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Talkininkai Grūmoja Užimti 
' Vokietijos Muitines 

300,000 Darbininkų Kovoja su 
Bolševikais ~ 

TALKININKAI RENGIA AŠ-1 ninkams, neverta tarties gai-
TRŲ ATSAKYMĄ VO j sinti laika, bet tuojaus veikti. 

K I E T U AI. 

Prieš Vokiečius pakilusi visa 
spauda. 

Londonas, Kovo 3. — Talki
ninkių premjerų arba angšėiau-
sios tarybos paskirtas komite
tas vakar buvo susirinkęs pa
gaminti atsakymą Vokietijai 
į jos kontrpasiųlymus karo at
lyginimo klausime. 

Tš rengiamojo atsakymo, pa-
aiški, kad talkininkai grumo-
moja užimti visas Vokietijos 
muitines okuputose talknin-
kų teritorijose ir iš tu muiti
nių imti sau pelną. Tai busiąs 
pirmiausias talkininkų žings
nis priversti Vokietiją pildyti 
savo pareigas, surištas su Ver-
sailleso taikos sutartimi, ir tal
kininkų reikalavimus. 

Talkininkų premjerai pami
nėtam komitetui davę instruk
cijų, koks turi bu t Vokietijai 
atsakymas, jcg kol-kas talki
ninkai nemar i užimti naujų 

Sako, reikia Vokiečius spėko
mis priversti paklusnybėn. 

Paryžiaus laikraščiai dar la-
w 

bjaus akėja Vokiečius. Nes 
Prancūzai visą savo ateitį at
remia tik karo atlygnimu, ku-
ris turi bu t didelis. Tuo tarpu 
Vokiečiai pasiųlo vos kelis 
milijardus. 

DARBININKAI GRŪMOJA 
NUVERSTI BOLŠEVIKŲ 

VALDŽIĄ. 

Bolševkų delegatai Londone 
užgina revoliuciją. 

(Londonas, Kovo .*». — Tš Ru
sijos gautose žiniose Gelsing-
forse (per Revelį) pranešama 
apie toki padėjimą Sovietų 
Rusijoje, jog galimas daiktas, 
kad bolševikų valdžia neatsi-. 
laikys prieš sukilimus ir paga
liau bus nuversta, kaip pra
neša Centrą] Ne\vs korespon
dentas iš Gelsingforso. 
'Kova darbininkų ir valstie-

Vokietijos" t e r t « f l j r ^ t f t i l t r i j ^ ' ^ 1 MfevikaiR seka įvairio
se Rusijos dalyse. Tų kovų vy
riausieji centrai yra Maskva ir 
Petrogradas. Tuose centruose 

miestį Vasilli Ostrov rr svar
besniąsias rezidencijines nfies-
to^ dalis. 

Pietinėj Rusijoj gen. Dutov 
su stipriomis kazokii spėkomis 
veikia prieš bolševikus Oren-
burgo lygumose. Kad tuo tar
pu gen, Anteov(l) , kurs va
dovauja revoliuci jonieriams | 
Pavalgia, vidurinėje ir pieti
nėje Rusijoje, grūmoja bolšjs 
vikams perkirsti jų susisieki
mą su Kaukazu. 

Užgina revoliuciją. 

Londone viešintieji Sovietų 
Rusijos prekybos delegatai už
gina viisokias žinias apie paki
lusią revoliuciją Rusijoje. J ie 
f-ako, kad kasdien susisiekia 
su Maskva ir iš ten nieko to
kio negirdį. 

Delegatai todėl sako, kad 
tos visos skleidžiamos (žinios 
neteisingos. Sako, jos pakeltos 
kokiais nors politikiniais tiks
lais, arba biržų reikalais, i 

Vakar AVireless Press gavo 

DAUOl&LEISTA PREZI 
DEOTO IŠRINKIMUI. 

Politikos kampanija, prarijo 
suvirs 10 milijonų. ' 

h 

Washington. Kovo 3. — Spe-
cijalis &tiato komitetas, ku-

NAUJAUSIOS ŽINIOS. 
MARION, O. — Prezidentas-o-

lektas Harding vakaft čia iškeliavo ( 
Waaljingtonan. Iškeliaudamas pa-' 
sakė į susirinkusius piliečius:' 
"Keliauju savo naujan darban su 

riam buvo pavesta ištirti bu- pasitikėjimu, kad viskas bus ge-
vusios perniai prezidencijalės 
kampanijos išlaidas, paskelbė 
raportai kad Jtaį kampanijai 
republikonų ir demokratų par-
tiji išleido $10,338,509. Iš tos 
sumos demokratų partijai iš
puola nepilno pustrečio mili
jono. 

rai. Aš tikiu j Amerikos respubli
kos apdraudą. AŠ tikiu, kad A-
merikos piliečio širdis yra teisi." 

StOrKHOLAUS. — Gauta iš 
Rusijos oficijalių žinių apie paki
lusias ten neramybeą, apie sukili
mus pačiame Petrograde. Bet pa-

A. T A. 
A. A. SESUO BERNADETA 

Mount Carmelije mirė Kovo 2 d., 4.45 a. m. Ona 
Berdinskiutė gimusi Kovo 15 d., 1893 m. Lietuvoj, 
Pagertuose. Duktė Jurgio ir Magdalenos Ruseckiu-
tčs gyvenančių Mahanoy City, Pa. Kūną parvež į 
Cįicagą. Palaidojimas bus iš Vienuolyno Pirmadie
nyje Kį>vo 7 d. 

(žymima, kad sukilimai numalšin-
Reiškia, republikonų part i - , t i T a m t i k s l u i p a v a P t o t a karuome-

jai laimėjimas rinkimuose at-fne g k a f į f r on t< ) Bolševikai už 

jose pasakytai 

Instrukcijos komitetui. 
Kad talkininkų vyriausybės 

atsisako toliaus diskusuoti at
lyginimo klausimą su Vokieti
jos dalegatais, nes Vokietijai 

iš Maskvos net tris depešas. 
Nei vienoje iš jų nepaminėta, 
kad Maskvoje ar kur kitur 
Rusijoje butų pakilę 'kokie 
nors nesmagumai. 

siejo aštuoni milijonai dolie-
rių. 

Patsai kornitetas nesislepia 
su savo nuomone, kad tokios 
išlaidos tikrai didelės ir laikas 
butij kaip nors tas išlaidas 
mažinti kitais metais. 

(Kad demokratų partija ne
daug išleido, ,tas reiškia, kad 
ji turėjo mažai sau tinkamų 
pritarėjų. 

• 

. 

NUŽUDYTA DAUG STREI
KININKŲ. 

yra vyriausios revoliucionie
rių stovyklos. 

Anot ftinių, Petrograde ypač 
sekanti milžiniška ir kruvina 

pasirodo su blogais norais. fkova darbininkų su bolševi-
Kad Vokietija paskutiniu į kais. Apie 300,000 streikinin

ką rtu perspėjama del jos ne
norėjimo ir išsisukinėjimo pil-
dvti taikos sąlygas. 

Kad Vokietija tuojaus turi 
but painformuota apie taikiniu 
kų pasiketinimus imties kuo-
aštriausių priemonių prieš Vo
kietiją del jos nepildymo pa
reigų, surištų su talkininkų 
reikalavimais. 

Bonar Law konferencijoje. 

Talkininkų atstovai vakar 
vieni turėjo susiriilkimą St. 
James rūmuose. Per kelias va-

/ landas buvo »diskusuojamas 
Vokiečių pasiūlymas ir buvo 
išklausyti įvairios rųšies eks
pertų raportai. 
Susirinkime pirmu kartu da

lyvavo ir Bonar Law, Anglijos 
vyriausybės lyderis parlamen
te ir žinomas finansinis eks
pertas. 

Tenai paskirtas komitetas 
sutaisyti Vokietijai atsakymą. 
I r šiandie Vokiečių delegacijai 
• 

tas atsakymas bus induotas. 
Vokiečių delegacija tuo tar

pu yra nuolatiniame susinėsi
me su Berlyno vyriausybe. 

Laikraščių trukšmas. 

j Anglų spauda vienbalsiai 
pakėlė trukšmą prieš Vokie
čius už jų pashjlymą 7 milijar
dų dolierių. Tą pa*>iųlyma lai
kraščiai pavadina vaikišku, 
fantastiniu, begėdingu ir ki
tokiais vardais. 

Sako, su tokiais žmonėmis, 
kurie krečia tik juokus, talki- j 

kų statosi prieš bolševikų ka-
ruomenę, kurios skaitlius ten 
nežinomas, \ 

Daug žmonių žuvę. 

Vienoje depeaoje iš Rusijos 
pažymima, kad Petrogrado 
gatvėse jau daugybė žmonių 
žuvę ir daugybė sužeista. Di
deli nuostoliai padaryta neju-
domose nuosavybėse. Kronšta-
dte karo laivyno garnizonas, 
sakoma, perėjęs sukilusių dar
bininkų pusėn. 

Apie Maskvę neturima tik
rų žinių. Nes jų nepraleidžia 
aštri bolševikų cenzūrą. Bet 
pasakojama, kad i p- tenai ko
vojama gatvėse, kad revoliu
cionieriams prieš bolševikus 
vadovauja buvusios caro ar
mijos oficierai. 

m 

Petrograde labai nukentėję 
mūšiuose militariniai kadetai, 
kurie yra ištikinų* bolševikų 
valdžiai. 

S. V. KAREIVIAI IŠGELBĖ 
JO PANAMOS PREZIDEN

TĄ. 
— 

tuos sukilimus kaltina soeijalistus 
menševikus. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS , 
Žagarė. (Šiaulių apskr.).: Aleksiuko įkurtas Varšavoj, 

Sausio pradžioje }>uvo visuoti- J turėjęs santikių su Balaclio-
nas Juozapieeių darbininkų 

(draugijos susirinkimas. Valdy-
LONDONAS. — Talkininkų ar-jbon tapo išrinkti: pirm, I. Ku

rni jos Vokietijoje paruostuos tuo
jaus pakelti militarinj .veikimą, 
kaip tik Vpkietija nesutiks su pa
skirtuoju karo atlyginimu. 

WASHINGTON. — Čia mirė 
Champ Clark, buvęs žemesniojo 
kongreso pirmininkas (speaker), 
demokratas. 

Ryga, Kovo 3. — Rusijos 
Unijos agentūros koresponden
tas praneša, kad naktį į Vasa
rio 26 d; Petrograde darbinin
kai paėmę arsenalą ir Kursko 
geležinkelio stotį. Anuotų at-f 
gabenta iš provincijos ir nuV 
statyta prieš bolševikus^ 

Pim\as kraujo praliejimas 
Petrograde įvyko Vasario 24 
d., kuomet darbininkai atėjo 
prie kareivines ir pakvietė ka
reivius prisidėti prie sukilimo. 

Bolševikų kareiviai tuomet 
atidarė ugnį į darbininkų mi
nias ir daugybę jų nuiudė. 

Panama, Kovo 2. — MiniaJ 
įnirtusių žmonių jau laužėsi 
į Panamos prezidento Parros 
rūmus, kuomet atvyko būrys 
S, V. kareivių. Vienas riau
šininkas nukautas, keletas ki
tų sužeista, 

Minia norėjo prezidentą nu
žudyti, kuomet tasai pasisakė 
taikysiąsi s su Costa Rica at
gavus žemės ruožą, kuri Costa 
Rica savinosi. 

Diduma ižanonių šaukia ka
ro prieš Costa-Rica, bet ne tai
kos. 

ORAS. — Gražus oras šiandie 
ir rytoj; šalčiau. 

