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NEBUS ANGLEKASIU
STREIKO.

ANGLIJA DEL RUHRO
OKUPUOTĖS.

KONTRAKTAS J A U PASI
RAŠYTAS.

KALBAMA A P I E ANGLŲ
KARIUOMENĖS ATŠAU
KIMĄ.

^ ff ^- 1?flnera Iis Streikas Buhro Krašte
PRAVOSLAVAI PUOLA
KATALIKŲ ~*ŽNYČIA.
Katalikai turi vilties
rinkimuose.

VIENATINĖ VOKIEČIU PRIEMONĖ ATREMTI
FRANCUZUS
GEN. WEYGAND NUSISKUBINO I ESSUS

Paliko šiandieninė užmokesnis !
Anglijos visuomenė ima
nerimti.

- N E W YORK, sausio 26. —
Trijų valstybių minkštųjų anT
VIENNA, saus. 26. — Iš
glių kasyklų savininkų atstoI ^ M p J J Ą B , sausio 26. —
Rusijos Jugoslavijon yra su
i
A , ]
o s
vai
pasirašė
kontraktą
viene-l
^
kariuomenės Vokiesikraustė aitriausi katalikysLONDONAS, sausio 26.
bavo darbininkų streiku už riems metams su an-lekasių| <*** okupuotėje pozicija kastės priešai stačiatikiai.
J i e Pusofieialė
žinių
agentūra duoti francuzams smūgį.
viršaičiais.
1 clmi e m a D 1 ° ^ " ^ 0 , t 0 m"
tenai įnešė serbuose įtakos Berlyne iš Varšavos gavo inj tarta šaukti ministerių kabi
Francuzai nepradėjo "vyki
persekioti ir spausti katali formacija jogoi Lenkija eina
Tokiu būdu šįmet anglekanetą posėdi n ir tą klausima
planų — izoliuoti sių streikas išvengtas.
kus.
Pirm karo pačioje Ser pagelbon francuzams Rubro nti savo
Bet
Kad neišvengtos anglių brangeny- aptarti.
bijoje kataliku mažai buvo. krašte. (Kitoje vietoje tole- Ruhrą nuo Vokietijos.
Ministerių posėdis, rasi, ry
Patys serbai yra pravoslavai, g a m o j e sakoma, kad Vėrša- tuotajrpu vokiečių darbininkai lx'S.
toj bus sušauktas.
Bet rasi,
Bet po karo serbai apvaldo V a pasiliekanti neutralė Ruh- pirmieji išėjo streikan ir per
Angliakasiams palikta šian
visą eile svetimu t e r i t o r i j ų , ' r o krašto klausime.
Matyt, kirto francuzams susisiekimus dieninė užmokesnis — $8.50 bus palaukta parvykstant iš
Baldvvinui, skolų
apgyventų tirštai katalikais, lenkai nežinojo, kad ton fran- kaip telegrafais, taip geležin už 8 valandas darbo dienoje Amerikos
misijos pirmininkui r Bald\vin,
Iš tu visij teritorijų, sudary- C uzus ])alies vargas.
Red.). keliais ir vandenimis.
arba $1.08 tiems, kurie dirba
Prancūzai turi keletą nuli-/
sakoma, pervež žinių apie Ata Jugoslavijos valstybė.
valandomis.
Lenkų karo ministerija motarinių telegrafo linijų.
<Tai
merikos nusistatvma
Rubro
Šiandie paleistas yra Jugo- Mlizaoja lenkus, tarnavusius
Anglekasių
viršaičiai
sutar
viskas, kuo gali jie naudotis.
klausimu.
slavijos parlamentas.
Jvyks vokiečių armijoje, mokančius
ties norėjo dviem metam.
Berlyno smūgis*.
Tuotarpu premjeras Bona r
nauji rinkimai.
Tuose rinki- vokiškai kalbėti, susipažinuBet kasyklų savininkai nesutiLaw darbuojasi malšinti Ang
Ci viliai valdininkai, lygiai j . 0
muose tad Jugoslavijos spau- s i n s su traukinių oporacijolijos gyventojų opiniją.
Nes
džiami katalikai ir turi daug i n i s , s u darbais kasvklose ir ir mokesčių rinkėjai, uždarė
Prie trijų valstybių anglių
pasigirsta reikalavimų! atšau
savo ofisus'ir užšventė. i
vilties.
taip toliaus.
kasyklų sutarties turės prisi
kti iš Vokietijos anglų kariuoFrancuzams
Buvusiame parlam. Kroati
t okupantams taikinti abi pusi ir kitose vaiJie visi kuoveikiaus bus pa
! menę.
didolis smūgis, kokį galėjo su stvbėso.
jos provincijos katalikai ats siųsti per
Danzicra
Ruhro
Premieras tad kasdien kongalvoti tik vokiečiai. Ket tas
tovai visai nedalyvavo.
Bet kraštą n.
feruoja su visų politinių par
streikas, tai vienatinė priemo
po sekančių rinkimų kroatai
tijų vadais.
I r kiek $inoma,
nė išvyti francuzns iš okupuo
atmainys savo nusistatymą.
P A R Y Ž I I T S , sausio 25.
jis juos užtikrina, kad anglų
Eis jie parlamentai., sudarys K u h r o k r a g t e ^ ^
p u g i a ^ to krašto, kurin neteisingai ikariuomenė Vokietijos okurtipnj bloką ir pins kai,- M,i ^
darbininkai p a M ė ge- -» i b r « , v *puotėje reikalinga ir jai nesa
vo krašto, taip tikėjimo toi- nerali streikų.
Sustreikavo; &**** h w o P i e š t a apie
HKRLYN^S, sausio 2o. — ma ten jokio pavojaus.
s.
(.Vneralis streikas sukeltas,! ^ " o r a l į darbininkų
streiką.
oficialiai
Lord Derby, sakoma, reika
Pastarąjį parlamentų vy čiai, jurininkai, telegrafistai B o t t a i b u v o f i k d a H n i s ' * i a n - Varšavos valdžia
pranešė Vokietijos vyriausy lauja, idant Anglija kuovei
riausybė paleido nepadarius
<Iio
iInas
# P
ir v isi vokiečiai civiliai valdibei, kad lonkiĮ
kariuomenės kiaus išsinėšintų iš Europos
jam jokios taikos su katali
J e i francuzai
atlaikys šį
ninkai.
nuo Lietuvos pasienių siunti kontinento.
Nes tai negali
kais.
smūgį
ir
krizį,
tuomet
Vokie
Generals streikas sukeltas,
mas į ^Vokietijos pakraščius mas daiktas, kad anglų oku
tijai
bus
lemta
pasiduoti
likiKatalikų vargas.
kuomet gauta žinių, kad frannereiškia, kad lenkai puls Vo puotoje francuzai turėtų šei
muh
kietiją.
Prieš paleisiant parlamen cuzų militarinis teismas numininkauti.
Reikia
ląflkti
tad
didelių
įta, jin įduotos naujos aštrios baudė areštuotus vokiečius inVaršava pažymi, jog Rubro
vykių Ruhro krašte.
Strei
dustrininkus
didikus
už
nepil
priemonės, atkreiptos prieš
PREZIDENTAS SAVO
klausime lenkai
užsilaikysią
kuoją
darbininkai
vargiai
už
katalikus.
Paskutinė priešų dymą francuzų autoritetų paOFISE.
neutraliai, nes su tuo kraštu
silaikys
ramiai
prieš
okupan'priemonė
— sucentralizuoti rėdvmu.
jie nieko bendra neturį.
tus.
,
Tie didikai buvo
teisiami
visas katalikų labdaringąsias
AYASHINGTON, sausio 26.
Pagaliau Vokietijos vyriau
įstaigas ir pavesti valstybės mieste Mayence. Kuomet vo-j H k r y ž i a u s į Essus kuo- sybė užtikrinta, kad Varšava — Prez. Ifardingas tiek pas
kiėčiu darbininku
unijų vv- veikiausiai nusiskubino mar- liausianti tuos lenkus nacio- veiko nuo persišaldymo, kad
administracijai.
al
*&** nalistus, kurie mėgintų sukel vakar jau pradėjo dirbti sa
Kantija ligoninė Slovėnijoj, riausias komitetas Klberfelde ^ ° N j M ^ l #
11
ti naujus nesmagumus Aukš vo ofise.
ilgiausius metus Šv. Vincento :avo žinių, lie jokio atidėlioji-'^ ' ^ g ą H *
>
mo
paskelbė
generalį
streiką.
tojoj
Silezijoj.
brolių buvo pavyzdingai ve
GRŪMOJA KALĖJIMU.
Pirmiausia sustreikavo 3f).S. V. KAREIVIAI N A M O .
dama.
Šiandie ta ligoninė
J i e ėmė| DUESSELDORF, sausio 26. FRANCUZAI STOVĖS SAjau pavesta valdžios adminis 00 geležinkeliečių.
VO POZICIJOJE.
ANTAYERP, Belgija, saus.
tracijai.
mesti darbus tuojaus po 8:00 —. Čionai atvyko gen. Wey26. — Transportu St. Mihiel
Apie vidunaktį nei gand, maišalo Focb štabo ^vir
Hv. Vincento de Paul Sese vakare.
PARYŽIUS, sausio 26. — iš čia Amerikon iškeliavo pa
šininkas, nuskirtas
Ruhro
rys, kurios
darbavosi karo vienas traukiMis nevažinėjo"
į kraštui generalis gubernato Francijos prezidentas kalbėjo skutiniai S. .Valstybių karei
našlaičių įstaigoje Uskube, iš
Susisiekimai partraukti.
į patriotų sąjungos deputaci viai, buvę Vokietijos okupuo
rius.
tremtos iš tos įstaigos ir su
J i s pareiškė, kad (Vokie toje.
Generalį darl)ininkų streiką
Jis tuojaus atlaikė konfe ją.
varžytas joms visoks veiki
paskubino dar ir tas faktas, renciją su vyriausiuoju mili- tijos klausime Franci ja, kai
mas.
ministerių tariniu francuzų vadu Rubro po karo laimėtoja, nei žings
AYASHINGTON, sausio 26.
Vienuolės, kurios karo lai- kuomet francuzų
nepasitrauks iš užimtos -»- Kalbama,
jog ateivystės
ku ir po karo Jugoslavijai bu kabinetas nusprendė
Ruhro krašte, generolu Degoutto, ir nio
savo pozicijos. Nugalėta Vo- varžymo įstatymuose kongrevo tikras palaiminimas, šian- kraštą izoliuoti nuo Vokieti- kitais viršininkais. N
Vokiečių darbininkų
va- kietija turi pildyti taikos są-( šas neatliks jokių atmainų,
die įvairiausiais budais per jos ir iš jo padaryti bu ferinę
Visoks jos pasiprie-|
dams grumojama kalėjimu; lygas.
valstybę.
iamos. f
AYASHINGTON, sausio 26.
^Vokietijos vyriausybė del jeį jie ves streiką .Rubro kra šinimas bus sutriuškintas.
Senos metodos.
— Amerikoniškas ekonomis/
to lal>ai nusiminė ir jiasidar- šte.
Lubjana katalikiškas dien-j
MOSULO KLAUSIME NĖRA tas Michael gryžo iš Europos.
rastis "Stov^nee" rašo, kad mokytojams
soborui. , Katalikams nėra
KOMPROMISO.
Sako, Europai labai trūksta
Katalikų Bažnyčios persekio
Jugoslavijos armijoje daug iš ko užlaikyti savo bažnyčių.
visokių ūkio mašinų.
jimams priešai vartoja seną katalikų kareivių miršta, ne
Įvedus agrarines reformas, LAUSANNE, saus. 26. —
sias metodas. *
galėdami gauti paskutinių sa- keleto katalikų vyskupų sa Mosulo vilajeto klausime an • ATLANTA, Ga., sausio 26.
Pirmiausia jie kelia kovą ir kramentų ir bažnytinio palai- vastys konfiskuotos be jokio glai su turkais
nesusitaiko. — Aną dieną /Vakarus aplan
griauja katalikiškas
mokyk dojimo.
Į atlyginimo.
Tuo būdu su- Turkai stovi senoje pozicijoje. kė baisios vėtros.
_
1j
.t
las ir įstaigas, kaipo katali
Jugoslavijoje septynios di- naikinta daugybė katalikiškų Nepramatomas joks kompro
kystės pagrindą, paskui puo ocezijos neturi vyskupų. Pra įstaigų.
MEXICO CITY, sausio 26.
misas.
la pačią Bažnyčią.
— Valstybėj Floro susekta
Tečiaus už visus kitus šian
voslavų akcija visur plinta.
stambios aukso gįslos.
ANGLYS PIGESNĖS.
Jugoslavijos katalikų prie- Pravoslavai gauna vyriausy- die Dalmatijos krašto vysku
šai pirmiausia prieškrikščio bės paramą.
Gi katalikams pai vargingiausia gyvena.
niškas idėjas įnešė j mokyk atsakomi reikalingi fondai.į Jugoslavijos katalikai skuI š Washingtono p r a n e š t a ,
N E W YORK, sausio 25. —
las.
Paskui panaikino reli Milžiniškas
sumas valdžia 1 ndžiasi visam pasauliui. Šau- kad truputį atpigusios minkš Girtybė čia baisiai plinta. Agines praktikas,
pagaliaus pašventė Belgrade statomam kiasi pagelbos
tuose savo tosios anglys perkant prie ka reštavimų skaičius eina dinukapojo algas
katalikams naujam puošniam pravoslave varguose.
dvn.
syklų.

