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Bolševikai Terorizuoja 
Petrogradą 

I 

\ 

Vokietijos Reichstagas Prieš 
Talkininką Reikalavimus 

Turkai Protestuoja del Pertaisy-

NORI PATRAUKTI S. V. 
PRIE TAUTŲ SĄJUNGOS. 

— — — — — 

Matyt, 'Prancūzija prabils į 
Hardingą. 

tos Sevres Sutarties 
PETROGRADAS ESĄS BOL 

ŠEVIKŲ RANKOSE. 
REICHSTAGUI NUPASA

KOTA APIE PAŠtŲLYMUS 
TALKININKAMS. 

/ 

l r 
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Bolševikai žudo savo dezerte-
rius. 

Paryžius, Kovo .14.'— Depe-
šose is Suomijos parubežių 
sakoma, kad bolševikai, su
laukę daugiau karuomenės, ne 
tik išnaujo apvaldę visą Pet
rogradą, bet jame numalšinę 
ir visokį sukilimą. 

Depešoje pažymima, kad bol 
ševikai pasekmingai atkovoję 

. visus Suomijos užlajos pak
raščius tarpe Petrogrado ir 
Krasnaja G orka. Tenai, be to, 
jie įsisteigę stiprias pozicijas. 

Anot laikraščio Tzviestija^ 
bolševikai Petrograde sušaudę 
suvirs 2,500 savo dezerterių 
kareivių, ty* tu, kurie buvo 
perėję revoliucionierių pusėn. 

Prancūzijos socijalistų; par
tija išreiškia simpatiją Rusi
jos darbininkams, kurie gru
miasi su kraugeringa bolševi
kų valdžia. 

^ Padarytoje partijos rezoliu
cijoje sakoma, kad bolševikai 
savo diktatoryste ir terorizmu 
daro vergais ne tik darbinin
kus, bet visiems Rusijos gy

ventojams atima laisvę. 

Pripažintas geru Dr. Simons 
pasielgimas. 

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

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

PRANEŠAMA, REVOLIUCI 
JONIERIAMS VYKSTA. 

Jie yra paėmę Peterhofą. 

Revelis, Estija, Kovo 14.— 
Čia turima žinių, jog didis 
skaitlius bolševikų kareivių 
pereina revoliucionierių pu
sėn. Jų pusėn ypač daug per
ėjo jiems paėmus Krasnaja 
Gorka, Peterhofą ir Sergįeje-
vka. • 

Naujausiais pranešimais, re
voliucionieriai veikdami prieš 
Petrogradą yra paėmę Galer-
ny pakraščius admiralteinę, 
muitinę ir gazo įstaigas. Bol
ševikai, sako, laikosi pašaliais 
miesto. 

IR MINSKE REVOLIUCIJA. 

Žudomi komunistai ir žmonės. 

Londonas, Kovo 14. — Iš 
Vilniaus pranešta, kad prieš-
bolševikinės' spėkos įveikusios 
bolševikus Minske ir penkias 
valandas išbuvusios tame mie
ste, Paskui buvo bolševikų iš
muštos. 

•N. 

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

uižėme 

\ 

Madridas, Kovo 14. — Vie
toje nužudyto premjero Dato 
naują kabinetą suorganizavo 
buvęs premjeras Allende Sa-
lazar. 

Reichstagas didžiuma balsų 
pripažino jo misiją gerai, at
liktą. 

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

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

TALKININKAI PATAISĖ 
SEV$ĖS SUTARTI. 

-

Turkai pakelia protestą. , 
j 

Londonas, Kovo 14. — Tal
kininkų premjerai Kovo 12 d, 
Turkų ir (įraikų atstovams 
čia indaVė pertaisytą Sevres 
taikos sutartį ir patarė ją pa
duoti savo valdžioms patik
rinti ir duoti atsakymus su 
pasiųlymais, jei tokie butų 
reikalingi. ' v 

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

Atstovai išvažiavo namo.. Y-
m aišku, kad Turkai nesutiks 
su tuo paviršutiniu pataisymu 
ir talkininkams nepasibaigs 
nesmagumai Turkijoje. 

Tie nesmagumai turės dar 
padidėti, nes Uz" Turkijos že
mių nepaliečiamybe susijungę 
kovoti abidvi Turkų srovė*, 
kurias talkininkai-sutaikė. 

PLATINKITE "DRAUGĄ. f i 

Paryžius, Kovo f%. — Tuo
jaus po inauguracijos V/Suv. 
Valstijų prezidento Uardingo 
pasirodom/enk lų, kad Prancū
zija, ant galo, pasiketinusi 
pertraukti savo tylėjimą ir 
paskelbti naujai Suv. 'Valsti
jų, vyriausybei pareiškivną a-
pie tikrąją Versailleso taikos 
sutarties ir Tautų Sąjungos 
reikšmę. ^ 

"Ko Prancūzija tikisi nuo 
Suv. Valstijų,'r rašo Andre 
Tardieu laikrašty L'Illustra-
tion, "tai kokio nors veikimo, 
kurs parodytų Vokiečiams, 
kad Amerika heatmainė savo 
minties kas link Vokietijos, 
atsakomybės buvusiame kare, 
arba Vokietijos pilnateises 
priedermes taikoje, taip pasa
kius, atitaisyme (karo atlygi
nimo) klausime. 

Su ar be pataisymų. 

Paigal Tardieu nuomonę, S. 
Valstijos turėtų ratifikuoti 
Versailleso sutartį su savo 
pataisymais (pastabomis) ar
ba be pataisymų, bi tik toji 
taikos sutartis galėtų atatikti 
motivams, kurie privertė jas 
įstoti karan. 

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

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

Pastarajame suvažiavime, 
sako, butą 41 nario. Sekančia-
me suvažiavime jau bus turi
ma 47 nariai. Aubert tvirtina, 
kad Sąjunga esanti vienatinė 
pribėga tarpautiniuose nesusi
pratimuose. 
* Amerikos idėja turėti kont

inentų organizaciją, vietoje 
Tautų Sąjungos, esanti nepra-
ktikinga^ Amerikonai, sako 
jis, nori palikti Europą Euro-
pėnams ir Ameriką — "Ame
rikonams. Tad jie, matyt, no
rėtų Aziją' palikti Azijatams? 

10 skirsnis nesuprastinas. 

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

Tautų Sąjungą pakeisti in-
ternacijonaliu/tribunalu, Pran
cūzijai butų dideli nuostoliai. 
Nes Prancūzija labjaus už ki
tas šalis šiandie yra surišta su 
Tautų Sąjunga ir daugiau už 
kitas darbuojasi Sąjungos pa
laikymui k- jos darbų pavy-
kimui. r , 

Jei šiandieninė Sąjunga bu* 
tų pakrikdyta, kas tuomet tu
rėtų globoti Sarre klonį? Ko
kios tuomet butų gvarantijos 
nuginklavimo plausime ir kas 
galėtų pasipriešinti Austrijai 
jungties su Vokietija? 

ARKIVYSKUPAS PROTES
TUOJA PRIEŠ GALABI-

N I M į AIRIĮĮ. 
KAIP ŠIANDIE TURI BUT 

NUGALABINTI 6. 

Nukauti šeši Airiai partizanai 

Dublinas, Kovo 14. — Kaip 
šiandie čia Anglų valdžia tu
ri nugalabinti šešis jaunus Ai
rius, Anglų karo teismas juos 
pasmerkė miriop už pakeltus 
maištus prieš Anglijos kara
lių. 

Apie tą galabinimą Angli
jos valdžia čia oficialiai pas
kelbt*. 

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

Protestuojančių tarpe yra ir 
Dublino Arkivyskupas Walsh. 

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

Russell perspėja Anglus, 
kad tokiais darbais jie ne tik-
nenumalšins Airijos, bet prieš vo 147 Prancūzų karuome 
juos bus-įkūnijama dar smar-nės vado gen. Degoutte įsa-

VVASHINGTONE ĮKURTA 
LIETUVIŲ TELEGRAMŲ 

AGENTŪRA. 
"Draugui" 2334 So. Oakley 
A ve., Cbicago, 111. 

Kaunas 12 Kovo, 1921. 
Lietuvos Telegramų Agen

tūra yra atskiras organizmas. 
Seimas paskyrė Lietuvių Spau 
dai Amerikoje Eltos (Liet. Te-
legr. Agentūros) koresponden
tą Washingtone. Elta. 

PRANCUZAI DARO TAIKĄ 
^ S U TURKAIS. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS 
LIETUVOS ŽEMDIRBIŲ 

KONFERENCIJA. 

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

DEPORTUOTA VOKIEČI^ 
POLICIJA. 

kininkų susivienijusių vienon 
organizacijom Susirinkimas 
mušė pasveikinimo telegramą f 

Kaune įvyko Lietuvos Žem-jLtavių, Estų, Suomių ukinin-
dirbių konferencija ir tęsės kams, taipogi Anglų ir Pran-
28—29 Sausio. Prasidėjo pa
maldomis Katedros bažnyčioj, 
kurias laikė kun. dek. Skin
kys. Atvyko naritį I dieną 107, 
II dieną 112. Svečių prijau-

euzų, prašydamas paramos už 
Lietuvos nepriklausomyl>ę. 

PLŽSIKŲ UŽPUOLIMAS. 

kesnė. partizaninė kova. 
Pasmerktieji miriop/ apkal

tinti tfk partizaninį užpuHi-' 
nėjimą Anglų kareivių ir mi-
litarinės policijos. 

Tarpe Oarrickon-Shannon ir 
Ballingmore būrį Anglų ka
reivių užpuolė partizanai. Pa
kilusioje kovoje žuvo šeši pas
tarųjų. 

kymu iš šito okupuoto miesto 
nuginkluota ir deportuota 1,~-
3f)0 Vokiečių apdraudinė* po
licijos už tai, kad policija at
sisakius saliutuoti Prancūzų 
oficierams. 

