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Prancūzija Rems S. Valstijas 
Salos Yap Klausime 

Premjerai Turės Konferenciją 
Sj Sekmadieni 

Konferencija Aptars Tinkamą 
Bausmę Vokietijai 

KOMUNISTAS APIE SO
VIETŲ RUSIJĄ. 

ANGLIJA STOVI S. V. PU
SĖJE. 

Taip bent pareiškia laikraš-
ciai. 

Londonas, Bal. 21. — Atei
nantį sekmadienį talkininku 
premjerai turės konferenciją 
Anglijos mieste Hythe. 

Laikraštis Daily Telegrapb 
rašydamas apie ta konferenci
ja, kurioje svarbiausieji" as
menys bus premjeru Lloyd Ge
orge ir Briand, pareiškia: 

"Gal premjeru turės tinka-j 
mo laiko susimainymo pažiuro 
mis be kitu klausimu ir salos 
Yap reikale. 

"Augšeiausioji taryba suras 
tinkamąjį išėjima ir patenkins 
Ameriką jos troškimuose.' ' 

Toliau tas laikraštis pažy
mi, jog, suprantamas daiktas, 
Japonai sąprotaus, kad aukš
čiausioji taryba neatmainys 
savo pirmesniojo nuospren-

Talkininkų valdininkai su
laiko traukinius, važiuojan
čius Į okupuotas teritorijas ir 
atlieka inspekcijas keleivių 
bagažuose. 

SUSIRINKS KARO VADAI. 

Vokietija sulauks naujos bau
smes. 

Paryžius, B a l 21. — Atei
nantį sekmadienį Angliojs mie 
ste Uythe įvyks talkininkų 
premjeru konferencija. 

Be premjerų konferencijoje 
bus maršalas Focb, gen. Wey-
gand ir Anglijos armijos fiel-
dmaršalas Wilson. 

Sakoma, bnsiąs ir Anglijos 
užrubežinių reikalų sekreto
rius Curzon. 

Konfproneijos svarbiausias 
tarimas bus Vokietijos klausi-

jme. Bus nutarta jai militarinė 
[bausmė, jei ji su Gegužės 1 d. 
, nesutiks su talkininkų reika-

džio. Bet reikia suprasti, kad ! l a v i n m i s t h l o t i «**&*** to~ 
Japonams visai .neapsimokės k*> k o k i o ^ ie n o r L 

pakilti i ginčus su Amerika už P ™ ™ z i j o s premjeras yra 
ta gabalą uolos ir smilčių ryti- j ' * ! t i k i n f > . k a d P r a n c l l z ^ . " r ; 
nėse jurose. m i J a i ) m t i n a i Prieis užimti 

Rusijos valstiečiams duodama 
daugiau laisvės. 

Berlynas, Bal. 20. — Iš Ru
sijos čia sugryžo Dr. Morris 
Zucker iš Brooklyno, N. Y., a-
merikoniškas komunistas. J is 
buvo iškeliavęs Rusijon pasi
viešėtų ir pasigrožėtų Rusijos 
komunizmu. 

I r puikiai jis ten pasiviešė
jo. Paliko ten ne tiktai savo 
pasportą* bet ir kitas visas po-
peras ir pinigus. Puikiai susi
pažino su kalėjimu Maskvoje. 

Kuomet Dr. Zucker pirm po
ros savaičių apleido Maskva, 
tenai buvo pakilusi baili 'žie
ma, šaltis siekė augščiausią 
laipsnį. Tuo tarpu Maskvoje į į į į į ^ ~Te?iau~nusp7esta' 
trūksta kaip maisto, taip ku
ro. Žmonės neapsakomai turi 
kentėti.. 

sai Leninas minioms buvo ža
dėjęs su savo steigiamuoju ko
munizmu sugriauti visą kapi
talistinį pasaulį ir ano vietoje 
priešakyje užroglinti proletari-
jato diktatūra. Tuo tikslu Ru
sijoje įkurtas terorizmas. Kas 
tik drįso prasižioti prieš tas 
bolševikų baisenybes, tasai ar
ba buvo galabinamas arba už
daromas bjaurian kalėjimam 
Dešimtys tūkstančių žmonių 
žuvo. Dar daugiau kalėjimuo
se buvo kankinamų. Žmonių 
krauju norėta panaikinti im
perialistinę valdžią ir įvesti 
valdžią liaudies ir liaudžiai. 

Tikroji vergija. • 

Bet veikiai apsižiūrėta, kad 
tiems " ideal iams" žygiams 
turima labai mažas skaitlius 

ANGLEKASIAI NESUTIN
KA SU PASIŲLYMAIS. 

Londonas, Bal. 21. — Antru 
kartu streikuojantiems angle-
kasiams kasyklų savininkai 
indavė savo sąlygas. Anglęka-
sių vykinamoji taryba tai at
metė. 

Del to, streikui nesimato 
pabaigos. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS 

VOKIEČIAI KOMUNISTAI 
KALĖJIMAN. 

KAUNO DARBAVIETĖS IR 
DARBININKAI. 

Berlynas, Bal. 21. — Čia 
teismo nubausti kalėjimu 11 ko 
munistų. J ie sugauti suokai-
biavime suplaišinti pergalės 
monumentą Karaliaus aikštėje. 

Prancūzija S. V. pusėje. 

Prancūzija, sako tas pat lai
kraštis, neturi tiesioginiu sa-
ryšių su sala Yap. Bet ji stip
riai simpatizuoja su preziden
to Hardingo ataka prieš Tau
tų Sąjungą. Ir todėl Prancū
zija savo nusistatymu ats
vers tą klausimą. 

Anot laikraščio, matvt, ir 
Anglija pavartos savo įsravą, 
kad tą klausimą patenkinau-
nai išrišti. 

Pagaliau Daily Telegraph j 
sako, jog Anglija su Mesopo
tamijos mandatu neturi nei 
mažiausiojo noro pakenkti 
Su v. Valstijų reikalams. 

Vokietijos apskritį Rubr. Tai
gi jis konferencijoje pareika
lausiąs, kad tame apskrity vi
sur su Prancūzų vėliava drau
ge butų paskleista ir Anglijos 
vėliava. 

Tas, sako, reikštų abiejų ša
lin vienvbe. 

FARMERIAI TURI ŠUVA 
ŽIAVIMĄ. 

YVashington, Bal. 2h — Iš 
visos šalies fanmeriai (ūkinin
kai) turi čia suvažiavimą. 

VOKIEČIAI ATMETA TAL
KININKŲ REIKALA

VIMĄ. 

Auksas yra privatinė bankos 
nuosavybė. 

Berlynas, Bal. 21. — Vokie
tijos ministerių kabinetas dar 
netarė savo žodžio į talkinin
kų reikalavimą aukso atsar
gos perkėlimo klausime. 

Bet pačios Reiebsbankos 
prezidentas Havenstein ir fi
nansiniai ekspertai atmeta tal
kininkių reikalavimą. 

BADMIRIAUJA 26,000 
ŽMONIŲ, 

Birmingham, Ala., Bal. 21. 
— Šiaurinėje Alabama valsti
jos daly, anglekasių laukuose, 
badmiriauja 26,000 žmonių. 

Apie tai čia vakar prane
šė patsai šitos valstijos guber
natorius Kilby, kreipdamasis 
čia į "Salvation A r m y " divi
ziją, kad šita organizacija pa
sirūpintų tais nelaimingais 
žmonėmis. 

"Salvation Army," sakoma, 
duoda pašelpą iš paskutiniųjų. 
Bet daugiau pašelpos turi a-
teiti iš kitų versmių. 

Badmiriavknas pakilo deL 
streiko. Ansrlekasiams ilsrai Havenstein tvirtina, jog au 

kso atsarga ne tiktai yra pri- j streikuojant, kompanijos pas-^friežaati*! tos staigios atmainos 
vatinė bankos savastis, betjkelbė lokautą, 
aukso perkėlimas reikštų pra-j Vietos anglekasių organiza-
gaištį Vokietijos finansiniai j ei jos " Union Mine VVorkers of 
apyvartai kaip namie, taip už- America" skyriaus viršinin-
rubežiuose. kas reikalauja, kad tan reika-

Depešoje iŠ Essų praneša, lan įsimaišytų gubernatorius, 
jog su vakar diena okupuo- j Streikuojantieji darbininkai, 
tose teritorijose ėmė veikti!sakoma, nori gryžt i 'darban, 

Čia atvykęs jis sakė, jog Le
ninui išgaravo iš galvos pada
vimai apie soči jale revoliuciją 
visame pasauly. Todėl šiandie 
jis daro žymius nusileidimus 
valstiečiams ir darbininkams. 
I r tas yra visai priešinga pa
matiniams komunizmo dės
niams. 

Nusprendęs laikyties valdžioje 
Anot Zucker, Rusijos žmo

nių minios tečiau kasdien mai
tinamos pranešimais, jog tuč-
tuojaus visos kitos šalys prisi-
dėsiančios prie socijalės revo
liucijos. 

Nors žmonių minios jau ai
škiai supranta, kad tais prane
šimais jos apgaudinėjamos, nes 
bolševikizmas toli gražu nega
li pakilti tokiose Šalyse, kaip 
Prancūzija, Anglija, kadir Vo
kietija. Bet Leninas su savo 
satelitais yra nusprendęs už 
nieką nepaleisti valdžios iš 
rankų ir laikyties tol, kol, ra
si, ateis kokie nors geresnieji 
laikai, ar kas tokio ypatinges
nio. 

Maskvos valdžiai buvo ne
paprastai smarkus smūgis, kuo 
met praeitą mėnesį nepavyko 
sukilimai Vokiečiams komunis 
tams. Taippat Lenino valdžia 
ne mažesnį smūgį gavo, kuo
met Anglijoje nepavyko ren
giamasis generalis darbininkų 
streikas. 

Tuo tarpu Maskvoje buvo 
jau sąprotaujama, kad vienur 
ir kitur įsigalėsiąs komuniz
mas ir Maskva pasiliksianti 
vyriausioji komunizmo dikta-
torystės kvatera. 

Bet tos svajonės kaip sap
nas pranyko ir Leninas išnau-
jo pasijuto atvienėtas teroriz
mo sūkury. 

Žmonės analizuoja priežastis. 
Bolševikai Rusijoje išviešpa-

tavo apie ketverius metus. 
Žmonės tiek pat laiko kentėjo 
vargus ir badą. Tik staiga 
Maskvos valdžia skelbia kon
cesijų valstiečiams i r darbi
ninkams. 

Žmonės pradeda analizuoti 

visgi nepasiduoti didžiumai ir j 
tai didžiumai su prievarta 
brukti savo bjaurius norus. 

Ir nors šiandie jau duoda
ma koncesijų, bet žmonių ver
gija posenovei viešpatavusi 
viešpatauja bolševikų valdžio
je. Nėra laisvės nei žodžiui, 
nei spaudai, nei susirinki
mams. 

Bolševikai aiškiai mato, 
kad jų komunizmas negali 
prigyti Rusijoje. Bet jų atkak-
lvbė neturi ribų. 

Kalėjimuose "svečiai ." 

Leninui becaraujant, dau
gelis radikalų vadų iš kitų ša
lių buvo ftnvykę Rusijon Stu
dijuoti Rusijos komunistų val
džios pasekmes. Tečiau tuos 
"svečius ' ' bolševikai sukimšo 
į kalėjimus, kuomet jie drįso 
išreikštrt i savo nepasitenkini
mus. 

Patį Dr. Zucker Rusiją ap
lankyti buvo pakvietęs žino
mas Suvienytose Valstijose 
buvęs " ambasadorius " Mar-
tens. Bet vos Zucker spėjo nu
vykti Maskvon, tuojaus buvo 
suimtas ir uždarytas kalėj i-
man. 

