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Pranešta, Paimtas 
Trotzky Pasislėpęs Petropavlov-
• sko Tvirtoven 

R E V O L I U C I J O N I E R I A I PA 
ĖMĖ PETROGRADĄ. 

Tūkstančiai Rusų nori bėgt i 
v Suomijon. 

M 
parti jos k o n g r e s a i . 
Nėra susisiekimo su Siberija. 

Pe r t r auk tas susisiekimai 
Maskvos su Siberya, pranešta 
iš Maskvos l>e"VieHu telegra 

B A L T O U D I J A NEPRIK
L A U S O M A . 

žinių apie ta i paduoda Var-
šava. 

VARŠAVA. — Kovo 10. — 
Baltgudija pasiskelbė neprik 
lausbma Rusijai. Tuo tikslu 
Baltgudžių provizijonalė val
džia paskelbė proklemacijąT^ 

f n. »A \ Copenhagen, Kovo 10. — 
Specijalėje depešoje iš Gelsin-
gforso pranešta, kad Petrogra
dą nuo bolševiku paomę revo-
liiieijonieriai, kurie per kelias 
T. ' . . ' . . " .. , Areštuojami bolševikiniai ge-
dienas kovojo su bolševikų ka- ,_. 

BOLŠEVIKŲ GRŪMOJIMAI 
KRONŠTADTUI. 

ruomeue t o miesto apylinkėse. 
Depešoje pažymima, kad re-

voliueijonieriai kelete dienų 
bombardavo Pe t rogradą iš 
Kronštadto , Krasnaja (Jorka 
ir Svsterbak. Paskui didelėmis 

-

\ 

miesto ir nubaigė savo laimė
j imus su knfkasvaidžiais g a t 
vėse. 

I š ReveHo specijalėje depe 
šoje sakoma, jog bolševikai 
atsiėmę pietrytinius Petrogra
do priemiesčius. 

Pranešimai neaiškus. 

Žinios apie padėtį Rusijoje 
visgi kitos kitoms prieštarau
jančios. 

Nanjasnėso iš "(lelsingforso 
depešose sakoma, k a d bolševi
kų spėkos atsiėmusios Kra s 
naja (Jorka ir Systerbak ir iš 
tenai nustatančios didžiules a r 
motas prieš Kronš tadto tvir
tovę. Pa tėmyta ten pakylusie-
ji gaisrai . 

Tūkstančiai pabėgusių žmo
nių iš Pet rogrado nori ineift 
Suomijon, anot žinių is (1 ei
si n gforso. 

nerolai. 

Ryga, Kovo 10. -
vė Krasnaja C orka, 
bolševikinė įgula, anot žinių, 
perėjusi revoliucionierių pu
sėn, bolševikams buvo buvusi 

Tvirto-
k u n o s 

BERLYNO K A B I N E T U I 
>. GRŪMOJA KRIZIS . 

spėkomis pasistūmė ant paties"] didelė viltis su j o s - pagelba 
numalšinti Kronštadtą. 

Pranešta , kad bolševikai 
pagrūmoję iškelti oran tvir
tovę Kronštadtą, jei revoliu-
eijonieriai nesiduosią apmal-
sinti . ' 

Petrograde suareštuota keli 
bolševikų generolai. 

Tarpe R e veli o ir Petrograr 
do t rukdomas telegrafu susi
siekimas. 

TROTZKY PETROPAVLOV 
SKO TVIRTOVĖJE. 

PETROGRADE SUKIL? 
DARBININKAI. 

Gen. Kozlowskiiv rengiasi an t 
Pet rogrado, 

Londonas, Kovo 9. — Pet« 
rogrado darbininkai sukilo 
prieš bolševikus del paskelbC 
tos prievart inės mobilizacijos, 
sakoma depešoje laikraščiui * D U E S S E L D O R F P E KARO 

Komunistai ima nerimauti. 
Berlynas, Kovo i a — Ber

lynas labai susinervavęs. Oy-
ventojai apimti baimės, kad 
gali kar ta is įvvkti Ttas ypa
tingą. Visuose žmonių shtOgs-
uiuose jaučiamas aiškus įnirti
mas prieš talkininkus, ypač 
Prancūziją . ; 

Sentimentas čia toksai , kad 
Vokietija būtinai turi imties 
kokių nors priemonių, ka^l 
ir paskelbti generalį streiką 
Vokietijoje. Tai . butų di-
kus. Butų nurodyta priešams, 
kurie okupuoja Ruhr-apskri t į , 
.jog jie negali spėkomis pr i 
versti Vokiečių tautą mokėti 

P IRMAS HARDINGO RA* 
TAS SENATUI . *« 

\ 

Reikalauja ratifikuoti sutari
mą su Colomia. . 

Washington, Kovo 10. — 
Prezidentas Hardingas pasiun
tė senatui pirmutinį savo raš
tą. Reikalauja ratifikuoti pa
darytą sutarinią su Colombia. 

5C T. 

NAUJAUSIOS ŽINIOS. 
OMAHA', N*JB. — Amalgania-

ted Mcat Cuttors and Butchers 
Werkers of North Americav vyk
domoji vaidyba ir distriktų dėle-
gatai nusprendė, streiku pasiprie
šinti skerdyklų kompanijoms del 
paskelbto užmokesnio sumažinimo. 
TJuo tikslu darbininkų vadai krei-

k Sulig to sutarimo, Suv. Vai- P"» i P a t i Suv. Valstijų preziden-' -"*"us . 
stijos vienu žygiu - Colombijai { * ^ikalaują/interveneijos. K i ^ U l - i r vaikų, našlaičių glo-

turi atmokėti 25 milijonus do-
lierių už Panamos~ perkaso 
juostą. 

Senatas, gavęs prezidento 
raštą, tuo jaus ėmėsi darbo ujs 
uždarytų durių. , 
•^ Kalbama, kad žymi dalis 
senatorių pasipriešinsi^ tam 
ratifikavimui. * Nes daugelio 
norima tuos pinigus išmokė
ti dalimis. Surandama dar ir 
kitokių, klinčių. 

taip neišvengtinas streikas 200.-
OM " darbininkų. 

ŽINIOS IŠ JLETU VOS 
GLOBA SENELIŲ IR VAI 

KŲ ELGETAUJANČIA 
GATVĖSE. 

Sausio 29 d. šiais metais 
Kaune Labdarių Draugijų a ^ 
stovų susirinkime P. Kairiu-
naitis skaitė referatą apie se-

WASHINaTON. — Senatas ne-
ratifikąvo sutarties su Oolombia. 
Tą ratifikavimą buvo pasiųlęs pre
zidentas*" Harding. 

v BERLYNAS. -

Lansing, Mich., Kovo 10.—. 
Micliigono valstijos legislatu-
rai paduota rezoliucija, -kad 
legislątura kreiptųsi kčngj»-

.liems tokią negirdėtai augštą^ s a n S l l pareikalavimu iš Mi r 
konftrbuciin - , . " , Z. * , .. kontribuciją. 

Gal imai da ik tas , kąd kabi
netą palies krizis i r jame,' tu
rės įvykti kokk>s-nors žymios 
atmainos. ' 

Didžiai ner imauja ir komu-
"W*tai. š i t iems norisi pagrobti 
savo rankpsna valdžią. Bet 
šiandie jie neperdaugiausia 
pasit iki savimi. į juos karčiai 
atsiliepia ateinančios žinios iš 
Rusijos, kur prieš bolševikus, 
jų sėbrus, p a k i l u s i revoHuci-

NORIMA PUSIAU PADĄ 
L I N T I VALSTIJĄ. 

— Sugryžo iš 
Londono Dr. Simona,„kurs pasi
priešino a«gštam talkininkų at-
lyginima^reikalavimui. Čia jis su
tiktas kaipo tautos didvyris. 

chigano va l s t i jos , padary t i 
dvi atskir i valstiji. Viena da
lis turėtų turėt i dabartinį Mi-
chigano vardą, k i t a — Supe-
rior. 

P R I E Š CIGARETUS. 

LONDONAS. Talkininkų prem^ 
jerai sutikę smarkų pasipriešini
mą Vokietijos, dabar imasi ke
denti Austriją. Reikalauja dau
gybės galvijų. ^ 

BERLYNAS. — Čia tvirtina
ma," jog talkininkai su dabartinė
mis savo pavartojamomis prieme
nėmis nekuomet "neiškolektuosią 
î  Vokietijos reikalaujamų sumų. 

SUSISKALDŽIUSI ANGLŲv 
. • NUOMONĖ. 

-

Des Moines. Iowa, Kovo 10. 
— Šitos - valstijos legislaturon 
paduota sumanymas uždrausti 
pardavinėt i ir var tot i cigare-
tns,., ***». 

Revoliucijonieriai nęstengia 
jos paimti . 

Londonas, Kovo 10. — Va
karykščioje Central Xews de
pešoje iš Gelsingforso sakoma, 
jog mūšiai revoliucionierių su 
bolševikais tęsiasi Pe t rogrado 
gatvėse ir kad karo komisa
ras Trotzky i r Pe t rogrado gu 

•1fc>ernatorius Zinovjov paspru
k o ir užsidarė Petropavlovsko 
tyirtovėn. Tvir tovę gina stipri 
bolševikų karuomenė. 

Revoliucijoineriai buvo mė
ginę paimti tą tvirtovę. Bet 
jie atmušti . 

Karo laivai su revoliucijonie-
riais . 

Baltijos juros karo laivyno 
aštuoni laivai ėmė dalyvumą 

W boniKanmvime Petrogrado, 
sakoma Rygos depešoje T^on-
dono laikraščiui Times. 

Tarpe komunistų ir jų ka-
ruomenėje pakilusi pasiauba. 

Visas Oranienbaumo bolše
v i k ų garnizonas, kurin inėjo 
penki pulkai , perėjo revcfHu-
cijonie.rių pusėn, pirmiau su
šaudžius visus pulkų komisa
rus i r komunistus. 

Tarpe Pe t rogrado ir Kronš
tad to tasai garnizonas paėmė 
<1n ledų laužytoju laivu. 

Tuo t a rpu Maskvoje praei
tą antradienį a t ida ry tas de
šimtasis Rusijos - komunistų 

Times iš GąMingforso.1 

Bolševikų karuomenė po il
gos jyttvėse kovos paėmė- sar 
vo rankosna žymią dalį mies
to. v , 

Revoliucijonierių vadas <*elH 
Kozlowskii laimėjo k^fvą su 
bolševikais anot žinių. J o ar
tilerija n l t i l dė keletą bolše
vikų tvi r tumų P e t r o g r a d o , a -
pylinkėse ir jis rengias i su 
savo armija maršuoti ant Pe
trogrado. 

Kozlowskii paskelbė _prok-
lemaciją, jog jis skubiai eina 
vaduoti Pet rogrado gyvento
jus iš t iranų priespaudos. 

PADĖTIS . 
\ 

• 
KOVA P R I E Š SKERDYKLŲ 

KOMPANIJAS . 

