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Komunistų Sukilimai Nepaliau
ja Vokietijoje

Penkiolika KOmunistų Nukauta 

Essuose

Nuo Rusijos Bolševikų Atimtas 
Minskas

15 NUKAUTA, 40 SUŽEISTA ATSINAUJINA REVOLIU
CIJOS DVASIA.

Sukoneveiktas skelbiamas ko
munistų streikas.

Essai, Vokietija, Kovo 30. 
— Šičia vakar komunistai su
kėlė •; ru v,mansius i muses

Nerimauja Berlyno gyvento
jai.

Berlynas, Kovo 30. — Po 
Velykų išnaujo visur smarkiau

Pasekmėje 15 komunistų nu- pakyla komunistai. Buvo ma
ksinti! ir apie 40 kitų sužeista.

Komunistų skelbiamas šito
je apylinkėse generalis strei
kas visai nepavyko.

Sustiprintoji pailėtis pas
kelbta Dortiminde, Podiume, 
(Jelsenkireliene ir kitose vieto
se.

Komunistai pasidavė.

Berlynas, Kovo 30. — Vo
kiečių vyriausybė smarkiai ė- 
mėsi malšinti komunistų su
kilimus vidurinėj Vokietijoj, 
kur jie tomis keliomis dieno
mis kiekvienam Įsiėdė ligi gy- 
YTTfo kaulo.

Mieste Leuna vakar karuo- 
įnenė su policija apsupo nit- 
j-ogeno Įstaigų, kur koniunis-

noma, kad jie jau aprinisia.
Nes Velykomis buvo apsistoję 
sukilimai. Šiandie išnaujo at
gimsta jų revoliueijinė dvasia, 
kai-kur su didžiausiu smarku
mu.

Šalimais Berlyno komunis
tai dienos metu užpuolė dide
lį arsenalą. Visus darbininkus 
jie suvarė vienan kambarin ir 
uždarė.

Po to po mašinomis padėjo 
dešimtį svarų dinamito, pri
taisė prie jo kapsiulį, prie ši
to ilgoką knatą ir pastarąjį 
padiegė. -

Ui,nė kart laiku atėjo po- morf <lvasi(,ie 
lieija, paliuosavo darbininkus 
ir užgesino knatą. Kitaip visas 
arsenalas su ginklais, amoni

GRAIKAI KOMUNISTAI 
PAKILĘ PRIEŠ VAL 

DŽIĄ.

Kartais galima revoliucija 
Graikuose.

Atėnai, Graikija, Kovo 30. 
Visoje Graikijoje pradėjo 
smarkiai veikti komunistai. 
Jie šaukia darbininkų masmi- 
tiugus ir kursto juos atsisa
kyti stoti karuomenėii. Nes 
vyriausybės tikslas dar dau
giau žmonių pasiųsti 'l'urkijon 
ir versti juos ten guldyti savo 
galvas.

Komunistai tvirtina, kad 
Graikai pralaimėsią karą su 
Turkais. Sako, kaip veikiau 
tas įvyks, tuo bus geriau. Nes 
tuomet Graikuose bus pakel
ta revoliucija ir nušluota šian
dienė militaristinė valdžia.

Daugel vietose komunistai 
sukursto darbininkus streikuo
ti. Valdžia imasi opresijų. Aš
triai persekioja komunistus. 
Prieš juo^pavartojnmos aš
triausios Bausmės.

NAUJAUSIOS ŽINIOS.
Clrieago. - Buvusioje \Vest 

Side ekspliozijoje žuvo S žmo
nės. Pavojingai sužeista apie 
40. Vedami tardymai. Sako
ma, kad \V. Singer ir N, Selia- 
t’fer kompanijos sandely, ku
ris sunaikintas ekspliozijos 
(1427—20 So. Ilalsted gat.), 
buvo sukrauta daugybė prie- 
moninei uguei medžiagos. Ta 
medžiaga, lai juk plvštančio- 
ji medžiaga. Iš jos turėjo pa
kilti ekspliozijn. Tuo tarpu 
tokius sandelius laikyti mies
to ribose yra uždrausta įsta
tymais. Sandelio savininkai 
bus patraukti teisman.

Viborgas. — Pranešta, kad 
bolševiką karuomenė Petrog
rade ir apylinkėse pradeda 
nerimauti. Sakoma, karuome- 
nei trūksta 'maisto. Be to, ją 
smarkiai smaugia šaltis.

tai per penkias dienas laike- jcija ir darbininkais butų iš- 
si kaipo kokioj tvirtovėj. lėkęs į padanges.

Vakar po trumpo susirėmi
mo jie buvo priversti pasiduo
ti.

Berlyno gyventojai nepap
rastai susinervavę, nežiūrint 
viešpataujančios mieste ramv-

Kuoniet išpradžių prieš įs- įbes. Nes niekas negali pasa- 
taigij buvo pakeltas puolimas, kytį, kaip ilgai gali būt ra- 
konninistai buvo mėginę prie-’ nm. kas gali įvykti rytojaus 
sinties, paskui pabėgti. Ir kuo- ,dieną,
met pamatė, kad jiems visi į Vyriausybė pavartoja visas 
■keliai perkirsti, pasidavė be galimas priemones prieš koniu- 
jokių sąlygų. justų čia galimus sukilimus.

Paimta 1,000 komunistų. fs-'Bet kartais nieko negelbsti jo- 
taigoje atrasta daugybė viso- j kios priemonės, kuomet radi-
kios rūšies ginklų, amunici
jos ir karo medžiagos,
Veikiai apsidirbo Amerikonai.

Coblenz. Kovo 30. — Dvide-

kalįai gaivalai užsimano lieti 
žmonių kraują.

REVOLIUCIJONIERIAI PA
ĖMĖ MINSKĄ.

šilučiai Amerikos militarinės į ________
policijos vyrų , .ėmė keliolika Yra pavojaus bolševikams Ki-
minulų numalšinti sukilusius 
komunistus Montadanre.

Pirmiausia buvo areštuoti i 
komunistai vadai ir konfis-| 
kilota daugybė jų rasių.

Daugiau sukilimų nebuvo ir, 
manoma, jų nebus.

Eisleben aprimo.

Halle, Vokietija, Kovo 30

jeve.
Londonas, Kovo 30. — Iš 

Belsingl'orso per (’openliage- 
ną pranešta, kad Rusijos revo- 
liucijonieriai nuo bolševikų 
paėmė Ballgudžių miestą Min
ską.

Sakoma, visa aštuntoji bol- 
ševikij armija fierėjusi revo-

Eisleben visai aprimo, kuo- H^’.įonieriij pusėn Įsteigta de-
met tą miestą pšėmė savo kon- 
trolėn policija.

Iš Bitterfeld pranešta, kad 
tenai komunistų sukilimas nu
malšintas.

Arti Sangerliausen šarvuo
tas darbininkų traukinis buvo 
sulaikytus ir įvyko kova. Ke
letas žmonių nukauta ir sužei
sta.

Pačiame llalle taippat ra
mu. Ib’t laukiamas komunistą 
puolimas.

ė'i n puti policija (virtiną, 
kad komunistai toli gražu dar 
nennmalšinti i< laukianti nan 
ji susirėniŲuni.

mokratinė Bnltgudijos respub
lika.
Podraug pranešama, kad Ki

jevą yra apsupę sukilusieji 
Ukrainos valstiečiai. Bolševi
kams Kijeve grūmoja pavo
jus. Kad apsiginti, jie pavar
toja ternrizmą.

MIESTUOSE VIENA TREČ
DALIS GYVENTOJŲ.

Washington, Kovo 30. -- 
Apskaityta, kad raugiau kaip 
trečdalis visų Suv. Valstijų, 
gyventojų gyvena miestuose, 
turinčiuose 25,000 ir nugščiau 
žmonių.

APGALVOJAMOS PRIEMO
NĖS SUKLUPDYTI VO

KIETIJĄ.

Tas daugiausia apeina Pran
cūzams.

Wiesbaden, Vokietija, Kovo 
30. -— .Mavence’o mieste tal
kininkų niilitariniai autorite
tai tvirtina, kad talkinin
kai, ypač Prancūzai, pavarto
sią kuoastriausias priemones 
suklupdyti Vokietiją, jei pasta 
roji trumpoj ateityj nepaten
kins talkininkų paduotu jai 
karo atlyginimo reikalavimu.

Vienas oficieras pareiškė, 
kad svarbiausias talkininkų 
veikimas nebus Ruhr apskri
tis. Bet Augštoji Silezija, kur 
Vokiečiai negali atsidžiaugti 
plebiscito laimėjimu. 
Nepatenkinamos priemonės.

Kiekvienas gali pripažinti, 
sakė tas oficieras, kad Londo
no konferencijoje nutartos 
priemonės prieš Vokietiją pa
sirodė nepatenkinamos.

Talkininkai užėmė didesnius 
Vokietijos plotus, tas tiesa. 
Bet Vokietija iš to nieko ne
daro. Tuo tarpu ir patys talki
ninkai nieko nepelno. Vokie
tija posenovei mėgina išsisu
kinėti ir jai vyksta tas da
ryti.

Pagal šiandieninio talkinin- 
krj nusistatymo, Vokietija sti
prėja apsiginimo - ir priešini- 

Talkininkains
nėra jokios naudos. * 

Keturios priemonės.

Talkininkuose, ypač Pran
cūzuose, apgalvojamos ketu
rios priemonės, kaip veikiau 
palaužti Vokietijos atkaklu
mą.

Pirmiausia paimti kontro- 
lėn Augštąją Sileziją, kurios 
atgavimu Vokietija labai 
džiaugiasi.

Paskui okupuoti daugiau te
ritorijų Rulir klony.

Toliau — užimti miestus 
Frankfortą, Darmstadtą ir 
Mannheimų.

Pagaliau atskirti (izoliuoti) 
Prūsiją nuo pietinės Vokieti
jos.

Neturima karuomenės.

Taigi sumanymai talkinin
kams gana svarbus. Tam tiks
lui teėiau yra reikalinga skai
tlinga karuomenė.

Prancūzija dalis savo armi
jos demobilizuoja. Ir jei prisi
eitų vykinti tuos sumanymus, 
prisieitų išnaujo Prancūzams 
mobilizuoti karuomenę. Nes 
Anglai tani tikslui neduotų 
reikalingos kiekybės koruoine- 
nės.

Reikia atsiminti, kad nauja 
Prancūzuose mobilizacija susi
durtų su aštriausiais protes
tais. Vyrai nenori kareiviauti, 
nenori karo, nesutinka su savo 
vyriausybės nusistatymu.

Nėra kitokių priemonių.

Bet kitaip vertus, kitokių 
priemonių tuo tarpu neturima 
palaužti Vokietiją. (Ii ją pa
laužti būtinai reikia, nežili 
rint iš to galimų kili i pasek
mių. Nes talkininkams, Ino la 
bjaus Prancūzam j, verkiant 
reikalingi pinigai.

PLATINKITE “DRAUGĄ ’

PENKIOLIKA BALTŲ PA
DUOTA TEISMAN.

Houston. Va., Kovo 30. — 
Halifax apskričio teisman pė
duota penkiolika baltų 'žmo
nių už norėjimą, nulinėiuoti' 
juoduką Josepli Coleman, 
kurs laikomas kalėjime.

DIDI VĖTRA NEW YORKE.

New York, Kovo 30. — čih 
ir apylinkėse užvakar siautė 
baisi vėtra. Vėsula vertė stul
pus, rovė medžius su šakni
mis, draskė namų stogus. Bau 
ginusia nukentėjo Brooklynas.

DRAUDŽIAMAS NEPADO 
RUS APSIRĖDYMAS.

