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Lietuvių Suvažiavimas 
Washingtone, D. C.

(Musų Specialio Korespondento Pranešimas).

(Tąsa). ikiti daugiau; vienas duoda 10

Newarko kolioni.jos veikėjai į «Jolierhb Bet prezidija iki va- 
pranešė, kad pietų pertrauko-1 karienei nepagarsino, kiek pi
ję jie matėsi su savo valstijų jdgų surinkta, 
senatoriais ir kongreso nariais.

PAKIRS SPARNUS V0KIE-j JAPONIJA STATO REIKA 
ČIŲ LAKŪNAMS. LAVIMU3 BOLŠEVI-

------------ Aid
Sąjungininkai nurodys, kokie -----

lėktuvai Vokiečiams. Nori kontroliuoti rytinės Si-
leidžiami. beriios teritorijas.

Paryžius, Birž. 10. — Am
basadorių taryba čia nuspren-

Ryga. BiržI 10. — Depe- 
šoje iš Maskvos pasakyta, ka i

dė, i l.ant Vokietijos lakunijų Japonija Kylu Siberijos res- 
tvarkytų vyriausioji Sujungi-!publikos valdžiai pasiuntė rei- 
ninkų taryba. Ikalavimus. Tie reikalavimai

Kadangi Vokietijos» vyriau-!— pavesti jJbcnams kontro- 
sybė reikalauja, idant tas liuoti tris tos respublikos t<

SVEČIAI IŠ LIETUVOS.

Kare su Turkais

Paskui p. Vileišis kalbėjo 
apie naujų paskolų. Jis taip
gi pareiškė, kad pinigai Lie
tuvos paskolos nuošiinčiarns 
yra Amerikoje, ir kad nuo
šimčiai bus išmokami visiems 
norintiems juos gauti. Tie pi
nigai yra dalis sukeltosios 
paskolos. Toliau p. Vileišis iš
reiškė pageidavimą, kad Lie
tuvos piliečiai suaukotų nuo
šimčius Lietuvos valstybei, 
grąžindami jai kuponus.

Toliau p. Vitaitis kaltina 
Lietuvos valdžių už neteisin
gų apsiėjimų su žmonėmis. Jis 
pasakoja, kad jo pažįstamas 
pateko į kalėjimų. P. Mastau- 
skas pataria būti atsargiems 
prieš kaltinsiant Lietuvos val
džią. P-no Vitaičio sumany
mas pabarti Lietuvos' valdžių 
pasiųstas j rezoliucijų komisi
jų. P. Lazauskas paremia p. 
Vitaičio įnešimų ir taip-gi kal
tina Lietuvos valdžių. Kitas 
kalbėtojas primena p. Lazaus
kui, kad Steigiamasis Seimas 
turi skundų komisijų, kuri są
žiningai tyrinėja ir baudžia 
valdininkų nusikaltimus. Dar 
vienas kalbėtojas sako, kad p. 
Vitaičio sumanytoji rezoliuci
ja nereikalinga, bet reik iii", kad 
Liedavos valdžia baustų tuos, 
kurie neperka paskolos bono, 
kad liniuotu jiems pns- 
portų į Lietuvą. Septintas 
kalbėtojas paremia šeštojo pa
žiūrų. Kun. Milukas sako, kad 
Amerikiečiams nepritinka bū
ti Lietuvos valdžios peikikais, 
nes tų peikimų nuoširdžiai iš
pildo Lenkai. P. Karuža sa
ko, kad Lietuvos valdžia nėra 
taij) baisi, kai}) rodosi susiva
žiavimo narių daliai. Žemieji 
valdininkai kartais spustelėja 
parvažiavusius tėvynėn Ame
rikiečius, nes tie Amerikiečiai į 
labai dažnai nepaiso Lietuvo 
įstatų. Lietuvos teismai bau
džia nusikaltėlius. Amerikie
čiams nepritinka statyties tė
vynės mokintojais. Jei-gu Lie
tuva visko nesuskubo sutvar
kyti, tai sutvarkys vėliau. Re
zoliucijai ne vietų. Dar vienas 
kalbėtojas reikalauja, kad Mi
sija neduotų pasporto, nei vi
zos tiems, kurie nėra pirkę b<>- 
nų. P. Vileišis aiškina, kad Mi
sija negal i to padaryti, nes ne
gali'versti Vokiečius, Anglus ir 
kitus važiuojančius Lietdvon, 
kad jie turėtų paskolos bo- 
nų. Nestatant kokio nors rei
kalavimo kitataučiams, negali 
ma jo uždėti ant Lietuvių, kad 
savųjų padėtis tėvynėje ne
taptų blogesnė, negu svetimų.

Kun. .Milukas įneša sumany
mų pert raukti suvažiavimų. 
Pirmininkas ginčijasi su {ne
šėju ir sumanymo neduodu 
balsuoti.

Sumanymas sudėti po vienų 
dolierį apmokėti suvažiavimo 
išlaidas. Visi neša po dolierį.

P. Klibins rezoliucijų komi
sijos vardu skaito rezoliucijos 
projektų, kad susirinkimas 
prašytų paskolos stotis, idant 
jos aiškintų žmonėms, kad dėl 
sunkios padėties Lietuva ne
gali mokėti nuošimčių už bo
nus ir dėl to ragintų visus au
koti tuos nuošimčius Lietuvai, 
bet kas nenorės aukoti, tam 
pinigai bus išmokėti. Rezoliu
cija ta})o priimta. Tada kai- 
kurie balsuotojai pareiškė, 
kad rezoliucija bloga, kad po- 
sėdije pirmininkautų kitas. 
Rezoliucija skaitoma antrą
kart. P. Vileišis pareiškia, kad 
ji visai priešinga jo praneši
mui, kuris stipriai pareiškia, 
ka 1, Lietuvos valdžia yra pu
si ryžusi mokėti nuošimčius. 
Jam bekalbant susipainioja 
kas ižin kas ir jis išsitaria, kad 
Lietuvos valdžia pinigų netu
ri, užmiršdamas pridėti “tiek 
daug,* kiek reikėtų visiems 
dideliems dabarties reikala
ms ’’ Kyla sumanymas gražin
ti priimtą rezoliuciją komisi
jai. Kiti priešingi gražinimui, 
tik reikalauja, kad ji taptų 
pataisyta. Balsavimas sutaria 
grąžinti rezoliucijų komisijai.

P. Bremlza primena, kad 
reikia uždaryti posėdį. Pirmi
ninkas ginčijasi su p. Brend- 
za. Pats pirmininkas paduoda 
priešingų p. Brendzos įnešta
jam sumanymų tęsti posėdį iki 
7:Dl) vakare, paskui padaryti 
pertraukų ir atnaujinti posėdį 
8-tai mušus. Tas sumanymas 
priimtas.

P-nas Klimas skaito patai
sytą bonų nuošimčių rezoliuci
jų, kurioje pasakyta, kad tų 
bonų savininkai dovanotų nuo
šimčius. P. Mastauskas siųlo 
įtraukti p. Vileišio pranešimų 
į rezoliucijų, pažymint, kad 
nuošimčiai bus išmokėti. Ki
tas kalbėtojas reikalauja, kad 
nuošimčių aukotojai butų vie
šai garsinami. Rezoliucija pri
imta su p. Maštausko pataisa.

Po klausimui apie nuošim
čius eina klausimas apie toles
nį paskolos vėlimą. Rezoliu
cijų komisijos pagamintame 
tekste įžanga neaiški, bet re
zoliucija priimta, kad, ir to-
linu paskola butų vedama tuo 
pačiu budu, kai}) iki šiol.

(Daugiau bus).

BOLŠEVIKAI GAVĘ IS CHI 
CAGOS MAISTO.

Berlynas. Birž. 10. — Čia 
gauta žinių, kad andni Pet 
rogradan iš užsienių atvežta 
daug visokio maisto. Daugu 
ma to maisto, tai Chicagos 
produktai.

Reiškia, Rusijos lmlševikų 
valdžia iškalno gaminasi atei
nančiai žiemai. Nes kas žiemų 
ji prisikentėjusi.

PLATINKITE “DRAUGĄ.

klausimas veikiau butų išriš
tas, matyt, sekančioji vyriau
sios tarybos konferencija tuo 
užsiims.

ri tori jas: Čiulba rovskų, 
govieščenskų ir Čitą.

Blu

Draugas’’ gavo žinių, kad;
Rugpjūčio mėnesiu iš įdėtu- J
ves Amerikon atvažiuoja pp.! „__________
Martynas Yčas ir Stasys šim-j KONSTANTINAS KĖLIAU Neramybė Konstantinopoly.

JA SMIRNON. i .. , ... ....Sultano valdžios nariai čia 
apimti baimės dėl naujų į- 

1 vykių Turkijoje. .Jie jaučia, 
kad Sąjungininkai šaitano val
džių intaria bičiuoliavimųsi 

Čia oficialiai paskelbta, kad -su kemalistais. Tokino bildu 
karalius Konstantinas rytoj iš-1 Sąjungininkai gali atsisukti ir 
keliauja Smirnon karo laivu, prieš pačią sultano valdžių.

Karaliui draugaus sosto į-. Iš Sąjungininkų komisionie- 
pėdinis, premjeras Gounaris,irų pasielgimo matosi, jog Su
karo ministeris Tbeotokis ir'jungininkai ima remti Grai- 
generalio štabo viršininkas' kus su tikslu sutruškinti na
geli. Dousmanis. Įcionalistų spėkas ir pamušti

kus.
iiiinmimiiimiiiiiiiiiiimiiHit-'iiiiimiiii 
ADMIROLAS SIMS IMAMAS 

NAGAN.

Washington, Birž. 10. — 
Suv. Valstijų admirolas Sims 
praeitą antradienį viename su

Atnaujintas karas Graikų su 
Turkais.

Atėnai. Graikija, Birž. 10. — 
paskel

Be to, Japonija -nori, kad j smukime Londone, Anglijoje,

Versailleso sutarty pasaky
ta, jog Vokietija gali užlaiky
ti ir naudoties vientik pirkly- 
bos lėktuvais. Tr tai tik to
kiais, kurie negali būt pakeisti luuno 
militariais.

Sųjungininkų ekspertai tad 
darbuojasi, kokią surasti tek- 
nikalę priemonę, kad pirkly- 
bos lėktuvai negalėtų būt pa
keisti militariams tikslams.

Ir kol-l;as tie ekspertai re
komenduoja nustatyti lėktu
vams didumų, taip kad jais 
nebūtų galima vežti didelių 
sunkenybių. Taipgi nustatyti 
jiems augščiausią greitumo pa-

Sąjungininkų komisija pa
galiau turi kontroliuoti Vo
kiečių lėktuvų gaminimų, i- 
d.ant nebūtų dirbami didesni 
lėktuvai.

Tai sunki problema. Versai
lleso taikos sutarties auto
riams lengva buvo pasakyti, 
kad lėktuvai negalėtų būt pa
keičiami kitokiais. Praktikoje 
tas išpildyti yra sunkus dai
ktas.

BOLŠEVIKAI GRŪMOJA 
JAPONIJAI.

Tokyo, Birž. 10. — Vietos 
laikraščiai paskelbė perspėji
mų ir grūmojimų Japonijai 
nuo Rytų Siberijos bolševisti- 
nės valdžios iš Čita.

Ta valdžia kaltina Japonus 
už tai, kad jie leidę pries- 
bolševistinėms spėkoms užim
ti Vladivostoką ir įsteigti ten 
naujų valdžių.

Japonai tapgi kaltinami už 
nuginklavimų Čitos valdžios 
milicijos Vladivostoke. Čitos 
valdžia pareiškia, kad, jei Ja
ponija neatitaisys tų savo pa
darytų klaidų, Rytų Siberijos 
respublika pakels militarį vei
kimą prieš Vladivostoku ir 
pačius Japonus.