LENKAI SKUBINASI PRANCŪZAMS PAGELBON
4

LENKIJA NEUTRALĖ VO
KIETIJOS AKYVAIZDOJ?

J

t«Tt

TURKAI ŠAUKIA ARMIJON VISUS ATSARGINIUS
KONSTANT1NOPOL, s. 36. ja atsisako.
— Iš Smirnos , praneša, kad
Paaiški, kad tuose anglų su
Turkijos- valdžia
paskelbė! turkais kivirciuose nenori damilžinišką mobilizaciją,
Pa- lyvauti francuzai su italais.
šaukta karo tarnybon 25-iu Jei įduotos turkams taikos
klasių atsarginiai.
Tai at sutarties turkai nepatvirtins,
sakymas į graikų kariuome tai francuzai su italais iš to
nės koncentravimą Trakijoje. nieko nedarys.
Paliks visą
Turkija prieš graikų konce reikalą vieniems anglams. Te
ntravimą
pakėlė
protestą. gul jie vieni grumiasi su tur
Protestą pasiuntė santarvės kais.
Turkijos valdžia drąsiai sta
komisionieriams.
Bet šie ke
Todėl,
linta diena neatsako turkams. tosi prieš Angliją.
Kad taip, tai Turkija iškalno kad Angoron pas turkus ke
liauja delegacijos iš visų opriversta pasiruošti.
'Tarpe Anglijos ir Turkijos kupuotų Turkijos krašfų.
nesutikimai kasdien eina arReiškia turkų valdžia ištiki
šyn.
Turkija reikalauja grą- mybę ir žada pagelbą kovoje
žinti Mosnlo vilajetą. Angli- 4 su santarve, ypač su anglais
KLAIPĖDA.
Pastaruoju
metu nežinomi
piktadariai
pradėjo deginti Ragainės, !sKLAIPĖDA.
' k P r . L i e t jrutės, Gerda vos ir kitų aps
Balsas", gruodžio 19 d i e n ą | k r i ^ d v a r u s if . d i dėsni ar.s Ina
straipsnyje " K a s dedasi?"; l { k i r s .
Padegėjų jau pas,rora.>o:
de ir apie Pilka.'rię bei Stalu?
" K a i p matyt, Kalėdos šie- penus.
Tai esąs Rytprūsių
mot Klaipėdos krašte bus liu- /komunistų partijos darbas
duos. Ypač miestų darbininGruodžio 6 aL Priekulokai švenčių visai nejaus. Kas je buvo " P r ū s ų Jjjetuvių Sugį galės nupirkti
šeimynai s i vienijimo
įsirinkimas.
marcipono, kurio kasrifeUs^rai- Karšta prakalba jį alidarp
nuoja ISO- mrk., arba kas nu- p. Naujokas.
Po jo kalbėjo
pirks pyragėlių, kurių litras p-ai Lėbartas ir Brakas. P.
4(K) mrk.!
^a, apie kasdie-J Lėbartas papasakojo apie keninius ir reikalingus daiktus lionę Paryžiun ir apie Kraunetenka nė kalinti.
Lieka s'o bei kitų /^frei statininkų' 1
tiktai lūkėti, kad greitai Lie-i klastingumą ir pasidavimą letuva ateis; mums į pagelbą ir nkams. Be to kalbėtojas ra
ateinančių metų Kalėdas ga- gino kuogreičiausiai pasiralėsime švęsti dukart
links-j syti už prijungimą, prie Lietuvos.- P . Brakas labai aišmiau.

IŠ KLAIPĖDOS.

Tr tą
lūkestį
jausdami,! k i a i i m P i ( ^ lmk*
nepastovuKlaipėdos krašto žmonės jau mą ir nurodė į didelį jiavoja},
mainosi.
Darbininkai, liki jei lenkai Klaipėdo" krašte j ninkai, pirkliai ir amatninkai ^Kalėtų.
Baigdamas jisai
IŠ freištato liogerių eina lie- l ^ s a k ^ : "Niekam
verta ta
tauta k u
tuvių pusėn.
Niekuomet n e - J
'
^ nedbisfoja už sabuvo taip
skaitlingi Prūsų j ° ^ a r n ^ Lietuviu Susivienijimo susi-j susirinkimas, kuris buvo
rinkimai, kaip dabar.
N i e - ; I a b a į ^aitlingas, visiems kaikuomet žmonės nebuvo tai]) į- bėtojams širdingiausiai pritasitikinę, kad tik prie Lietuvos ' ™ W pasibaigus kalboms,
pasirašyti
prieš
prisijungimo
krašto padėtis skubinosi
pagerės!
Negelbsti tam nė "freistatą" ir prieš imperia
heimatbundininkų
iškraipyti listus lenkus.
pranešimai apie
Paryžiaus
UŽKEIKIA L Naktį į lap
derybas! Žmonės jau panm- kričio 17 dieną buvo piktada
tė, kad << freištathlinkai' , juos rių užpultas ūkininkas Braks.
veda lenktų tinklan!
Jis turėjo keletą penėtų kiau
O taip esant ir "Damiboo- lių tvarte ir naktimis keldat o " redakcija atsidūrė keb-j V o įsitikinti, ar nepavogtos,
liausioje padėty.
Nebėr šal-jTą naktį jam ką tiktai iš na
tinių, iš leurių pasemtų šmei- mo į.šėjus, gavo jis trejetą du
žtų ant Lietuvos, nebėra kas rių peiliu priteiktų.
Laimin
jiems tikėtų.
Tiesa,' ilgai ty gu būdu į kairiąją
krutinės
lėję jau išdrįso rašyti
apie pusę taikintas duris
kliuvo
Paryžiaus derybas, bet tame vienas į laiškų kapšiuką, o an
visi mato tikrą melą ir juo tras į laikrodėlį. Trečias dubiaurisi.
RaŠė dar apie Ii- kr& tesužeidė į petį. Piktada
tus, niekino juos, bet ir čia į-iai neišpažinti pabėgo.
visi "faktai"
nuėjo vėjais.
* CHICAGO. — Šiandie ne
Nustojo ir apie tai.... '
Dabar, tur but, jau metas pastovus oras; gali but,lie
kraustytis iš Klaipėdos ir pa taus a r sniego; ne taip daug
čiam "Damibooto" redakto šalta.
riui bavarui, nes jis iš Bava
PTNI G Ų K U R S A S ,
rijos ir ten jo laukia!" —
Lietuvos 10 litų
$1.00
taip baigia straipsnį autorius.
Anglijos 1 svar. sterl. 4.66
Francijos 100 fr.
6.48
LUOKĖ. Biržuvėnų dvare
trumpu laiku bus atidaryta
Italijos 100 lirų
4M
popierio fabrikas, nes visai
Lenkij
baigiamas taisyti.

