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Anglija Pakelia Balsą 
prieš Lenkus

Bavarija Nori Tarties su 
Prancūzija

Sąjungininkai Varžo Graikus 
Turkijoje

ANGLAI SAKO, LENKAI 
LAUŽO TAIKOS SUTARTĮ. Į

Lloyd George sutinka su ta 
nuomone.

Londonas. Geg. 13. — Ang
lų spauda staiga pakilo ata
kuoti Lenkus už jų neteisėtus 
pasielgimus Augštojoj Silezi
joj.

Laikraščiai tvirtina, • jog 
Lenkai, Prancūzų patariami, 
laužo Versailleso taikos su
tartį, keldami maištus Augšto
joj Silezijoj ir užgrobdami 
ji6ms neprigulinčius žemės plo
tus.

Tam visam sentimentui pri
taria patsai ministeris pirmi
ninkas Lloyd George.

Tr pačiame Anglijos parla
mente pakelti reikalavimai, 
jog reikia Lenkus tuojaus pa
tvarkyti, jei norima, kad tai
kos sutartis paliktų savo stip
rybėje. ,

BAVARIJAI NORISI PASI
LAIKYTI MILICIJĄ.

Prancūzai abejoja apie Vokie
čių pasidavimą.

Paryžius, Geg. 13. — Iš Ber
lyno laikraščiui Journal pra
nešta, jog Bavarija, turbūt, pa
tariama centralės Vokietijos 
valdžios, nusprendusi kreip
ties į Prancūzų vyriausybę sa
vo milicijos klausime.

Pasiremiant Sąjungininkų 
sąlygomis, centralinė Vokieti
jos valdžia būtinai turi nugin
kluoti ir paleisti Bavarijos mi
liciją.

Bavarija su tuo nesutinka. 
Sako, milicija jai būtinai rei
kalinga apsidrausti komunis
tų.

Kad išvengti visokių nema
lonumų, Bavarija sutinka savo 
milicijon įstatyti kadir Pran
cūzus karininkus, bi tik jos ne
paleisti.

Prancūzų spauda reiškia 
daug abejonės apie Vokiečių 
tikrumą, kuomet jie sutiko pil
dyti Sąjungininkų sąlygas.

Sako, dabar reikia lauki i 
nuo Vokiečių ne pasižadėjimų, 
bet tikrų darbų.

Prancūzą armija visgi sulai
kyta nuo okupavimo Rulir ap- 
skrities. Limkinma naujų įvy
kių.

Iš Berlyno gauta žinių, jog 
Vokiečių naująjame ministerių 
kabinete, turbūt, įvyksiančios 
atmainos. Po patvirtinimo 
Sąjungininkų ultimatumo, šo
ri jalistai nori gauti dauginu 
vietų kabinete katalikų parti
jos lėšomis.

SKELBIAMA KONSTANTI
NOPOLIO NEUTRALY-

BĖ.

Niekais eina Graikų karas 
Turkijoje.

Paryžius. G eg. 13. — Iš 
Konstantinopolio depešoje pa
sakyta, kad* tenai Sąjunginin
kų komisijonieriai, generolai 
ir admirolai, paskelbė prok
lamaciją.

Tąja proklamacija jie parei
škė, jog Turkų sostinė Kons
tantinopolis yra neutralis mies 
tas ir jis neturįs nieko bendra 
su Graikų-Turkų karu.

Taigi uždrausta Graikams 
ateity savo karo veikimams 
naudoties Konstantinopoliu.
Be to, neutraliais proklemuo- 

ta Dardaneliai ir Bosforas. Ir 
iš ten turi pasitraukti Graikų 
karo laivai.

Tokiuo budu Graikams vei
kimas Turkijoje pačių Sąjun
gininkų taip suvaržytas, kad 
jiems prisieis arba susiaurinti 
prieš Turkus nacijonalistus 
karą, arba jį visai pertrau
kti.

Tai Graikams ir laimėjimai.

TURKIJOJE SUSEKTAS 
BOLŠEVIKŲ SUOKAL

BIS.

Angora, Geg. 13. — Turkai 
naci jonai istai čia susekė bol- 
ševistinį suokalbį. Jo tikslas 
buvo sugriauti šiandienę Tur
ki) nacijonalistų valdžią ir įs
teigti sovietų valdžią.

Daugybė suokalbininkų su
imta.

AMBASADORIUS BUVO 
PAS KARALIŲ.

Londonas. Geg. 13. — Nau
jas Suv. Valstijų Anglijai am
basadorius Ifarvey vakar buvo 
priimtas karaliaus rūmuose.

KOMUNISTAS ŽUVO NUO 
SAVO BOMBOS.

------ 7—
Turinas, Italija, Geg. 13.— 

Du komunistu čia mėgino pa
mesti bombą ties viena dirbtu
ve. Bomba pirm laiko sprogo 
ir vieną komunistą į šmotus 
sud raškė.

DAUGYBĖ KARO LAIVŲ 
NEW Y0RKE.

New York, Geg. 13. — Hud- 
son upėje čia suplaukė ir ap
sistojo 7d karo laivų (destro- 
yerų). Tokios daugybės laivų 
vienu kartu čia neknomet ne
būta.

AIRIJA GAL SUSILAUKS 
LAISVĖS.

700 metų kova pasibaigs lai
mėjimu.

Dublinas, Geg. 13. — Buvo 
žinių, jog Anglijos vyriausybė 
padavė Airijai savo augščiau- 
sias sąlygas, kuriomis butų 
galima padaryti taiką.

Šiandie turima informacijų, 
jog Airių tautos vadai paga
minę žomiausias taikos sąly
gas, kuriomis pasiremiant bu
tų galima susitaikinti.

Tas sąlygas pagamino Ai
rių republikonų .prezidentas 
dė Valera. Sakoma, jos bus 
induotos Anglijos vyriausybei.

Čia nuomoniaujama, jog Ai
rija po 7(M) metų sunkios ko
vos už laisvę pagalinu turės 
laimėti kovą.

Nors, sulig sąlygų, Airija, 
negalės būt nepriklausoma vi
soj to žodžio prasmėj, visgi 
galės naudotis plačiąja laisve.

Airių sąlygos.

Prezidento de Valera susta
tytos sąlygos, kurios yra kaip- 
ir atsakymas Anglijai j jos 
pasiųlymus, yra tokios:

1. Pripažinti Airijai neprik
lausomybę tuose dalykuose:

a. Policija — visos Anglų 
ginkluotos spėkos iš Airijos 
atšaukiamos.

b. Mokyklos — iš Airių mo
kyklų prašalinami risi Ang
lai mokytojai; Airijai leidžia
ma įvesti nuosavą mokyklų 
sistemą.

c. Teismai — visi Anglu• “fe
■teismai ^Airiuose pavedami Ai
rių vyriausybei; Anglų kont
rolė ir statutai panaikinami 
Airių parlamento nuospren
džiu ir padaryta taika.

d. Iš uostų Anglų kontrolė 
prašalinama ir uostai padaro
mi liuosais abiem šalim — Ai
rijai ir Anglijai; muitinės pa
vedamos Airiams.

e. Airijai leidžiama liuosai 
be jokių varžymų steigti nuo
savą prekybos laivyną.

Amnestija Airiams.

2. Anglija kuoveikiaus pas
kelbia visatiną amnestiją vi
siems politiniams Airiams pra
sižengėliams.

3. Anglija atmoka visus nuo
stolius už sunaikintas Airijoje 
nuosavybes Anglų spėkomis.

4. Anglija sugrąžina Airiams 
visas konfiskuotas nuosavybes.

5. Padarytus nuostolius Airi
joje apkainuoja paskirta ben
dra abiejų šalių komisija.

C. Pasitaikius karui, Angli
ja lx? Airių vyriausybės aiš
kaus sutikimo: neįveda Airi
joje priverstinojo kareiviavi
mo ir kitaip nesavarankiaujn; 
nepasirenka Airijoje stovyklos 
savo kareiviams; Airijos uos
tų nepanaudoja savo karo lai
vų bazėms.

7. Visokius arbitracijinius 
klausimus riša bendroji abie
jų šalių parlamentų paskirta 
komisija.

Airija priklauso imperijai.

8. Anglijai pripažinus visus 
augščiau paminėtas sąlygas, 
Airių vyriausybė sutinka:

1. Prigulėti Britanijos impe
rijoje ir nesteigti nuosavos 
respublikos su pilnąja neprik
lausomybe.

2. Airija pavadinamu vardu

“Laisvoji Airija.’’
3. Airija nesusideda su 

jokia svetima valstybe su tik
slu pakenkti Anglijos reika
lams.

4. Paliuosnoja iš tarnybos 
visas savo spėkas, išėmus po
liciją, reikalingą palaikyti vi
dujinę tvarki); policijos skai
tlius neturi būt didesnis 50,- 
000 vyrų. •

5. Be padarinio su Anglija 
nedaro jokių politinių sutar
čių su svetimomis valstybė
mis.

6. Bet Airija turi teisės da
lyti ekonomines, finansines ar
ba pirklylios sutartis su sve
timomis vabtybėmis, kurios y- 
ra gražiuoju su Anglija.

PRANCŪZAI NEPASITIKI 
VOKIEČIAIS.

Turi paruoję stiprią koruonie- 
nę.

Duesseldorff, Vokietija, Geg. 
13. — Visa Rhinelandija pil
na Prancūzų karuomenės. Kur 
nepasisuki, visur tik vienos 
militarinės uniformos.

_ ■" ■ «*• *» « i r i
Tarpe Prancūzų maišosi ne

mažas skaitlius Belgų, Anglų 
ir Amerikonų. Yra ir juodų 
Aprikos kareivių.

Prancūzai nepasitiki Vokie
čiais. Daug kartų jie buvo ap
vilti. Taigi nusprendę Rliine- 
landijoje palaikyti skaitlinga 
karuomenęutaip ilgai, ,kol Vo
kietija nepradės tikrai pildy
ti pokarinių sąlygų.

AUSTRIJA PRIPAŽINO 
MEKSIKĄ.

Mexico City, Geg. 13. — 
Austrijos vyriausybė pripaži
no Meksikos valdžią.

$25 UŽ VOGIMĄ LAIKRAŠ
ČIO.

Detroit, Mich., Geg. 13. — 
Gilbert Jonės nuo vieno stale
lio pavogė vieną laikraščio ko
piją. Teisėjas už tai nubaudė 
jį 25 dot pabaudos.

THINGS THAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNES

“Basebalkninkų” vedėjas sakosi neturįs pasitikėjimo 
savo gabumais, kad parinkti tai žaismei tinkamus vyrus.

NAUJAUSIOS ŽINIOS.
BERLYNAS. — Kaip tik cent

ro partijos vedamas kabinetas pra
šalino nuo Vokietijos grūmojantį 
pavojų, tuojaus prieš kabinetą pa
kelti užsipuolimai. Ir, sakoma, ka
binetas vargiai atlaikysiąs.

BERLYNAS. — Augštojoj Si
lezijoj Lenkų maištininkų vadas 
iKorfanty paskelbė rinkti atstovus 
steigiamąjin Silezijos seiman. Len
kai darbuojasi Silezijoje įkurti 
respubliką.

LONDONAS. — Anglijoje dar
bo padėtis kasdien eina aršyn. 
Šiandie saukiamas svarbus gele
žinkeliečių susirinkimas. Bus ta
riamasi. kaip pagelbėti angleka- 
siams ji) kovoje.

LONDONAS. — Iš Augšt. Sile
zijos pareina žinių, jog Lenkai 
maištininkai šaukiami visorc už- 
imtos apskrityse steigti legislatives 
tarybas su tikslu sudaryti kraštui 
centrai) seimą.

