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Vokietija Neišgali Mokėti Skolų 
Negalimas Daiktas Surinkti Di

deles Sumas 
tinka su moratoriumu. 
pi rmiau ' reikalingas 

Bet 
tuomi 

susižinojimas -su 

VOKIETIJOS VISA VILTIS 
— MORATORIUMAS. 

Ekonomistai pramato katas
trofą.-

BERLYNAS,/gr. 16. — Vo-| 

BERLYNAS, gr. 16. — Vo
kietijos vyriausybė painfor
mavo atpildymo komisiją, kad'klausimu 
ji neišgali surinkti milžiniškų Prancija. 
sumų karo kontribucijai ir to- f Ateinančią savaitę Londo-
del paskirtu laiku negali mo- nan keliauja Prancijos pre-
kėti. Vokietija reikalauja mo
ratoriumo. 

Bet jei sąjungininkai nesu
tiks su moratoriumu, tuomet 
Vokietijai prisieis darbuotis 
gauti užsieniuose reikalingą 
paskolą. 

I r vistiek kontribucijos iš
mokėjimas bus sutrukdytas. 

Sulig Prancijos reikalavi
mu, sausio 15 ir vasario 15 
Vokietija turi jai išmokėti vie
ną miliardą auksinių markių. 

Vokiečių vyriausybės atsto-

BAR APIE PASIKĖSINIMĄ 
PRIEŠ GALVANAUSKE 
KAUNAS, lapkr. 25 (suvė

linta). — Lapkričio 25 d., 2.45 
rytą kesintasi čia nužudyti su 
sisiekmo, finansų, prekybos ir < 
pramonės ministerj, Lietuvos 
atstovą Tautų Sąjungos E. 
Galvanauską. Pasikėsinimas • 
atliktas jo bute iš Smėlių gat
vės šono 

mukų. J ie nori gauti arba 
as Briand. J is tenai su Galvanauskas sunkiai sužeis , j c a r o koloms moratoriumą ar 
įieru Lloyd George tarsis, tas į nugarą ir koją lango rė- , | ) a fc^Ąę paskolą užsieniuose. 

ANGLEKASIAI LAIMĖJO 
TEISME. 

CHICAGO, gr. 16. — Vie
tos apeliacijos teisme federa-
liai teisėjai — Alschuler, Ba-

PRIEŠ KANSASO MOTERIS PASTATYTA 
KARIUOMENĖ 

I 

kietnos gvventojai dienomis ir* . . , 
. J . u v . .-, T̂ « ker ir Page, sugriovė federa-

naktimis meldžiasi, idant Die 
vas jiems ateinančiomis Kalė
domis susimylėtų - - atsiųstų 
palengvinimų^ Tų palengvi
nimų jie laukia nuo sąjungi-

prenia< 
kokiu būdu palengvinti Vo
kietijai, kuomet ji negalinti iš
simokėti. 

Be nieko iš Londono sugry-
žus čia Dr. Rathenau, vokie- žeisti. 

mų ir stiklų atraižomis. J is | 
dabar yra Raudonojo Kry
žiaus ligoninėje. 

Kiti šeimynos nariai nešu

lio teisėjo Andersono garsią 
"injunction," su kurią ja jis 
nesenai uždraudė anglekasyk-
lose naudotis žinoma eheck-off 
sistema. 

Teisėjo Anderson nuospren
dis pasiųstas jam atgal su pa
žymėjimu, kad tuomi nuo

riu vyriausybė paskyrė speci-
alę kredito komisiją. Ton ko-

Miegamasis kambarys visas 

Artinasi sausis ir vasaris 
1T. . i . . . . TT i . sprendžiu pertoli nužengęs 
Vienu ir kitu mėnesiu Vokie
tija turi išmokėti po 500 mi-
lionų auksinių markių karo 
kontribucijos. Tuotarpu tam 
tikslui neturima pinigų, nors 

KOVA SINN-PEINERIŲ 
PARLAMENTE. 

PITTSBURG, Kas., gr. 16. turės pradėti, kuomet susi-
— Į Kansas anglių kasyklų durs su moterti armija. J a s 
laukus vakar atvyko jau kai-
kurios valstijos gvardijos da
lys. Tai daugiausia raiteliai. 

Kareiviai prisiųsti malšinti 
anglekasių moteris, Howato 
šalininkes, kurios neleidžia į 
kasyklas eiti dirbti Howato 
priešams anglekasiams. 

Pranešta, kad motefys pa
sirengusios kovoti ir prieš ka
reivius. Sakoma, tam tikslui 
jos pasigaminusios visokios 
rųšies pipirų ir kt. įrankių. 

Kareivių vadai — karinin
kai neturi supratimo, ką jie 

šaudyti, žudyti, butų nepato
gu. Nes moterys, tai ne vy
rai. 

Kalbama, kad jei moterys 
pakels ir prieš kareivius ata
kas, kaip jos jau kelis kartus 
yra padarusios su šerifo asi
stentais, kareiviams nebus ki
tokio išėjimo, kaip tik mote
ris masiniai areštuoti ir pa
traukti tieson. 

Kaip ten nebūtų, bet ligsiol 
moterys neleido darbininkams, 
kasvklose dirbti. 

suardytas; lova sulankstyta; gyvas žemėn lysk. | DUBLINAS, gr. 16. — Sin-
misijon ineina 9 žmonės. Tai j drabužiai, skalbiniai ir patą- Vokiečiai tvirtina, kad jei feinerių parlamente eina sma-

finansistai ir ekonomistai. 
Komisija po keletos diena 

darbavimosi pranešė vyriau
sybei, jog Vokietijai nėra ga-

vas Dr. Rathenau tomis die-j Įima surinkti kontribucijai 
nomis buvo Londone. J is te- atmokėti tokios milžiniškos 

žymiausieji industrijos vadai, line sudraskyta; asloje pilna jie gautų moratoriumą tre-.rki kova už ir prieš padary-

ROSENUI NULAUŽTA 
KOJA. 

plytų, tinko dulkių. jiems ar penkeriems metams, j tas Londone airių-anglų taikos 
tai tuomi laikotarpiu taip at-. sąlygas. 

nai darbavosi gauti morato
riumą arba paskolos. 

Tečiau jam ta misija nepa-
vvko. J is ten nieko nelaimė-

sumos. 
Taigi, tuomi pasiremiant vy 

riausybė ir paskelbė, kad Vo
kietija toliau negalės mokėti 

Išplėštas didelis muro sie 
nos kampas, suardyta net vi- / " f ™ * > į į P » s k u i " į į | De Valerą smarkiai kovoja L 

si lango rėmai; visame dvie- fldeluj, f"****0 «*»**. • prieš sąlygas. Buvusieji Lon-K 
... . į k a r o skolas. 

jų augstų name nelikę nei vie- L m . . v. v , , 
. . , , .. f Trvs vokiečių žymiausi eko-

no sveiko lango. I r net greti- . . . . . . , r .x 
TT, . .~ . nonnios profesoriai, Moritz 

mų langų stiklai išbirę. 

NEW YORK, gr. 16. — Čia 
aną vakarą gatvėje automo
bilius parbloškė ir nulaužė ko-

C H I C A O P J E. 
PRAMATOMAS NAUJAS 

STREIKAS. 

jo. Anglijos vyriausybė su- karo kontribucijos. 

Japonija Sutiko su S. Valstijų 
Projektu 

TAIKA RAMIAJAME VANDENYNE UŽTIKRINAMA 
T.OKYO, gr. 16. — Japoni-,piraniją. Didesnė jos intaką, 

jos vyriausybė oficialiai pas- j užima platesnes sferas ir sti-
kelbė, kad pagaliau ji priima į priau užtikrina taiką. 
Suv. Valstijų originalį projek- j Uchida sako, kad keturlypė 
tą karo laivynų sumažinimo .sąjunga nepaglemžia Taute) 
klausime. -Sąjungos teisių, nei neužima 

Tas vyriausybės paskelbi- j j o s vietos. Kuo daugiau tai-
mas sutiktas visuomenės su i kai užtikrinimo, tuo geriau, 
pasitenkinimu, nežiūrint to,; 
kad kai-kurie elementai veda 

Iš ligoninės pranešta, kad, 
•matyt, operacija jam bus ne
reikalinga i r tikimasi, minis-
teris pasveiks. 

noimjos 
Julius Bonn, l lans Delbrueck 
ir Julius VVolf,. tvirtina, jog 

j be moratoriumo, arba be pa-

Kaip šiandie žada pakelti 
pn«i tvyga*. rovusieji i ,on- : j ^ v u s i a m Rusijos ambasa- streiką vežėsi (W™*\ k,,ri* 
done delegatai stipriai stovi V . . Q i n f V p l , . m c . ^ s t r e i k * i e z e ^ a i ( c e r i a i , j 
„* «n^„J d 0 n U 1 SuV* V a l s t l J o n * s ' b a r o " išvežioja po stotis gaz, 

nui Rosenui. už sąlygas. 
Kova vedama jau ne del pa

čių sąlygų, bet už taktiką. Nes 
sinn-feinerių delegatai Londo-

,ne nepnsitaikę prie vietos ka-
skolos ilgam terminui, Vokie- L . .. , . . . 

, 1# bmeto jiems duotų įnstrukci-
Taigi 

smarkią kampaniją prieš tai. 
Daugelis apgaili didelį lai

vą Mutsu, kurį prisieis iš
traukti iš tarnybos ir padėti 
ant šalies. 

Tečiau vyriausybė aiškina 
žmonėms, kad to būtinai norė
jo sąjungininke valstybės. Pri 
siejo jų norus patenkinti, id
ant paskui nebūtų priekaištų 
Japonijai už nepavykimus 
konferencijoje. 

Be to, vyriausybė pareiškė, 
kad ji tą karo laivą pašven
čia už Suv. Valstijų tvirtu
mas, kurios turės but sunaikin 
tos Ramiojo vandenyno salo
se. 

Kaikurie laikraščiai smar
kiai kritikuoja keturlypę su
tartį ir intariamus baltosios 
rasės žygius prieš japonus. 

Vice-grafas Ucbida didžiai 
apgaili, kad nauja sutartinu 
panaikinama japonų-anglų są
junga, kuri per dvidešimtį me
tų garbingai gyvavo. Anot 
jo, ir anglai, be abejonės, da
linasi tokiu pat sentimentu. 

Bet naujoji sutartis, arba 
keturlypė sąjunga, taipat y-
ra didelės reikšmės. Nes j i 

NAUJAS ŠVEICARIJOS 
PREZIDENTAS. 

BERNE, gr. 16. — Šveica
rijos kantonų federalis seimas 
1922 metams šalies preziden
tu išrinko Robertą Haab, paš
tų ir geležinkelių ministerį. 

PRANCIJA PASIRENGUSI 
UŽGINTI S. V. SKOLAS. 

AVASHINOjTON, XII, 13 d. j o g 

(Liet. Tnf. Biuras). — Mesto
ji į Lietuvos Delegato prie 
Tautos Sąjungos ministerio 
Galvanausko miegamąjį kanv 
barį bomba prigulėjo prie di
desnės rųšies granatų. Jo%s 
sprogimas buvo tiek stiprus, 
kad-aplinkiniuose namuose iš
byrėjo 76 langai. 

t i ja jokiu būdu negalės to 
liau mokėti karo kontribuci 

jų, sako de Valerą, 
pasielgę savarankiai. 

UŽ LAIVYNO SUMA 
ŽINIMĄ. 

GALI GERTI SVAIGALUS. 
Prof. Wolf sako: " B e mo^I 

ratoriumo sąlygos Vokietijos 
bus pasibaisėtinos.' Morato-. 
riumas galėtų sulaikyti katąs-1 S A N FRANCISCO, Cal. gr. 

16. — Suv. Valstijų generalio 

ŽMOGUS BE TĖVYNĖS. 

trofą ir Vokiąfijos rekonstru
kcija veikiau butų t pradėta. 
Pasekmėje 'Vokietija ekonomi
niu žvilgsniu pasveiktų ir 
pradėtų nauįą internacionalį 
gyvenimą. » y 

KITAS BILIUS PRIEŠ 
LANDISĄ. 

WASHINGįTON, gr. 16. — 
Kongresui induotas, kitas bi-

NEW YORK, gr. 16. — 
Čia gyvena Sir Edgar Speyer, 
Londono bankininkas. Kituo-
met jis buvo Suv. Valstijų pi-
,. .. t* i • _ ; A ™ A i r , j ; Illls» ka (i tederahai teisėjai, vy lietis. Paskui prieme A n g l į - , . . . J

 v . 
jos-pilietybe. Karo metu jis " • " • y b e . apmokami, neuzsnm 
nepalankiai atsiliepė apie A n - . * k i t a i s P ? * * ™ » » pelningais 

i - ijv. . • . •_ nai\ užsiėmimais, 
glyos valdžią, net ir apie patj 

buprantama, tas bilius svar-
karalių. 

Del to jis intartas perdaug 
palankiavime vokiečiams ir 
tomis dienomis nuo jo atimta 
Anglijos pilietybė. 

Šiandie jis neturi tėvynės. 
Bet kad turtingas, jam nebus 
sunkenybių palikti ir vėl Suv. 
Valstijų piliečiu, 0 , rasi, jis 
turi kitokius tikslus. 

biausia atkreiptas prieš fede-
ralį teisėją Landisą, kuris y-
ra organizuotų "basebollinin-
kų , , arbitru ir ima gražią al
gą. 

prokuroro asistentas McCor-
mack pranešė, kad prohibici-
jos agerrtai neturi teisės are
štuoti žmogaus, jei kur at
randa begeriant svaigalus. I r 
žmogus neprivalo agentams 
sakyti, kur jis gavo svaigalus. 

NUŽUDYTA 3 JAPONAI. 

'HOQUIAM, Wash., gr. 15. 
— Pederaliai agentai mėgino 
čia areštuoti tris japonus, ju
rininkus iš vieno prekinio lai
vo, kurie turėjo su savimi ne
mažą kiekybę opiumo. 

Japonai pasipriešino arešta
vimui. Tad visi trys nušauti. 

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE "DRAUGĄ." 

PANAIKINAMI KARO TAU
PYMO ŽENKLELIAI. 

to miliardo dolerių ji skolin-
vra kelis kartus didesnė už ga ir Anglijai. 

PARYŽIUS, gr. 16. — Te
gu tik Suv." Valstijos pamė
gins pareikalauti nuo Pranci
jos karo skolų, Prancija pasi
rengusi paskelbti įrodym,ų, 
kad tokios skolos visai negy
vuoja ir jas reikia pamiršti, 
kaipo nesančias. 

Tokį pareiškimą skelbia lai
krašty Echo de Paris politi
nis ekspertas Pertinax. J is 
pažymi, jog Prancija iki šio
lei apie tas skolas tyli tik del 
to, kad Suv. Valstijos jų ne
reikalauja. 

Prancija Suv. Valstijoms 
skolinga apie pustrečio mili
ardo dolerių. Apie pusketvir-

PERU SU CHILE NESUTI
KIMAI. 

Vietoje jų bus parduodami 
bondsai. 

BUENOS AIRES, gr 16— 
Peru respublika paskelbė at
sargos kareivių mobilizaciją. 
Septynis armijos pulkus siun
čia į Tiaco, Tacna provinci
joje. 

Be to, gauta žinių, kad Pe
ru valdžia uždraudė 16—36 
metų gyventojams apleisti ša-

Nesutikimai Peru su Chile 
respublika pakilo del vienos 
teritorijos, už kurią jau senai 
ginčai vedami. 

PLATINKITE 'DRAUGV 

WASrIINGTON, gr. 15. — 
Pinigyno sekretorius Mellon 
paskelbė, kad pradėjus sausio 
1 d., 1922 m., toliau nebus par
davinėjami karo taupymo žen
kleliai po 25c. ir 5 dolerius. 

Vietoje to, pinigyno depar
tamentas žmonėms pasiųlo pir 
kti bondsų, kurių vertė yra 
25 dolerių, 100 dolerįų ir 1,000 
dolerių. 

Tie bondsai perkami penke
riems metams. Po to laiko vy
riausybė išmoka pinigus sol 
nuošimčiu. 

Kas nori pirkti tų bondsų, 
tai už 25 doHerių vertės bond-
są moka tik ''20 doleriu. Pra

ėjus penkeriems metams už į-
mokėtus 20 dolerių gauna nuo 
vyriausybės 25 dolerius. 

Taip yra ir su didesnės 
vertės bondsais. 

Sakysime, kas perka bondsą 
už 100 dolerių, tas moka 80 
dolerių ir po penkerių metų 
apturi 100 dolerių. 

Kas perka bondsų už 1,000 
dol., tai moka 800 dol. I r pra
ėjus .penkeriems metams 1,000 

TOKYO, gr. 16. — Japoni
jos darbininkų organizacijos 
stipriai stovi už savo *karo 
laivyno mažinimą.-

MOKOSI Į ADVOKATUS. 

