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Azijoj
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GRAIKAI EINA PIRMYN 

TURKIJOJE.

Turkai palengva atsimeta at- 
- gal.

Konstantinopolis, Kovo 28. 
— Nors Turkai nacijonalistai 
anądien buvo pranešę, apie sa
vo laimėijinus, bet draikai 
dviem frontais varosi pirmyn.

draikai .jau Įierėjo per Es- 
ki — Skeli r, kur su Bagdado 
geležinkeliu sujungiama Ango
ms linija. Aplenkę jau ir Ka- 
rnliissar, nuo kur Bagdado ge
ležinkelis pasisuka Į Konieli.

Turką spėkos palengva at
simeta į kalnuotus plotus ša
limais Eski — Slielir ir Ka- 
raliissar. Sakoma, tenai jie su
stosią ir pakelsiu kovą drai
kams.

draikai ilgi palengva stu
miasi pirmyn. .Iii armija eina 
frąntii pradėjus Adabazaru, už 
20 mailių pietrytuose nuo Ts- 
mido, ligi Bile.jik. 50 mailių 
pietrytuose nuo Brussos, ir 
ligi Agliar Dagli. >

Pastarasis kalnus buvo stip
riai Turką fortifikuotas. drai
kai ji paėmė po smarkios ko
vos.

Brussos fronte draiką divi
zija paėmė Adabnzarą. Tenai 
Turkai turi skaitlingus pul
kus.

Pakeltas sumanymas, kad 
draiką karalius Konslantinas 
keliautą karo frontam šiandie 
tas klausimas dar diskusiioja-
mas.

l»et Turkai nacijonalistai 
pažymi, kad talkininkai sutiko 
su draiką pienais, kuomet 
Graikijos karo ministeris Gou- 
rnaris. Imdamas Londone, pa
tiekė pienus ir klausė leidi
mo draikams pakelti kovą 
prieš Turkus. Talkininkai iš- 
pradžią svyravo, bet ant galo 
sutiko su draikii pienais.

Nacijonalistai dar sako, kad 
draiką puolimo pradžia buvo 
paskirta Į Kovo 18 d. Bet bu
vo atidėta ligi Kovo 23 d. Nes 
draiką vyriausybė vis dar bu
vo a bejojus apie Anglijos su
tikimą.

draikai pakėlė puolimą Bru- 
sos ir l slinko frontuose Kovo 
23 d., kuomet gavo užtikrini
mą iš Londono.

KRUVINOS KOVOS KOMU
NISTŲ SU KARUOME-

NE.

SULTANAS PROTESTUOJA 
DEL GRAIKŲ PUOLIMO.

Talkininkai sakosi esą neutra- 
. liai.

Konstantinopolis, Kovo 28. 
— Aną dieną pirmu kartu 
nuo 1!W 4 metą Turku sulto
nas oficijaliai priėmė diploma
tinius atstovus Prancūzijos, 
Anglijos ir Italijos. Šitie at
stovui pranešė sultanui, kad ją 
vyriausybės žymiai sušvelni
no Sevres (talkininką su Tur
kija) taikos sutari) Londono 
konferencijoje. Pnskui atsto
vai išreiškė vilti, kad demok
ratinėje sultono vadovybėje

Komunistams nevyksta kovoti.

Berlynas, Kovo 28. — Ko
munistą sukilimą liepsnos iš- 
nailjo palietė industrijinj Bu
bi- apskritį, kur pirm vieneriy 
metą buvo vedama smarki re
voliucija.

Essuose 10,000 darbininku 
praeitą šeštadienį demonstra
vo. .Ją tikslas buvo pakvies
ti generalin streikan visus 
darbininkus, kad visai užda
ryti Kruppo įstaigas.

Hamburgo komunistai paė
mė savo rankosna dinamito 
dirbtuves arti Altana. Skrajo
jančioj) 500 vyrą milicijos ko- 
liumna atakavo dirbtuves su 
t aukomis.

Eislebene buvo įvykę kru
vini mūšiai komunistą su mili
cija. Pastaroji komunistus į- 
veikė ir tie pasprūdo į arti
muosius miškus. Milicija nu
sivijo.

55 nužudyta.

Eislebene kovu metu nužu
dyta 55 žmonės ir 82 sužeista.

Mansfeldo komunistai mė
gino susisiekti su Eislebeno 
komunistais ir padaryti vieną 
frontą. Buvo jau padaryti sii- 
sinešimai ginkluotais dvirati
ninkais.

1/ouna darbininkai užėmė

NUTARIMAS. DEL LIETU
VOS IR LATVIJOS

SIENŲ IŠLYGINIMO.
Kovo 24 dieną iš Kauno 

nuo B. Balučio Lietuvos At
stovybė yra gavusi tokią kab- 
legramą:

“Lietuvos Latvių sienos ar
bitražas užsibaigė. Lietuva 
gauna Palangos apskritį su 20 
kilometrą pajūrio.

Nauja siena eina sekančiu 
bildu: juros punktas 4 viorstai 
siauriau Šventosios, toliau į 
šiaurryčius iki Šventosios ar
ti Kragiškio, toliau senoji sie
na iki Vegerų. Toliaus tarp 
Vegerų ir Žagarės Latviams 
pereina sklypas arti keturių 
tūkstančių dešimtinių. Toliau 
pridedant mums Butkumi kai
mą sena siena iki Žeimelio mer 
idiano. Toliau iki Murowany 
Poniemon sklypas apie ketu
riolika tūkstančių dešimtinių 
Latviams sykiu su Brunavi- 
ški ir Murowany Poniemon. 
Toliau sena siena iki Aknys- 
tos kyšulio pridedant mums 
llsenberg ir Ellern ir apie tūk
stantį šešis šhntus dešimtinų 
iš Kuršo. Toliau Aknvstos ky
šulis Latviams. Toliau sena 
siena iki augščiau ežero Su- 
viek. Toliau mums iš Kuršo 
plotas su Stensee paraleliai 
sena siena iki punkto pusiau- 
kelvje tarp Ežerėnų ir Tur- 
įnonto viso apie 7,000 dešimti
nių. Toliau sena siena Kuršo 
iki galui išskyrus pataisą Lat
vių naudai prie Turinonto ir 
Rvtselia apie 470 dešimtinių.

Perdavimas ploty kitą ki
tiems Kovo trisdešimts pirmą.

Abelnai, atiduodama dvide
šimts astuoni tūkstančiai de
šimtinių. Gaunama dvidešimts 
tūkstančių.

Šiandie atvyko naujas Rusų 
pasiuntinys Mostovenko. Ak- 
selrodas netrukus išvažiuoja.’’

Svarbiausioji šio pranešimo 
žinia yra ta, kad Lietuvos Res
publika jau yra priėjusi prie 
Baltijos juros ir turi apie 20 
kilometrų juros kranto. Taigi 
sveikinami yra visi Lietuvos 
piliečiai su nauju laimėjimu. 
Kovo 24 dieną, 1921 m.

Lietuvos Inform. Biuras.

PASIRODĖ PERŠALTAS 
VANDUO.

Turkija nuo šio laiko ims i trąšą dirbtuves. Tenai jie at-
džiaugties gerbūviu ir šalis ga
lės atlikti didelį pažangumą.

Sultanas tuo.įaus atstovams 
nurodė, jog Graikai išnaiijo 
puola. Turkiją. I lai talkinin
ku diplomnlai atsakė. kad 
Graikai elgiasi be ją Viešpati 
ją vyriausybių sutikimo. Sa
kė, Londono konferencijoje 
talkininkai dėjo paslaugu iŠ 1 
vengti Turkijoj visokio gink
luoto sinirėminio ir tuo žvilg
sniu nutarė pasilikti neutra 
liai.

LIETUVOS SU LENKAIS YPATINGA MUZIKA KAR- 
TARYBOS RUBEŽIU DINOLO LAIDOTU-

KLAUSIME. " I VĖMS.
Paryžius. Kovo 28. —.Lie-Į Baltimore, Md.. Kovo 28. T 

tava ir Lenkija principe pri-įA. a. kardinolo Gibbonso lai- 
pažino pasiūlymą Tautų Sų- ! dotuvėms katedroje bus pa-

FRONTO ĮSPŪDŽIAI.
(Bušo K. K. Lizdeika Kauno 

“ Laisvėje“). 
(Pabaiga iš pr. mini,).

Ne beto, kati “palaiminti 
musą žemelės keliai’’, kalti y- 
ra, kad negalim-naudoties sun
kiais automobiliais, kuriu tu
rim nemaža.

II.
Tolimuose rezervuose.

jungos tarybos. Pnsiųlyma< 
padarytas Kovo 2 d. Juo abid
vi šalys sutiko tiesioginiai tar
ties mieste Brusselv teritorija- 
liu ginčą klausime, pirminin
kaujant Pauliui Hymans, Bel-

Mrs. B. Ilnntliorn, 1448 No. 
Clark gat., nuo Dearborn tilto 
įšoko upėn su tikslu pasidnry 
ti galą.

Bet kuomet gerai sušlapo 
šaltame vandenyj, ėmė Slink
ties pagelbos. Išgelbėta.

vartojaina ypatingoji iš Vati
kano prisiųsta muziku su gri- 
gorijonišku giedojimu. Ta mu
zika yra manuskripte ir pirmu 
kartu ji paimta iš Vatikano, 
(iiedos Šv. Marijos semi na ri-

gijos atstovui Tautų Sąjungos jos grigorijoniškas chorą?
taiyboje.

Lenkija tų tarybų metu y- 
ra išgavusi kai-kurias sąlygas.

Svarbiausioji iš tą tai ta, 
kad Lietuva pristato maisto 
Vilniaus gyventojams, kurią 
maitinti Lenkai neturi iš ko. 
Hymans abi šąli pakvietė pa
siusti atstovus į Brusselio ta
rybas, kurios prasidėsiančios 
ateinančio Balandžio 18 d.

Tenai pirmiausia bus susta
tyti definitiviai pagrindai, pa
gal kuriu taikos tarybos bus 
vedamos.

NAUJI MOKESČIAI MOKĖ
TI TEKS VARGDIE

NIAMS.

Madison, AVis., Kovo 28. 
Poeple’s Roconstruction sąjun
gos susirinkime aną vakarą 
kalbėjo šitos valstijos senato
rius La Follette.

Senatorius pareiškė, kad jis 
visas laikas buvo priešingas 
Amerikos karui ir šiandie 
priešingas kongreso nusistaty
mui finansuoti karo pasek
mes.

Pasakė, kad šiandieninis 
kongresas ir šiandieninė val
džia darbuojasi atšaukti mo
kesčius už pelno perviršius ir 
už dideles įplaukas ir tuos mo
kesčius sukrauti ant vargdie
niu žmonių.

PRANCŪZIJĄ LAUKIA FI
NANSINĖ PRAGAIŠTIS.

Neatkeliamos skolos; neturima 
pinigų.

Paryžius, Kovo 2G. — ‘Kol- 
Vokieti.ja išmokės visa tai, kas 
nuims priguli, Prancūzija su
lauks pragaišties,“ rašo laik
raštis Journal (les Heliais ėdi 
torijale, perkratydamas finan 
sinės komisijos raportą, kurs 

‘liniuotas senatui.
Ateinantiems melams Pran

cūzijos vyriausybė turi turė
ti 3fi milijardus frankų paden
gti pnunatoinų deficitą.

Kovo 1 <1. Prancūzijos sko
los siekė 302 milijardu
ką. 1*1/111 kuro skolų turėta a 
pie 30 milijardą franką.

V
Rekonstrukcijos darbas.

Be tą milžinišką skobi Pran
cūzija kas metai turi 1 urėti

Miręs kardinolas labai my
lėjo grigorijonišką giedojimą. 
Anais laikais kuomet jis 
smarkiai buvo susirgęs Apašta 
liškam delegatui AVasliingtoue 
paduota sugestija parsisiąz- 
dinti tą muzikos manuskriptą. 
Taip ir padaryta.
Šiandie rytą kardinolo kūnas 

iš Arkivyskupo rezidencijos 
perkeliamas katedron, kur iš
bus viešumoje ligi ketvirta
dienio.