CHICAGO, — žmogžudžių pa
šautas 19-os tvnrdos politinis vei
kėjas D’Andrea mirė Peoples li
goninėje.

NORI SUSTABDYTI VALS. 
TIEČIŲ KONGRE

SĄ-

Vienna, Geg. 13. — Tomis 
dienomis mieste Agram turi 
būt sušauktas Kroatijos vals
tiečių kongresas su tikslu Kro
atiją proklamuoti respublika. 
Jugoslavijos valdžia imasi prie 
monių neleisti tam kongresui 
įvykti.

IŠ PERU DEPORTUOJAMI 
ŽMONĖS. *

Lima, Peru, Geg. 13. — Peru 
respubliką valdo diktatorius. 
Daugybė jam priešingų politi
koje žmonių suimama ir de
portuojama.

ORAS. — Šiandie išdalies ap
siniaukę ir nepastovus oras; ry
toj giedri diena; maža atmaina 
temperatūroje.

DVARININKAI RŪPINAS.

NEKUOMET TAIP NĖRA.

“Vilnius“ rašo:
“Ligi šiol Lietuvos neprik

lausomybės priešai nuolatos 
prikišdavo Lietuviams, jog, gir 
di, Vilniaus krašte liaudis Lie 
tuvos nenorinti. Šią savaitę 
betgi aiškiai pasirodė, jog ne 
liaudis, tik susirūpinę dėl dva
rų dvarininkai ėmė telegramas 
į visas puses mušti, kad tik 
jo prie Lietuvos neprijungtų. 
O mes jau senai sakome, jog 
ne tik Vilniaus, bet ir Kauno 
dvarininkai šaukiasi svetimos 
pngelbos savo <Įvarams apgin
ti! Matyt, nekokią darbo žmo
nėms tvarką žada Lenkija, jei 
dvarininkai tos Lenkijos taip 
nori, o Lietuvos kaip ugnies 
bijo.

“ELTOS ŽINIOS.”
(Prisiųsta Liet. Inf. Biuro).

SPORTO RUNGTYNĖS.

Balandžio 10 d, Telšiuose, 
“Kanklių“ dr-jos skaitykloje, 
įvyko visų Telšių skyriaus 
šaulių atstovų suvažiavimas. 
Tartasi svarbiais organizacijos 
klausimais. Ypač domėsis krei
piama į sportą. Sutarta vi
siems būriams lavinties spor
tu ir nevėliau, kaip už dviejų 
mėnesių, padaryti pirmas Tel
šių apskrity sporto rungtynes.

Balandžio 9 d. ties Sirvin- 
tais į musų sargybą atvyko 
4 Lenkų karininkai, kurių 2 
Zeligowskio generalinio štabo 
karininkai. Jie pasisakė nebe
nori tarnauti Lenkavus, nes e- 
są, visvien zeligowskininkai 
baigiu savo dienas. Atvykusie
ji siūlosi stoti musų karuo- 
menėn.

Balandžio G d. po piet Len
kai atvyko Pievelių kaimo 
plėšti. Punsko šauliams juos 
apšaudžius, Lenkai pasitraukė.

Balandžio 7 d. Ix»nkų raite
liai ir pėstininkai puolė Valin- 
čių, Burokų ir Kreivėnų kai
mus. Jau išanksto pasiruošę 
vietos šauliai sutiko Lenkus 
smarkia ugnimi ir privertė pa
sitraukti. Lenkų yra sužeistų.

Žydų Reikalų Ministeris ga
vęs iš Palangos šią sveikini
mo telegramą:

Palangos Žydų Bendruome
nės Laikinasis Komitetas sv< i- 
kina Tamstą ir linki sėkmių, 
gyvendinant tautinę autonomi
ją

Sekretorius Gutmanos.
J tą telegralną Žydų Reika

lų Ministeris nusiuntė šį atsa
kymą:

Dėkodamas už Jūsų linkėji
mus, Lietuvos Žydų vardu svei 
kinu Palangos bendruomenę, 
kiflp naują brangų narį musų 
eilėse. Ministeris Soloveičikas.

“Gazeta Krajowa“ praneši
mu, Vilniuje vėl pradėjo eiti 
naujas Lietuvių kalba savai
traštis “Musų Balsas,’’ reda
guojamas J. Grądaki’o. Savai
traščio uždavinys esąs sutai
kinti Lietuvių ir Lenkų poli
tinius sluogsnius. Naujnsai 
laikraštis yra Lenkų leidžia
mas propagandai prieš Lietu
vius.

PLATINKITE “DRAUGĄ.”

“Vilniaus“ pranešimu, Lai
kinojo Lietuvių komiteto pro
testų dėl laikraščių uždarymo 
Laikinoji Valdomoji Komisija 
grąžina atgal, nes jis parašy
tas ne Lenkų kalba. Prieraše, 
kuriuo jis grąžinta, pasirašė 
Komisijos Raštinės Viršinin
kas ponas Medzianovski’s.

ŪKIO DRAUGIJOS SUVA
ŽIAVIMAS.

Žemės Ūkio Departamento 
Ekonomijos Skyriaus 13 die
ną Kaune buvo sukviestas vi
suomenės darbuotojų pasitari
mas Ūkio Draugijos steigimo 
reikalu. Pasitarime dalyvavo: 
buv. ministeris J. Tūbelis, ag
ronomai P. Kaziliunas, Pro- 
tapas, Pranckevičius, MiįĮkų 
D-to D-rius Rielevičius? Savi
valdybių D-to D-ris Degutis, 
Lietuvos Kooperacijos Bend
rovių Sąjungos Valdybos na
rys V. Zakarevičius.

Visi pasitarimo dalyviai lai
kėsi tos nuomonės, kad Žemės 
l kio Draugijos steigimas yra 
būtinas ir neatidėtinas reika- 

s. Buvo bent kiek ginčyta
si dėl draugijos tikslo, užda
vinių bei veržimo srities. Dau
gumos nuomonė, busimos drau
gijos ‘veikimas turėtų apimti 
visą Lietuvos teritoriją, ir 
kad draugija turėtų daugiau 
pasisekimo, jei greta žemės U- 
kio kultūros kėlimo, rūpintų
si ir ekonominiais ūkininkų
reikalais, tai teikdama 
ūkio mašinų, trąšų, sėklų, tai 
organizuodama žemės ūkio pro 
dūktų eksportą.

J komisiją draugijos įstaty
mų paruošti išrinkti: V. Za
karevičius, Kaziliunas ir Pran
ckevičius.

Kitąsyk šiuo reikalu pasita
rimas įvyks pradžioje Gegu
žės mėnesio, kaip komisija pa
rengs draugijos įstatų projek-j 
tą.

LENKŲ ATSIŠAUKI
MAS. i

“Gazeta Wilenska” laikraš
ty Balandžio 10 d. num. įdė
tas tokis atsišaukimas:

“Vilniečiai! Gyventojų va
lios priklausyti Lenkijai ap
saugos sąjunga budi ir kvie
čia visus tautiečius be politi
nių nusistatymų ir partijų ski
rtumo susidėti į sąjungą, kuri 
vieną teturi tikslą: Gyventojų 
valios priklausyti Lenkijai ap
saugą, Sąjunga yra organiza
cija, pasiruošusi ginklų ranko
se atremti Lietuvius, jei iš jų 
pusės gręstų pavojus musų 
Vilniui patekti naujon Lietu
vos nelaisvėn, o musų nar
sios karuomenės pajėgos pasi
rodytų persilpnos jiems atrem
ti ir prireiktų musų kraštui ir 
miestui apginti civilinės pas
pirties. Mes privalome būti pa
siruošę, bent kuriam į vykini. A- 
teina svarbi valanda, kuri nus
pręs Vilniaus likimą. M

PINIGU KURSAS.
Svetimų Salių pinigų vertė, mat 

nant nemažinu $25,000, Gegužės 12 j 
buvo tokia pagal Merehanta Lo- 
an and Trust Co.:
Anglijos sterlingi) svarui $3.9!
Praneuzijofl šimtui frankų 8,2!
Italijos šiintli lirų 5.0
Vokietijos šimtui markių 1.6,
Lietuvos šimtui auksinų l.Gi
Lenkijos šimtui markių .1
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>uvo pasiketinusi pulti Zeli- 
gowskio pulkus, Lunkui ittipc- 
rijalistai užtraukė kitokiu gie
smę. Jie pranešė, kad jei tam 
‘maištininkui” pasidarysią 

ankštu, Lenkų valdžia visuo
met jį gelbėsianti.

Kiek palaukus ta pati val

džia “maištininko” vardu ta

rėsi su Lietuva.

Bepig Lenkams imperijalis- 
tams panašiai žygiuoti. Kaip 
seniau, taip šiandie Lenkų tau
toje figūruoja dvi žmonių ka
stos: jionai ir valstiečiai (clilo- 
pai). Pirmieji yra valdovai, 
antrieji vaidiniai. Visais lai
kais ponai ištekliuje gyveno, 
gi valstiečiais nesirūpino. Nuo 
paskutinio Lenkų maišto prieš 
Rusijos carų, Lenkų valstiečių 
sąmonė neką pakilo.Ponai juos 
barė, plakė ir baudžiavoje lai
kė.

Žemes Reforma Lietuvoje.
————

(Tąsa.)

kaip 30 hektarų miesto srityse 
ir dauginus kaip 80 ha. sodžių 
srityse;

3) nusavinti bažnytines že
mes.

Pastarasis žemių nusavinimo 
klausimas net tris atskiras 
nuomones turėjom) vyriausybė 
nori nemokamai perimti baž
nytines žemes savo žinion, iš
skiriant kapines, šventorius, 
kiemus, sodnus, daržus, b) Soc. 
liaud. valstiečių sąjunga, soc. 
demokratai sutinku palikti prie 
bažnyčių po G margus arba 3 
deš. gi kas yra viršaus pereina 
valsčiui, c) Krikšč. deni. siūlo 
nusavinti bendrais žemės re
formos dėsniais ir jmlikti prie 
bažnyčių tokius žemės plotus, 
kokie tuo pačiu įstatymu bus 
duodama bežemiams ir maža
žemiams, reiškia nuo 5 ligi 20 
ha. Beto prideda pastabą, kad 
“baž. žemės nusavinamos pri
silaikant kanonų teisės.”

Pilnai galima sutikti su ant
rąja nuomone, įdėjus pataisą, 
kad viršaus G margų žemė iš
perkama valsčiaus ir apmoka
ma Vyskupijai.

Kad kunigui mažiaus turės 
žemės — dvasiniai parapijos 
reikalai nenukentės, ir ypatin
gų medžiaginių nuostolių ne
bus; bet kadangi Bažnyčia 
turi teisės įgyti nuosavybę ir 
ją įgijo, o ta nuosavybė nesi
priešina nustatomai žemes re
formai, valsčius jos žemes pe
rimąs privalo atlyginti.

(Dar ne galas).

" AMERIKOS LIETUVIAI! Š
Norite pasiųsti Amerikos Lietuvą j Lietuvą
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Žinoma, nekalti Amerikos 
Lietuviai turėjo nukentėti, bet 
kaip visi suprantame, kitaip 
ir negalėjo būti.

Turint omeny nelemtas gy
venimo sąlygas, manau, tikrai 
tėvynę mylintiems amerikie
čiams, jau nėra už ką pykti.

Reformos apskritys.
Darant reformą reikia atsi

žvelgti į esamąjį reikalą, beto 
nužiūrėti statomos reformos 
tikslas. Nenusimanant aiškiai 
by kurios reformos reikalo ir 
tikslo negalima jos vykinti.

