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Lenkų Maištas Silezijoje Turi 
Būt Numalšintas

Paskelbtas Toksai Talkininkų 
, Įsakymas

100,000 LENKŲ MAIŠTININ-1 VARSA VA PAREMIA MAI- 
KŲ SILEZIJOJE. ŠTĄ.

Reikia 40,000 karuomenės.

Oppeln, Silezija, Geg. 9. — 
Čia Prancūzai skelbia, jog 
Lenkai evakuoją Rybnik plo
tus ir, spėjama, jie apleisiu ki
tas industrijines apskritis. Bet 
kiek tame tiesos, niekas negali 
pasakyti.

Šaliniais Kieferstadto seka 
baisi kova. Tenai Lenkus ata
kuoja Vokiečiai savanoriai.

Vokietijai pareikalavus, tal
kininkų komisija Augštojoj 
Silezijoj paliuosavo visus Vo
kiečius politinius prasižengė
lius.

Augštojon Silezijon vis dau
giau briaujasi Vokiečių, ku
rie eina ginti savo tautiečių 
nuo lenkiškosios “kultūros”. 
Yra žinių, jog Lenkai maišti
ninkai Vokiečius terorizuoja^ 
brutaliai juos žudo.
Talkininkų komisijoje Vokie

tijos atstovas princas Hatsfeld 
pareiškia, kad jei talkininkų 
karuomenė trumpu laiku ne- 
numalšins Txmkų, Silezijon ga
li įsiveržti ginkluoti Vokie
čiai. Tuomet butų pakelta- 
karas prieš Lenkiją.

Tuo tarpu nėra vilties, kad 
talkininkai veikiai numalšin
tų Lenkus. Nes Ix*nkų maiš
tininkų skaitoma apie 100,000. 
Jiems vadovauja Lenkai ofi- 
cierai.

• Juos numalšinti talkinin
kams reikia turėti nors 40,- 
<MX) karuomenės. Tieko karuo
menės talkininkai negali gau
ti.

Silezijon gryžo komisijos pir 
mininkas.

Paryžius, Geg. 9. — Savo 
vyriausiąja! komisijai Augš
tojoj Silezijoj talkininkai pa
siuntė įsakymą energingai vei
kti prieš Lenkus ir būtinai nu
malšinti jų maištų. Tam tiks
lui turi būt pavartojama tal
kininkų karuotnenė.

Be to, talkininkai paskati
no komisijų nustatyti rube- 
žius I/mkijai ir Vokietijai Au
gštojoj Silezijoj pasiremiant 
buvusiojo plebiscito rezulta
tais. Rubežių klausimo vyriau
sios tarybos sesija Londone 
negalėjo aptarti, nes komisija 
nebuvo sutikusi su tuo nus
tatymu rubežių.

Iš Paryžiaus Silezijon sug
ryžo komisijos pirmininkas, 
gen. Lorond.

Vokiečiai pagrobė Prancūzų 
karininką.

Paryžius. Geg 9. — Gauta 
žinių, jog 50 Vokiečių perėjo 
Augštosios Silezijos rubežių ir 
pagrobė Prancūzų armijos ka
pitoną Deblois, Oher-Glogau 
apskrities kontrolierių. Vokie
čiai tą pmlnrė Neustadte.

Silezijon siunčia kareivius ir 
amuniciją.

Oppeln, Augštoji Silezija, 
Geg. 9. — Čia aiškiai supran
tama, jog Lenkų Varšuvos val
džia šitiems maištams yra pa
dariusi visus pienus ir ėmėsi 
nuosavojo nusistatymo Augš
tojoj Silezijoj, idant tuo bil

du aiškiai parodyti savo ne- 
paklusnybę Tautų Sąjungai.

Lenkai maištininkai čia vi
sur skverbiasi ir pažangiuo
ju. Iš Lenkijos jiems prista
tomi ginklai, amunicija ir net 
lauko virtuvės. Siunčiami ir 
būriai reguliarės karuomenės.

Be to, pačioj Silezijoj visur 
praplitę civiliai Lenkų agita
toriai.

Atsisako žudyti Anglų majorą.

Oppeln. Silezija, Geg. 9. — 
Į Kreuzburgų Vokiečiai talki
ninkams prisiuntė savo viena 
šarvuotų traukinį, kurį talki
ninkai mielai ten priėmė. Nes 
pramatomas Lenkų maištinin- 
"kų puolimas ant Kreuzburgo.

Kuomet anų dienų Lenkai 
maištininkai paėmė Rosenber- 
gą, vienas I^nkų vadas ten 
areštavo Anglų armijos ma
jorų, buvusį plebiscito zonos 
policijos viršininkų. Tas įlan
kas vadas yra tarnavęs ma
joro būry.

Lenkas tuojaus parėdė ma
jorų sušaudyti ir tam tikslui 
pastatė penkis Lenkus šau
lius. Tečiau šauliai atsisakė 
žudyti majorų.

Maištininkai apsikasa.

Oppeln. Geg. 9. — Anglai iš 
čia mušė telegramų į Cologne, 
reikalaudami kuoveikiaus pri
siųsti artilerijų.

Pranešta, jog išilgai Prūsi
jos rubežių Lenkai apsikasa. 
Tų jie daro Varšuvos įsaky
mu.

Žada nuginkluoti Lenkus.

Maidstone, Anglija, Geg. 9. 
Ministeris pirmininkas Lloyd 
George čia kalbėdamas parei
škė, kad jei Vokiečiai nusi
ginkluos pagal Versailleso tai
kos sutarties, tuomet jis rei
kalausiąs talkininkų nugink
luoti ir Lenkiją.

KITOS ORGANIZACIJOS 
GELBSTI ANGLEKA

SIAMS,

Londonas. Geg. 9. — Ang 
lekasių streiko padėtis pnar- 
šėjo, kuomet transportinių dar 
bininkų organizacija paskelbė 
neiškrauti iš svetimų šalin 
Anglijon atgabentų anglių.

Matyt, vyriausybė tam tiks
lui pavartos nuosavus žmo
nes.

ĮVAIRIOS VOKIEČIŲ NUO
MONĖS KABINETO 

KLAUSIME.

Pakeliami balsai prieš talki
ninkų ultimatumą.

Berlynas. Geg. 9. — Anot 
laikraščio Vossiscbe Zeitung, 
prezidentas Eliert į kanclierius 
pakvietęs Dr. Vilhelma Ma- 
ver, Vokietijos ambasadorių 
Prancūzijai.

Tasai pranešęs, jog pagalvo
siąs apie tų svarbų pasiųlv- 
mą.

Nebaigiamas krizis.
Reichstago partijų vadai va

kar buvo paskelbę, jog ligšiol 
nieko ypatinga neatlikta pa
naikinti krizį.

Tas paskelbta po ilgos va
dų konferencijos, kurioje bu
vo tariamasi apie naują mi
nisterių kabinetų ir talkininkų 
ultimatumų.

Šiandie partija ir demokra
tai atsisako turėti savo atsto
vus naująjame kabinete, jei 
tasai turėtų patvirtinti talki
ninkų ultimatumų.

Prieš ultimatumą.

Centro ir socijalistų didžiu- 
miečių partijų ultimatumo 
klausime pasiskirsčiusios nuo
monės.

Buvusis konclierius Mueller, 
socijalistas, kurs su Joliannes 
Bell buvo pasirašęs Versailleso 
taikos sutartį, priešinasi talki
ninkų reikalavimams, taigi ir 
ultimatumui.

Tad nežinia, kas turės įvyk
ti tuo klausimu, kad tuo tar
pu lieka trijų dienų laikas.

Be talkininkų ultimatumo 
šiandie Vokiečiai yra didžiai 
užimti ir Augštosios Silezijos 
klausimu, kur Varšava pradė
jo vykdyti savo pienus. 
Išdirbėjai prieš talkininkus.

Vokiečių Geležies ir Plieno 
Išdirbėjų federacija paskelbė 
rezoliucijų, kad federacijos na
riai, kurie gyvena Rhine We- 
stfalijoj yra sutikę verčiau 
pašvęsti visas savo įstaigas, 
visus savo turtus, negu pasi
duoti Londono sustatytiems 
reikalavimams. Nes ir be to 
anksčiau ar vėliau talkininkai 
galės okupuoti Rulir apskritį.

RUSIJOS SU VOKIETIJA 
PIRKLYBOS SUTARTIS.

Ryga, Geg. 9. — Gauta ži
nių, jog Sovietų Rusija su Vo
kietija padariusios pirklybos 
sutartį. Sutartis, anot prane
šimo, pasirašyta praeitų penk
tadienį.

KAS BUS VOKIETIJOS 
KANCLIERIU.

Berlynas, Geg. 8. — Kol-kas 
nieko tikrai dar nežinoma, 
kam teks užimti kanclieriaus 
vietų Vokietijoje ir suorgani
zuoti naujų kabinetų.

Yra minėjamas Rudolph 
Sclnvitnder, buvęs Alzaso—Lo- 
rriaios gubernatorius, šiandie 
Hesse-Nassau prezidentas. Jis 
priguli demokratų partijai.

Minimi dar ir kiti kandi* 
datuL Bet čia snkoma, jog 
naujas kanclierius daugiausia 
prigulės nuo centro partijos 
sutikimo.

TRUKDOMA TAIKOS RE- 
OLIUCIJA.

Washinkton, Geg. 9. — Vi 
sus didžiai nustebino preziden
to flardh»o pasielgimas.

Talkininkai buvo pakvietę 
Suv. Valstijas turėti savo at
stovus variausioj talkininkų 
taryboj. lįtpildymo komisijoj 
ir ambasuHorių konferencijoj.

Prez. Ifardingas pakvieti
mų priėmė. Kongrese dabar 
kalbama, kad pats preziden
tas ima tmkdvti Knox’o tai
kos rezoliucijų, kurių senatas 
jau pripažino.

♦
Nors prezidentas sutiko sa

vo atstovus turėti neoficija- 
liai, tečiau tas didžiai palie
čia Amerikos savitumų.

Iš Paryžiaus pareina žinių, 
jog Prancūzai negalį atsidžiau 
gti tokiuo Suv. Valstijų nusis
tatymu. Sako, Amerika visgi 
neapleidžianti talkininkų.

VOS NENUSKENDO.

Praeitų .'šeštadienį AVauke- 
gano prieplaukoje vos nenus
kendo du broliu pasižymėju
siu lakūnu, AValter ir Kdward 
La Parle.

Jie buvo pakilę oran ant 
ežero nauju Curtisso dirbtu
vėje, AVauiegane, padirbdintu 
jurų lėktuyu.

Beskrjn^gnt lėktuvas pirni- 
galiu nėrė ežeran. Lakunn bu
vo prisisegusiu sėdynėse.

Arti buvo žvėjinis laivas ir 
juodu išgelbėjo. Vienam bro
liui nulaužta koja.

KEMALISTAI KAUJASI SU 
TURKAIS.

Konstantinopolis, Geg. 9. — 
Cilicijoje išnaujo prasidėjo 
mūšiai Turkų naci jonai istų su 
Prancūzais.

PRANCŪZIJA NORI TIK 
MORALĖS PARAMOS.

Kitko nereikalauja iš Ameri
kos.

Paryžius. (Suvėlinta). Vietos 
laikraščiai labai mažai pami
nėjo apie tai, kad Suv. Vals
tijų senatas priėmė senatoriaus 
Knoxo taikos rezoliuciją.

Laikraščiai, suprantama* 
daiktas, elgiasi pagal vyriau 
syibės instrukcijų idant nei 
vienu žodžiu neužgavus ir ne- 
įžeidus Suv. Valstijų. Nes ki
taip galima prarasti reikalin
gų tos šalies sąjausmą.

