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Vokietija Gavo Talkininkų W J H " l m S m 

Ultimatumą 
Talkininkuose Pakilo Krizis del 

Augšt. Silezijos 
KRIZIS AUGŠT0J0J SILE 

ZIJOJ. 
ULTIMATUMAS TURI BUT 

IŠPILDYTAS LIGI 
GEG. 12. 

Varšava pagamino naują Zr-
ligowskį. 

Londonas, Geg. 6. — Nors 
iš Varsa vos pranešta, kad Au
kštojoj Silezijoj Lenkų suki-
liniai įvykę be Lenku vyriau
sybės žinios, tai vienok talki-
ninkai netiki tokioms pasa
koms. 
Tokias pasakas Lenkai sklei

dė ir perniai, kuomet gen. Že
ligovskį pasiuntė Vilniun. Sa
kė, kad Želigovski pagrobęs 
Vilnių niekam nežinant Tam 
tikslui jis nepavartojęs regu-
liarės karuonienės. 

Bet paskui paaiškėjo, kad 
Zt'liiro\vski paimti Vilnių bu
vo paskirtas Varšavos ir jam 
buvo pavesta įvguliarė karuo-
menė. 

Taip šiandie Varšava elgia-
- si ir Augštojoj Silezijoj. 

Lenkai organizuoti. f 

Kol~kas nėra žinoma, ar 
Augštojoj Silezijoj Lenkų su
kilime yra reguliarės karuo
nienės. Bet kuoaiškiausfa yra 
žinoma, jog Lenkai tam tiks
lui suorganizuoti, • apginkluoti 
šautuvais, kulkasvaidžiais ir 
net anuotomis. 

Kurgi jie tą visa ėmė? Aiš
kus daiktas, kad tai visa jiems 
turėjo pristatyti vyriausybė 

Iš Berlyno pranešama, jog 
Augštojoj Silezijoj apie 507-
000 Lenkų sukilę. J ie užimi-
nė ja miestus ir kovoja su tal
kininkų Karuomenę. 

Lenkijos komisijonierių Kor-
fanty iš A. Silezijos Varšava 
atšaukė tuojaus po to, kuomet 
jis buvo sukurstęs saviškius 
sukilti ir pagrobti visą A. Si
leziją. 

Lenkai perspėjami. 

Londone yra ir Lenkų už-
rubežinių reikalų minisberis 
Sapieha, Vakar pirm išvažiuo 
s i ant Pranenzijon Prancūzų 
premjeras Briand perspėjo Sa-
piebą, idant Varšavos vyriau
sybė kuoveikiaus numalšintų 
sukilusius saviškius A. Silezi
joj. Nes tas nuotikis talkinin-
kuoes pakėlė krizį. 

Krizis yra tuo aršesnis, kad 
talkininkai šiandie turi svar
bių pasiskaitymų su Vokieti
ja. 

Be to, Augs. Silezijoj talki
ninkų karuomenė yra privers
ta ginklais malšinti pakilusius 
Lenkus, ko neturėtų but. 

Iš Berlyno vienoje depešoje 
sakoma, jog Aug. Silezijoj tal
kininkai turi permažai karuo
nienės, kad galėtų patvarkyti 
sukurstytus "čiuopus.*' 

Vakar talkininkai su artile
rija visur sveikino Lenkus. 
Daugybė nukautų ir sužeistų. 
Bet Lenkai nepasiduoda. 

Buvo induotas Vokiečių am
basadoriui Londone. 

Londonas, Geg. 6. — Talki
ninkų ultimatumas Vokietijai 
pagaliau vakar čia buvo in
duotas Vokiečių ambasadoriui 
Sthamer. Talkininkai katego
riškai reikalauja, kad ultima
tumas butų išpildytas ligi Ge
gužės 12 d. Tai paskutinis 
Vokiečiams terminas pasiža
dėti pildyti Versailleso taikos 
sutartį ir sutikti su talkinin
kų nustatytu karo atlyginimu. 

Tegu Vokietija paskirtu lai
ku to nepadarys, tuomet tal
kininkai painformuos Vokieti
ją, jog jie okupuoja apskritį 
Rulir ir imasi kitokių reikalin
gų m ii itarių priemonių prieš 
ja. 

Talkininkų atpildymo kami-
sija šiandie Vokietijai induos 
galutinas sąlygas. 

Kabineto griuvimas nėra siur
prizas. 

Vokietijos ministerių kabine
to griuvimas talkininkams nė-
ra joks siurprizas. Tas* buvo 
pramatoma tuojaus, kuomet 
Suv. Valstijos atsisakė maišy-
ties karo atlyginimo klausi man 
ir kuomet Vokiečiams pranešė, 
idant jie patys su savo pasiū
lymais kreiptųsi tiesiog į tal
kininkus, 

Vokietija to nepadarė ir nu
nisterių kabinetas griuvo. J is 
griuvo tuo momentu, kuomet 
talkininkai Vokiečių ambasa
doriui Londone indavė ulti
matumą. 
Vokietijos provizijonalis pre

zidentas Ebert rezignavusį ka
binetą įprašė nors kelias dienas 
pasilikti savo vietoje, kol bus 
surasti kiti tinkami kabinetui 
vyrai. Senasis kabinetas pildo 
pareigas. 

Pranešta, kad į naujus kanc-
lierius bus pakviestas liaudies 
partijos lyderis Dr. Gustav 
Stresemann. Naujas kanclieris 
suorganizuos kabinetą. 

Reikalaus atšaukti karuomenę. 

Kalbama, kad jei Vokietijos 
valdymas teks liaudies parti
jai, tuomet Vokietijos vyriau
sybė pareikalaus talkininkų at-
simti savo karuomenę iš Vokie 
tijos teritorijų. Kitaip vyriau
sybė pagrūmos pertraukti di
plomatinius ryšius su talkinin
kais. 

Čia talkininkų vyriausios ta
rybos konferencija pasibaigė 
ir Prancūzijos, Italijos ir kitų 
šalių atstovai išvažinėjo. 

Vakar iškeliavo Paryžiun ir 
Prancūzijos premjeras Briand. 

Ultimatumo tekstas. 

Talkininkai reikalauja, i-
dant Vokietija: 

1. Pilnai nusiginkluotų. 
,2. Atmokėtų 12 milijardų 

PLATINKITE "DRAUGĄ."auksinių markių, kas taikos 

S. VALSTIJOSE. 
Cincinnati, 0., Geg. 6. — A-

merikos Darbo Federacijos vy-
kinairioji taryba vakar čia 
pradėjo sesiją, kuri tęsis de
šimtį dienų. 

Federacijos sekretorius Mo-
rrison pranešė, jog šiandie 
Suv. Valstijose yra 4 milijonai 
bedarbiaujančių darbininkų. 

Pasirodo, jog padėjimas ne-
sigerina, bet dar eina blo
gyn. Morrison paduoda suges
tijų, kad visur butų pradėti 
viešieji darbaL Todėl dauge
lis darbininkų gautų darbo. 

Tarytba turi aptarti visą Iet
ie svarbių klausimų. 

Kapitalistai veda smarkią 
propagandą už "open sbop." 
Taryba turės rasiti priemonių 
sutraškinti tą propagandą. 

Yra visur daugybė streikų. 
Bus pagalvota juos sumažinti. 

Pagaliau bus nutarta pra
vesti kampaniją, kad Fede
racija pasiektų 5 milijonų na
rių skaitlių. 

Belfast, Airija, (Jeg. 6. — 
Čia oficijaliai paskelbta, kad 
vakar Dubline turėjo konfe
renciją Airijos klausimu Uls-
terio gyventojų politinis va
das, Sir James Craig, su Ai
rių republikonų vadu Eamo-
nn de Valerą, 

Abudu vadu susimainė pa
žiūromis £pie Airijos padėtį ir 
jos likimą. 

Sir James šiandie čia su-
šaukia ulsteriečių partijos su
sirinkimą aptarti visą padėji
mą. 

— , 1 

NAUJAUSIOS ŽINIOS. 
GAL VOKIEČIAI PAS

KELBS KARĄ LENKAMS. 

BERLYNAS. — Oficijalėse 
militarėse Vokiečių sferose at
virai kalbama apie paskelbimą 
karo Lenkams. Nacijonalistų 
partiją skatina • vyriausybę 
kuoveikiaus A. Silezijon prieš 
Lenkus pasiųsti miliciją. Tuo 
klausimu tariasi kabinetas. 

LIETUVOS INFORMACI 
JOS BIURO PRANE

ŠIMAI. 
(Eltos žinios). 

" L i t v a " pranešimu, Vilniaus 
miesto magistras paskelbė, jog 
nuo Balandžio 1 d. privalą vi
si asmens, verčiąsis vežiojimo 
amatu, mokėti šiuos mokes
nius: nuo kiekvieno arklio 500 

Talkininkų karuomenės Au- markių, nuo vežimo 300 mar 

AUKSAS PLAUKIA AME
RIKON. 

New York Ges. 6. Ne
paprastai daug aukso atveža-, 
ma iš visų šalių į Suv. Vals
tijas. ' 

Finansistai sako, kad iš Eu
ropos aitvežta daugiau trijų 
milijardų dol. aukso. I r lau
kiama jo daugiau. 

Suv. Valstijos skaitosi kre
ditorės visoms šalims. I r to
dėl skolos atmokamos. Atmo-
kėjimas auksu yra geriausias 
ir tikriausias daiktas. 

Į Suv. Valstijas auksas 
plaukia ne vien iš Europos, 
bet iš Aprikos ir pietinės A-
merikos. 

SVARBUS BILIUS K0NG 
RESE. 

Washington, Geg. 6. — Se-
tatorius Kenyon iš Io\va vals
tijos kongresui induoda naują 
bilių. Tuo biliumi visiems Suv. 
Valstijų vyriausybės apmoka
miems valdininkams, kaip /tai 
teisėjams, kongreso atstovams 
ir kt,, bus uždrausta tarny
bos metu užsiiminėti pašali
niais darbais del pelno. 

PERSHINGUI PAGARBOS 
LAIPSNIS. 

NEW Y0RKAS NUKENTĖ
JO NUO VĖSULOS. 

New York, Geg. 6. — Tomis 
dienomis šitą miestą ir apy
linkes palietė smarki vėtra su 
lietum. Vienas milijonas doL 
nuostolių padaryta. 

NORI KONTROLIUOTI MĖ
SĄ. 

Washington, Geg. 6. — Žem
dirbystės sekretorius Wallace 
paduoda sumanymą, kad vy
riausybė kontroliuotų mėsos 
industriją, taigi ir galvijų 
skerdyklas. J is pramato iš to 
daug naudos visuomenei. 

sutartimi turėjo but išpildyta 
ligi Geg. 1. 

3. Patrauktų teisman karo 
kriminalistus. 

4. Išpildytų visas kitas tai
kos sutarty nurodytas sąly
gas. 

5. Apsimtų ir gvarantuotų 
duoti reikalaujamą karo atly
ginimą. 

Principalis karo atlygini
mas nustatytas 132 milijardu 
auksinių markių, atmokamų 
kas metai paskirtomis dali
mis. 

Kita tiek milijardų bus viso
kių pašalinių mokesčių ir nuo : 

šimčių. Taip kad tas karo at
lyginimas sieks apie 260 mili
jardų markių. 

— 

Chester, Pa., Geg. 6. — Penn 
sylvanijos militarė kolegija Įkai Augštojoj Silezijoj pavar-
nusprendė duoti pagarbos laip
snį gen. Persbingui. 

GAL NEREIKĖS KENTĖTI 
NUO MUSIŲ. 

' 
Washington, Geg. 6. — Vir

ginijos universiteto profeso
riui Holmes pavyko susekti, 
kad musioms galą padaro au
galai, apsėti aplink namus. 
Tie augalai užauga iš Kentu-
cky kavinio medžio sėklų. 

