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Berlyne Džiaugsmas; Prancū
zai Rengiasi Kovon 

BERLYNAS, gr. 2. — Ber-jmas. Prancija didžiai pric-
lyne ir visoj Vokietijoj paki
lęs neapsakomas džiaugsmas, 
kuomet gauta žinių iš Londo
no, kad tenai tariamasi Vo-

šinga visokiam skolų mokėji
mo sulaikymui. J i nori iš 
Vokietijos karo kontribucijos, 
be ko negali užlaikyti kadi r 
skaitlingos savo armijos. Aną kietijai paskelbti dviem ar 

trims mietams jos skolų morali dieną ta pati Prancija pažą 
ratoriumas Vo-.dėjo Lenkijai paskolinti 500 toriumą. Moratoriumas 

kietijai būtinai reikalingas, 
jei norima ją sulaikyti nuo e-
konominio žlugimo. Nes kuo-

dėjo Lenkijai pas 
milionus frankų. 

Pranešta, kad Prancija pa
kels griežtą kovą prieš mora-

JAPONIJA STATO FOR
MALI REIKALAVIME 

\YASHINGTON, gr. 2. — 
Japonijos delegacijos pirmi
ninkas admirolas Kalo konfe-
rencijos pirmininkui Hughes j 
padavė* formai j Japonijos rei-1 
kalavimą, idant jai butų pa- į 
likta 70 nuošimtinė dalis karo ' 
laivų. 

Anglija su Amerika prieši
nasi. Sa>ko, gana Japonijai 60 
miošimtinės dalies. 

PORTUGALIJOJE PAKfY-
^ LA KOMUNISTAI. ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 

LIETUVOS DIPLOMATAI. 

GELEŽINKELIU DARBO 
TARYBA SKELBIA NAU

JAS TAISYKLES. 

met Vokietijos finansai visai toriumą. Bet kad moratonu 
nupultų, tuomet patiems są
jungininkams butų taipat 
daug didelio vargo su; finan
sų padėtimi. 

Taip tvirtina įvairių šalių 
ekspertai. I r todėl prisieina 
kokiu nors būdu gelbėti Vo
kietiją. 

Dėlto Londono vvriausvbė 
jau rimtai aptaria moratoriu
mą Vokietijos skoloms. Dėl
to šiandie marki,ų kursas stai
ga pradėjo kilti augštyn. 

Kuomet Vokietijoje džiau
giamasi, tuo pačiu laiku Pran-

mui, anot žinių, palankiauja ir 
pati Amerika, tad Prancija 
vargiai ką laimės pakėlusi 
kovą. 

Prancija, sako, pasiremsian 
ti Versailleso taikos sutartimi. 
Jei Vokietija neturi iš ko mo
kėti skolų, tad sąjungininkai 
turi paimti savo kontrolėn vi
sus Vokietijos finansinius rei
kalus. 

Nežinia, kas iš to išeis. Bet 
Vokietijai teka vilties aušre
lė . Gal ji atneš kiek paleng
vinimų. Nes Prancijos mili-

KOVOS PRIEŠ KOSĖJIMĄ 
TEATRUOSE. 

PARYŽIUS, gr. 2. >- Vie
tos aktoriai tariasi pakelti ko
vą prieš tuos, kurie teatruose 
lošimo metu, ypač kuomiet lo
šiami dramatingi momentai, 
ima kaipir tyčiomis kosėti ir 
sugadina lošimo įspūdi. Tai 
esąs blogas žmonių paprotys. 
Jį reikia naikinti, sako akto
riai. 

Proponuojama ten interven
cija. 

Dabar Lietuvoje 'partijos 
LONDONAS, RT. 2. - Kai £ " $ » « : > v i c , l i l d t u s k a I t i " 

luuiuose didesniuose Portuga- n a * m a z S ° J a r a n k a s - k a i P 
Ii jos miestuose plečiasi bolše
vizmas, praneša laikraštis Ti
mes. Tad p a l a i k o daugelis k l l P a s ' S a k o m a yra> k a d k a s m s ' k u l l l J ka i toma apie 400, 
, . >» v neveikia, tas neklysta. 
bausminių prasi žengimų,- ypač J 

Alemtejo provincijoje. 
Kuomet pastaraisiais lai- riais atsitiko. Nebuvo prity 

kais Lisbonoj buvo bombar-' rusių politikoje vyrų, o mūsų 
duojamas Suv. Valstijų kon- studentai, nesenai dar baigę! 
suliatas, tai lAivo bolševikų universitetus, laisvei mūsų tė-
veikimo pradžios ženklas. Po vynei prašvitus, be praktikos 
to bombos pametimo daugelis i puolėsi prie politikos, todėl ir 
svetimų šalių diplomatų gavo klaidų pridarė. Ypatingai ne-

(jelcžinkelių darbo taryba 
Pilotas, buk jie nekalti, kad paskelbė naujas 'taisykles visų 
Lietuva įkliuvo į p. Hymanso 'geležinkelių šapų darbininka-

000. 
Naujomis taisyklėmis tary- Naujomis taisvklomis tary-

Taip ir su muaų politikie- L . . .. . , . . . . v. . ,« , 
. . xr u • | ba susiaurina unijos teises, nes ba sakosi geležinkelių kompa-

ninkus sulygina su unistais. 
Taryba pereiškia, kad ji pri

pažįsta organizuotą darbą, bet 
podraug pažymi, kad ir neor
ganizuoti darbininkai turi nau
dotis darbe lygiomis teisėmis 
su unistais. 

Siuoin kartu taryba užmo-
kesnio nemažina, bet tas klau
simas veikiai bus tarybos 
svarstomas. 

grūmojančius laiškus. 
Kalbama, kad, turbūt, did-

visose šapose įveda "open 
shop". Taigi neunistus darbi

ngoms per metus sutaupia su
virs 50 milionų dol. 

reiktų karščiuoties p. Volde
marui, kuris mušė telegramą 

cijoje kįla didelis susikrimti- ftarizmo negalima pasotinti. 

SVAIGALAMS MILTELIAI 
KONFISKUOTI. 

žiulės vaistyki-įsimaišys į vi-jgen. Kolčakūi su linkėjimais, 
dujinius Portugalijos reikalus kad prižadėjo autonomiją Lie-
ir nuslopins tenai bolševisti- įtuvai jei eis prieš bolševikus. 

11920 metais vasarą, kuomet 
Santarvės vyriausioji taryba su 

Japonai Nenori Pa
siduoti 

BUS PAKELTAS SHANTUNGO KLAUSIMAS. 
STOVI UŽ SAVO REIKA i AMERIKA SU ANGLIJA 

LAVIMUS. 

WASHlNOTON, gr. 2. — 
Krizis ne krizis nusiginklavi
mo konferencijai, bet japonai 
delegatai nepasiduoda S. Val
stijų projektui karo laivynų 
sumažinime. J ie stovi už 10-
10-7 dalį. Kad tuomtarpu A-
merikos projekte pažymėta 5-
5-3 dalis paliekantiems karo 
laivams. 

Karo laivynų ekspertai tu
rėjo keletą susirinkimų. Ja
ponijos ekspertai įrodinėjo, 
kad Japonija negalinti apsiei
ti be didesnio skaitliaus laivu. 

Tečiau Amerikos ir Angli
jos ekspertai tvirtino, kad A-
merikos projektas negali būti 
atmainomas. 

Kad taip, tai japonai dele
gatai su tokia pažvalga nesu
tinka. Šiandie tarimasis tad 
pertrauktas. 

Daugelis sąprotauja, kad po 
ilgų derybų visgi pavyks pa
laužti Japonijos delegatus 
ir tie sutiks priimti projekto 
originalą. Nes kuomet tuom 
žvilgsniu Amerika eina išvien 
su Anglija, Japonijai nebus 
naudos ilgiau priešintis. Gi 
jei priešinsis, tuomet pasiliks 
vienų-vfana ir galės tuomet 
statydinti sau laivų tiek, kiek 
jai patinka. 

Ekspertai turės dar visą ei
le susirinkimų. Oficialėse sfe
rose reiškiama nuomonė, kad 
ateinančią savaitę japonai su-

TARPININKAUS. 

•> AVASHINGTON, gr 
Pranešta, kad Rytų klausimo 
komiteto susirinkime šiandien 
bus pakeltas žinomas pusiau-
salio Sliantungo klausimas. 

Tas pusiausalis seniau bu
vo valdomas Vokietijos. J is 
priguli Kinijai. Karo metu 
Japonija atėmė pusiausali 
nuo vokiečių. Tuomet ji sakė, 
kad veikiai pusiausalį grąžin
sianti Kinijai. 'Tečiau daug 
metų praėjo ir Japonija pu
siausalį laikosi. 

Pasirodo, kad japonai neno
ri apleisti pusiausalia Nes 
kuomet buvo šaukiama nusi
ginklavimo konferencija, tuo-i 
met japonai tarpe kitų sąly
gų statė ir tą, kad konferenet 
joje nebūtų keliamas Shan 
tungo klausimas. 

Toji jos statoma sąlyga ne
buvo priimta. 

Šiandie čia konferencijoje 
Amerikos ir Anglijos delega
tai susitarė pakelti Sliantun
go klausimą. I r tą klausimą 
taip nukreipti, kad japonai bū
tinai turėtų pusiausalį apleis
ti. 

Taigi Shantungo klausimas 
konferencijoje yra opesnis už 
patį karo laivyno klausimą. 
Japonijos delegatai konferen-

PHTLADELPHIA, Pa., gr. 
2. — Paštu iš Vokietijos čia 
prisiųsta daugybė dėžučių su 
kažkokiais milteliais, iš kurių 
galima pasidaryti svaigalų, 
^ia jie prisiųsti įvairioms A-
nverikoV firmoms kaipo * kam
peliai.' ' 

Suv. Valstijų pastos agen
tai tečiau visas dėžutes kon
fiskavo. Pasijusta chemikams 
išanalizuoti miltelius. 

nius gaivalus. 
Anot laikraščio Times, 

tuomi įsimaišymu sutinka rengėsi prie rišimo Pabaltijos 
Prancija, Italija ir Ispanija, valstybių klausimo, p. Alp. 

Kuomet nesenai keletas už- | Tiškevičius, tuomet Lietuvos 
sienių karo laivų įplaukė T a - (

a t s t o v a s Londone, rašė į Ang-
gus upėn, ties Lisbona, vieno J* užsienių reikalų minist, 
portugalų karo laivelio juri- (

k a d Lietuvos klausimo nekeltų 
ninkai taip inkaito prieš i s - ! k a r t u s u Latvijos ir Estijos, 
panūs, kad per truputį butų n e s b u k Lietuva su jais nieko 
torpedavę ispanų laivus. 

Times sako, kad visoj Por
tugalijoj pakilęs baisus neri-

BAISI ŽMOGŽUDYSTĖ 
CHICAGOJE. 

ATRASTA 3 METŲ MER-
GAIT£ SUKAPOTA Į 

ŠMOTUS. 

No. A vers 

;Po šito policija įsilaužė vi
dun. Tenai atrado negyvą vos 
tik pasiplovusią (pasidariusią 
galą) Mrs. Penses, 44 metų 
amžiaus. Viduje daugiau nie
ko nebuvo. Jinai pasidarius 
galą gulėdama lovoj. 

Policija po to puolėsi ieš
koti jos vyro Jos. Penses. 

mavimas. Sunkus daiktas šian 
die tenai rasti tinkamą žmo
gų užimti vietą ministerių ka
binete. 

MIRĖ BAHAISTŲ VADAS. 

LONDONAS, gr.2. — Iš Si
rijos pranešta, kad tenai mi
rė žinomas bahaistų lyderis 
Abdul Baha Abbas. J is dar
bavosi už visų pasaulio religi
jų sugarmonizavimą. 

PASIRODĖ "BIZNIO" 
LAIKRAŠTIS. 

MASKVA, gr. 2. — Pirmu 
kartu, kaip bolševikai valdo 
Rusiją, čia pasirodė nedidis 
savaitinis "b izn io" laikraštis 
vardu Komercijos ir Indus
trijos Biuletinas. Turi ir 

skelbimų. 

bendra neturi nei rasiniai, nei 
tikybiniai, nei istoriniai. 

Anglai iš to buvo labai nu
stebę. O kokios pasekmės! 
Latviai ir estai tapo de jure 
pripažinti, o Lietuvos klausi-
mas rišamas su lenkais, kaip 
buvo p. A. Tiškevičiaus norė
ta. O tokį p Tiškevičių atsto
vu išrinko Voldemaras. Taip 
lygiai ir kiti mūsų jauni diplo
matai darė klaidas Bet apva
lai imant tas mažas daiktas 
sulyginus su tuomi, ką gero 

FUNCHAL, Madeira sala, jie padarė mūsų tėvynei. Juk 
gr. 2. — Buvęs Austrijos im- kad ne jie jau senai mūsų ša

l s IŠTREMTOJO IMPERA 
TORIAUS GYVENIMO. 

Tik vienas policiantas jį 
saugoja. 

Namuose, 1126 i W . „ « 3į a t r a d o į r p a ė m ( , ^ ų ^ 
ave., gyveno Joseph Penses su n u o V adon. Josephine Penses 
savo moterimi Rachel. Jiedu a t r a s t a p U l b i į š k o j m o k y k i 0 j . 
turėjo dvi dukterį: Josephi- G i M a r y P e n g e s r a s t a d i r b a n t 

ne, 11 metų, ir Marv 17 m. ' „ -D i i p n 
' . *' J Sears, Koebuck & Co. jstaigo-
Skersai gatvės gyvena p o - ' j e J o g a b i d v i . i r # p a i m t a s 

licmonas Edward Coughhn ^ ų ^ ^ n u o v a d o i L 
su moterimi. Jiedu turėjo 3 T^ . . . . . , 

_ . , „ Kaimynai pasakoja, kad 
metų dukrelę Margaretą. „ 

Jos. Penses ilgas laikas ne-
Šį trečiadienį mergaitė dirbęs. Margaretą nuėjo į Penses na

mus. Tai buvo po pietų. Jo
sephine Penses, sakoma, skau* 

Josephine Penses, 11 metų, 
policijai pasakojo, jog trečia
dienio vakare tėvas *su moti-

rųsy. 
ir namie 

Margaretą žaidusi. 

Apie 3:00 po pietų Mrs. Pe- paprastai, motina ją išlydėju-
nses savo mergaitę Josephi- si mokyklon. Bet jinai labai 
ne pasiuntusi krautuvėm J i ei indomavusi, kuomet motina 
dama susitiko su Mrs. Cou- fjai davusi užkandžio, idant ji 

dėjusi galva, tai ji s ė j o * ^ ^ i ] g a . y e i k ę 

pietų mokylon ir nanue su B e t f n i e k o n e ž i n a n t i k a s 

ten buvę. Vakar rytą, kaip 

peratorius Karolis su savo 
žmona Zita ramdai gyvena 
č i a ištrėmime. V i e n a -
tinis abiejų sargas Victoria 
villoj (rūmuose) yra civiliais 
rūbai apsitaisęs policiantas. 
J i s draugauja abiemi j,ų pasL 
vaikščiojimuose, ypatingai, 

lį butų bevaldą lenkai. Todėl 
del tų jų nuopelnų reikia 
jiems tas klaidas atleisti. 

NAUJAS PROHIBICIJOS 
VIRŠININKAS. • 

sos svetur kolionijos. 
Bet į jų išrodymus nežiuri-

tiks su 5-5-3 dalimi ir tuomet ma. Matyt norima japonus 
bus šaukiamas plenaris kon- Rytuose arba suvaržyti arba 

.Chicagoje užėmė vietą nau
jas prohibicijos vykinimo vir
šininkas. J is yra Charles A. 
Gregory. J is užėmė Kjellander 
vietą, kurs rezignavo. 

KALTINĖNAI. Valsčiaus 
Taryba savo posėdy nutarusi 
šventomis dienomis laikyt tra
ktierius atdarus tik nuo 15 v. 

kad apginti juos nuo elgetų (iki 18 vai. Nusikaltusius šiam 
ir nuo kitokių žmonių susibė- nutarimui bausti 500 auksinų. 
gimų. j Nusigėrusius piliečius bausti 

Naujas salos gubernatorius, į 50 auksinų, o trakterininkus, 
majoras Acacio Correa Pintoj nugirdžiusius, bausti 100 auk- k l ^ v a l a n d o s *»V»ta namo 
ir kiti portugalai vafdininkaijsinų. Lošiant į azartą iš pi 
buvusį imperatorių su žmona'niffU bausti kiekvieną lošiką 

ghlin. Toji paklausė apie sa
vo mergaitę Margaretą. 

Josephine atsakė, kad Mar
garetą esanti jų namuose. J i
nai tuojaus gryšianti iš krau
tuvės ir ją palydėsianti na
mo. • 

Josephine sugryžusi iš krau 
tuvės Margaretos jau nerado. 
Motina, Mrs. Penses, jai pa
sakė, kad Margaretą pasiun
tusi namo. 

Kiek palaukus į Penses na
mus atėjo, pasiimti mergaitės 
Mrs. Coughlin. Bet jai pasa
kyta, kad Margaretą pirm ko-

pietumis nepareitų namo. 

NUŽUDYTAS AVALŲ 
TAISYTOJAS. 

Ties avalų taisymo krautu
vėle. 2605 So. State gat., nužu
dytas avalų taisytojas Ruben 
Dannsberg. 

JAMAICA NORI NEŽINO 
MO KAREIVIO. 

