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Lenkai Pageidauja 
jungos su Lietuva 

Bolševikai Sutraukia Karuome
nė prieš Rumuniją 

Vokietija Atsisako Tolesnių 
Pasiųlymų Talkininkams 

LENKAI PROVOKUOJA LIETUVIUS NEUTRALĖJE 
ZONOJE. 

KAUNAS, Geg. 5. — Lietuvos vyriausybė pakelia for
malius skundus prieš Lenkus. Lenkų karuomenė vis dažniau 
atlieka provokatinius užpuldinėjimus Lietuvių gyventoju ne-
utralėje zonoje, Lietuvoje. Be to, į Vilniaus apylinkes Lenkai 
l>e pertraukos koncentruoja skaitlingą karuomenė. 

Tuo pačiu laiku Lietuvos užsienių reikalų ofisas infor
muojamas iš Brusselio, kur yra Lietuvių-Lenkų konferenci
ja teritorijinių ginčų klausime, jog Lenkai delegatai pasių-
lys Lietuvą padalinti į du kits -nuo kito atskiru kontonu. 
Vienas iš tųdviejų kantonas turįs but Vilniaus kantonas ir, 
suprantama, valdomas Lenkų; 

Be to, Lenkai pasiketinę paduoti konferencijai sumany
mą, kad Lietuva su Lenkija susirištų sąjungon užsienių ir 
militariniais reikalais. 

Lietuvos vyriausybė savo delegatams pasiuntė nurody
mus, kad nei to, nei kito Lenkų pasiųlymo nepripažintų. 

PLIENO DIRBTUVĖSE SU
MAŽINAMA UŽMOKES-

NIS. 

12 valandų darbas dienoje pa-
liekamas. 

BOLŠEVIKAI IEŠKO PRIEKABIŲ RUMUNUOSE. 

KONSTANTINOPOLIS, Geg, 5. — Sovietų Rusija šio 
Gegužės mėn. pradžioje turėjo pradėti taikos tarybas su Ru
munija Rygoje. Nun Sovietų užsienių reikalų komi sąri jatas 
Rumunijai pasiuntė notą ir painformavo ją, jog rengiamos 
tarybos atidedamos neapribotam laikui. 

Nesenai Rumunai anapus upės Dniestro šaudydami iš 
armotų visą eilę šovinių paleido .Ukrainos pusėn. Šoviniai 
pataikė į sodžius. Sovietų Rusija pareikalavo Rumunų pa
aiškinimų. Šitie atsakė, kad šaudymas įvykęs netyčiomis, 
kuomet artilerija praktikavusi. 

Maskvos valdžia nepasitenkina tokiuo šabloniniu paaiš
kinimu. Ir aštrioje notoje reikalauja platesnių informacijų 
apie šaudymą Ukrainų sodžių. 

Paskui tą pasiųstą notą Maskva Padniestriu pradėjo 
koncentruoti skaitlingą karuomenę. Linijoje Staro Konstan-
tinov ir Tiraspol sutraukta visa 14-oji raudonoji armija. Mo-
gileve stovi skaitlingos rezervos. 

Be kitako bolševikai veda smarkią savo propagandą Ru 
munijoje. 

VOKIEČIAI ATSISAKO 
NAUJŲ PASIŲLYMŲ. 

Talkininkai baigia tarties Vo
kietijos likimu. 

Londonas, Geg. 5. r- Buvo 
paskiydusių žinių, kad Vokie
tija gamina naują talkinin
kams pasiųlymą karo atlygini
mo klausime. 

Tos žinios oficijaliai Vokie
čių užgintos bevieliu telegra
fu iš Berlyno. 

Talkininkų vyriausioji ta
ryba čia baigia tarties Vokie
tijos likimu. Su mažiausiomis 
smulkmenomis sustatvti reika-
lavimai kas momentas gali but 
pasiųsti Vokietijai. 

Tų reikalavinfų parėmimui 
Prancūzai okupuos apskriti 
Ruhr. 

Prancūzijos maršalas Focli 

PRANCŪZAI PATVARKO 
LENKUS SILEZIJOJE. 

Varšava, Geg. 5. — A u s t o 
joj Silezijoj Lenkai pradėjo 
sukilimus apskričiuose Beut-
hen, Pless, Rybnik ir Tarno-
witz. 

Lenkai apsiginklavo kulka-
svaidžiais ir pakilo prieš Vo
kiečius gyventojus. 

Prancūzų karuomenė veikiai 
juos numalšino savaisiais kul-
kasvaidžiais. 
. Čia Lenkų laikraščių paskel

bta, jog 8 Lenkai žuvę ir ke
liolika sužeista. 

Po to įvykio Varšavos val
džia iš Augštosios Silezijos at
šaukė savo komisijonierių Kor-
fanty. 

New York, Geg. 5. — "Uni
ted States S tee l" korporacijos 
direktorių tarybos pirminin
kas Gary paskelbė, jog su Ge
gužės 16 d. korporacijos dar
bininkams suniaižinama 20 
nuoš. užomkesnis. Sakoma, jog 
tas palies 150,000 ligi 175,000 
darbininkų. 

Užmokesnis bus sumažinta 
ne tiktai paprastiems darbi
ninkams, bet ir dirbantiems 
tos korporacijos ofisuose įvai
rios rūšies viršininkams. 

Ilgos valandos paliekamos. 

Be to, pirmininkas. Gary 
paskelbė, kad su tuomi dar
bininkams nebus sumažintos 
darbo valandos dienoje. Dau
guma darbininkų dirbs kaip 
dirbę dvyliką valandų dieno
je. Rasi, tos darbo valandos 
bus susiaurintos kuomet nors 
ateity, bet ne greitai, sako 
Gary. 

Gary tvirtina, kad trumpes
nių darbo valandų dienoje ne
nori dauguma pačių darbinin
kų. Tokiais darbininkų norais 
korporacija jaučiasi patenkin
ta. 

Ką reiškia sumažinimas. 

Korporacijos dirbtuvių ta
rybos pirmininkas Gary tvir
tina, jog 1920 metais kiekvie
nam darbininkui, imant abeN 
na i, korporacija kasdien išmo
kėdavo $6.96. Tais metais jos 
įstaigose dirbo apie 267,000 
darbininkų. 

Tad sulig paskelbto šiandie 
sumažinimo, kiekvienam dar
bininkui dienoje bus išmoka
ma $1.40 mažiau. 

Taigi, remianties šiandieniu 
skaitliumi darbininkų, dirban
čių korporacijoje, pastarajai 
per vienerius metus liks apie 
150 milijonų dol. 

Paskelbta po konferencijos. 

Pirm paskelbsiant užmokes-
nių sumažinimą, prigulinčių 
korporacijai kompanijų atsto
vai turėjo per porą dienų su
sirinkimą, pirmininkaujant pa 
ciam Gary. 

Ar korporacija po šito su
mažins kainas savo išdirbi
niams, niekam nežinoma. 

Bet kuomet ta pati korpo
racija pirm keletos savaičių 
buvo paskelbusi susiaurinimą 
kainos kai-kuriems plieno dai
ktams, tuomet jau buvo žino
ma, kad ji tai daro darbininkų 
lėšomis. 

Pagaliau tai visa šiandie pa
aiškėjo. 

AMERIKONAI KAUJASI SU 
MOROSAIS. 

Filipinų salose nukauta 93 
žmonės. 

Manila, Filipinų salos, Geg. 
5. — Pirm pat atvažiuosiant 
čia amerikoniškai komisijai, 
kuriai pirmininkauja gen.. 
Wood, saloje Jolo amerikoniš
ki ' ' konstabularai" atliko 
kruviną kovą su vietos gyven-

NAUJAUSIOS ŽINIOS. C H I C A G O J E . 
SUKILO LENKAI AUGŠTO-

JOJ SILEZIJOJ. 

BERLYNAS. — Augštojoj 
Silezijoj Varšavos sukurstyti 
Lenkai pakėlė karą prieš Vo
kiečius gyventojus, ir prieš 
talkininkų karuomenes. 

Lenkai apsiginklavę anuo
tomis ir kulkasvaidžiais. Ke-

BE NIEKO PASIBAIGĖ 
BYLA. 

tojais Morosais. 93 žmonės nu- l i ° s e vietose seka kruvina ko-
kauta, neskaitant sužeistų, va jų su Anglais, Prancūzais 

Bal. 29 d. tų -Morosų (pus
laukinių) gauja nukovė leite 
nantą Velasąues ir tris "kon-
stabularus. ' ' 

Po to įvykio " konstabula
r a i " pasitvarkė ir nusprendė 
pakelti kerštą prieš tuos žmo
gžudžius. 

Ir štai kokios pasekmės pa
sirodė; 

PAMINIMOS NAPOLEONO 
MIRIMO SUKAKTUVĖS. 

v a 

Paryžius, Geg. 5. — Čia ir 
visoj Prancūzijoj per dvi die
ni iškilmingai paminimos Na
poleono mirimo 100 metų su
kaktuvės. 

Vakar Notre Dame katedro
je Paryžiaus Arkivyskupas, 
kardinolas Dubois, celebravo 
gedulingąsias Mišias, Katedro
ję buvo žymiausieji Prancūzai 

Šiandie įvyksta karuomenes 
paroda aplįnk Napoleono mo-
numetą. Btt* prezidentas Mi~ 
llerand ir vyriausieji šalies 
valdininkai. 

Radikalai, kaip* paprastai, 
protestuoja prieš tas iškilmy-
Des. < * 

ir Italais. 
Italų pulkas Rybnike Lenkų 

apsuptas ir nežinia, ar jam pa
vyks atsiginti arba prasimušti. 

20,000 organizuotų Lenkų, 
anot naujausių žinių, užėmė' vi
są Augštągą Sileziją pietuose 
palei liniją nuo Kosel ligi Tar-
nowitz. Skaitlingi jų būriai ei
na į šiaurius. 

Talkininkų karuomenių va
dai visoj Augštojoj Silezijoj 
paskelbė karo padėti. 

Vokietijos vyriausybė pa
siuntė Londonan protestą, at
kreipiamą prieš tą Lenkų su
kilimą. 

Vaikino William Dalton by
la kriminaliam teisme be nie
ko pasibaigė. Prisiekusieji tei
sėjai per 23 valandas tarėsi. I r 
nesutiko nei pateisinti nei bau
sti. 7 teisėjai stovėjo už bau
dimą, gi 5 prieš. 

Vakar teisėjas prisiekusius 
teisėjus paliuosavo. Dalton pa-
liuosuotas po paranka. Valsti
jos prokuratorija atnaujins by
lą. 

Dalton buvo kaltinamas už 
pavogimą $772,000 laisvės bon-
dsais iš Northern Trust comp. 
bankos, kurioje jis dirbo. 

KAUNAS. 

Viešos prakalbos. 

TALKININKAI PERSPĖJA 
GRAIKUS. 

BERLYNAS. — Atsistatydi
no Vokietijos ministerių kabi
netas su kanclieriu Fehren 
bach priešakyje. Laukiama čia 
svarbių nuotikių. 

_ 

Glasgow, Škotija. —čia nu
žudytas vietos policijos inspek
torius. Sakoma, tai busiąs Ai
rių darbas. 

TSSS Į 

SPAUSTUVIŲ DARBININ 
KAMS SUMAŽINTA 

UŽMOKESNIS. 

Spaustuvių darbininkų strei
kas Chieagoje pasibaigė* Ar-
bitracijinė komisija sumažino 
darbininkams užmokesnį ir nu
sprendė jiems dirbti 48 valan-1 
das savaitėje. 

