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PEKINAS APSUPTAS. Musų štabo Pranešimas

SUIMTA RUSŲ ŠNIPAI

CHICAGOJEDiplomatinis krizis.

šuva

NUBAUSTAS 100 DOL

mihisterių knbi- 
nutarė nutikti su

tirti- 

npi< 
rašo,

PARYŽIUS, 
areštuota trys 
cnzų (Milicija t 
holfievistinės • Rasi jo 
besisukinėję aplipk 
arsenalus, v y

BOLŠEVIKAI NEPATEN 
KINTI SANTARVĖS 

ATSAKYMU.

IlčlUS laiKVė.

■Tūkstančiai 
si GolIlJMTSO 
ji; kalbų.

Darbdaviai nesutinka 
kia tvarka.

LONDONAS, geg. & — Lai* 
kraitis “Sketch” praneša pa
tyręs iš tikrų versmių. jog Pra- 
ncija nusprendė toms dienomis 
paskelbti atsarginių iš 1918 m 
mobilizaciją. Tarnybon bus 
pašaukta 150,000 vyrų.

Ta mobilizacija yra sąryšy 
su Vokietijos atsisakymu mo- 
kM atpildyuM) kmnizijęs pas* 
kirtą karo kontribuciją.

NAUJAS VENEZUELĖS 
PREZIDENTAS

MORRIS SAUKIAMAS 
TEISMAN.

Prancija Mobilizuojasi 
prieš Vokietiją

DAUGYBĖ BYLŲ DEL PA 
GYVENIMŲ.

Kuliama Kova Prancijos 
su Anglija

KIEK ATPIGO GYVE 
MAS.

SKAITYKITE IR PLATINKI 
TE LIETUVIU DIENRAŠTI 

“DRAUGĄ"

KARO PADĖTIS BRAZI 
LIJOJE

įnės. 1* ren
iną, kad tai

* šnipai, 
Prancijos

Ašluen'oJikiečiai visus 
rė į ožio ragą.

Anglijos sterl. svarui 
Prancijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 
Vokietijos 100 markių 
Lietuvos 100 auksinų
Lenkų 100 markių

18 tos G VĖS BARE. — Gegužio 2 d. niu..ų narsioji ka
riuomenė užgulė Halstryčio fortu*?. .Priešas buvo paleidęs 
darban net acroplanur. kurie svaidė aukščiausio kalibro gra
natas.

Musų batarėjos sugaudė, šoviniai kaip lietus pasipylė * 
fortuose ir pasiekė tvirtovę. Priešas neatsilaikė. Fortai i 
dulkes sugriuvo. Paskubomis vos spėjo surinkti pusgalvių 
pamestus S80.

Tuotarpu musų kariai arčiaus priešo pozicijų prisiartinę ' 
pavartojo kulkasvydžius, kurie kaip dalgis (tukino net $1000. • 
Laimikis iki šiol negirdėtas!

18-to pulko kariai pirmieji taip garbingai pasižymėjo 
Chicagos laukų mūšiuose. Jie dabar yra pristatyti gauti pir
mojo laipsnio dovanų. t

ROSELANDO RAJONE. — Nuo sekmaienio Ugi antra* 
dtaaio vakaro Batdandžiai pirmieji savo lamėjimn rodėsi : 
prašoko kitus. Vienu vakaru $900. kaip kirvis nuo koto trak r 
kė j laisvamanių tuščių bačką. Trenksmas buvo didelis. W ' 
si išsigando ir jų vadai tų vakarų susirinkę nieku bnftf * 
negalėjo sugaudyti pakrikusių laisvakiškių.

Roselando rajono padangė nerimsta. AštuonioUktefiamt: < 
nenori apsileisti. Jiems niežti delnus. Pirmojo laipsnio dova
na jų rinko'c buvusi išspruko. Jie žada dar smarkinu užatn- 
kuoti priešų. Valio Rosclandiečiai! Nepasiduokite!

GARY. IND. RUOŽTE. — Gcg. 4 dienų įvyko susirėmi
mas su priešu. Laimikis nesuskaitytas. Ryt pranešime.

NORTH SIDĖS PAFRONTĖJE. Gegužio 7 dienai ren
giamasi prie generalio mūšio. Jiems tenka didžiausia .garbė: 
geležiniam vilkui kailį numauti. _ t

West Sidiečiai jam uodegų nukirto. AštuonioliĮrioftia! ' 
dantis suskaitė, gi North Sidiečiai prie galutinos operadjia 
rengiasi. Be kirvių, kūjų ir vedzegų. Nortsidiefiai prašią**" 
nė naujosios rųšcis ginklų: dūdų. Dzidos yra tas 
privatumas, kad fa gali labai lengvai pamauti by ItiM MjflK 
Gi kartų vilkas pamautas, vilkui kailį nnmM^dį|ąt'^||Į 
va. Tų ir žada padaryti Nora Aidėt. 4kr4DMąąHMraLlfll 
kiečinins jau beveik pasisavintos pirmojo laipsnio dovanos?

AT NKMFS-STANIIS 5r. A. C<»HY 
DltAt'ClAK 1*1 lll.l.-ŠIIISi; <x»„ ItM-.

US4 Ho. Ikahlr-, Avr_ <lii'«uro. III

lis turi grąžinti Ilk JII hk 
ri»*niM snvininkani*. Gi Am? 
lijoM premjera* prikergė. knd 
jei tos savastys bus pavertos 
gvnernlci eksploatacijai, tai ir 
to pakanka.
r /Taigi, aišku, kad tas sava 
atis nori eksploatuoti angių

Gerk, kun. Alliaviėius, kai
po prakalbų vedėjas. truin- 
|>uj<*. liet karštoje, prakallx>-

(Scka 4 pusi.)

gražini Mi
nutėlių. 
ll|M> su 

“Vienas žodis n<* 
i* tik pati nielodi- 
r skambus i-horis- 
■*t ir turinis dai-

Siandie daugiau girtų, negu 
seniau.

t’A KACAS, geg. 5. — Ve 
įieziieln res publikos kongresą.* 
prezidentu savo valstybei iš 
rinko geri. Jwui Vincente Go- 
mes; Prezidentavimo trrnii

CIIICAGO. Niandie 
žus oras; maža atmaina 
j icrnt liroje.

^PARYŽIUS, g. 4. — i*ran-| 
rijos vyriausybė (atguliau nu-i , 
sprendė 'Anglijos premjero' . 
Llovd G<*org»* veidan mesti . ...* ** . , kiečiais
kovos pirštinę. Nesutikimus,^. n, 
tarp abiejų šalių |>akė|ė «|i<|e- 
li žibalo lankai pietinėj Rusi
joj. Prancijos ministrruj ka
binetas vakar turėjo tuo klau
siniu su trinkimą. Susirinki
me buvo ir parvykęs iš Genoa 
delegatas Bartliou.

Imi ik rastis “Malin,” 
inas premjerui l’oncan 
nanisterių susirinkimų 
jog paaiškėjo, knd augini su 
vokiečiai.- d.nl.imja i įi.i-: i 

vinti Rusijoje savastis. prigu
linčias prancūzams ir Irel- 
ganis. Tai, esą, daugiau nie
kas kitas, kaip tik anglų su 
vokiečiais sukalbi* sunaikinti 
visokias individunles savasčių 
teises Rusijoje.

Na. o tie skriblini ar 
•Inug aukų sudėjo f — pasiin- 
domavnu aš.

Manasis “tnvoršeins** tik 
piktai ranka numojo, ir nuti-

Ateiiuintj pirmadieni viena 
nie nuuuri(ialianie teisine Ii i 
sėjas Barasa |M*rkratys 
byli;, surištų su |MigĄv.*nimai>. 
Namų savininkai skundžia (>a- 
gyveniinų samdininkus už at
sisakymų mokėti aukštesni« 
samdas if m-norėjimą apleisti 
(Migyveniinų.

V lelos I.. \ Veių 4 kilo|S*S 
choras (i. Balsiui vadovau
jant ir Benui pritariant su
dainavo Amerikos ir Lietu
vos liimiiiis.

Be to. ebores 
dainavo dar trejetų i 
Linksnintis ir snuurnus 
kėlė daina 
šneka.” ? 
ja. miklus 
tų luilsai.
uos pilus. (Miiiiokinanlis. Tik
rai. Vien.V ls-je galvis*-.

šių linksmų dainelę (Mikei- 
• ia antra ilgesio kupina "Sė
džiu už laitp* lio.” Galingai. 
p:i--:iliii*, -l.riHiba kariukas 
maria- "l'iuia- musų jėgas

dėjo snvo (>nni-5o ant santar
vės memorandumo, jduolo 
bolševikms delegatams Geimą 
konferencijoje.

Be to, prancūzų vyrinusyls'* kontribucijos.

Tenijis*’ tnifMit juižy- 
I miglai Is-ndrai su vo- 

ir lialš»-viknis darbuo- 
piplėšti prancūzus ir 

savininkus Rusijoje. 
Nori |>asisavinti visus žihaln 
laukus, seniau priklaususius 
prancūzams ir Is-lgams.

Iš to nisku, kad trr|M* Ang
lijus ir Prancijos turi pakil
ti |iavojiiigns diplomatinis kri 
zis, kurs iK'žinin kokia* gnli 
turėti |Misekni<*s. .

Ir gnna aišku, knd ekonomi- 
n< i kenfereuei iui prr inrliim 
pavojus.

Gegužės S dienų iiiiinicipa 
lin teisinau šaukiama.' miliu 
nierinus suniis Morris už )**r 
greitų važinėjimų autumobi

PEORIA, III.. g<-g. 5. — 
Miestelio Glnsford majoras 
Trimlnlv atsistatydino iš uži
mamos vietos. Jo vietų tuo
jau* už«'-ii.ė iki šiolei ten bu
vusi mokytoja, Miss Hattie 
Brovvu.

Pri«*š (int atsistatydinimų 
susirinkimo majoras (insakė 
karčių kailių. Sakė:

" Darliavausi. kiek galėjau, 
knd apvalyti tų biaurybę mie
stelį nuo "iiioonshinoriii.” 
Teeinu* mnn ta* nevvko. Ir 
čia iis-s šiandie turime dau
giau girtuoklių, negu kuomet 
nors seniau. Vienas iš mano 
valdininkų nuolat liuvo girtas. 
Z<xiž.iu tariant, (Midėtis nejm- 
beiieiaina ir todėl mi8(>ren<l- 
žinu atsistatydinti. Togu ki
ti pamėgina innjorauti.

jusi, kad 
meni ui tų 
nuolntiniu.

Paskirt n 
konouiinę šalies padėtį, knip 
daug tas įstatymas yra nau
dingus arba ne, taipat kokią 
jis įtaką daro į įlarliininkus.

Silpnoji to įstatymo dalis 
yra ta, kad darbininkui, no
rinčiam dirbti ilgesnes valan
das, negalina tas darvtL Dar- 
lidavini tvirtina, kad dmbi 
ninkai ne|>nh-nkiiiti uiii va
landų darlio uždarbiai.-'. Ir 
kaip ilgai tas ptatvma.< 
vuos, taip ilgai šalis neini? i 
kratys ekonominės depresijos 
Tr (Mignlinu nteis toki įnikai, 
kad darbininkai ims jicržciig. 
ti tn įstatymų.

Darbdaviai sako, kad ne
normaliais laikais darlio kai
nas reguliuoja ekonominiai j- 
statymai, bet ne parlamentai.

dumi lnikniM-iihe.e apie Gar 
niaus ir Bagdono prakalbų pa 
sekines kitose kolonijoM*. ty
liai. rainiai laukė dienos, kn- 
«la galės (Mirodyti savo gnly- 

’l’ik kartkartėmis vyrai 
Is-raitydami, o moterys 

kini rankomis įimstaguo- 
triin.|ini, Ih-i griežtai 

Truks — Ini- 
leisini!” 
v. vakare dio 

Vargais m* 
svetainę.

i (i iMizdi- 
v i'tir p-l

b Anglijos premicro priedas, 
k laikraštis 
mn tolinu.

fiis sako, knd kuomet prnn- 
euzai luivo priversti su paša r 
■fllr pasirašyti menioramluinų, 
įduotą bolševikams Gcnon 
konfereiK’ijoje, tai Anglijos 
preniicras prie prau«-uzų ,<a 
sargos |>ndėjo nuosavų pasar
ga, kuri (uinniktmi |»rniirii'.n

M imi<-ij*aimme l<-i>me uz |»ei 
greitų automobiliu važiavim. 
nubaustos l<M> dol. Ismis I* 
Svvift, inilioiiieriaus Minus. 
Jum nereikėjo stoti nei teis
man. Jis per advokatų tik pra
nešė, kad sutinku.* mi (Nibau

įau 2'>,(MXI d<>l. 
iv o tokia pncnl 

Merchnnts I^>nn & Trnst t'o.

Rl«i d- J ANIU KO. g. g. 3. 
So-ii iiiko Brazilijos kongri*- 
ras. kurio sesija triukšmingai 
ntidnrvtn. Kni-kuriose pro
vincijose seka sukilimai. Sa
koma, trumpiausiomis dieno
mis reikia laukti knr«> [>adė- 
ties paakelbimo tose provinci-

NORVEGŲ NEPRIKLAU 
SOMYBĖS DIENA

Iš DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS.

Ilsu* 
smar 
ainiuos 
(Mikštcldavo: 
kys, lx-J m-:i|>xi|i

Dar pirm S \ 
/m j prakalk*!* 
galais įsistuiniii 
Tu. vyreli mano.

\VASIIINGTON, geg. 5. — 
Darini <lc|uirtamonto statisti
kų biuras skelbia, knd gyveni
mas Suv. Valstijose nuo gruo 
• l/.io !!•_'! m. iki kovo lft22 m. 
P’-riiHii) atpigo 4.2 nuoš.

Pranei ja atsiima sutikimą.

Be kitko Prancijos niinisto 
rių kabinetas nusprendė sto
vėti už Belgiją, kuomet ši nL 
si salo'* Jionfcrviicijoje pa si ra
šyti moiorniidiiuą. Tni|»nt 
atsiėmė savo parašų.

(Tokiu bildu tas ls»lš<*viknmx 
įduotas santarvės dokmmn- 
tns m*t«*nkn reikšmės.

Svarbus dnlykas, kų pasa
kys Anglijos preinierns į tuos 
visus (iries jį prancūzų užsi
puldinėjimus. Ar jis priims 
imsiu jam prancūzų kovo*

PEKINAS, geg Ge
nerolo \\ u Pei-fU Aiinij:i ap 
Mipo šių Kinijos .'ostinę ir 
generolo Chang Tso lin armi
ja blaškoma.

