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Prasideda Vyriausios Tarybos Suvažiavimas 
CANNES, Prancija, sausio Bet premieras Lloyd Geor-

6. Pranei jos prem. Briand ru-!ge atmetė tą sugestiją. Jis 
pi čia visupirma padaryti stip
rią sąjungą su Anglija ir tik 

pažymėjo, kad šiandie apie to
kius daiktus negali but kalbos. 

paskui tartis apie gyvuosius I Pirmiau reikia patvarkyti Eu 
ir neatidėliotinus Europos rei
kalus. 

Anglijos prem. Lloyd Geor
ge tečiau yra kitokios nuomo
nės. 

Vienoje konferencijoje 
premieru Lloyd George pre
mieras Briand mėgino Angli
jos premierą intikinti, kad jei 

* 

su 

ropos finansinę ir ekonominę 
padėtį ir tik paskui kalbėti a-
pie kokias ten sąjungas. 

Prancija visas laikas po ka
ro laikosi priešingų Anglijai 
pozicijų. Prancija pasirodo 
priešinga visokiems Anglijos 
žygiams, ypač Vokietijos ir 
Rusijos klausimuose. Pranci-

Preniierds Lloyd George čia 
vyriausios tarybos konferenci
joje nori paduoti sumanymą 
pirmiau aptarti Europos fi
nansų patvarkymą. Bet pre-
tnierui Briandui norėtųsi pir
miausia aptarti karo kontribu
cijos klausimą. Prancijai ne
galvoję Europos patvarkymas 
ir likimas. Jai rupi tik kon
tribucija. 

Toliau, premieras B r i a n d 
nori, kad į vyriausios tarybos 
posėdžius butų priimta Rusi-
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KORNAI PERKAMI KURUI. 
AINSW.ORTtt, Neb., saus. 

6. — Kad pagelbėti aplinki
niams ūkininkams, daugelis 
vietos gyventojų nusprendė 

NORĖTA NUŽUDYTI | T a u t ų S ą j u n g o s T a r y b a S u s i -
EGIPTO VIRŠININKAS. renka Sausio 10 d. 

ja visas laikas darbuojasi pa 
norima pašalinti pakilusius ne- I kenkti Anglijos reikalams. 
susipratimus nardančių laivių1 Todėl šiandie kalbėti apie'jos ir Vokietijos atstovai kai-
ir karo laivvnų stiprumo klau sąjungą su Prancija, tai rei-, po neoficialiai atstovai. Bet 
simuose, reikalinga Prancijai škia visoj Anglijoj sukelti tru- premieras Lloyd George sako, 
susirišti su Anglija stipriąja kšmą. Nes Anglijojs visuome 
militare ir apsiginimo sąjun- nė šiandie griežtai nusistačiu 
ga. si prieš Prancija. 

CAIRO, sausio G. — Egip
to valdžios piktadarybių de
partamento viršininką Badrel-

pirkti nuo ūkininkų kornus irjdine bey norėjo nužudyti kaž-
juos pavartoti kurui vietoje koks studentas. 
anglių. 
uiiiiiiiiiiiiiiuiiifiiiritiiitiiiiiiiiiiiiuiiiiiit 

PRAMATO MAS ANGLEKA-
SIŲ STREIKAS. 

kad tiems atstovams neturi 
but jokių varžymų. Kitaip iš 
to nebus jokios naudos. 

Bo!šev.k,joje Nesuspeiami L a i H S S ? , = 

— 

INDIANAPOLIS, Ind. sau
sio 6. <— Trumpoj ateity pra-
matomas anglekasių streikas 
visose minkštųjų anglių kasyk
lose, kadangi dauguma kasyk
lų kompanijų atsisako su dar
bininkų atstovais turėti konfe
renciją reikale naujos sutar
ties. Senoji sutartis darbinin
kų su kompanijomis baigiasi 
kovo 31 dieną. 

Viršininkas pašautas, gi pi-
ktadaris pasprūdo. 

Badreldine bey yra ištiki
mas anglų tarnas. Del jo jau 
daugybė egiptėnų turėjo"persi
kelti amžinatvėm Todėl jisai 
labai visų neapkenčiamas. 

C H I C A G O J E . 

GENEVA, sausio 6. — Tau-
tų Sąjungas taryba sausio 10 
dieną pradės čionai posėdžius. 

Tarpe kitų reikalų taryba 
dar turės plačiai aptarti Vil
niaus klausimą ir rasi paskelbs 
kokj-nors savo nuosprendį. 
Vadovaujantis .Tautų Sąjungos 
plenario suvažiavimo nuro
dymais. 

Lietuvos respublika prisiun
čia čia keletą savo delegatų 
ginti Lietuvos reikalus tamp
riai surištus su Vilniumi. 

Kaip žinoma, šį mėnesį Var-
» 

doti Numirėliai 
RENCUA VEIKIAI BAIGSIS 

MASKVA, saus. 6. — 1922, kad daugeliui jau negelbės nei 
metus bolševistinė Rusija pra- šelpimas, 
dėjo gyventi su neapsakoma j mTį n u o šįi tįaės. 
baime. Per sekančius septy- j 
nis^mėnesius, iki naujo javui Bado apimtuose plotuose 
derliaus, dideliuose plotuosej™<> šiltinės epidemijos mirė: 
siaus baisus badas. Paskui, Į Tautų Sąjungos Komisijos na-
rasi ir bus kiek palengvinta! r v s Dr. Reginald Farrar; an- tikra nežinoma apie Prancijos 

poziciją karo laivų ir nardan 

AVASHINGTON, sausio 6. 
— Kalbama, jog tomis dieno
mis bus sušaukta plenarė nu
siginklavimo konferencijos se
sija ir jai bus pavesta patvir
tinti konferencijos komitetų 
nusprendimai. 

Bet ligšiol visgi dar nieko 

SUNAIKINTA 69 AtTTOMO 
BILIAI 

CENTERVILLE, Ia., saus. 
6. — Georgt Steele garadžius 
gaisro sunaikintas. Pragaiši
nti ir 56 automobiliai. 

gyventojams, kuomet prasidės. tfu kvakerių šelpimo misijos 
pintis. Tečiau to maža. Ir \ darbuotoja Miss Mary Patter 
maža viltis milionams valstie- j s o n ? vokiečių Raudonojo Kry 
čįų, kuriuos apiplėšė bolševis- ( ž i a u s narys D r - Guetner. 
tinė Lenino valdžia. 

Caricino, Saratovo, Sama-
Amerikos Šelpimo Adminis

tracijos pulkinink. Bell taipat 
ros, Ufos, Orenburgo ir Kaza- susirgo ta epidemija. Bet jau 
niaus apskritvse visur sutinka-; s v e iksta. Jis yra Utoje. 

I mos mirusių badu žmonių la-1 Traukiniai sustabdyti. 
vonų sukrautos aukštos kru-; . , 

^r. . . v , visu Pavolgiu ir Turkesta-
vos. visi lavonai susalę nei I . . 
, , r« ne baisiai siaučia šiltinės epi-

T> iv ., , ,». . Idemija. Del to tuose visuose 
Bolševikų valdžios pristatv-t -

.. j* , . . . . . . , plotuose sustabdytas pasazie-
ti darbininkainesuspeja lavo-1 . . . y. f. 

. . , ,. x . . . .v, ;nnių traukimų važinėjimas, 
nų palaidoti. Nesuspėja įska-į "* \ . • . . 

, , . Amerikos Šelpimo Admims-
sti ravų, i kuriuos lavonai su- .. , , . 

, . , . v, • ftracnos darbuotojai turi dide-
verciami ir bi kaip užkasami. - J 

hų sunkenybių apsidrausti nuo 
Pramatomos skaitlingos 'epidemijos, 

aukos. 

Amerikos Šelpimo Adminis
tracijos darbuotojai, kurie ba
do ir šiltinės apimtuose plo
tuose šelpia vaikus, tvirtina, 
kad iki sekančio javų derliaus 
badas prarys dar apie 5 mi-
lionus žmonių aukų. Kiti sa-

JPAVYZDINGOS DARBININ 
KAMS NAUSĖDIJOS. 

MEXiqO CITY, sausio 6.— 
Vietos federalio distrikto gu
bernatorius paskelbė pienus 
šalimais šios sostinės įkurti 

ko, kad tų aukų busią iki 10 j darbininkams nausėdijas. Pir-
milionų žmonių. 

Visi sako, kad Rusija nekuo-
met nebuvo paliesta tokios bai n a m u . Bus įsteigtos mokyk-
sios rykštės, kaip šiandie. Se
niau Rusijoje pasitaikydavo 
bado ir epidemijų. Bet tai 
buvo menkniekis palyginus su 
šiandieniniu badu. 

Amerikonai darbuojasi. 
Amerikos Šelpimo Adminis

tracija nešelpia suaugusių 
žmonių, bet tik vienus vaikus. 

miausia turi but pastatydinta 
vienas tūkstantis gyvenamų 

los, knygynai, pasilinksmini
mams vietos. Bet nebus sa-
liunų. 

čių laivių klausimuose. Nes 
Prancijos delegatai n e d a v ė 
konferencijos komitetui galu
tino atsakymo. 

Sakoma, jog plenąrėj sesi
joj Anglijos atstovas Balfour 
dar kartą pakeisiąs nardančių 
laivių klausimą. ' , 

Po plenarės sesijos bus at
likta keletas formalumų ir 
konferencija baigsis. 

PAŠAUTAS STREIKI-
NINKAS 

Pr. Rock, stockyardų darbi
ninkas, 1623 W. 38 gat., areš
tuotas. Jis kaltinamas pašo-
vime stockyardų streikininko 
Frank Lech, 3814 Honore #at. 

Policija sako, kad Rock'o 
namų langai išdaužyta aną 
naktį. Jis intarė tame darbe 
Lech'ą ir tuomet jau grūmo
jo jį "pamokinti.'' 

savos imperialistai mėgina jau 
kokiu nors būdu Vilnių pasi
savinti. Bet vargiai .jiems 
pavyks tas neteisingas ir kla
stingas žygis. 

Be kitko, T. Sąjungos tary
ba perkratys lenkų pakelia
mus skundus prieš Lietuvą ir 
Latviją, buk šios valstybės 

['persekiojančios tautines ma
žumas, taigi lenkus ir sulen
kintus gyventojus. 

Taryba ištirs, ar tie lenteų 
skundai yra kuomi-nors pama
tuoti, i. $ 

ZITA IŠKELIAVO ŠVEICA 
RIJON 

• • • • i ' • 

iFUJICRĄJ^aya Mttdeira,, 
saus. tS.'— Buvusioji Austrijos 
imperatoriene iš Čią iškeliavo 
Šveicarijon. 

ARASTAS PRIMUŠTAS 
P0LICM0NAS. 

LENKŲ SMALSUMAS. 

DAUG DEGTINAS SUK
RAUTA. 

TAI BENT BOLŠEVIKAI. 

MASKVA, sausio 6. — Bol
ševikų laikraščiai, rašydami 
apie 20 milionų dolerių, ku
riuos Suv. Valstijų kongresas 
skyrė šelpti badaujančią Rusi
ją, sako, kad Amerika tai pa
dariusi ne žmoniškumo, bet 
politikos tikslais. 

Tečiau tie patys laikraščiai 
reiškia savo didelius troški
mus, idant Suv. Valstijos vei
kiau pripažintų bolševikų val
džią. 

WASHINGTON, sausio 6. 
* Vyriausybės sandeliuose vi

soj šaly yra sukrauta apie 38 r 

000,000 galionų degtinės. 

Tarpe Pere Marąuette gele
žinkelio bėgių, arti Leavitt g., 
tarpe (30 ir 51 pat, iš po nak
ties atrastas primuštas polic-
monas John Mulhern iš Dee-
ring policijos nuovados. 

VILNIUS. Lietuvių laiki-
jnojo komiteto narys daktaras 

KAUNAS* Kaune šiomis j Augevičius apžiūrėjęs sumiuš-
dienomis pas kai-kuriuos gy- Į tus spalhj 1 d. vaikus parašė 
ventojus atsirado iš Varšavos tokį raštą: 
šiokių paklausimų lapelis: Liudymas. 

1. Ar vra Lietuvoj politinių 
sroviu (Pradow) su pragranm, d a r y d a m a s medicinos ty-
ctnografinės be Vilniaus Lie- rmėjimą nukentėjusiems del į-
t u v o s j j vykių 21 X. 1̂  ties lietuvių 

I gimnazijos rūmo suradau štai 
Kur ir kaip tokios idėjos y-[ką: 

Be žado jis buvo, kuomet 
paimtas ligoninėn. Turi įs
keltą galvą. Ieškomi piktada
riai. 

ra platinamos ir kokio priėmi
mo jos randa, ar gali rasti 
JI11M1UM s 

2. Kokios^ gi iš tikrųjų da
bartinės opozicijos tendenci-1 šono (rayalgia lateris dek.) J 

• jos, su " Pražanga" (taip iš-1 puls 104 į min. išdėstyti apsi-

1. Jauraitė Pranė 23 m., 
kursistė. Ūpas prislėgtas, kal
ba užsikerta gana žymiai, so-
garliai raumenyse dešiniojo 

POLICIJA RENGIASI 
STREIKUOTI. 

—— 

NEIŠBUVO NEI DIENOS 
MAJORU. 

SUNAIKINTAS KARO 
LAIVAS. 

ATĖNAI, Graikija, saus. 6. 
— Graikų torpediniame laive ' 

Tarpe vaikn pasitaiko ir se-[Leon ekspliodavo viena tor
peda. Laivas išdalies sunai
kintas. Nėra žinių apie ju-

nelių. 
Šiandie tų šelpiamų vaikfcj 

skaitlius jau siekia arti vieną rininkų aukas. 
milioną. Anglų ir kitų tautų 
įvairios šelpimo organizacijos ' ATĖNAI, sausio 6. — Nuo 
turi savo šelpimo globoje apie ekspliozijos graikų karo lai-
100 tūkstančių vaikų, kurių ve Leon žuvo suvirs 50 juri-
dauguma yra taip išbadėję, {ninku. 

LONDONAS, sausio 6. — 
Indijos miesto Madras policija 
žada pakelti streiką, kuomet 
tenai atvyks Anglijos sosto į-
pėdinis, Valijos. princas. 

PARYŽIUS, saus. 6.—Grai-
kijos karalius Konstantinas, 
anot žinių, taupia pinigus kiek 
tik gali. Deugelį pinigų in-
deda į visokius reikalus sve
timose šalvse. 

20,000 DOL. KOVAI SU 
EPIDEMIJA. 

Chicagos nuėsto tarybos fi
nansinis komitetas klausiamas 
paskirti 20 tūkstančių dolerių 
kovai su rauplių epidemija, 
kuri pakilusi pietvakarinėj 
iniesto daly. 

Ta epidemija yra biaurios 
rųšies. Ir todėl kova neturi 

GUBERNATORIAUS BYLA. 
• 

Ateinantį pirmadienį Wau-
kegane prasideda Illinois val
stijos gubernatoriaus Small 
byla. 

spausdinta! Vertikas) prieky! reiškimai galėjo įvykti sąry-
3. Kaip evoliucionuoja (ewo- šyj su nervų suerzinimu. 
lujo) žydų opinija ir ar gali-*! 2 ^ ^ A l W s a g 2 6 J 
ma tikėtis dabartinio kurso jų k u r g i g t a s , A n t d e š i n ė g a l k u . 
susiartinimo su Lenkija tvir- . % . v, J I C V I ^ 

J nes nubrėžta oda 1.5 X 1 cm. 
tumof ; i Y- / • \ 

. pločio (exconatio). 
4. Kokią pažangą daro Lie-

REIKALAUJA ATŠAUKTI 
IŠ VOKIETUOS ARMI

JAS. 
' 

Tuomi butų palengvinta 
Vokietijai 

• — 

tijai padaro išlaidų apie 125 
milionus amerikoniškų dolerių. 

"Pasaulinis karas sunaiki
no Prūsų militarizmą ir jo vie
toje pastatė mažiau reiškian
tį, bet daugiau atsieinantį ir 
besiplečiantį prancuzij milita-

tuvoj bolševizmas! 

5. Kaip atjaučia Lietuvos 
rinka dabartinį Vokietijos e-
konominį krizį ir kaip tai at
siliepia į vidaus Lietuvos pa
dėtį! 

6. Kokia finansinė vyriausy
bės padėtis? , 

7. Kokig Lietuvos ginklavi-
mos programas ir kokiais tie
kimais jis remias ar žada 
remtis? 

8. Kokios tendencijos ka
riuomenėj ? 

9. Koksai valstiečių ūpas 
(wloscianstwa) bendrai, ypac 
gi a t s k i r i o s e kaimyninėse 
su mumis apskrityse? 

10. Kaip žiuri į Vilniaus 
Seimą: a) vyriausybė, b) St. 
Seimo daugumos ir mažumos 

WASHINGTON, sausio 6. rizmą, kuris tikisi apvaldyti Partijos, c) Pažangos partija, 
- Kongreso atstovas Britten [visą Europą," sako atstovas d ) ž ^ d a i ' c ) valstiečiai? RIVERSIDE, Cal., saus. 6. 

— Pirm pietų čia miesto ma
joro vietą užėmė naujai iš
rinktas Brown. Vakare už 18 
mailių nuo čia Brown žuvo su-' Hardingas pasiųlytų čia nusi- \ prancūzai Vokietijos plotuose 

iš Illinois valstijos indavė kon Britten. 
gresui rezoliuciją, kuriąja rei- " Prisidengus pretensija sau 
kalaujama, idant prezidentas /goti miegantį Hutą, šiandie 

sidaužus jo automobiliui. 

