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Sprendžiamoji Kova Turkų su 
Graikais

Bolševikai su Kemalistais Norėjo 
Užgrobti Konstantinopolį

TURKAI SU GRAIKAIS IŠ
TROŠKĘ KRAUJO.

Vieni ir kiti pasitiki laimėti.

Konstantinopolis, Birž. 13.— 
Šitas istorinis miestas ir vėl 
pilnas militarinio judėjmo. 
Tai prieš sprendžiamųjų Tur
kų nacionalistų su Graikais 
kovų. Nuo tos kovos prigulės, 
kam teks dominuoti Mažojoj 
Azijoj.

Miestas yra kupinas Sųjun
gininkų kareivių. Iš Maltos at
vyko Anglijos karuomenė. Ša
limais miesto ir atokiau sto
vi Anglų ir Prancūzų karo lai
vai.

Atsigers kraujo.

Nuo Armėnijos pasienių iš 
vienos pusės ir nuo Jonian ju
ros — iš kitos Turkų ir Grai
kų koliumnos kitos prieš ki
tas su paskuba maršuoja. 
Kaip tie, taip kiti baisiai iš
troškę kraujo. Ir galės jo dar 
šilto atsigerti tiek, kiek jų 
Širdis norės.

Turkai nacionalistai gins 
savo tėviškes. Graikai los už
puolikų rolę. Kraujas liesis 
latakais sugraudžius anuo
toms ir sužvangėjus ginklams.

Abieji pasitiki savimi.

Nežiūrint to, kad čia jau 
septyneri metai liejasi krau
jas, šiandie abi pusi kaip nie
ko nebuvus išnaujo kas mo
mentas turi pradėti naujų 
kraujo sėjų.

Ir abi pusi stipriai pasitiki 
savimi. Ir tie ir kiti turi pa
ruoštas skaitlingas karuome- 
nes.

Artimiausios dienos paro
dys, kasgi pagaliau turės vie
špatauti Mažojoj Azijoj.

SUOKALBIS UŽGROBTI 
KONSTANTINOPOLĮ.

Kemalistai su bolševikais vis 
sėbraujasi.

Londonas, Birž. 13. — Ang
lijos slaptosios tarnybos agen
tams pavyko susekti Rusijos 
bolševikų su Turkais nacio
nalistais suokalbį užgrobti 
Konstantinopolį.

Tam tisklui bolševikai ilgas 
laikas koncentravo savo ka- 
ruomenę Bessarabijos fronte. 
Nuolat buvo sakoma, jog ta 
karuomenė gaminama pulti 
Rumuniją.

Be šito, Turkijos
ministeriai buvo darbavęsi iš-v
reikalauti Sųjungininkų at
šaukti savo karo laivus iš Au
ksinio Rago.

Savo keliu Kėniai paša su 
Trotzky’u pienavo sudaryti 
nuosavų karo laivynų, pasik
vietus talkon Bulgarų karo 
laivus, ir užimti Bosforu su 
Marniora juromis. Dardaneliai 
turėjo būt prisėti minų, kad 
sutrukdyti įplaukimų Sųjungi
ninkų laivyno.

Bolševikų, karuomenė iš Be
ssarabijos pasienių turėjo Imt 
laivais perkelta į abu Bosforo

glais. Nors jų veikimas, sup-'PERANKSTI PRIE NEPRI-
rantama, negali būt širdin
gas, bet jie veikią. Neturi ki
tokio išėjimo.

Lenkams ‘ ‘ maištininkams ’ ’ 
šiandie belikę nedideli Silezi
jos plotai. Ir tie kasdien eina 
mažyn.

Sąjungininkams beliks sun
kiausias darbas atlikti — tai 
atimti visus ginklus nuo “mai
štininkų,” kuomet jie bus su
valyti kokian-nors provincijos 
kampan. Tas būtinai turės 
būt padaryta.

Sujungi ninku komisija, be 
to, įsakė visoms Vokiečių sa
vanorių organizacijoms atsi- -i 
mesti atgal skersai upės Oder

KONGRESAS APIE ADMI
ROLĄ SIMS.

Vadinamas negeistinu svetim
šaliu.

KLAUSOMYBĖS.
STREIKUOJA VYRIAUSY

BĖS DARBININKAI.

SIŲSKITE PINIGUS 
I LIETUVA 

PER“DRAUGĄ”

CITYED1TION METAI-VOL. VI. No. 138

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Gyventojai prie to dar ne
priaugę.

Manila. Birž. 13. — Pbili
pinų salos neveikiai gaus nuo 
Dėdės Šamo nepriklausomybę, 
jei prezidento Ilardingo ad
ministracijos nusistatymas 
tuo klausimu prigulės nuo 
Wood-Forbes misijos raporto.

Apie tai iškalno yra žinoma. 
Tuo tikslu išreiškė aiškių min
tį sugryžęs čia po apvažinė- 
jimo salų gen. Wood. Jis kal
bėjo čia Columbian kliube. Tas 
kliubas sudary tas iš Pbilipi- 
nų, baigusių amerikoniškus u- 
niversitetus.

Pbilipinų salų gyventojai 
^neturi išsidirbę pastovios val
džios. Dauguma gyventoji) pa
skui savo vadus seka kaip 
pabaidytos avys.

Roma, Birž. 13.— Jau visa 
savaitė kaip čia, taip kitur, 
streikuoja vyriausybės darbi
ninkai, kuomet vyriausybė at
sisako padidinti užmokesnį.

Jų streikas yra “baltasis 
streikas”. Kasdien jie eina pa
prastomis valandomis į ofisus 
ir į kitas darbavietes. Bet nu
ėję nieko nedirba.

Del to vyriausybės veiki
mas visur suparaližuotas.

MIRĖ ŽMOGUS NORĖJĘS 
NUŠAUTI KARALIENĘ.

Londonas. Birž. 11. — Broa- 
dmoor bepročių įstaigoje mi
rė Roderick McLean. Jis Kovo 
2, 1882, AVindsore norėjo nu
šauti tuometinę karalienę Vik
torijų.

LENKŲ SUMANYMAI.

Washington, Birž. 13. — A-j Toksai yra pilietinis padė
lių dienų kongrese buvo disku- jimas.
suojama admirolo Sims pa- | Militariniu žvilgsniu sunku 
sakyta kalba Londone. Tasai kas šiandie pasakyti. Tas 

sultano admirolas kalbėdamas apie klausimas dar neišrištas.
Airius didžiai įžeidė Ameri
konus.

Atstovas Gallivan iš Massa- somvbės.
cbusetts valstijos, demokra-Į ____________ ____
tas. indavė rezoliucijų parei- BOLŠEVIKAI TURI KONG

Pasirodo, jog salos dar ne
pribrendusios prie nepriklau-

KRASSINO NĖRA KANADO
JE.

Toronto, Ont., Kanada, Birž. 
13. — Čia užginta žinia, kad 
buk turėjęs Kanailon atke
liauti Rusijos prekybos komi
saras Krassin.

kšdamas, kad admirolas Sims 
esųs negeistinas svetimšalis ir 
turį būt jam uždrausta gryž- 
ti Amerikon.

Atstovas Gallivan sako, jog 
admirolas įžeidė 18 milionų 
šios didžiosios respublikos pi
liečių.

Kitas atstovas ind.avė rezo
liucijų paskirti komitetų ir 
padaryti tardymus apei tų

RESĄ MASKVOJE.
REGISTRUOS AUTOMOBI

LIUS.

Kuomet kokia valstija turi 
imperialistines tendencijas ir 
perdaug aikvoja visuomenės 
pinigus kitų šalių pavergimui, 
tenai tvarkos viduje negali 
Imti, o jei yra, tai karuome- 
nės jėgomis palaikoma. Kas
kart labjaus auga piliečių ne
pasitenkinimas, streikai,- sumi
šimai ir tt. Ne kitaip yra ir 
Lenkijoje, kuri, norėdama už
grobti Lietuvos, Gudų, Ukrai
nos ir net Vokietijos žemes, i 
į šimtus miliardų markini 
skolos yra įlindusi. Nors aš
trių streikų dabar nėra, bet 
nepasitenkinimų, įvairių rei
kalavimų ir lengvesnės for
mos streikų esama. Jie ne ko
kio bolševistinio pobūdžio, 
bet ekonominio ir laisvės iš
kovojimo.
lankai — darbininkai, gal po 
Rusijos darbininkų daugiau
sia kenčia maisto nepriteklių 
ir laisvės stokos.
Lenkai—darbininkai, gal po 

bolševikais ir pagal sutarties, 
gauna didelius plotus Gudų ir 
Ukrainos žemių. Ten Lenkų

APIE BRIUKSELIO DERY
BAS.

Belgų laikraščiai praneša, 
derybos vyksta geru keliu ir 
Lietuviai reiškia didelį norų 
galutinai ginčų užbaigti. Bel
gų laikr. “Soir” sveikina Lie
tuvių rašytojų Liubičų Milašų, 
Lietuvos atstovų Prancijoje.

Briukselis. V—5. (Elta). 
Musų tam tikro korespondento 
pranešimu, Geg. 5 d. Lietuvių 
delegacijos pirm. Galvanaus- 

jkas turėjo privatinį pasima- 
11 ymų su Lenkų delegacijos 
įpirm. Askenazy. Pasimatymas 
įvyko pas konferencijos pir
mininkų Hymansų.

CHICAGOJE.
NUŽUDĖ VAISTININKĄ; 

SUIMTI.

Šeštadienį trys plėšikai in- 
ėjo vaistinėn po num. 1259 
West 79 gat. ir vaistininkui 
liepė pakelti rankas. Vaisti
ninkas l^aivrence vienų -plėši
kų pasveikino su buteliu gal- 

esama ne (langiau 15 žmonių Von. Kiti plėšikai vaistininkų 
is KM). \ isi kiti esu Gudai, sušaudė ir be nieko pabėgo

šonu. Graikų armija Mažojoj kalbų.
Azijoj turėjo būt sunaikinta.
Trakijon be bolševikų ir Tur
kų turėjo įsiveržti dar Bulga
rai. Pačiame Konstantinopoly pavadino “aukso dulkių dvy- 
turėjo įvykti skerdimas krikš-' - -
eionių.

Susekus tai visa, supranta
ma, subįrėjo visi to suokalbio 
pienai.

Berlynas, Birž. 13. — Ba
varijos sostinėje Municbe gat
vėje nužudytas nepriguljnin- 
gųjų socialistų vadas Kari Ga- 
reis.

Iš Augšiosios Silezijos
LENKAI PRALOŠĖ ŽYGIUS !nas Anglų be pasipriešinimo

SILEZIJOJE.

Baigiamos traškinti Korfanty 
spėkos.

Oppeln, Augš. Silezija, Birž. i 
13. — Anglai baigia traškiu-j 
ti visas Ijcnkų “maištininkų” 
tvirtumas, kokias jie čia pa
sigamino ilgesniems laikams. 
Už kelių dienų Augštoji Sile
zija, kur įvyko palankus Vo
kiečiams plebiscitas, ir vėl bus 
Sųjungininkų militarės komi
sijos žinyboje.

Anglų karuomenė veikia 
pagal i-šanksto padarytų pie
nų.- Tečiau tie pienai niekam 
nežinomi. Klausiami Anglų ka
rininkai nesako. Kai-kurie pa
reiškia, jog neturima defini- 
tivių pienų. Kol-kas neleng
va susitaikinti su Prancūzais, 
kuriems vis dar gaila “maiš
tininkų.”

Lenkai atskirti nuo Vokiečių.

Anų dienų vienas bataiio-

Senate senatorius Ilarri- 
son, demokratas, admirolų 
Sims ir ambasadorių

nais.
Senatorius Ilarrison pata

ria admirolų prašalinti iš ka
ro laivyno, gi ambasadorių at
šaukti iš Anglijos.

GAUTA PRIELANKIŲ AT
SAKYMŲ.