Bbltiinorės arki vyskupijos 
ad m‘mist ra t ori ui Apaštališkus 
delegatas paskyrė vyskupą 
Corrigan.

SUSIRGĘS VOKIETIJOS 
MINISTERIS.

Berne. Šveicarija, Kovo 28. 
— Vokietijos užrubežinią rei
kalą- ministeris Dr. Sinions 
per čia nukeliavo į Lugano. 
Jis sergąs. Norįs ten pasilsėti 
nors dešimti dienu.

DŽIAUGIASI PRANCŪZAI.

Paryžius. Kovo 28. — Pran
cūzai nemažai pradžiugo nu
girdę, kad Suv. Valstiją vy
riausybė atsisakė užmegsti 
pirklvbiniiis ryšius su bolševi
kine Rusija.

rado 12,000 senų šautuvą, 80 
kulknsvaidžią ir pusę milijo
no diržą amunicijos.

Pačiame Berlyne naktimis
girdimi šaudymai. Policija maH .19 sukilimas. Valdžia to
Iraudžio susirinkimus, kad no- sukilimo bijosi. Ne tiek bijo Į po 358 milijardus franką re 

komunistą, kiek nereikalingo Į konstrukcijai sunaikint ii plo 
žmonių kraujo liejimo. lu ir kuro pensijoms.

Saksonijoje komunistai sti-1 Prancūzija daugumos niili- 
priai laikosi. Pranešta, kad te- jardą lukeriavo iš Vokietijos, 
nai jiems vadovauja keli A-1 Bet kad Vokietija atsisakė

duoti progos komunistams pa
keli i demonstraciją.

Berlyne yra baimės.

Vokietijos valdžia painfor
muota. kad komunistai turi 
cenGalinę organizaciją. Todėl 
ir pačiame Berlyne yra gali-

merikos industrijalistai.
Municbe policija išvaikius

t raciją.

Prancūzija didelius defici- 
tns turi operuodama geležin- 

Ikelius, paštą, telegrafą ir te- 
llefoną linijas. Del aštuonią 
darbo valandą dienoje ant ge
ležinkeliu valdžia per metus 
turi vieną milijardą franką 
deficito.

700.000 darbininku.

Senatorius ('keroti, finansi
nės komisijos pirmininkas, ba
rė valdžią, kad ji šiandie pa
laiko neapskaitonių daugybę 
žmonių civilėje tarnyboje 
kuteni, apie 7(M),000 darbiniu 
ką. Tai baisus daiktas.

'Pik 550.000 Prancūzą yra 
nil'įnpdėti tiesioginėmis metinėmis 

mokest i mis.
Clieron perspėja nuo toles

niu paskolą. Nes tas veikiau 
pragaišini ii šalį.

•Prancūzijos visa viltis, sa
kė senatorius, yru būtinai 
gauti tuos milijardus, kokius 
užtikrino taikos sutartis. Bet 
ir po to Prancūzu finansinė 
padėtis buv desperatinė.

Journal dc Debats intaria 
Vokiečius lėbavimuose. Juk

Kadangi nuo Divizijos Šta
bo lig pirmąją apkasą buvo 
toloka, sutarėm pavažiuoti dar 
traukiniu įnaž daug lig tai 
vietai, kur geležinkelis suar
dytas.

Toliau telefonu buvo nuro
dyta, kur nuims reikės išsiųs
ti vežimus, kad į patį frontą 
patekus.

Greitu laiku musą trauki
nys sustojo šile prie tani ty
čia įtaisytos platformos, kur 
kareiviai išsikrauja produk
tus. Toliau traukinys eiti ne
galėjo. čia pat laukė mus su 
karieta. N. pulko vadas, į ku
rią susėdo Kr. Aps. Ministe- 
i is, \ adas ir as. Kitan veži
man sutilpo visi kiti likusieji.

Gilus ruduo. Bukai, paslap
tingai -ošia pušią viršūnės, 
karts nuo karo nedidelio vė
jelio supamos.

Išvažiavom iš miško. Purvi
nas kelias kreipėsi tarp dir- 
VP — .juodą arinių ir tankiu 
žaliu šepečiu sužėlusią rugiu. 
Pradėjo purkšti smulkus Šal
tas lietutis. Pageluo. Nejučio
mis prisiminė man. praėjės 
Klišą \ okiecią karas, kuria
me man bedalvvaujant, taip 
daug reikėjo panašini basty
tis ir pakelti šalčio ir karščio 
ir įvairią pavoją. Maniau, kad 
tai praėjo ir nebesikartos dau
giau. Bet kur tau?

Tr vėl karas, šį kartą jau 
musų pačią tėvynę grobikai 
užpuolė.
Ir skurstu šie menkai įdirba
mi dirvonai, ir skursta šie ka
liais gražus vienkiemiai ir lin
ksmi sodžiai.

Skurstame ir mes patys, be- 
g}\endami tik šią valandą, šią 
dieną ir nesulaukdami aiškaus 
rytojaus.

Įsukome į vieškelį, — pla
tų, tiesų kelią, gražiai apau
gusį abi pusi beržais. Tai ko
kios tai Rusą carienės išrėž
tas “traktas“ tarp Kauno ii 
A diliaus. Tokią traktą daug 
yin Vilui aus ir Minsko rady
bose.

Karts nuo karto musą kn- 
i ietos ratai dundėdavo Vokie
čių išklotais grvstais, 
jau baigė puti.

Ir beržai jau kertami: daug 
kelmą ritigso.

Nemalonų įspūdį kiek taisė 
bendras krašto vaizdas: nedi
di Ii kalneliai keitėsi ežerėliais, 
ežerėliai hnlzgannvo tarp mė
lyną šilu ir žalią rugių dirvą.

Greit privažiavome N. so
džių, kur stovėjo atsargoje 
N. pulko dalis.

Kaip tik pietums pataikėm. 
Kareiviai išsirikiavę laukė 
mus. f’asisveikinom. Apžiurę 
.jom. Paklnusinėjom. Įspūdis 
neblogas, tik. kiek apsileidę, 
purvini, nevalyti batai ir be 
pirštinių. Neturi to žvavaus, 

Į stamantraus “seną“ kareivių

duoti reikalaujamus milijar 
dus, tad šiandie nei nežinoma, niekais išleisti pinigai butą 
Ims tolinu veikti. ,labai reiknlingi Prancūzams.

kurie

įspūdžio, mat, dauguma ją nau 
jokai.

Ir šautuvai ne visą valyti, 
ir šis-tas praplyšę, šis-tas at
sirišo, - - žodžiu, kaimo ber- - 
niokai ir tiek.

Priėjom prie lauko virtu
vės. Paniaišėm, paragavom,— 
ne kas. Riebumo — nuo žvir
blio daugiau butą, negu nuo 
tą pądą mėsos ką čia sudėti.

Kame priežestis? Jaunutis, 
jievikrus virėjas aiškina, kad 
čia sudėta tiek ir tiek zolat- 
ninku kruopų, tiek ir tiek bul
vių, tiek ir tiek mėsos, drus- 
kos, pipirą... žodžiu, visko su
dėta kiek reikia, o pasisemi— 
veidą perkreipęs.

— Kur kaulai?
Kiek apšiltus, mes mėsą nu- 

grandom, o kaulus išmotam 
lauk, kad beveik katile neši
ma išy tų...

Tai tau! uk kaip tik nuo 
kaulą ir nuverda visi riebu
mai...

Žodžiu, nėra pas mus “ža
liukus'’ to sumanumo, kad 
kaip būdavo pas senus Rusii 
kareivius, kurie iš akėtvirba
lio išvirdavo puikią sriubą!...

Kitame sodžiuje aplankėme 
kitą dalį. Tas pat.

Poliau nuvykome į V. mies
telį, kur stovėjo musą sunkio
ji batarėja.

A’isai kitas vaizdas. Artile
ristai padarė* labai gerų įspū
dį; netik šautuvai pas juos 
blizga, bet ir batai ir visos 
sagtukes. Ir vikrus, miklus, 
kaip karininkai, taip ir karei
viai. Į klausimą atsakinėja 
greit, aiškiai, trumpai. Jokią 
nusiskundimą ant nedateklių: 
kokiu tai bfcdu jie patys sa- 
vaimi sugeba ko stinga apši
lai pinti.

Arkliai gražus (visi šyvi), 
nušerti, miela pažiūrėti.

Man tai aišku, kodėl čia ki
tus vaizdas, bet apie tai ne
kalbi ‘sime.

Miestelis AT nuo karo aud
rą daug nukentėjęs, gyvento
jai suvargę, bet jau matosi 
naujai atsistačiusią, ir turbūt, 
bado nėra, nes krautuvių lan
guose gražiai masina išalku
sio pakeleivio akis dideli balto 
pyrago kepalai.

Apžiūrėjęs dalies perrišamą 
punktų, nuvykome į artimus 
rezervus.

X

LENINAS NEATMETĄS' 
KOMUNIZMO.

Lodonas. Kovo 28. — Bolše
viką atstovas Krassin paskel
bė, jog Lenino nusistatymas 
nereiškiu atsisakymą nito ko
munizmo, bet tik Rusijoje iš 
karo taikini atmaina.

Praeitą šeštadienį pusiau
dieniu pasibaigusioje paroje 
Cliicagoje pavogta 22 automo
biliu.

PINIGŲ KURSAS.
Svetimų salių pinigų vertė, mai

nant nemažinu $25.000. Kovo 20
z

buvo tokia pagal Merchants Lo- 
un and 'frust Co.:
Anglijos sterlingų svarui $3.91
Prancūzijos šimtui frankų 0.96
Italijos šimtui lirų 4.04
Vokietijos šimtui markių 1.59
Lietuvos šimtui auksiną 1.59
Lenkijos šimtui markių .12
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DRAUGAS Pirnindienis, Kovas 28, 1921

bUCTUVIV K ATAUK y DIEKKAkTIS
“DRAUGAS”

■t-, fcudlen* ttakyraa aedėldlenloa. 
rREN IMERATO8 KAIMAI

OHIGAGOJ IR CISIENYJH:
Metams .................................. >8.00

. 4.00ei MeCp ,«£.•««
8fV. VALST.

Metama P8.00
P*sei Metu • •••••••...•••, 8.00

Prenumerata mokant lkkalno. Lai
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J
Baltiniorėje mirė Amerikos 

Katalikų Bažnyčios primatas, 
kardinolas Jokūbas Gibbons. 
Nabašninkas buvo žymus a.— 
niuo ne tik Bažnyčioje, bet ir 
kaipo pavyzdingiausias pilie
tis valstybėje. Jo autoritetą 
visais laikais gerbė ne tiktai 
katalikai, bet ir kitą tikėjimų 
žmonės. Amerika juo didžia
vosi. Nes tai buvo jos pirmu
tinis kardinolas.

Laidotuvės įvyks ateinančia
me ketvirtadienyje. Kovo 31 d.

Mes žinome, kad j tas laido
tuves pagerbti nabašninko pa
laikus suvažiuos daugelis aug
iosios dvasiški jos ir šiaip žy
miųjų šalies žmonių. Katali
kiškos viešpatijos turės savo 
atstovus.

Mes esame tos noiutionės, 
kati ir Lietuvos respublikos 
atstovas turėtų oficijaliai da
lyvauti kardinolo laidotuvėse. 
Lietuva yra katalikiška Šalis. 
Tad kaipo tokia visuomet tu
rėtų būt reprezentuojama pa
našiuose retuose mint i kiliose 
ne vientik abeluojo mandagu- 
mo, liet ir pačios priedermės 
žvilgsniu.

Šitame atsitikime musų tau
ta daug ką pelnytų. Nes Jpasi- 
rodylų visam pasauliui, kad ji 
yra gyva ir sveika ne tik ku
liu, bet ir dvasia.

Be to, dar pelnytų daug ki
tų sąjausmo. Gi šis daiktas 
šiandie musų Tėvynei yra kaip 
tik reikalingiausias, kuomet 
nedori priešai mus mėgina nu
tepti kokiais tai primitiviais 
žmonėmis arba net kadi r pa
čiais bolševikais.