Cenzūruojami l a i k r aMa i . 

Duesseldorff, Vokietija, Ko
vo 10. T - Talkininkų karuome
nė užėmusi miestą Čia -tuojaus 
paskelbė parėdymą uždaryt i 
visus teatrus ir teatrėl ius ir 
sulaikyti visus rengiamus kon
certus. 
Provincijonalės Vokiečių val

džios čią pakviestos konferen-
cijon su talkininkų karaome-
nės vadais, s - / \ ^ 

Pagal iau mieste del visako 
paskelbta karo padėt is , nežiū
r int 
laikvmo. 

A T S I S T Ą ^ Y D I N b SUOMI
J O S KABINETAS. 

Gelsingforsas, Kovo 10. — 
r" ISViomijos ministerių kabinetas 

atsistatydino, kuomet parla
mentas atsisakė didint i mokes
nį civiliams tarnautojams. 

Kabineto pirmininku buvo 
Dr. Raphael E r i d ū 

/ ' ^_ 

Premjeras kal t inamas rėmime 

Prancūzų imperijalizmo. 

Londonas, Kovi> 10. - V T a l -
kininkų^žygįais Vokietijoje ne 
visi- Anglai patenkint i . Viešo
ji opinija sukilusi. §paudos 
dalis sutinka suytalkininkų 
veikimu Vokietijoje, / k u o m e t 
pastaroji atsisako pildyti rei
kalavimus karo'" atlyginimo 
klausime. 

K i t a spaudos dalis ^aštriai 
kri t ikuoja ir kal t ina premje
rą ĮJoyd Oeorge, kurs lenkia 
galvą prieš Prancūzų imperi-
jalizmą. ^ ' 

Sako, tasai Prancūzų impe-
rijalizmas peržengia Versaille-
so sutartį i r pakelia naują k a 
rą. * x ) 

bą. 
Je i ^kas" tai labjausiai Lie

tuvoje buvo apleisti elgetos, 
'sBneliai ir našlaičiai, nes žiau
ri Rusų valdžia priešinosi vi
sokiam labdaringam, organi-
zuotom veikimui ir vargšai 
turėjfc patys po kaimus ir 
miestelius Vaikščiodama elge
tauti . Tankiai ir sveiki tingi
niai, dykaduoniai , prisimezda-
mi vargšais, apgau<linėdavo 
žmones, rinkdami aukas. Kie
kvienas Lietuvoje augęs, ar
ba tenai nuvažiavęs matė, 
ka ip per at laidus prie bažny
čių, ar prie kelių ubagų, ar>el-
getų eilės sėdėjo ir giedodami 
giesmes a rba męlzdamies pra
šydavo pasigailėjimo ir au
kų. Dabar-gi a tgavus mūsų 
Tėvynės |aisvę i r a ts i radus 
nuo baisaus karo daugybei 
našlaičių ir paliegėlių, _gy-
ventojai verste verčiami yra 
pagalvoti ir apįe jų likimą 
ir "būvio pagerinimą. Todėl ir 
viršminėto referato labai ge
rai apdilti)to ir apimančio v%ą 
labdaringą veikimą, žmonės a-
tydžiai išklausė. Referentas, 
aprašęs varguolių, elgetų ir 
našlaičių skurdą, ka ip jie vi
suomenės apleisti, tur i elge
tauti , po kaimus ir miestelius 
vaikščiodami, paduoda gerą 
sumanymą, ka ip ateityje pat i 

tosios upės vanduo, sukdamas 
ratą. i 

Atsta tytas mokyklos namas 
ir įvesta dvi klesi. Veikiai 
bus įvesta dar dvi ir Anyk
ščiai džiaugsis keturklese mo-
kvkla. ' /, 

Liudvinavas. Marijam, aps. 
Šio kampelio padegėliai di
delį vargą kentėję ir iš nie
ku r negavę pagelbos, patys 
pradėjo rūpintis. T a m tikslui 
susirinkę Gruodžio 31 d., }9-
20 m., apsvarstė savo reika
lus, j i e išrinko iš savo tarpo 
komisiją penkių asmenų ir 
pavedė jai rupinties visais pa
degėlių reikalais''. J i e prašo 
Apskrit ies Tarybos;, kad nuo 
jų nereikalautų rekvizicijų i r 
kviečių, kurių nesėja ir ru
gių, kurie re ika l ing i ' s tatant 
triobas darbininkams duonai. 

Vilnius. Vasario 11—15 d. 
čia Lenkų valdžia pradėjo 
daryt i kra tas pas Gudus. 
Daug Gudų veikėjų suėjnė, 
t a rp kurių yra Duž-Duševskis 
ir Grinevičius. 

Balbai, Kauno ap§kr. Čia/ 
labai sulenkintame miestelyje 
^ u s i o 2 d. buvo surengta mo
kykloje vakarėlis. Sulošė " A -
merika p i r ty j e" . Žmonių bu
vo pilna salė: 

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

- ^Ba l sas" praneša linksmų 
žinių, kad i r ' P r ū s ų Lietuvoje 
žmonės kas kar t labjaus su-

visuomenė paimtų į savo g l o - > s i p r a n t a L i e ^ v i a i s esą, o ne 

VOKIEČIAI APSIVYLĖ SU 
INAUGURACIJ INE KALCA. 

Visgi jie tu r i pasitikėjimo 
Hardinire. 

Bedynas , \Kovo 9. —- Vokie-

Omaha, Neb. , xKovb 10. — 
Amalgamated Meat Cutters 
and Butchers Workmen of 
Nortb America pildomasis ko
mitetas čia tur i savo posė
džius. Apkalbamos priemonės 
prieš skerdyklų . kompan i jų 
veikimą. 

Komitetas griežtai stovi už 
8 valandų da rb^ dienoje, gi 
užmokesnio klausimas turi 
but r išamas arbitracijiniu ke
liu, v ,3*-, A — 

4 
I 
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10,000 RUBSIUVIŲ STREI-
i KUOJA. 

ramaus gyventojų pasi- č i a i p ^ ^ o didžiai apsivytę 

prezidento Hardingo iaau-gu-
racijine kalba. 

Vokiečiai buvo laukę, kad 
naujas Suv. Valstijų prezi 

jdentąs savo katboje prisimins 
niekas negah pasakyt i , ką dar- V o k j e t i j į { f t p s U o r s v i e n a ^ i be Vokietijos 
bininkai mintija ur ką gali at-

Mieste y r a apie 7,000 Pran-
enzų, Anglų ir Belgų kareivių. 

Nesimato^jokio darbininkų 
Vokiečių nepasitenkinimo. Bet 

to kai-kifrie laikraščiai padė
jo įlgus editorijalus. J a i s pa
kelė intikinimų, jog Suv. Val
stijos esančios draugingos Vo
kietijai, į ^ 

Sakė, kad su nauja valdžia 
Waslnngtone prasidėsiąs drau 
gingas abiejų ša4ių laikdftar 

bą t ikrus sa'vo šalies vargšus 
i r našlaičius i r sveikiems ne
leistų išnaudoti aukotojų duo-
snumą ir neslcrianstų t ikrų 
varguolių. 

J i s pa ta r ia s tatyt i elgetna-
mius ir prieglaudas ne mies
tuose, bet netoli miestų, ant 
laukų, a r daržų, \^ur stipresnie
ji galėtų pa tys apdirbt i lau-' 

Iš PfiUSįĮ LIETUVOS. 
/ 

kus a r daržus .vasaros laike, ojžinta. 

Vokiečiais. Čia .labai darbuoja
si draugija " Prūsų Rietuvių 
Susivienijimas, ' J kurios^ vadai 
deda pastangas, visus Nemuno 
krašto Lietuvius suvienyti su 
Didžiąja Lietuva. Tam tikslui \ 
daromi (susirinkimai, prakal
bos ir vis drąsiau skamba 
balsai, kad Lietuvių kalba 
tapt\j kaipo valdiška pripa-

iziema. pint i pintines, ^ .dirot i 
grėblius ir k i tus darbus atli
kinėti, kad tuomi šiek-tiek už
sidirbtų pragyvenimui ir vi
suomenei palengvintų, o* po 

nesti art imiausios dienos. 

BUS UŽGINTA R U K Y t r 
VIEŠOSE VIETOSE. 

New York, Kovo 10. ^ č i a 
streikuoja apie 10,000 rubsiu-
vių, dirbusių mote?ų ir varkų 
rūbų dirbtuvėse. *• 

ORAS.— Šiandie gražn ir §il 
čiau; rytoj nepastovu? us oras. 

SaJt Lake City, Utah, Kovo 
10. — Gubernatorius Mabey 
pasirašė bilių, kuriuomi užgi
nama pardavinėt i cigare tus 
valstijoje. 

Bilius po gubernatoriaus pa
sirašymo ims veikti už 90 die
nų. 

pis. Nes abiejų reikalai y r a 
bendri, 'Abiem šalim šviečian
t i graži ateitis. \Rodos , kad 
Suv. Valstijos negalėtų apsiet-

:— kitą užtarymo žo^iį. 
, Kai-kurie Vokiečiai buvo 

laul^ę, kad prezidentas Har-
ding mes talkininkams ultima
tumą, pareikalaudamas imti 
karo atlyginimo tiek, kiek 
jiems siųlo Vokietija. 

Džiaugiasi Vokiečiai, kad 
pasibaigė prėzidentystė. Wil-
sono, kurį j ie skaitė nepermal-
dauja^nuojuv savo priešu. * 

Nieke ypatinga. 

Gubernatorius nusprendė le- Kuomet v i e t ^ Vokiečių 
gislatur^i pasiųsti pasiųlymą Įspaudą- paskelbė prezidento 
a tšaukt i tą naują fstatyįfią i r ^Hard ingo iaaufuraai j ine kal-
pravest i vietoje ano k į ą . bą, daugelis Vokiečių nusimi-

Pasi rašytas gubernatoriaus nė. 
bilius, be to, draudžia rūkyt i Tečiaus tas ausiminimas 
viešose vietose. t--». 'HHS pasirodė t rumpas. Tuojaus po 

Vokietija ne militaristinė. . 

Vienas laikraštis rašė: 
" Prįešvokiškas <f sentimen

tas Suv. Valstijose, kurs karo 
myefu ta ip daug augštai buvo 
pakilęs, j^iandie t a r p daugelio 
tos šalies žmonių slunga. Pra
eis" metai, ki t i , -o tuomet te
nai nebus nieko -tokio prieš-
vokiško. I š to įbus didi nauda 
abiem šalim. 