Ryga. Birž. 13. — Iš Mas
kvos pranešta, kad tenai bol
ševikai atidarę trečiųjį iš ei
lės trečiojo internacionalo 
kongresų.

s* -
NEPRAMATOMI NESUTI

KIMAI PRANCŪZŲ SU 
ANGLAIS.

Prancūzai dideli tuščiakalbiai. 

Londonas, Birž. 12. (Rašo

užėmė miestų Rosenbergų, 
svarbių Lenkų pozicijų ir tvir
tumų.

Penki tūkstančiai “maišti
ninkų” su 30 kulkasvnidžių ir 
keliomis anuotomis tuojaus 
apleido Rosenbergų, kuomet 
Anglai to pareikalavo.

Iš ten Anglai pasileido mar- 
šnoti į industrijines Silezijos 
dalis, kurias turi Lenkai už
grobę.

Tarpe miesto Gleiwitz ir O- 
der upės Prancūzai su Ang
lais pratiesė linijų, ntskirda- 
mi Lenkus nuo Vokiečių. Te
nai tiems su kitais nebus pro
gos susiremti.
Prancūzai duoda pagelbos

Prancūzai ilgas laikas tvir
tino, jog jiems negalima pat
varkyti Lenkų. Jie buvo nu
sistatę verčiau jiems gelbėti, 
negu su jais pakelti kovų.

Bet šiandie Prancūzai at
mainė savo nusistatymų ir nu 
sprendė bendrai veikti su An-

Washington, Birž. 13. — 
Valstybės departamentas į pa
klausimų nusiginklavimo rei
kale gavo nuo keleto vyriau
sybių prielankų atsakymų. 
Prielankiaujama nusiginklavi
mo konferencijos sušaukimui.

AREŠTUOTA “SPEAKE 
R TO” SESUO.

Ilarvvv'an«'' laikr. korespondentas).— 
Paryžiuje daug kalbama, jog 
trumpoj ateity turėsiu suirti 
gražieji Anglijos su Prancija 
santikiai. Tam tikslui esama 
visokių priežasčių.

Bet čia tokioms kalboms ne-‘ 
tikima. Valdiškose sferose pa
reiškiama, jog santikiai ne tik 
negali blogėti, bet visuomet 
gali pasigerinti.

Suprantamas daiktas, kad 
Prancūzai su Anglais turi nuo
monių skirtumų klausime įlen
ki), Graikų, Turkų ir kt. Bet 
tos skirtingos nuomonės nei- 
kiek negali pakenkti . gero
sioms abiejų tautų santikiaias.

Anglai stovi už Lenkus.

Kad susiaurinti vogimų au
tomobilių Cbicago.jp, parėdyta 
visose automobilių stotyse re
gistruoti visus užlaikomus au
tomobilius.

Graikų klausime.
Kas link ginčų Graikų su 

Turkais nacionalistais, tai An
glija yra palanki Graikams. 
Palanki todėl, nes Angoros 
Turkai yra ne vien Graikų, 
bet ir Anglų priešininkai Ma
žojoj Azijoj.

Prancija, tuotarpu, remia 
Turkus, nes tie yra pažadėję 
apdrausti jos reikalus Mažo
joj Azijoj.

Tečiau Prancija įsitikina, 
kad tie Turkų pažadėjimai 
gali neišsipildyti. Nacionalis
tais negalima pasitikėti. Pran
cūzai su jais jau padarė vie
nų taikos sutartį. Tų sutartį 
nacionalistai sudraskė ir sut
rypė. Ir pasiuntė Paryžiun di-

Ukrainai ir Žydai.
Lenkijos valdžia, nenorėda

ma dalyti ponų žemių pas sa
ve, iš kitos pusės bijodama, 
kad bežemiai ir mažažemiai, 
nesukiltų ir neatimtų iš jų 
valdžios, sugalvojo įstatymų, 
sulig kurio visos žemės Gudi
joj ir Ukrainoj, kur savinin
kai dar negryžę, konfiskuoja
mos ir dalinamos Lenkų ka
reiviams ir bežemiams. Tokiu 
budu Gudų valstiečių, kruvi
nu prakaitu sukurti ūkiai teks 
Lenkų valdžiai, o per jų tik
riems Lenkams. Gudai-gi tu
rės eiti pas naujus ponus Len
kus bernauti, arba krausty- 
ties į Ameriką.
Sumanymas Lenkų dvarinin

kams labai pelningas, nes vie
na, apsaugoja jų dvarus nuo 
dalinimo, antra, padidina ma
žų Iienkų skaičių Gudijoje ir 
Ukrainoje. Toks likimas lau
kia ir Lietuvos bežemius ir 
mažažemius, jei Zeligowskisdžiai įžeidžiantį atsakymų.

Po to, suprantama, Pmncu- pajėgtų užimti Kaunu!
zų atsinešimas į Turkus turės 
žymini atšulti.

Springfield. Mass., Birž. 13.
Suareštuota žemesniųjų kon

greso ramų “speaker’io” 
(pirmininko) Gillet sesuo, 
M iss Lucy D. Gillet. Automo- 
tiliu jinai suvažinėjo 12 metų 

mergaitę.

OLANDIJA BIJOSI BELGI
JOS.

Amsterdam, Birž. 13. — O- 
landijos pnrlarnentan paduotas 
sumanymas sumažinti regule- 
rę Olandų armijų.

Tam sumanymui prielan- 
kiaujn socialistai. Jie sako, 
Olandija maža ir kaipo to
kia turi duoti pavyzdį ki
toms viešpatijoms.
Bet kitos partijos priešingos. 

Jos nurodo, kad Belgija turi 
skaitlingų kanioinenę ir nema
no jos sumažinti.

Prancūzų nuomonė klaidin
ga apie Anglijos nusistatymų. 
Prancūzai visas laikas įsivai
zdina, jog Anglija priešgininu- 
ja Lenkijai.

Bet yra neužginčijamas fak
tas, kad Anglija nemažiau rū
pinasi Lenkijos ateitimi, kaip 
pati Prancija. Anglija visuo
met stovi už stiprių Lenkų 
viešpatijų. Anglija juk visas 
laikas duoda reikalingos pa
gelbos Lenkams.

Anglijos vyriausybė, ypač 
karo žygiuose, pati iš savęs 
negali nieko atlikti be gyven
tojų sutikimo. Premjeras Llo- 
yd George žino gerai, kad 
Anglijos gyventojai priesgi- 
niaus, jei jis prieš Vokietijų 
pavartos kokias-nors neteisy 
bes. Tr todėl Prancūzų ofici- 
alė opinija čįa neras sau pri
tarimo, jei toji opinija prieš- 
giniaus teisybei.

Stiprės santikiai.
Savo keliu, Anglija šiandie 

jau ne taip karštai stovi Grai
kų pusėje, kaip senovėje bir- 
tn. Ji pastaraisiais metais įsi
tikino, kad Graikų tauta užsi
tarnauja mažiau pasitikėjimo, 
negu pirmiau. Tų padarė įvai
rios politinės atmainos pačio
je Graikijoje.

Taigi kuomet Prancūzai pa
lengva atšąla prie Turkų na
cionalistų, gi Anglų pasitikė
jimas Graikais laipsniškai ei-

Pabnigus su bolševikais ko
vų, Lenkai pradėjo mažinti 
savo karuonienę. Kadangi ir 
prieš tai buvo jau Lenkijoj
keli šimtai tūkstančiu bedar-» *
bių, tai karuomenės demobili
zacija žymiai prisidėjo prie 
bedarbių padėjimo. Dvarpo
niai džiaugiasi, kad išbadėję 
darbininkai pusdykiai sutiksiu 
apdirbti jiems dvarus.

na mažyn, yra 
Prancūzams su Anglais ir Ma
žosios Azijos klausime suvie
nodinti savo nuomones ir grą
žinti geruosius santikius.

Taip gali būti ir Mesopo
tamijos klausime.

Nors šiuo kartu stiprus ry
šys abiejų šalių yra negali
mas, nes Anglai nenori atski- 
rios sųjįmgos su Prancūzais, 
liet galimas bendras darbas vi. 
Kais kitais žvilgsniais.

Ryga. Derybos su Latviais, 
tebesitęsia. D-rui Purickiui pa
gerbti rengė vakarienę Latvių 
užsienių nukalu ministeris Me- 
jerovičius ir Suomių atstovas, 

gera proga g (j purickiui pa
gerbti buvo surengta opera. 
Latvių ir Estų laikraštinin
kai rengiasi aplankyti Kaimų. 
Laikraštininkų kongresas 
Kaune turi įvykti dar Gegu
žės mėn. Atvažiuos apie 20 
žmonių.

BIZNIERIAI GARSINKITE^ 
“DRAUGE.”

pabėgo
automobiliu.

I

Detektivai atrado parneštų 
automobilių. Ir pagal ano su
sekė ir suėmė visus tris gal- 
važudžius. Jie yra: Joseph 
Jablonskį, 19 ni_, 4334 So. 
Knox avė.; Krank Rvcblewski, 
2850 Keeley gat.; Charles Mc
Donald, 4852 Archer avė. Be 
jų areštuota dar keli kiti.

Vaistininkas mirė Auburu 
I’ark ligoninėje.

SUSPENDUOTA 55 POLIC- 
MONAI.

c »
Cbicagos policijos viršinin

kas suspendavo 55 poliemonus, 
kurie tinginiauja ir kurie ne
pildo savo priedermių.

Be to, tris leitenantus, uo
lius policijoje darbininkas, pa- 
augštino kapitonais.

Suspendavimas reiškia būt 
pašauktiems civilės tarnybos 
teisman ir pasekmėje būt pa
varytiems iš tarnybos.

K i tuomet viršininkas pas- 
kelbė, kad apie 700 policmo- 
nų turės eiti laukan iš tarny
bos. Nes tiek jų yra apsilei
dusių.

Šiandie jis pradeda vykin
ti tų savo programų.

TEISMAN ADVOKATAS IR 
ARCHITEKTAS.

Praeitų penktadienį “grand 
įury” atidavė teisman vienų 
advokatų, vienų architektų ir 
14 unijų viršaičių. Jie visi į- 
velti į papirkimus statant na
mus.

PINIGŲ KURSAS.
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000, Birželio 11 
bnvo tokia pagal Merchanta Lo- 
an and Trust Co.:
Anglijo* sterlingų svarui 3.74
Prancūzijos šimtui frankų 7.95
ItnlijoH šimtui lirų 4.R5
Vokietijos šimtui markių 1.4R
Lietuvos šimtui auksinų 1.48
Lenkijos šimtui markių .09

«  
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LIETUVIŲ KATALIKŲ D1KMKAATIS

“DRAUGAS”
Kiną kasdien* Išskyrus nedėldleulo*. 

PRENUMERATOS KALNAI
CHICAGOJ IK UŽSIENYJE:

MeUuns .................... .j S*.OO
Pusei Metų • •j.** «t.**. . • • 3.00

BUV. VALKT.
Metamu ........... . fb.00
Pusei Metų . ..........................., 3.00

Prenumerata mokaal Ukalno. Lai
kas skaitosi nuo utslrakymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresų visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti lfiperkant krasoje ar expreee "Mo- 
ney Order” arka Įdedant pinigus 1 
registruotų lalfikų.

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

TeL Roosevelt 7791

BE IŠIMTIES.
Cliicagos namų statymo in

dustrijoje susekta tik vienų- 
vieni papirkimai. Tie papilki 
niai kartojosi ilgus metus. Taip 
buvo prieš karų ir paties karo 
laikais. Papirkimai vaitoti, 
kuomet namų statymas buvo 
pigus ir kuomet pabrango. Sta
tant kokius didesnius ir vpa- 
tingesnius namus, darbininkų 
unijų viršaičiai (daugiausia 
“business” agentai) nuo kon 
traktorių arba nuo pačių namų 
savininkų reikalaudavo kyšių. 
Tie reikalavimai visuomet bu
vo griežti. Grūmota darbo 
trukdymais, streikais. Iš to 
daugybė darbininkų viršaičių 
praturtėjo. Jie susikrovė di
delius turtus. Gyveno tarsi 
kokie kapitalistai. Lėbavo. Ne
pasidalindavo viršaičių vieto
mis ir kiti kitus žudydavo.

