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Kindenburgas Karingai 
Kalba apie Prancūzas

Apie Pavojų Pasauliui Skelbia 
Lloyd George

PRANCŪZAMS LABAI NO
RISI RUHR APSKRIČIO.

Hindenbnrgas tad perspėja 
juos.

Bremen, Vokietija, Vas. 10. 
— Čia lankėsi žinomas Vokie- 
čių fieldmaršalas ITinden- 
burgas.

Čia Vokiečių pastatydintas 
ir vandenin įleistas didelis 
prekybinis garlaivis. Pavadin
tas jis Hindenburgu. Įleidimo 
vandenin iškilmvbėsna- buvt/

- pakviestas ir fieldmaršalas
pasakyti kalbų.

Kalbėdamas fieldmaršalas <
pareiškė, kad Prancūzai neat- 
laidžiai prisikabinę prie Rnlir 
apskričio.

Pasakė, kad Prancūzijos mi- 
litariniai vadai neįstengia su
valdyti patys savęs dėl bai
mės Vokietijos.

Jų pageidavimai Vokietijos 
teritorijų labai rimti. Tr todėl 
jiems jau butų laikas pagal
voti, kokiais jie keliais žy
giuoja. /

Fieldmaršalas ! sako jis ti
kįs, ka<l Amerikos opinija Vo- 

J< i et i jos žvilgsniu jau atsimai
niusi ir ta opinija palikusi Vo
kiečiams palanki.

Apie bolševikizmą pasakė, 
kad tasai baigiąs nykti Rytų 
Prūsijoje. Tr todėl nėra bai
mės Vokietijai su komunizmu.

R a v ari jos milicijos
KLAUSIMAS.

Pačiuose Bavaruose nėra suti- 
, kimo.

/

Berlynas, Vas. 10. — Šian
dieninė Bavarijos valdžia 
premjeru Kahr priešaky grie
žtai atsisako klausyti talki
ninkų įsakymo pakrikdyti sa
vo pilietinę miliciją.

Berlyno vyriausybė kitaip 
žiuri tan klausimam Ji sutin
ka su talkininkų reikalavi
mais. Matyt, ta Bavarų mi
licija atrodo pavojinga ir pa
čiam Berlynui, jei norima jų 
panaikinti.
Berlyno vyriausybė nuspren

dė pavartoti prievartą prieš 
Bavarijos valdžią, jei toji lai
kysis savo nuomonės.

Pačioj Bavarijoj pakilę ne
sutikimai tuo klausimu. Kaip 
valdžia, taip diduma gyven
tojų stovi už miliciją. Bet vi
si socijalistni, kurie eina ran
ka Tankon su Berlyno valdžia, 
stovi už paleidimą milicijos. 
Jie net pačiai Municho val
džiai grūmoja.

Pačios Bavarijos valdžios 
galutinas nusistatymas milici
jos klausime dar nežino
mas. Ministerai kasdien turi 
posėdžius sugrvžus iš Berly
no premjerui Kalir.

ORAS. — šiandie apsiniaukę 
ir nepastovus oras; rytoj, turhut, 
giedra.

f

LLOYD GEORGE GINA SA
VO POZICIJĄ.

Nusako apie pavojų pasauliui.

Londonas, Vas. 10. — Už
vakar Anglijos ministeris pir
mininkas Lloyd George kalbė
jo susirinkime AVelsli Natio-
nal Literai Council. Gynė J“8; Ir tik N« n«n-
premjeras savo poziciją šalies 
-valdyme. Nes pastaraisiais lai 
kais jis labai kritikuojamas.
Politikiniai jo priešininkai 
stato jam didelius ir gana 
rimtus priekaištus, ypač Airi
jos klausime,\ kur siaučia o- 
ficijalis kerštas.

Gindamas savo poziciją jis 
kvietė Anglijos partijas bend- 
ron darbuotėnfTr prie tos pro- 
go.s prasitarė, kad pasauliui 
grūmoja didis pavojus.

Sakė, jis, kad nei vienur 
nėra šiandie užtikrintos tai
gos. Visas pasaulis tik kunku
liuoja, kaipo baisusis ngne- 
kalnis.

Pareiškė, kad jis nesibijąs, 
jei jam prisieisią kadir rytoj" 
atsistatydinti iš užimamos vie
tos. Bet baisu, kas tuomet ga
lėtų įvykti pasauly. Tokia Vo
kietija kartais gali pakelti re
voliuciją prieš Versailleso tai
kos sutarties sąlygas.

Pabaigoje pasakė:
“Naujos tautos pakyla kai- 

pir kokiame prisikėlimo ryte.
Jos naujosios šviesos perdėm 
nušviečiamos — pasigėrusios 
laisvės. Tai pasibaisėtina pro
blema. Gigantinės pastangos 
atliekamos. Toksai šiandie pa
sauly padėjimas.

TARPTAUTINE POLICIJA
PRIEŠ KOMUNISTUS.

Paryžius, Vas. 10. — Paaiš
kėjo, Prancūzijai ne juokais 
grūmoja komunistai. Tad 
Prancūzų slaptoji policija dar
buojasi padaryti internacijo- 
nalę slaptosios policijos sąjun
gą, kurios tikslas butų veikti 
prieš komunistus.

Pirm karo tokia policijos 
sąjunga gyvavo apsaugoti vie
špatijų karalius, imperatorius 
ir prezidentus nuo anarchis
tų pasikėsinimų.

Europos viešpatijų policija, 
galimas daiktas, veikiai susi- 
ryš sąjungon. Bet norima są- 
jungon patraukti ir Amerikos 
policiją.

WILS0NAS VES AKTIVĮ 
GYVENIMĄ.

Washington, Vas. 10. —
Prezidento VVilsono sekreto
rius Tumulty, žingeidahjan- 
tiems vakar pasakė, jog pre
zidentas VVilsonns paliovęs 
butx prezidentu neužsidarys 
nuo visuomenės, bet visuomet 
ves aktivį gyvenimą. Jis nuo
lat gyveųs VVasliingtone, ne- 
kuomet nesišalins nuo visuo
menės, bet taippat nepakenks 
naujo prezidento valdymui.

GRUZIJA BIJOSI RUSUOS 
BOLŠEVIKŲ.

Paliuosuoja bolševikų savas
tis.

---------k
Tiflisas, Gruzijos respublika, 

Vas. 10. — Gruzija trečiąjį į 
šešias savaites karo krizį an
dai praleido. Bet nežinia, kaip 
jai klosis toliau. Gruzijos val
džia sutiko išpildyti Maskvos 
valdžios reikalavimą paliuo
suoti užgrobtas bolševikų sa
vastis Gruzijoje.

Tas. reiškia, jog tik <’ienų- 
viena šalis rytuose nuo Kons
tantinopolio, kuri yra talkinin
kų intakoje; pasilieka laiki
nai nepaliesta Sovietų Rusi-

tikimai tęsiasi.
' Iš Maskvos pranešta, kad 

bolševikų valdžia nepasitenki
nusi Gruzijos pasielgimu. Nes 
Gruzija dar yra atsisakius ptt- 
liuosuoti iš kalėjimų Gruzinus 
komunistus, kurių daugybę 

"administrativiai areštavusi. 
Gruzija sutinka juos paliuo- 
suoti su sąlyga, kad je tuo- 
jaus apleistų šalį. Maskva to 
nenori. Jai yra brangus Gru
zinai komunistai. Nes jie čia 
taiso Rusijos bolševikams ke
lius. i

Suprantama, šis Maskvos 
reikalavimas yra visai netei
sėtas. Bet Maskva tuo keliu 
ieško priekabių, kad butų ga
lima veikiau pamušti ir su 
bolševikinti šalį.t .

Nesutikimams pradžią davė 
žibalo klausimas. Kituomet 
►Sovietų Rusija Gruzijai žadė
jo paskirtais laikotarpiais pri
statyti reikiamo žibalo, be ku
rio Gruzinai negali apsieiti. 
Paskui bolševikai sulaužė tą 
savo pažadą. Tam tikslui jie 
atrado kliūčių. Apkaltino Gru
ziją, kad ji tarnaujanti talki
ninkams.

šiąndie Gruzijos likimas ap
verktinas. Būti talkininkų in- 
takoje — nėra naudos. Pakilus 
bolševikams talkininkai jos 
neapgins. Tad prisieis klausy
ti Maskvos reikalavimų. Ši
tuos betgi pildant su laiku 
pipsieis atsižadėti ir pačios ne
priklausomybės.

JAPONAI NUSIGINKLAVI
MO KLAUSIMU.

Tokyo, Vas. 10. — Opoziei- 
jinė partija padavė parlamen- 
tan rezoliuciją, kad Japonijos 
vyriausybė pakviestų Angliją 
ir Suv. Valstijas susiaurinti 
kokiam laikotarpiui ginklavi
mąsi ant vandens.

ATSISTATYDINA AMBA
SADORIUS DĄYIS,

Londonas, Vas. 10. — Ruv. 
Valstijų ambasadorius Angli
jai Davis pranešė preziden- 
tui-elektui- Hardingui prašy
damas jį paliuosuoti iš uži
mamos vietos su Kovo 5 d. 
Tą dieną Davis nori iškeliauti 
Amerikon.

DIDELI8 GAISRAS DET
ROITE.

Detroit, Mich., Vas 10. —■ 
Vakar čia gaisras sunaikino 
puošnią pasilinksminimams 
vietą ties upe. Nuostoliai sie
kia .pusę milijono dol.

NAUJAUSIOS ŽINIOS.
LA CROS^E, W1S. — Vakar 

netoli čia su metaliniu monopla
nu (lėktuvu) žuvo du lakunu ir 
mechanikas. Jiems skrindunt su 
pasta iš C'hicagos } Minneapolis 
lėktuvas užsiliepsnojč.

CHICAGO. — Praeitą naktį 
čia pamesta dvi bombi — viena 
ties 3254 So. Troy gat., kita — 
251G Kedzie boulv. Vienas vyras 
ir viena moteriškę sužeistu.

LONDONAS. — 30 Anglų la
kūnų siunčiama Japonijon lavinti• z
Japonus lakūnus.

PARYŽIUS. — Bloga Prancū
zijos finansinė padėtis. Kalbama 
kad vyriausybei prisieis imties 
griežčiausių priemonių. Kalbama, 
kad vyriausybei gal reiks konfis
kuoti visų nacijonalių turtų ver
tės 25 nuošimtį. "

BERLYNAS. — Bavarijoje pa
kyla krizis dėl talkininkių reika
lavimo panaikinti piliečių milici
ją. Gali įvykti atmaina valdžio
je.

WASHIN0T0N.- - Karo sek
retorius Baker pranešė, kad šian
die Prancūzija palaiko skaitlin
giausią armiją. Bet Italija turinti 
didžiausiu militarinių spėkų.

Vakaų^ C’hicagoje nelaimėse su 
automobiliais 2 žmogų žuvo ir 
keliolika sužaista.

JAPONUOS SOSTO ĮPĖDI
NIS ANGLU0N.

Tokyo, Vas. 10. — Oficia
liai paskelbta, kad Japonijos 
sosto įpėdinis iškeliauja su vi
zitą Angli-jon. Gal jis aplan
kys ir Suv. Valstijas.

GAL BOLŠEVIKAI ATA
KUOS GALICIJĄ.

Rumunų komunistas tai už
gina. -

Bukareštas. Vas. 9. — Ru
munija su Lenkija baigia da
ryti militarinės sąjungos su
tartį. Tos sąjungos tikslas — 
bendromis jėgomis ginties, jei 
kartais Rusijos bolševikai mė
gintų atakuoti vieną ar kitą 
šalį.

Nežiūrint tos daromos są
jungos, Č.iona nuomonrauja- 
ma, kad su ]wivasariu bolševi
kai pakelsią puolimą prieš 
Galiciją. Svarbiausias jų puo
limo tikslas busiąs atskirti 
Rumuniją nuo lx»nkijos.

Įlenkus apima baimė galvo
jant apie galimą bolševikų 
puolimą. Tad tam tikslui jie 
iškalno gaminasi atsikirsti.

Lenkai tur internavę daug 
Petluros ir Balachovičiaus ka- 
ruomenės. Tad žada ir tą pa
vartoti prieš bolševikus, jei 
pasidarytų karšta.
Ažtuonios bolševikų armijos.