Knd taip, tai šį įmestų tuo
jau* apleido Suv. Valstijų a- 
zintinio knro laivyno ndiniro- 
Ins Strauss. Jis su |mily<lo
vai* kelinis automobilinis iš
važiavo į (Tientsiu. kadangi 
geležinkeliu anatsickimas ne
galimas.

Senni, senai Dievo Apva iz
dos («nra|>ijos svetainė matė 
tiek "gražaus svietelio.” kaip 
gegužės 2 d. vakare G'ariliaus 
ir Bagdono prakallsisc. Grin
dys lilžte lūžo, o sienos braš
kėjo nuo susirinkusiųjų gnu-

> NIfW YOBK, geg. &. ^-Ge* USUOTO 
gnžčk dieną Yi “Ašuo
čių) ion Agninst tbe Pmliilii- 
t ioii Am<n<|men1 ” Madison 
S<|unre Gnnlen sušaukė mnsi 
nj susirinkimų.

Svarbiausiu kalls'-tojum bu
vo Amerikos l>nri*i l*’<*deraci- 
jos prezidentus Saniuel Goni- 
pers. .Jis kai liedamas įmižv- 
nicjo, jog Darbo F<*deracijn 
tai|> ilgai kovos prohibicijų, 
kn'ip ilgni Suv. Valstijose He
lius nt^au... asmeninė žmo-

KOVA DEL 8 VALANDŲ 
DARBO.

Tuo tarpu (atsirodė kalltė- 
lojni su gerb. kleli. kun. Jg. 
A Huiviėimii. Cicero Benas 
• iubteh jo ninršų. net langai 
ubilif- jo.

žmonių klnusė- 
r kitų knlbėto- 
r nebuvo kam 

n ii'imIv mnniM.
Žmonių susirinko tokia dau- 

gyliė, knd dnlis jų stovėjo 
lanke. 4 Pavartoti s|M*cinliai 
n|Uiratni, knd knlliėtojų sako
mus žodžius ir tolinusia esan
tieji galėtų girdėti.

Tai knx darosi su prohibi- 
cijn.

kr (»nt< knip (Minas suole tu 
(r f i, l»et iki valios buvo sė 
dynių skribliniiis ir piršti
nėms iai-i<|ėti.

intsiėmė ir savo (terašą su pn 
isargn.

Prancija griežtai stovi 
; idant Sovietų Rusija grąžin
tų svet iiiisalinnis visns užgro
btas jų savastis Rusijoje. Ir 

,npie tai toliau atsisako disku
sijas vesti, 
brigai.

Prancūzų 
netan taipąt 
propouuojania Genoa konfe
rencijoj® neagroayvo Europos 
valstybių sutartimi. Tik sta
lo pasargą, kad ta sutartis 
netari paliesti VersaiUeso, tai
ko® sutarties. Ypač netari 
(inlicsti knro kent ribini jos
klausinio ir 1‘rancijo* pienų 
okupuoti dauginu Vokietijos 
(įlotų, jei \*okietija nemokėtu

STOCKHOLMAS. Nv.-dijn. 
luil. 3<l. — Švedijoje gyvuoju 
laikinas astuonių valandų dn 
rln> dienoje įstatymas. Tų j> 
Intymų kovoja dnrlMlnvių or 
gnnizacijos. (Tuo tarpu soci
aldemokratų partija dnibiio 

susirinkus |uirln- 
įstatymą (induryti

WASHINGTON, m 5. — 
Kuomet Suv. Valstijos baigia 
atšaukti savo kariuomenę iš 
Vokietijos okupriotės, čia ap
turima santarėte ir vokiečių 
prašymų jmlikti ten kiek snvo 
kariuomenės.

CHICAGO, ILLINOIS, PENKTADIENIS. GEGUŽĖS (MAY) 5 D.. 1922 M.
E>11.ItKll AM KlCCONll.CLAMi MAITI.K MA11CU 31. 1B1A. AT CMICAl.o. i^l.lN Uis l M.lJt Tilt. OI A«T <>l M AKI II 3. »••••

GENOA, geg. 4. — Kilus 
santarvės kivirčiams, liolševi- 
kni naudojasi proga. Jie skel
bia, kad mi santarvės sąlygo
mis atstatydinti Rusiją toli 
gražu nesutinka.

Bolševikni Įtinu vifcako san
tarvės reikalnvo šiandieninei 
Rusijos valdžiai prųmžinimo 
ir kredito.

Gavo jie memorandumų. 
Bet apie pripažinimų ir kre
ditą jame nei neprikiminta.

Del to bolševikai delegatai 
daugiausia taomi nepatenkin
ti. Ir jie tuojaus susisiekė su 
Maskva gauti iš ten patarimų, 
kas toliaus veikti.--   J ' • —T . -. • - i

Snko. snntnrvė dnng rupi- 
na>i Rusijo> r< koiistriik<-i.ia ir| 
skolomis su nuoskauda komu-1 
iiistinej valdžiai. Bet apie pri-l 
(lažiniuių ir (inskola ni< ko ne
kalba. .

4.38
9.10
5.20

' h/.' 1 • ji.i p iiHifit r -n
pu II-pi il.l:tll.-..lii\ b.
dieną

• H 1 H* m \ < 11. n :i \ <• 1. ,i -i
Iii*.

— Tai įimtai .-ako Imk*

VAIKO LAVONAS UPĖJE. lai Ini-vaniniK-lis, |1'iim*l«,b-j*-* 
man į (Mišonę: Eik kilų *i

Calumct ii|iėj«*. tie* !>-' gal., 
atrasta 7 metų Franko Ber- 
nick lavonas. Sakoma, kad jis 
patamsėję ėjo ir turėjo įkris
ti upėn.

ki į ”kl«-rikalų" praknllMi*. ir 
sveikatų gali (Kilydėti. Bepi
gu buvo socialistų atstovų 
prakalliose: susirinko keli tu
zinai kknsytojų, galėjai netik

1

1
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l’r.numiiHio. inok^sl ithalno. l*d 
haa akaitod nuo uislraA) ui o du nu. 
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mrli adrea* »Uada reikia prl.ių.U 
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"Mouey Ordor" arba j dedant pini 
<u* j rtjt.truot» hdtk».
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.NEPRIPAŽINS BOLŠEVIKŲ
Ainerikuj atsirado pavienių 

žmonių ir organizacijų, norin
čių kad \Vii>hiiigtono vyriau- 
sylrė būtinai pripažintų bolšc- 
vistinę Rusijos valdžių. Tie 
reikalavimai remiami visokiais 
motiviais. Vieni sako, kad 
bolšcvistinė valdžia jau įsi
gyvenusi ir jį negreitai bus 
nuversta. Todėl butų laikas 

'tą valdžią pripažinti teisėta 
valdžia ir pradėti prekybų su 

sija šiandie visko laimi dnug 
reikalinga.

Kiti vaduojasi ]iapru-tai- 
žmoniškumo moti vai.-. Sako, 
pripažinus liolševiki; valdžių 
Rusijoje butų geresni laikui. 
Išnyktų veikiau šiandieniniai 
rusų tautos kentėjimai pasi
baigus badui.

Suprantamu, yra ir tokių, 
kurie nori pripažinimo už
tardami bolševikus, nokdami 

r į — — — *

bė laikosi savo sęnoa poakĮjos mąjį rugsėjo pirmadienį.
nepripažinti bolševikų val

džios. "Nes ji neatstovauja dau
gumos, tik mažumą. Be to, ne
pripažinti Maskvos valdžios į darbininkai darlšj dieną |>ami- 
dar ir dėlto, nes tuomi pri-ini su socialistais gegužė* 1 d. 
pažinimu butų pri|iažintns ir; Norėtume pasakyti, kad dar- 
pačios Rusijos suskaldymas. |M» dienai gegužės 1 <1. netin- 
Del to IVashingtoiio vyriausy- ka. Nes ta diena jau senai yni 
bė atsisako pri]Hižinti ir atsi- socialistų {Hitentuota diena, 
metusias nuo Rusijos Pabalti- Tesilaiko ją sau socialistai. Gi 
jos valstylics. Ji laikosi tos* darbininkams, kurie neturi nie 
nuomonės, kad tos tauto* ne- ko lH>ndni su socialistais, <lar- 
teisėtai ir priešingai rusų tau-; bo diena turi Imt atskira. Ta 
tos norams atsimetė nuo Ru-( diena turi Imt legalė Lietuvos 
sijos. Įšventė. Tą dieną darbininkai

Toks buvo IVilsoiio admi- turėtų {Miminėti nevien vaikš- 
nistrnrijos nii*i-tnt i mus. ’Tni—•' tynėmis • ir susirinkimnis. Ff«-t 
keliais eina ir sianda iiinc ad-;n juimukiuims.

uiinistraciju. Taip supratama 
atskiriu tautų apsisprendimas 
ir laisvė.

dienumi- \Va 
-i “ \Voun-n ’

dzin- prijinžinimo, Delegacijai 
neteku matytis >u prezidentu, 
b«-t |Kisimatė >u valstybės se
kretoriumi. Kis atsakė, kad 
bolševikų vnldžin negali būt 
pripažinta, ne- ji už -avo <!.•-- 
truktyvį valdinio badą ne
verta tokio prijNižinimo.

Reikia pri]Nižinti, kad Im»I- 
ševikų valdžia yni tokia, kaip 
sako vnlstyln-s sekretorius.

Bet kodėl nepritaikomi 
gražus Amerikos demokrati
jos obalsini į Palialtijos respu
blikas, tai reikia stebėtis.

DARBO ŠVENTĖ.
Europoj ir Amerikoj socia

listai pamini darbininkų šven
tę gegužės 1 d. Jie tai daro 
jau senai kas metai. Kur yra 
daugiau socialistų ir jų Sali
ninkų, tenai ta švento pami-

sirinkimelinis.
Tų šventę socialistai pami

nėjo ir šįmet. Kai-kuriosc Eu- 
nųws valstyliėsc jie kėlė dnug 
triukšmo, Amerikoje gi nebuvo 
nei žymu. Socialistų organiza
cijos via suirusios. Be to, dar
bininkai daugiau susiprut^T

Gegužės 1 d. socialistams 
via niekuomet nevyksta, nes 
Amerika turi legalę darbo 
(darbininkų) šventę. Ta šven
tė ka« metai čia- visur iškil
mingai minima. Ji išpuola pir-

Lietuvos respublika lega
lūs dari s > dienos neturi pas
kirtos. Lietuvoje krikščionys

KARAS KINIJOJE.
Kinijos respublikoj kilu vi
li- karu-. liaujasi du kur.)

tižią.
Kinijoj jau senai siaučia 

netvarka. Netvarkų {tasididino 
{tašalmus inųierutorių ir įstei
gus respubliką. Tuomet atsi
rado žmonių, kurie geidė nu
tuk rutinini valdyti šalį. Sekė 
nuolatiniai sukilimai.

Niamlie Kinijos respublika 
padalintu į dvi dūli. Ik* cen-

> tralės valdžios Pekine, pieti
nėj Kinijoj gyvuoja kita val
džia. Kiekvienos provincijos 
gubernatoriai savarankiai val
doki, centrulės valdžios ne
klauso, nemoka jai ihokęsčių.

Pietinės Kinijos valdžia 
jau senai grūmojo sugriauti 
centralę Pekino valdžią, bet 
jai truko reikalingų jėgų. Tos 
valdžios tikslas, sakoma, pa
triotinis. Sugriovus centralę 
valdžią ji nori iinaąjo sujung
ti suskaldytos respublikos da
lis ir jos priešaky pastatyti 
stiprią, atsakomą Ir pastovią 
vyriausybę.

Pati būdama pcndlpna Ir 
negalėdama to atsiekti, atnido 
sau pagvdbininką. Juo yra ne
senai dar buvęs utilitarinis 
Manrhurijos gulienu, generol. 
liang [Tso-lin. Kinų patriotų nnt visų žmonių bus uždėti mo
tas generoL vadinamas salios ktftsnini labai,
išdaviku. Tai esąs Japonų

gnnizavo skeltiihgą armiją ir 
puola sostinę Pekiną. Sostinę 
gina gen. Wu Pei-fu, tftipat 
su skaitlinga armija. Ir kis 

dą. Jis stovi šiandieninės cen- 
’trnlės valdžios pusėje.

Sostinės apielinkėse einu 
kruvinos kovos. Pasekmės dar 
nežinomos.

Tokia tai šiandie Kinijoje 
padėtis. kuomet šalini trūksta 
dorų viršininkų.

S; vakarą, gegužio 5 d., kun. 
Garmus ir M. Bagdonas kal
bės Bridgeporte. 8v. Jurgio pa
rapijoj svetainėje. x

gama paskirtos klgos taip k-lp 
valdininkų tūkstančiams — 
su tuo skirtumų, kad ni'*ka:n 
tokių mažų algų neskyrė Sei
mas, kaip kunigams (retos 
nuo 150 auksinų iki 300 šimtų 
auksinų, t. y. nuo 50c. iki do
lerio). Be reikalo ir tai sky
rė; badu nebūtų numirę. O pa- 
vyduolių jau atsiranda. “Snn- 
i’aios” redaktorius šta? taip 
nušneka, kini rudo* tauta nė- 
liepaneša sunkios mokesnių 
naštos dėl tų algų kunigams, j pranta. Tik tyčia iškreipia ir 
Argi neveidmainis ir melagis 'meluoja. 3) B. Žygeli* rašo, 

bminkains krikščionim* butų ^pirmos klesosT įkad senelis mokytojas Tanias
galima atsikratyti socialistų | Vladas Natkevičius rašo į Žilinskas gavo pensiją dėlto, 
prisimetančios globos. {socialistu liaudininkų !**ikniš-I kad švietimo ministeri ioje tit-

J'toh imas.; čius kad iš žemės reformos iri giminaitį gana aukšti; val-

Tik tokiu budu Lietuvos dar-

Iš MUSŲ CENTRO
JŲ KOVOS GINKLAI.