Pagaliau ta bolševistinė val
džia reikalauja Japonų pripa
žinti milicijos autoritetų Vla
divostoke.

REIKSIĄ DAUGELIO JAVŲ

Berlynas, Birž. 10. — Ru
sijos komunistų kongresas nu
sprendė priversti valstiečius 
valdžiai “parduoti” 7,200,000 
tonų javų. Tiek javų ateinan
tiems metams bus reikalinga 
valgydinti darbininkus naeio- 
nnlėse (komunistinėse) Rusi
jos industrijose.

butų duota teisių svotiniša-, Raibėjo apie Airija. Įžeidė jis 
liams eksploatuoti kasyklas, Amerikonus, kurie prielau- 
miskų konci ijose ir liuosų kiauja Airijos nepriklausomv- 
plaukiojimų zMkiuro upe. };vį. Palygino jis juos prie a-

I agaliau J.ulonai nori tin- šilų. Sakė, kuomet jie rciku-
atlyginimo nuken- 

tėjusiems Japonijos valdi-

i urkijų.
Sąjungininkai duos Grai

kams pinigų, karo medžiagos 
Konstantinopolis, Birž. 1(1.— p1’ Klimas daiktas, dar šta- 

Atnaujintas karas Graiku su'bo (>fi('ionL TaiRgi, kaip spė- 
Turkais nacionalistais. Graikių*111™’ ^jungininkai lips blo
kavo laivai užvakar
bombarduoti Turkų uostus 
Juodose jurose.

Pasirodo, kad Sąjungininkai 
pagaliau ima remti Graikus.

Į Leido jų karo laivams naudo
ties visais Turkijos vandeni
mis. Del didesnio parankamo 
Graikams Balų karuomenė e- 
vakuoja Adalijų.

Iš Sansum praneša, kad 
Turkų nacionalistų valdžios 
įsakymu visi Turkijos paval
diniui Graikai siunčiami Tur
kijos gi I union.

Karo metu su graikais buvo 
taip pasielgta. Mažas skait
lius jų gryžo iš to ištrėmimo.
Taigi tas įsakymas tarpe Grai
kų sukėlė neišpasakytų pasiau- 
bą. Ir jie reikalauja leisti 
[jiems verčiau iškeliauti Grai- 
ki.jon.

Galimas daiktas, kad su ka
ralium dar keliaus jo broliai.lingi pinigų, tuomet jie stato

si Amerikonai. Bet atsistoję i 
jie yru Įniams rytinėje Siberijojo eivi- kur ant pagrindų,

lio karo metu.

LENINAS BUSIĄS L0ND0- 
NS.

sinn-f.uueriai.
Del to' čia pakeltas truku

mas. Karo laivyno sekretorius 
Denby ima nagnn admirolų. 
Nežinia kuo tas pasibaigs.

Berlynas, Birž. 10. — Kuo
met Rusijos bolševistinė vai-(ŽUVO AMERIKOS LEGIO- 
džia paskelbė įsileisti Rusijon NO VIRŠININKAS, 
svetimų šalių kapitalistus, Vo-I _______
kietijos ir Anglijos kapitalis
tai pirmieji pakilo darbuoties 
gauti pirmenybę Rusijoje.

Bet kaip tie, tai}) kiti turi 
visą eilę abejonių, ar bolše
vikų valdžia duos tinkamų 
gvarantijų.

Gauta (žinių, kad tuo tiks
lu Berlynan ir Londonan ke-į nusirito 
liausiąs patsalTzeninas. Nes jo mo.

Indianapolis, Ind., Birž. 10. 
— Nacionųlis Amerikos Legi
ono viršininkas Gnlbraith žu
vo ir Illinois valstijos to pa
ties Legiono departamento vir
šininkas Foroman mirtinai su
žeistas, kuomet jiems vakar 
naktį važiuojant automobilius 

nuo vieškelio }»yly-

atstovų žodžiais nepasitikima. 
Girdi, patsai Leninas vesiąs 
tarybas su kapitalistais.

3 ŽUVO KOVOJE.

Toledo, 0., Birž. 10. — Na
muose po mim. fili \Valnut 
gat. staiga pajiaiko įnamis 
Thomas Kelley, 48 m., iš <)k- 
lalioma. Jis pradėjo grūmoti 
šeimininkei su revolveriu, 
kuomet ta pareikalavo atsily
ginti už butų.

Į pakilusį šauksmą atbėgo

Automobilių valdė to Legi
ono amerikanizavimo skyriaus 
direktorius Ryan. Jis mažai 
sužeistas. Nelaimė įvyko per- 
smnrkiai važiuojant. Ant užsi
sukančio vieškelio Ryan nete
ko automobi liaus kontrolės.

Foremau paeina iš Cbieagos.

KUBĄ LAUKIA AUGŠTOS 
MOKESTYS.

Havana. Birž. 10. — Kubos 
respublikos valdžia SĮiecialė- 
mis nuo gyventojų mokestimis

vienas kaimynas. Kelley jį nu [turi surinkti 32 milionu dol. 
žudė. Pašaukta būrys poliui- Reikia apmokėti extra bonu-

Rio Janeiro, Birž. 10. — 
Čia įvykusioje konvencijoje 
busimuoju Brazilijos preziden
tu nominuotas Artliur da Sil- 
va Bernardes, Minas Geraes 
valstijos goverUoras.

jos. Papaikėlis užsibarikada
vo namų pastogėje ir prane
šė nepasiduosiųs. Nužudė vie
nų polšemoną.

Atgabenta kulkasvaidis ir

sais valdžios darbininkus.

S. V. ARMIJA 150 000 VYRŲ

Washington. Birž. 10. — Se- 
. . natas galutinai paskyrė ai ei-

rnnkinuj granatų. Ant namų nantip,„9 fiskaliniams metams, 
stogo paleista kulipkų kruša.’if|ni,Įas „ž|„i|;vti armijai iš 
Ir tuo kelia Kelley įveiktas.1,;^ Didesnėj nnni.
. is nu autas. jos amendmentai atmesti.

PLĖŠIKAS NUKAUTAS 
IR 9. SUŽEISTA ’

VOKIETIJA ATSIPRAŠĖ 
P C INC' OS.

Paryžius, Birt'. 10. — čia Vo
kietijos aml įsadorius Maver 
savo vyriaus lės vardu atsip- 

ranei; .i už užpuolimų 
ivių Silezijoje, 

juos sustabdyti, tie ntsisukę'Tni įvykusi aidu, sakė nni- 
pradėjo šaudyti. Kad taip,'basadorins.
tad ir detektivai tuo patim at-j --------
sakė ir nusprendė neleisti SERGA BUV 
jiems pasprusti.

Pasekmėje vienas plėšikas 
nukautas, du kitu sužeista ir 
vienas sveikas paimtas.

Visi iš Town of Luke. Jie 
važiavo pavogtu automobiliu.
Daugybę žmonių buvo npijilė-
ysę.

Nužudytas yru: Jobu .Ta

Vakar naktį detektivų bū
rys važiuodamas automobiliu 
užtiko bevažiuojančius auto 
mobiliu 4 plėšikus.

Kuomet detektivai mėgino1 Prancūzų kn I.

rase

niek, sužeistu: Mielinei Tome-

Pnryžius, B i 
jyado jiraneš” 
buvęs Serbijos 
lianas Alek-au 
Jis šaukiamas

3 KARALIUS.
{7o. — Iš Bel- 

kud su-'i rijęs 
imlius. Karu 
ns čia vieši.

; nio.

CICERO LL.

Gegužės 28 <1. Lietuvon iš
važiavo pj). Juoz ir Em. Gie-

cheki ir John Peisb; suimtas birikai, darbuotojai ir rėmėjai 
James (larbacia. įvisą prukilnių reikalų.

pradėjo'^Uoti Turkijos uostus ir to
kiu budu daugybė Graikų bus 
paliuosuota ir }>asiųsta Turki
jos gilumom

Sugryžę čia iš Anatolijos 
nacionalistų agentai tvirtina, 
kad Turkams nėra baimės ka
riauti su vienis Graikais. Var
go butų tik tuomet, jei Są
jungininkai Graikams }>agel- 
iion prisiųstų nors kokias ke
turias divizijas. Bet Turkai 
gali jausties laimingi, kad Są
jungininkai negali to paibuyti. 
Neleidžia jiems gyvuojantieji 
santikiai Europoje. \"'T *

Prastas Graiku stovis.
Nacionalistai agentai tvirti

na, jog Graikų kareivių mora
li" padėjimas labui blogas. Vi
soje armijoje augštesnės ran
gos karininkai pamainyti ro
jalistais karininkais, mažai 
išmanančiais apie militarizmų.

Sakoma, Graikai atsižada (Taigi kareiviai jais nepasitiki, 
savo visų nuosavybių ir pnsi-j Antai Tsmid.o fronte Graikai 
žada nekuomet negrvžti Tur- ’ kareiviai, pasidalinę į veneze- 
kijon, jei jiems bus leista iš- lisfus ir rojalistus, pradėjo 
keliauti. Graikijon. išutinties kulkosvaidžiais.

Lenkai Silezijoje Kryžiuoja 
Suimtus Vokiečius

VOKIEČIAI UŽPUOLA LEN 
KUS NELAISVIU3.

Lenkai gražiuoju apleidę Ro- )Birawą.

ir padegė sodžius, sakoma de- 
pešoje.

Dabar kova sekanti aplink

senbergą,

Londonas, Birž. 10.

Tas pat korespondentas pa
reiškia, jog Anglai Rosenber-

T . . ga užėmė be pasipriešinimo,va Vokiečiu su Lenkais prn- ‘ ‘
citų pirmadienį ties Kandr- 
zin, Augštojoj Silezijoj, pasi
baigė Skaudžiu Lenkams smū
giu su didžiausiais nuostoliais. 
Lenkai atliko net penkrns ne
pavykusias koutr-atakas.

Apie visa tai praneša Dai
ly Mail korespondentas.

Lenkai
miestą.

išauk apleidę tą

NEATIMSIĄ PINIGŲ.

Ryga. Birž. 9. — Maskvoje 
bolševikai paruošę parėdymą, 
sulig kurio ateity nuo priva
tinių asmenų nebus atimami 

Vokiečiai toje kovoje Įinė-Iir konfiskuojami jiinigai. Tai
niė nelaisvėn 1,700 Lenkų 
maištininkų. Pakilo nuožmusis 
reginys, kuomet nelaisvini 
pristatyti miestan Kandrzin.

Vokiečiu minia už,molė ka
reivines, kuriose buvo Lenkai 
nelaisviai, ir dešimts šitų nu
žudyta.
Vokii'čiai be galo įnirtę prieš 

Ismkus. Bavarai sako, jie ar
timajame miške atradę nu
kryžiuotus tris Bavarus stu
dentus. Tai juk Lenkų dar
bas.

Lenkai bėgdami nuo Vokie
čių suplaišino tiltus, apiplėšė

galės padaryti tik karo teis
mas.

PINIGU KURSAS.
Svetinių salių pinigų vertė, mni- 

i ant nemažinu $25,000, Birželio 9 
buvo tokia pagal MereTinnfs Lo- 
an and Tmst Co.:
Anglijus derlingų svarui 3.81
Prancūzijos šimtui frankų 8.07
Italijos šimtui lirų 5.63
Vokictijoft šimtui markių 1.45
Lietuvos šimtui auksinų 1.45
Lenkijos šimtui markių .09
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Prenumerata mokasl Ukalno. Lai
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ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresų visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti liperkant kronoje ar ezprese "Mo- 
ney Order" arba {dedant pinigus J 
registruotų lalSkų.
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Tel. Roosevelt 7791

Toliaus pasakyta, kad Dani
ja, Švedija ir Norvegija yra 
palankios Pabalti jos valstybių 
sųjungai. Ten pat stebimasi 
kodėl tas viskas daroma be 
Lenkijos. Juk ir Lenkija tu
rinti rinitų pretenzijų prie Bal
tijos juros. Ir jai lygiai grū
moja bolševistinė Rusija, 
kaip ir kitoms kaimyninėms 
tautoms.