" S u v , Valstijos, turėtų atsi
mint i faktą, jog Vojrietija 
daugiau nėra militaristinė 
viešpat i ja Bet naujoji demok
ra t i ja pakėlusi galvą smar
kiai kovoja dviem frontais: 
prieš bolševikizmą: i r monar-
chizmą. , , *, 

bažnyčių sėdėti, visiškai už 
ginti. N 

Klausytojai labai gyvai at
sineša į prašalinimą muito 
rubežiaus t a rp Klaipėdos k raš 
to ir Lietuvos. Rodos, jog ir 
mūsų priešai p radeda supras-

namus elgetauti, a rba prie t i , kad Klaipėdos kraš tas ne-
galk ilgai savotiškumą išlaiky
ti.. Minėtąjį muito -rubežių pra 

Pr ie vaįkų prieglaudų būti- , šalinus, išauš mūsų kraš tui 
Jiai^ tur i būti statomos ir ama- lnauja laimingesnė gadynė, 
tų mokyklos, kad vaikai i š - iP i rma muisų šalies piliečiai 
moktų net iktai skaityti , rašy- nereikalaus tiek d a u g muito 
ti, ibet ir įvairių amatų ir už
augę galėtų sau duoną užsi
dirbti . 

Žodžiu sakant , kad varguo* 
Hų globa ir l a b d a r y b e taip 
butų sutvarkyta , ka ip yra 
tvarkoma apšviestose šalyse. 

Anykščiai. Šis miestelis ka
ro laike buvo labai sunaikin
tas, bet dabar stebina vįsus 
savo greitu atgijimu. Priemie
stis vadinasi Juzdikas dabar 
tapo pramintas Kauno gatvė. 
J o gyventojai žemes^ išdalino 

Italijos šimtui lirų 
Vokietijos špitui markių 

namą pravesta elektros švie- Lietuvos šimtui auksinų 
sa, kurią pigiai gamina Šven- Lenkijos šimtui markių 

prie miesto. Triobos erdvos Ir 
indomįansia, kad į kiekvieną 

mokėti, valdininkams išlaiky
ti, o antra, iries galėsime savo 
produktus vieni su ki ta is nau
dingąjį išmainyti. "Tuomet bus 
visiems užtektinai darbo ir 
duonos. J 

PINIGU KURSAS. 
v 

Svetimą šalių pinigą verte, mai
nant nemažiau $25,000 Kovo 9 
buvo tokia pagal Merchanta Lo-
an and Trust Co.: 
Anglijos sterlingą svarui $3.80 

kolioni jomis, o sodybos pa l ikė j Prancūzijos šimtui frankų 7.11 
3.65 
1.58 

'1.58 
.12 

X 
\ s 
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Prenumerata m o k u ! Ukalno. Lai-
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ney Order" arba Įdedant pinigus 1 
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vai lygiai tiek jau, kaip ir 
Vilnius Lenkijai. 

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

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

mmmmmmTpE2Z L 
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ATSTOVYBĖS AMERIKOJE ATSIŠAUKIMAS. 
*m s%P 

Penktadienis, Kovas 11, 1921 

DULKI UŽBAIGIMO PIRMO-
ŠIOS LIETUVOS LAIS

VĖS PASKOLOS. 
t 

K e no V ii n i us ? 

\ 

Tas pats "Dziennik Chica-
goski" 23 Vasario deda ilgą 
straipsnį " W Sprawie Zatar-
gii Polsko-Litewskiego" (Del 
Lenkų ginčo su ^Lietuviais). 
Trys skiltys pašvęstos Vil
niaus klausimui ir išvesta, kad 
Lietuvos sostinė turi priklau
syti Lenkams. 

Redaktorius pagiria savo 
tautiečių Lenkų nuolaidumą, 
kad jau paliovę vadinti Lietu
vius litwomanais. Tat mums 
primena vaiką, kuris pakilęs 
rytmetije ir pamatęs, jog lovu
tė "ireprizvejota" nubėgęs pas 
mamą ir prašė saldainių. Mes 
pagiri ame Lenkus, už ką jie 
jau tiek užaugo, kad paliovė 
"žvejoti" lovoje. Bet mums 
išrodo, jog Vilnius yra perdi-
delė dovana už tą pasitaisymą? 
Tegu šiam kartui užteks Len
kams saldainni, būtent: vokiš
kos Silezijos, suvokietėjusių 
Poznaniaus ir Gniezno, čekiš
ko Tiesio, ukrainiško Chelmo, 
baltgudišdvų Bresto, Balstogės 
ir kitų. Vilniaus Lenkai galė
tų palaukti kol suvalgys niilie
tuosiuos svetimos mėsos ga
balus. 
. "Dzieimik Ohieagoskr Ydar 

sako, jog Vilnius turys priklau 
Syti Lenkams dėlto, kad jame 
esą Lenkų paminklų. Tą pasa
kymą sunku gvildenti rimtai. 
. Jug tiems paminklams nebu
vo kada susidaryti. Iki 1793 
Vilnius buvo Lietuvos, ne Len
kijos sostinė. Nuo 1795 iki 
1915 Vilnius buvo po Rusais. 
Jei vienas kitas Lenkas ir bu
vo apsigyvenęs, kaip Skarga, 
Sniadeekiai ar 81owaekis, tai 
jie Lietuvoje buvo taip pat sve 
čiai, kaip Paderewskis Ame-

kaip toli siekia Lenkų politi
ka. Gal jie tik laukia progos 
reikalauti, kad New Yorkas 
priklausytų Lenkijai, nesN Pu-
laskis, Beszke, Modrzejewska 
2* Paderewski yra buvę tame 
iiieste. Ar šiaip ar taip Xew 
Yorką ir Chieagą Lenkai gali 
lygiai taippat savintis, kaip ir 
Vilnių. 
« Jeigu .derybose viena pusė 

kna statyti begėdiškas sąlygas, 
taj kita tik mandagiai padaro 
tokius jau reikalavimus, kad 
begėdis susiprastų. Jei Vilnius 
yra lenkiškų atminimų mies
tas dėlto, kad Skarga, Snia-
(jteckiai ir Slowackis jame kokį 
laiką gyveno, tai Kriokava 
turi prigulėti Lietuvai dėlto, 
kad Gediminaitė Aldona tenai 
gyveno ir yra paįaidota, dėlto, 

Nenori Plebiscito 
Vilniuje, ••: 

Parėjo žinių, kad Tautų Są
jungos taryba7 jau ima abejoti 
apie jvykinimą plebiscito Vil
niaus srity. Paduoda įvairių 
priežasčių. Pirmiausioji — 
baimė bolševikų. Gali jie sunai 
kinti ten pasiųstą internacijo-
nalę karuomenę. Kita priežas
tis — tai neturima per kur, ne
žinoma kokiais keliais pasiųsti 
tą karuomenę. 

Tautų Sąjungos taryba sako
si įsitikinusi, kad su šiuo pa
vasariu bolševikai ir vėl pulsią 
Lenkus. Tad nebūtų vietos nei 
plebiscitui. Pagaliau taryba 
neapsikentusi intaria Lietuvos 
vyriausybę, kuri? esą, principe 
sutikusi su plebiscitu, bet savo 
kfefiu prieš jį veikianti. 

Bet ta pati Tautų Sąjungos 
taryba svarbiausią priežastį 
paslepia. Ta priežastis — tai 
pačių Lenkų nenoras turėti 
plebiscitą Vilniaus srityje. 

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

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

Kas-gi bus toliau 1 Ar tai jau 
be jokio gyventojų atsiklau-
simo Vilniaus sritis turi .palik
ti Lenkų valdžioje! 

Tautų Sąjungos taryba ir 
apie tai tyli. Tasai jos tylėji
mas reiškia ne kitką, kaip tik 

J — 

šieji nuo paskolos paskutinie
ji šimtas dvideSimts tūkstan
čių dolierių ir rūpintis* dau-

pinigai didžiai reikalingi. Kam 
pinigai reikalingi, ai&kinti ne-
prisieina — gana, jog Lenkai 
tebeturi užėmę Vilnių ir Lie
tuvos Rytus. 

Todei šiuomi Lietuios At
stovybė kreipįasi prie Jūsų, 
broliai ir seserys Amerikie
čiai, įr yirie visų paskolos sto
čių ir prašo nepaliauti ir to-

Amerikos Lietuviai, Broliai 
ir Seserys! 

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

Pirmoji Laivės Paskola no 

bonus ir vpač priminti, kurie 
dalinai tik yra už bonus užsi
mokėję, kad pilnai užsimokė
tų. Prašoma sfočių iždininkų 
neužmiršti, jog parduodant ar 
priimant damokėjimus dalimis 
boną už šimtą dolierių reikia 
gauti primokėjimas $3.75, o v& 
50 dol. $1.88. 

Drauge su šiuomi 

VILKAVIŠKIO AP. KRIKŠČ. 
DARBININKŲ 8Ą GŲ CEN

TRO ATSIŠAUKIMAS. 

visoms 
rimą pilnai užbaigti iki Ba- «wkoloms s t o t i m s , k u r i o s .ne~ K a t a l i k u Susivienijimo kuo 

• Amerikos Lietuviai! v 

Jus žinot blogą ^ietuvos 
darbininkų padėjimą. Jus gal 
girdėjot kaip skriaudžia mus 
darbininkus dvarininkai ir Žy^ 
dai. Bolševikų ir Žydų Profe
sinė Sąjunga turi įsitaisius: 
knygyną, skaityklą, kliubą, 
telefoną ir daugiau patogumų, 
o mes ką turime! Nieko. Juos 
šelpia Rusijos bolševikai ir Žy
dai, o mus kas šelpia! Niekas. 

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

Amerikos Lietuvių Rymo 

baisų Lenkų susikrimtimą, 
rikoje. Tiesa, mes nežinome, (Lenkai be atodairos tos tary-

kad Jagaila, Kazimieras ir vi- baigs ten lenkiškosios "kiritu-
sa Lenkijos karalių eilė buvo *os" gadynė. 
Lietuviai ir yra palaidoti Wa-
welio kalne. Ten pat yra Lietu
vio Mickevičiaus kaulai. Tai-

bos spiriami briovėsi patys ne
žinia kur. Pavartojo visokias 
suktybes. Pasekmėje apsižiū
rėjo atlikę žiopliausius daik
tus. 

Vilniaus srities ir Vilniaus 
miesto patys gyventojai neno
ri Varšavos valdžios. Ir jei 
taip, tai Lenkų valdžiai tenai 
trumpa buitis. 

Nugirsime gal kokią gražią 
dieną kaip Lenkai neapsikentę 
dums iš Lietuvos teritoriją. Jie 
pasakys, kad bėgą nuo bolševi
kų. Nes tai bolševikinei baimei 
jau šiandie ruošiami pamatai. 