Socialistui liaudirfinkai 
iv iu garbingi niu.-ų priešai. 
No vyriausia jų kovos ginklas 
— tai melas. Su melu, sako, 
gali ir toli nuvažiuoti, liet nc- 
gnlėsį pargrįžti. Juk melas an
ksčiau ir vėliau išeina aikštėn. 
Paskui melagiui niekas nebe
tiki. Imame, pavyzdžiui 4 di
džiuosius šulu- socialistų liau
dininkų partijos: 1) Miką'Sle 
žeyičių, buvusį preinierą jų 
jiartijos vadą, 2) Jų organo 
“Sandoros** redaktorių čia A- 
merikoje, 3.) Vladą Natkevi
čių buvusį. St. Seimo sekr., 4) 
B. Žygelį, mokytoju profesijo- 
nalkos prezidentą. Du pasku
tiniuoju važinėja j»o Amerikos 
kolonijas. Ir taip:

Mikas Blaževičius savo laiš
ke V. K. Račkauskui, (Dirvos

kų tikėjimo mokslą. Nieko pa

Demokratai padarė taip, kad 
Lietuvos žydeliai ir liuteronai

P.* Natkevičius žino,'kad ir 
o betgi meluoja.

čia nete-

tok (Siberie) f’cchovskaja uli- 
cu No. 29 Obšcestvu “Ark-

Lieja.
“Sandaros” redaktorius ra 

io (nepasižymėjome kokiame 
No.-, kad 1) dvarų žemės bu* 
atiduotos kunigams, 2) kad

sun
kus), kad reikės mokyti ku
nigams algas (suprask laitai 
dideles). Melagystės grynos ir 
tyros kaip to redaktoriaus su
linė. Klebonijoms, neturin-

pasinaudos jx>nai ir h niga':. 
Ponams esą paliekama po lf>0 
hektarų. Meluoja. Paliekamu 
ne j»o 150 hektarų, o Si) hekta
rų. Tik laikinai. k.ml |»in *ll-»

iinanm kas virinus l*»0 hekta
rų. Vėliau, |Migal priimtojo į— dau 
tatymo bus jHiimta dar |«o 70, tai. P-s Žygelis 
hektarų.

Natkevičius ruso, kad kuni
gams bus duodamu l>o S0 hek
tarų žemės. Ir čia bjauriai me
luoja. Parapijoms įslatyums 
nei sprindžio žemės neprideda 
prie 8 hektarų. Kauno ir Vil
niaus gub. parapijos turi*jo pi 
33 dešimtines, Suvalkijoje po 
6 margus. Tik kelios, parapi
jos visoje Lietuvoje yra kuri u? 
turėjo didesnius žemėa plotus. 
Prie tų jiunipijų bus pritnl- 
'kintus tas pats bendras įsta
tymas, L y. bus joms puliktn, 
po 80 hektarų, kita bus utini-

gristą jaunikait], kelias de
šimtis “jianelių” ir kunigus 
ka|M*lionus. ,

Žygelis žino, kad Katalikų 
Mokytojų Sąjungą turi šimtus 
narių, bet meluoja, neruudo- 
nuodamas. Beje, kodėl p. Žy
gelis mano, kad mokytojas so- 
cialistėa reikėtų vadinti tikro
mis panelėmis, be kabučių, o 
mokytojos katalikės tėta ver- 

(kab^ae)f Bene tik žiauri 

jo vaidentuvę tikra šlykštynei 
2) B. Žygelis rašo, kad “Įsta
tymo projekte aiškiui juisaky- 
tu, ka«l mokytojas tiktai tuo
met tegulės gauti ' 
pristatys liudymą iš vietos dvo 
siškių, tai reiškia kkdiono, ra- g<*ograf1škam {judėjimui 
bino,'jkjjkj, jjasloriaus ir t. L” 
P. Žygelis žino, Jani įstatymus 
ten kalba ne apie mokytojui 
vietos gavimą, liet apie tiky
bos aiškinimą. Ar p. Žygelis 
nesuprantu to skirtumo f Su

dininką. Lietuvos valdžia tris 
garbingus senelius apdovanojo 
pensijomis iki gyvos galvos: 
tauto- Mozę-Dr. Basanavičių,

linską. Visi jie ne|mipriL-tui 
ir gražini užsijielnė tau- 

lieue bus tik 
irgi Tarno Žilinsko mokinys. 
P-s Žygelis žino, kode! T. Ži
linskui buvo skirta pensija. 
Žino jis ir tni, kad Valdžia 
dar ficišgnli visų gen; senelių 
njtdovimoti, tad išrinko tik 
tris kibiausiai pasitarnavusius 
tautai. Žygelis fino tai, o žiū
rėkite kaip bjaurini ir veid
mainingai mciv ja. Matyt, 
silpnai jaučiasi p socialistai 
liaudininkai, kad griebasi me
lagysčių. Bet tas juos tik silp
nina. Fed. Sekr.

Į LIETUVIŲ VISUOMENĘ 
AMERIKOJE.

jos, dnbnr tam daug kliudo 
liesi keičiančios politinės aplin- 
kyltės, o ant galo vietiniai lie
tuviai visi neturtingi žmonės 
ir didžiąja savo dalimi — men
kai suprantą apšvieti
mo. reikalingumą.

Inteligentiškų jėgą labai 
maža.

Sugrįžti Tžvynėn bent di-

Kušlų savo prigimtoje kal- 
l*oji>, viešai apyvartai pirmiau 
(teveik visai neturėjome, o ir j

vietą, kai. dabar turime nedaug.
į Pasidėkojant išskirtinam
* ■* • *1-.. ... . .n.l A y |Q

miesto čia lietuvių niekad ne
pristigs, nes vieniems išva
žiavus, kiti iš Amerikos ar ki
tur atvažiuoja.

Todėl “Arklo” Dr-jos val
dyba, kelių šimtų lietuviškų 
šeimynų čia gyvenančių var
du, kreipiasi j Jus visus — 
kas tik užjaučiate apBvictos ruoš Įstatymą, kurį, dėl jo 
reikalui. — siųsti, ka* ką išsi
imti: ‘

Perskaitytų diennišftų, sa-1 dinti “Drauge’

raščių nuin. visokio 
knygas — knygeles, paveik*, 
lūs ir t. p.

Jums, gvrb. Tautiečiai pu. 
-iųsti kokį menkniekį n>*taip 
jau sunku, o dusų i i< n mū
riams likimo užmestiems į T*, 
limuosius Sibiro Rytus — .-av<^ 
aukomis suteiksite m-mažą 
smagumų.

Kiekviena dovana, nors ma
žiausia, bus priimta su didžiu 
dėkingumu.

Raštai esti rūpestingai -mn 
gojami. Gaunamus raštus di
desniam skaičiuje siunti nė ja
me lietuviams gyvenant imu 
kitose Tolimųjų Rytų vietose, 
su kurinis turimo sąryšių.

Išniksime iš visur prisiun- 
čiaht raštų. Tikimės jog šitas 
musų atsišaukimas į Jus, ne
pasiliks halsu tyruose šau
kiančiu, bet sutiks tam tikrų 
atbalsį. •

Duturne labai dėkingi, kad

las”.
Pr. Jacevičius (Šilgalys)

Pi nnini nkas-knygi ni nka « 
Visialga

ar reikia Prezidento ar-nc. Nu
tarta, kad Prezidentas reika
lingas. ~Jis renkamas ''Seilini 

. trims metams, alisoliutc balsų 
■ dauguma. Gali būti išrinktas 
kiekvienas Lietuvos pilietis 
turįs teisės būti renkamas į 
Seimų ne jaunesnis kaip 35 
metų amžiaus.

Priimtas jau ir III skaitymu 
Universito Statutas. Juo galu
tinai padėdinai aukštajam mo 
kslui Lietuvoje tvirti pamatai.

Redakcijos Komisijos galu
tinai suredagavo Žemės Refor- 

svarbumo musų kraštui, y|«a«*

Gerb. “JJraugo” Redakcija >avo įžan
giniam straipsny iš balandžio 1-1 <1.. išreiš
kė įsitikinimą, kad autorių.- piklaiisiimi 
tilpusių “Drauge” apie Kaulių Sijjungą 
nėra autorium sineižiančio smilius straip-J 
snio **Darbininke”. Taip |sd jkižįmi, l.u-l 
šiai.- klaii-inmi- yra -u-idoniėję ** Draugo’’ 
skaitytojui I <h|<-| mi--lu noru jk'.-i.-lrmr-iti 

i.’il i 4<-rl<. I >i .niuo” i.nil \ toju-.
- u !• 11 • l.ii« r i - 4 t i11 f 11.. i r I . •! i ■ ' i ■ > > I z • .

„’• l» lilnii t; h |<»

dn\ imu ui.
l'inrMuii m utki* i|> iii don,. .

jo mii-ų S imu p uliniu. \ul |-tul
imi- lipi'- šauliu-, ’l’n- dokumentii- >iu -i<> 
balandžiu 20 d. ••Drauge” ut-| m->lintn<. I 
Karlu gi -u šiuo siunčiu taip f*al ir labui; 
prašau g»-rb. Redukcijos duoti lietą “Dmu 
go” -kiltys* raštui “Smilių Atviras lėliš
kas Liet u vo* Kariams'*, kuri* yru išėjęs iš 
r'-uulių Sąjungos Centro Valdybos, šie do

kumentai, manau, atsakys į daugelį (>a- 
duoti; paklausimų. Neatsakytas gal lieka 
{MikTausinins liečiantis šaulių Sąjungos vai 
dyl>os ir jos dabartinio pirmininko Putvin
skio.

ši* {kuklnusinias arba geriau keli pa
klausimai surišti į vieną yra *ekantieji:

••Kokių žmonių įeina į valdyba? Kaip 
renkama yra VahlyluiBene sociahlemo- 
knitn* Putvinskis iki šiol tebėra Šaulių 
pirmininku? <) gal p. Putvinskis nėra so 
cud-deiiiokrntas’’ f

AtMikydiųnas, pirmiausia pažymiu kad 
L. šaulių Sąjungos Centro Va|»lyha ren
kama yra visuotino Lietuvos šaulių bu
rių įgnliotiiiiij sii-ivažinvimo. Tokiu pat 
bildu mii išrinkta ir dabartino valdylm. 
'.iiii ii miu'.’hj.'i. kad ii-i šmiliiii pildytų j 
i ui -• m i į amiip u- L«*< imičiu- šmilių 
tini. \ t \ le I liitii.ni' n -nl<> Statu 
.. Ii. | u ii sviiilių Statula- pilnai

U:n«i m valiii u šaulių Sąjungai Imti ko 
kia iiui- |«ditin<- organiz^icija ir tuomi 
pačiu tapti kurios nors |»olitinė* jmit’jos 
įrankiu. Piic to i Šaulių Centro Valdybą 
įeina spreiKIziamuoju įtaisu |»> vieno at- 
stoio iš Liet, steigiamojo Seimo. Vyriau
sio Gynimo Komiteto ir Krašto Apsaugo* 
Ministerijos. ,
Dabartinėje Šaulių Sąjungos Centro VaF-

įlyltojc dirlm: VI. Putvinskis — Liet. Šau- dalykus, kad kas nors galėtų {msinai'doti
Iii; Sąjungos Viršininkas ir Centro Val
dybos pirmininkas, M. Mikulkcvičius — 
vice-pinnininkas, Žvironas — iždininkas 
(Vyriausi* Mini-terių Kabineto bugulto- 
ris), F. Kemėšis — sekretorius, J. Papoš
ki* — juriskonsultas (dabartinis Krašto 
Ajisuugo* \’ice-ministeris), Majoras Ža
kevičius — Vyriausias Šaulių Karo Ins
truktorius, (Krašto Apsaugo* Ministerijo* 
priskirtas). R. Skipitis (buvę* Viduti* 
Reikalų Ministeri*), Ralys (Seimo Nu
rys), kun. K. Krupavičius, (Seimo Narys), 
M. Sleževičius (Seimo Narys, Vyriausio 
Liet. Gynimo Komitetu įgaliotinis).

Ka- liečia diilmrtinio šaulių Viršininku 
Putvinskio, tai ji- nėra ir nebuvo n'cknd Į 
*>M-in1demoknitu partijos nariu ir nlielmii 
prie jokio, p.ldin- - pmtij..- neprikišu-.). |

T<>l. :u Imdii < < rifap \ aidi lu.j. yra r- 
i ii; |«>litdoi- {Mižiun; žmonių, i ii imk apie 
kurio- imi. |sirtij<>* persu rimą čia neguli 
būti jokio- kalbo- nor* dėl to. kml Šauni,1 
Valdiba jokių niekad politikos nei (uiiti 
jų klmi-imų neriša nei svarsto. Tas prie 
šinga jos įstatymams. _

T h* j »n t galimu pasakyki apie šaulių 
skyrių ir burių valdybas ir aplamai n pi e 
visą Šaulių Sąjungą. ,

Dalei tų pačių {irią!—Mų negalimas yra 

šaulių Sąjungos ginkluota jėga, kad {«a 
darius revoliuciją ir nuvertus esamą Lie
tuvos Valdžią.

Šaulių Sąjunga kaip tik ir yra tam su
sidarius, kad kovoti su išsiIiuosavu>ios 
Lietuvos ir jo» teisėtos Valdžius priešais. 
Po ilgų sunkios vergijos metų atgauta Tė
vynės nepriklausomybė ir jos demokratiš
ku budu sudaryta Valdžia — stovinti tos 
n<q>riklnusomybės sargyboje — yru tai-di
džiausia* lietuvių tautos laimėjimas ir tur
tas. To turto lietuviui, turėdami savo nar
sią kariuomenę ir dar tam tikslui susior
ganizavę į šaulių Sąjungą niekam ir nie
kada* nclei* šuo išplėšti. "

Panašu* atsitikimas išrūdytų taip, lyi- | 
kad vagi- atvyktų prikalbinėti iikininka. ' 
kml lll- *dą ĮMphtą iillti išlūžti t‘> pldi<- 
ukimnko tintu-, lik či;i -I.iri umu - y i .i '
Iihik , kml ūkininkui nieku-, m >liiimizi.i 

Im -n lagini kalbėti. *auliam» gi i r.i 
ta- jų įr-talynuii* uždrausta.