Daugybė tokių * * svečių'' 
Maskvoje turėjo pereiti per 
kalėjimus. Paliuosuotiems ne
leista nei apsidairyti, bet su 
paskuba ištremta iš Rusijos. 

Taip buvo seniau, taip yra 
ir šiandie. Bolševikai nenori, 
kad svetimų šalių žmonės, 
kadir tie patys radikalai, ga
lėtų matyti jų visai nepavyku
sį kuriamą jsocijalistinį rojų 
ant Rusijos žmonių kaukuo-
lių, vargų, kraujo ir ašarų. 

PRANCŪZAI PAGERBIA 
ŽUVUSIUS AMERIKOS 

KAREIVIUS. 

Cherbourg, Bal. 21 . "— čia 
suvežta apie 2,800 Suv. Vals
tijų karo metu žuvusių karei
vių lavonų. J ie įvairiose Pran
cūzijos vietpse atkasti ir bus 
siunčiami Amerikon. 

Patrijotinės Prancūzų drau
gijos pagerbė tuos žuvusius. 
Prancūzų karo veteranų orga
nizacijos prezidentas pasakė 

šmidto fabriko darbininkų nu
tarimas. 

Visuotinas buv. Brolių Šmi-
dtų dirbtuvių darbininkų su
sirinkimas iš 1921 m. Kovo 2 
dienos, pirmininkaujant Kazi
mierui Jusevičiui ir einant se
kretoriaus pareigas Otto Plius-
kaičiui, apsvarstęs darbininkų 
reikalus, nutarė prisidėti prie 
St. Seimo Darbo Federacijos 
frakcijos atstovų ruošiamojo 
Darbininkų Centro, į kurį bu
vo išrinkti atstovai: 

f A. KUN. JUOZAS 
&NAPŠTIS. | 

1) Otto Pliuskaitis, 2) Jo
nas Puskunigis, 3) Kazimieras 
Jusevičitis, 4) Julius Ambol-
das, 6j Pranas Rudaitis ir 6) 
Kazimieras Juozapavičius, o jų 
kandidatais: dr. Degucas ir 
Batoras. 

Kovo 24 d. pasimirė Sadei-
kių klebonas kun. J . Šnapštis, 
populiarusis eilių rašytojas ir 
laikraštininkas, gimęs 1875 m., 
mokinęsis Panevėžio realinėje 
mokykloje, kunigu išvestas 
1898 m. Nabašninkas daug pa
rašė eilių, kurių daug tilpo 
rinkinėlyje "Volungė". Raši
nėjo straipsnelius į "Tėvynės 
Sargą", darbavosi 'prie "Vie
nybės" redakcijos, pasirašyda
vo slapivardžiu "Margalis. ' 

Būdamas vikaru Akmenėje, 
1905 metais rinkoje ant bač
kos sakė žmonėms prakalbą a-
pie naują valdžią. 

Kasžin-kas atsiliepė: "Kad
gi caras tebėra"~. — " Caras 
kiaule raitas išjojo iš Petrapi-^ 
l io ," atsakė. Už tai buvo po
licijos suimtas ir Kaune ka
lė jiman pasodintas. Daug nu
kentėjo iki nuo bausmės išsi-

Kauno darbininkų atstovų pa- s u ko . Buvo pamylėjęs medici-
itarimas. ną ir gydė homeopatija, per 

tat daug žmonių pas jį lankė
si.. 

Gaila jauno drabštaus ku-

Vasario 26 d. visų Kaune 
esamų dirbtuvių ir lentpjūvių 
darbininkų atstovų įvyko pasi

kalba cr išaugštindamas žuvu
sių Amerikonų karžygybę. 

• 

BOLŠEVIKAI PASKELB 
SIĄ AMNESTIJĄ. 

Ryga, Bal. 21. — Rusijos 
Sovietų valdžia Kovo 21 bu
vo paskelbusi, kad daugeliui 
kalinių bus suteikta amnesti
ja, i 

Iš ^faskvos dabar praneš
ta, jog šiandie smagiai dar
buojamasi tą pažadėjimą įvy-

KARPENTERIAMS SUMA 
ŽINTA UŽMOKESNIS. 

Cleveland, 0., Bal. 21. — 
Čia 7,000 karpenterių su atei
nančiu pirmadieniu bus suma
žinta užmokesnis.. Šiandie 
jiems valandoje mokama $1.25. 
Paskui 90c. 

PREZIDENTAS BUS NEW 
YORKE. 

MOTERYS PROTESTUOJA 
DEL TRUMPŲ DARBO 

VALANDŲ. 

po tieko vargų. Ima galvoti, 
kas pasidarė su tuo komuniz
mu, su tkuriuo buvo norima 
Rusijoje įsteigti rojų. I r pa
sekmėje prieina prie išvadų, 
kad tas komunizmas turi but 
taip blogas daiktas, kokio ne
gali nei būti. 

talkininkų įsteigtos muitinės, jbet kompanijos nesutinka. Į J u k P i r n * kelių metų pat-

VVashington, Bal. 21. — 
Šeimininkių unija, pasivadinu
si "Association of overwork-
ked, underpaid, dish washing 
housewives'' kongresui inda
vė sanarkų protestą, kad jis 
jokiais įstatymais nesiaurintų 
darbo valandų dienoje. Nes ta
sai valandų trumpinimas, tai 
didžiausias prasižengimas ci
vilizacijai, ypač tomis rekons
trukcijos dienomis. 

Moterys atkreipia domą į 
savo nuolatinius, nepabaigtus 
darbus namuose. Naktimis prie 
lopšio, dienomis prie pečiaus 
ir žlugto. Kongresas tai tu
rėtų suprasti. 

New York, Bal. 2L — Gegu
žės 23 d. vietos laikraštis New 
York Commercial paminės 1£5 
metų savo gyvavimo sukak
tuves. Tame paminėjime bus 
ir prezidentas Hardingas. 

SUSPENDUOTA TRYS PO 
LICMONAI. 

Policijos viršininkas suspen
davo tris poliemonus del pašo-
vimo poliemono McNamara vie 
name saliune. 

MEDŽIAGOS NAMAMS STA 
' TYTI TRŪKSTA. 

tarimas. 
Iš kalbų paaiškėjo, kad rei

kalinga yra visiems miesto 
darbininkams turėti "Darbi
ninkų Sąjungų Centrą,'' kas ir 
buvo priimta. 
Priimtas siųlymas kartas nna 

karto daryti bendrus Kauno 
darbininkų pasitarimus, einant 
kontakte su Steig. Seimo dar
bininkų^ atstovų grupe. Tokiuo 
se nuolatiniuose pasitarimuo
se bus svarstomi einamieji e-
konominiai darbininkų reika
lai, įstatymai, ar įstatymų pro
jektai St. Seimo leidižamieji 
darbininkų reikalu. Pranešta, 
kad lig šiol yra pagaminti šie 
įstatymų projektai: 1) Įstaty
mas organizavimo ligonių ka
sų, 2) Įstatymas darbininkų 
draudimo nelaiminguose atsi
tikimuose,. 3) Komitetų stei
gimo įstatymas, 4) Darbo ins
pekcijų steigimo įstatymas ir 
5) Įstatymas, kuris reguliuo
ja darbininkų priėmimą ir pra 
šalinamą. Minėtieji įsaatymų 
projektai yra įnešami į St. 
Seimą. 

Buvo pranešimų, kad kai 
kurie fabrikantai maną užden
gti savo dirbtuves, nebegamin-
dami išdirbimui žalios medžia
gos. Tuo būdu liktų masės 
darbininkų be darbo. Tolimes
niuose pasitarimuose reikėtų 
panašius klausimus rimtai ap
svarstyti. Kol nėra tam rei
kalui paruošto ir St. Seimo iš
leisto įstatymo, sunku yra kas 
nors daryti. Todėl priimta .re
zoliucija, kad įstatymas, kuris 
leistų dirbtuvių uždarymą ir 
jų perėmimą, būtinai reikalin
gas. Žinoma, jis aplaužytų ra
gus patiems fabrikų savinin
kams, kurie yra dažniausia vi 

nigo. Tegul Dievas priima ji 
i Savo Karalystę. 

Judrėnai, Tauragės apskr. 
Kai-kurie vadina Judrėnus Lie 
tuvos Kamčatka, tai vra tuo 
žvilgsniu, kaip ten žmonės gy
vena, kaip laukiniai, taip ir 
apie Judrėnus tamsus yra 
žmonės. Keliai blogiausi, nuo 
geležinkelio toliausiai; užtat 
tamsumas žmonių neišpasaky
tas. Visokiems burtininkams, 
prigavikams, žavėtojams čia 
tai gyvenimas. Prie šešių tūk
stančių parapijiečių, tik viena 
pradinė mokykla. Žmonės de
juoja, kad blogi laikai, bet ne
supranta, kad nuo jų pačių ge
rovė priguli. 

Ežerėnai. Nesenai vietos mi
licininkas Juozėnas, įsigėręs į-
sibriovė į butą vieno žmogaus 
ir be jokios priežasties pra
dėjo jį revolveriu daužyti į 
galvą. Sumušė ir šio žmogaus 
žmoną. Nežinia, ar ilgai jis 
čia žmones kankins. 

SUVARŽYMAS ATEIVYS-
TĖS. 

Washington, Bal. 21. — Že
mesniajame kongreso bute 
svarstomas sumanymas suvar
žyti ateivystę į Suv. Valstijas 
kokiam laikotarpiui 

Valstybės departamentas va
kar butui rekomendavo suvar
žyti ateiviją ypač iš Balkanų 
miestų, iš Rusijos, Armėnijos 
ir Gruzijos. 

Daley legislativę komisija j s a i . n e L i e t u v o s pįiįečiai. I r 

PLATINKITE "DRAUGĄ." 

patyrė, kad plytų, akmenų, 
smilčių, žvirgždų ir plumbinių 
daiktų kompanijos Chicagoje 
ir artimuose miestuose yra su-
darusios trustą ir paskyrusios 
medžiagai vienodą kainą. 

Kompanijos yra verčiamos 
laikyties tos kainos. Už nepa-
klausimą jos yra baudžiamos 
net sunaikinimu jų reikalų. 

apskritai "svetimtaučių bur
žuazija," apie kurią ne vienas 
susirinkusių darbininkų kalbė
jo, ypač varžo fabriko darbi
ninko teises, varydama viską 
netobulais, šiurkščiais buvu
siais Rusų įstatymais (zako-
nais). Kauno " D a r b . " 

GARSINKITĖS "DRAUGE. >> 

Birchwood, Wisv Bal 20. — 
Round Lake mirė 110 metų In-
dijonas Ka-Ge-Ge-Bi. 

PINIGĮĮ K U R S A S . " -

Svetimų šalių pinigų vertė, mai
nant nejnažiau $25,000, Baland. 20 
buvo tokia pagal Merchanta Lo-
an and Truat Co.: 
Anglijos strerlingų svarui $3.93 
Prancūzijos šimtui frankų 7.19 
Italijos šimtui lirų 4.Ž5 
Vokietijos šimtui markių 1.&5 
Lietuvos šimtui auksinų 1.55 
Lenkijos šimtui markių .13 
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LIETLVU* KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdiena, išskyrus nedėldicnius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CIOCAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metanas $8.00 
Pusei Metų < . J . . . . 4.00 

SUV. VALST. 
Metams $6.00 
Pusei M e t i • •• 3 - 0 0 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresaa Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus į 
registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL.CO. 
2334 S. Oakley Ave., Chicago. 

