
cmrasuy or a u m twww 

0f 
44 DRAU 

i 

mbllahed Batty £xcept Bandaya 
Oue T e w • • . « • 
81x Months f«.»Hl 

AT ITEWS-STAin>S 2 c A. OOPY 
DRAUGAS PUBLISHUrU OO., lacu, 

2834 So. Oakley A*e., Chlcago, 111. 
Tel . RooseTelt T7»l « 

*&&£**Aaw;ut&.MA*!aajaA«g 

Kaina 
Price 

(LITHUANIAN DAILY FRIEND) •5r*wsrysr«T*«s?-s{ 

No. 94 CHICAGO, ILLINOIS, PENKTADIENIS, BAL. (APRIL) 21 D., 1922 M. 
UNTEKED AS SECOND-CIiASS MATTER MARCH II , 1»1«, AT CHICAGO, ILLDIOI8. VNJiER THE OP ACT OP MARCH ». U i t . 

METAI-VOL VII 

PRANCIJA DESPERACIJOJE 
Provokuoja Vokietiją -

Nori Karo 
BAUSTI VOKIETIJA ŠAUKIA PRANCIJA. 

VAKAR ATVYKO ČHICAGON. 

* PARYŽIUS, bal. 21. — Praneijos premieras Poinca-
re prancūzams ambasadoriams santarvės sostinėse išsiun
tinėjo parėdymus energingai imtis priemonių kuoveikiau į 
bausti Vokietijų už jos padaryta sutartį su Rusija. Ki-į 
taip su vokiečiais, sako, busią blogai, nes jie išslysių i; 
santarvės kontrolės. 

VOKIEČIAI SIUNČIA KARIUOMEN? RUHRON. 
* 

PARYŽIUS, bal. 21. Vokietijos vyriausybė — ra
šo Kmile Bure laikrašty " L ' E e l a i r " — 12 tukstanėių pa-
rinktiniausios kariuomenės pasiuntė Rubr apskritim Tai-
pat rengiasi pakelti ginklus Aukštojoj Silezijoj. 

Tuotarpn rašo Bure — raudonosios bolševiku ar
mijos grūmoja Rumunijai ir Lenkijai. 

"Nėra laiko ginčus varinėti," sako tas pat Bure. "jei 
norim*' išvengti naujo karo ." 

PRANCIJA SU LENKAIS SAKALBIAUJA. 

BKRLYNAS, bal. 21. — IŠ Kauno praneša, kad Sov-
Rusijos karo komisaras .Trotzky šalies apsaugos tarybos 
susirinkime tarp kitko pareiškė: 

"d'enoa koidVreneijoji- Pranei ja mėgina vesti sabola-
ža, idant tuomi duoti progos lenku armijai isibriauti Ru
sijon. 

"800 prancūzu karininku ir J,000 prancūzu teknikų 
šiandie darbuojasi lenku armijoje." 

RUSŲ VOKIEČIŲ MILITARINĖ SUTARTIS. 

LONDONAS bal. 21. — Gryžęs iŠ Vokietijos parla
mento n a n s Edwards, lil>eralas, tvirtina, kad Sovietu Ru
sija su Vokietija be ekonominės sutarties padariusi ir uti
litarine sutarti. Pati ekonominė sutartis turi dviprasmę 
reikšme. 

NEUTRALĖS VALSTYBĖS STOVI tiž VOKIETUį 

Reikalauja, Idant Vokietija Paliktų 
Konferencijoje 

GENOA, bal. 21. — Angli- privalo balsuoti. Teėiau pa-
i 

jos premieras Lloyd Georgejti viena santarvė neturi teisės 
sako, kad vokieėiai delegatai'veikti kai]) jai gali but tinka-
sutiko nedalyvauti komiteto j miau. ' 
susirinkimuose, kuomet bus Sovietų Rusijos delegatai į-
diskusuojama i Rusijos reika- tikino vokiečius delegatus bu-
]aj i ti visuose vyriausiojo konfe-

Prancija tuomi nepasiten- j reneijos komiteto posėdžiuo
s e . Nes aptariami Rusijos 
reikalai yra tampriai surišti 

f, . . j su Vokietijos reikalais. Del - Sovie- - , . ' , , 

Lenkijai Ekonominė Pragaištis 
RYGA, bal. 21. — Rusų-vo-jLenkija ekonominiai pra-

kiečių ekonominė sutartis vi-1 gaišinti. Dėlto ta ekonominė 
sose Pabalti jos valstybėse pa-j pragaištis lenkams jau gana 
kėlė nepaprastą sensacijų, jaišį;i. 
Tuo labiau, kad Pabaltijo* Vokiečių komisija iš Berly-
valstybės skaitosi kaipir til- no t i r bolševikų komisija iš 
tas susisiekti Rusijai su Vo- Maskvos vyksta Pabaltijon. 
kieti ja sausžemiu. , C?iar su Lietuvos, Latvijos ir 

. . . . • ? , 

a . . ' ^ i u . ,, . Estijos vvriausybių a'tštovais 
Seniau tuomi tiltu nore-1 • . ; * ? . , T . . . m .z* ! ..tos-komisijos ves derybas tra-jo but Lenkija. (Tuo tikslu n • J . • 

. i i • >̂ • Inzito klausime. ka ip vokie-
daug darbavosi. Bet pasiro- . . . . . . , . ' . 
, , , , . - „ . . A. 'ciai, taip ir rusai tikisi greitu 

do, kad kaip Rusija, taip Vo-I ! , . . . ™ i , •• 
. . . . . • • i i i laiku pradėti per Pabaltnos 
kietį ja nenori nieko betidrai • 

. . . . ivalstvbes šen ir ten siuntinė-
tureti su lenkais. 

;ti savo prekes. Pabalti ja tu-
Paėiame Paryžiuje' £ r ipa- ! r ė s ^emaža i pelno už tų tar-

žistama, kad rusų-vokiečių su- pioijikavima abiem valsty-
tarties svarbiausias tikslas bėm. 

ro^r 

ANGLIJOS BANKININKAI j gyvuojo kaulo. Dėlto, apie 
PALANKUS SUTARČIAI. kokį naujų karų šiuorui kartu 

negali but kalbos. 
Sako, bolševikai-vokiečiai 

atlieka gerą, žygį. 

LONDONAS, bal. 21.—An
glijos bankininkai su pramo
nininkais turėjo čia snsirinki-

KARO SKOLŲ KLAUSIMAS 

AVASHINGTON, bal. 21.— 
Valstybės departamentas pa
informuotas, kad santarvės 

mų. Diskusavo Rusijos su valstybės sutinka vesti disku-
Vokietija padarytų ekonomi-į sijas kas link karo skolų for-
ne sutarti ir ki tus ' tų dviejų j malio nustatymo klausimo, 
valstvbių santikius. EuroįoR valstybės Suv. Yals-

KUN. PR. GARMUS 
Pirmojo Pėstininkų Didi. Lietuvos Kunigaikščio Gedimino pulko karo kapeli 
niausiąs lietuvių kalbėtojas, lankys Chicagos kolonijas. Šiandien prakalbos Bridgepor-
te, 7:30 v. v., Šv. Jurgio para p. svetainėje. 

įonas, įžy-

Išreikšta vienoda mintis, 
kad jei Rusija su Vokietija 
tikrai darbuojasi už taikų ir 
li£ pramonės i r prekybos at
gaivinimą, jų žygius reikia 
tik pasveikinti, nors jų pasiel
gimo metodos butų peiktinos. 

Nutarta, kad jei Vokietijos 
ir Rusijos pasiketinimai yra 
tikri, tatai santarvė nepriva-

tijoms skolingos 11 miliardų 
dolerim Norima tas skolas 
patvarkyti nustatant atmokė-
jimui laikų. 

KELIAMOS ANGLIMS 
KAINOS. 

smerkia santarvės nota Vo-
kieti jai. 

kti viena iš dviejų: arba pa
naikinti rusų-vokiečių sutartį AMUNICIJOS EKSPLIOZI-

JA SALONIKUOSE. Šveicarijos ir Švedijos pre- a r D « nedalyvauti svarstymuo-
mieru — Alotta ir B ran t ing | s e Rusijos reikalų, ty. išei-
apsilankė Italijos sekretoria-J*1 ifi vyriausiojo konferencijos I A T Ė X A I b a l 2 1 __ T r e _ I net ragino Vokietiją su Rusi 

PIjTTSBURGH, Pa., b. 21. 
— Streikuoj. angį. viršaitis 
Fagen tvirtina, kad minkš-

lėtu tų dviejų valstvbių susi 
artinimui trukdyti. '. Tuomet ^ < ~ » * * * * * * * * * ? 
tegu ta sutartis g\-vuoja ir 
prisideda prie abiejų šalių re
konstrukcijos. 

Ko Anglija nori. 
0 

Susirinkime keli kalbėtojai 

to ofise ir reikalavo daugiau1 komiteto. 

kiną. 

GENOA, bal. 21. -
tų Rusija ir šešių neutralių! 
valstybių premjerai cia pakė
lė savo smarkias atakas prieš 
santarvę ir jai pataikaujan
čias vidurinės Europos vals-

1 to, be vokiečių delegatų nega-
i Įima apsieiti. 

Ieškoma kompromisui 
pagrindo. 

Kuomet Anglija ir Pranei 
tyleles del jų pasiketinimo j a n e a t l a i d ž i a i reikalauja, kad 
bausti Vokietiją nž*padarymai Vokietija panaikintų padary-
ekonominės sutarties su So 
vietų Rusija. 

Neutraliu valstvbių delega-
tai bendrai su bolševikais de
legatais griežtai tvirtina, jog 
Vokietija neprivalo but at
skirta nuo dalyvavimo disku
sijose Rusijos reikalais šioje 
konferencijoje. 

Jei santarvė turi norų bau
sti Vokietijų, tai pirmiau tu
ri klausti visų konferencijos 
delegatų sutikimo. Plenaria-
me konferencijos susirinkime 
visi delegatai tuo klausimu 

ta su Sov. Rusija sutartį, kai-
kurių valstybių delegatai dar
buojasi anglus su prancūzais 
apraminti. Ieškoma kokio-
nors kompromisui pagrindo. 
Nes turi but aišku, kad Vo
kietija nepanaikins kartų pa
darytos sutarties. I r jei taip, 
tai prisieina abiem pusėm 
kaip nors susitaikinti su įvy
kusiais faktais. 

Norvegija, Švedija, Danija, 
Olandija, Šveicarija ir Ispa
nija kaipo neperlaužiama sie
na stovi už Vokietijų ir pa-jos diplomatam leido pasirin 

žinių ir paaiškinimų, kaip ir 
kokiu būdu santarvė ketina 
bausti Vokietijų. 

Wirth ir Lloyd George. 

Neutralės valstybės stoja 
už Vokietiją, ne dėlto, kad jos 
daug jų mylėtų, bet del to, 
kad susiaurinti santarvės y-
patingųjį biurakratizmų, su 
kuriuomi ji mėgina apžioti vi
sų konferencijų ir neduoti bal
so sau nepatinkamoms valsty
bėms. 

Neutralių valstybių delega
tai sako, kad konferencijos 
pradžioje patsai Anglijos pre
mieras šaukė, kad konferenci
joje busianti lygybė. Už po
ros dienų tas pats premieras 
tik su vienais santarvės de
legatais pradėjo laikyti pri
vačius susirinkimus, visų ki
tų valstybių delegatus palik
damas ignorantijoje. Taip 
neturėtų but. 

Vokiečiams nesma-gumai. 
čiadienio vidudieniu šalimais 
Salonikų ekspliodavo graikų 

Vokietijos delegatai turi; amunicijos saudelis. 
. . Dar neturima smulkmenų 

pagaminę .santarvei atsaky-

Vokietijos kanclieris Wirth 
ir užsieniu reikalų sekreto-, 
rius Rathenau užvakar konfe-
ravo su Anglijos premaeru. 
Lloyd George abiem Vokieti 

mų. Sakoma, atsakymas sus
tatytas aštrioje formoje. 

Tečiaus vokiečių delegatų 
tarpe kilę nesmagumų. Kai-
kurie delegatai sųprotauja, ar 
kartais Sovietų Rusija netai
so koki'ų-nors žabangų Vokie
tijai, idant Vokietijos lėšomis 
pasinaudoti, suvertus ant jos 
visų kaltę. 

Tečiaus dauguma delegatų 
pasitiki Sov. Rusija. Džiau
giasi sukiršinę santarvę. Ir 
nemano skirtis su padaryta 
sutartimi. Sako, verčiaus ap
leisti ekonominę konferencija. 

apie tų baisių ekspliozijų. Tik 
pranešta, kad daug žmonių 
turėjo žūti. Sugriauta viena 
cerkvė, kurioje buvę keli šim
tai vaikų. Sunaikinta karei
vinės, kuriose butą daug ka
reiviu. 

1923M. MOKESTYS BUS 
DIDESNĖS. 

WASHINGTON, bal. 21 — 
Pinigyno sekretorius Mellon 
paskelbė, kad pasibaigiančiais 
fiskaliniais 1923 metais vy
riausybė turėsianti daugiau 
350 milionų dol. deficito. Del 

ATKELIAUJA PHILIPINŲ 
MISIJA. 

MANILA, bal. 21. — Iš čia 
į Suv. Valstijas iškeliauja 
Philipinų salų misija1. Jos 
tikslas — išgauti saloms ne
priklausomybe. 

Misijos nariai išleidžiami 
tikrai karališkai. Kiekvienam 
nariui skirta po vienų tūks
tantį dolerių įsigyti reikalin
gus drabužius. Be to, kiek
vienam nariui skirta po 50 
dolerių kasdieninėms išlai
doms. 

Daugelis piktinasi tokiomis 
didelėmis išlaidomis. Kai-kas 
sako, kad tas butų verta, jei Kas link karo, tai dauguma 
jie sugryžtų su nepriklauso- tokioms pasakoms netiki. Vi

ja ekonominiais tikslais jung
tis ir vesti bendrųjį darbų. 
Tas jųdviejų veikimas turi 
but patvirtintas. 

"Nes mes reikalaujame," 
kalbėjo vienas žymesniųjų 
bankininkų, " Rusijos ir Vo
kietijos gerovės. Kuomet vie
nur ir kitur pasitaisys ekono
miniai reikalai, tuomet visam 
pašalui bus geriau. Pačiai 
Prancijai bus tas parankiau, 
nes be didelių sunkenybių ga
lės gaut kontribucijos nuo vo : 

kiečių." 

Sakoma, kad tos bankininlaj 
pažiūros pasiųstos Anglijos 
premierui Lloyd George į Ge-
noa. x 

Trilypė sąjunga. 

Kaikurie vietos laikraščiai 
reiškia kiek baimės, idant Ru
sija^ Vokietija ir Japonija ne
sudarytų trilypės sąjungos, 
atkreiptos prieš santarvę. 

Bet tuomet prieš tokių są
jungų galėtų pakilti Suv. Va
lstijos ir šios imtų remti san
tarvės reikalus. 

didinta. Pirm bal. 1 d. už va
dinamas "s lack" anglis tonai 
buvo imama $1.50; gi šiandie 
jau $3.00. Už "sc reen" ang
lis pirmiau buvo imama $2.25 
tonai, gi šiandie jau $5.00. 

PASIŲSTAS NAUJAS HYD-
ROPLANAS. 

• 

LISBONA, bal. 21. — I St. 
Paul uolas pasiųstas iš Por
tugalijos naujas hydroplanas, 
su kuriuo portugalai lakūnai 
baigs savo kelionę per Atlan-
tikų į Braziliją. 

Pirmasis hydroplanas suge
do taip, kad juomi skridimas 
negalimas. 

to prisieisią didinti mokestis, mybe. soras tautoms karas įsiėdė iki 

SKAITYKITE IR PLATINKI 
KITĘ "DRAUGĄ" 

O.RAS 

•CHICAGO. —Šiandie išda-
lies apsiniaukę; kiek šilčiau. 

i 

P I N I G Ų KURSAS. 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 dol. 
bal. 20 d., buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.38 
Praneijos 100 frankų 9.10 
Italijos 100 lirų 5.20 
Lietuvos 100 auksinų .35 
Vokietijos 100 markių .35 
Lenku 100 markių .02 
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SVETIMO NENORIM -
SAVO NEAPLEISIM, 

Patarlė sako: kaS veža — 
tą i r plaka. Ne tik plaka, bet 
niekina, dergia i r apspiaudo. 
Aiškiausiai tą parodo social
liberalų šmeižimas lietuvių — 
katalikų visuomenės ir jos va
dų. 