Bet tai bus netiesa. Lenkai 
bėgs iš Vilniaus srities ne bol
ševikų vejami, bet pačių tos 
srities gyventojų blaškomi ly
ginai vidurinių amžių nuož
mieji Totoriai. Tuomet pasi-

Tautų Sąjungos taryba sa
ko, negalimas Vilniaus srity 
plebiscitas. Žinoma, ne. Nes 

landžio 1 dienos, nuo kurio lai
ko norima pradėti antroji Lie
tuvos Gynimo Paskola. Lietu
vos Atstovybė yra prašiusi 
Lietuvos valdžios, kad šios an
trosios paskolos vykinimui bu
tų atsiųsti įžymiausiųjų Stei
giamojo Seimo partijų atstovai 
(krikščionių demokratų, liau
dininkų ir soc. demokratų), 
bepartijinis karininkas ir Žydų 
atstovas, o kad sumažinus Vi
dujinį tarp Amerikos Lietuvių 
parŲjų trinimąsi ir sustiprinus 
valstybinį nusimanymą patar
ta, kad tokios naujos komisi
jos pirmininku butų nuskirtas 
krikščionis-demok ratas. Buvo 
prašoma, idant šios komisijos 
nariai atvyktų Amerikon dar 
iki Kovo 30 dienos, idant jie 
galėtų dalyvauti nuskirtame 
paskolos stočių atstovų suva
žiavime New Yorke. Paskola 
tegali būti pasekmingai pra
vedama tik plačiajai, Ameri
kos Lietuvių visuomenei prie 
jos prisidėjus. 

• 

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

N 

Pirmon eilėn pridera širdin
ga padėka visai Amerikos Lie
tuvių spaudai, kuri visą ^ai-
ką, su luažais išėmimais, šir
dingai yra rėmusi Lietuvos 
Paskolas reikalą, kaipo vals
tybinį naujai susikūrusios ne
priklausomos Lietuvos Respu
blikos darbą. 

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

• 

Pagaliaust didi ir širdinga 
padėka priklauso visiems pas
kolos stočių darbuotojams, 
kurie daugiau metų trlugė Jae 
jokio iš valstybės atlyginimo 
ir be jokio kito apmokėjimo iš 
paskolos pinigų, užrašinėjo pa
skolos bonus, vaikštinėjo po 
stubas, rengė įvairias prakal
bas. Sukėlimas paskolos - ta t 
jų didžiausias nuopelnas. * 

•/ 
Reikia pasakyti, kad ir Šian

dien dar jų darbas neužsi
baigė. 

Prieš išvažiuosiant majorui 
P. Žadeikiui ir kun. J. Žiliui, 
buvo gauta iš Finansų Minis 

tur' užrašinėjimo knygelių, 
siunčiama yra po vieną ar po 
dvi knyguti naujiems užraši-
nėjimams, o patys-gi bonai 
bus jau išsiuntinėjami naujai 
pirkusiems arba pribaigusiems 
mokėti iš Paskolos skyriaus 
prie Lietuvos Atstovybės. 
/Sukruskite prie darbo ypač 

tos stotys, kurioms dėlei įvai
rių priežasčių nepasisekė pa
siekti augštesnio laipsnio ir 
kur pačios uždarbiavimo są
lygos dar nėra pablogėjusios. 

* • 

Jonas Vileišis, 
Liet. Atstovas Amerikoje. 

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

New York, Citv. 

gi Kriokava priklauso Lietu- plebiscito pabūgo Lenkai. 

-

ŽINIOS iŠ LIETUVOS. 
(Nuo mūsų korespjtfndėnto). 

Telšiai Vasario 6 d. Telšiuo
se "Džugo" salėje įvyko Tel
šių scenos ir dailės mėgėjų dr-
jos "Kanklės ' ' vakaras. Vai
dinta keturių veiksmų pieša 
"Gyvenimas" ir vieno veiks
mo komedija "Tai politika." 
Pinuasai savo ilgumu ir liūd
numu nepaprastai publikai 
paėdė, o antras net .labai palin
ksmino.* Vaidinimams pasi
baigus buvo šokiai, žaislai, 
lakstomasis paštas. Tečiau sa
lė ištisas kelias savaites ne
plauta ir dėlto šokant kilo it 
durnai dulkės. Nors, tiesa, to
kiose dulkėse vien sveikata 
gadinama, tečiau vis-gi jauni
mas šoko ir žaidė. Be to kas 
pažymėtina (ko kituose vaka
ruose retai esti), kad šiame va
kare buvo daug girtą vyrų, 
ypač valdininkų* Vieną 
prisigėrusį ir aplėpusį val
dininką išvilko net iš šalės,kiti 
gi nedayė ramumo savo kalbo
mis. Be to dar patėmytina, 
kad salė buvo•- nekūrenta ir 
daugelis sėdėjo, vietose su kai
liniais. Tečiau nesunku buvo 
tad išpUdy^i. ( 

•i • ' 

Vasario 4 d.. "Delsiuose buvo 
prekymetis. Daug į jį priva
žiavo mūsų jaunimo ir senųjų. 
Kaip prekymety buvo įvairių 
įvairiausių išdirbinių, daiktų. 
Jau žmonės rods visi atsiga
vo nuo karo laiko- ir pradeda 
į senąsias vėžes grįžti. Tečiau 
kaip gaila buvo pavakaru ma
tant daugybę girtų mūsų pi
liečių. Kiek tai praleidžiama 
sunkaus skaliko. 

Vasario 3 d. Telšiuose ati
daryta Angustauskio name A-
merikos Lietuvių prekybos 
bendrovės krautuvė. Čia gali
ma gauti geresnių ir pigęsnė-

buvo prašoma prisiųsti liku-

pos, Katalikų Darbininke 
kuopos, Vyčiu, kuopos ir kitos 
draugovės ir pavieni asmens 
aukokite: centus, dolierius, 
dešimtdolierines. Knygas, 
laikraščius siųskite žemiau pa
dėtų antrašu. Nežiūrėkit ką 
Profesinę Sąjungą šelpia bol+ 
ševikai ir Žydai; parodykit, 
Amerikiečiai, kad mes galime 
gyventi be žydų ir bolševikų. 
Dafbininkai-Amerikiečiai, da
rykim, kati kryžius augsčiau 
stovėtų už bolševikų žvaigždę. 
Amerikiečiai,' neužsikiškit au
sis ant mūsų prašymų. 

Jei negalite siųsti daug, ne-
siųskit daug — siųskit mažai. 
Negalit siųsti $10 dol., siųskit 
dolierines, negalit siųsti do
lierių—siųskit centus, už viską 
busim dėkingi. Pinigus, kny
gas, laikraščius siųskite šiuo 
antrašu: 

Vilkaviškis, 
K. Mažeika, 

Lituania. 

Pastaba. Meldžiame ir kitų 
laikraščių atspauzdinti šį atsi
šaukimą. 

Visa kam atatinka: Lietu
vos Darbo Federacijos Vilka
viškio Apskr. Sekretorijrito 
sekretorius. 

J. Mažeika. 

REKONSTRUKCIJOS 
DARBO SUTRAU

KA. 

Kongresas. Nors prezidentas 
Wilsonas nepritarė, bet Kon
gresas, Vasario 5 d., be Wilso-
no užgyrimo patvirtino ka* 
ruomenės sumažinimą iki 175,-
000 kareivių. , 

Vasario 7 d. žemesnio Atsto
vų Buto tapo pasiųsta Senatui 
nutarimas paskirti biudžetą 
$12,500,000 ligoninėm grįžu
sių kareiyHį. 

Vasario 11 d. Senate tapo 
nutarta pakeiti vice-pirminin-
ko alga nuo $12,000 iki $15,-
000. / -

Valstijos Departmentas. Gau 
ta pranešimas apie bado žiau
rumą Kinijoje, ir jeigu pagelba 
nebus tuoj suteikta, iki 15*000,-
000 gyventojų liksis bado au
komis. 
Nors galutinjos sutartys farp 

Suvienytų Valstijų ir Rusų So
vietų valdžios neužbaigtos, bet 
Arthur Bullard Valstijos Dė-
partmente Bušų Skyriuj tvir
tina, kad gan saugu Suvieny
toms Valstijoms su Rusija pra
moninius ryšius tolyn* varyti. 

Iždo Departmentas. iki La
pkričio 30 d. Suvienytos į Vals
tijos viešosios skolos turėjo 
$24,172,926.54. Securities Su : 

terijos kablegrama, kurioje mis* kainomis prekių: batų, vienytos Valstijos turi iki 
šiltų grabužių ir t. t. P. S. $11,157,556,208.16. 

iiiiiiiiiiiiiii«iimiiiiiiiiiiiiN»iiiiiiiiii"i«»t«"««m»in,,,,,i«i»ii"iiiiii»iiiiiiiiiiii»w 

"DRAUGO" KNYGYNE 
Galima gauti šios 

MALDAKNYGES 
i 

i Ramybė Jums (brangios odos paauks.) $3.50 = 
[Ramybė •Tunui (kailio apdar.) 2.50 

| Ramybė Jums (audeklo apd.) 2.00 i 
E šios maldaknygės formatas yra 5»4*3tf, Puslapių»turi 958, bet ne 
E ųtora, nes spausdinta ant plonos popieros. J o j e y r a ivoirių įvairiau- S 
E siu maldų. s 

Aniolas Sargas — juodas apd. L $1.25 
| Aniolas Sargas — Juodais minkštf. apd. 1.75 
E Aniolas Sargas — juodais apd 1.50 
I Dangaus žvaigždutė — juod. minkš. apd 1.75- : 
| Dangaus Žvaigždudė — baltas celluloid apd. su 
E paveikslėliu ant apd 1.75 E 
E Dangaus žvaigždutė — balto kailelio apd. 1.50 
| Dangaus žvaigždutė — juodo audek. ap 1 1.00 
I Dangaus Žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50 
E Aniolėlis — juodais apdarais 1:50 
E Aniolėlis — juodais -apdarais 0.75 
E šios maldaknygės yra nedidelės. Turi beveik po f00 puslapių. 
S Spauda aiški. ' - _ 
| Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00 \ 
I Pulkim ant kelių K . . . 2.50 = 
1 Pulkim ant kėlių 7 . . . . 2.00 
E Pulkim ant kelių 1.85 
| PuUdm ant kelių 1.50 
E Si maldaknygė yra Siek tiek didesnė už pirmesnes. Jos kalnų = 
= Įvairumas priguli nuo apdarų. ^ 
E Maldų Knygelė 75c 

i 

• 
. . . . . . . . . . . . . . f 50c. s Maldų Knygelė ..y 

E Užsisakydami adresuokite: -

I "DRAUGO" KNYGYNAS I 
i 2334 So. Oakley Ave. Chicago, UL | 
fflflIlIlIlIlIlIHIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIIIIIIIIIIIIIIIItffHffftMUHIflHHIfffflIfftlffi 

Tel. Kandolph 289 8 
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS 
Ofisas vidumiestyj 

ASSOCIATION BLDG. 
10 So. La Salle St. 

Valandos: 9 ryto iki 6 po piety 
Panedėliais iki 8 vakare 

, Nedėliomis ofisas uždarytas 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10801 So. Michigan Avenue 
Btflsmd. UL 

•JJLtNDOSs 9 ryte iki 9 
Pnlbnan 843 ir 8180. 

pfąjs^^aAa*a*a^«Aa*atA*a«A*a 
#re l . Canal 6228 , JĮ 
3 DR. C. K. CHERRYS 3 

LIETUVIS DENTISTAS ' 
2201 Wcst 22-nd * So. Leavitt S t .3 

Chicago 
Valandos: 9:30 A. M. to 12 N.2 

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

• 
! 
jTel . 

