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Tūkstančiai žmonių Pagerbia
Šventąjį Tėvą

ŠVEDIJA DARBUOJASI
NEDARBO KLAUSIMU.

OIS UNI>ER T H E O P ACT O F MAKCH S.

VALSTYBĖS NEPILDO
SAVITARPĖ SUTARTIES.
TIES.

CHICAGOJE
KOMPANIJOS

NEPATEN-

IH19.

Žinios iš Lietuvos

Vienatinė priemonė, tai bedar
Daro išmėginimus su nuodm-j
KINTOS.
biams duoti žemės.
KAUNAS. Balandžio 27 d- ta Lenkijos gilumon, nes da
gomis dujomis.
Bendrovės " P a r a m a " krau bar ir be jų yra kam seiniš
I Geležinkelių kompanijos di- tuvėje buvo tokios prekių kai- kius lietuvius lenkinti. Še tau
STOCKIIOLMAS, geg. 26.
ROMA, geg. 2 6 . — Tam taiką ir ramybę, tarp kitako
WASHINGT0N, geg. 26.—.jdžiai nepatenkintos, kad tarp- nos: cukrus smulkus kilo 33 ir lenkų dėkingumas. iTai ge
— Parlamentarinis komitetas
laikui paruoštoj milžiniškoj j pareiškė šiuos žodžius:
papigina auks., cukrus šmoteliais 42 a., ras pamokinimas ir visiems
salėj Vatikane gegužės 2 4 !
"Maloninga ir gailestinga po keleto* nenešiu tyrinėjimų Kituomet čia.žinomoj nusigin-jvalstijiue komisija
deVy-!transPortaciJ$Reikalauja, arbata 200, lašiniai 75, lietu- lenkomanams.
dieną 10,000 maldininku su- eucharistinė Viešpaties Je- ir įsigilinimų >į Švedijos in- Įdavimo konferencijoj
kad i r
geležinkeliečiams už- viską dešra 60, šprotai 4£,
sirinkę pagerbė Šventąjį Tė-!zaus Širdis pati suteiks ra- dustrijinĮ krizį, pagaliau pas nių valstybių padaryta s u t a r - į
Parla tis nestudijuoti ir negaminti .mokesnis butų sumažinta,
silkės 42, sardinos 30, kruo
PASŲ REVIZIJA.
vą Piusą XI ir išreiškė A p a š - ' m y b ę , kuri būtinai reikalin- kelbė savo raportą.
~~
pos miežių 11, kruopos perli
talų Sostui ištikimybę.
jga visuomeniniam atgaivini- mentas atranda, jog vienų- nuodingų jų dujų, kurios buA T E A S T A
vienatinė priemonė panaikin vusiamo kare to* žvmia ro-l
NUŽUDYTA.
nės 20 ir 18, miltai kvietiniai
KAUNAS. Gautomis žinio
Romon sukeliavo dešimtys Į m u i
tūkstančiu maldininku kata-]
" T e g a u s toji ramybė turi ti nedarbą, tai kuoveikiaus c"
Namuose po num. 27 No. 17.50, 16 ir 12, ryžiai 28, dirb mis, Vidaus Reikalų ministeNežiūrint tp, apie septynios S a n g a m o n g a t v i e n a m e p a r _ tinis medus 30, kostiumas rija nutarusi padaryti visoje
liku iš visii pasaulio daliu, j prasidėti gryžimu Viešpaties bedarbius atgal pasukti prie
iš tų valstybės nuodingąsias s a m d o m a m o k a m b a r y j e atras- 750, batai geltoni 650, marški Lietuvoje pasų reviziją.
Suvyko jie bendrai adoruoti j Kristaus visuomenėn.
Nes žemės apdirbimo.
Tai svarbus klausimas. Jis dujas tyrinėja ir, matyt pas- ta nužudyta Mrs. R. Green- niai 550, 220, 165 ir 100, kel
Neteisingai gavusieji pasus,
ir aukščiausią garbę atiduoti Kristus yra tikriausias ir vie>pr^ 4Q m e t u
nės 140 ir 120, kava klgr. bus baudžiami, gi tokie sve
Viešpačiui Jėzui, paslėptam'natinis ramybės atgaivinimo turi paliesti ne kokią vieną po kiau jų pasigamins reikalingą lberg,
litine partiją,'bet. visą tautą. ištekliu.
Eucharistijoj. Taipat^ prigu-; pagrindas,
Policijai apie tą žmogžu 160, kakoa 70 ir 100, I r. ta timšaliai, bus iš Lietuvos iš
Turi but pilnai pravesta tuo
Kaip Anglija su Prancija, dystę pranešta telefonu. Bet bakas y 8 20, 12, 9 ir 7, II. r, siunčiami.
linčiai pagerbti aukščiausią j
"Žmonių išdidumas ir at žvilgsniu socialė revoliuciją.. taip ir Suv. Valstijos sku
Bažnvčios kunigą,
popežiu'
Vidaus Reikalų ministerija
nesužinota, kas toksai kalbėjo. papirosų dėžutė 20 št. — 12,
kaklumas pavarė Kristų iš
Anot komiteto raporte pa biai darbuojasi ištobulinti tas Susekta, kad
Piu XI.
nelaimingoji 8 ir 6, skardos kibiras — 100 pastebėjusi, kad daugelis as
visuomenės. Kristus žmonių reiškimo, darbininkai ne vien dujas ir pritaikinti jas prie
auksinų.
menų gavę pasus neteisėtai.
pasmaugta su virvagaliu.
M
Dėlto atliekami įvai
metoi
nnmingoi salei
. .
~ ,
.
. : turi but sulaikyti nuo norėji karo.
Pasų revizija busianti daro
Mrs.
Greenberg
nesenai
c u
\/
• apleistas. Del to ir ramybe mo apleisti ūkius ir persikelti riausios rūšies išmėginimai.
VILNIUS.
Ištremtam iš ma pirmiausiu žygiu Kaune, o
buvo atvykusi iš New Yorko.
J
huchanstimo
Kongreso ir: v i .
.
Nuodingųjų dujų klausime
į industrijos centrus, bet iš
Vilniaus kun. Kuktai pavesta paskui ir visos Respublikos
ij - • i
• •
j
šalinasi nuo IŲ.
tų centrų jie* turi but pasuk sutartį tečiaus iki šiolei rati PUOLĖ SMAUGTI KITĄ dabar valdyti tą dalį Vilniaus teritorijoje.
Jt
maldininku miniu vardu pa-j
ti atgal i ūkius.
fikavo tiktai Suv. Valstijos.
vyskupijos, kuri yra nepri
KALINĮ.
— Piliečių Apsaugos de
kalbėjo j Šventąjį Tėvą kar-l
"Ramybės grąžinimui prie
Dideli karališkų ir bažny Kitos kažko laukia.
klausomos Lietuvos ribose. partamento daromi žygiai įdinolas Vannuttelli.
'rdonė — tai Eucharistijos
Detektivų
biuro
kalėjime
čių žemės plotai, taipat dva
Naujas administratorius da vesti nusikaltėlių registraciją.
Maldininku tarpe buvo a- Sakramentas, J o pripažinižmogžudys
Thomas
Mahaney.
rai turi but suskaldyti į ma KONGRESO ATSTOVAS
bar gyvena Kieta visky ties Nusikaltėliai busią įregistruo
pie 3 0 0 amerikonu.
mas ir Jam prigulinti garbė,
kuris
nužudo
andai
savo
tetą,
žus sklypus ir padalinti be NUŽUDĖ REDAKTORIŲ.
Kaišedoriais.
jami su atvaizdu, pirštų ant
Šventasis Tėvas, kalbėda- kaipo švenčiausiam iš šven
pradėjo smaugti kitą su juodarbiams.
Endekų laikraštis "Rzecz- spaudą ir kitomis žymėmis.
MENICO CITY, geg.. 26.— mi uždarytą kalini
mas į minias apie pasaulio čiausiu daiktui.
Ūkiai apiplėšti
Rėksmą tečiau laiku nuari r- pospolita" kaip padūkęs už
Meksikos kongreso atstovas
puola vyskupą Matulevičių, VANDENS KLAUSIMAS
Llorca
nužudė
laikraščio
"
E
I
,do
sargas
ir
žmogžudį
uždarė
Buvusio Europos karo lai
Konstantinopoli*,
g. 36. — neturės drąsos pakilti prieš
KAUNE.
kam jisai, girdi, Trinapolio
ITeraldo de Mexico" redak kitan narvam
ku
Švedijos
industrijos,
kaip
Bulgariją,
kurioje
spėkas
įBulgarijos valstiečių valdžios
rūmus ir žemę pavedęs lietu
torių
Morcno
už
kritikavimą
Mahaney
nesenai
išleistas
apskaitoma,
į
save
patraukė
premjeras Stamboulisky, kaip gauna raudonasis gaivalas.
Gegužės mėnesio pradžioje,
viams.
jį
laikrašty.
iš
pamišėlių
ligonines,
kaipo
žinoma, buvo ekonominėj kon Nes tokia Rumunija butų tuo apie 50,000 ūkių darbininkų.
Trinapolis — yra nedidelis Kaunan atvyko iš Vokietijos
..
pasveikęs"
žmogus.
Tas
ferencijoj mieste Oenoa ir te met puolama Rusijos bolševi Del to šiandie skaitoma dau
dvarelis, 5 kilometrai nuo Vil inžinierių specialistų grupė
*.
DAUGIAU
ŽMOGŽUDYS
'pasveikelis"
tečiaus
nužudė
giau
150,000
bedarbių.
•
nai matėsi su bolševikų ko kų..
niaus prie Nėrio upės. /Ten tikslu paruošti vietoj vanden-,
ČIŲ
BELFASTE.
savo
tetą
ir
areštuotas.
Iš to skaitliaus, rasi, tik
misaru Tchitcherinu.
Po to
Del to ir likimas Trakijos
rusų laikais gyvendavo sta traukio įvedimo Kaune planą.
pasimatymo premjeras žymiai ir paties
Konstantinopolio pusė ar viena trečioji dalis
B E L F A S T , Airija, geg. 26. MORGANAS SIŲLO PASčiatikių archierėjus. Vokiečių Visas tyrinėjimo darbas, ma
atsimainė.
gali atsimainyti.
Nesenai gali but reikalinga industri — Čia daugiau 4 žmonės nu
KOLĄ.
valdžia pavedė Trinapolį Vil noma, bus pabaigtas iki šįmet
Gryžiis jam namo, sostinėn Bulgarija stipriai stovėjo už joms. Kiti visi bedarbiai tu žudyta užpraeitą naktį.
Be
niaus vyskupui.
Lenkų vy rudens. Tą darbą žinomoji
VIENNA,
geg.
26.
—
Aus
Sofijon, tuojaus pranešta a- revoliucinį komitetą Makedo ri gryžti prie žemės apdirbi to 27 sužeista.
firma
"Koserriausybė dar per pirmąją sa Vokietijoje
trijos
valdžia
gavo
telegramą
mo.
pie kokius tai sukilimus.. Bet nijoje. Šiandie jau kitaip.
vo okupaciją tai patvirtino, n a s " apsima atlikti savo lė
iš
Austrijos
ambasados
Lon
Daugelis
darbininkų
jau SUTARTIS SU BOLŠEVI
arčiau i viską
pasižiurėjus,
Pirm vienerių metų premje
kadangi vyskupas pagyvena šomis už suteikimą jai mažą
done,
kurioje
sakoma,
jog
galima atrasti ir padaryti tik ras Stamboulisky skaitėsi di persikėlė į mažus ūkius. Bet
KAIS PASIRAŠYTA.
ten tik vieną, kitą savaitę va pirmenybę. Pasisekus pasie
Morgano
bankininkų
grupė
vieną išvadą.
delis bolševiku, priešas.
Bet komitetas pažymi, kad pati
saros metu, tai jis pavedė j - kti tyrinėjimu manomų rezul
GENOA,
geg.
26.
—
Padąprisiunčia
čionai
ekspertus
Premieras Stamboulisky nu jame staiga atsimainė pažiū valstybė privalo tuo klausi
kurti ten našlaičių prieglau tatų, darbas bus pradėtas nuo
ryta
bolševikų
su
italais
prestudijuoti
sąlygas
paskolai,
sprendė savo valdžią pasukti ros, kuomet santarvės vals mu darbuotis. Bedarbiams tudą. Kai Vilniaus prieglaudo ateinančio pavasario. Žiemos
kybos
sutartis
čia
pasirašyta.
|
kokią
norima
duoti
Austrijai.
bolševikų ir vokiečių pusėn, tybės be jokio gailestingumo r i duoti žemės, finansuoti
se tapo lietuviams ankšta, tai metu bus "išdirbtas finansinis
kad tuomi ką-nors geresnio užkrovė ant Bulgarijos neat- trobesius ir supirkti reikalin-'
kai-kurie moksleiviai — gim planas.
I keliamą karo kontribuciją — gas žemę dirbti mašinerijas.
pelnyti savo šaliai.
Pirmiau padarVta miesto
nazistai ir kuršininkai — per
I r jei tas tiesa, tai didžiu-Į kuone po 100 dolerių nuo
kelti Trinapolin ir iš ten vai sutartis su firma Landlei ga
Padėtis bloga.
lems Europos
valstybėms, kiekvieno
Bulgarijos žmokščioja Vilniun į pamokas. lutinai likviduota.
Dauguma darbininkų mies
taipat
"mažajai ententei"j gaus, skaitant jaunus ir Be
ANGLEKASIAI TARIASI
atkreipia domės, tarytum, ša Sausio mėnesyje ten buvo
/
tuose bedarbiai!ja ir laukia
bus naujo vargo su Bulgari- j mis.
NEŽINO KAS JIE.
APIE TAIKĄ.
liai nesiartintų jokis pavojus. arti 150 mažyčių ir paūgėju
laikų pagerėjimo. Jie mano,
ja ir artimaisiais Rytais.į jToks santarvės pasielgimas'
Kad tuotarpu pavojus, anot sių vaikų. Ten pat laikoma
kad nedarbas yra laikinas,
Nes kiek žinoma, juk ir* pati ir geriausią žmogų galėjo atAtatinkamų įstaigų žinio
SPRINGFIELD, 111., geg. Lewiso, gana aiškus. Anglių dviejų
komplektų pradžios
kad veikiai darbai visur praTurkija šiandie pučia vienon mainyti
26. — Illinois anglekasiu dis- jau šiandie trųksta ir jos mokykla su tikybos mokyto mis, Kaune, kaip ir visoj Lie
sidėsia ir jie posenovei gerus
dudon su bolševikais ir vokie-i Bet klausimas, ar Bulgaritrikto vykinamoji taryba va branginamos.
ju. Prie mažyčių ir mažes tuvoj, atsiradusi kategorija
pinigui uždirbsią.
čįais.
' ja ką nors laimės, susidėjusi
kar pradėįo ketvirtu kartu
nių turima auklėtoja, kateche- žmonių, kurie negali nustatyti
Tuotarpu taip nėra.
Ir
Rumunija arba Jugoslavija su santarvės priešais?
sesiją aptarti klausimą, ar
tininkų kursus pabaigusi. Bu nei savo pilietybės, nei tauty
CHICAGO,
111.,
geg.
26.
—
dar ilgus metus nebus galima
distriktas gali atskiriai tai National
Coal
Association vusioji cerkvė paversta baž bės, nei aiškaus darbo. Iš tų
pasidžiaugti normaliais lai
kintis su anglių kasyklų sa turi čia penktą .kasmetinį su nyčia, kur vaikams laikomos žmonių išeina geresniu atveju
Kelinta diena čia siaučia ne
kais.
valkatų ir elgetaujančių, o
paprastas karštis.
Laikraš
vininkais.
važiavimą.
pamaldos.
Matyt,
ir
ši
nuoša
Tas pat yra visoje Europo
blogesniu — ir pavojingesnių
!
/
čiai praneša apie kelių žmo
Illinois
kasyklų
operatorių
liai
stovinti
lietuvių
guštelė,
je. Taip yra visur po karo.
LEWI£ APIE ANGLIŲ
nių mirimą nuo karščio. Gy
sąjungos prezidentas * Miller endekams veria akį ir neduo kriminalistų, įvairių budėtojų
Pranešta, kad biržely par
smuklėse, sukčių ir apgavikų
ventojai stebisi tokiu ypatin
TRUKUMĄ.
juokiasi iš anglekasiu organi da jiems ramumo.
lamentas svarstys komiteto
PARYŽIUS, geg. 26. —Už
prekyvietėse. (Tokių asmenų
gu apsireiškimu.
zacijos
prezidento
Lewiso
vakar čia siautė taip didelis
raportą.
vien tik Kaune yra virš 1,000
INDIANAPOLIS, Ind., g. skelbiamo pareiškimo apie an
AUGUSTAVAS.
Žinomas
karštis, kokio nebūta per 116
26. — Anglekasiu organizaci glių trukumą,
ŽMONĖMS PROTO
Seinų pralotas Blaževičius, žmonių.
metų tbkiu laiku. Paunksnė
ATSISTATYDINO ĄUSTRI
jos prezidentas Lewis paskel
Miller sako, jog absoliučiai seminarijos rektorius, didelis
TRŪKSTA.
je Fabrenheito termometras
JOS KABINETAS.
bė pareiškimą, kad pritrukus negali trukti šaliai anglių. At lenkų pataikūnas, daug prisi P I N I G Ų K U R S A S .
rodė 94 laipsnius. Čia tai
VIENNA, geg. 26. — Aus anglių šalį laukia tikroji pra sargoje šiandie yra 55 milio- dėjo prie įkėlimo Seinų sufra
LONDONAS, geg. 26. • —
nepaprastas toks atsitikimas.
Svetimų šalių pinigų vertė,
kabinetas gaištis.
naį tonų.
Be to, kas savai gano vieton kun. JalbrzykovsKai-kurie tėvai pastaraisiais trijos ministerių
J i s pažymi, kad jei streikas tė pe 6 milionus tonų pagami kio, aršaus endeko.
Taipgi mainant nemažiau 25,000 doL
GENEVA, geg. 26. — Al laikais savo kūdikius krkišty- su premieru-konclieriu Schogeguž. 25 d., buvo tokia pagl
f o s e pakilo toks karštis, ko dami užvardina visokiais ne ber atsistatydino, kuomet par prasitęs ilgiau, visos industri na neunistai anglekasiai. Tai Augustavo džekonas Novickis
lamentas sumažino vyriausy jos
del
anglių
trukumo kurgi gali but trukumai? Su nemažai pasidarbavo lenkys Merchants Loan & Trust Co.
kio šiuo laiku nebūta per pra prideramais vardais.
bės reikalaujamą kreditą.
bus uždarytos.
. Nes seniau tokiu trukumu nereikia ko nu tės platinimui Sekai vyskupi
Anglijos stęrl. svarui 4.45
ėjusius 90 metų. Sniegas au
Vieni tėvai savo kūdikiui
sukrautas anglių išteklius jau siminti, pricĮuria Miller.
joje ir palaikydamas
josios
Prąncijos 100 frankų 9.15
kštumose smarkiai
tirpsta. davė* vardą "Bolševikas. 7 ' Ki
ORAS
I r kiti anglių kasyklų didi šulus tikėdamas už tai susi
baigiasi, gi anglių kasyklų
Italijos 100 lirų
5.30
Vanduo visur latakais liejas L ti — "Sinn-feineris."
CHICAGO. — Šiandie ne savininkai nesirūpina streiko kai tą pat tvirtina.
laukti padėkos iš lenkų valdVokietijos 100 mark.
.35
i
Pramatomas upių patvinimas.
žmonėms jau ima pastovus oras; maža atmaina užbaigimu. Net pati visuome • Dėlto sunku suprasti, kie džios. Bet kur tau. Abudu
Lietuvos 100 auks.
.35
LONDONAS, geg. 26.
temperatūroje.
nė miega ir į tą klausimą ne no pusėje yra teisybe.
ištikimu lenkų tarnu nustum- Lenkų 100 markių
.02
trukti proto.
— i i
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BULGARIJA MAIŠO EUROPOS VALSTYBIŲ ŽYGIUS

