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Pranešta, Paimtas Petrogradas
f

Trotzky Pasislėpęs Petropavlov

ĘĄLTGUDIJA NEPRIK- ' 
LAUSOMA.

PIRMAS HARDING0 RAŠ
TAS SENATUI. NAUJAUSIOS ŽINIOS. ŽINIOS IŠ LIETUVOS

sko Tvirtoven

REVOLIUCIJONIERIAI PA 
ĖMĖ PETROGRADĄ. '

Tūkstančiai Rusu nori bėgėti 
Suomijon.

Copenhagen. Kovo 11). — 
Specijalėje depešoje j š Gelsin- 
gforso pranešta, kad Petrogra
dą nuo bolševikų paėmę revp- 
liucijonieriai, kurie per kelias 
dienas kovojo su bolševikų ka- 
ruomene to miesto apylinkėse.

Depešoje pažymima, kad re- 
voliuei įonieriai keletą dienų• i * ' .
bombardavo Petrogradą x iš 
Kronštadto, Kinsnaja Go.rka 
ir Svsterbak. Paskui didelėmis 
spėkomis pasistūmė ant paties 
miesto ir pabaigė savo laimė
jimus su kulkasvaidžiais gat- 
vese.

J.š Revelio specijalėje depe
šoje sakoma, jog bolševikai 
atsiėmę pietrytinius Petrogra
do priemiesčius.1 f

Pranešimai neaiškus.
Žinios apie padėti Rusijoje 

visgi kitos kitoms prieštarau
jančios.

Naujasnėse iš (ielsingforso 
deitešo.-e sakoma, kad bolševi- 
kų spėkos atsiėnmsios K ras 
naja Gorka įr Svsterbak ir^iš 
tenai nustatančios didžiules ar 
'motas prieš Kįronštadto tvir
tovę. Patėmyta ten pakvlusie- 
ji gaisrai.

Tūkstančiai pabėgusių žmo
nių iš Petrogrado nori ineiti 
Suomijon, anot žinių iš G< I-

part i jos kongresas.
Nėra susisiekimo su Siberija.

Pert trauktas susisiekimas’
Maskvos su Siberija, pranešta 
iš Maskvos bevieliu telegra- 
tu. . •

Žinių apie tai paduoda Var- 
šava, ' • I

VARSA VA.’— Kovo 10. — 
Baltgudija pasiskelbė neprik 
laūsoraa Rusijai. Tuo tikslu 
Baltgudžių provizijonalė val
džia paskelbė proklemaciją.

BERLYNO KABINETUI 
GRŪMOJA KRIZIS.

Reikalauja ratifikuoti sutari- 
• mą su Colomia.

Washington. Kovo K). — 
Prezidentas llardingus pasiun
tė senatui pirmutinį savo raš
tų. Reikalauja ratifikuoti pa
darytų sutarimų su Colombia

Sulig to sutarimo, Suv. Va
stijos vienu žygio Colombijai 
turi atmokėti 25 milijonus do- 
lierių už Panamos perkaso 
juosta.'

Senatas* gavęs prezidento 
raštų, tuo jaus ėmėsi darbo už 
uždarytų durių.

dalis 
tam

ratifikavimui. Nes daugelio 
norima tuos pinigus—išmokė
ti dalimis. Surandama dar ir 
kitokių kliūčių.

OMAHA, NEB. — Amalgama-z'
ted Meat (‘utteis and Butchcrs »
NVorkcrs of Nori h America vyk
domoji valdyba ir disl riktu .dele
gatai nusprendė streiku pasiprie
šinti skerdyklų kompanijoms dėl 
paskelbto užniokeshio sumažinimo. 
Tuo tikslu darbininkų,vadai krei-

. įpėsi į patį Suv. Valstijų preziden
tų. Reikalauja intervrtieijos. Ki
taip neišvengtinas streikas 2/K),- 
000 darbininkų.

GLOBA SENELIŲ IR VAI
KŲ ELGETAUJANČIŲ

GATVĖSE.

singforso. i

TROTZKY PETR0PAVL0V 
SKO TVIRTOVĖJE.

Revoliucijonieriai nęstengia 
jos paimti.

t
Londonas, Kovo 10. — Va

karykščioj. Central Ne\vs (Jp- 
pešoje iš (Ielsingforso sakomu, 
jog mūšiai revoliueijonierių su 
bolševikais tęsiasi Petrogrado 
gatvėse ir kati karo komisa
ras Trotzky ir f’etrogra'do gu
bernatorius Zinovjov pasprū
do ir užsidarė Petropavlovsko 
tvirtovėm Tvirtovę gina stipri 
bolševikų karuomynė.

Revoliucijonieriai buvo mė
ginę paimti tą tvirtovę. Bet 
jie atmušti:
Karo laivai su revoliucijonie 

riais.
Baltijos juros karo laivyno 

aštuoni laivai ėmė. dalyvumą 
bombarda vinie Pet rogrado, 
sakoma Rygos depešoje Lon
dono Laikraščiui Times.

'l'arpe komunistų ir jų ka- 
riioinenėje pakilusi pasumba.

Visas < tranieiibjiumo bblše 
vikų garnizonas, kuriu inėjo 
penki pulkai, jterėjo revoliti- 
eijoni'uių pusėn, pirmiau su 
šaudžius visus pulkų komisa
ms ir komunistus.

Tarpę Petrogrado irjsronš 
tarifo tasai garnizonas paėmė 
du ledų laužytoju laivu.

Tuo tarpu Maskvoje praei 
tą antradienį atidarytas de
šimtasis Rusijos komunistų

BOLŠEVIKŲ GRŪMOJIMAI 
KRONŠTADTUI.

Areštuojami bolševikiniai ge
nerolai.

Ryga, Koto 10. — Tvirto
vė Krasnaja Gorka, kurios 
bolševikinė įgula, anot žinių, 
perėjusi revoliueijonierių pu
sėn, bolševikams buvo buvusi 
didelė viltis su jos pageTba 
nu malšinti Kronštadtą.

Pranešta, kad bolševikai 
pagrūmoję iškelti oran tvir
tovę Kronštadtų, jei rėvoliu- 
eijonieriai nesiduosiu apimti 
šinti.

Petrograde suareštuota keli 
bolševikų generolai.

Tarpe Revelio ir Petrogra
do trukdomas telegrafu susi
siekimas.

PETROGRADE SUKILĘ 
DARBININKAI.

Gen. Kozlowskii rengiasi 
Petrogrado.

Komunistai ima nerimauti.
4

Berlynas, Kovo 10. — Ber
lynas labai susinervavęs. Gy
ventojai apimti baimės, kad 
gali kurtais įvykti 4<ns ypa
tinga. Visuose žmonių sluogs- 
niuose jaučiamas aiškus inirti-j 
mas prieš talkininkus, ypač,
PraTMHiziją. - L
• Sentimentas čia toksai, kadį 
Vokietija būtinai turi imties Į 
kokių nors priemonių, kad ' 
ir paskelbti generalį streikų i 
Vokietijoje. Tai įbutų di-J 
kus. Butų nurodyta priešams, į 
kurie okupuoja Rulir apskritį, 
jog jie negalį spėkomife pri
versti Vokiečių tautų mokėti 
jiems tokių negirdėtai augštų 
kontribucijų. \

Galimas daiktas, kad kabi
netų palies krizis ir jame tu- Hs turėtų,turėti dabartinį Mi
ręs ,vykti kokios-nora žyrbios Ichigano vard<J, kita _ g 
atmainos. r5or

Didžiai nerimauja ir komu-j >
nistai. Šitiems ndrisi pagrobti ! 
savo rankosna valdžių. Bet

ant šiandie jie neperdaugiausia 
pasitiki savimi. J juos karčiai 

‘atsiliepia ateinančios žinios iš
' ' t' Rusijos, kur pyieš bolševikus,Londonas, Kovo 9. - 

rogrado darbininkai sukilo s, 
pnes bolševikus dėl paskelb-1 :a 
los prievartinės mobilizacijos,! ~ ___ ________
sakoma depešoje laikraščiui j| DUESSELDORFFE KARO 
Times iš (ielsingforso.

Bolševikų karuomenė po il
gos gatvėse kovos paėmė sa
vo rankosna žymių dali mies

to.
Revoliueijonierių vadas gen. 

Kozlo\vskii laiinėjo kovų 1 su 
bolševikais, anot žinių. Jo ar
tilerija nutildė keletu bolše
vikų tvirtumų Petrogrado a- 
pvlinkėse ii> jis rengiasi su 
savo armija maršnoti ant Pe
trogrado.

Kozlouskii paskelbė prole- 
letnaeijų, jog jis skubiai eina 
vaduoti Petrogrado gyvento
jus iš tironų priespaudos.

KOVA PRIEŠ SKERDYKLŲ 
KOMPANIJAS.

Omaha. Neb., Kovo K). — 
Ainalgamateil Meat Cutters 
and Butebers \Yorkmen of 
Nori b America pildomasis ko
mitetas čia turi savo posė
džius. Apkalbamos priemonės 
prieš skerdyklų kompanijų 
veikimų.

Komitetas griežtai stovi už 
S valandų darbą dienoje, gi 
užmokesuio klausimas turi 
būt rišamas arbilraeijiniu ke
iti.

10.000 RUBSIUVIŲ STREI
KUOJA. "

New York, Kovo K). — Čia 
streikuoja apie 10,000 rubsin- 
vių, dirbusių moterų ir vaikų 
rūbu dirbtuvėse.

ORAS. šiandie gražu ir šit 
iau: ryloj nepastovus oras.

„.i/..

PADĖTIS.
»z

Cenzūruojami laikraščiai.
Duesseldorff, Vokietija, Ko

vo 10. — Talkinipkų karnome- 
nė užėmusi miestų čia tuojaus 
paskelbė parėdymų uždaryti 
visii> teatrus ir teatrėlius ir 
sulaikyti visus rengiamus kon
certus.
f’rovinęijonalės Vokiečių val

džios čia pakviestos konferen- 
eijon su talkininkų karuome- 
nės vadais.

Pagaliau mieste dėl visako 
paskelbta karo padėtis, nežiū
rint ramaus gy'ventojų pasi- 
laikymo. z
Mieste yra apie 7.(MX) Pran

cūzų, Anglų ir Belgų kareivių.
Nesimato jokio darbininkų 

Vokiečių nepasitenkinimo. Bet 
niekas negali pasakyti, kų dar
bininkai mintija ir kų galf at
nešti artimiausios dienos.

BUS UŽGINTA RŪKYTI 
VIEŠOSE VIETOSE.

Salt Lake City. Utali, Kovo 
10. Gubernatorius Mahey 
pasirašė bilių, kuriuomi užgi- 
uama pardavinėti eignretus 
vnlst i joje.

Dilius po gubernatoriaus pa
sirašymo ims veikti už 90 die 
nų. /

Gubernatorius nusprendė b;-
gislntu'rai pasiųsti pasiųlymą I spauda

Kalbama, kad žymi 
senatorių pasipriešinsią

NORIMA PUSIAU PADA
LINTI VALSTIJĄ.

Lansjng, Mich., Kovo 10.— 
Mieliigono valstijos legislatu- 
rai paduota rezoliucija, kad 
legislatura kreiptųsi kongre- 
san su pareikalavimu iš Mi- 
ehigano valstijos padaryti 
dvi atskiri valstiji. Viena da-

PRIEŠ CIGĄRETUS.

