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Komunizmas Bankrutija, Pri
pažįstąs Leninas

Gal šią Savaitę Bus Susirinki* 
mas Vyriausios Tarybos 

Skaidosi Lenkų Ministerių Kabinetas

LENINAS NORĮS GRĄŽINTI PIRMIAU VYRIAUSIOS TA-
KAPITALIZMĄ.

Norįs atstatydinti sugriautą 
Rusiją.

Ryga, Geg. 31. — Anot de- 
rios, girdi, bolševikms pagel- 
mingų versmių, ty, nieko ben
dra neturinčių su bolševikų 
valdžia, Rusijos sovietų vy
riausias galva Nikolai Lenin 
Kovo 29 d. turėjo pareikšti, 
jog komunizmas Rusijoje ban
krutija ir todėl didis reikalas 
šaukties pagelbon kapitaliz
mą, kurį bolševikų valdžia iš
naikino.

Leninas tai pasakęs visų 
bolševikų sovietų oentralio pil
domojo komiteto viršininkams 
ir pareikalavęs jų pripažinti 
neapribuotą kapitalizmui Ru
sijon gryžimą.

Taipgi jis patarė atsukti 
Rusijon konstitueijinius demo
kratus ir kitas partijas, ku- 
ros, girdi, bolešviknms pagel
bėtų nt statydint i sugriautą Ru
sijos valstybę.

Tečiau ta depeša iš jokių 
kitų versmių nepatvirtinta.

ATSISTATYDINA LENKŲ 
PREMJERAS.

Varšava, Geg. 31. — Lenkų 
ministerių kabinetą pagavo 
krizis, kuomet jam nepavyko 
pasekmingai pravesti maištų 
Augštojoj Silezijoj.

Kabinetas buvo manęs, jog 
Lenkams pavyko Augštąją Si
leziją užimti taip, kaip pa-

Kur j eras atlydėtas su sargyba. 
Paryžius, Geg. 30. — Apsi

daryta su Vilniumi. Tečiau !ginklavęs ifi Berlyno karjeras 
tenai sutiko Sąjungininką pn-
sipriesimmą.

Kad taip, tai , premjeras 
AVitos Pilsudskiui indavė re
zignacijos raštą. Pilsudskį kol- 
kas to rašto nepatvirtino.

Pirm krlit, dienu iš kabinę- ninkai ir „„„„„bili,, pn(.,„„
to išėjo Hnpielia, užsienių rei- ambasadon. Rytoj bondsai bna
kalų ministeris.

PALIAUBOS AUGŠTOJOJ 
SILEZIJOJ.

Oppeln, Geg. 31. — Prancū
zams tarpininkaujant, Lenkai 
“maištininkai” su Vokiečiais 
Augštojoj Silezijoj padarė pa
liaubas.

Pertrauktos kovos Ir bus ve
damos tarybos. Kiti Sąjungi
ninkai neprisideda prie tos 
Praneuzų-Lenkų kombinacijos.

Savo keliu į Silezijos pasie
nius suvažiuoja daugybė bu
vusio kaizerio šalininkų, kurie 
įstoja į savanorių organizaci
jas. Sakoma, tas veikiama 
prieš Vokietijos vyriusybės no
rus.

NUBALSAVO SUSILIETI 
SU VOKIETIJA.

Salzburg, Austrija, Geg. 31. 
— Salzburgo provincijos gy
ventojai nubalsavo susijungti 
su Vokietija,

RYBOS SUSIRINKI
MAS.

Paskui tik bus rišamas Sile
zijos klausimas.

Paryžius, Geg. 31. — Pran- 
cija buvo pasiuntusi notą An
glijai reikale Augštosios Sile
zijos. Notoje buvo paduota 
sugestijų, kad pirmiau reiktų 
apsidirbti Silezijos klausimu ir 
tik paskui šaukti vyriausios 
tarybos susirinkimą.

Silezijos klausimu Praneija, 
pasiųlė kuoveikiaus paskirti 
komisiją iš ekspertų ir jai pa
vesti padaryti nuosprendi a- 
pie padalinimą tos provinci
jos pasiremiant buvusiojo ple
biscito pasekmėmis. Nes šian
dienė plebiscito komisija ne
gali baigti tt> darbo, kadangi 
jos nariai pasiskirstę nuomo
nėmis.

Anglijos vyriausybė atsakė 
Praneijai j tą uotą pareiš
kia, jog nauja komisija Sile
zijos plebiscitui rišti yra ge
ras daiktas. Taigi sutinka.

Bet Anglija pareiškia, jog 
vyriausios tarybos susirinki
mas turįs įvykti pirmiau ir 
tai šią savaitę.

Nežinia, ką į tai atsakys 
Praneija. Ji keipir bijosi te 
susirinkimo.

PRISTATĖ 850 MILIJONŲ 
AUKSINIŲ MARKIŲ.

vakar čia specialiu traukiniu 
atvyko. Jis atvežė bondsų ver
tės 850 milijonų auksinių mar
kių.

I Geležinkelio stotyje jį suti
ko Vokietijos ambasados valdi-

induoti Sąjungininkų ntpildv- 
mo komisijai.

Iš Berlyno į Belgijos pa
sienį kurjeras važiavo Vokie
čių traukiniu, saugojamas sar
gybom

Per Belgiją jį saugojo Bel
gų kareiviai, gi per Pranciją 
— Prancūzai. Šitie tą nepap
rastą pasiuntėją traukiniu at
lydėjo net čionai.

RIAUŠĖS NORVEGIJOJE.

Daug Žmonių sužeista ir areš
tuota.

Londonas, Geg. 31. — Cliris- 
tinnijoj ir visoj Norvegijoj se
kmadienį įvyko pasibaisėtinos 
riaušės, anot laikraščio Times 
korespondento pranešimo.

Daugybė riaušininkų ir poli- 
emonų sužeista. Daug kursty
tojų areštuota.

Dar išvakaro kaiknr riau
šės buvo pakilusios. Šeštadie
nį. C'h rišt iani joj nei vienas lai-

VYKINAMOS ATMAINOS 
SIBERIJOJE.

Tikslai kol kas nežinomi.
Tokyo, Geg. 31. —Oia pra

nešta, jog Japonijos vyriausy
bė su atsidėjimu tėmijasi į at
mainas Siberijoje ir lukeruoja, 
kas toliau turės įvykti pačia
me Vladivostoke, kur valdybą 
paėmė savo rankosna priešbol- 
ševistiniai elementai. Norima 
patirti, ar tos politinės kon
vulsijos pasibaigs tik Vladi
vostoke, ar jos palies ir visą 
Si beriją.

Iš Barbino pranešta, jog Či
tos valdžia (rytinės Siberijos 
respublikos valdžia) sutinkan
ti taikinties su nauja Vladi
vostoko valdžia. Tuo keliu no
rima užbėgti galimiems nau
jiems sukilimams.

Iš Port Artūro pranešta, jog 
žinomas priešbolševistinis va
das gen. Semionov, matyt, vei
kiai iškeliausiąs Vladivostokan 
ir tenai stosiąs naujos valdžios 
priešaky. Bet čia apie tai abe
jojama.

Pačiame Vladivostoke val
džia komplikuota. Buvęs mies
to prezidentas Antonov pas
prūdo iš miesto ir atsidavė Ja
ponų globon. Jis poseuovei mė
gina valdyti miestą. Tuo tarpu 
pačioje naujoje valdžioje pa
kilę nesutikimai. Nepasidali
nama valdvietėmis.

Japonija paskelbė, jog ji at
sisakanti maišyties į tas poli
tines atmainas. Tečiau drau
džia okupuotoj zonoj kovas. 
Abidvi pusi nuginklavo. Tik 
po mažą skaitlių policijos pa
likta Nikolske ir Vladivosto
ke.

SU. LĖKTUVU ŽUVO 7 
ŽMONĖS.

Washington. Geg. 31. —
Praeitą šeštadienį iš čia buvo|.Birž. 5 d. Bergmano 
išskridę daug lakunij ir šiaip
žmonių visokiais lėktuvais į 
Langley lauką, kur buvo pa- 
rodavimas oro brigados. Lan
gley lėktuvų laukas yra neto
li Cbesapeake užlajos.

Vienu armijos ambulansiniu 
lėktuvu buvo išskridę net 10 
žmonių. Po visos dienos paro- 
davimo, 3 žmonės nusprendė Vainikų dienoje, 
AVasliingtonan gryžti garlai
viu.

Kiti 7, keturi armijos gar
sus lakūnai karninikai ir trys 
civiliai, tuo pačiu milžinišku 
lėktuvu leidosi atgal Wasblng- 
tonan.

šalimais Morgantown lėktu
vą pagavo baisi elektros vėt
ra. Tš gana žymios augštumos 
jį smogė žemėn ir momentaliai 
visi 7 žmonės žuvo.

50 AGENTŲ LAUKIA TEIS 
MAS.

Iš paliuosuotų iš tarnybos 
daugybės probibicijinių agen
tų, 50 iš jų laukia teismas. 
Sakoma, jie bus pašaukti prieš 
“grand jury”, kaipo ėnnisie- 
ji riebiu* papirkimus nuo pro- 
hibieijos įstatymo peržengė jų.

kraštis nepasirodė, išėmus so- 
ciulistišką.

Riaušės keliamos dėl garlai
vių inžinierių ir jurininkų 
streiko. Tas streikas turi re- 
voliucijiniua tinklus.

JAPONIJOS MILITARISTŲ 
DARBAI.

Jie nenori apleisti Siberijos.

Tokyo. Geg. 30. — Vladi
vostoką apvaldė gen. Kappello 
priešbolševistinė karuomenė. 
Kalbama, kad ji senai taikėsi 
tą padaryti. Tik laukė tam ti
kslui tinkamos progos.

Čia pripažįstama, kad tie 
kareiviai inėjo Vladivostokan 
su žinia Japonų militaristų. 
Dalykas tame. Japonijos visuo
menė reikalauja savo vyriau
sybės evakuoti Siberiją ir pa
tį Vladivostoką. Tam priešina
si Japonų militaristų partija, 
kuri užtektinai dar stipri.

Kad neevakuoti Vladivosto
ko, ta partija tenai pakėlė 
naujas suirutes. Šiandie ji tu
rės tinkamą pasiteisinimą, ko
dėl negalima Japonijai apleis
ti Vladivostoko.

Su tuo tas nepasibaigė. Ja
ponijos militaristai Siberijoje 
turi dar kitokius tikslus. Jie 
ten nori apvaldyti ir kontro- 

lliuoti Kinijos rytinį geležin
kelį. Taigi gen. Kappello ka
reivių ne tik nemalšins, bet 
leis jiems praplėsti revoliuci
ją.

VOKIEČIAI NEGALI PRIS
TATYTI TRUŠKIŲ.

Berlynas, Geg. 31. — Pasi
remiant taikos sutartimi, Vo
kietija Sąjungininkams turė
jo pristntytt fiOO.OOO Trnšklų if ' 
kelis tuks. kurapkų. Vokietija 
pranešė, jog tos sąlygos kol- 
kas negalinti pildyti, neg esa
ma svarbesniu reikalu.

IŠ CICERO, ILL.

Antradienyj, Geg. 31 d. bus 
Šv. Antano parapijos susirin
kimas bažnytinėje svet. Rei
kalas, tai parapijos piknikas 

darže.
Gerb. klebonas, kun. TT. J. Vai
čiūnas, kviečia visas draugijas 
ir pavienius žmones į pikniką. 
Tenai busią užkandžio ir gė
rimo.

KAZIMIERO KAPINĖSE. LIETUVIU IŠKILMĖS ŠV.
Geg. 30, 

tūkstantinės žmonių minios 
plaukė į Šv. Kazimiero kapi
nes. Nežiūrint saulės kaitros, 
žmonės važiavo gatvekariais 
ir automobiliais. Negalima sa
kyti, kad musų tauta netur
tinga, kuomet išvydi šimtus 
privažiavusių automobilių.