%

•

*

.

I š Anglekasiu Streiko

DIDELI KARŠČIAI VAKA
RU EUROPOJE.

m. -

*Šfrv*r

Penktadiei

Penktadieni*, Gegužio U, 102Ž

DRAUGAS
iimiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiciiiiinim i užtektų padaryti priesaiką pa
LIRTIVIV KATALIKŲ DIEITRAlTia reiškiant, kad jis sutinka apsi
gyventi ūkyje, jį nuomon pa
• M kaadiea* lfekynu nedėldieaiaa imti, arba įsigyti ir dirbti zePRENUMERATOS KAINA:
me. Toks ateivis nebūtų var
Metama
$6.00
žomas ypatingais imigracijos
Pusei Metij . . . . . . . . . . . . < « • • #*•«"*
Prenumeratos mokasi iškalno. Lai 'įstatymais.
kas skaitosi nuo uiairaJymo dienos
Tečiaus finansiniu žvilgs-'
ae nuo Nauju Metų. Norint permaioyti adresą visada reikia prisiųsti niu butų daug keblumų. Ne
ir seinas adresas. Pinigai geriausia
siųsti lsperkant krasoje ar ezprese kiekvienas ateivis čia atkelia
"Money Order" arba Įdedant pini- vęs turi užtektinai pinigų u-

su pačia, tuomet tie faktai re'korduojami sieksninėmis rai
dėmis. Bet į barbariškus pasi
Suv. Valstijose juodspalvių elgimus su juodukais žiūrima
žmonių linčiavimai nepaliau pro p i r š t u s ^
ja. Pietinėse valstijose tamsių
1
Kultūringos šalies teisybė
740 (Ja** Strrri
žmonių patrakusios
minios
ne visus lygiai globoja ir gi
.
pasigauna įtariamus juodukus
na.
v
ir nužudo.'
'"
Prezidentas Hardingas 1921
metais savo inauguracinėje
Chicago, 111., Gegužio 24 ., 1922.
J registruotą laišką.
. . . . . .
..
•kalboje pastatė
reikalavimą
"DRAUGAS" PUBL. CO. k i u i į s i g y t i .
įstatymais panaikinti žmonių
Biznis — labaį prozaiškas M Y L I M I E J I :
Tuotarpu
tas
pat
Steener.2334 So. Oakley Ave., Chicago.
linciavimus.
reikia su žodis, pilkoji praktika ir nuo
šono projektas
reikalauja, 'šaknimis išrauti tą barbariz- bodus materializmas. Bet arTel. Roosevelt 7791
~ Šventoji mūsų Motina Bažnyčia visuomet mokino, kad mes esame tik užvaizdais
•iiltllllllillIIIHIII fltlllllf i i l l l IIIHIft kad toks žemdirbis ateivis su
'mą, kurs Suv. Valstijoms daro tistiškas bizaria, tai jau visai žemiškų gėrybių, Dievo mums duotų; ir kad mes, ar perdaug turime, a r tik vidutiniai
privalome dalintis su mažiau laimingais už mus. ,Tokį pavyzdį paliko mums mūsų Die
paduodamu valdžiai pareiški didelę gėdą.
kas kita. Nors ir naudingn,
viškasis Mokytojas,, "kuris perėjo mokindamas ir gerai darydamas visiems.'J Praeity
mu padėtų dar ir kelis šimtus
Kongresui jau buvo įduotas pilką, praktišką dalyką įdėk je daugelis iš mus\j buvo-pratę rodyti krikščionišką gailestingumą kaikuriems atskiriems
dol. kaucijos. Paskirtu laiku įstatymo projektas. Sutiko ten gražion dėžėn, papuošk gėlė11
asmenims ir tik tam tikru laiku ir taip sau ant nuomonės. Tuo keliu pagelba buvo tei
D r a u g a s " geg. 20 d. prie valdžia tą kauciją grąžintų at
eiviui ir su nuošimčiu, kuomet [JV* smarkų pasipriešinimą ir mis bei dekoracijomis o kaip kiama tik mažam skaičiui pavargėlių ir gailestingumo keliai buvo apriboti Keli metai
p. V. Natkevičiaus
ctgal mes pasiryžome suvienyti ir suorganizuoti mūsų jėgas, sutvarkyti labdarybę kas
p. J. Romanui, kame jam grį- butų patirta, kad'ateivis pilnai' 'padėtas į šalį. Yra svarbesnių jis tave masina, prie savęs va link šelpimo asmenų, kas link rinkimų dalinimo ir priėmimo aukų nuo žmonių. Tada
pildo pareiškime pažymėtas reikalų už baustinus minių sa- dina! Vienuolyne bug bazaras, aiškiai pasirodė, kad " t v a r k a tai dangaus 1 pirmas įstatymas." Man regis, kad jokis vei
sinama teismu, pastebėjo:
'varankius teismus.
kurio pelnas eis labai reika- kimas šiais metais nepadarė tiek gero tarp mūsų, kaip šis. J i s tapo parama Beligijai,
"Grasinti
(teismu) labai 'sąlygai, ty. gyvena ūkyje i c
į Projektui priešinosi dau Irngos koplyčios naudai. Ba- Dievo dovana mūsų "visuomenei, Apvaizdos palaiminimas neturtėliams. /Tik keturi metai
lengva, kaip g*rąsino ir p. Jur tinkamai ūkininkauja.
Bet jei kartais toks ateivis giausia pietinių valstijų atsto zare bus įvairių dalykų, bus kaip veikia mūsų Suvienytosios Katalikų Labdarybės, o jau daugiau kaip dešimts tūks
gelionis (socialistas. Red.) nu
vai. Tie žmonės 'vis dar atsi- budos — krautuvės, bus vidu tančių vaikų gavo maistą, pastogę, auklėjimą jų rūpesčiu per tą laiką. J e i ne vienybė, ne
bausti Draug) Redaktorių net savo pareiškimui prasikalstų, sako
tuomet butų deportuotas, o jo f
juodspalviams pripažin je vienuolyno kambariai — abejodamas galiu sakyti, kad šimtus jų mes Imtume turėję atstumti šalin. Per tuos ke
turis metus daugiau kaip penki tūkstančiai dolerių buvo kas savaitė išleidžiama, kad su
$100,000, bet, deja, kviečia
ti žmogaus teises. Laiko juos bazarai. Visa tai skamba gal
sudėta
kaucija
butų
panaudo
vargusios našlės su vaikučiais nebūtų išmestos gatvėn, kad gautų maisto, badą kenčiant,
mas neima tos sumos' \
puslaukiniais,
kad
tuotarpu
kiek
paprastai.
Juk
tų
bazarų
ta deportavimo lėšoms,
kurių maitintojai buvo nuo jų atimti, arba ligos parblokšti, kad pavargusieji turėtų sa
"Naujienos" 120 n. už tai
Ar tik jau ne perdaug tų kai-kuriuos pačius baltuosius jau tiek matėme, jie kasmet vo namuose šilumos. Mūsų kaimynai, mūsų draugai-piliečiai kąs metai tėmijo mūsų
nežmoniškai supyko ir išplėš
uarbą. Jie negali susilaikyti mus negyrę. Jie rodo mums kaskart augštesnę pagarbą, nes
Visokių prieįsvetimšalius pro- galima prilyginti prie bež- įvyksta, nusibosta.
kino Draugo Red. straipsnelį
jektii ?
džionvaikių.
Bet šis bazaras bus visai, mes greitai ir sėkmingai lengviname šio didžio miesto nuskurėlius, nesunkiname miesto,
vardu "Žema siela". I r už ką
kad jis rūpintųsi nmsų tikėjimo vargšais. O kas svarbiausia, kad patys neturtėliai mel
Sunku pasakyti, kuomet kon visai kitoks.
džia Dievo palaimos tai rankai, kuri juos maitino; kad mažyčiai ėjo tuo talfu, kuris vetaip piktai e. p. Naujienų red.
presas įstatymais
uždraus
TARPTAUTINIS EUCHA
Čia biznis bus sujungtas su cia į išganymą; kad iš jų tėvų ir vyresniųjų daug tapo sugrąžintų prie gerojo Gany
p. Lalis inkriminuoja Draugo
linciavimus.
RISTUOS KONGRESAS
daile. Čia mažiausias kampe tojo ir prie jų tėvų tikybos. Kas čia ir suskaitys tas visais geras pasekmes? Nebent
redaktorių? Gi už aukščiau*
Anot' žinių, pastaromis die- lis taip išpuoštas, išdailintas, Angelas, gerų darbų Žymėtojas. I r visa tai atlikta netik tų keletdg stambių aukotojų,
v ROMOJE.
minėtą pastabą, kurią jis taip
'nomis įsiutusi 2,000 minia dalykai taip gražiai išstatyti, bet. ir daugybės mažųjų aukotojų. Per tuos keturis metus labdarybės tikslams tiktai mūsų
aptaria:
bažnyčiose, nuo mūsų gerų žmonių surinkta apie pustrečio miliono dolerių. I r per tą
Esame minėję kad nuo geg. rGeorgia valstijoj biauriai nu- sutvarkyti, kad tįk žiūrėk ir laiką nebuvo mažiausio nusiskundimo, kad kokia nors tų aukų dalis butų buvusi tuščiai
" J i s (Draugo Red.) dar 24 d. ligi 29 d. Romoje įvyk- *udė 15 metų juoduką Charles norėk.
išleista, pražudyta, ar blogai sunaudota. Mūsų tikslas yra išplėsti mūsų žmonių labda
nuo savęs pritepė insinuaci sta tarptautinis Eucharistijos 'Atkins. J i s buk tai nužudęs
J a u nuo pusmečio Vienuoly rybę kuoplačiausia, kiek tai galima, šelpti, kiek galima taupiausiai, ir siekti tiek varg
j a ne tik p. Natkevičiaus, (Šv. Sakramento) kongresas. 'baltąją moterį.
no auklėtinės dirba gėles taip stančių, kiek galima su apribotu kapitalu. Štai dabar stovime ant kitų metų slenksčio.
bet ir kitų (suprask p. JurŠis kongresas yra 26-as iš
Nelaimingas vaikas nuves gražias, kad sunku jas atskir Šie metai reikalauja nuo mūsų daugiau veikimo, nes ir reikalavimų yra daugiau kaip
gelionio. Red.), nieko bend
pirmiau. Žiūrime į ateitį su tuščiais fondais ir da prie to su nepriteklių siekiančiu šimto
eilės. Pirmas įvyko 1881 m. tas moteries ' nužudymo vie ti nuo tikrųjų, įvairias gran tūkstančių dolerių, kuris pasidarė del žiemos sunkumo ir bedarbės. Bet nenustojame v i l 
ra su dalyku neturinčiųjų
Franrijos mieste Lille. Nuo ton, tenai prie medžio pririš dis, tęstomis, šviesų uždan ties, kuomet atsimename mūsų katalikų žmonių gausų labdaringumą. Nes mes esame tik
adresu".
keliolikos metų visas pasaulis tas, apkrauta malkomis ir pa gas, kad tik žiūrėk ir norėk — dalintojais jų dovanų, tarpininkais jų gailestingumo aktų, nes jų vardu, jų įgaliojimu
Matomai p. Lalis kaipo p.
juose dalyvauja, žymiausios degtas.
juo daugiau žiuri juo labiau atliekame tuos gailestingumo sielai ir kūnui darbus, esame ta reikalingoji jų pasiunti
Grigaičio pavaduotojas, nėra
Per 15 minutų vaikas leng- nori žiūrėti. Tik gaila, kad tas nystės ąnt žem£s dalis. Jei šio didžio miesto pavargėliai yra verti* pašelpos, jei didžios
sostinės jo pageidauja. Eli
sekęs spaudos ar jau spėjo už
> visuomenės gerbūvis yra pagerintas, jei mūsų'vyskupijos katalikai įgyja vis labiau aueharistijes kongresas yra bu- ™j ugny kankinosi. Pusiau bazaras taip trumpai tebus
simiršti, kad p. Jurgelionis
Ii .oUAi^'loik,
rtot Ka>
t o J g a n.č,i ą pagarbą
nuo....kaimynų,
iš savo
tai i-i
visa
ves
Francijoje,
Belgijoje, apsvilęs ir pusgyvis jis pa \ .oso Sii\aiuJU.
įaiKo. x>ei
..
.
-.. w.už savo, didį v rūpestingumą
«
i . • silpnesniais
. . •, -, •%
. 0 -farpo,
t
t
grasino Draugo Redaktoriui
. .
priklauso tiems septVnias-desimts tūkstančių mokantiems į labdarvbes tondą, nes tik jų
Šveicarijoje, Ispanijoje, Vo imtas iš ugnies ir buvo tardo
pabauda $100,000 teismo keliu
tie r m s t a b u s darbai<
kietijoje; Austrijoje, Italijoje, mas. Nieko ypatinga iš jo ne- norės tas suspės ir per t r u m - j d ( , k a [r g a ] i n m b u v ( ) aūMi
už Naujienų socialistų šmuge
pą laiką pamatyt tai ko ner j
Sekminių sekmadienyje, Birželio, 4 d. bus Suvienytųjų Katalikų Labdarybių meti- Kanadoje. Įvairių politinių sro patirta.
matęs. J e i netikite, kad b a - j n j s atsišaukimas. Nei vienas, kas tik supranta, kiek jau padaryta ir kiek turi būti pa
lio paskelbimą
visuomenei.
Tuomet jį pakabino ant me žaras bus taip gražus kaip«daryta, neprivalo atsisakyti nuo aukos, kuri tebūnie, kiek galima, kuodidžiausia. Nes ji
vių piliečiai tarp savęs pasi
Kame čia insinuacija? Rodos,
džio šakos fr po juomi sukūrė sakau, tik atvažiuokite ir p a - 1 e m a maitinti alkaną, pridengti drebantį, duoti pastogę benamiams, globoti našlaičius, rinp. Redaktoriui reiktų skirti dalinę, '>et vieno tikėjimo ir
« r -j*
i •
. •
, kti žuvusias sielas- J i atneš atgal davėjui, sulig Kristaus prižadėjimo, gerą laimę, Dieidealo i>roliai iškilmingai ger Vlaug didesnį laužą. Gyvam su
faktą nuo įtarinėjimo.
tai nei ir man
. . . .
.
.
^i*
v.
• • . • ..
v.
bia Taikos, Pažangos, Šviesy degus jo lavonas dar sušau matvsite ••
" D r a u g a s " ir šiuo kart pa
/,
_ .
.. .,
vo palaiminimą šiame gvvenime ir vuti, amžinos laimes kitame,
bės kunigaikštį Švenčiausia- dytas. Pasisotinusi minia iš
padėkosite, kad paskatinau
žymėjo kad socialistų grasini
siskirstė.
me Sakramente.
ius bazaran atvažiuot.
mai teismu dažniausiai tėra
Paskutinis eucharistinis kon
Tokių baisenybių Sųv. ValAš.
papartinė " g a r b i n g a " jų bauNAUJA KNYGA.
gresas įvyko karo pradžioje I stijose gan dažnai pasitaiko.
krotui išeitis. Negalėdami ap
1914 m. mieste Lourdes. Ką- Kas metai po kelias dešimtis
siginti prieš visuomenę, jie pa
ras neleido viso pasaulio ka- (juodų' žmonių nulinčiuojama. j Ką tik išėjo iš spaudos vielieka teisėįui jų kaltę apsem
talikams susivažiuoti ir tik
I r pati Amerikos spauda a- nas iš įdomiausių romanų—At
ti, kurs juos " i š t e i s i n a " uždabar vėl, sumegzta tų kon pie tai nerašo. Gi žinias apie stovas Ralys. Lietuvių kalbon
drausdamas šmugelį varinėti. gresų eilė.
įvykusius linciavimus pamini vertė Nemunas. 144 pusk kai
\
Tikrai " a u k š t o s " sielos ey
na 40c. Šią knygą galima gau
[ s kuomažiausiomis raidomis.
sama pas p. Lalį, jeigu jis to
SAVIEJI REMKITE SAVA ^
Jeigu kokį milionierių ištin ti " D r a u g o " knygyne.
kiai p a t taktikai pritaria.-Šiuo
ĮSTAIGAS.
ka nelaimė arba jei jis skiriasi
atveju mums nėr ko ginčytis,

