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Lenkai Ruošias Pulti 
Danzigą

Sąjungininkų Komisija Pers
pėja Vokietiją

LENKAI KONCENTRUOJA 
KARUOMENĘ.

Griauna tiltus skersai Vislos.

Amsterdamas, Olandija, Geg. 
20. — Vokiečių laikraštis 
Kreuz Zeitung paskelbė žinių, 
jog Lenkija sutraukia skait
lingų karuomenę aplink Vislų, 
Danzigo karidoriuje.

Be to, laikraštis pareiškia, 
jog Lenkai sugriovė visų eilę 
tiltų skersai Vislos.

Vokiečiai yra nuomonės, 
jog Lenkai ruošiasi užpulti ir 
pilnai pasisavinti miestų Dan- 
zigų. Matomai, su Danzigu jie 
taip nori padaryti, kaip yra 
padarę su Vilniumi.

IŠNAUJO VOKIETIJA PER
SPĖJAMA.

Lenkai Silezijoje yra nepalie
čiami.

Berlynas, Geg. 20. — Nuo 
Sųjįrrnttnlukų Tnilitarės kont
rolės komisijos Vokietija gavo 
dar vienų notų su perspėji
mu nerekrutuoti įvairiose Vo
kietijos dalyse savanorių pulti 
Lenkus Silezijoje. Taippat su
rekrutuotus ir apginkluotus 
savanorius kuoveikiaus p alino 
suoti.

Nes toksai Vokietijos pa
sielgimas yra priešingas Ver
sali leso taikos sutarčiai, sako 
komisija.
Vokiečių vyriausybė tad tuo- 

jaus pranešė atatinkamiems 
autoritetams pildyti Sųjmigi- 
ninkų įsakymų.

Plebiscito ^onjisija paskel
bė užgynimų buk ji turinti 
bent kokias tarybas su Kor
fanty, Lenkų “maištininkų” 
vadu.

ŠAUKIĄS MAIŠTININKUS 
NUSIGINKLUOTI.

Londonas, Geg. 20. — Iš 
Augštosios Silezijos pranešta, 
jog Lenkų generalis konsulis 
Beutbene painformavęR Są
jungininkų plebiscito komisi
jų, kad “maištininkų” viuĄm* 
Korfanty paskelbęs į “maiš
tininkus” prokleinacijų.

Sako, šankius juos padėti 
ginklus, imties kasdieninio sa
vo darbo ir saugoties milita- 
rio susikirtimo su Vokiečiais.

Anot konsulio, Korfanty jau 
demobilizavęs 10,(KM) savo Vy-

B0LŠEVIKAI PASIUSIĄ
PREKIŲ ANGLIJON. ‘

Stockholmas, Geg. 20. — Iš 
Rusijos pranešta, jog bolševi
kai Petrograde vienatį lai vau 
krauna prekes. Prekės busiu 
pasiųstos Anglijon.

Anglijon iškeliausiąs ir So
vietų Rusijos atstovas Kra- 
ssin.
S\

BRIAND STOVI UŽ LEN
KUS.

Parlamento pasitikėjimas a- 
bejotinas.

Paryžius, Geg.. 20. — Ang
lijos ministerių pirmininkas 
Lloyd George vos spėjo pas
kelbti savo pareiškimų Silezi
jos klausime, tuojaus į jo pa
reiškimų nauju pareiškimu at
sakė Prancijos ministeris pir
mininkas Briand.

Briand lygiai kaipir Lloyd 
George tvirtina, jogei jis sto
vįs už Versailleso sutarties 
nepaliečiamybę. Tik jis pridu
ria, kad Pranci.ja jokiu, bildu 
nepakęsianti, jei Vokiečiai mė
gins pulti Lenkus Silezijoje.

Nemaloni teisybė.

Briandui didžiai nemalonus 
daiktas tas, kad Anglijos mi
nisteris pirmininkas Pranci- 
jai prikišo, jog ji vienon dii- 
<bm pučianti su Lenkais. Taip
pat pasakymas, jog Silezijos 
klausinių išrisianti vyriausioji 
taryba, liet ne panas Korfanty. 
Toks Ang Įjos ministerio pir

mininko pašeŠkirnas yra tei
singas. Bet Prancūzams jis ba
do akis. Nes Lenkai perdaug 
savarankiauja ir už tai jie 
neverti parėmimo. Nuo parė
mimo Lenkų atsisako ne tik
Anglija, bet ir Italija.

Tikimųsi Tėjo.

Vakar po trijų savaičių a 
tostogų susirinko Pranei jos 
parlamentas. Tuojaus pasipylė 
paklausimai vyriausybės apie 
inilitarinę padėtį Europoje. 
Pakilo smarki ojiozicija prieš 
Blandų. Opozicija labjausia 
surišta su žinomu ultimatumu 
Vokietijai. Tuo ultimatumu 
Anglija Prancijai žymiai su
braklino kojas.

Briand nusprendęs ginti sa
vo pozicijų ir tikisi gauti di
delį parlamento pasitikėjimų.

Žinovai tvirtina, jog jei par
lamentas reikš pasitikėjimų, 
tai labai maža dauguma bal
si}, taigi toli gražu ne taip, 
kaip praeitų kartų, pirm ke
liausiant jam lx>n<lonan tar
ties su Vokiečiais karo atlygi
nimo klausime

LATVIJA YRA GERAME 
PADĖJIME.

Ryga/Gi-g. 20. — Latvijos 
respublikos ministeris pirmi
ninkas l(arl Pilniau vakar pa
reiškė, jog Latvijos valdžia ir 
šalis stiprėja ir nėra jokios 
baimės iš Rusijos užpuolimo.

Pabaltijoje Amerikonai tu
rėtų labai daug gyvų reikalų, 
jei Suv. Valstijos pripažintų 
Pabalti jos valstybes. Iš to pri
pažinimo butų daug naudos 
amerikoniškai komercijai, sa
kė Ullnian.

MIRĖ VYRIAUSIOJO TEI 
SMO TEISĖJAS WHITE.
Washington, Geg. 20. — Va

kar rytų čia mirė eidamas 76 
metus vyriausiojo Suv. Vals
tijų teismo teisėjas pirminin
kas Edward Douglas Wliite.

Prie mirštančio buvo na
bašninko žmona, dvi seserietės 
ir kunigas Creedon iš George- 
town universiteto.

Laidotuvės bus rytoj. Gedu
lingosios pamaldos įvyks Šv. 
Mato bažnyčioje. Bus palaido
tas Oak llill kapuose.

"Teisėjas White buvo katali
kas. Tad ir mirė, kaipo krik
ščionis katalikas.. Paskutiniais 
Sakramentais nabašninkų ap
rūpino kun. Creedon.

Buvo gimęs Laforelie para
pijoje, Lousiana valstijoj, La- 
pkr. 3, 1845 m. Mokslus ėjo 
katalikiškose įstaigose. Mokė
si ir Jėzuitų kolegijoje New 
Orleanse.
Nabašninkas civilio karo me

tu buvo tarnavęs konfederatų 
armijoje.

Į nabašninko vietų nužiūri
mas buvusia prezidentas Taft, 
kurs yra didžiai populeris.

SALOJE ELLIS PASKELB
TA KVARANTANA.

Mirė nuo šiltinės vienas vai
kas.

New York. Geg. 20. — Kilis 
saloje mirė 5 metų bernaitis, 
atvežtas iš Jugoslavijos. Pa
sirodė, jis nrįrė nuo šiltinės.

Tuojaus saloje paskelbta 
kvarantana. 1,700 ateivių per
kelta Iloffman saloti. Sala E- 
llis visai uždaryta 48 valan
doms.

Niekas negali pasakyti, kur 
tas vaikas užsikrėtė šiltine, ar 
saloje, ar garlaivy, kuriuo at
keliavo.

PRIEŠ ALŲ IR VYNĄ.

Springfield. III., Geg. 20.— 
Valstijos senatas dauguma bal 
sų priėmė probibieijinj bilių, 
kuriuo draudžiama gydyto
jams pavartoti alų arba vy
nų gydymo tikslams. Biliuje 
pasakyta, jog alus arba vynas 
nėra jokie vaistai.

KĄ SAKO GELEŽINKELIŲ 
DARBININKAI.

Moline, III., Geg. 20.— Cbi- 
cago, R-ock Island & Pacific 
geležinkelio kompanijos -darbi
ninkai, dirbą tos kompanijos 
įstaigose m. Silvis, pareiškia, 
kad jie nesutiksią su suma
žinimu užmokesnio. Verčiau 
pamesiu dirbę.

BAIGSIS JURININKŲ 
STREIKAS.

Washington. Geg. 20. — 
Prekybinių jurininkų nesenai 
pakilęs streikas tomis dieno
mis turės pasibaigti. Streiki
ninkai savo ginčus su kompa
nijomis pavedė rišti Darbo se
kretoriui Davis.

Philadelphia, Pa., Geg. 19.-- 
$7,(HM) pabauda teismo nubau
sta Mrs. Bergdoll, kuri gelbė
jo savo sunui, karo slnkeriui, 
pabėgti į Vokietijų.

NAUJAUSIOS ŽINIOS

•LONDONAS. — Suv. Valstijų ambasadorius Anglijai, 
pulk. llarvev, čia vakar pasakė pirmų savo viešųjų kalba- 
Jis pareiškė, jog Amerika buvo pakilusi karau prieš Vo
kiečius ne Europos ginti, bet apdrausti Amerikos reikalus. 
Todėl Amerika šiandie atsisako ir maišyties į grynuosius 
Europos reikalus. Taippat su Tautų Sąjunga Amerika nieko 
bendra neturinti.

LONDONAS. — M misteris pirmininkas Lloyd George 
paskelbė, jog Suv. Valstijų ambasadorius llarvev dalyvaus 
ateinančiame vyriausios tarybos susirinkime, kuomet bus 
svarstomas Silezijos klausimas. Tuo tikslu ambasadorius ga
vo iš Vasliingtono instrukcijų.

WASHINGTON. — Valstybės sekretorius Hughes čia 
Lenkų pasiuntiniui atsakė, jog Suv. Valstijos neturi reikalo 
maišyties Silezijos klausimam Nes tai grynai europinis 
klausimas. įlenki ja Amerikos buvo prašilsi užtarti Lenkus 
vyriausios tarybos susirinkime.

PARYŽIUS. — Andre Tardieu parlamente smarkiai a- 
takavo premjerų Briandų už jo nevykusių užsieninę politikų. 
Šiandie parlamentas balsuos pasitikėjimo klausime.

LONDONAS. — Oficialiai patvirtinta, jog Anglija mie
lai sutiks Amerikos pakvietimų nusiginklavimo konferenci
jom

ORAS. — Šiandie gražus oras; -rytoj nepastovus; maža 
atmaina temperatūroje.

AVASIIINGTON. — Ateivystės suvaržymo bilių pasira
šė prezidentas Hardingas.

TURKAI PASIRENGĘ AT
NAUJINTI KARĄ.

j nori turėti su Sąjungininkais, 
nori tamprių sąryšių su bol
ševikais ir ligi pat galo kovo-

Jie atmeta Prancūzų ir Italų 
sutartis.

Konstantinopolis, Geg. 20 — 
Visuose Anatolijos frontuose 
vieši nieku nesudrumsčiama 
ramybė. Bet Turkai naciona
listai baigia militarius ir poli
tinius pasiruošimus. Ir, kaip 
sužinota, išnaujo pakels kovų 
Graikams. Tai busią paskuti
niai žygiai, idant ant visuomet 
atsikratyti Graikų, sutraškinus 
jų armijų

Turkų nacionalistų seimas 
Angoro.je karštai aptaria Ru
sijos bolševikų paduotas susi
taikymo sų lygas.