čiančių (užsiregistravusių) bu 
vo 30. Dalyvavusių tarpe bu
vo 5 kunigai, taipogi du sve
čiu iš Prūsų — Jankus ir 
Bruožaitis. Pastarasis" refera
vo apie Maž. Lietuvos uki-
ninkiį sąjungas ir jų susivie
nijimą. Prezidiumą sudarė 7 
nariai, pirmininkaujant K. Ži-
linskiui. Pranešimus darė pir
mą dieną: S. Banaitis, agr. 
Kraučiunas ir 2 mergaitės iš 
Suvalkijos — apie dabarties 
ūkininkių moterų vargus. Tai
pogi darė pranešimą Valstie
čių Sąjungos ir St. Seimo na
rys Krikščiūnas apie St. Sei
mo nuveiktus darbus žemės 
reformą vykinant. Po pietų 
svarstyta sumanymai: iš jų 
10 buvo viešai svarstyta ir pri
imta rezoliuciojs, kiti pavesti 

DuesseldorffTvokietija, Ko- ><>misiJai prirengti. 
Antrą dieną buvo" referatai: 

veter. gyd. Jasinskio apie Že~ 
maičių arklių veislės palaiky 

Padovonys. Marijamp. aps. 
Pas ūkininką Juozą Rameiką 
10 Sausio apie 9—10 vai, va
karą inėjo nepažįstamas žmo
gus (mat, durys nebuvo už
daros) ir paprašė vandens at
sigerti. Šeimininkui nuėjus 
prie vandens, atidarė duris an 
tras plėšikas ir atstatė revol
verį, tuo tarpu kitu du plėši-
ku puolė ant šeimininko ir 
pradėjo jį mušti. Žmona ėmė 
šaukt, tai ir ją puolė mušti, 
kad tylėtų, kiti nuėjo klėtin, 
Išvertė visas skrynes ir, paėmę 
nemažai pinige, pabėgo. 

Taigi negali kiekvienas pa-
rėjuno leisti į vidų. Taipogi 
jeigu milicija negali apsaugo
ti mus- nuo plėšikų, reikėtų i 
leisti ūkininkams ginklus lai-
kvti. 

Padovanietis. 

PREMJERAS BRIAND 
NAMIE. 

. / 

są bėgį. 

AR LENKAI LAIMĖSJĄ SI
LEZIJOJE. 

Beuthen, Sil«ija, Kovo 14. 
— Čia Augs to jo j Silezijoj Len
kų komisijonierius Korfanty 
tvirtina, kad Lenkai laimėsią 
plebiscitą. 

Plebiscitas įvyks ateinantį 
BavyMus, Kovo 14. — Iš 

Londono sugryžo premjeras 
Bfiand. Rytoj jis parlamentui ^sekmadienį, 
praneš apie buvusios Londono Neutraliai žmonės tvirtina, 
konferencijos su Vokiečiais vi-(jog Lenkams nėra ko džiaug 

ties. Nes Vokiečiai laimėsią. 

THINGS THAT NEVER HAPPEF 
f 

Copyright, 

I 

mą; prof. Gogelio apią gyvu
lių marą ir priemones su juo 
kovoti; uk. Kurtinaitis kalbė
jo apie žemdirbių nusistaty
mą politikos ir ekonomijos 
klausimuose, atremdamas 
priekaištus daromus žemdir
biams kiti} partijų. S t Seimo 
narys vet. Mikšis savo vardu 
atsakinėjo Kurtinaičiui del jo 
pasiųlymo visiems ūkininkams 
telktis vienon organizacijom 
S t Seimo narys išreiškė pa
geidavimą visiems .ūkininkams 
vieniiis. 

Iš priimutųjų rezoliucijų 
svarbiausios: St. Seimas tur 
panaikinti rekvizicijas ir jų 
vieton įvesti liuosą supirkinė
jimą karuomenei reikalingų 
daiktų; panaikinti linų ir ki
tų žemės produktų valdišką 
monopolį ir leist liuosą preky-
t>ę.; uždrę-ust miškų, g^abenimii 
užsienin, kol nebus aprūpinti 
vietos reikalai; užginti 2 me
tam medžioklę paukščių ir 
miškinių gyvulių, išskiriant 
kenksminguosius; St. Seimas 
turi kuogreičiausiai išdirbti 
konstituciją, paskirti laiką 
rinkimams nuolatiniam Seimui 
ir rinkimus prezidento. Žemės 

eONSUMERS KOMPANIJA 
SUMAŽINO UŽMO-

KESNĮ. 

Consumers kompanija savo 
darbininkams Evanstone t ir 
šiaurės pakraščiuose sumažino | 
užmokesnį nuo $6 ir $5 dieno- j 
je ligi $3.50 dienoje. 

Kompanijos vice-preziden-
tas prenešė, kad tasai suma-1 
žinimas nesąs generalis. M i s | 
paliesiąs keletą(f) žmonių. 

PERMAŽAI DARBŲ. 

Valstijos darbo biuras pra
neša, kad Ghieagoje į kiekvie
nus 100 darbų atsiliepia 318J 
žmonių. 

GAISRAS DIRBTUVĖJE. 

Q-own Stove dirbtuvėje, Ci
cero, 111., šeštadienio vakar 
pakilo gaisras ir sunaikino da
lį darbo įstaigos., Šauktasi pa-
gelbos gaisrininkų iš Chic* 
gos. 

TAKSOS BUSIĄ PADIDIN-j 
TOS. 

•H 
^ - J ^ B ^ ^ v 

NEKU0MET TAIP NĖRA. 
— Ar tamsta tikrai žinai, kad mano žmona gali gerai 

pragyventi su lu dolierių savaitėle? Jei ne,/aš jai galiu 
mokėti 25 doTierius. 

išlaidas. 

Kalbama, kad Cliioagoje 
nejudomąsias nuosavybes taki 
sos dar labjau busią padidin] 

reformą vykinant visųpirmajtos- N e s miestas turįs didelį 
tur but/ aprūpinti kariškiai, 
bežemiai ir mažažemiai, iŠ 
fondo: majoratų, valstybinių 
Rusų banko žemių ir dirvo-
naujančių dvarų. Pastebą: že
mės neduoti f tiems, kurie že^ 
mėsx nesugeba dirbti, arba y-
ra ją praradę. Žemės iš paša
linių asmenų imti už atlygini-
mą."~~Suimtieji arkliavagiai ir 

Paryžius, Kovo 12. — Ču 
atkeliavo Austrijos delegaci
ja ir kuoveikiau leidosi kej 
liauti Londonan — taikiniui 
premjerų konferencijon. 

• — — — — — — — — — — ^ — 

PINIGŲ KURSAS. 
plėšikai negali but paleisti iki Sv«|imų šalių pinigų vertė, mal 

/ \ 

teismui už jokius užstatus. 
Nuteistieji turi but varomi vi
są laiką prie privestinų dar
bų. Atlikusieji bausmę, tur 
būti' 5 metams ištremiami į 
kitą apskritį. 

Posėdį baigiant pirminiu 
kas išreiškė viltį, kad sekanti* 
posėdis bus visų Lietuvos u 

i 

n ant nemažiau $25,000 Kovo 
buvo tokia pagal Merchants 
an and Trudt Co.: ' 
Anglijog «t«rlingų svarui 
Prancūzijos šimtui frankų 
Italijos šimtui- lirų 
Vokietijas šimtui markių 
Lietuvos Šimtui auksinų 
Lenkijos šimtui markių 

[ 
.1 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ DEEKRAAriS 

"DRAUGAS" 
F R E I f U M E R A T O S KADIAt 

CHICAGOJ I R UŽSIEKYJKi 
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Metą} . . p » « p B u a " A*°° 
BU V. VALST, 

Mettunc ••"*•• • • • • • • • • • $a.00 
Pusei Meti} . . . •-.-••• ..-••• . r a •*w* 

Prenumerata mokasl ĮSkalno. Lai
kas skaitosi nuo uislraSymo dienos 
ne nuo Nauju, Motu. Norint permai
nyti adrea* visada reikia pridurti Ir 
•anas adresas. Pfcnl*al geriausia sių
sti tsperkant krasojo ar expreso "Mo-
ney Order" arba Įdedant pinigus 1 
registruot* laišką. 

"DBAUGAS" PUBE. 0 0 . 
2334 S. Oakley A ve., Cnicago. 

TeL Roosevelt 7791 

Suvienytos Valstijos 
ir Pietine Amerika. 

Skaitytojai atsimena, kad 
pereita rudenį Tautų Sąjungos 
posėdije tos Sąjungos narė Ar
gentina pareikalavo, kad Są
junga duotų laisvę ir lygybę 
visoms tautoms, o pati pir
miausiai <žiurėtų teisybės. Jei
gu Tautų Sąjunga nebūtų bu
vusi militaristinė kelių gin
kluotų galinčių sutartis pri
versti visą pasaulį taip šokti 
kaip jie nori, tai butų apsė
musi išpildyti Argentinos rei
kalavimus, bet Tautų Sąjunga 
yra Anglijos ir Prancūzijos 
vedama jųdviejų bendriems 
ir ne visai teisingiems reika
lams. Todėl ta sąjunga Argen
tinos reikalavimų neišpildė. 
Argentina iš Tautų Sąjungos 
atsitraukė. Jos padėtis dabar 
yra tokia pati, kaip ir Suvie 
nytų Valstijų padėtis. 

Argentina yra pati kraštuti
nė pietinės Amerikos respub
lika, taip kaip Alaska yra pa
ti kraštutinė šiaurinės Ameri
kos dalis. Alaska yra Suvieny
tų Valstijų žemė. Argentina 
yra rimta respublika, bet ji 
neatstoja nei Prancūzijos nei 
Japonijos. 

Suvienytos Valstijos nuo pa
vojaus gali išsigelbėti, jei ji 
padarys sąjungą su visomis vi
sos Amerikos respublikomis. 
Laiminga yra aplinkybė, kad 
beveik visas Amerikos sausže-
mis yra pasidalinęs į respub
likas. Tiktai Kanada priklau
so monarchiškai Anglijai ir 
kai-kurios salos pripažįsta į-
vairių karalių valdžias ant sa
vęs. Tai-gi Suvienytų "Valstijų 
respublikai paranku yra daryti 
sąjungas su tokiomis jau 
respublikomis tame pa
čiame Amerikos sąusžemije. 

Suvienytos Valstijos su sa
vo pagelbininkėmis turi 105 
milijonus gyventojų. Jei su
sidarytų sąjunga visų Ameri
kos respublikų, tai ji savo ži
nioje .turėtų 185 milijonus gy
ventojų. Dar vis netiek, kiek 
turi Anglija su Prancūzija ir 
Japonija. Politiškų sąjungų 
vertė daug priklauso nuo žmo
nių skaičiaus jose, nuo jų tur
to ir kultūros augštumo, nuo 
jų susisiekimo. Susisiekimu 
Amerika butų stipresnė už ki
tas sąjungas, nes visi sąjungos 
nariai gyventų viename saus-
žemije, arba kontinente, ats
kirti nuo kitų plačiais ir gi
liais vandenimis. Nepatogu
mas tik vienas, kad į tą saus-
ženiį yra įsibriovusi Kanada, 
priklausanti Amerikos prieši
ninkei Anglijai. Kanada daug 
reiškia, nes joje vienoje yra 7 
milijonai su viršum gyvento

jų. Pridėjus Anglijai priklau 
sančias salas esančias šalę A-
merikos susidaro 9 milijonai 
ir pusė. 