Žemdirbystės departamentas 
su tomis sėklomis šįmet daro 
plačius išmėginimus. Gal bus 
galima su tais augalais prare
tinti musių spiečius. 

gštojoj Silezijoj atsimetė nuo 
Lenkų ir atsidūrė atvangion 
vieton. Tos karuomenės yra 
Tautų Sąjungos žinyboje. Ir 
kuomet Lenkai kovoja su jo
mis, jie kovoja prieš pačia 
Tautų Sąjungą. 

Anot gautų žinių, kovose su 
Lenkais žuvo 75 talkininkų 
kareiviai. Apie 150 kitų su
žeista. 

Plebiscito komisija šaukia 
tarnybon savanoriais buvusius 
Vokiečius kareivius. Pataria 
pasimti su savimi ir ginklus, 
jei kokius turi. 

Nuo Lenkų daugiausia nu
kentėjo Italų pulkas. Nukau
ta du karininku ir 35 kareiviai. 
Sužeista 49. 

Anglų, Prancūzų ir Italų va
dai šaukiasi pagelbos. Bet jos 
veikiai negalima gauti. 

kių, nuo ūkininkų vežimo 200 
markių, nuo asenizacijos sta
tinės 500 markių, nuo lengvo 
vežimėlio 150 niarkių. , 

Kopenhaga. III—24. Dani
joje įkurta nauja laivų lini
ja, vadinama " Balti jos—Ame
rikos linija. *' Tarp kitų lai
vų yra laivas, vadinamas "L i -
į m a n i a / ' 6,600 tonų didumo; 
455 žingsnių ilgumo; turi vie
tų I. klasėje 30, I I klasėje 240, 
III . klasėje 1,050. Turi elek
tros šviesą, radio telegrafą ir 
šiaip visų patogumų. 

Klaipėda. III—24. Mūsų tam 
tikro korespondento praneši
mu, Lietuvos karo atstovas 
Klaipėdoje, kapitonas Dymša, 
serga jau trečia savaitė sun-

kalėjiman; smarkiausiai mušė 
Mykolą Rastenį ir "Kazimierą 
Trapiką, vadindami visokiais 
nedorais vardais. Visų žmo
nių spėjama, Mykolas Raste
nis vargiai pergyvensiąs so
pulius ir žaizdas, — galk mirti 
kalėjime. 

Laikrodi ir naminius drabu-
žius, atimtus iš visų suimtų 
asmenų, legijoninkai pardavi
nėjo Daugėliškyje, Vasario 20 
dieną. 

Kaunas. III—30. Kovo 25 d. 
apie 22 vai. Lenkai apie ,20 
žmonių skaičiuje bandė užpulti 
mūsų sargybas Joniškio mies
telyje, bet Lietuvių ugnimi bu
vo išsklaidyti. 

kia angina. Paskutines dienas 
VoMečiai tvirtina, jog Len- ' k i e k p a g erė jus , liga vėl pab

logėjo ir teko 'gydytojo šauk-

ŽUVO 8 ANGLAI. 

Dublin. Airija, Geg. 6. — 
Šalimais Rathmore, K ė n y ap-
skr., Airiai republikonai už
puolė 9 Anglus konstabelius. 
Tik vienas iš jų pasprūdo. Ki
ti S nukauti. 

toja tokią suktybę, kokią jie 
yra padarę su gen. Zeligows-
kiu užimant Lietuvos sostinę 
Vilnių. Nes prasidėjus sukili
mui jie tuojaus iš A. Silezijos 
atšaukė savo komisijonierių, 
kad tuo būdu nusiplauti ran
kas. 

Lenkai sukilėliai baigia už
imti visą A. Sileziją. 

tis. 

NEBUS DUODAMA $50 DO 
VANŲ. 

Iš Sheridano tvirtumos pas
kelbta paaiškinimas, jog už 
areštavimą karo slakerių ne
bus duodamos $50, kaip pir
miau buvo paskelbta. 

Slakerius galės areštuoti tik 
armijos oficierai ir autorizuoti 
žmones. 

ORAS. — Gražus oras šian
die ir, turbūt, rytoj; vidutinė 
temperatūra. , 

m INGS THAT NEVER HAPPEN 
IT YOUPC IH A HOBG* l 

JUMP R\OiT IN THE.CHAI9 1 
ANO, 6CT 5H/WED. | \ C 
HOUR> AUEAD* 0OT 1 

DT\,TTTDLONT^T I N 6 

NEKUOMET TAIP NĖRA. 

Kaunas. III—25. Gautomis 
iiniomis, šį m. Vasario 17 d. 
į Ryzgunų sodžių atjojo 10— 
12 Lenkų kareivių. Vieni jų 
buvo iš Švenčionių m., kiti iš 
Daugėliškio. Uižpuolė sodžiaus 
ramius gyventojus ir pradėjo 
plakti kardais per galvas, bo
tagais mušti, šautuvų buožė
mis daužyti. Praužę,pakruvinc 
ramius gyventojus, moteris, 
merginas, senius, pradėjo plėš
ti rūbus, mantą, laikrodžius, 
prisikrovė vežimus grudų, par
vilko su savim 6 jaunus vy
rus į Švenčionis dr uždarė ka
lėjimam Pirmiausiai nukentė
jo Anelė Kaukienė, 60 metų 
moteriškėj kurią kapojo bota
gais, šautuvo buože, daužė \ 
krutinę ir pečius, paėmė odą, 
pirktą batams siųti; Anelę Bla
ževičienę, 50 metų, botagais 
per galvą kapojo; Vasiliauską-
Vincentą, seniuką 70 metų am
žiaus, botagais kapojo, o jo 
dukterį Elzbietą šautuvų buo
žėmis ir botagais plakė; Iza
belę Trapikienę, 30 metų mo
teriškę, botagais plakė, atėmė 
iš jos visą mėsą, visus grū
dus, naują laikrodį ir šiaip jau 
naminius drabužius; Veronikų 
ir Juzę Rastenytę, 30 ir 25 me
tų, mergaites, kardais kapojo, 
šautuvų buožėmis daužė ir bo
tagais plakė, galvoje skyles 
pramušė, sukruvino, vienai iž 
jų koją sulaužė, spėjama, kau
lą sulaužius; Teresę Zaleckie
nę, 56 metų, mušta iki apalpi
mo; jos dukterį Jadvygą mu-
šė^kankino, langus išdaužė, jos 
namuose; Antano Ragaičio iš
plėšė mėsą ir sviestą, bei na
minius drabužius;-Mykolą Ras
tenį, 30 metų, Anuprą Zalecką, 
25 mėtų, Raginę Pranciškų, 

Kaunas. IV—1. Gudų spau
dos biuro pranešimu, Lenkų 
administracija uždarė Barunų 
miestely Gudų mokytojų se
minariją. Išvaikydamas semi
nariją vienas žandarų kreipė
si į mokinius tokiais žodžiais: 
" K a s iš jūsų skaitys Gudų 

knygas, gaus kulką į krutinę. ' ' 

Kaunas. TV—I. Palangoje 
atidengta pašto — telegrafo 
įstaiga. 

C H I C A G O J E . 
ŽUVO 6 ŽMONIŲ ŠEIMYNA. 

Pagyvenime po num. 1455 
Tell place vakar policija atra
do gazu užtroškusią visą šei
myną, tėvą, motiną ir 4 vai
kus. 

Tai buvo Jobn Jakubczvk 
w 

su savo šeimyna. Atrasta bė
gantis gazas iš ragelio. Vaikai 
buvo 6 metų (dvynukai), 9 
m. ir 11 metų. 

Policija sako, jog tai nami
nių svaigalų aukos. Nes Ja-
kubezyk išvakaro buvęs labai 
girtas. 

PRAŠO ATIDĖTI TARYBAS. 

Geležinkeliečių viršininkai 
vakar geležinkelių darbo ta
rybai pranešė, jog jie dar ne
pasirengę tarties su geležinke
lių kompanijomis del užmokes-
nio. kurs turės but atmainytas 
su Liepos 1 d. 

Viršininkai pasakė, jog ligi 
Liepos 1 d. jie kaip tik suspė-
sią suformuluoti savo reikala
vimus. 

KAMPANIJA UŽ "OPEN 
SHOP." 

Barzdaskutis šaukia kresėn sekantį žmogų, norintį sku,25 metų; Kazimierą Trapiką 
sties barzdą. Tas, kuriam eilė eiti, klausia kito, rasi, jam y;- 27 metų, Juozą Vasiliauską, 90 
ra skubus laikas, jis tad galįs jį užleisti pirm savęs, nors:metų, Martyną Blaževičių, 27 
pats jau dvi valandi laukiąs savo eilės. (metų, nusivarė į Švenčionis 

Chicagoje kalbama, jog sta
tymo namų kontraktoriai a r 
tik nepradėsią kampanijos už 
"open shop." Tuo būdu nori
ma amatų unijas priversti pa
klusnumam 

Bet kasžin, kaip į tai atsi
neštų visuomenė. Tegu atpin
ga medžiaga namams statyti, 
tuomet nereikės jokių kampa
nijų. 

— 

PINIGĮĮ KURSAS. 
Svetimų Salių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000, Gegužės 5 
buvo tokia pagal Merchantu Lo-
an and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.95 
Prancūzijos šimtui frankų 7.51 
Italijos šimtui lirų 4.88 
Vokieti jis šimtas markių 1.51 
Lietuvos šimtas auksinų 1.51 
Lenkijos šimtui markių .13 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Etna kasdieną išskyras nedėldienius. 
' PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams 5 s 

Pusei Mct<| • <_/ • 
gUV. VALST. 

Metams • 
Pusei Metų 

Prenumerata mokaai iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsiraSymo 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 i 
registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. 0 0 . 
2334 S. Oakley Ave., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791 

Kapitalo Aukos. 
Amerikoje vargiai rastum 

nelaimingesnes kapitalo au
kas, kaip darbininkus, dir
bančius Suvienytųjų Valstijų 
Plieno Bendrovės (United 
States Steel Corporation) dirb
tuvėse. Kaip seniau, taip karo 
metu ir šiandie darbininkai 
dirba po dvyliką valandų die
noje. I r jų dauguma skursta. 
Darbas sunkus, pavojingas ir 
pigiai apmokamas. 

Karo metu bendrovė nenoro-
Js. mis padidino darbininkams už-
Z~*~ mokesnį. Šiandie ji paskelbė, 
I C kad tą užmokesnį ir vėl ma

žinanti. Girdi, reikią grąžinti 
Z- normalius laikus. 

Amerika garsi savo išradi
mais. Čia visa labai sumanin
gai taikinama praktikon. Čia 
galima rasti gražaus stiliaus 
puikiai papuoštų rūmų, visuo
menės įstaigų. Švietimas taip 
praplitęs, kad jo spinduliai ga
li lengvai pasiekti ir vargin-
giausiojo žmogaus grintelę. 

Tai ištikrųjų kultūringa ša
lis. Nerasi čia tokių namų, ku
rių gyventojai nevartotų čia 
visur leidžiamų ir skleidžiamų 
laikraščių ir kitokių raštų. 

Deja, Suv. Valstijos užima 
pirmąją pasauly vietą ne vien 
teigiamais — gerais reiškiniais, 
bet ir neigiamoje — blogoje 
srityje ji turi pirmenybę. I r ši
tuo atžvilgiu nei vienai kitai 
šaliai nenori užsileisti. 

Čia gyvuoja nepaprasta di 
džiapelnių (profiterininkų) si
stema. Didžiapelniai smaugia 
dešimtis milijonų gyventojų. 
Ir juokiasi jie iš pastangų vy
riausybės, norinčios juos pat
varkyti. 