'
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Tautos gyvybė pavojuje. {Tau- kų Spaudą organizuotomis jė- f 'ai nusiskina, kiek jie' nori
mas ir pavydo geismas dar
>
labraus sustiprėjo. Ir ta/p pas
tos Nepriklausomybė pavoju goinis, steigti Spaudos Draugi moksleiviams sato kolonijoje
LIETUVIŲ KATALIKŲ
išviso surinkti.
daugel pavydo įprotys virto
jas;
DIENRAŠTIS
je..
I i
7 sausio 1923 m.
j antra, prigimtimi; tai įsigyven2. Remti Amerikos ir Lietu Kad ir mažutės kolonijos
Ir prieš organizuotą jėgą ka
44
Priėmus rezoliuciją del pra
dinimas to aklo dėsnio del ku
talikai, kad savo gyvybę ap vos katalikiškąją moksleiviją betgi galėtų sudaryti bent vie
(Tąsa.)
rio, šv. Paulius vaitoja maty eities darbų, kun. d-ras I. Če- saugoti, kaor geresnės ateities gausiomis aukomis;
ną stipendiją Lietuvos univer
saitis
referuoja
Dabarties
Ka
Religinis kriais. — Nuosto damas savo sąnariuose j į esant
3. Steigti Amerikoje, kaip siteto studentui, tai yra $50.00.
susilaukti, privalo atsakyti
talikų
uždavinius.
J
o
referato
PRENUMERATOS KAINA:
liai dvasiniame ir antgamti- priešai jo dvasią. Štai tlelko
taip pat organizuotu darbu. Ir galima greičiau Amerikos lie- J a u šiek-tiek stipresnės kolo
t
u
r
i
n
y
s
t
o
k
s
:
nijom laį varosi bent p r i e $100.
~^
kad. Žmonės
^ ^ ^ ^
fCOC iiair*e> gyvenime tiek yra di <!ažnai a t s i t i n k a ,
budai, k u r i a i s laimėti galima, tuviij kolegiją;
Visi katalikų visuomeniniai
PūMi Mfctų
|8.«) lesni, kiek yra vertesnė* dva vieni į kitus žiuri ne kaipo į
4. Raginti jaunimą dėtis prie Tais pinigais jos sudarys sttyra\ a) Katalikų Spaudos pla
darbai turi vieną tikslą, kad
Prenumeratos mokasi iAkalno. Lai sinės gerybės už žemės gėry brolius, kaip Kristus įsakė,
tinimas per visur steigiamus Į4etuvos Vyčrųjr nuosiražiai pencliją vienam Berlyno stu
kas skaitosi nuo nžsirašyiBO diea* bes. Oia šv. Tėvas išskaičiuo- bet kaip sau svetimi ir prie mums patiems it mūsų tautai
dentui, arba' dviem Kauno
Katalikų Spaudos skyrius; b) remti jų Organizaciją;
A* nuo Nauji} Metų. Norint permai ja tuos nuostolius: daug baž
butų
gėliau
įgyventi.
!Pirm
ne
šai; kad nepaisoma į žmogaus
gaminti sau kuodaugiausia ln» . 5. Nesidedant į Lietuvių par ] studentam. Dar daugiau galin
•yti adresą visada reikia priaioat
ir senas adresas. Pinigai geriausia nyčių karo metu panaudotų ne vertybę, bet atsižvelgiama į gu laimingai gyventi reikta teligentinių pasaulinių vadų, tijų ginčus, remti visomis jė čios kolonijos lai varosi prie
Kįflti išperkant krasoje ar ezprea* tikyboms reikalams ligi šiol jėgą ir skaičių; spaudžia vie apsaugoti savo gyvybę. Tau
remiant mokslus einančią ka gomis Lietuvos katalikiškos dviejų šimtų. Iš jų bus arba
'Ifoiey Order" arba jdedant pii) fcaip ir palieka, daug dvasiška
ni kitus kad tik daugiaus tu tos gyvybė ir visa jos ateitis talikų jaunuomenę; c) tam kultūros darbą ir katalikiškos viena stipendija Amerikos, ar
f l i | registruotą laiaką,
seminarijų uždaryta ir nėra rėjus sau naudos. Žmonas gau yra priaugančioji kaita. Ame
Rymo kolegijantui, arba dvi
tikslui reikia kuogreičiau įsi organizacijas;
"DRAUGAS" PUBL. CO. mme rengti naujų dvasios va
na laikinąją ir nepastovią gė rikos lietuvių tarpe priaugan gyti Amerikoje kolegiją, Lie
6. Ir virš viso rūpintis A- stipendiji Vokietijos studeuSo. Oakley Aro., Chicag© lų; kunigų skaičius žymiai rybę nepaisydami amžinosios. tis jaunimas, jei ir nevisas, tai
tuvoje reikia šelpti einantį merikos Lietuviii. Katalikų dam, arba 4 stipendijos Kauno
sumažėjęs — vieni karo auko
žymi*jo
dalis,
.baigia
ištautė-Taigi išorinės gėrybės pa
TtL Roosevelt 7791
mokslus jaunimą: mūsų jau> tarpe išauginti - tokią vieny studentams'. Ir pagaliaus aukš
uis paliko, kiti užmiršę savo geidaujamos be saiko, gimdo ti. Užmiršta savo tėvų kalbą,
n imą rūpintis pritraukti į L. bę, kad nei vieno neįtraukto čiausia pageidaujama suma,
•imilMUIlItlIMlIIIIIUIlllUlIlII '•MlilJIMIi lukštą pasaukimą jo nustojo;
visokios rūšies nelaim.es, žmo savo tautos istorija, nustoja Vyčių organizaciją; remti vi į Katalikų organizuotą vieny lai $300.00, tai yra viena sti
Europos oras elektros prisi — nuosekliai Dievo žodis dau
nių įpročius gadina, kelia ne lietuvio dvasios. Šeimynos į r-] sokį katalikišką darbą Lietu bę nebeliktų.
pendija Amerikos i universite
krovęs. Eksplozija įvyks?
gely vietų neskelbiamas.
santaika. Ištikrųjų, savaimi sta, jaunimas pakliūva indife- voje, nesikišant į politikos k i
tų studentui, arba Friburgo
Daug misionierių iš tolimų menkos vertes, jos negali pa- rentizman, ištvirkiriian, kame virčus. Uždavinių esant' tiek
(Šveicarijos) studentui. Ka
t VI
Pinm
4)ivide et hnpera" — &us- — misijų kraštų atšaukta tė sotinti žmogaus" dušioą Dtevo "?ktii* T a u t o s m e i l ė ' ir tiek, juos atlikti galima
dangi čia svarbiausis reikalai
i
vynėn.
Kenčia
Dievo
nepažįs
kakryk ir valdyk, štai ohalsis
DAUGIAU STIPŽNDIJŲ
gyvai liečiantis mūsų tauto*
sutvertos ir paskirtos džiaug sis darbas katalikų, ypač šei tik darbą pasidalinus, tik dir
kuriuo francuzų imperializmas tą pagonys, kenčia religijos tis Dievo garbė ir neišvengia mynų tai gelbėti savo vaikus, bant vienybėje, organizuotai,
MOKSLEIVIAMS.
ateitį, todėl tikime, kad nei
pradeda operuoti. Ar išeis svei ir žmonijos gerovė. Butą te
nes
per
juols
išgelbėsime
visos
tiktai per esančią ir nuolat
viena kolonija nuo savo parei-^
mai žmogus nuolat -neramus li
3&)ksleivių
vajus
iš
paleng
p
čiaus ir gerų tos blogybės pu
katan!
> stiprinamą katalikų vienybę
gi neatsieks atsilsiu Dievo Tautos gyvybę.
va teįsigali. Iki šiol jau šios gų neatsisakys ir pridės savo
sių; nes atremta paprasti
Bet
ir
senųjų
tarpe
nėra
ge
Federacijoje.
^
prieglobsty.
kolonijos prisiuntė savo au dalį Lietuvos moksluį kelti.
šmeižtai
daromi
dvasiškijai,
Žinovai kurie tvirtintų kad
rai.
Nors
lietuvių
didžiuma
Antra vertus, tos gėrybės
Prieš Kalėdas Federacijos
Referatą pabaigus Rezoliu kas:
V .
Vokietija galinti atmokėti ka kuomet kunigija parodė karo
yra katalikai, bėt nemaža ju
turi savo ankštas ribas, ir Juo
cijų komisijai įnešus, po trūni Boston, Mass ..
$107.81 Centras ' išsiuntinėjo visoms
ro kontribuciją Francijai viš laukuose nepaprastą patriotiz
leido save suvedžioti, patikėjo
daugiau yra. pageidaujančių,
j a diskusijų priimta tapo se Minersviile, Pa
97.00 katalikų draugijoms laiškus,
lėtesni net pačioje Franeijoje. mą ir savo pareigų didelį są
visokio plauko užplūdusioms
Waterbury, Conn
82.S0 prašančius paremti moksleivių
žiningumą; dar daugiau, tūk juoba kiekvienam jų mažiau j klaidoms. O tų klaidų — išt*i-1 kančioji rezoliucija*:
tenka; priešingai su dvasinė
Vakarinių Valstybių Liet. Tamaqua, (Pa, . / . . . . . . 46\00 vajų. Viisų Lietuvos piliečiu
J a u ir pati Franeija, vis stančiai karei vijos matė kaip
sos gaujos. Pradedant laisvamis gėrybėnus, jeigu didelis
Brockton, Mass.
39.89 prašome draugijų susirink idaugiaus įsitikina, kad jos dvasiškiai stiprinami, kasdie
manybe, kuri vieton tikrojo Katalikų Seimas sausio 7 d.
skaičius jais dalinasi, pratur
Detroit, Šv. Jurgio par. 39.36 | muose 'paremti tą mūsų prašy
akcija Ruhro krašte neduos nine komunija įrodė visą sie
Dievo stato savo " a š " , einant 1923 metais apsvarstęs dabar
tėja visi. Nuosekliai, žemės
Elizabeth, N. J
38.27 mą: Jai kiekviena draugija
per socializmą ir baigiant ko tinę, lietuvių tautos padėjimą
pageidaujamų rezultatų. Bet los didybę, uolumą ir jie pra
gėrybės negali visų patenkinti
Newark, N. J.
37.50 nors truputį prideda prie vi
i
munizmu, kurs vietoji teisy ir matydamas.
francuzai save guodžia, kad dėjo mylėti kunigus ir Bažnylygiai h", pasotinti kiekvieno,
1. Kad Amerikos Lietuvių} New Philadelpliia, Pa. .. 35.60 suotino vajaus, o plyta prie
bės ir meilės principų veda
nebusią, blogiaus negu kad |čią. Reikia stebėtis Dievo iš
tos gėrybės yra nesantaikos
30.30 plytos, visi bendromis pajėgo
mintimi ir gerumu kurs vie
visuomenę prie kovos, neapy jaunimas skęsta ištautėjimo Braddock, Pa
dabar vra.
priežastis ir jos tikrai yra
26.60 mis subudavosime tautos gar
kantos ir skriaudos, visi jie bangose, užmiršdamas tėvų Nashua, N. H.
nas panaudoja gera net iš
"tuštybių tuštybė... ir dvasios
, / . 10.00 bės rūmus.
Nuolatiniai karo gandai k u bloga. *
organizuotai veikia. Ir kata šventus idealus ir už iai nie- Coaklale, Pa,
Kai-kurios kolonijos del vie
Brookiyn,SLRKA 42 kp. 10.00
rie skraido po Europą, netu Dabarties nelaimių priežastis. sielvartas"(Ekl., 1. 2.14) kaip likams, numanantiems, kad | ko negaudamas,
Salamonas, didžiausias išmin
Pagal centre esančių žinių tos sąlygų buvo priverstos ati
ri stipraus pagrindo. Gal 'ne
visos gų pastangos veda prb»
2. Kad visokios rijšies išsi
Ligi šiol* buvo kalbėta apie
čius,
jas
pavadino
patsai
pa
reiktų jais nusigąsti. Kiek mūsų laikų blogybes. Svarbu
tautos pražudymo, nėra kito gimę katalikybės ir tautos be paminėtų kolonijų aukos dėti vajų tolimesniam -laikui.
tyręs. Tas pats įvyksta visuo
šiandien yra tautų kurios gu surasti tų blogybių priežastį.
budo, kaip veikti taip organi priešai organizuotai eina prie dar buvo rinktos: Providence, Žinoma, tai nedarys Girtumo.
menėje, lygiai ir atskirų as
R. I., Middleboro, Mass^ At- Kad tik nepranyktų šventas
zuotai. Visoms tautoms atsiža žmonių dvasios ardymo,
lėtų bent šešis mėnesius kau Dieviškasis Gydytojas sako;
>
menų tarpe. " I š kur karai, dėjimas tėvų idealų, atsikra
tis? Pinigų nėra. Gi pinigai "Visos blogybės kyla iš vi
3. Kad Lietuvai, mūsų Tė hol, Mass., Nonvood, Mass., |pasiryžimas paremti gražų dar
kovos tarp jūsų! klausia šven-1 tymas nruo tikėjimo ir ištvir
Mass,
Detroit, bą. Ar dabar, ar vėliau pava
yra karo nervas.
daus" (Mork., VH, 23).
vynei, sunkiausias kūrimosi YVorcester,
tas Jokūbas: argi' ne iš nesu kimas per amžius buvo mirtis.
valandas dabar gyvenant, Die Mieli., Pitfsburgh, Pa. ir dau sario linkui bus atliktas darIškilminga sutartimi kovoto valdomų geidulių f"
Galingiausios tautos ir valsty vo ir tikėjimo priešai organi gelyje kitų kolonijų, kurios bas — bus vis viena. Kad tik
Smetona paskirtas nepapras jai padarė taiką; bet jie ją pa
(Bus daugiau)
bes žuvo, apleidusios tiesą, zuotai stengiasi iš šventos Lie- jau atsiuntė pinigus. Galima neliktume skolininkais gratu pasiuntiniu Klaipėdai. Ge sirašė viešame akte, bet jos
meilę ir dorybę, o pamylėju t u vos žen«>s padaryti bedievių tikėtis, rinks aukas ir toliau, j žiam tikslui. Lai tad nelieka
ra naujiena. Nors partijų vai neįdiegė sieloms; jie vis dar
No. 28. Darbas Tiesoje ir sios klaidą, neapykantą ir šalį,
JTos, kurios pradėjo dirbti, neį vienos mūsų kolonijos, ar
dai Seime nesiliauja, bet jos karingo upo vadžiojami ir ta
4. Kad tokios bedievių pas lai nepaliauja dirbę, iki kol (draugijos, ar net pavienio lie
moka parinkti žmones atsako- nelaiminga reakcija kasdien Teisybėje. Šioje knygelėje ra skriaudą. Lietuva mažytė ir
site labai gražių patarimų ir ką tik dar tepradeda gyventi. tangos veda, patyrimui liudi nepasieks sau nusistatytos tuvio kataliko, kurie šio va
miaigoms pareigoms eiti. A n t  dauginasi. Ilgai prievartos jė
nurodymų, kaip žmogus turi Jeigu viduje ji nebus sveika, jant, prie Tautos išnaikinimo. kvotos. Šio rudens kongresas jaus laiku liktų savo plytelės
r a . Smetona, tuomi p a t ir už ga su .džiaugsmu buvo skel
gyventi i r elgtis. Sulietuvino neatsilaikys prieš tiek pavo
Nutarė ir pripažino katalikų neskyrė sumos, kiek išviso no nepridėję.
uita pažanga t r a u k i a m a į val biama ir palengva atšipo žmoDaug priklausys nuo orga
gerumo ir gailestingumo M. Jonis. Išleido Margalis. jų, kuriuos sutinka iš vidaus visuomenės* Amerikoje svar rima per moksleivių vajų su
stybini darbą. Visos partijos, J fk\ų
_.
[jausmas esąs jų prigimty ir Kaina Goc. Knygutė turi 24Gjįr viršaus. Tuotarpu Lietuvo- biausiomis dabarties veikimo rinkti. Todėl ir Centras nepas- nizacijos. Užtad telkimės visi
visos inteligentin*}s jėgos pri
,|e "prasidėjo jau karas ir stip priemonėmis, atmušant visas kįrstė kolonijoms, kiek kuri j į krūvą, kad susitarus ir pa
krikščioniškosios meilės tobu pusi.
valo įsikinkyti j valstybės dar
Draugas Pub. Co.
[rėja kasdieną. Saviškiai or tautos ir tikėjimo priešų pas turėtų surinkti. Kolonijų Vei-' siskirsčius darbą galėtume prilinamas. Tariamoji taika ne
bą pavojingu
visai E u r o p a i
kėjai Federacijos ir Tautos eiti - ir pakalbinti kiekvieiui
2334 So. Oakley A ve.
ganizuotai mėgina
išplėšti tangas, esant:
atnaujino senojo sentimento,
laikotarpiu.
Fed. Sekr.
Chicago, 111.
Lietuvai tikėjimą ir dorą.
1. platinti Lietuvių Katali- Fondo skyrių susirinkimuose lietuvį.
kas blogiau, pagiežos troški
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Iš lenkų pusės tai buvo netik tolemo
jama, bet kartais net paraginama. Nusis
kundimas įvairiems direktoriams, inspek
toriams nieko negelbėdavo.
Pavyzdžiui kad ir tokie pasielgimai
buvo toleruojami: visur ant sienų vaikų
prirašyta: lietuviai žydai, lietuviai — bol
ševikai, jau necituojant tokių išsitariuuj,
kurie dorų žmonių tarpe nevartojami. Beabėjo, ką vaikai girdi nuo savo mokyto
jų, tą, dar savo pridėję, atkartoja. Labai
dažnai būdavo: įbėgs lenkų mokyklos
mokinys saten per lietuvių pamoką, pasą
kys ištisą įžeidžiančių žodžių virtinę, ne
savu balsu surėks, liežuviu patabaluos ir
ir kiek galėdamas durimis sutrenkęs bė
ga kitan salėn tą patį atkartoti. Žmogus
•del tokio pasielgimo tik pečius sutrauki
k ką daugiau gali padaryti- Lenkai mo
kytojai paaiškina, kad jų mokiniai labai
gražiai elgiasi, geriau už "chamiškus"
vaikus.
> Miniu šituos — iš šimto panašių, —
mažmožius, kad parodžius, kaip nežmoniš
kose apystovose reikėjo veikti, kaip de
moralizuojančiai tas veikė į mūsų mokskivjjajggaukiaat joje kerštor neapykan-|

