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EUROPOS AKYS ATKREIPTOS! 
BALKANUS 

Tenai Kjta Nauji Karo Debesys 
Komunistų Sukilimai Plečiasi 

Vokietijoje 

JE GEVELSBERGE. 
- . • 

GRAIKAI GALI PAKELTI 
KARĄ BALKANUOSE. 

Labai nerimauja Prancūzų 
diplomatai. 

Paryžius, Kovo 31. — Ka
ro debesys renkasi jau ir ant 
Balkanų, kuomet draikai pa
sekmingai veda ofensyvą 
prieš Turkus nacijonalistus 
Turkijoje. 

Atėnų su Rymu santikiai 
'intempti ligi augščiausio laip
snio ir kas valanda jie gali 
trukti. 

(J ra i kai paskelbė blokadą 
Mažosios Azijos pakraščiai*. 
J ie kaltina Italija, kad pasta
roji paslapčia Turkams naci-
jonalistams pristato ginklu ir 
amunicijos. 

(iali pasirodyti liūdnos pa
sekmės, jei Graikų karo lai
vai, blokuodami Mažosios •Ą-
zijos pakraščius, susidurs sn 
Italų laivais, gabenančiais 
Turkams ginklus. 

Yra baimės, jei m Italų lai
vai pasipriešins, kuomet Grai
kų karo laivai mėgins anuos 
sustabdyti ir padaryti kratų. 

Rumunija pakelia protestą. 

Tuo tarpu Rumunija talki
ninkams pasiuntė protesto no
tų Dardanelių reikale. Rumu
nija karčiais žodžiais išmeti
nėja talkininkams už sudaro
mą, komisiją, kuriai bus paves
ta kontroliuoti Dardanelus. 

X 

Rumunija protestuoja, kad 
ton komisijon skiriama lygi 
dalis balsų Turkams ir Grai
kams. 

Savo keliu Bulgarija tik 
Jukeriuoja atatinkamo momen
to su tikslu pulti Graikus 

lTrakijoje. Nes Graikai pasike-
tino pasisavinti visą Trakiją, 
kurios žymi dalis turėtij pri
klausyti Bulgarijai, jei Turki
ja jau turi but atsavinta nuo 
tos šalies. 

Graikai mėgina gerinties 
Serbams, pažadėdami juos pa
sikviesti pasidalinime Albani
jos ir Makedonijos. Tuo burtu 
Graikai mėgina patraukti sa
vo pusėn Serbus, jei pakiltų 
aštresnieji nesmagumai. 

Reikia žinoti, kad Jugosla
vija, kurioje vadovauja Ser
bai, turi padariusi politiki
nius taikos ryšius su Italija. 

Prancūzai nusiminę. 

Vietos diplomatai labai nu
siminę, matydami tokią padė
tį. Nes ji pasirodo gana ar
tima 1914 metų padėčiai/ kuo
met pakilusi iš Sarajevo ki
birkštis pakėlė liepsnas visoje 
Europoje. 

Graikų puolime Mažojoj A-
zijoj Prancūzai simpatizuoja 
Turkams. Tai daro todėl, kad 
ne pagal jų noro Graikijos 

sostan sugryžo karalius Kon
stantinas, ir todėl, kad Angli
ja darbuojasi Įsteigti Ara
bams karalyste Sirijoje su e-
miru Peisai priešaky. Tuo tar
pu Prancūzai buvo manę in-
ėjus Sirijon iš ten sau imti 
didelę naudą. Tiems žygiams 
pastoja Kelią Anglija. 

Graikų pavykimad. 

Čia Graikų atstovybė pas
kelbė apie naujus Graikų lai
mėjimus Mažojoje Azijoje. 

Paskelbta, jog (iraikai ten 
paėmė Biledajik ir tuo būdu 
perkirto svarbiausią Bagdado 
geležinkelio linija i r1 sulau
žė Turkams tiesioginį geležin
keliu susisiekimą su Angora. 

Graikai, be to, paėmę ir ki
tus svarbius geležinkelių maz
gus. 

Graikų armijos vadas Maž. 
Azijoj, gen. Popuolos, sakoma, 
davęs pažadpjirmj kaifcum 
Konstantinui, jog jis pirm Ba
landžio 15 d. su savo armi
ja atsidursiąs Angoron, Tur
kų naci jonai istų sostinėm 

50 ŽMONIŲ KRITO KOVO- TURĖJO SVARBIĄ KONFE
RENCIJĄ. 

Paryžius, Kovo 31. — IŠ 
Londono 'depešoje sakoma, 
kad Anglijos premjeras Lloyd 
George turėjęs kokią tai svar
bią konferenciją su karo se
kretorium Laming Worthing-
ton-Evans ir fieldmaršalu Wil-
sonu. 

Spėjama, kad konferencija 
turėjusi paliesti Vokietiją. 

KAROLIS NIEKO NELAI 
MĖJCS BUDAPEŠTE. 

tfngarijos regentas nesutin
kąs duoti jam sostą. 

Budapeštas, Kovo 31. — J.š 
neofieijalių, bet pasitikimų 
versmių, patirta, kad torais 
•dienomis Budapeštą aplankęs 
buvusis Austrijos- Ungari jos 
imperatorius Karolis su tikslu 
atgauti IJngajijoje sostą. 

J i s atvykęs su dviem savo 
draugais ir lankęsis rūmuose 
pas regentą admirolą Horthy. 
Šis atsisakęs grąžinti jam sos
tą, nurodydamas tam tikslui 
svarbių klinčių. 

Buvusiam imperatoriui bu
vo patarta gryžti Šveicarijon. 
Bet jis apsistojęs vakarinėj 
Ungarijoj. Sakoma, turįs vil
ties, kad jo pusėn pereisian
ti karuomenė. 

Talkininkų komisijonieriai 
čia atlaikė susirinkimą ir nus
prendė pasidarbuoti prieš Ka
rolio gryžimą. sostan. 

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
KONFERENCIJA. 

Geneva, Šveicarija, Kovo 31. 
— Čia seka internacijonalė 
Raudonojo Kryžiaus konferen
cija. Konferencijoje atstovų 
neturi Prancūzija ir Belgija. 
I r tai del to, kad čia ^yra Vo
kiečių delegatų. 

komunistai nukovė 12 
policijantų. 

Berlynas, Kovo 31. — Čia 
daugelio buvo nuomonlauja-
ma, kad komunistų sukilimai 
jau pasibaigė. Tuo tarpu iš 
vidurinės Vokietijos gauta ži
nių, kad tenai komunistai iš-
naujo pakilo ir -kai-kuriose 
vietose liejasi krauju*. 

Vakar čia buvo raportuo
ta, kad įvairiose Vokietijos da
lyse pakilusiuose susirėmi
muose "žuvę daugiau 60 žmo
nių. 

Visame plote tarpt4 Leipzi-
go ir Halle, Saksonijoje, ko
munistai veda smarkiausias o-
peracijas. Abiejų miestų susi
siekimas geležinkeliu suspen
duotas.. 

i 

Žuvo 12 policijantų. 

Komunistai, kurie anądien 
buvo įveikti Mansfeldo aps
krity, pergrupavo savo spė
kas šalimais Grobers. Sako
ma, tie ten turi užėmę svar
bias pozicijas. 

Jie stipriai apsiginklavę, y-
pač su kulkasvaidžiais. Ir 
kuomet polieijja mėgino juos 
išmušti iš tų pozicijų, dvyli
ka policijantų krito. 

Dideli žmonėse -nuostoliai 
pranešta iš Gevelsberg, Wes-
11'alŲoje. Tenai antradienio 
susirėmimuose krito suvirs 50 
žmonių, kuomet policija mėgi
no išmušti komunistus iš mie
sto. 

Berlyne jiems nevyksta. 

Pačiame Berlvne komunis-
m 

tams sukilimai nevyksta. Jie 
buvo mėginę sukelti darbinin
kų streikus. Bet ir tasai žy
gis neturėjo pasekmių. 

Kuomet kai-kurių didžiųjų 
įstaigų darbininkai buvo pa
kviesti balsuoti streikp klausi
me, balsuojant pasipriešinta 
streikui. 

Tai buvo vienas iš didžiau*, 
sių smūgių komunistams. 

Vvriausvbės • trobesiai aš 
triai saugojami kareivių ir 
todėl ofisai gerai apdrausti. 

Essuose paskelbta karo pa
dėtis. Tenai Kruppo įstaigose 
dirbama ir gatvekaria* pose-
novei važinėja. 

Drezdene numalšinti sukilimai 

Iš Drezdeno pranešta, kad 
tenai smarkus komunistų su
kilimai buvo įvykę, bet vei
kiai numalšinti. 

92 komunistu ten areštuota. 
Tarp jų pasirodę ST4 moterų. 

Rhine apskrity komunistai 
nerimauja. Sakoma, kai-kurias 
vietas ėmę kontroliuoti patys 
darbininkai. 

NAUJAUSIOS ŽINIOS. 

BULGARIJA SAUKIA TEIS-
' MAN KARO PAKĖLĖ-

JUS 
—— 

Sofija, Kovo, 3 L — Bulga
rijos parlameifias nusprendė 
patraukti teisman visus tuos, 
katrie Bulgariją buvo intrau-
kę bnvusian Europos karan. 

PERDAUG SVOGŪNŲ, 
ŽMONĖS MAŽAI JŲ VAR 

T0JA. 
— 

- BALTIMORE. — Šiandie čia į-
vyksta laidotuvės mirusio kardi
nolo Gibbonso kūno. Laidojimo me 
tu visame 'mieste kokiai valandai 
bus sulaikyti krautuvėse ir ofisuo
se vedami reikalai. Penkioms mi-
nutoms visame mieste sustos vi
soks judėjimas. Visi pagerbs bu
vusį garbingą žmogų. 

Laidotuvėse dalyvauja, be dau
gelio Arkivyskupų ir Vyskupą, 

i Apaštališkas delegatas iš Washin-
gtono ir vienas Amerikos kardino
las. 

Be to, suvažiavę iš Washingto-
no visų katalikiškų viešpatijų dip-

ir speeijaliai atstovai 
Šuv. Valstijų, atskirų valstijų ir 
miestų. 

Pasibaigus gedulingoms pamal
doms, kardinolo kūnas bus pagul
dytas katedros kripton, kuri ne
buvo atidaryta nuo 1872 metų 
palaidojus Arkivyskupą Spalding. 

WASHINGTON. — Preziden
tas Hardingas Baltuose Namuose 
vakar priėmė speeijalį Praneu/i-

jjos pasiuntinį Viviani. Balandžio 

lomatiniai 

IŠ LIETUVOS 
TIKINČIŲJŲ JAUSMUS Į 

ŽEIDŽIA ĮVYKIAI 
KAUNE. 

Kaunas. Sausio 26 d. miesto 
teatre Žydai surengė savo va
karą ir perstatė Ispanų ink
viziciją. Sunku apsakyti, kaip 
šlykščių būdu ten buvo nie
kinama katalikų dvasiškija, 
pav. kardinolas su kardu ran
goje mosuodamas, vienuolė be-
sikabinėjanti su ištvirkėliu ir 
tt. Štai kuomi mums Žydai at
simoka už tai, kad mes juos 
gerbiame ir už,tai, kad jie nau
dojasi pas mus savo tikybos ir 
kitomis laisvėmis. 