Kadangi jau temo, tuojaus 
buvo pakeltas trukšmas apie 

laiko pagarbos svečiais. Sek
madieniais jiedu-eina klausy
tų Mišių ir turi dažnus pa-

50 auks., o namų savininką, į žuvusią mergaitę. Išklausinė-
leidusį lošti į azartą, bausti 
100 auks. Degtindarius baus-

RIAUŠĖS VIENNOJE. 

sikalbėjimus su savo privati- ti 500 auks. Visi šios pabau-
niu kapelionu, kunigu Antonio d°s pinigai eina valsčiaus švie 
Homem de Gourcia. timo reikalams, gis nutari-

Sakoma, kad Victoria villo- mas sekti ir daboti be milici-
je jiedu ant visuomet aspigy- > s pavesta dar visiems tary-
vensią. Vilios daržas susi- l)os nariams. Apskrities vai 

ti kaimynai ir praeiviai. Pat
sai Margaretos tėvas, polic-
monas Coughlin, per naktį su 
kitais poliemonais apylinkes 
iškrėtė. Niekur nieko nesuras
ta. 

Ant galo intarta kokiame 
nors fdarbe Mrs. Penses sn 

VTENNA, gr. 2. — Vakar 
čia pakilo baisios riaušės, kuo
met minios žmonių pradėjo 

cijos pradžioje buvo išrodę ^rinktis prieš parlamento ru-
kodel jiems reikalingos tos vi-

ferencijos susirinkimas. juos įpykinti. 

mus. Miniose tuojaus pasiro
dė raudonos vėliavos. 

Kiek palaukus imta daužyti 
krautuvių langai ir viską plė
šti. Minios įsilaužė į keletą 

/viešbučių ir viską sunaikino. 

siekia su Palace viešbučiu, <*yba savo posėdyj kalbamą šeimyna. Vakar pirm pietų po 
licija apsiautė Pensesų namus. 
Prie visų durų belstasi. Nebn-

žmona neužeina tan viešbutin. į NORI DIDELIO LAIVYNO, ivo jokio atsakymo. 
Patąai Karolis atrodo did-' A T i k P ^ laT1S$ rnsyje po-

kur turi buveinę anglų konsu-, valsčiaus nutarimą patvirtino, 
lis. Teciaus imperatorius su 

l. žiai susirūpinęs, labai mažai j* MADRIDAS, gr. 2. — I s - j ^ n u m a i m a t ė inkaitusį pe-
kalba. Bet jo žmona su vi- panijos parlamentas . pravedė j ̂ i u i r aplinkui prasidėjusias 
sais daug kalba ir slepia vidų- bilįų, kuriuomi skiriama 13 degti sąšlavas, 
jinį susikrimtimą. milionų pesetų naujų karo la- Išlaužta durys į rųsį ir už-

Čia buvo kalbama, kad Por- Vų statymui. Taigi, ispanai gesintos pakilusios liepsnos, 
tugalijos valdžia prisiusianti darbuojasi turėti didesnį ka- Matyt, norėta sudeginti na 
vieną karo laivą saugoti im- ro laivyną. mus. Rųsyje atrasta dalys su-
peratoriii nuo pabėgimo. Bet 
iki šiolei neatplaukė laivas. PUTINKITE "DRAUGĄ" 

kapotos į šmotus mergaitės 
Margaretos. 

KINGSTON, Jamaica, gr. 
2. — Vietos piliečiai per nuė
sto majorą reikalauja salos 
gubernatoriaus susinešti su 
imperiale Londono valdžia, id
ant pastaroji rastų nežinomą 
Jamaicos kareivį, žuvusį ko
vos laukuose prisiųstų Kings-
tonan. Nežinomą kareivį 
norima palaidoti publikos lė
šomis. 

O R A S 
C H I C A G O ~ " Šiandie ne

pastovus oras; kiek šalčiau. 
» w - vr "." .«L _ • " 

PINIGŲ KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų verte, 

mainant nemažiau 25,000 do
lerių gruodž. 1 buvo tokia pa
gal Merfiants Loan & Trust 
Company: 
Anglijos sterl. svarui 3.75 
Prancijos šimtui frank. 7.33 
Italijos šimtui lirų 3.97 
Vokietijos šimtui markių .53 
Lietuvos šimtui auksinų .53 
Lenkų šimtui markių .03 
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LEETUViy RATALIKV DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
į g į i kasdieną išskyrus nedėlcflenius 

PRENUMERATOS KAINA: 
CH1CAGOJE EB L ŽS1ENYJE: 

Metanu' t*.00 
Pusei Metą . . . . . . . . . . 4.00 

» € • . VALST. 
Metams $1.00 
Fosei Metų S.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti lsperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus 1 
registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
8334 S. Oakley Ave., Chicago. 

TeL Roosevelt 7791 
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IR VĖL MALONU 
PRANEŠTI. 

Penktadienis, Gi 

—m 
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" D r a u g a s " kaskart vis dau-
giaus susilaukia rimtų bendra
darbių iš tėvynės. 

Tiesa, Draugo koresponden-

KATALIKU VEIKĖJU IR CHICA60S FEDERACIJOS 
APSKRIČIO DARBUOTOJU 

PRIEŠKONFERENCIJINIS SUSIRINKIMAS LAPKR. 25 D. 
ŠV. JURGIO PARAP. MOKYKLOJE. 

(Tęsinys.) 
Antrasai — internacionalis 

to klausimo žvilgsnis reikalin
gas platesnio nagrinėjimo, nes 
prie Vilniaus srities preten
duoja baltgudžiai ir lenkai. 
Beto, j i vaidina centro rolę, 
kuris riša Europos ir Kusij6s 
reikalus. i 

• t 

Atsižvelgę į šį Vilnijos vai
dmenį ir savo teisių reikalau
dami, privalome pagerbti tau
tinių mažumų teises teikdami 
joms kultūrinės ir administra-
tyvės autonomijos, bet anaip
tol nesusirišdami su Lenkija 
by kokiais politiniais, ekono
miniais ar militariais ryšiais, 
kurie galėtų užgauti Lietuvos 
suverenitetą. 

Referentas apibudinęs palie
stąją temą kviečia susirinku
sius reikšti savo nuomones 

v 

tų turime visuose Amerikos 
kraštuose kur tik lietuviu gy- ^ k l a u s i m U ) ^ m l r o d a n t 

konkrečius sumanymus—prie
mones su kurių pagelba galė
tume atvaduoti iš plėšikų — 
lenkų rankų savo sostinę. 

Žymus tame nuopelnas yra P a s i p i l a - v a i n ? s s u m a n v m a i . 
mūsų uolių ir darbščių korės- K a l b a m a k a r š t a į i r į d o m i a į . 
pondentų - čių. Juo labiaus y i g i d a l y v a u i a dį s k l l sįjose. Iš 
visuomenė įvertina Draugo' s u k e l t ų y i l n i j a į a t v a d u o t i 

venama. Dienraštis *' Drau
g a s " tuo būdu tarnauja pla
čiai Amerikos lietuvių visuo
menei. 

korespodentų —čiųv pasišven
timą, kad jie dažniausiai nuo 
sunkaus darbo parėję ir nu
vargę, pasigauna valandėlę 
laiko ir dalinasi su savo idė
jos žmonėmis naujienomis iš 
savo kolonijos lietuvių gyveni
mo. 

Dėkoja jiems "Draugas" , ir 
visi jo skaitytojai. 

Bet naujausių žinių iš tė
vynės, apie paskutinius poli
tinius bei tautinius nuotikius, 
tegali informuoti ten vargstą 
broliai. 

I r tuo žvilgsniu mes nesame 
vieni sau palikti. Tuo būdu 
" D r a u g a s " gali pradžiuginti 
savo skaitytojus, pranešdamas 
kad jame laimingai susiduria 
tėvynės ir išeivijos lietuvių 
gyvenimas. J is plačiai visapu
siai gvildenamas, svarstomas. 

Pastaruoju laiku esame ga
vę įdomių raštų nuo mušu 

priemonių pažymėtinos: 
1. Painformuoti Amerikos 

Vyriausybę apie daromas lie
tuviams Vilniuje skriaudas 
nurodant lenkų militaristinius j ir Ig. Sakalas. 
tikslus, suįdominti Washing-
tono konferencijos atstovus ir 
reikalauti kad Lenkijos armi
ja butų sumažinta. K. Enčerio 
įnešimas ir kitų prielankiai 

paremtas. 
2. Kūrimas savotiškos rųšies 

organizacijų, kurios vestų des
trukcijos .— suirutės darbą 
lenkininkų tarpe. Sumanymas 
V. Stanciko, mediko J . Poš
kos ir kitų aptartas ir papil
dytas. 

3. Legionų organizavimas. 
Ign. Sakalo, P. Cibulskio ir 
Bacevičiaus, kun. N. Pakalnio 
ir kitų karštai gvildentas. 

4. Amerikos spaudos panau
dojimas. Mediko J . Poškos 
adv. J . Brenzos ir kitų plačiai 
svarstytas. 

5. Tampri Sąjunga su kai-
mvninėmis tautomis. Kun. A. 

w 

Briškos, kun. Ign. Albavičiaus, 
J . Poškos plačiai pamatuota. 

6. Kultūriniai — ekonominė 
kova su pagelba tam tikrų or
ganizacijų. 

Laikas greit slinko. Pasiju
sta kad vėlus laikas, o susi
rinkusieji vos pirmą dieno
tvarkės punktą baigė svarsty
ti. ' 

Siūloma tęsti sus-mą lapkr. 
27 d. Visi noriai sutinka. Tą
sa įvyks Dievo Apveizdos 
par. svetainėje 3 vai. po piet. 
Taipat nutarta šį sus-mą baig
ti 11 vai. vak. Rezoliucijų ko-
misijon išrinkti: kun. I. Če-1 
sąitis, Dr. A. K. Rutkauskas 

LIETUVIAI -- DIDVYRlįĮ TAUTA. 
Lietuvio ypatybės. 

Pažvelgus į kitas tautas ir 
į mūsų šuoliu, progreso keliu 
bėgimą, įsitikiname, kad mūsų 
tautos darbuotojai yra dvasio
je milžinai — didvyriai. Ku
rie! darbuojasi, tie darban de
da visą savos sielos nuoširdu
mą. Mūsų rašytojai, diploma
tai, kariai, žemdirbiai ar liau
dies mokintojai stebuklus pa
rodo. Kitataučiai į tokias ap
linkybes įstumtai, kokiose mū
sų didvyriai nuosekliai dar
buojasi, nei nebandytų dirbti. 
Ištvermė, viltis, savoms jė
goms pasitikėjimas, yra lietu
vių ypatybė. Prie šitų dvasinių 
dovanų reikia priskirti dar ku 
klumą, drovumą ir mandagu
mą, na, ir puikybės dalis mu
ms, priklauso. Įstumk lietuvį 
nors ir į sunkiausį darbą — jis 
jį pagirtinai atliks, bet įgim
tas drovumas sulaiko mus nuo 
įsiveržimo ten kur nekviestas. 

Kad mokėtume įkinkyti dar
ban. # 

Jeigu mes mokėtume, tinka
mu būdu savos ' tautos jėgas 
darban įkinkyti, tikrai stebu
klingai greitu laiku pasivytu
me ir pralenktume kitas se
nesnes ir kultūringesnes tau
tas, nes mums nereikia visai 
naujos kultūros, bet tiktai se
novę pažinti ir iš ten, anot tau-

jtinės giesmės, stiprybę semti. 

Vergijon negTyšime. 

Mes visi laimingi kad gimė-
Bandyta New Yorko konfe- į m e 5 i o j e gadynėje, mes atįau-

rencijon išrinkti atstovus, bet | ̂ įame, matome ir (labai gaila 
laiko stokos dėlei — nieko ne- k a d d a r n e v t s i ) 
nutarta. 

LIETUVA IR KLAIPĖDOS KRAŠTAS. 
m 
-
• 

(Bus daugiau) 

bendradarbio iš Lietuvos apie 
Šiandien gyvai svarstomą 
Klaipėdos kraštą. 

Ligi šiol ir tėvynės ir čio
nykštė spauda mažai apie Klai 
pėdos likimą rūpinosi, bet šian 
dien mes matome kitokį kryps
nį. Ir Vilnius — mūsų sostinė 
ir Klaipėda — mūsų prekybos 
ir pramonės uostas duodąs su
sisiekti su didžiulėmis pasau
lio Valstybėmis, lygiai mums 
svarbios politinės ir ekonomi
nės laisvės tvirtovės. 

gyvemman 
vykiname vifius tautos ir mū
sų valstybės reikalus, apie ku
riuos mūsų tėvai tiktai svajoti 
tegalėjo. Pastaraisiais trejais 

Konferencija Washingtone m e t a i s m u s ų t a u t a p i ] i m ^ 
jau trukdoma. Japonai dete- y ė s g y v e n h n u gyYejUi i r ^ 
gatai nesutinka su Amerikos s i e m g v a l s t y b ė g tvarkymo rei-
projektu sumažinti karo lai- k a l a m s t u r i s u r a s t i s u i n a n u . 
vynus. Japonija nori pasilikti į m o i § t v e m ė s i r t u r t o g a n a ? 

daugiau karo laivų. Vargiai iš k ^ b u v u s i u g m u s ų t a u t o s p a_ 
to kas bus, kuomet japonai d e - ! e r ^ j u g . ^ ^ k f t d j a u & t 

legatai priešinsis. Kitaip jie g a l v e r g i j 0 n lietuviai negrįž. 
negali elgtis. Jiems pagrumuo-

bėsis iš milžiniškų darbų ko
kius atliko musų laikų darbuo
tojai. Greta visų kitų musų 
tautai Dievo duotų malonių y-
rą musų moterų pagarbon iš
aukštinimas — moterų su vy
rais lygių teisių priėmimas. 
Kurioje šalyje moterys nepa
vergiamos, ten jos didvyrius 
gimdo. Praeityje Lietuva buvo 
garsi savais didvyriais — nū
nai, galime tikėtis daug dau
giau didvyrių sulaukti, nes 
musų moterys pasišventimo 
darbuose rodo pavyzdžius.Kas 
nežino Mikalinos Popikaitės 
pasišventimo sužeistųjų lietu-
vos karių reikalais besirūpi

nančios; arba Marijonos Bai-
kauskienės — paralyžiuotųjų 
elgetų — ligonių globojimų;— 
arba gimnazijos mokinių mer
gelių, visokioms labdaringoms 
įstaigoms per dienų dienas gat 
vėse, aukų rinkimu. I r Ame
rikoje Labdaringos Sąjungos 
garbės narių tarpe moterys 
ima pirmenybę. 

Taigi Lietuvai didvyrių nie
kad nestokos turint tokias tau 
tos gimdytojas. Tiktai reikia 
linkėti kad musų visos lietu
vaitės neatsiliktų labdarin
guose darbuose. Bukime nuo
seklus ir vykinkime pradėtuo
sius darbus iki užbaigimo. 

Baigkime darbą. 

Žinau kad ateina "Kultūros 
Vajus" — Lietuvos Gynimo 
Komiteto, Kareivių Prietelių 
Draugijos atsišaukimai ir 
niekur nesi rodančių našlaičių 
ir ligonių Šv. Vincento Drau 
gijos globoje esančių reikalai; 
visi remtini:' *-%ei*'Šiai 'tlasbar 
prieš Chicagos lietuvius stovi 
našlaičių ir senelių prieglau
dos namų statymas ir rengi
masis Labdarių seiman, lai ta
sai seimas garbingai užbaigia 
jau -įpusėtąjį darbą. Taigi visi 
save gerbianti lietuviai, ruoš-

Plotas ir gyventojai. teisės tik juodadarbio darbi
ninko, na ir laukininko — u-

Klaipedos kraštas, tai yra , . . . , , , . . , ., . . ., . v . e,i kininko. Klaipėdos uostas — pailgai trikampis žemes skly- . v , 
, . ., 'svarbiausia krašto ekonomines 

pas, kuris savo smailuoju ga-į -"**, •/•; 
. . , , a T • i geroves šaltinis, laikomas tus
iu prasideda nuo Smalininkų, to ' . 
, , . AT „ - čias, nes* jo pareigos perkelia-
tęsiasi išilgai Nemuno vaga ir > . . 
T . . • . -v • i mos Karaliaučiaus uostan, kad 
Lietuvos vakarų siena, įseida-f ^ fvi _• , . 
mas drūtgaliu plotmėn Balti-
jos jurų. 

Šitas kraštas turi 2,120 kva
dratinių kilometrų plotmės, 

ta; kad jie negryžtų nei Japo-
nijon, jei Amerikos projektą 
priimtų. 

• •"• - • • 

Garbingi darbai. 

Musų tautinių garbingųjų 
darbų yra aibės, o darbuotojų 
visur permažai. Istorikai ste-

apgyventas 130,000 žmonių, %iš 
kurių 23,000 gyvena miestuose, 
o likusieji vienkiemiuose. 

Sulyg tautybės gyventojai 
skiriasi šiaip: lietuvių (kurie 
tokiais save vadina) 80%, vo
kiečių (kurių didesnė pusė su
vokietinti lietuviai) 13% ir 

•nedavus lietuviškam gaivalui 
ekonominiai pakilti. Nes vo
kiečiai puikiai suprato, kad 
žmonės pakilę ekonominiai, 
reikalaus*sau ir tautiniai po
litinių teisių. ( 

Klaipėdos kraštas gulėda
mas palei Nemuno įtaką į ju
ras, prie tos svarbiausios gy-
slos Lietuvos ekonominio gy
venimo, yra visais ekonomi
niais žvilgsniais surištas su 

• • 

' rankas perleisti visą Lietuvos 

kitų tautų (daugiausia žydų) Lietuva. Klaipėdai esant prie 
7%# [Lietuvos, jai tektų per savo 

Klaipėdos kraštas, su juo se 
novinio budo ir papročių že
maičiais — laukininkais, su 
kultūringais ūkiais, Nemuno 

importą ir eksportą. Tautiniai 
politiniu žvilgsniu, gyventojai . 
turėtų visą ką tik jie gali no- .. 

atkrantėmis, plačiu, dailiu Bal ̂ ė"-
tijos jurų pakraščiu, kuror-! Klaipėdos krašto gyventojai j 
tais, jaukiu Europėjišku Kla i - i 5 i t * supranta ir tautiniais bei 
pėdos miestu, su jo didele' ekonominiais motyvais vado- , j 
prieplauka, Juodkrantės dešini .vaudamies, linksta į viena pu-
ties ketvirtainiu kilometru 
ploto parku ir maudynėmis, 
sudaro labai gražų vaizdą. 

