 
Vos mažas kelionės išlaidas 
jiems atlyginome. Lygiai dė
kojame 84 Vyčių kuopai. Ti
kimės jie dažninus mus lankys, 
savo gražiu vaidinimu žadins 
musų tarpe dailės pamėgimų, 
vienų, kitų valandėlę nnisų pil 
ko gyvenimo paįvairins.

Pelno liko $22.78.
Petras Daknis.

CHICAGO HEIGHTS. ILL.

Geg. 21 d. L. Vyčių 84 kp.
“Pirš-į rengė vakarų. Vaidino 

lybos”. Pavyko.
Malonu pranešti, kad musų 

jaunimas ir vėl pradeda dar
buotis.

Gegužio 22 d. parapijos 
svet. Altorinė draugija įrengė 
vakarų. Vyčių scenos niėgė-

. . . . . ,jai vaidino komedijų “Daina
pakvietė i operų ir vakariene , , ,, T1 . , , .

T , ’ į . . . . . be galo”. Buvo ir kitokių pa
pas Latvių Seimo pirmininkų . .

* . . . r marginimų,
p. Cakstę. Musų Atstovas Lat- . . .

* „ . ... liksiąs Altoriuos draugijos
viarns D-ras Zaunius vaisino ... . v. .. .
~ , .. ....................... ... yra puošti bažnyčios altorius.
Delegac,« puSryc,a,» ,r pretu- Toikl chieagČ6
mik ir vadžiojo po miestų. viai katalikai turėtų remti jos
Delei Šventadienių Užlaikymo, rengiamas pramogas, kad pas 

Plungės Krikščionių Denio-lkui vkie,lls »'ražu’ "lalo"u bu'

kratų Partijos skyrius savo vi
suotiname susirinkilne Balau 
džio 24 dienų vienu 
sprendė:

1) Reikalauti iš Miesto Val
dybos uždaryti visus traktie
rius šventadieniais.

2) Šventadieniais sumos me
tu uždrausti “bagamazams” 
prekiauti.

3) Atlaidų dienomis pašaliu 
ti prekymečius.

4) Sodžiuose uždrausti reng
ti “vakaruškas”.

5) Uždrausti šventadieniais 
vežioti prekes ir kitus krovi
nius.

Žydų Aukštesnioji Mokykla.

balssu nu-

tų žiūrėti į papuoštus bažny
čioje altorius. Gegužė.

PITTSBURGH, PA.

Ilgų laikų Kenoshoje gyveno 
nekuriu S.... Jis paėjo iš 
)uv. Vilniaus gub. Buvo sulen
kėjęs, veikė čia su Lenktus, su 
insais, prisidėdavo ir prie 
Jetuvių bolševikų. Jis džiau
gėsi Rusijos bolševikų “ro
mu,” gyrė jį kitiems ir jiats 

žadėjo važiuoti ten gyventi.
Ilgai svajojęs galop praeitų 

metų su savo žmona ir sumini 
atsisveikino su Kenoslios bol
ševikais ir išvažiavo Petrogra- 
dan, kur gyvuoja “laisvė ir ly
ybė ’
Ilgai laukė jo draugui žinių. 

<aip sekasi gyventi bolševikų 
‘rojuje”. Galop ‘sulaukė, bet 
os žinios buvo begalo liūdnos.

Rašo, kad Petrograde nė 
dviejų savaičių negalėjęs išgy
venti. Kuomet nuvažiavo pasi
rėdęs amerikoniškais rūbais, 
nusivežė Amerikos dolierių, tai 
IMnnatę bolševikai tuojau pra 
nešė komisarui, kuris pasišau
kęs pas save liepė atiduoti vi
sus pinigus, nes, esu, jie ne 
luvo, ir pastatė dirbti. Išdir
bęs dienų vakare gavo pusę 
svaro duonos ir bliudelį put
ros, kuri buvo netik “neuž- 
trinta”, bet ir be druskos.

Paragavęs “rojaus” nuėjo 
pas komisarų, kati atiduotų 
jam pinigus. Komisaras pasa
kė: “Ar tai negana tau dar 
pusę svaro duonos ir putros 
bliuduko? Dirbk ir srėbk put
rų, o jeį ne, tai duobiu geresnę 
vietų”.

Uždaro kalė ji man ir prane
ša, kad už pasipriešinimų ko
misarui bus sušaudytas.

Laimė dar, kad moteris tu
rėjo paslėpus pinigų. Papirko 
kalėjimo sargybų ir pabėgo. 
Norėjo pabėgti Lietuvon, bet 
negalėjo. Tai-gi pabėgo Lenki
jon. Rašo, kad bėgo nuo vilko.

13-TAS METINIS PIKNIKAS
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W. Zaulevičiaus Darže. Buvusis National Grove, Riverside, III. 
1'i-Milžlu 10 vai. ryta- • Įžuiigu 25 Y pa tai.
r

Visi Lietuviui Ir Lietuvaitės, seni Ir Jauni yru nuošlrdkl&i kviečiame at
silankyti ant šio puikaus pikniko, t) 
b vočių.s kuogmiiausiai užganėdinti.