TeL Roosevelt 7791 

P. H ouse Apie Mūsų 
Kaimynus. 

Karo laikais pulkininkas 
House* Amerikoje buvo plačiai 
žhionias. J i s buvo, taip ta
riant, dešinėji ranka ir patarė
jas buvusiam prezidentui Wil-
sonui. J is skaitėsi konfidenei-

į jinis jo atstovas visuose svar
besniuose tarimuose. J is ben
drai su b. prezidentu dalyva
vo ir taikos konferencijoje Pa
ryžiuje. Tai buvo neatskiria-

• mas b. prezidento draugas. 
Tik taikos konferencijos pa

baigoje atsirado svarbiu kliū
čių suirt; tam ji) tampriam 

\ draugingumui. Svarbiuose 
klausimuose susikirto jų nuo
monės. Po tos konferencijos 
pulk. 11 ouse sugryžo Ameri
kon ir staiga pragaišo jo vie
šasis veikimas. 

Kuomet nesenai Amerikon 
atvyko žinomas Lenkas pija-
nistas Paderewski, pulk. Hou
se spaudoje atsiliepė apie ta 

- "muzika-diplomatą" ir apie 
Lenkiją. 

Philadelpliijos laikrašty Pu-
r*t)lie Ledger tuomet pulk. 
t House gražiai nurašė apie 

Lenkus ir jų nuveiktus dide
lius darbus. 

Pasirodo, kad kaip buv. pre
zidentas, taip pulk. House yra 
dkleU Lenkų šalininkai. Ypač 

1 pulk. House giliai supažindiiiT 
tas su Lenkais. Deja, vientik 
iš gerosios pusės. Tų žinių jis 
iš kitur-kur negalėjo semti, 
kaip tik nuo Prancūzų ir nuo 

. paties 'muziko-diplomato\ Nes 
laisva Lenkija ir taikos kon-

Į ferencijos nustatyti jai rube-
žiai, tai didelis idealas, rašo 
pulk. House. 

Pulk. Ifouse, idealizuodamas 
Lenkų dabartį, pamini ir Lie
tuvį. Bet tik tiek, kad Len
kijai esų daug parankumo su 
Lietuva padaryti federaciją. 

Kaip Prancūzai, taip pulk. 
House mėgina kai ką intikin-
ti, kad kuomet Lenkai ties 
Varsa va sulaikė bolševikų ar
mijas, tai jie, Lenkai, ne tik 
išgelbėję Europą politikos 
žvi lgs iu , bet ir Europos civi
lizaciją. 

Patys Lenkai apie save taip 
kalba. Ir todėl pulk. House 
komplimentas dar daugiau 
juos sustiprina jų atliktuose 
"dideliuose" žygiuose, už ką 
jiems turi būti skolinga visa 
Europa. 

Pulk. House rašo: 
"Ta ta i visokie klausimai 

ir sunkenybės, su kuriais 
I^nkija turi kamuoties, yra 
mums patiems nesmagumai. 
Ir ,todėl bus geras daiktas, 
jei mes taippat tuo užsiim
sime. Ligšiol atlikome tik 

tų viešpatijų tik viena Pran
cūzija uoliai rūpinasi tąja 
nauja valstybe. J i veikia 
kaipo patarėja ir bičiuolė. 
Nes supranta, kad turi ben
druosius su Lenkija pavo
jus, kurie gali pakilti su 
"ateinančiu pavasariu ir 
vasara. ' ' 
Kitoj vietoj sako: 

"Lenkija yra tokiame pa
rankiame padėjime, kad ga
lėtų sudaryti federaciją iš 
mažesniųjų valstybių Euro-
posRytuose, kaip tai su Lat
vija ir Lietuva iš vienos pu
sės, gi 'Rumunija*ir Čeko-Slo 
vakija iš kitos pusės. ' ' 

Tai-gi. Lietuvai federaci
ja su tokiais žmonėmis, kurie 
užgina net Lietuvių tautos ir 
pačios Lietuvos gyvavimą. Iš-
pradžių Lenkai buvo mėginę 
Lietuvą praryti ir suvirškinti. 
Tam nepavykus, mėgino iš 
Lietuvos pasidaryti paprastą 
provinciją. Ant galo siųloma 
federatyvė sąjunga. Ar tai 
jau Lietuva turi but tokia au
ka, nuo ko Lenkai turėtų tuk
ti, o Prancūzams sveikaton 
eiti 

Nes pulk. House pabaigoje 
sako, jog Prancūzija Lenkijoje 
mato budrininkę prieš gali
mus Sovietinės Rusijos žy
gius, kurių net Prancūzai bi
josi. 

Gerai Lenkams buvo turint 
čia tokius šalininkus, kuomet 
tie turėjo sprendžiamojo bal
so daugiau už kitus. Šiandie 
kas kita. Jei šiandie nori Len
kai paguodos, tegu neskriau
džia kitų, sau svetimų žmo
nių, tegu neužgrobia svetimų 
žemiu. 

4. 

Esame nuomonės, kad jei 
pulk. House apie Lenkus ir 
jų darbus patirtų tikrąją tie
są ir jąja vaduotus, kitaip at
silieptų apie galimybę federa
cijos su Varšavos ponais. 

Katalikiškoji Prancūzą Laikraštija. 

Prikaišiojami Melai. 
Kuomet Tautų Sąjungos ta

ryba pradėjo rimčiau ir tesin-
giau atsinešti į Vilniaus klau
simą, Lenkai pasijuto įžeisti. 
Kas-gi davė, kad tasai klau
simas turėtų but paremiamas 
teisybe. Juk Lenkai visas lai
kas neteisingai ir žiauriai el
gėsi su Lietuva. Jie norėjo 
tad su neteisybe baigti ir Vil
niaus klausimą. 

I r kuomet jiems nepavyko 
tas padaryti, Lenkai iš Vil
niaus išvarė pačią Tautų Są
jungos tarybos militarinę mi
siją. Misija su savo visu ofi
su turėjo* persikelti Kaunan. 

Iš Vilniaus parėjo žinių, kad 
tenai Lenkai prieš misiją bu
vo pradėję kelti demonstraci
jas. Nes misija asmeniškai tu
rėjo progos pamatyti Lenkų 
suktybes, jų žiaurų apsiejimą 
su Lietuviais. 

Nors Lenkai turi stiprias ir 
begėdingas akis, vis-gi jie ne-
urįzdavo kai-kurių išimtinų 
neteisybių atlikti misijos aki-
veizdoje. Tad fikcijinėmis de
monstracijomis privertė misi
ją pasišalinti, kad drąsiau 
Vilniuje veikti pragaištingus 
darbus. 

Kuomet misija apleido Vil
ui u, Lenkai tuo jaus mušė te
legramą Paryžiun, jog prieS 
misiją Vilniuje buvo pakilę ne 
vieni Lenkai, bet, girdi, ir Lie
tuviai. Girdi Lenkai su Lietu
viais kaltinę misiją, kad ta 
septynių mėnesių laikotarpiu 
nieko neatlikusi plebiscito rei
kalais! 

Misijai išvažiavus, Lenkai 
ėmė smarkiau ginkluoties ir 
dalinti ginklus savo šalinin
kams. Sutraukta daugiau ka-

(Pabaiga) 
Retesnė ji Spauda. 

Sunku pasakyti, kiek yra 
Prancūzijoje savaitinių laik
raščių. Rinkimų laiku jų skai
čius didėja po rinkimų mažė
ja. Po karo tų laikraščių pasi
darė mažiau, nes daugelis žuvo 
del poperos brangumo. Vis-gi 
skaitoma apie aštuoniolika 
šimtų (1800) Visokių savait
raščių Prancūzijoje. Visi tie 
laikraščiai, imant drauge, 
spausdina kas savaitę apie 7 
ar 8 milijonus egzempliorių. 

Kai-kurie yra menkos vertės 
visais žvilgsniais, kai-kurie y-
ra įtekmingi, turtin'gi, galingi 
ir geri. 

J au minėjome, kad daugiau
siai skaitytojų turi katalikiš
kas "Peler in ." Geras ir įtek
mingas yra " L e Figaro Illus-
t r e ' \ Kartais jis užtaria ka
talikystę, bet dažniausiai lai
kosi nuošaliai nuo tikėjimi-
nių klausimų. Buvo laikų, 
kada tas laikraštis buvo Me
dingas. 

Prielankus katalikams yra 
du didžiausi ir geriausi paveik 
sliniai savaitraščiai "Le* Illus-
tratioij." (Paveikliuočius) ir 
" L e Monde Illustre (Paveiks-
lingas Pasaulis), 

Kiekvienas Prancūzijos vys
kupas leidžia savo oficijalį sa
vaitinį laikraštuką vadinamą 
" L a Semaine Religieuse , , (Ti
kėjimo Savaitė), prie to var
do pridedama dar vyskupijos 
vardas. Ne visose vyskupijose 
tie laikraštėliai būva vienaip 
gerai redaguojami, bet juose 
telpa daug dokumentų žymin
čių tikėjiminį Prancūzijos gy
venimą. 

Apskritai sakant Prancūzu 
jos savaitraščių žymi dauguma 
yra palanki katalikams, arba 
katalikiška. 

Prancūzijoje, kaip ir kitose 
šalyse daug reikšmės turi mė-' 
nesiniai laikraščiai, nes jais 
naudojasi užvis labiausiai rim
tesnieji ir mokintesnieji tautos 
asmenys. Mėnesiniai laikraš 
čiai teikia naujesnių žinių apie 
mokslo pirniyneigą tiems, ku
rie jau yra baigę, mokslus. 
Nors tie laikraščiai turi 
mažiausia skaitytojų, bet jie 
daugiausiai reiškia tautoje, nes 
labiausiai pakreipia jos švie
suolius. 

Katalikai turi puikų ilius
truotą mėnesinį laikraštį, va
dinamą " L e Mois .Illustre" 
(Mėnuo su Paveikslais). Tas 
laikraštis yra neapsakomai pi
gus, nes labai daug turi skai
tytojų. J i s spaudžiamas ant la
bai gražios žvilgančios pope
ros. Apysakas į jį rašo arba 
Prancūzų Akademijos nariai, 

kaip Renė Baain, arba rašti
ninkai užsipelnantieji teisę 
tais nariais tapti. Mokslo 
pirmyneigos straipsnius rašo 
parinktieji specijalistai. , 

Rimčiausias Prancūzijos lai
kraštis yra La Revue des 
Deux Mondes (Dviejų Pasau
lių Peržvalga). J i s išeina du
kart į mėnesį. Iki 1895 m. 
tas Prancūzijos rimtų protų 
pakreipėjas buvo priešingas 
katalikijai, arba nors sveti
mas. Jo redaktorium buvo di
džiausias paskutinių laikų 
Prancūzų literatūros kritikas, 
profesorius ir Akademijos na-
cys Ferdinandas Brunetiere. 
Kaip redaktorius pamažėlį kry 
po prie katalikybės, taip ir jo 
redaguojamasis laikraštis, iki 
galutinai 1895 abudu tapo ka
talikais. • 

Prieš Brunetier'ui mirsiant 
jo pagalbininku ir redakcijos 
sekretorium tapo universiteto 
profesorius pasižymėjęs nuo
dugniais rimtais mokslingais 
veikalais p. Girand, geras ka
talikas. Nors Brunetiere Jui mi
rus 1907 m. laikraštis buvo 
pradėjęs krypuoti, bet vis-gi 
galutinai pasiliko prie katali
kystės. 