5E8S DR. S. B1EŽ1S B 
LIETUVIS GYDYTOJAS | 

IK CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Canal 6222 
8114 W. 42nd Street 

Tel. McKinley 4988" i 

I Dr. M. T. STRIKOL'IS • 
8 Lietuvis Gydytojas te Chlrurg-asĮ 

Peoplcs Teatro Name £ 
I l 6 1 6 W. 47th Str. TeL BooL ĮOO" 
•Valandos: 6 iki 8 vak. Nedėl ĮOH 
• i k i 12 ryte. • 
i Res. 2814 W. 43rd Street I 
• Nuo ryto iki piet. I 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
Ofteaa \r Gyvenimo vieta 

8882 fkmth Hateted Street 

Valandos nue 10 iki 12 ryte; nuo 
2 iki 4 po pietų; nuo 7 iki • 

Nedėliomis nuo 19 iki S. 

Eufopean Ąmeric^ Rureau 
Fabionas ir Blickievics ved. 
buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas 

Siuntimas pinigų, laivakor
tės, pašportai ir tt. 

NOTARIJUŠAS 
Real Estate, Paskolos, Insurinal 

Ir tt. 
809 W. 35th St., Kamp. Haląiad St. 

Tel.: Boulcvard 011 
Vai.: 9 iki 6 kasdieną 

Vak.: Utar. K e t ir Sub. iki 9 vak. 
Ned.: iki 8 po pietų. 

U — - M • • • » » » » » a i 

1 TeL Yards 8006 Drover 8448 
Dr. V. A. ŠIMKUS 

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas l t 

8101 8. Halsted St. 
Valandos: 10—12 1S ryto 1—S i£. 
8—8 vakare Ned. 10—12 i i ryto. 

• M » I ^ » • » | i • • m m • t e 

= 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5081 

Valandos: 7 ^ - 8 iki 11 U ryto: 
5 po pietų iki 8 valį Nedėlio
mis nuo 6 iki 8 vai. vakare. 

=s 53= 11 • .. . • 
s^pžiaįF g j . a-Lfei55 

arti 47-UM Gatves 
Tsl. Drover T84»j 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

4T11 SO, ASHLAJTD hlimUB 
Valandos: nuo 8 ryto IKI f vak. 

Sersdomls nuo 4 ifsj I rakars 

DR. CHARLES SEGAL | 
Perkėlė seavo ofisą pa Sjpjsj • 

14729 So. Ashland AvenaeJ 
J Specijalistas • 
•DŽIOVŲ, MOTERŲ ir VYRŲ L I G U S 

Jvalandosnuo 10 iki 12 išryto* nuoj 
• 2 iki & po pietų; nuo 7 iki t:80 
•vakare. Nedėliomis 10 kii 1 
I Telefonas Drexel 18883 

STelefonas Boulevard 9199 « 

f DR. C KASPUTIS 
5 v DElfTISTAS 
# S331 South Halsted Str. 
g Valandos: 9—12 A. M. 
0} 1—5: 7—s P. M . 

• • • » . 18—* • • • • • • • • • < 

Dr. I L MAKARAS 
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 10000 So. Michigan Ave.. 
Vai. 10 Iki 12 ryto; 2 iki "4 po 

Piet, 6:20 iki 8:30 vakarą 
Residencija: 10586 Perry Ąre. 

Tel. Pullman 
X * • ' • • • • • • • « i 

842 i 
r I RUTKAUSKAS 

ADVOKATAS 

1
29 South La salle Street 

'eJefomu: Central ( t M 

Vakeraie, 813 w. SSrd 8 t 
Telefonas: Vardą 4€Si 

mi i i i i i imi i i i i i i i i t a S m i l l l 4 l l l l | | i 9 | 9 f f V | | | V | | | 

H«a 119) Independanee Btvd. 
Telefonas Von Bures 114 

DR. A. A. ROTH, 
R w s Gydytojas ri O h l m r p a 
S P ^ ! į S l f J ^ t e r l i k u , V y t a * * 

Vaiko ir visų tMamiĘkųU^ 
VALAJTDOS: t o J i T r ^ ^ S a . 

TelefoB*. D i ^ T ^ ^ ^ 
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Laisvamanių darbai. 
Vietinė L. L. Paskolos Bonų 

Stotis, kurioje vadovaujančia 
vieta, užima keletas laisvama
nių, save vadindami "veikė
jais", Vasario 27 d. surengė 
prakalbas, išgarsindami, kaipo 
Lietuvos Nepriklausomybės 3-
jų metų sukaktuvių apvaikš
čiosimo ir Vilniaus atvadavi
mo paminėjimų. Turėjo būti 
didžiai svarbi ir iškilminga 
diena. Ir, kadangi L. L. P. Bo
nų Stotis šaukė tą sukaktuvių 
paminėjimą, tai-gi neatsisakė 
bažnyčioje pagarsinti ir vie
tos klebonas, pasitikėdamas 
gerą darąs Tėvynei. Del to tai 
ir žmonių skaitlingai susirin
ko Palaee Casino svetainėn. 

Prakalbų pradžia turėjo b\i-
ti pirmą vai. po pietų, bet del 
"lyderių'' nerangumo ir žmo
nėms jau nerimąstaujant, pra
sidėjo 3:30 vai. Pačioje pra
džioje L. L. P. Stoties pirmi
ninkas J. Petrauskas atidarė 
susirinkimą, pranešdamas, kad 
kalbėtojais yra: Julius Baniu
lis iš Worcester, Mass. ir Juo
zas Sirvydas iš Brooklyn, N. 
Y.;" vėlesniai paliepė visiems 
atsistoti, kuomet jis "sugie
dos" Lietuvos himną ir norė
damas parodyti visus savo 
"talentus", pats užtraukė: 
"Tiavinia Liatuvo tavo sunūs 
stipribia senia" ir toliaus taip 
jau "traukė" iki vienas iš 
publikos pašaukė: "jeigu ne
moki, tai nutilk". Ir jam nus
tojus, susirinkusieji gražiai su
dainavo Lietuvos himną. 
/ Iš "garsių" kalbėtojų tikė
tasi daug ko geta'ir naudinga 
išgirsti. (Ji pirmasis kalbėto
jas Julius Baniulis daugiau
sia skaitė iš laikraščių iškar
pų įvairius pranešimus, ne
pamiršdamas "išaugštinti" 
lenkiškai kalbančius Lietuvius, 
nes sulyg jo nuomonės: "len-
viškai kalbantieji yra geresni 
Lietuviai". O kadangi pusan
tros suviršum valandos jo 
"kalba" buvo bejiegė ir nuo
bodi, tai net pirmininkas pa
prašė jo greičiau u&baigti. Gi 
užbaigdamas savo "oratori
ją" pareiškė klausytojams, 
kad "jus visi senai žinote, ką 
aš jums šiandie pasakiau." 

Pabaigus pirmajam savo 
' * kalbą'' iš laikraščių 
iškarpų, buvo renkamos au
kos, kurių "didumas" buvo 
visai menkutis, nes katalikai 
suprasdami laisvamanių dar
belius, nebenorėjo gausiai 
jiems aukoti. Tesurinkta vos 
apie 17 doi. Tečiaus čia buvo 

-progos laisvamaniams savo 
duosnumu pagarsėti. O kaip 
gi pasirodė??! Geda, laisvama
niai, gėdai Tėvynė iš jūsų 
daugiau tikėjosi. Ir, jeigu ne 
jūsų šmeižtai ant katalikių 
tai jie butų keletą šimtinių pa
kloję. Nun-gi, kuomet katali
kai nuo jusų atsiskyrė, tai iš-
tikrųjų pasirodė jūsų "duos-
numas" Tėvvnei. Čia nereikia 

w 

daug ko ir besakyti, nes patys 
faktai kalba už save iš viršui 
pažymėtų gausių aukų. 

Antrasis kalbėtojas Juozas 
Sirvydas pradėjo kaiba nuo 
savo prityrimų: apie "netiku
sius" (f) Lietuvos kuhigij 
darbus. "Tokių vaikiškų kal
bų jau gana!" pašaukė vie
nas Lietuvis ir užklausė kal-

ir mėgino tolesniai tęsti 
savo blevyzgas, tik jo nelai
mei pakylo žmoųių didžiumą 
protestuoti ir pasidarė di
džiausia betvarkė bei triukš-

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

Kadangi "Keleivis" yra pa
laikomas per tuos pačius dar
bininkus ir jis sakosi ginąs 
mūsų \ reikalus, bet mums mas. Viem garsiai reikalavo, . %. .„.. . y. 

. v>. .v, , n knauciams ase jus \ n Artiną ko
vą su mūsų neprieteliais fab-

kad tokia piemeniška kalba 
butų užbaigta, kiti gi rėkavo, 
kad tęstųsi. Vienas stoties na
rys B. Stražnickas baisiau
siai persigandęs bėgo į poli
cijos- nuovadą ir stojęs prieš 
kapitoną, uždusęs maldavo: 
"mister, arjop, send polic-
mons, big, ;big fait, ola pipul 
faiting". Kapitonas pergąz-
dintas tokiu pranešimu, o ne
turėdamas ant vietos užtekti
nai rezervos, griebėsi prie te
lefono šaukti į pagelbą polic-
monų iš kitų nuovadų. Ir su
daręs kompaniją iš devynių 
sargybinių, nubildėjo automo
biliu į "riaušių" vietą. Gi pri
buvus į vietą, penki užsiliko 
apačioje prie durų, o keturi in-
ėję vidun, didžiai nustebo, ne
matydami jokio triukšmo, nes 
visi buvo jau nusiraminę. Ir, 
pasisukinėję, švaistydami buo
žėmis ir, nesuradę to "big 
faito", ižsivilko pro duris, o 
žmonės, vienas paskui kitą iš-
siskiratė, paliekant vienus pa
čius laisvamanius ir blevyzgi-
ninkus. 

Tai tokios pasekmės laisva
maniu^ kurie rengė Lietuvos 
Nepriklausomybės 3-jų metų 
sukaktuvių paminėjimą. 

Dar reikia pažymėti, kad 
plakatuose visai nebuvo minė
ta apie laisvamanių ir socijal-
liaudininkų Sąjungą, bet minė
tų prakalbų laike jų tikslas 
buvo sustiprinti ją, kaipo "pu-
siau-oficijalę valst./* bet ge
riau sakant pusiau-pastipusią, 
kuri dar būdama nelegalis kū
dikis, o jau putlauze atsiduo
da, nes per ją tik ir jos tvė
rėjus daug prarasta Lietuvai. 