1‘ASAltOA: Paimti bllc karuti iki 22-rai gatvei, 22-ro» gulvakurtuLs i 
vakarus iki nustos paskui paimti l.a tirange karus, kurto prtvež prie daržo. 
IIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIISIIII1III!I1IIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIUIIJII!!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

JAM, i.VI./iU. uo.v*. —
mes stengsimės visus atsilankusius 

Kviečia KOMITETAS.

"AMERIKOS LIETUVIAI!
Norite pasiųsti Amerikos Lietuvą į Lietuvą

tai pasiųskite saviikiams į Lietuvą Amerikos Lietuvių 
Katalikų

»■

DETROIT, MICH.
Tėmykite Lietuviai Fotografai. 

Tamsinus yra geriausia proga par
siduoda paveikslu studio ir namas ] 
randasi ant kampo Cardonl Ir Wost- 
mlne.ter Avė, Detroit, Mieli., prie pat 
Lietuvių šv. Jurgio Uažnyčios. Biz
nis išdirbtas per penkis ir puse me
tus. Savininkas turi iSvažiuoti i Lie
tuva. Lotas yra 30 pėdų pločio ir 100 
pėdų ilgio namas medinis cemento 
bloku po visa skiepas ir skiepo į- 
taisyta skalbykla ir Furnisas kuris 
apšildo visa narna, storus laukamas 
kambaris, .s u si tu išimu kambarin toile- 
tiis, didele galerija dirbamas kamba
ris ir tamsus kambaris

Ant antru lubu šešių kambarių 
flatas ir vanos gazas ir elektra vis- 

Parsiduoda automobilius labai ge- | kas įtaisyta pagal vėliausios mados, 
ant galo loto dėl dviejų automobiliu 
garago cementiniu bloku jardu prie 
sodinto medeliais viskas išroda gra
žiausia geriausia vieta butu dėl Lie
tuvio Fotografo kuris' darbu gerai 
suprantu tokiu progų labai retai pa
sitaiko. Kaina už namu $18,000.00 
Aštoniolika tukstančlu dolierių Casli. 
Kuris pirks narna tam visus įrankius 
dėl paveiksią darinio parduosiu že
mų kuiną. Tai-gi jeigu kam tokia 
vieta butų reikalinga malonėkite atsi
liepti kuogreičiitusia, o tas pustuli
nius ne bus ilgai tiktai 10 dienu 
kreipkitės šiuo antrašu:
F. A. Drukteinis Photo Studio

Reikalingas Malioris Darbas užtik
rintas visai vasarai. Lietuvis turi 
pirmenibe. tiktai patyrča savo ama
te. Atsišaukia.

Petras Cibulskis 
2343 West 23 Plaee 

Tcl. Coliai 7233

Parduodu 2 namus už pigia kaina, 
nes važiuoju Lietuvon. Abudu namai 
yra ant “conrete” ir ant 2 lotų. na
mai po 2 flatus ir 6 kambarius kiek
vienam, gazas vanos. Kaųia įti.400.00 

Jobu Litain
2713 — 2717 W. SStli Plaee

ram stovij, viskas kaip naujas ir 
parduodu už pigia kaina, nes turiu 
svurbla prležasti.

Galima matyti bent kokiam laike 
diena ir vakare po No. 1500 K. 50 
Ct. pas Tutinu savininkas gyvena 
1411 S. 50 Avė. J. Tarvidas.

ANT KANUOS.
l’arandavojama buvusia Pov. Krau- 

ledžio laundry po No. 4349 So. Hor- 
mltago Avė., Čia galima uždėti Laun
dry ar garage. Atsišaukite.
1340 So. Hennituge Avė. Cltleago, III.

Ant pardavimo groccrno su namų 
arba be iš priežasties ligos. Atsi- Į 
šaukite.

461® Ko. llernutage Avė.
’ Tel. Yartls 5624

9501 Cardoni Avė. 
Detroit, Mich.

Metraštį
191*5 m.

• _ — — ___________ -  

Išleistą Liet. Kat. Spaudos Draugijos

JAME yru 150 su 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 šiaip daugybė į- 
vairių įvairiausių aprašymų.

JAME vienu žodžių, sale visapasaulinių žinių telpia visas A- 
merikos Lietuvių gyvenimas. Jis 450 puslapių. Turėdojni tų 
knygų jūsiškiai Lietuvoje netik žinos, bet ir matys Amerikos 
Lietuvą, kaip mes matome

Kaina: Neapdarytos ..................................  50c.

Jei norėsite, kad mes pasiųstame, tai pridėkite prieininėtos 
kainas da 10e. persiuntimui ir paduokite gerą adresą, kam no
rite siųsti j Lietuvą.

Užsisakydami adresuokite:

“DRAUGAS” PUBLISHING C0.

2334 South Oakley Avė. Chicago, Illinois.

I

EXTRA!»

FARMŲ BARBENAI,
Kurie norite pirkti farmas tąi 

nepraleiskit šios progos.