Pusė po ditšimtai valandai 
vakarinėje kapinių dalyje rui
mingoje šėtroje būrys gerb. 
kunigų su vienu vargonininku 
atgiedojo egzekvijas (kaiku- 
rie žmonės kalbėjo, kad vargo- 
ninkai sustreikavo ir nenori 
nors sykį metuose patarnauti 
savo mirusioms' parapijonoms)

Giedotas Mišias laikė kun. 
M. Krušas. Dijakonu buvo 
kun. J. Svirskns, subdijakonn 
— kun. A. Martinkus. Jaus
mingą, pamokslą pasakė kun. 
Pr. Vaitukaitis. Stacijas ėjo 
kun. A. Baltutis.

Po pamaldų žmonės vaikš
čiodami po kapines stebėjosi, 
kad dar tik 1903 m. intaisytos, 
o jau taip greit papildomos 
kapais. Ir tai — jaunais vy

MEKSIKOS RADIKALAI 
APVALDĖ MIESTELĮ.

Tikintieji juos atmušė nuo 
bažnyčios.

Mexico City, Geg. 31. — 
Meksikos vasltijoje Miolioacan 
apsiginklavusios radikalų gau
jos užgrobė miestelio Jacona 
valdžią. Kovoje jie uužu’dė po
licijos viršininką ir majorą su
žeidė. Utžėmę municipalius tro
besius jie išskleidė ant jų savo 
raudonas vėliavas.

Paskui radikalai mėgino i- 
silaužti vietos bažnyčion. Te
čiau gyventojai smarkiai pasi
priešino ir raudonieji nieko 
nepelnę pasitraukė.

Pašalinio miestelio Zamora 
gyventojai, nugirdę kas vei
kias! Jaeonoj, ėmėsi ginklų, ir 
pasileido į Jacona prieš radi
kalus.

Tečiau tuo metu atvyko fe 
dera'lė karuomenė ir juos su
laikė. Mat, Meksikos federalė 
valdžia daug vietose radika
lams leidžia žudyti pačius gy
ventojus.

Meksikos valdžia — tai pre
zidento- Obregono valdžių. Me
ksikos kongreso dauguma na
rių jau perspėjo Obregoną už 
sėbravimąsi su radikalais. Bet 
ligšiol ijs neklauso to sveiko 
perspėjimo.

SUVAŽIAVIMAN WASHIN
GTONE... -

Į Lietuvių suvažiavimą \Vn- 
sbingtone nuo “Draugo” Ben
drovės buvo įgalioti kun. Prof. 
P. Bučys ir adv. Jonas Bren- 
za, Metropoli,tau State Banko 
Prezidentas.

Arinour & Co. “timekeepe- 
ri”, Mibael Mangan, užvakar 
vakare užpuolė plėšikai. Jam 
pasipriešinus, jis buvo apmuš
tas. Nuo to jis vakar mirė, Gal
važudžiai nežinomi.

Dabar Šv. Antano par, mo
kykloje yra laikomi kvotimai.

Rep.

rais, moterimis. Tai Amerika, 
Amerika, daugelis atsidusda
vo.

Tš lauko, prie vartų dvi La
bdaringos Są-gos kuopi: 2-ra 
(iš Roselando) ir 3-čia (iš Ci
cero) turėjo budeles su užkan
džiais ir gėrimu. Dirbo smar
kiai. Daug pelnijo. Matyt, ci- 
ceriečiai didesnį pelną padarė.

Be to, Labdaring. Sąjungos 
naudai buvo renkamos aukos. 

I Daugelis žmonių eidami iš 
kapinių keliu per dulkes dau- 

'giau vienos mailės pėsti iki 
'gatvekariu truputį nupeikė ka
pinių valdybą ir kitus ntsako- 
niingus žmones už neišsirupi- 
nimą nutęsimo gatvekariu li
nijos ligi kapinių. Kurie va
žiavo autoinobiliuini, tie tuos 

(pačius žmones peikė, už nesi
rūpinimų taisymu kelio.

Ką-gi padaryti, kad Lietu
viai yra nedideli politikai, 
iki juos kas išjudina.

Puikus ors žmonėms labai 
patiko. Visi jautėsi pasitenki
nę iškilmėmis, nors skaisčios 
saulės spinduliui ne vieną ge
rokai sukepino. Rep.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

MARIAMPOLĖS KRONIKA.

Besiartinant geg. I d. suareš
tuota daug įtartinų bolševikė- 
lių. Jų tarpe 2 karininku, keli 
kareiviai, valdininkai ir Bu
lotos išperėtos ręalės gimnazi
jos mokinių. Kalėjimas kim
šte prikimštas.

Visų gerbiamo ir mylinio 
Valstybinės gimn. mokytojo 
Barkausko vieton atskrido kai- 
riaspamis p. Krikščiūnas. Kai
po mokytojas — labai geras, 
tik sparnai nereikalingi.

Pavasarininkai Įkinkė į dar
bą jauną, gabų kun. Cikotą. 
Turėjo *vieną vakarėlį, dabar 
prie kito ruošiasi. Gi ilgakojį, 
generolą ar jau atstatė? Butų 
gaila. Energingas, lemtas vy
ras.

Į negyvųjų skaičių įsirašė a. 
a. kun. Juozas Martišius.

Ateitininkai stropiai rengia
si prie metinės šventės. Eis vi
si išpažinties, prie Komunijos, 
jų choras ir asista bažnyčioje. 
Po piet daro gegužines. D ką? 
Lietuvos moksleiviai irgi ne
snaudžia. Kronikieris.

ŽMONĖS GELBSTI VAL
DŽIĄ.

Žagarė. Ruknižių kaime, Ža
garės valsčiaus, liko suimtu 
du žmogų įtartu vagystėje. Pa
siuntė Šiauliuosna, nors pakam 
kainai, rodos, buvo vagystės 
prirodymų, vienok liko paliuo- 
suoti.

Tada kaimo gyventojai, ži
nodami gerai nevieną tų va
gių tamsių darbelių, nutarė 
“tėviškai” pabausti ir visi pa
eiliui “šventino” pritardami: 
“nelandyk po klėtis,’
Reikia, girdi, padėti valdžiai. 

Jį sako, nepajėgia, tai ką be
padarysi. pavadavome.

ŽINIOS IŠ VILNIAUS.

Kaunas. V—2. (Elta). Eltos 
1 korespondento pranešimu, ties 
Širvintais, Bal. 30 d. į pafron
tę atvyko Lenkų karo gydy
tojas pu keliais kareiviais: Ka
ro gydytojas perėjo musų pu
sėn, o kareiviai, pasigavę ke
lius šmugliuinkus, nuvyko at
gal.

Kaunas. V—2. (Elta). Va
kar, Geg. 1 d., po pietų j>er 
važiavo per Kauną p. Krassin, 
speeialis Sovietų vyriusybės 
įgaliotinis, sėkmingai padaręs 
prekybos sutartį tarp Angli
jos ir Rusijos. Krassin gryž- 
ta iš Londono į Maskvą drau
ge su visu savo delegacijos 
personalu.

Paštų, Telegrafų ir Telefonų 
valdybos pranešimu, nuo š. 
mėn. Gegužės 2 d. priiminėja
ma paprasta ir apdrausta ko
respondencija išsiuntimui j 
Rusiją, taippat ir išduodama 
gauta tokia pat koresponden
cija iš Rusijos.

Iš Vilkaviškio, Marijampolės 
ir kitų didesnių miestų pra
nešama, kati komunistai ir so- 
eial-deniokratai buvo mėginę 
Geg. I d. savo “jiegas,” bet 
jos tokios skystos pasirodė, 
kad iš gėdos jie patys neži
nojo kur dingti.

MINISTERIS PURICKIS RY
GOJE.

Ryga. V—4. (Elta). Rygos 
Eltos pranešimu, musų dele
gacija atvyko į Rygą Geg. ld. 
Delegaciją pasitiko Latvių St. 
Seimo atstovas p. Petrevie, 
Latvių atstovas Lietuvai p. 
Bandravič, Rygos įgulos vir
šininkas, Politinio departa
mento direktorius p. Šumanas, 

įUŽsienii; reikalų ministerijos 
kabineto viršininkas p. Lazdi

jus, musų atstovas Latviams 
I D-ras Zaunius, p. Sumanaus- 
|kas ir kiti augšti valdininkai. 
{Pasitinkant grojo orkestrą ir 
Latvių kniuomonės garbės 

.kuopa laikė parodą. Geg. 1 d. 
ministeris D-ras Purickis ap
lankė Latvių Steig. Seimo 
ministeris pirm. p. Ullmanį ir 

{ministeris pirm. p. Ulimąnį ir 
užsienių reikalų ministerį p. 
Mejerovičių, dalyvavo iškil
mingam Latvių St. Seimo po
sėdi je. Musų St. Seimo atsto
vas įteikė Latvių Sidniui mu
sų Seimo vardu pasveikinimą 
Geg. 3 <1. vakare musų dele
gaciją pakvietė į operą ir va
karienės pas Latvių Seimo pir
mininką p. Cekstę. Musų at
stovas Latviams D-ras Zaunis 
vaišino delegaciją pusryčiais 
ir pietumis ir vedžiojo po mie
stą. Geg. 2 d. musų ministeris 
D-ras Purickis turėjo svarbių 
pasikalbėjimų su atatinkamo
mis Latvių valstybės įstaigo- 
gomis. Geg. 2 d. vakarą buvė 

j visa delegacija pakviesta i 
, puotą.

MARŠALAS FOCH BUS CHI- 
CAGOJE.

“Knights of Colnmbus” or- 
gnnizicijos vyriausias sekreto
rius MeGinley’ paskelbė, jog 
gavęs žinių iš Praneijos, kad 
maršalas Foeli busiąs Ameri
koje teinantį rudenį. Cbieą- 
goje jis viešėsiąs Lapkričio 6 
d. Tuo tikslu čia bus sureng
tos milžiniškos demonstraci
jos.

ŽUVO 3 MOKINIAI IR VIE
NA MOKINĖ.

Aną vakarą vėlai iš šokių au
tomobiliu važiavo 5 high se- 
liool mokiniai ir viena mokinė. 
Ties \Yood gatve, Auroroje, 
skersai geležinkelio bėgių ,va-j 
ži (lojant staiga šniokštelėjo 
greitasis Burlingtono trauki
nis ir kaip skiedrą nutrenkė 
automobilių su mokiniais.

Trys mokiniai ir viena mo
kinė žuvo, du kitu sužeista.

Ateitis tai parodyn.”

PLATINKITE “DRAUGĄ.”

PINIGŲ KURSAS.
Svetimų šalių pinimj vertė, mai

nant nemažiau $25,000, Gegužės 31 
buvo tokia pagal Merctinnfs Lo
mi and Truat, Co.:
Anglijoa šterlingų svarui 3.93
PrnncuzijoH limtui frankų 8.46
Italijoa šimtui lirų 5.40
Vokietijos šimtui markių 1.60
Lietuvos šimtui aukainų . 1.60 
Lenkijos šimtui markių .13



t

DRAUGAS Antradienis, Gegužės 31, li)2t

LUMUVIV KATALIKŲ DIENRAŠTIS

“DRAUGAS”
"Eina kasdienį išskyrus uidtMdleulus. 

FRENLM KRATOS KAINA:
CH1C4UOJ IK UŽSIENYJE:

Melam- ...................... ......................... >8.00
Sausei Metų ,....•• . ♦ • • 4.00

«<JV, VALEI. .
Metams .........................i.. >8.00
Pusei Metų .............................. 3.00

Prenumerata mokasl Iškalno. Lai
ku skaitosi nuo užslrašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresų visada reikia prisiųsti Ir 
fenas adresaa Pinigai geriausia siu
nti lšperkant krasoje ar ezprese "Mo- 
Oey Order" arba Įdedant pinigus 1 
tnglstruotų laiškų.

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

TeL Roosevelt 7791
—i— . ..............

Hlonijų, turtingi) provincijų. Ne
teko ji kuro laivyno, armijos 
ir ginklų. Galutinai priversta 
vergauti svetimiems, daugiau
sia pačiai Prancijai. Vokie
čiuose užsidegusi pagieža il
gus amžius neisgęs. Kad jie 
kuomet-nors turės progos savo 
keisti) išlieti, apie tai negali 
būt dviejų nuomonių.