Iš to visa, kas augŠeiau pa
sakyta, suprantama, kad Len
kai mėgina savo intrigomis 
suardyti kuriamų sąjungą. 
Vargiai jai pavyks tas padary
ti. Jei Pabaltijos valstybių sų- 
junga ligšiol neįvykinta, tai 
gal ji įvyks trumpiausioje at
eity. Gi tuomet kitaip atrodys 
Pabaltijos valstybės. Bus pa
darytas galas Lenkų putimosi 
“od morza do morza.” Tenai 
prašvis naujoji gadynė. Pati 
musų Tėvynė pasijus laimin
gesnė, kuomet jai bus užtikrin
tas rytojus broliškais kaimyni
nių tautų ryšiais.

DAUG BAIMĖS LENKAMS.

Nesenai paduota telegrama iš 
Rygos, kad tenai suvažiavo 
Lietuvos, Latvijos ir Estonijos 
užsienių ministeriai. Jų suva
žiavimo tikslas — įsteigti Pa
baltijos valstybių sąjungų. To
kia sųjunga toms trims valsty
bėms senai buvo reikalinga. 
Nes bendromis jėgomis joms 
galima pilnai apdrausti savo 
nepriklausomybę. Joms ben
drai galima apsiginti ne vien 
nuo bolševikų, bet ir nuo Len
kų. Vieni ir kiti mėgina padėti 
savo letenų Baltijos pakraš
čiuose.
. Keletu dienų vėliaus parėjo 
iš Varšuvos kitokia žinia. Pa
sakyta, kad Lenkai Varšuvon 
saukiu Pabaltijos valstybių 
atstovybes. Lenkija norinti įs
teigti Pabaltijos sųjungų. Tuo 
tikslu net Lenkų pasiuntiny* 
distonijoje iš Revelio iškelia
vęs Varšavon.
* Prie šitos varšavinės. tele
gramos mes esame pažymėję, 
kad Lenkai pabūgo Pabaltijos 
valstybių konferencijos ir mė
gina jai užbėgti prieš akis.

Musų pastaba buvo teisin
ga. Lenkus tikrai krečia bai
mė.
*

Lenkų laikraščiai po tų dvie
jų telegramų, paskelbė ir tre
čių apie kūrimų tos sujungus. 
Ta trečia telegrama kilusi 
AVasliingtone. Joje pasakyta, 
kad Rygoje be Lietuvos, Lat
vijos ir Estonijos užsienių nii- 
nisterių konferuoja dar ir 
Suomijos užsienių ministeris.

LENKAI IR TAUTŲ SĄ
JUNGA.

Padarius Versailleso taikos 
sutartį, Lenkai negalėjo atsi
džiaugti Tautų Sųjunga. Jie 
taip džiaugėsi, tarsi, tamsus 
Rusijos darbininkai su valstie
čiais, kuomet Leninas žadėjo 
jiems auk*o gadynę.

Tautų Sųjungai, anot Lenkų, 
prakilnių tikslų įkvėpė prezi
dentas AVilsonas. Šitas žmogus 
Lenkams pasirodė tikras Mo
zė. Jis bendrai su tuomet ži
nomu Prancijos premjeru Cle- 
menceau leido Lenkams sava
rankiai plėsti I^enkijos sienas. 
Nepavykus, Lenkiją turėjo gin
ti Tautų Sųjunga.

Tokia Sųjunga, anot Lenkų, 
turėjo būt augščiausias tribu- 
nalas tarptautiniuose kivir
čuose. Ji turėjo stovėti Lenkų 
interesų sargyboje.

Išpradžių Tautų Sųjunga 
tokia ir buvo. Jai vadovavo 
Clemenceau ir AVilsono skam
bus pradai. Lenkai džiaugėsi. 
Jie pasijuto pusę Europos už
kariavę. Lenkija vienu šonu 
turėjo atsiremti į Baltijos jū
rės pakraščius, gi kitu — į 
Juodųsias jūres. Unija su Lie
tuva beliko momento darbas.

Bet laikai atsimainė. Pran
cūzų intrigos pažadino po 
karo prisnudusį Albionų. Šis 
Tautų Sąjungų paėmė savo 
globon ir nugarmėjo į dausas 
visos saldžios Lenkų svajonės.

Šiandie Lenkai Tautų Są
jungoje jau neįžiūri jokio pra

kilnumo, bet tiktai vienų ma 
šonų dvasių Jie atvirai jau 
skelbia, kad Tautų Sųjunga 
pakliuvusi vienų Žydų ran- 
kosnu. Gi Žydai — tai esą di
džiausi “Lenkiškos krikščio
nybės” ir Varšuvos ponijos 
priešai.

Va kodėl Lenkai negavę pil- 
non nuosavybėn Dancigo, gi 
už “lenkiškų” Vilniju jiems 
prisieina kraujų lieti ir ka- 
•muoties.

Lenkai sako, jie Vilniuje no
rėję lenkiško plebiscito. Bet 
žydiškoji Tautų Sųjunga jiems 
pavydėjusi tos laimės. Ir kas 
pikčiausia ta pati Sųjunga 
nusprendė jiems patiems tar
ties su “chamais” Lietuviais.

Reiškia, kol Tautų Sąjunga 
pataikavo Lenkams, jie 
jų į aukštybes kėlė. Nūn ji nei 
na Lenkų nustatyta riba, ji 
prakeikta.

Tautų Sųjunga nėra Lietu
vos motina. Bet gerai, kad ji 
yra pamotė neprisisotinančiai 
Lenkijai.

Tautų Sųjunga nėra Lietu
vos reikalų bešalė gynėja, bet 
kas nuostabiausiai kad visų 
laikų Lenkus beglostydama 
pradeda jiems rykštę rodyti. 
Lenkai prieš jų cypia, pas ga
linguosius užtarymo ieško.*

Amžini kankiniai!

Tautų Sųjunga nori keisti 
savo posėdžiavimo miestų. Ligi 
šiol juo buvo Ženeva (Šveicari
joje). Prancija perša Versailles, 
Belgija siūlo Bruxelles. Jeigu 
dauginus konkurentų atsiras, 
Šveicarų miestas vargu išlai
kys Tautų Sąjungos garbės 
vardų.

Vokietijos kancleris AVirtli 
paskelbė Reichstage, kad jo 
kabineto programa sueina į 
tris žodžius: atstatymas, susi
taikinimas ir nusiginklavimas. 
Gaila kad šis vyras tik dabar 
stojo prie valdžios vairo. Pa
saulinė taika butų dauginus 
pažengusi,

Septyni Pasaulio Stebiniai.
— Labų ryt, Tėveli! — bal

siai suskambo vaikų balsai, 
kuomet kunigas Dobilas įėjo 
į Sesers Edvardus klasę. Tai 
buvo aštuntasis skyrius, ir pa
sitaikė kad visi to skyriaus 
mokiniai buvo bernaičiai.

— Labų rytų, vaikai, links
mai atsakė kunigas. Džiaugs
mas spindėjo jo akyse. Sesuo 

-paprašė, kad atsisėstų ir pa
davė jam katekizmų. Kunigas 
atidarė katekizmą, ir šypsena 
žaidė ant jo lupų, kuomet jis 
vėl pakėlęs galvų pažiurėjo į 
mokinius. Ištikro tie jaunikai
čiai buvo jo širdies pasigerėji
mas — kiekvienas iš jų galėjo 
Tiėgti, plaukti ir žaisti “base- 
ball” su kitų mokyklų geriau
siais mokiniais. Kiekvienas iš 
jų ateina išpažinties kas dvi 
savaiti, ir atnaujina savo ge
ras pasirįžimus, pasistiprinę 
Švenčiausiu Sakramentu.

Nekartą, kuomet svečiai nf»- 
lankydavo mokyklą, kunigas 
Dobilas išsitarė jiems: štai,

žiūrėkite, Katalikų Mokyklos 
vaisiai!

— Jurgi, pradėjo kunigas,— 
kokia yra šios dienos jėsų pa
moka?

— Sakramentai, 56 pusla
pis, Tėveli.

— Na, gerai, kas yra sakra
mentas? — užklausė kunigus.

— Sakramentas yra mato
mas Jėzaus Kristaus įstatytas 
ženklas, per kurį gauname Jė
zaus Kristaus malonę ir dūšios 
pašventimų.

— Labui gerui, sėskis. Dabar 
vaikui, Jurgio atsakymas aiš
kiai parodo, kad sakramentas 
susideda iš trijų ypatybių. Kas 
man gali pasakyti kokios tos 
ypatybės?

Tyla užviešpatavo. Bernaičių 
kaktos net susiraukė giliu 
mintijimu, bet negulėjo įspė
ti tų trijų ypatybių iš kurių 
susideda sakramentas.

— Na, vaikai, tas lengva at
sakė kunigas nematydamas pa
keltos rankos. Sakramentas y-

TĖVYNĖS MEILE JONO KMITO 
EILESE.

(Tęsinys)
Lietuva ir Lenkija.

Skaudama širdimi poetas 
žiuri į Lietuvos laisvės prie
šus ir persergi savuosius:

Ar baltų erelį pažįsti t
Jo pirmas ženklas kruuge- 

rystė.
Jo kreivas snapas žiaurios 

akys;
Patsai liuosybės nebetekęs
Jis tuom parodo savo drąsų
Kati sužeistųjų kunus lesa! 

(p. 187).
Tas žiaurusis paukštis yra 

musų priešus.
Bet tautai mus grūmoja jis
Ir kerštų rengia tylomis, (p. 

186).
Šitas persergėjimas parašy

tas keliais metais pirma negu 
prasidėjo Zeligowskio avantu- 
ra ir kitos viešosios skau
džiosios skriaudos, atskridu 
sios Lietuvai iš baltojo erelio 
lizdo. Poetas teisingai buvo 
pranašavęs ir išmintingai per 
sergėjęs tautiečius. Bet kada 
jo žodžiai išsipildė, jis nepa
sididžiavo, nei nežymėjo, kad 
buvo perspėjęs. Toki daigtai 
persmulkus didžiai poeto dva
siai . Eilėse “Naujas Pavo
jus” poetas rašo, kad iš pietų 
Lenkas.

Ant Lietuvos piliečių varos,
Iš jų nor padarvt vergus, 

(p. 129).
Bet:

Remianties vienu Vokiečių 
publicistu, Japoniju ir Kinija 
tariasi sueiti į sąjungų kad ap
sigynus nuo anglo-saksų pavo
jaus. Ar vėl pasaulis neįklius 
Į amžinųjų Scyllą ir Charylalų? 
Prieš karų kalbėta apie Vo
kiečių pavojų. Šiandien kalba
ma apie anglo-saksų ir gelto
nosios rasės pavojų-
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ra malonias ženklas, tai jau 
sakramento pirmoji dalis. Jė
zaus Kristaus įsteigtas — tai 
jau antra ypatybė. Per kurių 
gauname Dievo malonę ir du
sios pašventimą — tai jau tre
čia ypatybė. Dabar l.-Matomas 
ženklas. 2. Jėzaus Kristaus įs
teigtas. 3. Duodantis Dievo 
malonę. Kiekvienas sakramen
tas turi šias tris ypatybes. 
Pavyzdžiui imkime Krikšto 
Sakramentų. Juozai, purodyk 
man vienų iš trijų ypatybių 
Krikšto Sakramento.

— Jėzus Kristus įsteigė 
Krikšto Sakramentų prieš 
dangun žengiinan, Apnštulums 
tarė: Eidami, mokykite visas 
tautas krikštydami juos, var 
da’n Dievo Tėvo, Sunaus i, 
Šventosios Dvasios.