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

Visuomenis. 

rikantais "Keleivis" spjovė'j 
darb. reikalus ir nudardėjo į 
fabrikantų pusę^ atsisakydamas 
paskelbti judošiškų streiklau
žių vardus ir streiko bėgio 
pranešimus. 

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

Šalin streiklaužiai iš mušu 
tarpo. . 

Šalin fabrikantų agentai. 
šalin "Keleivis". 
Lai gyvuoja Darbininkų vie

nybė. 
Lai .gyvuoja Bostono kriau

čių streikas. 
Su pilniausiu laimėjimu. 
Į kovą, į kovą visi! 

Presos Komisija: 
J. J. Peldiius, 
J. Skiatis, 
J. Petrikas. 
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REIKALĄ 
R E I K I A lietuvių pardavėjų. Yra 

nuolat inė vieta t ikram žmogui, kuris 
gali pasakyti tiesą, pertikrinimo bu 
de. Turi turėt pardavėjo sugabumua. 
Mano ypatiška pag'elba, privers prie 
pasisekimo Ir užtikrinimo tuojau. 
Nereikės laukti komišino. Bus apmo
kama pilnai kas savattė. Tai ne yra 
Real Estu te arba Insurance. Atsi
šaukite turpfc 9 ryto iki 4 po pietų. 

18—92 E. Vau Burėm St. f 
3-as flora*. Matyki t 

MK. Kowny. . 

REIKALINGA l i e t u v ė mergina, 
prityrimas nereikalingus, čeverykų 
skyriuj. Atsmaukite pas 

Mr. Weseel -
Atktns & Freuntl 

4HO& South Ashland Avcanc 

JOHNSTON CITY. ILL. 

Auka Lietuvai. 

ANT^PAKDAVBMO. 
ANT PARDAVIMO. 

Namas, ant Emerald įA\e. tarpe 
:29-tos ir 30-tos Gatvių. 

Kaina $14.000 
Gerai apsimokantis namas. AtsiSau 

kitę pas savininką 

Kazimieras StasiolLs paminė-
jimui Lietuvos nepriklausomy
bės ir Šv. Kazimiero dienos 
aukojo Liet. Gynimo Komite
tui, per "Draugo'' redakciją, 
$10.00. \ 

5525 Ada Street 

PROTESTAS PRIEŠ 
"KELEIVĮ". 

A. C. W. of A. Unijos *149 
Lietuvių skyrius laikytame su
sirinkime 3 d. Kovo, 1921, po 
num. 885 Washington St., Bos
tone, po visapusiško apsvars
tymo likosi priimta sekanti re
zoliucija: 

Kadangi Bostono kriaučių 
dabartinis streikas yra sunkus 
iš priežasties didelės bedarbės 
ir tuoru pačiu sykiu atsirado 
keletas * * soči jalistųi' streik
laužių, Malijoniai, Jonaičiai ir 
tam panašus sutvėrimai artimi 
vietos "socijalistiškam,, laik
raščiui * * Keleiviui' \ . kas. pri
sidėjo prie sunkesnės kriaučir; 
kovos išlaimėjimui streiko. 

Kadangi visi organizuoti 
darbininkai ir jųjų laikraščiai 
remia yisais galimais budais 
dabartinį streiką, duodami vie-

P^RSIPUODA 6 kambarių rakan
dai ir prie tam automobilius, pianas 
4' komodcK*, 2 siuvamos masinos, 8 
pečiai ir keletas gerų stalų. Dideles 
šeimynos rakandai. Parsiduoda labai 
pigiai viskas. Nesigailėsite nei vienas 
atsilankęs. Pardavimas prasidės utar-
ninką. seredoj ir ketverge, nuo 9 ry
to iki vėlai vakaro. 
4T1 W. SI &t. Tel. Yards 8ttl1 
Ant 2-rų lubų Jeinaina iš kitos gat. 

Daugiau mainierių šiandie nešioja 
Goodrich Guminius Batus negu kad 

. \ 

Priežastis to didelio reikalavimo y-
ra, kad Goodrich galima kur kas 
ilgiau nešioti negu, kad kitokios 
rūšies batus. Suprantamas, kad jei
gu mainieris nusiperką Goodrich 
"Hi-Press" čeverykų ir jie tinka 
jam ant kojos, smagus nešioti,—jis 
apie juos pasakys ir savo draugam?. 

Kiekviena diena daugiau mainierių 
sužino, kad Goodrich batai neper
mirksta ir nenusilupa — užtat, kad 

• padaryti iš Vieno šmoto— tai Good 
rich darbas. 

' 

* 

• x i 

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

' ytaėja Goodrich. 

Th;« K. F. GOODRICH RUBBER C€». 
Aki-on, Oliio 

% 

• yti 

• 

t -

Goodrich 
Hi-Press 

Rubber Footvvear 
\ 

« 

: • • • 
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ANT RANDOS. 
2 kambariai del ofiso labai pato

gus daktarui arba kokiam kitam biz
niu j . Atsišaukite: 

10737 8. Michigan Ave. 

g < » > » « l « » • • • • ! » • " » mmm9į 
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NAUJOS KNYGOS 
Ką tik iSėjo 15 spaudos 

tLVN. PHOF. FR. BUČIO 
vetknlas 

"Katalikų Tikyba" 
215 poslapių 

Apdaryta. . $1.50 
Be aptlariĮ $l.SO 

"Klebono Žodis 
Savo Parapijai 

Kaina 15 ventų 
Šina knygas galinga gauti 

"Dran^o" Knygyne 
2334 So. Oakley Ave. 

Chica^o, Dl. 

Dr.F.O.Carter 
Duokit Okulistui Pritai

kinti Akinius Jūsų Akims' 

i 

•*****v 

bėtojo: "ar nesugebėtų ko tos aavo špaltose PresosrKo
misijos pranešimams, bet yra 
tofeių vikkų avies kailyje, ku
rie prisidengę soeijalizinu ir 

tikslingesnio pasakyti, vietoje 
tmHų blevysgij!" Bet kalbė
tojas atkirto: "esi suprantan
tis WMNU> 

*J9 

\ 
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Akis 

JLAusis 
Nosis 
Gerkle 

i 

VALENTINE DRESMAKTNG 
COLI/EGES 

6205 S. Halsted, 2407 W. Madison,] 
• - 185a N. Wclls S t 

137 Mokyklos Juost. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir namams. < 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjlmals. 
Kiesos dienomis ir vakarais. Pa-< 

eikalaukit knygelės. 
Tel. Seeley 1643 

SARA PATEK, pirmininkėj 

tis prieSio ai prieUi», tai tam-.darbingų, i^ik^iais,-^ loriaų-
5ta nori mane nuo to sulaiky- čiiims patarnauja .juttosiįlttii. 

R. M. S. P» 
l*f KIKOP.4 

- misavftitini "Q" Laiwat 
N K » t O B K — HAMB11 

C'HKKBOIHG — HOUTHA8 

•n 

imoffilA rnovv 

Jusų akj8 gal reikalauja gy^ 
dymo, arba pritaikymo akinių. 
Kaipo Okulistas galiu duoti 
Jums patarimą. f 

Aukso FUled | 4 , ;5, $6, 7, 
$8, V, 110-

čvsto aukso ?6, %1, ?8, *9, 
$10, $11, $12. 

Apsibuvęs ant State St. per 
23 metus. 

Ištaisau žvalrumą. Gylau vi
sokias aklų ligas. Išpjaunu ton-
šilus. 

PRAHKLIN 0. OARTEE 
M. D. 

120 So. State S i 
Valandos nuo 9 iki 8 .^ 

r>Ted*liomi8 nuo 10 iki 4 3 . 

\ 

D r / 0 . VA1TUSH, 0 . D. 
LI«T1VIS AKI V SP»CIAUSTAS 

Palengvins -visų akių 
tempimą kas yra 
prtMftattaai i lmiit* 
jimo gaivos, svaigu
lio, aptemimo, ner
vo t am a, skauaančius 

ir - užsidegrusiua kaiščiu aklu kreivos akys, 
katerakto. nemiogio; netikras akis indedam. 
Daroma -egrzaminas Iektra parodantis ma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantiems pagelbsta. Ser
gėkite savo regėjimo ir vaikas einančiu* 
mokyklon. Valandos: nuo 12 Iki 8 -vakaro. 
NedėĮlomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų. 

1553 W. 47 St. ir Ashland Av. 
Telefonas Drever SSSO. 

DR. 6. M. 6LASER 
OflsM 8149 8o. 

SPECIJALJSTA8 
Moteriškų. Vyriškų, taipgi onro-

***** M4V, 
VALANDC OFIBO VALANDOS; Nuo 19 ryto 

iki t po pietų, ano I 11d 9 valan
da vakare. 

Nedėliomii ano 9 Iftf 9 pa piat. 
' Telefonas 

I g » » » » • m • • • P • i 

AMERIKONIŠKA LINIJA 
NEWY 

Geriau; 

Tiesogints Patarnavimą 

HAMBURG 
iausias kelias Lietuviams ir Rusams. 
Didžiausi Moderniški Laivai 

MONGOLIA MINNEKAHDA (Naujas) MANCHURIA 
Kovo 17 Kovo 31 Balandiio 14 

(3-rd Kliasas Tiktai 
Trečia Kliasa iš New Yorko į Eitkūnus $199.00 

• Trečia Kliasa iš Ncw Yorko 1 Liepojų $132.00 
Trečios kliasos pasažieriai valgo didžiam dining kambaryj, kur 

tarnai jiems patarnauja. Uždaryti kambariai reaarvuojami mo
terims ir vaikams. Atsišaukite į Kompanijos Ofisą, 14 Wo. 
boru Str. Chioago, arba į Lokalį Agentą. 

i: 

ĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirriiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiuNiiiiiiiiiiiiit 

E s I j S l i I N GERIAUSIAS 
už 

JUSU PINIGĄ 

s 

J: 

i 
(. 

HES 
Užtat kad mes visuomet geriausia patarnaujame savo 

kostumieriams. Gali būti užtikrintas kuomet atsilankysi paa 
mus. Mūsų gryno aukso graznos, laikrodžiai ir deimontai ran
dasi dideliame paakinkime ir už labai prieinamas kainas. 

4525 S. Ashland Avenue 
Chicago, Illinois. 

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiUHiimNiiHnf 

I JOFFEY'S 

^ J » S » f ^ A V I LcOMPANY.I^ 
Iš New Yorko be lokių mainymu tiesiai į , 

BREMEN ir DANZIG 
S. S. ANTIG0NE išplauks KOTO 19 ir Gegužio 7 
S. S. SUSQUEHANNA Išplauks Bal. 6 ir Geguž. 21 
Atsigaukit pas H. Clausseams A Co. General. Pasažieriniai Agentai 

100 X. La Salle St., Chieago, m . Tel. Franklin 41S0 
Arba kreipkitės prie mus lokalio agento. 

m' 
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I LIETUVOS PREKYBOS IR PRAMONES 
S BANKAS 

PLATINKITE, "DRAUGĄ." 

f ir jo skyriai 
I Vilniuj Panevėžy j Šiauliuos Raseinių* 

Liepojoj Klaipėdoj r Marijampolėj Virbalyje 
ko^reičiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGEN-

I TURĄ NEWABKE. Kol žemas auksino kursas, dėk pi
nigus L. P. P# Bankan. Ten gausi 

g 7% padėjus 2 metams 

3% " neapribnotam laikui. 
Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas ame tnside-
jimą banke duoda Banko agentūros vedėjas 

i M. NARJAUSKAS 
I 747 BROAD STREET, NEWARK. N. J 
TlllllllllllllllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIHHIIIII 
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į g į . DIDŽIAUSIA IIETUVlSKAKRA'JTtfVE CHICA60JE 
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SIPBARL QUB6N KONCBRTTNA 81 

NtMOKESl PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių 0hicagoj« * 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negani! 