B0(Lį5EVIKAI SIUNČIA A 
MERIKON AUKSĄ. 

• 

Konstantinopolis, Geg. 5. — 
Talkininkų komisija Turkų sul 
tanui ir Graikams indavė for-
malį perspėjimą, kad Konstan
tinopolio neutralybė butų ger
biama.. 

Graikai, be to, perspėti, kad 
jie neužkabinėtų talkininkų 
prekybos laivų. 

CHICAGO. — Su šiandie čia 
ima veikti miesto parėdymas, 
kad vaikai 16 metų ir jaunesni, 
patys vieni nesivalkiotų gat
vėmis, bet butų namie nuo 
10:00 vakare ligi 6:00 rytą. 

TEISĖJAS NEREZIGNUOS. 

Buvo paskiydusių žinių, kad 
federalis teisėjas Landis, Chi
eagoje, nusprendęs atsistaty
dinti iš užimamos vietos. 

Vakar teisėjas tuos 
gandus užgynė. 

AREŠTUOTAS UŽ GAZINES 
BOMBAS. 

Amerikos pilietis Martus, ne
senai sugryžo iš Rusijos Kau-
nani Tenai jis buvo specijaliai 
nuvykęs, kad susipažinus su 
bolševikų valdžios padėtimi. 
Balandžio 10 d. Sobore aikš
tėje (prie Įgulos bažnyčios), 
žadėjo surengti prakalbas a-
pie Rusų, Lietuvos ir Ameri
kos padėtį. Bolševikų agitato
riai, ypač darbininkams daug 
pasakoja nebūtų daiktų apie 
bolševikų valdžią ir tvarką. 
Visi piliečiai, liet ypatingai 
darbininkai buvo kviečiami a-
teit i , į prakalbas, kad patys 
išgirstų kas darosi Rusijoj 
prie bolševikų valdžios. 

Balandžio 10 d. Kaune ir 
priemiesčiuose buvo renkamos 
aukos, kad atostogų laike per 
vasarą surengti vaikų aikšte
lės, kur jauni apleisti pilie
čiai, tikrų vedėjų prižiūrimi, 
galėtų kultūringu būdu pra
leisti kelias dienos valandas, 
tai yra dorai, gražiai, pasimo
kyti, paskaityti ir tt. 

Tuomi užsiima Kauno Šau
lių Biuro Kultūros ir Švieti
mo Skyrius. 

Atsižvelgiant į tai, kad vie
na tokia aikštelė sulig peda
gogijos dėsniais gali aprūpin
ti tik 150 vaikų, o pavyzdžiui 
vienuose Šančiuose susirinktų; 
iki 2,000 vaikų, todėl tiek vai-

visus|fcu aprūpinimui reikės daug 
lėšų, o tas prigulės nuo auko
tojų duosnumo. 

Christiania. Norvegija, Geg. 
5. — Bal. 20 d. iš Christiania 
New Yorkan išplaukė garlai
vis. J is New Yorke bus apie 
Geg. 11 d. > 

Tuo garlaiviu vežama kele
to milijonų vertės auksas. Tai 
Rusijos auksas. Auksiniai Ru
sijos rubliai čia, pinigų dirb
tuvėje sutirpinti į gabalus. I r 
tuos gabalus bolševikai pasiun
tė Amerikon. 

Perniai Švedijos pinigų dir
btuvėje sutirpinta buvo 19 to
nų Rusijos auksinių rublių. Šį
met sutirpinimui pristatyta a-'Į 
pie 70 tonų. 

Policija areštavo Edward 
Kelly, kurs intariamas mėty
me gazinių (dvokiančių) bom
bų kai-kuriuose restoranuose. 

NAUJAS "CARDINELLA. > > 

BUVO CHICAGOE BRYAN. 

ORAS. — Šiandie ir, gal, 
rytoj gražus oras; maža atmai
na temperatūroje. 

Chieagoje vakar buvo apsi
lankęs žinomas svaigalų pro-
hibicijos apaštalas ir demokra
tų partijos veikėjas Bryan. 

J is sako, jog priešeigareti-
nis veikimas, tai prohibicijos 
priešų darbas. Girdi, jie mėgi
ną durnais apdumti "sausie-

Chicagoje nesenai nugala
bintas Cardinella, gaujos plėši
kų ir galvažudžių vadas. 

Dabar policijai pavyko su-
[irfiti Ralph de Luce, kurs pa
vadinamas nauju ' ' Cardine
l la / 9 

Jis yra barzdaskutis ir yra 
gaujos vaikėzų vagių ir plėši
kų vadas." 

Per praeitus tris mėnesius 
ta gauja yra pavogusi visokių 
daiktų iš krautuvių ir priva
tinių namų vertės $200,000. 

š iems >> akis. 

UŽPUOLĖ MERGELĘ. 

THINGS THAV NEVER HAPPEN 

Prancūzijos vyriausybė pri-
ir admirolas Grasset vakar a p - | s i u n t ė p r espėjimą Lenkų val-
leido Londoną. Iškeliavo jiedu 
Parvžiun. 

ARMĖNAMS PASIŲSTA 
MAISTO. 

Konstantinopolis, Geg. 5.— 
Garlaiviu Georgia iš čia pa 
siųsta 1,300 tonų maisto ba
daujantiems Armėnams. 

džiai, kad Lenkų sukilimai, 
! _ , „ _ • „ tr v • • J I 

BOLŠEVIKAI KABINASI 
UŽ SUOMIJOS. 

Copenhagen, Geg. 5. — Ru
sijos bolševikų užsienių reika
lų komisarijatas buvo pasiun
tęs aštrią notą Suomijai. 

Bolševikai išmetinėjo Suo-
knrie Varšavos inspiruojami, 'mijai, jog ji nepildanti pada-

I P1CKCD VtR POCKET V 
ABOUT TEK MINUTES A^O )̂ 

•rč** i 1 * COKSCtEHCC ' - ^ — J 

TfiOueLEO HE SO 
nPCH \ COULO NT 

gali pakenkti pačių Lenkų rei
kalams Augs. Silezijoje. 

Laukiami ten nauji Lenkų 
sukilimai. 

Praeitą parą Chieagoje pa
vogta 11 automobilių. 

rytos su jais taikos sutarties, 
negerbianti nustatytų rubežių. 

Suomija atsakė, kad tegu 
tik pati Sovietų Rusija pil
danti ir gerbianti taikos su
tartį, o tuomet neįvyksią jo
kie nesusipratimai.' 

Areštuotas Lawrence Ras-
key, 40 metų, 2141 West 54 
place. J is kaltinamas krimina
liame užpuolime 8 metų mer
gelės. 

1920 metais Raskey už pa
našų darbą buvo areštuotas. 
Bet tuomet jis išsisuko. 

IŠ CICERO, ILL. 

NEKU0MET TAIP NERA. 
Vagišius į praeivį: — Pirm dešimties minučiji aš iškrau^ 

sčiau tamstos kišenių. Kadangi mano sąžinė man tą darbą 
išmetinėja, taigi tamstai grąžinu paimtus pinigus. 

INDĖKITE LANGUOSE 
SIETELIUS. 

Chicagos sevikumo departa
mentas paskelbė, idant samdo
mų pagyvenimų savininkai vi
suose languose indėtų siete
lius apsisaugoti musių. 

Už nepildymą įsakymo yra 
miesto tarybos nustatytos bau
smės. 

Gegužės 3 d. Šv. Antano 
parapijos moterys turėjo gan 
skaitlingą susirinkimą prisi
ruošimui prie busimojo para
pijos pikniko. Išrinko pikni
kui darbininkes. Jos sako, kad 
piknikas bus "šaunus . ' ' 

Kasžin kur dingo Ciceros 
A. L. R. K. Moksleivių kuopa? 
Ar tai jau ji visai užmigo? 

SUIMTA 19 "JUODRAN-
KIŲ." 

Scranton, Pa., Geg. 5. — 
Valstijos policija apylinkėse 
sugaudė 19 "juodrankių, , , ku
rių gaujos terorizavo gyven
tojus. 

Kadaise Ciceroje susiorgani
zavo " D r a u g o " šerini nkų 
kuopa. Ir nieko ^patinga ne
nuveikus užmigo. Argi nebūtų 
jai laikas pabusti ir padėti vie
tiniui agentui rupinties "Drau 
g o " skleidimu? Rep. 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000, Gegužės 4 
buvo tokia pagal Merchanta Lo-
an and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.95 
Prancūzijos šimtui frankų 7.51 
Italijos šimtui lirų 4.88 
Vokieiijis šimtas markių 1.51 
Lietuvos šimtas auksinų 1.51 
Lenkijos šimtui markių .13 
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LIBTUVIV KATALIKV DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Etna kasdieną Išskyros nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGOJ BR UŽSIENYJE: 

Metams * 8 ° 0 
Pusei Metą .*,_,. . . . 4.00 

SUV. VALST. 
Metams $0.0© 
Pusei Metu *•<"> 

Prenumerata mokasl iekaino. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų- Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti iSperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba Įdedant pinigus į 
registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PTOL. CO. 
2334 S. Oakley A ve., Chicago. 

TeL Roosevelt 7791 
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Pranyko Paskutinė 
Viltis. 

• p — 

Suv. Valstijų vyriausybė 
Vokietijai buvo tarsi šiaudas 
skęstančiam žmogui Neturėda
ma priemonių atsikratyti tal
kininkų statomų reikalavimų, 
Vokietija turėjo vilties rasti 
pagelbos Wasliingtone. 

Vokietija visa laiką Suv. 
Valstijų prezidentą Hardingą 
laikė sau prielankiu. Buvo pa
mato taip mintyti. Prezidentas 
Hardingas buvo aštriai atsi
liepęs apie Tautų Sąjungą ir 
pačią Versailles'o taikos su
tartį. 

Kuomet Vokietijai atėjo 
laikas ištikrųjų pasiskaityti su 
talkininkais, ji spaudžiama 
štai ir kreipėsi Washingtonan. 

Pačiose Suv. Valstijose vo
kiškas elemtas ir-gi jau rodo 
savo stiprybės, kurios buvo ne
tekęs karo metu. Jis smarkiai 
spaudė Hardingo valdžią už
tarti Vokiečius. Pačiame Ber
lyne Vokiečių vyriausybės or
ganai augštino Hardingo ad
ministraciją. 

Bet nei tas, nei kitkas ne
davė Vokiečiams laukiamų pa
sekmių. Amerikos vyriausybė 
pranešė Vokietijai, kad ji pati 
kreiptųsi į talkininkus, įduo
tų* jiems savo pasiūlymus ir 
taikintusi. Nes Amerika tuose 
Europos ginčuose nori pasi
likti neutralė. ' 

Su tuomi pranoko paskuti
nė Vokiečiams, viltis išsigelbė
ti nuo nepaprasto talkininkų 
spaudimo. 

Šiandie Londone gaminama 
galutina ištarmė Vokietijai. 
Prancūzijoje žvanga ginklai. 
Ruošiamasi okupuoti didesnius 
Vokietijos plotus. 

Dabar žymiai paaiškėjo Suv. 
Valstijų vyriausybės nusista
tymas Europos politikoje. 

Kituomet šičia mes buvome 
minėję, kad Prancūzų speei-
jalis atstovas Viviani mažai 
ką laimėjo viešėdamas šioj ša-
Iv. Bet 

Nereikėjo ilgai laukti tų a-
gentų darbo vaisių. Jie veikiai 
susekė čia negirdėtus daiktus. 
Patyrė, kad visur anglių iš
teklius nemažas ir anglys, ne
turi but branginamos. Bet visa 
priežastis tame, kad kasyklų 
savininkai su darbininkų vir
šaičiais ir anglių pirkliais yra 
padarę draustiną kombinaciją. 