Kitas taip-gi rimtas laikraš
tis yra Le Correspondant (Ko
respondentas )̂  J is taip-gi yra 
katalikams palankus. ' 

Gana praplitęs prancūziškas 
mėnesinis laikraštis yra " L a 
Lecture pour Tous" (Skaity
mas Visiems). J is neužgauna 
katalikybes nei neužtaria jos. 

Grynai Tikėjimo Laikraščiai. 
Rimti vien tik katalikiškos 

teologijos mokslui pašvęsti 
Prancūzų laikraščiai išeinan
tieji po dukart į mėnesį yra 
La Revue du Clerge Francais 
(Prancūzų Dvasiškijos Laik
raštis) ir "Les E tudes" (Ty
rinėjimai). Juodu abu lygiai 
gilus, įvairus ir rimti. Pirmą
jį leidžia pasaulinė dvasiški ja. 
Ja i padeda mažesniųjų vie
nuolinių kongregacijų kunigai. 
Dėlto tame laikraštije (La Re
vue du Clerge Francais) pa
sitaiko straipsnių iš įvairių 
teologiškų pakraipų. 

Laikraštį "Les E tudes" lei
džia kunigai Jėzuitai, todėl 
jame yra aiškus ir nuoseklus 
tos teologijos krypsnys, kuri 
katalikų teologijoje veda šv. Ig 

;naco mokiniai. Tas krypsnys 
yra taip gilus ir rimtas, kad 
jį pripažįsta didelė daugybė 
ir nejezuitų katalikiškos teolo
gijos mokslininkų. 

Jo nepripažįsta ir su juo 
kovoja daugiausiai tėvai Do
mininkonai. Jie turi savo pran
cūzišką teologišką laikraštį 
vadinamą " L a Revue Tho-

Its 
toasted 
LUCKY 
STRIKE 
CIGARETTE 
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LIETUVOS PREKYBOS IR PRAMONES 
BANKAS 

• -

i 
ir jo skyriai 

Panevėžį Šiauliuos Raseinius 
Virbalyje 

Vilniuj 
Šį Liepojuj Klaipėdoj Marijampolėj 

kogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGENTŪRĄ 
NEWARKE. Kol žemas auksino kursas, dėk pinigus L. P. P. 
Bankan. Ten gausi ' , , 
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miste" (Tomistų Laikraštis). 
To krypsnys yra taip pat 

nuoseklus, kaip Jėzuitų laik
raščio. Tik Revue Thomiste 
turi mažiau bendradarbių ne
gu Les Etudes. 

Penki Prancūzijos katalikiš
ki universitetai turi savo lai
kraščių, į kuriuos rašinėja 
daugiausiai to universiteto 
profesoriai, iš kurio laikraštis 
išeina. Tie laikraščiai įvairiai 
vadinasi. Juose kartais pasitai
ko labai svarbių pranešimų a-
pie profesoriaus mokslinguo
sius išradimus. Bet nespecija-
listams jie retai' būva akyvi. 

Apskritai sakant rimtesnėse 
laikraštijos rųšyse Prancūzų 
katalikai palaikė jiems pri
klausančią vietą. Lengvoje ir 
greitoje laikraštijoje jie yra 
padarę gražių daigtų, bet ti
kėjimui priešinga laisvama-
nija daugiau apvaldė Pran
cūzų dienraštiją negu tat tu
rėtų būti sulig laisvamanių 
skaičiaus tautoje. 

Tas liūdnas dalykas įvyko 
dėlto, kad katalikai viską da
ro atvirai, o laisvamani ja su
sitaria tylomis ir varo slaptą 
diplomatiją. Prancūzų vysku
pai katalikiškai spaudai iki 
šiol duodavo ir dabap- tebe
duoda nuoširdų palaiminimą. 
Laisvamanių spauda gauna 
piniginės paramos iš nežinomų 
šaltinių, nors iki kol sustiprė
ja. Karo metu toji parama 
laisvamaniškai laikraštijai ir 
politikai žymiai sumažėjo, dėl
to katalikybė žymiai atsi
griebia ir politikoje ir laikraš-
. . . . 

tijoje. 

Naujos Srovės. 

Dabar katalikiškoji Prancū
zijos'spauda suprato, kad ir 
medžiaga »į-tą reiškia dvasios 
gyvenime. Nežinomų šaltinių 
pradedantiems reikalingiems 
laikraščiams katalikai negali 

(Pabaiga ant 3 pusi) 

7% padėjus 2 metams 
5% padėjus 1 metams 
3% padėjus neapribuotam laikui. 

Pinigus pasruntimui priima ir informacijas apie susidėjimą 
banke duoda Banko agentūros vedėjas , , 

M. N ARJAUSKAS 
747 Broad Street, Ncvvark, N. J. 

AMERIKONIŠKA LINIJA 

MONGOl/lA 
Balandžio 28 
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Tiesogiuis Patarnavimą 

NEW YORK IR HAMBURG 
(•t'i'i'Mi»ias keliat* Lietuviams ir Kutams. 

Didiiau*) Moacrniftlci laivai 
M A N C H U R I A 

Birželio 2 
MiN.MiKAHDA ( N a u j a s ) 

Gegužio 21 
(3rtl Kliasas Tiktai) 

Trečia KlitMHt iš N*w Yorko i Eitkūnus $13#.#« 
Treria Kli-sa iŠ Nevv Yorko į Liepoja $132.00 

Trečios klMMO* pii.su/ieriai valgo didžiam diniu* kambaryj, kur tarnai j u m s 

rtarnauja, t Maryti kambarini res«rvuoja«ii moterims ir vaikam*. Atsišaukite 
Kompanijos Oflsa. 14 No. Dearborn St. Chirmro, arba i Lokali Agentu. 

Dr. F.0.Carter 
Duokit Okulistui Pritai

kinti Akinius Jūsų Akims 

Tautų Sąjungos taryba paga
liau lieptų jiems jį sugražinti 
Lietuvai. 

Tas ir kiti Lenkų neteisin
gi 'darbai aną dieną buvo pa
žymimi iš Kauno depešoje. 
Depeša buvo padėta ir ang-

buvo joks "maišt ininkas", 
bet tiesioginis Varšavos pa-
siuntėjas pagrobti Lietuvos 
sostinę. 

Bet jie neturi gėdos. Patys 
melų purvais apžėlę, tad mė
gina ir Lietuvius padaryti me-

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

Aukso Filled $4, $5, $6, 7, 
$8, | 9 , $10. 

Čysto aukso $6, $7, $8, $9, 
$10, $11. $12. 

Apsibuvęs ant State St. per 
2 3 metus. 

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

FRANKLIN 0 . CARTER 
M. D. 

120 So. State St. 
Valandos nuo 9 iki 6. 

Nedėliomis nuo 14 iki 12. 

Nerviškas? 
Tūkstančiai kentėtojų nuo 

nemiego 
negrumuliavimu 

dispepsijos 
galvos skaudėjimo ir kitų ligų. 

randa pagelba vartojant 

Dr. Milės' Nervine 
Kodėl T U Nepamegini? . 
Ar esi vartojęs Dr. Milės 

AnU-Pain Pilis? 
PASIKLAUSK SAVO VAISTININKO 

Dr. L E. MAKARAS 
Lietu vys Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 10900 So. Michigan Ave., 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 

piet, 6:30 iki 8:30 vakare 
Residencija: 10538 Perry Avė. 

Tel. Pullman 842 

po 

M ^ » » » » » » » » » « i w » » » » » i » « » » — » w 3 | 

TeL Randolph 2898 
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS 
_ Ofisas vidumiestyj 

ASSOCIATION BLDG. 
19 So. La Salio St. 

Valandos: % ryto iki S po pietų 
Panedėliais iki 8 vakare 
Nedėliomis ofisas uždarytas 

GARSINKIT&S "DRAUGE. I } 

DR. S. MIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS LR CHTRCRGAN 
Ofisu Ir Gyvenimo Yi«tm 

S252 South n«»i«*Hl Street 
Ant ilffcma CnlTerasl Stata Buk 

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

Nedėliomis nuo 10 iki a. 

1 

'J 

ItllIIIlIlIlIlIllIlIllllIMIIItfflIIIIIlllllIlllIfli 
Rcs. 1130 Indcpcndeace Blvd. 

Telefonas Voa Buren 294 

DR.A.A.R0TH, 
Rusas Gydytojas ri Chirurgas 
Specialistas Moterišku, Vyriška 

Vaiku ir visų chroniškų ligų 
VALANDOS: 10—11 ryto 2 S po 

pietų, 7—8 vak. Nedėliomis 19—12 d. 
Ofisas 3354 So. Halsted St., Ghieago 

Telefonas Drover 9999 
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liškoje spaudoje. Tų depeša at- l a S i a i s - K a i P ° < l ^ ž i a u s i m į l i " 
kartojo Cliicagos Lenkų laik- tarizmo vergai terioja Lietu-
raščiai ir pareiškė, kad tai e-
santi iš Kauno skleidžiama 
melagystė. Girdi, tuos melus 
galinti patvirtinti ir Tautų Są
jungos militarinė misija. , 

Lenkai iškraustė iŠ Vilniaus 
misija ir šiandie įie tų misija 
šaukiasi į liudininkus! 

Lenkai visais laikais, ilgais 
metais skleidė visokius prasi
manymus ir melus apie Lietu
vą ir Lietuvius. Tik viena jų 
žinoma Zelįgowskio afera, ro
dos, juos sugėdintų, kuomet 

ruomenės su tikslu nepaduo- [ pasaulis patyrė, kad tasai Lie-

vos plotus ir tos pačios Lie
tuvos veikėjams drįsta prikai
šioti melus. 

Jei kas šiandie neteisybėmis 
ir melais gyvena, tai Lentai 
ir tik Lenkai. 

Neklysime pasakę, kad Lie
tuviai gražiuoju Vilniaus ne
atgaus. Lenkai nepildo savo 
garbės žodžių. Tai negarbinga 
grobuonių {auta. Su tokia 
'tauta gali susikalbėti tik spė-

mazai ir paviršutiniai. Iš ki- ti Vilniaus Lietuviams, nors tuvos dvarponių pakalikas ne-1 provokuoja. 

lenkti ir pamokinti. J ie to lau 
kia. Nes ne vienus Lietuvius, 
bet visus savo kaimynus jio t 
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i Naujas ir Interesingas Pasiulijimas-Dykai Staltiese Dykai! 1 
" Niekados Pirmiau Ne- ~"~~ 

buvo Siūloma Tokios 
Vertės Dalykai Dykai. 

Kodėl nepasinaudoti 
proga dabar kol dar 
nevėlu. Mes turime tik
tai 500 Sitų ranka dir*-
btu staltiesių su viso
kiomis kvietkomis, kie-
tkutėmis, kurias pasių
sime jums dykai Jeigu 
jus mums pristųsite 
užsakymą ant 4 feran-
ku nevėliau kaip 30 
dienu nuo dabar. 

Tiktai pažiūrėk į 
Šias gražias ferankas 
kurios čia parodytos 
ant paveikslo,. kurio." 
bus tikra įmgražmimu 
j asu langu. Jos yra 
vėliausios mados, pa
dirbtos taip kad vienos 
ferankos užtenka ant 
vieno lango. 
- Ju artistiški išmezgimai ir garantuotas ranku darbas -

išvaizda $15 00 vertės ir niekur kitur negausi u? m S i i S E kaina o S 
mes jas s,ulome tiktai po $*. | v i e n a , bet jeigu tu uzSsa^ysi del S 

ir prie tam dar duosime gra- r 

g 
9 

tarnu* T i k ž i fn« -Inn** e a l i Tia- = Kit l ,P81- i , i e 8*¥8* i n u i u s P»mgų. natai K01»lSr 11K SUOS }UOS g a i l p a - . ( k a i p daiktus pristatys jums i namus. 

keturių langu tu sutaupysi $1.00 nes raes jas tuomet parduosime už $10.80 
žia Staltiese Dykai. 