Nereikia pasakoti, jog ta 
taikos rezoliucija uždavė smar
kų smūgį Prancūzams. Tečiau 
jie to smūgio tikėjosi ir buvo 
prie jo pasirengę. Todėl jo 
taip daug ir nepajuto.

Kaip laikraščiai, taip ir vy
resnieji Prancūzijos valdinin
kai pripažįsta, jog Suv. Vals

tijos turi pilnų teisę taip el- 
gtios. (r todėl jų atsinešimns 
į Europos reikalus neturi Imt 
peiktinas.

Nurodo i Anglus.

“Turime vilties, jog Suv. 
Valstijos supras pagaliau rim
tas pasekmes dėl nusistatymo 
Anglų, kurie visais laikais tru
kdo kolektavinią iš Vokietijos 
knro atlygiu i mo,” rašo laik-

TRIJŲ MĖNESIŲ TYRINĖ
JIMAI FILIPINŲ SA

LOSE.

Gyventojai pakviesti manifes- 
tacijosna.

Manila, Filipinų salos, Geg. 
9. — Čia atvykusių prezidento 
Hardingo komisijų vietos gy
ventojai trukšmingai pasvei
kino ir palinkėjo jai kuoge- 
riausių pavykintų jos darbuo
se.

Komisijai vadovauja gen. 
Wood ir buvęs salų gen. gu
bernatorius Forbes. Komisija 
čia prisiųsta ištirinėti salų ir 
gyventojų visų padėtį ir iš to 
patirti, ar Amerika gali duoti 
saloms nepriklausomybę.

Komisija čia pasisakė tų dar 
bą turėsianti atlikti per tris 
mėnesiu. Nusprendusi aplan
kyti visas 47 provincijas visa
me. archipelage.

Manilo majoras Fernandez 
paskelbė į miesto gyventojus 
atsiliepimų, kad jie savo nuo
lankumų komisijai išreikštų 
skaitlinga manifestacija, ir 
kad parodytų savo troškimus 
gauti nepriklausomybę.

BELGIJA MOBILIZUOJA 
ATSARGAS.

Briuselis. Geg. 9. — Belgų 
ministerių kabinetas patvir
tino vyriausios talkininkų ta
rybos nuosprendžius ir ultima
tumų Vokietijai ir parėdė tuo
jaus mobilizuoti vienerių me
ti} atsarginius.

JAPONIJOS SOSTO ĮPĖDI
NIS ANGLIJOJE.

Londonas, Geg. 9. — Šį šeš
tadienį Anglijos pakraščius 
pasiekė Japonų karo laivas 
Katori, kuriuo Anglijon at- 
keliąvo Japonijos sosto įpėdi
nis princas ITirobito.

PLATINKITE “DRAUGĄ.”

raštis Le Temps. “Amerikos 
senatas priėmė Knoxo rezo
liucijų. Mes nesistebime, kad 
Amerikonai savaip nustato 
karo laimėjimo pasekmes ir 
nepriguli nuo ko kito, kad kas 
kitas už jas turėtų daryti tal
kos sutartį.

“Del meilės taikos ir nepri
klausomybės mes pagerbiame 
Amerikos teises ir pageidau
jame, idant ji ir mums musų 
teisės pripažintų taip, kai kad 
mes darome.”

Moralė parama.

Vyresnysis Prancūzijos val
dininkas, Stepliane Laųzanne, 
kurs draugavo Viviani misi
jai Amerikoje, sako:

“Viviani misija Amerikoje 
pilnai pavyko. Viviani neturė
jo nei mažiausiojo pasi ketini
mo prašyti Amerikos, kad ji 
atleistų Prancuzijai skolas. 
Svarbiausias tikslas jo buvo 
Hardingo administracijai iš
aiškinti Prancūzijos padėtį ir 
jos reikalus. Amerikonų sim
patija musų šaliai sustipti n* 
ta. Užtikrinta Amerikonų jmi- 
gelbn Prancūzijai šitos nosis- 
tatyme sukolektuoti karo atly
ginimų.”

Toliau Laųzanne pasakė, jog 
Prancūzija iš Amerikos nieko 
kito nenori, kaip tik pilnos 
moralės paramos.

ŽINIOS IS LIETUVOS
KAUNAS.

Estų pramonininkai Kaune.

Estai ieškodami savo išdir
biniams rinko, atvyko Kaunan. 
Buvo tai pp. Lutberas, Jan
sonas, Bielikas, Romelius ir 
kiti. Aplankė jie įvairias įs
taigas, papasakojo kokius iš
dirbinius gali pristatyti Lie
tuvon ir kokių jie galėtų gau
ti musų krašte.

Balandžio 1(5 <1. buvo išrin
kta mišri komisija, kuri nu
tarė, kad Kaune turi būt į- 
kurta Estų-Lietuvių prekybos 
rūmai, o Taline — Lietuvių- 
Estų tokie pat rūmai. Jų for
ma ir statutas bus galutinai 
nustatytas, kai Lietuvos pra
monininkai Birželio mėn. at
silankys Taline. Kol-kas tas 
funkcijas vykins Kaune: Pra
monininkų Taryba prie Finan
sų Ministerijos, Taline — Bir
žos komitetas. Darbų pradėti 
nuspręsta tuojau.

Svečiai buvo vaišėse pas 
Užsienių Reikalų ministerį. 
Buvo širdingai priimti ir iš 
tų vaišių išsinešė geriausius 
įspūdžius.

Dienų Amerikos Liet. Pr. 
Bendrovė svečius vežiojo savo 
orlaiviais, o vakare 5 vai. sa
vo automobiliais nuvežė į sto
tį. Svečius lydėjo M. Yčas, A- 
mer. L. Pr. Bendr. atst. A. 
Kemauskas, laikraštininkai ir 
tt. Svečiai žadėjo Kauno vai
šių ilgai neužmiršti.

Kaunas. Iš Punsko čia gau
na žinių, kad Lenkai tankiai 
užpuldinėjo Lietuvių kaimus. 
Balandžio mėn. užpuolimai 
buvo ant šių kaimų: Pievelių, 
Valinčių, Burokų, Kareivėnų, 
bet musų šauliams pavyko 
juos nuvaryti. Ral. 10 d. buvo 
net jau pasiekę Ratriškių kai
mo, kuris yra. už 40 varstų 
šiapus neutralinės zonos. Sa
vųjų apginimui turėjo ir mū
sų karuomenė įsikišti. Lenkai 
tapo atmušti, du jų paimta 
nelaisvėn, kiti sužeisti.

Kaunas. Balandžio 15 d. Čia 
sugryžo Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus atstovas.. d-ras R. 
Šliupas iš Genevos (Šveicari
jos) Tarptautinio Raudonojo 
Kryžiaus konferencijos,kuri tę
sėsi nuo Kovo 30 d. iki Ba
landžio 8 d.

Kaunas. Iš Rymo gauta ži
nių, kad Kipras Petrauskas 
gryžta į Lietuvi} Gegužės pa- 
baigoje. Su juomi drauge va- 
žuos Sodeika, Kudirka, Ross- 
ini ir Rutkauskas.

Kaunas. Gudų spaudos biu
ro pranešama, kad ir Gudų 
atstovas, Liaudies Respublikos 
Teisingumo ministeris d-ras 
A. Uirkevič, nuvyko į Bruk
si'!} konferencijom

Ukmergė. Balandžio 17 d. 
Čia apsilankė Ministerių Ka
bineto pirmininkas dr. Grinius, 
Viliaus Reikalų Min. R. Ski
pitis ir Prekybos ir Pramonės 
vice-min. Dobkevičius. Pir- 

• minusia svečiai apsistojo aps
krities viršininko raštinėj ir 

'išklausę viršininko pranešimų, 
apžiurėjo raštinę ir atimtas 
nuo degtindarių įvnirius dnik-

tus ir prietaisus, tarp kurių 
buvo įvairiausių: kubilų, kibi
rų, statinių, katilų ir tt.

Kadangi dar iki mitingui 
buvo laiko, tai augšti svečiai 
nuėjo į bažnyčių, paskui ap
lankė gimnazijų. Čia pasirodė, 
kad gimnazijos auklėtiniųdau- 
giau yra iš CentraJinės Lietu
vos, o ne nuo Lenkų fronto, 
kur jau treti metai Lenkų var
ginami žmonės nebeRUgeba ir 
vaikų į mokslus leisti.

Toliau aplankė įvairias įs
taigas, klausinėjo apie pradi
nes mokyklas ir labai nuste
bo, kuomet išgirdo, kad Uk
mergėj prie 10,000 gyventojų 
yra tiktai 4 pradinės mokyk
los, tuo tarpu Marijampolėje 
gi prie 8,000 gyv. jų yra 12. 
Iš to pasiūlo, kaip pačiame 
mieste, taip ir visame apskri
tyje žmonės yra toli atsilikę 
nuo visuomeninio gyvenimo ir 
nesusiorganizavę.

Vidaus Reikalų ministeris 
teiravosi apie darbo biržų. 
Pasirodė, kad Ukmergėj labai 
stoka darbininkų, nors jiems 
įmokama nuo 30 iki 60 auks. 
per dienų ir tai mažai atsi
randa.

Kuomet žmonės išėjo iš baž
nyčios, prasidėjo ir mitingas. 
Daug buvo žmonių, liet butų 
buvę dar daugiau, jei iš ryto 
nebūtų lijęs lietus.

Plungė, čia labai "Įsigalėjo
girtuokliavimas, todėl daug 
sveikų piliečių tuomi labai su
sirūpino. Bet pirmosios Stojo 
į kovų moterys, nes jos savo 
U et. Kat. Moterų d r-jos vi
suotiniame susirinkime vien 
balsini nutarė griebties visų 
galimų priemonių girtybę pra
šalinti. Jos įteikė Plungės val
sčiaus valdybai reikalavimų, 
šventadieniais uždaryti visas 
smukles, o slaptai pardavinė
jančius aštriai bausti.

Vilnius. Į Vilnių atvyko 
Lenkų, Prancūzų žurnalo “Jo
urnal de Pologne” generali
nis sekretorius Varšavoj gra
fas de Moris, Lenkų-Lietu
vių santikiams vietoj išrišti.

PRANCŪZAI KALTINA AN
GLUS IR ITALUS.

Paryžius. Gėg. 7. — Už Ler 
kų sukilimus Augštojoj Sib 
zijoj Prancūzai kaltina Anglu 
ir Italus. Sako, kaip tie, tai 
kiti stipriai stovėję už tai, i 
lant kai kurie lenkiški Silezi 
jos apskričiai butų grąžint 
Vokietijai.

Del to, esą, ir pakilo Lenką
Prancūzai ržada viešai pat 

kelbti kokius tai išaiškinimu 
apie Anglų pasielgimą. Jie sf 
ko, jog Anglai visais laikai 
mėginą Vokietiją gelbėti nn 
ekonominio suirimo.

PINIGU KURSAS.
Svetimų Salių pinigų vertė, mai

nant nemažinu $25,000, Oegnžė«7 
buvo tokia pagal Merchanta Lo- 
an and Truat Co.j
Anglijoa sterlingi} svarui $3.95 
Prancūzijos šimtui franl 
Itulijos šimtui lirų 
Vokietijos šimtas marki,
Lietuvos šimtas auksini
Lenkijos šimtui m ark ii
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DRAUGAS

LIKTUVIV KATAJblMV D1EN RASTIS

“DRAUGAS"
Elua Undli'iiit lwkjnis ucdėldieulu*. 

