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PLEČIASI PRIEŠBOLŠEVI 
KINĖ REVOLIUCIJA 

RUSIJOJE.
PRANEŠAMA APIE DAUG 

NUKAUTŲ IR SUŽEISTŲ.

Komisaras Trotzky mėginęs 
pabėgti Siberijon.

Vokiečiai Siųlo 7 Milijardus 
Karo Atlyginimo

* I
.Talkininkai Nepatenkinti; Duos 
i Attakymą Vokiečiams

SUTRUŠKINTAS LEVER’IO 
ĮSTATYMAS. NAUJAUSIOS ŽINIOS.

. Ryga, Kovo 2. — Iš Mask
vos čia pranešta, kad bolševi
kų valdžiai Rusijoje darosi 
ankšta. Tuo labjaus, kad su
kilimai prieš bolševikus daro
mi jau ne bile kokie, bet or
ganizuotoje formoje. Tokia su- 
sukilimų foriųa didžiai pavo
jinga kiekvienai valdžiai.
Anot žinių Maskvos gatvėse 

Įvykę kniviniausieji mūšiai. 
Daugelis žmonių nukauta, dau 
ginu šimto sulžeista. Visa ei
lė kitų areštuota.
Norima apraminti gražiuoju.

Sovietų valdžia, sakoma, de- 
pešoje, paskelbė nuosprendį. 
Tuo pasiųloma streikuojan
tiems darbininkams išpildy
mas jų reikalavimų, bi tik jie 
aprimtų.

Be to, sovietų valdžia dis- 
kusuojanti savo valdžion Įsi
leisti menševikų socijalistų at
stovus. ,

Teėiaus menševikų partijos 
eentralinis komitetas areštuo
tas. <r

Trotzky slapstosi.

Karo komisaras Trotzky bi
josi pasikėsinimų. Sakoma, jis 
šiandie slapstosi nežinia kur.

Anot depešos, jis buvo mė
ginęs pasprųsti Siberijon. Bet 
Jekaterinburge kazokai jo 
traukinį sulaikę ir užpuolę. 
Trotzky buvęs priverstas gry- 
žli atgal Rusijon.

Petrograde, anot žinių, dalis 
miesto patekusi revoliueijonie- 
rių rankosna. Bet neturima a- 
pie tai patvirtinančių žinių.

VOKIEČIAI PASIŲLĖ TAL
KININKAMS 7 MILI

JARDUS.

TikTalkininkams Nepatiko; 
Pajuokė Pasiųlymą. 

Londonas, Kovo 2. — Vo- i

rymo armistieijos ligšiol Vo
kietija talkininkams jau išmo
kėjusi suvirš 2(1 milijardų 
markių pinigais ir visokiais 
kitais daiktais, tad pasilieka 
mokėti apie 30 milijardų niar- 

1 kių. Ir Vokietija todėl be jokio 
derėjimosi sutinka išmokėti

Jo svarbiausioji dalis yra prie
šinga šalies konstitucijai.

Washington, Kovo 2. — Au- 
gščinusias šalies teisinas pri
pažino priešinga konstitucijai 
tų Lever’io įstatymo (muisto 
įstatymo) dalį, pagal kurios 
1919 metais buvo sustabdytas 
anglekhsių streikas ir turėjo 
būt patraukti teisman įvairios 
rųšies “ddžiapelniai.

Pasirodo, kad dMžinpelnių 
negali įimti jokie į .-ia tymai.

Washington. — Vakar sena
tas priėmė rezoliuciją, kuriųja 
autorizuojamus prezidentas 
pakviesti .Japoniją ir Angliją 
su tikslu susitarti ir kokiam 
laikui pertraukti karo laivų 
statydinimą, ty. ginklavimąsi 
ant vandens.

Victoria, B. C. — Kuomet 
čia iš Rytų atplaukė garlai
vis Empress of Russia su ke
liauninkais, paaiškėjo, kad iš

BERLYNE MUŠAMI ŽYDAI.

Būriai kareivių patroliuoja 
gatvėmis.

Berlynas, Kovo L — Po 
rinkimų Prūsijoje reakeijonie- 

^riai išnaujo pakelia galvas ir 
ima rodyti savo veiklumų.

fiį sekmadienį po pietų bū
riai Vokiečių studentų pradė
jo užpuldinėti ir mušti Žydus. 
Pasakojama, kad keli šimtai 
Žydų apmušta. Daugelis pa
vojingai.

Tai pirmasis čia tos rųšie‘1 
pogromas. Vokiečiai nei patys 
nežino, už ką jie persekioja 
Žydus.

Kadangi daug pnsklydusių 
kalbų apie galimus čia sukili
mus, tad priešais kaizerio rū
mus, reichstagų ir palei Bran- 
enburgo vartus sutraukta bū
riui kareivių su kulkasvai- 
džiais. Kareiviai patrolinoja 
apylinkėse.

PALIUOSUOTI STUDENTAI

kieti ja vakar per savo delega .....
, ». . e ... . įtuos milijardus kas metai patus čia konferencijoje pasui- , . . , 1, ,, . . skirtomis dalimisle talkininkams karo atlygini
nio 30 milijardų markių arba 
suvirš 7 milijardus dolierių.

Kuomet Vokietijos užrube- 
žinių reikalų ministeris Dr. 
Simons, kuris . yra Vokiečių 
delegacijos pirminįnkas, pa
baigė sakytį savo pareiški
mą karo atlyginimo klausime,

Hito užteko talkininkams.
Nemandagiai apsieinama.

Su Vokiečiais delegatais An- s 
glai nemandagiai apsieina. 
Kuomet čia atkeliavo vyriau
sieji delegatui su Dr. Simonsu, 
geležinkelio darbininkai buvo 
nenorėję sukraustyti jiems be

vežamos pastos pražuvo 20,- 
Kad jie karo metu ir po karo 000 dolierių auksu, 
pelnijo didelius pinigus už pro
dūktus ir už tai nei su pirštu 
negali būt paliečiami.

Lygiai tuo įstatymu pasire-

Gelsingforsas, Petrogra
do priemiestis Vasilii Ostrov 
papuolė revoliueijonierių ran- 

miant vyriausybė neturėjo tef-kosna ir atkirstas nuo paties 
sės sustabdyti anglekasių miesto, anot gautų čia žinių.
streiko 1919 metais ir patrau
kti atsakomybėn 
vadu-

Taippat pranešta, buk Leni- 
nnglekasių (nas su Trotzkiu iš Maskvos 

pabėgusiu Krynian. Įvairiose
Rusijos dalyse šaukiama: “Sa-

premjeru Lloyd George ir gužus į automobilius. Tas pat 
Briand tik nusišypsojusiu. Ir buvo ir su viešbučio tamauto- 
Lloyd (ieorge atsakydamas pa jais. Prieš juos'.Anglams val-
žymėjo, kad jei Vokiečiai ne
gali pasiųlyti kiek daugiau, 
tai neverta turėti ir konferen
cijos.

Vokietijos finansiniai pasiū
lymai, kiek sužinota, paremti 
šitom dviem sąlygom:

1. Kad plebiscitas Augštojoj 
Silezijoj išeitų naudon Vokie
čiams ir

2. Kad Vokietijai turėtų Imt 
sugrąžintos visos liuosos pir- 
klvbos privilegijos visame pa
sauly.

Tik gaišinimas laiko.

Lloyd George atsakydami 
Vokiečiams delegatams tarp 
kitko pareiškė:

dininkams prisiėjo pavartoti 
prievartų, griežtų įsakymų tai 
daryti, kas reikalinga ir lie
piama.

J pačius Vokiečius Anglai 
Londono gatvėse neprielankiai 
atsinešu. Tai buvusio karo me
tu pakilusios neapykantos lie
kanos.

Šiandie Vokiečiai gaus tal
kininkų atsakymų.

NUGALABINTI 6 AIRIŲ 
JAUNUOLIAI.

Pasmerktieji prieš mirsiant 
klausė Mišių.

Cork, Airija, Kovo 2. — čia 
militarinio Anglų teismo nus-

Jei parašyti (raštu paduo- prendimu sušaudyta G Airiai
ti) pasiųlymai tokio pat pobū
džio, kai kad buvo aiškinama 
Dr. Simonso,- tad neverta 
mums nei skaityti tų pasiųly- 
mų. Tamstoms trųksta supra
timo apie užimamų talkininkų 
pozicijų ir apie nuosavų po
zicijų. Mes patys vienį sau pa- 
diskusuosime apie tai ir duo
sime atsakymų rytoj (ty. šian
die) apie 11:00 rytų,

Apfeizdami konferencijų Vo
kiečiai atrodė nusiminę. Tik 
Lloyd (ieorge su Briand eidn 
mu šypsojosi.
Lloyd George atidarė konfe

rencijų.
Konferencijų tuojaus prieš 

pietus buvo atidaręs premje
ras Lloyd George. Jis prane
šė, kad talkininkų atstovai su
sirinkę priimti Vokiečių at
sakymų į Paryžiaus konferen
cijos nuosprendį. Ir po to tuo
jaus leista kelbėti Vokiečių 
užruhežinių reikalų ministe- 
riui.

šis pirmiausia^pranešė, kad 
Vokiečių delegacija turi pngn- 
minusi raštu du pnsiųlytuu tal
kininkams. Tiedu pasiųlyinu 
padarytu su didžiausiu ntsidė-

Berlynas, Kovo 2. — <Jž mu-t jinni, pasiremiant visomis Vo- 
širrtą Žydų praeitų sekmadienį kietijos galimybėmis ir ištek- 
buvo areštuoti keli studentai, liumi.

jaunuoliai.
Prieš nugalabinimų nelai

mingiems leista su kitais kali
niais išklausyti Mišių kalėji
mo koplyčioje. Iš ten jie paim
ta ir sušaudyta.

Sušaudytieji yra: Allen, O’- 
Brien, O’CalIagban, MeGart- 
hy, Lyons ir O’Mahoney. Vie
nas iš jų sušaudytas tik už 
tai, kad pas jį atrastas gink
las.

Ta pačių dieną vakare čia 
nukauta penki Anglų karei
viai. Kiti 11 kareivių sužeista.

NUSKENDO SUV. VALSTI
JŲ SKRAIDUOLIS.

Washington, Kovo 1. — Už 
120 mailių šiauriuose nuo Pa
namos garlaivis Steel Inven- 
tor užplaukė ant Suv. Valsti
jų skraiduolio AVoolsey ir ši
lų nuskandino. Nesuramjama 
15 jurininkų. Matyt, žuvo su 
nuskendusiu laivu.

Garlaivis Steel Inventor il
gi smarkiai pažeistas. Bet jis 
savomis spėkomis pasiekė Pa
namą.

Ant rytojaus teismas juos pa 
liuosavo.

PLATINKITE

TAI BENT LAIMĖJO 
TEISES!

Tokyo, Japonija, Kovo 1. —, 
Visoj Šaly ftiotervs laimėjo sau 
“dideles teises.” Parlamentas 
pravedė hilių, kuriuomi lei

Paskui jis pažymėjo, kad 
Vokietija sutinka taikiniu
knms atlyginti 50 milijardų įdžinma moterims dalyvauti po 

“DRAUGĄ.” markių. Bet kadangi po padą-Uiti kiniuose susirinkimuose.
Z

REIKALAUJA IŠTREMTI 
BOLŠEVIKĄ AGENTĄ.

A
Konstantinopolis, Kovo 1.-

lin komunizmas

Antibres, Prancūzija. — 
Čionai ištrėmime mirė Černo- 

Čionai Prancūzu autoritetai Kurijos karalius Nikalojus. Jis
reikalauja ištremti aną dieną 
čia iš Rusijos atvykusį bolše
vikų a geni s) Bronislawą Kon- 
disli, kurs sakosi esąs Rusų 
kooperativių draugijų įgalio
tinis.

Prancūzai savo reikalavimų 
parenria^K), kad Kondish e- 
sąs bolševikas propagandis
tas.

PAVOGTAS KARDINOLO 
BAGAŽAS.

Londonas, Kovo 2. — Ang
lijos kardinolo Bonrne, kelia
vusio Ryman, pavogta dalis ba 
gažo iš Italijos traukinio. I- 
talijos policija darbuojasi su
rasti pavogtus daiktus.