Reformos reikalas.
Kad yra žemės reforma bū

tinai reikalinga — nieks ne
abejoja. Lietuvoje dideliausi 
žemės plotai valdomi dvarinin
kų kastos, tuotarpu šaly jų re
gime bežemių ir mažažemiu, 
varguose skurstančių darbinin-

Nuo 1918 metų ligi šiai die
nai nėra žemės reformos klau
simas išspręstas. Kodėl jis 
taip delsiamas skaitytojas ga
lėjo suprasti įsidėmėjęs to 
klausimo painumą, opumą ir 
neramias politinio gyvenimo 
valandas, kuriomis Seimas tą 
darbą vykina. Apie tai buvo 
plačiai rašyta “Draugo” 108 
nr. Pažvelgkime į kitus refor
mos klausimus.

Ir amerikiečiai pyksta.

Nekalbėsime šiuo kart apie 
Laistės “cliamunistus” bei 
“Naujienų” “raudonkak
lius” ar panašaus plauko rėk
snius, kurie nevieną srutų ki
birų išliejo ant Steigiamojo 
Seimo, ar atskirų jo frakcijų. 
Jų nekuomet nepasotinsi pakol 
sulvg jų giedamos partijinės

tai pasiųskite saviškiams j Lietuvą Amerikos Lietuvių 
Katalikų
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Metraštį
1916 m.
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Išleistą Liet. Kat. Spaudos Draugijos
JAME yra 150 su viršum paveikslų a) pavienių darbuotojų 

b) draugijų c) bažnyčių d) žymiausio Lietuvio astronomo kuii. 
A. Petraičio observatorijos jo prietaisų ir ę) kitų.

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

JAME vienu žodžių, sale visapasaulinių žinių telpia visas A- 
merikos Lietuvių gyvenimas. Jis 450 puslapių. Turėdami tą 
knygą jūsiškiai Lietuvoje netik žinos, bet ir matys Amerikos 
Lietuvą, kaip mes matome

Kaina: Neapdarytos ................................... 50c.

Jei norėsite, kad mes pasiųstame, tai pridėkite prieminėtos 
kainos da 10c. persiuntimui ir paduokite gerą adresą, kam no
rite siųsti į Lietuvą.

Užsisakydami adresuokite:

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

Todėl ii* šiandien tų nelai
mingų žmonių milijonai yra 
analfabetai. Ir kaipo tokie yra 
puiki medžiaga ponams impe- 
rijalistams. Lengva juos su
kurstyti, maištan paraginti. 
Vakar Lenkai valstiečiai buvo 
sukurstyti Silezijoje, rytoj ga
li būt jie atkreipti prieš pačią 
Lietuvą, kuri nepasiduodaLen- 
kų norams.

Anot žinių, Silezijoje Italų 
karuonienė labai nukentėjusi 
nuo Lenkų maištininkų. Jei 
taip, tai kiek nukentėjo su
kurstyti “chlopai”? Italai ga
lėjo iš jų padaryti lavonų kal
vas.

Kitų šalių tautų vadai gai
lisi savo tautos žmonių. Ven
gia panašių skerdynių. Var- 
šavos imperijalistai kitaip el
giasi. Nes jie turi užtektinai 
anuotoms medžiagos — vals- 
tiečių-clilopų.

.'Pasirodo, jog Lenkai vals
tiečiai dar ilgai paliks impe- 
rijalistų aukos.

/

Prezidento Pozicija.
• -r

Prezidentas Hardingas at
mainė savo poziciją Europos 
klausimu. Kai-kas spėlioja, 
kad tos atmainos įvyko apsi
lankius Amerikoj specialiam 
Prancūzijos atstovui.

Tečiaų gal bus daugiau tie

sos štai kame:

Kol prezidentas Hardingas 
buvo senatoriumi, jis su kitais 
senatoriais buvo griežtai prie 
Šingas Versailleso taikos su
tarčiai ir Tautų Sąjungai.

Įėjęs prezidento ofisan jis 
atrado ten tokių dalykų, ku 
rie senatoriams visai nežino 
nū. Jie žinomi tik prezidentui 
ir jo kabinetui

Tas taigi ir privertė prezi-
"k Ljd.s i n k y t '■ nuo kui-kurių 

savo pareikštų nuomonių ir 
palinkti prie Sąjungininkų 
diplomatijos, kurios svarbiau
sioji dalis yra slapta. Kadan
gi slaptoji diplomatija visuo
met tampriai rišasi su krašto 
interesais, tad nenoromis teko 
teisti poziciją.

' Nepamirškime, kad buvęs 
Suv. Valstijų prezidentas Wil- 
Bonas vedė smarkią kovą prieš 
Slaptąją diplomatiją. Patekęs 
taikos konferencijon įsisuko į 
tos diplomatijos ratą ir nutilo

Airių Duosnumas.
Aną dieną Chieagoje Audi

torium teatre įvyko didelis 
koncertas. .Jo žvaigždė buvo o- 
perų dainininkas McConnack. 
Koncerto tikslas — šelpimo 
fondo sudarymas nukentėju- 
siems tėvynėje.

Toki koncertai surengta ki-
Jei prezidentas Hardingas Luose miestuose. Ir visur juosi

Šiandien atmainė poziciją Eu
ropos klausimu, reikia sakyti, 
kad būtinybės verčiamas taip 
pasielgė. To reikalavo ankš
čiau jo nepramatyti šalies rei
kalai.

Imperijalistų Aukos.
Varšuvos žygiai Augštojoje 

Silezijoj, tai Lenkų iinjM*ri,ia- 
listų darbas. Pati Varšuva 
-prie to prisipažįsta. Varšuvos 
valdžia skelbia pasauliui, buk 
ji nieko bendra neturinti su 
Lenkų maištais Silezijoje. Tuo
tarpu iš Romos pareinu žinia, 
jog tenai Lenkijos pasiunti
nys savo valdžios vardu atsi
prašęs Italijos valdžios už 
nuotikius Silezijoje. Atsipra- 

Jięs, kad kovoje su maištinin
kais ten žuvę daug Italų ka
reivių.

Taigi čia Varšuva lo maišto 
užsigina ir tuč-tuojnus prisi- 
jražįsta kalta.

Tie patys militaristui per
nai buvo pasielgę pa
kuždami gcn. Zeligovvskį į 
Vilnių. Kuomet tas išgama pa- 

grobė Vilnių, Varšuva ėmi 
šaukti, kad jis esąs “maišti
ninkas”. Buvo žinių, kad už 
tokį pasielgimą “ketinama” 
jį net “karo teisman” pu 
įtraukti.

Bet kuomet Lietuvių armija

gaidos nenustatysi politinės, ^9- Tokia griežta nelygybė su

lalyvavo dainininkas McCor
mack. Visur tie vakarai pavy
ko. Bet Cbicagoje buvo pelnin
giausias. Surinkta 78 tūkstan
čiai dolieriųj

Čia Airių ir jų prietelių 

duosnumas pasirodė tiesiog 

nepaprastas, l’ž paprastus te

atre vietas žmonės klojo šimti

nes. Už pirmas eiles — tūk

stantines.

Iš to galima spręsti kokią 
užuojautą rado pas mus Airiai. 
Tokioms apystovoms esant jų 
tauta negali ilgai kraujuose 
pluduriuoti. Galop ji turi savo 
teises ir nepriklausomylię iš
kovoti.

Airių duosnunio pavyzdis ir 
mums, Lietuviams, butų labai 
pravartus. Susipratę Lietuviai 
yra labai duosnųs tėvynės rei
kalams. Nors mes nesame taip 
turtingi kaip Airiai, bet šel 
piame Lietuvą sulyg savo man
tos. TeČiau musų tarpe vis dar 
gyvuoja skaitlingi nesusipratu
sių legionai. Pastaruosius apa
kinę laiko “mokytieji” soci
alizmo ir laisvamanių vadai.

Nesusipratę, tiesu, ir-gi kar 
tais deda stambius aukas. De
ja jos tenka ne bendriems tė
vynės reikalams, bet socialistų 
ir laisvamanių partijoms ir jų 
voilams.

Kas kita su Airiais

ekonominės bei socialės tvar
kos. Bet ir jie tuo klausimu 
pešasi, riejasi ir jeigu tiems 
ponams reikėtų žemės refor
mos klausimas rišti amžinai jo 
neišrištų. Vieni jų nori konfis
kavus žemes išdalinti, kiti kiy- 
kia, trypia — šiukštu. Negu 
Įima jų dalinti! Nesupaisysi vi
sų jų troškimų. Pulikimė juos 
tuotarpu nuošaly.

Be šių yra rimto, ramaus 
budo Lietuvių amerikiečių, ku
rie pasiilgę tėvynės paliko' A- 
merikų ir Lietuvoje norėjo že
mių įsigyti. Nepavyko. Ligi 
šių metų Kovo mėn. nors ir 
skambiausiais dolieriais nega
lėjo nusipirkti žemės iš dvarų 
plotų. Kai-kurie smarkiai su
pykę, nepatenkinti grįžo Ame
rikon tamsiausių vaizdų iš tė
vynės lydimi. Ar ta pyktis 
reikalinga?

Pakol žemės reforma nenus
tatyta, nors ilgu laukti, ne ką 
padarysi. O jeigu ir dvarų sa
vininkams neleista buvo dvarų 
pardavinėti, tai musų valdžia 
labai išmintingai pasielgė.

Nevienas liūdnas atsitikimas 
ją pamokė užginti dvarų par
davinėjimą. Mat poneliai gavę 
pinigų už jmrduotas žemes 
šmukšt į Varšavų. Tuo bud u 
musų turtas tarnaudavo Len 
kijai, kuri visuomet stengėsi 
mus pražudyti. Kitos išeities 
nebuvo, kaip uždraudus dva
rų savininkams pardavinėti 
žemes.

daro luomij kovą, ardo socialę 
tvarką ir taiką. Kiekviena de- 
mok ratinga šalis rūpinasi pa
šalinti tokius trukumus, prie 
to siekia ir Lietuva.

Reformos tikslas.
Jis tiek vyriausybei, tiek 

St. Seimo ž. r. komisijai ryš
kiai numatomas, būtent: 1) ap
rūpinti žeme bežemius ir ma
žažemius, 2) sutvarkyti žemės 
valdymas, kad butų tinkamos 
sąlygos žemės ukiui gi visų- 
pirma — smulkiam ir viduti
niam ukiui tarpti ir 3) suval
stybinti tuos žemės plotus, ku
riuos valstybė gali tikslingiau 
naudoti ir apsaugoti negu pri
vatiniai asmenys.

Žemės fondas.
Jeigu reikalas ir tikslas ž. r. 

klausimui neginčijami dalykai, 
tai žemės fondo sudarymas ir 
vyriausybei ir ž. r. komisijai 
daug prakaito išvarvino, ne
maža ginčų sukėlė. Po ilgų dis
kusijų, skaitlingų susirinkimų 
prieita prie tokių pribrendusių 
išvadų:

1) nusavinti visi privilegi
juotai įgyti dvarai su visais 
jiems priklausomais turtais, 
gi iš privilegijuotų ir privati
nių savininkų miškai, durpy
nai bei pelkės, vandenys ir že
mės gelmių turtai paliekami 
valstybių valdyti.

2) nusavinti buv. bajorų ir 
valstiečių bankų žemės, beto 
nuo trečios šalutinės eilės gimi 
naičių paveldėjusių dauginus

LEISKIT Į TĖVYNĘ.

(Margaiio eilės mirusio 1921. 
Kovo 24 d.)