Kam ta<l reikia, tas tegu 
tuojaus išgirsta tą musų nu
rodymą.

Betiksliai Žygiai.
Nepavyko dar viena revo

liucija prieš bolševikus lfu.-i- 
joje. Šiuo kartu buvo pakilusi 
Kronštadto tvirtovė ir Petro
gradas su apylinkėmis. Kuone 
porą savaičių kamuotųsi. Bol
ševikų valdžia sutraukė skait
lingų karuoinenę prieš Inos sa
vo “maištininkus”. Ir numal
šino revoliuciją.

Nereikia sakyti, kad pasta
rasis sukilimas nebūtų buvęs 
inspiruojamas iš Paryžiau'. 
Šiandie Paryžiuje yra siisirin 
kę stambiausi Husų politikinių 
partijų vailai, atkakliausi 
bolševikų priešai. Jie tenai tu
ri “steigiainąjįUiisijos seimą’’. 
Seimuodaini apgalvoja priemo
nes, kaip veikiau sugriauti bol 
ševikų valdžią Rusijoje.

parinktiniems Rusams duoda 
pastogę ir globą. Nes jie žada 
‘raneuzijai grąžinti milijar

dus skolų, jei ji prisidės prie 
įveikimo bolševikų. Tie Rusai 
darbuojasi u’ž Rusiją senovės 
rubežiuose.

Kiek yra buvę pakeltų prieš 
bolševikus Rusijoje kruvinų 
žygių, visuose juose svarbiau
sią rolę turėjo lošti Prancūzi
ja. Nėra tikrų davinių, ar ir 
prie pastarosios revoliucijos 
Prancūzija buvo prisidėjusi.

Reikia spėti, kad ne. Pir
miausia todėl, kad Kronštadte 
revoliucija buvo pakilusi iš
vakarėmis baigiamos daryti 
taikos bolševikų su Lenkais. 
Prancūzijai viii brangus daik
tas revoliucija prieš bolševi
kus. Bet jai yra nepigesnis ir 
Lenkų valstybės likimas.

Reikia žinoti, kad jei revo
liucija butų buvus plačiau už
siliepsnojusi, Lenkų likimus 
Rusijos parubežiais butų atsi
dūręs pavojum Ir pagaliau a- 
pie pačias taikos tarybas su 
bolševikais nebūtų buvę kal
bos.

Šiandie Lenkams susitaiky
mas su bolševikine Rusija pa
rankus daiktaZ Nes nors Len
kai visais laikais ir turėtų 
nepasitikėti bolševikais, vis-gi 
jie turėtų gana liuosų rankų 
vykinti savo imperijalistinius 
siekimus svetimose teritorijo
se rytiniais parubežiais.

Kitas daiktas, kad Prancū
zija negalėjo prisidėti prie 
Kronštadto revoliucijos, tai 
tas, kad Kronštadto tvirtovė 
jai nebuvo prieinama. Aplin
kui apšalusi. Ledu gi nepris- 
tatvsi nei ginklu, nei reikalin- 
gos karo medžiagos. Ir to visa 
turėjo trukti tenai revoliueijo- 
nieriams.

Vis-gi ateis laikais, kuomet 
Rusų tauta išnaujo atgims pe
rėjusį per tas baisias kančias 
ir terorizmus. J r atgijusi ji 
nebus dėkinga pirmiausia Pran 
elizijai, kurios pastangomis 
šimtai tūkstančių, o gal mili
jonai Rusų be reikalo paguldė 
galvas. Ilel Prancūzijos aukso 
veršio šiandie kapais nukloti 
Ukrainos stepai ir Siberijos 
tundros.

Prakilnios širdies žmonės po 
pirmųjų nepavykusių kovų su 
bolševikais Šaukė, kad reikia 
paliauti žmonių kraujas lieti. 
Perspėjo ne lik Prancūziją, 
bet ir kitas viešpatį jas nesi- 
niaišyli j vidujinius Rusijos 
reikalus. Nurodė, kad Rusai, 
matyt, yra užsipelnę tą Dievo 
rykštę. Jie turi pereiti kaipir 
per šveislyklą, turi patys susi
prasti. Taippat nurodė, kad 
bolševikų valdžia negalės 
tverti ilgus metus. Tokia, kaip 
šiandie ji yra, būtinai turi su
pilti ir išnykti.

Bet nepaklausyta ir Rusai su 
prievarta buvo stumiami bol
ševikinio siaubimo narsiiosną. 
Reikia j<i vaizdini i, kas tomis 
dienomis galėjo dėties kadir 
Kronštadte. kuomet ten su pa
gieža siigryžo kraujo ištroškę 
bolševi kai.

Rasi, po šito nuotikio susi
pras pagaliau visi tie. kuriems 
norisi yienu užsimojimu panai 
kinti siaučiantį pragarą Ru
sijoje. Bet jei n,., vis-vieti ju 
žygiai bus betiksliai. Nes bol 
šėrikai dar gana stiprus. Pu
vimo jie paliesti, bet dar ne 
dvokiu. Be dvokimo jie dar ne 
iru. Rusų tauta dar nebaigusi 
jai skirtu kentėjimų.

Ve kodėl gaila naikinti žino 
nių gyvybę. Ir kas elgiasi 
priešingai, tas yra didžiausias 
Rusų tautos priešus.

Lenkai Kviečia Derėtis.
P. Jasinskio Kvietimas.

Į Lietuvių ir Lenkų ginčą 
tos dvi tautos ne vienaip žiuri 
ir skirtumas yra griežtas. Nors 
nematyt, kad tas ginčas galė
tų baigtis geruoju, tečiaus mes 
nenorime nei kovos nei karo, 
dėlto mus karuoinenė nėjo a- 
tiapiis Nemuno į pietus nuo 
Gardino, dėlto neperžengė nei 
Agustavo kanalo, nesikėsino 
ant Lomžos visai užmiršdama 
sulenkėjusius Kurpius ir atsi
žadėdama tos Lietuvių šakos.

Norėdami taikos mes žiūri
me teisybės ir norime ištirti, 
kaip galėtume susitvarkyti, 
kad ir Lenkams ir mums bu
tų teisybės. Bandysime pažiū
rėti, ką Lenkai mums siūlo, 
kad galėtų būti taika, ir ką 
mes galime priimti.

Cbicagos “Dziennik Zvviąz- 
kowy” (17 Kovo š. m.) iš
reiškia Lenkų pažinias.Jis mus 
šaukia: “Pozostawmy tę bez- 
potrzebną vvalką, ktora provva- 
dzi nasz kraj do upadku. Pa- 
miętajmy o tem.že gdzie dvvucb 
się bije, tam trzeci korzysta”. 
(Palikime tą nereikalingą ko
vą, kuri musų šalį veda pra- 
pultyn. Atsiminkime tai, jog 
dviem besikaujant trečias nau
dojasi). Tuos žodžius bandyki
me imti taip kaip jie skamba, 
nors Lenkai tankiai jais dang
stėsi dardanti mums į pašonę. 
Jie pakėlė riaušes Šv. Jono 
bažnyčioje per Lietuvių pa
mokslą, nežiūrėdami kad tre
čias gali pasinaudoti. Kuomet 
Lietuviai (kini. dr. Steponavi
čius) prirodė, jog toms riau
šėmis panaudota kriminalių 
priemonių, Lenkai pasinaudojo 
Rasputind įtekme ant caro. 
kad teismas negalėtų pasiekti 
kaltininko.

Tokių atsitikimų žinant 
pundus minus koktu yra klau
syti Lenkų giesmės apie taikų, 
bet taika mums ir be Lenkų 
pasakymo taip brangi, jog ne 
atsisakome svarstyti nei vieną 
pasiūlymų.

Ką-gi mums siūlo Cbicagos 
Lenkai ir jų kalbėtojas p. N
Jas Kl rašo: “A gdy
będziemy žyc samorządnie ja
ko volnv narod litevvski, caly 
švviat będzie mogl nosie obu- 
vvip naszego vyrobu i z mate- 
ryalu przez ims \vyprodukowa 
nego. Co naiii sloi na przeszko- 
dzie do poląezenia się v jedno 
jako rovvni z rovv avini! Abso-
lutnie nie.” (Kuomet gyvensi
me savavaldiškni kaipo laisva 
Lietuvių tauta, tuomet visas 
pasaulis galės dėvėti mus pa
darytą iš mus pačių pagamin
tos medžiagos avalvne. Kas 
trukdo mums susijungti vie
nybei! kaipo lygiems su ly
giais) Grynai niekas).

klikai tą punktą pripažįs, tai 
mes galime derėtis toliau.

Lietuva po Lenkais laisva?

įsidomėję į tuos žodžius mes 
matome, kad Lenkas Jasinskis 
sako: “Savavaldiškai gyvensi
me, kaipo laisva Lietuvių tau
ta.” Jeigu jis pripažintų Lie
tuvių tautybę, tai jis sakytų 
mums “busite.” Sakydamas 
“busime” jis savi naši mus. 
Pasisavinęs mus jis žada mums 
tiek laisvės, kiek jos telpa sa
vy valdoje. Nepriklausomybės 
jis vengia paminėti. Jis aiškiai 
pasako, kad Lietuva neturi Im
ti atskira, nes jis nori, kad 
Lietuva butų viena su Lenki- 
ja.

Iš tų kelių žodžių matyti 
enkiškas programas Lietuvių 
klausime. 1) Lietuva susivie
nys su Lenkija. 2) Lietuva 
gaus savyvaldą ir tautinę au
tonomiją, arba tiek tautinės 
laisvės kiek jos telpa savy- 
valdoje. 3) Lenkai ir Lietuviai 
bendrai dirbs visam pašau 
liui avalynę iš savo pagamin
tos medžiagos. Nors 'žinome, 
kad Lenkų pranionija svajoja 
apie avalynės monopolį pašau 
lio rinkose, bet p. Jasinskio 
žodžius imame tiktai kaipo pa 
vyzdį, kuris turi išreikšti, jog 
tebus tik viena bendra lenkis 
kai-lietuviška pranionija. 

Nejaugi lygus?

Prie to viso p. Jasinski pri
deda, kad mes Imsime lygus su 
lygiais, bet tas sakinys tiek 
tereiškia kiek ir “bracia” 
Viename stiaipsnije jau paro
dėme to sakinio tikrąją pras
mę. Lenkai su Lietuviais bus 
lygus Šiauliuose, Girkalnije 
Gelgaudiškije Panevėžije ir 
kitur, bet Lietuviai nebus Iv 
gus su Lenkais Varšuvoje nei 
Dąbrovvoje, nei kitur. Lenkai 
su Lietuviais lygiai dirbs pa 
šauliui avalynę, bet Lenkai ves 
už Lietuvą ir už save bendros 
vieš pa t i jos politiką namie ir 
svetur. Taip dalykams esan; 
Lietuviai vieną priedermę tu 
rėš mažiau už Lenkus: buten; 
skirstyti bendro darbo pelną 
Tą pelno skirstymo darbą už 
Lietuvius atliks Lenkai. Jie 
jau pasėmė iš Lietuvos visą jos 
dvarpouiją su jos turtais. Jie 
paėmė Vilnių su jo triobonib 
kurias pastatė Lietuvių ran 
kos ir jų uždirbtas pinigas 
Lenkų simiaiiingumas dar ne 
išnyko. Jie ras ir daugiau ką 

j paimti iš Lietuvos.

Chieagoje daugiau Kinjidlį 

žmonių .'etini lwdni Liauja. 
Chieagos labdariui draugijų są
junga darbuojnd pagelbėti 

Prancūzijos vyi iausybė | ieam' v argsanis.

ANGLIJAI GRŪMOJA ANG-
LEKASIŲ STREIKAS.

Balandžio 1 d. pasibaigia karo 
kontrolė.

Londonas, Kovo 28. Ba
landžio J dieną Anglijoje pusi 
baigia vyriausybės kontrolė 
anglekusyklų. Su ta diena an- 
gb-kasiai pasikctinę pakelti 
streikų, jei ligi tos dienos ne 
Ims padaryta kokia nors sutar
tis kasyklų savininkų su dar
bininkais.