ORAS. — Šiandie ir rytoj 
išdalies apsiniaukę; kiek šil
čiau.

buvo gimęs 1841 metais. Po 
karo Čemogorijos parlamen
tas pateko talkininkų intakon 
ir jis nutarė Če.rnogorijai susi
jungti su Jugoslavija. Taip ir 
padaryta. Karalius turėjo ap
leisti savo šalį. Jugoslavija 
paskui jam siūlė augštą pen
sijų. Bet jis nesutiko ir neatsi
žadėjo sosto.

Florencija, Italija. — čionai 
anarchistų ir socijalistų su na
ci,joną,istais civilį karų sustab
dė karuonienė. 11 žmonių už
mušta, daugiau KM) sužeista ir 
apie 500 areštuota.

Paryžius. — Prancūzai bai
siai įsikarščiavę, kuomet nu
girdo, kad Vokiečiui mažai 
siųlo karo atlyginimo. Pran
cūzų karuonienė paruošta vei
kti. Gal Belgai eis pagelbon 

i Prancūzams.

KABINETE BUS “APSIGI 
NIMO MINISTERIJA.”
Marion, O., Kovo 2. — Pre- 

zidentas-elektas Hariling leido 
neoficijaliai paskelbti apie sa
vo sumanymus reorganizuoti 
vyriausybės vykdomąją šaką.

Jis sakė, kad' jo kabinete 
bus įsteigta taip vadinamoji 
“apsiginimo ministerija.” Ta-
.'■ai vvriausvbės kūnas kontro-•> *•'
liuos naeijonalį apsigynimą 
sausžemyje, jurose ir ore.

kari/ sekretorius

tušti kabinete — vidujinių ir 
darbo reikalų. Pirmoji vieta, 
sakoma, be abejonės teksian- 
ti senatoriui Fall, antroji — 
Davis’ui iš Pittsburgho. Visgi 
dar apie tai nieko tikra ne
žinoma. Nes, rasi, šiandie ar 
rytoj gali pasitaikyti dar ir 
kitų ataminų naiijųjame ka
binete.

Weeks ir Ilays yra ilgus me
tus repuhllkonų partijos dar
buotoju. Tad už jųdviejų dar
bus šiandie teikiamas pnau- 
gštininms.

Karo sekretoriaus , nsisten-Paskirtas
Weeks ir karo luivyno sekre-|L», sakoma. Imsiąs pašaukta.' 
torius Denbey, sakoma, suti-|^ert is Kentuckv valstijos, 
kusiu su tuo prezidento-elek- Qen Wood pas Hardingą.
to sumAniAnu ir, prireikus, lei
sti sukombinuoti savo 'depar
tamentus tom tikslui.
z

Trys nauji kabineto nariai.
Busimas prezidentas, ke

liaudamas iš Floridos namo, |ki 
tvirtino tris naujus kabineto 
narius. Be karo sekretoriaus 
Weeks, jis patvirtino Will 11. 
Hays generaliu postmasteriu 
ir And rew W. Mellon iš Pitt
sburgho — pinigyno sekreto
rium.

Ikišiol paliko tik dvi vieli

Vakar čia pas prezidentą-e- 
lektą lankės gen. Wood, kurs 
paskirtas gencrnliu guberna
torių Philipinų salose. Kalbė
tasi apie tų salų valdymą.

Gen. \Vin)d yra pasiųlyln 
imgšta vieta Pennsylvanijos 
universitete. Tečiau preziden- 
tas-elektas perkalbėjo genero
lų nepamesti viešosios tarny
bos, kaipo šių laikų pareigos. 
Hardingo inaugurncijinė kal

ba busianti trumpa — apie 
2,000 žodžių.

Iš VILNIAUS.
Nauja črezvičaika.

Nauja Lenkų črezvičaika 
susuko sau lizdų ne kur kitur, 
tik Vilniaus Siejamo Bato- 
riaus Universitete. Ajisvaigu- 
sieji Lenkų šovinistiniu tvai
ku “studentai,” pakurstyti 
vietos Lenkų defensvv.os ir U- 
niversiteto Tarybos, sumanė 
padaryti patikrinimų, ar visi 
studentai praeitą metą buvo 
stoję į Lenkų karuomenės ei
les, bolševikams užeinant, ir 
tą savo kontrolę išplėtė net vi
siems, naujai stojantiems į U- 
niversitetų, rupimlamiesi su
sekti ar neturėjo kas kokių rv 
šių su “antilenkiškomis” or
ganizacijomis.

Toks skatinimas raustis po 
svetimas sąžines mokslo įstai
goj sukėlė didelio pasipiktini
mo visoj Vilniaus spaudoj išs
kyrus “Rzeezp-ta” ir “Gazeta 
AVilenska,” kurie gina tą 
bjaurų mokslo įstaigoj reiški
nį. /

Buvę atvejų, kad asmens ne
buvo priimti į Universitetą 
tik dėl to, kad jiasivadino 
“litwin,” o kitas Rusus buvo 
priimtas dėl to, kad jis jirista- 
tė nuo “defensyvos” liųdymų, 
jog jis yra pasitarnavęs jai

Smaugimas laisvės žodžio.
Vilniaus lx»nkų organizaci

ja “Odrodzenie” siuntinėja 
į įvairias Vilnijos vietas ins
truktorius aiškinti žmonėms 
krašto ^politikos padėtį, žino
ma, (autinėj Lenkų šviesoj, te- 
čiaus gana radikalinai ekono
mijos srity.

Vienas tokių instruktorių, 
kalbėdamas Trakuose pasakė, 
kad veikiai turės buti didieji 
dvarai išdalinti ir ižinonėms 
duota žemės. ,

Tai labai nepatiko vietos 
ir Vilniaus endekams, daugiau 
šiai dvarininkams, ir jie savo 
spaudoj ėmė pulti tą instruk
torių ir pačią “Odrodzenie,” 
reikalaudami, kad butų visai 
užginta “Odrodzen’ios” orga
nizavimas šaly.

O Trakuose emlekai padarė 
kitą mitingą, kuriame išnešė 
protestą prieš “Od-nios” ins
truktoriaus kalbą ir reikalavi
mą, kad valdžia uždraustų 
“Od-nios” organizavimą.

Stengiasi prie plebiscito.

Lenką emlekai Vilniuje jau 
siuntinėja į visas Vilnijos vie
tas savo instruktorius rengti 
dirvą žmonėse balsuot plebis
cito metu įjunku naudai. Tie 
instruktoriai daugiausiai užsi
ima nepriklausomos Lietuvos 
šmeižimu, kartodami jau se
nai žinomus ir nuvalkiotus

apie Lietuvių 
Lenkų “įyji- 

mą” Lietuvoj, bolševizmą il
tį. Tam darbui ieško instruk
torių Lietuvių ir Gudų, teeinąs 
tokių nesiranda.

Vėl ražo nutarimus.

Emlekai, degdami neapykan
ta ,iries Lietuvą ir net prieš 
tuos sulenkėjusius Vilnijos 
Lietuvius, kurie nori, kad Vil
nius butų Lietuvos sostinė, 
vėl ėmė rašyti po valsčius su 
“tūkstančiais” parašų nutari
mus, kad Vilnius ir visa jo

Lenkų melus 
jmgoniškumą,

sritis butų jiriskirta Lenkijai. 
Tos rezoliucijos visada atvežt
uos jau paruoštos Vilniuje.

Iš Šeiminės komedijos.
IŠ Vilniaus laikraščių jiati- 

riama kiek itpie tai, kaip re: 
giama Vilniaus Seimo kmnedi 
ja toliau. Esą Vilniaus miesfr 
jau sudaryti linkimu sąrašaL 
Kai tas <laibas yru atlikt 
patiriama šį kartą iš “R*e 
czposj>olita.” sąrašus esą sta
čiusios 15-metinės mergiščios 
ir žvdelkaitės, kurios juk Žy
dų pareiškimu nedalyvausią 
rinkiniuose. Žinias esą rinko 
sios nuo kiemsargių, ar ir 
šiaip pirmųjų patiktųjų, o į 
butus visai nėjusios. Todėl ne
nuostabu esą, kati tik trečda«« 
lis rinkikų įtraukiama į sąraį
v
SUS.

Tas pat “ Rzeczpospolita’^ 
rašo, kad ir Žydai, ypač pro-* 
vincijoj rengiąsi uoliai į rinki
mus, nejmisydami Vilniaus Žy-s' 
du pareiškimo nedalyvaut rin
kimuose.

Tarp paduotų sąrašų esą ir’ 
komunistinis, pridengtas “ne-' 
jmrtiniu darbininkų” vardu.'

“Liefc’1

TRUMPOS ŽINIOS IŠ 
LIETUVOS.

Kaunas. Vytauto bažnyčioje 
ant Nemuno kranto, prie ki 
rios gerb. kun. Tumas kk 
nauja, jx*r Grabnyčias, Vau 
rio 2 d., giedojo iš operos ai 
tistai: A. Galaunienė, K. Pet 
rauskas ir Sodeika. Tos dieni 
aukos pavestos bažnyčią 
veikslais išpuošti.

Vasario 3 d. Tilmnnsosąk 
je buvo surengtas Baltgudžij 
Batalijom) vakaras, iš kurie 
jielnas skiriamas Lietuvos Gj 
nimo Komitetui.

**Vasario 4 d. Karių kliul 
salėje pešto ir te,, tarnaut 
jai surengė pokylį — mnski 
radų. Pelnas skiriamas kultui 
ros švietimo tikslams.

Kadangi Lietuvoje yra 
vojaAs kolerai prasiplatinti; 
todėl gydytojams apsauj 
nuo tos ligos yra skiepiju 
stotįs įsteigtos: 1 Raudonoje 
Kryžiaus) Poliklinika (Sol 
ro Aikšte), kur priimami kas 
dien nuo 4 ligi G va,, vakj 
2. Žydų ligoninė (ties Rotužė) 
kasdien nuo 9 ligi 11 vai. No-1 
turtingieji skiepijami dykai.

Sausio 30 d. Kauno miest 
teatre buvo surengtas dnii 
įlinko Kipro Petrausko išleif 
tuvių koncertas, kuriame d| 
lvvavo žymesnieji ojieros ai 
tistai su K. Petrausku prieJ 
kv. Baigiant vakarų A. V< 
nas pasakė prakalbą.

PINIGŲ KURSAS.
Svetimų Salių pinigij vertė, 

nnnt nemažiau $25,000 Kovo 
buvo tokia 'pagal Merchanta 
an and T rust Co.:
Anglijos Bterlingų ava ra i $
Praneuzijoa šimtui frankų 
Italijos šimtui lirų 
Vokietijos šimtui markių 
Lietuvos šimtui auksinų 
Lenkijon šimtui markių
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Laikas butų mums nusikra
tyti tų silpnybę, jei nenorime 
užsilikti pažangoje. Kaip į ki
tus, taip ir į darbo klausimą 
reikia visuomet įžiūrėti beša
liai.
Mes taip ir darydavom iki šio- 
liai. Tik turime pasakyti, kad 
ypatingai šitas laikas nelabai 
tinka tam, kad peiktume dar
bininkus ar ją vadus. Šiuo žy
giu kapitalistą pozicija išro
do tokia, kad ir tikrieji .dar
bininkų vadų nusikaltimai su
lyginant su kapitalizmo žiau
rumu beveik visai išdyla.

Iš Atsiminimų Apie A A. Kun. 
Pranciškų Serafiną.

ŽYDŲ REIKALŲ MINIOTE 
RUA.

(Tąsa).
Antrą vasarą leidžiant Rose- 

ande, t. y. 1912 m., aš, Aleks. 
baltutis ir Aug. Petraitis tve

rėme Lietuvių Katalikų Moks- 
eivių Susivienijimą. Veikimo 

centras buvo ‘‘ant Bridgepor- 
to” — Chieagoje. Rugp. 23, 
24 ir 25 d. įvyko pirmasis ka- 
alikiškosios Lietuvių mokslei

vijos Amerikoje suvažiavimas 
Šv. Jurgio par. svetainėje. Ta
me suvažiavime tapo nustatyta

me, ir labdarybėje, ir organi- 
zacijose, ir tautinės sąmonės 
kėlime, ir politikoje. Jeigu jis 
butų sukoncentravęs savo pa- 
jiegas prie vieno kokio nors 
veikimo, tai butų gulėjęs pa
likti istoriniu žmogum, nes 
gabumų turėjo didelių.

