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NORI PATRAUKTI S. V. 
PRIE TAUTŲ SĄJUNGOS. |Bolševikai Terorizuoja 

Petrogradąv
Vokietijos Reichstagas Prieš

Talkininklį Reikalavimus
izija, ant. gaio, pasiketi nūs

Turkai Protestuoja dėl Pertaisy-li,i'r!',i'ik<i suvo *>'•1
* # paskelbt i naujai Su v. Valsti

tos Sevres Sutarties

Matyt, Prancūzija prabils 
Hardingą,

PETROGRADAS ESĄS BOL
ŠEVIKŲ RANKOSE.

Bolševikai žudo savo dezerte- 
rius.

Paryžius, Kovo 14. — Ilope
tose iš Suomijos parubežių 
sakoma, kad bolševikai, su
laukę daugiau karuomenės, ne 
tik išnaujo apvaldė visą Pet
rogradą, bet jame numalšinę 
ir visokį sukilimą.

Depešoje pažymima, kad bol 
ševikai pasekmingai atkovoję 
visus Suomijos užlajos pak
raščius tarpe Retrogradų ’r 
Krasnaja Gorka. Tenai, be to, 
jie įsisteigę stiprias pozicijas.

Anot laikraščio Izviestija, 
bolševikai Petrograde sušaudę 
suvirs 2,500 savo dezerteriu

' kareivių, tv. tų, kurie buvo 
perėję revoliucijonierių pusėn.

Prancūzijos soeijalistų; par
tija išreiškia simpatiją Rusi
jos darbininkams, kurie gru
miasi su kraugeringa bolševi-,
kų vąblžia.

Padarytoje partijos rezoliu
cijoje sakoma, kad bolševikai 
savo diktatoryste ir terorizmu 
daro vergais ue tik darbinin
kus, bet visiems Rusijos gy
ventojams atima laisvę.

PRANEŠAMA. REVOLIUCI- 
JONIERIAfclS VYKSTA.

Jie yra paėmę Peterhofą.
Revelis, Estija, Kovo 14.— 

Čia turima žinią, jog didis 
skaitlius bolševiką kareivių 
pereina revoliucijonierių pu-* 
sėn. Jų pusėn ypač daug per
ėjo jiems paėmus Krasnaja 
Gorkn, Peterhofą ir Sergieje- 
vka.

Naujausiais pranešimais, re
voliucijonieriai veikdami prieš 

, Petrogradą yra paėmę Galer- 
uv pakraščius adrniralteinę, 
muitinę ir gazo įstaigas. Bol
ševikai, sako, laikosi pašalinis
miesto.

IR MINSKE REVOLIUCIJA.

Žudomi komunistai ir žmonės.
Londonas, Kovo 14. — Iš 

Vilniaus pranešta, kad prieš- 
bolševikinės spėkos įveikusios 
bolševikus Minske ir penkias 
valandas išbuvusios tame mie
ste. Paskui buvo bolševikų iš
muštos.

Revoliucijonieriai Užėmę 
Minską, tenai nugalabino dau
gybę atrastų komunistų. Sug- 
ryžę miestan bolševikai nuga 
labino daugiau 200 žmonių.

Madridas, Kovo 14. — Vie 
loję nužudyto premjero Dato 
naują kabinetą suorganizavo 
buvęs, prer/ijeras Allende Sa- 
lazpr.

REICHSTAGUI NUPASA
KOTA APIE PASIŲLYMUS 

TALKININKAMS.

Pripažintas geru Dr. Simons 
pasielgimas.

Berlynas, Kovo 14. — Kaip 
žinoma, po Londono konferen
cijos sugryžusį čia Vokiečių 
delegacijos pirmininką, Dr.Si- 
nionsą, užrubežinių reikalų mi- 
nisteiį, Vokiečiai sutiko ir pa
sveikino, kaipo tautos didvyrį, 
kurs atsisakė sutikti su talki
ninkų narais pavergti Vokieti
ją ilgiausiems metams.

Dr. Simons aną dieną pasa
kojo Reichstagui (parlamen
tui) apie savo misiją Londone. 
Jis pareiškė, kad pasiųlęs tik 
tiek karo atlyginimo, kiek 
jam buvo įsakyta tas padary
ti. Bet daugiau nei vieno fe- 
nigio.

Reichstagas didžiuma balsų 
pripažino jo misiją gerai at
liktą.

Talkininkų okupaciją Dr. 
Simons pavadina retu pasau
lio istorijoj nuotikiu. Bet kad 
talkįjįinkai tuo savo žygiu 
neperžengia Versailleso taikos 
sutarties, tai gana aišku. Vo
kietija sutarties sąlygas turi 
pildyti. Bet pildyti tik tai, 
kas reikalinga. Daugiau ne
galima.

Simons dar sakė, kad jei 
talkininkai norės, jie gali at
naujinti konferenciją atlygini
mo klausime. Vokietija visuo
met sutiks stoti tarvbosna.

TALKININKAI PATAISĖ 
SEVRES SUTARTĮ.

Turkai pakelia protestą.

Londonas, Kovo 14. — Tal
kininkų premjerai Kovo 12 d. 
Turkų ir Graikų atstovams 
čia indavė pertaisytą Sevres 
taikos sutartį ir patarė ją pa 
duoti savo valdžioms patik
rinti ir duoti atsakymus su 
pasiųlvmais, jei tokie butą 
reikalingi.

Graikai atstovai, gavę per 
laisvtą taikos sutartį nieko 
nesakė talkininkams. Bet Tur
kai čia tuojaus pakėlė pro 
testą, kodėl Smirnoje palieka 
mi Graikai, ir kodėl dalis Tra
kijos nesugrąžinama Turkijai.

Atstovai išvažiavo namo. Y 
ra aišku, kad Turkai nesutiks 
su Ino paviršutiniu pataisymu 
ir talkininkams nepasibaigs 
nesmagumai Turkijoje.

Tie nesmagumai turės dar 
padidėti, nes už Turkijos že
mių nepaliečiatnybę susijungę 
kovoti abidvi Turkų srovės 
kurias talkininkai sutaikė.

PLATINKITE “DRAUGĄ.”

Paryžius, Kovo 13. — Tuo- 
jaus po inauguracijos Suv. 
Valstijų prezidento llardingo 
pasirodo ženklų, kad Prancū
zija, ant. galo, pasiketinusi 

r
šti

lį vyriausybei pareiškimą a- 
jie tikrąją Versailleso taikos 
sutątties ir Tautų Sąjungos 
•eikšrnę.

Ko Prancūzija tikisi nuo 
Suv. Valstijų,” rašo Andre 
Tardieu laikrašty L’Illustra- 
ion, “tai kokio nors veikimo, 

Kurs paradytų Vokiečiams,
<ad Amerika neatmainė savo 
minties kas link Vokietijos, 
atsakomybės buvusiame kare, 
arba Vokietrjos pilnateises 
priedermes taikoje, “Taip pasa
gus, atitaisymų (karo atlygi
nimo) klausime.

Su ar be pataisymų.
Pagal Tardieu nuomonę, S. 

Valstijos turėtų ratifikuoti 
Versailleso sutartį su savo 
pataisymais (pastabomis) ar
ba be pataisymų, bi tik toji 
aikos sutartis galėtų atatikti 

motivams, kurie privertė jas 
stoti karau. I

Į keletą dienų Louis Aubert, 
buvęs narys Prancūzų augš- 
tosios komisijos Washingtone, 
laikrašty Revue de Paris pas
kelbs svarbią studiją Suv. Val
stijų santikių į Tautų Sąjun
gų.

Aubert nurodo, jog nesenai 
buvusio Tautų Sąjungos susi
rinkimo visi delegatai buvo 
įsitikinę, kad Sąjunga, yra 
praktikalė organizacija ir pa
skirta naudingiems darbams.

Pastarąjarne suvažiavime, 
sako, butą 41 nario. Sekančia
me suvažiavime jau bus turi
ma 47 nariai. Aubert tvirtina, 
kad Sąjunga esanti vienatinė 
pribėga tarpautiniuose nesusi
pratimuose.

Amerikos idėja turėti kont
inentų organizaciją, vietoje 
Tautų Sąjungos, esanti nepra- 
ktikinga. Amerikonai, sako 
jis, nori palikti Europą Euro- 
pėnams ir Ameriką — Ame
rikonams. Tad jie, matyt, no
rėti] Aziją palikti Azijatams?

10 skirsnis nesuprastinas.

Kas link Suv. Valstijų pa
sipriešinimo 10-ąjam skirsniui 
Tautų Sąjungos konstitucijos, 
Aubert nuomoniiuija, kad bol- 
gai tas skirsnis suprantamas. 
Nes tuo skirsniu nepašvenčia- 
ma jokia viršenybė savo šalies.

Tautų Sąjungą pakeisti in- 
fernncijonaliu tribuualu, Pran
cūzijai butų dideli nuostoliai. 
Nes Prancūzija labjaus už ki
tas šalis šiandie yra surišta su 
Tautų Sąjunga ir daugiau už 
kitas darbuojasi Sąjungos pa
laikymui ir jos darbų pa vy
kimui.

Jei šiandieninė Sąjunga lui
tų pnkrikdyta, kas tuomet tu
rėtų globoti Sari* klonį? Ko
kios tuomet butų gvarantijo* 
nuginklavimo klausime ir kn* 
galėtų - pasipriešinti Austrijai 
jungties su Vokietija?

ARKIVYSKUPAS PROTES
TUOJA PRIEŠ GALABI- 

INIMĄ AIRIŲ.
3 *-----------

KAIP* ŠIANDIE TURI BŪT 
NUGALABINTI 6.

Nukauti šeši Airiai partizanai
Dublinas, Kovo-14. — Kaip 

šiandie čia Anglų valdžia tu
ri nugalabinti šešis jaunus Ai
rius. Anglų karo teismas juos 
pasmerkė miriop už pakeltus 
maištus prieš Anglijos kara
lių.

Apie tą galabinimą Angli
jos valdžia čia oficijaliai pas
kelbė.

Prieš tą Anglų žiaurų apsi
ėjimą čia pakėlė protestą žy
miausieji Dublino piliečiai.

Protestuojančių tarpe yra ir 
Dublino Arkivyskupas AValsb.

Airių Sodybų ir Žemdirbys
tės organizacijos viršininkas 
Russell paskelbė pareiškimą, 
kad Anglija tokiuo pasielgi
mu ne tik nieko nepelnys Ai
rijoje, bet įgys <lar daugiau 
sau neprielankumo ir abidvi 
šąli kita nuo kitos dar lab
jaus atsitolins.

Russell perspėja Anglus, 
kad tokiais darbais jie ne tik 
nenuinalšins Airijos, bet prieš 
juos bus įkūnijama dar smar
kesnė partizaninė kova.

■Pasmerktieji„ miriop apkai
tinti už partizaninį užpuldi
nėjimą Anglų kareivių ir mi- 
litarinės policijos.

Tarpe Garrickon-Sbannon ir 
Bnllingmore būrį Anglų ka
reivių užpuolė partizanai. Pa
kilusioje kovoje žuVo šeši pas
tarųjų.

PREMJERAS BRIAND 
NAMIE.

Paryžius, Kovo T 4. — Tš 
Londono sugryžo premjeras 
Ilriand. Rytoj jis parlamentui 
praneš apie buvusios Londono 
konferencijos su Vokiečiais vi
są bėgį.

THINGS THAT NEVER HAPPE*'
Copyright,

, NEKUOMET TAIP NĖRA.

— Ar tamsta tikrai žinai, kad mano žmona gali gerai 
pragyventi su 15 dolierių savaitėle? Jei ne. aš jai galiu 
mokėti 25 dolierius.

WASHINGTONE ĮKURTA 
LIETUVIŲ TELEGRAMŲ 

AGENTŪRA.
“ Draugui’ 2334 So. Oakley 
Avė., (’bicago, III.
Kaunas 12 Kovo. 1921.

Lietuvos Telegramų Agen
tūra yra atskiras organizmas. 
Seimas paskyrė Lietuvių Spau 
dai Amerikoje Eltos (Liet. Te- 
legr. Agentūros) koresponden
tų Washingtone. z Elta.