TEISYBĖ UŽU KALNŲ.

"DRAUGAS"

r

mums yra žema ir kas jam
žema, mums aukšta. Skaity
tojui belieka pačiam spręsti apie p. Lalio " a u k š t ą " sielą.*

NAUJAS IMIGRACIJOS
, PROJEKTAS.
Kongreso atstovas Sreenerson, respublikonas iš Minneso
ta valstijos, pagamino naują
įstatymo projektą imigracijos
(ateivystės) reikale. Projektas
jau paduotas kongresui. Rei
kalauja be jokių varžymų į
Suv. Valstijas įleisti visus
tuos ateivius, kurie moka ūki
ninkauti ir kurie sutinka ap
sigyv«nti ūkiuose.
Atatovas Steenerson įsitiki
nęs, jog Suv. Valstijos nepri
valo varžyti naudingų šaliai
ateivių, nuo kurių paeina šalies v gerovė. Gi toki žmonės yr a ūkininkai.
J e i Steenersono projektas
butų priimtas, tuomet ateiviui

LIETUVOS ATSTOVYBĖS AMERIKOJE PRANEŠIMAS,
'MĖNESINE AUKŲ APYSKAITA.
*

Kovo mėnuo, 1922 m.
I VALSTYBĖS REIKALAM^.

a) Vilniaus Atvadavimui.

SHENANDOAH, PA.

KAPITAI

ARTISTIŠKAS BIZNIS.

KAIP KAS SUPRANTA.

n e s k a s p- L a l i u i y r a a u k š t a ,

I

*

C I C E R O , ILJU

N

-

Vitartas

.

surinkta laike prakalbų, prisiuntė J. Mockus

surinkta laike Vas.. 16 d. iškilmių, prisiuntė p-nia
Mikolainienė
i. f
138.20
Viso
.*. f . $945.62
NORTHAMPTON, MASS.
b) Kariuomenės Sanitarijai.
surinkta laike Vas. 16 d. iškilmių, prisiuntė J.
7
DETROIT, MICH.
^
Kubilius
į 100.00
uiž parduotas knygeles per F . . Druktienį
$23.50 CAMBRIDGE, MASS. /
aukojo Visų šv. Parapija, prisiuntė A. Kikutis . . . . 3L55
c) Lietuvos Universiteto Fondui.
\
MANCHESTER, N. H.
, .
*
NEW BRITAIN, CONN.
autojo Visų Šv. Paraipija prisiuntė A. Kikutis
37.55
aukojo S. L. A. 4-tas Apskritys, prisiuntė J. Mi
HOLYOKE, MASS.
kalauskas
i. r100.00
surinkta laike Vas. • 16 d.^ iškilmių, prisiuntė D.
v
ieli
d) Įvairiems Valstybės Reikalams.
čka
,.*...."
29.65
CHICAGO, ILL.
'
"
<
CLEVELAND, OHIO.
surinkta laike prakalbų, prisiuntė A / Dargis . . . . 35.00
surinkta laike iškilmių Vas. 16 d., prisiuntė Kat.
"
\
!
Drujos Sąryšio Ižd. A. Šliokaitis.
102.45
Vįso
$548.40
N E W YORK, N. Y.
Nuošimčiai už kovo mėn. Baltic States Bank
1.84
III LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGAI.
f
* BRADDOCK, PA.
"
Viso
....".
$104.29
T T T T ^ ^ ^ H f ^ ^ k o l o n i J ° 3 ^ prisiuntė Sedliavičius 15.50
r
HUDtSON, MASS{
IŠLAIDOS:
surinkta laike prakalbų p. Žmuidzinavičiaus, pri
NEW YORK/ N. Y.
siuntė p. Sedliavičius . . .
i o On
(Baltie States Bank) už išmainymą čekių
$ .50
NORWOOD, M A S S . '
" '"
^surinkta laike prakalbų p. Žmuidzinavičiaus, pri
$103.79
v Lieka
siuntė p. Versiackas,
no A.-.
r
PORT WASHINGTON, W1S
II. LIETUVOS GYNIMO KOMITETUI.

MAm^^t^T^

" * ^

St JankUna

surinkfa laike prakalbų p. Žmuidzinavičiaus, pri. siuntė Ant. Stauga
*.
,
(Bus daugiau)

4£*

£

Ėmgk&&

i

Išpradžii
sau laimės
ninku. - I
kūrė soči
nę valsty
žmonių sa1
valstybino,
kad Rusij<
las yra stij
kuš
li* kuom
valstiečių,
komuniznu
pasipriešii
dynės, MJĮ
dymai. Ki
grobta jų
žiauriu pž
ne vien
dar sušilai
šauliui, kj
jonfcs ir |
mis.
Taip ba|
tieeiai

Bolševikų
ant
praj
Šiandie b(
ir jau ge|
Daro žymi
geliui pirU
plotus
gį
nuosavybę,
kad valdžii
tų mokamj
javais ir f ,
stiečiams
gyvulius k]
Visu savo
tu bolševil
Iš RygosĮ
die kai-km
tojai jau
prieš bolše]
kur komisi
nei prakali
Gi jei to|
vo raudom
grūmoja,
jis turi p |
eią bolševi:
grūmos ir

DVARI

53J)0

43.16 BROOKLYN, N. Y.

surinkta laike prak. prisiųsta per kun. Klevinską $62.00
GRAND RAPIDS, MICH.
surinkta laike prakalbų prisiųsta per D. Bąrltį*
50.74
CHICAGO, ILL.
surinkta laike Vas. 16 d., iškilmių, per Chieagos
Liet. Centralį Komitetą, prisiuntė E. Statkienė . . 230.32
surinkta laike prakalbų, prisiųsta per A. Bacevičių 32.00
DETROIT, MICH.
surinkta laike prakalbų, -prisiuntė kun. Jonaitis . . 18.11
HAZLEfTON, PA.
surinkta laike prakalbų, Vas. 27 d., priimta per
- kuir Miliauską
,
45.00
WAUKfcGAN, ILL,.
surinkta laike prakalbų, prisiųsta per A. J. Sutkų 14.00*
MrT. CABAIEL, PA.
'
",
.
surinkta laike iškilmių Vas. 16 d., prisiuntė kun.
Bartuška
298.75
Aukojo Vincas Bendoriut-, prisiuntė kun. Bartuška 10.00
Auką nuo J. Moekapetrio, iš Kulpmont, Pa., pri
siuntė kun. Bartuska
*
5 00
TRENTON, N. J.
1
PITT8BURGH, PA.
surinkta laike Vas. 16 d', iškilmių prisiuntė Bačalis 70.00
įsurinkta laike iškilmių Vas. 16 d., prisiuntė J. >
Virbickas v
118.54 BRADDOOK, PA.
surinkta laike Vas. 16 d. iškilmių, prisiuntė M.
• / surinkta iš įvairių asmenų, prisiųsta per Navalueką 18.00

!
I

Vis dauj
reina žirni
bolševikų
mus gyvei
palengva
stinės sist<
munistine
nagus.
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(Priimtas
Dvaro
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tektų ne d;
1 rųšies, aj
18 hektarų
mos žemės.
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Penktadienis, Gegužio 26, 1922
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APSIDRAUDŽIA NUO
UNIJŲ.

SĖJI
KAPITALIZMO PĖDOMIS.

PILIETYBĖS KLAUSIMAS.

Vis daugiau ir dažniau pa
reina žinių iš Rusijos apie
bolševikų valdžios nusileidi
mus gyventojams. Bolševikai
palengva gryžta prie kapitali
stinės sistomos, kuomet su ko
munistine sistema apsisvilo

Lietuviams Amerikoje pi
lietybės klausimas, tai gyvas
klausimas. Šiandie dar nėra
sunkenybių palikti šios šalies
piliečiu. Bet ateis laikai, kuo
met tai visa bus apsunkinta.
Šiandie pilietybei reikalingas
šiok-toks angliškai susikalbė
jimas. Paskui gi nuo kandi
datų bus reikalaujama ne vien
angliškai kalbėti, bet skaityti
ir rašyti.
Amerikos lietuviai kuoveikiau privalo įsigyti pilietybės
raštus. Nes kongresui svetim
šalių klausimu įduota įvairių
sumanymųKai-kurie iš jų,
reikia laukti,* kongreso bus
priimti.
Vienas iš tokių svetimša
liams negeistinų sumanymų,
tai kasmetai Suv. Valstijose
svetimšalių
registravimas.
Xorima metai į metus visus
nepiliečius ne vien registruo
ti, bet dar nuo jų paimti pa
skirtų mokestį. Tuo keliu su
rinktus pinigus norima pavar
toti svetimšalių amerikonizacijai.
Kad išvengus tų ir kitų ne
smagumų, lietuviams nepalie
čiams patariama nieko nelauk i a n t i m t uralizuotis.