Vv Gausybei kurniroliuojant 
kasyklas, darbininkams lizino 

kęsais buvo paskirta .naci,jo
nuliais pagrindais. Darbinin
kai buvo patenkinti.

Kasyklų savininkai jau pa
skelbė darbininkams, kad su 
Balandžio I d. jiems bus nus
tatytos naujos užmokė,snys ir 
nevienodos visose kasyklose, 
pasiremiant migliu kaina ir 
pelnu.

Pritirtų klaidų neatkartojame.

Šitų lenkiškų pasiūlymų mes 
negalime priimti. Jie yra Lie 
tuvai skaudesni ir kenksmin 
gesni už nelemtą Liublino imi 
ją, kuri daugiau negu pusę 
Lietuvos žemių dovanai perlci 
do svetimiems, o likusiai prie 
tėvynės daliai padarė kenksmo 
sutrukdydama jos kultūrą be 
veik trimis šimtmečiais. Ne 
vienas pasaulio politikas, tu 
rintis nors truputį išminties 
ir teisybės, negali norėti, kad 
Lietuviai npsinitų liuosa valia 
atnaujinti senovės klaidą, ku
rios kenksmingumą .jie skau
džiai prityrė. J ug ir Lenkai tik 
dėlto bruka mums uniją, kad 
ji tik jiems buvo naudinga, o 
ne mums. Jeigu Lenkai tarė 
tų jiegos mus priversti Imti po 
jais vergiją, Jigų ir džiovą 
mums nešančioje linijoje, lai 
mes su Lenkais apseitume 
taip, kaip npsėjomr su Rusai'.

Mūsiškė derybų Sąlyga.

J arp mus ir tarp I/enkų ne
gali Indi dervini, kol Lenkai 
liepi ipažjsta Lietuve,' neprigii! 
mybe ištikrųjų. Tni pirmutinis 
imis sąlygų punktas. Nuo jo 
Įlies neatsitrauksime 'ir jo lie-

Už ką derėsimės?

Mus derybos galės eiti ne 
apie naminius Lietuvių reika
us, nes tuos neprigulminga 
auta aprūpina pati savo na- 

įuieje. Derybos gali eiti apie 
du daigtu: 1) apie bendrąją 
ribą ir 2 apie Lenkus liekan
čius gyventi Lietuvoje. Nors 
šitas antrasis dalykas, griež
ei kalbant, turėtų būti mus s 

naminis rūpestis, bet norėda
mi taikos su kaimynais, apsi
mainė išklausyti jų nuomonės 
apie tą jiems rūpintį musų 
naminį dalyką.

Ribų nutiesimo taisyklės.
Musų derybos su Lenkija dėl 

bendrosios ribos galėtų leng
vai užsibaigti, jei Lenkai mu
ms pripažintų tas pačias tai
sykles, kokių jie nori prisilai- 
iyti apibrėždami savo ribas 
tose žemėse, kur Lenkai iš
tautėję. Jeigu Lenkai nori at
gauti ištautėjusios Silezijos ar
ba Szlązko vietas, tai tegu jie 
leidžia mums atsimti ištautėju- 
sias musų apgardes. Mes neno
rėsime nei vienos vietos, kuri 
yra labiau sulenkėjus, negu 
kad Danzigas yra suvokietėjęs. 
Negali būti teisybės be vieno
dų taisyklių. Kokia taisyklė 
gera yra lankams Silezijoje, 
vakaruose nuo Poznaniaus, 
Dagzigo apieliukėje, ta pati 
taisyklė bus mums gera Au
gustavo, Gardyno ir Lydos ap- 
skričiuose.

Žydai ir Lenkai.
Žydams mes davėme tautinę 

autonomiją Lietuvoje. Jie da
bar musų žemėje sudaro atski
rą juridinę vpatą su pažymė
tomis musų konstitucijoje tei
sėmis, tarp kurių yra gvaran- 
tuota viena vieta ministrų ka
binete. Mes bijotume tokią .jau 
privilegiją duoti Lenkams, pir
ma, dėlto, kad musų neprigul- 
mybės kūrimosi metais Lenkai 
aiškiai pasisakė ir pasirodė 
esą jos priešai, (44-rių petici
ja) antra dėlto, kad Lenkai 
mus vargino po dukart užgrieb 
darni Vilnių, trečia, kad tarp
tautiniuose pasaulio santikiuo- 
se jie nevien mus apgaudavo, 
bet visaip mums kliudydavo 
visu mus atgijimo laiku, nuo 
1883 metų iki dabar. Mes ne
turime faktinių pamatų bai
mei, kad Žydai trukdytų mus 
neprigulniybę. Mes perdaug tu
rime tų faktinių pamatų, sa
kydami, kad Lenkai .jų trukdo. 

(Pabaiga bus.)

IŠ LIETUVOS.
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“DRAUGO”KNYGYNE
Galima gauti šios

MALDAKNYGES

(brangios odos paauks.) ........ $3.50
(kailio apdar.) ........................... 2.50
(audeklo apd.) .......................... 2.00

šios mahlaknygis formatus yru 6^x3 V,. Piu-lupiu turi 958, bet ne 
stora, nes spausdinta ant plonos popivros. Joje yra jvairiij jvairiuu-
sių maldų.

s Ramybė Jums 
g Ramybė Jums 
s Ramybė Jums

Aniolas Sargas — juodas apd........................... $1.25 5
Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd.................. 1.75 §

| Aniolas Sargas — juodais apd................................ 1.50 |
| Dangaus žvaigždutė — juod. m inkš. apd......... 1.75 5
Į Dangaus žvaigždudė — baltas celluloid apd. su 1
§ paveikslėliu ant apd.......................................... 1.75 =■
S Dangaus žvaigždutė — balto kailelio apd.............1.50 i
S Dangaus žvaigždutė — juodo audek. o d...............1.00 S
| Dangaus žvaigždutė — juodais ap1.. a užsegimu 1.50 !
5 Aniolėlis — juodais apdarais ........................... 1:50 S
| Aniolėlis — juodais apdarais . .............................. 0.75 =
S Šios maldaknygės yra nedidelės. Turi bevelk po 300 puslapių. S 
S Spauda aiški. “

5 Mažas Naujas Aukso Altdrius gražiais apdarais $2.00 =
| Pulkim ant kelių....................................................................2.50 S
S Pulkim ant kelių ............................................................ 2.00 =
= Pulkim ant kelių ............................................................ 1.85 3
S Pulkim ant kelių .........................................  1.50 s
S ši maldaknygė yra šiek tiek didesnė už pirmesnes. Jos kainų S 
S (vairumas priguli nuo apdarų. S
5 Maldų Knygelė .............................................................. 75c. 5
S Maldų Knygelė  ................................................................ 50c. =
S Užsisakydami adresuokite: =
! “DRAUGO” KNYGYNAS !
| 2334 So. Oakley Avė. Chicago, 111. |
niiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffi

SEREDŽIUS.
16 Vasario Lietuvos šventė.
Seredžiaus miestely buvo pa

dirbtu dvi bromi: viena ant 
l’ieštvės tilto, antra ties Sere
džiaus pradedamąja, mokykla. 
Seredžiaus bažnyčioje mišios 
atsilaikė 10 vai. prieš piet. 
Prieš mišias kunigas pasakė 
pamokslą apie Lietuvos var
gus ir ragino žjnones remti sa
vo tėvynę, kiek galint.

Po mišių pirmiausia iš baž
nyčios išėjo Seredžiaus sky
riaus šauliai ir bažnytkiemy. 
orkestrai grojant, tris kartus 
šovė pasveikinimui Lietuvos 
nepriklausomybės šventės.

Paskui išėjo trys Seredžiaus 
valščiaiis pradedamosios ino 
kyklos: Padubisio, Pikčiumi ir 
Seredžiaus miestelio. Kiekvie
nas vai’kas turėjo trispalvę 
Lietuvos vėliavukę. Kickvie 
na mokykla nešė po vytį ir 
vėliavą. Šauliai nešėsi savo ža 
liasĮialvę vėliavą ir. orkestrui 
grojant, ėjo ant l’ieštvės til
to. 'lenai padainavo kelias dai-

Cig^rette

O,.— L-',,. ' ą..
J'

ii. ', f's^^ .

!ia>. Kiek'iimo šaulio veide 
atsižadėsime nekuomet. Jeigubiivo matyti energija tėvynės kykla.

gynime. Kai-kurie turėjo gin
klus, kiti buvo Ik* ginklų. Mi
nia buvo labai skaitlinga. Gat
vė buvo taip pilna žmonių, 
kaip silkių statinėj.

Ant L’ieštvės tilto saki 
kalbas šaulių vadas. Žydui ra
binas ir kiti. Po kiekvienos 
prakalbos buvo šauksmas “\ a- 
lio nepriklausoma Lietuva!!!” 
Dainuota Lietuvos liimnas. 
Dainavo .Seretlžiaus choras ir 
Padubisio mokyklos mokiniai.

Čia šauliai taipogi tris kar
tus šovė išreikšdami džiaugs
mų LJetuvos šventėj.I’o to šau
lių vadas garsiai šaukė ragin
damas kiekvienų jaunuolį sto
ti tėvynės gynėjų eilėsna.
Po prakalbų minia leidosi at

gal lydinai oi kęst ros. Eidami 
šauliai dainavo tautinės dai
nas. Minia sustojo ties Sere
džiaus pradedana.i.ia mokykla. 
Čia laivo atsisveikinla Pa- 
dubiso mokyklos su kitomis 
mokyklomis, su šauliais ir su 
kitais žmonėmis.

Beje, buvo reiiknmos aului 
gynimo reikalams.

Čia šauliai baigdami demoii 
stracijų vė| šovė ki li,' kartu . 
Po to vi.'U minia skir.'lėd tm 
mo.

Prie kiekvieno Lietuvos pi 
liečio namo plevėsavo Lietuve 
trispalvė vėliava.

Seredžiaus veisėjuje gyvuoja 
šauliu kuopa. Gynimo Komile 
tas, Pavasarininkų draugija ir 
trys pradedamosios mokyklo, . 
Neilgai trukus ILilvedero dva 
re at'įdai' Ž<miė« Ūkio mn 

Putinėlis.

DR. S. BIEŽIS
I,IETIMS GYDYTOJAS |

IK CU1KVKGAS f
2201 Wų>t 22nd Street ■
fanai 6222 h
3114 W. 42ud Street S

Tel. McKinley 49885----------------

i’lione Secley 7439
DR. I. M. FEINBERG

Gydo specijaliai visokias vyrų Ir 
molerų lytiškas ligas

2101 Mailisou Str., kampas WeS' 
tern Avc., Chicago

Valandos: 2—4 po piet 7—9 vak. |

Telefonas Pullmnn
Dr. F. P. ZALLYS

Lietuvis Deutistas
10H01 So. Michlgan Avenne 

UoHCland, III.
VALANDOS: » ryto iki !» vakar*. 

ĮTcL Pallman 842 Ir 8180.

i DR. CHARLES SE6AL S
U Perkėlė seavo ofisų po nuui J

*4729 So. Ashland Avenuel
į Sptsijnlislas I
|DZIOY V, MOTEKV ir VYKŲ LIGul

Į JValandosnuo 10 iki 12 išryto: nuo J 
■ iki 5 po pietų: nuo 7 iki 8:3ol

pt'll-j ■vakavę. Nedėliotioa 10 kii l |
* Tt l. fonas Drcxel 2880 g

JS«

DR. A. L. YUŠKA
1960 S. Hakted Str.

Tel. fanai 2118
I Valandos: 10 ryto iki 
Gyvenimas:

8 vakar*

Tel.
2811 W. 03rd Str.

ITospect 34R6.

