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VISAMEti5aS vien" Bolševikai Žudo DarbininkusTIK KARAI.. ! m ' i
> Maskvoje r '

TALKININKAI UŽĖMĖ 
TRIS VOKIETIJOS MIES 

TUS.
NAUJAUSIOS ŽINIOS.

-« >

i

CITYEDITION METAI-VOL. VI. No. 57

ŽINIOS IS LIETUVOS

PASAULIS REIKALINGAS i 
KRIKŠČIONIŠKOS 

DVASIOS.

Taip sakei šventasis Tėvas.
Rymas, Kovo !>. — Po įvy

kusios užvakar slaptos kon
sistorijos Vatikane, PliiladeP 
pbijo- Arkivyskupui Do'ug- 
lierty pranešta, kad Šventasis 
Tėvas paaukštino jį kardinolu, 
kaip lygiai ir kitus penkis Ar
kivyskupus.

,»Savo alokucijoje (kalboje) i 
susirinkusius kardinolu.-

Revoliucija Liepsnoja Petrograde ir 
• Apylinkėse

Užimami Vokieti j o., Miestai;
, Vokietija Protestuoja

-- -------------- /
ŠIMTAI DARBININKŲ NU | ratu pasiūlyta bolševiku ats- 

ŽUDYTA MASKVOJE.

Vokietija skelbia prieš tai 
protestus.

^Londonas, Kovo 9. —~Tal- 
> kilbukui išpildė savo grumo- 
pjinius, kuomet Vokietija nesu- 
■tiko su jų reikalavimais ka
da, atlyginimo klausime.

Vakar) talkininkų karuome- 
nė,s užėmė tris naujus miestus' 

. Rulir apskrity, būtent: Due-J 
sseldorff, Duisburg ir Kuli-: 
rort:

Čia \ okietijos delegacija.

Švenčionys. Vilniaus rctl.jiiė (divizijos ^, ėl), susipykau 
Kuomet čia buvo' paskelbta su vvru, uusimmilino sukuri-' 
Želigov skio valdžios naujoku' nu. Nugabenta ligoninėn.

jis važiavo autoino-v? ’U j _ 
i parlamento rūmų. Su į Pabėgo pa* Lietuvius ir sa- gyy 

juo nuzudvtas ir j,, šoferis. Sa vaimriaj- tįstojo i kariiomcue.

Madridas, Ispanija. — Čia 
gatvėje Užpultas ir nužudytas 
Ispanijos , premjeras- Pato, 
kuomet
biliu iš

ir jo šoferis. Sa vanuriąj

Pil.
, \ • 

I"'eiga K a reckienė,
Kovarskio miesto. I'knier

Jtoyains Rygoje įtraukti ten liesi()g alsisak- lar(ies su ta)
[talkos tarybas su .Lenkais, kininkais, kuomet tie nepalen 

šven-j Bolševikai anuotomis skerdė Nes, pasakyta, bolševikų vai- gvjll0 savo reikalavimu 
tasis Tėvas pareiškė, jog Jam i darbininkus. džjai artinasi paskutinių
yra linksma sulaukus tokio! Londonas, Kovo 9.—-.Tomis las.

Bažnyčios lyunigniRš-'dienomis bolševikų artilerijagrazaus
čių susirinkimo, kuriam gale-j nuo 
tų pranešti gražių žinių. Alasl

Deja. šiandie nepakenčia- niūkų namus, anot gautų < 
moji ir liūdna pasauly pade- ■ pesų is (.eKinglorso. 
tis neleidžia tai padaryti. Nesi Kili siuitai darbininkų nn- 
pasauly vis dar tęsiasi a[riai| žudyta ir dar daugiau ^užeis- 
aliai karai, civiliai s'usirėnn* 1a.
mimai ?r neapsikeiitimai. Tu-! Bepcsojo pareiškiama, jog 
pakelia begalinę Vupestį Bn'Ž- šiandie Maskvoje streikuoja 

daugiau 100,000 darbiiilTiku 
i vvru ir motei u.

pi lenueseių augštirtnu
:v„j,» bgmibai'davo darbi- 

ilu-

Nežinia, kokios bus to žy
gio pasekmės. Spėjama, kad 

Leidau pačioj \ arsavoj jki- tU() u£ėn)j|,lu niietstų nepasi- 
kelbta. kad tarybų Rygoje baig. ta1kininkų žvgis Maty( 

nemanoma pertraukti. Nes y- talkininkai pradės blokuoti 
dar Vokietijos pakraščius.

Vokietijos pasiuntinys Ang
lijai apleido Londoną. Iške- 

tn.

sos žinios apie sukilimus Ru
sijoj}* perdaug išpustos ir did
žiumoje neteisingos.

Boris Savinkov, priešbolše-[ tjavo ,\e,.|vn. 
vikiais Rus,Į“ vadas, kur.- 
gas laikas

'il-
gyvmia Varšuvoje, BERLYNE MANOMA, TAL-

uyeiai.

Mėginta taikinti pasaulis.
Šventasis Tėvas sakė.

Bolševiku valdži.T įsakė
!°g' darbininku nanitis subombar- 

.Jis naudojasi kiekviena 'p|,(’":Ldu<di. kuomet darbininkų va
penti pa.-ųiulin pageidaujamą ,lai paskelbė gcneralj -Ireiką. 
ramybę, kaip tai visuomet bu- pareikalavę kuoveikiaus su- 

praei- šaukti steigiamąjį Rusijos su- 
i-irinkima.

7bl!\ u ( Bolševikui 
įlietų n,o bijosi 1v

sukaktuves mm įsteigimo šv. (žirnis.
Pranciška u- • Tretini n k v-tė-.

vo daroma Bažnyčios 
taisiais šimtmečiais.

Rast a n-j i tokia proga 
nesenai paminint 700

11 »k a) usiiiiiki-
iii'lnbieji kry

Šv. Pranciškau- laikai- krikš 
čioniškuoju mokslu buvo -11--
tabdomi kraujo praliejimai p; 
šauly ir įvedamu .reikalinga peiso 
žmonijai taika. •

Bet šiandie laika tiesiog ne- 
galibia be ain.npiniiiio pavie
nių žmoni/i privatinio 
mo. Be to .itnaujiniuio viso 
padaryto- ir pa-iraŠyto- tai

37 000 maršuoja ant Petro 
grado.

Kitoje depešoje iŠ (iclsing-

-įliks be jol

reiškiu.nuomonę', kad šiandie
niniai Rusijoje sukilimai (‘šau
ti bolševikų viešpatavimo ga

KININKAI TURĖS NE
SMAGUMŲ. '

lo pradžia.

Rasi. sukilimai bus numalšinti
Savinkov visgi nujaučia.

Galės pakilti naujas karas Eu 
, ropoję.

Berlynas. Kovo 9. — čionai.
kad šitie sukilimai gal ir ne- i’trodo, kaipir nieko nedaroma 
busią pasekmingi, tini holše-J* 1° naujo talkininkų žygio, 
\ikai juo- ir numalšinsią. [prieš Nokieti.ją yiakelto. Vo- 

Bet po to'seksią dar kifi' Uj«»čiui pasitiki savimi. Tu r j

gės apskr., atvykusi Kaunan,
,i \,.bižia 1” ,,(1(' i tapo trijų žydų api|)lėšfa,. 

• tviraeiu ir .i” '■'••• iv.-.ooux pabėgusių Kuonicl jį pakl;Uls,-. vieno žy, 
Dalo buvo liberalų naujokų, daryt, kratas kni. yfa Vl(|sty,H-.s iž(li.

kaimus ir įvairiais budai-

tikrasis žmogžudį.- 
u motoriniu -•

partijos vadu

|H,_ Zelig,,wskio
jo visu? ieškoti.

koma, 
ves i 
paliėi
konservatistų partijos vadus, kaimus ir įvairiais 
priešnigas visokioms refor-.bausti ta- šeimynai*, 
inoius. Buvo gimęs 1S5S me-' nariui pabėgo nuo Lenkų ku
tais. Buvo talkininkų šaliniu-į l Uonienės. Sykį Melagėlių vai.
ka.<. 10 Lenkų žandarų apsiautė

________ vieną namą, kuriame buvo
vv_ I vestuvės. Klausinėjo vyrų pri- 
<a_ I įbėgdami, kiek turi metų. Ke

li tą vyrą primušė. Dabar žmo
nės bijo į krikštynas ir ves- 

'■tuves eiti. kad neužkluptų 
Sužinota, i žandarai.

Jei kokia šeimyna neturi
iš ko bausmės irž?i mokėt i, tai 
išparduoda gyvulius. paukš
čius. maistą, ir pašarą. Todėl 
Zeligow-kio valdžios neapv-

Berlynas. — Vokietijo- 
riausybė atšaukė visus tri 
vo pasiuntinius iš Anglijos, 
Prancūzijos ir Belgijos.

Waslnngton.
kad \ yriausybė nusprendusi 
■kokį laika palaikyti savo o- 
kupacijinę kuruonienę V<xki(‘- 
ti.joj(‘. Bet jai neleista maišy- 
ties į šiaml/eni,liūs. ten talki

'." iu>, ji- apsiėmė jų nuvesti. Be- 
'ulHI 1 vedant viena siaura gatvele, 

rado ant žemė- kažkokį pa
ketą, kurį vyras laivo pame
tęs. Tuo tarpu Žvdu.kuj bečiu- 
pinėjani paketų, anas- vyras 
užpuolė iš užpakalio ant mo
teriškė- ir reikalavo parodyti 
pinigus. Išpradžių ji nenorėjo-', 
rodyti, paskui atbėgo trečias 
Žydą- nusivedė Peigą į se
nąjį miestų, ir atėmė 12,000 
auksinų.. Pamokinimas kelei
viams, kaip reikia uiie.-tuo.se 
sergėtis plėšikų.

— Matematiko- prof. Z. Že-
ninkų žvgius.

Chicago. — 19-oje \vardoje 
pakilo kruvina politikiuė ko
va. Vakar nužudyta du tos 
vardus aldermano Povers ša- 
liuin.ku-veikėjii — Paul Lab- 
riola, 39 m., ir llarry Rav- 
mond. Povele paskyrė .7 tak
št. dol. doyanų už suėmimą 
žmogžudžiu.

Londonas. Vokiečių de-
simuke-ni prieš bolševikus vei -i’e <Liug v ilties. Jie nenori pa-! legaeijo.- pirmininką- Dr/Si- 
kimai. Ir tie turėsią padąry- i bJkti talkininkų vergijon — j molis po nnpavyku-ios konfe
ti gala bolševikų valdžiai. ’ JM‘r 42 svetimiems ver- į rcncijo- su talkininkui- aplęi-

Auot Snvinkovo, valstiečiu ^auti. Dirbti sunkiai ir savo do Londoną.

kauta vis kuo toliau, tuo lab- maiti- Įiarvažiavo ir po kelin 
jau anga ir tik laukia, kun-Įdieiių pradės savo paskaitas! I 

jis išsikraustys iš jų ša- Augštųji, Kursų Matematikom 
Skyriaus Klausytojams.

ntei 
lh‘š

Yrą iij tarp Lietuvių išsi
gimėlių, kurie uoliai bernau
ja L,nikams.Taip \'aliiilevičiu- 
kurio tėvą- labai daug pasi
darbavo Lietuvos naudai, o .-li
nus gaudo Lietuviu- ir stalo 
j Lenkų kuruonienę. i Antras 
\ a.-iliau-kii-, taippat gm'ai 
atsilygino Lieluvo- valdžiai 
už paliuosavimą iš \'oki<>lijds 
belaisvės I91S m. kaipo Lie
ju vo- karininko.

Lietuvių pradinių mokyklų 
sumažėjo iki 40 Lenkiją užim
tame krašte. I'ž-iliko, ačiū ,li-

Atvažiuoja iš Paryžiaus ] 
ĮKaunnn daini,liukas (tenoras); 
j Bobravičiiis, kuris stos į ope
ros sutvarkymo diirbą.

— Vasario 2 d. Tibnanso sa
lėje susu įėjusios labdarės Lie
tu vo- piliety surengė vaikų 
vakarų našlaičių narni,ik
iu, pelno buvo 
70 skatiku.

4 a liks. ir

—1 Vasario K) ,1. Kaune j- 
vyko Budų partijų ir organi
zacijų a't.-tovų k,,iiferenei.ja,' 
kuri nutarė atgaivinti Budų 
Tautos Sąjungą, įsikūrusią, 
dar 1918 m. Minske, Konferen
cija sutarė kovoti su Budijos 
liepi i klaus,'miybės priešais Len 
kai-.

— Čia gauta žinia iš Cardi-e 
no. kini Lenkų biini-terio Sknd 
l.-kio įsakymu pradėta Budų 
organizacijų persekiojimas. ,

prakaito vaisius atiduoti kam 
kitam. \

sukilibiai veikiai sago pusėn 
patrauksią visą bolševikų ar-[ 
miją, išėmus gtmerolo Bude-, Vokietijos vyriausybė bijosi 
nny raitarijn. nau.)9 komunistų sukilimų ne-

Po Lenino gali sekti Rusi ^‘talkininkų užimtuose plo- 
joje- valstiečiu valdžia. Su ta M V,M,1 Vokietijoj,
valdžia fcali Imt visaip. Ji ga- rais ffab pasmau-
li paskelbti Rusijoje respub
liką. Bet griūčiai, gali sugrą
žinti monarebiją. Bile koks 
budresnis' valstiečių vadas ga 
Ii pa-i-kelbti Rusijos caru.