Čia darbuojasi nesuskaitomi 
būriai visokios rųšies sukčių 
ir išnaudotojų. J ie turi nuosa
vas organizacijas. Su jais nuo^ 
lat kovoja legijonai vyriausy
bės valdininkų ir agentų. Bet 
ta kova — tai kova su vėjinio 
malimo sparnais. 

Amerika šiandie stovi pir
moje vietoje ir moterystės ry
šių ardyme. Dar nesenai per
siskyrimais porose buvo gar
singa nekrikščioniškaJaponija. 
Ameriką ją vis-gi pralenkė. 
Šiandie nė vienoje vieš
patijoj nerastum tokios dau
gybės persiskyrimų porose, 
kaip Amerikoje. 

Pastarasis tad apsireiškimas 
ir yra negarbingiausias Suv. 
Valstijų progresas. 

Čia kai-kur. galima 14 ar 13 
metų (kai-kuriose valstijose 

Lietuvos Rūpesniai ir Vargai. 
tetus atstovų ir tuo būdu iš
vengs neprašytų "globėjų", ku 
riems kaip jie kad parodė ne 
rinkikų ūkis bei jųjų gerovė 
rūpėjo, tik savi reikalai bei 
nauda, 
r Steigiamasis Seimas pradėjo 
svarstyti visą eilę pamatinių 
Valstybės įstatymų. Šiomis 
dienomis baigė pirmuoju skai
tymu svarstyti pradedamųjų 
mokyklų įstatymą.. Daug gin
čų sukėlė tikybos mokinimas 
mokykloj. Kaip ir reikėjo tikė-

Sekant Lietuvių laikraščius 
pastebima, kad pastarų dienų 
Lietuvos visuomenės akys nu
kreiptos į Briuselio konferen-
ciją,iš jos žinoma nieko gero,po 
to ką yra Lenkai pareiškę ir 
p. Hymansas * savo paskuti-
niose notose nesitikima, vis 
tik manoma lenkai turėsią 
konferencijoj atskleisti savo 
kortas i r ' parodyti pasauliui, 
kas jie ir ko nori. Ūpas visuo
menės yra kiek neramus del 
gandų esamų visuomenėje apie 
Lenkų norus išprovokuot Lie
tuvius kovon ir tuo būdu turė
ti rimto pamato Antantės aky
se pertraukti derybas su Lie
tuviais ir kartu gauti laisvės 
pašeimininkauti Lietuvoj savo 
nuožiūra, ko j ie jau senai 
nori. 

Su Latviais sienas nusta
čius, o j e i pavyktų tai pada
ryti ir su nenuoramais Len
kais, tai Lietuvos gyvenimas 
rodosi pradėtų visai normalia 
vaga eiti, to rodos visi nori ir 
tai butų ytin svarbu mums, 
kurie turime dar tiek 
karo padarytų žalų atitaisyti. 

Vidaus Reikalų Ministerijos 
įsakymu jau paskirti rinkimai 

miestų ir valsčių savi-
valdvbes 12 ir 13 d. Žmonės 
pamokinti praėjusio lai
ko savyvaldybių veikimu 
ir jojo reikšme ūkinin
kų gyvenimui bei gerovei, šį tis to darbo, drąsiai į aki 

žiūrint rytojaus dienai. 
A. Iv. 

Kaunas, 18 Bal. 1921. ' 

LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
AMERIKOJE PRANE

ŠIMAS. 
LIETUVIŲ IE LENKŲ DE 

RYBOMS PRASIDĖJUS. 

Amerikos Lietuviai vienu 
bent žvilgsniu gali pilnai pasi
tikėti deryboms, prasidėju
sioms Briusely tarp Lietuvių 
ir Lenkų, būtent mūsų delega
cijos sąstatu. Mūsų valdžia y-
ra pasiuntusi į tas derybas de
legaciją po E m . Galvanauskio 

tis įvairus socijabstai, vardan , , T , . . . tiM u v . , , , ? . . vadovybe. Jon jema jau pa-

Kad darbininkai toje ben
drovėje velka tokią baudžiavą, 
išdalies jie patys kalti. Kelinti 
metai Amerikos Darbo Kerte-]*1* jaunesniai) išeiti už vyro. 
racija darbuojasi juos suorga
nizuoti. Tik maža dalis sutiko 

: l , jstoti organizacijom Kiti visi 
be niekur nieko velka jungą. 

Neorganizuoti darbininkai 
negali pagerinti savo gyveni-

"- mo ir būvio. Tas jiems kuo-
- aiškiausia sakoma. Bet ne visi 

to klauso. 
Tuotarpu butų didis laikas 

darbininkams susiprasti. 
Čia minimos bendrovės vy

riausiąja galva yra kapitalis 

Bet taippat galima jai tuo-
jaus ir moterystę sulaužyti ir 
susituokti su kitu. Tai palen
gvina patys teismai. Įstatymai 
leidžia jaunai mergelei tekėti, 
teismai, laužydami moterystę, 
sako. jog perjauna tekėjusi. 

Nesenai viename mieste (var-

kartą jau taip nuošaliai nebe
silaikys ir eis patys rinktis 
sau tinkamų į valsčiaus komi-

žmonių gerovės", dėjo visas 
pastangas, kad tikybą išme
tus iš mokyklos ir įsikarščia
vę kai kurie atvirai pasisakę 
esą religijos priešai. Tai jau 
senai mums buvo žinoma ir 
tik gaila to laiko, kurs jų bu
vo suvartotas, kad priparo-
džius teisybę! 

Visuomenės gyvenimas lyg 
apmiręs, nes rytojus vis dar 
neaiškus ir kiekvieną inicija-
tyvą užmuša tas netikrumas. 
Vis tik justi, kad visiems ši
toks gyvenimas be inicijaty-
vos yra nusibodęs ir kad nori
ma kas tai pradėti. Tai ženk
las, kad laikas jau pradėti 
kultūros darbas: jo visi jau iš
troškę, grovimo darbas jau nu
sibodo. Laimingai Briuselio 
konferencijai savo užduotį pa
darius butų galima rimtai im-

sižymėjusieji mūsų diplomą-

p 
Šeštadienis, Gegužes 1, l92f &e&yi< 
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"DRAUGO" KNYGYNE | 
Galima gauti iios - I 

MALDAKNYGES . I 
f Ramybė Joms (brangios odos paauks.) $3.50 | 
| Ramybė Jums (kailio apdar.) . . . . . . * . . 2.50 | 

Ramybė Jums (audeklo apd.) 2.00 = 
Šios maldaknygės formatas yra 5&x2%. Puslapių turi 958, bet ne E 

stora, nes spausdinta ant plonos popieros. Joje yra įvairių įvairiau- = 
sių maldų. = 

• • • • = 

i 

1.75 I 

5 Aniolas Sargas — juodas apd $1.25 
i A t o l a s Sargas — juodais minkšt. apd 1.75 
| Aniolas Sargą* — juodais apd , 1.50 
= Dangaus žvaigždutė — juod. minkš. apd 1.75 
| Dangaus Žvaigždudė — baltas celluloid apd. su 
E paveikslėliu ant a£d 
f Dangaus Žvaigždutė — balto kailelio apd. . . . . . . 1.50 
| Dangaus Žvaigždutė — juodo audek. apd 1.00 

tai, dalyvavę įvairiose derybo- = D j m g a u s Žvaigždutė - juodais apd. su užsegimu 1.50 
se T. Norus ir P. Klimas^ du | A ^ ė U s _ juodais apdarais 1:50 

Aniolėlis — juodais apdarais 0.75 
šios maldaknygės yra nedidelės. Turi beveik po 300 puslapių. 

Spauda aiški. 

Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00 

GRĮŽTANTIEMS LIETUVON. 7 
Ar pasai-paspoetai reikalingi? Šveicarija, o be to per Vokie

tija, turi gauti vizas ir nuo Daug laiškų tenka gauti nuo 
gerb. " D r a u g o " skaitytojų no
rinčių grįžti tėvynČh, kur 
klausiama ar reikalingi išva
žiuojant iš Amerikos pasai — 
pasportai. Neturėdami 'užtek
tinai laiko atsakyti kiekvie
nam atskirai, šiuomi atsakome. 

Amerikos laikraščiai, o taip
pat ir Lietuvio Amerikoje eina 

vi* grvzo namo iš tarnvbos. 
Savo jauna pačią rado tekėju
sią už kito. Jani gryžus jo 
pati tą kitą pametė ir su šu

tas Garv. J is tos bendrovės įs- S a u s i u vėl susituokė. Toji 
teigėjas. Tai baisus darbinin- V l s a Procedūra atlikta su teis 
kams autokratas. Bet dar bai-

i l 

sesnis darbininkų organizacijų 
priešas. 

J is pats mažai turi suprati
mo apie darbininkų vargu*. 
Tad juos ir spaudžia be pasi
gailėjimo. 

Suvienytųjų Valstijų Plieno 
Bendrovė įsteigta pirm 20 me
tų. Bendrovę šiandie sudaro 
daugybė atskirų geležies ir 
plieno kompanijų. 

Tuo laikotarpiu bendrovė 
savo akeijonieriams yra išmo
kėjusi daugiau milijardo do-
lierių dividendų. 

Nejudomoji bendrovės nuo
savybė apkainuojama dau-

" giau pusantro milijardo dol. 
Operaeijinis kapitalas siekia 
suvirs dviejų milijardų dol. 

Karo metu bendrovės dirb-
1. tuvėse dirbo arti 300,000 dar

bininkų. Perniai apie 250,000. 
.* Šįmet dirba apie 170,000 dar

bininkų; 
I r štai ta turtingiausia visa-

••- me pasauly bendrovė taip 
bjauriai išnaudoja tuos, kurie 
jai sukrovė turtus. 

laikraščiai, paskelbė naująSuv. 
da praleidžiame) vedės karei-į-.r , . . , , 
..: „ L . Valstijų įstatymą, kunuomi 

naikinama karo metu buvusio
ji tvarka — vizuoti pasus, tai 
yra gauti ypatingą pažymėji
mų, kai! tam ar kitam leidžia
ma išvažiuoti Europon. 

Šiandien Amerika pasų ne
vizuoja, bet pasai vis tik rei
kalingi. Važiuojant iš Ameri
kos nereikia už vizą mokėti 
$10, tečiaus norint įvažiuoti 
Lietuvon reikia gauti vizos pas 
visus Konsulus per kurių že
mes važiuojama. Pavyzdin kas 
plaukia linija Amerika, Ang
lija, Prancūzija, privalo gauti 
vizą nuo Anglijos, Prancūzijos 
Konsulo; gi kadangi iš Pran
cūzijos važiuos per Belgiją ar 

mų pagelba. 
Taip cia yra todėl, kad po

ras moterystės ryšiu gali su
rišti bi koks taikos teisėjas, 
bi koks valdininkas. Antai, 
Minnesota valstijoje sugalvo
tas įstatymui projektas, klant 
porai civilius šliubus galėtų 
duoti bi koks žvmesnis bankos 
valdininkas arba notaras. 

Tuo negarbinguoju šalies 
progresu cia plačiai naudojasi 
ir mūsų socijalistai su laisva
maniais. 

Visuomenėje girdisi vis dau
giau nepasitenkinimo šios ša
lies motervstės istatvmais. Nes 
jie didžiai parankus tik avan-
turistėms moterims, kurios 
del pinigų mainininkanja vy
rais ir byluojasi teismuose del 
tūkstančių i r milijone. 

Pra vilties, jog su laiku čia 
būtinai turės but padarytas ga
las šiam negarbingam progre
sui. 