GENEVA, Šveicarija gr. 15. 
— Kituomet buvęs Serbijos so 
sto įpėdinis princac Jurgis 
studentauja Lauzanne univer
sitete. Mokosi į advokatus. 

J is sakosi, jog nekuomet ne-
gryąiąs gyventi Serbijon. Ser
bija jam moka gražią pensiją. 

INDĖNAI BAUDŽIAMI KA 
LĖJIMU 

€ALCUTTA, Indija, gr. 16. 
— 73 indėnai už riaušes nu
bausti kalėjimu įvairiems lai
kotarpiams. 

DRAUDŽIA VOKIETIJAI 
EKSPORTUOTI ANGLIS. 

BERLYNAS, gr. 16. — At-
pild3rmo komisija painforma
vo (kas lygu įsakymui) Vokie
tiją neeksportuoti aitglių į ne-
utrales valstybes. 

GAISRAS VATIKANE. 

dol. paima. 
Reiškia, vyriausybė už tokiu 

būdu padėtus pinigus moką 5 
nuoš. v v 

Pranešta, kad tie bondsai 
pastose pardavinėjami pradė
jus šiandie, gruodžio 15 d. 

Kas yra pirkę karo taupy
mo ženklelių, tie ženkleliai sa
vo vertės nenustoja. Bet no
rintieji tuos ženklelius gaK ap 
mainyti bondsais. 

' Roma, gr. 16. — Vatikane 
buvo pakilęs gaisras. Tečiau 
veikiai užgesintas. 

LIETUVIU PAŠALPA 
BADAUJANTIEMS. 

• 
Mūsų atstovybė Maskvoje 

keturių metų Sovietų Respub
likos sukaktuvių dienoje įtei
kė badaujantiems Lietuvos vy
riausybės vardu vagoną miltų 
ir vagoną cukraus. 

ŠIAULIAI, '(Eltos kor . )0 ia 
tiek pašalo ir iškrito sniego, 
kad jau važinėjama rogėmis. 

svezioja po stotis gazoliną.) 
Kompanijos paskelbė sumaži
nsiančios jiems užmokesnį. Su 
tuomi jie nesutinka 

Jiems sustreikavus, auto
mobilistams nebus galima gau
ti reikalingo mašinoms žiba-

ftOVA PRIE* UNIFOiMtrb 
TUS ASMENIS. 

Suv. Valstijų distrikto pro
kuroro asistentas Clinin įsakė 
savo agentams mieste areštuo
ti kiekvieną asmenį, kurs ka
r ė m o uniformoje būdamas 
pardavinėtų kokius-nors daik
tus visokius pamfletus, arba 
rinktų bent kokias aukas. 

Federaliai įstatymai paliuo-
suotam iš armijos kareiviui 
leidžia uniformą dėvėti tik 
90 dienų. 

NUŽUDYTAS DUONKEPIS. 

Atrastas savo duonkepyk-
loj nužudytas duonkepis Louis 
Heim, 3600 Cottage Grove 
avenue. 

Kai-kas spėja, ar kartais jis 
pats nebus nusižudys. 

SUSIDAUŽĖ TRAUKINIAI. 

Susidaužė Illinois Central 
geležinkelio priemiesteniai 
traukiniai ties 31 gatve. 

Vienas žmogus žuvo ir ke
liolika sužeista. 

CHICAGO. — Šiandie pra-
matomas lietus ar sniegas; 
maža atmaina temperatūroje. 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, j 

mainant nemažiau 25,000 dol. 
gruoflžio 15 buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.07 
Prancijos 100 frankų 7.55 
Italijos 100 lirų 4.34 
Vokietijos 100 markių .55 
Lietuvos 100 auksinų .55 
Lenkų 100 markių .03 
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VALDŽIA IR KRITIKA. 
Sunkiais tautos gyvenimo 

laikais apie didžiuosius ir pai
niuosius klausimus susidaro 
žmonėse nuomonių skirtumo 
tarp artymiausių asmenų. Kol 
valdžia savo nuomonės neišta
rė apie Hymans ,o projektą, ar 
jį turime priimti ar atmesti, 
tol kiekvienas gali savotiškai 
įtarinėti mųs valdžios žmones. 
Priėmimo šalininkai ' ją kalti
na, kad ji niekD nedaro nei 
kokių pastangų nededa visuo
menei prirengti prie to, kas 
jai būtinai reikia ir neišveng-
tina. 

Del Hymans'o projekto nuo
monės pasidalino taip jog 
partijų sienos nebeišlaiko. Be
veik visose partijose daugu
ma griežtai stoja prieš ta. pro
jektą. Beveik visose yra žmo
nių mintyjančių jog priseis jį 
priimti. Kadangi pasidarė to
kia nuomonių anarchija, ka
dangi už ją daugelis kaltina 
valdžią kadangi tas kaltini
mas nėra grynas prasimany
mas, tai man rodos, pravartu 
pakalbėti apie bendros val
džios kritikavimo dėsnius. 

Juos labai sunku surasti ir 
išreikšti. Tečiaus viena taisyk
lė yra gana aiški, būtent, kad 
laikraščiai kritikuodami savo 
valdžios užrubežinę politiką tu 
ri būti atsargesni negn kitais 
atvejais, nes valdžiai, užsienio 
pohtiką vedant, priseina imtis 
su priešais. Kritikuojančioji 
laikraštija nenoroms tampa 
kritikuojamų priešu ir palen 

kia savo nuomonę apie iškilusį 
tautos užsienio reikalą. Minis-
teris tą nuomonę ima domėn 
ir sunaudoja nustatydamas 
savo politiką. Kada ta politi
ka jau nustatyta, tada spauda 
tik paremia ministerijos poli
tiką. 

Užsienio dalykų ministerija 
tuomi skiriasi nuo kitų, kad 
kritika gali jai padėti derėtis 
su svetimais, nes tada ir pri
rodymų pritrukus savo tautos 
atstovas gali sakytis pildąs 
savo visuomenės norą. Tat y-
pae naudinga, kad reikia sto
ti akis į akį su &abiu priešu. 
Bet šitokis patarnavimas savo 
užrubežinių dalykų ministeri
jai turi būti labai išmanančiai Kartais laikraščio nuomonė 

gali būti kitokia negu minis- j vedamas. Šiaip jisai gali pa-
terijos nustatytasis krypsnys, I tarnauti kaip meška, 
bet laikraštis veda ministeri- Trečia kritikos taisyklė, 
jos politiką. Taipat darosi k i - j n a n rodos, turėtų būti nekal
tose valstybės gyvenimo sry- tinti valdžios- už nepadarymą 
tyse. Pulkininko nuomonė ga
li būti visai netokia kaip di-

vald^ią ir valdininkus turi 
būti atsargiau vartojama ne
gu kada nors ramesniais lai
kais. ' ~ "• 

Prie kitų mųs tautinio atgi
mimo reikalų yra taip-gi rei
kalas išmanančiai apsieiti su 
kritikos teise. 

Kun. P. Budys. 

nes, atsižvelgdami daugiau- nuo einamų pareigų, neimant 
šiai į tas būtinas ir tautos' atsakomybės už priešingą jo 

HYMANS'O PROJEKTAS 
IR REZERVISTAI. 

Esame minėję, ka4 Užs. Rei
kalų Ministerio atsistatymas 
yra ankštame ryšy su Hyman-
s'o projektu. , 

Įsižiūrėjus į Lietuvos spau
dą, skaudu daros, kaip jį 

to, ko negalėjo padaryti. Gali 
ir turi mu s kabinetas padary-

vizijos generolo, tečiaus pulki-' ti, kad susisiekimo ministeri-
ninkas vykdo divizijos virsi- j ja neduotų nuostolių, bet nė-
ninko strateginį planą o ne į gali Lietuvos kabinetas nuo smerkia visus kurie drįsta ki

tokią nuomonę reikšti, negu 
griežtai atmesti Hymans 'o 
projektą: Tokios rųšies^asmens 
ir Valstybės vyrai j tarinė jami, 
tarsi jieSiis- nerūpėtų mūsų 
nepriklausomybė, kuriai jie 
ligšiol savo visas jėgas ir ga
bumus paaukojo, buvo plačios 
visuomenės skaitomi ištiki
mais ir verti jiems paskirtos 
vietos prie Valstybės vairo. 

Hymans 'o projektais yra 
paskutinis Tautų Sąjungos pa-

savajį. Vokiečių Tilžę atimti nei pri-
Gal kas ir mane apkaltinti, Į versti Prancūzus, kad mums 

kad rengiu Hymanso projek- [Klaipėdą atiduotų. Šitie pa
tui kelią į Lietuvą. Tai-gi pa- vyzdžiai yra stambus ir aiš-
sisakau aiškiai, kad Uymanso 

es

mingas. Jei man Lietuvos rai-
nisterių kabinetas pasakytų, 
kad jis yra pasirengęs tą pro
jektą priimti, aš tiesa, nerašy-
čiau prieš to projekto priėmi
mą, tik atsitraukčiau iš spau
dos darbo, kaip atsitraukia iš 
savo vietos valdininkas, ku
riam sąžinė neleidžia išpildyti 
vyriausybės įsakymo. Kol kas 
man nėra pavojaus atsistaty
dina nes teiravausi kur rei
kėjo, ar valdžia yra nusista
čiusi Hymanso projektą pri
imti ir nei kartą negavau at
sakymo, kad taip. 

kųs, bet smulkesniuose atvė-
projcktas yra Lietuvai kenks-1 juose mus nežinojimas dažnai 

padaro nedovanotinų klaidų. 
Ketvirta taisyklė turėtų bū

ti, kad kritikuodami valdžią 
žiūrėtume valstybės naudos. 
Žmonėms visuomet būva leng
viau peikti kitus negu girti. I r 
laikraštininkai dažnai serga 
ta bendra žmonių prigimties | siūlymas rišant ginčus su len-
liga. Kaikada kritika gali kais del Vilniaus. Tj$k kartų 
būti visai teisinga, bet neneša 
valstybei naudos. Taip, saky
sim, mums kariaujant su 
priešu, priešas gali patirti irkvoje ir Amerikoje yra nusis 
kokią nors mųs valdžios klai
dą, ją aprašyti proklamacijose 
ir išmėtyti jas po mus žemę, 

apie jį minėjus, įsitikinome, 
kad jis mums kaipo tojks ne
priimtinas. Visi lygiai Lietu-

\r i tra kritikos taisyklė man kad prie kitų karo sunkenybių 
vina užsienio priešams, pasun- rodos, turėtų būti, kad valdžią 

^ m a uždavinį savo tautos at- fciitikuotų asmenys žinantieji 
stovams. 

Ne vienas sakys, tokia tai
syklė labai maloni sukčiams 
įsibriovusiems į iautos užsie
nio ministeriją ir į tėvynės 
atstovybes užsienyje. Be abejo. 
Dėlto tauta prieš paskirsiant 
užsienio ministerį turi gerai 
jį pažinti ir jo patrijotizmą ži
noti Užsienio ministerija turi 
būti kuolabiausiai dorų žino-
nių ministerija. Tik tokia ta
pus j i gali būti naudinga tė
vynei. 

dalykus. Negalima norėti, kad 
kalvis su savo sunkiuoju kūju 
pataisytų kešeninį lakirodelį 
Vienas to kūjo ypas taip su- j jam pasiekti tikslus. Rasim 

prisidėtų dar vidujinė suirutė. 
Nors tuomet ir geriausiai ži
notume, kad priešas tiesą sa
ko, bet nies vis gi jam nepri
tartume, kad nepalengvinus 

eižintų laikrodėlį,. jog siekas 
niekuomet negalėtų nei minty
ti apie pataisymą. 

Kiek tik turėjome žinovų 
specialistų, tiek jų suėjo į val
stybės organizaciją. Toje or
ganizacijoje dar ir dabar labai 
trūksta žmonių, o laikraštyje 
dar labiaus. Kur visą laikraš
čio redakciją sudaro du ar 

Bet ir tokiai ministerijai su- j trys žmonės, . ten negali nei 
sidarius . spauda neprastoja kalbėti apie žinovus visiems 
kritikos teisės. Savo šalies įvairiems valstybės reikalams. 
mintis taipgi yra faktas, kurį j Jeigu tokia laikraštija ima tik 

| užsienio minisleris turi žino-! kritikuoti ir įtarinėti valdžią 
ti i r imti domėn. Todėl rimto-1 ir jos žmones, tai tokia kritika 
ji šalies spauda liuosai išreiš-1 yra mažai naudinga. 

tikruosius savo valdžios nusi 
kaitimus, kada apsjdirbsim su 
priešu. 

Penktoji taisyklė turėtų bu-
ti. Kritikuokim valdžią už tą, 
ką ji padarė, bet nekritikuo-
kim už tą, kas mums rodosi, 
jog j i ketina padaryti. Į sve
timo žmogaus sąžinę ir inten
ciją negalime įlisti. Visą ką 
apie tai žinome, yra spėlioji
mai. Kritikuot valdžia už savo 
spėliojimus yra nei šis nei tas. 
Dabar laikas yra tokis, kad 
Lietuva eina per tikrai dide
lius ir pavojingus sūkurius. 
Tuo laiku mųs teisė kritikuoti 

tatę, nes visiems tikriems lie
tuviams lygiai rupi mūsų 
sunkiai iškovota laisvė. 

Bet be šių tautinių motyvų 
kurie~liepia mum* taip atsa
kyti Hymans'ui, yra žmonių, 
kuiao besivaduojant tais pa
čiais tautiniais motyvais ir at
sižvelgę į susidariusią nepa
lankią padėtį, ieško taipat po
litinių ir diplomatinių kelių 
prie to paties tikslo eidami. 

Teleista bus užciduoti užsie
nio reikalų viceministerio p. 
Klimo (soc. deni.) rezervistų 
grupės nuomonė, o tuomet mū
sų siaurai partivųs soc dem. ir 
tautininkai turės atšaukti sa
vo šmeižtą: "kr ikš . dem. par
duoda Lietuvą". 

"Lietuvos'• 268 n. jis taip 
kalba: "Galiu čia pažymėti, 
kad mūsų diplomatiniai at
stovai, kurie nesenai turėjo 
Kaune ilgą konferenciją, 

plėtoimuisi taipo pat reika-
' liūgas^politikos ir valstybės 

išlaikymo sąlygas, kurios 
tenka dabar Lietuvai iš
gauti savo tolesnei ir net 
sėkmingesnei kovai. Galima 
daugelį tų nurodymų kriti
kuoti, galima su jais nesu
tikti, bet čia yra didelė net 
perdaug plati medžiaga pa
galvojimui ir labai atsar
giam pasvarstymui, kad bu
tų galima lengvai jo atsikra
tyti kokiu karštu tautiniu 
jausmu ir skambia neigia
ma f rase ar protestui Ir jei
gu del viso to įvairių vi
suomenės ir Vyriausybės as
menų galvojama, tikrai atsi
dėjus svarstoma — tai ne
gali būti tatai prikišama 
tiems asmenims; tarytum, 
kokia nuodėmė. Man,v rodos, 
kad dar nepaliovė buvus ge
ra kiekvieno mąstančio žmo
gaus ypatybė — šiek tiek 
pagalvoti ir leisti kitam pa
galvoti." 
Panašiai galvojo ir Užs. 

reik. ministeris p. j . Puryckis, 
kurs seniaus buvo pareiškęs 
savo nuomonę. J is pramaty
damas visą to klausimo pai
niavą, dar Ministerių kabi
netui davus savo atsakymo 
kad Hymans 'o projektas nepri 
imtinas, pasikalbėjime su lai
kraščio " E c h o " 267 n. bendra
darbiu sako: " A š įsitikinęs, 
kad nei Vyriausybė nei Sei
mas niekuomet nesutiks be 
tam tikrų sąlygų priimti pro
jektą". 

Reiškia p. Puryckis imcbv-
mas visą bylą domėn, skai
tė galimu priimti Hymans'o 
projektą su tam tikromis re-
zervomis — sąlygomis, nes jo 
nusimanymu, projekto priė
mimas visiškai pareina nuo są
lygų kuriomis j i s bus priimtas, 
gi laikui bėgant tas sąlygas 
gal ima dauginti, galop pasi
naudojus kiekviena proga vi
siškai nusikratyti nuo duotų 
pasižadėjimų, kuomet jie pa
sirodys -negalimi. {"Echo" 
267 n.). 