— Gerai. Daliu r Petrai, pa 
sakyk man kuris yra mato
mas Švento Krikšto ženklas.

— Man rodos, Tėveli, kad 
matomu Krikšto ženklu, yra 
-yru-vra kūdikis.

— Ne, mano vaike. Matomas 
ženklas nėra kūdikis, ir su
teikta malonė nėra kad jis už

Godžia akim į kraštų mus 
švairavo.

Ir Lietuvon jis veržės pura- 
gauti

Gerybės mus, drauge ir mu
sų kraujo.

Bet Lietuviui.
... gindami tautos savosios 

spalvų
Jie už tėvynę noriai guldo 

galvų.
Nes kas ragavo vokiškos kul

tūros
Kuri visiems garniu vergi

jos pančius.
Tam mielas ir kad ir mir

ties aukuras
Ir už liuosybę kuobaisiausios 

kančios.
Ir musų broliai nekalčiausiai 

miršta,
Namai jų dega, griun baž

nyčių bokštai,
Jie meldžias tylomis ir to tik 

trokšta,
Kad Diev’s parodytų plėši

kams pirštų, (p. 23).
Dievas aiškiai parodė Vo

kiečiams savo bausmės piršta, 
bet poetas nepasigyrė skaity
tojams, kad jo malda išklau
syta. Kmitas iškalbingomis ei
lėmis pliekė Vokiečius, kol 
jie Lietuvą vargino. Bet jis 
nepasižemino duoti vpų par
griuvusiam Vokietijos milži
nui.
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“DRAUGO” KNYGYNE
Galima gauti žios

MALDAKNYGES
= Ramybė Jums (brangios odos paauks.) .......... $3.50
| Ramybė Jums (kailio apdar.) ........................’... 2.50
| Ramybė Jums (audeklo apd.) ............ . .............. 2.00
E Alos maldaknygę formalau yra 5 >z, šilty. Puslapių turi 958. bet ne 
S stora, nea spausdintu ant plonos popieros. Joje yra {vairių įvairiau- 
2 šių maldų, • • • •
5 Aniolas Sargas — juodais minkšt. ajal.................. 1.75
| Aniolas Sargas _ juodais apd.............................. 1.50 ;
| Dangaus žvaigždutė — juod. minkS. apd.......... 1.75 =
| Dangaus Žvaigždudė —r baltas celluloid apd. su

paveikslėliu ant apd............................... .’......... •. 1.75 5
= Dangaus Žvaigždutė — balto kailelio apd..............1.50 |
= Dangaus žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50 5
Ę Aniolėlis — juodais apdarais .............................. 1:50 5
E Aniolėlis — juodais apdarais ................................. • 0.75 5

Šios maldaknygės yra nedidelės. Turi beveik pv 820 puslapių. “ 
— Spauda aiėkl, _

= Dangaus žvaigždutė....................................................  60c. =
| Maldų Knygelė  .................................................... 75c. |
| Maldų Knygelė ............................................................ 50c. 5

| Aniolos Sargas....................................... juodas apd. $1.25 S

E Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00 E
= Pulkim ant kelių.....................j.................................2.50 5
| Pulkim ant kelių ................................................... 2.00 E
= Pulkim ant kelių ................................................... 1.85 =
= Pulkim ant kelių ...................................................... 1.50 g

U išsisakydami adresuokite: ~

“DRAUGO” KNYGYNAS :
= 2334 So. Oakley Avė. Chicago, I1L =
iiiiiiiiiiiimim!iiiiiiimmiiiii!fnmiiiitmiiifiiiiiMiiiiiiiiiiuHiNHifluiiiiii»uiiuitfiii

Užtenka mums penėti Slavų Mylimoji šalis.
Krauju maistu ir pinigais; Poetui brangus yra vėjelis iš 
Jug tėviškę mes turim savų į Rytų, nes jis per platų vande- 
Jau metas nehebut vergais! i nyn{| atlekia iš Lietuvos, par-j 

neša žinių, pasišneka su poetu 
(p. 44-46). Jis siunčia į Lietu-

(p. 130).
Bolševikų Užplūdimas

Ne vieni Lenkai mus engia 
Iš rytų.

Nes barbarų atūžia gaujos
Kuriems ne naujiena gert 

kraujas,
Žudyti moteris, vaikus,
Tikybų plėšt, naikinti dorų
Ir Lietuvos užteršti orų. (p. 

129).
Lengva pažinti bolševikus, 

užpludusius Lietuvą 1919 me
tais. Juos ir Lenkus poetas ly
giai smerkia ir džiaugiasi:

(Kad) Lietuviai dantis su
kandę

Plėšikams kirto per nagus 
(p. 130).
Vokiečių žiaurumas.

Turi Lietuva ir trečių prie-vsų:
Jau nuo senai nerimstantis 

Teutonas

vų bitelę, kad pažiūrėtų “Ar
6‘“' gentys musų dar gyvuoja , 

kad nuneštų nuo mus tų žode
lį: “Kol numirsim mes jų neuž
miršim paguost ir sušelpti ne
laimėj”. (p. 76).

Štai kaip poetui gyvenan
čiam Amerikoje išrodo jo gim
toji šalis:

Sakykit, ar yra panaši kur 
šalis

Į brangių musų Lietuvą?
Ar kur taip pasilsi keleivio 

širdis,
Nors turčiai tenai neužkliū

va?
Javai ten žaliuoja, gėlelės 

ten žydi
Ir skambančios dainos per 

laukų palydi.
Sakykit, ar saulė kur šviečia 

skaisčiau
Ir šypsos per debesį skystų?

augtų į didelį šešių pėdų inži
nierių. Krikšto Sakramente, 
Dievo suteikta malonė yra ta 
malonė, kuri daro mus krikš
čionimis ir Dievo prieteliais. 
Matomas ženklus susideda iš 
pilimo vandens, ir tariamų žo
džių: Aš tave krikštinu, var
dan Dievo Tėvo ir Sunaus ir 
Šventosios Dvasios.

Dabar jau žinote tris ypaty
bes reikalingas sakramen
tui. Duosiu jums trumpų pa
aiškinimų apie kiekvienų da
li.

Pirmiausiai sakramentus tu
ri būti matomas ženklas. Tas 
parodo musų Išganvtojaus 
meilų rūpestingumų, kuomet 
Jis išrinko matomus ženklus 
savo malonių teikimui. Jis ga
lėjo, jeigu butų norėjęs, duoti 
mums visas malones, kurias 
įgijnme |>er krikštų, išjiužintį 
ir kitus sakramentus be jokio 
matomo ženklo, kaip tai pro- 
testonai mano. Bet Jis suprato 
musų žmogiškų prigimtį, .lis 
žinojo, kad perdažnai apsi
gaunamo savo vidujiniais jau
smais. Jis žinojo, kad daug iš

n i

Ten vasaros karšty palija 
apsčiau

Gėlėlės ten niekad nevysta.
Ten lygiai vėsus ir kalnelis ir 

klonis
Ten oras kitokis, kitokie ir 

žmonės. '
Ten barnių nėra tarp matu- 

šės sūnų
Maž išgamų teatsiranda,
Ir tūkstančiai skamba gra

žiųjų dainų,
Kaip šienpjuviai dalgį ga

landa.
Lakštingala čiulba, kukuoja 

gegutė
Tiktai Lietuvoj tiek links

mybių gal būti. (p. 101).
Poetas perdeda, beabejonės.

Bet kaip gražiai jis perdeda! 
Kiek meilės tame pačiame pa
sakyme, buk gėlelės Lietuvoje 
nevysta. Deja, ir tenai jos vy
sta, bet poeto meilė to neina j 
to. Ji pastebi vien tik žie 
dus ir šiaip visa kas gražu.

(Bus pabaiga).

Marė. — Onutė, kodėl tavo 
veidas keršas it ožkos?

Ona. — Ugi pritrukau pau- 
derio. '

Marė. — Eik imis mamytę, ji 
duos tau miltų.

J. P. WAITCHES 
Lawyer

LIETUVIS ADVOKATAS
4601 South Hermitage Avė.

Tel. Boulcvard SUSO

DR. S. N AIKELIS
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRIKGAU 
Ofisą* (r Gyveninio vlet*

82.',3 South Halstefl Street 
Ant vlrtouis tnlrmod Stato K*n*

Valandos nuo 10 iki lt ryte; nuo 
t Iki 4 po pietų: nuo 7 Iki 0 rak. 

Nedėliomis nuo 10 Iki &
Teletso*

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS 
Ofisas vldiuniestyf 

ASSOCIATION BLOG.
10 So. IJt Šalie St. 

Valandos: 9 ryto Iki 5 po pietų 
Pancdėllais iki 8 vakare 
Nedėliomis ofisas uždarytas

DR. S. BIEŽIS
LIETUVIS GYTOYTOJAS 

IR CHIRURGAS
8801 West 22nd Street 
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Tel. McKlnley 498KM

Dr. I. E. MAKARAS
L lotu v ya Gydytojas Ir Chirurgas 

Ofisas 10800 So. Micliigan Avė,. 
Vai. 10 Iki 12 ryte: 2 iki 4 po1

plet. 8:80 Iki 8:80 vakare 
ReaidencIJa: 10583 Perry Avė.

Tel. Pnllinan 842

musų dažnai abejoja, kad mu
sų nuodėmės ištikro atleistos, 
kad esame Dievo mylimi. Dėl
to Jis paliko mums matomus 
ženklus, kuriuos galime aki
mis matyti ir protu įsitikrinti.

— Antro, Sakramentai su
teikia malonę. Kazy, keleriopa 
yra malonė?

— Dvejopa. Padedanti ma
lonė, arba toj valandoj mus šel
pianti pašvenčiamoji ir malo
nė, arba pustovi malonė.

— Na, gerui; pašvenčiamoji 
malonė yru ta antgumtinė ir 
neužtarnauta Dievo dovana, 
kurią Šventoji Dvasia dėl Jė
zaus Kristaus nuopelnų mu
sų dušiai suteikia, kad iš pra
sikaltėlių persi keistume į tei
singus Dievo sūnūs, ir dan
gaus karalystės savininkus. 
Jeigu esi mirtinoje nuodėmė
je, tuomet stataisi Dievo 
priešu. Pašvenčiamoji malonė 
daro mus Dievo prieteliais. 
Kaip vadinasi antroji niulonė 
Kazy? Kazimierai?

— Padedamoji malonė.
- Gerai. Padedamoji ma

lonė yra tas, kad Viešpats;

Dievas apšviečia musų protą 
ir prilenkia musą norus prie 
gerų darbų, t. y. kad visados 
saugotumės pikto ir pratintu- 
mės prie.gero. Per Sakramen
tus Dievas visiems tą malonę 
suteikia, bet tik tiek kiek iš
ganymui reikalinga.

— Bet, sušuko staigiai Pra
nas, nepaisydamas nė Sesers 
Edvardos žvilgsnio liepiunčio 
pakelti runku, jeigu norima 
kalbėti. Baptistas, kuris gyve
na sale musą, sako, kad tai yra 
kvaila lieti vandens ant vaiko 
galvos ir manyti, kad jo siela 
numazgota.

Pranai, tas užmetimas veda 
mus ten kur keliaujame. Prie 
trečios sakramento ypatybės. 
Klausimas toks: Kaip gali vir- 
šujinis regimas ženklus su
teikti vidujinei sielai malonę? 
Dėlto kad Šis paviršutinis ženk 
las yra tuo tikslu Viešp. Jė
zaus įsteigtas. Jeigu Viešpats 
Jėzaus laidumas Dievu turi 
igalybę sutverti vandenį ir ku- 
dikį% kus gali abejoti kad Jis 
guli duoli tam vandeniui galy-, 
hės pašvęsti kūdikį.