PRENUMERATOS KAINA:
CIUCAGOJ IK UŽSIENYJE:

Meilini* .................  $8.00
Pusei M.ty ......................................4.0®

BU V. V ALS I’. i
Metams ..................................... gO.OO
Pusei Metų ................................   3.00

Prenumerata mokas! llkalno. lai
kas skaitosi nuo užslraiymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresų visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresaa Pinigai geriausia sių
sti iSperkant terasoje ar eaprese "Mo- 
ney Order” arba Įdedant pinigus } 
registruotų laltkų.

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

TeL Roosevelt 7791

Japonija Nenorinti 
Karo.

Suv. Valstijų su Japonija ku
ras • neįvyks, jei jin nepakils 
pačios Suv. Valstijos. Tokias 
pažiūras reiškia vienas ameri
koniškas korespondentas. J 

■•"‘ilgas laikas vieši Japonijoje ir 
tenai karo klausimu kalbėjęsis 
su žymiausiais Japonais. Anot 
jo, visi Japonai sako, jog ka 
ras su Suv. Valstijomis Ja 
ponijai butų tik ginimosi ka
ras.

Tečiau Tolimuose Rytuose—
Kinijoj ir Siberijoj, Japonija 
varo nuosavų, politikų. Ir pa 
kol ten jos politika nebus 
tramdoma kokių-nors rimtės 
nių nesusipratimų su Amerika 
nebus.

Kalifornijos klausimas Japo
- **in-jai-staubus daiktas. Bet de

to negali pakilti karas. Žymes 
. nieji Japonai sako, jog prieš 

“ japoninė propaganda Suv. Vai
stijose yra ne tiek rasinė, kiek 
ekonominė. Tokia propaganda 
yra vedama ne vien Suv. Vai 

,, stijose. Bet net Kanadoj, Aus 
" tralijoj ir Naujojoj Zelandijo, 

Šitos šalys priklauso Britani 
jai, gi pastaroji yra Japonijo 
sąjungininkė.

Jei prezidentas llardingas 
ir valstybės sekretorius Hug 
hes vadovausis teisybe Tokyo 
tarybose ateivijos klausiniu,
.tuomet klausimo išrišimas 
r tenkins abi pusi. Tuomet bus 
j. patenkinta pati Amerika ir

Japonija,'išėmus abiejų šalių 
radikalus.

Karas negalimas dėl Kalifor
nijos, bet pavojus galimas dėl 
Tolimų Rytų. Azijų šiandie ga
lima pavadinti antraisiais Bal
kanais. Ypač dėl Kinijos gali 
pakilti tarptautiniai nesusi
pratimai, Nes daugybė viešpa
tijų turi didelio noro tų šalį 
išnaudoti.

Kalbama, kaip tik užsibaigs 
reikalai su buvusiuoju europi
niu karu, tuomet kai-kurios 
viešpatijos atsisuks į Tolimus 
Rytus, Tenai mėgins pakenkti 
Japonijos vedamai jyolitikui. 
Tarp tų viešpatijų rasis Ang
lija ir Suv. Valstijos. Jos sa
kysi# neturį nieko bendra su 
Japonija, bet tik su Kinija.

— Japonijai tas žygis bus gana 
* aiškus.BB

Bet ir tašui praniatomas jmi- 
vojus gal bus prašalintas, jei 
visuose bus daugiau teisybės 
ir taktikos.

laibai dažnai tokiuose atve
juose viešpatijoms teisybė y-

s vėlimus daiktas,
korespondentu, Jujki-

jiis laikais vengs karo 
Valstijomis. Kadangi 

ios yra perstiprios.

Svarbus Lietuvai
Momentas.

Varšuvos militaristai savo 
ikslo siekdami pavartojo kitų 
‘Zeligowskį.” Tikrąjį Zeli- 

go\vskį jie peniai buvo pa- 
iuntę Lietuvos sostinę Vil

nių pagrobti. Jam toji misija 
pavyko. Ir ligi šios dienos jis 
aido Vilniaus sritį. Varšuva 
į buvo apšaukusi “maištinin
ku.” Tečiau neužilgo iš pačių 
AMikų lupų paaiškėjo, jog Vil

nių paimti Zeligowskis buvo 
jaties Pilsudskio pasiųstas.

Kaip jie padarė su Vilniumi, 
aip šiandie mėgina daryti su 
Vugštųja Silezija, kur plebisci

tų laimėjo Vokiečiai. Tenai Pil
sudskis pastatė naujų “Zeii- 
gowskį”.. Juonį yra Adalbert 
vorfanty, visas laikas ten 
ruošęs Lenkus gyventojus ple-
liseitan.

Jis ten būdamas turėjo gra
žaus laiko padaryti sukilimui 
pienus, sukurstyti Lenkus gy 
ventojus ir juos apginkluoti.

Kuomet jis paskelbė sukili
mų, Varšuvos militaristai ne
va jį atšaukė iš Silezijos. Ui 
ištikrųjų jam leido tenai pa
silikti ir vesti sukilimų.

Bet Lenkai nė neapsižiurėjo 
paniurę didelę klaidų ir netak
tų. Augštųjų Sileziją saugoja 
talkininkų karuomenė. Pasta
roji yra Tautų Sąjungos žiny
boje. Sukilę Lenkai išžudė 
daugybę talkininkų kareivių. 
Tas Varšavai išeis didelėn ne- 
sveikaton. Pasekmėje Ijenkai 
vargiai gaus tai, kas jiems ten 
buvo žadama. Negelbės Lenkų 
ponijai jokie pasiaiškinimai.

Reikia laukti, kad po šito 
nepasisekimo Augštojoj Silezi
joj Lenkai mėgins pakelti 
maištus ir Lietuvoje. Okupuo
tuose Lietuvos plotuose jie ne
daug turės sau šalininkų. Bet 
tuose plotuose yra nemaža Len
kų karuomenės. VarŠava pris
tatė jų visas galybes.

Silezijoje sukilusiems Len
kams smarkiai pasipriešino tai 
kininkai. Lietuvoje nebus kas 
Lietuviams pagelbėtų truškinti

Keliones Nuotru

gelmes! Kas apribos meilės 
vandenynų, kuomet jis visus 
vandenis savin talpindams ne
nustoja buvęs vandenynas. My
lėti visus ir nebūti meilės ver
gu— Kristaus mokinio obalsis 
tevertas yra.

Duodama ženklas lipti trau
kiniu. Draugai ašaroja.

— Nėra laiko, traukiniu! — 
bejausmiai šūkterėjo Vokietys.

Su juo nesiginčysi. Bematant 
atsidūriau vagone. Įrangų pra
vėręs vienų, du momentu be 
žado iškalbingai lydi mane 
draugai. Jie nyksta. Jų akių 
žiburys gęsta. Jie vos įžiū
rimi. Balta skarelė plevėsuo
ja. Jų jau nebematyti. Ne, aš 
dar juos matau. Va, va, juodi 
taškai, jie mažta nyksta, ding
sta.

Aš vienas, aš svetur! Ten 
draugai, ten tėvynė!

Grįšiu prie jų, bet beširdis 
traukinys vara mane stumia 
ten kur aš nenoriu. Aš pratęs
tuoju, purtaus, bet garvežio

5. Riebalai — sviesta#, ma- 
garinas, inodviliiio sėklių alie
jus, alyvų aliejus, riestiniai bu 
šanti nuo kepsnio, tauktfi.

Gali vartoti vienų maistų 
vieton kito toje pat grupėje. 
Pavyzdžiui; avižos galima pa
vartoti vieton kviečių, ir kiau
šinių, o kartais šabelbonai vie
ton mėsos; bet avižos neguli 
būti vartojamos vieton pieno. 
Vartok ir avižas ir pienų.

Pirmadienis, Gegužės 9, 1921
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DRAUGO”KNYGYNE !
Galima gauti šios

MALDAKNYGĖS
I
I
■

3 Ramybė Jums (brangios odos [Miauks.) ....
S Ramybė Jums (kuilio apdnr.) . ................................ 2.50
| Ramybė Jums (aildeklo apd.) ..................................... 2.00

Alos inuldukuyeės (onnatas yru 5^x3V.-. l'irslsply turi 96S. bet ne S stora, rtoa KpausUinlu ant plonos poplcros. Joje yra Įvairių jvalriau- 
I S siti maldų.

$3.50 2

Tamistai reikia maisto iš kiek- g Aniolas Sargas — juodas apd..................................... $1.25 3
vienos grupės kasdien—-neap- = Aniolas Sargas — juodais minkSt. apd.......................... 1.75 §

lenk nė vienos. 3 Aniolas Sargas — juodais ajal....................................... 1.50 2
... g Dangaus Žvaigždutė — juod. minkš. apd................... 1.75 =

Vaisiai ir daržoves suteikiu! g Dangaus Žvaigždudė — baltas celluloid apd. su 
s medžiagos, iš kurios susi- | paveikslėliu ant npd........................................................ 1tos

daro kūnas ir padeda jo or-' 
ganams gerai veikti. Jie pade-' 

da išvengti žarnų užsikimšimo, 
nuo kurio galvų skauda, be to 
jausies tamprus. Rūšys, kurias'3
• w • , . * ... i B šios' maldaknyc^v yra nedidelės. Turiišsirenki, pareina nuo sezono, s spauda aiAhi.

75 g
Dangaus Žvaigždutė — balto kailelio npd.  ........ 1.50 |
Dangaus žvaigždutė — juodo audek. npd......... 1.00 |
Dangaus žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50 3
Aniolėlis — juodais apdarais ........................... .. 1:50 2
Aniolėlis — juodais apdarais ......................................... 0.75 =

bevelk po 349 puslapių. Į5

Atsisveikinimas

Už jūrių marių, už mė
lynųjų,

UŽ kalnų, tdėnių, miškų 
juodųjų,

Kaip šviesų, šiltų Gegu
žio lytą,

Žiedais rasotais apsčiai 
kaišytą,

' Tave svajoju, tave dai
nuoju,

Tolima, brangi Tėvų ša
lie. (Putinas).

Apsiniaukę. Dangus plienu 
išlietas. Smulkus lietus dulki
na. Keliai purvini, vos išbre- 
doiui. Žiema palaidota. Pava
saris aušta.

Aš prie pat muitinės.
Keli žingsniai ir jau sve
tur. Vokiečių traukinys išeina 
penkiose vakaro. Nuožmi pas
kutinio “Sudiev” tėvynei va
landa artinasi. Nejauku, dirk- 
sniai įtempti. Draugų būrys 
ramina, guodžia. Veltui.

Laikrodis muša pusę penk-' švilpynė vien tyčiojasi iš mano 
tos. Arkliai prie namų. Tyliai, svajonių. Aš nieko negaliu.,, Aš 
skubiai imu savo valizas. Ap-,bejėgis sėdu suolan galvų nu- 
sidairau po kambarį. Sėdu į leidęs.
kėdę ir žvalgaus į gyvųjų ir 
mirusiųjų paveikslus.

— Metas važiuoti — nedeų- 
siai atsiliepia draugai.

— Taip, važiuokime, nes ga
liu pavėluoti traukinin.—

Ratai veliasi tirštame purvy
ne. Nieko nematau. Visi, tarsi, 
nebyliai.

— Va ir muitinė — sustok!
Vežikas sulaiko arklius.

— Eisime pas Vokiečius.
Reikia pasai parodyti.

Nemaloni ceremonija, gerai 
kad neilgai trako, ir mes jau j 
plentu bildaine.

Šiuo kart atsipeikėjau. Jau 
nebejuokais aš tremtinys. Sve
tima stotis čia pat. Perkame 
bilietus ię sėdu tfaukinin. Da
bar visa tvarkoje, dabar pra
deda trakti brangiausios šir
dies gijos. Jos švelniai, malo
niai įaudė mane tėvynės ku- 
nan. Jos blanksta, virpa ir

Lenkų. Prisieis patiems vie- gai|i ,ljS„ra vi,gira skn]ortug. 
niems Lietuviams gintis nuo
akyplėšų užpuolikų.