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

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

P-nas B. Colby darbavosi, 
kad susidarytų visos Amerikos 
sąjunga apsiginanti nuo viso
kių įsikišimų iš ikitur. Tas pa
sidarbavimas buvo naudingas, 
reikalingas ir protingas. Šian
dien Valstybės sekretorijatą 
v e d a i). C h a r l e s H u g h e s . T a s 
vyras priklauso prie kitos par
tija % bet Amerikai naudingą 
sų :igą su jos pietine dalimi 
jis palaikys be mažiausios a-
bejonės. 

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

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

Fed, Tarybos Posėdžio Antroji Diena. 
(10 Kovo 1921 m. Viešbuti je 
Hotel Morrison fMcagoje). 

P re š dešimtą valandą ryt-
m:ai.>e dauguma narių jau bu
vo svetainėje N. 4 augšte B. Ly 
giai 10:00 valandą pirmininkas 
atidarė posėdį. Malda tapo at
kalbėta. Imta tartis apie die
notvarkę. Iš vakar dienos bu-* 
vo atidėti valdybos raportai, 
Vilniaus klausimo rezoliucija 
ir paskolos rezoliucija. Vienas 
narys priminė, kad vakar iš
rinktiesiems delegatams pas-

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

Visi Tarybos nariai' vienbal
siai priėmė kun. Kemėšio re-

veikinti Arkivyskupą jau lai- zoliuciją su kun. Bučio pridėč-
kas vykti, nes paskirtoji va- ku. 
landa netoli. Kadangi p. M. VilniiĖ. 
Žaldokas nepribuvo į posėdį ir 
nežinia ar važiavo tiesiai pas 
Arkivyskupą, tai sutarta del 
viso ko išrinkti jo pavaduoto
jai jei pasirodytų, kad nėra p. 
Žaldoko. Buvo sumanyta, kad 
kun. Albavičius taptų antruo
ju delegatu. Jam neapsėmus 
tapo išrinktas kun. J. Vaičiū
nas. Tai-gi jis drauge su" va
kar išrinktuoju kun.J. Švagž-
džiu išvažiavo pas Arkivys
kupą. -Pirmininkauti ėmė vice-
pinnininkas kun. V. Slavynas. 

Dienotvarkė gana greitai ė-
jo-
Paskolos Naujo Vajaus Rei

kalas. 

SPAUDOS DRAUGIJOS 
VALDYBA. • 

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

Vice-Pinnininkė M. L. Gu-
rinskaitė, 3347 Aubum ave., 
Phicago, HL 

Sekretorius Kun. V. Kulikaus
kas, 2327 W. 23-rd pi., CM-
caro. UI 

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

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

PLATINKITE "DRAUGĄ." 

Imta svarstyti paskolos re
zoliucija. Pasirodė, ka4 kun. 
Bučys ir kunigas Kemėšis ne
galėjo susitarti taip, kad iš 
dviejų sumanymų pasidarytų 
vienas. Tada sutarta .kun. Ke
mėšio rezoliuciją įtraukti į 
aktus. J i skamba šitaip: 

Amerikos L. R. K. Federaci
jos Taryba su širdies siaus
mu tėmijo Lietuvos valdžios 
perdidelį nuolaidumą Lenkų 
užgrobiamam veikimurir'*uau-' 
tų Sąjungos viliugingai politi
kai, numanydama, kad gal vie
na iš svarbiausių priežasčių to 
nuolaidumo buvo menkas pasi
sekimas paskolos vajaus Ame
rikoje 1920 metais. Tojo men
ko pasisekimo bene svarbiau-

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

A. L. R. K. Federacijos Ta
ryba 10 Kovo 1921 m. viešbu
ti je Hotel Morrison Chicago je, 
111. skaudama širdimi pastebė
jo, kad apie Vilniaus reikalus 
galima rasti pilnesnių ir svar
besnių žinių prancūziškuose 
Šveicarijos laikraščiuose ne
gu Amerikinės Lietuv. Misijos 
ir jos laikomo Informacijos 
Biuro pranešimuose. Amerikos 
Lietuvių R. Katalikų visuome
nė iš prieinamų jai žinių gau
na įspūdžio, kad Lietuvos val
džia perdaug nuolaidi Lenki
jai ir perdaug mandagi Lenki
jos talkininkei Prancūzijai. 
Nei viena Lietuvos valdžia ne
turės pasitikėjimo žmonėse, jei 
ji nesugebės padaryti, kad 
Vilnius butų visais žvilgsniais 
lygi kitoms Lietuvos dalis. Fe-
deracijosTaryba supranta, kad 
to nebus galima padaryti be 
ginkluotos jiegos. Reikale ją 
vartoti ir visais kitais atve
jais Amerikos Lietuvių kata-
1 iki ja visomis jiegomis stovės 
u ž L i e t u v o s v a l d ž i ą p a d ė d a m a 
jai visomis priemonėmis^ v 

Šitą kun. Bučio patiektą 
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šios buvo priežastys — tai silp-, 'rezoliuciją perskaitė ' posėdžio 
nas vajaus prirengimas iš pu- vedėjas jo Viee-Pirmininkas 
sės jo vedėjų, neįtraukimas į k u n > y . Slavynas. Rezoliucija 
darbą visų išeivijos pajiegų, t a p o vienbalsiai priimta, 
stoka tikslios ir bešalės agita
cijos ir pagaliaus prieštautinis V i e n a s * " * » Reikalas. 
nusistatymas socijalistų bolše
vikų agitavusių prieš paako* 
lą ir kitokių socijalistų bei 
laisvamanių rėmimas to va
jaus tik žodžiais o ne darbais. 
Taryba, pabrėždama, kad šie 
1921-ieji metai galės būti nu-
Jementiejl nė tik Vilniaus liki
mą, bet ir Lietuvos nepriklau
somybę, primindama Lietuvių 
katalikų visuomenei visą sun
kumą atsakomybės, <kurią neša 
prieš tautą šiuo svarbiuoju 
momentu josios išeivija, — at
sišaukia į Amerikos Lietuvius 
katalikus, ragindama šiais nu
lemiančiais metais parodyti di-
džiausį pasišventimą tautos 
reikalams ir perkant naujos 
laidos bonus ir dedant aukas 
Vilniui atvaduoti ir tautos ne
priklausomybę užtikrinti. Ta
ryba nurodo reikalingumą pri
taikinti prie naujo vajaus pa
žangesnę ir gyvesnę metodą, 
įtraukiant visas -organizacijas 
ir įstaigas, įvedant jų tarpe 
naudingą rivalizaciją. Taryba 
pabrėžia svarbų reikalą-uždėti 
priedoramąją dalį atsakomybės 
ant tų srovių ir organizacijų^ 
kurios ligšiol paskolos nerėmė. 

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

A. L. R. K. Federacijos Ta
ryba apsvarsčiusi liūdną fak
tą, kad Lietuvos Laisvės pas
kola nepasiekė nei pusės to, ko 

Kun. Kemėšis įnešė sumany
mą apie tai, kad katal i kai,nors 
prisirašę prie Federacijos 
toli nevisada pildo jos išdirb
tas ir pagirtas taisykles. Jis 
gana ilgai ir gražiai kalbėjo 
paminėdamas atsitikimus ir 
žmones, neišlaikančius vieno 
fronto, kuomet priešingos par
tijos kenkia katalikams ir jų 
organizacijoms. Jis priminė, 
kad turint Tautos Fondą sių
sti aukas į Lietuvą kitais (ke
liais yra faktinis to Fondo 
boikotavimas, kurį labai pui
kiai moka panaudoti katali
kiškų organizacijų priešai, kad 
jas sugriautų. Toliaus kun. 
Kemėšis prisiminė, jog ir tkai-
kurie katalikų Lietuvių laik
raščiai tam Tautos Fondo be
veik boikotavimui beveik pri
taria, nors neaiškiai, tai bent 
tiek, kad pažymėdami kas siun 
tė aukas ne per Tautos Fon
dą, nepapeikia taip padariusių. 
Baigdamas kalbėtojas įvardija 
"EĮraugą , kad jis taip darąs. 
Kun. Kemešiui pabaigus kiti 
Tarybos nariai sakė, kad tuo-
mi "Draugo" pasielgimu pik
tinasi katalikai Lietuviai, o 
norintieji Tautos Fondui kenk
ti priešai sava agitacijose drą
sina žmones nesiųsti aukų per 
Tautos Fondą pridėdami, jog 
ir '•Draugas" nepapeikia tų, 
kurie ne }3er Tautos Fondą 
siunčia aukas. -

Dar buvo Tarybos narių, 

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

Kun. Bučys tarė, kad nesi
ginčysiąs su ikun. Kemešiu už 
visą jo (kalbos turinį, nes jį 
pripažįstąs ir pritariąs reika
lui laikyti savo discipliną nuo
širdžiai visame apskritai ir au
kų siuntime ypatingai, bet no-
rys paaiškinti "Draugo" tak
tiką. Redaktorius sakė, kad 
laikraštis darosi tokis, kokis 
yra gyvenimas. Ne-gi galėjo 
dienraštis, kad aukos taptų pa
siųstos per Tautos Fondą, jei 
žmonės jas siuntė per Misiją 
arba tiesiog į Lietuvą. Tautos 
Fondui "Draugas" skriaudos 
nedarė, nes visus jo praneši
mus visuomet dėjo į laikrašti. 
Kada kai-kurie žmonės Chica
goje užsimojo Tautos Fondui 
pakenkti, "Draugo" redakto
rius jų pastangas sutrukdė. 
Dienraštis kelis kartus primi
nė šiaip katalikams ir kuni
gams, kad norint gauti iš ka-
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tarimų ligonių priežiūroje tei
kia. 

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

Kain visose kitose Viduji
nės Europos valstybėse taip 
ir Lietuvoje kūdikiai daugiau
siai nukentėjo ir privargoSta-
ro laiku. Todėl Amerikos Rau
donasis Kryžius ypatingai spe
cializuojąs našlaičių ir kūdi
kių prieglaudas visiškai ap
rūpinti. Štai surašąs suteiktos 
pagelbos: 

Lietuvių prieglauda No. 1 
Kaune, Lietuvių prieglauda 
No. 2 Kaune, Žydų prieglauda 
Kaune, Lietuvos Valdžios prie
glauda Kaune, Kūdikėlio Jė
zaus prieglauda Kaune, Tau
ragės prieglauda, Šaulių prie
glauda No. 5, Panemunės prie
glauda, Virbaliaus prieglauda, 
Panevėžio Žydų prieglauda, 
Panevėžio prieglauda, Mergai
čių prieglauda Ukmergėje, Vil
kaviškio prieglauda, 

taukų visuomenes aukų reikia ~. . . . .. ,v . 
.,: m TT, i • i- •• Pirmiausias ir didžiausias 
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turėti Tautos Fondo įgalioji 
mą. 