Taip diilykani* esant šaulių Sąjuugo- 
Valdylm neregistruoja ir nc-žimi kokių 
{Mirtijų ir kiek kurios partijri* yra Kaulių, 
tik dalioje, kad kiekvienas Šaulys dirbtų 
sulyg {iri i in t o šaulių Statuto ir Valstybės 

/{otatymų apie Šaulius. Ir šaulys. Kaipo 
laisvai pa&iryžąa įeiti į Šaulių Sąjungą.

turi prie 'savo priimtų įstatų taikinti-, 
arba nustoti boti šauliu. Ir kaip arnikų 
sau įsivaizdinti, kad dolciskim, į kurią 
nors katalikų organizaciją įsirašytų ir il
gesniam laikui įsigyventu koksai bedie
vis, taip lygiui nesuprantamu ką galėt<; 
nuveikti įsirašęs į Šaulių Sąjungą Lietu-,, 
vos nepriklausomybė* priešas, išskyrus jei 
l>ent tai, kad tuo greičiau atsidurtų kalė
jime. ■*

tTaigi j klausimą: Kokiais hudais_a|ist- 
saugojama kad j Šaulių Organizaciją n<^» 
įtilptų rcvoliucininkai ir bolševikai, trum
pai* žodžiai* atsakau: Stropiai dabojama 
kml joks šauly* neprasižengtų prie* smo 
įstatymu*. B<* to, kaip pažymėta Valst. I — 
tati niiiose api<- Šaulių Sąjungą: Sąjun 
nntiai. gali Imti tik Lietui>>- piliečiai ir 
pilu tė. kuriu *toi i unt )«hi at>> N< jh i i 

..mm.- D* nmkial im - Lieluio*R«*s|<:iblil.<> . 
kurie nebuvo baudžiami už krimiiui!ii>
Is’i tėiynė* iš<laiimo, ar kokius kitu.- nu 
.-įkaitimus, t. t. To <k*lci nuo {stojančio i 
šaulių Sąjungą reikalaujama vahlžio- or 
ganų, vietos šaulių būrio (apie ištikjniy- 
l«ę) nrlia gi-rai žinomų ir ištikimų piliečių, 
atatinkamų paliudymų.
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NEDARBAS EUROPOJE.
Svarbus ir (uivojingn* ne

darbo klausimas, kurs įsigalė
ta pramonėje, nelygini yra 
aitrus visoms tautoms.

Naujausi statistikos davi
niai "Europoje rodo nepapras
tą skirtumą.
į Prancijoje, nedarbas paly
ginamai silpnas ir įeina į nor
males vėžes.

Čeko-Slovakijoje, praktiniai 
nedarbas pranyko. 1919 m. 
buvo 270,000 be darbo, gi 1922 
m. pradžioje tik 116,000.

Vokietijoje nedarbas beveik 
visiškai atpuolė.

Gulime tad sakyti, kad 
Ceko-Slovakijai ir 
tas klausimas neru-

pl<<’ni.-i. 1921 m. Inpkr 
buvo SU.OOO, gi 

(pasiekė 190,000.
Tokia nedarbo priežastis y- 

ra tame, kad jmv. Šveicarijos, 
Danijos, dvedijos, Olandijos 
išdirbinių brangumas neleid
žia konkuruoti su kitų tautų 
pigesniais išdirbiniais. Galų 
gnle, pavojingą nedarbo situ
aciją reikia priskaityti finan
sinės lygsvaros stokai. Išei
ti* — atstatyti pastovias eko
nominio gyvenimo sąlygas. 
Genuos konferencija imasi to 
darlio. Jai' nepriėjus prie gei
stinų rezultatų, Europą ištiks 
dnr didesnėn nelaimės.

-aU.'IO

KAIP ILGAM UŽTEKS 
ANGLIŲ.

slenka 
buvo

savo maksimumo 2,-' 
iepcs mėn. 1921 nų 
1922 m. nuslinko ligi 

-Nepaisant nedarbo 
no, ta* klausima* vi*

Amerikos Prekybos Buto 
įdomauja, kaip ilgam 

užteks anglių ištekliaus
.< nariai įdomauja, kaip ilgam 

laikui užteks anglių ištekliaus 
streikuojant ' angMamama. 
Dėlto jie daro tyrinėjimus ir 
į* gatatą pasekmių daro Bra
das apie ekonominę šalies pa-

90,000 bedarbių, gi šiandien 
yra apie 50JMX>. 
proporciona 1 ia i 
skaičiui vis tik perdidelis.

tas klausimos ne
svyruoja tarp 470,-sikeičia ir svyi 

000 ir 500,000.

reikia spėti, kad streikinin
kams dar ilgai prisieis laukti 
anglių išsibnigimo.

Tokią nuomonę reiškia Pre
kybos Buto narini žinovai.

R> ikia '-|« Ii. kad i<> pažiu 
i<>.-* perdaug optinii iin> . Jut

no! patari' 
narini yra 
kasyklų 
darbininkams, 
savininkai noy darbininkų 
gan izacijoms pragaišties, 
Prckylios Butų narini už 
jų nesmerks.

Mes žinome iš laikraščių, 
kad dėl anglių trukumo vio- 
nur-kitur uždaromos dirbtu
vės ir bedarbių eilės daugina
si Visa tai laimi skaudžiai 
atsiliepia į šalies gerovę ir į 
pačią dominuojančią politinę1

• ]mrt i jų.
* Suprantamas daiktas, kuo- 
•mut dauguma didžiulių dirb
tuvių visur bus uždaryta, tuo
met šiandieninio anglių ištek
liaus galės užtekti ne vien 6 
savaitėms, bet rasi keletui 
mėnesių.

ės. 1‘rekylms Buto 
artimesni augliu 

savininkams, kaip
Jei kasyklų 

or
tai!

Jfctoera*.

KOVOS ANGLIŲ

Buto statistikai

==^= 
apglobusių jo kilo streikas. Ji* palietė 

streikas, kuriaHtg dalyvavo tik kietųjų anglių kasyklas.
(Tai bu'.o kova už didesnę už- 

! mukesnį.
tuk.-1ančių <larlliniukų. 
11 • i< i 1*1

Pirmas

dauginu 100 tukstm/in dn 
ninku, įvyko 1894 m<inis.

K ova buvo vedu >, m 
d< nę nžmokesnj. ’ •

už d i
Dalyvavo 140,000 

Liii- 
ilnmdnu

anglių kasyklų darbininkai 
streikuoja, kad palaikyti iki 
Imlnndžio 1 d. jiems mokėtą 
užmokėsiu. Kietųjų anglių 
kasyklų darbininkai reikalau
ja didisnin užmoki—uio.

metų dukrelę. Ilsėkis bran
gus drauge, lengvam Višakio 
Rudos smelynvly.

knis in ikavo loti tuk Inm'ūi 
darbininkų, tai streikas skai
tėsi gvneraliu streiku.

Tik buvęs knrns nngleknsių
•• i >v > , . . . • ,.

. l-itillall I 1<I1 l'l I tiri lu t ii* l'lllllli*

tl
.■u kiiinprumisu. T i 
ir kita pu.-ė nusileido ii 
kns atšauktas.

Praėjus trims nu imas
tai kilns -tr«ikns. Ta I i 

■lestas (įneš daug • 
'krovimą j sandeliu .
lų savininkai prnd io
tokį didį miglių ištekliu, kad 
organizuotam dm Imi tikrai 
(atsidarė pavojus. V> -• «n*. i- 
ninkai. prisikrovė daugybe1

* anglių, galėjo' snuuizii 'i už- 
, mokesni. Streikuok, kuomet 
miglių visur daugy b-.

Po kelių savai'ių siri iko 
įlarbininkai laimėjo.

Pa££nta užmokesnis.
1900 m. angleknsini strei- 

ką laimėjo. Padidinta jiems 
užtnokesnia 16 nuošimčių.
Streike dalyvavo 132 tūkstan
čiai anglekasią.

Praėjus porai metų išnau- dalyvauja suvirs 000 tukstan-

Tas skaičius1 *r iM‘
gyventojų nėjimų paskelbi*, kad t> savai- skaitliu

tėms auglių užteksiu pilnai. 
Sako, tuo laikotarpiu anglių 
stokos šalis visai neatjausian- 
ti. Bet paskui, tai Dievas ži-

.Muksiančių, 
i n i i ■

•iieL'in

Iš paskutinių laikų.
1919 motais minkštųjų ang

lių kasyklų darbininkai (takė
lė reikalavimą padidinti jieins 
tįžnmkesnį 27 mioš. .Inu buvo 
skelbiamas ’ir streikas. Te
einąs vy rinusyls* (insinaudojo 
karo laikų gyvuojančiais įs
tatymais ir uždraudė streikų. 
Visgi darbininkams šiek-tiok 
padidint? užmokesnis. Taip 
tntni viskas tęsėsi iki šių me
tų balandžio 1 d.

Šiandieninis streikas gi 
skaitosi didžiausias, nes jame

kurių 
nedarbo žvil- 

didelis pavojui
Balandžio 1 d., kuomet an-

įstaigos, anglių pirki 
suomeni-turėjo apie 
nu* tonų anglių.

Šiandieninis nngli'knsin 
nuodugnių ty ri-į streikas, atsižvelgiant j dideli 

streikuojančių, yra 
didžiausias streikas anglių
pramonės istorijoj.

Bėgiu 75 metų miglių pra
monėje iki šio laiko įvyko še
ši didesni streikai į imant 
šiandieninį. Tie visi streikai 
neapsiribavo atskirtais pra
monės distriktais, bet apim-

63 milk>-

nedarbo Tcrizis 
surimtėjo 1921 m. pa

baigoje.
Danijoje, Švedijoje ir Nor

vegijoje nedarbas 
skaudžias dienas.
pradžioje bedarbių Danijoje 
buvo 25 nuošimčiai vienam 
šimtui ir 29 šimtai Švedijoje.

Lenkijoje nedarbas baisiai

Be to keletas milionų tonų 
anglių buvo sukrauta uostuo
se ir tirs pačiomis kasykloms.' 

Taigi su streiko pradžia1 
pereina galėjo būt apie (J8 milionų to-; 

1922 m. nu išteklius.
Kadangi iki šiolei daugely 

neunijinių anglių kasyklų Jau 
gybė darbininkų sparčiai dir
ba ir kas savaitė pagamina a-

pakėlė anglas Bate*. Jis su
organizavo vienų lokalu ‘ang- 
lekasių uniją. Kuomet kasy
klų savininkai atsisakė prijMi- 

.žinti uniją, jis paskelbė strvi-

Pirmas didis streikas.
Botos su savo streiku pra

laimėjo. Pasekmėje ir pati 
jo unija liko suskaldyta.'

Persikėlimas j Naują Didelę Vietą
Užkviečiaiuę visus Lietuvius ir Lietuvaitės, Drau

gystės, KHąbas ir visokias Organizacijas j musų nau
ją valgyklą. Bus daroma visokį lietuviški valgiai ir 
saldumynai, i*- visokį nesraiginami gėrimai.

Atidarymas įvyk-- 6-ta d»*im Geguži'—. 1922. Du va
karu grnjy- inuzilut ir visiems bn> Įteikta dovanu. 
Mu<ų naujoj valgykloj įrengta vėlinu i<» inndos pn- 
lankuiiiai.

Atdara mm nnk-ti ryto iki vėlai vakaru.
W. B JUČUS

3241-43 So. Halsted Street Chicago. III.
Telefonas Boul. 2158

<nkin ap-kr ). Vasariu mėn. 
JI <1. planini uždegimu numi
rė Salvs Ambrozailis, siika-

Na ir k<> Išminėti ! Juk viena 
diena atgal valdininkai nau
jas nlgns gavo!

^lllllllllll@IIIIIIIIIIIK±llllllllllll9IIIIIIIIIIIĮSIIIIIIIIIIIK±lltlllllUII@IIĮ

| KOVA! Į PAGELBĄ!
Lietuvoje eina smarki kova tarp katalikų ir bedio- 

= vių socialistų už mokykla*. Katalikai nori, kad mo- 
s kyklose butų dėstomi ne tik įvairų* pasaulinio mok- 
(♦] slo dalykai, bet ir religijos. Bedieviai spiriasi religijos 
== mokslą visiškai išmesti iš mokyklų. Jų pageidavimas 

yra. kad vaikeliai mokyklose nei žodžio apie Dievą ir 
tikėjimą negirdėtų.

= Ir Lietuvos mokyklų mokytojai pasidalinę. Bedie- 
= viai susispietę į Professinę Sąjungą, gi katalikai į 
S Katalikų Mokytojų Sąjungą. Bi pastaroji mums A- 
ss menkos lietuviams katalikam* privalo rūpėti. Ją mes

gyvenimų prirengtų.

laidinių. kurių pasiskaičius galima, gerai savo protą 
prablaivinti, apšviesti ir įvairiu dalykų vertę ir svar
bą suprasti. Tie leidiniai tai:

LIETUVOS MOKYKLA
Pirmoji knyga ..................................... $1.00
Antroji knyga......................................   $1.00

K08M08.
Pirmasis sąsiuviny*

LOGOB.

75c.

= veikalų, tai geriau kaip duoti auką, nes juos skaitant 
== suprasi tų žmonių dvasią ir jų pastangas, reiškia dvi- 
!♦! gubai juos paremsi — ir medžiagiškai ir moraliai ir 
EĘ sau didesnę naudą pasidarysi.

Tatai visi, kas skaitysite šį pranešimą, nepamirš- 
kitę svarbaus reikalo. Paskaitykite šį dalykėlį ir 

||| kitiems, neskaitantiems “DraugąT Gal Ir jie parems 
= tą prakilnų darbą.

liaiij; 11 ia i n nu

Ar nori būti veikėjas?
Paparonis.

Garbinga. Iie nbejo, veikėju tnpti. Ir 
Žmonėsi girir. ir Inikrnščini skelbia veikė
jo darbu*. Ir mes veikėjais gulime tapti, 
tik mokėkime prisirengti ir veikti.

Jaunystė pilna gražiausių svajonių. 
Nekartą mum* atrodo, jog musų pirm- 
takunai nevykusiai darbuojasi. leiskit 
tik mus darban — tuoj gyvenimas aplink 
virte virs: ir kitokį bus žmonės ir (misai 
pasaulis kitaip atrodys. Gražios tai sva
jonės, ir labai net gražios, ir kiekvienam 
jaunuoliui Imtinai reikalingos. Nieko ge
ra nesitikėk iš to jaunuolio, kurio kruti
nę niekad nekilnojo gražesnės mintys, ku
rio akys pasišventimu nežiburiuoja ir ku
rio ateityje didvyrių darbai nevilioja. 
Nors, tiesa, gyvenimas kąrp° gražinusias 
svajones, liet jų dnr užtenka tam, kuria
me nemaža jų Imta. Taigi lik tasai jau
nuolis gali tikėtis ateityje veikėju tnpti. 
kurio širdis nuolat aukštyn veržiasi ir' 
niekad nesitenkina vien tik tuo. ji.c 
(.nvnlgęn, nt m.’r. - ir i ---i ii 11* • r«• i«

Neužtenka svajonių.
Bet neužtenka vienų gražių svajonių. 