. PABALTJURIS. 

gerai 

Washington, Kovo 31. — 
Žemdirbystės departamentas | s d. pasiuntinio pagerbimui bus 
ragina gyventojus vartoti paruošta vakarienė Baltuose Na-
daugiau svogūnų. Perniai svo- muoso. 
gunai labai užderėjo. Neturi
ma duir jų dėti. Daugybė nai 
k i naši. 

VOKIEČIAI PAKELIA PRO 
TESTĄ. 

Geneva, Kovo 31. — Vokie
tijos vyriausybė Tautų Są
jungai padavė kitą protestą, 
atkreiptą prieš talkininkus, 
kurie okupuoja naujus Vokie
tijos plotus. 

• 

POPEŽIUS INDOMAUJA AI
RIJOS PADĖJIMU. 

s _ • 

- — m . . . -

NAUJAS KANSAS CITY 
VYSKUPAS. 

, l: 
Kansas City, Mo.. Kovo 31. 

—. Vietos vyskupijos vysku
pu vakar mieste Concordia 
buvo konsekruotas vyskupijos 
generalis vikaras, kun. Fran
cis J . Tief. 

RSTAS. — Ofieijaliai 
paskelbta, kad čia lankėsi buvęs 
imperatorius Karolis ir mėgino at
gauti sostą. Bet nepavyko tas pa
daryti. Nes jo pusės nepalaiko 

i karuomenė. Buvęs imperatorius 
lyra apsistojęs vakarinėje Unga-
rijoje. Matyt. iBkeliaus jis Ispa
nijon. 

_ 

A. LEGIJONUI BUS DUO
TAS SLAKERIŲ SĄ-

• ' • RAŠĄS. 

Talinas. 11—26. čia 
progai atsilaikius susirinko 
Lenkų, Lietuvių, Latvių, Estų 
ir "Suomių atstovai Estų už
sienių reikalų ministerijoje pa
sitarti apie bendruosius Pabal-
tjurio politikos reikalus. Pa
sitarimas tęsėsi tris valandas. 

ŠALČIAI PRAĖJO. Indianapolis, Kovo 31. — 
j Karo departamentas, anot ži-

Washington, Kovo 31. —|nių iš Wasliingtono, baigia 
Buvusieji Velykomis šalčiai, j gaminti sąrašus slakerių, iš-
siautę -rytinėse ir vidurinėse j sisukusių nuo kareiviavimo. 
valstijose, jau praėjo.. Bet pas
kui save paliko didžius nuos
tolius daržuose, sodnuose\ ir 
laukuose. ' 

Tuos sąrašus karo depart. 
paves Amerikos Legijonui. Ši
ta organizacija, sakoma, me
džiosianti slakerius. 

THINGS THAT NEVER HAPPE 
• By GENE BYRNES 

K 

ŽAISLIŲ TRAGEDIJA. 

Kotrina Rusoniutė buvo su
maniusi eiti už Edvardo Sabo
nio, bet jos tėvai nuo to drau
dė ir pagal jų linkėjimą pa
davė ant užsakų su Pranu 
Morkūnu. Vasario 2 d. jau 
jaunimas rinkosi ant vestuvių, 
kai štai pirm jaunikio atvyk
sta E. Sabonis* ir paklausė 
Katriutės, kas tai yra. J i at
sakė, kaip yra ir kad jau 
viskas pabaigta. Sabonis nu
balo, paprašė vandens. Išgė
rė. Jam daugiau atnešė. Tuo
met Sabonis atsisveikino su 
ja ir šovė kakton. Kotrina 
parkrito ir tuojaus pasimirė. 
Sabonis ketvirtoje dienoje nu
ėjo ir pasidavė Kašedorių mi
licijai. Prie ko veda stoka 
tvirto tikėjimo. Tikintysis ie
škotų suraminimą pas Dievą 
ir tikrai butų radęs. 

Rymas, Kovo 31. — Austra
lijos Arkivyskupas Mannix už
vakar buvo priimtas Švento
jo Tėvo audijencijon. 

Arkivyskupas nupasakojo 
Šventajam Tėvui apie tikrą-
ją Airijos padėtį. 

Šventasis Tėvas didžiai in-
domavo tais nupasakojimais. 
Audijencija tęsėsi visą valan-

Vilnius. Lietuvių kjiubo na
riai susirinko Vaš. 26 d. pasi
linksminti, padainuoti ir pas
kambinti, kas buvo net ir prie 
Rusų valdžios paskutiniais lai 
kais leidžiama. Dabar štai Len 
kų valdžia atsiuntė policiją, 
kuri surašė protokolą ir už
draudė dainuoti. Tokia tai 
Lenkų laisvė ir dar Lietuvos 
žemėje. 

I r Vilniuje jau apsireiškė 
kolera, susirgusiųjų buvo 13 
žmonių. 

Iš Vilniaus pranešta, kad 
Lenkai skubinasi pardavinėti 
žemes. Žmonės perka po 40— 
50 dešimtinių, kurių viena at
sieina po 8,000—10,000 Lenkų 
markių. 

Ir Vilniuje prasidėjo A u s 
tieji Mokslo Kursai. Profeso
riai, kurie skaitys lekcijas, šie 
yra: dr. Pr. Augustaitis, dr. 
J . Basanavičius, M. Biržiška, 
V. Biržiška, M. Hareckis, ((in
das), M. Reinys, J . Šepetys, 
M. Šikšnys, B. Untuh's, T. 
Vrublevskis (Lenkas) ir kiti. 

Kaunas. 11—25. (Elta) . Gu
dų spaudos biuras praneša, 
kad Pilsudskio kelionė j Pary
žių nepavykusi, nes didžiosios 
valstybės pažadėjo remti tik 
tą Lenkų politiką, kuri veiks 
prieš Vokiečius, bet nerems 
jos ėjimą prieš Lietuvą, kas 
kenkia Anglų politikai Pa-
baltjury. 

Lš Pilsudskio išgavę tnip-
pat pasižadėjimą prašalinti 
Zeligowskio karuomenę iš Vil
niaus, Anglijosjr Italijos san
tikiai su Lenkais labai atša
lę. Lenkai apsivylę savo glo
bėjais, dabar pasiskubino pa
sirašyti taiką su Sovietų Ru
sais kad šiek-tiek pagerinti 

dfc 

Naumiestis. Čia gerai gy
vuoja Pavasarininkų kuopa. 
Šiais metais į valdybą tapo iš
rinkti šie asmenys: pirminin
ku klebonas Juozas Bublvs, 
vice-pirmininku Kaz. Junčas, 
iždininku Jokūbas Butkus, se
kretorius Rožė Sakalauskaitė. 
Praeitais metais turėjo 9 mėn. 
susirinkimus, per kuriuos bu
vo laikomos prakalbos. Buvo 
surengta du vakaru, kuriuo
se sulošė: " K a t r i u t ė " ir " K e r 
š t a s " ir vienas vakarėlis sn 
deklemacijomis ir žaismėmis. 

savo ekonomine 
padėtį. 

ir finansine 

• 

Tauragė. Tauragės apskri
ties miškų komisija Kovo 1 d. 
perėmė valdžios žinion dvar. 
V. Žilinskienės mišką, 47 ha. 
Kaltinėnų vai. dv. V. Grinke
vičiaus mišką 45 ha. 

Valdžios žinion pereina ir 
Šilalės Račinskio miškas viso 
500 ha. Nusavintieji Vašilči-
kovo dvarai, išnuomojami dva
ro darbininkams. Nuo darbi
ninkų attikusioji žemė bus 
nuomon atiduota mažaže
miams. Vienas gi Vasileikovo 
dvaras jau dalinamas karinin
kams. 

Gaurėj (Tauragės apkr.). 
Prieš didįjį karą Žydas Fiše-
ras pirko čia daug miško, da-
bas tas miškas parduodamas. 
Lygiai ir buvusio kunigaikščio 
Vasileikovo miško daliankos 
kertamos yra. Žmonės del tos 
priežasties gerai uždarbiauja. 
Kirtikas gauna j dieną 80 au
ksinų, o žmogus su dviem ar-
kliauT 200 auk. 

Kaunas. Nuo Vasario 17 d. 
iki Koyo 1 d. susirgusių ko-

NEKU0MET TAIP NĖRA. l«ra nebuvo. Išviso nuo Sau-
Namų d^ąnitorius pypkiuodamas' sako, kad vakare j i s j 6 | ° pradžios per du mėnesiu 

meraakiojąs nuo prieangių atmatų. Nes, girdi, nenorįs pa- sirgo kolera 35 žmonės; 10 mi-
kelti nereikalingo nesmagumo šeimynoms, kuomet jos va- r^- Čiepijimas nuo koleros ei-
lomemaiiia. , na sėkmingai. 

Kaunas. I II—1. (Elta), čia 
atvyko iš Kristianijos, Norve
gų prekybos ir pramonės mi
nisterijos generalis sekretorius 
F. Johannessen, padaryti pre
kybos ryšius su Lietuvos vy
riausybe. 

ORAS. — Šiandie ir, turbūt, 
rytoj gražus oras; šiandie šilčiau, 
rytoj šalčiau. 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000, Kovo 20 
buvo tokia pagal Merchants Lo-
an and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.92 
Prancūzijos šimtui frankų 6.9Į4 
Italijos šimtui lirų 4.06 
Vokietijos šimtui markių 1.59 
Lietuvos šimtui auksinų 1.59 

Lenkijos šimtui markjų .14 
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D R A U G A S 

LIETUVIlT KATALIKE' DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdiena išskyrus nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams $8.00 
Pusei Metų . . 4.00 

SUV. VA1JST. 
Metama $6.00 
Pusei Metų 3.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adnesa visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus J 
registruota laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
2334 S. Oakley A ve.. Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791 

Argentina. 
Užvakar patalpinome prane

šima, kad Argentinos respub
lika pripažino Lietuva pilnai 
teisėta neprigulminga respubli
ka. Užtatai mums pritinka pa
minėti Argentina, kad mųs 
žmonės nors žinotų, kur jie tu
ri gerų draugų. 

Argentina yra pietinės Ame
rikos respublika pietinia
me krašte. Į šiaurius 
nuo jos yra Bolivia, 
Paragvajus ir Brazilija. | ry
tus yra Urugvajus ir Atlanti-
ko vandenynas. Į vakarus yra 
respublika Čili. 