Dės ^oines, Iowa, Kovo 10. 
— šitos valstijos legislaturon 
paduota sumanymas uždrausti 
pardavinėti ir vartoti cigare-' 
tus.

)
ATSISTATYDINO. SUOMI

JOS KABINETAS.

Gelsingforsas, Kovo 10. — 
Suomijos ministerių kabinetas 
atsistatydino, kuomet parla
mentas atsisakė didinti mokes
nį ei vi Įmins tarnautojams, 
i Kabineto pirmininku buvo 
Dr. Rapbael Eričh.

WASHINGTGN. — Senatas ne- 
ratifikavo sutarties su Colombia. 
Tą ratifikavimą buvo pasiūlas pre
zidentas Ilarding.

BERLYNAS. — Sugrvžo iš 
Londono Dr. Simona kurs pasi
priešino augštam talkininkų at
lyginimo reikalavimui. Čia jis su
tiktas kaipo tautos didvyris.

LONDONAS. Talkininkų 
jerai sutikę smarkų pasipr 
iną Vokietijos, dabar imasi ke
denti Austriją, 
gybės galvijų.

pDcm-
•i(/šini- 
si ke- 

Reikiiįąnja dau-
'/

BERLYNAS. — Čia tvirtina
ma, jog talkininkai su dabartinė
mis savo pavartojamomis priemo
nėmis nekuoniet neiškolektuosin 
iš Vokietijos įvikalnujatTuT sumų.

SUSISKALDŽIUSI ANGLŲ 
NUOMONĖ.

Premjeras kaltinamas rėmime
Prancūzų imperijalizmo.

Londonas, Kovo K). — Tal
kininkų žygiais Vokietijoje ne 
visi Anglai patenkinti. Viešo
ji opinija sukilusi. Spaudos 
dalis sutinka su talkininkų 
veikimu Vokietijoje, kuomet 
pastaroji atsisako ''pildyti rei
kalavimus karo atlvginihio 
klausime.

Kita spaudos dalis aštriai 
kritikuoja it kąlAnn premje
rų Lloyd George, kurs lenkia 
galvų prieš J’rancuzų imperi
jai izmų.

Sako, tasai Prancūzų impe- 
rijalizinas peržengia Versaille- 
so sutartį ir pakelia naujų ka
rų.

— >

Visgi jie turi pasitikėjimo 
Hardinge. v

Berlynas, Kovo 9. — Vokie
čiai pasijuto (Vidžiai apsivylė

VOKIEČIAI APSIVYLĖ SU j to kni-kurie laikraščiai padė- 
INAUGURACIJINE KALBA, jo ilgus editorijalus. Jais pa

kėlė intikinimų, jo//4uv. Val
stijos esančios draugingos Vo
kietijai.

Sakė, kad su nauja valdžia 
VVasliingtone prasidėsiąs drnu

prezidento llardingo inaugu- gingas aliiejų šalių laikotar- 
raciįine kalba. pis. Nes abiejų reikalai yraw /Į *

Vokiečiai buvo laukę, kad bendri. Abiem šalim šviečian- 
naujas Suv. Valstijų prezi- t i graži ateitis. Rodos, kad 
(lentas savo knlho.je prisimins Suv. Valstijos negalėtų apsiei- 
Vokietijų ir tars nors vjenų ti be Vokietijos.
— kitų užtarymo žodį.

Kai-kurie Vokiečiai buvo
laukę, kad prezidentas llnr- L 
ding mes talkininkams ultima
tumų, išreikalaudamas imti 
karti atlyginimo tiek. kiek 
jiems siųlo Vokietija.

Džiaugiasi Vokiečiai, kad 
pasibaigė prezidentystė \Vjl- 
sono, kurį jie skaitė nepermal
daujamuoju savo priešu.

Nieko ypatinga/ *
jCuomet vietos Vokiečių 

paskelbė prezidento

Vokietija ne militaristinė.
Vienas laikraštis rašė:
“ Priešvokiškns sentimen

tas Suv. Valstijose, kurs karo 
metu taip daug augštai buvo 
pakilęs, šiandie tarp daugelio 
tos šalies žmonių šilinga. Pra
eis metai, kiti, o tuomet te
nai nebus nieko tokio prieš- 
vokiško. Iš to bus didi nauda 
abiem šalim.

atšaukti tų nhujų įstatymų irĮHardingo maugnrvjjinę kftl- 
pravesti vietoje ano kitų. hų, daugelis Vokiečių mųiinn-

Pasirašytas gubernatoriaus 
bilius, be to, draudžia rūkyti 
viešose vietose. VBB

rm.
Tečiaus tas nusiminimas 

pasirodė trumpas. Tuojaus po

“iSiiv. Valstijos turėtų atsi
minti fakt'ų, jog Vokietija 
daugiau nėra militaristinė 
viešpatija. Bet naujo.fi demok
ratija pakėlusi galvų sn ar
klai kovoja dviem frontais: 
prieš bolševi k i žirny ir mon.ir 
ebizrną.”

Sausio 29 d. šiais metais 
Ka’une Labdarių Draugijų at
stovų susirinkime P. Kairiu- 
naitis skaitė referatų apie se
nelių ir vaikų, našlaičių glo
bų. i

Jei kas, tai labjausiai Lie
tuvoje buvo apleisti elgetos, 
seneliai ir našlaičiai, nes žiau
ri Rusų valdžia priešinosi vi
sokiam labdaringam, organi
zuotum veikimui ir vargšai 
turėjo patys po kaimus ir 
miestelius vaikščiodami elge
tauti. Tankiai ir sveiki tingi
niai, dykaduoniai, prisimezda- 
mi' ,vargšais, apgaudinėdavo 
žmones, rinkdami aukas. Kie
kvienas Lietuvoje augęs, ar
ba tenai nuvažiavęs matė, 
kaip per atlaidus prie bažny
čių, ar prie kelių ubagų, ar el
getų eilės sėdėjo ir giedodami 
giesmes arba nielzdainies pra
šydavo pasigailėjimo ir au
kų. Dabąr-gi atgavus musų 
Tėvynės laisvę ir atsiradus 
nuo baisaus karo daugybei 
našlaičių ir paliegėlių, gy
ventojai verste verčiami yra 
pagalvoti ir apie jų likimų 
ir būvio pagerinimų. Todėl ir 
viršminėto referato labai ge
rai apdirbto ir apimančio visa 
labdaringų veikimų, žmonės a- 
tvdžiai išklausė. Referentas, 
aprašęs varguolių, elgetų ir 
našlaičių skurdų, kaip jie vi
suomenės apleisti, turi elge
tauti, po kaimus ir miestelius 
vaikščiodami, paduoda gerų 
sumanymų, kaip ateityje pati 
visuomenė paimtų į saim glo
bų tikrus savo šalies vargšus 
ir našlaičius ir štKikienis ne
leistų išnaudoti aukotojų dim- 
snumų ir nenkriaustų tikrų 
varguolių.

Jis pataria statyti elgetna- 
niius ir prieglaudas ne mies
tuose, bet netoli miestų, ant 
laukų, ar daržų, kur stipresnie
ji galėtų patys apdirbti lau
kus ar daržus vasaros laike, o yjhta. 
čiemų pinti pintines, dirbti 
grėblius ir kitus darbus atli
kinėti, kad tuomi šiek-tiek už
sidirbtų pragyvenimui ir vi
suomenei palengvintų^, o' po 
namus elgetauti, arba prie 
bažnyčių sėdėti, visiškid už
ginti.

Prie vaikų prieglaudų būti
nai turi būti statomos ir ama-

tosios ujiės vanduo, sukdamas 
ratų.

Atstatytas mokyklos namas 
ir įvestu dvi klesi. Veikiai 
bus įvesta dar dvi ir Anyk
ščiai džiaugsis ketui 
kvkla.

k lesė mo-

Liudvinavas. Marijam, ajis. 
Šio kampelio padegėliai di
deli varga kentėję ir iš nie-,. 
kur negavę pagelbos, patys 
pradėjo rūpintis. Tam •tikslui 
susirinkę Gruodžio 31 d., 19- 
20 m., apsvarstė savo reika
lus. Jie išrinko iš savo tarpo- 
komisijų penkių asmenų ir 
pavedė jai rupinties visais pa-, 
degėlių reikalais. Jie prašo - 
Apskrities Tarybos, kad nuir 
jų nereikalautų rekvizicijų ir ' 
kviečių, -kurių nesėja ir ru
gių. kurie reikalingi statant, 
triobas darbininkams duonai.š

Vilnius. Vasario 
čia T.enkų valdžia 
daryti kratas pas 
Daug Gudų veikėjų
tarp kurių yra Duž-Duševskis 
ir Grinevičius.

11—15 d. 
pradėjo ■ 
(1 udus. 
suėmė,

Balbai, K auno apskr. Čia! 
labai sulenkintame miestelyje 
Sausio 2 d. buvo surengta mo
kykloje vakarėlis. Sulošė “A- 
įųerika pirtyje”. įmonių bu
vo pilna salė.

Pelno liko 2,362 auks. Liau
dies Knygyno naudai.

IŠ PRUSy LIETUVOS.
“Balsas” praneša linksnų 

žinių, kad ir Prūsų Lietuvoj 
žmonės kas kart labjaus su 
sipranta Lietuviais esu,, o ne 
Vokiečiais. Čia lubai darbuoja-į 
•si draugija “Prūsų Lietuvi 
Susivienijimas,” kurios vadu 
deda pastangas, visus Nemun 
krašto Lietuvius suvienyti s 
Didžiąja Lietuva. Tam tikslu 
daromi susirinkimai, prakal-J 
bos ir vis drąsiau skamba’ 
balsai, kad Lietuvių kalba, 
taptų kaipo valdiška pripa*

Klausytojai labai gyvai nt-, 
sineša į prašalinimą muiti 
rubež.iaus tarp Klaipėdos krašjį 
to ir Lietuvos. Rodo^, jog ir 
musų priešai pradeda supras, 
ti, kad Klaipėdos kraštas ne-; 
gali ilgui savotiškumų išlaikjf 
ti.. Minėtąjį muito rubežių pilt, 
šalinus, išauš musų kraštui 
nauja 'laimingesnė

tų mokyklos. J<ad vaikai iš-»Pirma musų šalies
tuoktu netiktai skaityti, rašv 
ti, 'bet ir įvairių amatų ir už
augę galėtų sau duoną užsi
dirbti. " ■* X

Žodžiu sakant, kad varguo
lių globa ir labdarybė taip 
butų sutvarkyta, kaip yra 
tvarkoma apšviestose šalyse. '•

gadvnė. 
piliečiai I

nereikalaus tiek daug muite 
mokėti, valdininkams išlaiky
ti, o antra, mes galėsime savi 
produktus vieni su kitais nar 
dingai išmainyti. Tuomet br 
vjsiems užtektinai darbo 
duonos.