J a u nekartą buvo įrodyta, 
kiek Amerikos lietu viai-kata -
likai pasidarbavo Lietuvos 
Nepriklausomybės reikalai. 
Šimtus kartų turėjome ir turi
me progos didžiuotis kilniai* 
jų darbais. Kiekvieni} katalikų 
visuomenės žygį lydėjo karšt* 
Tėvynės meilė, begalinis pasi-
rįžimas, neišsemiamas duosnu-
mas Lietuvos reikalams. 

Tas aišku kiekvienam. Tik 
mūsų soeial-liberalai, siauro 
egoizmo (savymeilės) ir ait
rios neapykantos prie katalikų 
vedami, nenori a r neįstengia 
to įvertinti ir kibirus pamaz
gų pila ant katalikų galvų. 

Nenuostabu, kad taip elgiasi 
koks-nors Keleivio Maikis ar 
panašus — jie iš purvų "biz
n į " daro; bet stebėtis reikia, 
kada atvykusieji social-libera-
lų pasiuntiniai iš Lietuvos nuo 

kiwybės tuo momentu, kada*. 
I mūsų idėjų priešai pametę val
stybinį darbi}, ant vienų Kr. 
Demokratų pečių sukrovė sun
kią ir atsakomingą Nepriklau
somybės našta. Tad parodyki
me kad suprantame savo pa
reigą! 

Juozas Kedulis.. 

SKANDALAS DEL UKRAI
NOS VATIKANE. 

/ 

MELAGIŲ DARBAI; AR 
VERGŲ KELIAI. 

\ 
Sit naujas melagingas šmeiž- bernavimą dvarponiams; mes 

tas, kurį paleido soc.-liaud. 
Lietuvoje, o kurį sutrupina 
tiesi, ^ drąsi krikšč. demokr. 
valstybinė politika. 

Kadangi jis pas mus tuii 

" I I Paese" 1922 m. kovo 8 
d. Nr. 57 rašo: "Visiems žino
ma, kad Lenkija padidėjo a-
čiu Ukrainai, nuo kurios ji 
aneksavo žymią Galicijos da
lį. Ukraina buvo padalinta 
tarp bolševikų ir Lenkijos, 
Ukrainos vyriausybė turėjo 
pasislėpti užsieny. Nežiūrint 
to, kad statistika rodo gyven
tojų tarpe ukrainiečių didžiu
mą, Lenkija deda visas pas
tangas tam krašttii polonizuo
ti ir kalbinėja Rytuose Tautų 
Sąjungos sprendimo Ukrainos 
klausiniu. Intrigos prieš Ge
nuos konferencijai p lazdė
siant siekia užgrobi k ų karak-
terį. 

Kadangi Ukrainos vvriausv-

Tam tikslui jųs manote rasti muzikų būrelis, gerbėjų p. Natr ' 
iš savo tarpo ir vadų, nors 
fronte pasirodėte visai neti
kusiais. Vidaus karo sumany-
mus jums* grąžiname. Į šios rų* 
sies provokaciją mes, krikšV-

patys subūrę s a w pajėgas tę- čionys demokratai žiūrime 
šiame valstybės kūrimo darbą k ^ į niekšingą priemone 

šmei&ti kitus, kelti šalyje ne
ramumo vardan ^savo partijos 
reikalų. 

Sakoma, kad faktinu "Lie
tuvos Žinių" redaktoriumi 
esąs Grinius, o fle Boftkevi-

toliau. 
Na, o valdyti kitais, užimti 

aukštas vietas jie ta ip nori. 
1 ' dienos klausimo ' ' reikšmės J Kas tada. daryti f Liaudininkai 
atvykstant Chicagon socialistų 'nenustoja- vilties ir griebiasi 
liaudininkų agentams, kurie savotiškos šlykščios provoka-
panašiai savo prakalbose mul-; cijos. Dar visai nesenai apie 
kiną Amerikos lietuvius, del-j tokią l iaudininkų provokaciją: 
to kiekvienam pravartu pers- j buvo tik kalbama, bet šiandie-
kaityti ištisai perspauzdinamą ną jau liaudininkai paleido ją 

viešumon. Štai š. m. kovo mėn. 
23 d., "Lietuvos Žinių" 21. 
num. liaudininkai provokuoja 
.Lietuvos visuomenę pranešda
mi: 

"Krikšč. Demokratai ren
giasi smurtu 'paimti į savo 
rankas visą valdžios apara
tą. Tuo tikslu jie mano ne
trukus prašalinti iš atsako
mingą įstaigų lig šiol buvu
siu* tarnautojus ir prista
tyti ten savite žmones". 

ciene. 

be, tur but, bus atstovaujama 
savo bendraminčių neatsiliko., i Genuos konferencijoj, tįe, ku 
Pagalios: toks tokį pažino ii j riems rupi neprileisti prie to, 
ant alaus pavadino. 

Bet šiuo žysiu dalgis atatiko 
išrinko ginealns teritoriją — 
Vatikaną: kliudydami kardi-

akmenį. Ne tani juk, ponai so- nolo Kaiti išrinkimui į Popie-
•ial-liberalai, Amerikos lietu- žius tik todėl, kad Lenkijos 
viai-katalikai kavojo, pastan- vidaus santykiai su Ukraina 
gas dėjo, milionus krovė val
stybei, kad šiandien Lietuvo
je susilauktų iš socialliberalų 
tarpo vis valdžių diktatorių ir 
niusų idealų niekintojų. 

Jei "ii esate demokratai — 

Jeiga esate bedieviai ir 
trokštate įsitikinimų laisvės 
— nedrįskite nei katalikų tei
sių bei laisvės mindžioti! 

Svetimo nenorim, bet savo 
neapleisim. Krikščionybės ir 

buvo jam gerai žinomi, jie da
bar labai giria naują popie
žių, kad ji padarius sau pa
lankiu. 

Tų ginčų epilogas — negir
dėtas skandalas. Prieš kelias 

pagerbkite ir mūsų teises. ••>•• dienas Vatikano spaustuvėje 
pabaigta spausdinti "Pontifi-
kalinį metraštį" 1922 m. 

Štai to metraščio lG'-tas pus
lapis buvo išplėštas ir pakeis
tas kitu; tokiu būdu liepian
tieji Ukrainą paskyrimai pra-

straipsnį iš "Tėvynės Sargo . 
Sakoma, kad neturint šimies 

— siundoma .katė. 
Panašiai elgiasi liaudinin

kai. Jie, * prieš rinkinius į St. 
Seimą ir vėliau šmeiižė tttttS, 
kad' mes paraduosime dvari
ninkams, kad nepiidysime savo 
programos. Tečiau krikščioniu 
demokratų bloko darbai St. 
Seime parodė mūsų visuome
nei, kad visa tar^ ką cicilikai 
apie mus plepėjo, yra grynas 
melas. Toliau, liaudininkėliai 
ir kiti cicilikėliai manė, kad 
mes niekuomet nedrįsime vie 

Jei taip, tai mes turime pa
žymėti, kad yra pasaulyje ne 
vien tokių atsitikimų, kuomet 
iš vergo patenka į ministerių 
pirmininkus, bet ir atbulai, ' t . 
y. iš ministerlų -pirmininkų į 
vergus. 

jalio talento ir darbo, sidabri
nę vazą su šimtine dovanų 
jam paduoda. Patsai lietuvių 
muzikos tėvas prataria Meno 
kūrėjų Draugijos naudai. Ren
kama aukos, surenkama $800.-
00. Vieniu vakaru su viršum 
$2,000.00 graEiam tikslui. Ta
sai vakarėlis lyg naują mūsų 
žadėtąją žemę nurodė. Mes *» * r«gi*r*°tą i*is*ą 
galėtume susivienyti ir buti j 
stiprus, jei tik mes norėtume. 

Vadinasi mūsų vadams,, 
niusų / veikėjams esama di
džiausio uždavinio^ ieškoti vi-

VIENYBĖS GALYBĖ. 
Nesenai Cliicagos laikraščiai 

rašė apie p. Juozo Naujalio 
koncertą. Koncertas kaip kon
certas. Keikia manyti, kad 
muzikalio turinio žvilgsniu ji
sai buvo vienas iš gražiausiu 

Toliau, tas pats melagis, j - r I a b j a u , i a n U l S į 8 e k u s įų kon-
provokatorius, užduoda krikš | CQYh} m u s u i 5 e i v i j o j e > 

begėdiškus reikalavimus dvi 
tikybos mokymo, del bažnyčios 
aprūpinimo. Aišku, kad tie jų 
reikalavimai buvo su panieka 
atmesti. Kabinetas tapo su-

dikta turai ir vidaus karui ' 
į šios rųšies liaudininką 

kad vis dėlto dar esama da 
lykų; kurie gali visus lietu-

darytas be liaudininkų, u 
, f v. . . . kateriai, o ne mes, knks . de 

darbas, aeiu Dievui, pradėjo , , . * . ' , 
eiti sparėiau, gyviau. Pajuto 
tai ne vien visa mušu šalis, 
bet ir kitos valstybės. 

jdaudininkėliai pamatė, kati 
krikšč. demokratai dirba kaip 
dirbę valstvbinį darbą, neimi-, 

, , ' , . . , \ v. dirbti ir tvarkyti, 
svdnim liaudininkų tyeionisj . . , . , . . , . 

. , •• , . . rry i i ''ŲS g ' , ĮMUKU Il iUldlIl inkiU, 
atsisakymų dirbti. Tuomet • °> l 

provokacijas galimą atsakyti j v i u s b l lvienyti. Koncertą nuo 
vieną: taip begėdiškai meluoti 
grtli kiekvienas pastumdėlis. 
Diktatūros siekiate jųs, provo-

širdžiai rėmė visos lietuvių 
žinomos srovės. Visaip nusLs-
tačiusieji muzikai, solistai bei 
solistės pakalbinti neatsisakė 

mokratai. Jei mes būtume no- <Įalyvauti progranie. Visokių 
rėję diktatūros, tai būtumėm s r ( n , i u v eikėjai neatsisakė ne 
senai ją galėję įvesti, nes nuo 
pat mūsų valstybės įsikūrimo 
iki siu dieno visą valstybinį 
darbą faktinai mums tenka 

lik dalyvauti, bet ir paagituo-
ti koncerto naudai. Visi Clii-
eagos lietuvių laikraščiai ly
giai gražiai koncertą reklama-

sų-pirma to, kas vienija, o ne 
to, kas skiria. Skirtingumų ir 
ieškoti nereikės. J ie įxatys at
silieps. Nebus blogo jei atski
ros srovės ar partijos varys 
kultūrinę kovą už savo skir
tingus idealus. Bet neužtrokš-
kime toje kovoje. Instinkty
viai ieškokime tokių valandė
lių, kur galėtume susieiti ir 
&Q savo idėjiniais priešinin
kais i r pabut t wi jais vieną-
kitą valandėlę, besivienijant 
ant pamato žmoniškumo ir, 
kas svarbiausia — lietuvystės. 

Tauta, kurios visiems vai
kams brangus savo vardas, 
kraujas ir kalba turi ateitį. 

Šiandien muš suvienijo liė^ 
tuvių muzika, p. Naujalio kil
nus asmuo. Rytoj apsidairę 
mes r visi gal rasime dar svar
besnių reikalų, kurie mus vi
sus dar geriau galės suvienyti. 

Lai, pavyzdžiui, lenkai ima 
pulti Kauną. 

A r nepakiltume visi! 
O juk Lietuvos laisvei pa

vojus nuolat graso; juk pin
klės lenkų visur užstatytos. 
Trukdo kiekvieną tautos žing
snį prie Vilniaus, prie pilnos 
laisvės. Argi neturėtume visi 
eiti išvien, kad Lietuvos Val-

jHimmiiiimiiiiiMiiMHiufHiiuiiiiimtiii 
tuatxrm *ATau*tf Mamam* 1 DRALttAS" 
Eina fcMflofU m*frę» aedėiaf ienltu 

Mt)ttm» *** * • • * • *' • • * * f6.00 

vr* 

Pvnnmmritom taokmtA iMtalno. Lai-
kaa »kaltosl nuo užsiraiymo dieno* 
ae nuo Nauju Motų. Norint p*rmAl-
nytl mAreaą vi»ad» reikia prisiųsti 
ir •einas adresas. Pinigai geriausia 
austi iflperkaat krasoje ar aa^reM 

Money Order" arlMt Jdedant piai-
I 

BEATraA*'1 rtTBL. 00. 
2334 8o. Oakley A ve., Chicago. 
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kai irsta, kabinetai svyruoja, 
kada išeivijos srovių viršūnės 
nebepajėgia susitarti, kada 
laikraščiuose srovinė kova, 
rodos, pasiekė savo zenitą — 
tuo pačiu laiku mes užeiname 
ant naujo kelio, kelio vieny
bės ir bendro darbo. P. Nau
jalio koaeertas Ckieagoje pa
rodė, kad mes jau esame ant 
to kelio. Mes turime tuo keliu 
eiti ir toliau. 

Lietuviai turi atrasti save ir 
atras. 

PASPOOTAI IR VIZOS. 

Demokratybės principus gin- žuvo, kad galėtp atrodyti, jog 
sime visomis pajėgomis. I r : Šv. Tėvo sostas išskyrė iš vi-
laimėsini. Jūsų smui"to nebi-jsu tautų tarpo Ukrainą, kurią 
jom. Vatikanas visuomet skyrė nuo 

Teikim pagelbą Liet. kata 
likams, bendraminčiams Kr. sinų vyskupą. 
Demokratams. J pagelbą tiem? 

Lenkijos, ypač skirdamas ru-

liaudininkai pradėjo ardyti St. 
Seimo ]X>sėdžius. Bet krikš
čionys demokratai surinko sa
vo kvorumą i r tęsia darbą to
liau. Kas gi palieka daryti 
vargšams liaudininkams? Iš-
Ukrjąjų, šalis iki šiol nepati
kėjo jų melams apie mūsų 

» • ' ' • ! w 'i i ii — 

žius sUžinojo, tai tuojau norėjo 
Įdėtas puslapis yra visai ais pamatyti metrašti, reikšdamas 

žmonėms, kurieniekados savol kiai priklijuotas ii- kas turi tą savo didžiausią pasipiktinimą. 
darbais nesutepė Nepriklauso-j 1922 metrašti, gali pats įsiti- [sakytas-aštriausias tardymas 
mybės idėjos, J u 0 labiau paro-į kinti. — dabar apie tai tik ir kalba-

j • . . 9 m 

dykime jiems draugiškos išti-! Kuomet apie tą faktą Popie- ma Vatikane. (Elta). 

- • • » 

ir su tais pavojais kovoti. 
Štai dabar Lietuvos Šiaulių 

atstovas lanko kolonijas šiau-

vo ir į-ezultate įvyko... beveik 
stebuklas. J vieną iš giažiuju 

visuomet bėgote iš valdžios. | i r didžiųjų salių Cbieageje su-
kiumiet mes neleidome jums L j į o)00() suvirsimi lietuvių — 
diktatoriais tapti. gražiosios, gyvosios, rinktinės 

Jusų, liaudininką "napoleo- publikos — tarsi naują savoji lių reikalams. Argi neturėtu 
ną", galvose nuolat diktaturo> ' veidą išvydo, tarsi naują di-
vėjąi laksto. - jdelį džiaugsmą patyrė: tai 

Jųs kalbate apie vidaus ka- ! jausmas gyvos, suvienytos, 
ra. Mes žinome gerai, kad j kultūringos kautos matančios 
vidaus karas nuolat kyšo iš ir jaučiančios savo vienybė^ 
jus demagogiškų žygiu, iš j u- pajėgą, l i ^ supranta tos tuks-
MJ j)rovokatorišku darl)u. Ir (autinės minios gyvų žmonių, 
niekas šiandieną negalėtų tvir-; kad jie daug gali, kada eina 

j 

tinti, ar jųs nebūtumėte jau visi išvieno. Gi va pavyzdis 
senai pradėję tą vidaus karą, čia-pat. Koncertas duoda gry-

Visi ateiviai, kurie mano 
atvažiuoti į Suv. Valstijas, 
turi gauti pasportus nuo sa-
vo valdžios Europoje, ir an t tų 
pasportų gauti amerikonišką 
vizą. Tas reikalavimas nelie
čia Kanados piliečių ir pilie
č ių kitų artimų Britų ir Fran
cų žemių ir Anglijos i r Fran-
cijos valstiečių, kurie ten gy
vena. Jeigu pasportai nevi
zuoti, ateiviai nebus įleidlžia-
mi. 

