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METAI-VOL. VII 

ANGLIJA IMA SPAUSTI SAVO! " J Į ™ « • 
SKOLININKUS 

Ji Pati žada Mokėti Nuošimčius 
Suv. Valstijoms 

MENTAI. 

NAUJA SVETIMŠALIU PREMIERAIKONFERUOS. 
PRIESPAUDA. 

LONDONAS, Imi. 7. — Po-
litinėse sferose pakilo nema-
ža sensacija gavus žinių iš 
Pranei jos, ka<l Anglijos vy
riausybė painformavusi Pran-

lerių. Gi Anglijai yra skolin
gos šios vals tybės: 

Pranc i ja 2,460,000,000 dol.; 
Itali ja 1,874,400,000 dol.; Bel
gija 453,200,000 dolerių; Ser-

ciją, idant j i pasirengtu mo-lbi ja 96,800,000 dol.; Rusija 
keti Anglijai nuošimčius uz12,468,400,000 dol.; kitos vals-
skolas, pradėjus ateinančiu 
spaliu mėnesiu. 

Paaiškėjo, kad Anglijos iž
do depar tamentas tuo skolų 
reikalu pasiuntė nota ne vien 
Praneijai , bet ir kitoms sko
lininkėms valstvbėms, idant 
jos iki- spalių mėnesio pasi
ruoštų skolų atmokėjime. 

tvl.ės 290,400,000 doleriu. 
Anglija nusprendė S. Vals

tijoms regulariai mokėti nuo
šimčius už skolas. Del to no
ri* kad skolingos valstybės 
taipat ir ja i mokėtų prigulin
čius nuošimčius. 

Prancūzai neturi pinigu. 

Iš Paryžiaus pranešta, kad 
prancūzų vyriausybė 1 a ha i ste 
bisi Anglijos reikalavimais. 
Kai-kurie vvriausvbės nariai 

* * 

pažymi, kad Prancija neturi 
iško mokėti nuošimčių ir ne
mokėsianti. Prancūzai toje 
anglų notoje įžiūri Anglijos 
Dedrangiilgume. I r , matyt, 
apgalvoja, kokiu būdu atsaky
ti, kad Prancija visai nesko
linga Anglijai. 

Atsakys Vokietija. 
Del to Anglijos reikalavi-

P A RYŽIUS, bal. 7, — Vie
no traukinio vagonu per Pra
ncija buvo siunčiama anglų 
vyriausybės dokumentai, Ge-
noa konferencijai skiriami. 
T a r p e Paryžiaus ir Laroche 
vagonas apiplėštas ir paimti 
dokumentai. Tuo pačiu vago
nu buvo siunčiama Italijon ir 
registruota paštą. Bet ji ne
paliesta. 

Matyt, prancūzų šnipai da r 
buojasi nutverti slaptus ang
lų dokumentus. 

YVASHING/TON bal. 7. — 
Prohibicijos lyderiams reika
laujant, žemesnieji kongreso! f e renci jon. č i a j i s s l l s i t i k s s u 

P A R Y Ž I U S , bal. 7. —Šian
die iš Londono čia atkeliaus 
Anglijos premieras Lloyd Ge
orge. J i s važiuoja Gėnoa kon 

Žinios iš Lietuvos 

Anglija i rg i tu r i mokėti. 

Notoje jražymima, jog Ang
lija nereikalauja, idant jai sko 
los butų atmokamos tuojaus. 
Bet šiuomi kar tu tik painfor
muoja, kad iki minėto laiko 
butų progos prisirengti . 

Iždo depar tamentas savo ta 
pozicijų pateisina tuomi, kad 
Anglijos vyriausybė nuspren
dusi nuošimčius už skolas mo-t 
keti Suv. Valstijoms. 

jmo, suprantama, daugiausia 
Anglijos skolininkės. L . ,, .... A- T- .. • • v 

& J teks atkentėti \ okietijai. Nes 
Anglija Suv. Valstijoms y- prancūzai ims spausti Vokie-

ra skolinga 3,960,000,000 do- tiją u/ karo kontribuciją. 

LONDONAS, bal. 7. — Pa
skelbta, kad praucuzų šnipų 
pagrobti Prancijoje geležin
keliu vežami anglų dokumen
tai nebuvo svarbus. Dėlto 
šnipai skaudžiai apvilti. 

rūmai pravedė prohiuicijos \-
statymui priedų, atkreiptų 
prieš svetimšalius. 

Pažymėta, kad t i e ' smet im-
šaliai, kurie bus sugauti dir
bant degtine (moonsliinc), bus 
deportuojami. 

Reiškia, šimtapro c e n t i-
niams amerikonams vieniems 
bus " l e i s t a " dirbti ir vartoti 
tuos nuodus. Ta ip bent atro
do. 

Točiaus tas klausimas turės 
dar pereiti per senatų. 

premieru Poincare ir turės 
konferencijų. 

Prancijos delegacija konfe-
rencijon siunčiama be jokių 
pilnų įgaliojimų. Taigi, Pran
cijos vyriausybė apsiginkluo
ja ^gudrybo. 

LIETUVOS ATSTOVAI PA-
K V I E S T I LONDONAN. 

! KAROLIO LAVONAS PA 
LAIDOTAS. 

KAUNAS, Kovo 14, 15 ir 
16 d., Londone bus tarptaut i 
nis miesto daržų kurinio 
(" In ternat ional Garden Ci-
ties and Town Planing Asso-
c ia t ion") susivažiavimas. 

Tame susivažiavime bus 
svarstoma namų statybos ir 
miestų kūrimosi bei tvarky
mosi klausimai, liečiu 

SOC. DEMOKR. ŠULAS 
AREŠTUOTAS. 

K A U N A S . Inž. Bielskis 
nuteistas 7 dienomis arešto. 
Kovo 6 d., Kauno taikos tei
sėjas išnagrinėjęs bylų pil. J . 
Andziulio su inž. Bielskiu, nu
teisė šį pastarąjį 7 dienomis 
arešto, arba 1,000 auks. pini
ginės pabaudos už išdavimą 
viename mitinge? Palangoje 

PUNCIIAL, Madcira sala , ' r ioje bus išstatyta miestų su 

AMERIKA TURĖS AGEN
TUS GFNOA KONFE

R E N C I J O J E . 

BULGARAI A K Ė J A GEN. 
WRANGELĮ . 

nesmagumai 

Su Airija Kaskart Vis Blogiau 
LONDONAS, bal. 7 .—Nau-ją . Jos kursto gyventojus 

Vnglijai delj prieš provizionalę. valdžia. 
Užpuldinėja ramiuosius žmo
nes. Plėšia bankas ir trauki
nius. Puola ir žudo provizio-
nalės valdžios kareivius ir 

ninkais rengiasi sugriauti policijos narius. 
provizionalę Collinso ir Grif-| S p i , j a m a > k a d t o s g a u j o a 

fitho valdžia ir vietoje anos ! , s Į r U l s t ( , r i ( ) p r o v i l l c i j o s 

įsteigti utilitarine diktatūrų! p a s i e n i u ^ k a d t u o hmhl su_ 

Ji 
Airi jos. 

Anglijos vyriausybė pain
formuota, kad žinomas Airi
joj de Valerą su savo šali-

Reikalauja jo kariuomenės 
paleidimo. 

bal. 7. Buvusio imperato
riaus Karolio lavonas čia po 
iškilmingų bažnytin. pamaldų 
palaidotas bažnyčios mausole-
ume. Sakoma, palaidotas tik 
laikinai. Nes paskiau bus per
keltas Austrijon. 

Iš lavono širdis išimta ir 
\YASHTNGTON, bal. 7. — j 

Suv. Valstijos turės savo te-! 
. . . . n I pasiųsta Austr i jon 

niytojus — agentus Genoa • • d 

konferencijoj, idant Amerika 
finansiniai nebūtų nuskriaus-
ta. Kaip žinoma, konferenci
joje bus tariamasi apie Rusi-1 
jos skolas. O juk Rusija iri B E L G R A D A S , *» l t 
Amerikai skolinga 310,000,(XK) 

SUSIRGO SERBŲ KARA
LIUS. 

1920 m. liepos 17 d. pil. And-
visas; v. .. . • • i - , i 

v .. . v. . i ziulio dvarininkų papirktu 
saus, o ta ipat susivažiavimo' T v _.. . . . 

, . . • ! agentu. Jnz. Bielskis v ra zi-
metu bus įtaisyta paroda, ku-Į . t l . v . 

' ' nomas socialdemokratų sulas 
(panašus bolševikam) raginęs 
užpernai viename mitinge 
miesto teatre, Kaune, Lietuvų 
dėtis sųjungon a r federaeijon 
su Lenkija.... (L-vė). 

planavimo pavyzdingiausiai | 
įtaisytų miesto dalių ir namų 
planai, diagramos, paveikslai 
ir tt. 

Susivažiaviman, be *'Lie,tu-

doleriu. 

Taigi, bus žiūrima, idant 
ta skola nebūtų kaip nors nu 
sukta. 

— «fc. 

V O K I E T I J A ATSAKO 
E N T E N T E I . 

visoj Airi joj . 
Iš apturimų žinių supranta

ma, kad tenai tos perversmės 
gali įvykti bile dieną. 

Anglijai rup i tvarka . 

naikinti padarytą taikos su
tartį Laisvosios Airių valsty
bės su t'l ste r i u. 

Pasi t iki provizionalę valdžia. 

Anglų militariniai patarė-
Anglija skaitosi airių pro- j a i s[ų]o į s t o i g t i a n g l l J k a r c i _ 

vių kordonų l ' lsterio pasie
niu. Tečiaus premieras Lloyd 

vizionalės valdžios ir Laisvo
sios Airių valstybės globėja. 
Del to, jei tos perversmės Ai
rijoje turėtų įvykti, tuomet 
Anglija būtinai turtėtų įsi
maišyti. 

Tam tikslui Angli ja išanks-
to ruošia kariuomenę. Skait
lingi kariuomenės būriai su
traukiami i Anglijos pakraš-

George su tuomi nesutinka. 
J i s sako, kad tuomi butų tik 
pakenkta provizionalei airių 
valdžiai, kuriąja Anglija daug 
pasitiki. 

Visgi, Anglijos vyriausybė 
nemažai stebisi, kodėl provi
zionalę valdžia ramiai apsei-

čius. idant, prireikus, juos n a g ū d e V a l e r a i r j ( ) pasekė-
kuoveikiau permesti per Airi 
jos jurą. 

Airijoje teroras. 

Tuota rpu pačioje Airijoje 
ima veiktis negirdėti daiktai . 
De Valeros šalininkai republi-
konai ima vis daugiau sėb-
rautis su radikalais. Radika
lų gaujos pl inta po visą Airi-Į 

ja is . Tuo labiau, kad de Va
lerą važinėjasi po Airiją, da
ro visur mitingus ir kursto 
airius neremti ir neklausyti 
provizionalės valdžios. 

SKAITYKITE IR PLATINKI 
TE LIETUVIŲ DIENRAŠTI 

DRAUGĄ" U 

SOFIA, Bulgari ja, bal. 7. 
Čia apsilankė žinomas gen. 
VVrangelis su tikslu peržiūrė
ti savo kariuomenę, kuri sto
vi Bulgarijoje nei namie. Bul
garų socialistai tad gavo pro
gos pakelti protestus prieš 
patį gen. YVrangelį ir jo čia 
palaikomą kariuomenę. 

Bulgarų seime socialistai 
atstovai padavė paklausimus 
savo valdžiai, kam ji leidžia 
gen. AVrangelio kariuomenei 
stovėti Bulgarijoje, vesti jai 
militarines mokyklas, turėti 
savo generalj štabą ir regule-
rius militarinius lavinimus. 
J u k tai visa peržengia šalies 
neutralybės principus. 

Bijosi karo. 

Be tų seime visos eilės pa
klausimų socialistai atlaikė 
skaitlingus mitingus, kuriuose 
buvo keliamas klausimas, ko-
del Bulgarijos valdžia palan
kiau ja gen. AVrangeliui, kuris 
yra sovietinės Rusijos prie
šas. Rusijos bolševikai, sako, 
bus pilnai pateisinti , jei jie už 
tai Bulgarijai paskelbs karą 
už neutralybės" peržengimą. 
\M to Bulgari ja visai be jo
kio reikalo gali but įvelta 
naujau karau, iš ko valstybei 
pakils nauji nesmagumai, nau 
jas vargas ir visokios nelai-
m ės. 

Valdžia prieš WrangeU. 

Po tų visų interpeliacijų ir 
mitingų valdžia pranešė čia 
gen. \V rangelio šalininkams, 
idant jie saugotusi kokių nors 
viešų ovacijų reikšti atvyku
siam čia savo viršininkui gen. 
AVrangeliui. I r patį genero
lą AVrangelį painformavo, kad 
j is tą savo kariuomenę a rba 
paleistų arba iš Bulgari jos iš
vestų kur kitur. Nes ilgiau 
jo kariuomenė negali turėt i 
prieglaudos Bulgarijos šieno-1 Bet da r nežinoma tikrai, a r 
se. _, ta šaukiama konferencija į-

Pranešta , kad susirgo serbų 
karalius Aleksandras. J a u 
kelinta diena jis neapleižia 
rūmų. 

KARO PADĖTIS 
NICARAGUOJ. 

MANAGUA, balandžio 7.— 
Nicaragua respublikoj susek-

B E R L Y N A S , bal. 7. - V o - | t n S l l k a , b i s ,„• , , - v a | ( ) ž i a „,.,_ 
ki.ti.ios vyriausybė pagamino „ v n | d ž i a 8 ( ) . ( , i a i ( ) i e i n ] p f l s_ 
atsakymą ententės atpildymojk ( 1„, ( , k a , . 0 p a J . t į y j s o j ^ ^ 
komisijai. Pažymi, kad su b ] i k o j 3 4 l i b e r a l a i s a k a l b i . 
komisijos reikalavimu p a d i - j I l i l l k n i a r e ž t u o t i 

dinti Vokietijos gyventojams 
mokestis vyriausybė visai ne
sutinka. Nes tuomi reikala
vimu komisija ima maišytis į 
vidujinius Vokietijos reika
lus ir paliečia valstybės t su 
verenės teises. 

Kitus visus komisijos rei- - u n l * kramtyti 
i 

kalavimus ir patar imus Vo
kietija pri ima. Tik stebisi, 
kad šiems metams nemažina
ma kontribucija, kurią var

vos miestų d raug i jos" pak-j BŪTŽAI Biržų gimnazija 
viesta taipat "Lie tuvos p a - j v r a 7 pagrindinių* ir 6 lygia-
grąžinimo d raug i j a , " k u r i ą ; g r e č i ų k ] a s i ų K a i p f į m į > t a i p 

atstovaus taipat jau išvykų- j i r £ i a moksleiviai yra susis-
sis Londonan Kauno miesto | p i e t c j partijėles-kuopeles. 
burmistras p. J . Vileišis. j T o k i u kuopelių reikalu kalba-

"L ie t . pagražinimo draugi- Į niosios gimnazijos Tėvu komį-
j a " įgaliojo p . Vileišį v e s t i ! t e t a s s a V o posėdyje priėmė 
Londone derybas del pasisko-: rezoliuciją: "Biržų- gimnazi 
linimo pavyzdingo plano r u o - f j o s m o k in ių Tė\-ij komitetas, 
šiamai Lietuvoj parodai . ' apsvars tęs klausimą apie mo-

j kinių kuopelių veikimą gim-

KAUNAS. Sąryšvj su bran! " a z i j ° j e ?'Y7* Atei t ini i**** 
t . , i 4<AHŠrininkų" i r "Kankl ie -

genybe prasidėjo jvainų ]mo- ' v . \ 
r . ,. , , . T i - i em ir matydamas, kad jos mų bei dirbtuvių darbininkų * ' J ' . J . 

' nieko pozityvaus nenuveikia, 
o tiktai bereikalingai gaišina 

1 laiką, fanatizuojasi i r kelia 

tarpe judėj imas; patiekta rei 
kalavimai Limonado dirbtu
vių savininkams padidinti , 

, • r n v v. Tk 1 vienos kuopelės narių neapy-mokesnį y(J nuošimčių. D&rboi. . . . . . . . 
ir socialės apsaugos inspek 

POLICMONAMS SUVAR. 
ŽYMAI. 

S E A T T L E , Wash., bal. 7. 
I— Čia tarnybos metu polic-
monams uždrausta rukvti ir 

PABŽGO 8 MERGAITĖS. 

Iš valstijinės mergaitėms 
įstaigos G<anevoje pabėgo 8 

giai Vokietija įstengs atmokė-1 mergaitės. Apie tai painfor-
tl- imuota Cliicagos i3olicija. 

toriui bendrai pasi tarus su 
darbdavių ir darbininkų atsto 
vais. . limonado dirbtuvėse 

kautą prieš kitos, kas pedago
gijos atžvilgiu yra visai nelei
stina, — visi komiteto nariai , 
1-nam susilaikius, nutarė pra'-

77 

Iš Anglekasiu Streiko 
WASHINGTON, bal. 7. - , v y k s . Nes kasyklų savininkai 

Kongreso komitetas, paskir-j išdalies atsisako stoti konfe-
tas anglekasiu streiką tardyt i , 
energingai darbuojasi, kad 

rencijon. Savininkai tvirtina, 
kad jie pi rm streiko norėjo 

kokiu nors būdu abi pusi su-j stoti konferencijom Bet tuo-
taikinti pirmiau to, kuomet, met jiems priešinosi Ohio ir 
anglių t rukumas ims grūmoti 
šalies pramonei. 

Kas tiesa, anglių išteklius; 
y ra didelis. Gal jų užteks 
porai mėnesių. Nežiūrint to, 
pavojus visgi eina pirmyn. I r 
jei laiku jis nebus pašalintas, 
paskui gali but daug blogiau.-

Komiteto pirmininkas No 
lan sušaukia čia ateinantį pi r-j 
madienį konferenciją angleka
siu atstovų ir kasyklų savi 
ninku. 