Ekonominiai ir Politiniai 
Reikalai. 

Šitą Klaipėdos kraštą Ver-
salisio Taikos Konferencija 

sę — Lietuvos link. 
Kodėl Klaipėda dar nepaskir- -: 

ta Lietuvai? 

Paviršutiniai žiūrint, tartum , 
kas neaišku. Juk ir Didžiosios _, 
Lietuvos ir Klaipėdos krašto 
gyventojai, spiriami ekonomi-

yra atskyrusi nuo * Vokietijos nių ir tautiniai politinių inte-
ir pažadėjusi Lietuvos naudai, • resų, nori dėtis į bendrą gy-
nors iki šiol, dėlei žemiaus pa- venimą, į vieną valsybę. Beto, 
sakytų priežasčių, dar ji laiko įr Versalio Taikos Konferen-
okupavę prancūzai su dviem cija, kalbėdama apie Klaipė-
savo kareivių batalionais. 

Anksčiaus, Klaipėdos kraš
tui priklausant Vokietijai, jo 
gyventojai ir politiniai — tau
tiniai ir ekonominiai buvo 
blogose sąlygose. 

Vokiečiai savo kultūra sten
gėsi viską kas lietuviška su 
šaknimis išrauti. Mokvklos, 
spauda, Liuteronų bažnyčia, 

; 

man! 
Vargdienis. 

Chicagos lietuviai šelpdami 
Tė vyne Lietuvą neturi pa
miršti ir savo našlaičių ir pro
jektuojamos jiems įstaigos. 

kimės Labdaringos Są-gos sei- administraryvis valdžios apa
ratas, visi drauge buvo taiko
mi lietuvybės išnaikinimui. 

Ekonominiu žvilgsniu ir-gi 
negeriaus buvo: visur pirme
nybė teikiama vokiečiams, pra 
monė ir prekyba jų kontrojėj, 
lietuviškas elementas visur 
varžomas, jam pripažįstamos 

dą, yra pasakiusi, kad tas kra
štas yra atskiriamas nuo Vo
kietijos Lietuvos naudai... 
Kodėl nesijungėf Kame prie

žastys! f 

Jeigu mes praskleisime ofi
cialių kalbų skraistę, giliaus 
įžvelgsime, ypač jeigu mums 
pavyks įžiūrėti užkulisinės 
šiandieninės diplomatijos ma
chinacijas, tai mes tas priežas
tis greitai ir apčiuopiamai su
rasime. O jas suradus, bus ne
sunku nužiūrėti priemones, su 
kurių pagelba, butų galima tas 
nenaudėles priežastis pašalinti 
ii- susijungti tautai į vieną bro 
lišką šeimyną visų naudai. 

(Bus daugiau) 

" 

-* 

\ 

Parašė D r. Jonas Totoraitis. 

LIETUVOS ATGIJIMAS. 
Tęsinys. 

Šitie laimėjimai karštuolių, "Raudonų
jų", partiją tik erzino; jiems atrodė, kad 
Rusijos valdžia tokiais nusileidimais tik 
trukdanti būtinai reikalingą sukilimą ir 
nepriklausomos Lenkijos atstatymą. Karš-
čiausiejie kėsinosi šaudyti aukštai pas
tatytus valdžios žmones: vietininkas di
dysis kunigaikštis Konstantinas buvo su
žeistas, buvo bebandą nušauti ir Vielio-
polskį, tik nepataikė. Vieliopolskis, norė
damas iš šaknų išrauti šitokius smarka
vimus, įsakė ypatingą kareivių ėmimą, 
kad į kareiviją butų suimti visi mieste
lėnai, maži savininkai, dvarų oficijalis-
tai, nuomuotojai, tai yra, tie žmonės, iš 
kurių tarpo daugiausiai darėsi "Raudo
nųjų" partija. Tuo įsakymu nebuvo 
liečiami nei dvarininkai, nei liaudis. Var
sa voje tų kareivių #mimas arba, geriau 
sakant, gaudymas buvo pradėtas sausyje 
1863. Jauni vyrai bėgo į girias ir tenai 
rinkosi į būrius. "Raudonųjų" Centro 
komitetas, pasivadinęs "laikina tautos 
valdžia," tų gaudomųjų verčiamas 22 sau
sio 1863 paskelbė tautos sukilimą. 

Į sukilimą stojo miestelėnai, žemesnio
ji kunigija, dvarų oficijalistai ir smulkio- reiviją į mažesnius būrius, pasitraukė į 

ji šlėkta. Dvarininkai, ūkininkai ir žydai 
neprisidėjo ir laikėsi nuošaliai. Išsyk pa
sisiūlė į mūšį 10,000 vyrų. Bet nebuvo 
jiems tinkamų ginkhj, o pinigų išsyk tu
rėta tik į 400,000 lenkiškų auksinų. Su
kilėliai neturėjo nei tvirtovių,/ nei pri
rengto maisto, nei tinkamos vietos, kur 
butų galėję tvarkytis ir pasilsėti. Tikė
josi, kad tėvynės ginti sukils visa tauta. 
Atsišaukime, kuris skelbė sukilimą, pa
garsinta buvo laisvė ir lygybė visiems 
piliečiams, ūkininkams pažadėta atiduoti 
nuosavybėn žemė, kurią jie dirbo, o be
žemiams duoti žemės, panaikinta bau
džiava. Pagalios sukilėlių skaičius padi
dėjo į 30,000. Jų būriai, blogai apsigin
klavę ir menkai aprėdyti, neturėdami kur 
tvarkytis, po visą Lenkiją rinkosi į gi
rias; i vadovavo jiems daugiausiai buvu-
siejie aficierai. Iš girių puldinėjo rusus, 
sumušti ar išvaikyti vėl rinkosi ir vėl 
rengėsi pulti kitoje vietoje. Susirėmimų 
su rusais, didesnių ar mažesnių musių 
įvairiose vietose per visą lenkmetį yra 
buvę per 600. Rusų kareivijos, sukilėlių 
būrius gaudančios, buvo Lenkijoje, maiš
tui prasidedant, į 90,000; buvo ji gerai 
išmankštinta ir viskuo aprūpinta. Laiki
noji lenkų valdžia buvo paskyrusi dik
tatorių Lengevičių. Bet tas kovo mėne
syje pas Grochoviskus netoli nuo Sando-
mieriaus sumuštas, paskirstęs savo ka-

Galiciją, kur austrų valdžia jį suėmė ir 
į kalėjimą pasodino. 

Nors šis nepasisekimas prislėgė len
kams dvasią, tečiau jiems žybtelėjo ir 
t-iltis, kad į Lenkijos reikalą įsikišiančios 
užsienio valstybes. Prie sukilimo dabar 
prisidėjo ir "Bal tųjų" partija, į kurią bu
vo susibūrę daugiausiai dvarininkai, ir 
tuo jie labai pakėlė sukilėlių dvasią. Tie
sa, Prancūzija, iš kurios ciecoriaus Napo
leono I I I lenkai daug tikėjosi, Anglija ir 
Austrija pareikalavo kai-kurių palengvi
nimų Lenkijai; bet kai Rusija atsakė, kad 
neduosianti kištis į savo vidujinius rei
kalus, tuo geri jų norai ir pasibaigė, nes 
savo reikalavimų nemanė remti ginklais. 

Toks įsikišimas netik nieko lenkams ne
palengvino, bet dar ir pakenkė. Įerzinta, 
Rusija sukilimui nuslopinti greit at
siuntė į Lenkiją Teodorą Bergą, o į Lie
tuvą Mykolą Muravjovą. Napoleonas III , 
stengėsi sudaryti koaliciją Lenkijos nau
dai ir sušaukti kongresą, o lenkai, jo ža
dinami, vis stūmė tolyn tą ir taip jau 
pragaištingą sukilimą. Napoleonas I I I 
priklausė prie tos slaptos tarptautinės 
organizacijos, kuri Šelpia nenaudingus 
maištus. Todėl suprantama, kad jis len
kams davė tiek paramos kiek reikėjo 
maištui iškilti ir įsigalėti, bet ne tiek, kad 
lenkai laimėtų. Sukilėliai tat pagelbos ne
susilaukė. Karas nusitęsė iki pavasariui 
1864, tai yra, ikį Bergas, susekęs laikino

sios tautinės valdžios narius, juos ir jų 
vyriausiąjį vedėją Trauguttą suėmė (10 
balandžio). Tai buvo liūdnos pabaigos 
pradžia. 

Į tą sukilimą buvo įsipainiojus netik 
viena Kongresinė Lenkų karalija, bet dar 
ir Podolija, ir Volynija, ir Lietuva su Že
maičiais. 

Lenkmetis Lietuvoje ir Muraviovas. 
Lietuva tada žiurėjo į Varšavą, ir taip 

ji ir šoko kaip ten dūdavo. Kai Lenkija 
darė patrijotines manifestacijas ir proce
sijas, tai Lietuva neatsiliko. Išversta buvo 
lietuviškai lenkų patri jotinė giesmė: 
"Bože, cos Polskę" — " Dieve, kurs musų 
karalystę šventą", ir giedama buvo pro
cesijose ir kai-kuriose bažnyčiose. Suki
limas Lietuvoje prasidėjo, balandžio mė
nesyje 1863 m. Liaudžiai į jį įtraukti bu
vo mėtomi ir • platinami atsišaukimai ir 
kurstomiejie lapeliai, lietuvių kalba ra
šyti. Prie sukilimo Lietuvoje prisidėjo 
dalis dvarininkų, dalis kunigų, siuvėjai, 
kurpiai, dvarų bernai ir, apskritai kal
bant, žmonės, kurie neturėjo ko nustoti; 
ūkininkai stengėsi nesikišti, bet ir jų 
kai-kas, nors nedaug, stojo į sukilėlių ei
lės, stojo ypač žemaičiai. Tuo atžvilgiu 
Lietuva pralenkė net Lenkiją: ten ūki
ninkai nesikišo į sukilimą, o glietuviai, 
bent dalis, davėsi įsitraukti į to laiko sū
kurį. Nors sukilime dalyvavo įvairių luo

mų žmonės, vienok sukilimo tikroji prie
žastis buvo tik dvarininkai; jei ne jie, 
sukilimo Lietuvoje nebųtų buvę. Sukilėlių 
būriams, kurie, kaip ir Lenkijoje, rinkosi 
po'girias, vadovavo kas sugebėjo: šlėktos, 
buvusiejie aficierai, ir net keli kunigai. 
Mušiu arba susirėmimų su rusų kareiviją ' 
Lietuvoje yra buvę per 40. Sukilimui įsi-, 
galėjus, rusų kareiviją galėjo laikytis tik. 
miestuose. 

Kai sukilimo liepsna buvo jau apėmusi .# 
visą Lietuvą ir sukilėlių valdžia viską '. 
buvo beimanti į savo rankas, į patį karštį į: 
gegužio mėnesyje 1863 į Vilnių atvyko _ 
naujai paskirtas maistui malšinti general 
— gubernatorius ' Mykolas Muravjovas,^ 
žmogus labai smarkus. Paliko jis didžiau- . 
sią žymę Lietuvos gyvenime, nors ją mal
šino ir valdė tik dvejus metus. Jam buvo 
pavesta malšinti rusų vadinamasis Vasa- ~ 
ros vakarų kraštas: Vilniaus, Kauno, Gar- ' 
dino, Minsko, Mogilevo ir Vitebsko gu- ] 
bernijos. Visa šita šalis jam bjfvo gerai 
žinoma. Nuo 1827 aštuonerius metus jis 
buvo joje išsyk Vitebsko vice-gubernato-
rius, paskui Mogilevo ir Gardino guberna
torius. Per 1831 sukilimą jisai tarnavo 
tos armijos štabe, kuri veikė šioje šalyje..,,. 

(Bus daugiau) 
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Gyvenančių Sui 
darbininkų sveti 
giu, Darbo departj 
tosi viena iš svai 
šalies valdžios šal 
nas svetimšalis, 
ta šion šalin atl 
miausia paimamai 
partamento globol 

departamentas vyj 
šokius ateivybės 
J i s kontroliuoja 
bės stotis, kaip U 
ko. Boston, San 
kitur. 

Šiandieninis Dal 
rius yra James J< 
Pittsburgh'o. Ifl 
kad ir sekretoriui 
ateivis. Jis yra 
joje. Amerikon 
keliavo eidamas 
metus. J is gimei 
tais. Šiandie p 
skaitosi amerikon 
matome, užima aui 
komingą vietą šal 
je. Darbo sekreto! 
jį paskyrė prezi( 
dingas. Jis yra 
kabineto nariu. ' 

Pirmoji ir SI 
parbo sekretoriai 
rupinties visos ši 
ninku gerbūviu, gej 
bininkams uždarbi! 
lnuoju darbo ži 
Darbo sekretorius 
tetą asmeniškai ti 
tarp darbo ir kapij 
nesusipratimams 
vietoje į tokius pj 
kus skirti specialii 
nierius. 

Darbo sekretorij 
rių pramonės centj 
gauna po keliolika 
prašymu pasiųsti 
komisionierius ir s] 
bi pusi. Tie praš}] 
Jbelnai, visuomet 
komisionieriai į nuj 
tas pasiunčiami. 

Darbo departaim 
ko renka ir skelbi 
informacijas apie 

KAIRYS IR 

XI. 
Socializmas ir Š< 

Neišmanvmas ir D| 
kystė — Laisva 

Socialistų Auto] 

SOCIALISTAS, 
socializmas jau bu1 
gas' kaip Tamista 
delko milionai lais^ 
žibonių bėga pas m| 
uz socialistų princi] 

KATALIKAS. 
milionai žmonių n 
jus ir nestoja uz 
principus. Paskutii 
zidento rinkimuose 
j a skaitė turinti ai 
balsų, bet tai nereis 
r a 900,000 socialistj 

SOC. — Del ko 

KAT. — Nes, kai 
ju»ų apsigarsinime 
kyta: " J e i nesi soči j 
tijoa nariu, nesi scj 
Pagal šitą jūsų n{ 
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SUV. VALSTIJŲ DARBO 
DEPARTAMENTAS. 

Gyvenančių Suv. Valstijose 
darbininkų svetimšalių atžvil
giu, Darbo departamentas skai 
tosi viena iš svarbiausių šios 
šalies valdžios šakų. Kiekvie
nas svetimšalis, kuriam lem
ta šion šalin atkeliauti,. pir
miausia paimamas Darbo de
partamento globon. Nes tas 
departamentas vykdina čia vi
sokius ateivybės įstatymus. 
J is kontroliuoja visas ateivy
bės stotis, kaip tai New Yor-
ko. Boston, San Franciseo ir 
kitur. 

Šiandieninis Darbo sekreto
rius yra James John Davis iš 
Pittsburgh 'o. Ypatinga tas, 
kad ir sekretorius Davis vra 
ateivis. J i s yra gimęs Angli 
joje. Amerikon su tėvais at
keliavo eidamas vienuoliktus 
metus* J i s gimęs 1873 me
tais. Šiandie pilna burna 
skaitosi amerikonas ir, kaip 
matome, užima augštą ir atsa-
komingą vietą šalies valdžio
je. Darbo sekretoriaus vieton 
jį paskyrė prezidentas Har-
dingas. J i s yra prezidento 
kabineto nariu. 

Pirmoji ir svarbiausioji 
Darbo sekretoriaus pareiga 
rupinties visos šalies darbi
ninkių gerbūviu, geresniais dar 
bininkams uždarbiais ir abe-
lnuoju darbo žmonių labu. 
Darbo sekretorius turi autori
tetą asmeniškai tarpininkauti 
tarp darbo ir kapitalo pakilus 
nesusipratimams arba savo 
vietoje į tokius pat tarpinin
kus skirti specialius komisio-
nierius. 

Darbo sekretorius iŠ įvai
rių pramonės centrų kasdien 
gauna po keliolika raportų su 
prašymu pasiųsti tarpininkus 
komisionierius ir sutaikinti a-
bi pusi. Tie prašymai, imant 
»e lna i , visuomet priimami ir 
komisionieriai į nurodytas vie 
tas pasiunčiami. 

Darbo depar tamentas be kit 
ko renka ir skelbia visokias 

- - - • » " » j turės tik su tarybomis, bet ne-
Tcuomet su jokiais organizuo
tų darbininkų atstovais. 

Tai atlikusios pradėjo ma
žinti darbininkams užmokesnį. 
Girdi, tas daroma nusprend-
žius pačioms taryboms. 

Šiandie skerdyklose ^užmo-
ir jų reikalus, apie darbo są
lygas ir visokius pakilusius 
darbo dirvoje nesusipratimus, kesnis žymiai sumažinta. Or-
Tuomi darbu užsiima specia-
lis departamento skyrius var
du "United States Bureau of 
Labor Statisties," taigi lietu
viškai reiškia: Suv. Valstija 
Darbo Statistikų Biuras. Tas 
biuras išleidžia speeialį biule-
tiną. Jame padedamos įvai
riausios statistikos žinios iš 
darbo lauko, kaip tai apie dar
bo valandų skaitlius, apie vy
rų ir moterų uždarbįų didu
mus. Taipat daug rašoma vi
sokių labai naudingų nurody
mų ir patarimų darbininkams. 

Apart to tas pat biuras iš
leidžia mėnesinį laikraštį var
du " T h e Monthly Labor Re-
view." 

Visus to biuro leidžiamus 
raštus galima gauti veltui. 
Reikia tik parašyti laiškas tan 
biuran. 