I^enkijos ir Rumunijos fron
tuose bolševikai turi sukon
centravę 8 armijas. .Joana ne- 
ineina generolo Budenny du 
korpusu kavalerijos, di>korpu
su su tankomis ir korpusas 
šarvuotų automobilių. Paga
liau keli batalijonai Rumunų, 
pabėgusių bolšėvikų pusėn. Iš

ITALŲ DIRBTUVĖJE SU
SEKTAS ARSENALAS.

Milanas, Italija, Vas. 10.— 
Policija užėmė Giancliero me- 
talurginę dirbtuvę Turine, 
kuomet buvo patirta, kad te
nai darbininkai, vietoje ga
minti rašomąsias mašinėles, 
dirbdina kulkasvaidžius, re
volverius ir šautuvus. Atras
ta daugybė pagamintų ginklų.

Areštuotas dirbtuvės direk
torius ir keletas darbininkų. 
Kol-kas nepatirta, kam turė
ję būt pristatomi tie ginklai.

PAMIRŠO NUGALABINTI 
KALINĮ.

Baton Rouge. La., Vas. 10. 
— Ouakhita kalėjime pagal 
teismo nusprendimo Vasario 
4 d. turėjo būt pakartas juo
das žmogų# Lonnie Eaton., še
rifas pamiršo išpildyti egze
kuciją tą dįeną.

Dabar jis-*-nežino, kas da
ryti su tuo pasmerktuoju ka
liniu. Kreipėsi į gubernatorių. 
Louisiana valstijos prokuro
ras taippat nežino, kas daryti 
tokiame atsitikime.

BELGIJĄ TURĖS DIDELĮ 
DEFICITĄ.

Brusselis, Vas. 10. — Belgi
jos finansų ministeris padavė 
parlamentui pagamintą biud
žetą — 9,500,000,000 frankų, 
šitame biudžete pramatomas 
4.500,000,000 frankų deficitas.

VISAI ATMETE ATEIVIJOS 
BILIŲ.

Washington, Vas. 10. — Se
nato komitetas.vakar visai at
metė žemesniojo kongreso bu
to priimtą afeivijos bilių.

viso susidaro apie 290,000 vy
tų.

Bolševikų karuomenė gerai 
išrengta ir apginkluota. Turi 
užtektinai karo medžiagos, pa
imtos nuo gen. Wrangelio.

Sakoma, bolševikai su puo
limu vėlinasi, norėdami pir
miau apraminti sukilusius Uk
rainoje valstiečius. *

Rusijos karo dirbtuvėse de
šimtys tūkstančių darbininkų 

;gamina amuniciją. Kas mėnuo 
padirbdinama po penkis lėktu
vus. Bet bolševikams trūksta 
pasitikimų lakūnų. Keturios 
nardančios laivės iš Baltijos 
perkelta Juodojon jūron. 

Puolimas užginamas.
Rumunų spaudos biuras Pa- 

ryžinje paskelbė pareiškimą 
Rumunų parlamento atstovo 
komunisto Christescė, kurs ne
senai pargryžęs iš Maskvos. 
Pareiškime sakoma, kad skel 

‘biamos žinios apie bolševikų 
puolimą esančios pramanytos. 
Nes bolševikui su Rumunija 
pageidauja turėti taiką, bet 
ne karą.

Bolševikai, sako, senai ska
tina Rumuniją talkon. Paža
da net sugrąžinti jai aukso 
atsargą, kuri caro laikais bu
vo išvežta Maskvon. Be to, 
pažada jai jmvesti Besarabi- 
.ių-

Prancūzų komunistų lyderis 
Cachin tą pat tvirtina, pa- 

j teisindamas Sovietų Rusiją,

“Naujieny" Spaustuvėje 
Streikas

PAREIŠKIMAS VISUO
MENEI.

&iandie, Vasanįo 9 d. “Nau
jienų” darbininkai metė dar
bą. Darbas mesta todėl, kad 
“Naujienų” Bendrovės Di
rekcija, per savo sekretorių 
J, Šmotelį, griežtai atsisakė 
išpildyti savo darbininkų rei
kalavimą. Darbininkai reika
lavo pašalinti Bendrovės ma- 
nndžerį Kl. Jurgelionį, dėl 
kurio šeimininkavimo darbi
ninkams tekdavo nukentėti— 
ir tiesioginiu ir netiesioginiu 
budais.

Savo reikalavimą “Nauj.” 
darbininkai buvo įteikę Di
rekcijai Sausio 16 d.- Bet ir 
pati Direkcija ir atskiri tos 
Direkcijos nariai iš darbinin
kų reikalavimo tik pasityčio
jo. Vietoj tartis su darbinin
kais ir Direkcija ir pats ma- 
nadžeris Kl. Jurgelionis ir da
gi dienraščio redaktorius P. 
Grigaitis pradėjo leisti netei
singų paskalų apie “Nauj.” 
darbininkus. Tai daryta ir pri
vačiuose pasikalbėjimuose ir 
pačiame dienraštyj. Esą, 
“Naujienų” darbininkus su- 
kursčiusi streikuoti priešingo
ji Grigaičio-Jurgelionio frak
cijai Direkcijos dalis. Vadina
si, leista gandų, kad mes, 
“Naujienų” darbininkai, su- 
mokslininkaujame tuoju tiks
lu, kad pakenkus pačiai Ben
drovei ir jos bizniui. Tolinus, 
dienraščio redaktorius P. Gri
gaitis (suprantama, pasitaręs 
su savąja frakcija) dienraš
čio skaitytojams pranešė, kad 
tik dalis darbininkų paketinu
si streikuoti.

Maža to. Į mus mesta ki
tas įtarimas. “Naujienų” bo
sai ėmė pasakoti, kad mes e- 
same ir šiokie ir tokie — ko
munistai, kairiasparniai, trnk- 
šmadariai ir dhr kitokie. Mu
sų reikalavimai, girdi, ir ne
teisingi ir nedarbininkiški ir 
tt.

Suprantama, visa tai yra 
gryna netiesa. Nei pirma nei 
dabar mus nič. niekas nekur
stė streikuoti. Tatai mes pa
darėme patys sava iniciatyva, 
kadangi kitos išeities nebetu
rėjome.

Mes taip.įau nesame “Nau
jienų” priešai, nėgi norime pa 
kenkti dienraščio bizniui. Mes 
darėme visa, kad kilusį tarp 
musų ir Direkcijos nesusipra
timą kokiu nors budrfjšspren- 
dus be streiko. Bet tai pada
ryti negalėjome, kadangi Ben
drovės viršininkai, tie patys 
musų draugai socijalistai, į 
mus atsinešė kaipo į savo al
pinius vargus. Kuone per mė
nesį laiko jie mus diskrenlita
vo ir privačiuose pasikalbėji- 
muose ir pačiame dienrašty. 
Gi paskutinėmis dienomis jie 
dagi ėmė medžioti streiklau
žius. Reiškia, jie ant čut-but 
pasiryžo sulaužyti musų kovą 
už savo, kaipo darbininkų, tei
ses.

Taigi, mums nebeliko kas 
daryti. Mes buvome priversti

i

mesti darbu ir tuo kųvoti 
Savo teises. Mes todėl ti 
mės, kad Amerikos Lietuvi 
darbininkai atsistos musų, 
ne “Naujienų” bosų pusėjf
Tiesa, mes nusimanome, kfi 

toji kova mums bus nelei 
va. Musų samdytojai, kui 
savo rankose turi visą “Ntf 
jienų” Bendrovės mašinei 
ir dagi pati josios leidži 
dienraštį, darys visa, kad 
kuolabjau apjuodinus. Vi 
što gandų, kad jie nesidJ 
vėsią kreiptis ir į atatinl 
mąsias valdžios įstaigas, ki 
jų pagelba sutraškinus m 
kovą. Tegul... Mes esame 
sirengę ir pie to. Tuomet 
nosime su kokiais dra' 
mes turime reikalą. Mes ei 
me įsitikinę, kad musų kol 
yra teisinga ir kad toje ko 
je ranka rankon su mumis 
ir kiti musų draugai — Liei 
viai darbininkai. Jeigu 
Vasario 1Q dienos “Nau. 
nu” bosai leis dienraštį, 
mes ir visi kiti “Naujien 
skaitytojai žinosime kieno 
dedami jie tatai daro. Jie t 
met laužys musų streiką 
gelba tų žmonių, kurių 
das visiems žinomas.

Už “Naujienų” Darbi 
Tarybą,

Presos K-sijos nariai:
St. Strazdas,
V. Rnšinskas,
J. K. Makutė

BALTI MORE, M D. — Pi 
sorius Strong paskelbė, kad ei 
pinis karas viešpatijoms ats 
348 milijardus dolierių ir pra» 
43 milijonus žmonių. Del žmc 
nuostolio Prancūzija galės at 
gauti tik praėjus 70 metų.

KATALIKŲ SPAUDI 
DRAUGIJOS KUOPOI
Sittomi pranešu, kad* 

tinės knygos už 1920 m: 
siems Spaudos Draugijc 
riams ir kuopoms yra 
tos. Kiekvienas narys tt 
gauti šiąs knygas: Leį 
Mandagumas ir Tikybos 
slas. Jei kuris nebūtų 
tesikreipia į savo kuopos 
dybą, jei ten nebūtų, tai 
dyba kreipsis į centrą, 
klaidą galėjo būt į nei 
kuopas permažai knygų 
siųsta.

Reikale kreipkitės šiuo 
resu:

Knn. V. Kulikauskas, 
2334 So. Oakley Av<

Chicago,

PINIGŲ KURSAS.
-

Svetimų šalių pinigų vertė, 
nant nemažiau $25,000 Yaaar 
buvo tokia pagal Merehant# 
an and Trust Co.:
Anglijos sterlingų svarui 
Prancūzijos Šimtui frankų 
Italijos šimtui lirų * 
Vokietijos šimtui markių 
Lietuvoa šimtui auksinųs,
Lenkijos šimtui markių
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M
tfETCVIŲ KATALIKŲ DIENRASTU 

L <« DRAUGAS
Bn kasdieną

HUCNUMERATOa KAIMAI s
IMDCAGOJ ER UZ8IENTJE:

Metama .................................... 98.00
rusei Metų • • •feLARS'3I£* • 4.00

auv. v amt.
Metanus s-,-, ,w,,,,,••••• 90.00
Paari Metų .........8.00

Prenumerata mokant likalno. Dal- 
ie akaltoal nuo užsiraiymo dienos 

Ba nuo Naujų Metų. Norint permai- 
kytl adresą visada reikia prisiųsti Ir 

nas adresaa Pinigai geriausia slų- r*i Uperkant kraaoje ar ezprese "Mo- 
•ay Order” arba Įdedant pinigus } 
registruotą lal&ką.

“DKAUOAS" PDBt. 00. 
į <334 8. Oakley Avė., Ohic&go. 