North Adams, Mass.( Kovo 
30. — Vietos katalikų Notfe 
Dame bažnyčios klebonas už
draudė lankyti bažnyčią mote
rims, nepadoriai apsirėdžiu- 
sioms.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
ROKIŠKIO APSKRITIES 
KRIKŠČIONIŲ DARBI

NINKŲ SĄJUNGŲ 
SUVAŽIAVIMAS.

tatytas atlyginimas toks, koks 
maž-daug yra nutartas Darbo 
Pederucijos suvažiavime Vil
kaviškio ii Šiaulių apskriėiuo- 
se (ISO pūdą grudų ir GOD au
ksinų Hudams, dešimtinė že
mės, pašaras ir ganykla vie
nai karvei ir telyčiai, ketu
rioms avinis, malkų, Imtas, S 
vai. darbo dienoje, 12 dienų 
laisvų, neskaitant švenčių, me
tuose, vaistai ir gydytojas, 
dvaro).

Buvo kilę abejojimų ar pa
siseks tai iškovoti, bet nutarta 
vis dėlto reikalauti, pažy
mint, kad krikščionys darbi-

Baltimore, Md. — Apskai
tyta, kad čia vakar katedrą, 
kur yra kardinolo Gibbonso 
kūnas, aplankė mažiausia 30,- 
000 žmonių. Skaitlingai suva
žiuoja dvasiškąja ir pasauli
niai žmonės.

ATŠAUKIAMA KARUOME
NĖ Iš ARMĖNIJOS.

Konstantinopolis, Kovo 30. 
— Turku naci jonai istą val
džia savo skaitlingą karno- 
liienę atšaukia iš Armėnijos. 
25,001) Turkų iš Erzeruino su 
paskuba maršuoja j Anatoliją.

A agoroj ir apylinkėse pas
kelbta karo padėtis ir mobi
lizuojami visi vyrai.

GRAIKAI PAĖMĖ ESKIS 
HEHR.

Londonas, Kovo 30. — Iš 
Graikų sostinės Atėnų pra
nešta, kad Graikų karuomenė 
Anatolijoje paėmė nuo Tur
kų nacijonalistų Kskislielir, 
svarbų geležinkelių centrą. 
Graikams tekę Turkui Belais
viu ir karo medžiagos.

THINGS THAT NEVER HAPPEN
By CENEjBYRNES
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. NEKUOMET TAIP NĖRA.

Du broliuku išėjo žaisti. Vienas tTiri žaismę, kitas ne. 
Neturintis prašo iam duoti žaismės. Ir turintis be jokio pa
sipriešinimo duoda anam savo žaismę.

Rokiškio apskritis yra y-
! paė pamylėtas bolševikų. Kai- 
! po stovintis arti Rusų sienos, 
įjis, turi Imti, jiems atrodo y- 
' patingai svarbus. Jiems, žino- 
!ma,svarbu, kad sumanius pultij j*lantrukart Lietuvą, pasieny 
kiltų riaušių iir nebūtų pasi
priešinimo. Iš Rokiškio aps
krities išeidami bolševikai yra 
palikę 100 tūkstančių rublių 
agitacijai darbininkų tarpe.
Pinigai buvo vieno linini* žino-jninkai apsiima sąžiningai pil
nio 'žmogaus rankose, kurs da-'dyti primtas sutarties sąlygas.

Žemės reformos pranešimą 
išklausius, priimta vienbal
siai rezoliucija, išreiškiant pa
sitikėjimą Seimui ir raginan
ti valdžią greičiau vykinti 'že
mės reforma. Be to, nurodo- 
imi dar rezoliucijoje, kad dir
vonuojanti žemė butų valdžids 
(ne dvarininkų) išnuomuoja- 
ma pirmoj eilėj dvaro kume
čiams pavasary..

Paaiškinus keletą svarbes
nei velnio nių darbininkafns įstatymų ir 

pranešus Šeinio nariams visą 
eilę skundą, išrinkta Apskri-

bar, amnestiją suteikus, dirba 
net valdžios įstaigoje. Bet už 
tuos pinigus ir už išviliotus 
nuo pačių darbininkų skatikus 
įsisteigė Rokišky legalė Profe
sinė Sąjunga, kuri trumpu lai
ku buvo sutraukusi apie 2000 
narių. Vadovauja, žinoma, bol- 
ševikėliai joje, kaip ir visur 
kitur.

Žadėt žada daug, bet/galų- 
gale darbininkai patys ėmė sa
kyti, kad iš jos
negauname’’.

Profesinė Sąjunga tik tiek
pailarė, kad paskutiniame su- (->° L; Uarbov Federacijos Rek- 
važiavime nutarė nesidėti prie i’^tarijatas is (i žmonių. 
Lietuvos nuo Lenkų dvarinin- Ja"‘ Išvesta pirmoje eilėje 
kų gynimo darbo. Socijalde- p^'gti Rokišky informacijoj J 
mokratas Purenąs, pirma no- ib'u,'Q darhininkams. 
liai rėmęs Profesinę Sąjungą, Į Pagaliau visi susirinkusieji 
liko iššvilptas. kuomet pasiūlė įnutar,'‘ v>*oniis jėgomis ir lė- 
dėtis prie to <larbo, kurį varo i?oniis. remti L. Darbo Tedera- 
darbininku sūnūs savo galvas D ki? H‘ skleisti savo draugų
guldydami.

Matydami tai visa. Rokiškio , 
rimtesnieji darbininkai sudarė liakėdamas naujam Sekretari 
visos apskrities darbininkų su
važiavimą, Sausio 23 d. 1921 
m.

arpe susipratimą.
Joėvs užbaigė susirinkimą

jatui, ka<l remdamiesi Kris 
taus idealais ir artimo meile, 
uoliai ir sėkmingai žengtų

Suvažiavo darbininkai ir ju ,Prie '^rbininkų vargų leng- 
atstovai iš Panemunio, Pane- vinimo ir buvio pagerinimo. Jo 
munėlio, Abelių, Kamajų, .lu-| a’ba bino sutikta karstu ir 
žintų, Skapiškio, Onuškės, Ro.! ilgiausiu delnų plojimu.
kiškio ir kitų apskrities dva-| 15 visos Sin,ips ir inps 1inkk 

me Rokiškio apskrities darbi
ninkams pasisekimo. Te sup
ras ligšiol kvailinami ir skriau 
džiami Rokiškio darbininkai, 
kad tik per krikščionišką ’L. 
Darbo Federaciją jie nepaga
dinę savęs prieis prie savo 
teisių iškovojimo ir laiminges
nio rytojaus. “Darb.”

TU.
Didelė “Blaivybės” salė, 

laipinanti virš 300 žmonių, bu
vo grūste prigrųsta.

Dienotvarkė buvo labai j- 
vniri ir įdomi, taip, kad iš to
li atvykę darbininkai nuo pu
siau pirmos iki pusiau 8 vai. 
vakaro, turėjo pakankamai 
svarstytinų dalykų. Reikia nu
sistebėti patvanuHH atvykusių 
atstovų, kurie ilgą posėdį be 
pertraukos ištvėrė iki galo.

Iš pranešimų iš vietų paai
škėjo, kad apskrityje Krikš
čionių Darbininkų Sąjungų 
(Darbo Federacijos skyrių) e- 
sama: Panemunyje, Panemu
nėly, Abeliuose, Pandėly, Kvie 
tkuose, Čedasuose, Onušky, A- 
knystoje ir Rokišky. Geriau
siai veikia Rokiškio skyrius 
turįs apie 200 narių. Per porą 
mėnesių gyvavimo turėjo apie 

(1500 auks. pajamų, sušaukęs 
porą susirinkimų — paskaitų, 
darbininkų vaikams vakarėlį 
(dykai). Beto, davęs nariams 
įvairių informacijų ir paramos 
jų teisėtuose reikalavimuose.

Politikos pranešimą darė 
Steig. Seimo narys Jočys.

Darbininkų atlyginkno klau
simu niftarta kreiptis į Aps
krities Tarybą ir Seimą, kad 
Rokiškio apskričiui butų nus-

ISNAUJO GAUS DARBO A- 
PIE 6,000 DARBININKŲ.

Toledo, 0., Kovo 31). — čia 
Overland automobilių dirbtu
vėj atnaujinami darbai. Su a- 
teinanėiu pirmadieniu gaus 
darbą daugiau (i,(MM) darbinin
kų.

ORAS. — Šiandie apsiniau
kę; vakare ir rytoj gali būt 
lietaus ir šalčiau.

PINIGŲ KURSAS.
Svetimų Salių pinigų vertė, mal

iniui nemažiau $25,(XX), Kovo 29 
buvo tokia pagal Merehatita Lo- 
an and Trust Co.:
Anglijos sterlingi,
Prancūzijos šimtui 
Italijos šimtui lirų

ų svarui $3.92
ii franku 6.94
rų 4.06
markių 1.59*»
auksinų 1.59
nm rkių .14
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LIETUVIŲ KATALIKŲ DIEN KASTIS

“DRAUGAS”
Mna kasdien* liskyrus nedėldienlna. 

PREN1MEKATO8 KAIMAI
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE!

Ketams ................,............... |8.OO
Fnsei KetQ «•>«■*-■ *-. • • 4,041

OIV. VALST.
Kotams ••••••••• •••• • • • 98.00
Pusei Metą • • • • •,• • • • S.00

Prenumerata mokasl Ukalno. Lai
kas skaitosi nuo užstratymo dienos 
ae nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti Uperkant krasoje ar ezprese "Mo
te; Order” arba {dedant pinigus 1 
registruotą laišką.

“DRAUGAS” PUBL. 00. 
8334 S. Oakley Avė., Chicago. 

TeL Roosevelt 7791

Silezija.

Lietuva turi ištantėjusių Že- 
ulių, kurias malonėtų grųžiil
tis sau. Tarp tų yra ir pats 
Vilniaus miestus. Yra ir Tilžė 
su (ilimbine ir su visu plotu, 
kuriame tuodu miestu yra. 
Lietuvos politika pati sau svei
kų kraujų nuleistų, jei ji arba 
tų žemių atsižadėtų arba pri
imtų taisyklę, neduodančių 
toms žemėms grįžti prie Lietu
vos.

Stodami už tautos teisę, at
gauti ištautėjusias žemes, pri
pažindami tų teisę net savo 
priešams Lenkams, mes vis-gi 
norime prisilaikyti protingų 
ribų. Todėl nereikalaujame, 
kad mums grįžtų Karaliaučius 
nuo Vokiečių, arba Lietuvių- 
Brasta nuo Vkrainų, arba net 
Balstogė nuo Lenkų. Kur Lie
tuvystės nieko nebeliko, kur 
žemė neturi nei kokių ryšių su 
Lietuva, tų nereikalaujame at
gal.

Užtatai ištautėjusieji plotai 
gyvenantieji Lietuvos turtu, 
arba įsipynusieji į lietuviškai 
kalbančias vietas turi plikiau- caL

Šių Dienų Dokumentai.
(Iš Liet. Inf. Biuro)

Tautų Sąjungos Nutarimas Dė
lei Betarpių Lietuvių Su Len

kais Derybų Bruksely.

Lietuvos Atstovybė Ameri
koje yra gavusi skelbiamųjų 
čion Tautų Sąjungos rezoliuci
jų. Ji yra gauta iš musų At
stovybės Paryžiuje. Tiesa, pati 
rezoliucija prisiųsta yra be jo
kių parašų ir be kokio nors 
laiško nuo kun. Dobužio, ku
riame butų paaiškinta, kame 
yra dalykas. Tečiau visas jos 
Prancūzų kalboj surašytas tek
stas leidžia spręsti, jog tat y- 
ra autentiška ir tikra rezoliu
cija. Susidariusioji Lietuvoje 
politinė padėtis perdaug yra 
svarbi, kad kas nors galėtų 
būti nuo Lietuvos visuomenės 
slepiama. Todėl čion Lietuvos 
Informacijų Biuras paduoda 
pilnų tekstų, kaip jis yra: 

“Lietuvos ir Lenkijos gin-

“Betarpės derybos tarp a- 
biejų valstybių yra atidaromos 
nevėliau, kaip per mėnesį laiko 
Bruksely, gerb. Hymansui pir
mininkaujant, tuo tikslu, kad 
lygiomis teisėmis priėjus prie 
sutarties, kuri galėtų išrišti vi
sus ginčus kaip delei teritori
jos, taip ir delei ekonominių 
ir militarinių santikių.