Pagaliau Darbo departa
mentas turi savo pilnoje kon
trolėje ir natūralizacijos biu
rą. 

ŽINOMI KOMPANIJŲ 
TIKSLAI. 

Galvijų skerdyklų kompani
jos Chicagoje ir kituose mies
tuose paskelbė kovą organi
zuotiems darbininkams. 

Pirmiausia kompanijos sa
vo dirbtuvių įvairiuose sky
riuose įsteigė kažkokias tary
bas. Girdi, tose tarybose at
stovaujami darbininkai ir kom 
panijų valdybos. 

Tos tarybos nepripažįsta 
jokių organizuotų darbininkų 
ir sprendžia darbo sąlygų ir 
užmokesnio klausime. 

Kas šiandie tas tarybas su
daro, gali but visiems aišku. 
Tai visokios rųšies boseliai ir 
kiti organizuotų darbininkų 
priešai. Tos tarybos visuo
met taip sprendžia, kaip kom
panijų norima. 

Kuomet skerdyklų kompa
nijos įsteigė tas tarybas, tuo-
jaus visose dirbtuvėse paskel
bė " o p e n shop . " Pareiškė, 

ganizuoti darbininkai dar dir
ba. Bet ar ilgai taip bus? 

Reikia spėti, kad jei kom
panijos paskelbė kovą darbi-

# 

ninkams, tai šitie varu turės 
tą kovą priimti. 

Kompanijų" tikslai labai aiš
kus. 

Jos į savo dirbtuves nori 
grąžinti senuosius laikus. 
Tuos laikus, kuomet darbinin
kai nei vepgai sunkius darbus 
ilgas valandas dienoje dirbda-
vo pusdikiai. Kompanijos iš-
naujo nori, kad darbininkams 
butų mokama darbo valandoje 
16 centų ar kiek daugiau, kaip 
tai buvo pirm dvidešimts metų. 

Bet jos turėtų žinoti, kad jų 
tie norai nekuomet neišsipil
dys, kad jau niekuomet negryš 
praėjusieji darbininkų vergi
jos laikai. 

Kompanijos kadir su neno
ru turėtų pripažinti faktą, 
kad organizuotų darbininkų 
jos negali nugalėti, kad darbi
ninkams šiandie reikalingas 
žmoniškesnis gyvenimas, kad 
gana jau to baisaus vargo ir 
išnaudojimo. 

Organizuotų darbi ninku vir
šaičių pareiga šiandie darbuo
tis visus skerdyklų įstaigų dar 
bininkus patraukti organiza
cijom Tuomet ir kova nebūtų 
tiek pavojinga. 

Darbininkas 
r-* 

KOKIOS TAUTYBiS ILLI 
NOIS ANGLEKASIAI. 

Illinois valstijos ateivybės 
komisija paduoda nemažai in-
domių žinių apie palengva į-
vykstančias tautybių atmainas 
tarpe darbininkų Illinois ang
lių kasyklose. Tos atmainos 
žymios. 

Pirmaisiais darbininkais Il
linois anglių kasyklose buvo 
amerikonai, anglai, škotai, vo
kiečiai ir mažas skaitlius Ka
nados anglų ir prancūzų. 

1890 m e t a i s kasyklose iš visų 
darbininke, buvo vos 7 nuoš., 

informacijas apie darbininkus Į kad kompanijos visus reikalus | kurie paėjo iš šalių, nevarto

jančių angliškos kalbos.y 
1899 metais kasyklose jau 

daugybė dirbo žmonių, paėju- 5 
sių išxPrancijos, Italijos, Ru
sijos, Austrijos-Ungarijos ir 
Belgijos. 

Laiku tarpe 1902 ir 1907 m. 
atidaryta visa eilė naujų ka
syklų. Nes tuo laiku nauji 
ateiviai darbininkai iš Euro
pos pradėjo užimdinėti senų 
darbininkų vietas. Tais lai
kais į kasyklas pradėjo ke
liauti daugiausia italai, lietu
viai ir rusai. 

ftiandie Illinois valstijos 
anglių kasyklų apskrityse yra 
sodybų ir miestelių, apgyven
tų kuone išimtinai vienų at
eivių iš rytinės ir pietinės Eu
ropos. Ko panašaus nėra ki
tose valstijose. 

Ateivybės komisija tą faktą 
aiškina tuomi, kad, girdi la
bai blogas susisiekimas su to
mis sodybomis ir miesteliais 
atskyrė (izoliavo) juos nuo 
pasaulio. I r todėl tenai tu
rėjo susidaryti atskirų tauty
bių valsčiai. 

Ateivybės komisija 1918 me
tais kasyklų kompanijoms bu
vo pasiuntusi klausimų lapus. 
Norėta patirti darbininkų tau 
tybę. Ne visos kompanijos 
tuos lapus išpildė. Bet dau
guma visgi tai padarė. 

I š gautų lapų patirta, kad 
kasyklose didžiausią nuošimtį 
užima anglai darbininkai. Pa
skui seka: italai, austrai, un-
garai, vokiečiai, lenkai, lietu
viai, prancūzai ir kt. 

Bet yra vietų., kur lietuvįų 
skaitlius perviršija ne vien 
lenkus, bet pačius italus ir ki
tų tautų darbininkus. 

Lietuviai į Illinois kasyklas 
pradėjo skaitlingai keliauti 
nuo 1900 m. Yra daugybė to
kių sodybų, kuriose dauguma 
gyventojų lietuviai. Lietuvių 
milžiniškos kolionijos y r a 
Springfielde, Auburn ir kitur. 
- ,Po karo, po didelių įvykių 

PRAKEIKIMO DIENA. 

Žmonių gyvenime yra tam 
tikrų garsių dienų, kurias žmo 
nės mini. Bet mini ne visas 
garsiąsias dienas vienaip. 
Vienas mini su džiaugsmu, ki
tas gi ku pasipiktinimu. Nes 
vienos dienos, vieni metai at
nešė žmonėms laimės, kiti gi 
užtraukė nelaimę, įstūmė žmo
nes į vergiją. . 

Tokiais baisių nelaimių me
tais yra 1914 metai, nes kaip 
tik tais metais prasidėjo didy
sis karas, kuris suardė, gali
ma sakyti, visą pasaulį ir pra
žudė milionus žmonių. Bet 
mes pergyvenom ir kitų bai
sių dienų, kurios pagilino, pa
didino padarytąsias žmonėms 
nelaimes karo metu. Aš ma
nau, kad draugai supranta, 
kad čia kalbama apie 7 d., lap
kričio 1917 metų. 

Šią dieną didelė veidmainių 
grupė švenčia gan trukšmin-
gai. Būtent, tą dieną trukš-
mingai švenčia bolševikų, ka-
misarų saujalė. Nes toj die
noj, t. y. 7 lapkričio, bolševi 
kai apgavimo keliu užgrobė 
valdžią į savo rankas visoj 
Rusijoj. Nuo 7 lapkričio Ru
sijoj kamisarai pradėjo lėbau
ti ir smaguriauti, o Rusijos 
darbininkai pajuto " Egipto 
nevalią" ir štai jau ketvirti 
metai kaip Egipto nevalioje 
kankinasi milionai Rusijos 
darbininkų. J au ketvirti me
tai kaip dvidešimtojo amžiaus 
faraonai-kamisarai lieja ne
kaltą darbininkų kraują ir ma
rina badu milionus kudykkj 
ir moterų. Jau ketvirti me
tai, kaip iš Rusijos darbini-
kų faraonai atėmė spaudos ir 
susirinkimų laisvę, kurią jie 
buvo savo krauju išpirkę, iš
kovoję. 7 lapkričio 1917 metų 
Rusjoj įsigalėjo bolševikų 
kamisarų despotija, toji des
potija tebesitęsia Rusijoj ir 
šiandieną.' 

ir jų agentus. Rusijoj dabar 
nuolatos esti sukilimų. Tokie 

nus darbininkų, sakydami, kad 
jie yra Antantos šalininkai, 

sukilimai visuomet yra pietų vadinasi nori apmokėti caro 
Rusijoj, Pavolgyje ir miestuo- skolas. I r po viso to patys su
se. Draugai atmena garsų tinka mokėti caro skolas, kad 

Europoje tų miestelių ir so 
dybų gyventojai atsimainys, j Tik durtutnį, pagalba. 
Nes daugelis ateivių gryžta 
Europon. Jų vietas užima 
kiti darbininkai. Grūdas. 

MlADISON, W I S . — Valsti
jos Industr i jos Komisija pra
neša, kad. darbai pi-adejo eiti 
geriau, bedarbių kasdien ma-
zeja. 

Bet jei kamisarai despotai 
pradžioje, žadant darbinin
kams aukso kalnus, turėjo 
nors kiek pasitikę jimo, tai 
šiandienį jie tegali laikytis 
tik durtuvų pagelba. Žmonės, 
nors ir bado marinami tai vie
nam, ta i ki tam kampe Rusijos 
apsiginklavę šaudo kamisarus 

šių metų darbininkų ir Kronš-
tato kareivių sukilimą Petro
grade. Deja, darbininkams 
iki šiol nepasisekė nuversti ka
misarų despotiją. Nors pa
tys kamisarai mato, kad visi 
jų neapkenčia, kad darbinin
kai nuolat juos viešai žudo, 
bet kamisarų sąžinė yra pa
skandinta žmonių kraujuose 
ir dėlto jie nieko nepaiso. 
Darbininkų susirinkimuose ka
misarai negaji pasirodyti, o 
jei kuomet ateina, tai būtinai 
apsiginklavę bombomis. Bet 
nepaisant to, dažnai esti at
sitikimų, kuomet bekalbant ka 
misarui iš susirinkusių tarpo 
pasigirsta šūviai. 

Daug ko galima butų čia 
pasakyti, minint tą prakeiki
mo dieną daug kruvinų vaiz
dų atpasakoti. Bet tam daly
kui šiame straipsnyje per ma
žai vietos. Dėlto gana bus 
paminėjus dar tik vieną daly
ką. Būtent, paskutinę bolševi
kų notą Antantos valstybėms. 
Toje notoje bolševikai pažada 
Antantai apmokėti visas sko
las, kurias yra padaręs rusų 
caras. Šitą atsitikimą reikia 
minėti dėlto, kad bolševikai 
prieš įsigalint visur rėkė, šau
kė, kad jie tų skolų nemokės, 
nes tas skolas daręs caras, o 
ne rusų tauta; tų skolų esą 
daug ir rusų tautai sunku bu
tų jas išmokėti. Dabar kami
sarai užgiedojo kitą giesmelę. 
Dabar jie užmiršo tai, ką skel
bė. Dabar jie atsigulę ant 
pilvo bažyjasi ir sako: Vies-
ką atiduosim, ką dėdę -caras 
buvo apėmęs, tik susimaldami 

leiskite mums ramiai viešpa
tauti ir nekliudomai šaudyti 
nekaltus žmones! 

Apgavystė, 
Bet tai yra baisus dalykas, 

baisi apgavystė! Vadinasi ne
praėjo dar nei 4 metų, kaip 
jie atsižada to, ką yra skelbę 
ir žadėję. Bet ir tas gal dar 
nebūtų taip baisu, jei toms 
savo melagystėms padengti 
jie nebūtų išžudę milionus ne
kaltų žmonių. Veidmainiau
dami šaukė, kad reikia kariau
ti su visu pasauliu, kad tik 

tik galėtų pasilikti prie val
džios ir plėšti rusų tautą! 

Melagystei pridengti. 

Taigi nauja melagystė pa
aiškėjo. Bet klausimas, kodėl 
reikalingas buvo nekaltų žmo
nių žudymas tai melagystei 
pridengti! Atsakymo reikia 
ieškoti pažystame socialistų 
moksle, reikia atsakymo ieš
koti visuose kruvinuose dar
buose, kuriais yra pasižymėję 
socialistai. 

-

Atmesdami tiKejimą, religi
ją, jie daro visa tai, kas tik 
jiems į galvą ateina, kas gali 
prikimšti jų kišenius kruvinu 
žmonių skatiku. Bedievis ne
turi sąžinės graužimo, negirdi 
sąžinės balso, dėlto jis naudo
jasi nors ir juodžiausiomis 
priemonėmis, by tik galėtų 
savo tikslo pasiekti. 

Keturi metai atgal bolševi
kams reikėjo užgrobti valdžią, 
reikėjo turėti darbininkų pa
lankumo, dėlto reikėjo Antan
tos valstybės, sakė nemokėsią 
padarytų caro skolų. Dabar 
jie jau išžudė geriausius dar
bininkų atstovus, sukaustė vi
sus geležiniais pančiais, dėl
to ir darbininkų palankumas 
jiems nebereikalingas. To pa
lankumo jie ieško- šiandien pas 
Antantos kapitalistus ir dėlto 
kviečia juos pas save, sutin
ka mokėti caro skolas... Va
dinasi Leninas ir Trockis tam
pa tokiais pat kapitalistų są
jungininkais, kaip ir buvusis 
caras. I r tai tik keturiems 
metams praėjus; gal nereikės 
laukti kitų keturių metų, kuo
met Leninas pasiskelbs carą, 
arba sutiks užleisti»vietą caro 
giminėms, kaip kad dabar su
tiko mokėti caro padarytas 
skolas. . 

Iš bolševikų visko galime 
susilaukti. Dėlto 7 lapkričio 
dienos prakeikimas didėja, da
rosi begaliniai baisiu 

A: Jievaitis. 
L. "Darbininkas" 

MILWAUKEE, WIS., — 
Šio miesto statymo inspekto
rius praneša, kad šiais metais 

nereikėtų mokėti caro skolų, Įdaugiau pastatyta namų negu 
veidmainiaudami žudė milio- kitais metais. 

KAIRYS IR RAULAS DISKUSUOJA SOCIALIZMĄ. 

XI. 
Socializmas ir Šeimyna. 

N'eišmanymas ir Draugų Pai
kystė — Laisva Gošlybė — 

Socialistų Autoritetai. 

SOCIALISTAS. — J e i g u 
socializmas jau butų toks blo
gas kaip Tamista sakai, tai 
delko milionai laisvę-mylinčių 
žfionių bėga pas mus ir stoja 
už socialistų principus? 

KATALIKAS. — R a u 1 a i, 
milionai žmonių nebėga pas 

jųs galite didžiuoties tik iš 
apie 100,000 pasekėjų. 

SOC. — Tikras skaičius mū
sų narių man čia neapeina. Aš 
klausiu Tamistos ir vėl: delko 
tat tūkstančiai žmonių noriai 
pasiaukoja save ir visa ką tu
ri socializmui, kurį Tamista 
vadini vergija ir tyranijat 

KAT. — Meldžiu paklausyk 
mano šitos pasakos, Raulai: 
Daug metų atgal aš buvau Chi 
cagoje ir man belankant įvai
rias vietas, nuėjau ir į stock-

vesiu jus link liuosybės gany- tat gi yra užtektinas Tamistos 

jus ir nestoja už socialistų j yard'us pažiūrėti kaip ten dir-
principus. Paskutiniuose pre- *>ama. Ilgai žiurėjau kaip 
zidento rinkimuose jūsų parti- galvijus varė į gardą. Kuo
ja skaitė turinti apie 900,000 met jaučiai jau buvo j i s i su-
balsų, bet tai nereiškia, kad y- ™ T t i 1 S a r d a š a l e geležinke-
ra 900,000 socialistų šioje ša- ho vėžų, jų pačių veislės mil-

| žinąs gyvulys, atsakančiai iš-
-3 'lavintas savo užduočiai, tapo 

j įleistas tarp bandos. J is ra-
KAT. — Nes, kaip viename j miai maišėsi ta rp visų, tarsi, 

jusij apsigarsinime yra pasą- norėdamas paguosti ir sura 

Iv. 

SOC. — Del ko ne t 

kyta: " J e i nesi socialistų par
tijos nariu, nesi socialistas." 

minti po ilgai kelionei, ir tad, 
tartum, visus šaukte šaukė: 

Pagal šitą jnsų nusistatymą "Draugai , sekite mane; aš nu 

klų, linkon lygumų, kur auga 
dobilai ir labai gardi žolė." 
Gardo vartus atidarė. Pats 
išsirinkęs save vadu jautis 
pradėjo bėgti link nuskirtos 
jam vietos ir tada kiti sekė 
jį iš užpakalio. Tat naujieji 
nubėgo nepertoliausia, kuomet 
pajuto užtverti ir vėl kitame 
garde netoli skerdinyčios, gi 
kuomet apsidairė surasti savo 
geradarį, vadą, jo nebuvo nie
kur matyt. 

SOC. — Nustok savo vaikiš
ką tyčiojimąsi, Kairy. Mes 
socialistai turim protą ir tad 
žinom ką darom ir neleisim, 
kad kas mus apgaulų savo su
viliojimais. 

KAT. — Taip ir tie galvijai 
butų pasakę, jeigu kas tuosyk 
butų bandęs pasakyti jiems, 
kad jie yra vedami skerstu
vėm Man nėra taip labai sun
ku prirodinėti Tamistai, kad 
šis vaizdelis labai puikiai nu
piešia socializmą. Jeigu jis 
nėra visiškai į tai panašus, tai 
nors daug kuomi panašus, i r 

klausimui, kurį prašei išaiškin
ti. 

SOC. *— Ar Tamista nori 
tuomi pasakyti, kad socialistų 
partija yra beprotė ir nieko 
neišmananti ir paika, kaip tie 
nebyliai gyvuliai! 

