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Lenkija Nieko Negaus iš Karo 
Atlyginimo

SĄJUNGININKAI VISAI 
PAMIRŠO S. VALSTIJAS.

Suv. Valstijos gal reikalaus 
atskiro atlyginimo.

Paryžius, birž. 24. *— Čia 
oficialiai paskelbta, kaip Są
jungininkai turi pasidalinti iš 
Vokietijos gaunamą karo at
lyginimą. „

Pranei ja gaus 52 nuoš., An
glija 22, Italija 10, Belgija 8, 
Japonija ir Portugalija po tris 
ketvirtąsias dalis vieno nuoš.

Palieka 6V2 nuoš.
Iš tų atliekamų žymiausia 

dalis turi tekti Serbijai. Pas

Admirolas Sims Washingtone
ANGLŲ SPAUDA IŠKREI

PUSI JO KALBĄ.

Liepta nurodyti, kas iškreipta.
Washington, birž. 24. — 

Parvykęs iš Anglijos admiro
las Sims vakar lankėsi karo 
laivyno sekretoriaus ofise ir 
sekretoriui pasakė, kad anglų 
spauda iškreipusi jo pasakytą 
kalbą Anglijoje apie airiams 
simpatizuotojus amerikonus.

Sek rotorius Denby admiro
lui indavė raštu pareiškimą. 
Tuo pareiškimu pareikalauta, 
kad jis taipat raštu paduotų 
savo kalbos tikrąjį turinj.

Sekretoriaus ofise admiro
las buvo apie dvi minuti. Iš 
ten jis išėjo pas admirolą Coo- 
utz, karo laivyno veikimo vir
šininką.

Atsisakė kalbėti.
Admirolas atsisakė kalbėti 

apie visą atsitikimą apleidęs 
karo laivyno sekretoriaus ofi
są. Bet sekretorius Denby po 
pasimatymo su admirolu štai 
ką pranešė:

“Admirolas Sims užgynė 
teisingumą jam induoto parei
škimo. Jis pažymėjo, kad jo 
kalba buvo iškreipta.

“Aš jain indaviau raštu 
memorandumą, kuriame pažy
mėtos ištraukos iš jo pasaky
tos kalbos. Tr prašiau taipat 
raštu mane painformuoti, ko
kios vietos jo kalbos iškrai
pytos. Taipgi prašiau praneš
ti man, jei jis gali, ką jis tik
rai yra pasakęs kalbėdamas. 
Prašiau, kad kuoveikiau duo
tų atsakymą.

Jam duotas Įsakymas.
“.Mano memoran luinas ad

mirolui yra oficialis ir paduo
tas įsakymo formoje.’’

Karo laivyno departamente 
patirta, jog sekretorius Denby 
davė progos admirolui patai
syti savo pasakytus Londone 
žodžius, jei jo žodžius išklei
pė anglų spnmla.

Tačiau laivyno departamen
tas tuo pataisymu, sakoma, 
nepasitenkins. Admirolą vis- 
tiek laukia drausminis nupei
ki mas.

Tyli apie Įsakymą.

Admirolas Kims visai trum
pai buvo ir pas admirolą Co- 
ontz. Patirta, kad jųdviejų

kui po lygią dalį gaus Brazili
ja, Kuba, Graikija, Sijamas ir 
Čeko-Slovakija.

Rumunijai nepripažinta nie
ko, nes ji gavo Transylvaniją 
ir Dobrud/ą.

Tai pat joks atlyginimas ne
pripažintas Bolivijai, Kinijai, 
Peru ir Lenkijai.
Taikos konferencijoje tuome

tinis prezidentas AVilsonas for
maliai atsisakė nuo kokio- 
nors atlyginimo. Bet nauja S. 
Valstijų vyriausybė koikio- 
nors atlyginimo iš Vokietijos 
gali pareikalauti darant atski
rą su Vokietija taiką.

konferencija neturėjo nieko 
bendra su pasakyta Anglijoje 
kalba.

Laivyno departamente ad
mirolas Kims leido laikraštiniu 
kanis save fotografuoti, bet 
atsisakė kalbėti. Tąpat jis pa
darė apleidęs ir admirolo Co- 
ontz ofisą.

Lygiai nepatirta, kaip vei
kiai jis pagamins atsakymą 
į sekretoriaus Denby memo
randumą.

KARO LAIVYNE BUVO AT 
SIRADĘ “SOVIETAI.“

Sekretorius Denby juos panai
kino.

Washington, birž. 24. — K. 
Valstijų karo laivyno poroje 
laivų buvo atsiradę jurininkų 
“sovietai.“ Taii nebuvo bolše- 
vistiniai, liet šiaip sau “so
vietai.“ Vienur ir kitur tas 
buvo įvesta praktikon su bu
vusiojo sekretoriaus Danielso 
leidimu.
Karo laive Micliigan komen

dantas buvo leidęs patiems ju
rininkams balsuoti drausmės 
klausimais. Tas ilgokai buvo 
praktikuojama.

Kitame laive komendantas 
jurininkams buvo leidęs bal
suoti, kur laivas turi plaukti 
į sausuosius dokus.

Kaip viename, taip kitame 
atsitikime jurininkams buvo 
duota valios, kuri priešinga 
karo laivyno įpročiams, abel- 
ną.įai tarnaujančių drausmei ir 
kenksminga šaliai. Nes drau
smės laivę nustatymas arba 
nurodytoji vieton laivo plauki 
mas turi prigulėti iiho pačių 
laivų komendantų, bet ne nuo 
jurininkų.

Karo laivyno sekretorius 
Denby prašalino tų laivų ko- 

1 incndantus ir panaikino tuos 
'jurininkų “sovietus.“ Nes tas 
buvo pavojinga visam karo 
laivynui.

DARBAS STOVI UŽ ALŲ.

Denver, Colo., birž. 24. — 
Amerikos Darbo Federacijos 
suvažiavimas vakar vienbal
siai priėmė rezoliuciją, idant 
Volstcado probibicijos vykini- 
mas butų su modifikuotas, i- 
dnnt visoj šaly butų leista 
gaminti ir pardavinėti alų.

CECIL PASIRENGUS BŪT 
PREMIERU.

Prieš Lloyd George pakyla 
audra.

Londonas, birž. 24. — Lor
das Robert Cecil, kurs nese
nai atsistatydino iš Lloyd Ge
orge’o koalicijinio kabineto, 
dęfinitivaai paskelbė, jog jis 
nusprendęs bi kada užimti 
premiero ofisą, jei šalis to rei
kalausianti.

Jis apie tai pareiškė mo
terų unijisčių susirinkime. 
Kalbėdamas jis karčiais žo
džiais atsiliepė apie preniierą 
IJoyd George ir jo koalicijini 
kabinetą.

Tu® budu prieš Lloyd Ge
orge’ą pakeliama dar smar
kesnė audra. Daugelis’ yra 
nuomonės, kad Lloyd George 
netinkamas premieriauti, at
gyvenęs jis savo laikus ir jo 
vieton reikalingas naujas pre- 
mieras.

MASKVA GELBĖS ČITAI.

Čitos valdžia persikels Vladi- 
vostokan.

Shanghai, Kinija, birž. 24. 
Rytų Kiberijos respublikos 
valdžia Čitoje galutinai nus
prendė padaryti sąjungą su 
Rusijos bolševikų valdžia.

Apie tai čia gauta bevieliu 
telegrafu pranešimas.

Tuo tikslu Maskva su Čita 
darys formalę sutartį.

Taipat pranešta, kad Čitos 
valdžia galvoja persikelti 
Vladivostokan. Tuo reikalu 
vedamos tarybos su japonais. 
Čitai tame ir kituose žygiuo
se žada gelbėti Maskva.

DARBO PARTIJA AUGŠTI 
NA ANGLEKASIUS.

Brighton, Anglija, birž. 24. 
— Darbo partija čia suvažia
vime išgyrė anglekasius už jų 
karžygiškumą kovoje už būvį.

AUSTRALIJOS DARBAS 
PROTESTUOJA.

Melbourne, Australija, birž.24
— Australijos darbo partija 
pakėlė protestą prieš darymą 
sutarties Anglijos su Japoni
ja-

DŽIAUGSMAS ANGLIJOJE.
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Londonas, birž. 24. — Vie
tos spauda su dideliu džiau
gsmu pamini faktą, kad kara
lius su karaliene laimingai su- 
gryžo namo iš Airijos.

KARALIUS SVEIKSTĄS.

Belgradas, birž. 24. — Už
gintos pakitusios žinios apie 
serbų karaliaus Petro mirimą. 
Praneštn, jis sveikstąs.

NAUJA REVOLIUCIJA 
MEKSIKOJE?

Vera Cruz, Meksika, birž. 
24. — Vera Cruz valstijos pie
tinėj daly gen. Castulo Perez 
pakėlė revoliuciją.

Prieš jį iš čia pasiųstas gen. 
Guadalupe Kancbez su 1,500 
kareivių.

Gen. Perez spėkos, tai Fe- 
lixo Diaz pasekėjai. Diaz yra 
ištremtas iš Meksikos.

BOLŠEVIKAI UŽPUOLĖ 
JAPONUS.

Paėmė miestą Ochocką. PAŠAUTA DU POLICMONU.

Tokyo, birž. 24. — Japonų 
karuomenė su rusų bolševikų 
spėkomis susikirto arti Niko- 
lajevsko (Priiuorskaja provin
cija, Siberijoje).

Anot žinių, bolševikai pir
mutiniai užpuolė japonus. A- 
bi pusi panešė nuostolius. Bet 
neturima žinių, kaip dideli tie 
nuostoliai.

Paėmė Ochocką.

Ocliockoje juros vakarų 
kraštuose be kitų miestelių 
yra ir miestas Ocliock.

Tai svarbiadsias tenai mies
tas. Jį bolševikai paėmė.

Mieste buvo priešbolševisti- 
nės spėkos. Pirm ateisiant bol
ševikams jos apleido miestą 
ir nuėjo pašalinius sodžius. 
Matyt, bolševikai mėgins vy

ti tas spėkas.
Bolševikai sulaikyti Tomske.

Kas link santikių ir padė-< 
ties vidurinėje Kiberijoje pra
nešime iš Vladivostoko pasa
kyta:

“Padėtis rami rytuose nuo 
Tomsko, kur bolševikų infan- 
terijai nepavyko prasimušti.“

PASIDVIGUBINO JAPONŲ 
SKAITLIUS.

Washington., birž. 24. — 
Sulig cenzo, lĮ)10 metais ja
ponų Califorrfflffc* valstijoje ?v 
veno 41,356. Perniai metų cen
zas parodo, kad jų buvo jau 
71,952.

GELBĖDAMA VAIKUS PA 
TI NUSKENDO.

Peoria, III., birž. 24. — Gel
bėdama nuo nuskendimo 3 
vaikus Mrs. Alice Connely, 44 
metų našlė, pati nuskendo Ki- 
okapoo upely. Vaikai išgelbėti.

GARSINKITĖS “DRAUGE.'

THINGS THAT NEVER HAPPEN
C.imk Inter-nat’l Cartoon Co., N. Y.

NEKU0MET TAIP NĖRA.
VYRAS: — Tu neturėjai nei jokių tinkamų drabužių nei 

ką valgyti, kuomet tave vedžiau. Ir tad turi būt man dėkin
ga už tai, kuom šiandie esi.

PATI: — Taip, až tai pripažĮstn.

CHICAGOJE. Lenkai Kelia Riaušes Poznaniuje

Vakar rytą 38 gatvėje (ties 
Grand boulvarju (du policmo
nu akis į akį susidūrė su ke
turiais juodais plėšikais gal
važudžiais. Prasidėjo kova su 
revolveriais.

Vienas plėšikas paklotas, 
vienas sužeistas, vienas sugau
tas ir vienas pabėgo.