Tos kombinacijos, aiškiau 
tariant, suokalbio, tikslas bu
vo kuodaugiausiai plėšti ang
lių vartotojus, ty. visuomenę. 

Kuomet darbininkų viršai
čiai kasyklų savininkų reika
laudavo padidinti darbinin
kams užmokesnį, savininkai 
sakydavo: Tegu darbininkai 
paskelbia reikalavimus ir juos 
tegu paremia fikcijiniu strei
ku. Mes pildydami darbininkų 
reikalavimus padidinsime ang
lims kainą. Tuomet kaip jums, 
taip mums bus naudos. 

Taip visuomenė ir buvo iš
naudojama ir plėšiama. 

Atradus siūlą, veikiai buvo 
atrastas ir kamuolys. Prasidė
jo tardymai. Tardymai buvo 
vedami mieste Indianapolis, 
Ind., kur anglekasių organi
zacijos vykdomojį valdyba tu
ri savo butą. 

Pasekmė, — kriminalin tei
sman pašaukta 226 suokalbi
ninkai. Tarpe jų yra kasyklų 
savininkų, darbininkų organi
zacijos viršaičių ir anglių 
pirklių. 

Tomis dienomis Indianapo-
lio federaliame teisme prasi
dėjo jų byla. Suokalbininkus 
kaltina vykinimo įstatymų de
partamentas. Jie kaltinami 
remianties žinomuoju "prieš-
trustiniu'' įstatymu. 

Tai gyva dienos sensacija! 
Nors bylos metu bus išvilkta 
aikštėn indomių kriminalinių 
darbų, bet tai visa, kaip spė
jama, ir pasibaigs tik viena 
sensacija. 

Anais metais Cliicagoje buvo 
teisiamas žinomas "American 
Standard Oil" kompanijos tru-
stas-polipas. Toje byloje pra
garsėjo vienas federalis teisė
jas. Nes jis tą trustą nubaudė 
trisdešimtimis milijonų dolie-
rių. Trustas nemokėjo tos 

pabaudos ir pasiliko trustu. 
Tik vietoje "American Stan
dard Oil Company" pasiva
dino kiekvienoj valstijoj kito
kiu vardu. 

Pirmiau tas trustas mono
polizavo žibalą. Taip daro ir 
šiandie. 

Kas čia gali išaiškinti, kodėl 
yra taip, bet ne kitaip. 0 juk 
turėtų but kitaip. 

Aukštyn Kojomis! Valio! 
-

ii Naujienų" korespondentą* 
Pr. Zak., m kurį gerai kad 
*' Naujienos'' neatsako, Bei. 
27 dieną sulošė gatvės kome-
dijanto rolę. Kaip puikiai jis 
pasišvaistė po "Naujienų , , , 

skiltis aukštyn kojomis, net 
miela! 

Klausykime kaip jis aptaria 
kas yra kur buvę, kur nebuvę 
katalikai. Va jo, žodis žodin, 
atsakymas: "Nugi — čiulba 
jis — Lenkų dvarininkai!" 
Bravo! Kas gyvas plokime del
nais už tokią komediją be pi
nigų. 

Bet čia ne galas. Tai tik pa
sismaginimas į tikrąją kome
diją. Kartodamas senų bobų 
plepalus jis išrodinėja, kad 
kunigija yra didžiausia "lais
vės" priešininkė. Taip niekus 
betauzindamas, lyg apsvaigęs, 
jis nusigriebia už "stulpo". 
Ačiū Dievui, kad jis už jo už
kliuvo, nes butų savo fotogra
fiją palikęs purvu rašytame baltą spalvą, apie savo kojas 
straipsnyje. 

Ką sakau? Sučiuopti "stul
pą" jis sučiuopė, bet nabagė
lis taip skaudžiai kartą į jį 
barkštelėjo, kad net kibirkš
tys iš akių iššoko. Ir kaip tai 
atsitiko. ( 

Norėdamas stipriai išrodyti 
savo "nekaltybę", jis savo žo
džius remia "klerikalų stul
pu" Milwaukee arkivyskupu 
S. G. Messmer. Kaip tarė, — 
taip ir padarė. Va, klausykitės 
arkivyskupo žodžių: "Katali
kai turi aiškiai suprasti ir ži
noti, kad katalikų tikėjimas 
nėra respublika ar demokrati
ja, bet monarchija. Tie kur 
mano, kad visa turi būti val
doma pačių žmonių rinkta val
džia, negali būti katalikais." 

Už ''stulpo" nusigriebęs jis 
judina dangų ir žemę ir vėl 
nieko nenusimano, kad jis nau
ją komediją lošia, aukštyn ko
jomis vaikščioja, o publika 
jam bravo muša! 

Arkivyskupas labai tiksliai 
pasakė, nes jis kalba ne apie 
žmonių sukurtas Valstybes, 
bet apie Kristaus įsteigtą Baž
nyčios Valstybę. 

Pr. Zak. neturint nė ma
žiausio supratino apie esybi-
nius vienos ir kitos civilės ir 
bažnytinės draugijos skirtu
mus pigu niekai pliaukšti, tuo-
tarpu kad jodvi skiria ir tiks
las ir priemonės. 

Bažnyčios vyriausias tikslas 
— žmonių išganymas, amžinon 
laimėn vedimas. Gi šis tiksiąs 
yra galutinas 'žmogaus gyve

nimo tikslas; visa kita. yra 
prieįas. 

Jos priemonės šiam tikslui 
atsiekti: neklaidingumo dova
na paties Kristaus Bažnyčiai 
užtikrinta, kad apsaugojus jo 
paliktąjį žmonijai mokslą ir 
platinus išganymo tiesas; ku
nigystė — ypatingo Dievo pa
šaukimo dovana, skiriama 
Dievo malonės teikti su Kris
taus paliktų sakramentų pa-
gelba; galop teisėtoji valdžia 
turinti savo uždaviniu vienyti 
visų širdis meilėje ir valią 
lenkti prie Kristaus klusnybės 
— neregimo vado ir Pope-
žiaus, regimos Bažnyčios gal
vos. 

Jeigu kas dabar bent kiek 
turi smegenų galvoje, aiškiai 
mato skirtumą tarp politinės 
ir bažnytinės draugijos. Mūsų 
ponui kaip tik jų trūksta. Nie
ko tad nuostabaus, kad jis 
vienodai galvoja apie juodą ir 

Ifs 
toasted 
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ir galvą, komedijanto rolę 
vykusiai atlikdamas. 

Taip-pat pilnai suprantama 
kodėl Milwaukee arkiv. savo 
rašte išsireiškė, kad "katalikų 
tikėjimas nėra respublika ar 
demokratija, bei monarchija." 

Kiekviena valdžia turi savo 
pradžią Dievuje; tik civilėje 
valstybėje ji nėra betarpiai 
Dievo suteikta tam ar kitam 
asmeniui, bet tarpininkaujant 
draugijai, kuri pasiskiria sau 
vadus, pasirenka valdymo for
mas, gi kitaip yra Bažnyčioje. 
Čia nariai Bažnyčios draugiją 
sudarą nelošia tos rolės. 

Vaddžia tiesioginiai kįla iš 
aukštybių. Iš Dievo ji nužen
gia ant Kristaus, nuo Kris
taus ant jo įpėdinio; nuo įpė
dinio ant vyskupų, nuo vys
kupų ant kunigų; ši yra kata
likiškos hierarchijos tvarka. 
Tas yra# esybinis skirtumas 
tarp bažnytinės ir civilės val
džios. 

Va delko, kuomet valstybės 
forma — monarchija, respubli
ka ir tt. gali keigtis, jeigu vi
suomenės nauda to reikalauja, 
netaip su Bažnyčia. 

Bažnyčioje priešingai, netik 
valdžia, bet ir pati forma ir 
valdžios perdavimo būdas pa
eina nuo Dievo, ir niekam ne
valia ją pakeisti. Hierarchija 
yra nekeičiama; valdymo for
mos ir valdžios perdavimo bū
das palieka pastovus, nesikei-
čiąs. 

Jau XX amžių kaip Bažny
čia palieka savo konstitucijos 

nekeisdama. Tiek audrų blaš 
koma, tiek atskilusių nuo jos j zl 
kamieno klaidingų mokslų pa
sekėjų: Graikai schizmatikai, 
Luteriai, Kalvinai ir kiti here-
tikai nesugriovė jos pagrindų. 
Ji yra ištikima savo Kūrėjui 
— Kristui, ji nepataikauja že
mės galiūnams, nors ir skau
džių smūgių turi kęsti. 

Tikiuosi dalykas paaiškėjo. 
Gal Pr. Zak. to klausimo nepa
žinęs tokių nesąmonių prira
šė, tuomet aš esu pasirįžęs at
siimti savo jam teikiamą ko
medijanto rolę. Jeigu viso to 
yra blogos valios, Bažnyčios, 
katalikų neapykantos apsireiš
kimas, aš noroms nenoroms pa
lieku neperdėtą komedijanto 
vardą visiems, kurie aukštyn 
kojomis bevaikščiodami ap
svaigsta ir visi jų proto pos
mai sumišta. I. 
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Greičiausiai Suteiksite Pagelbą 
Saviems Lietuvoje 

SIŲSDAMI PINIGUS per Lithuanian Sales Corporation 
(Lietuviu Prekybos Bendrove). 1920 metais Amerikiečiai pa
siuntė per Lietuviu Prekybos Bendrovė su viršum (25,000,000) 
dvidešimt penkis milijonus auksinu saviems Lietuvon. 

ŠIAIS METAIS Lietuvių Prekybos BeutLovė, per savo sky
rius pasiunčia kas menėsis suvirs (5,000,000) penkis milijonus 
auksinu. Tas liudija kad Lietuviu Prekybos Bendrovė teisingai 
ir greitai patarnauja. 

LAIVAKORTES parduoda ant visų linijų LIETUVON, ir 
norintiems partraukti giminės iš Lietuvos. 

PADAROME pasportus ir kitus reikalingus dokumentus va
žiuojantiems Lietuvon, ir iš Lietuvos. 

' t 
VAŽIUODAMI Lietuvon nesivežkite pinigus su savim. Kelio

nėje visko gali atsitikti. Geriausiai issipirkite mušu Bendrovės 
perlaida (drafta) ant kokios sumos tik norite ir Lietuvon par-
važevę pinigus gausite pačte. 

DABAR PRASIDEDA didelis išpardavimas Lietuviu Pre
kybos Bendrovės serų del pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FA
BRIKO. Pradėjus veiktį Cukraus fabrikui gaus darbą dau
giau 1,000 darbininkų. Todėl jeigu nori gauti gera pelną už sa
vo pinigus, tai pirk Lietuvių Prekybos Bendrovės serų kurie 
dabar parsiduoda po $7.00 vienas, nes neužilgu kaina pakils. 

Siųsdami pinigus, pirkdami šėrus arba norėdami daugiau ži
nių apie laivakortės kreipkities ypatiškai arba per laiškus šiuo 
adresu: 

• 

i 

1/ 

Lithuanian Sales Corporation 
414 Broadway, Boston 27, Mass. 

Jei patogiau tai kreipkities į mūsų skyrius • i 

KLAUSIMAI IR ATSA-

lithuanian Sales Corp. 
r 3249 So. Halsted St. 
| Chicago Tel. Yards 6062 
i 

Lithuanian Sales Corp. 
300 Savoy Theatre Bldg. 