Daugiausia tečiaus savo gy
venime kun. Pr. Serafinas yra 
padėjęs triūso parėmimui sa
vo spaudos. Man esant pas jį 
vakacijose buvo lengva patė-

Atsikratikime tą 
Silpnybę.

Svarbiausias šių dienų klau
simas yra darbo klausimas. Ki
tų tautų spauda tą klausimą 
laisvai aptaria. Darbo vadai 
kartais padaro daug klaidų. 
Pasitaiko jiems netakto. Nes 
kasgi čia gali būt neklaidingas 

Į kunkuliuojant kovai už būvį. 
Spauda be jokių suvaržymų 
tad nurodo padarytas klaidas. 
Kas yra bloga, nupeikia. Pa
giria, kas yra gera. Ta pati 
lygiai bešaliai apsieina ir su 
kapitalo atstovais. Kas jų dar
buose yra peiktina, peikia. Kas 

K gera, pasidžiaugia ir kitiems 
į pasako. Taip visuomet ir rei-
įkia,
* Musų, Lietuvių, spaudoje yra 

raišku i. Ne-gi mes galime, 
elgties taip, kaip kiti. Musų

| spaudoje visi darbo vadai lai
stomi kuogeriausiais žmonėmis,
' nors ne visi jie butų geri. Ka-

L.pitalistai kartais padaro ir ge- 
tfrų daiktų. Mes juos visuomet 

pliekiame ir smerkiame su vi
sokiais epetetais.
r Pan lėgink. sveikas, kokį dar
bo vadą papeikti už jo netak
tų arba nurodyti jo atlieka- 
mas klaidas. Tuorni tuojaus 

[ pakelsi nepaprasta trukšmą. 
l^iti nei nepagalvoję atsisakys 

remti ir skaityti laikraštį. Šis 
veikiai pasijus turįs arba nuo
stolių arba kitokių nesmagu
mų.’

< Bet papeik veltėdį kapita
listą, kiekvieną darbdavį, 
daugeliui padarysi džiaugsmo, 
nežiūrint to, nors tas papeik i-

į mas nebūtų artimas teisybei.
Tai kame aiški musų spau- 

įdos silpnybė. Ta silpnybė jon 
įkvėpta pačių musų darbo 

unionių. Musų žmonės tąja 
^-silpnybe yra užsikrėtę nuo 

rėksnių soeijalistų. Nes šitie, 
reikia ar nereikia, visais lai- 

- kais uja kapitalą, jei tas ne
valdomas tokių pačių rėks-

|ž mių, kaip jie.
Bu sijos biurokratai kituomet 

valdė Rusiją, jos didelius tur- 
J tus, davė žmonėms duonos, 
p Jie buvo už tai tikri bjaury

bės, kraugeriui, išnaudotojai. 
Šiandie tą pačią Rusiją valdo 
bolševikui. Jie savo rankose 
turi jos visus tūrius. Žmonės 
badauja, buisiau nei biurokra- 

:ty laikais jie |>ersokiojumi, 
žudomi. Bet bolševikai geri

t žmonės. Nes ganu jiems pusi 
? sakyti esą darbo žmonių “gc

radarini.” Nors tie “gerada
riai” darbo žmonėms nuga 
rus raižo, bet tai daro ne sve 
tirui, tik “saviškiai”. Jie ža
da darbininkams aukso kul
nus.

(Spaudos Skyrius).
Biuletenis Nr. 14.

Lietuvos Misija Amerikoj Ir 
Amerikos Žydų Pašelpos Są

jungos Konferencija.
Naujorke įvyko Sąjungos 

Pabaltjurio ir Lietuvos Žy 
dams pašelpai teikti konferen
cija, kuri tęsėsi nuo 1920 m., 
Gruodžio 4 iki 6 d. Konferen 
ciją pasveikino Latvių konsu
las p. Jonas Kolginas ir Lie
tuvos konsulas p. Jonas Vilei
šis ir jojo sekretorius, kurie 
tam tikrai atvyko iš Washing- 
tono dalyvauti konferencijos 
darbuose. Abu svečiu, o ypač 
pastarasis labai širdingai bu
vo delegatų priimti. P. Vilei 
šis savo kalboj pasakojo apie 
laisvę, kurią naudojasi Lietu 
vos Žydai ir labai gyrė Lietu 
vos Žydus, taip prisirišusius 
prie savo tėvynės ir kartu su 
visais piliečiais tiek prisidė
jusius prie Lietuvos valstybės 
atstatymo.

Konferencija į p. Vileišio 
kalbą atsakė didžiausia de
monstracija Lietuvai. Konfe 
renciju per savo pirmininką p 
Moi ’isą Vinčevskį dėkojo Lie
tuvių tautai ir Lietuvos vy
riausybei už tokius draugin
gus santikius su Žydais ir pa
žadėjo konsului visišką Są
jungos paramą Lietuvai ir jo
sios gyventojams.

Paskui konferencija reiškė 
avo protestą prieš Žydų žu

dynes Europos Rytų valsty
bėse ir prieš manomą emigra
cijos Amerikon susiaurinimą.

Priėmus rezoliucijų eilę apie 
pašelpos darbuotę, konferenci
ja išrinko Vykdomąjį Komite
tą, kuris vestų visą darbą.
Vyriausias Kauno Rabinas A- 

pie žydų Padėtį Lietuvoje.

Jau kurį laiką vieši Ameri 
koj vyriausias Kauno rabinu? 
p. Abraomas Šapiro. šeštadie 
nį, š. m., Sausio 1 d., jam pu 
gerbti buvo įrengtas hunkc 
tas, Centralinio Pašelpos Ko 
miteto sukviestas, kur sve 
čias perdavė Lietuvos Žydų 
pasveikinimą ir davė jų da 
bartinės padėties apžvalgą 
Bankete dalvvuvo daug įtn 
kingų svečių ir jų tarja- taip 
pat Amerikos komiteto “Join 
Distribution (.,'onimittee” pir
mininkas p. Varbu rgas.

Visųpinnu jis dėkoja Auk 
likos Žydams už, jų nuolatinę 
užuojautą ir paramų savo bro 
lianis šiapus vandenyno. Be 
didžiausios medžiaginės pagel 
bos, kurią ši parama suteikė 
išnaikintų ir išvargintų kraš 
tų Žydams, ji turėjo dar di 
desnės moralinės įtakos tuo 
kad Eurojioj kitaip nusistatė 
Žydų atžvilgiu žinant, jog ji< 
turi Amerikoj tokią įtakingi; 
Žydų visuomenę.

Kalbėtojui papasakojus apu 
sunkią Lietuvos padėtį, kuri 
labai nukentėjo dėl karo, jis 
apsistoja dėl dabartinės padė
ties ir sako: “Jei ĮJetuva pir 
moji pajuto karo skausmu

pamato Liet. Katal. mokslei- ktt‘P "*?“““!
Draugu . Draugo” reikalai 

privertė pirktis automobilių, 
nors privatinis iždas buvo a 
pytuštis, nes esant klebonu to 
Ii nuo laikraščio sunku su juo 
kitaip susisiekti, ypač kuomet 
yra greitas reikalas.

Kun. A. Kaupas, gyvenda
mas Cliicagoje, dažnai lanky 
davosi į Roselandą, nes kun 
Pr. Serafinas buvo jo artimiau
sias draugas.

Gerbė Lietuvių žymųjį pub
licistą ne tik žodžiu, bet ir 
darbu, neapleisdamas laike 
sunkios ligos, dažnai jį lanky
damas it patarnaudamas kuom 
galėjo. Užtat kun. A. Kaupas 
mirdamas paliko jį savo testa
mento išpildytoju. Kun. P. Se
rafinas ir įnirusio kun. Kaupo 
neužmiršo, nes pasirūpino ant 
jo kapo pastatyti sulyg savo 
paties prieš to plano paminklė
lį, kurį šiandien galime maty
ti Šv. Kazimiero kapinėse 
Mount Greenwoode, III.

Mirus kun. Kaupui “Drau
gas” pasiliko be redaktoriaus. 
Reikėjo surasti tinkama ypa- 
ta rinitam laikraščiui vesti. A- 
merikoje kandidato nebuvo.

vijos visuomeniškam veikimui 
ir užmegsta organizacija, kuri 
ir šiandien gyvuoja.

Turiu pasakyti, kad moks- 
eivių susiorgan’zavimo darbui 
labiausia pritarė kun. Pr. Sera
finas (ir kun. A. Kaupas). Už
tat Roselamde moksleivių — 
svečių vasaros metu nestokuo- 
davo, nes jie buvo maloniai 
priimami.

Daug gražių įspūdžių pasili
ko atmintyje iš 1912 metų va- 
kacijų, praleistų pas kun. 
Pranciškų Serafiną.

Jos labai greitai prabėgo, 
nes aš turėjau nemaža draugų, 
kurie siiupatizivo visiems pra
kilnesniems sumanymams ir 
darbams. Ypatingai veikliais 
idealistais pasirodė Aug. Pet
raitis ir Al. Baltutis. Mes tatai 
sudarėme “triumviratą”, ku
ris išjudino iš miego Ameri
kos Lietuvių moksleiviją.

Šv. Jurgio parapijos svetai 
nė būdavo permaža sutilpti 
žmonėms per irim ų rengiamuo
sius vakarus. Tik ką įkurtą L. 
Kat. Moksleivių Susivienijimą 
tiek padarėme turtingu, kad 
buvo nutarta leisti savas mė
nesinis laikraštėlis “Mokslei
vis”, kuris tebepasilaiko ii 
šiandien. ,

Kaip minėjau, musų veiki
mo centras per vakacijas bu
vo “Bridgeportas”, Cbicagos 
miesto Lietuvių širdis. Ten ba
davo visokie susirinkimai ir 
lošimų repeticijos. Man tekda
vo labai dažnai sugrįžti j na
mus apie 12 vai. nakties. Daž 
nai rasdavau kleboną bemie 
<antį. Ne vieną sykį teko lys
ti pro virtuvės langą į vidų, 
kad nesutrukdžius miego sa
vo geradariui... Bet dažnai 
pasitaikydavo rasti Įaugus už
suktus, — tada noroms neno
rams reikėdavo skambinti ir 
kleboną kelti iš miego, kad į- 
leistų vidun. Jausdavausi 
prastai. Manydavau, kad “tu 
sėsiu pirtį” nuo savo globėjo 
už Lankymąsi naktimis. Bet 
apsirikdavau, — nes niekad 
nėsa prasto žodžio ištaręs, 
kuomet puaiškin<lavau, kad bu
vau susirinkime ar turėjau 
kokią repeticiją.
Knn. Pr. Serafinas — veikėjas.

t
Nėra tokio visuomeninio dar

bo, prie kurio nabašninkas bu 
tų neprisidėjęs. Jo asmuo yra 
žinomas ir jaunuomenės švieti

Kun. Serafinas mušė telegra
mą j Škotiją kuu. F. Keme
šiui, kuris buvo klebonu te
nykščių Lietuvių. Kun. Kemė
šis apsiėmė vesti “Draugo” 
redakciją ir atvažiavo pus 
kun.' Serafiną, pas kurį apsi
gyveno ilgesniam laikui.

Kun. Serafino malonumas, 
širdies prakilnumas, vaišingu
mas visus žymius Lietuvos vei
kėjus traukė prie savęs. Tas 
parodo mums, kad nabašnin- 
kas visa širdimi buvo atsida
vęs visuomenės reikalams.

Atsimenu, buvo tai, regis, 
1913 m. per Kalėdų vakacijas. 
Aš parvažiavau iš seminarijos 
šventes praleisti. Kun. F. Ke
mėšis jau buvo atvykęs iš Ško
tijos ir gyveno pas kun. P. Se
rafiną kaipo “Draugo” re
daktorius. Tūlą vakarą (regis, 
Kilčių) tiek buvo musų įsigi
linta įvairias visuomenės 
problemas, kad nepajutome 
kaip atėjo 2-ru vai. nakties ir 
nuėjome gulti dalykų n<‘tebai
gę. Tas gana aiškiai karakte- 
rizuoja ne vien kun. F. Kemė
šio asmenį, kuris yra žinomas 
kaipo idealistas iv žymus vei
kėjas, bet taip-gi ir kun. Pr. 
Serafiną, mano gloliėją, kuris 
nebuvo npsiribavęs vien tik 
klebono pareigomis, bet žiu-

—:---- įėjo į gyvenimą plačiau.
tai ji pirmoji ir-gi pradėjo Kuli. Serafinas turėjo |>oefi- 

nio budo. Jis mylėjo rašyti ei
les. Tam tikslui jis naudojosi 
laisvomis valandėlėmis: nr 
traukinu kur vaduodavo, ar

gydytis nuo karo žaizdų. Lie- 
tuvių-Žvdų santikiai visuo
met tebebuvo geri, o dabar jie 
dar pagerėjo. Žydui jaučiasi 
Lietuvoje labai gerai ir turi street’cariu keliaudavo, ar lai-
čia lygių teisių su visais pi
liečiais. Jie taip pat gavo ga 
limybės tvarkyti savo tautinį 
gyvenimą autonomijos pagrin- 
dais”.