Ilgus metus tylėta apie- tuųs 
prajovus. Tik šįmet tie krimi
naliai darbai išvilkta aikštėn, 
kuomet daugeliui jau įkyrėjo 
kyšių reikalavimai.

Po to tuojaus paskirta legis- 
lativė valstijos komisija ir jai 
pavesta nagrinėti papirkimų 
klausimų. Pasirodė, kad Gliiea- 
goje be papirkimų nė vienas 
teatras, viešbutis arba koks 
didesnis butas nepastatyta. Ko 
misijai liudija daugiausia visi 
tie, kurie yra mokėję kyšius.

Tai gi jau visa eilė darbi
ninkų unijų viršaičių atiduota 
kriminaliu teisman. Ir jei tei
singai bylos bus vedamos, jie 
visi turės atsidurti kalėjimam

Bet kuomet papirkimų ėmė
jai kaltinami, reikėtų lygiai 
kaltinti ir kyšių davėjus. Kaip 
vieni, taip kiti yra prasižengę 
valstijos ir šalies įstatymams.

Tai-gi šitame atsitikime ne
turi būt išimties, vienų ar ki
tų pateisinimo. Už jų piktus 
darbus šiandien kenčia visuo
menė. Didžiumoje tie kyšiai 
supuraiižavo namų statymo in
dustrijų. Žmonėms reikalingi 
nauji namai, tuo tarpu kon- 
traktoriai riejosi su darbininkų 
vadais. Darbininkai kenčia, 
vargsta. Teateinie teisybė!

tūkstančiais savanorių okupa
vo Fiume.

Del to lakūno žygio smarkų 
protestų tuojaus pakėlė Pran- 
cija ir Suv. Valstijų vyriausy
bė. Italija pradžioje sakėsi 
neturinti nieko bendra su d’- 
Aiuiunzio darbu. Bet kuomet 
Sųjungininkai paskelbė pavar
tosiu prieš jį militarę jėgų, 
Italija pati pagalios sutiko 
pašalinti lakūnų iš Fiume.

Tečiau pakol savo pasižadė
jimų įvykino praėjo daugiau 
negu vieneri metai. D’Annun- 
zio parodė tiek daug atkaklu
mo, gi jo vylingas patriotiz
mas taip nustatė fiumiečius, 
kad daugelis norėjo tų miestą 
pripažinti Italijai arba pačiam 
lakūnui.

Pagalios Sųjungininkai pri
vertė Italijų prieš lakūnų pa
vartoti ginklų. Tasai “pasida
vė”. Galop Italija su Jugosla
vija padarė sutartį, kuria 
miestui Fiume pripažinta lais
vė ir nepriklausomybė.

D’Annunzio valdymo metu 
Fiume daug nukentėjo. Ir 
kuomet tenai įsisteigė pasto
vesnė valdžia, ji pareikalavo 
Italijos vyriausybės atlygini
mo už padarytus miestui nuo
stolius. Tuos nuostolius padarė 
lakūnas d’Annunzio. Nuosto
liai siekia dešimties milionų 
ilolierių. Ir Italija turės užmo
kėti.
To avanturisto pavyzdžiu pa

sinaudojo Lenkų generolas Že
ligovski. šitas varu okupavo 
Vilnių. Tų padarė su Varšu
vos valdžios žinia. Varšuva 18- 
pradžių mėgino apdumti pa
sauliui akis, buk ji nieko ben
dra neturinti su Želigovskio 
darbu. Gulų gale turėjo prisi
pažinti, kuomet Lietuviai pasi- 
ketino padulkinti Želigovskio 
skvernus.
Avanturistas Zeligowski kaip

Vilniui, taip Vilniaus sričiai 
padarė daug nuostolių. Kuo
met Vilnius bus paliuosuotas 
nuo to užpuoliko, Lietuva tu
rės pilnų teisę pareikalauti
Varšuvos atlyginimo.

KLAIDOS ATITAISYMAS.
Šeštadienio (Birž. 1L d.) 

Draugas pirmame puslapy įdė
jo vaizdų “Socialistų Žemės 
Reforma.”. Prikergtame pa
aiškinime korektorius neįžiu-

SŪRŪS ATLYGINIMAS.
Versaillcso taikos sutartimi 

Dalmatijos miestas Fiume bu
vo atiduotas naujai įkurtai 
valstybei Jugoslavijai. Italijai 
labai nepatiko, nes norėjo to 
miesto.Tad Italijos vyriausybė 
sumanė varu okupuoti Fiume. 
Tų darbų atlikti ji paskyrė 
savo drųsų poetų-lakunų d’
Annunzio. Šitas apsimetė dide

Į Gerbiamuosius Amerikos ir Europos JJNN. 
Kunigus, Pasaulinius Vyrus ir Moteris

Kun. Kazimiero Prapuolenio
PADĖKOS ŽODIS.
Į GERBIAMĄJĄ “DRAU

GO“ REDAKCIJĄ.

Kadangi per ištisus 8 metus 
mano gyvenimo Romoje nė A- 
nierikos nė Anglijos nė Euro- 
posLietuviai nepamiršo manęs, 
todėl apleisdamas Amžinąjį 
Miestų turiu priedermę pasa-

miestų ir grįžus tėvynėn lin
kime didžiai gerbiamam kovo
tojui už tėvynės idealus ge
riausios kloties, ilgiausių me
tų. Kaip žinome, kun. Kan. K. 
Prapuolenis pašauktas Lietu
von į Užsienio Reikalų Minis
terijų.

Telaimin Dievas jo darbus!

Kun. Kan. Kazimieras Prapuolenis

ačiū savo Gerad.kyti bent 
Neįstengdamas parašyti į kiek
vienų asmeniškai, aš sumaniau 
atlikti šitąją šventų savo prie
dermę per Gerb. “Draugo” 
Redakcijų.

Prisiųzdamas tat, keletą pa
dėkos žodžių į visus savo Ge
radarius, turiu garbės prašyti 
Gerb. Redakcijos teiktis duoti 
vietos savo skiltyse mano raš
tui.

Su tikrąją pagarba,
Kun. K. Prapuolenis.

,, Redakcijos žodis. — Mumsreio savo klaidos. Vieton “Mu- , . , *
’ . 4.,/. ___ : ..v:.. ,,: begalo malonn talpinti savo

dienraštyje gerbiamo musų 
veikėjo laiškas. Jis nėra vien 
padėkos žodis, bet ir kraujo 
prakaitu aplaistyta Lietuvai ir 
Bažnyčiai jo darbų apžvalga. 
Garbė musų didvyriui už jo 
laimėjimų nelygioje kovoje su 
musų priešais.

Nūn jam apleidus šventąjį

sų socialistėliai nori užimti 
storpilvių darbininkų saldžias 
vieteles,” turi būti “musų so- 
sialistėliai nori užimti storpil
vių dvarininkų saldžias viete
les.”

GARSINKITĖS “DRAUGE.

Paskutinėmis šio mėnesio 
dienomis, pasirįžęs grįžti Lie
tuvon, aš pirm negu apleisti 
Romų skaitau viena iš svar
biausių savo priedermių ištar
ti kuonoširdingiausį “Ačiū” 
Gerbiamiems Amerikos ir Eu
ropos Kunigams ir Pasaulie- 

’čiams — Vyrams ir Moterims, 
kurie nepamiršo manęs, mano 
čionai kančios dienose, prilai
kydami mane kaip morališkai, 
taip ir materiališkai, kad Ro
mos laikraščiuose kelti aikštėn 
kone visai dingusį Lietuvos 
vardų, prieš pastosiant man 
čionai į kapelionus Šv. Stanis
lovo bažnyčios.

Apsigyvenęs Romoje 22 Ge
gužės 1913 metais, aš iš pir
mos dienos ėmiausi skelbtis 
viešai Lietuviu teėsąs. Už tok j 
mano atvirumų ir drųsų prisi
eidavo man kaip iš Italų, taip 
ir iš kitų svetimtaučių puses 
susidurti su daleliu jų nusiste
bėjimu, kaip, girdi, taip? Jiig

Prieš Puotą ir po Puotos
(Pabaiga)

—Įsivaizilinkime sau žmo
gų, mokytų, turtingų ir turintį 
įtekmės. Kartu įsivaizdinkime 
kad šis žmogus turi labai mig
lotas ir klaidingas sąvokas a- 
pie savo krašto civiles teises. 
Jis nežino kas teises leidžia, 
kokia jų privalomybė,vienu žo
džiu nedaug apie jas nusima
no. Šis žmogus turi progos 
jas pažinti, bet jis nenori jų 
žinoti ir nesinaudoja proga. Kų 
Tamista manai apie tokį žmo- 
gąi

— Jis yra nenaudėlis ir ne
išmanėlis 1

— Kodėl?
•— Dėlto kad nežinojimas sa

vo krašto teisių, iš apsileidi
mo, stato jį į nuolatinį pavo
jų, nes gali prasikalsti teisėms,liu patriotu ir, neva nežinant 

savo vyriausybei, su keliais lvisai nežinodamas kad tai jis

ištikrųjų tamsta ėsi Lenku, 
kadangi “Polonia ir Lituania” 
tai viena tauta, viena kalba, 
skirtumas vien tame kad Lie
tuva iš senų senovės buvo Len
kijos provincija.

Klaidingai Lenkų informuo
tieji žymesnieji Italai dvasiš
kiai nekaltų pridėdavo dar: 
“gaila, girdi, kad bedievių Li«i 
tuvių inteligentų būrelis, kuni
gų Muskolijos. idealuose iš
auklėtų, tankiausia už masko
lių pinigus, pastaraisiais lai
kais, kaipo “litvomanai”, ėmė 
si skaldyti amžiais pragarsė
jusių Lietuvos ir Lenku vieny
bę, kad sulig Rusijos noro at
skirti katalikiškųjų Lietuvą 
nuo Isaikų ir Romos bažnyčios 
ir patraukti ja “skizman.” Ir 
daryk, tu žmogau, ką darąs, 
prieš ta
Lietuvos

lenkininkų dvasiškių agentas, 
didelis lenkbernis žemaičių 
vyskupijos dvasiškis Z.

Beabejo, priseitų parašyti iš
tisų knygų, kur norėčiau iš
dėstyti Lietuviams įvairias 
Lenkų prieš mane nesųžiniškas 
agitacijas. Kadangi ne tas šio 
laiško tikslas, užteks pridurus, 
kaj tokis svarbus Romos laik
raštis kaip “CiviltaCattoliea”, 
jėzuitų vedamas, ir tasai drėbė 
į mane purvais, ačiū tik į- 
tekmei apsigyvenusio Romoj 
sulenkėjusio Lietuvio praloto 
Skirinunto.

Net mane šiurpuliai ima, 
atsimenant šiandien sunkias 
morališkas aplinkybes, kuriose 
aš Romoje pradėjau darbuotis. 
Už jokias pasaulio gerybes ne
sutikčiau antrąkart atsidurti 
padėjime, kokiam anais laikais 
estui buvęs.