TRIESTE PASKELBTA GE 
NERALIS STREIKAS. 

pšas, vice-pirm. P. Irinius, ižd. 
V. Švarkus, rast. K. Norvaišas 
ir K. Kasčiukas, maršalka B. 
Urbonas. J revizijos komisiją: 
I. Molis, I. Adomaitis ir I. 
Jaraminas. 

Draugija turi 100 narių ir 
ižde 3,619 auks. 

Sunaikintos socialistų susirin
kimų vietos. 

Trieste, Italija, Kovo 3. — 
Čia socijaiistai nužudė vieną 

nacjonalistų partijos narį, .kur< 
buvo sugryžęs iš Polą mįtin-* 
go. Tuo mitingu paminėta to* 
apskričio priskyrimas prie Tta-
lijos. 

Po nužudvmo visame miaste 
pakeltos prieš soeijalistus de
monstracijos. Sudegintos ir 
naikintos socijalistų (gRUiirinkk 
mų vietos. 

Socijaiistai matydami, kad 
neapsiginsią nuo riacijonalistų, 
tuojaus paskelbė genjeralįdar
bininkų streiką. 

Marijompolė; Miesto valdy
bos apsileidimas. Praeitais me
tais, kuomet valdyboje buvo ir 
darbininkų atstovas, miesto 
varguoliai gaudavo maisto 
daug pigesnėmis kainomis, bet 
šiais metais, kuomet pirminin
kas be savo pareigų turi dar 
apie 3 kitas pareigas, o kiti 
nariai . išvažiavo į ^tepamąjį 
Seimą, dafykai eina daug blo
giau. Todėl* darbininkai ragi
nami nesnausti, bet dalvvauti 
šiais metais rinkimuose, kad 
išrinkus savo kandidatus į 
miesto tarybą. 

TOKYO SPAUDA PRIEŠ 
-CENZŪRĄ. 

• « ' • 

Tokyo, Kovo 3. — Vietos 
Japonų spauda padarė protes
to rezoliuciją ir pasiuntė vidu
jinių reikalų ministeriui. Rei
kalauja panaikinti karo meto 
cenzūrą žinioms ir duoti pilna 
laisvę zodzmi. 

Laikraščių atstovai ruošia
si daryti masinius susirinki
mus, jei pasiųstoji rezoliuci
ja neduotų pageidaujamų pa
sekmių. 

— 
AMERIKONAI NEPRISI

DĖSIU PRIE PRANCŪ
ZŲ-

Coblenz, Vokietija, Kovo 3. j 
- Jei kartas Prancūzai mėgin 

Darbininkai su jurininkais j tų briauties* pirmyn į Vokieti-
vienoje gatvėje puolę pasiro 
džiusius kadetus. I r bemažko 
visus butų iškloję, jei tuojaus 
nebūti? atėjusi- jiems pagelba„ 

Garnizonas davė ginklų. 

Kitoje depešoje sakoma, kad 
Petrogrado garnizonas atsisa
kęs dalyvauti kovose su paki
lusiais darbininkais. I r tas 
garnizonas darbininkams yra 
davęs reikalingų ginklų ir a-
municijos. # 

Revoliucijonieriai savo kon
trolėje turi Petrogrado prie-

ją, Amerikonai čia nusprendę 
laikytiės išimtinai savo oku
puotos teritorijos.NTokių į̂ saky 
mų turima nuo vyriausybės. 

GRAIKAI STIPRIAI STOVI 
- UŽ SEVRES SUTARTĮ. 

Utena. Al f. Mezdus iš Šven
čionių, pabėgęs* nuo Lenkų 
mobilizacijos, ir Jon. (iraba-
rauskas, pagryžęs iš Rusijos, 
is keršto nuzude B. Dicių iš 
Kryželio vienkiemio iš Sausio 
7 d. į 8 d. Laukė jo ateinant 
anksti i klojimą ir jam atėjus, 
vienas puolė su durtuvu i r.an
tras su revolveriu ir, padarę 
daug saizdų, pabėgo. Sugauti 
prisipažino nužudę už tai, kad 
išdirbę M S jį po keturias die
nas negavo už savo darbą nei 
jokio atlyginimo. Piktadariai 
jauni, pirmas kokių 17—18 
metų, o antras 30 m. 

vičiu ir Savinkovu, likvidavo
si. 

— Rusų emigrantų spauda 
ir daug Varšavos laikrašėių 
skelbia provokacinių žinių, 
kad žinomas avanturininkas 
generolas Bulak-Balacbovi-
čius, Gudų organizacijoms ir 
sukilėliams prašant, likęs Gu
dų karuomenės ir partizanų 
vadas, Gudų spaudos biuras 
kategoringai pareiškia, kad 
nei Gudų karuomenė, nei par
tizanai ir Gudų organizacijos 
nieko bendra su gener. Bala-
ebovičiu neturėję ir neturį. 

IŠ MAŽOSIOS LIETUVOS. 

Klaipėda. Pagėgių apskričiui 
reikalingas vienas apskričio 
gydytojas. 

K. Šilutė. Sausio 18 d. ta
po Šilutės evangelikų parapi
jos tarybos valdyba nauja per-
rinkta. Į valdybą inėjo šie as
menys: ūkininkas Kristupas 
Labaitis iš Šilutės pirmininku, 
ukin. Jurgis Kiošys iš Trak-
sėdžių, jo pagelbininku; uk. 
Jurgis Rupkaivis, iš Šilutės, 
raštininku; uk. Tomas Bald
žius, iš Šilutės, jo pagelbinin
ku ir iždininku Pranai Martin-
kus, iš Šilutės. Atstovais į aps
kričio tarybą tapo išrinkti: 
1. Otto Augustin, iš Trakšė-
džių darb. 2. ukin. Trumpa, iš 
Traksėdžių ir 3. piniguočius 
Jurgis Trumpokas ir iš Šilu
tės. 

Lietuvos Sveikatos Dep-to 
Aplinkraštis 10 N. įsako vi
siems apskričių viršininkams, 
gydytojams ir valdyboms, pa
sirodžius Lietuvoje kol erai ir 
kitoms epideminėms ligoms, 
griefetai prisilaikyti įsakymų, 
ypatingai kas link tremtinių ir 
belaisvių grąžinimo.. Visi jie 
turi prisilaikyti nustatytos 
tvankos i f išbut i karantine pa
skirta laiką. JTes tankiai to
kie tremtiniai ir belaisviai, 
gryždami parveža įvairias li^ 
gas. (Lietuva). 

Tilžė. Žmonės pirmiaus ga-, 
Įėjo bent kiaulienos parsinešti 
iš Tilžės, nes jautiena buvo 
uždrausta, dabargfc Gumbinės 
valdžia uždraudė ir kiauliena 
mėsą iš atskirtojo krašto" į 
Rytprūsius gabenti, buk tai 
del to, kad Lenkijoje ir Lietu, 
voje gyvulių liga platinasi. 

IŠ GUDŲ KRAŠTO. 

.Atėnai, Kovo -2. — Graiki
jos parlamentas nusprendė, 
kad Graikija stipriai stovi už 
Sevres sutartį (padarytą su 
Turkija) ir nesutiks, kad joje 
butų padarytos atmainos, kaip 
to nori talkininkai. 

NEKUOMET TAIP NĖRA. 
Mokykloje. 

— Jonuk Titnagaiti, turiu tave pasveikinti. Tu esi vie
natinis visame skyriuje vaikas, gavęs^ 100 už aritmetiką. 
Tad tu esi labai, labai pavyzdingas' vaikas. 

— Tas labai gerai, kad aš gavau šimtą, atsako vaikas. 
Bet aš to 100 nepelniau teisingai Turiu prisipažinti, kad aš 
padariau nuorašus štai iš šitos knygos. 

Gudų spaudos biuro prane-
jšimu, Gardino Gudų tautos ko
mitetas priėmęs rezoliuciją, 
kad jis neturįs nieko bendri] 
su "Gudų politiniu Komite
tu" , susikūrusiu prie Balacho-
vičiaus. 

To pat biuro pranešimu, 
"Gudų politinis komitetas," 

Šančinė. Prapuolė vienas 
darbininkas, Siporaitis, 26 Sau 
sio. J is iš Tilžės turėjo par
gabenti malūnininkui arklį 
G.000 markių, vertės. Manoma, 
kad ledu jodamas įlūžo ir nu
skendo. Jo žmona ir kūdikis 
liko dideliame varge. 

1 • (Balsas)-, 

PINiCĮĮ KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000 Kovo 2 
buvo tokia pagal Merchants Lo-
an and Trust Co.: >_{« 
Anglijęs sterlingų svarui n$3.87 
Prancūzijos šimtui frankų 7.15 
Italijos šimtui lirų 3.65 
Vokietijos šimtai markių 1.60 
Lietuvos šimtui auksinų 1.60 
Lenkijos šimtui markių .12 

* # h • 



111 i r x i *JP1 

2 

\ ;iv 
= 

D R A U G A S 

TCTIŲ KATALIKŲ DEENRAŠTIS 
44 >» DRAUGAS 

F R E N l M E R J \ T 0 8 KAINA: 
OHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

-» ••••© 
Metų . . t . . . f .«••»>•.. 4.00 

•trv. VALST, 
SSOCaBOMB • • • • . . « » » • » « • f ' ™ 
Pusei Metų . . . • » . • »«'»•»'« »TŪ ••00 

Prenumerata mokasl lškalno. Lal-
| Į M skaitosi nuo uisirasymo dienoa 
CM nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
•Mas adresas. Pinigai geriausia slų-
sti išperkant krasoje ar esprese "Mo-

Order" arba Įdedant pinigus i 
nčistruota laišką. 

"DRAUGAS" PUBE. 0 0 . 
9334 S. Oakley A ve., Chicago. 

TeL Boosevelt 7791 
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Darbininkų Padėtis 
Kol darbininkų algos užper

nai ir pernai nuolat kildavo 
augštyn, tol būdavo gana daug 
progos kalbėti apie darbinin
kių reikalus. Tada ėjo kova 
tarp darbininkų ir darbdavių. 
Tą kovą beveik visuomet dar
bininkai laimėdavo, išskyrus 
porą didžiųjų streikų. Dabar 
darbininkų algos eina mažyn 
ir tat darosi daug tyliau negu 
buvo joms kylant. 

Ta tyla yra pavojinga, nes 
nežinia, ar algų atpigimas su
stos tada, kada reikėtų sus
toti, kad nepadarius darbinin
kams vargo ir neteisybės. Vie
tomis patys darbininkai apsi-
ma, kad algos taptų sumažin
tos. Tenai sumažinimas vei
kiausiai nebūva labai kenks
mingas, nes patys darbininkai, 
dalykus apsvarstę, pritaria. 
Daug daugiau pavojaus yra 
tenai, kur dirbtuvė nesitaria 
su darbininkais, tik juos at
stato nuo darbo, o paskui sam
do savo paskirtomis sąlygomis, 
visai nesiklausius darbininkų 
nuomonės, Šitos antros rūšies 
atsitikimų vra kur kas dau-
giau negu pirmosios. Dėlto 
i r rūpestis kyla, ar nepasida
rys darbininkams bloga. 

Visi supranta, kad daug ge
riau butų, jei algos butų pas
tovios. Tegu jos nekiltų taip 
augštai, kaip buvo 1919 me
tais, bet tegu ir nepultų. Algų 
nepastovumo priežastis yra ta, 
kati darbininkui nepriklauso 
jo darbo įrankiai, o ūkininkui 
žemė, kurią jis įgyvena. 

Daugelis peikia viduramžį, 
t. y. laiką tarp 495 ir 1492 me
tų.. Bet tada miestuose darbi
ninkai būdavo susiorganizavę, 
atskiromis kiekvieno amato 
rųšimis: kur kalviai — kalviai, 
kur" dailidės — dailidės, ir ki
ti taip pat. Darbininkai tada 
būdavo įrankių savininkai, o 
ūkininkai žemės savininkai. 