“Belaukiant šių susitarimų 
rezultato, (Taryba nutarusi): 
1) Lenkų valdžia prisižada pa
imti savo nuožiuron gen. Že
ligovskį ir jo karuomenę ir už
tikrina, jog nieko nelaukiant 
jo veikiančioji armija yra su
mažinama iki reguliarūs vienos 
divizijos, daugiausia iš 151)00 
žmonių; 2) Toji karuomenė,

vo vietose arba kilnojami iš 
vietos vieton tame pačiame ra
jone. Atkartotini gandai, jog 
Vilniaus rajonas stiprinamas 
trimis naujais pulkais.

Balutis.”
Tokios tat žinios apie išnau- 

jo daromų Lenkų karuomenės 
stiprinimų. Sulig “Eltos” pir- 
mesnio pranešimo, Lenkai tu
rėjo arba priversti Zeligovvskį 
pasiduoti po Lenkų valdžios 
vadovybe, arba, jį prašalinus, 
pastatyti savo karuomenę, bet 
jos neturėjo Imti daugiau 15,- 
(XX) žmonių. Rods, kitaip ir 
būti negalėjo, jeigu dar Tautų 
Sąjunga yra reikalavusi, idant 
Lietuvos karuomenės pafrontėj 
butų nedaugiau dviejų divizi
jų. Todėl pilnai sujnantamas 
yra ir gerb. Balučio praneši
mas, smerkiantis Lenkų val
džios akcijų. Tečiau iš gautojokuri užima ginčijamų teritori 

jų, komisijos raporte nuskirta, Į pilnojo Tautų Sąjungos nuta- 
negali būti stiprinama; 3) Lie-jrimo teksto kaip ir nematyti,

AMERIKOS LIETUVIAI! į
Norite pasiųsti Amerikos Lietuvą į Lietuvą Ml

tai pasiųskite saviškiams i Lietuvą Amerikos Lietuvių į; 
Katalikų

Silezija, arba lenkiškai Szlų- 
zęk, gali sudaryti pasauliui ne
malonių daigtų. Mes, Lietu
viai, džiaugiamės, kad tos ša
lies žmonės klausiami prie ko 
jie nori prigulėti, aiškiai pasi
sakė septyniais šimtais tūks
tančių balsų prieš keturis šim
tus tūkstančių balsų norį pri
gulėti prie Vokietijos, o ne 
prie Lenkijos. Padalinti ne
galima dėlto, kad Lenkai gy
vena tarp Vokiečių ir Vokie
čiai tarp Lenkų. Musų džiaug
smas lengvai suprantamas, nes 
Lenkai yra mus priešai. Ne- 
priskvrus jiems Silezijos, jie 
darosi silpnesni. Bet apsižiūrė
kime, kad neperdaug pasisku
bintume su džiaugsmais.

Silezija yra buvusi lenkiška 
žemė. Per ilgų laikų ji suvo
kietėjo. Pirm trijų ar keturių 
dešimčių metų ji pradėjo at
gimti ir grįžti prie Lenkų kal
bos bei tautos. Jeigu visa Sile
ziją padalintume į dvylika da
lių, tai keturios ir pusė daly'' 
butų tautiškai grįžusios prie 
Lenkų, o septynios ir pusė te 
besančios prie Vokiečių. Kyla 
tat klausimas, ar Lenkų tauta 
turi teisę atsiimti anas septy
nias dalis nenorinčias, ar ne. 
Jei ji neturi teisės, tai ji turi 
atiduoti Vokiečiams ir ketu
rias dalis lygiai nenorinčias 
būti prie Vokiečių.’

Jeigu mes politikų vestame 
jausmais, tai galėtume sakyti: 
“Teimie Vokiečiai Silezijų, 
kad tik Jankams butų hlo- 
gjau”. Bet jausminė vieno 
keršto politika yra kenksmin
ga vedančiam jų. Taip pat bu
tų ir mums.

Šiandien Lietuva jau nėra 
niekelio nežinoma šalis, kaip 
ji buvo pirm penkių metų. 
Šiandien politikai jau žiuri,ko
kios nuomonės viešpatauja jos 
spaudoje ir gana lankiai pada
ro, kad už visuomenės išreikš
tas nuomones gauna atkentėti 
visa tauta. Kaip tiktai mes 
pripažįsime \’o k iečiai irs siivo- 
kietijusių Lenkų Sileziją, taip 
pasaulio diplomatija pasidarys 
sau taisyklę: ištaiitėjusioms 
žemėms neduoti grįžti prie jų 
tėvynės. Prancūzai su Vokie
čiais. nors labai nesutinka, bet 
šilų taisyklę mielu noru priim
tų abeji, ypač Prancūzai. Ang
lai ir Amerikiečiai taip gi ne
turės nuostolių tų taisyklę pri
ėmę. Japonams ir Italams jos 
tik ir reikia. Kadangi Angli
ja, Japonija, Italija. Praneli 
zija ir Amerika šiandien ved i 

-pasaulio politikų, tai yra dide
lis pavojus, kad ta taisyklė 
įsigabO.

syti Lietuvai, nors jų gyvento
jų dauguma sakytųsi esu ne
lietuviai.

Tegu bus Silezija Lenkams, 
jei tik Vilnius bus Lietuvai.
Lenkai kartais pavadina mus 

broliais. Nors jų apsėjimas vi
sai priešingai rodo, bet mes 
jiems aiškiai parodome, kame 
galėtume .sutarti, būtent ištau- 
tėjusių vietų grąžinime jų tė
vynėms.

Pergales Medaliai.

Kaip kitos šalys taip ir A- 
nierika, laimėjusi karų, dova
noja savo kareiviams atmin
ties medalius. Kadangi daly
vavusių kare buvo apie ketu
ri milijonai žmonių, tai tiek 
icįkia ir medalių išdalinti. 
Bet reikia padaryti, kad tų 
medalių negautų asmenys ne
dalyvavusieji kare. Peržiū
rėti keturių milijonų žmonių 
teisės yra gana didelis darbas.

Tai-gi, kad užsipelniusieji 
neliktų be medalio, kati neim
sipelniusieji negautų jo, tapo 
paskirta 24 vyrai, kad jie už
siimtų vien teisingu medalių 
padalinimu. Tam tikslui tapo 
paskirti asmenys pasidarbavu
sieji kareivius šaukiant į ka- 
ruomenę. Jų direktorium pas
kirtas pulkininkas Martin.

Visa Amerika yra dalinama 
į šešias apygardos. Kiekvieno
je bus vienas direktorius su 
keletą savo pagelbininkų, ku
rie pasikvies prisidėti vietinių 
karinių organizacijų valdybas 
idant darbus butų gerai atlik
tas.

Iki šiol tėra pagaminta tik
tai pusantro milijono moda-' 
lių, tai beveik lik trečia da
lis to ko reikia.

Alums išrodo, kad karo de
partamentas pasivėlino su ši
tuo dalyku, ir žymiai pasivėli
no. 'Tarp karo pabaigos ir de
mobilizacijos praėjo keli mėiie 
šiai. Per tų laikų lengva bu
vo atmušti apie 3 milijonus me 
įlalių ir išdalini! dar nepaleis
tiems karei v.Pilnai veikiančio
ji karimmetiės organiz. Imtu 
nei nepajutusi to darbo. Tada 
nebuvo reikalo nei tyrinėti, 
kas kareivis, kas ne. Visi ka
reiviai stovėjo eilėse.

Dabar prisidėjo naujas sun 
kus ir painu.' darbas atskirti 
kareiviu' nuo nekareivių. Nors 
ir lo nereikėtų, tai keturi mi
lijonai bronzo ritiiiukų išda 
liuli yra nemažas darbas dvi 
dešimt keturiems žmonėms. 
Prieš paleisianl kareivius tų 
darbų Indų dirbęs šimtas t ūk
siančių karininkų ir su pus 
v glaudžiu Indu ai likę.

“Priimtoji Kovo 3 d., 192L 
m., Tarybos rezoliucija.

“Tautų Sujungus Taryba, iš
klausius raporto Tarybos Ko
miteto, kuriam buvo pavesta 
sekti visi dalykai, kurie palie
čia Lietuvių ir Lenkų ginčų, o 
taipgi raportų civilinės komi
sijos, kuriai buvo pavesta pa
ruošti žmonių atsiklausimas 
(ia consultation populaire) ir

tuvos karuomenės dalys tur 
persikelti apsigyvenimui į kra
što vidurines vietas ir prie de
markacijos linijos negali būti 
daugiau dviejų divizijų 4) Lie
tuvos valdžia prisižada ekono
minės gyventojų padėties pa
gerinimui suteikti civiliems 
ginčijamos teritorijos gyvento
jams maisto ir sėklų. Visų šių 
iš Lietuvos valdžios gautų pro
duktų padalinimas tarp gyven
tojų bus atliekamas po priežiū
ra Tautų Sąjungos inilitarinės 
Kontrolės Komisijoj kuri tuo

Lenkų ir Lietuvių atstovų pa-laksiu privalo panaudoti vi- 
stabas, yra paėmusi domėn: Usas reikalingas priemonės. E- 
1) Jog abidvi pusės, kad ir ūmojoj ginčijamoj teritorijoj

kad Lenkams yra uždrausta 
turėti daugiau ten savo karuo
menės. Ten sakoma, jog tiktai 
pačiam Zeligovvskiui nevalia 
turėti daugiau vienos divizijos, 
o kiek gali turėti Lenkų karo 
vadovybė, apie tat nutylima. 
Be to, yra ir daug kitų maž
možių, kurie visų padėtį per
stata visai kitoj šviesoj ir tat 
ne musų naudom Priseina spė
ti, jog “Eltos” koresponden
tas paduodamas pirmas žinias, 
dar nebuvo gavęs pilnųjų ži
nių. Liet. Inf. Biuras.
22 Kovo, 1921 m.

i Metraštį
1916 m.

Išleistą Liet. Kat. Spaudos Draugijos

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

JAME yra aprašyta tverimusis Amerikos I 'etuvių parapijų, 
draugijų, jų veikimas; aprašytos mokyki. ; L šiaip daugybė į- 
vairių įvairiausių 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 da 10c. persiuntimui ir paduokite gerų adresą, kam no
rite siųsti į Lietuvą.