Sunkiose aplinkybėse, kurių 
čionai datyriau, raminausi a. a. 
Vyskupo Girtauto žodžiais, 
man su juom atsisveikinant 
pasakytais: “Sunkus Ims tenai 
tavo jiadėjimas. Turėk kan. ....... . . JĮ-....- ....... ....... .......ip giliai įsiskverbusia,*. , . • ..... .. trynes, pereis bukas, pažins ta-s veikėjams gertu ihizį- .... . r_’ . * ‘ ve ir atsimainys nuomone. I noštamų, lx*nkų senų giesmele! , » •• , , • .,, .... , , . tarpu užsiimk Lietuvos praei-1 adejimas buvo keistas, no • ,, , , , ., , . . v tinn Lomos bibliotekose, tujenmano, kadangi prieš ,• • . •• . . , .v. . , ° 1 . myli istorija — taj bevarty-man atvažiuosiant Romon jau

buvo pagyvenęs čionai žino
mas Lietuvių tautinio atgijimo1 
priešas, Vilniaus gubernijos 
dvarponis Ipolitas Korvin-Mi 
lakas ar Milevskis, kurs 1‘ran 
euzų kalba jau laivo išdalinę*
Romos -dvasiškieins-galiu. , , ... . varnus, ūmia man buvo vpa
nanis knygele, kurioje netiku- • • • • i • i ,. . „ . tingiu jaunesniųjų kunigų, katišiai apšmeižė Lietuvos kunigus • . i , . • ,.... ... . r ir J^enkų kurie vieton rimto
veikėjus Maironį, Dambraus-i i.b > i i , ’ . . -darbo gėrėjosi Komos Lenkukų, Alsnuskų, o labiausia ma- 4 -, . * ... Nazuretankų liežuvavimune, kai|M) rusotila ir baisu 
Lenkų priešų. I

To dar negana. Pėdomis'
Milo ar Miluko, kaip jį ten 
lietuviškai pavadinti, atsekė

labiau

damas knygas nebusi taip jau
trus ant plepalu.”1 . * .I Dirbdamas Vatikano biblio 
tekoje ir arkvvuose savo Tė- 

i vynės praeitimi, aš žiurėjau i 
savo priešus, tarsi, j mažo 

j“varumėlio” blogai išauklėtus 
vaikus. Gaila man b

mum
m

apie

fokiosc tat aplinkybėse pra
dėjus man Romoje gyventi, ne
tikėtai gavau laiškų iš Ame
rikos, kaine mažai man pa-

Romon Lietuvos Lenkų-cnde- ’ f.jain pažįstamas k 
kų delegatas grapas Aleksam [siuntė 500 lyrų spaudos rei- 
dra Tiškevičius, kurs tiesiog'kalams, žadino mane skelbti 
begėdiškai stvėrėsi melo, kad Romos laikraščiuose Lietuvos 
jokiu gyvu budu nedaleisti ma
nęs kapelionu Šv. Stanislovo

unigas pn-

bažnyčios.
Šitų dviejų Lenkpalaiklų 

darbų tęsė tolyn apsigyvenu
sieji Romoje sulenkėjusieji

reikalus, prisižadėdamas ir to
liau medžiagiškai padėti man 
šitąjį darbą vesti. Buvo tai 
Bostono klebonas kun. fl’a- 
mas Žilinskas.

Aukštyn širdis”, sušukau
Lietuviai, Baltgudžiai irUkrai nudžiugęs. Ačiū Diev

i___• , . , . imečiai, kurių tuomet liula čio
nai gyva bala.

Testojant už “Polščos” rei
kalus, didžiansis mano priešas, 
sulenkėjęs Ukrainietis įžymus 
dvasiškis V. S. su sulenkėju
siais Baltgudžiais jaunikliais 
Mogilevo antvyskupijos dvasi
škiais L. ir K. pasinaudodami 
čionykščių Lenkų biuru ir Len
kių Nazaretankų liežuviais, ė- 
mėsi šmeižti mane Romos laik
raštyje “Corriere d’Italia”. 
Netrukus, jiems į talkų atsi
bastė Romon kaipo Vilniaus

Red Star Line
NEW YORK — HAMBURG 

DANZIG — LIBAU
GOTLAND...........Birželio 13
SAMLAND............Liepos 16

3-či* Kliudą liktai

American Line
Tiesus Pu tarnu viluos

NEW YORK - HAMBURG

Parankiausias Kelias Husams 
Lietuviams

Ir

Dideli ir Modemiški Twin-Sercw 
Laivui

Mongolia................ Birželio 16
Manchuria .......... Birželio 30
Minnekahda ..........  Liepos 14

3-čla Kliasa Tiktu! 
Atsišaukite į Kompanijos Ofisą.

14 N. Dearborn St. Cliicago.
Arliu pus Lokalius Agentas.

DR, G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai. 

Ofisas 214* Ko. Morgan H*. 
Kertė 82-ro Ht., Ohicago. UI

8PECIJALISTAB 
notariškų. VyrUkų, taipgi otoro- 

nifikų Ilgu.
OFISO VALANDOS: Nuo lt rjto 
>kl 1 po pietų, nuo 3 Iki 3 valan-
lą vakare.
Nedėllomle nno V Iki t po pleL 

Telefonas Y erke SXl

5 Dr. M. T. STRIKOL’IS SJ Lietuvis Uyd>tojau Ir Chirurgą* I 
Peoples Teatro Name I

•KUO W. 471 h Str. Tel. Houl. 1A«I
•Valandos: « Iki 8 vak. Nedėl lt 
"iki 12 ryte.

lies. 2811 W. 43rd Street 
■ Nuo ryto iki piet. 
fl rel. MeKinley 263

s DR. CHARLES SEGAL ig Perkėlė seavo ofisą po nom |

J4729 So. Ashland Aveniu*
Specl jallstas

jDZIOVŲ, MOTERŲ Ir VYRŲ LlUVg
|Valandosnuo. 10 iki 12 Išryto; nno| 
■ 2 iki S po pietų; nuo 7 Iki 8:>«|

H"vakaie Nedėliomta 10 kll 1
Telefoną* Orelei 28N0

m jis ne 
vienas. Ir nuo to laiko ėmiausi 
spaudos, pasirįžau nepasiduoti 
Lenkinus ir žut-but piisilikti 
savo vietoji'.

Nemokėdamas Jar lt,alų kal
bos, aš pradėjau rašinėti apie 
Lietuvų-lotynų kalba. Pažįsta- 
nms AmcrikosLietuviaiiis Kun. 
D-ras Nikola vertė trumpus 
mano straipsnelius Italų kni- 
boii, padėjęs man surasti laik
raščius, sutikusius talpinti 
juos savo skiltyse. Buvo tai 
mano pirmoji pradžia.

(Bus pabaiga).

Tel. Ka.ndolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisa.4 vidumiestyj 
ASSOCIATION BLDfl.

19 Ko. La Šalie St. 
Valandos: 9 ryto iki 6 po pietų 

Panedėllals Iki 8 TRksre 
Nedėllorais ofisas uždarytas

l’hone Seeley 7439

DR. I. M. FEINBERG
f lydo ttp<-<ijnllal Tlsokias vyrų 

moterų Ij tiškus ligas
2101 Ma.ii.-on Ktr., kampas W« 

tėra Avė., Clilcago
Valandos: 2—4 po plet 7—9 vak.

esi matęs Katalikų Bažnyčių. 
Pažįsti vyrų ir moterų visiškai 

Į prasikalsta. Būdamas įtekmių- jai pasišventusių. Esi lankęs 
gus žmogus, jis dumia blogų Į katedras neišpasakytos grožės 
pavyzdį, lies užkrečia kitus Į kurių pastatymui reikėjo daug 
savo pasielgimu. Toksai žmo
gus yra neišmanėlis dėlto, kad 
laužydamas savo šalies teises 
jis turi daug nuostolių, kaip 
tui piniginių bausmių o net ir 
į kalėjimų guli patekti.

— Gydytojau, Tamista esi 
labai nukaitęs, nes liuosa vulin 
nenori išmokti savo šalies ci
vilių teisių. Lygiai, aš nema
tau kaip Tamista gali pasitei
sinti iš apkaltinimo, nesirū
pindamas pažinti pagrindinių 
katalikų tikėjimo tiesų.

— Nejaugi... toks pri
lyginimas visiškai paikas!

— Klausyk, gydytojau. Ta- 
mista esi turėjęs daug prakti
kos su žmonėmis. Jų tarpe su
tikai šimtus katalikų. Vėl-gi,
Tamista daug keliavai ir kiek-

viename krašte kurį aplankei pasaulis išsimaudęs karežuvu-

turto ir laiko; esi matęs ir 
prastas, iš rąstų padirbtas ko
plytėles, iiiisijonoriaus pašven
tintus. Mokeisi istorijos, ir ten 
minėjai kad Katalikų Bažny
čių turėjo ir tebeturi neišpasa
kytų įtekmę žmonijos gyveni
me. .Ji buvo galybė, labiausiai 
mylima ir neapkenčiama jiasnu 
lyje per pirmuosius 300 gyva
vimo metų. Rymo viešpatijos 
norėjo išnaikinti jų kruvinais 
persekiojimais. Ji buvo galy
bė labiausiai mylima ir neap- 
kenčiuina pasauly,įeArijanizino

siu kraujuose, vėl mėgina į- 
vesti taikų ir ramybę. Paskui, 
Tamista žiliui kad Katalikų 
Bažnyčia skaito 30L milionų 
narių, ir kasmet uugšto mokslo 
ir -doros žmones, kuip tai kur- 
dinolai Ne\vman ir Manning, 
miglų tautos ir jiasaulio lite
ratūros papuošalai, taip gi neiš 
skaitliuota daugybė kitą, at
sižada savo įvairių tikėjimų 
ir įstoja į Katalikiškų Baž
nyčių. šie faktui prirodo, kad 
Katalikų Bažnyčia yra arba 
tikroji Dievo įsteigta Bažny- 
čia, arba didžiausiu apgavimu, 
visų nnižių išgalvotus nioiias. 
Kuri iš šių pažiūrų yra tikro 
ji ir teisinga. Tamista nežinai,

i,:»„ i-. •• ,,PS nesi tyrinėjęs jos mokslo,u kitų erezijų plėtojimosi me- . . • _, /' ...Del šitokio I amistos jip-ileiib 
mo nematau pateisinimo. Yratu — socialės revoliucijos lai

kais kuri prasidėjo Prancijoje dmig knygų, pavyzdžiui “Ka
ir užt venkė visų Europą XIX italikiška Enciklopedija”. Ita- 
šinitmetyje. Net dabar, kuomet įsi jojė labai daug gražių pa

aiškinimų. Kiekvieno kunigo 
gyvus balsus yra miolatai pri
sirengęs viską smulkiai išaiš 
kinti, bet tik reikia į juos 
kreipi i s.

Ttiolarpu |M»kilio pirminin
kas pranešė kad prasidės tos
tai. Majoras atsistojo sveik i n- 
d.iiii.-is Prezidentų.

Ant rytojaus, kunigui Dobi
lui bi'skaitant savo laiškus, 
siisknmbo telefonas.

— Dūkimas Busenobis kal
ba, prašneko balsas per tele
fonų. Aš prašysiu, jei gali' 
ma, šį vakarų buk iisunie, nes 
pasišnekėjus vakar su Tamista 
laike puotos, aš pasirįžau pa
žinti Katalikų Bažnyčios mok
slų, jos pagrindines tiesas stu
dijuoti. Busiu labai dėkingas 
jeigu turėsi laiko pamokinti 
mane šį vakarų.

— Labai gerai, atsakė kuni
gas lauksiu Tmuislos šį va
kar >.

Sulietuvino Margareta.

Tel. Canal 267 Vak. Canal 2113

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas
IMSI So. Halstcd Street

Valandos: lt Iki 12 ryto: 1 Iki 4 
po plet. t Iki • vakar*.

DR. A. L. YUŠKA
1900 S. Hakted Str.

Tel. ( anai 2113

Valandos: 1# ryto Iki 
Gyvenimas: '

I vakar*

T*l.

K —

2311 W. «Srd Ktr.
Prospect 84(3.

imiuuiiuiiuiiiiuiuiiiiiuuiu
Re*. 1139 lodep. nrtenee RtvO. 