Bet plėšikai sužeidė ir a- 
budu policmonu. Jiedu paim
tu Mercy ligoninėn. Pranešta, 
kad vargiai pasveiksiančiu.

Pašautu policmonu: Tlio- 
mas Dennis ir John Ilogan.

NEDORAS DARBAS.

John Lahoda, 34 m., 2447 
West AValton gat., užpraeitu 
naktį nušovė savo žmoną ir 
pats pasidalė galą. Paliko du 
vaiku — 8 metų ir 18 mėne
sių.

Lahoda ilgas laikas negalėjo 
gauti darbo. Jo žmona tečiau 
dirbo. Del nedarbo, matyt, jam 
susimaišė protas.

PRAŽUVO KALTINTOJAI.

Cbicagos detektivų viršinin
kui Hughes grūmota teismu 
už jo brutalį apsiėjimą su ke
liais areštuotais vagiliais.

Ar Hughes buvo kaltas ar 
ne, bet kuomet reikalas turė
jo patekti teisman, staiga pra
žuvo visi tie, kurie jį kaltino.

MIRTINAI SERGA ALDER 
MANAS.

25 wardos aldermanas Link 
mirtinai serga. Tai širdies li
ga. Pranešta, jog vargiai pas
veiksiąs.

Lucv Rosnti, 15 metu mer
giščia, nužudė (hiy Depeso, 45 
metų. Koronerio teismas ją pa- 
liausavo nuo atsakomybės.

n
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TRYS LENKAI ŽUVO 
BROMBERGE.

Miesto majoras vos išgelbėtas.

Varsa va, birž. 24. — Pozna- 
niaus mieste Bromberge len
kai pakėlė prieš vokiečius de
monstracijas, kurios pasibai
gė kruvinomis riaušėmis.

Pasekmėje trys lenkai nu
žudyta ir apie 20 kitų sužeis
ta. Be to, sužeista 7 policijos 
nariai, kurie mėgino malšin
ti riaušes.

Tik paskui pašauktas dides

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
KLAIPĖDA.

•Ką pasakoja iš Kauno 
sugryžusieji.

Klaipėdos svečiai, apsilan
kę Lietuvoje, negali atsidžiau
gti iš to, ką matė, girdėjo ir 
prityrė. 1

Musų lietuviams Amerikoj?• ' • v igyvenantiems, bus malonu iš
girsti, ką jie sako ir rašo: Štai! 
“Prūsų Lietuvių Balsas“ kie
kviename numeryje minėja a- 
pie to apsilankymo įspūdžius. 
No. 114 rašo:

“Apsilankymas Kaune bu
vęs toks gražus, kad visą, ką 
ten matę ir girdėję, išpasakoti 
ir aprašyti nei iš tolo nesten
giame. Su pasigerėjimu rodo 
jie gražųjį žymženklį, kurs jų 
krutinę dabina. Tai nuims 
brangus atminimas; tai dova-J 
na, kurią mums įteikė, vos' 
nuvažiavus.” Žyniženklis, antį 
kurio lyg iš sidabro raitelis 
(vytis) uždėtas, išrodo labai 
dailus. Žaruojančiosios lietu
viškosios spalvos įtvertos tam
siai žalia šilko lentelė aut ku-' 
rios su aukso žodžiais rašy
ta: “Klaipėda-Kaunas — 1921 
—5—15 d—. “ Tulasis pavy
dės jiems tokį brangumyną, j 
bet nei vienam, jog nebuvo 
kelias užkirstas Kaunan, visi 
buvo kviečiami ir raginami, o 
kaip mums sugryžusieji pasa
koja, tai kauniškiai ir laukė 
daug didesniame skaitliuje. 
mums atvažiuosiant. Bet jog 
nei vienas negalėjęs sau įsi
vaizdinti, kad vokiečių taip 
peikinmojoj Žemaitijoj tiek 
grožybės ir prakilnumo rasti 
galima, kur tik klausais, visi 
•sako, tai buvusios tikrai pra
kilniausios jų amžiaus dienos, 
kurias ten praleidę Kaune. 
Džiaugsmas žiba jų akyse ir 
jie pasakodami nežino, ką 
daugiau girti iš to viso, kas 
t< n buvo rodoma.“

MYKOLAS BIRŽIŠKA VĖL 
NUBAUSTAS 20 TUKST.

MARKIŲ.

Vilnius. Mykolas Biržiška, 
tas gerk lietuvių apginėjas 
Vilniuje, vėl tapo lenkų val
džios nubaustas, kad indėje 
savo organan “Vilnius’’ strai
psnių ir žinių, kurios “maži 
11a valdžios autoritetą ir kur
stą vieną gyventojų dalį prieš 
kitą.“

Vilniaus vidaus direktorius 
p. Pyvocki įspėjo p. Biržišką, 
kad jei laikraštis nepakeis sa
vo krypties, jis busiąs uždary
to*.

nis skaitlius policijos išvaikė 
inkaitusius lenkus.

Lenkai demonstracijoms ra
do priežastį. .Jie sakė, kad vo
kiškose dirbtuvėse su lenkais 
darbininkais blogai apsieina
ma. Vokiečiai perdėtiniai juos 
ganubija.

Miesto majoras Maciaszek, 
lenkas, ilgas laikas buvo te
tartas provokiškume.

Riaušių metu burvs lenkų 
įsilaužė jo ofisan, jį išvilko 
gatvėn ir pradėjo mušti. Te
einu policija jį išgelbėjo.

Tai bent lenkai!

Kaunas. “Blaivybės“ susi
rinkimas. Nutarta šiais me
tais sušaukti visuotiną Kata
likų “Blaivybės” Draugijos 
skyr. delegatų susirinkimą 
Kaune rugsėjo 10 <1. prieš pat 
500 metų Žemaičių vyskupi
jos jubiliejaus iškilmingą ap- 
vaiksšėiojimą, kurs įvyks 11 d. 
rugsėjo.

EKSTREMISTAI LAIMĖJĘ 
MASKVOJE.

Jie vadovauja bolševikų kon
gresui Maskvoje.

Ryga, Latvija, birž. 23. — 
Maskvoje bolševikai turi savo 
trečiojo internacionalo kongre
są. . — — <

Čia pranešta, ka<l kongre
se laimėję ekstremistai bolše
vikai ir šiandie jie vadovau
ja kongresui.

Tarpe tų ekstremistų svar
biausieji skaitosi: Trotzky,
Zinovjov ir Kari Radek. Tai 
karinusieji radikalai vaitai.

Toksai Radek kongrese yra 
pasakęs, jog gana bolševi
kams propagandos. Propagan
dos laikas praėjęs. Šiandie jau 
reikia imties darbo.

Tuoini, suprantama, baugi
namas pasaulis. Tik jiems var 
gas,'kad pasaulis nepabunga.

JURŲ AUDROJE NUSKEN
DO DAUG LAIVŲ.

Corpus Christi, Tex., birž.
24. — Te.vaso valstijos pak
raščiais pakilusioje juros aud
roje nuskendo daugybė didės 
nių ir mažesnių laivų.

IR VĖL DėL NIKELIO.

Cbicagos miesto advokatai 
išnaujo gaminasi paduoti peti
ciją “statė public Utilities“ 
komisijai reikale sugrąžinimo 
nikelio (5c.) už važinėjimą 
gatveknriftis.

ORAS. — Šiandie apsiniau
kę; pramatomns lietus, kiek
vešiau.

PINIGŲ KURSAS.
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000, Birželio 13 
buvo tokia pagal Aterchanta Lo- 
an and Truet Co.:
Anglijos Medingų svarui 3.74
I’raneuzijos šimtui frankų 8.13
Italijos šimtui lirų 5.01
Vokietijos šimtui markių 1.40
Lietuvos šimtui auksinų 1.40
Lenkijos šimtui markių .07
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Prenumerata mokasl ĮSkalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresų visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti Iftporkant krasoje ar exprese “Mo- 
ney Order" arba Įdedant pinigus Į 
registruotų laiškų.

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

Tel. Roosevelt 7791

TUŠČIOS BAČKOS.
Tuščia bačka garsiai barška, 

bet naudos iš jos maža. Taip 
yra sa Amerikos Lietuviai." 
laisvamaniais. Jie nuolatos 
barška ir barška nepaprastai 
garsiai.

Kritikuoja katalikų veiki 
}ną, žemina jų nuveiktus Lie 
tavai darbus. O kaip tiktai 
kur prisigretina prie katalikų 
nuveiktų darbi], tuojaus juos 
pasisavina sau.

Jie daro kaip ta lapė pasa
koje. Pamačius pakabintas ir 
džiovinamas dešras, labai lai 
žėsi ir stiebėsi jas pasiekti ir 
jomis pasinaudoti. Kuomet jai 
nepasisekė, tai. girdi, ten ne 
dešros, tik pančiai.

Lietuviškiems laisvamanė 
liams kvepia katalikų dalbai 
kaip la|>ei dešros. Bet kuotne. 
jie tų daibų negali pasisa\in 
t'r, tai stengiasi juos viešai 
išpeikti. Labai geras butų 
“Tautos Fondas”, jei jis pa 
sivestų laisvamaniams. Bet tas 
nemano jų tuščion bačkon ly 
sti.

Todėl laisvamaniai negal 
nurimti. Kur buvę nebuvę vi. 
apie “Tautos Fondą” sukasi 
Ir stiebiasi ir laižosi, bet pri 
siekti negali. “Kad neprisie 
kiamų T. Fondų” geriau ga

itoki laisvamaniai, kuriems, 
jei kartais trūksta sųžinės, tai 
netrūksta nors šiokio tokio iš
auklėjimo. Jie kartais drovisi 
melagingai remtis žymių žmo
nių autoritu. Gi, jei p. Puric- 

is ištikrųjų jiasakė Bartkevi- 
iaus atkartotus žodžius, tai 
is parodė tik didelį savo ne

išmanymų apie Tautos Fondų, 
riek jis padarė ir daro naudos
aetuvos Valstybei.

Jei p. ministeris taip butų
>asakęs, tai jis yra išdavęs 
>ats apie suve nekokį liudi- 
inių. Reikštų, kad jis klauso 
oesisukinančių apie jo duris 
veidmainingai tūpčiojančių 
aisvamaniškų liežuvninkų, o 
neseka pats tos visuomenės, 
tūrių jis atstovauja, ir kuri 
remia jo veikimų Lietuvoje ir 
Amerikoje. Tikimasi, bus pa
darytos pastangos, kad p. Pu
rickio žodžiai, kuriuos Ame 
rikoje atkartojo P. Bartkevi 
ius, pasiektų jį patį. Manau, 
įasiseks sužinoti, ar tie žo

džiai tikrai yra p. Purickio, 
ar jie tik Bartkevičiaus.

Spragilas.

LENKAI PLŪSTASI.
Šiandie Lenkai baisiai ne

apkenčia Anglijos ministerio 
pinuininko Lloyd George. Nes 
tiis žmogus vienas iš pirmu
tinių viešai drėbė į akis Vai 
avos valdžiai už jos suktybes 

Vilniaus pagrobime?

Lenkai Paryžiuje leidžia 
Jai kraitį vardu “Poloniu ’ *.

Tas Jaikraštis A liuli jos! mi 
nisterių pirmininkų apšaukia 
nesveiko proto žmogum. Sako 
bemokslis, nežinąs, kų kalbus 
Girdi, tokiam žmogui reikia 
būti kur kokiuose pamišėlių 
namuose, bet ne laikyties to 
kios didelės viešpatijos vairo

Keičiasi lakiai.
Buvusio karo metu visu 

Lenkų spauda negalėjo atsi 
gerėti Lloyd George’o ir pa 
ios Anglijos prakilnybe. Tai 

kos konferencijos metu Len 
kai džiaugte-džiuugėsi, kai 
Anglija žymiai prisideda pri« 
Lenkijos atgaivinimo.