Leiskit į tėvynę,
Leiskit pas savus!

Ten pradžiugs krūtinė, 
Atgaivins jausmus.

Pirm negu aušrelė 
Skaisti užtekės,

Linksma mą dainelė 
Tenai suskambės.

Medžių kad užimąs 
Giedančiam pritars,

Šventas įkvėpimas 
Daineles sutvers.

Čia jausmai man žūsta, 
Kalinyj širdis, —

Leiskit į tėvynę —
Akys ten nušvis.

Svetima padangė 
Nemaloni, ne,

Tėviškę aš brangią 
Vis regiu sapne.

Nemuną dabina 
Puikesni žiedai,

Širdį ten ramina 
Malonus jausmai

Feljetonas.

“Naujienų”
Ar žinai sveikas, kad “ Na u-1 pasakoti “Naujienų” iš kailio 

jienų” štabas pavirto lenkbe r-i išsinėrinią. 
niaisf -

i i
paklausiau savo drau 

go, kurs už “Naujienas” ant 
sienų lipdavo.

— Ką kalbi’ Ar iš proto 
išėjai ?

— Mano protas neparduotas 
ir aš savo nuomonėmis nepir
kliauju.

— Tai ką-gi? Tu mane 
“Naujienų” agentu — parsi
davėliu skaitai? D tu, tamsy- 
bės apaštale, šikšnosparni, ku
nigini! Aš žinau už kų aš gal
vų guldau.

— Kur-gi nežinosi! Už Len
kų pusbernius — pridūriau. 
Netikit Eik į senąjį urvų kur 
“ajišviestųjų” tamsuoliui, o 
pats savo akimis įsitikrinsi, 
kad aš neperdedu.

— Aš ir be tavo malonės 
žinau, dažnai pas jas lankau
si. Galop ką gi tu nori man ir 
mano “Naujienoms prikišti t

— Nenorėdamas ilgiuus į- 
kaitusio, gal visai nekaltai “ 
“Naujienų” šuntakius paseku
sio draugo varginti, pradėjau

Pirmą Gegužės dieną pasirį- 
žau apsilankyti darbininkų 
rengiamoje manifestacijoje, jų 
prakalbų pasiklausyti. Bet kur 
jos bus? — galvoju. Mano 
dienraštyje nebuvo paskelbi
mo. Eisiu — manau sau — į 
informacijų centrą — “Naujie
nų” tvirtovę, ten tikrai gausi u 
žinių.

Taip bemąstydamas prieinu 
“Naujienų” redakciją. Dirst 
Inngun, gi čia skelbimų kiek 
tik reikia. Skaitau ir neišskai- 
tau. Ar-gi aš lietuviškai nesu
prantu? Ar gal čia šiandien 
intemacijonalo bolševiatine 
kalba visa paskelbta? Vėl 
barniau. Raidės lotynų alfabe
to, bet vis nesuprantu.

Einąs juo šalį žmogelis pas
tebėjo mano rupeimį. Aš jį ii 
užkalbinau.

— Atsiprašau Tamista — at
siliepiau angliškai. Kokis čia 

tke bussines” (biznis) lan
ge skelbiamas?

Žmogelis pastatė į mane a-
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L NAUJOS KNYGOS 
3 3'— Tik kų Išėjo iš spaudos pa- S 
3 rašyta Kun. prof. Bučio tikėji- S | 3 miško turinio knyga.

Į “Katalikų Tikyba” |
216 puslapių

šita knyga turėtų rastis kiek
vieno kataliko namuose, nes JI 
labai prieinami ir plačiai išaiš
kina katalikų tikėjimo tiesas.
Knygos kabia: neapdaryta

................................................ $1.30
Apdaryta imperiniais viršais . .

................................................ $1.50
Audeklo apdarais .......... $1.80

Dr. I. E. MAKARAS
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 10000 So. Michlgan Ava., 
Vai. 10 iki 12 ryte: 2 iki 4 po 

plot, 4:30 iki 8:20 vakare 
Hosidencija: 10538 Perry Avė. 

Tel. Pullmau 242
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i “Klebono Žodis

DR. S. BIEŽIS
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IK CHIRURGAS
2201 Wcst 22nd Street 
Canal 6222 
3114 W. 42nd Street 

Tel. McKinley

T
■
s

’rei. aicKiniey 4288J

| Savo Parapijai” | f,
7 Kaina 15 centų ;
3 Šias knygas galima gauti

r “DRAUGO” KNYGYNE 
— 2834 S. Oakley Avė. Cldcago, —
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VAIŠINGUMO RIBOS.
Šįmet 192 L į Suv. Valstijas 

galės įvažiuoti:
2,470 Meksikiečių, 9,083 Da

nų, 5,871 Prancūzų, 6,157 O- 
landų, 20,000 Norvegų, 22,360 
Švedų, G,232 šveicarų, 128,- 
877 Anglų, 85,529 Austrų, 5,- 
0G4 Graikų, 67,157 Italų, 86,- 
623 Rusų (jų skttičiiin beabejo 
įeina Lietuviai ir Lenkai) 1,.- 
105 Ispanų, 125,066 Vokiečių.

Tel. Yards
Dr. V.

66G6 Blvd. 8448
A. ŠIMKUS

Lietuvi* Gydytojas, Chirurgą* Ir 
Akošera*.

2203 8. Halstcd St. Chicago.
Valandos: 10-—12 iš ryto 1—2 Ir
S—8 vakare Ned. 14—12 iš ryto.

Telefonas Armitage 9770

MARYAN S. ROZYCKI
MUZYKOfl DIREKTORIUS 

Mokytojas Piano, Teorijos Ir 
Kompozicijos 

2021 W. We6tern Ava, 
Chicago, UI.

kis ir staigiai atsakė: — čia 
lenkiška įstaiga.

Aš norėdamas visa gerai 
patirti ir ar tiesą man pasakė 
tasai žmogus, nes matau kelias 
eilutes Lietuvių kaltui, klausiu 
jo ką čia rašo?

Geras žmogus atšovė: — 
Wys vlntny pieniądze do k raju, 
do Polski — Lietuvių kalbu 
išeitų — Siunčiame pinigus į 
“krajų”, į Lenkiją,

Net krūptelėjau išgirdęs 
lx»nkų “biznio” varymą. Ar
gi čia butų “Naujienų” ur
vus, gud aš paklydau?

Gelbėdumas mano nusistebė
jimų lenkutis pridūrė: — Tai, 
girdi, ir aš pats nesenai iš Sies 
įstaigos pasiunčiau pinigų tė
vynėn. Čia visi kalbu lenkiškai, 
nėr ko stebėtis.

Tų jam pasakius matau, kad 
barzdota žmogiena žiuri į ma
ne per lungą. Kas po velnių! 
Ar čia apžėlęs kelmas, ur nu
plikęs lenkbajoris suvijo sau 
guštą “Naujienų” bute?

Padėkojęs Lenkui už paaiš
kinimą niidulinuu savo keliais. 
Visų kelią negalėjau įsivaiz
dinti kati ištrkrųjų “Naujie
nos” hutų palaidavusios.

Tai tau ir darbininkų buk- 
rastis! US pinigus ir Lenkams 
jiatarnauja, o į pirmo Gegužio 
prakaltais tik žada, liet neatei
na. Tai galybė kapitalo!

— Kaip tu manai, ar gali
mas daiktas, kud “Naujienos” 
lx*nkų dvarininkui tintų į ūsą 
pakštelėjusios? Taip išeinu, 
nors jos “Draugui” Vilnių gi
nant prikaišioja Lenkams par
sidavimą, tuotarpu pačios j jų 
kišenę lenda ir už centą jų 
alkūnes laižo? Ar-gi tau graži? 
jų skverno besilaikant? Ar-gi
mulkis esi?

/
— Ar aš mulkis ar tu, kelio 

aš skverno Išsilaikau — ma
no dalykas, bet jeigu taip y- 
ra kaip tu nusakė., aš nedo
vanosiu. Aš jiem-: nosis gerai 
n Šluostysi u Lenkų j>ai filmuo
ta skarele. Bet jeigu tu gra
žiai man nutildavai, tau ir-gi 
bus trumpu.

Taip ir persiskyrėva. Ar jis 
išpildė “Naujienoms” savo 
liasižadėjiinų, pakvėpino joms 
už iauikains ke|»imus pyragus 
— nežinau. Aš jį kartų jau su
tikau gatvėje, bet jis gan man
dagiai mane palabinęs nupyš
kino toliaus. Vts.

Tel. Canal 257 Vak. Canal 2111

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas
1821 8o. HalNted Street 

Talandoa: 12 Iki lt ryto: 1 iki 4
po piet. t Iki 9 vakar*.

į dr. Charles"segal"
| Perkėlė scavo ofisą po nnm

{4729 So. Ashland Avenueįj
| BpcciJallstaa |
|D*IOVV, MOTERŲ Ir VYRŲ LIGU|
gValanrloenuo 10 Iki 12 Iftryto; nuo| 
|2 Iki 5 po pietų; nuo 7 Iki 8:20g

Ncd-'llomla 10 kll 1
Telefoną* Drescl 288$

M—

J. P. WAITCHES 
La

1.1ETI VIS 
Vakarais: 4500 M. Aahland Are.

Tol. Vards 105 2 
Didi. It.ioin 518—I5O M. GlaMt St.

Tel. Kan.lolph 3507

iwyer
ADVOKATAS

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiuiiiiiimiiiiiiM
Re*. 1130 Indcpcndcnca Blvd. 

Telefoną* Vna Uuren 2$4

DR. A. A. ROTH,
Ituaas Gydytoja* rt Chirurgą* 
Mpecljallstas Moteriškų, Vyrišką

Valkų ir visų chruniikų Ikrų 
VALANDOS: 10—II ryto $—$ po 

pietų, 7—8 vak. Nedėllomls 10——19 d. 
Ofisas 3834 No. Halated St., CMn*9»

Telefoną* Drover »‘IM 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllilIlIlHllllllM
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LIETUVOS INFORMACI
JOS BIURO PRANE

ŠIMAI,

(Eltos Žinios.)
“Vilniaus” rašo: “L 

kauskaitė 17 metų šoko nuo 
Užupio tilto upėn, kad nusižu- 
džius. Bet praeiviai jų iš van
dens ištraukė. Nelaiminga nu
gabenta Savieo ligoninėn, kur 
pasisakė, kad neturinti ko val
gyti.”

“Vilniaus” pranešimu, Len
kų laikraštis “Gaz. Vii.” skel
bia šitokių žinių, neparody- 
mas šaltinio, iš kur ji gauta: 
“Berlynas, Buvusis Lietuvos 
prezidentas Smetona pasakė 
Rygoje, jog Lietuviai žino iš 
viršaus, kad konferencija Bru- 
kselyje neduos vaisių. Lietuva 
nori, kad derybos apie Vilnių 
įvyktų, pirmininkaujant Ang
lui, kaipo tarpininkui — tei
sėjui”.

“Litva” pranešimu, nuo 
1920 m. Spalių 29 d. iki 1921 
n i. Vasario 1 d. iš Vilniaus 
krašto į Lenk i jų buvo išvežta 
žalios medžiagos ir prekių 
49,684 pūdai. Iš įlenki jos Į 
Vilniaus kraštų įvežta: bulvių 
7,500 pūdų; druskos — 59,065 
pūdai, duonos ir miltų — 35,- 
457 pildai, dektukų — 2,500 
skrynelių; anglių—3,750 pūdų; 
knygų—437 pūdai.