Duok, Dieve, kati šitie spėji
mai neišsipildytų. Nes tai bu
tų baisus kraujo praliejimas. 
Lenkai gyvi ir sveiki neišeitų 
iš Lietuvos.

Talkininkai augino ragus 
Lenkams. Šiandie patys turi 
nuo jų kentėti. Jei ne Lenkai, 
šiandie Lietuva jau kitaip bu
tų įsigyvenus ir susitvarkius.

Jaksas.

Kiek atitokęs dairaus. Tame
pat vagone sėdi trys svetimi, šeimynos nariui. Nėra maisto 
ne musų tautos veido vyrai, vaikams, kurs gali jį pava- 

Jie nieko man nekalba. Jie
svetimi. Šaly manęs ant ap
siausto padėta gėlių gniūžtelė.
Ir vėl tėvynė, savieji vaizde- mas-

Javai. Duona ir valgiai pus
ryčiams. Šie valgiai veikia

nas.
Dėja, vien svajonėlė mane 

liūliuoja. Traukinys, kaip įsiu
tęs pleška, lėkiu pirmyn, nieko 
nepaiso, nieko neboja. O aš, 
vien

Tave svajoju, tavy niū
niuoju,

Tolima, brangi Tėvų šalie.

I6MINTIS MAISTĄ BESI 
RENKANT.

(Prisiųsta 1S Am. Rauti. Kryžiaus)

Studijuok šias penkias maisto 
grupes.

Kiekvienas maistas, kurį 
valgai gali būti vienoje šių

Sudiev, Lietuva, tit bran
giausia

Sudiev, tėvynė, mylimiau
sia!

Žodžiai tuomet nereikalingi 
Gili meilė neturi kalbos.

I)vi, trys minutės ir trauki
nys išvažiuoja. Gal paskutinį 
kart bučiuoju širdingus drau
gus, o kiek jų šį kart palieku!

Kas išmatuos laisvos širdies

Vargo
(Tąsa).

Bet kur jie gyvendavo? Ar 
nieks jų nešelpdavo flšpradžių, 
prisėjo prisiglaust veik vi
siems, kur kam pasisekė. Gerų 
vietų nieks nedavė; reikėjo pa
sitenkinti visokiomis landynė
mis, tvarteliais, kur kartais 
namų savininkai nelaikydavę 
net savo gyvuliukų. Svarbu 
[Mistebėti, kad pas paprastų gy
ventojų lengvinus pasisekdavę 
rasti vietas, negu pas turtin-

trogrude) siunčiami buvo įga
liotiniai, kurie atskirose vieto
se tvėrė komiteto skyrius, ap
rūpindami pabėgėlius-tremti- 
nius pinigais, produktais; kad 
davus tremtiniams darbo ir 
uždarbio, atidarydavo siuvyk
las, jųjų vaikams steigdavo 
mokyklas ir bendrabučius — 
prieglaudas. Į prieglaudas pri
imdavo vaikus, o kartais ir se
nius ir jaunesnius, jei nebuvo 
kur apsigyventi. Tai gi, dau
guma gyvendavo prieglaudoseg^ni.

Pabėgėlių skaičiui daugėjant }H *>a komiteto išnuomuolus 
ir valdžia susirūpino. $usj. tremtiniams pavestuose nu
svėrė kunįg. Tatianos (b. caro n,l,0,<e« I'en duodavę siek t:ek 
dukters) vardu komitetas, ku-; vhI«'°’ kHrtnis darbo para- 
ris pradėjo šelpti. Susidarė Pydavo. Komitetai, tiesa, laug 
taipnt tautiniai komitetai. ^(‘ro nes nurankiojo
kad Kerbtus aprūpinus savo l'^'nkirščiusius pabėgėlius- 

tremtinius ir juos aprūpinda
vo. Kur daugiau* gyvendavo, 
komitetas parūpindavo ir ku-

tautiečius, taip pa v. Lietuvių,
Lenkų, rmtvių, (Judų, Zydų.Aie 
komitetai susitvėrė, kur tik 
atsirado didesnis skaičius pa- nigų (l»ent šv. Velykoms), kurs 
bėgėlių, bi lik atsirado koks •noK »pb»maudavo, 
nors inteligentas, kurs juos Bet reik pažymėti, kad tuose 

vestų. Iš Centro komiteto (Pe- komitetuose ne visur ir visa-

bet atsimink, kad pigesni vai- 3 Mažas Naujas Aukso Altorius gražinis apdarais $2.00 3
šiai tankiai turi tų pat vertęi g, Pulkim ant kelių........................... ............................. 2.50 3
kaip ir brangesni. 2 Pulkim ant kelių .................................................................. 2.00 =

Pienas, kiaušiniai, žuvis, niė j 5 Pulkim ant kelių .................................................................. 1.85 3
sa», žirniai, šabelbonai. — Šie 9 Pulkim ant kelių ....,................................................. .1.50 2
tveriu auganti kulia ir Iiail- į 9 maldaknygė yra Siek tiek didesnė u* pirmesnes. Jos kalnų 5

*■’ ‘ ? j g (vairumas priguli nuo apdarų.
jina nudėvėtas jo dalis. Tai i jų Į | Maldų Knygėlė .......... ................................................ 75c. 3
svarbiausia užduotis. Džiovinti =
žirniai ir šabelbonai gali lai
kinai atstoti mėsų. Pienas yra 
labai reikalingus. Pirk bent 
puskvortę kasdien kiekvienam

duoti. Taupink pinigus mėsai, 
jei ji tau būtinai reikalinga,bet 
nebūk šykštus pieno pirkda-

kaip kuras, kad galėtum savo 
darbų dirbti, maždaug taip 
kaip gesolinas degantis auto- 
mobiliaus inžine jį stumia. Pa
prastai jie yra pigiausias ku
ras, kurį gali gauti. Be to, jie 
suteikia medžiagos kūno rei
kalingoms dalims atstatyti.

Nemanyk, kad kviečių duo
na yra vienatinė javinio mai
šo ryšis. Tegul šiaurės gyven
tojas pamėgina pietų komu 
duonos, o pietus šiaurės avižų 
košes. Avižų pudingas yra la
bai skanus. Taipo-gi cukrus ir 
siropai atlieka kuro rolę, ir 
jie duoda skonies kitiems val-grupių. Kiekviena grupė turi

savo uždavinį bemaitindama jgiains. Tai naudingas maistas,
Tamistos kūnų. Reikėtų pasi
rinkti maistų iš kiekvienos 
grupės kasdien.

1. Daržovės arba vaisiai.
2. Pienas, kiaušiniai, žuvis, 

mėsa, suris, šabelbonai, žirniai, 
pinacai.

3. Javai — kornų miltai, a- 
vižos, ryžiai, duona ir tt.

4. Cukrus, siropai, dželė, me
dus ir tt.

dos buvo gerai. Iš tų pačių pa
bėgėlių, kiti patekę komitė- 
tuosna, pasidarė tokiai# po 
nais, kad prie jų net prieit 
buvo sunku. Kai kur žmonės 
šnekėdavę: “caras geras, jis 
mums duoda, tik šitie ponai” 
—komitetui kai ir prieglaudų 
vedėjai mumis suka.” Visų 
komitetų bei jų atstovų veiki

mų sunku aprašyti. Apie tai 

turbūt išeis storos knygos, ru

sime ten šalip gerų ir gražių 
darbų ir visokių šunybių.

bet daugelis jų valgo daugiau 
negu reikia. Saldus vaisiai, aiš 
k u, turi daug cukraus ir yra 
tinkamesni vaikams negu sal
dainiai. Riebalai ir-gi kuras. 
Jo ypatingai reikalingi sun
kiai dirbą žmonės. Atsimink, 
kad brangus riebumas nėra nė 
kiek geresnis kuras už pigių 
Vartok nuo kepsnio nulašėju
sių riebumą.Neleisk mėsininkui

3 Maldų Knygelė ............................................................... 50e. 3
Užsisakydami adl-esiiokitė: S

.“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, III. 3
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DR. 6. M. GLASER
Praktikuoja M metai 

OflsM 814» So. Morgan 84.
Bert* 22-ro Sti, CKIcaęo, ni 

SPBCIJAUSTAB
Motarllkų, Vyrišky, talpai afcro- 

nlSkų Ha®.
OFISO VALANDOS: Noo 1® ryto 
iki I po piety, noo t Iki I valan
dą r&kara.
Nedėllomla noo 9 Iki 1 po plot.

Telefonas Yartfa «ST

Phone Seeley 7439
DR. 1. M. FEINBERG

Gydo epccljalial visoklaa vyry Ir 
motery lytiškas Ilgos 

2401 Madison Str., kampas Wee-
tem Avė., Chicago 

Valandos: 2—4 po piet 7—9 rak.

•f DR, S. NAIKELIS
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR GHIRUROAS 
On»M Ir Gyvenimo vieta 

•BBB South Halsted Street 
Aat virtam Cnlverml Stato Baok 

Valandos mio 19 Iki II ryte; nuo 
J-lkt 4 po piety; noo 7 Iki I rak. 

Nedaliomis nuo lt Iki 3.
TotoMasa TaM

r Tai.

DR. S. BIEŽIS
LIETI VIS GYDYTOJAS fl

IR CimtURGAS |
2201 Weet 22nd Street f
Canal 4222 a
8114 W. 42nd Street Z

Tel. McKlnley 4»88"
II

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

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas Ir 
AkuAcras.

8208 8. Halsted St. Chicago.
Valandos: 10—12 19 ryto 1—8 ir
f—8 vakare Ned. lt—18 1S ryto.

Drovar 7t<2

Dr. C. Z. Vežei is
IjIKTUVIS DENTISTAS 

4711 SO. ASHLAND ATOVtlH 
arti 47-toa Gatvės

’alandoei nUo 9 ryto Iki t rak 
Šaradomis nuo 4 lig 9' vakaro

nupjauti taukus nuo mėsos. 

Tie taukai jums priguli. Vai

kams reikia sviesto riebumos. 

Duok jiems užtektinai to čie- 

lanie piene ir svieste.

J. P. WAITCHES
Lawyer

ris ADVOKATASLIETUVIS 
Vakarais: 4500 S. Ashland Avė.

Tel. Yards 1053 
Dicn. Room 518—150 N. Clark St. 

Tel. Randolph 3507

tina kur kokia liga, bematant' nes ištiknjjų — patys norėjo

gyvų eiles sumažindavo.

Daug blogesnis buvo padėji
mas tų vargšų, kurie norėjo, 
bet neįtilpo į prieglaudas, juo 
labiau tose vietose, kur komi
tetų nebuvo. Čia gyveno kiek
vienas, kaip išmanė. Nevienas 
negamtanias maisto ar nepa
jėgdamas užsidirbti, pradėjo 
net vagiliauti. Žmonės tad 
pradėjo jų neapkęsti. Mieščio- 
nys pradėjo net urzėti ant 
tremtinių, kad jie kaip amaras

. ... . , - 'visų suvalgų; už tad, sako. ir
Patekusiu tad nrieglaudosna, . ' ’
..... . duona pabrangus ir cukrausnr atidavusių bent savo vai

kučius į bendrabučius, padėji
mas šiek tiek palengvėjo. Viens 
kits ir tinginiaut išmoko. Bet 
negaliu pasakyti, kad jau visi 
jie butų laimingi. Drauge tebe
gyvenant,vienam kambaryj net 
kelioms šeimynoms, kaip sil
kėms bačkoje (neH ir jialapinė- 
sę miegodavę) tekdavę už 
barščius, bulves ar kopūstus, o 
yjmč už vaikus nekartų susi
barti. (Žinoma taip kaip Lie
tuvoj už vištos padėtų sveti
moj guštoj-paskaimynų-kiauši- 
nį). Ne Dieve mylėk, prasipla-

neliėr. Žinoma, čia karas kal
tas.