Kaip-gi šiandie?
Tai-gi Lenkams tik tas yri 

geras, kurs nieko"nesako api< 
jų daromas suktybes. Kitaip

Įėjus išpeikti ir jo naudingi 
Lietuvos visuomenei darbų su 
trukdyti, jie pasiekė net Li< 
tuvos užsienio ministerį Di 
Purickį. Kokis tai P. Bartki 
virius iš Cambridge, Mass 
(turbūt tas, kuris didesne 
Lietuvos naudai ir garbei tvė 
rė Cambridge neprigulmingų 
M ickinę bažnyčių) buk tai lai 
ves pas užsienio ministerį Pi 
Purickį ir klausęs jo apie Tau 
tos Fondų; ir buk tai nuo jo 
gavęs atsakymų: “Galima 
daiktas, kad Tautos Fondas 
Amerikoj sul inko daug pinigų 
Lietuvos reikalams, bet gaila 
kad Lietuvos valstybė tų pi 
nigų nemato ir negauna”

Na ir kų? Ar reikia dn pili 
kesnio šūvio j Tautos Fondo 
tvirtovę. Reiškia, — jas, Tau 
tos Fondo šalininkai, žiūrit* 
į mus, kaip į tuščias bačkas 
ir musų balso neklausote, tai 
šia jums net Lietuvos minis 
torio balsus. Bet ir šis dalyku, 
ar nėra lik tuščios bačkos gar 
sus.

Kad p. Bartkevičius tuos į 
Purickio žodžius paskelbė so 
eijal-irielagių lnikęašty, tai 
tiesa, liet ur jis buvo pas | 
Purickį, tai vienas klausima 
ir ur ministeris taip jam sa 
kė, tai labai didelė abejonė 
Toki politikai kaip Bartkevi 
čini moka dangstytis svetimo 
mis plunksnomis geriau, kaip

jie moka “laiminti” ne til 
1 pavienius žmones, bet šalis i

tautas.
Šiandie Lenkai bjauriai ei 

giasi ir su Lietuviais ir su 
Lietuva. Lietuvų jie vadina 
“miniaturine” respublika. Te 
einu ta “miniaturinė” vali 
tybė nekenčia bado, jos pini 
gų kursas nepalyginamai auk 
štesnis, kari tuotarpu “galiu 
goji” Lenkija neturi nei Juo 
uos, nei pinigų.

Bet Lenkija yra stipri savo 
militariz.mu. Šiandie ji tuom 
taip stipri, kad nė nepasijus 
kaip ji visai suklups po ta 
paskutinės vilties, našta.

AMERIKOS DEMOKRATIJA

o ieškodami laisvės. Nes 
tais laikais ne visur Europoje 
žmonės galėjo pasidžiaugti 
aisve. Tuotarpu čia galėjo,
iekvienas naudoties ta Dievo
ovana.
Netrukus mažos įvairių ša- 

ių žmonių kolonijos pradėjo 
smarkiai augti Atluntiko 
vandenyno pakraščiais, pradė- 
us Maine ir baigus Georgia 

valstija. Tos kolonijos paskui 
pateko Anglijos valdžion.

Kuomet žmonės atrado sau 
aisvę Amerikoje, tuo metu ir 
itičioje Europoje, ypač Angli

joje, prasidėjo smarkus dėl 
aisvės bruzdėjimas. Stiprus 
msi priešinimas tečiau pakilo 
nieš tų bruzdėjimų. Tos jė
gos trukdė laisvę, jų suvaržė 
ne tiktai Anglijoje, bet ir A- 
merikoje.

Ir kuomot tos jėgos paga- 
ios mėgino spausti Amerikos 
colonistus, be jų sutikimo no
rėjo paskirti mokesčius, čia 
pakilo revoliucija. Trylika at 
skini kolonijų pasiskelbė lais 
vomis ir nepriklausomomis.

Garsi Amerikos Neprikišu 
somybės Deklaracija, parašyta 
Tbomaso Jeffersono, buvo pa
sirašyta Liepos Ketvirtų, 1776 
m.

Nuo to laiko Amerikos ko 
lonijos pradėjo gyventi lais 
vu ir nepriklausomu gyveni 
11 VU.

Amerikos revoliucijoje žino 

nenis daugiausia vadovavo• • • z . •i • • •
šitie patriotui: Patru'k Įlomy, 
Samuel Adams, Jobu Kan

dę, ©enjoniiie Franklin, Tho 
mas Jefferson, Jobu Adams n 
George AVashington. Tie žmo
nės visam pasauliui žinomi.

Žinia apie pakilusių Ame
rikoje revoliucijų praplito po 
visų pasaulį. Laisvę mylį žmo
nės atvyko pagelbon kolonis
tams.

Pagaliau 1783 metais revo
liucija buvo laimėta ir Suvie
nytos Valstijos buvo pripažin
tos laisva ir nepriklausoma 
šalimi. Praėjus šešiems me
tams buvo sustatyta Suv. 
Valstijų konstitucija.

Ta konstitucija šiandie yra 
pagrindas senesnėms pasaulio 
viešpatijoms. Kiekviena tauta 
dažnai maino savo valdžios 
formų. To nedaro Amerika. 
Ir ji šiandie skaitosi delno 
kruti ilgiausia šalis visame pa 
šauly.

Čia konstitucija gvarantuo- 
ja žmonėms visokių laisvę. 
Konstitucija paveda patiems 
žmonėms daryti įstatymus to 
kius, kokie jiems yra tinka
mi. Čia valdo ne mažuma, bei 
dauguma. Tečiau daugumu ne 
gali būt tirone arba autokra- 
itinga.

Suv. Valstijų Deklaracija ir 
Konstitucija aiškiai sako, jog 
visi žmonės Dievo akyse yra 
lygus ir jie visi lygiai gali 
naudotuos laisve ir visomis 
jiems priklausančiomis teisė- »
mis.

Taip tad pakilo garsi visa 
me pasauly Amerikos pemo- 
kratija.

Įvairių šalių žmonės prisi 
dėjo prie Amerikos Detnokra 
t i jos kūrybos. Amerika buvo 
atrasta 1492 metais Cbristofo 
Kolumbo, italo. I’o atradimo 
čia tuojaus pradėjo plaukti 
kolonistai iš visų Europos da 
lių.

Daug žmonių šion šalin nt 
vyko susirasti sau tinkamo 
žemės ir rainiai gyventi. Kiti 
atvyko tik vienų tartų ieško 
ti. Buvo kalbama, knd čia ga 
įima rasti daug aukso ir kitų 
brangių akmenėlių. Dar kit 
atvyko apvaldyti ir pasisavin 
tęi didelius žemės plotus.

TėČiau dauguma čia atkelia

Lietuvos Steigiamasis Seimas.
(Tęsinys).

“Mums, Kr. Demokratams, 
aišku, kad šita kova yra sunki, 
nes ji didžiulės valstybės — 
palaikoma, bet mes, teisę, tei
sybę ir žmones su savim turė
dami, tos kovos neslbijom, taip 
pat nesibijom ir tų persekioji
mų, kurie čia iš soc. demo
kratų pusės yra daromi.” 
(Deš. ir centr. smarkiai ploja). 
Požėla (s. d.) iš vietos — “Ką 
žinai?!” — “Žinau dauginus, 
kaip Tamsta!.. Šiandien soc. 
demokratai pareiškė, kad 
žvalgyba už Kr. Demokratų 
pečių dirba. Žvalgyba yra 
valstybės o ne Kr. D-ų įstaiga, 
tad ji stovi už visų valstybi
nio nusistatymo žmonių pe
čių.” Kairys (s. d.) iš vietos 
—“Jūsų globoje!”... “Taip 
pat ir Kairio!.. Gal būt toje 
įstaigoje, kaip ii1 visose kitose 
yra nepageidaujamų gaivalų; 
mes turime laikyties vieno, 
kad tie gaivalai, kurie musų 
tvarkų griauna, butų pašalin
ti; su tuo mes kovojame, kaip 
ir su kitoms ministerijoms, 
kur tokių žmonių yra. Mums 
lupi, kad tiems žmonėms, ne
teisingai elgties, butų užkirs
tas kelias ir mes žinome, kad 
jau tie žmonės via patraukti 
atsakomybėn. Bet čia ne šitas 
motyvas socialdemokratams ru 
pi.” (Soc. dera. nerimsta).. 
“^Įes neslepiam kų ginam” 
(kairėje ūžia. kalbėtojo žodžiu 
nesigirdi,) — “Gįjnunc tik tei- 
Ą’bę ifd teiį'ėtitiiių: Pažiūrėki
me dabar kas...” (Del soc. de 
mokratu kėlimo triukšmo nie 
ko nesigirdi. Visi s. d. pašoks- 
ta nuo vietų; jų klyksme vy
rauja Venclauskio balsas:'“žu 
likas, melagis, vagis, svolo 
čius!! ” Piranninkaujantis ii 
gai skambina ir šaukia prie 
tvarkos; triukšmas aprimsta). 
Krupavičius Vencį auski ui. 
“Tamsta, — netik riksmu ir 
bjauriais koliojimais, bet ir 
piroksilinu, ir bombomis ma
nęs nenugąsdinsi, kaip ir Ma
skvos liolševikai Lietuvių 
tautos nenugųsdino! Kas sle
piasi už jūsų, gerbiamieji, 
pečių?”... (soc. dem. vėl ima 
įvairiais balsais klykti, kolio 
tis, keikti, taip kad nieko ne 
besigirdi. Pirm., po ilgo prie 
tvarkos šaukimo ir skambini 
mo, bent kiek nuramina ir pa 
sigirsta kalbėtojo žodžiai: — 
“Aš dar daugiau pasakysiu!..” 
Čia jau kyla toks baigus 
triukšmas ir klegesys iš s. d. 
pusės, kad aprašyti, ir nepa 
togu ir negalimas. Visi sukyla 
iš vietų. Pirmininkaujantis 
skelbia pertrauką).

Po pertraukos Pirmininkau
jantis, Prezidiumo vardu, siū
lo atst. Venclavskį, už tai kad 
darė netvarkų ir neleistinai

koliojosi, 3-nis posėdžiams iš 
Seimo posėdžių pašalinti.

Radzevičius (d. fed,), prie 
prezidiumo pasiūlymo, siūlo 
pataisų; būtent, kadangi Venc- 
lavskis būdamas inteligentu 
leido sau tiek bjaurių kolioji- 
mosi žodžių pavartoti — ne 
3-nis bet 10-čiai posėdžių pra
šalinti.

Venclavskis žodį gavęs 5-ms 
minutėms pasiaiškinti, sako 
kad jis dabar suprantąs, jog 
netinkamai pasielgęs, bet Kru 
pavičiaus kalba į jį taip pa 
veikusi, jog jis susilaikyti ne
begalėjęs. Savo nekaltybei pri
rodyti, siūlo kr. demokratams 
statyti save mažumos padėty 
ir mano, kad ir Kr. d-ai taip 
pat pasielgtų (Kr. d-ai iš vie
tų “Nesįkoliotuniėin”). To
linus, paskiriam laikui kalbė
ti pasibaigus, aiškinasi: kad 
su Maskva soc. dem-ai nieko, 
bendro neturį ir nori plačiai 
ne prie .dalyko kalbėti, l’ir- 
min. perspėja, liet kalbėtojas 
neklauso ir .tęsia tolinus. Pirm. 
kalbėtoja stabdo, bet šis to 
nepaiso. Ir vėl salėje užia.l’irm 
skelbia vėl pertraukų.

Po pertraukos, prezidiumo 
pasiūlymas: Venslavskį paša
linti 3-ms posėdžiams, balsuo
jant — priimtas.
Antstolis prašo Venclavskį iš 

salės išeiti. Vencį, pasilieka 
vietoje. Pirmininkaujantis 
skelbia posėdį užduiytų. 'Visi 
iš salės ramiai, išeina..