Pemisylvanijos anglekasiai. 

George H. Cushing, Ameri-
ican Wbolesalė Coal AsVn di
rektorius, tvirt ina, kad angle
kasiai galės laimėti kovą. Nes 
kongreso komitetas gali ka
syklų savininkus priverst i su
tikti su anglekasįų reikalavi-

1 mais. 

t 'egu komitetas to i r nepa
darys. Bet už vieno mėnesio 
streiko patys kasyklą savinin
kai bus pr iverst i nusileisti, 
sako Cushing. 

peles. 
Pedagogų taryba, Tėvu. ko

miteto rezoliuc. apsvarsčius, 
nutarė ' ' Kankl iečius ' ' tuo
jaus panaikinti, o "Atei t in in
kų," ir " A u š r i n i n k ų " kuope
les leisti lig kitų mokslo me
tų, bet jose moksleiviai tega
li dalyvauti pradedant tik 
penktosios klasės. 

VILKAVIŠKIS. 

., ,., . , T, ., . f syti Pedagogų tarvbos užda-
streikas likviduotas. Įteikta1 * . o v 

, . . . . . ., 1 ryti aukščiau paminėta* kuo-
lentpiuvių savininkams reika-' J * 
lavimas padidinti mokesnį 50 
nuoš. Jaučiamas judėjimas 
metalo dirbtuvių darbiųinkų' 
ta rpe taipgi. Tuo reikalu ko
vo 11 d. Darbo inspektorius 
turėjo pasitarimą su darbda
viais ir darbininkų atstovais. 
Einama prie likvidavimo ju
dėjimo, taikiai susitariant, ne 
per t raukiant darbo dirbtuvė
se. Susi tar imo pagr indan de
dama sulyginimas natūra . 
Pasi tar imo pasekmės kol kas 
nežinomos. Yra vilties, kad 
abi pusės, viena kitai nusilei
sdamos, susitaikins. Kur at
lyginimas silpnas. 

Darbo inspektor. griebiasi 
visų priemonių, kad tinkamai 
butų atlyginama. 

Darbininkų tarpe nėra ge
ros organizuotės, kas duoda 
progos darbdaviams 'priešin-
ties jų reikalavimams. Darbo 
inspektorius reiškia vilties, 
kad bus susitaikvta i r darbas 
ilgam laikui nesustos. 

—Vasario 26 d. buvo " Ž i 
bur io" draugijos skyriaus sa
vo salėje metinis susirinki
mas. Šakelė—Puišys padarė 
platų politikos pranešimą bė
gamuoju momentu. Skyriaus 
valdyba i r komisija paliktos 
tos pačios ir šiems metams. 

Remdamasis ypatingais įs
tatais , Darbo inspektorius y ra 
išleidęs įvairių įmonių savi
ninkams aplinkraštį, kur grie
žtai reikalaujama tam tikru 
laiku pr is ta ty t i reikalingas 
statistines žinias, liečiančias 
darbininkus ir darbo ^sto*vį. 
Nepildantieji aplinkraščio bus 
baudžiami. 

CHICAGO. — Šiandie nepa
stovus oras ; vidutinė tempe
ratūra. 

P I N I G Ų KURSAS. 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 dol. 
baland. 6 d., buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trus t Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.38 
Prancijos 100 frankų 9.10 
Italijos 100 lirų 5.20 
Vokietijos 100 markių .33 
Lietuvos 100 auksinių .33 
Lenkų 100 markių .02 
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,"DRAUGAS" 
Eina kasdien* išskyrus nedeldienlos 

PRENUMERATOS KAINA: 
Metams •••«© 
Pusei Metu • • • $*«W> 
Prenumeratos mokasl iškalno. Lai

kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir seinas adresas. Pinigai geriausia 
siųsti išperkant krasoje ar exprese 
"Money Order" arba įdedant pini
gus \ registruotą laišką. 
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2334 So. Oakley Ave., Chicago. 
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KOKIA BUS TA KONFE
RENCIJA. ' 

Artinasi Europos valstybių 
ekonominė konferencija Itali
jos mieste Genoa. Ton konfe-
rencijon ruošiasi kuone visos 
valstybės. 

*4 Mažoj i Antantė ' \ kurią su
daro Rumiufija, Čekoslovaki
ja ir Jugoslavija paskelbė sa
vo poziciją, kokią užimsianti 
toj konferencijoj. , 

Tuo pačiu tikslu šiomis die-
noinis buvo sušauktas Rygon 
ir Pabaltijos valstybių atsto
vų suvažiavimas. 

Varšavps valdžia, kuri pir
miau atsisakė dalyvauti Genoa 
konferencijoj, prisidėjo jau 
prie ''mažosios antantės". Gi 
šiomis dienomis jos delegatai 
nupyškėjo Rygon, kad pasita
rus su Pabaltijos valstybėmis. 

Rygos suvažiavime nedaly
vavo Lietuva. I r tai todėl, kad 
suvažiaviman įsileista lenkai, 
didžiausi Lietuvos nepriklau
somybės priešai. Su tais suk
čiais lietuviai nenori nei tar
tis, nei nieko bendra turėti. 

I r kokia ta bus Genoa kon
ferencija, kuomet suvažiuos iš
kalno neatlaidžiai nusUtatę 
valstybių grupių atstovai. Ar 
tik ne burbulas.' Xes tie atsto
vai tryps kojomis kas tik pa
lies jų lašinius. 

"Mažoji antantė", prie ku
rios prisišliejo ir Lenkija, nus
prendė Genoa konferencijoje 
neleisti diskusijoms padarytų 
taikos sutareių, nustatyti val
stybėms sienas arba Habsbur-
gu dinastiją gražinti Ungari-
jon. Gi Lenkija ypatingai prie
šinsis, kad Vilnius butų grą-

Prancijai labiausia rupi 
Versailleso taikos sutarties ne
liečiamybė. Del to li mažoji an
t an tė" ir užsuka savo pakali
kus nei mašinų prieš "sutarčių 
diskusijas . 

Prancija pati viena neatlai
ko Anglijos premjero * projek
tu. Del to sumobilizavo visas 
galimas ir prieinamas jėgas 
idant, saugok Viešpatie, nebū
tų daromi koki nusileidimai 
Vokietijai. 

Tuotarpu beveik visi spren
džia, kad Europos atgaivini
mas ir atstatymas negali įvyk
ti be Vokietijos kontribucijos 
sumažinimo. Kad nor s Genoa 
konferencija nevirstų margu 
niekučiu! 

SUSIBANKRUTAVĘ LIE
TUVOJE, BANKRUTUO

JA AMERIKOJE. 
BaL 4 d. atspausdinome mū

sų brolių iš Lietuvos įspėjimų 
apie pasiųstus Amerikon be
dievybės apaštalus., kurie va
žinėja po mūsų kolonijas, 
mulkina žmones ir kaulina iš 
jų pinigus. 

Ten buvo pasakyta: 
"Amerikos lietuviai, kurie 

dauguma yra katalikai, gerai 
supras atsiųstus soc. liaudi
ninkų agitatorius. 

Amerikos katalikiškoji vi
suomenė yra garbingai pasi
žymėjusi gilia Lietuvos meilė 
ir pasiaukavimu Tėvynės rei
kalams. Dėlto mes esame tik
ri, kad jie puikiai supras A-
merikon atvykusius socialistų 
liaudininkų rėksnius, apleidu
sius Seimo darbus vardan sa
vo partijos reikalų. Amerikie
čiai supras, jog vyriausiu so
cialistų liaudininkų keiksmų 
ir šmeižtų pamatu, yra giliau
sia tikybos ir bažnvčios ne-
apykanta". 

Pasirodo, kad tėvynės bro
liai neapsiriko. Amerikos ka
talikų visuomenė jau į ve iii no 
socialistų agitatorius ir šit 
gražus jiems paliudyjimas. 

Viešas Protestas. 

Mes Montello, Mass. Kata-

kuopa protestuojame prieš be
dievybės apaštalus, L. Natke
vičių ir B. Žygelį. J ie atva
žiavę į Anferiką važinėja po 
kolonijas rinkdami aukas savo 
partijos agitacijos reikalams.. 
Žinoma, mes katalikai prieš 
tai nieko neturėtume kad jie 
renka aukas, bet kadangi jie 
važinėdami po kolonijas šmei
žia dvasiški ją, mus visus ka
talikus, ir mums brangią ti
kybų* prieš tai mes keliame 
protesto balsą. 

Mes prašome kad p. L. Nat
kevičius ir p. B. Žygelis, ka
talikų šmeižikai, susipažintų 
su Amerikos lietuviais ir pa
sakytų kuri srovė daugiau 
Lietuvos reikalus sušelpė. Ne
rasit katalikų draugijos kuri 
nebūtų Lietuvos Laisvės pas
kolos bonų pirkus, šimtai s ir 
net tūkstančiais bonų esame 
pardavę. Paimkit L. R. K. A. 
Susivienijimą, už kiek bonų 
pirko ir pažiūrėkit ponai^L. 
Natkevičius ir P . Žygelis, už 
kiek jūsų plauko S. L. Ame
rikoj jų pirko. Mes abejoja
me ar yra nors vienas kuni
gas kuris nebūtų pirkęs bo
nų, kai-kufie net už kelis 
tūkstančius dolerių jų -f>irko. 
Paimkim pavienius katalikus, 
o vargu berasim kuris nebū
tų pirkęs bono. 

Tepažiurie p. L. Natkevi-

JO ŠVENTENYBĖS BENE-) 
DIKTO XV MIRTIES 
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N-I. Iš Vatikano, 1922 
m. vasario £ d. 

Gerb-sias Pone, i 
- Malonu man siųsti Tamstai 
čia-pat pridėtą aukštos vertės 
Autografinį Laišką, kuriuo 
Šventas Tėvaą maloniai teikė
si kreiptis į J . j į . Poną Lietu
vos Respublikos Prezidentą, 
kad jam pranešus savo iškėlj-
nią į Šv. Petro Sostą. 

Teikis, Jųs Malonybė, pa-
siųsdinti Popiežiaus Auto
grafą sulig jo aukštojo pas
kyrimo ir priimki mano gilios 
pagarbos jausmus* su kuo pa
silieku. 
Jūsų Gerb-sios Malonybės pa
lankus tarnas Kard. Gasparri. 

Originalui atitinka: 
Gerb. Kan. Jurgiui Narjaus-

kui Lietuvos Vyskupų Romoje 
Atstovui. 

J. Macevičius, 
Atstovybėj prie Šv. Sosto 

Sekretorius 
(Priedas: Popiežiaus Autogra

fas). 

tėviško gerumo, 
kurį Jo šventenybė visuomet 
mums rodė ir kurį visai ypa
tingu būdu mums įrodė pa
čiu sunkiausiu militarinės o-
kupacijos metu įsakydamas 
1917 m. gegužio 27 diena vi
same pasaulyje Rinkliavą. 

Mųs didžiausio liūdesio me
tu atėjo žinia, jog Apvaizdai 
patiko iškelti į Apaštalų Sos
tą naują Kristaus Parinktąjį 
gerbiamam asmeny Vyriau
siojo' kunigo Jo Šventenybės 
Popiežiaus Pijaus XI. 

Šventasis Tėve, pirmas 
tarp visų, kurie buvo iškelti į 
Šv. Petro Sostą Tamsta buvai 
asmeniškai atsilankęs Lietuvo
je, ir tuo būdu galėjai arčiau 
pažinti mūsų dvasinius reika
lus. Giliu jausmu mes užlaiko
me mūsų širdyse neišdildina-
mą atsiminimą anos. dienos, 

įstatymų žmonių. Bet visus las pilnai prilygsta Sekspįro 

Šventasis Tė 
Turėjau garbę gauti Šventos 

Romos Bažnyčios Kardinolų 

sisi 
mus vienija meilė tikėjimo ir 
meilė Lietuvos. 

,Tad dabar ir stovi viena 
prieš kitą dvi paįėgos: bedie
viai ir katalikai. 

Kas mums katalikybė, tai 
jiems bedievybė. Tai jų nau
jas tikėjimas į žmogų-bež-
dižionę. Tik skirtumas dar tas, 
kad mes ne vien tikėjimą my
lime, bet dar ir LietuVą, jie 
gi vieton tarnavus Lietuvai -
stato socializmo moną, į kurį 
jie ir patys nebetiki, o tik 
vartoja jį kaipo įrankį mi
nioms patraukti. I r kur jie 
tau norė s socializmo; juk tai 
labjausiai subiznėįęs ir su-
buržuazėjęs gaivalas. Anaip
tol ne socializmas jų idealas, 
bet geri bizniai, šiltos vietos. 

Lietuvos buržuazija ir pir
mieji kapitalistai daugiausia 

kuomet mes, tam jau dvieji bedieviai ir socialistai. Pama-
metai suėjo, gavome iš Tams- Į tysite, kad taip bus. Kaip A-

d raugi jas kurias valdo 311 
vienminčiai, ar daug tos drau
gijos paaukavo Lietuvos rei
kalams ir ar daug bonų išpir
ko. Jos dažniausiai ne tik 
ką nepirko Lietuvos Lai
svės Paskolos bonų, bet daug 
buvo tokių kurios per viso
kius spausdintus lapelius, lai
kraščius ir susirinkimus vie
šai agitavo ir agituoja prieš 
paskolą. Net parsitraukdavo 
tokius pats socialistėlįus kaip 
jus kaip išgirsite, kad kata
likai rengia prakalbas su tik
slu parinkti aukų Lietuvos 
reikalams ar parduoti pasko-
lps bonų ir su jų pagelba va
rydavo didžiausia*' agitacijas 
prieš rėmimą Lietuvos. 

Tai pasirodo kaip jums Lie-
| tuvos reikalai rupi ir jųs drįs
tate katalikus šmeižti, kurie 

likų Federacijos 9tas skyrius!čia Amerikoje ir tėvynėje Lie-

čius su p. B. Žygeliu į tas š v Kolegiumo laišką iš š. m. 
sausio 22 dienos. 

Didžiai nuliūdę del skau
džios žinios apie Jo Šventeny
bės Popiežiaus Benedikto -XV 
mirtį, Lietuvių Tauta ir aš 
pats, prašome Šv. Sostų pri
imti mūsų giliausio gailesčio 
ir didžiausios užuojautos pa
reiškimą. Mes niekuomet ne-

susidedas iš: Šv. Kazimiero 
žintas Lietuvai. Lenkus Vii- Draugijos; Nuolatinės Pagel-
niaus klausime žadėjo remti bos Panelės Šv.; Mūsų Savi-
f mažoji antantė". šalpa Šv. Monikos Globos, vy-

Tie visi "mažosios antan- rų ir moterų; Lietuvos Vyčių 
t ė s " nusistatymai, tai Pranci-
jos politika. Prancija "mažą
ją antantę" turi savo įtakoje. 
Prireikus ją sumobilizavo ir 

1-nia kuopa; L. D. S. 2-tra 
kuopa; Blaivininkų kuopa; S. 
L. R. K. A. 141 kuopa; Treti , 
ninku kuopa; Šv. Roko para-

pastatys ginti prancūzų ir len- pi jos eboras; Marijos Vaikelių 
kų reikalus. Draugija; Moterų Sąjungos 15 

tavoje neša didžiausią tautos 
pareigai naštų. 

Tat mes visos Amerikos 
Katalikai turėtume išnešti di-

».— 

tos rankų Apaštalų Palaimi
nimą. 

Prie progos iškėlimo Jusą 
Šventenybės į Apaštalų Sos
tą, džiaugiuosi, pareikšdamas 
Tamstai Lietuvių Tautos ir 
mano paties vardu nuolankius 
pasveikiriiiųus ir mūsų gilios 
ir nuolatinės pagarbos jaus-

1 mus. 
Turiu garbės pareikšti Jūsų 

Šventenybei mano giliausiojo 
nuolankumo. 

Pagaminta Kaune 1922 m. 
vasario mėn. 22 U. 
v Jo Šventenybei 

Popiežiui Pijui XI 
Roma. 
A. Stulginskis. 

E. p. Lietuvos Respublikos 
Prezidento. 

Originalui atatinka: 
J. Macevičius, 

Lietuvos prie Šv. Sosto At
stovybės Sekretoriuj v -

laisva tat jųs* dvasiškiai ir 
visi 'katalikai'1 galit sau va
žiuot iš Lietifvos su savo ti
kyba, gi mes socialistai liau
dininkai su savo profesionale 
sąjunga prieky raudonus ri-
hmukus prisisegę ir vietoj K Kada kalbame apie savo idė 

merikos piniguočiai . statosi 
darbininkų geradariais, taip 
ir lietuviai ' socialistai daug 
šneka apie darbininkų vargus. 
Bet kodėl jie žemės darbinin
kams pavydėjo! Kodėl jie bal
savo prieš žemės7 reformą? 
(Vieni aiškiai prieš, kiti susi
laikė nuo balsavimo). 

Kada Vilnių dar valdo len
kai, kada lenkų legijonai tyko 
užimti, visą Lietuvą,.Jvad tuo 
būdu visas darbininkų viltis 
sugriauli — kodėl jie pelieka 
valstybes reikalus ir eina tik 
savo partijinio bizni c varyti ? 

Darbininkai xmyli Dievų, 
savo \aikučius nori dorai 
krikščioniškai išauklėti. Kodėl 
jie nori tėvams atimti balsą, 
kad tėvai nieko n e d ė t a sa-
kyti, kaip ją vaikai turi būti 
auklėjami? Taigi pažinkime 
vilkus avies kailyje Tai p lau
kinė masonėrija šydiška: be-

PAŽINKIME PRIEŠUS. 