tos ir kitus jausmus; bet drauge tai buvo •'
graži mokiniams pamoka, kaip nereikia!
elgtis. Ir ištikrųjų, kaip minėjau, niusų I
jaunimas ^pasirodė džentelmoniškai: visai,
romiai, 'net su matoma dvasios didybe, f
žiurėjo į tokius niekšiškus pasielgimus, į j
įvairius iižluibinėjimus,, lojimus ir tiems
panašius įžeidimus dažnai nekreipdavo
net atydos; iš antros pusės — tokios apystovos nevienam jaunuoliui duodavo pro
gos savęs paklausti, delko ir už ką jis
kenčia, jis niekinamas, mušamas, jo tei
sės mindžiojamos, tėviški papročiai, gim
toji kalba išjuokiama? Delko vieni turi
gražius, erdvius mokyklai rūmus, visuy
patogumus, net gauna dovanai knygas,
.sąsiuvinius, drabužius, priešpiečių, o jisai
vargo vaikas -^ netik to viso neturi ir
negauna, bet dar tenka nukentėti? Ir sau
atsako toks jaunuolis bei jaunuolė: dėlto,
kad jisai yra lietuvis, tos vargingos Vil
nijos šalelės sunūs; dėlto, kad svetimieji
jo žemę užvaldė ir visa tai daro, į a d jo
net dvasią pavergti, iš jo kalbą išplėšti!;
Reikia tokiam jaunuoliui ber jaunuo
lei turėti prakilnia dvasią ir stiprų "būdą,
kad neatsižiurint į tokius persekiojimus
ir didelį vargą, nes dažnai pusbadžiam ir
pusnuogiam, neturinčiam už ką knygų ir
sąsiuvius nusipirkti — siekti mokslo,
nenusiminti, net nepasiduoti, lenkų paguodai, kurie

u »*»—~»