PRANCŪZAI DARO TAIKĄ 
SU TURKAIS.

Paryžius, Kovo 14. — Pran
cūzai su Turkais nacijonnlis- 
tais padarė ir pasirašė įžen
giamąją taiką, pagal kurios 
Prancūzai apleidžia Ciliciją ir 
kitas vietoves. Apie 50,000 ke- 
mųlistu palmosuojama Cilici. 
jos fronte. Toji karuomenė bus 
pavartota prieš Graikus. Tur
kai pažadėjo Prancūzams ne
persekioti Armėnų.

DEPORTUOTA VOKIEČIŲ 
POLICIJA.

Duesseldorff, Vokietija, Ko
vo 14. — Prancūzų karuome
nės vado gen. Degoutte įsa
kymu iš šito okupuoto miesto 
nuginkluota ir deportuota L- 
300 Vokiečių apdraudinės po
licijos už tai, kad policija at
sisakius saliutuoti Prancūzų 
oficierams.

AR LENKAI LAIMĖSIĄ SI
LEZIJOJE.

Beuthen, Silezija, Kovo 14. 
— Čia Augštojoj Silezijoj Len
kų komisijonierius Korfanty 
tvirtina, kad Lenkai laimėsią 
plebiscitą.

Plebiscitas įvyks ateinantį 
sekmadienį.

Neutraliai žmonės tvirtina, 
jog Lenkams nėra ko džiaug- 
ties. Nes Vokiečiai laimėsią.

ŽINIOS IS LIETUVOS
LIETUVOS ŽEMDIRBIŲ 

KONFERENCIJA.

Kaune įvyko Lietuvos Žem
dirbių konferencija ir tęsės 
2S—2!) Sausio. 'Prasidėjo pa
maldomis Katedros bažnyčioj, 
kurias laikė kun. dek. Skin
kys. Atvyko narių T dieną 107, 
II dieną 112. Svečių prijau
čiančių (užsiregistravusių) bu 
vo 30. Dalyvavusių tarpe bu
vo 5 kunigai, taipogi du sve
čiu iš Prūsų — Jankus ir 
Bruožaitis. Pastarasis refera
vo apie Maž. Lietuvos ūki
ninkų sąjungas ir_ jų susivie
nijimą. Prezidiumą sudarė 7 
nariai, pirmininkaujant K. Ži
linsiu ui. Pranešimus darė pir
mą dieną: S. Banaitis, agr. 
Kraučiunas ir 2 mergaitės iš 
Suvalkijos/ — apie dabarties 
ūkininkių moterį} vargus. Tai
pogi darė pranešimą Valstie
čių Sąjungos ir St. Seimo na
rys Krikščiūnas apie St. Sei
mo nuveiktus darbus žemės 
reformą vykinant. Po pietų 
svarstyta sumanymai: iš jų 
10 buvo viešai svarstyta ir pri
imta rezoliucio.js, kiti pavesti 
komisijai prirengti.

Antrą dieną buvo referatai: 
veter. gyd. Jasinskio apie Že
maičių arklių veislės palaiky
mą; prof. Gogelio apie gyvu
lių marą ir priemones su juo 
kovoti; uk. Kurtinaitis kalbė
jo apie žemdirbių nusistaty
mą politikos ir ekonomijos 
klausiniuose, atremdamas 
priekaištus daromus žemdir
biams kitų -partijų. St. Seimo 
narys vet. Mikšis savo vardu 
atsakinėjo Kurtinaičiui dėl jo 
pasiųlymo visiems ūkininkams 
telktis vienon organizacijon. 
St. Seimo narys išreiškė pa
geidavimų visiems ūkininkams 
vienitis'.

Iš priimutųjų rezoliucijų 
svarbiausios: St. Seimas tur 
panaikinti rekvizicijas ir jų 
vieton įvesti liuosą supirkinė
jimą karuomenei reikalingų 
daiktų; panaikinti linų ir ki
tų žemės produktų valdišką 
monopolį ir leist liuosą preky
bą; uždraust miškų gabenimą 
užsienin, kol nebus aprūpinti 
vietos reikalai; užginti 2 me
tam medžioklę paukščių ir 
miškinių gyvulių, išskiriant 
kenksminguosius; St. Seimas 
turi kuogreičiausiai išdirbti 
konstituciją, paskirti laiką 
rinkimams nuolatiniam Seimui 
ir rinkinius prezidento. Žemės 
reformą vykinant visųpirmn 
tur būt, aprūpinti kariškiai, 
bežemiai ir mažalžeiniai, iš 
fondo: majoratų, valstybinių 
Rusų banko žemių ir dirvo- 
naujnnčių dvarų. Pastaba: že
gnos neduoti tiems, kurie že
mės nesugeba dirbti, arba y- 
ra ją praradę. Žemės iš paša
linių asmenų indi už atlygini
mą. Suimtieji arkliavagiai ir 
plėšikai negali būt paleisti iki 
teismui už jokius užstatus. 
Nuteistieji turi Imt varomi vi
są laiką prie priverstinų dar
bų. Atlikusieji bausmę, tur 
būti 5 metams ištremiami į 
kitą apskritį.

Posėdį baigiant pirminin 
kas išreiškė viltį, kad sekantis 
posėdis bus visu Lietuvos u

kininkų susivienijusių vieno 
organizacijon. Susirinkimą 
mušė pasveikinimo telegramą 
Ltavių, Estų, Suomių ūkiniu 
kams, taipogi Anglų ir Prajs 
euzų, prašydamas paramos u
Lietuvos nepriklausomybę. 3r ji

PLĖŠIKŲ UŽPUOLIMAS.

Padovonys. Marijamp. aps 
Pas ūkininką Juozą Rameiki 
10 Sausio apie 9—10 vai. ya 
karą inėjo nepažįstamas žmo 
gus (mat, durys nebuvo už 
daros) ir paprašė vandens at 
sigerti. Šeimininkui nuė 
prie vandens, atidarė duris t 
tras plėšikas ir atstatė rev 
verį, tuo tarpu kitu du plė 
ku puolė ant šeimininko 
pradėjo jį mušti. Žmona ė 
šaukt, tai ir ją puolė mus 
kad tylėtų, kiti nuėjo klė 
išvertė visas skrynes ir, pa 
nemažai pinigu, pabėgo.

Taigi negali kiekvienas 
rėjuno leisti į vidų. Tai 
jeigu milicija negali apsau 
ti mus nuo plėšikų, reikė 
leisti ūkininkams ginklus 
kvti.

Padovanll

CONSUMERS KOMPANIJJ 
SUMAŽINO UŽMO-

KESNĮ.

Consumers kompanija1 ^sai 
larbininkams Evanstone' 

siaurės pakraščiuose snmažu 
užmokesu į nuo $6 ir $5 dięi 
je ligi $3.50 dienoje.

Kompanijos vice-prezidi 
tas prenešė; kad tasai sui 
žinimas nesąs generalis. 
padėsiąs keletą(?) žmonių.

PERMAŽAI DARBŲ.

Valstijos darbo biuras 
neša, kad Cliicagoje j kiekvjį 
nūs 100 darbų atsiliepia 3
žinomu.j v

GAISRAS DIRBTUVĖJE.!
11

Crown Stove dirbtuvėje 
cero, TU., šeštadienio ’ vak« 
pakilo gaisras ir sunaikino 
IĮ darbo įstaigos.. Šauktasi 
gelbos gaisrininkų iš Chiol 
gos.

TAKSOS BUSIĄ PADID1 
TOS.

Kalbama, kad Cliicagoje 
nejudomąsias nuosavybes tf 
sos dar labjau busią padidif 
tos. Nes miestas turįs didel< 
išlaidas.

Paryžius, Kovo 12. - 
atkeliavo Austrijos delegs 
ja ir kuoveikiau leidosi 
liauti Londonan — talkininl 
premjerų konferencijom I

~PINIGy KURSAS?
Svetimų šalių pinigų vertė, 

mint nciiud.iau $25.000 Kovo 
buvo tokia pagal Merehnnta
an and Triut Co.:
Anglijoa sterlingu svarui 
Praneuzijos šimtui frankų 
Italijos šimtui lirų 
Vokietijos šimtui markių 
Lietuvos šimtui auksinų 
Lenkijos šimtui markių

-“3
$3J
7j

L
h.,. .. A
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KATALIKŲ DIEK KASTIS 

L»»

,jų. Pridėjus Anglijai priklau Fed Tarybos Posėdžio Antroji Diena.
sančias salas esančias šule A- '

DRAUGAS
kasdien* Išskyros oedėldlenlos, 

PRENUMERATOS KAINAI
ICAGOJ IR UŽSIENYJE:
Motoms S8.00
Pusei Metų . .r,-. «»Tf3rgg«« 6.00

|KUV. VAL8T,
13 Metama ’• •* a e’a~Fe • •••••••• H-00

Pusei Metų . 8.00
Prenumerata mokasl Hkalno. Lal- 

skaltosl nuo ufcsiraAymo dieno* 
nuo Naujų Metų. Norint permal- 

adresą visada reikia prisiųsti Ir 
adresas. Pinigai geriausia sių- 

tfperkant kraaoje ar eipreae “Mo-
Order" arba (dedant pinigus ] 

lotų laiškų.

^‘DRAUGAS” PUBL. 00. 
8. Oakley Avė., Chicago. 
Tel. Roosevelt 7791

rienytos Valstijos 
Pietinė Amerika.

Skaitytojai atsimena, kad 
rei tą, rudenį Tautų Sąjungos 
sėdije tos Sąjungos narė Ar- 
įtina pareikalavo, kaxt Są- 
įga duotų laisvę ii’ lygybę 
Boms tautoms, o pati pi r 

jiiausiai 'žiūrėtų teisybės. Jei 
Tautų Sąjunga nebūtų bu

si militaristinė kelių gin 
lotų galinčių sutartis pli
sti visų pasaulį taip šokti 

lip jie nori, tai butų apsč
iai išpildyti Argentinos rei 
lavimus, bet Tautų Sąjunga 

Anglijos ir Prancūzijos 
lama jųdviejų bendriems 

? ne visai teisingiems reika
lą, Todėl ta sąjunga Argen- 

iios reikalavimų neišpildė, 
įturtina iš Tautų Sąjungos 

įtraukė. Jos padėtis dabar 
ra tokia pati, kaip ir Suvie 
tų Valstijų padėtis.
Argentina yra pati kraštuti- 

1 pietinės Amerikos respub- 
1, taip knip Alaska yra pa- 
iraštutinė šiaurinės Ameri- 
dalis. Alaska via Suvieny-

Valstijų žemė. Argentina 
fa rimta respublika, bet ji 
((atstoja nei Prancūzijos nei 
iponijos.
[Suvienytos Valstijos nuo pa

lus gali išsigelbėti, jei ji 
Balys sąjungą su visomis vi- 

Amerikos respublikomis. 
liTliinga yra aplinkybė, kad 

•eik visas Amerikos sausže-
|is yra pasidalinęs į respub- 

is. Tiktai Kanada priklau 
monarchiškai Anglijai ir 
-kurios salos pripažįsta į 
rių karalių valdžias ant sa 

g. Tai gi Suvienytų Valstijų 
publikai paranku yra daryti 
ingas su tokiomis jau 
publikomis tame pa

lme Amerikos sausžemije.
įvienvtos Valstijos su sa- 
pagelbininkėmis turi 105 

lijonus gyventojų. Jei sū
nytų sąjunga visų Ameri- 
respublikų, tai ji savo ži

loje turėtų 1S5 milijonus gy- 
įtojų. Dar vis netiek, kiek 

Anglija su Prancūzija ii 
inija. Politiškų sąjungų 

tė daug priklauso nuo žmo-
skaičiaus jose, nuo jų tur 

'ir kultūros augštumo, nuo
susisiekimo. Susisiekimu 

noriką butų stipresnė už ki- 
sąjungus, nes visi sąjungos 
iai gyventų viename saus-
įije, arba kontinente, ats 
ti nuo kitų plačiais ir gi 

R vandenimis. Nepatogu-
tik vienas, kad j tą saus 

jį yra jsibriovusi Kanada, 
Klausanti Amerikos priesi 
tci Anglijai. Kanada daug

nierikos susidaro 9 milijonai 
ir pusė.