J Dr. M. T. STRIKOL’IS
■ Lietuvis Uy.htojas Ir fhtrurgasj
■ Peopl.fi Teatro Name 
■KilH VV. 47lh Str. Tel. Iknil. 1« 
Jv'alando 6 iki 8 vak'. Nc<lėl 10] 
•ik. 12 ryte.
K lies. 2914 VV. 43rd Street
II Nuo ryto iki piet.
Ml.l. MeHUiley 283

II

ir.l. rd litaio Blvd. 8448
' Dr. V. A. SIMKUS
| Lietuvis Gydytojas, Chirurgą* Ir 
I Akušeraji,
J 820.1 S. Halst. d Ht, (’hleago.
IValaion 10 12 i., ryto 1—3 Ir
16 8 vak .r*“ Ned, 11—12 18 ryto.
K

Dilinu iiniiiimiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM
1Lt “. 1139 InihiH’ndunvc Blvrl.»• h l’oiui- I on Burt u 2*4

DR. A, A, ROTH,
leisis Gydytojaus ri (liirurg*4
Spe. i|,.leda , Mot.n-kų, Vyriškų 

Vaikų ir visų «lironiškti Ilgų

V Vl.VMais: iii—II ryto 2—8 po 
pietų. 7—8 vak. \i .L lionils 10— 18 d. 
MflsU* 3854 So. Ilnluted Kt., ''SIragų

Telefonaa llrover »fll»:i
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiimiiiiM

Peopl.fi
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KELIONĖ ŽEMAIČIŲ VYS
KUPO PAS ŠV. TĖV^.
Sugrįžus iš Romos J. Eks. 

Vyskupas l’r. Karevičius pri
ėmė “Laisvės” koresponden
tą, kuriam suteikė sekančių 
Žinių apie savo kelionę.

Žemaičių Vyskupas Pio neiš
kils Karevičius 17 Vasario su
grįžo iš Komos, kur buvo nu
vykęs pranešti šv. Tėvui apie 
savo vyskupijos/reikalus, apie 
dvasiškąjį stovį, kai]) tatai rei
kalauja Bažnyčios įstatai i kau. 
340) sulig kurių kiekvienas 
vyskupas kas 5 metai turi as
meniškai daryti pranešimų A 
paštal.iškųjam Sostui apie savo 
vyskupijos stovį. Šitas musų 
Ganytojo oficijalis apsilanky
mas pas šv. Tėvą buvo pirmu
tinis oficijalis betarpis susinė
simas Žemaičių Vyskupo su 
•Apaštališkuoju Sostu. Lig šiol 
tą susinešiinų trukdė senovės 
Rusų valdžia, ir kiti okupantai. 

Pas šv. Tėvą,.

Romoje musų Ganytojas sil
si laukė malonaus priėmimo 
pas Šv. Tėvą, pas kardinolų 
Gasparu, kard. dėl Vai, kard. 
lielay molis. Ceratti ir įvai 
riose Bažnyčios įstaigose. Šv. 
'I’ėvas musų Ganytoją prieini 
5) Vas. Šv. Tėvas Benediktai 
XV labai indomavos Žirniai 

čių vyskupijos ir abelnai Lie 
tuvos katalikų reikalais ir iŠ 
reiškė džiaugsmo, kad Lietu
vos katalikai po tiek metų 
priespaudos susilaukė tikybo 
liuosybės ir liuoso susinešimo 
su Apaštalų Sostu. Malonų įs
pūdį į Šv. Tėvą padarė musų 
Ganytojo pranešimas, kad Lie
tuviai katalikai stato puikias 
bažnyčias, uoliai pildo katali
kiškas pareigas, rengia katali
kų kongresus, organizuojasi, 
steigdami draugijas, turi Sei
me daugumą atstovų katalikų, 
turi savo spaudų ir vis pla
čiau* dalyvauja visuotiname 
Bažnyčios gyvenime.

Žemaičių vyskupas išreiškė 
šv. Tėvui padėkų už paskelbi
mą pasauliui Lietuvos dienos, 
už šv. Tėvo aukas Lietuvių 
vaikams našlaičiams. Šv. Tė
vas su didele užuojauta atsi
liepė apie nuoskaudas pada 
rytas karo vėsulo ir Lietuvos 
salei, taipogi apgailestavo, kad 
Lietuvos sostinė Vilnius tebė
ra dar Lenkų užgriebta (ves
im prineipalale Vilna a polo
nis oeupata), teiravos kokius 
santikius nustato Lietuvos kon 
stitueija Katalikų Bažnyčiai 
su valstybe, Užsiminus musų 
Ganytojui apie busimą 500 me
lų jubilėjų Žemaičių vyskupi
jos, šv. Tėvas prižadėjo tai iš
kilmei suteikti įvairių dv. ma
lonių bei atlaidų ir paskelbti 
musų vyskupijai tam tikrą 
Imlią (l’apos raštą). Pagalios 
šv. Tėvas suteikė visai Žemai 
čių vyskupijai ir Lietuvos šu
lei savo palaiminimą.

Vatikano Kurijoje.

Pas šv. Tėvo sekretorių kar
dinolą Gasparri, vyskupas Ka
revičius padarė platesnį pra
nešimą apie Žemaičių vyskupi
jos reikalus, iškeldamas aikš-

os ir jųjų pripažinta nepri- 
dausoma valstybe.

Kad Lenkai atsisakytų nuo 
savo pretenzijų prie Lietuvos 
ir grąžintų lietuviams Vilnių, 
normalus santikiai tarp tų dvi
ejų valstybių butų senai nus
tatyti. Kard. Gasparri patėmi- 
jųs — tiesą, jūsų sostinė Vil
nius tebėra Lenkų okupuota, 
vyskupas Karevičius dar pa
aiškino, kad galutinas prisky
rimas dalies Lietuvos su Vil
nium prie Lenkijos Lietuvių 
Lenkų santikių nepagerintų, 
nes sudarytų Lenkijoje lietu
višką invidentą, kuri Jauktų 
tik progos, kad atvaduot Len
du okupuotus kraštus.

Toliams Žemaičių Vyskupas

ten didelį nepatogumų susine- 
Šinėjimų siiApaistalų Sostu per'ulinis. Raiti butų iš Varšuvos
Varšuvą, lyg tartiųn Lietuva 
nebūtų savyslovė nepriklauso
ma valstybė, bet Iz-rikų pro
vincija. Lietuvos nepriklauso
mybę, lygiai kai]) ir Luikijos, 
pirmieji yra paskelbę Vokie
čiai, paskui Bresto taikoje Ru- 
-iju yra atsižadėjus Lietuvos 
'uties, o pernai met įvykusia 
Maskvoje taikos sutartimi su 
Rusija. Lietuva visai yra pasi- 
liuiCaviis nuo Ftu-ij ^egenioni

LIETUVIAI AMERIKOJE.
MELROSE P ARK, ILL.

Melrose Parko Lietuviai ne
turi savos parapijos, todėl 
šventadieniais eina į Italų baž
nyčią. Kas sekmadienį atva
žiuoja iš Gbicagos Lietuvis 
<unigas atlaikyti mišių ir pa
sakyti pamokslą.

Trys metai atgal neturėjome 
choro, kuris giedotų ]ht mišias 1 
)ažnyčioje. Tada jau gyvavo 
stiprus Vyčių choras, kuris at
sižymėdavo tik koncertuose, 
bet ne bažnyčioje. Ilgainia 
pradėta manyti, kad Vyčių ch. 
išmokęs bažnytinių giesmių

.. , gali pagiedoti ir bažnyčioje,išrodė visus nepatogumus su- £ . *. • - •'
lai]) ir padaryta. Choras iš-sinešinėjimo Lietuvos su Apa

štalų Sostu Į>er Varšuvą ir kil
siančius iš to nesusipratimus. 
Jo paskyrimas Lietuvos baž- 
ny tinimus reikalams moks 
Ratti, Lenkų nuncijaus Varsa 
voje, be pranešimo Vyskupui 
ir Lietuvos valdžiai rodės lyg 
tartum Lietuva butų Lenkijos 
provincija arba toks menka? 
kraštelis, su kuriuo neverta 
skaitytis. Tą nuomonę Lietu
vos valdiškose sferose patvir
tino dar paskyrimas, atėjęs iš 
Varšavos nuo mons. Ratti tai- 
pojau be jokių susinešiinų su 
Lietuvos valdžia, prel. Bacevi
čiaus Benediktinių vienuolyno 
globėju, kurį Lietuvos Apsau
gos Ministerija dar pereitą va
sarą buvo ketinus iš Kauno 
išsiųsti už jo priešvalstybin 
veikimą. Panašus įvykiai erzi 
na Lietuvių katalikų visuome
nę, kuri jaučiasi užvilta savo 
pasitikėjimu šv. Tėvui, nes t: 
pasitikėjimą Lenkai išnaudoja 
saviems politiškiems tikslams 
Lietuvos ' valdžia ir Seimas 
skaito save užgautais jų igno
ravimu ir vištai gali pablogini 
gerus lig šiol santikius Lietu
vos Valdžios su Katalikų Baž
nyčią ir paskatinti Seimą gin
kluotis prieš ją ypatingais įs
tatais ir apsaugos konkurda- 
tais.

Kai-kurie kiti keisti mons. 
Ratti patarimai Lietuvos vys
kupams taipogi buvo padarę 
nemalonų įspūdį Lietuvių vi
suomenei ir valdžios sferose, 
kai]) antai: patarimas Seinų 
vyskupui užleist savo sostinę 
Seinus lenkams, patarimas 
Vilniaus vyskupui atstatyt sa
vo sekretorių kun. Vaitkevi
čių, baigusį aukštesnius mok
slus užsieny, bet Lietuvį.

Kad išvengus toliau panašių 
nesusipratimų Žemaičių Vys
kupas išreiškė pageidavimą, 
kad Lietuvos vyskupas Imtų 
galutinai atskirtas nuo Molii- 
lavo metropolijos (su kuriu 
jau nebeturi jokių ryšių)' ir 
nuo Lenkų provincijos ir iš 
Lietuvos vyskupų butų suda
ryta atskira Lietuvos Bažnyti
nė Provincija. Išdėstyti piipa- 
rodymai rado pritarimą kard. 
Gasparri ir moks. Caretti i'- 
buvo užtikrinta: kai]) tik Lie 
tuvos sienos bus galutinai nu
statytos ir VilniiiM grįž. prie 
Lietuvos, Ims sudaryta aiški
ni Lietuvos bažnytinė provin
cija su arei vyskupu priešaky
je.

Žemaičių Vyskupas dar iš
reiškė pageidavimą: jeigu

moko vienas, kitas mišias ir 
pradėjo giedoti. Parapijonys 
Lietuviai buvo labai patenkin
ti, kad turi ir savo chorą. Ita
las vargonininkas sutiko ir 
Lietuvius mokinti, nes šventa
dieniais būva dvejos sumos: 
pirmiau Italams, paskiau Lie
tuviams.

Laikui bėgant choras gerai 
gyvavo.Bet vėliau atsirado na
rių, kurie pradėjo sakyti esą 
negerai Vyčių choras. Reikia 
permainyti ir padaryti pavapi 
jos, nes, sako, yra žmonių, ku 
rie nori priklausyti prie cho 
ro, bet Vyčių nemyli. Vyčiai, 
žinoma, sutiko. Taip ir pada
ryta. .Šiandie jau arti trys me
tai kai]) gyvuoja parapijos 
choras, bet gaila, kad tas cho
ras, užuot eiti stipryn, silpnė
ja. Šventadieniais jau net ne
malonu ir klausyti, kaip silp 
nai gieda. Tai nebe priežasties

Praeitais metais chore iškilo 
nesutikimai w tarpe Vyči 
ir ne Vyčių. Pastarieji sutvė
rė Harmonijos kliubą. Visi jii 
pirmiau prigulėjo prie Vyčių 
bet noras pasigarsėli juos ver
sti vertė daryti neramybę 
nesutikimus Kur šviežia, ten vi 
si eina. Tai]) buvo ir čia. Dau
gelis Vyčių išstojo iš organi 
zacijos ir nuėjo į Harmoniją 
Vyčių kuo])a susilpnėjo.