Tremtinių padėtis dar pa
blogėjo, kuonVt karui užsitę

sus, įvykus revoliucijai, apėmė 
valdžių bolševikai. Dtuig kas 
gal norėtų pamanyti, kiul paė
mus į rankas valdžių “darbo 
žmonėms
difidavo)
turėjo pagerėti. Bet, priešin
gai, dar pablogėjo. Karo pa
sekmės kas kart skaudesnės, 
blog<‘smės. Bolševikai norėjo 
visus sulyginti ‘‘ant poperos”,

” (kaip jie save va- 
tremtinių padėtis

tapti “dideliais buržujais” 
(kraugeriais). Taip ir buvo. 
Jšpradžių jie sakės “kareivių 
darbininkų ir ūkininkų” užta
rytojai, paskui išvadinę ūki
ninkus “buožėmis” (rusiškai 
k u lak) jiems karų paskelbė: 
siunčia į kaimus raudongvar- 
diečins rekvizuoti .javus, duo
nų. Bet kaimuos pasiprirain- 
davę, net kartais gana ginkluo
tai. Mat, demobilizacijai įvy
kus dauguma kareivių parsi
nešė namon ne tik šautuvų, 
bet ir kulkosvaidžių (pulemio- 
tų). Tuos tad rekvifcatoriu*’ — 
upšaudydavę, ir į kaimus neįsi- 
leizdavę. Bolševikų valdžia 
juiti maža duonos teturėdama 
(žinoma delei savo biaurios 
tvarkos), dar mažiaus jos duo
davo tremtiniams. “Vaikams” 
— sakydavo — “dar šiek tiek 
reiktų (gal bus geri bolševi 
kai), o senius reik nužudyt ar 
badu iŠBtipdyt, nes jie valsty
bei naudos nedumla, vidtui 
vien duonų ėdu. “Elgdavos ne

žmoniškai”.

(Bus Daugiau)

• DR. CHARLES SEGAL į

!
 Perkėlė seavo oflsy po num |

4729 So. Ashland Avenueį
| SpcciJaliKtas 1

E
siovų, moterų a vyrų ligui
alandesnuo 10 Iki 12 ltryto; nno| 
iki S po piety: noo 7 Iki 8:sol

wakaie Nedėliotais 10 kli 1
Telefonas Dmel 2880

Tel. Canal 257 Vak. CanaI 8118

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Htr«e« 

Valandos: 10 Iki 11 pyto; 1 iki 4 
po plot 4 Iki 9 pakarę, 

i-------------------------------------------— .............. a

Dr. I. E. MAKARAS
Lietu vys Gydytojas Ir Chirurgas 

Ofisas 109041 So. Mh-hlgaa Avė., 
Vai. 10 Iki 12 ryte; 2 Iki 4 po

plet. R:30 Iki 8:80 vakar* 
Resldenetja: 10588 Perry Avė. 

Tol. Pnllman 848

iiiiJimiimiiiiiiiiiiniiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM

Ros. 1132 Imlcpcndenoe lllvd. 
Telefonam Von Hurcn 224

DR. A. A. ROTH,
Rusam (gydytojam rt Chirurgą* 
SpcelJaUstas Moterlėky, VyrlAky

Vaiky Ir visų .-hmalgky Ilgy 
VALANDOS: 10—11 ryto 2—B p*

piety, 7—8 vak. N odė M o mis 10—12 <L 
Ofisas 3254 Bo. Hatatod St.. Chtaago

THefoaaa Drover MM 
laiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiioiiiiiiiiMiiBB
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AMERIKOS UETUVIAI!
Nbr.tc pasiųsti Ateertlics Licfuvų j Lietuvą 

tai pasiųskite saviškiams j Lietuvą Amerikos Lietuvių 
Katalikų

-—r

Pirmadienis, Gegužės 9, 192t

b

..  ■

191Q m.
t m „_ „ t, M - T - -r j .į -b- IT ~T — rn » f

išleistą Liet. Kat. Spaudos Draugijos

JA.ML yra J50 su viršum paveikslų u) pavienių darbuotojų 
b) draugijų c) bažnyčių d) žymiausio Lietuvio astronomo kun. 
A. Petraičio observatorijos jo prietttisų ir c) kitų.

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

JAME vienu žodžių, šalo viaapasaulinių žinių telpia visas A- 
merikos Lietuvių gyvenimas. Jis*450 puslapių. Tun'slaini tą 
knygą jūsiškiai Lietuvoje netik žinos, bet ir matys Amerikos 
Lietuv.'j, kaip mes matome

Kaina: Neapdarytos ........................................... 50*.
1 \

Jei norėsite, kad mes pasiųstame, tai pridėkite pricniinėtos 
kautos <l» 10e. persiuntimui ir paduokite gerų adresų, kam no
rite siųsti į Lietuvą,

Užsisakydami adresuokite:

“DRAUGAS” PUBLISHING GOi 
2334 South Oukley Avė. Chicago, IUinoir.

Philadelphia, Pa., šv. Kazimiero parapijos gerb. kunigų vardadienio (Kovo-19 d., š. m.) atmintis. Vidury sėdi gerb. klebonas kun. 
Juozapas J. Kaulakis, dešinėj pusėj kun. Juozapas A. Karalius ir kairėje pnsėj kun. Juozapas J. čepukaitis; mergaitės, dalyvavusios 
programoj ir veikėjos bei veikėjai daugiausia pasidarbavę rengiant varduves.

s
tav
-i
Madaa

LIETUVIAI AMERIKOJE.
PHILADELPHIA, PA.

Šv. Juozapo dienoje (Kovo 
19.) buvo iškilmingai pagerbta 
vardadieniai trijų Šv. Kazimie
ro parapijos kunigų: klebono 
Juozapo Kaulakio ir asistentų 
Juozapo Karalio ir Juozapo 
Čepukaieio. Daug laiko ir vie
tos užimtų ajjrnsyniui tos iš
kilmės. Tat tik trumpai pami
nėsiu.

Dienos laiku kunigus svei
kino vaikučiai vaidinimais ir 
dovanomis. Vakare pagerbti ir 
pasveikinti kunigus suėjo dr- 
jų atstovai ir įžymesni asme
nys. Pasakyta daug kalbų, dek
lamuota eilių ir sunešta daug 
dovanų. Salė buvo gražiai pa
puošta gėlėmis ir tautinėmis 
spalvomis. Vienu ržodžiu, va
karas buvo dideliai įspūdin
gai!. Tas rodo, jog šv. Kazi
miero parapijos katalikai tik
rai gerbia ir myli savo dva
sios vadus.

Vakaro įrenginiu daugiausia 
darbavosi įžymi veikėja J. 
Poškienė, P. A. Pranekunienė, 
O. Unguraitė, J. Pranekunas, 
K. Valaitė, ir J. Ambrozas. 
Daug dirbo taip-gi ir gerb. 
seserys Kažimierietės.

Vakaro vedėjam buvo P. J. 
Poška. Dulkių Saujalė.

KENOSHA. WIS.

L. L. Paskolos Stotis gavusi 
laiškų iš Lietuvos Misijbs kas- 
link rengimosi prie antrosiom 
Lietuvos Laisvės Paskolos 
Bal. 19 d. sušaukė posėdį, ku
riame,apsvarsčius tų klausimą, 
priėjo prie nuomonės, jog, sek- 
tningesųio darbo delei, reikia 
sušaukti visatiną Kenoslios 
Lietuvių susirinkimų. Diena 
paskirta Bal. 25 d.

Bal. 25d. ptur. svet. susirinko 
upie 3(1 usiiktuį. Stoties pirm. 
J. Truksėti* paaiškino su
sirinkimo tikslą. Pasigirdo 
balsų, kad parmaža susirinko 
žmonių ir kad pasitarimas rei
kia atidėti kitai dienai. Kiti; 
susirinkimų nutarta šaukti 
Gegužės l <1. Sklyeo svet.

Gegužės 1 d. iv-gi nedau
giau susirinko; Nežinia, dėlko

kenošieeiai Liet. neįdomiauja 

juo svarbiu klausimu.

Stoties pirm. paaiškinio su
sirinkimo tikslų. Raštininkas 
S. Ralis iždavė raportų iš viso 
meto paskolos stoties darbuo
tės, t. y. kiek Kenoshos Lietu
viai išpirko bonų ir sudėjo au
kų Lietuvos laisvės reikalams. 
Pasirodė, kad bonų parduota 
beveik už $21,900; o aukų su
rinkta srtvrrS $1,800.

Po to renkama susirinkimo ♦
valdyba. Pirmininku išrinkta 

P. Labanauskas, raštininku 

jialikta tas pats S. Ralis.

Naujam pirmininkui užėmus 
vietų ir paaiškinus, kokioje 
tvarkoje bus vedamas susirin
kimas, vienas pasiprašė balso 
ir pradėjo kalbėti nebūtus 
daiktus apie kunigus, ponus 
ir L. L. Paskolų. Pasirodė 
komunisto esama, tat atimta 
balsas ir eita prie svarstymo, 
j nešta, kad rei kia išrinkti 12 
narių, kurie iš savo tarpo išsi
rinktų pirm., raštininkų ir iždi
ninkų. įnešimas priimtas. Po 
to įnešta, kad reikia palikti vi
sus senus stoties veikėjus. Vie
nok ne visi paliko, nes kai-ku- 
rie atsisakė iš priežasties, kad 
manų grįžti Lietuvon. Jų vie
ton išrinkta kiti veikėjai. Tat 
naujų L. L. stotį sudaro 12 
energingų veikėjų. Geriausio 
pasisekimo naujai stočiai.

Nutarta pasiųsti St. Seimui 
rezoliucijų, kad kaip galima 
greičiaus įvykintų žemės re
formų ir aprūpintų žeme tuos, 
kurie jos neturi, o nori turė
ti,

Nebus pro šalį paminėti, kad 
Kenoshoj atsirado visokių agi
tatorių, kurie kiršina žmones 
ir daro nesutikimus. Rimtes
niems ir labiau apsiskaičiu- 
siems tie agitatoriai negali pa 
kenti, liet yra tokių,kuriuos pa
jėgia sukvailinti. Jie tiki lais
vamanių laikraščiams, kurie 
šmeižia Lietuvos valdžią ir 
skleidžia melagingas žinias;

Bet, mes, Kenošiečiai, kurie 
lig šiol rėmėme 1 Jotu vos val
džių, dėjome aukas tėvynės 
reikalams, nežiūrėkime kas ką 
pakampiais kalba, tik dirb
tino, o Vilnius kaip buvo, taip 
ir bns innsų. i S Sipelis.

SĄRAŠAS.

Aukų, gautų iš Amerikos 1920 
metais pinigais.

(Pabaiga iš "Dr-go” num. 103)
9 Gruod. Pr. Cibulskis, Ilumpro 

ystė per L. Misiją 8ek. Nr. 9729 
kv. 716, 570.00 auka.