Buvęs Valstybės Sekreto
rius p. B. Colby rūpinosi su
artinti Pietinės Amerikos res
publikas su Suvienytomis Val
stijomis. Jis apkeliavo jų so
stines ir tarėsi su jų valdžio
mis. Nežinome ką jis sutarė, 
bet neabejojame, kad sutarčių 
padarė. Sugrįžęs iš tos kelio
nės p. Colby Philadelphijoje 
laikė prakalbą ir joje pasakė, 
kad diduma Amerikiečių kly
sta mintydama, buk pietinė A- 
merika yra tamsi, buk jos kul
tūra yra žema. Protestantai 
augštindami save skleidžia 
tvirtinimų, buk katalikiškoji 
pietinė Amerika esant tamsi, 
bet tie tvirtinimai yra netei 
singi. “Pietiniai Amerikiečiai, 
tiesa, turi ko pasimokinti iš 
mus, bet ir mes turime ko pa
simokinti iš pietinių Amerikie
čių.” Taip kalbėjo p. B. Col
by.

Jis sakė, kad pilną Suvie
nytųjų Valstijų sutartį su pie
tinės Amerikos respublikomis 
kol kas trukdo kalbos skirtu
mas. Jos kalba ispaniškai taip 
kaip Suvienytų Valstijų 
angliškai. Ta Ispanų kalba y- 
ra nepaprastai graži. Ir kalbos 
gražumas ir pirklybos reikalai 
ir pati tarptautinės politikos 
padėtis verste verčia Suvieny
tų Valstijų Amerikiečius mo
kintis Ispanų kalbos. Colby sa
ko, kad kolegijose Ispanų kal
ba butų reikalingesnė už bo
tanikų, zoologiją, astronomiją 
trigonometriją ir kitus tokius 
daigtus.

P-nas B. Colby darbavosi, 
<ad susidarytų visos Amerikos 
ąjunga apsiginanti nuo viso 

kių įsikišimų iš kitur. Tas pa
sidarbavimas buvo naudingas, 
reikalingas ir protingas. Šian
dien Valstybės sekretorijatą 
veda p. Charles Hughes. Tas 
vyras prikluuso prie kitos par- 
tij'' \ bet Amerikai naudingą

(K) Kovo 1921 m. Viešbutij' 
Hotel Morrison Chiengoje).

P”;eš dešimtą valandą ryt 
m m dauguma narių jau bu
vo svetainėje N. 4 augšte B. Ly 
giai 10:00 valandą pirmųiinkas 
atidarė posėdį. Malda tapo at
kalbėta. Imta tartis apie die
notvarkę., Iš vakar dienos bu
vo atidėti valdybos raportai, 
Vilniaus klausimo rezoliucija 
ir paskolos rezoliucija. Vienas 
narys priminė, kad vakar iš
rinktiesiems delegatams pas
veikinti Arkivyskupą jau lai
kas vykti, nes paskirtoji va
landa netoli. Kadangi p. M. 
Žaldokas nepribuvo į posėdį ir 
nežinia ar važiavo tiesiai pas 
Arkivyskupą, tai sutarta dėl 
viso ko išrinkti jo pavaduoto
ją, jei pasirodytų, kad nėra p. 
Žaldoko, Buvo sumanyta, kad 
kun. Albavičius taptų antruo
ju delegatu. Jam neapsėmus 
tapo išrinktas kun. J. Vaičiū
nas. Tai-gi jis drauge su va
kar išrinktuoju kun.J. Švagž- 

u išvažiavo pas Arkivys
kupą. Pirmininkauti ėmė vice
pirmininkas kun. V. Slavynas.

Dienotvarkė gana greitai ė- 
30.
Paskolos Naujo Vajaus Rei

kalas.
Imta svarstyti paskolos re

zoliucija. Pasirodė, kad kun. 
Bučys ir kunigas Kemėšis ne
galėjo susitarti taip, kad iš 
dviejų sumanymų pasidarytų 
vienas. Tada sutarta kun. Ke
mėšio rezoliuciją įtraukti į 
aktus. Ji skamba šitaip:

Amerikos L. B. K. Federaci
jos Taryba su širdies skaus
mu tėmijo Lietuvos valdžios 
perdidelį nuolaidumą Lenkų 
užgrobiamam veikimui ir Tau 
tų Sąjungos viliugingai politi
kai, numanydama, kad gal vie
na iš svarbiausių priežasčių to 
nuolaidumo buvo menkas pasi
sekimas paskolos vajaus Ame-

są jgą su jos pietine dalimi 1920 ",etais- ToJ° nien-
jis palaikys be mažiausios a- 
bejonės.

P-nui Huglies’ui dar teks 
paieškoti prieteliii ir daugiau 
kur nors, kad Amerikinė są
junga nebūtų silpnesnė už jos 
priešų sąjungą. Šiandien dar 
butų peranksti spėlioti su ko
kiomis Europos šalimis Suvie
nytos Valstijos darys sutarčių. 
Kai-kurie sako, kad su tomis, 
kurioms lloover’io komisija 
skiria daugiausiai pašelpos, il
su tomis, kurias Prancūzija 
Japonija bei Anglija prisimv- 
nusios vargina.

Mes tikimės, kad tarp šalių 
įeisiančių į Amerikinę tautų są 
jungą bus ir Lietuva. Vienas 
ponas siūlosi. Lietuviams ža
dėdamas išgauti Lietuvos ne- 
prigulmybės pripažinimą. Jo 
pasiūlymą nereikia paniekin
ti. Jis siūlo gulimą daigtą.

SPAUDOS DRAUGIJOS 
‘ VALDYBA.

Pirmininkas Kun. P. Bučys, 
2634 W. Marąuette Road. 
Chicago, III.

Vice-Pirmininkė M. L. Gu 
rinskaitė, 3347 Auburn avė. 
Chicago, III.

Sekretorius Kun. V. Kulikaus
kas, 2327 W. 23 rd pi., Chi
cago, III.

Iždininkas Kun. F. Kudirka, 
2327 W. 23 rd pi., Chicago,

III.

Iždo globėjas I. Nausėdas, 917 
W. 33-rd str., Chicago, III

ikia, nes joje vienoje yra 7
ijonai du viršum gyvento- PLATINKITE “DRAUGĄ.’

ko pasisekimo bene svarbiau
sios buvo priežastys — tai silp
nas vajaus pri rengimas iš pu
sės jo vedėjų, neįtraukimas į 
darbą visų išeivijos pajiegų, 
stoka tikslios ir bešalės agita
cijos ii- pagaliaus prieštautinis 
nusistatymas socijalistų bolše
vikų agitavusių prieš pasko
lą ir kitokių socijalistų bei 
laisvamanių rėmimas to va
jaus tik žodžiais o ne darbais. 
Taryba, pabrėždama, kari šie 
1921-ieji metai galės būti nu- 
lementieji ne tik Vilniaus liki
mą, bet ir Lietuvos nepriklau
somybę, primindama Lietuvių 
katalikų visuomenei visą sun
kumą atsakomybės, kurią neša 
prieš tautą šiuo svarbiuoju 
momentu josios išeivija, — at
sišaukia į Amerikos Lietuvius 
katalikus, ragindama šiais nu
lemiančiais metais parodyti di- 
džiausį pasišventimą tautos 
reikalams ir perkant naujos 
laidos bonus ir dedant aukas 
Vilniui atvaduoti ir tautos ne
priklausomybę užtikrinti. Ta
ryba nurodo reikalingumą pri
taikinti prie naujo vajaus p» 
žangesnę ir gyvesnę metodą, 
įtraukiant visas organizacijas 
ir įstaigas, įvedant jų tarpe 
naudingą ri vulizaciją. 'Taryba 
pabrėžia svarbų reikalą uždėti 
priederamąją dalį atsakomybės 
aut tą srovių ir organizacijų, 
kurios ligšiol paskolos nerėmė.

Kun. Bučys pasiūlė balsuoti 
už kun. Kemėšio rezoliuciją, 
jei prie jos bus pridėta dar 
šitokia užbaiga:

A. L. B. K. Federacijos Ta 
rylai apsvarsčiusi liūdną lak
tą, kad Lietuvos Laisvės pas
kola nepasiekė nei pusės to, ko

tikėtasi, sutaria įgalioti savo 
valdybą, kad ji: a) tartųsi su 
Lietuvos valdžia, kaip pasie
kus paskirtąją, penkių milijo
nų dolienų sumą, ir b) kad iš
leistų Amerikos Lietuvių kata
likų visuomenei paraginimą į- 
tempti visas savo jiegas. Pir
mam tikslui Valdyba gali pa
siūlyti Lietuvos valdžiai kun. 
Kemėšio patiektąją rezoliuci
ją, arba sudaryti kokį nors ki
tą paskolos rėmimo būdą.

Visi Tarybos nariai vienbal
siai priėmė kun. Kęmėšio re
zoliuciją su kun. Bučio pridėč- 
ku. 1

Vilnius.
Apsidirbus su paskola parė

jo kitas iš vakar dienos likęs 
dalykas būtent Vilnius. Klau 
simas jau buvo apsvarstytas 
tik rezoliucija neperskaityta 
Prezidijumui užklausus kun 
Bučys perskaitė šitokį rezoliu
cijos sumanymą:

A. L. R. K. Federacijos Ta
ryba 10 Kovo 1921 m. viešbu- 
tije Ilotel Morrison Cliicagoje, 
III. skaudama širdimi pastebė
jo, kad apie Vilniaus reikalu 
galima rasti pilnesnių ir svar
besnių žinių prancūziškuose 

(Šveicarijos laikraščiuose ne
gu Amerikinės Lietuv. Misijos 
ir jos laikomo lnformacijot 
Biuro pranešimuose. Amerikos 
Lietuvių B. Katalikų visuome
nė iš prieinamų jai žinių gau
na įspūdžio, kad Lietuvos val
džia perdaug nuolaidi Lenki
jai ir perdaug mandagi Lenki
jos talkininkei Prancūzijai. 
Nei viena Lietuvos valdžia ne
turės pasitikėjimo žmonėse, jei 
ji nesugebės padaryti, kad 
Vilnius butų visais žvilgsniais 
lygi kitoms Lietuvos dalis. Ee- 
deracijosTarvlra supranta, kad 
to nebus galima padaryti b“ 
ginkluotos jiegos. Bei kale ją 
vartoti ir visais kitais atve
jais Amerikos Lietuvių kata- 
likija visomis jiegomis stovės 
už Lietuvos valdžių padėdama 
jai visomis priemonėmis.

Hitą kun. Bučio patiektą 
rezoliuciją perskaitė posėdžio 
vedėjas jo Vice-Pirinitiinkas 
kun. V. Slavynas. Bezoliucija 
tapo vienbalsiai priimta.

Vienas Taktikos Reikalas.
Kun. Kemėšis įnešė sumany

mą apie tai, kad katalikai,nors 
prisirašę prie Federacijos 
toli uevisada pildo jos išdirb
tas ir pagirtas taisykles, .lis 
gana ilgai ir gražiai kalbėjo 
paminėdamas atsitikimus ir 
žmones, neišlaikančius vieno 
fronto, kuomet priešingos par
tijos kenkia katalikams ir jų 
organizacijoms. Jis priminė, 
kad turint 'Tautos Fondą sių
sti aukas j Lietuvą kitais ke
liais yra faktinis to Fondo 
boikotavimas, kurį labai pui
kini moka panaudoti katali
kiškų organizacijų priešai, kad 
jas sugriautų. 'Tolinus kun. 
Kemėšis prisiminė, jog ir kai- 
kurie katalikę! Lietuviui laik
raščiai tam 'Tautos Fondo be
veik boikotavimui beveik pri
turiu, nors neaiškiai, tai bent 
tiek, kad pažymėdami kas sinti 
tė aukas ne per Tautos T'on- 
dą, nepapeikia taip padariusiu. 
Baigdamas kalbėtoja^ Įvardija 
“Draugą”, kad jis taip darąs. 
Kun. Kemešiui pabaigus kiti 
'Tarybos nariai sakė, kad tuo 
mi “Draugo” pasielgimu pik
tinasi katalikai Lietuviai, o 
norintieji 'Tautos Koralui kenk 
ti priešai savo agitacijose tirą 
sina žmones nesiųsti aukų per 
'Tanios Fondą pridėdami, jog 
ir “ Draugas“ nepajieikin tų. 
kurie ne per 'Tautos Eondą 
siunčiu aukas.