Čia konkrečiai pasirodo p. 
Ministerio diplomatiniai ma
nevrai, kuriais veikiant jis 
tikėjosi' laimėti bylą Hyman
s'o projektą priėmus.) / 

Ministerių kabinetui projek
tą atmetus, jam kitos išeities 

nuomonei klausimo išrišimą. 
I r už tokį p. Puryckio ir 

jo šalininkų (net soc. dem.) 
nusistatymą mes nedrįstame 
mesti į juos pasmerkimo ak
menį. Kiekvienam tebūnie lei
sta turėti sava nuomonė, kuo
met ji yra kiekvienu žvilgsniu 
apsvarstyta, ypatingai kuomet 
nei mažiausias priešvalstybi
nis ' šešėlis nėra juos ligi šiol 
sutepęs. 
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"DRAUGAS" 

GAILA KAD TAIP VĖLAI. 

visgi geri ir gilus patriotai, 
betgi buvo kitokios nuomo- nebuvo, kaip tik atsistatyti 

Socialistai ir laisvamaniai 
su didžiausiu pavydu žiuri j 
augančias ir stiprėjančias ka
talikų visuomenės jėgas. Jie 
tą reiškinį savotiškai aiškina, 
kitaip jie ir nemoka. Išmoks. 
Visa kas šiandien ne jų — 
biauru, šlykštu, tamsybė. 

"Naujienos" 191 n. sako: 
"Pamatinė priežastis del 
kurios klerikalai (suprask 
tikintieji žmonės. Red.) įsi
galėjo Lietuvoje ir Ameri
koje, yra stoka apšvietos 
mūsų žmonėse. 
Taigi, nebent akla s nemato, 

kad juo žmonės daugiaus 
šviečiasi, juo greičiaus išga
ruoja socialistinis bei laisva
maniškas raugas. 
Pakol mūsų žmonės buvo tam 

sesni, patol juos buvo aklai 
pasikinkę į savo išgverusį ve
žimėlį tamsybės apaštalai ir 
išnaudojo jų gerą valią, sunkė 
iš jų^savo ratams skambančio 
" t epa lo" ir džiaugėsi, laimin
gus laikus gyveną socialistai 
ir laisvamaniai. 

Bet laikai pasikeitė. Katali
kai griebėsi apšvietos darbo. 
Kiek jie šiandien turi mokyk
lų, kiek paskaitų, kiek laik
raščių^ knygelių išleidžia, turi 
jau mergaitėms Akademiją, o 
net ir Kolegiją ne juokais pra
deda kurti. Tai gyvi faktai. 

Gi kuo gali pasididžiuoti 
tie kurie katalikų visuomenę 
šmeižia ir juodina? Kame jų 
mokyklos, švietimo įstaigos! 
Bet jie bent tiek šiuo kart turi 
drąsos* kad prie savo tamsy
bės prisipažįsta per "Naujie
n ų " lupas: 

/ "Ažuot tiek dausr 
"'politikavus", butų ge
rai, kad imtume daugiaus 
rūpintis žmonių apšvieta: 
mokintume žmones rašyti ir 
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skaityti, leistume gerų kny
gų, rengtume rimtas paskai-
tas ir t- t. 
Galop! Tiek metų tamsy

bės ir neapykantos sėklų sėda
mi, tik šiandien pradeda rim-
čiaus galvoti! Laikas jau buvo 
senai pozityviu darbu dėtis 
prie mūsų tautos protinio ir 
dorinio kėlinio. Geriaus vėliaus 
negu niekad. Sveikiname jūsų 
pasirįžimą ir linkime kuogrei-
čiausiai jį gyveniman įvyk-
dinti, nes tuomet ir tie kurie 
šiandien jūsų yra laikomi 
tamsybėje ir mulkinami, pa
žins savo prietelius vilko kai
lyje ir paseks tuos, kurie jau 
senai įžengė į tiesos kelių. O 
jeigu jie ir pasiliks jūsų par
tijai ištikimi, tai mes galėsime 
visuomet su jais> rimtai susi
kalbėti, visi bendromis jėgo
mis pasivyti kitas kultūringas 
tautas. 

Jonai!' Iirišrandi gi keis
tus vardus. Kas tai yra KUL
TŪROS VAJUS! ; 

— Kultpos Vajus tai reiškia, 
kad visoje Amerikoje renka 
pinigus, kad butų lietuvių mo
kytojų daug. 

rinkti! 
(̂  kiek jiems reikia su-

J 
— Lietuvos Katalikų Uni

versitetui reikia 100,000, Ame
rikos Lietuvių kolegijai ir 
moksleivių pašalpai antrą tiek 
Reikėtų 200,000. O surinks 
tiek, kiek žmonės duos. 

— O, je, žmonės pinigų turi. 
Tegu Dievas tik padeda. Kaip 
pasisuks pas mumis, ir aš 
duosiu. 

» * _ » _ » _ » _ „ 
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PRAKALBA. 

Labdaringos Sąjungos Seimo dalyviams 
susirinkus į Aušros Vartų parapijos baž
nyčią, gruodžio l l d. 

•» 

Kun. Ign. česaičio sakyta. 

MEILĖ - TIKROSIOS RELIGIJOS 
ZimEi 
-^^*O^***^K, H B H H S M S ^ ^ ;:<-::«;K:«^# 

(Pabaiga) 
Nėra gladiatorių kovos, vergija nepa

lyginamai sušvelninta, belaukiant jos ga
lutino puolimo. Karai dar esti, nes jie vi
suomet buvo, bet Bažnyčia įsikiša ir pas
kelbia paliauboms laikų, kad žmonės ga
lėtų pasilsėti ir įdirbti žemę, gi jų ka
ringą upą nukreipia šauMkimas ginti 
Dievo garbę ir nuskriaustųjų teises. Gai
lestingumo įstaigos tuomet pražVdo. Sve
timtaučiai, keleiviai, namaičiai ir našlės, 
elgetos ir ligoniai, vajfkai ir seneliai, be-
laisviai buvo pagellįėti, rado paguodos 
prie jautrios ir rūpestingos Bažnyčios, vi
sų motinos, širdies. 

Sunku butų atpasakoti keturių tūkstan

čių ligonių, užeigos namų keleiviams, naš
laičiams bei seneliams prieglaudas. 

Perilgu butų išškaitliuoti visas vienuo
lijas kurios Dievo ar artimo ^meilės tik-
slais susikūrė ir ja plačiai spinduliavo. 
43et pravartu pažymėti, kad tie, kurie 
šiandien viduramžį skaito "tamsybės 
laikais apie jį nieko nenusiniano. Šių die 
nų civilizacija, mokslas, dailė ir menas, y-
patingai kiukščioniškasai gyvenimas daug 
dėkinga viduriniams amžiams. 

»» 

3. Naujaisiais laikais, gailestingumo dar
bai anaiptol nesumažėjo.. Sunku butų at
pasakoti visas tos srities įstaigas ir jų 
kūrėjus. 

Vargdieniai kurie skurdo pastogėse, 
mato ateinant pas juos labdarius, kaipo 
draugus, asmenyje įvairių gailestingumo 
organizacijų. Našlaičiai šimtais ir tūkstan
čiais renkami ir su motinos rūpestingumu 
auginami ir auklėjami prieglaudose. 

Kas gali užmiršti šv. Vincentą paulie-
tįf Jį prisiminus, sakytumei matai ligo
nius bekylančius iš skausmo guolio lauk
dami jo palaimos; seneliai prieš mirsiant 
ašarotomis akinus bučiuoja švento kunigo 
rankas, kurios juos iš vargo ištraukė; 
našlaičiai ir pamesti vaikai, kuriuos jis 

rinko, kreipia prie jo pilną vilties žvilge
sį;' heretikai ir netikintieji kuriuos jis 
apšvietė, geros valios kaimo gyventojai 
kuriems jis Evangeliją skelbė, nelaisviai 
kurių grandis jis pats nešiojo, ištisos 
apielinkės kurias jią maitino, kunigystė 
kurio* garbę atnaujino, visi kartu vadi
na jį savo draugu, savo Apvaizdos siųsti 
tėvu. Net netikintieji nutyla prieš jį. 
{ Gailestingumo judėjimas, šv. Vincento 
pauliečio XVII šinitm, sukeltas, ne tik 
kad buvo galingas, bet ir našus. J is iš
vystė gailestingumą įvairiausioje išvaiz
doje, jis padaugino nesuskaitomas gailės-

. ---

tingumo įstaigas. i* 
Suskaitykime, jeigu galime, visas bro-

lijas, vienuolijas XIX šinitm. kurios išim
tinai paaukojo savo jėgas, sveikatą, vien 

-tam tikslui betarnaudamos. 
Veltui, ne šia proga galime tai padaryti. 

O vienok nieks neužginčins kad tame yra 
krikščionybės nuopelnai žmonįjai. Taigi ši 
yra tikroji žmonijos religija Sulyg to pa
žins visi. Va kame gludo pasaulio taika, 
tikrasis socialio klausimo rišimas. Ne tik 
teisybės, bet ir meilės šaukiasi krikščio
nybė. ' 

Labdarybė gimusi iš krikščionybės, at
skirus vieną nuo kitos, ji palieka be savo 

įtalpos, be dvasios; ji tegali kūno reikalus Deus charitas est. 
aprūpinti, bet ne dvasios. 

Visokios komunistinės teorijos šiandien 
plačiai skelbiamas, gamina vien neapy
kantą, vargą ir badą. Jų šalininkai ,kug/~ 
da vargdienio ausin: "Kelkis, keršyk; te
nai turtuolis gyvena ! " Krikščionis, prie
šingai, kalba turtuoliui: "Kelkis, pagel
bėk; tenai yra vargdienių!" Paskui jis 
atsistoja jų tarpan ir garsiai sako vie
niems ir kįtiems: "Dievas jumis mato." 
Ir vargdienis ir turtuolis pasižiūri viens 
į kitą ir mylisi; vienas moka pakęsti del 
Dievo ir del tų' kurie jį pagelbėjo, kitas 
šelpia artimą iš Dievo meilės. < / 

Va krikščioniško gailestingumo reginys 
naujaisiais amžiais! Jis lygiai tok s pats 
kaip ir viduramžy ir.Apaštalų laikais. Bet 
persikelkime dar toliaus, ir ten matome 
tamsią naktį, kurios baisenybių negali 
apsakyti. 

Prieš mūsų akis du pasauliu: vienas 
meilės spinduliuose gyvybe nušvitęs; ki
tas be meilės, tamsybės šešėliuose mir
tyje paskendęs. 

Tarp tų dviejų pasaulių, ant gražiausios 
žmonijos viršūnės^ Kfyžįus. 

Gi ant%to kryžiaus, perverta širdis, ran
kos prie mūsų ištiestos, meilės Dievas, 

Retkarčiais ir šiandien, amžių bėgyje 
iš tų žodžių prasimuša spindulys ir jo 
nuostabi jėga, kuri atsimuša į .dangaus 
skliautus ir iš ten pažadina visus žemės 
aidus. , 

Ištriškusęs iš dieviškos šviesos, paki
lęs ijį rytų ir blykstelėjęs net vakaruose, 
tie amžinybės žodžiai staiga nušviečia ir 
pažadina visą žmoniją.Tokg buvo šauks
mas kurs atsiliepė iš kryžiaus: Deus cha-
ijtas est, Dievas yra meilė. 

Išgirdusi tuos žodžius žmonių giminė 
pirmiausiar nustebo, paskui pasipurtė, ga
lop aprimo. Gi vėliaus, kuomet sekant 
savo Mokytoją, Petras ir Paulius praliejo 
saVo kraują vuž tuo s įsitikinimus, ta pati 
žmonių giminė puolė prie Apaštalų kojų, 
kartodama su jais kilnius žodžius: Dievas 
yra meilė! 

» 

I r nuo devyniolikos amžių, meilė yra 
pasaulyje, ir iš prikryžiuotojo žaizdos, 
meilė nesiliauja tekėjusi^ žmoniją. Lai ji 
mūsų visų širdyje šiandien suliepsnoja, 
kuomet mes rengiamės pradėti Labdarin
gos Sąjungos Seimą; tas yra Kristaus no
ras. Telaimina j is mūsų darbą. 
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PAVOJUS ANGLEKASIŲ 
ORGANIZACIJAI. 

Žinoma Suv. Valstijose an
glekasių organizacija vardu 
"United Mine Workers of 
America" labai lengvai gali 
^usiskaldyti į dalis. Je i tas 
įvyktų, y ra žinoma ką prisi
eitų už tai kaltinti. 

Kansas valstijoje pravestas 
tnip vadinamas industrijinis į-
.-talymas. Tuom įstatymu už 

•drausta darbininkams strei
kuoti. 

' " m m m m m m m m » » » » * » m ifc »»»»«» » m m^» m m m • • • • m m •W—M 

kitus viršininkus. 
Kuomet tai įvyko, Howat 

jau buvo paimtas kalėjiman už 
industrijinio įstatymo nepri
pažinimą. 

Šianciie Kansas valstijoje 
anglekasiai darbininkai suski
lo. Vieni klauso centro valdy
bos parėdymų, kiti laikosi Ho-
wato. 

Tečiau Ho\vato pusėje stovi 
nepalyginama dauguma ir jie 
visas laikas nedirba, kaip tik 
Howat buvo paimtas kalėji
mam 

Ulinois valstijos angleknsįų 

MAŽINS GELEŽINKELIE
ČIAMS UŽMOKESNIUS. 

Kansas valstijoje yra ang-
lekasyklų. Anglekasiai tenai unijos nutarė Kansas nedir 
tari lokales unijas taip, kaip 
ir visur kitur. Tų unijų pre
zidentu dar nesenai buvo AI-
exander Howat. 

Tas naujas prezidentas Ho-
wat' atsisakė pripažinti valsti
jos industrijinį įstatymą. Jį 
pasekė kuone visi ir kiti ang-
lekasių viršininkai. 

Howat kelis kartus paskelbė 
nef anglekasių streiką. Už 
tai jis buvo baustas kalėjimu. 
Jam pasiųlyta padėti paranką 
ir būti laisvėje. Bet jis nesu
tiko. 

bančius anglekasius š e l p t i . 
Centro valdyba tam šelpimui 
pasipriešino. Bet jos neklau
soma. Pramatoma tad, kad 
Illinois anglekasių unijos už 
tai gali but suspenduotos. I r 
jei tas įvyks, tuomet angleka
sių organizacija turės skaldy
tis. 

Kalbama, kad Illinois ang
lekasiai susijungs su Kansaso 
anglekasiais ir įsteigs atskirą 
organizaciją. Kitur gal kita 
kokia dalis atskils. 

Kas-gi už tai bus kaltas? 
Šįmet visos anglekasių or- i Kas-gi kitas, jei ne socialistai, 

ganizacijos suvažiavime nu-' Socialistai, ypač radikalių pa-
0 

tarta pakelti kovą prieš tą j žvalgų, jau senai taikėsi pa-
Kansas įstatymą net pačiame grobti tos organizacijos valdy-
augščiausiame šalies teisme, įmą. Gi kuomet tas nev\ko, 
Gi Howatui tuomi laikotarpiu tai jie atranda priemonę ją 
liepta laikytis ramiai. Nes jo! suskaldyti ir savo partijos rei-
savarankis elgimasis, neauto- j kalams pasižaboti. 
rizuotas vykdomosios centro 
valdybos, pačiai organizacijai 
galėtų pakenkti. 

Po to suvažiavimo Howat ; nesutikimai, 
tečiau nepaklausė suvažiavimo 
nurodymų. Už tai kaip jis, 
taip kiti Kansaso anglekashj 
viršininkai, Howato šalininkai, 
buvo suspenduoti, paskui pa
šalinti iš organizacijos. Cent-

Kiek tai smagumo darosi 
kapitalistams, kuomet darbo 
organizacijose prasideda toki 

Grūdas. 

•MONROE, La. — Kieto me
džio dirbtuvės atsidarė ir dar
bas jau eina visu smarkumu, 
jos buvo uždarytos nuo pava

ro valdyba įų vieton pašaukė' sario. 

Vis*} rytnilų ir kai-kurių ki
tų valstijų geležinkelių kompa
nijų viršininkai andai New 
Yorke turėjo nuvažiavimą. 
Xutarė sumažinti nuo 10 li
gi 30 nuoš. užmokesnius pa
čių traukinių ir geležinkelių 
dirbtuvių darbininkams. Ta
sai sumažinimas turi paliesti 
apie 750,000 darbininkų. 

Jei tas geležinkelių viršinin
kų nutarimas butų įvykintas, 
tuomet geležinkeliečiams butų 
grąžinti, prieškariniai užmo-
kesniai. Nes 10 nuoš. jau at
mušta pereitą liepos mėnesį. 
Tad su sekančiu atmušimu 
darbininkai pasijustų uždirba 
tiek, kiek neužtenka gyveni
mui. 