Daug yra svajotojų, kurie visą gyveimiuj 
pa.-vojoja ir niekad nė pirštų nepajudi
na, kad pabas^žins nors vieną svajonę į 
gyvenimą įvesti. Be gražių tad svajonių 
reikia dar daugiau kaž ko turėti. Rei-

<lni»nr yra galima. Tiesa, gal dalinr nie
ko ypatinga nenuveiksime. Nesvarbu jš 
karto kalnus nuversti, svarbu pradėti, 
bandyti, lavintis ir įsidrąsinti.' Kai kns 
Inbni klaidingai protauja; kai turėsiu pi
nigų. busiu mm niekelio nepriklaimąs, 
tuomet prndė«iu veikti ir daug danu kn 
(■ndarysiu. Itnbnr kų-gi bedarysi.’ Ne-i 
ls*nt kokį mažmožį nuveiksi. Et, goriau 
luktelt ir, tinkamai prisirengus, stoti <lnr- 
liaii. Ir taip žmogus savo prigaudinėjn. 
Kas, anot patari., veršiu nebliovęs jaučiu 
norėtų Imubti, tas veikėju neužangs. Ar
lis prasvajos visą gyvenimą, arlm tasni 
gyvenimas greit išblaškys visas jo sva
jones ir pasiliks musų tariamasis didvy
ris toks pilkas žmogelis, kaip ir kili Mo
lio Motiejėliai.

Savo klaidas pašalinti.
Bet ir to dar negana. Pradėjus ką 

nors dirbti, reikia jau iš anksto jiergalėti 
įvairins kliųtis. Kas dirlia, tas ir klys
ta. Kas <lauginu dirlia dažniau ir klydo. 
Bet visuomet mažinu klysta dirlią. negu 
tns. kuris, nieko in*dirl>damns. sakosi ni**-| 
l-nd ni'kly-lųs. Pradėjus tad darbiu.ti/.' 
|.-ikin niiik.'li nVi. I kiid'.s imt i)’nl« ti. Su 
ll'lii- . in-t;:ili imi n n-iimi.t i. dnilui aj.l.-' 
iii. I'it, klaidų (laltiiMU , r<-il.i.'i «|r;j iru 
toliau Veikti, ir nv|>aisyti žmonių kalbų. 
Ar mus giria, nr imt* (teikiu, nr gerbia, 
nr (sijuokin, nr (taniekinn — mes einamo i 
drąsiai prie s«**o tikslu. Tieji nint žmo
nės, kurie patys nieko neveikia, dažnai1 
mėgsta veikiančius kritikuoti, kad tuo sa
vo neveiklumu teisintų. Kas nori veikėja 

tnpti, tas m* tik m-.-ibijo (injimkimų, liet 
dar kariais jaučia i.iknlo turėti ,-nu prie-1 
štarnujančių žmonių, kurie savo ne|ailan-| 
kurnu kaip tik ji žadintų vis dauginu ir. 
dauginu darbuotis. Mat pagirimas ni-j 
kia j žniouų danu bloginu, negu pa|H'iki- 
tnns. Jei kuri- uiri.-inias dariniuiųsi. ne-' 
ilgam j<> ihiiha.-. m.u, i.ui.- į..i|h .k 
ir musų veikėjus in<-1a darių.

Jaunystės karštį panaudoti.
Be šitų privalumų kw*kv‘u*ims ls*si- 

rengins veikėjas turi savyje žmlhili daug 
jaunystės karščio, .lamins žmogus ne
gali drįsti saky ti to negaliu, to lu Į-ten 
gili, to nemoku, l.uu kili daro: a* (kažin 
rėšiu. Knž kaip m maloniai sknmlin tu 
kie žįslžiai jaunuolio (lipuose. Kaip tai 
kiti gali, o tn negali: kiti stemfin. o tu n. . 
stengi; štai jnu l.iti daro, n tu dar Iii;
♦ inirais ir nls joji. I tį tinginy- **nli taip 
knllšti. Gana tų nlsjonių! Darluni| 
dnrlKin. jaunas drauguži! Nuslopink sa ' 
vyje to karščiu, l.nri* krutinėję x«r<Li’ 
R-,-- snx n ’ir.|\ i ip--iojn toki jmiui. • t.', 
karšti, tani Iki du><l darbo, aib.i. •>. riau 
*■ n I; ri ii t. t i m litui •Inilu dilo I u.l p
* ;i i |iii I f. 111 i i i t »i u. i | | '

i i -1 (ii m n r < 11 . | < i ;i < !• < i i . 1.1 Ii< •

vairi"-'' dūli .. I • \ i nr j<> piii.u

B»-t niekur 'bu j. ii m*iiiii <-:kin tikro ir 
(..nstovniis darbo, n<-s jo jėgos (e-riiuiig 
išblnškytos. Kai l.i- visą gyvenimą to- 
kiu išsiblaškėliu pn*iliekn ir nieko yjiatin 
ga nenuveikia, nors daug daug Itėginėja 
ir darbuojasi.

Neskaldyk savo jėgų.
Norint tari tikini veikti, n*ikin apsi

rinkti vieną kurią nors ilnrbo šaką ir jų 
y|iatingni juiniilti. Vienos, jmvyzdžiui, 
g»rni ves darbininkus, kitas — jaunimo 
i.inugijas: kitas pašr*|pinėse draugijose 
<’:'h \’nii- ir tt Ib-ikirt žinoti, jou -•toju-' 
j savy stovį gyveninų, žmogus turi yjia- 
1 ingai įsitempti, kari galėtų šj-tą nuveik
ti geriau negu kiti žmonės. (Taip įsitem
piant minių dvasios jėgos lyg susilieja j 
vieną stiprių jėgą, kuri, it smnrkns upe
lis. prasigraužia gilių gyvenimo vagų ir 
jn nuteka.

Neužmiršti ir kitokių darbų.
Pamilęs kurį nors dnrlų ir stipriai jį 

varydamas, veikėjas neužmiršta ir kito
kių darbų. Vienur įsideda, kitur jiataria, 
kitur (lažadiun. žodžiu — jisai juda ir 
aplink jį juda kiti žmonės. Jų tarpe vei
kėjas yra lyg ašis, apie kuria visn suka
si ir į kurią visn atsiremia. Tokių vei
ki jn tnur daug turime kunigų 1nr|s*. At- 
uįo kunigu- pnnipijon — visa lyg atgijo, 
i m pi'i'i ziiiuiiiii i.-.-irado įvairių dai- 
l • •4"p P.i f l.uiiit'ns i < j.i ir darbą* j u

taip muki'- kitus sužadinti, taip juos pn- 
-tiiii'č*! darban, kad paskui jie patys veik
li galės. Tegu tokio veikėjo visuomenė 
netenka, jo vietoje stos kiti ir toliau va
rys pradėtąjį darbą.

■ ' • » 1 .- i -1. i;i . 1.:i* 1 1 n *ii \ < ikėjlU nlb-l
i * ■ . • ii . n i i»;i ■ Iri r nel»ii v >

• ■ k* j;» 1 i k i«»|i* t * • "•Ižio pro*
1.1*1* \ • 'kėjn- bu- ta-, kuris linikės šalin
MlVr- |» i-latyti visą eilę Veikėjų. Jisai

Visa svarbu.
Tikrasis veikėjas savo darlio srityje 

nežino didelių ir mažų darbų. Jam kiek
viena.-, kad ir mažinusias darbą.-, yra 
svarbus. Kns Inkurinėjn tik d<4 dideliu 
darbų, kns nori iš karto milžinu tapti, 
lasai milžinu niekad netaps. Grudns prie 
grudo sudaro nnmdą — mažas darls-lis 
prie mažo darbelio, sudaro didelį darbą, 
kuris ateityje didelės reikšmės gali turė
ti.

Ypač dnbar mes turime kreipti do
mės j tai, kad musų tautoje rastųsi daug- 
dnug veikėjų. Mes visi prityrimo mažai 
teturime. Bet tuo laiku, kuomet tauta 
įsitempusi kovojn už laisvę, kiekviename 
tikrame pilietyje kur kns stipriau veikia 
siela ir fiaginido dvasios galiūnų ten, ka
me Visai nesitikėtn.

Rodos prnstn knimo mergelė Jooiinn 
d’z\rr užiiegn prancūzų knreiviją dide- 
linusin drąsa ir atvaduoja tėvynę nuo 
(>ri<*šn. Aveirarns Vilius Tell įkvėpia 
ti.ufieėinms tokį laisvės troškimą, jog su- 
bnizdę kaimiečiai išsiveja iš Šveicarijos 
nu-trų grobikus. Niekns, tnd neturi tei- 

- sakyti, buk iru Veikėjais tegalį būti 
Jiiiiiih'-• mokyti ii turtingi Ne! kiekvie- 
nnni -tuvi k'lin-. Tik neslupinkiine sa
vy je gražių imrn troškimų, tik bandyki
me, tik pradėkime tik drąsinu, drąsiau, 
jaunieji draugai, o musų darbas ir trių- 
«ns nenueis niekais ir išves tėvynę į lai
mingų laisvės ryloj*.
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BLAIVYBĖS DIRVA
BLAIVININKU SUS. AME
RIKOJ CENTRO IŽDININKO 
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I. J. JaKaicii.
Grtiod. 4, p

Mieli.
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Mėnesinių

už Knitsti- 
..............69 
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Alėn.siiiiii mokesti
II kp. Bi.M-kl.ni. M 

nosinių mokesčių . ..
Už 2 U B. S. ž<
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ginus gyvumo musų organiza
cijoje.

7. Kp. raštininkai ir šinip 
jnu veiklesni blaivininkai, turi 
j:tnui jųnreigą. nors syki j mė
lo i |.(ia-xfi j “Bl. Dirvą.”

II HII

-a-: -II I ‘i ovidiuiei- SI., \Vor 
ce«.h r. Mn>>. Čekius rašykit 
ant vardo iždininkės, Mrs. 
Vieloiia Slira. Ir narių vnr-

Mes ką tik užbaigėme keturių metų darbą. Surinkome ir išleidome du milijonus dollerių 
įr dabar išduodame atskaita. Mes neturime namų arba kitų iijs-iuojianių turtų parodymui 
imu’. Mes įdėjome tuos piningu- j inventincnta taip -« tui kaip p’tli krikščionybė. I nvestmm- 
i.i- km/ )uit- Dievo Smm* rėkavo rauginusių Liliui rr kraują | zm**mų sielas. Liniuką iš kal
io- -I. M. Arkivyskujo Jurgio \\". Mundvlein, metiniame *ii-irinkiiia* Suvienytų t. hieago- 
Katalikų laibdnrybių, Balandžio 19, 1922.

K* -........ |.ę celių, kilo

pii mokesčių, ceniro raštinin
kas pridavė iždininkei lik lui- 
landžiu 5 <1., 1922 m. Tas pa
aiškina interesuotoms kuo
poms, kodėl jos neras snvo 
pinigų pažymėtų šioje atskai
toje, kini įmiginsi k«»vn mėlio.

h mi. J. Jut. iiiiist,
B. S. (’. pirmininkas.

SKAITYTOJI! BALSAI.
( KudakcIM neima »t»komybč»)

$637.066.60
Šią Didelę Sumą Pinigų Praeitais Metais Praleido

The Associated Catholic Charities

1
1 ženklelis

Ims patalpinta musų organe 
pradžioje gegužės mėnesio.

4. Nuo lupk r. 1921 iki kovo 
1922 iš iždinės nieku neišmo
kėta. Centro vahlylm, njisi- 
i linkėjus skolas praeitų metų 
valdybos, daline susirūpino 
imdvngium išlakių susiejariu- 
sių po arimui. IJgšiol viena
tinė žymi lala yra už laikraš-

KAS IŠGELBĖS MUSŲ TĖ
VYNĘ NUO NEDORŲ 

VALDININKŲ?

Duodant Pašalpą Neturtingiems Jų Pačių Namuose 
ir Katalikiškoms Isteigoms

Kaip Associated Catholic Charities 75,000 aukotojų aukas suvartojo duo-

> 25 centus .... .. ................. 50
J. Sviokas, 7 kj»- Cnmbrid- 

klnss. mėlL mokest. 1IL30 
m. tuius. 15 d„ ja-r 

25 kp. W«rrw<ter
už Rūgs. Spal. I^ipkr. 

inen. nutkesL 19.15 
nuošimtis .... 1.79 

per I. Roėkivnę 25 J t į. Sciiyp išrinktasis redak- 
i_, Wnrccsfer. Mnss. už S:m dorių* p. Jno%ns V. Kovas

Kai-kuria Amerikos Lietu
viai, perskaitę straipsnį tilpu
si “Draugo” Balandžio 3-cios 
4-tos, ir 5-tos dienos Šių imtų, 
ypnė 4-tos kame po antgulvių 
IJMTUVOS DABARTINĖ 
P.VDETIS yra parodoma kaip 
“HALIS SMUNKA” “dau
gelis kareivių liuosai išeina 
l«1cistuvnutYir užsikrečia pikt

ar neišpultų pri
251 kiurius i

Išviso imjamit .... $427.44

Išlaidos:
iil. s(mL 27 d*, redak- 
už 1920—1921 iil 12 

alga, P. Daužvardis 
...$120.00 

už. štampus, 
8.95

.luškailie, imliai pareigas ne
ša. nlg«»s nercikalnudninns. 
Nuoširdžiai kviečiame visas 
kuopas Centrui į' talką, kndį

atvlrnt. Ir pop. 4.89 
“Darbininkui” už “Tnu-

M SKAITLINI PARODO SKAIČIŲ ĮMONIŲ REIKALINGU PASALTOS
• — —— - Z *

KOKIŲ PRIEŽASČIŲ
185 - tk*

tos Rytą” (sena skola) 181.75 tai atgal.

išduoti tokiai valdžiai ULTI- 
MATL'M! Argi mes darydami 
aukas Tėvynei neprisidcdain 
prie plėtimo girtybės ir paleis-

greičiau visas skolas likviila-‘ tuvyst**! Ar mes savo nuko
vus ir sekančiam s<*iniui ma
lonias atskaitas pateikus. Prie 
šios progos primename Nau
josios Anglijos Blaivininkų 
Aprtcrieio valdybai ilgiau ne- 
l>eatįdėlioti perdavimų aukų t 
“Tautos Ryto” 
kurios surinktos

nū« neuždėsim ant savo Tė-

kobolio vergijos retežių! Nes 
tauta niekuomet nebuvo tikrai 
liuosa nei negali būti, kurios

|»ahiikyniui.’ jialeistuvystę, ir bcdicvylię. 
jnu arti

\ iso išlaidų .... $31.>..>0 |ų|r *iutiėiama nariams j 
427.-M mus, kurie prisiuntė savuViso I:iIh> |*ajaniii .