Atsimink kad šis specijalis išpardavimas yra Ūktai del šio mėnesio. Užtai Veik greitai' o niek 
s t a m p o m i s a n t paėto lėšų. Kitus ^žnio'kėš'i prailėsi. Nesiųsk mums pmingų. Tiktai pasiųsk kuponą su 35c. 

KLPONĄg. — GerbiomuMt-:—Malonėkite man pri*ia*.ti 
kuri** įdėtai 3Sc. del penhmHia* K*>. f l # j * Jį . im-L. lu . 
tnu. Aš u»»I»pkn« k*turi»» k:.d gaučiau statttaM; B T O A l ! ^ * •#WkyBhi 
T HJrfU4ti . , . . . . » . . , . , . , . . , , . , • « • . » . . . . . , . . 

Mieata* ir Yatstij«. 

ferankas u i — UNION SALES CO. 
Deps. 198 

5 30 Zi W. Chicago A ve. 
| Clūcago, DL H ~ ramutu^u^, J H M tikra ūlt****^ . į ^ ' į į į j į į įV ^ „ . ^ ^ 
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WATl 

Water 
ja yra -
susiskaldj 
manius 
dirba sai 
mano. KJ 
gero lai*| 
tai netel 
jų darbą 
juos negii 
go, aparj 
sigyrimul 

Kas ki] 
savo 
sau Diev 
žmonių 
šventadid 
rias misi 
bažnyčia J 
suoluose. 
katalikai 
rias ved< 
kas, 
gregaeijoj 
savaiti. 8 
savaitė v 
ta savail 
na. Kai 
bažnyčią 
mokslų 
tiek per 
je geresn] 
tuvius iri 
rą neša 
dėlė visul 

Katalil 
kurioje 
nuolikoi 
tų jų dai 
Mokina 
ei jos sėsi 
euzės. Ll 
jos ir til( 
kun. J . 
liai atsi< 
bui. Daii 
kiną vaH 
Jis vedi 
kuris pa\ 
lykų bi 
puikiai 
Velykų, 
ru grieže 
smuikor 
kiaušius 
suomene 

Katalil 
glandą. 
kurie šai 
ir praka 

. si vargį 
binaWa1 
laičiams 

Katali 
mės gal 
isdigs 
taigų. 

Katali 
luose v* 
tus ir ii 
sišventę 
zas Vab 
pįnus k| 
davalgc 
taip vi>j 
kėtis, kj 
laikytų, 
tingu b| 

Turi 
daug ž;j 
kia jų 
tLs, bet -
sidarbrj 
geras 

Tėvy 
katalike 
tuvius 
nes jie 
manydij 
bės Li( 

A. l | 
Ki 

Bal. 
svetainj 
L. o. oi 

• 
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WATERBURY, CONN. pirma išklausyta raportas iš 
Centro. J is vienbalsiai priim
tas. Iš raporto paaiškėjo, kad 
Centras visoje Chicagoje ren
gia viešą rinkliava (tag day). 
A. Valančius pranešė, kad 
Direktorių susirinkime nutar
ta viešą rinkliava daryti Šv. 
Antano dienoje, Bi-rž. 13 d. 
Cia prašoma, kad visos dr-jos 
paremtų tą darbą, ir kad se
kančiame kuopos susirinkime 
duotų užtikrinimo žodį, kiek 
kuri dr-ja gali duoti kuopai 
rinkikų. Ypatingai kuopa 
kreipiasi į Kožaneavos, Moti
nos Sopul. ir į kitas moterų ir 
mergaičių dr-jas. 

Kapinių dienos Reikalas. 
Kapinių Dienos reikalu kuo

pa kreipėsi taip-gi į visas pa
minėtas dr-jas, prašydama pa-
gelbos. Klebonas kun. II . J . 
Vaičiūnas pataria, kad rinkė
jai nepaliautų anksti rinkę au
kas ant kapinių, bet darbuotu^ 
ligi vėlumai. Žodžiu atsikreip
ti į dr-jas išrinkta komisija iš: 
A. Valančiaus, J . Mikolainio. 
Komisija jgaliota pirm tą die
ną sušaukti nepaprastą susi
rinkimą. Kreiptis į dr-jas nu
tarta ir per Federacijos 12 
skyrių. 

Centro atsišaukimu, vien
balsiai nutarta Našlaičių Sa
vaitę pradėti nuo Gegužės 15 
dienos. Jos surengimui išrink
ta komisija iš: Pr. Vitkaus, 
Br. Vitkaus, A. Valančiaus, M. 
Dambrausko, Mikalainienės ir 
korespondento J . Šliogerio. 

J kalbėtojus (Jeg. 15 d. pa
kviesti žymius kalbėtojus. 

Centro rengiamo pikniko ti-
kietai plačiai skleidžiami ir 
.parduodami. Yra proga gauti 
dovaną --brangų laikrodėlį Tie 
patys tikietai bus geri ir jžan-
gai daržan. Kurie pirks tikie-
tą tą pačią dieną prie daržo, 
tie negaus progos būti priskin
tais prie tos laimės. 

Dr-jų raportai. Bal. 16 d. 
kuopos baliuje Šv. Antano dr-
ja prisiuntė tris darbininkus 
Tos dr-jos nariai skaitlingiau-

Waterburio Lietuvių koloni
ja yra gana didelė. Lietuviai 
susiskaldę \ katalikus, laisva
manius ir socijalistus. Visi 
dirba savo darbus, kaip kas iš
mano. Ką nuveikė naudingo ir 
gero laisvamaniai ir socijalis-
tai neteko patirti. Turbūt, tie 
jų darbai nežymus, nes apie 
juos negirdėti ir nieko ypatin
go, apart garsių kalbų ir pa
sigyrimų, tarp jų nepasistebi. 

K a s ki ta ka ta l ika i . J i e turi 
savo bažnyčią, kurioje semia 
sau Dievišką mokslą, doros ir 
žmonių gerovės pamatą. Kas 
šventadienis per visas ketve
rias mišias žmonių būva pilna 
bažnyčia, net trūksta vietos 
suoluose. Šįmet prieš Velykas 
katalikai turėjo misijas, ku
rias vedė Tėvas V. Kulikaus
kas, vienuolis Marijonų Kon
gregacijos. Misijos tęsėsi dvi 
savaiti. Savaitė moterims ir 
savaitė vyrams. I r vieną ir ki
tą savaitę bažnyčia buvo pil
na. Katalikai, lankydamiesi į 
bažnyčią i r klausydami pa
mokslų tiek šventadieniais, 
tiek per misijas, palaiko savy
je geresnę dvasią už kitus Lie
tuvius ir tą gerą dvasią ir do
rą neša į kitų tarpą. Tai di
delė visuomenei nauda. 

Katalikai turi savo mokyklą, 
kurioje mokinasi viršaus vie
nuolikos šimtų' vaikučių. Bu
tų jų daugiau, bet jau netelpa. 
Mokina Šv. Dvasios kongrega
cijos seserys vienuolės, Pran
cūzės. Lietuvių kalbos, istori
jos ir tikėjimo dalykų mokina 
kun. J . Bakšys. Jis labai uo
liai atsidavęs tam gražiam dar
bui. Dainavimo ir lošimų mo-
kiną vargonininkas p. Zauris. 
J is veda ir parapijos chorą, 
kuris pagieda labai gražių da
lykų bažnyčioje. Ypatingai 
puikiai pasirodė pirmą dieną 
Velykų, kuomet sykiu su cho
ru griežė geriausi vVaterburio 
smuikoriai. Mokykla neša pui
kiausius vaisins Lietuvių vi
suomenei, o ypač katalikams. 

KataLikai turi našlaičių prie
glaudą. Jie patys ją užlaiko. O 
kurie šaukia savo laikraščiuose 
ir prakalbose, kad esą geriau
si vargšų užtarėjai, nesisku-
binavYaterburio vargšams naš
laičiams kuo nors pagelbėti. 

Katalikai čia turi žymų že
mės gabalą, ant kurio su laiku 
išdigs da naujų naudingų įs
taigų. 

Katalikams visuose reika
luose vadovauja jaunas, darbš
tus ir neapsakomai jiems pa
sišventęs klebonas, kun. Juo
zas Valantiejus. J is , kad aprū
pinus kiekvieną, dažnai ir ne-
davalgo ir nedamiega. Jei jis 
taip visuomet dirbs, sunku ti
kėtis, kad jo sveikata ilgai at
laikytų, nebent Dievas ją ypa
tingu budu palaikys. 

Turi Waterburio Lietuviai 
daug žymių draugijų. Kaip ko
kia jų truputį pradėjo 
tLs, bet katalikams geriau pa
sidarbavus ir tos ateis į tikras 

KATALIKIŠKOJI PRANCŪ
ZŲ LAIKRAŠTIJA. 

(Pradžia ant 2 pusi.) 

PRANEŠIMAS VVORCES 
TERIEČIAMS! 

— 

turėti, todėl sumanė pasiga
minti jiegos iš žmonių šalti
nių. Nesenai tapo sudarytas rašų: 
iždas, vadinamas "Le Franc^ 
de Ia PressV' (Spaudos Fran
kas). Kiekvienoje parapijoje 
susidaro kuopelė žmonių kas 
metai duodančių vieną franką 
(20 centų) katalikiškos spau
dos reikalams. Tie.f rankai su
eina į Paryžių ir sudaro žy
mias sumas, iš kurių jau ga
lima stiprinti katalikišką 
spaudą ten kur reikia. Yra ir 
kitokių priemonių padauginti 
' 'Spaudos Franko ' ' iždą. Vie
nam laikraščiui gana .trumpu 
laiku pasisekė surinkti du mi
lijonu frankų. 

Prancūzai katalikai šiandien 
nesigaili frankų katalikiškai 
spaudai, nes jie pamatė, kad 
laisvamaniškoji spauda paga
mino laisvamanišką politiką, o 
ta politika bemažko pražudo 
Prancūziją. Bet Prancūzai ka
talikai pirm kelių dešimčių 
metų patys sustiprino laisva
manišką spaudą iš. akyvumo 
skaitydami ją labiau negu sa
viškę. Už tą praeities klaidą 
veikiaus kaltę šiandien prisei-
na mokėti frankais. 

Kitas naujas daigtas Pran
cūzų katalikiškoje spaudoje 
yra laikraščių sutartis, arba 
sindikatas. J i s dar visai nese
nai pradėtas, bet jau žymiai 
gero padarė. Laikraščių sin
dikatas skiriasi nuo laikrašti
ninkų sąjungos, apie kurią 
mes esame plačiau rašę. sin
dikatą sudaro laikraščiai, o 
ne asmenys rašantieji į juos. 
Sąjunga yra asmenų reikalams 
o Hindi katąs yra įstaigų rei
kalams. 

Woreesteriečiai norėdami pirkti 
l i e t u v i ų Prekybos Bendrovės Serų 
arba siųsti pinigų saviškiams Lietu
von, gali atlikti savo reikalus per L. 
Prekybos B-vės įgaliotini agentą— 
moksleivį Igną Barkų. Taip-gi su 
teikia visas reikalingas informaci

j a s .Su reikalais kreipkitės šiuo ant-

Ignas J. Barkus 
16 Columbia St. į 

Worcester, Mass. 