— Dabar, matote vaikai, y- 
ra trys ypatyliės, kuriomis sep
tyni sakramentai skiriasi nuo 
švęsto vandens, škaplierią, ro
žančiaus, palaiminimų ir visko 
kito. Vienas šventasis yra išsi
taręs kad Si'ptyni Sakramentai 
yra lyg septyni auksiniai in
dui kurie taupina Viešpaties 
Kraują, arba., septyni lata
kui iš kurių liejasi ir griuvena 
ant musų ištroškusių sielų. 
Septyni Sakramentui yra šven
čiausi palikimai pasauliui. 
Kuomet aš matau jus vaiku
čiai prieinant prie Sakramen
tų su .priderančiu rimtumu, 
aš žinau kad Sesuo išaiškino 
ją vertę ir kad suprantate kų 
darote. .Jau liuoslaikis. Ar kas 
nors turi kokią aliejonę. Jonai, 
ko nori klausti ?

— N-n-nieko, Tėveli.

— Bet, Jonai, aš matau 
klausimą tavo akysi*. Nesibi
jok, pasakyk kų galvoji?

— Tėveli, atsakė bailiai Jo
nus, aš-uš-uš mėginau atminti 
kur pasidėjau savo svaidymo 
pirštinę.

Sulietuv. Margarėta.
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LIETUVOS INFORMACI
JOS BIURO PRANE

ŠIMAI.
Dclei Atlyginimo Išgavimo 

Tarnavusiems Amerikos 
Karuometiėje.

sios kare buvo Aprašyta ap 
drauda, liet-gi kurie neturi tam 
tikrų prirodymo raštų, yru pa
tartina pavidale prašymo
kreiptis prie Lietuvos Atsto
vybės Amerikoje, Juridinio
Skyriaus, reikale ištyrimo. To 
iiiume prašyme yra patartina 
laiduoti kuopilniausias infor
macijas apie žuvusį kare, kaip

Daug Lietuvių jaunuolių di-ru*: J° VttllbL pavardę, adresų, 
džiųjam kare kariavo po Aine-|kok*°j '^a'-xi kruomeuės buvo, 
rikos vėliava. Vieni neteko gy-Pa'^a įsirašė, ar bu\o paimtas

IEIHUIUBHUE.
DAYTON, OHIO.

vasties, kiti sveikatos už liuo- 
sybę žmonijos, už laisvę musų 
tėvynės Lietuvos. Kai-kurie jų 
neturėjo jokių Amerikos pilie
tybės poperų

karuomenėn, kada tapo užmuš
tas ir t. t.

Apart apdraudos yra Suv. 
Valst. Valdžios Amerikoje mo
dama taip vadinamus “Com-

Šių jaunuolių vardai turė- JP^usation ’ aiba atlyginimas 
tų būti minėtini ir todėl pru- | tokioms ypatoins, kurios prieš 
šonui visų tų, kurie tarnavo po U1 karo Įa’ke buvo žuvusioar- 
Dėdės Šamo vėliava (arba apie ba sužeisto kareivio utžlaiko- 
juos ižino) pranešti Lietuvos mos. lokius užlaikomos ypatus
Atstovybei Amerikoje: varda, turi itviktl Pilnu« ir aiškus P™- 
pavardę, adresų, kokioj dalvj I žynius, jog jos buvo ištiesi},
karuoinenės,’ kur, ir kaip ilgai1'1’ 
tarnavo ir t. p., kad jų vardus 
įtraukus į sąrašus Amerikos 
Lietuvių, kurie yra prisidėję 
prie pasaulinio kuro

Be to butų naudinga žinoti.

ant kiek užlaikomos. Šios 
ypatus gali, aiškiai prirodžiu 
kad jos buvo užlaikomos, 
auti atlyginimų: našlė, vaikui 

ir užlaikomi tėvai, jei kareivis 
yra žuvęs ar nuo sužeidimo ar

kiek musų jaunuolių žuvo .nu- nu° ligM karo “»™ystėje.
Taip vadinamas “Compen- 

Isation” atlyginimas, yra Suv.
šių laukuose, kiek liko be svei
katos ir apskritai, kiek yra 
nukentėjusių delei šio karo, i- 
dant jie arba jų giminės gautų 
ir tinkamų atlyginimų. Tai-gi

Valst. Amerikos mokamas a- 
part Karo Rizikų Apdraudos. 
Atlyginimas yra mokamas at-

inusomn pranešti apie tuos, ku- sltlkus mirčiai P™5 arbtt P° 
rie patįs jau neguli pranešti, Palluosav“ao iš karuoinenės, 
t. y. kurie žuvo kuro luukuo- l’ot'Ki P>'iežustis mirties turi 

Ibut nuo sužeidimo gauto arba 
Didžiojo pasaulio karo lai-li»08 Pa^tos tarnystėje, o 

ku daug Lietuvių kareivių. ,le P*1 8avo ka^t*
taip lygiai Suv. Vals. Ameri- Atsitikus mirčiai kareiviui, 
kos piliečių, kaip ir tokių, ku- arba PrieS al’ba P° paliuosa- 
rie nebuvo tada Suv. Vals. A vimo ar rezignacijos, jei mir 
menkos piliečiais; buvo apsi- ties priežastis yra nuo sužeidi 
draudę savo gyvastį Karo Ri- ,no S^uta arba ligos pagauto.' 
ziko Apdraudos Skyriuje (Bu- tarnystėje, paskirta mokestis 
reau ofAVar Risk Insurance), -vra mokama mėnesiniai jo 
Wasbington, D. C, nuo $1,(MM) | našlei per jos visų gyvastį ar 
iki $10,(MM). Ištikus mirčiai,
apdraudų galėjo gauti jų gi 
minės ar pažįstami, kuriems 
patys kareiviai yra paskyrę.
Sulig įstatymų, sekamos ypa

ba iki ji apsives, ir tokiems 
jo vaikams, kurie neturi 18 
metų ir yra neapsivedę, ne
paisant ar jie buvo jo užlaiko
mi ar ne. Mėnesinės niokestys

tos galėjo būti paskirtos gau- kureivio tėvui ar motinai yra 
ti apdraudos pinigus: tėvai, mokami tiktai jei jie ištiesę 
tėvų tėvai, patėviai, tėvai po buvo užlaikomi ir tiktai pei 
teismu, pati ar vyras, vaikai,jklek bl*ko reikalas užlaikymo 
vaikų vaikai, vaikai jxi teis-j b.‘s^sl
mu, broliai, seserys, nevienoI Visų tų, kuriems priklauso 
tėvo vaikai, broliai po teis 
mu, seserys įkj teismu, dėdė, 
teta, brolėnai, broliaduktės, 
švogeiis, švogerka ir tokia j- 
pata, kurios santikiai prie ap
drausto kareivio buvo kaipo 
tėvo santikiai per metus ar 
daugiau laiko prieš kareivio I nereikalauja priderančio jiems 
verbavimų, ir tokios ypatos vienoj ar kitoj formoj atlygi- 
vaikai apdraustos ypatos pa- u*mo kareivių mirtį arba 
čios ar vyro tėvai, tėvų tėvai, sužeidini* nes nežino nė kur 
tėvai po teismu. nė lX!r k4 kreiptis. Kiti pave

Yra daug tokių apsitLrau- (,V yra savo reikalų vedimų 
dusių Lietuvių kareivių, ku- *laiP advokatams ar kitiems 
rie tajx> karo lauke nukauti ir asmenims. Lietuvos Atstovybė 
kurie paliko ar vienų ar kitų -vra Prirengusi visiems padė- 
aukščiau pažymėtų ypatų, ko-D*’ ypa<V‘ kareivių giminėms, 
riems priklauso gauti uixirau. |?ryvenantienis Lietuvoje, 
dų už jų gyvastį.

Kai-kurioms ypatoins jau 
išmokama už tokių kareivių 
gyvastį kiekvienų mėnesį po 
$ )7..)b už $10,(MM) apdraudos. 
hitą suma yra mokama per 20 
metų.

Yra ir tokių ypatų, kurioms 
priklauso gauti jų giminės pas-

Gegužės 28, 29 ir 30 dd. bu
vo įrengtus piknikas Lietuvių 
Šv. Kryžiaus parapijos nau
dai. Pavyko.
Reto rinkta aukos tam pačiam 

tikslui netik po Lietuvius, 
>et ir įk> svetimtaučius. Gir

dėt, kad jielno liks keli šimtai 
dolierių.

Reikia jmžymėti, kad Dayto- 
no Lietuviai randa paramos 
arjn* svetimtaučių. Daug tame 
jasitarnavo L. V. 96 kp. be- 
aas.

Šis benas susitvėrė Rugpjū
čio 27 d., 1919 m., iš 15 mu
zikantų. Šiuo laiku skaičius jų 
žymiai padulėjęs.

Vainikų dienoje (Geg. 31. 
d.) š. m., L. V. benas buvo 
įkviestas groti tirand Ariny 
of t be Republic vaikštynėse, 
<ame užėmė pirmųjų vietų 
Ant rytojaus vietos Angliški 
laikraščiai labai gražiai atsi
liepė apie Lietuvius.

Geistina, kad Baytono drau 
gijos bei kuopos, kurtos 
Ivgšiol raugiant pikninkus, ba
lius ar tai]) kokias pramoge 
les, samdė L. V. 96 kp. benų, 
taip ir toliau samdytų, remtų.

Katalikų veikimas Daytonc 
žymus. Ypač darbuojasi L. V 
96 kp., L. D. S. 69 kp.

Geg. 22 d. Jj. 1). S-gos kp 
nutarė pakviesti p. A- T. Ra
čiūnų su kratomaisiais pa 
veikslais.

Pakvietimų p. Račiūnas pri 
ėmė-ir žadėjo atsilankyti. Kru 
tomieji paveikslui bus rodomi 
Birželio 14 ir 15 dd., Šv. Sti 
pono dr-jos salėje. Prasidės 
vai. vakarais.

Visi darbininkai ir darbiniu 
kės prašomi nepraleisti pro 
gos. Pamatysit Lietuvos lau 
kus, miestus miestelius ir kai 
mus; Lietuvos karuomenę; ma 
tysit upes, upelius ir jų tėvr 
Nemunų. J. A. Tulauskas

arba Karo Riziko Apdrauda, 
arba atlyginimas, yra prašomi 
kreiptis šiuo antrašu: Repre- 
sentative of Lithuania, Juridi
nis Skyrius, 1925 “F” Street, 
X. \\\ Wasliington, D. C,

Iki šiol daug kas iš Lietuvių

J. Vileišis,
Lietuvos Atstovas Amerikoje

M. M. Šlikas.
Juridinio Skyriaus Vedėjas

IŠ LIETUVOS.
Alsėdžiai, Telšių apskričio. 

1920 metais gerb. kim. Krt- 
kirtų apdraudų, bet-gi kurie žamiusko rūpesčiu, čia įsikūrė 
ar nežino kur kreiptis ar kokiu jaunimo sąjungos “Pavasa- 
budu tokių ap<lrau«lų purei- ris” kuopa.
kalanti ar jiems yra paskirta Išpradžių vadaujant gerb. 
gauti. Lietuvos Atstovybės A- kun. Kri'ž. uoliai darbavos, 
nierikoje Juridinis Skyrius ga- .Jam apleidus Alsėdžius, la- 
li tokiems žmonėms talpiniu- blausia utjautė pavasarininkai, 
kauti reikale išgavimo jiems ries pamatė, kad nebeturi ge- 
prikluusančių apdraudos pini- riausio vedo.
KM- Inteligentijos Alsėdžiuos

Kreipiantiems yra patartina kaip ir nėra, o kaimų jauni- 
visados, kur galiniu, suteikti nius nėra dar tiek subrendęs,
nuo Bureau oi Wur Risk In-! kad gulėtų vesti draugijų.* 
suranee gautus laiškus ir raš-l Per lai Alsėdžių jaunimo 
tu.-. 'I'ieins, kurie tikrai mūrio draugija “Pavasaris” vos gy- 
aa l jiems savo giminės žuvu- Kuoja. E. V.