j kad neįvarius liaudies į nusinunimą, ku
'
ne tik tėvų ir moksleivių tarpe, bet net guldyti už tėvynę!
Lenkai pagalios nutarė "paliuosuoti" ri nustojus kantrybės galėtų griebtis jau
prieglaudos vaikų tarpe, kad mestų lietuvių mokyklas ir prieglaudas, o persikej- Liet. Gimnaziją iš tokio vargo ir atsiuntė visai kitokių priemonių shvo teisėms
tų pas lenkus, kur bus jie visu kuo ap- ultimatumą per 24 vai. išsikelti su visais ginti. Tiesa, gal netaip bijojosi sukilimo,
laipinti: ir užlaikymu, ir drabužiais ir įbajdais, žinoma — gatvy-m, nes mieste visi kaip matė, kad tokiu būdu liaudį taip
butai buvo kareivių užimtj. Dar pasisekė toli nuo savęs atgręš, kad apie jos sulen- V
knygomis.
Ar tai mažai reikia tautinio susipra porai mėnesių ultimatumo išpildymą ati kinimą negalės būti nei kalbos. Iš pra
timo ir valios stiprybės, kad nepaskla- dėti, bet galų. gale reikėjo kelti penkias- džios siūlė leisti gimnaziją atidaryti su
vus paguodai, o pasirinkus vargo kelią?! klases į du mažučiu kambariu. Bet len sąlyga, kad gimnazijoj mokytojaus keli
Su pagarba lenkiu gaĮyą prieš anuos kams rūpėjo ne gimnazijos perkėlimas, lenkai mokytojai, net direktorių bus lenjaunus kankinius, kurie Lydos apskrity 'Bet jos i*uiaikinimas ir kai jie išvydo, k a s . Lietuviai, žinoma, s ^ tokiomis są^ gimnazija
„ : _ „ : 4 „ _nepaisant
; _ •
**«„
| į į į į ^ Matydami, kad lietuvių
kad
tokių M;„*™
kliūčių }ygomh
velnio išgalvotomis kančiomis tankina w
mi, prieš tuos jaunus Vilniaus gimnazi rengiasi ir toliau gyvuoti, ėmėsi vėl krii&r atkaklumo neperlauž, pagalios davė lei
jos didvyrius, kurie lenkų pedagogų, stu tis po mokyklos pamatais ir prikibę prie dimą gimnazijai gyvuoti,' bet drauge ir
dentų, aukštų valdininkų iš nuosavaus neva neatliktų kokių ten formalumų (vis davė instrukcijas vletinlems valdinin
buto su šautuvais, rapnikais, lazdonus. gu kas buvo tvarkoj, tik lenkai ieškojo prie kams, kad jos veikimui kliudytų, kiek tik
jami ir mušami ėjo kaip didvyriams pri kabių) vienu rankos mostelėjimu 1922 nu galima. I r vėl kibo prie gimnazijos buto.
Lietuviai nusisamd)} privatinį kun. Deka
dera, aukštyn iškėlę galvas su žvilgsniu •pradžioje uždarė gimnaziją.
Sunku ir pasakyti, kokį judošįšką no namą, iš kurio pasisekė su dideliu
į šviesesnę^ ateitį giedodami tautos him
ną; prieš tuos mažučius Vilniaus prie- •darbą ir lietuviams skriaudą mūsų "bro vargu išprašyti kareiviu^.fc Dabar mam :
glaudų didvyrius," kuriuos begailėstingas l i a i " padarė! Tiesiog žmogus negali su galės gimnazija sau ramiai dirbti. Bet il
žiaurus lenkas išdrįso išmesti gatvėn, pa rasti žodžių, kaip tokį bjaurų*darbą pa gai nelaukus gaunama nuo Apskr. Vir
, , .
•• T
,
galios prieš tą visą Vilnijos jaunimą var vadinus. Liaudies tarpe tas iššaukė dide-' v . • ,
x.
. , . . • ^ ., .
...
• * sunftko rastas, kad gimnazųos butas rėk
ge, skurdę prie sunkiausių aplinkybių lio nepasitenkinimo, pasrmaureiimp, ne.
.*
^.
.
„ .
...
,
, •
,r. . • , .
* i, , • , I vizuojama Kinematografui ar kitam kopersekiojant žiauram lenkui, siekia moks
r
.
v.
lo, apsišvietimo. Vilnijos jaunimas, aug apykantos. Visi siekęs nepasiduoti, kodarbo,
kol atsikratyta
nuo buvo
šito pasikėsi
,. 'vleisti lenkų
, . gimnazijom
r,
-i Prašymai,
„ • _
kiam galui.
Ir (ua vėl kiek
vargo ir
damas del Tėvynės tokiam varge, yra di i manė
Į- votį uz savo teisies. Savo vaikų nei ne-^ nimo. °Dabar
' • ^Švenčionyse
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Lietuvių
^ ^ ^ ^ ^ ^Gim
^ M
delės visų pagarbos vertas!
skundai, intervencijos, klabenimai ėjo viTas vargas, tos kančios auklėja mu sosna augštesnėsną įstaigosna, net pačiam nazija gyvuoja, bet, žinoma, bemaž kas
ms veikėjus, dvasią ir^pasiaukavimu sti .Pilsudskiui. Beabejo — skundai buvo pa dien tenka pergalėti vis naujas lenkų sta
prius prisirBolusius netik visokiems pa- siusti ir kitų valstybių atstovams.
tomas kliūtis.
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Įima labiaus plėšti savo šalies, metais mokyklas lankė 21,-! valandos darbininką tiesiog RUSIJOJE PR0HIB1CUA
ILLINOIS VALSTYBES
gy ventoj iis.
373,975.
Kurgi kiti buvo? pribloškia.
PANAIKINAMA.
PRAEITIS.
Tai koks " bus h iess" ir ko- .Dirbo sulaukė 13 -14 metui
« »
. .
Sunkus darbas.
r
jkios biaurios suktybės,
O amžiaus. , •
Bolševikinėj Rusijoj nuo
Vasario 10 d., 1763 metais
juk taip neturėtų būti.
Gary vįsųpirma mėgino įro caro laikų buvo užsilikusi pro- Paryžiuje pasirašyta sutartis-.
Pastaraisiais laikais KongBolševikai ją (pa- Pagal tos sutartįes šiandieni
grese darosi
vis stipresnis dyti* J°S sunkius darbus dir- hibicija.
VAIKAI IR DARBAS. | sentimentas, jog laikas butųjbą žmonės privalo dirbti tru laikė. Bet pastaraisiais lai niai Illinois valstybės plotai
vaikams darbą uždrausti fe- mpas valandas.
kais, įsitikino, kad prohibici- Prancijos pavesti
Anglijau
žvelgia.
TAUPUMAS IR IŠLAI
S u v. Valstybių Kongresas deraliu įstatymu.
j a ne vien neduoda
saliai
J i s sakė:
P e r aštuonias dešimtis me«
DUMAS.
liinman nurodo, jog prade- iki šiolei neranda priežasties
Be abejonės, tai bus atlik Teisingo ir žmoniško su mū naudos, bet dar daug bloga. Aų šiandieninės Ulinois vals
j jus 1880 metais 8uv. Valsty- uždrausti vaikam^ darbą. Dėl
ta. Tečiaus dar turės užimti sų
darbininkais
apsiėjimo Dėlto prohibicijų panaikina. tybės teritorija skaitėsi Ang
Sansio 24 dieną pasibaigė^ |>ių g y v e n t o j skaičius iki šiol to, šioj šaly milžiniškas skait
gražaus laiko.' Nes vaikų iš klausimas
turi but vienas Degtinė buteliais bus parduo lijos kolonijos dalis.
Nuo
S. Valstybėse naeionalė 'tau-'pasįavj^ubino.
Bet vyriau- lius nepriauglių dirba dirbtu
naudotojai kapitalistai nebe svarbiausių.
Turės 20 nuoš. alko 1C06 ild 1671 metų buvo Vir
Tas turi nuo dama.
VM^IO savaitė.
Vyriausybės s y b ė s apmokamų valdininką vėse, ofisuose ir kitose įstai
miega.
lat stovėti pirmoje vietoje. Su holio.
ginijos kolonijos dalis. Tais
orgrfhal ir ])atriotihės organi- į r darbininkų skaičius šiandie gose.
Tie visi vaikai turėtių
tug klausimu y r a tampriai su
Už prohibicijos panaikini metais Francija su indionais
stacijos ragino gyventojus bu-J yra penkis kartus
didesnis, lankyti mokyklas.
Bet taip
GARY IR 12 VAL.
rišta visuomeninė nacijos pro mą stovėjo šie stiprus argu padarė sutartį ir valdė terito
ti taupiais.
Kagino visur irj negū
1880 m. Ūkio departa- nėra.
Kapitalistai juos iš
DARBAS.
blema ir pati darbininko gy mentai :
riją iki 17j63 metų.
visuomet taupyti pinigus. Sa-j m e n t u i 1881 metais užteko -60 naudoja.
Nges vaikai daugel
venimo dorinė pusė.
1. Penkiolika nuošimčių vi
Anglų valdžią čionai panai
kė, taupumas yra viena svar- tūkstančių dolerią išlaide per vietose
atlieka
suaugusią
Tomis dienomis New Yor" S u darbininką js visur ir sų javų valstiečiai kas metai kino 1778 metais George Robiausių dorybių.
! metus.
Šiandie permaža jau žmonių darbą ir pigiai apmo
ke paskelbta neįtikėtinų žinių.
\ \ samogonkos'' gers Clark. Bet pirm to, IIvįsuomet turi but apsieinama suvartodavo
Tuo pat laiku iš AVashing- 35 milionu dolerių,
kami.
Kapitalistas Gary atsivertė.
teisingai ir žmoniškai.
Kas (naminės degtinės) gamini- linois teritorijoj anglai kiautono parėjo žinių, kad perniai
Visur visi šaukia, kad vvVisose atskiriose valstvbė- Tasai, kurs visas laikas ir dar
Dėlto viena dalis rusų riai įčiepijo čia savo įtaka,
link pačių darbo sąlygų, tei mui.
Suv. Valstvbiu gvventojai de- rmiisvhė nerdi no* išlaidi \ e - . ~, x *X-^A
nesenai skaitėsi vienas didJ
buvo 19-ojo šimtmečio
visupirma turi but jos, atvan visuomenės visuomet
* *•
iiausMu ĮH niciu,-, JM<IHII. ^ ^ | se, su maža išimtimi, visi vaipradžioje
kai
iki
15-16
metų
turi
lan-j
kiaušių
organizuoto
darbo
pozitais bankose sutaupę pus- spėjama mokesčių sumokėti,
gios, kaip moraliai, taip ma girta.
teritorijoje apsigyveno dau
kyti
mokyklas.
Būtinai
turi
priešų
,
d
v
y
l
o
s
valandų
darantro
bilionosūnm.
doleriu.
kad tuojaus
išleidžiama.
Ir
terialiai, ir protingai sustaty 2. "Samogonka," turinti aš gelis anglų ūkininkų* Vienas
Tai graži
Tečiaus ji | nežinia,
kas irturės
įvykti to
baigtį nors pradinių mokyklų ,bo šalininkas,
skelbia darbi
tos.
|
tuonių kazokų
pulkų spėką, iš tų anglų buvo Morris Birkkur-kas mažesnė už pačios vy linus.
kursus.
Tečiaus praktikoje ninkams užuojautos.
Gi įdo
J o pasidarbavimu su
" J e i darbas yra labai sun gaišino rusų liaudies sveika befck.
riausybės išlaidas.
Gyventotaip nėra.
Daugelis vaikų miausia tas, kad jis darbuoja
tą ir puldė karakterį.
organizuota čia pirmoji žem
jai perniai sutaupė pusantro;
DELKO BRANGIOS
nebaigia nei penkių pradinės si plieno ir geležies dirbtuvė kus ir nepertraukiamas, tai
Apie 1818
darbo valandos
būtinai turi
3. Valdžia tuotarpu neteko dirbių draugija.
fnliono, gi vyriausybė tuo pa-j
ANGLYS.
mokyklos skyrių ir jau eina se) panaikinti
12-os valandų
but trumpos.
Bet jei jau milžiniškų sumų mokestimis. m. Birkbeck partraukė 400 uInu laiku išleido pusketvirto!
dirbtų.
darbą.
h
kininkų anglf daugiau ir juos
turi but ilgos, tai darbas turi
biliono doleriu.
Tas išlaidasi Kad anglys Suv. ValstybėFederalės valdžios statisti
Argi tai ne stebėtinas " U skyrė kongresas.
se labai brangios ir jų čia ne- ka rodo, kad Suv. Valstybė nited States Steel Corpora but su ilgesnėmis pertrauko "POGROMAI" ODESOJE. apgyvendino.
mis.
Darbininkams reikalin
Tarpe 1818 ir 1865 m. ang
Žymesnėji dalis tų išlaidų perdaugiausia, tai pastaromis se kas metai arti pora milio t i o n " galvos atsivertimas!
Iš Londono praneša, kad 0- lai daugiau knygų parašė ayra gyva, būtinai reikalinga.j dienomis
susekta dar viena nu vaikų, nebaigę
pradinės • Žinančiam dalvkus čia nie gas atsilsėjimas."
desoje tomis dienomis įvyko pie Illinois, kaip patys ameri*
Bet graži dalis yra tokia, bei priežastis.
mokyklos, eina darban.
ko nėra stebėtina. To reika
Tyrinėjimai.
Svarbiausia iš tų an
/ baisus žydų "pogromai.'' Žy •konai.
kurios galima apsieiti.
Be galo daug anglių išvežaValdžios organai mėginai įauja visuomenės sentimen ' «S
Šiais laikais tos korporaci- dai žudyta, jų krautuvės plė- glų knygų, tai "American
Tai pripažįsta net finansi- nia Kanadon.
I r tos anglys susekti to priežastį.
Paga- tas.
Jį verčia tai daryti kiJ ą parašė Charles
Raudonoji kariuomenė Notės."
nis-ekonominis ekspertas Ilin-j tenai pigesnės, negu paėiose liaus patyrė, kad už tai kaltai tį kapitalistai. Nes ilgos va- jos plieno dirbtuvėse jau ve- šta.
novelistas.
darni tyrinėjimai trumpesniu negalėjo ar nenorėjo žudynių Dickens, anglas
man, kurs paduoda
įdomių - s uv. Valstybėse,
šaly palaikoma sistema, kuri landos darbo dienoje, tai pra
stovi
miestas
valandų darbo klausimu. Ne-, sustabdyti. Apie 40 žmonių K u r šiandie
raštu Oiicagos laikrašty HeTai didžiai įdomus dalykas. leidžia vaikams dirbti įvairio eities reikalas. Pasaulis pro
Cairo, tas novelistas per age
žinia, kuomet jie baigsis. Tai- nužudyta.
rald-K.\aminer.
čionai visas laikas kaip kie- se darbo įstaigose.
gresuoja.
ntus ten pirko žemės. Atvy
pat nežinia, ar jie ctuos gei(ų
Y p a č j i s daug stebisi pas-1 tų, taip minkštų anglių trųksVisuomeninio gyvenimo ži
rezultatų. Bet jei Gary, pat
Jvyko susirinkime.
ANGLIŲ PRODUKCIJA. kęs Amerikon, savo pirktą že
taruoju kongreso žemesniųjų ta. Gi apie jų brangumą ne- novai tvirtina, kad ta siste
me rado vandeniu apsemtą.
Pasak New Yorko laikraš sai galvas stovės už palengvi
ma' yra baisiai
kenksminga
rumų paskyrimu 36 milionu irai i bu t nei kalbos.
nimus darbininkams, tad tie
Statistikų komisija (geolo- Taigi ir tais laikais butą šel
doleriu
upėms ir prieplan-i Tas klausimas tomis dieno- Suv. Valstybių nacijai. Nes čių, andai "United . States
palengvinimai bus ir įvykin- gical survey) iš Washingtono mysčių. Dickens tai visa ap
koms.
Angliškoji spauda tą i mis pakeltas kongrese. Miehi- kas ^i iš tokių vaiki), paskui Steel Corpor." direktoriai tu
skelbia, kad pirmomis trimis rašo.
Pirminin
paskyrimą vadina " p o r k bar-j gano valstybės atstovas Bren- darbininkų, kurie nebaigę nei rėjo susirinkimą...
labai
Gary direktorių
susirinki šio sausio savaitėmis
Pirmasis Illinois teritorijoj
rel,' ty. kiaulienos statine. . nan įdavė jau
rezoliucijų.[ pradinių jmokyklų.
Toki ne- kavo Gary. Susirinkime jis mėgino įro me išpažino, kad ne vien jis daug anglies iškasta S. /Vai-, cenzus (gyventojų sąrašas)
s Lydimieji angliški laikraš-j Klausia atatinkamų autorite-j mokšos niekam tinkami. Xevalandų pats asmeniniai priešingas il stybėse. Sako, nei vieneriais ? atliktas anglų 1767 metais.
AlrTJvelia didį triukšmą prieš tų paaiškinti, delko taip dauį! gali but jie geri ir piliečiai. dyti, kad dvylikos
goms darbo valandoms.
Bet metais tuo pačiu laiku to ne PasiTodė yra apie 2,000 gy
tokį be atodairos pinigų aik-! anglių pigiai siunčiama Ka- Xes jie mokyklose neišmokę dienoje darbas vieton pelno
prieš tai stipriai nusistatęs ir būta.
ventojų. I š jų dalis buvo nii vojiiną.
Pirm karo tam tik-jnadon, kad tuotarpu to kuro gerbti šalies valdžią ir įstaty neša nuostolius. pačiai korpo
Minkštosios anglies iškasta gerių (juododžių).
Nes del ihgų darbo visuomenės sentimentas.
slui kongresas skirdavo arti trūksta savo šaliai.
mus.
Toki paskui lengviau racijai.
Tai ypatinga žinia vargdie 11 milionu tonų, gi kietosios
Anglis pirmukart Illinoise
40 milionu dolerių. I>et šian
Tau klausiman atsakymas sia pasiduoda radikalų pro valandą produkcija nesididi— 12 milionu,
. *
atrado franeuzai 1679 metais.
na, bet mažinasi.
Kadangi niams darbininkams.
die ta suma pakelta, nežiūrint labai lengvas. Jei čionai an pagandai.
Nežiūrint to, visokios rų- TečiaUs
anglių produkciją
pokariniu sunkiųjų laiku.
glių bus nedaugiausia, tai an
1920 metų statistika rodo, kiekvienas darbininkas, trum
. .Darb'
sies anglis yrą brangi. Lai kiek vėliaus pradėjo anglai.
Mokestimis kaip pavieniai glių spekulantams geriausia kad tais metais Suv. Valsty piau dirbdamas, turi daužmonės, taip visoks "busr- proga didinti anglims
kai- bėse jaunimo nuo o.ligi 20 giau geros valios, daugiau ^ ; BIZNIERIA} GARSINKITĖS mė, kad šįmet žiema lengva.
Kitaip daugelis vargšų, žmo SKAITYKIT IR PLATINKIT
nesš' spaudžiamas.
Bet ko- nas.
Dėlto Kanadon siun- metų amžiaus buvo 33,250,870 nergijos ir todėl galį atlikti
"DRAUGE"
nių turėtų šalti. '
ngreso atstovai į tai neatsi- čiamos anglys, idant butų ga- j Jš to skaitliaus tais pačiais daugiau darbo.
Ilgos darbo j
"DRAUGĄ."

SĖJIKAS
••

šalių žmonės —
bukite žmonėmis!