Tais laikais darbo įrankiai 
būdavo pigus. Dabar tų įran
kių vietoje stojo mašinos. Jos 
atseina tūkstančiais ir dešim
timis tūkstančių, o varančioji 
jas jiega dažniausiai gami
nama dar brangesniais įtai
sais. Dabartinę dirbtuvę nesu
sikrausi į skrynelę ir nenusi-

...veši vežimėliu iš vienos vietos 
į kitą, kaip tat būdavo seno
vėje. 
, Bet neteikia naikinti, kas 
buvo senovėje gera, tik gyve
nimui persimainius reikia 
mainyti budus gerumams vy-

,įtinti. Dabar darbininkai galė
tų tapti dirbtuvių šėrininkais 
a rba dalininkais ir daugiau už 
nedirbančius dalininkus (še-

. rnii i ikus) turėtų gaut i balso 

dirbtuvės vedime. Tada jie ži
notų iki kol galima jų algas 
kelti, tada jiems lengva butų 
nesiduoti tas algas peržemai 
numušti. 

Žmonėms puola į akis stam
bus sumanymai, darantieji 
daug smarkių permainų gyve
nime, bet tos stambiosios per
mainos retai būva sveikos. 
Trioboms griūvant nesaugu 
žmonėms būti jose. Apseikkne 
pataisymais, ne griovimais. 

i Politika. 
Prūsų Lietuvių Balsas pake

lia svarbų ir opų klausimą, ką 
daryti su Latviais, kad jie pri-
simynę lupa Lietuvius? Ame
rika neturi savo konsulio Lie
tuvoje, todėl visus dalykus 
l ietuviams turintiems reika
lų Suvienytose Valstijose at
lieka jų konsulis gyvenąs Ry
goje. Amerikos atstovai Kaune 
žmones su reikalais siunčia į 
Rygą. Tie turi išsiimti užru-
bežinius pasportus ir juos vi
zuoti pas Latvių konsulį. Tas 
už vizavimą ima "bro l i ška i" 
tiktai 500 auksinų. Vienas o-
ficijalis Lietuvos asmuo, ku
riam privačiai reikėjo vizuoti 
savo pasportą paklausė, bene 
500 latviškų rublių, nes tie 
pigesni. "Ne, 500 lietuviškų 
auksinų", atsakė protingas 
Latvijos atstovas. 

Jeigu tik tūkstančiui Lietu
vių tereikėtų išvažiuoti į Lat
viją kas metai, tai Lietuva 
jau turėtų išmokėti Latviams 
pusę milijono auksinų bau
džiavos; bet išvažiuojančių 
skaičius yra kur kas didesnis, 
todėl ir baudžiava, kurią ei
name Latviams yra skaudesnė. 

Mus Seimas turėtų kuomi 
nors atsilyginti Latviams. Bet 
Latviams nėra reikalo taip tan 
kiai,važiuoti į Lietuvą. Ameri
kos korisulį jie turi pas save. 
Ta ig i tnųs vald&ios uždavinys 
butų pirmiausiai pranešti Su
vienytoms Valstijoms, kad jų 
nelaikymą konsulio Lietuvoje 
Latviai t>e gėdos eksploatuo
ja. Jeigu jau Suvienytoms 
Valstijoms persunku turėti 
du konsuliu: viena Latvijai 
kitą Lietuvai, tai ^Lietuva tu
rėtų apmokėti to konsulio algą. 
Jug tat atseitų pigiau negu 
baudžiavą eiti Latviams. 

Lietuvos Misija Amerikoje 
renka tokius veikalus kaip 
' * Nauja Sapn ų K nygel ė ' ' , 
"Portugalu minvšku meiliški 
laiškai," kviesdama laikraš
čius paskelbti viešai tas bran
genybes. Tuomtarpu mes ma
lonėtame patirti, ar ta Lietu
vos Misija jau pranešė Ame
rikos Valstybės Departamen
tui, kiek yra piniginio nuosto
lio Lietuvai iš nesuprantamo 
Amerikos taupumo? Mes visai 
neabejojame, kad Suvienytos 

= B — _ — — . — * » » 
Penktadienis, rtovas I , 1921 

Iš Atsiminimų Apie A. A. Kun. 
Pranciškų Serafiną. 

(Tąsa). 

Visų Šventų parapijos mo
kykla tapo uždėta su 20-30 
mokinu, o šiandien jų esama 
jau 400, Geras grūdas, mestas 
sumanaus sėjiko į gerą dirvą, 
jau išleido savo šaknis ir pra
deda įsibujoti ir atneš gerą 
vaisių... 

Kun. Serafinas pradėjo mo-
kyties paaugęs. Į kunigus įsi-
šventė būdamas suaugusiu vy
ru, jausdamas savyje tikrą pa
šaukimą. Visa širdimi tat bu
vo atsidavęs Bažnyčios ir Tau
tos reikalams. Pamaldas at
likinėdavo visuomet pavyzdin
gai. Rubrikos ir kanoniškos 
teisės jam buvo užtektinai ži
nomos, užtat savo kunigiškose 
pareigose mokėjo kaip orien
tuotis. 

Apsėjime, ar su broliais — 
kunigais, ar su pasauliečiais 
— savo žmonėmis buvo atvi
ras, širdingas, linksmas, gai
lestingas. 

Dievo Apveizda skyrė man 
būti prakilnaus kun. Serafino 
įpėdiniu. Aš tapau paskirtas 
Visų Šventų parapijos klebo
nu 10 d. Spalių, 1915 m., teiš
buvęs vos vienus metus vika
ru prie kun. A. Skripkos šv. 
Kryžiaus par., Chicago, 111. 
lyun. Serafinas rezignavo iš
buvęs Roselando-Kensingtono 
Lietuvių klebonu apie 9 me
tus. 

Savo klebonavimo pradžio
je, turėdama*; maža prityrimo, 
nemokėjau apvertinti mano 
pirnitakuno nuveiktų darbų... 
Bet paskiau priėjau prie įsi-
tikrinimo, kad kun. Serafinas 
buvo pavyzdingu parapijos vai 
dytoju. Knygos finansų, met
rikų ir t. t. vestos tvarkiai nuo 
pat parapijos įsikūrimo. Pini
ginės skolos, tiesa, neatmokė
ta, nes parapijai augant, augo 
visokios išlaidos, ypač mokyk
lą Įsteigus. Kasmet buvo tūk
stančiais išleidžiama viso
kioms laikmenoms įtaisyti 
bažnyčioj, mokykloj, svetai
nėj, seserų name, klebonijoj 
ir t. t. Per tiek metų kun. Se
rafino klebonavimo parapijos 
tintas didėjo nejudinamąja 
nuosavybe, nors skolos pini-
giškaį ir nebuvo atmokama. 
Šiandien parapijos turtas ma
žiausiai vertas yra 125,000 
dol., bet-gi skolos tėra tik apie 
40,000 dok 

Per 9 metus būdamas klebo
nu VLsų šv. parapijos kun. Se
rafinas suteikė moterystės sa
kramentą 292 poroms. Ap
krikštijo 1,225 kūdikius. Palai
dojo 348. ypatas. Taip rodo pa
rapijos metrikų rekordai. 

Daugelis parapijiečių mylė
jo kun. Serafiną už jo atsida-

^ alstijos anlžinų dieną n e n o r ė j i m ą jųN tikėjimo reikalams, 
tų duoti savo skraistės taip ne
gražiai išnaudojimo politikai, 
kaip minėta latviškoji, jei tik 
žinotų, kas darosi. 

Kol Amerika padarys ką ji 
ketina, Lietuvos valdžia vis
gi turėtų paieškoti priemonių 
pasiliuosuoti nuo latviškos 
baudžiavos. Prūsų Lietuvių 
Balsas mintija, kad geriausia 
butų panaikinti rubežių skir
tumą. Mums tat išrodo ne vi
sai gera. Tik su geru kaimy
nu galima gyventi neaptve
riant savo žemę nuo jo įsikiši
mo. Jei jau Latvija nesigėdi 
imti nuo mųs žmonių po 500 
auksinų už vieną pasirašymą 
ant pasporto, tai ką-gi bekal
bėti apie jos kaimynišką prie
lankumą. 

Latvių pirkliai gana tan
kiai mėgsta lankytis Lietuvo
je. Todėl ant jų reikėtų uždė-

bet daugelis ir 'neapkentė jo 
Mat parapijoj daug karčiam-
ninkų, o kun. Serafinas uolus 
blaivininkas. Per pamokslus 
dažnai pabardavo juos ir tuos, 
kurie karčiamas palaiko. Iš čia 
kįlo jlklžiausias klebono neap-
kentimas. Parapijoj jam kle
bonaujant buvo apie 20 lietu
viškų karčiamų. Tamsus žmo-
neliai sunešdavo į jas mažių-M 
mažiausiai per metus apie 
200,000 dol., tuotarpu klebo
nui reikėdavo rūpint is-dirbti 
ligi nuovargio, kol surinkdavo 
į mietus apie 10,000 dol. visos 
parapijos ir jos mokyklos už-
laikymui. 

Kartais del visai menkų da
lykėlių kerštininkai darydavo 
klebonui daug nesmagumų. 
Pav., vieną sykį buvo laido
tuvės tūlos draugijos nario. Su 
triukšmu atlydi nabašninką į 
bažnyčią, o čia niekas neskam
bina varpais... Interesuotieji 
atbėga pas kleboną klausdami 
delko neskambina. "Neskam
bina, turbūt, dėlto, kad nieko 
nedavėte zakristijonui. Lietu
voj ir visur yra paprotys kiek 
nors duoti už patarnavimą"— 
aiškina klebonas. " K a i p tai, 
mes mokame jiems algas, turi 
skambinti" — buvo atsaky : 

mas. Klebonas paaiškino, kad 
zakristijonas, tegauna 40 dol. į 
mėnesį ir be pašalinių įeigų 
negali pragyventi. To, rodos, 
geros valios ižmonėms turėjo 
užtekti. Bet kur tau! Buvo 
kelta draugijų susirinkimuose 
del to mažmožio daug triukš
mo ir klebonui sveikatą nai
kino ilgą laiką. 

Kitą sykį vėl bažnyčioje per 
sumą sustoja giedoti parapijos 
choras. Del kokių ten nesusi
pratimų, iškilusių tarp vargo-
ninko ir choro sustoti giedoti 
per pamaldas tai ištikro yra 
negražus darbas. Klebonas per 
pamokslą paaiškino, kad toki s 
elgimasis, t. y. choristų strei-
kavimas bažnyčioje yra žemas 
dalykas. Už tokį teisingą pas
tebėjimą vėl kįlo triukšmas — 
girdi, kokią teisę klebonas tu
rėjęs juos "s t re ikier ia is" iš
vadinti viešai! — Tai tokis bu
vo tūlų choristų atsimokėjl-
mas kun. Serafinui už tą, kad 
šimtais dolierių buvo išleidęs 
iš savo ypatiškos kišenės, be
rengdamas kasmet jiems viso
kius piknikus ir priėmimus, 
nors visiems yra žinoma, kad 
parapijos chorus tarnauja ne 
klebonui, bet sau ir parapijai... 