Anykščiai, šis miestelis kil
io laike buvd labai sunaikin
tas, bet dabar stebina visusą* 
savo greitu atgijimu. Priemie
stis vadinasi Juzdikas dabar 
tapo pramintas Kauno gatvė. 
Jo gyventojai Žemes išdalino 
kolionijoniis, o sodybos paliko 
prie miesto. Triohos*erdvos ir 
indominusia, kad į kiekvieną 
namų pravesta elektros švie
sa. kuria pigini gamina Aven-

PINIGĮLKURSAS,
Svetimų šalių pinigų vertė,

mint nemažinu $25.000 Kovo 
buvo tokia pagal Mercbanta 
an and Truat Co.:
Apglijc* (derlingų svarui $ 
Prancūzijos šimtui frankų 
Italijos šimtui lirų • 
Vokietijos šimtui markių 
Lietuvos šimtui auksinų 
Lenkijoa šimtui markių

\

sJ

naujo.fi


2 DRAUGAS
kaip

LIETUVIU KATAUKV DLENRA8TIB

“DRAUGAS”
Man kasdien* Išskyrus nedėldlcnlua. 

IPRENIMERATOS KAIMAI
OHICAGOJ IK UŽSIENYJE:

Metams .,w ®8.6®
Pusei Alėtu . .s . . . 4.00

•UV. VALST,
Metama • • • • •••••••••. H-OO
Pusei Metu 8.00

Prenumerata mokėsi 'llkalno. Lai
kas skaitosi nuo uželrašymo dienos 
Be nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresų visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti Mperkant krasoje ar erprese "ko- 
Bey Order" arba {dedant pinigus J 
rsfflatruotų lalikų.

“DRAUGAS” PUBL. 00. 
8334 S. O&kley Avė., Ohicago.

* Tel. Roosevelt 7791

vai lygiai tiek jau,
Vilnius Lenkijai.

Derybas, kuriose viena pusė 
užsiprašo neprotingai daug, o 
kita pusė lygiai tiek numuša 
nuo tikrosios kainos, ir paskui 
abi pusi lygiai nusileizdami 
sutinka kaine reikėtų patys 
Lenkai vadina Kriokavos de
rybomis (Targ Krakowski). 
Tai-gi ir mes Kriokavę, savina- 
uiės tik dėlto, kad Lenkai sa
vinas! Vilnių. Bet yra ir buvo 
tiesa, kad Kriokava nepriklau
so Lietuvai nei Vilnius Lenki
jai.

Pranašais nesistatome. Bet 
tegu Lenkai nepyks ant mus, 
jei Lietuvos karuomenė kada 
nors bus užėmus Gnieznų. 
Šiandieninis Lenkų išsipūtimas 
nėra amžinas ir pravertų 
jiems atsiminti, kad gali virsti 
kitokis istorijos lapas. Tas gal 
Lenkams padaryti verksmo 
tiek pat kiek turime mes dėl 
Zeligowskio avanturos.

ir
r

LIET. ATSTOVYBĖS AMERIKOJE ATSIŠAUKIMAS.
ČILEI UŽBAIGIMO PIRMO

SIOS LIETUVOS LAIS
VES PASKOLOS.

Ketvirtadienis, Kovas 10, 1921

Keno Vilnius?
“Tas pats “Dziennik Cliica- 

’goski” 23 Vasario deda ilgų 
straipsnį “W Sprawie Zatar- 
gu Polsko-Litewskiego” (Bei 
Lenkų ginčo su Lietuviais). 
Trys skiltys pašvęstos Vil
niaus klausimui ir išvesta, kad 
Lietuvos sostinė turi priklau
syti Lenkams.

Redaktorius pagilia savo 
tautiečių Lenkų nuolaidumų, 
kad jau paliovę vadinti Lietu
vius litwomanais. Tat mums 
primena vaikų, kuris pakilęs 
rytuietije ir pamatęs, jog lovu
tė “neprižvejota” nubėgęs pas 
■mamų ir prašė saldainių. Mes 
pagi riarue Lenkus, už kų jie 
jau tiek užaugo, kad paliovė 
“žvejoti” lovoje. Bet mums 
išrodo, jog Vilnius yra perdi- 
delė dovana už tų pasitaisymų. 
Tegu šiam kartui užteks Len
kams saldainių, būtent: vokiš
kos Silezijos, suvokietėjusių 
Poznaniaus ir Gniezno, čekiš
ko Tiešio, ukrainiško Clielmo, 
baltgudiškų Bresto, Balstogės 
i V kitų. Vilniaus lx*nkai galė
tu palaukti kol suvalgys minė- 
tfto siuos svetimos mėsos ga
balus.
'“Dziennik Cliieagoski” dar 

sako, jog Vilnius turys peikiau 
syti .L (•ūkams dėlto, kad jame 
eių Lenkt) paminklų. Tų pasa
kymų. sunku gvildenti rimtai.

~ Jug tiems paminklams nebii- 
vo kada susidaryti. Iki 1795 
pilnius buvo Lietuvos, ne Len
kijos sostinė. Nuo 1795 iki 
>15 V ilnius buvo |>o Rusais. 
Jei vienas kitas Lenkas ir bu- 
vp apsigyvenęs, kaip Skarga, 
Sniadeckiai ar Slovackis, tai 
įje Lietuvoje, buvo taip pat sve 
Sai, kaip Paderevvskis A me
nkoje. Tiesa, mes nežinome, 
feip toli siekia Lenkų politi- 
fe. Gal jie lik laukia progos 
žeikalauti. kad Ne\v Yorkas 
jriklausytų Lenkijai, nes I’n-
askis, Beszke, Modrzejewskn * ° e Paderevvski vra buvę tame* . v .meste. Ar šiaip ar taip Netv 
forkų ir (’bieagų Lenkai guli 
vgiai taiippat savintis, kaip ir 
įjlnių.
"Jeigu derybose vienu pusė
Uia statyti begėdiškas sąlygas,
Iii kita tik mandagiai padaro 
hkius jau reikalavimus, kad 
Blėdis susiprastų. .Jei Vilnius 
tra lenkiškų nlminiinų mie
žis dėlto, kad Skarga, Snia- 
ftt'-kiui ir Klouarkis jame koki 
likų gyveno, tai Kriokava 
Bri įirigiilėli Lietuvai delbi, 
Įid ( lediminaitė Aldona tenai 
Įyveno ir yra palaidota, delbi, 
J»d Jųgaila. Kazimieras ir vi- 
| Lenkijos karalių eilė buvo 
lietuviai ir yra palaidoti VVa 
ralio kalne. Ten pat yra Lietu

Nenori Plebiscito 
Vilniuje.

Parėjo žinių, kad Tautų Są
jungos taryba jau ima abejoti 
apie įvykininių plebiscito Vil
niaus srity. Paduoda įvairių 
priežasčių. Pirmiausioji — 
baimė bolševikų. Gali jie sunai 
kinti ten pasiųstų internacijo- 
nalę karųomėnę. Kita priežas
tis — tai neturima per kur, ne
žinoma kokiais keliais pasiųsti 
tų karuonienę.

Tautų Sujungus taryba sako
si įsitikinusi, kad su šiuo pa
vasariu bolševikai ir vėl pulsiu 
Lenkus. Tad nebūtų vietos nei 
plebiscitui. Pagaliau taryba 
neapsikentusi intaria Lietuvos 
vyriausybę, kuri, esu, principe 
sutikusi su plebiscitu, bet savo 
keliu prieš jį veikianti.

Bet ta jiati Tautų Sąjungos 
taryba svarbiausių priežastį 
paslepia. Ta priežastis — tai 
pačių Lenkų nenoras turėti 
plebiscitų Vilniaus srityje.

Pirmiau l/enkni labai pagin
davo to plebiscito. Bet apsi
žiūrėjo, kad plebiscitas jiems 
ne tik neduos naudos, bet vi
sas pasaulis aiškiai patirs, kad 
Vilniaus sritis ir su pačiu Vil
niumi neturi jokio palinkimo 
glausties prie Varšuvos.

Tad taryba jau ir skelbia, 
kad plebiscitas negalimas. Ir 
mėgina paduoti suktas prie
žastis.

Kus-gi bus toliau .’ Ar tai jau 
be jokio gyventojų atsi k lau
šimo Vilniau.' sritis turi palik
ti Lenkų valdžioje?

Tautų Sujungus taryba ir 
apie lai tyli. Tasai jos tylėji
mas reiškia ne kitką, kaip tik 
baisų Lenkų susikrimtimą. 
Lenkai be atodairos tos tary
bos spiriami briovėsi patys ne
žinia kur. Pavartojo visokias 
suktybes. Pasekmėje apsižiū
rėjo atlikę žiopliausius daik
tus.

Vilniaus srities ir Vilniaus 
miesto patys gyventojai neno
ri Varšuvos valdžios. Ir jei 
taip. tai Buikų valdžiai tenai 
truflipa buitis.

Niigirsinie gal kokių gružių 
dienų kaip Lenkai neapsikentę 
dums iš Lietuvos teritorijų. .Jie 
pasakys, kad bėgų nuo bolševi
kų. Nes tai bolševikinei baimei 
jau šiandie ruošiami pamatai.

Bet tai bus neliesa. I.enkai 
bėgs iš Vilniaus srities ne bol
ševikų vejami, bet pačių tos 
srities gyventojų blaškomi, ly
ginai vidurinių amžių nuož
mieji Totoriai. Tuomet pasi
baigs ten lenkiškosios “kultū
ros” gadynė.

Tautų Sąjungos taryba sa
ko, negalimus Vilniaus srity

Amerikos Lietuviai, Broliai 
ir Seserys!

Vasario 26 dienų Lietuvos 
Misijos nariai, majoras Pov. 
Žadeikis ir kum J. Žilius, iš
keliavo Lietuvon. Lietuvos Mi
sija pavedusi yra tolymesnį 
paskolos vykinimų, sulig.val
džios įsakymo, Lietuvos At
stovybei, būtent atstovui Jonui 
Vileišiui ir jo pavaduotojui 
Motiejui Vinikui, kuriam be to 
dar yra duoti specijaliai Fi
nansų Ministerijos įgaliojimai. 
Prie Lietuvos Atstovybės New 
Yorko raštinės yra sudarytas 
Paskolos skyrius, kursai ir’rū
pinas Lietuvos Laisvės Pasko
los užbaigimu ir pasiruošimu 
prie antrosios paskolos.

Pirmoji Laivės Paskola po
riniu pilnai užbaigti iki Ba
landžio 1 dienos, nuo kurio lai
ko norima pradėti antroji_Lie- 
tuvos Gynimo Paskola. Lietu
vos Atstovybė yra prašiusi 
Lietuvos valdžios, kad šios an
trosios paskolos vykinimui bu
tų atsiųsti įžymiausiųjų Stei
giamojo Seimo partijų atstovai 
(krikščionių demokratų, liau
dininkų ir spc. demokratų), 
bepartijinis karininkas ir Žydų

šieji nuo paskolos paskutinie
ji šimtas dvidešimts tūkstan
čių dolierių ir rupinties dau
giau paskolos realizuoti, nes 
pinigai didžiai reikalingi. Kani 
pinigai reikalingi, aiškinti ne
prisieina — gana, jog Lenkui 
tebeturi užėmę Vilnių ir Lie
tuvos Rytus.

Todėl šiuomi Lietuvos At
stovybė kreipiasi prie Jūsų, 
broliui ir seserys Amerikie
čiui, ir prie visų paskolos sto
čių ir prašo nepaliauti ir to
liau pirkti Laisvės paskolos 
bonus ir ypač priminti, kurie 
dalinai tik yra už bonus užsi
mokėję, kad pilnai užsimokė
tų. Prašoma stočių iždininkų 
neužmiršti, .jog parduodant ar 
priimant damokėjimus dalimis 
bonų už šimtų dolierių reikia 
gauti primokėjimas $3.75, o už 
50 dol. $1.88.