VISŲ

KAPITALISTŲ VOTIS
Ižanga.
tiražus rugsėjo mėnesio pavakarys.
Vienas iš tu, kuomet iš po apdrėkusio oro skraistės, prasiveržė tartum naujos
^k vasaros žvilgsnis.
Saulutė tyroje oro
l^rdvėje skaisčiai šviečia, nors dar šildo
^ savo auksiniais spinduliais, bet jau neke
pina — rengėsi vakaro guoliu....
Vėjalis švelniai glostės keleivių vei
dus ištisą dieną, tartum kiek aštrėja.
Atlantiko vandenyno bangos v^ garsiau
ir garsiau, skardžiais akordais gieda ju
ros sutartinę...
Didelis okeano laivas, priglaudęs sa
vo prieglobstin virš tūkstančio žmonių,
tartum milžinas koksai, eina rugtynėmis
su jūrių bangomis i r pergalėdamas jas,
plaukė tolyn ir tolyn į naują pasaulį...
J i s plaukė iŠ tos senutės pasaulio šalies,
kuri ir šitą naująjį pasaulį surado, davė
jam sielą ir kūną!....
1. Juros keleivių tarpe.
Dauguma keleivių1 laivo viršuje. Tik
moterys su mažais vaikučiais nesijaučia
ramiai. Joms, kad ir nedidelės bangos,
svaigina galvas.
Keleiviai vaikščioja,
šnekučiuoja,
jaunieji net dainuoja ir žaidžia. Bend
rame keleivių upo sūkury, jauties it na
muose.
b a r t u m kokio nors nedidelio

••

pajūrio miestuko gūžta.
Čia yra įvairiausiu žmonių: tautybės, luomo, užsiė
mimo, amžiaus ir tikybos.
Čia, bendron laivo šeimynon susirinko
Lietuvos, Lenkijos, Čekijos, Vengrijos,
Vokietijos, Belgijos, Francijos ir Angli
jos sunųs.
Matai katalikų ir ateistą, j
Liuterio pasekėją ir Jzraeliaus sūnų, lai
svamanį ir vienuolį....
Aųename būry maišosi pramoninin
kas ir darbininkas, amatninkas ir kuni
gas, inteligentas ir bemokslis.
Laivas, kelionė, a gal ir kelionės prie
žastys ir jos tikslai visus suartina. Nors
kalba, išsilavinimas ir būdas daro dide
lio skirtumo, bet visų. daroma pastangos
tas kliūtis pergalėti, vienas kitų supras
ti ir pasikalbėti. O kalbos yra tiek i r
tiek.
Žmonės su įvairiausiais skirtu
mais minčių, budo, pasaulėžraros, žinoji
mo ir k., sueina į vienų fcuope spręsti
gan painius gyvenimo klausimus, dalinties savo mintimis ir įsitikinimais. * I r
įdomu ir naudinga žmogui būti šitokio
je draugijoje!
Nuobodžiui vfetos nėra...
Ties laivo viduriu,' toje vietoje, ka
me mažiausia jaučiama supimo susispietęs gan didokas keleivių būrys. Čia pa
kankamai kalbančių ir klausančių, nors
pastarųjų skaičius visgi didesnis.
Kaipo daugiausia keleiviams supra
ntama, vartojama vokiečių kalba.
Pirmas pradeda kalbėti DeKastro
kreipdamos į Šulcą.
Pirmasis laibas, vidutinio ūgio brunėtas, o antrasis augalotas, bet dar ener*

gingas, drūtas, blondinas, vyras inteligentinės išvaizdos, kurio veido bruožuo
se matosi dang patyrimo ir dar l a n 
giaus ir daugiau užgrūdintos valios.

2. Klausimai p. De Kastro.

Dabar, gyvenimo
ūkanoje, po tiek
pergyventų audringų laikų, kurie man
iščiulpė netik jėgas, bet sielų sudilino,
nervus suardė, padarė mane man pačiam
nesuprantamu... važiuoju į užjūrio šalį,
kame noriu rasti ramių poilsiui ir dar
bui vietų.
Noriu atgimti, vėl būti sau
žmogumi f...
f

(J Šulcą). Kaip patyriau, Tamista iš
Vokietijos.
Sakyk gerbiamasis, kodėl
i
Tamista dabar, kad karo ir jo pasekmių
b ) Vokietija kryžkely.
suvargintai vokiečįų šaliai, taip reikalin
Tamsta pasakei tiesų, kad (Vokieti
gos jėgos ir patyrimo, Tamsta savo j ^ - jai yra skirta ilgus metus vargas varggas ir žinias ne tėvynei aukoji, o veži į ti....
tolimų užjūrio, šalį, į tų biznio ir dolerių
Bet šitas mane Kaipo vokietį ir Eu
šalį... kuriai Europa krauju ir ašaro
ropos gyventojų ne tiek jau baugina.
mis paplūdusi, buvo priversta savey auk
Mane daug daugiau ima baimė, kad vo
sų ir turtus išmainyti į plieno ir švino
kiečiai ir išvargę šitų vargo laikų, paliks
gabalus.
vėl sielos vergais, kaip buvo i r iki šiol!
Kuri tiek daug pelnė iš pasaulinio Kad jie neįstengs suprasti,
kas jos
karo' audros, kad jai net jos turtų naš į vargų verpetus įstūmė, arba ir supratę
ta persunki darosi, net auksas 'jai daro nemokės a r nenorės klaidos
pataisyti...
si nemalonus.
Tamsta gi dar jai ir Tada, tada d a r didesnis vargas juos tū
savo jėgas rengiesi dovanoti!
lės ištikti, kuriame jie žus, amžinai žus!
( Tuotarpu, Vokietija karo naštos pris I r netik jie. S u jais drauge įpuls j var
lėgta ilgiems metams yra reikalingi be go verpetus visos
Europos šalys, žus
galo daug jėgų ir darbo, kad likvidavus P^uropos kultūra ir civilizacija.... ir....
karo pasekmes.
Vokietijai
Tamstos, Europa gali sulaukti, pasaulio tautų lop
jėgų netekus, prisieis ilgiaus .bent vienų šio — Azijos apgailėtino likimo, — gy
kitų dienų vargas vargti.
venimo ^mirties agonijoje....
3. Kalba p. Šulce apie Vokietijos padėti.
a ) Kode! važiuoja Amerikon.
Taip, aš iŠ Vokietijos ir vokretys.
Vokietijoje praleidau didesnę pusę
savo gyvenimo dienų, jai paaukavau geriansias ir linksmiausias valandas — ma
no jaunystę....
»

c) Kaip vokiečiai buvo auklėjami.

Turiu Tamstoms prisipažinti, kad
buvau didelis vokiečių tautos 'patriotas
ir maitinau savo sielų tuomi, kų i r visa
vokiečių tauta su Kaizeriu priešaky.
Kaip-gi kitaip.
Nuo pat jauniau
sių mano gyvenimo dienų, kada aš pir

mų kartų patekau į mokyklų i r iki p a t
mano subrendimo, visur i r visame, kur
tik mano siela ieškojo maisto!— ji gavo
kumščio jėgos garbinimų, vokiečių tau
tos dievinimų ir kitų tautų niekinimų;
medžiaginlės kultūros — materializmo
skiepijimų ir militarizmo dievaičiui au
kų smilkinimų!...
Naudojant mokyklas, laikraščius, kny
gas, organizacijas, valdžios aparatų i r
galiaus protestantų bažnyčių,
kurios*
"popiežių" buvo miUtarizmo aureole
apsuptas, Kaizeris, šitokios dvasios žmo
nėms skiepijimui, nėra nuostabu, kad vo
kiečių tauta liko persiėmusį militarizmo,
šovinizmo ir materialės kultūros dvasia.
Aukštoms įdėjoms, kurios tik ir skyrą žmoniška nuo gyvuliško, gyvenimų —
vokiečiuose nebuvo vietos.
Paskutiniais metais prieš karų, įsisiunavusi vokiečių materiale kultūra ir ge
rovė, technikos ir mechanikos ištobulini
mas, garinė galybė — visai nustelbė ide
alizmų ir privedė vokiečių tautų iki to,
kad kaip pavienių žmonių, taip ir tau
tos visuomenėje, buvo manyta, kad vo
kiečiams yra skirta pasaulį valdyti!....
. Šitokio upo susidarymas daug i r la
bai daug prisidėjo prie pasaulinio karo
iššaukimo... "Žinoma, tas karas prie esa
mos pasaulyje ekonominės i r politinės
tvarkos, kuri paremta paliko moterializrao dėsniais, buvo neišvengiamas; tuo
tikslu netik rengta technikiniai žudymo i
įrankiai, bet ir žmonių psichologija žvėrinama...
(Bus daugiau).
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BLAIVYBĖS DIRVA.

DAR KELI ŽODŽIAI PRIE- stinencijos straipsnius užvar
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NORI BUT PREZIDENTU. perniaL

savo jaunas krutinės priešų}
gaujoms ir jas sustabdę. Šian
die kritusių kovose ateitinin
kų kapais Lietuvos žemelė nu
sagstyta, JTjjų krauju Lietu
vos laukai nulaistyta, Sunku
išvardyti tas aukas, kurias at
eitininkai sudėjo Lietuvos lai
svės aukuram Gana bus pri
minus tik dalele ateitininkų,
kaip
Įeit. Sidarvičių, Įeit.
iKumpį, Įeit. Ranbą, įeit. Sty
rą, Įeit. Stepulionį, Vyr. Įeit.

Žinomas Detroito milionierius, automobilių gamintojas,
Henry Ford, nori but Suv.
Valstybių prezidentu.
Prezidento rinkimai įvyks
1924 metais rudenį.
Taigi,
yra dar gražaus laiko.
Tečiaus Fordo šalininkai išanksto organizuoja galingą .politi
nę organizaciją ir jau pake
liama akcija.
Apie 7,000 darbuotojų pa
šaukta vesti kampaniją.
Jie
įvairiuose miestuose kuria po
litinius Fordo kliubus. " Tie
kliudai ruošia dirvą platesniąjam veikimui.
Bet iki šiolei niekam neži
noma, iš kokios partijos" Ford
nori but kandidatu.
Kai-kas
tvirtina, jog jis mėgins kandiduoti i* republikonų parti
jos.
Bet jei negaus nomina
cijos, pereis „ demokratų pu
sėn. Bet jei ir demokratais
apsivilttų, Ford
pasiskelbtų
bepartyviu kandidatu.
Henry Ford yra popularis
tarpe darbininkų. Bet reikia
žinoti, kud sekantis Suv. Val-

Pirm dvylikos mėnesių S.
Valstybėse buvo 340,838 intfiBet šiandie yra 340r
onai.
917.
Nors pasidauginimo skai
čius visai mažas, bet* tas indionams svarbu* dalykas.