Taip tai ^nųisii ‘spėįa lute mo
kintai bijosi teisybei į akis pa
žiūrėti. Jeigu nebūtų kalti ga
lėtų ^ramiai išklausyti kalbos 
paskiaus savo nekaltybę tin
kamu buriu išrūdyti; nieks ne
būtų draudęs jiems apsiginti. 
— Tu rbūt neturi kimu ii.

Krupavičius (k. d.) (tolinus 
tęsia praeitame posėdy per
trauktų kalbų).

Žmonės išrinktieji į St. Sei
mų kaųio jo nariai iš visuome
nės gaudami atlyginimų pri
siima visas pareigius kokias St. 
Seimas savo nariams uždeda 
ir dėlto s. d-ai neturi teisės iš 
komisijų savo atstovų atšauk
ti. Šis jų pasielgimas gali bū
ti pavadintas obstrukcija ar
ba sabotažu (s. d. nerimsta). 
Dėja, vargas mums, kad mes 
negalime Rusų dvasios nusi
kratyti galutinai ir dėl to 
daugelis žmonių mano kad. 
jeigu aš valdininkas tai aš 
galiu ir turiu kyšius imti, jei
gu aš paprastas pilietis, tai aš 
turiu (‘samų jų tvarkų ir val
džia griauti. Tuo pačiu supra
timu vadovaudamiesi jr s. d-ai 
iš komisijų savo narius atšau
kia ir kelia triukšmų dėl vie
no kito žvalgybos atstovo ne
tikusio pasielgimo. Musų žval
gyba yra Lietuvos respubli
kos nepriklausomybės apsau

gai įsteigta ir musų žvalgybos 
su Rusų žvalgyba lyginti ne
galima. Rusų žvalgyba ėjo 
prieš musų tautinius ir politi
nius reikalus ir mes turėjome 
su ja kovoti. Musų žvalgyba 
stovi musų politinio gyveni imi 
apsaugos sargyboje. Netobu
lumų žinoma yra bet kur jų 
nėra?

Musų žvalgyba yra daug 
pasidarbavusi nepriklausomy
bei ginti ir jų nuo daug ir di
delių nelaimių apsaugojusi. 
Tiktai žvalgybos dėka mes 
likvidavome P. O. W. ir šian
dien kai-kuriuos bolševikų šuo 
kalbius galima patirti.

Gal būt ateis laikas kada 
visi Lietuvos piliečiai kaip vie
nas stovės ir sieks musų tau
tos nepriklausomybės, mokės 
jų ginti. Tuomet žinoma žval
gyba nebebus reikalinga. To 
linu skaito atatinkamus straip
snius iš žvalgybos instrukci
jų, kuriais draudžiama yra 
mušimas ir įsakoma žmoniš
kai su suimtaisiai elgties.

Gerbiamieji! Jeigu net Ir 
musų tarpe randasi žmonių, 
kurie jokios disciplinos ir sta
tuto nesilaiko ir neklauso, jei
gu s. d-tai, dėl vieno kito 
jiems nepatinkamo tiesos žo
džio, kelia triukšmų ir kumš 1 
timis grąsiną, tai nestebėtiną, 

Ikad radęs piroksilino, liombų,

apmokami agentą! ir ypatin
gos domės kreipti į profesines 
sąjungas, soc. d-ai dėjo visas 
pastangas, kad prof. sąjungų 
iš savo rankų neišleisti ir dir
bo |eu bendrai su Maskvos a- 
gentais. Kuomet Vyriausybė 
Maskvos agentus suėmusi no
rėjo juos išsiųsti į ten iš kur 
jie atėję — s. d-ąi dėjo pas
tangų, kad jie nebūty išsiųs
ti”. Tolinus kalbi'tojas išskait- 
liuoja visą eilę asmenų ir įvy
kių kur s. d-ai, Maskvos rei
kalus gindami, jos agentus 
globojo ir gynė.

Žodžiu, nebuvo nei vienas 
bolševikų lizdas pajudintas, 
kur butų be s. d. intervencijos 
apsėję Į s. d. kreipdamas, kal
bėtojas sako: Bet ar jus su
prantate, kad jus luomi ren
giate Lietuvai didelių nelai
mių? Jus už savo pečių -tuos 
juodus elementus sb'ųxlami ir 
globodami, turite pasiimti apt 
savęs ir atsakomybę ,už tas 
nelaimes, kurios gali, dėl jnsų 
kaltas, (Lietuvą ištikti! S. 
d-ams reikėtų pasižiūrėti į sa
vo sąžinę, jeigu jos bent 'tru
pučiukas liko. Tai paveizėki
te, ką jus darote ir prie ko 
jus einate?

Kauno “Laisvė”.

Maskvos literatūros krūvas, 
kuomet jausilamas ti) pavojų, 
matydamas, tų valandą .kada 
LietiTvoft nepriklabsėmybė 'ga
li būti jŠNprogdi.ntfy žmonės 
žiulonii| krutijaM' ftejftiėiH^/ :— 

jaunas valdininkas nebesnsi- 
laiko ir prieš įstatymus pra
sižengia. Mes kiekvieną muši 
mą esmėje smerkiame, bet 
smerkimas turi būti įvertintas 
aplinkybių šviesoje ir, dėl vie
no kito žvalgybos atstovo ne
tikusio pasielgimo, negalima 
visos įstaigos kaltinti ir smer
kti.

Dabar pažiūrėsime kas už. 
socialdemokratų pečių stovi
(Deš. juokas, s. d. kelia triukš
mą). Gal būt, tai soc.d-ams ne-, 
patinka, bet, jeigu jie teisybės 
ir kritikos nesibijo, tegul ra
iniai išklauso, (s. d. iš v. šau
kia, “Neleisime kalbėti!”) — 
Jeigu nenorite, — išklausys 
kiti. Socialdemokratai pasku
tinėje savo konferencijoje yra 
nutarę iš IT-jo internacionalo 
išeiti, bet ir į JH-jį ne,įstoti. 
Reiškia, kaip ponus Tvardaus 
kis, pakibo tarp dangaus ir 
]iragnro...Deš ir centre juokas; 
s. d ai šūkauja ir kelia triukš
mą. Pirmininkaujantis: “Atst. 
Požėlą kviečiu prie tvarkos, 
nes prezidiumas griebsis griež 
tų priemonių”. — Nurimsta) 
ir kybodami ore negali tnrėti 
pastovios vietos: atmosferos 
spaudžiami, tai dešinėn tai 
kairėn krypsta. Kuomet Lietu
voje ėmė veikti Rusų pinigais

Lietuvos Vaizdai.

UŽEIKITE IR Į MANO 
KAMPELĮ.

Varge piano, nelaimė! Kokios 
neteisybės šiame pasaulyje! 
Vai’gau, įdirbau,, galvą džjovi- 
naih -garsiausiuose .-^cijalįstiš- 
kiauęe,. muj^rmtetuose, įgavau 
net ir “Dfidžiojo Smalavirio” 
diplomą, likau Balstričio ga 
zietos redaktorium ir toliau 
nepavažiuoju.

Tokis Samuelis Gompersas 

“su visais prietarais, kokius 

turi keturi milijonai Amerikos 
Darbo Federacijos narių, yra 
jų vadas. Jis prietaringas ir 

laiko visus tuos daribtiuinkus 
prietaruose.

Aš tiek Lietuvių paliuosavau 
nuo prietarų, daviau jiems 
ir “kun.” Mockų, kad geriau 
juos su visais velniais supa
žindintų ir tai iš jų nieko ne
išeina. Tiesą, pagerino man 
šiek tiek “biznelį”, galiu 
šiaip taip pragyventi, bet su
kelti revoliuciją, išskersti 
“mylint adymą” kapitalistus 
ir likti tikru ant visų darbi
ninkų “bosu”, tai tik svajonė. 
Kad tapčiau Amerikos Darbo 
Federacijos vadu, palmosuo
čiau visus jos narius nuo prie
tarų, tuojaus jie gautų “dau
ginus pasiryžimo”, pakeltų 
revoliuciją ir kapitalistai už
verstų kojas. Bet ką aš varg
šas padarysiu, kad tie prieta
ringi keturi milijonai danbi- 
ninkų neatkreipia į mano švie
sybę atydos.

Diplomuotas Smalaviriz.

Rusijos sunaikinimas yra taip 
didis, jos neturtas taip apverk 
tinas, jos žmonės taip išlmdėję 
ir jos troškimai taip nepasoti
nami, knd Rusija šių valandų, 
yra milžiniška pumpa galinti 
savo tuštuma visus turtus pra 
ryti.
(Cha. E. Hughes, Suv, V. sek.)

Goriausias musų mokyklos 
vaikams pas i i sys yra tas, kurs 
iki vakacijų juos prirengs prie 
uolaus mokymosi.

PLATINKITE “DRAUGĄ.”

Negarbingame kape.

(Skiriu vienam iš draugi], 
kurs slapstėsi nuo karuoineįiės 
ir mirė namie iš girtuokly- 
bės.)

Liūdnai ošiu ant kapinių 
toĮHiliai. Jų aukštos viršūnės 
šnabžda tarp savęs, .los gieda 
godulių giesmę nublnnkusieins 
nuo saulės šaltiesiems ka 
pams, sveikinu juos.

Papūtė vėįiilis pro medžių 
šukas. Sujudėjo jų lapeliai ir 
vėl tyla-ir ramu kapinėse, tik 
vien kapai, kapai ir kapai...

Mano žvilgsnis slidinėdamas 
nuo ka|K< ant kapo, užkliūva 
aut vieno. Jo (kibintojai leli
jos žiedai, nusilenkę liūdni. 
Jie vv-ln; sunkiai kenkta.

Liūdnas tavo kapas!
Kuomet kiti tavo draugai

mirtinai grumdamiesi su prie- 
{skundus jis man atrodė ir £tljK jjeja sttvo kraują ir žen- 

tamsiis. Niiblnnkiisi veju den- giirliingni su inabla ant
gė> jį ir jis man lyg sakyte 
sakė: nemanyk, kad aš sle
pi u savyje kokį didvyrį — 
karžygį, ne! — ne man toji 
garbė.

Sustojau pas tų kapų ir įbe
džiau į jį akis, nubiro kelios 
ašaros ir įsmego giliai į iš
džiūvusį smėlį ir pakilo juo
das atsiminimas, kratinę lyg 
kas replėmis gniaužė.

lupų į karžygiškąjį kapą ir 
gula po juo lyg laisvės milži 
nni, tu, drauge, to kapo-bijojai, 
jo vengei ir nenorėjai jų pa
sekti » Vienok neišvengei ku- 
po, tik dėja įžengei į jį sa
vavališkai savo tamsiojo budo 
vedinas. Kvietė tave tėvynė 
stoti į karžygių eiles ir ginti 
jos laisvės. Tu atsisukei, pa- 
sislejK'i, negirdėjai jos šau-

Draugo, drauguži! - vi™ kiali(Uo kuo
girdėjau savo sieloje. Skanini
pažvelgt i j tavo kapų. Nemokė
jai jo pasiekti garbingai; ne
mokėjai po juo atsigulti lyg 
karžygis, bet... bet įžengei į jj 
girtybės dd*io pnki'-tus.

Vien saitu ir negarbingu kapu!
Gaila fiusidarė to kapo- 

{Stovėjau pas jį lyg įdiegtas ir 
norėjau viską is jo supiH’ti 
ir įspėti.

Sučiulbo aukštai vyturėlis, 
puolė jo giesmė tiesiog į ka
pines, o jam lyg išreikšdąmos 
padėką, nusilenkė kapų gėlės 
ir vėl klausosi, klausosi jo 
giesmės, tik nesiklauso šis vie
nas apgailėtinas kapus ir gir
di iš jo skundą: ne man toji 
giesmė, ne man.Aš nebylys,pa
smerktas kaposi

•PraluNlau iš minčių, supra
tau ka|)o kalbą ir nedrąsiu, 
drebančiu balsu atsakiau: ne
laimingas tu kape! Ne atpus 
tau švelnusis vėjalis balso, 
balso kurį minėdami musų ai
niai ir didžiuodamies šių lai
kų karžygių dasbais ištars 
“Garbė jiems!” Bet tu liūdėsi 
ir liūdėsi amžinai!,..

divinis.
Pakopia i ■(Josvainių vai.) 

