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Nesutikimai dėl Aug. Silezijos 
Eina Aršyn

Tą Klausimą Svarstyti Bus 

Sušaukta Taryba

KETVIRTADIENĮ SUSI
RINKS PRANCŪZŲ 

PARLAMENTAS.

Briand kalbės apie Augšt. Si
leziją.

Londonas, (Jog. 17. — Čia 
nbomoniaujama, jog Augšto- 
sios Silezijos klausimui rišti 
be Sąjungininkų vyriausios ta
rybos susirinkimo nebusią ga
lima apsieiti. Nes Anglija pa
smerkia Lenku veikimą Sile
zijoje, gi Prancūzai Lenkus ne 
tik užtariauja, bet dar jiems 
duoda pageJbą ten jįj maiš
tuose.

Iš Paryžiaus depešoje sako
ma, jog pirm visako premje
ras Briand Silezijos klausimą 
nori paaiškinti parlamentui.

Prancūzų parlamentas susi
renka šį ketvirtadienį. Kalba
ma, jog jis parems Briando 
nusistatymą Lenkų klausimu 
Augš, Silezijoje.

Yra žinių, jog tuo klausimu 
Londonas su aPryžiumi susi
maino notomis.

PRANCŪZAI SU LENKAIS 
KAPOJA VOKIEČIUS.

“Korfanty karalijai” yra pa
vojaus.

Londonas, Geg. 17. — Iš Au- 
gštosios Silezijos parėjo žinių, 
jog miestuose Beutben, Katto- 
\vitz ir kitose vietose Prancū
zų raitarija bendrai su Len
kais praeitą sekmadienį smar
kiai užpuldinėjo būrius Vokie
čių. Prancūzai raiteliai Kuo
sai pavartojo kardus ant civi
lių Vokiečių galvų.

Suprantama, nuo to Vokie
čiai turėjo labai nukentėti. Bet 
tas yra slepiama nuo pasaulio.

Visoje ‘‘Korfanty karalijo
je” (geriau sakant ‘‘naujoj 
Varšavos karalijoj”) Vokiečių 
gyventojų nepasitenkinimai ei
na didyn. Kalbama, jog Vo
kiečiai ar tik neimsiu šutinti 
Lenkų ‘‘maištininkų” ir ar 
jiems neatsimokėsią tuo pačiu 
pinigu.

Vokiečiai gyventojai didžiai 
neprielankiai atsineša į Pran
cūzus, kurie sėbraujasi ten su 
LeiiKais ir dirba ranka ran
kon prieš Vokietiją.

Vienoj vietoj Vokiečiai civi
liai buvo užpuolę Lenkų sar
gybą, kuri gabeno laukams 
‘‘maištininkams” pinigus. Už 
tai daugelį Vokiečių Prancū
zai apkapojo kardais.

TARDYMAI NELAIMĖS 
ANT GELEŽINKELIO.

Užvakar ties Shirley, TU., 
Cliicago & Alton traukinis va
žiuodamas užlėkė ant pašali
nių bėgių, kur stovėjo vago
nai su anglimis. 12 žmonių su
žeista.

Pradėta tardymai, kas galė
jo atidaryti pašalinius gele
žinkelio bėgius prieš ateisiant 
traukiniui.

VEIKIAI GALI PAIRTI VIE 
NYBĖ ANGLIJOS SU 

PRANCŪZIJA.

Briand atsisako keliauti kon
ferencijom

Paryžius, Geg. 17. — Ang
lijos ministeris pirmininkas 
po smarkios kalbos parlamen
te prieš Lenkus praeitą pen
ktadienį Prancųzijos ministe- 
riui pirmininkui Briand pa
siuntė pakvietimą kuoveikiaus 
vykti j Boulogne konferenci- 
jon su juo Silezijos ir Lenkų 
klausimais.

Briand ligi vakar dar nebu
vo atsakęs Llovd George’ui Į 
jo pakvietimą. Neoficijaliai 
pranešta, jog Briand šiuo kar
tu nevyksiąs ton konferenci
jom Jis pirmiau norįs pasakyti 
kalbą susirinkusiame parla
mente ir gauti pasitikėjimo 
žodį.

Briand tvirtina, kad jei Ge
orge Lloyd galėjo kalbėti par
lamente apie savo politiką, tad 
ir jis jaučiąsis turįs teisių tą 
pat padaryti.

Spėjama, jog Boulogne kon
ferencija visgi turės įvykti. 
Tai bus svarbus premjerų su
važiavimas. Čia kalbama, jog 
kas valanda gali suirti vieny
bė Anglijos su Prancūzija, jei 
pastaroji griežtai laikysis Len
ku nusistatymo.

LENKAMS NEPAVYKO 
PUOLIMAS.

Jie panešė didelius nuostolius.

Oppeln. Geg. 17. — Aną 
dieną Lenkai ‘‘maištininkai” 
mėgino pastumti savo diniją 
toliau šone Gross-Strelditz.

Tečiau Vokiečiai juos atmu
šė, 36 Lenkai nukauta ir apie 
70 suimta.

Pirm generalio puolimo Len
kai pasiuntė savo šarvuotą 
traukinį ant Lescbnitz. Vokie
čių apie 700 turėjo šautuvus 
ir keletą kulkasvaidžių. Jie 
pasislėpė miške šalimais ge
ležinkelio.
Kuomet Lenkų traukinis ties 

mišku stabtelėjo, Vokiečiai ė- 
mė šaudyti. Iš 72 Lenkų vos 
du suspėjo pasprųsti.

Nepoilgam prieš Vokiečius 
atūžė 2.000 Lenkų.

Vokiečiai juos sveikino kuo
ne j>er dvi valandi. Nieko ne
laimėję Lenkai ėmė bėgti.

Ix»nkai prakišo kovą ir prie 
Ratibor. kur juos sutraškino 
Italai

Anglai * su Italais tvirtina, 
jog Ijenkanis ‘‘maištinin
kams” vadovauja Prancūzai 
karininkai.

Prancūzai karčiai kritikuo
jami už jų sėbravimąsi su Len
kais. Halų karininkai sako, jog 
Prancūzai nuo pat pradžios 
maišto turi konfereneijų su 
lankais. Vienas Prancūzų ge
nerolas kasdien konferuoja su 
Lenkų vadu Korfanty, kad 
tuo tarpu to Korfanty karei
vini žudo Italus.

GRAIKAI APLEIS TURKI 
JOS VANDENIS.

Taip tvirtina Sąjungininkų at
stovai.

Konstantinopolis, Geg. 17.— 
Sąjungininkų komisija Turkų 
sultonui pasiuntė notą. Notoje 
komisija sako, jog Graikijos 
karo laivai trumpu laiku ap- 
leisią Turkijos vandenis.

Praeitą savaitę Sąjunginin
kų komisija buvo pareiškusi, 
jog Turkijos vandenys esą Są
jungininkų kontrolėje ir todėl 
ji neleisianti, kad tais vande
nimis naudotųsi Graikai arba 
Turkai nacijonalstai.

Anglų patroliai Konstanti
nopolio apylinkėse kovoja su 
Turkų nacijonalistų gaujomis, 
užpult linėjančiomis aplinkinius 
sodžius.

Turkų nacijonalistų valdžia 
Angoroje ratifikavo sutartį, 
padarytą su bolševikais Kovo 
16 d.

AREŠTUOTA 72 RUMUNŲ 
KOMUNISTU.

Bukareštas, Rumunija, Geg. 
17. — Aną dieną Rumunijos 
policija čia užtiko komunis
tų kongresą ir areštavo 72 rau 
donuoju, kurių tarpe buvo ir 
trys Rumunijos parlamento 
atstovai.

Policija tvirtina, jog Rumu
nijos- komunistai savo propa
gandai apturi pinigų iš Mas
kvos.

SUMAŽĖJO SOCIJALISTŲ 
BALSAI ITALIJOJE.

Roma, Geg. 17. — Praietą 
sekmadienį Italijoje įvyko rin
kimai atstovų parlamentan.
- Rinkimų pasekmės dar ne
žinomos. Praeis keletas dienų, 
kol balsai bus patvarkyti.

Visgi yra daugiau kaip aiš
ku, jog šituose rinkimuose su
mažėjo socijalistų balsai. Tie 
balsai teko arba katalikų par
tijai arba nacijonalistams.

Kai-kuriose vietose rinkimų 
dienoje buvo sumišimų. Tečiau 
nebūta didelių tnikšmų, kokių 
buvo laukta.

MIŠKŲ APSAUGOS SAVAI
TĖ.

Springfield, III., Geg. 17. — 
Gubernatorius Small paskelbė 
prokliamaciją, paskirdamas 
Gegužės 22—28 miškų apsau
gos savaitei.

LLOYD GEORGE NORI MA
TYTIES SU DE VALERA.
Dublinas, Airija, Geg. 17.— 

Laikraštis Freeman Journal 
praneša, jog Anglijos minis
teris pirmininkas Lloyd Geor
ge pasiųlęs pasimatyti be jo
kių sąlygų su Airių republi- 
konų vadu de Valeru ir kitais 
Airių vadais.

Ik* Valera, sakoma, sutikęs 
su tuo ministerio pirmininko 
pakvietimu. Bet pareikalavęs, 
idant tas pakvietimas butų pa
skelbtas viešai.

Airijoje kova Airių su An
glais nepertraukiamn. Rodos, 
kai-kurią dieną apsistoja žu
dynės. Bet, turbūt, tik todėl, 
kad ant rytojaus turėtų pakil
ti dar smarkesni susirėmimai-

FILIPINŲ SALOS REIKA 
LINGOS LAISVĖS.

Gyventojai kaip vienas stovi 
ui Nepriklausomybę.

Baguiė, Filipinų salos, Geg. 
17. — Pfezidento Hardingo at
siųsta čia komisija, kuriai va
dovauja jgen. Wood ir W. Ga
me ron Forbes, po poros dienų 
važinėjimo po salą Luzon čia 
sugryžo.

Sugryiusi komisija tvirtina, 
jog kur tik jai teko matyties 
su gyventojų atstovais, visur 
atrastas vienodas jų troškimas, 
idant Suv. Valstijos saloms 
duotų nepriklausomybę.

PIETINĖ KINIJA NEPRIPA 
ŽINTA.

Washington, Geg. 17. — 
Nuo Kinijos respublikos nese
nai atsidalino pietinės provin
cijos ir įsteigė nuosavą res
publiką.

Tos naujos respublikos at
stovas čia darbuojasi, idant 
Suv. Vastijų vyriausybė pri
pažintų naują respubliką. Bet 
tuo tarpu atsisakyta tės pada
ryti.•r «

IŠDIRBĖJAI TURI ŠUVA, 
ŽIAVIMĄ.

New York, Geg. 17. — Čia 
seka National Association of 
Manufacturers 26-as metinis 
suvažiavimus, Tariamasi apie 
atgaivinimą visaiye pasauly 
pirkly bos.

NERIMAVIMAI NEWF0UN- 
DLANDE.

St. Johns, Geg. 17. — Čia 
siaučia bedarbė ir dešimtinis 
tūkstančių darbininkų grūmo
ja badas. Bedarbiai nerimau
ja. Gali pakilti dideli nesma
gumai.

ORAS. — Šiandie gražus o- 
ras ir kiek šilčiau; rytoj — 
nepastovus, laukiama kokia- 
nors atmaina.