Tel. Roosevelt 7791

“Draugas” ir “Tė-

Muku dienraštį pusėtinai ne
apkenčia tamsybės skelbėjai, 
dažniausiai mes neatsakome 

užsipuldinėjimams. Ne-gi 
žmogus šunį dėlto, kad šuo 

jja žmogų. “Draugo” ben- 
Įrovės direktorių posėdis su
irę netraukti teisman “Vie

nybę Lietuvninkų” už jos 
ūžtus.. Tuomi pasidrąsinusi 

T“Tėvvnė” rašo, kad “Drau- 
5” Rene Vinci’o straips- 

Įkius talpinęs kaipo “pradžių 
Urbo besiartinimui prie kata
likiškos Lenkijos.” Kas “ le- 

ę” skaito, tas nežino nei 
Vinci’o straipsnių, nei 

ką “Draugas” pridėjo prie 
straipsnių. Paliovusieji ti- 

lėti į Dievą “Tėvynės” skai- 
f to j u i įtiki nemokančiam lie

tuviškai rašyti laikraščiui. rl o- 
pęnis gali rodytis, buk “Drau-
»s” Gabriui padeda, bet 

^Draugo” skaitytojai žino, 
nepadeda,

“Drauge” ir jo priede į- 
rairus žmonės, kartais net ap- 

tę bedieviai, meta ant kata- 
tų tikėjimo grynai laisva- 

jiškų apkaltinimų. Redak- 
tą visa patalpina su savo 

įkvmais. Ibir nei vienam 
logui neparėjo mintis saky

ti, kad tokiu bildu “Draugas” 
įtina bedieviją ir silpnina 
įėjimą. Sveikas protas su- 

rantu, kad užmetimų slėpiniu 
Organizacijos nestiprėja,“ Drau

«” taip apseina su Lietuva, 
įaip ir su Bažnyčia, nes abid- 
ri myli; duodamas Rene Vin
iai išsikalbėti viešai, viešai 

taipgi atrėmė jo užmetimus, 
nnus Lietuvos-'' valdžiai. 
ik, kurio bandytų versti 

JCtuvos valdžią “Draugas” 
ik ė, kad jų karjera baigsis 
sausos šakos. Ir “Tėvv- 

į?’ tą skaitė, bet neišteko iš
imties suprasti.
Yrą skirtumas tarp “ Drau- 

ir “Tėvynės.” “Drau- 
tiki, kad Katalikų Baž- 

gia ir Lietuva abi gyvena 
ka ir teisybe, dėlto apkalti- 

fimai jiedviem pavojingi lmva 
kol slapčia platinami ne- 

rajjtinka su atrėminiu, išaiški- 
ttčiu tiesų. “Tėvynė” Kata- 

Bnžnyčios atsižadėjo vi- 
nes turėdama ir neturė-

11a progos jai kenkia. “Tū
lė”, turbūt, netiki, kad 

įfctuva stovi tiesa ir teisybe, 
ies bijosi leisti viešumon už 
lėtinius, nepajiegilama jų 

»k tinai st ipriai atremti. To 
taus šiamladiišiams nopride 
tų vadintis nei Lietuviais, 
’rndėdainas talpinti Reni* 
ici’o straipsnius “ Drau- 

nrzinojo, «kwl Prancūzą*

juos kreips į Gabrio vėžės, bet 
žinojo, kad Rene Vinci yra 
augštas asmuo Prancūzijos 
užrubežinių dalykų ministeri
joje ir kad yra parašęs^ pran
cūziškų veikalų apie Lietuvą, 
ir kad Prancūzijoj politika su 
Lietuva yra Vinci’o rankose. 
Jei jisai ją j gerą pusę pa
kreips, tai Lietuva jį dėkinga 
minės, jei jis ją į blogą pa
kreips, tai Lietuva jį skau
džiai atmįs, bet neužmirš.

žlibiems rodosi, kad politi
koje jausmai nieko nereiškia, 
bet žinantieji kitaip mintija. 
Jei Vinci Lietuvos dalykus 
Prancūzijos politikoje pa
kreips blogon pusėn iš ap- 
maudos, tai “Draugas” užta
tai nebus kaitąs, tik laisvama
nių “Tėvyrife”. Jį pati liudi
ja, kad “Draugas” niekur 
nei puse žodžio neišsitaria 
priešais R. Vinci. Liežuvio ne- 
valdymąs jau yra pridirbęs 
Lietuvai žalos. Gerai, kad 
nors “Draugas” prie to ne
prisidėjo.

Pats Gabrys šiandien yra 
kenksmingas Lietuvai veikė
jas vien tik dėlto, kad du Lie
tuvos ministru nemokėjo val
dyti savo jausmų. Jei juodu 
butų išmintingai ir ramiai 
apsėję, tai Gabrys šiandien 
butų kitokis žmogus ir tar
nautų Lietuvai. Dabar jau 
nei stebuklas jo nepataisys. 
Perpjauta gerklė nesugija. 
Gabrys drįsta būti Lietuvos 
Venizelos’u. Bet Lietuva Ve- 
nizelos’ų nenori. Ji nepaken
čia žmonių landančių ją taip 
šokinti, kaip svetimi dūduoja. 
G rėki ja raukosi tų pyragų 
valgiusi, Lietuva anos prityri
mą mačiusi ir neragavusi dan
tis tirpsta. Rene Vinci’o straip
sniai parodė Lietuvos politi
kams, kad jie turi saugoti sa
ve šalį nuo talkininkų dova
nos lygiai tokios, kokią gavus 
Gtekija tapo įvelta į karą. •Ke
turi straipsniai tilpusieji 
“Drauge” parodė, kad p. Ga
brys yra antroji Venizelos’o 
laida, kurią rengia talkinin
kai.

Šitą žodį norėjome pasakyti 
viešai, dėlto atsitraukėme nuo 
savo taisyklės nepaisyti 
šmeižtų ir nevesti ginčų su 
žmonėmis, kurie Reni neats
kiria nuo Rime. šito atsakymo 
teočtenkie ir kitiems tokiem*, 
kaip liberalų “Tėvynė.”

Darbo Žmonių Ge
radariai.

Rusijos bolševikų vyriausias 
vadas laminas prieš užimsiant 
carų sostą darbininkams ir 
valstiečiams . žadėjo kalnus 
gerybių. .Markso vardu jis mė
gino žmonių minias intikinti, 
kad jam viešpataujant nebusią 
jokio militari’zrno. Dešimtinis 
milijonų žmonių jis žadėjo 
laisvę. Socijalistinę žmonių 
lygybę skaitė . idealu. Visoje 
Rusijoje turėjo žydėti palai
mintoji brolybė.

Ir jam su tais pažadėjimais 
pavyko užimti Romanovų so
stą.

Nuo to laiko praėjo apie 
pusketvirtų metų. Vietoje tų 
gražių žadėjimų šiandie Rusi
joje vietoje laisvės ir brolybės 
nepaliauja siausti socija,isti- 
nis teroras. Visa šalis panar
dyta bnisian skardam Rusų 
tauta <kaip kokia ]mbludėlė 
nežino kur palties, ko šauk- 
ties, kaip gelbėties. Raudono
ji socija,islų vėliava sukepusi 
nuo tų pačių darbininkų krau
jo. I

Tuo tarpu l>eninas sėdu 
Kremliaus soste ir vis atkar
toja savo melagingus žodžius 
apie laisvę ir brolybę.

DRKOGKB

Ar Jokūbaitis Poetas?

Pemitų metų pabaigoje pa
sirodė A. J. Jokūbaičio eilių 
rinkinys pavadintas “Sveti
moje Padangėje Pasaulio Ver
petuose,” atspaustas “Sanda
ros spaustuvėje Bostone, 
Mass., parduodamas pas patį 
autorių 327 S. Str. Boston 27, 
Mass.

Knygos išvaizdai nesigailėta 
lėšų. Beveik kiekvieną pusla
pį puošia dažniausiai gražios 
vinjetės. Paveikslas ant pirmo
jo luobelių puslapio ne visiems 
patinka. Prie knygos yra ir 
paties autoriaus portretas su 
j® rankoh parašu. Tą eilių rin
kinį išleido Dailiosios Litera
tūros draugija

Nėra abejonės, kad Jokūbai- Į 
tis turi poetų talento. Apie 
septyni rašiniai yra be abejo
nės labai gražus ir geri. Ge
resnė už kitas yra “Gyvenimo 
Taku” 77 p. Iš pat pradžių 
nuoširdus gilus jausmas pasi
rodo aiškiai, natūraliai ir 
stipriai išreikštas.

Brangus tu mano angelėli
Tave netyčioms pažinau,
Bet tu nekaltink,kad aš širdį
Del tavęs skyriau, saikdinau.
J eciaus ta mergelė apgavo 

poetą, todėl jis skundžiasi:
Žinai viską., bet tai pamirški
Nebeužgank sielos žaizdų....
Krutinę leisk man atgaivinti
Juk tu žinai, kaip yra grau

du!
Jam skaudu minėti išnyku

sio j i praeitis:
Buvai man laimė nuliūdi

ni uos
Su tavim skirtis negaliu
Be tavęs vienas aš vai tošių
Šinlis dejuos tarp sopulių.
Nors vis per mano veido 

skruostus
Nuoširdi ašara riedės,
Kuri sielos skausmus nu

plauna,
Bet meilės atgaut negalės.
Paskutinėse keturiose eilėse 

yru ne vien jausmo, bet ir aiš
kus paveikslas. Matomai mer
gina paniekino jautrią poeto 
širdį? Tečiaus jis nekaltina 
jos tik teisina save.

Bet ztu nekaltink manęs, 
mergelė,

Jo pašonėje išsidirbo naujas 
biurokratų luomas. Tai bolše
vikinė aristokratijų. Jon in- 
eina šimtai visokios rųšies 
komisarų. Vis tai privilegijuo
ti žmones. Tie aristokratai ne
paliauja skelbę, kaip ir “ca
ras” Leniną#, liaudžiai laisvės, 
brolybės ir lygybės.

Tų skardžių įžodžių nusi
klausęs Rusas darbininkas sn 
valstiečiu bailu miršta arba 
prakaituoja dėl kokių pelų 
maišo. /

Komisarams gi nereikia ba
dauti ir skursti. Nes kas kifti 
lygybė teorijoje, kus kita 
praktikoje.

Ačių nesenai lankusieins ne 
laimingą Rusiją, mes nugirs
tame didelių daiktų. Patys 
bolševikiniai komisarai su 1me
ninu priešaky skelbia, kad 
Rnsijo.įe gyvenimo pagerėji
mas daugiausia priguli nuo 
patvarkyto susisiekimo. Svar
biausioji susisiekimo priemo
nė, tai geležinkeliai. Bolševi
kų valdžia nedaug turi gar
vežių ir vagonų. Rodos, ir tuo
mi mėgintų pugerinti žnio- 
nėmk gyvenimą.

Bet ne. Tuos garvežius ir 
vagonus daugiausia pavarto
ja visokios rųšies spėrijaliauis 
traukiniams.

Kuone kiekvienas vylesny
sis komisaras ar stambesnysis 
agitatorių? turi nuosavą spp-

Kad aš giliai tave jaučiau...
Aukot norėjau Širdį, sielą
Ir jokių klaidų nemačiau.
Neužgesusioji meilė negali 

užmiršti tos laimės, kuri bu
vo betveriant savo širdije ir 
galvoje.

Tankiai mintimis žaibo grei
tumu

Prie tavęs akriejau ir siau
čiau,

Per naktis dienas būdamas 
vienas
Tave už laimę perstačiau.
Kur yra tikros poezijos jaus

muose ir išreiškimuose, ten ne- 
numanu nei to, kad sintaksė 
nelietuviška, nepasigendame 
nei galūnių sangarsės.

P-no Jokūbaičio rinkinyje y- 
ra eilių, kurios nėr ištisai gra
žios, bet turi gražių vietų vi- 
durije, ar pradžioje. Tikrai 
graži y i-a “Paukštužėlė Gies
mininkė” seikimas iš Plašcieje- 
vo, bet pabaiga silpnesnė (p. 
104). Nors vulgariškai pava
dinta bet gana stipri satyra 
“Už zaunas per žiaunas” pra
džioje ir pabaigoje men^a, už 
tat vidurije:

Suklaidintas kvailo protas ir 
kreiva mintis

Ką tas reiškia, nors turėtum 
ir smailius dantis?! x

Ir šuva praeiviui einant ima 
zaunyt, lot

Bet keleivis jo nepaiso, su 
lazda gal mot.

Vrie geresniųjų Jokūbaičio 
eilių priklauso jo perdirbtos 
žmonių arba senesnių autoriij 
dainos p. 24, 58 ir kitur.

Rinkinyje yra ir satyrų. Jas 
paprastai reikia priskaityti 
prie geriaus pasisekusių. Už 
kitas geresnė yra “Apigrama 
tūlam nezaleoninkui ”, nes i 
trumpus žodžius įdėta daug 
reiškaus turinio pervirusio šir
dije.