Tarpe mergaičių radosi to 
kių, kurios nepritarė Karino 
nijai, o laikė Vyčių pusę. K i 
tos tarnavo abiem pusėm 

ai]) ir pasidarė chore si tiru 
tė. \egana dar to, supykę Inu 
moniečiai už partiją, slapta a 
gitacija ne visiems žinant nu 
tarė išmesti iš choro dvi merg. 
kurios turi gražius halsus 
Tai]) ir padarė. Del tu dviejų 
pametė chorų ir kitos mergai 
tės. Matydami lai pasitrauk' 
iš choro ir jo organizatoriai 
Priešingieji manė, pasitraukus 
Vyčiams ir,jų šalininkams, cho 
ras geriausia gyvuos. Dabai 
chorą sudaro veik visi barnio 
niečiai ir jų šalininkai bet ui 
priklausanlieji prie kliubo 
Bet choras yra silpnas. Vy 
čiai, kurie pasitraukė no 
ii. kad parapijos choras butų 
kuogeriaiisias, bet to nenori 
tie, kurie myli viską ardyti 
f'ia via gabių vaikinų, kurie 
galėtų daugiau pritraukti nu 
gaičių ir choras gražiai gie 
• lotų. Ar-gi nesiims chore to 
kių, kurie prašalins tuos vi 
sus nesutiki mus ir sustiprins 
parapijos chorą* Parapijonas

avansuojamas kur kitur, kad 
Lietuva nebeimtų priskirta 
naujam Lenkijos nuncijui.

Esant Žemaičių Vyskupui 
pas moks. Caretti, pastarasis 
veizėdamas į moli. Ratti raš
tą užklausė: ar tiesa, kad Lie 
tuviai savo girias yra ,Kildavę 
anglų žydintis' Vyskupas Kn 
revičius paaiškino, loul Lietu
voje miškus pardavinėjo žy
liams du ilgiausiai dvarponiai

Buikai. Lietuvos gi vnblžif 
pernai niet buvo pardavus mi 
gimus lįmj ir sėmenų partijų* 
bet tolimesnių koncesijų ik 
anglams nei kitoms \aisty ličiu 
nėra suteikus.

Atlikęs dar kui-kminos ici 
kilius Romoje .1, Kks. Žirniui 
cių \ ysliiipiis sugrįžo Kau 
mm, išbuvęs Romoje apie 
dienų, išviso gi kelionė t t 
pilsi l’ečios SHimitės.

(Kainio “baisu

PRKOGfiS
Nepaprastos varduvės.

Kovo 19 d. yra Šv. Juoza
po. Visi tat žmonės nešiojan- 
tieji to Šventojo vardą kelia 
varduves. Kadangi ir Melrose 
Parke yra Juozapų, tat ir čia 
buvo nemažai iškelta vardu
vių. Vienas Juozapas, iškėlęs 
varduves, pasikvietė moterų, 
nirimus linkėjunt Juozapui 

iso labo apsvaigo galvelės, 
miniršo gavėnią ir pradėjo 
eikalauti muzikos. Pašauktas

su armonika Rusas pradėjo 
as linksminti ir taip tęsėsi li- 

i 4 vai. ryto. Auštant sekma
dieniui po gerų laikų visos 
jo namo miegoti. Reikia pas

tebėti, kad tose varduvėse bu
vo ir katalikų moterų.

Panaktinis

CICERO, ILL.

Trečiadienyje, Kovo 30 d. 
Šv. Antano par. svet. Liet. Dar 
liniuką Są-gos 45) kp. rengia 
vakarą šv. Kazimiero Vienuo- 
vno naudai.

Kovo 28 d. Šv. Antano para]), 
svet. Dievo Motinos Sopulingos 
dr-ja rengia vakarą.

Šv. Antano parapijos klebo
nas, kun. Vaičiūnas, dėkingas 
yra žmonėms už aukas gėlėms 
ir bažnyčios išpuošimą Velykų 
šventėms.

Pastangomis klebono ir asis
tento pamaldos Didžioje Savai 
tėję Šv. Antano bažnyčioje bu 
vo gan iškilmingos. Rep.

LIGONIŲ PRIŽIŪRĖJIMAS.

(Prisiųsta iš Am. ltaud. Kryžiaus)

Gėriai ’a paskirti ligoniui 
kambarį s.: dviejais langais, 
idant gera butų vėdinti. Siau
ra, augšta lova yra geresnė už 
plačių ir žemą. Reikia lankiai 
mainyti paklodę lygiai paklo
jant. Patartina ant ligonio lo
vos po paklode padėti gumi
nę palą.

Gulint ligoniui lovoj, o šei- 
niyninkeį norint uždėti paklo
dę, patartina pusę paklodės 
suvynioti ir tą vyniotą dalį 
pakisti po ligoniu palengva 
jierkeliant ligoni ant klotos 
pusės ir po to ištiesiant kitą 
paklodės pusę.

Ligonio prižiūrėtoja turi ne 
sinti drapanas, kurios lengvai 
skalbiamos ir visuomet turi 
būti švarios..

Kasdien ligonį reikia prau
sti ir burną tankiai išplaut su 
boric acid mišiniu (5 šaukštu
kai boric acid į puskvortę šii
to vandenio).

šaltas lamino sumažina 
karštį. Reikia nukloti ir 
nurengi i ligonį ir dėti ant 
kinio baltą iš šalto vanden* 
išgrįžtą skudurą arba jipsiipt 
ligpnį išgrįžtą šalta paklode. 
Galima vėdykla vėsinti ligonį 
arba trinti kurią ledu. Kuomet 
karščio laipsnis sumažintas, 
ligonį reikia vėl aprengti. Žino 
gili sergant inkstų liga varto
jama vieton šaltos karšta pa
klodė. Ligonis į vyniojamas 
vatinėii užklol i u išgrįžton iš 
karšto vandenio. Patartina ir 
kojas laikyti karštame vande
nyje. Reikia pripildyti imlų 
karštu .vandenini, įmaišyti ke
lis Ša’ukštlikus muštardos ir 
padėti šalę lovos.
Karštos bonkos nekuoinet nc- 

1 turi Imti visai pilnos — lik 
pusiau ir ne perkaistos, visuo-
met iipi.i riiotos 
užkloto.

flanele arba

I 'a įi'šk.i ii brolio Antano llelžlnlo 
ir Helnikovn Jie palis ar kas a|iie 
juos ziiaiie pranošklle šiuo adru.ų: 
Žemulių klebonas

Kmi Admiiiis Gelžinis 
M.i alkių Apskriti-

' LIKTI VA.

PIRMAS KŪDIKIAMS 
MAISTAS.

1847 Gail Borden prirengė kū
dikiams maistą kurį tūkstančiai 
motinų dabar duoda kūdikiams 
nes jos iš prityrimo žino jog tai 
vienintelis sveikiausios maistas. 
Bordens Eugle Brand Condensed 
Pienas per paskutinius 63 metus 
užaugino daugiau sveikų kūdikių 
negu.kokis kitas vaikams primig
tai! maistas.

Ant 4-to puslapio šios dienos lai
kraščio rasite pagarsinima Bordens 
Eagle Brand Condensed Pieno. Iš
kirpk kuponą ir pasiųsk į Borden 
Company o jie prisius tau kningu- 
tė dykai apie kūdikių auginimą už
vardinta ‘‘Baby Welfare.”

(Apgr.)

l’aleškau brolio Juozą Valinčiaus 
pirmiau gyveno Chicago, 111. Dabar 
nežinau kur. Iš Lietuvos paeina To- 
liočių kaimo Žagarės Valsčiaus, Šiau
lių apskričio, Kauno Kedybos. Yra 
svarbių žinių iš Lietuvos. Meldžiu ar 
kas kitas ar jis pats atsišaukti ant šio 
antrašo:

Vladislovas Valinėius 
220 McK.ee Avė. Monesseu, Pa.

ANT PARDAVIMO.
2 augščių mūrinis namas moder

niškas, gazas, elektra, pečių šildomas 
ikmcnlo apačia 4 t'latų. Kandos ne
ša $90.00 j mėnesi, savininkas pri
verstas parduoti nes apleidžia mies
tą. $4000.00 t’ash likusius ant iš- 
mokesėio ant 5 metų. Atsišaukite

3030 Lovve Aveuue.

ANT PARDAVIMO
Pardavimui 1 lotas 30x125 l’aik 

Uoline ant 50 avė. ir 4 lotai prie Šv. 
Kazimiero Vienuolyno, gazas, suros 
sidevvalks ir gatvės ir viskam atmo
kėta. Kas milyte čisto ir sveiko gy
venimo dėl platesnių žinių atsišau
kite pas

Jos. Augaiti.s
SI9 \V. 33 SI. Tel. Tartis 2219

PAKDIOSIC PIGIAI.
Parduosiu savo lota pigiai. Jis yra 

po num. 1432 So. 50th Avė., Cicero, 
111. Manau važiuoti Lietuvo.n. Atsi
šaukite pus

Jonų Zalagėiuj 
1447 So. 50-tli Avė.. 

(Darbininkų l.’žeigoj,e) Cicero, III.

Ant pardavimo namas, 2 flatų. 2 
(urnaces, aržuolinio medžio vidus, 
kningoms šėpos, buffet, gazas, elek
tra, telefonas ir sulyg vėliau
sių įtaisų randasi 2l>41 W. 69 St. 
Kaina $7 800.00. Atsišaukito pas sa
vininką

(1(117 S. ArU’sian Avė.

GVARDIJA D. L. K. VY
TAUTO.

Pirma Divizija Raitelių. 
Town of Lake Chicago, III.

Juozapas Ledukas, Pirm., 
4437 So. \Vood St.

Jonas Viskontas, vicepirm., 
4635 So. \Vood St.

Juozapas Legnugaris, l’rot. 
Rašt., 4045 So. Wood St.

Vladislavas Szarko, Fin. 
Rašt., 4512 So. Talman avė.

Jonas Balnis, Kasierius, 
4530 So. Paulina St. 
-Vincentas Petkevičius, kas. 

globėjas, 255t> W. 60th St.
Antanas Pocius, kasos glo

bėjas, 4441 So. \\'ashtcnaiv av.
Aleksandra Mockus, kasos 

globėjas, 4523 So. Paulina St.
Liudvikas Banevičius, mar

šalka, 5542 So. Paulina St.
Juozapus Legnugaris, Gene

rolas, 4045 So. Wood St.

Krntija* neturintis (ieležles 
yra priežastimi išblukusiu 
veidų.

Saugok akii] regėjimą

Hudu kankinies dėl galvos 
iikaudėj|nu,, kada regėjimas sil- 
jisl i skaitant, siuvant ar tolyn 
žlnrlnt tai reiškia, jos pri
valote kreipties i manę klausti 
patarimo dėl jusli akių; mano 
20 melų p ityriinas nuteiks 
jums geriuusj palarnuvinių dėl 
\klu, N<w(es Ir Gerklės
Ligos gydomu spoeljH lįste.

w. r. monchi rr. m. i».

JOHN J. SMETANA,
AKU. SI'KCIJALISTAS.

IHOI S. Asliluud Avė., ('Iiieugo.
kertė 18-los galvos; 3-rios lubos 

Kaulbai Is 14-15-16-17
VIisiiI l’I.A’IT'S aptiekus 

T'inykilv mano parašų
Valundos; ■ nuo H) ryto Iki 9 

vak. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 
12 d

L

AMERIKOS LIETUVIAI!
Norite pasiųsti Amerikos Lietuvą į Lietuvą

tai pasiųskite saviškiams i Lietuvą Amerikos Lietuvių
Katalikų

Metraštį
1916 m.

i — —_ _ _ _
Išleistą Liet. Kat. Spaudos Draugijos

JAME yra 150 su viršum paveikslų a) pavienių darbuotojų 
b) draugijų c) bažnyčią d) žymiausio Lietuvio astronomo kun. 
A. Petraičio observatorijos jo prietaisų ir e) kitų.