Būtinybės verčiama Vokie
tija šiandie pasirinko naują 
pozicijų.

DEL MENKO DAIKTO.

Kilniausia Lietuvių Moterų 
Draugija Amerikoje.

- VOKIETIJOS POZICIJA.
• Vokietija pasirinko visai 
naują poziciją. Ilgiau negu

-du metu ji kovojo su Sąjungi- 
-ninkais diplomatiniais keliais.
Buvo atsisakius pildyti taikos

• sutarties sąlygas. Pavartojo
• visus savo gabumus išsisuk
au nuo karo kontribucijos. At-
- kakliai priešinosi pilnam nusi-
- ginklavimui. Galų-gale pasida- 
' vė Sąjungininkų norams. Su
tiko pildyti visus jų reikala
vimus.

Šiandie net pati Prancijos 
Vyriausybė stebisi tokia Vokie- 

'tijos atmaina. Ir Prancija jau 
tvirtina, jog Vokietija taikos 
sutarties sąlygų pildyme turi 
gerus norus, dar geresnius pa- 
siketinimus.

Nesunku atspėti, kodėl taip 
"įvyko.

Vokietija ilgai kovojo su Są
jungininkais tikėdama gauti 

"įtiek pasaulio užuojautos, mo
ralės paramos. Bet visas pa- 

. saulis, tarsi šaltas ledas, ne- 
atjautė Vokiečių sielvartų ir 

„nusiskundimų. Iš niekur ne- 
Skulauktu paramos. Daug pa- 
“ųęelbos tikėtasi iš Suv, Valsti
jų. Bet ir čia skaudžiai apsi
pilta. Nepavyko Vokietijai su
pjudyti ir suskaldyti pačią Są
jungininkų, nors daug dar
buotasi. Ir kuomet galop 
•Prancija nusprendė užimti in- 
dustrijinį Ruliro apskritį, Vo
kietijaikatėjo tikra teismo va
landa.

Tai svarbiausios priežastys, 
kodėl ji pasidavė Sąjunginin
kų norams.

Bet Prancijai nereiktų per
daug džiaugtis Vokietijos ka 
pitulacija. Prancija daug hu 

'kentėjo nuo karo, bet Vokie
tija jaučiasi labjau nukentė
jusi. Ji neteko visų savo ktr-

Karo metu Suv. Valstijose 
buvo įvestus priverstinus ka 
reiviavinias. Ne visi sutiko pa 
siduoti vyriausybės norams 
Labjausia priešinosi socialis
tai. Juose staiga atgijo sustin 
gusi sąžinė. J ie sakėsi, kad jų 
sąžinė neleidžianti jiems karei 
viauti, nes kareiviavimas esąs 
surištas su žmonių žudymu. 
Gi socialistai esą bjaurisi net 
musės krauju.

Gana to, kad nuo priversti
no kareiviavimo išsislapst 
daugiau dviejų šimtų tuks 
jauną vyrų. Toki slapukai pa 
vadinti “slacker’iais”, jie per
sekiojami ir baudžiami.

Tie karo “slaeker’iai” ir 
šiandien gaudomi. Jų esamu 
daugiau pusantro šimto tūks
tančių.

Philadelpbijoje su daugeliu 
kitų nuo kareiviavimo mėgi
no pasislėpti ir jaunas turtin
gas Vokietis Grover Cleveland 
Bergdoll. Karui pasibaigus jis 
vis-gi buvo suimtas ir milita- 
rio teismo nubaustas kalėjimu. 
Tečiau gudrybėmis jam pavy
ko apleisti kalėjimą. Jis pas
prūdo Vokietijon.

Del to vieno “slūcker’io” 
šiandie keliamas nepaprastas 
'triukšmas. Tuo atsitikimu su
sirūpinęs Karo departamentas. 
Specialis kongreso komitetus 
veda tardymus. Klausinėja 
liudininkų, kaip jis pabėgo, ir 
ar labai turtingas. Teisinas 
baudžia jo motiną, grūmoja jo 
advokatui.

Lietuvos moterys yra įgim
tai veiklios. Darbštumas jų 
paprastas papuošalas. Žiūrėki
me, Lietuvos senovėje kas dra
bužius auzdavo ir siūdavo? 
Kas valgį gamindavo? Kas 
lauke dirbdavo? Kas namų 
švarą palaikydavo? Kas dar
želius aptaisydavo? Kas vai
kelius mokino ir prižiūrėjo? 
Lietuvės moterys.

Lietuvė aplėkdama savo my
limąją šalį ir atkeliavusi į sve
timas žemes, ar tinginiauja? 
Ne, ne, ir šimtą kartų, ne! 
Kaip aukščiau pasakyta, šis 
veiklumas yra jai įgimtas, ir 
jau galima sakyti, jos antroji 
prigimtis. Nepaisant kokiose 
aplinkybėse ji rasis, jos mintys 
tvers getus idealus^ o energija 
kurią įgėrė dar jauna būdama 
iš lietuviškai mėlyno dangaus 
ir švpsojančios gamtos, padės 
jai įvykdinti tuos idealus. Ir 
štai matome jų veiklumą čia 
Amerikoje, ypač Cliicugos mie
ste.

Pažiūrėkime į jų švarius na
mus ir dorai išauklėtus kudi 
kius. Tas atsiekta Lietuvės 
motinos triusu. Ji padabino 
ir užlaikė savo šeimą taip 
kad jos vaikeliai, į vyrus ir 
moteris užaugę, laukia to.- 
šventės, kuomet galės atlan 
kyti savo motinėlės namelius. 
Klausykite, kaip tie maži vai
keliai gražiai lietuviškai kal
ba svetimoje šalyje. Kas juos 
išmokino? Lietuvė motinu.

Nueikime į bažnyčią. Pa
žiūrėkime į altorius. Kokiais 
puikiais mezginiais ir rauksi u- 
viniais jie apdengti! — Keno 
rankų darbai? Lietuvių mo
terų.

os nesitenkina vien pušelpinė- 
mis ir bažnytinėmis draugijo
mis. Jos norėjo susivienyti ir 
kurti vieną galingą draugiją, 
turi pasiektų visas kolonijas 
ir tokiu budu nuveiktų dides
nius darbus. Ir štai joms pa
sisekė įkurti dvi tokias kilnios 
draugijas.

Viena iš šių draugijų yru 
plačiai žinoma A. L. R. K. Mo
terų Sąjunga, o antra ir vė
liau įsteigta yra Švento Ka
zimiero Akademijos Rėmėjų 
Draugija.

Nėra mažiausios abejonės 
kad Moterų Sąjunga yra nu
veikusi labai daug pašalpos ir 
švietimo skyriuje. Ypač rei
kia gėrėtis jų žurnalu, “Mo
terų Dirva.” Jos puslapiai y- 
ra pilnutėliai gražios literatū
ros. Ji yra padalinta į sky
rius, taip kad joje rasi beletri
stikos skyrių, vaikų ir mer
gaičių skyrius, Seimininkių 
skyrius ir pranešimus-apyskai- 
tas, sąjungiečių veikimą įvai
riose valstijose. Žodžiu sakant, 
jis viž ma viena iš aukščiausių 
vietų žurnalų tarpe.

Bet-gi svarbiausias moterų 
veikimus Cliicagoje yra .kuri 
nias kilnios ir naudingos drau 
gijos, kuria yra Švento Kaži 
miero Akademijos Rėmėjų 
Draugija.

Visi susipratę Lietuviai žl 
no, kokią neapkainuotą vertę 
Švento Kazimiero institutu- 
duoda Lietuviams Amerikoje 
Trumpai, jis pagamina mums 
vienuoles-mokytojas, ir išauk- 
lėja kultūringas mergaites. 
Galime suprasti iš vardo, kad 
ši draugija yra sutverta remti 
Akademiją. Begalo kilni idėja

lonu triusu? Švento Kazimiero 
Akademijos Rėmėjų nurių. 
Svarbiausi kambariai — labo
ratorija, knygynas, muzikos 
kambariai yra taip ištaisyti, 
kad net džiaugsmas juose mo
kinti ir mokintis.

Švento Kazimiero Akademi
jos Rėmėjos, ištikro jūsų dar
bas yra milžiniškas! Dievas 
myli jūsų pasišventusias šir
dis, o Lietuvių tauta gėrisi ju
mis, ir yra dėkinga jums dėl
to, kad jus padedate jai išauk
lėti ko kiekviena tauta trokš- 
a — gerų piliečių. Mano nuo

mone, jus esute kilniausia lie- 
uviška draugija, nes jūsų tik

slas reikalauja labai daug pa
sišventimo ir altruistinių jaus
mų, o tuotni jus visai neužvy- 
ėte tuos, kurie ištolo sekė jū

sų darbuotę.
Reikia pastebėti, kad Švento ( Ę

Cazimiero Akademijos Rėmėjų i =

Nueikime kokį vakarą į *vt>4ir darbai! Nors draugija dar
tainę kur lošia teatrą. Paste
bėkime, kas triusiasi it bitės

labai jaunutė (vos gali skai
tytis trijų metų), bet jos jau

rengdamos viską, kad tik pu į nuveikti darbai yra labai žy
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Draugija turės savo nietinįSei- 
mą Birželio 12-tą dieną, kuris 
prasidės su Šventomis Mišio- 
mis 11-tą valandą. Kaip pap 
rastai, tikimės daug gerų re
zoliucijų, dar dauginus rea-
aus darbo. \ i S• v IBKiekvienos tautos žmonės IE 
laiko už garbę įsirašyti į svar
biausią draugiją savo tautos, 
kuli tarnauja, atsiduoda al- 
veikirnas Cliicagoje yra įkuri- = 
kiekvienaLietuvė turėtų steng-!g 
tis prisidėti prie šios taip pra
kilnios draugijos. Jei jūsų pa
rapijoje nėra kuopos, imkitės 
darbo ir sutverkite kuopą. Lai 
kiekviena kuopa (o jų tebūva 
kuodaugiausia) prisideda kai
po maloniu žiedu į tą kilnių g 
idealų ir didžių darbų bukietą .= 
— Švento Kazimiero Akade-,= 
mijos Rėmėjų Draugiją.

Margareta.

RUOŠIANTIES PRIE L. VY- = 
ČIŲ IX SEIMO.

v

Su tu visa “procedūra” y- 
ra surištos nemažos išlaidos. 
Ir niekas nedrįstu paklausti 
valdžios organą, kokiems ga
lams tai visa reikalinga. Ar
gi jie neturi svarbesnių rei
kalą. Vu darbininkų milijonai 
be darbo skursta. Ar-gi ne
būtų naudingiau pagalvoti a

blikai kuogeriausiai įtikuM 
Lietuvės merginos ir moterys. 
Kas pakėlė musų estetinius 
jausmus, kas įtikrino mus, kad 
Lietuvos dramų ir menas loš 
ateityje svarbią rolę visuome-. 
nės gyvenime? Lietuvių moti 
nų dukterys ir sūriai. Ir tai lo
kiais budais Lietuvių moterų 
veiklumo žymę rasi visur: jos 
galinga įtekmė siekia mažiau 
šio kampučio.

Bet ar Lietuvės tik savo 
parapijose darbuojasi ? Ar jų

pie tų milijonų likimą, negu i regretis yrą taip siauras, kad 
užsiimti pasprukusiu no kuro tik mato aprūpinti
bailiu ir išgama, kokiu pasiro
dė Bergdoll ir tūkstančiai kitų 
kaip jis.