WiLkes-Barre, Pa. § 

. _____—_____ • 

Kada bus tas laikas, kad 
žmonės krauju prakaituos? 

Ar saulė tekės iš vakarų po 
tris kartus f J. Samuiis. 

Atsakymas Kraujo prakai
tas yra labai retas daigtas. Jis 
gali pasidaryti, jei širdis taip 
smarkiai suspaudžia kraują, 
kad laibytės kaip plaukai gys
lelės žmogaus odoje plyšta ir 
kraujas išeina ant jos. Toki at
sitikimai yra labai reti. Nuo 
susispaudimo pati širdis tan
kiau plyšta, negu laibosios 
gyslelės. Širdžiai plyšus yra 
mirtis. 

Saulė negali tekėti iš vaka
rų, nes ten yra rytai, iš kur 
saulė teka. 
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VALENTINE DRJBSMAKING 
COLLEGES 

[6205 S. Halsted, 2407 W, 
1850 N. Wel_} St, 

1ST Mokyklos Jungt. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų Klrpi-

[mo, Designing bizniui Ir narnama j 
JVietoa duodamos dykai, Diplomal.j 
[Mokslas lengvais atmokėjimajaj 
fKlesos dienomis ir vakaraia 
reikalaukit knygeles. 

Tel. Seeley 1643 
SARA PATEK, pirmininkėj 

DR. S. BIEŽIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
8 

* - ~ 

DR. A. L YUŠKA 
1900 S. Halsted Str. 

Tel. Ganai 2118 
Valandos: 10 ryto lkl 8 vakarą 
Gyvenimas: 

2811 W. ttSrd Stc. 
TeL Proepect 84««. 
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Tremtiniai — Vargo Žmonės. 

vis-gi laimėjo. 

Dienos Sensacija. 
Pradžioje 1920 metų 8. Val

stijose buvo pakilę streikuoti 
minkštųjų anglių kasyklų dar
bininkai. Tuometinė demokra
tų partijos valdžia daug pra
kaito išliejo, kol sustabdė strei 

. ką. Tai padarė pavartodama 
karo laikams išleistus įstaty
mus. 

Visoj šaly tuomet pasirodė 
didis trukumas anglių. Už ang-

* lis reikalauta nepaprastų kai
nų. Vykinimo įstatymų (tei
sybės) departamentas paabejo
jo, kad taip jau daug bloga 
butų su anglių ištekliumi. Ir 
todėl jis pastatė darban savo 
agentus. 

(Tąsa.) 
3. Dar skaudžiaus buvo 

skirtis tiems, kurie įtariami 
šnipavime (buk pranešdavę 
Vokiečiams kur Rusų karuo-
menės esama ir tai visokiais 
ženklais, pv. melnyeią paleido) 
ir gabenami buvo jau ne pa
prastuose kaip anie gyvulių 
(arklių, karvių,) vagonuose,bet 
vagonuose apkaustytais lan
gais, t. y. kalėjime. Skirias pa
likę—vyras savo pačią ir vaike 
lius per ašaras tėvelio šau
kiančius, moteris — palikus 
vyrą ir vaikučius. Šių nelai
mingųjų atsiskyrimas su Tė
vyne, lygus prieš karą buvu
siam ištrėmimui Sibiran. — 
Važiuok, nežiūrėk, kad palikai 
namus, namiškius, savo laukus 
bei gyvulius. — Alpsta žmo-
neiiai, — peilis širdį veria, — 
bet veža... veža,., dažniausiai 
visai nekaltus, blogos valios 
žmonių apskųstus (dažniausiai 
vietinių Vokiečių-Prusų). 

Nekalbėsiu jau apie tas aša

ras išbėgant, išvežant, arba 
išbėgus susitikus kitus jiems 
panašius, kuomet pradeda pa
sakoti, kas liko namuos, arba 
kaip matė savo namus ugny-

1) savo noru išbėgusius, 2) 
išvežtus prievarta iš po apka
sų ir 3) išgabentus — kaipo 
areštantus, įtartus šnipavime. 

1. Pradėsiu nu© trečiųjų, t. 
y. išgabentų kaipo areštantus, 
nes apie juos mažiausia teks 

je beliepsnojančius, ar tai pasakyti. Kiekvienas gerai su-
sprogstamų šrapnelių padeg- įpranta, kad kalėjimas nėra ma
tas, ar kareivių padegtus (nes lonus daiktas, juo labiau skau
to buk reikalinga jų strategi
ja). Žodžiu, ašaros, dejavimai 

dus kentėti suvis neteisingai. 
Sunkus tat padėjimas. Ir štai 

išlydėjo Lietuvius pabėgėlius turi sėdėti. Vienas-kitas vos 
ištremtuosius iš tėvynės sveti- buvo paleistas iš kalėjimo, bet 
nion šalin. "Su Diev, Lietuva! 
Man linksma buv© gyvent tavo 
šalelėj. Širdį man spaudžia 

keliauti.'' 
II. Vargas — Svetur. 

Jau mūsų broliai Lietuviai 
vargą vargstą svetimoj šalejėj. 

"Svetimoj šalelėj nemalonu, 
ne. Tėviškėlėn traukia vis 
širdis labiau. , , 

čiai vargstą svetur vienokį 
vargą. 

Tebebėgančius tt tėvynės j 

tik svetimoj šalyj esant, daž
niausia suvis nekaltas ar per 
klaidą patekęs... Kiti visi sė-

ir veria, kad reik avetimon dėjo galėjimuose iki pat Rusi 
joj iškilusiai 1917 m. revoliu
cijai, kuotoet buvo revoliuci-
jonierių paliuosuoti. 

2. Koksai likimas savo noru 
išbėgusiųjų? Gera tam, kurs 
turėjo šiek tiek skatiko; sura
dęs kambariukus,* kad ir sute-

Tiesa, ne visi mūsų tautie- renose (beismantuose), pradė
jo ramiai neva gyventi. G e-
riaus jautės, kurių kišeniai bu
vo pilnesni ir tie, kurie, ar tai 

paskirsčiau į 3 rųšis, būtent :l kokią vietą gavo, ar amato ko

kio mokėjo, nes galėjo, leng-
viaus išgyventi. Atsirado gal 
viens kitas ir iš Lietuvių, kurs 
užsiėmęs prekyba (biznium) 
galėjo net prasigyventi sve
tur... Bet retenybė... Kiti be
matant netekę pinigų susilygi
no su tais, kurie buvo išvežti 
prievarta; pradėjo tad skursti. 
Tad liekas man kiek plačiau 
kalbėti apie vargingųjų padė
jimą šios rųšies pabėgėlių ir 
ištremtųjų, kurių jikįmas bu
vo tiesiog apverktinas, apgai
lėtinas. 

3. Susodinus į vagonus vežė 
kaip kokį sunkų tavorą, Vežė 
povaliai, stotyse palaikydavę 
po kelias dienas. Geriaus bu
vo tiems, kuriuos iškraustė 
parubežiniose gubernijose, bet 
nelaimingi— kuriems prisėjo 
pervažiuot skersai bent visą 
Rusįją — ir — Sibirą, o dar 
baisiau Turkestaną pamatyti. 

Užsiminiau apie Turkestaną, 
tad patėmysiu tik, kad mųs 
žmonės nepratę prie to krašto 
Oro, turėjo .persirgti.'dviguba 
liga, t. y. del bado, ir to krašto 
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TeL McKlnley 4988* 

2201 West 22nd Street 
Canal 6222 
8114 W. 42nd Street 
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TeL Yards 6666 Blvd. 8448 

Lietuvis Gydytojas, Ohirargaj tr 
Dr. V. A. ŠIMKUS 

8. Halsted Si. CtUcago. 
Valandos: 10—12 i* ryto 1—1 Ir 
6—I vakare Ned. l«—12 Ii ryto. 
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ADVOKATAS 

f J. P. WAITCHES 
La 

I-ŪETCVIS 
Vakarais: 460f S. Ashland Avc. 

Tel. Yards 1063 
Dlen. Room 518—15S If. Clark St. 

Tel. Randolph 3507 
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I DR. CHARLES SEGAL { 
I Perkėlė seavo ofisą po num I 

Iki S po pietų; nuo 7 iki l : l t 
graka_e Nedėliotais i s kii 1 
- Telefonas Drexel 2880 « 

' • • • • M H S M M - - - - - I 

i 
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baisiąja liga, kuri skaičių trera 
tinių bematant praretino, taip 
jog liko viens, kitas, kurs iš 
100, 1000 sugrįžo. 

Piešdamas verksmingąjį sve
tur tremtinių padėjimą noriu j 14729 So. Ashland AveDue} 
grįžti dar apipasakoti jųjų • s i^a ik** f 
kelionę*. jwaovŲ, MOTERŲ _r TYBTJ LIGCJ 

Kokią-gi kelionę turėjo tie, J^n*>-*"<> *• •* « «ryto; »*Ą 
kmiė vagonuos vežami buvo! 
Kur išlipo? 

Dievui dėkui, kad dar pasi
sekė daugumai bent išlipti pa
čiam, nes kitus negyvus per 
langus išmetę.,. Viena diena 
kelionės dar butų niekis, bet 
vežami buvo ištisas savaites, 
net ištisus mėnesius... O juk 
iš namų daugelis prievartą iš
vežtų, išvarytų—negalėjo pasi
imti sau ir savo šeimynai, 
maisto i kelioins savaitėms, ke
liems mėnesiams. Taip, tat rei
kėjo bado pamatyti.. Antrą 
vertus, reikėjo keliauti nešva
riuose gyvulių vagonuose, ke
lioms dešimtims žmonių susi
kimšus, o žmogių visokių... ir 

ênų ir jaunų ir vaikų... 
- (Daugiau bus) 

Randolph 2898 
A. A. SLAKLS 

ADVOKATAS 
Ofisas Tidamiestyj 

ASSOeiATlON BLDG. 
12 So. La Salle St. 

Valandos: 9 ryto iki f po pietų 
Panedėliais lkl 8 vakare 
NedėUomU ofisas uždarytas 

<m m m *m m • • . • • » * 

ltIUIIHIUlllllUlllUlllllllllll||||il|||||||liM 
Res. 11S9 tndependenoe Blrd. 

Telefonas Vo_ Buren 224 

D8.U.R0TH, 
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"alkų ir Tisu. chronl&ku Ugu 
VAIiASroo©: t a — u , _ , - , _ _ , po 

pietų, 7—8 Yak. NedėUomis 10— l f 4 . f 

°HmaJ^4 •** H***** S_. O*ea*o 
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DEMOKRATIJA AR BIURO

KRATIJA? 

Pasaulinio karo metu &ŪY. 
Valstijose veikė apie dešimts 
įvairių fondų, organizacijų. 
Svarbiausią rolę lošė Y. M. C. 
A., K. of C , S. A. ir keletas 
kitų. J ie visi sutartinai dir
bo. Valdžia iš savo pusės ne 
tik kad netrukdė jų veikimo, 
bet teikė visur savo pagelbos. 
Tokį valdžios elgimąsi reikia 
vadinti demokratingu.^ Lietu
voje taip-gi žmonių valdžia 
vadinasi demokratinga. Bet, 
deja tos valdžios atstovo pasi
elgimai vargu galima pava
dinti demokratingais. 

P. J . Vileišis ne tik kad 
neparodo jokio pritarimo Lie
tuvių įstaigoms, bet stengias 
tas į s ta igas visokiais budais 
griauti, nors tos įstaigos but 
ir daugiausia Lietuvai naudos 
padariusios. 