Yra tokių atsitikimų kur 
ateiviai atvažiavo su nuduoto
mis vizomis. Kad nors ateivis 
ir nežino, jog jo viza netei
singa, kuomet atvažiuoja vis-

i • 

v, 

gi neįleidžiamas, 
ižiai padėti su tomis kliūtimis] Kartais ateivis bando pa-

Indomus ir reišmingas "daly 
jei jaustuinėtėse stipresniais, no pelno $1.200.00. Dar be^tolkas. Tuo momentu, kada blo 

siekti-Suv. Valstijas ne kaipo 
keleivis bet kaipo, pasislėpė-
lis, pasislėpdamas ant laivo 
uoste kur į laivą 4sėda. Perei-
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SIU LAIKŲ RITIERIAI. 
ŠYVINIS. 

(Vaizdelis iš lenkų karinio gyvenimo ko-
<$* vose su lietuviais). 

(Tęsinys) 
— Ko, nori užmokėti! — paklausė ka

pitonas. 
— Ti, kaip pone kapitone, mano pati, 

maži vaikai, juk mes iš to gyvename, vi
sas mūsų turtas — gailiai maldavo žydas, 
nusiėmęs kepurę ir drebėdamas matant 
nagai ką. 

— <3t tau užmokesnis! — pakartojo dar 
tris kartus kirtęs per pečius. Žydas atsi
traukė ir pasislėpė kitame kambaryje. Ka
pitonas išėjo. 

Kuopoje kilo panika, visi daugiau žiu
rėjo į užpakalį bėgti, negu pirmim. Pra
nešta, kad netolimais randasi keli šimtai 
lietuviu kas juos baugino, nors tikrumoje 
nebuvo nei vieno lietuvio ii bailus žval
gai juos padarė iš krūmų, kiškiui pasikė
lus bėgti. Už keliolikos minučių atjojo 
raiti žvalgai kurie atnešė įsakymą žy
giuoti pirmyn, kadangi l i e tuv į visame 

bare nesimato. SJcartradinskas pasijuto,ne
jaukioje padėtyje: čia duoda įsakymą žy
giuoti ir pranešama, kad lietuvių nesiran
da, o čia-savieji žvalgai pranešė, Kad ma
tę kelius šimtus. I r tikėk kam nori! Gali 
mušą žvalgai suklysti, ar j ie- i r Skauradin 
skas pasišaukė aarus žvalgus ištirti. Žval
gai pasakojo tą patį kad lietuviai gulėję 
už Krūmų. 

— O gal varna ten tupėjo, ar kiškis 
sėdėjot — galų gale užpykęs suriko kapi
tonas ir atsidavęs likimui pradėjo vy
kinti įsakymą. 

Kelyje nepatiko nieko. Pavakaryje pri
siartino palei tris miške gyvenamas trio-
beles. Laikinai apsistojo ir įėjo vidun pa
ilsėti. Išleisti žvalgai pastebėjo netoli
mais atjojančius raitelių žingsnius. Jojo 
nuo lietuvių pusės. Žvalgai greit- gryžę 
pranešė .Kuopos vadui. Skauradinskas pa
šokęs nuo suolo išbėgo laukan. Nuo jo
jančių pusės atbėgo trys lenkų partizanai 
pranešdami, kad iš jojančių girdėję lietu
viškus vardus minint "Antaniuk, Jur r 

giuk", kas liudyja. kad tikrai bus lietu
viai, nors tikrumoje jojo lenkai savytar-
pyje pamėgdžiodami lietuvių vardus ir 
pajuokdami lietuvius, kas- juosvpėstininkų 
kuopai įdavė už priešus i r susilaukė blo
gi} pasekmių. 

Baimės krečiamas Skauradinskas įtikę 

me ir jo misijos visi išvien l f t i s m e t a i g 3^39 ^ 1 ^ 1 a t v a . 
paremti! Kada žmonės ypač ž i a V o j g u v Valstijas kaipo 
dar jei to paties kraujo, suei- pasislėpėliai. Tuos paaislėpė-
na į krūvą ir žiuri vienas k i - , ] i u s l a i k o s p e c i a i i o s e v i e t o < s e 

tam į akis kaip brolis į brolį,, imigracijos stotyje. Juos laiko 
kada tariasi "apie bendrus j ^ išklausymo prieš Board 
svarbius reikalus, pamiršę ^ gpecial Įnąuiry. Bordas 
savo skirtumus, tada tikrai 1 vienbalsiai turi sutikti kad 
gražus dalykas įvyksta. I į j e i d t l s a t e i v į ) b e t b e v e l k įfe 

y-1 pasislėpėliai yra deportuojami. 
O-' {Fūfeifm LangruAt* Ifif. Service) 

= a 
jo. Padavė komandą išsiskleisti ir pasi
rinkti tinkamas apsigynimo vietas. Ark
lių trepsėjimas pasigirdo ir tuojau turėjo 
pasirodyti iš miško, ant aikštės. Triobelės 
buvo apsuptos giria iš visų pusią. Karei
viuose kilo panika ir vietoje fvarkingo 
išsiskleidimo išsislapstė betvarkiai arba 
didžiuma išlakstė. Tik pro medžius pasi
rodžius pirmiesiems ir vakare nepažinus 
jų pasigirdo iš Skauradinsko kuopos ke
liolika šūvių be komandos, kadangi dau
gumui išlakščius ir nebesusivokiant viens 
kito ėmė veikti kaip kas išmano. 

Skauradinskas to nuotikio ištiktas ir 
nebematydamas kitokios išeities, bėgti 
laiko nebebuvo, ginties kareivių nebe-

' sugaudė ir jau kiekvienas elgėsi savu pro
tu, o raiteliams gavus netikėtų šūvių ir 
manant, kad užpakalyje randasi lietuviai 
tuo pat atsakius, puolė į ūkininko daržinę 
pasislėpdamas šiauduose*. Keletas karei-
yrų jį pasiekė ir šiaudai arelio vaikų pri
sipildė lyg žvirblių per šalčius. 

Raiteliai gavę šūvių ir kiek sužeistą, 
keletą šūvių išleidę ir-gi leidosi bėgti ir 
viens kito pasibaidę dingo jau <vakaro tam-
soje.č 

Skauradinskas šiauduose prasėdėjo ikį 
rytui. Miegas neėmė ir visą laiką galvojo, 
ar apsistojo pas tas gryčiutes lietuviai. 

— Turbūt apsistojo, kitaip negali būti! 

' f l - i 
t 

Bet kaip tyliai ąpseina, kad nei krust, nie
ko šiauduose negirdžiu. Kad neateitų ark-
liams j>asikreikti šiaudų, arba gulti ton 
daržinėii, rastų jo kareivius, drauge pasis
lėpus, o 'tuokart lengvai suseka ir jį -
svajojo per naktį šiauduose ir kratė jį dre
bulys. Prieš rytą kiek užsnūdo, bet neil
gai. Greit prabudo ir vėl visokios mintys 
vargino jį. 

Kareiviai nustoję galutinai upo, atsi
davę likimui, ar kliut belaisvėn, ar ki
taip, išlindo iš šiaudų ir bailiai žengė pro 
duris. Ponui Skauradinskui girdint, kad 
kas po šiaudus šnibžda rodėsi, kad lietu
viai. Kenčia sulaikęs dvasią. Prasėdėjo iki 
pietų ir pavakariui, iš šiaudų lysti baisu. 
Pakliūsi tiems "l i tvomanams" j nagus, 
pasijusi blogai. Geriau tupėsiu šiauduose. 

Pavakaryje ūkininkas atėjęs į daržinę 
pradėjo kasties šiauduose, netolimais sė
dinčio kapitono, ieškodamas savo paslėptų 
lašinių. Skauradinskas pajutęs kasimosi 
galutinai nusiminė. Tikrai jo ieško lie
tuviai. Atras f Nelaimei užėjo kosulys, lai
kosi iki paskutiniam, bet čia netikėtai ne-
besusilaiko ir sukosti balsiai. Ūkininkas 
persigandęs pabėgo, ką pajutęs kapitonas 
iškart nudžiugo, bet vėliau susiprato, da
bar tikrai jį ras, ateis daugiau. Išlindo 
patsai iš šiaudų ir drebėdamas priėjo prie 
durių. . 

— Zginąc to zginąe! — prabilo į save, 
bet iš šiaudų lysių, jau vis viena suras
tas, kosulys išdavė, — ir apsidairęs lau
ke nieko nematė. 

— E panų? dobrodzieju, ar tik nu 0 ma
nęs nusigandę nebus pabėgę, — linksmai 
savyje pagalvojo, kaip kosulys gali !žmo-
gų išgelbėti ir padaryti "bahatyriu, ri-
t ieriu ' ' ir išėjęs | l a u b | nieko nematė ir 
negirdėjo, tik radis jį išpuolė. įėjo į žmo
nių gyvenamą ^yč iu tę . Sėdėjo & išgąsčio, 
daržinėje išgąsdintas šeimininkus, bailiai 
į jį žiurėjo žmona ir ta ikai . 

— Kiek čia buvo lietuvių? — pirmu 
klausimu paklausė. 

—-JSŠL vieno! — atsakė šeimininkai. 
— Kaip tai nei vieno, tik dabar jie pa

bėgo, t ik ta i buvo bepradedąs Klausinėti, 
bet atsiminęs, kad girioje vienas pradėjo 
mandagiai. Seimininkai negalėjo suprasti 
jo i r kur tuos lietuvius Jfe matė, sėdėda
mas šiauduose, kapitonas negalėjo nupra
sti jų' ir Vieni kitiems žiūrėjosi į akis. 
Šeimininkams papasakojus visi padėtį 
kiek paaiSkėjo> be^ kad lietuvi*, nebuvo 
nenorėjo tikėti ir t ikrai manė esąs lietu 
vių pusėje. Kitokios keities nebebuvo kaip 
bėgti. 

(Bus daugiau) 
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SĖJIKAS. 
GELEŽINKELIEČIAI IR 

UŽMOKESNIS. 
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KASYKLŲ KOMISIJA. 

Anglekasių streikui nepra
matoma pabaiga. Vyriausybė 
teeiaus kaip seniau, taip da
bar mažai rūpinasi surasti 
priemones baigti tą nedarbą. 
Streiko pradžioje ji pareiškė 
but neutralė. Šiandie tad ji 
ir laikosi neutralumo pozici
jos. 

Bet kongrese kitaip atsine
šamą į streiką. Kongresas 
turi apie tai tikresnių infor-

Pasirodė, kad tokia komisija 
nieko ypatinga negali nuveik
ti. 

Taigi, visi kiti projektai at
mesta ir šiandie pakeltas nau
jas. 

NEDARBAS EUROPOJE. 
Europos laikraščiuose už 

kovo mėnesi randame tok i n 
žinių apie siaučiantį tenai ne
darbą. 

(Nedarbo statistikos suran
kiotos pereitą gruodį. Reikia 

macijų. J i s žino, kad strei- spėti, kad iki šiolei jose ga-
kas kaskart vis labiau plinta. Įėjo įvykti tik nežymios at-
J i s apima jau ir neunistus1 mainos). 
darbininkus, nuo kurių tikė- Vokietijoje nedarbas grno-
tasi darbo. Aiškiai matomas džio mėnesiu pasididino. Tš 
besiartinąs pavojus. Nes an- profesinių sąjungų tuo mėne-
glių išteklius eina mažyn, kad siu nedirbo apie 98,000 darbi-
tuotarpu kasyklos stovi už-,ninku. Gruodžio mėnesiu Vo-
dugnintos. |kietijoje pašelpa naudojosi 

Be pavojaus šalies pramo- 164,322 darbininkų. Sausio 
nei patiems streikininkams mėnesiu, š. m., kiek mažiau, 
artinasi vargas, paskui kurį nes 149,12G. 
seka badas. |Tie šimtai tuks- Pranei joje bedarbių skait-
tančių darbininkų turi mote- liūs siekia apie 20,000. Nedar-
ris ir vaikus. Streikas ir bu daugiausia paliesta meta-
juos smaugia. lo pramonė. 

Kad veikiau abi pusi šutai- Anglijoje gruodžio mėnesiu 
kinti, kongresan paduotas pro nedarbas pasidaugino. Iš 1,-
jektas įkurti speeialę kasyklų 934,030 darbininkų, kurie nuo 
komisiją. Komisijon turėtų uedarbo apdrausti įstatymu, 
ineiti 10 žmonių ir ji visuo-, uedirbo apie 16 nuošimčių 
met turėtų gyvuoti. Ramiau- (lapkr. buvo 15 nuoš.). Be 
šiais laikais ta komisija tyri- to gruodžio mėnesiu 310,000 
nėtų kasyklų pramonę ir re- darbininkų dirbo tik kai-ka-
guliuotų santikius. Pasitai- da. Aršiausia padėtis maši-
kius streikui, jos pareiga bu-jmj pramonėje, kur apie 77 
tų kuoveikiau abi pusi šutai- nuošimčiai darbininkų neturi 
jjinti^ |darbo. Toliau yra be darbo: 

Komisiją, anot projekto" tu- / ^ J ^ ^ J ^ ^ m * 
retų sudalyt i : geometrinio 
biuro direktorius; kasyklų biu 
ro direktorius; cenzo direkto-
rius ir darbo departamento | 
statistikų komisionierius. Ki
tus 6 komisijos narius turėtų 
skirti prezidentas. Senatas 
paskirtuosius turėtų tvirtinti. 
Šių šešių tarpan ineitų: du 
kasyklų savininku, du angle-
gasių atstovu ir du kokiu pa
šaliniu pramonininku. Pasta
ruoju komisijoje atstovautų 
visuomenę. 

Butų gerai, kad tas pro
jektas rastų kongrese parėmė 
jų. Kitaip čia su tais strei
kais anglių kasyklose nieko 
gera šaliai negalima laukti. 

Pirmiau taipat kongrese 
buvo keliami panašus komisi
jai projektai. Tik ta komisi
ja turėjo but laikina, jos na
riai neapmokami. I r jon tu
rėjo ineiti tik vieni anglių ka
syklų ir darbininkų atstovai. 

nuošimčiai darbininkų; audi-
minėse 17 nuošimčių. 

Belgijoje iš 754,87*6 apdrau
stų nuo nedarbo darbininkų 
gruodžio mėnesiu nedirbo 13 
nuošimčių. Tečiaus Belgijo
je jau praleista aršiausia ne
darbo padėtis, kuri buvo pa
kilusi aukščiausian laipsniu 
gegužės mėnesiu, 1921 m. 

Olandijoje gruody buvo 
60,000 bedarbių, ty. apie du
kart daugiau kaip lapkrity. 

Čekoslovakijoje gruodžio 
mėn. butą 16,000 bedarbių. 
Jiemo visiems buvo teikiama 
pašelpa. 

Visgi reikia spėti, kad atė
jus pavasariui nedarbas Eu
ropoje žymiai turės sumažė
ti. Nes daugelis nedirbančių 
darbininkų dirbtuvėse galės 
gauti darbo ūkiuose. 

Federaliniame geležinkelių 
biure vedami tyrinėjimai ge
ležinkeliečiams užmokėsi) i o 
sumažinimo reikalu. IJžmoke-
snį sumažinti būtinai nori kai 
kurios geležinkelių kompani
jos. 