VIDUJINĖ PASKOLA. 

BERNE, sausio 6. — Švei
carijos vyriausybė pienuoja 
užtraukti vidujinę 100 milionų 
frankų paskolą su 5% nuoš. 

• 

Chicagoje pavogta 11 auto
mobilių paroje sausio 4— 5̂ dVmijos; Tas pcr metus Vokie-

ginklavimo konferencijai su- lužlaiko 83,593 baltuosius vy 
manymą atšaukti iš Vokietijos 
Rhinelando visas sąjungininkų 
armijas. Tuo būdu Vokietijai 
butų pagelbėta mokėti karo 
skolas. 

Atstovas Britten apskaito, 
kad Rhine plotuose šiandie už-

rus ir 13,000 juodų ir gelton-
odžių kareivių. Ir tai visa da
roma nugalėtos, nuginkluotos 
ir finansiniai nupuolusios ša
lies lėšomas.,, 

Atstovas Britten pažymi, 

Tai tokia Varšavos "cieka-
vastis." "L-va" 

LIETUVIŲ VAKARAS 
RYGOJE. 

RYGA, <Elta). Šeštadieny j , 
spalių 29 d*, Rygoje įvyko Lie
tuvių yakaras. Vietos vaidin
tojai mėgėjai p. Vaičiūnui re
žisuojant, pastatė dramą "Po-

jog jau gana mitų Prancijai'nas ir Mužikai.'' Nesenai su
laikoma apie 134 tūkstančiai -krėsti tokias komedijas, kurios sidarė choras, vedamas p. Ka-
okupacijinės sąjungininkų ar- neša panieką visai civilizaci-, roso, padainavo keletą liaudies 

jai. j dainelių. 

3. Kuktaitė Stefanija 18 m. 
gimnazistė VIII kl. Ant išori
nio paviršiaus dešines kulnies 
nuplėšta oda (excoriatio) 2x2 
cm. pločio. 

4. Pašinaitė Konstancija 11 
m. Ant dešiniosios kluponies 
odos aiškiai matoma mėlinė 
10x5 cm. didumo; kairiosios 
kluponies oda dviejose vietose 
nubrėžta po 1x1 cm. pločio. 

5. Bunytė Stefanija 12 m. 
mokinė. Viršutinė lupa kiek 
paputusi, lupos vidury mato
mas šašas del nubrėžtos, odos, 
kanapės grūdo didumo. 

Virš išdėstytą mano ants
paudą ir mano rankos parašu 
tvirtinu. 

Pasir.: Dr. Augevičius 
5. X. 21. Vilnius. 

O R A S | 
. 

CHICAGO. — Šiandie gra
žus oras ir šalta. 

"rSpSsT" 
Svetimų šalių pinigų vertė, 

mainant nemažiau 25,000 dol. 
sausio 5 d. buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.07 
Prancijos 100 frankų 7.55 
Italijos 100 lirų 4.43] 
Vokiečių 100 markių .50 

* Lietuvos 100 auksinų .50 
Lenkų 100 markių .03 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ MEMRAŠTIS 

4 4 DRAUGAS' 
Eina kasdiena išskyros aedėldtenius 

PRENUMERATOS KAINA: 
Metama .'. *••<>© 
Pusei Metu $*00 
Prenumeratos mokasi iškalno. Lai

kas skaitosi, nuo užsirą^ymo dienos 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir seinas adresas. Pinigai geriausia 
siusti išperkant krasoje ar exprese 
"Money Ordar" arba įdedant pini
gus J registruota laišką. 

. "DRAUGAS" PUBL. CO. 
2334 So. Oakley A ve . Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791 
fMIflIlIlIlHllllllllilItlIlIlIlIlIlIlIlIlilIlIlfe 

S P POLICIJOS LAZDĄ, 
~Suv. Valstijose šovinistai 

smarkiai darbuojasi. Jų tiks
las — kuotrumpiausiu laiku 
visus svetimšalius "suaineri-
koninti". gorima tai atlikti 
paprasčiausia metodą — su 
policijos lazda. 

Jei vyriausybė, kuri visų 
dorų svetimšalių yTa gerbia
ma, paklausytų šovinistų bal
so, tuomet visoj šaly turėtų 
pakilti svetimšalių prispaudi
mas ir persekiojimai. Tuomet 
garbingos Amerikos demokra
tijos vietą turėtų užimti au-
tokratizmas. Visi svetimšaliai 
butų pavesti policijos kontro
lei. Imtų plėstis gal ir patys 
piktieji darbai. Suprantama, 
nuo to nukentėtų pati valsty
bė. Ir patys šovinistai nieko 
nepelnytų. 

Angliški laikraščiai prane-
NŠa, kad šovinistų ratelin pa
kliuvo ir šiandieninis* Darbo 
sekretorius. Jis jau gana rim
tai galvoja apie pravedimą 

" Varžančio svetimšalius įstaty-
mo. Jis sako,, kad kiekvienas 
§uv. Valstijose gyvenas sve-

"'tlmšalis kas metai turi regis
truotis, užsimokėti ypatingą 
mokestį ir būti Darbo depar
tamento žinyboje. Surinkti 
nuo svetimšalių pinigai busiu 
pavartoti jų pačių, ty. svetim
šalių "švietimui" 

vimą svetimšaliams pramato-
mos bausmės, turi but kiekvie
nam aišku, kad prieš svetim
šalius norima pavartoti poli
cijos lazdas. Nes rastųsi dau
gybė tokių, kurie neitų regis
truotis. Kągi jiems darysi! 

Tokia metodą tikrai butų 
priešinga laisvei ir demokra
tijos dvasiai. 

Ir todėl reikia spėti, kad 
kongresas atsakys šovinistams 
duoti tokių malonių, kurios 
galėtų patenkinti jų autokrati
nius jausmus. 

Reikia pripažinti, kad sve
timšalių tarpe yra nerimau* 
jančių ir nedorų žmonių. Te-
čiaus nesulyginama svetimša
lių dauguma yra geri ir dori 
žmonės, pildą šalies įstatymus, 
klausą valdžių parėdymų, mo
ką mokesčius ir visa širdimi 
atsidavę šiai šaliai, kurią pa
sirinko savo tėvyne, kuomet 
tikroj tėvynėj nebūta vietos. 

Taigi del nedaugelio spaus
ti daugumą butų didelė ne
teisybė. Tai žino Suv. Valsti
jų žymieji darbuotojai. Ir jie, 
tikimasi, pasmerks tokius šo
vinistų žygius, atkreipiamus 
prieš svetimšalius. 

— r SHE mm Jtf JC*1 3S5 
Penktadienis, t**wAo ė, i&2 

VIENODI TIKSLAI. 
Anais metais Leninas pasis

kelbė Rusijos autokratu. Jis 
daug kartų kalbose pažymėjo, 
kad visos rusų pavergtos tau
tos, kurios sudarė didelę Ru
siją, galės atsiskirti nuo Ru
sijos ir savitai gyventi. Juk, 
girdi, tam esąs ir socializmas, 
kacT kiekvienas (žmogus galėtų 
pilnai naudotis laisve, 
"šiandie to paties autokrato 
Lenino valdžia, kaip ir prania-
i 

tyta, jau pakrypo imperializ-
man. 

Dar pirmiau bolševizmo lai
kų Kaukaze įsisteigė trys at-
skirios skirtingų tautų respub
likos. Pasiskelbė jos nepri-

(aiheriko- j klausomomis ir darbavosi sa-
ninimui). Kasmetinė registrą- j vo tautos reikalams. 
cija turi tęstis taip ilgai, kol Rusijos bolševikai išpradžių 
jie nepaliks Suv. Valstijų pi
liečiais. 

Kadangi 'už neužsiregistra-

pakentė tas respublikas. Bet 
paskui prasidėjo prieš jas at
kaklus veikimas. 

Šiandie tų respublika jau!-
nei pėdsaki© nebeliko. Bolše
vikai įvedė sovietų, valdžią ir 
jas prijungė prie Rusijos. 

Gana aišku, bolševikai sis-
temačiai darbuojasi tokiu pat 
būdu norėdamos panaikinti ir 
Pabaltijos respublikas. 

Šiandie po svetimas šalis 
bastosi daugybė rusų tautos 
žymių vyrų. Jie nevienodų pa
žiūrų su bolševikais Rusijos 
valdymo formos žvilgsniu. To
dėl tokiems šiandie boševisti-
nėj Rusijoj nėra vietos. 

Bet kaip jie, taip bolševikai 
viename sutinka ir turi vieno
dus tikslus: apdrausti Rusi
jos čielybę, neleisjį, ka4 bu
vusioji didelė Romanovų im
perija turėtų but suskaidyta 
į dalis, idant pavergtosios tau
tos neatskiltų JIUO Rusijos. 

Svetimose šalyse tad gyveną 
rusų politinių partijų vadai 
tuomi tikslu smarkiai darbuo
jasi. Del to šiandie tokia A-
merika atsisako pripažinti 
Pabaltijos respublikas. J i no
ri, kad Pabaltijos tautos iš-
*naujo patektų Rusijos vergi-
jon. 

Jei bolševikams bus lemta 
ilgiau valdyti Rusiją ir jei jie 
atsigaus ir sustiprės ekono
miniai, busime liudininkais 
naujo kraujo praliejimo, kuo
met autokratas Leninas mė
gins užval3yti Pabalti ją. 

Reikia spėti, kad Pabaltijos 
diplomatai ir politikai žino tą 
pavojų. Del to jie sudarė Pa
baltijos valstybių Sąjungą, 

KAIRYS KERTA GRIGAI
ČIUI AKYSNA. 

/ 

St. Seimo narys St Kairy?, 
soc. demokr. partijos lyderis, 
' 'Naujienų" koresn, ir p. Grį* 
gaičio draugas rašo į "Nau-
jienas" straipsnį "Negražus 
skandalas." 

Ilgais sakiniais padeklama
vęs apie Jonišky sulaikytus 
t r is vagonus su kontrabanda 
ir kiek -galėdamas prisiminęs 
apie krikš. dem., kurie turbūt 
ir naktį tam socialistui sapnuo 
įasi, ramybės neduoda, gan vė-

kerta "Naujienų" redaktoriui 
akysna. Kokiu būdu f 

Soc. dem, gruodžio 6 d. pa
duoda Seimui interpelaciją 
dėlei Joniškio šmugelio, gi į 
tris dienas vėliaus atsisako 
Puryckis. 

To "Naujienų" redaktoriui 
užteko, kad ' j is galėtų pada
ryti tokią išvadą: taigi Užs. 
Reik. Miniat. M šmugelio pa
sitraukė. 

Nors norėtum užmiršti 
Naujienų "vištos logiką" ku» 
ria jos nesenai ^pasiskelbė vi
siems, vėl nendroms kiekvie
nas rimTai pasakys: tikrai, 
! * Naujienųy' tokios išvados 
nei vištos logikos nevertos. 

Tuotarpu Lietuvoje gyveną*, 
Seime Joniškio bylą iškėlus 
ir nuodugniaus su visu šmu
gelio skandalu apsipažinęs 

žmones, kvailinant savo ̂ skai
tytojui kurie negreit gali įžiū
rėti ir atskirti tokias kaip 
"Naujienos" skleidžia falsifi
kuotas išvadas i« nieko arba 
neužtektinos raktinės medžia-
gos iščiulptas. 

Jeigu, sakysime, vėliaus pa
aiškėtų kad taip tikrai buvo, 
kaip "N-nos" jau išsprendė, 
kad Užs. Reik. Ministėris bu
tų dėlei šmugelio pasitraukęs 
nuo vietos, tai šiandien netu
rint užtektinų; ir juridiniai į-
rodbmų faktų, tokis apkalti
nimas yra šmeižtas. Gi "Nau
jienos" neturėdamos tokių 
faktų ir abejotinų, o gal ir 
melagingų informacijų ar ži lai padejavęs apie plačiai va 

rom, spekulaciją L i e t u v o j e , C T j g g nuo "privatinio as-
mens ar net ir "Lietuvių Bal
so", kur tokios žinios nėra 
kad Puryckis dėlei šmugelio 
atsistatydino, nesvyruodamos 
klajoja: v • \ 

"Bet nėra jokios abejonės 
(Mūsų pabr.) kad socialde
mokratų interpelaciją Seime 
ir buvo tas botagas, kuris 
išginė kun. Pnryckį iš užsie
nių reikalų ministerijos" 
(N-nos 303 n.). . 
Reikia dar pridurti, kad 

taipat ir soc- deni. interpela-
cijoje nieko nesakoma apie 
Puryokio asmenį, o "Naujie-

• 

kad jos bendromis jėgemis ga- S t K a i r ^ > nors karštas sočia 
lėtų atsispirti prieš pramato-
mus bolševikų imperialistinius 
žygius. 

Tam tikslui nereikia gailė
tis nei pinįgo nei darbo. Nes 
pavojus aiškus. 
• Tas pat 'Pabaltijai pavojus 
yra griuvus Rusijoje auto
krato Lenino valdžiai ir gry-
žus Rusijon kitų partijų va
dams. ' 

KIEKVIENAS BONAS IS 
GELBSTI OYVYBf KELIŲ 

LIETUVOS JAUNIKAI 
eiŲ. 

• * • 

listas, bet nespangas fanati
kas, anaiptol nedrįsta pritar
ti savo "frentui" Grigaičiui 
ir tekios išvados nedaro. Ar 
gi jis tuomi nebado Grigai-
ciui akių T 

Nors jis nežinojo "Naujie; 
nų" šmeižtų, bet savo straip
snio įtalpa sakyte sako Gri
gaičiui: Kur tavo akys f 

nų" redaktoriui jau nėra jo
kios abejonės. Nėr ką daugiaus 
ir bekalbėti. 

DEL PONĮI ŠMEIŽTI) 
PRIEŠ VILNIAUS 

VYSKUPĄ. 
,. . . 

/ ' 
< 

Skiriamas liaudžiai gudų 
laikraštis "Kry^ifla',,, rašo: 
" Jau kuris laikas kai ponų 
laikraščiai Vilniuje nepaliau
dami puola ant mūsų Katali
kų Vyskupo, norėdami būtinai 
pažeminti jį žmonių akysePuo 
limas vedamas sulig ankščiaus 

Šiuo tik norima dar kartą apgalvoto plano, vadovaujant 
paakinti visuomenė kaip daro-1 jos endekineį Malonybei po
rui "Naujienų" redaktorių | niai "Rzeczp." kuria palaiko 
skandalai nei kiek nesiskaitant | ponai ir panelės iš Vilniaus 
su pagrindinėmis doros tai
syklėmis ir neatsižvelgiant i 

gatvių if stipriai remia su 
kurstytosios Vilniaus davat-

nieką šmeižiant kitos partijos! kos. 

Mūsų vyskupija sulaukė to
kių laikų, jog ne kunigai jau 
gina Vyskupe, J>et mes guflai 
-kaimiečiai. Klausykite gi, 
Vilniaus miesto ir jo apylinkių 
poneliai! Jųs galite daug ko 
prirašyti ant .mūsų Vyskupo, 
kad jis esąs "ne lenkų tiky
bos* ' ir taip toliau. Bet žino
kite, kad. jisai yra mūsų žmo
gus: ne kokig ponas, tik' kai
miečių sunūs ir pa tapo mūsų 
vyskupijos galva dėliai šv. 
Tėvo Popežiaus noro. Mums ji
sai yra tikras Ganytojas ir 
malonus mums, kaipo prastuo
lis — vienuolis. Išvežti jį jųs 
galite, nes jūsų rankose vals
tybinė (kazionnaja, nors jau 
ne carinė) jėga, bet žinokite, 
jog ateitis pramins jus taip 
pat,' kaip praminė Muravje-
vus Korikus. 

Gailestis mane ima, kuomet 
i 

skaitau prasimanymus dauge
lyje "Rzeczpospolitos" ir 
"Žiemiai Wilenka" numerių. 
Gaila man ne tų rašytojų, bet 
kunigų, kurie leidžia tokiems 
ponams Obstams rųeluoti ant 
Vyskupo. Ir juokas ir verks
mas! Tokis "katalikas", kaip 
ponas Obstas, išdrįsta kalbėti 
į Vyskupo sąižįnę, primesda
mas jam rimtai tokią "nuodė
mę"-' Vyskupas nesąs lenkas, 
o ant lenkų gyvectojų vieš
patauja". Kiek čia biauraus 
melo! Tai tik tarp jūsų vienas 
ant kito viešpatauja. Vysku
pas neviešpataųja, nes jis ne 
ponas, tik vyskupas. 
Manote, kad Vilniaus vysku

pija yra lenkų: ji turi tris 
tautas ir lygiai gali vadintis 
vyskupija — lenkų, kaip ir 
gudų ar Rietuvių, j į ir nebu
vo nekuonjėt tvįfcfi Perskai
tykite Vyskupų pavardes — 
lenkų buvo kurkas mažiau, o 
ir pastarieji vyskupai Audze-
vičius ir Ropp'as nebuvo len
kai. Seniau net buvo uždraus
ta, kad Vilniaus vyskupas bu
tų ne vietinis. 