• 

Tečiau geležinkelių kompa
nijos pačios vienos negali su
mažinti užmokesnių. Savo tuos 
reikalavimus jos turi paduoti 
geležinkelių darbo tarybai. 
Pastaroji gi tuom klausimu 
bus labai atsargi. Nes nese
nai jai vos pavyko sustabdyti 
geležinkeliečių streiką. Taigi 
ji daugiau nenorės turėti to
kių pat nesmagumų. Tuo la
biau, kad pasižadėjo nemažin
ti mokesnių be svarbių prie-
v v • 

zaseių. 
Ką gi sako darbininkų va

dai? 
Geležinkeliečių vadai sako, 

kad geležinkelių kompanijos 
nepadariusios jiems jokio siur 
prizo. Nes iškalno buvo žino
mi kompanijų pienai. Kom
panijos juk buvo paskelbusios 
mažesnį užmokesnį, del ko tu
rėjo pakilti streikas. Streikas 
nepakilo, kuomet darbo tary
ba sulaikė kompanijii žygius. 

i Bet kompanijos nuo tų žygių tokias pažiūras į nedarbo klau-
atsisakė tik laikinai. simą: 

Šiandie štai jos jau ir vėl 
ima kilti prieš darbininkus. 

T 

Yra aiškus daiktas, kad 
kompanijos provokuoja darbi
ninkus. Jos būtinai nori dar
bininkų streiko. Jos nori pa
kelti kovą organizuotam dar
bui. Nori tą darbą sugriauti 
ir darbininkus pavergti. 

Kompanijos savo tiems žy
giams atlikti šiandie mato ge
riausią progą, kuomet visoj 
šaly siaučia nedarbas. 

Bet tos pačios kompanijos 
gali atlikti labai didelę klai-
dąfc jei pakeltų kovą organi
zuotam, darbui. Nes tie lai
kai jau nebegryž, kuomet ka-
pitalsitams vykdavo griauti 
darbininkų organizacijas. 

Ypač nesugriaunamos gele
žinkeliečių organizacijos. Nes 
jos tai ne paprastų darbinin
kų pilkos minibs, dirbančios 
kur kasyklose arba plieno dir-

įbtuvėse. Šitas vargdienių juod 
rankių minias dar ir šiandie 
kapitalistai išnaudoja, kaip 
jiems tinkamiausia. Jų nega
lima patraukti stiprion orga
nizacijom Pirmiau jas reikia 
apšviesti. 

Kas kita yra su geležinke
liečiais. 

t 

Darbinirįfcas. 

G0MPERS0 PAŽIŪROS 
I NEDARBĄ. 

Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas Samuel Gom-
pers rfesenai tos Federacijos 
vykinamą jai tarybai pranešė 
apie įvykusią nacionalę konfe
renciją AVashingtone nedarbo 
klausimu. 

Savo pranešime jis išreiškė 

* Organizuotas darbas yra 
didžiai užinteresuotas nedarbo 
klausimu arba kokia kitokia 
pramonės problemos atmaina, 
kad turėtų ignoruoti tai, kas 
yra naudinga ir reikalinga. 

Kai-kurie rašėjai mėgino į-
sigilinti buvusion konferenci-
jon, kad atrasti atliktų klai
dų. Tečiau jie ignoravo atlik
tus didelius daiktus, kuriuos 
kritikos analiza padaro ^nema
tomais. 

Konferencija svarstė ketu
ris klausimus: pamatinę ne
darbo priežastį, kaip sumažin
ti nedarbą, kokios tam tikslui 
turi but pavartojamos meto-
dos ir pagaliau kokiu būdu vi
suomet atsikratyti nedarbo. 

Kaip reakcijiniai, taip radi
kaliai konferencijos nariai mė
gino nuklysti nuo tų pagrin
dinių klausimų. Bet ant ga 
lo konferencijos nuosprendžiai 
buvo sutinkami su lukestimi 
tų, kurie ieškojo praktinių pa
sekmių. 

Konferencija pravedė tuos 
keturis dalykus: 

1. Konferencija nustatė įsi
tikinimą, jog- pagrindinė ne
darbo priežastis yra blogas 
šeimininkavimas pramonėje. 
Tai paeina del perdidelės aku
muliacijos (sukrovimo), kuri 
periodiniai paskui save atvel
ka depresiją pramonėje. Ne
darbas yra pasekmė tam tikrų 
priežasčių, kurias galima jei 
jau nepanaikinti, tai bent kon
troliuoti, ų 
. 2. Nedarbo problemos dis

kusijos pabaigtos tuomd, kad 
už tai visa atsakomybė ant-
mesta pramonei. Kadangi ne
darbas gali but panaikintas 

tik vystant pramonę. 
3. Praplėsta metodą nešti 

laikiną pagelbą bedarbiams. 
Ta metodą, tai muiiicipalių 
organų veikimas. Tuos orga
nus paragina vykinamoji kon
ferencijos skirta agentūra. 

4. Panaikinti nedarbą visa
dos nebuvo galima laukti iš 
šios konferencijos. Tečiau 
tam tikslui jau padętas pag
rindas ir tuo žvilgsniu bus 
darbuojamasi toliau. 

Konferencijos nuveiktų dar
bų negalima definitiviai ap
spręsti. I r taip ilgai nebus 
galima tą padaryti, kaip ilgai 
j i gyvuos. Nes pati konferen
cija nebaigė savo darbų. J i 
gali but bile kada ir vėl su
šaukta, jei nedarbas turėtų il
giau gyvuoti. , , 

Gompersas tą nuolatinį kon 
ferencijos gyvenimą užvardi
na svarbiausiuoju pirmosios 
sesijos nuveikimu. 

DARBININKŲ REIKALAIS. 

Praeitame Liet. Darbininkų 
Saigos Chieagos Apskr. susi
rinkime išnešta pageidavimas, 
kad visos L. D. S. kuopos pa
sistengtų aukomis prisidėti 
prie įsteigimo darbo parupi-
nimo biuro. 

Tas biuras bus atidarytas 
apie Naujus Metus po num. 
3313 So. Halsted S t , Chicago, 
111. 

Pirmutinė kuopa prisidėti 
prie to darbo pasirodė L. D. S. 
75 kp. iš Westville, 111. Antroji 
iš eilės pasirodė L. D. S. 57 
kp. Chicagoj. Abidvi aukojo 
po $5.00 Jau ir kitos kuopos 
juda. Jos nenori atsilikti nuo 
parėmimo šio prakilnaus dar
bo. 

Ištikro, senai buvo laikas 
darbininkams susiorganizuoti, 
sujungti savo jėgas ir neleisti 
kapitalistams mus išnaudoti. 
Geriausia mums darbininkams 
įstoti į Liet. Darbininkų Są
jungą, ten lavinties, pažinti sa
vo reikalus ir kultūringumu 

už juos kovoti. 
Kolonijos lai subruzda orga

nizuoti Liet. Darb. Sąj. kuo
pas. Je i kur jau jos yra, tai 
stiprinkime. Kiekvienas dar
bininkas pastokime veikėju. 
Mums darbo daug yra ir tai 
labai platus. 

i 

Turime gabų organizatorių, 
talentuotą kalbėtoją, darbi
ninkų prietelį, gerb. kun. A. 
Brišką. Surengkite prakalbas 
ir kvieskite'jį kalbėti. Geros 
pasekmės užtikrintos. J is pa
sižadėjo apvažinėti visas šios 
apielinkės kolonijas. 

Del apskričio man Centras 
prisiuntė agitacijinįų lapelių. 
Kurios kuopos norėtumėte jų 
gauti, kreipkitės pas mane. 

Norėjome gauti nesenai Lie
tuvą lankusį " Darbininko" 
redaktorių kalbėti šioj apielin-
kėj. J is pasižadėjo tik vėles
niame laike atvykti. Šiuo tar-
j)U negali. 

L. D. S. Chi. Apskritys ren
gia ypatingas prakalbas ne-
dėlioj, gruodžio 18 d., 6:30 
vai. vakare, Dievo Apveizdos 
par. svet. Kalbės gerb. kun. 
A. Briška. Dainuos L. Vyčių 
36 kuopos choras. 

Visais darbininkų reikalais 
kreipkitės pas Apskričio pir
mininką, 

R. Andreliunas, 
4436 S. Fairfield Ave., 

Chicago, UI. 

CHICAGO, 111. — C. B. & 
Q geležinkelis trumpu laiku 
žada pasirašyti ant kontrak
to del išdirbimo 7,300 naujų 
prekinių karų, 127 plieninių 
pasažierinių karų ir 55 loko
motyvų. Tas jiems atsieis 
15,000,000 milionų.' 

Į ^&^NCASTEK, Pa. — Ta
bako biznis žymiai padidėjo. 
Didelis tabako fabrikas, kuris 
buvo uždarvtas šešis mėnesius 
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I dabar atsidarė. Jame dirba 
300 darbininkų. Kitas didelis 
fabrikas Wrightsville ir York 
atsidarė ir visi gan gerai dir
ba. 

KAIRYS IR RAULAS DISKUSU0JA SOCIALIZMĄ. 
Katalikų Principai Tinkamiausi. 

'. 
(Pabaiga) 

"Ekonomija ir Veiklumas" — 
"Teisybė ir Labdarybė" — 
Legislacija — Katalikų Orga-

slo. 
Mažinant alkoholio vartoji

mą, kuriam išleidžiama kas
met bilionai dolerių, nekalbant 

nizacijos — Socialistų Atsi-japie sveikatos nuostolį, atski-
vertimas. 

KATALIKAS. — Atsimink, 
Raulai, kad aš ne viską žinau. 
Tat ir mano protas yra apri
botas. Aš neesu koks mokslo 
vyras, bet paprastas žmogus 
gana gerai susipažinęs su ka
talikų principais ir tikslu. So-
cialė problema yra katalikams 
gerai žinoma. Katalikai visi 
vienaip žiuri į produkcijos ir 
distribucijos klausimą. 

rų asmenų ir šeimynų griuvi
mą ir t t , su pagelba krikščio-
niško auklėjimo ir tinkama 
drausme stiprinti tautos jė-
-gos ir taupumą. 

Mažinant mūsų ligų išlai
das, įsteigiant nacionales ir 
mažesnes komisijas tam dar
bui, taipat . atsakančiai pri
žiūrint valgius ir auklėjimą. 

>Tat šiais minėtais princi
pais ir kitais jiems panašiais 

negali gyvuoti, jei piliečių di
džiuma yra samdoma. Tadgi 
ekonominiai ir socialiniai są-
tykiai turi būti taip tvarkomi, 
kad ūkininkas* galėtų savasty 
laikyti jam paskirtą žemę ir 
jos dirbimui įrankius. Trum
pai sakant, įstaigos turėtų bū
ti darbininkų savasty ir po jų 
pačių priežiūra, o ne taip va
dinamų ' stock-holderių'' ran- j 
koše, kai kapitalistai sau ma- j 
no, ir tad negalima turėti vis- j 
ką bendra, kai socialistai sau 
planuoja. • 

SOC. Bet kaįp Tamista j eičiai? 
manai galėtų įvykti tai. Ką 
gi Tamista sakai? 

bėgs pirm mūsų idealas jo 
pilnybėje įvyks. Daug reikia 
darbuotis, kad apšvietus mū
sų žmones, kad pakreipus jų 
domę į ta pusę, kad išauklėjus 
darbininkus atsakančiai, idant 
jie galėtų tinkamai nešti tokią 
atsakomybę. Tatgi yra daug 
žymės, kad žmonija prie to 
siekia, eina, i r galutinai tu
rės prie to prieiti, by tik karš
tai to trokš ir vienysis tarp 
savęs. 

SOC. — Gi koki yra Tamis-
tos numanymai netolimai at-

SOCIALISTAS. — Bet, no-,' žmonija gali susilaukti geres-
rint visus patenkinti, reikia, i n ė s i r laimingesnės ateities. 
kad visko butų pakaktinai: j 
taipat, norint visus patenkin
ti, reikia, kad dalinime butų 
lygybė. Tat kokį yra katali
kų principai kaslink taupymo! 

KAT. — Katalikų tiesos ir 
principai kaslink produkcijos 
trumpai sakant yra "ekono
mija ir veiklumas." I r štai 
kaip tai vykdoma: 

Mažinant mūsų ydas ir viso
kias piktadarystes (ant kuruj 
išaifcvojama tūkstančiai, mili-
onai dolerių kasdien), ir geri
nant, kas yra svarbiausia pro
dukcijoje, individualį su pa
gelba religijos i r doraųs mok-

SOC. — Aš nemaniau, kad 
jūsų principai talpino savy to
kį puikų išrišimą produkcijos 
problemos. Ištikrųjų, tokie 
pr iHipai prigiję kur nors iš
rautų iš šaknų visokius blogu
mus. Bet, Tamista, nors pro
dukcijos problema ir puikiau
sia sektųsi, reikia, kad mes 
visi lygiai galėtume naudotis 
tomis gėrybėmis. Taigi, kaip 
katalikų principai išriša dis
tribucijos klausimą? 

KAT. *— Visųpirma, aš no
riu parodyti kelią kuriuoma jie 
veda žmoniją prie geresnės 
ateities. Jokia demokratija 

KA/T. — Man rodos, kad tai 
nebūtų taip labai sunkus dar
bas. Butų galima, panašiai 
kaip Airiai, atpirkti nuo ka
pitalistų įstaigas. 

SOC. — Aš nesuprantu ko
kiu būdu tai butų galima pa
daryti. 

KAT. — Anglijoj valdžia 
skolina pinigų Airių ūkinin
kams ir už paskolinimą ima 
mažą nuošimtį, tadgi jie ši
taip gali, atpirkti žemes nuo 
didžturčių, nes šie pastarieji 
valdžios bus verste priversti 
p a r d u o t i . 

SOC. — Ar Tamista ma
nai kas tokio panašaus įvyksią | 
ir čia neužilgo? 

-
KAT. — Daug metų pra-

KAT. — Sunku įspjėti. Bet 
tiek yra aišku, kad kova bus 
vedama tarp didžturčių ir var
gdienių. ' • * 

SOC. — Bet kaip jųs ban
dote padalyti, kad kiekvįenas 
gautų lygią dalį? 

KATALIKAS. — Pritai
kant mūsų principus prie šio 
klausimo galima trumpai iš
reikšti, šiaip: "Teisybė ir 
Labdarybė/ ' Taigi besilaikant 
šio principo už keliarodį gali
ma tikėtis, kad laikui bėgant 
gyvenimas bus saldesnis var
gdieniui. Tik reikia, kad šį 
pr inc ipą pripažintų, i r t a i p a t 
praktikuotų kiekvienas, ar jis 
bus turtuolis, ar darbininkas 
ar koks kitoks. 

SOC. — Ar jųs neturite 
principų, kuriais butų galima 

sulaikyti atskiri asmenys, kad 
jie perdaug nepralobtų. 

KAT. — Taip turime. Teis-
davystė yra per kurią parei
kalaujama, kad visi prisilai
kytų įstatymų. Sulyg katali
kų principų reikalaujame, kad 
iš didžturčių, ypač butų ima
ma paskola be nuošimčių. Tad. 
tokiu būdu sulaikytume kapi
talizmo išsiplėtojimą. • 

SOC. — Bet ką darysite su 
tokiais turtuoliais, kurie netu
ri pinigų, bet begalo daug įs
taigų valdo ir jų sau vis dau
ginasi ? 

KAT. — ,Su tokiais galima 
kitaip pasielgti. Mat takiems 
galima uždėti didesnes taksas. 
Taip galima taksas išdalyti, 
kad biedniem visai nereiktų 
mokėti, tik iš turtingesniųjų 
bei turtublių imti pagal to 
kiek kas turi. 

SpC. — Aš nemintijau, kad 
katalikai turi tokių teisingų ir 
visiems tinkamų principų. Jei 
socialistai žinotų, kaip katali
kai išriša socialę problemą, iš
tikro, daug socialistų pamestų 
socializmą, by tik jiems butų 
užtikrinta, kad čia jųs ištik 
rnjų. d i r b a t del žmonių ge ro -
vės. 

KAT. — Mes dabar norime 
išauklėti taip vadinamą "so-
cialį pažinimą. , , Katalikai 
tveria organizacijas ir išvien 

veikia, kad pastačius ant ko
jų kaip reikia socialį klausi
mą. • 

SOC. — Malonėk pasakyti 
kokias priemones jųs vartoja
te, kad supažindinus žmones 
su sociale problema? 

KAT. — Mūsų mokyklose 
aiškinama mokiniams jų pa
reigos ir kaip jie turi išpildy
ti savo užduotį socialėje re
formoje. Dažnai yra sakoma 
prakalbos ir aiškinami princi
pai kaip kiekvienas turi eiti 
savo pereigas, kad socialė re
forma pasisektų kuogeriau-
siai. Šimtai knygų, brošiūrų 
atspausdinta žmonėms pasis
kaityti. Katalikų Federacija 
kas savaitė pasiekia šimtus 
tūkstančių skaitytojų savo ra
štais ir leidiniais. 

SOC. — Ar jųs turite or
ganizaciją, kuri rūpinasi soci
ale reforma? 