DRAUGAS
—

.

f

—

I Į
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Kalifornijoj moterims darbi" mmmimnm
i n i m u m "- užmoninkėms *"
kesnis turi but 15 dolerių sa
" T r i - C i t y " fabrikantų są vaitėje. Šiandie tą užmokesjunga mieste Kock Island, nį nutarta sumažinti.
111., žada apsidrausti nuo uni
jų organizatorių. |Tos sąjun REIKALAUJA SUVALSTY
gos fabrikantų priimami į
BINTI KASYKLAS.
darbų darbininkai turi pasi
S E A T T L E , Wash. — Vie
rašyti sutartį, kad, jie nepri
klausys jokioj unijoj, taipat tos darbo taryba kreipiasi į
neturės nieko bendra su uni prezidentą Hardingą su rei
kalavimu suvalstybinti visas
jų
organizatoriais,
pakol
anglių kasyklas.
dirbs tos sąjungos įstaigose.
Tuo pačiu tikslu ta taryba
Vienas organizatorius mi kreipėsi kongresan, į kabine
nėtame m i e s t e
p r a d ė j o to narius ir į Amerikos Dar
organizuoti siuvėjus, x dirban bo Federaciją.
čius Rock Island Garment Co.
DARBININKAI BADAUJA—
firmoje.
Tos firmos prezi
BOLŠEVIKAI PUOTAUJA.
dentas tad organizatoriui pa
MASKVA. Laikraštis " R a siuntė tokį persergėjimą:
"Šiuo pranešame tamstai, bočij'Vbe galo piktinasi "uo
kad kiekvienas šios firmos tą džumos metu." Tuo laiku
darbininkas yra su firma su kai bado srityse žmonės mir
rištas kontraktu, pagal kurio šta, įvairiuose profsajuzuose

5=

•

nybes yra matęs Rusijoje.
Badas vis eina platyn ir baisyn.
Gatvėse užeinama. pa
mestų apdraskytų lavonų. Ki
tur iš jų belikę kaulų krūvos.
Mėsa suėsta tų, kurie dar gy
vi beliko. Kaikurie žmogieną
sūdo ir laiko "zopostuį." Įvairios užkrečiamos ligos —
šiltinė,
kruvinoji, cholera,
džiova, bado pamišimas, tūks
tančius žmonių varo iš to var
gingo gyvenimo. Gaujos plė
šikų slankioja ir ką tik pama
to geresnio — puola ir atima.
Kai kur matyti iškabos: iki
šešių vakaro jūsų drabužiai
priguli jums, o po šešių —
mums (plėšikams). Kiek diktesniam-žmogui baugu pasiro
dyti gatvėje; jį pradeda sekt
gaujos įtariamų žmonių —

vauja žmonių valią, ir dabartinis kabinetas praktingas ir
gabus4. Del aukštos Anglų valiu
tos, Anglų pirkliams apsimo
ka importuoti šerius, malkas,
linus ir kiaušinius, bet tai
sunkina Lietuvos gyventojų
pragyvenimą, nes dėlto Lietu
voj kainos kyla,
5. Vokiečių prekybos įstai
gos del dažnai mainančiosi jų
pinigų vertės, dažnai negali
arba atsisako pristatyti Lie
tuvai užsakytas prekes.
Kaipo nepalankius faktus
Lietuvos prekybos kilimui pu
Cormack pažymi šiuos:

nagus.
Išpradžrų bolševikai daug
sau laimės tikėjosi nuo darbi
1. Nepastovumas vokiečių
ninkų. Šiais pasiremiant jie
markės, kenkia Anglų preky
kūrė
socialistiniai-komunistibai, nes Vokietija išskiriant
nę valstybę teroru.
Visas
būtinai reikalingą žaliąją mežmonių savastis miestuose su
vieni stengias įkainuot jo kos- d ž į a g ą
džutas)
( m e dvilnę,
valstybino.
Galop pasirodė,
tiumą, kiti gi jį patį. Bolše- n i e k o įg A n g l i j o s
neperka.
kad Rusijoje valstiečių gaiva
vikų valdžią visi keikia, bet LietuVa neturi savo valiutos
taip visi yra nuvarginti, kad ir kuomet markės vertė paly
las yra stipresnis už darbinin
jis iš liuoso noro sutiko ne- (profesinėse sąjungose) puonebegali nei piršto ; pajudinti ginant su sterlingais per mė
kus*
taujama.
prisidėti prie jokios unijos
I r kuomet jie slinko prie
Laikraštis palygino tai ką jai galą padalyti. Pagalios ji nesį 300 markių keičiasi, Lie
arba neturėti nieko bendra su
pati turės išnykt, kaip viskas tuvos pirkliai bijosi užsakyti
valstiečių, kad palenkus juos
kokiu nors unijos reprezen valgo Astrachanės profsajutaps išnaikinta. Dr„ Rollins Anglų prekes.
komunizman, sutiko smailai
zas
su
tuo,
kuo
maitinasi
ba
tantu taip ilgai, kaip ilgai jis
nebegalėjo daugiau regėti tų
pasipriešinimą.
Įvyko sker
2. Lenkų ir Lietuvių sienų
dirbs mūsų firmos dirbtuvė daujantieji.
visų
baisenybių,
kurioms
nėra
dynės, negirdėti valstiečių žu
Profsajuzo pietus:
ginčai trukdo Lietuvos preky
je.
galimybės
pagelbėti
ir
gavo
dymai. Kuomet tas negelbėjo,
1) For šakas. Buterbrodai.
bai. Vilniaus neaiški padėtis
Taipat
pareiškiame
jei
koks
grobta jų turtai. Tuo savo
Novo Nikolaevsko apskrityje, gryžti namo.
neduoda progos svetimiems
nors
asmuo
arba
darbininkų
žiauriu pasielgimu bolševikai
Caricino gubernijos gyvento
kapitalistams įdėti pinigus į
unija
ar
kitokia
organizacija
ne vien nieko nelaimėjo, bet
jai maitinasi arklių išmato
Vilniaus dirbtuves ir t t Da
stengsis
kokiu-nors
būdu
su
dar susilaukė bado. Įrodė pa
mis.
bartiniai! ginčai- kliudo malkų
laužyti
tuos
darbininkų
kon
sauliui, kad socialistinės sva
2) Veršelio kotletai su žirLIETUVOS PREKYBOS prekybai, nes geriausios mal
traktus
kaip
tai
agitacijomis
jonės ir belieka tik svajonė
niais.
kos negali būti pervežtos per
PADĖTIS.
ar
kurstymais,
toki
asmenys
mis.
Iš Buzuluko apskrities pra
ginčijamą teritoriją.
Be to,
a
r
b
a
organizacijos
b
u
s
Taip baisiai suterioti vals
Anglų
laikraštis
"Financial
neša, kad tėvai nužudė savo
finansinė padėtis dalinai ap
patraukti
teisman.
Už
daro
tiečiai
pradeda
nerimauti.
sergančią dukterį
maistui. jTimes," skelbia p. George E. sunkinta tuo, kad dar ne vi
mus
firmai
nuostolius
bus
pa
Bolševikų valdžia atsiduria
Vaikažudystės
atsitikimai Cormaek'o straipsnį apie Lie sos valstybės pripažino Lietu
reikalauta
atlyginimo.''
ant
pragaišties
slenksčio.
tuvos prekybą.
George E. vą de jure, nežiūrint į tai, kad
Be kitako reikia atminti
skaitlingi.
Šiandie bolševikai atsipeikėjo dar štai k a s :
Cormack, kuris prekybiniais Estija ir Latvija jau pripa
3) Šutintas osetras.
ir jau gerinasi valstiečiams.
PRIEŠ "MINIMUM" UŽ
Amerikos valdžia savo pi
Mokšo kaime, Pugačevo ap- reikalais daug laiko praleido žintos.
Daro žymių nusileidimų. Dau lietį globoja, nežiūrint kur jis
DARBIU MAŽINIMĄ.
skrityje žmonės valgo nudvė- j Lietuvoj, savo straipsny aiš3. Jeigu Rusų sienos butų
geliui pirmiau atimtus žemės butų.
susius arkluis.
j kiai ir trumpai nušviečia pa- atviros, keitimas Rus-ų ir Lie
plotus
grąžina,
pripažįsta
San Francisco mieste Kali
4) Pyragaičiai. •
lankius ir nepalankius faktus tuvos produktų tuoj iš naujo
Pilietybė čia žmogui teikia
nuosavybę.
Tik reikalauja, daugiau. privilegijų.
fornijos valstijos Darbo Fe
Starobielovkos kaimo pil. Lietuvos prekybos kilimui.
prasidėtų, nes pirmiau Lietu
deracijos
vykinamoji
taryba
kad valdžiai mokesty s jau bu
Jis paduoda šiuos faktus, va išsiųsdavo labai daug pro
Lietuvis pilietis visuomet
Černiševas suvalgė 20 kačių
tų mokamos pinigais, bet no gali but daugiau naudingas ragina visus valstijos unistus
kaip palankius Lietuvos pre duktų į Petrapilio apskritį.
ir 15 šunų.
darbininkus
kelti
protestus.
javais ir galvijais. Dėlto val ne vien šiai šaliai, bet ir pa
5) Gėrimai: Vynuogių vy kybos kilimui:
4. Karo stovis, del kurio
Nes valstijos pramones komi
stiečiams leidžiama javus ir čiai Lietuvai.
nas 24%. Rektifikuotas spiri
L Lietuvos muito tarifas y- kyla apsunkinimai pasus vi
sija
nusprendė
moterims
dar
gyvulius kam nori parduoti.
Pilietis prisideda prie ša
tas 96% (atskiriame kamba- ra prieinamas Lietuvos impor zuojant, leidimus išduodant,
bininkėms
mokamą
"mini^yj,
Visu savo komunistiniu fron lies viršininkų rinkimo; jo
to ir eksporto, tarifas neapri rimtai sulaiko prekybos vys
tu bolševikai nusileidžia.
balsas ir žodis turi didele m u m " užmokesnį sumažinti. Iš Zaplatino valsč., Aleksie- boja prekybos ir yra nuosa
Pilietis. Komisijos nusprendimas už jevo bažnytkiemio praneša kiai nustatytas, geriau negu tymusi. Lietuvos kariuomenė
Iš Rygos praneša, kad šian reikšme.
je yra daug kaimiečių, — ku
'60 dienų bus vykinamas.
die kai-kuriose vietose gyven
ma, kad ten suvalgyta visi Latvijoj.
rie atitraukti nuo žemės ap
Darbo Federacijos vykina gyvuliai.
tojai jau atvirai ima veikti mas, jei bus lemta jam kur
2. Suskirstymas svarbiau dirbimo,, Be to šios kariuo
moji taryba sako, kad valsti
prieš bolševistinę valdžią. Kai kitur gauti prieglaudą.
sių eksporto daiktų rųšimis, menės užlaikymui išleidžiama
RUSIJOS BADO BAI
Bolševikai Rusijos gyvento jos pramonės komisijoje esa
kur komisarams neleidžiama
kaip šeriai, malkos, linai, jau daugiau kaip pusė krašto pa
jams
nusileidžia
ir
nusileis.
SENYBES.
nti ir viena moteriškė, kuriai
nei prakalbų sakyti.
beveik pasiekė pirmkarinių lai jamų. Iš 1920 metų 768,000,Gi jei toksai Trotzky su sa Matomai, jie palengva grą iš valstijos iždo mokama 60
Chicagos
gydytojas
Dr. kų tvarkos. Anglų pirkliai su 000 markių pajamų, Lietuvos
vo raudonąja armija nuolat žins Rusijai buvusių carų val dolerių algos savaitėje. I r to
Rollins išbuvo 4 mėn. Ameri pasitikėjimu žiuri į tą faktą. valdžia išleido kariuomenės
grūmoja, tai juk aišku, kad džios sistemą, kuomet prilips ji moteriškė daugiausia pasi
3. Lietuva yra priešbolševi- užlaikymui 437,000,000 mark.
kos medicinos pašelpos teiki
darbavusi moterims darbinin
jis turi palaikyti bedvėstan- liepto galą.
mo vedėju Ufoje ir Čeliabin- kiniai nusistačius, o tai yra
5. Jeigu Lietuva turėtų ge
Bet
vargiai
jiems
bus
nau
kėms
mažinti
užmokesnį.
čią bolševizmo šmėklą.
Jis
ske, pagryžo nesenai Ameri labai sveikas ženklas. Lietu rai paremtą valiutą, tuomet
dingi
tie
nusileidimai.
Sulig valstijos
įstatymo,
grūmos ir iš Rusijos bėgdakon ir pasakojo kokias baise- vos vyriausybė pilnai atsto- išvengtų visų keblumų, kurie

DVARŲ DARBININKŲ SAMDYMO
IR ATSTATYMO

ĮSTATYMAS.
(Priimtas St. Seimo bal. 11 A, 1922 m.)
Dvaro valdytojas privalo ligi šių me
tų balandžio mėnesio 23 dienos iš viso
jo dvare esamų darbininkų skaičiaus
samdyti tiek ordinarininkų, kad vienam
tektų ne daugiau kaip 12 hektarų žemės
1 rųšies, arba 15 hektarų I I rųšies, ar
18 hektarų I I I rųšies visos dvaro dirba
mos žemės, neišskiriant dirvonų.
Pastaba. Žemės rųšys nustato
mos einant Žemės valstybinio mokes
nio įstatymu.

5 2,
Neįskaitomi į skaičių ordinarininkų,
kuriuos dvaro valdytojas privalo pasam
dyti, einant § 1 normomis, amatninkai,
specialistai, nedirbu lauko darbų ir dva
ro tarnautojai laikomi asmeniniam pa
tarnavimui; jų šis įstatymas neliečia.
§3.
Ypatingais įsitikinimais § 1 nustaty

IŠ LIETUVOS

tas normas gali .sumažinti a r padidinti
komisija iš Darbo Inspektoriaus ir* dvie
jų vietos savivaldybės atstovų.

H.
Su pasamdytais ordinarininkais dva
ro valdytojas privalo padaryti metinę su
tartį raštu, išduodant tam tikras Darbo
ir Socialės Apsaugos Departamento pa
tvirtintas atsiskaitymo knygeles. Sutar
ties sąlygos, kiek jos nesureguliuotos įs
tatymais, negali būti blogesnės, kaip bu
vusios 1921 metų balandžio 23 dieną.
7 pastaba. Samdomoji rašto su
tartis 'turi būti abiejų šalių pasira
šyta.
H pastaba. Jei darbininkas at
sisako būti ordinarininkų, tai per vie
nų mėnesį privalo apleisti dvarą.

.'

5 5.

Darbininkas su kuriuo dvaro valdy
tojas nebus padaręs, ordinarininko sutar
ties, gali pasilikti dvare šiomis sąlygo
mis:
•'
a) naudojasi tinkamu gyvenimui bu
tu;
b) turi teisės laikyti vieną karvę ir
dvi avi ir gauti gyvuliams pašaro tokia
•

norma, kuria duodama ir ordinarininkų
gyvuliams,
I pastaba. Šis paragrafas netai
komas tiems darbininkams, kurie yra viengungiai arba našliai be vaikų,
brolių, seserų ligi 14 metų ar nega
linčių dirbti tėvų.
/ / pastaba.
Sumažėjus dvaro
žemės plotui, žemės reformą bevyk
dant, dvaro valdytojas turi teisės atatinkamai
sumažinti
darbininkų
skaičių.
Paliktas šio įstatymo 5 5 sąlygomis
darbininkas privalo atidirbti kas mėnuo
už butą 1 dieną, už ganyklą ir pašarą
2 dieni.
I pastaba. Darbininkas eina die
nas kas mėnuo;- dvaro valdytojas
praneša darbininkui apie jas savaite
anksčiau.
/ / pastaba. Moteries darbo die
na lygi vyro darbo dienai.
§7.
Paleidžiami iš kariuomenės ordinari
ninkai, turi teisės grįžti į dvarą į senas
vietas.