THINGS THAT NEVER HAPPEN
' By GENE BYRNES

Inter-nat’l Cartoon Co., N. Y.
NEKUOMET TAIP NĖRA.

Romas (valkata) į šeimininkę: — Ne, poniute, valgyti 
aš nieko nenoriu. Bet bučiau labai dėkingas, kad leistumėte 
man nusimaudyti.

NAUJAUSIOS ŽINIOS.
VARSA VA. — Lenkų vy

riausybė imasi nepaprastų 
priemonių su tikslu sustabdyti 
Lenkų maištus Augintojoj Sile
zijoj. Ministerių pirmininkas 
Witos ir kiti valdininkai nu
vykę į Silezijos pasienį. Bet 
negali susisiekti su maištinin
kų vadu Korfanty. Lenkai 
moka nuduoti
kuoibet spaudžiami prie sienos 
Kas žin ar tas pat AYitos ga 
Ii susisiekti su Zeligowskiu.

Balandžio 9 d. iš Kauno iš
važiavo Lietuvių tremtinu) e- 
šelonas Vihpun su Lenkų val
džios ir kontrolės komisijos lei 
dinui. Demarkacijos linijoje E- 
teliunuose jau laukė specijalė 

esą teisingi,,iš Vilniaus komisija, karinin
ko Bučio ir jaun. leiten. Vagn
erio vedama musų tremtinių 
priėmimui. Visi Lenkų komi
sijos nariai buvo girti ir'mu
sų traukinio komitetui prane
šė neturį jokių sąryšių trem
tinius leisti, o buvo pranešta, 
kad visi -sąrašai ims demarka
cijos linijoje. Kyšius pasiųlus, 
visi reikalingi sąrašai atsira
do. Iš tremtinių su Prancūzų 
misijos ir generalio štabo lei
dimu buvo imama nuo 3 iki 
10 tūkstančių Lenk. markių 
kyšių demarkacijos linijoje ir 
Vilniuj antrą kartą tiek. Vi
si laiškai ir net atskiri laik
raščių numeriai buvo atimti. 
Kontrolę darant, daugiausia 
domės kreipta į gimnazijos 
moksleivius iš Vilniaus, kurie 
Velykų atostogoms buvo Kau
ne.

Demarkacijos linijoj trauki
nys išlaikyta 12 valandų ir su 
girtais Lenkų jmlydovais. ka
rininkais išleista Vilniun. Len
kų palydovai buvo ant tiek 
girti, kad nepranešė Trenku 
sargybai apie traukinio atvy
kimą ir musų traukinys Len
kų batalijom) buvo apšaudy
tas. Kely girti Lenkų karinin
kai landžiojo po vagonus ir 
rankiojo kyšius.

Vilniuj traukinį apsupo Len
kų kareiviai ir nieko neišlei
sdami išlaikė visą valandą. 
Buvo net pranešta, kad išlai
kys visą naktį stoty, bet trau
kinio komendantui užprotesta
vus, tremtiniai išleisti miestan 
tą patį vakarą. Vėliau paaiš
kėjo, kad tas buvo daryta ky
šio gavimo tikslu.

Vilniaus stoty buvo suareš
tuota keletas žmonių. Trauki
nio ešelono komendanto padė
jėjai: Kazys Pranaitis ir Ka
zys Šerkevičius jų tarpe. Pra
nas Butkus buvo suareštuo
tas už tai, kad atsisakė duoti 
Lenką karininkui papirosų, 
tas karininkas mušė jam į 
žandą ir perduodamas žanda
rams įsakė gerai jam įkalti. 
P. Butkus buvo palaikytas 
stoty ir už 1,000 Lenkų mar
kių kyšio paleistas. Buvo dar 
suimtu du kapelionu: kun. Vy
šniauskas ir kun. Palubinskas, 
šis pabustas už 6,000 Lenkų 
markių: Kiti suimtieji buvo 
nuvesti Lenkų žanrinių į Išsu
kų politinę riefensyvą (žval
gybą) ir paleisti, liet visą lai
ką sekė juos Lenkų šnipai. 
Vilniuj buvo dar areštuota ke
li traukinio tarnautojai, bet su 
Želigovskio valdžios žmonė
mis susiejus be kyšių buvo pa
busti.

Pastebėta, kad Lenkų žval
gyboj žymias vietos turi už
ėmę daugiausia pabėgę iš Kali 
no Židikai.

Balandžio 12 d. mums pa
reikalavus, Lenkų valdžia suti
ko duoti savo karininką paly
dovą traukiniui ir |>o visų 
žiaurių persekiojimų tremti

PARYŽIUS. — Del Lenkų 
maišto Augš. Silezijoj tarpe 
Prancūzijos ir Anglijos santi- 
kiai labai interrtpti. Tuo lab
iau, kari Prancūzų spauda 
smarkiai atakuoja Angliją. 
Prikaišioja jai kokias tai in
trigas. -Bet tie patys laikraš
čiai nutyli apie Prancūzų bro- 
liavimąsi su Lenkais. Taippat 
nieko nesako, jo‘g Silezijoje 
maištas pakeltas pačių Pran
cūzų nurodymais.

ROMA. — Augš. Silezijos 
klausime Italija stovi Anglijos 
pusėje, tv. prieš Prancūziją 
ir prieš Lenkus.

MASKVA. — Žinomas Ame
rikos industrijalistų vadas ITa- 
vwood yra Maskvoje. Apsi
džiaugia ‘‘idealiu” bolševikų 
surėdymu. Visgi dar žada grv- 
žti Amerikon.

WASHINGTON. — Vyriau
siojo šalies teismo teisėjas pir
mininkas Wliite buvo operuo
jamas. Jis eina 75 metus. Ža
da atsistatydinti.

Latvijoje buvo prasidėjęs da
linis geležinkeliečių streikas. 
Bolševikai ir atšaukimais ir 
šiaip agitacija kurstė Latvių 
darbininkus ir valdininkus 
prie visuotino streiko. Bet tai 
jiems nepavyko. Mat, Latviai 
pamatė, jog ne darbininkų rei
kalai bolševikams rupi, bet 
Latviją prie Rusijos vėl pri
jungti.

6<na

ŽINIOS IS LIETUVOS
KAIP ATVAŽIAVO TREM 

TINTAI Į VILNIŲ.
nių ešelonas apleido Viln| 
Lenkams išlydėjus.

Pastebėta didžiausia der 
ralizacija ir dezorganizacl 
Vilniaus fronto karuomenėjj

Balandžio 13 d. musų 
lonas sugryžo į Kauną.

(Lietuva 85 N<i

Kaunas. Balandžio 10 d. 
Įgulos bažnyčios kalbėjo Ai 
merikonas p. Marius apie 
ševikų įsteigtą ‘‘žemės rojui

Anot jo žodžių, dabar žm| 
nės Rusijoje taip vargsta, ki 
caro laikais nei dešimtos 
lies nebuvo tų žiaurumų, k) 
kie dabar viešpatauja prie 
ševikų valdžios.

Visi nuplyšę, išbadėję, kal^ 
jimai prikimšti kaltų ir nei 
tų žmonių. Žmonės pardut 
paskutinį savo turtą, pardut 
dažnai save už duonos ką?

Del vieno žodelio, kad boj 
ševikų valdžia blogai elgia? 
kaltininkui gresia kalėjimas a) 
ba net 'mirtis. Štai tau ir lai) 
svė; Miršta žmonės ne šind 
tais, liet tūkstančiais kasdif 
nespėju gaudyti ‘‘buržujų1 
numirėliams laidoti; užtat d 
nai lavonai po savaitę, kit 
guli nelaidoti ir platina nžkre 
čiamąsias ligas. Taip tai at 
rodo bolševikų giriamas ‘‘že
mės rojus. 9 f

Vilkaviškis, Darbo Federaci
jos Vilkaviškio npskr. Taryba, 
apsvarsčiusi kainui grintelnin| 
kų padėjimą, nutarė vienu bar
šti kreipties prie D. F. vyriau-) 
šio sekretorijato, kad jis 
sirupintų pravesti įstatymą su
lig kurio:

L lkininkai negalėtų išmė
tyti iš butų grintelninkus.

2. Kad už gryčią daugiau n< 
reikėtų atidirbti, kaip 1 d. 
mėnesį.

3. Kad prie gryčios būt 
bent 59 sieksnių purentos ž< 
mės daržui.

Nemakščiai. D. Federacijos.] 
skyrius savo visuotiniame su- į 
si rinkime nutarė:

L Darbdaviai turi duoti or-j 
dinarininkams vieną dieną per 
mėnesį jų asmeniškiems reika
lams. . f

2. Ordinariją grūdais mo
kant turi Imti ir kviečių keli 
pūdai.

3. Reikalauti iš darbdavių, 
kad duotų teisę laikyti tiek 
gyvulių, kiek kituose dvaruo
se.

MASKVOJE BADAS.—
Philadelphia, Pa., Geg. 17.- 

Čia apturėtame laiške iš Mas 
k vos rašoma, kad tenai žino 
nės knipir badmiriauja. B< 
maisto gyventojai dar neturi ii 
kuro. šaltomis dienomis nėn 
kuo pakurti krosnių.

PINIGĮI KURSAS.
Svetimų šalių pinigų vertė, msi- 

nunt nemažinu $25,000, Gegužės 16
buvo tokia pagal Merehants Lo-♦
an and Trust Co.:
Anglijos sterlingų svarui $4.00
Prancūzijos šimtui frankų 8.59
Italijos šimtui lirų 5.6
Vokietijos šimtas markių 1.7
Lietuvos šimtui auksinų 1.7
Lenkijos šimtui markių .1
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įMETUVlŲ KATALIKŲ DIENKA6T1H

“DRAUGAS”
kasdieną Išskyrus ncdėldieolus. 

PRENIMERATO8 KAINA:
' CHICAGO J IK UŽSIENYJE:

Metalus .......................... f 8.00
Pusti Mcl:j .....................................4'00

|BUV. YAEST.
Metams .................................... $0.00
PO.se! Metų ................................... 8.00

Prenumerata mokosi ĮSkalno. Lal-
Ikaa skaitosi nuo užslraiymo dienos 
įne nuo Naujų Metų. Norint permal- 

yti adresų visada reikia prisiųsti Ir 
aas adresas. Pinigai geriausia stų- 

tl ISperkant krasoje ar exprese "Mo- 
aey Order" arba Įdedant pinigus 1

dstruotą laiškų.

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

TeL Roosevelt 7791

Prezidento Pareiš
kimas.

Kuomet prezidentas Har- 
dingas j Sąjungininkų tarybas 
ir komisijas paskyrė Suv< 
Valstijų atstovus, pakilo ne 
pasitenkimo. Visi ėmė kalbėti, 
kad prezidentas atmaino savo 
nusistatymą ir poziciją Euro
pos žvilgsniu. Pačiame senate 
pakilo opozicija. Imta daryti 
net rezoliucijos.

Tas davė progos preziden
tui paskelbti savo pareiškimų. 
Jis tai padarė aną dieną kabi
neto susirinkime ir leido pas
kelbti spaudoje.

. Prezidentas sako, jog jis vi
sai neatmainąs savo užimtos 
pozicijos. Ir todėl nereikia 
bijoti, kad Suv. Valstijos tu
rėtų įsivelti į grynuosius Eu
ropos reikalus.