Jokūbaitis nesidrovi būti 
mokintojum ir gana iškalbin
gai mokina merginas, kad jos 
butų doros eilėse “Doros Mer
gaitės” p. 46, “Savo Mergy 
tei” p. 82 ir kitose. Bet vyrų 
dora pasirodo labai menkk ei 
lėse “Vaikino ūpas” p. 87. 
Visame rinkinyje tankiai mi

[nima tėvynė Lietuva ir išreiš
kiama jai meilė. Prie geresnių
jų priklauso “Prisimenant Tė
vynę” (pagal Lermontovo) p. 
149 ir “A4 jodu, joeiu tėvynę 
ginti.” Toje antroje yra gana 
daug piktybės Lietuvos prie
šams. X

Jokūbaičio eilių yra daug, 
bet jų turiuys mažai įvairus.

| Dažniausiai jis dainuoja apie 
merginas, daugiausiai mintija 
apie jaunųjų meilę. Yra kelios 
eilės ir apie didįjį karą, bet 
autorius jo nematė, tik girdė
jo ir skaitė apie jį, todėl to 
karo vaizdai jam išeina negy- 

I vi.
Autorius dažnai kalba apie 

gamtą. Jis ją be abejonės my
li, bet ta meilė grynai protinė, 
kylanti iš teorijos, o ne iš įs
pūdžių gautų tiesiog nuo pa 
čios gamtos p. 30. Todėl jis 
kalba apie rudens audras (p. 
33), nors paprastai tada būva 
tik vėjų, lietų, bet ne audrų. 
Miestiečiui dovanotina, kad 
jis auguonų žiedus pavadino 
margais (p. 29) Lietuvoje jie 
visuomet būva raudoni.

Mažiau dovanotina, kad poe
tas, rašantis savo eiles univer
sitete, dvidešimties eilučių vei
kalėlį vadina sonetu, kuomet 
tuo vardu vadinasi vien ketu
riolikos eilių poezija.

Peiktina, kad jis nesisaugo- 
ja svetimų žodžių: pasaga (p. 
41), šturmas (p. 45), nuolatąi 
vartojamos liktis (84), patka- 
6>s (86), terbė (95), ok (88), 
svietas (99) ir nuolatai neat
boja, uliavoja (98), žvaina 
(101), puščia (108), netrotyt 
(132), sylos (13p), cnatlyvas 
(160), rėdąs (160), palocius 
(170), skalas (187). Ir ubagų 
giesmėse, arba “Saulėje” bar
barizmų žodynas ne ką turtin
gesnis.

Knygą gadina etimologinės 
klaidos: tiaka, verpiatuose, 
pasiana (p. 51), grait (74), iš- 
niksta (137). Čia minėjome tik 
pavyzdžius. Pilno sąrašo pa- 
daryti negalime, nes jis butų 
periigas. Tas klaidas atskiria
me nuo spaustuvės apsiriki
mų, kurių taip-gi yra nemaža; 
pvzd. dianok, vietoje dainuok 
(fl. 86), Romantiška dėžutė (p. 
73) vietoje Romantiška dėžu
tė, šelėliams (p. 93) vietoje 
šešėliams; Ttus (p. 100) vieto
je thus, periunt (p. 146) vieto
je pereunt, requom, vietoje re 
quiem ir t. t.

(Pabaiga bus)

cijalį traukinį. Tuo traukiniu 
jis važiuoja kur nori ir veža 
kas jam patinkama.

Kituomet Maskvon socija
listų kongresini keliavo Vo
kietijos komunistų viršininkė 
Klara Zetkin. ls Maskvos į 
Re vėl į buvo pasiųstas jai vie 
nai specijalis traukinis. Po 
kongreso jinai viena specija 
liu traukiniu buvo ir atgal 
nuvežta.

Darbo žmonės žiuri į tą “ly
gybę” ir nežino kas veikti 
Protestuoti negali. Pakilti ne 
turi tinkamų spėkų. Tuo tar 
pu visi bolševikų komisarija 
tai vis labjaus aristokratėjn 

[Skelbdami vargdieniams “lai 
svę” ir “lygybę.”

Tai tokie darbo žmonių ge 
radariai bolševikai.

Musų tauta ypač turi saugo 
ties kaili r paprastųjų socija 
listų (menševikų) ,Nižadėjimų 
Nes iš menševikizmo bolševi- 
kizman tik vienas sprindis. Ii 
mūsiškiems, taip vad. modera 
liniams (vidutiniams) socija- 
listams rupi papulti į aristo
kratus. Bet pirm to reikia sa
vo jungan patraukti kuosknit- 
lingiausias darbininkų minias. 
Kas klauso surija listų gražių 

pažadėjimų, tegu žinosi. Rusi
jos darbininkai paklausė. 
Šiandie pirštus kremtasi.

Apsaugok, Dieve, musų tau
tą nuo Rusų tauto.- likimo.

KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI.

Aš jums pasiunčiu laiškutį 
vaiko 15 ar 16 metų senumo. 
Jis kaipo mozurkės suims nei 
politikos supranta, nei-gi gali 
turėt kokią ypatišką ar piirii 
viską neapykantą prieš įlen
kus,
lėliškas iš Punsko parapijos. 

Žinoma yra, kad tenai ketvir- 
dalis buvo mozūrai, tai dau
guma šeimynų maišytos.

Aš negaliu netikėt savo gi
minėms, kad Lenkai yra pra 
gariškai žiaurus. Kitas stip 
rus prirodymas, tai kunigo že
maičio aprašymas Lietuvos 
Darb. Fed. savaitiniam laik. 
“Darbininkas”, kaip Lenkai 
ii' sulenkėję lietuviški kuni
gai mus tautos keturis kuni 
gus, daugumą pasauliečių in
teligentą ir tautiškai susiprn 
tusius Lietuvius korė, kau
lus laužė ir kitas nežmoniškas 
kančias nieko nekaltiems kai
miečiams išdarinėjo.

Tą viską žinant ir girdint 
tiesiog Lietuvio Kirkšniui ne
išlaiko, širdis virpa is skaus
mo. Jei žmogus galėtai pa
siekti tuos niekšus, jokiu bu

(Tąsa ant 3 pusi.)

Ketvirtadieni*, Vas. 10, 102t
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letovos mums n nunokęs
BANKAS

ir jo skyriai
Vihutų Panevėžy] Šiauliuoą Raseinius
Liepojoj Klaipėdoj Marijampolėj Virbalyje
kogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGEN
TŪRĄ NEWARKE. Kol žemas auksino kursas, dėk pi
nigus L. P. P. Bankan. Ten gausi

7% padėjus 2 metams 
5% ” 1 ”
3% ” neapribuotam laikui.

Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie susidė
jimą banke duoda Banko agentūros vedėjas

M. NARJAUSKAS 
747 BROAD STREET, NEWARK. N. J.
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^Telefonas Boulevard 9199 2

DR, C. KASPUTIS
DENTISTAS 

3331 South Haktcd Str. 
čjvalandoa: 9—12 A. M. Jį
S 1 t 6 * 7 8 P Kf

*

Tol. Tarda <<<< Drover 3448, 
Dr. V. A. SZYMKEVICZ

Idetnvls Gydytojas, ChlnirgM ir

8808 S. Halsted 8*. Chlcago.
Valandos: 10—13 13 ryto 1—3 Iri 
3—3 vokai* Ned. 10—11 13 ryto. j

{Telefonas Armltage 9770
MARYAN S. R0ZYCK1

MVZYKOS DIREKTORIIS 
Mokytojas Plano. Teorijos ir

Kompozicijos 
3021 N. Wcatcm Avė.

Chhmgo, III.

Pranešimas ■■ Dr. M. T. STRIKOL’IS Į

B Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas ■ 
Perkelia ofisą j People Teatrą ■ P1010 W. 47th Str. Tel. Boul. lftol 

'■Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki S| S vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte. ■ 
■ Kee. 2014 W. 43rd Street S 
■ Nuo ryto Iki plot. 5
|Tc1. MeKinley 203 ■

JfTel. Canal 6222 2
§ DR. C. K. CHERRYS i
5 CIETIVIS DENTISTAS

2201 Wcst 22-nd A So. Leavltt St.g 
Chicago # Į

gValandos: 9:30 A. M. to 12 N. 2 
1:00 P. M. to 8:00 P. M. "

Dr. L E. MAKARAS
Uctuvys Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 10000 So. Miehigan Avė., 
Vai. 10 Iki 12 ryte; 2 Iki 4 po

piet, 6:30 iki 8:30 vakare 
Restdęncija: 10380 Pcrry Avc.

Tel. Pullman 342

/F Si

DR. S. NAMELIS
LIETUVIS

GTDTTOJAS 1X3 OHDtURGAB 
oriau Ir Oyvaalmo vieta 

asai Soath Halsted Btrmt 
4at vlrtaoi Valūnai Mate Beak

Valandos nuo 10 Iki 12 ryta: nuo 
2 iki 4 po platų: nuo 7 Iki 0 vak. 

Madonomis nuo 10 Iki H,

BIZNIERIAI GARSINKITfcS 
“DRAUGE.”

iitiiiitnttfiiiimiiiiiiMiitiiiiiiitmiitiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiMiiiiimmimiiiimiiiiiiiiiiiti
l’hone Houlvartl 491

Ashland Jewelry Music Store
Specijales Columbia E *4 Gralanola 

nu 12 rekordų $126.50. Specijale C 2 
G raibuoki nu 12 rekordą $56.50, 
Cash ar ant išmokesčio. Naujausi lietu
viški rekordai.

Dideliame pasirinkime auksi
niai laikrodžiai, ilclmoiilai, ilc- į 
<lai Ir kili auksinai diil)kal.

4537 So. Ashland Avenue .
Chicago, IU.

uiiiaimimiiiimiiiitmiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiimtiiiiimiiiHiiiiiiimimiiiiiimiii

DrF.O.Carter
Duokit Okulistui Pritai-

Į

kinti Akinius Jūsų Akims

Akis
Ausis
Nosis
Gerkle

Jūsų akįs gal reikalauja gy
dymo, arba pritaikymo akinių. 
Kaipo Okulistas galiu duoti 
jums patarimų.

Aukso Ellled |4, $5, $6, 7, 
88. »». 010.

Čystd uukso $6, 37, 38, 39* 
310, 311. 312. ,

Apsibuvęs ant Stato St. per 
23 mcius.

Ifttainau žvairumų. GylftU'vi- 
soklas aklų ligas. Išpjaunu ton- 
silus.

FRANKLIN 0. CARTER 
M. D.

120 So. State St.
Valandos nuo 9 Iki S. 

Nedėliomls nuo 10 ikt 12.1

Tel. Kandolph 2898
A. A. SLAK1S

ADVOKATAS 
Ofisas vklumiestyj

• ASSOCIATION Bl.DG.
10 So. I,a Šalie St,

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

l’hono Sccley 7439 m
DR. I. M. FE1NBERG

Gydo KpccIJaliai visokias vyrų Ir, 
moterų lytiškas Ilgas

3401 Madlson Str., kampas Wes
tėm Avė., Chleago 

i [^Valandos: 2—4 po piet 7—9 vak.

Tai. Drovar 7041

Dr. C. Z. Vezells
UETUVI8 DENTISTAS 

RValandoBS auo t ryto Iki t vak
Šaradomis nuo 4 lis 0 vakara į|| 
4711 SO. ASKLAND AVENOE

am 47.SO0 Oatvte įįį

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinintifnii
Res. 11S0 Independenee Blvd. 

Telefonas Von Uurt-n 204

DR. A. A. ROTH,
It.iMki Gydytojas rl Chirurgas
Kperijallstaa Moteriškų, Vyriškų 

Vaikų Ir visų chroniškų Ilgų
VALANDOS: 10—11 rylo 2—3 po 

pietų, 7—K vak. Ne.lėllomls 10—12<1. 
Ofisus SS&4 So. Halsted St., Clileago

Telefonas Drovrr 0003

iimiitiiiiiiisisiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitf
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MILWAUKEE, WIS.

Sausio 16 d.'Lietuvos Rauti.
K ryžiu us Rėmėjų Dr-jos 72 
skyriaus buvo metinis susi
rinkimas Kv. Gabrieliaus pa
rapijos svetainėj. Susirinkimų 
atidarė pirm. J. Jasuleviėius. 
Pirmiausia nariai užsimokėjo 
duokles už 1921 metus po du 
dolieriu: J. Jasuleviėius ir O. 
A. Nevuliutė, po vienų — R. 
Geneauskaitė. F. Morkumis, J. 
Boreišis, O. Ziziutė, V. Balkus, 
M. Martunas, A. Gencauskie- 
nė, A. Geneauskaitė, J. Libid- 
kevičienė, C. Jaunoniutė, V. 
Geneauska.s P. Vaivada, P. 
Žiulis, 1). Vilkas, F. Vagins- 
kas, ir J. Rodzvilas.