» . . . • % 

"Lietuva Tėvynė Mūsų" už
trauksime socialistų bedievių 
himną. 

Rezoliucijos Komisija 
A. L. R. K. Rederacijos 9-to 

skyriaus valdyba > 

M. Kamandulis, pirm., 
K. Pileckas, rast. 

Daug karčios tiesos išpleški
no akysna. PažymėtirfaJ kad 
ne redaktoriai ar katalikų va-

džiausius protestus prieš to- dai kalba, bet patys žmonės 
kius šmeižikus. 

I r mes katalikai turėtume 
įsidėmėti kokią jie mums lais
vę Lietuvoje gamina. Jųs ka
talikai dėkit pinigus, pirkit 
bonus, o kaip Lietuva bus 

jau tiek susiprato, kad nelei
džia savęs išnaudoti ir drą
siai gina savo teises! 

Taigi netik socialistai Lietu
voje subankrutavo, bet h A-
merikoje bankrutuoja. 

jų priešininkus, mes visada 
atsiminkime, kad dabar mes 
teturime vieną priešininką, t. 
y. bedievišką socializmą. Bu
vo seniau pas mus dvi bedie
vių partijos: socialistų ir tau
tininkų (tos tarp savęs buvo 
dar pasiskaldžiusios). Bet ka
da Lietuvos socialistai liaudi
ninkai sugriovė blokų su krik
ščionimis demokratais ir nuė
jo talkon kitiems socialistams, 
tada ir Amerikos bedieviai 
tautininkai prisišliejo prie so
cialistų ir visi stojo vienu 

• 

frontu prieš katalikus. 
Mes, katalikai savo tarpe tu

rime irgi visokių politinių nu-

dievį^kas socializmas veržiasi 
į mūsų tautą. Su pag.^ba mū
sų a f kvailintų brmių varu 
brukasi ir taikosi primesti 
mums bedievystės žabangas. 
Ar duosimės? Ar prisi imsime f 
Nesu?aukimas jw| 

Federacijos Sekret. 

VALDOVO SUNŪS SCE-

A 

tragedijoms, todėl vaidinant 
jį reikalingą gabių artistų. Ne
užtenka būti mėgėju, bet rei
kia būti t ikru profesijonalu.v 
Mes amerikiečiai, deja, profesi 
jonalų neturime, arba jie ne 
mums tarnauja, užtat ir nega
lime kažko reikalauti iš mūsų 
artistų — mėgėjų. 

J ie stengiasi parodyti vi
sus savo gabumus, nors dailės 
žvilgsniu ir daug trukumų ga
lima pastebėti. Taip atsitiko il
su "Valdovo Sūnumi". 

J . Balsiui, Krušnos rolėje, 
kuri y ra ' svarbiausia, jeigu 
ir negalima butų daug p i m 
kaistų daryti akcijos žvilgs
niu, tai dikcija buvo silpna, 
todėl ir ne atvaizdino visų val
dovo ypatybių, ypač jo autori-
to ir galybės. 

Milda Balsienė—Danguolės 
rolėje tikrai buvo simpatinga, 
taipat A. Benaitis burtininko 
ir p. Pivarunas Kirmio rolėse 
buvo geri savo gyvu vaidini
mu. 

Tikrojo Valdovo ir Krušnos 
Sūnų rolėse/ p.p. Vil imas i r 
Sriubas buvo perdaug mono-
toningi ir- užtat savo vaidini
mu nedarė įspūdžio. Jautei, 
kad nebuvo gerai supratę savo 
rolių. 

Kitos antraeilės rolės* vie
nos geriaus, kitos silpniaųs 
buvo. atliktos. Per visą vaidi
nimą kankino ta mintis, kad-
veikalas buvo persunkus, už 
tat visos vaidintojų pastangos 
nesukėlė publikos upo ir ne
suteikė pilno patenkinimo. 
Atsiminus "Ke i s tu t į " ir 
"Rutv i lę" , kuriuodu veikalu 
tų pačių asmenų nesulygina
mai daug geriaus buvo atvai
dinti, gaila, kad šiuo sykiu ne
buvo tokio pasisekimo. 

Baigiant tą keletą • pastabų 
ir nenorint įžeisti mūsų pasi
šventusių artistų — mėgėjų, 
norėtume jiems patarti, būti 
atsargesniems ateityje, išsi
renkant veikalus vaidinimui. 
"Valdovo Sunūs" tai mūsų 
Gamletas ir turiniu ir forma, 
užtat norint jisai tinkamai 
atvaidinti netik reikia ilgų 
studijų, bet ir reikia būti pa
tyrusiu artistu — profesiona
lu. 

Jaunimo prietelius. 

Jau viena, kita savaitė pra
si i riko, kaip Lietuvos Vyčių 
Cliic. Apskr. Dramos Ratelis 
vaidino Putino dramą "Valdo
vo Sunūs", bet mūsų spauda 
praleido tylomis. 

Nemanydamas tikros kriti-

NAUJA KNYGsLĖ. 

Ką tik iš spaudos išėjo 
" I Š VERGIJOS I LAJSVE" 
Labai gražus pasiskaitymai. 

Kaina $c. 
"Draugo" Knygynas, 

kos^rašyti, tik keletą pastabų, ! 2334 So. Oajdey Ave. 
norėčiau padaryti. Tas veika- \ Chicągo UI 

P U M P U R Ė L I S . 
Tyras, rausvas pumpurėlis, 
Iš pavėsio pasikėlęs, 
Į saulutę kaitrią, šviesią 
Savo kuklią galvą tiesia. 

— Kilk, saulute, kilk, meilioji. 
Tu taip glostai, taip vilioji! 
Kai tik tavo spinduliais ~ 
Man laimužė nusileis, 
Aš pražvelgsiu, pražydėsiu -i 
I r iš slepiančių pavėsių 
Duosiu žiedą tokį skaistų, 
Nuo kurio džiaugsmu užkaistų 
Kiekviena šviesi akis, 
Kiekviena jauna šifdis... 

Kilk, saulute, kilk meilioji! — 
Jr į kaitrią ramią tylą 
Saulė kyla, kyla, kyla... 
Slenka pažemiu šešėlis, 
Skleidžias, skleidžias pumpurėlis. 
Ukesy sukrautą grožį 
Spinduliai švelniai atvožia — 

1 

Ir į naują "kvapų žiedą 
Pfaštakėlis saule rieda. 

Putinas. 

DVIEJŲ OŽIU ISTORIJA. 
1 

I OŽYS. 

Ožys prie kūdros stovėjo, 
Sušilęs troško jis vėjo. ^ 
Pamatęs savo šešėlį 
Giliai prasmegus per smėlį, 
Pajuto baisią apmaudą 
I r bliovė ožišką raudą: 

Įgriso piemens ir tvoros 
Ir musės, vapsos nedoros; 
Lupt barzdą, atrajų krimsti... 
Verčiau į kūdrą nugrimzti.... 
Ten matos žvaigždės ir menno 
Pakrantės, linksta nuo šieno... 
Tai kam man vargti ir mirti, 
Palaima .salint sau ski r t i?" 

Jkaitęs ta rė : "vien's , du, t r y s ! " 
I r kudron šoko mųs ožys. Pykšt-Pokšl. 

II OŽYS. 
_ / 

Ožys prie kūdros stovėjo," 
Savan šešėlin žiurėjo: 
Pamatęs tikrą baidyklę 
Suprato Dievo taisyklę: 

Nereik man jokios gražybės 
Grasinant priešų daugybei.... 
Ne, neisiu trinkties į pirtį; 
Gal mano priešai imt girti, 

^Prie savo rinktinių priskirti, . 
Na, ir paskubint man Įnirtį. 
Laikysiuos dvokiančio kvapo, 

-•S Tas mane gelbsti nuo kapo. 
Jei bučiau švelnus kaip šilkas, 
Tuoj piautų mėsius, ar vilkas, 
O vien per savo šiurkštumą, 
I r šiandien graužiu štai krūmą. 

Darausi priešams nesmagus. 
Jie graibsto viščiukus, paršus, 
^urėdam's barzdą ir ragus ., 

O ožio kvapas jiems aršus... 
Taip mirtį nuo savęs genu 
Ir ožio laime gyvenu. 

" ' Pykšt—Pokšt. 
Prierašas: Rašytojas gavo noro šias ei

lutes rašyti, perskaitęs "Kelias į Šviąsą", 
50 puslapio "Ožį". Manau,' kad vaikams 
reikia daugiau teisybės, bet ne i š k r a i p y k 
minčių skelbti. Pykšt—Pokšt. 

Red. pastaba. — Nei pirmas nei antras 
"Ožys" , mūsų nusimanymu, negali būti 
auklėjimo pavyzdis vaikams. 

Pirmas ožys rauda, verkšlena ir nusi
minęs šoka į kūdrą, antras ožys savo dvo
kimu barzda ir ragais nepavydėtina laime 
gyvena. 

Tečiaus yra žmonių, kurie turi bendrų 
ypatybių su pirmu ir antru ožiu. 

Vieni dvasios paliegieliai, neturį inici-
jativos, susnudę Molio Motiejai tik skun
džias savo bėdomis — vargais. Iš jų ne
didesnė nauefa negu iš to ožio kurs "viens, 
du, trys ir šoko kudron mųs ožys". 

Kiti vėl pasipūtėliai, pabaldos, egoistai, 
greičiaus pasirįžę visą orą sav0 'kvapsniu 
užteršti, negu nusilaužą sau puikybės rage
lius stoti su kitais į rinite visuomeninį 
darbą. I r jie rūgsta savo "laimėje", kitų 
nei kiek nelaiminę. 

Deja, pirmos ir antros rųšies "ož ių" 
mums netrūksta. Tenebunie j ie mums 
sekimo pavyzdis. 

£e t - i r Tamista, Antrojo Ožio autoriau, 
ar tik nebusi kiek jį pasekęs? Siunčiant 
raštus Redakcįjon prašome visuomet pa
dėti savo tikrąją pavardę, kuri bus tik 
mūsų žinioje, o šiaip nenoromis tenka mes
ti įtarimo šešėlį. 

Jeigu apsirinkame, iš kalno prašome 
atleisti. Ne mūsų kaltė, Tamista esi to į-
tarimo priežastis. 

( 

Penktac 
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SĖJIKAS. 
DARBININKU APGAU

DINĖJIMAI 

Katalikų spauda dažnai ra
šo ir aiškiai įrodo, kad lietu
viškų socialistų vadai, žadė
dami darbo žmonėms rojų, 
juos apgaudinėja. Tie vadai 
ir jų leidžiami laikraščiai šau
kia darbininkus organizuotis 
po raudonąja vėliava. Sako, 
ta vėliava esanti tarptautinė, 
taip kad kiekvienos tautos 
darbininkas gali prisidėti prie 
socializmo. J ie kviečia dar
bo žmones bendrai su jais pa
kelti kapitalizmui kova. Ir 
sako, kuomet kapitalizmas 
bus sugriautas, tuomet socia
listai Įkurs darbininkams ro-

KELIA GALVAS 
RADIKALAI. 

.m-
tTo rojaus žadėjimai yra 

svaiginamoji apgaulybė. Kad 
I taip yra, mes visi Įsitikiname 

iš to, koks šiandie " r o j u s " 
^k gyvuoja socialistinėj Rusijoj. 
Jp Mūsų socialistai socialistinės 

Rusijos nenori pripažinti so
cialistine. Sako, tai bolševis-
tinė. Bet bolševikai kitaip 
savęs nevadina, kaip tik gry
nojo kraujo socialistais. Bol
ševikais juos praminė iš pik
tumo kita socialistų srovė, 
kad ji neleista ten prisidėti 
prie socialistinio rojaus stei
gimo. 

Apie socialistinį rojų Rusi
joje mes patiriame oficialių 
žinių iš bolševikų oficiozo 
" P r a v d a . " 

Anot to laikraščio, darbi
ninkų tarybos Maskvoje susi
rinko statistikų iš darbininkų 
padėjimo. Ištirta 695 darbo 
įstaigos Maskvoje. Iš tu visų 

I tik 86-se įstaigose darbininkai 
dirba 8 valandas dienoj. 510-
yje pramonės įstaigų darbi
ninkai dirba po 9 arba 10 vai. 
dienoje. 44-se dirba po 10 ir 
12 valandų. Gi visose smul
kiose pramonės įstaigose dar
bo laikas nenustatytas. Dir
bama po 12, 14 ir 15 valan
dų dienoje. 

Kai-kuriose duonos gamini
mo įstaigose daugelis darbi
ninkų per visą savaitę nema
to šviesos. Po 2—3 valandas 
paroje pramiega ir vėl dirba. 

Taip yra darbininkams Ma
skvoje, kur gyvena vyriausie
ji socializmo šulai, žadėję da
rbininkams aukso kalnus. 

Kituose miestuose darbo 
sąlygos dar baisesnės. Darbi
ninkai varu verčiami dirbti 
po keliolika valandų paroje. 
Antai Dono apskrity, jei dar
bininkas nori pasidaryti gy
venimą, priverstas dirbti 17 
valandų paroje. 

Tai koksai socialistų rojus 
tiems, kurie klauso socialistų 
vadų ir prisideda prie socia
lizmo. Tamsiausias žmogus 
gali suprasti, kad socialistų 
žadėjimai yra idiotinės svajo
nės. Visgi atsiranda lengva
tikių, kurie toms pasakoms į-
tiki ir seka paskui socializmo 
šulus — vadus. Šie gi savo 
pasekėjus veda ne kokian ro-
jun, bet vergijon ir pragaiš
tin. 

Lietuviai darbininkai, sau
gokitės socialistų apgaudinė
tojų ! 

Kartą prigautas. 

Karo metu Suv. Valstijose 
radikaliai gaivalai neturėjo 
progos perdaug mulkinti dar
bininkus. Šalies vyriausybė 
suvaržė jų žygius. Del to dau
gelis jų paspruko į užsienius. 
Daugiausia Meksikon. Kiti 
nutilo ir slapstėsi. Sulindo 
kur į kokius urvus ir dėstė 
pienus tolesniems savo veiki
mams. 

Karas jau senai pasibaigė. 
Šiandie tie gaivalai jau išlen
da iš savo slapinių, eina dar-

Įbininkų tarpan ir išnaujo juos 
kursto ** griauti šalies surėdy
mą. ' ' 

Šiandie svarbiausias jų tik
slas — pagrobti į savo ran
kas visas didžiules darbininkų 
organizacijas. 

J ie smarkiai puola šiandie
ninę demokratinę ir konserva-
tivę Amerikos Darbo Federa
ciją. Sako, ta organizacija 
jau atgyvenusi savo laikus. J i 
neturinti energingų vadų. J i 
stovinti kapitalistų pusėje. 
Del to didžiulės darbininkų u-
nijos privalo atsimesti nuo 
tos Darbo Federacijos. 

Senai jie mėgino pagrobti 
Amerikos Darbo Federacijoje 
valdžią. Suvažiavimuose truk-
šmaudavo. Gi kuomet nevy
ko tas atsiekti, šiandie mė
gina jie tą Federaciją griau
ti. 

Del to štai Chicagos Darbo 
Federacijoje (kuri priklauso 
Amerikos Darbo Federacijai) 
radikalai kelia sumanymus, 
kad iš visų Chicagos darbi
ninkų unijų įsteigti vieną u-
niją. Tą sumanjymą jie stu
mia pirmyn, nežiūrint rimtų 
pasipriešinimų. 

Antai vėl iš Naujosios An
glijos pranešta, kad tenai ra
dikalai agituoja visus audimi-
nių dirbtuvių darbininkų uni
jas patraukti vienon didelėn 
unijon. I r tai vienai didelei 
unijai jau grendami pamatai. 

Kas indomdausia, kad ten 
radikalų propagandistų prie
šaky stojo kažkoks Ben Le-
gere, aktorius iš New Yorko. 
J is sako, kad darbininkai jau 
praaugę Amerikos Darbo Fe
deraciją ir todėl privalo pa
sišalinti iš jos globos. Priva
lo įsteigti nuosavą nepriklau
somą didelę uniją. Girdi, 
jam pagailo besibastančių 
darbininkų. Del to, jis metęs 
savo profesiją ir stojas dar
bininkų priešaky. Jo tikslas 
— kovoti už darbininkų tei
ses, juos vesti geresnin gyve
nimai!. 

Šiandie radikalų propagan
dai atsivėrė nauja puiki dir
va. Tai anglekasių streikas. 
Šiandie jie eina darbininkų 

Marxo "evangelijos ' ' skelbė
jai. Tai socialistai. Tai tie, 
kurie į darbininkus daug vi
sokių niekų plepa, žada jiems 
didelius turtus ir žemėje rojfe. 

Pirmneg klausyti socialistų 
plepalų ir jų gražių žadėji
mų, kiekvienas nors mintimi 
tegul persikelia nelaimingon 
Rusijon. Tenai socialistai jau 
įsteigė proletariatui (darbo 
žmonėms) " ro jų . " 

Radikaliai gaivalai kelia 
galvas ir stoja pragaištingan 
darban. Darbininkai, saugo
kitės jų propagandos! 

Grud&s. 

PROJEKTUOJAMA VIENA 
UNIJA. 

ANGLEKASIAI IR GE
LEŽINKELIEČIAI. 

Šiandieninis anglek a š i ų 
streikas atrodo kaipo papras
tas reiškinys. Laikraščiai a 
pie tai mažai rašo. Paduoda 
tik bėgančias žinias. Pačiu 
streiku visuomenė nesiintere-
suoja. Gal del to, kad šiais 
laikais Amerikoje perdaug vi
sokių streikų. Visuomenė su 
jais apsiprato. 

Nežiūrint to, anglekasių 
streikas yra didžiai rimtas 
dalykas. J is pavojingas vi
sos šalies pramonei. I r jei 
anglekasių streikas gaus ge
ležinkeliečių paramą, tuomet 
pavojus gali pasirodyti labai 
didis. 