KAT. — Jūsų pačių vadai 
atvirai pasakė, kad jūsų drau
gų aštuoniasdešimtas nuošim
tis nežino ką tai reiškia socia
lizmas. Paklausk dešimts so
cialistų, kaip kad aš padariau, 
ką tai reiškia socializmas, ir 
aš užtikrinu, kad Tamistai nė 
du iš jų neatsakys venodai 
— ir labai galima tikėtis, kad 
nė vienas neatsakys kaip rei
kia. Jie tau atsakys, kad tai 
reiškia laimės laiką, apie ku
rį poetai ir 'pranašai giedoda
vo, kuriame tad bus mažai 
darbo, o daug linksmybių, lai
ką teisybės, liuosybės, laisvės 
ir tt. Paklausk jų to, ko aš 
Tamistos paklausiau ir jie ne
galės atsakyti tąipat, kaip Ta-
mista. Jų pažinimas socialis
te principų paaiškės dar la

biau, jeigu Tamista paklausi ją meilę — paleistuvystę. 

* < i * 

jų, koks yra socializmo nusis
tatymas link moterystės ir šei
mynos. 

SOC. — Kairy nesižąmink 
savęs nurodant neteisingais 
argumentais, buk tai socializ
mas naikina moterystę ir šei
mynišką gyvenimą. Nemanyk, 
kad mes norim taip vadina
mos laisvos meilės. Tamdsta 
pats gerai žinai, kad mes so
cialistai mylime savo pačias ir 
vaikelius taip, kaip ir jųs, ir 
kad noriai savo galvas guldy
tume už juos. Aš galiu tikrai 
sakyti, kad visuose socialistų 
susirinkimuose, kuriuose teko 
būti, aš ten nė vieno žodžio 
negirdėjau, kad kas nors bu
tų kalbama apie laisvą meilę. 

KAT. — Mat Tamista labai 
paviršiu žuiri į socializmo pri
ncipus. Bet aš galiu Tamis
tai prirodyti faktais, kad so
cializmas stoja už laisvąją 
meilę. Tiesa, daug socialistų 
to nežino, bet faktai yra, kad 
socializmas kovoja ui laisvą-

KAT. — Labai gerai. Ta
mista turbūt mažai esi skai
tęs socializmo įkūrėjų raštų. 
Marksas savo raštuose dažnai 
ir gana aiškiai pažymi, kad 
nereikia moterystės ryšio — 
reiškia, kas kaip nori tegyve
na. Engelsas ir nemažai yra, 
parašęs prieš moterystę. Be-
belis taipat naikina moterystę 
savo raštuose. Visi šie trys 
yra socializmo įkūrėjais. 

SOC. — Pirmą sykį girdžiu, 

SOC. — Tai ar Tamista, pa
šalietis, žinai daugiau negu 
mes tos organizacijos nariai? 

KAT, — Tai paaiškės vė
liau. Bet dabar aš noriu pa
klausti Tamistos vieno daly
ko; jeigu Tamista manytumei 
tapti katalikų, tai ar Tamista 
užsiganėdintumei mano arba 
kokio kito paprasto darbinin
ko informacijomis, kurias ga
utumei apie tikėjimą? 

SOC. — Aš nemanau. Aš 
imčiau gero K. Bažnyčios au
toriaus knygą ir pasiskaity-
čiau ir ieškočiau patarimo 
pas žinovą — kunigą. 

KAT. — Taigi mat aš el
giausi panašiai kaslink socia
lizmo. Aš esu pasiskaitęs ge
rai su jūsų garsiais rašyto
jais ir esu radęs, kad jie siūlo 
laisvąją meilę kaipo socialistų; bai lengvai persitikrinti. Per-
sistemos pągrmdinį principą. Iškaityk jųjų raštus ir tada 

SOC. - Meldžiu pasakyti | Pamatysi, kad tai yra tiesa ką 
kieno raštuose Tamista radai Pagakiau. 
tokius niekšiškus raštus. (Bus daugiau) 

ėjai nepn-
š esu so-
kad mo-

reika-
jos sykiu 

kad socializmo 
pažino mote 
cialistas ir 
terystė yr 
linga, nes n 
nustotum ir tų gėrybių, kurias 
šeimyniškas gyvenimas pelni-
ja. Aš netikiu, kad galėjo bū
ti toki tamsuoliai ir kad ne
matė taip aiškios klaidos. 

KAT. — Tamista gali la-

/ 
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BLAIVYBES DIRVA. 
GIRTYBŽ PLĖŠIKĖ. 

Nevienas žinote rusišką ligą. 
J i yra užfundyk. Tąja ligamu-
sų tauta serga. Ją išplatino žy
deliai. 

Apie 30 metų atgal man gy
venant Anglijoje, teko paste
bėti kaip žydai ir anglus į tą 
ligą įtraukė. Žydai ten įvedė 
įprotį, jei nori gaut darbą, už 
fundyk, gavai darbą, užfun-
dyk; nori kokios malonės, už
fundyk; perki ką, užfundyk; 
parduodi, užfundyk. Tas įpro
tis pradžioj buvo tik sloga. Vė
laus tos slogos apsireiškė sim
ptomais ir iš užfundyk pavirto 
į kyšius bei papirkimus. 

Gerai atmenu dar Lietuvoje 
būdavo nueisi į raštinę su ma
žu reikalu be kyšių nei nekal
bėk. Paprašysi tai stragiai at
sakydavo ateik ryto. Gerai, 
ateik vėl 10 ve r. tai ne baika. 
Bet- kuomet nusivedęs duodi 
per burną su stikleliu ar stik
lų, tai tuoj kaip bematant ir 
gatavas tavo reikalas. Paiepi 
tai ir važiuoji, paprastai sako
ma. O kiek ta girtybė tokiais 

gerti. Kaip iki šiol degtinę 
ant preskripcijų aptiekose pa-
rdavojo, tai dabar su alum tas 
pats bus daroma. Bet tame 
skirtumas, kad degtinės tik 
pusė kvortos tegalima gauti į 
10 dienų, o alaus kiek norėsi. 
Na ir suprantama koks ligo-

gert kiek nori. 
Devynios valstijos jau priė

mė tą bilių. Reiškia devynio
se valstijose jau legaliai alus 
gali but pardavinėjamas. Štai 
kuriose valstijose jau geria a-
hi: California, Conneeticut, 
Massaehusetts, Missouri, New 
Jersey, New York, Pennsylva-
nia, Rhode Island ir Wiscon-
sin. Pavėlinta irgi Louiisana 
ir Maryland. 

Keli bravarai jau prašė pa-
velinimo išdirbinėti smarkų 
alų. Teko laikraščiuose ma
tyti jogei leidimą jie labai 
greit gavo. Todėl blaivininkai 
VIGILATE budėkite. 

Užėjus prohibicijai visi nu-
leidot rankas, sakydami jogei 
jau nereiks daugiau žmones 
bekalbinti rašytis prie blaivy
bės. Bet matote džiaugsmas 

sake pradės jų svajonės reali
zuotis, parodysią ką montellie-
eiai gali. Na, pamatysime. Mo-
ntello, šiaurių mieste', tai tur
būt daugiausia randasi sama-
gonkos išdirbę jų. Laikas jau 
išgyti iš tos ligos. 

i 
DRAU 
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Penktadienis, Grnod 2, 1921 
•MfcMta 
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Šį kuopa per ilgą laiką buvo 
visoms kuopoms pavyzdžiu vei 
kime. I>abar kaž kas biškį buvo 

nis gali but, kad gali alaus £ a p s i l e i d l J S > het j o s apsa e idim«f 
buvo gyvesnis už kitų veiki
mus. Si kuopa yra skaitlingiau
sia ir nariai į centrą užsimo
kėję. Jinai yra surengus kelias 
lioterijas blaivybes laimi. Da
bar žiemai atėjus woreesterie-
čiai blaivininkai rengiasi pre 
prie didelio vajaus. 

9 Kuopa Lawrence, Mass. 

budais išplėšė ne vieno žmoge- ^ » r peraiikstyvas buvo 
lio paskutinį skatiką! 

Amerikoje toji liga Irgi iš
siplatinusi, o daugiausiai dir
btuvėse. Čion " n e v a " bosai 
gaudami ir geras algas o ky
šius įpratę imti. Duodi ką bo
sui tai tuoj gauni darbą. O prie 
to tai vis tas užfundyk privedė 

Policijos viršininkų tarpe ir 
gi randasi tąja liga sergančių. 
To negalima* aiškiai pasakyti. 
Bet tik duodas suprasti, kad 
kuome būna kokia vietelė, sa-
liunėlis valdžiai praneštas, 
tuoj specialių pasiuntinių pe
rspėja, kad bus krata. Polleis
tai nuėjo nieko neradę dar 
tik skundiką išbara. 

Dabar Lietuvoje valdžios 
vietose o ypač prie paštų ran
dasi nemažai plėšikų užfundyk 
liga sergančių. I*. Viraks rašė 
į " Darbininką", kad jis buvo 
gavęs prie valdžios darbą. Bet 
sakė su tokia alga kurią siū
lė, nebūt galėjęs pragyvent. 
Kiti gali pragyventi. Pragyve-

i 

na imdami kyšius. Gaila kad 
taip yra. 

Nusiskundimai ant pastos 
viršininkų Lietuvoj tankus. 
Žmogus pasiunčia pundelį, ap
moka visas lėšas. Nueina Lie
tuvon, ten pastorius vėl reika
lauja užmokėt. Tai vėl plėši
mas. Tas daroma kad turėjus 
už ką išsigert, jei žmogus pats 
nenor užfundyt. 

O kada mes paliausime tąja 
liga sirgę! Platinkime blaivy
bę $ lai žmonės, o ypač valdini
nkai būna blaiviais tada nebus 

Antra, pamatėme jogei už
ėjus prohibicijai girtybė nesu
mažėjo. Pirmais metais neva 
buvo sumažėjus, bet vėliaus 
sugrįžo vėl į senas Vėžias. Štai 
nepersenai p. Hugh Barr 
Gray, AVashingtone namo gir
tuokliams perdėtinis, savo ra
porte ką sako. 1920 rugsėjo 
mėnesyj girtuoklių ligoniu, į 
tą namą tapo priimta išviso 
44 žmonės. O šįmet tame mė
nesyj pribuvo 82 žmonės. Esą 
tik 1918 m. buvo biškį daugiau 
t. v. 84 žmonės. 1920 išviso 
ligonių girtuoklių turėjęs 410 
žmonių. O šįmet iki spalių 
pabaigos jau turėjo 559 žmo
nes. Dabar tie girtuokliai li
goniai esą sunkiau gydyti. To
dėl matome, jei jau pačiame 
AVashingtone, kur girtybė yra 
žemiausiame laipsnyje, o jau 
tokios statistikos, tai ką gi 
galima pasakyti apie tokius 
didmiesčius: New Yorką, Chi-
cagą, Bostoną ir kitus. 

Atbuskime blaivininkai-kės. 
Blaivas visada. 

Šioji kuopa nesena, bet savo 
veikimą jau spėjo parodyti. 
Ar jau bandžius veikti nuleis 
ant toliaus rankas! Ne, j i ren
giasi irgi prie didesnio judė
jimo. 

So Boston Blaiv. kuopa. 

IŠ BLAIVININKŲ 
VEIKIMO. 

Nors niekad nebuvo perdaug 
veikli, bet buvo gyva. Dabar 
buvo bepradėtus miegoti. Yra 
tikra viltis kad ji tuoj pabus; 
jau po biškį pradeda raižytis 
ir žiovauti. Geri atbudimo žen
klai. % , ,; 

Atbudus žada taip Veikti, 
kad pralenkus visas Naujosios 
Anglijos kolonijas. Pamaty
sime! 

Keikia dar neatbūtinai sut
verti blaivybes kuopas, Nash-
ua, Lowell, Norwood, Haver-
hill ir Lynne. Kur tie apskri
čio agitatoriai, " g e t busy" ! 

O ką veikia kitų apskričių 
kuopos, prabilkite I 

Blaivas. 

Blaiv. Kuopa atgimė. — Stip
rėja, —Prakalbos. 

Atftol, Mass. — Seniaus čia 
gyvavo didelė ir stipri blaivi
ninkų kuopa, bet šioje šalyje 
įvykus prohibicijai, kuopos vei 
kimas buvo sumažėjęs. Mat, bu 
vo manyta, kad su priverstinu 
uždarymu svaigalų blaivinin
kai tiesioginiame savo pasau
kime jau nebeturės ką vekiti. 

Tečiaus buvo apsirikta. Pasi 
rodė, kad užsispyrėlių įvestoji 
prohibicija girtuoklystės nepa
naikino. Grielbtasi tat vėl už da 
rbo girtuoklystę naikinti tik-
kruoju būdu— auklėJant zmo-

Po Apskričio susivažiavimo nes! Tuo/tikslu išnaujo čia at-

8 Kuopa Cambridge, Ma-ss. 

kyšių, pr 
dyk, gir 
gus. 

[toji liga užfun-
l^š iš mus pini 

Tadas M. K. 

BLAIVININKAI BUDĖKIME. 

Šis ruduo pradeda jau labai 
šlapias būti. Saliunų agentai 
ir bravarų savininkai nesnau
džia. 

Štai šį rudenį jiems pasise
kė teisėtų būdu perkeisti bi-
lįų, kad alus vėl sugrįstų. La
bai jie tą mandagiai ir neva 
gero darydami padarė. Dė
jo pastangas, kad nors ligo
niams butų pavėlinta alus 

rengiamasi prie didesnio veiki
mo. Bet ligšiol dar neturėjo 
progos pasirodyti. 

Mėnesiniame susirinkime bu 
vo kalbėta, svarstyta, greitų 
laikų statyti veikalą: "Varg
šas Tadas" . 

Su samagonkos išdirbėjais 
nutarta kiekvieną gražumu pe
rspėti, kad liautus užsiėmę 
tuomi neteisėtu užsiėmimu. 
Draugiškam perspėjimui ne-
gelbėjus, bus imta kitokie bu
dai. Teko girdėti jog kelis ge
rus bravarus jau valdžia suko-
nfiskavo. Savininkai užsimo
kėjo po $50. pabaudos. Tas 
tiek to bet kokias ilgas nosis 
gaVo nuo visų Cambridge'iaus 
lietuvių ir kitų. 

gaivinta blaivininkų kuopa. 
Naujai atgimusi kuopa ima 

rodyti savo veikimą. Nesenai 
buvo surengtos prakalbos blai
vybės platinimo reikalu, kur 
kalbėtojumi buvo visiems ge
rai žinomas blaivybės darbuo
tojas, kun. Jonas Jakaitis, iš 
Worcester, Mass. Po prakalbų 
kuopa padidėjo naujais na-
riais. 

Čia blaivininkų veikimas 
prasiplės ir pasieks savo turė
tos garbės prieš prohibicijos 
laikus. 

Antanas Lomus. 
1 J M * - - — i — 

KAUNO SODOMOS (IŠPUL
TŲ PRIDURTI IR GOMO-

ROS) PASTABA. 

11 Kuopa Montello Mass. 

Rengiasi irgi prie labai di
delio veikimo. Adventų laike 

Perskaitęs Kauno laikraščio 
TAUTA nr. 41, 1920 m. strai
psnį po antgalviu: " K A U N O 
SODOMA," negaliu praleisti 

\ 

krinti, kad sulig tol negali bū
ti Lietuvos nepriklausomybės 
tikros vilties be mažiausios a-
bejonės, iki nebus prašalinjtas 
svaigalų įtekmės baisiausias, 
šlykščiausias, i r nugąstingiau-
sias pavojus. O apie prašali-
nima svaigalų Lietuvoje nega
li būti nei kalbos, iki didžiuma 
mūsų inteligentijos panorės 
bent ypatingu būdų pastudi
juoti šitą, kaikuriems opiausią 
mokslo šaką. Važiuodamas į 
Lietuvą tarp Karaliaučiaus ir 
Eitkūnų traukinyje susitikau 
lietuvių valdžios atstovus gry-
žtančius iš Berlino, ir kuomet 
mūsų tarpe prasidėjo fcalba a-
pie pilnąja blaivybe, urnai iš 
tų trijų atstovų atsirado vie
nas priešas pilnajai blaivybei, 
kitas pritarė jai, o trečias ty
lėjo. Taii lmai pamačiau, kad 
dar mažai vilties randasi Lie
tuvoje tikrai blaivybei. Del-
ko mažai vilties! Tai dėlto, 
kad mažai yra inteligentų pa
sišventusių ypatingu būdu tai 
mokslo šakai. Slatyt, kad vi
sai nėra tokių kaip Amerikos 
Katalikų Pilnųjų ^Blaivininkų. 
Jų organizacija -. įau gyvuoja 
per 40 nietų. T u r i savo or
ganą, kuriame talpina vien tik 
žinias iš viso pasaulio apie 
blaivybę, apie alkoholio žmo
gui blėdingumą; kuri surenka 
viso pasaulio specialistų dau
gelio metų bandymus ir paty
rimus, ypač gabiausių medici
nos ekspertų. Pavyzdžiui, to
kie gydytojai, kuriuos išrenk* 
apdraudos kompanijos, kad iŠ-
tyrtų darydami nuolatinius 
bandymus ant apdraustųjų as
menų, kad tom kompanijom 
sutaupintų kuodangiaus išlai
dų, ir kad gautų kuodaugiau-
sia apdraudžiamųjų asmenų, 
o jei jie atlikę bandymus ir 
tyrinėjimus per trisdešimts ir 
daugiau metų, išeina su šito
kiais persergėjimais, kad sU 
išgėrimu kiekvieno degtinės 
stiklelio ar alaus stiklo ar ki-
to svaiginančio gėralo žmo
gus patrumpina sau gyvenimą 
ant penkių minutų, tai, kad 
šitokiu būdu mūsų Tėvynės in
teligentija pasišvęstų i r išban
dytų, be mažiausios abejonės 
visus įtikrintų mesti tuos nuo
dus į šalį, ir uždaiginti diegus 
pilnosios blaivybės, be kurios 
girtybės vergija visuomet ten 
viešpataus. O tai vergijai vie
špataujant ir kitos visos spė
kos aikvojasi sykiu. Tą tru
mpą laiką atsilankydamas bu
vau liudininku net pačių jau
nučių kareivįų girtų. Kad ca
ras pačioje pradžioje baisiu-
giausiojo karo, nebūtų uždrau
dęs svaigalų, tai Vokiečiai bu
tų apsidirbę su Kusi j a trumpu 
laiku. Sulietuvinau paliudi-
nimus semtus iš tikrų šaltinių, 
kad Kusi jos net pačių oficie-
rių girtybė padėjo japonams 
nugalėti rusus. Vienas pirk
lys, kuris savo akimis regėjo 
Manchurijoje rusų veik visus 
oficierius taip girtus, jog jie 
tarp savęs buvo pradėję šau-
dytis. Žinoma iš senovės is
torijos, kad tik blaivios tautos 

pateko kuoilgiausia ir buvo 
tvirčiausios, o girtybei atsida-

nieko nepastebėjęs. Dabar vie- f 
šai turtu pripažinti, kad ši ta ' 
tai buvo mano svarbiausia 
priežastis tarp visų kitų prie
žasčių, delko tiktai vieną mė
nesį atsilankęs brangioje tėvy
nėje Lietuvoje suskubau sug-
ryi t i Amerikon, ir sugryžęs 

25 Kuopa Worcester, Mass. ^galvoju, kokiu būdu butų ga
lima mūsų Tėvynės vadus įti

ns BE ! # • * 

Important Changes 
in the November . 