Balum-as .................

NK GALINČIŲ VISAI 
DIRBTI
DŽIOVA SERGANČIŲ
VISAI APLEISTŲ . . .
NAŠLIŲ.......................

‘NEDIRBANČIŲ..........

1803

2496
3277
6477 
9379

THE ASSOCIATED CATHOLIC CHARITIES
CHICAC0u-.^£* 126 North Doaplalnea Streot

SIAUTJAL
“Blaivj*l»6s” skyrius, kurfe^apskr.). fijmet kal-ktiriė mu- 
jau buvo laimi |>ageidauja- sų. kaimo 
nuis. Geistina, kad ir panevė- kada ežere pradės žm*ya trok- 
žieėiai tuo pasirūpintų, nes 
ten “Blaivybės” srity 'maža 
kns tedaroma.

tys žmonės užsidrnus, tai val
džios uždraudimas bus nerei
kalingas. Toks taj -vrn vienin
telis būdas prašalinti girtybės 
jmvojų. ,

Kun. P. Saurusaitis.

to prakalboje Anglijos pre- 
iniera# Lloyd George didžiojo 
karo metu: “Anglijai gręsiu 
didesnis pavojus girtybė, negu 
Vokietijos utilitarizmas”. Tai 
pat gulima jiasakyti ir pritai
kant musų Tėvynei. Ko mes 
privalome nei kalanti! L Kad 
patys valdininkai Sviestų blai
vumo imvyzdžiu; 2. kad visus 
ragintų prie f >1 ė tuno blaivumo 
visose mokyklose, susirinki
muose arba Įiaskaitose, vaka
rėliuose, visur rodytų blėdin- 
guinų svaigalų, ir naudingumą

me-| “ Vilium et nmliercs irp|x*s- 
’ tatarv faciunt sapientes” 

<la- (Eivli. 19.2). Vynas ir mote- 
na-1 rys tiara priešais išniintin 
ad- ■ guo.-ius. šituo Salamoiio raki- 

«-šis riiu trilyjM-s pagiulimas išreik
šta: girtybė, jmleistuvystė, ir 

apsunki- l»cdievyl»ė — visi trys ir yra 
tos kuo- Imisiitnsinis priešais musų Tė

vynės. Taigi Amerikos IJetu-
na prisiųsti. Nitiomi ragina-j via i turi pilną teisę rviknlau- 

jiue visus narius tuojau* užsi-> ti nuo musų brangios Tėvy- 
nmkėti ligi ynlui lf>22 metų ir :iės vadų, kad jie pasistengtų 

“B. im t kuopų valdybas im>k*-s-. prašalinti, tą trilypį prieš;/.
I9JI 'ėjus ir n<lr<-sus prisiųsti «-ent- I'avojinginu-ins priilsus tai

y|Hič kuriuo- I blaivumo, kad įtikinus žmones.

l'ilJoiiju Shcn, 1922 metų mėnesius.
Centro iždininkė.

Pastaba Blaivininkų Susivie- 
nyjirao Nariams.

1. Lig šiol senos valdylms 
skolų atmokėjome $315.50.

2. Atskaitoje įlipusioji
D.’’ |»> seimui, .-ual. 14.

<». .Dideliai Centrų 
na ir dnrlią trukdo 
im»s. kurios mokesčius su veli

jau
klaidų p-r >|iau.-tii\*.■

KALVARIJA. Darant ėia 
tėvui Kazimierui rekolekcijas 
vienas “drąsuolis” viešni Im- 
žnyčioje atsilic|>ė: “neatsiža-

lokamnieji” laukė,

šti, bet tos laimės nesulaukė.
Gaila! -it .

UKMERGE. 6ios vietos 
katalikai tyli- InteligentiniU 
pajėgų netrūksta. Apie kata
likiškas organizacijas tnaža 
kas gero girdėti. Girtuoklys
tė išsiplatinus. Laikas botų 
Ukmergės katalikams z akty
viau katalikiškųjų organizaci

jų darbų varyti! (“Tėv. Sr.”

ŠAl’KLIAl (Kastinių a.), 
ftio kaimo laitai pragarsėjo 
merginos: jos nori būti gra
žios, liet ir plnėiai žmones pa
žįsta. Jei kas tik kur atsiti
ko, nrlta kas ką kaliu-jo — vi
sos žinios ims jas. fl'aipat 
laimi mėgsta žmones išjuokti.,' 
Brnvo mergelės? ' _PLATINKITE DRAUGĄ.”

Alkoholizmo gydymas
I __________

ALKOHOLIZMO FIZIOLOGIJA 
IR PATOLOGIJA.

‘ Pagal AJ 0’MaUey, M. D„ Ph. D., Lt. D.

» Matėme, jog alkoholi* nėra j<>kis ku-l 
. X imi mni-lii'. Bet dar pri< šingui jis n.-ii 1 

» kiną kimu sveikatą. M<>ksliškai «-beiui- 
i kai imant «iaug din gulima Lutų tarp mui 
E/ , slo ir alkoholio skirtumų priro«l>l. Bet 

tas iic-imoki nii-ii-m.- chemijos mokslu n<- 
Lutų siiprantuiiin. Nepamirškime lo ni<- , 
kn.lo-. l:..l '>!)..t;-. \ll...
l oti- ,hir ilnii'z I.-nkia maisto p< rdn Linui 
I - i > . i n l L i \ I Ii1 o i

panslė, jog žmogus imi valgęs dnuginu- 
sini gulėjo padaryti. O jau išsigi'-ręs ma
žiau. Ir juo daugiau gi'-rė, juo mažinu 
čiurlio tegalėjo padaryti.

(lydytojai: Schnyder ir Hcllsten iš 
Hclsingfors (mtyrė, jog alkoholio pusė 
uncijos padidina raumenų veikimų nuo 
12 iki 40 minučių, liet paskui labai dide
lis susilpnėjimas oekė, kurs tęst’-si dvi va
landų

l’rof. Iludgc, Clark universiteto, |rfi- 
. I< l»• jo, jog šunys kuriems «!:ivė nikolio 
lio hiLai greit jNivargdavo, o kUrioins ne
davė visai n< Luvo Įiavargę. Vienam šu
niui duodavo alkoholio primaišęs į ėde- 

i, iiainritė. ;,itr Xiio laipsniškai silpnyn

Kol girtas, tiesa jis neva drųsus. Anot 
vieno išsitarimo girias žmogus netur jo
kios sąmonės, nežino nei to, kaip iž di
delio gyvyliei pavojaus save apsisaugo
ti. Protinės jėgos jo yra aptemdintos. 
Trati. James.Harvardo universiteto, sako: 
Alkoholis nors ir po mažai imamas ap
marina. Prašalina tuo kartu jausmus ir 
silpnina atmintį.

Alkoholis nėra tai smegenų paakstin- 
iojns, taip kad gerinu ir nuosekliau žino
mi* galėtų veikli, liet atpenč. Gydytojas 
\ on lleliiiholtz suko, jo^ mažiausia alko
holio dūlis užkenkdavo jo visuose proto 

ikiiniiosc. Exm-r iš Vienna, Diek, Vint- 
s ligan, K rrmjH-lin. Ach. Mftljarrvski ir' 

_j.tr. l-'rej. I’eterson (11Nf7) patyrė, jogal-i 
l.olmli- po truputi geriant trumpam lai 

oi :• 1 -i»i« - uų veikimą, l»< t jin>-

galų pagelbsti Fiziniam darbui trumpam 
laikui, bet proto veikimai labai kenkia.

Jei alkoholis esti vartojamas per il
gų laikų, tada fmsidaro ant žmogaus kū
no kuinudatyvus (susikrovęs) veikimas.

Gydytojas Kurz ir Kraelin ištyrė, 
j'’R 80 gramų alkoholio (pusantros pan- 
tukėrt paprasto vyno) kasdien p*r 12 die
nų vartojant žmogaus darbo jmjėgos su
mažinama nuo 25 iki 40 nuošimčių. Dr. 
Kruopeliu- 1900 m. Immlė su vienu žmo
gum duodamos jhin 80 gramų alkoholio 
kasdien. Pradžioj jis jmdurė rbiuginii 
darbo, liet paskui sumažėjo. Palyginęs 
su to imties žmogaus negėrusio svaigalų 
dnrluj |ior 13 dienų ir su jo kuomet ji* 
gėrė, atrado jog iki ašluomų dienų 
diitlai energijų Milimžėju ant 3.1 nuo*int 
i'ių • • p»-r hklIMHK |H'likll'» «lu liti i u< į '

v<ik:

patirta, kad darbas nupuolė 27 ftnočiin- 
čiais tad*į kada tie pradėjo svaigalus 
vartoti. Blaivi būdami geriau ir grei
čiau protinį darbų atliko, ne kaip alko
holio, nors ir nedaug, išsigėrų, t

Trečias bandvmo būdas ant atmin
ties buvo padarytas. Žmonėms buvo už
duota atminti įvairių skaičių grapėa, pa u. 
315, 784, 231, 675.- Blaivais būdanti tie 
žmonės greitai atsiminė tuos akalčius. 
Besilavinanti jų atmintis irgi tobuli-. 
nosL Pradėjus alkoholį gerti, jų glniin- 
tis sumažėjo ant 6.2 nuošimčio. Kuoil- 4 
ginu vartojo svaigalus, atmintis vis la
binu nmž/'jo. Tas aiškiai parodė akuniu- 
hilyyio alkoholio veikimų. Ttloą visus 
bandymus (mis Dr. Kraepelin darė. Jis 
-iivo išvadomis aiškiai parodo, kaip Ji- 
**• lini rdk-Jn.ii* kiniui ir protui kenkm. 
' > km *'t niii-ų žunnK'liiiL tų pnstel.i-s

i r.' • nu-turime lurlojv nlkuli<*!|. \ '•
i.-ikotus np-iuigiii, gi-rvsnuim ir sekiuui- 

Zoninni darbui, jau verta kiekvienam- 
protingam Žmogui lupti blaivininku. <> 
kur dar kilos visokios girtybės nelabu* ?, 
vargai ir it. Kas jas ir suskaitys.

i .i :i'nm. Dihi:;,;iii proto žnuigiii dir 
lot.* iriu. <ii*|.-n., d.-sorgni diuicijų smrgv 
i.x sv alkoholi* ]Mi<hiro. Jau Dlmndyto, 
j*«U -kmf |iu..i..jm- ..ura ir niaus stiklų 
išsigėręs uuižiuu darlto tenuveikia ir daž
niau apsirikimų išdarys. Todėl nors y- 
ra manoma, jog po mirtai geriant ivai-

v' J.i

\ i u

m • i k n I

pilkuotu* proto pijegų Ztiii 
\o diktuojamu daiktavardžiui, 
kiekvienas turėjo greit rašyt, 
kiekvieno ntntiiikmną būdvardį 
Tus buvo daroma nevartpjnnt
per 13 dienų, ir paskui per *13 dienų var
tojant alkoholį. Palyginimų darant tapo

mmginii i. v.-.t (
.-u pavalgiu .

jiu-kui mi Burgundijos vyno stiklą ( 
Tas prietaisas ergograi'ns.

! :ą. I»” Irtiiltr*-.- ir h!llucin»»”j»»-
■/.< nkLi.-. Baimė pas alkoholikus, tai pū-| 
nuis ir svurbiuusins apsireiškimas. Tąsi 
pati sako ir r-a^ alkoholikus žmones.J

l’a- nikoli**imi m p i 
grot «• . im 
luo pro lai . 
Irusiu n*i u*i ii-iii: |>askiii 
Siu 
gėrusiu ir lt.

stnigalų

4

4



SAPCAS

X. t. RUnUUSKAS
GYDYTOJAS IR CUIIUTIGAS 

4119 South Wc»lrrn Alcuut

garniu liktai po ploty J Iki L vai — 

uianiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiimiiiiiimuin

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS m OUUUIU1AS

OFISO VAI

»—to v. ryto, 1—i 
Ncdėikanl-.: nuo 10 
1 vai po plotq.

ryto Utį

TH BI«L 'VMS

Dr. C. Z. Vežei is
4711 NO. ASHLAND AVENUE

Valandoa: nuo • ryto iki • vak.

sc-g-J-c

Talet Psllmaa 141

DR. P. ŠIMAITIS

IJEITVIH 
OVllTTOJ.VS ir IHIII IltOMi

Nouth Ha 1'to.l SUrH 
au. Valier. Hiato Bank 
: nuo 10—19 ryta; nuo

po piety: nuo 7—> 
NedHlomli lino 10—9

DR. CHARLES SEGU

DR. R. C. CUPLER
Ofiso Valandos: Nuo 3'iki k po 

plotu kaadlvn, l*anad41U Ir Ketvor-

Qr. M. Stupnicki 
į 3107 So. Morgan Street 1

C1IICAOO. ILUSOII 
Tciefuoaa Vardo MM 

.Valandos: — • Iki 11 U ryto: 
't po plotu Iki S vak. KsdMlo-| 
[mis noc t Iki I vai. vakaro

DR. A. L YUŠKA
1900 S. Halsted Str.

Ntalandoa:
W. «3rd btr.

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytoju Ir 

Chirurgu

po plotu Iki
i: i iki* 
vakaro

DR. A. J. KARALIUS
I IKICVIB GTDTTOJAO 

3303 8. Morgan Str.
____  CniCAGO, IIJ

0 r

DR. J. SHINGLMAN

IR. G. M. GlASER
FltAKTUCrJA' 90 METAI
on-».

CTii>a<o. III

M»«rn4.y. Vyrišku Ir ckn-ulikŲU 
į UKV-
2 Ofiso Valandų*; Nuo 10 rytoC 
Viki 1 po ploty, nuo S Iki T vak C 
{Ned. įlomio nuo 10 Iki 9 po ploty.A

. Telefonas YarsU *97 į

1 testai, tol. Van Bursa o:»4 
OOao tol. Doulevard >4>1 

Dr. A. A. ROTH
cumri<a.\s

Itea. I1S> Indepcndcnco Ilivd.