Geležinkelių Darbo taryba 
veda tuos tyrinėjimus. Išklau-
sinėjami ne vien patys gele
žinkeliečiai, bet ji} žmonos ir 
vaikai. Visi klausiami apie 
jų padėti. j 

Geležinkel iečių advokatas 
\Valsh tvirtina, kad šiandie 
darbininkų užmokesnis menka 
taip, kad jiems negalima ap-

NEDARBO PASEKMĖS. 

Nežiūrint skardžių iš "\Va-
shingtono tvirtinimų apie ei
nančius / geresniuosius laikus, 
nedarbas visvien milionus 
žmonių smaugia. Baisiai var
gsta nedirbą darbininkai. Dar 
didesnį skurdą velka jų šei
mynos. Ypač didesniuose 
miestuose tas skurdas labai 
aiškus. 

To skurdo tečiaus nemato 
tie, kurie stovi arti šios šalies 
vairo. Reikia tik pereiti per 
darbininkų apgyventas vielas 
Chicagoje arba Ne\v Yorke.* 
Ten kiekvienas pamatys, ko
kiose lušnėse žmonės gyvena. 
Dauguma vaikų nublankę. Ki
ti atspindi nei giltinės grobai. rūpinti gyvųjų kasdieninių 

reikalų. Tai kasgi jau kalbė- Priblokšti jie bado, neprižiu-
i 

t i apie tai, jei ir tą menką už-
mokesnį norima sumažinti. 

Darbo taryba, sako \Valsb 
Darbo taryba, sako AValsli, tai ui parduoda savo ir 

privalo daugiau vaduotis ku-|vaikų sveikumą. 

rėti. Xes daugybė moterų 
vietoje vyrų dirba. Už pi
giausią atlyginimą jos kapi-

savo 

mani tariniais žvilgsniais, ne
gu teisotomis geležinkelių 
kompanijų išvadomis. Jei 
nebus duodama darbininkams 
tiek, kas galėtų jiems ir jų 
Šeimynoms apdrausti sveiku- j vyzding;is pilietis, tečiaus 
mą, tuomet jų tarpe pakils jam jokio darbo neduodama. 

Ir ištikro, kam čia gali likti 
tokia tvarka, jei darbininkas! 
nori darbo, jei jis nori užsi
dirbti sau ir savo šeimynai 
duonos ir gyventi kaipo pa-j 

uždirbti. Bijosi, kad jis lai
kui bėgant neišslystų iš kapi
talo nepriklausomybės, ty. ne-
į gautų reikiamų medžiaginių 
ir dvasios pajėgų. I r nepa
reikalautų drąsiau sau prigu

lt 
liūčių teisių. 

Štai streikuoja daugiau pu
sės miliono anglekasių. Ko 
jie nori? Jie nori darbo ir 
tik darbo. Bet kasyklų sa
vininkai jiems darbą tik ža
da, tečiaus neduoda. Kasyk
lų savininkai šaukia, kad an" 
giekasiai iki šiolei už darbą 
ėmė $7.60 dienoje. Tai-per
daug, jie sako. Bet iie pa
tys savininkai visai tyli, kad 
anglekasiai nekuomet neišdir
ba nei trečios dalies visų dar
bo dienų per metus. 

Antri metai kam reikia 
šaukia, kad ve gerbūvis eina, 
jis jau arti. Bet to gerbū
vio vis dar nematyti. I r ne
žinia, kuomet jis aplankys be
darbių gričias ir suteiks dau
giau vilties. 

Baisios ir skaudžios nedar
bo pasekmės žmogui darbinin
kui. Grūdas. 

'. • ' r '. "T*!!*1- v.'' — 

PRANEŠIMAS 
įvyks 

H A R R I N 6 T 0 N 0 K R E D I T O R I Ų 
MASS-MITTINGAS 

Balandžio 21 d., 1922 
8 vai. vakare 

COLUMBIA SVETAINĖJ, 
48-ta ir So. Paulina Street 

Kreditoriai esate kviečiami parodyti savo notas ar
ba kurie turite "postai ca rds" nuo advokatu įeinant 
į svetainė, del geresnos tvarkos. 

Kviečia KOMISIJA. 

gmmmmmmmmmmm 

Garfield Park Lietuviu Pašelpinis Kliubas 

vargas, paskui kurį seka ne
reikalingi mirimai. Tai visa 
turės supulti ant galvų tų, 
kurie turi teisės pasidarbuo
ti, idant to vargo nebūtų. 

Kai-kurios geležinkel. kom
panijos reikalauja sumažinti 
darbininkams užmokesuį iki 

Jam sakoma, kad čia pakilęs 
kažkoks ekonominis krizis, 
kad čia visko perdaug paga
minta taip, kad neturima kur 
dėti. Pagaliau, kad sulaiky
tas visoks prekių išvežimas i 
užsieniu*. 

I r del tų Įvairių kapitalo 

ANGLIŲ KASYKLOS 
IR STREIKAS. 

;\4 nuošimčių. Kitos nori, kad kombinacijų ir kitako žmo-
hvirų gražinama 1917 metų už-j.gus privalo vargti ir net ba-
mokestis. dauti. 

CIGARŲ DARBININKŲ 
ORGANIZAVIMAS. 

Kapitalistų laikraščiai ne
paduoda tų visų pasekmių, 
kokios šiandie kylą <|el ilgo 
nedarbo. Niekam nei negal-

Philadelphijoje dirba npie'yoje, kad daugelis bedarbio. 
12,000 asmenų cigarų dirbtu- pasidaro galą, negalėdami ii-
vėse. Tai daugiausia mote- o j a n žiūrėti į savo šeimyna 
rys ir jaunos mergaitės. Tos 
darbininkės begalo išnaudoja
mos. 

Atsirado žmonių, kurie ė-
mėsi organizuoti tas nelaimin
gas išnaudotojų aukas. Bet 
organizavimas nevyksta. Uni-
>on patraukta vos 600 asme
nų. |Tai visai menkas skait-

skurdą. Tai piktas ir nepa
teisinamas toks elgimasis. Te
čiaus piktesnis dar daugiau 
yra kapitalas, kurs smaugia 
darbo žmones. 

15a i siu nedarbo pasekmių 
mes galime sutikti kiekviena
me žingsny. Nedarbas griau-

(Pluoštelis informacijų) 

S. Valstijų anglių pramo
nėje dirba apie 700,000 darbi-
ninkiį. Iš tų 580,000 yra su
organizuotų. Jie priklauso 
" t lni ted Mine AVorkers of A-
merica" organizacijoje. Iš 
organizuotų darbininku 425,-
000 priguli minkštųjų anglių 
kasykloms irJ55,000 — kietų
jų anglių kasykloms. 

Atskiriu kasyklų yra viso 
1O.'M M). 
tai minkštųjų anglių kasyklų, 
lakusios — 300 kietųjų ang
lių. 

Šiandie iš minkštųjų anglių 
kasyklų yra uždaryta apie 8,-
500. Kuone visų kietųjų aug
liu kasyklų darbininkai yra 
suorganizuoti. Tad ir visos 
tos kasyklos šiandie uždary
tos. • KfĮ 

Streiko apimti plotai: Min-

Rengia 

DIDELI IR PUIKI) BALIŲ 
Subatoj, Balandžio 22, 1922 

LIETUVIŲ LIUOSYBĖS SVETAINĖJE 
1401 So. 49-th Ave. Cicero, I1L 

Pradžia 7 vai. yak. Įžanga 35c. 
• Gerbiama Visuomenė: — Malonėkite atsilankyti 
ant šio vakaro, didelį ir maži, mes šis vakaras bus pui
kiausias iš visų. Mes užtikriname kad visi atsįlanku-
sieje busite užganėdinti ir prie geriausios muzikos pa
sišoksite. Kviečia visus G. P. h. P. K. KOMITETAS. 

3 = 

lins snlvginus su 12 tukstan- i<iarvbes. 
i 

;įa žmonių dorą, didina pikta-Imtųjų anglių - vakarinė 
I Pennsylvania, Girioj Indiana, 

eiU. Keikia žinoti, kad darbinin-
Visas vargas tame, kad mo- kai negali ilgai gyventi be jo-

teryse labai mažai sveiko su- kio darbo. Dirbdami neturi 
sipratimo. Jos nesupranta, į iš ko kiek-nors daugėliau su-
kad susiorganizavus galėtfą taupyti. Pakilus nedarbui 

t i 9 savaitėms normaliai var
tojant. Dirbą, neunistai dar
bininkai, sakoma kas savaitė 
gali pagaminti apie 3 milio
nus tonų. Taigi, labai mažai. 

Minkštųjų anglių kasyklų 
Jš to skaitliaus 10,000^Hmmikų reikalavimai: 

1. 7 dol. .50 centų užmokes-
nio dienoje, kaip iki bal. 1 d. 
buvo mokama. 

2. Palaikymo ir toliau 
"cheek-off" sistemos. 

v 
3. Šešių valandų darbo die

noje ir penkių dienų darbo 
savaitėje 

Kietųjų anglių kasyklų dar
bininkų reiValavimai: 

1. 20 nuošimčių daugiau už-
mokesnio dirbantiems nuo to
nų. 

2. $1.00 daugiau užmokes-
nio padieniams darbininkams. 

3. Palaikymo "cneek-off" 
sistemos, 

sutaupytus pinigus suvartoja 
gyvenimui ir viskas pasibai

gia. 

Gerai ' daro perskaitęs 
"Draugą" nenumeta, bet su
teikia kitam jo neturinčiam. 

pagerinti sau būvį. Nes iš
reikalautų daugiau užmokes-
nio už darbą, didžiai kenks
minga sveikatai. Reiškia, kaip ilgai dirba, 

Šiomis dienomis organiza- tai]) ilgai ir minta. Nes už 
toriai atnaujino savo kampa- savo darbą negauna t'iek, kiek 
niją. Bet užims daug laiko j tikrai turėtų gauti. Kapita-
atsiekti pageidaujamas tiks-įlas stipriai susiorganizavęs 
las. neduoda darbininkui perdaug 

Illinois, \Vest Virginia, Ma
ry land, Kentucky, Tennessee, 
Alabama, Iowa, Missouri, 
Kansas,f Arkansas, Oklahoma, 
Texas, Colorado, Utab, Wyo-
ming, Montana, Nortb Dako-
ta, Wasliington ir keturios 
Kanados provincijos. Kietų
jų anglių — visa šiaurrytinė 
dalis Penusylvanijos. 

Anot kasyklų savininku 
pranešimų, minkštųjų anglių 
išteklius siekia 60 milionų to-
nli. To ištekliaus gali užtek-

DANIJOJE PASIBAIGĖ 
NEDARBAS. 

Danijoje didžiausias nedar
bas buvo pakilęs, kuomet dir
btuvių savininkai vasario mė
nesiu, paskelbė darbininkams 
lokautą. 

Lokautas palietė 150,000 
darbininkų. ^Tomis dienomis 
tečiaus abi pusi susitaikė ir 
lokautas atšauktas. Buvusįos 
uždarytos dirbtuvės išnaujo 
atidaromos. 

NAUDINGA ANGLUOS 
KOMPANIJOMS. 

MIRĖ ANGLEKASIŲ 
VADAS. 

Newcastle, Pa., Suv. Valsti
jose, mirė buvęs Anglijos an
glekasių žymus vadas, (Tho-
mas Burt , 83 m. J i s pirmuti-
nis iš anglekasių kituomet 
buvo išrinktas parlamentan 
atstovu. 

/ ' 

Kuomet S. Valstijose šian
die seka generalis anglekasių 
streikas, iš Anglijos praneša, 
kad tos šalies anglių kompa
nijos veda kuogeriausius rei
kalus4. Pasididino eksportas, 
darbininkai turi daug darbo 
ir kompanijos pelno. 

NAUJA KNYGA. 

Ką tik išėjo iš spaudos vie
nas iš įdomiausių romanų—At
stovas Balys. Lietuvių kalbon 
vertė Nemunas. 144 pusi. kai
na 40c. Šia knygą galima gtoi-

<ti "Draugo*' knygyne. 

FONDAI 
BEDARBIAMS. 

Šiandien susinėsimo departamentas 
išdavė nepilną sąrašą fondų autorizuotų 
arba surinkti} įvairiuose viso krašto mie
stuose palengvinimui bedarbių vargų. 
Tas neįeina į miestų paskyrimus visuome
niškiems darbams, sulyg prezidento be
darbių konferencijos patarimų. Šie da-
siekė milionus dolerių. 

New Haven, Conn. bando surinkti 
500,000 dolerių, iš kurių laikys 50,000 dol. 
kaipo fondą del bedarbių. Hartforde ma
žos sumos yra išmokamos bedarbiams ant 
jų notų, parašytų miesto vardu. jTas su
mažina biednųjų skaičių ir bedarbiai sa
ve godoja. 

Detroite, 2,000,000 dolerių yra pas

kirti bedarbių pagelbėjimui. Tndianapo-
lis, peržiūrėjęs savo miesto fondus, rado 
63,000 dolerių liuosus ir pradėjo darbą 
ant sodų ir gatvių. Prie to darbo dirba 
suvirs 1,200 vyro. Be to, miestas j ke
turias valandas surinko 120,000 dolerių 
sušelpimui bedarbių. 

Clevelando "Communitv Cllest , , or-
ganizacija savo kvotą iš 3,000,000 dolerių 
surinko į vieną savaitę ir raportuoja, jog 
daugiau rinks nukreipimui vargų. 

Cincinnatoje miesto taryba paskyrė 
30,000 dplerių del majoro bedarbiams 
komiteto. 

Pougkeepsie, New York, finansinis ko
mitetas, komisijos apsaugojimui pirkly-
bos reikalų, paskolins iki 100 doleriij be
darbiams gerbtino cbarakterio ir paims 
jų notas ant devyniasdešimt s dienų su 
vidutinišku nuošimčiu. 

Lima, Ohio, kuomet vyrai prašo pa-

gelbos, yra pristatomi prie darbo ir jiems 
duodama gyvenimo reikmenįs. 

Racine, Wis., miesto taryba davė 
500,000 dolerių iš generalio fondo centra-
lei organizacijai del'vargingų, ligonių ir 
bedarbių. Prašytojas pasirašo ant no
tų ir turi užmokėti kuomet gauna darbą. 

(Foreign Language Inf. Service) 

NESULAUKĖ. 
Šimtmečiai ąžuolai su nublukusiomis 

šakomis; spygliuotos pušys pasipuošusios 
sniegena bando priglausti nuo baisiai 
staugiančio vėjo mažą sukrypusį namelį. 
Baltplaukė senutė neramiai vaikštinėja, 
tai langan pažvelgia, tai ir vėl atsisėda. 
Didelis rūpestis užgulė jos širdelę. , 

Jau antra diena kaip senutė laukia 
pargrįžtant savo vienatinio sūnaus, kurs 

išėjo kawyklosna jai maisto uždirbti. 
Kas jai belieka daryti? Ar nustoti 

vilties ir pasiduoti nusiminimui? Ne, ji 
viltį Dievuje padeda ir išsiėmus rožančių 
atkalba jį, kad jos sūnelis Jonas grei
čiaus pargrįžtų. 

Kiemo vartai sugirgždėjo.... Nušvito 
senutės veidas. Greitai keliasi, eina prie 
lango, kur tikisi pamatyti savo sūnelį. 

Ar ištikrųjų jos sūnelis? 
•Ne....>"Tai staugiantis vėjas girgždena 

vartus?. 
Senutė grįžta dar labiaus nuliūdusi 

ir suspausta širdimi. Prisitartinusi prie 
lovos, puola ant jos iš skausmo. Neiškęs 
nelaimingoji senutė! 

— Kas mane sušelps, kas mane pri
glaus, kas čia mane ras? Reiks badu mir
ti.... J au nebelieka man daugiaus gyven
ti. 

Šios ir kitos panašios mintys varsto 
jos galvą. 

Visa savaitė praslinko, bet senutė 
jau neatsikelia iš lovos. Rūpestis ir ne
rimastis varo ją į kapus. 