Štai p. J . Vileišis, kritikuo
damas A. L. K. Federacijos 
Tarybos rezoliuciją, Jcaslink 
siuntinio aukų per Tautos Fon-
ėą, sako, buk Federacija nėra 
pribrendusi, nepripažįstanti 
Lietuvos ir t. t. ir būtinai rei
kalauja, kad visos aukos but 
siunčiamos tik per p. Vileišio 
rankas. Na, ar galima tokį p. 
Vileišio žingsnį pavadinti de-
mokratingu \ 

Rusų carų laikais, tiesa, 
veikti be žandaro žinios nebu
vo galima. Tai buvo biurokra
tijos laikai. Bet juk Lietuva 
demokratinga žmonių respub
lika. Valdžia kaipo tokia ne
turėtų persekioti privatinių, 
Lietuvai nešančių naudą įstai-

LIETUVIAI AMERIKOJE. 
—i*.> > > » • • • • • • • • • • • • 

P M U , ILL. 
į » « — y • ! • • » • « » • » » • • • • • • • • n į/į 

( Rinkta aukos labdaringai 
draugijai Šv. Vincento a Pau-

•v. Bedo Kolegija. | lo. Aukojo po 1 d o l : A. Poška, 

Priež užbaigsiant moksloį J ' Mumuskis, J Juška A. Ra-
metus noriu su " I N g l * " ' " • * ? ? * * J.Arilaiti«,M. Mu-

• * w w » t * i » 

PADAVfcJIAI, 
Reikalingi — Aš norių 6 paprastų 

vyru kurie suprantu teisybė kuomet 
teisybė jiems pasakoma. Tokiems 
ryrams aš gailų užtikrinti pastovų 
darbą, čionais ne kningų pardavinė
jimas, nei namų nei real estate. At
sišaukite nuo 10 ryto iki 3 po pietų. 

J, B. Kotti iy 
23 E. Van Barim Str 3-čios lubos 

skaitytojais pasidalinti žinio
mis, iš mūsų, moksleivių, dar 
buotės. 

Šiuosmet esame apie 20 Lie 
tuvių moksleivių. Keturis sy 

rauskienė, St. Samalonis, D. 
Pamedis, F . Laurinaitis, J . 
Reiponaa, A. Laurinaitis, J . 
Savickis, F. Vitkus, O. Kvečie-
nė, M. Ulienkienė, J, Dapkus, 

kius savaitėje turime L ie tuv i^ & n u l k i U surinkta $3.50. Vi-
klesas. Augštesnį skyrių veda*8 0 $19-5U 

Aukotojams širdingas ačiū 
J . Juška, 

L, R. K. Rem. dr-jos pirm. 

gų, bet jas remti, paskatinti 
prie uolesnio darbavimos. Bet 
deja, tie ka 1917 metais balsa
vo už "Nedielimųjų Rosi Jų" 
jie ir šiandie į tą pusę žiuri; 
jiems da vis sapnuojas tie lai
kai "by t po seniu, slušat i ne-
rasuždat". Ei, ponuliai užuot 
mokinus kitus gerbti demokra-
tiugij respublika, laikas butų 
patiems to demokratingumo A-
merikoje pasimokinti. 

Demokratas. 

SVETIMU KALBŲ SPAUDA 
Į BALTUOSIUS 

RŪMUS. 

(Prisiųsta iš Am. Raud. Kryžiaus) 

Baltųjų namų ekzekutyvis o-
fisas renka kasdieninį žinių 
ir editorijalų rinkinį iš ame
rikoniškos spaudos. J is naudo
jasi įžymiausiais laikraščiais 
Šis rinkinys duodamas prezi
dentui kasdien, kad jis susipa
žintų su vietos žmonių reika
lais. Svetimų Kalbij. Informa-
cijos Biuras (Foreign Langua-
ge Information Service) gavo 
leidimą siųsti prezidentui, per 
ekzekutyvį ofisą, kartą savai
tėje editorijalų rinkinį iš sve
timų kalbų spaudos. Tikimasi, 
kati tuo būdu prezidentas tu
rės susisiekimo su spauda, ku
ri atstovauja netoli dešimties 
milijonų ateivių. 

6,000 DARBININKŲ MOKI
NASI PIRMOSIOS PA

GELBOS. 

(Prisiųsta iš Am. Raud. Kryžiaus) 

Philadelphia. Šeši tūkstan
čiai Bell Telepbone .kompanijos 
darbininkų Pennsylvanijoj ir 
New Jersev ima Amerikos 

m 

Raudonojo Kryžiaus pirmos 
pagelbos mokslo kursus. Kad 
padidinti tą skaitlių, kompa
nijos* rengia pirmos pagelbos 
kontestus. Kontestai bus Pitts-
burge, Harrisburge, Philadel-
phijoj ir Xewarke. 

A> Linkus, žemesnį Simonas 
Rakauskas O. S. B, Žemesnia
me skyriuje mokinama Lietu
vių gramatikos, Lietuvos isto
rijos; augštesniame sintaksės, 
retorikos, literatūros ir graž-
kalbystės. 

Gyvuoja čia ir L. R. K. M. S. 
A. 3 kuopa. Susirinkimus lai
kome vieną sykį į mėnesį. Ki
tus sekmadienius pašvenčiame 
literatinėms pamokoms. Lite-
ratiniuose susirinkimuose la-

NBWARK, N. J. 
— 

Dėlei Rinkimų Gegužės 10 d. 

Jau keletas metų, kaip šio 
miesto Lietuviai pradėjo mąs
tyti, kad išrinkus Lietuvį į ko
kią valdžioje vieta. Lietuvių 
Amerikos piliečių mūsų tarpe 
randasi apie porą tūkstančių. 

vinamės iškalboje ginčuose, J e i t i k ^ s u t a r t u n l e ) t a i ^ 
paskaitose ir t. t. ^ darytume ta, ko lig Šiol netu-

skaitnnt laikraščiuose ži- rėjome. 
..ias iš kitų mokslo įstaigų L i e t u v i ų politinis kliubas 
randi nusiskundimų, buk Lie
tuviai niekiną prigimtą kalbą, 
išsižadėję tikėjimo ir tarnaują 
kitiems kokiems reikalams. 
. Sv. Bedo kolegijoje tokių 

nėra. Nes patys profesoriai 
klesose aiškina mokiniams apie 
įvairias tautas. Apie Lietuvius 
jie kalba teisingai ir atiduoda 
jai prigulinčią garbę. Tokiu 
būdu patys prof. sustiprina 
Lietuvių dvasią ir Lietuvis 
moksleivis, sėdėdamas ant 
kieto suolo, tankiai atkartoja 
žodžius: " A š Lietuvis esu gi
męs ir Lietuviu turiu būti, tą 
garbę gavau užgimęs ir nelei
siu jai pražūt i ." 

Svečias. 
Balandžio 21 d. važiuodamas 

į Spring VaJley, 111. laikyti 
prakalbų užvažiavo pas mus. 
Dr. A. Rutkauskas. 

Kadangi jis nesenai sugrįžęs 
iš Lietuvos, del to daug naujo 
gavome nuo jo išgirsti apie 
Lietuvos reikalus ir jos dabar
tinę padėtį. 

Todėl, mes, moksleiviai, šir
dingai dėkojame Dr. Rutkaus
kui ir sykiu atkartojame savo 
prižadus, kad dirbsime Lietu
vos naudai. 

Koncertas. 

Balandžio 24 d. šv. Bedo au
ditorijoje įvyko koncertas, ku
rį davė atvykę svečiai — dai
nininkė Marijona Rakauskaitė 
ir pianistas Antanas Alšaus-
kas. 

Apie 200 moksleivių ir fa
kultetas aštuntą valandą vaka
re susirinkę nekantriai laukė 
programos.Gerb.mokyklos rek
torius, tėvas Herbert O. S. B. 
supažindino Marijoną Rakaus
kaitę i r pasakė, kad ji turi ge-
tai išlavintą balsą ir Antaną 
Al£iiuską kaipo talentingą pia
nistą. 

Koncertas pavyko. Daininin
kė parodė gabumų, už ką pu
blika smarkiai plojo. 

Visos dainos, kaip anglų, 
taip ir Lietuvių, o ypatingai 
" K u r bakūžė samanota ' ' ža
dino jausmus. 

Todėl mes, moksleiviai, kaip 
Lietuviai, taip ir svetimtau
čiai M. Rakauskaitei širdin
gai tariame ačių. 

Ciceronis. 

PORT V7ASHINGT0N, WI& 

Balandžio 17 d. mūsų kolo
niją su prakalbomis aplankė 
d r. A. Rutkauskas. 

Oras buvo blogas, tat ir pu
blikos atėjo nelabai daug* 

stengiasi parodyti, ką Lietu
viai piliečiai gali padaryti 
balsavimo dienoje. Ta patį da
ro ir Lietuvių Moterų Poli
tinis kliubas. 

Republikonų partijos vadai 
jau pradėjo daugiau domės 
kreipti į Lietuvių balsus. Jie 
sako, kad netoli laikas, kada 
ir Lietuviai statys savo kan
didatą į kokią valdžios vietą. 
Minėtu kliubu šiuo syk nutarė 
remti Republikonų kandida
tus. 

Kandidatų tarpe randasi 
Fred C. Breidenbach. J is daug 
pasidarbavo Lietuvos labui. 
1915 m. P. Breidenbach'as bu
vo policijos komisijonierius ir 
gavo Lietuviams leidimą nau
dotis teatrais sekmadieniais. 
Tas leidimas padarė, kad 
Tautos Fondan įplaukė apie 
porą tūkstančių dolierių Lie
tuvos naudai,. Geg. 10 d. Lietu
viai neturėtų užmiršti savo 
prietelio. 

Apart to, daug galime tikė
tis ir iš Tliomas L. Raymond 
bei John Howe. Jiedu yra ge
ru kataliku ir gyvena Lietuvių 
tarpe palei mūsų bažnyčią. 

Po Geg. 10 d. Lietuviai pi
liečiai turėtų pagalvoti ir nors 
Lapkričio mėn. rinkiniuose pa
statyti Lietuvį kondidatą į ko
kią valdžios vietą. Pilietis. 

Paieškau Močislovo Trilupaičlo iŠ 
Lietuvos paeina Siliniko kaimas. Gir
kalnio Valsčiaus. Raseinių apskričio 
Kauno Redibos, apie 18 metų kaip 
A-merike jam yra labai svarbos žinios 
ii Lietuvos tamstos giminės Lietuvos 
gyvenantėj nori apie tamsta finoti ra 
esi g^vas ar miręs. Meldžiu tų kurie 
apie jį žinote malonėkite pranešti se
kančių antrašų už ką busiu dėkin
gas. 

John Petrauskas 
2314 U. 22nd PI. Cliicago, I1L 

— — 
PARDAVIMUI mūrinis namas, 5 

gyvenimų ir iš fronto biznis. Po 4 
ir 6 kambarius. Gasas, vanos ir kiti 
parankumai. Kaina tik $8,000. Ren-
dos mėnesiui $100.00. Savininkas 
gyvena ant Z .augšto, iš užpakalio. 

2844 W. 38th St , 
BrigrUton Parke. 

Ant pardavimo per savininką N. 
W. kampas 5 3-čios ir Wood me
dinis namas ir barne 2. lotai. At
sišaukite pas 

Ijouls Scfaultz 
5256 S. Wood Str. 