KAT. — Taip, Katalikyų 
Federacija ir Central Verein, 
kurios, užsibriežė sau darbuo
tis ir rūpintis sociale reforma, 
sparčiai veikia. Mes daug 
joms pasitikim. Prisiėjus rei
kalui joms pagelbon stos kitos 
v ienmin tės organizac i jos , k a i p 
ta i : Amerikos Darbininkų Fe
deracija, Amerikos Darbinin
kų Susivienijimas, ir t t 

SOC. — Bereikalinga saky
ti, kad Tamistos nurodymai 

yra man tikra naujiena. Aš 
visuomet manydavau, kad Ta
mistos vienminčiai — tikintie
ji, kunigai, — daugiau nieko 

j nežino kaip tik niekinti ir 
šmeižti socializmą. Bet da
bar matau teisybę. — Tat rei
kia iškelti aikštėn socializmo 
principus, jo linkimą netiky-
bon ir nedorybėm Tad jei 
norim sulaikyti žmones nuo 
nelaimių, kaip tai, netekimo 
tikjėjimo, doros ir ramaus gy-

Įvenimo, reikia būtinai grieb
tis teisingų principų ir jais 

I reformuoti socialė problema. 
O šiam darbui nėra geresnės 
organizacijos už Katalikų Ba
žnyčią. Žmonės daug gero 
padarytų, jei įkūnytų Katali
kų Bažnyčios principus į so-
cialę problemą. Bažnyčios il
gų amžių patyrimai yra tei
singas keliarodis į laiminges
nę ateitį. Ši organizacija sa
vo išsįplėtojiinu yra stipriau
sia už kitas. Taigi joje yra 
vilties ir užtad jai galima pa
sitikėti. Tegu kiekvienas de
šimtą dalį tiek uolumo parodo 
katalikų principams kiek pa
vyzdingas socialistas socializ
mui, tat laikui bėgant veikiai 
susilauktum puikios socialės 
re formos . 

Sulietuvino Juozas M. 
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KAME PRIEŽASTIS? 

Kadaise Amerikoje blaivi
ninkai gerai gyvavo. Turėjo* 
net kelia susivienijimus, iš ku-

Bėgyje praeito numes io ke
liuose miestuose prohibicijos 

rių galutinai pasirodė tik vie-(agentai padarė dideles kratas. 

PROHIBICIJOS AGENTAI 
NESNAUDŽIA. 

nas. Tasai buvo didelis su 
keliais tūkstančiais narių. Iš
leisdavo mėnesinį žurnafą " T . 
R." Pinigų ižde irgi nesto-
kuodavo. Dabar to viso nėr, 
taigi kame priežastis? 

Saugust'e miestelyje, šalę 
Lynno, Mass., vienoje stubo-
je policija sučiupo 65 munšai-
nės galionus, 135 galionų įtal
pos bravara ir daug svaigaljų 
išdirbystei medžiagos. <Tai 

Aiškiai matoma, kaip" blai-' S*tAM&*A*ja&aiA*a&^^ 

Į šį klausima esama daug gerai prohibicijos įstatai už-
atsakymų. Viena, nėr dalia r . laikomi, kad tiek svaigalų at 
tiek pasišventusiu toje šakoje rasta vienuose namuose I 
veikėjų. Toks darbas be pa- Ne\v Yorke ir-gi vienuose 
sišventimo nesidirba. Antra, namuose atrasta 15,000 "šna-
prohibicijos gandas daug pri- pso" svaigalų skrynia, vertės 
sidėjo prie blaivybės užslopi- virs vieno miliono dolerių. Tie 
nimo. Sakau gandas, nes tik svaigalai, sakoma, buvo išdir-
gandu ir tėra. Prohibicija bti Kentucky'je. Prohibicijos 
gyvuoja tik ant popieros, — padėjimas- New Yorke yra" la-
teorijoje, o ne praktikoje. Pro bai blogas. Apart didelio 
hibicijos skraiste daugelis pri- importavimo, dar daugelis pa
sidengė, nesi rašo ir neremia ,tys namuose pasidaro svaiga-
blaivybės. Daugelį ir kitų lų. % 
kliūčių blaivybei galima butų 
surasti. 

Vienok, ar šiaip ar taip tu
rime ir toliau dirbti. Todėl 
auklėkime pasišventimą. Me
duokime save apvilti, kad da
bar nereik blaivybę platintį, 
nes prohibicija viešpatauja. 
Prašalinkime neveiklumo prie
žastis, o išvysime, kad blai
vybės vaisiai bus gausiis. At-
buskite visos kuopos, visi ap
skričiai, o ypač Chicagos, Pen-
nsylvanijos ir kiti. 

Išbudęs. 

Bėgyje praeitų šių metų se
ptynių, mėnesių aštuonis kart 
daugiau " s n a p s o " tapo im
portuota, ir šešis kart daugiau 
"šampano," nekaip pernai. 

East Bostone 75 galionus 
munšainės policija iš vieno 
tvarto išgabeno. Lynn'e vėl 
nepersenai 20 galionų gata
vos munšainės ir 500 galionų 
negatavos su visu bravaru iš-
sivežiė. Pereitais mietais 3,191 
"samagonkos" sampelų buvo 
prisiųsta į sveikatos departa
mentą, del išanalizavimo. 

vybė yra palaikoma šioje ša
lyje. Prohibicija nė kiek ne
palengvino mums N blaivinin
kams darbą, bet dar apsunki
no. Su slaptais girtuokliais, 
su slaptu svaigalų pardavinė
jimu yra sunkiau kovoti, ne
kaip su viešu. NamUv. vagį 
sunkiau pagaut ir sunkiau ap-
sisaugot nuo jo, ne kaip sveti
ma. 

Platinanties girtybei, plati
nasi ir kriminalistų skaitlius. 
Beveik nėVa tos dienos, kad 
laikraščiuose Naujosios Angli
jos nerastume kriminalių dar
bų paeinančių iš girtybės. Tai 
vienur užmušė kitų, kitur pats 
nusižudė, taip beveik kasdien 
matai anglų laikraščiuose. 

Sulyg Bostono teismo at
skaitos metu apkaltintų skai-
ičus buvo 17,261, kas buvo 3,-" 
514 apkaltintų daugiau negu 
praeitais metais. Tie buvo 
ddižiumoje girtuokliai. Plėši
mai, vogimai, užpuolimai ir 
kiti prasižengimai, sulyg val
diško raporto paėjo iš girty
bės. 

Nebereikalo todėl Brockto-
ne, kur irgi labai daug brava
ru randasi, teigėjas pradėjo 
smarkiai girtuoklius ir brava-
rininkus bausti. • Didelė pa
bauda, sako, bus geriausi vai
stai išnaikinimui bravaru. 
Duok Dieve, kad visi teisėjai 
taip darytų ir tada gal toji 
pragaro liepsna užgestų. 

Blaivas. 
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'ASAUIIS DAR MARGESNIS 
"CHOP SUEY" KON

FERENCIJA. 

Gruodžio 11 d., M. Meldažio 
svetainėje įvyko konferencija 
taip vadinamos "Chieago Lie
tuvių Darbininkų Tarybos*' 
kuriai iki šiol vadovaudavo 
p-s P. Grigaitis ir šūkaudavo, 
kad ta taryba tai yra jėga su 
kuria turi skaitytis visi. Bet 
čia pasirodė, kad tai yra me
las. Į tų konferenciją, kuri 
buvo garsinama net per t r i s 
mėnesius "Naujienose," susi
rinko vos apie 30 delegatų, ir 
tų daugybė buvo ne siųsti iš 
draugijų, bet taip sau atsilan
kę pažiopsot. 

Tvarka pas juos, kaip ir vi-
^sados buvo labai paprasta, ką. 

Grigaitis, ar jo pakalikai no-
. rėjo pervaryti, tą jo prieši

ninkai darė kaip tik priešin
gai. Žodžiu sakant, tai buvo 
ne konferencija, bet t i k r a s 
"Chop Suey." 

Dar vienas įdomus dalykas, 
yra tas, kad toj "konferenci
j o j " dalyvavo net visas pustu
zinis "Naujienų" darbininkų, 
kurie yra p. Grigaičio Matinin
kai, ir kuriuos p. Grigaitis ei
damas į kokį nors susirinkimą 
visados tos sargybos yra ly
dimas. 

Kiek draugijų buvo atsto
vaujama konferencijoje, buvo 
slepiama. 

Beto, dar viena* į d o m u s 
"incidentas." "Tarybos" ka
sininkas p. S. Danilevičia pa
aiškino, kad jis Tarybos pi

nigų $360 padėjęs ant laisva
manių (šakininkų-kardininkų) 
vardo, o tie dabar visai užsi
gina. Konferencijoj delega
tams svarstymas to klausimo 
buvo neprileistas paties p-o 
Grigaičio. 

Cviekas. 

ISTORINIS BEVIELIO TE* 
LEGRAFO GALINGUMO 

VYSTIMASIS. 

1914-18 M. KARO BENRA 
KAINA. 

Pirmoji radiostotis buvo į-
taisyta 1903 m. Paryžiuje Ei
felio bokšte su 3 arklįų pajė
gų elektros energijos šaltiniu. 

Toliau stoties galingumas ė-
jo vis aukštyn: 1910 HL gis 
padidintas ligi 75 pajėgų, 1914 
m. — 150 pajėgu ir ligi ka
ro pabaigos — 300 pajėgų. 

Esant galimumui Eifelio 
bokštą sunaikinti karo metu, 
1915 m. Lione buvo pastatyta 
stotis 450 pajėgų galingumo, 
o 1918 m. Bordo — 1,500 pa
jėgų. 

Dabar Saint-Assise, arti Me 
lun statoma stotis, kurios ga
lingumas bus 2,000 pajėgų. 

Su prigimtu jiems plačiu 
užsimojimu, amerikiečiai Btą-
to, centrinę radiostotį 10,000 
pajėgų. » • 

* Dabar stengiamasi pakeisti 
elektros kibirkštį, kurios vib
racija nepastovi, kita rūšimi, 
kuri .duotų pastovesnę bangą, 
-ši nauja banga išris bevielio 
telefonavmio problema. 

Amerikos universiteto Illinois 
politinės ekonomijos profeso
rius išskaitė, kad Į pasaulinio 
karo kaina pasiekė milžiniško 
208,305,851,222 dolerių skait
mens, iš kurių Anglijos išlai
dos sudarė 44 miliardai dole
rių, Vokietijos 40,150 milionai, 
fciuv. Valstijų 32 miliardai ir 
Prancijos 26,812 milionai dole-

v nų. 
Bendras pasaulinis išsiskoli-

nimas 1913 m buvo 1,500 mi-
lionų dolerių, 1914 mi jis pri
augo ligi 44,100 milionų, 1920 
m. pasiekė 255 miliardų, tuo 
tarpu viso pasaulio aukso iš
tekliai stfdaro tik 12,250 milio
nų dolerių. 

a> 
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Nevienas laužo sau galvą, kaip čia geriau butų siųsti pinigui į 
Lietuvą ir kaip pačiam važiuojant geriau jie nusivežti su savim — 
AR AUKSINAIS, AR DOLERIAIS. 

Žinant, kad vokiečių markė pakils, gerai butų dabar prisipirkti 
daug markių, nes jos yra pigios. 

Bet žinant, kad markė da labjau kris žemyn, tai tuomet beabėjo 
butų geriau doleriais siųsti pinigai į Lietuvą ir pačiam važiuojant vež
tis dolerais, nes tai yra pinigai pastovus, jų vertė nemažės. 

KAIP OI STIKRŲJŲ BUS SU VOKIEČIŲ PINIGAIS? 

Turbūt nieks to nežino tikrai. Apie tai galima tiktai SPĖLIOTI. 

Todėl daugelis lietuvių dabar gabena pinigus į Lietuvą doleriais, 
o kiti vėl pasirenka dvejopą būdą: padalina savo pinigus į dvi dalį 
ir vieną dalį persiunčia auksinais, o antrą dalį doleriais. 

Jie taip sau galvoja: jeigu pralaimėsiu su auksinais tai bent lai
mėsiu su doleriais. 
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PER "DRAUGĄ" GALIMA SIŲSTI PINIGAI KAIP NORINT — AUKSINAIS 4R DO
LERIAIS IR LIETUVOJE ŪKIO BANKAS IŠMOKA KAIP KAS NORI ARBA, DOLE 
RAIS ARBA AUKSINAIS. „ ' 

DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUJE GALIMA TAIP-PAT NUSIPIRKTI DRAP. 
TŲ DEL VOKIŠKŲ MARKIŲ IR TUOS URAFTUS IŠSIMAINYTI VAŽIUOJANT Į LIE 
TUVĄ, BERLYNE ARBA KAUNE. 3 — 

Draugo Pinigų Siuntimo Skyrius 
• 2334 S. Oakley Ave., Chieago, III. 

Telefonas: Roosevelt 7791 
\" / 
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AUTOMOBILIŲ SKAIČIUS 
VISAME PASAULYJE. 

A K A .t K 

Automobilių skaičius visam 
pasaulyje 10,922,278. Pirmą 
vietą užima Amerika, kurioje 
yra 9,211,29(5 automobilių, t 
y. 83 nuošimčiai viso skait-
liaus, arba po vieną automo-j 
bilį kiekvienai 11 žmonių gy
ventojų. 

Antra vieta priklauso Ang
lijai, kur 420,000 automobilių, 
t. y. 45 nuoš. arba po vieną 
automobilį 110 žmonių (be ko
lonijų). 

Toliau eina Prancija, val
dydama 202,500 automobilių, 
t. y. 2,2 nuoš. arba %po vieną 
automobilį ant 205 žmonių (be 

kolonijų). 
Paskutiniojoj vietoje stovi 

Liberijos respublika turinti 6 
automobilius, t. y. po vieną 
del 250,000 žmonių. 

TV)kiu bučk visoms kitoms,) Daug kam girdėta ši vietelė, 
valstybėms lieka tik 10 nuoš. 
bendro automobilių skaičiaus, 
t. y. apie vieną milioną. 

• • • 

DIDŽIAUSIAS PASAULY 
ŠVYTUOKLIS. 

i _ _ 
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Dižone, Pranei joje pastaty
tas tjailžiniško galingumo or
laiviams švytudklis. Jo švie
sos spindulys siekia 320 liko-
metnų. v 

Jis sudėtas iš aštuonių lem
pų kųrių^ bendras galingumas 
siekia arti miliardo žvakių. 

Tblft švytuoklį gali valdyti 
vienas žmogus. 

DIDŽIAUSIOJI PASAULIO 
BOMBA. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS, muos miesteliuos, Mariampolėj 

(Mūsų specialio koresp.) 

Šunskai, Mariampolės apsk. 

Suv. Valgtiįų aviacijos sto
vykloje "Aberdin" buvo ban
doma bomba metimui iš orlai
vio, v 

Bombos dydis: aukštumas 
4,5, metrų, diametras 60 san-
tunetrų, svoris 1,800 kitogra-
mų, sprogstamosios medžia
gos svoris — 1,000 kilogramų. 

Didžiausioji bcmba ligi šio 
laiko svėrė 907 kilogramų. nes to,gero 'gali jgauti netoli 

kame seniaus buvo galima už
sisakyti puikios vilnų kepu
rės. Ii; šiandien tasai prūselis 
tebegyvena^ bet kepures' velia 
tik sau, bei artimesniems, pa
žįstamiems. 

Šunskai-yra nedidelis baž
nytkaimis, Mariampolės ir 
Pilviškių tarpe, 9 kilometrų 
atstu nuo Mariampolės, pietų 
link. Bažnytkaimį puošia vie
na išilgai miestelį einantį gafc 
vė, apsodinta dažniausiai do-
kalkomis bei ^oliu dengtais 
namais, kWios gale stovi pe
reitam metšimtyj pastatyta ma 
ža muro bažnyčia. 

Bažnytkaimis nedidelis, nes 
rasi jame. vos 12 namų, kurių 
tarpe keli gana gražus. Čia 
matai gerai tebegyvuojančių 
nuo spalio mėn. 1919 m. Šun
skų vartotojų bendrovės krau
tuvę ir dvi privačias krautu
vėles. Žinęs gal rasti taipat 
kelias slaptas ,<<ruginiukės , , 

vieteles. Vienas Šunskiečių, 
pil. B. manė atidaryti mono-
polkę, bet valsčius bei kaimas) 
pasipriešino. Gerai pasielgė, 

ar Pilviškiuos. 
Šunskai turi dviklasę pradi

nę mokyklų (tiesa dvejuos 
butuos), kurioje mokinas vir
šaus 100 vaikučių. Mokytojai 
2: vyriškis-cilikutis ir mergina 
— gera katalikė. Tiek 'apie 
patį bažnytkaimį. 