Belgų ar Šveicarų, o taipat ir 
nuo Vokiečių Konsulų. Jeigu 
kas važiuoja linija Amerika 

11 oi andi ja, tuomet tu ri 
gauti Holandų, Vokiečių vi
zas, ir panašiai. Reiškia tik 
Amerikos viza nereikalinga, 
bet kadangi kitos vizos deda
mos ant pasų, Amerikos pasas, 
būtinai reikalingas. 

Tiesa ; turint vizą pirmos ša
lies, į kurią įvažiuoja, galima 
gauti joje kitų pravažiuoja
mų kraštų vizas, bet geriau
siai čia visas reikalingas vizas 
įsigyti, nes tuomet nereikia 
sutrukti kelionėje, galima iš
vengti bereikalingų pragyveni
mo išlaidų. 

Važiuojant Lietuvon, žinoma 
būtinai reikia gauti Lietuvos 
Atstovybės viza, nes be jos ne
įvažiuosi Lietuvon. 

Seniaus važiuojant per Vo
kietiją Lietuvon reikalinga bu
vo Lenkų viza norint perva
žiuoti taip vadinamą "kori
dorių". Dabar Lenkų viza ne
reikalinga. • 

buvusieji priemierai M.Šleževi-
čius ir Ern. Galvanauskas, to
liau atstovas Prancūzijoj Mi-
losz, kun. Jurgutis ir'be to bu
vęs generalio štabo viršinin
ku svarbiausiais laikais pulk. 
Klesčinski ir " E l t o s " Tele
gramų Agentūros direktorius 
d-Vas Eretas. Nerandamas yra 
tik prof. Voldemaras, kursai 
plačioj Amerikiečių spaudoj 
labiausiai yra pragarsėjęs. Gal 
but jo pasiuntimui yra kiek 
pakenkęs savo rašiniais iš Pa-
rvžiaus tūlas "Lie tuvos" ko-
respondentas Mucius Scevoia 
kursai yra prašęs keletą strai
psnių, kurie bent savo pamo
kinančiu tonu visai panašus į 
raštus p. Rene Vinci, kursai 
yra rašįnėjęs Amerikos "Drau
gui" . Tečiau reikia spėti,'jog 
buvo ir kitos svarbesnės prie
žastys, o gal ir patsai prof. 
Voldemaras netiko važiuoti. 

Jeigu sulyginti mūsų delega
ciją su Lenkų, kurioj yra tik 
keturi, iš kurių tik vieno Asz-
kenazy vardas tėra žinomas,tai 
mūsų pergalė yra aiški, ypač 
kad patsai Aszkenazy nėra 
dar Briuselin atvykęs ir yra 
tebelaukiamas. Visa padėtis 
taip susideda, jog kokių nors 
didesnių rezultatų sunku lauk 
ti. Aiškiai matoma, jog Lenkai 
norėtų kaip nors nuo šių de
rybų išsisukti. Kaip tyčia ir 
pačių derybų antrasis posėdis 
tapo atidėtas į Balandžio pa
baigą. Taip juk 'nedaroma, 
kuomet suvažiuoja skaitlingos 
delegacijos. 

Sulyg pačios derybų esmės, 
tai padarytas pirmame posė
dyje gerb. Ern. Galvanauskio 
pareiškimas, kad Lenkai pri
valo pirmiausia pildyti Su
valkų sutartį dėlei užlaikymo 
tarp Lenkijos ir Lietuvos de
markacijos linijos Varėna-Bas-
tunai-Molodečno, buvo labai 
geru žingsniu. Sulig tos sutar
ties, Lenkai yra griežtai pasi
žadėję neiti toliau tos linijos 
į Lietuvos Rytus iki nebus ga
lutinai išspręsti tarp Lietuvių 
ir Lenkų visi ginčai. Nepai-

Pulkim ant kelių 
Pulkim ant kelių 
Pulkim ant kielių 
Pulkim ant kelių 

ši maldaknygė yra Siek tiek didesnė 

• • . . . 

2.50 
2.00 
1.85 
1.50 

už pirmesnes. Jos kainų 
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įvairumas priguli nuo apdarų. 
| Maldų Knygelė 
| Maldų Knygelė ., < • • • • • • • « • • • • • « • « • • • • • 

75c. 
50c 
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S i Užsisakydami adresuokite: 

" D R A U G O " KNYGYNAS 
| 2 3 3 4 So . Oakley A v e . Chicago , III. 
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sant šios sutarties, jie yra nu
ėję su savo Zeligowskiu į Vil
nių ir apėmę visus Lietuvos 
Rytus. Tai-gi pirmas žodis 
"proszę panams" — išeikite 
už tos linijos. Mes nežinome, 
ar taip yra pareiškęs gerb. 
Galvanauskas, bet sulig esmės 
tai tas pareiškimas turėjo tą 
prasmę. Jeigu visa delegacija 
ir nieko kito neatsiektų, tai 
butų gana šio vieno pareiški
mo ir mūsų delegacijos kelio
nė butų pilnai pateisinta. 

Toliau buvo daromi <du po
sėdžiai Balandžio 22 ir 24 die
ną Lietuvių Delegacijos su 
pirmininku Hymansu. Supran
tama, jog apie ką buvo tarp 
savęs kalbėta, pilnų žinių būti 
negali, bet čion galima išsivaiz 
dinti, kad bent du klausimu 
turėjo būti paliesti. Pirmiau
sia paties Vilniaus klausimas, 
kaipo mūsų sostinės. Lietuviai 
yra paskelbę savo nepriklau
somybės akta^ aiškiai jame pa
brėždami, jog tos naujos .vals
tybės sostinė tur but Vilnius. 
Tą patį yra pareiškęs pirmame 
posėdyje ir Steig. Seimas. Nuo 
to akto didžiai sunku nueiti. 
I r Vokietija ir Rusija ir daug 
kitų valstybių, kurios yra pri
pažinusios mumis ar tai de jure 
ar de fasto, turėjo skaitytis su 
tuo pareiškimu, su tokru Lie
tuvių tautos noru, nes jeigu 
vietoj Vilniaus Lietuviai bu
tų apsirinkę savo sostinės vie
tą, na, kad ir tokiuose Ra-

(Pabaiga ant 3 pusi.) 
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DR. A. L. YUŠKA 
1996 S. Halsted Str. 

Tel. Canal 2118 
Valandos: 18 ryto iki 8 vakar* 
Gyvenimas: 

2811 W. 6Srd Str. 
Tel. Prospect 8466. 

1 hone Seeley 7489 

DR. L M. FEINBERG «Į 
Gydo specijaliai visokias vyrų ir 

moterų lytiSkos ligas 
2401 Madison Str., kampas Wes-

tern Ave., Chicago 
Valandos: 2—4 po piet 7—8 vak.'.l 
fc. #*•„ —n^TTi 

I • 
| T e l . c 

DR. S. BIEŽIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS . 
2201 West 22nd 
Canal 6222 
3114 W. 42nd Street 

• 

S 
Tel. McKinley 4»8 8" 

>—» — - » - R 
Tel. Yards 6666 Blvd. 8448 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
Lietuvi* Gydytojas, Chirurgą* ir 

8203 S. Halsted 88. Ohlcago. 
Valandos: 10—12 Iš ryto 1—4 ir 
6—8 vakar* Ned. 18—18 Ii ryto. 

WAITCHES J. P. 
Lawyer 

LH3TUV1S ADVOKATAS 
Vakarais: 4500 S. Ashland Ave. 

Tel. Yards 1053 
Dien, Koom 518—150 N. Clark St. 

Tel. Randolph 8507 

w> 

Jaksas. 
i y 

Tremtiniai — Vargo Žmones. 
(Tąsa.) įjuos išvežė prievarta-ištrėmė), 

m 3 v , . . gftvę jau atsidust ne vagono, 
r i d nesvaru, oras niauriausias, t; ^ . ™ _ x 
Gera itar, kati stotyse spėji at
sinešti kavSto vandens (Kipia-

Negarbingas Pro-
gresa». 

Amerika visais žvilgsniais 
myli pirmenybę. J i yra žinoma 
ir pragarsėjusi savo techniki
ne kultūra. 

Pirmutinė sūrio dirbtuvė 
Suv. Valstijose buvo įsteigta 
18ol m. mieste Rome, N. Y. 

Suv. Valstijose yra 126 tek-
nikinių kolegijų. 

c 
Ispanija, sakdma, turi apio 

ketvirtadalį milijono elgetų. 

Prancūzija turi virš 300 my
lių kanalų ir kanalizuotų^ upių. 

tok-rusiškai vadinamas), ku
rio dar nuo kareivių atliko; ge
ra, kad gauni nusipirkt puš
is varį duonos... O jau apie pa
prastą *' buizų "nė kalbos »egai 
but. Kur tu čia gausi! Kas 
duos? Nebent Dievas iš dan
gaus maiinos atsiųstų. Todėl 
žmonės pradėjo viduriais sirgt, 
ypač vaikai, dar vagonuos te
bebūnant... 

Jau laimei ištrankęs visus 
šonkaulius, pavelijo išlipti iš 
vagonų... liepė eit į barakus... 
Nudžiugo mūsų tremtiniai 
(kitaip jų ir vadinti- negali
ma, nes jie patys nebėgo, bet 

bet grynuoju lauko, oru... Bet 
vėl nelaimė... Nėr vietos ge
resnės už barakus. Barakai — 
kad salti, dar tiek to butų, bet 
čia prasirgo nevienas kareivis 
visokiomis ligomis, jie ir neiš
varyti. Tremtiniams bus geri, 
- -nes geresnių nėr.. Taip myli 
savo svečius... Čia prasidėjo 
gyvų laidojimai... Tėvas dai
nai neteko savo pačios, vaike
lių... Žinau tokių atsitikimų 
daug, kad iš visos šeimynos 
likdavo viens, du — žmonės. 
Pavyzdžiui tiko 7 metų 
mergaitė, kurios motina, bro
liai, sesers išaiirę čia jau ba-
rakuose. Laimė., dar močiutė 
liko jai 

Atminkim, kad šios mergaitės 
tėvas, kaip ir daugelio kitų 
šeimynų ir vaikų — buvo ant 
fronto, karuomenėje. 

Praretinus tremtinių skaičių 
šiuo būdu, patalpino juos į ki
tus barakus... Kurie, tad, to-
liaus važiavo, daugiaus ir var
go pamatė, kurio aš nepajieg-
siu išpasakoti raštu, daug ge-
riaus jums apsakys patys žmo
nės, kurie išliko. 

Paklausite manęs, kas to-
iiaus su jais buvo! Ar nepa-
dėjo,nepagelbėjo jiems niekas? 
Kaip kiti išliko, kad galėjo 
dar namon parvažiuoti? Kaip 
pasisekė namon parkeliauti?— 

, Pirmiausia apie jųjų vargus 
prieš išvažiuojant. BH tat kal
bėsiu apSe pabėgėlius, kurie su
silygino su tikrais tremtiniais, 
netefoe pinigų, fcei apie tikruo
sius tremtinių^. • Mano akys 

i 
I 

0 8 . CHARLES SEGAL \ 
tremtinius, kurie negalėjo net 
sau duonos užsidirbti. Pirmoje 
vietoje skaitau tas vargo naš
les, kurių vyrai paimti karuo-
menėn, arba likę tėviškėje. Kas 
gi joms darytina, kad aprūpi
nus save, vaikučius? — Reik 
darbo ieškoti, palikus namie 
vaikučius sau vienus. Moterims 
gi darbo tinkamo, kaip ir ty
čia, nebūdavo, kai kur net'dar
žų ravėt neduodavo. Gera jei 
turėjo sūnų — dukterį, kokios 
13—15 metų, jį siųsdavo į deg
tukų ar kitą kokį fabriką dirb-, 
ti, vis vien ar tai dieną jam 
išpuidavo, a r naktį. 