100 akerių forma gera žemė visų 
dirbama 40 akt. ių užsėta kviečių 
30 akerių dobilų Tikės vasarojus. 
Triobos geros stuba, barne vištini-1 
kai, kiaulininkai, kietis, garage is J 
tt. kartu visi gyvuliai mašinos vi-

Dr. M. T. STRIKOL’iS I
M Llctnvls Gydytojas ir Chirurgas I 

Beoples Teatro Name 
1616 W. 47th Str. Tcl. Boul. l«oĮ

■valandos: 6 iki 8 vak. Nedėl f®? 
■iki 12 ryte. IRes. 2914 W. 43rd Street I 

Nuo ryto Iki plet.
■Tel. McRlnlcy 263

sos kokiu tik reikia prie ukes 2j 
užbėgo ant meškos, nes netu- mylias nuo miesto kaina $1,100.

DR. S. BIEŽIS
1.11 I I VIS GYDYTOJAM ■ 

1H CHIRURGAS
2201 Wcst 22nd Street 
Ganai 6222 
SI 14 W. 42nd Street

■a m a a v «■ a ■■ ■■ ■■■■ alto ■■

J. P. WAITCHES 
Lawyer

LIETUVIS ADVOkATAK

4601 South Hermitage Avė.
Tel. Iloulcvurd UOKO

Geg. 23 d. West View parke 
buvo mokyklos mokinių pikui 
kas. Oras tų dienų buvo neį
prastai malonus, kuriuo vis 
gėrėjomės. O, kaip buvo sma
gu!

Daug gyvumo piknikui pri 
davė gerb. kitn. M. Kazėnas 
Be jo nebūtų buvę taip sifta- 
gu, linksma. Jis vedė ir tvar
kė visus žaidimus, lenktynes. 
Laimėję lenktynes gavo įvai 
rių dovanų.

Todėl iš gilumos širdies reiš-
“Draugija AukštesniemsIkiaute ačiū kun. M. Kazėnui 

Mokykloms Žydų tarpe skleis- už nenuilstantį da l itavimus i ir 
ti” atidengia š. m. Gegužės vadovavimų mums linksmioj 
mėli. pradžioje 3 mėnesių lai- dienoj. Tikimės, kad • ir busi 
kui Žydų aukštuosius kursus niuose musų išvažiavimuose 
Kaune Žydų abiturientams ii jis visados dalyvaus so mumis, 
studentams, negalintiems va- • Ona Žimnickiutė,
Siuoti į užsienį tęsti savo mok-Į VIII sk. mokinė,
slų. Tuo tarpu atidaromi 3
skyriai: matematikos-gamtos) KENOSHA, WIS. 
sk., istorijos-filozofijoS sk. ir 
juridinis-ekonomini.* skyrius. I Darbai Kenoshoje kokį laikų 
Greta pagrindinių pamokų bus buvo visai sustoję. Pavasariui 
taip pal visk eilė viešų pas- auštant kai-kurie pakrikai pra 
kaitų, prieinamų visiems. Žy- dėjo dirbti. Daugelis atleistų 
dų studentai ir abiturientai darbininkų sugrįžo atgal. Taip 
karštai prisidėjo prie to darbo ligšiol ir dirbama jmi truputį, 
ir dabar jau įsirašęs žynius Nash Motor Co. (automobi- 
klausytojų skaičius. lių pabrikns) sutrumpino dar

Lenkai Pradeda Tvirtintis 1,0 valandas. Pirmiau dirbo po 
Gardinę P vai. dienoje, dabar dirbu tik

“Žydų Balno” pranešimu iš l’o5.ir tik diena.- „a
tikrų šaltinių, lamkų valdžia '14'*’’^*' l(i d.
balandžio 29 <1. sušaukė Gar- k,”"I«"'j“ numažino darbinin-

rodamas pinigų turi badauti. 
Todėl šiuukiasi savo d ra ilgų. 
kad pasigailėtų jo ir parsi
trauktų atgąl Amerikon. Pata
ria taip-gi Lietuviams šalintis 
nuo bolševikų ir saugotis, kad 
nepatekus jų “rojun.”

Dabar Kenoslios bolševikai 
labai susirūpinę. -Keikia savo 
draugą, delko jis negalėjo gy
venti kur “laisvė ir lygybė”. 
Sukvailinti-gi Lietuviai jau 
šneka: “Gana jau tikėti kal
boms apie Rusijos bolševikų 
“rojų”. J. B.

CICEROS LIETUVIŲ DŪ
MEI.

Su visokiais dienraščio 
“Draugo” reikalais galite krei 
pties į vietinį agentą. A. VA
LANČIŲ. Pas jį taippat ga
lima gauti knygų.

“Draugą” galima gauti šio
se vietose:

A. VALANČIUS,
1522 So. 49-th Avė.

DARBININKŲ UŽEIGA. 
1447 So. 50 th Avė.

JONAS ŠILEIKA,
1505 So. 49-th Ct.

N. TAMAŠAUSKIENĖ. 
4839 W. 14-th Str.

dine Žydų inteligentų atstu kalus mokestis. Kalbama, kad
vits (daktarus, inžinierius, ad- ttts Norikas visai užsidarys
vokatus ir t. t.) ir pareikala- n<‘n^I’',uo,n"1
vo iš jų pasirašyti, jog jie rei- Hunkųs <laibininkaius laikui, 

kalniija. kad Gardinas pl ikiau ' *• ®
gytų Id-tikijai, o ne Lietuvai.
Tani relkiilui jiems duota 1(11 Pranešama iš Klaipėdos, kad 
diehų laiko. • Lenkai supirko ten jau visą ei-

ŠUslrlHkttsleji atsisakė pusi- lę samlelių ir privatinių namų 

tušyti lt kreipiasi lito reikalu juos tuojau apmokėdami. Ji< 

į Lenkų flelhto žydų atstovus stengėsi irD-ro Gaigalaičio nu- 
Varšavoj, kad jie protestuotų mus nupirkti, kuris teČiau at- 
Jirieš tokį prievartos žltlgsflį iA sisakė Lenkams liet kų par- 
Lenkų pusės. įduoti.