Užsisakydami adresuokite:

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

ikišiol tinkančios pasiduoti nu
tarimui iš Spalio 28 dienos, pa-

Lenkų karuomenė tur Imt pa
čios Lenkijos užlaikoma. Len-

čios yra pridariusios visokių ^ų valdžia netur teises grieb- 
sunkenvbių, kurios iš vieno mė tis rekvizicijų priverčiant žmo- 
nesio į kitų yra trukdžiusios Iu's pardavinėti (produktus) 
to nutarimo išpildymų tai de- išskiriant mėsų iv kas veika

KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI.

lei to, jog buvo daromos re
zervacijos arba buvo atkarto
jamos sunkenybės, kaip tat bu
vo daroma Lietuvos, arba delei 
atidėliojimo atitraukti Želi
govskio karuomenę, kaip tat 
buvo daroma Lenkijos; 2) Jog 
neišvengiama tokių atidėlioji
mų pasekmė buvo tai, jog Ta
ryta nebegalėjo ilgiau besiti
kėti pravesti žmonių atsiklau- 
sinių greitai, kaip tat buvo ma
nyta iš pradžios. Kad išvengus 
by kokių įtarimų, jog ji labiau 
pritaria vienai kokiai pusei ar
ba nevienodai prie abiejų atsi
neša, butų reikalingas prisi
ruošimui ilgas laikas, kas tu
rėtų patraukti savaime dideles 
išlaidas ir net baimę, jog tat 
gali užsitraukti ant pusės me
tų ar ilgiau; 3) Jog civilinės 
komisijos pasiūlymai link te
ritorijos vietų ir palies atsi
klausimo Imdo yra iššaukusios 
didžius pasipriešinimus abieju 
iižintcresiiotų pusių. 'Todėl Ta
ryba yra nusprendusi užklaus
ti abiejų pusių, ar ištikro ir 
nuoširdžiai josdvi nor praves
ti žmonių atsikbuisimų ir ar 
ne tiktų josdvi p, tiekti ko
kios nors kitos procedūros 
lengvesnės ir reiškesnės. I’ic 
proeedurc (pins l'ncilc ei pins 
officace).

“Lietuvos Atstovas yra pa
reiškęs. jog jo valdžia nepasi 
liki, kad plebiscitu Imlų gali
ma išspręsti visas ginčas. Lcn 
kijos atstovas pareiškė, jog jo 
valdžia nenustoja norėjusi pra
vesti žmonių atsiklausimo, tat 
Lenkų valdžia nesiima už tat 
atsakomybės ir sutinkanti da
lyvauti iM'tarpėse derybose,

“Ir nutarusi: Taryba kvie
čia abiejų valstybių Lenki,jo- 
ir Lietuvos atstovus gauti be 
atidėliojimo jų valdžių užtik 
lininių, ar jos tinkančios, kad 
generalis jų ginčų išrišimas 
(soliilion geiiernle de leiir dil- 
ferent) galėtų jvvkti sekančiu 
bildu:

linga liuobiiuui (l'uražų). Įve
žamieji iš Lietuvos produktai 
negali būti konfiskuojami; 5)
Esamoji administracija pasilie
ka tokia kaip yra. Jokių nau
jų rinkimų būti negali, iki ne
bus pasirašyta ant galutinos 
sutarties, negu tik sutikus ant 
to pačio abiejų valstybių kon
ferencijos pirmininkui; (i) Mi- 
litarinė Komisija pasilieka ant 
vietos, kad priveizėjus tinka
mų karinių pajėgų paskirsty
mų ir prižiūrėjus, kaip pro
duktai bus dalinami.

“Sutartis, kuri Ims Brukselv 
padaryta, tur būt Tarybos pat
virtinta. Atstovai prisiima 
perduoti savo valdžioms šį Ta
rybos pasiūlymų ir pristatyti 
nuo jų atsakų per dešimts die
nų.”

Kas po šia rezoliucija yra pa 
sirašęs, žinios nėra. Kaip žino
ma, Lietuvos valdžia yra pas
tačiusi tarp kitų ir savo rei
kalavimų, kad Lenkai pasi
trauktų iki linijos Bastunų-Mo- 
lodečno, .- ulig pmlary tos Suval
kuose Spalio 7 dienos sutarties, 
bet ar toksai pasitraukimas 
turėjo įvykti [tiriu pradedant 
derybas, ar paskiau, žinių dar 
neturime. Be lo buvo reikalau
ta, kad Lenkams Imtų uždrau
stos hy kokios rekvizicijos ir 

j kati Lietuvos valdžia gali pa- 
įti prižiūrėti, o ne lik Koutro- 
j lės Komisijos nariai, kaip jos 
įduodamas maistas ir sėklos 
vietos gyventojams yra [tada 
Tuminas.

Lenkai stiprina savo karuome 
nę Lietuvoje.

Kovo 21 diena iš Kaimo mm 
Balučio gauta tokia kablegra 
iria:
“Pasitvirtina žinios, jog Lcn 

kai jau po Paryžiaus tlecizijos 
.'lįstipriiio savo jiegas Švenčio
uių rajone penkiais milelių ; karštis pereina per s1 iklų, n >t i 
pulkais. Pulkai, kurie t arėjo | klns lieka šaltas ? 
grįžti \iii.-avoii, tuo tarpu sa

A laušimas 3. Kur dingsta 
šiluma pasidariusi ant žemės 
nuo visokių materijal-iškų įkai
timų, kaip ana geležies liejyk
lų ir visokios ugnies;’

P. Viršilas.

Atsakymas 3. .Šiluma ne
dingsta arba nenyksta, tik 
skirstosi. Ji būva karšta tol, 
kol Imva mažoje vietoje. Ji 
pasidaro skystesnė, mes sako
me vėsesnė, kada ji pasiskir
sto plačiau. Liejyklų kakalius 
daro labai tvirtomis sienomis, 
kad per jas negalėtu išsiskir
styti šiluma. Tada ji sueina į 
geležį ir šiltarpina jų.

Iš kakalio sutirpusi geležis 
išbėga į tam tikrų kubilų. Bet 
ir jo dugnas bei šonai pada
ryti taip, kad šilumos nejier- 
leistų skirstytis. 'Tik viršus jo 
atdaras. Kubile nelaiko ilgai 
ištirpusį, geležį, kad šiluma ne
išgaruotų per viršų, bet gabe
na lieti į kvarmas.

Išliejus geležį į kvarmas da
lis šilumos tenka kvarmoms, 
bet daug didesnė dalis eina j 
orų. Oras labai greitai čiulpia 
Šiluma iš geležies ir labai pla
čiai tų šilumą paskleidžia. 
Liejyklos darbininkai gerai 
jaučia šilumą, nors nekiša ran
kų prie geležies. Oras jierduo- 
da darbininkams garuojančių 
iš geležies šiluma. Per liejyk 
los langus ir duris šiluma su 
oru išeina toliau ir kildama 
aiigštyn kaip durnai kas kari 
labiau pasiskleidžia, tampa 
vis skystesnė. Kada žmogus 
ima jos nejausti, tada saku. 
Imk ji dingu. Bet ji nedingo, 
lik atsiskiedė. praplitu, išsi 
skirstė ir nulėkė lobu.

Atsakymas l. Šiltas pasala-1 
ro tas daiktas, kuris surenka ii 
save saulės spindulius. Lygiai 
ir kišeiiis nepasidaro turtin
gas jei pinigai prabyra pro 
šalį, o nepasilieka jame. 'Taip 
ir vamzdis lieka sausas nors 
per jo skylę perbėga daug 
vandens. Saulės spinduliai yra 
toki laibi, kad jie per stiklą 
eina kaip vanduo per rėtį. 
Nors šiek tiek spindulių atsi
muša į stiklų ir kliūva jame 
šildydami jį, bet to buvo taip 
maža, kad ranka nejaučia, jei 
jų pridedame prie stiklo. Ap
tepus stiklų kokiu nors neper
matomu dažu spinduliai ne
gauna pereiti per stiklą, 
įstringa daže, kaitina jį ir stik
lą.

arti 47-toi Gatvėn
Tol. Drovar 7041
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atomų tarpai yra toki kaip 
šviesos spindulių vilnys. Del 
to tos vilnys neužkliūva stik
le, nei nešildo jo. šviesa vir
sta šiluma, kada spinduliai 
suliiiksta atsimušė į ką nors.

Klausimas Ką reiškia
ant žmogaus kimo plaukai.' 
Ar jie kimo nariai, ar tik pa
puošalas? Kodėl jie ne vieno
kios varsos visiems žmonėms? 
Kodėl moterims neauga plau
kų ant veido. Ar mm pat su
tvėrimo moterys yra be ilsų ir 
be barzdos? Kokios varsos bu
vo pirmieji žmonės?

/’. ]'iršilns.

Atsakymas .». Niekas imžino 
kokios varsos buvo pirmieji 
žmonės, nes neliko nei portre
tų, nei Dievas neapreiškė.

Kartais pasitaiko ir mote
riškių su plaukais apie burną. 
Dažniausiai to būva maža. Jei 
kada užauga joms tikroji barz
da ir ūsai, tai beveik visa
imva drauge su veido apatiniu^ 
katilų skaudėjimu. Kaip buvo' 
piruiiitinė moteriškė ar barz
dota ar ne. lo nežinome. Žinia 
tik tiek, kad seniausi paveik 
šiai ir užrašai rodo moteris 

su.

DR. A. L. YUŠKA
1900 S. Halsted Str.

Tel. Ganai 2118
i Valandos: 10 ryto iki 
Gyvenimas:

8 vakare

2811 W. ttSrd Str. 
[Tel. Prospect 3466.

■ Dr. M. T. STRIKOL’ISJ Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas j
■ Peoples Teatro Name 
Jl«l« W. 47tli Str. Tel. Boul. 14 
■Valandos: C iki 8 vak. Nedėl 
■iki 12 ryto.

lies. 2014 W. 43rd Street I Nuo ryto Iki piet.
HTel. McKinley 263

l’el. Vaids 6000 Blvd. 8448
Dr. V. A. ŠIMKUS

Lietuvis Gydytojas, Chirurgu ir 
Akuieru.

8208 H. Ualsted S t. Chicago. 
Valandos: 10—12 iš ryto 1—3 Ir
6—8 vakar* Na<l. 18—18 18 ryta.

be barzilu ir be ilsu. Labai gn
Kaip su liejyklomis, taip dh- |imns (|aiktas< kn,j pra(,ž|( 

rosi ir su visokiu kitu įkaiti
mu. 'Tik įvairi yra daiktų pri
gimtis ir įvairus jų aušimo 
budai. Bet visuose šiluma iš 
karšto daikto pi-reina j šal 
tesnį, paskui dar į šaltesnį ir 
taip tampa nejaučinmn.

I\ taasimas t. Kodėl saulės

Plaukų varsa priklauso nuo 
jų dalelių vadinamų ehromo- 
cytu. jvairiĮs kūnai padaro 
įvairiu-' c.h roiimcytus. Senų 
žmonių susilpnėjęs kūnas ne
padaro lų eli roumcy t ų tiek, 
kn«l išteklų gal\ns plaukams,
lodei plaukai lieka bevaisiai; 

kiiim cliummeylų v ielą užima oras, 
todėl plaukai išrodo balti.
'Taip ir ledas via bevarsis, 
bet ji sutarkavus į ledo lar- 

Todi‘1 D,IS "rn 11 -i’H išrodo bal- 
uninis neskambi plaukus ker Dus. Del oro ir Imvarsio vnn- 

/’. I ii šilo... paul, bei skauda juos i aujaiil Jden, putas išiodn Iftillos.

ir vyrai Imdavo l>e barzdų, ue.'^ 
jaunų bernaičių veidai iki laj 
metui būva Ilgus,

Plaukai yra žmogaus
padaras. Jie skiriasi mm kilu 
dalii.i liiomi. kad tik jų šak-

s susisiekia su nervais < i- 
muminis į smegenis. šiaip 
plaukuose nėra nervu. '
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LIETUVIAI AMERIKOJE.
A. L. R. K. Federacijos 12 D.) $174.25 auksinais 10,292. 

skyriaus susirinkimas bus Bal. 0) L. Valst. Reik. (ant viet.) 
3 d. (iš priežasties Velykų ' $661.27 Am. B. 50. W. S. S. 10.00

ROCKFORD. ILL.

Iškilmės paminėjimui Šv. 
Kazimiero dienos.

Kaip kitose kolonijose, taip 
ir pas mus nepraleista ta svar
bi mums ir visai Lietuvai Šv. 
Kazimiero, Lietuvos Globėjo, 
diena. Iškilmės tos dienos pas 
mus buvo 13 Kovo. Gerb. kleb. 
V. Slavynas atlaikė mišias šv. 
už. visus Lietuvius. Bažnyčia 
buvo papuošta trijų spalvų 
kaspinais. Žmonių priėjo tiek 
daug, kad nei sėdynių neuž
teko. Po mišių šv. klebonas 
pagarsino, kad 2:30 po pietų 
bus prakalbos ir surinktos au
kos pasiųstos Tautos l'on lan, 
ti iš ten Lietuvon Vilniaus at
vadavimui nuo Zeligowskio.