Drauge su šiuomi visoms 
paskoloms stotims, kurios ne- 
tur užrašinėjimo knygelių, 
siunčiama yra po vienų ar po 
dvi knyguti naujiems užraši 
nėjimams, o patys-gi bonai 
bus jau išsiuntinėjami naujai 
pirkusiems arba pribaigusiems 
mokėti iš Paskolos skyriaus 
prie Lietuvos Atstovybės.

Sukruskite prie darbo ypač 
tos stotys, kurioms delei įvai
rių priežasčių nepasisekė pa
siekti augštesnio laipsnio ir

VILKA VISKIO AP. KRIKS6. 
DARBININKŲ 8Ą GŲ CEN

TRO ATSIŠAUKIMAS.
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atstovas, o kad sumažinus vi
dujinį tarp Amerikos Lietuvių -kur pačios uždarbiavimo su
purti jų trinimųsi ir sustiprinus
valstybinį nusimanymų patar
ta, kad tokios naujos komisi
jos pirmininku butų nuskirtas 
krikščionis-demokratas. Buvo 
prašoma, idant šios komisijos 
nariai atvyktų Amerikon dar 
iki Kovo 30 dienos, idant jie 
galėtų dalyvauti nuskirtame 
paskolos stočių atstovų suva
žiavime New Yorke. Paskola 
tegali būti pasekmingai pra
vedama tik plačiųjai Ameri
kos Lietuvių visuomenei prie 
jos prisidėjus.

Drauge su šiuomi išsiunti
nėjama visoms paskolos sto
tims ir visiems laikraščiams 
metine Lietuvos Misijos dar
buotės apyskaita.

Pirmon eilėn pridera širdin
ga padėka visai Amerikos Lie
tuvių spaudai, kuri visų lai
kų, su mažais išėmimais, šir
dingai yra rėmusi Lietuvos 
Paskolos reikalų, kaijio vals
tybinį naujai susikurusios ne
priklausomos Lietuvos Respu
blikos darbų.

'Poliaus ši padėka pridera ir 
visoms Amerikos Lietuvių or
ganizacijoms ir draugijom®, 
kurios dėjosi prie šios pasko
los. .Jeigu ir buvo kokie ne
susipratimai, partijiniai gin
čai ir lenktyniavimai, tai šian
dien apie juos reikėtų užmirš
ti. Kas prie pirmosios Įiusknlos 
darbo nėra parodęs širdingo 
pasišventimo, tai galės pasi
rodyti prie antrosios paskolos 
vykinimo ar prie kokio kilo 
valstybinio darbo.

Pagalinus didi ir širdinga 
(nulėką priklauso visiems pas
kolos stočių darbuotojams, 
kurie daugiau metų triūsė be 
jokio iš valstybės atlyginimo 
ir be jokio kito apmokėjimo iš 
paskolos pinigų, užrašinėjo pa
skolos lamus, vaikštinėjo po 
stabas, rengė įvairias prakal
bas. Sukėlimas paskolos - tat 
jų didžiausias, nuopelnas.

Reikia pasakyti, kad ir šian
dien dar jų darbas neužsi- 
baigė.

Prieš išvažiuosiant majorui 
l’. Žadeikiai ir kun. J. Žiliui, 
laivo gandi iš Finansų Minis-

lygos dar nėra pablogėjusios.
Jonas Vileišis,

Liet. Atstovas Amerikoje.
Kovo 3 d., 1921 m.
162 W. 31-st Str.,

New York, City.

ŽINIOS Iš LIETUVOS.

lo Mickevičiaus kaulai. Tai-i plebiscitas. Žinoma, ne. Nes j lel ijos kablegrania, kurioje 
i Kliukina priklauso Lietu- plebiscito pabūgo įjunkai. buvo prašoma prisiųsti liku

(Nuo musų korespondento)
Telšiai Vasario 6 d. Telšiuo

se “Džugo” salėje įvyko Tel
šių scenos ir duilės mėgėjų dr 
jos “Kanklės” vakaras. Vai 
dinta keturių veiksmų pieša 
“Gyvenimas” ir vieno veik 
mo komedija “Tai politika.” 
Pirmasai savo ilgumu ir liūd
numu nepaprastai publikai 
paėdė, o antras net labai palin
ksmino. Vaidinimams pasi
baigus buvo šokiai, žaislai 
lakstomasis puštas. Tečiau šu
lė ištisas kelias sųvaites ne
plauta ir dėlto šokant kilo it 
dūmai dulkės. Nors, tiesa, to
kiose dulkėse vien sveikata 
gadinama, tečiau vis-gi jauni
mas šoko ir žaidė. Jie to kas 
pažymėtina (ko kituose vaka
ruose retai esti)', kad šiame va
kare buvo daug girtų vyrų 
ypač valdininkų. Vienų 
prisigėrusį ir aplėpusį val
dininkų išvilko nei iš salės,kiti 
gi nedavė ramumo savo kalbo
mis. Be to dar patėmytiun, 
kad salė buvo nekūrenta ir 
daugelis sėdėjo vietose su kai
liniais. Tečiau nesunku buvo 
lad išpildyti.

Vasario 4 d. Telšiuose buvo 
prekymetis? Daug į jį priva
žiavo musų jaunimo’ir senųjų. 
Kaip prekymety buvo įvairių 
įvairiausiu išdirbiniu, daiktų. 
Jau žmonės rods visi atsiga
vo mm karo laiko ir pradiniu 
į senąsias vėžes grįžti. Tečiau 
kaip guila laivo pa vakaru ma
tant daugybę girtų musų pi
liečių. Kiek lai praleidžiama 
sunkaus skatiko. «

Vasario 3 d. Telšiuose ati
daryta Augustaii'kio name A- 
merikos Lietuvių prekybos 
bendrovės krautuvė. Čia gali
mu gauti geresnių ir pigesnė
mis kainomis prekių: batų. 
šiltų drabužių ir I. t. P

Amerikos Lietuviai!
Jus žinot blogų Lietuvos

darbininkų padėjimų. Jus gal 
girdėjot kaip skriaudžia mus 
darbininkus dvarininkai ir Žy
dai. Bolševikų ir Žydų Profe
sinė Sąjunga turi įsitaisius: 
knygynų, skaityklų, kliubų, 
telefonų ir daugiau patųgtimų, 
o mes kų turime t Nieko. Juos 
šelpia Rusijos bolševikai ir Žy
dai, o mus kas šelpia! Niekas.

Todėl mes, norėdami pavyti 
juofe, nutarėme kreiptis į .jus, 
Amerikiečiai. Amerikiečiai, ne
sigailėkit perskaitytų knygų ir 
laikraščių nesigailėkit sunkiai 
uždirbtų centų, žinokit, Ameri
kiečiai, kad tas viskas bus jū
sų broliams ir sėsenms. Jei 
nuskaus tavo brolį dvarinin
kas ir darbdavys, jis ateis pas 
mus, mes jį užtarsime.

Amerikos Lietuvių Rymo 
Katalikų Susivienijimo kuo
pos, Katalikų Darbininkų 
kuopos. Vyčių kuopos ir kitos 
draugovės ir pavieni asmens 
aukokite: centus, dolierius, 
dešimtdolierines? Knygas, 
laikraščius siųskite •žemiau pa- 
.dėtij antrašu. Nežiūrėkit 
Profesinę Sąjungą šelpia bol
ševikai ir Žydai; parodykit. 
Amerikiečiai, kad mes galime 
gyventi lx‘ Žydų ir bolševikų. 
Darbininkai-Amerikiečiai, da
lykini, kad kryžius augščiau 
stovėtų už bolševikų žvaigždę. 
Amerikiečiai, neužsikiškit au
sis ant musų prašymų.

Jei negalite siųsti daug, ne- 
siųskit daug — siųskit mažai. 
Negalit siųsti $19 dol., siųskit 
dolierines, negalit siųsti do
lierių—siųskit centus, už viską 
busim dėkingi. Pinigus, kny
gas, laikraščius siųskite šiuo 
antrašu:

Vilkaviškis,
K. Mažeika,

Lituania.
Pastaba. Meldžiame ir kitų 

laikraščių atsjiauzdinti ši atsi
šaukimų.

Visa kam atatinka: Lietu
vos Darbo Federacijos Vilka- 
viskio Apskr. Sekretori.jato 
sekretorius.

J. Mažeika.

REKONSTRUKCIJOS 
DARBO SUTRAU

KA.

DRAUGO” KNYGYNE
Galima gauti šios

MALDAKNYGES
S Ramybė Jums (brangios odos paauks.) ............. $3.50 |
| Ramybė Jums (kailio apdar.) ........................... 2.50 i
5 Ramybė Jums (audeklo apd.) ........................... 2.00 I
3 Šios nialduknygės formatus yra 3%xS%. 1‘uslupių turi 958. bet ne SS storu, nes spausdintu ant plonos poplerou. Joje yra jvairių {vairiau- = 
£ šių maldų. S= • • • • =
= Aniolas Sargas — juodas apd........................... $1.25 |
£ Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd..................  1.75 S
| Aniolas Sargas _— juodais apd............................ 1.50 £
| Dangaus žvaigždutė — juod. minkš. apd.......... 1.75 S
| Dangaus žvaigždudė — baltas celluloid apd. su |
= paveikslėliu ant apd...................................... .... 1.75 s
| Dangaus žvaigždutė — balto kailelio ap<t .......... 1.50 1
| Dangaus Žvaigždutė — juodo audek. ap 1.............  1.00 =
£ Dangaus Žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50 =
S Aniolėlis — juodais apdarais .............................. 1:50 =

juodais apdarais ................................ 0.75 =
_ mnlduknygės yra nedidelės. Turi beveik po 300 puslapių. 5
£ Spaudu aižki. S
£ Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00 =
| Pulkim ant kelių  ................................................. 2.50 |
= Pulkim ant keliu ................................................. 2.00 Š

= Aniolėlis
S Stos

£ Pulkim ant kelių  ............................................ 1.85 5
= Pulkim ant kelių...................................................... 1.50 |
5 Si maldaknygė yra šiek tiek didesnė už pirmesnes. Joe kainų S 
S įvairumas priguli nuo apdarų. =
£ Maldų Knygelė ..................................................... 75c. 5
| Maldų Knygelė ........................................................ 50c. |
” UžsLsukydumi adreaaokite: £

! “DRAUGO” KNYGYNAS |
£ 2334 So. Oakley Avė. Chicago, UI. =
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Tel. ltandolph 2898
A. A. SLAK1S

ADVOKATAS 
Ofisas vidumtestyj

A8SOCIATION BI.DG. 
t® So. Salk* St.

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų 
Panedėllals Iki 8 vakaro 
Nedėliotais ofisas uždarytas

TelatMM PullmuB S6«’

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentistas

10801 So. Mlchigan Avenue 
Itos.ltuill. III.

VAIJLNDOSt 9 ryto iki » vakar*.
1. Pullman 842 ir >180.