Puriddiioda bučerne ir groccino, 
mu namų gražioj Vietoj, i»iimo bloko 
nuo Hnisted gutv liiznln '•(’aHh” 
Parduvlmo prležantlM * važiuoju ant 
fiirtnoM ir norių greit parduoti.

J. M,akus
828 W. 31 Mlr. ( Ii!<««,,. III.

I’uloškuu Ignaco Ivanausko Hllužų 
kalino Kaltinėnų I’arupIjoM Ittu-elnlu 
l’uvloto turime svarbu reikalų nuo 
tėvu iš UetuvoM jeigu inirųa ka» 
žinotų meldžiame praiiešU bualiue dė. 
klngl. /

A. Dargis
726 W. 1S M. Gliieago. Iii.

l’uratduoda groeerne 
geroj vieloj Lietuviu 
1 blokas n,uo Ll 
Č1OB, W«t

•luillo Mfkjiięv 
2J42 S. L»«mh

Ir bučerne 
ai'K.VV.ntoj K-;ip,tMlo

f

80 akerių 50 dirbamos 30 miško 
gera ganikla 10 akerių užsėta kvie 
čių 12 dobilų geros triobos 7 kam 
bariu stuba gera barne* 3 arkliai 
8 melžiamos karves 7 priauganti 
veršiai 3 dideles veislines kiaulės 
50 vištų 1 šuva 3 kates visos ma
šinerijos kaina $5,700.

40 akerių 4 mylios nuo miesto 
gera žemė geros triobos 5 kamba
rių stuba pusėtina barne puikus 
sodas 100 medžių oboliu 50 pičių 
21/2 akerių žemvuogių kaina $3,000

80 akerių G0 dirbamos 20 ganyk
los 2 mylios nuo miesto, puikus so 
dus užsėta kviečių ir dobilu po visa 
stuba sklcjtas gera barne su gyvu
liais ir su mašinoms kaina $0,600

120 akerių tik 1/4 mylių nuo 
miesto 60 dirbamos kita gero miško 
ir gera ganikla upelis teka per lau
ka 4 geri arkliai visos mašinos ge 
ros triobos so<las kaina $7,000.

G0 akerių 50 dirbamos, kita ga
nikla ant pat miesto linijos žemė 
geras molis su juodžemių maišytas 
10 akerių užsėta kviečių G naujų 
dobilu G alfa — alfa 10 kornų 
10 avižų, bulvių ir tt. puikus so
das apie 100 vaisių medžių, upe
lis teka per fanna, gera murinę 
stuba 10 kaiiibaiių ir gerus skiepas 
“furnaco” šildoma vanduo ir 
maudynės stuboj taip kaip miesto 
geros baruos kiaulininkas, vištinin- 
kas. kietis mašinoms pašiure-gara 
ge. Laukai aptverti dratinerns tvo
roms. Kaina $7000.

Turime ir mažesnių farmų kaip 
atvažiusite pas mus, mes apvciimr 
parodyti visas ukes kurios tik ge
ros. Ūkės geriausia pirkti nuo jin 
čių savininkų nes agentai nusuka, 
nusipirkus čia ūke džiaugsiesi nes 
Čionai* visi Lietuviai gražini gy
vena. Keikalaujant daugiau infor
macijų rašykite pažymėdami kiek 
turite piningi) pradžiai, tuomet 
mes gulėsimo Jums nurodyt kokia 
furina gulima nupVkti su tiek

[uropean Ąmarican Runau
Fabionas ir Mickievicz ved.
buvę. A. Petraitis Ir S. L. Fabionas
Siuntimas pinigu, laivakor

tės, pašportai ir tt.
NOTARU L ftAS

Rcal Estatc, Paskolos, Insurlnal 
Ir tt.

j 800 W. 85Ul Kt., K am p. Hal-tcil Kt. 
. Tel. Itoulevard 611

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

Ned.: Iki S po pietų.

TeL Drovar 7®49

Dr. C. Z. Vezellis
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 SO. ASHLAND AVKMUB 
arti 47-ton Gatvės 

Valandos- nuo 9 ryto Iki • vok. 
Seredomls nuo 4 lig 9 vakare

Tel. Yards 66G6 Blvd. 8448
Dr. V. A. ŠIMKUS

Lietuvis Gydytojau, Chirurgas Ir 
AkuAeras.

B2OS S. HaLsted Bt. Chicago.
Valandos: 10—12 Iš ryto 1—8 Ir 
6—8 vakar* Ned. 1®—18 Iš ryto

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 melai.