15-V-1921 m.
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Mainyk Savo 
Stena Kajra J

Dabar
Tavo sanos karas (i^vAlosnlo mu- 

zjello kaip 1912) gali būti atmai- 
A>'ta« ,|r uriakaltliUMlMS .kaipo .dalia 
mokesčio ant naujojo,

KAINA PRIEINAMA
KIEKVIENAM KUENUJ

KARAI PARDUODAMI

ANT IŠMOKĖSČIO
99 KĄRA.I .PASIRINKIMUI
KAS PIRMESNIS TAS 

GERESNIS
1MDSUS PASIRINKIMAS 

VISOKIŲ RUSIU 
ATDARŲ IR 

Uždarytų modelių
V tai pertaisyti Mitchells turi tą pa

či* ,gvarancija k* ir nauji. 

Mėnesinio Išmokėsčio Pliano

SVEIKATOS ŪALTKAL

(Prisiųsta M Asą. Raud. Kryžiaus)

SUSIPAŽINK SU PRIEŠU - 
DŽIOVA

Karo kaina 
<200.00 
SOO.OO 
<00.00 
500.00 
400.00 
>100.00 
800.00 
900.00 
d,ooo.oo

I Skalno 
$75.00 
100.00 
176.00 
200.00 
200.00 
250.00 
800.00 
350.00 
400.00

mėn. Mok. 
>25.00 

30.00
35.00 
40.00 
45.00 
50.00 
56.00 
60.00 
65.00

Ant augAtesnes kainos karų me 
nosiniai mokesčiai sulyg proporcijos. 

Nereikia mortgage mokėti 
Nereikia brokerage 
Nereikia notarių mokėti 
Nereikia <rcighto mokėti

MITCHELL 
AUTO CO.

DVI KRAUTUVES 
ANT PIRMŲ LUBŲ

2328 2334
Mictiigun Avė. Mieliigau Avė.

Vartoti karai parduodami abiejose 
krautuvėse.

ATDARA DIENOMIS 
VAKARAIS, NEDELIOMIS

* Telefonų*, VUtory 3<0£ *
VAŽINĖK KASDH5N0 O, 

MOKEKKARTAĮ MENESĮ

* Al. NIKIS

Pranešu visiems savo paži- £1 
stamems, ir apielinkėj gyven- 3
tojams, kad aš atidariau krau =■S
tuve: valgomų daiktų, viso- E 

kių saldumu, ir visokiu kve- 5 
pančių lietuviškų cigarų.

Meldžiu remti saviški, o aš S 

už tą stengsiuos atsakančiai s 
patarnauti, ir už žemesne kai- j 
na negu kur kitur.

į A. 6. MILIUS J
S 1437 So. 49 A v. Cicero, UI. =
= B
iiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiifiia

DR. S. NAIKEUS
llKITVn

GYDYTOJAS IR ąmUTRGAB 
Ofli MM

Valandos nuo 14' lkT 12 ryto; nuo 
< Urt 4 po plotų; nuo 7 Iki 9 vok. 

Radvilomis nuo 18 iki A
Vsv«b 9944 
—"LAI T-. I

J. P. WAITCHES 
Lawyer

LIETUVIS ADVOKATAS 
4401 South Hermitoge Avė. 

Tel. Ronlovard M8O 
11005 S. Miehlgan Avė. 

Roseland. III.

#axa* a4a*GAa»fl«&* a< ojtavAaa
^Telefonas Boulevard 9119

1 DR. C. KASPUTIS j
DKNTI8TA8 

MSI 8o«th Halsted 8tr. 
Valandos: t—M A. M. •

1—»: 7—« P. M. «

Ar girdėjai kada nors apie' 
džiovų, sausi igę, “T. B.”, arba 
taip vadinamų “,con”f 
Žinotina, girdėjui. Suvirs 130,- 

000 Žukui i ų Suvienytose Vąls- 

ijose kusmet įniršta nuo džio
vos ir daugumas iš mus pa
žįsta nors vienų žmogų ser
gantį džiova.

Džiova sirgti-tai pavojingas 
dalykas. Bet lengva apsisau
goti nuo tos ligos. Apsisaugo
jimas reikalauja truputį no
ro, bet kų tas reiškia sulygi
nus su praleidimu kelių mė
nesių lovoje. Daleiskime, jog 
šiandien pasimokinsime kaip 
apsisaugoti nuo sausligės. Y- 
ra keli dalykai, su kuriais 
visi privalo susipažinti.

Kaip mes galime džiova ap 
sirgti.

Pirma, todėl, kad kus nors, 
kuris serga džiova, buvo neat 
sargus ir, antra, dėl silpno 
kūniško padėjimo.

Priežastim džiovos yra ge 
mulai. Gemalai toki maži, jog 
jų negalima matyti be mikros 
kopo. Tte gemalai įeina į ku 
nų per burilų tfrlitt .nosį. Jie 
raudasi n\us'ų valgyje, ant mu 
sų rankų, ii- nebioręy kurį mes 
kvėpuojame. Gemdlai,' papigs 
tai, apsistoja1 pigučiuose' ii 
jeigu kilnus išganą sveikas ir 
s^pvis, jie spnaikbia;plądčįus.

1 Iš kur gemalai atsiranda?
Sauslige sergantieji spjau

dydami ant grindų arba šaly 
gatvių barsto milijonus ge 
malu. Žmogus rankomis juos 
paima, arba su oru įkvėpia, ir 
tokiu budu įeina į sveikų žino 
nių kunus. Tai paprasčiausias 
būdas jų išsiplatinimo. Be 
daugelis žmonių nežinodam 
džiova serga. Svarbu, kad nė 
vienas žmogus nespjaudytų 
nečiaudytų ir nekosėtų kur ki 
tur, kaip tik į skepetaitę, ku
ri turi būt išplauta šiltame 
vandenyje.

Kaip būt sveiku.
Geriausias būdas apsisaugo 

ti nuo džiovos, tai turėti stip 
rų kūnų, idant jis galėtų ko 
voti su gemalais. Tas lengvas 
dalykas ir mažas vargas. Daug 
gerinus kentėti “tų vargų 
būnant sveiku, negu vėliau 
kelis mėnesius ir daug pini 
gų praleisti.

Sekanti svarbiausi sveiku 
tos įstatai. Gana lengvi.

Maistas.
Valgyk maistingų, bet ne 

visuomet tų patį valgį. Valgyl 
daug daržovių, kaip tai žir 
nių, pupų, lęšiukų, bulvių 
špinakų, salotų, morkvų 
kornų. Mėsos valgyk viduti 
niškai. Visuomet valgyk duo 
nos ir grudų. Pienas ypatingai 
geras vaikams. Gerk daug 
vandens.

tykis kasdien nors po penkio-* 
likų minučių. Pasivaikščiok po 
vidudieninio valgio.

Persidirbamas.
Nepersidirbk, jeigu nori 

būti sveikas. Ilgiaus dirbi — 
daugiau ilsėkis. Turi būt lai 
co netik dėl darbo ir miego, 
bot ir dėl pasilinksminimo. 

Švarumas.

Viena iš slaugių prisegė 
Vyties kryžių ant jo vyriškos 
krutinės..

Atsisveikindami, Leit. Brid- 
ges visi pabučiavo tikrai lie
tuviškai.

Visuomet prieš valgį nusi
plauk rankas. Pirm negu val
gysi žalius vaisius ir daržo
ves, nuplauk juos. Nešvarios 
rankos perneša gemalus aiit 
valgio. Nedėk burnon paišė 
ių ir kitų tankiai rankose lai- 
comų daiktų, taip-gi nė pirštų 
Maudykis du syk į savaitę 
Švarus kūnas geriausia kova 
iries gemalus.

Medikalis apžiūrėjimas.
Eik pas gydytojų nors sykį 
metus dėl pilno fiziško ap

žiūrėjimo. Gal jautiesi svei
kas, bet kartais randasi kokia 
nors maža liga, kuri gali pa
virsti į pavojingų ligų. Gydy
tojas žino, kaip surasti visas 
ligas.
Kas šeši mėnesiai klausk dan

tisto patarimų. Geri dantys 
reikalingi sveikatai, prižiūrė
damas juos sutaupysi pinigų 
ir ifėpritirsi skausmo.

„ ; Džiova išgydoma. '
Šioj' šalyje yra apie milijo

nas sergančių Ųžioyų, Jeigi 
visi butų prižiūrėję sveikatų 
“visi butų sveiki’’, bet dabai 
kiįų$di-įęw)S jati pervėltL Visi 
privalome žinoti tlžiovos atosi-
reiškimus. Koki 
reiškimai, Va:

1. Nešvarumas.
2. Nenoras valgyti
3. Nuovargis.
4. Kosulys, arba šaltis, kurio 

per dvi savaiti negali atsikra
tyti.

5. Naktinis prakaitavimas.
Jaučiant viršminėtns apsi

reiškimus, tuoj eik pas gerų 
gydytojų,, arčiausių klinikų, 
arba į sveikatos centrų.

Kaip išsigydyti.

yra tie apsi

Elgtis pagal gydytojo Įsa
kymų.

Jeigu džiova sergi, eik į li- 
gonbutį.

Nevartok patentuotų ir gar
sinamų vaistų.

Atsilsis, tyras oras,

LIETUVIAI AMEKKOJE.
WEST pullman, ill.

Birželio 5 tl. parapijos sve
tainėje kalbėjo kun. P. Raš
čiukas Šv. Kazimiero draugi
jos (Kaune) reikalais. Jo pra
kalba buvo padalinta dvi da
li. Pirmoje daly kalbėjo apie 
šv. Kazimiero draugijų, kiek 
dvasinės naudos ji duoda savo 
nariams bei visai tautai.

Naujų narių įsi rase 
mokesčius

ir seni

geras
valgis, linksmas ūpas ir geri 
papratimai geriausios gyduo
lės dėl džiovos. Tik turėk ge
rų suvienijimų visų keturių ir 
pasveiksi, jeigu į laiką pradėsi. 

Galutinai.
Vietinė džiovos draugija 

gali tau pagelbėti.
Vartok tik gydytojo ir 

vos draugijos patarimus.
tlžio-

LIETUVIŲ DRAUGIŠKU
MAS IR ŠIRDINGUMAS.

f'^RfflsafraKSfflRr
COLL&GES 

4209 8. Halsted, 3407 R
1MO JI. WsUg 

; ,187 Mokyklos J augt.
lfoko 8luTlmo, Pattsrnų Kirpt-] 

mo, Dssigalng Staniui Ir 
Vlstos duodamos dykai. Dtpl 
Mokslas lengvata atmokoj t 
Klsaos dienomis Ir Pa-1

ikaUuktt knygelės.
Tel Heeler 1444

BARA PATKK. plrmlninkl

s DR. CHARLES SEGAL}
seavo ofisu po

i 729 So. Asbiand AvenuąJ
■ KpecUalHtaa<8<yrKRV M VTBV.

nu® 10 UI U llryto; qu< »l 4 po plutų; ,nuo 7 Urt Ai 
■kais Nedėliotais 10 kll 1

Miegai.
Miegok mažiausia uštuonias 

valandas iš dvidešimts-ketu- 
rių. Naktinis miegas geriau
sias, bet jeigu prisieina dirb
ti nakčia, tai miegok astuo
nias valandas dienų.

Tyras oras.
Vėdink visus savo gyvena

mus kambarius.
Visuomet miegok tyrame o- 

re; kada galima, ant lauko. 
Vasarų ir žiemų laikyk pakel
tus langus.

Kasdien gauk, kiok tik gali, 
ty id mo.