Dar buvo

Cigarette

It’s T oasted
, <1/*

kurie sakėsi susėję su pargrį
žusiais iš Lietuvos veikėjais ir 
girdėję ir jų, jog tenai visos 
katalikų aukos atsiųstos per 
Misiją, arba tiesiog nėra pris- 
kaitonios davusiems jas Lietu
viams katalikais, o tiktai “A- 
merikiečiams”. Kadangi su- 
grįžusieji iš Amerikos katali
kai daugiausiai įstojo į karuo- 
menę, o laisvamaniai į valdi
ninkus, tai įdomaujantiems, 
kokia partija sudėjo aukas 
parėjusias Lietuvon, tie valdi
ninkai pagiria savo partiją. 
Tokiu būdu Lietuvoje susidaro 
klaidingas įspūdis, buk parti
jos atsimetusios nuo katalikys
tės vienos tesirūpina Lietuvos 
reikalais, o katalikai nieko. 
Tuomtarpu visi žino, kad yra 
kitaip.

Kun. Bučys tarė, kad nesi
ginčysiąs su kun. Kemešiu už 
visą jo .kalbos turinį, nes jį 
pripažįstąs ir pritariąs reika
lui laikyti savo discipliną nuo
širdžiai visame apskritai irau 
ką siuntime ypatingai, bet nu
rys paaiškinti “Draugo” tak
tiką. Beda k t orius sakė, kad 
laikraštis darosi tokis, kokis 
yra gyvenimas. Ne-gi galėjo 
dienraštis, kad aukos taptų pa
siųstos įkt 'Tautos Eondą, jei 
žmonės jas siuntė per Misiją 
arba tiesiog į Liotnvą. Tautos 
Fondui “Draugas” skriaudos 
nedarė, nes visus jo praneši
mus visuomet dėjo į laikraštį. 
Kada kai-kurie žmonės Chica- 
goje užsimojo Tautos Fondui 
pakenkti, “Draugo’’ redakto
rius jų pastangas sutrukdė. 
Dienraštis kelis kartus primi
nė šiaip katalikams- ir kuni
gams, kad norint gauti iš ka
talikų visuomenės aukų reikia 
turėti Tautos Fondo įgalioji
mą.

(Pabaiga bus.).

RAUDONASIS KRYŽIUS 
LIETUVOJE.
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I “DRAUGO” KNYGYNE Į
| Galima gauti šios =
| MALDAKNYGES S

S Ramybė Jums (brangios odos paauks.) ............ $3.50 |
s Ramybė Jums (kailio apdar.) ........................ 2.50 f
| Ramybė Jums (audeklo apd.) ........................ 2.00 |
5 Šios maldaknygės formatus yra 5^x3%. Puslapių turi 958. bet ne £
S stora, nes spausdinta ant plonos popieros. Joje yra įvairių Įvairiau- = 
S s>'J muldų. =E • • • • =
Z Aniolas Sargas — juodas apd.............................. $1.25 S
s Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd.................. 1.75 5
| Aniolas Sargas — juodais apd............................... 1.50 5
= Dangaus žvaigždutė — juod. minkš. apd........... 1.75 |
| Dangaus žvaigždudė — baltas celluloid apd. su =
= paveikslėliu ant apd.......................................... 1.75 =
| Dangaus žvaigždutė — balto kailelio apd„. ...........  1.50 =
| Dangaus žvaigždutė — juodo audek. apd’. ........... 1.00 |
= Dangaus žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50 =
s Aniolėlis — juodais apdarais .............................. 1:50 |
| Aniolėlis — juodais apdarais ................................. 0.75 s
S Šios maldaknygės yra nedidelės. Turi beveik po 300 puslapių. = 
S Spauda aiški. E

= Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00 =
= Pulkim ant kelių............................................................ 2.50 =
5 Pulkim ant kelių ...................................................... 2.00 =
= Pulkim ant kelių ...........................................  1.85 S
| Pulkim ant kelių ......................................................... 1.50 =
S ši maldaknygė yra šiek tiek didesnė už pirmesnes. Jos kainų S 
2 Įvairumas priguli nuo apdarų. 2
| Maldų Knygelė .......................................................... 75c. s
= Maldų Knygelė .............................................................. 50c. =

Užsisakydami adresuokite: —
“DRAUGO” KNYGYNAS |

a 2334 So. Oakley Avė. Chicago, 111. |
niiiiiiiiiimiiiimiiiiimmmmiiiiimmmiiiiiimiiiiiiiiimiiiimiiiiiiimiiiimimmm

(I’rlsiųsta iš Am. Raud. Kryžiaus)

Kaunas. Amerikos Raudono
jo Kryžiaus sandeliui šiame 
mieste, iš kurio pagelbą siun
čiame visai Lietuvai, jau suka
ko vieni metai kaip Raibuoja 
si Lietuvoje,

Sunku yra Baltikes gyvento
jams tikrai apskaitliuot i ir 
suprasti to pasidarbavimo nau
dingumą, kini Amerikos L’au- 
iloiiasis Kryžius teikė. Di
džiausią pi'ieluiikmini ir at
jautimą perviršijantį visli kitų 
Jos šalie,- val tibių, rodo Lie
tuviai širdimi ir darbais, ši 
šalis net per šešerius įlietus 
buvo varginaiiiti ir jau beveik 
buvo prilipusi liepto galą, to
dėl su didžiausiu troškimu ir 
džiaugsimi sulaukė Amerikos 
Baudonąjį Kryžių, kuris su
teikė u<daiiiiingieiiis netik vai
stų, ligoniams priežiiirą, lovų 
ir loviniu baltinių, bet ir imti 
-to bei drabuižii). Prie to viso 
dar Amerikos Raudonasis

Tarybos narių, Kryžius mokina ir visokių pa-'lo.

turimų ligonių priežiūroje tei
kia.

Praeitais šešiais mėnesiais 
Amerikos Raudonasis Kryžius 
net 24 įvairiuose miesteliuose 
Lietuvoje aprūpino gyventojus 
drabužiais ir maistu. Dabar 
tveriasi pašidjiinės įstaigos, ku 
rios bandys ateityje aprūpinti 
pavargusius.

Kaip visose kitose Viduji
nės Europos valstybėse taip 
ir Lietuvoje kūdikiai daugiau
siai nukentėjo ir privargo ka
ro laiku. 'Todėl Amerikos Rau
donasis Kryžius ypatingni spe- 
eijalizuojas našlaičių ir kūdi
kių prieglaudas visiškai ap- 
rupinti. Štai surašąs suteiktos 
pageltos:

Lietuvių prieglauda No. I 
Kaune, Lietuvių prieglauda 
No. 2 Kauni1, Žydų prieglauda 
Kaune, Lietuvos Valdžios prie
glauda Kaune, Kūdikėlio Jė
zaus prieglauda Kaune, 'Tau
ragės prieglauda, Šaulių prie
glauda No. 5, Panemunės prie
glauda, Virbaliaus jn ieglauda, 
Panevėžio Žydų prieglauda, 
Panevėžio prieglauda, Mergai
čių prieglauda Ukmergėje, Vil
kaviškio prieglauda.

Pirmiausias ir didžiausias 
reikalas tai vaistų ir vaistiškos 
medžiagos suteikimas, nes iš 
visų pusių girdisi toks šauk
smas. Amerikos Raudonasis 
Kryžius Lietuvoje rado dauge
lyje ligoninių bevartojant po- 
periuius bandažus ir visur di
delę stoką anestezijos (skausmo 
prašaiiaiiijo) vaistų, daugelyje 
vietų visai nebuvo galima tų 
vaistų gautis Dalykus ištyrus, 
Amerikos Raudonasis Kryžius 
tuoj'pagal išgalę šiuos truku
mus aprūpino. Paduodame su
rašą ligoninių, kurioms Ameri
kos Raudonasis Kryžinę pris
tatė vaistu ir kitų reikmenų:

Miesto ligoninė Kaune, .Mie
sto kalėjimas Kaune, Žydų li
goninė Kaune, Lietuviui kutai, 
ligoninė Kaime, Militarė ligo
ninė Kaune, Žydų ligoninė Pa- 
nevėtžyje, Raudonojo Kryžiaus 
No. 3 ligoninė, Šakių ligoninė. 
Utenos ligoninė, Šakių karuo- 
menės ligoninė, Marijampolės 
apielinkės ligoninė, Vilkaviš
kio ligoninė.

Šiomis dienomis gavome ži 
nių, kati iš Danzig’o tapo pa
siųsta Lietuvon Š5 dėžučių vai
stų ir vai.'tiškų dalykų, 68 dė
žių drabužių, ir 2 dėžės audek-

■ Dr. M. T. STRIKOL’IS ■
■ Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas ■
■ Praplės Teatro Name ■J1616 W. 47tll Str. Tel. Boul. 16o! 
■Valandos: 6 iki 8 vak. Nedėl 16 = 
■iki 12 ryte. ■
H Ites. 2914 W. 43rd Street J8 Nuo ryto iki piet. I
(Tel. MeKluley 263 |

DR. S. NAIKELIS
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 
Oftsaa ir Gyvenimo vieta 

8259 South Halstod Street 
Ant viriau h Unlversal State Bank 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki » vak. 

Nedėllomts nuo 16 iki .. 
Tel.fena. Tardė IM4

! DR. CHARLES SEGAL ■
® Perkėlė seavo ofisų po nuin g
■4729 So. Ashland AvenueJ

Speei jalistas g
■džiovų, MOTERŲ ir VYRŲ L1GU|
Jvalandosnuo 10 iki 12 išryto; nuo| 
■ 2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30| 
■vakare. Nedėlionys 10 kii 1 ■g Telefonas Dmel 38K0 5

DR. S. BIEŽiS
LIETUVIS GYDYTOJAS 

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

Tel. MeKinley 4988<

Teiefanaa Pnllinan MM
Dr. P. P. ZALLYS ;

Lietuvis Dentistas
10801 So. Miehlgan Aveuue 

lUmlnad, III.
VAI-ANDOSt B ryto Iki B vnknra.

1. Pullman 342 Ir 8180.

2
JtTel. Canal 6222
S DR. C. K. CHERRYS
* I.IETĮ VIS DENUSTAS
5^2201 VVest 22-ml ėt So, Lcavitt St.JJ 

Chicago
•jValandos: 9:30 A. M. to 12 N.įj 

1:00 P, M. to 8:00 P. M. 3

NAUJOS KNYGOS
Kii lik iA«''j.> iŠ >|M<udos 

KUN. I’ltol'. PR. molo 
t eiki.lt.'

“Katalikų Tikyba”
215 puslapių

\pdiiry Iii .81.511
llr apdtirtj 81.30

tti
“Klebono Žodis 

Savo Parapijai”
KHiiin 13 centų 

Mins knyiiiiH Kaliniu gauti

“Draugo” Knygyne 
2334 So. Oakley Avc.,

Chicago^ UI.

’K

a--

t
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NEW YORKO APYLINKIŲ LIET. KATALIKU DARBUO
TOJŲ 23-ČIA KONFERENCIJA.

SIOUX CITY, IOWA.

JIS PŽAUGINO ŠIMTUS TŪKS
TANČIU VAIKUČIU.

J Lietuvių katalikų dar
buotojų 23-čių konferencijų, 
laikyta Kovo 1 d., 8 valandų 
vakare, 1921 m., “Garso” raš
tinėje, 222 So. 9-tli St., Brook- 
lyn, N. Y., atsilankė: 1*. Len
kauskas, K. Duinblienė, V. 
Daubarienė, B. Petravičius, 
Antanas Sniečkus, V. Valantie- 
jienė, B. Vaškevičiutė, M. Ku- 
liavas, V. Bendoraitis, K. Kru- 
šiuskas, J. Tumasonis, J. Žero- 
lis, Dr. .1. Bielskis, L. Šimu
tis ir A. Valantiejus.