Chicago Telephone Directory 
Telefono Vartotojams: 

. la ir didžiausia užduotis Bell Systemos tai studijuoti visus 
pagerinimus metodose ir aparatuose kad telefono patarnavimas butų 
geresnis. 

* * • 

Sulyg šio pliano Illinois Bell Telefono Kompanija ruošiasi įvesti 
mašininį senį (maehine switching) įrengimą Chicagoj. 

Kuomet šį permainą yra daroma kompanija nuoširdžiai meldžia 
žmonių; ko-operacijos prie pasekmingo įvedimo šio pagerinimo. 

Maehine swithing telefonas bus panašus į dalbartinį, tiktai kad 
kiekvienas telefonas turės ciferblatą. Su pagelba šio ciferblato pre
numeratoriai maehine switching distriktuose galės pašaukti bent koki 
prenumeratorių gyvenanti Chicagoj. 

Norint gauti numerį reikės paimti pirmas tris raidės centralinio 
offis'o ir keturius numerius telefono, tokiu būdu bus reikalinga pa
mainyti stylių prenumeratorių vardų o kaip nekuriu tai ir telefono 
numerių. / . 

Ne vien dėlto kad šis naujas maehine switching vardai ir pavar
des bus pamainytos telefono kningoj bet sulyg naujojo styliaus bus 
galima daug greičiau telefono numerius surasti. 

Dar prieš įvedima maehine switching systemos prenumeratoriai 
galės priprasti prie naujų numerių, nes Lapkričio mėnesio telefono 
kningoj kurį yra dabar išdalinama visiems prenumeratoriams nu
meriai yra surašyti sulyg naujosios systemos.: 

1. Pirmosios tris raidės visų miesto centralinių offico yra juo
domis raidėmis išspausdintos ir perskirstos mažu brūkšnelių nuo pil
nojo žodžio raidžių. 

2. Numeriai turintieję mažiau kaip keturius numerius žemiau 
(1,000) yra pamainyti dadėdant nolius (00) pavyzdin — "Edgewa-
ter 48 ' ' yra pamainyta į ' ' EDO wtr 0048' \ . \ 

3. Visi vardai ir pavardės korporacijų ir firmų yra atspausdintos 
didžiomis juodomis raidėmis. 

Čionai s žemiaus duodama pavyzdžiai kaip naujojoj telefono knin
goj galima surasti telefono numerius: M 

• 

SMITK see also Smyth Smythe 
AB gar 2600 N Halsted.. DIV rsy-0002 
A C ofe 111 W Wasfa MAI n-7000 

r 506 Oakdale A? LAK rw-030O 
• sernuits' teleph 4500 Bway.EDG Wtr-G04g 
A C 4 Ce gr&prwlllWWa8hFRA nUn-7700 

brokrg 332 S taS MAI n-7000 
brach 140 W V M R FRA nttn*228b 
braeh l l l N W f MAI n-7015 
t & p settling dept 

2200 N Clark DIV rsy-0017 
whse 4800 N Clark EDG wtr-0043 

i 
\ 

Kaip Ta Permaina Palies Jus. 
! Parašymas pirmųjų raidžių centralinio offiso nedarys nei jokio 

skirtumo. Prenumeratoriai turi ištarti centralinio offiso. vardą taip 
pat kaip ir iki šoliai kuomet reikalauja nuo operatorkos numerio. 
Kningoj yra parašyta — "EDG w t r " bet turi išsitarti "Edgewate r , \ 

Permainos telefono vartojime dabar bus tiktai kad kur noliai 
(zeros) yrfe dadėti prie numeriu juos būtinai reikia dadėti reikalau
jant numerio nuo operatorkos nes jie yra*dalimi numerio. 

Čionais paduota pavyzdžiai permainų numeriu ir kaip jie turi 
būti duodami operatorkomis kuomet telefonuoji. 

i 

' 

' 
1 

LAK v w 0300 say "Lake View Oh Three-Hundred" 
E D G w t r #048 " "Edgewater Oh Oh-Fotfr Eight" 
M A I n 7000 " "Main Seven Thousand" 
FRAnkln 7700 " "Franklin Seven Seven-Huadred" 
MAI n 7015 " "Mato Seven O h-One Ffve" 
FRA nkln 228* M "Franku* T w o T i r o - Eigbt 

. 

• • 

i -i 

• 

Trečia permaina yra ta kad vardai ir pavardės firmų, korporaci
jų yra išdrukuotos didelėmis raidėmis. Pavardės nebus atkartojamos 
tiktai vardai ir daug lengviau bus surasti. \ 

Kuomet pasitaiko abi pavardės tokios pačios tuomet pridedama 
vardas ir inicijalai kaip Smith, John E. vardai tbus sudėti sulyg gat
vės numerio alfabetiškai. Bet pasitaikius kad pavardės ir gatvės bus 
tos pačios tuomet jau eis sulyg gatvės numerio. 

Pirmas centralinis offisas kuris bus pamainytas į switching ma-
cliine systema tai bus "Central" , permainos įvyks kuomet kitą me
tą, " S t a t e " bus mainytas į keletą mėnesių po to. 

Prenumeratoriai kurie gaus switehing maehine systema gaus 
pilnas instrukcijas ypatiškai iš mūsų offiso prieš įdėjimą taip kad 
kuomet įsidės naujas systemas jau jie žinos kaip j i vartoti. 

\ ILLINOIS BELL TELEPHONE 
COMPANY 

3C 3 = 

•t 

nyko, kitos tapo vergėmis ki-
tjj." Apsaugok Dieve mus nuo 

vusioskautos vienos visai pra-JgirtybėsJ Tiktai Pilnoji Blai

vybe, tai tikrai prašalina šitt-
os pavojus. 

T • " . K, P , S. 

IStartas žodis lygus 
tai vilyčiai, protingam užtej^j^ 
žodžjo» ^ *' 

i. 



Penktadienis, ftruoA 2, lS2l » 

• 

r 

VRKb6Jk< i 

DR. A. K. RUTKAUSKAS! 
« 

GYDYTOJAS I* C H I R U R G A S 
4443 South We*tern Ave . 
Telefonas Lafayette 414* 

Valandos: 9-11 rytais, 1-2 po 
.pietų ir 7-8 vakarais. Nedėldie 
iniais tiktai po pietų 2 iki 5 v. 

5 D.. M. T. STRIKOL'IS I 
l i e t u v i s Gydytojas h* Chirurgas* 

P E O P L E S TEATRO N A M E f 
• l 6 1 6 W. 47th St. Tel. Boul. 1 6 0 i 
§ V A L A N D O S : nuo 6 iki 8 vakare. I 
{ N e d ė l i o m i s nuo 10 iki 12 ryte. 

R o s . 2914 Wcst 43rd Street 

a 
s 

N u o ryto iki pietų. \ 

Telefonas McKlnlcy 203 

Tel. BlvcL 7042 

D r . C Z . Vezelis 
LIETUVIS DKNTISTAS 

4712 SO. A S H L A N D A V E N U E 
A R T I 4 7-tos Gatvės. 

Va lancos : nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 iki 9 vakare. 

DR. 6. M. GLASER 
Praktikm)Ja SO meta i 

Ofisas a i 4 » So. Morgan St. 
Kertė S2nd St., Chlcago, 111. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų Ir chroniškų 

Ilgu 
OFISO VALANDOS: N u o 10 ryto 
iki t po pietų, nuo 5 Iki 8 vak. 

'Nedė l iomls nuo 1 Iki 2 po pietų 
Telefonas Yards 087 U —» 

K\ 

DR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4031 So. Ashland A v e. 
Tel . Yards 004 

OFISO V A U : 
8 iki 10 v. ryto, 1 iki 2 ir 7 iki 
9 v. 
Tel. Nakt imis ir nedėlioj po pietų 

Oakland 1204 

ŽMONAS. — JŲ TURTAS. — [ sekė, ne mažai prie to prki-
PRAKALBOS. 

Maizeville, Pa. — Miestas 

dėjo smarkus pasidarbavimas 
kai-kurių darbininku-Jųjų var
dai yra tie: Petras Stuleis, kai- .Taujenis. ( 

vidutinis. Lietuvių apie 150 po ferų pirmininkas, iš mote 
šeimų. Stovi anglių kasykloje. 
Darbai eina gerai. Lietuviai 

rų: Adėlia Katkienė, Ona Kra-
sauckieBė. Ad. Katkienė ant 

Kelete gražių deklamacijų pa
deklamavo A Žižminskaitė. Mo 
nologą "Senbernis" atliko L. 

KURSAS MARKIU 
(AUKSINŲ) ŠIANDIEN 

Prigulintis pon*m*n*»* 
1,000 Markių $7.00 

čia iš Suvalkijos Vilniaus ir knygutės yra surinkus $61.00 
mažuma iš Kauno. Turi savo 
bažnyčią, gražią ir erdvią sve
tainę. Labai gražiai ir švariai 

Nemažai taippat darbavosi 
Gertrūda Ankudavičienė ir 
Uršulė Draugelienė. Iš jauni-

Žodžiu sakant vakaras nusi
sekė laibai gražiai nors ir ne
skaitlingas ehoras, bet matyt 
jų pastangos dedamos nema
žos, tik labai gaila, kad pu
blikos neperdaugiausiai atsi
lankė. 

DR. P. ŠIMAITIS į 
N A P R A P A T H S 

'Gydau B e Vaistu ir Be Operac i jos^ 
10787 S. Mlchigan ave . \ 
N u o 8 Iki 12 vai. ryte. « 

:418 \V. 45 Str. Chlcago s 
(Pr i e VVestern A v c n u e ) 

N u o 2 iki 7 vakare. 

TTt 

j Telefonas Boulevard 9199 * 

l DR. C. KASPUTIS ? 
o 
* 

DENTISTAS 
3331 So. Halsted S t. 

Valandos: 9—12 A M . • 
1—5; 7—8 P. M. £ 

^ * M 

DR. S. NAIKEL1S 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Ofisas ir vyveni ino vieta: 
3252 South Halsted Street 

Ant viršaus l 'niver. State Bank 
ĮValandos: nuo 10—12 ryte; nuo 
te—4 po pietų; nuo 7—9 vak. 
F Nedė l iomis nuo 10—2 

Telefonas Yards 2544 

f o T CHARLES SEGAL Į 
{ P e r k ė l ė savo oflsa p o n u m e r i u i 
§ 4 7 2 9 SO. A S H L A N D A V K N U E | 

• SPECIJALISTAS J 
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 

• V a i . : ryte uuo 10—12; nuo 2 — 5 g 
• p o pietų; nuo 7—8:30 v a k a r e . J 
• N e d ė t o m i s : 10 iki 1. 

Telefonas Drtxe l 2 8 8 0 g 

Dr. I. E. M A K A R A S 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 10900 S. Michigan Ave. 
VaL 10—12 ryte: 2—4 po pietų, 

6:30—8:30 vai. vakare. 
Hesidentija: 10538 Perry Ave. 

Tel. Pu l lman 342 ir Pull . 849 

lillIllIiUilIllliHIiilIlIUIHIlllilfUIllllilU 
Telefonas Von Buren i t ' 

Re*. 4 1 M Iadependvinoe BrtdL 

DR. A. A. ROTH, 
tfpevljallsta* Moteriško, VyrislBa 

Vaikų tr tisų ehronJ*kų Ilgų 
V A 1 A N U O S : I V — 1 1 ryto 9 S p* 

pietų, 7 — 9 vak. Nedėliomis 1 9 — 1 1 9 
Of toM S354 So. Halsted St., C*4M««P 

Te l t fonu* Deo^or • • » * 
. t l t l I l I lM I l I lU I I I I IN I I I I I I I I I I IHHHI lU I f l IM 

užlaikoma; bažnyčia net akį mo: Ona Ankudavičiutė, kuri Programai užsibaigus gerb 
veria. Tai nuopelnas uolaus ir 
darbštaus klebono kun. Al. E. 
Bakuno. 

Lapkričio 17 d. čia įvyko pra7 

kalbos ir koncertas. Girardvil-

surinko $47.00 ant knygutės. 
Vardan visos parapijos ta

riame širdingą u a č i u " taip 
darbininkams kaip ir tiems 
kurie kokiu nors būdu prisi-

lės choras vedamas tos parap. Į dėjo prie ferų laimėjimo ir 
varg. gražiai sudainavo kele-! tuo pačiu prie parapijos sto~ 
hį dainų, solo ir tautos him- vio pagerinimo. į 
ną. Publika nesigailėjo katu
čių dainininkams. s • 

Į Sv. Kazimiero Draugiją į-
sirašė geri?, klebonas kun. Al
binas E. Bakunas amžinuoju-
nariu ir įmokėjo 35 dol. ir 16 
metinių narių. 
Žmonės čia malonaus budo ir 

prakilniems sie-

Komitetas. 

BALIUS. — KOLONIJOS 
APŽVALGA. 

vargonininkas pasakė trumpą 
prakalbėję, nurodydamas, gie
dojimo svarbumą, iš jo naudą, 
ir kvietė jaunimą skaitlin-
giaua rašytis prie choro. 

Ant galo sugiedota Lietu
vos himnas. Po koncertui pra
sidėjo šokiai iki vėlibam lai-
lmui. 

J. S. K. 

Milwaukee, Wis. — Spalio 
19 d. Polonia syet. įvyko Šv. 

PRASIDĖS MISIJOS. 

! r* 

prgaucią 
kiams. 

S V. W. RUTKAUSKAS S 
l ADVOKATAS J 

Ofisas Didmiesty j : 
I 29 South La Salto Stret* I 

Kambaris 324 I 
1 Telefonas Central 6390 

J Vakarais, 813 W. 33rd S t J 
Telefonas: Yards 4081 

i I 
ANTANAS A. 0LIS 

<OLSZE\VSKI, J R . ) 

ADVOKATAS 
Veda bilas visuose te ismuose 

Mk'Sto Ofisas: 

Gabrieliaus, par. balius. Pui
kiai pavyko. Pelno davė apie 
170 dol. Už tokį gražų darbą 

Lietingas oras buvo 'kliūti- j turime- padėkoti mūsų komi-
mi skaitlingesniam žmonių getams ir visiems darbuoto-
aisilankymui. Įsteigta Šv. Ka-ji*1"8* k u r i U pasišventusis dar-
zimiero Draugijos kuopa.' Jos 

Gary, Ind. — Gerb. klebonas 
kun. J . Martišiunas paskelbė, 
kad gruodžio 4 d. Šv. Kazimie
ro parapijoj prasidės aštuonių 
dienų misijos. Tai reta proga, 
kuria visi Gary lietuviai tu
rėtų pasinaudoti. 

Parap. 

5,000 Markių $35.00 

10,000 Markių $69.00 
Prie virš nurodytu sunu dade-

kite 40c. ant persiuntimo kaštu. 
Ant didesniu sumų duodame spe-

ciaiiškai žemas kainas. Pinigai yra 
pristatomi Lietuvon { trumpiausi 
laika. Parduodame laivakortes i ir 
iš Lietuvos. Atsišaukite yp&tiškal 
arba laišku 1 

RUSSIAN-AMERICAN 
BUREAU 

160 N. Wells Street, 
CHICAGO, ILL. 

Valandos Biuro: Kasdiena iki 7-tai 
vai. vakaro. Nedėl iomis iki 
1-mai vai. po piet. 

HALSTED ELECTRIC 
SHOP 

• K 

3249 So. Halsted Str. 
Tel. Boulevard 7365 

Ar tavo šviesos geram 
stovi j ? Vedame elektra i na- < 
mus, ir taisome. Turime lam- j 
| pu ir kitus elektros dalykus, i 

t& 

• a 
• i 

• 7 S. Dearborn S t , Rooui 1040į 
* Telefonas: Central 1774 ! 

Vakarais: S251 S. Halsted St. J 
Telefonas: Boulevard 553 

DR. M. STAPULIONIS 
N A P R A P A T H 

|GYI>AU B E GYDUOLIŲ n i BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų' Valandos: 
3347 Emera ld Avcnue 

9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare 
Telefonas Boulevard 9397 

731 W. 18-th Gatvė 
N u o ? IKI 8 vaKare. 

: _ _ _ J L . 

Dr. M. Stupnicki • 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO. ILLIHOI8 
Tele fonas YaJds 5033 

Valando*: — 8 iki 11 U ryto: 
5 po pietų iki 8 vak. NedėUo-
•nla nuo 6 iki 8 vai . vakar* 

"" Į ~~r - ,' — - . - . i - ~ — i—~ -* " ~ " ^ >s=s£g: 

DR. A. L. YUŠKA 
1000 S. Halsted Str., 

Tel. Canal 2118 
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare. 