Be to, seimas darbuojasi pa
daryti kokius-nors artimesnius 
ryšius su pačiu Konstantino
poliu. Pagaliau darbuojasi dar 
tarties su Sąjungininkais su 
tikslu atgauti Trakiją ir Smir
ną.

Prancūzų sutartis atmesta.

Bekir Sami bey, pavykusis 
kemalist as delegatas Londo
ne, stovi už vidutinį nacio
nalistų nusistatymų. Jis tvir
tina, jog gražiuoju bildu busią 
galima daug kų atsiekti. Su 
užsivarinėjimais tuotarfm nie
ko negalima laimėti.

Jis sako, jog su vidutiniu 
nusistatymu nacionalistams 
busią galima lengviau prieiti 
prie Anglijos, kuri galėsianti 
suminkštinti taikos sąlygas.

Pagaliau jis patarė ratifi
kuoti taikos sutartis su Pran
ei ja ir Italija.

Tečiau krustutinųjų elemen
tų seime yra dauguma. Tie 
atmetė siųlomas Prancijos ir 
Italijos sutartis ir parėmė Ru
sijos bolševikų ekonominius 
reikalavimus.

Po šito įvykio Bekir Sami 
bey rezignavo iš užsienių mi
nistre’’.o vietos. Jo vietų lai
kinai užėmė karo ministeris 
Eevzi paša.

Tas reiškia, jog Turkai na
cionalistai nieko liendra ne-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

VILNIUJ LENKAMS BLO 
GAI.

KLAIPĖDA AR VILNIUS.

Kad Lenkų valdžia vedė iki 
šiol blogų politikų,, kuri sukė
lė visas kaiminingas tautas, 
prieš save, tai jau pradeda i- 
patys Lenkai prisipažinti.

Štai kų rašo Varšavos lai
kraštis “Kurjer Polski” strai
psny: “Del Vilniaus klausimo 
ir pakraščių politikos”: “Gry
žtu iš Vilniaus, kur buvau du 
mėnesiu. Turėjau progų prisi
žiūrėti, kas darosi vadinamoj 
Vidurinėj Lietuvoj. Blogai gir 
dėti ir dar blogiau ten dedasi. 
Visos redakcijos pilnos skun
dų ant kareivių užsimančių 
plėšimais, sauvaliavimais, bai
siausiomis prievolėmis ir ne
teisingumais, kurie daromi, 
prisidengus rekvizicijomis. Ka
ruomenės, o ypač raitelių, iš
tvirkimas, primena kazokų 
sauvalės žygius. Pradžioje gy
ventojai žiurėjo į tų karuome- 
nės sauvalę, kaip į viso pasau
lio karuomenės ypatybę, ir net 
sakydavo: “geriau, kad saviš
kiai ttai daro, negu svetimi.” 
Vėlinu žmonės bet-gi pradėjo 
orientuotis ir matyti, kad tai 
nesaviškiai: ir kalba kitaip; ir 
papročiai ir temperamentas 
Kiti, tečiau ramino save, kad 
bent tikėjimas tas pats. Bet 
dabar jau trečias perjodas, — 
peri jodas baimės ir nusižemi
nimų ir santikių, kaip su už
puolikais. Ar galima leisti, 
kad ir ilgiaus taip pasiliktų.” 
Nors Lenkų kalba dar telielai- 
koma, “ponų kalba,” bet žmo
nės vis labjan ima šiaušties 
prieš ponus Lenkus. “Turime 
pastebėti, tęsia toliau “Kur. 
Pol.”, kiek ten žmonės pra
džioj buvo mums palankus, 
tiek dabar jie yra prieš Len
kiją, ir vis tai ačiū Lenkų 
valdininkams, kurie savo en- 
dekiškais papročiais atstumia 
žmones. Vienų kartų, būtent, 
to paties “atgimimo” posėdy, 
teko matyt, kai prezidiumas 
pasiųlė Baranovskį į pirminin
kus, visi užprotestavo, šauk
dami, kad jis esąs svetimas, 
iš Varšavos, ir reikalavo: ša
lin svetimus! Norime vietinių, 
saviškių!”

“Keikia vis dėl to pagaliau 
suprasti, kad Gudija atgims, 
kaip atgimė Lietuva, Čekai, 
Ukraina. Reikia peržiūrėti vi
sų dabartinę politikų ir admi
nistracijų, suvaldyti sauvalę ir 
visų provincijų politikų ati
duoti į vienas rankas.” Taip 
rašo patys Lenkai, gaila, tik 
kad nenori suprasti, jog atgi
musi Lietuva, Gudija, Ukrai- 
nA visai nemano savo politi
kos atiduoti į vienos Varšavos, 
bet patys nori tų politikų va
ryti.

ti su Graikais.
Baigiami pasiruošimai.

Nacionalistų militariai pa
siruošimai jau kaipir pabaig
ti. Eskisbero fronte Turkai tu
ri 8 divizijas kareivių, ku
rioms vadovauja įsiliet paša. 
Kiazini Karabekir, kurs va
dovavo Turkams Armėnijoje, 
šiandie lydi pietinei grupei, 
kuri sudaro 9 divizijas.

Marasho fronte, tarpe Mer- 
sina ir Aintab, dvi divizijos 
duoda pagelbos nereguleriams 
Turkų būriams, veikiantiems 
prieš Prancūzus. Mesopotami
joj Niliad paša pasirengęs vei
kti su 2 divizijom ir trimis 
raitarijos pulkais.

Anot apturimų čia žinių, 
nacionalistų armija puikiai or
ganizuota ir visakuom reika
lingu aprūpinta. Bolševikai 
Turkams yra pristatę daug vi
sokios karo medžiagos.

Su Graikais yra kitaip.

Tuotarpu Graikų pozicija 
visuose frontuose "gana bloga. 
Graikai buvo mėginę savo ar
mijų . sustiprinti Anatolijoje. 
Bet ligšiol to jiems neleido 
padaryti šalies finansinė palie
tis ir pakilę nerimavimai Tra
kijoje, Makedonijoje ir Alba
nijoje.

Albanijoje prieš Graikus ne
rimavimus sukėlė Turkų naci- 

[onalistų valdžia. Ji tenai pa
siuntė 200 savo karininkų iš 
Anatolijos su pulkininku Fn- 
breddiiie bey priešaky. Šitas 
žmogus seniau jau yru orga
nizavęs revoliucijų Albanijoje. 
Šiandie jis tume šone neduo
da ramybės Graikams, šitie 
turi ten palaikyti skaitlinga 
karuomenę, kuriai butų pato
gi vieta Anatolijoje.

Graikams šiandie didžiai 
pakenkia paskelbtus Konstan
tinopolio ir Dnrdanelių neut
ralumas..
Taigi atrisiu, kad Turkai na

cionalistai turės laimėti karų.

KAUNAS.

Kiek Lenkai Gudų žemės už 
grobė.

(indų spaudos biuras prane
ša, kad Rygos sutarties pris
kirtos lx>nkijai Gudų žemės 
apima teritorijų (langiaus, kaip 
77,(KM) kvadratinių varstų, ap
gyventų 3,436,(HM) žmonių. Len 
kų šioj teritorijoj (išimant 
Bilskio ir Balstogės apskri
tis) tik 15,(KH).

Briukselis, Lenkų delegacija 
Briuksely mano atvykus Aske- 
nazy pakelti klausinių apie 
Klaipėdos ruožtų, kursai Len
kams esąs reikalingas.

Prancūzų komisaras patarė 
Lenkams atsisakyti nuo Klai
pėdos, iš kur Prancūzų ka- 
ruomenė tuojaus pasitrauktų, 
užleisdami Klaipėdą Lietuvai. 
Užtat Lietuviams reikėtų pa
daryti nuolaidų Vilniaus klau
sime.

Biržai. Čia susitvėrė “Inte
ligentų Katalikų skyrius” iš 
18 asmenų. Susirinkusiems tu
rėjo paskaitų stud. Gasiunas 
apie “kataliko inteligento vi
suomenės pareigų,” kurioje 
priminė kovų, ėjusių gilioj se
novėj, katalikų su pagonais ir 
kad šiandie ji nesiliauja ėjusi, 
tik šiandie griežtais kovoto
jais su katalikyste pasiskelbė 
soči jai istai. 2

Ragino neužmiršti visuome
ninio darbo. Pabrėžė krikšv 
čionybės idealo prakilnumų/r 
amžinumų, kad niekas jų ni\-i 
įstengs pergalėti. Laikais vi
suomenė gali prie jų atšalti, 
bet ji vėl galų gale sugryžta. 
Skaitė už pareigų kataliko in
teligento neduoti nei valandėr 
lei atšalti visuomenei prie 
Kristaus įdealų.
nas papasakojo apie katali-T 
kų kongresų, įvykusį Kaune. 
Trumpai apibrėžė darbuotės 
programų Katalikų inteligen
tų organizacijos. Mokytojas 
Diedrikas pabrėžė veiklumų 
bendros katalikų inteligentų 
organizacijos, ragino visus dė
tis jon.

' J

Užsibaigus kalboms, prieita 
prie valdybos rinkimo. Valdy- 
bon išrinkti šie asmenys: agr. 
Mulokas, kun. Gasiunas, stud. 
Gasiunas, mok. išlika, mokyt. 
Diedrikas, gini. mokyt. Kaše- 
rauskaitė.

LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS 
SIBERIJOS GALE.

Iš Si beri jos rytų pareina ži
nių, kad Vladivostoke nuo Sau
sio šių metų. pradėjo eiti Lie
tuvių kalba laikraštis, pava
dintas: “Tolimųjų Rytų Ži
nios.”

Pradžioje laikraštis eis tik 
sykį į mėnesį, paskui dažniau. 
Šio laikraščio tikslas yra duo
ti kuodaugiausia žinių iš Lie
tuvos gyvenimo ir teikti skai
tytojams patarimų visais gyve
nimo klausiniais.

Kaunas. J V—20. (Elta). Šių 
vasarų Darbo ir lįocialės Ap
saugos Departamentas rengia
si suruošti visų prieglaudų 
vaikų darbininkų parodų.

PINIGO KURSAS.
Svetimų salių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000, Gegužės 19 
buvo tokia pagal Merchnnts Ixj- 
nn and Trust Co.:
Anglijos sterlingų svarui $400 
Prancūzijos šimtui frankų 8.70 
Italijos šimtui lirų 5.fil
Vokietijos šimtui markių l.GG 
Lietuvos šimtui auksinų 1.6K 
Lenkijos šimtui markių .13
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“DRAUGAS”
H»ta kasdien* I Auk yrus nedėldleuius. 

PRENUMERATOS KAINA:
CH1CAGOJ IK UŽSIENYJE:

Metams ................. t. >8.00
Pusei Metų ...... ._•<_/1.. • <.00

8UV. VALST.
Metama ••••••••,•••••..•• >6.00
Pusei Metų . .............................. . 3-°°

Prenumerata niokosi lfikoluo. Lai-

KARO AUKOS.
Buvęs kuras su Vokietija 

prarijo 35,(XX),000 žmonių au
kų. Taip bent apskaito moks
lininkas Danas Doring. Jis ne
senai tuo klausimu pabaigęs 
savo tyrinėjimus.

Minėta skaitlinė, anot Do-
akaltoal nuo uislražymo dienos rjUg0 paliečiu Uf tik ŽUVUSIUS 

ne nuo Naujų Metų. Norint perinai- ° ’ 1 
nytl adresų visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti lAperkant krušoje ar expreae "Mo- 
ney Order" arba jdedant pinigus } 
registruotų laiškų.

“DRAUGAS” PUBL. 00.
2334 S. Oakley Avė., Chicago. 