Atsakinėti smulkiau į visus 
"Rzeczp." daromus Vyskupui 
priekaištus nėra reikalo, nes 
laikraštis šitame reikale eina 
tiesiog prie neišmintingų išya-
dų: jis ragina visug neapkęs 

ti Vyskupą ir kreipiasi i 30 
kunigiškąją *&&% kad velit 
patsai pasitrauktų iš vyskupi
jos! X) kunigai tyli l Leidžia 
pliaukšti, tokius niekusf pa
samdytiems provokatoriam'*, 
kurie net lenkų tautinės baž
nyčios plėtimąsi riša su vys
kupo ^Matulevičiaus vardu. 
Tai yra jau tikriausias melas 
— juokingas, nieko^ negalinti* 
suklaidinti. Jau kas kas, o 
marijavitizmas, šitoji lenkų 
atskala, yra ponų endekų už
davinys, o gali but noras kai-
kurių lenkų (nekatalikų) dva
siškių, kurie užmiršę savo 
dvasinius uždavinius ir pavir-7 

tę ponų tarnais pastumdėliais 
leidžias šmeižti' savo tikrąjį 
Vyskupą ir bedieviškai silp
ninti savo vyskupo valdžią. 

IšeiUa, jog katalikybės var
du pas mus kalba ne katalikų 
dvasiški ja, o ponai iš po Jo
no Obsto vėliavos — šito nau
jojo pranašo, kurio motina yra 
lenkams visai svetima. Bet vi
liamės, kad visa mūsų liaudis 
paskui tokius ponus neis. Gu
dai katalikai liks savo Vysku
pui — Ganytojui ištikimi, o 
bedieviai ponai Obstai išsi
rinks sau vyskupą ne katali
ką, o marijavitą — juk jie 
prie to eitta ir to geidžia." 

Tiek visai teisingai pasakė 
"Krynica". Pastebėsime, kad 
ne/tik gudai katalikai liks sa
vo Vyskupui ištikimi bet ir 
visi kiti geri katalikai be 
skirtumo tautos. Rėksnys Ob- / 
'stas ir jam panašus iš kafein / 
kur atsibastę agitatoriai sto
dami ir šūkaudami prieš Vy
skupą tik patys sau gero var
do neteks. Geras yra tokiems 
ponams rusų patarimas:.^jei
gu esi mažas, nespiauk ant 
didvyrio, nes spiovimas ne
pasieks jo veido, tik atgaj lėk
damas tau pačiam ant veido 
n n l r f i c j " 

Pe 
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nukris. 
(L. Laisvė.) 
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"VISKĄ ATNAUJINTI KRISTUJE", 
— — . 

Šiandieną yra 300 milijonų katalikų. 
Visokių tautų, kurie save krikščionimis 
vadina, yra antra tiek. Krikščionių ir 
"krikščionių" yra pasaulyje apie 700 mi
lijonų. Visi jie pripažįsta, kad Kristaus 
mokslas yra pats geriausias. Stabmeldžiai 
ir žpdai šiandieną/ turi pas savo Raudoną
jį Kryžių, steigia ligonines, neturtingiems 
prieglaudas ir mokyklas; o tai juk Kris
taus mokslo pasekmės. Stabmeldžiai ir 
Žydai, nors Kristaus' nepripažindami, su
tinka, kad Kristaus mokslas yra doriau
sias ir kad tik tą mokslą pildant gyveni
me, galima susilaukti pasaulyje tvarkos 
ir ramybės. 

O tvarkos ir ramybės nėra ir nėra. 
Šiandieną mes keistas dienas gyvena

me. 
Pragyvenome nesenai, tokius metus, ko

kie mūsų tėvams nė nesisapnavo. Visas 
pasaulis žvėrimis virto. Jei surinkus į vie
ną vietą visą kraują, kurs bereikalingai 
tapo pralietas per paskutinįjį karą — 
pasidarytų jura, Bet tiesiog neišmieruo-
jamas vandenynas pasidarytų iš visų a-
6arų, skriaudų, plėšimų, gaisrų, vagys
čių, paleistuvybių ir visokio pagedimo, 
laike buvusio karo. Tos visos biaurybė*, 
karo laukuose išlipusios žemės viršun be 
jokios gėdos, dabar šiek tiek pasislėpė. 
Bet vi-duje vakarykščių karo žmogžudžių 
ir valgių — pūlių pilna. It koks vėžys ėda 
visą žmoniją, Kas akis turi, gali pats pa

matyti, kas darosi šiandieną. 
Tik pasiiŽiurėkime arčiau. 
Taika jau padaryta. Ir tafkos nėra. Su

važiavo pasitarti, kaip sumažinti ginklus 
ir nesusitaiko. Vieniems norisi Kynų žemę 
suėsti ir kitiems; vieniems norėtųsi Rusiją 
milžti ir kitiems; Sibiru negali pasidalin
ti. Vieni norėtų Vokietiją atstatyti, kiti 
ją sunaikinti. Visų ilgor, rankos ir pirš
tai į save linkę. Ir nė vienas nė nebesis
lepia, kad užpakalyje to viso — ne taika, 
bet gobšus norai. Europoje, kaip verdan
čiame pridengtame katile. Atvožk, ir pa
matysi bekunkuliuojančius neapykantos 
burbulus. Anglija "su Airiais nesusitaiko; 
niekaip neišmano, kaip" Airius suėsti taip, 
kad jie nešauktų. Prancūzai su Lenkais 
nori pasmaugti Vokiečius ir Baltijos val
stybes. Italai laižosi Albanijos negalėda
mi praryti. Serbai smaugia Černogoriją. 
Lenkai jau pasmaugė Ūkrainus ir Balt-
gudžius. Kas Rusuos darosi, žmogaus lie
žuvis neišpasakos. 

Tai vadinasi — taika. Rudens vakarą 
girdėdamas iš lauko vėjo staugimą, gali 
pamanyti, kad velnias kvatoja iš tokios 

i 
• -žmonių "taikos". 

Viduje kiekvienos valstybės vieni ant 
kitų dantis galanda. Skriaudų skriaudos, 
Ir tokia 314, daugybė, kad suskaityti nega
li; tokia gudrybė skriaudėjų, kad apsi
ginti negali. Darbininkai —vengų vieto
je. Daugybė visokių kompanijų,*, kurioms 
vardas — plėšikų urvas. Turtuoliai, susi
būrę į trustus, maino pinigų kursą, kaip 
nori. Užrakina žmogus kruvinai uždirb

tą pinigą į geležines spintas. Ir po poros 
savaičių, vietoje pinigo — popiergalis be 
vertės. Per paskutinius du mėnesiu atim
ta tokiu būdu vien iš Lietuvos gyventojų 
didesnė dalis turto. Turėjo (žmogus 5,000 
auksinų ir vertas buvo 100 dol- Šiandieną 
5,000 auksinų tebeturi, bet turto liko tik 
už 15 dol. Ir nieko negali sugaudyti, kas 
čia kaltas. Nes ten, kur milijonai skriau
džiami, milijonai ir kaltųjų. Tas jau taip 
paprasta, kad nė už* blogą nesiskaito. Už 
blogą skaitosi, jei neleistu būdu pavogsi 
100 dol. Bet jei leistu būdu milijoną įsi-
kiši, pasakys tau, kad esi gabus biznie
rius. . ^ 

P kokia dar dideliausia jura visokių 
nedorybių, kurios nedorybėmis aiškiai 
vadinasi. Šeimynose -r- keiksmai, gir
tuokliavimai, ir nuodėmės, kurių nė pa
minėti nesinori-

Pasaulis gyvu pragaru virsti, rodos, 
ima. Trošku, Ilgai taip bųti nebegali. Iš
mintingieji ir daresnieji žmonės pradeda 
manyti ir viešai rašo, kad artinasi pašau-
lio galas. Bet aišku — tai tik nematančių-
jų išganymo baimė. Pasaulio galas -^ dar 
ne šiandieną. : r 

Bet vaistą sergančiam pasauliui reikia 
rasti. Ir nėra kito vaisto, kaip tas, kurį 
visi pripažįsta -—.Kristaus mokslo pildy
mas. * * 

Jeigu meilė bus Šeimynose — nebus 
Iteiksmų. Jei meilė bus prie artimo, nebus K Seniesiems, pagadintiems —r Dievo gai 
skriaudų, vagysčių. Jei meile persiims tur-
tingi ir neturtingi — nebebus darbininkų 
klausimo nė revoliucijos baimės. Jei mei

le vadovausis valdžios — nesmaugs viena 
kitos ir tuomet išnyks baisios tarptautinės 
žudynės, vadinamos karais. 

Bet kaip tą meilę žmonėms įduoti! Kaip 
daryti, kad visi sulig Kristaus meilės elg
tųsi. Kad bent diduma! 

Popiežius Pijus X, užimdamas Apašta
liškąjį Sostą, savo ganytojavimo tikslu 
pastatė: "Viską atnaujinti Kristuje." 
Katalikai visų šalių ėmė visokiais budais 
rūpintis, kad atsimainytų visur žmonių 
dvasia; viskas tapo pajudinta: laikraščiai, 
knygos, mokyklos, organizacijos, valsty
bių parlamentai. Daug padaryta. Dar dau
giau bus padaryta. Sunkus darbas, atitai
syti pagedusią žmoniją. Bet kitokios išei
ties nėra. Kitaip žmonėms negyvenimas 
ant žemės, bet pagedusių šunų kaukimas 
ir riejlmasis tarp savęs. 

Lietuva, jeigu nori nepasilikti ir gyva, 
dora išlikti, privalo irgi prie to darbo 
kibti visos savo gyvybės pajiegomis. Čia 
neužteks tik panorėjimo. Čia tautos mir
ties ir gyvybės klausimas. Ir kuo sunkiau 
atrodytų tas darbas atlikti, tuo labiau 
reikia prie jo kibti. Nes jeigu savo gyvy
bę gelbėti yra sunku, reiškia begalinė jau 
silpnybė apgalėjo. 

Ir tik tie to darbo nesiims dirbti, kurie 
jau numirę ir naudos duoti nebegali. 

Lietuvių tautą atnaujinti Kristuje rei
kia. Nuo ko pradėti? 

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
LTJSTUVTŲ KATALIKŲ VTENIN-
TĖLJ AMERIKOJE DIENRAŠTĮ 
"DRATO4M; KURIO KAINA, TIK 
16,00 VISAM METUI, PO Vią*. 

PASAULĮ. . 
J 
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lestingumas jaunųjų sielas Apsaugoti ir 
išauginti tikroje Kristaus dvasioje, tai ir 
lengviau ir tikresnis dalykas. 

Senoji karta, jeįgu pagedo, gali būti ar 
titaisyta tik šventųjų. Kas iš senųjų išli
ko doras, tesako ačiū Dievui. Kas nebe
teko tėvų dorybės — Dievo gailestingu
mas jį gal mirštant išgelbės.' 

Jaunąją kartą, dei Dievo meilės, jauną
ją, gelbėkime nuo šių dienų pagedimo! Ir 
ją išgelbėti yra tik vienas kelias — mo
kykla. 

Lietuvoje Lietuvos Katalikų Universi
tetas turi būti pastatytas./Amerikoje Lie
tuvių Katalikiškoji kolegija turi atsistoti, 
katalikiškoji moksleivija turi būti su
šelpta. Kitaip nėra Lietuvių tautai atsi
naujinimo Kristuje. Kitaip Lietuvių tauta 
Ims išbraukta iš gyvųjų tarpo. Kitaip vi
suotinojo sugedimo purvyne bus nuskan
dinti, ne tik am&ių kruvinieji vargai mū
sų, bet ir tėvų ir protėvių garbingieji dar
bai bus uždengti nebe sausa žeme, bet ne
dorybių smarve. «, 

Kas gyvas tad, kas nori Tautą matyti 
gyvą, aukokite Lietuvių'mokslui! Parem
kite ir Universitetą ir Kolegiją ir Moks
leivius! Aroa bent vieną iš jų! Mes n,ėsam9 
tiek susipratę, kad patys žmonės atneštų 
ir sudėtų. Nuekime pas juos. 

Tegu nė vienas lietuvis nebus, pas kurį 
nebūtų nueita, neišaiškinta ir nepaprašy
ta: "Duok Lietuvių mokslui. Duok Tautai 
mokytų ir dorų žmonių." 

Kun B. Bumšas, 
L. K. V. C. Ats. Amer. 
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SENŲJŲ METU DARBO 
APŽVALGA. 

Pereitais 1921 metais dar
bas su kapitalu Suv. Valstijo
je praleido smarkią kovą. Ka
pitalas pačioje mėtų pradžio
je buvo nusistatęs pradėti ma
žinti darbininkams užmokesnį 
ir, kur tik galima, įsteigti 
taip vadinamą "open. shop." 
TJžmokesnio mažinimas buvo 
pamatuojamas obalsiu: "Grą
žinti normalius laikus.' ' Tas 
obalsis buvo didžiai neteisin
gas. Visur tad organizuotas 
darbas pakėlė kovą prieš ka
pitalą. Vienur laimėjo, kitur 
ne. Taip buvo ir su "open 
shop." Ne visur darbas tu
rėjo gana jėgų. atsispirti ka
pitalo atakams. 

Pereitais metais prieš dar
bą smarkiausia veikė geležin
kelių kompanijos. Joms pa-
gelbon stojo geležinkelių naci-
onalė darbo taryba, kuri įs
teigta kongreso pravestuoju 
įstatymu. 

Taryba — kapitalistinė. 

Taryboje vietas užima kapi-

savęs paskelbė, kad jos suma-
žįsiančios užmokesnį darbinin
kams. T o b u v o perdaug. 
Darbininkai neteko kantrybės. 
J ie privertė savo viršaičius 
paskelbti referendumą. Balsa
vimai pasirodė už streiką. 

Atšauktas Streikas. 
Po atlikto referendumo dar

bininkų viršaičiai dar mėgino 
gražiuoju taikintis su kompa
nijomis. Bet nepavyko. Tuo
met paskirta diena streikui. 
Besiartinant krizini, kuris tu- * " * *«att negalėjo atsispirti 

sumažinimą. 
Gruodžio 5 d. organizuoti 

skerdyklų darbininkai pakėlė 
streiką, kuris dar ir šiandie 
vedamas. 

Aiškus daiktas, kompanijos 
nori visai sugriauti uniją. Nes 
dar ankščiau jos paskelbė sa
vo įstaigose "open-shop." 

Dešimtys tūkstančių organi
zuotų skerdyklų darbininkų 
streikuoja Chicagoje ir kituo
se miestuose. Visi tvirtina, kad 
streikas turi but laimėtas. Ki
taip darbininkams skerdyklo
se bus grąžinta senovės vergi
ja ir baisus skurdas. 

Sena vergija. 
Organizuotas darbas nei-

Normalms laikus galima 
grąžinti ir be užmokesnio ma
žinimo. Jiems iaipat reika
lingas truputį geresnis gyve
nimas, bet ne nuolatinis sun
kus darbas ir skurdas. 

Grūdas. 

ŽIŪRINT AKYSNA 1922 ML 

rėjo sustabdyti kuone visoj 
šaly geležinkeliais susisiekimą, 
pakilo darban darbo taryba. 
J į pradėjo tarpininkauti. Pa
kėlė grūmojimus. Ant galo 
pažadėjo išpildyti kai-kuriuos 
darbininkų reikalavimus. Dėl
to nepakeltas streikas buvo at
šauktas. 

Geležinkelių kompanijos to 
streiko didžiai geidė. I r jos 
rengėsi tą streiką sutikti be 
jokios baimės. Kompanijos 
apskaitė, kad pasitaiko joms 
geriausia proga sugriauti dar- i r anglių kasyklų darbininkų 

prieš kapitalą plieno industri
joje. Priežastis tame, kad to
je industrijoj menka dalis dar
bininkų suorganizuota. Taigi 
kaip visais laikais, taip ir šia
ndie ten siaučia tikroji vergi
ja. 

Darbininkai dirba ilgiausias 
valandas. Apmokami tiek, 
kiek yra kompanijų malonė. 
Dėlto darbininkų tarpe siaučia 
baisus skurdas. Skurdą padi
dina dar ir nedarbas. 

Pernai daug vargo praleido 

kams užmokesnį. Darbininkai 
nesutinka. J ie sako, kaip ga
lima mažinti užmokesnį, jei 
gyvenimas neatpinga. 

Reikalingi dori vadai. 

bininkų organizacijas. 
Jos sąprotavo, kad kuomet 

talistai. Nors jų vienas a t s - | k e l i ^ ^ n a i darbininkų Suv. 
tovauja darbą, kitas kapitalą, 'Valstijose- neturi darbo, tai 
gi trečias visuomenę, tečiau 
tarybos tendencija perdėm ka
pitalistinė. 

Liepos pradžioje ta taryba 

bus pusė f argo gauti reikiamą 
skaitlių darbininkų. 

Suprantama, to fakto neig
noravo ir darbininkų viršai
čiai. Tas, žinoma, daugiausia geležinkeliečiams sumažino už-

mokesnį. I r pareiškė, kad kiek- i i r P r i s i d ^ ' ° P r i e streiko atšau 
viena kompanija gali liuosai 
tartis su darbininkais užmoke- Taigi, kapitalui nepavyko 

snių ir darbo sąlygų klausi-(
 k ^ k a s > v e s t i " ° P e n s h o P ' " 

muose. Nauja kova. 
Jau tuomet geležinkelių I Nurimus ant geležinkelių, 

darbininkų tarpe kilo smarkus tuojaus prieš organizuotą dar-
nepasitenkinimas. Tečiau dar- (bą pakėlė kovą galvijų sker-
bininkų organizacijų viršinin- j dyklų kompanijos, 
kai del šventos ramybės nu-i Bala žino kokias jos ten su-
malšino darbininkus. Liepė ( darė iš visokios rųšies *' bos -
jiems laukti, kas bus toliau, i sų" ir "boselių" tarybas ir 

Rudenį kompanijos jau nuo pagaliau paskelbė užmokesnio 

organizacija. Daug darbinin
kų nukentėjo nuo kasyklų kom 
panijų persekiojimų, y p a č 
West Virginia valstijoje. 