Paskui įklota įnešimas ‘įs
linkti naujų valdybų, bet na
riai vienbalsiai prašė, kad 
pasiliktų ta pati. Nors keli 
valdybos nariai darbuojasi 
jau nuo pradžios susitvėrimo 
skyriaus, liet nei vienas neat
sisakė ir toliaus darbuotis 
Lietuvos labui. Valdybų suda
ro: pirmininkas — J. Jasulevi
ėius, vice-pi muiliukas — V. 
Balkus, protokolų raštininkė— 

A. Nevuliutė, 597 5th Avė. 
Milsvaukee, Wis., finansų raš
tininkė — R. Geneauskaitė, 
308 Vista Avė. Wauwatosa, 
AVis., ižd. — J. Boreišis, 308 
Vista Avė., AVauwatosa, iždo 
globėjai: F. Morkūnas, O. Zi
ziutė.

Po to išrinkta darbininkai 
dėl pramogos, kuri tų dienų 
prasidėjo ketvirtų valamlų.

Toliaus kalbėta apie įvai
rius darbus, kuriuos šiuosmet 
skyrius žada nuveikti. Prieš 
užbaigsiant susirinkimų iš
rinkta <ju komitetu, kad su 
valdyba peržiūrėtų finansines 
knygas, Sausio 23 dienų. Po to 
susi rinkimas uždarytas.

Ketvirtų valandų prasidėjo 
pramoga su įvairiais pamargi- 
nimais. Pirmiausia puikiai at
liko “Lietuvos spalvų drillių” 
ir gražiai padainavo sekančios 
mergaitės: C. Yaunoniutė, F. 
Virbiekiutė, B. Virbickiutė, M. 
Goberiutė ir A. Mazurkevi- 
čiutė. M. Martinius ir C. Yan- 
noniutė pasakė juokingų dialo
gų, o V. Balkus padeklemavo 
eiles. Žmonių pramogon mažai 
atsilankė dėl to, kad dauguma 
Mihvaukieeių nelabai prijau
čiu Lietuvos Rami. Kryžiui. 
Bet vis-gi pelno liko $27.11. 
Ačiū tiems, kurie atsilankė.

Sausio 23 d. buvo peržiūrė
jimas liti. knygų ir. štai kas 
pasirodė. Per 1920 metus L. 
R. K. I)r-jos 72 skyrius Cen- 
trun išsiuntė $700.00 ir ižde 
paliko $23.86. Šiems metams 
jau turime $47.11. Viso dabar 
pas iiiiisų. iždininkų randasi 
$70.97. Garbė tiems, kurie 
darbuojasi.

R. Geneauskaitė. fin. rast., 
Jos. Jasiulevičius, pirm., 
J. Boreišis, kasier.

J. paklausė kalbėtojo, kas per 
vienos yra tos “miniškos”. 
Lietuvos valdžioje. Jukelis at- 

, sakė, kad, girdi, ir Grigaitis 
jam tokius klausimus duodųs, 
bet nepaaiškino.

Po to ėmė girdi bolševikų 
“rojų”. Negalima, sako, nei 
apsakyti, kaip ten gera. Sakė", 
gavęs laikraštį iš ten ir rodė 
žmonėms.

“Čia, sako, yra paveikslas. 
Visi senberniai važiuoja sovie
tų Rusijon, nes gauna sau po
rus, kokios tik patinka.Ten nė
ra kunigo, niekam neneik mo
kėti. Sovietų valdžia duoda 
kambarį, lovų ir užsikloti”. 
Ir pradėjo pasakoti tokius 
šlykštus žodžius, kad jų nei 
spaudon nepridėra dėti.

Jukelis išjuokė Lietuvos 
Laisvės Paskolos bonus. Sa
kė, buk Lietuvos žemė už daug 
pinigų yra užstatyta New Yor- 
ko bankose, už kurių per šim
tus metų nebus galima išmo
kėti. Jis pats žiūrėjęs tų ban
kų knygose ir sakė, jei neti- 
lite, tai patys galite pažiūrėti. 
Jei bus netiesa, tai, sakė, ati- 
<1 uosius savo naujas eeverykus. 
Čia p. S. R. paklausė Jukelio, 
kaip jis galėjo prieiti prie tų 
bankų knygų. Jis tada pasakė, 
kad tų matęs “Drauge” pra
eitam Gegužės mųnesy (Nie
ko panašaus “Drauge” nebuvo 
—Red.). Tai bent kalbėtojas: 
vienaip kalba, kitaip atsako.

Baigdamas prakalbų liepė 
kelti rankas, kurie nori, kad 
Lietuvoje butų sovietų valdžia. 
Daugelis pakėlė. Paskui liepė 
pakelti, kurie nenori. Pakėlė 
du. Gaila tų nesusipratusių 
katalikų, kurie sykiu su bolše
vikais kėlė rankų už tai, kad 
Lietuvoje butų sovietų valdžia. 
Bene ir jie rengiasi važiuoti 
bolševikų “rojun”. Nesmagu, 
kad musų kolonijoj dar yra 
nesusipratėlių. Korėsp.

I KLAUSIMAI ir ATSAKYMAI

(Pradžia ant 2 pusi.)
du nesusilaikytai nestojęs į 
žut-butinę kovų. Tai paprastus 
darbo žmogelis taip supranta 
ir jaučia. Gi kų mus veikėjai, 
vadai, laikraštininkai tuo pa
čiu laiku veikia* O gi išsivilkę 
žmonių jmjiegus skaldo, kad 
tik prieš tuos nelabuosius Len
kus neatsispirtų.•

Žiūrėkit, kų nepersenni laik
raštis “Darbininkas” Bos-

SHEBOYGAN. AVIS.

CICERO, ILL.

Sausio 3 d., 1921 m., per 
prakalbas kun. J. J. Jakaičio 
6v. Antano parapijos svet. 
Lietuvos gynimo reikalams 
aukojo:
M. Joeaitė ............. . $21.00
F. Petronis r........... .. 21.00
Kun. Ii. J. Vaičiūnas .. 20.00
1’. Miliauskaitė .... .. 20.00
J. Kudirka................. .. 10.00
Dr. S. R. V. Jėzaus .. .. 10.00
P. Navickas........ ... 5.00
A. Ruikis................... ... 5.00
A. Bislis ................... ... 5.00
N. N............................. ... 4.00

Po 2 dol.: B. Lauraitis, S.
Tamošaitis, E. Jatužytė, A.
Jovarauskas, M. Kučinskienė,
P. Jakštas.

Sausio 19 d. A. Jakunnvi- 
čiaus svetainėje L. I). S. D. S 
apskritis surengė prakalbas, 
kuriose kalbėjo bolševikas Ju
kelis iš New Yorko. Nors pla
katai visur buvo dalinami, bet 
žmonių suėjo nedaug. Buvo 
nuėję ii keli katalikai sužino
ti kų nors apie sovietų “rojų.”

Daug laiko kalbėtojas paš
ventė koliojiiuui ir plūdimui 
kunigų, “miniškų”. Paskui 
pradėjo niekinti dabartinę Lio
liuos valdžia, St. Seimo įsta
tus. Sakė, buk l/ietuvos val
džia susideda iš kunigų, dvnr 
ponių ii “miniškų”. Čia p. K.

l’o 1 dol.: S. Samulis, A. 
Macijauskas, K. Liasas, K. 
Statkus, K. Goštautas. J. Ogiu 
tas, J. Gribauskas, R. Valan- 
čienė, V. Petraitienė, E. Bru
žienė, J. Žudei kis, J. Tarvi- 
dus, E. Brazauskienė, N. N., 
A. Maksvitis, K. Ragauskas, 
V. Balsis, P. Mookaitis, J. A- 
dominus, A. Grnbis, J. Akrą 
mavičia, S. Jaškunas, N. Mei- 
liūnas, J. Maitinkus, K. Bal 
čiunus, A. Zarimba, K. Tar 
vidienė, O. Rnikaiiskienė.

Smulkiomis $6.40.
V iso $167.40, kurie pasiųsti 

Lietuvos gynimo reikalams 
per Tautos Fondų. Iš pažadė
tų aukų |s*r šias prakalbus da 
yra neatiduota $80.00 dol. 
Todėl, gerbiamieji, kurie pa
žadėjote paduoti pagalbos ran
kų mus tėvynei, kovojančiai 
už savo laisvę ir nepriklauso
mybę. teiksitės savo prižadus 
išpildyti. S. Tamošaitis.

ton, Mass., parašė. Jis suko: 
“neduokit Liet. Šauliams au
kų, tai, girdi, patys iš
nyks”. Taį bent lietuviškas 
laikraštis, kuris Lietuvių pra
kaitu išaugo, o dabar tiems 
patiems Lietuviams bevelija 
Lenkų baudžiavos su kan 
čium.

O, Viešpatie, argi Tu jau 
nepasigailėsi Lietuvos nekal
čiausių kaimiečių, ar-gi savo 
šventos teisybės ranka nenu 
trenksi, kaip perkūnu, iš Lie 
tuvių tarpo tokius tautiniu 
kus ir tokius kunigus, kurie 
Lietuvų stumia į Lenkų, ar ki
tų glėbį?

Aš nesistebiu iš lietuvišku 
bolševikų, nes jie viešai pasi
rodo tokie esu, tai nors žinai 
kaip su tokiais apsieit.

Gi jei tautininkas, arba ku 
nigas, tokiu darbu užsiima 
kaiji viršuj minėjau, būtent 
Lietuvos priskyrimu prie Len 
kijos, ar kitos kokios valuti 
jos, ne sulig Lietuvos kaimie
čių ir darbo žmonių didžiu
mos noro, tai tokiems musų 
didvyriams ankščiau ar vėliau 
tegul paJidarys karšta Lietu
vių tarpe.

Ar-gi gerai daro musų toki 
laikraščiai, kurie užsipuldinė- 
ja ant tokių žmonių, kurie pu
sėtinai gerai dirba Lietuvai, 
nors jie ir laisvamaniai ar so- 
cijalistai butų.Man rodosi, kad 
jo laisvamanybės ar soeijaliz- 
mo nereik priimti ir jei toks 
nuoširdžiai dirba tautos ar 
valstijos gerui, kodėl su juo 
nedirbt nors tuose dalykuose 
bendrai? Man tiesiog nesu
prantama, kų musų kai-kurie 
lunigai mano Lietuvų kišda
mi į Lenkų nagus. Ar-gi mu
sų kunigai nežino Viešpaties 
Jėzaus žodžių, kuriuos jis pa
sakė savo mokiniams: “Eida
mi po visų pasaulį apsakinė- 
kit mano žodį visokiais liežiu- 
viais.” Ar-gi Išganytojaus 
toksai pasakymas nebuvo reiš
kiantis, kad Jis pripažįsta vi
soms tautoms lygybę.

'ai jei Išganytojus taip pa
sielgė, kodel-gi Lenkija, Imda
ma neva katalikiška, ir musų 
kai-kurie kunigai <1 tįsta tvir
tinti, kad tik Lenkija gerai 
katalikiška ir kaipo tokiai tin
ka mažesnes katalikiškas tau
tas, kai]» Lietuvų, valdyt.

(Čia p. Žiemys aiškiai klys
ta. Nei Lenkui kunigai to ne
sako, o Lietuviai kunigai tokį 
pasukymų skaito šventvagingu 
tikėjimo pavartojimu užgrobi- 
mo tikslams. Bet “Vienybė 
Lietuvninkų” irikiti toki šlam
štai tyčia šitų netiesų rašo ir 
atranda tikinčių jiems. Red. 
prierašas.)