Argentina turi labai daug 
žemės, nes 1,153,119 ketvirtai
nių mailių. Tie plotai yra pa
dalinti j 14 provincijų ir 10 
teritorijų. Kiekviena provinci
ja ar teritorija valdosi savo
tiškai: turi savo valdininkų ir 
savo įstaigų įstatams leisti. 
Visos tos 24 dalys sudaro vie
ną sąjunginę arba federatyvę 
respublika. Jos prezidentas y 
ra renkamas šešiems metams 
ir negali būti išrinktas dusyk 
pavynui. Prie prezidento yra 
aštuoni ministrai. Teises išlei
džia du butu: atstovai pačių 
žmonių renkami dauguma bal
sų ir senatas, kuriuos po du iš 
kiekvienos provincijos ar teri
torijos renka jos teisdavybė, 

Argentinos vakarine riba ei
na augšti kalnai. Į rytus nuo 
jų pievų pievos. Nėra geresnės 
vietos gyvuoliams ganyti. Tų 
pievų Argentinoje yra neapsa
koma daugybė. Per jas bėga 
plačios ir gilios upės: Pararia, 
La Plata, arba Sidabrinė, Rio 
Negro (Juodoji upė) ir kitos 
tekančios į didžiąją jurą. Prie 
tų upių angį} yra labai pato
gių vietų uostams statyti ir 
pirklybai vesti su visu pasau
liu. 
Tas vietas, kur dabar yra Ar

gentina, arba Sidabro šalis, at
rado Ispanų kapitonas Jonas 
de Solis 1515 m. Per trejus šim 
tus metų1 ta šalis buvo po Is
panų valdžia. Argentiną var
žėsi Ispanai, Portugalai ir An
glai. Bet 1810 metais ji apsi-
garsino neprigulminga. Septy
ni metai truko, kol ta nepri-
gulmybė nusistovėjo, bet dabar 
ir jau yra neabejotina ir laisva. 

Ispanams atvykus į Argen
tiną ten gyvendavo raudonvei
džių žmonių, su kuriais Ispa
nai gaudavo smarkiai ir pavo
jingai kariauti. Raudonųjų 
skaičius nedidėjo, arba mažai 
didėjo, o iš Ispanijos atvykda
vo gana daug žmonių. J ie ant-
galo sudarė Argentinos gyven
tojų daugumą. Bet tų gyvento
jų ir šiandien dar yra perma-
ža: vos septyni žmonės vienai 
ketvirtainei raailei. 

Diduma tų žmonių yra susi-' 
grudę miestuose. Vienoje sos
tinėje ir jos priemiesčiuose y-
ra daugiau negu pusantro mi
lijono gyventojų. Sostinės, t. 
y. Buenos Aires'o provincijoje 
yra du milijonu gyventojų. Tų 
neskaitant neišeitų nei trijų 
žmonių j vieną ketvirtainę 
inaiię. 

Todėl valdžia duoda atkelei-
viams žemės dovanai, dovanai 
juos, jų šeimyną ir naudą iš 
Buenos-Aires'o nuveža į vietų, 
kad tik žmonės imtų tos že
mės. Ir yra ateivių. Jų beveik 
daugiau negu saviijų gyvento
ju. 

Ateiviai yra iš visokių tautų 
ir visų tikėjimų, bet respubli
kos viešoji kalba yra Ispanų 
kalba. Devynioliktojo šimtme
čio pabaigoje Argentinos val
džią buvo pagriebę laisvama
niai. J ie vadinosi beparty-
viais, o ištiesų žiurėjo tiktai 
sau kišenius* prisikrauti ir ka
talikų tikėjimą persekioti. Da
bar Argentina jau yra persir
gusi tą ligą. Žmonės jau žino, 
kad kurie save vadina bepar-
tyviais, tie nėra toki. Jų da
bar Argentiniečiai nei nerenka. 

Kuomet tapo pagarsinta Tau
tų Sąjunga, daugelis, tarp tų 
ir Argentina, prisidėjo prie jos. 
Bet Argentina aiškiai pamatė, 
kad ta Sąjunga nėra tautų, tik 
imperijalistų. Tada Argenti
nos atstovas pasiūlė Tautų 
Sąjungos posėdžiui (Jenevoje 
rudenije 1920 metų priimti ke
turis įstatus, kurie butų ją pa
vertę į lygių laisvų tautų są
jungą. Bet posėdis to pasiūly
mo nepriėmė. Tada Argentinos 
atstovas savo respublikos var
du išstojo iš tos sąjungos. 

Tarp kitų dalykų Tautų Są
jungos nesąžiningumas buvo 
matytis taijK^i ir iš jos apsė-
jimo bu Lietuva. Tai-gi Ar
gentina susyk ir pripažino Lie
tuvos neprigulmybę de jure, 
kaip tik mus atstovas oficija-
liu raštu to paprašė. Jeigu ir 
kitos šalys butų taip pat atsi
žadėjusios diplomatinių sukty
bių ir noro pavergti kitus, tai 
ir kitos butų padariusios taip 
pat. Bet maža vra šalių drįs-
taurių žiūrėti sąžinės politi
koje. 

Taikos Konferenci
jos Atgarsiai. 

Buvusias Valstybės sekreto-
rius Lansing vis-gi neapvylė 
Amerikos visuomenės. Jis po 
savo pasitraukimo iš užima
mos vietos žadėjo parašyti 
knygą apie buvusią taikos 
konferenciją Paryžiuje. Savo 
pražadėjimą išpildė. 

Knygų krautuvėse pasirodė 
jo ta knyga pavadinta: "Tai
kos Tarybos; Personalės Iš
raiškos". Angliškoji spauda 
platokai apie tai paminėjo. 
Kai-kurie laikraščiai žada pa 
duoti svarbesniąsias iš tos 
knygos ištraukas. 

Buvusis sekretorius Lansing 
yra ne tik vienas iš gabesnių
jų advokatų, bet ir geras diplo
matas. Buvusis prezidentas 
Wilsonas mėgino palenkti jį 
savo pusėn. Norėjo jam ant-
roesti savo personalius įsitiki
nimus. Sekretorius verčiau ap
siėmė pasitraukti iš užimamos 
vietos, kaip pasidaryti sveti
mų užgaidų vergu. 

Kadangi jis yra gabus ad
vokatas, tad ir jo knyga pa
rašyta gabiai ir su giliu ap
galvojimu, kad išvengti galimų 
nesmagumų. 

Žymiausioji dalis knygoje 
pašvęsta amerikoniškai delega
cijai taikos konferencijoje. Ir 
daug indomių daiktų pasakyta 
apie buvusį prezidentą Wilšo
ną. 

-

A. a. Kardinolas Gibbons. 
Gyvenimą tokių didelių žmo

nių kaip kardinolas 
(Jibbonsas niekas negali 
parašyti į kelias dienas tarp 
mirties ir palaidojimo. Pirm 
trijų m.išėjo stora knyga apipa 
sakojanti stambesniuosius Gib-
bonso darbus, bet j i yra ne
pilna. J i jau buvo atspausta ir 
išparduota, o kardinolas dar 
vis veikė ir darė žymių darbų. 
Kuo augštesnis bokštas tuo 
toliau reikia nuo jo paėjėti no
rint; jį visą matyti. Taip Jr 
su žymiais asmenimis. Tiktai 
keliolikai ar kelioms dešim
tims metų praslinkus bus ga
lima tikrai suimti mintin ir 
išreikšti kiek jis padarė nau
dos Amerikai, Katalikų Baž
nyčiai ir visam pasauliui. Da
bar žinia, kad jis tos naudos 
padarė daug. 

Ilgai nekalbant nuo 1877 
vyskupas Jokūbas Gibbonsas 
buvo Amerikos katalikų dva-
siškijos vadas. Per tuos ketu
riasdešimt trejus metus Ame
rikos katalikija stebėtinai su
tvirtėjo, padidėjo ir padarė 
nesuskaitomą daugybę įvai
riausių kultūros darbų. Nors 
sunku atskirti, kur buvo vado 
nuopelnai, kur vedamų asme
nų s u man i ngumas ir darbštu
mas, kur patogių aplinkybių 
laimingumas, bet dirstelėjus i 
tą kas padaryta (Jibbonsui va
dovaujant reikia stačiai ste
bėtis darbo didumu ir naudin
gumu. 

Jaunystė. 
Gibbonso tėvai buvo netur

tingi Airiai, atkeliavusieji iš 
tėvynės į Ameriką ir apsigy
venusieji Baltimorėje. Jųdvie
jų sunūs gimė 1834 metais k 
tapo pakrikštytas to miesto 
katedroje. Del tėvų neturto ir 
kelionės į Airiją Jokūbo mok
slas sugaišo. Kunigu jis tapo 
eidamas 27 metus, būtent 1861 
matais. Teologijos mokslus jis 
užbaigė Baltimorės arkivysku
pijos seminarijoje, vadinamo
je St. Mary's Seminary. 

Kunigu tapęs jis trumpai 
klebonavo, nes vyskupas pas
tebėjo jame ypatingų gabumų 
tvarkai užvesti ir ]>alaijcyti. 
Prie to buvo tikras patrau
kiantis širdį mandagumas su 
kantrybe, visuomet linksmas, 
nekuomet nepašvenčiantis aug-
štųjų visuomenės ar bažnyčios 
Veikalų asmenų įtekmei. Tų 
ypatybių kaip tik reikia vys
kupijos kancleriui ir Gibbon-
sui teko vesti Baltimorės vy
skupijos raštinę. ' 

Tose priedermėse pasirodė, 
kad jis beveik iš nieko moka 
padaryti gerų ir naudingų daig 
tų, turėdamas stebėtiną orga
nizatoriaus talentą. 

1865 metų pavasarije pasi
baigė naminis Amerikos karas, 
prezidentas Abraomas Lincol-

nas tapo nušautas. Už tą nu
šovimą šiaurinės valstijos .kal
tino pietines, o pietinės nešio
josi širdije kerštą kaip pap
rastai įveiktieji pralošę karą. 
Tas įniršimas vienų ant kitų 
buvo neapsakomai pavojingas 
Suvienytoms Valstijoms. Jas 
mylėjusieji > žmonės suprato 
pavojų, suprato ir reikalą pie
tinėms ir šiaurinėms valsti
joms suseiti prie ramiaus kul
tūros darbo pažinti vieniems 
kitus. 

Jaunas Baltimorės arkivys
kupo sekretorius skaudama 
širdimi ėjo paskui Lineolno 
lavoną lydimą palaidoti. Gal 
ir pats Gibbonsas suprato rei
kalą eiti arčiau vieniems prie 
kitų, šiauriniems prie pieti
nių, bet jis nemintijo, kad ir 
jam teks tas uždavinys. 

Šiaurinės Karolinos (North 
Carolina) valstija priklausė 
prie pietinių valstijų konfe
deracijos. Ten. gyvenančių ka
talikų reikalus negalima bu
vo palikti po valdžia vysku
po gyvenančio kitoje valsti
joje. Prisėjo atidalinti Šiauri
nę Karoliną, nuo Charlestono 
vyskupijos. 

North Carolina. , 

Atidalinimą įvykdė pope-
žius Pijus IX raštu 3 Kovo 
1868 m., įkurdamas šiaurinės 
Karolinos apaštališką vikarija-
tą. Tas reiškė, kad tos valsti
jos bažnytiniai .reikalai bus 
pavesti žmogui turinčiam vy
skupiškus šventinimus, bet ne
turinčiam tų visų kultūros įs
taigų, kurių reikia tikroje vy
skupijoje. Kadangi kun. Gib
bonsas mokėdavo iš nieko pa
daryti šį-tą, tai popežius jį 
paskyrė Apaštališkuoju vika
ru į Šiaurinę Karoliną. 