TeL Roosevelt 7791

NEBENT PRIEŠ GALĄ.
Nuostabiai vykęs politikos 

momentas Lietuvai. Kuomet 
eina Briukselio derybos, Len
kai vis mažiaus įsitikėjimo tu 
ri-Sąjungininkų akyse. Tiesa, 
Prancūzai rūpinasi ginti savo 
skolininkus, bet ir jie gindami 
dairos į Angliju ir Su v. Vals
tijas. Gi pastarieji jau prade
da Prancūzų bravūrų malšin
ti.

Lenkai kaip pabludę. Varša- 
va teisinasi, atsiprašinėja, o jų 
“kresovcai” — pakraščių gy
ventojai — A. Silezijoje ir 

rilniuje polonezų šoka. Nebent
prieš galų.

Lenkų okupacinė valdžia 
Vilniuje uždarė, pastaruoju 
laiku, net keturis laikraščius 

2į*ulPat-iZU0jančius. h 
uzkutuz laisvos kritikos žo
dį už jų Kauno valdžiai pa
lankias nuomones. P. M. Bir
žiška gavo 50 tukst. markių 
pabaudos už įdėjimų jo reda- 
guojaman Lietuvių laikrašty 
“Vilnius” straipsnių Lenkų
kalba.

.Nuslopinę Lietuvių spaudų 

jie “didvyriai”! Skelbia savo

kovos laukuose, bet mirusius 
nuo įvairių ligų, pakilusių ka
ro metu, ir gimimų sumažėji
mų.

Nuo karo labjausia nuken
tėjo Prancija, pareiškia Do
ring.

Jo apskaitymai paliečia: 
Prancijų, Belgiją, Anglija, Ita
liją, Serbijų, Rumuniją, euro
pinę Rusiją, Austrijų-Ungari- 
jų, Bulgariją ir Vokietijų.

Nemini jis Prancūzų ir Ang
lų koloni jų ir nekreipia dome
sio į sienų pasikeitimų po 1914 
m.

Iš 35 milijonų žmonių, 10 
milijonų žuvo kovos laukuose. 
Likusieji 25 milijonai išpuola 
įnirusiems nuo ligų ir galėju
siems gimti.

Pirm karo Vokietija skaitė 
65 milijonus gyventojų; Aus- 
trija-Ungarija apie' 50 mil.; 
Anglija — 45 mil.; Prancija — 
40 mil.; Italija — 37 mil.; Ru
sija (imant ir Siberijų) 167 
mil.; Belgija arti 8 mil.

Karo metu rtiirimų skaičius 
Prancijoje pasidaugino 1,840,- 
000; Vokietijoje 2,700,(XX); Au- 
strijoj-Ungarijoj 2,000,000; An
glijoj 1,000,000. Nežymiai su
mažėjo gyventojų skaičius ka
ro metu Anglijoj, Rumunijoj ir 
Bulgarijoj.

Visose šalyse žymiai padi
dėjo moterų proporcija. Tik 
vienoj Bulgarijoj moterų beli
ko mažiau už vyrus.

ZELIGOWSKIO
DARBUOTĖ.

Iš musų sostinės Vilniaus 
pareina žinių, kad Lietuvos iš
gamos tenai uoliai darbuojasi.

Vilniaus srities valstiečių 
sąjungos vardu Varšuvos val
džiai nesenai pasiųsta tokia te
legrama:

“Mes, Vilnijos valstiečiai,
laikraščiuose nesąmonių, bau

ginimų.

•Kaune, girdi, badas, visa Draugo dramatizuota apysaka 
baisiai brangsta. Lietuvių ar
mijoje esą Vokiečiai, kurie, su 
Lietuvių pagelba norį Lenkus 
žudyti. Labai skaudu pažymė
ti, kad jų tarpe ir Lenkų legio
nų vyskupas Bundurskis vie
šuose mitinguose šovinizmo į- 
kaitintas tų patį kartoju. Tuo- 
tarpu Vilniuje skurdas.

^Lietuvos kooperatyvai pa
sodė Vilniaus biednuomenei 
net 30 vagonų kumpių po 90 
link. markių svarui. Nepriė

mė, nors Vilniuj už kumpio 
svarų moka po 260 m k., jei tik 
gali gauti, bet jų nėra.

T Vilniuje* tveriasi organizaci

jos palaikymui propagandos 
prieš Kauną, mitingams rengti 
kuriuose grumojama Lietuvai; 
koncentruoja savo karuomenę.
Vilniuje atvirai kalbamu apie 
lepūno puolimų. 15-19 Bal.
Valiaus 24 <1. puolimas turėjo 
įvykti. Iz*nkų laikraščiai di
džiuojasi nagųzdinę Kauno lai
kraščius.

yKratos pus Lietuvius vienu 
kitų veja, net Lietuvių ligon- 
hučio neaplenkia. Kaip apkvai
tę Lenkai mano, kud ir ligoniai 
valandai išmušus sukils iš lovų 
ir “proszę I’unow” už ciupry- 
nos iš Vilniaus lauk išmes!

pažymėdami neatmainomų sa
vo norų, sutinkantį su visų gy
ventojų noru — Vilniją sujung 
ti t a Lenkija, kategoringai pa
reiškiame:
“Nekuoinet nesutiksime, kad 

musų noras butų paniekintas.
“Jei Lenkų valdžia kokiu 

nors budu butų priversta Vil
niaus sritį atiduoti mųsų prie
šininkei Kauno valdžiai, mes 
visi su ginklais rankose pakil
sime kovon ir ginsime čia len
kiškas teises ligi paskutinio
kraujo lašo.

“Broliškoji armija, sudary
ta iš musų žemės sūnų, su ge
nerolu Zeligowskiu priešaky, 
neatmes to teisingojo reikalo 
ir bendrai su visais Vilnijos 
gyventojais pasipriešins viso
kiems pasikėsinimams prieš 
musų laisvę ir teises”.

Tokių telegramų siuntinėja 
ir kitos sąjungos ir draugijos, 
kokių ten ant greitųjų įsteigė 
uzurpatorius Zeligowski.su sa
vo sėbrais.

Išgamų telegramos Varšavon 
pasidaugino, kuomet Briukse- 
ly prasidėjo Lietuvių-Lenkų 
konferencija. Jie nujaučia, jog 
Tautų Sąjunga Vilniaus klau
sime palinks prie Lietuvos. 
Tuomet juos palies mirtinas 
smūgis.

Tautų Sąjungos komisija 
Augštojoj Silezijoj plebiscitui 
užsibaigus buvo pasirengusi 
paskelbti ne visai palankių Len 
kams ištarmę. Dėlto Lenkai 
sukėlė maištus.

Jie ruošia tokius pat maiš
tus ir Vilniaus srity, kuomet 
Tautų Sąjunga įsakys Varšu
vai atšaukti iš ten savo ka
ruomenę.

Reikia laukti, kad Varšuva 
ir čia mėgins užsiginti pakel
tų maištų.
Nežinia, kaip tie išgamos sva

joja “ginti Vilniją ligi pas
kutinio lašo kraujo”. Musų 
karuomenė stipriai organizuo
jasi, savo eiles daugina. Kaip 
Užsienio Reikalų Ministeris 
Seimui pareiškė, reikia būti 
atsargesniems negu kuomet 
nors ir reikalui atėjus ginklu 
savo teises apginti. Zeligows- 
kis Lenkijos nepalaikomas 
kaip plikas bus iškedentas.

Zeligowski su savo sėbrais 
karštai darbuojasi. Bet jų dar-

SEIMO GINČAI.
Drauge jau buvo minėta a- 

pie žemės fondo sudarymų į 
kurį įeina priveli gi juoti dva

rai, buvusieji bajorų ir vals

tiečių bankų žemės ir gal baž

nytinės žemės. Kįla dabar 

klausimas:

Ar savininkai nustoja žemių?

Aišku, kad ne. Jeigu norima 
visus aprūpinti žeme, savinin
kai negali savo žemės nustoti, 
bet ž. reformos komisijos siū
loma atimti žemė nuo tų, kurie 
turi viršaus 80 hektarų, gi 
vyriausybės projektu norima 
jiems palikti nemažiaus 80 
hekt. ir nedaugiaus 180 ha., 
žiūrint kiek savininkas ligšiol 
turėjo žemės. Reikia atsiminti, 
kad hektaras bemaž lygus vie
nai dešimt, arba 2 margams.

Nėr abejonės kad prainato- 
moji norma St. Seimo posė
džiuose gali pasikeisti, kaip 
jau ats. Kriščiūnas (valst. są
jungos) frakcijos vardu stovi 
už tai, kad savininkams reikia 
palikti daugiausiai 50 hekt., 
gi ats. Miliaška (kr. deni.) siū
lo palikti ukius apie 100 deš.

O su atlyginimu, kaip?

Ligi šiol patiektu projektu 

tikriems dvarų ir didesnio plo

to savininkams turėta atlygin

ti už nusavintas žemes. Galuti

nų išvadų neturime.

Jau pakeltos Seime diskusijos 
parodėt įvairių nuomonių. Kri
kščionys demokratai, regis, ne
turi nustatytos nuomonės. Di
džiuma stovi už atlyginimų, 
mažuma prieš atlyginimų. Val- 
stieč. sąjungos atstovai,soc. de- 
mokr. prieš atlyginimų, soc. 
liaud. skirstosi savo nuomonė
mis. Klausimas ataras. Grei
čiausiai bus surastas kompro
miso kelias išgvildenus nuo
dugniau už kokias žemes rei
kėtų atlyginti, o už kurias ne.

V. K-as.

Už Tėvynę Malonu Kentėti.
Lietuvos Karo Vaizdai.

(Tąsa)

BARBORA. Aš nesigailėčiau ir kelis sūnūs atiduoti dėl 
Lietuvos liuosybės. Bet aš noriu, kad visos nelaimės greičiau 
išsibaigtų ir kad vaikai sugrįžtų prie tėvų. Karas jau nusky
nė mums du sunu. Gal ir trečių tas pats likimas laukia.

JUOZAS. Turėkime kantrybės. Kada nors nuslinks de
besys nuo Lietuvos ir suspindės šviesi saulelė. Daugiau per-! žengia žingsnį atgal). Palauk, sustok! Pasigerės mano akys

. Visi tie J/mkų šposai mums 
i&rodo, tarsi, paskutinės ligo
nio konvulsijos, kurios rodo 
jam grabo lentą.

BOLŠEVIKU SUMANYMAI, iiraHiiiintmimnimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimiiiu

“DRAUGO”KNYGYNE
Galima gauti šios

MALDAKNYGES

bo vaisiui jiems galės pasiro

dyti kartus ir apraudotini. Vil

nijos gyventojai gana daug nu

kentėjo nuo jų teroro. Atėjus 
tinkamai valandai jiems gau
siai atsimokės.

Rusijos bolševikų valdžia 
negali gyventojų milionams 
palaipinti duonos. Bet ji mė
gina tuos milionus žmonių 
pasotinti aukso gadynės paža
dėjimais. Ji yra suvaržiusi gy
ventojams visokių laisvę. Tuo- 
tarpu pasauliui skelbia apie 
“idealį” Rusijos sutvarkymų. 
Lenino imperijoje gyvuoja inili 
turizmo diktatūra. Vyriausi 
Maskvos komisarai tvirtina, 
jog tas esą iv i kalinga bolše- 
vistinio rojaus pagrindams.

Bolševikai visais laikais tu
rėjo ir turi gražių sumanymų. 
Deja, tie sumanymai yra gra
žus tik teorijoje. Visas bolše- 
vistinis rojus paramstytas tik 
teorijomis. Praktikoje tas ro
jus — baisus žmonių vargas, 
skundas, badas ir mirtis, arba 
persekiojimai, vergija ir kar
tuvės.