i * * .perdaf .
™ff^
^ ta. yra tom mokslo saka,
i kuri reikalauja ypatingo pasi
NIEWIADOMSKI KA
šventimo ir nuolatinio studiLĖJIME.
Daugiausia ginču kįla per j ^ ^ j
Tiktai
llžsikirtėlis
p r a t i n k a m a supratimą v*ens ^
^ ^ . ^
imobodunm
Kituomet iš Varšavos pra->
kito žodžių ir sapnių.
Da- T i e m o k s l o y y r a i > k u r i e p Q
nešta, ki*d £inomaft &mo£ŽuAdomouį, Įeit. Tiška, Įeit.
bar matau, kad mano išsimš- t r i s d e š i m t s i r k e t u r i a s d e .
dis Niew!adomski, kur§ Var.
Kasperavičių, St. Seimo ^at
kimas, kad visai netinka - B . ^ ^ ^
^
gia m o k g l o
stovą Įeit. Antaną Matulaitį,
šuvoje nužudė lenkų preziden
Dirvai" talpinti straipsnius ^ p a l i o v o s t y r i n ė į 0 >
^ ^ ^
te Narutowicz, teismo pas
apie sugrąžinimą alaus ir vy, j ,. . Vincą Dovydaitį, Ambrazevi
r
merktas miriop ir sausio 10
*r
&v
v
. . . mct nevadins jos nuoboduliu! čių, Klimavičių, Įeit. Telksnį,
dieną bus nugalabintas.
no, Nefanatikiii
atrodo buk T v.,
. v . .*, .
-c \, - paguldžiusius savo galvas del
nepriklausomybės, •
/
.
. , . . . , , . Ir šitas išsireiškimas beanejo Lietuvos
Pareina žinių, kad Niewiaas noriu, "kad pilnieji blai- - . i v ,
, ., „ kad nors kiek įsivaizdavus at
domski kalėjime sau sveikas
...
'
, .. .
,, niftrauks salyn nuo skaitymo eitininkų darbą Lietuvos gy
rašo "atsiminimus."
Teis
viiunkai butų užklijuoti ete. , . ,
. , .
nime.
J
mo ištarmė tomis
dienomis
I.
*
kai-kunuos mūsų ir taip pne
% .
Bet dar atminkit, kad visas
(sausio 24) pasiųsta teisingu
O mano mintis buvo šitokia ir t .
, . ^. . , , . ,
UTH .
skaitvmo Blaivybes D.rvos kultūrinis katalikiškas judėjimo ministeHni &fakowskr *
nns
dabarkad
negali
būti kitokia,
kad v . u . , .
. '
m . imas fr jo laimėjimai taipat
Pastarasis ištarme įduos premas,
paskutinį
& užduotų
Blaiv
Susiv.
Dvas.
Vadas
uzsikirtusms asmenis.
l a i daugiausiai eina ateitininkų
zidentui.
i Nefauatikas
smūgi abstinencijai;
pati propatsai tikrai
no- , ,
, . P. ,.Saurusaitis.
, <<m«: d ė k a >
Kim.
ateitininkai
8iandieA
Pažymima, kad nuo prezi
hibicija yra ^padariusi . didį dabar sakyk ar tinka Blaii
kad pilnąja
sugražintu
alus ir vv, . 1V
...
*.„:„„ ! skaito savo eilėse virš 4,000
dento prigulės žmogžudžio Ii
1 fi,
smūgį
nes
° c i blaivybei,
• vvbes
Dirvai.,, tokie
straips-;
Į
AMERIKOS
LIETUVIŲ
|
organizuotų
moksleivių
ir
ketaiyra
tikrai
butų norėji•
kaip man
pranešama,
kad • ; i
kimas.
VISUOMENį.
_
iį
gimtus
organizuota
studen
s
kai-kuric padariusieji blaivyNebūtų stebėtina, jei žmogKUN. KAZ. URBONAVIČIUS.
tų.
Aišku,
kad
tai
g&linga
' bes prižadus ant viso amiio,
žudis butų paliuosuotas. AtKuomet Europos didžiosios pajėga, kuri gali
begalinei
jau patys pradėję dirbti moALRK. Federacijos ir Tautos Fondo pirmininkas, įžy stybių prezidentu bus išrink- gįtetokfefte, kad jis veikė envalstybės,
nors
kraugelingu.
daug padaryti, reikia tik duo
crnshine ir gerti, tai kas butų
mus visuomenės darbuotojas, įžymiausias lietuvių poetas tas tas kandidatas, kurs skai dekų nusistatymo vedamas.
rungtynių
iškankintos,
vis
ti
jiems
galimybės
sėkmingai
jei sugrąžintų taip vadina
Amerikoje, talentuotas rašytojas, Šv. Petro Liet. R. K. pa tysis "šlapias,'' kurs stovės Lenkai nužudyto prezidento
dar
nerimo,
o
Busi
joje
į
s
i
s
i
u
U
kslus,
kad
tinkamai
aigtį mo
muosius lengvuosius svaiga
už asmenine gyventojų laisvę. užsigina.
Sako, jis buvo iš
rapijos,
South
Boston,
Mass.
klebonas,
parapijonų
ir
pla
bavusi
bolševizmo
banga
no
juo
apsišarvavę,
galėtų
gy
lus, po Ičurių skraiste butų la
Apie tai negali but dviejų rinktas ne lenkjų, bet tautinių
čiosios
lietuvių
visuomenės
labai
mylimas.
rėjo
praryti
visą
pasaulį.
Jųs
vendinti
taip
brangius
vi
bai lengva išdirbti ir smar
nuomonių.
mažumų.
.
,
staiga
išgirdote-,
kad
tėvynė
siems
katalikams
siekius,
ku
Jo parapijos aprašymas šiandie telpa "Drauge" 5-me
kiausius. Bet dabar, jei XeUktn.
Lietuva
iškėlė
Laisvės
vėlia
riuos jie užsibrėžę t. y. Visa puslapy.
fanatikas tą patį reiškia ką
Jei nori augščiau lavintis
vą,
kad
Jos
jaunuolių
pulkai
Atnaujinti
Kristuje:
Ir
štai
raštu išreiškia, tai matau, kad
=
INDIONŲ SKAIČIUS NEINA lietuvių rašyboje, nusipirk,
sustabdė
ir
sutriuškino
tą
šitą
moksleivija
bei
studentiir tuomet jis
išreiškė tiktai
lą. Visi šie.studentai ir mo-^-pagelbos šiuo antrašu: Kun.
MAŽYN.
"Literatūros Teorija" vadobaisiąją
bolševizmo
bangą,
išj
iškovojusi
Lietuvai
neprik>
a
kaipo parodymą istorijos, kas*
ksleiviai pasiryžę, jokių kliu- Dogeliui, Ateitininkų Susišel
vėlis augStesniosioms mokykdabar darosi valdžioje. Nes vijo bermontininkų bandas ir lausomybę, aprimus kovoms, piu neatbojant siekti aukštojo pimo Fondo Valdybos Pirmi- l)r. Iligley 16 Chieagos vic- j
^ pjm^ R
3 . ^ ^
atrėmė
lenkų
dvarponių
legio
vėl griebiasi knygos ir visu mokslo.
dabar aiškiai pasakė: "'Neno
"
' „i„kui, Kaunas, Didžioji Vil- nas iš darbuotojų globoti AIŠtikrųjų tai milžiniš smarkumu metasi
mokslan,
rime nei alaus arba vyno grą- nus.
tvirtina, Kaina 60c.
Gerbiamoji Amerikos Vi- niaus g-vė 22 Nr.
Gtal kas merįkos indionus,
Čia reikėjo ga kad juos išėjus drąsiai stoti
Draugas Pub. Co.
žinimo. Tegul tie alkoholi kas darbas.
pagaminta
suomenė! Tu daug savo gau- galėtų paimt selpt kuriuos kad pasiremiant
niai gėralai prasmenga." Tai lingos ugnies, kuri uždegtų kulturinėn kovon vigose gyve šiomis aukomis sušelpei, jau r s ^ateitininkus % studentus statistika šįmet indionų skait*
2334 So. Oakley Ave.
n0
gi kas kita.
Negalima labai | išvargintą lietuvio sielą, kad nimo srytyse. Bet šie moks
Chicago, SI.
daug tu Lietuvai
įvairios' atskirai, tai prašytum taipat liūs pasirodo didesnis, negu
stebėtis, kad buvau, iš dalies i jis akymiksniu milžinu tap- leiviai ir studentai tai daugusrytyse padėjai, bet atsimink, pranešt tuo pat antrašu,
*
ae
^ ^
j ^ ^ ^
^
^
^ •sr
užsikarščiaves ginti abstinen-'tų ir visa kas tik jį slėgė nu- nfcje Letav 1C varguoli, m . ^
& ^
Uetwos
ffliiaiiiiiiiiiiiiaiiiiniiiiii^iiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiniiiiF
eiją, nes man teko girdėti iš sikrafytų.
nųs, palikt, patys sau ir pra-, j w u o o t o e n ė ate įtinihkai Tavo tmių
visuomenė, tiek <luosburnos inteligento, buk "absGerbiamieji Amerikos Lie- g>ve.,imu rūpintis ir mokslus p a f e e l b o s > T a t i l l g a i r e i k a l i n .
niai Šelpusi Lietuvų, neatsisatinencija butų vien absurdas tuviai! Ar Jųs pagalvojote, eiti. Daug del to gabių jau
ga.
Atmink, jeigu Lietuva kys taipat suteikti dar pagelir daugiau nieko," tai tas tru- kas gi buvo toji ugnis, kas už- nuolių pakerta sav^o sveikatą,
turės * skaitlingą būrį išėjusių bos ir,Lietuvos ateičiai — ka
putį perdaug! Tarp absti-įdegė visą Lietuvos visuome- dar nepražydus, pumpurėlio
MIŠRIEMS BALSAMS, FORTEPIJONUI IR VARIO
nencijos ir prohibicijos vis' ne, kas vedė ją į kovą už sa- nesumetus, ir jie, daug žadė mokslus katalikų inteligentų, talikiškajai moksleivijai atei
HfSTRŪlnSfcTAMS FRITABTAHT.
tiek yra nemažas skirtumas,! vo šalies laisvę! (O toji Ug ję, daug pasiryžę padaryt tuomet jos jokios gyvenimo tininkams.
nės abstinencijos grynas tiks nls, tieji vadai, turėjo būti. lieka tik savo ir* visuomenės audros nenublokš, tuomet ji
Ateitininkų Su«isė4>imo Fo
-bujos
ir
žydes
—
gražios
atei
las apštieta, įtikinimas visų, be jų nieko butų neįvykę. Tai sunkenybe.
'Ta sunki padė
ndo Valdvbos Pirmininkas,
kad kiekvienas asmuo pažin kas gi jie? Buvo tai daugu tis ypatingai pasijautė įsikū ties susilauks." Taigi paremk
Prisiųskite pažtos ženklais už 22 centų
Kun.
Dogelis,
Patys atei tidamas gerai blėdingmuą svai moje katalikiškoji
lietuvių rus Lietuvoje savam univer tą, gavo ateitį.
Džiaugsitoę šia skambią dainą.
galų mestų juos iš savo va besimokinanti
jaunuomenė, sitetui, suplaukus į jį skaitlin ninkai b r i įsisteigę savo Su-1 studentų Ateitiiiiijkij SąADBESUOKITE Š I T A I P :
lios, be jokios prievartos jų ateitininkai.
Jie buvo ta giems ateitininkų būriams au siselp;mo Fondą, kuris rupi- jungos* Pirmininkas, .
atsižadėtų, ir nei vieno nerei ta Laisvės ugnis, kuri sukėlė kštojo mokslo eiti.
Čia jie naši ateitiuinkų šelpimu, kuv »
7 v .
kėtų priversti, kad atsižadėtų, visų Lietuvos visuomenę, iš'kenčia visus gyvenimo trukunan jema jau baigusiųjų mok,
kaip kad daroma prohibicijo- jos lupų galingas šauksmas į mus: badauja, gyvena kaž koMoksleivių Ateitininkų Or
sius t ateitininkų, dabar rimtų
je, prohibicija pati taptų be- kovų už šalies nepriklausomy-Į kiose palapinėse ir tt.
Daganizacijos Pirmininkas*
R
visuomenės
darbininkų.
Tainaudė,
Taigi, pagalvokime bę paplito po plačiąją lietu-Į lis gi visiškai neturėdami le
J. Leimonas.
bent valandėlo, ar galima ab- vą, jie pirmutiniai
atstatė šoj gali vien svajot apie moks- g l ^ ^ ^ l i t teikitės siųsti
DO NEFANATIKUI PASITEISINIMO.

"Blaivininku Himnas"

KOMPOZICIJA Č. SASNAUSKO
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PIRMAEILE KIVIRČIŲ PRIEŽASTIS
IR TAIKOS SĄLYGA.
•

,—.

(Užbaiga).
Ketvirtasis žvėriškųjų geidulių šal
tinis, alkoholio įtaka pliečiamas, tai pa
vydas.
Jo pirmų pirmasis organizatorius, tai patsai Liueipieris, kuris gundė
Jievų, pirmąją žmonijos motinų; ir tuo
n»i įsteigė visų kivirčių ir vaidų pragu
mą. Jis ir dabar piestu stoja prieš abstinencij,*}, ir stengiasi visomis pragaro
jėgomis atitraukti žmones nuo skaitvmo
ir apsišvietimo, kad kartais jie neįsitikrintų kas tai yra alkoholis. Kas gi ne
matytų, kad tai jo darbas buvo, kuo
met mūsų tėvynėje laike rinkįmų atsto
vų Sėinnui!
Skaitome "Darbininke,"
kad socialistai dar sutvėrė visoje Lietuburins mušeikų ir švilpikų, kad ne
kišt kalbėti. mitinguose (susirinkimuo
se) krikščionių demokratų kalbėtojams.
Tai ar neaiškus dalykas; kad jie taip el
giasi tik su tuomi tikslu, kad Amerikos
lietuvius atgrasinus nuo tėvynės šelpimo,
u tokiu būdu bolševikams ji tektų? ša-į
lin su tokiais Lietuvos išgamomis! Pasi-[