Darbininkai eina 
stipryn. 

Aplamai imant, 1921 metai 
organizuotam darbui buvo ko
vos su kapitalu metai. Vienur 
kova laimėta, kitur ne. Ta 
kova tęsis ir šįmet, ypač atė
jus pavasariui. Nes kapitalas 
nepaliauja skleisti savo viliu-
gingo obalsio * * Grąžinti nor
malius la ikus / ' Su tuomi o-
balsiu kapitalas šįmet gal pa
kirs ne vieną darbininkų or
ganizaciją. Tečiau i r pats tu
rės kentėti. I r paskui to žy
gio gailėsis. Nes darbininkai 
eina vis stipryn savo susipra
timu ir vienybe. 

Darbininkams visais laikais 
nelemta šviesesnių dienų turė
ti^ Bet šįmet Amerikoje, per
nai pradėta koVa su kapitalu, 
visu smarkumu ir toliau bus 
vedama. 

Susilauksime kovos už vie
ną pagrindinį dalyką: užmo
kestį už darbą. 

Karo laikais gyvenimas čia 
nepaprastai pabrango. Del to 
ir darbininkams padidinta už-
mokesnis. Tečiau ir nebuvo i 
proporcionalė" gyvenimo bran-
guftiui. 

Kuomet gyvenimui išlaidos 
pakilo, sakysime, ligi 175 nuo- ; 
šimČių, tuo metu užmokesnis 
darbininkams padidinta vos li
gi 90 nuošimčių ar kiek dau
giau. 

• 

Daugiau gauta, daugiau 
išleista. 

Jei kurių darbo šakų dar
bininkai karo metu darė gra
žius pinigus, tai tą visa turė
davo išleisti pragyvenimui. 

Kas tvirtina, kad šeimynos 
tėvas gaudamas aukštą užmo
kesnį, galėjo susirinkti pini
go, tas arba meluoja arba ne-

ga. Dėlto darbininkai veda 
kovą prieš visus tuos, kurie 
mažina užmokesnį. 

Kapitalistai reikalauja nuo 
darbininkų pasišventimo. Tą 
pasišventimą jie Vadina patri
otizmu. Tečiau patys sau at
sisako pritaikinti tą garbin
gą patriotizmą. Svarbiausias 
jų patriotizmas tai darbininkų 
išnaudojimas. 

Nepramatoma, kad gyveni
mas kiek žymiau atpigtų trum
po j ateity. I r jei taip, tai 
darbininkai šįmet su kapitalu 
turės dar atkaklią kovą. 

Bet kovą tik tas laimi, kas 
ne tik yra stipriai organizuo
tas, bet turi visuomenės užuo
jautą. Beto, jeigu organizuo
tai darbininkų pajėgai .vado
vauja parinkti ir aukštos do
ros vadai, bet ne koki socia
lizmo arba raudonojo komu
nizmo tarnai. Toki vadai dar
bininkus visuomet įveda į rais
tus ir didžiausius" vargus. 

Darbininkas. 

NEBUS KONFERENCIJOS 
SU KOMPANIJOMIS. 

' Anglių kasyklų organizaci
jos " United Mine Workers o f 
America" prezidentas Lewis 

I r tiesa, gyvenimas neatpin- [paskelbė, kad organizacijos 
atstovai su kasyklų kompanijų 
atstovais neturės konferenci
jos. 

Konferenciją Šaukė šios an-
glekasių organizacijos vykina
moji valdyba. Konferencija 
turėjo įvykti Pittsburghe, Pa., 
sausio 6 d., š. m. Tečiau da-
l>ar j i atšaukta. ^ 

Prezidentas Lewis konferen
cijos atšaukimo priežastį pa
duoda, kad nuo konferencijos 
atsisakė vakarinės Pennsylva-
nijos kasyklų kompanijos. I r 
pirm to tą pat yra padariu
sios dviejų didelių Ohio kasy
klų apskričių kompanijos. 

Konferencijoje turėjo but 
aptarta darbininkams užmo
kesnio klausimas ir darbo są
lygos. Nes šįmet kovo 3įL d. 
baigiasi su kompanijomis su
tartis. Taigi reikalingos at
mainos. Reikalinga nauja su-
tartis. * 

Reiškia, kompanijos atsisa
ko tartis su organizuotu dar
bu. 

Kokios gi iš to gali but pa
sekmės? Tik streikas. Žie
mos pabaigoje, galimas daik
tas, neturėsime kuro. 

UŽGINA BADAVIMĄ. 

Kuomet praplito žinių, kad 
daugel vietose West Virginijo 
je anglių kasyklų darbininkai 
su savo šeimynomis badauja, 
S. Valstijų senatoriui Suther-
land " p a r u p o " darbininkų li
kimas. 

Norėdamas patirti a r tas tie-

^pažįsta žmogaus darbininke su 
šeimyna gyvenimo. 

Karo laikais pelnė gražų pi
nigą ne darbininkai, bet spe-. 
kuliantai, visuomenės išnaudo-
tojai. Pastarieji yra žinomi sa, senatorius nerado kitokio 
čia vardu profiterininkai. budo, kaip tik klausti paties 

Po karo kapitalistams parų- West Virginia valstijos guber-
po' grąžinti normalius laikus. |natbtfaus,kurs pereitą vasarą 
Toki laikai visiems reikalingi, "prieš tuos pačius darbininkus 
Bet kaip karo metu visos sun- [pakvietė net federalę kariuo-
kenybės buvo sukrautos ant menę. 
darbo žmonių sprando, taip ir 
šiandie norima padaryti. 

Suprantama, gubernatorius 
atsakė senatoriui, jog tas ne-

Kapitalistai tvirtina, kad į tiesa ir senatorius tuomi pa-
riormalius laikus galima grą- sitenkino. 
žinti tik sumažinus darbinih- • . . . • 

Micliigan vals. universitete 
Tnn Arbor bus atidaryta ko-
operatyvės krautuvės. Tam 
pritaria universiteto valdyba. 

Tos krautuvės pardavinės 
drabužius ir valgį studen
tams ir fakultetui. To univer 
siteto alumnai duoda finansi
nę paramą supirkimui tavoro 
wholesale kaina ir valgiui p**o 
dūktų iš aplinkinių ūkinin
kų. 

KAIP NETURTINGI STU- Suv. Valstijų studentų užsi- darbo ir kokio — tokiu būdu agentai, pardavinėja įvairias KAIP UNIVERSITETAI TEI-

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
LIETUVIŲ KATALIKŲ VIENIN
TELĮ AMERIKOJE DIENRAŠTI 
"DRAUGĄ", KURIO KAINA, TIK 
$6,00 VISAM METUI, PO VI8A 

PASAULĮ. 
- —i ftca 

ŪKININKŲ ŪKIMAS. 
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S. Valstijų ūkininkus spau
džia 5 mdliardų 250 milionų 
dolerių skolos. Tokią sumą 
pinigų karo pabaigoje S. Val
stijoms buvo kaltos Anglija ir 
Italija. Tai kur-kas daugiau, 
negu S. Valstijos turėjo sko
lų pasibaigus čia civiliam Ra* 

... 

rui. Tokios skolos atima ūki
ninkams visą energiją toliau • 
purenti žemę ir didinti nacio-
nalius šalies turtus. 

Taip rašo viename laikraš
ty ekonomistas Hinman. 

Pažvelgkime, ką jis toliau 
sako! 

Suv. Valstijose skaitoma l̂i
gi 7 milionų ūkininkų. Visa^ 
Belgija skaito apie 7 milionus 
gyventojų. Belgijos skolos 
tečiau daug mažesnės už Suv. 
Valstijų ūkininkų skolas. Bel
gijai visas pasaulis reiškia są-
jausmą. Bet kas reiškia bent 
kiek sąjausmo Suv/ Valstijų 
ūkininkams? 

Taigi klausimas, kokiu būdu 
ūkininkai gali vilkti tas nepa
prastas sunkenybes? 

Asakymas aiškus. Daugu
ma ūkininkų neatlaiko tų sun
kenybių. J ukes jie įdeda vi
są savo energiją, sveikatą ir. 
pinigus. Galop viskas tenka 
svetimiems — kapitalistams. 
Kuomet neįstengia išsimokėti 
skolų, pameta ūkius ir dangi-
nasi kur kitur palikę vargšais. 

Tik menka ūkininkų dalis 
kovoja su nepaprastomis sun
kenybėmis. Kiek turi sveika
tos ir energijos, tiek dirba. I r 
vis tikisi sulaukti geresnio ry
tojaus. Nors jie vaikščioja 
pusbasi i r rfpdriskę, ibet nesia-
kiria su viltimi sulaukti švie
sesnių dienų, 

tfai koks Čia ūkininkų liki-

™* ! " P H I 
Tečiau mažai kas pagalvo

ja, kokiu būdu ūkininkams pa
lengvinus. ' Net tie, kurių 
priedermė palengvinti ūkinin
kų naštą, nieko neveikia. 

Kitose šalyse taip nėra. Ki
tur ūkininkai'įsigyvenę. 

DENTAI GALI LANKYTI 
KOLEGIJAS. 

(Foreign Language Inf. Service) 

Daugelis žmonių mano, jog 

dirba visas arba didesnę iš- suveda darbdavius su darbini- mokslp priemones kitiems stu 
laidų dalį. 

Kolegijos noriai priima jau-
nkais. 

Kaikurie biurai laiko rekor-
dentams. Kiti ima kokios skal
byklos agentūrą ir kas savaitė 

KIA STUDENTAMS 
PAGELBA. 

(Foreisn Language Inf. Service) nus vyrus ir merginas mažo dus kiek pinigų studentai už- surenka skalbinius nuo savo 
i^augens žmonių mano, jog J . » . „r , . j T^x- - l Yale dversitetas kam ir • « * • * » *oiegijoje, uet pa 

kolegijos tik del turtingų, ir t o r £ vieton tų, kurie kilę 18 dirba per metus. Yale univer- draugų Kiti organizuoja^pro- l ^ ^ ^ ^ į ^ ^ tys turi juos ištaisyti. Kadan 
tūkstančiai vaikų ir mergai- turtmgų namų. Neturtingas (sitetas jodo, jog per vienus sinimo khubus, kur ^ d ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 'gį tam reikalingos išlaidos, 

tai daugelis kolegijų turi taip 

gelba jiems duodama pasiža
dėjus atmokėti paskolintus pi
nigus mokslą užbaigus. 

Studentai gali išsinuomuoti 
kambarius kolegijoje, bet pa-

čin kurie iau užbaigė aukštes- studentas lanko kolegiją nore-, metus, 564 studentai uždirbo drabužiai imami prosyti. Ki- n e s a : I a l e universitetas vi 

nį mokslą, nei nenori pamąs- d a m a s \&* m o k s l a P e r t u o s $215,000. Columbia universite-
tyti apie dar aukštesnį moks- keturis metus, kuomet turtin 
lą kolegijose arba universite- ^ d u k t e r s a r b a s u n u s m a ž a i 

tuose, nes jų tėvai negali juos d o m ė s k r e i P i a } f a k t a m o k i n -
įžlaikyti per keturis metus, tis ar ne, byle* tik turi gerus 000 dolerių, 

kiek laiko paprastas kolegijos l8^118* 
mokslas reikalauja. >Tas netik | Dirbąs studentas neturi bi-
jų pralaimėjimas, bet ir šalies, jotis, jog kiti į jį žiūrės su pa
neš ji kenčia kuomet jos pilie- žeminimu. Visi kiti studentai 
čių progresas ir jjų pajjėgos jį gerbia, 
sumažintos. Todėl svarbu tė- Pagelbėti studentams užsi-
vams ir baigusiems aukštesnį mokėti savo išlaidas be tėvų 
mokslą žinoti, jog by kas bai- pagelbos, beveik visi universi-

tas rodo, jog jų biuras per 
metus rado 722 studentams 
darbą ir jie uždirbo apie 100,-

ti eina agentų pareigas saldu- s u o m e t J™ Pasirengęs pagel-
mynų, taboko, knygų, k rau tu - , b ė t i neturtingiems studentams. 
'vėms ir tt. ' | I r t o d e l d u o d a m e ^ " g 1^™-

įimų už mokslą. Premijų biu-

netoli namų neturės tiek daug 
išlaidų, ir gali gauti kokį nors 
valstijos neapmokamą laimė
jimą. 

Kiekvieną metą kolegijos iš
leidžia katalogus, kurie duoda 
pilnas informacijas studen
tams. Katalogai siunčiami vel-

vadinamus "furniture loan t u L Katalogas pasako, kiek 
clubs, , , kurie paskolina stu
dentams reikalingų priemonių. 

Apie 200,000 studentų Ame- ris ten mokinosi, atsitikimą 
rikoje uždirba didesnę dalį sa 

Chicago universitetas, pasą- J į - j į į į į T g į į į į r ^ |Studentai gali pasiskolinti ir 
rkoja.ame ™m juoduką, ku- ^ ^ ^ - į ^ knygų iš kolegijų "book-loan 

vo išlaidų,dirbdami tik trumpą 
laiką kasdien. 

Darbo įvairus budai. Kar
tais kolegijos prašo studentų 
papasakoti kaip jie uždirbo 

J o tėvas nustojęs sveikatos, io f * ^ ' ° n e t i r P ™ * * 6 

. ,., < pasKoia. 
ir jaunas vyras netik save tu- r 

Kataloge rašoma, jog apie 

gęs aukštesnį mokslą nori lan- tetai ir kolegijos turi organi-ki t i galėtų pasimokyti. Har- ir uždirbo 80 dolerių į mėnesį. 

rėjo užsilaikyti, bet ir tėvą, 
motiną ir sesutę. J is rado 6 0 0 studentų kasmet šelpiami 
darbą kaipo porteris (nešioto- g i g a i s . Studentai sugrąžina 
• , • , • . . i , • i_ ' tas paskolas po dviejų arba garbes laimėjimų, k u r i u o s 
jas) i ekspresinį traukina kurs "*° ^ o ^ * ^ ±M ^VACJ«* « A W * 

pinigus lankyti'kolegiją, kad eina iš Chicagos į kitą miestą t r i 3 u m e t * ^ ^ M " ̂ ^ . | ™ a s universitetas ifida-
Paskolos fondas kasmet turi * h n a ^ i p o pripažinimą nepap-

clubs.; 

Po pirmų metų kolegijoj 
gabus studentai turi labai ge
rą progą laimėti vieną iš dau
gelio mokslo laimėjimų, arba 

kyti kolegiją, gali tą daryti su zacijas, kurios teikia pagelbąiVard universitetas išduoda a-
visai maža pagelba, arba net surasdamos tinkamą darbą,' pie 70 įvairius studentų dar-
ir be jokios.pagelbos, nuo tė- kuomet jie mokykloje. Tokios,bus, ir Bowdoin kolegija iš-
vų ir draugų. J i s pats gali organizacijos vadinamos dar- duoda 6. 
dirbti ir tokiu būdu pats už- bo biurai arba savišalpos biu-
simokės už savo kolegijinį rai. Jeigu kolegija neturi t6-
mokslą. kios organizacijos, tai tą dar-

Raportai iš įvairių S. Vals- bą atlieka Jaunų Vyrų arba 

Traukinys ' išvažiuodavo iš , a P i e 1 3 > 5 0 0 d o l e r ^ Paskolai. 
Chicagos po piet ir vėl sugryž-1 Kuomet stoja į universite-
davo anksti rytą. J is lankė, tą, studentas turi užsimokėti 

Daugelis studentų gauna 
universitetą, kuomet tik galė
davo ir garbingai pabaigė mo-

veltui užlaikymą tarnaudami fcsl$-
prie stalų, kaipo suvaldytoj ai, Ilgos vasaros vakacijos dir-
arba net ir kaipo virtuvės pa- ,'bantiems studentams tai tik

ti jų kolegijų rodo, jog didelis Jaunų Moterų Krikščioniška gelbinnikai universiteto valgio irai rugpiutė. Daugumas iš jų 
studenįų nuošimtis, pats save 
užsilaiko kolegijose — jie dir
ba trumpą laiką kasdien. Kai-
kuriuose universitetuose apie 
75 arba 90 nuošimčių studen
tų gauna mažai, arba visai ne
gauna jokios pagelbos nuo tė
vų, ir apie 45 nuošimtis visų 

Draugija (Y. M. arba Y. W. 
C. A.). 

vietose. Kiti, kurie vartoja gauna darbą vasariniuose vie-
rašomas mašinėles, dirba prie šbučiuose, ir be gražių atosto-

Toki biurai arba komitetai! mokytojų. Kiti dirba prie pe-
atsargiai organizuoti ir. siste-
matiškai dirbą, susineša su vi- dešimts arba dvidešimts pri 

čių. Studentai gali prižiūrėti* 
gų gryname ore, jie kartais 
uždirba užtektinai pinigų už
simokėdami už mokslo metus. 

sais savo miesto įvairiais dar-Jvatiškų pečių, dirbdami kelias j Tūkstančiai kitų pardavinėja 
bo darbdaviais, jie turi sąra
šą visų studentų, kurie ieško 

valandas kas rytą ir kas va- knygas po visą kraštą ir turi 
karą. Kiti studentai kaipir I gerų pasekmių. 

už pirmąjį mokslo metą. Ta 
mokslo mokestis per kelius 
metus vis auga, pakol pasielįa 
nuo 200 iki 300 dolerių me
tams. Tūkstančiai studentų 
negalėtų gauti aukštesnio mo
kslo, jeigu jie turėtų pakelti 
tą sumą; JTodel kelios kolegi
jos turi įstojimo laimėjimus 
(kas užmoka už mokinimą), 
tiems, kurie pasižymi įstojimo 
egzaminais. Kiti , neturtingi 
studentai gali prašyti pagel-

rastai gero budo. Princeton 
universitetas turi 85 laimėji
mus iš 1,000 dolerių, ir dau
gelį mažesnių laimėjimų. Vi 

kursas kainuos. Valstijų ko
legijos paprastai pigiausios. 
Dauguma iš jų neima mokini-, 
mo mokesčio ir duoda studen
tams valgį ir pragyvenimą už 
mažą kainą. 