Mankstymasis.
Svarbu mankstytis. Jeigu

C1CEROS 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-tli Avė.

JONAS ŠILEIKA.
1505 So. 49-th Ct.

N. TAMAŠAUSKIENĖ, 
4839 W. 14-th Str.

Parttiduoda pigiai lotas Ir puse 
prie Waphtenaw Avė. tarpo 44-tos ir 
45-tos gatve, viskns pataisytu, parsi
duoda 16 priežasties savininko vaJla-atnaujino mokesčius viso 20

. . . jvliao Lietuvon. Atsišaukite
usmenų.lsrmkiimu mokesčių ls 
senų narių išrinkta valdyba, 
kurion įėjo: A. Vainauskas, 
pirm-; J. Žubė, ižd,; Ig. Aukš
tuolis, 12248 Emerald Avė. 
rast.

Antroje kalbos dalyje papa
sakojo apie Lietuvų, apie tai, 
kiek ji nukentėjo pasaulinio 
karo metu, apie Vokiečių, Hu
sų ii- Lenkų nedorybes ir 1.1.
Prakalbose buvo ir tokių žmo
nių, burie paniekinę tautų ieš
ko svetimų dievų. Jie sėdėjo . > > •. r ..i • v <r»
ir raudo.
tPritfctrfbos vič&is žvilgsniais

Hint W 35 Street Chicago

Parsiduoda Co-operutiv© Bociety of 
America Serai už tų. pačiu kaina kaip 
pirkau po $67.50. Tūrių jiiiokėjfiS 
>35.00, reikia mokėti po >5.00 j me- 
nėsj. l’rležastis pardavimo bedarbe 
Alsiftaukit
3231 S. Emerald Avė. Clileago

Telef. Boulevard 9031

Ant pardavimo galiūnas iš prie
žasties išvažiavimo ant farmų, turi 
būti parduotas j trumpa laikų už 
pigia kaina.
903 N. Kavine Avė. Chicago,

į Ai vy ko. A.

CHICAGO, ILL.

PAŠINAI DOK GLUA PROGA.
Parsiduoda du Viznįu| bučerne 

groserne ir kepykla (Uukcry) ir na 
uųus su S kambariais pagyvenimui už 
latrai žema kaina.> v

Prlr-žuntts ‘piM’ėavlmo., savtfIlnkaR 
važiuoja Lietuvon. Atsifijiukit greitai 
platesnės žinias gausite ant vietos. 

V. J. I.ATVI:nas
II1 .d.incoln A,ye. Itockford, III

KAZIMIERAS RUPŠIS
I*umiitėji)nul metų sukaktuvių jau praėjo metai laiko kaip per

siskyrė su šiuomi pasuuliu musu brangusis globėjas ir tė-vėlls, mirė 
Birželio 27 d. 1920 m. 0:35 vai. ryte turėdamas 49 m. amžiaus.

Velionis (vaėjo iš Kauno red. Tauragės npskr. Šilalės porai), fic- 
rueiu kaimo Amerikoje išgyveno 25 metus paliko dideliame iiu- 
limlime moteli Vincenta ir mažu dukrelė Kuztmern 3 jį metu am
žiaus ir Lietuvoje dukterį Juozefa. sena motina iv dvi seseris Kotri- 
tm (i- Magdclenu, AU! Dieve, Dieve, kad ta beširde mirtis, atėjus 
atėmė gyvybe, ir suardė visa gyvenimą. Nors mirė, bet musų širdis: 
neužgęsta didžiausis misimiaimas dėl mano brangaus prietcliaiLS. 
Lai lama Jum lengva šios šalies Žemelę, o duše jo būdama malonėjo 
I>k,*vo tegu išmelš ir nulius tos laimės, kad ir mes uueituiuėm pas 
jf. ir gyventumėm amžius linksmybėje, O mes jo aut šio svieto 
<laugiuu nešąlu tiksime ir nematysime. Tai-gi gimidės draugai ir 
pužislnnd atmindami tų liūdna diena A. A. Kazimiero mirties pra
eituose metuose ir pamename kad vėlioais buvo geras žmogus 
turėjo daug giminių ir pažįstamu, tai dabar, visi yra širdingai 
kviečianti atminti už jo dūšia ir atsilankyti ant pamaldų kurios 
bus. pirmadienij 27 tl. Birž. 7:40 ry te Dievo Apveiztlos Bažnyčioje 
prie lK-tos ir I niou gatvių, po pamaldų į namus po numeriu 1819 
8. Union Avė. Kviečia nuliudus Moteris Vincenta Rupšienė ir 
maža dukrelė Kazimera.

KURIE NORITE FARMŲ?
Alės turime visokių mažų ir di

delių su gyvuliais, budinkais ir 
mašinomis ant lengvių išmokėji
mų ir mainom ant namų.

80 akrų, 40 ariamos ir 40 akrų 
ganyklos su mišku gera vieta par
siduoda už $2,500.00.

70 akrų geros žemės. Prie eže
ro su budinkais gyvuliais ir ma
šinoms ir apsietais laukais už $7,- 
500.00.

Dr. I. E. MAKARAS
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisaa 10900 So. Miehigau Are.. 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po Į

pi et, 6:30 iki 8:30 vakare 
Residenclja: 10533 Ferry Avė.

Tel. Pullman 342
«------------------------------------------------ -----------X

Phone Seelev 7439

DR. i. M. FE1NBERG
Gydo specijaBai visokias vyrų 

moterų lytiškas ligas
2401 Madison Str., kampas W« 

tern Are., Clileago
Valandos: 2—4 po piet 7—9 vak.t

(PriniųHta iš Am. Raud. Kryžiau*)

Kuomet Leit. Lutlier Brid- 
ges, iŠ Sparks, Georgia keletą 
mėnesių atgal, tapo perkeltus 
atgal iš Kauno, Lietuvos, į 
Dvinsk, Latviją, jam išva
žiuojant iš Kauno, Lietuviai 
surengė atsisveikinimo vaka
rėlį, kurio jis nekuomet nepa
mirš

Leit. Bri.iges išvažiuodamas 
iš Rygos Gegužės 3 d. į Pa
ryžių, turėjo važiuoti jier 
Kauną. Tupo nustebintas, 
kuomet traukinys privažiavo 
prie Kauno. Ant stoties rado 
komitetų, jo laukiant. Trau
kinys pasilieka Kaune ketu- 
riasde.amts penkias miliutas ir 
komitetas surengė jam tinka
mų priėmimų ant to laiko.

Komitetas susidėjo iš Gene
rolo Nagevičiaus, narių jo sta-

Auaroš Vartų Parapijos.

vVėš tsn i < Fi< -čl a i ln u ki; f'i r į’in i • 
giasi prie ką tokio nepapras
to. Mat, n< tlėlioj, Birželio 26 
d. National darže, Riversidėj 
įvyks Aušros Vartų parapijos 
piknikas. AVestsaidiečiai, taip 
moterys, kaip ir vyrai, giliai 
protauja ir bif kasmet sumano 
kų tokio nepaprasto, negirdė
to. Westsaidėš choras yra ar 
tik ne geriausias, nes negirdė
ti, kad kitų parapijų chorai 
tai j) pasižymėtų piknike savo 
dainomis, kaip mūsiškis. Už 
tai westsai d iečiai taria ačiū 
gerb. vedėjui p. A. l’ociui, nes 
jis mus chorų gerai išlavino.

Kaip kasmet, taip ir šįmet 
bus taip vadinami “debatai,’’ 
kuriuose eis lenktyn moterys 
su vyrais. Tai-gi, yra ko laukti 
ir nuvažiavus kuo gėrėtis.

Suvažiavę čia iš visų knis
tų, kraštt'liiĮ mes jaučiamės it 
vienos šeimynos vaikai. Seka
me savo dvasios tėvų ir sten
giamės įvykinti puikius jo su 
manymus. Jisai geidžia, kad 
šis parapijos piknikas butų 
kuodidžiausias bei kuoskait- 
lingiausias, idant daug pelno 
liktų parapijos reikalams. Ži
noma, kati tie puikus jo suma
nymai įvyks pilniausiai tuo
met, kutla mes visi dirbsime 
uoliai savo uždavinius.

3'ai-gi kam, kam, o westsai- 
diečiams tai visiems reikia 
atsilankyti į šį puikų piknikų. 
Lai ši puiki proga nepraeina 
vėjais. Tegul ji mus suriša 
stipresniu šeimvnišku rvšiu 
darbuotis prakilnam tikslui—■ 
Bažnyčiai. Tikimės ir laukia
me svečių tuipat iš kitų pa
rapijų. Meilės ryšiai tesi reiš
kia gražiausiai visų Cbicagos 
parapijų. J. R. M.

DEL MALIMO.
. ifcįįu,- turite vien;ų,Mu, ar tris lotus 
ili'irhuetto Miinor ar -kitur kokioj 
gvroj vietoj ir norite mainyti j uu 
toinohilli; atsišiiukitc.
MII) W. 33-ril SI. 'l'el. Yarils 2780

Ant pardavimo kampinis saliu 
nūn. l’arniduoda pigiai iš priežasties 
ligos. Atsišaukite.

2510 lilue Islaml Avė.

ANT I’ARDAM.MO.
86 v.-irtoti karai iš kurių gulima 

pasirinkti. Kaina prieinama kiekvie 
nam.

Ant lengvų išniokesčių. Temykito 
musų paskelbimų, šiame laikruštlj.

51fl« heli Auto Co.
232M-2331 S. Miihignn Avenuc 

Atdara Dionotnis, V.ik. ir Nodėliomis

Jeigu nori siituipiutl pi 
iiingų tai iti'i'žvelk šiuos 
bargenus vartoti) kani 
Kitoj koliiiiinoj šio laik 
i-ašėio rasi mušt) paskelbi 
niH.

Mitelu'U Auto Co. 
2328-2834 S. Nlichlgan Avė, 
Atilara llien. Vak. ir Ned

INFORMACIJA
Norime atkreipti jūsų utyda kad 

kitoj dalij šio laikraščio rasite lista 
vartotu karų kurie parsiduoda labai 
Pigiai.

Aliteliell Auto Co.
232H-2334 S. Mtthigan Avenuc

Atdara Dienomis, Vak. ir Nodėliomis

PIGIAI PARSIDUODA 
MURO NAMAI!o

6 pagyvenimų C-7 kambarių kam 
pas 60x121 Lotas Motino Kanda 
>4,680.00 garu apšildoma, maudines, 
•elektra, girnas vieta 70-tos ir Nor 
mal Iloul. parsiduoda už pusę pre 
kės tik >16,000.00.

3 pagyvenimų 6-7 kambarių garu 
apšildoma, maudines, elektra motino 
randa >2,220.00. Randasi Unrfield 
Boul. arti Union Avė. purtdduodu 
už >14,000.00.'

2 i».įgyveni mu 5-6 kambarių Kurna
mi apšildoma maudines elektra Lo
tas 50x125 automobiliu garagus pre
ke tik >9,000.00 raudus arti 59-tos ir 
Sangamon St.

2 pagyvenimu 5-6 kambarių Kur
nant apšildomas maudines, elektra 
automobiliu garages randasi ant 54 
tos S. Morgan St. parsiduoda už 
>7,500.00

EVALDAS & PUPAUSKAS
840 W. 33 St. Tel. Yards 2790

dirbi netoli namų, eik pėščias bo, ii keletą lietuvaieių-slau- 
į darbą. Jeigu toli, tfti mankė- gių

80 akrų su pastovinčius budin 
kais 48 akrai ųriamds (52 ganyklps 
su mišku. Šitaa farinus mainom

■ " * • tlant Cliicagos properčių.

COOK C0UNTY REALTY CO
I. A. 01szewske offise 

3251 S. Halsted St. Chicago.

ATYDA
Nanni Pirkėjams ir Salcs- 

manams.
Atidarėme naują $1,000.000 Su- 

bdiviziją, prie trijų didž.iatlsių 
parkių Chicagojc.