I Dr. M. T. STRIKOL’IS ■I Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas ■
■ Peoples Teutro Name J
■ 1810 W. 47th Str. Tel. Boul. l«oj
■ Valundos: 6 iki 8 vak. Nedėl 1®5
■iki 12 ryto. I
M nes. 2® 14 W. 43rd Street M 
| Nuo ryto iki piet.
g'l'cl. MeKiuley 283

■■

2 at&saiiKa
5Tel. Ganai 6222

§ DR. C. K. CHERRYS %
•j ujetvvis dentistas °! 
9^2201 West 22-nd & So. Leavltt St.* 
« Chicago «
•(Valandos: 9:30 A. M. to 12 N.® 
# 1:00 I*. M. to 8:00 P. M. S

DR. S. MIKELIS
LIETUVIS

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
Ofisas Ir Gyvenimo vista 

8858 South Halstcd Street 
Ant vlrtens t’nlvenai State Baak 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nuo 
2 iki 4 po pietų; nuo 7 iki 8 vak. 

Nedėliomis nuo 10 Iki & 
Telsfsoas Ta " ------

S DR. CHARLES SE6AL ■
IBS■■I■
|Tel.glUs.

DR. S. BIEŽIS
1JETUVIS GYDYTOJAS 

IK CH1KUKGAS
2201 West 22nd Street 
Ganai 6222 
3114 W. 42nd Street

Tel. McKinley 4988

M a-eraeje aoavo pflaą po Mm g|
■4729 So. Ashland Avenue!J Spocijallstas ■
■DŽIOVV, moterų Ir VYRŲ LIG U 5
Svalandosnuo 1« iki 12 išryto; nuoM 
■ 2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:3oS 
■vakare. Nedėliomis 10 kii 1 ■
£ Telefonas Dreacl 3880 ■

Kongresas. Nors prezidentus 
Wil Honas nepritarė, bet Kon
gresus, Vasario 5 d., be \Vilso- 
110 iižgyrinio patvirtino ka- 
ruoinenės sumažinimų iki 175,- 
(XM) kareivių.

Vasario 7 d. žemesnio Atsto
vų Buto tapo pasiųsta Senatui 
nutarimas paskirti biudžetų 
$12,599,909 ligoninėm grįžu
sių 'kareivių.

Vasario l'l d. Smiate lapo 
nutarta jmkelti viee-pirminin- 
ko alga nuo $12,000 iki $15.- 
000.

Valstijos Departmentas. (Inu 
ta pranešimas apie bado žiau
rumų Kinijoje, ir jeigu pageliai 
nebus Inoj suteikta, iki 15,000,- 
909 gyventojų liksis laido au
komis.

Nors galutinio' sutartys tarp 
Suvienytų Valstijų ir Rusų So
vietų valdžios neužbaigtos, bet 
Artliur Bullard Valstijos l)e 
partiiiente Rusų Skyriuj tvir
tina, kitd gan saugu Suvieny
toms Valstijoms su Rusija pra
moninius ryšius tolyn varyti.

Iždo Departmentas. Iki La
pkličio 30 d. Suvienytos Yuls- 
1 i jos vHtšosios skolos turėjo 
$24,172,!»2ti.54. Seeurities Su
vienytos Valstijos turi iki 

ŠJ$ 11,157,556,208.16,

[uropean American ftureau
Fabionas ir Mickievicz ved.
buvę A. i'etratla Ir S. L. Fabionas

Siuntimas pinigų, laivakor
tės, pašportai ir U.

NOTARIJUAAS
Kcal Ertatc, Paskolos. Insnrinai 

Ir U.
80® W. 351h St.. R«mp. Halsted St. 

Tel.: Boulevard 611 
Vai.: 9 Iki 6 kasdiena

Vak.: Utar. Ket Ir Sub. iki 9 vak. 
Ncd.: iki 3 po pietų.

Tel. Tarda <866 Drover 8448
Dr. V. A. ŠIMKUS

Lietuvis Gydytojau, Chirurgas Ir 
Akušeras.

8308 a Ilalftted St. Chi<«gn.
ValandoH: 10—12 Iš ryto 1- 3 Ir
8—8 vakar* Ned. 1®—II U ryto

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street

CHICAGO, ILLINOIS , 
Tolcfonaa Yarda 5013

Valandos: -— 8 iki 11 iš ryto: 
6 po pietų Iki 8 vak. Nodėllo- 
mla nuo R Iki 8 viii. vakare.

S aparatu
^Telefonas Uoulcvard 9199 °

I DR. C. KASPUTIS !
5 DENTISTAS o
* 8331 South Halsted Str. o
OjValandoa: 9—12 A. M. •
3 1—5; 7—8 P. M. 2

d

arti 47-Ba Gatvės
Tel Drover 7041

Oir. C. Z. Vežeiiis
LIETUVIU DENTISTAS 

4718 KO. ASHLAND AVTUT 
Valandos: nuo 9 ryto iki • vak 

*hrednmis nuo 4 lig • vakare

Dr. I. E MAKARAS
Lictuvys Gydytojas Ir Chirurgas 

Ofisas IhOOO So. Mlchigan Ave„ 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po

piet. 6:30 iki 8:30 vakare 
Heaidoncija: 10538 Perry Avė.

Tel. l’ullman 342

i v™ruTkaJskas '
■ ADVOKATAS
_ Ofisas Didmiesty] 1I 29 South La Šalie Street
£ Kambarta 884
S Telefonas: Central 88®B

į Vakarais, 812 W. 83rd St
| Telefonas: Y arda 4«ftl

HiiiipiiiiiiiiiiiiiiiiHiiimiimiiiniHiiinn
lt<-s. 118® Indcpcndcnce Illvd. 

Telefonas Von Uuren 3*4

DR, A. A. ROTH,
Husus Gydytojas rl Chirurgas
Spe.-ijn lislas Moteriškų, Vyriškų 

Vaikų Ir visų chroniškų ligų
VALANDOM: 16—11 ryto 3—8 po 

plelų. 7—8 vak. NedėllOMls 10—18 d. 
Ofisas 3854 Mo. Halsted HL, Ohlvago

Telefonas Drover S4B8
jiiiiimmiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiš
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Laisvamanių darbai.
Vietinė L. L. Paskolos llonų• \ .

Stotis, kurioje vadovaujančių 
vietų užima keletas laisvama
nių, save vadindami “veikė
jais”, Vasario 27 -d. surengė 
prakalbas, išgarsindami, kaipo 
Lietuvos Nepriklausomybės II- 
jų metų sukaktuvių apvaikš- 
čiojimoiir Vilniaus atvadavi
mo paminėjimų. Turėjo būti 
didžiai svarbi ir iškilminga 
diena. Ir, kadangi L. L. P. Bo
nų Stotis šaukė tų sukaktuvių 
paminėjimų, tai-gi neatsisakė 
bažnyčioje pagarsinti ir vie
tos klebonas, pasitikėdamas 
gerų darus Tėvynei. Del to tai 
ir žmonių skaitlingai susirin
ko Palace Pašino svetainėn.

Prakalbų pradžia turėjo bū
ti pirmų vaL jkj pietų, bet dėl 
“lyderių” nerangumo ir žmo
nėms jau nerimųstaujant, pra
sidėjo 3:30 vai. Pačioje pra
džioje L. L. P. Stoties pirmi
ninkas J. Petrauskas atidarė 
susirinkimų, pranešdamas, ka»j 
kalbėtojais yra: Julius Baniu
lis iš VVorcester, Mass. ir Juo
zas Sirvydas iš Brooklyn, N. 
Y.; vėlesniai paliept1 visiems 
atsistoti, kuomet jis “sugie
dos” Lietuvos,himnų ir norė
damas parodyti visus savo
'talentus pats užtraukė

“Tiavinia Liatuvo tavo suims 
stipribia senia” ir toliaus taip 
jau “trankė” iki vienas iš 
publikos pašaukė: “jeigu ne
moki, tai nutilk”. Ir jam nus
tojus, susirinkusieji gražiai su
dainavo Lietuvos himnų.

Iš “garsių” kalbėtojų tikė
tasi daug ko gera ir naudinga 
išgirsti, (ii pirmasis kalbėto
jas Julius Baniulis daugiau
sia skaitė iš laikraščių iškar
pų įvairius pranešimus, ne
pamiršdamas “išaugštinti” 
lenkiškai kalbančius Lietuvius, 
nes sulvg jo nuomonės: “bui
tiškai kalbantieji yra geresni 
Lietuviai”. O kadangi pusan
tros suviršum valandos jo 
“kalba” buvo bejiegė ir nuo
bodi, tai net pirmininkas pa
prašė jo greičiau užbaigti. (Ii 
užbaigdamas savo “oratori
jų” pareiškė klausytojams, 
kad “jus visi senai žinote, kų 
aš jums šiandie pasakiau.”

Pabaigus pirmųjam savo 
“kalbų” iš laikraščių 
iškarpų, buvo renkamos au
kos, kurių “didumas” buvo 
visai menkutis, nes katalikai 
suprasdami laisvamanių dar
belius, nebenorėjo gausiai 
jiems aukoti. Tesurinkta vos 
apie 17 dol. Tečiaus čia buvo 
progos laisvamaniams savo 
duosnuniu pagarsėti. O kaip 
gi pasirodė.” (iėdių laisvama
niai. gėda! Tėvynė iš jūsų 
daugiau tikėjosi. Ir, .jeigu ne 
jūsų šmeižtai ant katalikų, 
tai jie butų keletu šimtinių pa
kloję. Nun-gi, kuomet katali
kai nuo jūsų atsiskyrė, tai iš
liktųjų pasirodė jūsų “dtios- 
niiinas” Tėvynei. Čia nereikia 
daug ko ir besakyti, nes palys 
taktai kalba už save iš viršui 
pažymėtų gausių aukų.

Antrasis kalbėtojais Juozas 
Sirvydus pradėjo kalba) nuo 
savo prityrimų: apie “netiku 
sius” (?) Lietuvos kunigų 
darbus. “Tokių vaikiškų kal
bų jam gama!” pašaukė vie
nas Lietuvis ir užklausė kad 
belojo: “ar nesugebėtų ko 
lik-lingesnro pusakyti, vietoje 
tuščių blevyzgų?” Bet kalbė
tojas atkirto: “esi suprantan

ti” ir mėgino tolesniui tęsti 
savo blevyzgas, tik jo nelai
mei pakylu žmonių didžiuma 
protestuoti ir yiasidarė di
džiausia betvarkė bei triukš
mas. Vieni gamai reikalavo, 
kad tokia piemeniška kalba 
butų užbaigta, kiti gi rėkavo, 
kad tęstųsi. Vienas stoties na
rys B. Stražnie.kas baisiau
siai persigandęs bego į poli
cijos nuovadų ir stojęs prieš 
kapitonų, uždusęs maldavo: 
“mister, arjop, send ix>lic- 
nlons, big, big fait, ola pipul 
faiting”. Kapitonas pergųz- 
dintas tokiu pranešimu, n. ne
turėdamas ant vietos užtekti
nai rezervus, griebėsi prie te
lefono šaukti j pagelbų polic- 
monų iš kitų nuovadų, fr su
daręs kompanijų iš devynių 
sargybinių, nubildėjo automo
biliu Į “riaušių” vietą. (Ii pri
buvus į vietų, penki užsiliko 
apačioje prie durų, o keturi in- 
ėję vidun, didžiai nustebo, ne
matydami jokio triukšmo, nes 
visi buvo jau nusiraminę. Ir, 
pasisukinėję, švaistydami buo
žėmis ir, nesuradę to “big 
faito”, išsivilko pro duris, o 
žmonės, vienas paskui kitų iš- 
siskiratė, paliekant vienus pa
čius laisvamanius ir blevyzgi- 
ninkus.