Katinėlių laiflrams dnikuoti ir ofiso darbama yra naujau-
aioa mado9. Užlaikom visokius laikrodžiua, žiedus, fliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuvilkaia rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prusifikų išdir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms; taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

Stepdnąs P. Kazlawski 
3 Sp.ASHI.AND AVB., OHIOAGO, ILL. 

Telefonas: DROVU R 7309 

H 

http://Sp.ASHI.AND


CPW*" 

\ 

• s 

r - \ r 
/ D R A U G A t 

/t . \ y 
Penktadienis, Kovas 11, 1921 
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CHICAGO 
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f , 
IŠ CHICAGOS LIETUVIįį 

KOLONIJĮĮ. 
IŠ 10-os WARDOS. 

\ » V -
APMUŠTAS POUCMONAS. 

ES 

Aldermanas Po^^ers reikalau
ja specijalės policijos. 

Po nužudymo 19-oje \vanlo-
je dviejų ahlermano l\>wers 
karštų politikinių šalininkų 
policija kuoveikiaus apsupo 
wmdos plotus. Suareštuota 
penki tetariami žmogžudžiai. 

Aldermanas Powers reika
lauja specijalės policijos savo 
wardai ir daugeliui kitų įo 
šalininkų. Nes turima žinių, 
•k_a<l politikiniai piktadariai 
nusprendę nužudyti dar dau
giau savo politikinių priešų. 

Patsai aldermanas Powers 
-pranešė, jog jam apsauga ne

reikalinga. Nes jei piktadariai 
jį, sako, žudysią, tai jie pri
eisią ir per apsaugą. Pasa-
lingai juk viskas galima at
likti. 

Kajp žinoma, nužudytu yra \ 
Lahriola ir Kaymond. Buvu
siais aklermanų rinkimais jie 
uoliausia darbavosi už alder-
maną Powers ir prieš šito o-
ponentą D'Andrea, kurs huvo 
kandidatu į aldermanus. IV-
Andrea pralošė rinkimuose. Iš 
to ir apmaudą. 

Žmogžudystės įvyko dienos 
metu. -Vienas piktadarių už
pultas ir nušautas gatvėje- Ki
tas— nuosavoje krautuvėje. 

19-ąją wardą apgyvenę dau
giausia Ttalai. Tarpe jų yra 
apmaudingi) žmonių. 

Policija iš savo akių nepa 
leidžia buvusio kandidato D'-
Andęea. Jis buvo tardomas. 
Pasisakė nieko nežinąs apie 
tas piktadarybes. . 

Ant kampo 93 gat. ir Drex-
el ave. 6 galvažudžiai apmušė 
policmonįą Merion, kuomeį šis 
mėgino jų paklausti kas jie 
per vieni ir ką veikia ant 
kampo vidunakčiu. 

Polįcmonui sudraskyta upi-
forma. T5et revolverio neįsten
gė atimti. v * 

_ j . 
PAŠAUTAS ŽMOGELIS. 

( 
žmogus f Nežinomas piktas 

gatvėje susitiko - praeinantį 
Michael Korieh, 8914 ;Green 
Bay ave. 

l*i k t tūla ris paprašė degtukų. 
Kuomet Koricli/indėjo ranką 
4<išeniun, tasai staiga į Kori-
Hia šovė ir pabėgo. 

— - C — , — e -

LA8D. SĄ-GOS 5 KUOPOS 
", IlOOb.OO!!! ' 

Tame trumpame laike nepa
stebėjau kft kitos kuopos ma-

GARFIELD PARK. 

Lietuviai &a dirba daugiau
siai džianitorių (jatiiton) dar-
>bus, del *to mažai kas kitais 
darbais užsiima. • -JLietuvių 
tame distrikte skaitoma į 50 
IŠeimynų, viso apie 200, Kadan
gi jie yra tolokai nuo lietuviš
kos bažnyčios ir jų darbas fcia-

NUŽUDYTAŠ SALIUNININ 
KAS. y 

Saliunininkas Alexąnder Wi-
ttorg, 3767 £>o. Morgan gat,* 
vakar automobiliu važiavo 
nuo Central Manufacturing 
District bankos. 

Netoli 35-os'gat., Morgan 
gatvėje, jį sulaikė ,keli auto
mobiliniai plėšikai. 

AVittorg nenorėjo pasiduoti 
apiplėšti. -Už tai nužudytas. 
Piktadariai tuojaus pranyko. 

Praeitą parą Chieagoje pa
vogta 11 automobilių. 

PLBNAVO KOMUNISTAMS 
KOLIONIJĄ AMERIKOJE. 

KOVA PRIEŠ RESTORA 
NUS. 

X 

Miesto tarybos komitetas 
.pragyvenimo brangumo reika
lais veikiantis pradėjo smar
kias atakas prieš vidumiesčio 
restoranus, kurie baisiai plė
šia ir išnaudoja publiką. 

Kai-kurie restoranai už kai-
kurius valgomus produktus 
nuo žmonių Išlupa daugiau 
800 nuoš. pelno. Tik u>ž vieną 
kavą jie pa/ma daugiau 80 
nuos. pelno. Už mėsą gi lupa 
kuodaugiausia. 

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

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

Komitetas šaukia publiką 
pakelti boykotą prieš resto
ranus. Žmonės turėtų imties 
iš namų užkandį. Tuomet res
toranų savininkai pasijustų 
blogame padėjime ir papigin
tų! maistą. 

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

Čia policijai teko daugybė 
visokių dokumentų, iš kurių 
patirta apie grafo darbąvimą-
si. Patirta, kad jis turėjo ke
liauti Amerikon ir tenai įkurti 
komunistinę kolioniją^ Jis bu
vo susinėsime' su Rusijos bol
ševikų vadu Leninu. / 

Policija čia .areštavo du Un-
garu ir keletą Vokiečių. Jie 
intaiiami prisidėjime čia prie 
buvusią riaušių. 

N * -

KANSAS LAIKOSI SENOJO 
CIGARETŲ ĮSTATYMO. 

Topeka, Kas., Kovo 10. — 
Kansas valstijoje įstatymu už
drausta pardavinėti cigaretus 
arba cigaretinę poperą. 

Legislaturon buvo paduotas 
na ii jas\ aštresnis brlius. Norėta 
uždrausti žmonėms rūkyti, tu
rėti siT savimi ei garėtų, ciga
retus parduoti arba kam dūmo
ti ir Uždrausti įvežimą jų val-

on. Tas pat komitetas pradėjo ..• 
tyrinėti ir skalbvklų kompa-1 B T X . . , . , . 

. . . ~ . Bet sis naujas bilius negavo 
m.„, pas.elg.ma. Nes ,r W ritarimo . a t m e g t a -

r . _ B e . t k A m a n ^ t e , a . P i^ 5 : t ę | ža i jiems duoda Hnoso laiko, 
tai daugelis jau atšalę nuo tikė 
jimo. Nors didžiuma dar yra 
katalikai, pildantieji savo tikė
jimo priedermes, teeiaus Čia 
Lietuvių Džianitorių Moterų ir 
Vyrų kliube (kuriame priskai-
toma ajjie 130 narių) vadovau
ja socialistinės^ laisvaraanisf-
kos pakraipos, žmonės. Tas žy
mu iš sąstato kliubo valdinin
kų ir jo pramogų. Gal kada 
kliubas palaikys bepartyyišku-
raą ir surengs kokią pramogą 
katalikiškoje dvasioje, idant 
atšverus savo praeitus darbus. 

• N e g a ? a ™ ™ t 0 ' i . G a r o ė S n a T ' Y r * i r L i < * Socijalistų B * m,ssu$1000Ojsto3op.Stan.s- , -u n g ( ) s t k u r i ^ a p i e 

lovas Mažeika. J u yra jaunas v i e n u o l i k f l n a r i 

kuopą?Ką jį sugalvojo? Ji, .ma
tydama, kad 6 ir 8 Labd. Sa
gos kuopos įstojo į Garbės na
rius su $1,000.00, ir ji pasiryžo 
tai padaryti. Pasižadėjus įsto
ti kp. šiaip taip sukrapštė 
porą šimtįnių., Bet Štai jai 
pagalbon stoja p. Ignas Ba-
davičius, sakydamas: "Št)tf 
jums, labdariai, $500,00 naš
laičių reikalams. Už juos įra-
šykit mane į Garbės narius.'' 
P-as Ig. Radavičius gyventf po 
nuin. 844 W. 33rd St./Chicago, 

-

' CICEROJ. , 
Pamečiau $40.00 Dolierių. 

Kas radote meldžiu sugrą
žinti;' Ur sugrąžinimą atlygin
siu- ir busiu dėkingas. 

N Juozas Mozeris, 
• 1430 So. 49 Ave. 

' cicero*, Tll.f 
/ ' - * ' 

» ~ 

DR. k L. YUŠKA 
1900 S. Hakted Str. 

Tel. Canal 2118 
Valandos: 10 ryto Iki 8 v a k a r e ^ 
Gyvenimas: * 

2811 W. esrd Str. 
Tel. Prospect SA60. Tel. Prospect 3*66. 

graborius. Todėl katalikai to
kį pramonininką turėtą visuo
met paremti. Be abejo, bridge-
portieciai jį ir parems. 

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

Ji nuo seniau-turėjo 50 Gtarr 
bės narių. Dabar pati kuopa 
įstojus į Garbės narius' su tūk
stantine surado dar du nariu: 
p. Ig. Badavičią su $500.00 ir 
St. Mažeiką s?tr $100.00. 

Dabar L. S. jau turi 3 Gar
bės narius su $1000JOO: 8, 6 ir 
5 kuopas. Du Garbės narįu tu
ri su $500.00, t. y. kun. Pr. Mes 
kauską ir Ig. Radaviclą.V Du 
su $300.00, t. y. fcun. H. J. Vai
čiūną ir Kašperą Butkevičių, 
ir vieną su $200.00-—kun. M. 
L. Kruša. v ' ' 
/Xįs»6ns Garbės, nariams ir 

visiems geraširdžiams kuomi 
nors prisidėjusiems prfe naš
laičių suželpimo, Labd. Są-ga^ 
taria širdingą ačiū. / 

Šliogeris, 

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

Lab. Są-gos a g i t f . I C | TYŠKEVICJĄ 
314 E. Kensington Ave. 