Vyriausioji Sąjungininkų ta- 
Į rybon Suv. Valstijų atstovu 

paskirtas ambasadorius Ang- 
' Ii jai Ilarvey. Jis taryboje ga- 
' lės dalyvauti tik tuomet, kuo

met bus rišami ekonominiai 
klausimai. .lis nesimaišys dis- 
kusijosna, kuomet, pav,, bus 
aptariamas tokios Silezijos

I likimas arba pakeliami koki 
nors sienų nustatymo klausi
mai.

Bet ambasadorius dalyvaus 
diskusijose, jei bus liečiami 
Amerikos reikalai.

Anot prezidento, Suv. Vals: 
tijų atstovai Sąjungininkams 
skirti svarbiausia ekonomi
niams reikalams.Keliones Nuotrupos.

Berlynas. 'Lietuvos pasiuntinybėje, pasi-
„ .... , • • , matysiu su savo draugais. Ir’Bereikulingn baime. — Lietuvos \.J. ° .

n , a vienur ir kitur manęs nesirikė-Pasiuntingbe ir draugui. — avė-.................... „^asiuntingbė ir draugui. — 
iiuo.se pas llindenburgą. — Vei
dus veidan. — Vienus klausimus,
vienas atsakymas. — Pasižadėji- »•
mus. — (tinklai nustojo žvangėję, 
bet moralė: kova nesiliauja.

• « •

Vakaro metas. Tiršti rūkų 
debesiai raitos ant žemės, už
klojo triobėsius, slėgiu kelei
vių traukinį. Skaudus “su
diev” tėvynei atsiminimai grį
žtu ir tremtinio sielą kankina. 
Traukinys nieko nepaiso ir. 
kaip laukinis arklys, neša ma
ni* Berlyno linkon,

Berlynas man neįdomus. 
Tiek kartų jį lankiau ir visuo
met rūpinausi kuogreičiausiai 
iš jo pasprukti. Ir nenuostabu. 
Berlynas Lietuvos prieangys. 
Kas grįžta tėvynėn, tnm Ber
lynas įkyrus. Bet šiuo kart 
Berlynas tėra pirnioji tolimon 
šalin anga. Turėsiu jame pa
viešėti.

N usi l aminau. A prilauk) si u

Du Desperacijos 
Balsu.
Leninas.

Tie kurie stipriai yra įsiti
kinę* į paskutines bolševizmo 
valandas—o jie yra gan skait
lingi — labai daug reikšmės 
priskiria Lenino atsišaukimui, 
kurs Maskvos spaudoje šau
kiasi užsieny pakrikusios jau
nuomenės. Jis juos kviečia 
grįžti tėvynėn, prisidėti prie 
tautinių veikalų atstatymo.

AntibolSevistai — bolševiz
mo priešai Lenino atsišauki
mą skaito paskutiniu merdėji
mo momentu, kurį gyvena bol
ševikai Rusijoje. Nesenai Eu
ropa girdėjo kaip Leninas iš
sižadėjęs savo svajonių pripa
žino nuosavybę ir kapitalą. To 
.negana. Jis matydamas kaip 
jo valdžios vadžios slysta iš 
rankų ir kontrevoliucija perio
diniai įvairiose Rusijos kraš
tuose pasikartoja, kviečiasi 
naujų jėgų iš užsienio. Jo des
peracijos balsą galima šiaip iš
reikšti: Gelbėkite mane, nes 
mano visi darbai, visa tėvy
nės politika niekais žųsta!

Galima labai abejoti, kad Ru 
sai kurie ramiai svetur gyve
na, pastovios ir tvarkios Vals
tybės laime džiaugias, bėgtų 
į liolševikų • pragarą Lenino 
gelbėti, dar jo nuožmią, kru
vino teroro politiką palaiky
tu ‘ .

Maksim Gorki.
Įžymus Rusų rašytojas Mak

sim Gorki šaukiasi viso pa
saulio skubėti su pagelba Ru
sų inteligentijai. Šią valandą, 
sako jis, 5,000 mokslo vyrų 
miršta iš bado — Raudonųjų 
krašte. Nesistebėkime. Leninas 
kurs, revolveriu rankoje rei
kalauja savąjį mokslą įvesti 
gyveniman, noriai’smaugia vi
sus kurie jo planus tramdo. 
Norint naują Ruso sielą sut
verti reikia senoji nužudyti. 
Maldaująs Gorkio atsišauki
mas beabejo ras atbalsio civi
lizuotose šalvse.

Nauja Kalba, Nauja 
Liepsna.

Lloyd George kalba.
Praeitą penktadienį Anglijos 

ministeris pirmininkas Lloyd 
George parlamente pasakė la
bai įdomių kalbų. Kai-.kurie 
Londono laikraščiai tų kalbų 
įvardino istorine kalba. Ji yra

darni laukia. Vežu jiems ska
nių Liet. pyragų. Neveltui Vo
kiečiai leizdami mane 
per muitinę laižėsi į juos 
žiūrėdami, bet nedrįso 
jų ragauti. Keli Užsie
nio Ministerijos lako antspau
dai jų pagundas apmalšino ir 
liplomatinio kurjero pasas 

juos suvaldė.

Bereikalinga baimė.

Traukinys dunda, bikla. Jo 
monotoni — vienoda eisena, 
nuovargis pradeda migdyti 
mano blakstienus. Pasilsėsiu, 
bent kelionėje kaip reikiant iš
simiegosiu. Berlynas toli. Pas
kutinės svečiaviniosi dienos tė
vynėje neleido man kveptelti. 
Imti priegalvį ir remsiu prie 
jo Išvyrančią galvą, lik stai
ga topt inintin:
— Ar turi Lenkų koridoriaus 

vizą!—
— Nežinau, Užsienio Reika

lą Ministerija Kaune lie mano

didelės reikšmės ir Lietuvai, 
nes jis minėjo Vilnių. Jis, ro
dos, pirmutinis iš Sąjunginin
kų diplomatų drėbė Lenkams 
akysna jų suktybes.
Lloyd George sakė, jog anuo

met regulerė Lenkų karuome- 
nė užėmė Vilnių, o ne “maiš
tininkui”. Kuomet Sąjunginin
kai pareikalavo pas Lenkų 
valdžių apleisti Vilnių, Varšu
va atsakė nieko nežinanti ui 
Vilniaus užėmimų. Paskelbė, 
buk Zeligowski esųs “maišti
ninkas”.
Beveik visa ministerio pirmi

ninko kalba buvo pašvęsta 
Augštosios Silezijos klausimui. 
Patarė jis Lenkams verčiau 
gražiuoju apleisti Augštąją Si
leziją, nelaukiant gausaus krau 
jo praliejimo. Kitaip Vokieti
ja gali pakelti karą. Nes Augš- 
toji Silezija visvien dar skai
tosi Vokietijos provincija. Tad 
Vokiečiai turi teisės tą pro
vinciją ginti nuo užpuolikų. 
Jie gali pavartoti savo ka- 
ruomenę.

Jei Lenkai neklausys pers
pėjimo, sakė ministeris pirmi
ninkas, gali pakilti karas. Ka
ras gali sukelti revoliuciją ir 
paliesti visą Europą. Del Len
kų visam pasauliui "gręsia pa
vojus.

Dvejopa išeitis.
Augštosios Silezijos sutvar

kymui Lloyd George nurodė 
dvi priemoni: arba Sąjungi
ninkai patys privaląLenkus su
drausti arba teleidžia Vokie
čiams tą padaryti. Sąjunginin
kų pareiga ,— prižiūrėti Ver- 
sailleso taikos sutarties. Jei jie 
nenori ar negali to padaryti,' 
reikia atrišti Vokiečių rankas. 
Nors ne jo darbas kištis į mi- 
litarius klausinius, bet jo pa
reiga reikalauti ir stovėti už 
tai, kad taikos sutartis nebū
tų pajuokiama.

Pasakyti Vokiečiams: “Va 
jusų’provincija.Versailleso tai
kos sutartimi ji pavesta ple
biscitui. To nepaisant, tesisa- 
vina ją Lenkai, gi jums neva
lia gintis.”

Toksai pasakymas, kalbėjo 
Lloyd George, padarytų ne
garbės Sąjungininkams.Aš esu 
tikras, kad Sąjungininkai taip 
nepasielgs.

“Savo vyriausybės vardu 
štai ką turiu pareikšti— tęsė 
ministeris pirmininkas, “Kas 
Silezijoje įvyks, tai dar nebus 
atliktas faktas. Leisti lankams 
apvuhlyti’Sileziją, reiškia leisti 
jiems begėdiškai joje šeimy- 
ninkauti. Toksai pasielgimas

rupesnio turėjo -visas vizas pa
gaminti, turbūt turėsiu. —

Mat, važiuojant traukiniu 
Berlynan reikia gauti Lenkų 
viza pervažiuoti Lenkų kori
dorių, kurį jie su Sąjunginin
kų pagelba nutiesė Danzigan. 
Suradęs pasą žiuriu į diploma
tines Vokiečių, Eransų, Anglų 
vizas, o Lenkų neramiu. Reiš
kia privažiavus koridorių Len
kai išmes mane iš vagono ir 
turėsiu grįžti Kaunan, ar lai
vu apvažiuoti iš Karaliaučiaus 
Steriliau ponų korido
rių. Kų ir kalbėti. Kelionės 
jnadžia ir jau sekasi. Prie 
saldaus, marinančio miego, tai 
tikrai geros vaišės.

Ar-gi Ministerija butų už
miršusi pavizuoti pas Ix*nkus:
— nesuprantu. Šiaip ar taip 
negi lipsi artimiausioje sto
tyje laukan. Kas bus, tas bus
— važiuosiu ir ganu. Gul kaip 
nors išsisuksiu.

Gardus miegas pipirais pa
barstytas atšoko nuo manęs. 
Žinau, apie pirmą nakties va
landą. ateis pus mane lx*nkų 
karininkas ir — Proszę Panow 
pasjiorta — pradės bylą.

Šiek tiek aprimęs pradėjau

DRAUGAS

visuomet gali iššaukti liūdnų 
pasekmių.

Lenkų dėkingumą*.

Toliau LloydOeorge pareiškė, 
jog Veraailleso taikos sutartis 
užtikrino Lenkams laisvę. 
Lenkų tauta nėra Sąjun
gininkų narė, jei ji rodys 
nepasitenkinimo tai sutarčiai. 
Ne Lenkai patys iš
kovojo sau laisvę. Už laisvę jie 
turi būt dėkingi Italijai, Bri
tanijai ir Brancijai.

Lenkų maištininkų vadas 
Augšt. Silezijoj, Adalbert Kor- 
fanty, sako, jog Lenkai Sile
zijoje verčiau mirsią, negu pa
siduosiu.

Jei Lenkai butų taip šuka
vę tuomet, kuomet ėjo kova už 
Lenkijos laisvę, tai Sąjungi
ninkams butų buvę mažiau 
vargo ir mažiau jaunų gyvy
bių suklota.

Dėja, Lenkai taip tvirtina 
tik dabar taip šaukia, kuomet 
Vokiečiai nuginkluoti ir bejė
giai.