Copenhagen. — P
voliueijonierių

.iiii.-ijos reis
akoma, jog 37.000 re- 

! voliucijanie: i> iš Kronštadto 
maišiloją aut Petrogrado, 

Sovietu valdžia'prieš tuos 
vveiu - cevoliui ijon’-i rilis pasiuntė Ki 

nu ir kitų karnouienę• -n ar- 
. tilerija.

Sovietų karuonienė mėginu
si susitikti

llilOS

vadas, gem. Ko-lankytojų ištvermei
zlovvskii, anot žinių, bolševi
kams davęs tri- dienas laiko 
paduoti Petrogradą revoliuei- 
jonieriams.

kos sutartv- pas,......... .,....... , . .....
v . ' l-i susitikt, -u revolmcijonie-reiksmes. . , ,

iiiai- ant ledo, \\ asebostrovvo 
primnieslą• I’*“! karo laivas
Pel ropnvlovsk savo anuoto
mis atmušė bolševikus. ,

Šiandie me- esame liudinin 
kai, kaip kai-kuiio.-e Šalyse , 
vedama karti eivilė kova .-u i 
apverkt i nomis pasekmėmis.
Visur mes pastebiame nepap
rastuosius lenktyniavimu-, su
sirėmimus Pž kiekvieną tos že
mės sprindį.

Grasinama senovė.

KERENSKY KRONšTAD 
TE?

KUOVEIKIAUS PASAUK 
TAS GEN. BUDENNY.

Yra žinių apie nuvertimą bol 
ševiku.

Paryžius, Kovo 9. Sovie
tui valdžia Maskvoje' bevieliu 
telegrafu pašaukė namo gene-f 
rolų Budeimy su jo raitarija 

pi<“

Trotzky gina savo valdžią.
Copenhagen, Kovo 9r — 

Buvusis kitiumict Rusijos pre
mjeras Aleksandr Kerei,skv, 
kurio valdžių 1917 metai- nu
vertė bolševikai, anot gautų 
čir, žinių, esą- Kronstmlte.

Penai, sakoma, jis vadovau-

,doti moiiarebistai ir sugrąžin 
Iti šaliai monarebiją.
i *

Kas pramatoma.
Talkininkų užimtuose plo

tuose prainatonii talkininkams 
nesmagumai. Rulir apskrity 
gali pakilti generalis darbinin
kų streikas, atkreiptas prieš 
talkininkus, flali sustoti visi 
darbai ir pasekmėje gali pra
sidėti sabotažas. Talkininkams 
ten tuomet butų / r(ū.kalingn 
turėti skaitlinga karuonienė.

NUSKENDO 800 KINŲ.

Hongkong. Kinis 
— Kvvantungo į 
vieloje upėje nuskendo 
laivis Ifong Moli. Su juo žuvo 
apie 800 Kinu.

^.i,
m

Kovo 9. 
ovineijoje 

gar

BATUMAS TURKŲ RAN
KOSE.

Londonas, Kovo 9. — Depe- 
soje iš Konstantinopolio sa-

tinė- Kusjjos. j’u-ni gai
valini-čiai- -bubiiiiisi Mask
von z-m savo ^korpuso dglimi, 
iš km- į,'adė- veildi prie’

*voliucijonierius.
Praib dnmo-e pažymima.

re

kantrumui, nes L<mkai n,'tik-... ' v Xtai jiems algos nemoka, bet 
ir malkų neduoda, iš namų 
varo ir žada uždaryti. Netik
tai Lietuviai, bet Žydai, Bu
dai ir L,Mikai lauktu, kad 
greičiau Zeligovv.-ki- su ka
ru, miene išsidangintų, o Lietu
vos valdžia pagryžtų.

Šiauliai. Gruodžio iš 2.', į 2fi 
naktį iš kalėjimo bandė kali
niai pabėgti šiokiu bildu: Su
sitarę kaliniai. Maigu įsilaužė 
i- visų kambarių į kamerų, 
kurst,,vėj,, srngybiniai; suė
mė juo- ir, grasindami nužu
dyti, už,Jarė viename kamba
ryje. Paskui, kuomet atėjo 
prižiūrėtojas paleisti iš virtu-! 
vės darbininko, užpuolė jį ir1 
taip-gi uždarė prie anų sar- 
gybįiiin. \ persimainę j,,
• Irai,tižiais, apgavo gjirgvbiiii,

Iš Vilniaus. Praneša, kad 
Vilniaus Seimas atidėtas ne- 
npiilw,tam laikui, vienok Len
kui spauda nesiliauja raginu
si gyventojus ruoštis prie rirųd 
kimų-į Seimą.

TAI KUR ATSIDŪRĖ 
PRANCŪZIJA.Viso to Vokjettjos valdžia ko,„n< ka<| Turkai nneijonali.- 

bijosi. Bet nežiūrint tų pra-’tnj n?/.,,,,-,
inutomų pasekmių, Vokietija __
negali sutikti su talkininkų
norais.

Batmną.
Paryžius 

Velykomis rengiamos nepap
rastos ‘iškilmės’’ — kova sn 

liūliais. Tą bnrbnrinę žaismę 
leido turėti Prnneįizijos vidu
jinių reikalų ministeris.

Tam tikslui Imli,ji parvežti 
iš l-pnnijos. Tenai nusamdyti 
ir toi •endorini., Sukonui, gal 
buliai nebusią žudomi.

Koto 8. čiaRAUDONOJO KRYŽIAUS 
KONFERENCIJAjas revoliueij,,ui,‘rialus šitų

puolime prieš Petrogradą.

Trotzky gina savo poziciją.
Sovielų karo komisar.Y- 

Irotzky -u bolševikų armija 
gina Pel rogradą ir apylinkes 
nuo revoliueijonieriiĮ, anot ži- 
„in iš (iel-ingforso.

Nuolat i,liai bombardavimai 
^tęsiasi. Anuotų baubimas gir
dima- Suomijos mieste Terio- 
ki. Bolševikai bombarduoja 
KronšladLą iš Kra.-imja (iorkn 
I villovės. Revoliueijonieria i 
luo patim at.-ako bolševikams.

čia laikraŠlis Dagelis Nvbe- 
ler -k'ūbia žinių, ka I bolševi
kams padėjimas tiek rimtas,
I nd jie, matyt, paskelbs re- 
valinei jnn i eriniu- nu-i leidimų. 
Tik nežinia, ar tas ką nors

bevieliu leleg |jieiti- gelbės.

Eberto proklemacija.
Vokietijos prezidentas K 

bert paskelbė proklemacija, 
kurioje sakoma:

"PibečiiM: Musų oponentai 
iš pasaulinio karo užkrovė n,ii 
musų negirdėtus reikalavimus 
pinigais ir daiktais, ko jokim, 
būdu negalima išpildyti. Ne 
tik mes patys, bet mu.-ų vai
kai ir tų vaikų vaikai 'turėtų 
verguuti imisii oponentnms, 
jei me- tuos reikalavimu- pri 
initumėm ir parašytiiinėni.

"Mes neturime ir negulime 
su tuo sutikti. M ii-ii garbė 
neleidžia tai* daryt i.

“ Pasiremdami Versailleso 
taikos sutartimi mu.-ų oponen
tai užima dar didesnius Vo
kietijos plotus.

šlovinti jm ie kalėjimo vartų.! 
Ta- ^žudomas suriko ir aut jo Į 
bal-o subėgo valdininkai ir1 
1 arnauiojai ir šiaip taip ,n,-l 
nuilsino daugiau, kaip dušim-j 
1u kalinių sukilusių. Vienok 
šešiems, gana di lelienis plė 
-ikams, pavyko pabėgli.

Genevfl, Šveicarija. Kovo 9. 
— ('ia Kovo 20 prn-idės in- 
lernaeijonalė Raudonojo Kry 
žiutiš konferencija.

"Mes, tiu, tarpu, liesame

.l<>g 
lėstiuinkų 

divizijų daliu išreiškė neprie
lankumų bolševikų valdžiai. 
Teči.'iu kfimuiiistains kuoišti- 
kimiausini tnrnaifjn 1\iuų ka
reiviai, kurių yra žymu- skai
tlius bolševikų armijoje.

Toliau Šventasis Tėvu- s:\ 
kė, ka I be 1o me- šiandie ma
tome grąžinamus s< iiovėje Im- 
vu-ia- žmonijos varžytines.
.Matom,* piktadarybe-, didžiai!; 
priešginiaujaiičia- dorai • ir 
žmoniškumo į-tatym .m.-. M - 
lai visa pHsmęrkiame. Iiežiu 
eini to, iš k:dro- |»ns< 
turėtu paeiti.
z “Visi iitiiiknine, įo” taikoš |įs bolševikui
sutarty-," .baigė šv. Tėvmb 
"neduos ui -ko gera, kol žmo
nių dvasia ii'-|wr-iim- teisv- 
bės ir ineib's jausmai-, kurie 
indii>gian,i žmony-e krikščio
niškuoju mok-bi, ir kinio še.
Pranciškaus laikais buvo 
dnng pa-ekminei."

ISPANI.TA PRIPAŽINO PS-'k,, 
TIJA.

Iš Varšuva- pranešta, jog 
tenai pa-klydę daug vi.-okiu 
žinių apie nuvertimų bolševi 

valdžios. Bet negailius

Madridas. Kovo 9. L pa 
ai jo- vyViau-ybė ofieijalin1 
pripažino K-lijo- re publiką.

toms žinioms put vil t ininia-.

Norima pertraukti tarybas.
Varšuvoje gauta žinių. ka< 

iš Petrograd

pozicija įe pasipriešinti spėk,,
mb prieš -pėkas. Me- e am-‘
bejėgiai. *

"Nežiūrint to. mes gulime
šaukti. Ir kas pripažį-ta tei

i-vbe, tu- gali išgirsti mu-ų
: balsą. •

s
"Nes t, i-y bė sumiiidžiota

! galybės.”
Į _

ORAS. šiandie gražus ,,
ras, šalta: ryloj apsiniaukę1 ir
kiek šilčiau.

<

Kaunas. Vfi.-nrio 9 d. iš Ru 
-ijo- 'tigryžo bio Ir,Miltinių ir 
be lai.-v i ij Lietuvos piliečiu'.

I'rečiųjų 'reisui,, komisi
jos nary.- M. Yču- ir eksper 
tai, ariuijo- vadas, g,ui. S. Žu- 
l•n,l-kns ir gen. įeit. Katebe 
i'važiavo ] Rygą šieno- mi-ta 
linini tarp Latvijos ir Lietu
vos.

(’ia Ant,mina Sikutovie-

PINIGy KURSAS.

Svetimų Salių pinigų vertė, mat-j 
iiiilif iieimižiml $2',.(Hin Kovo 
buvo tolau pngnl Merchants L 
nu nml Trust Co.:
\nglijoM sterlingu svarui 
Prancūzijos šimtui frankų 
Italijos šiml,ii lirų 
č'kieliju- Si mini ninrkių 
bieluvos šimtui nukninų 
Lenkijoj šimtui markią

x
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“DRAUGAS”
■Ina kaMllcn* iSskyrna nedėldlcntaa. 

PRENUMERATOS KAUTAI
CHICAGOJ IR l tHIEJCVJHl

Metanu ............................. *8.00
Fuael Mct14 * * .* • • A00

■VV. VALKT.
ftletamt • • •. ••.•••••• Šd.OUPusei Metu •••••••,••.. 8.00

Prenumerata mokosi l&kalno. Lai
kas skaitosi nuo utalrašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti liperkant krasoje ar exprese “Mo- 
ney Order” arba Įdedant pinigus 1 
registruotą laišką.

“DRAUGAS” PUBL. 00. 
3334 S. Oakley Avė., Chicago. 

Tel. Kbosevelt 7791

Federacijos Reikalai.

Federacija vis dar neapreiš
kia musų visuomenei savo rim
tumo ir intekinės. Patsai orga
nizacijos vardas yra labai gra
žus, bet naudos iš jo savaime 
nėra. Ęeikia galutinai, kad ji 
užimtų prideramųjų vietą Lie
tuvių ateivių gyvenime realiu, 
aktyviu badu. Musų liaudis, 
kiek aš ištyriau, Federacijai 
labai pritaria. .Ii supranta jos 
tikslus. Bet, jeigu jinai Ilgšiui 
pasilieka negyva raide arba 
bent labai maža reiškiančiu 
daiktu, t<ii čia kaltas ne liau
dies tamsumas, jos nerangu
mas ar kas kita.

Mano išmanymu, visas or
ganizacijos gyvybė- apsireiš
kimas privalėtų paeiti iš Cen
tro, lyg iš kokios širdies. Pats 
Centrą.- savaime didelių darbų, 
be abejonės, neatliks vienus be 
narių pagalbos, bet jis turėtų 
būti pulsu visame organizaci
jos gyvenime. Yra žinoma, kad 
taip žmogaus, taip ii' kitų gy
vūnų gyvybė pradeda apsi
reikšti pirmiaitsia širdies for
macija. Tu puti gi gyvybė mir 
?ta kaip tik sustoja širdis 
veikti...

Nežiūrėkime tat i visuomenę 
arba musų liaudį pirmiait.-ia. 
norint kad Federacija imtų 
gyvuoti pilnoj savo prasmėj, 
bet žiūrėkime į Centrų: ką ji* 
veikia, kaip jis atlieka savo 
pafeigus.