9 Gruod. L. N. S. 26 kp. Sckret. 
Pr. Kubilius, per L. Mis. ček. Nr. 
9894 kv. 717, 12,100.00 auks.

9 Gruod. Jonas Bačiulis, per’ 
L. Misiją, ček. No. 9964 kv. 718, 
1,842.00 auks.

9 Gruod. R. K. 42 skyrius, G. 
Karpavičius, per Liet. Misiją ček. 
Nr. 9616 kv. 719, 5,900.00 auks.

9 Gruod. P. Muliolis, Liet. 
Draugysčių Sąryšio, per Liet. Mi
siją, ček. Nr. 9727 kv. 720, 3,300.00 
auks.

9 Gruod. S. L. R. K. Melrose 
Park, III. per Liet. Misiją, ček. 
Nr. 10243 kv. 721, 362.00 auks.

9 Gruod. Pr. Mikolaitis, per L. 
Pr. ir Pf. Banką kv. 722, 4,400.00 
auks.

9 Gruod. Misijos Iždininkas J. 
Žilius, ček. Nr. 12139 ant sumos 
A. 2,000 kv. 723, 1,995.00 auks.

21 Gruod. L. V. Fondas Ameri
koje, per L. M. ček. Nr. 10542 kv. 
730, 300.00 auks.

21 Gruod. Amerikos Liet. Pil. 
Kom-tas Brooklync eek. Nr. 10473 
kv. 731, 19400.00 auks.

21 Gruod.’ L. R. K. R. Dr-jos 
47 Skyrius. Melrose Park. III. per 
L. Misiją ček. Nr. 10477 kv. 732, 
1332.00 auks.

21 Gruod. L. R K. R. Dr-jos 
49 Skyrius, per Liet. Misiją ček. 
Nr. 10640 kv. 733. 7600.00 auks.
. 21 Gruod. J. W. Dimša, Chiea- 
goje, per L. Misiją ček. Nr. 10422 
kv. 734, 1300.00 auks.

21 Gruod. J. J. J. Kavoms, per 
įB. Misiją ček. N r. 10376 k v. 735. 
6600.00 auks.

21 Gruod. L. R. K. H. Dr-jos 
47 skyrius, Melrose Park per L. 
Misiją ček. Nr. 10371 kv. 736, 
5350.00 auks.

21 Gruod, S. L. A. Mikalauskis, 
per L. Misiją eek. Nr. 10273 kv. 
787; 16800.00 uuks.

21 Gniod. J. Ciparas, per L. 
Misiją eek. Nr. 10383 kv. 738, 
340.00 auks.

21 Gruod. P. Stulginskis, per L. 
Misiją ček, Nr. 10340 kv. 739, 
12580.0(7 auks.

21 Gruod. S. Aidlauskis, Chieą- 
gojo per L. Misiją ček. Nr. 10656 
kv. 740, 2900,00 auks.

vi
21 Gruod. Ambi'ozjąjuii.į

išmmt per L.

kv.'74S.> 60^00 UjUn )

REIKALAUJAME AGENTŲ.
Atliekamu laiku,tamsta gali 

užsidirbti po $50.00 ir daugiau 
į savaitę. Užsiėmimas sma
gus. Patyrimo agentavime ne
reikia.

220 S. State St., Ruimas 1422 
Chioago.

Paieškau partnerio j bučerne ir 
grocerne, aš tunų dldeita ir gražia 
vieta tik noriu padidinti savo bizni 
todėl ir pateSkau gero teisingo žmo
gaus kuCs turi apie $2,000 kad ir 
nemokami" išmokinsiu darbo ir biz
nio. Kreipkitės )

“DKAl'OA”
2884 No. Oakley Avenuc

(J- V.)
' II < ■ ■ —

Parsiduoda bučerne ir grocerne la
bai geroj vietoj visokių tautų bet 
daugiausia Lietuvių apgyventa. Par
siduoda greitų laikų nes savininkas 
išvažiuoja Lietuvon, Norint informa- 
ijų šaukite telefonų.

Lafayette 1082

$500 IAKA1.NO.
5 kambarių namelis, muro apačiąj 

elektra, lenttna stotkams sudėti val
gomojoj; Kaina $3,800, balancas kas 
mėnesi.

$1000 IškaJno nuperka gražų 6 
kambarių medini bangai o w muro a- 
pačia; furnace, elektra, extra dideli 
kambariai. Kambariai kaina $5,700 
ant lengvų iSmokesėių.

$500.00 iškalno nupirks nauja 5 
kambarių medini narna su eonerete 
apačia furnace, elektra, valgomoji 
gražiai ištaisyta kaina $5,800.00 ba
lancas $50 kas mėnuo.

CahUI liros,
5501 N. Ardiland Avė. Prospcct 580

PADAV8MIAI.
Reikalingi — Aš norių 6 paprastų 

vyrų kurio supranta teisybė kuomet 
teisybė jiems pasakoma. Tokiems 
vyrams aš gailų užtikrinti pastovų 
darbn. Cionais ne kningų pardavinė
jimas. net namų nei reni estate. At
sišaukite nuo 10 ryto iki 3 po pietų.

J. B. Rovvny
28 E. Van Ihtrcn Str. 3-ėlos Iuitos

21 Gruod. Kun. Jakfitys, per L. 
Miniją ček. Nr. 10539 kv. 742 
13900.00 h ūks.

21 Gruod. L. R. K. R. Dr-jos 
47 skyrius, per L. Miniją ček. Nr. 
10543 kv. 743, 4300.00 auks.

21 Orttod. L. R. K. R. Df-joR 
27 skyrius (BelekevičntH per Žem. 
Vynkup. Kuriją) kv. 746, 3600.00 
auka.

21 Gruod. Surinktus Shelmyganc 
per Zem. Vysk. Kuriją kv. 747, 
2000.00 auks.

21 Gruod. T. Šmulkštys, per B. 
Atstatymo B-vę kv. 860, 39OO.CU 
auka.

Viso................. $2,241,733.06
Du milijonu du šimtu keturias- 

delynts vienas tūkstantis septyni 
šimtai trysdėšimta tt*yn auksinai 
ponki skalikai.

VARGONININKAS, suprantąs baž
nytinę muzikų, tuojaus gali užimti 
vietą, prie Lietuvių Šventųjų l*etro 
ir Pauliaus Bažnyčios Homestėod, Pa.

Kun. S. J. čepananis,
318 Fourth Avė. Homestcad, Pa.

Parsiduoda mūrinis namas 5 kam
barių, Central furnace apšildoma. At
sišaukite.
7310 N. Kockwcll St. Chicago, Iii.

ANT PARDAVIMO.
Electric Čeverykų taisymo šapa. 

Pardavimo priežastis išvaduoju Eu
ropon, gera vieta biznis išdirbtus. At
sišaukite

1753 W. 47 Street 
Arti Ashland Avenue

Parsiduoda ant 2 pagyvenimų na
mas gražiausioj vietoj ant Town of 
Lake kas pirks greitai nupirks labai 
pigiai.

Taip-gi mūrinis namas stiprus 
kaip skala pietinėj dali j miesto 3' 
pagyvenimai po 7-7 ir 8 ruimus garų 
apšildomas akmens frontas randoa 
neša arti $200.00 j įnėneel viskas po 
vėliausios mados. Parduosiu labai pi
giai už pinigus arba malnisių ant 
bizniavo namo arba namo su biznių. 
Del platesnių žinių adresuokite laiš
kų tiktai C. Z. Urnik 4545 3o. Tal- 
inan Avė. Chicago, III.

SWEDISH AMERICAN LI
NIJA PERSIKELIA Į DI- 

DESNIA VIETA.
Stvedish American Line kuri 

dabar tyri du laivus Stockholm 
ir Drottningholm persikelia į 24 
State Street, šį vieta pirmiau bm 
vo užimta Cunard Linijos.

Persikėlus į didesnia vieta bu$ 
galima geriau pasaŽieriams patar
nauti. ( (Apgr.)

FOTOGRAFU ATYDAI.
Ant randos studio arti Dievo Ap- 

veizdos bažnyčios, geras langas, dide
lis Storas viskas gatava eik ir dėk 
bizni.

Savininkas
H2O2 So. Halsted St.

(J. R.)

11ARGENAS
2 flatų mūrinis namas 6-6 kamba

rį hm. elektra 2 furnscen aržuoio me
dis viduj — kaina $10,500. Ant IŠ- 
mokesčio randasi ant -Garfleld Bou
levard.

2 flatų murini* namas 4-4 kamba
rius, elektra pečių šildoma preke 
$7,500, raudosiant Garfleld Blvd. At
sišaukite

Caliill Bme.
55 Ir AmIiIsimI Avc. Prospect 50D

VALENTINE DRESI1AKING 
COT.LEGES

2W» S. Ilalstdl, 2407 W.
1850 N. Wells NL

137 Mokyklos Jungt Valstijose. 
Moko Šlavimo, PAttevny Kirpt ] 

m o, Leslgnlng blsnlul ir narnama^ 
lėtos duodamos dykai, Diplomai? 

Mokslas lengvata atinokėjimatal 
Kiesos dienomis ir vakarais PaJ 
reikalaukit knygėlės.

Tel. Seelsy 1643 
SARA PATSK, pirmtMekė.i

Tsl. Ksndolph 3888

A. A. SLAKIS
ADVDNATAB 

Ofisas vidnminstyj
ANRDUIATtON BLOG. 
i 9 80. I« Salto Nt.

Vnluadoą:' 8. r y 1,0 ibi B po pietų RdhsjfcliaSs r^' R vaknrs 
«el»1,loaft» c1»a« ■ iSdaryUtt'

NAUJOS KOMPOZICIJOS
TUllnt-Kelpšos.

Ne margi sakalėliai, vienam balsai.................................................... ............ 75c.
Lietuva tėvynė musų, vienam balsui ........................................................... eoc.
Aspcrgcs me, prie vargonų ................................................................................ 50^.
Gaih-šėio giesmė, trim balsams........................................................................... 25c.
Tris liaudies dainos, pianui . ... .......................................................................... ggc.
Snktinls-Našlys-Norhi miego, šokiai ...................................................... ” 50c.
Klumpakojis-Kepurinė, šokiai ...................................................................... 50c.
Keturi suktiniai, mažiems, suaugusiems, senema ir visiems kart h «Oc.
Pasaka, pianai .............................................................................................................. ^oc.
Lietuviais esame mes gimę, Šimkaus ...........................   00c.
Of greičiau, vienam balsui, Šimkaus ......................................................  ’ $i.0O
Oi Kas?, vienam balsui, Šimkaus ......................................................... . ąt.00

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

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

Dr. M. Stupnieki
3107 So. Morgan Street

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5031

Valandos: — 8 iki 11 1S ryto 
6 po pietų iki 8 vkk. Nedėlto 
mis nuo 6 Iki 8 vai. vakare,

Tel. Ganai 822$ į
DR. C. CHERRYS 3

LIETUVIS DENTIRTAS 3 
{2201 West 22-nd A So. Leavltt St-J 

Chicago «3Valandos: 8:38 A. M. to 13 N.” 
# 1:00 P. M. to 8:00 P. M. o,

^Telefonas Boulevard 8188 J

Iii Ui ttrtVl Oli6
DENTISTAS 

8831 South Balstcd Str.
^Valandos: 8—13 A. M.
Of 1 S; Mf

TelafaaM Tollojsa
Dr. P. P. ZALLYS

Lietuva DenUrtas
1OM1 so. Mtchlgaa Avenne 

RaMlnad, Id.
▼AtANDOSi s ryto Iki • vatAto. 

'Tel. Pullman 848 Ir S18O.

Telefonas Armttage 8770

MARYAN S. ROZYCKI
MUZVKO8 DIREKTORIUS 

Mokytojas Piano. Teorijos Ir
Komposte! jos 

8031 N. Westera Ava.
Chicago, III,

Jo* Kanknts ^fahį 
hhkUOOKITE Rvfflas 
Ar Jums Galvos Odą NisMi? 
NAUDOKITE. RjUfflejĮ 
Ar Jtpsų Wauk*i*SlsalisP 
NAUDOKITE PufftCS - 

Ar Jų* Norits ApssufnlKktoa f j 
NAUDOKITE KUfftej * f

įsu/otr Iu<

Uslsi^rmui ssvo ptauln*
naudokite KjvUFflea 

UUaUąnnui j^slvos odos rtoikJtr kytoisi 
NAUDOKITE

galima

3rd Ava

, gani i visose aptiekosa po 65e. bunka, arba ttosios 1 
i* ildlrbėju per paltai ui 76d. bmikp.