Sudėjusi rankas kryžiumi ant kruti
nės balsiai meldžiasi. -

— Dieve brangiausias, laukiau iki 
šiol Jonelio, bet daugiau jau nebeg&liu 
laukti'. Sergėk jį, Viešpatie, ir pasakyk 
jam, kad aš jo lauksiu danguje.... 

Uzgęso gyvybės lempa. Paliko tik 
šaltas sustiręs lavonas. 

Atidavė ji Dievui, ką J is jai davė 
pirm septynįą dešimčių metų, tai yra, sa
vo gyvastį. 

Vėjas dar baisiau staugia, bet senutė 
jau jo nebegirdi. Jonelis nebegrįžta.... 
Kasyklose streikas.... Gal nebvilties rū
kas jį apsvaigino ir jis gal.... Nemo. 

\ 
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BLAIVYBES DIRVA. 
NEKOKIA ATEITIS 

-

Vienas iš energingiausiu, už 
amerikoniška prohibieiją vei
kėju šiandie skaitosi William 
Johnson. J i s pramintas 
"Pussyfoot . , , Keiškia, pasa-
lingas kaij) katinas. Iškalbus. 
Bvgeba klausytojus įtikinti. Į-
vesti čia prohibieiją jis daug 

APIE GIRTUOKLYSTĘ. 
Mes lietuviai darbininkai 

turime vieną blogą ir pragai
štingą ydą, ta yda yra visų 
žmonių nelaimių priežastimi, 
o ypač mums darbininkams 
nuvelka paskutinius marški
nius nuo kūno, ir tai yra kaip 
tik girtuoklystė. Kas tai yra 
girtuoklystė — kiekvienas ge-
ra i supranta. s 

Panktadieni*, 

džiovintos,' ' Johnson su savo 
propaganda iškeliavo Angli
jau. Londone už prohibieijos 
propaganda jis buvo taip 
" pasveikintas," kad neteko 
net vienos akies. Pagijęs jis 
vistiek leidosi tais pačiais tik
slais į kitas šalis. Nesenai jis 
gryžo net iš Anglijos Indijos. 

Šiomis dienomis jis buvo 
Cfoieagoje ir kalbėjo viename 
susirinkime apie šios šalies 
prohibieiją. Pagaliau jis pri
pažino, kad pilnosios prohibi-

pasi tarnavo. Šiandie jis r e t - ^ , r 
1 i Mušu nelaimei girtuoklyste 
kairiais su ta pačia propa- J - J V . . i .. 

. v . I tarp nmsų didžiai prasiplati-
ganda aplanko kitas saus. . . . . . v , . 

1 |nus, ir taip giliai savo šaknis 
Kuomet S. Valstijos " a p - fafa^ k a d j a l l s u n k u i a s be

isianti. Gal niekad dar nebu
vo taip įsigalėjusi girtybė 
Lietuvoje kaip dabar. Mies
tuose ir miesteliuose visur pil 
na visokių rųšių karčiamų ir 
restoranu. Sodžiuje, gi tai 
beveik kiekviename rasi slap
tą bravarą degtinei varyti. 
Geria seni ir jauni, vyrai ir 
moterys, turtingi ir vargdie
niai, ir net mūsų inteligenti
ja maukia tą smirdantį skys
timėli. T a girtuoklyste ardo 
žmogaus turtą, ardo. sveikatą, 

eijos S. Valstijose niekuomet j ̂ 0 į t i k i m ą ir meilę Seimy-
nebus galima įvykdinti. I r t a i j , ^ a r d o dorybę ir daug, 
todėl, kad dauguma m i e s t ų \ ^ M g l ielaimių mums atneša; 
priešinasi prohibieijai. - - jį paleidžia darbininką pasau-

J is pripažino, kad ir toki Hn elgeta, 
miestą Chieago mekupmet ne-j I ( ] a n t p e r s i t i k r i n u s , kad gir-
bus galima "nusausint i ." Čia 
žmonės gamins ir vartos deg-
tinę-nuodus, nepildys prohibi
eijos įstatymo taip, kaip ne
pildo įstatymu visokio plauko 
piktadariai. Taip bus h* su 
visais kitais miestais ir mies
teliais. 

tuoklystė ardo žmogaus turtą, 
reikia pažiūrėti a»t skaitliaus 
ir ]>adėjimo smuklių Lietuvoj, 

žmogui sunku šiais laikais 
pragyventi ir gajas (su galu 
suvesti, o ką bekalbėti apie 
girtuoklį.,.. MesT darbininkai 

——*Ltaip-gi esame tėvynės gynė
jai, kaip kareivis stovėdamas 
fronte sargyboj kenčia, šaltį, 
badą ir visus kitus nemalonu-
muSj taip įr mes turime pa
kęsti bent kiek, nes laisvė ir 
nepriklausomybė yra visados 
pasiekiama tiktai per aukas įt 
pasišventimą. "^ 

Kas link sveikatos — datir-
ta yi», kad gėrimas degtinės 
nors,' ir mažomis kiekybėmis 
yra Medingas, bet ką sakyti 
apie girtuoklius, kurie geria 
iki proto nustoja, Sako, buk 
degtinė atgaivina žmogų ir 
jėgos jam priduoda; tiesa, at
gaivina, bet tik trumpam lai
kui, be* visgi degtinė jėgos 
nepriduoda, tik jo"" pačio jė
gas trumpam laikui surenka į 
krūvą, ir .tuom tarpu jaučiasi 
stipresnis, už tai po tam jisai 
būna silpnas. 

Apie blėdingumą degtinės 
žmogaus dorybei, nėra ko ir 
kalbėti. Visi gerai žino, kiek 
iš girtuoklysčių kyla barnių ir 
nesutikimų; kiek paleistuvys
čių, kiek vagysčių ir kitokių 
beveik nesuskaitomų nelaimių 
ir nusidėjimų, kurie žmogų 
žemina. 

Dabartines matome ką gero 
degtinė žmogui atneša ir kaip 
darbininkui, kuris ją mėgsta 
kokį skurdą ir badą į namus 
atneša. jTodel mes darbinin
kai turim spiestis į blaivinin
kų draugijas ir kovoti prieš 

nors sunkiausios dienos jiems 
tektų, jie via nebijo įr galės 
atsįspįrtį dėlto, kad pas juos 
tas yra ko pas mus visai nė
ra ir kaip tik virš minėtų da
lykų, • • • v . • 

Tad. darbininkai, meskime 
tą: alkoholį, patys matome ko
kią bljšdį jis mums atneša ir 
kaip jis žmogų į gyvulį pa
verčia, kuris gėdos neturi, 
tad spieskimės į blaivybės 
draugijas, steigkime kopera-
tyvųs , k l iubus , ska i tyk las i r t. 

ranto kalbos labai lengva, nes \ 
gramatika trumpa, tiktai 16 
žodžių, tai yra 16 prielinks
nių, o žodyno nėr reikalo nei 
mokintis, nes ir aš pats pra
dėjau rašyti iš žodyno ir be
matant išmokau. Esperanti
ninkai pirmiaus išmoksta ra
šyti negu kalbėti. Paėmęs 
gramatiką, išmoksta per dvi 
valandi ir už 

TRUMPOS ŽINELĖS. 
GIRTUOKLIUI MINTIS. 

Nepersenai vienoje vietoje 
buvo surengtas didelis pok'-
lis. Buvo daug svečių. Ne-
truko visokių valgių ir įvai
rių gėrimų: saldžių, karčių, 

ž dviejų va landų! 1 ^ ' . s t i P r i y- Vienas jauni-
jau gerai parašo esperantiš-
kai, žinoma s, u pagelba žodyr 

no, o taip bepraktikuodamas 
t, u ž tuos p r a g e r i a m u s p in i - i šmoks ta a t m i n t i n a i žodžius 
gus, tad mebusim išnaudojami 
visokių sukčių-spekulįantų. 

Tegul Dievas padeda lai
mingiau darbuotis. 

Tegyyuoja krikščionių dar
bininkų organizacija ir blai
vybe ! Valio! 

(Liet, "D-kas" ) 

SKAITYTOJU BALSAI, 
(Blaivybės Dirvos redakcija neima 
iii a tsakomybės) . 

Ko reikia blaivininkams. 

Karas palyginus su alkoho-
lio kardu yra mažiaus pavo
jingas. Kariaują priešai bi
jo karo įrankių, bet alkoholiz
mas visai jų nepaiso. 

Kultūringesnės valstijos, 
netik 'turėdavo išlavintus kar-

Protas rinitai, lėtai besilavin
damas nesilpsta, priešingai 
stiprėja. 

Mano nuomone, kad mes 
vieton 10c., mokėtume po 15c., 
tai greitu laiku atspaudintu* 
me žodynėlius ir kiekvienas 
narys gautų po žodynėlį; to
kiu būdu kiekvienas blaivinin
kas taptų ir esperantininkas. 

Įstabu, kad iki šiolei įtek-
mingiausi veikėjai čia Ameri
koje, neatkreipė domės į Es
peranto svarbumą, netik blai
vybėje, bet ir organizacijų 
gyvenime. Lietuvoje, prela
to A. Dambrausko dėka Es
peranto kalba labai prasipla

kantis Rolandas, kurs buvo į-
pratęs po balius linksmintis 
buvo irgi tame pokilyje. Be-
landas valgė, -gėrė, baliavojoį 
|oko įvairius šokius. Žodžiu 
jam nieko netruko. Besilinks
mindamas gerai pritraukė 
svaigalų. 

Atėjus vakarui ir prasiblai-
vius, Bolandas pradėjo mąs
tyti, kaip jis praleido dieną, 
o ne tik tą dieną, bet ir dau
gybę kitų savo gyvenime gir
tybėje praleistų dienų. Ro
landas sušuko: O! Pokilis pa
sibaigė, diena prabėgo, girtos 
linksmybės! 0 kokia man iš 
"jos nauda? Tik turiu skau
damą gaįyą, nuovargį, susi
graužimą. O kiek aš taip die
nų savo gyvenime praleidau! I 
Ką jos man padės, kuomet 

-GIRTYBES VAIZDĄ*, 

SLAVIKAI, Š*k. ap§. Ko
vo 17 d., Slavikų valsčiau! ra
štinėje ėjo patikrinimas vals
čiaus kasos. Tuo tarpu įsi
vertė į raštinę; visijSkai girtas 
pil. Izidorius E I i r pradėjo 
reikalauti iš viršaičio pinigų. 
Viršaičiui pasakius, kad su 
girtais negalį turėti jokio rei
kalo, minėtas pil. Izidorius $ . 
tvėrė jam už gerklės ir norė
jo parsimesti, bet išgelbėjo 
čia buvę karininkas su iekre-
torium nuo nemalonių pasekr 
mių ir išmetė tą pilietį laųr 
kam Pastaruoju laiku Slavi
kuose žymiai" padidėjo skai
čius girtų, ne tik šventomis 
dienomis, bet ir paprastomis. 

SMUKtŠS AUQA - PASJ, 
GERUMŲ SKAIČIUS 

PIPEJA. A 
NAUMIESTIS, Šąk. aps, 

Pernai Naumiesty viešų smu
klių buvo vos šešios — šįmet 
jau 12. Todėl dabar jau šven-
tadienfais ir per turgus bau-
£oka net vaikščioti, kad kar
tais neturėtum nemalonumų, 

tino, o čia Amerikoj, nors r j r e u ^ s * t o t i priefi .savo Šutvė- Kovo 19, čia buvo šv. Juozapo 
Vidikauskas visomis p t j 4 ^ * ė f c " * atlaidai. Žmonių prisirinko 
mis darbuojasi, pasekmių nė-į k a n č i ą dieną Rolandas daug. Girtų taipat buvo ne-
ra nusprendė mesti girtybę ir1 mažai. J ų darbas — peštis. 

Kad tarptautinė Esperanto bereikalingas linksmybes ir 
vedžiu^ bet ir pačius k a r e i - [ k a l b a y m p a g ( 4 b a p a s a m i n o į : netrukus įstojo į Dominikonų 

„ _ . _ . , * . taikai, galima suprasti iš to: vienuolyną. 

Aukštaičiai, žemaičiai, dzūkai, 
kapsai ir zanavykai, nors tie 

vius. Kuomet vadas krisda 
vo, jo vieton stodavo jo* pa
vaduotojas, kurs išsiėmęs iš j 

K. P. 

Trys jauni vyrukai prisigėrę 
eina namo. . Beeidami suma
nė pažiūrėti, kurie, aštresnis 
peilis. I r tuojau pirmą pa-
puolusį .vaikiną supiaustė pei-

kepurės planą pažiūri ir žino i į l i e t u v i a i , o e t vienų ki - 'S AVIE J I REMKITE SA VAS Į liais. Smarkuolius kareiviai 
kur einąs. 

Mūsų organizacijoje mažai 
tą vidujinį priešij> Nieko vai-.yra išlavintų narių, o čia stai-

ir kiek tų smuklių-priviso pas stybė viena nenuveiks nors ir .gus karas su žiauria alkobol. 
mus, kiek užpečky prūsokų, kaip uoliai darbuotųsis, jeigu kariuomene. Bet yra priemo 
Smuklininkas samdo butą, Į mes patys, Lietuvos liaudis 
moka visokius mokesnius, su neprisidėsime. Vieton prager-
šeimvna išminta ir dar kiek tų skatikų, mes taupytumem 

Tik vieni Sųv. Valstijų i ^ p i n i ^ i susikrauna! Bet,* ne ir steigtumėm svetimo komisi 

lybė čia ne vien neina mažyn. 
bet vis labiau plinta." P l in ta 
i r piktadarybės nuo pakvaiti-
int\ vartojant namie gamina 
mus nuodus. 

ninkai, sakė Johnson stovi hg ^ l l r į ^ u r jie tuos pinigus 
stipriai uj prohibieiją. iį1)ia^ k a į p tik iš mūsų pačių 

Jei žymus probibirionistts i darbininkų. Ir kokią gi kru-
taip kalba, reiškia, čia probi-jvą mes jiems pinigų sukrau-
bicijai nekokia ateitis. I r jisjnam, kas gal apsakyti! Dar-
t u r but neklysta . Nes ^ i r tuok- b in inkas užd i rbęs sunkia i sa-

vo skatikus, neša .smuklinin
kui ir deda į jo kas$. O ne-
beturįs kuo nusipirkti maisto 
sau ir savo šeimynai, ligi se
kančiai algai, keikia valdžią, 
kad mažai moka ir kelia-strei-

VISI PASIKLAUSYKIME *** i r i t 

GERB. KUN. GARMAUS Bet reikia atminti, kad mu-
PRAKALBŲ ŠĮ VAKARĄ, sų jaunutė valstybė negali 
BAL. 21 D., ŠV. JURGIO įmokėti dideles algas, nes ji 
PAR. SVET.. BRIDGEPOR-'kaip kas met turi dideliįvs 

- i 

TE. CHICAGOJ. ILL. nuostolius. Tiesa ir blaivam 

jos darbininkų kliubus, kur 
vakarais suėję galėtumėm pa
siskaityti laikraščių, knygų, 
steigti koperatyvus, taupamą-
sįas kasas ir tt. Visai šitų iš
vardintų dalykų pas mus nė
ra, ypač kliubų, skaitykla, 
švie t imo komisi jų, k a i p ki tose 
šalvse. 

Tada ir brangumų tokių- ne
būtų ir negalėtų jokie žydai 
—- šmųgelninkai mus išnaudo
ti. I r dabar visas brangu
mas daugiausiai paeina iš 
mūsų pačių, nes neturim sa
vų krautuvių, ir Visi kas gali 
mus išnaudoja. Pažiūrėkime 

nė, kuri duoda mums narsy
bės, tai yra % esperentizmas, 
kuris surenka žinias iš viso 
pasaulio ir kurio tikslas yra 
taika ir savitarpinė meilė. 