— Šunskai — Šunskų para
pijos centras. Parapijoj yra į 
3,800 katalikų, į 100 protestan
tų ir keli pravoslavai, vilnie
čiai, apsigyvenę karo metu. 
Pažymėtina, kad Šunskų para
pijoj nėra nė lenko, nė žydo. —• 
Šunskai, — (turiu omeny visą 
parapiją) —. yra gana kultu-

Šunskiečio būdas — yra tik-
|ro kapso būdas. Jis nėra taip 
atviras, kaip zanavykas. Jame 
gludi daugiau slaptumo, ap
sukrumo ic net suktumo. Šun-
skietis nėra karštukas, it dzu-
kas, peštukas — it sasnarietis, 
T)et yra rimtas, pastovus, neiš
sižadąs savo garbės, unaro. 
Šųnskiečiai daugumoj pasitu
rintys ūkininkai, besidžiaugia 
savo gražiais triobėsiais, der
lingais laukais, —- patys sotus, 
kad ir atjaučia kitų reikalus, 
labdarybės naudą, bet nela-
biausia. ' 

Ar mėgsta Šunskietig truk-
telt — Taip. Apart vireminė-

A 

ringas Lietuvos kampelis. Ši \ tų slaptų* vietelių pačiam Sun-
parapija davė tėvynei visą ei
lę inteligentų: kunigų, dakta
rų, advokatų, mokytojų. Šiau 

skų bažnytkaimyj, — veik 
kiekvienam kaime yrą po kelis 
bravorėlius, ^rba "krikštiny-

dien leidžia į aukštesiiiąsiU , eias' ', kaip juos pagiriniai vai-
mokyklas^ viršaus 100 vaiku
čių; viens Šunskų kaimas turi 
į 20 gimnazistų. Pradinių mo-

dina. Spėju, kad visoj parapi
joj J9 yra nemažiau 30. Milici
ja turbūt tik nenor žinoti kur 

kyklų parapijoje yra 5; jose yra, bet faktinai žino, nes ne-
mokosi 300 vaikučių. —Nėra 
Jcaimo, kame nerastum stuboje j 
laikraščių, knygų. Tiesą pasa
kius, išprenumeruotų laikraš
čių pareina vos keli, bęt dau
gumas nusiperka laikraščius 
nukeliavę miestan. Kiekvienas 
rimtesnis ūkininkas laiko sau 
kalte, jei buvęs mieste laikraš
čio nenusiperka. 

kartą pati puikiai pasinaudo
ję. 

Šie mano bruoželiai-ne Šuo-
skiečiui išpeikti, bet tikrai tei
sybei nupiešti. Aišku skaityto
jui, už, ką Šunskietis yra ver
tas jmpeikimo, bet ir už,k$ — 
girtinas. Valio Šųnskiečiai. 

Ten buvęs. 
m • • 
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Penktadienis, Oruod. !<}, 1 & , DRAUGAS S 

DR. A. K. RUTKAUSKAS! 
GYDYTOJAS iv CHIRURGAS 

4441 South Wcatera Are. 
Telefoną* Lafayetta 4144 

Valandos: 9-11 rytais, 1-1 po] 
[pietų ir f - t vakarai*. Nsdeldis 
i niato tiktai po pietų I lkl 5 T.1 

•of f ice Tek Blrd. 7820 

Dr.PI .T. STRIKOL'IS 
# Lietuvis 
•į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Perkėlė savo ofisą į 
oj 4M1 SOUTH ASHLAND AVE. 
*VAL>: 10:10 iki 12; S:30 lkl 5 irjg 
#.6:10 iki 8:30 Ned. 10: S0 iki 12. g 

Nam.: 2914 W. 43 St. 
Tel. Lafayette 243 

^iryo^^yira^ro^»iYhy&i¥yyyy^ 

Tel. Blvd. 7043 

Dr. C. Z. Vezelis 
LUCTITV19 DKNTIiSTAS 

47 U SO. A S H L A N D AVENTJE 
A R T I 47-tos Gatvės. 

Valanaos: nuo 4 ryto iki 9 vak. 
Seredomia nuo 4 iki 9 vakare. 

DR. 6. M. GLASER 
Praktikuoja 30 metai 

Ofisas 1149 8o. Morgan 84.. 
Kerte SSnd S t , Chicago, UL 

8PECIJALISTAS 
Moterišką, Vyriškų tr chronlžkg 

wgą 
K OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 

iki 3 po pietų, nuo 5 lk\ 7 vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 2 po pietų 

Telefonas Yards 687 

±mmm * # — į — — e t , » • « • » • • » » « • •****-

LIETUVIAI AMERIKOJE 
» • « * mmmammmm * *+m 

BAGDONO PRAKALBOS. 
REZOLIUCIJA PRIEŠ 

LENKUS. 

^•»« 

^ D R . P. ŠIMAITIS 
NAPRAPATH 

^Uydau De Vaistu tr Be Operacijos, 
10737 8. Michlgan are. 
Nuo' 8 iki 12 vai. ryte. 

241S W. 4a Str. Ctiteago. 
(Prie Western Avenne) 

Nuo 2 iki 7 vakare. 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHmURGAS 

4481 Ko. Ashland A ve. 
Tel. Yards 904 
OFI80 VAL.: 

S lkl 10 v. ryto. 1 iki 3 ir 7 Ik! 
9 v. 
rel. Naktimis ir nedėlioj po pietų 

Oakland 1204 

i 
Ant. žiemys. 

! > • • • • • • • • ' • • 1 

Dr. L E. MAKARAS 
I Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 10000 S. Michlgan Ave. 
•VaL 16—12 ryte; 2—4 po pietų. 

6:89—8:80 vai.* vakare. 
Rcsidencija: 10538 Perry Ave. 

Tel. Pu 11 man 342 ir Pull. 349 
aV - , . , , - . , - . . - - » 

iiuaiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis 
Telefonas Y o a Burėm 904 

Rre. t i l t Independenee Blvd. 

DR. A. A. ROTH, 

! Telefonas Boulevard 9199 * 
% 
C 

a 
į 
e 

i _ 5 ; 7—8 P . M. * j 

DR. G. KASPUTIS 
DENTISTAS 

3331 6 0 . Hals ted 84. 
)Valandos: 9—13 A.M. 

= 

DR. S. MIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas ir vyvenimo vieta: 
2252 South Halsted Street 

Ant viršaus Univer. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 
2 4 po pietų; nuo 7-r-9 vak 

Nedėliomis nuo 10—1 
Telefonas Yards 2544 

• DR. CHARLES SEGAL ( 
•Perkėlė savo ofisą po numeriu i 
1 4 7 2 9 SO. ASHLAND AVENUE | 

8 SPECIJALISTAS f 
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų | 

•Vai.: ryte nuo 16—12: nuo 2 — 5 | 
• p o pietų; nuo 7—8; 86 vakare.g 
JNedėUomis: 10 iki 1. | 

Telefonas Drcacl 2ftS0g 

^ DR. M. STAPUL10NIS 
NAPRAPATH 

ĮGVDATJ B E GYDTJOLIU IR BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
3347 Emerald Avenue 

9 iki 11 ryte ir 9 iki 16 vakare 
Telefonas Boulevard 9897 

721 W. l»- th Gatvė 
Nuo 7 lkl S vakare. 

fi Dr. M. Stupnicki; 
3107 So. Morgan Stnat 

CHICAGO, ILLTJIOIS 
Telefonas Yards *0S3 

Valandos: — 8 iki 11 « ryto: 
6 po pietų iki 8 vak. Medeli 
mla nuo i Iki 8 vai. •akare.Įj* 

v(L^ajL-...L-". I . f .gggggg 

D R . A . L . Y U Š K A 
1900 S. Halsted Str., 

TeL Canal 112* 
Valandos: 19 ryto iki 9 vakarą 
Gyvenimas:— 2811 W. §3rd Str. 

TeL Proapect 8464. . 

» 9 » 
rsrat 

— S 

TeL Oaaal 2»7, Vak. Canal 2118 

DR. Pi Z. ZALATOfilS 
Lietuvis Gydytojai Lr 

ObiTVgM 
1821 South Halsted Street . 

Valandos: 16 iki 12 ryte; 1 iki4 
po platų; 4 iki 

m m • • 

vakare 

Rusas Gydytojas rt 
Dpectjalistas Moteriškų, Yyrilksj 

y Vaiku ir vtaų chroniški* Ifcrų 
VsALAMDOfl: 10—11 ryto S—g p* 

Vieta* 7—8 vak. Nedėliomis 10—19 d 
Misas 8864 80. Halsted BC, Gadaagv 

Telefonas Drover tani 
t l l l l f t l I l I l I N I l H I I I I I I I I t l I H I l I l I f l I l I l I l M i a 
» • • • - • 
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UTRDTKAUS^ i 
J ADVOKATAS g 
I * Ofisas Didmiesty): 
I 29 Sonth LA Salle Street 

Kambaris 824 
I Telefonas Central 6396 

1 Vakartis, 312 W. S3rd St J 
Telefonas: Yards 4681 

snai9isB4iiisaiMBaBiBa«oiBaT 
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rios ruošiasi Lietuvoje pramo 
nę varyt . . 

Gerbiamo M. Bagdono kalbą 
rochesteriečiai gana pamėgo, 

Rochester, N. Y. — Lapkr i - ines kalba gyva i r griežtai 
čio 30 d. buvo prakalbos Lie-1 prieš-lenkiška. • J o visas judė-
tuvos Krikš.-demok. partijos 1 j imas ta ip l r sako, kad ta i 
reikalais. Kalbėtojumi b u v o ' i š Lietuvos didvyriškų gytiė-
Liet. Steigiamojo Seimo na- j n 
rys gerb. M. Bagdonas. \ 

Kalbėjo iž dviejų atvejų. 
Pirmutinėj kalboj aiškino 
Lietuvos Steigiamojo Seimo 
nuveiktus, veikimus ir manan
čius veikti Valstijinius dar-
bus.Paminėjo i r Krikš.-demok. 
par t i jo s tikslą, ir an t kiek j i 
yra pasidarbavus Lietuvos 
sodiečių ir darbininkų g e r b ū 
vio paki l imui . ^-

Kaip paroda klausytojų u-
p i s , jiems geriausia iš Stei
giamojo Seimo nuveiktų dar

ybų patiko, tai atmetimas Hy-
manso projekto, kurs vedė 
prie atnaujinimo Liublino ra
ngos su krauger inga Lenkija. 
Gi iš Krikš.-demok. par t . dar
buotės, tai kariuomenės, ypač 
liuosnorių, aprūpinimas žeme 
ir ūkio reikmenėmis del gyve
nimo pradžios, ir bežemių su 
mažažemiais vedimas prie įsi
gijimo dvarų žemės. 

Rinkta aukos Krikš.-demok. 
partijos reikalams. Aukų su
r inkta $100, kurios bus pasių
stos į Taut . Fondo Centrą. 
Daugiausia paaukavo (net 
$26) tai Mikasė Krišenaitukė. 

ANTANAS A. 0LIS 
(OLSZE\VSKI, JR.) 

ADVOKATAS 
Veda bilas visuose teismuose 

Miesto Ofisas: 
S. Dearborn St , Roo«n 1640 

Telefonas: Central 1774 

Vakarais: S251 S. Halsted S t 
Telefonas: Boulevard 553. 

f-
J. P. WAITCHES 

Lavvyer 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dien.: R. SU-127 N. Dearborn St. 
Tel. Dearborn 6096 

Vakarais: 10736 S. \Vabash Ave. 
Roscland Tel. Cullman 6377 

Tel. Randolph 2898 
A. A. S L A K 1 5 

ADVOKATAS 
Ofisas vtdumiestyje 

C I A T I O N B L D G . 
La Salle Street 

Room 1303 
Valandos: 9 ryto iki S po pietų 

. N a m ų Tel. Hyde Park 3395 

A S S 
l t 

M— 
Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLA1SKIS 
Generalis Kontraktorius, staty
tojas ir senų namų taisytojas. 
2333 S. Oakley Ave., Chicago 

Ar t i 23-čio Place. 

•Telefonas Boulevard 4189 

Stasys Jucevičius. 

Labdaringos Sąjungos agi
tatorius, iškalbingas, kalbėto
jas, pasižymėjęs savo darbuote 
del tėvvnės Lietuvos ir ypatin
gai daug pasidarbavęs dėl 
našlaičių. Dažnai aplanko įvai
rias kolonijas su prakalbomis, 
suorganizavo 'daug Labd. Sąj. 
kuopų> atgaivino užsnūdusias. 

Labdaringos Są-gos Centras 
patar ia reikalaujant kalbėtojo 
našlaičių reikalais su pilnu pa-

J i pažymėtina tuoaii kad iš sitikėjimu kreiptis j Sąjungos 
lenkuojančios šeimynos ki lus, ' įgaliotinį, ,p. Stasį Junevičių, 
ir iš mažens lenkiškai daugiau* antrašu 726 W.* 18-th St., Olir-

eago, 111. 

Labdaringos Są-gos 
k A. Nausėda — pirm., 

M. česnavidms - ^ rast . 

nekaip lietuviškai kalbėjusi. 
C i dabar ta ip gausiai Lietu
ves reikalams aukoja,* ir ne 
pirmu kar tu . Žinovai įspėdi-
nėja, kad ta gerbtina mergelė 
sumanė savo gausiomis auko
mis perkirst i lenkės Jadvygos 
padalkos mazgą, kuriame ir 
po šiai dienai Lietuvos dvari-

APŽVALGA. - PRAKAJLBOS 

Kingston, Pa. — Miestas vi
dutinis. Su visais priemiesčiais 

n i n k u i r j ų g i z e l i ų L i e t u v a ! g y v e n t o j ų a p i e 5 0 , 0 0 0 . L i e t u -

link Lenkijos kreipiančių už- vių 3,000 sielų. Parapi ja įs 
mėgstąs protas randasi . 

lietuviu, už tai turėjo nuken
tėti nuo lenkelių. 1906 metais 
atplaukė Amerikon ir tapęs 
kunigų, uoliausiai darbuojasi 
Dievo garbei ir Tėvynės labui 

„ savo tautiečių ftarpe. 

Klebonas būdamas t ikru 
Lietuvos pątrijotu, moka^ ir 
savo parapijonus prie to pa
t raukt i . Je i neapsirinku, tai 
Kingstono parapi ja PensylVa-
nijoje, L ie tuvoj reikalų šelpi
me yra t a rp pirmųjų. I r t a ip : 
Tautos Fondui surinko ir pa
siuntė $3,000 dol.; Lietuvos 
Raud. Kryžiui $700 dol.; 
Lietuvos Šauliams $1,000 dol.; 
Lietuvos Universitetui surink
ta $1,300 dol. 

Yra čia l r keletą liet. kata
likų draugijų. Kuopa L .K. S. 
A.; draugys te berniukų Šv,. 
Aloizo; mažų mergaičių Pa
nos Marijos ir paaugusių mer
ginų dr-ja, sodalicija. Moterų 
gyvuoja Rožančiaus ir Apaš-
talys Maldos dr-ja ir k. 

Parapi ja gražiai ir tvarkiai 
valdoma. Parapijonai gerbia 
ir myli savo kleboną, tas duo
da gero įspūdžio. __ ^ 

Gruodžio 1 d. įvyko Šv. Kaz. 
Dr-ja reikalu prakalbos ' Tik
ruoju nar iu (seniaus) įsirašė 
ir 50 dol. įmokėjo' gerb. kun. 
Tnčiura. Amžinuoju Elzbieta 
Trumpienė. Metinių-įsirašė 45 
nariai . 6v. Kaz. Dr-jos sky
rius pasižadėjo ir toliaus pri
iminėti narius. Šv. Kaz. Dr-jos 

0 

skyriun išrinkta šie darbštus 
asmenys: Kl. kun. J . Inčiura, 
vice-pirm. J . Agurkis, sekreto
rium Kaz. Kučinskas. Todėl 
kas dar norės prisirašyti Sv. 
Kaz. dr.-jon galės kreiptis į 
virs parniūkus skyriaus asnie-
nis. 

Čionai vaikai tur i subatinę 
parapijinę mokyklą. Joje mo
kinama lietuviškai skaityti , 
rašyti , istorijos ir t. t. Moky
tojauja viet. vargon. Vaikus 
katėkizuoja pats • klebonas. 
Taipogi y ra įvesta tobulybei 
pasiekti, visos katalikiškos 
d i e v m e l d y s t ė s . V a i k a i m a l o n u s 
ir dailiai lietuviškai kalba, 

DRAUGIJŲ Ii 
) i T * l l i " n V P ^ " " a v Ų ' ^ u ^ a r ^ » visoki^Ženklelių, Guzikučių, Ant-

J - / 1 1 U t U V C spaudy ir kitokiy Draugystėms reikalingy dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalu, pažymėkite ir jūsų dr-tes vardą. 

S T R U P A S C O . , 9 0 - 9 2 F e r r y S t . N e v v a r k , N . J . 