REIKTA 10 lietuvių vyrų nuo 
25 iki 45 metų amžiaus, angliš
kai kalbančių ir kurie Chicagojc 
gyvena nemažiau 3 metus prity
rimas nereikalingas. Šį darbą iš
mokus galima uždirbti nuo $3,000 
iki $5.000 j metus. Išmokinsime 
veltui. Kreipkitės nuo 9 iki 8:30.

AVm., II. NOVEK,
Nat’l Life Rldg., Room 348,

29 So. La Šalie Str.

Telefonas Arjnitage 9770

MARYAN S. ROZYCKI
MUZYKO8 DIKEKTORICS

Mokytojas Piano, Teorijos Ir 
Kompozicijos 

2021 N. Westcra Avė. 
Chicago, III.

8S-

DR. A. L. YUŠKA
1900 S. Halsted Str.

Valandos: 19 
Gyvenimas:

Trl. ( anai 2118 

ryto iki vakar*

Tel.

Tel.
2811 W.

Prospsct 1466.
48rd Str.

ftandolph 2398 i

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS 

Ofisas vidumiestyj
ASSOCIATION BLOG.

19 So. Ia Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 6 po pietų 

Panedėliaia iki 8 vakaro 
Nedėliotais ofisas uždarytas

■ Dr. M. T. STRIKOL’IS iI Lietuv is Gydytojas Ir Chirurgas I 
Peoples Teatro Name

lt«1A W. 47th Str. Tel. BouL 
^Valandos: 6 iki 8 vak. Nedėl 1#J 
Ilki 12 ryte.

Res. 2814 W. «8rd Street 
Nuo ryto iki piet. 

jrel. McKinlcy 263

—------- ■

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

Uetavls Gydytojas, Chirurgas Ir 
Aknžeras.

UOS H. Halsted Ht. tthlcago.
Valandos: 10—12 18 ryto 1—2 Ir 
4—8 vakare Ned. 14—11 12 ryto.

2-rel. Canal 6223 J
S DR. C. X. CHERRYS 2

I. IETĮ’ VIS DKNTISTAN * 
*2201 Wcst 22-n.l A No. Leavltt 8 L į 
4) Chicago Oi

valandos: 9:30 A. M. to U W.5
1:00 V. M. to 8:00 P. M. « 

# #Q*a4i ui y <2 < sAa&a* 2 kais*

i

DR. A. K. RUTKAUSKAS
Gydytojas Ir Chirurgas 
4412 So. AVe.stcrn Avė.

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

pietų ir 7-8 vakarais. Ncdėldie- 
niais tiktai po pietų 2 iki 5.

Tel. Canal 257 Vak. Canal 21X8

DR. F. Z. Z ALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
INU So. Halsted Htreet

Valandos: 19 Iki 12 ryto; 1 iki 4 
po piet. 4 Iki 9 vakaro.

Tel. Drovsr 7441|

Dr. C. Z. Vežei5s
LIETI VIN DEMTIHTAS 

4712 SO. AHIiLAMD AVUITB
arti 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 
- Seredomla nuo 4 lig 9 vakaro

|rel,
giles.

DR. S. BIEŽIS
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IK CHIItCHGAS
2201 Wes» 22nd Street 
Canal 62Z2 
8114 W. 42nd Street

Tel. McKInley 4981J steamship■ 1— company iy
(if'iirrtilhii Atfenhtl Centrui^** Ir Rytine* Rnrnpo*

NORTH GERMAN LLOYD, BREMEN

BREMEN — PANZIG — L1EPOJŲ
# VoSa tte»1Al J Tdepojy vhi Ihtnziff,

Ijn K IrIvo J lalv^
K \«w V«»rl<n ItotiM ( < IVt.lttv I l«i — BKRMKN 

III l»sn\ Ucjmk 14, l< tuIKh’^to 'l«, 13
PKI\( I ss MATO HA ».l. Rtts^jo 7.
I*<FT0MA<' IJenoa 2H Ktiu^Jo II. Npnllo ‘40

AM* KR X IUrtclio 1A IC<it{p.tn •<> 414.| i>K<.K U AMIIM.'I'OS — l lrpo- 30, Ru«p 27. 81
R. M. KF.MI’I b«i. IVf'Mtern l'ukhtimr ArpiiIimi Ifu ,S. Ia Hnlle NRr. Chlr>8<o. ]

r *

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiu
Res. 1189 Independence Blvd. 

Telufooas Voo Barču 294

DR. A. A. ROTU,
Husas Gydytojas rl Chirurgas 
Npeei Ja llstas Moteriškų, V .r lakų

Vaikų Ir vIm) ehrooi9kų Ilgų 
VALANDOS: t O—II ryto 9—S pa

pietų, 7—H vak. Nedeltomis 10—ISA. 
Ofisas 3254 So. tls.sted Ht., Chlsagr

Telefonas Drovcr ttous 
4UillUIUIJIUIIUJIIIU!!l*l!ll!nBllllllllill»

Y. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
Ofisas DldmlcstyJj

29 South La Šalie Street
Kambario 224

T: I: fanas Central 6390

■ Vakarais, £12 W. 33rd St
jj Teležonas: Yards 4SNI

(nnmBeiHMMHaiiiBai

_ A
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AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS

Didelis Piknikas
Nedelioj, Birželio-June 26, 1921

National Grove Darže, - Riverside, III.
Pradžia 9tą valandą ryte. ĮŽANGA 35c.

r
Šitas piknikas bus didžiai įvairus. Tyrame Itiversidės ore galėsit pasišokt prie malonios muzi

kos. Bus skanios mėsos užkandžiai. Šaltakošės, kiek tilps, galėsit valgyt. Cigarų galėsit išsimušt 
SUV prie “struikerio,” arba su bolėmis prie “monkių.” Kendžių bus pagaminta keli stalai. 
I žkit visi į musų pikniką! Vestsuidės parapijonas D. V. apart kitų dovanų, duoda $10.00 dainų 
debeitams. Stos iš vienos pusės keturi vyrai, iš antros keturios.moters, ar merginos ir padainuos 
tris Lietuviškas dainas. Gražiausiai padainavę gražiausias dainas, gaus paskirtų dovanų. Bus 
dalinami ir kiti preisai.

Seni ir jauni, didi ir maži, visi į musų pik nikų!!! Kviečia Vestsaidės PARAPIJONYS.

N. B. (lai stoti į dainų tebeitus Lietuviai vyrai, moteris ir merginos iš visų Amerikos kraštų. 
Lavinkit savo balsus, atsiminkit gražiausias Lietuviškas dainas!

Pikniko daržas lengva yra rasti. Išvažiavę iš miesto, kur 22 karai sustoja, imkit “La Grange” 
karus,, kurie jus davež iki National Grove Daržui.

nu IZSVII

CHICAGOJE.
IŠ NORTH SIDĖS.

NIEKAIS VANDUO NAU
DOJAMAS.

ŠV. KAZIMIERO AKA 
DEMIJA.

Pietinėj Chicagos daly, už 
63 gatvės, vasaros metu gy
ventojai daug nesmagumų tu
ri su vandeniu. Ypač vaka
rais, kuomet žmonės ima lais
tyti daržus, tuomet antruose 
ir trečiuose namų augštuose 
visai neturima vandens.

Miesto inžinierius Murdoch 
sako, kad laikas patvarkyti 
tuos visus, kurie be reikalo ei
kvoja vandenį taip, kad ki
tiems jo nebūtų.

Yra tokių neišmanėlių žmo
nių, kurie per dienas ir nak- 

“tis atsuka vandens kranus 
ant savo daržų. Toki žmonės 
turėtų žinoti, kad taip daryti 
draudžiama ir už tai gali pa
liesti bausmė.

Inžinierius sako, kad kas
dien miestui supumpuojama 
957 milionai galiomj vandens. 
Taigi kiekvienam mieste gy
vam žmogui išeina po 354 ga
lionus. Tuotarpu kiekvienam 
turėtų dienoje užtekti 80 ga
lionų. Ir jei vandens neužten- 

„ ’ka, reiškia, bereikalo jis eik
vojamas.

(Chicago, Ilk).

Šįmet baigė Akademijų: 
Anastazija Freitikaitė.

Conndercial kursų baigė: 
Ona 2\uškalnaitė 
Anelė Gestautaitė 
Ona Jurgutaitė 
Marijona Juškevičiūtė 
Agnietė Mačiulioniutė

Aštuntų skyrių baigė: 
Bruno Petkus 
Ona Duršiutė 
Juozas Puniškis 
Elena Rimšaitė /
Veronika Vazgauskaitė 
Liuda Klimiutė 
Antanas Gailius 
Vanda Lukošaitė

IŠ CICERO, ILL.

Birž. 19 d., pirmųjį sekma
dienį po Šv. Antano dienos, 
buvo rinkliava Labdaringai 
Sąjungai, kuri yra po Šv. An
tano globa. Šįmet surinkta 
daugiau,( negu perniai.

Birž. 27 d. Šv. Mykolo mo
kyklos mokiniai, jų tėvai, se- 
servs-mokytojos ir vietinis 
klebonas, turės išvažiavimų į 
Riverview parkų.

Birž. 29 d. Šv. Mykolo par. 
mažųjų giesmininkų choras ir 
tarnautojai prie Mišių turės 
išvažiavimų Lincoln parke.

IŠ CICERO. ILL.

Šiuomi pranešu, kad Lab. Są
jungos lioterijoj, kuri buvo Cen
tro piknike Birželio 19 d., Berg
maną darže, 15 dol. auksu, ku
riuos aukojo Antanina Benaitė, 
laimėjo Katrina Paliulanė, Seva- 
uaitė, 2232 W. 23 PI.

Pinigai randasi pas žeminus 
pasirašusį. Galima bus atsiimti ir 
L. S. Centro susirinkime, kuris 
bus trečiadieny, Birželio 29 d.

P-lė A. Benaitė yra pasižymė
jus darbuotoja. Ji Vainikų dieno
je daugiausia pasidarbavo, nes 
ant Šv. Kazimiero kapinyno dau
giausia surinko aukų būtent 40 
dol.

Lai Visagalis Dievas šimteriopai 
jai užmoka, o aš, Lab. Sąjungos 
vardu, širdingą tariu ačiū.

A. Nausėda, 

Lab. Sąj. Centro pirm.

Auksina i Dar Pigus

POLICIJOS PAREIGOS.

• Mrs. I)ella Mager, 6239 E- 
berhąrt avė., pranešė polici
jai, kad ji pametusi žiedų ver
tės $1,200. Tų žiedų turėjusi 
ant piršto ir nežinanti kur ir 
kada tas žiedas nusmukęs.

Policija ieško žiedo.

IŠ WEST SIDĖS.

Birž. 26 <1. Aušros Vartų 
parapija rengia milžiniškų pi
knikų National darže. Prasi
dės 9-ta vai. ryte. West Bai
dės biznieriai aukomis žymiai 
prisideda prie to pikniko, kad 
tik jis nusisektų, Šie biznieriai 
aukavo: Zig. Dobravalskis, 
2324 So. Leavitt st. — sinkų, 
A. Kaminskas, 2214 W. 23-rd 
•pi. — šinka, Juoz. Radomskis, 
2257 W. 23-rd pi. — liet. kil
basų, Ant. Buchas, 2300 So. 
Oakley avė. — kilbasų, F. La 
pinskas, 2159 W. 22-nd pi. — 
taukų, Juoz. Povilionis, 2316 
So. Hoyne avė. — kopūstų ir 
kiaušinių, K. Zameravicia, 21- 
25 W. 24-tli str. — bulvių ir 
kavos, Br. Matužhvičia, 1957 
W. 23-rd st. — cukraus, W. 
fiekavicia, 2100 W. 23-rd st. 
•— milko, S. Bukauskas, 2201 
W. 21-st st. — kopūstų, Juoz, 
Gobei, 2201 W. 21-st st. — 
kavos ir mustardos, A. Po 
viat, 2306 W. 24tb st. — duo
tų, O. Wistart, 2315 So. Le 
avitt st. — duonų, Z. Balciko 
nis ir Juoz. Zurknuskas, 2433 
So- Oakley avė. — druskos, 
svogūnų, kiaušinių ir trokę 
Šeštadienini dėl išgarsinimo 
pikniko.