Telefonas Prospcct 1343 

FOTOGRAFU ATYDAI. 
Ant raudos atudio arti Dievo Ap-

veizdos bažnyčios, geras langus, dide
lis storas viskas gatava eik ir dėk 
bizni. 

• 

Savin iiikas 
3202 So. Hjtlsted St. 

(J. R.) 

$500 IŠK ALNO. 
5 kambarių namelis, muro apačią, 

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

$1000 iškalno nuperka gražų f 
kambarių medini bungalow muro a-
pačia; furnace, elektra, extra dideli 
kambariai. Kambariai kaina $5,700 
ant lengvų išmokesčių. 

$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. 

Cahlll Bros. 
5501 š. Aahland A ve. Prospect 580 

BIČERNK I.: GROCERNK 
Ant pardavimo, turi būti parduota 

į trumpa laika. Didžiausia ir gražiau
sia visoj apielinkėj, randasi ant di
džiausios gatvės, viskas už "cash" 
fornišlai tik 2 metai kaip pirkti. 

Atsišaukite: 
"DRAUGAS" 

(J. V.) 
2334 So. Oaklt-y Avc. 

OFISAS ANT RANDOS. 
Illington Theatre Bldg. labai pa

togi vieta dentistui arba daktarui. 
Atsišaukite pas 

Teatro Muuaki ių 
2118 XV. 22nd Str. 

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

Lafayette 1082 

NEW YORKO APYLINKES 
LIETUVIŲ DOMEI. 

S u s i v i e n i j i m o L i e t u v i u . E . 
K. Amerikoje New Yorko 
Apskritys rengia prakalbas 
Susivienijimo reikalais sekan
čiose vietose. 

Gegužio 6 dien$, 7:30 vak. 
Paterson, N. J . 

Gegužio 7 diena, 7:30 vai. 
vakare, Harrison, N. J . 

Gegužio 8 dieną, 7:30 vai. 
vakare, Newark, N. J . 

Gegužio 11 d., 7^30 vai. va
kare, Bayonne, N. J . 

Gegužio 14 dieną, 7:30 vai. 
vakare, Elisabeth, N. J . 

Gegužio 22 dieną, 2:30.vai. 
po pietų, Iinden, N". J . 

New Yorke, Bronxe, C, ir 
So. Brooklyne prakalbos bus 
paskelbta sekančiame numery
j e . 

A. J. Valantiejus, 
N. Y. Apekr. organikai. 

Pirm šešių metų Naujojoj 
Gvinėjoj tarp vietinių gyven
tojų dar bujojo žmonių galvų 
medžiojimas. 

— 

BARGENAS 
2 flatų mūrinis namas 6-6 kamba

rius, elektra 2 furndces aržuolo me
dis viduj — kaina $10,500. Ant iš-
mokesčio randasi ant Garfield Bou-
levard. 

_ 
2 flatų mūrinis namas 4-4 kamba

rius, elektra pečių šildoma preke 
$7,500, randasiant Garfield Blvd. At
sišaukite 

Calull Bros. 
55 ir Ashland A v c Prospcct 580 
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j DYKAI! GRASIAUSIA MUZYKA! DYKAI! 
Naujausias Išradimas. 

1 LAIKRODIS KURIAME RANDASI 
IR MUZIKOS REKORDAI. 

Tiesiai nusi.-^ebčsi kuomet išgirsi tą niuzyka 
kurt rftndasl šiame laikrodij. Jeigu nori turėti 
ši laikrodi savo namo, tai nerenk'.-* tau mp-
ketl didelius piningus ui pianą, phonograph ar 
kitua Instrumentui* nes šis laikrodis yra taip 
padarytas kad jis atstoja visus augšelausios rū
šies muzikos instrumentus. 

Jis fe-roja gražiausias melodijas ir dainas gar
siausių artistu, juos galima išgirsti užsukus laik
rodi ir paspaudus tam tikra guzikell. Šis lai
krodis taip gražiai groja kad tavo draugai tik
rai stebėsis. Laikrodis groja apie 20 minutu vie
nų kartu. 

šis laikrodis yra gerai Ir stipriai padirbtas iš 
bronso ir garai paauksuotas. Jo išvaizda yra 

' tikrai artistiška, jin yra tikru pagražinimų na-

S mo. Jis užlaiko laika reguliariai ir geriau negu 
koala kitas laikrodis. 

• Muzikale dalys yra apačioje laikrodžio taip 
S kad nieko nekenkia su pačiu judėjimu laikro-

S džlo, Ir užtat jis išduoda taip gražus tonus. 
Sis laikrodis yra didelės Vertės kiekvienam, 

i j is yra netik geras laiko užlaikytas bet kaipo 
! aug&tos njšies muzlkalis instrumentas ir kaipo 
! pamasinimą* namui, garantuojamas ant 20 metų. 

K Jis yra verias suvirs $20.00, bet mes ji par-
; duosime per šias "o dienų tiktai už $8.00. At-

S suniūkiu- ii pasiulijima, nea jo kaina vėliau bus 
$25.00. VEIKITE DABAR! 

Nesiųskite piningų iškalno tiktai parašykite sa-
I vo vardą Ir adresą AIŠKIAI, Ir pasiųskite mums 
\ su 50c. krušos ženkleliais kaipo persiuntimo lėšų 
! o mes pristatysime jums laikrodĮ, už kuri ui-

S mokėsite kuomet gausite. &\ laikrodi galite Iš-
S mėginti per dešimts dienu, jeigu Jums nepatiks 

galite prisiųsti atgalios o m e s sugrąžinsime tams
tai piningus atgalios. RAžYK ŠIANDIENA. S 

I UNION SALES CO. DEPT. 294 
673 W. Madison Str. 

Chicago, Illinois. 
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Didele Paroda 
Vartotų Karų kurie bos ro

domi per Used Oar Show Oo-
liseum nuo Geg. 7 iki 15. 
Galima bus juos pamatyti ir 

Mitchell Auto Co. 
9 0 T Vartotų KarųParoda bus 
atdara Nedėliomis 

VARTOTI KARAI. 
Parduodami ant Išmokesčio 

Pliano 
Iš 100 karų galima pasirinkti 
DIDELIS PASIRINKIMAS 

ATDAEŲ IR 
UŽDARYTŲ KARŲ 

Scripps-Booth 
Wescott 
Chummy, 
Franklin, 
Studebaker, 
Overland, 
National, 
Buick, 
Velie, 
Chalmers, 
Maxwell, 
Elgin, 
Paige, 
Dixie Flyer, 
Cole, 

7 

Oldsmobile, 
Chevrolet, 

Fords, 
Dodges, 

Apperson, 
Willye-Knight 

Marmon, 
Cole, 
Reo, 

Paige, 
King 8, 

Kissel, 
Templar (Cal. 

top), 
Nash, 1920. 

Mėnesinio Išmokesčio Pliano 

Karo kainą, 
$200.00 
300.00 
400.00 
500.00 
600.00 
700.00 
800.00 
900.00 
1.000.00 

Nereikia 
Nereikia 

, Nereikia 
Nereikia 
Nereikia 

Iškalno 
$75.00 
100.00 
175.00 
200.00 
290.00 
250.00 
300.00 
350.00 
400.00 

mėn. Mok. 
$25.00 

30.00 
35.00 
40.00 
45.00 
50.00 
55.00 
60.00 
65.00 

-

' 

mortgage mokėti 
brokerage. 
notarių mokėti 
ta*u mokėti 

i'reighto mokėti 

i 

U.S. M A l I.S&»JKS 
_ . , — ^ — • ' • - • • ' - " — — 

Gcncraliai Agentai del Vidurines ir Rytinės Europos 

N0RTH GERMAN LLOYD, BREMEN 
Iš Ncw Vorko Tiesiai į 

BREMENĄ, DANZIGA ir LIEPOJU 
ANTIGONlt išplauks Geg. .3, Birž. 15 d ir l i epos 2%. 
SUSQUEHANNA išplauks Geg. 21, Liepos 5 ir Rugp. 2S 
HUDSON išplauks Geg. 28, Liepos 13 ir Rugp. SO 

Tiesiai per Liepoju ria Danzig. Persėdant iŠ laivo į laira, 
Atsišaųkit pas H. Claussenius & Co. General. Pasažieriniai Agentai 

100 N. La Salle St., Chicago, m . Te l Franklin 41M 

' 

8 Dr. M. T. STRIKOL'IS 
I Lietuvis Gydytojas tr Ohirurgasi 

Peoplea Teatro Name 
• l « 1 6 W. 47tb Str. Tel. BouL l « 0 j 
Ivalandos: 6 iki 8 vak. Nedel 1«" 
• i k i 12 ryte. 

Res. 2914 W. 43rd Street 
Nuo ry to^ki piet 

| T e l . McKinley 26S 

Dr. 0. VAITUSH, 0. D. 
LIETUVIS AKIV SPBCIAUSTAN 

PalenffvinB vtsų akių 
tempimą kas yra 
priežastimi akau dė
jimo galvoa, svaigu
lio, aptemimo, ner-
votumą, skaudančius 

ir užsidegusius karščiu akių kreivos akys, 
katerakto, nemlegio; netikras akis indedam, 
Daroma egzaminas laktra parodantis ma
žiausias kiaidaa Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantiems pagelbsta. Ser
gėkite saro regėjimo ir vaikus einančius 
mokyklon. Valandos: nuo 12 iki t vakaro. 
Nedėliomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų. 

1553 W. 47 St. ir Ashland Av. 
Draver 8060. 

Dr.F.O.Carter 
Duokit Okulistui Pritai-

kinti Akinius Jūsų Akims 

K — * 

•MS ' i • • ' ' • • " » 

ANT PARDAVIMO 
Wisconsino Žemė. 

Tu gali nedirbama ižemė pa
versti į tikra rojų. Išdirbus 
žemė gali piningus padvigu
binti į keletą metų. Žemė gali
ma dabar pirkti po $25.00 už 
akrą į trumpa laika tę, pati iš
dirbta žemė bus verta po $125 
už akrą. Kuomet atsibos tau 
vergauti mieste, tuomet gali 
kraustytis ir ramiai sau gy
venti ana ūkės Wisconsine. 

JONAS P. EVALDAS. 
840 West 33rd St. 

Chicago, 111. 
Lietuvių Agentūra. 

• 

• 

T*, ©ronr 7i4J) 

IŠ Dr. C.Z. Vezelis 
LIKTUVUs D l f T I S T A S 

4718 BO. ASBJJAND AVEMU1 
arti 47-to« Gatres 

* Valandos: nuo t ryto liti • vak. 
| • •radoat* ima 4 li# 9 vakar* 

APMAINYK SAVO SENA KARĄ 
Tavo senas karas apmainomas ant 

naujo atrokuojant jo vertė. 
i 

Visi pertaisyti Mitchells turi pilna 
gvarantija kaip aauji. 

ITCHELL 
DVI KRAUTUVES 

.2328 2334 
Michigan Avc. 3Iichigan Avc. 
Pertaisyti karai parduodami abejose 

krautuvėse 

ATDABOS 
DIENOMIS 
VAKARAIS 

NEDALIOMIS 
Telefonas Victory 3805 

VAŽINEKIS KASDIENA. 
MOKi3K SYKI Į, MĖNESĮ. 