Ligšiol Federncija maža gy
vumo turi, nes josios Centras 
yra nesutvarkytas. Žymesnieji 
veikėjai, būdavo, su.-ivažiuos, 
pusvnrstys daugybę — dau
gybę visokių klausimų, išrinks 

. valdybų ir... išvažinės sau po 
’ namus. Bet svarstytieji reikn- 

’ lai vis-tiek pasilikdavo neat
likti, nes Valdyba negali liek 
pasišvęsti visuomenei, kad jo- 
pačios asmeniški reikalai nu
kentėtų.

Federacija jau senai butų 
buvusi savo vietoje, jei luitui 
buvę Centro dalykai sutvar-

* kyli siilyg abelnai priimto • 
bnsne.-so dalykų vedinio si 
temos.

» Federacija — tai ne kokia
• draugijėlė mba kuopa, bet vi 

‘ sų Amerikos Lietuvių Katuli 
1 kų Organizacija, Jo ios vnld\

bu privalo Imti atsidavusi vien 
lik Oi ganižaeijos i cikutų ve 
(linini. I žlat ji privalo Imti 
apmokama Visuomenės lėšo- 
įniT Valdybai reikalinga- yra 
specijalis ofisą žymiausioj 
I.ielil vių kolonijoje.

Nevienas pasakys, kad la

bos suvažiavimas, kuris šiose 
dienose įvyksta Morrison ko
telyje, Chicago, 111.

Amerikoje gyvenantiems y- 
ra žinoma, kad jokio “hus- 
ness’o” negalima yra pradėti 
be, taip vadinamo, “invest
mento”. Federacija nori vesti 
savo visuomenę j politinę są
monę; nori ją paduryti susi
pratusia siekime prie dvasinės 
kultūros ir materijalio gerbū
vio. t /davinys begalo svarbius. 
Lžtat pradėjimui tokio didelio 
darbo reikia sudaryti pamate 
finansinį išteklių investmento 
badu. Federacija, Įsisiūbavus 
savo darbuose, ilgainiui pati 
turės užtektinai ineigų aprūpi
nimui valdybos narių tinka
momis algomis ir užlaikymui 
ofiso.

Federacijos įsiubavimui rei
kia pinigų. 'Tegul tat Taryba 
pasitaria apie tai. Gyvename 
visokių krizių laikais. Katali
kai turi vienytis, nes kitaip la
bai lengvai galime pralaimėti 
savo teises. t

Kun. P. Lapelis.

Amerika ir Tautų 
Sąjunga.

Naujoji Suv. Valstijų val
džia iš pirmosios savo gyva
vimo valandos pakilt/ opozici- 
jon prieš buvusią Wilsono 
valdžią.

Prezidentas I budingas savo 
inauguracijinėje kalboje, už
imdamas prezidento ofisą, ofi
cialiai paskelbė, kad Ameri
ka atsisako turėti ryšių su ži
noma Tautų Sąjungą.

.lis tą Sąjungą pavadino 
“siipergoverment ”, Iv. antval-

Katalikų Periodinė Spauda.
(Žiūrėk num. 54).

Tuda Victor Jourdain, ap
sukrus ir protingas laikrašti
ninkus, pasisakė turys ir išma
nymo ir noro, bet neturys ska
tiko. Jis kvietė susirinkusius 
sumesti jkj 50 frankų: “Jeigu, 
sako, pasiseks, atskilsite savo 
frankus. Jei nepasiseks tai ži
nosime, kad prakišonie pinigus 
gražiu tikslu.” Drąsuolių at
sirado tiek, kati dienraštis 
prudėjo eiti. Jam pasisekė. 
Jourdani supirko visų įneši- 
riius ir tapo vienas dienraščio 
savininkas. Prieš karų “Le 
Patriote” turėdavo 180,000 
skaitytojų kasdien. Skaityto
jais mes vadiname užsimokan
čius laikraščio ėmėjus, arba 
prenumeratorius.

Sale dienraščio “Le Patrio
te” ėmė eiti pigesnė darbi
ninką laida “Le National” 
(Tautietis). Jlgainiu tas dien
raštis ėmė eiti netik Briuseli- 
je, bet ir ljuticlie (Liege). 
Prie to prisidėjo trys savaiti
niai iliustruoti prancūziški 
laikraščiai ir vienas Flemų 
kalba “liet lluisgezin”.

Vokiečiams Belgiją užėmus 
visi čia minėtieji laikraščiai 
sustojo, nes nenorėjo pasiduo
ti Vokiečių cenzūrai. Bet senis 
Jourdain su jėzuitu Paąuet ir 
su fabrikantu Vau Doreli su
tarė leisti slaptą laikraštį prie
šingų Vokiečiams. Tas laik
raštis vadinosi “La Libre Bel- 
•gique” (Laisvoji Belgija). 
Augštas Vokiečių valdininkas 
sakydavo, kad slaptasis laik
raštukas Vokiečiams daugiau 
daro žalos negu galėtų jos pa
daryti visas korpusas kareivių.

Karui pasibaigus Jourdain’-

ra nedaug. Ne ką daugiau yra 
Belgų kalbančių prancūziškai.

Kita priežastis trukdanti 
augti Belgų laikarštijui yra 
ta, kad Paryžius arti. Per ke
lias valandas Paryžiaus dien
raščiai ateina j kiekvieną Bel
gijos vietą. Kadangi dideliame 
Paryžiuje lengviau yra tarpti 
dideliems dienraščiams negu 
mažoje Belgijoje, kadangi visi 
Belgai suplautu prancūziškai, 
tai Paryžiaus laikraštija nus- 
telbiaBelgijos laikraštiją. Kaip 
tik kokis raštininkas pasižy- 
mėja Belgija, taip jį parvilio- 
ja Prancūzai j Paryžių didelė
mis algomis.

Savaitraščiai.

DRAUGO”KNYGYNE
Galima gauti šios

MALDAKNYGES

INCOME TAX MOKESČIAI. . ................................................................ ..............

Sausio mėnesį iš Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus Svetimu 
Kabių lnfornuurjos Biuro tn- 

išleistas straipsnelis unt-
galviu “Uždarbio Tak.”, kuria 
me įvyko klaida ir dėl jos dan

eli.* buvo nusistatę, jog esti 
visiškai paliuosuoti nuo mokė
jimo taksų. Sekantis uprašy- 
ras teisingai išdėsto visą 
“Income Tax” reikalu.

Jums (brangios odos paauks.) .........
Jums (kailio apdar.) .........................
Jums (audeklo apd.) .........................

šios maldaknygės formatas yra »1, \:u... puslapių dūri 05S 
sloru, nes spausdinta ant plonus popiems. Joje yra /vairių įvairiau 
šių maldų. • • • •

= Ramybė 
5 Ramybė 
| Ramybė

$3.50
2.50
2.00

liet no

Ę Aniolas Sargas — juodas apd.................
5 Aniolas Sargas —juodais mipkšt. upd. ..
E Aniolas Sargas — juodąis apd..................

Lietuvis, šioji* salyje, .jeigu | Dangaus žvaigždutė — juod. minkš. apd.
(nor.-resi- | Dangaus žvaigždudė — baltas celluloid apd.

Lietuviai ir incomc tax.

neapsrgy veną.*
dent) i m nevedęs, jeigu neuž
dirba .(langiaus $1,000, pelini,- 
suolus rpio mokėjimo taksų. 
L'ž viršaus $1,000 uždirbtu* 
jau turi mokėti 8%.

Nevedąs “.apsigyvenęs” (re- 
sident-alien) Lietuvis turi vie
nokias teises su amerikie
čiais, t. y. turi mokėti 4% už 
suvirs uždirbtus $1,000.

Lietuvis, jeigu vedęs, ir gy
venu su savo žmona ir vaikais, 
turi pKliuosavimą iki $2,(MM) 
ir $200 už kiekvieną vaiką, 
kurį jis užlaiko ir kuris dar 
nesulaukęs 18 metu. Jei

su

$1.25 5
1.75 | 
1.50 = 
1.75 I

1.75
1.50
1.00

Stebėtinai daug Belgijoje 
yra savaitinių, dvisavaitinių, 
mėnesinių ir bertaininių laik
raščių. Jų skaičius išneša dvy
liką šimtų. Apie keturis šim
tus su viršum tų laikraščių 
valdo katalikai. Daugiausiai 
skaitytojų, būtent 30—50 tūks
tančių turi giynai maldingie
ji laikraščiai. Kiti rimtieji lai-f'^ turi vaikus ar'tėvus g

diškųja valdžia. Ir sakė, kad 
tokia valdžia yra priešinga 
tam visam, kų mes nivlime.

tokia negali lu.vli'ijmsn bet jo lttikrašči.i at-
gijo. Juo* leidžia vaikai.

Kale minėtojo “Le Patrio
te Belgijoje via dar labai ge-

rėspublikos sankcijos.
Tai galutina* augščiausio.jo

Suv. Valstijų \aldininko žo
di*. Trumpai ji
bei turi didelę reikšmę.

Prezidentą* 1 budingas pra
sitarė iipie nuosavią idėją. Jis

išreikštas, j įas katalikiškas laikraštis “Le 
Soir” (Vakaras). Jis turi 150,- 
000 skaitytojų. Flem iškas 
“liet Neuws vau den Dag” 

pasakė, "kad vietoje Tautų Ką-' (Dienos Naujienos) turi 70,- 
jungos butų įsteigta visų ligi
vienos tautų bendrija arba us- 
*oeij;iei.ja. Jon turi ineiti kaip 
didelės, taip mažos tautos. Jos 
visos turi padaryti konferenci
ją ir pasitarti apie nusiginkla
vimą. Tai kiekvienu turi (Miliu
ly! i neverčiama kokios nors 
viršv aidžios, bei savanoriai.
Tik tokiuo bildu gali Imt ap
drausta pasauly taiku.

Toksai nepaprastas daiktus 
buvo laukiamas nuo preziden
to Maldingo. Buvo pramuto- 
ma, kad naujoji Suv. Valstijų 
valdžia už/luos smūgį tai Pa
ryžiuje išsiritusiai Sąjungai.
'Taip ir įvyko.

Buvusi* prezidentu* VVilso- 
nas karštai stovėjo už Versai- 
lle-o taiko* sutartį ir už Tau
tų Sąjungų. Tautų Sąjunga 
laivo YVilsono padala*, 'Teori
joje .ii buvo tikrai ideali* daik
tą*. Bet praktikoje pasirodė 
tik didžiulėms viešpatijoms 
tinkama-- įranki* valdyti visą 
pasauli autokratiniai.

Tą baisią praktikoje klaidą 
pastebėjo buvusi* prez. Wilso- 
nas. Visgi jis stovėjo už Są
jungą. Kodėl ji* taip darė, tik 
.jam vienam žinotiną. Matyt, 
nenorėjo laužyti talkininkams 
duoto garbė* žodžio. Nors 
Suv. Valstijų prigulėjimas 
prie Tuntų Sąjungos butų pa
darę* jom* didelių nuoskaudų 
ateilyje, bet į tai nebuvo atsi
žvelgiama.

K uoinet A met iką šiandie ai

(MII) skaitytojų. Jo savininkas 
lluyglie iŠ to dienraščio turi 
50,(MM) frankų pelno ka* metui.

Apskritai kalbant Belgijos 
dienrnštija, nors neblogai sto
vi*, bet nėra taip stipri, kaip 
galima butų tikėtis. To prie
žastys yra dvi. Pirmiausiai ta. 
kad Belgija yra dviejų kalbų 
šalis: vienur joje žmonės kal
ba prancūziškai, kitur fleiniš- 
kai. Flemų dienraščiai negali 
užaugti labai dideli de| to, kad 
flemiškai kalbančių 'žmonių y-

gu ve- £

paveikslėliu ant apd.
= Dangaus žvaigždutė — balto kailelio r.pd.
Ę Dangaus Žvaigždutė — juodo audek. r.pd.
E Dangaus žvaigždutė — juodais apd. su užsegimų 1.50 =
5 Aniolėlis — juodais apdarais ........................... 1:50 Š
E Aniolėlis — juodais apdarais ............................... 0.75 i
S Šios uialdaknigis yra nedidelės. Turi beveik po 300 puslapių. 5 
E Spauda aiški. E
| Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00 |
| Pulkim ant kelių..................................................... 2.50 5
= Pulkim ant kelių ........... .. ................................... 2.00 =
S Pulkim ant kelių .......................................... 1.85 =
5 Pulkim ant kelių ..................................................... 1.50 =
“ ši maldaknygė yra šiek tiek didesnė už pirmesnes. Jos kainų S E Įvairumas priguli nuo apdarų. S
| Maldų Knygelė ......... j......................................... 75c. 5'
| Maldų Knygelė T......................................................  50c. =

Užsisakydami adresuokite:

“DRAUGO” KNYGYNAS

bulų puikini, lii-t iŠ kur pini-ų'-i nk<» (mėli ką nors bendra 
Eituti tokiam iržvcdimui-u Tmilij Sąjunga, šilo* gyve-

Tn klnii'inią turėtų atidžiii: uiiiin* labai tiiimpu*. Ir gerui.

kraščiai išeinantieji dukart 
į mėnesį turi tarp 2,(MM) ir 6,(MM) 
skaitytojų. Savaitiniai tenki
nasi vienu arba pusantro tūk
stančiu ėmėjų. '

Karai smarkiai pakenkė re
tesnė jai laikraštijai kaip ir 
dienraščiams. Daugelis jų su
stojo: vieni atsinaujino, kiti 
dar ne. Viso labo savaitinių 
kotai. laik. Belgijoje dabar 
išeina šimtas.

Katalikiškoji Belgijos laik
raštija kovoja tarp savęs už 
kalbą. Valonai stoja už pran
cūziškąją kalbų, o Flemai už 
savąją.