P. AO. richter & co.
I 3Beh St. Brooklyn. N. T.

f

į V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
Ofisas DldmiestyJ:

| 29 South La SAlle 
Kambkrb SM 

Telefonas: Central 8

Vakarais, 812 W. 38td 8^1
Telefonas: Tardto 4881

KAIP JŪSŲ AKIS
Ar cai nervuotas, kenti galvc 

skaudėjimą, ar tamistos akji 
ašaroja, raidės susibėga kuo
met skaitai, pailsta ak)s be-- 
siuvant, jei taip, tuojaus tu-* 
rl pirmiausia pasiteirauti ma«4 
no 15 metų patyrimo, kuris- 
sutclks tarnlstal goriausią pa--1 
tarnavimą.

JOHN J. SMETANA
1801 So. Ashland Avc., OMosą. 
kertė 18-tos gatvės; 3 liiborH

Kambarys 14-15-16-17 
Viriai PT-ATT’S Apkaltos
Tėmyklte mano parašą.

Valandos: Nuo 10 ryto Iki 
va. Nedėllomis nuo 9 ryto Ik 
12 dlcn

IAKA1.NO


DRAUGAS Pirmadienis, Gegužės 9, 1921

pCHICAGOJE. I& TOWN OF LAKEfc

NAUJA KOVA SVAIGALŲ 
Z KLAUSIME.
tt» __________
Iš na ujo puolamas prohibicijos 

įstatymas.

* Sunnybrook Distillery kom
panija, Chieagoje, nesenai bu- 
yo pasiuntus Meksikon nema- 
lų kiekybę svaigalų (degti
nes). Kompanija svaigalus bu 
A’o pardavusi.
* Vežant svaigalus per Tu
jas’o valstijų, vyriausybės 
Prosibieijiniai agentai sučiupo 
3r konfiskavo. Sako, jog Vol- 
Jteado prohibicijos įstatymu 
Sudrausta eksportuoti svaiga
las.4

J Kad taip, tad kompanija

tusamdė žinomų svaigalų fil

ių ginėjų, advokatų Levy Ma- 
jer, ir šis pakėlė bylų prieš 
prohibicijos įstatymų.
* Advokatas Mayer prirodo, 
Jog prohibicijos vykinimo a- 
Jentai blogai aiškina proliibi- 
gijos įstatymų. Įstatyme pasa
kyta, kad draudžiama svaigu- 

Jis dirbdinti ir pardavinėti, 
fcet nedraudžama jų ekspor- 
fioti.

Z Be šito svarbaus argumen
tų advokatas Mayer stato dar 
litų. Būtent, 1839 metais Suv. 
Valstijos su Meksika turi pa
barusios pirklybos sutartį, su- 

kurios tarpe abiejų respub- 
Bkų gali būt siuntinėjami vi- 
&kie komercijiniai daiktai, tai 

ęi ir svaigalai. Suv. Valstijos 
flfegali laužyti tos sutarties be 
fltfieijalio ir formalio paskel
bimo apie jos panaikinimų.
- Jeigu tad pačiame 18-ame 
konstitucijos priede (tai svai
galų prohibicijos priedas) nie- 
fco nesakoma apie svaigalų ek
sportų, tad kongresas neturėjo 
teisės tan įstatvman padėti 
nuosavų sumanymų, taigi ir 
draudimų eksportuoti svaiga
lus.*

'Pirmiausia tų klausimų gvil
dens S. Valstijų komisijonie- 
rips. Paskui tai visa, matyt, 
atsidurs vyriausian šalies teis
man.

Prieš tų Volsteado įstatymų 
prohibicijos priešai sugalvoja 
indomiausių priekabių. Ir to
dėl prohibicijos klausimas S. 
Valstijose visuomet yra gy
vas klausimas.r

t Jeruzalė, Geg. 9. k Anų die
nų įvyko naujas kruvinas A 
rąbų su Žydais susikirtimas 
qįuo kartu Petab Tikvali’e.

A.t A.

ROZALIJA
PIKTURNIENĖ

Mirė 7 d. Geg. 10:30 vai. 
vakare, 35 metų amžiaus. 
Amerikoje pragyveno 12 
metų. Po tėvais vadinosi 
Martinkaitė. Paėjo iš Kau 
no rėd.. šViekšnių mieste 
lio.

Paliko dideliame nuliū
dime savo vyrų Plecidų; 
sūnų Petrų; dukteris: A 
delijų, Marcelijų ir Ro 
zalijų.

Nabaininkės kūnas pa 
šarvotas po num. 5323 
Shields avė. Pamaldos į 
vyks šv. Kryžiaus baž., 
Geg. 10 d. Iš ten jos kū
nas bus lydimas į šv. Ka- 
limiero kapines.

Nuliūdęs vyras ir vai 
kai.

IŠ CICERO, ILL.

Geg. 4 d. L. Vyčių 14-tn 
kuopa turėjo mėnesiniį susi
rinkimų. Pirmininkui neatsi
lankius, jo pag. J. Mockus ve
dė susirinkimų. Raštininkavo 
p-lė A. Rubliauskaitė.

Pirmiausia svarstė apie kuo 
pos busiančius šokius Gegužės 
22 <1. ftv. Antano par. svet. 
Padarys juos trukšmingus, su 
visokiais pamarginimais.

Pasidarbavo kiek apie ren- 
giųmųjų gegužinę Geg. 22 <1. 
Riverside, III.

Kuopa nori įvesti iškilmin
gų priėmimų (initiation) nau
jų narių. Paruošimui projekto

Balandžio 29 d. Šv. Kry
žiaus parapijinėje salėje Lab. 
Sųj. 1 k p. laikė paprastų su
sirinkimų.

Aptarus bėgančius reikalus, 
išrinkta 22 rinkėji rinkti au
kas ant Šv. Kazimiero kapinių 
Vainikų dienoje, (Geg. 30).

Šv. Antano dienai nutarta 
padaryti 2,000 konvertų, nes 
kaip kasmet, taip ir šiuosmet 
aukos bus renkamos bažny
čioje.

Perskaityta iš Centro laiš
kas kasi ink Labdarybės Su
vaitos. Kadangi dabartiniu 
laiku daug rengiama prakal
bų įvairiais tautos reikalais, 
tat šis reikalas nutarta atidė
ti patogesniam laikui.

Priimta malonus klieriko J. 
V. Skrypko pakvietimas da-

KMUUOStTSHYIMI GaUSI 7%,8%

vra komisija — kun. H. J. • • iL. . Gyvauti JO įšventinimo i kuni-
\ aieunas, V. Abraeinskas ir „„„ o, iT . ’ . , , . . gus iškilmėse Gegužes 21 d.,
•J. Mockus. .Jie sako. kad dar- 7.«jn „„z. & , , , ,. . , . . ’ v. 7:30 ryte, Šv. Vardo katedro-
bas sunkus, lietgi paruošia. • • • ,’ 1 je ir pirmose Sv. Mišiose, ku

Išrinkta atstovai į A. L. R. rios bus sekmadieny, Gegužės 
K. Federacijos Chicagos aps- Į 22 <1., 10:30 ryte, Sv. Kryžiaus 
kritį: J. Mockus, Pr. Zdankus bažnyčioje.
ir A. Rubliauskaitė; atstovai į Įsirašė kuopon du nauju 
Federacijos 12-tų 'skyrių: M. Garbės nariu, būtent Agnieška 
Karkauskas, A. Rubliauskaitė Jesaitienė ir Adolfas Radavi- 
ir .T. Mockus. čia, įnešdami po $100.00 ir 4

Veikiančioji komisija prane- paprasti nariai: S. Benevičie 
šė, kad sekančiuose susirinki- nė. P. Riiųkienė, V. Benevičia 
muose turės puikius progra- ir A. Klioras.
mėlius. Tai-gi, šiuosmet musų kuopon

Kuopa ruošiasi į parapijos įsirašė keturi Garbės nariai: 
piknikų, kuris bus Birželio 5 8. Gečaitė, A. Jesaitienė, A 
d. Bergmanso darže, Riverside. Radavičia ir Saldžiausios Šir- 
Jam priduos gyvumo atleti- dies V. J. moterių ir mergai 
niais indomumais, įvairiomis čių, dr-ja. (Visi įnešė po $100) 
lenktynėmis, žaismėmis ir tt. ir 18 paprastų narių

Kun. Pr. Vaitukaitis ir .T. Nuo surengto bazaro pelno' 
Brazauskas pažadėjo kų gera liko $289.95; vakaras davė 
padovanoti laimėjusiems kon- pelno $85.00; gerb. draugijos 
testuose. suaukojo $139.00. Tai žymus

Kuopa nutarė kas mėnuo trečios metų dalies veikimas, 
laikyti vienų susirinkimų svar- Garbė 1 kuopai už veiklumų, 
stvmams, du susirinkimu žais- garbė musų nariams už duos- 
JPėnis. ’ numų

Į susirinkimų atsilankė gerb. Susirinkiman buvo atsilan- 
kunigai H. .T. Vaičunas ir Pr. kęs ir gerb. kun. A. Martin 
Vaitukaitis. Jie daug dvasios kus, kurs suteiks daug nau- 
pridavė. Susirinkimo metu | dingų patarimų. Tyla.
kuopon įstojo: Anast. Gudaiti*,
Alb. Gučaitė, O. Daineliutė ir | 
Br. Lauraitis. Rep.

IŠ T0WN OF LAKE.

Geg. 1 d. A. L. R. K. Moks
li viu 19 kuopa buvo įrengus 

Į vakarėlį su programa.

Visų pirma.kalbėjo klebonas 
Policmonas Hanimersbacli Įkun. A. Skrypko ir dvasios va- 

anų vakarų nušovė Frankų has kun. A. Martinkus. Abu 

Hayes, 22 m., 4537 No. Pau- kalbėtoju gyrė moksleivių vel
tiną gat. kimų ir ragino tėvus leisti sa-

Policijos viršininkas įsake* vo 'vaikelius priklausyti prie 
pravesti tardymus. Nes jo au- geros organizacijos.
La nebuvo nei vagis, nei plė- J po įo se.ų(-, pjano skambinimas 

dainos, deklemacijos, monolo

POLICMONAS NUŠOVĖ 
JAUNĄ ŽMOGŲ.

šikns.
llaves yra baigęs Ixiyolo u- 

niversitetų ir karo metu tar-] 
navęs armijoje leitenantu.

SUVAŽINĖTOS DVI MER
GAITĖS.

Šeštadienį automobiliai mies
to gatvėse suvažinėjo dvi mer 
gaiti: Angeline Dangčio, 10 
metų, ir Rose Rosenbaum, 7 
metų.

Antrųjų suvažinėjo plėšikai i Chicagos pašte (vidumiesty) 
pavogtu automobiliu ir pab<'-|prje Adams ir Dearbom gatvių 
go.

gai ir t. t. Prie kuopos priklau
so gabus ir darbštus mokslei
viai, dėl to ir programa vy
kusiai išėjo. Publikos buvo ne
daug.

Geriausio pasisekimo A. L. 
R. K. moksleiviams 19 kuopos.

Alumnė.