35 i a^fci-Siisgiag; 
Phone S e e l e y 7 4 3 9 

I. M. FEINBERG 
Gydo apecijallai vtantian vyru 1» 

moterų lytiškas ligas 
2401 Madison Str., kampas Wes-

tern A ve., Chicago 
Valandos: 3—4 po piet 7—9 vak. 

sasy 

DR. 6 . M. GLASER 
Praktikuoja l t metai 

Ofisas 314t Bo. Morgan BC. 
Kart* 3»-ro St., Onlcago, HL 

SPECIJALISTAS 
Mouriikų, Vyriikų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo I I ryto 
iki I po piety, nuo t iki S valan
da vakarą. 

Nedėliomis nno t lkl S pa piat. 

nuo ugnies 
Lietuviai, apsaugokit 
savo namus ii turtą 
Lietuviu kompanijoj 

^ OI*' AMERICA 
\ 8& SOUTH CA SALLE STREET 

CHICAGO, H.L. 

O14 didelę kompaniją 
' v a l d o L i e t u v i a i 

• ' I - i • . . . — M — — » M . • • • — • - . . - - » I Į — . . . . . - I - ' • 

musų nauja tvirtove 

Jusų akjs gal reikalauja gy
dymo, arba pritaikymo akinių. 
Kaipo Okulistas galiu duoti 
jums patarimą. 

Aukso Filled $4, $6, $6, 7, 
$8, $9, $10. 

Čysto aukso S6, $7, $8, $9, 
$10. $11, $12. 

Apsibuvęs ant State St. per 
23 metus. 

Ištaisau žvairuma. Gylau vi
sokias akių ligas. Išpjaunu ton-
silus. 

FRANKLIN 0. CARTER 
M. D. Į 

120 So. State 61. : 

Valandos nuo 9 iki C. 
.NVJci.u^.i* LUO 10 iki 13. 

^Telefonas Boulevard 9199 

I DR. C. KASPUTIS 
•J DEBmSTAS 

S331 South Halsted Str. 
1 2 Valandos: 9—12 A, M. 

1__6; 7—g p . K. 

s = = 

DR. S. NAIKELIS 
UKTUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Gjnreoiroo rista 

t tSS 8outh Ralsted Street 
Ant Vlcfaas UalTSfssJ StsAs stasfe 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nuoj 
2 iki 4 po pietų; nuo 7 Iki • vastj 

Nedėliomis nuo l t iki a, 
Teis 

5«C ! • • • " 

— 

Į W I > l » l 1 W i « • • • » » ą l Į i — W H i « l 

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

Ofisas ĮO&OO so. MJfbigan Avc , 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po 

piet. 4:80 iki S: 10 vakare 
Residencija: 10618 Perry Ava. 

Tel. PuUman 842 
Xn Tr»»n» • • • • • • • • • • • • • • • • • M 

Ticssninin Patarnavimą 

NEW YORK IR HAMBURG 
Geriausias kelios lietuviams ir Bušams. 

Didžiausi Moderniški Laivei 
MINNEKAHDA (Naujas) MANCHURIA MONGOLIA 
Gegužio 21 Birželio 2 Birželio 1« 
(3rd Kliasas Tiktai) 

N1!W TORK — HAMBURG — LIBAU ir DANZIG 
LENKIJA GEGUŽIO 25 

Treei» Mliasa ti New Yorko i EUtkuaus tl30.©0 
Treilts Kilotu U Kew Yorko i Liepėjų fUS .a t 

Trečios kliasos pasaiieriai vairo didsiam dinine kumbarvj, kur tarnai Jiems 
tfartMMua. LisWyti kambariai res«*» uoiarul moteruni. ir vaikams. Atsitouklto 
Kompanijos Oflša. 14 No. Dearboru St. Chicasro, arba i Lokali A«enta. 

= 
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CHICAGOJE. 1 IŠ NORTH SIDES. 
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MUŠU REPORTERIO UŽ
RAŠAI. 

I Š DIEVO APVEIZDOS PA 
R A P I J O S . 

* 

Bal. 28 d. iš Lietuvos at
važiavo p. Al. Vaitkevieia. 
Pr ieš pat karą, 1914 m., jis 
buvo gryžęs į savo gimtąjį 
kraštą, Lietuvą. Tenai begy
venant jo žmona Amerikoje 
mirė. Tėvynėje per tą laiką 
j is pergyveno net penkias val
džias. J i s daiis? imiomių daly
ki) nupasakoja. 

P i rm gryžimo Lietuvon p. 
Vaitkevieia turėjo fotografys-
tės įstaigą po num. (Z\6 W. 
18-ta g-vė. J i s jau tuomet bu
vo susipratęs Lietuvos patri-
jotas . Uoliai remdavo parapi
jos ir ki tus prakilnius reika
lus. • 

Dabar laikinai apsigyveno 
pas p . A lėks. P a r g į 726 W. 
18-ta s-y ė. 

tu j>ar. svet. Vaidins ^Pak ly 
dėlio kelias.*[ Pelnas skiria
mas Šv. Kazimiero vienuoly
nui. 

Aušros Var tą parapijos-ebo 
ras deda visas pastangas , kad 
jo rengiamas koncertas Gegu
žės 29 d. Mehla/io svet. pil
niausiai pavyktą. 

Gegužės 7 d. Dievo Apveiz-
dos par . svet. Moterų Sąjun
gos 3-eia kp. rengia šeimyniš
ką vakarėlį. Sako, jos užtem-
dvsianeios w r n vakarėli , b > 
vusj Gecružės 1 d. 

IŠ CICERO. ELL. 

(Jeg. 2 d. &v. Antano par . 
svet. Liet. Prekybos b-vė lai
kė prakalbas ir rodė paveiks
lus. Žmonių vidutiniškai atsi
lankė. 

A. L. R. K. Federacijos 12-
tas skyrius keli mėnesiai at
gal nu ta rė įrengti vakarą ftv. 
Kazimiero vienuolvno naudai . 
Išr inko komisiją jo įrengimui. 
Atėjo Gegužės 1 d., svetaine 
tuščia — nebuvo matvt ies nei 
komisijos, nei vakaro. 

Yi. Vyčių 14-ta kp. rengiasi 
prie gegužinės, kurią turės Ge
gužės 29 d. 

Gegužės 2 d. Dievo Apveiz-
dos par. svet. mokyklos Ne
kal to Pras . Pan. Švenč. d r-ja 
įrengė pamargintą turiningą 
vakarėlį. 

Gerb. kun. dr. Ig. ČYsaičiui 
rengiamose prakalbose Geg. 
8 d. Šv. Antano par. svet. ko-
lektų nebus. Bu? 
centai. 

Įžangos 25 

Gegu*žės 4 d. Dievo Apveiz-
dos bažnveios klebonas, gerb. 
kun. Ig. Albavičius, sutuokė p. 
Gumaliauską su p-le Magd. 
Brožiute. Juodu čionais vra 
gerai žinomu, kaipo rėmėju 
visokių prakilnių reikalų. Jau 
noji pr iklauso kuone prie visų 
vietinių idėjinių organizacijų. 
Laimingo sugyvenimo. 

Bal. 29 d. Šv. Elzbietos li
goninėje laimingai padaryta o-
peracija " D r a u g o " adminis
tracijos darbininkei, pasižymė
jusiai North Sidės veikėjai, p-
lei O. Paliuliutei. 

DOMEI. 
Chicagos A. L. R. K. Moterų 

Sąjungos Kuopoms. 

I š BRIDGEPORTO. 

Geg. 7 d. Šv. Ju rg io par. 
svet. Šv. Aloizo <Ir-jos Šv. Ju r 
gio skyrius rengia šokius. 

Bal. 28 d. iš Liet. Prekvbo* 
b-vės ofiso Lietuvon išvažia
vo dešimts žmonių, kai-knrie 

t 7 

su Šeimynomis. 

Moterų Sąjungos 1 kuopa 
iš Bridgeporto kviečia visas 
Chicagos ir apielinkės kuopas 
svarbion konferencijon Nedė-
lioj Gegužės 8, 1921 2 vai. po 
pietų. šv . Ju rg io parap . salėj. 
Visos kuopos malonėkite daly
vauti , nes randasi labai svar
bių reikalų kuopų aptar imui . 

Mot. Sąj. 1 Kuopa. 

Gegužės 1 d. Šv, Mykolo par . 
svet. Šv. Juozapo Apiekuno 
dr-ja laikė susirinkimą, kurį 
a t idarė ir vedė pirm. A. Mar-
einkeviėia. Perska i ty ta proto
kolas, kuris liko pri imtas. Po 
to perskai tyta laiškas nuo 
Šv. Kaz. brolių i r seserų dr-
jos, kvieėiantis paremti pikni
ke Gegužės 29 d. Laiškas vien
balsiai pr i imtas . 

Parapijos bazare draugi ja 
žadėjo uoliai darbuotis . 

Rengiamam pikninkui, kuris 
bus Rugp. 14 d., t ikietai ga
minami. Įžanga bus nebrangi, 
nes norima kuodaugiausia su
t raukt i publikos. 

Iš Labd. Są-gos ats tovas 
pranešė, kad 6 kuopa eina per 
namus r inkdama aukas naši. 
prieglaudai. T u r i surinkus 
j au $281.00. 

Vainikų dienoj prie Šv. Ka^ 
zimiero kapinių turės, savo bū
dą ir pardavinės užkandžius 
bei minkštus gėrimus. T a m tik
slui renka ankas.Šv. J . Ap. dr-
j a iš iždo paaukojo $5.00. 

M. Andniuškevičia pranešė, 
kad y ra serganti našlaitė i r 
reikalinga pagelbos. Nors nes
kait l ingas buvo susirinkimas, 
vienok tam reikalui sumetė 
$11.00. 

Susir inkiman pirmą syk J 
buvo atsi lankęs gerb. kle
bonas kun. A. Baltut is ir 
suteikė d a u g naudingų pata
rimų. • 

Nu t a r t a auka prisidėti pr ie 
Federacijos rengiamo North 
Sidej parapi jos knygyno. 

Vienam nariui užklausus, kas 
skaito M D r a u g o ' ' visi beveik 
pakėlė rankas . Žadėta ir ki
tais budais j i s remti. Iš r inko 
korespondentą. A. J . Bislis. 

kestimis, prašomi kuogreieiausiai 
atsilyginti. 

Po susirinkimo bus žaidimai. 
Protokolo Raštininkė. 

CHICAGIEČIAI, ATSIIMKI-
T E LAIŠKUS. 

Žiurek kad buty RAUDONA EILE ant viršaus 

TJRBAN*, 

I š T O W N OF L A K E . 

Bal. 30 d. i p. Baltuėio krau
tuvę atsi lankė bambizas S. 
Krikščiūnas (Buzovas, Bužin-
skas i r t t .) pasikolektuoti pi
nigu. Pasisakė esąs t ikras R. 
Katal ikų Bažnyčios kunigas. 
Nuo Šv. Ju rg io parapijos kle
bono, girdi, gavęs $5.00. 

Krautuvėje žmonės Krikš
čiūnui parodė Šv. Ju rg io baž
nyčia ir pasakė, jog t ik su 
j a tur i reikalą. Tada bambi
zas tą bažnyčią išvadino t ik 
4 4 biznio" įstaiga. Kai jau pp. 
M. Žaldokas, A. Garuckas i r 
ki t i stojo tiesiog į ginčus su 
juo, pradėjo jam klausimus 
berti , tuomet tamsuolis neza-
liežninkas smuko per duris ir 
nuėjo savais keliais. 

L I E T U V I Ų P R E K Y B O S 
BENDROVĖS. 