Vilniaus suktybės.
Galop ministeris pirminiu-

kas pažymėjo apie Lenkų suk-J'0 skolų turėta dar daugiau g 
tybes Vilniaus klausime. Kal
bėjo :

“Regulerė Lenkų karuoine- 
nė pagrobė Vilnių nors Suv.
Valstijos, Prancija, Italija ir 
Britanija tam priešinosi. Len
kams buvo įsakyta apleisti 
Vilnių, bet jie atsakė:“Mes ne
atsakome. Tai “maištininkų” 
darbas.”

“Tą pat atkartoja šiandie a- 
pie Silezijos įvykius. Jie Viepri- 
siinia atsakomybės.

“Tuo tarpu iš Lenkijos Si
lezijon gabenami ginklai; siun
čiami karininkai. Ką ir saky
ti!”

Nauja liepsna.
Ar-gi nepažymėtum tokia 

kalba ’ Leftkams pasakyta kar
ti tiesa, kuri ilgai buvo slepia
ma. Lenkai ir ligšiol Vilniaus 
uzurpatorius savo skelbiamo
se pasauliui telegramose pa
žymėdavo ‘ ‘ maištininkais”. 
Kasžin ką jie darys po šitos 
Anglijos ministerio pirmininko 
kalbos.

Prancija nesutinka su tokia 
Anglijos premjero kalba. Ptan- 
cijos ministeris pirmininkas 
paskelbė, kad jeiVokiečiai pul
sią Lenkus Silezijoje, Pranci
ja. nebusianti neutralė.

Iš to galima išvesti, kad 
Prancija nebūtų neutralė, jei 
Lietuviai pultij Lenkus Lietu
voje.

snausti. Kaip ilgai aš snau
džiau ir kaip pabudau — ne
žinau, tik man akis pravėrus 
mano kelionės bendrai rodo 
pasus.

Aš nieko nelaukdamas iš
kilmingai surandu savo pasą 
dumiu lx*iikų valdininkui. Jis 
pažvelgęs dėkoja ir man ji 
grąžina. O ką, ar negera būti 
“diplomatu”J Išsigandę Len
keliai nepastebi kad jų vizos 
nėra. Laimėjau.

Ligi Berlvno dar du kart
žiūrinėjo pasus, bet nieks manjpastarais laikais sukvietė daug 

Lietuvių studentų. Jų skaičius 
Vokietijoje siekia 50. Jie lanko 
gamtos, teisių, socialią moks
lų. medicinos fakultetus. Iš jų 
tėvynė laukia didelės paramos. 
Galima džiaugtis žiūrint į be
augančią inteligentiją, kuri 
turės vadovauti musų visuo
menei.

Bet nutrauksiu kalbą apie 
savuosius, noriu šiuokart nu
vesti skaitytoją pas vyriausią 
pasaulinio karo von llinden- 
burg vadą. Jo žodis svarbes
nis,'.daug plataus minčių regi-
Tjio- galįs sukelti. • .

• * 'p < i ■ t v,
(Bus daugiau.)

“lipk lauk” nedrįso pasaky
ti. Ryto metą 8 vai. aš buvau 
Berlyne.

Pasiuntinybė ir draugai.

Iš visų musų užsieny pa
siuntinybių, Berlyno pasiunti
nybė, Ireabejo, užima pirmą 
vietą.

.los didelis, gražiai įrengtas 
butas visuomet žmonių pri
kimštas. Jos skaitlingas valdi
ninką sąstatas, tvarka ir draus 
mė daro rimto įspinlžio. Joje 
visi užsienio Lietuviai užkliū
va. y

Ankšti Lietuvos ir Vokieti
jos politiniai, ekonominiai, kul 

• \ '

Antrad'ienis, Gegužės, 17, 1921

Del Lenkų Anglija su Pran- > 
eijti gali susibarti ir suardyti į g 

diplomatinius sautikius. į®
Atrodo, kad jei Prancūzai 

pultų Vokiečius, kuomet tie j- 
sibriautų Silezijon, Anglija pa
statys Pranei jai savo “veto”
— liaukitės.

Del Lenkų išnaujo gali už
siliepsnoti karas Europoje.

Suv. Valstijos 
Skolos.

Žemesniųjų Kongreso Rūmų 
finansų komiteto pirmininkas 
Good’ paskelbė Suv. Valstijų 
skolas.

Tautinių šalies skolų yra a- 
pie 24 milijardai dolierių. Ka
dangi tautiniai šalies turtai 
milžiniški, tad šitos skolos nė
ra didesnės už skolas po ei- Z 
vilio karo.

Po civilio karo Suv. Valsti
jų skolos siekė 2,381,530,294 
dol. Per 50 metų tos skolos 
nebuvo atmokėtos. Ir kuomet 
šalis 1917 metais buvo pakilu
si Europos karau, civilio ka-
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vieno milijardo dol.
Po civilio karo kiekvienam 

gyventojui išpuolė 68 dol sko
los, gi turto — 719 dol.

Šiandien kiekvienam gyven
tojui išpuola skolų 223 dol., gi 
tarto — 2,322 dol.

Reiškia, pasilieka maždaug 
lygi proporcija.

Tečiau po civilio karo net li
gi 1917 metų vyriausybės pa
jamos visuomet būdavo augš- 
tesnės už išlaidas. Kas įdo
miausia, kad tuo 50 metij lai
kotarpiu vos tik 600 milijonų 
dol. surinkta netiesioginiu mo
kesčiu, gi visi kiti pinigai su
rinkti už gėrimų, tabokos ir 
k. t. muitą.

Tuo tarpu šiandie didelė 
dauguma žymiausia mokesčių 
suma surenkama netiesioginiu 
keliu ir tas begalo vargina ša
lies gyventojus. Dėlto gyveni
mas brangsta, nes kiekvienas 
daiktas apkrautas netiesiogi
niu mokesčiu.

Komiteto pi įmini ūkas Good 
sako, jog taip neturėtų būti. 
Tečiau nerandama kitos išei
ties. Vyriausybė turi didelių 
išlaidų ir netiesioginės mokes
ty s dar keletą metų turės šalį 
varginti.

Vyriausybės išlaidos kasmet 
mažta. 1920 metais buvo 7 mi
lijardų išlaidų. 1922 metama 
bus tik 4 milijandai.

turiniai šautikiai visus reika
lus koncentruoja Lietuvių Mi
sijoje.

Čia taipat išpasakojęs savo 
nerimastį bevažiuojant Vokie
čių keikiamu koridoriumi pa
aiškinta, kad Lenkų vizos jau 
nereikalingos. Mano diploma
tinė puikybė nusmilko. Nedel- 
to jie mane leido kad aš “dip
lomatas”, bet dėlto kad vizos 
jau nereikalaujamos.

Be pasiuntinybės Berlynas

i

s

Teisingą, Greitą ir Mandagų 

Patarnavimą

PATIRSITE pirkdami laivakortes ir siųsdami pinigus Lietu
von per LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE (Lithuanian 
Sales Corporation').

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVf: fiunč'.t pinigus per
laidoms, čekiais ir telegramų. Kas mėnesis per savo skyrius pa
siunčia suvirs (5,000,000) penkis milijonus auksinu. Tas liudija 
kad Lietuvių Prekybos Bendrovė teisingai ir greitai patar
nauja.

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

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

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

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

Lithuanian Sales Corporation
414 Broadway, Boston 27, Mass.

Jei patogiau tai kreipkities į musų skyrius

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

Chieagos Ofiso valandos: Kasdiena 9:00 ryte iki 6 :00 vaka
re. Vakarais: Utarninke, Ketverge ir Subatomis iki 9:00 vai. 
vak. Nedėlioinis: 10:00 ryte iki 3:00 po pietų.
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| Jūsų Akįs 1
Ar Jos raudo

nos, vandenėtos 
, ar užsidegę? Ar 
kenčiate nuo val- 

' klo, užaugu, nusil 
pnlntų aklų vo- 

Įkų, žvairumo, ar 
: kitų kokių akies 
Į ligų? Jus nega
ilite atidėti gydy

mą nes laikas yra brangus. Ne
toli visos aklų ligos galima iš
gydyti, Jeigu pradėta laiku. Juo 
ilgiau Jus atidedate prideramą 
priežiūrą, tuo liga darosi aršes
nė ir tuo labiau jus esate pavo
jui liekant neregiu.

Pasiteiraukite pas 
manę

Dalolskit man Išegzaminuo
ti Jūsų akis bo užmokesčio. Jei
gu aš galiu Jums apgelbėtl, aš 
taip ir sakysiu, jeigu negalėsiu 
aš lygiai atvirai ir tai pasaky
siu. Aš daielniu Jum pašlnaudo- 
tl mano 23-Jų metų patyrimu 
kaipo akių specialistu ir mano 
gabumu Išgydyme tūkstančių at 
sitikimų, kuriuose kiti buvo at- 
slsnkę gydyti. Jus neprivalote 
daleisti dalytėtl jūsų akis kitam 
kaip tik okulistui augščiausto 
laipsnio, o tai aš Jums galiu su
teikti. Ncdaleiskite trukumui 
pinigų Jums kenkti. Mano kai
nos yra prieinamos Ir mes galė
sime susituikyti ant išmokėjimų

Utlaukile—-atsišau
kite šiandieną

Tą dalyką neattdėllokite. Juo 
greičiau pradėsite gydymą, tuo 
greičiau pasveiksite. Jūsų akjs 
pačios nepasvelks, bet Jos daro
si vis blogesnės. Tam tikras gy
dymas, ir tam tikri akiniai Išgy 
dys jūsų akis Jeigu tiktai pada
rysite! laiką. Ateikite šiandien 
pasimatyti su manim. Išegza- 
mhiuosiu dykai.

I Or.F.O.Carter |
Specialistas Akių. Nosies Si 

ir Gerklės Ligų.

120 S. State St., 2 augštas £ 
Chicago. III.

Vai.: 8 iki š: Nodėl. 10 Ik 12 ■' 
Vienos duris 1 ŠlaU(*8. nuo g'

Fair Krautuvės . S Į
_ •• »iiiiiiiimiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiitHHHiuiiiimi

z ,t
S* • i

S

Lithuanian Sales Corp. 
300 Savoy Theatre Bldg. 

Wilkes-Barre. Pa.

OR. 6. M. GLASER
Praktikuoja 29 metai 

Ofisas 814* So. Morgan 8t.
Kertė 82-ro St., Otdcago, UI.

81’ECIJALIRTAfl
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų.
OFISO VALANDOS: Nuo 1» ryto 
iki 8 po pietų, nuo • Iki 8 valan
dą vakare.
Nedėllomls nuo 8 iki S po plot. 

Telefonas Yards *87
R—

IpR. CHARLES SEGAL į
X ! U Perkėlė scavo ofisą po nnm |

= |4729 So. Ashland Avenuej
Kpeeijallstas į|

X gDŽIOVV, MOTERŲ Ir VYRŲ LIOU|
JValandoanuo 10 Iki 12 Išryto; nno| 
■2 iki S po pietų; nuo 7 Iki 8:88| 
■vakai e Nedėllomls 10 kli 1 ■
, Telefonas I)rexel 28S0 ■

«nEBM«»«agMaa«iaaaa

V. W. RUTKAUSKAS į
ADVOKATAS J
Ofisus ni<io>iostyt:

29 South La Šalie Street
Kambarį* 884 

Telefonas: Central HM

Vakarais, 812 W. 33rd St !
Teb-fonaa: Yards 4481

J
HlllilIltiilIlIlIlIlIlIliltlIlIlIlIlIlIlIlilIlIlIM

Kės. Ilk* la«l<*pcutiunca Hlvd. 
Telefonas Von Ituven 9*4

DR. A. A. ROTH,
Rusa-. Lydytojas rl ChJėurgas 
tSfH'oiJailj-tAa Moteriškų, Vyrišky

\ utkų Ir vt-ų chroniškų Ilgų 
VAI.ANIMM: 10—11 ryto 9—8 pu

pietų, 7—8 vak. Nedėllomls Ilk—ttit 
Ofisas .'IM.V4 8o. Halstod St,, Chl«ng\.