Iš paskutinių bolševikų su
manymų svarbiausias šis: 
Europos Rusijon ir Sibiran no
rima įvesti elektrifikacijų. Tas 
reiškia, tuo budu Rusiją ir Si
birą bandoma padaryti, tarsi, 
viena dinanio-mašina.

Bolševikų komisarų planai 
— nors kartų apsidrausti nuo 
negeistinų rūpesčių. Iš žiemos 
padaryti vasarų, iš rudens — 
pavasarį. Šiandie bolševikų 
viršininkams reikia džiovinti 
smegenis, kuomet šalčiai spir
gina gyventojams ausis, kuo
met žmonės visais šonais šau
kia kuro.

Įvedus elektrų, pasiskundi
mų nebus. Elektra šildys bu
tus ir gamins valgių.. Iš visų 
vargi) paliks tik vienas — 
maisto posiganiinimas, kurio 
mm tik vieniems komisarams 
užtenka.

Petrogrado diktatorius Zinov- 
jov jau paskelbė elektrifikaci
jos planus. Anot jo, europinei 
Rusijai reiksią elektros sto
čių su 18 milijonų garo ark
lių jėga. Sibirui pusės tos 
jėgos užteks. Milžiniškas elek 
tros stotis pastatydinsią de
mobilizuoti kareiviai ir mobili
zuoti darbininkai, tai-gi ver-
gai.

• Ramybė Joms (brangios odos paauks.) .............. $3.50 =
| Ramybė Jums (kailio apdar.) ................................ 2.50 S
| Ramybė Jums (audeklo upd.) ................................ 2.00 |

Šios maldaknygės formatas yra 5%x3%. Puslapių turi 958, bet ne E
S stora, nes spausdinta ant plonos popieros. Joje yra Įvairių Įvairiau- 5 
S elų maldų.

• • • •

s Aniolas Sargus — juodais minkšt. apd.................... 1.75 S
E Aniolas Sargas — juodais apd............................... 1.50 =
| Dangaus žvaigždutė — juod. minkš. apd..........1.75 |
5 Dangaus žvaigždudė — baltas celluloid apd. su

paveikslėliu ant apd................................................ 1.75 =
| Dangaus žvaigždutė — balto kailelio apd........1.50 |
5 Dangaus žvaigždutė — juodo audek. apd.................. 1.00 5
= Dangaus žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50 S

i Aniolėlis — juodais apdarais ............................... 1:50 =
| Aniolėlis — juodais apdarais ................................... 0.75 E
S Šios maldaknygės yra nedidelės. Turi beveik po 300 puslapių. E 
S Spauda aiški. ~

E Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00 =
| Pulkim ant kelių..................................................................2.50 |
| Pulkim ant kelių ........................................................... 2.00 =
| Pulkim ant kelių ........................................................... 1.85 =
| Pulkim ant kelių .............................................................. 1.50 S

Užsisakydami adresuokite:

| “DRAUGO” KNYGYNAS f
| 2334 So. Oakley Avė. Chicago, UI. |
miimiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiimimiiiimmiiiiiiiiiimimimiiiiiiiiiiiii

visus inžinierius bolševistinė- 

mis malonėmis apdovanoja, di

desnes maisto porcijas skiria, 

jicmsprivilegijos sega ir tt.Nuo 

inžinierių, suprantama, dau
giausia pareina plano jvykini- 

nias.

Bolševikams reiktų geresnių 
sumanymų. Jiems trūksta są
žinės ir proto. Bet kadangi 
jiems to trūksta, tad Rusų tau
ta dar ilgai skurs ir vargs 
bolševistinio rojaus obuolį bc- 
grauždama.

Tel. Canal 267 Vak. Canal III!

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas
1831 80. Halsted Street 

Valandos: 16 iki 13 ryto; 1 iki t
po pi«t t iki • vakare.

AR GI NĖR IŠEITIES?

DR. S. N AIKELIS
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRI ROAl 
Oflu&a Ir Gyvenimo vieta 

8363 South Halated Street 
Ant vtrtaue VulvenuU ntote Uonk 

Valandos nuo lt iki 12 ryte; nuo 
3 iki 4 po pietų; nuo 7 iki t vak. 

Nedėllomis nuo lt iki Z. 
Trlefoma Tartie SSM

Tuo tikslu bolševikų valdžia 
pnskelbė specijalį “ukazą” —

Skaudžiausias dabarties va
landos reiškinys matant, kaip 
stojo piestu darbas prieš ka
pitulų, kapitalas prieš darbų, 
tarsi nebūtų aišku, kad abu 
viens kitam tarnauja ir kad jų 
abipusė kooperacija yra būti
na produkcijai ir gerovei. 

(Kardinolas Mercier, Belgijos

Primatas).

UUIIIIIIIIIimilllllllllllllllllHlllllllllllllM
Res. 118# Iudependence Blvd. 

Telefonas Von Burcn iM

DR. A. A. ROTH,
Rusas Gydytojas ri Chirurgas 
Spccijaltstas Moteriškų, Vyriškų

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
VALANDOS: 10—11 ryto 3—S pe

pietų, 7—8 vak. Nedėllomis 10—13 4. 
Ofisas 8364 So. Halsted St., Chtoogo

Telefonas Drover #6t3 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiHiMiiiiitiiimim

JUOZAS. (Sveikinasi su abiem). Sveikas, sunau Jonai. 
Man linksma tave dabar sutikti. Linksmas buvai, kada lei
dau į karei vijų ginti tėvynės, kada tavo likimas buvo nežino
mas. Linksmas esi, kuomet nuo kardo grįžti prie arklo. Di
džiuojuosi tavim. Nebėgai, kaip zuikis, slėptis į knlmus, kad 
nereiktų kariauti, kaip padarė kai-kurie vyrukai.

JONAS. Tėveli, eičiau vėl atgal prie kardo, kad ir šian
dien, jei to tėvynei reiktų.

JUOZAS. Gerai, sunau. Toki turėtų būti visi Lietuvos 
sunai ir dukters.

BARBORA. Jonei, Jonei! Eik šen ir prie manęs (sušuko 
įpuolus per duris iš virtuvės. Jonas atsisuka. Eina. Motina

gyvensime vargo, labiau išmoksime branginti liiiosybę.
BARBORA. Ar nematyt mūsiškių pareinant?

JUOZAS. O je. Elenutė parsiskubina. Turbūt neša kokių 
nors žinių, nes kone piotekine eina.

ELENA. (įeina skubiai imt duris. V isa įkaitus; skepečiu
ke ant pečių, plaukai tvarkoje. Visa skaisti, graži). Tėveli, 
mamyte! Tai naujiena. Bolševikai jau apleido Vilnių ir kraus
tosi visur iš Lietuvos žemių. Ir musų Jonukas jau liuesas. Su
grįžo. Šiandien bus čia namie.

BARBORA. O kodėl nesykiu sugrįžota?
ELENA. Kada jo sulauksi. Vyrai apnikoję su visokiais 

klausimais ir jis negali nuo jų išsisukti, o antra (meiliai, lipš
niai prie motinos prisiartinus) kad aš svečių užsiprašiau pasi
linksminti sykiu iš Lietuvos pasiliuosavinio ir Jonuko sugrį
žimo. Mamytė, juk nepyksi, kad aš nesiklausius taip padariau.

BARBORA. Ką čia pyksiu. Labai gerai padarei, dukrelė. 
Ir mudviem su tėvu bus linksmiau. Bet tai dabar turime tuo
jau* ruoštis, nes svečiai greitai bus. (Išeina abi).*

JUOZAS. Džiaugiaus, kad leidau sūnų ginti tėvynę, bet 
kad sveikas grįžta taip-gi džiaugsmas. Gal būt musų valdžia 
nujaučia, kad nereikės jai daugiau su nieku kariauti, jei pa
leidžia kareivius. Ai kaip tai butų gerai.

JONAS. (Įeina Lietuvio kareivio rūbais apsirėdęs ir su juo

tavim, tuose Lietuvio kareivio rūbuose. Tiesus kaip berželis, 
skaistus kaip bijūnas. Dabar pasveikinsiu. (Sveikinusi).

JONAS. Mama, čia mano draugas Jokūbas Pabalda (Bar
bora sveikina).

JOKŪBAS. Mama tikra patrijotė. Džiaugiasi labjau Lietu
vių kareiviu, kaip savo sūnaus laimingu sugrįžimu. •

ELENA. (Įėjus žiuri kaip tėvai linksmai ir su džiaugsmu 
žiuri į Jonų). EI, mama, mama kas su tavim pasidarė? Seniau 
Ruso kareivio ištolo bijojai, o dabar gėriesi Lietuvių ka
reiviu.

BARBORA. Ba tai matai čia Lietuvos kareivis, mus ka
reivis,' musų liuosybės. gyvybės ir turto gynėjas, o ne svetimas 
kokis prispaudėjas.

ELENA. Mane net pavydas ima. Visi dabar gėrisi Lietu
viais kareiviais. Palaukite, jei tik pakils kokia nauja karė, 
tai ir aš eisiu į kareivius. Ar merginos negali ginti tėvynės?

JUOZAS. Je, je. To tik ir reikia. Aš net neabejoju, kad 
tokių štokų gali iškirsti. Bet turbūt jau nebeteks tuu tas garbės 
vainikas. Pasivėlinai.

ELENA. Bet ana jau ir mus svečiai atkeliauja. Reikia

eiti jiasitikti. (Išeina).
.JUOZAS, Ir aš eisiu. (Išeina).
BARBORA. Skubėsiu ir aš. Gal jau ir kepsnys prisvilo.

kitas kbreivis) Tėveli! Sveikas! Jau aš vėl su jumis, tokis i (Išeinu). • ; '
kaip iš namų išleidote. O čia mano draugas iš karuomenės JONAS. (Į Jokūbą) Nepaprasti dabar laikui mus bran-
Jokubas Pabalda. gioje Lietuvoje. Meilė tėvynės ima viršų ant visų kitų jaus

mų. Ir mano tėveliai seniau net pabardavo, kad prisidėdavau 
prie draugijų, kad dalyvaudavau jų susirinkimuose, kad dė
davausi prie steigimo knygynėlių ir net, kad skaičiau kny
gas. “Vaike, sakydavo, ar draugijos duos tau duonos, ar kny
gos apdirbs tau darbus.” Ir apie pačios Lietuvos reikalus ne
mėgdavo kalbėti.. Apsiprato su Rusais ir buvo gerai. Vieno ko 
labai nekentė ir bijojo tai, kad man reikės eiti į Rusų karao- 
menę tarnauti. Dabar žiūrėk parupo Lietuva. Jos reikalai 
jiems taip kaip savi reikalai. Mane patys neraginami pasiun
tė į karuomenę. “Eik, sako, — vaikeli, ginti tėvynės. Eik 
ginti vargšų, uždaryk savo knitine, o jei reikės ir savo lavo
nu priešams kelių į Lietuvą”. O tėvelis da ve ką pasakė ma
ne į karuomenę siųsdamas: “Vaikeli, jei tu krisi kovoje su 
priešais už tėvynę ir jei da jai reikės gynėjų — lai štai 
tos muno senos, sustingusios nuo darbų rankos atsegs nuo ta
vo šono kardų ir eis mušti priešą šalin nuo tėvynės laukų.” 
Kas galėjo kada manyti, kad Lietuvyje artojuje atgis Didžio
jo Vytauto dvasia, kad tas ramus artojėlis manytų mainyti 
nrklą ant kardo. O bet-gi taip yra. Seneliai ne tik žada gin
kluotis, bet kiti jau su ginklu rankoje stoja į eiles (staptelę — 
klauso). O jau Elenutė su svečiais artinasi. (Už scenos girdėti 
balsai ir linksmi juokai).