Prakalbos^ prasidėjo lygiai 
paskirtu laiku. Kalbėtojas Al. 
ltačkus iš Chicagos gražiai 
nupiešė Lietuvos padėtį ir ne 
dorus Lenkus žygius. Žmonių 
buvo neperdaugiausia, nes tų 
tlieiių lietus lijo. Geri tėvynai
niai nebijojo nei lietus: atėjo 
ir aukojo kas kiek galėjo. Au
kojo sekantieji:

Po $5: Kun. V. Slavynas, J. 
Senienas, Kaz. Gelažius, Kaz. 
Bieiušas ir .J. dusiavičia.

donas Valentukevičius $2.28.
Po $2: Kaz. Morcinkevičius, 

Ant, Gribas ir d. Šinauskas.
I’o $1: A. Jankauskiutė, A. 

Domeika, Seržentas Pr. Bičiu- 
laitis, Pet. Šiuraitė, Bau. Mi
siūnas, Magd. Getautienė. A. 
Šiukštarienė, Mort. Šilinskie- 
nė, Kazumas, d. Žlibinąs, J. 
Merčiaitis, d. Petrauskas, Ant. 
Detantas, dul. Kaeueievičius, 
Br. Kašinskas, Ad. Vaicekie- 
nas, Aleks. Seikauskas, Kaz. 
Vaieekunas, Tng. Senienas, V. 
Kasimavie’m, Kd. Mcrkęlevi- 
ūius, J. Petronis, d. Kuiliukus. 
A. Kailis, Ant. Stankus, M. 
Miklus ir Kaz. Kailis.

Kiti po 50c.
Pardavinėta ir Tautos k’oii- 

<Jo ženkleliai. Stambesnes au
kas už ženklelius davė sekan
tieji:

Kareivis seržentas Pr. Bi- 
čkilaitis $1.50.

d. Višturtas $1.00 Kili po 
50c. Viso už ženklelius surink
ta $24.41.

Viso tų dienų aukų Lietuvai 
surinkta $120.00. Padengus lė 
šas, Tautos Fondini pasiųsta 
$68.(M).

Po to kalbėjo antras kalbė
tojas ir-gi iš Chicagos p. Strėl
ei imas. dis taip-pat gražiai 
kalbėjo apie Lietuvų.

Vasario 27 d. tautininkai ir 
socijalistai buvo surengę pra
kalbas irgi Lietuvos naudai. 
Žmonių atėjo apie 300, bet au
kų sudėjo apie $30 su centais. 
Šiose katalikų prakalbose pu
blikos- buvo apie 108 žmonės, o 
liukų sudėjo $120.00. Matėt, 
kokis skirtumas.

Visiems aukojusiems tebūva 
širdingiausias učių,

J. V.

CICERO. ILL.

Kovo 21 <1. Šv. Kazimiero 
Akademijos Rėmėjų Dr-jos 9 
skyrius laikė susirinkimų Šv. 
Aida no parapijos svetainėje, 
kurį atidarė pirm. su malda. 
Perskaičius protokolų, D. Ra
kauskienė išdavė raportų iš 
Centro susirinkimo, In. Griciū
tė paaiškino apie buvusį 
\kn I, Rėmėjų vakarų Scbool 

<ad gerai pa
davė pelno.

Įrengia vakarų Šv. Antano pa
rapijos svetainėje. Vaidins 
dviejų veiksnių komedija; pa
skui bus šokiai ir skanus už
kandžiai.

Paskui išrinkta vakarėliui 
darbininkės. Įteikia pastebėti, 
kad visos Cieeros moterys ir 
mergaitės, priklausančios prie 
tos draugijos skyrio uoliai 
darbuojasi, nes supranta, kaip 
naudinga yra Lietuvai toji 
vienintelė įstaiga, dos supran
ta, kad dirbdamos tokį pra
kilnų darbų gerb. Seserys ne
gali apsieiti be šalinės para
mos.

Beje, tame pačiame susirin
kime įsirašė 17 naujų narių ir 
visos užsimokėjo po 1 dol. Se
nos narės ir-gi sumokėjo savo 
duokles. Aišku, kati netolimoj 
ateity nebus Cieeroje Lietuvės 
katalikės moteries bei mergai
tės, nepriklausančios prie Šv. 
Kaz. Akad. Rėmėjų Dr-jos 9 
skyriaus. Tai-gi, moterys ii 
merginos, rašykitės, katros 
dar nepriklausote. Tada pa
matysime, kiek naudos bus pa
daryta musų tėvynei, katali-

perkeltas iš Kovo 27 d.), 4 
vai. po pietų, Šy. Antano pa r. 
svet. Apart kitų dalykų, bus

7) Įvairios aukos: per Kr. Aps. 
Min. L. Kar. dovana ir sanit. 
reik. $2,531.75 auksinais 158,200.

VVorccstcr, Masti. Pcrlojaus Šau-įsduotas raportas iš A. L. R. , . .
,, . .. , i hams $353.10 auksinais 20,100.K. rederacijos 1 avy bos šuva 

žiavimo Cltieagoje. Rep.

WORCFSTER, MASS.

Spaudos Draugija, po Šv. 
Povylo globa, susilaukė nau
jų, naudingų knygų, kurias 
prisiuiitėCentio valdyba. Spau 
dos Draugijos nariai, kurie tas 
knygas gavo labai džiaugiasi 
ir moka mokesčius už kitus me 
tus. Katrie dar nesate tų kny
gų gavę, prašomi ateiti sekan
tui Sp. Dr-jos susirinkimam 
kuris bus Balandžio 3 d., 2 
vai. po pietų, bažnytinėje sve
tainėje. Knygos vardas yra 
“Katalikų tikyba sulig apaš
talų sudėjimo.’’ Rast.

PRANEŠIMAS ’i/ISUOME- 
‘ NEI.

kiškai Lietuvai. E. G.

Vas. 27 d. Š v. Antano parap, 
salėje Saldž. Širdies V. Jėzaus 
dr-ja suruošė vakarų. Vaidino 
vaizdelį “Į Laisvę Žengiant’’. 
Vakarų vedė p. O. Valančius, 
draugijos pirmininkas, jos vei
kėjas. Vaidinime dalyvavo se
kantieji asmenys: Vinco rolėje 

Mot. Karbauskas, Marės — 
D. Valiuliutė, Motinos — M. 
Bosankienė, Duktės — Ant. 
Jonelienė, Pilsudskio — Al. 
Krencius, Lenkievviz, sulenkė
jusio ūkininko — J. Varanius, 
Lietuviai kareiviai: J. Nara- 
kas, J. Daekonskas ir A. Va
ranius; Lenkai kareiviai — P. 
Garbuzas ir J. Brazauskas, Re
žisierium buvo p. M. Karkaus
kas.

Prakalbų apie labdarybę ir 
Labdaringųjų Sąjungų pasakė 
p. St. Jucevičius.

\ akaras buvo l^abdaringos 
Sąjungos naudai. Žmonių bu-

Girdėjoiue, kad St. RadaVi- 
čius-Rudys važinėjas po vaka
rines valstijas buk tai Lietuvos 
Amerikos Pramonės Bendro
vės reikalais persistatydamas 
save esąs bendrovės agentu.

Šiuomi pranešame visuome
nei, kad St. Radavičius-Railys, 
kaip lygiai A. S. Kulbickas- 
Kulbis ir kun. A. Janušas nė
ra daugiau šios bendrovės a- 
gentais ir už jų veikimų Lie
tuvos-Amerikos Pramonės Ben 
drovė neima atsakomybės.

J. S. Vasiliauskas.
1 net u vos-Amerikos Pramo

nės Bendrovės Prezidentas.

PRIEDAS PRIE AUKŲ 
APYSKAITOS 1920 

METU.

1. Naujai prisiųstų aukų Sausio 
mėnesyje.
1) Gyn. Kum. $4,679.89 A. B. 100
2) Liet. šauliams 8.225.01 L.B. 350
3) L. Rami l<ryž. 2.935.40
4) Sužeist. Kar. San. Reik 68.75
5) Našlaičių prieglaudoms 174.25.
6) L. V. reik. L. M. 118.00 A. B. 50
7) Įvairių aukų ., 2,884.85

vo nedaut 
$25.09.

Pelno liks apie

GRAND RAPIDS, MICH. Gausi 7%, 8%
Jeigu nori siųsti piningus už padėtus pinigus, jeigu pirksi mū

šy rekomenduojamus, užtikrintusarba gauti pasportus, pirkti 
šifkartes, užsirašyti laikraš
čius, paduoti paieškojimus, pa
garsinimus į laikraščius. Taip-

8) šauliu orgųnizncijoH (199.60)'gi užlaikau visokias kningas, 
ir Gyn. Jvun. išlaidos ant vieton
$214.60.

Bendrai $31.836.05 Auks. 1,446,- 
450 L. B. 13.000 B. šėr. 220, W. 
S. 8. 10. A. B. 50.

škaplierius, raižančius ignose- 
lius. Turiu kvepančius ciga
rus, tabaku ir papirosus. Pa
tarnauju kiekvienam pagal iš
gale atsakančiai. Visais rei-

PIRMO MORGE6IO 
AUKSO BONDSUS

Procentui išmokami du kurtu j mętus 
bile vienoj bunkoj.
Bondsui po $100 ir $500. Guli pirkti 
ir lengvais Išmokėjimais.

OR. S. NAIKELIS
LIETUVIS

GYDYTOJAS IK CIIIIU'RGAM 
Orimu, (r Gyvenimo vieta 

3252 South Ualsted Street 
Ant virtans tnlverml State Kauk 

Valuados nuo 10 iki ja ryte; nuo 
2 Iki 4 po pietų: nuo 7 Iki P rak. 

Medė,tomis nuo 1$ iki 2. 
Telefoną, Varde >1144

.>. Amerikos Lietuvių visuotina Įia|aįs kreipkitės šiuo adresų: 
aukų suma Lietuvai per Liet.
Valst. Misija nuo pat pradžios iki
1 Vas. 1921 m.

Įplaukų:
Pinigais ir Am. lamais $146,077.72 į

Lietuvos buliais ............. 13,000.00
Bendr. šėlais .................. 220.00
W. S. S................................. 49.34

Bendrai .................. $159.347.06
Vokiškomis Markėmis 410,400.00 
Išeigų:

Paliepiais .................. $145,927.72
Am. Bonais .......................... 50.00
L. Bonais . . .................. 13,000.00
Bcnd. šėlais ...................... 220.00
W. S. S................................. 10.00

Bendrai .................. $159,207.72
Vokiškomis markėmis 410,400.00
Lieka:
Gyn. Komiteto A. B. 100, W. S. 

S. 5.00.
Šaulių A. B. 100, W. S. S. 34.34.
6) Tokiu budu Lietuvos Valsty

bės įstaigos ir organizacijos (per 
Liet. Misiją Amerikoje) apturėjo 
nuo Am. Lietuvių iki 1 Vas. 1921 
m.

Boileriais $12.779.08.
Vertęs poperais 13,280.00.
Auksinais 9,342,031.40.
Bobelių sumas ir nominale kai

na vertės poperų išvertus auksi
nais. gauname abelną aukų sumų 
auksinais apie 11 milijonų.

l’ž gnu ’s aukas Amerikiečiams 
priguli visoj Lietuvos broliškas 
učių.

Lid. Misija Amerikoje.
1 d. Vasario, 1921 m.

PLATINKITE “DRAUGĄ.'