: • - * 

Reikal ingas vyras kuris yra t inka
mas Uel didelio darbo turint.o gera 
ypatižka išžiūra ir pasit ikėjimą sa
vimi, jeigu esi tokio typo žmogus 
mes gal ime tau užtikrinti gera pel
ną.. Atsišaukite 

Sales Manager 
22© S. State Str. 

l toom 9-6 tarpe » išryto iki 3 po 
pietų. " 

. 

Parsiduoda geras sal iunas taip-pat 
ir sus ir inkimams svetainė, gera v ie
ta. Atsišaukite 

1734 W . SI Street 

ANT PARDAVIMO. 
Kampinis namas 2 flatų po 4 k a m 

barius. Kaina $5,500. Atsišaukite pas 
savininką 

2434 W. 410 Street 
arba pas 

K valda ir Pupaustui 
840 W. 33 Street 

geras vezes. 
Tėvynės Lietuvos reikaluose 

katalikai čia kitų pakraipų Lde 
tuvius toli paliko užpakalyje, 
nes jie dirba, o anie tik rėkia, 
manydami, kad riksmu pagel
bės Lietuvai. Svečias. 

si a atsilankė ir buvo ligi ga
lio darydami naudų. 

Mot. Dievo Sopul. dr-jos ra
porto nebuvo. 

Sal. Širdies Jėzaus dr-ja už
baigė savo Garbės narystės 
mokesnį. 

Visų Šv. dr-ja žada įstoti į 
Garbės narius. Tam reikalui 
parap. svetainėje turėjo balių. 
Pelno liko. 

Mot. Są-gos 2 kuopa jan 
Garbės narė. 

Apašt . Maldos dr-ja baigia 
mokėti Garbės nario mokestį 
ir gelbsti Labd. Są-gai visomis 
išgalėmis. 

Yra viltes, kad ir L. Dar. S. 
49 kuopa taps Garbės narė. 

Kitų dr-jų atstovų nebuvo. 
Raportas nuo balio Bal. 16 

d. Balius nepavyko ir bus nuo-
stolio.Priežastis to gal buvo ne
malonus oras, nes per visų die
ną lijo ir snigo. Matyt žmo
nės vakare pabijojo bristi per 
sniegą. 

Loto komisijos raportas. Ne
atsilankius p. Mockaičiui, au
kojusiam lotą, raportas atidė
tas. 

ANT PARDAVIMO. 
Wisconsino Žemė. 

Kolonijoj kur randasi jusu 
tautos žmonės kurie jums pa
gelbės kiekviename reikale. 
Puikios girios iš kurių galima 
gerai pasipelnyti, parsiduoda 
ant išmokėjimo po $25 už ak
rą. Bažnyčia ir mokykla arti. 
Wisconsino žemės abelnai par
siduoda po $135 už akrą. 

JONAS P. EVALDAS. 

PUIKUS KAMPAS. 
Go'-tos ir Artesian Ave.— 2 blo
kai nuo Vienuolyno ir mokyk
los. Labai pigiai parsiduoda. 

FRANCIS KIBORT & CO. 
Kambarys 706 

35 So. Dearborn Str. 

Parsiduoda grasiausioj vietoj ant 
Tovvn ; of I>ake gražus n a m a s 2 pa
gyvenimu, vanos gatvė i šmokėta su 
at iku labai pigiai iš priežastis išva
žiuoja j Lietuva, pigiausis pasiuliji-
mas ne bus atmestas , ga l ima pirkti 
ir su mažu pinigu, atsi l iepkite va
karais nuo 6 iki 9 valandos klaus
dami C. Z. Urnikio, 4542 So. \Vood 
St. storas. 

nuo ugnies 
Lietuviai, apsaugokit 
savo namus ir turtą 
Lietuviu kompanijoj 

»̂ r ».fe 
£1 RJ_ IH SV RAIKĖ C©. 

O F A M E R I C A 
29 SOVJTM LA S A Lt-K STRCKT 

CHICAGO ILL. 

L 

Šią didelę kompaniją 
valdo L i e t u v i a i 

musų nauja tvir tove 

/ j ^ S £ " i i '• Ii I - Į - i į , - i i - i i — . -*• .i — m . i 1 •• i "i ™ ' . 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5038 

Valandos: — 
5 po pietų 
mis nuo S 

- 8 iki 11 
iki 8 vak. 
Iki 8 vai. 

Iš ryto 
Nedėlio 

vakare. 
I^įjdfcįį— į n - H ^ į l Į ^ -

DR. S. BIEŽIS 
LIETUVIS GYDYTOJAU 

I R CHIRURGAS 
! 

Parsiduoda barberncv geroji vietoj 
arti Hv. Jurgib bažnyčios, 33 ir Au-
burn Ave. .*U03 Auburn Ave. Savi
ninkus yra ui .rUm kitais reikalais. 

Mr. L. AZnkas 

*. 3201 West 22nd Street 
P/r ei. Canal 6222 
• R e s . 8114 W. 42nd Street 

Tel. McKinley 4»»»' 

TelefMiaa Pollman U* 
Dr. P. P, ZALLYS 

Lietuvis Dentistas 
.10801 So. MJchigan Arenue 

•—lanrt. 111. 
VAIANDOS: 9 ryto Iki • vakar*, 

ei . Pu l lman S4S Ir 8180. 

Tel. Canal 257 Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1831 So. Halsted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 
po piet. t iki 3 vakare. 

3303 Aubiuru Ave. Chieago, IU. 

Parsiduoda puiki rašymo maš ina 
No, 4 Ųnderwood Standard Type-
writcr, puiki deska s u k o m a s krės
las, brassine loVa 2 coliu stulpeliai, 
didele kamoda arba bufetas, parsi-
duos pigiai sykiu arba skyrium, nes 
š ia nedelia išvažiuoju Lietuvon. 

P . 1). Atidrėkus 
4017 So. Artesian Ave. Chieago, III. 

840 West 33rd St. 
Tel. Yartls 2790 

/ 

CICERO. ILL. 

A. L. R. K. Lab. Są-gos 3 
Kuopos Susirinkimas. 

Bal. 17 d. Sv. A n t parap. 

PARSIDUODA PIGIAI. 
Mūrinis namas ant Rockwell 
gatvės arti 63-eios. 

5 i r 6 kambariai. 

Ramios neša $130 į mėne
sį. Puiki vietą arti Šv. Kazi
miero Vienuolyno. 

FRANCIS KIBORT & CO. 
Kambarys 706 

35 So. Dearborn Str. 

Cieeroje tag-day kom. ra
portas. Komisija įgaliota ga
lutinai gauti iš vietinės val
džios dieną Labor day (Dar
bo dieną) Rug. 5, š. m. 

Įneigos šitą mėnesį,buvo ši-
tokios: 
&ėn. mok $9.00 
Nežinom, asmens Garbės }. 

nario $35.0U 
Viso . . $44.00 

P. Vitkus. 

Ant pardavimo saldainių ir grocer-
ne geroj Lietuvių aptel inkėj . Atsi
šaukite tuoj aus. 

8337 Houston Ave. 

MMYKITE 
Kensingtono Lietuviai ga

lite gauti nusipirkti "Drau
gą" dienrašti pas p. 

IG. TYŠKEVIČIĄ 
314 E. Kensington Ave. 

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

Palengvino visų aktų 
tempimą kaa yra 
priežastimi skaudė
jimo galvos, svaigu
lio, aptemimo, ner-
votuni*. skaudančius 

ir užsidegusius karščiu akiu kreivos akys, 
katerakto, nemiegio; netikras akis indedam, 
Daroma egzaminas lektra parodantis ma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantiems pagelbsta. Ser
gėkite savo regėjimo Ir vaikus einančius 
mokyklon. Valandos: nuo 12 iki S vakaro. 
Nedėliorais nuo 10 iki 1 vai. po pietų. 
1553 W. 47 S t ir Ashland Av. 

Telefonas Dr«ver 0660. 

1 DR. A. L. YUŠKA 
1900 S. Halsted Str. 

Tel. Canal 2118 
10 ryto iki 8 vakare 

> V. W. RUTKAUSKAS \ 
• • 
S 

ADVOKATAS 
Ofisas DidmietUyl: 

29 South La Salle Street \ 
Kambarts 814 

Telefonaa: Centrai M 

! 
I 
| 

m S 
! Vakarais, 812 W. 33rd S t • 

Telefonas: Taids 4881 

^Telefonas Boulevard 9199 

S OR. C. KASPUTIS 
S DENTISTAS 

3331 South Halsted Str. 
2 Valandos: 9—12 A, M. J 
3 1—5; 7—8 P. M. # 

• • • • • • • • • • • • • • • • imHHunmB 
DIDELIS BARGENAS 

Parsiduoda Didelis plotas žemės kuria žemė galima pa-
naudoti del piknikų daržo arba ant ko kito yra 3.1. akrų žemės 
prieina Ogden Bulvaro 39-th St. —' Harlam Ave. ir Paulevener 
Ave. Lyons, IU. 

Ant Lengvu išmokesčių platesnių žinių kreipkitės savinin
kas. Geo. M. Chernauskas Lyons, UI. 

•Valandos: 
Gyvenimas 

i 

Tel. Prospect 

m-

2811 W. 63rd S t r . 
3466. 

i 

UR. G. M. 6LASER 
Praktikuoja St metai 

Ofisas 8149 So. Morgan St. 
Kerte 82-ro Kt., Obloago, 111. 

SPECIJALISTA3 
Moterišku. Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų-
OFISO VALANDOS: Nuo 19 ryto 
iki 8 po pietų, nuo € iki 8 valan
da vakare. 

Nedėl iotais nuo 9 iki % po piet. 
Telefonas Y&rds 887 * 

• 

Long-Distance Service 
at Night 

Šaukiant vakare a/..j, i:..I.ll kainuoja daug ma
žiau negu diena, nes linijos tuomet yra liuosos 
ir darbas atliekamas greičiau. 

. Naudojanties "station to stat ion" long distan-
ce telefonų bilos labai žymiai sumažinamos. 

Pavyzdin šaukiant dienos laike " stati on 
stat ion" už tris minutas kaina už telefoną tar
pe Chicagos ir Olevelando yra $2.05. Šaukiant 
vakare tarpe 8:30 iki vidurnakčiui bus $1.05. 
Nuo vidurnakčio iki 4:30 išryto kainuoja tik-
tai 55 centai. 

G e t acquainted w i t h the m o n e y and t ime sav ing 
" s tat ion t o stat ion " s e r v i c e , exp la ined o n Page X 
of the eurrent issne o i t h e T e l e p h o n e D i r e c t o r y 

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY 
-

i 

i 

ii 

. 

LIET. DAR. SAGOS CHICAGOS APSKRIČIO 
Rengia 

Puikų Pavasarini Šokį 
Nedėlioj, Balandžio 24,1921 

Dievo Apveizdos Par. Svet. Ant 18-tos ir S. Union Av. 
Pradžia 6-ta Vai. Vakare 

Gerbiamieji:—Nuoširdžiai kvieč iame visus kuoskaitl ingiausiai ' a t 
silankyti į šį puikų vakarėlį , kurį gedėsite l inksmai praleisti. Prie 
puikios muzikos; o tuomi paremsite taip prakilnų Darbininkų dar
bą. Tai-gi didi sen i jauni Marš prie Darbininkų. 

Kviečia visus Rcngėjiai . 

Oeneraliai Agentai del Vidurines ir Ryt inės Europos 

N0RTH GERMAN LL0YD, BREMEN 
Iš N e w Yorko Tiesiai i 

BREMENA, DANZIGA ir LIEP0JŲ 
S. S. A N T K i O N E Gegužio 3 ir Birželio 15. 