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

JAME vienu žodžių, šalę visapasaulinių žinių tclpia visas A- 
merikos Lietuvių gyvenimas. Jis 450 puslapių. Turėdami tą 
knygą jūsiškiai Lietuvoje netik žinos, bet ir matys Amerikos 
Lietuvą, kaip mes matome

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

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

Užsisakydami adresuokite:

“DRAUGAS” PUBLISHING C0.
2334 South Oakley Avė. Chicago, Illinois.

Skubinkite užsisakyti 1921 metams

“KARI”
Jis nušviečia musu armijos gyvenimą ir darbuotę.
Jis duoda daug naudingą patarimu kariuomenės reikaluose 
Jis suteikia žinių apie kitų valstybių armijas.
Jis parodo musų priešų karines pajėgas ir ieško kelią joms

nugalėti.
Jis neša kareiviams mokslą, duoda jiems dailės raštų.
Todėl kiekvienas pilietis, kovojąs dėl Lietuvos neprikiša-.

somybės, privalo skaityti
“KARĮ”

Kaina Amerikoje metams 2 dolieriai

Carter’s Little Iiver Pilis
Negali Būti Links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba
Maža Pigulka
Mažas Dosas

Maža Kaina

;arters
IITTLE
IVER
PIĮAS.

Vaistas Kuris 
Reikalingas Visiems
Tikras turi paslrašyma»

’ARTER’S IRON PILI
Jums pagelbės, pamėginkite

iiimiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiimiiiiiiiiiMiiiiu

Visur reikalaukit arba patys išsirašykit
PAVEIKSLUOTĄ LAIKRAŠTĮ

ATSPINDŽIAI
Juose paveikslais nušviečiama:

1) armijos gyvenimus ir veikimas,
2) svarbesni Valstybės gyvenimo atsitikimai,
3) Lietuvos ir kitu kraštų gamta.
Be to. ten rasit ir g&resnių dailės raštų.

Kaina; metams (12 Nr.) 35 auks., vienam num. 4 auks.
Amerikoje metams 2 dolieriai 

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

Hhiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Ar Ju» Kankina ihai.kanoa ’
naudokite Rufflea Ar Junta Galvot ObbtMl ?
NAUDOKITE 
Ar Plaukai Atanka?
NAUDOKITE Rufflea . 

Ar Jip Norila Apiau/adrjuoa ? J
NAUDOKITE 

Uilaiioraui savo plaukų tfrasiata ir taokiaia
NAUDOKITE

Užlaikymui jfalvoa odoa (veikai ir kvartai 
A NAUDOKITE

RuTCo# galima g?utį visose aptiakose po 65c, bonky, arba tiesiog 
iš išdirbeju per paėl i už 75c. bonką.’

F. AD. RICHTEK A CO.
Į>3 a«d Ava. & astli St. Brooklm. N. '

SKAITYKITE IR PLATINKITE "DRAUGA"
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DRAUGAS Pirmadienis, Kovas 28, 1921

Į CHICAGOJE.
•K

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
. KOLONIJŲ,

SUSPENDUOTI PENKI PO 
LICMONAI.

PLĖŠIKAI ŽUDO IR PLĖ 
ŠIA.

IŠ T0WN OF LAKE.

Balandžio 1 d., 8:00 vai. vakare, j 
bažnytinėje svetainėje.

Visi Įfiedoriiii kviečianti skait
lingai atsilankyti, nes nirime ap
laidi daug svarbiu reikalu.

Yul(hilni.

Žmogžudis niekur nesuranda
mas. \

Policijos viršininkas Fitz- 
nioris pagaliau suspendavo 
penkis policinėmis dctektiviis, 
kurie leido pabėgti žmogžu
džiai O’Connor, nužudžiusiam 
detektivą U .Veill.

Viršininko asistentai pada
rė tardymus ir patyrA, kad ii 
penki policmonai ne tik pra
žiopsoję pabėgusį žmogelį, 
bet dar neveikiai davę reika-

I lingu pagelbą mirtinai pnšau-
fc- tam detektivui.B-

Tad policijos viršimnkii! 
tiesiog aesupranlamas polic- 
monų pasielgimas. Jei jie bu- 

< vo pasirodę bailiai, tad never- 
| ti .Imt policmonai.'. \'i.-i jie 
I paduoti civilės tarnybos teis-
f man.į. Savo keliu žmogžudis visur 
: ieškomas be pasekmių. Kas- 
įEdien policija aptari žinia, kati 
| O’Connor buvęs pasirodęs vie- 
f nur, tai ki<ur. Bet jo pėdsa-

kiai nesurandami.
Nei jo advokato tvirtinimai 

neišsipildo, kad jis turįs pa
siduoti bile kokiam šerifui.

Policijos tarpe nepaprastas 
sujudimas dėl tu nuotikių.

Praeita šeštadieni dietio-
metu Cliieagoje plėšikai pasi
žymėjo taip, kaip tas retai pa
sitaiko.

Vieną žmogų jie nužudė ir 
keliose vitdose jielnijo apie 15 
tūkstančiu dolieriu.

LIGI GYVOS GALVOS KA
LĖJIMAS.

F.duie Morri' teisme pripa
žintas kaltas už nužudymą vie 
noj valgykloj poliemono Mn- 
11**11.

Prisiekusieji teisėjai žmog
žudžiui paskyrė kalėjimą ligi 
gvvos galvos.

POINCARE SMARKIAI AT 
SILIEPIA APIE VO

KIEČIUS.

Už buvusi karą jis kaltina pa

PAVOGĖ $5 000 VERTĖS 
DAIKTU.

Uolly Stover, GIS \Vavelnnd 
re., vakare su šeimyna išėjo

‘ SU vizitą pas pažįstamus.
.Jam išėjus per pašalinį lan-gą vidun į namus įlindo va-

gilins ir išnešė visokiu daiklu
vertės $5.(H)(i.

NE TAS KALINYS PALIUO 
SUOTAS.

Iš apskričio kalėjimo po pa
ranka praeitą Šeštadienį turė
jo Imt paliiio.-uotas kalinys 
Tlargo. Bet per klaidą vietoje 
jo pnliuosuolas kitas.

Policija ieško klaidingai 
linosuotojo.

pa-

SUIMTA 7 INTARIAMI.

Keli plėšikai pavogė sunkų
jį automobiliu su sviestu, žą 
simis ir kitokiais akės produk 
(tais. policija užpuolė viena 
bilijardinę ir nimštavo 7 inta- 
riamus jaunuolius.

UŽ IŠVEDIMĄ VIENERI 
M'P’TAI KALĖJIMO

Miss Signe Pierson, 23 nie- 
Įtą. moralybės teismo nubau<- 
įtn vieneriems metams kalėj! 
fon, Ji su savimi iš vienu na 
finu išvedė jauną mergelę. A-, 
bidvi buvo susektos Barrin-do 

Ine, III.

čius Vokietijos gyventojus.
Paryžius. Kovo 28. — Bu- 

vusis dar nesenai Prancūzijos 
prezidentą* J’ayinond Poinca- 
re šiandie yra senaTo narys. 
Jis didžiai aitrus kovotojas 
prieš Vokiečius, kurie viso
kiais badais išsisukinėja, kad 
nepildyti Versailleso taikos 
sutarties ir įvairiu talkininkų
reikalavimą.

. ‘ . . i
Kai kam abejotina, ar Po- 

ineare iš tikros širdies kalba 
apie Vokiečius. Nes yra žino
ma, kad jam labai norėtnsi 
patekti j ministerio pirminin
ko vietą, .šiandie Prancūzijo
je ministeriu pirmininku gali 
Imt tinkamiausias tik tas, ku
ris labai smerkia Vokiečius.

Kaltina žmones.

Kaip Amerikoje, taip kitur 
yra žmonių, kad už buvusi 
karą kaltina vientik Vokieti
jos militaristus.

Bet senatorius Poineare ki
taip žiuri tau kiaušiniam .lis 
laikrašty lu vue dės !)eiix Mon 
dės rašo, kad už karą yra kal
ti patys Vokietijos g’yventn- 
jai ir todėl nereikia jų gaiiė- 
ties ir su jais mandagiai ap
sieiti.

Jis nurodo, kad Prancūzai 
lig-io! mažai pažinę Vokiečiu 
psichiką. Šiandie jau yra ki
taip. Nors Vokietijos milita- 
lizmas sugriautas, šalies val
džion pastatyti palys žmonės, 
bet šitie savo aisinešimo į lai
kos sutartį neatmaino, kaip 
butų darę patys įpili turistai. 

I aigi už karą kaili patys gy
ventojai ir jais negalima pasi
tikėti. Nes juose visuose įsi
šaknijęs m i I i t a r i z m a s.

Nepildo taikos sąlygų.

'TAUPUMAS DIENOS ŠVIE 
SOS.

Prisieiti,u ntsiprušyli gerb. 
sknilybijiis, ktul iinu ilniui“ nu

H*<\ šioj vieloj buvo pndn- 
rtn klnidii nnrodntil. knip va

kar tarėjo Imt nustatyti lai-
Btrodžiai. "

Buvo pasakyta, kad laikro 
[džius niislah Ii \ ii u i valanda 
rn1 • ■;11. Tim ta’ pu 11 N įo Imt 
Btnn valanda pii iii\ n.

MOTERIŠKĖS LAVONAS U
PĖ.TE,

9’ies Ki'igsbnry vatvo iš n 
ištraukta ik žinomo- tm.

»riškės lavoną-.

A
rius
imi.

I. Federacijos 7 sky- 
<e mėnesinį susirinki- 

Nors susi rinkimas -buvo 
skaitlingas, bet draugijos,
priklausančios prie Federaci
jos, prašomos atsiųsti ne po 
vieną atstovą, bet po tris. 

Susirinkime apkalK’da daug 
svarbiu dalyku ir išrinkta vei
kiančioji komisija iš šešių as
menų. Tikimės, kad minėtoji 
komisija daug pasidarbuos Fe
deracijos naudai. Geriausiu 
.jai pasekmių. ft

Nutarta susi rinkimus laiky
ti kas antrą sekmadienį kiek
vieno mėnesio, 1:00 vai. po įlie
tų. bažnytinėje svetainėje.

Susirinkiman atsilankė gerb. 
kun. A. Martinkus ir suteikė 
naudingų patarimų.

Alumnė.

Iš NORTH SIDES.

Pastangomis vietinio klebo
no, kun. A. Baltučio, norima 
suorganizuoti mergaičių drau
gia. Nekalti 'ras. ’anelė-

Švene, Peiktų, kad ir tėvai pa
ragintų savo dukteris Įstoti į 
tą dr-ją. Pirmas pasirinkimas 
nebuvo gana skaitlingas. Kitas 
susirinkimas Ims Bal. 11 d., 
7 vai. vak., Šv. Mykolo par. 
svet.

Kovo 23 <1. Dr. I. E. Maka
ras išegzaminavo devynis apli
kuotus įstojaneius į S. E. Ik K. 
A. Kabai malonus apsireiški
mas, kad žmonės pradedi! pa
žinti vertę Sus. E. R. K. Ame
rikoje.

Šiandie, Kuyo 28 d. vietinis 
klebonas važiuos Šv. Kazimie
ro vienuolynan, kaine jo auk
lėtinė, sysim Fidelija (Juz. 
Zobelaitė(priims pilnus vienuo 
lijos įžadus.

Bal. 3 d. vietinė Šv. Kazi
miero Akademijos Reni. Pr-jos 
kuopa rengia vakarą šv. My
ki i par. svet. (’ieeros vai- 
diii.ojos žada atvaidinti dra
mą “Iš meilės”. Rep.

MIKO PETRAUSKO K0N 
CERTAS.

LAIŠKAS Iš LIETUVOS.

M \ kolui Taiimliuuai atėjo 
pas K. Matulaitį, 1229 Su. 50 
CL, ('ieero. III. (iulima atsiim
ti liet kurį vakarą, išskiriant 
pirmadienį ir ketvirladienį.

Pranciškui Marlinkui, 917 
W. rd St. (nepilnas adresas), 
į “Draugo” ofisą atsiuntė Jo- 
sepli Bros. Liuuber ('o. Adre
satas prašomas atsiimti laišku.

ATSIIMKITE LAIŠKUS.