Grįžus paliuosuotiems iš kariuome
nės ordinarininkams į dvarą, jų vieton
pasamdyti ordinarininkai savo vietą nu
stoja ir apleidžia dvarą.
Jeigu šio įstatymo § 1 normoms dva
re darbininkų trūksta, dvaro valdytojas
privalo samdyti jų iš tų darbininkų, ku
rie kituose dvaruose palikti šio įstatymo
5 5 nurodytomis sąlygomis ir pranešti apie tai Darbo Inspektoriui.
Pastaba. Jei darbininkas atsisa
ko keltis į kitą dvarą, tai jis per vie
ną mėnesį privalo' apleisti dvarą.
* 9. . '
Darbininkui-ordinarininkui,
pasam
dytam einant šio įstatymo 5 1 , metinis
atlyginimas negali būti mažesnis už šias
normas:
a) dvaruose, kurių žemė yra
I rųšies ne mažiau kaip 37 ctn. pirmos rųšies to dvaro derliaus grudų.
I I rųšies 34 ctn.,
I I I rųšies 32 ctn.
IV rųšies 30 ctn.
b) 1-3 hektaro išdirbtos žemės bul

* l

kyla del vokiečių markės nėpastovumo. Lietuvos valiutos
praktingumo
atžvilgiu
yra
vienas svarbus teikiamas fak
tas, o tai ta apystova, kad
Lietuva daugiau eksportuoja
negu importuoja; Pirm karo
Lietuva eksportuodavo prekių
už £4,000,000 ir importavo
prekių £2,500,000. Nėra tiks
lių davinių del Lietuvos auk
so rezervo, bet manoma, kad
jo yra apie 3,000,000 rublių
(apie £300,000). Popierinių
pinigų Lietuvoje yra apie 2,000 milionų markių. Pusė tos
sumos Vokiečių pinigai, o ki
ta pusė Oštų markės, išleistos
ir paremtos Vokiečių vald
žios, Vokiečių okupacijos me
tu.
^ 6. Daug pinigų reikalinga
geležinkelių pravedimui, be ko
transporto padėtis visai neatatinkama. Vandens susisie
kimas bus pagerintas tik šią
vasarą.

MUSV SOCIALISTAMS
GANA GERA SEIME.
Musų socialistai išėję iš vy
kdomosios valdžios ir " nusi
plovę " savo minkštas ranke
les, dabar bešvylpauja nieko
neveikdami. Daugelis jų vis
gi dalyvauja komisijose, ir
dar gauna be Seimo nario al
gos po 75 auksinus už po
sėdį. Esant tokioms sąlygoms
musų socialistai visai nesisku
bina baigti St. Seimo darbus
ir eiti prie paprasto seimo
rinkimų,, Tai matyt, kad ir
iš to, kad jeigu tik krikščio
nys demokratai nori pravesti
kokį nors jiems nepatinkamą
nutarimą, socialistai žinoda
mi, kad be jų nebus sudaryta
kvorumo (dauguma) tuoj iš
salės išeina.
Kad išeina tai tiek to, bet
visas biaurumas jų tokio žy
gio tame, kad jie išeidami pa
lieka šnipą, ar du, kurie rei
kalauja patikrinti kvorumo,
ar yra dauguma. O patikri
nus daugumą, priseina Seimo
posėdį
uždaryti,
kadangi
jiems išėjus daugumos nėra.
Taip tai socialistai trukdo
Seimo darbus norėdami jį iL
giausia užvilkinti. Reikia pa
žymėti, kad aukščiau minėtų
šnipų rolę daugiausia pildo
arba Dr. Buzelis, arba moky
tojas (profesorius) Kupčiū
nas, arba Ralys.
[Iv D-kas]

vėms,
1-5 hektaro išdirbtos žemės linams,
1-8 hekt! išdirbtos žemės daržovėms,
c) ganiava ir pašaras dviem karvėm,
dviem avim ir dviem kiaulėm, skaitant:
U 400 klg. šieno, 240 klg. pelų, 800
klg. vasarinių šiaudai ir 1,200 klg. rugi
nių šiaudų vienai karvei,
2) 100 klg. šieno ir'125 ldg. vasarinių
šiaudų vienai aveliai:
d) atvežto kuro 5 kub. metrai malkų
'ir 15 kub, metrai žabų, ir atatinkamas kie
kis durpių;
,
e) tinkamas gyvenimui ir kas vasarą
remontuojamas butas;
f) tvartai jo gyvuliams,
i) apmokėti pusę išlaidų gydytojui
ir medicinos pagelbai ordinarininkui ar
ba jo šeimos (žmona, vaikai) nariui su
sirgus ir duoti susisiekimo priemonių;
k) 1,000 auksinų pinigais.
$10.
Ordinarininkų skundus del butų riša
komisija iš Darbo Inspektoriaus, Apskri
ties Gydytojo ir vietos savivaldybės at
stovo.