Per tris mėnesius Vilniaus 
apygarda buvo beveik visai 
neaprupinarna knygomis, dek- 
fukais ir anglimis.
Lietuvos Vyriausybė gauna iš 

Lenkų okupuotų Lietuvps kai
mų skundus, kuriuose prašo
ma kreipti domesį į jų var
gingų gyvenimų. Viename 
Lenkų okupuoto N. kaimo 
pranešime, arti 200-tų gyven
tojų pasirašytame, skundžia
masi, kad Lenkų valdžia rekvi
zuoja visus gyvulius, javus; 
Lenkų kareiviai atima visų 
maistų, nepalikdami nei šeimy
noms ko misti. Be to Lenkai 
leidžia gandus, buk tas kai
mas davęs Lenkų valdžiai pa
rašus,kad norįs jai priklausyti, 
tuo tarpu, kai to kaimo gy
ventojai, Lenkų valdžios įvai
riais budais persekiojami ir 
verčiami, nei vienas savo pa
rašo nedavė.

Zcm-

VVasbingtone pranešimų apie 
Argentinos Respublikos nus
prendimų pripažinti Lietuvų d© 
jure, prašo priimti širdingiau
sios padėkos jaireiškirnų ir už
tikrinimų, kad šitas prieteliil
gumo aktas, ypač šiuo laiku, 
kada Lietuvių tauta sunkiai 
kovoja dėl savo laisvės, gyviai 
jos atjaučiamas ir niekados 
nebus užmirštas.

D ras Purickis.” 
Kaip jau buvo pranešta lal
ančiuose, Argentinos Amba

sadorius Wasbingtone laišku 
š Kovo 24 dienos yra prane

šęs Lietuvos Atstovui Ameri
koje, jog Argentinos Vyriau
sybė yra pripažinusi Lietuvos 
Respublikų, kaipo laisvų ir ne- 
prigulmingų valstybę, nutari
mu iš Kovo 14 dienos š. m.

Liet. Inf. Biuras.
Gegužės 4. 1921 m.

LENKAI PASITRAUKĖ.

Kovo 29 d., 9 vai. vakarų, 
ties Vilkanstrių kaimu (4 ki
lometrai į pietus nuo Leipumi 
miestelio) Druskininkų link 
musų kareiviai pastebėjo de
vynis asmenis, apsirengusius 
civiliais drabužiais, su ereliais 
prie kepurių. Lenkų partiza
nai, jiastels'ję musų būrelį, a- 
tidarė ugnį. Musų būrelis at
sakė tuopat ir Lenkų partiza
nai buvo priversti pasitraukti. 
Musų kareivių pranešimu, Len 
kų partizanai turėjo Vilkanas- 
triuose automatinį šautuvų. 
Nukautų nei sužeistų nėra.

LIET. ATSTOVYBĖS AME 
RIKOJE NAUJAS ADRESAS

Delei išgavimo pasų, vizos 
ant pasportų, affidavitų paliu
dijimo pargabenimui giminių 
iš Lietuvos ir delei patvirtini
mo įgaliojimų, visokios rųšies 
dokumentų ir delei suieškojimo 
turtų, bylų vedimo visados 
kreipkitės prie Lietuvos Atsto
vybės ofiso šiuo adresu: Lith- 
uanian Legation. 1925 F. St., 
N. W., Washington, D. C.

kas yra jo priešas ir nesiduos 
pasigauti į pinkles.

Budėkime, bukime sargyboj 
tautos ir tikėjimo, nes daug 
yra priešų ir jie nemiega. Ma
žai apsiskaičiusius neva kata
likus lengvai laisvamaniai į- 
traukia į savo tarpų, kur jin 
nustoja tikėjimo ir tėvynės niei 
lės.

Daug yra m. ų tarpe ii- to
kių, kurie nors visai dar ne- 
pasinėrę bedievybės bangose, 
bet įdomauja bedieviškomis 
organizacijomis, ypač Samia 
ra, nes, girdi, ten nėra pavo
jaus priklausyti ir katalikams; 
sandariečiai', girdi, nekliudą ti
kėjimo dirbu tėvynės darbą.

Kad sandariečiai kliudo ti
kėjimų, varžo įsitikinimus, tai 
faktai rodo.

Štai, A. L. T. S. 35 Racino 
kuopa patalpino “Sandaroje” 
(num. 9, 1920) savo nutarimus. 
Sako:

“Užbaigę visus kuopos ir 
organizacijos reikalus, einame 
prie tikėjimo, bei žmonių įsiti- 

[kibimų ir atrandame, kad se 
nobiniais laikais Lietuviai 
daug laimingiau gyveno gar
bindami dievaičius, negu kad 
dabar garbina molinius stabus 
pastatytus ant biznio pamato. 
Mes pageidaujame, kad dabar 
laisvoje Lietuvoje butų įsteig
tos gražios svetainės, su dai
liomis sėdynėmis, kur šventa
dieninis Lietuviai susirinkę pa- 
girstų naudingų prakalbų iš 
gerų inteligentų lupų, padai
nuotų lietuviškas daineles ir 
šventadienius praleistų be nuo
vargio ir išnaudojimo.”

Senovės laikais Lietuviai 
nors nepažino tikro tikėjimo, 
vienok žmogiška prigimtis ro
dė jiems, kad yra antgamti
nė esybė ir visokiais budais jų
čiu ir garbina.

PRANEŠIMAS.

LIETUVIAI AMERIKOJE.

Šiais laikais Lietuvių tauto-

KENOSHA, WIS.

VARGONININKAS, suprantąs baž
nytinę mušiką, tuojaus gali užimti 
vietą prie Lietuvių Šventųjų Petro 
ir Pauliaus Buiayčlos Hontestoad, Pa.

Kun. M. J. Ccpananls,
SIS Fourtli Avė. Hommteftd, Pa

Tautų Sąjungos Kontrolės 
Komisija yra gavusi iŠ Jjenkų 
Vyriausybės Atstovo Vilniuje 
pranešimų, kad Lenkų Vyriau
sybė sutinkanti įsileisti iš 
Kauno Vilniun traukinį su pa- 
iM'gėliais, paeinančiais iš Vil
niaus srities, šeštadienį, Balan
džio 9 dienų, sulig surašo, ku
ris buvo musų Vidaus Rinks
iu Ministerijos Tremtinių grų- 
žininio Skyriaus sudarytas, 
Jjenkų Vyriausybei patiektas 
ir jos priimtas.

Tas plits traukinys grįžda
mas, paims iš Vilniaus pabė
gėlius iš Kauno srities sulig 
surašo, man Ix*nkų Vyriausy
bės įteikto ir musų Vyriausy
bės patvirtinto.

Ignas Jonynas.
Lietuvos Vyriausybės Atsto

vas prie Tautų Sujungus Kon
trolės komisijos.

Generalis Švedijos Konsula
tas New Yorke yra įgaliotas 
duoti vyžų kolektyviems pus
pūriams asmenų grupėms ke
liaujančioms į Lenkiją, Lietu
vų, Estoniją ir Latvijų per 
Švediją, jei tos grupės turi 
kelionės ženklus (tikietus) 
kiaurai apmokėtus į minėtą
sias šalis.

SKAITYTOJI! BALSAI.

(Už Juos Redakcija neatsako)

RACINE, WIS.

PADĖKA ARGENTINOS 
RESPUBLIKAI,

Užsienio Reikalų Ministeris 
<l-ras Purickis Balundžio 30 
dienų yra prisiuntęs per Lie
tuvos Atstovų tokį atsakymų 
Argentinos Respublikai:

“Tamistai pavedama pra
neši i Argentinos Vyriausybei 
per jos Atstovų Wnshingtone 
sekančiai: Lietuvon Vyriausy
bė. gavus per savo Atstovų

Spaudos Savaitė.

Jj. D. S. 63 kuopos pastan
gomis, rengiamaSpaudos Savai 
tė. Nors trumpu laiku nespė
jome sudaryti veikimui gerų 
planų, 1x4 dirbsime kiek galė
sime. Turime apsčiai katali
kiškos literatūros, naudingų 
knygelių, kurias pardavinėja
me pigia kaina. Tų knygų gu
lima gauti pas kuopos rašti
ninkų parapijos raštinėje.

Rengiama vakaras ir prakal
bos. Tr čia Ims platinuma ka
talikiška spauda.

Lietuviai-katalikui prašomi 
padėti mums tame darbe, kad 
nė. viena šeimyna neliktų be 
katalikiško laikraščio ir geros 
knygos.

Katalikišku spauda tarsi ži
bintas, šviečiąs nakties tamso
je rodo tiesos kelia. Skaityda

je nėra stabmeldžių išimant 
sandariečius. Jie žino tik do- 
lierį ir pilvų, tat tuodu dievai
čiu ir gerbina.

Ar sandariečiai dirba rimtą 
tėvynės darbą? Štai, jų rim
tumas pasirodo iš tos pačios 
kuopos susirinkimo nutarimo 
Sausio 23 d., tilpusiu
“Sandaros” num. 5, 1921 m.

“Kadangi mes Am. Liet. 
Paut. Sandaros 35 kuopa daug 
dirbome prie stoties pardavi
nėdami L. L. P. Bonus ir su
darę pačių stotį, tad reika
laujame, kad kun. Petkumis 
ir Molis neturėtų Imti prileisti 
prie kontroliavimo L. Misijos 
ir Atstovybės centro knyga. 
Kaip klerikalai nesiskaitė su 
Lietuvos Atstovybe ir neleido 
jai kontroliuoti Tautos Fondo, 
taip dabar Lietuvos Misija ir 
Atstovybė neturi skaitytis ir 
neduoti jokių kontroliavimų 
tol, kol Tautos Fondas nesi
leis Lietuvos Atstovo prie kon
trolės”.

Jeigu Lietuvos valdžia butų 
siuntusi Misiją, kad tik sanda- 
riečiuose sukeltų 5 milijonu 
dol. paskolų, tai niekas nesis
tebėtų tokiais jų reikalavimais. 
Bet kad Lietuvos valdžia norė
jo paskolos gauti iš visų Ame
rikos Lietuvių, tat ir kontro
liuoti L. Misijos knygas turi 
teisę tie, kurie yra paskirti.

Tuutos Fondas susiorganiza
vo tada, kada ne tik L. Misijos 
Amerikoje neimi o, liet nebuvo 
dar ir Lietuvos valdžios. Jis 
vienas dauginus sušcIįm'- JJe- 
tuvų negu laisvamanių ir so- 
cijalistų fondui sudėti krūvon. 
T. Fondas yra katalikų įs
taiga, todėl katalikai turi 
teisės jį kontroliuoti. T. F. kas 
mėnuo skelbia atskaitas. Jų 
nemato tik akli sandariečiai. 
Ijiisvamaniai Šmeižia Tautos 
Fondų dėl tu kad jis teikiu_ smas žmogus knt. laikraštį ar

ba gerų knygų visados-sopias, Lietuvai pagėlbos.'

Nors nedidelė musų koloni
ja, vienok turime visokių drau
gijų; tarp jų gyvuoja ir Lietu
vos Vyčių kuopa, kuri, nežiū
rėdama priešų pastangų su
griauti ją, daug dirba tautai ir 
Bažnyčiai. Pinniaus kuopa pa
laikė ir chorų, kurį vedė A. 
I’uras. Visuose vakaruc e ar 
tai kokios katalikiškos dr-jos 
ar parapijos pakviestas cho
ras neutsisakydavo patarnauti.