ELENA, ([eidama i>er duris). O štai tas nepuprastus 
daiktas, ką aš jums žadėjau parodyti. Tik nenusigąskite. (Pa
sirodo susyk pro duris ar trys jaunos mergiškos galvutės, 
gražiai lietuviškai sušukuotos, su kvietkute už kasų ir dvi 
vyriškos, jaunų vaikinų galvos),

VISI. (Nustebę). Oj (H Jonukas. Lietuvos gynėjus. (Visi 
per vienas kitų linksmai veržiasi į vidų ir sveikina Jonų. 'Čia 
lošėjai gali Ruošai vartoti įvairiausius sveikinimo Žodžius ir 
panaudoti net rimtus linksmus pajuokimus. Gali pasiten
kinti ir trumpais pasveikinimais).

ELENA. Tai-gi sveteliai dėl .Jonelio aš jus užsikviečiau 
pus mus. Man linksma, kml laimingai sveikas sugrįžo. Norė
jau tuo džiaugsmu su jumis pasidalinti. (Rodydama į Jokū
bą). O*šio 'l'amistos nepažįstate. (Tai Jokūbas Pabalda.
, .JOKŪBAS. Pabalda tai pramanyta pravardė. Tikroji mu
no pavanlė lai Nusmuko (Visi juokiasi).

(Bus Daugiau)

Zeligowski.su
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LIETUVOS INFORMACI
JOS BIURO PRANE

ŠIMAI,
Apie Padėtį Neutralėj Zonoj.

Gautomis žiniomis, Balandžio 
9 d. Šiaulėnų kaimo Lenkų 
žandarai 3 vai. po piet puolė 
Vaitekiemio kaimų, Punsko 
valsčiaus, musų pusėje. Suė
mė asmenis: A. Kuosų, 28 me
tų, M. Adukan&kį, 60 metų, It. 
Atlukanskj, 70 m., K. Gaidzins- 
kj, 55 m., P. Bubkanskį, 38 
m., Š. Lukaševičių, 60 m., ir 
kaimo seniūnų, J. Šupinskų, 
kurį smarkiai sumušė. Suim
tuosius nuvarė į Sandėlius. Per 
dvi dienas reikalavo pasakyti, 
kas yra šauliai ir kas suėmė 
Balandžio 8 d. 2 Lenkų žanda
ru. Nieko neišgavus, visi ūki
ninkai buvo paleisti sąlyga, 
kad po trijų dienų butų paleis
ti Balandžio 8 <1. suimtieji Len
ki) žandarai. Už nepaleidimų 
grųsė sudeginti visų kaimų ir 
sunaikinti turtų. Suimant ūki
ninkus buvo suimti jų arkliai 
ir laikomi dvi dieni neėdę. 
Ūkininkai buvo taip sumušti, 
kad, sugrįžę, nebegali dirbti, 
nes serga.

Lenkai iki šiol dar nesiliau
ja plėšę, kratų darę ir kan
kinę vietos gyventojų. Nuo
lat varo į pastotes. Vyrus per
sekioja — tuo budu verčia 
juos slapstytis ir neduoda ga
limumo dirbt? laukų darbus.

Balandžio 9 d. atvyko į 
Punsku dvi Lenkų kareivių 
kuopi, perėjo Curzon’o lini
jų ir žygiavo Sviilišių — lio- 
diškių kaimų link. Balandžio 
13 d. buvo susirėmimas su 
Lenkais Kodiškių kaime, po 
kurio Lenkai iš to kaimo pasi
traukė. l)u musų kareiviai din
go be žinios.į nelaisvę paimtas 
vienas Lenkų 24-to pulko ka
reivis.

Balandžio 14 d. Lenkai pa
sitraukė iš Svidiškių — Rudiš
kių ruožto.

Balandžio 13 d. Lenkų žval
gai apšaudę musų sargybų ties 
Giedraičiais ir pasitraukė. 1 
Pasirinčių dvarų buvo atėjus 
Lenkų kuopa. Atsiskyrus jos 
dalis atėjo į Širvintus, iš kur, 
apiplėšę gyventojus ir primetę 
proklamacijų, pasitraukė. 

Medikų Domei.

Balandžio 15 d. įvyko “Lie
tuvos Aukštųjų Kursų klausy
tojų Medikų Draugijos steigia
mas susirinkimas. J valdybų 
išrinkti A. Dumbrys, A. Ysa- 
kas, St. Giedraitytė, S. Virku- 
tis ir O. Milcvičius ir į revizi
jos komisijų Marcinkevičius, 
B. Staeinskaitė- ir Buterlevi- 
čaitė.
Šios draugijos tikslas — jung

ti nmdicinos mokslų einančius 
Aukštųjų Kursų klausytojus, 
teikiant jiems dvasinę ir ma
terialinę paramų. Kadangi da
bartinės mokinimosi aplinky
bės, ir lėšų ir mokslo priemo
nių stokos atžvilgiu, yra labai 
sunkios, dabar įsikurusi drau
gija tikisi susilaukti visuo
menės paramos ir pagalbos. 

“Žemaičių Teatro Rūmai.“

Telšių miesto gyventojai ima 
rūpintis daile ir menu. Suda
ryta tam tikra prie “Kank
lių’’ d r-jos Komitetas, išdirb
ta-: Zemuičių Teatro Bumų 
statymo Telšiuose piniginio 
fondo statutus, kuris jau įre 
gis! motas valdžios įstaigose. 
Manoma per kelis metus su
rinkti apie 250,000 — auksinų 

*ir pastatyti pageidaujamus 
Bumus. Geresniam veikimui

Fondo komitetas pasiskirstė į 
sekcijas: aukų rinkimo, lote
rijos, ženklų ir markių, pas
kaitų, redakcijos.

Žydų Nuomonė Apie Lietuvą.

Pasak “Žydų Balso“, šio
mis dienomis viešėjo Kaune, 
važiuodamas iš Londono į Ta
linu, “Ukrainos Žydams l’a- 
šelpos teikti Komiteto“ pir
mininkas D-ras Oclielman. Jis 
yra podraug ir Palestinos dar
bininkų fondo Anglijoj pirmi
ninkas ir, kaip svetimas pilie
tis “Joint DistributionConuui- 
ttee“ vienintelis narys. Pasi
kalbėjime su vienu asmeniu 
jis tarp kitko yra pabrėžęs api
budinančių bruožų apie Lietu
vos padėtį užsieny.

“Lenkai griebiasi visų prie
monių, kad patraukus didžiųjų 
valstybių Vyriausybes savo pu
sėn Jau nekalbant apie Pran
cūziją, jie veikia apsukriai ir 
Anglijoj, kuri yra šiam įuomen 
te viso pasaulio politinis cen
tras. Reikia paminėti, kad 
Lietuva teturi dar visai ne
daug draugų, bet jai būtinai 
reikia padėti jos pastangose 
politiniam atgimimui. Mes pri
pažįstame, kad tai yra musų 
Žydų privolė jai padėti tuo 
keliu.

Musų darbuotė Britų žemėje 
mums laiduoja, kad mes gali
me turėti didelės įtakos į Ang
lijos santikių su Lietuva pa
gerinimų. Aš kelis kartus kal
bėjau su Lietuvos atstovu An
glijoj. Tai yra veiklus žmogus, 
ir aš jam tų pat pasakiau, kų ir 
jums: Mes Žydai, be abejoji
mo, pasistengsim pasinaudoti 
musų įtaka Angluose, kad 
Lietuvos teisės reikalavimai 
visur butų pripažinti. Mes pri
valome dalyvauti Lietuvos pu- 
skoloj, mes turime pradėti ves
ti plačių agitacijųLietuvos Vy
riausybės nepriklausomybei ir 
t. t. Bet pirm tai daryti, mes 
norime susipažinti su Lietuvos 
Žydų padėčių. Aš pats, Lietu
vos Žydas, noriu kuo begalė
damas padėti jaunai Lietuvos 
Vyriausybei, bet mano princi
pas toks: pirm pradėti darbų, 
aš turiu susipažinti su padė
čių vietoje. Aš jums tegaliu 
l»sakyti, kad svetur kiekvie
nas Žydas yra labai patenkin 
tas dabartine laisvaja Lietu
va; geidžiu, kad ir vietoje ne- 
apsiviltuine“.

D-ras Oclielman dabar va 
žiuoja į Talinu susipažinti su 
pašelpos akcija Tarybų Rusų 
Žydams ir, sugrįžęs atgal į 
Kaunu, jis čia pasiliks ilges 
niam laikui ištirti jr susipažin
ti su Žydų padėčia Lietuvoj.

Šaulių Sąjungos Įstatymas 
Steig. Seime.

Svarstoma “Lietuvos Šaulių 
Sąjungos įstatymo sumany
mas“. Iteferavo at. Steponavi
čius. Nupasakojo Lietuvos 
Šaulių atsiradimo istorijų ir 
jų kova dėl Lietuvos • nepri
klausomybės dar bermontinin
kų laikais Šiauliuose—su Zeli- 
gowskio karuomene visame 
fronte. Įrodinėjo šio įstatymo 
reikalingumų priimti,

At. Ruseckas (s. I.) nupasa
kojo Šveicarijos piliečių gyni
mosi būdų ir tvarką, karo

LIETUVIAI AMERIKOJE.
AURORA, ILL.

Gegužio 15 d. “ Dillenburg“ 
svetainėje 2 vai. po piet įvyko 
prakalbos. Kalbėta apie Pre
kybos ir Pramonės Bendrovės 
Lietuvoje veikimų. Kalbėtojai 
pažymėję bendrovių skirtumus, 
aiškino kokių naudų ši ben
drovė neša savo pajininkams.

Norėta taipat rodyti kruta- 
mieji paveikslai, bet ankstyvas 
laikas neleido to padaryti.

Galima pridurti, kad pas 
mus labai daug žmonių neturi 
darbo. Vietinis.

Kiveris, V. J. Pugeris, M. Ši
monis, J. Matulaitis, K. Žilins
kas, A. Staseliunas,' F. Sau- 
kevičius, A. Buiknuskas, P. 
Jackius, L. Vasiluuskiutė.

L. Vyčių 25 kuopa $5.00. 
Smulkių aukų $15.20. Viso

$111.00.
Per keturis mėnesius įplau-

ATSIŠAUKI? TUO J AUS, [f--——-- - - - -
! AMERIKOS LIETUVIAI! ■ 
I

Pranešam musų gerb. kostumie- 
riajn, kad dabar turime keletą ne
paprastai Gerų Bargenų, kaip tai: 
namai pagyvenimui, biznio namai, 
Storai, saliunui ir t. t. Viską par
duosime ant tinkamiausių ir pa
rankiausių sąlygų. Galima įmokėti 
dalį o paskui rundos visa išmo

kė4 viso $230.10. j kės. Suteikiam paskolas. Klauski-
Išlaidos: sekretoriaus išlui- te tuojau Rcal Estate Dept., vedė-

dos $2.00 dovanota, Balandžio 
26 d. už svetainę $2().(X), skel
bimas $8.00. Viso $28.00. Cen- 
tran pasiųsta $202.10.

Visiems Lietuvos gelbėto
jams širdingas ačiū.

Alekas Banys, Sekretorius.

jo, J. J. Krasowski, Vice-prcs.

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

Tel. Boulevard 701

OLEVELAND, OHIO.

Atskaita L. R. K. Rem. Drujos 
ir Šv. Vincento a Paulio dr-jos 

už 1921 m.

Pramoninkas R. Žitkus ir V. 
Baltrušaitis aukojo Loterijai 
daiktų. Pelno nuo Loterijos li
ko $77.10. Aukojo po $1.00:

J. Staknis, K. Stalonienė, P. 
Kaklaitis, S. Sutkus, A. Kuz
mickas, A. Gaidinzauskas. S.

VARGONININKAS, suprantąs baž
nytinę muziką, tuojuus grali užimti 
vietą prie Lietuvių Aventylų Petro 
ir Pauliaus Bažnyčios Homestead, Pa.