TAUTOS FONDO VALDY
BOS ANTRAŠAI.

J. F. MARGELIS & Co. 

509 W. Leonard Str. 

Grand Rapids. Mich.

Perkame, purduodume, mainome iri
duodame informacijas apie įvairių ' « P.ffiCSAS
komp. Sėrus. j J}Tol. Ganai 6222 0{

Kreipkitics j Lietuvių įstaigų S DR. C. K. CHERRYS !
PEOPLES INVESTMEt’T ' •... . J:'“1;.™ „ 3

--■»» u cm _j-iu. & So. I.eavltt S t. 5} 
220 S. States Street Koom 1422 flik-ago S

Tcl. Ilarrlson 2024 t liicago. III.

Kasdien ir ncdėliomis nuo 12 iki 3 
po plet.

JjValandos: 9:30 A. M. to 12 N.c 
1:00 1*. M. to 8:00 P. M. ?

ĮilIilIlIlIlKIIIIIIIilIlIlIlIlElllhllllllllllllllH
STel. Canal 257 S

Tel. Canal 257 Vak. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas
IS3I So. Ualsted Street 

Valandos: 19 Iki 12 ryto: 1 Iki 4 
po plet. 6 iki 9 vakare.

, 1 DR. C. K. KLIAUGA I
LIETUVIS DENTISTAS =

51821 So. Halsted St., Ohlcago, m.“
5 Kampas 18th St. E

ĮsValand.: 9—12 ryty. Ir 2—9 vak.g
diiiiHHiiuiiiiniiijiiiiiiiuii'iiiiiiiii||l|||i|

Į OR. G. M. GLASER
I
 Praktikuoja 20 metai

Ofisas SI49 Ho. Morgan St.

Kertė 32-rn St.. Gltleago. III.
• 8PECIJALISTAS
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų Ilgų.
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
Iki 1 po pietų, nuo 6 Iki s valau 
dy vakare.
Nedėllotnle nno 9 Ik! 2 po plet 

Telefoną* Vards «S7

VALENTINE IIRESMAKISG 
COLLEGES 

C203 S. Hnlsted. 2407 \V. MadlSOiųJ 
1850 N. WclLs St.

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, I’atternų Kirpl 

mo,' Designing bizniui ir namams. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjimais. 
Klesos dienomis ir vakarais. I’a- 
[reikalaukit knygčlės.

Tel. Seeley 1643
SARA PATEK, pirmininkė.

D,-. I. E. MAKARAS
Lietuvys Gydytojas Ir Chirurgas 

Ofisas 10800 So. Michigan Avė., j 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po ] 

piėt, 6:30 iki 8:30 vakare 
Resiilencija: 10538 Perry Avė. 

Tel. rullman 342

Tel. Itandolph 2898
A. A. SLAK1S

ADVOKATAS 
Ofisas vtduiniestyj

ASSOCIATION ĮII.DG.
19 So. La Šalie St.

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

J. P. waitcheeS
Lawyer

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vakarais: 4509 S. Ashland Avė. j

Tel. Yards 1053
įDien. Room 518—150 N. Oalrk St. j 
| Tel. Randolph 3507--------------------------

Bendrui .. $19.701.15 A. B. 150 
L. B. 35d

2. Pirmiau prisiųstų ir pagni-sin- 
tęi buvo likę, drauge su realizuotų 
Am. bonų pinigais:

Bendr. Vaisi, reikalams $543.27 
W. S. S. 10.00.

L. Šauliams $2.135.40 L. B. II -

L. Vyčių 14 kuopos vakare 
Kovo 20 d., (kuriame L. \’yčių 
4-ta kp. vaidino “Gadynės 
Žaizdos’’) pelnyta $22. Kuopa
iš iždo dadėjo $3 ir per vieti-j400, B. šėr. 110. \V. S. S. 34.34 
nes seseris mokytojas pasiuntė 
šv. KazimieroVienuolynui $25.

Skersai gatvės nuo viešo
sios mokyklos ir pusantro blo
ko nuo Lietuvių Šv. Antano 
bažnyčios ir mokyklos Piesby- 
teįijonai (protestonų šaka) 
stato savo bažnyčių.Prie to dar 
ketina Įrengti kambarius fizi
niam kimo maiikštinimui ir 1.1.

Kovo 27 d. po pietų jau 
šventino kertinį akmenį.

Tos protestoniškos sektos 
pasekėjai eina per Lietuvių na
mus ir kviečia prisirašyti prie 
jų bažnyčios ir parap. Lietu
viai katalikai ant tiek susipra
tę, kad nesiduoda prisivilioti. 
Jie visokiais pat raukiniais mė
gins ir musų vaikus patraukli

L. Gynime Komitetui $9,181.23 
L. B. 1.250. B. Šėr. 110, \V. S. S. 
5.00 Mark. 3.000.

L. Raud. Kryžiui $275.00,
Bendrai $12.134.90, L. B. 12.650 

B. Šėr. 220. W. S. š. 49.34. Mark 
3.000.

Naujų ir likusių bendrai $31.- 
836.05. Ii. B. 13,000. A. B. 150. 
B. Šėr. 220. \V. S. S. 49.34. Mark 
3.000.

3. Stambesnes (virš tukulančio) 
vienkartines aukas pridavė:

Liet. Gelb. Br. I'bieage 2.000.00 
L. R. Kiyž.

Westville. III. 1.040.60 L. Gyn. 
Komitetui.

Pregress Dr-jų sąryšis, Water- 
burv. ('nūn. 2.10.0.(10 šauliams.

L. Ex-Kareivių draugija Gliica- 
ge 2.521.65 l iet, kareiviams.

4. Naujai (1921 iii.) aukų pa
siųsta Lietuvon ir suvartota rei-

Kun. K. Urbanavyčius pirm.
50 \Vcst Sixth Street,

South Boston, Mass.
Kun. M. A. Pankus, vice-pinn. 

443 Purk Avenue,
Bridgeport, Coim.

S. Rutkauskaitė, vice-pirm.
602 South Street,

Malianoy City, Pa.
K. J. Krušmskas, sekret.

222 Seni b 9-tli Street,
Breeklyn, New York. 

Baltrus V. Vaišnoras, ižd.
1514 Carcou Street, 

Pittsburgli, Pa.
Kun. F. Kemėšis, iždo globėjas 

381 NVcstminster Street,
Detroit, Mieli.

Kun. J. J. Kaulakis, ižd. glob. 
324 \\iiarton Street,

Piiiladelpb.ia, Pa.

i Photio Seeley 7439
DR. I. M. FEINBERG

Gydo specijallal visokias vyrų ir 
moterų lytiškas Ilgas 

2101 Mnilison Ktr., kampas We».
tėra Ate., Cbliago ,

i Valandos: 2 4 po plet 7—9 vnk (j

prie savęs. Nesitikima, kad i knlnni« ant vietos:

Hali svetainėje, 
vyko ir nemaži 

Cieerictėsy šv. Kazimiero 
Akademijos rėmėjos ir-gi ne- « 
. nandžia. Balandžio 3 d. jo-

ir tume jie turėtų pasisekimo.

Naktį iš Kovo 26 į 27 d. šv. 
Antinio bažnyčioje Liet. Karei 
viii dr-ja uiiil'ormose sau
gojo V. Jėzaus gralių. Ji 
kasmet taip gražiai pasirodo.

Bal 6 d. Šv. Antano par. 
vet. bus labai svarbus L. Vy 
iii 14 kuopos susirinkimas.

1) L. Gynimo Korniti-tui $9.000,00 
auksinais 500.000, $4,846.12 L. B 
1.250 B. Šėr. 110 Murks 3,000.

Illllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllliu
II3H Imlcp.-iidciiee Itlvd. 
Telefonas Von Bnn-n 291

DR. A. A. ROTH,
Rusas Gydytojas rl Chirurgas
Spc«'ijnll.sl»s Moteriškų, Vyriškų 

Vaikų Ir visų chroniškų Ilgų
VALANDOS: 10—II ryto 9—3 |m

A6 Pranas Klela, Lietuvos kareivis, 
paieškau savo brolio Motiejaus Kielos 
paeinančio iš Vadoklių valgė, šilų pa
rap. Kartano sodžiaus. Seniau gyve
no i'hicagoje, prieš karę išvažiavo iš 
Chicagos ir nežinau kur dabar ran
dasi. Labai norėčiau susirašinėti su 
juotni. Prašau atsiliepti jis pats arba 
kitų kas žinote apie jį.

Gal jis yra pasidavęs anglišku pa
varde. tai dėlto dedu į laikraštį jo 
fotografija, kas pažįstate jį prašau 
man pranešti tokiu adresu:

Kainui Komciulaiiliiros kuopa 
Kaunas.

I.ITHl

Paieškai! Stasio Mitkeviėiaus paei
nančio iš Mitkaičių kaimo Telšių ap
skričio. Ainerike gyvena apie 20 me
tų. savo namiškiams nieko nerašo, 
prieš kare gyveno Aurora, 111. Kas 
apie ji žinote praneškite šiuo ad
resų :

Mokytojas J. Adomavičius 
Tirkškliai.

Mažeikiu Apskritis
LITUI AMA.

Paieškai! brolio Antano Gelžinio 
ir Selnikovu. Jie patys ar kas apie 
juos žinote praneškite šiuo adresų: 
Zemalių klebonas

Kuli, Adomas Gelžinis 
Mažeikiu Apskritis

LIETUVA.

REIKALAUJAME AGENTŲ.
Atliekamu laiku tamsta gali 

užsidirbti po $50.00 ir (fhugiau 
į savaitę. Užsiėmimas sma
gus. Patyrimo agenlavime ne
reikia.
220 S. State St., Ruimas 1422 

Chicago.

\NT PARDAVIMO.
2 aogši ių murlnts namas moder

niškas, gazas, elektra, pečių šildomas 
ikmenio apačia 4 flatų. Randus ne
ša $90.00 j mėnesi, savininkas pri
verst!;, parduoti nes apleidžia mies
tą. $4000.00 Cash likusius ant iš- 
inokesčio ant 5 metų. Atsišaukite

3050 Loyye Avi nuo.

2) Lietuvi* Šauliams $9.000 00 f*''"’- '"k-i Ofisas 3354 KO. Ualsted St., Chh agf) 
anksiiuiis .>00.000, $1,160.8| L. B I Teh-fouas Drover 9093 
1.250.00 B. Šėr. 110. RIIIIIIIRIIIIRRRIIIIRRIIRIIUIIRRRIIRiri

3) l.iet. Rami. Kryžiui $2.935.- --------  —— - -
40 auksinais 1*16,986. (i5 1920)
$275.00 auksinais 16.432.

4) Sužeist, kur (per Kr. Ap-
HillISf. Miu.) $683.'"5 miksimus 4L-
140.■ * -

5) Xn8lnieiu P rieg. (8nc. A p.

S. D. LACHAWICZ
METI'VVH faiAIIOKKTHi’ntHif.RuJii lai loti.' .co koplglftowta.

.‘tio meldžiu *t»'l*D ikti, o r n yu n o <1arb(i| 
busite uftfAnėdlBtt.

94314 W. anr<l PI. Ollcftgo, m. J Te». OmmiI ntt

į DR. CHARLES SEGAL Š
■ ■
| Perkėlė seavo ofisą po nona
*4729 So. Ashland AvenueB
g Spccijalistas
gDŽIOVŲ, MOTERV Ir VYKŲ LIGI I
|Valandosnuo 10 iki 12 išryto; nuo! 
■2 iki 5 po pietų: nuo 7 iki 8:30B 
mvaka.e. Nedėliomis 10 kii 1 C
j: Telefonas Drevei 2880 g

PARSIDUODA FARMA
40 akrų .juodžemis su molių, 

geri bailiukai, stulai 7 kamba
rių namas lairiie 80 įm-iIi.i ilgio 
30 pločio, vištininkns dėl 100 
vištų, 8 akrai rugių užsėta 10 
akrų pievos, per ganikla bėga 
upelis. 2 arklini 3 karvės^!*) 
vištų 4 kalakutai. I mylia nuo 
miestelio Lutlier, Mieliigan, 
ramia visa aptvertu dratine 
tvora ir randasi prie labai ge
rų kelių. Priežastis pardavimo 
i'sių viimas. Atsišaukite.