Kad “slaeker’iai” yra baus
mės verti — ir kiekvienas pri
pažins. Bet Bergdoll atsitiki
mą daryti naeionale afera, tai 
jau perdaug.

save t r
savo artimiansį draugą”. Kly
stų taij) mintijąs. Nors be a- 
bejo, via daug vietinių drau
gijų, kur Lietuvės motery? 
susispietusio? aprūpina vie
tinius reikalus, ir gera kad 
taip yru, bet musų moterys 
yra plačios širdies ir regėjimo,

mus. Rodos, kad šios draugi 
jos moterys suelektrizuotos, 
savaimi darban veržiasi. Vos 
treti nudai gyvuoja, o jau 
daug vienuolių gavo pašalpos 
kuri padėjo joms realizuoti 
savo aukščiausį tikslą. Be abe
jo tų vienuolių maldos teikia 
palaimos draugijos darbams 
Daug auklėtinių gavo stipen 
dijų, tuomi pat davė jonu 
progos mokytis ir auklėtis. Iš 
šitokių auklėtinių tikisi tauta 
prakilnių Lietuvaičių, ir neap 
sivils. Daug iš jų su dėkin 
gurnu plakančia širdžių ištars 
savo “ačių” švento Kazimie 
ro Akademijos Rėmėjų Drau 
gijai, nes tik per jos medžiu 
ginę pnšelpą atsiekė savo tik 
slą.

Atvažiuokime j Akademiją 
Visur gražu, ištaisyta, pada 
bintą. Keno rūpestingu ir mn

Po keturių mėnesių Cliica- 
gos L. Vyčių IX Seimo rengi
mo komisijos stropios darbuo
tės, Seimo tvarkos projektas 
Chicagos L. Vyčių Apsk. už
girius.

Nors centro valdyba Seimo 
laiko ir vietos oficialiai dar 
nėra paskelbusi, bet teisėtu 
praeito Seimo nutarimu, Sei
mas tini įvykti Chicago, III-, 
Liejies 5, 6, 7 d., 1921 m. Sesi
jos bus Im Šalie viešbuty.

9-tas Vyčių Seimas turės iš
rišti daug svarbių klausinių. 
Nuo šio Seimo L. Vyčių or
ganizacija pradės kaip ir nau
jų gyvenimų.

Liepos 4 d. bus didelis iš
važiavimas “Beverly Hills”. 
Vieta graži, primenanti musų 
Tėvynės laukus, kalnelius eg
lėmis apaugusius. Jame bus 
vienintelė proga musų gerb. at- 
stovams-ėms ir apielinkės L. 
Vyčiams bei svečiams vieniems 
su kitais artimesniais organi-

Draugo dramatizuota apysaka V. K as.

Už Tėvynę Malonu Kentėti
Lietuvos Karo Vaizdai.

(Tąsa)

Giria. Pagirys krūmais apžėlęs.

ELENA. (Stovi pasirėmus unt šuutuvo ir žiuri į tolį. 
Prie šono iš vienos pusės kurdus, iš antros, revolveris.). Bjau
rus puliokui. Kaip kiaulės nuolatos lemia į mus pusę. Tur
būt, vargšų pilvuose vilkui staugia, nes per sniertį veržiasi 
pagrobti ką nors iš Lietuvos žmonių. Įlyst įlenda, bet retas 
sugrįžta. — O ten eina kusi Ar ne lenkiškas zuikis. Truputį 
pasitrauksiu už krūmo ir įsižiūrėsiu. Jei lenkiškus zuikutis 
— neištrūks. (Žiuri jrer žiūronų). Ne. Ten eina mus karinin
kas. Turbut, peržiūri sargybas. Bet vienus. Be pulydovų. O 
gal palydovui nukauti?

KARININKAS. (Įeina iš lengvo). Čia turėjo būti musų 
sargybų. Bet nematyti.

ELENA. Ji čia, Tomistą.

KARININKAS. O, tu čia, Gintare! Vienas?
ELENA-GINTARAS. Kiti nuėjo tolyn, nes sužinota, kad

' būrys lenkiškų totorių skrajoju pnlinijų, norėdami pralysti į 
.mus kaimus pasiplėšti. D kas Tamista l>e palydovų?

KARININKAS. Sutikome penkis paliokus ir prasidėjo 
! kovu. Priešai trys užmušti, du suimti. Mano abu palydovu 
sužeista — vienas lengvai, antrus gana sunkiai, bet nemir
tinai.

EL. GINTARAS. Mes čia vakar turėjome smarkų susi
šaudymų. Mūsiškiai liko visi sveiki. Lenkai bėgo palikę tris 
savo sužeistus draugus ir vieną užmuštą.

KARININKAS. Nėra ramumo visa linija. Kasdien tai vie
nur, tai kitur niušiai. Bet mūsiškiai visur laikosi tvirtai.

EL. GINTARAS. Čia paaukojo kareiviai, kad ar dviejose 
vietose priešai pralindo į Lietuvos sodžius.

KARININKAS. Taip atsitiko. Jie pralindo, bet negrįžo. 
Mat, mūsiškiai, matydami, kail vieni stodami į atvirą kovą 
pralaimės, nes .jų buvo dešimts sykių mažiau už Lenkus, 
slapčia pasitraukė ir bėgo šauktis pagelbės. Gavo ją. Suėmė 
paliokus iš šono ir iš užpakalio. Smuko bėgti į kitą šoną, bet 
pataikė ant kito būrio mus šaulių ir pasidavė po trumpo mū
šio.

EL. GINTARAS. Girdint apie mūsiškių pasisekimus .jė
gos rodos pasidvigubinu. Ar gavai Tamista žinią apie mus 
žygį aną dieną?

KARININKAS. Kokį?

Teisingą, Greitą ir Mandagų 

Patarnavimą

PATIKSITE pirkdami laivukortes ir siųsdami pinigus Lietu-- 
von per LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ (Lithuanian 
Sales Corporation).

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ siunČ a pinigus per
laidoms, čekiais ir telegramų. Kas meilusis per suvo skyrius pa
siūla ia suvirs (5,000,000) penkis milijonus auksinu. Tas liudija 
kad Lietuvių Prekybos Bendrovė teisingai ir greitai patar
nauja.

MUSU PERLAIDAS išmaino ant pinigu visoje Lietuvoje. 
Taip kad važiuodami Lietuvon geriausia išsipirkite musų Ben
drovės drafta ant kokios sumos tik norite ir Lietuvon par
važiavę pinigus gausite pačtose ir bankose.

LAIVAKORTES parduodame Lietuvon ir iš Lietuvos ant 
visų linijų. Važiuojantiems Lietuvon parūpiname pasportus ir 
kitus reikalingus dokumentus ir sutvarkome Income Taksus.

DABAR PRASIDEDA didelis išpardavimas Lietuvių Pre
kybos Bendrovės šėrų <lcl pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FA
BRIKO. Pradėjus veikti cukraus fabrikui gaus. darbu daugiau 
1,000 darbininku. Todėl jeigu nori gauti gera pelną už savo 
pinigus, tai pirk IJetuvių Prekybos Bendrovės šėrų kurie da
bar parsiduoda po $7.00 vienas, nes kaina pakils, nuo Liepos 
1 d. iki $8.00.

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

Lithuanian Sales Corporation
414 Broadway, Boston 27, Mass.

. Jei patogiau tai kreipkities į musų skyrius

Lithuanian Sales Corp. 
3249 So. Halsted St. 
Chicago Tel. Yards 6062

Lithuanian Sales Corp. 
300 Savoy Tlieatre Bldg. 

Wilkes-Barre, Pa.
Chicagos Ofiso valandos: Kasdiena 9:00 ryte iki 6:00 vaka

re. Vakarais: Utarninke, Ketverge ir Subatomis iki 9:00 vai. 
vak. Nedėliomis: 10:00 ryte iki 3:00 po pietų.
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zacijos ryšiais susirišti.
Ant rytojaus, t. y. Liepos 

d. prasidės sesijos. Iškilmingos 
pamaldos bus Dievo Apveizdos = 
bažnyčioje, pas Centro Dvasios g 
Vadų, gerb. kun. Ig. Albavi-jl 
čių. Po pamaldų visi atstovai :S 
važiuos į La Šalie viešbutį.

Liepos G d. vakare “Aryan 
Grotto Temple” teatre (YVa- 
basli Avė. ir 8-tos gatvės), bus 
statoma ojrcra Kornevilio Var
pai. Jų statys L. V. Chicagos 
Apsk. choras, vedamas p. A. 
Pociaus.

Paskutinės dienos vakare, t. 
y. Liepos 7 d. La Šalie vieš 
buty bus baukietas.

E. Šulčiutė.
Preso;? komisijos narė.
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I 11 • IJūsų Akjs!

z Valstybių ir klasių pastovi 
ramybė, privalo remtis sielų 
ramybe, o ši reikalauja geismų 
sutvarkymo.

(Š. Tėvas Benediktas XV)

EL. GINTARAS. Nugi, kini mus mažus būrelis suėmė 
visą krūvą Lenkų kareivių ir tai jų pusėje, už jų linijos.

KARININKAS. Negirdėjau. Kaip ten buvo?
EL. GINTARAS. Kad puliokui lenda į mus pusę, tai mes 

sumanėme nueiti j jų pusę pažiūrėti. Heši iš mus buvo apsigin
klavę, o septyni be ginklų ir puprostais kaimiečių rūbais apsi
vilkę. Einame. Tunisu. Niekur nieko nei girdėti, nei matyti.
Bet štai išeiname iš giraitės ir čia stambi ūkė. Orinčioje šviesa.
Pro langą matyti, kad viduje šoku.

KARININKAS. Ir jus užsimanėte šokti? 7
EL. GINTARAS. Kokti, kaip šokti, bet mus paėmė pa- E

I •viišėlęs noras pašokyti, ypač jei ten lenkiškos kiaulės kritikšė- II 
damos šoka. Mes jiems norėjome užgroti iš šautuvų.

KARININKAS. Bet neužgrojote. Drąsos pritruko? į
E. GINTARAS. Ne. Drąsos buvo iki valini, bet atsirado 

naujas sumanymas paimti lenkučius lengvesniu budu.
KARININKAS. Na, ir ką jus padaretėf

E. GINTARAS. Mą.s beginkliai draugai sumanė kuipoji 120 S. State St., 2 augštas 
kaimo berniukui nueiti pasišokti prulindus į vidų i»o vieną, po j I Chicago, III.
du. Prie to jie du buvo susigriida; iš kožin-kur numinės degti
nukės ir manė paliokėlius pavaišinti.

Iffhis Daugiau)

Ar jos raudo
nos, vandenėtos 
ar užsidegę? Ar 
kenčiate nuo vai
kio, užaugu, nusil 
pnintų akių vo
kų, Žvairumo, ar 
kitų kokių akies 

į ligų? Jus nega
lite atidėti gydy

mų nes laikas yra brangus. Ne
toli visos aklų Ilgos galima iš
gydyti, jeigu pradėta laiku. Jyo 
Ilgiau jus atidedate prideramą 
priežiūrų, tuo liga darosi aršes
nė ir tuo labiau Jus esate pavo
jui liekant neregiu.

manę uždyką
nuleiskit man išegzaminuo

ti Jūsų akis be užmokesčio. Jei
gu aš galiu jums apgelbėtl, aš 
taip ir sakysiu, jeigu negulėsiu 
aš lygiai atvirai Ir tai pasaky
siu. Aš daleisiu jum pašinuudo- 
tl mano 23-jų metų patyrimu 
kaipo akių specialistu Ir mano 
gabumu išgydyme tūkstančių at 
sitikimų, kuriuose kiti buvo at
sisakę gydyti. Jus neprivalote 
dalelstl dulytėtl Jūsų akis kitam 
kulp tik okulistui augščiauslo 
laipsnio, o tai aš Jums galiu su
teikti. Ncduleiskite trukumui 
pinigų jums kenkti. Mano kai
nos yra prieinamos Ir mos galė
simo susitaikyti ant išmokėjimų

Nelaukite—-atsihu- 
. kitę šiandieną

Tą dulyką neatldėliokite. Juo 
greičiau pradėsite gydymu, tuo 
greičiau pasveikalto. Jūsų akjs 
pačios-nepiuivciks, bet Jos daro
si vis blogcsnė's. Tam tikrus gy- 
dymu.H, Ir tam tikri akintai itgy 
dya Jūsų akis Joigu tiktai pada
rysite] laikų. Ateikite šiandien 
pasimatyti nu manim. Kcgia- 
mluuoMiu dykai.