Kun. P . Serafinas turėjo 
jautrią širdį ir tokie dalykai 
jį begalo erzindavo. Užtat daž
nai įsikarščiavęs pasakydavo 
atvirai tiesos žodį, kas žmo
nėms netikdavo. Kerštininkai 
leido net tokių paskalų, kad 
klebonas eikvojąs bereikalo 
parapijos pinigus, esą neap
simoka nei prideramųjų mo
kesčių parapijai bemokėti... 
Tuo tarpu parapijos finansinės 
knygos rodo, kad klebonas el
gėsi su svetimais pinigais la
bai ekonomiškai. J i s neėmė iš 
parapijos net tai, kas jam pri
klausė. Sakysime, žinoma yra 
kad klebonijos tarnystės iš
laidos, sulyg Arkivyskupijos 
įstatų, privalo būti padengtos 
iš parapijos iždo. J i s per 9 
metus už tai nepaėmė iš para
pijos nei vieno cento. Reiškia, 
jis tuo (žvilgsniu paaukojo pa
rapijai mažų-mažiausia apie 
3,000 dol., ko nėra padaręs nei 
vienas net duosniausis parapi
jietis... 

Žmonėse.buvo kalbų, kad jo 
klebonijoj esą už 12,000 dol. 
visokių rakandų ir papuošalų. 
Tuo tarpu ten tų rakandų vos 
už kokius ?> a r 4 šimtus dol. 
tebūta... Apleisdamas gi para
piją neišsiveže nieko, išėmus 
savo privačius kai-kuriuos da
lykėlius. Kuomet aš užėmiau 
jo vietą, tai reikėjo viskas 
taisyti ir būtiniausi rakandai 
nupirkti, kad negėda butų įsi
vesti į vidų svetimą žmogų. 

Kun. Serafinas buvo idealis
tas. Dėlto gyvenimo mažmo
žiai jo neinteresavo. Jeigu 

5 j butų norėjęs jis butų pasista
tęs pirmiausia gražią, paran
kią kleboniją. J i s to nedarė. 
J is statė pirmiausia bažnyčią 
ir mokyklą, pat« apsigyvenčiau 

KELKIME LIETUVį. 
Kad tinkamai paminėjus 

Šv. Kazimiero Dieną, tautos 
Šventę, reikia ne juokais pri
sirengti. Daugelis kolonijų, 
girdėti, ruošias tą šventę pa
minėti gana iškilmingai, bet y-
ra ir tokiu, kurios nieko ne
veikia. 

Kada tauta kėlusi iš grabo 
žengia į naują, nepriklausoma 
gyvenimą ir kovoja už savo 
laisvę, kurios jai visi jos kai
mynai pavydi, negelbėti jai to
je kovoje daugiau negu prasi
kaltimas. 

šiandie, kada visos prispaus
tosios tautos kovoja už savo 
šventąsias tieses, ir mes turi
me sukrusti, nepasilikti užpa
kalyj kitų. 

Visi, kas myli savo gimtinę 
ir jos kalbą, prisidėkime šia
me taip svarbiame mūsų gy
venimo prietikyje, padėkime 
savo jėgomis prikelti šimtme
čiais prispaustą, paniekintą 
mųs brangią gimtinę Lietuvą. 

Skirkime bent mažą dalelę 
savo uždarbio Tautos Fondan, 
šv. Kazimiero dienoje, Lietu
vos kultūros reikalams; kel
kime Lietuvos kultūrą! 

Tautos Fondas, 
222 So. 9-th Street., 

Brooklyn. N. Y. 
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"DRAUGO" KNYGYNE 
Galima gauti šios 

MALDAKNYGES 
Ramybė Jums (brangios odos paauks.) . . . . . . $3.50 E 

| Ramybė Jums (kailio ap*dar.) 2.50 | 
I Ramybė Jums (audeklo apd.) 2.00 E 
3 Stos maldaknygės formatas yra 5į4x8%. Puslapiu turi 958, bot ne 5 

J"" stora, nes spausdinta ant plonos popieros. Joje yra įvairių Įvairiau- = 

sių maldų. , E 
• • • • = 

| Aniolas Sargas — juodas apd * $1.25 | 
| Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd 1.75 5 
1 Aniolas Sargas — juodais apd f. 1.50 | 
I Dangaus Žvaigždutė — juod. minkš. apd. 1.75 | 
I Dangaus Žvaigždudė — baltas celluloid apd. su = 
= paveikslėliu ant apd 1.75 | 
= Dangaus Žvaigždutė — balto kailelio cpd. . . 1.50 | 

juodais apdj 
šios maldaknygės yra nedidelės. Turi beveik po 800 poslapių. = 

Spauda aiški. E 

| Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00 i 
| Pulkim ant kelių 2.50 r 
S Pulkim ant kelių 2.00 = 
5 Pulkim ant kelių 1.85 

ti tiek mokesčių, kad Lietu- taip aš tau. 

vai grįžtų penkšimtinės už
mokamos Latviams už vizas. 
Taip pat reikėtų pakelti mui
tus ant latviškų prekių, įve
žamų į Lietuvą, Kaip tu man, mas nuošalioj vietoj, menkai 

irengtoj. 

Suirutės parapijoje. 

Daug neprietelių kun. Pr. 
Serafinas turėjo parapiją ne
organizuojant, bet dar dau
giau — baigiant savo klebo
navimą joje. Karčiaminė dva
sia, o paskui prisidėjęs Velnių 
Kupčius Mockus su savo bur
nojimais prieš tikėjime silp
napročius pagavo savo tinklan. 
Parapija nuo to nenukentėjo, 
bet per kokius metus-kitus ne
padarė tiek progreso, kiek tu-
rejo padaryti. 

* 

Didelę klaidą klebonas pa
darė pradėdamas statyti baž
nyčią ir mokyklą be pinigų. 
Arkivyskupas davė paskolą, 
kokią prašė, o klebonas manė, 
kad žmonės bus tiek geri, jog 
skolos atmokėjimui duos di
desnes aukas, kuomet turės 
savo kultūros židinį t. y. baž
nyčią, mokyklą, svetainę ^r t. 
t. Bet *apsiiiko. Didesnių aukų 
tedavė tik keletas parapijie
čių. Visi kiti temokėjo tik 
tiek, kiek reikia parapiją išlai
kyti, bet ne skolą mažinti. 
Pradedant parapijos namus 
statyti reikėjo bent pusę pi
nigų turėti surinktų. Tuomet 
visas darbas klebonui butų bu
vęs lengvesnis ir mažiau prie
šų turėjęs. Pamačius, kad pa
rapija finansiniu (žvilgsniu 
silpnai stovi, visokie blogi a-
gitatoriai pasijuto galingais. 
Jie ėmė net agituoti visiškai 
aukų parapijai nebeduoti. Ži
noma, del tokių priežasčių pa
rapija negalėjo tarpti. Tai-gi 
kun. Serafinas, nenorėdamas 
tokioj parapijoj ilgiau bebūti, 
ją apleido pabaigoj Rugsėjo 
mėn. 1915 m., išbuvęs joje kle
bonu apie 9 metus. 
Mano paskutinės vakacijos pas 

kun. Pr. Serafiną. 
Birželio mėnesyje 1914 m. aš 

baigiau penktąjį ir paskutinį 
kursą iŠ. Š. Kiriliaus ir Meto-

ar- * 

d i jaus Seminarijoje, Orchard 
Lake, Mieli. Mano kurso drau
gai išvažinėjo į savas diecezi
jas priimti kunigiškuosius 
Šventimus, aš gi eiti prie šven
timų negalėjau, nes nesulau
kiau reikalaujamųjų, raštų nuo 
xavo Vyskupo iš Lietuvos. 
Atvykau t tatai ROselan-
<ian pa* kun. Serafiną. 

• 

I Pulkim ant kelių v 1.50 1 
E ši maldaknygė yra siek tiek didesnė už pirmesnes. Jos kainų E 
E Įvairumas priguli nuo apdarų. I ' E 
| Maldų Knygelė , . . . ; , . 75c. | 
= Maldų Knygelė 50e. = 
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Tel. Randolph 2898 
A* A* dLAIvlu 

ADVOKATAS 
Ofisas vidumiestyj 

ASSOCIATION BLDG. 
19 So. La SaUe St. 

Valandos: 9 ryto * iki 5 po pietų 
v Panedėliais iki 8 vakare 

Nedoliomis ofisas uždarytas 
K » « > » » » » » » • • • • < • • « « » } { 

^Telefonas Boulevard 9199 ^ 

Dfi. G. KASPUTIS 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

OHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto:} 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio-
mis nuo 6 iki 8 vai. vakare. 

DENTISTAS 
South Halsted Str. 

JValandos: 9—12 A. M. 
1—5; 7—8 P. M. 

Dr. M. T. STRIKOL'IS • 
Lietuvis Gydytojais ir Chirurgas 

Peoples Teatro Name 
r g a s -

I A A I j l « l « W. 47tn Stt. TeL BouL 160L 
•Valandos: 6 iki 8 i vak. Nedėl ie™ 

Iki 12 ryte. I 
Kės. 2914 WJ 4Srd Street 
Nuo ryto iki J piet. 

|Tel. McKJnley 2*S> 

I 
I 
S 

J. P. WAITCHEES 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vakarais: 4609 S. Ashland Ave. 

r 

TeL Yards 1063 
Dien. Rooni 518—159 N. Calrk St. 

Tel. Randolph 8507 

Tel. Canal 267 Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1811 So. Halsted Street 

Valandos: 10 ik! 12 ryto; 1 iki 4 
po p iet 8 lkl 9 vakarą. 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezeiis 
LIETUVIS DENTISTAS 

alandos: nuo 9 ryto iki 9 vaJ 
Seredomis nuo 4 lig l vakar* 
4719 SO. ASHLAND AVENUB 

arti 47-toa Gatvės 
^rcrsyr:g:g; sis-.- T c, s a g a 

VALENTINE DRESMAKTNG 
COLLEGES 

8205 S. Halsted, 2407 W. Madisoi 
1850 N. WcUs St. 

137 Mokyklos Jungt. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Pattemų Kirpi

mo, Designing bizniui ir namams.! 
Vietos duodamos dykai, Diplomai.j 
Mokslas lengvais atmokėjimais.J 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa-< 
reikalaukit knygelės. 

Tel. Seeley 1643 
SARA PATEK, pirmininkė. 

0060046MI 

Y 

(Paiba!ga-bus>). 

— a 
Dr. I E. MAKARAS 

Lictuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Ave., 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po 

piet, 6:30 iki 8:30 vakare 
Residencija: 10588 Perry Ave. 

Tel. Pullman 342 
» . » » » » » » ^ » » « » » w » ^ » • • • • • • » 

V. W. RUTKAUSKAS 
S ADVOKATAS 

B Ofisas Didmiesty!: 

§ 29 South La SaUe Street į 
fj Kambarls 824 

Telefonas: Centrai 8S9H 

L 
Vakarais, 812 W. 33rd St 

Telefonas: Yards 46*' E 

Dr.F.O.Carter 
Duokit Okulistui Pritai

kinti Akinius Jūsų Akims 

• 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii 
Ros. 1189 Independeuee Btvd. 

Telefonas Von Buren 294 

DR.A.A.R0TH, 
, Rusas Gydytojas ri Chirurgas 
Spccijalistas Moteriški], Vyriškų 

Vaikų ir* visų chroniškų Ilgų 
VALANDOS: 1Q—11 ryto 2—S po 

pietų,. 7—£ vak. HfMlėUolnJa 10—ta d. i 
Ofisas 3JTO4 Sd. EaMed St^ dltfčpfb 

- TeĮefonas Drover 9898 
iiiiiiiuniiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 

Jusų akjs gal reikalauja gy
dymo, arba pritaikymo akinių. 
Kaipo Okulistas galiu duoti 
jums patarimą. 

Aukso Filled 24, $5, $6. 7. 
$8, | 9 . $10. 

Čysto aukso $6, $7, $8, $9, 
$10, $11, $12. 

Apsibuvęs ant State St. per 
23 metus. 

Ištaisau žvairumą. Gylau vi
sokias akių ligas. Išpjaunu ton-
silus. 

PRANKLIN 0. CAR*ER 
M. D. 

120 So. State St. 
Valandos nuo 4' iki 6. 

Nedėiiomfs nuo 1*0 iki 12. . 