Reikėjo drąsos apsiimti tas 
priedermes. Naujoje neva-vys-
kupijoje buvo viso labo 700 
katalikų i r trys kunigai. Ket
virtasis turėjo būti pats vys
kupas. Tas katalikų žiupsnis 
dar buvo išmėtytas gana pla
čioje žemėje. Kun. Gibbonsas 
apsiėmė tą sunkų uždavinį. J is 
tapo įšventytas vyskupu Bal
timorės katedroje 16 Rugpjū
čio 1868 m. ir iškeliavo į savo 
vikarijatą. Tvarkydamas 
North Carolina Gibbonsas 

[skaitėsi Adramytto vyskupu. 
Adramyttas yra maža nežino
ma vieta toje šalyje kur kitą
syk būdavo vyskupų, o dabar 
aėra katalikų. 

Pirmas jo dalykas buvo ap
lankyti savo katalikus. Gele
žinkelių nebuvo. Vyskupui te
ko keliauti raitam. Nevisur 
galima buvo gauti arklių, tai 
priseidavo joti ant mulų. Tan
kiai reikėjo vaikščioti pės
čiam. Taip vyskupas išvaikš
čiojo rytinę savo vikarijato da-
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Gerb. Lansingas kaltina Wil-
soną už keliavimą Paryžiun, 
nes tuo būdu jis prarado sa
vo užimtą poziciją kaipo pa
saulio arbitras. Toliau: už lei
dimą Glemenceau turėti inici-
jativos visuose klausimuose; 
už sutikimą, kad Tautų Są
jungoje viršenybę turėtų pen
kios didžiulės viešpatijos; uįs 
keliavimą Paryžiun nepada
rius jokios taikos programos; 
už nepasitikėjimą amerikoniš
kais delegatais; už turėjimą 
slaptų konferencijų Su talki
ninkų'atstovais; už pa vedimą 
Japonijai Shantungo klausi
mo, už prieštariavimą savo 
paskelbtiems taikos princi
pams. 

Buvusio sekretoriaus žo
džiais tariant, buvusis prezi-

i 

dentas visu taikos metu elgėsi 
nei koksai pusautokratis. 

Mielai jis kalbėdavosi su 
svetimų šalių premjerais ir pa
čiais valdovais. Bet neklaivz-
davo jis nuomonės savųjų de
legatų (komisijonierių) svar
biuose klausimuose. 

Mes nežinonie ir negalime 
pasakyti, ar visi tie kaltinimai 
teisingi. Bet iš savo pusės ži
nome, kad gerb. Wilsonas prie
štaravo nuosaviems žodžiams. 
Jis skelbė visam pasauliui de
mokratiją, visoms tautoms lai
svę. Paskui jis tuos nuosavus 
obalsius paniekino. Kai-kurios 
monarchinės viešpatijos pri
pažino kadir Lietuvai laisvę ir 

į nepriklausomybę. J is to nepa
darė, Užsigindamas savo žo
džių. 

\ 

iS^-tr. 

lj. J i s nakvodavo juodukų ba
kūžėse ant aslos. Geri žmonės 
jam patiesdavo turaki&kų 
kviečių (kornų) virkščių. Ten 
pat ant' aslos nakvodavo ir 
ėriukai su kitais gyvuolėliais. 

Bevaikščiodamas vyskupas 
užėjo į vieną menką kaimelį 
toli nuo visokių žmoniškų ke
lių ir takų. Kaimelio gyvento
jai buvo nekatalikai, bet jų 
tarpe atsirado viena Airė mo
teriškė per 45 metus nemačiu
si katalikų kunigo. Tečiaus ji 
nei vienos dienos nebuvo pra
leidus be maldos ir savo tikė
jimą išlaikė. 

Vyskupas užeidavo tokių 
kaimų, kur žmonės užgimė ir 
augo be jokių sakramentų. 
Tai jis suteikdavo jiems vi
sus sakramentus. Kartais net 
nekatalikai prisidėdavo prie to 
tikėjimo atgijimo. 

Vis-gi darbo būdavo daug, 
nuovargio prisidėdavo sun
kaus, o sąskaitos mažos. Iš
vaikščiojęs tūkstančius mai
lių vyskupas tegalėjo užrašy
ti aplankęs tik 16 miestelių, 
pakrikštijęs 14 katalikų ir du 
atvirtėlių iš nekatalikų,^ pas
tiprinimo Sakramentą suteikęs 
64 žmonėms. 

. Vyskupui. Gibbonsui atėjus 
į miestelį Plymouth "žmonės 
pasakė, kad čia esąs vienas 
Airys katalikas, bet jis prisi
dėjęs prie baptistų. Vyskupas 
nuėjo pas jį. Tas pasipasako
jo, kad jam prisidėjus prie 
baptistų tie prašė kalbėti ko
kią nors maldą. Airys pradė
jo *'Sveika Karalienė. ' ' Bap-f 

tistai išvertė akis stebėdamie
si, kas čia pasidarė. Pasišne
kėjęs su vyskupu Airys vėl 
grįžo prie katalikų. 

Vyskupo pasišventimas darė 
daug įtekmės. Katalikai at
gaudavo savo tikėjimo stipry
bę, kitų tikėjimų žmonės gerb
davo vyskupą ir net padėdavo 
jam statyti bažnyčias duoda
mi tam tikshu pinigų. Kas ne
kęsdavo katalikų, tas pažinęs 
Šiaurinės Karolinos vyskupą 
imdavo gerbti katalikystę. 
Gibbonso prigimtije buvo ste
bėtina jiega išmintingu veik
liu prielankumu sutarpinti 
prietarus. 

Vatikano Taryba. 

Pradžioje devynioliktojo 
šimtmečio katalikystė taip ro
dėsi susilpnėjus, jog jos prie
šai visai neabejojo, kad j i vei
kiai subyrės j dulkes. Išma
nantieji, katalikai taip nemin
tijo, bet ir jų viltis laikėsi tik
tai Kristaus pažadėjimu, jog 
Bažnyčia išliks iki pasaulio 
pabaigai, bet nebuvo matyti 
Bažnyčios kūne jiegos. Prisi
rinko neapsakomai daug pa
čių svarbiausių klausimų. 

(Daugiau bus). 

Penktadienis, BaTand. 1, 1921 
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1 "DRAUGO" KNYGYNE 3 
Galima gauti šios 

MALDAKNYGES i > 
= Ramybė Jums (brangios odos paauks.) $3.50 ^ 
| Ramybė Jums (kailio apdar.) 2.60 1 
I Ramybė Jums (audeklo apd.) 2.00 i 
S šios maldaknygės formatas yra 5^4x3^. Puslapių' turi 958. bet ne 5 
= stora, nes spausdinta ant plonos popieros. Joje yra jvairitį įvairiau- ~ 
E s\ų .maldų. = 
E • • • • • -
E Aniolas Sargas — juodas apd. $1.25 | 
I Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd 1.75 i 
E Aniolas Sargas — juodais apd 1.50 I 
| Dangaus Žvaigždutė —- juod. minkš. apd 1.75 = 
| Dangaus Žvaigždudė — baltas celluloid apd. su = 
= paveikslėliu ant apd 1.75 | 
E Dangaus Žvaigždutė - - balto kailelio apd. 1.50 ž. 
| Dangaus Žvaigždutė"— juodo audek. apd 1.00 1 
E Dangaus Žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50 = 
E Aniolėlis — juodais apdarais , 1:50 E 
| Aniolėlis — juodais apdarais i . 0.75 = 
= šios maldaknygės yra nedidelės. Turi beveik po 200 puslapių. -
5 Spauda aiški. = 
s s 
= Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00 ~ 
| Pulkim ant kelių 2.50 | 
| Pulkim ant kelių 2.00 | 
E Pulkim ant kelių ą 1.85 | 
| Pulkim ant keKų 150 E 
E ši maldaknygė yra šiek tiek didesnė už pirmesnes. Jos kainų E 
E Jvairumas priguli nuo apdarų. z 
| Maldų Knygelė 75c. | 
E Maldų Knygelė T 50c. i 
• s 
= Užsisakydami adresuokite: = 

I "DRAUGO" KNYGYNAS i 
| 2334 So. Oakley Ave. f Chicago, HL | 
TFit i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i f i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i t i i i i i i f t im 

U C * \WW\A / ^ • I STEAMSHIP 
Generaliai Agentai dcl Vidurines ir Rytinės Europos 

NORTH GERMAN LLOYD 
tsss. 

\ 

Iš New Yorko be jokiu mainymu tiesiai į 
BREMENA ir DANZIGA 

• S. S. N E W ROCHEI^LE Balandžio 9 
S. .s. A N T I G O N E Gegužio 3 ir Birželio 15 . 

Tiesiai per Liepojų via Danzig. Persėdant iš laivo j laivą. 
Atsišaukit pas Ii. Claussenius & Co. General. Pasaiieriniai Agentai 

100 N. La Salle St.. Cbicago, 111. Tel. Franklin 4130 
Arba kreipkitės prie mųs lokalio agento. 

AMERIKONIŠKA LINIJA 
Tiesoginįs Patarnavimą 

NEWYORX-HAMBURG 
Geriausias kelias Lietuviams ir Rašams. 

Didžiausi Moderniški Laivai 
MANCHURIA MONGOLIA MINNEKAHDA (Naujas) 
Balandžio 14 Balandžio 28 Gegužio 12 

(3rd Kliasas Tiktai) 
Trečia Kliasa iš New Yorko į Eitkūnus $130.00 
Trečia Kliasa iš Ncw Yorko 1 Liepoja $133.00 

Trečios kliasos pasaiieriai valgo didžiam dining kambaryj, kur 
tarnai jiems patarnauja. Uždaryti kambariai reservuojami mo
terims ir vaikams. Atsišaukite į Kompanijos Ofisą, 14 No. Dear-
born Str. Chicago, arba į Lokalj Agentą. 

arti 47-tos Gatves 
Tel. Drovsr 7442 

Dr. C. Z. VezeMs f 
LIETUTIS DENTISTAS 

4713 SO. ASHLAND A T I I U I 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

Seredomis nuo 4 lig 9 vakarą 

I 
S 

DR. S. BIEŽIS "S 

j Tel. Canal 257 

DR. P. Z. ZALATORIS j 
Vak. Canal 2118 f 

Lietuvis Gydytojas Ir 
Chirurgas 

1891 So. Halsted 
j Valandos: 19 iki 12 ryto; 1 iki 41 

po p is t 9 iki 9 vakarą. 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
FA CHIRURGAS 

1 9201 West 22nd Street 
(Te l . Canal 4222 
• B e s . 3114 W. 42ad" Street -
B Tel. McKinley 4999* 

i 
} ( • • • « » » » > « » • m » » i <mm m « « B 

Tel. Yards 6000 Bivd. 8448 
Dr. V. A. ŠIMKUS 

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas tr } 
Akuseras. 

820S 8. Halsted St. Chicago. 
Valandos: 14—12 iš ryto 1—8 ir 
9—8 vakar* Ned. l t—12 Ii ryto. j 

••'_ ' , T l . - ^ - -

Dr. P. 
Lietu 

10801 So. 

TeleN Pullman 
ZALLYS 

risDentistas 
Michigan Avenae 

m. 