Flemų kalba išeinu didelis ir 
geras laikraštis “De Stan- 
daard.” Pab ijotai pradžiai su
dėjo 100,()(M) frankų, o paskui 
dar pridėjo 60,000 frankų pat-

junga.' 'I’ai militariziuo ir im- 
fieiiju'ližjmo globėja. Šiandie 
Tautų Sąjungoje šeimininkau
ja Prancūzija, Šita *u tuo į- 
iniikiu — 'Tautą Sąjunga, nori 
pasmaugti mažesniąsias tau
tas.

Žinome, ką ta 'Tautų Sąjįm 
ga atlieka Lietuvoje. Musų tė
vynė* teritorijose globoja ji 
Lenku* ini|M*rijnlistu.s, suokal- 
biauja *u Lenkai* prieš Lietu
vos respublikų ir Lietuvių Inis 
vę.

Ir jei Amerika butų turėjusi 
prisidėti prie tos ypatingos 
autokratinės Sąjungos, verčiau 
nebūtų kariavusi prieš Vokic 
tijo* kaizerio autokratizmą.

Drąsus musų prezidento žy
gi* prieš Tiuiopo* imperija 
lislirię politiką. Bet jis teisin
ga*. Visos Amerikos gyvento
jų paremiamus.

Iš to pasekmių reikia laukti 
visokių. Nes dėl 'Tautų Sąjun
gos talkininkai pasiju* jžeisli.

Tiek lo. Amerika turtinga ir
pa-Vįii *tyli l 't-ib racijų- 'Tui y ' Ne* ka* gi yra Tautų Sų galinga.

stan-

Lietuvoje, kuriuos užlaiko, ir 
gali duoti užtikrinantį priro
dymą, jog užlaiko, turi teisę 
$200 paliuosavimo už kiekvie
ną užlaikomą ypatų. Tėmyki- 
te, jog nėra paliuosavimo žino-! 
nai, kuri negyvena šioje šaly
je su vyru.

Vedęs “neapsigyvenęs’’ (non 
-resident) Lietuvis turi mokėti 
8% tą ką uždirba viršau* $2,- 
(M)().

Vesiąs “apsigyvenę.*” (lesi 
dent alien) Lietuvi* turi tas pa 
čia* teises su Amerikiečiai*, t. 
y. turi mokėti -|r, už tą kas 
viršaus $2,000.

Šįiųet Lietuviai pirmą sy-Į 
kį gauna paliuosavilną kaipo] 
Lietuviai. Lig šiol Lietuviai I 
buvo pal luošuoju m i kaipo pa ! 
valdiniai bu\ u*io* Rusijos. Ne-! 
senai Pinigvno Departamentas- 
išleido įstatymą pripažįstantį j 
Lietuviams teisę gauti paliuosa 
vinių, kaipo Lietuvos piliečiai, 
nes Lietuvoje Amerikiečiai ne
moka Income Tąx.

Visi privalo mokėti Tuvome 
Taksus, t. y., visu.*, arba pir
mą mokestį ne vėliau Kovo* 15 
d. Jeigu vi.*u* pinigu* ant | 
syk negalima išmokėti, valdžia 
duoda iki 15 d. Gruodžio išino- 
kėli paskutinį mokestį. Pir
mas mokesti*, nemažiau ketvir- 
tdalio taksų, mokamas m- \ė- 
liiiu Kovo* 15 d., aid ra* mo
kestis nę vėliau Birželio 15 d., 
trečia* mokestis ne vėliau Rug
sėjo 15 <1., ir ketvirtas ne vė
liau < i ruodžio 15 <1.

Kuomet užmokate taksus, 
svarbu gaut raštus—“reeepts” 
ir visus kitus parodymus už 
1920 m., kaip ir už visli* pe
reitu* metu*.

Atsitikimuose kur Lietuviai 
jaučiasi, kad tapo išimu-iloli 
darbvietė*e ar kitur, kuriems 
daibdaiini nlroknvo ar atliko 
nelegališką sumą, ši* Biiirn- 
stengsis pagelbėti atgaili per 
mokėtus pinigu*.

American Red Cross 
Litliiiaiiian Seclion, 

lo \\ ėst 37 t Ii SI.,
N< w York, Cit v.

E 2334 So. Oakky Avė. Chicago, UI. =
ntiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

Krikščioniškai - proti 
tiško.* spaudoj Belgijoje be
veik nėra, nes iš 7,5(M),()()() gy
ventojų, tik 55,(((M) tėra pro
testantai.
Laisvamanių katalikystės at

sižadėjusių žmonių spauda Bel
gijoje yra dvejojios rūšies: li
berališkoji ir soeijalistiškoji.
Abi pakrai(ii tur gana daug ir 
stiprių dienraščių ir retesnių 
laikraščių, nes turi daug kapi
talo ir nesivaržo tiesos reika
lais.

Belgijos žmonės savo kata
likiškųjų spaudų protingai ir 
darbščiai (iri lai ko ir patys ją 
skaitydami ir pafžįstamii'ins 
pagirdami katalikiškuosius lai
kraščius ir duodami apmoka
mų pagarsinimų Į juos.
Trumpos žinios iš kitų šalių.

Anglijoje katalikiško dieu- 
laščio nėra nei vieno. Savaiti
nių yra keturi. Airijoje kata
likiškų dienraščių yra 4, sa
vaitinių šimtą*. Prancūzijoje 
katalikiškų dienraščių yra aš
tuoniolika. savaitinių 175. Ste
bėtina, kad didele Praiicuziją 
pralenkė mažoji Olandija. Ji 
katalikiškų dienraščių turi 26, 
o savaitinių 81. Pirmąją vielą 
kalalikiškoje laikraštijoje už 
ėmė Vokietija *u 277 dienraš 
čių ir 312 savaitraščių. Karas
labai suvargino Vengriją. Bet pinneįiziškų katalikiškų didi 
\ eiigrai \isus savo jiegas pa rascių Kanadoje yra desimti.-; 
kreipė į dienrnštija. Jie turi
keturis katalikišku* dieiiraš-
eitis ir tik du bjivailraščiu. 
Tikėjimo pm *i-kit»jitiuii pri 
vertė Meksikii-č-in* ginti* dien
raščiui*. Todėl .\lok*ikoi(* yra 
30 katalikišku dienraščių. Ka 
muloje angliško katalikiško 

i laikraščio herų nei vieno, bet

Į Ttl. Randolph 2S9S
A. Ą. SLAKIS

Al>\ ()K.\TA8 
Ofisą* iiiliiinie*ly I 

ASSOCIATlOlf BLDG.
1D So. I.a baile St. 

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų 
l’anoili Ii.lis iki S vakare 
Ned'lioiniH ofisas uždarytas 

K-

i Dr. M. T. STRIKOL’IS J3 Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas ■ 
JI I*em>li-s TeitOn Vmni. ®
MlOIG \V. 47!1i Slr.

llvalandos: t 
dilti 12 ryte.
tai Re*. 2911 \V. Llrvl

•s Teatro Nante _
Tel. Ro(ul. tlill“

G iki S vale. Nedėl lfiSI
- 4

Street
Nuo ryto iki piet.

I'el. Mt Kinloy 203

,*a\ ait raseni 
ir gerinusia* K 
eiizi.i dienrašti* “La l’n-*-<•“ 
(Spauda) yra katalikiška*.
) Jei pasisek.* gauti žinių ki 
Iii at\ ė.ju plat inu pa -ikalbė.-i 
me apie ka I ai i k išką laikraštija

Jau Atspausdinta Ir 
Parsiduoda

nc:iri.-iiKiiiii.-it nauilin.- i ilvuaiško 
turiniu. knyga

“Apie Kristaus 
Sekimą’

Audeklo fcpdar........$1.20
Kailio apd. (auk.) $1.80

GiUinnnia '-Draugo” Knygyne

2334 So. Oakley Avenue 
Chicago, III.

BR. S. NAIKELIS
LIICTUVIS

gyuvto/As ir rinnviiGAM
O.Iiub ir Uyi onlmo vl«l»

8253 South llubted Stfce*
Ant viriniu Vnitemtl St»t« flank 

Yni’ndriĮ. nuo 10 iki 12 ryto; nuo 
2 Iki 4 pu pietų: nuo 7 tkl P'vak. 

Nedi-liomts nuo 10 Ik) ..
Vnnto >''t

Europe_an įnericati gureau
Fabionas ir Mickievicz ved.
buvę A. I’otratis Ir S. I,. Kablontift

Siuntimas pinigu, laivakor 
tės, pašportai ir tt.

NOTARI.lt SAS
Kent Eblnte, Pa*k«lo.i. IiiMirlnal 

Ir lt.
H09 W. 351h Kt., Kump. Ilalst<-(l St. 

Tel.: lluulevurd Ali 
Vai.: 9 iki tt kasdieną

Vak.: Gtar. Ket. Ir Kub. Iki 9 vak. 
Ncd : iki 3 po pietų.

J Tel. Tania tttttt# Provnr 8448
J Dr. V. A. ŠIMKUS

Lietuvis Gydytoja*, l'hirargaa Ir 
AkuSertv,.

8303 S. Hai*t<-d Kt. Gbicago. 
Valandos: 10-12 I* ryto i 3 ir 
4 — 8 vakar** Ned. 1#- II 14 ryto

K

i ■aBSM«H«wBBaBaeu<?R»a9«ai|

1 DR. CHARLES SEGAL į
® Perkėlė seavo tifiui po rum g
B4729 So.* Ashland AvonueJ

Sp. <-ljnli*f«s s
rimovę, moiekv i.- vyku ligų j
■ Valandosnuo 10 iki J 2 išryto; nuoB , 8 iki C pu plotų: nuo 7 iki 8:30a
Ivakure. Neu -liutuii; 10 kil 1 J
■ Ti-tcfoiiu* Drevei 2SSO ■
■h -

>::■ g ta* gt ę ą « ą:.... t ;,r; <„ * g,* t
Telefonu A lloulevard 9 190

DR. C. KASPUTIS
DKNTISTA8 c*

3331 South Hnlsted Str. ei
9—12 A. M. g

10# 1—G: 7 S I-. M. į
-r
2įValanilo«:

1-

Dt. I. E. MAKARAS
Lietuvys Gydytoja* ir Chirurgas 

ji'li*.* Iiiiliiu *o. .Miihigan Avė., | 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 .ki 4 po] 

pret, tt.30 Iki 8:30 vakaro 
llcsideni Ija: Ih.'elH Per ry Avc. 

Tel. I’iillinuu 342

■ ■ me m ■ oi ne xu k> tt n ■ mra p<
i

!n - M • ui? i V' w- RUTKAUSKASDr. M. Stupoickiiį 8 advokatas
3107 So. Morgan Street

CHICAGO,
'I t h-fotia*

Viliumi nu
li po pl< I') 
mis nuo (■

II.I.INDIS
Vnrds 5033

8 iki II IA rjtodh 
iki 8 vii K. Ne<lello-įi/ 
Iki k vii. vukurcuĮ!

Ofl*as Diiliiilestyt:j 29 South La Šalie Street H Kambarį* Rt4
Ti-h-f'iiiaa: Central

arti 47-toa OatvfM
Tul Provnr 704

■»i. Didžiausia- ijj VezeBSs
,anodo* Frau !i) i.n-:ri vi: denii-.i.ls

; 47/J *(>. 'ASHLAND AM St I
iValoiidv* nuo !• r.to ihl '■ vak į 
į bert lo ola r. - 4 hv 4 vak n-. Į i

minėtose *aL*t n- i-> BIZNIERIAI GARSlMKlTfeS 

I “DRAUGE.”

Vakaran. 812 W. 33r<i St. ■
l.litouaa: Vardu 44IKF ®

1
' į) littimniii! itainiiiiuiniiiiiiiniiiiiiiinii

It.*. tluU lilili'i l,dilie<> lllvil.
Iii lomi, \ oii Itunn 2M I

DR. A. A, ROTH,
tly loj is ri < hirur^Ms

Spreįjulishis Moti I i 4ui, YjriAkų 
Vaiko ir t »,«.o « Ulonišku itmjk 

VALANDOS: IH—1< rjlo 2—» po 
l ietu, 7—H \»k. lietui^ lit—12d.

, Of»^a> 1 So. lialshd St., 01ti<Įa^o 
t’eh-fonun

' iiiiiiiiiiuiiiiuuiiinuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

NOTARI.lt


Trečiadienis, Kovas 9. 19*21

ROSELAND, ILL.

AMERIKOJE.
vo pakabintas priešinys Vytis. 

Programa prasidėjo 3 vu- 
Kovo 4 «l. L. R. K. R. virti- landą. Ją atidarė p. V. Dubi

ni- skyrius paminėjo Lietuvių (*įas paaiškindamas tos dienos 
dieną, ŠV. Kazimiero, Lietuvos j ivikšmę. Po to vyrą choras su- 
globėjo. Visą Šv. bažnyčioj »t-Įdainavo Amerikos himną. Bu- 
laikyta pamaldos.Bažnyčia ha- rvs mergaičių, pasipuošusią

d. čia buvo bolševiką pinkui-1 
bos, kuriose kalbėjo tiek jau' 
mokslo ragavęs bolševikas, j 
kaip ir meIroseparkiečiai. Po 
prakalbai duota klausiami, i 
kuriuos kalbėtoja- negalėjo at 
sakyti.''Pas rengėjus labai įer
zino. Prakalbos pa-ibaigė tuo. 
kad bolševikai pirštus kramty
dami išėjo iš .-vėtai nė.-. Auką

prakalbose butu siunčiami Lie- 
tuviui tik |K*r Liet. Misijos 
tarpininkavimą (reiškia, kud 
butu siunčiamos Lietuvos Mi
sijai, o ne tiesiog Lietuvon, ar- 

(Pabaiga ant 4 pusi.)