Alano supratimu, toki kata
likai nėra tikrenybėj katali
kais. tik laisvamaniais, bedie
viais, gaudagrašiais, kataliky 
bės šventa skraiste prisidengę 
ir varo moukeibiznį tarp ne 
protaujančių žmonelių. Jei kas 
sakyt, kad tarp Lietuvių įžy 
mesnių veikėjų nėr prolenkų, 
tai aš atiduočiau savo galvų 
Aš kud ir bemokslis ir mažai 
kų veikim Lietuvai svarbesnių 
darbų, vis-gi mar^ teko ištirt 
kaii-kuriuos kunigus, kad ji 
Lenkų pusę palaiko. Aš tų su 
liuku viešai per spaudų priro

dyt, jei būt reikalus. (Nepro
tinga yra žadėti savo galvų 
už tokius dalykus. Jei tumistu 
turėtum prirodymų, kad to
lių kunigų yra, tai senai bū
tum pasiuntęs tiems lietuviš
kos dvasink i jos priešams, ku
rie nuolat tuščiai kunigus kal
tina, bet niekad nepasako nei 
vardo nei atsitikimo, kurį ga
lima butų prirodyti teisme.)

Nemanykit, kad aš visus 
Lietuvių gerbiamus kunigus'' 
lygiais skaitau. Kai-kuriuos aš 
labai augštai statau ir didžiai 
gerbiu. Aš gerbiu tokius kuni
gus, kurie iš jų darbų matyt, 
kad tikrai nori ir užsiima nuo
širdžiai tikėjimo mokinimu ir 
loros palaikymu tar]) žmonių.

G į kitus gerbiamus kunigu? 
didžiai gerbiu, kurie kaipo 
apšviestesni padeda Lietuvių 
tautai pasiliuosuot iš sveti
mų jungo; man rodosi, kad 
Dievo akysi* yra malonus dar
bas ne tilk tikėjimo ir doros 
srityse, bet ir tada, kada žmo
gus iš artimo meilės kitam, 
kad ir ekonomiškai, kų nors 
gera daro. Nes ir Išganytojas 
pamokslų liek kuisančias išal
kusias minias stebuklingai pe
nėjo, ir, kaip sakoma, žengiant 
į dangų susirinkusieji įsižiū
rėjo ir nenoiėjo ūš tos vietos 
pasitraukti, bet balsas iš augš- 
tybės atsiliepęs: “Ko stovit 
čion dyki, eikit ir užsihnkit 
savo kasdieniniu darbu”. (P. 
Žiemys neskaitė Apaštalų Dar
bu knygos, aprašančios Kris
taus užžengimų į dangų. Iš at
minties tų atsitikimų atkarto
damas poroje vietų truputį 
nuklydo. Red. prier.)

Arba kai]> Senojo Įstatymo 
Šventam4 rašte yra pasakyta, 
kad Dievas pasaulį tvėrė per 
6 dienas, o 7-toje ilsėjosi. Tai 
pažvelgus į Išganytojaus ir 
SutVertojaiis pasielgimas ir 
atsinešimus. pasidaro išvada, 
kad Išganytojas ne vien tikė
jimų ir dorų brangino, bet ir 
kasdieninį žmogaus užsiėmi
mų. Gi sulyg Seno Įstatymo 
istorijos padavimo, Sutverto- 
jas Dievas pirmiau ir labiau 
rūpinosi kasdieniniu darbu 
savo sutvėrimo naudai negu 
šventimu. x

l’iii matant kai-kuriuos mu
sų dvasiškius neva atsidavu
sius vien dvasiškiems daly
kams, tobulai katalikybei po 
-enkų globa, ar-gi negal kilt 

mintis, kad tie kunigai ne ka
uti kybę, bet po jos priedanga 
ių kitų varinėja. (Tokių ku
nigų nėra. Bet yra šmeižikų 
aip sakančiu, o p. Žiemys jais 
iki lyg kokia Evangelija. Red. 

prierašas).
Paskutiniais laikais laikraš

tis “Draugas” pusėtinai prieš- 
enkiškai rašo, lx*t vis-gi per 

švelniai truputį, o “Draugas” 
abai jautriai mokat žmones 
aidint prie tautiško darbo. 
Ačiū “Draugui”, kad garbin 
gai darbuojasi sunkioj Lietu 
vai valandoj.

Gerb. malonėkit mano mintį 
Diįpinl laikrašty “Drauge” 

egul žmonės žino, kaip J jie- 
tuvis kaimietis mano apie

auklėtinei mamutei, ištikimi. I
Tokiems ne tik negerbtinais 

žodžiais mėtytį bet ir su kulka 
į kuktų neprošalj. Pati Dievo 
teisybė gali to reikalauti.

ŽiemyB (Zimnickaa). 
Atsakymas p.Žiemui tilps rytoj

RED. ATSAKYMAI.

B. Juozapėliui (Detroite, 
Mieli.) Prašome turėti kantry
bės. “Draugas” negali sutal
pinti vienan numeriu tiek ko
respondencijų, kiek jų viena 
diena ateina redakcijom

Ryt ar po ryt tilps ir Tams
tos korespondencija.

TEMYKITE 
Kensingtono Lietuviai ga

lite gauti nusipirkti “Drau
gą” dienraštį pas p.

IG. TY&KEVIdIĄ 
314 E. Kensington Avė.

GERA PROGA. 
Pasinaudokite.

PzrslduoBiu savo visą bizni, krautuvą 
Ir spaustuvę, taippogi stubos daiktus. 
Geras biznis, geroj vietoj, apgyvento! 
Lietuvių, Lenkų Ir Anglų, su kuriais 
yra daromus biznis ir Išdirbtas per 20 
metų. PriežastiB mano pardavimo, pa
ti mirė Ir aš turiu išvažiuoti 1 Lletu- 
vąvą užimti ūkę. Kas porl, turėti ge
rą bizn) ir dar prie to Išmokinsiu 
drukoriško darbo, koliai išvažiuosiu.

Kas nori ir žino, kas tai yra biznis, 
ateikite arba atsišaukite sekančiu 
antrašu:

T. P. KRIŽANAUSKAS 
187 So. Main St. Shcnandoah. Pa.

sTTIJnAS"’

ADVOKATAS
Ofisas Didmiesty!:

29 South La Šalie Street
Kambaris 814 g

Telefonas: Central 8388 |

Vakarais. 812 W. 33rd St ■
Telefonas: Varde 4W< E!■■■■■■*

Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvina visų aklų 
tempimų kas yra 
priežastimi skaudė
jimo galvos, svaigu
lio, aptemimo, ner- 
votutnų, skaudančius

Ir užsidegusius karftčlu akių kreivos akys, 
katerukto, netnieglo; netikras akis indedam, 
Daroma egzaminas lektra parodantis ma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai. toli ir eiti matantiems pagelbėta. Ser
gėkite savo regėjimo ir vaikus einančius 
mokyklon. Valandos; nuo 12 iki 8 vakaro. 
Nedėliotais nuo 10 iki 1 vai. po pietų.

1553 W. 47 St. ir Ashland Av.
Teisima* Drever 9««0.

DR. S. BIEŽIS
LlKTl'VIS GYDYTOJAS |

IR CHIRURGAS g
2201 W«Bt 22nd Street g
Ganai 6222 ■
3114 W. 42nd Street 5

Tai. McKlnley 4988"

DRESMAKINGVALENTINE
COLLEGES 

6205 S. Halsted, 2407 W. Madison.j 
1860 N. Well> St.

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Oesigning bizniui Ir namams. < 
'Vietos duodamos dykai. Diplomai.* 
^Mokslas lengvais atmokėjlmats., 
Klenos' dienomis ir vakarais. Pa-< 
reikalaukit knygėlės.

Tel. Soeley 1648
SARA PATEK, pirmininkė.

PhMM Canai 187

DR. P. Z. ZALATDR1S
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas
1881 Bo. Hatoted Street 

Valandos: 10 Iki 18 ryto: 1 Iki « 
po plet 8 iki • vakare.

tuos visus, kas jie nebūtų, i>et 
Lietuvai neištikimi. (Šioje va
landoje reikia saugotis neišti
kimybę pi imetiiiėti nekiilliems 
žiuonėaiH. Kas šioje valamloje 
m-ištikiiiiybę piimetinėja Lie
tuvių kiinigains, tus kenkia 
ne vien katalikų Bažnyčiai, bet 
ir Lietuvai, nes aivlo jos vieny
bę Red.)

Gerbiamieji! Malonėsit at
leist man. jei kas būt nepa
tinkamo. Aš visiškai ne dėl jus 
laikau, tik dėl tokių, kurie 
patys biidaiui Lietuviais ir 
kitus Lietuvius šaudo, kurie 
kaulus laužo vien tik už tai, 
kad jie yru Lietuvai, savo

Tel. kanai 2222

Dr. LZ. ZIPPERMAN
LIETUVIŠKAS DENTISTAS 

141)1 So. HMlatrd Street
Vai. PunedėliJ, Utarn. ir Ketvergei 
[9:30 iki 8:80 vak.
BcrodoJ Ir Huhatoj »:30 Iki 6 vak.

Mcn goriausia taisome dantis ! 
Ji’ėt. Ir NodėlioJ nuo 9:80 iki 1-msil 
|ux prlolnamieusia kaina I

S'

!

DR. A. L. YUŠKA
1900 S. Halsted Str.

Tel. Č«nnl 2118

ryto iki 8 vakareValandos: 10 
Gyvenimas:

2811 W. 
I’rospeet 8468.

S.'Ird 81 r.
I

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION

Per Spalio mėnesį Lietuvoje išmokėjo du mili
jonų keturis šimtus penkiasdešimtis tūkstančių, 
devynis šimtus keturioliką auksinų atsiųstų per 
mus iš Amerikos. Lapkričio mėnesį iš Amerikos 
pasiuntė per mus į Lietuvą tris milijonus septynis 
šimtus septynias dešimts aštuonis tūkstančius, de- 
vyniasdešimts penkius šimtus.

KODĖL?
Dėlto, kad Lithuanian Sales Corpčration (Lie

tuvių Prekybos Bendrovė):

1. Teisingai patarnauja. Siunčia pagal dienos 
kursą imdama tik mažą dalį už savo darbą.

2. Greitai pasiunčia. Pinigų paduotų persiunti
mui neužlaiko, bet tuojaus perlaidą išduoda 
kurią pats siuntėjas pasiunčia Lietuvon.

3. Greitai išmoka. Turi savo skyrius Kaune, 
Vilniuje, Panevėžyje, Skuode, Mažeikiuose, 
Liepojuje ir Vabalninkuose ir tiems kurie 
negali ateiti patįs Atsiimti pinigų, tai pa
siunčia paštu iš Kauno.

4. Saugiai siunčia. Dar nėra nei vienas skati
kas prapuolęs siunčiant per mus.

z AR NE LAIKAS
Ir Tamstai siųsti savo giminėms Lietuvoje pini

gų ant pavasario? Ar ne laikas pradėti siųsti per 
įstaigą, kuri yra suvįrš dviejų tūkstančių Lietuvių 
nuosavybė?

Rašyk šiandien ir reikalauk kad mes prisiųsta
me savo kursą, tada sulygink su kitais.

Visais reikalais kreipkitės sekančiu adresu:

Lithuanian Sales Corp.
414 West Broadway,

Boston 27, Mass.

Arba į musų skyrius:
CHICAGOJE, 3249 South Halsted Street,

WILKES-BARRE, 300 Savoj Tlieatre Bldg.

U.S.MAI Lgs&raagl
Iš New Yorko be jokių mainymu tiesiai J

BREMEN ir DANZIG
S. S. NEW ROCHELLE Išplauks Vasario 11 d.

S. S. SUSQUEHANNA Išplauks Vas. 19 ir Baland. 6
Atalšaukit pas H. Clausneniiis A Co. General. Piusailerinial Agentai 

100 N. La Šalie St.. Clik-ago, III. Tel. F ranki In 4180
Arba kreipkttes prie raus lokalio agento.

HllimilllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHIHIlIUIIIIIM

GERIAUSIAS 
______ UŽ

WATCHE25
JUSU PINIGĄ

I
Užtai kad mes visuomet geriausia patarnaujame savo 

kostumieriams. Gali būti užtikrintas kuomet atsilankysi pas 
nius. Musų gryno aukso gružuos, laikrodžiai ir deimontai ran
dasi chdcliame pasirinkime ir už labai prieinamas kainas.