^BOLŠEVIKAI" SCENOJE. 

t 

Kovo 5 d. Liet. Darbininkų 
8.Įjungos Chicagos Apskritys 
įi\ngė vakarą Dievo Apveiz-
dos^parap". svetainėje. L. Vy-, 
čių 5-ta kuopa vaidino penkių 
veiksmų dramą, "Bolševikai". 
Vaidintojai bei vaidintojos 
buvo parinktini. ir savo roles 
gerai atliko. Gailą* tik, kad 
mažai 'žmonių teatsilankė. Ver 
a butų tą veikalą pastatyti 

didelėje svetainėje prieš dide
lę publiką. 

1' Bolševikai' / perstato Lie
tuvių pabėgėlių studentų, inte
ligentų vargą Rusijoje po bol
ševikais, jų viešpatavftnį Lie
tuvoje ir kaip jie buvo iš mųs 
žemės išvyti. Veikale yra ir 
romantizmo. 

i ^ 

Čionykščiai katalikai neturi 
savo organizacijos. Vienok 
jie neužsileidžia svetimos pa
kraipos žmonėms. Jie yr'a su
rengę prakalbas Lietuvos la
bui ir atnešę didesnę naudą 
savo tėvynei ne kaip socijalis-
tai ir laisvamaniai, kurie turi 
organizacijas savo rankose. Di
džiausiu uolumu veikime/lš 
katalikų atsižymi pp. Kasp. 
Jodelis įr ^et. Petronis. 

Kep. 

X P. WAITCpES 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vakarais: 4509 S. Ashland Ave. 

Tel. Yards 1063 
Dien. Room 518—^59 N. Calrk St. 

Tel. Randolph 3507 

r i 
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IŠ TOWN OF LAKK. 

Nasenai čia nusitverė A. L. 
R. K. Mpkskivių 19-takuopa< 
Jrturi energingą pats^ją, va
dą, gerb. kun. A. Martinkų; už
tat jai šviečia graži ateitis. 

Rep. 
I I II III - I I ii,,. j 

TAISYKITE 

A. f A. 
16. LEKAVIČIAUS -

; Metų Sukaktuvės*. 

Jis^-mirė Kovo 12 d., 

1920 m. Pamaldos už jo 

dusią bus Dievo Apveiz 

dos bažnyčioje, 7:30 Tai. 
v 

ryte. Visus giminės ir pa-

žįstamus širdingai kviečiu 

dalyvauti tose pamaldose. 

Jojo žmona f! 
Marijona Lekavičienė 

pastaraisiais laikais už skalbi-1 — 
1 . V • v 

Jji 

,mą plėšia žmones. 

NORIMA STEIGTI CEMEN 
TO DIRBTUVC. 

Illinois valstijos legislaturoj 
paduotas sumanymas pačiai 
valstijai įsteigti nuosavą ce
mento dirbtuvę. 

Tas sumanymas pakilo iš to* 
kad šiandhr privatinės kompa
nijos labai brangina cementą, 

Valstijai reikia gaminti dau-

NEPAPRASTAS SUSIRIN 
KIMAS. 

L. IJ. Paskolos Ch. Apskričio 
nepaprastas susirinkimas sau
kiamas šiandie, Kovo 10 d., 8 
vai. vakare, Kuchinsko name, 
3401 So. Morgan St. (kampas 
34 ir Morgan). Gauta" laiškų 
nuo keletos organizacijų WIA 
kėjų, katrie nori,prisidėti prie 
bendro darbo*. Taip-gi yra kvie 
čiamos ir tos organizacijos, 
katros nori dirbti bendrai ka-gelis vieškelių. Tam tikslui 

turima 60 milijonų dolierių. j slink Dr. Alseikos maršruto. 
Buvo paduoti korrtraktoriams j Visi privalo tan susirinkiman 
pasiųlymai. Tie pastatė tokias [būtinai atsilankyti. 
augštas kainas, kad ^ūbemato Kviečia 
rius paskelbė atsisakąs dirb- į Bendras Komitetas, 
dinti naujus kelius. E. Statkienė, rast. 

s,. 
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MILŽINIŠKAS VAKARAS 
\%w gražiu perstatymai dvejose ^aktuose 

"MAŽIEJI UETŪV0S KARŽYGIAI" 

^hoi ie Seefey 7439*"^^ 

DR. I. M. FEINBERG 
Gydo spccijaltai Tisokia^ Tyrų ir į 

moterų lytiškas ligas 
2401 Madison Str., kampas Wes- ( 

tern Ave., Cliicago 
Valandos: 2—4 po plet 7—9 vak.(c 

Pranešimas!! 
čiuopi duodame žinoti gerbiamai publikai, kad 

mušą tofise įvedėm naują siyrių, tfatent 

Pinigų Siuntimo 
Laivakorčių Pardavimo 
ft* Pašportų Parupinimo 

antiems 
, L 

Tel. Canal 257 Vak. Canal 211S 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytoja* Ir 

Chirurgas 
1 U 1 80. Hmlsted Street 

Valandos: 10 Iki 12 ryta; 1 lkl i 
po plet • lkl /S rakare. 

! • • • • » • • • • • • • • • • • • • • • • • • « ! ( 

ši§ skyrius bus vedamas per patyrusį ir pilnai įitsa-
komingą žmogų. 

^ K V I E C a M E ATEITI IR PASITEIRAUTI. 

LIBERTY LAND & INVESTMENT CO, 
3301 So. Hakted St., Chicago, 111. 

Ofi,sas atdaras nuo 9 Vai. ryto iki 9 vai. vakare, kasdien. 
Ncdėlioj nuo 9 vai. ryto iki S vai. po pietų. < 

K 

ŠVE3 

Telefonas Armitage'9770 
MARYAN S. R0ZYCKI 

MUZYKOS MBEKTORIUS 
Mokytojas Piano, Teorijos ir 

Kompozicijos 
2021 N. Wcstern Ave. 

\^ Chicago, IU. įįf 
ar 

t 

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
" D R A U G E . " i 

T 
iiSia 
^ ^ 

i 

Are You Going to Movė 
This Spring? 

Telefono prenumeratoriai kurie manote krau
stytis tarpe Balandžio 15 d v i r Gegužio 15 d. 
yra meldžiami pranešti munjs 

Trisdešimts Dienų Iškalno 
kad butu galimą perkelti ir sumainyti tele-
monys. f 

•' i 

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

% Ca l l C o m m e r c i a l D e p a r t m e n t <-
Official 100 

i 

(Free o f Charge) 

! 

l* 

y \^ 

K s 

i LLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY 
• . 

rengia y- v v 

DR-STES ŠV. PETRONĖLĖS 

Nedėlioję, Kove 13 d., 1921 j 
Šv. Jurgio parap. Svetainėje, 32ras PI. ir Auburfi Ave. | 

^ Vaidins Šv. Kazimiero Seserų mokinės 
Pradžia 7 : 3 0 vai. vakare - įžanga 50c 

Kviečiami visi bas tiktai gyvas ateiti į šį taip gra
žų vakare, nes tai vr& gyvas pavyzdis kiekvienam Lie
tuviui pamatyti taip gražų perstatymą. 

jr JL Kviečia Šv. Petronėlės Dr-ja. 
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ŠEIMININKES UŽDUOTIS DAUGELYJ NAMU 
T 

v ^ UŽLAIKYTI ŠEIMYNĄ PER GAVĖNIĄ. 

\ 

'9 
Niekas kitas/ kaip tik šeimininke arba mokina gali apkainuoti 

sunkumą sąlygų užlaikyme savo šeimynos' per gavenes laiką kiekvieną 
metą. Persiskyrus su visokios rųšies mėsa, žuvis, kiaušiniai ir daržoves 

' yra paimtos užlaikymui gyvasties ir sveikatos-per ištisas septynias 
savaites. Tada/ yra galutina užduotis kiekvienos šeimininkSs pagaminti 
pagal savo geriausį supratimą tam tikrai aprubežiuotus valgius gerais ir 
maistingais. - N 

Šeimininkes gana pasekmingai gamina visokius gerus ir maistingus 
-valgius, vartojant Mazolą. Visokios rųšies žuvis, kiaušiniai, bulves ir 

; daugelis kitų daržoviųr sutaisytų su Ma«ola, duoda daugelj gerų ir 
maistingų valgių. Net ir silke, su cibuliais iškepta j Mazoloję, padaro 
vaJgį, tinkantj net karaliui. 

•Mazola yra labai ekonomiška. Ji yra lyginai -taip gera, kaip ir 
olive aliejus, bet tik prekiuoja dau^ mažiau, kadangi "jums nereikia 
mokėti |vezim6 mokesčių už ją. Ji užsilaiko gera visur, neatsižvelgiant 
I temperatūrą, ir nėra reikalo ją̂  laikyti ant ledo. / 

> LanTe kepimo nei vienas lašas nenueina veltui, Ą 
z Ta "pati Mazola gali būti naudojama kepimui net po kelis -

sūrius, nes laike kepimo kokių nors skirtingų dalykų ji ~ 
neatmaino savo kvapsnio. 

Mazola parsiduoda kiekvienoje 
geresnio groserio krautuvėj, po pusę 
kvortos, kvortą, pusę galiono ir 
galioną mieros blešinesė. 
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Jeigu jus nebusite pilpai užga
nėdinti gerumu ir ekonomiškumu 
Mazolos, jūsų krautuvninkas sugrą
žins'jums pinigus. 

i į CORN PRODUCTS REFINING 
COMPANY > 

—17 Battery Place, New York. 

/ 

/ 

• 

• 

Skail 

^ R] 
šitamt 
vyko 
mvbėsl 

* r 

ir pa>J 
vo m] 
Vatikj 
nolai 
tojon 

Naul 
gliertvi 
liulte 
iš Mui 

Kiti | 
kurie 
jo Tėi 
Ispanai 
dinolišl 
Tspanij 
likaš i 
<lovas. 

Mini( 

Dar 
dos, ki 
tos nei 
Selia 
susirini 
žmoni ų| 
čių ari; 
nigaikš 

Kuoi] 
vo ati< 
ta ruiil 
kilmės 
imti vii 
Visiems! 

Per 
pasigiri 
balsai. 
Šventoj 
kyje t( 
»šamas 
brangb 
tas. 
. Paski 
garsus 
nras abi 
liau eil 
rehggn 
kunigai 
baltuose 
kardinc 
buose; 
gvardijl 
no patd 
karmazl 
nešama 

\ 

i: 

i 

UŽ PE 

Dezertul 

LondJ 
gauta 
pie Pe1 
praneši 
mūšiai 

Iš ap) 
galima 
kyti ai 
Visgi 
bolševil 
rimta, 

Bolšel 

file:///vanlo-
http://pas.elg.ma