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

ANTANAS
ADVOKATAS

Veda LIUja virome U-l-mume 
Miesto Ofisas:

K Daarborn Bt_. Itooui 1040
Talefonaa: Central 1174

Vakarais:- 9291 S. Habtcd K4. 
Telefono*: Boulevard III.

TUnSolpN TSSS

ADVOKATAS 
Ola*. vldnutlcMyk*

Iloom UOS
Valandop: P ryto Iki 1 po ploty 

''Nainy Tsh Hyde Purk Ilki

COUJDOEB

< Į iki Mokykla* •«▼. ValsUJaaa. 4 
4 ! Moko Siuvimo. I’atlcrnu klr * 
i Ipitno, Deeignlny blanlul Ir na-3 
1 Įmanu. Violos duodama dykai d
' [Diplomai. Mokslas lon<vale -M-J

Kleaoo dlanomla tr 
Reikalaukit knysnlta

SAKA PATEK, pina

m iiiiiiiiif iiiiiiiimiin n f iniiinniiiiiiiiiii 
a S. D. LACHAW1CZ ė 
x LUCTLVU G1LABOK1C8 S 
g Patarsauja laidotuvėm kuopi- 5

Ts-L tanai 010P

I WYAND’S GRARORIAI
Pagraby Direktoriai

J. Wyand, Balsamuotojas 
fe C. Sircvičia, Asistentas

v Turime automobilius vlso-
\ kluono reikaluose. Patarnauja 
h me kogerlausta Ir pietausią. 
X 20M WrM 93-nd Ht. Cliiraso.

Telefonas Oanai 5395

JOHN G. MEZLAISKIS

i

lujiis ir «ri.ų namų Uioy’ojM • 
2338 S. Oakley Avė., Chicago* 

Arti 23 čio Place.

PLUMBING

LIETUVIAI AMERIKOJE. Į
DARBUOTOJAI Kcnosha, W:

Šimoniai kitur išsikelia.
Cleveland, Ohio. — .šiuo tar

pu netekome vienu musą vei
kėju, gvrb. M. J. Šimoniu, ku
ris iivaiiavo Dvlroitan M. .1. 
Šimonis buvo vienas iš stam- 
lūirtisin Clvvelamlo veikėju, 
kuris |n*r daugel Inetą Hvnuils- 
tauriai darbavosi, kaip tautos 
taip ir Bažnyčios labui.

M. J, Šimonis daugiausiai 
įiasidarlMivo L. Vyrią 25-to.j 
k]>. Jis tą kuojią suorganiza
vo ir nuo ]mt suorganizavi
mo su ja darbavosi. L. Vyčiu

musą brangy voikėjy, kuris, 
kaip reikia sakyti, visą veiki
mo ratų suko. Mums gailu, kad 
M. J. Šimonis mus apleido, bet 
detroitiečiai gali džiaugtis su- 
hilauką tokj daibitų žiųogų-

Girdėjau- detroitiečius nu

kuris mokytų teatrų.

ir dabar galės'daug veikplų 
ĮMistalyti.

.Negalima fiamiršti ir p-ios 
Onos Šimonienės. Ji Clcvelan- 
<le laimi |>asižyiiiėjo scenoj, 
imdama svarbiausias roles. 
Taipgi bpvo gera I dainininkė, 
tup gerą alto balsą. «*e 
. Su Šimoniais išvažiavo ir so- 
serjs, Liudvisė ir Elzbieta Mir- 
tulaičiutės, labai darbščios 
mergaitės. Jos buvo L. Vy
čių 25 kp.'narės ir priklausė

kydavo repeticijas.

Žitkai išvažuoja Lietuvon.

Bal. 23 iL, K Vyėią 23 kp. 
surengė šeiiuinišką vukurą ut 
sisveikinimui su Kajiulu ir 
Jonu Zitkuis, kurie greitu lai
ku išvažiuoju į Tėvynę Lie
tuvą. KajKilus Žitkus yru vie
nas iš daugiausiai aukavusių 
dvi Lietuvos luisvės išgavimo 
tuipgi ir Bažnyčiai. Jomis Žit
kus daug pasiditrlmvo L. Vy
čių labui. Jo durbų negulimu 
užmiršti, nes jisai, kuijKi foto
grafus, tuį daug titiveikslu yra 
nutraukęs K Vyčąi 25 kp. ir

yra viena mtiios žvaigždė, ku
ri ]Misižymėjo dideliuos** vei
kaluose. Gaila mums tokią na 
riy, kad jie mus apleitižia, bet 
tuo jMiriu sykiu ir linksma, 
nes ir Lietuvai reikia veikėją.

To<k*l linkimi' visiems nim-y 
išvažiavusiems veikėjams kuo- 
geriausios kloties ją darbuo
se. Kaip Clevelamle jie nenu
ilstančiai darbavosi taip ir ki
tur tegul dirba Lietuvos ir 
Bažnyčios labui ir žmoni jo
ge rovei.

Yla.

mu su paralba tikrojo 
Eiprllrrio, k»r« fn senu drau
gu d*uccllo taimvnu. Vinadou 
reikalaukit* •» Inkaro vai*balro. 
kUo. Kaina 35c. ir 70c. 
kcoutafu.

I f. *O. BICHTU * CO.

šiandie Pinigų Kursas 
Siunčiant Lietuvon nėr mus: 
40 centu už 100 Auksiną

čionai npsigs i ■ ini-io mu*ą 
gvrb. klebofiu kun. N. Daugiu.

Išryto, prieš pat S vai., ka
da kun. N. Daugi* ivngėsi ri
li j bažnyčią atlaikyk V. Mi
šias kas nors |e|ct<niav<» knd 
jis pribūtų {Mis ii-ui mirštant j 
ligoni. Kun. Daugis 'apleido 
šv. Mišias ir su ta.vicab sku
binosi {mis ligonį. Pribuvęs j 
vietą, 420 Onmgv S t., pas mo
terį A. M^ kunigą* rado ligo
nę lieplaUDun* ią grindis. Ta
da kun. Daugi* suprato, kad 
tai piktadarių dnrlui* ir grižo 
bažnyčion.

Tą {Mitį* vakarą vietiniame 
anglų laikrašty pasirodė 
straipsnis, tų {mčių piktada
rių, pilnas didžiausių ‘ liesąži- 
niškų melų, šmeižtų ant kuni
go ir parapijony.

BaL 20 <L š. nu cicilikų, or
gano ‘^faųjienose” No. 93. 
tjlpo irgi tų pačių piktadarių

tninka i.5 virtinio unglij Inik- 
“Kcn<'-lui
Anglai įsimaišo.

štai ką ra;ė vietos anglą 

laikraštis “Keim-ha News”, 
liul. 17 d. aph* įvykius lietuvių 
l»u rupi joj: •

* “Šįryt vėl kilo vaidui tarp 
{mrapijonų šv. Petro bažny
čios ties Orungv gaL ir Mil- 
waukbe Avė. kampų, kada su- 
.viri dviiljfihitit moterų nnėju- 
Hių Mišių klausytį negalėjo jų 
sulaukti. Jos syko, kad prisi
laikiusios naujojo klelioiui, 
kun. Daugio. {Mitvnrkymo, nu
ėjo priimtuoju laiku, liet nesu
laukusios gieilaniąją. Mišią 
turėjo eiti namo.

“jvai-kurios labai piktinosi 
tuo, kad kunigas turėjo būti 
kur išvažiavęs. Jos laukė dau
ginu kai]) valandą laiko Imiž- 
nycioj, {Miškui pasimehlusios ir 
sugrįžo namo. Vienok buvo 
matyt, kad šita.- atsitikima* 
sukėlė vėl nc{Misil«*nkiiiim<i. 
kuris ru-čjo šitoj parapijoj jau

•*I'o paiiiuldy šj lytą kai’! 
kurios moterys, parnpiio.- d:<i 
IHiuloJo.-, -Uslllllko |M1> \ H'li .1 
savo dnmgių ir išnešė smar
kų prute.-lą prieš tai, kad šian
diena neinivo giedotų Mišią. 
Jos sako, kad jos lauksiančios 
kito sekmadienio ir jei tą *yki 
<!alykai m |>asitaisi> tai jo* ei
siančios skysti* Arkivyskupui

|*akIniiMn - n- 
kn<l tai buvę* 
triuk>niH> i»-

Kun. Daugis 
pie tai atsakė, 
bereikalingas 
kati punipijonai neteikia Imi ią
rūpintis tuo, kad jis mlaik._- 
Mišią, n«>. buvęs {atkviestu* 
pas ligotą ir dviejų vielą -y. 
kui iH*giil''jęs ujs'ili”.

Cicilikaj pakrtvezoj.i.

\l i.. ..

1./U MVU » < ,j , j, u...... , 1> . . U-nm rrll alingu dalyki1
i Uvikaiaadami Katalogo ur S<nn|>ab,i, |uu>nukit. lt Ju.y <lr k* vanln- 
į STROPAS CO., 90-92 Forry St. Nowark, N. J.

Cash Registeriai

Kuuiurt mintiji : Ir!.?! **1?’!

imi <i|*lc •‘National”. Th*' National 
Ch KrcUicr <*om|Miny turi Ilki.ii 
v|rna o f l*a 1"S N ori lt
kfevhlKnn Avt»., tarp® 1-akc Ir lUn« 
Jolph. Tmaifl ru*llo pilna atorkn

|Urlis4ant utclk Ir avliur«k uminų 
uujassii Mu>ų Taisomo Sk> rlu» vi-

The National Cash Rcgister Company
7S Kortli Mklilgan Atraur Telefoną* !tnii<l«»likli 4 tuo

T ari h* l<ake Ir lUunlolpli. Tikini oflMi* ClUmpoj.

eis prie Arkivyskupo Mess-Į Daugelis žmonių turi {Mi
ulerio skųsti. Taigi; jeigu tos | protį vartoti krapštukus imi 

valgiui, bet tas yra lygiai 
prastas {MisiclginiuM kaip „ir 
dantų krapštynias draugijoj. 
Jeigu būtinai reikia krapštyti 
dantis pinniaus uždėk ranką 
ant burnoti ta* tuomet iškrap
štyk.

parapijom**, darbuotojos ir 
maldininkus, Kenoshiuj gyven 
damos, nežino kur yra lietuvių 
bažnyčia tai kaip jos rastų 
Jlilwaukrc Arkivyskupą!

.Kode! tie niekšai taip iniršo 
dabar Kenoshiuj! Todėl, kada 
] Mirė jo musą naujasis klrbo-
aas, gerti, kun. .\. Daugis, nu , 
blaškė tamsius <l»-bė.-i>, prus- i 
vito skaisti saulelė, ir visi gr 
ri parūpi jonai pradėjo gražy 
durbą dirbti. Užsidėjo sau in<»- 
kesčiu-s renku pinigus, rengia 
pramogas iiarupijos naudai, 
dirlm su viau smarkumu, kial 
kuoveikiausiai sumažinus sko
las. Taigi tie katalikų Bažny
čios priešai ir visokie niekšai 
dalau* ir nerimailja ir dabar 
grieliėsi piktų priemonių kad 
pakenkus gražiam darbui*

Visiems geros v;ili<»> panipi-
jontims n ikiu nciitsižiiirėti į Į

j liiinin n

vai.'ta

kiap-tuko pl.-jiii 
kramtymas jo. 

Keikia vartoti 
dantims valyti,
kuris m* žvyruotas, nes luitą 
|s*r blėdingns dėl dažnaus 
vartojimo.

.Verta kasdien burną ir ger
klę pinuti, tas ims tik apie dvi 
minutes. »

Patartina tą daryti atsike
liant, ir burną reikig. išplauti 
einant gulti, nes kuomet as
muo ilsisi bakterijos prad<*dn

visi išvieno Bažnyčių.* ir tau 
tos labui. Tie mu-ą išgilino- 

bolšcviluii ir jiem |uiiuišu.- 
niekšai alką- dantis ir išnyk-.

Senas parafijonas.

DARBUOTOJAS IŠSIKELIA 
KFTUR.

Cicero. III. — <h

• larliiiotojns. p. Ab*k>. 
•’ii! •. I >\ i <*iiiiu<> npli

I.'.lonijo

(I'orclcn Ijncuare Inf. Kervlre)

IC A G Ū J
PASICEOŽfcJO GROŽĖS 

VAKARU.

Dievo Apveirdos Par. — 
Bal. 2!> d.. Dievo Apveizdus 
sv«*t„ L. Vyėią 4 kp. suren
gė šeimj, nitą vakarą p:i>igr<> 
/.ėjimui jNivasariu.

.J alinimo 
žai. I’radžio.

Vakarienė

iriMrmko nrnui- 
liiik>iin»i žuitlė. 

Iitivu grn/.Ųii pa

vvnti.
l’-us Krvnciu* čionai pasižy

mėjo savo ilurbštusiu organi- 
zacijose, 
duosniu 
kitiems 
lams. Ji

sveika išmintimi ir 
aukojimu tautos ir 
prakiliiiein.- r.*iku- 
diiiigiuu-iu darlnivo-’ Žmonės I 
se orgunizaeijo-e. y-1 dainavimą 

par L. Vyčių H kno|toj ir Liet, i daineles. 
Darli. Sąj. 49 kp. Jis turi m*-j Kp. cho 
menku* talentu- i 
ginui dažnai scenoj 
duvo.

šiai kolonijai yra 
lėti uet< iil.imt lokio 
darbuotojo.

pirm. 81. Šimuli*.
Ant. Brmiitih gvrni |iu<lninn- 

\o Jiorą iluinrliij. ir matyt vis 
tobulinusi tluinuvimo. ,

Kelias liiiudirs duin<*l«*x pu 
dainavo p lė 0. Saiitulaitė. 

labai mėg.-ta jo* 
i ir jos {atrinkta*

------------- K p. choro vedėjas. J ilsta* 
i.-trionikoj ir Į Balsi* taijiat |Midiiimivu d\ <- 

pa-i rody - | jotą dainą. Jo <hiiliai imu gu 
linui pM-igėlėti.

l’-lės Butu *niitė* gražiid 
pudninavo.

ko n p rai
bi augu ii- 

|M>ltli- dllll2

p h- l’. tkiul*
Žiną

NEVARTOK dantų 
KRAPŠTUKU

j i v<.ki< < m IK Inu Kalalik i i 
jši. Jui _i<> ĮHimpijo- liti/.iii«'iii. | 
iLictiivin K lino Kataliku .ši. t
Petro pu.įpijos bažnyčia jT.-»[l'iri liuli 
hnt kampo Milwuuk«*e A ve.. kiup-tuką. 
ir Pine Str., trimis blokais j ką (deniai

Kiill>< j<. I nu.

n*-

llp-llllgoti. \ivtoli 
vartok dantinį šil
do**), kur.- daug žaidė ir įvairiai {mdoriai link 

Toliau rašo, jei Depas i-1 geria us valy* vietą tarp <lan-1 -minosi.
. . ...... . *. I Pnottntnkaa.