Kun. S. J. čcpaitaiiis,
318 I’ourlli Avė. Homestead, Pa.

Parsiduoda mūrinis bangalovv 5 
kambariui furnaco apšildoma, mu
ro garadžius ir vištininkas parsiduo
da pigiai, priežastis ligos. Atsišau
kite.
7210 So. Roekivcll St. Cliicngo.

CICERO E.VTKA
Parsiduoda mūrinis dviejų aukštų 

namas. Apačioj, apart vietos krau
tuvei yra trys ruimai pagyvenimui, 
įtaisyta elektra, guzas, maudynės, 

donas, S. Šoičikis, S. Rougis- įmontuotos busemontas. Antras
° mm Iznmrt/v tirti I .mttivtii bUŽnyčlOS

III.

Alitas, V. Černiauskas, K.Bag-

kas, O. Labošauskas, M. Kun- 
ca, O. Milnan, O. Šarkunienė,
J. Zaunis, J. Jonulionis, 1\. 
Jonulionis, S. Šalalus, A. šū
kis, lnzilaitis, J. Dudonis, J. 
Vaižmužis, K. Zagunis, P. Štau 
pienė, J. Dudonis.

Sausio mėnesy įplaukų bu
vo $103.10.

Širdingas ačiū p-niai P. 
Štaupienei, kuri viena surinko 
aukų 26 dolierius.

V’asario m. aukos: A. B. da
vė $6.00; po $1.00: V. Balutis, 
J- Kuzas, J*. Kupiavičius, A. 
Ūselis, M. Špokienė. Išviso 
$11.00.

Kovo mėli. aukos: po $1.00: 
S. Kiniutis, A. Pauliukutė, 
V. Jerksaitė, M. Palilionis, O. 
Gečevičienė. Viso $5.00.

Balandžio mėn» aukos: Va
žiuodamas Lietuvon aukojo 
A. Pumedintis $5.00, o F. Lau
čius $1.00. Po $1:00: Cigelskis,
K, Amsėjus, J. Brazaitis, K. 
Šiunskis, O. Milielicli, J. Du
bickas, M. šertvitis, J. Versec
kas, V. Baltrušaitis, A. Stase
liunas, A. Urbšaitis, M. Kuz- 
mauskienė, J. Albrektas.

Taipgi ]>er Dr. Rutkausko 
prakalbas Balandžio 26 d.

Aukojo po $5.00: A. Šlekai
tis, J. Mieliauskas.

Po $3:00: M. Ardzijauskas.
Po $2.00: J. Garankštis, Al. 

Pauliukutė, V. Jonušaitis, J. 
Jakaitis, J. Urbšaitis, A. Ta
mašauskas, J. Žitkus, T. Neu- 
ra. A. B. $1.80.

Po $1.00: J. Jucius, F. J li

čius, J. Jeraitis, J. Zenkiavi- 
eius, K. Bucis, M. Bučienė, A. 
Žitkiidė, M. Vulukait ietie, O. 
Guslaičiutė, J. Dubickas, T. 
Gusrtauskas, K. Pastornokienė,
J. Stasiulionis, J. Debesionė, 
V. Baltrušaitis, P. Andrijaus
kas, I). Ivinskas, J. Trečiokas, 
A. Jalinskas, S.- Kiniutis, J. 
Šmitas, J. Kuzas, kun. V. Vii- 
kutnitis, A. Urbšaitis, P. Mū
rinukas, P. Lucką, V. Pampi- 
kas, R. Žitkus, V. Gibavičia,
K. Mačiukas, C. Bašinskas, V.

nuo kampo, arti Lietuvių 
atsišaukite adresu 
1445 Su. 5Uth Avė. Cicero,

. ANT PARDAVIMO.
Iš priežasties važiavimo j Europą 

parduosiu pigiai cigarų krautuvę ir 
sykiu pirmos rųšies knygyną. Biznis 
nuo seniai gerai Išdirbtas. Atsišau
kite:

J. Mukureulcz
l«l« W. 47 St. Chicago, III.

mokslo (naminiu budu) vai- (jirwlavo nepaprastai didelį vai
sius partizanus Vokietijoj, 
sporto įsi vysti mų ir krašto 
gynėjų kaitros atsiradimų Suo
mijoj, Šaulių Sąjungos išsivys- 
timą Mažojoj Gruzijoj ir snu
kių kovų su Sovietais. Kraš
to gynimo pagrindas Gruzijoj 
taip pat Šauliai. Priminė Len
kų organizacijų “Sokol”, iš 
kurios dabar išsivystė P. O. 
W. Istorija rodo daug pavyz
džių, kuomet piliečiai suvai-

dmenį krašto gynime.
Priminė šaulių Sąjungos 

nuopelnus fronte ir vidaus su
tvarkyme.

Paminėjo šaulių dvasinį au
klėjimų piliečiui tarpe. Pabrė
žė, kad b'gnlizuodami šaulių 
Sąjungą pamatysim, jog šau
liai daug padės kultūriniam 
darbui.

’ (Dar bus.)

l’bouo Seeley 7439

DR. I. M. FEINBERG
Gydo speeijuliai visokias vyrų l> 

moterų lytiškas ligas
2401 Madison Str., kampas Wes

te ru Avė., Chicago
Valandos: 2—4 po pint 7—9 vak.l,

i Dr. M. T. STRIKOL’IS 5
I Lietuvis Gydytojas tr Chirurgas | 

Peoplcs Teatro Name 
filOl# W. 47Ui Str. Tel. Boul. 10l»l 
Ivalandos: 6 Iki 8 vak. Nedėl 101 
Riki 12 ryte. I

Kės. 2914 W. 43rtl Street | 
R Nuo ryto iki piet.
■Tel. McKiuley 203

į DR. CHARLES SE6AL J

EXTRA!1

FARMU BARGENAI.t
Kurie norite pirkti farmas tai 

nepraleiskit šios progos.
1 CK) akcinę farma gera žemė visą 

dirbama 40 ak, ių užsėta kviečių 
30 akerių dobilų likęs vasarojus. 
Triobos geros stulrn, barne vištini- 
kai, kiaulininkai, kietis, garage is 
lt. 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 ganikla 10 akelių užsėta kvie
čių 12 dobilų geros triobos 7 kam
bariu stuba gera barne 3 arkliai 
8 melžiamos kalves 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 barne puikus 
sodas 100 medžių oboliu 50 pieių 
2^2 akerių žemvuogių kaina $3,000

80 akerių 00 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 i/t mylių nuo 
miesto 60 dirbamos kita gero miško 
ir gera ganikla upelis teka per Liu
ką 4 geri arkliai visos mašinos ge
ros triobos sodas kaina $7,000.

60 akerių 50 dirbamos, kita ga
nikla ant pat miesto linijos žemė 
gerus molis su juodžemių maišytas 
10 akerių užsėta kviečių 6 naujų 
dobilu 6 alfa — alfa 10 korini 
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 
“fumaee“ šildomu vanduo ir 
maudynės šluboj taip kaip miesto 
geros baruos kiaulininkas, vištinin- 
kas, kietis mašinoms pnšiure-gara
ge. Laukai aptverti dralinėms 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
čių savininkų nes agentai nusuka, 
nusipirkus čia ūke džiaugsiesi nes 
čionais visi Lietuviai gražiai gy
vena. Reikalaujant, dauginu infor
macijų rašykite pažymėdami kiek 
turite piningu pradžiai, tuomet 
mes galėsime dums nurodyt kokia 
farma galima nupirkti su tiek 
kapitalo.

K. DAUNORAS.

| Perkėlė licavo ofisą po o am

^4729 So. Ashland AveuucJ
Spccijalistas |

|D*IOVX’, MOTERŲ Ir VYRŲ U G lig
gValandosnuo 10 iki 12 Išryto; noo| 
■2 iki B po pietį); nuo 7 iki 8:>0g 
Svakaie Nedėiioruls 10 kll 1

Telefonas Drexel 28S0■ ■ 1M ■ M ■ M ■ ■ M M ■ ■ SI ■ ■ ■

Tol. Droror 7949

. C. Z. Vežei is
LIETUVIS DENTISTAB

4713 HO. ASUI.AND AVENIU 
arti 47-toa Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak
ecrcdonils nuo 4 lig 9 vakar*

Box 7

■
■II
■
■
MII
■
■
I
■
i
■
■■
■
■
■
■
a
a
BII
a
B
B
B
B
B
B
BI
■
B
■
B
B
B
B

Norite pasiųsti Amerikos Lietuvą į Lietuvą
tai pasiųskite saviškiams į Lietuvą Amerikos Lietuvių 

Katalikų

-K

Metraštį
191*5 m.

Išleistą Liet. Kat. Spaudos Draugijos
JAME yra 150 su viršum paveikslų a) pavienių darbuotojų 

b) draugijų e) bažnyčių d) žymiausio Lietuvio astronomo kun. 
A. l’etraičfo observatorijos jo prietaisų ir e) kitų.

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

JAME vienu žodžių, Sale visapasaulinių žinių telpia visas A- 
merikos Lietuvių gyvenimas. Jis 450 puslapių. Turėdami tą 
kn)’Ką jūsiškiai Lietuvoje netik žinos, bet ir matys Amerikos 
Lietuvą, kaip mes matome 4

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

Jei norėsite, kad mes pasiųstume, tai pridėkite priemiuėtos 
kainos du 10c. persiuntimui ir paduokite gerą adresą, kam no
rite siųsti į Lietuvą.

Užsisakydami adresuokite:

“DRAUGAS” PUBLISHING C0.
2334 South Oakley Avė. Chicago, Illinois.
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U.S.MAI LSKSV,?
OettemlhU Agentui (entralės ir Kytinefi ICtiropo*

NORTH GF.RMAN LLOYD, BREMEN
1 orlio ur*itti|

BREMEN — DANZIG — LIEPOJŲ
Veža tiesiai j Liepoją via l>anstc.
Tti ni tinuhpoi tai ija IS laivo | laivą

S. S. H i I»SON (.eKiižė« SX, Liepto. 13, ItuKUJllf lo 30.
S. S. SI S4J1 KliANNA Birželio X, Liepos -3. ItuK-ejo 7 

S. S. COTOMAC (Iiiivvn AntiKone) Blrži-llo 15, I.lepoa ZX. Uu<k4Jo 14 
Iš N«v Yorko į Clymonth — < l(,-Tl>o,ira — Bremen.
A.MKHICA — Birželio 92, IjepOK 23 ItuKpjnein 24

OKORGK WAS1I1N<,TON — l.lepos 30, Itiurp. 27, Ituir-ėjo 21 
B. KKMI’F. Gen. B eatern 1‘UM.eiiRei- Arentu* 120 N. lai Šalie Str. C hit-UKo.

VALENTINE DRESMAKING , 
C0LLEGE»

;«205 8. Hnlstcd, 2407 VV. Martiaoti 
1850 N. Wells St.

137 Mokyklos Jungt. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų Kirpt-

,mo, Lesignlng bizniui ir narnama i 
'Vietos duodamos dykai. Diplomai.j 
,Mokslas lengvais atmokė] 1 mala. J 
•Kleyoa dienomis ir vakarai*. Pa-( 
reikalaukit knygelės.

Tel. Seeley 1«43
SARA PATEK, pirmininkė.1

^Telefonas Boulevard 9199

I DR. G. KASPUTIS .
•* D IŠTĮSTAS
4 3331 South Ualstetl Str.
OjValandos: 9—lt A. M. •

15 * 7 & P IMT

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yarda 5032

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto: 
S po piety iki 8 vak. Nedėlio- 
mis nuo B Iki 8 vai. vakare.