Telefonas Voa Raren 2*4

DR. A. A. ROTH,
Rusas Gydytojas rl (nirurgaa 
Hpei-IJnllstas Moteriškų, Vyriškų

Vaikų Ir visų chroniškų Ilgų 
VALANDOS: 10—H ryto t—• p*

pietų, 7—3 vak. Netoliomis 13—113. 
Ofisu-. 3354 Ko. Halsted ML. Ghl«a<o

Telefonas Drovee Mts 
UlllllllUllllilIlIlIlIlIlIinillllllllllllIHUUI
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LIETUVOS INFORMACI

JOS BIURO PRANE
ŠIMAI.

IŠ STEIG. SEIMO DAR 
BUOTĖS.

Kaštu iš Balandžio 1 dienos 
Lietuvos Atstovybė buvo už
prašiusi Lietuvos Telegramų 
Agentūrų “Eitų” teikti pla
tesnių žinių iš Steigiamojo 
Seimo darbuotės ir apie eise 
nų derybų su Lenkais. Laiš
ku iš Gegužės 14 dienos š. m. 
“Elta” prisiuntusi yra tokių 
žinių, dalį kurių čion ir paduo
dame:

“Lenkų-Lietuvių derybos 
dabar vyksta Bruksely. Musų 
valdžia ir visuomenė pasirv 
žūsi atgauti Vilnių, mes tin
kam daryti su Lenkais ekono
mine sutartį bendrai su kito
mis Pabaltijurio valstybėmis 
ir dalyvausim militarinėj kon
vencijoj su Lenkais. Sutarties 
su Lenkija projektas jau ati
duotas Tautų Sąjungai ir 
vairių svetimų kraštų atsto
vams.

Paskutinėm dienomis Stei
giamas Seimas pirmu skaity
mu yra priėmęs “žemės n 
formos” įstatymų. Iš svarbes
nių nesenai buvo priimti:

1) Pradedamoms mokyklom* 
Lietuvoje įstatymas.

2) Dvarų darbininkų samdy 
mo ir atstatymo įstatymai.

3) Šaulių Sąjungos įstaty 
mas.

4) Priverstino valstybinu 
trobesių nuo ugnies ujNlrau 
dimo įstatymas.

5) Kariškiems žeme aprupin 
ti įstatymas.

6) Lietuvos Atstatymo Ko 
misariato įstatymas.

7) Valstybinio apdraudimo 
įstaigos įstatymas.

8) Kovos su galvijų maru 
(džuma) įstatymas.

!)) Lietuvos tarptautinio ban 
ko įstatai.

10) Medicinos praktikos tei 
šių Lietuvoje įstatymas.

11) Azerbeidžiano Socialia 
tinės Tarybų Respublikos Vy
riausybės ir Lietuvos Delno 
kratinės Respublikos Vyriau 
sybės sutartis dėl teisių ga 
rantijų tų respublikų pilie 
cianas gyvenantiems kitos Kės 
publikos teritorijoj.

Steigiamojo Seimo Konsti 
tucijos Komisija rengia Lie 
tuvos Konstitucijos įstatymų 
kuris veikiai bus 
plenumui.

Antroji Lietuvos
Paskola šiomis dienomis bu 
įnešta St. Seiman ir atiduota 
Finansų ir Biudžeto Komisijai 
kuri paruoš Seimo plenumui.

Šiomis dienomis eina Lietu 
vos farmaceutų ir dantų gy 
dytojų suvažiavimai sųjungos 
įkūrimo tikslu.”
Kaip 'žinoma, Lietuvių-Lenkų 

derybos Briuselyje nutruko i 
visas ginčas vėl Ims patiek 
tas svarstyti Tautų Sųjungai 

Birželio 7 dieną yra gauta 
“Eltos” kablegrumas tokio tu

LIETUVIAI AMERIKOJE. J
ROSELAND. ILL. kaitytas laiškas nuo dabarti-

---------- nio “Draugo” redaktoriaus
Birželio 5 d. Visų Šv. para- knn. Dr. I. Cesaieio su gerais 

rijos svetainėj buvo Koselan- kuopai linkėjimais. Laiškas 
do Lietuvių mass-mitingas,kad priimtas gausiu rankų plojimu.
išklausius raportų atstovo 
Juozo Savickio, kuris Koselan- 
do kol. visuomenės buvo siųs
tas Wasliingtonan Lietuvių 
suvažiaviman, kad įteikus S. 
V. prezidentui milijonų parašų 
įrašančių pripažinti Lietuvos 

nepriklausomybę, ir pasitarti 
\itais tautos reikalais.

Kuomet atstovas išdavė ra
portų ir pasakė, kad viskas tie
sa, kas tilĮio “Drauge” apie 
suvažiavusius atstovus ir apie 
aut. liberalų utsinešimų į Fe

deracijos atstovus, Roselando 
tatalikų visuomenė padarė to
kį pareiškimų:
Kadangi Liet. kat. visuomenė 
Įauginusia išpirko L. pasko
los bonų ir daugiausia aukojo 
ir aukoja Lietuvos gynimui 
ir kitiems Lietuvos reikalams, 

Kadangi L. Laisvės paskolos 
stoties katalikų veikėjai, nes 
Įaugu moję katalikai, per nak
tis nemiegodami darbuojasi 
dėl Lietuvos,

Kadangi kitos partijos netik 
kad mažai pirko L. L. pasko
los bonų ir mažai aukojo, bet 
kiti dar ardė musų darbų ir 
kenkė veikimui.

Ir kadangi p. Vileišis su sa
vo šalininkais, užuot išvien 
veikti Lietuvos.labui, taniau 
ja tik savo partijai, atmesda
mas visuomeniškus reikalus, ir 
atmesdamas musų atstovų ge
rus sumanymus įžeidžia visų 
katalikų visuomenę.

Mes, Roselando kolonijos 
katalikų visuomenė, keliam bal 
są į visus Amerikos Lietuvius 
katalikus — nieko bemlra ne
turėti su jais ir jų nutarimais. 
Ir jei kokias aukas siusime, 
tiesiog Kaunan musų valdžiai.

Pageidaujama, kad visos ko
lonijos, ypač Cbicagos, kokiu 
nors budu, bendrai pakeltų tų 
klausimų ir aptartų nusistaty
mui budus.

I. Savickas,
L. L. Paskolos Stoties pirm.,

I. Pivarunas,
Raštininkas.

Kuip kalbėtojui, taip ir 
linkėtojui musų kuopa yra 
labai dėkinga.

Nors musų kuopa nėra 
skaitlinga nariais, bet tankiai 
surengia naudingų vakarų su 
programomis ir įvairiais pa- 
margiuimais.

Žvalgas

WORCESTER, MASS.

SHEBOYGAN. WIS.

patiekta

Gynimo

rimo:
“T*Tautos Sųjungos Taryba 

susirinks Genevoje Švcicari 
joj Birželio 17 dienų. Ilymans 
referuos apie Briakselio dery 
bas.”

Įsikūrė Kliubas.

Gegužio 5 d. š. m. Vilkaviš 
kio inteligentų pastangomis ta 
po įkurtas kliubas “Bijūnas’ 
įstatai, su kai kuriomis patai 
somis bei pakaitomis, priimta 
čia prieš karų gyvavusio Rus 
valdininkų kliubo. Nario mėn 
mokesnio nutarta mokėti po 20 
auks. kas mėnuo, tik iš karto

Birželio 5 d. Liet. Vyčių 51 
kuopa paminėjo 5 metų gyva 
vimo sukaktuves. Įrengta pra
kalbos. Kalbėjo medicinos stu
dentas A. Račkus iš Cbicagos.

Gcrb. svečias gražiai papasa
kojo apie musų protėvius, ka
da jie buvo laisvi ir nepriklau
somi ir kaip vėliau papuolė 
vergijon. Bekalbėdamas priėjo 
prie dabartinio laiko, kaip mu
sų broliai kovoja už savo lais
vę, kas iš Lietuvių yra tos 
laisvės šalininkai, o kas jos 
priešai. Jis sakė, kad Lietuvos 
katalikų jaunimas pirmutinis 
stojo ginti Lietuvą nuo prievsų.

Ragino musų jaunimų spies- 
ties po Lietuvos Vyčių vėlia
va; ragino čia augusį jaunimų 
pamylėti savo tėvų kalbų, ku
ri yni viena iš seniausių‘ir vie
na iš gražiausių pasauly kal
bų.

Gaila tik, kad maža atsilan
kė musų jaunimo paklausyti 
taip naudingų prakalbų.

Prieš prakalbas buvo pers-

už tris mėn. iŠ kalno reikalin
gam kapitalui sudaryti. Išrink
ta komisija iš 5 asm. kamba
riui ir kitoms įmonėms parū
pinti. Iš kurto įsirašė 33 na
riai.

Nelaimės ir darbai.

Jaunas Lietuvis vaikinas ta
po pirma auka Ųuinsgamond 
ežero. Nelaimingas apsivožė* su 
laiveliu ir nuskendo. Pasakoja, 
buk bandęs plaukti prie kran
to, bet sušlapus drabužiam* 
tuojau nuskendo. Jo draugas 
matydamas tai norėjo gelbėti, 
bet negalėjo, nes buvo pertoli 
nuo kranto. Pribuvę WorcesL 
rio gelbėtojai ieškojo jo, bet 
nesurado.

Ant rytojaus iš Bostono par
gabenta narai, kurie surado 
nelaimingo kūnų ežero dugiv 
70 pėdų gilumoje.

Vietiniai anglų laikraščiu 
išo, buk nelaimingas laive 

lyje miegojo, dėlto greit ir nūs 
komio.

Neteko sužinoti, koks būvi 
jo gyvenimas; tiek tik žinau 
kad nriklausė prie Liet. L'kesų 
kliubo. Palaidotas su bažnyii 
nėmis apeigomis.

Tai-gi patartina visiems ku 
rie pasisamdo laivelius neplau 
kti toli nuo kranto ant taip 
gilaus ežero.

Kitas jaunas Lietuvis vai 
kinas buvo nuvažiavęs pas sa 
vo brolį, kuris turi ūkę. Namo 
grįžo 10 valandų vakare. Jis 
važiavo dviračiu. Naktį rastas 
šalę kelio taip sudaužytas, kai 
nepanašus buvo nei į žmogų 
Nugalintas miesto ligonlmtin 
nedėlios rytų atsiskyrė su šiuo 
pasauliu.

Spėjama, kad koks nors 
piktas ■žmogus smogė automo 
biliu iš užpakalio ir nupyškėjo 
niekeno nepatėmytas. Neteko 
sužinoti, ar nelaimingasis pri 
klausė prie kokių draugijų.Pa 
laidotos su bažnytinėmis iškil 
mėmis.

American Steel and Wir< 
kompanija nesenai savo darbi 
ninkums numušė mokesčius 
nuo 5% ligi 25%. Girdėti 
kad ir da žada numuši i. Visose 
trijose* tos kompanijos dirbtu 
vėso dirba 40.(MM) darbininkų 
kurių skaičiuje ir tuksiančia 
Lietuvių.

Gera pamoka. Nesykį na 
zesnių dirbtuvių darbininku 
ragino prisidėti ir sutverti vie 
nų didelę unijų. Tie sakydavo 
kam mums to reik, mes ir taij 
gerai uždirbam. Jeigu visi dai 
bininkai butų gerai suorgani 
zuoti, tai, suprantama, daili 
daviai negalėtų su jais elgti 
taip kaip jie užsinori.

Teisybė, pirmiau uždirbom 
nuo $50 ligi $100 savaitėje, b<* 
dabar tų uždarbį vėl turėsim 
atiduoti kapitalistams.

Laikas jau būtų susiprasti i 
organizuotis. Tik organizuot 
darbininkai gali iškovoti gi 
resnos sųlygas.

Žvalgas.

draugo skuitytojams priekaiš- 
U-

1) Vyčių choro suardymas— 
iena klaida.
2) Klebono statomos Vyčių 

horistams sąlygos — antra 
<laida.

Gi patsai dalykas tiesos 
šviesoje yra toks.