Todėl jis apeliuojąs į Ameri
kos žydus “remti Lietuvą ir 
išnaudoti Žydų įtaką, kad is-

ke nemigos naktį — žiūrėk 
jau ką nors sudėjo... Kartų jis 
pasiėmė mane pasivažinėti au
tomobiliu. Kelyje bevaldant 
mašiną jam atėjo keletas gra
žių minčių. Jis greitai susto
jo, išsiėmė paišeli ir... į vieną 
kitą minutę paskaitė man be

gauti is Amerikos bei šunta r- į liūs strofas gražių eilių, 
vės Lietuvos pripažinimą”. Bet daugiausiai laiko ir 

Kalba padarė labai gero įs-i neigi jos, turbūt, kun. Kcrafi- 
pudŽio dalyvavusiems bankete j nas vja pašventęs Lietuvių 
skaitlingiems svečiams. ‘kultūrinių organizacijų reika

lams. Galiu pusukyti, kad toje 
srityje jis darbavosi su tikru 
atsidavimu. Seimai, kaip pap
rastai pas Lietuvius, būva daž
niausia vasaros metu. Turėda
mas pas jį savo vakacijas tė- 
mijau su kokiu stropumu jis 
tuose seimuose — seimeliuose 
dalyvaudavę. Pas mus tų or
ganizacijų yra begalės, užtat 
dalyvavimas jų metiniuose su
sirinkimuose atimdavo jam 
daug brangaus laiko. Kaipo at
sižymėjęs visuomenės darbiniu 
kas jis dažnai pakliūdavo j 
seimų vedėjus. Atsimenu, Fe
deracijos kongrese, buvusiame 
Pittsburge, Pa. apie 10 metų 
atgal, dalyvavome abudu. Jis 
buvo išrinktas kongreso pir
mininku, o aš — pirmuoju 
sekretorium...
Kun. P. Serafinas-klebonu Vi
sų Šventų Parapijos, Roseland, 

BĮ.
Visų Šventų Parapiją Rose- 

lande, III. pradėjo organizuoti 
kun. Serafinas 1906 m. Pra
džioje pamaklas laikė Italų 
bažnyčioje, paskiau — Vokie
čių, galop 1908 m. tapo užbaig
ta statyti savas namas, kuria
me įtasyta bažnyčia, mokyk
la, svetainė ir klebonija. Ant 
kuri. Serafino pečių buvo už 
dėtas didelis darbas. Kaipo 
klebonas jis atsižymėjo suma- 
ningumu. Parapijos organiza
vimo pradžioj kuone visi Lie
tuviai gyveno Kensingtone ir 
West Pūliniam*. Ant Kensing- 
ton avė. buvo daug Lietuvi^ 
biznierių ir ypač karčiamnin 
kų. Jie norėjo, be abejonės 
kaip ir daug kitų šeimynų, 
kad bažnyčia butų statoma 
Kensingtone. Klebonas gi ap
svarstė — apgalvojo klausi
mą labai detališkai ir nuspren- 
dė bažnyčią statyti Roselande, 
apie 8-10 blokų į žiemius, kur 
Lietuvių tuomet buvo apsigy
venę tik kelios ar keliolika 
šeimynų. Buvo daug kritikos 
iš pusės parapijonų. Kiti atsi
sakė bažnyčią beremti už tai 
kad ji yra statoma nepatogio, 
vietoj... Gi kun. Serafinas žiu
rėjo daugiau į ateitį, negu į 
visokias kritikas. Jis perina 
tė, kad Kensingtonas tinka 
gyventi Italams, juodukams ir 
panašiai, bet ne Lietuviams. 
Tštikro, taip ir įvyko. Šiandien 
Roselande jau daug dauginu 
Lietuvių ir visokių pramo
nininkų gyvenu, negu Kensing- 
tone. Roselandus randasi šva
rioj vietoj, toliau nuo dirbtu
vių. Lietuvių bažnyčiai ir vi
sam jų parapijos centrui kun. 
Serafinas aprinko pačią pato
giausią ir švariausią vieta: ant 
108-tos gatvės tarp \Vabasb 
avė. ir State st. Lietuvių ka
talikų šeimynos kraustosi iš 
Kensingtono į Roselandą, į 
patogesnę vietų, ir npsigvven- 
<lina tarp apšviestesnių žmo
nių... Manoma, kad Keiisingto- 
ne bepasiliks vien tik juodu
kai ir Italai. Prakilnesnėsės 
Lietuvių šeimynos, atsikėlu
sios Roselnndan, savo vaiku
čius siunčia suvon mokyklon.

Visų Šventų Parapijos na
mas kun. Serafino apsvarsti- 
inu pastatyta didelis Ihiug tuš
čių vietų ir kambarių tuomet 
laivo jame. Šiandien-gi jis yra 
jau visas užimtas: mokykla 
pilna mokinių, bažnyčia prisi
lanką pilna žmonių... 
Baugiausiai domės kreipė kun. 
Serafinas j lietuviškąją mo
kyklą. Reikia atsiminti, 'kml 
Ibiselande tapo ati<laryta ant 
roji iš eilės lietuviškoji mo
kykla Amerikoje, vedama šv. 
Kazimiero Seserų. Daug klebo
nų norėjo gauti šv. Kazimiero 
S-seris mokytojomis savo mo
kykloms, Imt jų gavo pirmu 
t i uis po Monnt (’arnielio kle
bono tai kun. Serafinus, nes

jis daug triūso ir pinigų padė
jo įsteigime Šv. Kazimiero 
Vienuolyno.

(Pabaiga bus).

SKAITYTOJ)! BALSAI.
Laikraštis Vaikams.

“Draugo” No. 40 p. Skaityt, 
pajudina labai svarbų klausi
mų apie vaikų laikraščio rei
kalingumą ir patariu, kad 
“toksai laikraštėlis galėtų 
būt leidžiamas skyrium, arba 
bent prie kurio musų laikraš
čio kaipo prise&a-priedus ”, 
Prie šito sumanymo ir aš no
rėčiau savo dvilekį pridurti ir 
tiek tiktai pasakyti, kad tok
sai laikraštėlis su vaikų skv^ 
riumi jau antri metai kaip gy
vuoja ir milžiniškų naudą neša 
ne vien tarpe vaikų, bet ir tar
pe suaugusiųjų. Juonri yra 
‘Meilė”, 301 State St., Du 

Bois, Pa. Daugelis parapijinių 
mokyklų pasiėmė jį vaikams 
už organą. Jame jie dalinasi 
savo mintimis, rašo straipsne- #- 
liūs, skaito laike lietuviškų 
lekcijų, platina tarpe kitų vai
kų, ypatingai, kurie lanko vie
šąsias mokyklas, perša tėvams, 
visiems jį siūlo ir t. t. Ant 
kiek man teko patirti, “Mei
lė” savo tikslą pasiekia ir 
naudą neša ne vien vaikams, 
bet visiems, kas ją skaito.

Tad naujo laikraštėlio visai 
neliereikia steigti, nei kitame 
naujo skyriaus vaikams už
vesti. Reikėtų tiktai visuome
nei labinus “Meilę” paremti, 
ne vien medžiagiškai ją pla
tinant, bet ypatingai RAŠ
TAIS. Pageidaujama, kad vi
suomenės auklėtojai, vieto, 
negailestingai kritikuoti ir 
primetinėti “Meilės” leidė
jams kokį tai išsvajotą neva 
tai “biznį”, imtųsi už plunk 
snos ir padėtų pagaminti at
sakančių raštų ne vien vaikų 
skyriui, bet abelnai; žodžiu sa
kant, padėtų tobulinti tą, kas 
jau yra ir m*ša naudų. Kuo dnu 
ginus mes prisisteigsime laik
raščių ir visokių juose skyrių 
tuo jie bus silpnesni, skystės
iu. Mokančių arba, teisingiau 
sakant, norinčių plunksną ve
džioti neperdaugiausiai tetu
rime. Tad ir tų pačių spėkų 
neskirstykime, liet spieskime į 
krūva. Kun. M. J. Kazėnas.

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street

CR1CAGO, ILUNOIB 
Telefonas Yard* 5032

Vulandos: — 8 iki 11 1S ryto: 
J5 pu pietų Iki 8 vuk. Nedėllo-i 
iMile nuo G Iki 8 vai. vakare.

Dr. M. T. STRIKOL’IS i
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgą* I 

People* Teatro Nante I
1610 W. 47tll Str. Tel. Boul. įcol 

—Valandos: G iki 8 vak. Nedėl 1*8 
■iki 12 ryte. I
■ Kės. 201-1 W. 43«1 Street I
■ Nuo ryto Iki piet. |
gTel. MeKlnley 263 g

"1,1. Drover 7043

Dr. C. Z. Vezeflis
LIETUVIS DENTISTAS ! 

Valandos: nuo t ryto Iki 3 vak. 
Seredomla nuo 4 lig 0 vakar* 
4713 80. ASHLAND AVENUR 

arti 47-to* Gatvė*

^Telefonas Boulevard 9199 3

. DR. C. KASPUTIS f
•J DENTISTAS ‘Ą

3331 South Halsted Str. cf
^Valandos: -9—lf A. M. J5

1—5; 7—8 P. M.

x-
Tel. Kandolph 2898

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS 

Ofisas vidumJcstyj 
ASSOCIATION BLDG.

10 So. l.a Salio St. 
Valandos: 9 ryto iki 6 po pietų 

Panedėllats iki 8 vakare 
Nedėlioinis ofisas uždarytas

Tel. Canal 237 Vak. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas
1831 So. Halsted Street 

Valando*: 10 Iki 13 ryto; 1 Iki 4 
po plet 4 Iki 9 vakar*.

Dr. I. E. MAKARAS
Lletuvys Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 10000 So. Mh-higiiii Avė., 
Vai. 10 iki 12 ryte: 2 Iki 4 po

plet, 6:S0 Iki 8:30 vakare 
Resldcncija: 10538 Perry. Avė.

Tel. Pullman 342

TclefMiM Pultmna 86*
Dr. P. P. ZALLYS ;

Lietuvis Dentistos
10801 So. Mlchlgan Avenu*

Rmvlund. Ilk ,
VALANDOS! • rjrto Iki * vakare. | 

_ eh Pullman 343 Ir 3180.

Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviai yra EATO- 
NIC. PraSallna visus nesmagumus 
suvirėklnimo, o ta* reliktą, kad rei
kia pamėginti vien*. Parduodama 
pas visu* aptlekorioa.

J. P. WAITCHEES 
Lawyer

I.II-.TCVIS ADVOKATAS 
Vakarais: 450# S. Ashland Avė.

Tel. Tards 1053
Dlen. Room 518—150 N. Calrk St. 

Tel. Kandolph 3507

Saugok akių regėjimų
Įuropnn įmirican Ęurnu
Fabionas ir Mickievicz ved.
buvę A. I’etratls Ir S. L. Eabionns

Siuntimas pinigų, laivakor
tės, pašportai ir tt.

NOTAKMl'AAS 
Estate, Paskolos, Insurinal 

Ir tt.
(to# W. :t5th St., Ramp. Halsted St. 

Tel.: lloulevard 611 
Vai.: 9 Iki 6 kasdieną 
Vtar. Ket. Ir Hub. Iki 9 vak. 
Nei: Iki 3 po pietų.

Kcal

Vak.

MEDUS DAUG 
PIGESNIS

5 Svarų Vleitrrlls SI.8O 
Medus tyrus

Kreipkitės mIiio udrcmi:

NlltVGAN « MII.I,Eit 
1312 So. MiiiilevvfHNl Avė.,

Chtcago. III.