DR. A, K. RUTKAUSmS
Gydytojas Ir Chfrurgns 
4412 So. lVestem Avt<

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

pietų ir 7-8 vakarais. Ncdėldie- 
nlais tiktai po piety 2 iki 5.

3

DR. S. BIEŽIS
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS
2201 Wt«t 22nd Street 

jTel. Canal «222 
giles. 3114 W. 42nd Street

BI a
Tel. McKiuley 4988®
igi. MCJeLiniey

J. P. WAITCHES 
Lawyer

LIETUVIS ADVOKATAS 

4601 South Hermitage Avė. 
Tel. lUmlevard 01180

^Tel. Canal «221 «

§ DR. C. X. CHERRYS S
•J LIETUVIS DENTISTAS «
#2201 West 22-n,! A So. Ixmvitt St * 
oi Chicago ♦
•(valandos: 9:30 A. M. to 12 N.? 
$ 1:00 P. M. to 8:00 P. M. Jį

■■■■■■
B V, W. RUTKAUSKAS

ADVOKATAS
Ofisas Didmiesty 1:

g 29 South La Šalie Street j
Kambarį. 814

Telefonas Central 0300|----------------- |
Vakarais. 812 W. 33rd St

Telefonas: Y»rdx 4081

...-----

DR. A. L. YUŠKA
1900 S. Halsted Str.

Tel. Canal 2118 

ryto ikiVnlandot: 10 
Gyvenimo*:

8 vakar*

Tel.
2811 W. A3rd Str.

PrpBpoct 1411.

Ojister, Mich.

Telefonus Armltuge 9770

MARYAN S. ROZYCKI
Ml ZYKON DIREKTORIUS 

Mokytoja* Plano. Teorijos Ir 
Knm pozicijos 

M21 N. Weat*rn Ava. 
Chleago, III.

r
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Skubinkite užsisakyti 1921 metams

n.AKf’

....
■ ■ ■ ■ 
■ 
■ 
■ 
■

Jis nušviečia musų armijos gyvenimą ir darbuotę. B
Jis duoda daug naudingų patarimu kariuomenės reikaluose J 
Jis Hutcikia žinių apie kitų valstybių armijas. -z" • -> - R 
Jis parodo musų priešų karines pajėgas ir ieško kelių joms

nugalėti. J
Jis neša kareiviams mokslą, dumia jiems dailės raštų. |
Todėl kiekvienas pilietis, kovojąs dėl Lietuvos neprikišu*

semybės, privalo skaityti
“KARĮ“

Kaina Amerikoje metams 2 dolieriai

&>■■■■. .......

1■I
■I
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ir
Visur reikalaukit arba patys išsirašykit

PAVEIKSLUOTĄ LAIKRAŠTĮ

ATSPINDŽIAI
Juose paveikslais nušviečiama:

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

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

Adresas: Kaunas. Generalis štabas,
‘ ‘ ATSPINDŽIŲ ’ ’ Administracijai.

—K
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NEPAVYKO APIPLĖŠTI 
BANKĄ.

Vienas pašautas, du sugautu.

Vakar pinu pietų keturi'ig DIEVO APVEIZDOS PA-

IŠ TOWN OF LAKE. IŠ WEST SIDES.

MUSU REPORTERIO UŽ
RAŠAI.

plėšikai užpuolė Division Sta
te banką, 2749 West Division
gat.

Bankoje pašovė kasierių.

RAPIJOS.

Gegužės 15 d. Dievo Ap- 
veizdos par. svet- dr-ja Sūnų 

Paėmę kiek ten pinigų, spru- Lietuvos Vakaruose turėjo pa
ko laukan ir dūmė jų laukiau- silink^minimų vakarą.
čiu automobiliu. ’ -------------

Kuomet jie išėjo iš bankos,1 Gegužės 22 d. 8:30 
du detektivu stovėjo kitoj pu- Dievo Apvaizdos naž
sėj gatvės. Detektivu momen
taliai suprato kame reika
las.

Paėmę pirmą pasisukusį au
tomobilių dūmė vyties plėši
kus Division gatve Į rytus.

Plėšikai mėgino savo maši
ną pasukti Campbell gatvėn.
Ta apsivažė.

Išlindę iš po automobiliaus 
piktadariai leidosi visomis pu
sėmis.

Teeinu vienas mirtinai na- -p, 

šautas ir du kitu sugautu. Ke
tvirtam pavyko pabėgti kitu 
svetimu automobiliu.

ryta,•J

ažnyėioje a- 
pie 120 par. mokyklos moki
nių pirmukart priims Šv. Ko
muniją.

Birž. 26d. Dievo Apveizdos 
par. svet. bus paįvairintas va
karas užbaigimui mokslo me
tų parapijos mokyklos.

Geg. 15 d. Šv. Petro ir Po
vylo dr-ja laikė susirinkimą. 
Apsvarsčius dr-jos reikalus, 
perskaityta laiškas klieriko 
Juozapo Skrypkos, kviečiantis 
dr-ją dalyvauti jo išventimo į 
kunigus apeigose, kurios bus 
Geg. 21 d. Šv. Vardo katedro
je, ir dalyvauti jo pirmose šv. 
Mišiose, kurias laikys sekma
dieny, Geg. 22 d. šv. Kryžiaus 
bažnyčioje.
Išklausę pakvietimo susirinki

mas nutarė “in corpore” da
lyvauti jo pirmose šv. Mišiose 
Geg. 22 <1. Todėl visi nariai 
prašomi susirinkti. Geg. 22 d. 
K) vai ryte bažnytinėn svetai
nėn.

Prie progos pažymiu, kad
Šv.- Petro ir Povylo dr-ja yra 
įstojusi į Labdaringąją Sąjun- 

našlaičių globėją.
Kaz. Baltikauskis.

IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR.
IŠ BRIGHTON PARK.

Geg. 22 d. Nekalto I’rasid. 
anelės Švenč. par. kieme Ak

torinė dr-ja rengia pikniką. 
Tai pirma bus šįmet tame kie
me pramoga.

SVAIGALŲ MYLĖTOJAMS 
TIKRAS “ROJUS.”

Geg. 11 našlaičių prieglau
dos reikalais buvo prakalbos. 
Kalbėjo kun. Martinkus. Savo 
gražia kalba žavėjo klausyto
jus, tik gaila, kad maža atsi
lankė. Mat musų žmonės skubi
nasi į svetainę, jeigu užgirsta,

Prasid. kad bus koki juokai, šokiai ren 
giami ar kas panašaus. Bet jei
gu kas rimto ir naudingo, tai 
ir su medaus koriu sunku su
prašyti. S. J.

Gegužės 21 d„ š. m., M. Mel- 
dažio svetainėje lygiai 7 vai. 
vakare bus muzikali* vakaras, 
<urį rengia p-lės C- Pilipaitės 
mokiniai. Programa susidės iš 
vairių muzikos dalių.

West Sides publika prašoma 
atsilankyti į nepaprastą vaka
rą. Petras Šliogeris.

IŠ NORTH SIDES.

Šiuomi pranešu visiems 
North Sides Lietuviams, kad 
sekmadieny, Geg. 22 d. para
pijos salėje Lab. Sąjungos (i 
kuopa rengia prakalbas ir ba- 
zarą. Prakalbos prasidės 3 vai. 
po pietų, o bazaras 6 vai. va
kare. Pelnas skiriamas našlai
čių prieglaudos naudai.

Jeigu kas turėtų kokį daik
tą paaukoti Lab. Sąjungos ba- 
zarui, prašomas atnešti pas 
vietos kleboną.

North Sides publika ir kitų 
kolonijų svečiai nuoširdžiai 
.prašomi paremti labdarių pas
tangas. Komitetas.

IŠ DIEVO APVEIZ. PAR.

Cbieagoje svaigalų mylėto
jams per sekančias 40 dienų 
bus tikras “rojus”. Iš 30 pro- 
hibieijos vykinimo agentų Chi- 
cagoje palikta vos 8. kiti pa- 
liuosuoti iš tarnvbos

Iš
kad agentų palaikymui priti 
kę lėšų. Su Liepos pradžia 
prasideda fiskalini metai. Tuo
met bus ir vėl pingų ir agen
tų.

Taip čia vykinama proliibi-
cij"

Geg. 24.1. Nekalto 
Panelės Švenč. par. svet. ren 
giama ristynės su programa.

Tik viena vietinė katalikiš
ka draugija priklauso prie li- 

Įberalų Chieagos Lietuvių Ta
rybos. Ji yra Saldž. Širdies V.

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAP.

Lietuvos Vyčių 4-ta kuopa 
rengia išvažiavimą su pasilink
sminimu nedėlioję Geg. 22, š. 
m., I vai. jx) pietų, Riverside,

I. prie Desplaines upės.
Visų kuopų Vyčiai ir šiaip 

jaunimas kviečiamas atvykti 
ir sykiu pasilinksminti.

' A. C. A.

Wasbingtono pranešta, J‘‘zaUS dr‘ja- Kitos visds Prik‘ 
agentų palaikymui pritru- lauso Pr'° A. K- I*ede-

raeijos 19-to skyriaus. • Gal a- 
teis laikas, kada ir šita, pa
metusi laisvamani ii tarybą, įs
tos į A. L. R. K. Federaciją.

GATVEKARY NUŠTUTA 
ŽMOGUS.

Vakar rytą Wentwortb avė. 
gatvekary, ties Knot gat., pa
kilo muštynės. Vyriausias peš-

Pradžioje Birželio Nekalto 
Prasidėjimo Panelės Švenč. 
bažnyčioje apie KM) vaikų pir
mu kartu priims Šv. Komu
niją.

Gegužės 29 d. Nekalto Pras, 
Panelės švenč. bažnyčioje pra

takas, kažkoks Jaeobs, 25 m.,'sidės misijos. Laikys Tėvas
nušautas. Motormanas pažeis
tas.

Jaeobs’ą nušovęs kažkoks 
juodas vyrukas. Šis pabėgo.

Alfonsas, Pasijonistas. 
sis Birž. 5d.

Baig-

IŠ CICERO. ILL.

PRIEŠ VOGIMĄ AUTOMO
BILIŲ.

Prieš vogimą automobilių 
Cbieagoje susiorganizavo ben
dram darban: policija, teismai, 
valstijos prokuratorija ir ap
draudė* kompanijos.

IŠ R0SELAND0.

Gegužės 18 <1. Visų Šventų 
par. svet. įvyko prakalbos ir 
buvo rodomi krotomieji pavei
kslai.

Programą vedė vietinis kle
bonas, kun. P. Lapelis. Jis 
kartas nuo karto savo pasta
bomis ir kalbelėmis paįvairi
no vakarą. Svarbiausiu vaka
ro kalbėtoju buvo kun. Dr. Ig. 
Česaitis, “Draugo” redakto
rius. Jis aiškiai nupiešė Lie
tuvos ekonominę ir politine 
padėtį. Paskiau nurodė geros 
ir blogos spaudos inlaką į 
žmones, kodėl reikia remti 
“Draugą” ir kas per viena y- 
ra Kat. Spaudos dr-ja. Ragi
no Lietuvius įstoti ton drau
gijoj

Pradedant, baigiant ir pro
tarpinis kalbų buvo rodomi 
juikingi kratomieji paveiks
lai.

Laimėta dvidešimts šeši na
riai Kat. Spaudos dr-jai. Ti
kimasi, kad roselamliečiai Kat. 
Spaudos dr-jos kuopą išau
gins j milžiną. Hep.