Man atvažiavus į lvenoslių 
ūkio choro nebuvo. Vyčių 
kviečiamas išmokinau juos Ieč
ių dainelių p. Vileišio prakal
toms. Tai nebuvo choro tvėri
mas.

Geli), knn. klebonui pakvic-
us mane vargoninkauti suda
iau chorų iš visos Kenoslar
inrapijos. Atėjo laikas choro
aikštynų. linkėjo jam duoti
vardas. Susirinkimus . nutarė
ta vadint i jį Šv. Petro parapi-
įos choru. Tai-gi Vyčių eb * •irdymas man ir kum klebonui 
nuskaitytus neturi mažiausio 
lagrindo.

Apie statomas Vyčių cho 
ristams (mokėti $20 algo: 
vargonininkui į mėnesį) saly 
;as giedoti bažnyčioje galima 
vien pasigailėti korcsjtomlen 
to. Koresp. nenusimano ką 
rašąs. Buvo sutarta šv. Petro 
choro ilurbuoties išvien su Vy 
čiais. Nieks negalvojo apie pa 
našias sųlygas. Gerli. klebo 
mis net susi l inkimi* nebuvo. Ko 
vertas tas priekaištas — tęs 
prenjžia bešalus skaitytojas.

Smulkesnių nesąmonių m 
minėsiu, ’l’o užtenka kad paro 
džius kaip koresp. neatsargu, 
kitus kaltindamas, savo klaidų 
nepastebėdamas.

J. Kailiukaitis, varg.

ItelluUiiigaa Mullorie Darban ui tik
rintas visai vasarai. Lietuvis turi 
plnnenlbe. tiktai patyrės savo ama
te. Atbišaukia,

Petras Cibulskis 
2343 West 23 Plote 

Tcl. tanai 7233

PAltDAVIMUI 3 augštų bizniavus 
muro namas, šiaur-ry tieki kampas 
Canulport ir Union, toliau 3 šeimynų 
gyvenimui namas. Didžiajam name 
randasi 3 krautuvės ir 12 šeimynų 
gyvenu. Didelis bargenas, kadangi 
turi būt parduota pirm Dirželio 30 
1. Tai yra draugijų namas, atsi

šaukite M. Martinek, 822 V/. 19-th 
St., arba 1*. Vargu, 1908 Canalport 
Avė. Namo trustlsal Tcl. Cunal 7103

l t)T< HillAlT J V G ALĖKI,) A.
Greitai turi būt parduotų Photo 

Studio, kuri randasi Chleagos pric- 
mlcstyj. Biznis geras ir senai iš
dirbta vieta. Lietuvių, Lenkų Ir 
Slovakų parapijos. Atsišaukite su
žinosit pardavimo priežastį. Kreipki
tės. ,

(A. H.)

Draugas Publ. Co. 
2331 S. Oakley Avė.

ANT PARDAVIMO.
Mūrinis namuti ant 2 fialų vienas 

blokas nuo šv. Mykolo bužnyėios 
Nortli Sidėj ir 1 blokas nuo l’ublil 
Sehool trečias namas nuo Airių ba
žnyčios ir mokyklos. Vertės >6X00.00, 
morlgage $3,700.00 jinokėt "cašh" 
reikia $3,100. l’o G kambarius — 2 
pagyvenimai elektra, vanos K pėdų 
basementas, lotas, 126x25. Atsišau
kite pas savininku vakarais nuo » 
iki 9 vai suimtomis nuo 12 iki 9 
Vai. nedėlionils nuo 12 Iki 9 vai. 
1635 N. Hennilag}*. A\e. Cliieago.

ROSELANDIEČIŲ DOMEI. 
Jeigu kas negaunat regulia-

riškai dienraščio ‘ ‘ Draugo ’ ’ 
malonėkite pranešti

ANT LEVGAUDUI. 
10624 So. MicliiganAve.

KENOSHA, WIS.

Bereikalingi priekaištai.

Draugo kofesp. 113 dien 
rūsčio num. daro man ir gerb 
kun. kl*bonui klaidingų

SUSIKALBĖJO.

Petras. — Aš nesuprantu, 
kodėl daktarai pataria visiems 
važinėti dviračiu. Žmonės svei
katų atgauna, daro daktaram 
nuostolių.

Ona. — O man visai siųiran- 
taina. Sveikatos heieškųs ne 
vienam ant sprando užvažiuo
ja, o pats sau bent penkis 
kart į savaitę.

A. L. R. K. LABDARINGOS
SĄJUNGOS 1921 METŲ 

CENTRO VALDYBA.
Dvas. vad., Prof. kun. P. 

Bučys, 2(i:»4 W. Marąuctte lhl. 
Chicago, UI.

Pirm., A. Nausėda, 1928 So. 
Leavitt St., Chicago, UI.

Vice-pirm., J. Petraitis, 
4324 So. Campliell Avė., Chi
cago, 111.

Nut. rafit., A. Valančius, 
1511 So. 49th Ct., Cicero, 111.

Fin. rašt., B. Ncnartonis, 
4142 So. Riclimond St., Chica
go, III.

Iždin., kun. F. Kudirka, 23.34 
So. Oakley Avė., Chicago, III.

Iždo Globėjai:
Sf< f. Sakanskaitė, 1902 So. 

Union Avė., Chicago, 111.
J. Miko,ainis, 1529 So. 50,Ii 

Avi*., Cicero, III.

Direktoriai:
J. Petraitis, 4324 So. Camp

bell Avė., Chicago, III.
B. Sekleekis 3427 Allhlll'll 

Avė., Chicago, III.
Prof. kun. P. Bučvs, 2634 

\V. Marąuetle Itd. Chicago, III
Kun. L Mbavičiu^, 717 W 

18 St., Chicago, III.
Kun. F. Kudirka, 23.3,4 So 

Oakley Avė., Chicago, III.
A. i)argis, 726 W. 18t,i St., 

Chicago, III.
A. Nausėda, 1928 So. Leavitt 

St., Chicago, III.
J. Rupšis, 4013 So. Maplc- 

wood Avė., Chicago, III.
A. Valančius, 1511 S. 49 Ct, 

Cicero, III.
S. Jucevičius, 726 W. 18th 

St., Chicago, UI.
B. Ncnartonis, 4412 S. Ridi 

mond St., Chicago, TU. (

K. «

KAIP JUSy AKIS
Ar esi nervuotas, kenti galvos

■kaudėjitnų, ar tainistos akja 
ašaroja, raidės susibėga kuo
met skaitai, pailsta akjs be
siuvant, jei taip, tuojaue tu
ri pirmiausia pasiteirauti ma
no 15 metų patyrimo, kuris 
suteiks tamistai geriausią pa
tarnavimų.

JOHN J. SMETANA
1801 So. Ashland Avė., Chicago 
kertė 18-tos ga|vės; 3 lubos 

Kambarys 14-15-16-17
Viršui PLATT’S AptieKos
Tėmyklte mano parašų.

Valandos: Nuo 10 ryto Iki 9 
va. Ncdėliomis nuo 9 ryto iki 
12 dien

Gausi7%,8%
už padėtus pinigus, jeigu pirksi mu
sų rekomenduojamus, užtikrintus

PIRMO MORGEČIO 
AUKSO BONDSUS

Procentai išmokami du kartu j metus 
blle vienoj bankoj.

Hondsnt po $100 Ir $500. Gali pirkti 
ir lengvais Išmokėjimais.

Perkame, parduodame, mainomo ir 
duodamo informacijas apie įvairių 
komp. ftėrus.

Krelpkltics J I.ictuvių įstaigų.

PEOPLES INVESTMENT CO
220 8. Ktatcs Mrc«*t Room 1122 

Tcl. Ilarrl.son 2024 Chicago, III.

Kasdien ir ncdėliomis nuo 12 iki 8 
po plct.

DR. S. N AKELIS
LIKT PVM

GYDYTOJAI IH CHIRURGAS 
orima Ir Oyvanlmo vieta 

8253 South llalstod Ntrc«t 
Ant rlrAeiii llnlrrrael Htete Heah 

Valandoa nuo 1« iki 12 ryta: nuo 
2 Iki 4 po pietų: nuo 7 iki • vak. 

Nedaliomis nuo l« iki B, 
TeI.fMaa Yenb M44

S V. W, RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
Oftias (>idralenty|:

Į 29 South La Baile Street |
■amboris >34

Telefonas Central 6390
■-------------------------- B
* V&karaii, 812 W. S3rd 8t !

Telefonas: Y arda 4681 g

(■■■■■■■■■■■■■■■I

AMERIKOS LIETUVIAI!
Norite pasiųsti Amerikos Lietuvą į Lietuvą

tai pasiųskite saviškiams į Lietuvą Amerikos Lietuvių 
Katalikų

Metraštį
1916 m.

Išleistą Liet. Kat. Spaudos Draugijos

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

JAME yra aprašyta tveriniasis Amerikos Lietuvių parapijų, 5 
draugijų, jų veikimas; aprašytos mokyklos; ir šiaip daugybė į- g 
vairių įvairiausių aprašymų. I

JAME vienu žodžių, šalę visapasaulinių žinių telpia visas A- | 
merikos Lietuvių gyvenimas. Jis 450 puslapių. Turėdami tą j 
knygą jūsiškiai Lietuvoje nelik žinos, bet ir uiatyB Amerikos j 
Lietuvą, kaip mes matomo

Kaina; Neapdarytos................................... 50c.
Jei norėsite, kad mes pasiųstame, lai pridėkite prieminetos J 

kainos da 10c. persiuntimui ir paduokite gerą adresą, kam no- g 
rite siųsti į Lietuvą.

Užsisakydami adresuokite:
g

“DRAUGAS” PUBLISH1NG C0.
2334 South Oakley Avė. Chicago, Illinois, j

SJ.S.M2MUSBS8SE
GenrruHat Aurliiui OntralėH Ir l<ytinr« K<i ropos

NORTH GERMAN LLOYD, BREMEN
Iš A'orlco tTt*S»iuf'

BREMEN — DANZIG — LIEPOJŲ
Veža tiesiai | Liepojų via Dansig.

Tiesi transportacija iš laivo | laivą
I’UIM KMK MATOIKA Birželio 14, IJifios 33 Ir Hogsėjo 7 
1‘OTBMAC Birželio 15. l iepos ir ICligsėjo 14 
BI OMON Liepos 13, Kitgpjuf io 30. Spalio 15

ls New 7 orka tieskit į ( IIKBBOI KG — BltKMKN 
A MEKU A — Birželio 2«. I.iepos 23, Bu g p jočio U

<>EOB<>E WASlIIN<«T<>N — Liepos 30, Bugp. 27, Rugsėjo 24
(ietį. Westem l'usseuger Arentus 120 N. l u Sulle Kr. ( Iileago. |

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Y arda 5033

j Valandos: — 8 iki 11 18 ryto 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėiio 
mis nuo 6 iki 8 vai. vakare.

J. P. WAITCHES 
Lawyer

LIKTU VIS ADVOKATAS 

4601 South Hermitage Avė.
Tcl. lloulcvard 6080

Ęuropaan Ąmarican Burnai
Fabionas ir Mickievicz ved.
buvę A. Petraitis Ir 8. L. Fabionas
Siuntimas pinigų, laivakor

tės, pašportai ir tt.
NOTARUI AAS

Kcal Estate, Radiolos, Insurinal 
Ir tt.

809 W. 35th St., Kamp. Halstcfl St. 
Tcl. Itoulevard 611 

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

Ned.: iki 3 po pietų.

55-
Tcl. Yards CGG6 Blvd. 8448

Dr. V. A. ŠIMKUS
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas Iv 

AkuAeras.
I2O> 8. Halstod St. Chicago. 

Valandos: 10—12 iš ryto 1—t ir
4—8 vakar* Ned. 16—12 11 ryto.