(Pabaiga bus.). 

RAUDONASIS KRYŽIUS 
LIETUVOJE. 

(Prisiųsta iš Am. Raud. Kryžiaus) 

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

Sunku yra Baltikos gyvento
jams tikrai apskai tliuoti ir 
suprasti to pasidarbavimo nau
dingumą, kuri Amerikos Rau
donasis Kryžius teikė. Di
džiausia prielankumą ir at
jautimų perviršijantį visų kitų 
šios šalies valstybių, rodo Lie
tuviai širdimi ir darbais. Ši 
šalis net per šešerius metus 
buvo varginama ir jau beveik 
buvo prilipusi liepto galų, to
dėl su didžiausiu troškimu ir 
džiaugsmu sulaukė Amerikos 
Raudonąjį Kryžių, Huris su
teikė nelaimingiems ne tik vai
stų, ligoniams vpriežiurą^ lovų 

DR. S. NAIKELIS 
L U T U VIS 

GYDYTOJAS m CfUKUKGJUi 
. Ofisas Ir Gyvenimo vfeui x 8252 South Halsted gtree* 
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S2 iki 6 po pieta; nuo 7 iki 8 :30 i 
vakare. Nedėliomis 10 kii 1 m 
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reikalas tai vaistų ir vaistiškos 
medžiagos suteikiinas, nes iš 
visų pusių girdisi toks šauk
smas. Amerikos Raudonasis 
Kryžius Lietuvoje rado dauge
lyje ligoninių bevartojant po-
perinius bandažus, ir visur di
delę stoką anestezijos (skausmo 
prašalinimo) vaistų, daugelyje 
vietų visai nebuvo galima tų 
vaistų gauti. Dalykus ištyrus, 
Amerikos Raudonasis Kryžius 
tuoj pagal išgalę šiuos truku
mus aprūpino. Paduodame su
rašą ligoninių, kurioms Ameri
kos Raudonasis, Kryžius pris
tatė vaisjtų ir kitų reikmenų: 

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

Šiomis dienomis gavome ži
nią, kad iš Danzig'o tapo pa
siųsta Lietuvon 85 dėžučių vai 

•"""DR. S. BIEŽIS I 
• LIETUVIS GYDYTOJAS i 
• IR CHIRURGAS g 
• 2201 West 22nd Street B 
•Te l . Canal 6222 • 
• R e a . 8114 W. 42nd Street " 
• Tel. McKinley 4»8«> 

ir lovinių baltinių, bet ir mai 
sto bei drabuižių. Prie to viso Į stų ir yaistiškų dalykų, 68 dė 

,dar Amerikos Raudonasis j žių drabužių, ir 2 dėžės audek-
Kryžius mokina ir visokių pa- lo. 

•jTel. Canal 6222 g 

| DR. C. K. CHERRYS 
•J LIETUVIS DENTISTAS 
^2201 Wcst 22-nd & So. Leavitt St.' 
et Chicago 
•[Valandos: 0:20 A. M. to 12 N 

1:00 P. M. to 8:00 P. M. 
KZi 
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NAUJOS KNYGOS 
Ką tik išėjo iš spaudos 

KUN. PROP. PR. BUČIO 
veikalas 

"Katalikų Tikyba" 
215 puslapių 

Apdaryta $1.50 
Be apdarų $1.30 

* * * 

"Klebono Žodis 
Savo Parapijai 

v Kaina 15 centų 

šias knygas galima gauti 

"Draugo" Knygyne' 
2394 So. Oakley Ave., 

Chicago, IU. 
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Antradienis, Kovas lS, I92t flfrau&x$ 
EW YORKO APYLINKIŲ LIET. KATALIKU DARBUO

TOJI! 23-ČIA KONFERENCIJA, 
^ 

J Lietuvių katalikų dar
buotojų 23-eiji konferencija 
laikyta Kovo 1 d., 8 valandą 
vakare, 1921 m., "Garso" rak
tinėje, 222 So. 9-th St , Brook-
lyn, N. Y., atsilankė: P. Len
kauskas, K. Dumblienė, V. 
Daubarienė, B. Petravičius, 
Antanas Sniečkus, V. Valantie-
jienė, B. Vaškevičiutė, M. Ku-
liavas, V. Bendoraitis, K. Kru-
šinskas, J. Tumasonis, J. Žero-
lis, Dr. J. Bielskis, L. Šimu
tis ir A. Valantiejus. 

Konferencijos pirmininku 
išrinkta Dr. J. Bielskis,1 raš
tininku A. Valantiejus. Valdy
bai užėmus vietas, raštininkas 
perskaitė praeitos konferenci
jos protokolą, kuris priimtas 
su mažais pataisymais. 

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

1. Pranešimas apie Lietuvos 
padėtį. 

2. Vilniaus plebiscitas. 
3. Įnešimai Federacijos Ta

rybos suvažiavimui. 
4. Lietuvių katalikų "Spau

dos Savaitės'' reikalai ir k. 
Pirmame dienotvarkės klausi

me kalbėjo L. Šimutis, praneš
damas apie Lietuvos dabarti
nę padėti ir jos reikalus su 
Tautų Sąjunga. Priminė, kad 
tuom kartu svarbesnių perinai 
nu Lietuvos politiniame gyve
nime nėra įvvkę. Vilnius ir 
kiti Lietuvos pakraščiai dar 
Lenkų avanturistų rankose. 
Prie to dar kalbėjo Dr. J. 
Bielskis, pranešdamas, kad 
Lietuvos Misija, kun. J. Ži-

, liūs ir majoras P. Žadeikis. 
grįžo Lietuvon Vasario 26 
d., 1921 m., kad p. J. Vileišis 
liko laikinai ant vietos, kai
po Lietuvos Atstovas ir kad 
M. Vinikui Lietuvos valdžia 
laikinai pavedė Lietuvos Lai
svės Paskolos reikalus. 

Vilniaus klausime vienbal
siai ir karštai paremta Lietu
vos žmonių ir valdžios nusis
tatymas jokiu būdu savo sos
tinės — Vilniaus nepavesti 
plebiscitui. 

V i >a pus i š k a i aps va rsči us 
"Spaudos Savaitės'' reikalin
gumą, išnešta sakanti rezoliu
cija: 

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

Kadangi Amerikoje yra žy
mi dalis sulenkėjusių Lietu
vių, kilusių iš užimtosios .Len
kais srities ir kuriuos galima 
butų atlenkinti praplatinus jų 
tarpe Lietuvių katalikų spau
dą, kuri varytų jų tarpe siste-
niatingą agitaciją, kad jie, iš 
Vilniaus srities kilę Lietuviai, 
laiškais ir kitokiomis priemo
nėmis savo gimines ir pažįsta
mus agituotų kratytis nuo 
viliugingos Lenkų valdžios ir 
dėtis prie savo tikros tėvynės 
Lietuvos; 

Kadangi sulenkėjusieji Lie
tuviai nesideda prie Lietuvos 
nepriklausomybės reikalų, ne-
I>erka Lietuvos Laisvės Pasko
los bonų gal but dėlto, kad ak
lai Lenkų yra snvadžiojami. — 

Todėl darbuotojų 23-eia kon
ferencija pageidauja, kad arti
moje ateityje butų rengiama 
visoje Amerikoje "Spaudos 
Savaitė," kurioje butų plati
nama Lietuvių tarpe katalikų 
laikraščiai, knygos ir kitokie 
raštai, ypač kad toj savaitėje 
hutų daug domės kreipiama j 
at|enkinimą sulenkėjusių Lie
tuvių^ kurie atvesti į susipra-

\ 

prie Lietuvos Rytų atvadavi
mo. Konferencija mano, ikad 
sėkmingiausiai tą didelį dar
bą "Spaudos Savaitėje*' ga
lėtų pravesti Lietuvių Katali
kų Spaudos Draugija, kurios 
centras yra Cliicagoje. 

Darbuotojų konferencija ė-
mė domėn Lietuvos pirmosios 
Paskolos Amerikoje reikalą h 
mano, kad Pirmoji Paskola 
butų tęsiama toliau dėlto, kad 
a) Lietuvos Rytai dar neatva
duoti; b) Lietuva paskolos iš 
kitų valstybių nėra gavusi; d) 
Vidaus Paskola yra vienatinis 
šaltinis palaikąs Lietuvos ne
priklausomybę ir ginąs ją nuo 
priešu; c) Ne visiAmerikos Lie 
tuviai yra Paskolos pirkę: 

Todėl reikalaujama, kad 
Lietuvos Laisvės Paskola bu
tų tęsiama iki tol, kol Antro
ji Apsigyninto Paskola nebus 
Liet. Steigiamojo Seimo už-
girta. 

Federacijos darbuotojų kon
ferencija išreiškė pageidavimą, 
kad Federacijos Tarybos pus
metiniame suvažiavime, busian 
čiame Chicagoje, labiau sude
rintų Amerikos Lietuvių kata
likų darbuotę. 

Nutarta inešti Federacijos 
Tarybos konferencijai, kad Fe
deracija užmegztų artimų ry
šių su Amerikos k'atalikų or
ganizacijomis. 

Prasidėjus S. L. R. K. A. 
Apdraudos Savaitei, darbuoto
jų konferencija ragina visus 
Amerikos Lietuvių katalikų 
darbuotojus toje Savaitėje pa
sidarbuoti, nes S. L. R. K. A. 
yra Lietuvių katalikų nesu
griaunama t vilto vė. 

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

Amerikos Lietuvių tarpe 
y i-a daug Lietuvos valstybės 
priešiningų, kurie, ikaip paaiš
kėjo, siunčia savo atstovus Lie
tuvon, kad nugriovus Lietu
vos valdžią. Todėl, konferenci
ja prašo Lietuvos Atstovybės 
ir Federacijos Tarybos į tai 
kreipti domės. 

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

Sekančią konferenciją su
šauks Federacijos sekretorius. 

Dr. J. Bielskis, 
Pirmiiiinkas. 

A. Valantiejus, 
Raštininkas. 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
JIS TJŽAUGINO SUKTUS TOLS

TANČIU VAIKUČIU. 
<H 
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Idžlai, Vokiečiai ir kiti ." 
Ant galo pažymėjo kas link 

Vasario 24 d. mūsų kolgnijonjaukų siuntimo j Lietuvą, kad 
buvo užvažiavęs sa prakalbo
mis p. S. Radavičia iš Akron, 

nesiųsti per kokiui ten laisva
manių centrus, bet per Krik.— 

Oliio, A. L. Pr. Ben. ir Staty-; Dem. Centrą kun. J. Vailokai-
mo Bendrovės reikalais. 