G y v e n i m a s : — 2811 W. 63rd Str. 

Tel. Prospect 3466. 

Tel . Canal 257, f a k . Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Uetuvia Gydytojai Ir 

Ohinurgai 
1821 South Hals ted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryta: 1 iki4 
po pietų; « iki 8 vakare 

ą i « i i, • • • • • • • • i • • " ' " į • m 

J. P. WAITCHES 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Oien.: R. 511-127 N . Dearborn St. 

Tel. Dearborn 8098 
Vakarais: 10730 S. Wabash Ave. 
Koseland Tel. Pu l lman 6377 

» K 

4 Tel. Randolpb 2898 

A A S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas viduiniestyje 
A S S O C I A T I O N B L D G . 

19 South La Salle Street 
Room 1303 

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų 
Namų Tel. Hyde Park 339T 

Telefonas Canal 5395 

JORfrG. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktorius, staty
tojas ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Ohicago 

Arti 23 čio Place. 

JJHIIIIItHllllllimilIrHllimillllMIIUIIII" 
= S. D. LACHAWICZ I 

LIETUVIS G R A R O R i r S 
Patarnauja la idotuvėse • kuopi- S 

Sgiaus ia . Reikale meldžiu a t s i š a u - S 
Skti , o mano darbu busite u ž g a - S 
Hnėdinti. • 5 
= 2 3 1 4 W . 23r . l PI . C h l c a g o . 0 1 . = 

Telefonas Canal 2199 
ItlinillllllHIHIIlIflHIIIIHIIHIlIlIlIirilHIMI 

• T e l e f o n a s Boulevard 4139 
4* * 

Tele fonas P u l l m a n 859 

Dr. P. P. ZALLYS 
L I E T U V I S D E J m S T A S 

10801 South Mk'higan Avenue 
l i O S E L A N D , ILL. 

,VALAHDOS: 9 >rjto Iki 9 vakare 
4 TEL. : P U L L M A N 342 ir 3 1 8 0 j i 

L Masalskis! 
Graborius 

Patarnauju l a i - x 
dotuvėse, ves-^įi 
tuvese, k r i k š - # 
tynose ir kituo-^p 
se re ika luose* 
Kainos pr i e ina -^ 
mos. 4t 

' Auburn Ave. Chicago.| 

PLATÎ fKITE 'DRAUGĄ" 

pirmininku išrinkta klebonas 
Bakunas. Kas dar norėtų įsi
rašyti į šv. Kazimiero Drau
giją ir gauti iš jos gražių kny
gų, tai tegul kreipiasi į kl. 
kun. Bakuna. 
Gerbiamam klebonui už prie

lankumą ir paramą Šv. Kaz. 
Dr jai, reiškiu aukštos pa
garbos ir padėkos žodžius. 

Kun. P. Kasčiukas, 
Šv. Kazimiero Draugijos 
Generalis Įgaliotinis Am. 

PARAPIJOS FERAI PAVY
KO. — PADĖKA. 

Spring" Valley, 111. — Lap
kričio 5 — 12 dd. š.fm. turėjo
me parapijos ferus. Nors dar
bai pas mus eina silpnai, .vie
nok gryno pelno padarėme 
$1,090.62, ko pradžioje nesiti
kėjome padaryti. 

Kad ferai neblogiausia pasi-

'bas tokius gražius vaisius at
nešė. Galima tikėtis, kad dar 
panašių pelningų vakarų bus 
surengta. , , 

Čia lietuvių yra neperdi-
džiausias skaičius, vienok gra
žiai sutardami įsitaisė bažny
čią, svetainę ir klebonija. 

Turime dyi pašelpines drau
gijas, Šv. Kazimiero ir Šv. Jur
gio. Dar yra Moterų Sų-gos 
kuopa ir R. K. Dailės ratelis, 
prie kurio priguli abiejų lyčių 
žmonės. Yra ir Lietuvių Be
nas, nesenai susiorganizavęs, 
bet greitai pažangiuoju. Visos 
organizacijos dirba dei para
pijos, tautos ir Bažnyčios labo. 

V. B. 

Vokiečių markių kaina stai
ga pašoko. Tų lengva išalkin
ti. Anglijos kabinetas tariasi 
paskelbti Vokietijos skoloms 
moratoriumų nors porai metų. 
Taigi, Vokietijai tokiu laiko
tarpiu nereiktų mokėti nei ka
ro kontribucijos. Kų apie tai 
pasakys Prancijos militaristai. 

KONCERTAS. 

Racine. Wis. Vietinis Šv. 
Cecilijos choras gyvuoja jau 
šešis metus ir lįnksmina mal
dos namus, garbindamas Die
vų šv. giesmėmis šventadie-

| ) » ^ ^ » - ) ^ ^ » » ^ » » » > ) > » > > » | niais. Minėtas choras iki šiol 
^ ^ ^ Malonėkit p r a - | v . j ^ p a s į ž y m ė j ę s p a _ 

nešti mano s u - į j * J
 tf,x r 

naua Jono šiu-jg saulinėmis dainomis. Bet kaip 
šio adresą a r # , , • • -_ i 
jis pats. ar k i l s | a t v y k o n a i l3 a« vargonininkas 
kitas, UŽ tai b u # : j u r g i s Šokelis chorui pridavė 
siu labai d ė k i n - S . . . . . . . 
gas I naujos energijos ir pasaulinio 

SILVESTRAS SIŲSIS, « ' giedojimo, ir spalio 30 d. BUr 
ZSSS4 So. Oakley Ave. Chicago, IU.S'I . , , . . . . 
^€««€«««€*€*€€««*:e«*:<***;£ r e n ^ e ^onr^rta su jvainais pa-

marginimais. 
Koncertas buvo gyvas ir vaiz 

dingas, nes publika gėrėjosi 
įvairiomis tautiškomis daine
lėmis tiek, kad kai-kurias tu
rėjo atkartoti. 

Pertraukose buvo duetai, 
"Kraš tužėl i" ir "Mielaširdis-
t ė , ' ' kurios gražiai atliko M. 
Ragauskienė ir B. Mockaičiu-

itMuntiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiailliiiililllliiis kė* B u v o s o l ° *'Graži čia girų-
£ F h o n e Seeley 7439 ' XA»> J r « Kh- m ^ l i n T ^ i m a " 
I DR. L M. FEINBERG i ZL i r A k ' m y l l u T e v y n ę-
f Gydo specljaUal visokias vyrų I r S ( " 

motery lyt iškas l igas. PAIESKAU SEIMININKES , (gas -
=2401 Wcst Madiaon S t , k a m p a s g o d i n ė s ) prie namij prižiūrėjimo. 

Westera Ave. , Ghlcago. g , Tra 2 vaikeliai: v ienas 4 metu, ki-
2Valandos : 2—4 po piet, 7—9 v . 3 tas 8 mėnesių. Netoli nuo Chiea-
'IIIUIiilIlIlIllIlliltlIlIlIllIlIHIMIflNItlHIII gos. Norint platesnių žniių atsišau

kite s i u e , adresu: 
Jonas Witkevir»tus, 

1022 ^ - i a i St., eor Nor<»tte Ave., 
Eas t Chicago, Ind. 

V A l i E N T I N E DRESMAKING 
COIiLEGES 

2407 W. MaiUson. 1860 N. Wel ls , | 
62(15 S. Halsted Strcets 

137 Mokyklos Su v. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų kir-< 

pimo, Designing bizniui ir na-j 
tnama. Vietos duodama dykai., 
Diplomai. Mokslas lengvais at-< 
mokėjimais . Klesos dienomis ir< 
vakarais. Reikalaukit knygelės. 
Tel. Scelcy 10.43 

SARA PATEK, pirm.< 

Vincas Paukštis gavo laiš
ką, nuo tėvų, kurie praneša 
naujienų iš Zeligo\vskio užim
to mūsų krašto Lietuvos. Vy-

FABiONAS ir MiCKiEViCZ, Ved. 
d a r i a u s i a siuntimas pinigų, 

laivakortes, paš ;ri.i; .. Lt. 
NOTA K U 1)6 AS 

l toa .1 E K t t t t A , l * ; i s k < » l o s . 
I i i -ur i i ia i ir i.t. 

809 W. 35th St , ari i S. Halsted St. 
Tel Uoutev,ird SU 

Valandos: V ik i b kasdieiu 
Vakarais: Utar., Ket. ir Sub -k. I rak are 

Nrd : iki 3 pc pie«ų. 

L1THUANIA 
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie

tą. Geras maistas, ir užtektinai. Di
delė pasivaikščiojimui vieta. Visi pa-
nankumai, moderniško alivo. Dabar 
kainos žemesnes .• 

^ RED STAR LINE 
Išplaukia kas savaite 

Pier 88-6?. North River, N e w l o r K 
N c w Yorko e HambuJrg 

Fiiilnml Gruod. 31 , Samland Sausio 14 
Samiam]) Tik 3-čia klesa Lapkr. 30 

I 
Lapland Gruodžio 3 
Zecland) » į Gruodžio 24 
Krocnlancl Antwerp Gruodžio 17 

Manchuria Gruodžio 29 

y AMERICAN LINE 
Minnekahda) Hamburg (Gruod. 19 
Mongolia) Sausio 12 

Tiktai tiesiai į Pil iau 
INTERNATIONAL MERCHANTILE 

MARINE CO.. 
11« laivų — 1,250.000 tony, 

• • 

o-i *i • o o Ėi Chlcago: F . G. Brovra, West Pas* 

rai nuo 21 iki 22 m. amžiaus J g j į 14 N o r t l l Dearborn st., 
yra imami Zeligowskio kariuo 
menėn. Iš Čyžunų kaimo, Ry-
mšės valsčiaus (buvusio Eže-
YQnų apskr.) paėmė šiuos vy
rus: Bolesl. Paukštį, Alf. Ja-
kimauskų, Juoz. Kudabų ir 
Nik Šoblinskų. 

.ĮjEIGU norite gero plumberio, 
tai pašauk 

THOMAS HIGGINS 
Mes at l iekam darbą gerai ir 

pipiai. 
2253 , W . ^ 4 t h St., Chlcago. 

one Canal 610-
®t 

, 

DRAUGAI I R D R A U G E S I 
Skaitykit ir platluklt 

"MOKSLEIVĮ" 
LIETUVIU RYMO KATALIKU MOKSLEIVIU SUSIVIENIJIMO 

ORGANĄ. 
I š s i sakydamas "Moksleivį" paremsi moksleivius. 

"Moksleivio" kaina: Amerikoj $2.00 I užsienį $2.50 

J. J. ŠUKAS, 
Branch Office: P. 0. Box 462, Valparaiso, Ind. 

TŪKSTANČIAI ŽMQNIŲ 
KENČIA NUO KIRMI 

NŲ IR APIE TAI S 
NEŽINO. 

Tūkstančiai vyrų, moterų ir 
vaikų yra paliesti stu kinėmt 
kirmėnėmis, ir apie tai nei neži
no. Tas griaužima8 viduriuose i r 
sveikiausiems padaro gyvenimą, 
nesmagų. Jų, gydyjimas nuo ki-* 
tokių ligų būva be pasekmių kol 
nesuras tokio jų stovio priežas
ties. Tūkstančiams dolerių pra
leidžia visokiems tonikams ir vai
stams, kolie laimingo prietikio ne
suras kokią mažą dalį parasito, ir 
tada taip kaip ranka atima ligą 
ir nelaimingi gryšta prie gyve
nimo kaip ir išpiešti iš mirties 
nagų. Daug vyrų, moterų ir vai
kų kenčia ir paprastai nepasvei-
ksta kolei kirminai nebus praša
linti iš organizmo. Tad jei nusi
manai kad tokių kirminų tavyje 
yra kuogr-eičiausiai imkis juo« 
prašalinti. Tikriausiai ženklai jog 
t u r i k i r m i n u s y r a k a d J ų d a l y a 
išeina. 

Dauguma mote
rų vyrų ir vaikų 
yra gydomi nuo 
visai kitokiu ligų 
kuomet ištikrųjų 
visa priežastis y-
ra jų skilvis. Kuo 
mct neturi apeti
to, širdi griaužia, 
jauti skausmą vi-
duruose, skausmą 
strenuose silpnu

mą akyse mirguliavimą tai ženk
lai kad kas nors yra negerai su 
jusu skilvių, kad skilviniai kir
minai tenais ponavo ja. Pas vai
kus tuojaus galima patemyti, jie 
nenori valgyti, miegoti jiems tan
kiai galva skauda, jie neturi noro 
žaisti su kitais vaikais. Laxtan y-
ra sutaisytas kad panaiknti 
skilvines krimeles iš jūsų syste-
nios ir yra daugumos žmonių 
vartojama su gerais rezultatais. 
Pilnas būdas gydymo Laxtan 
kainuoja $10.48, pusė $6.75. Jei-
gu jautiesi nesveiku tai tuojau* 
pradėk gydytis nes gali išsivysty
ti kunvulsijos ir kokios kitos li
gos? Laxtan yra parduodamai 
Dro. Lameco Lab., Forbes ai 
Moultrie, Pittsburgh, Penna. 

. • • • • ! 

IŠPARDAVIMAS 
Puse — Prekes 

Vyrų ir jaunų vaikynų Siutai Ir O-
verkotai $20 — $25 ir $30. Dabar 
po $10. $12.50 ir $15. Kiti siutai ir 
overkotai iki $45. Mes turime pilna 
stocka vyrų, jaunų vaikinų ir vaikų 
Siutų, O' Koty, Mackinaws, Rain-
coats ir kelnių kurias parduodame u i 
puse. buvusios kainos Turime kuferių 
ir VOIIEU. Gausi už pilnos verčioa. At 
dara Kasdiena iki 9 vakare. N e d ė 
liomis iki 6 vakare. 

į s te igta 1902 

S. G0RD0N 
1415 S. Halsted Street 

XJ 

UOIJU ATYDAli 
'~YlY*Wf"l'l'\7'^'^®^avu' ^ u ^ a r d y > visokių Ženkleliu, Guzikueiu, Ant-

•L-JM- U v U V C spaudy ir kitokiy Draugystėms reikalingu dalyku. 
Reikalaudami Katalogo ar'Sampalu, pažymėkite ir jusy dr-tes vardą. 
STRUPAS CO., 9 0 - 9 2 F e r r y S t . Nevvark, N. J . 

Paieškau grero ir teisingo darbinin
ko dirbti ant f ar mos, to kits kuria g e 
rai supranta apie arklius, mašinas it 
visa ūkės darbą, tegul atsišaukia šiua 
adresų: 

Juozapas Baranauskas 
R. F D 2 Madlson, Nebr. 

REIKALINGI VYRAI MOKINTIS 
BARZDASKUTYSTTES AMATO* 

Amatas kuris nepaliečiamas strei
kų. Geras uždarbis per visus metus , 
Darbai l iaukia. Dienines Ir vakarines 
kliasos. Rašykite ar atsišaukite. 

MOLER U A R B E R COLLEGE 
105 S. WolIS Str. 

• 

Skausmus ir gčlioius nutildo 

PAIN-EXPELLER 
Vaiibaienklii uireg. S. V. Pst. Oflie. . 

D R A U O A 5 REIKALE 

• • • 

ANT PARDAVIMO saliunas ant 
Town of Lake savininkas išvažiuoja 
Lietuvon pas gimines, biznis yra ge
roj tvarkoj su pianais ir kitais prie
taisais. Atsišaukite: 

Pi Baltutis , 
4600 So. Wood Str., Ciiitago, 111. 
— m — w w — — * — i i ' J 

tęmmmmmm 

FARM0S ATPIGOt 
Kas panorės teisingu patarimu, apie Michigauo Ukes 

tai tegul ateina pas J. GRUŠĄ 3147 S. HaLyted St. M 
busiu visa, dieną iki 6 vakare. Subatoj 3 Gruodžio Dec. 
— arba rašykite tiesiai į "Amerikos Ūkininko" Re
dakciją. 

M. WALENČIUS 
Hart, Michigan 

SJ 

Ant pardavimo šiaučiaus dirbtuve 
lietuvių apgyventoj kolonijoj, parsi
duoda pigiai iš priežasties s i lpnos 
sveikatos. Atsišaukite pas savininką 

3544 Lowe Avcnue 
Chlcago, 111. 

^ • ^ — — ^ — m m m m 

PAIESKAU savo brolio Mateušo 
Cirtauto paeinančio iš Kretingos apa, 
Garždų par.. Girininkų kaimo. A m e 
rikoj apie 14 metų. Pirmiau gyve
no Scranton Penu., jau 5 m. kaip 
laiško nuo jo negauname. Jis pala 
arba kas apie jį žinote praneškita 
šiuo adresu: 

Marijona Cirtautakė, 
( po vyru šmukšt ienė) 

1904 Canalport Ave., Chlcago, III. 
i 

~mmm*mmmmm.tm^~mmmm^mmmm~mmmmmmmmwmwmmm<mmmmm 
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BIZNIERIAI GARSINKITES 
"DRAUGE" 



- DRAUG 
\ 

, ?enkta'dietii$, Grtiod. % 1921 
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CHICAGOJE. 
! • » ! • • • • l » » ^ » » » • • » ^ « l 

6,000 RUBSIUV1Ų STREI- \ i 
klausimas atsimaino. 

Jeigu vokiečiai gaus pasis-
1 kolinti pinigų iš Amerikos, o 
ypatingai jeigu jiems bus ati
dėta bent porai meti] karės 

( niea""oMk i)'il\(~*lt̂  ^troiK*! 
^ skolų mokėjimas,tai beaLėjo jų daugiau kaip 6,(KH) rubsiuvių,1 

markė gali sulyginant aukštai 
kuomet kompanijos staiga dar- ]ri].:j+; 
bininkams nežinant, įvedė dar- T u 0 I ' n e t a b e j o t i n a ^ a r L i e 

ba nuo "štuku* visose SP-

pose. 
Tas reiškia, kad konip-anijos 

paki'lia kovą prieš rubsiuvių 
organizaciją. 