Chieagos pašte (vidumiesty) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 
randasi atėję iš Lietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, ku
riu dėlei adresatų persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškas galima atsiimti prie Ge
neral Doliverv (iš Adams gatvės 
įėjus po dešinį pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVERTISED. Prašy
damas laiško adresatas apart savo 
pavardės turi pasakyti ir padėtą 
prieš pavardę numerį. Tuomet 
valdininkui lengviau bus surasti. 
Tas langas pašte yra adams gjio 
7 vai. ryte ligi 9 vakare.

980— Jasaitis Paul.
981— .Tasiulaitis It..
982— Januška Tonis.
991—Katcla Chas.,
1012—Kudis Kaz.,
1020-Lukis Kaz.,
1029—Mikalauskienė Ona.
1045—Baroniškas Jonas,
104 7—1’e t ra u ska s E ra 11 k.
1052—PI u n gien ė Pai d i n a,
1082—Stankus Jonas,
1092— Tarasas Pranas,
1093— Tenenis Kaz.,
1100—Utarbas Antanas.

VALDYBA DRAUGYSTĖS 
ŠV. ANTANO. 
Waukegan, III.

Pirmininkas, A. J. Sutkus, 1317 
So. Vietory Str.

Viee-Pirm., S. Keliniis, 1002 S. 
Vietoria Stg. N. Chicago.

Nut. Raštininkas, J. P. Plikan
tis, 1339 $. Vietory Str.

Finansų Rast., lt. Mačiulis, 
1329 S. Lincoln Str.

Kasierius, P. Kaplurauskiįi, 
Vietory Str.

Kasos Globėjai:
q1321 s.

\ -M I N I i m: DKEsMAKINU 
COLI.EGEK 

B205 S. Ilalttd 2107 W. Mndlson, 
1850 N. W«lls St.

137 Mokyklos Jungi. Vulstljosc.
Moko Siuvimo, 1‘altnnų Kirpi

mo, (jofilgning bizniui ir narnama. 
Violos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atiuokėjlmals. 
Klejos dienomis ir vukaraia. I’a- 
reikalaukit kuygi'-lėH.

Tel. Seeley Iii43
SARA PATEK, plnnininkA

Telefonas Arintlage 'J770
MARYAN S. ROZYCKI

M l ZYKUS niKEKTOKlt S 
Mokytojas Piano. Teorijos Ir

Kompozicijos 
2021 N. Westem Avė.

Cliicago, III.

JjTel. Ganai 6222 “

S DR. C. K. CHERRYS Š
•t IIETIMS IIEN4ISTAS «

1201 Mesi 22-iid A- So. Leavitt St.J) 
-■ Chicago 4}
jValandos: 9:30 A. M. to 12 N.”*

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

J. P. WAITCHEES 
Lawyer

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vakarais: 4500 S. AslilanU Avc.

Tel. Tards 1053
Uien. Itoom 518—150 N. Calrk St. j 

Tel. Randolph 3507

jĮu Telefonas Boulevard 9199

DR. C, KASPUTIS
DF.KTISTAS 

3331 South Halsted Str.
Valandos: 9—12 A. M.

1—5; 7—8 P. M.
r

oį
a

a::-. a# s

DR. S. NAIKELIS
LIETUVIS

GVPYTOJA8 IR CimiUltGAU 
(iflanH Ir Gyvenimo vl«ta 

3252 South Halsted Ktreel 
Ant virkaus Univernnl binte Bank 

Valandos nuo 10 iki 3 2 ryte; nuo 
2 Iki 4 po pietų; nuo 7 iki ft vak. 

Nedėliomis nuo 10 Iki ,4. 
TeltfMuu. Tarria t

-a
Dr. I. E. MAKARAS

Lictuvys Gydytojas ir Cliirurgaa 
Ofisas 10900 So. Miehigan Avc., 
Vai. 3 0 ik: 12 lyte; 2 iki 4 po

pi et, 6:30 iki 8:30 vakare 
Rcsideneija: 10538 Petrv Avė.

Tel. Fullman 342

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Vards 5032

i

į Valandos: — S Iki 11 1S ryto: 
73 po pietų iki 8 vak. Hodėllo- 
JmlB nuo 5 iki 8 vai. vakare.
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AR JŪSŲ KŪDIKIS VERKIA? JEI TAIP — 
GAL GREIČIAUSIA JO MAISTAS JAM NE 
TINKA. JEIGU NEGALI ŽINDYT SAVO
KŪDIKIO IR JEIGU JIS NETARPSTA 

ANT JŪSŲ KRŪTŲ PIENO—DUOK JAM.

EAGLE BRAND
(CONDENSED MILKy

Tai yra maistas, kuris pasekmingai išaugino 
šimtus tūkstančių kūdikių. Lengvas prirengi
ami — tik pridėk virinto vandens, kaip nuro 
dyta.

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

BALTIJOS Al7^ - 42 hroadway
MEIUIK<05 LINU

NEW YORK. N Y
A

TIEKI Kelionė Be Persėdimo IS NEW YORKO Per I.IBAVĄ Arba 
HAMBURGĄ — EITKŪNUS

I LIETUVA
I,aivai išplaukia kas 14 d. Dideli dviejų sriuba poeto laivai išplaukia: 
K. S. “POLONIA” Kovo 30 # “E8TONIA” Bal. 27.

K. S. “LITVANIA” April 13 # “POLONIA" Gegužio 11
Visi laivai turi puikus kambarius trečios kliasos keleiviams 

Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba pas 
K. KEMPE, General Westcm Passenger Agent

120 Nortli Šalie St., Chieago. Illinois.

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

Senaloiiiis Poineare tą savo 
t\i rt ini m.ą paremia visa eile 
nepildymu laikos sąlygų ir jų 
išsisukinėjimu.

Ir pnsekmėje kultiną pačiu 
talkininkų negirdėtą apsileidi
mą, Sako, juk ne kas kitas, 
kaip lik patys talkininkai da
ro \5d<ieėiiis tokiais arogan- 
lais, su kuriais šiandie jau ne
lengvas daiktas ir susikalbėti.

Su \'okieėiais laikomos 'kon
ferencijos paskui konferenci
jas. daromi talkininkų viso
kie nuosprendžiai, Ibd Vokie
čiai to visa nepildo ir dar pa
sekmėje ju spauda pačius tal
ki ui uk: lis k uoarŠia ilsias žo
džius uubjaiiroja.

Anot Poineare, talkinin
kam-; luitu laikas rimčiau pa
imli \’okiečiu.s už keteros.

Bai, 2 d. Bobemian Ameri
can svetainėj (prie 1440 \V. 
18 gal vės) įvyks kompozitorio 
Miko Petrausko koncertas. A- 
part paties kompozitorio, pro
gramoj dalyvaus E. ir K. Sa
boniai, A. ir S. Pociai, M. Ja
nušauskienė, Nora Gugis, Kur
paliai ir P. Stogis.

Komp. Petrauskas Chieagon 
atvyks apie Bal. 15 ir apsistos 
pas savo giminės gerk. Nausė
da'. Čia jis viešės ligi (ieguž.ės 
8 d., nes tą dieną vailaiijant 
pačiam komp. Ims statoma jo 
3-jų aktų operetė “Lietuviškos 
Vestuvės”.

Koncertą ir operetę “Vestu

1) P. Kiisdnlevie n, 1017 Pi“lit
Str.

2) .T. M. Loškis, 1329 S. Jaek-
KOI) Str.

3) J. Naujukas, 1430 S. Pres-
eott Str.

Knygius, P. Rumšą. 902 Eight 
Str.

Maršalkos, K. Stulginskis, 1320 
S. Vietory Str., ir J. šimulynas, 
1333 McAlister Avė.

Organo Užiurėtojns, K. Burba, 
1410 S. Preseott str.

Vėlavos nešėjas, S. Urbonas, 
911 Eight Str.

Draugystė Šv. Antano, laiko sa
vo susirinkimus, kas pirmą ncdėl- 
licnį po 8 lai dienai kas mėnesį, 
pirma. vai. po pietų, Liclnvių sve
tainėje. prie 9-tos ir S. Lincoln 
gal vės, Wnukcgan. 111.

vės” ruošia “Birulės’ eliora?
A. M.

PRANEŠIMAI.
Cbicagos Apskričio Moksleivių 

Susirinkimas.

pyks pirmad., 28 d. Kovo 
vai. po pietų, Šv. Jurgio pnrap. 
Hvclninėje. Susirinkinie koniisijji 
pasilars npie jubiliejinį Mokslei 
viii Seimą.

Frrilikailr.

IŠ T0WN OF LAKE.

PLATINKITE “DRAUGĄ.
šv. Cecilijos giesmininkų drau 

gija laikys mėnesinį susirinkimą

BRIGHTON PARKO LIETU 
VIAMS.

Nebūkite Be “Draugo” 
“Draugą” dienraštį galima

gauti be kitų vietų ir šiose: 
F. ŠIMKIENĖ, ‘

4358 So. Fairfield Avė. 
TUMŠIS & CO.

3853 So. Rockwell St. 
BUCIUNAS,

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

4140 So. Maplewood Avė.
J. SMITH,

3813 So. Kedzie Avė. 
JUOZAS DEITšKO,

4409 So. Fairfield Avė.

arti 47-tos Gatvės
Tol. Provar 7042

Dir. C. Z. VezeOs
E .tlėTIiVru I1WTIUT*OLIETLVIM DENTISTAS 

4719 KO. ASHLAND AVKMirB
Valandos: nuo U ryto iki 9 vak 

Seredomia nuo 4 lig 9 vakare

•hlm.i Iii vi» krnutiivnlnkrs Jų 
■K iuri, uri'iir I, nuims nilern 
ir philiiKiis u mes pnslųslmr 
,lums Uinn ilrl i-inėiiiiilnio.

l’lll.l .'lpllllll,IIIIUI.

1SBMO IIYCIFNir-FAStlION INSTITUTE 
P«p> M 23 lf»ln< N«w Yerli

S. D. LACHAWICZ
LIETIJVYR GKAIIORIU8

ll‘atnunRiiju lu Mot uvAmo k op! r įmurta. R«t 
Iknlrt meldžiu ntfftAMikt!, o mano darbu 
Ihuaita ulganAritntl.
|3314 W. ISrtl PI. Chlogo. Iii

Tel. Canal 2199

VICTOR SHOE STORE

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 29 metai 

Ofisas 8149 Ko. Morgan Kt.
Kertė 82-ro St., Chicago, DL

SPECIJ AUSTAS
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ilgų.
OFISO VALANDOS: Nuo lt ryto 
Iki t po pietų, nuo f Iki 8 valan
dų vakare.
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po plet. 

Telefonas Vards 987
—- ------------------------------ —-a

Tel. Cannl 257 Vak. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas
1891 So. Halsted Htreet

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 
po plet. C Iki 9 vakare.

Jeigu Nusidėgi
Tai aprišk žaizda Ir uždėk

Niišaldo ir greitai užgydo.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ ČEVERYKŲ 
KRAUTUVE SOUTHSIDEJ

■ 4719 S. Ashland Av. Chicago

Tel.

K-

Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS 
Ofisas vidumtestyj

ASSOCIATION ULDG.
19 So. I-a Šalie St.

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų 
Pancdėlials iki 8 vakare 
Nedėliomis ofisas uždarytas

V. W. RUTKAUSKAS J
ADVOKATAS
Ofisas Didmiesty!:

■I■ _ __ _ _2 29 South La Šalie Street J
| KambarLs 824 gį| Telefonas: Central 889« Įj|

s-- -- -- -- -- -- -- - ’- Vakarais, 812 W. 33rd St J
Telefonas: Vards 4BK* M

rytaIHentnolaiūm

JohnRuskin
BEST AND BIGGEST CIGAR
Juo dauginu rūkysi—Tuo daugiau pamėgai juos 

Pareikalauk musų kotalingo No. 4.
1. I. I.eyyls Clgur Mfg. ('O. New:irk, N. J. 

Didžiausias Neprlgutmlngas Fabrikus I'itsuullJ.

L n r i tiiaM