Kitos kolegijos raportuoja, 
jog mažiausia reikia nuo 400 
iki 1,000 dolerių, bet daugelis 
studentų reikalauja beveik du 
syk tiek. 

Chicagos universitetas sako, 
jog vidutiniškos išlaidos yra 
pie 500 dolerių, bet yra tokių, 
kuriems užtenka 400 dolerių. 
Princeton universitetas rapor-

, . tuoja, jog mažiausios išlaidos sos senesnes kolegijos turi < * 'Ji °_ , . 
yra 700 dolerių. daugelį visokių laimėjimų. 

Kolegijų katalogai duoda 
pilnas informacijas apie tai. 

Kiekvienas aukštesnės mo
kyklos studentas, kuris nori 
užbaigti savo mokslą kolegijo
je, pirmiausia turi išsirinkti 
kolegiją, kurią jis nori lankyti. 

Kolegijų Suv. Valstijose, y-
ra tiek daug, kad nereikalinga 
studentui apleisti valstiją, ku-

Daugelis universitetų šiais 
metais pakėlė mokslo mokestį 
ir valgio kainas del gyvenimo 
aukštų kainų. Bet nepaisant 
kiek reikia mokėti, by tik auk
štesnį mokslą baigiąs, gali iš
dirbti sau kelią per kolegiją 
be pagelbos tėvų arba drau
gų, jeigu tik nori sunkiai dirb
ti darbą kokį jis gali gauti. 

bos iš paskolos fondo, ta pa- [rioje jis gyvena. Gyvendamas PLATINKITE 'DRAUGĄ" 
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BLAIVYBES DIRVA. 
BLAIVYBE — DORA. kytas, bet i i geros valios žmo-

— niu užsidėtas, kurie nori but 
Blaivybė arba susiturėjimas tobulesniais. 

yr* tai dora — moralė, kuri Krikščionis, norėdamas per
tvarko, suvaldo tam tikrose ri- žengti susiturėjimo ribas, sten 
bose kūno geidulius, ypač ra- giasi neprisirišti prie skanių 
gavimą — vGĖBIM£. "Blaivy- valgiu, niekad nepersivalgyti, 
bė bei susivaldymas, sako šv. j pildyti Bažnyčios įsakytus pa-
Tomtts, liepia naudotis pasi- j sininkus. Susiturėjimo dora 
gerėjimais pagal proto ir Die- leidžia kūnui duoti tiek mais-
vo į s a k y m u , reikalavimu.' to, Mek reikia sveikatos Už 
Prie susivaldymo priguli vi
si kūno pajautimai, visus juos 
turime valdyti. Žmogaus pa
jautimai gali but prilyginti 

laikymui ir priedermių atliki
mui. Susiturėjimas užgina kas 
kūnui yra nereikalinga, per
daug ar valgyme ar kituose 

puslaukiniam gražiai nušėr- dalykuose. Susiturėjimas lie-
tanr arkliui. Pasikinkyk jį .pia, kad tam tik valgyturrie, 
vežiman jo nepasižaboįęs pa- kad gyventume, o ne tam g)T-
žiurėk kas atsitiks; tuoj jis 
pradės bėgti, spardytis, žmo
gus nors| ir vadžias rankose 
laikys, bet jo^nesulaikyg. Ne

vertume, kad Valgytume. 
Susiturėjimas antra prasme 

yra tai susivaldymas gėrime. 
Pirmas būtinai tur but uŽlai-

musų brolių Amerikoje ir 
naudai mūsų TėvyriSa Lietu
vos. Tąi-gi, bukime apašta
lais, netik del žmonių akių, 
ne garbės ieškodami, bet del 
Dievo meilės ir del mjasų tau
tos ateities. Prisidėkime dar
bu ir pavyzdžiu, pasirodyki-
me žmonijai viešai, kad mes 
esam styprųs savo darbuose. 
Jeigu mes tik norėsime blai
vininko vardą turėti, o savo 

ALKAHOLIZMO KARA
LYSTĖ. 

i 1 1 

LINKUVA. tfttr$ų dienose-
pirmadieniais, šauniai kvatoja 
ir švaistosi alkoholizmo sri
ties Valdovas ir jo patamsių iii tt. ir tt. 

Variu ir Linkuvos •' Blaivy
bės " draugijai neatsilikti nuo 
kitų draugijų: reikėtų šaukti 
dažniau, negu vieną karta per 
metus, susirinkimas, platinti 
atsišaukimai. Šaukti mitingai 

beširdžiai tarnai. Mūsų bro
liai sMaldoąi vienas kitam gal
vas* imasi už pakarpų; išvaka
rėmis, kontroliuoja praeivių 
kišenes, užpuldinėja mergi-

darki neprisidėsime prie blai- j'nas... Yra ir toįriem darbam 
vybės platinimo, tai mes ne- 'megejų. Na, neatsilieka ir ne
galėsime padidinti saVo Or"ga-, kurie, inteligentai, patys sal-
niZacijos ir mūsų darbas nu
eis niekais. 

turėdamas" suvaldymo, nors ir.kytas visų krikščionių, o šis 
labai gražus arklys sudaužys tik visiems patariamas. &į stî  
vežimą, užmuš žmogų ir pats 
galą gaus. Lyginai ir su žmo
gaus pajautimais esti. Žmo
gus gal juos ir geriausius tu-

s-iturėjimo budę tai teisingai 
vadiname "Blaivybe." Apie 
"Blaivybę" šv. Bernardas štai 
ką sako: "Aš susilaikau nuo 

rėt, bet jei jis nemokės jų su- vyno dėlto, kad tame gėrime 
valdyti, arba nevaldys, iiepa- slepiasi paleistuvyste; susi-
žabos jų, kur jis atsidurs?! laikau nuo mėsos valgymo del-

N Girtuoklis be f laiko į kapus to, kad tas valgis perdaug 
nueis pats ir Savo pačiai ir maitindamas mano kūną, ne-
vaikams sutrumpins gyvenimą maitintų.drauge manyje kūno 
arba labai jų gyvenimą karčiu 
padarys. 

Todėl kiekvienas žmogus tu-

blogų geidulių; aš net duonos 
mažai tevalgau, bijodamas, 
kad apsunkintas pilvas nekliu-

rt lavintis susiturėjime [dytų man karštai melsties, ir 
blaivybėje, jei nori but sau. kad neužs i pelnyčiau pranašo 
geras ir kitiems naudingas, prikaišiojimo, jog valgąs duo-
Susivaldymas sergsti visupir- uos lig soties. Aš net vandens 
ma ragavimą, . palytėjimą, o'nenoriu perdaug gerti iš bai-
paskui gi kitus pajautimus lai- mes, kad mano viduriai, per-
ko paklusnyl>ėje Die>vp įsajam daug išplėsti nesukeltų kūno 
mams,-atifraukdamas2 jUos tiaSrgeidulių." 
tarnavimo geiduliams. Blaivybė kiekvienam doram 

Susivaldymas daro žmogų krikščioniui privalo rūpėti, nes 
blaiviu, ramiu, nekaltu. "To
ji dorybė viešpataudama žmo
gaus sieloje, valdo blogus pa
linkimus, auklėja šventus tro
škimus. Ji nustato tvarką vi
same mūsų gyvenime* tramdo 

iš jos kaipo iš šaltinio plau
kia daugelis kitų dorų: skais
tybė sielos ir kūno, drovumas, 
nvlrinimasis ir kitos. Be Die
vo pagelbos mes "Blaivybes" 
dorą neilgai tegalėtume užlai-

blogus norus, gesina geidulių kyti. Todėl ir privalome jos 
karštį: ji ir apsileidusias sie
las sujudina amžinųjų gėry
bių viltimi, priduoda joms tvir 
tybes, taip jog siela ir geidu
lių audrai ttžiant palieka nepa
judinama, drąsiai eidama Die
vo pažymėtų doros keliu." — 
sako kufi. Vosdey. 

Blaivybės dora t o b u l i n a 
žmogaus siebj. Žmogaus mo-
kėįimas savę susivaldyti' daro 
jo būdą labiau dvasišku, aukš
tesniu, prakilnesniu, labiau 
dangaus dvasioms panašiu. 
Sulyg kun. Vosdey — "Ange
lai būdami dvasios negeidžia 
'kūniškų pasigėrėjimų. Žmo
gus ilors kūne gyvendamas, su 
sivaldydamas pratinasi neduo
ti valios kurio pagundoms ir 
taip pasikelia ligi ^angeliško 
gyvenimo tyrumo. Priešingai, 
nesusivaldąs žmogus, palikda
mas geidulių vergu, užmiršta 
savo augštą pašaukimą ir pa
sinerdamas girtybės ir begė-

į dystės liūne, nusileidžia ligi 
nešvarių gyvulių žemumos ir 
galutinai nebegali vaduotis 
protu savo pasielgime. To
kiam žmogurtinka šie Švento-

nuolatai Dievo prašyti. Susi
valdymas, "Blaivybė" yra tai 
tobulesnis krikščioniškas -gy
venimas. m Eikime tuoffii gyve
nimo keliu, o busime Kristui 
panašesniais. K. P. J. 

ŽODIS BLAIVININKAMS. 

Broliai ir seserys blaivinin
kai. • 

Visi laimingai sulaukę Nau
jų Mėtoj, pradedant 1922 me
tus, pradėkime naujai darbuo
tis blaivybės dirvoje, idant 
kiekvienoje kuopoje naujai 
valdybai paėmus blaivybės va
deles stipriai jas laikylų ir 
kad blaivybės darbas eit,ų tie
sioginiu keliu, priy . laimingo 
pasisekimo, būtinai atsiekti sa^ 
vo tikslą. Taigi visos kuopos 
ir kuopelės privalo atbusti i& 
taip ilgo miego ir stoti į'dar
bą, idant kiekvienoje kolonijo
je, kur,tik randasi mūsų bro
lių lietuvių, kad butų suorga
nizuota blaivininkų kuopelė, 
kad parodžius mūsų broliams 
kaip yra naudinga kiekvienam 
lietuviui priklausyti prie taip 

Stokime visi petis į petį, su
darykime taip didelį milžiną, 
kad jis drąsiai žengtų pirmyn. 
Vos tik praėjus Kalėdų šven
tei tuoj^us pasipylė laikraš
čiuose liudnds žinios. Tai Šen, 
tai ten jau nevienas žmogus 
nelaiku persiskyrė su Šiuo pa
sauliu iš priežasties girtuok
liavimo. Tai yra, prisidirbo 
nuodinga garimų if jiį prisigė
rę atgulė į grabą. Kiti dar ir 
šiandiena tebeguli ligonbtieitto-
se. Dar kiti virindami "rttoon-
shinę^ užtroško, s " 

Taigi čia gana aiškiai pa
sirodo, kad mes turime padė
ti daug darbo ir pasišventi
mo! Čia dar prie progos tu
riu pažymėti, kad worcesterie-
čių negalima užtylėti, nes ir 
čia yra geru specialistų, ku
rie jau taip drįsųs, kad ttei 
policijos nepaiso. Užsidarę 
skiepuose ir sau ramiai dlr* 
ba "nHoonshinę." Tokiu bu-
du nuodija savo. šefrnyną, sa
vo draugus, net ir savo vaiku
čius. 

Cia buvo toks atsitikimas: 
kada vienai moterel bttyo pri
mesta ,jtjs neturite ko valgyti, 
o alų dirbate. Tai jį atkirto, 
kad mano vaikai taip papratę 
gerti alų, kad be alaus negal 
gyventi... Čia mielas skaity
tojau, jau gana aišku, kokią 
naudą turės mūsų tėvynė iŠ 
tokių vaikų. Jati &a ištikfty-
5ų darosi skaudu ir kiekvieno 
doro žmogaus /žiūrinčio į a-
teitį, širdį sugelia. Ugiaus 
lankti negalima. Reikia grleb^ 
tis priemonių ir įteiks liūd
nus atsitikimus prašalinti iš 
mūsų tarpo. 
' Nesenai laikraščiuose tilpo 
liūdnos žinięs iš mūsų tėvy
nės Lietuvos, kad Lietuvos St. 
Seime vįenas socialistas arba 
laisvamanių atstovas pareika
lavo muzikos Lietuvos smuklė-
se. Taigi čia visuomenei 
aišku, prie ko mūsų laisvama
niai nori privesti mūsų jau
ną tautą. Beiškia, jie nori, 
kad mūsų tėvynė Lietuva tap-

džiai maukia alutį, pagalios 
prieina plie pajfgų bandymo: 
vienas kitas išmestas už durų, 
įmasi ginklo..,. , 

-^-Tik reikia stebėtis, kad ir 
i4Blaivybės" draugija įkliuvo 
į užburtą ratą. Saldaus letar
go apimta, ji ramina save, kad 
sugeba nieko neveikti, kad 
bent kiek sustabdžius girtuok
lystę. Nešaukiamas net susi
rinkimas pranešimui išklausy* 

—Tikėsimės,, kad "Blaivy
bės" draugijos valdybos na
riai suras1 liuoslaikio valandė
lę, kad bent kiek padirbėjus 
kovai su girtuoklyste, kuri bai
gia griauti ir taip pakrikusią 
l*aro laike žmonių dorą. 

1,000 KVORTŲ DEGTINES 
PAGAVO. 

L. R. K. PILN. BLAIVININ
KŲ CMTtRO VALDfĖA. 

Kun. P. Saurušaitis, 
Dv. vadovas, 

Kun. Jenas Jakaitis, 
pirmininkas, 

/#, Mockiene, 
I vice-pirm., ( 

J4 P. Vaitkus, 
II vice-pirm., 

Juozas Svirskas, 
raštininkas, 

Viktorija Shea„ 
iždininkė, 

Kl. Pranas Juras ir 
Kl. J. Simonaitis* 

\ 

Tautos Fondo VMybos Antrašai. 
Kun. į* gvagl&s, £ « & ^ 

kas, flO VVebftif St. Bttrttofl, 

Kun. ht. Ignas ČesAlty, Vic* 
Pirmln. 2334 So. Oakley Ave,, 
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m So. 9-th St, Srosta*/*Y 

Juozas B. šalittnti, Iždininkas, 
145 Congre« Ave.,. Ttfaterburv, 

Kun. Fabijonas tfėffiėlįS, llfo <Jlo-
tejaa, 1218 W*rt«iia#tet Avi., 
Detroite Mieli. 

Baltramiejus Ajauskaą į&įo 
Globėjas, 5g Lincoln §t., Bni&-
ton, Mass« 
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> 11111* n » M * i i fnHUi»l i l t< ii ii'M4i. Ii) I IIIH 

ti apie "Blaivybės" draugi 

£ iįonfefgg|ij&, kuri buvo 
[aune_ 192 

visa nelaimė, kad naujais įst-
fatais einant draugijos nariais 
tegal but abstinentai... O Čia, 
kaip tyčia, ir kaikurie iš Val
dybos neatsisako alučio if už-
rtibežinių; 'ItrUflkų!" 

—Nors Jnilidja it šauliai 
veikia gerai, visgi būty, pt&-

i|ii.W|i|H" | « t « j m n » n q l 

Ro^bury (Boston), F«dera-
lės valdžios agentai gruodžio 
19 dien$ sučiupo geležinkelio 
kieme vien^ tūkstantį geriau-
sios degtinės pargabentos i i 
Canados. kvortos buvo gra
žiai supakuotos į šešiolika di
delių; šieno putiAų, kurie buvo 
prekių vagone sulioduoti. 
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BIZNIERIAI CAUSINKITES 
^ D R A U G E " . _ 

/ t 7 

Traukinys su tomis prekelnis 
atvyko gruodlio 17 d. Ge-

IX, 10d. Mat, lėžinkelio viršyla Pranas Pat-
ten bežiūrinėdamas ką tokio 
nepaprasto ^iene pastebėjo, ir 
pranešė |Wohibicijos a g e n-
tams, kurie tuojaus paėmė sa
vo globon tuos šieno pundus. 

PLAMNKItU ^DRAūa^-
• • # 
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Nepaprastumas! 
Gražumas! 

Malonumas! 
LIETUVOS ALBUMAS! 

ALBUME yra 436 puslapiai. 
AlMVMĖ telpa 285 paveikiai žymiausi^ ttUt^ dar

buotojų. 
ALBUME surinkta 155 biegrtrfi)&8 į 
ALMŪMAS Visais žvilgsniais yra puikus feidmy*. 
Užsisakykite sau, arba i6ra«ykite k*ifN> ltalėdų dovaiMl 

savo draugatnS ar giminėms. Kaina $5.00* 

Adresuokite: 
DRAUGAS PUBLISHING toOMPANY 

2334 So. Oakley Avenue Chioago. IlllaMris. 
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tų antra Meksika pasaulyje. 
Mes Amerikos blaivininkai 

jo ftašto žodžiai: "žmog u s -naudingos ir prakilnios blaivi-
garhėje būdamas nesuprato ninkoj organizacijos. 

turime prieš tokį socialistų 
sumanymą griežtai protestuo
ti, Nėdaleiskime mušu. jaunu
tei respublikai pražūti. Iš 
tėvynės meiles stokime į /ko
vą, o kada nugalėsime alkoho-
liaus dievaitį, mušu; tė^nėje 
bus ramybė ir sutikimas ir 
mūsų; tauta bus tvirta ir galin
ga. Visi į darbą, o mušt? dai*-
bns\ir pasišventimas bus ir 
naudingas, ir mes broliai blai
vininkai apturėsime gausų už
mokestį už savo darbus. 