Telefonas I>rove» *4*8
aiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimm

iiuo.se
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Antradienis, Gegužėj 17, 1921

LIETUVOS INFORMACI
JOS BIURO PRANE

ŠIMAI.
IŠ VILNIAUS PADANGĖS

Lenkų Teroras. Gudų Darbuo
tės Persekiojimai.

Krašto Padėtis.

(jųihj spaudos biuro prane
šimu, Lenkų teroras Gudijoj 
vis didėja. Nereti lx>nkų ka
reivių užmušimai Gudų-ukinin 
kų. Nesenai Vilniaus gub. Ju- 
ratiško valse. Jatovičių kaime 
Lenkai kareiviai, rekvizuodami 
duona, užmušė nėščių ūkinin
kę; Vilniaus guber. Subotins- 
ko valse. Karevieų kaime 22-ro 
Lenkų pulko kareiviai pašovė 
ūkininkų Jonų Mareikų, kuris 
juos lydėjo j Ligniškes.

Drauge su teroru Lenkai į- 
vairiais budais trukdo kopė 
ratyvų darbuotę. Lydos apskri 
ties seniūnas neleidžia atidary
ti Gudų koperatyvų, motyvuo
damas, kati apskritys turi pa
kankamai Lenkų koperatyvų. 
Tas pats seniūnas neleidžia a- 
tidarvti Gudų mokyklų ne tik 
valstybės, bet ir privatinėmis 
lėšomis.

Lenkų administracija varžo 
visas Gudų pastangas kultu 
ros srity. Vilniuj Gudai mė
gino įkurti savo teatrų, suda
rę trupę ruošėsi vaidinti. Be- 
piticijos ėjo “Rainis” kopera- 
tyvo bute. Vienos repeticijos 
metu įsiveržė policija, surašė 
protokolų už neteisėtų susirin
kimų, uždarė koperatyvo bu 
tų ir tuo pačiu uždarė įėjimų 
į Gudų valgyklų, buvusių prie 
koperatyvo. Tuo metu kopera 
tyve buvo koperatyvo valdy 
bos ir Revizijos Komisijos po
sėdis. Policija uždarė ir tų su
sirinkimų, pareikšdama, kad 
toliau koperatyvo valdyba pri 
valanti prašyti leidinio kiek
vienam savo posėdžiui.

Tečiau nežiūrint visų Lenkų 
valdžios daromų kliūčių, Gudų 
judėjimas krašte auga. Vilnių 
išleidžiami 5 periodiniai Gudų 
spaudos organai, dirba kopera 
tvvų Sąjunga, taip pat Gudų 
tautinis komitetas. J Gudų tau 
tinį komitetų kasdien atsilanko 
pėsti iš tolimiausių vietų pasi 
imti informacijų, Gudų lite 
raturos ir juridinės pagelbos 

Iš visų Vilniaus ir Gardino 
kampų girdėti skundai dėl me 
džiuginės padėties, nes gyven 
tojai daug nukentėjo per sep 
tynis karo ir krašto okupaci 
jos metus. Be to iš Rusijos 
kasdien grįžta tremtinių šim 
tai. Išbadėję, išvargę, jie ran 
da savo gyvenimo vietose tik 
grynų žemę, apaugusių lauko 
žole. Tremtiniui badauja, gy 
vena sunkius vargus ir netur 
galimumo užvesti ūkį, arklim 
ir t. t. Daugelis serga. Vaikai 
žūna. Amerikos dovanos Len 
kų administracijos malone ne 
pasiekia Gudų vaikų.

Bet tai dar nevisa: Lenki;' 
valdžios įstatymu, ūkininkų 
žemės, ištremtų karo metu 
Rusiją, parduodamos kolonizn 
eijos fondui tikslu padovanot 
jas Lenkų kareiviams. ši Gmlų 
žemių kolonizacija sukelia di 
džiausį pasipiktinimų Gudus 
gyventojuos, kas kelia judėji 
mus ir ginkluotus pasiprieši 
nimus.

Lietuvių ir Gudų Bankietas.

“Vilniaus” laikraščio pra
nešimu, šeštudienį Bul. 16 
d. įvyko Lietuvių ir Gudų ban
kietas, kuriame dalyvavo apie 
100 abiejų tautų įstaigų ir par
tijų atstovų, kurie savo kalbo
se pabrėžė Lietuvių ir Gudų 
vhmybę ir jwsiiįzimų ginti sa-

LIETUVIAI AMERIKOJE.
WORCESTER, MASS.

Blaivininkai Veikia.

Gegužės 1 d. VVorcesterio 
blaivininkai buvo įrengę va
karų. Vaidinta komedija “A» 
merikos Lietuvių dovanos Lie- 
uvoje”. Nusisekė. Vaidintojai 

savo roles gerai atliko.
Vakaro vedėjum buvo Blaiv. 

vasios vadas gerb. kun. J. J. 
akaitis.
Dar turiu pažymėti, kad 

VVorcesterio blaivininkai smar
kiai veikia. Kalbinu draugus, 
Kižįstamus rašytis ir stiprinti 
Uaivybės organizacijų, eiti

) '

omus
kė Vyčiams padėkų už jų pa
sišventimų. Per programų pu
blika pavyzdingai užsilaikė.

Šiuo koncertu daugiausia 
rūpinosi A. Živaitis, kuris mo
kina chorą. Pianu akompanavo | nubmhmmn 
jauna pianistė, J ieva Savic 
kaitė.

Daugiau tokių vakarų.
Beržo Lapas.

VARGONININKAS, suprantu baž
nytinę nuiMikij, tuojau* grali užimti 
vieta Pr'e Lietuvių šventųjų Petro 
Ir Pauliau* Bažnyčios Homesbead, Pa. 

Kuli. S, J. OctMutanis.
FoiirUi Avė. Momcstead, Pa.SIS

lagelbon tiems, kurie lie

jai patys pasiliuosuoti iš ai 
<oholio nagų. Kaip kitur, taip 
ir pas mus yra slaptų bravaro- 
ių, varančių “nioonsbine”. 

Spėju vienok, kad jų yra ne- 
laug, nes susipratę žmonės ne- 
jrisileidžia nuodų.

Tat, lai gyvuoja Blaivinin- 
<ų organizacija ir nustelbia 
slaptų girtybę. Nes girtybė yra 
visų nelaimių motina.

Koresp. V. B.

CHICAGO HEIGHTS, ILL.

Gegužės 1 d. Chicago Ileiglt- 
tsLietuvių benas įrengė vaka
rų su Loterija. Plakatuose 
skelbta, kad pirmas ir pasku
tinis bus toks vakaras. Ištik
imųjų toks ir buvo.

Reikia pažymėti, kad benas 
yra dar jaunas, nes penki mė
nesiai kai Į) susitvėrė, bet pu
sėtinai jau prasilavinęs.

Nesenai benas susilaukė dar 
vieno muzikanto, St. Karu
lio, kuris gerokai valdo sa
vo instrumentų.

lleiglits Lietuviai 
vakarus visuomet

turėtų samdyti Lietuvių benų, 
o ne Lenkų, kurie yra didžiau
si Lietuvių priešai. Savieji pri
valo remti savuosius.

Ten buvęs.

AUKOS ŠV. KAZIMIERO 
VIENUOLYNUI.

Pranešimas!
Kastantas A. Lukšis, 

Lietuvių Prekybos Bendrovės 
įgaliotas agentas.

Turi teisė parduot šėrus Lie
tuvių Prekybos Bendrovė/, pri
imt pinigus dėl siuntinio į Lie
tuva, ir duoti informacija kas 
link laivakortu pirkimo.

Visuose reikaluose kreipki
tės šiuo antrašu:

Kastantas A. Lukšis 
818 E. 6-th St..

N. Braddock, Pa.

HHHIHHMUM

Gausi 7%, 8%
už padėtus pinigus, jeigu pirksi mū
šy rekomenduojamus, užtikrintu*

PIRMO MORGEOIO 
AUKSO BONDSUS

Procentai Išmokami du kartu J metus 
Vile vienoj bankoj.
Uondsal pu $100 Ir $500. Gali pirkti 
Ir lengvais Išmokėjimais.

Perkamo, parduodamo, 
duodamo informacijas 
koinp. šėrua.

mainome ir 
apie jvairių

Krcipkltice Į Lietuvių Įstaigų

PEOPLES INVESTMENT CO
220 S. States Street Room 1422

Tek Harrison 2024 Chicago, 111.

■MM *

ST. LOUIS, MO.

Koncertas.

/(J

. i

Chicago
rengdami

Bal. 24 d. L. Vyčių 80 kp. 
surengė koncertų, kuris susi
dėjo iš dainų ir šiaip gražių 
muzikos šmotelių. Uždangai 
pakįlus choras padainavo 

Star Spangled Banner”. Po 
to J. Simanavičia ir B. Kazu- 
kaitis atliko dialogų “Naujas 
kareivis”.

Choras padainavo “Per tam
sių naktelę” ir “Paukštužėli 
skrajūnėli”. Gražiai išėjo. Du
etus dainavo “I wonder” Kaš
te Ladišiutė ir Alena Ladišiu
tė. “Eisiu namei pasakysiu” 
U Živaitienė, ir O. Gadeikai
tė. “Kas nuramins man šir
delę” P. Litniainįutė ir O. 
Bartinkaitė. Reikia pasakyti, 
kad duetai gerai išėjo. Apari 
paminėtų, L. Živaitienė ir J. 
Simanavičia padainavo “Spra
gilų dainelė”, kuri taipat gra
žiai išėjo.

Solo dainavo “Šių nedėlėlę 
O. Gadeikaitė, “Šių nakcialy” 
(dzūkiška) O. Bartinkaitė, 
“Oi kas” (“Oli who”) ang
liškai ir lietuviškai P. Litnia 
liiutė’ “I’riiro lino

Alena
seni

Ladi-zinones
šiutė ir “Bernužėli nesvoliok” 
Liud. Živaitienė.

Be tų E. Živaičiutė paskum 
bino ant piano “Snktinėli” 
V. Savickas “Saxophone* so
lo”, Alena Savickaitė smui
kavo “Souvenir”. Smuikiniu 
kė dar jaunutė, bet rodo ne 
maža gabumų, Juzė Stelnio- 
kaitė paskambino ant piano.

Labiausiai publikų stebino 
maža smuikininkė E. Živaičiu 
tė, kurį dar lik 9 metų, o 
jau gerokai smuikų valdo. Ji 
smuikavo J. Danbe’o “Petite 
Valse”, kuriame jos smuikas 
tai dejavo, lai juokėsi, tai vėl 
verkė ir tmkšiningai užbaigė.