Tik ką gautos Knygos 

iš Lietuvos

surinkta apie 4

vo išpuošta lietuviškomis ir 
amerikoniškomis vėliavomis. 
Po pamaldų visi susirinko baž
nytinei! svetainėn, kuri taip-gi 
buvo išpuošta vėliavomis. 
Nors daug čia yra Lietuvos 
laisvės priešu, bet vakaras pa
vyko neblogiausia.

Atidarant vakarą Visu Šv. 
parapijos choras atgiedojo 
Lietuvos himną. Vietinis kle
bonas kun. P. LajMdis pasakė 
įžanginę kalbą primindamas 
Šv. Kazimiero gyvenimą ir jo 
nuopelnus. Po to perstatė kal
bėti Stulpiną, kuris daugiausia 
kalbėjo apie Prekybos bendro
ves. Susirinkusiems tas nela
bai patiko. Jie išmetinėjo, ka l 
šis vakaras nebuvo tam tikslui 
surengtas. Bet vis-gi turimi' ži
noti ir apie pramonę. Paskui 
kalbėjo kun. P. Vaitukaitis iš 
Cicero, III. Jo kalba visiems 
patiko, nes kalbėjo apie da
bartimi Lietuvos padėjimą ir 
vargus. Ragino aukoti Lietu
vos Raudonąjani Kryžiui. Kaip 
visuomet Roselandiečiai duos- 
nis^j aukojaLietuvos reikalam-, 
taip nei ši Išartą nepasirodė 
šykštus, nes per 10 min. suau
kojo $94.60. Kun. P. Vaitukai
tis paragino susirinkusius da- 
varyti ligi šimto pats aukoda
mas 5 dol. Susirinkusieji dar 
sumetė keturioliką <|olieiių. 
Sekantieji aukojo:

Po $5.00: Kini. P. Vaitukai
tis, P. Šatkauskas, J. Ramumui 
s kas, V’. Panlanavičia, A. Mor- 
kevičia, SI. linkutis.

Kun. P. Lapelis $4.00.
.L liaukas, $3.00.
Po $2.00: J. Mockus, .). Juš

ka, K. Gruzdis, .J. Žiedas, K. 
Draugelis, R. Sidauskas.

P. Stočkus $1.50.
Po $1.00; T. Karasauskas, 

E. Zakaru. K. Vaiklevič, K. 
Klibins, A. Šimkevičin, J. Kau
še viriu, M. šlikas, P. Mikolai- 
lis, J. Pinbergas, A. Norkumis. 

-J. Burgis. B. Daukša, A. Ja
kutis, V. Šimaitis, J. Astraus
kas, J. L žalas, J. Šimkienė, 
J. Miknevičienė, J. Drazdnus- 
kaitė, 'T. Bauzicvienė, P. Šu
kienė, K. Grinius, S. Šidluus- 
kis. L. Šoki-, A. Likša. K. I 
raska. K. Neina.juiiienė.P. Stim 
cienė, P. Adomas, S. Šidlaus
kas, P. Rustaikaitė, A. Jucie
nė, M. Pavilionis, V. Mazied i, 
B. I\i amiu-kas,z B. Le-'kauskis. 
A. Kavaliūnas, J. Žukauskas,
L Pečiukaitieuė. M. Naujokie

tautinėmis Lietuvos ir Ameri
kos spalvomis darė įspūdingą 
reginį. Atgiedojus Lietuvos 
himną išėjo kalbėti Dr. Cber- 
ry apie Lietuviu tautą ir jos 
gerovę. Po prakalbos padai
nuota kelios tautinės dainos. 
Dvi mergaiti: viena paskambi
no pijamą, kita grojo ant smui
kus. Po to kalbėjo I)r. Biežis 
apie Lietuvių tautą. Ant 
dvi mažos mergaitės iš Cliit 
gos. pasipuo.šusios Amerikos ir 
Lietuvos taut. spalvomis gra
žiui padeklemavo. Programa 
užbaigtu Lietuvos himnu. Au
ką Lietuvos gynimui surinkta 
$150.00 su centais.

Ačiū motinoms, kurios ne
sigailėjo lėšų papuošti savo 
mergaites. Ačill Strepeikienci 
už padėjimą jas aptaisyti. Ren
gimo komitete buvo: P. M. Va
itiekau, P. P. Mctrikis ir p. 
StreiK'ikieiiė.

dol.
Lietuvis.

MEKSIKOS RUBEŽIAUS 
YPATYBĖS.

(lTittiiimu i.š Am. Ęaud. Krytimis)

“Nei viena šalis visoje šiau
rinėje Amerikoje dabartiniais 
laikais nėra taip tankiai laik- 
laščiuose minėjiimu, kaip Mek- 

. sika,” rašo T’red. Simpicb, bu- 
’ldca I i‘<us konsulis Nogalo,

'Meksikoj, bet laikinai vienas 
iš tyrinėtoją National Gcogra-1 
pbic Society.

Nuo Meksikos užlajos iki K! 
Paso, 'Taksuose, Rio Grando 
upė atskiria Meksiką nuo Su
vienytą Valstijų. Nuo Teksą 
iki Ramaus Okeano eina mu
rinės sienos, ar bent koki nors 
muro ženklui rudo ribiK. taip 
kad keliauninkas visada žino 
ar jis stovi ant Suvienytą Val
stiją ar ant Meksikos žemė-.

Atsilikimą pilna

DRAUGAS z

CHiCAGŪJE.
Iš LIBERALŲ TARYBOS 

SUSIRINKIMO.
Kovo 1 d. Chicagos Lietuviif 

Taryba laikė paprastą susirill
kimą Mildos svet. (Bridgepor- REIKALAUJA-
te). Susirinkimą atidarė 8:3(1 "*■ -

./.... . . I KEIKIA lietuvių pardavėjų. Yra
\tU. valCItle t 11 lai llm ne Visi nuolatinė viela tikram žmogui, kuris 

delegatai buvo susirinkę). Pir
mininkauju zjau ne p. 1 
ims, bet p. A. Balčius, 
tininkauja jau ne p. J.

įvairiaiAukojo sel <cint iv ji, z i .. v, iv*.
' $10(1(1 PnSars,‘.lus si rubeziuig tvoralg. Vaičiulis

Po .5 dol.: J. Strepeikis, K. 
Jiincas, S. Strcpeiknitė, S. Ra- 
davičia, J. Žukas, Dr. Cberry, 
Dr. Biežis.

Po 2 dol.: O. Vaičiulienė, Y.1 
Bnbicast M. Janušauskienė, S. j 
Šimanskienė, Maseliunienė, L, 
Maseliiinas, A. Sliteris, A. i 

Prahoscienė, p. Pat.kauskas, ,1.1I
DamaseVičia, J. Grinius, 'K. 
Alai tinkas.

Po 1 įlok: A. Riškus, S. Ba
žmas, .1. 'Lamelis, 1. Kabeli-, 
M. Ropienė, Ka.-iulienė, E. Ja
nuškienė, Vaitkevičienė, Ali
niai tiem’, Kunevičienė, P. šeš- 
tokaitis, K. Miknevičia. S. Da
bi. jauskis, O. Buginienė, J. 
Dvariškis, P. Kvetluravičia, 
V. Kudulis, Norkienė, V. Šla
jienė, A. Podziųkas, A. Da
nį (lakas, M. Kazin,"J. 'Tanui 
siitnailė, D. Skodzienė, P. Se- 
!i imas, L. Sel i imas, p. Pečiu
kas. A. Joncas, šeštokaitis. 
Jonienė, .1. Jukna, A. Ronici- 
kis, J. Janaitis, K. Stengi Ii . 
J. Mikalauskis. A. Sliterienė, 
A. Belazara-, Y. Kilin.-kis, J. 
Scerbinskas, K. Kuslis, K. Pa
lionis. J. Bradaiiskas, J. Kus- 
lis, P. Godžius, L. .Mažeika. A. 
Plėstis, L Godžius, R. Mileris, 
V. Silkaitis, p. Milerienė, D, 
Dama.-iavieienė, L. Silkaitimiė,

• L Damasevič ’m, Y. Laurinait •, 
A. Gumbrienė, O. Valiusienė, 
R. Butkienė, S. Lūgneinska- 
A. Stankevičienė, J. Saka lauš

yra net 1800 mylią ilgio, vie
tomis taip pavojinga ir sunki 
pereiti, kad gal nėra žmogaus 

įją ištisai perėjusio.
Del Rio Grande upės rube- 

žiaus yra buvę nemažai nesu
sipratimų ir nesmagumą tarp 
Mek-ikos ir Suvienytą Valsti- 

Lieiaus ar potviuio atsiti-jy-
kiniuose vanduo m ša nuo vie
no kranto ant kito viską, ka

bastik pakbuva. tokiu laidu 
prieš lietu buvo aut 'Teksu 
kranto, kartais po lietum ran
dasi ant Mek-ikos kranto.

Prie leninio rubežiaus pri-i 
siartina eelžkeliai Les L ir u

das, liet dr. A. (Iraičiunas. 
Raštininkas iššaukė valdybą. 
Dar ne visa buvo susirinkus. 
Protokolą susirinkimas priė
mė taip kaip buvo skaitytas. 
Mažai teko išgirsti, arba su
prasti, iš Lietuvos (Misijos pa- 
.-iiikimo, kuris buvo Audito
riam svetainėje (turbūt buvo 
kalbama apie tą vakarą, ka

iriame komitetas p. Vileišiui 
Į.-avo varpą padovanojo). I’a- 
į kilo kalbos, buk komisija ap
mokėjus kokią ten p.EIi.jošinus 
kelionę Į Nevv Yorką pasiliki
mui Liet. Misijos. Atsistojo p. 
A. Kareiva ir užginčijo, kad 
komisija ii. Elijošiaus kelionei 
nemokėjo. Sakė, kad ir visas 
bilas pristatytą, jei reikalautą 
iš jo, bet Į). Elijošiaus kelionės 
neapmoki jo. 1 uomi dalykas ir 
užsibaigė.

D-ras (Iraičiunas siūlo at
stovams pirkti, pardavinėti ir 
dalinėti p. I lerlmanovvicziaus 
išleista knygelę “ Litbuania.”

Pirmini tikas perskaitė tele
gramą anglu kalboje, siunti-j 
nuli prezidentui ilardingui lai-j 
kc jo inauguracijos \Vasbing- ► 
ome, Kovo' 4 d. Toje telegra-1 
moję Tarvba kalba vardu “79,-! 
999 citrzens ot' Litbuainan 
blood," pa.-, kilia prezidentą 
tikisi iš io

sville, iuired.o, Eagle l’a.-s, ir 
EI Paso' (Teksuose) Bou.’la-’.

gali pa įkyli tie. ų pcrtlkrlnimo bu 
de. Turi turėt pardavėjo mufabumuH. 

Bllt- Mano y; atifku pagalba, priveis prie 
puslnektiuo Ir užtikrinimo tuojau. 
'1 \'ei-etkės laukti kotnl.šino. Hus apmo- 

|P V’al-I ”,J Pilnai Kas savaitė. Tai ns yra 
: Kcal Katate arba Insurance. Atsi
šaukite tarpe D ryto iki 4 po pietų.

18—22 K. Vau Buron St. 
3-as floras. Matykit 

Mlt. ltouny.

ANT i^JOAVIMO.

ANT PAIIDAVI.MO.
Namas, ant Emerald Avė. tarpe 

2'J-tos ir 30-tos Gatvių.
Kaina $11,000

Gerai apsimokantis namus. Ats-išau- 
kite pas saviųinkų

5525 .VIa Street

1‘arsiduoda (vairas pixiai. patogioj 
vietoj, priežastis pardavimo, važuojų 
Lietuvon. AtslAuuktte.

I6»8 W. filtth Street

TĖMYKITE
Kensingtono Lietuviai ga 

lite gauti nusipirkti “Drau
gą” dienraštį pas p.

IG. TYSKEVIČIĄ 
314 E. Kensington Avė.

,i ’ paramos • 
Lietuvos respublikai. Susirin-j 
kimus niihal-noja pakelti te-1 
h gminoj Lietuvių'skaitlių i-į 
: i 199,999. P. i lertmanov. icz i

;; i is<ojęs i,Piku, kad 
’-’.d i. .jeigu Lictuvo- Gynimo'
Komitetas 
Iriv t ,i z \ - • v ' ku vra), suAiico ir Nogalos (Aiizonoįe)’ • /s

Ciilevico ir ’Tia -Inuna (Gali 
fomijoje). Nors Teksą šalis iš 
rodo tuščia, bet anapus rūbe- ė 
žiiius Meksikoj statikos rurn- 

jšai lodo tik po du gyventoju, 
jkiekvienoje ketvirtainėje t.iy-j 
lio.je.

! Nei vienas rubežiits nėra atsi-i 
žymėjęs taip tragedijoms, kai G 
Teksą, fuiiriais laikais č:on,
pLve.-nvo Pinnenzijo . Isjian: 
jos ir Meksikos vėliavos.