Vasarą 1920 m. atvažiavo 
čia muzikoj prasilavinęs P. 
Kailiukaitis. Kp nudžiugo, nes 
matė,kad dar daugiau gulės pa 
sidarbuoti. Naujas chorvedis 
tuojau įsirašė kuopon ir paėmė 
vesti Vyčių chorų. Viskas ėjo 
gerai. Kad pagerbus chorvedį 
Vyčiai įrengė savitų vakarėlį.

Nepoilgo p. Kailiukaitis ta
po pakviestas užimti varg. 
vietų Šv. Petro bažnyčioje, ku
rioj lig tol vargonavo sesuo 
mokytoja. Vyčių choras, tar
naudamas Bažnyčiai norėjo pa
tarnauti ir žmonėms. Tai-gi 
šventadieniais per pamaldas 
pradėjo Bažnyčioje giedoti ir 
parapijiečiai buvo labai paten
kinti.

Po kiek laiko klebonas su 
vargonininku sumanė atskirti 
chorų nuo Vyčių, kad vadin
tųsi parapijos choras. Vyčiai, 
žinoma, nesipriešino. Sumany
ta — padaryta. Atskirus cho 
rą, Vyčiai pasijuto silpnesni. 
Tada kuopa nutarė kreiptis 
prie choro, kad jis grįžtų prie 
Vyčiu ir liendrai darbuotus. 
Viename tat susirinkime cho 
ras nutar'“ grįžti prie Vyčių 
kp., liet tam ’epritarė nė var
gonininkas. nė gerb. musų kle
bonas. Vyčiams pastatyta są
lyga: jei Vyčiai nori, kad jų 
choras giedotų bažnyčioj, tai 
turi kas mėnuo vargonininkui 
mokėti po $20.00.

Beto vargonininkas pareiš
kė, kad jis nenorįs mokinti 
Vyčių chorą. Girdėdami tokius 
išsireiškimus ir jausdami nie
kur neprasikaltę, ir žinodami, 
kaip kitose kolonijose klebonai 
ir vargoninkai išvien dil
ba, Vyčiai liko skaudžiai už
gauti.

Vienok, nenorėdami augštai

NAMAS ANT PARDAVIMO.
Ant Šešių šeimynų mūrinis nuinas 

su lotu extra greitai namo po nume
riu 926 W. 32-nd Place: priešais 
šv. Jurgio mokykla. Namas su lotu 
vertas $9000.00. Kadangi pinigai 
ūmai reikalingi persiduos už $6000.00 
be jokio commission. Atsikreipkite 
j šv. Jurgio kleboniją po nuiu. 3230 
Auburn Avė. Chicago, 111.

BARGKNAS.
Pigiai parsiduoda Grocernė, blokas 

nuo Lietuvių bažnyčios. Turi būti par 
duota J trumpą laiką. Priežastis va
žiuoju į Lietuvą. Atsišaukite.

A. G.
1738 W. 47 Str. Chicago, UL

Ant pardavimo namas 5753 So. 
Bearia Str. 2 pagyvenimų 7-8 kam
barių aržuolo Ir raudon medžio, vi
dus trimuotas. Namas 29 pėdų plo
čio. tilo vestibule ir vanos, lotas 37% 
pėdų statytas per pati Peterson. 
Kaina $14,000.

5722 S. Winchester, gražus 7 kam
barių mūrinis namas aržuolo ir rau
donmedžio vidus, elektra, lotas dide
lis iniegamieje porčiai, duris su veid
rodžiais, savininke našle turi būti 
parduota trumpų laiku. Kaina $8,500

Namas 5719 AVinchester, parsiduo
da už $1500.00 mažiau negu kainavo. 
Atsišaukite,

Caiiill Bros.
5501 S. .Ashland Av. Tel. Prospect 580

ANT PARDAVIMO.

Ice Cream Parlor

Su pragyvenimo kambariais, 
tyroje miesto dalyje.

Kreipkitės x

“DRAUGAS”

2334 South Oakley Avenue. 

Tel. Roosevelt 7791

htatyties, Vyčiai nusileidi). Ge
gužės 4 d. susirinkime nutarė 
nepaisyti visokių žeminimų, o 
darbuotis kiek galima, neken
kiant parapijos chorui.

d’atnc j)ačiuine susirinkime 
kp. vice-pii iii. J’. Povilionis at
sisakė nuo savo pareigų, ka 
daugi neužilgo išvažiuoja Lie 
tuvon. dis yra didis Tėvynės 
mylėtojas ir uolus Vytis. Pri
klausė it* prie choro.

Lietuvon išvažiuoja tuip-gi 
ir Vytė Petronėlė Savickaitė. 
Ji kiek galėjo dirbo dėl Tė
vynės, ypatingai dėl našlaičių 
Buvo Labdaringos Kųjungo? 
kp. raštininkė ir L. R. K. R, 
pirmininkė.

Gegužės 26 d. Vyčių kuopa 
nutarė įrengti jiemdviem iš
leistuvių vakarėlį su užkan
džiais. Laukiame daugelio svi 
čių. Korespondentas.

įimniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii

“DRAUGO” KNYGYNE
Galima gauti iios

MALDAKNYGES

Ramybė Jums (brangios odos paauk s.) ............. $3.50
Ramybė Jums (kailio apdar.) ............................. 2.50
Ramybė Jums (audeklo apd.) ............................... 2.00

= Šios maldaknygės formatus yra 514x3%. Puslapių turi 958, bet n«
S stora, nes spausdinta ant plonos popleros. Joje yra {vairių jvairlau- 
S «ių maldų.

• • • •
Aniolas Sargas — juodis ryd..............................  $1.25

S Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd................... 1.75
= Aniolas Sargas — juodais apd............................... 1.50
| Dangaus žvaigždutė — juod. minki apd......... 1.75

; Dangaus Žvaigždudė — baltas celluloid apd. su
paveikslėliu ant apd......................................... 1.75

| Dangaus žvaigždutė — balto kailelio apd...............1.50
5 Dangaus žvaigždutė — juodo audek. apd...............1.00
= Dangaus žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50
= Aniolėlis — juodais apdarais ............................... 1:50
= Aniolėlis — juodais apdarais ................................ 0.75

Šios maldaknygės yra nedidelės. Turi bevelk po 300 puslapiu.
S Spauda aiški.

2 Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00
| Pulkim ant kelių............................................................2.50
= Pulkim ant kelių ,..................................................... 2.00
= Pulkim ant kelių ....................................................... 1.85
| Pulkim aht kelių ........................ .............................. 1.50
5 Si maldaknygė yra šiek tiek didesnė už pirmesnes. Jos kainų 
— {vairumas priguli nuo apdarų.

2 Maldų Knygelė  ......................................................... 75c.
| Maldų Knygelė ............................ .................................. 50c.

Užsisakydami adresuokite:
! “DRAUGO” KNYGYNAS
= 2334 So. Oakley Avė.
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiirnitttniitir

Chicago, UL

Neužmirškite aplankyti Boo- 
to No. 7 Used Car Show ku
ris prasidėjo Coliseum, Gegu
žio 7 ir tęsis iki Gegužės 15.

Used Car Show bus atda
ras Nedėliomis.
Mitchell Auto Co.
)uroda vartotų karų iš 100 ga
lina pasirinkti.

Toks lai rimtas darbas yra 
varomus samlariečių, kuri' 
šaukiu, kad jie dirbą tėvynės 
labui. L. D. 9. 63 kuopos 

Velkanti Komisija

ws.s.
VAR.SAVINGSSTAMPS 

ISJlUF.h BY 711E
UNITED STATES 
GOVERNMLNT

į V. W. RUTKAUSKAS

ADVOKATAS
Ofisas Didmiesty!:

Į 29 South La Šalie Street

Kambarls SS4 
Telefonas: Central ISIS

. Vakarais, 812 W. 33rd St. 
Telefonas: Yards «**

Tel. Randolph 2898

A A. SLAK1S
ADVOKATAS 

Ofisas vlduuilestyj 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. I« Kalte 8A 
Valandos: 9 ryto Iki « po plotų 

Panedėllals Iki 9 vakaro 
Nedėliomis ofisas uždarytas

Scripps-Booth
Wescott
Cliummy,
Franklin,
Studebaker,
Overland,
National,
j Buick,
Velie,
Cbalmers,
Maxwell,
EI gi n,
Paige,
Dixie Flyer, 
Cole,

Oldsmobile,
Chevrolet,

Fords,
Dodges,

Apperson,
Willys-Knight

Marmon,
Cole,
Reo,

Paige, 
King 8,

Kissel, 
Teniplar (Cal.

top),
Nash, 1920.

VALENT1NK DRENMAUNG
COLLEGK8

[8905 8. Halsted, 2407 W.
1850 N. Wolls St.

137 Mokyklos Jun<t. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų Ktrpi-j

kmo, Designlng blsniui ir namams.4 
[Vietos duodamos dykai, Diplomai.] 
LMokslaa lengvais atmokėjimalaJ 
įKlesos dienomis ir vakarais. Pa-1

Bikalaukit knygšlės.
Tel. Seeley 164$

8ARA PATEK, pirmininkė.

Dr. M, T. STRIKOL’IS (
[ Lietuvis Gydytojas tr Chirurgas 

Peoples Teatro Name
*1818 W. 47th Str. Tel. Boul. 18l 
[valandos: 6 iki 8 rak. Nedėl 1$ 
Ilki 12 ryte.

Ros. 2314 W. 4Srd Street 
Nuo ryto Iki plst.

|Tcl. MeKinley 283

I
1

I
I

Tel. Drovsr 7843

Dr. C. Z. Vezelis
LIETI VIS DENTISTAS 

4713 SO. ASHLAND AVENUH 
arti 47-tos Gatvės

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

5Tcl- Canal 6222

S DR. C. i CHERRYS
•t LIETVVI8 DENTISTAS 
^2201 West 22-nJ A So. Loavltt

•JValandos: 9:80 A. M. to 13 N.S 
* 1:90 P. M. to 8:00 F. M.

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiHiiiHiiiiiniv
I

Mėnesinio IšmokesČio Pliano

Karo kaina 
$200.00 
300.00 
400.00 
500.00 
600.00 
700.00 
800.00 
900.00 
1.000.00

mėn. Mok 
$25.00

30.00
35.00
40.00
45.00
50.00
55.00
60.00
65.00

Iškalno 
$75.00 
100.00 
175.00 
200.00 
200.00 
250.00 
800.00 
350.00 
400.00

Nereikia morlgnge mokėk 
Nereikia bmkerage. 
Nereikia notarių mokėti 
Nereikia taxų mokėti 
Nereikia frelglito mokėti

APMAINYK SAVO SENA KARA 
Tavo senas karas apmainomas ant

naujo atrokuojant Jo vertė.

■

Visur reikalaulat arba patys išsirašyldt
PAVEIKSLUOTA LAIKRAŠTĮ

ATSPINDŽIAI
Juose paveikslais nušviečiama:

1) armijos gyvenimus ir veikimus,
2) avarbckni Valstybės gyvenimo atsitikimai,
3) Lietuvos ir kitų kraštų gamta.
Be to, ten rasit ir geresnių dailės raštų.

Kaina: metams (12 Nr.) 35 auka, vienam num. 4 auks.
Amerikoje metams 2 dolieriai 

Adresas: Kaunas, Generalis Stabas, 
“ATSPINDŽIŲ” Administracijai.

iiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiimmiiiiiimimiiimmiiiiiiiiiiiimiimiimliiiiiimiiimHimiii
Vist pertaisyti Mltchells turi pilna 

gvorantlja kaip nuujl.