Kuomet sujungsime blaivy
bę su esperentizmu, tai nau
jam nariui pakliuvus į nmsų 
organizaciją, gėrėsis dviejopu 
tur tu: sutaupymu pinigų ir 
susikalbėjimu su visu pasau
liu. O 'nėra malonesnės pra
mogos, negu lavintis espe
ranto kalboje, nes namie sė
dėdamas raštu kaįbasi su visu 
pasauliu. Kiekvienas organi
zacijos valdininkas, net ir pa-

prakilniomis* blaivininkų or-
ganizacijonus visos žemės ir 
galės pasėkiu ingiau varyti 

kaip1 svetimose šalyse gyvenai savo darbą. Mokintis Espe-

tiems akcentai nemalonus ir 
nebegali sutikti. Kaipgi su
tiks visai nesusikalbėdami. 
(Nereikia dalyko perdėti, nes 
fanatizmas ir geriausius no
rus sprogdina. Ked.). Niekas 
taip meilės nedaugina, kaip 
pasikeitimas savo mintimis. 

Žmonijos bausmė nuo Ba
bilono bokšto laikotarpio bai
gės. Tarptautinė kalba tin
kamiausia ir prieinamiausią 
j au-yra ir sparčiai platinasi, 
tiktai reikia su gera intenci
ja vieniems kitus raginti pri
imti tą brangią Dievo dova
ną! (Be. geros intencijos, vi- : 

šame reikia išminties, ir tak
to. Antraip vien opozicijos 
galima laukti. Ked.). 

h. Misiūnas. 

Į S T A I G A S . nuvedė kalėjimam 

cty, Ant-
DRAUOUU ATYDAfi 

T>)lY*rl'l"n ŲpVėliavŲ, Kukardi^, visokia Ženkleliy, Gazikui 
UIL U t U V C spaudy ir kitokiy Draugystenp reikalinga dalyky. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalu, pažymėkite ir JŪSŲ dr-tes vardą. 
STRUPAS CO., 90-92 Ferry St. Newark, N. J. 

K.K • I. JJ 

Trr 

prastas narys, susirašinės su Lietuvos Atstovybės Ame- j 
rikai antrašas yra šioks: 
Kepresentative of Lithuania, 

1925 F. Str. N. W. 
Washington, D. C. į 

Cash Registeriai 
NAU.H 1B V4 |*T6TI 

Kuomet lointiji pirkti Cąsji Rę-
gieterį, be abejonės tuojaus pama
nai apie "Natipnal". Tbe Nątioąal 
Cash Register Company turi t iktai 
viena ofisą Chicagoj, | 72 f^ortb 
Michigran Ave., tarpe Lake ir Ran-
dolph. Tenais rasite pilną stocka 
Naujy ir Var to tu . Regįstery. Prie3 
pirksiant a teik ir apžiūrėk mūsų 

stoekn. Visi registeriai y r a garantuojami įVJusų Taisymo Skyrius vi
suomet jums-pa tarnaus . 

The National Cash Register Company 
172 North Mk-higan. AveiiUe Telefonas Randolph 4600 

Tarpe l iake ir lUndolpli . Tiktai vienas ofisas Ckicagoj. 

Vienoje apielinkėje gy\*eim ūkininkas 
Antanas. J is buvo labai pagarsėjęs vi-
Bflje apielinkėje,, savo gražiais darbais. 
Augino jis viena, sūnų ir vieną dukterį, 
sūnaus vardas buvo Juozutis, duktės gi 
Marytė. Seneliai begyvendami jautėsi 
silpnos sveikatos, tad ir ėmė galvoti, kaip 
palengvinus savo gyvemmą. Sumanė juo
du sūnui nupirkti namus, dukteriai gi pa
vesti gyvenimą ir manė-prie jos žilas gal
vas priglausti. Kaip sumanė, taip ir pa
darė. 

Nupirko sūnui gndhj ukį 120 margų 
lauko, su gražiai ištaisytomis triobomis. 
Simus išsirinko sau tinkamą, gražią pla-
ėiai žinomą ir turtingą mylimąją. Marti 
ateidaiAa atsinešė didele dalį, ir visą gy
vulių po porą, bei visokią paukščių. 
Džiaugėsi visi kaimynai ir jie patys. 
Juozutis svajerjo, kad jam bus lengva gy-

venti. Tėvo nupirktas ūkis be skolos, 
dalių išmokėti nereiks, be to ir paoią to
kią tuatingą gavo. 

Marytei kažinkas į galvą atėjo ir ė-
mė mąstyti apie Ameriką. Gerai žinoda
ma, kad tėvai nesutiks, tad sumanė slap
ta išbėgti. Juozas netik jos neperspėjo, 
bet da ir pagundė, nes tikras buvo, kad 
tuomet jam teks visi namai. Marytė sa
vo pasiryžimą išpildė ir išvažiavo ten, 
kur troško. * 

. Juozas pasilikęs ant dviejų gyveni
mų jautėsi laimingu. [Tiek gėrvbės turė
damas, manė, kad bepuotaudamas galė
siąs lengvai gyventi Na ir pradėjo dai
nai po miestą bei karčiamas lankytis. 
Tėvams nesmajru buvo žiūrėti į tokį sū
naus pasielgimą, bet nieko negalėjo pa
gelbėti. Tėvų perspėjimą Juozas laikė 
kaipo vėją ir apie tai nenorėjo nei užsi-
mintį. "^ 

Neilgai Juozas džiaugėsi pačios krai-
J is tuojaus išdulkėjo. Namuose 

pradėjo viskas yrti. Pagyvenęs keletą 
metų sumanė tėviškę parduoti. 

Triobos buvo naujos ir gražiai išsta
tytos. Visokių vaisių didelis sodnas. Žo-

V " 

C1U. 

džiu 'sakant, visoje apielinkėje nebuvo 
gražesnės vietos. Tėvai nežinojo, kad 
Juozas jau ir skolos turėjo. J is net min
tijo, kad pardavęs tėviškę atsilyginsiąs 
skolas ir vėl viskas busią gerai. (Tėvams 
labai skaudu buvo tai išgirsti, bet savy-
valdos neturėdami negalėjo sūnaus sulai-
kyti. 

Juozas pardavęs tėviškę gavo gero
kai pinigti. Pinigų turėdamas nesirūpi
no jis liei skolų grąžinimu, nei kitais" rei
kalingais dalykais, o tik kasdien važiuo
ja į miestą, vis neva su ūkio reikalais ir 
kasdien grįžta namon tik apie vidurnak- - o a V ( r už tėviškę-
tį -

žus ir1 šitie namai, jeigu ne-

Šeiiuininkė nors ir būdavo namie, 
bąt visko tvarkyti nesugebėjo J i bandy
davo gražiai jam, kalbėti, nes matė kaip 
viskas nyksta ir nežinia kur dingsta. J i 
sakydavo: — Juozai, Juozai liaukis; ne
gyvensi! 

J a f buvo $ailą jos tėvelių sunkiai 
sutaupintos dalies. J i dažnai verkdavo 
sakydama: — Juozai, kur dingo mano 
dalis! kur tie gražus žirgai! ir viskas ką 
atsinešiau! Kur tavo tėviškė! Viskas 

jau žuvo, 
si Ii ausi. 

J is jai atsakydavo: — nutilk, boba! 
dabok pečių ir samtį. 

Tai ir viskas ką ji nuo jo išgirsda-
vo. Jjs jautėsi lyg galingas erelis. Ki-
tus-gi visus laikė niekšais, ypatingai mo
terį ir vaikus. Juozas augįno šeimynos 
tris sunūs ir dvi dukteris, bet jam nerū
pėjo vaikų mokslas, nei jų gyvenimo at
eitis. Visos Ąo mintys, tai buvo apie 
jo draugus ir smuklę, kad nė 'nesijuto 
kaip neteko tų kelių tūkstančių, kuriuos 

Tėvas sužinojęs, labai susirūpino ir 
pasirgęs apie savaitę laiko miFė. Senu
kė ir-gi mirė kiek vėliaus. Juozas jau
tėsi lyg laisvesnis, nes jau nieks jam ne-
išmėtinėjo įo blogų darbų. [Tuomet Juo
zas drąsiai užtraukė paskolą ir vėl lošė 
savo rolę. Vaikai įsuaugę labai piktinosi 
tėvo darbais ir gėdinosi net su kaimy
nais susitikti. 

Prabėgus, keliems metams, namuose 
pasidarė didelė atmaina: laukas nualy-
tas, javai neauga,, stogai nuplyšę, tvoros 

išgriuvusios. Žodžiu sakant, jau ne ta. 
vieta, kuri buvo, jau ir nuošimčių neturi 
iš ko apmokėti. Vaikai vyresnieji išvą, 
žiavo vienas į Ameriką, į į tas į Vp&etįja, 
jaunesnieji likpsį prie tęvų. 

to 
Pagyvenus kelis metus, skolininkai 

pardavė namus/ taip, ka<$ niek© Ju§ąuį 
nebeliko, nei gyvulių, nei padarų. J į s da 
iurėjo 12 margų lauko iž kįtęs kolioni-
jos, bet laukas ir-gi netikęs, niekas ne
auga, triobų nėra ir nėra iš ko jų pasta
ty t i I r reikia'eiti pas kitus prieglaudos 
prašytis,, ,bet niekas nenorėjo priimti. 

Tuomet vaikai atsižada tėvų i r eįna 
it gėdos į svetimas šalįg fceįk4aiaį gavę 
likimą. Tik jauniausia 4ukt£, Onjtį fctte 
vo skirtinga nuo savp brolių. J į ttt?ėJ9 
kokį tai nepaprastą prisįrįšįma prįe W(h 
tinos. Nors ją kalbino draugai į Ameri
ka, bet j i atsakydavo, kad negalintį. K$4 
ir tėvas nevertas esąs tėvp vardp, bet 
motinos negalintį apleisti įolei jį gyva 
esanti. Juozas tik tuomet pamatė savo 
blogus darbus ir suprato, kad galėįo gy
venti, bet jau per vėlu 

. _^; ' _. Magdaleęutė. 
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įDR. A. K. RUTKAUSKAS 
>- £ GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

#442 South Western Aveuue 
Telefonas I j i farette 4146 

Valandos: 9-11 rytate. 1-8 p o _ 
Epietų ir T-S vakarais. N e d ė t d i e - g 
g n i a i s tiktai po pietų 2 lkl 5 va l .S 

i i i i iHi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imi i i i i i i i i i i i i 

K gft9Ati&ttgttt<Utti%iftQattaĮ 
Office TcL Blvd. 7890 

Praneš imas 

D . M. T. S T R 1 K 0 1 / I S : 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IK CHTRCRGA8 
Perkė lė savo ofisą. 1 * 

4401 SOUTH ASHUAITD WWM. )ę 
VAI*: 10:30 iki 12; 3:80 lkl S Ir 

• į 1:30 iki 8:30 Ned. 10:30 lkl 11 . 
Nam.: 8014 W. 43 SL 

Tel. Lafayette 263 
*i**rtt »>** » W 8 ¥ * 6tfo"3 4 i r 5 S * Š 

Tel. Blvd. 7043 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

4718 SO. A8MLAND A V E N U E 
ARTI 47-tos Gatvės. 

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak. 
SeredooaU nuo 4 lkl 9 

, l ' A 

Telef. Pu l lman 3634A 

DR. P. ŠIMAITIS 
NAPRAFAT9) 

lydau Re Vaistą ir Be O p e r a c i j o j 
10001 South Mlchigan Ave. 

ROSELAND-CHICAGO, ILL. 

= r = 

DR. S. N AKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
OClsas ir vyvenimo vieta: 
2962 South Halsted Street 

Ant viršaus Unlver. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte: nuo 
2—4 po pietų: nuo 7—9 vak. 

Ne4ė l iomi3 nuo 10—1 
Telefonas Yards 2544 

= 
- -

OR. CHARLES SEGAL 
\ 

1 Perkėlė savo oflsa po numesiu i 
4790 SO. A S H L A N D A V I N T E 

S P E e i J A L I S T A S 
Dilo v u, Moterų Ir V yry Ligų 

YaL: ryta nuo 16 •—12; nuo 2— 
»o pietų; nuo 7 — t : 39 Vakar* 

Medė'tojnis: 19 lkl I . 

Telefoną* Drexel 9080 

DR. R. C. GUPLER 
CHIRURGAS 

a t m p . Oakley Ave. Ir 24 Gatvės 
Ofiso Valandos: N u o 2 iki 5 po 

pietų kasdien, PanedėliJ Ir Ketver
ge vakarais. 

Ofiso Tel.: Canal 1713—241 
Res . Tel.: Midway 5512 

DR. G. M. GLASER 
P R A K T I K U J A 30 METAI 

Ofisas 3149 So. M o r g a s St., 
Lettė 82-nd St., Ctdeago, 1 

SPECIJALISTAS 
u^ V y r « k ų ir 

ūsu. 
Ofiso Valandos: N u o 10 ryto 

iki 3 po pietų, nuo 5 Iki 7 vak. 
redėliomis nuo 10 Iki 2 po pietų. 

Telefonas Yards 687 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Are . 
TeC Yards 091 

OFISO VAI*: 
Tel. Yards 0994 

8—10 v. ryto, 1—3 i r . 7 — 9 v. v 
Nedėl ioni is : nuo 10 v ryto iki 

vai po pietų. 

&9/S €.'®-®/@/®^'^&'&'®/®'&m'&^'©'č''®'©®/©'®# 

Telefonas Von Buren 2 9 * 
Res . 1189 Lndenendence Blvd. 

DR.A .A .R0TH, 
R a s a s Gydytojas Ir Chirurgas 
SpeclJaUstas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų l igų. 
VALANDOS: 10—11 ryto 2—S po 

pietų, 7—8 vak. Nedėltoiuis 10—12 d. 

Ofisas 3864 So. Halsted S4r., Ohlcago 
Telefonas Drover 9693 

*0>9^9>9f>9'®9-tv63' S S-^^O ^ 6 ^ 9 - ^ 'S-̂ O 
1CE 

j V. W. RUTKAUSKAS • 
ADVOKATAS l 

l 
Ofisas DidmlcstyJ: 

29 Sonth La Baile Street 
* Kambaris 324 

I Telefonas Central 1399 
t $^##*-=&### ; : ^ * # * ^ # * & ^ * # 

V9Jk*r»ia, 812 W. S3rd S t 
Tele fonai : Yards 4481 

. Osfi HB Wt BB flsl 0 8 Wm BB S i m% flH mm 9* IHSo 

••> «*0> ^rmm ***** 

LIETUVIAI A 
• 4>rf>H>«w«« 

ĮVAIRIŲ DR-JŲ DARBUO 
TĖ. IVCUSŲ DARBUO

TOJAI. 

Grand Rapids, Mich. — Pas 
mus katalikai jau subruzdo 
veikti. Tuojaus žada pradėti 
Kasti rūsį naujai bažnyčiai. 
Rupesniu mūsų gerb. klebono, 
kun. A. Deksnio jau visos se 
nosios skolos apmokėtos. 

Čia yra daug draugijų. Ale 
jos nelabai temia tautos ir 
Bažnyčios reikalų. Moterų Ro
žančiaus Dtir-ja yra darbšti 
draugija. Šia. draugiją ant ge
ni pamatų pastatė a. a. Mar. 
Gramienė. Antra gera draugi
ja yra tai Moterų Sąjungos 42 
kuopa. Jinai, per savo trumpą 
gyvavimų, taipgi yra nemažini 
pelno davus del savo bažny
čios. Taipgi ir Lietuvos reikalų 

MISIJOS. — PAVYZDINGI 
KATALIKAI. — VELYKOS 

Lawreace, Mass. — Mūsų 
kolonijoj buvo visa savaitė 
misijos. Užsibaigė bal. 11 d. 
Tas misijas^ laikė du Marionų 
kongregacijos vienuoliu-misi-
jonieriu: kunigai Andziulis 
ir Cikota. Tiedu vienuoliu di
delį darbų, atliko. 

Kas vakarų bažnyčia buvo 
pilna žmonių. Domiai klausė 
pamokslų, kurių buvo du kas 
vakaras. Daug nezalie&ninkų 
sugrįžo prie tikrosios Bažny
čios. Per misijas pora tūks
tančių žmonių atliko išpažin
tį. Buvo tikrai gražu ir ma
lonu. Tie niisijonieriai tikrai 
šventų darbų atliko. 