Kada kankinies dėl galvos 
akaudf-JImo, kada regėjimas *11- 
nsta skaitant, aiuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia, jo* prl- 
valoto kreipties 1 man* klausti 
patarimo dėl jūsų aklų; mano 
20 metų patyrioms sutelk* 
Jums gerlaus) patarnavlm* dėl 
Aklų. Ausų, Nosies Ir Gerklė* 
Ligos gydoma speeljallsto,

W. E. MONCKUEF, M. D.

, JOHN J. SMETANA,
AKIŲ 8PECIJAUSTAS 

1801 S. Ashland Avė., Cblcago. 
kertė IHtos gatvės; 3-člos lubo* 

Kambarį* 14-16-14-17 
Vlrfiul PLATTS aptleko* 

Tėmyklte mano paraA*. 
Valandos: Nuo 10 ryto Iki • 
vak. Nedaliomis nuo 9 ryto Iki 
13 d.

l’hone Hielcy 7439
DR. I. M. FEINBERG

Gydo N|M-iiJulia( ylMilUa* vyri) lrį|i 
moterį) lytiškas' Ilgas

8101 Madlson str., kampas 
tem Avė.. CIlIlARO

Vnlsnde : 1 - 4 po pirt 7 —# vak (t

tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiinia
Kės. 1130 Ind<-|M*ndeiice lllvd. 

Telefonas Vou ilun-n 2*4

DR. A. A. ROTH,
Husas Gydytojas rl Chirurgas
N)MstJallstns Mol< rišlu), Vyriškų 

Valkų Ir visų chroniškų Ilgų
, VALANDOS; 10—11 ryto 8—g po 
pietų, 7—8 vak. Nedaliomis 10—13 d. 
Ofisas #»54 So. Halst.-d HL, Obkago

Telefonas Dtv.vor *463 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHII

t



Ti cčiadienis, Kova? 2, 1?2I B RAUGIA

CICERO, ILL.

Kovos 4 d., Sv. Kazimiero 
dienoje, Sv. Antano bažnyčioje 
bus iškilmingos pamaldos ry
te ir vakari1, paminėjimui 
Lietuvos patrono, Sv. Kazi
miero. P.

L. R. KRYŽIAUS RĖMĖJŲ 
DR-JOS SKYRIŲ VALDYBŲ 

SUVAŽIAVIMAS.

Lietuvių Raudonojo Kry
žiaus Reni. Dr-jos skyrių val
dybų buvo sušauktas suvažia 
vimas tikslu sutverti Ne\v 
York ir Xt»w Jersey valstijų 
apskritį. Susirinkimų atidarė 
gerb. kun. Petraitis, L. R. K. 
Reni. Dr-jos Centro pirminin
kas, 5-tų vai. vakare, paaiš
kindamas dalykų, kam yra su
šauktas šis suvažiavimas.

'Seka rinkimas tam vakarui 
ir iki sekančio apskričio suva
žiavimo valdybos. Pirm išrink
ta Steponas Karvelis, rašt. J. 
E. Žemaitis.

Toliau buvo kalbama kas 
link sutvėrimo L. R. K. R. Dr- 
jos apskričio Xew York ir Xew 
Jerseys valstijose.

Po tam daug kalbėta apie 
tokio apskričio reikalų ir nau 
dų.

Vieta sekančiam suvažiavi
mui, ulž poros savaičių, aps
kričio valdybai pasitarus su 
Centro valdyba, nuskirta ‘‘Gar 
ko” name, Brooklyne, X. Y.

Neįvykus sekančiam suva
žiavimui iš priežasties suvėli- 
nimo pakvietimų, pribuvu.- 
mažumai atstovų, sekantis su
važiavimas liko atidėtas Ne
tvarkė, X. J.

Protokolas I.
Lietuvių Raudonojo Kry

žiaus Rėmėjų Dr-jos skyrių 
valdybų ir Hv. Vincento a Pau
lo New York ir Xew Jersey 
valstijų pirmas apskričio su
važiavimas įvyko Sausio 23 
d., 1921, Lietuvių svetainėj 
180-2 Xe\v York avė., Netvark, 
X. J.

Nepri buvus {urmininkui. 
Steponui Karveliui, susirinki
mų atidarė J. E. Žemaitis, 4-tų 
vai. {M» pietų pakvies*laina> 
Centro raštininkų paaiškinti 
suvažiavimo tikslų.

Pirmiausia Ignas Kulikaitis 
Centro rašt. paaiškino dėl ko 
šaukiamas šitas apskričio su
važiavimas, paskui ėjo rinki
mas suvažiavimui valdybos. 
Pirmininku išrinkta Jonas 
Liudvinaitis, rašt. J. E. Že
maitis.
Seka atstovų registracija. Pri 

buvo šių skyrių valdybos: Pa- 
terson, X. J. skyr. 1 Ignus Ku
likaitis, 2 Vac. Sasnauskas; Xe 
tvarko. X. J., skyrius 3 J. E. 
Žemaitis, 4 I). Rupninis, 5 P. 
Radževičienė; Bronx, X. V., 
sk. 0 V. Taminskns; llarrison, 
X. J. sk. 7 Marijona Gabriutė, 
8 Kat. Juotkonienė, 9 J. Vait
kumis, 10 V. Mikonis; Eli- 
zabctli. X. J. sk. 11 T. Savič
ius, 12 R. Dzovalis, 13 A. Rin- 
kevičis; Linden, X. .1. sk. 14 J. 
J. Liudvinaitis, 15 P. Mikšis. 
Viso pribuvo nuo (i skyrių val- 
<lyl»os bei delegatų 15. Vėliau 
pribuvo daug vietinių svečių..

Centro raštininkas perskaitė 
kvotų, kokia yra skyriams pns- 
1 vrusios L.R.K. ir ftv.Vineento 
a Paulo Rėmėju Draugijos 
Centro valdybos. Kalbumu kn- 
link kvotos išpildymo. Paskui 
ilgai kalbama apie vajaus va
rymų. Bekalbant pribuvo gerb. 
kun. Petiaitis, Centro pirmi 
įlinkas. Susirinkimas pakvietė 
jį paaiškinti dėlei nesamų

nešė, kad atskaita jau yra — 
Dr. A. Rutkauskas prisiuntęs 
jų daugybes. Jos bus sutvar
kytos ir, reikalui esant, bus pa
rodytos. Po ilgo pirm. paaiški
nimo suvažiavimas Užbaigė 
diskusijas.

Klausimas, ar X, Y. ir X. J. 
apskričio valstijų vajus vary
ti dabar ar atidėti tolesniam 
laikui. Vienbalsai nutarta va
ryti dabar pradedant Sausio 
30 d., 1921.
Suvažiavimus nutarė, kad at

stovai sugrįžę namo bei skyrių 
valdybos sudrutintų savo sky
rius; kad skyrių valdybos su
sižinojusios su apskričio val
dyba rengtų prakalbas.

Centro valdybai pareikala
vus, kad vietoj guzi- 
kėlio, kaipo liudijimų, butų 
duodamos kvitos kasbutų prak 
tiškiau. Nutarta tas vykinti.

Rinkimas apskričio valdy
bos: išrinkta J. E. Žemaitis — 
pirm., Ignas Kulikaitis — rašt. 
J. J. Liudvinaitis — iždinin
kas.

Sekantį suvažiavimų nutar
tu šaukti Nevvarkan, X. J.

Susirinkimų uždarė J. I.
Liudvinaitis 9 vai. vakare.

L. R. K. ir Šv. Vincento A
Paulio Rėmėjų Draugijos Xca\ 
York ir Xew Jersey apskričio 
pirm.

Juozas E. Žemaitis.

NORTH CHICAGO, III.

Vasario 3 d. čionykštės ge
ležies liejyklos darbininkai iš
ėjo streikan, kuomet kompa
nija 20 nuošimčiu sumažino 
jiems algas. Sutartis uni
jos su kompanija buvo pada
ryta ligi naujų metų, bet su
laužius jų kompanija nori pa
daryti “liuosas duris”, kad 
suardžius darbininkų vienybę.

Randasi ir skebų, bet tie 
turi daug nemalonumų.

Streikuojantiems darbinin
kams unija moka po 9 dol. į 
: avaitę, užmoka namų remias 
ir dar nuperka anglių bei mil
tų. Rodos nereikėtų eiti ske
lianti.

Darbininkai — vienybėje y- 
ra musų laimėjimas.

P. Vamegelis.

H. Vaičunus iš Cicero, Tll. To-' 
se prakalbose katalikai Lietu-' 
vos Šiauliams suaukojo suvirš 
400 dol. ir nutarė juos pasiųsti 
per Tautos Fondų, kų ir padu-1 
rė. Sužinoję apie tai tautiniu-J 
kai liberalui neva tai paskolos 
reikalu sušaukė komiteto mi
tingų. Kada pamatė, kad ka
talikų atėjo labai mažai, jie 
pradėjo trukša.'.ti. Kaip, gir
di, katalikai drįsp savo pini
gus siųsti per 'įimtos Fondų, 
nors tie ponai nei vieno dbl. 
nebuvo aukoję. Kokiu tai bū
du nutarė ir pareikalavo, kad 
Tautos Fondas tuos pinigus 
perduotų Misijai, kas jiems ir 
pasisekė. Po to visiems 
Grand Rajiids katalikams pa
sidarė aišku, dėl ko taut. li
beralai nori bendrai dirbti. 
Bet katalikai pamokinti tokia 
jų lekcija pasakė, kad tai 
paskutinis sykis. Daugiau li
beralai jau neįsiskverbsit kata
likų tarpan. Mes nediktuoja
me jums, per kų jus turite 
siųsti savo aukas. Tai-gi tegul 
ir jums neskauda galva per 
kų .katalikai siųs savo aukas.
Surašąs aukotojų Vasario 20: 

kun. A. lk*xnis ir Ona Bružai
tė jut $5.00. P. Kamsiskas ir 
S. Šūkis po $2.00.

Po $1.00: A. Mondeika, O. 
Kazakevičiūtė, V. Zaleskaitė,
J. Kašubu, A. Jaseliunas, A. Ja 
rusevičius, VI. Bražaitė, J. Sa
vickas, S. Kizlaitis, A. Abro- 
maitienė, M. Vaičunienė, L. 
Bukauskas, M. Reklaitienė, J. 
Akanavičia, O. Steponaitienė,
K. Skarulis, V. Kiliotas, A. 
Kemeras, A. Blaškis, K. Xike- 
laitis, J. Turuta, A. Uzas, J. 
Kurantavičius, J. Kurantavi- 
čius, Petrueikienė, J. Jasevi- 
eiu, O. Gribienė, J. Delinikai- 
tis, J. Vaičunas, J. M vištas. 
J. Štaras, J. Laurinaitis.

Smulkių $7.35.
Visiems aukotojams ačiū.

Parapijonas.

PIENO VERTĖ.

GRAND RAPIDS, MICH.

Vasario 29 <1. vieliniai Lie
tuviai katalikai surengė pra
kalbas paminėjimui trijų me
tų suk.Lietuvos nepriklausoiny 
bės. Pirmiausia kalbėjo gerb. 
klebonas kini. Dėsnis, plačiai 
išdėdamas, kaip Lietuviai Jo
gailos laikais “susibroliavo” 
su Lenkais. J. Vaičunas aiški
no apie Rusijos “rojų” bolše
vikų viešpatavime. J. Kuran
tavičius kalbėjo apie Lietuvos 
kareivius, kaip guldo savo gal
vas už Lietuvos laisvę. Visi 
kalbėtojai ragino šelpti savo 
brolius v aukomis. Grand 
Rapiils katalikai nekuomet' nas maistas.

(Prisiųsta iš Am. Raud. Kryžiaus)

Pienas — vienatinis maistas, 
kuriame randasi visos įr dau
giausiai ypatybių reikalingų 
kaulams ii- raumenims stip
rinti ir spėkoms didinti, nes
kaitant jau kitų įturių, 
kurios reikalingos augantiems 
kūdikiams. Piene yra (langiaus 
kalkių negu kitame kokiam 
maiste, ir vaitojant daug pie
no gauname užtektinai kal
kių viduriams.

Vaikams pienas reikalingas 
augti ir stiprinti raumenis bei 
kaulus, suaugusiems reikalin
gas užlaikyti tų visa geroj 
tvarkoj. Kalkės reikalingos su
augusiems ir vaikams.