Mokslas yra galybė. Bacon. 
Teisingas darbas^ užlaiko 

(meilingą veidą. Dekker. 

VA1JLND08: » ryto iki 4 
U Pullman 549 ir 81 

i 

DR. A. L. YUŠKA 
1900 S. Halsted Str. 

— f 

Tel. Canal 2118 

i Valandos: 10 ryto iki 
Gyvenimas: 

8 vakar* 

Tel. 
2811 W . 63rd Str. 

Prospect 8494. * 

r 

E/ 

. 

r»> 

• Dr, »L T. S1TUK0LTS į 
Lietuvis Gydytojas tr Chirurgas' 

Pcoplcs Teatro Name 1 
1916 W . 4 7 t h Star. TeL Boul . 
Valandos: 6 iki 8 vak. Nedėl 
Ilki 12 ryta. 

Res. 2914 W. 43rd Street ' 
Nuo ryto iki piet. I 

ei. McKinley 293 | 

8 
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John Ruskin 
BtST AND BIGGEST CIGAR 
Juo daugiau ruky>i—Tuo daugiau pamėgai juos 

Pareikalauk amsu Katattogo Jio. 4. , 
I. I. L«wie Cigar Mfg. Co. Nevrark, N. J. 

Didžiausias Keyrigulmingas Fabrikjas Pasaulij. 

<<.. . 
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TIKRA PROVOKACIJA 
Italija kariauti kariavo 

Austrija ir Vokietija. J i buvo 
ištikima Prancūzijos ir kitų 
viešpatijų bendrininkė karo 
laukuose. Bet šiandie Italija 
nesutinka su tos pačios Pran
cūzijos ir išdalies Anglijos pa
niūromis, kad nukovotos Vokiu 
tijos špilkas visai iščiulpti. Pa
sitaikius progai Italija pakelia 
protestus. 

Italija sako, kad Vokietija 
nemažiau nukentėjusi už talki
ninkus. Karo metu sunaikinti 
dideli Prancūzijos plotai. Bet 
už tai taikos sutartimi ai# Vo
kietijos padėtos kuoaštriau-
sios sąlygos. 

Vokietija yra praradusi vi
sas savo kolonijas. Netekusi 
karo laivyno. Apribųotas jai 
skaitlius nuolatai palaikomos 
armijos. Pasibaigus karui Vo
kietija talkininkams yra ati
davusi galybes gyvulių, ra
guočių, visokios rųšies paukš
čių ir daugybę kitokių daiktų. 
Vokietija palikta tiesiog bejė-

I r štai pasekmėje ant jos 
dar užkraunama negirdėtai 
augšta kontribucija. Vokiečiai 
atsisako nuo tos kontribucijos. 
Tad Prancūzija su savo talki
ninkėmis užima naujus Vokie
tijos plotus. 

Kuomet nesenai tas kontri
bucijos arba karo atlyginimo 
klausimas buvo apkalbamas 
Italijos parlamente, daugybė 
atstovų pareiškė, kad tasai 
reikalavimas tokio augšto iit-
lyginimo nuo Vokietijos nega-
Ii skaityties atlyginimu, bet 
tiesiog provokacija. 

Italijai reikia pripažinti tie
sos. Nors jos niotivai yra lab-
jaus surišti su Vokietijos pre
kyba, kuria. Prancūzai nori iš
griauti. Visg i ji savo širdyje 
nešioja daugiau teisybės ir 
pasigailėjimo. 

Tuo tarpu Prancūzuose nėra 
neį teisybės, nei pasigailėjimo. 
Pasijutę jie šiandie kiek stip
resni, silpnesnį nori visai su-
novyti, neatsižvelgiant ne*. ' 
pasekmes. 

Karo atlyginimo klausime 
Prancūzijos pasielgimas su Vo
kietija aiški provokacija. 

Bet, turbūt, didesnės jau 
provokacijos nerastum už tos 
pačios Proncuzijos pasielgimą 
Augštosios Silezijos klausime. 

Kaip žinoma, Augštoji Sile
zija taikos sutartimi buvo pa
vesta Lenkų-Vokiečių plebisci
tui. Vokiečiai laimėjo. Bet 
Prancūzija tvirtina, kad tasai 
laimėjimas neturįs reikšmės. 
Girdi, kasyklų ir industrijos 
apskričiuose Lenkai gavę dau
giau balsų. Tad tie apskričiai 
Lenkams ir teksią. Girdi, tal
kininkai turį teisės taip pada
ryti. O juk plebiscitas buvo 
vykinamas ne apskričiais, ar 
kokiomis dalimis, bet abelnai 
to krašto klausimu. 

Prancūzai tą neteisybe jau 
kunija. Lenkai užima Silezi
j a 

Provokuoja Prancūzai Vo
kietija ir tuo būdu be atodai
ros ją stumia Rusijos bolševi
kų glėbin, Kas-gi butų, jei pa
galiau Vokietija, netekusi kan
trybės, susijungtų su Rusija ir 
l>endromis spėkomis užteltų 
nei baisi audra ant Prancuzi-

Tas visuomet yra galimas 
daiktas. Ar Prancūzija to neži
no, ar gal suziniai ieško ir 
prašosi pragaištie*. 

Ta viena ir kita ir daugelis 
Prancūzų provokacijų nieko 
gera nelemia Vokietijai. To
ki uo elgimosi stiprinamos Vo
kietijos radikalų pozicijos. Ga
li jie pakilti ir apvaldyti Salį. 
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CLEVELAND. OHIO. 

Iš L. V. 25 kp. veikimo. 

Apart "Patricija*' paskuti
niu metu Clevelande nebuvo 
vaidinta žymesnių veikalų. Pa
sitenkinta vien mažesniais del 
to, kad nedaug yra tokių, ku
rie tam darbui pašvęstų savo 
iiuosų laikaJvurie galėtų ir no
rėtų dirbti dailėj, užsiėmę vi
suomenės reikalais. 

Šį pavasarį L. V. 25 kp. ren
giasi statyti scenoje istorinį 
veikale "Kova ties Žalgi
r iu" . Tai vienas žymesnių 
veikalų Lietuvių kalboje. J is 
vaizduoja laikus Didžiojo Lie
tuvos Kunigaikščio Vytauto ir 
Lenkų karaliaus Jagailos bei 
karalienės Jadvygos. Ten pa
rodama tikslai, kuriais norėta 
apgauti Lietuvius. Bet gudru
sis Vytautas mokėjo viso to 
išvengti. 

Tame veikale ima dalyvuihą 
apie 50 asmenų. Tat naudinga 
pamatyti jis kiekvienam Lietu
viui. Bus statoma Balandžio 
24 d., š. m. 

Būrys L. V. 25 kuopos na
rių užlaiko vakarinę mokykla. 
Joje dėstoma Lietuvių rašomo
ji kalba. Mokytojum yra p. 
V. A. Greičius. 

Priimama ir pašaliniai moki
niai. Išsikovojus laisvę, nau
dinga yra pažinti jos kalba 
bei rašyba. Dauguma Lietuvių 
sako: "Mokame rašyt i" , bet 
jeigu pradėtų tėmyt į Lietu
vių rašybą, tuomet sakytu 
"Daug laiko ims išmokti ra
šy t" . 

Kuomet dabar dauguma ne
dirba, tą Huosą. brangų laiką 
gali sunaudoti pažinimui sa
vęs, tai yra mokslui ir nesa
kyt, kad " a š moku". 

Jurgutis. 

ROCKFORD, ILL. 

Rocki'ordiečiai ir Beloiškiai! 
Katrie esate aukoję nemažiau 
10 dol. per demonstraciją 
Gruodžio 5 d., 1920 m., atsiim-
kite savo paliudymus, kuriuos 
prisiuntė Lietuvos Misija. Pa
liudymai randasi pas Stanley 
Ivanauską, 1020 Montague S t 
Roekford, 111. S. J . 

* mėn., 1921 m., išklausęs pro
tokolą narių susirinkimo, bu
vusio 21 d. Vasario, 1921 m^ 
rado reikalinga priimti sekan
čią rezoliuciją: 

"KADANGI L. A. B-vės 
šėrų, išparduotų ir sumokėtų, 
yra 44, 242, tad kvorumui su
darymo šėrininkų susirinkimą, 
pagal L. A. B-vės konstituci
ją, reikia didžiumos šėrų, t. y. 
22, 122, o susirinkime 21 d. 
Vasario, 1921 m., buvo užre
gistruota tiktai 19,952 1 misai, 
kaip parodo L. A. B-vės ofi
so -rekordai, ir— 

KADANGI balsų skaitymo 
komisija, V. Lazdynas ir K. 
Vaškas, padarė klaidą ir pas
kelbė 20,298, ir— 

KADANOI susirinkimas, ne
turėdamas reikalingų kvoru
mui balsų, nutarė panaudoti 
balsus prisiųstus per proxies 
nedalyvavusiems susirinkime 
Direktoriams, būtent — J . S. 
Lopatto — 290 balsų, kun. P. 
Gudaičio — 731 balsų, P. J. 
Žiu rio — 722 balsų ir J . Stri
maičio — 30 balsų, k— 

KADANGI susirinkimas pa 
naudojo net personalius kun. 
P. Gudaičio balsus, viso 140, 
be jo sutikimo ir žinios, ir— 

KADANGI balsavimai buvo 
atliekami nelegaliai, nepaden
gus proxies su "documentary 
s tamps" ir— 

KADANOI toks panaudoji-' 
mas proxių nėra leistinas kor
poracijų įstatymais ir augš-
čian įvardytieji Direktoriai: 
J. S. Lopatto, kun. P. Gudai
tis ir P. J . Žiuris užprotestavo 
prieš panaudojimą jų balsų, 

• 

TAD, Direktorių Taryba1 nu
sprendžia, kad susirinkimas 21 
d. Vasario, 1921 m., ir jo nu
tarimai buvo neteisėti, ir— 

TOLIAUS NUSPRENDŽIA, 
kad Direktoriai, kurių termi
nas buvo išsibaigęs su 11 d. 
Sausio 1921 m^ Savo vietose 
lieka, iki legaliu keliu bus iš
rinkti jų įpėdiniai." 

Pasikėsinimas ant įstatų. 

Dabar, 22 d. Kovo, trys Di
rektoriai, kuriuos susirinkimas 
rinko, J . W. Lutkauskas, Kun. 
N. J . Petkus, ir Joseph O. Sir
vydas, drauge su V. Lazdynu 
ir B. Vaskevičiute turėjo sa
vo susirinkimą ir nutarė se
kančius dalykus: 1) skaitytis 
ne Direktorių pakviestais, bet 
susirinkimo išrinktais; 2) 
kreiptis į teismą, gauti "wri t 
of mandamus" ir šaukti dar 
vieną susirinkimą; 3) tuo tik
slu paskyrė Auditing Commi-
ttee iš Lazdyno, Vaskevičiu-
tės ir Živato, kad jie kreiptų
si į teismą. Tą visą jie daro 
buk del L. A. B-vės gerovės. 
O kokia iš to gerovė — lai pa-
Jys nariai sprendžia. 