Visi neparduoti karai j>o 15- 
tos dienos Gegužės rasis pas

Mitchell AutoCo į■
■ ■
3

DVI KRAUTUVES
2328 2X34

.Mieliigaii Avė. Mlchlgan Avė.
Pertaisyti karai parduodami abejose 

krautuvėse

ATDAROS
DIENOMIS
VAKARAIS

NEDALIOMIS
Teb-fonns V k'tory 3805

VAŽJNEKJS KASDIENA. 
MOKĖK SYKI Į MĖNESĮ.

■ t ■■■^1
Skubinkite užsisakyti 1921 metams

■ KARI”

■■

Jis nušviečia musų armijos gyvenimą ir darbuotę.
Jis duoda daug nuudingų patarimu kariuomenės reikaluose 
Jis suteikia žinių apie kitų vulstybių armijas.
Jis purodo musų pricių karines pajėgas ir ieško kebų joms 

nugalėti.
Jis neša kareiviams mokslą, duoda jiems dailės raštų. 
Todėl kiekvienas pilietis, kovojąs dol Lietuvos neprikl»n-

semybės, privalo skaityti
“KARĮ”

Kaina Amerikoje metams 2 dolieriai



4 DRAUGAS Penktadienis, Gegužės 13, 1921

IS TOWN OF LAKE.

POLICIJA DARBUOJASI 
SUIMTI ŽMOGŽUDŽIUS.

Trečia diena Cbicagos poli
cija darbuojasi susekti žmog
žudžius, kurie mirtinai pašo
vė 19-os \vnrdos politinį vei
kėją Antbony D’Andrea, bu
vusį kandidatą į nldermanus 
toje war<loje.

Suimta apie 25 intnriamieji 
galvažudžiai. Tarpe jįj ieško
mi tikrieji žmogžudžiai.

Tuo tarpu pašautam D’An
drea ligoninėje padaryta vi
sa eilė operacijų. Nes jo kn- 
nan buvo suvaryta keliolika 
švininių atkarpų, kurios dar 
kokia tai rakštimi buvo už- 
fiuodintos.

Gydytojai tvirtina, jog iš tū
kstančio yra tik viena proga 
jam pasveikti. Tr gal jis jau 
neatlaikė kentėjimų, kuomet 
rašomi šitie žodžiai.

Nelaimingas žmogus vakar 
turėjo dar tiek sąmonės, jog 
valstijinio prokuroro asisten
tui nurodė, kaip surasti žmog
žudžius.

Jis liepė kreipties į jo <1 ra il
gus. Sako tie žino galvažu
džius. Nes tie <1 raugai dažnai 
jį buvo perspėję prieš galimą 
užpuolimų.

MUSŲ REPORTERIO UŽ
RAŠAI.

IŠ T0WN OF LAKE.

Liet. Darbininkų Sų-gos 48 
kuopa turėjo susirinkimų Geg. 
2 d. šv. Kryžiaus par. svet. 
Kuopon įstojo 13 naujų narių. 
Susirinkimas išrinko komisi
jų platinti katalikiška spaudų 
įvairiose vietose.

Geg. 8 <1. Scliool Hali svet. 
rupesniu parap. mokyklos Se
serų mokytojų buvo sureng
tas vakarėlis paminėti varda
dienį gerb. klebono, kun. A!e- 
ks. Skrypko. Programų išpil
dė šv. Kryžiaus par. mokyk
los mokiniai. Buvo vaidinimas, 
kurs žmonėms labai patiko. 
Baigiant programų gerb. kle
bonas dėkojo Seserims — mo
kytojoms už taip augštų jo pa
gerbimų ir žmonėms už skai
tlingų atsilankymų. Paskui jis 
mokiniams padalino diplomus 
už gražiaraštį. Tų mokinių bu
vo keliosdešiintys. Žmonių bu
vo pilna svetainė.

Gegužio 4 <1. L. Vyčių 13 
kp. laikė susirinkimų, kuria
me kalbėta apie L. Vyčių sei
mų ir išvažiavimų. Klieriko .1. 
Skrypkos primicijoj Geg. 22 
d. Vyčiai nutarė dalyvauti in 
corpore.

Geg. 25 d. kun. J. Skripkai 
bus įrengta pagerbimo vaka
ras.

Šiame susirinkime įsirašė 
kuopon: K. Mikaliunienė, A. 
Mikaliunas, B. Blinstrupaitė ir 
N. Statiiauskis.

Tikimės, kad nauji nariai 
žymiai darbuosis Vyčių dirvo
je

Po susirinkimo žaista.
Korespondentas.

IŠ T0WN OF LAKE.

PLĖŠIKAMS TEKO $7,000.

Keli automobiliu 
ji plėšikai vakar dienų užpuo
lė State Commercial and Sa- 
vings bankos pasiuntėjų Lauer 
ir atėmė nuo jo $7,(XK).

Pasiuntė jas tuos pinigus ne
šė vienan, netoli bankos, san
deliu.

Užpuolimo metu pasisuko 
vienas Įioliemonns. Bet pasi
rodė taip žioplas, kad nežino
jo nei kas daryti.

Tik kuomet plėšikai su au
tomobiliu jau buvo atsitolinę 
už kalėtos blokų, policmonas 
atsipeikėjęs porų kartų jų pu
sėn šovė.

važiavusie-

L. Vyčių 13 ir 36 kuopos 
bendrai rengia piknikų Liepos 
17 d. National darže, Riversi- 
de, 111. Jos kviečia visus cl.i-

tan išvažiaviman.

IŠ NORTH SIDĖS.

Šv. Mykolo par. mokyklos 
mokslo metų užbaigimas bus 
Birželio 26 d. Bus didžiai iš
kilmingas. Seserys mokytojos, 
rengia programų. Mokina mo
kinius. Statys scenoje “Daina 
be galo” — komedijų. Bus 
visokių priedelių.

ATIDĖTAS NUGALABINT- 
MAS.

Šiandie Cliicagos kalėjime 
turėjo būt nugalabintas žinog- 
žudis Antonio Lopez. Guber
natorius Small antrukart ati
dėjo toliau egzekucijų.

žmogžudžio advokatai dar
buojasi jį išgelbėti.

Šv. Mykolo parapijos pikni
kas Ims ne Liepos 3 d., bet 
31 <1., Poloniu darže. Northsi- 
diečiai pasižymi savo gražiais 
santikiais su eieeriečiais. Jie 
žada nuvažiuoti į Šv. Antano 
par. (Cicero) rengiamų pikni
kų Birž. 5 d. Bergmano dar
že. Tr tikisi, kad ciceriečiai 
skaitlingai atsilankys jų para
pijos piknikan.

IŠ CICERO, ILL.

PLĖŠIKAI IMA LABIAU 
SIAUSTI.

Geg. 11 d. Šv. Antano par. 
svet. Nekalto Pras. Pan. šv. 
dr-ja įrengė balių. Svečių bu
vo daug.

paremti Moterų Sąjungos va 
karų, kuris bus sekmadieny, 
Geg. 15 <1. parapijos salėje.

Uždarius susirinkimų žaista.
Koresp.

PRANEŠIMAI.
L. V. Cli. Aps. choro nepa

prasta praktiku įvyks Geg. 13 
d., Mark White Sųuure parko 
svet. 8 vai. vakare.

Visi choro nariai prašomi 
laiku susirinkti.

Z. M., rast.

Kad Užlaikyti Jūsų Virtuvę Čystą ir Priimną 
-Kepk su Mazola

Kokį laikų Cbicagoje plėši
mai ir užpuldinėjimai buvo 
praretėję. Šiandie išnaujo pra
sideda smarkesnis jų siauti
mas.

Automobilių vogimas neper
traukiama*. Su pavogtais au
tomobiliais plėšikai trankosi 
gatvėmis ir kankina praeivius.

IŠ ROSELANDO.

Trečiadienį, 18 d. Geg., 7:30 
vakare, Visų Šventų par. svet. 
bus prakalbos ir rodomi kru 
tomieji paveikslai. Įžanga že
ma.

Gėg. 8 d. Scliool Hali sve
tainėje, triūsu seserų mokyto
jų Šv. Kryžiaus mokyklos mo
kiniai įrengė vakarų pagerbi
mui gerb. kleb. kun. A. Skrip- 
cos vardadienio.

Programa prasidėjo punktu
aliai. Uždangai pakylus sceno- 
e pasirodė skaitlingas būrelis 

mokinių, ypač mergaičių, kuris 
indainavo dvi lietuviški daini 
‘Pasveikinimas” ir “Daina 
irioj”, taip-gi angliškai 

“AVelcome Pretty Primrose”. 
\ibaigus dainuoti, Kaz. Venc- 
<aitė išnešė klebonui didelį 
<repšį rožių ir lelijų ir pasakė
inkėjimus.

Po to sekė eilė drilių, bū
tent: “Žiogų Šokis.” Tas pu- 
ilikai labai patiko, nes turėjo 
atkartoti. “Maršas su Vėliavo
mis”, “Mergaitės prie Molin
io,” “Kadrilis,” “Žibuok- 
ės”, “Kurpiai” ir “Laumės”.

Ant galo vaidinta “Kornėli-' 
a”. Ši drama perstato krikš- 
ionių persekiojimų Domicįjo- 

no laikais Romoje. Veikalas
gana turiningas.

Visų vaidintojų neminėsiu, 
nes daug užimtų vietos. Pami
nėsiu tik tas, kurios buvo svar
esnėse rolėse.

Domicijos Ciesorienės rolėj 
iuvo Z. Bajoriniutė, Korneli- 
os — K. Vaiteknitė, Patrici- 
cs — Z. Novickaitė, Renos, 

Vaidelyčių viršininkės — Z. 
Cei kauskaitė. Visos savo roles 
atliko gana gerai.

Reikia tik pastebėti, kad ar- 
istės avėjo sliperials ir plau
tus turėjo susuktus sulig nau
jausios mados. Senovės laikais, 
le abejo, daugiausia avėta 
sandalais ir nešiota palaidi 
plaukai.

Publikos buvo pilna svetai
ne. Ant galo kun. A. Skripko 
dėkojo seserims, tėvams 
vaikams ir visiems atsilanku- 
siems.

Paskui išdalinta diplomai už 
gražraštį. Diplomus dalino 
kun. Skripko ir kun. A. Mar- 
tinkus.

Programa baigta tautiniu 
himnu. Artistas.

Lietuvos Vyčiu Cbicagos 
Apskričio seimo rengimo ko
misijos posėdis bus šeštadieny, 
Geg. 14, Dievo Apveizdos pa
rapijos svet., 8 vai. vak.

Visi komisijos nariai prašo
mi atsilankyti. Bus svarstomi 
neatidėtini reikalai.

Z. Mastauskaitė, 
generalė rast.

CICERO LIETUVIŲ DOMAI' 
Kas tiktai iš Cicero d orite 

gauti “Draugų” arba paduoti 
į jį apgarsinimų, ar kokį spau
dos darbų kreipkitės prie p.
A. Valančiaus.

1511 S. 49 Court
Pas jį galima gauti malda 

knygių ir kitokių Knygų.
Pasinaudokite.

American Line
Tiesus Patarnavimas

NEW YORK - HAMBURG
Parankinusina Kelias Rusams 

Lietuviams
ir

Dideli ir Moderniški Twin-Serew 
I.ai vai

MINNEKAHDA (Naujas)
3-ėia Kliasa Tiktai 

Gegužės 21-ma

Manchuria...........Birželio 2
Mongolia............. Birželio 16

Red Star Line
NEW YORK - HAMBURG 

LIBAU - DANZIG
Poland................  Gegužės 26

Atsišaukite j Kompanijos Ofisą.

14 N. Dearbom St. Cbicago. 
Arba pas Lokalius Apenlus.

DR. A. L. YUŠKA
1900 S. Halsted Str.