Pienas atstoja mėsos val
gius ir žymini pigiau atsieinu.

Pieno {Uitų nuograibos ir pa
sukos turi tiek pat sotumo ir 
visas pieno y|>atylios, tik. žino
ma, kur kas duugiaus riebumo 
šiose negu kad šviežiame pie
ne.

Pienas su duona ar šiaip 
grudų valgiu yra labai girti-

neatsisakydavo nuo aukų, tai
gi sušelpimui Lietuvos karei
vių ir šį vakarų 'Uiiuetė 53 dol. 
35c.

Visai kas kita yru su musų 
tautininkais liberalais. Jie ne 
va nori veikli su katalikais 
bet žodžiu, ne aukomis. I’uv. 
šio mėnesio 18 d. jie buvo 
pursikvietę kalbėti čia Dr. 
Alseikų. Xa ir pasirodė. Sudė
jo net apie 18 dol. Bet ir tie 
sumesti kone vienų katalikų.

Pažiūrėkime, kaip taut. li
beralui nori šeimyiiinkauti ant 
katalikų suaukotų pinigų. Pra
eitais metai, Spulio mėnesy bu-

Pienui pabuvus ar siirugii“ 
galimu pasekmingai suvartoti 
varškei ar sūrini. Vienas sva
ras varškės atstoja net svarų 
ii' Inu'tainį galvienos mėsos.

PAGELBA NUKENTĖJU- 
SIEMS NUO ŽEMĖS 

DREBĖJIMO ITA
LIJOJ.

is vo katalikų suruoštos prakali).
Lietuvos id-kailų. Pirm. pra- ir pakt ii'-tas kalbeli gerb. kuli.

(Prisiųsta iš Am. Rami. Kryžiau- )

* Amerikos Rutidonusi.-i Kry
žini* puskyrė beveik už $135,- 
<199 įvairių reikmenų mikeulė 
jllriem.'* nuo Žemės drebėjimu 
Italijoj, kjiip praneša Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus Cen- 
11 a.-.

Numušta Kaina ant 130 Populiarių

Columbijos Rekordu
Ant Apribuoto Laiko Tiktai

ŠOKIAI, DAINOS IR JUOKAI
Jie visi yra Columbia Rekordai. Visi padirbti per paskutinius aštuoniolika menesių. Norima sut
varkyti Columbia Rekordų Katalioga ūžta parsi duos pigiai. Į juos yra įdainavę tokie artistai 
kaip Al Jolson, Van and Schenk, Harry Fox, Guido Deiro, Paul Biese Trio, Ted Lewis’Jazz Band 
Art Hickman’s Orchestra, Hbnry Burr, Campbell and Burr, Peerless Kvartetas, Sterling Trio ir 
tt. šie rekordai niekados pirmiau nebuvo parduodami už taip žema kaina. Žemiau parduotas lis- 
tas parodo tiktai dali rekordu iš kurių galėsite pasirinkti sau tinkamus muzykos šmotelius.

Čionais Nekurie iš Tų 130 Rekordų Pasirinkimui
Ainong WhispcrinK Pilies 
Just ror Mc aml Mary

Ynu Aln’t Heard Notliing Yet 
l'ome On and Pl»y Witli Mc

Nobody KnoHS—Fox-trot 
M'ninli-rful Pab—One Step

Haud in Huud .\gaiu

Henry Burr 
Henry Burr

Al Jolson I 
Billy Murray (

Hickman Trio Į 
Hickman Trio (

į A-2831)

A-2838

A-2839

Campbell and Burr I
•Aly laive Sontr. My ltoscs and You C. Harrlson |

Vairo—Ono Step Art Hicknian'a Orchestra Į
llose Hoom—Fox-trot Art Hickman’s Orchestra j

A-2845

A-2858

Good Nlght, Angeline Peerless Quartette I
We.MustHavc a Song to Kcntcmbcr P. Quartctte [

Abc Kabibble at thc KalIGame HarryHershfield Į 
Abc Kabibble Diclatcs a Dettcr HarryHersfifield !

Hawaiian Smilus 
In tlic Hcart of Hauaii

Ferera and Franchini | 
bouise and Ferera |

I'IISeeYou inCuba-Fox-trotTedI^wis' Jazz Band 
Thc Moon Šilines on tliu Moonshine—Fox-trot

Ali thc Boys laive Mary 
Way Do»n Barccloua Wny

Ted bewis’ Jazz Band f

Van and Schenck I 
Harry Fox f

A-2888

A-2OO7

A-29 III

A-2027

A-2012

Atsiminkite' kad šita kaina tik
tai ant 130 numerių, skubėkite 
nusipirkti nes nedaug jq yra.

Sandelis apribuotas. Laikas ir apribuotas. šie rekordai ant pardavimo kiekviename Columbijos 
krautuvninko krautuvėj. Nepraleiskite šios progos, veikite greitai nes vėliaus gal bus išparduoti.

Dabar ant Pardavimo pas Columbia Krautuvninkus
COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY, New York.

I
Kabeliuiai pranešimai rašo, 

buk Italijoj kur kas didesni 
vargai ir daug dauginus žmo
nės kenčia negu spaudoj apra
šyta. Pūlini ūkas Bartlett, vedė
jas Amerikos Raudonojo Kry
žiaus Italijoj, praneša, kad 
septyni miesteliai, kuriuose 
randasi po 2,9011 gyventojų, vi
siškai sunaikinti, neskaitant 
25.999, kurie likos be pastogės.

Xegiina sunaikinimo, kuri 
nukentėjo nuo žemės drebėji
mo, bet ]io tam pakilo baisios 
vėsulos, kurios taip-gi pridir
bo daug nuostolių. Šiltinė ir
gi šioje Italijos dalyje plati
nasi. ,|’
Raudonojo Kryžiaus darbuotė
je Italijoje jokiu laidu neajisi- 
dirbiama.

REIKALAUJA.
Itoikulinga moteris apžiūrėjimui 

namo ir pridabojiinui, 2% metų 
mergaitės, valgis kaiubaris ir apmo
kėjimas. Atsišaukite.
3018 W. 30 Street 1-naos lubos 

(J. U.) 

l’uieftko pusiniko automobilų dirb
tuvė. biznis išdirbius gerui per 3 
metus.

Meldžiu atsAauktl greitai.
(C. 8.) 708 W. 18th SI.

Te). Canal 3348

l’ale&kuu savo pusbrolio Vincento 
Adomaičio jei kas žino apie jį tai 
meldžiu pranešti arba jis pats tegul 
au...šaukiu ant šio adresų.

Kva Mickevičiūtė
21 W. 28-Ui Str. Bayonne, N. J.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja M metai 

Ofisas 3140 8o. Morgan St. 
Kertė SS-ro St., GbJcago, UI.

8PECIJAbISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų.
OFI8O VALANDOS: Nuo Iš ryto 
iki t po pietų, nuo • Iki S valan
da vakare.
Nedėllomls nuo » iki S po piat

Telefonas Yarda <87

S. D. LACHAWICZ
MLETUVYS GHABORIU8 

|Pftt.rn>tuJu laidotuvėse hoplglausta. 
įkala inaldMu ata'.ėauktl, o u.auo darb 
Ibuslte užganėdinti.
Į2314 W. 28nl pi. Chioego, 

Tel. Canal 21Š0

SS-

Paieškuu sesers vuikų, bioparto 
Muzgialio, biopurtas apie 16 m. at
gal gyveno bllsviUe N. Y. ir Jonies 

Pokill lllldll Amerikos Balevlčlutės, abu iš Kermušijos kal- 
1 nio. Talp-gi pateškau tėtos vaiku, Jo
no, Domininko ir Murcieles binkevi- 
Ciu Nieravu kaimo. Jonas apie 15 me
tu atgal gyveno Braddock, Fa. ir nuo 
to laiko aš su jais nesusirašau ir ne- į ” 
žinau ar jei yra gyvi ar miri, jei visi 
yra Merkines vai. Traku pavieto, VU- . -joet 
niaus gub. Taip-gi paieškau ir kitu 'Čion paduotas surašąs reik 

menų, kurias Amerikos Rali

DR. A. L. YUŠKA
1900 S. Halsted Str.

Tcl. Canal 2118
Valandos: 10 ryto iki 
Gyvenimas:

8 vakare

2811 YV. «3rd Str. 
Tel. Prospect 8466.

a
pažįstamu, ir vigu prašau atsišaukti, « fUrDDVC S

donasis Krvžius Italijos nukeli i>>ei linančiu mali pranešti, jei visi | o( DK. V. K. drEaKKlu # 
. " .yra jau senai Amerike, ir.aš labai no- 1

tėjusiems lllIO žemes drebejilllo j rečiau «u Jais susirašyti. Aš paeinu
paskyrė: 30,(HM) poru nnnčiaku”* K“b0"v kalmo Merkines voiasties 
' \ , • . , , “ i Trukų pavieto Vilniaus Gub. <Musų

|X>nj lUlktlIlilJ urubuzuj; Lietuvoj pravardžuoja. Šarkus.)
15,999 vilnonių murškinių; 15,-
91(9 vilnonių užsiklojimų; 7,- 
(MM) žiponų ir 20,000 lovinių
drabužių ir Šicniktl. Prie šio »,1S daktarui arba kokiam kitam blz- 

niuj. Atsišaukite:

Jonas VaientukcvlčluM 
827 Ibland Avė. Rockford, III.

ANT RANDOS.
kambariai dėl ofiso labai pato-

surašo dar randasi vaistų ir 
vaistinės medžiagos.

11)737 8. Michigan Avė.

PAIEŠKOJIMAS.

Kum žino antrašų ar a delnai li
kimų pil. Karolio Stendelio, prieš 
pasaulinį kurr gvvcnuHio Chieii- 
goję. nuolankiai Įtrušiiu suteikti

ANT PARDAVIMO.
Naiiiss 6 kambarių su trimis kam

piniais lotais. Lietuvių apgyventu a- 
pyllnkė. Graži vieta, Sali mals Mnr- 
<|iictto pinko. Turi būt parduotu tuo
ju us. Atnlšulikti pus patį savininkų.

Mr. RI DOI.I-,
2521 W. A* SI. Kamp. Maplcwood Av.

PROPKKCU KAINA NITUOI.K.
Parsiduoda burgenua 2 pagyvenimo

po 5 ruimus vunos, su stogu, 50 penimi. prūde* oi n ,o muki rtiiiiiiUMiiii , , , . . , . ,. . 1 <lų platus lotas naujas mūrinis grn-
senutei molinai,-šiuo nnlrnšu : i*loj vietoj vienas blokas nuo gat-

^vekarlu šis namus parsiduoda pigiau 
bithUMlU.7 regu x metai atgal kad namai pur-

sl<J<vo mūrinis vištlnlkas dėl 300 vlft- 
tų aru ltažnyi’ios. Nepraleiskite šios 
progas nes kitu tokiu niekados ne- 
lieutels. Atrašyk stvlrotė arba laiškų 
greitai ir aš pasiusiu adresu ir duo
siu kaina katrie atsilieps kada gulė 
slt<- nuvažiuoti apžiūrėti nes uš dlr- 

, , bu dienomis tunkiul Ir vakarais over-
S. Kitų biiki'iišeių it'-gi pl'ii- tutinu. Knaine pusirengė Išvužiuoti j 

Tėvynė. U. KAZY M
I.M3 No. Talman Avė. 2 I.iiIhi

KiimiHM-RiimloiiilviiriH 
3-čio Kailelių “Geležinio Vilko“ 

pulko Leiteiiiintui
/’. Grižui

šou patalpinti.

i

TĖMYKITE
Kensingtono Lietuviai ga 

lite gauti nusipirkti “Drau
gą” dienraštį pas p. 1

10. TYŠKEVIOIĄ
314 E, Kcnsington Ava. 1

R. M. S. P.
iv m snr.t 

I >\ISSMtil u.l "O" 1«H(\*I
VKM iollk — IIAMIII 1(0 

i iir.iiiuii iii. — soi m tMiTov 
OHHITA l.rjp tlo UI—I lepo- K
OHOI'E-A lllrlrlln i— l.lrpv- II
.',1111 VA l»lrtrlln l*_llrpn- 30

1-1 ir ž-ėlns K) PHHsėlsrliuiiH 
The Rojui Mail Kičam raeket C.