• 

Yra žinių, kad anglekasių 
organizacija turi padariusi 
sutartį su geležinkeliečiais. 
Geležinkeliečiai sutiko strei
kuojančius anglekasius renvti, 
doriniai. Bet kas gali pasa
kyti, ar kartais jie nesutiks 
remti juos ir aktiviai. 

Geležinkeliečiai turi keletą 
organizacijų. Jų vadai tvir
tina, kad apie aktivį angleka
sių rėmimą negali but nei kal
bos. Sako, jei kas kalba ki
taip, tas tik svajoja. Tečiaus 
kartais ir svajonės pasikeičia 
tikrenybe, kuomet darbo žmo
nes prispaudžia vargas. i 

* Geležinkeliečių vadai apie 
savo atsinešimą į anglekasius 
štai kaip aiškina: 

iTarpe anglekasių organiza
cijos ir geležinkeliečių organi
zacijų gyvuoja sutartis. Pa
siremiant tąja sutartimi or
ganizacijos viena kitai, prirei
kus, privalo teikti dorinę pa
ramą. Tokios sutartys gyvuo
ja ir tarpe kitų organizacijų. 
Tai viskas. 

Nežiūrint to, geležinkelie
čių* tarpe jau vedama propa
ganda anglekasių reikale. Su
prantama, tai propagandai 
reikia laiko. I r jei angleka
sių streikas prasitęs vieną— 
antrą mėnesį, tuomet mes ga
lime susilaukti netikėtų žinių. 
Jei tas streikas prasitęs kele
tą mėnesių, geležinkeliečiai 
nenoromis streikuos, nes jų 
dauguma neturės darbo. Del 
anglių stokos sustos darbai 
didžiulėse dirbtuvėse. 

Chicagoje projektuojama į-
steigti vieną, didelę darbinin
kų uniją. Chicagos Darbo Fe
deracijos paskutiniame susi
rinkime tas klausimas buvo 
diskusuojamas. Padaryta net 
rezoliucija ir dauguma balsų 
priimta. 

Darbo Federacija tokiu bū
du seka radikalų obaisį. Su-
lyg to obalsio, visos unijos 
turėtų jungtis į vieną didelę 
organizaciją. Priešingai gi 
jos gali visai pražūti, taigi, 
neatlaikyti kapitalistų spaudi
mo. 

Daugelis susirinkusių suti
ko su tuo projektu. Nes A-
merikos kapitalas nuolat da
rosi atkaklesnis, vis labiau jis 
ima spausti darbininkus. 

Vienas karštas to projekto 
šalininkas sakę: 

" Kovoje su kapitalu dar
bas privalo but bendrus ir tė-
myti kiekvieną kapitalo žings
nį. Darbas privalo kovai ves
ti persiimti paties kapitalo I vaip šokintų. 

metodomis. Kai-kuriuose at
sitikimuose turi imti sau pa
vyzdį iš kapitalo. Kapitalo 
pusėje, pasitaikius kovai su 
darbu, tuojaus apsireiškia 
vienodos mintys, vienodas vei 
kimas. Tuotarpu pas darbi
ninkus trūksta vienybės, vie
nodos minties i r susiklausy
mo. Je i taip bus ir toliau, tai 
darbas turės pagaliau griū
ti ir bus visai sumaltas." 

Bet atsirado ir priešingų 
tam projektui. Projektuoti 
viską galima, bet gyveniman' 
bevykdinant ne viskas gerai 
klojasi. 

Juk ir pas kapitalistus apy-
graibomis veikiama. Jie turi 
organizacijas vietines, valsti-
jines ir nacionales. Tai yra 
ir su unijomis ir kitaip nega
li but. 

Kad tuotarpu viso darbo 
koncentravimas į vienas ran
kas yra net priešingas mūsų 
demokratiniams obalsiams. 
Kiekviena unija jaučiasi ge
resnė už kitą ir kiekviena u-
nija nesutiks, kad ją kas sa-

Delto projektas sujungti vi
sas darbininkų unijas į vieną 
organizaciją yra negalimas 
daiktas. 

Nežiūrint to, projekto rezo
liucija dauguma balsų priim
ta. Girdėsime, kas bus to-
liaus. Proletaras. 

STREIKAS AUDEKLU GA
MINIMO DIRBTUVĖSE. 

Pasiremiant nuodugniais 
apskaitymais, mieste Lawren-
cė, Mass., iš 21,000 darbinin
kų šiandie audiminėse dirba 
vos 3,000. 

Pakilęs gandas, kad veikiai 
ir šie darbininkai neteksią 
darbo. Sakoma, ir šios dirb
tuvės busią uždarytos, kaip 
seniau padaryta suN dauguma, 
kuomet darbininkai pakėlė 
streiką. 

Pacific dirbtuvėje dirba 
daug streiklaužių. Del to ša
limais dirbtuvės dažnai pasi
taiko susikirtimų streikinin
kų su streiklaužiais. I r visuo
met abi pusi turi nukentėti. 
Nes kuomet įsimaišo polici 

ja, ši nežiūri kas streikinin
kas, gi kas streiklaužis. Vi
siems lygiai tenka. 

Providinee audiminių dis-
triktuose streikininkams leis
ta piketuoti dirbtuves kaip 
patinkama. Seniau piketavi-
mai buvo uždrausti arba visai 
arba nustatytas piketu inkų 
skaitlius. Bet kuomet vienos 
dirbtuvės valdyba griežtai 
reikalavo "injunetion" prieš 
du piketninku, teisėjas He-
bert atsisakė išduoti "injunc-
tion.' , J is pažymėjo, kad ne
gyvuoja toks įstatymas išda
vinėti panašius "injunetion." 

Kad taip, tai dauguma dir
btuvių visai panaikino pir
miau išgautus "indžonkše-
nus. 11 

DARBŲ VIS DAUGIAU. 

Iš Washingtono paskelbta, 
kad visoj šaly laikai eina ge
ryn taip, kad bedarbių skait
lius belikęs jau nedidelis, su
prantama, neskaitant visokios 
rųšies streikų. 

• • • • " « - •* 
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Iš LIETUVOS KNYGOS. 
<& 

Tuomet, žinoma, ir plačioji 
tarpan su savo nuodinga pro-1 visuomenė ims interesuotis 

• \Y 

paganda. I r baisu, kad dar
bininkai nebūtų išvesti kur į 
pelkes ir nepalikti skursti ir 
badauti. 

Del to, kas turi protą, tegu 
neklauso tų visokio plauko 
propagandistų. Darbininkai 
teapsisaugoja visų tų, kurie 
didelius daiktus žada, bi tik 
juos patraukti savo pusėn. 

Nes kas tie radikalai? Tai I 

streiku. Nes ji streiko palie
sta. 

Praeity buvo keletas dide
lių anglekasių streikų. Bet tai 
buvo daliniai. Šiandie strei
kas yra generalis. Sustojo 
darbai kaip minkštųjų, taip 
kietųjų anglių kasyklose. Tai 
pirmukart toks g e n e r a l i s 
streikas. 

AngleJcasis. 

No. S. 2. Asmenybė Kultūros Pagrindai. Parašė I. Go-
bis 37 pusi '. 30c. 

Apsvarstyk. Parašė Tėvas Kazimieras kaina 5c. 
No. S. 2. Avinėlis Nekaltasis, 4 veiksmų komedija. Su

lietuvino Aišbė 30c. 
No. S. 1. Bejėgis Socializmas. Parašė D. Dumbrė 10c. 
No. S. 1. Be skausmų gimdymas. Parašė A. Skinderis . . 15c. 
No. S. 1. Bažnyčios Istorija. Parašė kun. A. Alekna. 

251 pusi 75c. 
No. S. 1. Botanika. A. Žygas. 42 pusi 25c. 
No. S. 2. Dainų atsiminimai iš Lietuvos istorijos. M. 

Biržiškos. 142 pusi. Kaina 75c. 
No. S. 1. Dievo Karalystė Jumyse yra, arba apie ge

rumo dorybę 15c. 
No. 26. Dykumose ir giriose dalis I apysaka. Vertė 

M. Pečkauskaitė 75c. 
No. 26. Giedojimo Mokykla. Vadovėlis chorų dirigen

tams, vargonininkams, giedoriams, moky
tojams ir mokiniams. Sutaisė kun. Teodoras 
Brazys. Kaina $1.00 

No. S. 3. Gramatamokslis aukštesnioms mokykloms. 
Perdirbo Dr. K. Jokubaįtis. Kaina 40c. 

No. S. 1. Giesminėlis Bažnyčių chorams, mokykloms 
ir šiaipau giesmininkams. Tekstą sutaisė 
A. Jakštas, gaidas pagamino J. Naujalis. 
Kaina 

Gavėnios Knygutė. Sutaisė kun. A. D. 
No. 37. Kelionė aplink pasaulį per 80 dienų. Julės Ver

ne. Vertė J . Balčmkonis. 228 pusi. Kaina . . . 
No. 32. Evangelijos dalys. Skaitomos visų metų Vieš

paties dienomis ir šventadieniais. Vertė J . 
Skvireckas. T. M. Žemaičių vysk. Kaina . . 

No. S. 1. Ka Mokslas gali pasakyti apie pasaulio pa
baigą ir apie apokaliptiškąjį skaičių 666, 
Parašė A. Jakštas 10c. 

No. S. 2. Komedijos Sof. Čiurlionienė-Kymantaitė. Šio
je knygoje yra keturi veikalai: 1. "Pini 
gėliai", 2. "Kara la i tė" , "Tikroji Teisybė", 
3. "Gegužis" ir 4. "Kuprotas oželis" 75c. 

No. S. 2. Kariagos Aidai Tėvynės gynėjams dainų rin
kinėlis; Sukomponavo ir pritaikino J. Tallat-

Kelpša : 20c. 
No. S. 2. Jūrių Varpai, triveiksmė mysteria. Parašė 

Vidunas 50c. 
No. 26. Išpažinties Paslaptis. Iš vokiečių kalbos vertė 

B. Kasaitis 75c. 
No. S. 2. V. Krėvės Raštai II tomas 75c. 
No. S. 1. Gyvenimas švento Juozapo. Iš Italų kalbos ver-

Jurgis Baltrušaitis 10c. 
No. 32. Kovo 20 diena. Mažosios Lietuvos prisiglaudimui 

paminėti. 139 pusi 40c. 
No. S. 1. Lietuvių literatūras istorijos santrauka. M. 

Biržiškos 15c. 
No. 37. Lakštutė dainų rinkinėlis pradedamaijai mo

kyklai. Parašė J. Talliat-Kelpša 50c. 
No. S. 1. Lietuvos Istorija. Parašė Antanas Alekna 75c. 
No. S. 1. Logika. Sutaisė A. Jakštas 50c. 
No. S. 1. Logikas Evoliucija. A. Jakštas 10c. 

, 60c. 
. 5c. 

$1.25 

$1.00 

. 30c. 

. 30c. 

$1.00 

30c. 
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No. S. 1. Metodikos Etiudai. Parašė J. Murka : . 50a 
No. S. 1. Mūsų Keliai. Parašė M. Krupavičius 15c. 
No. S. 1. Mūsų rastų istorija. M. Biržiškos. 112 pusi. . . 45c. 
No. S. 1. Muzikos Teorija. Pagrindinims muzikos dės

niams išmokti vadovėlis. Parašė kun. Teo
doras Brazys 45c. 

No. Mokslo pasakos, su 23 piešinėliais. Parašė Pr. Ma
šiotas 25c. 

No. S. 2. Marcelė, keturių veiksmų scenos vaizdelis. 
Parašė A. Giedrius 15c. 

No. S. 2. Mūsų Vargai Poema penkiose dalyse. Maironis . . 50c. 
No. S. 1. Mažosios Lietuvos buvusiejie rašytojai Pa

rašė Prabočių Anūkas 45c. 
No. S. 2. Mano Taurė. Parašė Petras Vaičiūnas. Telpa 

šie teatrališki veikalai: Žodžiai ir Atbalsiai 
kaina 45c. 

No. S. 2. Milda meilės deivė. Teatrališkas veikalas. Pa
rašė Petras Vaičiūnas. Kaina 35c. 

N. 32. Mus mažiausiems, mus mieliausiems. Parape Pr. 
Mašiotas, iliustravo P. Kalpokas. Kaina . . . 

No. 32. Pasakėlės. Pr.. Mašiotas 
No. 2G. Pragiedruliai, vaizdai kovos del kultūros. Ant

roji knyga. Parašė Vaišgantas. Kaina 
No. 26. Planetos ir žvaikidės, trumpas astronomijos va-

dovėlis, pagal K. Flammarioną. Parašė J . 
Gerutis. Kaina 

No. S. 1. Religijos mokymo metodika. Sutaisė K. J . 
Skruodys ; 75c. 

No. S. 1. Rašybos mokslo darbeliai dalis II. Sudarė mo
kytojas S. Vaznelis. Kaina 10c. 

No. S. 2. Sniego karalaitė. Keturių veiksmų, penkių pa
veikslų drama vaikams su dainomis. Vertė 
V. Plaušinaitis ' 25c. 

No. S. 1. Senovės Istorijos apsakymėliai, dalis I Rytai 
—Graikija. Iš rusų kalbos vertė J . Jablons-
kytė. Kalbos įžiūrėjo St. Dabušis. Kaina 

No. S. 1. šventos Zitos .tarnaitės iš miesto Lukos gy
venimas ir stabuklai. Parašė kun. K. Beidl, 
draug. J . Vertė iš lenkų kalbos M. Kaina . . . 

No. S. 3. Svetimų ir nesuprantamų žodžių žodynėlis 
J . Šlapelio . . . .\ 25c. 

No. 3. Sveika ir skaisti Mergaitė. Higiena I dalis. Su
taisė ir išleido Skinderis 15c. 

No. S. 3. Sveika ir graži moteriškė Sulyg gydytojų Bil-
čų ir kitais pirma dalis. A. Skinderis 15c. 

No. S. 1. Šiltieji ir šaltieji kraštai. Pr. Mašiotas 25c. 
No. 32. Skaičiaus Pradžiamokslis. Laisvai vertė Esmai-

tis 50c. 
Tikėjimo klausiniai. Parašė J . Gerutis 75c. 

1 No. S. 2. Vainikai. Naujesniosios poezijos antologija. 
Spaudai paruošė K. Binkis $1.00 

No. 1. Vaikų knygelė su paveikslėliais. Vaikams labai 
gražus pasiskaitymėliai. Kaina 15c. 

No. S. 2. Vargelių žiedai, Eilių rinkinys R. Žibuntas . . . . 25c. 
No. S. 3. Vaikų Teatras. Komedijelės: Cyp. .cyp. . cyp . . 

Miau. .miau. .miau. . Grybų barnis. Barbutė 
piemenėlė. Parašė Sofija Čiurlionėnė 25c. 

No. S. 1.Žinojimas ir tikėjimas fizikoje. (Lekcija skai
tyta Petrogrado universitete pradedant rudeninį 

semestrą 1915 m.). Iš rusų kalbos vertė J . 
Masiliūnas 10c. 

50c. 

15c. 
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BLAIVYBES 
» 

Darbininkai ir Blaivybe. 
Jei pažvelgti į prasidėjusį bininko ir jo šeimynos sveika-

pas mus gėrimą* tai net plau- tą, — girtuoklystė pakerta 
kai šiaušias. Kas atsimeną Į visas darbininko jėgas ir no-

PASILINKSMINI?. 

laikus prieš karą — tas parą kovoti deL savo būvio pa
sakys, kad tuomet taip dar!gerinimo ir dirbti visuomenė-
negėrė kaip dabar. J a u vien je. Degtinės nunuodintas žmo 
mūsų miestų krautuvių langai' gus negali suprasti plačiai ir 
parodo, kad degtinė visk$ ir 'aiškiai visuomeninių reikalų 
visur užviešpatavo. Jos pilna ir nemokės surasti, numatyti 
ir duonos krautuvėse, i r mas
tinėse, ir ūkio padargu krau
tuvėse, ir šmero, ir dažų krau
tuvėse. 

tinkamų kovos ir darbo būdų 
bei priemonių. Girtas pro
tas nesupras organizacijinio 

Geria kas turi pini-j darbo reikšmės, degtinėj pa-
gų, geria kas neturi. Kas ne- skendusi širdis neatjaus var-
turi, tai degtinei pasivagia,'go kito žmogaus, degtinėj pa-
kyšį paima, ką nors sušmugu-į laidota sąžinė nemokės atskir

ti gera nuo bloga. O kur nė
ra blaivios minties, kur nesu-

liuoja. 
Be to, kad tas labai kenkia 

mūsų visuomenės dorai, pa- prantama kas gera, o kas blo-
čiai valstybei deV tokių gir-iga, ten darbo žmogus neras 
tuoklių valdininkų tenka daug j teisybės, neras paramos. Del-
nesmagumų ir nelaimių per- ' to darbo žmonės turi galų 
gyventi. Kodėl šiandien pas gale suprasti, kad girtuokly-
mus tiek daug laužo įstaty T I 
mų, kodej net patys valdinin
kai nurodo kaip juos sulau
žyti! Tai padaro degtinė ir 
jos noras ją gerti. Nepcrse-
nai "Laisvėje ' ' buvo paskel
bta žinutė iš Šiaulių, kaip dva Į tuoklystė taipat yra mūsų 
rininkas norėdamas parduoti (priešas; nepalikime jos nepa-

stė yra toks pat biaurus dar
bininko priešas, kaip ir visi 
išnaudotojai ir engėjai. I r 
del to sunkiose kovose del sa
vo būvio pagerinimo niekuo
met nepamirškime, kad gir-

žemės, prigirdė valdininką, o 
tas su milicijantais pargabe
no viršaitį ir privertė išduo
t a jam pažymėjimą, kad vals
čius leidžia tam dvarininkui 
žemę parduoti. O kiek tokių 
atsitikimų, apie kuriuos laik
raščiai nepraneša. 