Programa baigia tautos him
nu, po kurio prasidėjo šokiai, 
žaismės.

Publikos buvo gana daug. 
Visi jautėsi patenkinti ir reiš-

vo šalių nepriklausomybę nuo 
pasikėsinimų. Visų lipas buvo 
kilnus, kalbos nuoširdžios ir 
drąsios. Buvo jaučiama (ikrai 
broliškas į vieni kitus Lietuvių 
ir Gudų nusistatymas. Tas 
bankietas dar labiau sutvirtino 
tarp .l'J.IŲ ypačiai Vilniaus dir
voje, tuos ryšius, kurie y m jau 
užsimezgę praeitų rudenį, Lie
tuvos ir Gudų vyriausylKuns 
taip savęs susitarus.

Surinktos kun. D. Mikšio. 

Pittston, Pa.

Davė i>o $10.00: Gerb. kun. 
Kasakaitis, K. Damulevičienė, 
S. Rubinas.

Davė po $5.00: F. Rimarči- 
kienė, A. Šekavičienn.

Davė jai $2.00: K. Rubinienė, 
A. Višniauskas, J. Arledšaus- 
kas.

Davė po $1.00: Bublienė, M. 
Maurušaitienė, J. Urka, A. Mo
tuzą, T. Juknis, Klimavičių, M. 
Busienė, F. Zakarevičių, M. 
Bolazas, J. Baikalas, J. Mikn- 
čionis, F. Kedereis, W. Vago
ms, V. Ogintienė, M. Juknie
nė, ,J. Tamosiunas, P. Grėbli- 
kas.

Carbondale, Pa.
Davė jx) $5.00: C. Ramanaus

kas, A. Yaskoįvskas, W. Gab- 
ris, T. Butkevičius, K. Grai- 
jauskas.

Davė po $2.00: L Krečikas, 
M. Makusevičius.

Davė po $1.00: M. Zatanie.iė, 
' N. N., K. Karosas, W. Gilis, 
Obelienėnė, P. Ramanauskas, 
B. Ramanauskas, S. Naikus, 
K. Alekienė, A. Saladienė.

Viso $61.00.
Visiems aukotojams nuošir- 

dingiausiai ačiū.

ATSIŠAUKIT TUOJAUS.
Pranešam musų gerb. kostumie- 

riiun, kad dabar turime keletą ne
paprastai Gerų Pargenu, kaip tai: 
namai pagyvenimui, biznio namai, 
storai, Kalbinai ir t. t. Viską pur- 
duosime ant. tinkamiuuaių ir pa
rankiausių sąlygų. Galima įmokėti 
dalį o paskui raudos visa išmo
kės. Suteikiam paskolas. Klauski
te tuojau Real Katate Dept., vedė
jo, J. J. Krasowski, Viec-pres.

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 S. Halsted St., Chicago. 

Tcl. Bouievard 701

KXTRA!!

FARM1J BARGENAI.
Kurie norite pirkti farmas tai 

nepraleiskit šios progos.
J 00 akerių farma gera žemė'visą 

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

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

40 akerių 4 mylios nuo miesto 
gera žemė geros triobos 5 kamba
rių stuba pusėtina baime puikus 
sodas 100 medžių oboliu 50 pičių 
20, akerių žemvu. mų kaina $3.000

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

120 akerių tik 14 mylių nuo 
miesto 60 dirbamos kita gero miško 
ir gera ganikla upelis teka per lau
ka 4 geri arkliai visos mašinos ge
ros triobos sodas kaina $7.000.

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

Turime ir mažesnių farmų kaip 
atvažiusite pas mus, mes apvešime 
parodyti visas ukes kurios tik ge
ros. Ūkės geriausia pirkti nuo pa
eitu savininkų nes agentai nusuka, 
nusipirkus Čia ūke džiaugsiesi nes 
čionais visi Lietuviai gražiai gy
vena. Reikalaujant daugiau infor
macijų rašykite pažyiųėdami kiek 
turite piningų pradžiai, tuomet 
mes galėsime Jums nurodyt kokia 
farma . galima nupirkti ru tiek 
kapitalo.

K DAUNORAS.
Box 7 Custer. Mich.

Kasdien Ir nedenonns nuo 12 iki 
po plet.

ANT PARDAVIMO
Wisconsino Žemė.

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

JONAS P. EVALDAS,
840 West 33rd St.

Chicago, III.
Lietuvių Agentūra.

WAR SAVINGS ST/A1PS 
ISSUSD BY THE 

UNITED STATES 
GOVERNMENT

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street

CHICAGO, II.LINOIH 
Telefonas Varda 5052

Valandos: — S Iki 11 18 ryto: 
5 po pietų Iki 8 rak. Nedėlio
tais nuo 6 iki 8 vai. vakare.

Dr. M. T. STRIKOL’B I
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas I 

Pooplcs Tentna Name
101® W. 47th Str. 

■Valandos: 6 Iki 8 
■iki 12 ryte.

lies. 2814 W. I Nuo ryto Iki 
(Tel. MeKInley 2«3

Tcl. BotU. l«oj 
vak. Nedėl 10 ■

43rd
plet.

Street S

VALENTINE DRESMAKING 
COLIEGES

«20& 8. Halsted, 2407 W. MadBon.] 
1860 N. Wella 8L 

137 Mokyklos Jongt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patteraų Kirpi-l 

mo, Deklgnlng bizniui Ir narnamai 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 1 
Mokslas lengvais atmokėjlmals < 
Klesoa dienomis Ir vakarais. Pa-< 
[reikalaukit knygėlėa

Tel. Seeley KI8
SAKA PATEK, pirmininkėj 
ooooeooeoooeeoeeoe> 1

3

___________________ 1
JSTelefonas Bouievard 9199 j

DR. G. KASPUTIS !
DKNTISTAS g

5551 South Balsted Str.
čjvalandoa: 9—13 A. M.

1 S ‘ 7—8 P ĮVf

10801 So. Miehlgan Aveane 
RmvtMd. (II.

VAIANPOMt • ryt. Iki • vakar*. 
Tel. PuTlman 819 Ir 5180.

Trlafaaaa Pnllmna

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentistas

r:

l'nraldtiodn utittinin hai,Ralow 5 
kambariui furnaco apftlldoma, mu
ro R-nrutlZhiH Ir viAtininkas parsiduo
da pigini, priežastis ligos. Atsmau
kite.
9210 No, KtH'ktvcll st. Clitaago.

C1CKHO KXTKA
Parsiduoda mūrinis dviejų uukMų 

namas. Apačioj, ii^iut vielos krau
tuvei yra trys ruimai įigjvcntmul. 
įtaisyta elektra, gasas,, trfiiudynės, 
lAcemcntiiutos busernentiM.. , Antras 
nuo kampo, arti. Lietuvį bažnyčias 
atūžaukite a d reku
144.5 So. SOth Ate. t kero, ui.

_______

UŽTIKRINK s;//: rr’’DIKIUI ILGĄ IR 
LINKSMĄ GYVENIMĄ DUODAMA JAM 

‘ EAGLE BRAND” TUOJ KAIP TIK 
TAVO PIENAS SUSTOJA

EAGLE BRAND
{CONDENSED M1LK} 

yra švarus, saugus ir gausus maistas, prireng
tas specialiai kūdikių maitinimui. Lengvas pri- 
rengimui — ir jūsų kūdikio viduriai jį suvirš
kins lygiai taip kaip jūsų pačios pieną.

The Borden Company 
Borden Building New York

Iškirpk šį kuponą DABAR — ir prisiųsk ŠIAN 
DIEN 10 ir gausi DYKAI musų knygą, KŪDI
KIŲ GEROVĖ, kuri paaiškins, kaip 
užlaikyti kūdikį sveiku. Taipgi gau- 
si maitinimo instrukcijas jūsų kal
boje. 0104

*4 T tr
*1 <*

Vardas
Adresas
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BALTIJOS - AMERIKOS UNIJA
O BHO>M>W3ik nęw vena ny_

TIESI Kelionė Be Persėdimo 18 NEW TORRO Per LIBAVĄ 
HAMBURGĄ — EITKŪNUS

I LIETUVA
Laivai išplaukia kas 14 d. Dideli dviejų sriuhu pačto laivai Išplaukia 
“LITUANIA” BlrteHs 1 . * “POLONIA” Liepos, «.

“ESTONIA” Birželio 22 * “LITI AM A” Ltepoa 2»
Visi laivai turi puikus kambarius trečios kliosos kelclvloma

Kreipkitės prie musų agentų Jūsų mieste arba pas 
K. KEMPF, General Westcm Pnssenger Ageat

120 North La Šalie St., Chicago, Illinois.

Phone Seeley 7439

DR. I. M. FEINBERG
Gydo apeeijallai visokias vyrų Ir 

moterų lytiškas Ilgas 
2401 Madison Str., kampas Wes-

tern Avė., Chicago 
Valandos: 2—4 po plet 7—9 vak.

Tel. Drover

Dr. C. Z. Vezefli
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 80. ASHLAND AI
arti 47-tos Gatvės

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 
Serodomie nue 4 lig 9

Dr. I. E. MAKARAS
Lietuvys Gydytojas Ir Chirurgas 

Ofisas 10900 So. Miehlgan Avė., 
Vai. 10 iki 12 ryte: 2 iki 4 po 

plet, 6:30 Iki 8:30 vakare 
Resldenoija: 105S8 Pcrry Avė. 

Tel. Pullman 842

"j’Phone Clceho 6963

DR. A. P. GI
LIETUVIS DANTISTAS 

[4847 W. 14th Str. Cor. 4»th
Cicero, III.

į Vai. 9 ISryto iki 9 vok. Iftlr 
Nodėliss tr Seredas

| P'* “ * t '
a»_.. t. a

LIETUVIS GYDYTOJ AB |
IR CHIRURGAS 

2201 Wcst 22nd Street
■Tel. Canal 8222
■Kės. 5114 W. 42nd Street g Tel. MeKInley I98xg

■ r. S ~ - . ? • - 2X8.4
. Lxul. Ctual B221

S DR. C. .C CHERRYS,
•J LIETUVIS DENTISTAS
*2201 West 23-n.l & So. Leavltt 
x < hii-ago

•įvalamloe: 9:80 A. M. to 15 3 1:00 P. M. to 8:00 P.

JJE-L. a=aes

Telefonas Armltnge 9779

MARYAN S. ROZYCKI
ML’ZYROS DIREKTORIUS 

Mokytojas Plano. Teorijas Ir
Kompozioljofl 

9021 N. Westcm Avė.
Cltlcogo, III.

Tel. Uandolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS,

Ofisas vldumlestyj
ASSOCIATION BLlMk 

19 So. La Šalie S4.
Valandos: 9 ryto Iki S po pl« 

Pancd^llalM Iki I vakare 
Nedaliomis ofisas utdarytaaN-- -- -- -- -- -- - ... . . .....U,

“ Vaikai nustokite 
bereikalingai pefitii — 
yra užtektinai BAMBINO 
jum abiem I’’

Kūdikiai mėgsta
Jie prašo daugiausl

Net ir mažyčiai žino, kad

fdnolf visame pasaulyje, kuri duoda galimybės būtiyra gerianria gyduolė visame pasaulyj
liuobu nuo vidurių užkietčjirao. Ji paveikia per vieną naktį; 
lengvai, bliaus tikrai I Aptiekose parsiduoda po tSOo. arba už <0c. 
apmokėtu pažto siuntiniu prisiunčiamo t įoaiog ifl labaratonjos.