Netoli šio iiibcžmus yra 
džiaUsia.- pasaulio irigacijo 
reserv naras, tarp l’J I aso ii 
Naujo- Meksikos

genaus

(kinio jis raštinin- 
idedąs iš dvieju 

i. i voa (tmitininkų liberalu —
i,./’' . ‘ ‘
iCiucagos Lietuvių 'Tarybos ir 

tu tIbicagos IJetuvią
11 lai biiiinką Tarybos), pasiųs
tą šia telegramą negu viena 
( b: igs,.- Lietuviu jTaryba (čia! 
į. I Jei tnianoa icz jau aiškiai; 
bioda Cbiiiigo- Lietuviu Tarv-I 

I ai upra-t i, l;a,| ji visą I Jot u- Į 
vią neatstovauja ir kad

Išėjo iš Spaudos
NAUJA KNYGELĖ

Amerikos
Dovanos

Lietuvoje91
Itomedija 5 aktuose 

KAUfA 20c.
Komedija labai lengva sulošti. 

NereiTt niauja brangių parėji,, 
nei nepaprastų seenerijų. Turi
nys imtas iš naujausių atsitiki- 
i.oj Lietuvoje. I,ošimui gali už
tekti 10 knygelių, nors veikian
čių asmenų daugiau.

“Draugo” Knygynas,
2334 S. Oakley Av., Chicago, III.

ron ydų< CTdMACffs sSiit

kienė, A. Samalionis, B. Sama- 
Y. Navicku-, D. Juc-vi , lionienė, ,\. Vaicekauskas, J.IK*

čius, K., Butkus, J. Šatkaus
kus, Y. Niekus, M. Stankevi
čienė.

Viso $109.19.
Aukos pilsią tos . Kaunan 

Liet. R. Kryžiui.
YLiems aukotojams širdin

gai ačiū.
Antru atveju kini. I*. Yaitu- 

knitiskalbėjo i ilgindama.- vi.-uv 
ir tolesnei \eikli. Vakaras už
baigta- Lietuvos himnu.

Alf. F. Stankus.

Lapin.-kis, A. Leškaii-kis, Y. 
Vaicekauskienė, O. Žilienė, 
Z. Jonikienė, S. Lapinskienė, 
T. Lcšknuskiciiė, 'T. Sikni-, A. 
ITbelie, Y. Steiigclis, T’. Bra
zas, I’. Yalue.kas, E. K. Strz.y 
iicckis.

P. M. V.

MEILUOSE PARK, ILL.

MllsŲ miešė 

Inmsąš žmonė
y mmlasi 

, vadinami ko 
kurie ją nemo

Bažnyčios Istorija (215 puslup.) ......................... .... 50c.
Ar-gi kalta čia Katalikų Bažnyčia? .................... 50c.
Dvasiškoji iškalba (Kun. -Dro. Jauniau^) ............. 35c.
Katalikų Tikėjimas ir jo priešai ........................... 25c.
Ąr katalikas gali būti soci.inlistu? ....................... 50c.
Auksinės Varpos (Dainuo) .................. '.............. 25c.
Antano Baranausko (Vyskupo Raštai) ................... 25c.
Darbininku klausimas ................................................. 15c.
Iš Gyvuliu gyveninio (Labai įdomi) ......................  20c.
Ponas ir Muzikai (Teatralis veikai.) ................  20c.
Lietuvių Kalbos Sintaksė ......................................... 75c.

z
Tikybinio Turinio.

Jėzaus Kristaus Gyvenimas ..................................... 60c.
Šventąją Musų Globėjų Gyvenimas .................... 50c.
Trijų Dienų Rekolekcijos ............................   40c.
Betlejaus Balsai (Kalėdų giesmės >su gaidomis) .. 25c.
Keturios Evangelijos vienoje .................................... 65c.

“DRAUGO” KNYGYNAS.
2334 So. O akle y Avenue Chicago, Illinois.

ANT ItANDOS.
2 kambariai dol ofiso labai pato

gus daktarui arba kokiam kitam blz- 
niuj. Atsišaukite:

10737 S. Mleliignn Avė.

42 broauway
AMERIKOS LINIJA

NEW YORK N \

# S. S. “IJTVzVNIA” Aprll 13
* “ESTONIA” Bal. 27.

TIESI Kelionė lie Pcr.-ūUn>o Iš NEW YORKO Per IJUAVĄ Arba 
IIAUiU KGĄ — K1TKCNUS

I LIETUVA
I,aivai išplaukia kas 14 d. Dideli dviejų sriubu pačio laivai išplaukia: 
S. S. “ESTONIA” Kovo Ui 
S. S. “POLONIA” Kovo 30

Visi laivai turi puikus kambarius trečios kliasos keleiviams 
Kreipkitėi prie musu agentų jūsų mieste arba pas 
K. KEMPE, General VVestern Fnssenger Agcnt 

120 Nortli la Šalie St., Chicago, Illinois.

įĮlllllllllllllllllllllllllllllltlIlIlIlIlIlIlIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIllllllllllilllUHIUIHIH

j VISUOMET TURĖK OMENĮ JE I
į Kad musų nauja krautuvė pripildyta puikiausių 
5 auksiniu ir deimantinių žiedų, auksinių ir paauksuotų 
= laikrodėlių, laikrodžių, lenciugelių, karolių 
5 ką tik gautą iš Vokietijos ir šiaip auksinių papuošalų.

'Turime gramafonų rekordų, rožančių, 
kryželių ir kitų religijinių dalykų, ta- 
forų užtikriname prekę prieinama.

J. WENCKUS
Laikrodininkas

3327 So. Halsted St. Chicago, Ul-
HllllllKllllllllllilIlIlIlIimilllllllllllllllllllimilllUIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIHIHIIIIIIIUNIIItn

I’o valgiui neužmiršk, kad gerinu- 
aias vaistai tavo skilviui yra EATO- 

ai Į NIC. Prašalina vtsun ncKmagumu- 
: i , , ... . . * mii virškinimo, o tas reiškia, kad rel-111 11 ’ 1<9 • 1 o \ ti 111 I \ I - II- ( u i - uta pamėginti vienų. Parduodama

Lietuvius). Kita- at-do- ' r,a' Tl‘n,s ai>«k*koriiw.
/

CJIV
va- k

Ar jus Kankina 01ai(k&no«?
NAUDOKITE Įhąffl99 Ar Jums Golvoa 0J4 Nietti ? 
NAUDOKITEAr Plaukai atanka?
NAUDOKITE ĮįuffUa .Ar Jn» Norite ApaaugMYjuoe ?
naudokite Pufflea f j 

UtleilgaBui savo plaukų grasiai* ir taokaaM 
NAUDOKITE

laieikymui galvot odot tvaikai ir Kariai 
< NAUDOKITE•a, kad Chicagos Lie 

'lk!iu\iu Darbininką 'Tarybos nė 
Jira.

nu
susidėjo iš kelią asmo 
tik draugijas suerzino, 
ji yra mira* amžinai! 

v nu-ibal-avo pati
, 'siųsti ta telegrama. Dabar iš-1 

Nilo upės garsųjį As-.mn Dam.!j,ll() k,il1|sil„aSi p<) j., pas{. I 
\ ienas atstovas d;

EI f’a.oI (_ g --
Rio GranileįJ)abai 

upėje. vadinumus Elephant i'i’arvb 
Buttc Daili. Ji.- net didesnis už

ir
S. D. LACHAWICZ
IjIETVVYS grauorihh

Jpatnriiouju laidotuvėse koplfrlaunta. Ket 
■ kale meldilu »tė,Aaiiktl, o mano drvrbu| 
Ibujitte užganėdinti.
|-J314 W. «Hrd p|. Chicago, UI |

Tol. Ganai ai M

-- - ’-.nr.įj, aibatiaaiof 
iu už <5c. bonkęt,

F. A d: richter a co.
3rd Avė. A 38tH St. Brooklyn. N. T.

šiam tvinkiuije yra tiek vm- 
Gilima imtunoii , Kad juoiiu 

pripildyti vau zuis 11 Įiėdą .-to
rio ir taip ilgas, kad siektą 
m o EI l’a.-o i .i mėnulio. J įlo

mi galima butą užlieti visą 
Mas.-aclm ' ite- valstijų šešių 
coliu storio vaiuleiiimi.
Čion taip gi yra daugelis sau

sumą, ka, tai net per ištisinį 
lygumas iki 199 mylią niekur 
sandeli- negalima gauti. 15- 
sl ii iaut Rio Giande upę, tik 

|j ! pi aklose vi,'tose mielini ar

I easys r \ ienas atstovas davė 
Iįnešimą, kad pirmininkas, raš
tininkas ir iždininkas pa.-ira- 
?ytu. Bet pasipylė bal-ų. kad 
“cbairman ir seeretary”. Taip 
ir nubalsavo.

Raštininkas |»erskaitė pa
mintą fele.'iama nuo Liet. 

isijos t; i jų įlietų Lictuvo- 
lu piiklaii omybės paminėji
mui.

Dabar raštininkas at-tovams 
siūk'' kita- liiygas (maj. D.

Tolefon s Armltage 9770
MARYAN S. ROZYCKI

51LZYKOS DIREKTORIES 
Mokytojas Plano, Teorijos ir

Kompozicijos 
2021 N. \V<-sO-m Avė.

(Tih-ngo, III.

OtTol. CnnHl 6222
g DR. C. K. CHERRYS i
« IJI'71'1 VIS DENTISTAS
^..2201 IVcst 22-nd £ So. I.cavitt St*

Chicago
OtValandon: 9:30 A. M. to 12 N.~

1:00 P. M. lo S:00 1>. M. o>

R. M. 8. P.i\- ri'aoPA 
l>i i»u\ Altini "O" laivai

SEU Kilt K — KA'IBIHd 
< HEltlIOt HG — MtCTHAMFTON

OWBIT\ .......... CecDilo 21—l.lcpot I
<) lt OI-K-A . turtelio «—T.lepoė lt 
r'HDINA Hlrl.-llo 12— IJrpM M

1-2 ir 3-ėh)N Kl. Paaaf.tetTania 
The Kojai Mali Steam Pncket Oe 

117 W. VVa»liln<ton Street 
T.l ><nrh<irii 1367 Arlio Tlkletų Pard.

svei
■■■■
gl'cl

DR. S. BIEŽIS
I.IETt t IS GYDYTOJAS 

IK C11IRI IlOAS
IIII

Tel. Canal 257 Vak. Canal 1111

DR. P, Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojo Ir 

OhirurgM
1H31 Ho. HalateO BtnM

UI Valandom 1» Iki lt ryto: 1 Iki 1 
po plak < Iki • vakaro.

DR. G. M. 6LASER
Praktikuoja 2» metai 

Oft-an 311* 8o. Morgan Ht. 
Kertė 32-m Bt., Chicago, III.

SPECIJAUrriUI
Motarlė'ių. VyrlAkų, taipgi chro- 

nl*k,i Ilgų
OFIKO VALANDOS: Nuo 1« ryto 
iki 3 po pietų, nuo ( Iki 8 ralan- 
da vakare
Neimliomis tino » Iki 1 po plat. 

Telefonas Vardu M7

2201 W<--t 22ntl Street
Canal 6222

■ Keo. 3111 U. 42ikI Street
Tel. McKinloy 49SH®

DR, A. L YUŠKA
1900 S. Halsted Str.

Žadeikių ir J. Ziliau 
kad atstovai pa-i-ten^ 
duot i.

Tolesni ii ra-tiįlinka.- per- 
kaitė laišką Liet. ,\T7sijos III 

rio ma.t. Žadeikių prisiųstą. 
Jame tarp kitko akonui, knd 
Li"t. Misija įgalioja D-rą AL, 
eika kalkėti npit* Yilniaiis at 

va laviimi ir

rašytas), 
Jų pa riaujaiitša1!'mėliai randa i 

vi.-a IS99 ai’.'liu ik auna.iiiiini-tai . Kni
kn pa-irašyti savo vardo, pa 
valdė-. o sako-i esą didžiam-iI *

I. I '-. V) a'n iiili i! mok-liūčiai, žilio\ai Ru.-i įo

MEI.R0SE PARK. ILL.

Yn-nrio 27 i 
s\ < t. visi vieto
si rinkę pinui nėjo

Dilelio, geležie- ir nulolUO- 
kiiių išJii’by-(■' paskelbė daug 
didestij pelną 1929 III., UŽ 1919 
m. Pavyzdžiui, Republie Iron 
and Meel l.oiiipnnija 1929 m. 

lupeliai, gryno |mlno ant \ n uo šėm tu-

Vnland,. 10 
Gyvcuiinaa:

Tel. Canal JUS 
ryto iki vakar*

Lietiniai su > bolševikų “rojau-“.
Lietuvos Iri I Pri' ' Lietuvos įiepriklau.-o 

jų im tu liepi iklau.o'my bė- uiybė- -ukaktuve- čia buvo at 
Mentę. Žmonių priėjo pilna ,-irndę bolševikiški ' ''
-vetninė Lstiada buvo i-'puo' kuriuose merkiama buvo L’m t ėjo !9. 191'J iii., \ iena. |,a Įieiigtu mm mai 
ta amerikoniškomis ir lietu tuvos valdžia ir agitiiojama lils p'due tik $8.o(,. riau- maj. Zmleikis

’ ' ‘ i,I

VALIATINF. DIlK.S.M AKINti 
č <1)1,1,Lt.IX
gi.20.-. s. Ilul-tcil. 2407 W. Mnillaon, 
I- IN5O N. Wolla Bt.

, , mii,,u.- ,,,- g >;t7 Mokyklos Jungt. ValetlJo.He.
L M,.ko Siuvinio, l’oitcrnų Klrpl- 

pPnso, kad I lll'\ tęiiuo, Iicvlgnlng biciiUU Ir narnama.
......... 'iiil.i 'To TyVlotoa duodamo.- dykai, Dildomai

1 ‘,M>. k-b,.. lengvata atmokėjtmnta.
tnliic lai ^lderi.,1 db nomls ir vakarai* l’u-

Tol.
Jktt W. «.'ird Slr. 