117 M. Un-I.lnvlnn Street 
Tel tesrlMirn I3»i Arlis Tikini) Psnl.

» DR. S. BiEŽLS i
■ UKTUVIK GYDYTOJ.Y8 |I IK CHIRURGAS g
S 2201 Wcst 22ud Street ■
1'1’cl. Canal 6222 g
■ltcs. 3114 W. 42nd Street =q Tel. McKinley 498hJ

DR. C. K. CHERRYS
•J LIETIVIS PF.NTISTAS o( 
$2201 YU., .. .. A ... ..i..».U Si.^ 
Of (JUtvagu t) .
JValandos: 9:80 A. M. to 12 N.21 
$ 1:00 P. M. to 8:00 P. M. o)

S DR. CHARLES SEGAL gj Perkėlė scavo ofisų po nam g
|4729 So. Ashland Avenuej
V SpcrlJallMtas a
■DŽIOVŲ. MOTERŲ ir VYRŲ LIG P j

fVaiandostiuo 10 iki 12 išryto: nucB 
2 Iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30a 
(vakare. Nedėllomls 10 kil 1 J

( Telefonas Drcsel 88M0 •

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiii
ĮTel. Canal 2 57 “

DR. C. K. KLIAUGA i
LIETINIS DENTIRTA8 ' ~

1821 80. Halsted 8t., Chlcago, 11);
Kampa* IKth 8t.

Valand.: 9—12 rytų. Ir 2—9 vak.
UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

AMERIKOS LIETUVIŲ

Mokykla
Mokinamai aagllBkoa l* lietuviško* 

. kalbų, aritmetikos, knygvodyatėa oto- 
! oografljo*. tyęawrltlng, plrklybo* tai- 
■ių, Buv. Valst istorijos abalnoo isto
rijos, geografijos, polltlklnša nkono- 
mljoa, ptllatystėa. dalllarabyatėa

Mokinimo valandos: nuo t ryto Iki 
4 valandos po plotų: vakarai* ano 4 

Į Iki 14 vai.

3106 So. Halsted St., Ohioago.

K-
Tel. Yards 6666 Drorer 1441 

Dr. V. A. ŠIMKUS
Lietuvi* Gydytojas, Chirurgą* Ir 

Akušeres.
3203 8. flalsted St. Chicago.

Valandos: 10—12 iš ryto 1—2 ir
6—8 vakar* Ned. 16—13 iš ryto.

Telefonas Armitagc 9770
MARYAN S. ROZYCKI

MUZYKOS DIREKTORIUS 
Mokytojas Piano. Teorijos Ir

2U2t A. Huum Avė. 
Chicngo, III.

į V.W. RUTKAUSKAS
■ ADVOKATAS5 Ofisas DldmleatjliI 29 South La Šalie Street

Kam baris 324 
Telefoną* t Central «3*a

Vakarais, 812 W. S3rd St.
Telefoną*: Vania 4d8f

DR. S. NAIKELIS
I.IKTUVI8

GYDYTOJAM IR CHIRURGAM 
Ori.'., ir Orvenlmo vieta 

8253 Houth liaistml N t regi 
Ant virtau UalTenal Mlate DmbA 

Valandos nuo 10 Iki 12 ryt*: nuo 
2 iki 4 po platų; nuo 7 Iki 3 vak. 

Nudėllomia nuo 10 Iki ». 
Trlelaaas Vnrda 9*44

VALI'.MIM: DltKSMAKljfd 
IGIIF.GFS

rn20r> 8. llnHI.i,. 24II7 W. Mailiaon,! 
18311 N. Wells Nt.

137 Mokykla* Jungt. VuNlljose. 
Moko .Siuvimo, l'atternų Klrpl-

Imo, Oc-ugning bizniui Ir narnama 
tViol, . Juodumos dykai, Hlpiomal. 
ĮMok.i.,. I.omv.ii-, n t mokėjimai*. 
įKloM.s dienomis Ir vakarai*. Pa-
reikalaukit knygėlės.

Tel. Serlvy 1648
SARA PATEK, pirmininkė.
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PIRMU KART LIETUVIU SCENOJ! NEIELIOJ, KOTO G1, 192101.
School Hali Svetainėj, 48th ir Honore gatves

Pradžia lygiai 7 vai. vakare.

, Finansiniu žvilgsniu koncer
tas ir-gi pasisekė. Nors svetai
nė buvo nepilna, bet ne daug 
buvo ir tuščiu vietų P.

yni svarstymui labai tbiug dalykų.
Kušį iiiiiiki'.

Veikalus paimtas iš pirmutinių krikščionių gyvenimo, užtat privalėtų kiekvienam katalikui 
jį pamatyt. Jame dalyvauja suvirš 30 gabiausių Sv. Kazimiero Vienuolyno auklėtinių artis
čių. Nei vienas nepraleiskite progos nepamato šio veikalo, nes gailėsites.

Nuoširdžiai kviečia visus RENGĖJOS.

APSIVYLĘ APSKRITIES 
DARBININKAI.

IŠ CHIGAGOS LIETUVIU 
KOLONUI).

“SYLVIA” SCENOJE.TARDYMAI NELAIMĖS 
ANT GELEŽINKELIO.

Kryžkelio budelninkas ištei
sintas.

Be kitų nelaimės ant gele
žinkelio tardymus veda ir fe- 
deralė valdžia. Kol-kas tos ne
laimės kaltininkas nesurastas, i 
Manoma visgi surasti priežas
tį-

Visas vargas tame, kad yra 
žuvęs New York Central trau
kinio lokomotivos inžinierius, 
kurs tokiuose nuotikiuose ga
lėtų bnt svarbiausias liudinin
kas.

Budelninkas Cook pateisin
tas. Nes pasirodė, kad jis Mi- 
ehignn Central kelią buvo už
daręs. Bet inžinierius trauki
nio nesustabdė ir garvežis su 
tenderiu nušoko nuo bėgių 
tuo momentu, kuomet atūžė 
New York Central traukinis.

Kai-kas nuomoniauja, kad 
matyt, Miebigan Central trau
kinio lokomotivos inžinierius 
buvo prisnūdęs, jei js nepama
tė paduoto signalo, kurs yra 
matomas už pusantros maillos.

----------- ' Stdanadienyjc, Vas. 27 d.,
Cook apskričio taryba ki- North Side Turner svetainėje 

tuomet buvo žadėjusi padidin- L. Vyčių Cbieagos Apskričio 
ti užmokesnj apskrities darbi- choras statė scenoje dviaktę 
ninkama. Vakar tas turėjo būt
patvirtinta laktu. Bet apmo 
kant darbininkus pasirodė se
nos užmokesnys. Be to, visa tū
lė“ darbininkų visai paliuosuo- 
ta.

JAU 43 POLICMONAI NE
TEKO VIETOS.

Pinu trijų savaičių policijos 
viršininkas Fitzmorris buvo 
paskelbęs, kad Cbieagos polici 
jos korpuse yra apie 500 po- 
licmonų tinginiaujančių, nepil
dančių savo pareigų. .Jis pa- 
siketino juos prašalinti, jei ne- 
pasitaisvsią.

Ir ligšiol jau prašalino 43 
policmonus ir vieną kapitoną. 
Viršininkas pareiškė, kad 
prieš tuos slakerius jis nefier- 
tiauksiąs veikimo, kol jie vi
si nebus pavaryti iš tarnybos 
arba kol neimsią uoliai pildyti 
savo pareigų.

PIENAS NEPAPIGINAMAS.

Pieno išvežiojimo kompani
jos paskelbė, kad Kovo mėne
siu pienui kaina paliksianti to
kia pat, kaip buvus Vasario 
mėnesiu.

Nėra kam priversti kompa
nijas papiginti pieną. Daug 
kalbama, bet nieko neveikia
ma.

SUFEDERALIZUOTA
GVARDIJA.

Vakar Chieagoje Illinois 
gvardijos 1-mo.jo pulko šešios 
kompanijos sufederalizuotos. 
Tuo tikslu buvo surengtos iš- 
kilmvbės.

operetę “Svlvia”.
Operetės turinys maždaug 

toks: Sylvijai, karulio, dvaro 
panaitei atsibosta turtingas 
gyvenimas ir ji ieško permai
nos. Ji apsimaino drabužiais 
su Elže, kaimo mergaite, ku
liai atsibodęs yra kaimo gy
venimas. Nei p. Lacey Svįvi
jos, nei Vincas Elzės tų per
mainų nesupranta. Pirmojo, 
Lacey, nuolatinis Elzei eile- 
vimas, o Vinco šiurkštus, net 
žiaurus, su Sylvija apsėjimas, 
priveda jas prie grįžimo į savo 
luomus, su didesniu džiaugs
mu negu jiersimainymo metu.

Rolės vietomis buvo kalba
mos, liet didesnėje dalyje dai
nuojamos. Tarpais dainavo 
kartais mišrus, kartais mer
gaičių arba vyrų choras. Ku
rios dainos turėjo didesnį pa
našumą j lietuviškąją dvasią, 
tos 'daugiau iššaukdavo iš pu
blikos aplodismentų. Gerai iš
lavintas choras nemažai iš
šaukė karštų aplodismentų.

P-nios O. Pocienės, p. J. Ra
ma miško ir p-lės L. Žukaus
kaitės dainoms taip publika 
plojo, kad kartais daininin
kai turėjo antrą syk atkar
toti. P-no A. Šlapelio dainavi
mas publikai ir-gi dideliai pa
liko. Gal ir kiti artistai butų 
Lėk pat iššaukę aplodis
mentų, liet jų rolės neprileido 
tiek pasirodyti.

Svarbesnes roles veikale tu
rėjo: Betramo Lacey — ,1. Ra
manauskas, k įmigai kščioTobly 
tum’o — J. Balsis, Vincins’o 
— A. Šlapelis, Svlvijos — O. 
Pocienė, Elzės — Z. Žukaus
kaitė, Arabelės — Z. Mastnus- 
kaitė, Aramintos — E. Jovai- 
šaitė, dalės — S. Lauraitienė, 
Molės — V. Volteraitė, Dolės 
— J. Ri nikai tė. Kaulo — N. 
Kulis.

Kaip dainos publikų žavėjo, 
taip tą žavėjimą gadino artis
tai neužtektinai mokantieji 
savo roles ir nebaisiai kalban
tieji, kurioje vietoje turėjo 
kalbėti. Iš kostiumų, choristų 

sekretoriui Ilouston j pasirėdymų, sunku buvo įspė- 
rezoliueiją, su kurių-Įfj. kokio krašto perstnto žino

Praeitą parą Chieagoje 
vogta 17 automobiliu.

I>a-

MUSŲ TREMTINIAI PIETŲ 
RUSUOS IR UKRAI

NOJ.

Lietuvos vyriausybės Įga
liotinio Rumunuos ii- Pietų 
Rusuos pil. Lisausko praneši
mu, yra susitarta su Čekų-Slo- 
vakų ir Rumunų vyriausybė
mis dėl Lietuvių tremtinių iš 
Pietų Rusų, Ukrainos ir Kli
mo grąžinimo pro paminėtus 
kraštus. Ir Cekai-Slovakai ir 
Rumunai norom sutiko laisvai 
leisti musų gryžtančius trem
tinius, tik Rumunų ministeris 
pirmininkas Avereseu pareiš
kė noro, kad grąžintum trem
tinius didesniais burinis.

Musų tremtinių padėtis Pie
tų Rusuos, anot p. Lisausko, 
nepaprastai sunki.

Neminint kitu gyvenimo ap
linkybių sunkumo, pnžvmėt’- 
nas neapsakomas maisto pr< 
dūktų brangumas: pavyzdžiui, 
praeitų, metų Lapkričio mėn. 
duonos surogato 5 svarams 
mokėta 5,500 rublių (vėliau at
pigę ligi 3,000 r.).

Nemažesnis brangumas ir 
kuro, pavyzdžiui, šlapių mal
kų padui mokama 2,000 rub. 
Tuo tarpu uždirbti tegalima 
daugiausiai 5,000 rub. per mė
nesį. Be to, dar pranešamas 
nepakenčiamas vietos bolševi
kų valdžios sava valingas, 
tremtinių persekiojimas.