(Baugiau bus.) 

1920 m. SuvvValstijose pa
gaminta lOÔ OOOįOOO bačkti 

vienintelė paguoda, daugiausia' atkreiptos į tuos portlandinio cemento.-

Einant traukiniui 60 mylių į 
valandą, tik septyniolika die
nų imtų apibėgti aplink žemę. 

PetfcėJė seavo offc* 9 0 nom | 

729 So. Ashland Avenucj 
Specijalistas | 

j D t t O V C , MOTERŲ Ir VYRŲ LIGI | 
|Valandosnuo 10 iki 18 išryto; n a o į 
^2 JM 5 po pietų; nuo 7 iki 8;80« 

rakai e Nedėliomls 18 kii 1 L Telefonas Drexel 2880 I 
I 

TeL Randolph 2898 

A. A. SUKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vfclamiestyJ 
ASSOCIATION BLDG. 
18 80. I * Salle St. 

Valandos: 9 ryto iki 6 po piety 
Pane4ėlials iki 8 vakare 

^ Nedėliomia ofisas uždarytas 

- * * * * 1 » ^ » ^ — ^ — — — — — ^ . — — — 

•UHiittniuiimmtmMHiHunHHtiiiim 
Res. 11S8 Indepeadence Blvd. 

Telefonas Ton Burcn 984 

DRi k* Ai RŪTH, 
Rusas Gydytojas rl Chirurgas 
Specialistas Moteriško, Vyrišku 

Vaiku ftr vte« chronisky Mg* 
VALAJTDOS: 10—11 ryto 8—1 P« 

P»ct*, 7—8 rak. Ve46Uomis 10—18 d. 
OtUas 88*4 So. Batated BU CMsago 

Tclttfonas Drorer 0688 
uiiiuuiuiiuiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiti 
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LIETUVIŲ IR LENKŲ DE
RYBOMS PRASIDĖJUS. 

(Pnulžia ant 2 pusi.) 

šeiniuose, tai gal bu t tos vals
tybės ir nebūtų Lietuvos pripa
žinusios. Tai-gi atsisakyti nuo 
Vilniaus po kokiu nors prete
kstu jau Šiandien ir negali ma, 
nes tuomet galėtume suteikti 
teisės ir progos šioms valsty
bėms kaip ir atsiimti savo pri
pažinime. Vilnius buvo ir pa
silieka, iškilmingai tariant, Lie 
tuvos širdimi. Antru dalyku, 
kursai turėjo būti paliestas. 
n e s a p r e t a i L i e t u v o s v a l d ž i a 

jau nesykį yra prisiminusi, tai 
Imtinas reikalas, kad Lietuvos 
Respublika pripažintų de jure 
ir kitos valstybės, bent tos, ku
rios nori padėti išspręsti mū
sų ginčus su Lenkais, ir pir
moj eilėj pati Lenkija. Mes ga 
lime tartis tiktai kaip lygus 
SHI lygiais ir ne kitaip. Pačiam 
pirmininkui Hymansui gali bū
ti nesmagu pirmininkauti 
dviem bent teisės žvilgsniu ne
lygiom pusėm. 

Trečiuoju klausimu, jeigu jis 
buvo paliestas, tai turėjo būti 
mūsų padarytoji ir pasauliui 
paskelbta sutartis su Rusais. 
Su jais, t. y. su Rusais, mes 
esame nustatę savo sien$ it 
todėl nepaniekmdami tos sutar 
ties Rusai negalėjo užleisti ta
me pasieny kitiems užsigyven-
ti, o jie Lenkus užleidę visa
me tame pasienyje iki pat Dau
guvos. Padarytos tarptautinės 
sutartys yra šventu dalyku. 
Rusų Sovietų Respublika, gel
bėdama savo kailį, galėjo už
leisti Lenkams ka tik ji no
rėjo, bet mums tai* ne vistiek, 
nors kad ir dėlei tos prastos 
priežasties, jog reikia iš Rusi
jos miškus gauti, ir mes dėlei 
to su jais turėtume pasiskaity
ti ir bent nieko nedaryti, kas 
tokį Rusijos Sovietų Respubli
kos žingsnį galėtų iš mūsų pu
sės sankeijonuoti. T a i g i išei
na, kad mums kaip ir negalima 
Lenkams siūlyti liuoso transi-
to Nemunu ar geležinkeliais, 
nes jie kaip tik labai mažai su
lig tos sutarties prie to Ne
muno prieina arba gali prieiti. 

Bet tai vis spėjimai, kas ga
lėjo būti kalbama, o kas rei
kėjo pasakyti, tai jau tapo pir
mame posėdyje pasakyta: 
4 'proszę pana i" , eikite laukan. 

Liet. Inf. Biuras. 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
i »»»< -tft 

Susivienijimo Lietuvių R. 
K. Amerikoje New Yorko 
Apskritys rengia prakalbas 
Susivienijimo reikalais sekan
čiose vietose. 

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

Gegužio 8 dieną, 7:30 vai. 
v a k a r e , Newa.rk:, N". J . 

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

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

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

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

A. J . Valantiejus, 
N. Y. Apskr. organizat. 

NEW YORKO APYLINKĖSl rti t i vaidinę mažesnes roles 
LIETUVIŲ DOMEI. ' taip-gi pasižymėjo. 

Nelaimė tik, kad vienas iš 
vaidintojų, turėįęs didžiausią 
role, būtent Zbignevo^ J.. Ver-
siaekas, sunkiai susirgo. Tat jo 
rolę turėjo paimti kitas. Tas 
sunkino ir kitiems užduotį. Di
delį įspūdį darė žiūrėtojams 
Lietuvos kunigaikštis Vytau
tas, kuomet geležiniuose bliz
gančiuose rūbuose sėdėjo ant 
balto žirgo ir dėkojo Dievui už 
pergalėjimą Kryžiočių, o ku
nigai giedojo " T e Deum' \ Ant 
galo kareiviai šaukė Valio! 
Vytautas Valio!! 

Paskui dainavo Vyčių 25 kp. 
choras, vedamas p. V. A. Grei
čiaus. Pianu pritarė M. Kerne-
žiutė. Solo daih. M. Paltanavi 
čiutė ir St. Stepulionis. Buvo ir 
kvartetų. Kalbėjo M. Kerbelis 
iš Akrono Ohio apie reikšme 
Lietuviams Bal. 24 ir ragino 
rašytis L. V. organizacijon. 

Publikos buvo dauar. Vėliaus 

PADAVfcJIAI. 
Reikalingi — As norių 6 paprastų 

vyrų kurie supranta teisybė kuomet 
teisybė Jiems pasakoma. Tokiems 
vyrams aš galių užtikrinti pastovų 
darbą. Čionais ne kningų pardavinė
jimas, nei namų nei real estate. At
sišaukite nuo 10 ryto iki 3 po pietų. 

J. B. Rowny 
fS E. Van Burcn Str. 3-čios lubos 

PERU. ELL. 

PRANEŠIMAS. 

Lietuvos AtstovybėsAmerikąje 
Naujas Adresas. 

Dėlei išgavimo pasų, vizos 
ai 11 pasportų, affidavitų pa
liudijimo pargabenimui gimi
nių iš Lietuvos ir dėlei pa
tvirtinimo įgaliojimų, visokios 
rųšies dokumentų.ir dėlei su
ieškojimo turtų, bylų vedimo 
visados kreipkitės prie Lietu
vos Atstovybės ofiso šiuo 
adresu: 

Lithuanian Legation. 
1925 F. Street, N. W. 

Washington, D. C. 

IŠ LONDONO. 

ginimu. 

Šv. Bedo Kolegija. I atėjusieji net sėdynių negavo. 

, Prakalbos. 

Bal. 26 d. Lietuvių salėj 
Liet. Raud. Kryžiaus Rėmėjų 
l)r-jos 7 sk. buvo prakalbos. 
Kalbėjo Dr. Rutkauskas; pla
čiai papasakojo apie labdarybe 
Iietuvoje bei varginga netur
tėlių gyvenimą. Rinkta aukos, 
kurių surinkta apie $82.00. 

Bal. 29 d. Goodrich House 
salėje Lietuvių Darbininkų 
Sąjungos 51 kp. buvo surengus 
prakalbas. Kalbėjo A. F. Knei-
zys iš Bostono, Mass., L. 1). S. 
Centro raštininkas ir " D a r b . " 
administratorius. 

Buvo skelbta, kad prakal
tos prasidės 7:30, tečiaus pra
sidėjo 9:00 vai. vak. (kalbėto-
jas buvo pavėlavęs atvykti į 
laikų). Dėlto daugelis nesulau
kė prakalbų išėjo namo. Gerb. 
kalbėtojas nurodęs naudą uni
jų, ragino darbininkus rašytis 
į Lietuvių Darbininkų Sąjun
g a 

Tą vakarą parduota nemaža 
geros literatūros. Jurgutis. 

Apie šimtas mylių nuo Chi-
eagos yra augsti murai, ku
riuose randasi apie 200 moks
leivių. Retai kada atvažiuoja 
koks-nors svečias juos atlanky
ti. Bet vis-gi atsiranda žmonių, 
kurie atlanko moksleivius. 

Balandžio 28 d. atsilankė 
pas mus didžiai mylimas sve
čias iš Cicero, 111., gerb. kun. 
P. Vaitukaitis. Kaipo moks
leiviai, negalėjome jo taip pri
imti kaip privalėjo, bet mūsų 
širdys, meilė ir 2>risirišimas 
prie jo tegul būna jam atly-

Gaila, kad gerbiamas sveria* 
negalėjo ilgiau čia paviešėti, 
Ant rytojaus turėjo grįžti na
mo. Bet' jo trumpas buvimas 
tarp mūsų didžiai pasaldino 
mokyklos gyvenimą. 

Tikime, kad ir ateity kun. 
P. Vaitukaitis mųs neužmirš. 

Ciceronis. 

CLEVELAND. OHIO. 

Darbininkų Vargai. 

Anglekasiams užėjo sunkios 
valandos, vargai. Sumanyta 
numušti alga 20-30%, tuomtar-
pu pragyvenimas visai nepin-
ga. Nedarbas padidėjo ligi 2 
milijonų. Anglekasiai aiškiai 
yra skriaudžiami. Derėjosi su 
mainų savininkais vieną, kitų 
kartą. Nieko neišėjo, pertai 
metė darbą. Daug kasyklų ap
sėmęs vanduo. Daug abiem 
pusėm nuostolių. Darbininkai 
nenori streiko, bet verčiami 
streikuoja. Kiek k a l t i n a n t 
valdžia, ypač Lord Greorgias 

55 gatvės L. V. 25 kp., Vy
čių dienai paminėti, buvo į-
rengus vakarą. Programoj 
apart vaidinimo "Kova ties 
Žalgiriu , , , buvo ir dainų. 

Jogailos (Lenkų karaliaus) 
rolę turėjo M. Ardzijauskas. 
Jo rolė buvo svarbi, vienok 
gerai atliko. Zbignevo — p. 
M. J . Šimonis, Jadvygos (Len
kų karalienės) — P. Sakalaus-
kiutė, Arkivyskupo — p. P. 
Bostnikas, Vytauto (Lietuvos 
kunigaikščio) — J. P. K veda-
ras, Manuos — p. J . Kilikaus-
kas. Visi turėję didesnes ro
lės gerai atliko. 

Paieškau Močislovo TrilupaiCio iš 
Lietuvos paeina šiliniko kaimas, Gir
kalnio Valsčiaus. Raseinių apskričio 
Kauno Redibos, apie 18 metu kaip 
Amerike jam yra labai svarbos žinios 
iš Lietuvos tamstos giminės Lietuvos 
gyvenantėj nori apie tamsta žinoti ra 
esi gyvas ar miręs. Meldžiu tų kurie 
apie JJ žinotą malonėkite pranešti se
kančių antrašų už ka busiu dėkin
g a . 