I’roepect 3 466.

J. P. WAITCHEES 
La

t.IETUVTH 
Vakarula: 4509 B. Ashland Ava 

Tol. Tardą lošt
liien. Komu 6ta—uu n, ualrfc M.

Tel. Randolph 1507

Lawyer 
18 ADVOKATAS

■ išk'iiiiL vėliavomi- *ii kito- neduoti aukų tėvynė- rcikn-i Ir lai jau buvo .geni' uždui škc pa-Lltė n il;nlnviiuą, kad £ ind ' sreb-y" irta 
:ioii - put oiiii , Pri-akyjs bu lamr. Negana to, \ a-m oi 2b bis. T. piuieni aukoti !) m Al-ciko-

X TrlrlMin^ Pullman
« Dr. P. P. ZALLYS

Lietuvis DentisUu
KiNOI Ho. Mlcltlgan AveotteKns*.tttrti1, Hl.

VaiJAMHSNt 0 ryto liti • v»j

---T- -^7-
Įl'hone Secley 7419

DR. I. M. FEMBERG
ĮjUydo •pecljallal vtmkiaa vyrų 

moterų Ijrtllkoa Ilgoo 
2401 Madlson Str., kampan Wi

. - - - - — — ----------- , , tem Aro., Cbloam
- BAK A PATEK, pirmininkė.y ' \Tel. Pullman 342 Ir 3100. J ValnndnR 2 4 po plot 7—-•
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CHICAGOJE.
VILNIEČIU MASS-MITtN- 

! GAS PAVYKO.
IS LIBERALŲ TARYBOS 

SUSIRINKIMO!

SKERDYKLŲ DAR2ININ 
KAMS MAŽINAMA UzMO

KESNIS.

Salimas daiktas bus paskcdb 
tas streikas.

PAKYLA U AMŲ STATYMO 
DARBININKAI.

Galvijų skerdyklų kompani
jos vakar paskelbė sumažini 
mą darbininkams užmokestiio 
nuo 12*5 ligi la nuoš. Tas 
palies apie Ilki,IMKI darbininkų 
visose Suv. Valstiių skerdyk
lose. Mažesnė užiiiokosiiL pra- 

tv.

Kovo b d., MeKinlev parko 
salėj.- buvo sušauktas inuss- 
initingas Lietuvių paeinančių 

Namų statymo^ dni Liniukų j; Vilniaus gnb. ir kitų Lenkų 
uni jos gymiui; atsakymą “ A • Okupuotu vietų. 3 vai. prtjiietų 
so» iatcl Ibiildei's, kurie pas 'didelė salė jau buvo pilna žino 
kelbė darbininkams sumažini j aių. Programų vede I. K. Sa
mų užmokesnio.. - 'halauskas. Kalbėjo kun. A.

Darbininkų unijos ta-suma-. Briška. klebonas N. P? ftv. P. 
žinim.-ratmetė ir pranešė, kad i M. parapijos, dr. Alseika ir 
nek io: ; t nesutiksią >u tokiuo.\|r. Njiikelis. Dainavo šv. Ce-

bossų” į o ė.lynui. 
Darbininkai sako -"kad 20

eilijof (prie šv. Kryžiaus pa- 
rap) choras ir Brighton Par-

nuos. neatpigo gyvenimas, ko solistė p-lė Z Mastauskai-

ir A. Balčius. Taippat taryba 
sutarė, kad šis komitetas ta
rybą atstovautų ir Liet. Gyni
mo Koiniteti*. kuris laikysiąs 
susirinkimą sekantį ketvirta
dienį ir greičiausiai tarsis a- 
pie rengimą D-rui Alseikai 
prakalbų mai’šgutą.

Buvo pakeltas klausimas, ar 
reikalinga ilgiau palaikyti 
“senatą”, “veikiančiąją ko
misiją“, dar kitų pavadintą 
“pildomąjį komitetą”! Vieni 
sako, kad nereikia, kam jie 
pasislėpę ten dirba. Kiti kalba, 
kad kuip taryba yra pasivadi
nusį bepartyvė, tai turi įsileis
ti visokių reporterių ir šie gan 
blogoje šviesoje nupiešia tary
bos darbus. O senatą turint, 
tai tas aptars pats tuos reika
lus, kurie slaptumo reikalauja 
ir paskui ajSdirbtus dalykus 
patieks susirinkimui. Dar ki
tas kalba, kad presos atstovų 
nesibijonui, ir į to senato tarv- § 
bos susirinkimus gali atsilan
kyti ir tarvbon išrinkti atsto
vai. Raštininkas kalba, kad 
tame klausime nėra ką disku- 
suoti, juk tarybos įstatuose v- 
ra, kad taryba turėtų tą se
natą susidedantį iš 21 nario 
ir perskaito iš lapelio tą Malį 
Įstatų. Bet susirinkimas bal-' 
suoja i r didžiuma nutarė tą į, 
senatą palaikyti. Nubalsuoja, 
kad valdyba įnertų į tą sena
tą: A. Barei lis, .J. Locaitis, 
D-ras A. Graiėiunas, A. La
zauskas, V. Andriulis, N. Kru- 
konis, .J. Trijonis ir S. Grišius. 
Paskiaus renka atstovus iš vi
sų kolonijų:

Bridgeportas — B. Butkus, 
Valančius ir Hertmanowiez.

Town of Lake — Vitkauskas 
V. Kareiva, d. Elias, Šlejietys 
ir K. Bulkauskas. N 1

Brighton Parkas — .J. Palu
kas.

Atlanticas — Vilkeviėius.
So. Chicago — d. Trijonis 

(iš valdybos). ✓ '
West Side — M. duženas ir 

A. Butkis.
18 tos — J. Radzinskas.
Cicero —Stankeviėia.
Iššaukus Nortli Side, finan

sų raštininkas atsistojęs klau
sia: kaip mes išrinksime atsto
vą iš Nortli Sides, kada iš ten 
nei viena draugystė prie tary
bos nepriklauso?

Kada tai taryba buvo suren
gus kokį tai vakarą ar koncer
tą Aryaji Grotto Temple teat
re Liet. Geležiniam Vilkui. 
Sunku buvo visą raportą su
prasti. Tik tiek 'paaiškėjo, 
kad ineigą buvę virš $709, iš
laidų Imsiu apie $300, o pelno 
galėsią atlikti apie $400. Ra
porto komisija negalėjusi pil
nai prirengti dėlto, kad vargo 
turėję siį^liilomis.

fjuštininkas D-ras Ą. (J.rai- 
ėiunas padarė susirinkimui 
reikalavimą, kad jam nupirk
ti! krej>šj (portfolio) tarybos 
raštinės poperoms nešioti. At
stovai sakė, kad iždas per
iodikas tą pirkti ir kad kaipo 
daktarui, tai ir taip pritinka 
raukosi* po|>erns nešioti. Taip 
tą dalyką susi rink imas ir pa
liko. ' \ '

dan atėjo gan vėlus laikas. 
Atstovai pradėjo npleidinėti 
svetainę. Tai ir susirinkimas 
tapo uždarytas. Ir aš tuoj iš
dūmiau palikdamas prirukytą 
svptainę.

Rep.

5 ±

Į Kimbark State Bank Į
| 108th St. ir Michigan Avenue iI 1
i Saugiausias Lietuviams Bankaš Roselande Į

Kapitalas , Perviršis |
$100,000.00 $10,000.00 1

( Pabaiga mm .3 puri.)
ha per kokį fondą). Taryba 
nubalsavo laišką priimti.

Iškilo klausimas apie Lie
tuvos Piliečių Sąjungą (p. Vi
leišio tveriamą). Vienas atsto
vas kritikuoja kai-kuriuos tos 
Sąjungos įstatus, kitas karštai 
kalba už ją ir ragina tarybą 
užsiimti agitavinui už tą są
jungą, jei ne tarybos vardu, 
tai nors pavieniu narių. Ta
ryba nutarė tverti Liet. Pilie
čių Sąjungos kuopas ir darbą 
pavedė vablybai.

Ruštininkas perskaitė laišką 
iš Liet. lxiisAė- Paskolos Clti- 
eagos Apskričio, kuriame pra
šoma taryba remti L? L. 
Paskolos Cbieagos Aps. l)-rui 
Alseikai rengiamą maršrutą. 
Pirmininkas paprašė D-ro Al
seikos padaryti kokį praneši
mą. Daktaras pasisako esąs 
Liet. Valstiečių Są-gos narys, 
jos centrdlinio komiteto ir 
“Varpo” bendrovės įgalioti
nis. Liet. Misija, pasinaudo
dama j<> buvimu Amerikoje, j- 
nalioja jį rinkti aukas Vilniaus 
atvadavimui, ir kad tos aukos 
butų siunčiamos Lietuvos Gy
nimo Komjtetui tik |M-r Liet.1 
Misijų. LietuVos valdžia su 
plebiscitu Vilniuje niekad ne
sutiko. Sakė, N'ilniui atvaduoti 
reikia ginklo, propaganda tar
pe žmonių varyti ir tas vis
kas ima pinigą. Kalba dar 
koks atstovas. \'ėl skaito Ją 
patį L. L. Paskolos Cibe. Aps. 
laišką su prašymu remti D-ro 
Alseikos maršrutą.

Vienas atstovas atsistojęs 
atvirai kalba, kad be A. L. R. 
K. federacijos Cbieagos Aps
kričio ne ką tepadarysinie.Ta I, 
sako. reikia sueiti su federaei- 
jos apskričiu ir L. Darbininkų 
Taryba ir pasitarę dirbkime. 
Čia kitų atstovų pradėta tvir
tinti, buk Cbieagos Lietuvių 
Taryba susideda iš visų sro
vių, visus Lietuvius atstovau
ja. Bet ir po visų tų tvirtini
mų, jog Taryba atstovauja vi
sus Cbieagos Lietuvius. D-ras 
Alseika pamatė ir supinto, kad 
stambi dalis Lietuvių visuo
menės neineina į tarybą ir 
skaitė jos organą. “Draugą”, 
sau neprielankiu, štai, ką jis 
atsistojęs pasakė: “Draugas” 
einąs prieš ji. “Drauge” til
pusi korespondencija jį nekaip 
nušviečianti. Jis jiasiuntęs 
“Draugui” pasiteisinanjį laiš
ką, bet šis nepatalpinęs (čia 
daktara.A peranksti pradėjo į- 
tarinėti “Draugą”. Jo laiš
kas laikraštyje tilpo dviem die 
noiii vėliau — ketvirtadienyje. 
Kovos 3, 1921 m.. 52 mum) , ’ž- 
tah turint laikraščio neprie
lankumą darbas nebus pasek- 
mingns. čia. sako, reikia vi
sų trijų srovių darbo.

Atsistojęs p. Valančius ne
be kokius komplimentus pra-

I Under State Government Supervision 1

Valdvlm:

C. \V. COI.K.MAN.
Prcsldenl

1>. van wyxgarV>en.
z Vlt-c-'Pri'Mld<*nl

J. C. ASTKMVSKAS,
AssUtant Ca.shi<-r

• ' • i ’• >

Direktoriai: 

.IOH\ DEKKKK,

M. F. KYAN.
W. l'OI.E.MAN,

D. YAN UYNGAKIUA'. 
DU. FKANK HEDA.

Neatpigo namams stalyti me-tė. Aukų surinkta $733.86.sidėsianti su Kovo 14 i 
ateinančiu pirmadieniu.

Dirbant i ei u s darbininkams 
nuo daiktų sumažinama už- 
niokesnis, 12’A nuoš.

Yno valandų dirbantiems —
S centai valandoje.

Darbo virSlni1;i> skaitysis 
tik išdirbus dešimti valandų.
Pi’, viršlaiki bus mokama pu
santro karto kaip paprastai.

Dviguba darbininkams už- 
mokesnis bus mokama sekma- 
lieniais, Kartųjų Metų dūmo
je, Vainikų dienoje. Liepos 4 [kad jis kuoveikillHs sugrąžins j.

•r,džiaga. Sako, tegu pirmiau j (Lėšų: už plekatus, paskelbi- 
bus atni-inta medžiaga, tegu nius-įbuvo $37.70.) Lietuvon 
atpinga gyvenimu-, o tik Ino- pasiųsta Lietuvos Gynimo Ko- 

įlvota ajūc miletui per .Metropolitan State 
Ibankų (prezidento A. Stulgius- 
ko vardu) $69(5.16. (41,930
auksinų).

Ignas Sakalauskas.
Rengimo Kom. pirm. 

Tnip-gi tame mass-mitinge

imt gaili būt pa 
sumažinimą užmokesnio dar 
Liniukam

NIEKO NEGIRDIMA APIE 
GATVF.KARIUS.

Naujas Illinois valstijos gu-

d.. Darbo dienoje, Pndėkonės 
dienoje ir Kalėdomis.