Nors savaitė—kita kaip vieti
nė Kat. Spaudos dr-jos kuopa 
įsteigta, vienok ji greitai auga 
ir bujoja. Užsimokėję nariai 
yra: kun. 11. J. Vaičunas, kun. 
Pr. Vaitukaitis, St. Tamošai
tis, J. Novakas, P. Garbuzas, 
Pr. Zdankus, Juoz. Mockus, 
vvr., Juoz. Mockus jaun,, J. 
Zalagėnas, J. Šliogeris, J. Su- 
dimtas, Al. Zarimba, O. Juku- 
mienė, J. Paterabas, O. Kren- 
eienė, Pr. Vitkus, K. Kismi- 
naitė, Krikščiūnas, P. Stai- 
šiunas. Pasižadėję, nespėję už
simokėti: Al. Zakaras, J. Mi- 
kolainis, M. Mišeikienė, J. Al

sas, B. šlamiutė, M. Lukošai- 
tis, A. Lazdauskas, M. Janu
šauskienė, J. Adominns, J. Ju
cius, Ig. Simonaitis ir V. Bu
kauskas.

Skyriaus valdyboje yra: 
dvas. vad. — kuri, 11. J. Vai
čunas, pirm. — St. Tamošai
tis, ižd. — P. Garbuzas. Žada
ma pavaryti plačią agitaciją, 
kad visus padorius žmones 
kuopon patraukti.

Gegužio 14 <1. Stanislovo Ši
mulio namuose įvyko “Vardu
vių Vakarienė”. Nors Šv. Sta
nislovo buvo Geg. 15 <1., bet, 
dėl tūlų priežasčių S. Šimulis 
savo vardadienį šventė suimto
je.
Susirinko gražus jaunimo bū

relis ir linksmai žaidė visokius 
žaidimus.

Apie 10:30 valandą padėta 
^vakarienė. Ją puikiai pagami
no patys vyrai.

Valgant L. V. 4 kp. rast. Al
bina C. Alaburdaitė atnešė gy
vų gėlių bukietą nuo Liet. 
\ včių 4-tos kuopos narių ir į 
teikė p. Šimuliui, kaipo kuo 
pos pirmininkui ir veikėjui. 
Kp. raštininkė, horėdama su
teikti malonumą kp. pirminin 
kui, rinko nuo narių aukas 
minėtai dovanai.

Po vakarienės dar pažaista 
ir kupini gerų įspūdžių visi 
išsiskirstė į namus. Jis.

Geg. 19 d., 3 vai. po pietų 
vagys apkraustė Augusto Ūso 
nu mus, 1329 So. 51-st avė. Tuo 
metu nieko nebuvo namie, nes 
vyras su žmona dienomis dir
ba. J. M.

Praeitą parų Cbieagoje 
vogta 14 automobilių.

pa-

PRANEŠIMAI.
IŠ BRIGHTON PARKO.

S. L. R. K. A. 160 k p. su
sirinkimas įvyks sekmad., Ge
gužio 22 d., 1 vai. po pietų, Ne
kalto Prasidėjimo P. Švč. pa 
lapijos svet.

V. Paukštis, rašt.

Geg. 22 d., 6 vai. vakare, N. 
Pras. Šv. P. M. parapijos sa
lėj Lietuvos Darbininkų Sąjun
gos 57 kuopa rengia prakal
bas. /
Lietuviai įdomaujantieji dar

bininkų reikalais, prašomi su
sirinkti.

Valdybos narys,
žaromskis.

ROSELAND. ILL.

Susivienijimo Amerikos Lie
tuvių Ex-kareivių susirinki
mas bus Geg. 20 d., 7:30 vai. 
vak. J. Podžiuvelio svetainėje 
po num. 1750 So. Union Avė. 
ir 18 str.

Visi nariai prašomi susirink
ti. Turime apkalbėti daug 
svarbių dalykų.

Valdyba.

Liet. Am. Rūbų Gaminimo 
B-vės dalininkų “Extra” su
sirinkimas įvvksGegužio 20 <1., 
7:30 valandą vakare, Mebla- 
žio svet., 2244 W. 23rd PI.

Geo. J. Stungis, sekr.

LABDARYBĖS SĄ GOS CEN
TRO SUSIRINKIMAS.

Labdaringos Sąjungos Cent
ro narių nepaprastas susirin
kimas yra šaukiamas penkta
dienyje, Gegužės 20 d., vaka
re, Aušros Vartų par. svet. 
(West Side). Yra gautas lei
dimas iš 'Chieagos miesto da
ryti rinkliavą (Ta,g day). 
Mums leidžia pasirinkti dieną 
rinkliavai. Kviečiame skyrių 
ir draugijų atstovus kuoskai- 
tlingai susirinkti.

Valdyba ir Komisija.

Parsiduoda pulkus medinis namas 
ant 2 dviejų pagyvenimų ir su ma
žu štorellų pime bloko nuo l.lituviA- 
kos bažnyčios Ir mokyklos. Taip-gl 
arti Vokiškos Ir Lenkiško* bažny
čių ant kampo gera vieta biznluj 
ir pagyvenimui parsiduoda labui pi
giai atsišaukite pas J. Enčerl po nu
meriu 4-103 So. Mozart St. (’hlcngo, 
III.

Ilosclnndo Lietuvos Laisvės 
Paskolos stotis kviečia visų 
draugijų pirmininkus ir atsto
vus atsilankyti susirinkiman, 
kuris bus ,x'dnyeioj, Geg. 23 
d., 7:30 vnlandą vakare, Visų 
Šventų parapijos svetainėje.

Valdyba.

BRIGHTON PARKO LIETU
VIAMS.

Nebūkite Be “Draugo” 
“Draugą” dienraštį galima

gauti be kitų vietų ir šiose: 
F. ŠIMKIENE,

4358 So. Fairfield Ava 
TUMŠIS & CO.

3853 So. Rockweli St. 
BUCIUNAS,

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

4140 So. Maplewood Avė.
J. SMITH,

3813 So. Kedzie Avė. 
JUOZAS DEITŠK0,

4409 So. Fairfield Avė.

Kiekvienos Merginos Troškimu
Yra - Padaryti Gerą Pa ją

Nekurie žmonės sako, jogei padarymas sluogsniuotoa, priimnos ir 
lengvai suvirškinamos pajaus plutos yra “artistiškumas”.

Gal ir buvo kada. Šiandien ir be jokio patyrimo mergina gali 
padaryti geriausią pajui plutą. Tik du dalykai yra reikalingi. Geras 
receptas — kuris telpa čionai. Ir Mazola, kuri parsiduoda kiekvienoj 
groserio krautuvėj.

Mazola taip gerai yra pritaikyta padarymui kramšaus pajaus, 
kad net ir tos, kurios tik pirmu sykiu bando, yra užtikrintos, jogei bus 
sluogsniuota ir kraniši pluta.

švelnus skystis Mazolos yra aiškus liudijimas, jog ji yra 100% 
čystas daržovių aliejus ir pilnai atsakantis užganėdinančioms pasekmėms.

Padaryk šitą išbandymą tu pats šiandien: nusipirk blėšinę Mazolos 
savo groserio krautuvėj ir išbandyk šitą receptą sudarymui gerys 
pajaus plutos.

TRUPI SLUOGSNIUOTA PAJAUS PLUTA 
2 puodukai miltų Žiupsnis druskos
Į puoduko Mazolos šaltas vanduo

SumaišykMazola su miltais ir druska gerai, pridėk užtektinai 
šalto vandens palaikymui krūvoj (apie vieną ketviitdalį puoduko) 
ir tuoj išvoliok. J arbatinio šaukštuko baking powderio galima 
pridėti, jeigu reikalinga.

Mazola parsiduoda visose ge
resnėse groserio ir delicatessen’o 
krautuvėse po pusę kvortos, kvortą, 
pusę galiono ir galioną mieros ble- 
šinėse.

UŽTIKRINAME:

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

CORN PRODUCTS REFINING 
COMI’ANY,

17 Ilattery I’lace, New York.

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

tės, pašportai ir tt. 
NOTARIJL'ftAS

Kcal F-state, Paskolos, Insurinal 
Ir tt.

800 W. S5th St., Kamp. Ifalsted St. 
Tcl. Itoiilerard 611 

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

Ned.: iki 3 po pietų.

Jei. Yards GGG6 Blvd. 8448* 
Dr. V. A. ŠIMKUS

Lietuvis Gydytojas, Chlrnrgaa ir 
Akuieras.

B3OS H. Halsted St Ghlcago.
Valandos: 10—12 1S ryto 1—S Ii
t—8 vakar* Ned. !•—13 18 ryto

Dr. L E. MAKARAS
Lictuvys Gydytojns Ir Chirurgai 

Ofisas 10000 So. Miehlgan Avė., 
Vai. lO^iki 11 ryte; 3 Iki 4 po

piet, 6:30 Iki 8:30 vakar* 
Renldenelja: 10588 Perry Avė. 

Tol. Tullman 142
M------------------------------------------------------- j |

Telefanu Pullinna IM I

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentistas

10801 Ho. Miehlgan A v eoneIlt
VAIANTMINt • ryto Iki • 'skara. i 

Trl. I’ullmsn 843 Ir 81*0.

Reikalujaame 1000 SveCių
Ant Rožinio Baliaus

Su dovanomis
---------------------------------- Rengia --------------------------------------

Šv. Onos Draugija
NEDELIOJ GEGUŽĖS (MAY) 22, 1921 M.

ftv. Jurgio Parapijos Svetainėj 33-nd Plaec ir Anburn Avenuc 
Pradžia O vai. vakare įžanga 95c.

Atsilankė ne tik prisišoksite ir linksmai laika praleisite, bet dar 
ir dovanų gausite.

šv. Onos Draugija kaip visados taip ir šiuo kartų norėdama sve
čius užganėdinti pakvietė geriausius muzikantus. Grlcž J. Rakausko 
Orkestrą. Kviečiame visus atsilankyti.

RENGIMO KOMISIJA.

BALTIJOS - AMERIKOS LINIJA
y broadway NEVV YORK NY

TIESI Kelionė lle Persėdimo IS NEW YORKO Per LIRAVĄ Arba 
HAMBURGĄ — EITKŪNUS

I LIETUVA
Laivai Išplaukia kas 14 d. Dideli dviejų sriuba pačto laivai Išplaukia: 
“MTUANIA” Birželis 1 * “POLONIA” Liepos, «.

“ESTONIA” Birželio 22 * “LITUANIA” I4«-i»os 20
Visi laivai turi pulkus kambarius trečios kliasos keleiviams 

Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba pas 
R. KEMPĖ, General \Vestcm Paasenger Agent 

120 North La Saite* St.. Cliicngo, Illinois.
" 1 ■«' ""

s LIETUVOS ŽURNALAI
J įsigykite gražius, turiningus Lietuvoje Išleidžiamus mėnesinius
■ laikraščius knygų formato.

Lietuvos Mokykla, mokslo laikraštis, pašvęstas mokymo Ir nuk- 
H Įėjimo dalykams, apie 250 puslapių storio knyga. Numeris $1.50

Draugija, literatūros, mokslo ir politikos žurnalas. Num. .50

5 Ganytojas, dvaslškljai skiriamas laikraštis. Dvasinio turinio J raštai Ir ofieljalinėa bažnytinės žint.os. Numeris ........................... .25

'Zvnigidė, katalikų dvaslškleslemn reikalams. Gražių apysakų, žl>- 
m ntų tF dvasinio turinio raštų Numerio kaina.........................................25

I Turime vėlesnių ir senesnių numerių šių žurnalų. Jie yra mokslo 
| Ir išminties šaltiniai, puikiausias dvasiai muistąs.
■ Siųskite užsakymus šiuo antrašu:

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

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

duriai Nedirba

o

Vaistas Kuris
Reikalingas Visiems
Tikras turi paslrašym*.

M n Ja Plgulka
Mažas Ihvsna

Maža Kaina

Kraajua nrturlntla Oeletlra 
»ra prlHullml KhlJfcknslia 
valda.
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IRON PILLS
Jums pagelbės, pamėginkite

I