V, B^s. 
mntmm IMU • ui m m . m • , . . • . . n 

SOJVO vertybės: prilygo^ neiš
mintingiems gyvuliams ir ta
po jiems panašiu." Ps. 48, 13. 

Blaivybės dora bei susiturė
jimas yra dvejopas: vienas 
būtinai reikalingas visiems 
krikščionims; antras, nėra įsa-

Tai-gi, broliai ir seserys* ku^ 
rie 5 a u esam nariais-rėmis 
Šios taip naudingos organiza
cijos ir suprantame jos svar
bą, tai meskime visus nenau
dingus darbus, |>ašvęskime 
taip brangų laiką del naudos 
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AUKSINA!? 
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Nevienas laužo sau galva, kaip Čia geriau butų siųsti pinigai į 
Lietuvą ir kaip pačiam valiuojant geriau jie nusivežti su savim — 
AR AUKSINAIS. AR DOLERIAIS. 

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

Bet žinant, kad marke da labjau kris žemyti, 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 ISTIKRŲJŲ 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' 
mėsitt /SU doleriais. 
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SKAITYKITE IR PLATINKITE 
LUTUVIŲ KATALIKŲ VIENIW" 
TfiLĮ AMERIKOJE DIENRAŠTĮ 
"DRAUftĄ"; KITRIO KAINA, TIK 
$6,00 VISAM METUI, PO VISĄ 

PASAULĮ. 
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P«ft "VmlAVH" GALIMA SIŲSTI PINIGAI KAIP NORLtfT - AtTfcSltfAlg ift 0 0 -
LERIAIS IĖ LIETUVOJE ŪKIO BANKAS IŠMOKA KAIP KAS KORI ARBA DOLE-
RAIS ARBA AUKSINAIS. ' 

DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUJE GALIMA TALP-PAT NUSIPIRKTI DRAP-
TŲ DEL VOKIŠKŲ MARKIŲ IR TUOS DRAFTUS IŠSIMAINYTI VAŽIUOJANT Į U I 
TUVĄ, BBRLYNE ARBA KAUNE. 

Draugo Pinigų Siuntimo Sfajrius 
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2334 S. Oakley Ave., 
Telefonas: Roosevelt 7791 

\ iii. 
{ $ . • r ».ęm^m^mmmmmmM0m1mm^mmMm I l*«H • t u m i i mm*m, )>IIHIIII *mm—i 4 M N t e ~ « M M M M •111 • • • • • . » į 

J 

•» h 

i 

i 

v 

http://mmm.rn.rn


Penktadienis, Sausio 6, 1922 
t' M f L- * 

"Office Tel. Blvd. 79*0 
* * - — m B I mtmfm M a 

Dr. N. T. STRIKOL'IS 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Perkėlė savo ofisą i 

o 4601 SOUTH ASHLAND AVB. 
•WAL.: 10:30 Iki 12; *:S0 Iki 8 i r g 

C:30 iki 8:30 Ned. 10:30 tkl 13. įo 
Nam.: 2914 W. 43 St. £ 

Tel. Lafayette 2SS Jį 

DR. G. M. 6USER 
oftea* t l 4 » So. Morgan St. 

Kertė 32ud St., Chicago, UI. 
SPECIJAUSTAS 

Moterišku. Vyriškų ir ohioniiku 
Uro 

OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki 3 po pietų, nuo 5 iki 7 vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 3 po piety 

TelcfcsJK Yards S87 
1 » » • ! 

Tel. Blvd. 7043 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DFNTISTAS 

Į|712 SO. ASHLAND AVENUB 
ARTI 4 7-tos Gatvės*. 

įlanaos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
sredomis nuo 4 iki 9 vakare, ffi 

^jJ^^Sm " - ' - ^ • ^ . ^ ^ • • ^ — • ^ ^ • ^ ^ J " — ?•* 

DR. P. ŠIMAITIS -
NAPRAPATH 

rdau Be Vaistu Ir Be Operacljo-
107S7 S. Michigaii ave. 
Nuo 8 Iki 12 vai. ryte. 

LIS W. 45 Str. Chiea«o 
(Prie Western Avenne) 

Nuo 2 iki 7 vakare. 

ar 

DR. S. NAIKEUS f 
II LIETUVIS 

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Ofisas ir vyvenimo vieta: 
S252 South Hahstcd Street 

Ant viršaus Univer. 8tate Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryts: nuo 
| _ 4 po pietų: nuo. 7—9 vak. 

Nedėliomis nuo 10—* 
Telefonas Yards 2544 

= 
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! DR. CHARLES SEGAL į 
tėle savo ofisą po numeriu 

i n t SO. ASHLAND AVENUE 

SPECLTALISTAS • 
EHboTų, Moterų ir Vym Ligą 

: ryte uuo 10—12: nuo 2—5j 
pietų: omo 7—8:30^jak.ą,r.e.| 

FedėUomis: 10- iki 1. | 
Telefonas Dre*el t « » 0 | 

• I I I . H 1' i' 

DR. M. STAPUUONIS 
NAPRAPATH 

GYDAU BE GYDUOLIŲ LR Blu 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
5S47 Emerald Avenuc 

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

7S1 W. 18-th Gatvė 
Nuo ? Iki 8 vaaare 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

4031 So. Ashland Ave. 
Tel. Yards 994 
OFISO VAI*: 

8 iki 10 v. ryto. 1 iki 3 ir 7 ik 
9 v. 
leL Naktimis Ir nedėlioj po piety 

Oaklaud 1294 

*mmmmmc>-*-~ am*m• • » > i n • mmmmm*******—* 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
IŠ GIEDRINIKKŲ DAR-

BU0T*S. ( 

= 

Dr. L L MAKARAS 
Uetuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Ofisas 10900 S. Mlchigan Ave. 
VaL 10—11 ryta; S—4 po pietų, 

6:30—8:80 vai. vakare 

«4 

RMkleaclja: 105S8 Perry Ave. 
Tel. Pullman 342 ir Pull. 349 

IIUIIIIIIIIIIIIIIlllllllilIlIlIlIlIlIlIHIUUlI* 
Telefonas Tos Bnren %%4 

Rea. 1199 Ladependenor Blvd. 

DR. A. A. ROTH, 
Rasas Gydytojas rl 
Spccijallsta* Moteriško, Vyriška 

Valkų Ir visą chroniški* ngą 
VAliANDOS: 10—1S ryt* 9—9 |ft 

pietą, 7—8 vak. Medettomls 10—19 4 
ofisas 9S54 So. Halste4 St,, Ghseagf 

Telefonas Drover 999)9 
•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIUlItlIlIlHlllltHlltM 

DR. R. C. CUPLER 
CHIRURGAS 

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

pietų kasdien, Panedėlij ir Ketver 
ge vakarais. 

Ofiso Tel.: Canal 1713—241 
Res. TeU Mldvvay 5512 

*ZJ 

I V. W. RUTKAUSKAS . 
I ADVOKATAS 

Ofisas Didmiesty j : 
f 29 South La SaJle Straet 

Kamberls 324 
Telefonas Central 6390 4 

%-XXXXXX M-'o-.>"/«-'«—A"»~>C-«"«-A--«~K-.... .1/. o •, J '„H. v«—«..«.->«. -K. .<t.». n-n- lC-A- iC 'o-Vl f l f 

Vakarais, 819 W. 53rd S i 
Telefonas: Yards 4881 

I 
I 

I 

Dr. Me Stupoi 
3197 So. Morgan Street 

CHICAGO. ILLINOIH 
Telefonas Yards 5932 

[Valandos: — 8 Iki 11 Ii ryte 
[5 po pistų Iki v9 vak. Nedėlio*] 
(mis pno 6 iki 8 vaL vakaro.) 

Ll —̂" , . ' ) -^-.. C • OJOJ 
mr^ » • » 

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

Y«L Ganai 2119, 
Valandos: 10 ryto iki i vakarą 
Gyvenimas: — 2911 W. OSrd Str. 

Tel. Prospect 8466. 

% 

$7 8. 
Miesto Ofisas: > t 

Dearborn St., Room 1040# Į V i e t o s e . 
Telefonas: Central 1774 

Telefonas: Boulevard 653. 

Valparaiso, Ind. — Sausio 1 
d. įvyko susirinkimas Giedri-
ni'nkų 2-ros kuopos. Pirminin
kas B. J. Bailčiunas -vedė su
sirinkimą. Iš protokolo pasiro
dė gana daug pradėta veikŲ 
Giedrininkų kuopoje. 

Programą išpildė J. Pocius, 
P. Daugžvardis buvo išva

žiavęs į Chicagą, centro val
dybos posėdin ir nebegalėjo 
dalyvauti programoj, bet ti
kimės kad P. Daugžvadis pa
sakys prirengtą prakabą se
kančiame* sekmadienyje. 

Pora savaičių atgal, Giedri
ninkų antra kuopa nutarė su
daryti $42.00 centro iždo pa
didinimui. Daug 2-ros kuopoj* 
narių yra jau baigę mokslą ir 
išvažiavę darbuojasi plačioje 
lietuvių visuomenėj. Todėl bu
vusiems nariams buvo praneš 
ta apie sudarymą minėtos pi
nigų sumos. 

A. Rakauskas, "Tėvynės 
Balso'' radaktorius, pirmasN 

prisiuntė malonų laiškelį h 
$10.00 aukų Giedrininkų bran
gios organizacijos ir organo 
"Giedros'J pataikymui. Mem 
2-ros kuopos Giedrininkai, ii-
klausę 'draugo Rakausko prie
lankų laiškelį priėmėme su 
dideliu džiaugsmu ir gausio 
d«lnų plojimu. Gi, už auką 
taname viešą širdingą padėką 
ir linkime geriausių* pasekmių 
darbuotis visuomenės dirvoje, 
del tėvynės ir Bažnyčios. 

»J?i^ Vakaras. 4 ^ 

22 d. "aausio rengiame vaka-
rą su įviįiiriais^amarginimaig. 
Vakaras bus Indiana Harbor, 
Ind., Šv. Pranciškaus parapi
jinėje svetainėje. 

Gėrb. kun. J. Čiuberkis sve
tainę jau pažadėjo ir mokslei
vių geriems darbams pritaria 
ir užgiri** 

Jeigu bus galima gauti svo-

jun sveikatą, arba net ir gy-tbai daug liuosnorių vyrų sto-
_ — — • " * ~m- m M m m M -m-

BALIUS IR VAKARIENĖ. m 
« » * — m r n m M m ^ « ^ ^ _ 

Providemoe, R. I. — Sausjo 
8 d. 1922 m. Sv. OnQ8 dr-ja 
rengia parapijos naudai pir
mutinį savo gyvavime balių 
arba vakarienę. Jau ii kalno 
galima spėti, kad busiamoeios 
vakarienės pasekmės bus kuo-
geriausios, nes į rengimo ko
misiją įeina smarkiausios Pro-
vidence, R. I. moterėlės, kaip 
tai A. Avižihienė, M. Bužinsr Į 
kienė, M. Delionienė, M. Čiu-j 
rilienė ir Adelė Šungkiutė, Ne-

> 

įėjusios j komisiją pasiryžo iž" 
kalno išparduoti visus tįkietus. St. Šimulis, Dievo Apveizdos 
Beabėjo, jųjų darbus ir pasUjpar. darbuotojas (Chicago) 

vastį, ieškodamas prapuoiusio 
aukeo, bet auksas randasi po 
jo kojų, jeigu tik ieškos — 
taupydamas pinigus. Nereikia 
rizikuoti; nereikalingi pa
būklai tas kasyklas bedirbant. 
Tenkink is saugia, rim^ 
ta valstybine, banką, 
arba War Šavings Stamps ar
ba Treasury Savįnfes Certi^i-
cates. Tik reikia taupyti dalį 
uždirbtų pinigų kas savaitė. 

Gali nerasti Tyopą kasyklą, 
bet geriaus pradėk dirbti savo 
aukso kasyklą. 

<F<»reisH Ląturuase Int. Service \ 

• ' • ' • * ' — 

šventimas ne bus bergždžias, 
bet atneš kuogeriausius vai
sius. 

Prie rengiamos vakarienės, 
kiek teko girdėti, mūsų biznie-
rai ir-gi gausiai . prisideda, 
aukodami vakarienei reikalin
gus daiktus. 

*Taigi, Providenco ir'apielin-
kių lietuviai, nepražiopsokyte 
gardžios vakarienės. Visuomet 
atmintyje turėkite sausio 8 d. 
1922 m. Laike vakarienės, be
abėjo, nepraeisime ir be pro-
gramo, kurį sudarys artistai-
mėgėjai. Parapijonas. 

>̂ » 

PRAPUOLUS KASYKLA. . 

ANTANAS A. 0L1S 
(OLSZEWSKI, J K.) 

A D V O K A T A S [jtainC ūm^ Ind- i r So, Chica-
veda biias visuose teismuose j , g0je tai vakarai bus ir tose 

i > r 
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Tel. Canal 257, f ak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytoja* Ir 

Ohimrgas 
1921 South Hąlsted Stred 

Valandos: 10 iki 12 ryte: 1 lki4 
po piptųj f iki Į vakare 

Telefonas PuUman 990 

I Dr. P. P. ZALLYS 
LIETUVIS DENT1STAS 

10901 South Michlsan Arcnae 
1 ROSEL.\NV, ILL. 
-VALANDOS: 9 ryto iki 9 /v*k*re* 
• TEL.: PULLMAN 34! ir 1180 • 

Moksleiviai valparaisiečiai 
5 t | | ^ r a pasišventę darbuotis, pa

tiems lavintis, taipgi skleisti 
apšvietą ir pratinti žmones 
prie skaitymo gerų laikraščių 
ir knygų. 

J. A. Vilkiaius, koresp. 
: 

KALĖDOS. 

f J* P. WAITCHES 
Lavvyer 

LIETI 
j Dlen.: R. 511-127 N. Dearborn St. 

Tel. Dearborn €090 
{ Vakarais: 
{Roscland 
* 

10739 S. Wabash Ave 
Tel. PuUman 9977 

* Tel. Randolph 2808 
A. A. S L A K I S 

ADVOKATAS 
Ofisas vlduinicstyje 

A S S O C I A T I O N D L D G . 
19 South La Salle Street 

Room 1303 
| v*&I*Pdos: 9 ryto iki 5 po pietų 
J Namų Tel. Hyde Park 3,3.95 

aar- = 
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Telefonas Canal 5395 

g ia»utAWLftaii8Aaaaąas 
e Jeigu norite Kero plumberio tai 

pasaukite 
g THOMAS HIGGINS 
įi Atlieku darbą gerai ir pigiai. 
• 2S93 W. 94 Street 

TotofouAfl Canal 910 

Cambridge, Mass. -^ šįmet 
Cambridge'iaus lietuviai Ka
lėdas puikiai praleido. (Jirtų 
nebuvo jnatyt, nei vieną nei 
jokia nelaimė neištiko, ^Dau
gelis aiėjo šv. bažnyčion, kuri 
buvo gražiai išpuošta. Staine-
lė iš žalių eglių ir kitų žaliu-
mynų buvo gražiai parengta. 
Šio.s kolonijos lietuviai labai 
mėgsta puošti Dievo namus. 
Altorius ir-gi nepaprastai gra
žiai buvo išpuoštas. v I 
. Buvo vaikams dalinamos 
dovanos. Santa. Klausas buvo 
labai geras. Vaikai ir mergai
tės, kurie neapleido nė syk mo 

jjĮ.****w^**^***.^*»*>*»jjlkyklos ir gerai inokino&i, ga-
gTclefonas Boulevard 413t | v o pusės dolerio vertės kny-

^ ^ A. Masalskis! '^ Kiti m a ž e s i u eJ i s*™ p<* 
Graborius i 8 t a i n e l ė 8 stovyklėlę. Visį gavo 

patarnauju lai.) j P<̂  paveikslėlį ir jialdąinių. Da-
dotuvėse, krJ££Įį>lino ir parūpino tą visą pats 
tynose ir kitue-J[f gerb. kun. P. Juškaitis. Visi 
Kainos prieina-1 vaikeliai buvo neapsakomai 
moa f patenkinti- Visi linksmas Ką-

7 Auburo Ave. caucago.i'f. į , .. v~~~~ 
imi^f i i t t i t t i* 1 * Uin*°' ,-e^»^P 

JOHN 6. MEZLAISK1S 
Generalis KontrsJrtorius, staty
tojas ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Chicago 

Arti 23 čio Place. 

Pietvakariuose tyrinėtojai 
pradėjo ieškoti prapuolusios 
Tyopa kasyklos, kuri yra ar
ba Sierra Madre kalnuose 
Chihuahua, arba Sonora Mek
sikoj, netoli Afierikos sieną. 

Anot pasak^slgau trys šim-
mėTl] kaitfjjkasykla 'pra

puolus. PasaKota, jog Yaąui 
indijonai užmušė visus gyven
tojus Tyopoje. Tik vienas se
nas kunigas pabėgo ir nuo jd 
pareina pasaka apie paslėptą 
uuĵ są. pasakojama, jog sep
tynių metų kasimai paslėpti 
kdkiam tai tunelyje. 

*Per tris šimtus metų, tyri
nėtojai, spekiilatntai iij avantir 
ristai ieško to aukso. Bet dar 
niekas nerado. 