Bal. 27 d. iš Cbicagos Lie
tuvon buvo išvažiavęs p. Pr . 
Tolusis su keturių ir pusės 
metų dukterimi. Bal. 30 d. Ho-
boken, N. J . v belipant į laivą 
kr i to .negyvas nuo širdies li
gos. J o lavoną grąžins mo-
terei, kuri gyvena Cbioagoje 
po num. 2853 Emerald ave, 
Apa r t moters ir dukters pali
ko da r du kitu vaiku. 

Prakalbų i r Paveikslų iš Lie
tuvos rodymo maršrutas . 

Kalbės V. M. Stulpinas, Cbi-
eagos Skyriaus vedėjas, ir 
moksleivis V. Balanda. 

Kenosba, Wis. Gegužės 5. 
Gary, Ind. Gegužės 11. 
Tndiana Harbor, Ind. Gegu

žės 24. 
Spring Valley, 111. Gegužės 

29. 
Cbieago Heiglits, UI. Gegu

žės 30. 

Pastangomis gerb. seserų 
mokytojų, Geg. 3 d. School 
Hali salėje Šv. Kryžiaus mo
kyklos mokiniai rengia vaka
rą. 

Vaidins " K o r n e l i a " , dramą 
penkių aktų, keturių atidengi
mų. Drama pirmą kar tą sta-

. . . 
.->ma Lietuvių kalbo3e. 
Townofleikiečiai ir apylinkės 

Li ; tuvia i prašomi skaitlingai 
ats i :ankyti ir paremti moki
nių vakarą, kas daugiau pr i 
duos jiems energijos toliau 
veikti . 

Apar t vaidinimo, bus kitokių 
pamarginimų. Alumnė. 

• • — ^ — — — — — — — 

PRANEŠIMAI. 

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

2r^Ambrosui Petrui, 
3—Ansrus Jonui, 
5—Apuokui Jonui, 
6—Asmenui Adomui, 
7—Bagdonui Jonui, 
8—Bainoriui Dom., 
12—Barkui Onai, . 
13—Bartkaitei Zop., 
14—Bakšaičiui Jonui, 
18—Blekiui Jonui, 
27—Brurui Dom., 
28—Buividui Juoz •> 

. 

29—Butėnui Stan., i 
32—Čepaičiui Stan.? 

34—Čepaičiui Joe, 
38—Čiapui Myk., 
50-Dubinkienei Ver., 
57—Filipouskiui Jonui, 
66—Gaižučiai Juoz., 
67—Gaudasiui Juoz., 
68—Geniui Mik., 
71—Gritis A., 
80—Janioniui Ad., 
90—Jocaitei Magd., 
91—Kaekienei A., > 
95—Kanoverskui A. J., 
99—Kareekienei Sol., 
100—Karpavičiukui Kaz., 
102—Kaziokevičiui Jonui, 
124—Lauzinavičiui pranc, 
134—Maeianskiui Jonui, 
141—Matulioniui Andriui, 
157—Miloševičiui Kaz., 
166—Narsučiui Jonui, 

• 

. 

Kuomet nueini pirkti guminius batus, ar sakai: "Aš norių po
ra guminių batų — kiek kainuoja,'' 
Ar tu sakai tą ką tūkstančiai vyrų šioj šalij sako: "Aš norių 
pora Goodrich White Lehighs." 
Tai tame ir skirtumas yra. Kuomet nepasakai vardo tai ne
gauni geros rūšies čebato. Kuomet pasakai kad nori GOOD
RICH tuomet gauni geriausios rųšięs batus. Apie tai negali
ma nei abejoti. 
Gauni gero gumo batus kurie nesilups, nesutruks ir neper
mirks — ,jie padaryti Goodrich būdų — VIENAM ŠMOTE. 
Jie daug ilgiau nešiojasi negu kitos rųšies batai. Tie stori bal
ti padai stipresni už pati plieną. 
60,000 krautuvninkų parduoda Goodrich. Pasiklausk jų. 

THE B. F. GOODRICH RUBBER CO. AKRON, OHIO. 
rU 

HI-PRESS 
RUBBER FOOTWEAR • 

w©a«^o»w*r Telefoną* Pullmaa 
Dr. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistas 
10801 8o. Mlchijran ATenne 

II Mitrai, IU. 
VALANDOS: t ryt* Iki t rmkmn 

TeL Pnl lman S41 ir S1SO. 

IŠ W E S T S I D t S . 

L. Vyrių 24-ta kp. smarkiai 
ruošiasi prie vakaro, kurį tu
rės Gegužes S tl. Aušros Var-

KAZ. BERŽANSKIS 
Mirė Gegužės 2 d., 8:30 

vai. vakare. Buvo 39 metų 
amžiaus. Paėjo iš Telšių 
apskr., Telšių parap. Vyš-
vienų miestelio. Amerikoj 
paliko broli Joną ir bro
lienę Oną Beržanskienę; 
Lietuvoj motiną Jievą ir 
seserį Oną Petrikiene. 

Jo kūnas yra po num. 
2130 W. Coulter St. Lai
dotuvės bus Gegužės 6 d. 
ryte iš Aušros Vartų baž
nyčios į šv. Kazimiero ka
pines. 

Nuliūdęs brolis 
Jonas Beržanskis. 

IŠ BRIDGEPORTO. 
L. D. S. 29 kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyks ketverge, 5 d. Ge
gužės, Šv. Jurgio parapijos sve
tainėje, 8 vai. vak. 

Kviečiama visi nariai susirinkti. 
Norintieji įsirašyti taip-gi kvie
čiami susirinkiman. 

Valdyba. 

mm » • • • • • • • • • • • • • • • • • Į—1^W m • • 
Tel. Canal 157 Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1811 So. Halrted Street 

Valandoa: l t lkl 12 ryto: 1 lkl 4 
po plet. C lkl t rakara. 

» s a ! 

Dr. M. Stupnickij 
3107 So. Morgan Street 

OHICAGO, ILLINOIS 
Telefoną* Tardą 6039 

Valandoa: — 8 iki 11 l i ryto: 
6 po pietų lkl 8 vak. Nedėlio-
mia nuo 5 lkl 8 Tai. vakare. 

S. D. LACHAWICZ 
LIETUVTS GRABORIU8 

Patarnauju laidotuvėse kepląlanala. 1UI 
kala meldžiu atiHiankU. o mano darbu 
nuiltt uicanadlntl. 
1S14 W. ISrd Pi . r*taa«o. IU. 

TeL Canal M M 

IS DIEVO APVEIZDOS 
P A R A P I J O S . 

Geg. 6 d. Labd. Sąjungos 4 kp. 
laikys mėnesinį susirinkimą Die
vo Apv. parap. mokyklos kamba
ry. Susirinkimas įvyks tuojau po 
pamaldų. 

Prašomi nariai skaitlingai atsi
lankyti, nes turime aptarti svar
bius kuopos reikalus. 

Draugijų atstovai taip-gi pra
šomi atsilankyti. Reikia bendrai 
darbuotis našlaičių labui. 

E. M., nut. rast 

I S DIEVO APV. PAR. 

Lietuvos Vyčių 4-tos kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks Gegužės 
5 d., Dievo Apv. parap. svetainė
je, tuojau po pamaldų. 

Visi nariai ir narės prašomi at
vykti ir naujų atsivesti. 

Kurie esate užsilikę su savo mo-

Telefonaa Armltage 9770 
MARYAN S. R0ZYCKI 

MTZYKOS DIREKTORIUS 
Mokytojas Plano, Teorijos Ir 

Kompozicijos 
2031 N. Western Ave. 

- Chicago, I1L 

S V. W. RUTKAUSKAS j 
• ADVOKATAS • 
1 Ofisas Didmiesty*: J 
£j 29 South L a Salle Street , 
f Kambarts H 4 % 
& Telefonas: Centrai f l t f g 

• Vakarais, 812 W. SSrd S t g 
^ I 
mm 

Telefonas: Yards I M I 

Furopean American B u rsiu 
Fabionas ir Mickievicz ved. 
buvę A. Petraitis ir S. L. Fabionas 
Siuntimas pinigų, laivakor

tės, pašportai ir tt. 
NOTARIJTJSAS 

Real Estate, Paskolos, Insurlnal 
Ir tt. 

800 W. 35th St., Kamp. Halstcd St. 
TeL Boulevard 611 

Vai.: 9 iki 6 kasdieną 
Vak.: Utar. K e t Ir Sųb. iki 9 vak. 

Ned.: iki S po pietų. 

SERVICE FIRST 
• 

. 

Business Is Waiting 
ifor-You 

Kur nors ir k a m e nors šioj šalij biznis lau-

k . 
ia tavęs. 

Tiktai reikia mokėti kaip ji surasti. Pa
vartok savo long-distance telefoną. Rezul
tatas bus užganėdijantis. 

Bell System linijos yra prisirengusios 
jums pagelbėti. Nėra nei jokiu nereikalin
gu trukdymu. Su naujai įtaisytom metodom 
long-distance šaukimai yra taip pat aiškus 
kaip kad ir čia mieste kad kalbi. 

J 

Get acquainted with the «noney and time saving 
" station to station " service, e x p', ai ned o n Page X 
of the eurrent issue of the Telephone Directory 

ILLINOIS BELL T E L E P H O N E C O M P A N Y 

•JTel. Canal 6222 Jį 

S DR. C. K. CHERRYS 3 
o» •J LIETUVIS DENTISTAS 

£2201 West 22-iul & So. Leavitt SU^ 
of ' Cbieago « 
3Valandos: 9:20 A. M. to 12 N.£ 
$ 1:00 P. M. to 8:00 P. M. o 

nuo ugnies 
Lietuviai, apsaugokit 
savo namus ir turtą 
Lietuviu kompanijoj 

ffSp. OF AMERICA 
29 SOUTM C* SALLE STRCtT 

CHICAGO. ILL 

Sią didelę kompaniją 
v a l d o L i e t u v i a i 

musy nauja tvirtovė 

j^2f% DIDŽIAUSIA Į1ETUVISKA KRAUTUVE CBICA60JE 

4r\ 

e.PHARL OUBBN KONCBKT1NA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krantuvė—vieiia i i didžiausių Chicagoje 
Parduodame u i iemiauaią kainą, kur kitur taip negauai. 

Mašinėlių, laifikanu drukuoti ir ofiao darbams yra naujau-
tioi mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, Sliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų4 ir prūsiškų išdir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkua instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlavvski 
4632 So. ASHLAND A VE., OHIO AGO, ILL. 

Telefonas: DBOVEB 7809 
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KAIN, 
PRIC1 

Vol 

Tali 

KRIZIS 

Varsava 

Londoi 
i.š Varšav 
gštojoj 
liniai 
sybės 
ni nkai 
koms. 
Tokia 

dė i r 
ligowskį 
kė, kad 
Vilnių 
t ikslui 
l iarės 

Bet 
Zeligowsk 
vo pa.« 
buvo * 
menė. 

Ta ip 
si ir 

I 

Kol-
Augšt 
kilime 
menės, 
žinoma, 
lui PUOI 
.šautuv 
net arme 

Kurgi 
kus da 
turpjo 

Augštoj 
000 Ler 
nėja mi€ 
kininkų 

Lenki jo 
fanty 
a tšaukė 
j is buvo 
sukil t i 
lezijų. 

u 
Londone 

rubežinių 
Sapieha. 
s iant 
premjeras 
pielja, 
sybė . 
sukilusiu 
joj . Nes 
kuoes 

Krizi 
talkininkai 
l)ių pasi 
ja . 

Be 
ninku 
t a ginki 
Lenkus, 

Iš 
sakoma 
kininkai 
menės 
sukurstvtu 

Vaka r 
r i ja v 
Daugyb 
Bet 

PLATI 