• 

, 
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Penktadienis, Itovas ?, 192T tfRKoe»§ 
i • • • • • « ^ 

LIETUVIAI AMERIKOJE. 
Mto 

HARVEY. ILL. 

\ 

) 

Vasario 16 d. aukų rinkimo 
komisija buvo surengus pra
kalbas ir krutamuosius paveik
slus paminėjimui sukaktuvių 
trijų metų Lietuvos nepriklau
somybės. Kalbėjo Dr. S. Naike-
lis iš Chicagos, kuris nupiešė 
Lietuvos valstybės susitvėrima 
ir dabartinį jos padėjimą, ra
gindamas Lietuvius gelbėti ją 
kas gali labiausia dolieriais. 
Kiekvienas Amerikos Lietuvio 
paaukotas centas jau duria 
Lenkui pašonėn, o dolieris pa
daro jį nepavojingu Lietuvai. 

Vietos kumunistėliai Vasa
rio 14 d. buvo surengę prakal
bas tikslu išpeikti Lietuvos vai 
stybę ir sykiu aukotojus. Gir
di, neduokit nei supuvusio cen
to. Prieš mūsų rengiamas pra
kalbas dalino lapelius, atkal
binančius publiką nuo davimo 
aukų. Bet publikos mųs vaka
ran prisirinko pilna svetainė, 
kaip niekad dar tiek nėra buvę 
Pasirodo, kad tie vargšai pa-
tvs sau kenkia. 

Aukos buvo renkamos Lietu
vos <Jvnimo Komitetui. 

ąf 

'Aukojo: 
Po $5.00: K. Augustinas, P. 

Šlajus. 
Po $2.50: K. Urbonas, O. Ur

bonienė. 
Po $2.00: J. Kanitauskas, K. 

Šilinskas, J . Bernotas, P. Voz-
nikaitis, J . Žalpis, J . Beinoris. 

Po $1.25: J . Izbickas, E. Šiau 
čiunienė, A. Skirmontas. 

Po $1.00: J . Katkus, Pilipie 
nė, L. Aleksandravičia, J . Nor
vaišas, S. Venckus, J . Kaške-
lis, K. Tilvikas, V. Vaičiu-
kauskas, A. klasikas, P. Želnis, 

, J . Šiaučiūnas, K. Venckienė, 
B. Milašienė, J . Varonaitis, R. 
Varonaitienė, E. Šlajienė, V. 
Buitkienė, 8. Norvaišas, J . Ju r 
gaitis, J . Buitkus, P. Milašius, 
J . Beinoris, A. Skirmontionė, 
P. Beinorienė, P. ir D. Vasil-
koff, J . Kraučiunas. 

Smulkių aukų $10.03. 
Viso $66.78. 
Vakaro lėšų padengimui 

$15.7S. 
Likusieji $51.00 pasiųsta Lie

tuvos Gynimo Komitetui per 
Liet. Misiją Amerikoj. 

Visiems aukojusiems, kalbė
tojui ir kitkuo prisidėjusiems 
prie to vakaro tariam širdingą 
ačiū. 

S. A. Venckus, fin. rast. 

WAUKEGAN, ILL. 

Liet. Nepriklausomybės pami
nėjimo šventė. 

Vasario 20 d. Lietuvių sve
tainėje įvyko nepaprastas Lie
tuvių susirinkimas. 

2 vai. po pietų išėjęs p. J . 
A. Mickeliunas paaiškino susi
rinkimo tikslą ir pakvietė vie
tinį parap. chorą, kuris padai
navo ' 'Lietuviais esame gi
mę*'. Po to tapo perstatytas 
kalbėti Leiba Glass, nesenai 
atvykęs iš Lietuvos. J is sakė 
susirinkusiems, kad baisaus 
karo metu gyvenęs Šiaulių 
mieste, kentėdami badų ir var
gus. Lietuviai, sakė, su Žydais 
daliuos viskuo ka kas turėjo. 
Kadangi senam Žydui sunku 
buvo kalbėti, tat jo vietą, užė
mė jo sunūs Sam Glass, savi
ninkas vienos Waukegane 
krautuvės, kuris pasakė gra
žių prakalbų. Baigdamas kal
bėti perstatė Žydų veikimų ir 
tikrino, kad kaip tik naujas 
prezidentas Hardingas užims 
vietų, Lietuva bus pripažinta 
aisva ir nepriklausoma vals

tybe. Po to perskaitė kainas, 

kiek * kas kainuoja Lietuvoje, 
ragino visus rimti savųjų val
džių ir auk, kiek kas gali. Jam 
pabaigus kalbėti p-lė M. Kuz-
minskiutė gražiai padeklemavo 
eiles "Lietuvos Vėlavai". 

Po to išėjo kalbėti vienas iš 
įžymiausių l ietuvių veikėjų, 
medicinos studentas Al. Rač-
kus (iš Chicagos). J isai kal
bėjo apie porų valandų, pers-
tatydamas Lietuvos respubli
kos veikimų, jos nuopelnus, 
šiandieninį stovį ir palygino, 
Lietuvos ir Lenkijos skolas. 
Nepamiršo pakedenti ir lenk-
bernių-šmeizikų, kurie purvi
na Lietuvos žmonių valdžių, 
skleisdami šmeižtų lapelius. 
Paskui priminė Vytauto lai
kus, jo sapnų apie geležinį vil
kų, kvietė visus vienybėn ir 
kovon prieš nepasotinamus 
Lenkus, ragino protestuoti 
prieš neteisingų Vilniuje bal
savimų, skleidžiant tinkamų 
literatūrų tarpe Amerikos pi-
hecių. 

Renkant aukas deklemavo 
p-lė O. Kasiliauskaitė, "Lau
kiant Pagrįžtant ." 

Aukojo: 
P . P. Bagdonas . . . . $10.00 

V. Chapas 5.00 
Po $2.00: Kun. Kloris, J . A. 

Mickeliunas, V. Kubiatis, J . 
Petraitis, J . Dackevičius, A. 
K i bartas. 

Po $1.00: P. Kapturauskas, 
J . Bakšys, J , Domikas, P. Ka-
noverskis, A. Salockas, Taučie-
nė, P . Dabašinskas, S. Kelio-
tis, E. Šalčiutė, K. Makuška, 
J . Montvila, K. Čepaitis, J . 
Jančus, J . Ašmus, J . Bakšys, 
P. Alekna, M. Skiras, J . P. 
Bukantis, J . Lušas, F. Rūmas, 
J . Daganskas, A. Taroza, V. 
Jupkus, V. Jakutis, V. Špokas, 
S. Urbonas, F. Vysokis, K. Po
rins, Z. Labanokas, V. Šlažas, 
F. Turauskas, V. Chapas, S. 
Zickus, P. Račkus, J . Juzikis, 
F. Baronas, T. Milaška, P. Jo-
nuška, V. Stulginskas, A. Klei
va, F . Jankus, M. Ginevičius, 
J . Petkus, P . Nevardauskas, 
F. Stulginskas, F. Leitškis, P. 
Norkus, A. Pautža, K. Petkus, 
A. Čiapas, S. Ulesiunas, F . 
Ežerskis, A. Jankauskas, J . 
Leškis, A. Sutkus, F. Dapkus, 
L. Kapturauskienė, J . Grikša, 
K. Ambrosius, J . Žekas, D. 
Xorkus, A. Čapas, P. Laronac, 
J. Šukaitis, L. Zupkaitė, F. Va
liulis, FT Randa, J . M. Leškis, 
O. Mikolaitienė. Viso $106.00. 

Vakaras užbaigtas tautos 
himnu. 

Aukos pasiųstos Lietuvon. 
Lėšoms pabengti sumesta $7.-
47. Ačiū visiems kas kuo pri
sidėjo prie įrenginio Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktuvių 
paminėjimo. 

Rengimo komitetas. 

rengė šokius su visokiais pa-
marginimais ir lietuviškais 
žaidimais. Vakare dalyvavo 
daug vietos jaunimo. Geisti
na, kad Vyčių kuopa ir dau
giau suruoštų tokių vakarė
lių, ypač po Velykų. 

Lietuvos Rūtelė. 

CICERO, ILL. 

Svarbus pranešimas Vilniš
kiams Lietuviams. 

Penktadienyje, Kovo 4 d., 
vakare, po pamaldų, Šv. Anta
no parap. svetainėje, prašomi 
susieiti visi Vilniau*, Gardino 
ir Suvalkų gub. Lietuviai su
darymui rezoliucijos mass-mi-
tingui, kuris bus sekmadienj, 
Kovo 6 d. Kviečiami visi iš 
Cicero, Meirose Park, Oak-
Park, f^orest Park, Lyons, La-
grange ir iš tolimesniųjų mies
tų. Susirinkimas bus trumpas, 
todėl nebus vėlu namo sugryž-, 
ti. Kviečia Vilniškiai. 

Tautos Fondo ir Liet. Raud. 
Kryž. Rem. Dr-jos 59 skyrius, 
ir Federacijos 12-asis skyr. 
bendrai atsišaukia į visus Cice-
ros ir apielinkės Lietuvius ir 
prašo pažymėti Šv. Kazimiero 
dienų taip, kad nmsų sąžinė 
butų rami, kad ypatingai a t : 
jaustumėm Lietuvos reikalus. 
Tam tikslui yra rengiamos 
prakalbos 6 Kovo baižnyt. sve
tainėje, (kampas 49 Ct. ir 15 
gatvės). Kalbės prof. kun. P. 
Bučys. 

Kviečia visus valdybos ir 
prakalbų reng. komisija. 

launs. Taip yra pasakyta (ma
no jgliojime, taip yra Lietuvos 
Misijos p raneša bendroms Chi 
cagos ir apielinkės Lietuvos 
organizacijoms. 

Su augšta pagarba 
D-ras D. Alseika, 

AUKOS GYNIMO KOMITB 
TUI. 

(Per L. Misijų) 
Nuo Lapkr. 6 dienos iki Naujų 

Metų! 

Wanamie, Pa 571.60 
Watervliet, N. Y 258.40 
Warehouse Point, Conn. . . 51.00 
Woodhaven, L. I 
Ziegler, 111. 

98.00 
33.00 

Yonkers, N. Y v.. 152.00 
Viso labo nuo Lapkr. 6 dienos 

iki Naujų Metų . . . . 38,864.52 
Pirmiaus buvo pagarsinta 

16,394.32 
Viso labo 55,258.84 
Tame skaitliuje randasi: $53,-

653.84; Liet. bon. 1250; Am. bon. 
350;Bendr. šėrų 110; W. S. S. 5 d. 

Jonas Žilius, 
Liet. Mis Iždin. 

AUKOS "ŠAULIAMS". 

GRAND RAPIDS, MICH. 

Sausio 12 d. Liet. Vyčių 43 
kuopa laikė mėnesinį susirin
kimų Šv. Petro ir Povilo pa
rap. svetainėje, kurį atidarė 
pirm. L. Abromaitis su malda. 
Apkalbėta daug gerų dalyku. 
Nutarė surengti vakarų. 

Tų dienų įsirašė Juiopon J. 
ir A. Mdkulonutės, B. Miku-
lonis ir A. Ziurenau. 

Sausio 30 d. Šv. Petro ir Po
vilo parap. svetainėje buvo 
suruoštas vakaras. Vaidinta 
komedija "Daina be galo". G e 
rai išėjo. Parapijos choras, ve
damas varg. Mondeikos, pa
dainavo keletu gražių dainelių. 
Solo gralžiai padainavo p-lė L. 
Abromaitukė ir M. Vaitkiutė. 
Pelno, girdėjau, liko nemažai: 

Vasario 8 dienų Vyčiai su-

Sutuoktuvės. 