Domininkas Druskenis,
Rfd. 1 Lutlier, Mieli.1

Saugok akių regėjimą

Kada kankinies dėl galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sil
psta skaitunt, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia, jos pri
valote kreipties į manę klausti 
patarimo dėl jūsų akių; mano 
20 metų patyrimas sutelks 
jums geriausį patarnavimų dėl 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specijalisto,

V. y -y
JOHN J. SMETANA,

AKIŲ SPHCTJAUSTAS 
1801 s, Ashland Ave„ (iilcago. 
kertė 18-tos gatvės; 3-čios lubos

Kambarls 14-15-18-17 
• Viršui PLATT’H aptiekos

Tėmykitc mano parašip 
Valandos: nuo 10 ryto Iki 9

vak. Nedėliomis nuo 9 rvto iki 
12 d.

Telefonus Arinitage 9770
MARYAN S. R0ZYCK1

MUZYKOS DIREKTORIUS 
Mokytojas Plano, Teorijos ir

Kompozicijos 
2021 N. \V«-stem Ate.

Chlcsgo, III.

STelefonas Boulevard 9199

5į
* . DENTISTAS
# 8331 South Ualsted Str.
^Valandos: 9-12 A. M. 
ė t—&: 8 p. m.

DR. C. KASPUTIS

JDr. M. Stupnick?

3107 So. Morgan Street
C1IICAG0, ILLINOIS 

Telefonas Yards 5032
1 Valandos: — 8 iki 11 Iš ryto: 
j5 po pietų iki 8 vak. Nedėllo-' 
(mis nuo 6 iki 8 vai. vakare.

V. W. RUTKAUSKAS in

a ADVOKATAS I
Ofisas Dftlmlestvi: JI 29 South La Šalie Street |,1 Kambarls s$4 g

H Telefonas: Central asao g

, j vakarais, 812 W. 33rd St j
.s Telefonai!: Yards 488< a

AMERIKOS LIETUVIŲ

Mokykla
.M..kinuimi: iingliškn Ir lietuviškos 

kolbų, iirltmetlkos, k nygvcilyslės, ste
nografijos, lypt y. rliing. p‘rklyb.is tei
sių, Sm, Vaisi, istoiljo,. alo-lnos i.ato- 
rljoN, geogral įjoH, polltlkinėn eakno- 
iiiIJom. pllielysb's, dalliurašysl' -

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
♦ valnnilos po pietų: vakmais nuo ti 
Iki 10 vai.
3106 S. Halsted St., Chicago.

)"Thtl.itlU Nurue
hr UtiU

'/A

6i2 i

•D igu Imu kniutUMiinkiis jų 
neturi, nri-iii'k lininis niicra 
ir piuiiiKiis o mi s pasiųsime 
.linus tii-iui dėl išniėghiinio. 

Paštų iipntnkiiniii.

IMKMO HYCUt NU -FAŠllins INSTITUTK D»f' M 23 Im.c Pt.o, N*w Ynrlt

Jeigu Nusidėgi
l’iti nprlAk z.«l/<ln Ir uždėk

ul^htholatūm
\'iH,*tid<i uti hn*



Trečiadienis, Kovas 30, 1921
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BAISI EKSPLIOZI JA WEST 
SIDĖJE.

RUESIUVIAI PAKELIA 
PROTESTĄ.

( liicagos rubsiuvių 
pakelia siniii’kų protestų prieš 
kompanijas už jų pasiketini- 
mų sumažinti darbininkams už j S 
mokesnį. , |S

Nežiūrint to, tas klausimas 
paduotas arbitraeijinei tarv- 

Yaknr pirm pietų \Yest Si-'*ia‘« kuri, sakoma, už poros su
dėję Įvyko nežinoma kokia tai, viiicių paskelbsianti <avo .mos-Į8 
baisi ekspliozija. Ties llalsted P»*‘»ntį.
ir Bnrber gatvėm i griuvėsiusI Darbininkų vadai sako, kad £ 
paversti vieni namai, fie n,,- šiandieniniai rubsi.uvių uždar-|| 
mai — tai buvęs tepvlų (ma-p’,a* ,le ^ik nedideli, bet pur

kai! rubsi aviai 
kritų metų, bet

VIENI NAMAI PAVIRTO 
GRIUVĖSIUS.

Į
I,

unija

Pranešta, žuvo keliolika žmo
nių.

Jiavų) sandelis. ‘maži. lodei.
Pašaliniai namai taippal ,neįsdiiba ap

smarkiai apgriauti, d i aplin
kui ik*:- keletu blokų ištnipė- 
ję languose > tildai.

tik paskirtais sezonais.
Reiškia, užėjo darbo, rub-

siuviai dirba kusdicp ir džiau
giasi uždarbiais. Mainantie< 
sezonui sustojo darbai ir gy
venk žmogus be darbo.

Lygiai darbininkų vadai nu
sako, kad šiandie brangus dra
bužiai yra kaltė ne darbinin
kų, bet pačių fabrikantų, ku
rie ima augštų pelnų.

P-nia Marija Janušauskienė

visi
IŠKELIAVO Į KARDINOLO 

LAIDOTUVES.
KOLONIJŲ.

PIRMAS PO VELYKŲ !

MC
P-nios Marijos Janušauskienės |

Hadeliaje, Balandžio 3, (Antvslyky) Į
KIMBALL SALEJE, JacksonBl.irWabashAv. !

...--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- K 5

Apart au.ksobalsės, M. Janušauskienės, gcrb. visuomenė turės progos iš- = 
girsti taip-gi “Lietuvių Carusą” K. Sabonį, artistę—smuikininkę L. Sabonie- į 
n'' ir žymųjį dainininką Jonas Ramanauską. £

Šis koncertas bus vienas iš gražiausių, kuris atidarys koncertų sezonų. Ja- 
dalyvauja rinktinės muzikalūs pajiugos—Bilietai sparčiai parduodami, užtai 

geriausia yra juos. Įsigyti iš kalno.
nu

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihihiiiihiiihiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih T

< i įeitu laiku atvykusi poli
cija ir gaisrininkai puolėsi ge-! 
sinti pakilusi gaisrų ir ieškoti
žmonių aukų. Vakare lietos7 c c
spaudoje buvo paskelbta, kad 
žuvę keliolika žmonių ir ke
lios dešimtys sužeista.

Teėiaus nukentėjusių tikras 
skaitlius su vakar diena ne
buvo žinomas. Nes ne 
griuvėsiai buvo atkasti.

To nuotikio liudininkai ir 
sužeistieji pasakoja, kad pir
miausia iš sandelio staiga šo
vęs itidis kamuolys juodų dū
mų, žemė susipurtusi ir aki
mirkoj pasigirdęs neapsako
mas trenksmas girdimas per 
keletą mylių.

Aplinkinius gyventojus ap
ėmė neapsakomai baimė. Tenai 
gyvena daugumoje Žydai. Bet 
vra įsimaišiusių ir Uetuvių ir 
kitų tautu žmonių.

Kol-kas nepavyko /susekti 
ekspliozijos priežasties. Spėji 
mų yra visokeriopų. Vieni sa
ko, ekspliozija Įvykusi nuo gu
zo. Kiti — nuo tepvlų. Dar 
kiti spėja, ar tik nebus bu
vus pamesta bomba.

Naujausių apie tai žinių v- 
ra pirmųjaine puslapyje.

PLĖŠIKAI PAĖMĖ DU MAI
ŠU LAIŠKŲ.

Iš Cbieagos vakar ir šian
die Baltimorėn kardinolo lai- 
dotuvėsna iškeliavo apie pora 
šimtų dvasiškijos ir keli šim
tai pasaulinių žmonių.

Tarpe iškeliavusių yra .Jo 
Augštoji .Malonybė Cbieagos 
Arkivyskupas Mundelein, ar
kivyskupijos kancleris ir dau
gybė pralotų.

TURKAI ATSIMETA VIS 
TOLIAU.

Paskui save palieka vienas 
tuštumas.

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS.

Velykų apeigos buvo gra
žios ir iškilmingos. Malonų 
darė Įspūdį.

Klebonas, kliu. Ig. Albavi- 
čius, su parapijos komitetais 
įtaisė parapijai gražų cemen
tinį V. .Jėzaus, su angelais, 
grabų. Praeitose Velykų šven
tėse jau buvo išstatytas. Pa 
rupija gali pasidžiaugti savo 
klebonu su asistentais ir ko
mitetais.

Vakar Ciceroje keturi auto
mobiliniai plėšikai užpuolė 
pastos automobilių, kūrinu bu
vo vežami maišai su laiškais.

Šoferis buvo priverstas su 
revolveriais išmesti gatvėn du 
maišu. .Juos pasiėmė plėšikai 
ir nudūmė į vakarus vieške
liu.

Bet piktadariai apsigavo. 
Jie reikalavo išmesti maišus 
nu registruotais laiškais. Tuo 
tarpu šoferis išmetė su pap
rastais pirmos klesos laiškais.

Cbieagos delektivai kuovei- 
kinns puolėsi ton pusėn.

TRYS POLICMONAI BUVO 
LIUDININKAIS SAU 

DYMO

Bet leido šovėįui pabėgti.
Anų vakarų trys policmonai 

buvo restorane po num. 1508 
Vest Uarrison gnt. Staiga 
restorano savi įlinkas Demilio 
šovė į vienų žmogų, kurs, 
kaip sakoma, nenorėjęs užmo
kėti už suvartotą valgį.

Kol trys policmonai suspė
jo atsipeikėti, restorano savi
ninkas dūmė per duris ir pa 
bėgo.

Pašautas paimtus ligoninėn. 
Sakoma, vargiai pagysiąs.

Policmonai už tai gali būt 
suspenduoti.
Miiiiiiiiiiimimmiiimiiiiiiiiiiimiiimiff

Konstantinopolis, Kovo 30. 
Anatolijoje Turkai naeijo 

nuilstai vis toliau traukiasi 
nuo pažangiuojančiii draikų. 
Tuo tarpu draikai skelbia a- 
pie naujus savo laimėjimus. 
Paduodamos optimistinės ži
nios. Kaip dabar, taip ir pra
džioje draikai mėgina Turkus 
priversti stoti sprundžiamųjin 
mušiu. B< 1 Turkai kol-kas to 
mūšio nenori ir traukiasi, ma
tyt, į stipresnes pozicijas. O 
gal jie turi kitokius tikslus.

Nors iš karo lauko paduo
damos optimistinės žinios, bet 
draikų generalis štabas susi
rūpinęs tokiuo padėjimu. Kas 
iš to, kad draikai briaujasi 
šalies gilumon. Jei neturės 
sprendžiamojo mūšio, tai drai
kams laimėjimas bus didžiai 
abejojamas.

Turkai pasitraukdami pas
kui save nieko Graikams ne 
palieka. Su jais traukiasi ir 
visi gyventojai. Paliekamos 
tik vienos tuštumos ir sunai 
kinimai. draikai atranda su 
naikintus tiltus ir tuščias so
dybas.

Šiandie draikams kol-kos nė
ra sunkenybių briauties Ana 
tolijon. Nes yra dar netoli vy
riausios stovyklos (bazės), iš
kili- visakuom armija aprū
pinama. Paskui bus susidurta 
su sunkenybėmis, draikai bu
vo manę pnkeliuje nors mais- 

1 to gauti, liet apsivylė.
Kadangi draikai grūmoja 

naeijonalistų sostinei Angolai, 
tie nusprendę sostinę perkelti 
kitur.