Ką jau bekalbėti, kiek iken-
kia alkoholis darbininkams. 
Visų pirma darbininkas, ko
voje del savo būvio pagerini
mo, ten kur vyrauja girtuok
lystė, sutinka daug kliūčių. 
Neblaivi visuomenė nemokės 
suprasti darbininkų reikalų, 

.stebėję; jei mes ramiai pra
eisime pro girtuoklystę, ra
miai į ją žiūrėsime, tai vieną 
gražią dieną pajusime, kad 
girtuoklystė viską palaidojo, 
ką mes buvom iškovoję. Dėl
to, kuomet mes girdžiame mū
sų blaivybės apaštalų balsą, 
mes karštai ir širdingai jį 
sveikiname. Blaivybė sustip
rins mūsų kūno ir dvasios jė
gas ir užtikrins mums sėkmin
gai baigti savo kovą. Dėlto 
Lietuvos darbo žmonės priva
lo visur remti blaivybę ir ko
voti su girtuoklyste. I r mes 

Užeinam išsigerti po po-
i"jį stikli} alausv —- bus links
miau" taįp sako\ šiandie tūk
stančiai mūsų draugų ieško
dami progos šiek tiek atsikvė
pti nuo kasdieninių savo rū
pesčių — darbų. I r tikrai iš-
rodytų kaip ir tiesą turi — 
nes žiūrėk nuėjo į karčiamą 
išsimetė po keletą stiklų — ir 
jau juokiasi dainuoja, šūkau
ja. Tų vargų kurie jį slėgė 
jau nebejunta... Išrodytų, kad 
išsigerti yra nekaltas dalykas 
— taigi leistinas. Bet tai tik
ras apsirikimas. Čia nekal
bėsiu apie tai, kad sulig me
dicinos mokslo degtinė (ir a-
lus —.tik šis mažiau) kenkia 
žmogaus sveikatai, sugadin
dama jam pilvą, kepenis*, šir
dį. Be ilgų prirodinėjimų— 
tik pasižiūrėkim, kaip išrodo 
girtuoklis 1 Kiekvienas iš mu-| P0S('nJ-
sų tokius pažįsta užtektinai. 

O ką jis pridaro girtas bū
damas? Pirmiausia prageria 
visą savo^uždarbį. Už jo var
gšo darbininko pinigus uždir
btus sunkiu darbu — vaikš
čioja kasdien gražiai pasirė
dę*, pilvą išpūtęs k a m a u i o s j R t ^ k i m e s?vo vakarėlius ką 
savininkas. O jis pats ir j o , ™ " l i l l k s m o l ^ a m i . Jie 
vaikučiai ir žmona šventomis | * a r t a i s naudingi ir protui, 
dienomis uždaro'neturi. K a s . k a i P suteikia*daug žinių. Ren-

irtuinš žiticfoįu girtuokliai. I r 
jie kuomet jįnrmą syk ėjo kar-
čiamon — ir jie save taip ra
mino : daug negersiu — na
mon grįšiu su visais pinigais 
ir blaivus. Tiesa jie pirmą, 
antrą, trečią įr gal dešimtą 
kartą mažai pragpref ir namon 
grįžo nepasigėrę. Bet užtat 
juo tolyn tuo labyn degtinė 
reikalavo ją išgerta daugiau 
susirado stiklelio draugų. Iš
gėrimas tapo papročiu, galop 
liga ir dabar pažiūrėk, kas iš 
to- mūsų gero doro žmogaus, 
kurs dar ir gyveno nieko sau 
ir vaikus aprėdydavo ir gerai 
pavalgydavo? Šiandie jo še
šėlis liko — jo šeimynoje kaip 
pragaras. j -, 

Taigi gėrimas — joks pasi-
Ibiksnlhnimas. Sakysite gal aš 
visai nepripažįstu pasilinks
minimų. O ne. Aš žinau, kad) 
žmogaus gamta reikalauja ret 
karčiais prasijudinti, išsiskai-
drinti nuo kasdieninių jo ru-

Pasilinksminimai jei 
jie dori — net ir sveikatai la
bai reikalingi. I r juo žmogus 
daugiau dirba — juo sveikiau 

\jo kūnui ir dvasiai retkarti-
niai pasilinksminimai. 

Bet degtinė no alus jų ne
duoda. Tai ieškokim kitur. 

' • • " ' • 

Kfftvvvv Itfcittvi tuokų n u o d a r b o "nupratusį. 
—• . Tat pasilikęs be darbo ant 

Vienas darbininkas. Kol ne- ^ ^ a k m e n U ) a r dar labiau 
gėrė alaus, degtinės, laimin- ė m i a u s a v e r a mint i >svaiginan-
gai gyveno su savo šeimynė
le. Bet kaip tik pradėjo al-

tuve nebepriėmė, kaipo gilvf Ant rytoj** a«§H t$ą t* 
* - - • - - J^udau jau išsiblaivęs ir p r i m i ^ 

neblaivus valdininkai yrajtikiame, kad ir blaivybės pla-
biauri liga, kuri ėste ėda vi
suomenės tvarką, visuomeni
nę dorą. Iš kitos pusės, la-

tuomet jam per linksmybė, 
matant isldyškusius ir liūdnus 
savo vaikelių ir žmonos vei
delius? Kas per linksmybė 
pasigėrus gulėti purvyne, 
kaip kiaulei, ar stipti kur 
nors patvoryje žiemos metu? 

Kas per linksmybė — išsi
pagiriojus, kuomet galva skau 
da, visas kaip sumuštas, dra
bužiai purvini, pinigą; žydui 
pragerti, o namie mėsos nė 
kąsnelio ir duonai bargan pa-^ 
imta. 

Pasakysite: nereikia daug 
gerti, tik vieną kitą stiklelį — 
tai daug nepragersi ir nepasi
gerti ! — Taip kalbėjo visi 

bai plačiai įsišaknėjusi dar
bininkų tarpe girtuoklystė tie
sioginiai padidina darbd žmo
gaus gyvenimo skurdą ir var
gus. Maža to, kad girtuokly
stė išplėšia iš darbininkų šei
mynos sunkiai uždirbtą skati
ką ir verčia ją badauti, maža 
to, kad girtuoklystė žudo dar-

tinime Lietuvos darbo žmonės 
parodys tą galingą jėgą ir . , 
vienybę, kurią jie yra parodę, mūsų mintys su tais, kurių yė 
kovoje del mūsų nepriklauso
mybės. Darbo žmonių pas-

liavoj yra įrašyta: Tegyvuo
ja Blaivybė, tepranyksta gir-

tangomis ir jų kruvinomis au- ' tuoklystė! Mes džiaugsmingai 
komis tapo atstatyta mūsų j sveikiname juds ir jungiame 
darbo Tėvynė, tad, reikia ti- savo jėgas su jų jėgomis, ir 
kėtis, darbo žmonių dvasios j esame tikri, kad tuo būdu 
stiprumu bus panaikinta Lie- greičiau savo tikslo pasieksi-
tuvoje girtuoklystė ir įgyven-įme. 
dinta blaivybė. Mūsų širdys, (Liet. "Darb . " ) 

gkime dainų vakarėlius, do-
rus šokius, žaislus' 

Miesto darbininkams ypa
tingai daug naudos gali su
teikti gegužynės. (Tik žinoma 
be degtinės). 

O sportas kiek smagumų ir 
naudos suteikia y#ač jaunuo
menėj ! 

Pagaliaus pats rimčiausias 
pasilinksminiinas — tai skai
tymas gražia apysakų, Lietu-
viyr istorijoj ir šiajp iš, pasau
lio tautų gyvenimo padavi
mai. 

I r tikrai laikas butų, kad 
Lietuvos darbininkai ieškotų 
kitų kelių pasilinksminimams. 
Ma*io nuomone butų reikalin
ga, kad kiekvienas Darbo Fe
deracijos skyrius išrinktų iš 
savo tarpo, komisiją kuri rū
pintųsi nors retkarčiais reng
ti tokius dorus pasilinksmi
nimus. 

Taip jau daro, kai-kurie 
skyriai. Kiek tenka patėmyti 
ypatingai daug organizuoja 
Kauno Tilmanso fabrikas 

koholrnius gėralus vartoti, ė-
mė vis labiau ir labiau girtuo
kliauti, pasidarė įpratusiu 
girtuokliu ir žvėriškai pasiel
gė su savo žmona ir kūdikiais. 

Pakliuvęs Už tai į kalėjimą 
Berlyne, jis ėmė apgailėti sa
vo nelaimingą gyvenimą ir 
biaurėtis savo negerais dar
bais. Iš kalėjimo jis parašė 
laišką klebonui tos parapijos, 
kame jis pirma gyveno. /Tas 
jo laiškas, kurs paskui ats
pausdintas viename darbinin
kų laikraštyje, taip skamba: 

— u Gerbiamasis Kun. Kle
bone! Pirm ketverių inetų, 
gerbiamasis Kunige, palaimi
nai mūsų moterystės ryšį. Iš 
pradžios abu su ^žmona gyve-
nova rannai ir laimingai. An
trais metais po .vestuvių užgi
mė mudviem sūnelis, ir mudu 
pasi jut ova dar laimingesni be 
esą. Nieko mihns netruko, 
buvau geras darbininkas ir 
daug užpelnydavau, taip ga-
lėjova gyventi be rupesnio a 
pie kasdieninę duoną. * 

Tečiaus greitu laiku mūsų 
dirbtuvėje prasidėjo streikai. 
Nuo to laiko kasdien karčia-
moje atlikdavome visokius 
pasitarimus, išgerdami žino-' 
ma, nemažai alaus ir degtinės 
ir dažnai girtas namon su
grįždavau. Pragerdavome kar 
čiamoje visas pašalpas, ku-
rias gaudavome aš ir mano 
draugai; mūsų gi žmonos su 
kūdikiais turėjo pačios savi
mi rūpintis ir ne kartą badą 
kentėdavo. Mano žmonai ir
gi ne geriau sekėsi: Tiesa, ji
nai mokėjo sinti ir turėjo l 

ir atradau savo žinorią su nia-| 
'žesniu . kūdikiu už krosnies j ° I * 8 » * * Lietuvoje ąr nė-
besėdinčią, skarmalais apsi - ! r ^ paoašiu atsitikimų? — Di-

čiais gėralais, nes ir -kitose 
dirbtuvėse taipgi negalėjau 

j darbo gauti. Pasidariau t i 
ru alkoholio nuqdų vergu, vi
siškai nesirūpinau nei apie 
žmoną nei apie savo vaikus, 
nes tuo laiku gimė mudviem 
antras kūdikis. No*s mano 
žmona vargšė per kiauras die 
nas ir naktis dirb6 mudviejų 
ir vaikučių išlaikymui, tečiaus 
aš dažnai būdavau jai piktu 
ir nedoru vyru. 

Vieną yakarą aš sugrįžau, 
kaip paprastai, girtas^namon 

niau sau savo Žmoną: greitai 
atidariau duris ir p a i k i a u 
savo vargšę su savo kūdikiu. 
Ai man, abudu jau feiire ne
begyvi, sustyrę. 1r& n u o 
šalčio. 

Kaip padūkęs iš skausmo, 
aš nubėgau į poiįeįįą ir pats 
save apsiskundžiau. Tečiaus 
kame yra mano bėdinas su
žeistas sūnelis? Pasigailėk 
manęs, gerbiamasis klebone, 
pasirūpink suieškoti vaikelį 
ir malonėk man pranešti^ fca-
me jis dabar randasi, ne$ be
veik mirštu iš nerimo del kū
dikio likimo." 
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siautusią, Vyresnysis gi sunė- džiausias darbo žmonių prie-
• • i • ^;iirĮ«e.'šas — tai alkoholio nuodai, 
lis taipgi prastai apvilktas.&a& t<*1 " ^ 
gulėjo ant suolo. Aš tuoj pa- kurie randasi degtinėje, a t 
liepiau žmonai, kad duotų % ^ n e i r k i t u o s e svai^inan-
man vakarienės, bet j inai ,^^ose gėraluose, ir tas alko-
greitai atsistojusi tarž man: u l i n i s kapitalas, kurs tuos 

—Vvreli tu mano! Aš pa- alkoholinius gėralus gaimna 
ti su vaikučiais šiandieną dar ir platina juos žmonių tarpe, 
nieko nevalgėme, nes jau nie-,Tiktai blaiviomis galvomis ir 

»x*>t* 

H 

stipriais nervais Lietuvos 
darbo žmonės tegalės sau ir 

ko namie nebeturime. 
Tuomet as perpykęs rėžiau, v . . . 

savo žmonai per veidą t a i p ' s a v o ™ * a m s . P r a m i n t i U 
!smarkiai, kad jiiiai sykiu m™nZem* a t e l t ' ? 

kūdikiu parvirto ant žemės. 
įTuomi nepasitenkindamas as 
pagriebiau savo brangiąją 
žmonelę už rankos ir sykiu su 

į mažesniuoju kūdikiu išmečiau 

(Liet. "Darb,") 

KNYąQS IŠ UISTUVOS. 

iietuvos Geografija, M. Cįr-
^ , . . ^ i ižiškos 55c-

\\z duvų ant smego, ne,s tuo-| 
m buvo žiemos metas. . T e - | K ™ o l a y i B i m 0 8 k l a u s i m a s l ^ 
čiaus tuomi dar nepasitenki- * « • » . p a r a š « K a r - D m e l -
no mauo žvėriškumas. Pama- • • " 
tęs ant suolo gulintį savo vy-|Graudus yeritsaaai arba V. Jė-
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resnįjį tunelį , kurs žiurėjo j 
mane didžiai persigandęs pla
čiai atvertomis akelėmis, pa
griebiau jį iš tenai ir nooėjau 
taipgi išmesti už durų, bet bė-

,' "u. uv. . -,. T , ; " x .d inas vaikelis visonns jėiro-l nuo,ryto iki nakčiai dirbti, aš p • j • * 
mis laikėsi uz manęs nusitvė 
ręs šaukė: 

1 —Tėtušėli, tėtušėli! 

tuo tarpu dykinėjau po kar-
čiamas. 

Aš smarkiai įpuoliau kas
kart žemyn vis į didesnę pra
pultį. Nors streikas pasibai
gi', bet manęs jau atgal į dirb-

Darbo federacijos s ū r i u s . 
(Tik gaila; kad kartais jo bu
fetuose btina degtinė). 

Taigi draugai pradėkime 
linksmintis be degtinės, 

Tegyvuoįa blaivus protas, 
blaivi širdis! 

Šalin degtinė ir alus iš mu-
tk terpo! , (L. "Darb . " ) 

zaus kauči&s mąstymas. Ver
tė ir taisė kun. J . Laukaiti r . 
Kaina 8e. 

Šventa Zita. Vertė M. . . 15c. 
Gavėnios knygutė. Sutaisė 

kun. *Ą. B. 'be. 
Užsakymus duokite 
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Nepaisydamas jo šauksmo,' 
aš atstūmiau nuo savęs nelai
mingą kūdikį ir išmečiau jį 
už durų. Bot kadangi jis pa-j 
si griebė viena rankyte už du
rų, tai smarkiai j as užtrenk
damas aš privėriau pirštą sa
vo "kūdikiui iki kraujų. 

Paskui ramiai, tarytum nie
ko nėra buvę, aš atsiguliau į 

[lovą, dar visiškai girtas ir už
migau nieko nremanydamas a-
pie savo artimiausius. 

KRISTAUS KANČIA 

Per gilybę juriij-marių, 
Žvilgančiųjų baltnugarių, 
Iš šalelės tolimosios 
Nuo žmonijos vargingosios 
Eina gandas taip sau vėju, 
Iš netyčių — niekadėju: 
" Vargo vietoj — tai pas mus, 
Pas didžiuosius valdovus, 
Pasakysiu jums išties, 
Neregėsiu jau širdies! 
Šeimininkas, tartum šerno 
Rūstus žodis linkui tarno: 
Darbininkas, lygiai vėjas, 
Dirbti darbą pažadėjęs, 
Niekados jo - neišpildo, 
O dažnai jį ardo, dildo; 
O vaikeliai vėl švelnumo, 
Nuo tėvučių nebemato 
I r senai nuo palankumo 
Vyriausybei jau atprato. 
O mergaitės, kaip tyruos 

r 

Išaugintos, perdaug liuosos, 
Laksto, klykia, tartum kuosos; 
Kad išeina jos už vyro 

* Nenustygsta, nesivaldo, f 

Moterystę greit suskaldo. 
. O-gi vyrai, lyg pelėdos, „ 

Visą naktį taip be gėdos 
Ieškinėja kito vėjo, , 
Kurs į galvą jiems parėjo. 
Kaliniai čion prikimšti 
Kaltininkais iš visur, 
•Tvankus, šiurpus ir ankšti, 
Mažo lango nebetur. 
O elgetos verkdami v 
^ ina ' sunk ią čion kelionę, 
Kad atrastų sau malonę, 
Bet neatranda stumiami. 
Gi išblyškę valdiniai 
Iš sunkybės nuo senai 
Šaukia, gaudžia ir vaitoja 
I r prigauti priešais stoja 
Versti valdžią, dėti naują, 
Tad tironai didžią gaują 
Sau kareivių pasišaukia, 
Kad nubaudus neklusniuosius, 
Savo žmones varginguosius. 
Kraujo upė tirštai plaukia, 
Peršniokšdama per palaukę, 

/ 

Kur žmonijos valdininkai 
Kerštą daro kraugeringai 
Prieš viens kitą bevaliodams, 
i^avas savą n ūdai godams. 
Taip kasdieną perkarčiais 
Keiksmo žodžiai, lyg žalčiais, 
Minta, tvysta skausmo broliai 
Nuo jaunystės ligi Šiolei. > 
M ligoto čion šaltinio 
Teka, trykšta vien nelaimė, 
Nuomaris ir skurdo baimė. ^ 
toj' šalelėj' svietas miršta, 
Sausas badas į kapus 
Neša žmones, kaip lapus, 
Jau gyventi — nepertiršta. 