Ofisus 814® So. Morgan Ht. 
Kertė 82-ro St„ Chicago. DL

8PECIJ AUSTAS
Moteriškų, Vyriškų, taipgi ohro- 

niškų Ilgų.
OFISO VAIANDOS: Nuo 1® ryto 
Iki S po pietų, nuo I iki 8 valan
dų vakare.
Nedėllomls nno • Iki f po ptet. 

Telefonas Varde 687

Dr. I. E. MAKARAS
Lietuvy® Gydytojau Ir Chirurgas 

Oliuos 10900 So. Michlgan Avė., 
Vai. 10 Iki 12 ryte: > Iki 4 po

plet, 4:80 Iki 8:20 vakare 
Keetdencija: lO.'.SS Perry Avė. 

Tel. l’ullmtn >42

bt. Box
K BAUNOmAS 

7 Cilter, Mich.

Tel. Canal 257 Vak. Ganai III®

DR. P. Z. ZALATŪRIS
Lietuvis Gydytoja® Ir 

Chirurgas 
1881 So. Halated Street 

Volanuos; 1® Iki 1« ifto» l IB 4 
po ptet • Iki 9 vakare.

DR. S. NAMELIS
LIKTUVIH

GYDYTOJAS IR CH1RURGA6 
OflB»« Ir Gyvenimo rieti 

825® Soath Halated Street 
Ant vlrtaaa miveraal Stata Bank 

Valandos nuo 10 Iki 12 ryte: nno 
2 Iki 4 po pietų: nuo 7 iki • vak. 

Nedėllomls nuo 1® Iki S. 
TelrfMM Tnrda U44

Tel. R&ndolph 2898
A. A. SLAKtS

ADVOKATAS 
Ofbsas viduiulotyj 

AKSOCIATION 1)1,11(1.
10 Ko. Ia Šalie Sk 

Valandos; 9 ryto Iki 5 po platų 
Panedėllals Iki 8 vakare 
Nedėllomls ofisas uždarytas

Telefanaa Pnllraan SMTeleraoaa Pnllraan I
Dr. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
10801 So. Miehigaa Avenne 

R»raland. OI. 
VAIANDOSi B 

Tel. Pulll
B nta IU B ral 
842 tr 8180.

Telefonas Armltaire 9770
MARYAN S. R0ZYCK1

MCZYKOS DIREKTORIUS 
Mokytojas Plano, leorljon Ir 

Koin pozicijos 
3021 N. We8tcra Avė. 

Chicago, Iii.

I.IETUVYS GRABORIUS

IV.Laru*uju laldotuvMs kostatansta. R.l-I 
kSIe nmldlln atBltauktl. o mano darbu 
busit# uAffAuėdlntl.

2814 W. 88rd FL Oleego. ni.| 
Tel.Csu

$Tel. Canal (222 g
S DR. C. X CHERRYS !
•t LIETUVIS DENTISTAS dj 
2aai)l Wcst 22-nJ & So. Leuvltt St-J 

” N12 Cbk-ogo
•jValandos: 9:20 A. M. to 
g 1:60 P. M. to 8:00 P. M. o»

UeSeM/KI LSTEAMSHCOMPANV,
<»eTieyuHwi <>n1 ralis Ir Rytine* Kumposo

BREMEN — DANZIG — LIEP0JŲ
Voža tlFHluI I I.lnpoji) Vltt lumzlK.

Tl. at trarraportiu l U, I* laivo | Ihivm
Ht HUUMHANN lllrt,-II.. S. l iepos 23 Ir KnCs..Jn 7
lirr«»MA< (l>nve«is ANTKMtNB) Birt. 15, |,lelios SSK Ir ICi.it-. II
KUDHON l.lrpim 13, KnspJnM.t 30, Mpiillo |r> * ‘

I* New Vorko tiesini į I IIK.IIItOl ICO — IIICKMKN

K iv " ~ 30. Kusi.. S7. Itlllfsėjn JI
K. W. I.KMI I . I.rn. Wn>(em l'ussr.iarr Ajcrnų.- !*« X. '« *ull« Mr. ( l.l. usn

LtllJt hr«r>. 
f ar Lalilt IUt"

Jeigu Nusidegi
Tat aprišk lalzila Ir uždėk

Nušaldo Ir
alum

greitai užgydo.

&
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Visur reikalaukit arba patys išsirašykit
PAVEIKSLUOTĄ LAIKRAŠTĮ

ATSPINDŽIAI
Juose paveikslais nušviečiama:

1) armijos gyvenimas ir veikimas,
2) svarbesni ValktybėB gyvenimo atsitikimui,3) Lietuvoe ir kitų kraštų gamta.Be to, ten rasit ir geresnių dailės raštų.Kaina: metams (12 Nr.) 35 auka., vienam num. 4 auka.

Amerikoje metams 2 dolierlai 
Adresas: Kaunas. Oeneralis Štabas, 
“ATSPINDŽIŲ” Administracijai.
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DNIŪBKS Penktadienis; Birželis 3, 1921

ęffsivm^vrmvrmvrmrvnvrrinrmnrvnvvvnvvvvn^^rninrmvrm^iinmmvrnvmivrmirm".
DIDELIS KERMOŠIUS

PIKNIKAS
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiimimiiiiimiiiiiiii =

Šir. Antano Parapijos, Cicero, 111. 1
iiuiiiiuiutiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiuiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii =

BIRŽELIO-JUNE 5 d., 1921

Bergmann’s Grove,
Pradžia 11 vai. išryto.