J oi m Petrani4ias 
2344 W. 22»d Pi. Uiicago. 111. 

Paieškau Mateu&a TTžubalj, apie 40 
metų amžiaus. Paeina iš Biržų aps
kričio, Biržų parapijos, Stakirų so
džiaus. Amerikoj gyveno apie 15 me
tu; pirm vienuolikos metų gyveno 
Cicero, UI. Turiu labai svarbų rei
kalą. Meldžiu jo atsišaukti. Kas apie 
jį žinote malonėkite pranešti. 

Kaz. Gašlūnas 
1502 So. 30 Ot. Cicero, I1L 
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Kumpis Su Kiaušiniais Daug Priimaesnis N e p 
Pirma Būdavo 

<<i 

PARDAVIMUI mūrinis namas, 5 
gyvenimų ir iš fronto bienis. Po 4 
ir 6 kambarius. Gasas, vanos ir kiti. 
parankumai. Kaina tik $8,000. Ren-
dos mėnesiui $100.00. Savininkas 
gyvena ant S augšto, iš užpakalio. 

2844 W. 88th St , 
Brighton Parke. 

Ant pardavimo per savininką N. 
W. kampas 58-čios ir \Vood me
dinis namas tr barne 2 lotai. At
sišaukite pas 

Louis Schultz 
5256 S. TVood Str. 

Telefonas Prospect 1S4S 
• i — i . 

FOTOGRAFO ATYDAI. 
Ant randos studio arti Dievo Ap-

veizdos bažnyčios, geras langas, dide
lis storas viskas gatava e\k ir dėk 
bizni. 

Savininkas 
3202 So. flalstod St. 

<*. R.) 

NEW YORKO MUZIKOS 
KRITIKAS IŠGYRĖ 
LIETUVAITĘ ŠO

KIKĘ. 

Pašventinimas kertinio akmens 

Bal. 24 d. buvo pašventini
mas naujos Šv. Jurgio bažny
čios kertinio akmens. Procesi
joje dalyvavo katalikiškos dr-
jos, kareivių grupės ir kelios 
dešimtys automobilių. Šventi
nimo apeigas atliko dabartinis 
Clevelando Vyskupijos Admi
nistratorius. Buvo daug gerb. 
kunigų. 

Liet. Vyčių diena. 

Ta pačia diena vakare Ger-m . . . *„«,, « - vaite šokikę,kuri buvo išrinkta mama Turner salėje 1610 E.~ 

$*00 ISKAl.NO. 
6 kambariu, namelis, muro apačią, 

elektra, lcntina atotkams sudėti val
gomojoj; Kuiną 13,800, balancas kas 
mėnesi. 

11000 iškalno nuperka gražų 6 
kambarių medini bungalo\v muro a-
pačia; furnace, elektra, extra dideli 
kambariai. Kambariai kaina $5,700 
ant lengvų išmokesčių. 

$500.00 iškalno nupirks nauja 5 
kambarių medini narna su eonerete 
apačia furnace, elektra, valgomoji 
gražiai ištaisyta kaina $6,800.00 ba
lancas $50 kas mėnuo. 

Cahill Bros 
5501 S. Ashland Avc. Prospect O 

BUCERNK IR GROCKRNE 
Ant pardavimo, turi būti parduota 

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

Atsišaukite: 
«*DRAUGĄjS" 

2S34 So. Oaklcy Avc. 
( «J . i . ) 

v 
• . , — . , - — — M I • , » | . 

Bal. 18 d. New Yorko laik
rašty (J lobe P. Sanborn, garsus 
muzikos kritikas aprašė kon
certe buvusį Carnegie salėje, 
kuriame dalyvavo kelių Ryti
nių valstijų parinktos šokikės 
ir išgyrę E. Bradoniutę, Lietu-

Kviečiama nauja darbininkų 
ir darbdavių konferencija. Bet 
ar kas gero iš to bus — neži
nia. Nesant anglių visa pra
monė stoja. Jei reikėsią, tai 
ir visi kiti darbininkai sustrei
kuosią, kad anglekasiai galėtų 
laimėti. 

koncerte atstovauti New Jer-
sey valstiją> 

"E. Bradoniutė dar jauna, 
nes tik dvylikos metų mergai
tė. Jos motina iš mažens lei
do ja. lavinties tame mene. 
Dėlto smagu dabar, kuomet 
net įžymus svetimtaučiai gra
žiai atsiliepia. 

Geg. 28 d. ir Newarko Lie
tuviai turės prog$ pamatyti 
Bradoniutę scenoje. Tą dieną 
Lietuvių svetainėje rengiamas 
koncertas. Interesantas. 

OFISAS AKT RANDOS. 
Illington Theatre Bldg. iabai pa

togi vieta dentistui arba daktarui. 
Atsišaukite pas 

Teatro Manažerių 
21 iŠ W. 22nd Str. 

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

Lafayctte 1082 

KAM REIKALINGAS GERAS 
NAMAS! 

Pardavimui geras namas ant dvie
jų pagyvenimų su mūriniu belsmon-
tu, tik 5 metai kaip budavotas. 
Kreipkitės prie savininko ant antrų 
lubų, po numeriu 4436 S. Artesian 
Ave. 

'Kumpis su kiaušiniais" yra nuolatinis valgis laike pusryčių. 
Piiimnus ir minkštas kumpis, sujungtas su gana maistingais kiaušiniais, 
sudaro nepaprastai stiprų maistą palaikymui reikalingų spėkų ir energi
jos pradėjimui naujos dienos darbo. 

Padarymui i, puikaus valgio dar priimnesTim, vartokite Mazola 
kepimui. Jūs patemysite didelį pagerinimą sko..%;je l^./.-^io ir kiaušinių, 
arba kitaip sakant, padaro puikiausi valgį ant šeimininkės stalo. 

Mazola yra tyras daržovių riebumas. Kumpis su kiaušiniais 
i š k e p t i M a z o l o j e , n e t i k t a i k a d p a s i e k s p i lną s a v o g e r u m o Laipsnį, be t 
p e r s i m a i n y s k o k y b e i r s k o n i s , k a d a n g i M a z o l o s s k o n i s y r a n e p a p r a s t a i 

priimnus. 
Mazola yra labai ekonomiška. Po kepimui žuvies, mėsos, cibuliu, 

bulvių ar kitokių kokių nors valgių, jus galite vartoti tą pačią Mazola 
atgal kepimui arba apkramšinimui. Kvapsnis ar rūšis vieno valgio 
nesusimaišys su kito. Vartojant taukus ar sviestą, tas yra negalimu. 

Nusipirk blešinę Mazolos šiandien ir išbandyk pats. 
Jūsų grocerio ar delicatesseno krautuvininkas parduoda 
po pusė pantės, pante, pusė galiono 
ir galiono mieros blešinėse. 

* 

UŽTIKRINAME: 
Jeigu jūs nebūsite galutinai už

ganėdinti kokybe ir ekonomiškumu 
Mazolos, jūsų krautuvininkas sugrą
žins jums pinigus. 

. 

CORN PRODUCTS REFINING -
COMPANY 

17 Battery Place, New York. 

^ 

Didele Paroda 
Vartotų Karų kurie bus ro

domi per Used Car Show Co-
liseum nuo Geg. 7 ilci 15. 
Galima bus juos pamatyti ir 

Mitchell Auto Co. 
J j ^ T Vartotų KarųParoda bus 
atdara Nedėliomis 

VARTOTI KARAI. 
Parduodami ant Išmokeseio 

Pliano 
Iš 100 karų galima pasirinkti 
DIDELIS PASIRINKIMAS 

ATDARŲ IR 
UŽDARYTTJKARŲ-

Tel. Drover TU 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DUJI Tiaras 

4712 SO. ASHLAKD ATEMVM 
mrtt 47-to* Gatvės 

Valandos: nuo D ryto lkl • rak 
Seredomis nuo 4 lig 9 vakars 

tiki 

f DR. S. NAKEUS 
IIETUVI8 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
Oflsas (r Gyvenimo vieta 

*S52 South Hatetcd Street 
Ant Tiriaos TJnlveraal Mot* Beak 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nuo 
2 lkl 4 po pietų; nuo 7 iki • rak 

Nedėliomis nuo l t lkl Ik 
T e l « • • • • Turėto 8M4 

ii 

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

Oldsmobiie, 
Chevrolet, 

Fords, 
Dodges, 

Apperson, 
Willys-Knight 

Marmon, 
Cole, 
Reo, 

Paige, 
King 8, 

Kissel, 
Templar (Gal. 

top), 
Nash, 1920. 

v
v 

. 

Mėnesinio Išmokeseio Pliano 
Karo kaina 
$200.00 

Nerviškas? 
Tūkstančiai kentėtojų nuo 

nemiego > 
negrumuliavimu 

dispepsijos 
galvos skaudėjimo ir kitų ligų, 

randa pagelba vartojant 

Dr. Milės' Nervine 
Kodėl TU Nepamegini? 

Parsiduoda automobilius Hatcon 
Super Six,visai naujas yra pirktas 
Geg-užės 27, 1920 mokėta $3,300.00. 
Gerai įtaisytas taip kaip naujas par
siduoda už $2100.00 randasi 

726 W. 19-th Street 
Garadžiui, klauskite Sidabro arba 

Jako. 

Parsiduoda mūrinis namas 5 kam
barių, Central furnace apšildoma. At
sišaukite. ' 
7210 S. Rockwell St. Chlcago, 111. 

' . ' '• ' 

BARGENAS 
2 flatų mūrinis namas 6-6 kamba

rius, elektra 2 Turnaces aržuolo me
dis viduj — kaina $10,500. Ant iš-
mokc&čio randasi ant Garfield Bou-
levard. , 

990.00 
400.00 
500.00 
600.00 
700.00 
800.00 
900.00 
1,000.00 

Iškalno 
$75.00 
100.00 
175.00 
200.00 
200.00 
250.00 
300.00 
350.00 
400.00 

Nereikia mortgage mokėti 
Nereikia brokerage. 
Nereikia notarių mokėti 
Neveikia taxų mokėti 
Nereikia freighto mokėti 

mėn. Mok. 
$25.00 

30.00 

Tel. Ganai S 57 Vak. Canal 2118 

DR. P. L ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

ChirurguB 
1611 So. Elalsted Street 

Valandos: 19 lkl I I ryto; 1 iki 1 
po plet. C lkl 9 vakare. 

35.00 
40.00 
45.00 
50.00 
55.00 
60.00 
65.00 

APMAINYK SAVO SENA KARĄ 
Tavo senas karas apmainomas ant 

naujo atrokuojant jo vertė. 

pnfiMmącrD » I 
i' 

•• 

Ofisas 8149 So. Morgas St. 
Kerte 32-ro St., Ghlea<o, m 

SPECIJALJSTAa 
Motsriškų, VyrlSkų, taipft chro

niškų tl*ų. 
, OFISO VALANDOS: Nuo 19 ryto 

lkl S po pietų, nno f lkl 8 valan 
dą vakare. 
Nedėliomis nno • lkl S po plet. 

Telefonas F a r i s 881 

Jeigu tavo krautuvninkas jų 
neturi, nrisiusk mums miera 
ir piningos o mes pasiųsime 
Jums viena del išmėginimo. 