Vas. 0 d. Šv. Antano bažny-
eioje susituokė p. Pet. Šatkus 
su p-le Aug. Jakaite. Jaunasis 
priklauso prie kai-kurių įdėji
mų organizacijų ir yra žino
mas kaipo rėmėjas visokių 
prakilnių reikalų. Jaunoji yra 
plačiai pagarsėjusį savo ener
gingumu ir darbštumu mūsų 
katalikiškos visuomenės dirvo
je, ypač Moterų Sųjungoje. 
Tikimės, kad ir naujame gyve
nime nepaliaus darbuotis mū
sų visuomenėje. 

Sekmadienyje, Kovos 13 d., 
vakare, Šv. Antano parap. sve
tainėje, L. Vyčių 14-ta kuopa 
vaidins "Mirga" , veikalų, pers 
tatantį senovės garbingų Lie
tuvos laikų nuotikius. 

Valgių gaminimo kursai. 

Moterų Sąjungos 2-tra kuo
pa yra įvedus valgių gamini
mo kursus Šv. Antano parap. 
svetainėje, kas šeštadienio va
karų. Pr . 

Liet. Vyčių 14-tos kuopos mėne
sinis susirinkimas bus ketvirta
dienyje, Kovo 3 d., vakare, Šv. An
tano parap. svetainėje. 

-̂  Koresp. 

LAIŠKAS REDAKCIJAI. 

Gerk ^ D r a u g o " Redakcija! 
. Prašau patalpinti šį trumpų 

mano pranešimų. N. 47 Jūsų 
gerbiam. laikraščio tilpo ko
respondencijos iš Clevekmd, 
Ohio apie mano ten prakalbas. 
Nors tose korespondencijose 
ne viskas atatinka tikram ma
no prakalbų turiniui ir pras
mei, tečiaus nerandu reikalo 
ginčytis, bet dėlei nesusiprati
mų išvengimo turiu pranešti, 
kad Cleveland, Ohio nekalbė
jau kaipo Lietuvos Misijos į-
galiotinis. Tokius . įgaliojimus 
turiu tik n#o 23 Vasario, š. 
m., veikiant; Cbicagoj ir apie-
linkėje. i 

Aukos renkamos mano pra
kalbose dabar bus tiktai per 
Lietuyos Misija siunčiamos 
Lietuvos ^GyaJLimo. lįcmi^atąi 
Vilniaus atvadavimo" rpika> 

(Niio Lapk. 6 iki Naujų Metų) 
Amsterdam, N. Y $710.00 
Ansonia, Gonn 499.00 
Bridgeport, Conn 100.00 
Brandford, Conn 90.06 
Baldwinsville, Mass 10.00 
Brooklyn, N. Y 502.28 
Bridgeville, Pa 35.00 
Boston, Mass. , 103.14 
Braddock ir No. Braddock, Pa. 

50.00 
Clmton, Iowa. 142.50 
Cleveland, Ohio 1 999.00 
Canonburg, Pa 20.00 
Chicago, 111 1,085.87 
Curtis Bay, Md •... 251.40 
Cle Elum, \Vn«h. . . . . . . . . 64.50 
Chelsea, Mass.- 2.00 
Castle Shanon, Pa 15.00 
Cambridge, Mass. . . . . . . . 143.93 
Runmore, Pa. . , * 95.00 
Dayton, Ohio 27.50 

(Daugiau bus.). 
» i .i • ' i e » i 

Dr. 0 . VAITUŠH, 0 . D. 
I.IKTIVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvina visų akli) 
tempimą kaa yra 
priežastimi skaudė
jimo galvos, svaigu
lio, aptemimo, ner-
votuma. skaudančius 

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

1553 W. 47 St. ir Ashland Av. 
Telefonas Drover 9060. 

REIKALAUJA^ 
Reikalinga moteris apžiūrėjimui 

namo ir pridabojimui, %\k metų 
mergaitės, valgis kambaria ir apmo
kėjimas. Atsišaukite. 
3018 W. 80 Street 1-mos lubos 

(J. O.) 

REIKIA lietuvių pardavėjų. Yra 
nuolatinė vieta tikram žmogui, kuris 
gali pasakyti tiesa pertikrinimo bu
de. Turi turėt pardavėjo sugabumus. 
Mano ypatiška pagelba, privers prie 
pasisekimo ir užtikrinimo tuojau. 
Nereikės laukti komišino. Bus apmo
kama pilnai kas savaitė. Tai ne yra 
Real Estate arba Insurance. Atsi
šaukite tarpe 9 ryto iki 4 po pietų. 

18—22 E. Vau Buren St. 
' 3-ns floras. Matykit 

MR. Rowny. 

SALESMANAS. 
Reikalingas pardavinėti augštos 

njšies propoziciją tarpe savų 
žmonių. Turi turėti dideli pažinti 
ir gabumą prie darbo. Mes pri-
gelbėsime kiek galėsime, gi vėliaus 
gaus pilna užmokesti už savo dar
bą, nes šie dalykai bus plačiai gar
sinami Lietuviškuose laikraščiuose 
Jūsų darbas su mumis užtikrins 
Jums pastovų darbą ir gera alga. 
Norint pilnesnių žinių kreipkitės 
pas : 

Mr. GEORGE NELSON 
South American Trust Co. 

Room 1136 
10 S. La SaUe St. Chicago. 

Marijona Talušaitienė po antrų vy
rų Šimkienė paieškau švogerių And
riaus Mocevičiaus ir Antano Benetos 
paeinančių iš Suvalkų red. Marijam
polės apskr. Garlevos parap. Alekso
to vals. Marvenkos kaimo. Jie gyve
na apie Pittsburgh, Pa. Kas apie 
juos žinote praneškite: 

Marijona Šimkienė 
Ii. Box 207 Oglesby, UL 

Įiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitfliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiriiiffiiiifffttifltvfifiiiij 

LIETUVOS PREKYBOS R PRAMONES 
BANKAS 

•n • 
f ir jo skyriai 
| Vilniuj Panevėžy j Šiauliuos Raseinius 
B Liepojuj Klaipėdoj Marijampolėj Virbalyje 

kogrei^iausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGEN
T U I NEWABKE. Kol žemas auksino kursas, dėk pi-
nigus L. P. P . Bankan. Tm snusi 

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

Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie rasidė-
§ jimą banke duoda Banko agentūros vedėjas 

M. NARJAUSKAS 
s 747 BROAD STREET, NEWARK,N.J. a 
riiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiii 

Paieškau savo trijų brolių Jokimo, 
Jono ir Mykolo Turauskų paeinančiu 
Kauno Gub. Raseinių pav. Girdiškes 
parap. Ringailių kaimo. Meldžiu at
sišaukti Šiuo adresų: 

Mr. Frank Turauski 
824 So. I t ha St. Waukcgan, UI. 

AMERIKONIŠKA LINIJA 
Tiesoglnįs Patarnavimą 

NEWYORX-HAMBURG 
Geriausias kelias Lietuviams ir Rusams. 

Didžiausi Moderniški Laivai 
MONGOLIA MINNEKAHDA (Naujas) MANCHURIA 
Kovo 17 Kovo 31 Balandžio 14 

(3-rd Kliasas Tiktai 
Tremia Rliasa iš New Yorko | Eitkūnus $180.00 
Trečia Kliasa iš New Yorko 1 Ldepojų $132.00 

Trečios kliasos pasažleriai valgo viidžiam dining kambaryj, kur 
tarnai jiems patarnauja Uždaryti kambariai reservuojami mo
terims ir vaikams. Atsišaukite į Kompanijos Ofisą, 14 No. Dear-
bom Str. Chioago, arba į Lokali Agentą.. 

Paieškau brolio Jono ir sesers Ago
tos Jeksčių paeinančių iš Suvalkų 
red. Naumiesčio aps. Griškabūdžio 
parap. Agurkiškių kaimo. Jau 16 me
tų kaip iš Lietuvos perslskyrem. 
Praneškite šiuo adresų: 

Ona Ycksčiuko 
Minden, W. Va. 

-

Paieškau savo pusbrolio Vincento 
Adomaičio jei kas žino apie j J tai 
meldžiu pranešti arba jis pats tegul 
atsišaukia ant šio adresų. 

Eva Mickevičiūtė 
21 W. 28-th Str. Bayonne, N. 4. 

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

Siuntimas pinigu, laivakor-
~ lės, pašportai ir tt. 

NOTARIJUŠAS 
Real Estate, Paskolos, Insurinai 

Ir tt. 
809 W. 35tn S t , Ramp. Halsted St. 

TeL: Boulevaid 611 
Vai.: 9 iki 9 kasdiena 

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

Piningai man labai reikalingi, to
dėl aš turlŲ parduoti savo nauja pla-
yer planą. Atsišaukite. 

1421 W. 72-nd Place 
Telefonas Štcwart 8676 

I'araiduoda farnia 80 akerių, 25 .a-
kerai dirbamos o kita ganikla žeme 
gera, yra kviečių dobilg, farma ran
dasi netoli didelio miesto 2 mylios 
nuo gelžkeiio stoties, pro šąli bėga 
upelis. Kas norite nusipirkti gera 
farma atsišaukite šiuo adresų: 

\ \ alter Butkus 
13ox 1 Comel l , Mieli. 
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Turiu ant pardavimo serų už $50 
vertes, aš išvažiuoju i Lietuva.- Jeigu 
kas norėtų pirkti atsišaukite: 

/ Petras Sėpavičius 
4550 S. VVood Str. 

KAM 1KŠKOTI KAMBARIU jeigu 
galima nusipirkti puikų medin] na
rna už žemų kainų. 5-kių kambarių, 
elektra, gesas vanos. Vienas lotas dar 
žui. Galima laikyti karves, kiaules, 
vištas, žąsis ir kitokius paukščius. 
Yra didelis garadžius del 2-jų auto
mobilių tvartas del karvės. Randasi 
arti šv. Kazimiero klioštoriaus. Atsi
šaukite tiesiog pas savininką. Vieton 
krauti pelnus agentams geriaus pirkti 
pas savininkų gausit daug pigiaus, 

^es^tįjftiĮ išvažlii«|i; r.Ltetuvų, turi tyt 

0621 So. Rot 

Paieškau sesers vaikų, Lioparto 
Mazgialio, Liopartas apie 16 m. at
gal gyveno Bllsville V. Y. ir Jonies 
Balevičiutės, abu iš Kermušijos kai
mo. Taip-gi paieškau tetos vaiku, Jo
no, Domininko ir Marcieles Linkevi
čių Nieravu kaimo, Jonas apie 15 me
tu atgal gyveno Braddock, Pa. ir nuo 
to laiko aš su jais nesusirašau ir ne
žinau ar jei yra gyvi ar. miri, jei visi 
yra Merkines vai. Traku pavieto, Vil
niaus gub. Taip-gi paieškau ir kitu 
pažįstamu, ir visu prašau atsišaukti, 
bei žinančiu man pranešti, jei visi 
yra jau senai Amerike, ir aš labai no
rėčiau su jais susirašyti. Aš paeinu 
iš Kabelių kaimo Merkines Volasties 
Trakų pavieto Vilniaus Oub. (Mūsų 
Lietuvoj pravardžuoja šarkus.) 

Jonas Valentukevičius 
627 Island Ave. Rockford, 111. 

* i I I I i 

ANT PARDAVIMO. 
Namas 6 kambarių su trimis kam

piniais lotais. Lietuvių apgyventa a-
pylinkė. Graži vieta, šalimais Mar-
ąuette parko. Turi but parduota tuo-
jaus. Atsišaukti pas patį savininką. 

Mr. RLDOLF, 
2524 W. 69 St. Karop. MapIewood Av. 