Riverside, III.
Įžanga 35c. Ypatai.

Bus puiki muzika, visokiausių žaislų. Įvairiausių pramonių, net Bobules su šimtais kišenių. Imty
nių, ristynių. Visokių trunku, Vilniaus viešbutis pietaut Kauno šaltakoše, gaspadines Cieeros. Du-

- vanos bus duodamos.

PASARGA: Privažiuoti galima 22 karais iki kol sustos, paskui imti La Grange karus iki daržiu 
Pietų nesiveškite gausite darže.

Kviečiam visus Chicagiškius ir Ciceriečius, Klebonas ir Komitetai.

vnvm
m

m
vnm

i

SUSIRINKIMAS.

CHICAGOJE.
CHICAGOS PILIEČIAMS.

Pirmadieny^ Birž. (i <1., Chi- 
cagoje įvyks balsavimai. Pilie
čiai rinks teisėjus ir nusvers 
porų sumanymų. Vienas suma
nymas yra svarbus: tai davi
mas rankvedeliu uždyką vie
šųjų mokyklų mokiniams.

Viešoji nuomonė pradeda iš
sidirbti prieš tą sumanymų. 
Uždyką tų rankvcdėlių niekas 
nešiuos. Piliečiui bus apkrauti 
didesniais mokesniais (tak
sais), kad už juos užmokėjus. 
Katalikai piliečiai jau ir taip 
apsunkinti mokesti mis.

Turi jie užlaikyti savąsias 
ir viešąsias mokyklas.
Naujas sugalvojimas. Atsi

ras naujų būdų eikvoti visuo
menės pinigus Ir dabar gir
dėt aimanavimų dėl nesąmo
ningo suvartojimo viešų pini
gu-

Jei vaikas žinos, kad ne jo 
knyga, neturės tokios pagar
bos dėl jos, nei dėl jos įtal
pos. Čia mokslui nuostolis. Me
tai metų tos knygos bus 
perleidžiamos naujiems moki
niams.
knygomis ligos mikrobų kaip 
nors vaikus apsaugos, bet ar 
mokinys turės pat ra ūkimo 
mokyties iš knygos, kuri bus 
svetima ir sutepta.

Nežinia prie ko gali prives
ti tokia pilna monopoli žarija 
pradinio mokslo.

Kad apsaugoti savo kišenius 
ir užtikrinti dvasiai ir sąži
nei laisvę, Cliiengos piliečiai 
turi balsuoti prieš tą sumany
mą ateinanlį pirmadienį rin
kimuose. Pilietis.

lionijos buvo moterų ir mer
giną, kurios kapinėse rinko au 
kas Labdarybės naudai.

Musų’ jaunuoliai taippat 
pradeda įsigyti automobilius. 
Čia gerai žinomas jaunimo 
tarpe veikėjas, L. Vyčių Ap
skričio choro pirmininkas A. 
Mureika, nusipirko didelį au
tomobilių. Kuogeriausios pa
sekmės važinėti, tik ne per
grotai..

Parapijos mokyklos mokslo 
metų užbaigimo vakaras bus 
Birželio 2G d. Vaikai uoliai 
rengiasi prie to vakaro. Apie 
13 vaikų gaus 8-ojo skyriaus 
liudijimus.

Šiandie, Birž. 3 d., vakare 
vietos bažnyčioje bus pamal
dos prie Švenč. V. J. Širdies.

Koresp.

MUSplPOm UŽ
RAŠAI.

IŠ DIEVO APVEIZDOS PA
RAPIJOS.

Šiandie Šv. Mykolo par., 
Nortli Sidėje, po pamaldų va-! 
kare bus susirinkimas Apašta
lystės Maldos dr-jos ir Treti
ninkų bei Tretininkių dr-jos. 
Pageidaujama, kad draugijų 
nariai susirinktų bažnytinėn 
svetainėn. Yra svarbių reika
lų. Koresp.

IŠ NORTH SIDES.

Dievo Kūno šventėje, Geg. 
lai nuo perkirti.no su d < Dipv0 Apvpialos hažny.

čioje buvo iškilmingos pamal
dos. Po sumos buvo procesija. 
Ją vedė klebonas, kliu. Tg. Al 
bavičius, su Švenč. Sakramen
tu. Pasipuošę vaikučiai gėles 
barstė. Choras pritaikintas 
giesmes giedojo. Žmonės pro
cesijoje dalyvavo. Ji iš baž
nyčios išėjo lauk, prie mo
kyklos, kur buvo išpuoštas al
torėlis, ir vėl gryžo bažnyčion. 
Svetimtaučiai į tai žiūrėdami 
stebėjosi ir gėrėjosi. Kazimie- 
rietės mokytojos rūpinosi ir 
daug triūso padėjo papuoši
mui bažnyčios ir altorėlių lan
ke. Taippat daugelis parapi- 
jonų daug pasidarbavo.

IŠ NORTH SIDĖS.