S. S. S U S Q U E H A N N A Gegužio i i ir Liepos 5 
Tiesiai per Liepojų via Danzig. Persėdant iš laivo j laivą. 

Atsigaukit pas H. Claussenius & Co. General. Pasažieriniai Agentai 
100 N . La Salle S t , Chieago. m . TeL Frankl in 4130 

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiNfiiiiiiiiiimiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiH 

E L ^ B I N GERIAUSIAS 
UŽ 

!5U PINIGĄ Ci.CS JL 
Užtat kad mes visuomet geriausia patarnaujame savo 

kostumieriams. Gali būti užtikrintas kuomet atsilankysi pas 
mus. Musų gryno aukso graznos, laikrodžiai ir deimontai ran
dasi dideliame pasirinkime ir už labai prieinamas kainas. 

lACCrV'C 4 5 2 5 S* A s h l a n d Avenae 
| JUrrJt.Y J) Chieago, Illinois. 
tllItlItttiHftlJHUIIffUllllllllllllll^lllllllllIIUUUIlIlIlIHIlHtlfaitllIlIlIlIlItlIHIltMlItltfflI 

svetainėje jvvko pasekmingas 
. L. S. 3 kp. susirinkimas, Vi„; | | | | | | | | | | | U I | | | | | | | | | | | | H | | | | | 

J. P. WAITCHEES 
Lawyer 

LI^TTUITS ADVOKATAS 
Vakarais: 4S09 S. f Ashland Ave. 

. Tai. Tards 10 5 S 
Dien. R o o m 518—159 N. Galrfc St. 

Tel. Randolph 3507 
! } • » • » m^» mm m • • I » » I I » ^ » I » » » H H > ^ 

J.1 ' . . ! ! ^ — -

Telefonas Ar m i ta ge 9770 

MARYAN S. R0ZYCKI 
MtJZYKOS D I R E K T O R I U S 

Mokytojas Piano, Teorijos ir 
Kompozicijos 

3081 N. Westcrn Ave . 
Ohicago, Dl. 

[ Apsisaugok Nuo Lenkų Lupimo s 
• • 
• 
! 

I 
3 

Apsižiūrėk Sutaupysi $10*oo 
Keliauk tiesiai į Klaipėdą, Pigiau ir Patogiau 

Nereikia siekti nei Lenkų nei Latvių žemių '* $ 

Užtai nereikės jų vizos ant pasporto keliaujant į Eitkūnus (Eydtkuhnen) reikia 
ant pasporto gauti Lejikų vizą už kurią Lenkai lupa $12.00. 

Mes Parduodame tas Laivakortes į Klaipėdą. 
Siunčiame pinigas į Lietuvą pagal dienos kursą. 

A, DargiSa chieago W. 18th Street 
IU. 

—— v 
/ 
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D R A U G A S 

I š NORTH SIDES. 

MIKO PETRAUSKO KON
CERTAS, 

Koncertas įvyko 20 bal. die
ną. Turėjo prasidėti lygiai 8 
vai. vakare. Bet kur ta iu Vos 
8:45 vai. teprasidėjo. Pasiro
do Amerikos lietuviai neuž
miršo senų tėvynės įpročių. 
Gaila, nes koncerto įspūdis 
mąžta. 

Išeina scenon vyriausias 
dainius — Mikas Petrauskas 
aplodismentų lydimas. Piano 
palydovas Pocius užgauna for-
tepiano klaviatūra, bet jo to
nai netenkina dainiaus. Po 
trumpos diskusijos paaiški. 
kad fortepiano pedalai nevei
kia. I r vėl kipšas visų upą ga
dina.* Galop nors ir prie neto
bulo instrumento Mikas pa
leidžia savo skambųjį tenorą. 
J i s virpa ir mirgsi, tarsi švie
sios žvaigždelės spinduliai, ma 
loniai užgaudamas auditorijom 
klausą. Ilgai nereikia laukti. 
Delnų plojimai vainikuoja dai
nių aureole. J is rimtai galva 
palenkęs atsidėkoja publikai ir 
tvirtai žingsniuodamas pra 
nyksta. 

Gal butų ilgu nagrinėti to
kiu būdu visus mušu šio va-
karo artistus. Pasitenkinsiu 
tad bendromis pastabomis. 

Sveikiname Birutės draugi
ją, kuri sugebėjo į šį koncer
tą sukviesti visas Cbicagos į-
žymiausias dainos ir muziko< 
jėgas. Taip sugrupuoti artis
tai nedarytų gėdos net mūsų 
tėvynės teatrui. Kam teko ap
silankyti Kauno operoje "Tra-
v ia t ta ," tas gali drąsiai taip 
atsiliepti. 

Didelis Miko Petrausko nuo
pelnas, kad jis talentingai yra 
panaudojęs mūsų liaudies pa
sakas Įpindamas jas j drama-
tingų tonų operą "Žalčių Ka
ralienė/ ' Duetas dalyvaujant 
pačiam autoriui ir Onai Pocie
nei, be to, pritariant smuiku. 
Onai Sabonienei ir fortepiano 
Pociui, užbūrė publiką. Šis 
koncerto finalas atlvsrino už 
visus pradžios trukumus. 

Kas kas, bet mūsų daininin
kės gausiai pasipelnė. Rožių 
bukietai viens paskui kitą vai
nikavo jų balselių pastangas. 
Nekalbant apie visas galima 
pažymėti turtingos skalės, 
daug žadančios M. Rakaus
kaitės sopraną ir M. Janušaus
kienės lankstųjį, sidabro 
varpeliu beskambantį balselį. 
Valio visos mūsų dainininkės! 

Iš baritonų galima pasi
džiaugti gyvu matinės varsos 
Sabonio ir galingu, plataus 
turinio Sarpaliaus balsu. 

Mūsų pianistas Pocius turė
jo progos nustebinti klausy
tojus savo technikos tobulvbe. 
Jaučiama, kad jis yra viešpats 
savo instrumento, tik gaila, 
kad "Preludium, reminor" 
Cbeminade silpnos įtalpos. 

Baigdamas negaliu praeiti 
tylomis apie scenos kostiumus, 

-žinoma, visuomet rimti, 
bet moterys perdaug seka 
" m a d a s . " Argi jie tinka rim
tai lietuvaitės dvasiai ir tau
tos dainai? Nemanau. Negar
du žiūrint į parodiją mūsų se
selės. Net rimčiausioje Pary
žiaus scenoje, kaip nesenai 
man teko matyti, pa v. " I / o -

ar redaktorius neapkarpys jau 
šiek tiek ilgos mano korespon
dencijos. Lauksime daugiaus 
panašios rųšies tikrai estetinio 
meno vakarų. Ig. 

AIRIAI KREIPĖSI Į PRE 
ZIDENTĄ HARDINGĄ. 

Airiu suvažiavimas Chicago-
je praeitą antradienį pasibai
gė padarymu specijalio rašto 
tiesiog prezidentui Hardingui. 

Suvažiavimas prašo prezi
dento, kad Suv. Valstijų vy
riausybė būtinai pripažintų 
Airijos respubliką, kaipo jau
nesniąja savo seseri. 

MIRĖ DARBININKŲ UNI
JOS AGENTAS. 

Apskričio ligoninėj mirė 
galvijų skerdyklų darbininkų 
unijos 554 skyriaus "bussi-
n e s " agentas Rokosz, kurį 
nežinomas galvažudis Bal. 8d. 
buvo užpuolęs gatvėje ir mir
tinai kuolgaliu primušęs. 

Seniau tokiuo pat būdu y-
ra žuvęs ir kitas skerdvklu 
darbininkų vadas Kikulski. 

Kikulskio užmušėjas nesu
rastas ir Rokoszo taippat ne
randamas. 

Velionio Rokoszo kūnas yra 
po n u m. r>.°>08 So. Morgan gat. 

Balandžio 17 d. Šv. Mykolo 
parapijos svetainėj laikytame 
mėnesiniam S. L. R. K. A. lfi 
kp. susirinkime, atsilankė ga
na skaitlingas būrelis narių ir 
taip-gi« mųs gerb. klebonas 
kun. A. Baltutis. J is patarė, 
kad gerai butų pereiti per na
mus ir prikalbinti daugiau na
rių, nurodant Susivienijimo 
svarbą. Tani tikslui išrinkta 
komisija, kurion inėjo A. Ba-
eavičia, nutarimų raštininkas, 
ir p. O. Ančukaitė.Gegužės mė
nuo paskirtas Apdraudos Sa
vaitei. Tai ir šioje Lietuvių ko
lonijoj bus surengtos agitaty-
vės prakalbos, nors jau ir buvo 
vienos. Pradedama smarkiai 
veikti, kad padidinus vietinę 
kuopą. 

Per prakalbas Kovo 13 d. pri 
sirašė 9 nauji nariai ir šiame 
susirinkime prisirašė E. Mar-
tinaitė. Labai butų geistina, 
kad visi šios kuopos nariai iki 
sekančiam mėnesiniam susirin-

IŠ DIEVO APV. PARAP. 

Balandžio 21 d. Dievo Ap-
veizdos parapijos svet., 7:30 
vai. vakare Liet. Vyčių 4 kp. 
rengia vakarėlį. Tai bus pa
minėjimas Vyčių Dienos (Bal. 
24 d.). 

Bus programa, susidedanti 
iš kalbų, deklemacijų ir cho
ro dmnų. Po programos bus 
žaidimai ir šokiai. Jžanga vel
tui. 

Visų kuopų Vyčiai ir šiaip 
jaunimas kviečiami atvykti. 

A. C. Alaburdaitė, rast. 

ŠIS - TAS. 
Utah valstijoje pardavinėji

mas cigarėtų yra neteisėta ir 
rukimas visose vietose yra 
uždrausta. 

Penktadienis , Baland. 22, 1921 

Žiūrėk kad butu RAUDONA EILE ant viršaus 

-

Ispanija lydi pasaulį suvar
tojime vyno, nes kasmet su
vartoja po trisdešimts penkis 
galionus ant kiekvieno gyven-

kimui surastų nors po vieną p o 
naują narį. Stokim darban pa-

NUŠAUTAS 18 METŲ VAI
KINAS. 

Privatinis panaktinis Bro-
wn nušovė Simon Scbanknen 
alias Dovine, 18 metu amžiaus, 
1635 West 14 gat. kuris kaip 
sakoma, nesenai buvo paliuo-
suotas iš St. Cbarles Scbool. 

Tas vaikinas, sakoma, val-
kiojąsis aplink garadžiu, 438 
Diversey gat. Panakainis apie 
tai pranešęs policmonui. Ka
dangi vaikino pasiteisinimas 
nebuvo patenkinantis, polic-
monas jį norėjo areštuoti.' 

Kuomet policmonas telefo-
navo policijos nuovadon, vai 
kiną saugojo panaktinis. Tik 
staiga jis spruko gatvėn ir ė-
mė bėgti. 

Panaktinis į bėgantį pavar
tojo revolverį ir ant vietos nu 
šovė. 

VIEŠA PADĖKA. 

« « L > 11 perą, " i^ 'opera eomiąne, 
" L a comedie franeaiso," nieko 
panašaus nemačiau. Begalo 
gero įspūdžio davė savo kos
tiumu ir lietuviškais gintarais 
Nora Gudienė, kukli Sabonie-
nė ir Rakauskaitė. 

Už prisidėjimą rūpestingu 
darbu, u i gilų atjautimą paro
dytą laidotuvėse mano mote
ries Viktorijos Lachawiczie-
nės, Bal. 20 d., nuoširdžiai dė
koju darbavusiems kunigams, 
vietinėms Šv. Kazimiero Sese
rims, vargonininkams, gimi
nėms ir visiems kitiems žmo
nėms. Dar kartą visiems da
lyvavusiems širdingą ačių. 