P. Lisauskas, kuriam paves
ta organizuoti vietoje kalba
mų tremtinių grąžinimą, tiki
si netrukus galėsiant grąžinti 
apie 31X1 tremtinių gerų amnt- 
ninkų ir kitų specijnlistų.

Washington, Kovo 2. — Ju
ridinis kongreso komitetas pi
li igv no
padavė
ja reikalaujama komitetui pri
statyti visus susirašinėjimo 

(laiškus, palytinčias paskolas 
talkininkams.

TEISĖJO LANDIS KLAU
SIMAS.

Iš Washingtono pranešta, 
kad kongreso ižcinesniojo luito 
juridinis komitetas šiandie 
svarstys klausimą teisėjo Kan
dis, kurs skundžiamas už ap
siėmimą būt teisėju arbitru 
“hisehallininkų” oiganizaei- 
joma.

PRANEŠIMAS,

Cicero Lietuvių Namų Savi
ninkų Sąjungos (Tinprovcinent 
Club) susirinkimus bus Kovo 
2 tl., prasidės 8:(X> vakare, .T.
Marazo svetaiiiejt“, 1500 So.
49 avė. (kampas 15 gat.)

Visi namų savininkai kvie
čiami būti šiame susirinkime, j choras turėtų pasistengti, kad 
Bus daug svarbių reikalų. Ne-iir vaidinius taip gražiai išeitų,

IŠ WEST SIDES.

Per prakalbas Sausio 2S d., 
Meldažio svetainėj, suruoštas 
Sus. Am. Liet. Kareivių 7 kp. 
aukų surinkta $58.20.

Buvusiame kp. susirinkime 
nutarta iš kasos prie tų auką 
pridėti $1.80 ir padaryti $60, 
ir per Lietuvos Misiją pasiu
sti Lietuvon. Pinigus pasiun
tė ižd. Grigaliūnas.

Prakalbose aukojo:
Po $10.00: A. I). Kaitinkis ir 

J. Saunoms.
A. Maukus $2.00.
Po $1.00: V. Dargužienė, N. 

N., A. Pauža, J. šeštas, V. Bu
kauskas, O. Veltienė, A. Bar- 
zaitė, P. Kaupis, A. Stanev- 
čis, S. Kasis, M. Kanapiekas, 
M. Pildą, M. Kiskunienė, F. 
Stv'-sia, K. Saluekas, P. Se- 
naucis, D. Gudlikienė, Y. Bra
zauskas, S.'Dautskartas, M. 
Jurevičis, J. Kailis, J. Gedri- 
kas, A. Sniokas.

Smulkiais sumesta $13.20.
Jos. Paskacimas.

SUSIRINKIMAI.

Iš T0WN OF LAKE.
Šv. Cecilijos giedorių drau

gija laikys mėnesinį susirinki
mui penktad., Kovo 4 d., š. m., 
bažnytinėje svetainėje, tuojau 
po pamaldų.

Visi giedoriai kviečiami at
silankyti, nes turime pranešti 
daug svarbių dalykų.

Valdyba.

A. R. K. Federacijos 7 sky 
liaus' mėnesinis susirinkimas į- 
vyks sekmad., Kovo 6 d. š. m., 
bažnytinėje svetainėje, 4:01) 
vai. po pietų.
Dr-jų atstovai kvečiami skait

lingai susirinkti, nes turime iš
rinkti svarbų “komitetą” ir 
aptarti daug kitų reikalų.

Valdyba.

IŠ BRIGHTON PARKO.
Dailės raiti i s laikys 

Ko
vo 3 d., 1921 m., bažnytinėje sve
tainėje, 44 ir So. Fairfieltl gatvių.

E. I): Iinldis.

Lietuviu /
mėnesinį susirinkimą šiandie.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.
Povilas Beržnnskis paeinąs iš 

Plungiškių, dabar dirba prie Lie- 
l uvos Steigiamojo seimo, nori su
rast savo brolį Antaną P.eržans- 
kį, kuris gyvena Chieagoje, taip
gi pageidauja susižinot su pusese- 
ria ir pusbroliu Elena ir Felixsu 1 
Bcržanskinis,

Brolis. Povilas, jaunas Lietuvis, 
turi minty atlankyt Ameriką, tik
slu ištoti j Cbieagos universitetą. 
Jis jau yra vedęs. Ketina siekti 
augštesnj mokslą.

Rašykit jam laišką adresu: Ur
šulė Judcikienė, No. 2 Vandens 
gatvė Mažeikiai. Kauno rėdybos, 
perduot F. Beržanskiui, Lithuania.

Su pagarba
E. Sfn/cnt/ė

GERIVHIAS PATARNAVIMAS KF- 
I,DUJANTIEMS | IAETIVA IR IS 

I,IETĮ'VOS.
S. S. Polonio, laivas Baltijos-Ame

rikos linijos, išplaukė pereitą savaitę 
iš Hainburg-o-Oanzigo-Liepojos vež
damas apie 1450 keliauninkų.

Baltijos-Amerikos linijos laivai y- 
ra gerai žinomi. Kelionė tais laivais 
saugi ir putogi. Gardaus valgio yra 
daug. laivai pasažierlniai greiti, 
dviem Sriubals žinomi keliauninkams 
dar prieš karę laivas I.ithuania Bal
tijos-Amerikos linijos, išeina 4 kovo 
iš Xew Yorko tiesiog j llamburga- 
Da nzigi) -1 .lepo ji,.

Patariame keliauninkams užsisakyti 
vietą ant laivo kogrelėtniisla.

(Apgr.)

(■HBBBBBBBSBBBBE.HBBBBRHBBBBBBflflB

Prakalbos su Koncertu!
Kas interesuojasi Fnrnioin Lietuviu kolonijose Miehigano Valstijoj 

ir \Viseonsino. Lai ateina pasiklausyt. AVuleneiaus labai juokingos pa
sakos ir kilu paniarginimu, muz.ikališku ir kalbu kur praleisite vaka
ru labai linksmai šiose salėse. Scredoj 2 Kovo Juknians svet. 4837 W. 
14 St. Cicero, III, Ketverge 3 Kovo 4501 S. Hermitage Avė. Pėdnyčioj 
4 Kovo Mildos svet. 3142 S. Ilalsted Si. Prasidės S valanda vakarais.
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Pirkite Tiktai Originalą
patentuota Malt-Hop ".Varnas geru gorimu" galite pirkite 
krautuvėj arba tiesiai nuo mus, tai tuomet žinosite kad tu
rite goriausia i i.iši koki galima pirkti.

Neimkite Substitutų
Jis turi būti geras 
Nes visi ji vartoja.

o HOVEHBER 2-

2lLnceAve. CHE*

derinusios Kušlos Extrnktns.

mų gyvenimą.
Kaip ne vieno krašto, taip 

ir ne vieno laiko ilrabužiais 
visi artistai ir choristą’, buvo 
pasirėdę.

Išskyrus choro dnia s, vei
kalus ir lošimus gilaus įspūd
žio žmonėms nepadarė.

Mes jau Kinonie, kad turime 
talentuotų dainininkų ir daini
ninkių ir gerinusį apskričio 
chorą. Užtai ir laukiame jo 
koncertų, tik iš savo pusės

ptįklausantiems sąjungoje gra kaip išeina jo dainos ir pritai
žus laikas įstoti. kintų tinkamus prie veikalo 

Balčun&s. kostiumus.

PARSllR'ODA
160 akerų 85 dirbamos 35 puikaus 

miško, uosių ir klevų, likusi ganiklu 
pusė šios žemės juodžemis su moliu 
daug naujiai Išdirbtos, geras plotas 
lankos plaunama du kartu, puikus 
bėgantis upelis vadinamas \Vhite III- 
ver. kitas mažesnis upelis bėga pro 
kiemą, labai patogi vieta dėl augi
nimo paukščių pusė akelio naujai 
apsoditų žemuogėm keletas gerų obe
lų, tris geri arkliai septintos karves 
keletas kiaulių buris vištų visi pa
dargai beveik nauji.

Dvi ir pusė mylios nuo White 
Gloud miesto, parsiduoda pigiai ar
ba maino ant namo Chieagoje.

Nepraleisk šios progos dnsižinok 
plačiau:

FRANK EOCAITIK 
R. F. D. » Whlte Cloml MIch.

“Jis stovi Pirmoj Kliasoj”
Ant pardavimo pas

A. Buchas, 2300 W. 23 rd Street

HENN1NGWENNERSTENINCORPORATED
29C0 La'.vrence Avcnue, Albany Park. Chicago.

Aprupinkit 
Savo Taksus

(Inrnmc t«x retumu)

Liko tik 2 savaitės
Daugybė žmonių turi bėdos 

jeigu nesudeda atskaitų nuo už 
darbiu (liicome tax retums) į 
laiką ir teisingai. Bausmė už 
nesiTilėjimą siekia iki $1000.00.

Bausmė už neteisingai sūdė-; 3 
tas atskaitas iki $1(),(MW).(M) ar- įs 
ha kalėjimas. Nesudėjusiems |S 

m<< pribuk' Kovos 13 dieną, 2|ft,tsknihi. 1,0 Paperto |

Vasario 20 d. L. Nemunis ir 
Spingis sušaukė viekšniškių 
susirinkimą susitart apie nusi- 
traukimą visiems parapijie
čiams sykiu puvcikslo. Susi
rinkta apie 30 viekšniškių. 
Būnant tokiam būreliai, su
manyta tvert organizacija, bū
tent Viekšniškių Kliubns. Or
ganizacijos tikslas bus — rem
ti Viekšniuose, Lietuvoj, kny
gynų užsakant jąja Amerikos 
laikraščių ir siunčiant kiek 
piniginės pašelpos.

Broli viekšniški, kurs nebu
vai musų pirmam susirinki-

vai. po pietų naman: 4512 Her
mi tage Avi*.

Viekšniškis.

Iš DIEVO APVEIZD0S 
PARAP.

Lietuvos Vyčiu 4-toti kuopos mė
nesi:-’ .ctirinkiinns įvyks Kovo 3, 
š. m.. 8 vai. vakare. Dievo Apveiz-, 
dos pniap. svet.

Visi narini ir narės esate kvie-l 
cianu skaitlingai susirinku, nes ntRkB,,aB.

išvažiavimui Lietuvon 
Atskaitas gali sustatyti tei- 

jsingai tik Auditorius turys 
'patyrimą ir tam tikrą mokslą.

J. P. VARKALA
Yra vtennntlnlo 

Lietuvi* Auditorius 
ir taksų (Ineoine tax) žinovas.

Jla atidarė offlaa
3331 So. Halsted St.

Tel. Ynrds «S»4
Tnlpttl lateiRla nyatemM prekybos Ir 

pramonės vedimui Revlr.uojn knygas.

Baltijos-AmerikosLinija
43 Bnia<lway N«-w York City

TIESI Kelionė Re 1’en.ėilltno 1S NEW YORKO Per I.IRAV^ Arba 
HAMRI'RGA — FATKINI'S

I LIETUVA
I.alvnl išplnnkln kns 14 d. Dideli ilvlejii sriubų pačio laivai išplaukia: 
S. 8. ••MTI AMA" Kovo 4 #8. S. “POEONIA” Kovo 30
S. H. "ESTONIA” Kovo 10 * S. S. “LITI ANIA” Aprll 13

Visi liiival turi pulkus kitniburiu* trečios kllasos keleivinius 
Kreipkitės prie musų ngentų jusų mieste arba pas 
K. KF..MPF,’ General Westem Pnsseiifter Agcnt 

130 Nortb Imi Kaliu 81., Clileugo, Illinois.

lĮiiiiiiimmiimiimiimiiiimiiiimiiiiimmiiimmiimiiimiiiiiiimimiiNiiiiiiiiiiiiii

VISUOMET TURĖK OMENYJE
Kati musų nauja krautuvė pripildyta puikiausių 

auksiniu ir deimantinių žiedų, auksinių ir paauksuotų 
laikrotlėlių, laikrodžių, lenciūgėlių, karolių 
ką tik gautą iš Vokietijos ir šiaip auksinių papuošalų.

Turime gramafonų rekordų, rožančių, 
kryželių ir kitų religijinių dalykų, ta
vom užtikriname prekę prieinama.

J. WENCKUS
Laikrodininkas

3327 So. Halsted St. Chicago, UI. s
miiiiimiiiiiiimimiiiimiiiimiuiiimiiimiimiiimiimmiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiit
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