Tą dieną pakilo mūsų nenuo
ramos raudonieji, kurių ėja y-
ra visai mažai. Kaip piktaša-
Šiai, išdygę ant sveiko kūno, 
neduoda žmogui ramumo, taip 
panašiai yra ir su Jietuviškais 
raudonaisiais. Pamatę skelbi
mus, kąd bųs prakalbos par. 
svetainėje, pasiskubino išmė
tyti ir savo plekatus. Jie ma
nė, kad čia bus renkamos au
kos Lietuvos naudai, todėl 
stengėsi sutrukdyti ir atitrauk 
ti žmones nuo aukojimo. Visą 
dieną nušilę bėgiojo ir kaišio
jo visur tuos plakatus, kurie 
spausdinti dar prieš Lietuvos 
nepriguimybės šventę, nes te
ko pastebėti laikraščiuose, kad 
šios rūšies plakatų pilna yra 
visose Lietuvių kolonijose. 
Juose ktfrstomi žmonės prieš 
dabartinę Lietuvos valdžią ir 
prieš Tautos Fondą; kad ne
aukotų i r neremtų dabart inės 
Lietuvos valdžios. 

Vakare visi subėgo svetai
nėn ir ausis pastatę laukė kas 
čia bus. Kalbėtojas kalbėjo 
apie Lietuvą ir jos padėtį; a-
pie bendrovių reikalus ir nau
dą iš pasidėjimo prie jų. Gi a-
pie jokias aukas nieko neužsi
minė, nes ne tuo tikslu buvo 
prakalbos ir aukos nebuvo 
renkamos. Patyrę tai raudo
nieji net pirštus krimto, kad 
visas jų darbas niakais nuėjo. 
Mūsų kolonijos du raudonieji 

rengiasi važiuoti pas Kapsuką. 
Sako:eisim ir iškarsim dabarti
nę Lietuvos valdžią, o jos vie
ton Lietuvos karalium paso
dinsiu! Kapsuką. 

Sunkiai reikės dar mūsų 
tėvynei kovoti su įsigimėliais 
ir parsidavėliais. Bet ateis lai
kas, kad apsivalius nuo išga
mų Lietuva atsimokės tiems, 
kurie jai gera darė ir tiems, 
kurie norėjo ją pražudyti. 

Prakalbose "buvęs. 

MOKSLEIVIŲ VAKARAS. 

Vasario 27 d., šių metų, bu
vo" pirmas Kat. Moksleivių 
Chicagos Apskr. vakaras 
West Pulknane parapijinėj sve 
tai nė j . Iš priežasties buvimo 
daug vakarų, nedaug atsilan
kė žmonių,bet prielankumas jų 
moksleiviams aiškiai buvo ma
tomas. 

l>žiugino mus klebono kun. 
Paškausko priėmimas, kuris 
davė dykai svetainę, ir gar
džiai pavalgydino išalkusius 
pakeleivius. Todėl tariame šir
dingą ačiū visiems atsi lauku
siems ir rėmėjams. Kitą sykį 
kai atlankysime tą gerbiamą 
koloniją, tai, beabejo, tikėsi
mės didesnės publikos. 

Koresp. 

Kansas valstijos atstovų bu
te (legislaturoje) yra dabar ke 
turios moterys. Diskusijose, 
visokiuose klausimuose ima 

timą, žymiai galėtų prisidėti lygų dalyvumą su vyrais. P. 

CICERO, ILL. 

Kovo 6 d. ciceriečiai Lietu
viai paminėjo Sv. Kazimiero 
dieną, Lietuvių tautos šventę. 
Vakaras atidarytas Lietuvos 
himnu. Šv. Grigaliaus choras 
padainavo kelias patrijotines 
dainas. 

Po dainų kalbėjo prof. kun. 
P. Bučys apie Šv. Kazimiero 
gyvenimą ir jo meilę del Lie
tuvos. Ant galo pažymėjo, kad 
Lietuvos sostinė Vilnius yra 
ir turi būti mūsų. 

Deklemuojama eilės " Lais
vės prašykim Lietuvai.'' 

Po deklemacijai kalba kun, 
J. Vaičiūnas ir didelį įspūdį 
padaro susirinkusiems, N 
Prasideda aukų rinkimas, ku

ris tęsiasi beveik ligi galo. 
Roselando aukštesnio skyr. 

vaikučiai — mokiniai gana ge
rai atvaidino veikalą "Užžavė
ta smuiką". 

Po to kalba br . Rutkauskas. 
Jis nupiešė šiandieninį Lie
tuvos padėjimą. Sakė, — kad 
visa Lietuvos viltis yra vien 
tik Amerikos Lietuviuose, nes. 
kitų prietelių ji neturi ir nie
kas kitas jos nešelpia. Sakė, 
kad mūsų priešas tori savo liz
dus net pačioje sietuvoje ir 
faktais pasirodė mūsų išgamų 
darbus Lietuvos pražūčiai. 

Po to sakė: *iNepameskim 
savo upo, nes mums suvaldy
ti baltą (žąsį padės ir kftos 
tautos, kaip Čekai, Baltgu-

čio vysk. Karevičio ar kitų 
veikėjų vardais, pažymint ko
kiam tikslui skiriami pini
gai. 

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

Pr. Vitkus. 

Rezoliucija. 

Kadangi Vilnių pastatė Lie
tuvos kunigaikštis Gediminas; 

Kadangi Vilniuje buvo vidu
rys Lietuvių tautos gyvenimo 
gražiausiais, garbingiausiais ir 
laimingiausiais laikais; 
Kadangi Vilniuje ilsisi lietu-

vos Šventojo Kazimiero ir 
Lietuvos politiško didžiavyrio 
Vytauto kūnai; 

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

Kadangi Vi lniaus apielinkė 
iš trijų šonųtabėra lietuviška, 
o iš ketvirto tik ištautėjusi; 

Kadangi Vilnius yra ekono
minis Lietuvos centras; 

Kadangi Vilnius priklauso 
Lietuvai nemažiau negu Gnie-
znas ir Poznanius Lenkijai, o 
daugiau, negu Alzacija ir Lo
taringija Prancūzijai; 

Kadangi mes čionai susirin
kusieji esame pirmiausiai Vil
niaus apygardės ir kitų priešo 
užgrobtų že:::ių Lietuviai; 

Kadangi Zeiigowskio apsiė
jimas kaip ir kitokios politi
kos suktybes negaH likti be 
pasmerkimo; 

Kadangi Chicagos Lenkai 
dangstosi lietuvystes ir išne
ša rezoliucijas už prijungimą 
Vilniaus "prie Lenkijos — to
dėl: 

Sutarta avanturisto pamėg
džiotojui Želigovskiui išreikš
ti panieką, o jo palaikytojai 
Varšavos valdžiai ir Chicagos 
Lenkams, kurie veidmainingai 
dangstosi lietuvyste, pasmerki
mas už baudimą atplėšti Vil
nių nuo Lietuvos. 

Todėl sutarta pagalios šitos 
rezoliucijos kopijas pasiųsti 
prezidentui W. G. Hardingui, 
S. V. kongresui ir valstybės 
sekretoriui. 

Jonas Trapikas, pirm., 
Stasys Tamošaitis, rait. 

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

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

Ant 4-to puslapio šio laikraščio 
rasite pagarsinimą Bordens Brand 
Condensed Pieno. Iškirpk šį kupo
ną ir pasiųsk į Borden Company, 
o jie prisius jums dykai kningu-
tė apie Vaikučių auginimą ir mai
tinimą. (Apgr.) 

CIjDERO LIETUVIŲ DOMAI! 
Kas tiktai iš Cicero norite 

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

1511 S. 49 Court 
Pas jį galima gauti malda-

knygių ir kitokių knygų. 

DR-JA ŠV. JURGIO KAREI
VIO IR KANKINTINIO ANT 

TOWN OF LAKE, 
CHICAGOJE. 

NAMAI ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda naujas mūrinis 

namas ant 2 lubų 6 ir 6 kam
bariai, gazas, eleetrie ir vanos 
Beismentas 9 pėdų augščio. 

Kaina $8,600.00 ant Bridge-
porta. 

Parsiduoda mūrinis biznia-
vas namas ant Auburn Ave. ir 
W. 34th St. 1 storas ir 4 kam
bariai iš užpakalio 2 flatai po 
4 kambarius ant antrų lubų ir 
mūrinis kategdžius .ant lotr 
galo. Kaina $6,600.00. 

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

<L PEIKUS 
Real Estate 

Loans & Fire 
• Insurance 

3402 
8. Halsted St. 
Chicago, 111. 

Saugok akiq regėjimą 

SCOTVILLE, MICH. 

Vieną penktadienį šerifas su 
dviem pageįbininkais užklupo 
du Lietuviu ūkininku gami
nančiu svaigalus. Ūkininku ne
norėjo pasiduoti areštui. Pas 
pirmąjį kilo mušis, kuriame 
ypae pasižymėjo ūkininko mo
teris. Vis-gi ūkininkas privers
tas buvo pasiduoti. Kitas ūki
ninkas buvo pabėgęs, bet liko 
sugautas ir abu nugabenti ka-
lėjknan. 

Scotvillietis. 

ROSELAND. ILL. 

Balandžio 3 d. A. L. R. K. 
Moterų Sąjungos 46 rengia 
vakarą bažnytinėj svei (10806 
Wabash Ave.} Pirmą sykį mu-
sg apielinkėj bus vaidinta 
"Šv. Agnietė''. 

TJodel ^kviečiami visi rose-
landiečiai ir apielinfcės Lietu
viai atsilankyti į šį vakarą, 
nes pelnas skiriamas parapijos 
ir Sv. Kaz. vienuolyno naudai. 
Nepamirškite dienos. 

Sąjungietė. 

Prezidentas, Jurgis Lešinskis, 
4535 S. Honore St. 

Protokolų sekretorius, Nikode
mas Paukštis, 4416 Hermitage Av. 

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

Ižd. Jurgis Brazauskas 4551 S. 
Hermitage Ave. 

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

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

LABD. SĄJUNGOS 7-TOS KP 
VALDYBOS ANTRAŠAI. 

Kada kankinto del galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sU-
nsta Skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia, Jos pri
valote kreipties \ manę klausti 
patarimo del jūsų akių; mano 
20 meto patyrimą* sutaiką 
jums geriausi patarnavimą del 
Akių, Ausų, Nosies Ir Gerklės 
Ligos gydoma specijalisto, 

W. F. MOHCRUFF, M. D. 

JOHN J. SMETANA, 
AKIŲ SPECIJAUSTAfl 

1801 6. Ashland Ave., f^y^grv 
kertė įstos gatvės; 8-čios lubos 

/ Kambarls 14-lf- l«-17 
Viršui PLATT'S aptiekos 

Tėmykite mano parašą. 
Valandos: Nuo 10 ryto Iki t 
vak. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 
12 d. 