(Butų geras ir naudingas 

tuvai vertėtų skubintis leisti 
I 

savo pinigus. 

TAI IR LABDARYBĖS 
RĖMIMAS. 

daiktas, kad lietuviai rubsiu- Lapkr. 27 d. Liet. Našlai-
vUi parašytų dažnai Prau- (xįu (jelb. Komitetas surengė 
gui apie streiką, jo bėgį ir t koncertą ir prakalbas Bohe-
kitus rubsiuvių nuotikius ko- mian — American svet. 

Visų pirma kalbėjo man ne-
'pažįstamas gydvtojas. Aiškino 
koncerto tikslą. įPirniiaus ne-

| manęs, kad iš to vakaro butų 
į kokia nauda, bet dabar sve-
tainėj susirinko pusėtinas bu

voję su kapitalu). 

PRASIDĖS GUBERNA 
TORIAUS BYLA. 

Ateinantį pirmadienį AYau-
kegane. Ilk, prasidės guberna
toriaus Sniall bvla del netiku-

• 

sio jo kitais metais valstijai 
kasieriavimo, kaip tvirtina jo 
priešai. Tai republikonų par
tijos srovių politinė kova. 

ŽUVO MOTERIŠKĖ. 

rys žmonių, užtai gali būti ge
ros pasekmės. 

Tolesnei aiškino, kad Lie
tuva daug nukentėjusi nuo vi
sokių priešų, užtai ten yra 
daug nelaimių, vargo, ligi), mi
rimo, šalčio, bado ir t. t. Kvie 
tė prie lalnlaringo darbo be 
lyčių ir pakraipų skirtumo. 
Bet čiapat išvažiavo iš vėžių. 

Pradėjo bjaurioti ir niekinti 
katalikus. J)aug kenčia nuo 
šikšnosparnių ir jau išeisią iš 
kantrybės. 

"Kler ika la i" esą renka au-
; kas labdarybei bet pinigus pa 

Gesinant dideli gaisrą ant'vartoja, politikai. Vietoj pirk-
kampo \Vabasb ave. ir L a k t a i duonos kąsnį, tai apkabinė-
ga t , gaisrininkas Kavin mik-,.)" rožančiais, škaplieriais, 
rito nuo 3-ojo augšto. Vargiai i knygomis ir nori per savo ma 
pagysiąs. 

Automobi liaus suvažinėta 
Mrs. Mary ll-annemann, 55 m. 
6422 Dakin gat. Jinai mirė li
goninėje. 

SUŽEISTAS GAISRININ 
KAS. 

NORIMA PADIDINTI 
MIESTO BIUDŽETĄ. 

Lapkričio 24 d. vakare Šv. 
Aiitano par. svet. Šv. Griga
liaus choras vedamas varg. p. 
B. Lauraičio išpildė puikų 
koncertą. Visas choras orkes
trai pritariant 
padainavo dvi 
" Sužadink jausmus' 
"Tegul atsiver dangaus var
tai ' \ Vieni vyrai dainavo 
"Liūdnas balsas" ir "Razbai-

šinenjas per\7aryti ir tuomi .ninkėliai". Paikiai skambėjo. 
visokių tautų vaįkus padaryti 
durnais, kvailais. 

to 

TĖVAS ALFONSAS MARIA. g 
Tėvas Alfonsas Maria pasijonistas duoda Mi

sijas, Šv. Petro ir Povilo parapijoj, West Pull-
man. Misijos baigsis antrame Adventų sekma
dieny vakare. 

CICERO, ILL. 

Choro koncertas. 

kurios stotys dar nepasiuntė 
pinigus L. Misijai už parduo
tus bonus ir lauke iki užbaigs 
savo kvotą. Taigi vaduoma-
mies Paskolos Apskr. nutari
mu prašau visų Pask. stočių 
iždininkų pinigus tuojaus pa
siųsti L. Misijai. Jos antrašas: 

Diii >; Representetive qf Lithuania. 
da inas ! 3 7 0 S^6*1**1 Ave-> N e w Y o r k 

, . y f 

* Miesto Chicagos kontrolio-
- rius Harding nuo įvairiu mies-
Į to departamentu gavo reika

laujamas 1922 metams išlai
das. Visas krūvon sudėjus 
pasirodo, jp.ad 1922 metams 
miesto biudžetas 15 niilionų 
dol. didesnis už šių metu biu
džetą. 

Vienos mergaitės neblogai su
dainavo. Duetą dainavo p-nia 

Toliau tęsė, kad kas musų 'S . Lauraitienė ir p-lė V. Poš-

City. 
Paskubinkime L. L. Pasko-

los darbo užbaigimą ispildy-
danri savo kvotas*,. . 

( j « 

J. A. Mickeliunas. 
L. L. P. Chi. Ap. Apskr. pirm. 

užnmnvma nerems, tai tas že-
miansiai stovi ir busime pri
versti prieš tokius pakelti ko
va, i 

Dar pagrasino publikai, ku
ri didžiumoj buvo katalikų. Šie 

kaitė 'Come ye Disconsolatė \ 
Išėjo nėgeriausiai. Bet antrą 
dainą "Krekždelė" gana ge
rai atliko. 

i 

Solo*"Vai varge, va rge" ir 
44 Už šilingėli" padainavo p. 

PRANEŠIMAI. 

Chicagoje pavogta 12 au
tomobilių paroje lapkr. 30 — 
gruodžio 1 d. 

DAR APIE LIETUVOS 
PINIGUS. 

Paskelbus žinia iŠ mušu Fi-
nansų Ministerijos ap'e naujus 

žmonės turėjo pergyventi dva- K. Andrejunas basas. Savo 
šios kančią girdžiant tokią kai storu, tvirtu balsu žmones %u- . 
bą. stebino. Jo balsui rodos lyg 

Tas kalbėtojas dar visaip parmaža svetainė. Patartina ir 
pripliauškė, kad stebėsi žmo-.toliaus nepaliauti dainavus ir 
gus ir klausi savęs} ar* tik jis balsą lavinus, 
nebus lankęs Plungės univer
sitetą. 

(Jaila žmonių, kurie tapo to
kiu papliauškų suvedžioti. 

Ten buvęs. 

S. A. L. EX-KAREIVIŲ cen
tro susirinkimas įvyks penktadie-
nyje gruodžio 2 d. 8 vai. vak. Ex-
Karevių knygyne, po num. 4603 
S. Marshfield Ave. Visi kuopų at
stovai ir komisijų nariai malonė
kite atsilankyti, ncs turime daug 
svarbių dalykų, kurie turi but 
užbaigti šiame susirinkime. 

, Centro Valdyba. 

Antra solistė, visiems gerai 
L. VYČIŲ praeito seimo rengi

mo komisijos susirinkimas įvyks 
žinoma p-nia Š. Lauraitienė šeštadienio vakarą, gruodžio 3 d. 
savo švelniu, išlavintu balse- Dievo Apveizėtos par. svet. 

NAUJAS MOKYTOJAS. 

liu džiugino žmones. Butų ge
ra kad toliau nenuleistų ran
kų tame darbe. 

Solo ant smuikos išpildė p. 
K. Bičiūnas. Nors buvo sun-

Valdyba. 

Lietuviški krutomi paveikslai. 
Genavaitės gyvenimas. 

Nauji krutomi ^paveikslai iš 

ATIDARIMAS MŪSŲ NAUJO 

KALĖDINIO TAUPIMO KLIUBO 
CHRISTMAS SAVINGS CLUB 

LENGVAS IR PARAMUS BUDAS PINIGŲ PADAUGINIMUI. 

TAMISTA ESATE .ŠIRDINGAI KVIEČIAMAS TUOJE ĮSTOTI. 
GALITE PRADĖTI SU lc.,.2c., 5cv 10c., 25c, 50c, $1.00, $2.00, $5.00, $10,00; $20.00 
IR DAUGIAU. 

. MŪSŲ KALĖDINIO KLIUBO PLANAS YRA PAGELBĖTI KIEKVIENAM 
LENGVIAUSIU BUDŲ SUTAUPYTI PINIGUS BlLE KOKIAM tflKSLUI: 
KALĖDOMS, VAKACIJOMS, APMOKĖJIMUI TAKSU, INSURINIMUI 
MORTGEČIAMS IR KITIEMS REIKALAMS. 

Masu planas yra visiem tinkamas ir prieinamas, kaip tai: vaikams, suaugusiems, 
biznieriams, profesionalams ir ki'iems. 

_ 
Pinigai bus išmokėti atgal Tamistai dviem savaitėm prieš ateinančias Kalėda*, 

nežiūrint ar busi pilnai išmokėjis ar ne. 
Padarydami pirma depozitą gausite mūsų Kalėdinio Kliubo taupimo knygelė paro

dančia kiek įdėjote pinigų. 

ĮDĖJ IMAI KAS SAVAITE ARBA IŠKALNO 
ČION PADUODAME MŪSŲ PLANĄ. 

PASIRINKIT KURIS GERIAUSIAI PAT INKA: 
• 

PADIDINIMO KLIVBAS. 
lc. KLIUBAS: Depozituojate lc. pirma savai
te, 2c. antra savaite ir tt. Į 50 savaičių turė
site $12.75 
2c. KLIUBAS: Depozituojate 2c. pirma sa
vaitė. 4c. antra savaitė ir t. t. Į 50 savaičių 
turėsite $25.50 
5c. KLIUBAS: Depozituojate 5c. pirma savai-

vte, 10c. antra savaitė ir t. t. Į 50 savaičių tu
rėsite $03.75 
lOe. KLIUBAS: Depozituojate 10c. pirma sa
vaite, 20c. antra savaite ir t. t. Į 50 savaičin 
turėkite $127.50 

SUMAŽINIMO PLANAS. 

LIGIOS SUMOS KLIUBAS. 
25c. KLIUBAS: Depozituojate 25c. kas savai
te Į 50 savaičių turėsite $12.50 
50c.' KLItfBAS: Depozituojate 50c. kas savai

me. Į 50 savaičių turėsite $25.00 
$1.00 KLIUBAS: Depozituojate $1.00 kas sa
vaite. Į 50 savaičių turėsite $50.00 
$2.0Q KLIUBAS: Depozituojate $2.00 kas sa
vaite. Į 50 savaičių turėsite $100.00 
$5.00 KLIUBAS: Depozituojate $5.«0 kas sa
vaite. Į 50 savaičių turėsite $250.00 
$10.00 KLIUBAS: Depozituojate $10.00 kas 
savaite. Į 50 savaičių turėsite $500.00 
$20.00 KLIUBAS: Depozituojate $20.00 kas 
savaite. Į 50 savaičių turėsite $1,000.00 Jus depozituojate pirmą savaite DIDŽIAUSIA 

SUMA, antra savaitė mažesne ir taip kas sa- , 
vaite sumažinant. Tas planas daugeliui yra i $50.00 KLIUBAS: Depozituojate $50.00 kas 
labai populiaris. I savaite. Į 50 savaičių turėsite $2,500.00 

GAUSITE 3 NUOŠIMTI 

ĮSTOKITE MŪSŲ KALĖDŲ KLIUBAN ŠIADiE 

; 
BANK 

3252 S. Halsted St, Ch Chicago, 111 
* * * * * * * * * * * * * * * * * 

Lietuvos pinigus, daugelis ima Boothove.no Konservatorija, kus, klasiškas veikalas, bet Lietuvos, Rygos ir Sovietų 
susilaukė naują mokytoja, p* puikiai atliko. klausinėti, kas bus su dabarti

niais auksinais, f.r jie visai A. Kvedarą basą. Mokiniai 
pražus, ar verta siusti ja^s į I giria jį. Linkime jam geriausio 
Lietuvą ir t. t. 

Čia turime paaiškinti, kad 
Lietuvos laikraščiai nekalba 

pasisekimo. Dabar dainavimo 
mokiniams Beethoveno Kon
servatorijoj yra labai paranku. 

-
Garbė ciceriečiams. 

Svetys. 

apie auksinų žuvimą; juk j r Inos gali pasiskirt mokytoją su-
Ptfujus pinigas išleidus auksi- lyg savo balso. Mokytojai y 

IŠ ROSELANDO. 

Draugo num. 278 korespon
dencijoj iš Roselando padaryta 

imi turės savo v>i'te- laikraš- ra: O. Pocienė soprano, E. W. klaida. Vietoj Šv. Vincento a 
fiai tik perspoy. gyventojus 
turirėivs doleriu, kr d jįj tuo-
tarpu nemainytų į auksinus, 
bet palauktą kol bus nauji 
Lietuvos pinigai, nes už dole
rius galima bus gauti daug tu 
naujų pinigų, dėlto kad dolerio 
vertė yra aukšta ir pastovi. 
Kadangi vokiečių markė nuo-

Cook tenoras ir A. Kvedaras! Paulo t u r ė J ° b u t i š v - P e t r o 

draugystė išrinko vieną at-basas. 
Nik. 

Iš BRIDGEPORTO. 

druodžio 11 d. Šv. Jurgio 
parap. įvyks keturiasdešimt s 
vai. atlaidai. Gerb. kleb. kun. 

stovą į Labdaringos Sąjungos 
^eimą ir iš iždo paaukavo $10. 

Šv. Vincento a Paulo dr-stė 
savo susirinkimą laikys tik 
gruodžio 4 d. 

Labdarys. 

latVis krito žemyn ir nesimatė:M. Krušas rūpinasi, kad gerai L. L. P. CHI. IR APIEL. AP-
VI SKR. STOČIŲ DOMEI. to Kritimo galo, tai buvo ri- •, prie jų prisirengus. Choras 

zika pirkti markių daug, o y-.vedamas p. Saurio laike atlai-
pač nusipirkus laikyti jas. dų giedos mišparus keturiais L. L. Paskolos vajui įsisiu-

Dabar vokiečių pinigai štai- balsais. . j-bavus nemažai bonų tapo par 
ga ėmė kilti, taigi ir visas tas[ Nik. įduota. Bet yra žinių, kad kai 

Rusijos. Gudrus kvailys, 2-jų 
aktų komedija, Lietuvių paro
da National darže. 

Bus rodomi sakančiose ko
lonijose: 

Gruodžio 5—6, Visų Šventų 
par. svet., Eoseland, UI. * 

Gruodžio 7—8, West Side., 
Aušros Vartų parap. svet. 

Gruodžio 10 — 11, Nekulto 
Prasid. par. svet., Brighton 
Park. : 
"Ra i s tas" , Želigowskio var
gai ir "baltosios vištos ' ' 
sprando nusukimas Vilniuje. 
Lietuvos kariuomenė. Bus ro
doma gruodžio 3—4 Šv. Jur
gio par. svet. Bridgeport. 
Gruodžio 12.' 

Pradžai 7 vai. vak. 
Rodys Lietuvių Teatro Bon-

drovės vedėjai. 
G. O. Lukšis. 
J. B. Kudirka. 

Jau Galima Gauti 1922 metų 
"DRAUGO" SIENINĮ KALENDORIŲ. 

Kaina 25c. 
Šiometinis " D r a u g o " kalendorius skiriasi nuo kitų metų tuo, kad kiekvieno mene-

sio lapą puoša paveikslėliai iš Lietuvos. 
Daugiausia paveikslų iš lietuvių kareivių gyvenimo. 
Skaitytojams ir naujai užsirašantiems "Draugą" , mažiausią trims mėnesiams, kalen

dorius duodamas dovanų. 
Adresuokite 

"DRAUGAS" PUBLISHING CO. 
2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois. 

L. VYČIŲ CIIICAGOS Aps
kričio svarbus priešmetinis susi
rinkimas įvyks sekmadieny, gruo
džio 4 d. 3 vai. po pietų, Šv. Pet
ro ir Povilo par. svet. Visos kuo
pos prisiųskite kuodaūgiausia at
stovų, 

K Valdyba. 

KRUPAS 
Glcssco suteikia palengvinimą nuo 

krupo i 15 miliutų be vėmimo! Ne
lauk kol Finaugimas u/.eis vidury 
nakties, bet turėk visuomet Glesseo 
po ranka. Per 35 metus, milijonai 
motinų yra j | vartoję. Visi vaisti
ninkai j{ pardavinėja po 50c. už bu
teli — bet kaip-gi gali mieruoti ver
te tokio daikto kuris gali išgelbėti 
tavo gyvastį? 

GLESSCO 
For Coughs, Colds and Croup 
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Į SIŪLOMAS D I D Ž I A U S I A S BARGENAS § / 
Moteria ir merginos: dabar 

geriausias proga jums nusi
pirkti vėliausios mados fe-
rankas su puikiausiom išsiū
tom kvietkom kuriuos at
kreips visų atyda. 

Mūsų ferankos yra padirb
tos iš geriausio materijolo, 
darbas atsakantis geresniu 
feranku kad ir daugiau už
mokėsi už kitokio styliaus ne 
gausi kaip šios kurias mes 
eionais jums siūlome po$2.25 
ant vieno lango. Jeigu gausi 
jas už |8.00 Atsiminkite kad S 
čia yra speciale kaina tiktai 
ant šio mėnesio. Taigi pasi- 35 
naudokite proga DABAR! 
Nekuomet nepasigailėsi! 

Iškalno nereikia mokėti. 
Prisiųsk tiktai 35c. krasos 
ženkleliais, kuris bus kaipo ,-35 
pirmutine mokestis. Likusius 
užmokėsi kaip aplaikysi fe-
rankas. Mes garantuojame 
pilna užganėdinlma arba pi
ningus atgali, os. 

• Nepraleiskite Šios dideles progos! Rašykite Šiandien! 

I UNION SALES COMPANY Dept. 66 I 
1 673 W. Madison Street Chicago, IU. § 
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