(Pabaiga bus) 
i 
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PRANEŠIMAS. 
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DR. S. NARELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
OflaM Ir Gyvenimo vieta 

8152 Sontn Halsted Street 
Ant Ttr&Mu Unlvartal State Beata 

Valandos nuo l t iki 12 ryte; nuo 
2 iki 4 90 pietų; nu* 7 iki 9 

Nodėliomis nuo l t lkl 1 

1 

M = > 

Jfrel. Caaal 6222 JĮ 

I DR. C. K. CHERRYS % 
•j LIETUVIS DENTISTAS 
^2201 West 32-nJ & So. Leavitt St .3 
ot Chicago 
gValandos: 9:30 A. M. to 12 N. 2 
J • 1:00 P. M. to 8:00 P. M. 0} 

iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiitiHii 
STel. Canal 2S7 

I DR. C. K. KLIAUGA I 
LIETUVIS DENTISTAS 

S1821 So. Halsted St., Chicago, Ili.js 
• Kampas 18th St. 

Svaland.: 9—12 ryta, ir 2—t vak.* 
aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiuiiiJiiiiiiiiiiuiH 

Visi kurie priklausote prie 
JONESI & Co. malonėkite at
silankyti pėtnyčioj, Balandžio 
1, 1921 m. 7 v a ! vakare Jos. 
J. Elias svetainėj, 4600 S. 
Wood Str. Nes yra daug svar
bių dalykų aptarimui 

(Apgr.) 
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VVESTPULLMANIEČIAI! 
Atkreipiame Jūsų atydą, 

kad pas Jus dienraštį " Drau
gą' y atstovauja p. M. Kaupe
lis 11949 So. Halsted St. 

Pas jį galite gauti kasdien 
nusipirkti "Draugą" , taip-
pogi galite užsiprenumeruoti 

KAS DEDASI L. A. B. CEN 
TRE. 

Po buvusio šėrininkų suva
žiavimo 21 d. Vasario, šių me
tų, buvo sušauktas Lietuvos 
Atstatymo Bendrovės Direk
torių susirinkimas, 8 d. Kovo 

Paskui pasikvietę talkon Rusi
jos bolševikus gali jie nušluo
ti ne tik Prancūzija, bet jos 
bičiuolius Lenkus, taippat Lie
tuvą ir kitas šalis. 

Provokuoja Lenkai Lietuvą. 
Bet Lenkų provokacija Lietu
vai ne tiek baisi, kaip Pran
cūzų čia apkalbamoji provo
kacija. 

Jei Prancūzija taip labai 
geidžia Lenkus padaryti stip
riais, tegu Lenkams paveda 
dalį savo kolonijų. Tegu ati
duoda jiems savo žemės plo-

Direktoriai Pildo Žmonių Va
lią. Neperžengdami Įstatymų. 

Priėmus tokią rezoliuciją, L. 
A. B-vės Direktoriai vadova-
TOS žmonių valia, — štai kaip: 
pirma — priimant direktoria-
tan ypatas, kurios likos iš
rinktos neteisėtame susirimki-

|me, pats direkteriatas liktų 
neteisėtas ir jo tarimai butu 
neteisėti. Reikale bylos ar ko
kių susidūrimų su valdžia, ga
lėtų kilti nesusipratimai, i r to
kio direktoriato veikimas vi
sados galėtų būti kvestionuo
jamas. Antra — einant su susi
rinkimo žmonių valia, cftrek-
toriatas rūpinosi įvesti į savo 
tarpą naujai susirinkime iš
rinktuosius žmones teisėtai, 
kad jie butų legaliais Direk
toriais. Todėl į vietą rezigna
vusių Direktorių, pakvietė J. 
W. Liutkauską ir J . O. Sirvy
dą. Kad padarius tiems žmo
nėms vietos Direktoriate, iš 
savo vietų, tuojau^ po priėmi
mo rezoliucijos, rezignavo M. 
W. Bush ir priimta per pačtą 
atėjusi rezignacija J . Strimai
čio. Už dviejų dienų, t. y. 10 

Paieškau Stasio Mitkevičlaus paei
nančio iš Mitkaičių kaimo Telšių ap
skričio. Ameriko gyvena apie 20 me
tų, savo namiškiams nieko nerašo, 
prieš karo gyveno Aurora, 111. Kas 
apie ji žinote praneškite šiuo ad
resų: 

Mokytojas J. Adomavičius 
Tirkškliai. 

Mažeikių Apskritis 
lilTHUANIA. 

Dr. I. E. MAKARAS 
IJetuvys Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 10900 So. Michigtm Ave., 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 lkl 4 po 

piet, 6:30 iki 8:30 vakare 
Residencija: 105*8 Perry Ave. 

Tel. Pullman 342 

•• 

Tel. Randolph 2898 
A. A.SLAKIS 

ADVOKATAS 
Ofisas vidumiestyj 

ASSOCIATION BLDO. 
l t So. La Salto St. 

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

t t ~ 

• — • 

Paieškau brolio Antano Gelžinio 
Ir Selnikovu. Jie patys ar kas apie 
juos žinote praneškite šiuo adresų: 
žemalių klebonas 

Kun. Adomas Gelžinis 
Mažeikių Apskritis 

LIETUVA. 

ANT PARDAVIMO. 
80 akrų farma arti prie mie

sto budinkai geri, barne, viš-
tinyčic ir gyvuliams tvartai, 
yra 6 karves, 2 arkliai, 3 kiau
lės, 30 vištų ir mašinos $800 
iškalno likusius ant išmokes-
Čio. Atsišaukite 

Joe Kisch 
2019 Sedgwick Str. 

J. P. WAITCHEES 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vakarais: 4509 S. Ashland Ave. 

Tol. Tards 1062 
Dien. Room 618—15» N. Calrk St. 

Tel. Randolph 2507 

= -

^Telefonas Boulevard 9199 2 

I DR. G. KASPUTIS 1 
•J DENTISTAS 
# 2331 South Halsted Str. ralandos: 9—12 A. M. 

1—6; 7—8 P. M. 

# a s 

i < • 

ANT PARDAVIMO. 
2 augSčių mūrinis namas moder

niškas, gazas, elektra, pečių šildomas 
akmenio apačia 4 flatų. Randos ne
ša $90.00 i mėnesi, savininkas pri
verstas pardudti nes apleidžia miee-

!ta. $4000.00 Casli likusius ant iš-
mokesčio ant 5 metų. Atsišaukite 

3950 Leme Aveniu*. 

tus. Bet tegu nemėgina tukin
ti Lenkų svetimomis žemėmis, d. Kovo, 1921 m., savo rezig 
Nes tas Lenkams neduos nei 
laimės, nei taikos. Patiems 
Prancūzams bus skaudu kuo
met nors pamatyti sudribusią 
savo numylėtinę — Lenkiją, 
pertukusia nuo svetimų gery
bių. 

Nereikia niekų daryti iš se
nosios maksimos: Kas ko per 

nacija pridavė raštu ir trečias 
Direktorius, V. K. Račkauskas. 
Jo vieton legaliai bus paskir
tas naujas, sekančiame Direkto
rių susirinkime. Taip paskirti 
Direktoriai tarnaus organiza
cijai iki sekančio metinio su
sirinkimo, ar iki ekstra susi-

ANT PARDAVIMO. 
Brightop Parke, 3 flatų medinis 

namas, gazas, elektra, vanos, toiletai, 
laundry tubs randos neša $55 į mė
nesi. Kaina $4,850, mokėsi 18% ant 
$1600 investmento, priimsiu Ford 
automobiliu ir $1200 cash. Atsišau
kite 

Olckii, Savininkas 
204)8 \V. 38 Place 

' • • , 
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Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIAIJSTAS 

Palengvins visų ski*| 
tempimą kas yra 
priežastimi skaudė
jimo galvos, svaigu
lio, aptemimo, ner-
votumą, skaudančius 

ir užaidegusius -fcaričiu akių kreivos akys, 
katerakto, neiniegio; netikras akis indedam. 
Daroma egzaminas lektra parodantis ma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantiems pagelbsta. Ser
gėkite savo regėjimo ir vaikus einančiu* 
mokyklon. Valandos: nuo 12 iki 8 vakarą 
Nedėliomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų. 

1553 W. 47 St. ir Ashland A v. 
Telefonas Drover 9680. 

Illffllllllllllllfillllltllliuillfjlillllfllllllltl 
Bes. 11S9 Independenoe Blvd. 

Telefonas Ton Buren 294 

DU. UOTO, 
Husas Gydytojas ri Oblnurgas 
Specijallstas Moteriškų, Vyriškų 

Vaškų ir visų ehroaiškų ligų 
VALANDOS: 10—11 ryto 3—S po 

pietų, 7—8 vak. Nedėliomis 10— 13 d. rinkimo, kurs butg šaukiamas 
daug nori, tas netenka ir" to, Direktorių rinkimams, jei tasį0***8 *f4 *»- » J l l r t e a ^CbicaĘ» 

j Telefonui BWf»r 969S ką turi. butų reikalinga. 
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Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Vardą 50S2 

Valandos: — 8 iki 11 II ryto: 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 6 lkl 8 vai. vakare. 

Telefonas Armitage 9770 
MARYAN S. R0ZYCKI 

MCZYKOS DIREKTORIUS 
Mokytojas Piano, Teorijos ir 

Kompozicijos 
2031 N. Western Ave. 

Chicago, IU. 

Phone Seeley 7489 
DR. L M. FEINBERG 

Gydo specijaliai visokias vyrų ir 
moterų lytiškas ligas 

2401 Madisoa Str., kampas Wes-
tern Ave., Chicago 

Valandos: 2—4 po piet 7—9 vak. t ___ 3? 

Daugiau mainierių šiandie nešioja 
Goodrich Guminius Batus negu kad 
pirmiau. 

• 

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

• 

Kiekviena diena daugiau mainierių 
susino, kad Goodrich batai neper
mirksta ir nenusilupa — užtat, kad 
padaryti iš Vieno šmoto— tai Good 
rich darbas. 

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

j DR, CHARLES SEGALI 
Perkėlė seavo ofisą po num 

• 4 7 2 9 So. Ashland Avenuei 
Specijallstas 

ŽIOVV, MOTERŲ ir VTRŲ LIGCI fr» 

• 

Tbe B. F. GOODRICH RUBBER CO. 
Akron, Ohio 

\ 

. . . . . . . j 

Goodrich 
Hi-Press 

Rubber Footwc 

• 

, 

• 

' 
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UETHVAS PREKYBOS IB PB* MONES 
BANKAS 

. szi-

PValandosnuo 10 iki 12 išryto; nuo* 
• 2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30f 
Svakaie. Nedėliomis 10 kii 1 

Telefonas Drejcel 2880 

= 

VALENTINE DRESMAKTNG 
COLLEGES 

[6205 9. Halsted, 2407 W. Madisou.J 
1850 IT. Wells St. 

137 Mokyklos Jungt. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi-

irno, Designing bizniui ir namams.{ 
ietos duodamos dykai, Diplomai.] 