Gegužės 2!) d. northsidiečiai 
iškilmingai paminėjo Dievo 
Kūno šventę. Procesija laivo 
bažnyčioj ir šventoriuje. Visi 
altoriai laivo gražini išpuošti 
gyvomis gėlėmis. Mergaičių 
eilės barstė gėles. Ypač nau
jai paauksuota monstrancija 
gražino tas bažnytines apei
gas.
. Tą pačią dieną po pietų 
foiografas Pailsima ėmė pir
mosios šv. Komunijos vaiku
čių paveikslus Šventoriuje. Gal 
neužilgo mes saviškio fotogra
fo susilauksime, būtent, A. 
Bacevičiaus, kurs nekurį laiką 
mokinasi pas l’nnsirną. Tiesa, 
mums ir reiktų, nes pririnkus 
turime kreipties pas lx*nkus 
arba Žydus. .

“Draugo” reporteris tik 
Cicero ir Koselamlo Labda
ringos Sąjungos kuopas pntė- 
mijo prie šv. Kazimiero ka
pinių Vainikų dienoje. Bet ten 
buvo ir Norllisidės kno|m. 

ii p girdėjau, ta kuopa imu

IŠ BRIDGEPORTO.

Birž. 2 d. Šv. Jurgio baž
nyčioje buvo iškilmingas tiž
ia igiinas Dievo Kimo okta

vos.

Laike Dievo Kūno oktavos 
kasdien daug par. mokyklos 
mokinių priimdavo šv. Komu
niją.

Birž. 3 d. kaipo pirmąjį mė
nesio penktadienį (kartu V. 
Jėzaus Širdies mėnuo) bus 
iškilmingos pamaldos Šv. Jur
gio bažnyčioje ryte ir vakare.

Iškilmingas užbaigimas mo
kslo metų Šv. Jurgio par. mo
kykloj įvyks Birž. 19 d.

Birž. 2 d. gerb. klebonas, 
kun. M. Krušas išdalino žen 
klelius 44 mokiniams 8-to 
skyriaus, baigiantiems Šv.
.Jurgio par. mokyklą. Kasžin 

turėjo virš poros šimtų <Io-įkiek iš jų stos į augštesnes 
rių. Nemažai iš musų ko- mokyklas rudenį.

Liet. Giesmininkų Dramos, 
po Šv. Cecilijos globa, dr-jos 
mėnesiniam(Geg. mėnesio) su
sirinkime apkalbėta daug klau
simų, padaryta svarbių nuta
rimų. Čia pažymėsiu tik svar
besnius nutarimus.

Priimtas pakvietimo laiškas 
nuo šv. Kazimiero brolių ir se
serų dr-jos dalyvauti metinia
me piknike (Geg. 29 d.); per
skaitytas Lietuvos Atstatymo 
B-vei laiškas, reikalaujantis 
grąžinti pinigus už šėrus. Bet 
patarta dar palaukti.

Komitetų raportai: iš Lab. 
Sąjungos kuopos veikimo at
stovas pranešė, kad renkama 
po namus aukos našlaičių prie
glaudai. Darbas sekasi.

Pastebėta, kad musų dr-ja 
dar nėra įmokėjus metinės 
duoklės į Lab. Sąjungą. Nu
tarta tuojau įmokėti 15 dol. 
Atsilankiusi p-nia Andruške- 

vičienė priminė, kad Vainikų 
lienoje prie Šv. Kazimiero ka
linių Lab. Sąj. G kp. žada į- 
a;svti badą su užkandžiais ir 
engvai^ gėrimais. Tam tikslui 
nariai sumetė aukų G dol. 85c.

Komitetas darbuotis rengia
mame parapijos bazare prane
šė, kad darbas gerai eina.Musų 

raugi ja yra nutarusi nupirkti 
šlėgą, nežiūrint kiek ji kainuo
tų.

Bendro knygyno reikale nu
tarta surinkti visas dr-jos kny
gas ir perduoti bendram kny
gynui.

Ligi sekančio susirinkimo 
(Birželio 7 vi.,) kuopa sumaži
no naujiems nariams įstojimo 
mokestį.

Apkalbėta rengiamas Spalio 
30 d. vakaras Me.ldažio salėje 
(West Sideje).

Susirinkiman buvo atsilan
kęs ir vietos klebonas, gerb. 
kun. A. Baltutis. Jis suteikė 
daug naudingų patarimų.

J. R., ištikimas draugas.

IŠ BRIDGEPORTO.

Geg. 29 d. ant A ubam Avė. 
viename name va kas atsitiko.

Iš ryto vyras su pačia išva
žiavo svečiuosnn. Pavakariop 
sugrįžo namo abu gerokai įsi- 

kauše.
Neužilgo namuose kįlo bar

nis. Pati grąsino vyrą užmuši
mu ir priėjus prie lentynos, 
kur buvo sudėti indai, pradė
jo juos į vyrą svnidyti. Keli 
indai pateko j langus, kurių 
stiklai subirėjo ir iškrito ant

DIDELIS UKII.MIVOAN

PIKNIKAS
Rengia Dr-stė Garsus Vardas 

Lietuvos
Ant Town o f l^tka

NEDĖLIOJ 5 BIRŽELIO 1921
Blinstmp Dariė, Ix-afy Grove 

WiUow Springs, III.
Pradžia II vai. ryte Įžanga 5(1 ypatai•llt

Gerbiami Lietuviai ir IJetuvaltėsk 
Kviečiame visus atsilankyti J musų 
pikniką ir praleisti laiką linksmai tar 
pe kvepiančių žolynų, pasimatyti su 
savo draugais . tr pažĮs.tainais.