Paieškau savo draugo Jurgio Šilin-
gio, seniau drauge gyvenau su juo 
mainose Ledf ord, 111. Dabar, girdė
jau esant Chieagoj, norėčiau su juo 
pasimatyti ypatiškai arba laišku su
sirašyti. 

Jonas Gailiumi* 
4142 So. Campbell Ave. Chicago. 111. 

AKT RANDOS. 
2 kambariai del ofiso labai pato

gus daktarui arba kokiam kitam biz-
niuj. Atsišaukite: 

10727 S. MicbJgaa Ave. 

ATONIC 
T i T - « » - ' GUCKfH iT.irTvrt 

Po valgiai II—Imli g i , kad geriau
sias vaisias tavo skilviai ysa EATO-
NIC. Prašalina visos nesmagumus 
suvirškinimą, • tas reSBda, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 

a p t i e k o r t n s . 

:7r"M 

DR. A. L. YUŠKA 
1906 S. Halsted Str. 

T e l . C a n a l 2 1 1 8 

Valandos: 10 ryto iki 8 vakare 
Gyvenimas: 

2811 W. SSrd Str. 
Tel. Prespect 8466. 

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

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

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

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

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

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

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

Centro- Atstovai: Antanas Jani
lienčius ir Aleksandras Cibulskis. 

— •" — — i i 

REIKALAUJA. 
REIKIA lietuvių pardavėju. Yra 

nuolatinė vieta tikram žmogui, kuris 
Sali pasakyti tiesą, pertikrinimo bu
de. Turi turėt pardavėjo sugabumus. 
Mano ypatiška pagelba, privers prie 
pasisekimo ir užtikrinimo tuojau. 
Nereikės laukti komišino. Bus apmo
kama pilnai kas savaite. Tai ne yra 
Real Estate arba Insurance. Atsi
šaukite tarpe 9 ryto iki 4 po piety. 

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

MR. Rowny. 

j j | • • • mm » • • » » » • > » » » » » » » • » » » » ] 

UPhone Seeley 743S 
DR. L M. FEINBERG 

Gydo specijallai visokias vyra ir 
moterų lytiškas ligas 

1 Madison Str., kampas Wes-'J 
tern Ave., Chicago 

Valandos: 2—4 po pist 7—9 vak. 

M a a a a e > w * » a s s s s s > s i a a » < ^ « W 

J. P. WA1TCHEE3 ] 
Lawyer 

UETUVIS ADVOKATAS 
Vakarais: 4509 6. Ashland Ave. 

Tel. Tards 1053 
Dien. Room 518—150 M. Galrk St. 

Tel. Randolph S507 
į m • • • • • t$mmt— • • • » » » » » » » « ^ » Į 

^sągS5g3as^5asaįapBTBa^.-g.gsgi!l 
arti 47-tos Gatvės 

TeL Drovar 70421 

Dr. C. Z. Vezelte 
LIETUVIS DEin iSTAS 

0712 SO. ASHLAHD AVEVUB 
Valandos: nuo 0 ryto iki » vai 

Seredomis nuo 4 lig; 9 vakare 

•V l 

f Dr. L E. MAKARAS 
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 
Vai. 10 

Piet, 

10900 So. Michigan Ave., 
iki 12 ryte; 2 iki 4 po 
6:20 iki 8:20 vakare 

Residencija: 10588 Perry Ave. 
^ 
| | - — — 

T e l . P u l l m a n 842 

[ V. W. RUTKAUSKAS f 
ADVOKATAS 

j 29 South La SaUe Street 
Kambarls 824 

3 
I • 

Telefi Centrai SStS 

• 
• 
I 

Vakarais. 812 W. 33rd St ! 
Telefonas: Tards 4001 6 

y - * » 
Tel. Canal 257 Vak. Canal 2118; 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Street 

Valandos: l t lkl 12 ryto: 1 Iki ! 
po piet. 4 iki 9 vakare. 

— X 

LEMT1A*: UA*v*iMAHiNQ 
COLLEGES 

[6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 
1850 IT. Wells St. 

127 Mokyklos Jungt. Valstijose. 
Moko Šlavimo, Patternų Kirpi-

[mo, Designing bizniui ir narnama 
[Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
LMokslas lengvais atmokėjimais. 
fKlesos dienomis Ir vakarais. Pa-

sikalaukit knygeles. 
Tel. Seeley 1842 

SARA PATEK, pirmininkė. 

/ REAL BARGAiM 

SELF-REDUCJNG 

^ DR. G. M, GLASER 
Prakukuoja 20 metai 

Ofisas S140 So. Morgan St. 
Kertė 22-ro St„ Chicago, BL 

SPECIJAUSTAS 
Motsrlškų, Vyriškų, taipgi akro-

nilkų liga. 
OFISO VALANDOS: Nuo l t ryto 
iki 2 po pietų, nuo t Iki 2 valan
dą vakare. 
Nedėliomis nuo 2 lkl 2 po piet. 

T i 

Mp0»<02»0B0OP«0l S l S I O S i SJSJ S » S > » < » » » • • • S>WB»̂ BX 

TeL Tards 4664 Drover 8442 
Dr. V. A. ŠIMKUS U 

Ir Lietuvis Oydytojaa, 

N: i 6 G 

= • ' , • • • " ' • J 

Telefonas Boulevard 2109 « 

DR. C. KASPUTIS į 

. 

DEM TĮSTAS 
0034 South Halsted Str. 

alandos: 2—12 A. M. 
1—6; 7—2 P. M. \r 

GERIAUSI 
G0RSETAI 
DIKT0MS 
MOTERIMS 
USNO VI bet 

BTffECS 
J^lsm tavo krM:- _ •— 
tuvininka* neto . DIDŽIO 22 
mt •» m • mm. 

IKI 

i i . V S l t / S t PARDUODAMI 
i*mmmtą in»t dr»- H E A P R L B L O -
S2ie

0_«Si«*: TAMLAOtUI 
Pai t e apmokam*. 

SOOO 8. Ha|stod St. Obloago. 
Valandos: 10—12 i i ryto 1—« ir 
6—8 vakare Ned. l t—12 i i ryto. 

S — - - — * • > 
• ' ' ' " • '" " t mmm 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Vardą 0022 

Valandos: — 8 iki 11 iŠ ryto:J 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 6 iki 8 vai. vakaro 

i -% * - - - i — — , ! -* • -*r " T ' * ^ • " " T ~ ~ 
^^mm^^m^^^9m^m^m^^^0^^^mp,^0^^^mp,^mmm9mmim^^m^mm^^0^^m^mmi^^^mm^m^^tmm 

Telefonas Armitage 9774 
MARTAN S. R0ZYCKI 

MUZVKOS OffiEKTOHICS 
Mokytojas Piano, Teorijos ir 

Kompozicijos 
2021 N. Western Ave. 

Chicago, I1L 

• • • • • • • • mm i 
Tel. Randolph 2828 

A. A. SUKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumiestyj 
ASSOCIATION BLDG. 

19 SQ. La SaUe St. 
Valandos: t ryto iki 6 po pietų 

Panedėliais iki 8 vakare 
Nedėliomis ofisas uždarytas 

> » • • • • « — • » • » * • i. » • ^ » . » • * * S I 

= 

iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMuiiiiiiMStiiffiimii 
Res. 1120 Indepeadesne Blvd. 

Telefonas Von Darėsi 204 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas Gydytojas ri Ghirurgas 
Specijalistas Moteriške, Vyrišku 

Vaik* ir visai eOmnisku Ugu 
VALANDOS: 10—11 ryto 2—0 po 

piety, 7—O vak. Nedėliomis 10—12 d. 
Ofisas 2254 So. Halsted St., CMoago 

lllllllllllilllllllliillllllllllllllllillllllllllltl 
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CHICAGOJE. 
R A I ^ I i n i A ClfFRRYKI ' < l a r , m e ^ n ^ mažiau, kartais 
DALOUUJA OKLŪUI M.U | d a u f f i a u . Aštuonios valandos 

DARBININKAI , 
K O M P A N I J O S SUTINKA 

SU K O N F E R E N C I J A . 

A 

Konferencija bus Washin£to-
ne ateinantį penktadieni. 

Galvijų skerdyklų kompa
nijos ir darbininkų unijom vir
šaičiai su t i ko ' su pasiūlyta 
j iems iš IVashg^ tono konfe
rencija, kurioje turės l>ut ap-

* ta r iamas užmokesnies ir darbo 
valandų klausimas. 

Savo keliu, vakar darbinin
kai stojo balsuoti streiko klau
simu. Balsavimai seka kaip 
Čhieagoje, t a ip kituose mies
tuose. J i e pasibaigsią į tre
jetą dienų. Balsavimų pasek
mės bus t ikrai žinomos tik 
ketvirtadienio vakare. 

Kiek sužinota, konferencija 
AVasbingtone įvyks ateinanti 
penktadieni. Pi rmininkaus/ 
Darbo sekretorius Davis. Tuo 
metu darbo atstovams jau bus 
žinomos balsavimo pasekmės. 

Darbuojamasi ir visas ki tas 
skerdyklų darbininkų amatų 
unijas pa t raukt i savo pusėn, 
jei pakiltu Amalgamated Meat 
Cut te r s ' and Butcber Wor-
k e r s ' unijos streikas. 

Unijos a tsako Davis 'ui . 

Amalgamated Meat Cut ters ' 
and Butcber Worke r s ' unijos 

f sekretorius-iždininkas Lane 
mušė telegramą Darbo sekre
toriui Davis YVasbingtone. 

Lane pranešė jam, kad jo 
unija sutinka sumanoniojon 
konferencijon pasiųsti savo du 
atstovu. Tokia konferencija 
galėtų Įvykti Wasl>Ingtone a-
teinantį penktadienį. Kovo 18 
dienų. 

J . Ogden Armour visų pen
kių didžiulių skerdyklų kom
panijų vardu paskelbė, kad 
su sumanomąja konferencija 
kompanijos sutinka. Bet nesu
t inka su darbininkų reikala
vimais. , 
J i s sako, kad tur i gryžti nor-

0, maliai laikai. Tas negali įvy
kti be susiaurinimo u'žmokeš-
nio. Karo meto nžmokesnk tu
ri but pakeista paprastųjų 
laikų užmokesnimi. 