Konferencijos pirminyiku 
išrinkta Dr. J. Bielskis, raš
tininku A. Valantiejus. Valdv 
bai užėmus vietas, raštininkas 
perskaitė praeitos konferenci
jos protokolą, kuris priimtas 
su mažais pataisymais.

Nutarta, kad konferencijų 
protokolai butų skelbiami vi 
suose Lietuvių katalikų lai 
kraščiuose. Toliau buvo pa
duota sekanti dienotvarkė

L Pranešimas apie Lietuvos 
padėtį.

2. Vilniaus plebiscitas.
3. Įnešimai Federacijos Ta

rybos suvažiavimui.
4. Lietuvių katalikų “Spau

dos Savaitės” reikalai ir k
Pirmame dienotvarkės klausi 

me kalbėjo L. Šimutis, praneš 
damas apie Lietuvos dabarti
nę padėtį ir jos reikalus su 
Tautų Sųjunga. Priminė, kat 
tuoni kartu svarbesnių perinai 
nų Lietuvos politiniame gyve
nime nėra įvykę. Vilnius ii 
kiti Lietuvos pakraščiai dar 
Lenkų avanturistų rankose 
Prie to dar kalbėjo Dr. J 
Bielskis, pranešdamas, kai 
Lietuvos Misija, kini. J. Ži 

—1 i n-r* ir majoras P. Žadeikių 
grįžo Lietuvon Vasario 26 
<1., 1921 m., kad p. J. Vileišis 
liko

prie Lietuvos Pytų atvadavi
mo. Konferencija mano, kad 
ekmingiausiai tų didelį dar- 
ų “Spaudos Savaitėje” gli
tų pravesti Lietuvių Kutuli
ui Spaudos Draugija, kurios 

centras yra Chicagoje.
Darbuotojų konferencija ė- 

mė domėn Lietuvos pirmosios 
Tiskolos Amerikoje reikalų ir 

mano, kad Pirmoji Paskola 
uitų tęsiama toliau dėlto, kad 
) Lietuvos Rytai dar neatva- 
luoti; b) Lietuva paskolos iš 
ii tų valstybių nėra gavusi; d) 
Vidaus Paskola yra vienatinis 
šaltinis palaikąs Lietuvos ne- 
niklausoniybę ir ginąs jų nuo 
jriešu; c) Ne visiAmerikos Lie 
uviai yra Paskolos pirkę:

Todėl reikalaujama, kad 
dėt u vos Laisvės Paskola bu

tų tęsiama iki tol, kol Antro- 
Apsigyninio Paskola nebus 

iet. Steigiamojo Seimo už 
girta.

Federacijos darbuotojų kon
ferencija išreiškė pageidavimų, 
<ad Federacijos Tarybos pus
metiniame suvažiavime, busian 
•iame Chicagoje, labiau sude 
rintų Amerikos Lietuvių Pata
ikų darbuotę.

Nutarta įnešti Federacijof 
Tarybos konferencijai, kad Fe- 
leracija užmegztų artimų ry
šių su Amerikos katalikų or
ganizacijomis.

Prasidėjus S. L. R. K. A

Vasario 24 d. musų kolonijon 
nivo užvažiavęs su prakalbo

mis p. S. Raila vičia iš Ak roti, 
Ibio, A. L. l‘r. Ben. ir Staty: 

nio Bendrovės reikalais.
l’ų dienų pakilo musų nenuo

ramos raudonieji, kinių čia y- 
ra visai mažai. Kaip piktaša- 
šiai, išdygę ant sveiko kūno, 
neduoda žmogui ramumo, taip 
panašiai yra ir su lietuviškais 
raudonaisiais. Pamatę skelbi
mus, ka<Į bus prakalbos par. 
svetainėje, pasiskubino išmė
tyti ir savo plekatus. Jie ma
nė, kad čia bris renkamos au
kos Lietuvos naudai, todėl 
stengėsi sutrukdyti ir atitrauk 
ti žmones nuo aukojimo. Visų 
dienų nušilę bėgiojo ir kaišio
jo visur tuos plakatus, kurie 
spausdinti dar prieš Lietuvos 
neprigulmybės šventę, nes te
ko pastebėti laikraščiuose, kad 
šios rųšies plakatų pilna yra 
visose Lietuvių kolonijose. 
Juose kurstomi žmonės prieš 
dabartinę Lietuvos valdžių ir 
prieš Tautos Fondą; kad ne
aukotų ir neremtų dabartinės 
Lietuvos valdžios.

Vakare visi subėgo svetai
nėn ir ausis pastatę laukė kas 
čia bus. Kalbėtojas kalbėjo 
apie Lietuvą ir jos padėtį; a- 
pie bendrovių reikalus ir nau 
dų iš pasidėjimo prie jų. Gi a- 
Įiie jokias aukas nieko neužsi- 

ne tuo tikslu buvoApdraudos Savaitei, darbuoto- l,lint‘> nes
prakalbos ir aukos nebuvo 
renkamos. Patyrę tai raudo-

ai kinai ant vietos, kai 
po Lietuvos Atstovas ir kai 
M. Vinikui Lietuvos valdžia 
laikinai pavedė Lietuvos Lai 
s vės Paskolos reikalus.

Vilniaus klausime vienbal 
šiai ir karštai paremta Lietu 
vos žmonių ir valdžios misis 
tatymas jokiu bildu savo sos
tinės — Vilniaus nepavesti 
plebiscitui.

Vi saj msiš kai a | >s va rsči u
“Spaudos Savaitės” reikalin 
guma, išnešta sekanti rezoliu 
ei ja:

Kadangi Lietuvos Ryta 
ir sostinė — Vilnius neatva 
duoti nuo grobuonių Lenkų;

Kadangi Amerikoje yra žy 
mi dalis sulenkėjusių Lietu 
vių, kilusių iš užimtosios Len 
kais srities ir kuriuos galima 
butų atlenkinti praplatinus jų 
turpe Lietuvių katalikų spau 
dų, kuri varytų jų tarpe sisti 
mat i ngų agitacijų, kad jie, j 
Vilniaus srities kilę Lietuviai 
laiškais ir kitokiomis priemo 
riėmis savo gimines ir pažįsta 
mus agituotų kratytis nuo 
vili.ugingos Lenkų valdžios i 
dėtis prie savo tikros tėvynė 
Lietuvo. ;

Kadangi sulenkėjusieji Lit 
tuviai nesideda prie Lietuvo 
nepriklausomybės reikalų, m 
perka Lietuvos Laisvės Pasko 
lo bonų gal Imt dėlto, kad ak
lai Lenkų yra su vadžiojarni. — 

l’odel darbuotojų 23-čia kon 
fereneija pageidauja, kad arti 
moję ateityje butų rengiama 
visoje Amerikoje “Spaudos 
Savaitė,” kurioje Imtų plati
nama Lietuvių turjie katalikų 
laikraščiai, knygos ir kitokie
raštui, ypač kad toj savaitėje Kan.-as valstijos atstovų ba
imių daug domė- kreipiama į te (legisluturoje.) yra dabar k« 
nllenkiniinų sulenkėjusių Lie- turioa moterys. Diskusijose, 
tuviu, kurie atvesti į susipra- visokiuose klausimuose imu 
tima, 'yrniai galėtų prisidėti lygų dalyvunią mi vyrais. P.

jų konferencija ragina visus 
Amerikos Lietuvių katalikų 
larbuotojus toje Savaitėje pa
sidarbuoti, nes S. L. R. K. A. 
yra Lietuvių katalikų nesu
griaunama tvirtovė.

Tikimasi, kad Apdraudos 
Savaitės reikalų ims domėn 
ir Federacijos Tarybos suva
žiavimas.

Amerikos Lietuvių tarpe 
yra daug Lietuvos valstybės 
priešininkų, kurie, kaip paaiš
kėjo, siunčia savo atstovus Lie
tuvon, kad nugriovus Lietu
vos valdžių. Todėl, konferenci
ja prašo Lietuvos Atstovybės 
ir Federacijos Tarybos į tai 
kreipti domės.

Nutarta pasiųsti pasveikini
mą 4 Kovo naujam Jungtinių 
Amerikos Valstijų prezidentui 
W. Hardingui.

Sekančią konferencijų su
šauks Federacijos sekretorius

Dr. J. Bielskis,
Pirmininkas

A. Valantiejus,
Raštininkas

MOKSLEIVIŲ VAKARAS.

Vasario 27 d., šių metų, lm 
vo pirmas Kat. Moksleivių 
Cliicagos Apskr. vakaras 
\Vest Pūliniam* parapijinėj sv< 
taiiiėį. Jš priežasties buvimo 
daug vakarų, nedaug atsiimi 
kė žmonių,bet prielankumas jų 
moksleiviams aiškiai buvo ma 
tomas.

Džiugino mus klebono kun 
Paškaiisko priėmimas, kuris 
davė dykai svetainę, ir gar 
džiai pavalgydino išalktisim 
pakeleivius, 'l’odel tariame šlr 
dingų ačiū visiems atsilenku
siems ir rėmėjams. Kitų syki 
kai atlankysime tų gerbiama 
kolonijų, tai, beabejo, tikėsi
mės didesnės publikos.

Koresp.

nieji net pirštus krimto, kad 
visas jų darbas niekais nuėjo.
Musų kolonijos <lu raudonieji 

rengiasi važiuoti pas Kapsukų.
Sako:eisim ir iškarsim dabarti- j bos suktybe: 
nę Lietuvos valdžių, o jos vie- ]pasmerkimo; 

Lietuvos karalium paso-1

džiai, Vokiečiai ir kiti.”
Ant galo pažymėjo kas link

aukų siuntimo į Lietuvą, kad 
nesiųsti per kokius ten laisva
manių centrus, bet per Krik.— 
Deui. Centrų kun. J. Vailokai
čio Vysk. Karevičių ar kitų 
veikėjų vardais, pažymint ko
kiam tikslui skiriami pini
gai.

Aukų surinkta, kiek teko 
patirti, $344 su centais. Že
miau telpanti rezoliucija pri
imta ir pasiųsta AVasliingto- 
nan.

Pr. Vitkus. 

Rezoliucija.

Kadangi Vilnių pastatė Lie
tuvos kunigaikštis Gediminas;

Kadangi Vilniuje buvo vidų 
rys Lietuvių tautos gyvenimo 
gražiausiais, garbingiausiais ir 
laimingiausiais laikais;
Kadangi Vilniuje ilsisi Lietu

vos Šventojo Kazimiero ir 
Lietuvos politiško didžiavyrio 
Vytauto kūnai;

Kadangi visos Vilniaus trio- 
bos yra Lietuvos turtu pusta 
tytos;

Kadangi Vilniaus apielinkė 
iš trijų šonų tebėra lietuviška, 
o iš ketvirto tik ištautėjusi;

Kadangi Vilnius yra ekono
minis Lietuvos centras;

Kadangi Vilnius priklauso 
Lietuvai nemažiau negu Gnie- 
znas ir Poznanius Lenkijai, o 
<laugiau, negu Alzaeija ir Lo 
taringi ja Prancūzijai;

Kadangi mes čionai susirin
kusieji esame pirmiausiai Vil
niaus apygardos ir kitų priešo 
užgrobtų že; ų Lietuviai;

Kadangi Zebgoivskio apsie
jimas kaij) ir kitokios politi- 

negali likti be

Kadangi

Bordens Eagle Brand Conden
sed Pienas yra užauginęs daugiau 
sveikų vaikučių į vyrus ir moteris 
negu kokis kitos maistas.

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

aug pagelbsti.
Ant 4-to puslapio šio laikraščio 

rasite "pagarsinimų Bordens Brand 
Condensed Pieno. Iškirpk šį kupo
ną ir pasiųsk į Borden Company, 

jie prisius jums dykai kningu- 
tė apie Vaikučių auginimą ir mai
tinimą. (Apgr.)

CICERO LIETUVIŲ DOMAI!
Kas tiktai iš Cicero norite 

gauti “Draugą” arba paduoti
, jį apgarsinimą, ar kokį spau
dos darbą kreipkitės prie p 
A. Valančiaus.