Dr. I. E. MAKARAS
Lictuvys Gydytojas ir 

Ofisas 10900 So. Atichigan Av 
Vai. 10 iki 12 ryte: 2 iki 4

plet. 6:30 iki 8:86 vakare 
Residencija: • 10583 Perry Ava.

Tel. Pullman 142

r
Tel. Drovsr 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTA8 

4713 SO. ASUI.AND AVEVI B 
arti 47-tos GatvAs 

Valandos: nuo 8 ryto iki 9 vak. 
Seredomls nuo 4 lig 9 vakar*

Tvlefa Pu II
Dr. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
10801 So. Mlcblgan Aveoae 

Rmaland, III.
VSIANDOHi » ryt® Iki • vakar*. 

Tel. Pullman 848 Ir 8iW).

^Telefonas Boulevard 9199 g

3 DR. G. KASPUTIS |
2 DENTISTAS
# 8881 South Halstcd Ntr. a
'^Valandoa: 9—1$ A-M. » S•J ji -,-gv g p JŲĮ

■ DR. S. BIEŽ1S -
LIETUVIS GYDYTOJA®

IR CHIRURGAS
3201 Wcst 23nd Street B jei. Ganai 6222 

■Kės. 3114 W. 42nd Street
Tsl. McKInley 49881

2r*l. Canul *222
DR. C. X CHERRYS S

LIETUVIS DENTISTAS * 
*‘1201 We»t 22-n.l A So. Leavitt St. J 
« Chicago
^Valandos: 9:90 A. M. to 11 N* 
5 1:66 P. M. to 8:0* P, M. 3

VALENTINE DKESMAKINO 1 
COl.LEGES

6205 8. Halstod, 2407 W.
1850 N. Wclls St.

137 Mokyklos Jungt. Vaistuose. 
Moko Siuvimo. Patt«rnų Kirpi

mo, Designing blsnlul Ir 
Vietos duodamos dykai, Dlploi 
Mokslas lengvais atmokėjt 
Klesoa dienomis Ir vakarai*, 
reikalaukit knygėlės.

Tel. 8e«ley 1(48
SARA PATEK, plrmlnlnki.

DR. A. K. RUTKAUSKAS
Gydytojas ir Chlrergas 
4412 So. Wohtoru Av*. t

Telefonas Lafayette 4146
Valandos; 9-tl rytais 1-8 P* 

pietų Ir 7-8 vakarais. Nedėldl*. 
ulais tiktai po pietų S iki 6.

Telefonas Armltags 9770 ___
MARYAN S. ROZYCKI

MI/.YKOH DIREKTORIUS 
Mokytojas Plano, Teorijos kr

K <>m peticijos 
3031 N. W««torn Avė.

Clllicngo, UI.
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“Draugas” Siunčia
Pinigus į Lietuvą

Naudokitės Visi!

CHICAGOJE.
IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR.

-a
ŠV. KAZIMIERO AKADE-1 MUSU REPORTERIO Už-
MIJOS RĖMĖJy SEIMAS.

Šv. Kazimiero vienuolijoje 
birželio 12 dieną įvyko šv. Ka
zimiero Akademijos Rėmėju 
organizacijos seimas.

Seimas prasidėjo su Mišio
lais. Buvo 48 delegatės iš į- 
vairių Chicagos kolioniju.

Seimas labai pavyko. Patir
ta, kad šita organizacija auga 
ir eina stipryn.

Rytojaus “Drauge” apie ši
tą seimą bus parašyta plačiau.

RAŠAI.
IŠ DIEVO APVEIZDOS PA

RAPIJOS.

TEISĖJAS LANDIS IŠRIN
KTAS ARBITRU.

Po ligo nedarbo rytoj Clii- 
eagoje išnaujo prasidės dar
bai prie namų statymo. Kont- 
raktorių sąjungos atstovas 
Craig ir amatninku uniją at
stovas Kearnv po ilgą tary
bų sutiko užinokesnio klausi
mą pavesti išrišti federaliam 
teisėjui Landi s.

Teisėjas sutiko būt arbitru 
su sąlyga, idant šj antradieni 
visame mieste butą- atnaujinti 
darbai prie namą statymo ir 
abi pusi lauktą jo nuospren
džio.

Craig su Kenrny sutarė, kad 
jei ligi pirmojo darbininką 
apmokėjimo arbitras nebus nu
sprendęs apie užinokesnio di
dumą, darbininkai bus apmo
kėti senomis sąlygomis.

Taipgi sutikta, kad teisėjo- 
arbitro nuosprendis bus pil
domas per vienerius metus. 
Praėjus metams abi pusi ga
lės išnaujo tarties.

Kalbama, kad šią savaitę 
gaus darbą daugybė darbinin
ką. (Ii jk> teisėjo nuospren
džio darbas bus pavarytas vi
su smarkumu. Darbas ims 
smarkėti, kuomet bus papi
ginta medžiaga namams sta
tyti.

Šiandie abi pusi teisėjui ar
bitrui induoą visus reikalin
gus faktus i? prirodymus, ko
de! užmokesnis turi būt ir ko
dėl neturi būt mažinama.

SVEIKIAUSIAS MIESTAS.

Birž. 9 d. Dievo Apveizdos 
svet. 1 j. Vyčių 4-ta k p. įrengė 
šeimininį vakarėli atsisveiki
nimui su iškeltu kiton parapi- 
jort kun. J. Čužausku, dideliu 
kuopos prieteliu ir darbuoto
ju, ir pasveikinimui jo vieton 
atkelto kun. X. Pakalnio, vi
suomenink©, jaunimo mylėtojo.

Pradžioj lietuviškai žaista. 
Paskui susėsta prie stalų. Sve
tainėn įėjus gerb. klebonui, 
kun. Tg Albavičiui, ir kuni
gam J. Čužauskui ir X. Pa
kalniui, kuopos choras pasvei
kino dainelėmis. Paeiliui su
dainavo apie penkias. Įspūdį 
gadino keliu mergaičių (cho
risčių) šaipymosi.

Paskui ir choras susėdo prie 
stalo. Programą vedė vargoni
ninkas. p. J. Balsis, .lis kelis 
kartus trumpai pakalbėjo. So
lo dainavo p-lė V. Volteraitė. 
Ji moka gražiai dainuoti. Dai
navo p-lė Satulaitė. d i daina
vime talentą turi, tik reikia 
pasilavinti. Dar ji su p. J. Bal
siu duetą padainavo. P. J. Bal
sis solo dainavo. P-lė Pet- 
kiutė visiems pianu akompa
navo. Paskui solo pianu pas
kambino. Gal dar ir daugiau 
maži kalinės programos buvo, 
bet neatmenu.

Paskui klebonas, kun. Tg. 
Albavičius, prakalbėjo gailiai, 
atsisveikino su kun. .T. Čužau
sku ir linksmai pasveikino 
kun. X. Pakalnį. Kun. Čužau- 
skas atsisveikino su žmonėmis, 
ypač su jaunimu, su kuriuo 
buvo artimai susidraugavęs. 
Kun. X. Pakalnis išreiškė 
džiaugsmo sutikęs tiek daug 
jaunimo ir pasižadėjo su juo ir 
dėl jo dirbti.

Sudainuota tautos himnas ir 
pradėta skirstyties. Dar kai- 
kurie pasiliko pašokti. Buvo 
nemažai svečią privažiavę iš 
kitą kolioniju.

Šeimininkėmis buvo p-lės: 
A. ir E. Benaitės, J. Zeniutė ir 
A. C. Alaburdaitė.

Lab. Sąj. 4 kp. darbuotė.
Šio mėnesio laikytam Lab. 

Sąj. 4 kp. susirinkime pasiro
dė, kad veikimas našlaičių 
prieglaudos reikalais sparčiai 
eina pirmyn. Kuomet vieni 
veikėjai pailsta, tai kiti stoja 
darban.

Negaliu praeiti nepažymėjęs 
vieno asmens, kuris nesenai 
prisidėjo prie labdarių veiki
mo ir žada veikti ligi kol stos 
našlaičiams prieglauda. Minė
tas asmuo — tai Jonas Saute-

PRANEŠIMAI,
RENGKIMĖS VISI Į DI

DŽIAUSI PIKNIKĄ.
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Chicagos sveikumo komisi- 
onierius Dr. Robertson skel
bia, jog šiandie Chicago via 
sveikiausias miestas visose 
Suv. Valstijose. Kiek palau
kus jis busiąs sveikiausias vi
same pasauly.

IŠ T0WN OF LAKE.

Šv. Kryžiaus mokyklos a- 
lumnai bei alumnės -dabar su
sirinkimus laiko Davis Sfpiare 
parko svet. Nors graži ir pa

GAVO PUIKŲ PALIKIMĄ.

togi svetainė, 
mi, ar kni-kn 
nuklys?

bet čia beeida- 
rie alumnai ne-

• Departnmentinėje llillman’ 
so krautuvėje dirbo Elmel Ju 
ckett už 3 dol. dienoje. Aną 
dieną jam pranešta, jog So
uth Dakota valstijoje miręs 
jo dėdė ir jam palikęs $500,- 
IMMI turtą. Juckett tuojaus me
tė darbą.

Dabar Šv. Kryžiaus mokyk
los mokytojos, seserys Nnza- 
rietės, t rusins, ruj»est ingai ruo
šia vaikus prie vakaro Birž. 
19 <1., Scbool Hali svet. (pra
sidės 6-ta vai. vak.) užbaigi
mui mokslo metų.

IŠ CICERO. ILL.
IŠ BRIGHTON PARKO.

Šįmet šešiolika mokinių 
baigs Nekalto Brasui. Panelės 
fivenč. mokyklą. Tš ją aštuo 
ni berniukui ir astuonios mer
gaitės.

Birželio 19 *1. Bergmans 
darže Riverside, 111. Lalsla- 
ringoji Sąjunga rengia pikni
ką.

Musų našlaičiu ašaros ir 
skurdas svetimose prieglaudo
se verste verčia mus šaukties 
į visuomenę paramos, kad. grei
tu laiku užbaigtume jau senai 
pradėtą darpą — įsteigimą

ris. Jo pasišventimas labdary- nuosavos našlaičių prieglau
dos.

Kaip
bei jau davė gražių vaisių. O 
ką reikia sakyti apie prakil
nias musų mergaites? P-lėms 
Benaitėms nerandu tinkamų 
padėkos žodžių už jų triūsą ir 
didelį pasišventimą dėl vargin
gų našlaičių.

Kuopos raštininkas, viską 
pad.ėjęs į šalį, dirba vientik 
našlaičių labui. Neužgęsta ir 
Garbės nariai. Ypač geraširdės 
merginos viena po kitai, lyg 
kareiviai, stoja ir gina savo 
pozicijas. Jos gelbėja musą 
našlaičius, kad nežūtų svetim
taučių bangose. Ne d.olieriais, 
ne dešimtimis, bet šimtinėmis 
jos aukoja Lab. Sąjungai. Va 
4 kuopos Garbės narių eilėn 
įstojo Ona Šeštakauskai tė. 
Dalį šimtinės jau įmokėjo. A- 
čiu jai.

Išklausyta raportas iš 
rinkliavos kapų puošimo die
noje (Geg. 30 d.). Musų kuo
pos 10 rinkėją surinko $107 
su centais. Tai gražus mergai
čių pasidarbavimas. Dvi iš jų 
surinko po 20 dol. Kitos po 
mažiau. Visoms lai būva šir
dingas ačiū.

Kalbėta apie Šv. Antano 
dieną ir kaip ją sunaudoti naš
laičių labui. Nors susirinkime 
nebuvo mus gerb. klebono, bet 
buvo žinią, kad minėtą dieną 
jis pažadėjo pasidarbuoti. 
Svarstyta apie rinkimą auką 

įk> namus. Del to, kad arčiau 
supažindinti plačiąją visuome
nę su našlaičių prieglaudos 
reikalu, prisieina eiti ir kla- 
bint visą Lietuvių duris, kad 
kiekvienas, kiek galėdamas, 
paaukotą našlaičių prieglau
dai. Radosi keli geraširdžiai, 
kurie pasižadėjo eiti po namus 
ir vardu našlaičių prašyti au
kos.