JOFFEY’S 4525 S. Ashland Avenue 
Chicago, niiuois.

iiiiHiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimmiiiiiiHiniiiiiimmiimmiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiinii

AMERIKONIŠKA LINIJA
Ti.*M»glii|M Pa tarnu > Inta

NEW YORK-HAMBURG
Gerlunsius kelias LleluvInmH ir Kintams.

Didžiausi Moderniški Laivai 
S. S. MANCHURIA Išplauks Vasario 24 
8. S. “MONGOLIA” Išplauks Kovo 10

S. S. MINNEKADA (Naujas) Kovo 24. (3 klega tiktai)
Tr.v'ln K Uit-u iš New Yorko I Ettknnnu 8130.00 
Trečiu Kllusu 14 New Yorko I Lie|M»jų 8132.00

Trečios kilsuos pnsnžierlui valgo didžiam dining kambaryj, kur 
tarnui Jiems piitarnuu In. ('įdaryti kiunburiat reserv iiojnml mo
terims ir valkams. AtnlSniiklte ) Kompanijos Ofisu, 14 No, Dear- 
borti Htr. Chl.vigo, arba J Lokali Agentą.
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VEIKIA GELEŽINKELIŲ 
DARBO TARYBA.

DEL AUTOMOBILIŲ LI
CENCIJŲ.

LAB. SĄJUNGOS, PO ftV. 
ANTANO GLOBA, PIRMOJO 

SEIMO PROTOKOLAS.

DRAUSK*========«==*==

“ ' I

Ketvirtadienis, Vos. 10, 1921

Geležinkelių darbo taryba 
šiandie pradeda išklausinėji
mų /pie pakilusius nesutiki
mus geležinkeliečiu su kompa
nijomis.

Geležinkelių,kompanijos pas
kelbė ir pradėjo darbuoties, 
kad sumažinti savo darbinin
kams užmokesni. Nes kitaip 
kai-kurios kompanijos turė
siančios uždaryti visus savo 
ofisus ir snstalslyti reikalu 
vedimą. I

Darbininkų unijos pasiprie
šino. Pagaliau kai]) kompani
jos, taip unijoj kreipėsi i pre
zidentų \Vilsoną. Pastarasis 
atsisakė abi'pust taikinti. Ta 
darbą pavedė atlikti geležin
kelių darbo tarybai, kuri vy
riausią jįfistj turi Cbieagoje.

Šiandie taryba tad pradeda 
nagrinėjimus. Pašaukiami at
stovai ir liudininkai iš unijų 
ir geležinkelių kompanijų.

Geležinkeliečių unijų odvo- 
katas Walsb atkeliavo iš New 
Yorko su glėbiais pareiškimų 
ir visokių dokumentų, .lis mė
gins prirodyti, kad geležinke
lių kompanijos nėra tokiame 
blogame padėjime, kaip jos 
tvirtina. Kompanijų visas tik
slas — sugriauti darbininkų 
organizacijas. Tasai prieš dar
bo organizacijas suokalbis, sa
ko, paeina nuo Wall gatvės 
New Yorke. Tenai visi didžiu
lių kompanijų baronai snokal- 
biauja prieš darbą. Pirmoji 
jų auka turėjo būt geležinke
liečiai.

Nežinia ką j tai atšaus kom
panijos, kurios labai skun
džiasi dideliu “nepriteklių.”

,. Z 'Patirta, kad (’bieagos gat
vėmis važinėja Iūksiančiai au
tomobilių su pernykštėmis val
stijos lieewijomis (muneriais- 
liųdymais).

Policijos viršininko isakv-* I
mu pradedtunu ‘kova prieš to
kiu automobiliu savininkus.

Ife OKUPUOTŲ LENKŲ 
VIETŲ.

MIRĖ ALCOCKO ŽMONA.

Mirė C’bicagos policijos vir
šininko asistento Aleocko žmo 
na, Teresė Alcock.

Vakar palaidota po gedu
lingų pamaldų, įvykusių 'Sopu
lingosios Dievo Motinos baž
nyčioje. Mišias celebravo ar
kivyskupijos kancleris kum 
Iloban.

POLICIJA DARO TARDY
MUS APIE KŪDIKIO MIRI 

MĄ.

Mrs. Pauline Dropski, 2925 
Lock gat.’, p|rd ieijos tardoma, 
Iš po nakties atrastas negyvas 
jos 3 metų kūdikis.

Pauline Dropski pasakoja, 
kad naktį (jos vyras dirba 
naktimis) ją namuose užpuolę 
plėšikai. Ant jos burnos už
metę kokį taį .skarulį ir ji
netekusi sąmonės. PX kokiost-* \
valandos atsigaiveliojusi ir ra
dusi negyvą kūdikį.

Užpuolimo metu namuose 
miegojo du kampininku ir kili 
didc/nieji vaikai. Bet niekas 
iš anų nenngirdę nžpuolimo. 
Tik paskui nugirdę Mrs. Dro- 
pskv šauksmą, kuomet jinai 
radusi negyvą kūdikį.

Policija iiuomoniaujn, ar ši
tas nuotikis nebus surištas su 
naminių svaigalų vartojimu.

Apsoje Lenkai suorganizavo 
gmina. Lenkai ten vaikščioja 
su kaitriais ir kiekvieną kar
tą žmogui kirkdami, sako: 
“proszę pana.” Ima, kn» 
jiems pakliųva po ranka. Kai 
i Lenkų reikalavimus duoti 
avižų žmonės at.risako neturį, 
tai jie sau va liūgai eina ir ima, 
kas tik jiems patinka: drabu
žius, laikrodėlius ir kt. Prisip
lėšę visko jie pamiršta ir avi
žas ir išvažiuoja.

Pasiskųsti gi, -paguodos bei 
užtarymo gartti nėra kur. Mie
stely milicininkai piemenys 
(14—15 metų) sustatyti. Ap
siginklavę jie ginklais ne gin
klais, greičiau namų darbo 
šautuvais.

Sutiksi kareivį, tas tuoj žiu
ri j tavo išvaizdą. Ir jei turi 
gerus ecbatus, tai liepia nu
siauti ir duoda savo suplvšu-. u
R1US. į

G rudus rekvizuoja be jokios 
tvarkos. Kiek jiems reikia, 
tiek ir ima, nežiūrėdami ar 
žmogui lieka, ar ne.
Lenkų raiteliai miestely daž

nai daro rekvizicijas tabokos, 
papirosų, degtukų. Mokėti nei 
neprimink. Prie Lenkų “pono 
poručninko,” tai kai prie ko
kio dievaičio žmonės negali 
prieiti. Pig.učninkai apsitaisę 
labai dailiai. Gi kareiviai — 
dauguma apiplyšę kaip kokie 
kaliniai.

Kareiviai nenoromis kariau
ja, eina tik poručninko ver
čiami. Dėt ima jie atsipeikėti 
ir sako: “Dabar mus ponai į 
savo rankas paėmė.”

Lenkų kareiviai kalba apie 
Lietuvius neblogai. Giria Lie
tuvių tvarką. Kareivių valgis 
blogas. Maitinasi tuo, ką išp
lėšia nuo žmonių. Jų arkliai 
nukamuoti, blogi. ✓ —

New York. Vas. 10. — Brook- 
lvne policija specijaliai apsau
goja bažnyčias. Nes kai-kurios 
bažnyčios nukentėjusios nuo 
plėšikų.

PRANEŠIMAS VISIEMS 
SV. KAZ. AgAD. RĖMĖJŲ 

DR JOS SKYRIAMS.

ATEINA GERESNIEJI LAI 
KAI.

Apio ėjimą genesniųjų laikų 
tvirtina finansiniai ekspertai, 
anot laikraščio Literary Di- 
gest. J to laikraščio paklausi
mą daugelis žymiausiųjų ša
lies finansistų ir fabrikantų 
atsako, jog nors palengva, bet 
tikrai eina geresnieji laikai 
darbo žmonėms ir visai šaliai. 
Visi pilni optimizmo.

Siuomi pranešu visiems Kv. 
Kazimiero Akademijos Rėmė
jų Dr-jos skyriams, jog kurie 
dar nepridavėt Centro rašti
ninkei savo narių sąrašo ir 
skaitlio irpkick kožname sky
riuje raminsi užsimokėjusių už 
praeitus 1920 metus, kad sky
rių vablyborikuoveikiausia pri 
siųstų. »
Tnip-gi reikia pažymėti, kiek 

skyrius turi garbės narių. Sy
kiu reikia prisiųsti ir valdybos 

!antrašus, nes reikia įtraukti 
juos į Centro knygas.

Dar sykį prašau nepamiršti 
prisiųsti. ‘

M. Mikšaitė, Centro rašt.

(Pabaiga)
Iš Town o f Loke, Sv. Kry

žiaus parapijos: 1) ftv. Vincen
to Kereušo, 2) Sv. Pranciškos, 
.?) Kazimiero Karalaičio, 4) L. 
Vyčių 13 kuopa, 5) ftv. Cecili
jos Giedorių, 6) A. L. R. K. 
Federacijos 7 skyrius, 7) Dr. 
Kv. Petro ir Povilo, 8) Labda
ringos Sąjungos 1-ma kuopa; 
9) ftv. Veronikos, 10) ftv. Ago
tos (Panų ir Moterų), 11) ftv. 
Pranciškos Rymietės (Panų ir 
Moterų), 12) C. L. R. K. A. 
85 kuopa.

Iš (Roselando). Visų ftv. pa
rap.: 1) A. L. R. K. L. Sąj. 2 
kuopa.

Iš ftv. Antano parapijos 
(Cicero, Ilk):

1) ftv. Antano iš Padvos, 2) 
Apaštdlvstės ĄJaldos, 3) R. K. 
59 skyrius, 4) Lab. Sąj. 3 kuo
pa, 5) Mot. Sąj. 2 kuopa, 6) 
Molinos Dievo Sopulingos, 7) 
Saldžiausios ftird. V. Jėzaus,
8) ftv. Grigaliaus (Giedorių),
9) Nekalto Prasidėjimo P. Sv.

Is Dievo Apveizdos parapi
jos:

v t

1) Kv. Jono Evengelisto, 2) 
Apaštalystės Maldos (Dievo 
Apveizdos parapijos), 3) Lab
daringos Sąjungos 4-ta kuo
pa, 4) Katalikų Federacijos 
15-tas skyrius, 5) Altorinė 
(prie' Dievo Apveizdos para
pijos), (i) L. Vyčių 4-ta kuo
pa, 7) Tautos Fondo 31 sky
rius, 8) ftv. Antano iš Padvos, 
9) L. D. S. 25-ta kuopa, 10) 
Apveizdos Dievo No. 1. 11) 
Susivienijimo Brolių Lietuvių. 
12) A. L. R. K. M. Sąjungos 
3 kuopa.

Iš ftv. Jurgio parapijos (Bri- 
dgeporte).

I) L. Sąjungos 5-ta kuopa, 
2) L. Vyčių 16-ta kuopa, J) 
Apaštalystės Maldos (prie Sv. 
Jurgio parapijos), 4) ftv. Jur
gio Ric. ir Kankintinio, 5) 
Saldžiausios Širdies Viešpaties 
Jėzaus No. 1, 6) Moterų Są
jungos 1-iųa kuopa, 7) Jaunų 
Mergaičių, N. P. Šv. Mar, Pa
nos, 8) Šv. Onos Panų ir Mote
rų.

Iš Aušros Vartų parapijos 
(West Sidėj):

1) L. Vyčių 24 kuopa, 2) 
šv. Jono Evengelisto, 3) 1-ab. 
Sąj. 7-ta kuopa, 4) Aušros 
Vartų Š. P. M. Vyrų ir Mote- 
rŲ\

Iš ftv. Mykolo Arknniolo 
parapijos (Nortb Sidėj):

1) Lab. Sąj. 6 kuopa, 2) Mo
tinos Dievo Aušros Vartų, 3) 
Šv. Mykolo, 4) L. D. S. 20 
kuopa, 5) šv. Kazimiero, 6) 
L. Vyčių 5-ta kuopa, 7) Šv. 
Juozapo Apiekuno, 8) Lietu
vos Riesmininkų Dramatiška 
d r-ja.