Paštą apmokama. 

fflDfO HYGIEXICFASlnON INSTITUTE 
I 231nrMcP!.ce IbvTtfk 

UARSINKITĖS "DRAUGE. t > 

' Dr. I. L MAKARAS 
lilctuvys Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas lotOO So. Michigan Ave., 
Vai. 18 iki 12 ryte; 2 iki 4 po 

plet, 6:30 lkl 8:30 vakare 
W#«#*w*r*«»? t^"2« P e n y A*e. 

r d . i^uiiman S42 i 
* 
S 

• Dr. M. T. STRIKOL'IS 
Į Uetovis Gydytojas Sr Ohfcrargas 

Peoples Teatse Nasne 
Į l 6 1 6 W. 47th Str. TeL BonL 1 
•Valandos: 6 iki 8 vak. Kodėl 1 
• i k i 12 ryte. 

Bes. 2914 W. 43rd 
Nuo ryto iki plet. 

gTeL McKhdey 2«S 

! 

Visi pertaisyti MitcheHs turi pilna 
gvarantija kaip nauji. 

MITCHELL 
DVI KRAUTUVES 

8326 2834 
Mū-lilgaii Ave. Michigan Ave. 
Pertaisyti karai parduodami abejose 

krautuvėse 

-J Ar esi vartojęs Dr. 
Anti-Pain Pilis? 

Sunkios Anglijai valandos! j PASIKLAUSK S*AV6 VAiSOTNurKO 

2 flatų murmis namas 4-4 kamba
rius, elektra pečiij šildoma preke 
$7,500, randasiant Garfield Blvd. At
sišaukite. 

— Cahill Bros. 
55 ir Ashland Ave. Prospect 580 

ATDAROS 
DIENOMS 

NEDĖLIOMIS 
Telefonas Victery S805 

Į VASKNĘKiSr; KASDIENA. 
t MOK&K SYKI Į MĖNfiSĮ. 

SS3B 

Carter's U ttle Umr Pilis 
Vaistas Kuris 

Reikalingas Visiems 

Negali Boti Links
mas Kuomet Vi

duriai Nedirba 
Maža PigiUka 
liafcao Doaas 

Maža Kaina 

Tikras turi rng^rsj 

S^W2£r-SS5a: pARTER'S IRON PILLSj 
j veMs. % • # ' Jums pagelbės, pamėginkite CM 

\ 

file:///Vood
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CHICAGOJE. 
MUŠU REPORTERIO UŽ

RAŠAI. 
IŠ NORTH SIDĖS. 

(Ievužės 1 d. Šv. Mykolo 
par . s\vt. mokyklos mergaičių 
<lr-ja Nekalto Prasid. Panelės 
Švene. įrengė įspudinga vaka
rėli. 

Štai p rograma: klebonas, kun 
Al. P . Bal tut is pa lakė kalba. 
Mergaif-hj ehoras padainavo 
kelias daineles. V. Jas inskiutė , 
A. (juzikauskaitė atliko dijalo-
gą " S u l y g nebusi geresnė ." 
P . Malinauskaitė paskambino 
solo ant pijano. Ona Eiskiutė 
pa l akė prakalbėle "Lie tuvy , 
a tmink, kad esi L ie tuv iu . " Se
sutės (Juzikauskaitės padaina
vo duetą. 

Atvaidino veikalą, "Moks 
le ivė . " Roles turėjo: mokslei
vė — A. Paliulintė, Tinginė— 
Savickaitė, Tur tas — V. Alek-
niutė, Gražybė — A. Xarjaus-
kai tė , Meilė — R. Riskiutė, 
Sveikata — P. Malinauskaitė, 
Mokslas — M. Paliuliutė, Kan
trybė — Br. Laugaudaitė . Ne
sužinojau kas Darbo rolę tu
rėjo. 

D. Jas inskiutė ir P . Mali
nauskai tė gerai atvaidino ko
medija^ " D a b a r s u p r a n t u " . I r 
S. Lisauskiutė pasakė prakal
bėle. D. Jas inskiutė ir P . Ma-
linauskaitė padainavo. Paskui 
mergaieiij choras dainelėmis 
pabaigė programą^ 

Mergaitės nors t rumpu lai
ku prisirengė, bet daug triū
so padėjo iki galėjo t a ip gerai 
pat ikt i publikai, kur i skaitlin
gai į ši vakarą atsilankė. 

Pelno liko virš $60.00. 

Šv. Mykolo parapijos mer
gaitės darbininkės nenorėda
mos atsilikti nuo kitu kolioni-
ji), sutarė čia sau Nekalto 
Prasidėj imo Panelės Švenė. dr-
ją. J a u ir konstituciją pasi
gamino. Ateinančiam susirin
kimui bus pat iekta patvir t int i . 

Gegužės 3 d. buvo vietinio 
klebono, gerb, kun. Aleksand
ro P. Baltučio, varduvių die
na. Žmonės jį atminė dovano
mis. Ypat ingai gražią dovaną 
gavo nuo Šv. Kazimiero vie
nuolyno seserų — brangią, ran 
komis siutinėtą, bursą. 

Mokvklos vaikučiai už savo 
* 

dvasios vadovą meldės ir šven
t ė namiej , mokyklos nereikėjo 
jiems tą dieną lankyti . 

Šv. Mykolo par. mokyklos 
berniukų dr-ja Aniolų Sargų 
žada nepasiduoti mokiklos mer 
gaičių dr-jai Nekalto Prasid. 
Pan . Švenč., kuri įrengė pa
sekmingą vakarą Geg. 1 d. 
J i e ir rengia vakarą, da r net 
trukšmingesnį. 

kp. turėjo gegužinę. Nors o-
ras buvo šaltokas, vienok gra
žiai pasil inksmino. 

Gegužės 1 d. Visų Šventų 
bažnyčioj prasidėjo misijos, 
kurias laiko Tėvas Alfonsas, 
Pa*xijonistas. žmonės jas skai
t l ingai lanko. 

Gegužės (\ d. Visų Šventų 
bažnyčioj prasideda atlaidai . 

Visų Šventų par. mokyklos 
aimanai rengia ypat ingą va
karą Gegužės 22 d. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Gegužės 22 d. Šv. Kryžiaus 
bažnyčioj kun. Juoz. Skripkus 
turės iškilmingas pirmas Šv. 
Mišias (primiciją). 

mokslas buvo yt in gražus ir 
įspudingas.Nevienas klausyda
mas jo žodžių griaudžiai apsi
verkė. 
^ Kadangi tuo pačiu laiku Vy
čių Chicagos Apskričio choras 
traukėsi paveikslus, ta t dau
gelis ir mūsų choro dainininkų 
buvo išvažiavę. Todėl giedant 
litaniją vos keletas balsų gie
dojo prie vargonų. Tas nekokį 
darė įspūdį. 

Vakare parapijos svetainėje 
buvo vyrų įrengta vakarienė, 
kurioje dalyvavo ir naujas 
" D r a u g o " redaktorius kun. 
Ig. Česaitis. J i s pasakė gra-
čią prakalbą apie dabar t inę 
tėvynės padėtį. Vakarienė pa
vyko. Parapijonas. 

CHICAGIEČIAI, ATSIIMKI-
TE LAIŠKUS. 

PRANEŠIMAI, 
M. SĄJUNGOS KUOPOMS. 

Šv. Kryžiaus mokvklos nio-
kytojos Seserys Nazaretietės 
rūpestingai ruošia skaitlingą 
buri mokinių prie pirmosios 
Šv. Komunijos Gegužės 22 d. 

Gegužės 9 d. Šv. Krvžiaus 
par. svet. L. R. K. Moksleivių 
A. 19-ta kp. turės svarbų su
sirinkimą. 

r 

A. L. R. K. Moterų Sąjungos 
Chicagos Apskričio susirinkimas 
įvyks Gegužės 9, š. m., 7:30 vak. 
Šv. Antano parapijos svetainėje, 
Cicero, 111. 

Svarbą šio susirinkimo * nė
ra reikalo aiškinti. Kuopos gerai 
žino. Tik prašoma atstovių skait
lingai ir laiku susirinkti. 

A. Jakaite — Šatkienė, 
Apskr. pirm. 

Birž. 19 d. bus iškilmingas 
mokslo metų užbaigimas Šv. 
Kryžiaus par . mokyklos. Tą 
vakarą Sebool Hali svet. bus 
vakaras su programa. Virš 100 
mokinių baigs mokyklą. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

SPAUSTUVIŲ DARBININ
KAI VIS STREIKUOJA. 

Spaustuvių darbininkai Cbi-
cagoje vis da r streikuoja. J i e 
nesutinka su arbitracijinės ko
misijos nuosprendžiu, kuriuo 
jiems sumažinta užmokesnis. 

NAUJA BYLA DALTONUI. 

Vaikinui Daltonui ki ta bvla 
bus atnaujinta Birželio 20 d. 
Ta ip nusprendė kriminalio tei
smo teisėjas McDonald. 

VALDŽIA KONFISKUOS 
BRAVARUS. 

Federalė valdžia nusprendė 
Chieagoje konfiskuoti t r is bra-
varus už peržengimą prohibi-
cijos įstatymo ir už nemokėji
mą mokesčių i r pabaudų. 

Vakar anksti rytą policija 
Sbields gatvėje (No. 5840) ra
do nužudytą pieno išvežiotoją 
James McDonougb, 28 metų. 

In ta r iamas žmogžudis ieš
komas. 

I š ROSELANDO. 

Gegužės 1 d.. Oardners Par
ke Labdaringos Są-gos 2-ra 

PRANEŠIMAS CHICAGIE-
ČIAMS. 

Aš esų atvažiavęs iš Kala-
mazoo, Micb., jeigu kas norite 
p i rk t i farmas tiesiai nuo ūki
ninkų galite sykių su manim 
važiuoti panedėlį ir apžiūrėti , 
aŠ nuvežių su mašina kelias 
nekainuos. 

As neesių agentas bet t ik ta i 
farmeris. Mane galima matyti 
subatos vakare. 

S. Sakalas. 
1442 S. 49 Conrt 

Cicero, UI. 

DOMEI. 
Chicagos A. L. R. K. Moterį} 

Sąjungos Kuopoms. 

Geg. 8 d. parap. svet. įvyks L. 
R. K. Federacijos 7 skyriaus mė
nesinis susirinkimas. Pradžia 4:00 
vai. po pietij. 

Atstovai prašomi skaitlingai su
sirinkti. Turime aptarti daug 
svarbių reikalų. Valdyba. 

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

167—Naugeliui Tomui, 
173—Norusiui Kaz., i 
174—Nureikai Jonui, 
181—Pariaukai Jonui, 
182—Paulauskienei Pr., . 
19£—Radišauskui Jul., 
200—Ravanauskui St., 
201—Rariekui St., 
205—Rimkui Jonui, 
206—Rimkui K. iG. 
215—Ravackiui Ant., 
216—Rukšeniui Ad\, 
217—Rupšansui Ant., 
232—Šileikai Jonui, 
233—Šimkui Prane., 
236—Jakubauskui Fmnkui, 
243—Shauteriui Vinc., 
246—Spingis Marcelei, 
250—Sirvinskiui Stan., 
258—Šukevičiui Juoz., 
270—Valiui Jonui, 
272—Varneekiui Vįne., 
273—Vaskunui Andr., 
276—Vilimui Juozui, 
285—Jovarauskui J . 

• 

• 

Geg. 9 d. parap. svet. A. L. R. 
K. Moksleivių 19 kuopa laikys mė
nesinį susirinkimą. Pradžia 7:00 
vai. vak. 

Moksleiviai prašomi skaitlingai 
atsilankyti, nes turime apsvarsty
ti daug svarbių reikalų. 

Užbaigusieji aštuntą skyrių ir 
lankantieji augštesnes mokyklas, 
o dar nepriklausantieji prie kuo
pos prašomi atsilankyti. Valdyba. 

AUKOS ŠV. KAZIMIERO 
VIENUOLYNUI. 