(Bus daugiau)
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plaukia savais keliais per 'restoranas Keistutis," kitur tuokliautl lankykįte krikščio iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiitir
verpiatūs, per akmenis. Ne, amuklė pavadinta " Lietuva, y f niškus susirinkimus, vieton ai
uždirbtus
vyrai! gana jau šitos, iŠ kaž likerų dirbtuvė (ar iiesama- koholiui sunkiai
kurios sovdepijos piktų vėjų gonkos?) už vardyta "Žemai skatikus, nusipirkę laikraštį,
susiėję pasiskaitykite, ar šiaip
atpųstos, marmalynės. ' K u r tija."
kas butų naudingiau, kad vie
Paminėjimui mūsų didvy blaiviai, padoriai pasilinks
vl a8
Rl AIVININKAI flAR'kviesdamas
*
Blaivininkų
toj visų šitų sekcijų, blokų, rių — didvyrio Vytauto var minkite.
ŪLAI f imllIVAI U A n |kuopas prie darbo Gelb
No. S. 2. Snicf o karalaitė. Keturių veiksmų, penkių pa
c
veikslų drama vaikams su dainomis. Vertė
pirm. baigęs savo gražią kal frakcijų susiorganizuotų vie do, kum Tumas pašventino
SLAPTA
DEGTINŽ.
V. Plaušinaitis . . . k
,...
* . . . . . . . , 25c.
bą, pavedė sesijas vesti aps na tikrai naudinga partija, bažnyčią, o jo gimdytojų var
No. S. 1. Senovės Istorijos apsalrymeTiad, dalis I Įfcytai
kričio pirmininkui, J. Svirs- kuri butų ir labai skaitlinga] dai, papuošalas mūsų istori
TBIŠKIAI. Triškių valse.)
Sužinojęs, kad /Pilnųjų Blai
ir labai galinga. O tokia par jos, priežastis mūsų dainų ir
—Graikija. Iš rusų kalbos vertė J. Jablonskui.
šįmet
nėrai
nei
vienos
įstai
vininku N. A. apskričio meti
tija galėtų būti "lietuvių gir pasakų Birutė' ir Keistutis ir
kytė. Kalbos įžiūrėjo S t. Dabušis. Kaina
50c.
Prasidėjus posėdžiams kuo
gos
su
svaiginančiais
gėra
nis suvažiavimas įvyks 14 d.
tuoklių partija.''
Palaukite, net Lietuvos ir šventos Že
No. S. 1. \šveatos Zitos tarnaitės iš miesto Lukos gy
pų atstovai išdavė raportus,
lais,
'bet
girti
laiks
nuo
laiko
gegužės, Šv. Koko parapijos
gerbiamieji, dar nečiaudėkite! maitijos vardai šiandien val
venimas ir stabuklai. Parašė kun. K. R e i d l , ^
iš kurių sužinojome, kad šį
vis
pasirodo.
Tai
privertė
Pažiūrėsime, ką šita partija kiojami po smuklių slenks
saloje, Montello, Masą., aš
draug. J. Vertė iš lenkų įkalbos M. Kaina
15c.
metą kuopos pradėjo smar
vietos
savivaldybą
imtis
kitų
gali: 1921 m. Lietuvoje tam čius! (Tai jau tikrai lietuvikaipo draugijos įgaliotas at
No. S. 3. Svetimų ir nesuprantamų žodžių žodynėlis
kiai darbuotis ir narių skai
tikrose, šniūrais suvarstytose, (škail
stovas su nekantrumu lauNes niekas nieko taip priemonių, kad išaiškinus iš
J. Šlapelio
j
25c.
čius pasidvigubino,
reiškia
kur
gaunama
svaiginantieji
valstybinėmis
antspaudomis neniekina, kaip lietuvis lietu
kiau tos nepaprastos drenos
No. 3. Sveika ir skaisti Mergaitė. Higiena I dalis. Su
prisirašo vis daugiau naujų
gėralai.
Padarius
Triškiuose
sustiprintose knygose užrašy vį ir visą tą kas yra lietuviš
ir turėjau laimės sulaukti. Ir
taisė ir išleido Skinderis
15o.
narių prie Blaivininkų orga t a :
pas
visą
eilę
įtariamų
asme
\
štai turėjau progų sykiu va
ka. Gerbiamieji! Jei blaivy
No. S. 3. Sveika ir graži moteriškė Sulyg gydytojų Bilnizacijos.
Keikia pažymėti,
nų
kratas,
buvo
pas
kai-kuGauta akčižės:
žiuoti su Blaivybės apaštalu
bės draugija dar neįsigalėjo,
čų ir kitais pirma dalis. A. Skinderis . . . . . . . . 15c.
kada naujieji nariai prisirašo
riuos
jų
rasta
ne
mažai
olan
gerb. kun. J. J. Jakaičiu ir
Už spiritą Lietuvos brava- jei mūsų federacijos, frakci
"j No. S. 1. Šiltieji ir šaltieji kraštai. Pr. Mašiotas
25c.
ir gauna laikraštį " D r a u g ą , "
dų
spirito,
kuris
kaip
paskui*
N. A. Blaivininkų Apskričio
ruose išvirintą 33,997,000 auk. j o s ; blokai besitąsydami tarp
No. 32. Skaičiaus Pradžiamokslis. Laisvai vertė Esmaikuriame randasi ir Blaivinin
paaiškėjo,,
pristatomas
į
visus
pirmininku J. Svirsku. Kelio
Už spiritą iš užsienio pav- savęs- viens kitam jau akis
tis
50c.
kų Skyrius, tai labai džiau
aplinkinius
miestelius
iš
Alsė
nė buvo trumpa, bet buvo be
išsidraskė, tai nors mes gir
Tikėjimo klausimai. Parašė J. Gerutis
75c.
giasi. Jame sužino viso }>a- gabentą 20,000,000 auksinų.
džių
miestelio
(jTelšių
aps.)
galo linksma ir malonu.
Už alų iš\ užsienio parga tuokliai susiblokuokime — suNo. S. 2. Vainikaj. Naujesniosios poezijos antologija.
saulio ^inias ir Blaivininkų
pirklių.
Po
to
valsčiaus
vir
sispieskimė ir sustreikaę nu
Pribuvus j vietą, kur turė organizacijos veikimą.
bentą 16,500,000 auksinų.
Spaudai paruošė K. Binkis
$1.00
v
šaičio
buvo
imtasi
priemonių
jo būti posėdžiai, da kitų ko
Atsigėrus reikia užsirūkyti: piepkime •' patriotiškas'' iš
No. 1. Vaikų knygelė su paveikslėliais. Vaikams labai
Posėdžiai ėjo labai pasek
išaiškinimui
fr
suėmimui
Alv
lonijų atstovai nebuvo pribu
Už poperosus ir taboką 19,- kabas ir nunešę durkime mugražus pasiskaitymėliai. Kaina
15c.
mingai dėlto, kad turėjome už
sėdžų
kontrabandistų.
Tuo
sų cenzūrai į akis!
vę, reiškia mes buvome pi r324,200 auksinų.
Į No. S. 2. Vardelių žiedai, tCilių rinkinys R. Žibuntas
25c.
ga*rbę
s^vo
tarpe
turėti
my
Kad neužmiršus, tai dar tikslu jis pasikvietė sau pa- į N o " g ^ V a i l į T e a t i m K o m ^ į j e l ė S : Cyp. .oyp. . c y p . .
mi.
Sumanėm pasivaikščio
Už gilzus ir rūkomąją popridursiu: Visą tą spiritą ir gelbon kelis asmenis, viena
ti po Montello miestelį. Mies linčius įlaivybę gerb. Centro pierą 159,600 auksinų.'
Miau.. mi&u.. miau.. Grybų barnis. Barbutė
pirmininką
kun.
J
.
J„
Jakaitį
vakarų
ir
nuvyko
į
Alsėdžius,
telis nedidelis, bet labai gra
Viso labo 89,980,800 auks. [alų, už kurį mes pernai tiek
piemenėlė. Parašė Sofija Čmrlionėnė
..*! 25o.
ir
gerb.
kun.
J.
Švagždi.
sus, ypatingai kur lietuvių ap
_ _ _UI mm
^fm nulionų iškrėtėme, mums pa kame pas vienų iš vietinių pil No. S. 1.Žinojimas ir tikėjimas fiaikoje. (Lekcija skai
įsger
ri l a i cm tik _akcize
pasibaigus posėdžiams bu tą pernai metais spiritą ir s u - j s a n , i n o devyni spirito ir aš ki įų buvo didžiausia dėžė ogyventa. Lietuviai apsigyve
tyta Petrogrado universitete pradedant rudenini
vome
pakviesti
nueiti
į
rūsį
landų
spirito.
To
spirito
par
no gražiausioji' dalyje mieste
rūkyta taboka. O žinoma vra tuoni alaus bravarai. Ir tai
semestrų 1915 m.). Iš rusų kalbos vertė J .
lio. Montelloje yra daug ge Nuėję ten didžiai nustebome kad valdžia ima akčižės tik d a r : ištisus metus dirbo tik davėjas pagaliau buvo sulai
Masiliūnas
lOo.
pamatę
stalus
nustatytus
vi
kytas,
bet
kely
į
Telšių
mili
rai pasiturineiij lietuvių, ku
dešimtą skatiką (jei nema keturi alaus bravorai, o kiti
tt
DRAUGAS" PUBL. COMPANY,
rių daugelis turi savo nuosa sokiais valgiais, papuoštus gė žiau) nuo to, ką mes užmoka keturi dTrl>o tik po keletą me cijų pabėgo.
Chicago. III.
2334 So. Oakley Ave.
lėniis, o salę papuoštą jaunais me už gėrimus smuklėse. Va- nes i ų. Šįmet-gi nuo Naujų
vybes, namus.
•
. Pasigėrėjus ir apžiurėjus berželiais. Tas- viskas atrodė dinasi\ devyni jei ne dvide Metų stojo į darbą dvidešimts PLATINKITE "DRAUGĄ. ,'>
lietuvių apgyventą dalį mies iai )3i gražu.
šimts) kartų tiek, kielv "gavo du spirito ir dešimts alaus
Laike vakarienės
kalbėjo valdžia, mes įkrėtėme j keše- br^avarų. Kiti dar rengiasi. ^^iHiifiiiit{^iiHiiiaiifir^ifiiiiiiiiiir^iiiiiiiifiti(^iiiiiiiiiiiir^iiiiiiiiiiiiĮ^E}iiiiiiiiiiiir^Etfiiiiiii[^iiiiiiiiiiiii^iiiiiiiiiiii^S
telio, užėjome į bažnyčią taip
vadinamą rūsį.
Įėjus į vi<įi gerb. kun. J. J . Jakaitis ir nes visokių Volfų, Goldber- Gerbiamieji! organizuoki mės
atrodo labai gražu.
Bet Į gerb. kun. J. Švagždys, Kal gių Žanų, Liorencų, MeitJta- ir streikuokime, nes kitaip
ir nutrumpą laiką Montello lietu bėjo ir kiti svečiai, bet visų vičių, Kamorų,
Kuntsmanų, kils alkoholio » '.tvanas
4I
viai ant to rūsio pastatys la vardų neteko man sužinoti. Iserlisų, Zyvų ir kitų mūsų plaus mus visus su visomis
bai gražią bažnyčių, nes Mon T a i g i čia priklauso garbė uolių tarnų ir tarnaičių, ku
Reikia parašyti 1
mūsų frakcijomis ir blokais.
tello lietuviai turi labai darb Montello blaivininkams mote rie tafp rūpinasi, kati nebūtu
KAS SIUNČIA PINIGUS — bardas, pavardė ir pilnas adresas
' >'
V* l a i s v ė ]
Amerikoje. ,
>
štų kleboną kurs v ra Montel- rims, kurios taip gardžius mušu burnose sausa. Tokiu
KAM SIUNČIA PINIGUS — vardas, pavardė ir pilnas adresas
los lietuvių didžiai mylimas ir valgius paruošė ir svečius ma būdu mes vienais metais praLietuvoje.
gerbiamas, t. v. gerb. kun. J. loniai priėmė. Bet čia pri- gėrėme bemaž 900 milionų au
Ypač aiškiai reikia rąžyti pavardės i r kaimų vardus. Laiške pa
klausd garbė ir visai AJontel- ksinų. Bet čia dar neviskas:
Svagždys.
žymėkite, kad į Lfetuvų norite siųsti DOLERIAIS. Tuomet m e s išra
K KTURVALAKrAI (Vilk.
lo
Blaivininkų
kuopai,
kuri
Man teko sužinoti, kad į
čia dar nėra vyno, konjako,
šysime čekį kurį J ų s patįs turite siųsti į Lietuvą. Mes jų nesiunčiaapskr.). Mūsų jaunimo did
tiek
daug
pasidarbavo
ir
taip
me, todėl ir mažų visai užmokestį Imame utž tuos čekius: 50c. už kiek
Montello pribuvus gerb. kun.
cigarų, romo, arako, kurruos
žiuma
taip
yra
įpratę
į
tų
vienų čekį iki $50.00 (tai, yra už čekius po $50, po $20, po $10 ir
Švagždžiui, labai daug pasi viską gražiai parengė, iš ko geria ir ruko visokie poneliai.
saldųjį skystimėlį, kad kur tiM
* po $5.00; mažesnių čekių nėra), o nuo $50 ir aukščiau imame vienų
darbuota Tėvynės ir Bažny aiškių kad Montello Blaivinin Čia parodyta beveik tik* tas,
pažvelgsi visuomet pastebėsi
procentą, t. y. už $100 imame 1 dol., už $500 5 dol. i r t . t Beto reikia
čios labui. Taigi garbė Mon kai yra energingi darbuoto kas pragerta tų, kurie taip
dar atsiųsti 10c pašto išlaidoms.
įsitraukusių, ypač šventadie
jai.
Jie
veikia
su
patarimais
tello lietuviams, jog uoliai
garsiai dejuoja — skundžiasi
niais (pakanka ir šiaip dieno
savo gerb. klebono.
darbuojasi sutartinai su savo
prislėgti rekvizicijos ir pasto
T o k i u Budų Norint Gauti čekius:
i
mis ligi "sičiai), kuomet tik
V.
B—is,
klebonu. ,
tėmis. Dar čia nepridėta sa-Į
susieina keletas jaunuolių, tai
u i $5 reikia atsiųsti . . . . . . $5.60
u i $10 reikia atsiųsti
$10.60
25 kp. a t s t mogonkė.
Dabar turėjome eiti į posė
už $15 reikia atsiųsti . . . . $16.10
jau ir traukia smuklės link
u i $20 reikia atsiųsti . . . . $20.60
džius. Pribuvus į vietą, kur
Gerbiamieji! ar nevertėtų (žinoma nevisi), o kaip pra
u i $25 reikia atsiųsti . . . . $26.10
už $30 reikia atsiųsti . . . . $31.10
turėjo įvykti posėdžiai pasi
u i $50 reikia atsiųsti
$50.60
mums, susispietus į "girtuok deda ragauti, tai ir visas pa
u i $100 reikia atsiųsti . . $101.10
u i $200 reikia atsiųsti . . $202.10
u i $500 reikia atsiųsti . . $505.10
rodė, kad visi delegatai jau
lių partiją" imsitarus, pagal maldas ten prasėdi bepilda
PIGESNIO PATARNAVIMO NEGALIMA NEI NORĖTI.
pribuvo.
. Įėjus svetainėn,
vojus, sušukti: " S t r e i k ! za- mi į gerkles tuos nuodus, kuo
Pirm siunčiant čekius į Lietuvą turi pasirašyti ant jų po du
bastovka!" Man rodos ver met prisipila gerkles, tai ži
gavome malonų įspūdi, sve
kartu tas kas išpirko čekį. Pasirašinėti reikia ten kur yra žo
J a u ko, ko, o partijų, blo tėtų pamėginti: sustreikavę noma neapseina be peštynių
tainė nedidelė, bet begalo
džiai : pirmas parašas ispirkusio čekį ir vėl kitoje vietoje: ant- |?* U
puikiai atrodo: šviesu ir šva kų, sekcijų tai jau pas mus išlo£tumėm mažių — niažįau- ir tt. |Taip pereitų metų lap
ras parašas ispirkusio čekį.
• #į $ ! įH18
sia
pusantro
tūkstančio
milio
ru, taipgi papuošta Amerikos nors imk ir nusemk. Čia ir
kričio mėn. vienose, vestuvėse
Beto užsirašykite sau čekių numerus; jeigu kartais žūtų ke
nų
auksinų.
ir Lietuvos vėliavomis.
krikščionys demokratai, čia
lionėje, tai reikėtų pranešti Ūkio Bankai Kaune (Laisvės Alė
peiliais susipiaustė, o iš vieno
Spiestis j "girtuokliu, par tai dešras norėjo dirbti, nes
Toliaus, kada visi delega ir • jmgonys demokratai, čia
ja, No. 31) kurie numerai žuvo. Išėjus pusei metų Bankas grą
žina pinigus.
tai apskričio valdybai perda liaudininkai, čia valstiečiai, tijų" ir kelti streiką būtinai ir" vidurius prapiovė, kad net
Nors ir žūtų čekis ar kas pavogtų jį, — pinigai vistiek
vė mandatus, perskaičius juos čia ūkininkai, čia federacija reikia, dar ir *štai del ko: kelias savaites turėjo ligoni
nežūva. Ant čekių yra vardas to kam priguli pinigai ir nie
pasirodė, jog iš viso delega ir tt. ir tt. ir dar maža: ana Gerb. Vaižgantas (Tėvynės nėje gulėti, ligi išsigydė.
kas kitas negali jų išimti.
tų yra 25, taipgi buvo keletas gerb. Dėdė Atanazas dar mo BaL No. 46) šaukia: " N u o
Šių metų kovo 12 d. gero
, .'
KUR GAUS PINIGUS SU TAIS ČEKIAIS.
ir svečių, kurie norėjo pama bilizuoja naujas jėgas kovai degtįnės tvaiko Lietuva apa kai įsiragavusių keletas jau
tyti kaip blaivininkai darbuo *su rekvizicijomis ir pastotė ko."
Lietuvos Ūkio Bankas turi po visą Lietuvą miesteliuose sa
Apako, vargšė, apako! nuolių atėjo į vienų krautuvę,
vo įgaliotinių — atstovų; pas juos reikia kreiptis su piniginiais
jasi blaivybės dirvoje ir kaip mis, Vytauto bažnyčios apylin ir jau neįžiūri nelaiminga,
apmušė du jaunuoliu (kurie
reikalais; dolerinius čekius geriausia, žinoma, išmainyti ten kur
jie yra pasišventę pagerinti kėje spiečiasi žemdirbiai (čia, kur jos mylimiausių sūnų Irjįįgj
blogiau
įsigėrę),
buvo ne
yra Ūkio Banko Skyriai, tai yra: Kretingoj, Mažeikiuose, savo brolių lietuvių būvį, t. sako, jau keletas krikščionių dukrių vardai atsidūrė! 'Štai
Šiauliuose, Vilkavišky, Šakiuose, Ukmergėj, Panevėžy, Utenoj,
kurie paskui nuėję į galų tos
•y. kaip jie nori ištraukti savo demokratų partijos dezertyrų važiuojant iš Aleksoto į Kau
Kybartuose,., Tauragėje, Kėdainiuose, Jonišky, Kalvarijoje, Aly
pačios krautuvės atsisėdę no
brolius iš nelaimingų alkoho persivertę į žemdirbius), po nu, pervažiavus tiltų, sukant
tuj, Prienuose.
•
simi žemę badė, o jų mušėjai
Seniau Bankas išmokėdavo šitus čekius tik auksiniais, bet da
lio nasrų per kurius jau daug kaimus vaikščioja kokie • tai
į Vytauto bažnyčių, diželys kalbėjosi t a r p sav^s, kam
bar išmoka ir doleriais, kaip * kas nori. Dolerių duoda tiekjdek
tapo "moonshinės" aukomis "kareiviai'' ir žodžiu ir raš
beveik atsirėmė į iškabų su girtas reikia mušti, bet to vi
ant čekių pažymėta ir nieko už taLjieima.
. . . i
ir be laiko nuėjo į kapus.
tu žmonėms skelbia, kad vie •parašu: ' * Traktieri us * * Birusai ir nepaisė tai darydami.
Doleriniai čekiai labai patogus tiems kų važiuoja į Lietuvą ir nori
Mcmtello blaivininkės mote nintelis mūsų išganymas esąs t ė , " pardavinėjimas svaigi Viena eidama iš bažnyčios jo
su savim vežtis dolerius.. jTeigu kas nuvažiavęs į Lietuvų paskui vė-1
rys prisegė mums labai gra Leninas, Trockis ir Kapsu nančių gėrimų ir užkandų. sesuo, ar kokia kita nusivedė
grįžtų į Amerikų su tais Čekiais, tai atgautų čia) visus savo pinigus
žius ženklelius-kaspinėlius ir kas*
Viktorija Buchholc. , , Pačia vos paeinantį namo, o kitas
kiek pažymėta ant čekių.
prasidėjo sesijos arba posėd
Bet ką-gi mums ligi šiolaik me centre miesto, Naujoj Vil tai gal ir ligi vakaro ten sė
Dolerinius čekius mes apsiimame patis siųsti tik tuomet jeigu kas
žiai. Posėdį atidarė su malda davė šitie visi blokai,, platfor niaus gt. No. 2 namo, kur dėjo, o milicininkai apie tai
nori pasidėti pinigus ant procentų į bankų <Lįetuvoje.
Montello Blaivininkų kuopos mos? Nieko, kito tik barnius, prieis karų buvo turkų kepyk nič nieko nemanė (nors ir ge
d va s. vad. gerb. kun. J . Svag- vienas kitam
pasiskersavi- la, trys galvočiai: Andreju- rai žinodami, kad bt to neždys. Paprašytas, gerb. Blai-imus, kivirčus.
(Na, o kas nas, Dovydaitis ir x Šulinskas apseinama), savo kambariuo
vininkų Centro pirmininkasj Lietuvą atstatė. Ked.). Mūsų sugalvojo ir papuošė savo se besišildanti, nes ne^ vieno
>
»
kun. J. ,.L Jakaitis, pasakė blokai, varžosi-kivirČijasi, o smuklę tokia iškaba; "Ameri nebuvo matyti.
Atdaras kasdieną, išskyrus šventadienius, iki 8 vai, vakaro.
I
labai - gražią ir karštą kalbą valstybės gyvenimo
laivas koniška cukrainė, kepykla ir
Taigi jaunuoliai vieton gi*- S1IIIISfllllllllllH^lllItfIlllllffll(^IIIIllllllll{^lBllllltlllH^lllltlllfllir^||l!IIIlllllI^|||||||I|1l|I^||||lllll|||^ ]||i i | ^^g

BLAIVYBES DIRVA.

Iš LIETUVOS KNYGOS.

BUOJASI. --

i Kaip Nusiųsti Dolerius į Lietuvą?

PRIE KO PRIVEDA.

AR TIK NELAIKĄS JAU IR
MUMS STREIKUOTI?

i*
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Draugo Pinigų Siuntimo
2334 S. Oakley Ave.,

Skyrius,

Chicago, III
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Penktadienis, Gegužio 26, 1922
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DR. G. M. GLASER

SOR. A. K. RUTKAUSKAS!
v

P R A K T I K U JA ao M E T A I
Ofisas 8149 So. Morgan St.,
ertė 82-nd St.,
Chicago, DU.
£
jį
SPECIJALISTAS *
K V a a n d o s : 9-11 rytais, 1-2 p o | i * Moteriškų, Vyriškų Iv c h r o n i š k ų
j pietų ir 7-8 vakarais. Nedėldie~;£
ligų.
Janiais tiktai po pietų 2 iki 5 val.£Ofiso V a l a n d o s : N u o 19 r y t o #
|K.".,",.".,i'.,".."„v.o'..'W,.."..".,".."..".J'..".o'..".,'v.».."-.'..".V'.
iki 3 po pietų, n u o 6 iki 7 vak.^f
g N e d ė l l o m i s nuo 10 iki 2 po pletų.4|
T e l e f o n a s • Y a r d s C87
j|
G Y D Y T O J A S I R C I 1 1 R I R G AS
4442 So. \ \ t - i . ru A v e u u c
Telef. L a f a y e t t e 4146

8

Šiandie Pinigų Kursas

LIETUVIAI AMERIKOJE

Siunčiant Lietuvon per mas:
40 centų už 100 Auksinų
mm
j
250 Auka. už vieną Dolerį