Kiekvienam darbininkui 
gvarantuojanui 40 valandų 
darbo savaitėje^-

Skerdyklų savininkai tvirti
na, kad jų darbininkai šian- *Lr IK'rorganiz.uota ir po

i „ < • , c- u v. . italu) priimta sekanti rezoliuei-hernatonus' Šmuli uzeme gu-, .
1*1*bematoriaus vietą su obalsiu,. .. ..

i -i ■»/ v ! .Mes Lietuviai, paeinantieji
Cl.lcao.1 S cnti.s už važinei-;15 "si"s Vilnia"5 «"Ik ir vi' 
m, tnippnt pu-lul,J ' H-llJ. kuru..--tun oku-
na ik in- 
Uauilos 

Kiek

VlesOslOS

3% ON ^o/ 
SAVIN GS O/O
BANKOs VAI.ASDOK:

S H vai. ryto iki 3 vai. i«» pietį/. 81'BATOUIS nuo » rjto iki 12 vai. = 
= \ AKAUAIS—SEKF.UOMIS tr M BATOM1S Ino 7 iki K:3<>. ~■ ' ' ' ' ' 5
limiiiiimiuimiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiHiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiff

■ .■d 5 — • ■■■ l -----------------------------------------------------------------------------------------------------

vaistiniu* 
komisiją, 
žinoma, kad ligšiol ta

pavę Lenkai, 'masiniame susi
rinkime, 1921 m., Kovo (i d., 

I;MeKinlev parko salėje, atsi-

die uždirbą tris kariu 
ginu, knip pirm karo.
sumazi n 11 na s •>i'

tlah-
Tnd

lillos. esu-

komisija ne tik nepanaikinta,!ŽVelg,la"" i t;,i* k;ld Tautų Są- 
l.junga kai-kurias grynai lietu
viškas žemes laikanti negihči-senovei dirba savo darinis.

Ų 5 centų klausimas už va
žinėjimą gal vakariais stovi be

menkas daiktas.
Taip tvirtina Arnionras ir

kiti. •
Šiandie mažiausia skerdyklo- Vt‘ikiaina tuo klausimu.

«-e užiuokesnis yra 53c. valan
doje. Su Kovo J4 Ims 45 cen- AUTOMOBILISTAMS ŽI 
tai. . ' , NOTINA.

Aišku, kad skerdykloms, -----------

jamai priklausančiomis Lenki
jai, o kilosi- vietose, sykiu ir 

nieko. Cl.ieagi.riai visas lni.[Vilniuje, rengianti plebiscitą-- 
kas moka po S centus, gi iš i v'“itbalsiai užginame sekančią

grūmoja generalis streil<a-

AMERIKOS LIETUVIAI! S
Norite pasiųsti Amerikos Lietuvą i Lietuvą

tai pasiųskite saviškiams į Lietuvą Amerikos Lietuvių
Katalikų

■■■■■■■• • 
i

Metraštį
1916 m.Springlieldo nepranešama, kas 1 poliui '-L1-

1 Kadangi Vilnių pastatė 
Lietuvos kunigaikšti.- Gedimi
nas ir tas miestas per amžius 
buvo Lietuvos sostinė;

2 Kadangi Vilnius visuo- 
! inet buvo ir tebėra Lietuvos 
|ekonominio, tikybinio ir kultu-

- ( liicngo
tarybų- prezidentas \Yielie pi

pi vadai. Jie .-akoj-kelbe, ka I su šiandie tų par J1”1’0 gyvenimo centras; 
nesutiksią su mfi-H'U sistemoje policija ims aš 3 Kadangi visos Vilniau.*

Taip tvirtina patys darbi 
įlinkai ir 
nekiioni.-t
zesne uzmoke-niiiii.

vakar'iiiu parku

: iriau prižiūrėti, idant automo-
Matvt, patys skerdyklų sa-J‘'!ia's važiuojantieji pildytų

triobos bei šimtai Įvairių rū
mų, bažnyčių, istorinių ir kul-

vruinkai nori darbininkų stroi, v'Mls miesto tarybos pareik (turinių paminklų pastatyti 
mus. 'Lietuvos, ne Lenkijoj piliečių,

Tad aubuuobi.Įi-tai privalo j au^sų tė.vų ir nmsų»pačių turtu
ko. Fr .jie tai gan-, ko nori 
sako Dennis Lane, Ainalga- 
mated Meat ('uiters’ and Bu 
tclier Mcrker-’ tinijok sekre
torius. f

Ateinantį sekmadieni, sako 
Lhne, bu- parengia

I’,,. tą gerąį įsidėmėti.

Už DU OFICIERU PAGUL 
Dil GALIAS 31 KAREI

VIS.

ir prakaitu;
4 Kadangi Vilniuje ilsisi 

Lietuvos šventojo Kazimiero
Lietuvos politinio didžiai y 

i.) Vytauto kūnai;
5 Kadangi V ilnimis apielin- 

kė iš trijų šonų tebėra lietu
viška, o iš ketvirto tik ištau- 
tėjusi;

(i Kmlaiigi Vilnius priklauso 
Lietuvai nemažiau negu Gniez- 

ir Poznanius Lenkijai, o 
o-

dierdyk
lų darbininkų demonstracija,
paskui masinis susirinkimus. Kareiviai buvo sukilę prieš 
Bus pakaltas protestas prieš' kūno bausmę,
kompanijas. > t i Vienna Rovo _ Rftaį

Darb.n.nka. nekuobiet ne- |niiefito garn?zotl(, ^ki,Io (bl|isi 
gal. gryžti prie dešimties var-' kt,,,piviu PaM.kn,ėje kareiviai
landų darbo dienoje. Taippat nil?J1(K, o ofiėjeru. I’ž tai nu-!na%
nesutiks, kad jjen.s užmokės-1 gnln.bint!, 31 karP;vis sukilė. I(ln,^iau Akacija ir
uis butų imažinania. ' ps ta ingi ja Prancūzijai;

—’--------------- i Anot praarta,, spamlojo,I,. 7 K»d“"į ■"“‘T“*8’
kareiviai ™kila. 'imame! b„-1l,""wsk's t-”*'’™.*-

mes ir pamynęs visas žmoniš
PLĖSIKAI SURAIŽĖ ŽMO 

<3Ų- ‘Z

Ant kampo State ir ITnrri-

Ze-

i'ouas Rivys ir grafas Va v i-

L

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

b) dpiugiją e) bažnyčių d) žymiausio Lietuvio astronomo kun. 
A. Petraičio observatorijos jn prietaisų ir e) kitų.

JAME yra aprašyta tverimasis Amerikos Lietuvių parapijų, 
draugijų, jų veikimas; aprašytas 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 
knygą jūsiškiai Lietuvoje netik žinos, bet ir matys Amerikos 
Lietuvą, kaip mes matome v. ; » I -

Kaina: Apdarytos ...*..................... .-. $1.00
Kaina: Neapdarytos .*. ..........................50c.

Jei norėsite, katį. mes pasiųstame, lai pridėkite prieniinčlos 
kainos da 10c. petsitinbinui ir paduokite gerą adresų, kam no
rite siųsti į Lietuvą.

Užsisakydami adresuokite: x

“DRAUGAS” PUBUSHING CO.
2334 South Oakley Avė. Chicago, Illinois.

A. f A.
P. NEDZVECKIS

Kada kankinies dol galvos 
skaudėjimo, kada re<<Jlmaa ali
ni skaitant, siuvant ' ar tolyn 
fcAirlnt *— tai reiškia. Jos pri
valote kreipties 1 manę klausti 
patarimo dėl jūsų aklų; mano 
20 metų patyrimas sutelks 
Jums reriaus) patarnavimą dėt 
Aklų, Anau, Nualps ir Gerklės 
Ligos rydoina apecljallato,

W. P. MONCRUFT, M. D.

JOHN J. SMETANA,
AKIŲ 8PECTJALISTAH 

ISOI 8. Ashland Avė., Ohlvaffo. 
kertė 18toa gatvės; 8-l’loa lubos

Kambario 14-16-IH7 
VlrRul PLATT’8 aptlekos

Tėmyklte mano paraką. 
Vklandoa; Nuo 10 ryto 7|il • 
vak. Nedėllomle nuo t ryto Iki 
II d. v

kuino teises plėšia gyventojus 
palaikydamas negirdėtą tero-

. • » »• i >ą; toklel —vo ir nužudė du ofL1 ,, ... \
i,. ..i.: j I rotgstiiodami prieš Tautų

Sąjungos nusistatymą, lx»nki-

-ake nuplakti keletą kareiviu 
priiKili kareiviai

son vat. plėšikai džpuolė Klein ; ,,roti.<ta\- 
Anorbnt. II So. Sangamon. k!!l jed.. m-

! lasius nialšinli.
<,,i.;i,A; ;• , ' v . , jos ) imi i k t uotą,_ į vest i plebis.. u.dT^icj, paG.,11 i.rtsHlai • llžinitŲS(> |J(,tnvos žehl.J«lčjo “Draugui” berti. Galop

pikladarių iš-itra.ikė pilį ir if,,7 aru,olos .S,‘>ir V1'’”'''0’ ir ,”'Ot<,st,m‘ln'I H

,b<,. s,Iv,.,, :m |un,......................,lp|,;|i'...... ....................... ............... . Atstovais iš.

Kuomet šis pikta Įminiu- 
mėgino pnsipriefinti, vi nns

vėre į poaki
Pu to pil Ijulariai pnspi'udo.

(ii žmogelis pasuko artimiau 
sinn policijos nuovadom Te 
nai jMilici jinis gvdvtojas a p 
žiurėjo žaizda. Ir prnn šė, 
ka I nesama pavojaus.

tą už- 
ofl

tuo suki

Tcčinri jų neklausyta. Pat
raukta iš aiiiiot'gj kareivinę. 
Žuvo visi sukilėliai.

kti: Valančius, N. Krukoibs

Policijai' pranešiu apie pa- Lietuvosxž/unės, kaip Seinai, 
vi girną 14 automobilių praeitą Pųjį-kas, turi be plebiscito pli

I

t ii vos jos sostinę Vilnių vie
nu balsu pareiškiame:

I Kad Vilnius ir visos jo a-'jančios valstybės, su sostine 
pielitikės ir kitos negijičianini \ ifnlTim.

’Jr nutariaiiie, kad kopijos 
los rezoliucijos laitų pasiųs
tos Suv. Valstijų prezidentuiPHKjADELPHTJOJE ARF.Š i arą Cbicagoje.

TUOTA 9 RADIKALAI. | ---------- ----------_r
______ IŠ BRIGHTON PARKO.

Phil?.delpftia, Pa.. Kovo 8,
- Čia New (j^irick salėje a
rešluola 9 radikalai, kūriniui kimu lėni. 9 d . MrKinley Bark yra Lietuvos; ir 
vo parengę prakalba*. Tarpe sveininėjz. v :to \ ,| vsk ire. j 3 Ka(| protestuodami prieš Berlynas. Kovo 9. - Grn-
areštiiotiį yra ir žinoma radi Vi i i L i vylės piašniui Lenkų nėra prijungti Lietuvą fas von B •rnstorff, buvęs Vo
kale Klizabelli Gnibv Plvuu m-.irii 1 i š m ,, ii.,'s ;.;>i;ii-ii dneir prie Lenkijos mes prašome ūidt i jos ambasadorius Suv. 
iš New Vorko. Jinai paliuo- svarbių reikalu. Prašome atsives- Suvienytų Valstijų Kongreso Valstijose, išrinktas reiebstn

klausyti Lietuvai;'
2 Kad mes esame tikri Lietų- M. Ilardingui, Valstybės Sek 

»[viai. Gedimino ir Vytauto ni-Jvtoriui Cli. 11 iiglies 'ui ir Suv. 
Mini, ir tos žemės, kur gyvena lai. Kongresui, taip gi Lietii-

Vyčiu Ui; kuopi- biik\ siisirin milsų tėvai ir seneliai buvo ir vos Respiiklikos, valdžiai.
CICEROJ.

Pamečiau $40 00 Dolierių.

v*-m»i;i po 2 tukri. dol. painu 
(a.

ti ir naują narių. pripažinti Lietuvos nepriklon- K|UI atstovu iš demokratų par 
Vtiblybti. soinybę, jau trys metai gyvuo- tijos.

Kas radote meldžiu sugrą
žini i. L'r sugrąžinimą atlygin
siu ir busiu dėkingas. -

Juozas Mozeris,
1430 So. 49 Avė. 

Cicero, III.

.Mirė- Kovo 7 d., Ift21 m.. 
• :4H vai. ryte: 12 nietŲ am- 
il.us, fflmęv Port Clieatn*. N. 
Y., iHtikė Nekalto Pm.«.ldėjlm«» 
Parapijinę mokykla. Paliko <11- 
ąellnnn- nnlliullme tėvus, ae- 
-.er| Onq 7 metp Ir lir»d| Juo- 
zapa I mėli).

I <al<lntnv!‘« bu-» K.-tvcrue, 
Kovo 10 <1. V* Nekalto 1‘rasldė- 
Jlmo Av. .Marijos baAnyėloH | 
•v. Kazimiero kapine*.

Velionio kanas ran<1axl po 
numeriu 2722 W. 47th Street.

NtioAlnIžlai kviečiame gimi
nes Ir paiptamus/dalyvautl lai- 
dotuvėae.

Nnllurtf tėvai
Juozas Ir Marijona

Neilzvi-ekal.

AMERIKOS LIETUVIŲ

Mokykla
Mokinama: aagllUoe Is UatuvMkoe 

kalbų, arltmstlkoa, kayfvsdystėa, ste- 
aografljos, typevsrttlns, ptrklyboe tu
rtų, 8uv. Talst. istorijos, abatuos Isto
rijos, reorrafljoa, polltlklnėa ekono
mų o«, plllatystAa. dali lai aAystėa.

Mokinimo valandos: nuo • ryto Iki 
4 valandos po plotui vakarais ano 4 
Iki lft'val.

8106 So. Halated 81, Ohioago.

/

.. G