PROPERČIU KAINA NtJPUOLE. 
Parsiduoda bargenas 2 pagyvenimu 

po 5 ruimus vanos, su stogu, 50 pė
dų platus lotas naujas mūrinis gra
žioj vietoj vienas blokas nuo gat-
vekariu šis "namas parsiduoda pigiau 
r e g u 8 metai atgal kad namai par-
si<*4ve mūrinis vištinikas del 800 viš
tų arti Bažnyčios. Nepraleiskite šios 
progos nes kita tokia niekados ne
beateis. Atrašyk atvirutė arba laišką 
greitai ir aš pasiusiu adresą ir duo
siu kaina katrie atsilieps kada gulė
site nuvažiuoti apžiūrėti nes aš dir
bu dienomis tankiai ir vakarais over-
taima. Esame pasirengė išvažiuoti j 
Tėvynė. C. KASYS 

4545 So. Talman Ave. 2 Laba 

PARSIDUODA 
160 akerų 85 dirbamos 85 puikaus 

mfško, uosių ir klevų, likusi ganikla 
pusė šios žemės juodžemis su moliu 
daug naujiai išdirbtos, geras plotas 
lankos piaunama du kartu, puikus 
bėgantis upelis vadinamas White Ri-
ver, kitas mažesnis upelis bėga pro 
kiemą, labai patogi vieta del augi
nimo paukščių pusė akerio naujai 
apsoditą 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 
Cloud miesto, parsiduoda pigiai ar
ba maino ant namo Chicagoje. 

DR. 6 . M. GLASER 
•:* 

Praktikuoja 26 metai 
Ofisas 8146 So. Morgan 8t. 

Kertė 22-vo St* Chicago, UL 
SPECIJ AUSTAS 

Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
niškų ligų. 

OFISO VALANDOS: Nuo l t ryto 
Iki 2 po pietų, nuo 6 Iki 8 valan
dą vakare. 

Nedėliomis nuo 9 11d 2 po plet. 
Telefonas Yards 687 

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

TeL Canal 2118 
Valandos: 10 ryto iki 
Gyvenimas: 

vakare 

TeL 
2811 W. OSrd Str. 

Prospect 8486. 
Š I » * » » » » T » * » » » » » « . » » • • » » » » » 

# 

• p e l . Canal 6222 °J 

S DR. C. K. CHERRYS 
•j LIETUVIS DENTISTAS 
gį2201 West 22-nd & So. Leavitt St.Jj 

f Chicago 

Valandos: 9:80 A. M. to 12 N-2 
1:00 P. H. to 8:00 P. M. 

> R a I v l a S . P a 
TN RI"KOPA 

Dvisavaitini "O" T«,'Vn« 
M ; v . j 

ORBITA Oeniilo *1—Liepos 2 
fmOPESA Birželio 4—Uepo* 11 
r>RDUNA Birželio 1S— Liepos 30 

1-2 ir 3-čioB Kl. Pasažieriams 
The Royal Mali Steam Packet C. 

117 W. Washuigton Street 
Te»» >earbom 1367 Arba TikJetų Pard. 

II • • DR. S. BIEŽIS 
LEETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS S LR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

| T e l . Canal 6222 
• l i e s . SI 14 W. 42nd Street 

Tel. McKinley 4988" 
S 

TeL Y arda 6666 Drover 8442 
Dr. V. A. ŠIMKUS 

LietuTia Gydytojas, Chirurgas ir 
Akušeras. 

8208 & Halsted St. Chicago. 
Valandom: 10—12 iš ryto 1—8 ir 
6—8 vakar' Ned. 16—12 U ryto. 

Telefonas Armltage 9770 
MARYAN S. R0ZYCKI 

MUZYKOS DIREKTORIUS 
Mokytojas Piano, Teorijos ir 

Kompozicijos 
2021 N. Western Ave. 

Chicago, UL 

DR. S. NAIKELIS 
LIKTU VIS 

• n Y T v y m T \ p TT» (JUlKURGAS 
yjtihJi >.r uyvenlmo vieta 

8262 South Halsted Street 
Ant TlrSMu Unirerml State Beak 

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

Nedėliomis nuo 19 iki 2. 
Telefonai 

I U . S . M A l L.aEftažgK 
Iš N e w Yorko be Jokio mainymu tiesiai | 

BREMEN ir DANZIG 
S. S. ANTIG0NE Kovo 19 ir Balandžio 30 

S. S. SUSQUEHANNA Išplauks Bal. 6 ir Geguž. 21 
Atslšaukit pas H. Claussenius & Co> General. Pasąžieriniai Agentai 

100 N. La Salle St., Chicago, UI. TeL Franklin 4t»0 
Arba kreipkitės prie mįa lokalio agrento. 

lĮiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiimiiiiiiiiiiiHiiiiiiiHiiiim 

H E S 

GERIAUSIAS i 
U Ž S 

JUSU PINIGĄ 
Užtat kad męs visuomet geriausia patarnaujame SETO 

kostumieriams. Gali būti užtikrintas kuomet atsilankysi pas 
# 

mus. Mūsų gryno aukso graznos, laikrodžiai ir deimontai ran
dasi dideliame pasirinkime ir už labai prieinamas kainas, 

4525 S. Ashland Avenue 
Chieago, Ulinois. 
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Penktadienis, Kovaa 4, 1921 
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NAUJA! KAS NAUJA!! i 

imimHiuiHiiiiiiuuMimiiiiiiiimm 

NEDĖLIOJĘ, KOVO-MARCH 6, 1921 Į 
Dievo Apveizdos Par. Svet., 18 ir Union Ave., f 

Kaip bolševikai yra dar nanjanybė, taip ir šis veikalą*. J i s yra gan ilgokas ir labai narnantis . | 
J i vaidins žinomi pagarsėjusi artistai L. Vyčiu 5-tos kuopos. Tai-gi visi urmu eikjme j šį darbiniu- | 
kų vakarą. Prasidės lygiai 7:30 vai. vak. Kviečia Liet. Darbininkų Sa-gos Chicagos Apsk. | 

fm iiMiiiiiintnanH miiiiintt I I IHIMIIIHII ii;niinii •miniirmiiiiiiinininin t iiriittiiiiiniiiimiiiiniiiiiiiiiiitiiiiiiiiii'niiiiiiHit niniiiiiiiimniiiiniiiiiiHiniiiiiMtriiiiin iiiiintiniiin mii iiinntiimMiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii»iiiiiiin»""Miitinniiiiittniiiii 

EVIKAHH 
x 5 Veiksmų Drama Rengia 

Liet. Darbininkų Sąjungos Chicagos Apskritys 

[, i . • • • • • • • • • • • • • • • • • • - _ ! » « 

CHICAGOJE. 
VIENAS PLĖŠIKAS NU- I SUDAUŽĖ LANGĄ IR PA

KAUTAS. VOGĖ BRANGIŲ DAIK 
TŲ. 

Ant Ohicago, Mihvaukee & 
Bt. Pairi geležinkelio, šiauriuo
se nuo Desplaines, keli plėči-
kai-vagvs atvažiavę «u dude-

Xesuinitas plėšikas užpraei
ta naktį su plytgaliu suskal
do lango stiklę krautuvės po 

liii automobiliu ėmė kraustyti Įnum. 240 So. Mihcigan ave. ir 

IŠ WEST SIDES. 

prekes iš vagonų. 
Tai pajuto keli geležinke

lio detektivai. Prasidėjo kova. 
Vienas plėšikas nukautas, kiti 
pabėgo. Betektivams paliko 
automobilius, kurin jau buvo 
prikimšta visokių prekių. 

paėmė daugybę visokių bran
gių blizgalų. 

Tai matė vienas 4 ' t a x i " šo
feris ir piktadarį vijosi. Bet 
kas čia tokį gali sugauti be 
tinkamo ginklo. 

DAUGIAU DU POLICMONU 
SUSPENDUOTU. 

IŠKRITO IŠ MEDŽIO; GAU 
NA PENSIJĄ. 

Už apsileidimą. tarnyboje 
policijos viršininkas suspenda
vo daugiau du poliemonu. Su
spenduotu yra Dunn iš Hyde 
Park nuovados ir (VConnellf 
iš New Citv nuovados. 

PRIVATINIS WILSONO 
STENOGRAFAS CHI

CAGOJE. 

J is vra Cbarles S\vem. Per 
aštuonerus metus jis tarnavo 
privatiniu stenografu preziden 
tui Wilsonui. Pasibaigus pre
zidento tarnvbai, Svem atvvko 
Cbieagon ir c*ia gavo atatin
kamą sau poziciją. 

Svem sako, kad prezidentas 
"VVilsonas esąs genijalis žmo
gui. Kas jo neapkenčia, tas 
jo nepaftį*ta. Nes jis esąs ge
ras ir geraširdis, ne koks au
tokratas, kaip kurių nuomo-
niaujama. 

Paris, UI., Kovo 2. Ed-
\vard Gili dirbo pas farmerį 
Perkins. Farmerys jam liepė 
nugenėti medžių šakas* Gili 
dirbdamas iškrito iš medžio ir 
nuo to pasidarė netinkamas 
prie jokio darbo. 

Tllinois industrijinis teismas 
(lilPiui nuo farmerio pripa-
ižino $4,507.94 atlyginimo ir 
pensijos po 26 dol. kas mė
nuo. 

TEISĖJO LANDIS KLAUSI
MAS. 

DAR VIENA BJAURI ŽMOG 
ŽUDYSTĖ. 

Aną naktį vena nejauna ir 
apsišaukusi "d ivo r sė" savo 
namuose nužudė turtingą vie
nos firmos agentą Ziegler. 

Pasirodė, kad Ziegler buvo 
vedęs, turėjo paaugusią dukte
r į bet per dienas ir naktis val
kiojosi per kabaretus, lėbau
damas su negarbingomis mo
terimis, kuriu visur vra nema-
lai . 

Tai bent yra vyri] ir tėvų I 

ANGLIŲ UŽTEKSIĄ DAU 
GELIUI METŲ. 

American Wholesale Coal 
association direktorius Cush-
ing viename susirinkimeCbica 
goję kalbėdamas pranešė, kad 
Suv. Valstijoms nuosavų ang
lių užteksią 3,000 metų. 

Washington, Kovo 3. — 
Kongreso juridinis komitetas 
federalio teisėjo Landi s klau
simą stumia pirnrvik Sekantis 
kongresas, matyt, ištirs tą vi
są reikalą. Juridinis komite
tas yra nuomonės, kad teisė-
jas būdamas teisėju negali už
imti dviejų pozicijų. 

MASINIS SUSIRINKIMAS 
IR PRAKALBOS. , 

VILNIAUS GUB. IR VISŲ 
LENKŲ OKUPUOTŲ VIE

TŲ LIETUVIAIr 

IŠVAŽIAVO WASHINGTO 
NAN. 

Visa eilė žymių Cbicagos 
republikonų partijos lyderių 
išvažiavo Wasliingtonan rytoj 
dalyvauti savo partijos prezi
dento inauguracijoje. 

DU PLĖŠIKU AREŠTUOTA. 

Policija areštavo Abraliam 
Donelsky, 24 metų, pasisakiu
sį iš Iowa valstijos paeinantį, 
ir Owen Sebaeffer, 18 metų," iš 
Detroito. , 

Jiedu kaltinamu apiplėšime 
vienos užeigos ties Milwankee 
ave. 

Ruoškimės masinin susirinki-
man! 

Kovo 6 d., t. y. sekmadieny, 
2:3(1^ vai. po pietų, didžiojoj 
McKinley parko svetainėj į-
vyks Vilniaus gub. ir visų Len
kų okupuotų vietų Lietuvių 
masinis susirinkimas, kuriame 
bus pareikšta, kas turi teisę 
spręsti Vilniaus ir jo apskričių 
likimą. Yra pakviesta keturi 
žymus kalbėtojai, tarpe jų ir 
vilnietis, nesenai atvykęs iš 
Lietuvos dr. Alseika. Apart 
prakalbų programoje dalyvaus 
didžiulis Sv. Cecilijos, prie &v. 
Kryžiaus parap., choras. Bus 
išneštos rezoliucijos. 