-:- X -:-
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GYVENIMAS. 
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Krutamuose paveiksluose, 
lietuvių kalboje. 

Balandžio 9, rtenosha, Wisc. 
Balandžio 10, Cicero, Hl. 
Balandžio 11, Šv. Kazimiero 

Vienuolyne, 2€01 W. Marcmet- i 
te Road. % 

Rodys Lietuvių Teatro Ben-1 ^Ę 
drovė. 

• 

H ~ 
v • 

Dl 
<;YI I 

9 Ik 
T 

L 

1 

*> 

Iš kitos vėl ten šalelės % 
Atskambėjo mums žinelės 
Daug gražesnės ir linksmesnės, 
Lyg balselis mųs močiutės, 
I r širdelei jos kalbėjo 
Iš toli, lyg šventas varpas, 
Žodžiais tikro geradėjo. 
Kokis didis skiria tarpas 
Šaleles ir kaip vėl gandas 
Priešingas čion šiandie randas: 
Lyg žiema, kur viską šaldo 

Ir vargingai šalį valdo 
Ir lyg -džiaugsmo vasarėlė, 
Kur javužiai jau sužėlė: 
"Tur iu tiesią ir pamaldžią 
Dirbančiojo krašto valdžią. 
Pasirodo valdininkų 
Ne grobinis, geras būdas, 
Kad neskaudžia ūkininkų, 
Nors užaUgo šįmet grūdas. 
Išmintingi vėl tarnai 
Kiek uždirba — neišmėto, 
P^aip sukrauja jie čionai 
Didį turtą sau išlėto; 
O tėvučiai daugel myli 
Vaikelius, taip gyvus, tvirtus, 
Gint tėvynei jau paskirtus, 
I r vaikeliai prieš juos tyli 
Su paguoda, jų ne sauso, 
Tvirto, blaivo žodžio klauso, 
O mergelės, tartum rūtos 
Žvilga, kvepi ir žaliuoja^ 
Meilios, tvirtos, gyvos drūtos, 
I r šventumas skamba jųjų 
Už maružių, už plačiųjų, 
Tad ja"s vyrai greit žieduoja. 
Karininkų šiandie norai 
Gilus, kilnus ir vaisingi, . 
Nes tėvynei gera linki 

ė 

Ir laimingai už ją stoja, 
Tad skaitlingi karo merai 
Mūsų priešus benešioja. 
O teisėjų teisingumas 
Toj šalelėj meilingojoj 
Nuo senovės išbujojo, 
Lyg saulelės vienodumas, 
I r maldyklos xjsad žvilga 
Per ramutį savo ilgą 
Amžį, lygiai auksas kalba 
Su Aukščiausiojo pagelba, 
Dievo meilę begarsindama, 
Šventą kelią mum' atnaindams. 
Vai, kaip žmonės eion maldingi! 
Jog bažnyčion jie netingi 

da-gi veik suteikia 
Čion beduoniai, kurs pavargo 
Tarpe šito svieto margo, 
Gausią auką, taip, kaip reikia, 
Kas nemato, kas negirdi, 
Kad Čion žmpuės tatri širdį, 
I r supranta,' ir sąu žydi, 
Kaip kvietkeliąi vasarėlę. 
Nuo žemelės pasikėlę! 
Angelai juos veizi, lydi.... 
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IDR. A, K, R'JTKAUSKASf 
j GYDYTOJAS Ir C H I R T R G A S 

4442 South Westorn Avenue 
Telefonas IaTaje t t e 4146 

Valandos; 9-11 rytais, 1-2 p o g 
Epietų ir 7-8 vakarais. Nedėldie-ZJ 
S n i a i s t iktai po pietų 2 iki 5 v a i . S 
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^Office Tek Blvd. 7820 j£ 
• Praneš imas £ 

p . I i T . STRlKOL'ISj: 
J Lietuvis N g 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS £ 
Perkė lė savo ofisą. J 

4601 SOUTH A S U L A N D AVB. % 
[TAL.: 10:30 iki 12; S:S0 iki 5 Irfc 

6:30 iki 8:30 Ned. 10:30 iki 12. % 
Nani . : 2914 W. 43 8t. • 

Tel. l a f a y e t t e 263 * 

I DR. G. M. GLASER 
Prakukuoja 30 nieud 

Ofisas 3 1 4 t So. Morkau St., 
ĮjįiLertė 32-nd St., Chiea«o, 111. 

SPECIJ A U S T A S 
^Moteriškų, Vyrižkų Iv chronišku 

Ilgų. 
Ofiso Valandos: N u o 10 ryto 

iki 3 po pietų, nuo 5 iki 7 rak. 
^Nedėliomis nuo 10 iki 2 po pietų. 

Telefonas Yards 6S7 

»•• ^ • *+mm*&m m"* ,••»!• • a _ t 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
N; 

•*•** - - - - - ~^_ > ^ — - > - - p — - T -g •> • JL 

Tel. Blvd. 70-12 

Dr. C. Z. VezeBSs 
LIETUVIS DENTISrTAS 

4712 SO. A S H L A N D A V E N U E 
ARTI 47-tos Gatvės. 

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak. 
•*eredomi» nuo 4 iki 9 vakare . 

f s s a r -

Telef. Pu l lman 3634^ 

DR. P. ŠIMAITIS 
N A P R A P A T H 

į l y d a u Re Vaistu fr Be O p e r a c i j o j 
10901 South Michigan Avc . 

ROSKLAND-CHICAGO, 1 L L 

... ! I 

DR. S. NAIKUS 
U E T U V I S 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas ir vyvenimo Wieta : 
3252 South Halsted Street 

Ant viršaus Univer. Stati' Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte: nuo 
S—4 po pietų: nuo 7—9 vak. 

NedėHomi3 nuo 10—7 
Telefonas Yards 2344 

DR. MAURICE RAHN 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave. 
Tel. Yards 994 

OFISO V AL.: 
Tel. Yąrds 0994 

8—10 v. ryto, 1—3 ir 7—9 v. v. 
•Ncdėlk>mis: nuo 10 v ryto iki 
1 vai po pietį}, 

STATYS N A Ų J 4 ĘASNY-
ČIĄ. — PAI*ANGA. — 

KATALIKIŠKAS 
MIESTAS, 

ĮSPUPI#QAS VAKARAS. -
VEIKALŲ TURINYS, -i. 

DARBAI. 

Lawrcai(ce, Mass. — Labui 
niaaži žinelių iš šios kol. ma-
tyt '! Drauge ' \ Mat, toli nuo 
Cliicagoy, sunku pasiekti. O 
gal dar ir kita kokia priežas
tis yra. 

Ši dalis krašto vadinasi 
Naujoji Anglija. Lawrence y-
ra didelis miestas. Jame yra 
šimtas tūkstančių gyventoji}. 
Lietuvių apskaitoma apie pen-
ki tupiančia i . Žinoma, jų y-

Teiefonas Von Buren 294 
Res . 1139 Independence Blvd. 

DM.MDTH, 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Speeijalistas Moteriškų, Vyriškų, 

Valkų ir visų chroniškų ligų. 

VALANDOS: 10—11 ryto 2—3 po 
pietų, 7—8 vak. Nedėl iomls 10—12 d. 

Ofisas 3351 So. Halsted Str., Chlcago 
Telefonas Drover 9693 

i ! t -' - u -

ei 

I O R . CHARLES SEGAL 
3 Perkėlė savo off>a P« numeriu^ 

4719 SO. ASHLAND A V E N U E į 
SPECIJALISTAS Į 

f? Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų & 

AVal.: ryte puo 10—12: nuo 2—6«£ 
§ > o pietų: nuo 7—8:36 vakare V 
J*SedėHomls : 10 iki 1. $ 
O Telefonas Drexel 2 £ 8 0 ^ 

DR. R. C, CUPLER 
CHIRURGAS 

Ramp. Oakley Ave. ir 24 Gatvėn 
Ofiso Valandos: N u o 2 iki 6 po 

pietų kasdien, PanedėltJ ir Ketver
ge vakarais. 

Ofiso Tel.: Canal 1711—141 
Res . Tel.: Mldway 5512 

DR. M. STAPUL10NIS 
NAPRAPATH 

GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
3347 Emerald Avenue 

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

731 W. 18-th Gatvė 
Nuo f lkl 8 .vaKare. 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas DidmlestyJ: 

29 Soutb La Salle Btrect 
Kambarts 334 

Telefonas Central 8399 

J VaJttraii, 812 W. S3rd S t 
Telefonas: Yards 4881 

f̂ a visokio plauko. Lietuviai 
apsigyveno šone miesto. Baž-
tfyčią turi mieste. 

Lietuvių katalikų bažnyčia 
buvo sena. Dabar griauna. Sta
tys mm ją, muro bažnyčią. Kai
nuos šimtą tūkstančių dolerių. 
Grynų pinigų jau turi į 55 tūk
stančius doleriu. 

Nesenai buvo parapijos su
sirinkimas. Žmonių atsilanko 
daug. Gražiai sįj Jdebonu 
svarsto naujos bažnyčios rei
kalus. Malonu yra ir klausytis.^ 

Parapija turi <U4Glį <iariw 
išvažiavimams vasarą. T e n y ' 
ra daug miško. 'Į'o miško da
bar pardavė už $000. Vėl pro
ga pasitaikė pirkti 40 akrų 
ibiško prie tos senos žen 
Čia taipgi yi;a ir eieyas, kaip 
Į i k ra *' Palanga' ' Lietuvoj.' 

PhUa4elphia, Pa. —» Kovo 
d. įvyko Šv, Kadimiero A-

Ikademįji's Rėmėjų Į)r-jos sky
riaus surengtas vakaras. Vai
dino "Du keliu" ir vaizdelį 
iš tikro atsitikimo "Kalinys ir 
kunigas". Prie to rodė kruta-
muosius 'paveikslus. 

Vakarą atidarė gerb. kun. 
J . J . Čepukaitįs su trumpa 
prakalbėle, paaiškindamas va
karo tikslą ir veikalų prasmę. 

Pirmiauąia vaidino "Du 
keliu". Šis veikalas rodo kaip 
jaunikaitis apsirinko kunigy
stės luomą ir kiek su pagun
domis turėjo kovoti. J i s stovi 
tarp dviejų kelių: vienas ke
lias yra labai platus, rožėmis 
išklotas ir cĮaug laimės žadąs, 
bet jo pabaigą nelaiminga; an
tras kelias siauras, erškėčiuo
tas, ir juo kelionė išrodo sun-
ki, bet jo pabaiga palaiminta. 

Pu keliu. 
Jaunikaičiui išsirinkus erš

kėčiuotą kelią, piktoji dvasia 
tuoj jam kelią pastojo ir gun-
dino eiti plačiuoju keliu, bet 
jaunikaitis stipriai atsikratė 
nuo piktosios dv. pagundos ir 
meldėsi Dievo Morlnos užta-

r ^ l T , K f * n \ 7 P V § l i a v V ' Kukardu, visokiu Ženldeliu, Guzikučiu, Ant-
ULL U t U V C spaudu ir kitokiy Draugys tėms reikalingi; dalyku. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalu, pažymėkite ir jusy dr-tes vardą. 

STRUPAS CO., 90-92 Ferry 8 t . Nevvark, N. J . 

.tu keliu veda į palaimintą vie
tą jfiedodamos giesmclo: O 
Jėzau, eiriu pas tave, priimki 
mane 'pas Save". 

Gale erškėčiuoto kelio, pasi
rodo angelas su baltų lelijų 

4 

vainiku ir parodo jaunikaičiui, 
kaoTtlel jo dangaus vartai ati-
dari ir nevystantis garbės vai
nikas laukia sutaisytas už ište
sėjimą dorybėse erškėčiuotoj 
kelionėj. 

Po atvaidinimo šio veikalo 
gerb. kun. kleb. J . J . Kaula-
ikis pasakė jausmijjgą prakaf-
bą ragindamas remti Šv. Ka
zimiero Akademiją, ir nupieši 
Šv. Kazimiero seserų prakilnų 
darbą tautos ir Bažnyčios la
bui. 

Po prakalbai užrašinėjo Sv. 
Kaz. Akad. Reni. Dr-jai na
res. 

rymo. Tuo tarpu pasirodė an-
Pa langa" L i e t u v o j fialas su balta' leSja rankoje. 

- r — 
• 

Dr. M. Stupnicki 
j 3107 So. Morgan Street 

CUICAUO, n X I M O I 8 
Telefonas Yards 5031 

Valandos: — t Iki 11 U ryte: 
B po pietų Iki 8 vak. Nodėllo-
mis nno B lkl I vai. vakarą 

•B 
i 

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

Tel. Ganai 1118 

Valandos: 19 ryto Iki 8 vakare. 

Gyvenimas: — 1811 W. 63rd Str. 

Tel. Proapect 8456. 

- • S * 

Tel. Canal 157, Vak. Ganai 1118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojai JĮ 

OhirurgM 
1831 South Halsted Street 

Valandos: 10 iki 13 ryte: 1 IkU 
po pietų; f lkl, 9 vakare 

K £ £ a A M & 8 £ JtAlfi S A t A t S S & t W « 
•J Tel. Boulevard 2140? 

DR. A. J. KARALIUS 
2 LIETI VIS GYDYTOJA* 

£3303 S.' Morgan Str. 
S CHICAGO, ILL.J 
Krrtr6^Ya^TCb-6-»»Vo r̂oTWo-sb's 

ot 

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas t» OhlFurgas 
Ofisas 10900 8. Michigan Ave . 
VaL 19—18 ryte; 1—I po pietų, 

«:S0—8:89 vai. vakarą, 
Rezidencija; 10538 Ferry Ave . 

Tel. Pul lman 848 ir Pull . 349 

f 
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ANTANAS A. 0 U S 
(<)I.SZE\VSHJ, JR. ) 

ADVOKATAS 
Veda bilas visuose te ismuose 

Miesto Ofisas: 
, 8 . Dearborn S t , Roo«n 1040 

Telefonas: Central 1774 

i 

Vakarais: 3251 S. Halsted St. 
Telefonas: Boulevard 653. 

J. P, WAITCHES 
Lavvyer 

L I E T I VIS ADVOKATAS 
inen. : R. 511.127 N. Dearborn St. 

Tel. Dearborn 6096 
V a k a r i s : 10736 S. Wabash Ave. 
Ro^cland Tel . PuUman 6377 

Randolph 2898 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

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

19 bouth La Salle Street 
R o o m 1308 

Valandos: 9 ryto lkl i po pietų 
^Naraų Tel. Hyde Park 8895 

Tel 

i 

; 

Telefonas Canal 5395 

JOHN 6. MEZLAISKIS 
Generalis Kori traktorius, itaty-
tojas ir senų namų taisytojas. 
2338 S>0akley Ave., Ghicago 

Arti 33 čio Piace. 

• T e l e f o n a s Boulevard 4139 t 
* ^ ^ ^ ^ A. Masalskis; 

Graborius 
Patarnauju l a l - | 
dotuvėse, ves-i 
tuvesa, krikš
tynose Ir kituo
se reikaluose j 
Kainos I prieina-
laes . 

S3307 Aubum Ave. (Al^ago. 

" " " '• , ' I Į ' T 1 
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S. D. LACHAWICZ 
LIETI VIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopi-
Sgiauela. Reikale meldžiu afsišau-
skt i . o mano darbu bosi te nžca-
Snėdintl . 
=2314 W. 33rd FL Chlcago. DL: 

Telefonas Canal 1271—2199 
ni ini i i i i i iTi i i i iHii i i i imii i 

alinia. 
Dar kjj. nors naujo padarys 

kas bus visai naujajai Ang
lijai garbė. Tas tik vėliau bus 
pranešta. 

Katalikai dabar pasisamdė 
portugalu, bažnyeią ant Cliest-
nut g-vės. Ten melsis apie trįs 
mėnesius, kol naujosios baž-
nyėios skiepas bus išmūrytas. 
Tuomet ten persikels. 

Visas l>awrence miestas y-
ra katalikiškas. Daug bažnv-
šių yra. Miesto valdininkai 
taipat katalikai. Lawrenee bal. 
S d. Šv. Pranciškaus nažny-
ėioj prasidės misijos, kurias 
duos iš Lietuvos atvykę misi-
jonieriai, tėvai marijonai An
dziulis ir Čikota. Misijos tę
sis savaitę laiko. 

Naujoji Anglija laukia at
vykstant gerb. J . Naujalio, 
kurs čionai duos koncertus. 
Bus malonu matyt^musų mu
zikos tėvą. Lawrence jo koncer 
tas bus gegužio (May) 23 d. 
Visi laukia jo koncertų. 

Naujoji Anglija turės pasi-

Ci 

t 
Tai vis'įgijome per rūpestį-Piktoji dvasia išnyko. Ąnge 
gert), kun. kk>b. Pr. Virmaus |a« sustiprina jaunikaitį ii*ap 
k6. iš senosios bažnyčios me- reiškia kad Išganytojas pas-
diiagoe ant tos žemės pasta- kyv(i 31 s a v o pasekėju, iš tuk-
ty s koplyčia. Tas ten tikrai Pančio jį viena išrinko garry 

rodyti taip šauniai kaip ir J a pagundas ir jos išnyksta. 
Chicaga. 

Lavvrence dabar yra didelis 
streikas. Žmonių niekas' ne
dirba. Bet tuoj pradės. 