Kartais misijas atlankydavo 
mūsų keistoki sutvėrimėliai. 
Bet jie nieko nelaimėję, išdū
lino vėl sau. Mūsų nezaliež-

čių kuopa, rasi gražų būrelį 
moterų ir merginų, gyvenan
čias lyg vienos motinos duk
ters. Tik gaila, kad ne visos 
lietuvės katalikės prie jos pri
klauso, nes dar yra daug 
mųs moterėlių, kurios nesu
pranta reikalo ir naudos pri 
klausyti prie organizacijų. Pas 

nepamiršta. Apie Moterų &ų 
jungę nereikia <luuS ko n e i U ^ l l l u l k i n y 6 i l M * bambizas 
tašyti, nes kur yra sajungic- fa & k a i l i o ^ B i j k a , | 

gali prisieiti į audiny čių dirb
ti pilvų maitinti. Kitų koloni
jų bambizams bepii sugrįš i 
prie tikrojo tikėjimo, bet čio
nai sunku. Bažnyčios aukšto
ji Hera rk i ja tų apsunkino. 
Taip ir reikia. Tegul* pirma 
i r i š s i v a l o i k i grali s u t i k r a i s 

ANTANAS A. 0LIS 
(OLSZ£WSKI , J R . ) 

ADVOKATAS 
Veda bllas Tisuose te ismuose 

Miesto Ofisas: 
S. Dearborn S t , Roo«n 1 0 4 0 * 

•a 

mus yra ir tokių moterėliu, 
TOrioa iš pavydo šmeižia a m | g ^ , j u t ^ ^ u . 

I . 1 * I * v i i • • r * • 

Telefonas: Central 1774 
| 

Vakarais: 3251 S. Halsted St, jj 
Telefonas: Bouievard 653. X 

sų katalikiškas draugijas, at
kalbinėja nares iš draugijų. 
Ar nebūtu gražiau moterims 
katalikėms šviestis, negu su 
pletkais iižsiiiniiKMi.' 

R. Katalikais Dievų garbin-
ti. 

u r i..? 

I P? WAĮTCHES 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 

ir Bažnyčios. 

Vakarai. ha 
" V " 

Oten.; R. 611-127 N. Dcarhorn St | # . 
Tai. Dearborn 609S j U- S l n a U y i a ^ W l t J i d a i 

Vakarais: 19736 S. Wabash Ave | | ) l l o j a s į y J s 0 6 e 
Koseland Tel. I*uUman 6371 , J 

l > . . - . . , , . - - • . - . -•Kįprie kurių priklauso; 
yra ir Mot. Sųj. kp. narė. r = 

= 
r/Sm£ZZ 'jr*rč?iFžr¥ r Tr-^.t'-gy-^^^^^j 

} Dr. M. Stupnicki 
S107 So. Morgan Street 

OHTCAGO, LLLDIOIS 
Telefonas Tards 6039 

Valandoa: — 8 IkT 11 18 ryte: 
Ft po pietų lkl S rak. Nadėllo-) 

nuo B lkl 8 ral. Takarat 

- i N a m ų Tel. Hyde Park 88»B 

a = 

DR. A. L. YUŠKA 
1900 & Halsted S t r , 

TeL Ganai 9119 

Valandoa: 18 ryto iki 8 vakare. 

Ofren lmas : — 3811 W. 63rd 6tr. 

Tel Prospect 8486. 

Tel. Randolpta 2898 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

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

10 South La Salle Street 
Room 1303 

Valandos: 9 ryto iki i po piety 

— K 

{ { • » » » » » » » » • » » < » » » » » > • » » » » » " > > 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktorins, otaty-
tojas ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Chicago 

Arti 23 čio Place. 

talikiškų kolonijų kaip šitų. 
Didyjį ketvirtadienį, prieš 
Velykas, apie liO tukst. žmo
nių atlankė bažnyčias čionai. 
Žmonės taipat duosnųs auko-

Dirbkime dėlei savo tautos ; i lno> j j ^ ^ ^ ^ l l T i įkų 
i>ažnyčių. Žmonės eina nuo 
Imžnyčios į bažnyčių. Atrodė 
panašiai į Vilnių, Lietuvoj. 

Bal. 23 d. L. Vyčių vietinė I L a f ) a į ulilionn$ k a d svetini^ 
kutfM rengia vakarienę. Bm t a k i a i huiko mūsų bažnytėlę. 
gimokom. yrap- lė A. Seležai- p r į 0 į n a p r i e 8v. Sakramento, 

klaupiami ant abiejų kelių. 
Tų daro seni ir jauni iiMiia-
ži, o ypač vaikinai ir mergai

t ė s . Mat, katalikiškos mokv-
l liegužio 7 d. Moterų Sų-gos klo^ juos taip gražiai išaukiu-

kuopa rengia didelį vakarų,'jo. O mūsiškių tarpa atsiran-
kuriam^ vaidins 44Šv. Akvili-jda' netik kų ant vieno kelio 
nos, kankinės mirtis", labai! riopriklaupia, bet ir visai ne
gražus veikalas. Kiekvienas lie! mandagiai pasielgiiuuv,ių. Tur-
tuvis ir lietuvaitė privalo šitų'Imi tų skaito sau už madų. 
veikalų pamatyti, nes įirdė-1 Didyjį penktadienį visos 

• l f • ""*••• • • • " 
t 

• • n m 

HENRY J. SCHNITZER STATE BANK 
141 Washtn«ton Street Męw York; N. Y. 

PO NUOLATINE KONTROLE RANKINIO DE
PARTAMENTO NBW YOfcK VALSTIJOS 

KAIP 8ENIAŪS, TAI IR DABAR 
SIUNČIA pinigus į Lietuvą pagal dienos kursą. 
BANKĄši, turintis geriausius ryfiius Lietuvoje, išmo

ka pinigus greita^ ir saugiai. 
PARDUODA LAIVAKORTES J Lietuvą ir iš Lie

tuvos ant greičiausių ir geriausių laivų. 
PARŪPINA PAŠPORTUS, pasiraSymus konsulių ir 

suteikia geriausius patarimus keleiviams. 
NORĖDAMI GAUTI PREKES auksinu ar laivakor

čių, rašykite į SEl4Ą ir gerai ŽINOMA: 

HENRY J. SCHNITZER STATE BANK 
141 YVashington Street New York, N. Y. 

AUKOS KR. DEMOKRATŲ 
REIKALAMS. 

organizacijose 
taip I . Į 

jau, kad tarj> kitų vaidins dvi 
iš smarkkuisių šios kolonijos 
darbuotojų, p. M. \raičiunienė, 

miesto krautuvės i r raštinės 
buvo uždarytos nuo N l^ vai. 
diena iki 3 vai. po piet. Ati-

vietinės kp. pirmininkė bei 'davė garbę Aukščiausiajam. 
Mot Sųj. Centro rast., antra Tai buvo malonus reginys, 
yra p. A. Kizilaitienė, vietinės Taipat didyjį šeštadienį 

r t/tm • ! • » » • » ' -P 
Tel. Canal 997, Vak. Canal 2116 

OR. P. Z, ZALATORIS 
Lietnvis Gydytojai Ir 

Chirurgas 
1891 Sonth Halsted Street 

Valandos: 19 lkl 19 ryta; 1 lkl4 
po pietų: 8 iki 8 vakarą 

1 DR. A. J. KARAUUS 

• T e l e f o n a s Bouievard 4139 
* 

A. Masalski 
Graborius 

Patarnauju lai-r 
dotuvėaa, res-
turese, krikš
tynose Ir kltno-
te reikaluose 
Kainos prieina
mos. 

J3307 Aubum Ave. Chicago.S 

kp. rast. Vakaro rengimo kom. 
įeina dvi j a u n o j darbuotojos, 

daug žmonių lankė bažnyčias, 
bet šias dvi dieni netiek kiek 

Į p. p. A., Mondeikienė, ir K.'. ketvirtadienį. 
Dedvnienė. 

w 

RENGIA PASILINKSMINI
MĄ. 

Be anksčiau paskelbtų aukij, 
gauta 'pranešimai, j o g piisiu-
romrs dienomis Lietuvos Kr. 
Demokratų politiniams reika
lams paaukavo: 

1. Kai. Mot. Sų-gos -42 kp., 
Cirand Rapids, Mielių $50.00. 

2. šv. Jurgio Pašalp. Dr-įa* 
Newark, N. J . $50.00. 

3. S. L. R. K. A. 109 k(>., 
New Britain, Conn. L. L. Bo-
114 $50.00. 

4. S. L. R. K.' A. 115 kp., 
Brooklyn, N. Y. $15.00. 

5. C h i c a g o s L . V y č i ų A p s 

k r i t y s $ 1 0 . 2 5 . ' ' 

6. Pan. |$v. Aušros Vari^ 
Dr-ja, Cbicago — North Sid!e, 
$10.00. 

* 

7. Kat. Mot. Sų-gos 3 kp., 
Cbicago, 111. (Dievo Ap. pa
rapijoje) $10;00. , 

8. Žv. Roiančavos Dr-ja, Cbi 

cago, 111. (Dievo Ap. parapi
ja) $10.00. 

9.6v. OnotLDr-ja, Worcester, 
Mass. $10.00. 

10. S. L. R. K. A. 39 kp. 
Chicago, 111. $10.00. 

11. Spaudos Draugija, Wor-
cester, Mass. $5.00. 

12. L. G. D. Draugija <po glo
bų Sv. Cecilijos, Clncfago, Ilk, 
North Side $5.00. 

13. S. L. R. K. A. 20 kp., 
Pbiladelphia, Pa. $3.75. 

Viso $239.00. 
Aukotojams tariu nuoširdų 

aciu. Aiškumo daliai pažymiu, 
jog aukas čekiais ar Money or
deriais prašoma siųsti į Tau
tos Fondų — 222 So. 9-tk Str., 
Brooklyn, N* Y., — iždininko 
p. Juozo -Šaliuno vardu. 

Mikas Bagdonas. 
Liet. Kr. Dem. Atstovas 

717 West'18-tk Street 
Ckicago, Iliįuois. 

— = 

[Šiandie Pinigy Kursas 
j Siunčiant Lietuvon per mus: 

0 centu už 100 Auksinų 
— arba — 

250 Auks. už vieną, Doleri 
Pi*eem* kursas siunčiant 

didesnes sumas. 
Pris tatymas Užtikrintas 

Trumpame laike. 

Central ManuTacturing 
District Bank 

State Bank—Clearin* Houae 
Bank. 

1112 West 35-th Street 
Tartas $6.000.000.00 

Ras. TeL Cicero 3656 
Ofiso TeL Olcero 4w| 

DR. J. SHINGLMAN 
1825 So. 49 Court 

N. E. Cor. 49 Court Ir H 8tr.< 
viršaus raistynieios. 

f 

•99>d9^^^^^^^^^i8^®' i , ' i |^®^'%®^ | j 
VALENTINE DRESMAEJNO 

COLLEGES , 
i Į9407 W. Madlson, 1850 H. WeUs ' ! 

6205 S. Halsted Streets 
| \ 187 Mokyklos Suy. Valsttjoae. I 

i U O R O s iuvimo, Patternų klr-J 
o p l m o , Deelgningr bizniui ir na-J 
Arnams. Vietos duodama dykai. ( 

Diplomai. Mokslas lencvala at-< 
( įmokėjimals. Klesos dienomis ir 
i ^vakarais. Reikalaukit knygelės. 
ZTeL Seelcy 1649 

SARA FATEK. pirm. 
R ®94i999<%t^6^«^9%9^8ytyt/m^t %$J 

^Telefonas Yards 1188 

STANLEY P. 
MAŽEIKA | 

G RA BORU S m t 
Balsamuotojas 

Turlų automo
bilius visokiems^ 
reikalams. Kainai 
prieinamos. 

3319 Auburn I 
Ave. Chicagč.S 

Tel. Canal 0199 

VVYAND'S GRABORIAi 
• • » • • Įfcjau^1 

[CHICAGOJE. j 
fl» • •»• * Ų r n i m~ i t i 1 - r i ~ - ~ - Į f n ~ . n r i i • i i • ' " " r p j 

DID2IOJI SAVAITĖ t^ tikrąją, istorinę to miesto 
gyventoju; procesija^ pasaulio 

Bridgeportas. — Mūsų \m- Išganytojui suruošta. 
rapija ir gmžioji 6v. Jurgio 
bažnytėlė gali pilnai pasi
džiaugti savo gražiomis iškil
mėmis ir nepaprastu žmonių 
dievotumu, pereitoje Didžioje 
Savaitėje apsireiškusiu. Nors 
tas mūsų širdims brangias die 
nas kasmet pauuaėjanie su 
dideliu dievotumu ir atsida
vimu, nors kasmet skaitlingai 
lankydavomės į Didžios. Sa
vaitės |>amaldas, tečiaus šių 
metų Didžioji Savaitė mūsų 
bažnyčioje savo nepaprastu 
pamaldų gražumu ir .'žmonių į 
tas pamaldas skaitlingu lan
kymosi perviršijo visus perei
tus metus. 

Verbų Diena. 

Erdvioji Šy. Jurgio bažny-

Musų tos dainos džiaugsmų 
padaugino kunigų per visas 
Mišias iš sakyklos paskelbi
mas, kad per tris paskutines 
tos savaitės dienas, prie pa 
maldų, bus kas vakaras sako
mi pritaikinti tonis dienoms 
pamokslai ir aiškinamos tų 
griaudžių dienų bažnytinės ap-

K 

eigos. 
Senas šv. Jurgio parapijonas 

KUN. GARMUS K A L M S 
«Į VAKARĄ, BAL. 21 D., ŠV. 
JURGIO PAR. SVET.. BRI 
DGEPORTS. 

Visą tų laikų Šleinio bam-
biznyčia buvo tuščia. I r sve
timtaučiai jų žino, jos nelan- čia buvo žniOnių prikimšta, 
ko. J i iimms, lietuvkims gėdų 
daro. 

Šeštadieny, prie laikraščio; 

Jau pusvalan. prieš pamaldų 
prasidėjimų visos sėdynės fou-
vo užimtos. "\ Atėjusiems vė-

"Telegram" lange buvo išra-fi**us nebuvo kur atsisėsti, 

DIEVO APVEIZDOS PAR. 
BRUOŽAI. 

Ir 

Pagrabų Direktoriai 
J . Wyand, Balsamuotojas 

C. Sirevičia, Asistentas 
Turime - automobil ius viso

kiuose reikaluose. Patarnauja
me kogeriausia ir pigiausia. 
2055 Wcst 22-nd St. Chicngo. 

REIKALINGI 
AGENTAI. 

REIKALINGI AGENTAI 
PASTOVUS DARBAS, DI

DELIS UŽDARBIS, ATEIKI
TE DEL PAAIŠKINIMŲ nuo 
lOTyto iki 4 vai. vakaro. 

111 West Jackson Blvd. 
Room 805 

Chioago. 111. 

PARDAVIMUI. 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i i i i i i i i i i i i i i i iu i i i i 

I S. D. LĄCHAWICZ s 
LIETUVIS GRABORIUS 

S Patarnauja laidotuvėse kuopi- S 
SKiausla, Reikale meldžiu a t s l s a u - s 
Skt l , o mano darbu busite n ž f a - = 

f-n^dlnt l . | f 

88 U W. SSrd f L Cbleaim D L 3 
» LIETUVIi DYTOtlAJ o 9 Telefonas Canal 1271—2199 
^4S03 S Morcan Str *° Hiiuuuiiniiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiujiiiii 
Sį CHIOAGO, HJL.S 
K r r i r o T r o T a - l ^ ^ o ^ i r i ^ r o ^ r a ^ 

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Ofisas 16969 S. 18iehlgan Ave. 
VaL 18—18 ryta: S—A po platų. 

f : S 9 — 8 : i t ral. vakare. 