1511 S. 49 Court 
Pas jį galima gauti malda

knygių ir kitokių knygų.
Pasinaudokite.

DR-JA ŠV. JURGIO KAREI 
VIO IR KANKINTINIO ANT 

T0WN OF LAKE, 
CHICAGOJE.

NAMAI ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda naujus mūrinis 

namas ant 2 lubu 6 ir 6 kam
bariai, guzas, eleetrie ir vanos 
leisnientas 9 pėdų augščio.

Kaina $8,600.90 ant Bridge- 
porta.

Parsiduoda mūrinis biznia
vus namas ant Auhurn Avė. ir 
W. 34th St. 1 Storas ir 4 kam
bariai iš užpakalio 2 fintai po 
4 kambarius ant antrų lubų ir 
mūrinis kategdžius ant lotr 
galo. Kaina $6,600.00.

Parsiduoda graži farma 80 
akeriai žemės su gyvuliais ir 
budinkais, ir yra visokios ma
šinos kas tik būt reikalingas 
prie gyvenimo, ir farma yra 
galima mainyti ant namo, tik 
Chicagoj. Del didesnių infor
macijų tai galite kreiptis in 
mana ofisą.

G. PETKUS
Real Estate 

Loans & Fire 
Insurance 

3402
S. Halsted St.
Chicago, III.

DR. A. L YUŠKa ”
1900 S. Halsted Str.

Tel. ( anai 2118
Valandos: 10 ryto Iki 8 vakare 
Gyvenimas:

Saugok akių regėjimą

Kada kanklnlea dėl galvoa 
skaudėjimo, kada regėjimas all- 
nsta skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia, Jos pri
valote krelptieB j manę klausti 
patarimo dėl jūsų aklų: maao 
20 metų patyrimas sutelks 
jums geriaus] patarnavimų dėl 
Aklų, Ausų, Noslėe ir Gerklės 
Ligos gydoma specijalisto,

W. F. MONOKVFF, M. D.

JOHN J. SMETANA,
AKIŲ SPECIJALISTAS 

1801 S. Ashland Avė., Chicago. 
kertė 18tos gatvės: 8-člos lubos

Kambaris 14-15-U-17 
Viršui PLATT’S aptlekos

Tėmyklte mano parašų. 
Valandos: Nuo 10 ryto Iki t 
vak. Nedėllomls nuo 9 ryto Iki 
12 d.

arti 47-tos Gatvės
Tel. Drover 7042

Dir. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 SO. ASHLAND AVEMU1
Valandos: nuo 9 ryto Iki S vak. 

Seredomls nuo 4 lig 9 vakare

Prezidentas, Jurgis Lešinskis, 
4535 S. Honore St.

Protokolų sekretorius, Nikode
mas Paukštis, 4416 Hermitage A v

Finansų sekretorius, Pr. Buzin 
skis, 4524 S. Wood St.

Ižd. Jurgis Brazauskas 4551 S 
Hermitage Avė.

Iždo globėjai: Aleksandra Būt 
levičius, 4512 S. Wood St., ir Ka
zimieras Cisenas, 4623 S. Honore 
St.

Susirinkimus dr-ja laiko kas 
paskutinį sekmadienį kiekvieno 
mėnesio, 2 valandų po pietų.

LABD. SĄJUNGOS 7-TOS KP 
VALDYBOS ANTRAŠAI.

Dr. I. E. MAKARAS
Lietuvys Gydytojas Ir Chirurgas 

Ofisas 10900 So. Michigan Avė., 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po

piet, 6:30 iki 8:30 vakare 
Residencija: 10588 Perry Avė.

Tel. Pullman 342

Tel.

a-

2811 W. 63rd Str.
Prospect 3466.

DPhone Seeley 7439
DR. I. M. FEINBERG

Gydo spcrijallai visokias vyrų Ir 
moterų lytiškas ligas 

2401 MadLson Str., kampas Wes
tem Avė., Chicago 

,, Valandos: 2—4 po piet 7—9 vak.U

""■■Sį V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
Ofisas Didmlestyj:_ ciisus įsMuniesiyj! »j 29 South La Šalie Street j

f Kambaris 824
| Telefonas: Central 88MI

J Vakarais, 812 W. 33rd St
Telefonas: Yards 4M> B

J. P. WAITCHEES 
Lawyer

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vakarais: 4509 S. Ashland Avė.

Tel. Yards 1053 
Dien. Itoom 518—159 N. Calrk St.

Tel. Randolph 3507
—4

V'

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 29 metai 

Ofisas 8149 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Chicago, DL 

SPECIJ AUSTAS
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligi).
OFISO VALANDOS: Nuo 19 ryto 
iki S po pietų, nuo 6 iki 8 valan
dų vakare.
Nedėllomls nno 9 Iki t po piet. 

Telefonas Yards 987

Pirm. — Motiejus Svaranaučius, 
2008 West 23-rd Street.

Pirm. pagel. — Alek. Cibulskis, 
2243 South Oakley Avė.

Nutarimų Rast. — Ant. Linkus, 
2216 South Leavitt Str.

Turto Rast. — Mart. česnaučius, 
2213 West 23-rd Place.

Iždininkas. — Petras Cibulskis, 
2343 West 23-rd Place.

Kontrol. rast. — Ant. Janilienčius, 
2142 West 22-nd Place.

Iždo globkjas. — Jozcfata Rokienė, 
2326 West, 23-rd Street.

Centro Atstovai: Antanas Jani- 
lienčius ir Aleksandras Cibulskis.

Chicagos Lenką 
ietuvystes ir išne

ton
dinsim Kapsuką.

Sunkiai reikės dar musų pa rezoliucijas už prijungimų 
tėvynei kovoti su įsigimėliaisp ilniaus prie Lenkijos — to 
ir parsidavėliais. Bet ateis lai-pTel:
kas, kad apsivalius nuo išga- Sutarta avanturisto painėg 
nių Lietuva atsimokės tiems, džiotojui Zeligowskiui išreikš 
kurie jai geradarė ir tiems, ti paniekų, o jo palaikytoja 
kurie norėjo jų pražudyti. Varšuvos valdžiai ir Chicagos 

Prakalbose buvęs. Lenkams, kurie veidmainingai 
dangstosi lietuvyste pasmerki 
mus už bandinių atplėšti Vii 
nių nuo Lietuvos

'l’odel sutarta pagalios šitos 
rezoliucijos kopijas pasiųsti 
prezidentui \V. G. Hardingui 
S. V. kongresui ir valstybė 
sekretoriui.

Jonas Trapikas, pirm., 
Stasys Tamošaitis, rast

CICERO, ILL.

dangstosi

S. D. LACHAWICZ
LIETUVYS GRABORIUS

I
Patarnauju laidotuvėse koplginuaia. Rel 
kale meldžiu atslėauktl, o mano darbi | 
busite užganėdinti.

2814 W. 23rd PI. Chlengo, III | 
Tel. Ganai 21M

Kovo (i d. eiceriečiai Lietu
viai paminėjo Šv. Kazimiero 
dieną, Lietuvių tautos šventę. 
Vakaras atidarytas Lietuvos 
himnu. Šv. Grigaliaus choras 
padainavo kelias patrijotines 
dainas.

Po dainų kalbėjo prof. kuri, 
P. Bučys apie Šv. Kazimiero 
gyveninių ir jo meilę dėl Lie
tuvos, Ant galo pažymėjo, kad 
Lietuvos sostinė Vilnius yra 
ir- turi būti musų.

Deklemuojama eilės “Lais
vės prašykim Lietuvai.”

Po dekbmacijai kalba kun. 
J. Vaičiūnas ir didelį įspūdį 
padaro susi rinkusiems.
Prasideda aukų rinkimas, ku

ris tęsiasi beveik ligi galo.
ftoselando augštesnio skyr. 

vaikučiai — mokiniai gana gė
lai atvaidino veikalų •“ Fžž.nvė
tą smuiką”.

Po to kalba Dr. Rutkauskus. 
Jis nupiešė šiandieninį Lie
tuvos padėjimų. Sakė, — kad 
visa Lietuvos viltis yra vien 
tik Amerikos Lietuviuose, nes 
kitų prietelių ji neturi ir nie
kas kitas jos iie.šelpia. Sakė, 
kad musų priešas turi savo liz
dus net pačioje Lietuvoje ir 
laktais pasirodė musų išgamų 
darbus Lietuvos pražilčiau

Po to sakė; “Nepameskini 
savo ūpo. nes mum.- suvalgy
ti baltų 'žąsį padės ir kitos 
tautos, kaip Čekai, Baltgu

SCOTVILLE, MICH.

Vienų penktadienį šerifas s 
dviem pagelbininkais užklupo 
du Lietuviu ūkininku garai 
minčių svaigalus. Fkininku ne 
norėjo pasiduoti areštui. Pas 
pirmąjį kilo mušis, kuriame 
ypač pasižymėjo ūkininko mo
teris. Vis-gi ūkininkas privers
tas buvo pasiduoti. Kitas ūki
ninkas buvo pabėgęs, bet liko 
sugautas ir abu nugabenti ka
lėjimam
- Scotvillietis.

ROSELAND ILL.

Balandžio 3 d. A. L. R. K, 
Moterų Sąjungos 46 rmigiu 
vakarą bažnytinėj svet. (10806 
\\ abasli Avė.) Firmų sykį rau
slį apielinkė.j bus vaidintu 
“šv. Agnietė”.

Tmlel kviečiami visi rose- 
landiečiai ir apidinkės Lietu
viai atsilankyti j šį vakarą, 
n<*s |M*lnas skiriaimis parapijos 
ir šv. Kaz. vienuolyno naudai. 
N< pamirškite dienos.

Sąjungietė.

REIKALAUJA.

Tel. Canal 257 Vak. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas
1821 So. Halsted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryto: 1 Iki 4 
po piet. 6 iki 9 vakare.

|Tel. Yards 8666 Drover 8448 
Dr. V. A. ŠIMKUS

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas ir 
Akušeras.

8208 8. Halsted St. Chicago.
Į Valandos: 10—12 iš ryto 1—3 Ir
Į 6—8 vakare Ned. lt—18 18 ryto.

M-

REIKIA lietuvių pardavėjų. Yra 
nuolatinė vieta tikram žmogui, kuris 
gali pasakyti tiesų pertikrinimo bu
de. Turi turėt pardavėjo sugabumus. 
Mano ypatiška pagelba, privers prie 
pasisekimo ir užtikrinimo tuojau. 
Nereikės laukti komišlno. Bus apmo
kama pilnai kas savaitė. Tai ne yra 
Real Estate . arba Insuranco. Atsi
šaukite tarpo 9 ryto iki 4 po pietų.

18—22 E. Vau Buren St.
3-as floras. Matykit 

MR. Rowny.

l’aieškau savo draugo Jurgio šilin 
gio. tfeniau drauge gyvenau su juo 
niainose l,edford, III. Dabar girdo 
Jau esant Chicagoj, norėčiau su juo 
pasimatyti ypatlAkat arba laišku su
sirašyti.

Jonas Gslliiinas
4112 No. Campbell Avė. Chicago. III.

VALENTINE DiiEeALAKlNG 
COLLEGES

6205 8. Halsted, 2407 W. Madlson, 
1850 N. Wells St.

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir namams. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvuis atmokėjlmais. 
Kiesos dienomis ir vakarais. Pa- 
relkalaukit knygelės.

Tel. Seeley 1643
SARA PATEK, pirmininkė.

Dr. M. Stapnicki
3107 So. Morgan Street

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5082

Valandos: — 8 Iki 11 18 ryto:
5 po pietų iki 8 vak. Nedėllo-' 
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare.

r..... =c
Telefonas Armltnge 9770

MARYAN S. ROZYCKI
8IUZYKOS DIREKTORIUS 

Mokytojas Plano. Teorijos Ir 
Kompozicijos 

2021 N. Wcstcm Avė. 
Chicago, III.

ANT R A N DOS.
2 kambariai dėl ofiso labai pato

gus daktarui arba kokiam kitam biz- 
niuj. Atsišaukite:

.10737 S. Mtebigaa Avė.