Lawrenco bobutė. 

tojum, kaipjel i ję iš visų dar
žely gėjių. Angelas išnyksta 
ir užpuola pagundos: pasaulio 
tuštybė, neapykanta, pavydas, 
godulystė. Jaunikaitis vėl mel
dė Dievo Motinos užtarymo ir 
Kristaus stiprybės.* Angelas 
vėl pasirodo ir paduoda jam 
kryžių sakydamas p š t a i gink
las su kuriuo pergalėsi yįsas 
pagundas, tik budėk ir dabok 
kiekvieną savo žingsnį, nes ge
rai ržinai, kad nors dvasia sti
pri, bet kūnas silpnas, ir jei-
i»u nebudėsi, greitaį papulsi į 
pagundų žabangu>s ir žūsi am
žinai. Dažnai pažvelgk į Nu-
kryžiavuoto Išganytojo paveik 
slą ir prisimink ką Išganyto
jas iš meilės dei mųs kentėjo, 
o tas tau suteiks. stiprybes 
pergalėti visokias pagundas.". 

Angelas išnyksta. Pa^un^os 
vėl apipuola jaunikaitį. Ats
krenda puikybė ir ant galo vi
sos pagundos kartu puola ir 
nori įtraukti jį į platųjų ro
žių, nuodėmių kelią. Bet jau 
nikaitis su kryžiumi peržegno-

Nutrinkite save 
skausmas 

Renmatiškns, 
Neuralgiją, 

Slubunią, 
NJJksterėjimą, 
I š tampytas 
Maskulas , 

Pantą 
Skaudėjimą, 

Galvos 
Skandejimą, 
Persa l imą. 

T e m y l i t e , kad 
butų 

INKARO 

VAISBAŽEN-
KLIS. 

Tik piktoji cfvasia pripuola 
prie jaunikaičio ir desperaci
joj kalba: "Nekaltas jauni
kaiti, tavo tikėjimas tvirtas 
kaip uola; tavo nekaltybė ne-
'paJiečįąma, esi apsiginklavęs 
visomis dorybėmis, pergalėjai 
visas pagundas, ir mane patį. 
ICaip tikras Kristaus karžyges, 
stovėdamas po kryžium, Kri
staus vėliava, su kryžiaus ižen-
klu -sudrebinai visą pragaro 
galybę. Gyvuok su Kristumi. 
Man vietos tavyje nėra". 

Piktajai jdvasjai į|ny|*us at-
eina dorybės, su paltomįs leli-
ijomis rankose; meįlė, nefealty-
lbė, dorybė ir nusJŽemiijimas. 
'Kiekviena jaunikaičiui pa-
Įduoda baltą leliją, išreikšda-
iuios jo dorybes ir erskė^iuo-

Kalinys ir kunigas. * 

Kitas veikalėlis, kurį vaidi
no, buvo "Kalinys ir kuri i 
gas" . Parodo kaip vaikinas, 
atvažiavęs iš Lietuvos, susi
draugavo su ištvirkėliais, pa
metusiais Dievą ir tikėjimą. 
Bedraugaudamas su jais ir be
skaitant jų blogus raštus ii • 
pats ištvirko ir pasikėsino nu
žudyti kunigą, bet tas jam ne 
pasisekė. Nuteistas ant viso 
amžiaus kalėjime pelėjo. Tas 
kunigas, kurį kėsinosi nužudy 
ti jį aplankė ir ramino. O jo 
"bičiuliai", svieto lygintojai, 
rojaus žadėtojai, "darbininkų 
Užtarytojai", tie visi jo išsiža
dėjo, nepripažįsta kad prie jų 
partijos priklausė, juokiasi 
ir tyčiojasi iš žmogaus nelai
mingoj padėty. Parodo, kas 
jo draugai. Draugavo iki pri
vedė prie ištvirkimo, tikėjimą 
iš širdies išplėšė ir liuosybę 
pražudė. Paskui, jau visiškai 
nedraugas. 

Nors oras buvo gražus, bet 
publįltos mažai atsilankė. 
Priežastis ,turbut, didelė ne
darbe, nes labai daug žmonių 
atleidžia iš darbų. Užtad ir 
pelno nedaug teliko. 

Vaidintojais buvo: S. Ba
rauskas, K. Augaičiutė, V. 
Uučkiutė, J . Varnaitė, Pociūtė, 
Z. Pukiutė, B. Briedžiutė, S. 
Barčiutė, K? Žemaitaitė, Rim-
kiutė, J. Poška, P. Talačkai-
tė, J . Talačka; kalinio rolę vai 
djno F. Žitkus, kunigo — K. 
Kastantinavičius, sar^o — K. 
Kisielius. 

Šv. Kazimiero Akad. Rem. 
i i 

Dr-jos skyrius taria širdingų 
ačiū gerb*. kun, kleb. J. JCau-
lakiui už gražią prakalbą ir 
prielankumą taipgi gerb. kun. 
J . Čepukaičiui už prijautimą ir 
p a g a l b ą , i r v i s i e n i ^ , k u r i e t a 
vakarą parėmė. 

Menka dulkelė. 

WILLIAM BUSSE 

JlepubliKonu Kandidatas ant 
Pirmininko County Board and' 

County Coinmissioner. 

Šiandie Pinigy Kursas 
Siunčiant Lietuvon per mus: 
35 centai uų 100 Auksinų 

^ a r b a — 

277 Auks. už vieną Dolerį 
Pigesnis kursas siunčiant 

didesnes sumas. 
Pristatymas Užtikrintas 

v Trumpame laike. 

Central Manufacturing 
District Bank 

State Bank—Clearlng House 
Bank. . 

1U2 West 35-ty Street 
Turtas $6,000,000.00 

= 
?.•-.., n ±i U . Į 

: : 

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES 

2407 W. Madlson, 1850 N. Wells. 
8305 S. Halsted Strcots 

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

pinjo, Designing bizniui ir na-, 
m a m a Vietos duodama dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais aį-
mokėjimais. Klesos dienomis Ir! 
vakarais. Reikalaukit knygai ėa< 
Tel. Seelcy 1643 

SARA PATEK, pirm.! 

"«..".g 
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GYDYTOJAS Ir CHIRUIIGAS e 

DR. A. E. M1LLER 

Neužmirškite balsuoti už j j du 
kartus kaipo už 'Pirmininką ir nar} 
board of County Comniissioners, kad 
padarius jo balsavimą ant Preziden
to legaliu. 

Busse yra buvęs County Comini-
ssioner nuo 1900 ir Pirmininkas nuo 
1907 iki .crriiodžio 1910. Tiems kurie 
gyvenate Cook Paviete per paskuti
nius 25 metus m'ra reikalo daug 
alSkintl apie vvnilam liusse. Sunku 
butų atraati tinkamef.ni žniog kaip 
\ViHiam Bufse. I'o jo priežura kaipo 
Forcst Preserve Cd nmis^ioner su
virs 22 000 akrai žemės tapo nu
pirkta žmonėms del pasi l inksminimo 
pavesta. 

Nuo tos dienos ka ip ' j i s tapo Board 
of County Commissioncrs, neturtin
ei ir sergantieji pajuto turinti gera 
d raugą jo ypatoj. Mr. Busso yra 
žniofcis pilnai užsitarnavęs tos vie
tos, jis turi prityrimą ir preras sa-
žirrin,eras žaiopus. Tai^i pravertėtų 
kiekvienam už jį balsuoti. (Apflr.fi 

VYRAI IR MOTERYS. 

Ofisas 4654 So. Ashland Ave. 
Vai. 2—4 po pietų 7—9 vakare 
Res . Ofisas 1815 W. 47-th Str. C 
Vai. 11 iki 1 po piet. Ned. 12—2 

Ofisas Tel. Blvd. 2054 
Res. Tel. Sutarimai ir Naktiniai £ 

Šaukimai Lafayette 11*4 
renivyo-o^eTb^^rrî ^reToįreJS 

o 

/{^Telefonas Yards 1188 

STANLEY P. 
MAŽEIKA 

GRABORIUS IR j 
Balsamuotojas 

Tūrių automo- : 

oilius visokiem^j 
reikalams. Kaina' 
priąl narnos. 

3319 Aubum 
Ave. ChieagoJ 

^^^^^^^=::=^^#^^^^^^;:^<^:^;^jci 

X Tol. Canal 010S K 

I VVYANŪ'S GRABORIAI | 
S Ir 

Pagrabų Direktoriai 
S J. Wyand, Balsamuotcjas 

/ , 
Nepraleis

kit šios pro
gos kur] l*- j it, 
naujo at.si-į S 
darė ant vi
sai trumpa 
laiko. 
- Atminkit, 
kad ši laime 
beldžias į ju 
sų durys pa 
skutini kar
ta ir kurie 
prnleiste la* 
bai gailesi-
lės. . Taigi 
kurie norite 
pasinaudoti 

šia proga,, ateikit į mūsų naujai su
tvarkytą, dirbtuvę ir užsirašykite se
rus ant mūsų taip svarbaus paten
to, kur jus-ų pinigai pasidvigubins 
j visai trumpą laiką. 

Dirbtuvė atdara kas diena nuo 8 
iki 5 ir šventadieniais nuo 1 iki 
penkių vai. vak. 

F O L N T A I N PAINT B R U S H AND 
S P I t A Y E R MFG. CO. 

l o t i W i s t 2 l - s t Street, 
Obicago, 111. 

Re*. Tel. Cicero 3658 
Ofiso Tel. Cicero 49 i 

DR, J. SHINGLMAN 
1325 So. 49 Court 

N. E. Cor. 49 Court ir 13 Str-1 
^ a n t viršaus vaistyničioa. 

C. Sirevičia, Asistentas | 
Turime automobilius viso

kiuose reikaluose. Patarnauja
me kogeriausia ir pigiauaia. 
2055 Wcst 22-nd St. Chlcago. 

PARDAVIMUI. 

G E R A PROGA. 
Tarsiduoda pusė biznio, buėernės 

grosernės. Tirštai lietuvių apgyventoj 
vietoj, arti Visų šventų parap. baž
nyčios. Biznis išdirbtos nuo daugel 
metų, pusė perkant /patyr imas nerei
kalingas, mes išmokinsime. Parda
vimo priežastis savininkas pirko ki
tą biznj. Norintis galės pirkU visa 
biznį Atsišaukite * 

M. MAZŪRA 
10742 So. Michigan Ave. (Rosc land) 

GERA PROGA. 
D i d y s i s b a r g e n a s ! A n t [pardav i 

m o d v i e j ų p a g y v e n i m ą n i m a s , s u 
e l ektra , g a s u , v a n e m i s i r t. t. 

G e r a p r o g a b i z n i e r i a m s , n e s n a 
m a s skersa i v i e š o s m o k y k l o s , sav i -
' n i n k a s v a ž i u o j a L i e t u v a . A t s i š a u 
k i t e p o n u m . 

' 1 5 0 2 S o . 5 0 C o u r t , Cicero , l\U 

Tel. Lafayette 4223 

P L U M B I N G 
Kaipo lietuvys, l ietuviams visa
dos patarnauju kogeriausia. 

M. Y C Š K A 
3228 W. 38- ih Street 

PAIEŠKOJIMAI. 

REIKALINGA MOTERIS 
AR MERGINA prie nuolati
nio namų darbo Kreipkitės 

4254 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 6149 

BIZNIERIAI GAPSINKITĖS 
A " D R A U G E " 

Gal kas žino>*kur gyvena PRANAS.; 
BITINAS. Jis kadaise gyveno 1130 
E. 93-rd St., Chicago, 111. Jo mote
ris Lietuvoj nori apie jį sužinoti. 
Kas apie jį žino tepraneša. 

Draugas Pub . Co. 
2334 So. Oakley Avenue 

Chlcago, m . * 

DIDELIS BARGENAS 
už pusę prekės parsiduoda farma 
Ludington Mich. Labai gera žemė, 
5 budinkai, 10 akerų sodnas geriau
sių f rūktų, 12 akerių gero miško ir 
netoli 2-jų miestų ir geležinkelio 
stoties. 5 karvės, 4 arkliai, kiaulės 
ir daugybė vištų, taipgi geriausia 
mašinerija, visos tulšis Ir namų for-
ničiai augštos rūšies. Mišką par
duosiu už pusę kainos arba mainl-
siu ant namo, bučernės ar kitokio 
biznio, ir jeigu kas pinigų neture, 
ta i ' palauksma. Atsišaukite: 

5619 So. Lincoln St. Chicago 111, 
« • • . . . ' . ' ' « - - • - « • • • • • 

ANT PARDAVIMO PIGIAI. 
Parlor setas, library stalas, ka-

moda lova kukninis pečius, vaiku
čiui augšta kėdė, vežimėlis ir kiti 
dalykėliai. Atsišaukite 

5040 W. 20 Place 
Chicago, Iii. 

A N T P A R D A V I M O P R A P Ą R T I S 
IR G R O C E R N Ė . 

Labai geroje l ietuvių apgyventoje 
vietoje. Ats išaukite pas savininką į 
grocernę, 

2050 W . 22nd Str. Chicago, DL 
• • • ' • , • • . 

FARMOS :-: :-: FARMOS 
Vixa raus šioj Lietuvių apielinkėj 

aš žinau daug visokių ūkių ant par 
davimo su gyvuliais ir visais pa
dargais, sodais užsėtais, laukais ir 
tt. Klausk manęs Ūkininko, aš Ta-
mistai mielu noru viską teisingai' 

| aprašysiu Adresas: 
JOSEPH GERIBO, 
ScottvUlc, Mich. 

/ 

SAVIEJI REMKITE SAVAS 
Į S T A I G A S , 

y 
J 

V 
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D R A U G A S 
Penktadienis , Balandžio 7, 1922 
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REKOLEKCIJOS 

Aušros Vartų bažnyčioje 
West-Sidėje. 

1, KO JIE MITINGUOJA. 

I š D R A U G O P I N I G Ų 
SIUNTIMO SKYRIAUS. 

Namams statyti medžio ga
mintojai ir pirkliai turėjo C'iii-
Jeagoje suvažiavimą. Nesitarė 
jie papiginti savo medžiagą 

spinduliai sušildo užšalusią. . . , . 
•namams statyti , bet nusprendė 
pakelti kovą, tiems kurie mė-

Pavasarį , visa ant žemės 
gamta atgimsta. Ne s saulės 

žeme. sutirpina sniegą ir le
dus ir daro ją t inkamą apdir
bimui. Ūkininkai ir kurie 
turi daržus, ar ia , akėja, Lšrau 
na piktžoles ir purena žeme, o 
paskui sėja Javus, sodina dar
žoves. Ta ip daro geri žmonės 
su savo širdimi, kuri taipat 
ka ip kokia dirva, arba dar
žas, kuriame auga nuodėmių 
piktžolės, jei jos niekas neiš
dirba ir neužsėja. 

Tinkamiausias laikas širdies 
apdirbimui ir savo sielos (du
sios) nuo nuodėmių apvaly
m u yra Misi jus ir Rekolekci-
jos. 

Tokios tai Rekolekcijos i-
vyks Aušros Vartų bažnyčio
je. Prasidės Verbų sekmadie
nyje, po (iraudų Verksimi tam 
t inkamu pamokslu ir tęsis per 
visą Didžiąją Savaitę šioje 
tvarkoje : ' 

r Pened., utarn. ir seredoje: 
Pirmos Mišios ir apmąsty

mas 5 vai. Antros Mišios 6:15 
vai. Trečios Mišios ir apmąs
tymas 8 vai. Vakarais r>er vi
są savaitę pamokslai ir ap- ' 
mąstymai bus 7:30 vai. Did
žiajame ketverge, pėtnyeioj* ir 
subato.je pirma s apmąstymą* 
ir stacijos 5 vai. Antras ap
mąstymas ir Mišios 8:30 vai. 

Išpažinčių bus klausoma iš
ry to po pirmo apmąstymo, po 
pietų 3 vai. ir vakarais 7 vaj; 
Paned. utarn. ir seredoj vn-

, karais saky s pamokslus Tėvas 
Vincentas Kulikauskas. 

Klebonas. 

uina siaurinti statvti mediniu... 
namus. Mat, tuonii jiems maži 
narnas " b u s i n e s s . " 

\ 

Š'uomi pranešame, kad 
jau vel turime dolerinių če
kių kurių buvome pristigę. 
Taigi, kas nori siųsti į LIE
TUVA DOLERIUS, prasvome 
tuomi naudotis. 

"Draugo" Administracija. 

BUVĘS LAIKRAŠČIŲ PAR
DAVĖJAS NORI BUT TEI

SĖJU. 

Chieagoje kandidatu į inu-
nieipąlius teisėjus nori ineiti 
jaunas vyrukas, Joseph Bur-
ke. Jaunystėje jis pardavinė
jo e i a lai k rašė i us gatvėse. 
Karo laikais buvo įstojęs S. 
Valstijų armijom 

PARAPIJOS VAKARIENĖ. 
— GAUSI AUKA. 

UŽDARYTA RESTORA
NAS. 

Sveikumo komis ionieriaus 
parėdymu uždaryta restora
nas, 2559 So. HalsteU gat., 
kurs a t ras tas baisiai nešva
riai užlaikomas. 

Nešvarybes susekė svei k \i-
mo departamento Inspekto
riai . 

TROKŠTA^DRAUGO," 
Kas pamato ir pasiskaito 

Lietuvoje mūsų dienrašti 
" D r a u g ą " , t a s pageidauja ji 
nuolatos turėti ir skaityti . Už
siprenumeruoti jiems gana 
sunku, taigi nori gauti dova-
nai. 

" D r a u g o " administracija Į 
viešas įstaigas ir daugeliui 
pavienių žmonių pasiunčia do
vanai, bet visiems negali tesė
t i . 

Amerikos lietuviai padarytų 
dideli džiaugsmų saviškiams 
Lietuvoje užrašydami jiems 
" D r a u g ą " . , 

" D r a u g o " administracija 
turi laiškų, per kuriuos pra
šoma prisiųsti dienraštį, bet jįj 
išpildyti jau negalima, Gal 
tad rasis geradarių, kurie 
jiems užprenumeruotų. Pini
gus galima prisiųsti ' D r a u g o ' 
ofisą n, su pažymėjimu, kad už 
juos siuntinėti " D r a u g ą " 
Lietuvon. 