2a0 Auks už lėn i Dolcij

Central Manutacturing
District Bank

DauIi, 
UIS West 35 th Street 

Turtas SG.000.000.00

c»cKwo<x>cwic<i<;woi«>*i

3319 Auburn

■ooooeeeooooocooooMooMe

STANLEY P;
MAŽEIKA 1

GRABtmil'S ir'

Turiu automo
biliu* vlaoklam*

HARRINGTONO
KREDITORIŲ

PtTNYOIOJ
GEGUŽĖS 5 DIENĄ. 1922 

7:30 vai. vakare. .
O. Tamuliuno Svetainėj

1447 — So. 49-th Avė.

Kampas 15-tos Gatvės

. Komisija daug turi naujo pa
aiškinti.

Kviečia Komitetas.

SIIII!llllllli*)lllllllllll|vJIIIIIIIIII&J

REIKALINGI PRITYRĖ
“SHEAR PENDĖRS"

• liiliti dielioiui.- ir “įieuvurs ’

South Bthd Woolcu Company 
Suut’i Bcii'l. Indiana

kini. Ig. Altini 
vėl jnuiiiina- šoko.

Auborn Avė,

A. Masalskis
Graborius 

i’aiArnauJa ial- 
di>lu**m.
tuvaa*. krlk*-

5

5



ĮchicagojeĮ ♦ I’HIHI iiiliiH

iš DIEVO APVE1ZD0S juiiėb, liaugimoiai prisidėjo 

PARAFUOS.

BRIDGEPORTAS ŠIANDIEN GEC .7 D SV JUR 
GIO PARAI* SVET 8 VAL VAKARE 1URI NEPAP 
RASTAS PRAKALBAS GARMUS IR BAGDONAS DUOS 
ATSAKYMĄ J PALEISTUS MD.DOS SVET. S0C1ALIS 
TŲ ŠMEIŽTUS. TOKIU TRIUKŠMINGU FRAKAL 
BŲ DAR NEitA MAČIUSI CHICACA ŽADA ATSTLAN 
KYTI NATKEVIČIUS IR ŽYGELIS. U2SIPLIEKS KOVA 
Nemažesnė uz pasaulinį Europos karą.

VISI CHICAGIEčIAI ATSILANKYKITE.
BUS RODOMI JUOKINGI KRUTAMIEJI PAVEIKS 

LAI. ĮŽANGA 20 CENTŲ.
J. AUKŲ NEBUS RENKAMA.

Kas Gyvas ir Sveikas į

PRAKALBAS!
Sekmadieny, Gegužio 7 d., 7:30 vakare

NORTHSJDEJ
Aituoniolikiečiai visus 

rė j ožio regą.
šuva

(Palmiga nuo I pirk) 

iškėlęs šią prakalbą tikslą 
aU|Hižindinęs susirinkusius 
gerh. kuu. Garmum, savo 

draugu, ir p.
paprašė pirmąjį

los M. 
kai

tėvynė musą, 
žemė” — šiais žod-

Garmuš pradėjo 
ir ugningą kalhn. 

paveikslu, pro musu n 
praėjo ak'v< Mii .laiškai

tu

ininiiika.' 
eitis. . 
I nulėką 
p'ipi asl u 

Ikia tarti 
racijos 
jums, L. 
tams su 
Benui.

O visiems garbingiems au
kotojams, kurie gerbdami sa
vo kolonijas lietuvių katalikų 
vardą, tūkstančius suauko
ja Tėvynės reikalams, tebūnie 
dideliausia |>adėka ir jmgar- 
Im.

kati. Allmvi- 
Inui ir tenka didžiausia 

už s iireiiginui šią ne- 
prakiilliųi. Ariu rvi 
Uii;mt vietos l’’i-d«‘- 
Sk> ritins darhuulo- 
Vyvių 4 k|k choria- 
jk Balsiu ir Cicero

Šv. Mykolo Para p. Svet.
1644 W. Wabansia Avė.

KALBĖS SVEČIAS Iš LIKTL’VOS. BLV. UJO I’I^S- 
T1NINKŲ PI LKO PIRMAS KARO KAPELIONAS, 

K U N. PRANAS GARMUS.

KUM. GARMAUS PAMOKS-

Abdimkite Mikas iš ‘‘Draa-

Beto, knllx>s b. St. Seimo atstovas p. MIKAS BAG
DONAS. ir kiti įžymus ksllsdojai. »

Protui rėikia pend duoti;
Bedievybę jmžaboti;
Reik Širdyse dorą skiepint;
Valią tvirtint, o ne lepint.

Prakalbos bus dar margintos (vairiomis

ĮSANGA VELTUI

pramogo-

9axtKMP*CIXK9*cmxtxnxMMMXiaMHMMM>

laikotarpio. Buvo 
įrodyfn. kas tikrai y- 

Lietuvos tėvynainiai, ir 
ją į socialistiniai- 

roju tempti. Gėda 
ižaiginiėliams, kurie ne- 

vardą nešiodami, 
Trockio bolsevisti- 

ir nori 
įve

ATLIKTAS GERAS 
DAIKTAS.

Policija venoje viduinienčia 
gatvėje rado du vyruku, besi
kalbančiu ni dviem jaunom 
mergaitėm. Pasirodė mlaria- 
ttti.

reikalą remti Lie 
tavos katalikus Kr. Itemokm- 
tus, kurie atsidėję dirlm val- 
ętybinį darini. kallM*toja>

!>u detektivu tad visus ke
turis sulaikė ir išklausinėjo. 
1‘nsirodė, kad tiedu ehicagi.--

vietė iš \Viseon>ino. Ir 
abidvi reiškė noro gryžti 
gal namo.

nt-

mas.

Įingą prakallm.
Po pertraukos knlliėjo M. 

Jir> gražiai išdėr- 
jvairių aocialiidų veikimą
Seime. Išrodė, knd >o<*in- 

Lieluvoj<* tiek lislirlm 
dnrlią, kiek tai yra 
jų imrtijoms. Pa-

mokyklas 
įdomius klausimus. 
Mdė i<«

nitą ir kilus 
Visi nt- 

klnusė o-avos

Kad taip, tai detektivu 
bient vyrukam |iastatė <lvj są- 
lygi: arlai jie visi keturi turi 
Imt areštuoti ir priimti kilieji- 
linui arba jiedu savo pinigais 
turi nupirkti geležinkelio ti
kėtus mergaitėm ir tegu jos 
-veikos važiuoja mimo.

Vyrukai sutiko pirkti tikę

tu _ Kun. Pranas ofino, neg ui dviejų savai- 
Garmus sakys pamokslą. Šv. <’iu grąžinsime ntgnl imšton. 
Antano bažnyčioj. Cicero, ge
gužės 5 d. Tą pati vakarą 
Bridgeporte eis imtynių su so
cialistais.

Rep.

PRANEŠIMAI.

B< ih-aIiiiiuis Petcr
Bi i-notas John, 
Bnisak Wm. 
Brazauskus V. 
Bukauskas Kaz. 
įJubyna* Vin. 
Gricius A n ton

VYČIŲ APS. CHORO SVAR
BUS SUS.

Penktadieny, gegužio 5

Inieko svet., K Vyčių CJtiragos- 
Afiskrieiu choras laikys laimi 
svarbą susirinkimą. Keikia 
jiasitarti apie statymą naujo- 
ojsTetės. Visi nnrini(ės) at
silankykite. Kviečiame ir nau
ją nariu atsilankyti.

Valdyba.

L. VYČIŲ CHICAGOS Ajiskr. 
Atletą Ratelio laitai svarinu Kiau
ri nki man įvyk* rytoj, 
ny, gi-gužio 5 d., š. m 
Parko svet. 
Avė.), 7:30 

Kvic-inmi
sportu

riel Ii I?.

I.ą.

pvnkladic- 
McKiulcy 

(tVcstcm ir Archer 
vai. 
visi 

I
Hli'Urjni

vuk.
nariai, atletai ir 
įJuiif lilig.it Kilni-

ivaknllnis. Turėta it 
juokelių.

A št uoli io| iki<*čin i 
’ visas kitns ligi 

kolonijas. Ne tik ką ne- 
Cii-iTo. liet ir Hosr- 

*ą prašoku visit šimtu.
Viso Kr. Dcmokrnt.'iins Aš- 

i stinuknvu HMM)

Del to lleteklivil jlIOS A i- II- 
keturis (Kilydėjo geležinkelio 
stot i n. Tenai nupirkta tikėtai 
ir mergaiti išvažiavo. Gi de- 
tektivu įsjM'jo jaunikliu ir lie. 
|iė eiti sau darban arba mimo.

iul'hilnl.

Kanovcrukicnė R. 
Kuris Antanas 
Miiruziis llotn. 
Mažeika Roiiinl.tns 
Maželiui .tunas 
M iksunnitė C erulė. 
Nnurrrki Viktor, 
Painia ite B. (2) 
Paunksnis Juozas, 
Petrauskui Broti. 
Pocius Stanis 
Ruzinas Ik. 
Rūgi* A. 
Sarknuskui Jonui (2) 
Sarzickas Mykolas 
Sinilgevičia \Vnllrr, 
Staupiii 
NuUun- 
Sukuriu
Tikutis Jonas 
Turski Antimi. 
Venckumi* Juozapas. 
Vililriiuas A. 
Warnel Audreli 
\Vnszcunns J. 
Zuknuika* Knz.

Knz.
I...., 
kurija

land VETERANO LAVONAS 
NALE.

KA-

LIET. VYČIŲ CHICAGOS 
Apskričio choro praktiką įvyks 
|M»nktndirnio vnknrą. gegužio 5 d.. 
Mark Whilc Sąunrc parko sv<t. 
Visi dainininkai nrn f Imli na i ntsi- 
lankykite. nes bus svarbi praktika.

Jusrflrt rasi.

per 9 dienas
Greičiausiu, ir Didžiausiu CUNARD Linijos Laivu
“BERENGARIA”

KeUauninkos palydės ii New Yoric*o iki Kauno Lietuvių Prekybos Bendrovė* . 
presidentaa JONAS J. ROMANAS.

Iš Pillavos iki Sitkūnų 1 
CVJ * parengtos st>ečl)alfoi __

keliauninkams traukinys.
KAINOS: Trečios Klesos $107.50

Antros Klesos $152.50
KARO TAKSŲ $50l>

"BERENGARIA" IŠPLAUKIA IŠ NEW YORK’O GEGUŽIO (MAY) 30 D.
Norintieji važiuoti į Lietuvą ‘‘Berengariu” laivų ir turėti miu už palydovų 

.ION-5 J. ROMAN.5 — skubiai at^išaukit vimiis kelionėn reikalai* į

LITHUANIAN SALES CORPORATION
Rašykite: Arba ypntiškai kreipkite*:
Boston 27. Mass. 3313 So. Hal~ted St., Chicago. Dl.

414 Broadway. Telefonas Yards 6062
<»ri<> Vulundos: K:i>di<*n mm’’ \ nl. r\ !•> ii i 7 vai. \nkmi*. VakuruL.: L latuinku, 

. K<-txergo ir Nuimtos ikj !» vai. Ne.lėlomis; nuo 10 vai. ryto iki .3 vai. jm> picL

KURIEMS ARČIAU. KREIPKITĖS Į MUSŲ AGENTUS:
MACKEŪAM, IU.

.V. M. l'm-inau-Laa. 
7*0 M. Mn-ridan IUL

ŠPROTO VA1J.KY. II.I
Ant. SI u Icn.

IS-TH OTKn.T <H1CAOO 
M. J. Tnanri-ti K.

llIUGirroN VARK 
anc.UMi

RACIKK. WIM 
Uc*>„ NtiokcUa.

KsrrrosiiA, wis.
J. TnUOrlln.

! Tik laikykimės, kad Į
i ai kiloki Nurtb

i š|M»u mums nciškir- 
Todt-I budėkime....

laiką l»uv<» gražus po
lipas. I’rie t<>. 1m' :iIh-

Sausinimo kanale tie. Ix» 
moiit atrasta kuro veteraim 
Thuimis Kizick-. IL’i m.. I;i 
tumi.-. Kul kas ii<*|udiita. ar 
jis nužudytas, ar patsai Imsi- 
• larė galą.

ATĖMĖ 1200 DOL.

GEGUŽINIUS SŪKIUS
—:— ItrnKi’i —: -

ŠVENTOS PETRONĖLĖS DRAUGIJA

Ned., Gegužės 7, 1922
Mildos Svetainėj 

Pralzia 7 vai vak. 
Lainc.i 25c. Ypatai

3140 South Halstcd Street
Durys atsidarys G vai. v.ak.

Pelnai skinama La! Naudai

VINC ANDRIEKAUS
miru-io 7 *> I9.'<> >■>
Oniuitnz*''*►» p n>ai<i*>- |«,l>< 
Swb,tvl< . IfctlMr. € IV33 m 
• »•!. r,lu. .>r-l»ali<j l*rB-M«JI- 
■•u &«. Mj»n*u« <uiz
Bndiiuii l'azk.

Gimine ir m<l-
<W» nl«llaak,ii | |>ainalila-.

MoUria Marijoni «■ rtukfc- 
•taUa._________________ •

\\ al<.

vakiiro.

• J. m m

.ii -ilanky-

Alb. nilpallla. 
327 WrH 4-tll SI.

W1ST PI I.I.MAM. ILL

44M K. Fulrflild Air.

C1CKRO. 1I.U 
II. Ii. ISMunkn.

713 XV. 130-1 ll N«.
J. Mockų-.

1,101 S. Mllli <-|.

»Kmorr, Mira.

jnnt nuo jo atėmė I.Jto dol.
Ant kampo Kdgemon nv. ir 

J^uflin gat. jj paleido.
SV. PETRONĖLĖS DRAUGIJA.

PIRMAS DIDELIS PIKNIKAS
Lietuvos Laisves Paskolos Stotis, Roseland, III.

Gegužės 7, 1922
GARDNERS PARK 123rd ST. ir MICHIGAN A V

Pradžia 12:30 P. M. įžanga 35c.
Kvio'iamr visus jaunus ir senus atsilankyti ant šio pikniko.
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