Kviečia KOMITETAS.
P. S. Imkit Archer Avė. limit ka

rus ir važiuokit kol sustos. IA čia 
Imkit Willow Spring karą, kuris da- 
veA iki daržui.

šalygatvio. Indų šukės sudaužė 
ir supjaustė vyrui rankas, nes 
jis jomis gynė savo veidą.
. Pagalios, pritrukus indų į- 
nertusi moteris vyrą išstūmė 
lauk, užsidarė,duris,atsuko ga- 
zą, atsisėdo prie staliuko ir 
“good bve”, laukia mirties.

Už kokių 10 minutų drįsta 
vyras eiti vidun. Įeina-ogi pil
na viduj gazo. Išbėgęs lauk 
pašaukia kaimynus. Pribuvo 
ir policija. Kadangi moteris ne 
visai da buvo užtroškusi, tat 
pašaukta pagelba dar atgaivi
no. Moteris ljk° nuvežta į St. 
Paul ligonbutį.

Va ką daro “munšainė ”.
Kūmos pažįstama.

PRANEŠIMAI.
MOKSLEIVIŲ DOMEI.

L. R. K. A. Moksleiviij Chi- 
cagos Apskričio susirinkimas 
įvyks Birželio 5 dieną, 2 va
landą po pietų, Šv. Jurgio pa
rapijos mokykloje.

Visi moksleiviai prašomi su
sirinkti. Valdyba.

IŠ T0WN OF LAKE.

L. R. K. Federacijos 7 sky
riaus mėnesinis susirinkimas 
bus sekmadienyje, Birželio 12 
d., baž. svet., 4:00 vai. po pie
tų.

Draugijų priklausančių prie 
skyriaus atstovai prašomi su
sirinkti.

Nepriklausančių prie Fede
racijos dr-jų valtį.prašomos at
silankyti šitan susirinkiman.

Valdyba.

V. Kanapeckis nesenai užsi
dėjo valgomųjų produktų 
krautuvę po num. 1823 W. 45 
st. Lietuviai turėtų remti savą
jį. - Kaimynas.

KĄ JONESE APGAVO VISI 
SUSIRINKITE.

Pėtnyčioj, Birželio 3 <1., 7 
vai. vak. po No. 3338 So. Au- 
burn Avė. Knrie turite šėrus 
ar “reeeipts” malonėkite at
sinešti.

J. Gildą 
842 W. 33 Place

GARSINKITE “DRAUGE.”

li ■
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Septyni Svarbus Dalykai
Išpopulerizuoja Mazolą

Septyni svarbus dalykai išpopulerizuoja Mazolą.
Tyras ir sveikas daržovių aliejus.
Lygi su olive aliejum iš visų atžvilgių ir sutaisyta daugelio 

patyrusių virėjų.
Amerikos išdirbinys, kas reiškia, kad Mazola yra liuosa nuo 

augštų įvežimo mokesčių, kurie turi būti užmokėti už įvežimą olive 
aliejaus.

Gerumu lygi sviestui; geresnė už taukus.
Valgis išverda greitai be įsigėrimo aliejaus į jį.
Labai ekonomiška. Iškepus vieną valgį, galima kepti kitą tam 

pačiam aliejuj be jokio permainymo valgio kvapsnio. Tą pačią Mazolą 
perkošus galima vartoti keiksų kepimui.

Visados šviežia ir neatsimaino prie jokių oro bei temperatūros 
atmainų, užtaigi nereikia laikyti ant ledo.

Nusipirk blėšinę Mazolos šiandien ir persitikrinsi, jogei šie pa
reiškimai yra teisingi.

Kiekvienoj geresnėj groserio ir delikatesseno krau
tuvėj parsiduoda Mazola po pusę kvortos, kvortą, pusę 
galiono ir galioną mieros blėšinėse.

UŽTIKRINAME:

Jeigu jūs nebūsite galutinai už
ganėdinti kokybe ir ekonomiškumu 
Mazolos, jūsų krautuvninkas sugrą
žins jums pinigus.

CORN PRODUCTS REFINING 
COMPANY

17 Battery Place, New York.
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ŽIŪRĖK! ŽIŪRĖK! ŽIŪRĖK!
Didelis Atidarymas

Subatoj, Birželio 4-tą \

Naujos Čeverykų 
KRAUTUVES

2607 W. 47-ta Gatve.
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Pas mus rasi tik gerinusius ir vėliausios mados čeverykus, ypačiai vyrams ir vai

kams. Čeverykai kuriuos mes parduodame yra gvnrnntuojami gerni nešiotis. Jie yra 

smagus nešioti ir gražini tinka. Jie yra rinktiniai, už nai nėra abejonės kad jie gerai ne

šiosis. Tie kurie pirks čeverykus pas mus gaus gražia dovana. Ateik pas mus ir persi
tikrink, o pamatysi kad pns mus gausi geriausios rųšies tavora už žeminusia kaina.

J.K.Shoe Store
2607 W. 47th St.

Arti Rockwell gatvės
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