Turiu atkreipti Lietuvių 
domę, kad kuomet koks rinkė
jas atsilankys į jūsų namus, 
tai duo-Jami auką reikalaukit 
paliudijimo su klebono ir 
draugijos valdybos parašais 
bei antspnuda. Taip gi kiekvie 
nas kolektorius aukotojui turi 
išduoti kvitą, ant kurios turi 
būti parašyta, kokią priėmė 
auką.

Visiems, kurie kokiu nors 
darbu prisideda arba prisidės 
prie to prakilnaus tikslo, var
liu našlaičių širdingas ačiū.

S. Jucevičius, 
Lnb. Sąj. agitatorius

visų Lab. Sąjungos 
vakarų, pramogų, taip ir šio 
pikniko pelnas eis našlaičių 
prieglaudos naudai. Todėl pla
čioji Chicagos visuomenė pra
šoma paremti labdarių pastan
gas, kati jų triūsas atneštų 
gausų vaisių.

Kitais metais Lab. Sąj. pik
nikai gerai pavykdavo. Labai 
norėtume, kad šių metų pikni
kas pelnu perviršytų visus bu
vusius.

Kaip butų gražu, kad visi 
Chicagos Lietuviai pasirengę 
sekmadieny išvažiuoti ant tyro 
oro, patrauktų Bergmans dar
žan.

Lauksime ir visus kuogra- 
žiausia priimsime.

A. Nausėda,
Lab. Sąj. Centro pirm.

IŠ T0WN OF LAKE.

Federacijos 7 skyrius susi
rinkimą šaukia pirmadienio 
vakare, Birželio 13 d., bažnv- 
tinėn svetainėn, 7:30 vai. va
kare.

Sis susirinkimas, svarbių 
priežasčių delei, tapo perkeltas 
iš sekmadienio į pirmadienį.

Draugijų atstovai prašomi 
skaitlingai susirinkti.

Valdyba.

CHICAGIEČIAI, ATSIIMKI 
TE LAIŠKUS.

šv. Antnno mokyklos moks
lo motų užbnig ’unui vakaras 
bus Birž. 26d. par. svet. Mo
kyklą baigs dvidešimts ber 
niūkų ir dvidešimts mergai
čių.

• Užpraeitą naktį policija ant 
Wnbash geležinkelio, ties 91 
gat., užtiko G vagilius prie 
prekinių vagonų.

Pakilo kova. Nušautas Do- 
m i niek Granauskas. Antliony 
Marcliea sužeistas. Kiti pabė
go. ,

Chicagos pašto (vidumiesty) 
prie Adams ir Dearbom gatvių 
randasi atėję iš Lietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, ku
rių delei adresatų persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatvės 
įėjus po dešinėj pusėj), prio 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVERTISED.

4—Baranas Knz.,
9—Berkclis Juozapas,
13—Buskui Anlanui,
25—Dagvainis Aleksandras,
44—Grigonis Klejnintas,
54— Jeceviez Juolapatns,
55— Jakubauckui John,
G0—Kazinkevičiai Bok,
GI—Kavaliauskienei Mngd.,
65—Kiclla Ign.
91—Makutėnas L.,
93— Maslauskns A.,
94— Gurskis Mat..,
97—Minkus Jurgis,
109—Palinkaičia Vai.,
111—Patamsis George,
113—Pctrošini J.,
124—Raštikis Slep.,
132—Semetulski John 
135—Shvelnis P.,
141—Spanis J.,
171—Žvirdžius St.

PLATINKITE “DRAUGĄ.

Dulkių Saujelei iš Bhila, Ba.
— Darome sulyg Tamistos no
ro. Reikia tečiaus nusimanyti, 
kad mes (langiaus galime ne
gu mums išrodo. Ačiū deda
me. Vardan pastatytos taisyk
lės laukiame dauginus žinelių.

J. Pivarunui iš Roselando.
— Geras nutarimas. Ačiū už 
pranešimą. Tikimės ir kitos ko
lonijos Roselandą paseks.

J. Tulauskui iš Dayton. — 
Kad Tamista dažnai .rašinėji į 
Draugą — labai ačiū. Turime 
tėčiaus nusiskųsti, kad per-

DRAUGO” KNYGYNE
Galima gauti šios

MALDAKNYGES
= Ramybė Jums (brangios odos paauks.) ............. $3.50
= Ramybė Jums (kailio apdar.) ............................ 2.50
| Ramybė Jums (audeklo apd.) ............................ 2.00
S Šios maldaknygę formatas yra 5%x3%. Puslapių turi 968, bet na
S stora, nes spausdinta ant plonos popieros. Joje yra įvairių jvairlau- 
S si ų maldų. • • • •

: Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd................... 1.75
= Aniolas Sargas — juodais apd................................ 1.50
= Dangaus žvaigždutė — juod. minkš. apd........... 1.75
| Dangaus Žvaigždudė — baltas celluloid apd. su

paveikslėliu ant apd............................................ 1.75
| Dangaus žvaigždutė — balto kailelio apd.............. 1.50

maža Tamista Dranga skaitai. = Dangaus žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50_ _  c — a4__ _________ i___ • m
Kiek gavome korespondencijų 
tiek talpinome. Gal šiuo kart 
susitaikinsime.

= Aniolėlis — juodais apdarais ............................... 1:50
= Aniolėlis — juodais apdarais ................................... 0.75
S šios maldaknygės yra nedidelės. Turi bevelk po 800 puslapių. 
= Spauda aiški.

S

D. Rupainini iš Novai*. - f Dan«aus Žvaigždutė........................................................ 60c. 1
Reta iš jūsų kampo žinelė, u'ž 
tad labinus maloni. Neužmirš
kite.

Ig. Aukštuoliui
Bulman. — Įdomi 
koresp., bet delei 
formalybių trukumo, pakol 
kas jos netalpiname. Smulkes
nių žinių Tamista ‘gali j-auti 
Redakcijoje. Šiaip prašau ra
si nė k.

Jonui Vilkeliui iš Liwing- 
ston. — Tokiais klausimais 
prašau stačiai kreiptis prie 
advokato.

P. Kukučiui iš Chicagos. — 
Netilpo. Kas nuostabaus. Pra
nešimą gavome G Birželio d., 
uotarpu susirinkimas šaukia

mas 4 Birž. d. Butų gera 
<ad Bendrovė gerai išpraustų 
savo raštininkų už taip vėly
vą pranešimą.

Nuvytusei Šakelei iš.... Dar 
aij) bloga nėra... Tamista sa

vo ilgu, įdomu raštu nevieną 
musų žaliukų atstoji. .Jeigu 
Tamista ir toliaus taip vysi. 
ik pasidžiaugti galime. Raš
us skaitysime. .Tikimės pasi

seks panaudoti. Ačiū.
St. Vaiteliui iš Rap... — Nėr 

ko nusiminti. Šiandien Tamis
ta jaunas, ryt busi musų senas 
<orespondentas. Tilps. Laukia
me dauginus. Tik rašant, ne
drebant iš baimės galima ko 
nors atsiekti.

S. Jucevičiui iš Chicagos.— 
\r-gi taip daug Redaktorius 
Tnmistų nuskriaudė mez-,lamas 
koresp. į gurbų? Regis, nė vie
nos, kiek aš žinau. Mes įver
tiname savo koresp-tų darbų, 
jį gerbiame, nebent išimtinai 
netalpinaine. Prašome rašinėti.

J. Šlikui iš Valparaiso. — 
Socinlis katekizmas anglų kal
ba išleistas ir gaunamas: Na
tional Catbolic \Velfare Coun- 
cil Dept. of Publicity Press 
and Literature 1312 Massn- 
cliusetts Avenue Wasliington, 
I). C. Labai gerą sumanymą 
Tamista turi versti Lietuvių 
kaili,,n. Dar bus gražinus, jei
gu Tamista savo vertimą da
limis laipinsi musų dienrašty
je. Tikimės, Tamista mums 
pritarsi.

iš West 
Tamistos 
kai-kuri u

S. D. LACHAWICZ
METUVYH GRABORIIJ8 

Patarnauju lat<]ot«v*M koplglauola. Mk 
kkla maldtlu atplaukti, o mano darbai 
bualta nksanadlatL
1814 W. Mrd PI. Chlsaco. Dl.|

Tel. Fanai IIW

= Maldų Knygelė ................................................................ 75c.
| Maldų Knygelė ................................................................ 50c.
| Aniolos Sargas........................................... juodas apd. $1.25
5 Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00
= Pulkim ant kelių............................................................ 2.50
= Pulkim ant kelių ...................,.................................. 2.00
= Pulkim ant kelių ........................................................ 1.85
| Pulkim ant kelių ............................................................ 1.50

DžaLsakydaml adresuokite:

1 “DRAUGO” KNYGYNAS
= 2334 So. Oaldey Avė. Chicago, HL |
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmimiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiimiiimimimiiiiiiiiiiiiiiiu

iiiiii,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini|i
KĄ TIK GAVOME IŠ LIETUVOS. =

| Maldaknygių, Šaltinių ir Kantičkų |
= Šaltinis 994 puslapiu.

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

Kas norite nusipirkti, tai pasiskubinkite, nes nedaug E 
= jų teturime.
I Užsakinius rašykite

“DRAUGAS” PUBL. CO..
= 2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois E
iiiniHiniHiHiiiiniiiiiiinnHiiHHiiHHiniiiniiHiHHHiHinnHHiiiHiHiiiiiiiniHiiiniM

: lietuvosTurnala?’""
Įsigykite gražius, turiningus Lietuvoje iSleidžiamus 

laikraftčius knygų formato.
mėnesinius

I.irtuvoM Mokykla, mokslo lalkrnStls. pašvęstas mokymo Ir auk
lėjimo dalykams, apie 250 puslapių storio knyga. Numeris *1.50

Draugija, literatūros, mokslo Ir politikos žurnalas. Num, .50

Ganytojas, dvasiškljal skiriamas laikraštis. Dvasinio turinio 
raštai ir oflcijallnės bažnytinės žinios. Numeris.......................................25

Žvaigždė, katalikų dvasiškiesiems reikalams. Oraž.lų apysakų, ži
nių ir dvasinio turinio raštų Numerio kaina............................................25

Turime vėlesnių Ir senesnių numerių šių žurnalų. Jie yra mokslo 
Ir Išminties šaltiniai, puikiausias dvasiai maistas.

Siųskite už.sakymus šiuo untrašu:

“DRAUGAS” PUBL. 
2334 South Oakley Avenue

CO.
Chicago, Hlinoi8.

/

Ar Jus Kankina (*l<ti«k*(vos**
naudokite Rnffles
Ar Jums 0*1 vos OtSį Nisltl?
naudokite 
Ar Jų.*4 Plauksi Slsska? 
NAUDOKITE

Ar Jų» Norit* AptaiyrJVjuos?
NAUDOKITE 1

Uilsilųmaui savo plaukų grasiais ir tankiais 
NAUDOKITE

Užlaikymui galvos odos rvmkai ir tvariai 

Z NAUDOKITE

RūfLos galim* gauti visose sptiekose po 65o. bonks, arba tiesiog 
jš išdirbėju per paštai už 73o. bonkf.

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Avė. A 3Sth St- Brookljm. N. Y.

Carter’s Little Liver Pilis
Negali Būti Links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba
Maža Plgulka 
Mažos Dusas

Maža Raina

Carters
1OITTLE

Vaistas Kuris 
Reikalingas Visiems
Tikras turi pulrai;ma

Kranjaa neturinti. Unletlea A^ARTER’S IRON PH .1 -S 
yra prtelaattiai t*bll*ku.lų ■ I i a aa»a-M-r
»•*<•<!. V/ Jums pagrlhen, pamėginkite į