Or.F.O.Carter
Į Specialistas Akių, Nosies 

ir Gerklės Ligų.

Vai.: 9 iki (t; Nodėl. 10 Ik 12 
Vienos duris J llaur* buo 

Falr Krautuvė*
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LIETUVOS INFORMACI

JOS BIURO PRANE
ŠIMAI,

LIETUVIAI AMERIKOJE,
NO. CHICAGO, ILL.

(Pabaiga)
Lietuvos Vyriausybė yra ga

vusi Lenkų okupuoto Marcin
konių kaimo pareiškimų šio 
turinio:

Mos, M. kaimo gyventojai, 
neišskiriant Žydų kreipiamos į 
Lietuvos valdžių, prašydami 
atkreipti domės į mus, nus
kaustus našlaičius, likusius be 
savo globėjos Tėvynės-Lietu- 
vos. Nuo pirmo Vokiečių įžen
gimo į Lietuvų mes nebuvom 
laisvi nuo įvairių okupantų. 
Vieniems pasitraukus, ateina 
kiti, piešia, grobia menkutį 
mus turtų, gabena į savo kraš
tų. Ypač tuo pasižymėjo Len
kai dabartiniu laiku. Jie rek
vizuoja musų gyvulius, javus, 
surašinėja musų laukus, piešia 
musų turtų. Dabar Lenkai lei
džia gandus, kad musų kai
mas pasirašė Lenkų valdžiai. 
Tai yra grynas Lenkų prasi
manymas. Lenkai nerasdami 
dienų gyventojų nainiej, at
vykdavo į kaimų naktį, vers
davo gyventojus pasirašyti, 
laikydami juos uždarę po tris 
dienus šaltum kambary. Bet 
gyventojai supratę Lenkų no
rų apgauti, nei vienas savo pa
rašo nedavė, nežiūrint į dide
lę prievartų.

Mes, kreipdamiesi į Lietuvos 
valdžių, pareiškiame, jog esa
me tame nekalti. Ir šiandien 
dėl to vargstame, vos iš bado 
nemirštame, nes Lenkų karuo- 
nienč žiauriausiai mus apiplė
šė, viskų iš mųs atėmė, nepa
likdami nei maisto šeimynoms.

Todėl mes, prašome Lietu
vos valdžių leisti nusipirkti 
musų šeimynoms maisto arti
miausiam miestely, esančiam 
Lietuvos valdžios žinioj, nes 
Lietuviai kareiviai ir šauliai 
neduoda mums išyežti.

Prašome Lietuvos valdžių 
mus neapleisti, išklausyti mu
sų skundo balsų, nes visi mes 
norime priklausyti Tėvyaei- 
Lietuvai ir laisvai joje gyven
ti. Mes pasitikime, kad Tėvy
nės meilės neižpleš iš musų 
Laikai, kaip tai nepavyko pra
eityj Rusams, prašome Dievo 
kantrumo, kad galėtume iš
kęsti žiaurų pries-Lenkų el- 
gimųsi ir kankinimų.

Tegyvuoja laisva Lietuva!
Pareiškimas pasirašytas visų 

kaimo gyventojų.

PAGELBA LIETUVOS 
ŠAULIAMS.

Paskutiniu laiku vėl pradė
jo plaukti aukos Lietuvos 
Sauliams.

Nuo Vasario 1-mos d., 1921 
m., iki Gegužės 23 dienos į- 
pkukė: $3,517.99 ir $590 Lie
tuvos Laisvės Paskolos Bo
nais. 200,000 auks. ir $500 L. 
L. P. Bonais pasiųsta Lietu
von. $190.00 kasoje lieka, kurie 
ir bus išsiųsti. Lietuvos Saulių 
Sų,jungos Valdybai, kuip lik 
susirinks dauginu.

Amerikos spaudoj buvo da
ryta šiokių tokių priekaištų 
Šaulių ISųjuugai, būtent kad 
ji nenorinti pasiduoti kontro
lei Krašto Apsaugos Ministe
rijos, kad jos nariai buk užsi 
ima pagidba žvulgybos sky
riui, trukdę. Lietuvos piliečių 
laisvę, ir tt. Visi šie priekaiš
tui netur prasmės.

l.'lutyiuas apie Šaulių orga
nizacijų yra jau įneštas Steig. 
Seiman ir buvo priimtas pir
muoju skaitymu. Rods šau
liams rupi pirmiausiai Lietu
vos nepriklausomybės apgiai-

Iš Hardware Foundry Co. 
molderių streiko.

Trys metai atgal šios dirb
tuvės darbininkai susiorgani
zavo į unijų ir jautės stip
resniais.

1920 m. unija su kompanija, 
padarė sutartį, kad mokestis 
turi būt vienoda ligi Geg. J 
d., 1921 m. Vienok sutartį 
kompanija sulaužė numušda- 
ma darbininkams mokestį 
20 nuoš. Dėlto Sausio 24 d. 
darbininkai išėjo į streikų. 
Unija streikuojantiems darbi
ninkams mokėjo po $9 savaitė
je. Visi darbininkai sutarė lai
kytis vienybės ir laimėti strei
kų.

Užėjus nedarbui kompanija 
iš kitur parsivežė keletu de- 
sėtkų streiklaužių; mokėjo 
jiems'po 7 dol. dienoje ir pa
rūpino kambarius.Vienok nau
dos iš to kompanija neturėjo, 
dar-gi didelius nuostolius pa
nešė, nes nemokų to darbo 
streiklaužiai negalėjo kaip 
reikia atlikti.

Po to kompanija sugalvojo 
kalbinti streikuojančius darbi
ninkus grįžti darban; žadėjo 
duoti darbo ant visados ir ge 
rai mokėti. Tamsesni darbi 
įlinkai ir paklausė, nes 40 mol 
derių grįžo ir užėmė streiklau 
žiu vietas. Jų didžiuma buvo 
Lenkai, nemaža ir Lietuvių.

180 organizuotų molderių, 
matydami, kad tokiu budu ne
laimės streiko,Geg. 9 d. visi su
grįžo darban. Dabar kompani 
ju duoda darbo tik tiems, kurie 
jai patinka; su organizuotais 
darbininkais elgiasi taip, kaip 
su streiklaužiais. Numušė mo
kestį ir jei upri, tai dirbk, o ne, 
tai eik laukan.Dabar tik streik
laužį a vę darbininkai pamatė, 
kaip labai juos kompanija 
apvilė. Jie kompanijai iškovo 
jo auksinį dolierį, o sau nei 
vieno cento. Šiandie jie nedrį
sta pasirodyti darbininkų aky
se, nes visi juos pažįsta.

Pirmiau tie darbininkai ro
dydavos dideli patrijotai, dar 
bildukų prieteliai; žodžiu ko
vojo prieš kapitalizmų. Bet 
kaip prisiėjo darbu stoti ko
von su kapitalistais, tai jie sto
jo prieš darbininkus.

Darbininkas.

rnas ir pačių piliečių teisių ap
saugojimas. Jeigu kai-kur 
Šaulių Sujungus nariams pa
sisekė surasti ir atiduoti teis
mų žinion kai-kuriuos slaptus 
degtindarius arba aiškius Lie
tuvos nepriklausomybės ardy
tojus, tai rods tame yra tik jų 
nuopelnas. Kad delei to atsi
randa daug priešingų Šau
liams, tai pilnai suprantama.

Norėdama išsklaidinti šiuos 
įtarimu*, Šaulių Centro Val
dyba yra prisiuntusi Lietuvos 
Atstovybei tokių kablegramų:

“Šauliai turi pritarimų val
džios. Seimas priėmė pirmuo
ju skaitymu dviem balsam 
prieš įstatymų apie Šaulius.

Šaulių Centro Valdyba“. 
Visokias aukas Lietuvos Šau

liams, kaip lygiai Lietuvos Gy
nimo Komitetui, Liet. Raud. 
Kryžiui ir kitiems reikalams 
pruŠoma siųsti adresu.

Representative of Litbuania 
370 — 7-th Avenue,

New York City.

NAUJAS LAIVAS BALTIC 
AME KIČĄ N LINIJOS.

Naujus ir greitas pasažierims 
laivas Latviu išplaukia iš Liepo- 
jaus ir Danzig į Halifax, Canudu 
pabaigoj Birželio.

Šis naujus kelias važiavimo ypa
čiai bus labai parankus Lietu
viams Rusams, Ukrainams, Len- 
kums ir kitiems kurie važiuoju per 
Liepojų ir Danzig. (Apgr.)

Reikalingus Malioris Darijui užtik
rintas visai vasarai. Lietuvis turi 
pirmenihe. tiktai patyrės savo ama
te. Atsišaukia.

Petras Cibulskis 
2348 tt.st 28 Plaee 

Tol. Cunal 7288

Parsiduoda bučerne Ir groceruc, 
nauji gražus Užtūros, vieta didelo ir 
ant public vietos. Biznis daromas 
už •‘cash". Visokių tautų apgyventu. 
Atsišaukite.

Draugus Pubt. Co.
2834 8. Oukley Avė.

(/. V.)

NAUJAUSIAS IfiMIHLAS. Pursiduoda
Tai Kero-gazo degintojas. Bile kokj geroj vietoj

pečių perkeičia J gazinj pečių. Jis 
kūrenamas kerosinu, kuris yra pi
giausius kuras šiuose laikuose. Ne
reikia nei medžių, nei anglių. Kiek
vienas išgali įsigyti. Atsišauk arba 
parašyk dėl išrodinėjimo. Mes išro- 
dinėjame dykai. Dirbtuves agentas 

U. P. Dombrou
639 \V. 59-tli St. Chieago, III.

Tek Engleuood 4180

Ant pardavimo grocerne su namų 
arbu be iš priežusties ligos. Atsi
šaukite.

4019 So. Hermitage Avė.
Tel. Yartls 5024

PIRMAS KŪDIKIAMS 
MAISTAS.

1847 Gail Borden prirengė kū
dikiams maistų kurį tūkstančiai 
motinų dabar duoda kūdikiams 
nes jos iš prityrimo žino jog tai 
vienintelis sveikiausios maistas. 
Bordens Kagle Brutui Condensed 
Pienas per paskutinius 63 metus 
užaugino daugiau sveikų kūdikių 
negu kokis kitas vaikams prireng
tas maistas.

Ant šio puslapio šio laikraščio 
kraščio rasite pagarsinimu Bordens 
Eagle Brand Condensed Pieno. Iš
kirpk kuponą ir pasiųsk į Bordcn 
Company o jie prisius tau kningu- 
tė> dykai apie kūdikių auginimų už
vardinta “Baby Welfare.“

(Apgr.)

ROSELANDFECIŲ DOMEI. 
Jeigu kas negaunat regulia

riįkai dienraščio * ‘ Draugo ’ ’ 
malonėkite pranešti

ANT L2VGAUDA 
10624 So. MichiganAve.

groeerno
Lietuviu

ir bučeruo 
apgyventoj

1 blokas nuo Lietuviško* Bažny
čios, Weat Šitie. Atsišaukite pas

Jusliu Mackictvez 
2342 -8. LcuviU St.

ANT PARDAVIMO.

Ice Cream Parlor

Su pragyvenimo kambariais, 
tyroje miesto dalyje.

Kreipkitės

“DRAUGAS“
2334 South Oakley Aveniie. 

Tel. Roosevelt 7791

Parsiduoda biznis geroj vietoj prie 
didelio kelio skersai -mokyklos biznis 
labai eina gerai priežastis pardavi
mo savininkas serga turi parduoti 
su trota. Pasinaudokite proga ir nu
sipirkite prieš kupinų švente, labai 
didelis pinigus uždirba, vertės $ 1,000 
pursiduoda už $600.00. Atsišaukite:

Mr. J. Gusky,
P. O. Box S Mt. Grecntvootl, III.

N W. Coruer Houiau Av. and 111 St.