---F 

FABIONnS Ir MICKIEVICZ, Ved. 
( j i e r i a i i s i a siuntimas pinigų, 

laivakortes, pašportai ir 1.1. 
NOTAKI.J1 ŠAS 

IJ.-al K s t u t e , l*HKkolo«. 
Iiisiirniiii ir i .t . 

809 W. 35th St, arti S Halsted St. 
Tel Boulevard 611 

Valandos 9 iki 6 kasdiena. 
Vak-rai.-: Utar., Ket. ir Sub iki 9 vakare 

Ned.: iki 3 »>o pietij. 

DR. R. G. CUPLER 
CHIRURGAS 

Kamp. Oakley Ave. ir 24 Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo 2 iki 5 po 

pietų kasdien, Panedėl ij lr Ketver
ge vakarais. 

Ofiso Tel.t Canal 171S—241 
Res . Tel.: Miduay 5512 

LITHUANIA 
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie

ta. Geras maistas, lr užtektinai. Di
delė pasivaikščiojimui vieta. Vlirt P» 
rankumai, moderniško alivo. Dabai 
kainos žemesnes 

HALSTED ELECTRIC 
SHOP 

— H 

t ^ RED STAR LINE 
Itplaukia kas savaitę 

Pler B8-6?. North River, Nevr Yorh 
Ncw Yorko c Hambnrg 

Finland Gruod. 31, Samland Sausio 14 
Samlaiul) Tik 3-čia klesa Lapkr. S0 
Zceland) j Gruodžio 24 
krooiilaitd Antwerp Gruodžio 17 

Manchurla Gruodžio 29 
Lapland Sausio 7 

V AMERICAN LINt 

3249 So. Halsted Str. 
Tel. Boulevard 7366 

Ar tavo šviesos geram 
stovij f Yedame elektra j na 
mus, ir taisome. Turime lam-
pu ir kitus elektros dalykus. 

« • • - - * m f 
Darbininko Draugas 

PAIN-EXPELLEF 
Vakbaženklit užreg. S. V. P a t Ofise. 

Garsus per daugiau ta ip 
t i 50 metų. 

Mongolia Sausio 12 tėmjk Ikaro (Anchor) TalsbaienkJ 
Minnckahda Sausio 20 
", Tiktai tiesiai J Piliau 
INTERNATIONAL MERCHANTILE 

MARINE CO.. 
111 laivų — 1,250,000 tonų, 

CbJcago: F. O. Browa, West Pass 
Ajrent, 14 North Dearborn St.. 

I Š P A R D A V I M A S 
Puse - ^ Prekės 

Sekamai gerb. kun. J . Ka- ; gėjų buvo kun. Kudirka . Baž-
sakait is perskaitė rezoliucija ! nyeia labai graži, didelė, mu-
protestuojančia prieš lenkų ro. Taipgi yra didelė <svptainė, 
kraugeringus pasielgimus Vii- išpuošta Lietuvos didvyrių 
niuje ir užimtuose Lietuvos biustais. Klebonija medinė, 
kraštuose, uždarant lietuvių bet graži. 
mokyklas, lietuvius žvėriškai , Toje parapijoje klebonauja 
kamuojant. Rezoliuciją priėmė žymus- veikėjas ir Tėvynės 
vienbalsiai. (Vietos spauda ' mylėtojas gerb. kun. Ju rg i s 
ant rytojaus ištisai patalpi- Tnčiura, J i sa i kovojo už lietu-

teigta 1901 m. Parapijos įstei- | ta i nuopelnas, parapijinės — 
subatinės mokyklos. Dauguma 
yra lietuvių biznierių ir gerai 

no) . 
Paskui vėl kalbėjo gerb. M. 

vių teises būdamas Mintaujos 
gimnazijoje, A. Smetonos lai-

Bagdonas apie Lietuvos eko- kais ; pastarasis tuomet- buvo 
nominį stovį ir ragino Ame- 8 kl. mojynys. Kun. Inčiura 
r iko s lietuvjus žymiai prisi- ntokinosi kunigų Kauno semi-
dėti prie tokių bendrovių, ku- narijoje, i r būdamas kars tu 

i • 

A. Masalskis! 
Graborius | ; 

Patarnauju lai-^ 
dotuvėae, ves-S 
tuvese, krikfi-* 
tynose lr kitlio-S 
•e reikaluose^ 
Kainos prieina-1 
mos. <l> 

07 Auburn Ave. OhieagoJ 

Telefonas Fullman 350j 

Dr. P. P. ZAtLYS 
mrruvis i DKimsTAS 

10801 South Michlgan Avenoe 
ROSKLA2TP, 1XL. 

VALAHDOSl f n « 0 iki » ****f>į 
TEL.: FULLMAN 342 Įr 1180 

=as 
įHiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiHiuimnmiiiiin 

S. D. LACHAWICZ = 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopi- \ 
tausia. Reikale meldžiu atsiaau-s 

tkti, o mano darbu busits uiffa-S 
sėdinti. B 

2S14 W. 21rd PI. Chicago, H1.S 
Telefonas Canal 2199 

liiujimtf iiiaiiiuiiiiiifiiiiiiiiiifiiiiiitiiiiiii •wac 

PLATINfaTE "DRAUGĄ" 

Užsisakykite "LaivąM 
IlIKICIIllIllllItlIlItllIlItlIIIIIIllIIlIlIIItltl 

a 
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LAIVAS'* eina kartą į savaite. 
" L A I V E " talpinamos Mišių Lekcija, Evangelija ir jų paaiš

kinimas. ' " * ; ąt
 H 

" L A I V E " telpa daug tikybinių straipsnelių. 
"LAIVAS" atveža daug žinių iš katalikų gyvenimo ir darbų. 
" L A I V E " tilps atsakymai f klausimus. Gerb. kun. BuSys ža

dėjo ir toliaus tą "Laivo" skyrių užpildyti. 
"LAIVAS" visur ir visiems naudingas, bet naudingiausias 

lietuviams tenai, kur jie neturi lietuvio kunigo ir sa
vo bažnyčios. Į tokias vietas "Laivų" turėtų plaukti 
kodaagiausia. ,-

"LAIVO" kaina metmas $1.50 pusei metų 75e vienas num. 5e 
Adresas 

"IJMVAS" 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois. 

pasiturinčių. Radau malonaus 
vaišingumo ir t ikrai lietuviško 
draugiškumo. Čia jaučiausi 
ka ip namie. Klebonas pasiro
dė t ikru Šv. Kaz. Dr-jos prie-
teliu. Už tai gerb. klebonui už 
triip didelį prielankumą ir pa-
renumą Šv. Kaz. Dr-jos, reiš-
kui augštos pagarbos ir di
džios padėkos žodžius. 

KunN P . Kasčiukas, 
Šv. Kazimiero Dr-jos Ge

neralig Įgaliotinis , 
Amerikoje. 

Vyrų ir Jaunų vaikynų Siutai ir O-
verkotal $20 — $25 ir $30. Dabar 

@/®/® f̂i@.̂ 1š,'©5'i P*0 *1 0- 112.50 ir $15. Kiti siutai ir 
VALENTINE DRESMAKING f overkotai iki $45. Mes turime pilna 

COLLEGES a etocka vyrų, jaunų vaikinų ir vaikų 
2407 W. Madison, 1S60 If. W e l l s . | S įutų, O' Kotų, Mackinaws, Rain-

•206 S. Halsted Streets S coats ri. kelnių kurias parduodame už 
187 Mokyklos Su*. Valstljoaa. ^ fp**P Mavusios kainos Turime kuf erių 

Tr volizų^ Gausi už pilnos verčios. At
dara Kasdiena iki 9 vakare. Nedė
liomis iki 6 vakare. 

įsteigta 1902 
S. G0RD0N 

Moko Siuvimo, Pattcrnų kir
pimo, Desfgning bizniui ir na-

Lama. Vietos duodama dykai. 
'Diplomai. Mokslas lengvais at-
uokėjimals. Klesos dienomis ir 
akarais. Reikalaukit knygelės. 

| Tel. Seelcr 1643 
g SARA PATEK, pirm 

REIKALAUJAM DAUG 
DARBININKŲ. 

Be skirtumo Ii ties butų gei
stina kad. turėtų kiek kapitalo 
bet ir be kapitalo bus galima 
gera darbą gaut i nepamirškit 
kad čia jumis laukia labai ge
ra ateitis nes mes tik dabar a-
t įdarome naujų dirbtuvė ir iš
dirbinėsime naujausios rūšies 
mašinas del maliavoj įmo kokiu 
d a nebuvo i r nėra vfsame pa-
saulij. Taigi kviečiame atsi
lankyti pas mųs ir pa t i r t daly
ką. Iš kitų niiestų kreipkitės 
per laiškus del platesniu infor
macija. 

Fountain Paint Brush Co. 
1623 Blue Isjand Ave. 

^Chicago, IUinois. 

T A R P GRUDŲ IR KUKA 
LIŲ. 

PAIEŠKOJIMAS 

Agota Tarasevičienė ieško savo 
brolio Juozo šarkausko kilusio iš 
Naumiesčio, gyvenusio Anglijoje Lon 
dono mieste. Kreipkities adresu: 

Kaunas 
Gedimino G-vė N. SO 

L,FTHUANIA. 

®./a-̂ â ®^®,'©<'â ®^®,'® '̂̂ ©^̂ ©,'@,'&@«a;a 

Milvvaukee, W i s . — Čionai 
yra linksma gyventi. Mūsų 
tėvynainių darbštumu gali pa
sidžiaugti. Bet, kaip paprastai , 
t a rp gero . i r blogo atsiranda. 

Taip ir čionai yra tokių, ku
rie pamylėję munšainę, kad 
Fordų pralenktų bebėgiojant 
ir jos beieškant. O pro L. L. 
Paskolos stoties komitetų na
mus neina, nes bijo, kad ne
užkalbintų: brolau, pirk bonų. 

Tokie laikraščių nei neskai
to. J i e apie juos menkų suprati 
mą tetur. Bet, laikui bėgant, •«'®^*«^®^^^«^avt^%^»^*^^^» 
gal ir tie susipras. 

AR SKOLINGAS KAS TAU PINI-
gų? Negali Jų iškolektuotl T Pavelyk 
mums tą padaryti.. Mes teippat pec-
karae Judgements. 

North American Investigating & 
Protectlve Co. 

Room 610 — 117 N. Dearborn Str. 

1415 S. Halsted Street 

SKILVINIAI KIRMINAI TAI 
ŽARNŲ PARAZITAI. 

Dauguma mote
rų vyrų ir vaikų 
yra gydomi nuo 

^visai kitokiu ligtt 
kuomet ištikrųjr< 
visa priežastis y-
ra jų skilvis. Kuo 
met neturi apeti
to, širdi griaužia, 
jauti skausmą vi
dų ruose, skausmą 
strenuose silpnu

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

PAIEŠKOJIMAS 
Bronė Janulevičiutė, kilusi Iš kai

m o varnėnų, Seinų apskričio, i eško 
savo brolio Antano ir sesers Anta
ninos Banionienės, gyvenusios She-
boygeno mieste. Atsiliepkit šiuo 
adresu: 
"Žiburio" šak io Gimnazija 

Miestas Sakiai. 

REIKALINGA JAUNA MERGINA 
(waitress) l ietuvaite prie išnešiojimo 
valgių restaurane. Atsišaukite: 
8200 So. Halsted Str. Cliieago, 

Ant 2-rų lubų. 

-i~..į 7' ffSf 

ANA PARDAVIMO 
Grosernė ir saldainių krautuvė ge

roje vietoje. Parsiduoda pigiai. 
Kas norite padaryti ger^ biznį a t 
sišaukite tojaus. 

S302 W. 38-Ui PI. 
•f • ' * " • - ! 1 '. f 
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I Vargdienis. 
SKAITYKITE IR PLATIN

KITE "DRAUGE 

Ant pardavimo arba mainymo ant 
prepertes žemė su budinkais, 12 de-
sincinu didelis sodas arti vandenio 
ir vieškelio. Kaimas Bagusiškių, šid-
lavoa valsčiaus, Lidavenų pašto, Ra
seinių apskr. Lietuvoj. Atsišaukite paa 
savininką: 

S. F. SHIMKUS 
S0S6 Basi 92-nd Street 

3-rd Floor Union Bank Bldg 
Telefonas So. Cbicago 7^79 I 
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SEK 
DRAUGAS Penktadienis, Gruod. 16, 1921 

IŠ STREIKO SKERDYK
LOSE. 

NELAIMĖS CHICAGOS 
GATVĖSE. 

STREIKAS GALI TĘSTIS 
ILGAI. 

reikalinga sujungtų jėgų. 
O. R. P. 
. 

Apašt. Maldos Dr-ja. Dickson gatvėje, arti North 
A ve., automobiliaus suvažinė- *.• u - . x v, , , . , r . 

» Oionaitme Apaštalystes Mal
tas John Kasler, 56 m. Sa- i i^ „ •• • , . 

(los Draugija įr-gi gerokai pra 

Darbo sekretorius Chicagoje. 

Vakar streikas stockyarduo-
le praėjo ramiai. Jau kelinta 
diena neįvyksta jokių riaušių. 

Streikuoja darbininkai ne-
kad nemano gryžti darban su 
šiandieninėmis s a 1 v g o m i s. 
Pranešta, jie pasirengę kouil-
giausiai streikuoti, bet nepasi
duoti kompanijų vergijon. 

Streikininkai šalinasi nuo 
skerdyklų, kur policija nusta
tyta ir kur provokatoriai val
kiojasi. Jie skaitlingai lanko 
susirinkimus, kur patiria apie 
streiko bėgį ir visą padėtį 

Susirinkimai įvyksta kas
dien Columbia salėje, 48 gat. 
ir Paulina; be to salėse: 4S ir 
Wood gat., 3308 So Morgan 
gat ir 3737 So. \Yood gat. 

Tuose streikininku susirin-
kiniuose kalbėtojai kalba vi
sokiomis kalbomis. Ragina 
darbininkus prie solidarumu. 

"Amalgamated Meat Out-
ters and Butechers Wprkers 
Union" sekretorius Lane pa
reiškia, jog streikuoją darbi
ninkai nekuoroet negali gryžti 
darban už tą užmokesnj, kokia 
šiandie mokama. Taigi jie 
stipriai stovės už savo reikala
vimus, nors streikas nežinia 
kaip ilgas butų. 

Sekretorius Lane tik su ran
ka pamoja į kompanijų pasi-
girimus, kad jos turinčios už
tektinai darbininku ir vedan
čios darbus normaliai. 

Tai melas, sako Lane. Kom
panijos tuo bildu mėgina su
klaidinti streikininkus. 

Vakar Chicagoje viešėjo 
Darbo sekretorius Davis. J i 
sai mėgino abidvi pusi suvesti 
taikom Pasįųlė valdžios tar
pininkavimą. Bet kompanijos 
nesutiko. Sako, jos nenorin
čios jokios arbitracijos. 

Kaip ilgai kompanijos kai 

koma, jis mėgino prabėgti gat 
ve, nors matė greitai atvažiuo 
jautį automobilių. 

Kasler paimtas ligoninėn ir 
vargiai pasveiksiąs. 

Ant kampo 47 ir Green gat
vių gatvekaris susidaužė su 
automobiliu. Du automobiliaus 
okupantu paimta ligoninėn. 

Gaisrininkas A. Grive, 29 
m., važiuojant prie staigaus 
užsisukimo krito nuo vežimo. 
Sulaužytos kojos. 

Pastos automobilius smar
kiai daužė ir pavojingai su
žeidė Jfarry Siegel, 70 m., 536 
YYest 14 erat. 

KAS ŽINO. 

•Gruodžio 15 d. apie 5, v. v. 
ties 34 ir Halsted užmuštas 
vaikas ape 7 metų. Nuvežtas 
pas grabininka Brady Niekas 
to vaiko nepažįsta. 

dėjo tvarkytis. Iki šiolei bu
vo gerokai pakrikusi. Dabar 
seni uariai-ės suėjo ir nema
žai naujų prisirašė. Bet-gi tu
rėtų dar daugiau rašytis į 
minėtą draugiją, nes ji daug 
gero sau ir Bažnyčiai nuvei
kia. 

Kadangi čia nėra altorinės 
draugijos tai minėtos draugi
jos nariai-ės daug prisideda 
prie bažnyčios papuošimo. Jie 
žymiai prisidėjo prie altorių 
atnaujinimo. Dabar vėl nutarė 
įtaisyti didžiajam altoriui a-
niuolus su elektros žibintu
vais. Gal Kalėdom jau juos 
turėsime. Tai bu s misijų pa
minklas. 

Rep. 

LABD. SĄJ. SUS. 

Kadangi gruodžio 25 d. bus 
ŠY. Kalėdos, tai Labdaringos 
Są-gos Centro susirinkimas y-
ra nukeltas ant 28 d. gruodžio, 
trečiadienio vakaro. Prašau 
visų kuopų atstovų tai įsidė
mėti. A. Nausėda, 

Labd. Sąj. pirm. 