Po valgiai neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra F.ATO- 
NIC. Prašalina visos neamagnmas 
.suvirškinimo, o taa reiškia, kad rei
kia pamėginti vienų. Parduodama 
pas visus aptiekorlns.

2 ttta# «stos >3 Telefonas Boulsvard 9199 ,

1 DR. G. KASPUTIS Į
* DENTIHTAS
4i< 3331 NouUi Hslsted Str.
^Valandos: 9—12 A. M.
3 1—8: T—8 P. M *

A REAL BARGAi’NL

Self Reducing
n’3 60

$COO

GERIAUSI 
GORSETAI 
DIKTOMS 
MOTERIMS 

LENGVI bet 
STIPRUS

•IHirti <hvo kpft.j. 
tuvInlnkM nHii- »H>tIO IKI

juostą (Hnt <lra- NKAl’lUlU O- 
tHiMhp, o m e* |>h- TAM I AIRUT 
•HlMine Jimur H. 1^mėginimui. Pait* apmokitniu.
nrmo byciooof umoN iMTrnnr 

N 23 Irriiųr PUr• New Tori

Tol. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS 
Ofisas vidumimtyj 

ASSOCIATION BLDG.
■ 9 So. la Salio St. 

Valandos: 9 ryto iki B po piet 
Panedėllntn iki 8 vakare 
Nedėliomis ofisas uždarytas

iiiiiitimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiuiiiiiiiiifiifiiii
lies. 1139 Indcpendcnce Ulvil. 

Telefonas Von Buren 294

DR. A. A. ROTH,
Rusn.s Gydytojas rl Chirurgas
Spceija Ilsias Moteriškų, Vyrišku 

Vaikų Ij* visų chroniškų Ilgų
VALANDOS: IO—1I ryto 2—S po 

pietų, 7—8 mk. Nedėllomls 10—18 d. 
Ofi/as 3854 So, Halstsd St., ChlougU

Telefonas Drover 9692 
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllim
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BALSUOJA SKERDYKLŲ 
DARBININKAI.

KOMPANIJOS SUTINKA 
SU KONFERENCIJA.

darbo esama mažiau, kartais 
daugiau. Astuonios valandos 
negali būt prigydvtos. Nes 
skerdyklose išdirbamiems pro
duktams tas kenksminga.

Masinis susirinkimas.
Vakar skerdyklų darbinin

kai turėjo parodavimus ir ma
sini susirinkimą. Buvo visa 
eilė kalbėtojų. Kalbėta jvai-

duoda, nes bridgeport iečiai 
su išsilgimu laukia tos pramo
gos. Žinoma, kad kurie išknk 
no pirks bilietus, laimės sve
tainėj geresnes vietas.

Tai-gi nepamirškite, bridge- 
portiečiai, kad pas mus “Pa
tricija” atsilankys 10 <1. Ba
landžio. Užtai koskaitlingiaii- 

,,,. . , . . ,sia sueikime priimti ir įtama-
, .. . . tvti ta brangia viešnia.

IŠ CHICAGOS LIETU Viy 
KOLONIJŲ.

IŠ FEDERACIJOS APSKRI 
CIO POSĖDŽIO.

ATSIIMKITE LAIŠKUS.

Kovo S d., Aušros 
parap. salėje A. L. R.

Vartų 
K. Fe-

Konferencija bus Wasliingto- 
ne ateinantį penktadienį.

Galvijų skerdyklų kompa
nijos ir darbininkų unijom vir- r*oin's kalbomis, 
siliciai sutiko su pasiųlyta
jiems iš AVasbingtono konfe
rencija, kurioje turės būt ap
tariamas užmokesnies ir darbo 
valandų klausimas.

Savo keliu, vakar darbinin
kai stojo balsuoti streiko klau
simu. Balsavimai seka kaip 
Cliieagoje, taip kituose mies
tuose. Jie pasibaigsiu j tre-

Kalbėta ir nutarta nepasi
duoti kompanijoms. Kompa
nijos tvirtina, kad jos pasta
raisiais metais turėjusios 
nuostolių. Mat, perdaug išmo
kančios darbininkams.

Tuo tarpu yra žinoma, kad 
<ompanijos vis dar gana gra
žaus ]M*lno turėtų, jei jos ap
mokėtų darbininkus dvigubai,

jetą dienų. Balsavimų pasek
mės bus tikrai žinomos tik 
ket v i rt a d i en i o va k are.

Kiek sužinota, konferencija 
AVasliingtone įvyks ateinanti 
penktadienį. Pirmininkaus 
Darbo sekretorius Davis. Tuo 
metu darbo atstovams jau bus 
žinomos balsavimo pasekmės.

Darbuojamasi ir visas kitas 
skerdyklų darbininkų amatų 
unijas patraukti savo pusėn, 
jei pakilti} Amalgamated Meat 
Cutters’ and Butclier Wor- 
kers’ unijos streikas.

Unijos atsako Davis’ui.»
Amalgamated Meat Cutters’ 

and Butclier Workers’ unijos 
sekrctorius-ižd įninkąs Lane 
mušė telegramą Darbo sekre
toriui Davis AVasliingtone.

Lane pranešė jam, kad jo 
unija šutiniui sumanomojon 
konferencijon pasiųsti savo du 
atstovu. Tokia konferencija 
galėtų įvyki i \Vasbingtone a- 
teinantį penktadienį, Kovo 1S 
dieną.

J. Ogden Armour visų pen
kių didžiulių skerdyklų kom
panijų vardu paskelbė, kad 
su sumanomąja konferencija 
kompanijos sutinka. Bet nesu
tinka su darbininkų reikala
vimais.
Jis sako, kad turi grvžti nor

maliai laikai. Tas negali įvy
kti be susiaurinimo u&mokes- 
nio. Karo meto užmokesnis tu
ri būt pakeista paprastųjų 
laikų užmokesnimi.

Darbo valandų klausime po
nas Armour sako, kad sker
dyklų negalima sulyginti su 
kitomis industrijomis, kur 
nustatyta astuonios darbo va
landos.

Anot jo, skerdyklose kartais

negu dabar apmoka. 
Kompanijos pelnija milijo

nus darbininkų prakaitu. Kad 
tuo tarpu darbininkai kuone 

idmiriauja, gyvena skurde, 
apgriuvusiose lūšnose. Nes ne
turi iš ko nusisamdyti tinka
mesni ų pagyvenimų.

Su darbininkais skursta jų 
šeimynos. Darbininkai negau
na progos išlaikyti savo vai
kus pilnai kadi r pradinėse 
mokyklose. Nepilnamečiai tu
ri būt siunčiami darban. Rei
kalinga pagelba šeimynai. 
Dirba tėvai, motinos ir vai
kai. Ir negali pasidaryti tį 
kalnesnio gyvenimo.

Tuo tarpu kompanijos nu
taria ir tuos menkus uždar
bius sumažinti.

tjn.

Juoduokai prieš streiką.

“American Unity Welfare 
Labor league,” kurioje prigu- 

i vieni juodieji skerdyklų dar
bininkai, paskelbė, jog sutin
ka su kompanijų patvarkymu. 
Sutinka su sumažinta užmo
kesnimi ir naujai paskirsty
tomis valandomis.''

Tos “league’s” - viršaičiai 
sako savo pareiškime, jog var
giai Imtų galima pagelbėti 
darbo gerovei šiuo laiku strei
kuojant. Nes tūkstančiai dar 
bininkų šiandie bedarbiai!ja. 
Ir sako, jų “league” todėl 
neprisidėsianti prie streiko.

SUMAINYTA VIETOMIS 
712 POLICMON'Ų.

A. f A.
PB. PAULIUKAITIS

mirė Kovo 11 d., 1921 m., 
9 vai. ryte, Ak. Virst li
goninėj. 38 .m. amžiaus. 
Paėjo iš Suvalkų rėd., 
Šakių apskr., Mažiuriškių 
kaimo. Paliko motiną ir 
brplį Lietuvoje ir tris pu 
seseres Amerikoje, šerme
nys randasi po num. 1313 
So. 50 Court, Cicero, UI.

Giminės ir pažįstami 
kviečiami dalyvauti lai 
dotuvėse. Laidotuvės į- 
vyks utarninke, Kovo 15 
d., 9 vai. ryte, į šv. An 
tano baž., Cicero, III. iš 
ten į šv. Kazimiero ka
pines.

Lieka nuliūdę Justinas 
ir Ona Antanaičiai.

Graborius J. Radžius.

aikė mėnesinį susirinkimą.
Vakaro rengimo komisijai 

neatsilankius, negauta patirti 
apie tolesnį apskričio rengia
mo vakaro bėgį.

Federacijos agitatorium šia 
me
kus. Jis parūpins kalbėtojų 
Federacijos reikalais rengia
mose prakalbose, pats važinės 
į draugijų susirinkimus, klu
bus pakviestas paaiškinti apie 
Federaciją, ir t. t. Skyriai ar
ba draugijos, norinčios su juo 
susinešti, gali " kreipties 
“Draugo” antrašu: 2334 So. 
Oakley Avė., Chieago, III.

Susirinkimas išreiškė džiaug 
smo patyręs, kad keliose vie
tose musų veikėjai stipriai 
laikėsi partijos drausmės. 

Susirinkimas nutarė, kad A-
L. R. K. Federacijos Cb. apsk. 
neremtų D-ro Alseikos.

Federacijos Tarvbon išrink
ta knn. prof. Pr. Bučys ir p.
M. Žaldokas.

Susirinkimas x išreiškė norą, 
kad Federacijos, Tautos Fon
do ir Liet. Raud. Kryžiaus Rė
mėjų dr-jos sekretorijatai bu
tų krūvon sujungti.

Posėdis buvo skaitlingas ir 
rimtas.

Rep.

Sąjungietė.

Kovo G <1. Visų Šventų pn- 
šelpinės dr-jos įvyko bertai- 
ninis susirinkimas Šv. .Jurgio

.no ui u -4 • i i rZ i parap. svet., kuri atidarė pirm.me apskritv išrinkta Pr. Zdan- P, _/ ... 1 ,, ‘. , t- • i .. • A. Mazdiauskis su malda. Prosus. Jis parūpins kalbėtojui , , , . . .tokolas perskaitytas ir vien
balsiai priimtas. Po to svars
tyta dr-jos reikalai. Raportų 
kom., kuri buvo išrinkta per
žiūrėti A. L. R. K. Federaci
jos konstituciją, ar naudinga 
yra d r-jai prie ' jos priklau
syti, gražiai išdavė N. Over- 
lingas, Aug. Martinavičia ir 
J. Puišis. Jie pranešė, kad 
labai naudinga ir būtinas rei
kalas kiekvienai katalikiškai 
dr-jai priklausyti prie Federa
cijos. Tat Visų Šv. dr-ja įsto
jo ir išrinko atstovus: J. Pui
šį, A. Martinavičių ir N. Over- 
lingą, kurie lankys vietinio 
skyriaus susirinkimus.'

Nutarta iš iždo $10 paauko
ti tėvų Pasijonistų vienuoly
nui, o nariai savo tarpe su
metė $20. Viso tat pasidarė 
$30. Pinigai įteikti tėvui Al- 
phonsui Maria C. P.

Kovo 5 d. Visų Šv. dr-ja at
liko velykinę išpažintį, o sek
madienį, Kovo 6 d., in corpore 
ėjo į bažnyčią išklausyti Mi
šių Šv. ir priimti Šv. Sakra
mentą. Gerb. tėvas misijonie- 

Iš Moterų Sąjungos 1-mos kp. Irius labai pagyrė dr-ją ir pa-Į

IŠ BRIDGEPORTO.

veikimo. I dėkojo už auką. Sykiu išreiš
kė ir nuliūdimą, kad tokioj 
parap. tik viena vyrų dr-ja tė
ra grynai katalikiški, kuri ne
bijo viešai bažnyčioj pasiro-

Cbicagos policijos viršinin
kus Fitzmorris praeitą šešta
dienį atliko didelį valymą 
dviejų policijos distriktų — 
Maxwell ir Englewood. Su
mainė vietomis net 712 po- 
licmonų, pradėjus kapitonais 
ir baigus paprastaisiais polic- 
monais.