[Mokslas lengvais atmokėjimala] 
•Klesoa dienomis ir vakarais. Pa-

sikalaukit knygelės. 
Tel. Seeley 1048 

SĄRA PATEK, pirmininkė.J 

25 
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ir jo skyriai 

Vilniuj Panevėžj Šiauliuos Raseinius 
Liepojuj Klaipėdoj Marijampolėj Virbalyje 
kogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGENTŪRĄ 
NEWARKE. Kol žemas auksino kursas, dėk pinigus L. P. P. 
Bankan. Ten gausi 

7% padėjus 2 metams 
5% padėjus 1 metams 
3% padėjus neapribuotain laikui. 

Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie susidėjimą 
banke duoda Banko agentūros vedėjas 

M. NARJAUSKAS 
*747 Broad Street, Newark, N. J. 

i v"."w JUTKAOSKAS"} 
ADVOKATAS 

S s I 29 South La Salio Street j 
Kambarls S24 

Telefonas: Central »«§• 
* » • • • • • • • • n a ^M • » a n w i » i M » 

Vakarais, 812 W. 33rd S t ! 
Telefonas: Tardą 4MI 

g » « « • • • « » • • » • » » ! 

DR. 6. M. GLASEB 
Ofisas 8149 So. Morgan 

Kertė Sfl-ro St., 
8PECIJAUSTAS 

MoUriškų. Vyriškų, taipgi 
nišku ligų. 

OFISO VALANDOS: Nuo 1% 
iki S po pietų, nuo f iki S 
dą vakarą. 
Nedėliomis nuo t lkl 1 po 

Telefonas Vards «87 



Į 
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BUVUSIOS EKSPLIOZIJOS GAL BUS PADVIGUBIN-
ATGARSIAI 

Griuvėsiuose atrasta dar dau
giau du lavonu. 

Tardvmai vedami susekti 
tikrąja priežastį apie įvyku
sia West Sidėje ekspliozija, 
kuri prarijo dešimtį gyvasčių 
ir kelias dešimtis kitų pavo
jingai ir lengviau sužedė. 

Kol-kas nesurasta tikroji 
priežastis. Bet tyrinėjant pa
aiškėjo, kad iš vieno automo-
biliaus prie to sandelio buvo 
iškraunama priemoninių ug
nių plyštaneioji medžiaga. 

To darbo metu keli darbi-
nikai, dirbusieji prie iškrovi
mo, mėtę kiti \ kitus petar-
das. Vadinasi, jie neatsargiai 
juokavę. Viena iš tų mėtomų 
petardų plyšusi ir tuo jaus po 
to sekusi didžiulė baisi san
delio ekspliozija. 

Ta neatsargu darbininkų 
juoki} yra matęs to sandelio 
kompanijos darbininkas, kurs 
prie kitų sandelio durių ir gi 
išliodavęs priemonines ugnis. 
J i s išliko gyvas, bet smarkiai 
sužeistas. 

Šiandie tardymus pradeda 
prisiekusieji koronerio teisė
jai. 

Ekspliozija viso nuostolių 
padariusi apie 2 milijonu do-
lierių. Apie 200 tūkstančiu, do-
lierių atsieis žmonėms išleis
ti už naujus langams stiklus. 
Nes nuo baisaus trenksmo a-
plinkui per kelis blokus vi
suose namuose sutrupėjo lan
gų stiklai. 

Kalbama, kad keli žmonės 
dar nesurandami, kurie turė
ję but sandely ar šalimais a-
no. Gal ir tie žuvę griuvė
siuose. 

TEISMO NUBAUSTAS MI 
RIOP. 

Kriminaliame teisme prisie
kusiųjų teisėjų suolas miriop 
pasmerkė jaunų plėšikų-žmog-
žu<di Harrv U. Ward. 

J i s apkaltintas nužudyme 
dviejų žmonių praeitą rude
nį krautuvėje po num. 326. No. 
Cicero ave. J is krautuvę bu
vo užpuolęs plėšimo tikslais. 

Pasmerktam nugalabinimas 
paskirtas Balandžio 22 d. 

NEPAGAUNAMAS ŽMOG 
ŽUDIS. 

Jau kuone visa šalis per-
kratoma i r policijai niekur ne
pavyksta surasti žmogžudį O'-
Connor, kuris andai nužudė 
detektivą O'Neill. 

(VConnor pasislėpė ir tary
tum jį žemė butų prarijusi. 

Policija pradžioje ieškojo 
Chicagos apylinkėse. Paskui 
ieškojimas buvo perkeltas vi-
Bon šalin. Visų miestų poli
cija painformuota apie žmog
žudį. 

Šiandie jis vėl ieškomas 
Cbicagoje. Nes daugelis nuo-
moniauja, kad jis čia kur slap
stosi, jį paslepia jo sėbrai. 

TOS MOKESTYS. 

•Mokesty^ (taksos) už ne-
judomas nuosavybes Chicago-
je gal bus padvigubintos. 

Tas klausimas aptariamas 
Springfielde, įstatymų leidi
mo bute. 
„ Bųs blogai, jei taip bus 
padaryta. Nes darbininkams, 
turintiems nuosavus namus, 
nelengva bus apsimokėti. 

Re to, turės dar labjans pa
kilti samdos. 

Žinovai už tai kaltina mies-
to valdvba. kuri labai išlaidi. 
I r tuomi apsunkina žmonėms 
gyvenimą. 

VOKIEČIAI RENGIASI 
PIRKLYBOS KARAN. 

Sakoma, talkininkai susilauk
sią boykoto. 

Berlynas, Kovo 31. — "Ka
ras paskui karą!" paskelbtas 
Vokietijoje naujas obalsis. Bet 
naujas karas bus vedamas ne 
su anuotomis, tik ramiuoju 
keliu. Tai bus Vokiečių pirk-
lybinis karas, skelbiamas tal
kininkams. 

To karo vyriausios spėkos 
bus Hamburge. Hamburgo pir
kliai baisiai nukentėjo netekę 
savo pirklybos laivų. Teėiausį 
surandamos priemonės atsi
gaivinti 

Hamburgo pirkliai, kaip 
sužinota, atlaikė susirinkimą 
ir nutarė imties tokių priemo
nių: 

1. Prisipirkti kieku galima 
kuodaugiausia garlaiviu ma-
žesnio apėmio neutralinėse ša
lyse ir tuos laivus ^ paleisti 
darban jurose. 

2. Pakelti bovkota talkinin-
kų prekėms ir jų prekių nie
kur Tiekuomet nevartoti. 

3. Neturėti jokios preky
bos su talkininkais, bet tik su 
Amerika ir neutralinėmis ša
limis. 

4. Atsiliepti i visus pasau
ly Vokiečius, kad jie v isurSr 
kiekvienoje progoje skleistų 

V o k i e t i j o s i š d i r b i n i u s . t i k 
Tuo keliu Vokietija mano 

atsiekti du tikslu: pati atsi
gauti ir nubausti talkininkus. 
Vokiečiai pirkliai smarkiai i-
mas to darbo. 

ĮVAIRUMAI. 

Kas žin delko kai-kas bijosi 
kritikos? 

Kas veža, tą ir plaka. Tas 
priežodis kaip tik ir yra vy
čiams nukaltas. 

UŽ ŠAUDYMĄ PAUKŠČIŲ. 

Vakar federalis teisėjas 
Landi s pinigine pabauda nu
baudė 36 ebieagieėius nž šau
dymą paukščių. Kiekvienas 
nubaustas po Stf dol. pabau
dos ir be to dar teismo lė
nomis. 

Kas žin ką veiktų krikščio
nių-demokratų neapkęstojai, 
jei nebūtų žodžio "klerika
la i"? 

Keistenybė tarp keisteny
bių: L. Trockis iš pacifisto ne 
tik virto militaristu, bet dar 
karo ministru. 

"Naujienos ' ' laike savo dar
bi ninku streiko samdėsi ske-
bus. "Keleivis", už^ tarnavi
mą fabrikantams* gavo nuo 
kriaučių A: C. W. of A. uni
jos 149 sk. "parsidavelk)" 
vardą. Tai socijalistų prietely-
stė darbininkams. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ. 

Velykų šventės §v. Jurgio 
čioje buvo gan iškilmin

gai apvaikščiotos. Žmonių pri
sirinko tiek, kad vrfc galėjo su
tilpti. Procesijoj dalyvavo to
kia ilga eifė berniukų" ir mer
gaičių, kad abu &alai sekė 
viens kitą. 

Prisikėlimo mišias laikė 
gerb. klebonas, kun. M. Kru
šas. Jam asistavo kunigai. J . 
Svirskas ir Jonas Statkus. Pa
moksle pasakė kun. J. Statkus. 

Apeigas gražiai pamargino 
parapijos "Kanklių' ' clioras, 
vedamai p. Sabonio ir orkes
trą prie cboro vedama p-nios 
L. Sabonienės. Choras su or
kestrą žmonėms darė gilų įs
pūdį. 
Nors sunkus dabar laikai, vie

nok šiose Velykose žmonės 
daugiau sudėjo ankų negtt 
praeitais metais. Viso suauko
ta $1,421.21. Klebonas kun. M. 
Krušas dėkoja žmonėms už to
kį atjautimą savo parapijos 
reikalų. 

Žmonių npas^ioje parapijo
je gerėja. Žymiai grįžta pasi
tikėjimas vienas kitu. Dau
giau ir daugiau atsiranda sti
prių, sveikos krikščioniškos 
dvasios veikėjų. Jie jau daug 
nuveikė, o ateityje dar dau
giau nuveiks. Bridgeportni 
šviečia graži ateitis. 

DBA 0 0 * 8 
nyti. Toks Liūno rašymas jo
kios naudos neatneš, bet, ne
abejoju, kad nei upo nesuga
dins. 

Tai-įi nuo savęs patarčia į-
vairjoms seimo rengimo komi
sijoms nekreipti daug domės 
į panašius patarimus, kurie 
yra visai nelaiku. Atsiminki
me tą, kad nėra pašau liję to
kio žmogaus, kuris galėtų 
kiekvienam įtikti. 

A: B. Benaitis. 
Seimo rengimo kom. narys. 

Penktadienis, Baland. 1, 1821 
!5E= mmm 

S U S I R I N K I M A I . 
\ 

Bridgeporto nezaliežninkai 
neteko savo vyskupo S. Mic-
kiewiczio. Dvi savai t i prieš Ve
lykas jis nežinia kur išsidan
gino. Jo vikaras pabuvęs po
rą dienų ir-gi nežinia kur <iin« 
go. Nors toje "parapijoje" 
buvo apie 15 ir 20 žmonių, te-
čiau keletas jų buvo sudėję 
net po tūkstantį ir daUgiau 
dolierių. Dabar tie parapijo-
nys aprauda netiek kunigėlį, 
kiek savo pinigus. Mickewicz 
1918 m. buvo savo tikėjimo 
sinodo suspenduotas nuo vy
skupavimo. Dabar gal kitur 
kur mėgins pradėti mulkinti 
žmones. 