Darbo valandų klausime po
nas Armour sako, kad sker
dyklų negalima sulyginti su 
kitomis industrijomis, kur 
nus ta ty ta aštuonios darbo va
landos. 

Anot jo, skerdyklose kar ta is 

negali but prigydytos. Nes 
skerdyklose išdirbamiems pro
duktams tas kenksminga. 

Masinis susirinkimas. 
Vakar skerdyklų darbiniu^ 

kai turėjo parodavimus ir ma
sinį susirinkimą. Buvo visa 
eilė kalbėtojų. Kalbėta įvai
riomis kalbomis. ^ 

Kalbėta ir nu ta r t a nepasi
duoti kampanijoms. .Kompa
nijos tvir t ina, kad jos pasta
raisiais metais turėjusios 
nuostolių. Mat, perdaug išmo
kančios darbininkams. 

^Puo tarpu yra žinoma, kad 
kompanijos vis da r gana gra
žaus pelno turėtų, jei jos ap
mokėtų darbininkus dvigubai, 
negu dabar apmoka. 
^ Kompanijos • pelnija milijo
nus darbininkių prakai tu . Kad 
tuo ta rpu darbin inkai kuone 
badmiriauja, gyvena skurde, 
apgriuvusiose lūšnose. Nes ne
turi- iš ko nusisamdyti t inka
mesnių pagyvenimų. 

Su darbininkais skurs ta jų 
šeimynos. Darbininkai negau
na progos išlaikyti s avo vai
kus pilnai kad i r pradinėse 
mokyklose. Nepilnamečiai tu
ri b u t siunčiami darban. Rei-" 
kalinga pagelba šeimynai. 
Dirba tėvai, motinos ir vai
kai. I r negali pas idaryt i tin
kamesnio gyvenimo. 

Tuo tarpu kompanijos nu
tar ia ir tuos menkus uždar
bius sumažinti. 

Juoduokai prieš streiką. 

IŠ CHICAfiOS LIETUVIĮI 
KOLONUI). 

duoda, nes br idgepor tiekiai 
su išsilgimu laukia tos pramo
gos. Žinoma, kad kurie iškal-
no pirks bilietus, laimės sve-

Iš FEDERACIJOS APSKRI^'į*? ******& . . / v ^ . ^ „ J ^ « . ^ 1 l a ^ g i nepamjrškite, bndge-eio POSĖDŽIO. 

Kovo 8 d., Aušros Vartų 
parap. salėje A. L. B . K. Fe
deracijos Cbicagos Apskri t is 
laikė mėnesinį susirinkimą. 

Vakaro rengimo komisijai 
neatsilankius, negauta pat i r t i 
apie to lesnį apskričio, rengia
mo vakaro bėgį. 

Federacijos agi ta tor ium šia
me apskr i ty išr inkta Pr . Zdan
iais. J i s parūpins kalbėtojų 
Federacijos reikalais rengia-, 
mose prakalbose, pats važinės 
į draugijų susirinkimus, kur 
bus pakviestas paaiškint i apie 
Federacijų, ir t. t. Skyriai ar
ba draugijos, norinčios su juo 
susinešti, gali . kreipties 
" D r a u g o " an t ra šu : 2334 So. 
Oakley Ave., Chįcago, UI. 

Susir inkimas išreiškė džiaug 
smo patyręs , kad keliose vie
tose musų veikėjai stipriai 
laikėsi part i jos drausmės. -

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

Eftderacijos Tarybon. išrink
ta kun. prof. Pr . Bueys ir p . 
M. Žaldokas. 

Susir inkimas išreiškė norą, 
kad Federacijos, Tautos Fon
do ir Liet. Raud. Kryžiaus Rė
mėjų dr-jos sekretori jatai bu
tų krūvon sujungti . -

Posėdis buvo skait l ingas ir 
rimtas. 

Rep. 

portieeiai, k a d pafc mus " P a 
t r i c i j a " atsi lankys 10 d. Ba
landžio. Užtai koskaitlingiati-

A T S I I M K I T E LAIŠKUS. 

Chicagos pažte (vidumiesty) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 
randasi atėję iš Lietuvos laiškai 
žemiau įvairdytiems asmenims, ku
rių* dėlei adresatų persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti prie Ge-

sia nueik ime pr i imt i i n p a m a - ^ ^ D e i į v e r y (į§ Adams gatvės 
tyti tą brangią viešnią. N teinant p o d e £ i n ė j p U 8 ė j ) > p r i e 

Sąjungietė. pirmo langelio, ant kurio viršaus 
įarasyta ADVE&TISED. Prašy
damas laiško adresatas apart savo 
pavardės turi pasakyti ir padėtą 
prieš pavardę ndmerį. Tuomet 
valdininkui lengviau teus jsurasti. 
Tas langas pašte yra adaras nuo 

I Š BRIDGEPORTO. 
Ą 

i i American Unity Welfare 
Labor league ," kurioje prigu
li vieni juodieji .skerdyklą dar
bininkai, paskelbė, jog sutin
ka su kompanijų patvarkymu. 
Sutinka su sumažinta užmo
kesnimi ir naujai paskirsty
tomis valandomis. 

Tos " l e a g u e V 7 viršaičiai 
sako savo pareiškime, jog var
giai butų galima pagelbėti 
darbo gerovei šiuo laiku streN 
kuojant. Nes tūkstančiai d a r 
bininkų šiandie bedarbiauja. 
Tr sako, jų " l e a g u e " todėl 
neprisidėsianti prie streiko. 

Iš Moterų Sąjungos 1-mos kp . 
veikimo. 

. 

SUMAINYTA VIETOMIS 
712 POLICMONŲ. 

A. t A. 
PR. PAULIUKAMS 

mirė Kovo 11 d., 1921 m., 
9 vai. ryte, Ak. Virs t li
goninėj. 38 m. amžiaus. 
Paėjo iš Suvalkų rėd., 
Šakių apskr.. Mažiuriškių 
kaimo. Paliko motiną i r 
brolį Lietuvoje i r t r i s pu 
seseres Amerikoje, šerme
nys randasi po num. 1313 
So. 50 Court, Cicero, m . 

Giminės ir pažįstami 
kviečiami dalyvaut i lai
dotuvėse. Laidotuvės i-
vyks utarninke, Kovo 15 
d., 9 vai. ryte , į Šv. An
tano baž.. Cicero, m . iš 
ten į Sv. Kazimiero ka
pines. 
, Lieka nuliūdę Jus t inas 

i r Ona Antanaičiai . 
Graborius J . ' Badžius. 

€hicagos policijos viršinin
kas Fi tzmorr is praeitų šešta
dienį atl iko didelį valymų 
dviejų policijos distr iktų — 
Maxwell i r Englewood. Su
mainė vietomis net 712 po-
licmonų, pradėjus kapitonais 

- Į i r baigus paprastais iais polic-
monais. 

Pasekmėje viršininkas pa
sakė, kad jei tasai jo parėdy
mas neduosiąs gerų pasekmių 
— nes tas daroma miesto ge
rovei — tuomet j is suspen-

Įduosiųs šimtus net inkamų po-
hcmonų. 

Far ink t in i policmonai pas
kir t i 19-ton wardon, kur yra 
pakilusios politikinės žmogžu
dystės. Į 

POLICIJA RUOŠIASI P R I E 
STREIKO. 

Policijos viršininkas pas
kelbė, kad jis po pasikalbėji
mo su skerdyklų kompanijų o-

| ficijalais, Stookyardų polici
jos nuovados vyresniuoju pa
siuntė kapitoną Westbro6k, 
kuris, esą, t inkamiausias prie 
s t o i k ų i r esąs gana taktin
gas. 

Tas reiškia, kad kompanijos 

.Moterų Sąjungos 1-ma kp., 
prie Sv. Ju rg io parapijos, ^gra
žiai gyvuoja. Visos narės vie
nybėj sugyvena ir išvien dir
ba Tau ta i -ir Bažnyčiai. Musų 
kuopa nepakenčia ergelių bei 
apsikalbinėjimų. Je igu suse
k a , - kad kur i narė negražiai 
elgiasi, tuomet visos nąfės iš 
kuopos išvadina ją laukan.Ma^ 
lonu dalyvauti kuopos susirin
kime, nes pas mus nekuomet 
nėra jokių negudrių ginčų bei 
u žsi varinėjimų. 

Kovo 6 d.' Moterų Sąjungos 
1-ma kuopa " i n c o r p o r e " ėjo 
prie Sv. Komunijos. Tą dieną 

[turėjo užpirkusi ir Mišias šv. 
Kiekviena sąjungietė eidama 
bažnyčion turėjo prisisegusi 
baltą gvazdikėlį ("Mot inų gė
l ę - ) . 

Po pietų įvyko susirin
kimas. Pr is i rašė dvi naujos 
narės, būtent : Leokadija Sa-
boniene ir Bronė Nausėdaitė. 
Kuopa džiaugiasi susilaukusi 
tokių prakilnių sąjungiečių. 

A. Valančiunaitė, kelis me
tus darbavosi musų kuopoj 
kaipo finansų rašt ininkė, bet 
šiame susirinkime rezignavo 
iš valdybos, 'nes išsikraustė iš 
Cbicagos. Kuopa apgailestauja 
netekusi veiklios narės , bet la
bai dėkinga ja i už gražų darbą 
praeity. Jo s vieton aklama
cija išr inkta Bronė Nausėdai
tė. / f 

Tą pačią dieną pasitarusios 
sąjungietės su savo gerb. kle-« 
bonu, kun. M. Krušų, su tarė 
atkviesti Vienuolyno auklėti
nės į musų koloniją ant 10 d. 
Balandžio, kad jos pas mus 
suloštu "Pa t r i c i j ą " . Mat są
jungietės turėjo j au iš seno nu-
sisamdžiusios svetainę i r tą 
dieną buvo sutarusios rengti 
vakarą Sv. Kazimiero Vienuo
lyno naudai , bet pamačiusios 
grafių veikalą "Pa t r i c i j ą " , nu
sprendė duoti progą musų ko-

Kovo 6 d. Visų Šventų pa-
šelpinės dr-jos įvyko bertai-
ninis susirinkimas, Sy^ Ju rg io 
parap . svet., kurį a t idarė pirm. 
A. Maziliauskis su malda. Pro
tokolas perska i ty tas ' i r vien
balsiai pr i imtas . P o to svars
tyta dr-jos reikalai. Raportą 
kom., kur i buvo išr inkta per
žiūrėti A. L. R. K. Federaci
jos konstituciją, a r naudinga 
yra dr-jai prie jos priklau
syti, gražiai išdavė N. Over-
lingas, Aug. Mart inavičia i r 
J . Puišis . J i e pranešė, kad 
labai naudinga i r būt inas rei
kalas kiekvienai katal ikiškai 
dr-jai pr iklausyt i pr ie Federa
cijos. Ta t Visų Sv. dr - ja įsto
jo i r išrinko a ts tovus : J . Pui
šį, A. Martinavičių i r N. Over-f 
lingą, kur ie lankys vietinio 
skyriaus susirinkimus. 