Tai tokios pasekmės laisva
manių, kurie rengė Lietuvos 
Nepriklausomybės 3-jų metų 
sukaktuvių paminėjimų.

Dar reikia palžymėti, kad 
plakatuose visai nebuvo minė
ta apie laisvamanių ir socijal- 
liaudininkų Sųjungų, bet minė
tų prakalbų laike jų tikslas 
buvo sustiprinti jų. kaipo “pu- 
siau-oficijalę valst.,” bet ge
riau sakant pusiau-pastipusių, 
kuri dar būdama nelegalis kū
dikis, o jau putlauze atsiduo
da, nes )>er jų tik ir jos tvė
rėjus daug pfarasta Lietuvai.

Tokių atsitikimų nevisuomet 
būva. Bet šis, įvykęs Vasario 
27 d. yra tai istorinis įvykis 
Providence’o Lietuviuose, ko
kio dar nebuvo.

Visuomenis.

Tuom laikraščiu yra “Kelei
vis“. Jis nuo pat pradžios strei 
'ko tarnavo fabrikantams, atsi
sakydamas skelbti streiklaužių 
vardus ir streiko bėgio prane
šimus.

Kadangi “Keleivis” yra pa
laikomas per tuos pačius dar
bininkus ir jis sakosi ginus 
musų reikalus, 1x4 mums 
kriauėiams išėjus į mirtinų ko
vų su musų neprieteliais fab
rikantais “Keleivis” spjovė į 
duris. reikalus ir nudardėjo i 
fabrikantų pusę atsisakydamas 
paskelbti judošiškų streiklau-' 
žiu vaixlus ir streiko bėgio 
pranešimus.

Kadangi mes kriaučiai šia
me streike patyrėme, kad “Ke
leivis” gina musų neprietelių 
fabrikantų pusę, jis su darbi
ninkais persiskyrė, todėl lai 
“Keleivis” ir eina su tais, su 
kuriais jis susiliejo; mes dau
ginus nieko bendra su juo ne
turėsime, ir pranešam visiems 
darbo žmonėms, kad su “Ke
leiviu” skaitytųsi kaipo su 
proletariato išdaviku.

Šalin streiklaužiai iš musų 
tarpo.

Šalin fabrikantų agentai, 
šalin “Keleivis”.
Lai gyvuoja Darbininkų vie

nybė.
Lai gyvuoja Bostono kriau 

čių streikas.
Su pilniausiu laimėjimu.
Į kovų. į kovų visi! 

l’resos Komisija:
J. J. Peldžius.
J. Skiatis.
J. Petrikas.

REIKALAUJA,

KEIKIA lietuvių pardavėjų. Yra 
nuolatinė vieta tikram žmogui, kuris 
gali pasakyti tiestų pertikrinitno bu 
de. Turi turėt pardavėjo sugabunius. 
Mano ypatifika pagelba, privei’s prie 
pasisekimo ir užtikrinimo tuojau. 
Nereikės laukti komišinn. Bus apmo
kamu pilnai kas savaitė. Tai ne yra 
lteal Estatc arba Insurance. Atsi
šaukite tarpe 9 ryto iki 4 po pietų.

1S—22 E. Vau Burtu St.
3-u.- floras. Mutykit 

MK. Kovot y.

REIKALINGA Lietuvė mergrlnn, 
prityrimas nereikalingas, ėeverykų 
skyriuj. Atsišaukite pas

M r. \Veswl 
Atkins A Frcitinl

■ISU3 South .Vilimui Aveniu-

Daugiau mainierių šiandie nešioja 
Goodrich Guminius Batus negu kad 
pirmiau.

Priežastis to didelio reikalavimo y- 
ra, kad Goodrich galima kur kas 
ilgiau nešioti negu, kad kitokios 
rųšies batus. Suprantamas, kad jei
gu mainieris nusiperku Goodrich 
“Hi Press” čeverykų ir jie tinka 
jam ant kojos, smagus nešioti,—jis 
apie juos pasakys ir savo draugams.

Kiekviena diena daugiau mainierių 
sužino, kad Goodrich batai neper
mirksta ir nenusilupa — užtat, kad 
padaryti iš Vieno šmoto— tai Good 
rich darbas.

Žiūrėkite kad butų Raudona Eilę 
ant Viršaus kuomet perki batus. 
60,000 krautuvninkų dabar parda
vinėja Goodrich.

Tl H. F. GOODlUt-H Kl KUEK OO. 
Akrun. Uliio

Goodrich
Hi-Press

Rubber Footwear

J0HNST0N CITY, ELL.

Auka Lietuvai.
Kazimieras Stasiais paminė

jimui Lietuvos nepriklausomy
bės ir Kv. Kazimiero dienos 
aukojo Liet. (lyninio Komite
tui, per “Draugo’-’ redakcijų, 
$10.00.

_ANTPARDAVIMO.____

t ANT r.UUMVINO.
I Namas, ant Knterald Avė. tarpe 
29-toe ir 30-tos Gatvių.

Kaina $14,000
Gerai apsimokantis namas. Atsišau

kite pas savininkų
5525 Ada Street

(’A ItSII>1 < >|)A 6 kambarių rakan
dai ir prie tam automobilius, pianas 
4 komodos, 2 siuvamos mašinos, 3 
pečiai ir keletas gerų stalų. Didelės 
šeimynos rakandai, parsiduoda labai 
pigiai viskas. Nesigailėsite nei vienas 
atsilankys, l’iirdavinuis prasidės utar- 

j ninke. seredoj ir ketverge, nuo 9 ry
to iki vėlai vakaro.
471 W. 31 St. Tel. Ynrds 3111
Ant 2-rų lubų- ieinama iš kitos gat.

PROTESTAS PRIEŠ 
“KELEIVĮ”.

A. C. W. of A. Unijos 149 
Lietuvių skyrius laikytame su
sirinkime 3 d. Kovo, 1921, po 
luini. 883 VVaahington St., Bos
tone, po visapusiško ajisvai-. 
tymo likosi juiimlu sekanti re
zoliucija:

Kadangi Bostono kriaučių 
daluirtinis streikas yra sUnkus
iš priežasties didelės bedarbės I« 

tsirado {

-YNT RAMUOS.
2 kambariui dėl ofiso labai pato

gus daktarui arba kokiam kitam biz
niui. Atsišaukite:

10737 S. Miehigan Avė.

Dr.F.O.Carter
Duokit Okulistui Pritai
kinti Akinius J ūsų Akinis

«-

NAUJOS KNYGOS
Kų lik Išėjo iš •.pamlo' 

Kl V PKOF. Pll. Iii f K» 
M-ikela-

ir tuom pučiu sykiu atsi 
keletas “socijalislų” streik
laužių, Malijoniai, .Jonaičiui ir 
tam pamišus sul vėriniai artimi 
vietos^ “soeijalisliškam” laik
raščiui “Keleiviui”, kas pri
sidėjo prie sunkesnės kriaučių 
kovos išlaimėjiiuiii streiko.

Kadangi visi organizuoti 
darbininkai ir jųjų laikraščiai 
nmiia visais galimais budais 
dabartinį streikų, duodami vil
tos savo špallos4* l’resos Ko
misijos pranešimairts, bet yra 
tokių vilkų avies kailyje--, ku
rie prisiilengę soči jai izmu il

tis prie ko aš prieisiu, tai tam- darbininkų fįdkidais, kriųu- 
>la įlot i mane nuo lo sulniky-ciaiils palainituja .luilošfškųi.

j “Katalikų Tikyba”
215 piotlupių

A|xli*i-ytM............ . 11.5*
Ik- liptlarų !......... 81.30

tu
: “Klebono Žodis
J Savo Parapijai

Kiltim 15 iinių
,in knygų* galima gauti

“Draugo” Knygyne 
2334 So. Oakley Avė.. 

Chicago, UI.

R. M. 8. P.
IN Kl

i »v Imm vari mi “(V l,Htvšl
M.V ioitk — IIAMlUKt.

< IIF.ItltOl lu. — MH TIIAMPTOM
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Č'KIH NA
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I lt rleftp I S- - licpOH
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DR. 6. M. GLASER
Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
IJKTLVIS AKI V SIW<I A1.18TAS

PaluAifvhia vU»ų akių 
tempimą kas yra 
prlsA&stiml skaudė
jimo galvos, svaigu* 
llo, aptemimo, ner- 
votumą, skaudančius

Ir užsidegusius katžčiu akly kreivos akys, 
kataraktų, uemlegio; netikras akis indedam, 
Daromu egzaminus leki ta parodantis ma
žiausias klaidus. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti mutantlems pagelbėta. Ser
gėkite savo regėjimo Ir vaikus einančius 
mokyklon. Valandos nuo 12 iki 8 vakaro. 
Nedėliotu!* nuo 10 Iki 1 vai. po piety.

1553 W. 47 St. ir Ashland Av.
llrattr lHii.tr

m.

Praktikuoja M 
Oftaaa MM 80.KerU M-ro M.,

8PECIJALI8TAB
MoUrlSkų, Vyrukų, taipgi ofcro-
___  nlAkų ll«ų
OF180 VALANDOS: Nuo 1S ryto 
Iki t po platų, nuo 8 Iki S valan
dų vakare.

Nedtllomla ano a Iki S po plak
Telefoną* Varde <87 

Š--------------------------- ---------------......

AMERIKONIŠKA linija
Tlc.soginjs Pa tari ta v iuia

NEW YORK-HAMBURG
Geriausias keltas Lietuviams ir Rusams.

Didžiausi Moderniški Laivai 
MONGOLIA MINNEKAHDA (Naujas) MANCHURIA 
Kovo 17 Kovo 31 Balandžio 14

(3-rd Kliasas Tiktai
Trečia Klia.su iš New Yorko J Eitkūnus S 180.00 
Trečia Kllasa iš Ncw Yorko 1 Liepojų $132.00

Trečios kliasos pasažierlai valgo didžiam dining kambaryj, kur 
tarnai jiems patarnauja. Uždaryti kambariai reeervuojami mo
terims ir valkams. Atsišaukite J Kompanijos Ofisą, 14 No. Dear- 
bom Str. Cliioago, arba j Lokalį Agentų.

Hiiiiiimiiimiiiiiiimiiiiimiiimiiiiiiiiimiiiiiiimiimiiimmiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiis

§ EUžSIN GERIAUSIAS 

_______ UŽ
1 jusu P,N1GĄ

= Užtat kad mes visuomet geriausia patarnaujame savo 
= kostumieriams. Gali būti užtikrintas kuomet atsilankysi pas 
= mus. Musų gryno uukso grąžuos, laikrodžiai ir deimontai įan- 
s dasi dideliame pasirinkime ir už labai prieinamas kainas.

= inULUV^g 4525 S. Ashland Avenue 
| JVJrrlLI O Chicago, Illinois.
HimmiiiimiiiiiiiiiiimiiniiimuiiiimiiiiiiHiimiimiittHiuiiiiiNiaiiituiuiHiiiun

Jūsų akis gal reikalauja gy
dymo, arba ptltaikymo akinių. 
Kigpo Okulistas galiu duoti 
jums patarimų.