CICERO, ILL.

Grumi Rapids, Mieli. Lietu
viai atjauzdnmi Lietuvos naš
auju vargus, parėmė vakarų 
-kai t lingu utsi lankymu.

Pinigui — $41.50 — pasiųsti 
ietuvon per Lietuvos Misijų.

Berželis.

R0SEJLANDIE6IŲ DOMEI. 
Jeigu kas negaun&t regulia

riškai dienraščio “Draugo” 
malonėkite pranešti

ANT LEVGAUDUI. 
10624 So. MichiganAve.

VALDYBA DRAUGYSTĖS 
SV. ANTANO. 
Waukegan, III.

Pirmininkas, A. J. Sutkus, 1317
So. Victory Str.

Vice-Pirm., S. KeliotM, 1002 S.
Vietoria Str. N. Chicago.

Nut. Raštininkas, J. P. Bukan- 
tis, 1339 S. Victory Str.

Finansų Rast., B. Mačiulis,
1329 S. Lincoln Str.

Kasierius, P. Kapturauskis,
1321 S. Victory Str.

Kasos Globėjai:

1) P. KasdaleviČia, 1017 Eigbt
Str.

2) J. M. Loškis, 1329 S. Jack- 
sun Str.

3) J. Naujokas, 1430 S. Prcs- 
cott Str.

Knygius, P. Rumšą, 902 Eight
Str.

Maršalkos, K. Stulginskis, 1320
S. Victory Str., ir J. Šimulynas, 
1333 McAlister Avė.

Organo Užiurėtojas, K. Burba,
141G S. Prescott str.

Vėluvos nešėjas, S. Urbonas,
911 Eight Str.

Draugystė Šv. Antano, laiko sa
vo susirinkimus, kas pirmų nedėl 
dienį po 8-tai dienai kas mėnesį, 
pirmų vai. po pietų, Lietuvių sve- 
lainėje; prie 9-tos ir S. Lincoln 
gatvės, Waukcgau, III.

TĖMYKITE
Kensingtcro Lietuviai ga

lite gauti nusipirkti “Drau
gų” dienraštį pas p.

IG. TYŠKEVIČIĄ
314 E. Kensington Avė.

Šis-tas iš Šv. Antano Par. 
Pikniko.

Birželio 5 d. jau 6 vai. ryto 
dalis pikniko darbininkų nu
gabenta daržan, kad viską ja
me prirengtų, priruoštų, kas 
tenkintų atsilankusių publikų.

10 vai. ryto žmonių darže 
jau buvo. Manyta, kad ir ne
bus daugiau, nes oras tų dienų 
buvo gana šaltas. Bet kas tau. 
Po pietų pradėjo žmonės va
žiuoti daržan: vieni gatveka- 
rais, kiti automobiliais. I)a 
pasidarė tiršta. Stovint 
prie bilietų ėmimo suskaitė 
pie 300 automobilių.

cagos.
Šv. Antano para 

be abejonės, dėkinga vis 
atsilarikusieins į jos piknikų. 
Pelno liko $2,020.95y2.

Tie patys svečiai prašomi 
atsilankyti Birželio 12 d. pik
nikai! Berginaris darže, kuri 
rengia didžiausia Ciceros dr- 
ja, Šv. Antano dr-ja V.-

GRAND RAPIDS, MICH.

CICEROS LIETUVIŲ DO- 
• MEI.

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

“Draugų” 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.

EKTRAI!

FARMĮI BARGENAI.
Kurie norite pirkti farnias tai 

nepraleiskit šios progos.
100 akerių farma gera žemė visų I 

dirbama 40 akerių užsėta kviečių 
30 akerių dobilų likęs vasarojus.
Triobos geros stuba, barne vištini- 
kai, kiaulininkai, kietis, garago is j 
tt. kartu visi gyvuliai mašinos vi
sos kokiu tik reikia prie ukes 2 
mylias nuo miesto kaina $1,100.

80 akerių 50 dirbamos 30 miško I 
gera ganikla 10 akerių užsėta kvie- J 
čių 12 dobilų geros triobos 7 kam
bariu stuba gera barne 3 arkliai 
8 melžiamos karves 7 priauganti 
veršiai 3 dideles veislines kiaulės j 
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 I 
sodas 100 medžių oboliu 50 pičių;
2l/2 akerių žemvuogių kaina $3,000 I

80 akerių 60 dirbamos 20 ganyk- Į 
los 2 mylios nuo miesto, puikus so
das užsėta kviečių ir dobilu po visa I 
stuba skiepas gera barne su gyvu
liais ir su mašinoms kaina $6,600 ]

120 lAerių tik >4 mylių nuo 
miesto 60 dirbamos kita gero miško I 
ir gera ganikla upelis teka per lau
ka 4 geri arkliai visos mašinos ge
ros triobos sodas kaina $7,000.

60 ukerių 50 dirbamos, kita ga
nikla ant pat miesto linijos žemė 
geras molis su juodžemių maišytas 
10 akerių užsėta kviečių 6 naujų 
dobilu 6 alfa — alfa 10 kornų 
10 avižų, bulvių ir tT. puikus so-1 
das apie 100 vaisių medžių, upe-1 
lis teka per farma, gera murinę I 
stuba 10 kambarių ir geras skiepas 
‘ ‘ fumacc ’ ’ šildoma vanduo ir 
maudynės stuboj taip kaip miesto 
geros bames kiaulininkas, vištinin- 
kas, kietis mašinoms pašiure-gara-1 
gC: Laukai aptverti dratinėms tvo
roms. Kaina $7000.

Turime ir mažesnių farmų kaip 
atvažiusite pas mus, mes apvešime I 
parodyti visas ukes kurios tik ge- 
’ros. Ūkės geriausia pirkti nuo pa
čių savininkų nes agentai nusuka, 
nusipirkus čia ūke dziaugsiesi nes 
čionais visi Lietuviai gražiai gy-12vel. Canal 622J 
vena. Reikalaujant daugiau infor
macijų rašykite pažymėdami kiek 
turite piningų pradžiai, tuomet 
mes galėsime Jums nurodyt kokia 
farma galima nupirkti su tiek 
kapitalo.

K. DAUNORAS.
Box 7 Custer. Mich

RALT1G STATES
U KAPITALAS $250.000.00
Vienintelis Lietuvių Valstijinis Bankas New Yorke.

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON perlaidomis ir 
kablėgroniais pigiausiu kursu, greitai ir teisingai.

PRIIMAME PINIGUS DEPOZITAMS ir mokama 
4%.

Nuošimčiai kas mėnuo priskaitomi prie sumos. Pi
nigus pasidėjimui galima siųsti paštu. Musų Banke lai
ko pinigus New Yorko Valstija, N. Y. Valstijos Ban
kų Departmentas ir didžiosios Lietuvių Organizacijos.
PERSAMDOME SAUGOS DĖŽUTES, $5 metams. 
PARDUODAME LAIVAKORTES Į LIETUVĄ ir iš 
Lietuvos. Keleiviams parduodamo Draftus, Keleivių 
Čekius ir Kredito Laiškus.
VISOKLMS BANKINIAIS REIKALAIS Patarnauja
me teisingai, greitai ir draugiškai.
KREIPKITĖS Į MUS — NERASIUA1LĖSTTE. 
BANKO VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 3 v. p. p. Užaienių 
Skyrius atdaras kasdien nuo 9 v. ryte iki 5 vai. Subatomis 
iki 7 v. vakare.

BALTIC STATES BANK
294 Eight Avė., Kamp. 25 gatv. New York.

Telefonas Watkins 2142

4-- - - - - - - - - B- ■ -—4--------- ---- 30!

.ii Ilkikalingas Maiioris Darbas užtik-
l- vintus visai vasarai. Lietuvis turi

plrmenibe. tiktai patyrės savo arna-
te. Atsišaukia.

1- Petras Obulskls
2343 w«rt 23 Plaoe

u, Tel. Canal 7233

Pardavimui Salimas. Puikus kam. 
pas ir geras bizniu.

3200 So. Halsted st.

BROLIAI LIETUVIAI.
Aš Lietuvys ūkininkas ką tik 

atvažiavęs iš Montanos atsišaukiu 
j jus kurie norite pirkti farmas 
Fanuos yra pigios, žemė gera juod 
žemis, galima 320 akrų farma nu
sipirkti už $300 ant lengvų išly 
gų. Žinoma yra brangesnių ir pi 
gesnių. Mane galite rasti pas 
John J. Zolp 4601 So. Marshfield 
Avė. ant farmų mano adresas:

Adam Balukevičius, Box 270 
Wibaux, Montana.

VALENTINE DUESMAKINO 
COLLEOES 

S205 S. Ual«teU, 2407 W. MjuUooii,] 
1850 N. Wells St.

187 Mokyklos ,lun#t. Vabalioke. <
Moko Siuvimo, Pattermy Klrpi-į 

mo, Dealgmlng blsnlul ir narnama] 
Vietos duodamos dykai. Diplomai.} 
Mokslas lengvais atmokėjlmala  ̂
K Ienos dienomis Ir vakarais, l'a- 
Ireikalauklt knygėlės.

Tel. Seeley 1C48
SARA PATEK, pirmininkėj

roV’cHARLKSEGAL

{Į Perkėlė Muaro oftag po ■

g4729 So. Ashkad A
u KpccijaUstar
gDZIOVV, MOTERŲ Ir VYRŲ UO’
JValandoanuo 10 Iki 12 Išryto; nuo! 
»»2 iki 6 po pietų; nuo 7 Iki 
Svakaie Nedėllomls 10 kli 1

Telefonas Drexel 2SS8

DR. C. X. CHERRYS S
IAETUV1S DENTISTA8 * 

2201 West 22-nJ A So. Lcavltt Ht, 
Chicago

9:80 A. MSvalandos: to U N.;
S

1:00 P. M. to 8:00 P. M. ?

■I■■■I■■■I■

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
OftHM IhdmleMyj:

29 Booth Ia Šalie Rt.r***
Mul u 4 *

Telefonas Central 8390

Vakarais, 812 W. 33rd St.
Tclofonus: Yards 46S1

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

Lietuvis Gydytojas, Chlrargu Ir 
AkuAcras.

8208 H. Halnh'd St. Chicago.
Valandos: 10—12 Iš ryto 1—8 ir 
4—8 vakar* Ned. lt—11 ii ryto.

DR. A, K. RUTKAUSKAS
Gydytojas Ir Chirurgas 
4442 So. WeHtcm Avė.

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

pietų ir 7-8 vakarais. Nedėldle- 
niais tiktai po pietų 2 Iki 6.

I
Telefonas Arm'tage 9770

MARYAN S. ROZYCKl
MŲTYKO6 I>l REKTORIUS 

> Mokytoj..:. I’;ua.o, Teorijos Ir

(Ko m pozicijos
2021 N. AVestera Ava,

Chicago, IIL

Geg. 19 d. čia buvo vaka
rus I Jei u vos nušlaičdų naudai. 
Vaidinta veikalėlis “Aptieko- 
rius.”

Paskui buvo dainų. Solo 
dainavo p-lė L. Abiomaitukė; 
smuiką solo grojo Krantavičiu- 
kas. Pijami pritarė jo sesutė. 
Solo dainavo ir J. Sidarukas. 
I’o to gražiai padainavo miš

ias kvartetas. Vienu žodžiu, 
programa vykusiai išėjo.

Reikia pažymėli, ka-d muzi
kantai Šiame vakare veltui

I <n < Kili.U 1.1 V DALI .IU J A.