Pikniko rengėjai visus, vi 
sus kviečia j piknikų ir užtik 
rina, kad atsilankiusieji bus 
nžganėdinti. * Rep

Užbaigusieji mokslų moki
niai'Šv. Antano parap. mokvk- 
oje:

Anastazija Adomaičiųtė
Marijona Bukauskaitė
Juozapa Kvederaitė
Stanislovas Ogintas
Magdalen Quirici
Joana Rekašiūtė
Marcelė Kutaitė
Ona Žauriutė
Petronėlė Kasiulaičiutė
Feliksas Vaišnoras
Pranciškus Gaidamavičių
Jonas Mironas
Jonas Kasiulaitis
Marijona Goberiutė
Magdalena Senarčiutė
Zofija Čerkauskaitė
Eleonora Janušauskaitė
Ona Jukniutė
Pranciška Strelčiuniutė
Izabelė Jurkiniutė
Juozapas Kiškunas
Pranciškus Mikutis
Juozapas Matonis
Jonas Trakšelis
Zofija Valančiūtė
Julija Jonsoniutė
Kazimieras Urba
Pranciškus Žukauskas
Jonas Gulbinas
Jonas Dainelis
Vincenta Melesiutė
Valerija Balsiutė
Juozapas Milnšauskas
Kazimieras Vaitikaitis
Juozapas Neberieza
Juozapas Mažintas
Ona Katei vaite
Juozapas Rcikauskns
Juozapas Bukauskas

IŠ NORTH SIDĖS.

Vaikai, kurie šįmet baigė 
8-tų skyrių Šv. Mykolo parap. 
mokykloje:

Alekniutė Venčeslava
Jasinskiutė Teodora
Malinauskiutė Paulina
Nausėda Petras
Narijnuskiutė Elena
Naujokas Kazys
Paliuliutė Marija
Paliuliutė Elena
Rutkauskas Vincas
Savickas Kastas
Stanevičius Antanas
Valeika Antanas

Šiandie vakarų Rožancavos 
dr-ja laikys susirinkimų Šv. 
Antano svet.

Birž. 22 d. apie 450 Šv. An
tano mokyklos mokinių su tė
vais, mokytojomis ir vieti
niais kunigais turėjo išvažiavi 
rnų National darže, Riverside.

IŠ DIEVO APV. PARAP.

L. Vyčių 4-ta kuopa susi
rinkime, laikytame Birž. 16 d., 
išrinko šešis atstovus į Liet. 
Vyčių IX Seimų: Albinų C. 
Alaburdaitę, A. Benaitį, J. 
Naujelį, S. J. Šimulį, J. Bal
sį ir Kun. Nor. Pakalnį.

Aš.

PRANEŠIMAI,
PRANEŠIMAS.

Prašome Federacijos skyrių 
atstovų pasiimti iš Draugo ad 
ministracijos atspauzdintus 
kun. prof. Pr. Bučio išleistuvių 
lapelius su fotografija ir stei
giamo fondo paaiškinimu.

Laiko maža. prašome skubė
ti.

Spaudos Komisija.

LAB. SĄJUNGOS KUOPŲ 
DOMEI.

Tdib. Sąjungos kuopos, pa- 
ėmusios iš anksto pardavinėti 
Centro pikniko bilietų prašo
mos surinkti pinigus ir nepar
duotus bilietus ir būtinai pri
duoti sekančiame Centro susi
rinkime kuris bus trečiadieny. 
Birželio 29 d. Norima išduoti 
galutinas raportas, kiek pada
ryta pelno našlaičių prieglau
dai.

A. Nausėda,
Lab. Sųj. Centro pinu.

šiuomi pranešu visoms T/ab- 
dur ingos Sąjungos kuopoms, 
kad atvirutės su našlaičių prie
glaudos atvaizdu (fotografija) 
jau atspausdintos. Jų galima 
gauti pas A. Nausėdų, 1928 N. 
Leavitt St. Taip gi galima bus 
gauti ir sekančiame Centro 
susirinkime.

Imant atvirutes pardnvinėji- 
inui reikės iš kalno už jas 
užmokėti. Viena atvirutė kai
nuoja 5c.

A. Nausėda, L. S. C. pirm.

IŠ DITVO APV. PARAP.

Tautos Fondo 31 sk. priošpus- 
metinis susirinkimas įvyks sek
madienyje, Birželio 2G d., 2 vai. 
po pietų, Dievo Apveizdos para
pijos svetainėje, (So. Union Avė. 
ir 18 gatvės).

Visi Lietuvos šelpėjai kviečia
mi atsilankyti, nes turime-aptar
ti daug reikalų Lietuvos labui.

Grįžtantieji Lietuvon prašomi 
pasiimti. Tautos Fondo diplomus, 
kad pasirodytumėt, jog gyvenda
mi Amerikoj šclj»ėto Lietuvą, sa
vo gimtinę.

Po Tautos Fondo sk. susirinki
mo bus posėdis Lietuvos Raudono
jo Kryžiaus rėmėjų.

Čia ir-gi turime apkalbėti daug 
svarbių dalykų. Nepriklausantieji 
prie tos organizacijos prašomi atei
ti ir įsirašyti, nes Lietuva, musų 
gimtinė šalis, laukia muši), Ame
rikiečių, pašelpos. Mes, būdam! 
Lietuvos piliečiai, turime išgirsti 
jos prašymą.

P. Kuprioitis, T. F. 31 sk. ras?.

IŠ T0WN OF LAKE.

Priešpusmetinis susirinkimas 
Balsas Lietuvių dr-jos bus subatos 
vakare, 25 dieną Birželio, 1921, J. 
Laurino svetainėj 4512 So. Hermi- 
tage Avė. 8 vai. vakare.

Valdyba.

A. L. R. K. Moterų Sąjungos 
21-mos kuopos mėnesinis susirin
kimas bus penktadienyje, Birželio 
24 d., 8-tą vai. vpk., Švento Kry
žiaus parapijinėje svetainėje.

Visos sąjunginės prašomos su
sirinkti, nes tinime aptarti labai 
daug svarbių dalykų.

Valdyba.

IRKITE jų dabar kodaugiau- 

sia Draugo Pinigų Siuntimo 

Skyriuje ir siųskite saviesiems į 

LIETUVĄ.

Norėdami žinoti pinigų kursą kreipkitės 
šiuo adresu:

“Draugas’’ Publ. Co.
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

Ęuropean American Ruraau
Fabionas ir MicKievicz ved.
buvę A. Petraitis Ir S. L. Fabionas
Siuntimas pinigų, laivakor

tės, pašportai ir tt. 
NOTARUI ftAS

Rea] Estą te, Paskolos, Iiuuatitai 
Ir tt.

808 W. 33th St., Kiimp, Halsted St. 
Tel. Uoulcvard 611 

Vai.: 9 Iki 6 kasdiena 
Vak.: Uta,r. Ket. ir Sub. Iki # rak. 

Ned.: iki 3 po pietų.

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefono Vania r.osa

' Valandon: — 8 Iki 11 18 ryto:'
5 po pietų iki 8 rak. Nedėllo- 
mia nuo S Iki 8 vai. rakara

Piknikas! Didelis Piknikas!
------------------------ Rengiamas ------------------------

Dr stės Saldžiausios širdies V. J. No. 1

Ned , Birželio-June 26, 1921 m.
Nekalto Pras. š. M. P. Parapijos Darže prie 44 tos ir 

So. Fairfield Avė. Pradžia 4-ta vai. po pietų.

Todėl Garbus Lietuviai Ir Lietuvaitės kaip seni taip Ir jauni ne
praleiskite Šito pulkaus pikniko nes bus visokiu žaisliu ir pa
silinksminimu, Ir kiekvienas bus užganėdlntUB.

Kviečia KOMITETAS.

IMK nSIT.MMMMMMHIMMHIMMMMMHIMMMMMMHIHH

šv. Jurgio Kareivio ir Kankin 
tinio dr jos valdyba.

Pirmininkas — Jurgis Lešins- 
kns, 4535 So. Donore Str.; pngcl- 
bininkns — Liudvikas Grigornvt- 
čius, 1901 West 47 str.; iždinin
kas — Jurgis Brazauskas, 4202 So. 
Campbell Avė.; iždo globėjai: 
Kazimieras Cycenaa, 4623 So. Do
nore str., Aleksandra Butkevi
čius. 4551 So. Herrnitnge Avė.; 
finansų raštininkas — FrnneiSkns 
Bonžinskas, 4535 So. Donore str.; 
protokolo raštininkas — Juozapas 
Cycenaa, 4623 So. Donore str.

Birželio 26 d., 2 valandą po pie
tų Šv. Kryžiaus parap. svetainėj, 
bus pusmetinis susirinkimas. Visi 
nariai prašomi būtinai susirinkit. 

,Juozapas Cyccnas, prot. ra ši.

4623 So. Donore Str.

DR, G, M. GLASER
1’rnktiktinjn 30 melai.

OflMft 814V Ho. Mnrgnn Ht. 
Kertė 89-ro BL, Chlcaco, III.

RPRCIJALIBTAB 
If otarllkų. Vyrlftkų, taipgi eare- 

olAkų lirų.
OFIBO VALANDOS: Nuo 16 ryto 
iki I po pietų, nno < IKI > valan
dą rakar».
Nedaliomis ano I 1M I po piet. 

Telefoną* Vardo 487

Trlefanm Pullmnn SM
Dr. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
10801 Ho. Mtebtgan Avrone 

R«a«huMl. III
▼ Al.tgnOHi • ryt. Iki » veSva. 

Tel. Pnllman 841 Ir 8DK1

S. D. LACHAWICZ
I.IETirVYB GRARORIUB 

Patarnauju laldatuveaa koplglauata. Rai 
kala Bialilltu ataJtenktl. o meno darbe 
h,uita utfanSdlatl.
8814 ». lltr,l H. i blrag.- UI ] 

Tel. eaaal HM

8-tas METINIS PIKNIKAS
--------------------- Parengtas ---------------------

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGIJOS 
Ned., Birželio (June) 26 d., 1921 m. 
Bergman’s Brove-Darže Riverside. UI.

Pradžia 10 miIuikIh ryte įžanga 35c. Ypatal.
Gerbiamieji Lietuviai Ir Lietuvaitės, visi kaip seni taip Ir Jau

ni yra kviečiami nnt minėto pikniko
Talp-gi apart laimėjimų, kuriuos Draugija leidžia, dar turėsite pro

gų pamatyti, kaip Draugija sutelks Dovanas savo Garbės Nariams, kurie 
nesirgo per 10 metų. Tokių narių yra apie deSImts.

Tik, praAome skaitlingai atsilankyti, o mes stengsimės atsilankiu
sius svečius užganėdinti. Kviečia KOMITETAS.

MONTREAL į
HAMBURG, DANZIG ir LIEPOJU

CANADA’LINETHIRD 
CLASS J THIRD

CLASS
Tiktai vienas tiesus kelias | naltiko Portu*

S. S. POLAND IŠPLAUKIA RUGSĖJO 10.
Valgis labai geras. Pulkus kambariai atsilsiu! ir rūkymui. Yra 

daug kambarių dvkem ypatom.
Del platesnių Informacijų Ir kainų atsišaukite |

Komp. Ofisą, arba pas lokalius agentus 14 N. Dearlsim St. Clilcago.

•nuZs«U ASmum /•r iMUt Uit"

Jeigu Nusidegi
Tat aprišk žaizda Ir uldėl

'ltlenthoiaium
N n šaldo ir greitai užgydo.

\u