Kai kas išreiškia nuomonę, 
kartais draikų armija He. ar

ilai. .3 d. Dievo Apveizdos 
par. svet. Catbolic Art Asso- 
eiation (Katalikų Dailės Susi
vienijimas) nulys judamuo
siuose paveiksluose popežiaus 
Benedikto XV kanonizavimo 
Orleano mergelės (Joan d’
Are) apeigas. Bus ir prakalba 
š josios gyvenimo.

Prie to Ims ilgoka rimta ko- 
m.dija. Paveikslai bus rodo-

dusvk: .3:30 vai. po pietų Į pusėsllll
ir 8:00 vai. vakare.

dr-jos Įgaliojimo, turėjo apleis
ti svetainę. Tokie asmenys, 
pirm darysiant kokį žingsnį 
pirmiau turėtų pagalvoti, o ne 
seilei užėjus plūsti ir šmeižti 
katalikus.

Jis sako, kada įsikūrė ben
dras L. L. P. Komitetas, tai ir 
katalikai iškarto buvo sutarę 
bendrai veikti ir kai-kurie as
menys, girdi, buvę Įėję mus 
valdybom Po to, praslinkus 
kuriam laikui, išgirdome, kad 
R. K. Federacijos skyrius, su
sikvietęs kelias moterėles, i- 
kurė atskirų paskolos komite
tų ir veikė atskirai. Netiesa. 
Katalikų L. L. P. stotis jau 
buvo susitvėrus pirmu tauti- 
nipkų. Mums laikant susirin
kimų buvo atėję iš tautininkų 
atstovai — J. Viskontas su 
A. Kareiva, — kurie pranešė, 
kad ant rytojaus jie tversią 

L. I’. stotį ir norėjo išgirs
ti musų nuomonę. Musų pa
reiškimas buvo toks, kad jei 
norit bendrai dirbti, tai turit 
pripažinti musų, iš Federacijos 
išrinktų, valdybų ir prie mu
sų valdybos 4 žmonių iš savo 

darinkit taipgi 4.Tik to-

Pirkite Dabar
Atdara

Dienomis
Vakarais 

Nedeliomis 
Pirk Dabar! 

Specialis Išpardavimas 
Vartotų Karų

PAKOVODAMI ANT
IAMOKEKCIO PLANU 

, IS 100 Karų Galima pasirinkti
ROADSTERS 

5 Pasažierių Touring 
7 Pasažierių Touring 

COUPES 
SEDANS

Karai su žieminiais Šailimis, 
Dideliame Pasirinkime.

1920 H n (Inon
Tempiat- (California Top) 
Seripps-Rooth.
\Vesteott 
Frnnklin 
Studebaker 
Overland 
National 
Buick 
Velie 
Chaliners 
Maxwell 
I)rexel 
Dalge

Flyer 
- Eole 

Oldsmobile. 
Chevrolet 

Fords 
Dodges 

Apperson 
AVillys-Knight. 

Marmon 
Briscoe 

Reo 
Stephens 

King S
Kissel

1 )lxie

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
42, BfiOADW<W MF.W YORK M Y.NEW YORK.N.Y.

TIKSI Kelionė Be Persėdimo Iš NI<W YORK O Per LIBAVĄ Arba 
HAMBURGĄ — EITKŪNUS

I LIETUVA
Laivai išplaukia kas 14 d. Dideli dviejų sriitbii pačio laivai Išplaukia: 
S. S. “LITUANIA” April 13 # “POLONIA” Gegužio 11

“ESTONIA” Bal. 27. ♦ “LITUANIA” Gegužio 25 d.
Visi laivai turi puikus kambarius trečios kliasos keleiviams 

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

120 Nortli La Šalie St., Chicago, Illinois.

“Vaikai nustokite 
bereikalingai peštiž — 
yra užtektinai BAMBINO 
jura abiem!’’

Kūdikiai mėgsta ji t 
Jie prašo daugiausl

Net ir mažyčiai žino, kad

ai. 7 d. Dievo Apveizdos 
>ar. svet. Liet. Rami. Kryžiaus 
lėni. Dr-jos skyrius rengia 
prakalbas. Kalbės dr. A. Rut- 
<auxkas ir kun. Petraitis, Cen
tro pirmininkas. Rep.

B

T0WN OF LAKE.5 J

Smm

yra geriausia gyduolė visame pasaulyje, kuri duoda galimybės būti 
liuosu nuo vidurių užkietėjimo. Ji paveikia per vieną naktį; 
lengvai, tačians tikrai! Aptiekose parsiduoda po 50c. arba už 60c. 
apmokėtu pašto siuntiniu prisiunčiame tiesiog iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
3r J Avenoe & 3Sth Street, Borough of Brooklyo, New York City

AMERIKONIŠKA LINIJAMėnesinio Jšmoke/Č-io Pliano 
Karo kaina Ifikalnn mėn. Mok 
$200.00 $75.00
300.00 100.00
400.00 175.00
500.00 200.00
600.00 200.00
700.00 230.00
800.00 300.00
900.00 350.00
1.000.00 400.00

Nereikia mnrtgnge mokėti 
Nereikia brokerage.
Nereikia notarių mokėti 
Nereikia taxq mokėti 
Nereikia freiglito mokėti 
Fotografijos dykai.

APMAINYK SAVO SENA KARA. 
Tavo senas karas apmainomas ant 

naujo atrokuojant jo vertė.
Visi pertaisyti Mitrhells turi pilna 

gvarantija kaip nauji.

Parduodami ant Išmok.
Pirk dabar, o kara gali atsiimti pa
vasari. Neruokuojame už pataikymą.

MITCHELL
DVI KRAUTUVES

2328 2334
i Miehigait Avė. Miehigan Avė.
! Pertaisyti karai parduodami abejose 
I krautuvėse.

Tiesoglnjs Patarnavimą

NEWYORX-HAMBURG
Geriausias kelius Lietuviams ir Rusams.

Didžiausi Moderniški Laivai
MINNEKAHDA (Naujas) MANCHURIA MONGOLIA 

Kovo 31 Balandžio 14 Balandžio 28
(3rd Kliasas Tiktai)

Trečia Kliasn iš New Yorko J Eitkūnus $130.00 
Trečia Ii Rusa iš New Yorko 1 Liepojų $132.00

Trečios kliasos pasažierių! valgo didžiam dining kambaryj, kur 
tarnai jiems patarnauja. Uždaryti kambariai reservuojami mo
torinis Ir valkams. Atsišaukite j Kompanijos Ofisą, 14 No. Ilear- 
boro Str. Chicogo, arba | Lokali Agentu.

kiu budu galima bus pavadin 
ti Bendras L. L. P. Komitetas 
O jei nepripažinsia mūsiškės 
valdybos, tai bus dirbta pas- 
kiriuin. Bet jie savo susirin
kime Federacijos L. L. P. Ko
miteto nepripažino ir sutvėrė 
atskirų L. L. P. Komitetų, kurį 
ir po šiai dienai vadina “Ben
druoju L. L. P. Komitetu’’. 
Motinos Simus
K. Federacijos

sako, kad R. 
skvrius, susi-“Motinos 

‘Naujienose
tulikų visokių neteisingų ple
palų, nesenai parašė apie K a- ( 
tuliku Federacija, buk ji truk-j t u u«\jo apleisti svetainę, buvo 
džiusi tautininkams L. L. Pa- sušauktas pasitarimui dėl to- 
skolos darbų. Jis sako, kad lesnio darbo, o ne tvėrimui sto- 
kuo.net praeitais metais Fede- ties. Federacijos narys,
racijos skvrius sušaukė susi

Įvednma j kokius nors spąstus. 
Nes kuomet draikai bus In-

kilias
prirašo ant ku-, kvietęs kelias moterėles, įkūrė 

Paskolos Komitetų. Tas susi
rinkimas, kada Motinos Simus Carter’s Little Liver Pilis

Negali Būti Links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba

rinkimų L. 
lais, ir jis 
klebonas 
jos Seimo 
bendro su

L. Paskolos reika- 
a t lindęs. Kuomet 

kinęs Federaei- 
imtarinms kaslink 
tautininkais darbo

'DRAUGĄ" galima gauti traukli Turkijos gilumon ir,nes

paskolos reikale, viename kam
pe pasigirdę balsas, kad čionai 
randasi ir ne Rymo Katalikų 
Federacijos narių. Ir^>o tų žo
džių, girdi, tuojaus jį (Mot. 
Sūnų) prailėję varyt per Su
rengi/. Nors, sako, aiškinausi, 
l^d priklausau prie parapijos 
ir bažnytinių draugijų, bet 
nieko negelbėjo.

Ibibar visi jau žino kas per 
paukštis tas Motinos Sūnūs,

L. Vyčių 16 kp. ■usirinkinias į-1 
vyks šiandie. Kovo 30 d., 8 vai. , 

I vakare, ftv. Jurgio mokyklos kam- 
hafy. Visi nariai ir norintieji pri
sirašyti L. Vyčių organizacijom 
malonėkite atsilankyti pažymėtu i

Maža Pigulka
Mazmk Domui

Maža Kaina

Vaistas Kuris 

Reikalingas Visiems
Tikras turi paslrnšyma,

ARTER’S 1RON PILLS
■ftuns pagella-s, pamėginkite <

Kraujau neturint In
jr m prlržUHthui Uhh8lsuNlų 
veidą.

VISI. kuriu buvo tomu

Iniku.

LAIŠKAS REDAKCIJAI.

BARGENAS
iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimmiiiitimiiiiimimi

Valdyba.

E Piir-bbtoUu lotas Cicero <w 
S nplcliilkėje l-lsti pigiai. 5 
= \ i.-k«s įrengia: vmihIiio, g 
= Mirus, guzas; salilvokas. S 
s gatiė išiiiisyia. Savininkas S 
= linui laiku apleidžia ( Iii- 
= <ngų. Tislel gera proga = 
E norintiems pirklį. Alsišan- = 
| kitę Į “Draugo” ofisų ar- =
E ba vakarais prie savininko 5 ■ 9
0 Stanley J. Petkus, f
I 3316 WaTace St.

Liet. Prekybos Bendrovėje. 
3249 S. Halsted Str.

illiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii

kuomet prieš juos bus pakui 
(aš partizaninis karas, tuomAt 
guli išeiti blogai.

SU- geI

“Draugo" Redakcijai. 
Gerbiamieji:—

Malonėkit pareikšt per “Drau
gų", kad aš prakalbose, laikytose 
Kovo 20, Norlb Ridėję Liuonyl>ėn į 
svetainėje nedalyvavau ir nekal
bėjau.

“Liet. Pikelis’’ “Draugo" ko
respondentas, cituodamas “Drau 

Kovo 26, mano kalba tame”, , 7 ’’ , 1 . .
airinkime, pažįsta asmenį, ku- (Bjaurinkime, klynia.Aš ten nebuvau 
ris, nebūdamas Federacijos (b- nekalbėjau.

neturėdamas jokios Su psizsi-bn. p. p RradvhuJit.nariu ir
i
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" VISUOMET TURĖK OMENIJE Į

Kad musų nauja krautuvė pripildyta puikiausių s 
''auksiniu ir deimantiniu žiedu, auksinių ir paauksuoti) = 

laikrodėlių, laikrodžių, lenciugulių, karolių 3 
ką tik gautų iš Vokietijos ir šiaip auksinių papuošalų, s 

Turiniu gramu fonų rekordų, rožančių, 5 
kryželių ir kitų religijinių dalykų, ta- S 
vorų užtikriname prekę prieinama.

J. WENCKUS
Laikrodininkas

3327 So. Halsted St. Chicago, III.
E ---- :
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