Greitai turi Imt parduotą Phote 
Htudlo, kuri randasi Chlcugos prie
miesty,). biznis Beras ir senai iš
dirbta vieta. Lietuvių, Ixnkų Ir 
Slovakų parapijos. AtsiSaukite su
žinosit pardavimo priežast). Kreipki
tės.

f>raugaN Pulti. Co.
2331 S. Onkley Avė.

(A. S.)

Tai Drovar 7842]

Dr. C. Z. Vežei Ss
LIETUVIS DEMT1STAH 

4712 HO. ASHLAND AVK8I 8
arti 47-toa Gatvės

Valandos: nuo 9 ryto Iki t vak 
Seredomts nuo 4 lig t vakar*

iUllllllllliUHIlHll.ilHIIUIIItHfflIlINmtt
Rcb. 1139 1ndnp<ai(lenoe Btvtl 

Telefonas Von Hurcn 294

DR. A. A. ROTH,
Husas Gydytojas rl Chirurgas 
Specijnlistas Moteriškų, Vyrišku

Vaikų Ir visų chruniAkų Ilgų 
VALANDOS: 10—11 ryto 2—8 pa

pietų, 7—41 vak. NodSUoaots 10—ISA 
crisaf. 3354 SO. Ilitisted St.. I Tllsago

Telefonas Drover 9«u»s 
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilip

KAS NORI ŠITO BARGENO? 
9542 Calumet Avė.

Norint parduoti greitai kuinu 
nuinužinla. Graži 6 kambarių mu
rinę rezidencijų, .šiltų vandenių 
šildoma, randasi Burnside, naujoj 
Lietuvių kolonijoj. Galimo tuo- 
jaus užimti. Lotas didelis viskas 
apmokėta. Kaina $6900. Cash 
$1500, balanea po $60 į mėnesį. 
Galima matyti nuo 5 iki 8 vaka
re — Ketverge ir Pėdnyčioj.

P..lln,»n U«J
Dr. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
1OHO1 So. Mlcbtgan Aveooe 

N RsMlaad. III.
C Vai.A.N1*OHi ■ ryt* Iki • vakara.
V Tel. PuIIman 842 Ir 8180.

* «xa*vau# axa* atasatat
’Jl’elofonas Roulevard 9199

I DR. C. KASPUTIS

f■■■
ii■■ii■I■■■■■■■

Si
* DENTISTAS
* 3331 South Halstod Str. a
£ Valandos: t—11 A. M.
S 1—5; 7—1 P. M 4

■ ■ ■ I

Skubinkite užsisakyti 1921 metams

“KARI”
1

Jis nušviečia musų armijos gyvenimų ir darbuotę.
Jis duoda daug naudingų patarimu kariuomenės reikaluose 
Jis suteikia žinių apie kitų valstybių urmijas.
Jis purodo musų priešų karines pajėgas ir ieško kelių joms 

nugalėti.
Jis nėša kureiviams mokslų, duoda jiems dailės raštų. 
Todėl kiekvienas pilietis, kovojus dėl Lietuvos usprikliu- 

Nomybės, privalo skaityti
“KARĮ”

Kaina Amerikoje metams 2 dolierial
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CHICAGOJE.
IŠ WEST SIDĖS. PAŽANGOS PARODA.

Ciceriečianis (ftv. Antano 
par.) piknike Birž. 5 <1. be
veik visos Chicagos parapijos 
padėjo laimėti virš $2,000 pel
no. Kasžin kiek tie patys žmo
nės padės Avestsidieėiams (Au
šros Vartų par.) pelnyti pik
nike Birž. 26 <1. National dar
že, ltiverside, III? Kep.

Tečiau ne visi gali didžiuo 
ties savo duosnumu. Randasi, 
taip sakant ir neapeitašėlių. 

'Negana, kati savo auka jie nie
kur neprisideda, lx*t dorai 
merginai - rinkėjai da uždrebia 
purvinų žodį dėlto, kad ji 
Įnašo aukos ne sau, bet savo 
artimui-našlaiėiui, kurie patys

GEARY IŠGELBĖTAS, 
WANDERER NE.

Chicagoje Birželio 17 d. pa
gal teismo ištarmės turėjo 
būt nugalabintu du žmogžu
džiu (lene (leary ir Carl AYan- 
derer.

Buvo paduota apeliacija 
vyriausian valstijos teisman. 
Šis teismas (leary nugalfbini- 
mą atidėjo toliau, gi AVande- 
rer’o apeliacija atmetė.

(leary . byla bus perkratyta 
ateinantį rudenį.

Wanderer nužudė savo mo
terį ir nežinomą jaunų vyrų. 
kuriuo mėgino pridengti savo 
žmogžudystę.

CHICAGOJE BUVO 
PERSHING.

GEN.

Vakar Chicagoje lankėsi 
gen. Persliing, S. V. armijos 
štabo viršininkas. Jis gyvu
lių skerdyklose atidengė bro
nzinę lenta, kurioje įrašyta 
pavardės 569 skerdyklų dar
bininkų, žuvusių kare Europo
je.

NEGALI SUSITAIKYTI.

Kuone kasdien laikomos at
skirtos konferencijos namų sta
tymo kontraktorių ir amatų 
unijų viršaičių. Tariamasi, ko
kiu bu Iii padaryti galų ne
darbui ir prailėti statyti na
mus.

Teeinu nieko konkretinio 
nenutariama.

Visas vargas tame, kad 
kontraktoriai atsisako amat- 
ninkams brangiai mokėti, gi 
amatninkai nesutinka pigiai 
dirbti.

Vakar buvo paskelbta, jog 
jau esanti viltis susitaikinti.

DOLIERIO VERTĖ AUGŠ- 
TESNĖ.

Liepos 31) d. Chicagos priep
laukoje, vadinamoje “Munici-
pal 1‘ier” prasidės savo rų- . ... .

, negali ateiti ir paprašyti sies nidomi pažangos paroda,) ,, , , . . "
užvardinta “Pageant of Prog
resą. Exposition.” Ta paroda 
tęsis ligi Rugpjūčio 14 d.

Įvairios pramonės įstaigos 
tenai žingeidaujantienis paro
dys savo įvairius išdirbinius 
ir kaip tas viskas padirbama.

Illinois universitetas paro
dys visokių itidomybių iš sa
vo pažangumo mokslo srity.

Toje parodoje apsilankęs 
žmogus daug indomių pa
tirs ne tik apie Chicagos, A-. , . .
„„„.zi.™ • . • v dėl mes salinamos nuo to, kur!menkos, bet ir viso pasaulio . . . ’ .

Kada bus pastatytas našlait- 
|namis, be abejonės, ieškos jo
je prieglaudos ir tie, kurie 

[šiandie nenori prisidėt darbu 
|ar auka.

Ir vėl keiks, kodėl jo vaikų 
Įnepriima Lietuvių prieglaudon.

Teisingai sako priežodis: 
Pirma pamesk save, o paskui 

| at rasi.
Tai-gi dėkimės visi, o paskui 

j nelaimei ištikus pasinaudosim.
Nesuprathmas dalykas, ko-

pažangų kultūroje.
Be kitako bus visokių pra

mogų ir pramogėlių, kokių 
dauguma žmonių nėra matę.

Pav., viename kambaryje 
bus parodyta pažanga kadir 
tokio gorseto, kuriuomi šian-

Paskelbta, kad šiandie per
kamojo dolierio vertė esanti 
jau su virš 55c. kad tuo tarpu 
praeitais metais šituo laiku 
buvusi vos 46c.

Tas reiškia, kad gyvenimą1*
ai pinga, kuomet perkamojo 
dolierio vertė auga.

Gyvenimas bus normalia ir 
pigus, kuomet perkamojo do
lierio vertė pasieks dolierj. 
Tečiau ligi to laiko dar toli 
šaukia.

Per praeitus dvyliką mėne
sių Chicagoje gyvenimas at
pigo 17 nuoš.

IŠ BRIDGEPORTO.

Sekmadieny, Birželio 19 d., Į 
12:30 vai. po pietų ftv. Jono 
Krikštytojo dr-jos bus pusme
tinis susirinkimas Šv. Jurgio 
parapijos svet.

Visi nariai prašomi atsilan
kyti. Valdyba.

IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR.

Katalikų Spaudos Draugijos 
25 kuopos susirinkimas bus 
šiandie, t. y. Birželio 10 d., 8 
vai. vakare, Dievo Apveizdos 
parapijos mokyklos kambary.

Visi nariai prašomi susirink
ti. Katrie negavote knygų už 
praeitus (1920) metus, tiems 
bus atiduota šiame susirinki
me. Valdyba.

CHICAGIEČIAI, ATSIIMKI 
TE LAIŠKUS.

visi turėtume priklausyti.
Jeigu mes geriau būtame or
ganizuoti, tada ir musų inte- 
...... • randasi atėję iš Lietuvos laiškailigentai dauginus su mumis L .... . .

Chicagos pašte (vidumiesty) 
prie Adams ir Dearborn gatvių

darbuotųsi. Šiandie atėję Lab
darių susirinkiman jie mato 
I skystų posėdį.Kitų kartų ir pa-

žemiau įvardytiems asmenims, ku 
rių delei adresatų persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti.

die moterys susiveržusios dėl n,,rst’b v’s'"‘ negalima jų, Laiškus galima atsiimti prie Ge-
uiados. Bus parodyta, kaip ta 
gorsetų pradžioje, žiloje seno
vėje, yra išgalvoję vyrai. Jis 
vyrams tarnavo šarvo vietoje 
kovų laukuose.

Paskui tų šarvą moterys 
pasisavino, jį perkeitė ir šian
die gorsetas nepanašus pir
mykščių!. Juomi kankinasi 
moterys.

Iš elektros paž/ingos srities 
Ims rodomos dil.žiausios indo- 
n lybės.

Prieplaukoje veiks bevielio 
telegrafo (radio) aparatas. 
Žmonės galės pasiklausyti lai
komų koncertų kituose mies
tuose.

peikti.
Vienoje Chicagos priemiesčių 

parapijoj viešame susirinkime 
klebonas va ką pasakė: kiek
vienas parapijonas turi pri
klausyti prie Labd. Sąjungos. 
Našlaičiams prieglauda yra 
reikalinga taip kaip parapija.

Naudinga butų, kad tie žo
džiai kuoplačiausia pasklįstų 
po visas Lietuvių kolonijas.

S. J.

IŠ BRIDGEPORTO.

Birželio 4 d. vakare būrys 
detektyvų užklupo minkštų 
gėrimų krautuvėlę ant Union 
Avė. arti 34-tos gatvės, kuri 

Atsilankiusieji matys, kaip j priklauso dviem Lietuviam,
išdirbami automobiliai, lėktų- Krautuvėje buvo minkštų 
yni ir kitokios mašinos. |gėrimų, gi ten pat už sienos

buvo ir “kietų” ir lizdas ka- 
DU0SNŲS ŽMONĖS. Įzirninkų. Pajutus negeistinus 

svečius, krautuvėlės “kostu- 
Kivkvicną metą Vainikų įneriains” pasidarė karšta, 

dienoje Labdaringoji Sąjunga, Būnant siauroms ir tai vie- 
renka aukas ant ftv. Kazimiero norus durims, pasinaudota lan-
kapinių.

Daugelis žmonių jau zmo, 
kokiam tikslui meta dėžutėn 
auką kas 5c. kas H) ir daugiau. 
Bet yra ir tokių geraširdžių, 
labdarių, kurie meta dėžutėn 
net dolieri ir daugiau.

Šįmet Vainikų dienoje teko 
pastebėti vienų moterį, kuri

gaiš ir lauko žemė pasiekta 
kojomis, bet galvomis.

Ašis.