Tel. fanai UIS

Valandos: 10 ryto iki 
Gyvenimas:

Tel.

8 vakari1

2811 W. fCtrtl Htr.
Prospect 8488,

LAIKRAŠČIAI NESKELBIA 
KARO “SLAKERIU” 

VARDŲ.

GAL PRIPAŽINS MEKSI 
KOS VALDŽIĄ. IŠ NORTH SIDES.

Karo departamento sustaty
tuose karo “slakerių” sųra- 
šuose, kurie turėjo būt pas
kelbti spaudoje, yra tokia ga
lybė klaidų, kad laikraščiai at
sisako skelbti.

“Slakerių” tarpnn įmaišy
ta vyrų, kurie yra tarnavę ka- 
ruomenėje, kurie buvo užėmę 
net augštas vietas. Jų tarjie 
yra ir tokių žmonių, kurie 
tarnavę Kanados armijoje.

Tai kas veikiasi Karo depar
tamente.

Washington, Geg. 12. — Iš 
Baltųjų Namų patiriama, jog 
prezidentas Hardingns pasiren 
gęs pripažinti naujų Meksikos 
valdžių.

Bet pirm to visgi preziden
tas turi gauti prirodymus, jog 
Meksikoje sugrąžinta tvarka, 
jog gvorantuojnma ten Anie 
rikonų gyvybė ir jų nuosavy 
bių nepaliečinmybė ir teisės.

PASISKYRĖ KABINETĄ.

Havana. Geg. 12. v— Naujas 
Kubos respublikos prezidentą 
Zayas užims prezidento ofisu 
čia Gegužės 20 d. Jis jau pa 
siskyrė kabinetų, .

Geg. 5 <1. Ta Vyčių 5 kp. lai
kė susirinkimų. Iš perskaity
to protokolo sužinojau, kad 
kuopon įsirašė devyni nauji 
nnriai-ės. Reiškia, 5-ji Vyčių 
kuopa auga.

Iš svarbesnių nutarimų ga
lima pažymėti sekantieji: ber
želio mėnesy nutarta sureng
ti savitų vakarėlį; daug kal
bėta apie steigiamųjj knygy
nų, kuris pavesta Federacijos 
skyriaus žiniai. Steigiamam 
knygynui kuopa nutarė paves
ti visas savo knygos ir, reika
lui esant, remti finansiniai.

Ant galo skaityta laiškai-pa- 
kvietimni. Be tų, Vytė bei sa- 
jnngietė žodžiu kvietė kuopų

DR, G. M, GLASER
Pmktiknoja 29 m r tai 

OflMM 8148 80. Morgan Ht, 
Kert* 82-ro St, ChkatfO. fll

8PECIJAI.I8TA8
Motarlftkų, Vyriškų, talpai chro

niškų ligų.
OFISO VALANDOS: Nuo 18 ryto 
iki 8 f»o pietų, nuo < iki 8 valan
dų Tnkara.
NedAliomle noo 9 iki I po ptat 

Telefonu Varis 987

* a<a * axa* y .t ris # g t «#»
STelefonaa Bonlevard 8199 J

DR. G, KASPUTIS
D KUTINTAS

8881 South Halsted Str. 
'Valandos: 9 12 A M.

1—8; 7—8 P. M.

Tfleremta 4A»
Dr. P. P. ZAI.LYS 

Lietuvis Dentistas 
lOfttil So. Mlehtgao Avcuue 

ReMtand. UI.
VAIUkNDORi 9 ryta Iki 9 vakar*, 

ei. Pnllman 849 ir 81*0.

šeimininkė jaučiasi labai nesmagiai, jeigu atsitikime jos vyras 
pareina anksčiau iš darbo, negu paprastai ir randa ją ką nors kepant 
virtuvėj pilnoj dūmų ir nemalonaus kepimo kvapsnio.

Jeigu jūs kepsite su Mazola, jūsų virtuvė bus liuosa nuo dūmų. 
Skirtingai yra su paprastais riebumais. Mazola pasiekė augščiausio 
laipsnio virime kur kas pirmiau, negu kiti riebumai.

Šalę palaikymo jūsų virtuvėj šviežio ir priimnaus oro, Mazola 
sumažins jūsų virimo išlaidas. Mazola yra nepaprastai ekonomiška, 
kadangi ji gali būti vartojama daugeliui virimo ir kepimo būdų. Remian
tis patyrimais, jogei ji niekados neatmaino savo kvapsnio, ta pati Mazola 
gali būti vartojama kepimui daugelio skirtingų valgių, tokių kaip žuvis, 
mėsa, kiaušiniai, cibuliai ir kitos daržovės, viskas kas yra reikalinga, tik 
reikia iškošti likusį aliejų po kiekvienam kepimui. ‘

Jeigu jūs dar nesate vartoję Mazolos, nusipirkit 
blešinę nuo savo groserio krautuvininko šiandien. Jūs 
nebusite daugiau be jos. Parsiduoda po po pusę kvortos, 
kvortą, pusę galiono ir galiono mieros blešinėse.

UŽTIKRINAME:

Jeigu jūs nebūsite galutinai 
užganėdinti kokybe ir ekonomišku
mu Mazolos, jūsų krautuvininkas 
sugrąžins jums pinigus.

CORN PRODUCTS RF.FINING 
COMPANY,

17 Battery Place, New York.

[uropean American Rureau
Fabionas ir Mickievicz ved.
buvę A. Petraitis ir S. L. Fabionas
Siuntimas pinigu, laivakor

tės, pašportai ir tt.
NOTARU Iš AS

Kcal Estatc, Paskolos, Ins,irinai 
Ir tt.

800 W. 351 h St., Kamp. Halsted Rt. 
Tel. Bonlevard 011 

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

Ned.: iki 3 po pietų.

DR. S. NAIKELIS
LIETUVIS

OYDYTOJAS IR CHIRURGAM 
O f I Bau Ir Gyvenimo vieta 

8259 South Halsted Street 
Ant viriam Cniveraal Stata Bank 

Valandos nuo 10 Iki 12 ryte; noo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėliomis nuo 18 iki X 
TelefaonB Tania U44

jPhon© Seeley 7489

DR. I. M. FEINBERG
Gydo specljali&l visokias vyrų Ii 

moterų lytiškas ligas 
2101 Madlson Str., kampas Wes

tėm Avė., Chieago
^Valandos: 2—4 po plet 7—9 vak.

3^

S. D. LACHAWICZ
LIETUVY8 GRAB.JRIU8 

iPAtarnBuJn laidotuvėse koplvlatula. Rei
kale meldtlu at«ikaukti, o mane darbui 
>uelta uėaanėdlatL

P814 W. ISrd PL CblMtgo, Rl. 
Tel. Ganai 919*

J

Pranešu-—
Visiems viengenčiams, kad aš, kuris turėjau aptieka 

po num. 3601 So. Halsted ir paskutiniam laike Cicero, 
dabar tūrių aptieka ant Town of Lake po antrašų:

4559 So. Hermitage Avė. Cor„ 46-th Street
F. A. JOZAPAITIS, R. PH.

Savininkas ir Aptiekorius.
Telefonas Boulevard 7078

’ r#' •*'«* » -. ’ ’. C

BALTIJOS -AMERIKOS LINIJA
9 BUOADWAY „ .« NEW YORK.N Y

TIESI Kelionė Be Persėdimo Iš NEW YORKO Per I.IBAVĄ Arba 
HAMBURGU — EITKŪNUS

I LIETUVA
Laivai išplankia kas 14 d. Dideli dviejų sriuba pačio laivai išplaukia: 
“POLONIA” Gegužio 18 * “ESTONIA” Birželio 22
“LITUANIA” Birželis 1 * “POLONIA” Liepos, O.

Visi laivai turi puikus kambarius trečios kiiasos keleiviams 
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba pas 
K. KEMPE, General Wcstem Passengcr Agent 

120 North La Salio St., Chieago, Illinois.

Carter’s Little Liver
Negali Būti Links* 
mas Kuomet Vi

duriai Nedirba
Maža Ptgulka
Mažas Dosas

Maža Kaina

Kraojaa neturinti* Gelrilr* 
yru prirtHNtlinl UbllAkUMlų 
veidų.

Vaistas Kuris 
Reikalingas Visiems
Tikras turi pasirašyma.

'ARTER’S IRON PILLS
Jums pagelbės, pamėginkite v

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiillllllllllllllllllllllllllllillllllilllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllll

Dovanai! GRAŽIAUSIA MUZIKA! Dovanai! Į
Naujausias Išradimas.

1 LAIKRODIS KURIAME RANDASI 
IR MUZIKOS REKORDAI.

— TiuHlHl iiuatMet^-ol kuomet IArItaI ti> tnuzyką 
SS kuri rsimhtHl Alamo lulkrodlj. Jeigu nori turėti 
S mI laikrodį ahvo tinme. tai neveikę* t«u ino- 
SS kėtl (IlduliuB piningu* už plana, phonogrr.ph ar 
SS kitu* ln*t.-ument u* ne* Ai* laikrodi* yra taip 
S pnGarjta* kati Ji* atstoja vl*u* augAčlnuHlo* rų- 
9 hh* muziko* ln*truinintu*.
gi JI* groja frrniiau*1n* lindoti 1,1a* Ir daina* gar-
2 Rinuftln artintų. Juo* galima tAglrnll utnuku* lalk- 
8 rodį ir pa*paudu« tam tikra guzikrdl. Ai* lal-
3 Uro'll* taip gražiai groja kad tavo draugai tlk- 
S rnl *tulns*lM. Laikrodi* groja apie 20 mtnutu vlo-
2 uų kartų.
B £1* Įnik-odl* yra gerai Ir Rtlprlal padirbta* IS 
j; luonzo ir ••rnl pnnukauoi a*. Jo lAvalztla yra 
55 tikini artlHtinka, Ji* yra tikru pagražinimų na- 
5 mo. Ji užlaiko talka reguliariai Ir geriau negu
3 koU** kita* laikrodi*.
2 M uzi kale daly* yra apačioje laikrodžio taip 
S ka»l nieko m kenkia «u i»«<’Iu judėjimu Inlkro- 
B d>,lo, Ir ullat Ji* lAduoda taip grafai* tonu*.
2 ‘'•u laikrodi* yra didelė* Vertė* kiekvienam,
B Ji* yra netik gera* laiko užlaikyta* bet kaipo 
S nu- ton rųj-u * muzikali* in*trumenta* Ir kaipo 
S pa» i-nr.fnlma* namui, garantuojama* ant 20 metų,

JI* yra verta* euvhA 120.00, bet tne* JI pnr- 
B duoninio per Aln* 30 dienų tiktai u* I* oo. At- 
8 atminkite kl pn*luiijlmn. n« * jo knlna vėliau bu*
B $25 00 VEIKITE bAHAlt!
3 Ncftlųnklte piningų Iftkalno tiktai pnralyklto *a-
3 vo Vania ir ndre*a AIŠKIAI, Ir pa*lų*klto niuind 
3 *u fdi. krano! ftonkkdlal* kaipo permluntlino lėAų 
8 o meu ptl*tatywlme Jum* įniki n«i|, ut kur| ufc- 
B ntokė*tte kuomet gnualte. laikro.ll gnllf* II-
2 mėiinti per deklnit* dienu. Jeigu jum* nepatik*
3 galite pri,<ių*tl atgalio* o me* *ugr$žin*lme tsirm- 
SS lai piningu* atgalio*. KA^YK AlAMJtfKNA,

1 UNION SALES C0. DEPT. 294 
I 673 W. Madison Str.

Chieago, Illinois.
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