Aukso Fillcd $4, $5, $C, 7, 
$8. $9. n°

ėvsto aukso $6, $7, $8, $9. 
$10. (11, $12.

Apslbuvys ant State St. per
13 metus. x-

Ištaisau žvali ūmų. Gylau vi
sokias ūkių Ilgis*. IšpjtuiQu ton- 
SlllIS.

FRANKLIN O. CARTER 
M. D.

120 So. State St.
Valandos nuo 9 iki 8. 

Nedaliomis nuo 10 iki 12.

Iš Nevv Yorko be jokių mainymu tiesiai Į

BREMEN ir DANZIG
S. S. ANTIGONE išplauks Kovo 19 ir Gegužio 7 
S. S. SUSQUEHANNA Išplauks Bal. 6 ir Geguž. 21
AtslšaukK pas H. Glaassenius & Co. General. Pa sali eriniai Agentai 

100 N. I-a Šalie St.. Chicago, III. Tel. FrankUn 4130 
Arba kreipkitės prie mus lokalio agento.

iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiuiiiiiiiimNimnnm

i LIETUVOS PREKYBOS IR PRAMONES
BANKAS

VALENTINE DRESMABJNG 
OOLLEGES

8205 K. Halated. 2407 W. Madisonj 
1850 N. Welln St.

137 -Mokyklos Junjtt. Vulatljose.
Moko Siuvimo, 1‘atternų Kirpl-1 

mo. DeHtgning bizniui Ir namama.4 
Vietos duodamos dykai. Diplomai.] 
Mokslas lengvais atmokėjimalsJ 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa-( 
reikalaukit knygelės.

Tel. Seeley 1643
SAKA PATEK, pirmininkė.^

PLATINKITE “DRAUGĄ.”

ir jo skyriai
E Vilniuj Panevėžyj Šiauliuos Raseinius
| Liepojuj Klaipėdoj Marijampolėj VrbaJyje
= kogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGEN- 

i TURĄ NEVVARKE. Kol žemas auksino kursas, dėk pi- 
5 nigus L. P. P. Bankan. Ten gausi

7% padėjus 2 metams
5 ” i ”V t (/ A

3% ” neapribuotara laikui,
i Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie insidė-

5 jimų banke duoda Banko agentūros vedėjas
I M. NARJAUSKAS
| 747 BROAD STREET, NEWARK, N. J.

TiiiiiiiitiimmiiiimiiiiiimmiiiiiiMiiiiiiiiimmiiitmimiiiiiimiiiiitiMiiiiiiiiiiiMii

ia « ■■■■■!
GĄRSINKĮTtS “BĘADGB V.

OIOĮIAUSI* ĮlETUVlSn KRAUTŪVE ęHICASOJE

<Mn**ARL QUBHN KONCBBTTNA ■ ,

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiauei* kainą, kur kitur taip negana!. 

KaiinėGi] laižkama drukuoti.ir ofiao darbams yra nanjan- 
aio* madoc. Uflaikom visokius laikrodžius, žiedas, Biubi- 
nias ir deimantinius; gramatonos lietuvilkais rekordais ir 
konoertinių geriausių, armonikų r arnikų ir prasiikų iždir- 
bysSių. Balalaikų, gitarų ir smnikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokios ženklas draugystėms, taisome laikrodžiai ir 
mazikaliėkus .nst ramentas atgakanėiai

Steponas P. Kazlawski
463k, So. ASHLAMD A VE., CHICAGO, ILL.

TalaCanai: DROVBB 7800

i ’ /

;* M ’ A. Hz ♦!-

lHii.tr
Klia.su


DRAUGAS ketvirtadienis, Kovas JO, 1fl?l

-N

CHICAGOJE.
IŠ 10 oS WARDOS.

Aldermanas Powers reikalau
ja specijalės policijos.

t
Po nužudymo 19-oj<* wnrdo- 

;je dviejų alderinano Powers 
karštų politikinių šalininku 
policija kuoyeikiaus apsupo 
M’nrdos plotu*. Suareštuota 
penki intariami žmogžudžiai.

Aldermanas Powers reika
lauja specijalės policijos savo 

"Svaidai ir daugeliui kitų jo 
šalininkų. Nes turima žinių, 
kad politikiniai piktadariai 
nusprendę nužudyti dar dau
giau savo politikinių priešų.

Patsai aldermanas Po\vers 
pranešė, jog jam apsauga ne
reikalinga. Nes jei piktadariai 
jį, sako, žudysią, tai jie pri
eisią ir per apsaugą. Pasa- 
lingai juk viskas galima at
likti. ' z
•Kaip žinoma, nužudytu yra 

zLabriola ir Ravmond. Buvu
siais aldermanų rinkimais jie 
uoliausia darbavosi už alder- 
maną Powers ir prieš šito o- 
ponentą D’Andrea, kurs buvo 
kandidatu j aldermanus. D’
Andrea pralošė rinkimuose. IŠ
to ir apmaudu.

Žmogžudystės Įvyko dienos 
metu. Vienas piktadariu už

gultas i,r nušautas gatvėje. Ki
tas— nuosavoje krautuvėje.

19-ąją vardą apgyvenę dau
giausia Ttalai. Tarpe jų yra 
■apmaudingų žmonių.

Policija iš savo akių nepa
leidžia buvusio kandidato D’
Andrea. .lis buvo tardomas. 
Pasisakė nieko nežinąs apie 
tas piktadarybes.

___________ ,
KOVA PRIEŠ RESTORA 

NŪS.

APMUŠTAS POLICMONAS.

Ant kampo 93 gat. ir Drev
ei avo. (i galvažudžiai apmušė 
poliemoną Merion, kuomet šis 
mėgino jų paklausti kas jie 
per vieni ir ką veikia ant 
kumpo vidunakčiu.

Policmonui sudraskyta uni
forma. Bet revolverio neįsten
gė atimti.

PAŠAUTAS ŽMOGELIS.

Nežinomas piktas žmogus 
gatvėje susitiko praeinantį 
Michael Koricliv 8914 (Ireen
Bav avė. »• a . »

Piktadaris paprašė degtuku. 
Kuomet Koricb indėjo rangą 
kišeniun, tasai staiga i Kori- 
clią šovė ir pabėgo.

NUŽUDYTAS SALIUNININ- 
KAS.

Saliunininkas Alexander Wi- 
ttorg, 37G7 So. Morgan gat., 
vakar automobiliu' važiavo* X
nuo Central Manufaeturing 
District bankos.

Netoli 35-os gat., Morgan 
gatvėje, jf sulaikė keli' auto
mobiliniai pi ėš i k a i.

AVittorg nenorėjo pasiduoti 
apiplėšti. Už tai nužudytas. 
Pjktadariai tuojaus pranyko.

Praeitą parą Cliieagoje pa
vogta 11 automobilių.i

PLENAVO KOMUNISTAMS 
KOLIONIJĄ AMERIKOJE.

iŠ GHIGAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ.

LABD. SĄ GOS 5 KUOPOS 
$1000.00!!!

Tanu* trnmpame/laike nepa
stebėjau ką kitos kuopos ma
no. Bet ką manysite apie 5-tą 
<uopą ?Ką jį sugalvojo ? .Ii, ma
tydama, kad G ir 8 Lalui. Sa
gos kuopos įstojo j Garbės na
rius su $1,000.00, ir ji pasiryžo 
tai padaryti. Pasižadėjus įsto
ti kp. šiaip taip sukrapštė 
porą šimtinių. Bet štai jai 
pagel^on stoja p. Tgnas Ra
ila virius, sakydamas: “Štai 
jums, labdariai, $500,00 naš
laičių reikalams. Už juos Į ra
šykit mane' Į Garbės narius.”

GARFIELD PARK.

Lietuviai čia dirba daugiau-' 
šiai džianitorių (janitor)Mai
lius, dėl to mažai kas kitais

CICEROJ. 1 n?L
Pamečiau $40.00 Dolierių.

M!]

♦laibai? Lietuviuužsiima, 
tame distrikte įkaitoma į 50 
šeimynų, viso apie 200. Kadmi 
gi jie yra tolokai nuo lieiuviš- 
kos bažnyčios įr jų darbas ma
žai jiems duoda liuoso laiko, 
tai daugelis jau atšalę nuo tikė 
jimo. Nors didžiuma dar yra 
katalikai, pildantieji savo tikė
jimo priedermes, tečiaus čia 
Lietuviu Džianitorių Moterų ir 

.Vyrų kliube (kuriame priskai- 
toma apie 130 narių) vadovau
ja surijai istinės, laisvamaniš
kos pakraipos žmonės. Tas žy
mu iš sąstato kliubo valdinin
kų ir jo pramogų. Gal kada 
kliubas palaikys bepartyvišku-

Kas radote’ meldžiu sngrą i ™ 
žinti. Ir sugrąžinimą atlygiu 
siu ir Lysių zlėkingns.

Juozas Mozeris,
'143(1 So. 49 Avė. |1

Cicero, TU. g

DR. A. L. YUŠKA 1
1900 S. Halsted Str.
/ Tel. Ganai 2118 /

Valandoje 10 ryto iki * vakarei 
Gyvenimas; ,

2811 YV. «::m Str. 
Tel. ProRpect 34C6.

P-as Ig. IMavifins gyvena po ir snrpngR 
num. 844 W. KM St., Chicago, j kata,ikisko1e .) vašioje.

atsverus savo praeitus darbus.III.
Negana dar to, į Garbės na- Yra ir Liet. Socijalistų Są-

rius »u $10000 įstojo p. Stauis-.jungos R k„,- 
lova\ Mažeika. Jis yra jaunas vienuolik nari|l . •

Pranešimas!!
Šiuomi duodame žinoti gerbiamai publikai, kad 
ūsų ofise ivedėm naują skyrių, būtent

l’hono Seeley 74 39
DR. L M. FEINBERG

Gyilo Kpccijullai visokias vyrų ir 
moterų lytiškas ligas

2401 MiuUson Str., kampas VVes- 
ten» Avė., Chicago

Valandos: 2—4 po plot 7—9 vak. f

-«

Pinigų Siuntimo 
- Laivakorčių Pardavimo

inPašportų Parupinimo 
Išvažiuojantiems

Šis skyrius bus vedamas per patyrusį ir pilnai atsst- 
koiningą žmogų.

KVIEČIAME ATEITI IR PASITEIRAUTI.
X

Liberty Land & Investment Co.
3301 So. Halsted St., Chicago, III.

Ofisas atdaras nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakare, kasdien. 
Nedėlioj nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. po pietų.

Miesto tarybos komitetas 
pragyvenimo brangumo reika
lais veikiantis pradėjo smar
kias atakas prieš vidumiesčio

/ restoranus, kurie baisiai plė
šia ir išnaudoja publiką.

Kai-kurie restoranai už kai- 
kūrins valgomus produktus 
nuo žmonių išlupa daugiau 
800 nnoš. |x*lno. Tik u'ž vieną 
kavą jie paima daugiau 80 
nnoš. pelno. Už mėsą gi lupa 
kuodaugiausia.

Krautuvėse perkant obuolį 
arba orendį reikia mokėti nuo 
2 ligi 4 e. kiekvienam.

Tuo tarpti restoranuose už 
obuolį arba orendį paimama 
ligi 15 centų.