PRANEŠIMAI.
S. f j. K, K. A. Chicagos Aps

kričio susirinkimas bus Birže- 
». Įlio 12 <1., 4 vai. po pietų, ftv.trims rinkėjoms dėžutėn įmt 

tė po 5 dol. I Kryžiaus parapijos svetainėj,
Tokių labdarių, be abejonės. f4600 So- Wood St- Vipi 

buvo ir daugiau, tiktai neteko vai P™5omi atsilankyti. Turi-
pastebėti.

DIDELIS BARGF.NAS

Alės parduodamo natijun antrinio 
btliuM "ChnnrHer,” “Clevelnndk.’ 
Taipgi turimo Ir vartotų automobi
lių.

THE VILIJA GARAGE CO 
1812 Su. Wewtrm Aw. Clik-agn j 
TelefiHlOM MeK'nley 4231

Į nie apsvarstyti daug svarbių 
[reikalų.

V Paukštis, pinu.,
K. Varanavičienė, rašt.

neral Dclivery (iž Adams gatvės 
įėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVERTISED.

509—Bajorūnas Emilija,
514—Baravykas Jonas,
521—Benzinnis Ant.,
527—Brinevičius Vacį.,
554—Gabzanas Nopalis,
55G—Gaižauskas Jonas,
567—.Juozaitis Laurinas,
573—Jakabonis Jurgis,

, 575—Jcsulevičius Ant.,
576— Juoskienė Elena,
577— .Juška .John,
582— Kasnitis P.,
583— Katkevič Mike,
584— Kavaliauskienė Magd.,
585— Kavaliauskaitė P.,
598—Kaukalas Ant.,
605—Kuchta A. J.,
611— Kvedaras St.,
612— Kvednris -St.,
613— Labanauskas Ip.,
616—Lėkis .Jonas 2,
619—Lctassu .Tozep,
625— Lintauskienė Bcsie,
626— Lukas Juozapatas,
626—Makarienė M.,
630—Margalis M.,
632—Maslauskas A.,
637—Mikučiui J.,
640— Misevie Alfons,
641— Misevičiui Juozui,
643—Mazcjkin Kaz.,
656—Pctkcicė Teklė,
659—Pocius John,
665— Pūkelis George,
666— Radauskas Leonas,
673—Sablickiui Maikiui,
675—Sakaiienė Apol.,
678— Saucinaitė Avė,
679— Saulis Jonas,
710—Tnmulonos Mykolas,
716—Valentinas Jonas,
730—Juozaitis Taurinas,
734—Žemaičiunienė Ver.,
737—Zvinakis Agncška.

9tas Metinis Piknikas
BIZNIERIAI GARSINKITE 

“DRAUGE.”
SU DOVANOMIS

---- Rengiamas ----

A. TA.

ANTANAS KLIMAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu Birželio 8, 1921, 8:10 vai. 
vakare. Illinois Central Ligonbutije, 58 metų senumo. 
Paėjo iš Jurbarko miestelio. Raseinių apskr. Paliko di
deliame nubudime žmoną Magdaleną Klimienę. 5 sūnūs 
ir 7 dukteris.

Laidotuvės bus Birželio 13, 1921, iš šv. Jurgio baž
nyčios 8:30 vai. ryte. Velionio kūnas randasi po num. 
5341 So. Halsted Str.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Nubudę:
Magdalena Kbmienė žmona, Sunai ir Dukterys.

^iimiuiiiimiiiiiiiiuiuiiiiiiiiiiiiiiuiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiimnimmummmmimhummummmumim

1 Kaip “Draugas” siunčia Pinigus i Lietuva I
Į , g

| Visiems įdomu žinoti |
Paskelbus pinigų siuntimą ėmė iš visur plaukti užklausimai, kokiu budu, ko

kiais keliais “Draugas” persiunčia pinigus, ar gvarantuoja kad nepražus ir tt.
Visiems atsakome, jog siunčiame be jokių tarpininkų, be jokių agentų kad butų 

pigiau ir greičiau, tiesiog per Lietuvos Ūkio Banką. To Banko vedėjai yra Broliai 
Vailokaičiai: vienas jų kun. Juozas Vailokaitis, žinomas visuomenės veikėjas Lie
tuvoje, yra Banko Tarybos Pirmininkas, o antras Jonas Vailokaitis, žynius finansi
nių dalykų žinovas, yra Banko Manageris Ūkio Bankas turi po visą Lietuvą daugy
bę savo skyrių ir kantorų, tat lengvai gali pinigus pristatyti, kur nėra jo skyriaus, 
ten išmoka per paštą, o paštų dabar Lietuvoj yra beveik kiekvienam miestelyj.
, Lietuvos Ūkio Bankas išmokės pilnai visą sumą pažymėta musų kvitoje, neat

imdamas nei vieno auksino.
Už pristatymo tikrumą atsako “Draugo” Administracija.

Klauskite pinigų kurso “Draugo” Ofise. No Chicagoje gyvenantiems tą pačią die
ną išsiunsime atsakymą laiškeliu.

Draugo Pinigų Siuntimo Skyrius į
2334 South Oakley Avenue Chicago, III. |

iimiimiiiiimimmiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiimumiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiimiimiiiiiiiitiiiiiiiiiiiif
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Dr. M. Stupnicki j
3107 So. Morgan Street

CHICAGO, 1LLIMOIH 
Teleroitaa Vardą 5082

Valandos: — 8 iki 11 Iš ryto:
[B po pietų Iki 8 vak. Nedėlio
tais nuo B Iki 8 vai. vakare.

DR. A. L. YUŠKA
1900 S. Halsted Str.

Tel. Ganai 2118

Valandos: 10 ryto Iki 8 vakar* 
Gyvenimas:

2811 W. «»rd Str.
Tel. Prospect 348 8.

S Dr. M. T. STRIKOL’IS S
B Lietu v Ls Gydytojas Ir Clilrurgaa B 

Pcoplce Teatro Name 
1818 W. 47Ui Slr. TcL IlouL llittl

Bvalandos: 8 Iki 8 vak. Nedėl 1(1
Bikl 12 ryte. B
8 Res. 2814 W. 43rd Ktreet g4 Nuo ryto Iki plet 
flT.l. McKJnlcy 283 g

I

[Tel. Canal 257 Vak. Canal 1118

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas
1821 So. Halsted Street 

Valandos: 1( Ikt 12 ryto: 1 Iki t
po pl«L 8 Iki » vakaro.

guropean Ąir.crican Ruiiau
Fabionas ir Mickievicz ved.
buvę A. Petraitis Ir S. L. Fablonaa 
Siuntimas pinigų, laivakor

tės, pašportai ir tt.
NOTAKIJVAAS

Reni Estate, Paskolos, Insurinal 
Ir lt.

809 W. 35th St., Kainp. Halsted St. 
Tel. lloulcvard «11 

Vai.: 9 Iki 6 kasdieną 
Vak.: Utar. Ket. Ir Hub. Iki 9 vak. 

Ned.: Iki 8 po pietų.

Draugystes Šv. Antano iš Padvos 5
Cicero, III.

Nedelioj, Birželio - June, 12, 1921 ■

BERGMAN’S GROVE 
Riverside, III.

Pradžia 10 vai. išryto Tikietas 25 centai

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti ant šio pui
kaus pikniko, o pilnai busite užganėdinti.

Kviečia visus
KOMITETAS.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai.

Ofisas 8149 Ko. Morgan Rt. 
Kertė 82-ro Rt.. Chicago, III.

8PKCIJALISTAH
Ifotarlikų, Vyriškų, taipgi chro

niškų Ilgų.
OFISO VALANDOS: Noo 1( ryto 
iki > po pietų, nuo I Iki B valan
dų vakarą.
Nedėllomta nuo » Iki t po plot. 

Tel.ifonsa Vardu B87
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KĄ TIK GAVOME Iš LIETUVOS.
| Maldaknygių, Šaltinių ir Kantičkų 1
= .Šaltinis 994 puslapiu.

Skuriniais apdarais ............................................ $3.00 =
Su misinginiais apkausimais ........................... $2.25 |
Kantičkos po ............................................................. 75c. =

= Kas norite nusipirkti, tai pasiskubinkite, nes nedaug =
5 jų teturime. £
5 Užsakimus rašykite 5

“DRAUGAS” PUBL. CO..
= 2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois =
miiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiimiimiimiiiiiiiiiiiimiiiiii'

U.S.MAIL?S",?I?
Generalini Agrntai Central?* Ir Kytlm^ KtiropoM

NORTH GERMAN LLOYD, BREMEN 

BREMEN — DANZIG — LIEPOJŲ
V«ža tUnliil | I.lupojų via PanzlK.

Tirui trunaportarijn IA laivo I lalva
Hl S<)I'ICHANN Birželio H, l iepos 23 ir lii.'irst'Jo 1

ANTItMINK) Biri. 15. l iepos 28 ir Kurs. 14
IILBSON I.iepos 13. KuKpji'fto 30. H|mllo 15

Iš New Vorko tiealr.t į t'HKUBOVKG — BKKMKN 
AMRItlCA — Birželio 22, Uepos 23, Iturpjočio 24

K IV WAwU,?GTV.N ~ Liepos 30. Iturp. 27. Kiup^.įo 24R. W. RKMI*!-. Gen. Bestam Pussenirer A Kentas 120 N. Ja Šalie str. Cliienro ]

_ t

LIETUVOS ŽURNALAI
plpykito gražina, turiningus Lietuvoje lėleldžianms mėnesinius 

lalkraSčius knygų formato.

Lietuvos Mokykla, mokslo laikraštis, pafivęslat mokymo Ir auk
lėjimo dalykams, apie 250 puslapių storio knyga. Numeris $1.50

Draugija, literatūros, mokslo Ir politikos žurnalas. Num.

DvasinioGanytojas, dvasiSkl.ini skiriamas lalkraStls. 
rastai ir oflcljallnės bažnytinės žinios. Numeris

.50

turinio
.25

Žvaigždė, katalikų dvasiškiesiems reikalams. Gražių apysakų, ži
nių Ir dvasinio turinio raštų. Numerio knlna ............................................ 25

Turime vėlesnių ir senesnių numerių šių žurnalų. Jie yra mokslo 
ir išminties šaltiniai, puikinusias dvasini muistąs

Siųskite užsakymus šiuo antrašu:

“DRAUGAS” 
2334 South Oakley Avenue

PUBL. CO.
Chicago, Illinois.
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Visur reikalaukit arba patys išsirašykit 
PAVEIKSLUOTĄ LAIKRAŠTĮ

ATSPINDŽIAI
Juose paveikslais nušviečiama:

1) armijos gyvenimas ir veikimas,
2) svarbesni Valstybės 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.

iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiimiiimiiiimiiiiiimiiiimimiiiiiimiimimiiiiiimiirmiiiii

Phone Hceley 7439

DR. I. M. FE1NBERG lt
Gydo sp.-cljuliai visokias vyrų Ir i 

moterų lytiškas llgss
2401 Madlsnn Ktr., kampas W<*- 

tern Avė.. Chicago
.Valandos: 2- -4 po plet 7—9 vak.

’s Little Liver Pilis
Negali Būti Links 
mas Kuomet Vi 
duriai Nedirba
Mala Plgulka
M n Jai. Do.*iaa

Maža Kaina

CARTERS 
1TTLC

Vaistas Kuris 
Reikalingas Visiems
Tikron turi pAMlrašymo.

S. D. LACHAWICZ
LIETVVYH GRAHOIUes 

Patarnauju laldntuvtaa knplsiauala. 
kala meldllu atritauktl. • mani 
buaila ulaaaSdlatl.
8814 w. asvd n. oi*

Tol. Danai 81W

Itran/M n«<urtatl« GeloOi 
fra prigulimi Ul.lltkni.lti 
vnlda.

~ pARTER’S IRON PILLS
Jnmt pagelho., pamėginkite C

SKAITYKITE IR PLATINKITE “DRAUGI’