Tel. Drover 7442

Dr. C. Z. Vezelfis
LIETUVIS DENTIHTAS 

4712 KO. ASHLAND AVĖJU I 
arti 47-toa Gatvė*

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak. 
Seredomla nuo 4 lig 9 vakare

[uropean American g urnų
Fabionas ir Mickievicz ved.
buvę A. Petraitis Ir S. L. Eablonaa
Siuntimas pinigų, laivakor

tės, pašportai ir tt.
NOTAIUJlftAS

Kcal Estatc, Paskulos, Iusurhiai 
Ir tt.

S9# W. 35th St., Kautp. Uulstod SU 
Tel. Boulevard 611

Vai.: 9 iki 6 kasdiena 
V ak.: Utar. Ket. Ir Sub. Iki 9 rak. [

Ncd.: Iki 3 po pietų.

•••••••••••••••s •*••••]

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
Ofisas Didmiesty!:

29 South La Šalie Street
Kamltarts 82*

Telefonu.- Central 6390

I

■
J Vakarais, 812 W. 33rd St

| '''
u

Telefonas: Yartls 4681

i Dr. M. T. STRIKOL’iS '
J Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas | 

Peoples Teatro Name 
■iBItt W. 47th Str. TeL Boul. 1661 
■valandos: 6 iki 8 vak. Nedėl 141 
■iki 12 ryte. H

Hes. 2414 W. 43rd Street | 
Nuo ryto iki plet.

BTcL McKinley 268

DR. A. L. YUŠKA
1900 S. Halsted Str.

Tel. ( anai 2118

Valandos: 10 ryto Iki 8 vakare 
Gyvenimas:

2811 W. 08rd Str.
Tel. Prospect 8468.

r<:
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AR JŪSŲ KŪDIKIS VERKIA? JEI TAIP — 
GAL GREIČIAUSIA -TO MAISTAS JAM NE 
TINKA. JEIGU 1.x.. ŽINDYT SAVO 
KŪDIKIO IR JEIGU JIS NETARPSTA 

A^IT JŪSŲ KRŪTŲ PIENO—DUOK JAM.

EAGLE BRAND
\ęCONDENSED M ILK}

Tai yra maistas, kuris pasekmingai išaugino 
šimtus tūkstančių kūdikių. Lengvas prirengi
ami — tik pridėk virinto vandens, kaip nuro
dyta.

The Borden ComDany

Borden Building New York

Iškirpk šį kuponų DABAR — ir prisiųsk ŠIAN 
DIEN 10 ir gausi DYKAI musų knygų, KŪDI
KIŲ GEROVĖ, kuri paaiškins, kaip 
užlaikyti kūdikį sveiku. Taipgi gau- 
si maitinimo instrukcijas jūsų kai-1^- 
boję. 0104
Vardas
Adresas C'-t —v.‘. e?*?**x*' .. • «« v «

••••••••>•••»•••••••••••••••••# e eeeeeeeet

METRAI!

FARMU BARGENAI.
Kurie norite pirkti farmas tai 

nepraleiskit šios progos.
100 akečių farma gera žemė visų 

dirbama 40 akerių užsėta kviečių 
30 akerių dobilų likęs vasarojus. 
Triobos geros stuba, tarne vištini- 
kai, kiaulininkai, kietis, garage is 
tt. kartu visi gyvuliai masinos vi
sos kokiu tik reikia prie ukes 2 
mylias nuo miesto kaina $1,100.

80 akerių 50 dirbamos 30 miško 
gera ganikla 10 akerių užsėta kvie
čių 12 dobilų geros triobos 7 kam- 
buriu stuba gera bume 3 arkliai 
8 melžiamos karves 7 priauganti 
veršiai 3 dideles veislines kiaulės 
50 vištų 1 šuva kates visos ma
šinerijos kaina $5,700.

40 akerių 4 mylios nuo miesto 
gera žemė geros triobos 5 kamba
rių stuba pusėtina bame puikus 
sodas 100 medžių oboliu 50 pičių 
2y2 akerių žemvuogių kaina $3,000

80 akerių 60 dirbamos 20 ganyk
los 2 mylios nuo miesto, puikus so
das užsėta kviečių ir dobilu po visa 
stuba skiepas gera barne su gyvu
liais ir su mašinoms kaina $6,600

120 akerių tik mylių nuo 
miesto 60 dirbamos kita gero miško 
ir gera ganikla upelis teka per lau
ka 4 geri arkliai visos mašinos ge
ros triobos sodas kaina $7,000.

60 akerių 50 dirbamos, kita ga
nikla ant pat miesto linijos žemė 
geras molis su juodžemių maišytas 
10 akerių užsėta kviečių 6 naujų 
dobilu C alfa — alfa 10 komų 
10 avižų, bulvių ir tt. puikus so
das apie 100 vaisių medžių, upe
lis teka per farma, gera murino 
stuba 10 kambarių ir geras skiepas 
“furoacc“ šildoma vanduo ir 
maudynės stuboj taip kaip miesto 
geros bames kiaulininkas, vištinin- 
kas, kietis mašinoms pusiu rc-gara- 
ge. Laukai aptverti dratinėms tvo
roms. Raina $7000.

Turime ir mažesnių farmų kaip 
ntvažiusite pas mus, mes apvešime 
parodyti visas ukes kurios tik ge
ros. Ūkės gcriuusia pirkti nuo pa
čių savininkų nes agentai nusuka, 
nusipirkus čia ūke džiaugsiesi nes 
čionais visi Lietuviai gražiai gy
vena. Reikalaujant dauginu infor
macijų rašykito pažymėdami kiek 
turite piningų pradžiai, tuomet 
mes galėsime Jums nurodyt kokia 
farma gulimu nupirkti su tiek 
kapitalo. U

K. DAUNORAS < \ 

Box 7 \ Custer, MįchJ

?Tel. Yards 6666 Blvd. 8448*
Dr. V. A. ŠIMKUS

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas Ir 
Akužeraa.

S203 S. Halsted St Chieago.
Valandos: 10-12 Iš ryto 1—8 ir 
6—8 vakare N„d. 14—U UI ryto.

^Telefonus Boulevard 9199 J

I DR. G. KASPUTIS 1
* DENTISTAS
4- 8331 South Halsted Str.
^Valandos: 9—12 A. M. •

1—6: 7—8 P. M. *

»-

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

Ofisas 10990 So. Michlgaa Avė., 
Vai. 10 ik! 12 ryte; 2 iki 4 po

plet, 6:30 iki 8:80 vakare 
Residencija: 19588 Perry Avė. 

Tel. Pullman 842

Tel. Canal 267 Vak. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATŪRIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1SS1 So. Halsted B«rt«t

Valandos: 14 Iki 12 ryto; 1 Iki 4 
po pi4t. 4 Iki 4 vakare.

TeleTMUH. Poli

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas

K-

16861 Ko. Michlgan Avenue 
lUMlaad. ĮU.

VALANDOS] S ryte Iki S vakavę. 
Pullman 842 |r S ĮSO.

Telefonas Armltage 9770

MARYAN S. ROZYCKI
MUZYKOS DIREKTORIUS 

Mokytojas Plano, Teorijos Ir 
Kompozicijos 

2621 N. Weetera Avė. 
Chieago, IU.

Tel Kandolph 2898

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS 

Ofisu.- vldiimleatyj
AhSOCIATION BI.DG.

14 So. La Salio St. 
Valandos: 9 ryto iki 6 po pietų '

I’anedėllais Iki 8 vakare 
Nedėliomls ofisas uždarytas

J. P. WAITCHES 
Lawyer

LIETUVIS ADVOKATAS 

4601 South Hermitage Avė.
Tel. Boulutard .,4086 <

__

2 ^i*a*axa*a*fi* c
*Tel. Canal 6222 J

3 DR. C. X CHERRYS .
•J LIETUVIS DEN'TISTAS į 
*2201 Weet 22-nJ & So. Leuvitt SL*

Chi.atgo i
•^Valandos: 9:80 A. M. to 12 N.J 
# 1:00 P. M. to 8:00 P. M. ’

į DR. CHARLES SgAlI
| Perkėlė fceavo ofla* po num |

*4729 So. Ashland AvenueJ
8p.-aija lietas

gDZIOVŲ, MOTEItV Ir VYKŲ LIGU|
(Vulandosnuo 10 Iki 12 Išryto; nuo| 

iki 6 po plotų; nuo 7 iki 8:ŽO|
■vakaie Nedėl i ūmia 10 kli 1

Telefonas Dreiel 2880 g

DR. S. NAIKELIS
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
OfliM Ir Gyveni rao vieta 

8252 South Halsted Str«-et 
Ant Tlrftaua tlalvereal State Ha ak 

Valandos nuo 10 Iki 12 ryte; nno 
2 iki 4 po pietų; nuo 7 iki • vak. 

Nedėliomls nno 14 Iki X 
Telefanas Tardė SM«

l’hone Ciceho 6963

DR. A. P. GURSKIS
IJErUVIS DENTISTAS 

[4847 W. HUi Str. Cor. 49th Avė.
Cicero, III.

I Vai. 9 išryto iki 9 vak Išimant 
| Nedėlios ir Seredas

1 .»

American Line
Tieaus Patarnavimas

NEW YORK - HAMBURG

1’aranklaUHias Koltus Kumuitis 
Lietuviams

Ir

Dideli Ir Modemiški Twln-St:revv 
Laivai

Mongolia............... Birželio 16
Manchuria ........... Birželio 30

S-ėla Klla-Mt Tiktai

Red Star Line
NEW YORK — HAMBURG 

DANZIG — LIBAU

Gothland............... Birželio 18
Samland.................. Liepos 16

a.ėia Kllosu Tiktai 

Alai-uiikite J KoinpunlJON Ofisą.

14 N. Dearbom St. Ohicago.
Agentus.Arliu pas Lokalius

■•«1 r

BALIUOS -AMERIKOS LINIJA
y dpoaduay NEW YORK N.Y

TIESI Kelionė Be Persėdimo Iš NEW YORKO Per LIBx\V4 Arba 
HAMBURGU — EITKŪNUS

l LIETUVA
Laivai išplaukia kas 14 d. Dideli dviejų sriubu pauto laivai išplaukia: 
“LITUANIA” BiržcUa 1 ♦ “POLONIA" Liepos, 6.

“ESTONIA” Birželio 22 * “LITUANIA” l.l.pos 26
Visi laivai turi puikus kaipbaritu trečios kliusoe keleiviams 

Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba paa 
K. KJSMPF, General Westcm Passengir Agent 

120 North La Šalie St., Chieago. Iilioots.

U.S.MAI LSSSSS
G. iirn.li.ii Airmtui (i-nlralrH ir ItyttnrM Kiirii|w-t

NORTH GF.RMAN LLOYD, BREMEN

K. W

K Aorkn tToiaC
BREMEN — DANZIG — LIEPOJŲ

Vežu tiesiui Į I.lopujų via Iiunzia.
Tb«t trniiKĮiortiuIJa I. laivo j laive

St stjUKIIANN ltlrlclio S, l.ir|><m 23 Ir IteK^ėjo 7 
PtlTGUAt <buvę»l» A.VTIGONK) Birž. 15, gn ir Kiūto 14
UI DSON Liepa. 13. K.iepjfėl.* 34, Spalio 15

U Nrw lorko tleelt-l | ( IIh,ttItol KG — JtKKMKN 
AMKKK’Ą — Itirž.lio 22. l i.poo 23 Kuspjiičio 24

.'J'.V.mV’S. " — 1 lcp.r- 30, Kuki.. 27, K.iuoėJ.. 24
hK'll !■. Gen. Uretern 1‘aeeeaser AKrntao 120 N. ta s.ille str Cl.ienro 1

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii
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Visur reikalaukit arba patys išsirašykit

ATSPINDŽIAI
Juose paveikslais nušviečiama:

1) armijos gyvenimas ir veikimaH,
2) svarbesni Valstybės gyvenimo atsitikimui,
3) Lietuvos ir kitų kraštų gamta.
Be to, ten rasit ir geresnių dailės raštų.

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

Adresas: Kaunas, Generalis Štabas, 
“ATSPINDŽIŲ“ Administracijai.