Nuliūdęs vyras, 
S. D. Lachawicz. 

PAPUOLĖ INTARIAMA 
PLĖŠIKĖ. 

Policija areštavo kožkokią 
19 metų Mary McDonald, va
dinamą ' 'plėšikų karaliene,' ' 
kuri bendrai su savo "jauni
kiais ' užpuldinėdavo gatvėse 
praeivius plėšimo tikslais. 

gerinimui savo būvio. Išties-
kim artimui ir našlaičiams pa-
gelbos ranką. 

Narys. 

I š T0V7N OF LAKE. 
— . 

Praeitą parą Cbicagoje pa
vogta 15 automobilių. 

MARŠRUTAS 

Prakalbų ir Paveikslų Liet. 
Prekybos Bendrovės. 

Kalbės — M. Stulpinas, Cbi
cagos skyriaus vedėjas. 

Brigbton Parke — Baland. 
21 d , 1921. 

Chicago Heights — Balan-
Užteks, nes pradedu abejoti, džio 30 d., 1921. 

Balandžio 5 d. Šv. Krvžiaus 
parapijinėje svetainėje buvo 
sušauktos prakalbos tikslu at
gaivinti seniau gyvavusią Liet. 
Darbininkų Sąjungos, po glo
ba Šv. Juozapo, Ifuopą. 

Publikos atsilankė nedaug. 
Kalbėtojais buvo p.p. Stulpi

nas ir Andriejunas. P. Stulpi
nas gana gražiai \ a lbė jo , tik
tai gaila, kad jo kalba buvo 
nepritaikyta prie to vakaro. 
J is kalbėjo apie Bendrovės Še
rus. L 

P. Andriejunas, kaipo Aps
kričio pirmininkas, trumpai 
dalyką paaiškinęs, prašė, kad 
išrinktumėm valdybą. Valdy-
bon pateko sekantieji: Dvasios 
vaidas gerb. kun. A^ Martinkus, 
Pirmininkas — p. S. Šlušnys, 
Pagelbininkas — A. Panavas, 
Nutarimų rast. — J. Jenušas, 
i inansų rast. — AL Mikšaitė, 
Iždininkas — J . Brazauskas, 
litio globėjai — p. M. Kniukš
ta ir K. Norvilai tė, Ko
respondentė V. Galnaitė. 

Narių, apart valdybos, prisi
rašė 17. 

t 

Publikai išsiskirsčius, valdy
ba sutarė sušaukti pirmą susi
rinkimą šio mėnesio, t. y. Ba
landžio 11 d. 

Balandžio 11 d. parapijinėje 
svetainėje įvyko minėtas susi
rinkimas. 

Kadangi jis buvo pirmas, o 
neturime dar nei čarterio, nei 
kuopos numerio, tai nieko to
kio svarbaus ir nenutarėme. 

Labai dėkingi esame mūsų 
gerb. kun. A. Martinkui, nes 
atsilankęs pasakė trumpą 
prakąlbėlę, nurodydamas, ko
kiame sunkiame padėjime y-
ra darbininkai del to, kad jie 
nėra susiorganizavę. 

Paskui nutarta, kad kp. prį-
klausytų prie Federacijos, įne-
šant $1.00. Atstovas p. A. Ka-
davičia. 

Darbininkų Sąjungos Aps
kričio susirinkimus lankyti iš
rinkta atstovai: S. Šlušnys, J . 
Jenušas, M. Kniukšta ir M. 
Mikšaitė. 

Pabaigoje, nutarta ketvirta
dienyje, Balandžio 28 d. įreng
ti prakalbas parapijinėje sve
tainėje, kad supažindinti vie
tos Lietuvius su šia organiza
cija. 

Komisija tam darbui: S. 
Šlušnys A. Butkus ir V. Gal-

Į naitė. Tyla. 

Suv. Valstijoje Rbode Is-
land valstija yra tirščiausiai 
apgyventa, nes pareina po 
566.5 asmenų ant kiekvienos 
ketvirtainės mailės. 

Sviedinio (base ball) žaidi-j 
mas yra pavasario ženklas. 

Tel. Drorsr 704J 

Dr. C. Z. VezeSis 
LIETUVIS D E i m S T A S 

471S SO. ASHLAND AVEMITBJ 
arti 47-tos Gatves 

Valandos: nuo 9 ryto lkl 9 rak 
Seredoml* nuo 4 liff 9 vakare 

-7a i;o«-čeverykas a ne kieno kito 
Goodrich "YVhite Lehigh" tai tavo čeverykas — kaip 

tik padirbtas del kasyklų darbo. Nepirk čeveryko kuris 
yra padirbtas, ūkininkui, žvejuj arba kitam amatninkui. 

Goodrich "YVhite Lehigh" nešiosis daug ilgiau negu 
kokis kitas čeverykas. J is net pernešioja plienines vinis 
kurios randasi kitokios rųšies batuose. Tai geriausi batai 
kokius gali pirkti — padirbti del jūsų mainieriai — ir 
vien tik Jums! 

Juos galima pažinti nes turi raudona eile ant vir
šaus. 60,000 krautuvininkų juos pardavinėja. 

THE B. F. GOODRICH RUBBER COMPANY 
Akron, Ohio. 

iM » 
— S 
8448 Tel. Yards 6666 Blvd. 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
LietuYia Gydytojas, Chirurgą* Ir 

BIOS 8. Halsted St. Ohlcago. 
Valandos: 10—12 1S ryto 1—S Ir 
4—8 Takar* Ned. 19—U 14 ryto 

. HI-PRESS 
RUBBER FOOTWEAR 

JJTel. Canal 6222 g 

i DR. C. K. CHERRYS i 
•j LIliTrUVIS D E i m S T A S . 2 
$2201 West 22-IKI & So. Leavltt S l j į 
of Chicago * 
•(Valandos: 9:30 A. M. to 11 N.£ 
# 1:00 P. M. to 8:00 P. M. o 

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES 

8205 S. Halsted, 2407 IV. Madison, 
1850 N. Well3 St. 

137 Mokyklos Jungt. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir narnama 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 

^Mokslas lengvais atmokėjimais. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa-

eikalaukit knygelės. 
Tel. Seeley 164S 

SARA PATEK, pirmininkė, 
S^»€įSjSMHS<JSMESlXMMSS> 

ffmr^m*" it"ii 

Phone Seeley 7439 
DR. L M. FEINBERG 

Gydo spccijaliai visokias vyrų Ir 
moterų lytiškas ligas 

2401 Madlson Str., kampas Wes-
tern Ave., Chicago 

Valandos: 2—4 po piet 7—9 vak 

• DR. CHARLES SEGAL | 
Į Perkėlė seavo ofisą po uom £ 

' 4 7 2 9 So. Ashland AvenueJ 
k Spccijalistas | 
|DŽIOVŲ f MOTERŲ ir VYRŲ LIGŲ j 
(Valandosnuo 10 iki 12 lSryto: nuo B 
| 2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8 : S 0 | 
•vakavę Ned ėl i orai s 10 kli 1 M 
' Telefonas Drexel 2880 * 

• • • • • • • • • • • • • • • • I 

Tveriasi NaujalPuikiausia Lietuviu Kolonija 
įsigyk čionais savo nuosavybė, Chicago priemiestyj. Dailiausia augščiausia 

apielinkė vakarinėje dalyj Chicagos. 
Tuos lotus ir mažas ukes mes dar tik 4 mėnesiai kaip pradėjome pardavinėti. Jau turime daug 

pardavę ir jau daug Lietuvių yra pirkę. Deiko Lietuviai taip smarkiai perka nuo mūsų? O tai dėlto, 
kad mūsų lotai ir mažos ūkės išrodo taip pat, kaip mūsų Lietuva: apielinkės yra labai puikios, apau
gusios gražiais medžiais žemė yra augita ir sausa. Oras yra sveikas ir tyras. Kas atvažiuoja i tą apie
linkė, tai visai jaučiasi esąs Lietuvoje. Mes stengiamės kuodaugiausia Lietuvių sutraukti, kad padary
tų gražiausia Lietuvių kolonija. Kurie yra pirkę nuo mūsų, visi yra užganėdinti, ir jeigu tamsta pirk
si nuo mūsų lr-gi busi užganėdintas. 

• 
Pirkite sau mažą ukę arba didelį namui lotą, mes tamstai pagelbėsime pasibudavoti namus ir 

duosime ant lengvo išmokėjimo. 
Tamstos pinigai jdėti į nuosavybę, veda tamstą prie kiltesnio gyvenimo ir apsaugos tamstą nuo 

išnaudojimo ir jųs liekate savininku savo nuosavybės. O jei jųs mokate kitam rendą, tai jųs nieka
dos nepatapsite savininku, ir jeigu jųs pirksite, busite užganėdintas. Jeigu pirkaite dabar, tai tamstos 
daugiau laimėsite, nes daug žmogui yra progų užsidėti visokių buir.Ių. Katras pirks pirmutinis, laimės 
daugiau. 

Geriausia transportacija, kokia tik randasi apie Chicagą. Vienas didžiausias bulvaras eina iš Chi 
cagos į vakarus tiesiog pro mūsų propertę. Taipgi turime geriausią transportacija Burlingtono gele
žinkelio; eina 60 traukinių į dieną, kaina tik 12 centų atvažiuoti iki vidurmiesčio Chicagos. Ant 
traukinio žmogus trigubai gauni geresnį patarnavimą kaip ant gatvekario. < 

Mes turime pirkę 1,000 ūkio ,žemės ant Burlingtono linijos — geriausios ir derlingiausios žemės, 
kokios tik randasi vakarų Chicagos apielinkėje. Mes turim pardavimui j trumpą laiką; parduodam la-
biai pigiai ir duodam ant lengvo, išmokėjimo. Nepralieskit šitos progos. 

P a u l P . B a u b l y 1404 W, 18th St„ Chicago, 111, 
KUPONAS 

Jeigu Tamsta negali atvykti \ mūsų offisa tai išpildyk šj kuponą, o mes pasiunsime 
Tamstai pilnas informacijas. 
PAUL P. BAUBLY, 1404 W. 18-th Street 

Gerbiamieji: Nepadedami manęs po abligacijomis Tamstos galit pasiųst man pilnas in
formacijas apie Tamstų Didelės Priemiestines Ūkės ant Burlington Gelžkelio linijos. 

VARDAS ir PAVARDE 

ADRESAS 

S. D. LACHAWICZ 
LIETUVY8 GRABORJU8 

Patarnauju laidotuvėse koptglauiaa. Rel 
kala tnelittfn ••"*<a«ktl, o mano da«-hn 
tmsita užganėdinu. i.V : ,4 
2S14 W. SSrd PL - rmicaeo, 1M. 

Tel. Ganai 11M 

• Dr. M. T. STRIKOL'IS \ 

\ 

l ietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Pcoplcs Teatro Name 

1616 IV. 47tb Str. Tel. Boul. 160 
-Valandos: 6 iki 8 vak. Nedėl 10 
• l k l 12 ryte. 
I Res. 2014 W. 4Srd Street 
1 Nuo ryto Iki plet * 
flTcl. McKjnley 263 | 

a 
ĮĮIDŽUUSU jIEMBU HU'JTIffl ClltMUE 

O. PBARL QUBBN KONCBRTINA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Cfhicagojė 
Parduodame už žemiausia, kainą, kur kitur taip negausi 

Mašinėlių lailkams drokuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, sliubi-
nius ir deimantinius ;4gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncert inių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų iždir-
bysdių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžiui ir 
mTi*i1fraliglnrc» ins trumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, JLL. 

Telefonas: DBOVEB 7809 

* < 