Tat visi Town of Lake, 
Brighton Parko, Englewood*o, 
Clearing'o, KunmuVo,_Argo ir 
visos Obieago's pietinės i c piet
vakarinės miesto dalies vilnie
čiai ir paeinantieji iš tų vietų, 
kurios vargsta kruvinoje Len
kų okupacijoj Lietuviai, šau
kiami tau susir'inkiman. 

Mes parodysim pasauliui 
Lenkų melagystes, mes pareik
šime besočiams Lenkams ir 
suktai Prancūzų politikai, kam 
turime priklausyti. 

Važiuoti reikia tVestern ar
ba Archer avės gatvekariais. 

Prijaučiantieji Vilniečiams 
draugai Lietuviai kviečiami 
tenai būti mūsų pareiškimo 
liudytojais. Rengimo Kom. 

Westsaid iečiai nesirengė 
trukšmingai apvaikščioti Lietu 
vos nepriklausomybės šventę, 
vienok sulaukę 16 Vasario 
tinkamai ją praleido. Tą dieną^ 
buvo surengtos prakalbos ir 
nemažai surinkta aukų,. Pažy
mėtinas Aušros Vartų parapi
jos mokyklos vaikelių pa t r io 
tiškumas. Pasižadėjo kai-kurj 
larką jie nepirkti saldainių ir 
kaip dideli suteikė Lietuvai 
auką 25 dol. 

Tame vakare aukojo: D. Sto-
gis (Lietuvos Laisvės Pasko
los boną) 50 dol., kun. F . Ku
dirka 26 dol., J . Saunoras 13 
dol. 

Po 10 dol.: A. Snaukis ir J . 
Artasevicia. 

Po 7 dol.: M. Meldažis, J . 
Krotkas. 

Po 5 dol.? Dr. S. Biežis, J . 
Stulilionis, D. Rudakas, J . 
Naumaviea, J . Krūmas, ir S. 
Vaitkevičia. 

Po 3 dol.: M, Jasnauskas ir 
A. Bartkus. 

Po 2.50: J . Raugevičia, 
A. Joradas. 

Po 2 dol.: A. Dabulskis, N. 
X., J , Rudis, M. Palionis, J . 
Šeštokas, A. Stakeliunas. A. 
Jeneliauskas, A. Mačikunas, F. 
Grigaliūnas, A. Smilgevičiau, J. 
Naujalis, F. Palionis, V. J . Si-
manavicienė, J . Vranauskas, 
A. Rudokas, A. Butkis ir R. 
Lenkauskas. 

Po 1 dol. t / J . Mikolenas, J . 
Kūkalis, A. Vadeikis, A. Krot-
kaitė, F. Malakauskas, J . Vil
kas, A. Stanevičia, T. Zauras, 
M. Svaranavičia, A. Pabijonas, 
M. Juzėnas, J . Paunksnis, P. 
Zinevičia, JĄ Paskačiunas, P. 
Pau ražas, M. Paliliunas, J . 
Benaitis, Šliogeris, N. N., P. 
Kaminskas, V. Kazlauskas, J . 
I fatelionis, U. Paliokaitė, R. 
Staskevičia, J . Kulikauskas, 
M. Vebrinis, J . Vaičulis, J . Z., 
D. Kazlauskas, K. Majukas, 
J. Matiutas, A. Petrauskas, J . 
Petkevičius, P. Misevičia, S. 
Jackus, A. Gedfikas, P. Krau-
jalis, A. Lucauskas, P. MUaš-
ka, A. Krūmas, A^ Jagailas, 
J. Paliokas, J . Arbelis, K. Kul-
bis, >P. Kulbis, P. Augonis, M. 
Kanapeckis, A. Kudulienė, J . 
Mikolenas, J . Sinkauskas, J . 
Barkauskas, N. N., J . Paga-
reckas, A,.Armunaitis, D. Run-
kelaitė, P. Cibulskis, M.-Tam-
kienė, B. Jakubavičienė, S. 
Tumkelis, N. Veraniutė, J . Bar 
dauskis, C. Baltrūnas, N. N.7 
V.f Brazauskas, J . Stankūnie
nė, V. Bivainis, V. Bugaris, 
A. dilius. 

Smulkių sukolektuota $19. 
Viso labo $310 dol. (arba 

17,200 auksinį) . - -
Pinigai pasiųsti Lietuvos 

Gynimo Komitetui, Kaunan 
per Metropolitan State Bįmk. 

Komitetas. 

<( VALKATA" SCENOJE. j^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisisieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittiiiiiiiirMiiiftiiitiiiiiiiiiiiiiiij^ 

f Pinigai, Laivakortes Lietuvon | Nepaprastai užknanti \4 ak^ 
tų drama ' 'Va lka ta ' ' bus \oįia 
ma ateinantį sekmadienį, Ko
vo 6 d. p. Meldažib svet. Va
karą rengia L. Vyčių 24 kuo
pa. 

Veikalą/vaidins L. V. 14 kp. 
iš Cicero, 111. Pelnas skiriamas 
Aušros Vartę pfotpijos nau
dai. > C. 

L. VYČIŲ KUOPŲ DOMEI. 

Kovo 6 d., š. m., Aušros Var
tų parapijos svetainėje (2323 
W. 23-rd PI.) įvyks L. Vyčių 
Chicagfls apskričio susirinki
mas, 2:30 valandą po pietų. 

Visi kuopų atstovai kviečia
mi kuoskaitlinciausia susirink
ti. Taip-gi kūne dar nesugrą-
žinot neparduotų koncerto 
" S y l v i a " tikietų, prašomi 
grąžinti tame susirinkime. 

A. S. Valūnas, rast. 

v 
I š BRIDGBPORTO. 

L. D. S. 29 kp. mėnesinis susi
rinkimas įvyks ketvirtadieny, Ko
vo 3 d., Šv. Jurgio parap. svetai
nėje, 8 vai. vakare. 

Visi nariai malonėkite ateiti su
sirinkiman, nes gausite veltui ka
lendorius, kurie yra prisiųsti iš 
L»entro. 

Taip-gi L. D. S. Chieagos aps-
kr. yra įdavęs mūsų kuopai tikietų 
del ateinančio vakaro, kuris įvyks 
6 d. Kovo, Dievo Apveizdos pa
rapijos svetainėje. Bus statoma 
scenoje "Bolševikai". Tai-gi'kurie 
norėsite pamatyti tą veikalą susi-i 
rinkime galėsite gauti tikietų. 

Kp.'Valdyba. 

ANT KANDOS. 
2 kambariai del ofiso labai pato

sus daktarui arba kokiam kitam biz-
niuj. Atsišaukite; 

- 10737 S. Michfgan Ave. 

/gr==y==~ 
Fhone Seeley 7439 

DR. L M. FEINBERG 
Gydo spectjalfai Tisokias vyrų Ir 

motorų lytiškas Ugas 
2401 Madison Str., kampas Wes 

tern Ave., Chlcago 
: 2—4 po piet 
tern Ave., cnicago i 

^Valandos: 2—4 po piet 7—9 vąk.{| 

'I 
I 

S DR. CHARLES SEGAL i 
I Perkėlė seavo oftsa, po nuna | 

•4729 So. Ashland AvenucJ 
• Specialistas v • 
IDŽIOVŲ, MOTERŲ i* VYRŲ L I G Ų | 
gValandosnuo 10 ikt 12 Išryto; nuo j 
I I iki 6 po pietų; nuo 7 iki. 8:30 j 
"vakare. Nedėliomis 10 kii 1 m 

Telefonas Drexel 2880 • r 
A REAL BARG'AIN 

SELFREDUCING 
^ 3 60 ;^C>:'' 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAP. 

Penktadieny, Kovo 4 d., 
Dievo Apveizdos par. svetai
nėje Tautos Fondo 31 skyrius 
rengia prakalbas paminėjimui 
Lietuvių Dienos ($v. Kazimie
ro). Kalbės D-ras A. Rutkaus
kas, nesenai gryžęs iš Dieti* 
vos. Bus ir daugiaus kalbėtojų. 

Rep. 

GERIAUSI 
G0RSETAI 
DIKTOMS 
MOTERIMS 
LENGVI bet 

STIPRUS 
« M f u »»T» kr&£-
tavininkaM netu- ' 
p . T S & , , , S ; PARBUODAMI 
Jn««tą (ant dra- NEAPRJCBŪO-
S S a i / j a S ' S : T A M L A m m 
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I SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON, KOL KURSAS YRA ŽEMAS. DASTATOME PI
NIGUS Į PASKUTINĮ PAŠTĄ Į 30 DIENŲ. 

1 J 
iH Parduodan>e laivakortes s 
= į Lietuvą ir iš Lietuvos. 

E Padarome legališkus do-
| kumentus, dovernastig-, 
= įgaliojimo aktus. 

Esame registruoti Lietu
vos Atstovybės Washing-
tone. 

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

| - Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės paa 

I PAUL P. BALTUTIS and CO. I 
| 901 W. 33rd Street Tel. Yards 4669 Chieago, ffl. | 
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Paklauskite bile vienos moters, kuri vartoja Mazola, apie nepa
prastai puikias pasekmes, kurios yra gaunamos virime su šituo aliejum. 
Paklauskite jos, kokį skirtumą ji randa tarpe Mazolds įr kitų aliejų arba 
riebalų, kuriuos ji yra vartojusi. Paklauskite jos, ar ji nepatemijo pa-
stebėtinų pagerinimų savo virime nuo to laiko, kaip ji pradėjo vaitoti* 
Mazola. 

Ji pasakys ir užtikrins jums, jogei kepimui ir virimui Mazola yra 
lygi sviestui ir yra geresnė už taukus ir kitus riebalus. 

^Mazola yra labai ekonomiškas aliejus. Jųs galite kepti žuvį, 
bulves arba cibulius ir po to likusj aliejų perkošus vėl galima vartoti 

-kitokių dalykų kepimui ir virimui. Tas yra galima daryti todėl, kad 
Mazola" niekados nepermaino savo kvapsnio nuo tų daiktų, kurie yra 
jame kepami. , / j 

Jeigu jūsų šeimyna myli salotas, Mazola yra geriausia pi-ieprova. 
Ji yra tiek pat gera, kaip ir olive aliejus, tik daug pigesnė,' kadangi 
Mazola yra liuosa nuo įvežimo muitų. 

Mazola parsiduoda po pusę kvortos, kvortą, pusę 
galiono ir galioną mieros blėšinėse. 
Jums nereikia laikyti jos ant ledo, 

. 

kadangi ji nepersimaino 
giant į temperatūrą. 

atsižvel-

, 

UŽTIKRINAME: 
Jeigu jųs nebusite pilnai užga

nėdinti gerumu ir ekonomiškumu 
Mazolos, tai jūsų krautuvninkas 
sugrąžins jums pinigus. ' 

TNCT^O. CORN PRODUCTS REFINING 
17 Battery Place, New York 

i 

Apgarsinimai "Drauge" atneša Geriausi Biznį. 

i 

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA KRAUTUVĘ CHICA60JE 

m C n A R L QUBBN KONCBRTINAlB 

NfcMOKESl PINIGUS BEREIKAL0 
Musę krautuvė—viena i i didžiausių Cbicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negaud. 

Mašinėlių įaiaV^nia drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokitts laikrodžius, žiedus, silabi
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
byseių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ii 
muzikaliakus instrumentus atsakančiai, 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL. 

Telefonai: DBOVBB 7809 
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