I
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Skubinkite užsisakyti 1921 metams

KARI
■>

Jis nušviečia musų armijos gyvenimų ir darbuotę.
Jis duoda daug nuudingų patarimu kuriuoincnuH reikaluose 
Jis suteikia žinių apie kitų valstybių armijas.
Jis parodo musų priešų karines pajėgas ir ieško kelių jt

nugalėti.
Jis neša kareiviams mokslų, duodu jiems dailės raštų. 
Todėl kiekvienas pilietis, kovojus dėl Lietuvos nepril

somybės, privalo skaityti
“KARĮ“

Kaina Amerikoje metams 2 dolieriai

• I I t



DRKoerks Antradienis, Gegužės 31, 1921

CHICAGOJE. IS CHICAGOS TARYBOSIJ—.,";“

Į vaišių gali sulaukti. Iš kitos 
I pusČR negalima griežtai reika
lauti, kad visa kas parašyta 

Valsttvbinio prokuroro asis-1 tilptų. Radakcija labai norėtų 
viskų talpinti, tik, deja, musų

MILIŪNAS DOL. GRAFTE 
RIAMS.

tentas Gormnn pranešė, kad 
per vienerius metus Cbicago- 
je amatninkų unijų “busi-
ness” agentams išmokama a- 
pie vienas milionas dol. grafto.

Jis yra įsitikinęs, kad tie a- 
gentai per praeitus penkeris 
metus bus paėmę mažiausia r> 
milionus dol.

VAINIKŲ DIENA.

Vakar, Geg. 30, Visose Suv. 
Valstijose paminėta “Deeora- 
tion” arba “Memorial” diena. 
Aplankyti ir pagerbti visi ka
pai -kareivių, žuvusių nuo re
voliucijos pradžios ligi šių lai
kų.

Cbicagoje įvyko parodavi- 
mai, kuriuose dalyvavo kelių 
buvusių karų veteranai.

Dešimtys tūkstančių žmonių 
aplankė kapines.

rašytojai to nenori, nes nevi- 
suomet taip rašo, kad viskas 
galėtų tilpti. Prašau niankštv- 
ti plunksnų.

Gerb. Draugui iš Paryžiaus.
— Šiuo trumpu atsakymėliu 
neįstengsime atsidėkoti už tik- 

’ rai stambias užsienio politikos 
pastabas. Naudojamės. Atsa
kysime ilgu laišku.

Bitikui iš Šveicarijos. —Lai
škas su priedais pasiųstas. A- 
tostogų metu “Draugas,” be- 
abejo dažninus Tamistų svei
kins. Įsisiųbuok ir kitus įsi
ūbuok.

PERSHING BUVO CHICA
GOJE.

Vakar per Chieagp prava
žiavo ir čia kelioms valandoms 
buvo apsistojęs gen. Persliing. 
Oak\voods kapinėse yra palai
doti jo motina, tėvas ir bro
lis. Ant jų kapų jis padėjo 
gėlių vainikus.

16 ŽMONIŲ SUŽEISTA.

Šį sekmadienį šalimais Mil- 
waukee, AVis., vienas lėktuvas 
krito būrin sėdinčių žmonių, 
16 žmonių sužeista.

RED. ATSAKYMAI.
Sageriui iš Valparaiso. — Į 

Tamistos klausimų bus atsa
kyta Laive birželio mėnesį, nes 
tuotarpu turime daug seninus 
prisiųstos medžiagos.

V. Stancikui iš Chieagos—. 
Gal Kazys B—kas pasistengtų 
dar kartų prisiųsti savo pak
lausimus. Senam redaktoriui 
išvežiavus aš nežinou kas su 
jais atsitiko. Jeigu prie klau
simų jis vien slapyvardžiu bu
vo pasirašęs, Redaktorius jo 
raštų galėjo įmesti pintinėn. 
Boto paskelbimo-pranešimo 
“biznio” reikalais korespon
dencijų vietoje notai piname. 
Prašau pranešti V. Kan—iui, 
kad noriai jo krautuvę skelb-

R—riui iš Hartford. Žinutė

Mąstančiam iš Romos. Ačiū 
už informacijas. Gal ne me
tas talpinti “Drauge” pasku
tinės rųšies — musų atstovy
bės darbuotė — pranešimas. 
Naudos butu maža, o “lermo” 
didelio sukeltume. Pakentėki- 
me. Lauksime dauginus ra
mesnių žinių.

J. Kajeckiui iš Mariampolės. 
— T.a i gyvuoja jūsų respub
lika! Geriausios jai kloties. 
Prašau atsiminti “Dranga” a-O c
tostogų metu. Mariampolės 
kronika ras garbingų vietų 
“Drauge” Visa padaryta ko 
Tamista norėjai.

Klausiamas asmuo išvažiuo
ja liepos mėn. pradžioje.

A. Balčiūnui iš Cicero. Ta
mistos pranešimas netilpo 
“Drauge.” Išnetyčių jis pate
ko jį svetimas popieras— ir 
laiku neapsižiurėta. Tamista 
dovanosi. Visuomet mielai

Draugas” jūsų sąjungos 
pranešimus talpins.

A. Vaitkui, A. Kauniui, J. 
Kuziui. — Atsakymai tilps 
Laive. Pakol kas bukite kan
trus laukdami savo eilės. Tu
rime ankstyvesnių paklausi
mų.

A. Budriui iš Chieagos. — 
Tamistos pranešimas pasivėli
no. “Draugas” tai dienai jau 
buvo sustatytas. Savo prane
šimus siųskite anksčiau* ne
laukdami paskutinės dienos.

P. Dakniui iš llarvey. 
Tamistos norus pakakinsime. 
Už koresp. mums nieko nerei
kia mokėti. Toniisto<? paskir
tus dolierius sunaudosime gra
žiam tikslui, jeigu Tamista su
tinki. Akrono ligonbutvje yra 
keli lietuviai ten sorgų. .Tie
kreifM'si į “Draugų” prašyda- 

pavėlinta. Dedame mi jiems siuntinėti musų dien
raštį. Liga, vaistai, ligonbutis 
jų iždų ištuštino. Labai gra
žų gailestingumo darbų Tami
sta atliksi leipdamas už pri
siųstus pinigus siuntinėti jiems
“Draugų” pusei metų. Lau
kiame Tamistos atsakymo.

Kaivan

“Draugan.” Prašome dažniau* 
apie savo padangę parašyti. 
Retai musų dienr. tenka kų 
nors iš anos pasės pasigauti.

Darbininkui iš Waukegan. 
Ačiū uiž koresp. Dėsime. Ži
nutės iš darbininkų vargų 

mins labai pageidaujamom, 
’rašau rašinėti.

T. Kalaliui iš Vladivostoko.
- Ačiū, ačiū už retas žineles 

iš tolimų Rytų. Prašome siųs
ti mums dauginus žinių iš lie
tuvių gyvenimo. .Tusų vargai.

T. Skaliui ir jo draugams.
Akrono Sanatorijoje. — Tiki
mės pavyks surasti gerų žmo
nių, kurie užprenumeruos 'Pa
mištoms “Draugų.’

J. Ramoškai iš Chieagos. — 
Tamistos koresp. jeigu netil-

bėdos mums tnipat išeivijoje po, tai greitu laiku tilps. Prn-
esnntiems labai artimi ir ben- 

Irai jais besidalinant leng- 
iaus bus kilnoti.

B. Jakaičiui iš Chieagos. —
Įkaitysime, jiLu galėsime su 
minioti, talpinsime. Ačiū, Rau

some rašinėti.
J. Tulauskui iš Dayton. — 

Labai esame Tamistai dėkin
gi už uolų bendradarbiavimų 
musų dienršty. Kas galima 
talpiname. Tamistai geriau*

Jyk Tamista savo pajėgų ir .sekasi trumpos koresjionden- 
cijos, negu ilgi straipsniai, ku
riuos mes turime ištisai taisy
ti. Dėlto laukiame nuo Taitiis- 
tos trumpų žinelių.

lokius dalykėlius berašydamas, 
>ne tikrų pastangų gražių 
ūme, bet kaipo apmokamų 
kalbinių.

“DARBELIU”.
(Pabaiga)

Kad Tautos Fondas pasiun
tė aukų per Lietuvos prezi
dentų, Hertmanowiez sako, 
kad jie “sunaudoti nemora- 
liškiems tikslams”. Negalima 
tikėti, kati Lietuvos preziden
tas kuomet butų buvęs nors ir 
pikčiausio Lietuvos priešo 
taip išniekintas kaip jį panie
kino šis Clii. Liet. Tarybos 
narys, p. J. J. Hertnianowiez.

Raštininkas perskaitė ilgokų 
rezoliucijų, bent taip jų pava
dino, kad toji suma pinigų bu
tų įteikta Liet. Gvn. Kotu. 
Dimša—kam siųsti tų rezoliu

cijų? Ar yra tikri faktai?
S. Valančius — Aš pats au

kojau du ilolierių, nors esu 
priešingas Tautos Fondui. Tai 
netaktas musų prezidento, kad 
jis tokią sumų deda bankon sa
vo vardu. Mes turime jam nu
rodyt i, jog su tokiu jo pasielgi
mu nesutinkame.

Reiškia tarybieciai davė 
pamokų Lietuvos Prezidentui.

Susirinkimas nutaria rezo
liucijų priimti ir kiek aptašius 
patalpinti laikraščiuose ir pa
siųsti Lietuvos valstybės įs
taigoms.

Jiems parupo bažnyčia ir ku
nigų algos.

Raštininkas perskaitė kita 
rezoliuciją, kad esu reikia ati 
dalinti bažnyčių nuo valstijos 
ir nemokėti kunigams algų už 
jų darbų. Kurie nieko nemoka, 
tie daugiausia rėkia. Tuoj 
duota įnešimas rezoliuciją pri
imti. Kįla balsai, kad be kuni
gų esama ir kitokių dvasiškių: 
popų, rabinų, pastorių ir t. t. 
Tada paaiškinama, jog rezoliu
cija reiškianti, kad nė vienam 
nemokėsią algos.

Dimša. Ar mes antrų seimą 
darome? Lietuvoje yra Steig. 
Seimas. Tenai jie senai tų nu
dirbo. Mes pasirodytame tam
sus.

Valančius kalba, kad jam 
'•ezoliucija ne visai patinkanti, 
kad butų švelnesnė. Sako, kad 
Steig. Seimas to klausimo ne- 
aptvarstė. Nukalbėjo .apie pro
gresą modemiškų valstijų, su
varžymus ir t. t. Gale pasakė: 
“Gal aš geriau tikiu į Dievų 
negu tas fanatikas katalikas”.

Čia aiškiai pasisakė nėsųs 
katalikas, gi kas katalikas tai 
fanatikas. Ar reikia daugiaus 
išrodymų tarybos nepnrtivu- 
niu, kuomet katalikai viešai 
niekinami ?

Locaitis. Čia tai tik suma
nymas. J vietą protestavimo 
įdėsime kitą žodį. Susirinkimas
nubalsuoja priimti.

- •
Katalikai stoja už tikybos ir 

sąžinės laisvę.

Balandžio 13 d., 1920 m., A. 
L. R. K. Federacijos Chieagos 
Apskritys išnešė šių rezoliuci
ją, kurią pravartu ir dabar pa 
kartoti:

1) Kad Lietuva butų demo
kratinė respublika, kurios visi 
p,iečiai 1h> skirtumo lyties, 
tautos ir tikybos turi pilnas ir 
lygias teises. Toje respublikoje 
turi būti spaudos, susirinkimų 
ir tikėjimų laisvė, bet tikėji
mai savo kulto (t. y. pamaldų 
ir su jomis surištų dalykų) 
nukalus aprūpina savo lėšomis.

2) Amerikoje eina agitacija 
užkrečianti Lietuvius obnl- 
siais kylančiais iš svetimtau
čių ir reikalaujanti atidalinti 
Bažnyčią nuo viešpatijos bei 
mokyklos. Ta agitacija yra pa
vojinga ir kenksminga.

3) Tikėjimo mokslas Lietu
vos mokyklose turi būti duo-

sunkenybių ant tėvų norinčių 
to mokslo savo vaikams.