» - •'.'* o ^ - " ^ i * « « » » i » » > » » * n n » • mį

JAUNIMAS. — BAŽNYČIA.1 Mūsų nezaliežninkai iš kai— MULKINTOJAI. — DAR- | lio neriasi matydami kataliF H v h f l i r a i Vėliavų, Kufcardu, visokių Ž e n k l e l į , Guzikučiu, A n t N
U l į U U U Y C spaudu ir Kitokiu D r a u g y s t ė m s reikalingu dalykų.
BAI.
'kus statant naują, bažnyčių.
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sėjęs kai'po smiuko virtuozą*,
^
Telefonas: Central 6390
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|
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dardo.
mūsų moterėlių, nes jos gana
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8. Dearborn S t ,
Roo«n 1040JJ
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T e l e f o n a s : Y a r d s 2544
\ T%
T e l e f o n a s : Boulevard 553.
t urna s ir Valsų —; Ch. Mayer.
rui yra sunku dabar kaip ne jau butų reikalinga.
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turi savo bažnyčios. Ne taip
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NAUJALIO
KONCERTAS.
Lawyer
pasekmingai sudainavo: Suža tiem nariam: K. Rupšiaukiui
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bet u£ keftoi^iėpftstbniama, ' 8. J. Kazlauskas turi švelnų 0 . Gudauskai te, B. Jakubaus
N
C
rodo su liaudies dainelėmis.
T e l e f o n a s D r e z e l 28S0.^
laikraščiuose nesimatyt jo ap ir malonų tenoro balsų, gerai kaitė ir K. Kuperienė) savo
J Tel. R a n d o l p u 2898
Y
»
pasiskyrė Labor rašymo. Turbūt mūsų kores sudainavo: Kaitink, šviesi sau- linkėjimus išreiškė gerb. kun.
j A. A. S L A K I S ; Choras
ADVOKATAS
=:>
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3107 So. Mocgac Street »*.
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Plau
CHICAGO, ELLCTOIS
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nyčiai.
po pietų, salės prieangyje mi- kia sau laivelis — Šimkaus ir sižymėję lietuvių katalikų dir
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gražus
susi(i p o pietų iki 8 r a k . H a d ė l l o - j
V e d a bylas visuose t e i s m u o 
Įmla n n o I l k l t vaL vakar*. Įkietų langelio, kurie neturėjo r Naujalio. Išpildymas buvo tiI
klausymas
naujos
bažnyčios
se.
Egzaminuoja
abstraktus.
Vyčių 48-tos kp. svaidinin«^3EE Sfcs:
*tmį rgeras*
D u o d a patarimus.
statyme. J a u baigia rūsį kasti. išanksto nusipirkę.
R o o m s 1611 — 1612
i
Taipgi < ^ p e č i a i " karai pil-* 12. P^ J. Naujalis grojo kai auga ir stiprėja nejuo
155 N o . Clark St.
Chieago.
1
Šv. Kazimiero i)r-ja rengia
kais. Kas šventadienis svaiK a l b a m a Lietuviškai.
pirma išvažiavimą gegužio 30 ni atvažiavo iš Ne\v Haven ir vargonais: Fuga g. minor —
V AL.: 9 ryte iki 9 vakare*
dina su įvairiais priešais ir
Ansonia,
su
savo
vadais
ku
•:•:
J. 8. Bacho, Canteline Pasto
'd., parapijos darže. Pelnų ski
nieks jiems neatsilaiko. Šįmet
nigais: V. Karkausku ir J.
rale — A. Guilmanto, ir Toc- Detroite, laike Vyčių Seimo
ria naujai bažnyčiai.
1900 S. Halsted Str v
Jankausku. ' .
cato — A. Hess'es.
VALENTINE DRESMAKING
3teL Ganai 8118
Dabar laukiame didelių iš
mūsų beisbolninkai žada nu
COLLEGES
Taipgi
daug
svečių
buvo
iš
13.
Užbaigia
šv.
Juozapo
par.
Valando*: 18 ryto lkl 8 vakare.
2407 W . Madison, 1850 N. Wells,;
kilmių, kurios neužilgo įvyks Hartford, New Britain, Bridgalėti kad ir smarkiausius sa
6205 8. H a l s t e d Strocts
choras su dainomis: Ko liūdi
Oyranimaa: — 1811 W . 83rd Str.
La\vrencę. Tai bus naujo k i u geport ir kitų apiėlinkių.
137 M o k y k l o s Su v. Valstijose.
vo oponentus. Jiems čia su
T 8 l Proapect 1461.
Putinėli — J. Naujalio, Kar
M o k o Siuvimo, P a t t e r n ų kir
pimo, Deaigning b i z n i u i . ir na
nigėlio sulaukimas; Pr: Jura^
Kompozitoriaus J. Naujalio velėli — C. Sosnauskio, ir Mū maningai vadovauja Centro
mams.
Vietos
duodama
dykai
Diplomai. Mokslas l e n g v a i s atlaikys pirmąsias šv. Mišias,' g a r s u s v a r d a s sutraukė ne
Atletų pirm. J Mileris.
sų dirva. — J. Naujalio.
mokėjimais. K l e s o s dienomis ir
vakarai*.
Reikalaukit
knygelės.
•ionai. Garbė šiai kolonijai j „-įrdėta
Waterbury
didelę
Valio mūsų jaunimas Vyčiai!
Tel. Oaaal 257, Vak. Ganai 9118
Koncertas pasisekė visais
TeL Seeley 1648
primicijų šio jauno žmonių minių. 2q00 klausyto
Liūdesys.
S A R A P A T E K , p i r m . u sulaukti
atžvilgiais. Tuomi ir nemažai
pasižymėjusio darbuotojo.
jų atsilankė.
pakėlė lietuvių vardų svetim
Lietuvis Gydytojas Ir
Buvo daug ir svetimtaučių,
SVARBUS PRANEŠIMAS
taučių tarpe.
įz^s^^^-i.'^'t-zt&fjš:^ m o s eo m
Chirurgas
Tel. f a n a i 0188
' kurie sakėsi nesitikėję jogN lieREIKALINGI
WESTSIDĖS LIETU
Pagarbos žodis priklauso
1811 S o u t h H a l s t e d Street
, Shipperiai ir Grinders
tuvių tarpe randasi tokių mu- r e n g ė j a m s > ^
gerb
klebo.
OS
VIAMS.
V a l a n d o s : 1 8 iki 18 r y t e : 1 l k U
urera mokestis. Atsišaukite
po pl«tų;
i iki 8 vakarą
zikos talentų kaip p. J . Nau imi kun. J. Valantiejui, p
Ir
Interstate Irom & Steel Co.
J
Užlaikome*
visokios
rųšies
jalis,
kuris
užžavėjo
savo
ne
Pagrabų Direktoriai
Janušaičku ir šv. Juozapo
118 ta Street Works
^ į 'mėsa ir grocery. Parduodame
paprastu gabumu išpildyme par. chorui ir kitiems rėmėJ. Wyand, Balsamuotojas
South Chicago
už žemiausias kainas. Ateikite
sunkių muzikos veikalų, kaip jams.
C. Sirevidia, Asistentas |
Turime
automobilius
v i s o - %?
/ant piano, o labiausiai užžaGluosnis. fpas mųs i r išmėginkite.
\\ kiuose reikaluose. P a t a r n a u j a - ^
LIETUVIS GYBYTOJAl
1833 West 22-nd Str.
vėjo vargonavimas.
PRANEŠIMAS.
•.^ m e kogeriausia ir pigiausia.
>*
3303 S. Morgan Str.
Chicago, 111.
Mes šios k(Uionijos lietuviai
gj
CHICAGO. ILL.J} ^ 2055 W e s t 22-nd St. Chicago. q
Koncertas prasidėjo 2:15 po
ATPIRKO BIZNĮ.
norėtume turėti savo kalboj
pietų. Pirmiausiai, kaipo įžan
Gydytoją, dorintieji apsigy
ANT PARDAVIMO arklis,
venti mažesniuose miesteliuo
Cicero, TU. — P-nas V. Nar
gos pamat^padėjo patsai koUr
vežimas irx visas - pakinkymas.
se, meldžiu kreiptis greitai,
»' Tel. Lafayette 4223
llbaa, TeL Cicero 8858
butas, pasižymėjęs tapytojas
eerto
siela
p.
J
.
Naujalis,
ku
nes turiu geroj vietoj Gydy
OHao TeL Cicero ^48
Atsišaukite į
I
ris vargonavo: Fantasie-Serin- atpirko p-no J. Kudirkos fot.
tojui ofisą.
Atsišaukite:
"DRAUGO" ADM.
go. Savo kompozicijos: Com- studijų po No. 141K So. 49-th
K a i p o lietuvys, l i e t u v i a m s visa
VINCAS BALNIS
2334 So. Oakley Avenue
:
dos patarnauju kogeriausia.
1S25 So. 4 1 Oourt
1444 Wentworth Avenue
'munio,
—
lietuvių
bažnytinių
Court,
Cicero,
111.
Jis
yra
M. YTJSKA
N. E . Cor. 49 Court Ir 18 S t r . #
Chicago, 111.
Chicago Heights, m.
8228 W . 3 8 - t h Street
giesmių meliodijčs supintos į vertas mūsų
tautiečių
[ant vlriaua •alstyničloa.
it
. . . . . . i ž KaVyrs^csrrB^^ir^sYsrs'SVsvs^r S

Pigesn**, kursas siunčiant
didesnes s u m a s . '
P r i s t a t y m a s Užtikrintas
T r u m p a m e laika.

Central Manufacturing
District Bank

DR. MAURICE KAHN

I

State

Telefonas Yards 11S8

STANLEY P
MAŽEIKA

f| Dr. C. Z. Vežėjas

>

DR. S. NAIKELIS

/

G R A B O R I U S H?;
Balsamuotojas
Tūrių automo
bilius
visokiem*!
reikalams. Kaina
prieinamos.

! Y. W. RUTKAUSKAS i

^—^7—^-

3319 Auburn \ i
Ave. Chicago.
' j . . . . •

. . . . . . . . . . . .

i

Telefonas Canal 5395

I JOHN G. MEZLAISKIS
Generalis KontraktoriuB, itaty
tojai ir senų namų taisytojas.
2338 S. Oakley Ave., Chicago
Arti 23 čio Place.

relefonas

Boulevard

DR. R. C. CUPLER

f

D r . M . Stupnicki

. .

DR. A. L. YUŠKA

f
DR. P. L ZALATORIS

VVYAND'S GRABORIAI

DR. A. J. KARALIUS

DR. J, SHINGLMAN

PLUMBING

4181

A. Masalsl
Oraborius
Patarnauju laldotuvėea,
ves
tuvėse,
kriks-j
tynos* ir kltuo-,
•e
ralkaJnoBej
Kainos prieina
mos.
4

i

* DR. CHARLES SEGAL

House

1112 West 35-th Street
Turtas $6,000,000.00

Dr. A. A. R0TH

1

Bank—Clearing
Bank.

07 Auburn Ave. Chicago.*

Reikalingos
Pardavėjos
Dry - Goods
KRAUTUVĖJ
Darbas pastovus prityrimas
nereikalingas. Atsišaukite.
RICE BROTHERS
2114 W. 22 nd Street
Chicago, Illinois
ANT PARDAVIMO
5 kambarių
namas, su tuščiu lotu šule, taipgi parsiduoda sykiu karve ir vištos. Vieta
randasi netoli lietuviško vienuolyno.
Atsišaukite
^ A N T R A J A I S KAS
(
6809 So. Rockvvcll Str;
mS

P A R S I D U O D A LOTAS prie pat didelios viešos mokyklos, gerai apgy
ventoje vietoje Gary, Ind.. Gatvės ir
šalygatvei ištaisyti ir iš\;nokėti, o dar
bai Gary. Ind. geriau eina kaip Ctiicagoj. Atsišaukite raštu a r b a ypatiš
kai šiuo antrašu:
j.

K.

i:\<

I;RIS

4403 So. Mozart St.
Chicago, 111.
Telefonas Lafayette 4685

Ant Pardavimo pigiai čeverykij taisymo šapą, geriausios
elektrikos mašinos išdirbta
per 15 metų. Atsišaukite pas
savininką
219 W. 67 St.
Chicago.
REIKALINGI mergina prie
namų darbo. Atsišaukite tuojaus.
3315 So. Halsted St.
Tel. Yards 1546

r

^J

sEr—

Gera sveikata yra verta auk
sinių dolerių, kiekvienas iš
mokėtas čekis už geras gyduoles,
ra paliudymu geros sveikatos.
Prašalinkite kankinančius skaus
mus su pagalba tikrojo PalnE x p e l K r i o , kuria yra senu drau*
gu daugelio šeimynų. Visados
reikalaukite su Inkaro vaisbaženkliu. Kaina 3 5 c . ir 70©» aptiekose arba pas.
F. AD. RICHTER k C0.
104-114 U. ik t t /
Brseklys, H. Y. 4
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CUCAGO TURI DAUGIAU
POLICIJOS.

P A R A P U a S PIKNIKAS.

Dievo Apveizdos
Par. —
Pagaliau Cliieago susilaukė Gegužio 21 d., National darže,
daugiau vieną tūkstantį poli- Riverside, 111. įvyko šios paoi j o s .

Miesto

valdyba

užva- r a p i j o s

fcar 56 balsais prieš 5 autorizavo policijos viršininkų per
sekančius € mėnesius pašauk% tarnybon viena tūkstantį
poliemonų daugiau ir tam
tikslui tuo laikotarpiu išleisti
675,000 dolerių. Tolesniai didėsnio skaitliaus policijos už
laikymui susiras pinigai.
,. Kuomet miestas turės skaiI tlingesnę
policija, žinomas
| daiktas, pasekmingiau bus ve
dama kova su piktadariais,
kurių čia visur tikros galy
bės.

I

piknikas. Zmoniij

su-

važiavo gana daug. Buvo nemažai ir iš kitų kolonijų at
važiavusių. Ramiai, linksmai
laikų praleido.
Apyvakary,
jaunimas valandėlę žaidė liet.
tautiškus žaidimus.
Rep.
IŠ TOWN OF LAKE PA
DANGĖS.

Oeg. 21 d., Šv. Kryžiaus parap. salėje, Labd. Sąj. kp. tu
rėjo susirinkimą, kuris ytin
nariais buvo. skaitlingas. Tin
kamai aptarė "Vainiku die
'NUTARNAVO" SU BRAN n ų " (gegužio 30) ir išrinko tai
dienai darbininkes rinkimui
GUMYNAIS.
aukų. Išklausė paliegėlių at
. Į Owen \V. Bre\ver namus, sišaukimus, ir sulyg išgalės
411 Briar place, anądien pri- juos pinigiškai parėmė.
iiiita jauna tarnaitė. Pasiro
šv. Kryžiaus parap. moky
dė labai palanki, mandagi ir
klos mokinių vakaras užbai
pasitikima panaitė.
•Trečia jos tarnybos dienų gimui mokslo metų Įvyks bir
namų šeimininkė kažkur išva želio 11 d., Sebool Hali salėje.
žiavo savais reikalais.
Kaip kas metą, taip ir šįmet,
Grvžusi namo nerado ne publika programa nebus apvien tainaitės, bet ir 15,000 vilta; sulyg seserų — moky
dolerių vertės savo brangumy tojų pastangų dėjimo tam tik
slui, yra vilties susilaukti vanų ir dalies drabužių.
Kaimynai pasakoja tų " t a r landėlės linksmaus laiko.

n a i t e " mate išeinančių iš Bre|jwer namų su dviem valizom.
Nuvažiavusi kažkur "taxi-cabu.'
Policija pranešė, kad ji roėtgysianti tų tarnaite
suras

rius, girdėjau kad joms puikiai sekasi. Mūsų kolonijoje
yra gerų žmonių daug. Paskui p-lė Ant. Beinoraitė nuo
seno
renka jau dovanas bazarui, parduoda šernas automobiliaus išlaimėjimui, žodžiu
dirba kaip bitutė. Tai prakilni
ir pasišventusi mergaitė, kuri
prie prakilnių darbų visuomet
pirmoji.
O dar girdėjome, kad ir
darbininkės bazarui organi
zuojami. Taigi kaip tylime, tai
tylimo, bet pamatysite mu<
dirbančias tuomet pasakysite:
Valio bridgeportietės, Akadėm i jos rėmėjos!
Valio joms sakau ir
Aš.
NEPAPRASTAS VAKARAS.
North Side. — Šį šeštadienį,
gegužio 27 d., Šv. Mykolo par.
>vet. įvyks vienas naujausios
rįjšies vakanj. Jį rengia L.
Vyrių 5 kuopos atletų sekcija.
Prie šokių, bus visa eilė
įvairių sportininkų pasirody
mai. Bus ristynės ir kumšty
nės. Pasigėrėsime' savaisiais
talentais. Gražiai praleisime
laiką. O tų juokų.... tai ga
nėtinai. Prie to paremsime la
bai prakilnų reikalų, nes pel
nas skiriamas įsitaisymui uni
formų atletams. Tik visi \ va
karą.
Jaunutis.

katalikas, tautininkas, ar so- ^BlllllflfEIIIE^IIIIHIltlilI^lllllllllllH^fIIIIHIIIlU^lllIllfllll|[^||||||||||||[^lllllllllfl|[^|||t.fllllllff^llllllllllllt^llllllll ^S
cialistas, jeigu jautiesi esąs - s
lietuviu tai dalvvauk
su—
sirinkime gegužio 26 d.
Tavęs, gerb. brolau ir sesuo,
šaukiasi tavo motina Lietuva.
Taigi j darbų visi veikėjai ir j ==
veikėjos, nes trumpas laikas
beliko, kad galėtume laikyti
®
susirinkimus ir išrinkti atsto
vus. Užtat kviečiame, visu
draugijų, kuopų, kliubų, vaidybas.
*

==

ii

B. Nenartonis, pirm.

- r

PRANEŠIMAI.