Iš Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės šv. parapijos. (Brigldon 
l’ark) :

1) Ijnb. Sąjungos 8-ta kuopa,
2) N. P. ftv. Panų ir Moterų,
3) A. L. R. K. M. Sąjungos 20 
kuopa, 4) L. D. S. 57 kuopa. 
5) L. Vyčių 36-t.a kuopa, 6) 
Gvardija 1-mos divizijos ftv. 
Kazimiero Karalaičio.

Iš West Pullman:
1) Sv. Juozapo, 2) Atradi

mo ftv. Kryžiaus, 3) L. Vyčių 
35 kuopa, 4) Lab. Sąjungos 
10 kuopa.

Iš Molrose Pnrk: 
ftv. Jono Krikštytojo.
Iš K<*nosha, Wis.:
1) L. Vyčių 38 kuopa,

-ftv. Benedikto, 3) L. D. S. 30 
kuopa, 4) Birutės D. I)., 5) 
Šv. PeŲo, 6) I^vb. Sąj. 17 kuo
pa, 7) S. L. R. K. A. 22 kuo
pa.

Iš Aurorų, Ilk:
1) Šv. Kazimiero.

T5 Marquette Park.:
1) Lietinių Piliečių Darbi

ninkų Pašelpinis kliubas.
Iš So. Cbicago, UI.:
Lab. Sąj. 13 kuopa.
Iš Sbeboygan, Wis.:
Ub. Sąj.'16-tą kuopa, 

portas raštu.
V. Balanda, -

Seimo rask

Ra-

IS WEST SIDES.

AVest Sidės Lietuvių koope
ratyve bendrija rengia prakal
bas šiandie, t. y. Vasario 10 d., 
7 vai. vakare, A. Kučinsko sve
tainėj, kampas 22 PI. ir Onk- 
ley Avė. Norima užbaigti pra
dėtas darbas, todėl AVest Sules 
Lietuviai, kuriems rupi piges
nis pragyvenimas, kviečiami 
atsilankyti. Bus žymus kalbė
tojai, kurie aiškins būtiną to
kios bendrovės reikalą musų 
kolonijoj. Valdyba.

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau Agotos Braculutea. Paei

na ift Kauno reti. Šiaulių aps. I.upal
čių kaimo. Gyvena 12 m. Amerikoje. 
Žinančio apie jų prašau duoti žinių:

U. Klnusaiehnci, x 
621) Crosby Str. Graml Riipiils, Mieli.

Paieškau artimų giminių Kazio, 
Motiejaus Ir Antano 1‘udriežios kurie 
prieš kare gyveno l’hlludelphijoje. 
Prašau atsišaukite nes turiu svurbių 
reikalų prie jus. -

Antanus Krutulis,
2337 Greenvieu Avr., Chirngo. III.

Paieškau Domininko Vitausko, 
kbris keli metai atgailos buvo <)r- 
chard Lake Mieli, seminurijoj. Girdė
jau kad jis iš ten išvažiavo J Chtca- 
gą. Paeina iš Kauno Red. -Raseinių 
Apskr. Viduklės parap. Kas apie ji 
žinote ar jis pats praneškite šiuo 
adresu:

Jonus Skimleris
534 N. 7 Street ( lititon. Imi.

Paieškau Kazimiero ir Petronėlės 
Jekštų Lietuvoj gyvenusi!} Jedžiotų 
sodos, linkių parapijos. Telšių pavie
to. Mažeikių apskričio, Kauno rėdy- 
boa. Girdėjau, kad pirmiau gyveno 
Xew Yorke. Norėčiau kad duotų žinę 
šiuo ailresu:

Petronėlė Vaškienė,
1742 South I niun Ate. Clilcago. III

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda Saldumynu (Candies) 

ir visuoku dalykų krautuvė. Lietuviu 
apgyventoj vietoj arti viešos ir baž
nytines njokyklos priežasties parda
vimo putirstė ant vietos meldžiu at
sišaukti šiuo adresu:

4614 So. WimhI Gatvė Cliieugo,

Iš priežastės važiavimo Europon — 
parduosiu cigarų krautuvo Ir kningy- 
no pigiai biznis gerai išdirbtas. Atsi
šaukime

J. MAK.VRF.WICZ 
1757 W. 47th Street. Glielugo, III.

2)

Teatrališko kliubo “Lietuva” 
repeticija “Groži Mngclionn” bus 
Vasario 10 d.. H vai. vak. Davia 
Kųuiire l’ark svetainėj.

Visi lošėjui būtinai prašomi su
sirinkti. Ji. Komisija,

- -------------———-
Pinigai,Laivakortes Lietuvon
SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON, KOL KURSAS YRA ŽEMAS. DASTATOME PI

NIGUS Į PASKUTINĮ PASTĄ Į 30 DIENŲ.
/

Parduodame laivakortes 
j Lietuvą ir iš Lietuvos.

I
Padarome legališkus dtf- 

kumentus, dovernastis, 
įgaliojimo aktus.

■ *! ■»»- y v.-čj*
Esame registęnoti Lietu

vos Atstovybės AVashing- 
tone.

Parduodame lotus, na
mus, farmas, padarome 
paskolas ir apdraudžiame 
nuo ugnies. k

a,a1■■■I■■s■■■i■■■
Visus reikalus atliekamo greitai.ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pa3

PAUL P. BALTUTIS and CO.
901 W. 33rd Street Tel Yards 4669 Chicago, III.
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Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032

Valandos: —r 8 iki 11 Iš ryto 
5 po pietį) iki 8 vak. Nodėlio- 
mls nuo & iki' 8 vai. vakare.

•a
J. P. WAITCHEES 

Lawyer
LIETUVIS ADVOKATAS 

Į Vakarais: 4500 S. Ashland Avė.
Tel. Yards 1053

Į Dlen. Koom 518—159 N. Calrk St. 
Tol. Randolph 2507

K-

Ęuropean American įurean
Fabionas ir Mickievicz ved.
buvę A. Petratis ir S. L. Fabionaš

Siuntimas pinigų, laivakor
tės, pašportai ir tt.

NOTARIJUftAS
Kcal Fstate, Faškolnn, Insurinai 

Ir lt.
809 W. S5th Kt.. Kamp. Halstcd St. 

Tcljį Konlcvard 611
Vai.: 9 iki 6 kasdieną 

Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak. 
Ned.: iki 3 po pietų.

S DR. CHARLES SEGAL |
B Perkėlė sruvo ofisą po nnm g
■4729 So. Ashland AvenuėJ
V Spcrljalislas b

E DŽIOVŲ, MOTERV Ir VYRŲ LIGŲ j
Valandosnuo 10 iki 12 išryto; nuo« 12 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30a 

(vakare. Nedėllomis 10 kii 1 !
g Telefonus Drevei 2880 ■

K- - ■ ---«»*■ ■■■)■■

Bell System

t

Wrong Numbers
Jeigu per klaida operatorka sujungia 

tave ne su įuo telefonų kurio reikala
vai, tuomet pamaželi pajudink kab
liuką augštin ir žemyn keturius ar 
penkis kartus pakol operatorka atsi
lieps (nekuomet kabliuko nejudink 
greitai, nes ja negali užtemyti).

Pasakyk jiai kad gavai klaidinga mi- 
meri ir paantrink reikalauta numerį.

Tas pagelbės gauti numeri greičiau ir 
nereikės mesti antra nikelo (jeigu yra 
nikelinis telefonas), arba priskaityti 
prie Jūsų accounto. Gavus klaidinga 
jeigu nep&sakai operatorkai tuomet 
Via priskaitoma kaipo naujas šauki
mas.

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY

Parniduoda gera farnia Illlnoia valut. 
40 akrų dirbamu žemė 1 *4 mylioti 
nuo micHto ir yra puikuH miškan, 
upelis bėga pro pat kietna, pigiu) ir 
nereikia visu “canh” mokėti, kitus 
aš palauksiu ant sutartes, turi Imti 
parduota šitą savaitę.

P. Amlricktis
1017 Ko. Artoslftn Avė. Cbli-ago, III.

Parsiduoda grocetne ir buėernė, 
Lietuvių ir kitų tautų apgyventoj vie
toj. 8u namu ar be namo.

2722 W. 47-th Street

$225.00
Nuperka 5 akrus gražinus 

juodžemio ant C. B. & Q Rail- 
way, 22 mylios nuo vidurmies- 
čio. Balnncns ant lengvų išmo- 
kesčių. Norint daugiau infor
macijų rašykite nr atsišaukite 
vpatiškai.

Paul Baubly,
1404 West 18-th Street

TURI BŪTI PARDUOTA.
1 akras gražios žemės 4 blo

kai nuo depot 2 blokai nuo mo 
kyklos ant Burlington Rail- 
way tiktai 18 mylių nuo vi- 
dumiiesčio. Cementinis kelias, 
kaina $500. Cash $75.00 kilus 
ant išmokesčio.

Paul Baubly,
1404 West 18-th Street

DR. G. M. GLASER-
Praktikuoja 29 metai 

Ofisas 2149 Ko. Morgan Kt. 
Kertė 22-ro St., Chicago, IO.

SPECIJALISTA8
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų Ilgų.
OFISO VALANDOS; Nuo 16 ryto 
Iki 8 po pietų, nuo t Iki 8 valan
dą vakar*.
Nedėllomia nno 9 Iki I po pint. 

Telefoną* Yards 687

S. D. LACHAWICZ
LIET U VYS GRABORIUS

I
Patarnauju laldotuvėM koplgtauate. Rei
kale meldilu atallauktl, e mane darbui 
bualte ufganšdlntl.

2214 W. 28rd PI. Chicago, Hl.| 
T*i. Ganai >199

T

EXTR A! Palikta musų sankrovoj. EXTRAI
štai kur stebėtina proga nusipirkti augštoa rų- 

šies GVARANTUOTA VICTROLĄ vertės iki 1250.00 
tik už 435.00, priedų veltui 12 rekordų, 300 adatų ir 
DEIMANTO ADATĄ. Šios NAUJOS PUIKIO8 
VICTKOLOS palikta musų SANKROVOJE dldžlu- 
llųr muzikalių parduvėjų, kurie nubankrutijo. Kiek
viena MASINA, turi DE&IMTS METU DIRBTUVES 
GVARANCIJOS. Kam tial pirkti Iš antrų rankų 
mašina, kuomet gali pirkti PUIKIĄ, NAUJĄ OVA- 
RANTUOTĄ VICTROLĄ vertės iki |250.00r-tlk ui 
$36.00 su rekordais ir adatoms VELTUI iš muaų 
SANKROVOS.

Pilnai užtikriname tomistą, kad nėra kitos krau
tuvės net sankrovos lygios musų sankrovai palygi
nant nupiginimu.

Mes žinome, kad apsimokės tomistai atvažiuo
ti, nepaisant kur. gyvenat. Taipgi mes turim* kele
tą augštos rųšies TIKROS ODOS IR VELOURO 
SEKLYČIOMS KETU’, kuriuos parduosim* už pir
mą pasiūlymą. Mums reikia vietos.

Mes pristatysime VISIŠKAI VELTUI mieste Ir 
priemiesčiuose. Taipgi išsiunčiame C. O. D. LIBER
TY BONDSAI PRIIMAMI.

Atdara kas dieną iki 9 vai. vak. Nedėldienlais nuo 10 ryto Iki 4 p. p.

NATIONAL' STORAGE CO. ? i
Viršiausia sankrova ir pardavimo kambarls 

2023 So. Ashland Avė., Kempes 21-oe Gatvė*.

Sankrovos 
Kaina tik

$35=22

SKAITYKITE IR PLATINKITE “DRAUGI"

DĮOŽĮAUSU ĮIETUVlSU KHA'JTūVE rbicaboje

■7BA«k 0UBBN KONCB*TINA»

NEMOKĖSI PINIGUS BEROKALO
Musų krautuvė—viena ii didftausių Ohioagoje
Parduodame ui žemiautų kainĄ, kur kitur taip negauti.

Mašinėlių laiškam* drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sio* madoa. Uflaikom Tieokiua laikrodžiai, žiedus, Oiubi- 
niua ir deimantinius; gramafonu* lietuviikais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir- 
bysėių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame ribokiub ženklas draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai

Steponas P. Kazlawski
4632 So. ASHLAND AVI., OHIOAGO, 1LL. 

Telefonas: DBOVBB 7801