(surinktos kun. Mikšio) Chi-
cago, m . (šv. Kryžiaus 

parapijoj). 

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

Mot. Sąj. 1 Kuopa. 
JĮ 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAP. 

Gegužės 1 d. mūsų bažny
čioje buvo pašventinimas sto-
vylų, kurias parapijonys įtai
sė per tėvo Alfonso Pasionisto 
misijas. 

Pašventinimas prasidėjo 3:30. 
Malonų įspūdį darė burj^s ber
niukų ir mergaičių, baltuose 
rūbuose, kurie kiekvienas, 
kiekviena rankoje laikė gėlę. 

Paskutinis tėvo Alfonso pa-

(Tąsa). 

A. Panavas , J . Kochinskas, J . 
Butkienė, A. Maekienė, A. Ja -
nauskienė, B. Petrauskienė, O. 
Mikolaitis, S. Nalivaika, B . A-
sulaitė, O. Ezerskienė, O. Ran-
banavičius, V. Stulginskis, J . 
Rastenis, T. Petrokas , J . Šlio-
gienė, F . Birgiola, P . Galva
nauskas, A. Vaičiulaitė, J . Nor
vilas, P . Gudelaitis, M. Kruk-
šta, M. Andijauskienė, B. 
dis, K„ Vaitkienė, A. Pilipavi-
Kensgailaitė, F . Kandrat ienė, 
S. Rodamska, A. Danilienė, B. 
Jar ienė, U. Vičkienė, O. Pre-
tienė, ,V. Dziordzef, S. Doma-
šauskienė, E. Umasitienė, M. 
Petrošai tė , P . Astrauskai tė , U. 
Petrauskienė, R. Čerkauskaitė, 
F . Atkaeai tė , A. Norviašienė, 
V. Butkevičaitė, E. Janunienė, 
L. Ezerinskienė, V. Vazgirdie-
nė, J . Lincylaitė, M. Makarie
nė, O. Verigaitė, S. Stromikai-
tė, O. Mart inkaitė , R. Armo-
naitė, J . Makaraitė, K . St rum-
skaitė, B . Pil i tauskaitė, O. Ge
čaitė, K. Laurai t i s , J . Paulaus
kas, S. Kasnauskas , A. Ka-
tauskas, J . Martinkaitė, O. 
Brazauskaitė, K, Randai tė , J . 
Skindieraitė, M. MikšailĄ B. 
Ruzgaitė ir Magdelena> V. 
Kuizinas, J . Jura&ka, B. Ke-
perša, J . Šūkis, S. Mielinavi-
čia, J . Kardelis , A. Šedis, K. 
Šūkis. 

* (Daugiau bus). 

A L 

« 

Vienu metu sukaktuvės 

VINCENTO ANDRIEKAUS 
Mirusio Qeg. 7-to. 1920 m. 

atsibus gedulingos pamaldos 
Subatoje Geg. 7 to. 1921. Baž
nyčioje Nekalto Prasidėjimo Š. 
M. P. bažnyčioj. Gyminės ir 
pažįstamus meldžiu atsilankyti 
ant pamaldų. 

Marijona Andriekus. 

-> A. *f* A. 
KONSTANTAS MAKARAS 

Mirė Gegužės 9 d.. 1920 m. 
Palaidotas Šv. Kazimiero ka 
pinėse. Paėjo iš Saulių apskri
čio, šaulėnu parapijos, Polo 
kėlių'sodžiaus. 

Metinės pamaldos už jį bus 
Gegužės 9 ryte šv . Antano ba
žnyčioje, Cicero, m . 

Kviečiu giminės ir pažįsta
mus dalyvauti pamaldose. 

Likusi žmona, 
Magdalena Makarienė. 

STelefonas Boulevard 9199 į 

1 DR. G. KASPUTIS f 
•į DENTISTAS 9 
# 3S31 South Hateted Str. o 
CjValandos: 9—12 JL M. • 

1—5: 7—8 P. M. | 
# aAa*aiA*jaAa*jsu A*a4ta#inja# c 

^©^s^©©^* 
Telefcnas Pulltnan Mf 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10801 So. Michi^an ĄveoiM 
KoMlaod. III. 

•ALANDOSt 0 ryto iki t 
Tel. PuUman 841 Ir 8180. 

Telefonas Armitage 9770 

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

Mokytojas Piano, Teorijos ir 
Kompozicijos 

2021 N . Westoru A ve. 
Ohlcago, 111. 

Baltic States Bank 
Pradėjo veikti 4 d. Sausio 1921. 

Atskaita 1 d. Balanri. 1921. 
TURTAS: 
Pinigai Spintoje ir 

Reaerve 945,912.89 
Su Užsienių Korespon

dentais ir Tranzite 122,849.45 
Paskolos ir Diskontai 29,648.79 

^Bondai ir Invest im. 411,169.36 
Kitokie Investmentai 5,488.37 

Visas Turtas 615,068.86 
ATSAKOMYBĖ: 
Depozitoriams . . . . $352,988.53 
Kapitalas $200,000.00 
Surplus . . 50,000.00 
Pelnas 8,344.85 
Neuždirbtas 

Diskontas 3,735.98 262,080.33 

Viso $615.068.86 

Baltic States Bankas 
YRA GERIAUSIA V I E T A PASID&TIMUf PINIGŲ, — mokame 4 % . Pas mus 
laiko pinigus New Yorko Valstija, Lietuvos Misija, Piliečių Sąjunga, Susiv. Liet. Amerikoje 
ir kitos Organizacijos. Ant eekių saskaihj mokame 2%. PINIGUS DEPOZITAMS GALI
MA SIŲSTI PER PAŠTĄ. 

BALTIC S T A T E S B A N K A S G E R I A U S I U KURSU SIUNČIA P I N I K U S Į LIE
TUVĄ ir kitas šalis su pilna garantija. Iki 1 d. Balandžio į Lietuvą persiuntėm su

virs 10 Milijonų Auksinų perlaidomis ir arti 2 Milijonų Kablegramais. 

BALTTC S T A T E S B A N K A S PARDUODA L A I V A K O R T E S Į L IETUVĄ ir iš 
LIETUVOS. Kas keliavo su mūsų patarnavimu, nesigailėjo, be vargo sugryžo j Tė

vynę ir mums rašo padėkos laiškus. 

lALTIC S T A T E S B A N K A S PARDUODA DRAFTUS, K E L E I V I Ų ČEKIUS, 
KREDITO LAIŠKUS ir turi savo depozitus Berline ir Kaune tiems čekiams išmokėti 

be trukdymų, — taigi keliaudamas nesivežiok pinigų, nes gali pražudyti. 

TJALTIC S T A T E S B A N K A S P E R S A M D O SAUGOS DĖŽUTES, $5 metams, 

B 

kur gali saugiai laikyti savo Bonus, Vekselius, visokius brangius dokumentus, apsaugo-
jimui nuo ugnies ir vagiu. 

• 

BALTIC S T A T E S BANK atsižymi grei tu , teisingu, mandagiu i r draugiškų pa
tarnavimu. 

Iškirpkite čia išspausdinta kupo
ną, įrašykite savo adresą, parašy

kite, kokių informacijų reikia ir siu 
skite mums, — tuoj gausit atsaky 
mą. 

• Adresas : 

BALTIC STATES BANK 
294 Eight Avenue., 

New York, N. Y. 
{ Telrfonas: Watkins 2142 

KUPONAS 
l BALTIC STATES BANKĄ: 

Prisiųskite man informacijų apie 

. . . . . . . . . . . . . • • • • • • , 
(č ia jraSyktte koks reikalas: s iunt imas pinigų 

laivakortės ir t. p.) 
. . 

Mano adresas: 

* 

I F . 

• » — » » » ^ » ^ ^ o . 

IIHIIIll 

* 

*. 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Tardą 5032 

Valandos: — 8 Iki 11 U ryto: 
6 po pietų lkl 8 vak. Nedalio
mis nuo 5 lkl 8 vai. vakare. 

\g==f:t.:.= ,isir . ! ' » T T ? r ę i 

puropean American R u reau 
Fabionas ir Mickievicz ved. 
buvę A. Petrait is ir S. L. Fabionas 

Siuntimas pinigų, laivakor
tės, pašportai ir tt. 

NOTARIJUSAS 
Real Estate , Paskolos , Insurinal 

Ir tt . 
800 \V. 35tli St., K a m p . Halstcd S t 

Tel. Boulevard 611 
Vai.: 9 iki 6 kasdieną 

Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 rak. 
Ned.: iki S po pietų. 

7wj»!553Sni 
ADVOKATAS • 
Ofisas Didmlestyl : • 

29 South La Salle Street * 
Hambarls SS4 | 

Telefonas: Central fSfH | 

Vakarais, 812 W. 33rd 81 i 
Telefonas: Yards 4181 ! 

•jTel. Canal 6228 °j 

| DR. C. JL CHERRYS 1 
•J LIETUVIS DENTTSTAS ^ 
3 2 2 0 1 West 22-nJ & So. Leavltt St-J 
ot Ghlcaffo ' 
•Jvalandos: 9:80 A. M. to 12 N . 2 

j 4 1:00 P. M. to H 0 P. M. S 

V A L E N T I N E DRESMAKING 
COLLEGES 

6205 S. Oalsted, 2407 W. Madlsoi 
1850 N . Wel ls St. 

137 Mokyklos Jungt . Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designingr bizniui ir namams. 
Vietos duodamos dykai, D i p l o m a i ] 
Mokslas lengvais atmok ėjimais.] 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa- į 

ikalaukit knygelės. 
Tel. Seeley 1641 

SARA PATEK, pirmininkės 

Gražios Sienos 
[£:, už mažą kainą 

Brangiausios dekoracijos nevisuomet yra gra
žiausios. Nėra gražesnės sienoms dekoracijos 
kaip maliavojimas $ų su Satin Finish flat wall 
maliava, užtat vadinasi flat kad neturi žvilgė
jimo. 

Satin Finish 
gali but plaunamas 

š į maliava yra garantuojama. Ja galima gau
ti šešiolika kitokių spalvų. Jis labai lengvai 
ir lygiai tepasi. Plaunamas — visada atrodo 
gražus. Tavo maliorius ar krautuvninkas dau
giau paaiškins tap apie SATIN FINISH. 

RAŠYK Š I A N D I E N 
Reikalaudamas knin^utės "Beautify 
and Protect" — labai interes inga 
mal iavos kningutė, spalvuota. S iun
č iama DYKAI. 

Enterprise Paint 
Mfg. Co. 

Van Buren and Peoria 
Str. Ghicago, Ill inois. 

• 

^ x • 

S. D. LACHAWICZ 
I i lETUVYS 6 R A B O R I Ū 8 

Patarnauju laidotuvės* kopirlausta. Įtai
kai* maldila atstlankU. o aaaae darbą 
busit* T»aBntti*int« 
M 1 4 W . SSrd FL 

TeL OMml 119f 

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA 
<> l)UOAl>WA\ M ' w Y oi-

TIE8I Kel ionė B e Persėd imo IS N E W Y O R K O P e r LIBAVA Arba" 
HAMBURGĄ — E I T K Ū N U S 

I L I E T U V A 
Laivai išplaukia kas 14 d. Didel i dv le |u sr iuba pačto laivai i šplaukia: 
« ^ S S ^ » ^ S ? » \ ® t "ESTONIA" Biržel io 22 

I i l T U A l f l A ' Birželis 1 į "POI*>NIA" Liepom, 6. 
Vtel laivai turi puikus kambario. ***** kliasos kdelriam. 

« r e i ^ i i ! L ^ p l e r , m u s u a ^ n t U jusų mieste arba p a s 
- K E M P F , General Western Passenger 

1»0 Iforth L> gaae SL, O h i ^ r n i i o S Agent 