Tel. Pu l lman 848 ir PulL 849 
\*JLM- :*.+: 

< i 

Tel. Lafayette 4223 

P L U M B I N G • 

t*.mjmmM.mj*MM*s 

Kaipo lietuvys, l ietuviams visa
dos patarnauju koger iaus ia 

M : Y U S K A 
S938 W. 3S-tb Street 

PUTOIKITE "DRAUGE" 

iR.RlCHTER* 
"PAIN-
ĘXPELLERW 

Kaip tik pasirodo pirmutinis 
apsireiškimas peršalimo, pirmutinis 
reumatizmo ir neuralgijos gėlimas^ 
tad naudokite Šitą patikėtiną naminj 
vaistą. Persitikrinkite, kad kiekvie
na bouka Palu - Expel ler lo , kurią 
jus perkate, butu pažymėta Inkaro 
vaisbaženkiiu. Kaina ŠoC. ir 70c . 
a ^ F e k s T £ S f W l t a r a 

r. AQ. RICHrvR & C0. 
104-114 So. 4th St, 

Bro«W|n. M. Y. 

Gary, Ind. — Sekmadieny, 
bal. 23 d., Šv. Rožančiaus Mo
terų Dr-ja rengia pasilinks- j Syta katalikiškų bažnyčių "pa
minimų, balių. Tollestonietis. | maldų tvarka Velykų dienoj. 

u i i l a rp kitų pažymėta ir lietuvių 
B. Kat. 'bažnyčios Velykų pa
ti įaldos. 

Velykų pamaldos buvo įspū
dingos. Prisikėlimas buvo ii) 
vai, rytų. Procesijoj dalyvavo į 
gražus būrys mergaičių ir j i 
berniukų, po vadovyste pTlės 
O. Sidaravičiutės. Per šv. Mi-
šias gražiai pagiedojo šv. Ce-, 
cilijos choras. Bažnytėlė buvo: 
pilna žmonių. 
\ Čionai tokiame katalikiška
me mieste, bedieviams tikiai 

! • 1 J. • . 1 • 4 

taip kad šimtai malglininkų 
per ištisas, gana ilgas pamal
das buvo priversti tarp sėdy
nių stovėti. 

Palmių pašveutimų, proce-
cijų ir sumų, atlaikė pats vie
tos klebonas, gerb. kun. M. 
Ii. Krušas, kun. V^Slavvnūi 
r kun. J . Statkui asistuojant. 

Naujasis vargoninkas, p . j j nuos pąrapųonus 
Sauiis, su savo gerai išlavin 
tais choristais — vyrais, gra-
žiai atgiedojo j i s a s ceremoni
jų reikalaujamas dalis. Iškil
mingoji Painių procesija, mo
kyklos vaikučių lydima, kėlė 

^ gali būti nesmagu gyventi. j mmsų mintis Jerozolimon ir 
Maža mergaitė. statė prieš niusų tikėjimo akis 

Dievo Apvei^dos parapija 
rengia •pavasarinį piknikų ge
gužio 21 4., NationaK darže, 
Eiverside, m . 

Tiįdbetai jau yra padaryti ir, 
paskleisti pardavinėjimui. Bu-
duodanios dvi dovanos: auk
suotas laikrodėlis ir skrynelė 
su visokiais rašymui įrankiais. 

Kas tuos ti kietus jšank*sto 
pirks, gaus pigiau negu prie 
daržo ir galės, jei kaip, su jais 
gauti dovanas. * Norintieji jų 
nusipirkti gali gauti pas kle
bonų, koinitfetus ir pas kai-ku-

ANT PARDAVIMO PIGIAI. 
ParLor setas* library stalas, ka-

nioda, ^lova, kukninis pečius, vaiku
čiui augSta kedėr vežimėlis ir kiti 
dalykėliai. Atsišaukite 

6040 West 29 Place 
Cicero, tU. 

PARSIDUODA cigarų saldainių ir -

kitų mažmožų krautuve, arti 2 ka
talikiškų mokyklų, l i e tuvių-apgyven-
toj apiel inkėj. Atsišaukite. 

1784 South Union Ave. 
Chicago, 111. 

FARMOS :-: :-: FARMOS 
Pas m u s ' šioj Lietuviu, apįelinkėj 

aš žinau daug višx>kių ūkių ant pur 
davimo su g\vu!ia!s ir visais pa
dargais, sodais užsėtais, laukais ir 
tt. Klausk manęs Ūkininko, aš_ Ta-
mistai mielu noru vi^ką. teisingai 
aprašysi u A d resas: 

^OSEPH Gl .RIBO, 
ScottvUle, Mich. 

BIZBTIAVA P R O P E R T E 
ant pardavimo labai pigiai. Verta 
$25,000. Didelis 2 aukščių kampinis 
mūrinis namas, storas basementas 2 
flatai, 2 ofisai garadžiuj pečius ir 
furnace šiluma. L'otas 101x150. Kai
na $22,000. Savininkas gyvena ant 
2-ru lubų. Telefonas Juniper 2823. 

3471 Els lon Ave. 

Pirmas vakaras. 

Saldžiausio Vardo Jaunikai
čių J)r*ja rengia pirmų vakarų 
su šokiajs, šeštadieny, bal. 22 
d. 

Įdomu bus matyt, ką, jie 
gali nuveikti. Alpha. 

REIKIA PARDAVĖJŲ. 
Ateik pas mųs, mes parodysime 

kaip padaryti $50 ir daugiau j sa
vaite, parduodant aukštos rų.šies in-
vestmęntus ir Fteal Estate prapertes, 
k. t. lotus, fermas ir namus. Patjr, 
rimas nereikalingas, mes pamokyslm, 
atsišaukit j ofisą. 
L.IBERTY L AND & INVE6TMENT 

CO. 
3301 So. Halsted SL 
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" JONAS J. ROMANAS IUOJA CHICAGON 
P. Jonas J. Romanas/ prezidentas Lietuvių Prekybos Bendroves, kalbės Chicagoj 

ir apylinkėj sekančiose vietose: 
Brighton Park Bažnytnej Svetainėj 
18th & Union g'vės 
Cicero, III. 

< B * S * 

a 

a 

Bridgeporte 
g = i 

« 
i! 

Balandžio 24 d. 
25 d. 
26 d. 

ii 27 d. 

West Sidėje Bažnytinėj Svetainėj Balandžio 28 d. 

Šiose vietose prakalbos prasidės 7:30 valandą vakare. 
* Vėliau pranešime apie kitas kolonijas 

^ ?3E " < " ccs 

CHICAGOJE1 
ARKIVYSKUPAS AUKŠTI

NA LABDARINGUMĄ. 

» Cbieagos Suvienyto*? Kata
likų Labdarybės susirinkimo 
— Quigley Preparatoiy semi-
narijos bute, kalbėjo Jo Aukš
toji Malonybė Chicagos Arki
vyskupas Mundelein. 

Garbingas ganytojas did
žiai aukštino Amerikos labda
rybę ir visus jos organus. To
linus sakė: 

"Mes per ketverius meti!.: 
sukeb'ktuotu pinigu neįvesi i-
nomo i butus arba z^nię. Bet 
Įvertinome į didžiausia už vi
ską įvertinimą - į kūną, 
kraują ir i žmonių sielas." 

Peni i ai Chicagoje labdary-

ž. 2. 
Vieton šiandien bus rytoj, 

bal. 22 d. 

crp. K a i-kurie vargdienių 
radar ia i" iškalno pakelia ko
vą prieš ledo kompanijas ir 
pirklius, idant jie ateinančią 
vasarą neišnaudotų žmonių 
pardavinėdami ledų. 

Reikia suprasti, kad ta ko
va neduos pasekmių. 

Tie patys žmonės kėlė ko
vą prieš pieno kompanijas, 
paskui pri< š duonos gamini-

bės tikslams surinkta 639,000|mo kompanijas, Kokios gi iš 
dolerių, ty. 122,000 dol. dau-Įto pasekmės/ 

IŠKALNO PAKELIA KOVĄ. W 

giau už 1920 metus. 

ftjinet labdarybei aukos bus 
renkamos pradėjus birželio 4 
diena. 

PLĖŠIKAMS IR VAGI
LIAMS CHICAGOJE GYVE 

NIMAS. 

Profesionali.* vagis Samuel 
Gohen trumpu laiku Chiea-
gos policijos dukart buvo a 
rėštuotas. Tr abudu kartu pa 
liuosuotas padėjus už ji pa
ranką. 

Šiandie jis areštuotas jau 
treėiu kartu. Jr nežinia, kas 
dėsis toliau. Bet jis pats, Co-
hen, tvirtina, kad veikiai ap-
leisiąs arešto sienas. 

Aną šeštadienį iš firmos 
P)ows krautuvės, 118 Micbi-
gan ave., pagrobė apie 60,000 
dol. vertės įvairių dokumen
tų. Teėiaus buvo sugautas, 
areštuotas ir po paranka pa
leistas. 

Antradienį jis areštuotas vėl 
už apvogimą vienos fotogra
fijų galerijos ofiso. Ir vėl pa-
huosuotas. 

Trečiu kartu areštuotas ant 
rytojaus, ta i pa t už vagystę. 
Šiuo kartu tas areštavimas Į-
sipyko policijai ir pastaroji 
pakėlė balsą prieš teisėjus, 
kurie tokius paukščius liepia 
paleisti iš kalėjimo. 

Tai kuomi pasižymi mūsų 
miestas. Ir nestebėtina, jei čia 
kiekviename žingsny reikia 
saugotis piktadarių. 

Kompanijos tik pasityčiojo 
iš tos vedamos prieš jas ko
vos. Ir tolians išnaudoja vi-
suomene. 

PARĖDYMAS APIE PIENO 
PARDAVINĖJIMĄ. 

Cbicagos sveikumo ko misi
onierius Dr. Bundesen uždrau 
dė krautuvėms pardavinėti 
pieną parafininiuose buteliuo
se. Tuose buteliuose pieną-
buvo vienu centu pigesnis. 

Komisionierius sako, kad 
jis tai pat stovi už pigesnį 'pie
ną. Bet jam visu-pirma rupi 
gyventojų sveikumas. 

Chicagoje pavogta 9 auto
mobiliai paroje bal. 19—20 d. 

KUN. PR. GARMAUS IR TI. 
BAGDONO PRAKALBŲ 

MARŠRUTAS. 

TOWN OF LAKE. — Ba
landžio 23 d. Sekmadiiny 1 
vai. po piet School Hali sve
tainėje 48-th and Honore St.. 

BRIGHTON PARK. — Bal. 
25 d. antradieny, 7:30 vakare, 
parapijos svetainėje. 

Be nepaprastai įdomių pra
kalbų, dalyvauja chorai, benai 
ir kitoki pamarginimai. Įžan
ga veltui. 

KA 
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Penktadieny, Balandžio 21,1922,8 vai. vak. * 

BRIDGEPORT'E 
Sv. Jurgio Parap. S\^t. 

32nd PI. ir Auburn Ave. 
KALBĖS SV ROTAS IŠ LIETUVOS, BUV. I-JO PĖS
TININKU PULKO PIRMAS KARO KAPELIONAS, 

KUN. PRANAS GARMUS. 

Be to, kalbės b. St. Seimo atstovas p. MIKAS BAG 
DONAS, kurisai netrukus grįžta į Lietuva, ir kiti Įžy
mus kalbėtojai. 

Protui reikia peno duoti; 
Bedievybę pažaboti; 
Reik širdyse dorą skiepint; 
Valią tvirtint, o ne lepint. 

Prakalbos bus dar margintos įvairiomis pramogo
mis: benas, dainos ir t. t. 

ĮŽANGA VELTUI. 

s 

PRANEŠIMAI. Kiti domėjasi tuo, ką kun. 
(larmus pasakys apie tuos so
cialistus nesenai atvykusius iš 
Lietuvos ir kurie neužilgo pri- L I , U V ( W A I 

busią Chicagon. 
Yra ir susidomėjusių kokias 

ten kartuves gerb. Garmus ren 
gi a laisvamaniams, apie kurias 
laisvamaniai tiek daug kalba 
• v 

ir rašo. 
Dabar Bridgeportas tik kal

ba ir kalba apie kun. Garmų 
ir prakalbas pctnyeioj, bal. 21 
d., Sv. Jurgio par. svet. 

Rep. 

• ČIO CHORO NARIU 
DOMEI! 

NAUJI BIZNIERIAI. 

Cicero, 111. — šios savaitės 
pradžioj, ižinomi darbuotojai, 
.Jonas Narakas ir Juoz. Bile-
vičius atpirko krautuve (1444 
So. 50-th Ct.) iš J . Zigmanto. 

A. čiraitis. 

GARMUS IR BRIDGEPOR 
TIEČIAI. 

Bridgeportas. — Visi bridge-
portieciai sujudo išgirdę, kad 
kun. Pr. (Šarmus jų kolonijoj 
kalbės penktadieny, bal. 21 d., 

APIPLĖŠTA KRAUTUVĖ, j-ftv. Jurgio par. svet. Tik kal-
:ba ir šnabžda: nueisime ir pa 

;. Vakar pinu pietų keletas 'siklausime to stebėtino kalbė-
plėšikų užpuolė ir apiplėšė tojo. Sako, kad lietuvio iškal-
jubilierinę krautuvę, 4652 So. ̂ bingesnio už jį nėra. Nueisime 
Ashland ave. }ir išgirsime. 

• 

A. f A. 
E. BUZINAUSKIUTĖ 

mirė balandžio 18 d. 1"822, 6 
metų 9 mėn. amžiaus, suvažinė
ta automobiliai! s. Paliko didella 
me nuliūdime motina, broli Sta-/ 
11 Klova 14 metu ir tėvą. Domini
ka Buzinauska, kuris yra prasi 
šalines nuo manęs. Kas jį pa
žįstate praneškite jam kad at
važiuotų pažiūrėti savo dukters, 
Girdėjau gyvena Cieęro, 111., pa
eina Kauno red. Raseinių mies
to. Laidotuvės Įvyks subatoj ba
landžio 22 d. iš namų 2143 W. 
24 Str. į Aušros Vartų bažny 
ėia iš ten Į iv . Kazimiero kapi
nes. Kvieėiafcne visus giminės ir 
pažįstamus dalyvauti laidotuvė
se. 

Liekame nuliūdę 
Motina ir brolis 

Vi, 
Dėlei svarbių priežasčių L. 

Vyčių Chic. Apsfcričio choro 
repeticiją neįvyks ateinantį 
penktadienį, balandžio 21 d. 
Repeticija įvyks 4dtą penkta 
dienį, balandžio 28 d. 

Juozas Sauris. 
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ILL. — CICERO, ILL. Lietuvių 

Prekybos Bendroves šios apielin-
kės šėrininkų svarbu* susirinkimas 
bus šį vakarą, bal. ,£l d., Šv. An
tano par. svet. 
y 

Komitetas. 
. 1 , 

Aušros Vartų Parapijos 

VAKARIENĖ 
VAKARIENĖS PRADŽIA 6 VAL. NEDĖLIOS VAKARE 

Balandžio-Apnl 23 d. 1922 m. 
Aušros Vartų Parap. Svetainėje 

2323 W. 23rd Place 
Vakarienės laike kalbės KUN. B. BUMŠAS, KUN. PR. ŠARMUS; giedos moterų 

komitetų choras, bus ir kiti pamarginimai. 

Kviečia Parap. Vakarienės Rengimo KOMISIJA. 

) 
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wn Lake Lietuviams 
DIDŽIAUSIAS IS PO IŠPARDAVIMAS 

M. Randžio ir J. Janušausko KRAUTUVES 
[DRY GOODS STORE] 4617 S. Ashland Ave. 

Išpardavimas Prasidės Subatoj, Balandžio-April 22-rą dieną 
. Viską parduoda pusdykiai, nes turi būti išpar

duota į keliate, dienų, vertės prekių (tavorų) už 

PENKIOLIKA TŪKSTANČIŲ DOLIERIŲ ($15,000). 

Mūsų krautuvėje gulima gauti vyrams ir vaikams 
visokios rųšies aprėdalų kaip tai: marškinių apatinių 

ir viršutinių, siutų, o verkautų, eeverykų ir kitko. 

Todėl kreipkitės dabar o viską, gausite labai pigiai. 

MIKE RANDIS IR j , JANUŠAUSKAS 
4617 So. Ashland Ave. Chicago, 111. 
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