Velyknaktf Did. Liet. Kun. 
V v tauto draugijos nariai, savo 
un normose, Šv. Jurgio bažny
čioje sergėjo grabą V. Jėzaus. 
Šita dr-ja kasmet atlieka 
tą gražų įprotį. Nors 
ji nešioja tautinį var
dą, vienok katalikiškesnė yra 
už kai-kurias katalikišką var
dą nešiojančias draugijas, 
darbe jai. 

— 

PATAISYMAS. 
— 

Praeitą parą Cbicagoje pa
vogta dešimts automobilių. 

I 
GARSINKITĖS "DRAUGE. » > 

Per vilniečių Lietuvių de
monstraciją Kovo 6 d. McKin-
ley parko svetainėje p. Juoza
pas Dukavičia aukojo 12 dol. 
Paskelbtame "'Drauge" sura
šė buvo pažymėta tik 2 dol. 

Kom. 

Praleidus didžiąsias šventes 
&v. Jurgio parapija pradeda 
rūpintis naujais reikalais. 

Birž. 26 d. bus iškilmingas 
mokyklos mokslo metų užbai
gi mas. Rengiama graži pro
grama. Seserys mokytojos iš 
anksto jau prie jos pradėjo 
rengties. 

Liepos 3 d. Bergmano dar
že, Riverside, 111., bus parapi
jos piknikas. Kalbama jau, 
kaip prie jo tinkamai prisi
ruošti. - , 

Rugsėjo mėnesyje bus para
pijos bazaras. 

Bal. 9 d. Šv. Jurgio par. 
s vet. parapijos * * Kanklių'' 
choras rengia pavasarinius šo
kius. Rep. 

Liet. Vyčių Oliicagos Apskr. 
susirinkimas šaukiamas Ba
landžio 3 d., š. m., Šv. Petro ir 
Povilo parapijos svetainėn 
(West Pullman, 111.) 3:00 va
landą po pietų. 

Kuopų atstovai kviečiami 
kuoskaitlingiausia susirinkti, 
nes yra svarstymui daug svar
bių reikalų. 

A. S. Valūnas, rast. 

Šiuomi kviečiu visus L. V. Chi
cagos Apskričio seimo rengimo ko
misijos narius atsilankyti šaukia-
man susirinkiman ketvirtadieny, 
Kovo 31, Dievo Apveizdos par. 
svet. 7:30 vai. vakare. 

Visi kuopų išrinkti komisijos 
nariai ir-gi būtinai prašomi at
vykti. Z. M. 

1 
Siuomj pranosu, kad Bal. 1 d. 

Liet Vyčių Chieagos Apskričio 
Choras turės nepaprastą repeticiją 
Mark White Square parko svei. 
Pradžia 8:00 vai. vakare. 
Visi kviečiami atsilnnkytUir nau

jų atsivesti, nes nauji nariai Ims 
priimami tik Hg.Bąlami. 29 d., 
nesVreikės nutraukti paveikslą. 

Z. M. 

x 

Pirkite Dabar 
Atdara 

Dienomis 
Vakarais 

Nedeliomis 
Pirk Dabar! 

Specialis Išpardavimai 
Vartotų Karų 

PARDUODAMI AN? 
I.ŠMOKESČIO PLANO 

U 100 Karų CJalima pasirinkti 
ROADSTKRS 

f> Pasažierių Touring 
TPasažierių Touring 

COUPES 
SEDANS 

Karai su žieminiais Sailimis. 
Dideliame Pasirinkime. 

MO.Carter 
y 

Duokit Okulistui Pritai

kinti Akinius Jūsų Akims 

Jūsų ak|s gal reikalauja gy-
dymo, arba pritaikymo akinių. 
Kaipo Okulistas galiu duoti 
jums patarimą. s. 

Aukso Filled $4. | 5 , $6, 7, 
$8, $9, 910. 

Cysto aukso | 6 , $7, $8, $9, 
$10, $11, $12. 

Apsibuvęs ant State St. per 
2 3 metus. 

Ištaisau žvairuma. Oylnu vi
sokias akių ligast Išpjaunu ton-
silus. 

FRANKLIN O. CARTER 
M. D. 

120 So. State St. 
Valandos nuo 9 iki 8. 

Nedeliomis nuo 10 iki 12. 

BIZNIERIAI GARSINKITE? 
" D R A U G E . " 
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I N GERIAUSIAS I 
už I 

JUSU PINIGĄ I 
Užtat kad mes visuomet geriausia patarnaujame savo 

kostumieriams. Gali būti užtikrintas kuomet atsilankysi pas E 
mus. Mūsų gryno aukso graznos, laikrodžiai ir deimontai ran- s 
dasi dideliame pasirinkame ir už labai prieinamas kainas. 

CRBAN 

^a r a 

I JOFFEY'S 4525 S. Ashland Avenue 
Chicago, Illinois. E a. 
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Ar Ju» Kankina Ploi«k*no» p 

NAUDOKITE Raffles 
Tri«i Ar Jum* Galvo* 

w 
ii . itir' 

NAUDOKITE J/ą/TJes ?il.nka? 
'les 

A r Jif«H Plaukai 
N A U D O K I T E 1^** 

Ar Jų» Norite Ap««ulo?Pji*o»? / 
NAUDOKITE ĘtįfflCS * Jf 

UilAiVmui »«vo plaukų ^rasiaia tr tanlnata 
NAUDOKITE JĮų/^€S 

Užlaikymui galvos odos tveiluū ir tvariai 
f NAUDOKITE Ąfįffii 

Euffies galima ganti visose aptiekose po 65c. bonka, arba tiesiog 
iš išdirbęju per pastą už 75e. bonką." 

F . A D . R I C H T E R & C O . 
3rd Ave. & S 5 t h St. Brooklyn. N. Y. 

TU 
LittUNmr— 

for LittU Illm" 

Jeigu Nusidėgi 
Tai aprišk žaizda ir uždėk 

mentnolatūm 
Nušaldo ir greitai užgydo. 

JO 
* t f * * 

( 
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Sumažinkite Aukštas Pragyvenimo Kainas 
Naudojant Mazola 

-

. 

s 
-

1920 Hudson 
Templar (Californla 
Scripps-Bootb. 
Westcott 
Franklin \ 
Studebaker 
Overland 
National 
Buick 
Velie 
Chalmers 
Maxwell 
Drexel 
Paige 

; 

* 

Dixie Flyer 
1*op) Cole 

Oldsmobile. 
Chevrolet 

Fords 
Dodges 

Apperson 
Willys-Knight. 

Marmon 
Briscoe 

Reo 
- Stephens 
• King 8 

. Kiflsel 

1 

Gerumas ir ekonomiškumas Mazolos .visokiam virimui •« yra greitai 
ažtemijamas. Maistas verdamas ar kepamas Mazoloj yra netiktai ska
nesnis ir sveikesnis bet ir kainuoja mažiau. Taipgi Mazola yra labai 
ekonomiškas, nes ta pati Mazola galima naudoti kepimui skirtingų rū
šių maisto. Perkoškite likusę Mazola nuo vieno kepsnio ir naudokite įą 
kepimui kito maisto. Tuomi skirtingas kvapsnys nebus perneštas iš vie 
no maisto j kitą. 

Mazola gali but naudojama įvairesniais budais ir mažesnėmis lėšo
mis, negu gyvulių riebalai — virimui, blynelių kepimui ir salotų sudary-
mtiL 

Nusipirkite blešinę Mazolos šiandien ir išbandykite. Jusu. krautuv-
ninkas parduoda ją puskvortes, kvortos, pusgalionio ir galiono mreros 
blešinese. 

• 

K A I P S U D A R Y T I S V E I K Ą IR SKANIĄ BALTĄ DUONĄ. 
I M K I T E : 2 arbatiniu šaukštuku druskos 
6 puodelius miltų 2 šaukštu Mazolos 
2 puodelius Argo ar Kingsford's ya blynelio mielių. 

• Kornu Krakmolo 1/4 puodelio drugno vandens 
t puskvortę pieno 

Sušildykite pieną ir atšaldinkite iki 
drugnumui. Susijokite miltus, komų krak
molą ir druską krūvon; ištrinkite Mazolo-
j e . I š l e i s k i t e m i e l e s d r u n g n a m v a n d e n y j e ; 
supilkite į jas pieną ir sumaišykite su Ma
zoloj ištrintomis sausomis dalimis. Min
kykite ant miltais apibarstytos lentos per 
25 minutes. Po to sudėkite į alyvą ištep
tą bliudą, lengvai aptepkite viršų su Mazo
la, lengvai uždenkite su minkšta marškone 
ir palikite iškilimui per nakti. Antritojaus 
greitai sudarykite į kepalėlius ir sudekite 
į alyva išteptas blekines. Leiskite iškilti 
iki dvigubam pasidauginimui ir kepkite vi
dutinio karštumo pečiuj. Drungnas van-

im; duo gali būti pamainymu viso ar dalies 

- pieno 

* 
UŽTIKRINAME: 

-

Jei jųs nebusite pilnai užganėdinti 
gerumu ir ekonomiškumu Mazolos, jusų 
krairtuvninkas sugrąžins jums pinigus. 

* > 

CORN PRODUCTS REFINING COMPANY, 
17 Battery Place New York. 

a- • » • « « » 

^ 
• 

RUOŠANTIES PRIE IX 
• VYČIŲ SEIMO. 

' Keletas Žodžių Liūnui. 
Labai malonu skaityti J iu-

no straipsnį, kuriame tiek 
daug parašyta apie patriotiš
kumą. Tik labai liūdna, kad 
Liūnas nelaiku tą pastabą 
duoda, kadangi viskas jau 
pradėta, ko negalima ątmai-

* 
' 

Mėnesinio Išmokesčio Pliano 
Karo kaina Iškalno mėn. Mok. 
$200.00 $75.00 $25.00 
300.00 / 100.00 30.00 
400.00 175.00 35.00 
500.00 200.00 - 40.00 
800.00 200.00 45.00 
700.00 250.00 50.00 
800.00 ~ 300.00 55.00 
900.00 350.00 60.00 
1,000.00 400.00 65.00 

Nereikia mortgage mokėti 
Nereikia brokerage. 
Nereikia notarių mokėti 
Nereikia taxų mokėti 
Nereikia freighto mokėti 
Fotografijos dykai. 

APMAINYK SAVO SENA KARĄ. 
Tavo senas karas apmainomas ant 

naujo atrokuojant jo vertė. -
Visi pertaisyti Mitchells turi pilna 

gvarantija kaip nauji. 

i ant Išmok. 
MITCHELL 

DVI KRAUTUVES 
2328 2334 

Michigan Ave. Michigan Ave. 
Pertaisyti karai parduodami abejose 

krautuvėse. 

DIDŽIAUSIA ĮIETUV1SU KRAUTUVE CHICA60JE 

PIPBARL. QUBBN KONCBBTINV 

NtMOKESI PINIGUS BEREIKALO 
Miufų krautuvė—viena II didžiausiu Chicagoje 

- Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negauiL 
Mašinėlių laižkami drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, Kubi
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bvsclų. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikią. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
musikališkus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski -
4632 80. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILK 

Telefonas: DBOVEB 7809 
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