N u t a r t a iš iždo $10 paauko
t i tėvų Pasijonistų vienuoly
nui, o nar ia i savo tarpe su
metė $20. Viso tąt pasidarė 
$30. P in iga i į teikti tėvui Al-
phonsui Maria C. P . , 

Kovo 5 d. Visų Sv. dr-ja at
liko velykinę išpažintį ,xo sek
madienį, Kovo 6 d., in corpore 

[ėjo į bažnyčią išklausyti Mi
šių S v., i r pr i imti S v. Sakra
mentą. Gerb. tėvas misijonie-
rius labai pagyre dr-ją i r pa
dėkojo už auką. Sykiu išreiš
kė i r nuliūdimą, kad tokioj 
parap . t ik viena vyrų dr-ja tė
r a grynai katal ikiška, ku r i ne
bijo viešai bažnyčioj pasiro
dyti . Reiktų vyru katalikiš
koms draugi joms pa imt i pa
vyzdį iš moterų; katalikiškų 
draugijų. 

Kiekvienas kata l ikas norė
damas įstoti į dr-ją, turėtų 
gerai pamąstyt i , į kokią ge
r iausia įsirašyti . Visų Šventų 
dr-ja rūpinas savo dvasios rei
kalais, d i rba bažnyčios i r tė
vynės labui. * s 

Dr-jos narys . 

• 

7 vai. ryte ligi 9 vakare. 
Tie laiškai 

IŠ NORTH SIDES. 

Kovo 7 d. Lietuvių moterų 
bolševikiška d raug i ja suren
gė^ debatus apie panaikinimų 
katalikų tikėjimą. 

Susėjo apie tuzinas moterų 
ir du syk tiek vyrų. Vedėja 
paprašo visų susėsti, praneša 
debatų temą i r prašo pradėti 
debatuoti. Pak i la vienas vy
ras i r sako: 

" Galima panaikint i tikėjimą 
ir dabart inę tvarką, tik reikia 
mokinti i r šviesti tuos žmo
nes, kurie da r t i k i . " -

Stojasi ki tas vyrukas i r sa
ko, kad sunkus tai darbas kol 
nėra da r įvykęs bolševizmas. 

Pi rma, sako, reikia sugriau
ti dabart ines mulkinyčias (su
prask bažnyčias) . Po to gyrė 
ir džiaugėsi bolševikais. Ant 
galo vieni ki tus ėmė vadinti 
bepročiais i r įsikolioję pradė
jo ąpleidinėti svetainę. Ta ip 
i r liko neišr iš tas . klausimas, 
kada ir k a i p bus panaikintas 
tikėjimas. 

Kvailesnių žmonių^, Nortb 
Sidej mait da r neteko matyt i . 

Laisvamanis. 
T. . 

Gavėnios laiku Sv. Antano 
bažnyčioje trečiadienių; vaka
rais giedama " G r a u d u s verks-

pašte bus laikomi 
tik dvi sąvaiti nuo šito paskelbi-
mo. 

503 Alondarini Jo Sveikatai. 
506 Arelis Jonas, 
507 Augun Boleslav, 
500 Augustin Franc. 
511 Balčiūnienė Palionija, 
513 Benaitis Anton, 
515 Bartušis Mykolas, 
516 Botyrius Stanislav, 
519 Bendinskas Jonas, 
527 Brais Antanas, 
52ih Brijunas Antanas*, 
5?2 Budavieis Stanitl., J 
534 Bumdauskis Mat. 
540 Čebetarunas Petec, 
511 Cibulski Jakob, s 
552 Darašsievič Antoni, 
569 Gečus Adam, 
571 Gilvid St. 
572 Gridulis Kazim. 
576 Gudavičia Dim. 
587 Jesaitis Paul, 
589 Jateika Uršulė, 
594 Jaudis Anastaz., 
595 Judeika Valter, 
596 Juonas Simon, 
597 Kaledinskas Kaz., 
599 Kavaliauskas Joseph, 
602Kiškunas Maik, 
605 Klimas Kaz., 
616 Krikščiūnas Steponas, 
619 Kuchta L. P., 
621 Kudirkienė Katryna, 
625 Labanauskas A., 
630 Lileikis Aleksandras, 
(į3& Maltanauskas Juozapas^ 
641 Masilionis Mataušas, 
642 Matulienė Magd., 
645 Vilkelis Mikalina, 
647 Milas Jau. 
650 Mockus Vilim, 
652 Monkus P. P., 
656 Krasauskis Mot., 
65tf Nauduras Julis, 
659 Navickas Adomas, 
660 Navickis K., 
666 Ozalas Ignacas, • ' 
668 Parems|pni8 Jonas, 
670 Povilaitis Joe, * 
682 Prakupimas Geo., 
684 P u m k u š ^ n t o n / 
685 Punzencič Antanas, 
690 Radvilas Peter, 
706 Sargelis Boleslovas, 
708 Savickas Paulina, 
709 Savickas Jonas, 
714 Sedunas Pranas, 
717 Seredienė Konst.^ 
718 Sheputis John, 
723 Šimkūnas Kazys, 
724 Sirtautas Nikodimas, 
725 Skrudelis Antanas, 
726 Slepavičia Sim., * . 
73J^Stanevičius Julionas; 
3325 Staskienė Jul., 
733 Staskunaitė Ver., 
735 Sukena Petronėlė, 
747 Toleikis Ona, . -
Y48 Treinauckienė Ona, 
756 Vasiliauskis A., 
757 Valauskis K., 
758 Velgos" Barbora, 
761 Vismont Jonas, 
77$NZakaraa Aleks., 
774 Zamaravies Stanislovas, * 
776 Žebrauskas Petras, 
778 Zvin8kienė Agnieška. 
Kuomet iš vienos ^ vietos ifisi-

kraustai kiton, paprašyk laiška
nešio kortelės (rausva) ir išpildęs 
ją pasiųsk paštui. Galima para
šyti paštui ic laiškelis arba atvi
rutė, kurioje reikia pažymėti ad
resas senos ir naujosios vietos. Ta
da visi laiškai pasiųsti senuoju 
adresu, ateis naujojon vieton. 

UŽTIKRINK SAVO KŪDIKIUI ILGA IR 
LINKSMA GYVENIMĄ DUODAMA JAM 

"EAGLE BRAND" TUOJ KAIP U K 
TAVO PIENAS SUSTOJA 

Oi 

EAGLE B R A N D 
\{CONDENSED MILK} * 

yra švarus, saugus i r gausus maistas , pr i reng
tas specialiai kūdikių mait inimui. Lengvas pri-
rengimui — i r jūsų kūdikio viduriai jį suvi r i -
kins lygiai ta ip ka ip jūsų pačias pieną. 

T h e Borden Company 

v 

Borden Building New York 

Išk i rpk šį kuponą DABAR — ir pr is iųsk ŠIAN 
DIEN 10 i r gausi DYKAI musų knyga, K U 
DIKIŲ GEROVĖ, kur i paaiškins, 
ka ip užlaikyti kūdikį sveiku. Taip
gi gausi maitinimo instrukcijas jū
sų kalboje. 0104 

Vardas 
Adresas n •£(**£'"~ji J 

ei 
S] t 

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ ČEVERYKŲ 
- KRAUTUVE S0UTHSIDEJ 
Vyru rudi i r juodi eever^kai vėliausios 
mados $8.50 vertes už $6.00. Tur ime 
pilua eile moterų čeverykų 
nuo $5.85 iki $14.00. 

VIGTOR SHOE STORE 
4719 S. Ashland Ąv. Chicago 
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BALTIJOS-AMERIKOS LINIJA 
4 2 BROADW4Y N! W Y O R h N Y 

TIESI Kelionė Be Persėdimo Ii NEW YORKO Per LIBAV^ Arba 
HAMBURGĄ — EITKOrrS 

l LIETUVA 
Laivai išplaukia kas 14, d. Dideli dviejų sriuba pačio laivai Išplaukia: 
6. S. "ESTONIA" KOTO 16 # S. S. "LITIANIA" April 1S 
S. S. "POLONIA" Kovo ^O # "ESTONIA" Bal. 27. 

Visi laivai turi puikus kambarius trečios kUasos keleiviams 
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba paa 
K. KEMPF, General Westem Passenger Agont 

120 North La SaHe St., Chicago, Illinois. 

E N G 1 A N D ] 
wrr-EOGt SPRING 

Sold ewrvw4ieio by furranir© doalers 
anef department storos -

tNGLANDBH SPRING BED c a 
S*wYork -Brookiyn - Qua^> 
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STPAK3T 
IO 
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MELBA STRAKHT 
77-t e Ct g 

12" 
fOTHER^ 

SIZES 

Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
gu koks Havana cigaras. 

Paklausk, saro krautuvnmko^-Bet Jeigu 
I krautuvninkas neturi—rašyk mama, 

m J I. LEWIS CIGAR MFG. CO.NEWMKN.J. 
La^est Jndependerit Cįar factoru in the WoHd 

. . . . _ . _ _ . m a i , ,
) o penktadienių būva sta-

visgi, nori darbininkų streikoTIonŲai pamaty t i tą dailės tva- cijos i r palaimmimas Švč. Sa-j 
Į i r tą streiką pramato. rinį. J a u bilietus iš kalno par- kramentu. Pr . 

/ 

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
" D R A U G E . " 

< 

Carter's Uttte O ver Pilis 
Vaistas Koris 

Reikalingas Visiems 

Negali Boti Links
mas Kuomet Vi 
duriai Nedirba 
Maža Pigulka 1 Masas Dosas 
Maža Kaina 

Tikras turi paairasvuia* 

9 

neturintis Gcdeilni 
JT* prleiaatimi IfibUikiuUi 
veido. 

PARTER'SIRON PILLS 
\+< *naa Pftlbea, pamėginkite Q 

. 

senes 
K J 

mieji 
parii 
padą 
vimų 
binii 
r ia 
atstoi 
r iam 
lutini 
t i . I r | 
plenf 
niai 
bon. 

Po 
skei 
traci. 
•liški 
tuksi 
vę 

Sa! 
kad 
del si 

sgybė 
tieji 
vienai 
kavo j 

/ 

J iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiimHiiiiiimiHiiiiiwiimimiiHiiiiniiiiiiiiiiiii 

SKAITYKITE IR PUTINKITE "ORAUGA" - ^ r 
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