Mes skubinsime patenkinti 
prašančius ir iš savo pusės lei-

Roselandas. — Kovo 20 d., 
Visu Šventu par. svet. ivvko 
parapijos nauju komitetų su
rengta vakarienė. J i tuomi 
svarbi, kad dar tokios pas 
mus nėra buvę. 

Tikietų jokių nebuvo. Kas 
tik norėjo tas galėjo ateiti , 
ne< niekas neklausė, ar turi 
bilietą, arba kad turi pirkti . 
Vakarienė visiems l i uos a. 

Pradėjus vakarieniauti pra
dėjo ir programą, L. Vyčių 8 
kuopa vaidino trumpą, bet juo 
kingą veikalėli. Toliau sekė 
draugijų atstovų kalbos. Šv. 
Vincento a Paulio Dr-jos atsto-
vas, p. Petkevičia, gražiai nu
pasakojo kaip ta draugija pra
dėjo kurti parapiją šioj kolo
nijoj. Matyt žmonėms buvo į-
domn tai girdėti, ne s ramiai 
klausė. Dar keliu draugijų at-
atovai-ės kalbėjo, bet žmonės 
vis laukė, įdomavo, ką klebo
nas pasakys, nes žadėjo k a 
nors naujo pranešti . 

Na ir išgirdom, kad yra ge
ru žmonių, kurie mųs klebo
nui, naujos bažnvėios statv-
mui, paaukos $25,000. Ir tai 
ne lietuvis. Dabar roselandie- j 
čiams vėl didelis galvasukis. 
tlraži auka, bet dar bažnvėiai 
loli gražu neužtenka. 

Dar klebonas pranešė kad 
važiuos i tėvynę ant vakaciju. 
O sugrįžęs ir pasilsėjęs ga ' ė 
siąs parodyti ką galįs, jog dir
bant viską galima padaryti . 
Toliau paaiškinęs, kad para
pijai yra .reikalingi pinigui, 
paėmęs krabutę parinko aukų. 
Surinko $107. 

Klernata ir kometa užgrojo 
duetą ir orkestrą pagrojo over-
turą . 
*"" ^ * 

Žmonėms nubodo ant vietos 
<ėdėti, pradėjo eiti nuo stalu. 
Vakaro vedėjas prašė žmonių 
ilgiau sėdėti, nes esą dar yra 
iš draugijų atstovų. Mat, jau 

* 

nebuvo laiko ilgiau sėdėti, ne.; 
mūsų žmonės nemoka dantų 
krapštyti prie stalo, eina po-
pierosų parūkyti . Dar ilgai 
šnekučiavo, o paskui išsiskirs
tė. 

Žmonių buvo gana daug, ke
turi stalai tr isdešimts šešių 
pėdų ilgumo. I r tai ne visiems 
buvo vietos. Mat žmonės žino
jo kad šioj vakarienėj šeimi-

kuopos įžymiausios šeiminin
kės, pp. Jucienė, Pečiukait is 
nė ir Simenienė. Garbė to
kioms gabioms šeimininkėms. 

Kampinis. 

LABD. SĄJ. GARBĖS 
NARIAMS. 

Dievo Apveizdos Par. — Vi
si Lalu{aringos Są-gos 4 kuo
pos garbės nariai-ės nepamir
škite Verbų sekmadieny, bal. 
!) d. vakare 8 vai., atsilankyti 
i vakarą Dievo Apveizdos 
par. svet. Garbės nar iams bus 
įteikti diplomai! 

Kurie da r nesate baigę mo-
kėti už garbės narystę, pasi
skubinkite užbaigti. Tą galė
site padaryti penktadienio va
karą S vai., bal. 7 d. susirin
kime Dievo Apv. par. mokyk
los kambaryj . 

Valdyba. 

Iš "DRAUGO" KNYGYNO 
i . 4 < » » 

Ką tik gavome nauji} knygų, iš Lietuvos: teatro vei

kalų, muzikos gamtos mokslo, istorijos, apysakų, mo

kykloms vadovėlių ,ir šiaip jau pasiskaitymui gražių 

dalykėlių. 

Taigi knygų yra įvairių. Bet kiekvienos knygos ne

didelį skaičių parsigabenome, nežinodami kurios lab-

jau pat iks skaitytojams., Daugiau pargabensime kuo

met matysime kurios b u s labjau reikalaujamos. 

Todėl gi, kas naujomis knygomis interesuojasi, 

kam įdomu žinoti, kokia dabar yra mųs Lietuva, — 

"DRAUGO" KNYGYNE GALIMA GAUTI ŠIŲ KNYGŲ, 
S f l 

skubėkite! • 

Pirmiau ateisite — didesnį knygų skaičių pasirinkti 
galėsite. Vėliau ateisite rasite tai kas nuo kitų atl iks! 

''DRAUGO" ADMINISTRACIJA 
2334 South Oakley Avenue Chicago, 111. 

DAR TIK PIRMĄ VAKARĄ. 

DRAUGIJŲ DOMEI. 

North Side. — Kurios vieti
nės draugijos esate įmokėju
sios .f HM) garbės narystės mo
kestį į Labdaringąją Są-gą, e-
>ate kviečiamo s dalyvauti va
karėly bal. 9 d. S v. Mykolo 
par. svet. Bus išdalinti diplo
mai garbės nariams, pavie-
niems ir draugijoms. Tas va
karas bus gražus, ypatingas. 

Komitetas. 

Dievo Apveizdos Par. — Ne
senai susiorganizavusi Sal
džiausio Vardo Jaunikaičių 
Dr-ja rengia pirmą vakarą 
šeštadieny, bal. 22 d. 

Alpha. 

PRANEŠIMAI, 
DAUG NAUJIENŲ APIE 

LIETUVĄ. 

GALĖSITE PAMATYTI 
PIKTĄJĄ DVASIĄ. 

Cicero, 111. Bal. 9 d., ft*. 
Antano par. svet., bus galima 
pamatyti 'Piktąją dvasią*, tai 
veikalas — begalo juokingas. 
Jį vaidins L. Vyčių 14 kp. a r : 

t i štai-mėgėjai. Tikietus, tai janj 
iškalno nusipirkite. J ų galima 
gauti pas kuopos narius ir 

(Darbininkų Užeigoj, 1447 So. 
)0-th Ave., Cicero, 111. 

J. Juokys. 

sime, kk*k galima, kopigiausia 
Administracija. ninkaus Moterų Sąjungos 46 

SVARBIOS PRAKALBOS. 

Brighton Parkas. — Sekma
dieny bal. J) d. 4 vai. po piet, 
N. P. P. S. parap. svet., prie 
44-to s i r So. Fairfield Ave. 
bus svarbios prakalbos. Kal
bės J . Šaliunas, iš New Yor-
ko, L. Fiiv Misijos įgaliotinis. 
Taipgi kalbės ir k i t a s įžymus 
kalbėtojas temoje " Lietuvos 
finansinė padė t i s " . 

Bus ir kitokių pamarginimų. 
Taipgi norintiems bus galima 
nusipirkti L. L. P . bonų, ar
ba užbaigti mokėti, kurie d a r 
neužbaigė. Xaipgi tie, kurie 
dar neatsiėmėte bonų, tai at
eikite ir atsilmkite, nes mes 
Icfob&r jų turime. Kas daugiau 
bonų turės, tas galės daugiau 
žemės gauti pirkt i Lietuvoj. 

L. L. P. Komiteto valdyba. 

Bridgeportas. — Dauguma 
turbūt jau žino kad bus kas 
nors. naujo šį vakarą, bal. 
7 d., 8 vai. vakare, šv. Jurgio 
par. svet. 

Daug naujo praneš L. Fin. 
Misijos įgaliotinis, p. Juoz. Ša-
liunas. Atėję išgirsite. Dar p. 
J. J. Elias suteiks įdomių ži
nių kaslink Ameriko s pripa
žinimo Lietuvos^ nepriklauso
mybes. 

Ateikite visi. Įžanga dykai. 
L. L. Pask. stotis. 

Anikšcių šilelis. — Vysk. Ant. Baranausko eilės . . . . 10c. 
Apaštalystės Maldos Statutas. — Vertė kun. Surusai-

tis : • 3 5 c -
Aureolė. (Oratorija) — M. Oustaitią 1 5c-
Apeigos Rymo Katalikų Bažnyčios. — Vertė J . Gerutis 60c. 
Apie Kristaus Sekimą, ^ 1 2 0 

Apie Apšvietą,. — Parašė kun. prof. Bučys 25c. 
Ar Yra Pragaras? — Parašė kun. Pr . Sdiouppe, vertė 

kun. Pel. Martišių? — 
Aušrelė. — Dramat iška vienoje veikmėje operetė. Pa

rašė Pranas . Ka ina 
Amerikos Dovanos Lietuvoje. — Komedija penkių aktų 

iš naujausių laikų. Parašė . V. K. Ka ina 
Ar Katalikas Gali Būti Socijalistų? 50c. 
Ar Esi Čia Mano Jėzau? — Drama. Parašė V. K 10c. 
Ar Yra Dievas. — Vertė K. Giedrutis. Kaina 5c. 
Apmastymai Visiems Metams. — pviejose dalyse. Kaina $3.00 
Atstovas Ralys, Apysala. — Vertė Nemunas. 40c. 
ABC Pradžiamokslis. — Ka ina 30c. 
A. Skech of Lithuanian Nation. — Parašė J . Gabrys 10c. 
Botanikos Vadovėlis. — V e r t ė V. Vilkait is . — J a m e 

telpa 136 piešiniai. Ka ina . 50c. 
Biblijos Tirinėtojai. — Vertė M. M. T. Kaina 10c. 
Blogi Kūdikių Papročiai. — Sutaisė Dr. A. L. Graiėiunas 20c. 
Broliai Pirmyn Tiesos Keliu. — Parašė Uosis 10c. 
Braižinėliai. — Parašė Skrusdė 45c 

30c. 

10c. 

20c. 

. . . . . . . . 
Dvasiškojo Gyvenimo Malonumas. — Vertė kun. V. 

20c. 

LIET . VYČIŲ CTIICACOS 
APSKRIČIO choras turės savaiti-
nf praktiką penktadieny, bal. 7 
d., vakare, Mark \Vhite Square 
parko svet. Visi nariai-ės neatbū
tinai atsilankykite, nes rengiamės 
prie koncerto. 

Joaetta BįmMutė. rast. 

TO\VN OP LAKE. — Šv. Kry
žiaus parap. choro, po globa Šv. 
Cecilijos, mėnesinis susirinkimas 
įvyks ^penktadieny, bal. 7 d, š. m. 
baž. svet., prasidės tuojau po pa
maldų. 

(įiedoriai-ės teiksitės susirinki i 
skaitlingai, nes yra svarbių reika-

\ 
m aptarimui. 

Z. Jnrgaitė, rast. 

ANT PARDAVIMO salimas pĘ 
elektra piano orkestrą, parsiduoda 
pigiai eash ar ant išmokesčių vis
kas geram stovij, arba mainysiu 
ant mažesnio piano. Atsišaukite 

7614 M ar v laii.l Ave. 
Telef. DorchesUr 6976—1-mos lubos 

Chicago, 111. 

TOWN OF LAKE. — A. L. R. 
K. Moterų Sąjungos 21 kuopa lai
kys svarbų susirinkimą sekmadie-
njr, bal. 9 d. š. m. baž. svet., pra
džia 2 vai. po pietų. 

Gerb. narės, malonėsite skaitlin
gai atsilankyti j susirinkimą. Taip 
gi moterįs ir mergaitės, kviečia-

JONAS F. DEVINE 
turi nepalyginama rekordą, 

numušime taxų ir randų. 
Išrinkite jį kaipo Klerką 

Probate Court. 
Nepalyginama rekordą Oook pa

viete šįmet turi Jonas F. Deviue. 
Klerkas Probate Courto. Per tuos 
metus gryno pelno liko $41,000.00 
atimant visas išlaidas. 

Palaikyti ofisą Oook Paviete pa
prastai reiškia dideles išlaidas tuo
met žinoma taxai brangesni. Bet 
kuomet valdininkas uždirba $41,-
000.00 išimant visas išlaidas, tuo
met tai laikas toki žmogų išrinkti 
per nauja. 

Jis pagerino daug dalykų nepa-
didindamas iškasčių. Jis daug yra 
pagelbėjes našlėms, našlaičiams ap 
saugodamas juos nuo išnaudotojų. 

Balsas atiduotas už Joną F. 
Devine, Republikona, pirmuose 
balsavimuose išeis visiem ant nau
dos. (Apgr.) 

Kul ikauskas 
Dvasiško Gyvenimo Vadovėlis. Iš Franeuzų kalbos 

vertė kun. A. Staniukynas 75c. 
Duonelaičio raštai $1.00 
Fabijole. — Audeklo apdaruose. $1.50 •-• 

DRAUGAS PUBLISHING COMPANY 
2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois 

LIETUVIŠKI REKORDAI 

&??'' 
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TO\VN OF LAKE. — A. L. R. 
K. Federacijos 7 skyriaus mėne-
uinis susirinkimas bus sekmadieny, 

j 

bal. 8 d., š. m., haž. svet., pradžia 
[1 vai. po pietų. 
[ Delegatai, susirinkite, nes turi-
fuie daug svarbių reikalų neatbūti
nai apsvarstyti. Irgi draugijos ku-
irios nepriklausote kviečiamos pri
siųsti atstovus ir prisirašyti. 

Raštininkė. 
• 

SUS. LIET. R. KAT AM. 39 
IKUOPOS Englevvoodo ims paveik
slus L. Fin. Misijos albuman sek
madieny, bal. 9 d., pas Urbano-

Avicz, 4852 So. Ashland Ave., 1 vai. 
po pietų. Valdyba. , 

LOtAL 269 A. C. W. OF A, 
susirinkimas įvyks pėtnyeioj, 7 d. 
balandžio, 1564 N. Robey St., 7:30 

mos kurios nepriklausote ateiti ir vai. vakare, Unijos svet. Visi na-
prisirašyti prie šios naudingos' "a i šio skyriaus malonėkite atsi-
Moterų Sąjungos kuopos. » (lankyti susirinkiman. 

Z. Jurgaiti, rast. P Cliapas. srkr. 

VELYKŲ LAIKAS TAI MUZIKOS LAIKAS. 
Kas geriau gali pr i t ikt i Velykų linksmybėms, kai muzika! 
Tegul Columbia Rekordai ant (Trafonolos suteikia jums Ve-

lykų linksmybę .jūsų namuose. 
Išgirsk vėliausius Columbia Rekordus Lietuvių kalboj už 

Balandžio mėnesį. 
s 

i 10 Inch — 75c. 

E-747S 

rVos tik mėnulis. 
J Gegužinė daina. 

Mišras Kvartetas. 
E-7-179 < 

E-7257 < 
Du ubagu. 
Ubagėlis. E-7092 
Plieniunas ir Lušnakojls. 

E-7026 

E-4914 

£-4916 

1 

Lietuviška polka. 
Per virvute- Polka 

Armonika solo. 

Uuk-siua diena mums miš. 
Pulkim ant keliu. 

J. Butėnas, basso. 

E-3812 i 
Sveika Maria. 
Ave Marint. (Ijotsiiiškai). 

Soprano solo. 
E-1216 

I 

Viena mergytė. Valeas. 
Mergužėlė eikš pa.s mane. 
Polka. Ork. "Kaunas" . 

Jonas mokina kar iaut i . 
Pas fotografą. 

Geležiūnas ir Bukšnaitis. 

Dsržely alyvų. 
Jėzau Kristau malon. 

J. Butėnis, basso. 

Nedėlkis rytą. Polka. 
D«'l mušu jaunimo. Polka. 

Orkestrą. 

Gie.vnė į Panele fivenė* 
Bradunienė, soprano. 

Ave Maria. Cello solo. 

Paprašyki t ju-ni pardavėjo DYKAI kataliogo ir dadėjimų. 

Žiūrėkit kad butu y ^ j j f l a ^ \ Columbia Lietuvis-
Columbia Vaizbažen- fįfĮj^įįl \ ki rekordai yra t ikra i 
klis ir paminėk nu- 11" p ^ J m] 

Z i i • T> \V ^ U o Lietuviški, padaryt i 
menus Columbia Re- y 0 c<f/ 
kordų ^ ^ w 8 ^ Lietuviškų artistų. 
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P R A N E Š I M A S 
Plačiai pagarsėjęs Fotogrnfista.s, A. 

VOITKP^VIČIUS, Fundator ius Šv. Ka^ 
zimiero kapinių varpo, pagryžo iš Lietu
vos ir savo name 636 West 18 Str. Chica
go, 111. a t įdarė PIKOERNĘ su naujausio 

išradimo prietaisomis. • \M | į, 
Reikalui atsit ikus, eikite prie savo seno bičiulio. 

Lash Kegisteriai; 
NAUJI IR VARTOTI 

Kuoitift mintiji pirkti Cash Re 
gisterj, be abejonės tuojaus pama
nai apie "National". The National 
Cash Register Company turi t iktai 
viena ofisą Chieagoj, 172 North 
Michigan Ave., tarpe Lake ir Ran-
dolph. Tenais rasite pilna stocką 
Nauji? ir Vartotu Registerų. Prieš 
pirksiant ateik ir apžiūrėk mūsų 

stoeką. Visi reglsteriai yra garantuojami Mūsų Taisymo Skyrius vi
suomet jums patarnaus. 

The National Cash Register Company 
172 Nortli Miehigan Avenue Telefonas Randolph 4600 

Tarpe liake ir Randolnli. Tiktai vienas ofisas Chicago j . 
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