^s

Su Palydovu

j

Ant Didžiausio Pasaulyje Laivo I
Iš AMERIKOS I KAUNA I
PER DEVYNIAS DIENAS!

V. Paukštis, rast.,
4602 So. Fairfield Ave.
J. Enčeris, ižd.
Pastaba.—Buvo seniau kal
bama kaip suregistravus lietu
vius Amerikoj. Taigi dabar vi
sos draugystės ir kliubai be
pažiūrų skirtumo turėsite pro
gos užsiregistruoti ir paskui
galėsime pavienius suregistruoti.
Valdyba.

=
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BALTIC

STATES

BANKAS

siunčia

No. 125

i

Lietuvon

Amerikiečių Ekskurcija, kuri išvažiuos iš New Yorko
Liepos 29 d., 1922, ir bus Kaune 7 d. rugpjūčio.

BB

m
H Mūsų keleiviai
1 mažiuos ant
=
didžiausio

pasaulyje
White Star
Linijos laivo

A J ESTIC

LDS. CHIC. KUOPŲ DOMEI.
West Side. — Sekmadienyje,
gegužio 28 d., Aušros Vartų
par. mokykloje, ant antrų lu
bų, 4 vai. po pietų, įvyks la
bai svarbus Liet. Darbininku
Syj. Chicagos Apskririo susi
rinkimas. Taigi kuopos malo
nėkite prisiųsti savo atstovus.

a

Mūsų keleivius lydės žinomas Amerikos Lietuviams
kinomatografistas PIL. RAPOLAS KRUČAS, kurs ke
liaus iki pačiam Kaunui ir kelionėje trauks krutomuosius paveikslus.

m

Tuojau kreipkitės į mųs del laivakortės, PASKUI
GALI NEBELIKTI VIETOS.

J. Markevičius, Apsk. rast.
LIETUVIŲ VIEŠAS ATSI
ŠAUKIMAS.

Brightoir Parko .
Li<>t.
Laisvės Paskolos stotis gavo iš
Lietuvos Finansų Misijos atsi
šaukimą kaslink "Aukso —Sidabro" Fondo Vajaus, ku
ris yra paskirtas birž. 24 ir
25 d. š. m.
Pas mus. lietuvių tarpe, yTaigi Brigliton Parko s toNESUTIKIMAI DEL
ra įsivyravęs paprotys ga tis kviečia visas draugijas ir
PROHIBICIJOS.
mintis munšainės. Vai, biau- kuopas, kaip pašelpfnes taip
rus tai paprotys, aišku, jog *ir idėjines, ir visus Teikėjus
• Ohicagoje Įsteigta teismas, jis ilgainiu mūsų žmonelius
ir veikėjas į susirinkimų. Juo
kuriame bus teisiami prasi- darbininkus prives pri«» liūd
daugiams susirinksime tuo ge
|žengę prohibicijos įstatymui. nų apsireiškimų.
rinus prisirengsime, didesnė
Teisėju tan teisman paskir
X.
nauda bus mums patiems ir
tas vienas munieipalis teisė
mūsų brangiai Lietuvai. Pir
jas.
BRIDGEPORTO DARBŠ
mas toks. susirinkimas bus
Miesto taryba paskelbė pro
ČIOSIOS AKADEMIJOS
gegužio 26 d., 8 vai. vakare,
testo rezoliucijų prieš tų pa
RĖMĖJOS.
44 ir Fairfield Ave., parap.
skyrimų. Rezoliucijoje pareiš
svet.
Taigi prašome visų
kiama, jog prohibieija nepa
Apie visas parapijas rašo-1 draugija, kaip vyrų taip ir
vykusi ir todėl nereikalingas ma, kaip kurios darbuojasi moterų ir mergaičių, kliubų.
toksai teismas.
Vienuolyno naudai o apie di- 'kuop^žodžiu visų kas tik jauI Tuo tarpu generalis probi- džiųjų senųjų Bridgeporto lie- čiasi esųs lietuviu arba lietupicijos komisionierius tvirti tuvių koloniją anei šnypšt. V c. Nežiūrint kas nebūtum, a r
na, kad prohibieija jau davu (lai kas mano, kad ten nieko
si laukiamų gerų rezultatų.
neveikiama bazaro naudai. Jei
taip kas mintija tai klysta.
Čia gal triukšmo ne tiek kiek
APIPLĖŠTA NAMUOSE.
kitur, mat čia nėra Seserų
Mis Ho\vard Johnson pra Kazimieriečių, bet kad ir čia
mirė geg. 23, 1922, 5:30
gėrė duris pabeldusiam žmo suprantama kaip brangi įstai
vai. vak. 48 metų amžiaus
gui. Tas žmogus buvo pikta- ga mūsų tautai yra grynai lie
paėjo iš Kauno red. Ne
Jaris.
tuviška seserų šv. Kazimiero
makščių miestelio Taura
Kuomet moteriškė mėgino kongregacija, tai nėra abejo
gės Apskr. Priklausė prie
užtrenkti duris,
piktadaris nės.
Dr-ju Karaliaus Dovydo
tarpdury pakišo koja ir at
Čia rėmėjų kuopa oficialiai
ir Vyskupo Valančausko.
Paliko dideliame nuliū
rėmęs į jų revolveri
atėmė kaip ir neegzistuoja, bet ir čia
dime moteri Elzbieta. 2
p) dol., kuriuos turėjo su sa- dirbama. Mūsų gerb. klebonas
dukterisElena ir Jadviga.
jrimi krepšiuky.
kun. M. Krušas prižadėjo tie
Elena eidama mirštanti tė
sioginiai Nazarų remti. Gi pra
va atsisveikint apalpo ir
IŠGELBĖJO VAIKUS.
kilnios Bridgeporto veikėjos
tapo išvežta pas giminės,
irgi nesnaudžia. Va*, ana dien
jį nežino ar tėvas gyvas
Dviejų aukštų namuose,' sutikau šaunias ponias Lešar mifęs.
|247 Oregon Ave., vakar kilo eauskieiię ir Valterienę beei
Laidotuvės įvyks subatoj gegužės 27 d. iš namų.
isras. Dviejų šeimynų vai nančias per įvairius biznie3353 So. Emerald Ave., į
tus iš degančių namų isgel-'j
Šv. Jurgio bažnyčia, o iš
PRANEŠIMAS (KEDZIE
"bėjo gaisrininkai.
ten į Šv. Kazimiero kapi
AVE.) APIELINKĖS
]
nes.
LIETUVIAMS.
fc T E I S Ė J A I BUS IŠRINKTI.
Nuoširdžiai kviečiame
Dienraštį " D r a u g ų " galima
giminės ir pažįstamus da
gaut nusipirkti pas:
lyvauti laidotuvėse.
Birželio .) dieną Chicagoje
Nuliūdę
S. ROLEVICZ,
•piliečiai balsuotojai be kitako Geležinių daiktų krautuvėje
Moteris Elz. Yankantienė
ir dukterys.
Išrinks 5 municipalius teisė5228 So. Kedzie Ave.
.

J

Penktadienis, Gegužio 26, 1922

DRAUGAS

Berods su birželio 14 d. gerb.
kun. A. Skrypkus, ant keletos
mėnesių, apleis savo parapija;
jis vyks Lietuvon, savo priva
tiniais reikalais, bei giminai
čių aplankymui.

A- t

A.

ADOM. YANKANTAS

ltis-

/
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BRIGETONPARKIEČIAMS.

Rašykite mums tuoj šituo adresu:

ss

I BALTIC STATES BANK 1

Ekstra mass-mitingas įvyks
šį vakarų, 26 d. ^eg., 8 vai.
vak., parapijos svet., prie 44
ir So. Fnirfield Ave., Lietu
vos Aukso ir Sidabro Fondo
^lllllllf^llll1IIIllllI^IIIllIlIIfHlt^lIIIIIIIIIIK^IIIIllllllllIS]llllllllllll[^]flltlIltlltlI^llllltlHlft:^3fIIIIfllllllI^fflil!llllll^
reikalais.
Visi be skirtumo esate kvie
visa atletų apskričio valdyba
čiami atsilankyti.
dalyvautų šiame susirinkime.
L. L. Pask. Stot. Valdyba.
Ypatingai kviečiami sportų
entuziastai iš kitų .kolonijų.
Parengtas
CHICAGOS VYČIAMS AT- Kol kas Apskričio susirinkime
Lietuviškos Teatrališkos Draugystės Rūtos No. ,1
LETAMS.
dalyvaudavo vos 3 kuopos.
'
Pr. J. Paliulis, pirm.
Liet. Vyeių Chieagos Aps
GEO. M. CHARNAUCKO DARŽE, LYONS, ILL.
kričio Atletų Sekcijos susirin
Įžanga ,35c. Ypatai
NORTHSIDIEČIAMS.
kimas įvyks penktadienio va
Kvječia KOMITETAS
Pranešame, kad Amerikos
karų, gegužio 26 d., McKinley
Park. svet., prie Archer ir Liet. Piliečių Kliubo ant
North V e s t Sidės, prakalbos' ^iiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii;
AVestern gatvių.
Šis susirinkimas
svarbus, ši vakarų, gegužio 26 d., 8 vai. j E
nes turėsime aptarti kaip ir vak., ftv. Mykolo Arkaniolo |
kuomi mes pasirodysim Cli. svet. 1644 AVabansia, Ave.
Kviečiame visus
Vyčių piknike ir TradicijiniaKomitetas.
me išvažiavime. Ceistina kad

i 294 Ei

Ave.

New York N. Y. 1

Didelis Iškilmingas Piknikas

Ned. Gegužes-May 28, 1922

LENGVI IŠMOKESČIAI
Tiktai $4.00 į mėnesį

Save Time and Money
jant long — distance telefonų. Bet ne
kiekvienas gal pilnai apvertina naudų
kokia suteikia long — distance gavime biznio.
Per telefoną stovinti ant deskos gali
pasiekti suvirs 13,400,000 telefonų Su
vienytose Valstijose ir Kanadoj. Tau
apsimokės vartoti reguliariai long —
distance telefonų.

Get acąuainted w i t h t h e m o n e y

and time saving features of
our "station-to-station"service

ILLINOIS BELL TELEPHONE
COMPANY

ROMA
kar Šv
Šv. Petro
pontifikai
laiku bazil
30,000
visų pa
kų, kuri
ristijos
jusian
Del
streiko,
kusi u vi
šių (Va
jbaige),
25 diena
pertraukta
ėjo pėshv
Petro baz
Uel to
vo nakv
leisti 7:
dos bazil
9:00.
Po pai
dinirikų
katakumba
RYTOJ
YPATINGI
HOMA
kamo ei a
frreso,
na pas
maldoms
nyeiose
ramento
\ T yskup
žiūrint \
surengti
kaip butų
Tcoiaus
sąlygos
visg, d'
Šveneiau
idant tą
skaitiingiau
Viešpatio«
visas tų
sakytų p
Sakrame
džia apl
]>rocesijo
Sakrame
NESITAIKI3

Moderniškas biznierius žino kad lai
ka;, geriausia galima sutaupyti varto

IšlŪČHi
GRE:

ŠITA H0LIVER" RAŠOMOJI MAŠINA
(TYPEWRITER) RAŠO LIETUVIŠKAI
TAIP LYGIAI KAIP IR ANGLIŠKAI.
Ją turi visi svarbesnieji Lietu
vių ofisai Chicagoje, ir visoj ša
lyj visi giria ją. Ji pigesnė kaip
visos kitos standarinės rašomo
sios mašinos.
Kiekvienas guli labai lengvai
jsigyti ja. Nėra reikalo pirkti se
ną mašiną, nes gali lengvai gau
ti naują.
J a u parduota
daugiau
kaip
950,000 Oliver rašomųjų mašinų.
Jokia kita mašina nelaiko >taip
ilgai ir nerašo taip greitai ir dai
liai. Ji pigiau atseina kaip kitos
mašinos. Už kiekvieną kitą Stan
dard mašiną reiktų du syk tiek
užmokėti kaip už Oliver.

Patelefonuokite
Mr.
Barker
Randolph 500 ir pasakykite j a m
k a d norite daugiau informacijų
gauti apie "Oliver". Jis paai.škins Jums.
, Arba galite atsiųsti per paštą
šitą kuoponą
ir tuomet gausite
nuo m ų s knygutės su paaiškinimais.
Oliver Typewriter Company
C. 95 Oliver Typewr1tor Bldį>.
Chicago, m .
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Su Oliver mašina lengviau iš
mokti rašyti t r u m p u laiku. Jeigu
vartojote
kitą
mašiną,
galite
permainyti ją ant Oliver ir ga
lėsite rašyti be jokio vargo.
Pasiklauskite ir žinosite, kaip
lengva
jsigyti Oliver
rašomąją
mašiną su lietuviškom ir angliš
kom raidėm.
/
Galite vartoti šitą mašiną kuo
met ji dar nebus išmokėta.

fiiiiiiiiliillllllllllliilliiniliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii::

Oliver TypewriteT Company
C-95 Oliver Typewriter Bldg
Chicago, 111.
Malonėkite atsiųsti
man
visas informacijos apie m a 
šiną "Oliver" su k u r i a ga
lima rašyti
lietuviškai
Ir
angliškai.
Vardas
Pavardė

• • • ••

Adresas

•--•••-—»x

Illinois
prezidentas
rai su visos
zidentu
Illinois ai
sitaikins*
savininkais
Tai at
t rikto ka
kurie kvietė
skiria taiką
ĮDO
Chieag
byla- Mi
pson pat
raštį " T i
Reikalauj
lyginimo.
Tai karo
rezultatai
jo ras buvo
viku."
ti vienon
nais ir