Pasekmėje viršininkas pa
sakė, kad jei tasai jo parėdy
mas neduosiąs gerų pasekmių 
— nes tas daroma miesto ge
rovei — tuomet jis suspen
duosiąs šimtus netinkamų po- 
liemonų.

Parinktini poliemonai pas
klidi 19-ton wardon, kur yra 
pakilusios politikinės žmogžu 
dvstės.

Moterų Sąjungos 1-ma kp., 
prie Šv. Jurgio parapijos, gra
žiai gyvuoja. Visos narės vie
nybėj sugyvena ir išvien dir , i m , • • o v v - dyti. Reiktų vvru katalikusba Tautai ir Bažnyčiai. MusųĮ, ___ _______ L__ •_ ‘__ .
kuopa nepakenčia ergelių bei 
apsikalbinėjimų. Jeigu suse
ka, kad kuri narė negražiai 
elgiasi, tuomet visos narės iš 
kuopos išvadina ją laukan.Ma
lomi dalvvauti kuopos susirin-, . . . „ , TT. _, . ' , , nausia jsirasvti. Visų Šventukime, nes pas mus nekuometĮ , . .
nėra jokių negudrių ginčų bei
.žsivarinėjimų.

Kovo 6 d. Moterų Sąjungos
-ma kuopa “in corpore” ėjo 
iria Šv. Komunijos. Tą dieną 
turėjo užpirkusi ir Mišias šv.
\iekviena sąjungietė eidama 
lažnyčion turėjo

koms draugijoms 
vyadį iš moterį}

Į draugijų.
Kiekvienas katalikas norė-Į 

I damas įstoti į dr-ją, turėtu 
| gerai pamąstyti, į kokią ge
riausia įsirašyti. Visų Šventu 
dr-ja rūpinas savo dvasios rei
kalais, dirba bažnyčios ir tė-l 
vvnės labui.

Dr-jos narys.

IŠ NORTH SIDES.

Kovo 7 d. Lietuvių moterų 
prisisegusi I bolševikiška draugija suren-Į

paimti pa- 
katalikiškn

mitą gvazdikėlį (“Motinų gė-lgė debatus apie panaikinimų Į 7 
ę”). katalikų tikėjimą.

Po pietų įvyko susirin- Susėjo apie tuzinas moterų 1 
kimas. Prisirašė dvi naujos ir du syk tiek vyrų. Vedėjn 
narės, būtent: Tveokadija Sa- paprašo visi} susėsti, praneša 
bonienė ir Bronė Nausėdaitė. I debatų temą ir prašo pradėti] 
Kuopa džiaugiasi susilaukusi debatuoti. Pakila vienas vy- 
tokių prakilnių sąjungieeių. Iras ir sako:

POLICIJA RUOŠIASI PRIE 
STREIKO.

pas-I’olicijos viršininkas 
kelbė, kad jis po pasikalbėji
mo su skerdyklų kompanijų o- 
ficiįalais, Štockvnrdų polici
jos nuovados vyresniuoju pa
siuntė kapitoną AVestbrook, 
kuris, esą, tinkamiausias prie 
streikų ir esąs gana taktin
gas.

Tas reiškia, kad kompanijos 
visgi nori darbininkų streiko 
ir tą streiką pramato.

Chicagos pašte (vidumiesty) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 
randasi atėję iš Lietuvos laiškai 
žemiau įvairdytiems asmenims, ku
riu delei adresatų persikėlimo 
kiton vieton arba kitokiu priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimtu prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatvės 
įeinant po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVERTISĘl). Prašy
damas laiško adresatas apart savo 
pavardės turi pasakyti ir padėtą 
prieš pavardę numerį. Tuomet 
valdininkui lengviau bus surasti. 
Tas langas pašte yra adaras nuo 
7 vai. ryte ligi 9 vakare.

Tie laiškai pašte bus laikomi 
tik dvi savaiti nuo šito paskelbi
mo. ,

503 Alondarini Jo Sveikatai.
50G Arelis Jonas,
507 Augini Boleslav,
500 Augustin Frane.
511 Balčiūnienė Palionija,
513 Benaitis Anton,
515 Bartušis Mykolas,
51G Botyrilis Stanislav,
519 Bendinskas Jonas,
527 Brais Antanas,
529 B rijūnas Antanas,
532 Budavičis Staniai.,
534 Bumdauskis Mat.
540 Cebetarunas Peter,
511 Cibulski Jakob,
552 Darašsievič Antoni,
569 Gečus Adam,
571 Gilvid St. _
572 Gridulis Kazim.
576 Gudavičia Dim.
587 Jesaitis Paul,
589 Jateika Uršulė,
594 Jaudis Anastaz.,
595 Judeika Valter,
596 Muonas Simon,
597 Kaledinskas Kaz.,
599 Kavaliauskas Joseph,
602 Kiškunas Maik,
605 Klimas Kaz.,
616 Krikščiūnas Steponas,
619 Kuchta L. P.,
621 Kudirkienė Katryna,
625 Labanauskas A.,
630 Lileikis Aleksandras,
636 Maltanauskas Juozapas,
641 Masilionis Mataušas,
642 Matulienė Magd.,
645 Vilkelis Mikalina,
647 Milas Jan.
650 Mockus Vilim,
652 Monkus P. P.,
656 Krasauskis Mot.,
658 Nauduras Julis,
659 Navickas Adomas,
660 Naviekis K.,
666 Ozalas Ignacas,
668 Paremskinis Jonas,
670 Povilaitis Joe,
682 Prakupimns Geo.,

i 684 Pumkuš Anton,
685 Punzeneič Antanas,
690 Radvilas Peter,
706 Sargelis Boleslovas,
708 Savickas Paulina,
709 Savickas Jonas,
714 Sedunaa Pranas,
717 Seredienė Konst,
718 Sheputis John,
723 Šimkūnas Kazys,’
724 Sirtautas Nikodijnas,
725 Skrudelis Antanas,
726 Slepavičia Siin.,
731 Stanevičius Julionas,
332 Staskienė J ui.,
733 Staskunaitė Ver.,
735 Sukena Petronėlė,
747 Toleikis Ona,
748 Trcinauekienė Ona,
756 Vasiliauskis A.,
757 Vnlnuskis K.,
758 Vėl gos Barbora,
761 Vismont, Jonas,
773 Zakaras Aleks.,
774 Znmnravies Stanislovas,
776 Žebrauskas Petras,
778 Zvinskienė Agnieška. 
Kuomet iš vienos vietos išsi

kraustai kiton, paprašyk laiška-

UŽTIKRINK SAVO KŪDIKIUI ILGĄ IR 

LINKSMA GYVENIMĄ DUODAMA JAM 

“EAGLE BRAND” TUOJ KAIP TIK 

TAVO PIENAS SUSTOJA

EAGLE BRAND
' ( CONDENSED MILK') 

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

The Borden Company 
Borden Building New York

Iškirpk šį kuponą DABAR — ir prisiųsk ŠIAN
DIEN 10 ir gausi DYKAI musų knygą, KŪ
DIKIŲ GEROVĖ, kuri paaiškins/ 
kaip užlaikyti kūdikį sveiku. Taip
gi gausi maitinimo instrukcijas jū
sų kalboje. 0104
Vardas
Adresas

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ ČEVERYKŲ 
KRAUTUVE SOUTHSIDEJ

Vyru rudi ir juodi'čeverykai vėliausios 
mados $8.50 vertes už $6.00. Turime 
pilna eile moterų čeverykų 
nuo $5.85 iki $14.00.

T

VIGTOR SHOE STORE
4719 S. Ashland Av. Chieago

BALTIJOS -AMERIKOS LINIJA
42 nttOADU'AY - . . .. . .. • *NEVV YORK NY

TIESI Kelionė Be Persėdimo Iš NEW YORKO Per LIBAV.y Arba 
HAMBURGĄ — EITKŪNUS

I LIETUVA
I,nivai išplaukia kas 14 d. Dideli dviejų sriubų pačto laivai Išplaukia: 
8. S. “ESTONIA” Kovo 16 # S. S. “UTUANIA" April 13
S. S. “POUONIA” Kovo 30 J “ESTONIA” Bal. 27.

Visi laivai turi puikus kambarius trečios kllasos keleiviams 
Kreipkitės prie musų apentų jūsų mieste arba pas 
K. KEMPE, General Westem Passcnger Agcnt

120 North Ua Šalie St., Chieago, Ulinois.

ENGLANDI
Wrr-EDGE SPRINO

Sold eveiyvvhete by fumiture deolore 
ana departmont siores -

ENGLANDEH SPRINO BE D CO.
-Brooltlyn - Ghle^o

F- i_ o e -> ra u
A. Valaneiunaitė, kelis me-l “Galima panaikinti tikėjimų 

tus darbavosi musų kuopoj ir dabartinę tvarką, tik reikia 
kaipo finansų raštininkė, bet mokinti ir šviesti tuos žino 
šiame susirinkime rezignavo nes, kurie dar tiki.” 
iš valdybos, nes išsikraustė iš j Stojasi kitas vyrukas ir sa 
Cbicagos. Kuopa apgailestauja ko, kad sunkus tai darbas kol 
netekusi veiklios narės, bet la- nėra dar įvykęs bolševizmas, 
bai dėkinga jai už gražų darbą Pirma, sako, reikia sugrian- 
praeity. Jos vieton aklama-Įti dabartines miilkinvčins (su
rija išrinkta Bronė Nausėdai- prask bažnyčias). Po to gyrė 
te. ’ ir džiaugėsi bolševikais. Ant

Tą pačią dieną pasitarusios galo vieni kitus ėmė vadinti 
sąjungietės su savo gerb. kle- bepročiais ir įsikolioję prade 
bonu, kun. M. Krušų, sutarė jo apleidinėti svetainę. Taip 
atkviesti Vienuolyno auklėti- ir liko neišrištas klausimas 
nes į musų koloniją ant 10 d. kada ir kaip bus panaikintus 
Balandžio, kad jos pas mus tikėjimas.
suloštų “Patriciją”. Mat są- Kvailesnių žmonių NortliĮ'1*1**'0 kortelės (rausva) ir išpildęs 
jungiatės turėjo jau iŠ seno nu- Sidej man dar neteko matyti.Į Pn«tm- Galima paro
si samdžiusios svetainę ir tą | Laisvamanis. °  .
dieną buvo sutarusios rengti

Syti paštui ir laiškelis arba ai vi
lutė, kurioje reikia pažymėti ad-

vakftrą Šv. Kfttimiero Vienuo-I Gavėnios laiku ftv. Antano I T"1”1 'lcto"‘T.a‘

lyno nand.1, bet pamai! «.o» bainyčmje trečiadienių v„k«. sd„,„ 8tfi, nMjojl)n 
gralžų veikalą “Patriciją”, nu- rais giedama “Graudus verks-
sprendė duoti progą musų ko- mai”, o penktadienių būva sta- 
lonijai pamatyti tą dailėR tva-bijos ir palaiminimas ftvč. Sa BIZNIERIAI GARSINKITE^ 
rinį. .Tau bilietus iŠ kalno par- |kramentn. Pr.| ‘‘DRAUGE.’’

STPAIGHT
10

12 
ĮOTHRR 

SIZF.S

MELBA
7>ie ęta z- č'Z.vt?

Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
gu koks Havana cigaras.

Paklausk savo kraiituvninko—Bet jelca 
kraiituvninkaa netari—rašyk mama.

I.LEtVISCIGARMFC.CO.NEMmdtl
Largeat Independerit Cgar Factory inlbe World

Carter’s
Negali Būti Links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba
Maža Piįtulka
Mažas lYosas 

Mala Kaina

KraoJlM urtorintla OrlrllM 
yru prlriiutlml l*bli aklini it 
veidą.

Liver Pilis
Vaistas Kuris 

Reikalingas Visiems
Tikras turi paalraSyma.

pAR+ER’S IRON PILLS
Jums pagrlltes, pamėginkite (j
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SKAITYKITE IR PLATINKITE "DRAUGI”
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