Tyrų karštis ir Yaquis in-
dijonų nedraugiškumas nepri
leido žmonių. Kai-kurie sako, 
jog taip arti priėję prie tos 
vietos jog matė seno miesto 
griuvėsius. Bet nei vienas ne
pasiekė vietos — jeigu yra to
kia vieta. Net ir dabar žmo
nės jos ieško. 

Pasaulyje "yra brangesnių 
prapuolusių kasyklų negu Ty
opa kasykla- Kiekvieno Ame
rikos piliečio tarpdury yra ka
syklos. Tos kasyklos tai tau
pumo ir atsargaus kapitalo 
įdėlio kasyklos. 

Beveik . kiekvienas amerr 
kietis noriai pastatys pavo 

gavo šį laišką iš Lietuvos 
(Kražių) nuo A. Žalpio. Iš
traukas talpiname. 

... Duodu žinoti jog aš nuo 
tamistos apturėjau laikraščius 
ir knygutes, už kuriuos tariu 
širdingai ačiū. Mums yra la
bai linksma ir malonu apturė
jus tokias brangias dovanas. 
Turėdami liuoso iaiko, mes 
draugai sueiname į vieną bū
rį ir skaitydami linksmai pra« 
leidžiame laiką. 

Didžiojo karo metu, prieš 
pat vokiečių užėjimą buvo di
delis sumišimas. Žmonės pa
metę savb gyvenimus ir turtu** 
bėgo iš savo gimtinių vietelių. 
Mes savo akimis matėme, kaip 
jų turtas žuvo ir mes pa
tys buvome išbėgę. Buvo 
matyt kaip kaimai, miestai vi
sur dejgė, net baisu buvo ir 
žiūrėti. Kur tik eini sutinki 
Rusų kareivių būrelius, sužeis
ti,, be kepurių, alkani, nuvar
g ę -
Vokiečiams užėjus taipatjje-

buvo ramumo: atiminėjo tur
tus nuo žmonių, draskė so
džius; kurie priešinosi, tuos 
žudė. Stulgių parapijoj nu
žudė tris jaunus puikius vyrus. 
Jie daug kentėjo. Nuvarė juos 
į Skaudvilę, išvilko iš rūbų. 
O tai DUVO rudens laikas, šal
ta. MiesteJį apstatė kulkos
vaidžiais ir kareiviais, kad 
niekas negalėtų išbėgti. O tuos 
vyrus varinėjo gatvėmis, piau-
stinėjo ausis, išlupinėjo akis, 
badė juos kaip galėjo. Žmonės 
bėgiojo į visas puses šaukda
mi, nes negalėjo žiūrėti į tų 
vyrų kančias ir klausytis de
javimų. Žydai dėjo didžiausius 
pinigus ir auksą norėdami 
juos įšliuosuoti, bet negalėjo. 
Po to tenpat visus tris vyrus 
sušaudė. 

Praėjus kiek laiko Lietuvos 
vyrai pradėjo stoti į eiles savo 
tėvynę ginti. Ir ne vieni vyrai, 
bet ir vaikai stojo į būrius sa
vo mielą kampelį apginti nuo 
žiauraus priešo. 

Iš Kražių pirmą kartą la-

jo Lietuvos kariuomenėn. Juos 
ižly^ėjome labai puikiai. Viso^ 
gatvėa buvo papuoštos Lietu
vos vėliavomis, vartai parėdy
ti; vaikai iš pat miestelio iki 
bažnyčiai bėrė gėles jiein po 
kojų ir giedojo " Lietuva tė
vynė mūsų", ^ažnyčioj buvo 
atlaikytos įspūdingos pamal
dos. Po pamadų kunigas pa
sakė gražų pamokslą. 

Paskui išvažiavo į Rasei
nius. Ten vokiečiai juos su
areštavo, labai privargino. 
Vienok paleido. 

Iš Raseinių išvažiavo į 
Kauną. Tokis mažas būrelis 
juokingai atrodė. Bet ižpaleng 
vo labai puikiai susitvarkė. 
Džiaugsmas matant tokią pui
kią kariuomenę.' 
s Butų viskas gerai jei ne 
lenkų ir Lietuvos sulenkė
jusių dvarininkų noras lieti 
Lietuvos darbo žmonių krau
ją, mus ' pavergti . Mes 
prie to negalime prileisti. Juk 
ir Am- lietuviai nesnaudžia, 
darbuojasi Lietuvos labui, ren 
ka aukas ir siirači4 Lietuvos 
gynimui. . . 

Pakol kas nėra jokių mū
šių, Bet nežinome ar ilgai. Jei
gu lenkai neatiduos Vilniaus 
geruoju; tai bus didelių musių. 

Bet Lietuvoje saulė jau te
ka, giedrijas. Tikimės švieses
nės ateities... 

•R*** Tel. Cicero S959 
Ofiso Tel. Cicero 49 J 

DR. J. SHINGLMAN 
* 

Praneša visiems kad po Sau-' 
sio 1, 192̂ 2 perkelia residencijoj 
po numeriu ' 

1325 So. 49 Coort 
Ofisas bus toj paCioj vietoj 

kaip ir dabar. 
N. E. Cor. 49 Court ir 18 Str. 

ant viršaus vaistyničios. 
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DRAUGIJŲ ĄTYDAli 
rYlY*rYt"Tl V P v ^ l i a v ^ » KuHsr4Ų, vispHiyi Ženkleliu, Gu?ikuciu, Ant-
Uil U t U V r ; spjudg ir kftoįlŲ Draugystėm* r«»|k«Hn$v aalykyi. 
Reikalaudami Katalogo ar Sanjpajy, pązymekitO ir jįjsy dr-tes. vardą. 

STRUPAS OO., 9 0 - 9 1 Fer fy St. Wewark, N. 4. 

BULGARIAN BLOOD TEA 
PKU. l IĮ .mm UAMIAI 

Išvalyti kraują \ Pramuša šalti. 
Sustiprinti kepenys. Apsaunoją nuo intlų«|nzos. 
Išvalyti Inkstus /• Apsaugoja nuo pneumonijos 
Sutaisyki vidurius Vartojant jaustias jaunesnį. 
Prieš einant gulti išgerkite joą ^eigu aorits būti sveikais, Drūtais tr il-# 

gai gyventi. Bųlgarian Blood Tea yra padirbta iš šaknelių, medžių žievių,' 
lapų, gelių surinktų Europoj, Asijoj ir Afrikoj. Visuomet turėk dėžutė Bul-
gariąn Blood Tea po rapka. Parduodama vi sose vaistyničiose | 1 4 5 u# dė
že, 3 dėžės už $3.1 o arba 6 dežį* už $5.25 Adresuokite Marvel Products 
Cuutpany W4> **»rvel IMiUdii^. PHtsburgb, P** 

Dar yra proga kelioms ypatoms 
prisidėti pinigais ir darbu prie 
mūsų naujo patento išoMrbinėjimo 

Atminkite kad mes turime to
kius daiktus kurių dar pasauli j 
nesiranda taigi be abejonės atneš 
mums didelius nuo&meius ant j - ' 
dėtų pinigų ir suteiks mums rr 
mūsų draugams nuolatinį darbą. 
Kreipkitės ypatiskai ar laiškų j 
mūsų dirbtuvė. 
Fountain Paint Brush Mfg. Co 

1623 BTue Island Ave. 
Chicago, Illinois. 

Darb in inko Draugas 

PAIN-EXPELLEF 
Vaizbaianklis uirog. S. V. P a t Ofise. 

Garsus per daugiau kaip 
50 metų. 

Tdmyk Įkaro (Inchor) Vair.baženk) 

5A«A*i*aaa«Jt9.p^aM*sifiAt?.*£! 
• TeJ. Boulevard 727 g 

Emerald Dairy Lietuviškas 
PIENINYČIA ] 

Išdirbame . geriausią pieną, 
oį smetoną, sviestą ir sūrius. Už

sakymus pristatome į groeer-
_ nes ir namus. Duodame ' ' ice-

° boxės" ir ledus. Kainos piges-
<į nes no^u kitų konipanijų. 

ST. DAUGĖLA 
SAVININKAS 

S 3251 So. Emerald Ave 
SeTTo^^n^l^CoTeTSoTyi »"#" 8^8" \ 

;;=Tclefona« Yards 1138 

STANLEY P 
IVU.ŽJBIKA 

GRABORIUS IR 
Balsam uoto jas 

Turiu automo-| | 
bilius visokiems^ 
reikalams. Kaina$ 
prieinamos. • 

S 
19 Aubura 

Ave. Chioago.l 

I Š P A R D A V I M A S 
Puse — Prekės 

Vyru Ir jaunų vaikynu Siutai ir O-
vorkotai $20 — $25 ir $30. Dabar 
po $10. $12.50 ir $15. Kiti siutai ir 
overkotai iki $45. Mes turime pilna 
stocka vyrų, Įaunų vaikinų ir vaikį 
Siutų, O' Kotų, Mackinaws, Raln-
coats ri kelnių kurias parduodame ui 
puse buvusios kainos Turime kuferiu. 
1$ volizų.^ Gausi už pilnos verčios. At
dara Kasdiena iki 9 vakare. Nedė-
UomiB iki 6 vakare. 

įsteigta 1902 
8. GORDON 

1415 S. Ha^ted Street 

'Mi • . • • • • . n • 1 V » — 

VALENTINE DRESMAKJNG 
COLLEGE8 

2407 W. Madison, 1850 N. Wclls,J 
9205 8. Halsted Streets 

137 Mokyklo« Suv. Valstljoee. 
Moko Siuvimo, Patternų kir-] 

pimo, Desigrning bizniui ir na-t 
nams. Vietos duodama dykai. | 
Diplomai. Mokslas lengvais at-
nokėjimais. Klesos dienomis ir J 
/akarais. Reikalaukit knygelės. 
Tel. Seelev J643 

SARA PATEK. pirm. 

UIIIUIIfflIlIltMIlIlIlIlHIIIIHIIIIHllllllllllU 

1 s. D : LACHAWICZ i 
UETUVIS GRABORIUS 

5 Patarnauja laidotuvėse kuopi- S 
Sgiaųsia. Reikale meldžiu atsiSau-3 
Mkti, o mano darbu busite užga-g 
Soėdintl. 
S2S14 W. t3rd PI. Chioaao i Telefonas Canal 2l»» 

liHimiiiiiuiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiT 
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NEPRALEISKITE VIENA I« 
DVIEJl PROGV. 

i'arniduoda buoernė ir saliunas, su 
namu ar b^ namo. Taipgi priimsiu j 
mainus viską, ką Jus turite ant 
mainymo, pagal vertės. Priežastis 
pardavimo, -turiu du bisniu. Atsi
šaukite pa^ 

A. GRIGAS, 
3114 So Halsted St.f Chioago, UI. 

tmm • II 

OOAIi YARUAS 
Pardavimui , didžiausias "Cicero 

Coal Yardas" 5 lotai, trakės ofisas, 
seifas, trakai, vežimai, arkliai ir ki
ti įtaieymai ir daugybė visokių an
glių. IS rUifį gonų apgyventa lietu
viais ir kitokį! tautu. Nėra kito Coal 
Yardo. įplaukos yra didelės, o biznis 
yra išdirbtas plačiai Ir gerai. Dide
lis bargenas už $20,000. Jmpkėti rei
kia $16,500. 
FEDERAL BOND & LAN1> CO. 
1489 So. 49 Court Cicero 111. 
tt<W y\. 18tli Str., «l|tc5^a, 111. 

FABIONAS ir MICKiEVICr, Veo. 
' G e r i a u s i a siuntimas pinigų, 

laivakortes, pašponai ir t.t. 
N O T A K f . l l s A K 

K«i:-il F.statt*. I*n-U o los , 
lnsiiriii:ti ir Lt. 

809 W. 35th SI., arti S Halsted St. 
Tel Boiiteva d 611 

b a l a n d o s . 9 iki 6 Irasdiena 
Vakarais L tar. . Kct IT VMII ikt v va 

Ncd : iki 1 p o pi«"<ų. 

KONVULSIJOS IR PAMISI
MAS DAŽNAI ATSITINKA 
NUO SKILVIO KIEMINŲ 
Ricmo, raugsėjimas, konvulsi

jos, nuomaris, beprotystės marda, 
žvairumas ir kiti negerumai pa
sidaro nuo atsirandimo kirminų 
skiltyje f Visa tai pranyksta pra
šalinus lauk tuos kirminus. 

Ir kitokie svarbus negerumai 
buvo nuo jųjų atsiradimo užpa
kalinės žarnų, dalies. 

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

mą akyse mirguliavimą tai ženk
lai kad kas nors yra negerai su 
jusu skilvių, kad skilviniaį kiiv 
minai tenais ponavoja. Pas vai
kus tuojaus galima patemyti, ji« 
nenori valgyti, miegoti jients tan
kiai galva skauda, jie neturi noro 
žaisti su kitais vaikais. Lartan y-
ra sutaisytas kad panaiknti 
skilvines krimelcs iš jūsų syste-
mos ir yra daugumos žmonių 
vartojama su gerais rezultatais. 
Pilnas būdas gydymo Laxtan 
kainuoja $10.48, pusė $6.75. Jei-
#u jautiesi nesveiku tai tuojaus 
pradėk gydytis nes gali išsivysty
ti kunvuisijos ir kokios kitos li
gos! Laxtan yra parduodamaf 
Dro. Lameco Lab., Porbes at 
Mcultrie, Pittsburgh, Penna. 

• J . • , - ; , ! . ' • , . • ',. , ' • : 

Paieškau savo sesers Onos La
pinskaitės po vyrių Juzulienė, pir
miau gyveno 508 Edward Str., 
Rockford, 111., dabar nežinau kur. 
Jį pati ar kas apio ja 'tinote pra
neškite šio adresų. 

Kazys Rūkas 
Utenos Karo Komandenturos 

Komandos Pųskarininkas 
Lithuania. , 

• ii J I 



& DRAUGAS 
n Penktadienis, Sausio 6, 1922 
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NUŽUDYTAS BANKOS 
PREZIDENTAS. 

Policijos viršininkas pašautas. 

*%mm*mm*w%m*m*p9**mm**m*mm<%**AA******n Pageidautina, kad j šią dr-ją 
katalikiškasis jaunimas -dau-
*giau kreiptų domės, tai yra pa 
sistengtų prie jos priklausyti. 
Šioj draugijoj mokestis neper-
brangus ir turi t r i s laipsnius 
pašelpos ligoje. Įkurta ant 
grynai katalikiškų pamatų. 

Dišlius. 

PALAIDOTI GAISRININKAI 

Vakar rytą Mayvood State 
bankos prezidentas John Sof-
fel, 60 metų, nužudytas; pa
šauta : May\voodo policijos vir 
širunkas Louis Svveeney" ir 
bankos siuntėjas Arthur Ben-
son. 

Tai atliko penki plėšikai. 
Plėšikai paėmė 12,000 dole

rių ir su pinigais automobiliu 
nežinia kur nurūko. 

Pirm aštuonių bankos pre
zidentas Sot'fel iš bankos pa
siėmė 12,000 dolerių ir su po
licijos viršininku ir siuntėju 
pinigus vežė Maywood Ameri
can Can Co. įstaigos ofisan. 
Pinigai turėjo but pavartoti 
apmoksti tos įstaigos darbi
ninkus. 

Kaip tik prezidentas Soffel 
su dviem padėjėjais automobi
liu iš Lake gatvės pasuko į 5-
tą avenue, staiga jo automobi
lių pavijo plėšikų automobi
lius ir sale važiuojant imta 
šaudyti į bankos automobilių. 
Šis buvo sustabdytas, kuomet 
prezidentas nužudytas ir kitu 
du pašauta. Užpultiems ne
buvo laiko nei progos ginties. 

Tuomet plėšikai atidarė au-
tomobiliaus dureles, ištraukė 
krepšį su pinigais ir nuvažia
vo savu automobiliu. 

Suprantama, kuov e i k i a u-
sia rduota žinia apie tai Chtea-
gos policijai ir aplinkiniams 
miesteliams. 

Tai pasekmės, kad čia teis
mai dažnai maloniai su plėši
kais apsieina, arba ir visai 
juos paliuosuoja. 

Kaip Chicagoje, taip ir vi
soje šalyje plečiasi piktadary
stės. Ramiems gyventojams 
kuoaštriausiai uždrausta turė
ti su savim ginklus. Plėšikai 
tečiau ne vien turi užtektinai 
ginklų, bet dar žmones žudo. 

Vakar Chica'goje palaidoti 
3 gaisrininkai, kurie 2uvo aną
dien susidaužus dviem gaisri
ninku vežimams. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR. 

Naujų Metų dienoj. 

Sausio 1 d., 1922 m., pasku
tines šv. Mišias, kurio s buvo 
10:30 vai. ryte, laikė gerb. 
kleb. kun. lg. Albavičius, dia
konu — kl. A. Linkus, subdia-
konu kl. Mikas F. Daumantas 
(svečias iš Detroit, Mieli.). 
Pamokslą su pasveikinimu 

•Naujų Metų nuo klebono ir 
kitų pasakė gerb. kun. Norber
tas J . Pakalnis. Per šv. Mi
šias taip-gi dalyvavo visa mi-
nistrantų draugija, šv. Mišias 
giedojo išlavintas choras po 
vadovyste p. Justo Balsio. 

Po šv. Mišių, kaip visuomet 
taip ir šįmet, gerb. kleb. kun. 
Tg. Albavičius užkvietė visus 
choristus į keboniją. Tenai 
mes buvome maloniai priim
ti su visokiais valgiais. Choro 
vedėjas p. J . Balsis choro var
du pasveikino gerb. kleboną, ir 
choristai sudainavo "La i gy-
vuoj sveiks*' ir dar kelias dai
neles. 