F. AD. RICHTER & CO.
“IrJ Avenue lt 3Sih Street. \ Berough of Broettyo, Hesr Yetk CHy

>1 AAŽLAŽta .--J.

-

DR, S, NAIKELIS
LIETUVIS

GYDYTOJAS m CHIRURGAM 
Oflaaa Ir Gyvenimo vieta 

89(12 South HalsU-4 Stre«4 
Aat virtas. Patronai Stot. Boa*

Valandos nuo 18 Iki J 2 ryte: nuo 
9 iki 4 po pietų: nuo T ik! 9 vak. 

Nedaliomis nuo 19 ik’ X
Talofocuui Vanta UM

DR. A. L RUTKAUSL
Gydylojas ir Chirurges 
4412 So. Wmtera Avė.

Telefonas Lafayette 414
Vaktndee: 9-|l rytais l-l M 

pietų Ir 7-8 vakarais. NedAldieJ 
mals tiktai po plotų 2 iki 6.

:ar; a

DR. A. L. YUŠKA
1900 S. Halsted Str.

Tel. Canal 2115
Valandos: 19 ryto Iki 8 vakar* j 
Gyvenimas:

9511 W. «9rd 8«r.
Tai. Proapeet 8488.

Tel. Canal 3 67 Vak. Canal 311<

DR. P. Z. ZALATORIS,
Lietuvis Gydytojas Ir 

; Chirurgas

1
1821 So. Oahted Street 
Valaudos: 19 Ibi 15 ryto: 1 ttd

po plet I iki 9 vakare.



4 DRAUGAS Antradienis, Gegužės,

•N IŠ T0WN OF LAKE.

CHICAGOJE.
iŠ MĖNESIS CHICAGĄ 
ĮLEIDŽIA 2.000 ŽMO

NIŲ.

MUSU REPORTERIO UŽ
RAŠAI.

ir įl
inkės apleidžia apie 2,000 
mių. Tai svetimšaliai. Jie 
unija Europon.
"okių Kiniu paduoda fede- 
is biuras, kuris išrenka iiim 
‘liaujančių taksas (mokes- 

prigulinčias Suv. Valsti- 
|s nuo visų tų, kurie neina- ,,.,|j(l 
|Aincrikoįt- apsigyventi.
kiekvienas iškeliaujantis 
topon žmogus turi prirodv- 
kad jis užsimokėjęs mokes- 
nuo įplaukų ir kitas, spe

niai uždėtas svetimšaliams. 
Augiausia žmonių iš čia ke- 
įja Lenkijon ir Čeko-Slova- 
>n. Nemažai keliauja Skan- 

Įavijon ir Anglijon.

UIS mėnesis Chicagų IŠ BRIDGEPORTO.

Geg. 15 d., šv. Jurgio par. 
svet. Rožaneavos dr-ja įrengė 
balni.

Gę 
svet.

22 <
Kv.

Kv
Onos dr-ja

Jurgio par. 
rengia

Ketvirtadienvj, Geg. 1!) d. 
vakari*, ftv. Jurgio bažnyčioje
bus klausoma išpažinčių. Bus 
ir svečių kunigų. Taipgi kas 
ryta ]M‘r visa savaitę ims klau-. 
soma išpažinčių.

Geg. 9 d. L. D. S. 48 kp. lai
kė paprastų susirinkimų.

Raportų i.š Liet. -Darbininkų 
Sųj. Cliicagos Apskričio išda
vė kuopos pirmininkas S. ftluš- 
Jiys, pranešdamas keletu nau
dingų sumanymų. Bene svar
biausias bus tai, kad apskri
tys labai rūpinasi platininiu 
katalikiškos spaudos.

Gerb. kun. A. Martinkus 
trumpoje kalboje nupiešė spau 
dos galybę.

A. Butkus savanoriai pasi
žadėjo užsimti tuo darbu, t- y. 
užrašinėti katalikiškus laik
raščius ir pardavinėti knygas 
musų apielinkėj.

Kuopos raportas buvo vie
nas nuo prakalbų, buvusių 
Gegužės 3 <1., kad gerai pavy
ko. Tyla.

IŠ T0WN OF LAKE.

lauguma kaipo priežastį 
luoda keliauju ten patvar
ai savo paveldėjimus. Ir ža- 
grvžti su savo žmonomis ir

Įkais.

iTALIKŲ LABDARYBĖ 
I TURĖS MILIJONĄ DOL.

Geg. 15 d. Šv. Jurgio baž
nyčioje Suv. Kat. Labdarybei 
surinkta $800.00. Ne visi bu
vo prisirengę toje dienoje au
koti. Kai-kurie dar vis atneša 
aukų. Tikimasi, kad lengvai 
davarys iki $1,000. Klebonas, 
kun. M. Krušas, vardu naš
laičių, dėkoja duosniems auko
tojams už jų tokį širdingų at
jautimų.

Jiięagos Arkivyskupijos Su- 
bnyta Katalikų Labdarybė, 
ityt, laimės mažiausia vienų 
lijonų dolierių.

ikminių dienoje visose ar- 
Įvyskupijos bažnyčiose kata
rai davė aukas tos Suv. Lab- 
įrybės fondan.

Jgi sekmadienio buvo su- 
įkta apie 75,000 dol. 

ĮSekmadienio kolektos baiž- 
p-iose, spėjama, taippat duos 
ižią sumų Lalwlarvbės rei
klius. Kolektų pasekmės už 

?1ių dienų gal bus žinomos. 
Fondui kampanija tečiau

dar tęsis šių visų savaitę ir 
Ugsis tik ateinantį sekmadie-

i PIENAS 10c. KVORTAI.

IŠ CICERO. ILL.

Geg. 29 <1. Šv. Antano par. 
svet. Šv. Antano parapijos be- 
nas ir orkestrą rengia balių. 
Jo nauda skiriama įsitaisy- 
mui organizacijai reikmenų.

Birž. 12 <1. Bergmanso dar
že, Riverside, 111., Šv. Antano 
dr-ja rengia metinį piknikų.

Geg. 17 <1., Antradieny j, Šv. 
Antano par. svet. Liet. Dar
bininkų Sa gos 49-ta kuopa lai
kys mėnesinį susirinkimų. Su
sirinkimas perkeltas iš Geg. 16 
dienų dėl buvusių tų die
nų prakalbų Kat. Spaudos dr- 
jos.

Geg. U d. L. Vyčių 13 
kuopa laikė mėnesinį susirin
kimų. Apkalbėta daug bėgan
čių reikalų.

M. Zaltauskaitei atsisakius 
iš finansų raštininkės vietos, 
išrinkta p. .J. Paukštis.

Šiame kp. susirinkime įsi
rašė Pr. Pleškauskas, J. Pleš
kauskas, Kast. Kundrotas, J. 
Razgmaitė, T. Pnznaitė, V. 
(Japševičaitė, J. Gapševičaitė 
ir S. Mažonis. Visi pilni ener
gijos darbuotis katalikiškojo 
jaunimo dirvoje. Koresp.

PRANEŠIMAI.
ŠV. KAZ. AKAD. RĖMĖJŲ 

DR JOS NARIŲ D0MEI.

Miesto tarybos komitetas, 
urs užimtas gyvenimo bran- 

mo klausiniu, turi nauja 
irmininkų. Juo yra alderma- 

s Govier. Tasai naujas pir- 
ninkas skelbia, jog jo dar
otės obalsis yra: 10 centu 
eno kvortai pradėjus Liepos
diena.

^Pęmis dienomis jis, sakoma, 
kviesiųs pieno kompanijų
tovus konforencijon ir jų 

klausius, kodėl kompanijos
no žmonių ima pieno kvortai 
4 centų, jei jos farmeriams 
oka tik apie 4 c.
Naujas to komiteto pirmi- 

linkns tvirtina, kad čia kom- 
nijos turi sudarusios trus- 
išnaudoti visuomenę. Todėl

’cikia tų trustų sugriauti.
Sako, kad jei kompanijos 

tesutiks gražiuoju sumažinti 
pienui kainų, jos atsidurs tei 
rnnan.

Pamatysime.

IŠ ROSELANDO.

Šv. Vincento a Paulio dr-ja 
įrengė piknikų Geg. 15 d. Gar- 
dners parke. Nors piknikas ne 
pilnai pavyko, bet narių dvasia 
nenukentė.

Visų Šventų parapijoje Tė
vo Alfonso laikomos misijos 
užsibaigė Gegužės 8 <1. Kaip 
dvasiniu, taip ir medžiaginiu 
keliu pilnai pasisekė. Parapi- 
jonys aukomis pasižymėjo, v- 
pač paskutinėje dienoje, kuo
met surinkta 700 dol.

Tėvas Kazimieras čia laikė 
misijas 10 metų atgal.

SMARKIAI NUBAUSTAS 
AUTOMOBILISTAS.

Century Trust and Savings 
banka savo pasiuntėją Iz*on 
Du Bois, 18 m., pasiuntė kiton 
bnnkon su $1,000.

Tasai išėjo ir pranyko su 
pinigais. Policija jį suėmė. Bet 
kelis šimtus dol. jau buvo pra
leidęs.

PRANEŠIMAS.

Subatos “Draugo” numery 
Įvyko klaida pagarsinime šv, 
Kazimiero Akad. Rem. Dr-jos 
susirinkimo: turėjo būti 15 d. 
Gegužės, o buvo pagarsinta 
22 d.

Susirinkimas įvyko 15 d. Su
sirinkę iš skyrių delegates nu 
tarė laikyti “Extra” prieš-sei- 
minį susirinkimų seredoj Bir
želio 1, 1921 7 vai. vakare, šv. 
Kazimiero Vienuolyne.

Rašt.

IŠ TOVS7N OF LAKE.

Šv< nto Kazimiero Akademi
jos Rėmėjų 1-irias skyrius mė
nesinį susirinkimą laikys Ge
gužio 18 d., 8 valandų vaka
re, šv. Kryžiaus bažnytinėje 
svetainėje. Visos narės prašo
mos skaitlingai susirinkti ir at
sivesti naujų narių.

M. Mikšaitė, rašt.

IŠ T0WN OF LAKE.

L. Vyčių 13 kp. savaitinis 
susirinkimas į vyks Geg. 18 d., 
8 vai. vakare, Davis Squnr(* 
parko salėje.

Korespondentas.

CHICAGIEČIAI, ATSIIMK! 
TE LAIŠKUS.

i Engl«*wood teisme vakar 
$510 pabauda nubaustas W. II. 
Surrett, 41 metų, 1555, West
51 gat.

Nesenai jis buvo važiavęs 
automobiliu budimi.ts giltas 
Sužeidė du pi neiiinnėiii žmo
gų.

K Kuomet pagalinu jis buvo 
‘gulnikytiis, jis apstojusiems jį 
Įmonėms grumoio su revolve
riu.

Keli vyrai tečiau nutvėrė 
Lir pašaukė- policijų

BIZNIERIAI GARSINKITE 
“DRAUGE.”