CHICAGIE6IAI, ATSIIMKI 
TE LAIŠKUS.

randasi atėję iš Lietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, ku 

AIt NORI KAI) TAVO KUDI-|ri9 delei adresatų persikėlimo 
KIS BUTU SVEIKAS? Ikiton vieton arba kitokių priešas 

Tai turi duotų jam tinkama U’9 išnešiotojai negalėjo surasti 
maistų. Sveikas kūdikis yra ta. paiškus galima atsiimti prie Ge 
linksmybė ir pasidižiavimas kiek- ncral Delivery (iš Adams gatvės 
vienas motinos. P° d(*inėJ Prie

Jeigu maitinsi savo kūdiki tin- Pirm0 ^ngelio, ant kurio viršaus 
karnų maistų iš jaunų dienų ta. I l’ara*.v,a ADV ERTISED. 

jis vėliau gyvenime bus stiprus, 901—Abromavičiui Juozapui, 
į nes kitaip jis visuomet bus silpnu- 902—Andriuliui Petrui,
tis.

A. Augaičiui iš Chicagos.— 
Rasi Tamista atsakymų 
“Drauge’*, Geguž. (i d. įvar
dintų straipsneliu “Grįžtan
tiems Lietuvon.”

A. Urbeliui iš Melro.se Park. 
— L. R. K. Federacijos iždi
ninko toks adresas: 222 S. 9tli 
Str. Brooklyn, N. Y. Mr. K. 
Krušinskas. Nnrio mokesnis 
tokia: 10 centij metams.

J. Tuber iš Philadelpliios.— 
Atsakyta laišku. Prašau per- 
siskuityti “Draugų”, Ueguž.
6 d.

P. Vaškai iš Newark. —Ačiū 
už žinutes. Laukiame įau
ginus, tik’ prašau nevartoti 
slapyvardžio “Pilietis”, nes 
musų kitas koresp. taip pasi
rašo.

D. Rupainiui iš Newark.—To 
paties turinio koresp. gavome 
ankščiau*.Nepamirškite “Drau 
go.”

R. Kudzmai iš Waterbury.— 
Pasiteirauk Tamista vietoje 
apie tuos dalykus. Platink ge
rus katalikų laikraščius: “Dar
bininkų”, “Garsų”, “Drau
gų” ir kitus.

Nik. iš Bridgeporto. — Svei
kiname naujų korespondentų- 
tę, bet rašydamas Tamista vi
suomet dėk savo tikrųjų pa
vardę, kurios mes negarsinsi
me, jeigu kas to nenori, (ii ra
šant koresp. prašau trumpai, 
bešaliai, aiškiai rašyti. Tiki
mės greit gauti naujų koresp. 
Laukiame.

Trakšelis iš Kenosha. —Ačiū 
širdingai už linkėjimus. Ne
apsiriksiu pasakęs, kad Tamis
ta ir toliaus paliksi musų ben
dradarbis.

J. Tulauskui iš Dayton ir A. 
Skikis iš Sbeboygan. — Ačiū 
Panaudosime. Prašau dažninus 
rašinėti.

V. Galnaitei. Tuomet netil
po, nes matomai taip 'sveikiau 
buvo. Užmiršk Tamista tų at
sitiki mų, tečiaus nepyki. Susi
geri nsime naujų raštų gavę. 
Laukiame.

Papilės “Simano Daukanto 
draugijos” Valdybai. — Skel
biame tik tuos atsišaukimus 
aukoms rinkti, kurie yra Ka
talikų Veikimo Centro Kaune 
pripažinti ir Tautos Fondo A- 
mėrikoje leistini. Šios, Ameri 
kos katalikų organizacijų nu
statytos, drausmės mes turime 
prisilaikyti.

R. K. Bažnyčios Komitetui
Aleksote. — Atsakvmns tas 
wt kų ir Papilės S. Daukanto 
draugijai.

Utenos “Saulės” Valdybai.
vgiai tas pat atsakymas, kas 

Papilės ir Aleksoto atsišauki
mams.

J. Vilučiui iš Utenos. —Ačiū 
už vaizdelį iš musij šaulių gy
venimo. Jis indomus Ameri
kos Lietuviams. Rašyk Tamis
ta daugiau, tik ant vieno pus
lapio. Koresp. gavome. “Drau
gų” su Tam i stos rašinėliais 
siuntinėsime.

Viršila L. Vitkauskas. 9
pėst. L. K. Vytenio pulkas. 
Ačiū už “Tėvynės Gynėjų.” 
Kai kų panaudosime “Drau-

ufc pudėtuR pinigus, jeigu pirksi mu
sų rekomenduojamus, užtikrintus

PIRMO M0RGECI0
AUKSO BONDSUS

Procentai lArnokaml du kartu 1 metus 
btle vienoj Lankoj.
Bondflnl po »100 Ir $500. Gali pirkti 
ir lengvais ltmokėjimais.

Perkame, parduodame, mainome Ir 
duodame Informacijas apie Įvairių 
komp. ftėrus.

Kreipkltles J Lietuvių Įstaigų

PEOPLES INVESTMENT CO
220 S. States Street Itoom 1422

Tel. Hariison 2024 Chieago, III.

Kasdien Ir nedeuomis nuo 12 iki 3 
po plet.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda mūrinis namas 

ant 3 lubų 6-6 kambariai base- 
nientas 7 pėdų augščio cemen
tuotas, laundry apačioj, guzas, 
elektra ir vanos ir gražus “at- 
tic” kaina $8,600.00 randasi 
ant Lowe Avė., tarpe 31-mos 
ir 35-tos gatvės.

Parsiduoda medinis namas 
ant Union Avė. netųli 33-čios 
gatvės Kaina $2,200.00.

Del platesnių informacijų 
kreipkitės į mano ofisą.

G. PETKUS
Real Estate 

Loans & Fire 
Insurance 

3402
S. Halsted St.

Chieago, IU.

■ Dr. M. T. STRIKOL’IS I
■ Lietuvis Gydytojas tr Chirurgas I

Peoples Teatro Name J tfl 10 W. 47th Str. TeL Boul. l«ol 
■Valandos: 6 iki 8 vak. Nedėl ld 
■iki 12 ryte.

Res. 2914 W. 43rd Street I 
Nuo ryto Iki plet 

(Tel. McKlnley 263 |

gui”. Gal Tamista sutiksi bū
ti musų nuolatinis korespon
dentas? Lauksime žinių ir at 
sakymo.

Ant šio puslapio šio laikraščio 
Į ragite apgarsinimų Bordenu Eaglc 
Brand Condensed Pieno. Iškirpk 
ta kuponą šiandiena ir pasiųak 
o gausi dykai kningutė Baby Wcl-1 
fare Book kaip maitinti ir auginti 
kūdikį. (Apgr.)

908—Bielskiui Juozapui, 
911—Bridikytei J.,
917—Cesnai Antanui,
916—f'ernauflkui A.,
921—Dauginiui K.,
938— Oriedriui Jonui,
939— Girdeniui Juozapui, 
942—Oribauskui Pr.,

946—Gueinskienei Kazimierai. 
951—Gvaneckiui Vlad.,
953—Jakupaičiui Pr., •
956—Juktoniui Pov.,
962— Kazakauskui Pr.,
963— Kanoriui Andriui 2,
964— Kišktinui Ant.,
966—Klimui Kaz.,
973—Kriaučunui Jonui,
977— Kukentui Juozapui,
978— Kurui Jonui,

DR. A. L. YUŠKA
1900 S. Halsted Str.

Tel. Canal 2118

Valandos: 10 ryto iki 8 vakare 
Gyvenimas:

2811 W. 63rd Str. 
Tel. Prospect 3468.

Ęuropean American g urėtu
Fabionas ir Mickievicz ved.
buvę A. Petraitis Ir S. L. Fablonaa
Siuntimas pinigų, laivakor

tės, pašportai ir tt.
NOTARIJLftAS

Real Estate, Pa>4iolo.H, Insurlnal 
Ir tt.

800 W. 35th St., Karap. Halsted St. 
Tel. Bonlevard 611 

Vai.: 9 Iki 6 kasdiena 
Vak.: Utar. Ket. Ir Sub. Iki 9 vak. 

Ned.: Iki 3 po pietų.

S. D. LACHAWICZ
I1ETI VYS GRARORIU8

I
Patarnauja taldctuv«aa kopldanala. Rei
kale meldilu ..telaukti, o mano darbi 
busite ulsantdlnU.

2814 W. 88rd PI. CMloago, RL|
Tel. Ganai ll»9

Jeigu tavo krantui įlinkas Jų 
neturi, nrlubisk mums mlera 
Ir plnliigiiM o mes paRlųsImr 
Jiim.M viena dėl ISm^glnimo. 

1‘aAta apmokama.

rmto mremncrAflnoR Pinu uju 
0^1. ■ n InM rtme He« Tok

KIEKVIENOS MOTINOS KLAUSIMAS
Yra aprūpinimas užganėdinančio ir tvirti

nančio maisto jos kūdikiui.

Lietuvė motina iš Brooklyn rašo:
“Kuomet mano pačios pienas pasiliovė, aš 

viską, bandžiau — pagaliaus gydytojas man 
užrašė

eagle; brand
\( CONDENSED M1LK}

ir mano kūdikis umu laiku pradėjo tarpti. Šian
dien jis yra pavyzdžiu sveikatos.”

The Borden Company
Borden Building New York

Iškirpk šį kuponą DABAR — ir prisiųsk ŠIAN 
DIEN 10 ir gausi DYKAI musų knygą, KŪDI
KIŲ GEROVĖ, kuri paaiškins, kaip 
užlaikyti kūdikį sveiku. Taipgi gau
si maitinimo instrukcijas jūsų kal
boje. 0104
Vardas

Adresas

BALTIJOS -AMERIKOS LINIJA
O duoadvvay NEVV YORK. N.Y.

TIESI Kelionė Be Persėdimo Iš NEW YORKO Per LIBAV4 Arba 
HAMBURGĄ — EITKŪNUS

I LIETUVA
Laivai išplaukia kas 14 d. Dideli dviejų sriubu paėto laivai išplaukia: 
“POLONIA” Gegužio 18 * “ESTONIA” Birželio 22
“LITUANIA” Birželis 1 * “POLONIA” Lie|x>s, 6.

Visi laivnl turi pulkus kambarius trečios kliasos keleiviams 
Kreipkitės prie musų agentų Jūsų mieste arba pas 
K. KEMPE, General W estėm Passenger Agent

120 Nortli La Šalie St., Chieago, Illinois.

Pareikalauk mtięų Kntaliogo No. 4.
I. I. Lewls Cigar Mfg. Co. Newark, N. J.

John Ruski n z
2* BEST AND BIGGEST CIGAR K

Jeigu Nusidegi
Tai aprišk žaizda Ir uždėk

ulehtholalum
Nušahlo Ir greito! užgydo.

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

Maža Kaina

. Vaistas Kuris 
Reikalingas Visiems
Tikras turi pasirašyma.

■ARTER’S IRON PILLS
Jums pagelbės, pamėginkite £

Kraujau neturinti* Geletlee 
rra prirtaatlml Ul>ll*k,l»lų 
veidu.

MOTINŲ MODERNIŠKOJI LOPŠINĖ
•Cit neverki mano 
mažulėli — neraudok, 
aš tau duosiu

BAMBINO 1 
ftiučialiulia.’’

Greičiau bėgki į aptiekų ir 
nupirki 60c. bonką

BAMBINO
Arbatinis šaukštukas tnojaus pašalins kndikb Tirdv.rių die

gimą ir į kelias valandas sutaisys vidurius ir p&tnttinai pašalins 
užkietėjimą. “Kadlklal mėgsta JĮ l Jie prašo dav^iiusl”

Motinos! Jeigu jųsų aptiekorius netari j<»f tai prisiųskite 
60c. pašto markėmis tiesiog į

F. AD. RICHTER A CO.
3rd AventM fc 35lh Street, Borougb oi Brooklvn, Nsw York City.

SKAITYKITE IR PLATINKITE “DRAUGI”

Melro.se