4) Trys viršminėtos rezoliu
cijos turi būti pasiųstos į Ku
riamąjį Lietuvos Seimą.

Jei tarybieciai ar kiti nori 
žinoti, kodėl krikščionys — de
mokratai stovi už tikėjimų lais 
vę vietoj atidolinimo bažny
čios nuo valstijos tegul susi
ieško pernykščius “Draugo” 
numerius ir ten ras tų klausi
mų plačiai pagvildentą. 
Tarybos atsišaukimas į Žydus.

Tarybos “senatas” buvo nu
taręs ir pavedęs darbų Ilertina- 
nouieziui sustatyti laiškus an
glų kalba atsišaukiant į Žydus, 
kad jie remtų Lietuvos valsty
bę aukomis, pirkimu paskolos 
ir t. t., kų jie ligšiol nedarę. 
Bet IIertmanowicz jau buvo 
apleidęs susirinkimų ir užtai 
nesužinota ar atliko tų darbų, 
’aliko sekančiam susirinkimui.

Tarybos sukaktuvės.
Tas pats “senatas” arba 

veikiančioji komisija nutarė 
paminėti dviejų metų tarybos 
gyvavimo sukaktuves. Tų ta
ryba ir nutaria. Kalba ką 
rengti. Nesumislijo ką su
rengti, kad pinigų kuodau- 
giausia pelui jus. Su pinigais 
esą daug ką galima nuveikti 
ir agitacijų pavaryti. Tiesa, 
liberalai uždyka negali dirbti. 
Gale svyravo tarp pikniko ir 
koncerto. Nesutarė. Nubalsavo 
pavesti komisijai. Kų ji ras 
patogiausia ir pelningiausia 
surengti, tų ir padaryti.

Netrukus sus-mas baigėsi. 
Jau buvo 12 min. po vienuo- 
iktai.

Į sus-mų atsilankė 29 at
stovai ir jau ne tiek rūkė kaip 
pereituose sus-se. Beto, bu
čiau pamiršęs bolšeyikėlius. Jų 
apie jiorų mačiau.

Korespondentas.

Nerviškas?
Tūkstančiai kentėtojų nuo 

nemiego
negrumuliavimu

dispepsijos
galvos skaudėjimo ir kitų ligų, 

randa pagelba vartojant

Dr. Milės’ Nervine
Kodėl TU Nepamegini?
Ar esi vartojęs Dr. Milės 

Antl-Pafn Pilis?
PASIKLAUSK SAVO VAISTININKO

DR. A. K. RUTKAUSKAS
Gydytojas ir Chirurgas 
4442 So. YVestcm Avė.

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

pietų ir 7-8 vakarais. Nedėldio- 
niais tiktai po pietų 2 iki B.

Phone Seeley 7489

DR. I. M. FEINBERG
Gydo speeijallal visokias vyrų ir 

moterų I, tiška* ligas 
2401 Madlson Str., kampas Wea-

tem Avė., Chicago , 
Valandos: 2—4 po ptet 7—• vak.

VALENTINE DRICSMAKING 
COLI,EG ES 

'8205 8. nalsted, 2407 W. Madlaon, 
18BO N. Wells St.

187 Mokyklos Jnngt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpt

inio, Daslgnlng bizniui Ir namams. 
Vietos duodamos dykai. Diplomai. 
Mokslas lengvais straokSJImsis 
iKlesoa dienomis ir vakarais Pa- 

elkalauklt knygėlė*.
Tsl. tfseley IMI

BARA PATEK, pirmininkė.
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Rea. 118* Indepondenoe lllvd. 
Telefonas Von Dnren 8*4

DR. A. A. ROTH,
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Atydai Važiuojančių į Lietuvą
Pirmu negu pradėsit renktis į kelionė kreipkitės pas mus ir viską ištirkit. Tas I 

jums nieko nekaštuos.
Jau tūkstančiai išvažiavo per musų Biurą J Lietuva ir Šimtai išvažiuoja dabar kas mėnesi*. Vi- S 

E šiem parupinam pafiportus, Hutvarkom taksus ir pagelbstain iftsiunstl bagažus. Paftportu padarime už S
savo darbų kalnuojam tik |1.00. Už bagažu ir taksu sutvarkymu mes 
VIENAS ŽMOGUS VAŽIUOJANTIS PER MUMIS YRA APRŪPINTAS 
TRAUKINI CHICAGOJE IKI JIS PASISEKĖ KAUNA.

nieko nekainuojam. KIEK- 
NUO LAIKO SĖDIMO I

OfT

Parandavojamc 

Safety Boksus 

$2.50 metams

r ir. TTTrn

j
HEAL (STATE

^iiii *—-<■ i,.
£23

Padarome visokius 

notarijališkus 

raštus.

I EURŪPEAN AMERICAN BUREAU I
FABIONAS ir M1CK1EV1ČE, Vedėjai

809 W. 35th St., (Halsted & 35th Sts.) Chicago, III.
Kainos laivakorčių iš New Yorko iki Kauna $117.00 
Kainos laivakorčių iš N. Y. iki Eydtkuhnen $104.60 
Kainos laivakorčių iš New York j Tilže $106.95

Idant žmonės važuodami per kelius rubežus ne butu nutaksojami už vežlamus pinigus, yra patar- “ 
= tina kad jie kiekvienas nusipirktu draftus Apie ta jau buvo pranešta net Lietuvos valdžios. MES = 
E PARDUODAME* TOKIUS DRAFTUS PAGAL DIENOS KURSĄ UŽ KURIUOS PINIGUS IŠMOKA S 
= BE JOKIO ATITRAUKIMO LIETUVOJ PASTOSE ARBA BANKOSE.

VALANDOS: Kasdiena 9 ryto iki 6 vakare. Vakarais: Utar. Ketv. ir Subatomis iki 9 vai. Nedėl- E 
Z dienals: 9 ryta iki 3 po pietų,
'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii  iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiitiiiiiiiiiiinKmiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Vania 5089

<3Į=

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto: 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėllo- 
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai.

Ofisas 814* So. Morgan Ht. 
Kertė 82-ro St., Chicago, D1

8PECIJALIBTA8
MoterlBkų. Vyriškų, taipgi ehro- 

niškų ligų.
OFISO VALANDOS: Nuo 18 ryto 
iki S po pietų, nuo ( iki 8 valan
dų vakare.
Nedėliotais nuo 9 iki 8 po plat. 

Telefonas Varde *87

-K I

KAIP JUSy AKIS
Ar esi nervuotas. kenti galvos 

skaudėjimų, ar tamistos akįs 
ašaroja, raidės susibėga kuo
met skaitai, pailsta akįs be
siuvant, Jei taip, tuojaus tu
ri pirmiausia pasiteirauti ma
no 15 metų patyrimo. kuris 
suteiks tamistai geriausių pa
tarnavimų.

JOHN J. SMETANA
18(11 Ko. Asliland Avė., Chicago 
kertė 18-tos gatvės; 3 lubos 

Kambarys 14-15-18-17
Viršui PLATT’S AptlcKos 
Tėmykite mano paraSų.

Valandos; Nuo 10 ryto Iki 9 
va. Nedėliomls nuo 9 ryto Iki 
12 dien

DR. S. BIEŽIS
LIETUVIS GYDYTOJAI | 

IR CHIRURGAS g
2201 Weet 22nd Street 

fTel. Ganai 6222 
MR(>s. 8114 W. 42nd Street y Tel. Me.KInley 4»88*

Gausi7%,8%
už padėtus prnlgun, jeigu pirksi mu
sų rekomenduojamus, ištikrintus

PIRMO MORGEČIO 
AUKSO BONDSUS

Procentai Išmokami du kartu į metus 
Idle vienoj bankoj.
Bondsal po 8100 ir 8600. Gali pirkti 
Ir lengvais išmokėjimais.

Derkame, parduodame, mainome Ir 
duodame informacijus apie įvairių 
komp. šėrus.

Krelpkltles į Lietuvių įstaigų

PEOPLES INVESTMENT CO
220 H. Ntetes Street Ritom 1422

Tel. Hnrrlson 2024 Chlcngo. III.

It.isas Gydytojas rl Gllninso 
Specljallstas Moteriškų, Vyriškų 

Valkų Ir visų chroniškų Ilgų 
VALAWIW)H: 10—M ryto 8—S 

pietų, 1—8 vak. NedėUnmls 10—18 0
Ofkms 8854 Ho. Halsted Ht., Chlaae . „ .

Telefonas Draver ***8 I Kasdien Ir nedenomis nuo 12 iki 8

UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII* po plet

Maldaknyges iš Lietuvos
iiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii

•
Šiomis dienomis gavome iš Lietuvos daugybė visokių malda

knygių, .šaltinių ir Kantičkų, už labai prieinamų kainų. Taip-gl ir 
kitokių knygų. Ant didesnių orderių padarome nuolaidas. Del 
platesnių informacijų, klausdami, prisėskite ir krasos ženklelį už 
2 centus dėl atsakymo.

Daugumas Bridgeportiečlų nežino kur gailina užsimokėti Elek
tros. Gazo, Vandens ir propcrčlii bila»-Taxus. Taipgi apdrausti nuo 
ugnies ir kitų nelaimių Tų viskų galima atlikti čionais ant vietos.

1
Mes taip-gi siunčiame pinigus per paštų ir telegrafų, pagal die

nos kursų, ir už pasiųstus pinigus pilnai gvarantuojame.

Laivakortes parduodame ant visų linijų.

Tų viskų galima atlikti pašto skyriuje, No. 60.

PAUL P. BALTUTIS AND COMPANY 
901 W. 33 St. Tel. Yards 4669 Chicago, III.

Priešais šv. Jurgio Bažnyčios ant Tiridgeporto.

Ar Jus Kankina fa*i«k*no* *
NAUDOKITE PoffleS 
Ar Jums Galvos Odų Nitlti ? 

,NAUDOKITEAr Jtpct Plauksi 5laaka? 
NAUDOKITE Ruffles .

Ar Jų* Norite Apisu/olr Juos? t 
NAUDOKITE *

Ujlailųrmui tavo plaukų /raitai* ir tankiais 
NAUDOKITE

Užlaikymui galvos odot tvaikai ir tvariai
Z NAUDOKITE [įtlffies

Kultiną galima gauti visose aptiekosn po 65e. bonks, arba tiesiog 
iš išdirbėju per paAtp už 75c. botikp.

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Avė. & 35th St. Brooklyn. N. Y.

LIETUVOS ŽURNALAI
įsigykite gražius, tufiningus Lietuvoje išleidžiamus mėnesinius 

laikraščius knygų formato.

Lietuvos Mokyklų, mokslo laikraštis, pašvęstas mokymo ir auk
lėjimo dalykams, aide 250 puslapių storio knyga. Numeris 81.50

Draugija, literatūros, mokslo ir politikos žurnalas.' Num.

Ganytojus, dvastškl.iai skiriamas laikraštis. Dvasinio 
raštai ir oflcijalinės bažnytinės žinios. Numeris .........................

.50

turinio
.25

žvaigždė, katalikų dvasiškiesiems reikalams. Gražių apysakų, ži
nių ir dvasinio turinio raštų. Numerio kuiną.......................................... 25

Turime vėlesnių ir senesnių numerių šių žurnalų. Jie yra mokslo 
Ir Išmlntios šaltiniai, puikiausias dvasini maistas.

Siųskite užsakymus šiuo antrašu:

“DRAUGAS” PUBL. C0.
2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois.

/or UUU HU-

Jeigu Nusidegi
Tai aprtAlc Ir
—- CHVAaZ )
Jnentholatum

Nušaldo Ir greitai ulgydu.

Carter’s Little Liver Pilis
Vaistas Kuris 

Reikalingas Visiems
Negali Būti Links
mas Kuomet Vi

duriai Nedirba
Maža Plgulka 
šlnžns Domas 

Mala Kaina

netnrintlv fteleUM 
uhiakod,

Tikra* tari pasirašyme.

CARTER’S IRON PILLS
' JiimM pegidhen, pamėginkite £