Rytoj vakare, ty. Gegužės 
18 d.. 1921, ftv. Jurgio parapi
jos svetainėj, 32nd ir Aubum 
avė., yra rengiamas Rožinis 
Balius su dainomis dviejų baž
nytinių chorų: ftv. Grigaliaus 
iš Cicero ir ftv. Mykolo iš 
Nortli Siilės.

Pelnas šio vakaro skiriamas 
moksleiviui dainininkui Justi- 
rpii Kudirkai, kuris mokinasi 
Italijoje.

Visi kas tiktai galite atsi
lankykite, n<* tik kati linksmai 
laiką praleisite, bet sušelpsite 
ir moksleivį. X. Y.

536—Domenas Barborai,
563—.Jonaičiui Jurg.,
565—.Jocienei Merei,
572—Kirkickai Petrui,
575—Knarpkiui Ant.,
592—Lenkauskui Bill,
59v—Lapinskui Kaz.,
599— Makickui Petrui,
600— Martinkoniui Bron.
601— Martinkui Ignotui,
603— Matijofiaičiui J.,
604— Mataičiui Jurg.,
605— Meliauskiui Govau (?),
608— Mikučauskiui Jonui,
609— Moliui Galiui,
623— Nunavai Juz.,
624— Obeciunui K.,
626—Paliulieei Barb.,
628—Patkui Jonui,
638—Paptauskui Jonui,
640—Prakulemui Jurg.,
643—Prončunui Kaz.,
646— Rudaičiui Jurgiui,
647— Razgaitei Ant.
653—Ruigienei Barb. 2.,
657—Sankauskui Just.,
663—Šernui Ant.,
660— Slaneauskui P.,
673—Stasiuliui Vii.,
680—Tervidovičiui J.,
687— Venckaičiui Jonui,
688— Vereikai P.,
696—Zakarauskui P.,
■699—Zigmuntaičiui Aug.

BRIGHTON PARKO LIETU 
VIAMS.

Nebūkite Be “Draugo” 
“Draugą” dienraštį galima

gauti be kitų vietų ir šiose: 
F. ŠIMKIENE,

4358 So. Fairfield Avė. 
TUMŠIS & CO.

3853 So. Rockwell St. 
BUCIUNAS,

2900 W. 40th Str.
J. ŽOLYNAS,
4063 So. Maplevvood Avė.
J. SYMONAS,

4140 So. Maplevvood Avė.
J. SMITH,

3813 So. Kedzie Avė. 
JUOZAS DEITŠKO,

4409 So. Fairfield Avė.
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su Hrutamais Paveikslais 

Sered. Geg.-May 18, 1921 m.
VISŲ ŠVENTŲ PARAPIJOS SVET. 10806 Wabash Avenue Roseland, III.

Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga Suaugusiems 15c. Vaikams 10c.

Kalbės “Draugo” redaktorius, kun. Dr. Ig. Čepaitis nesenai atvykęs iš Lietuvos. 
Krutainieji paveikslai duos juokų ligi soties. Kas ateis — nesigailės. Ir nusijuok.'

ir rimtai pagalvos. Lietuva ir Amerika scenon susibėgs.
• •
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| Pinigai, Laivakortes Lietuvon j
Jau Išmokami į 26 dienas

Visuose paštuose Liet. pinigais (CASH) 

štai pavyzdis kaip apie mus ir musų iš Lietuvos giminiems rašo:
“Gavome tu«X! pinigus 1300 markių 8 dienoj Vasario tai yra lygiai už mėnesio po išsiuntimo.

H Mikalojus Baltutis visus mums pinigus išmokėjo iki skatikui. Ir turime pranešti štai ką. Nueikite pas 
p. l’ovilo Baltučio ir padėkuokite Jam, nes per jo bankų, greičiausiai ir sųžiniškiauslai pareina pinl-

Z gal. Duug musų kaimynu per Baltuti siųstus pinigus gavo. Kiti kurie siuntė per kitas bankas laukia 
po 3—4 mėnesius. Vieno žmogaus suvaikščiojo net tris kartus laiškai šen ir ten kol gavo pinigus. Po

E Baltuti siųsti kartu pareina su laišku, o kartais ir greičiaus. —5 Naumiestis, Gruodžio 9, 1920 Mokytojas D. Jurjonas Z
Parduodame laivakortės ant visų linijų į Lietuvą ir iš Lietuvos. Padarome lega- 

liškus dokumentus, davernystės, įgaliojimo aktus. Esame registruoti Lietuvos Atsto
vybės Washingtone. Parduodame lotus, namus, farmas. Pada

Ę rome paskolos ir apdraudžiam nuo ugnies ir kitų nelaimių.
Visus reikalus a tliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas

į PAUL P. BALTUTIS & CO. Į
| 901 W. 33rd Street Tel. Yards 4669 Chicago, III. i
Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittjiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirr

JIS UŽAUGINO ŠIMTUS TŪKS
TANČIU VAIKUČIU.

Bordcns Eagle Brand Condcn- 
sed Pienas yra užauginęs daugiau 
sveikų vaikučių į vyrus ir moteris 
negu kokis kitos maistas.

Suvirs 60 metų Gail Borden pri
rengė ši maistų mažiems vaiku
čiams. Motinos yra labai dėkingos 
už ta maistų nes jis vaikučiams 
daug pagelbsti.

Ant 3-čio puslapio šio laikraščio 
rasite pagarsinimų Bordens Eagle 
Brand Condesscd Pieno, Iškirpk 
ta kuponą ir pasiųsk į Bordeft 
Company, o jie prisius tau dykai 
kningutė su pilnomis informacijo
mis apie kūdikių auginimų.

(Apgr.)

C'hicngOH pašte (vidnmiesty) 
prie A dama ir Dearbom gatvių 
randasi atėję iš Lietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, ku
rių delei adresatų persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas 
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Pclivery (iš Adams gatvfa 
įėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVERTISED.

502—Andrišiunui Ant,,
506—Atkočiūnui Juoz.,
511— Karčiui Prnnui,
512— Barkui St.,
513— Karšiui Kaz.,
514— Barzdaičių! Ant.,
515— Bausiui Jonui,
527—Brocui Ant.,
530—Česnai Juos.,

t
A.

ONA STANKIENĖ
(po tėvais Raudonaitė)

Mirė Gegužės 13 d., 5 vai. 
vakare. 22 m. amžiaus.

Paliko vyrą Liudviką, 
dukterį Emiliją 4 metų, 
vieną brolį Lietuvoje ir 
brolį Juozą ir seserį E- 
miliją Amerikoje. Ameri
koje išgyveno 8 metus.

Paėjo iš Sauslaukio kai
mo, Kvėdarnos parapijos, 
Tauragės apskr.

Laidotuvės įvyks utar- 
ninke, Gegužės 17 d., 9 
vai. ryte, iš šv. Antano 
bažnyčios į šv. Kazimie
ro kapines.

Lavonas po num. 1313 
So. 50-th Ct , Cicero. UI. 
Kviečiame gimines ir pa 

žįstamus dalyvauti laido
tuvėse.

Nuliūdęs vyras ir duk
tė.

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

tės, pašportai ir tt.
NOTARIJCftAS

Iloai Estatc, Paskolos, Insurlnnl 
Ir tt.

809 W. 35th St.. Kamp. Ilalstcd St. 
Tel. Boulcvard BU 

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

Ned.: iki 3 po pietų.

■
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-- » ■
Tel. Yards 6666 Blvd. 84481 a

Dr. V. A. ŠIMKUS
IJetu* U Gydytojas, Chlrargaa Ir 

AkuAcras.
MOS 8. Halsted St, Chicago.

Valandos: 10—12 iš ryto 1—S Iri 
«—8 vakar* Ned. lt—U iš ryto j g-> I= I

S. D. LACHAWICZ I !
BIETTĮVYS GRABORIUS P 1

I ••'t.raai'iu laldotuvAn. kopislauel.. ReOl 
lk.\ln Ri.ldflu atsltauktl. n mano <J<u-bu| 
lsii.it. uškanėdlati.
1-2314 W. asrd FI. Chicago. RL|

Tel. Ganai S1M

PRANEŠIMAS
Naujas kantoras po vardų ATLAS REALTY COMPA

NY, 4601 So. Hermitage Avenue, Chicago, Illinois.
i erkanie ir parduodame namus, lotus įr farmas. Siun

čiame pinigus į Lietuva ir visur. Parūpiname Pašportus 
ir Laivakortes važiuojantiems į Lietuva ir kitur, Insu
rance, apdrauda nuo ugnies ir visose kitose šakose. Mu
sų ofise vienas iš savininku, J.P. Waitchea, jaunas ir la
bai gaisus Lietuvis .advokatas yra pasirengęs visiems 
Lietuviams teisingai patarnauti visuose teismo ir lega- 
liškuose reikaluose.

Todėl, nors ir su mažais reikalais kreipkitės į musų o- 
fisa, o mes iš savo pusės užtikriname kad užganė<linsime 
jumis visuose viršminėtuose reikaluose.

E. D. Witkowski A. M. Barčus J. P. Waitches

Atlas Realty Company
4601 South Hermitage Avenue, Chicago, Illinois.

(Ant kampo prieš pat šv. Kryžiaus Bažnyčia)
Telefonas Boulevand 6080
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Atydai Važiuojančių į Lietuvą
Pirmu negu pradėsit renktis j kelionė kreipkitės pas mus ir viską ištirkit. Tas = 

jums nieko nekaštuos.
Jau tūkstančiai iSvažtavo per musų Biurą J Lietuva ir Šimtai iSvažiuoja dabar kas mčnesis. Vi- Z 

~ šiem parūpinant paSportus, sutvnrkom taksus ir pagelbstaiu ISsiunstt bagažus. PnAportu padarime už S 
Z savo darbų kainuojant tik 31.00. UI bagažu Ir taksu sutvarkymą ntes nieko nekainuojant. KIEK- 3

VIENAS ZMOGI'S VAŽIUOJANTIS PER MUMIS YRA 
TRAUKINI CHICAGOJE IKI JIS PASISEKĖ KAUNA.

APRŪPINTAS NUO LAIKO SĖDIMO Į =

Parandavojame 

Safety Boksus 

$2.50 metams

Padarome visokius 

notarijališkus 

raštus.

EilROPEAN AMERICAN BUREAU I
FABIONAS ir MICKIEVIČE, Vedėjai

809 W. 35th St., (Halsted & 35th Sts.) Chicago, III.
Kainos laivakorčių iš New Yorko iki Kauna SI 17.00 
Kainos laivakorčių iš N. Y. iki Eydtkuhnen >104.60 
Kainos laivakorčių iš New York j Tilže $106.95

Idant žmonės vnžuodnml per kelius rubežun nebotu nutaksojaml už veliamus pinigus, yra patar- B 
tina knd Jie kiekvienas nusipirktu draftus Apie ta Jau buvo pranežta net Lietuvos valdžios. MES B 
PA lllil'tiliAMK TOKIUS DRAFTUS PAGAL DIENOS KURSĄ UZ KURIUOS PINIGUS IRMOKA g 
I’.E JOKIO ATITRAUKIMO LIETUVOS PASTOSE ARBA BANKOKE.

VALANDOS: Kasdiena 9 ryto iki 6 vakare. Vakarute: Utar. Kotv. ir Bubėtomis iki 9 vai. Nedčl- Z 
dienals: 9 ryta iki 8 po pietų, x
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