CICERO, ILL. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

TIES LIGONINE UŽDARY
TA GATVĖ. 

Visu bloku uždaryta gatvė 
La Salle, kur yra Henrotin li
goninė. Nes toj ligoninėj ser
ga Cbieagos turčiaus Oį^0ti-
non žmona. Gatvėje turi but 
kuogiliausia tvla. 

MILIUKOVAS CHICAGOJE. 

žinomas Cbciagoje vieši 
Rusijos kadetų partijos va
das prof. Miliukov. J is tvir
tina, kad baigiasi bolševikų 
valdžis dienos Busi joje. 

NEDARBAS CHICAGOJE. 

Žinovai praneša, k a i šian
die Chicagoje siaučia taip di
delis nedarbas ir yra tiek daucr 
nedirbančių, žmonių, kad trum 
poj ateity, *ypac atėjus šal-

LAO , , • " v , , i čiams, prisieis steigti vieša-
bes tokiu augstu tonu, sunku . & ą 

šias virtuves ir bedarbius val-pasakyti. Bet; matyt, kad su 
darbininkais joms jau labai 
riesta. Jos nori sugriauti 
darbininkų organizaciją. Tad 
sugriežusios dantis laikosi. 

Bet streikininkai narsiai 
laikosi vienybės ir susiklausy
mo. Tai ženklas, kad jie lai
mės streiką. Nes vienybėje 
yra galybė. 

gvdinti. 

Chicagoje pavogta 11 auto
mobilių paroje gruodžio 14— 
15 dienomis. 

IŠ NORTH SIDES. 

Mergaitės organizuojasi. 

IŠSISUKO NUO NUGA-
LABINIMO 

Vakar Chicagoje p a s i r e-
roiant teismo nuosprendžiu tu 
rėjo but nugalabintas teismo Į niuosius reikalus atidėjo se-
pripažintas žmogžudis Tho- kančiam susirinkimui, kurs į-

Gruodžio 8, po pamaldų, •-
vyko, Nek Pras. Pan. Šv. drau 
sijos susirinkimas. 

Kadangi susirinkimas buvo 
r.eperskaitlingiausias, svarbes-

mas OTonnor. Tečiau jis iš
sisuko nuo tos bausmės. Nes 
pirm keletos dienų pabėgo iš 
kalėjimo. 

Taigi teismo nuosprendžio 
tam laikui, 
pildymas atidėtas neapribuo-

Tuotarpu del kalėjimo vir
šininkų ir sargų apsileidimo 
trukšmas nesiliauja. Kiti ki
tus kaltina, I I 

vyks, gruodžio 19, Šv. My
kolo par. svet. 8 vai. vak. 

Siame susirinkime išrinko 
laikiną valdybą. Jon įėjo: 
Pirm. M. Vilkiutė; nut. rast. 
O. R. Paliuliutė; fin. rast. O. 
Valuniutė; ižd. J . M. Rutkaus
kaitė 

Tikimės, kad sekančiame su
sirinkime visos šios kolonijos 

Bet ar kaltinnikai bus "su- j mergaitės susirinks. Juk turi-
rasti ir ar juos palies bausmė, me daug reikalų, kurie turė
tai jau kitas klausimas, u ' tų mus rišti ir kurių atlikimui 

f) * 

Atsišaukimas. 
Gal ne vienas bridgeportietis 

patėmijo laikraščiuose atsi
šaukimą mūsų aukščiausios 
įstaigos, A. L. R. K. Federa
cijos sujungtos su Tautos Fon
du, del kultūros vajaus. Ne
gana to, ta pati organizacija 
yra pasiuntusi atsišaukimus 
iškabų pavidale, kuriuos jau 
ne vienas patėmijo languose 
ar svetainėse iškabintus. 

Gerb. bridgeportiečiai, tas 
tuomi ne užsibaigia, mums pri
dera išgirsti tautos reikalų at
sišaukimas. To viso parėmimui 
yra tik vienas būdas: stipriai 
susispiesti prie Tautos Fondo, 
kurs yra padaręs daug naudos 
mūsų tėvynei, moksleivijai 
Bet dar to neužtenka, reika-
linga dar dideliai svarbių pa
reigų atlikti. 

Pastaraisiais laikais minėtos 
organizacijos mato tris svar
biausius reikalus: įsteigti 
Kat. Universitetą Lietuvoje, 
liet. Kolegiją Amerikoj ir šel
pimą lietuvių moksleivių. 

Sulig Federacijos ir T. F . 
nurodymų, galima aukoti bi-
le kuriam viršui paminėtam 
reikalui, arba ir visiems 
trims. 

Todėl, gerbiamieji, bukit 
ištvermingi, lankykities į Tau
tos Fondo susirinkimus ir rem-
krte kiek kas išsigalite. 

T. F. rėmėjas. 

A. L. R. K. Federacijos 12 
skyriaus susirinkimas įvyko 
lapkr. 27 d. Šv. Antano par. 
svet. Draugijų atstovų atsi
lankė 22. 

Šv. Kazimiero vienuolyno 
seserys per'p-nią Reikauskienę 
prisiuntė laišką širdingai de-
kuodamos už auką $50.00. 

Knygyno įrengimo komisija 
išdavė raportą^ pažymėdama, 
kad knygynas trumpame laike 
"bus atidarytas. Taipgi, kurie 
nori ir dabar gali knygų gauti 
antradieniais ir penktadieniais 
nuo 6 iki 8 v. v. Viešasis kny
gyno atidarymas įvyks antrą 
Kalėdų dieną su visų draugijų 
dalyvavimu ir parama auko
mis knygyno fondui. Federa
cijos vietfnis skyrius knygy
nui paaukojo $25.00. Knygyno 
rengimo komisija tuo reikalu 
atsikreips į visas vietines drau 
gijas.- Federacijos skyrius už-
gyrė šį darbą. 

L. Krikščiūnas išdavė ra
portą iš koncerto surengto 
" D r a u g o " naudai. Atrodo, 
kad " D r a u g u i " liks truputį 
pelno. Šv. Antano par. vėlia
vą gavo Šv. "Grigaliaus giecluo-
rių dr-ja, lies nė vienas Fede
racijos skyrius nepardavė ti-
kietų už daugiau kaip $12.00. 

Raportą iš A. L. R. K. Fe
deracijos Chicaįgos Apskričio 
išdavė F. Strėlčiunas, Pr. Vit
kus ir J . Šliogeris. 

Darinke dešimts naujų atsto 
vų į Federacijoj Cbi. Apskri
čio priešpietinį 'susirinkimą. 

Vakarinės mokyklos (lietu
vių kalbos ir rašliavos) ati
darymo reikalą pavedė Fede
racijos skyriaus ir Kat. Spau
dos Dr-jos kuopos bendrai ko
misijai rūpintis. 

P. Petronis prašė surengti 
prakalbas Garfield Parko apie-
linkėj L. L. Paskolos reikale. 
Šiuo reikalu rūpintis pavedė 
vietinei L. L. Pask. stočiai. 

J . 
Red. pastaba, — Sutrumpin

ta, nes reikalinga platesnių 
paaiškinimų. 

nimas "Gražioje Magelionoj" 
subytysiąs Valkatos atvaidini-
mą. Nueisime ir pamatysime. 

Koresp. 

PASKOLOS STOČIŲ KOMI
TETAMS. 

. 

L: Finansų Misija iš New 
York'o šiandien prisiuntjė p. 
J. A. Mickeliunui Chic. Apskr. 
Paskolos Centro pirmin. tokio 
turinio telegramą. 

"Prašome įsakyti visoms 
Chicagos Stotims visus L. Lai
svės paskolos pinigus išsiųsti 
šiandien, nes turime siųsti 
Lietuvon". 

L. Finansų Misija. 
Pastaba. Gerbiamieji, šiuo 

kreipiu Jūsų domę į šią tele
gramą, prašydamas kuosku-
biausiai atsiliepti į Liet. Fin. 
Misijos telegramą pasiunčiant 
Misijai paskolos pinigus. Lie
tuvoje sunkus ir pavojingi lai
kai. Nepriėmus Hymans'o pro 
jekto, galima laukti karo su 
Lenkais. Mūsų brolių pajėgos 
yra įtemptos kad apgynus sa
vo nepriklausomybę. Skubėki
me jiems pagelbon sukelta pa
skola, siųskime skubiai pini
gus Misijon ir dar didesniu uo 
lumu baigkime išpildyti mums 
paskirtą kvotą. Visi darban! 
Chic. Apskr. Paskolos Stočių. 

J . A. Mickeliunas, pirm. 

s 

Graži Dovana | 
Giminėms ir Pažįstamiems Lietuvoje ir 

Amerikoje 

Dienraštis "Draugas 
SU SIENINIU KALENDORIUM TIK UŽ 

$6.00 metams. . 

Adresuokite: 

ŲRAUGAS PUBLISHING 0 0 . 

2334 So. Oakley Ave. Ohicago, EI. 
/ 

VYČIŲ APS. CHORAS. 

L. Vyčių 14 kp. uoliai ren
giasi prie savo vakaro gruo
džio 18 d., Šv. Antano par. 
svet. Vyčiai sako, kad vaidi-

L. Vyčių Cbį. Apskričio 
Cboras rengiasi prie milžiniš
ko koncerto, kurs įvyks gruo
džio 18 d. š. m., Pulaski'o 
svet, 1711—15 So. Asliland 
Ave., kampas 18 g-vės. 

Choro nariai yra kviečiami 
lankyti repeticijas, kurios į-
vyksta penktadienio vakarais, 
miesto (Mark Wbite Sąuare) 
svet., 29-tos ir Halsted g-vių. 
'Meldžiame ir senųjų daininin
kų jas lankyti. Atsiveskite 
naujų narių, vyrų ir mergai
čių. Mokinamės naujų daine
lių Pageidaujame daugiau dai
nininkų, nes manome šią žiemą 
statyti didelius koncertus. Juk 
praeity šis choras pasižymėjo 
savo koncertais. Valdyba. 

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
TĖVYNĖS GYNĖJŲ — ŠAULIŲ LAIKRAŠTĮ 

" T R I M I T Ą " 
"TRIMITĄ" leidžia Lietuvos šaulių aajunga, kur ia i rupi ne 

bet kurių atskirų partijų a r luomų reikalai, bet Lietuvos Lais
vės ir Nepriklausomybės gyniotas ir demokratinio jos surėdymo 
tobulinimas ir stiprinimas. 

"T 111 MįlTAS" teikia daug- žinfų iš Lietuvos vidaus ir t a rp -
Jame aiškiai ir vaizdžiai nušviečiama Lietuvos vidaus ir t a r p -
tautnė padėtis. 

"TRIMITAS" deda eilėraščių, apysakėlių, vaizdelių iš šaulių 
kovų už nepriklausomybę, politinių ir mokslinių straipsnių ir 
šiaip daug1 gražių pasiskaitymų. 

"TRIMITAS" eina kartą, j savaitę 32 puslapių knygelėmis. Jo 
kaina Amerikoje: metams 4 doleriai; atskiras numeris 10 cen
tų. Lietuvoje: metams — 96 auksinai; a tskiras numeris 2 auksinai. 

BROLIAI AMERIKIEČIAI! 
Jums, už jurių-marių gyvenantiems. Trimitas geriausiai paaiš

kins padėtį mylimos tolimos Tėvynės, del kurios gerovės Jūsų 
šridys taip jautriai plaka. 

Tad išsirašykit Trimitą sau ir išrašykit savo giminiems Lie
tuvoje. 

Tuojau pasiuskit laiškelį TRIMITUI, pranešdami savo adresą. 
Vieną mėnesj — 4 numerius, — siuntinėsime Trimitą dovanai, 
kad galėtumėt su juo susipažinti. O tur ime vilties, kad susipa
žinę panorėsit, kad Jūsų namą. nuolat lankytų TRIMITAS. 

Laiškus Ir pinigus reikia siųsti tokiu adresu: 
"TRIMITO" ADMINISTRACIJAI, LITHUANIA 

Kaunas, IJOISVČH Alėja Nr. 26 
mmmmįfšmkmmmm 

DRAUGAI I R DRAUGES! 
Skaitykit ir platinkit 

"MOKSLEIVĮ" 
LIETUVIU RYMO KATALIKU MOKSLEIVIU SUSIVIENIJIMO 

ORGANĄ. 
Užsisakydamas "Moksleivi" paremsi moksleivius. 

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

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

įiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiimiin 
Vienatinis Amerikoj Kultūrinis Juokų ir Pašaipos E 

= Laikraštis 

" P E R K Ū N A S " 
guoja. smarkus vyrai 

Užsiprenumeruok "Perkūną", tuojau! Skaityk atidžiai! Prekunul = 
dievaičiui nenusidėk! 

Šiomis dienomis graborius 
S. P. Mažeika persikėlė j nau
ją puikiai įrengtą ofisą po 
num. 3319 Auburn Ave. 

Aši—s. 

AUKSINfi PROGA BIZ
NIERIAMS. 

Ant randos 2 storai naujam name, 
Stimu šildomi* ant kampo: 

10705-7-9 Michigan Ave. 
(Roselande) 

Telefonas Pullman 2494 

Lietuviški krutomi paveikslai. 
Genavaitės gyvenimas. 

Nauji krutomi paveikslai iš 
Lietuvos, Rygos ir Sovietų - i 
R u s i j o s . G u d r u s k v a i l y s 2 - j ų Į 5 Leidžia garsi, visam pasauly "Pe rkūno" Bendrovė. "Pe rknn*" reda- E 

" ' , guoja- smarkus vyrai lietuviai. 
aktų. komedija, Lietuvių paro
da National darže. 

Bus rodomi sekančiose ko
lonijose: 

Gruodžio 15 ir 1G — Keno-
sha, Wisc , Parap. svet. 

Gruodžio 18, Slieboygan, 
Wisc, Parap. svet. 

Gruodžio 21, Šv. Mykolo par. 
svet. (Northside) phieago. 

Gruodžio 25 Nekalto Pras. 
parap. Brigliton Park. 

Pradžia 7 vai. vak. 
Rodys Lietuvių Teatro Ben

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

Jau Galima Gauti 1922 metų 
"DRAUGO" SIENINI KALENDORIŲ. 

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

i ; 
sio lapą puoša paveikslėliai iš Lietuvos. 

Baugiausia paveikslų iš lietuvių kareivių gyvenimo. 
Skaitytojams ir naujai užsirašantiems "Draugą" , mažiausią trims mėnesiams, kalen

dorius duodamas dovanų. 
Adresuokite 
4 P t f "DRAUGAS" PUBLISHING CO. 

2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois. 

"Perkūno1' prenumeratos kaina: = 
Metams $1.50; pusmečiui 85c, pavienis numeris 15 cen- : 

1 tų. Lietuvoje ir kitur $2.25 "Perkūno" Bendrovės šėras | 
I dešimts dolierių. = 
E "Perkūnui" reikalingi geriausieji juokų rašėjai, piešėjai = 

ir agentai. 1 
5 I 
- Prenumaratoms rinkti, pavieniems numeriams pardavinėti ir Serus = 
~ "Perkūno" bendrovei užrašinėti tuojau reikalingi smarkus perkuniš- r 
-"; ki ag-entai: kurie nesibijotu "Perkūno" trenksmų ir žaibų. Pinigus, z. 
2 prenumeratas ir r.istus siųskite Šiuo antrašu: 

Į 'PERKŪNAS" 
I 3G6 Broadway, Boston 27, Mass. E 
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Visuotinas Išpardavimas 
Pranešu savo prieteliams ir rėmėjams, kad išparduodu savo vi

sa biznj didžiai nupigrintoms kainoms — daug pigiau, negu whol«-
salio vertės. Turi but išparduota iki Naujų Metų. Už
prašau visus atsilankyti. Nepraleiskit progos, nes 
daug daiktų paaukausiu savo draugams už trečią da
lį kainos, kurie su manim turėjo reikalą buvime tame 
biznyje per vienuolika metų. Taipgi nepamirškite a t 
sivesti savo draugus, nes pasirinkimas yra gana di
delis, kaip ta i : da i mantų, auksų, laikrodėlių ir Edisono 
gramafonų. Taipgi įvairus pasirinkimas, kas tik gali 
but aukso krautuvėj . 

P. S. Parduodu visus kar tu arba pavieniai: 5 wall 
case'ius, 5 shelve-casius,, 1 safe'ą, 1 registerj, 2 angli
niu jpečiu. Taipgi visus frankius *A 
— varstotą laikrodėlių taisymo. 

Peter A, Miller 
2128 West 22-nd Street 

v Krautuvė a tdara vakarais iki 10 

SKAITYKITE IR PLATINKITE "DRAUGĄ" 
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