, Komitetas šaukia publiką 
pakelti bovkotą prieš resto
ranus. Žmonės turėtu imties

Florence, Italija. Kovo 9.— 
Ištremtas Ungaras grafas Mi
elinei Karolvi, iškeliavo iš čia 
į Travis, Austrijoje. Jis buvo 
mėginęs keliauti Ispanijon ar
ba Portugalijon. Bet ten ir 
kitur jam buvo uždrausta ir 
pasirodyti.

Chi policijai leko daugybė 
visokių dokumentų, iš kuriui 
patirta apie grafo darbavimą- 
si. Patirta, kad jis turėjo ke
liauti Amerikon ir tenai įkurti 
komunistinę kolioniją. Jis bu
vo susinešime su Rusijos bol
ševikų vadu Leninu.

Polici ja čia areštavo du Un- 
garu ir kadetų Vokiečių. Jie 
intariami prisidėjime čia prie 
buvusiu riaušių.

KANSAS LAIKOSI SENOJO 
CIGARETŲ -ĮSTATYMO.

Topeka. Kas., Kovo 1(). 
Kansas valstijoje įstatymu už
drausta pardavinėti cigaretus 
arba cigaretinę poperų.

LegUInturon buvo paduota?
. V1 _ naujas aštresnis Dilins. Norėtais namų užkandi. I iioniet res-i . , .. . . ...* .... ., .uždrausti žmonėms rukvti tu-\ toranų savininkai pasijustų
blogame padėjime ir papigin
tų maistą. .

rėti su savimi rtigaretų, eiga 
retus parduoti arba kam duo-

... , . 'ti ir rfždransti įvežimą įu valias pat komitetas pradėjo jon
tyrinėti ir sknlbvklu kompa-i į, .... *' ‘ ' Bet sis naujas Gilius negavorujų pasielgimą. Nes ir tos •. ' • . ,
pastaraisiais laikais už skalbi-j __  _ ____
mą plėšia žmones. NEPAPRASTAS SUSIRIN

RIMAS,

L. L. Paskolos Cb. Apskričio 
nepaprastas susįi inkimks sau 

Illinois valstijos legislaturoj i kiaimiM šiandie, Kovo' K) d., 8 
paduotas sumanymas pačiai vai. vakare, Kuebinsko name.

NORIMA STEIGTI CEMEN 
TO DIRBTUVĘ.

valstijai įsteigi i nuosa vą c<>- 
niento d i i bi n ve.

3.4(11 So. Morgan St. (kampas 
3i4 ir Morgan). Gania laišku

graborius. Todėl katalikai to
kį pramonininką turėtu visuo-.. o ‘ ,, . . ., savo organizacijos. Vienokmet paremti. Be abejo, bridge- .. v 
portiečiai jį ir parems.

Čia pasirodo, kad 5 kuopa 
po pusėtino poilsio nujuokus 
pradėjo išdaryti.

Ji nuo seniau tūrėjo 50 Gar
bės narių. Dabar pati kuopa 
įstojus į Garbės narius su tūk
stantine surado darbiu nariu: 
p. Ig. JJadavičią su $500.00 ir 
St. Mažeiką su $100.00.

Dabar L. S. jau turi 3 Gar
bės narius su $1000.00 : 8, G ir 

kuopas. Du Garbės nariu tu
ri su $500.00, t. y. kun. Pr. Meš 
lauską ir Ig. Radavičių. Du 
su $300.00, t. y. kuų. H. J. Vai
čiūną ir Kasperą Butkevičių, 
ir vieną su $200.00—kun. M.
L. Krušą.

Visiems Garbės nariams ir 
visiems geraširdžiams kuomi 
nors pri sijojusiems prie naš
laičių sušelpimo, LabcL Są-ga 
taria širdingą ačiū.

Šliogeris,
Imb. Są-gos agi t.

Čionykščiai katalikai neturi 
orgar

.jie neužsileidžia svetimos pa
kraipos žmonėms. .Jie yra su
rengę prakalbas Lietuvos la
bui ir atnešė didesne nauda 
savo tėvynei ne kaip socijalis- 
tai ir laisvamaniai, kurie turi 
organizacijas savo rankose. Di
džiausiu uolumu verkime iš 
katalikų atsižymi pp. Kasp. 
Jodelis ir Bet. Petronis.

Rep.

J. P. WAITCHEES 
Lawyer

IJE'BTVIS ADVOKATAS 
Vakarais:. 4509 S. Aslilund Avė. •

Tel. Yards 1053 i
Dien. lloom 518—159 N. Calrk St. J 

Tel. Randolph 3507 I

Iš T0WN OF LAKE.

Nesenai čia susitvėrė A. L. 
R. K. Moksleivių i19-ta kuopa. 
Ji turi energingą patarėją, va
dą, gyrb. kun. A. Martinkų; už
tat jai šviečia, graži ateitis.

Rep.

BOLŠEVIKAI” SCENOJE.

TĖMYKITE

Kensingtono Lietuviai ga
lite gauti nusipirkti “Drau
gą” dienraštį pas p.

< IG. TYŠKEVIČIĄ
314 E. Kensifigton Avė.

Tol. Canal 257 Vak. Canal 2118 J

BR. P. Z. ZALATORIS '
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas
1821 So. Hąlstod Street 

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 ’.kl 4 
, po plet. S Iki 9 vakare. 1 .

Telefonas Arinitage 9770
MARYAN S. ROZYCKI

MtZATtOS DIKFKTOltrVS 
Mokytojas Piano, Teorijos Ir 

/ Kompozicijos 
2021 N. Westem Avė. 

Chicago, III.

BIZNIERIAI GARSINKITE  ̂

“DRAUGE.”
1

istKvicrį
Į ITRST Į

Are You Going to Movę 
This Spring?

Telefono prenumeratoriai kurie manote krau
stytis tarpe Balandžio 15 d. ir Gegužio 15 d. 
yra meldžiami pranešti mums *

Trisdešimts Dienų Iškalno
kad butu galima perkelti ir sumainyti tele- 

monus.

Kaip tik sužinosi, kad kraustysies ir žinosi 
kur, tai tuojaus pašauk—

Call CommerciaI Department
Official 100

(Free ot Charge)
' i ' . /

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY

Tas sumanymas pakilo iš to,! nuo belotos organizacijų vei- 
kad šiandie privatinės kompa-ikėjų, katrie nori prisidėti prie 
nijos labai brangina cementą, i bendro darbo. Tfrip-gi yra kvie 
Valstijai reikia gaminti daii- ėiaiųOs ir tos organizacijos, 

gelis vieškelių. Tanų tikslui kntfos nori dirbti bendrai kn- 
Alseikos maršruto.slink Dr 

Visi privalo tau siisirinkiini’.n
turima G0 milijonu dolierių.
Buvo paduoti kontraktorinms 
pasiųlymai. Tie pastatė tokias Imtinai atsilankyti, 
angštas kainas, kad gubcrnnto1 Kviečia
rius paskelbė1 atsisakąs dirb- 
riinti naujus kelius.

Z

Kovo 5 <1. Liet. Darbininkų 
S ,jungos Cbicagos Apskritys 
jr< :igė vakarą Dievo Apveiz- 
dos pnrap/ svetainėje. L. Vy
čių 5-ta kuopa vaidino penkių 
veiksmų dramą, “Bolševikai”. 
Vaidintojai bei vaidintojos 
buvo parinktini ir savo roles 
gerai atliko. Gaila tik, kad 
mažai žmonių teatsilankė. Vel
ta butų tą/veikalą pastatyti 
didelėje svetainėje prieš dide
lę publiką.
/ “Bolševikai” perstato Lie
tuvių pabėgėlių studentų, inte
ligentų vargą Rusijoje po bol
ševikais, jų viešpatavimą Lie
tuvoje ir kaip jie buvo iš mus 
žemės išvyti. Veikale yra ir 
romantizmo.

Pr.

A. TA..
IG. LEKAVIČIAUS
Meti} Sukaktuvės.

Jis mirė Kovo 12 d.,

1920 m. Pamaldos už jo 

dusią bus Dievo Apveiz 

dos bažnyčioje, 7:30 vai. 

ryte. Visus giminės ir pa

žįstamus širdingai kviečiu 

dalyvauti tose pamaldose.1

Jojo žmona 
fliarijona Lekavįčienė

Bendras Komitetas.
E. Statkienė, rašt.

MILŽINIŠKAS VAKARAS
su gražiu perstatymu dvejose 'aktuose
“MAŽIEJI LIETUVOS KARŽYGIAI”

rengia

DR-STES ŠV. PETKONEI.ES

Į Nedėlioję, Kovo 13 d., 1921 i■■■ Šv. Jurgio parap. Svetainėje, 32ras PI. ir Aubum Avė.
Vaidins Kv. Kazimiero Seserų mokinės

S Pradžia 7:30 vai. vakare įžanga 50c

ŠMNKĖS užduotis daugelyj namų
UŽLAIKYTI ŠEIMYNA PER GAVĖNIĄ.

I
Niekas kitas, kaip tik šeimininkė arba motina gali apkainuoti 

sunkumą sąlygų užlaikyme savo šeimynos per gavčnčs laiką kiekvieną 
metą. Persiskyrus su visokios rųšies mėsa, žuvis, kiaušiniai ir daržovės 
yra paimtos užlaikymui gyvasties ir sveikatos per ištisas septynias 
savaites. Tada yra galutina užduotis kiekvienos šeimininkės pagaminti 
pagal savo geriausį supratimą tam tikrai aprubežiuotus valgius gerais ir 
nr«i i stingri i s. .

seimininkės gana pasekmingai gamina visokius gerus ir maistingus 
valgius, vartojant Mazolą. Visokios rųšies žuvis, kiaušiniai, bulvės ir 
daugelis kitų daržovių, sutaisytų su Mazola, duoda daugel) gerų ir 
maistingų valgių. Net ir silkė, su cibuliais iškepta Mazoloje, padaro 
valgį, tinkantį net karaliui.

Mazola yra labai ekonomiška. Ji yra lyginai taip gera, kaip ir 
olive aliejus, bet tik prekiuoja daug mažiau, kadangi jums nereikia 
mokėti įvežimo mokesčių už ją. Ji užsilaiko gera visur, neatsižvelgiant 
į temperatūrą, ir nėra reikalo ją laikyti ant ledo.

Laike kepimoi nei vienas lašas nenueina veltui.
Ta pati Mazola gali būti naudojama kepimui net po kelis 
sykius, nes laike kepimo kokių nors skirtingų dalykų ji 
ųeatmaino savo kvapsnio.

Mazola parsiduoda kiekvienoje 
geresnio groserio krautuvėj, po pusę 
kvortos, kvortą, pusę galiono ir 
galioną mieros blėšinėse.

UŽTIKRINAME:

Jeigu jus nebusite pilnai užga
nėdinti gerumu ir ekonomiškumu 
Mazolos, jūsų krautuvninkas* sugrą
žins jums pinigus.

■■
7

Kviečiami visi kas tiktai gyvus ateiti į šį taip gra
žų vakarų, nes tai yra gyvas pavyzdis kiekvienam Lie 
tu.iui pamatyti taip gražų perstatymų.

Kviečia A'r. Pehnuėh's Pr-ja..4,
CORN PRODUCTS RJ^FINING 

COMPANY
17 Rattcry Placc, Ncw York.

M

PETKONEI.ES