Gerb. klebonas visuomet 
choristams užmoka itž jų ne
nuilstantį pasidarbavimą, y-
patingai dalyvaujant dvasi
niuose reikaluose. 

Choristai neturi nė žodžiu 
išreikšti gerb. kleb. kun. lg. 
Albavičiui už jo lokį prielan
kumą ir linki sulaukti dar 
šimtą Naujų Metelių. 

Alpha. 

IŠ NORTH SIDES. 

KRAUTUVĖS PARDAVINĖ 
JA PIGESNC DUONĄ. 

Kai-kurios didžiulės depaf-
tamentinės krautuvės Chicago-
je pradėjo pigiau pardavinėti 
duoną. 16 uncijų kepaliukui 
ima tik 5c. Kad tuotarpu duo
nos gaminimo kompanijos to
kiam kepaliukui ima 10c. 

Departamentines krautuvės, 
sakoma, tiesiog apspitusios 
moterys. I r perka atpigintą 
duoną. 

/Tik gaila, kad nelengvas 
daiktas prie tų krautuvių, vi-
dumiesty, prieiti kitų miesto 
dalių gyventojams, ypač darbi
ninkams. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Iš draugijų gyvenimo. 

IŠ WEST SIDE. 

Ateinantį sekmadienį, sau
sio 8 d., Aušros Vartų parapi
jos svetainėje, pradėjus 3:30 
po pietų, įvyks didelės ir svar
bios prakalbos ir bus rodomi 
krutamieji paveikslai. Bus 
daug rimtų dalykų, bet ir daug 

Sausio 1 d. š. m., 8v. Jurgio 
parap. svetainėj Visų Šventų 
pašelpinė dr-ja laikė metinį su
sirinkimą. Susirinkimas buvo 
gas. Pirm. A. Maziliauskis jį 
vedė. 

Raportą iš buvusio Labda
ringos Są-gos I I Seimo išdavė 
J . Lesčiauskis ir B. Sekleckis. 
Vienbalsiai priėmė. Nutarta 
Labd. Są-gai išmokėti $10.00 
kaipo metinę mokestį u i 1921 
metus. Pinigai įteikti B. Sek-
leckiui. » 

Komisija išdavė raportą iš 
rengiamo baliaus, kuris įvyks 
sekmadienio vakare, vasario 
19 d., Šv. Jurgio parap. svet. 
Iš raporto pasirodė, kad tuo 
reikalu kom. daug darbuojasi. 
Balius bus puikus ir atsilan
kiusių svečių neįižvils. Pirm. 
A. Maziliauskiui apleidžiant 
pirm. vietą, kur per 5 metus 
darbavosi del dr-jos labo, na
riai už *tai padėkojo ir nu
tarė nupirkti kokią dovanėlę 
už jo pasidarbavimą dr-jai. 

Šiame susirinkime prisira
šė naujas narys, .A., Tverkus. 
Butų svarbų pažymėti, kad 
draugija ilgas laikas kaip gy
vuoja ir* nuo pat suorganiza-

guokų. Jurginelis. vimo yra pasižymėjus tautiš
kuose bei katalikiškuose reika
luose. Dr-ja gana stipriai stovi 
narių skaičiumi ir finansiniai. 
Tas aišku, kad nariai yra su
sipratę, pildo gerai įstatus ir 
tarp jų viešpatauja sutikimas. 

l l 
Rytoj, sausio 7 d., 

7:15 punkt. 
k * * * * 4 

šv. Kazimiero dr-ja. 

Sausio 1 d. Šv. Mykolo pa
rap. svetainėje Liet. R. Kat. 
Šv. Kazimiero br. ir seserų 
draugija laikė priešmetinį su
sirinkimą. Susirinkimus buvo 
skaitlingas. 

Išduota raportas iš ligonių 
lankymo. Ligonių buvo ketu
ri ir visi su Naujais Metais 
pasveiko ir atsimaldavo atsi
imdami savo pašelpą iš dr-
jos. 

Paskui išduota raportai at
stovų įvykusio Labdar. Są
jungos Seimo. Vin. Macekonis 
ir Zigmas Bogentavičia labai 
plačiai apie jį paaiškino. 
Draugija su dideliu džiaugs
mu jų paaškinimą priėmė. 
Aiškiai dažinojo kad seimas 
taip puikiai nusisekė, it visa 
draugija tenais butų buvusi. 

Toliaus sekė raportai iš A. 
L. R. Kat. Federacijos sky
riaus. Atstovai paaiškino apie 
skyriaus ir Federacijos Chi-
cagos Apskr. veikimą ir pra
nešė, kad visos centralinės or
ganizacijos rengiasi prie vie
šo apvaikščiojimo vasario 16 
d., keturių metų sukaktuvių 
mūsų Tėvynės Lietuvos ne
priklausomybės pasiskelbimo. 
Draugija taipgi sutinka prie 
to prisidėti. 

Atsilankė atstovė iš Labdar. 
Sąjungos 6 kuop. prašydama, 
kad draugija prisidėtų auko
mis prie rengiamos Labdar. 6 
kuopos vakarienės. Visi sutin
ka padaryti rinkliavą. Per vi
sus perėjus surinkta $7.80 
Buvo svarstyta apie pataisymą 
konstitucijos 21 paragrafo, 
kur yra pažymėta 25 centai 
bausmė už nelankymą ligonio 
ir neišdavimą raporto iš jo 
lankymo. Taigi ant Šio prieš-
metinio susirinkimo tapo nu
tarta, kad bus padarytas pa
taisymas prie konstitucijos: 
vietoj mokėjimo bausmės 25 
centų, tai bus $1.00 už nelan-
kymo ligonio ir neišdavimo 
raporto iš lankymo, * 

Valdyba 1922 m. 

Valdyba pasiliko beveik vi
sa senoji. Pirmininku Myk. 
x\ndriuškevičia; vice-pirm. 
naujas, Leonardas Butkevičia; 
nut. rast. Ant. Janušauskas; 
turto rast. Zigmas Bogentavi
čia; kon. rast. Kar. Bogentavi
čia; iždo glob. Vin. Macekonis 
ir Em. Andruškevičienė; ižd. 
Vin. Dovidaitis; prie durų 
maršalkos Juoz. Berkelis ir 
Ignas Lukavičia; prie vėliavos 
nešimo Vlad. Kavaliauskas, 
Vikt. Daugirdienė ir EI2. Sa
vickienė. Iškilmingas draugi
jos vakaras įvyks vasario 5 d. 
š. m. bažnytinėj svetainėj ir tą 
dieną bus pašventinimas nau
jos Šv. Kazimiero vėliavos. 

Draugija kviečia visus north-
sidiečius dalyvauti tose iškil
mėse ir paremti draugiją, 

Rep. 

surengė šUlauktuves Naujų 
Metų. 

^ Pradžioj susėdo užkandžiau
ti šeimininkių puikios paruoš

t o s vakarienės. Tuo pačiu lai
ku pp. J . tjludas, J . Brazaus
kas ir Aleks., Krenčius 
perstatė mažą, bet labai 
juokingą originališką veikalė
li-

Paskiau kažkurie veikėjai: 
gerb. dv. vadas kun. H. Vai
čiūnas, dr. Al. Račkus ir kiti 
trumpai pakalbėjo išreikšdami 
savo jausmus, linkėjimus. 
Programą vedė 1^21 m. pirm. 
V* AbraČinskas. 

Po vakarienei p-Jei Šerpe-
taitei ir p. J . Kudirkai pasi
keičiančiai grojant ant piano 
jaunimas šoko, žaidė iki po 
vidurnakčiui. Senai vakaruose 
tiek linksmumo ir draugišku
mo buvo kiek šitame. N. 

• PRANEŠIMAI, 
f 

— 
LIET. VYČIŲ CHICAGOS 

Apskričio choro repeticija įvyks 
penktadieny, sausio 6 d., š. m., 
Mark White SJfluare Parko sve
tainėje, 8 vai. vakare. 

Visi choristai kviečiami atsilan
kyti. Vedėju yra p. Sauris vargo
ninkas Šv. Jurgio parap. Bridge-
porto. 

Alb. C. Alabnrdaitė, rast. 

Kaip Nusiųsti Dolerius j Lietuvą? 
Reikia parašyti1 

KAS SIUNČIA PINIGUS — vardas, pavardė ir pilnas adresas 
Amerikoje. 

KAM SIUNČIA PINIGUS — vardas, pavardė i r pilnas adresas 
Lietuvoje. 

Ypač aiškiai reikia rašyti pavardės ir kaimų vardus. Laiške pa
žymėkite, kad į Lietuvą norite siųsti DOLERIAIS. Tuomet me s išra
šysime čekį kurį Jųs patįs turite siųsti į Lietuvą. Mes jų nesiunčia-
me, todėl ir mažą visai užmokestį imame ulž tuos čekius: 50c. už kiek
vieną čekį iki $50.00 (tai yra už čekius po $50, po $20, po $10 ir 
po $5.00; mažesnių čekių nėra), o nuo $50 ir aukščiau imame vieną 
procentą, t. y. už $100 imame 1 dol., už $500 5 dol. i r t . t. Beto reikia 
dar atsiųsti 10c pašto išlaidoms. 

o r i n t G a u t i Č e k i u s : 
$5.60 už $10 reikia atsiųsti . . . . $10.60 

$16.10 už $20 reikia atsiųsti . . . . $20.60 
$26.10 už $30 reikia atsiųsti . . . . $31.10 
$50.60 už $100 reikia atsiųsti . . $101.10 

T o k i u B u d ų 
ui $5 reikia atsiųsti . . 
už $15 reikia atsiųsti . 
už $25 reikia atsiųsti . 
už $50 reikia atsiųsti . 

• • 
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ŠV. KRYŽIAUS PARAPIJOS 
choras, po globa Šv. Cecilijos, lai-
kya metinį susirinkimą penktadie
ny, sausio 6 d., 1922 m., bažny
tinėje svetainėje; pradžia 8 vai. 
vak. Giedoriai malonėsite skaitlin
gai ir punktualiai susirinkti.. 

Valdyba. 

ŠV. ALfO^SO pR-JOS susi-
rinkimas bus sekmadieny, sausio 
S d., 1922, paprastoj svet., 1 vai. 
po pietų. Kiekvienas narys turi 
atsilankyti, nes bus renkami dar
bininkai baliui, kurs įvyks sausio 

d., Šv. Jurgio par. svet., 33-
ir Auburn Ave. Atsiveskite 

naujų narių .prirašyti. 
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/ . VaiHoras, pirm., 

J. V. Dimša, rait. 

už $200 reikia atsiųsti . . $202.10 už £500 reikia atsiųsti . . $50510 
PIGESNIO PATARNAVIMO NEGALIMA NEI NORĖTI. 

Pirm siunčiant čekius į Lietuvą turi pasirašyti ant jų po du 
kartu tas' kas išpirko eekį. Pasirašinėti reikia ten kur yra žo
džiai: pirmas parašas išpirkusio eckį ir vėl kitoje riotoje: ant
ras parašas išpirkusio čekį. 

Beto užsirašykite sau čekių numerus; jeigu kartais žūtų kc» 
lionėje, tai reikėtų pranešti Ūkio Bankai Kaune (Laisvės Alė
ja, No. 31) kurie numerai žuvo. Išėjus pusei metų Bankas grą
žina pinigus. 

Nors ir žūtų čekis ar; kas pavogtų jį, — pinigai vistiek 
nežūva. Ant čekių yra vardas to kam priguli pinigai ir nio-
kas kitas negali jų išimti. 

KUR GAUS PINIGUS SU TAIS ČEKIAIS. 
Lietuvos Ūkio Bankas turi po visą Lietuvą miesteliuose sa

vo įgaliotinių — atstovų; pas juos reikia kreiptis su piniginiais 
reikalais; dolerinius čekius geriausia, žinoma, išmainyti ten kur 
yra Ūkio Banko Skyriai, tai yra: Kretingoj, Mažeikiuose, 
Šiauliuose, Vilkavišky, Šakiuose, Ukmergėj, Panevėžy, Utenoj. 

Seniau Bankas išmokėdavo šitų* čekius tik auksiniais, bet da
bar išmoka ir doleriais, kaip kas nori. Dolerių duoda tiek kiek 
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ant čekių pažymėta ir nieko už tai neima. 

. 

Doleriniai čekiai labai patogus tiems ką važiuoja į Lietuvą ir 1 
su savim vežtis dolerius.. Jeigu kas nuvažiavęs į Lietuvą paskui vėl 
grįstų j Amerikąsu tais čekiais, tų atgautų čia visus savo pinigus, 
kiek pažymėta ant čekių. 

Dolerinius Čekius mes apsiimame patis siųsti tik tuomet jeigu kas 
nori pas i e t i , pinigus ant procentų į banką Lietuyoįe. 

Draugo Pinigų Siuntimo Skyrius, 
2334 S. Oakley Ave., Chicago, UI 

Atdaras kasdieną, išskyrus šventadienius, iki 8 vai. vakaro. 

P. S. Dar siunčįa dolierius į Lietuvą tokiu pat būdu ir Metropolitan 
State Bankas '2201 W. 22 St., Chicago, Illinois. 

LOCAL 269 A. C. W. of A. 
svarbus metinis ̂ usirmkimas įvyks 
penktadieny, 6 d. sausio, 1564 N. 
Robey St. unijos svet. Bus priė
mimas naujos valdybos, taipgi se-
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VINCENTAS PIKELIS 
Mirė sausio 3,1922, 11:05 v. 

vakare 48 metų amžiaus, paėjo 
hoji išduos visų metų raportus. 'j§ Kauno red. Šiaulių pav. 
Šio Local 269 nariai heatbutinai I Triškių miestelio. Paliko nu

liūdime žmona Apolonija,. sū
nų Teodora 2 dukteris Anta
nina ir Aleksandra Telecėnie-
nė ir žentą Aleksandra Teleče-
na 2 seseris Marijona Bražie-
nė ir Liudvika Vasgirdienė. 

Laidotuvės įvyks subatoj 
sausio 7,1922,9 vai. ryte iš na
mų 972 West 18-th Str. į Die
vo Apveizdos bažnyčia, o po 
pamaldų į šv. Kazimiero ka
pines. 

Giminės ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse. 
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Padarysime 500 namų lnilr«TTiaig 
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turite atsilankyti, nes tai yra svar
bu. Taipgi atminkite, kad Loeal 
269 susirinkimai įvyksta kiekvieno 
mėnesio pirm* penktadienį. 

P. Chapasf sekr. 
: 
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LABDAR. S^-GOS 4 KUOPOS 
svarbus metinis susirinkimas į-
vyks sausio 8 d., vakare po pamal
dų, Dievo Apveizdos p»r. mokyk
los kambary. Visi garbės nariai ir 
prijaučiantieji labdarybei malonė
kite atsilankyti. Bus išdalinti dip
lomai garbės nariams. Bus išaiš
kinti neaiškumai. 

Valdyba. 
ars 
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CICERO. ILL. 

Jaunimo pasilinksminimas. 
Gruodžio 31 d., Šv. Antano 

par. svet., L. Vyčių 14 kuopa 
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PIRMAS PASILINKSMIMMO g 
V A K A R A S S 

Rangia DRAUGYST* JV. ONOS 

Subatoje, Sausio 7, 1922 
Šv. Jurgio Par. Svet., 32-nd PI. ir Auburn Avenue • 
Pradžia 7 vai vak. , panga 35c. Ypatai | 

Šis baius bus pirmutinis rengiamas šį met. Taigi ma 
lonėkite visi atsilankyti į šįbalių. Gros puiki orkestrą. 

Nuoširdžiai kviečia visus KOMITETAS. 

Nupirks didelį Pho-
nographą 1922 mo
delio, kuris grajina 
visokio iSdirbimo re-

KAINAVO kordus, su raštišku 
$125 Gvarantavimu ant 10 

DABAR metų. Sių phonogra-
plių reguliarė kaina 

nuo $125 iki $200 
Tik &00 ttionograpluj ra tokia kalan 

$34 
KAINAVO $150 

DABAR $48 
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Jura pasirinkime iš 26 rekordų. oOO plieno t i r i T l l l ' 
adatų, taipgi daimanto adata ra kiekvienu Y r i Į M Į 
phonogrrapfau. Ateikite pas mus tr mes 
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parodysime gražiausiu phonographu. Kielrrtenaa phonogTaphas yra 
periiuretas mūsų meclianiku, 15 metu patyrimo ATEIK TAIP 
GREIT, KAIP GALI GERIAUSIAM PASIRINKIMO. MES PALAI

KYSIME IR KADA NORĖSI, TADA PRISTATYSIM. 
VELTUI PRISTATOME VISUR. JEI GYVENI Uft MIESTO, PA
SIUSIME C. o. O. D. DALEISDAMI PERŽIŪRĖTI PIRMIAU, NEGU 
MOKĖSI PINIGUS. 

MAIN SALESROOM FAOTORY BRANCH 
1020 So. Halsted St. Chioago, UI Arti Tailor Str. 

Atdara kasdiena nuo 9 iki 0. Ned. Iki 4 vai. po piety. 
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I FEDERAL BOND & LAND 
Į COMPANY 

Siunčia piningus į Lietuvą auksinais ar doleriais per 
paštą, Čekiais ar telegramais. Parduodame laivakortes 
į visą pasaulį. Pard. namus, žemės, farmas ir bondsus. 

OFISAI. 
666 West 18-th Str., Chicagu 201 Chambers St. N. York 

| 1439 So. 49-th Court Cicero 603 Ass'n Bldg. Ohicagt). 
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