•

stengkime visomis spėkomis pliesti mūsų
tėvynėje abstinencijų.
Pamatysime kaip
ji išguis iš savo tarpo visus nedoriausius
priešus!
Labai sunku atskirti tuos žvėriškuo
sius geidulius vienų nuo kito, ypač kuo
met juos matome po įtekme alkoholio, nes
jie atrodo kaipo virkščių pradalgė. Tfcigi penktasis žvėriškųjų geidulių šaltinis,
tai rūstybė arba piktumas, kuris vadi
nasi geismas ar troškimas atkeršyti artymni.
O kaip sunku ji be abstinenci
jos apmalšyti!
Nes žiūrėk į pikčiurnų
kaip daužo brangiausius indus, kaip jis
kanda arkliui ar kitam gyvuliui į lupą.
Ar gali daryti iaip žmogus, turėdamas
sveiką protą? Taigi nors mažai uŽgėrus alkoholio dar protas nesusimaišo
tečiaus jau sumažina susivaldymo nuo
piktumo jėgų; tai ir būna daug dides
nis pavojus.
Pikčiurna labiausia ieško
atkeršijimo progos tam, kas jį nori pa
taisyti, persergėti; tai jis dar daugiaus
gers tyčia, kad įgytų daugiau drąsos atkeršymui.
Tokiam labai lengva nusto
ti tikėjimo, nes jo protas didesnę pusę Į
laiko būna sudrumstas.
Tokiam absti-[
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nencija būtinai reikalinga.
Šeštasis žvėriškųjų, geidulių, šalti
nis, t a i ' apsiryji mas.
Valgiu apsiryjimas, tai labai retas atsitikimas, tiktai
svaigalais apsiryjimag, tai kasdieninįs
dalykas.
Kurie sako, buk jie negalėtų
atlikti sunkių darbų be išgėrimo; buk be
svaigalų neturį skonio prie valgio ir pil
nai neprivalgę neturį jėgų; tai taip to
li nuo tiesos, kaip dangus nuo žemįės!
Jie gerdaiai alkoh. prižadina sau netikrą
skonį prie valgio, tai tokiu būdu val
go per daug ir dvigubai sate žeidžia
Nusialsinimas, pasialkinimas, pasitampymas,,tai vieninteliai budai įgijimui
apetito arba skonio prie valgio.
Žmo
nes, kurie laike karo badu mirė, nepra
šė alkoholio, kad galėtų valgyti! Taigi
ir čia aiškiai matoma, kaip tas pats aikoholis miešia žmogaus protą ir veda į
tokias klaidas.
O tai vis taip kalba
daugiausia tie, kurie giriasi esą tvarkie
ji alkoholio sunaudotojai!
Tai ar ne
aiškus dalykas, kad per svaigalus did
žiausias žmonių skaitlius nustoja tikėjimo ir prižadina savo tarpe daugiaus J
kivirčių ir vaidų?
*
Į

•

laivininkų H i m n a s
4 1 Providence Str. • n
:, MASS. 1
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Sepfintas ir paskutinis
žvėriškųjų
geidulių šaltinis,
tai tingjėjimas, kuris
taipat per svaigalus dažniausia pliečiamas.
.Tingėjimas tai apsileidimas arba
nenoras pildyti savo priedermių. Alko
holio įtekmė ant žmogaus kūno labai sil
pnina dvasios, darštumo spėkas, nes dar
bštumas arba veiklumas, tai yra tinge
jimui priešinga dorybė. Jei • žmogus^ ne
kovoja prie*, tą. geidulį, *tai netrukus pri
eina prie laužymo visų Dievo ir gamtos

kaip per girtybę ir net iš dalies tvarkų
jį alkoholinių gėralų sunaudojime, dau
giausia kįla nedorybių, ir tikėjimo nieki- '
nimų, taip pėr abstinenciją galima' tikė
tis- labai daug naudingų ir pasekmingų
sumanymų, sutaupinimų lėšų apšvietai.
Net Amerikos lietuviai
sužinojo, kad
Lietuvoje mūsų tėrynėje jau patys tai
dininkai pradeda mylėti abstinenciją, ir
gryžti p r k susipratimo ir taikos, daug
^daugiau aukų darytų ir nesigailėtų, kaip
įstatymų, daro skriaudų sau ir kitiems kad dabar kai-kurie bijosi, nenori užsisavo artimiems, nustoja tikėjimo ir do tlkėti.
ros.
Ir įįa abstinencija svarbiausią ro
Gal kas man pasakys: "Nemanyk
lę losja, ijes ji stiprina dvasios* spėkas, buk tu atversi Lietuvos bolševikus be
nes abstinentais negali būti, kurie tingi dievius, neš jie netiki į Dievą, tai neti
skaityti, kad apsišvietus, ypač Zitoje mo kės nei į tavo katekizmo išvadas." Nors
kslo šakoje specializuotis. Tinginiui ge- nesitikiu jų atversti, bet nieko nekenks
rįau patinka alkoholiu trumpinti sau gy parodžius ir jiem* tiesą, kad ir jie to
venimą, negu skaityti i r stengtis supra kiais tapo ne kitokiu būdu, tiktai tuomi
sti kas tai yra alkoholis ir kam jis butų čia,nupieštu.
Jie žinoma sako: " A l į
naudingas, o kam blėdingas.
Tai da nieką netikiu, ko nematau," tai kas už
bar aišku, kad nėra nei būti negali kito draus pasakyti jam: "Brolau, tu nema- v
kių priežasčių visų žmonijos kivirčių, tei savo galvoje smegenų, tai netiki, kad
vaidų,, karių ir kraujo gožimo, politiko- jas turi, o be smegenų niekas negali pro
je nesutikimų, viens kito persekiojimų, tauti."
etc. Rodos turėtų
ture būti aišku ir tai, kad
PUnasai Blaivininkus.
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Lietuviai Daktarai
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TibuHautiomis mokalo irtinoiials;
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Sausio 15 d., čionai

Bird. 7041

Dr. C. Z. Vezelis

SAULIŲ SĄJUNGOS AT
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MARŠRUTAS.
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IŠIMU TONSILUS

žinios —« žinelės.

Amerikos Lietuvių Daktaru
Draugijos nariai.
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Kodėl randa Jrlelaiikunia. ,-jmt
^ Kanišauskas.
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l,—l>e'peilio,
2,—be kraujo,
S,—be marinimo,
,—be skausmo,
,—be Jokio pavojaus sveikatai.]
j Po op«racijos, pacijėntas grali tuoj j
(eiti j darbą., gali tuoj valgyti; daijnininkų balsas tampa malonesnis,?
|visa sveikata geresnė. Kuriems iš-fa
[ėmiau tonsilus, yra pilnai užganė-]
fdihti.
Ligonius su įvairiomis Ilgomis!
Jprijimu:—
_
Kasdien puo 2 vai. po piėtŲ Iki
vai. vakare.
Nedėliomls ir seredomis ofisas'
{uždarytas.
DR. Ali. M. RAČKUS,

t

tos. svetaines per ištisus .metus
i n n t
i r u m o i h
nnini«ilr,-Milli
l.'iin
^k V * ^
*
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CIGARETTE,
LIETUVIS DKMTISTAB
užimtos katalikiškų draugijų
Kaip matoma katalikiškoji įr vietiniam klebonui I. Ker9719 SO. ASflLAND AVKBUB
ARTI 47-tos Gatvės
susirinkimais.Suaugųsiųjų cho! spauda čia turi daug prielan-1 ševičiui mišias celebravo .'r
Valandos: nuo t ryto iki » vak.
Beredomls nuo 4 iki t vakare.
ras y r a skaitlingas i r gerai j "kuino. Bet delMcof 1) Tai p a - | g r ^ ų pamoksle pasakė vėlio
Šeštad. Sausio 27 7 vai. va išlavintas, o 2-sįs, yra. vaikų Ičių žmonių geruma* ir s u p r a - ' n ė s giminaitis, kun. prof. B.
didelis choras ir.syktU snmi ' timas reikalingumo i f r nawiin- U r b a ? jg cbicago, 111. A. a. Jurkare Kansas City, Kaušas.
GYDYTOJAS, ClflRUKOAS I R
Sekmad. Sausio 23 7 vai. kininkų orkestrą. Chonie la gumokatalikiškos spaudos, 2) L ^ b u v 0 „ „ J o , ^ bu><TO ^ 0 OBSTBTRTKAS,
vina
ir
vadovauja
p
.
Karbau
to.
50UJ Ave
Ctrora. 111.
tai
geras-pavyzdis
ir
n
e
a
p
s
a
|
tuvėse
dafv*
Parkelė savo oftsa po
guS) t o d e l i r ltįįdo
vak. St. Louis, Mo. .
»2»1 — 1S So. Halsted Street
Sekimui. 28 2 vai. p . p. EaM skas, viet. vargonininkas, į^ komas prielankumas Šv. Kasi- j v a v o n e p a p r a s t a i daug žmoKaujaine Jnrtans Reat. I labą.
ras katalikas ir mylėtojas baž miero Dr-jai Kaune, didžiai n i u ^ v *lionis paliko nubudi MankiuU', M. Stirbaitė, O. APriima Ligonias ano t - l i A. M.
St. Louis. JH.
nytinės muzikos ir giedojimų, gerb. klebono kun. Kaz. Ur-me žmoną, dvi dukterį ir du domaits B. Mankiutė, ir V.
rel. Boulevard H T t
Pinnad.
gausio
29
7
vai.
vak.
ResJdeacijuM TeL FaJrfas Wi$
f r i e didžios Broadvay g- banaviciaus, kurs netik pats sunu. Lai jam bus lengva sve Lonauskaitė.' Pirmasis neužil-v «
m. •
•
i
u •j^ •
Collinsville, 111.
<4YttrTO.M« ?K GBtRlTKOA>
ves y r a I>ietuvių Prekybos B- t a P ° ^ r b ė s n i r i u ir įmok. jo tima žemelė., t
go baigs "VVebster Urov*^- Mo.
Trečiad. Sausio 31 7 vai.
i4-t» Ho. 9v«^ueni
*'** dideli i r gražus namai, $100> b e t troiko i r ragino
Telef. Lafayette 4149
dvasinę
seminariją
i
r
birželio
vak. Springfiekl, ID. *
v
kad jo pavyzdį pasektų gerie
kur
prekybos,
pinigų
siuntimo
Šionus
klienomis
Cliicagon
i
pradžioje
bus
įšvęstas
kunigu,
faajKtoe:
t
l
i
r/tala, 1-1 p
Penktad. vasario 2 d. 7 vai.
pletų
ir
7-8
•akarala.
Nedėlfltee dėl d te-1
ir kitais refijcalais darbuojasi ji parapijonai ir brolijos bii išvažiuoja aukštesnio mokslo Trys sekantieji uoliai lavinasi otal* tlktaJ po ploty t lkl
vak. "YVestvrLte, 111. »
į; 3107 So. Morgas Street
draugijos. Nestebėtina. Kun. J s i e k t i yyUi Adolii
Kerševičiu-'muzikos srityje.Garbė tokiems * —
:
i:ef'3tas darbininkų.
OBTCAGO, IIJUEIfOIM
rrbanavičius, y r a įžymus ra- t ė <
tėveliams kurie nepavydi saTelefonas Tardė M>S9
LIHT.
KOLONIJOS
Kat.
Spaudps
svarba.
Valandos — 8 tki U * rjU
šytojas ir poetas. «To eiles, ku
vo vaikams mokslo.
pn pietų 5 lkl 8 rak. Ntdtlioinls
APŽVALGA.
ofisas uždarytas.
Bostone lietuviai yra iš visų rias jis parašė prisidengdamas
Mūsų kolonijoj yra lietuviu!
4IVDYTO#AS m oianrHGAs
Lietuvos kraštų išeiviai; žmo^ slapyvaixlžiu Jonas Kmitas, advokatas, vaistininkas, mu- f Sausio 20 <1. įvyko L. Vyčiu
Boston, Mass. — ftv. Petro
4981 S4 \shland Are.
nes su mažomis išimtinus, die garsus Lietuvos poetas, Ado- y.ikos mokytojas, ir apie de^jt- 48 kp. jaunameein skvriaus
I
Tel. Boolevard 2-1641
*
Tardi 9*4
Parapija. Pradžia parapijos.
Tel. Tard* I
voti, švelnaus ir malonaus mr mas Jakštas, perskaitęs, rado j k f t g l i e t u v a i ^ i a .tenografiu., gįattliagae metinis ateiiiBkC
DR. A. J . KARALITJ8
OFISO f AL.:
J 895 metai. J i vadinosi Sv.
do, tai pasekmė katalikiškų
Lietuvis Gydytojas
—lt r. ryto. l — t ir l->-9 •. t.
^ l i ^ ^ l . P V ^ ;
^ b a i yra pageidaujama, kml jonas. Išrinkta valdyba: J . BurJuozapo parapija. Pirmuoju
Medėlioml»:
nuo l t «. ryta iki
3303 South Morgan Street
df-jų, brohjų i r katalikiškų mis ir patį autorių priskyrė
1 tai. po pietų.
!
eia apsigyventų geras lietuvis duliutė — pinn., A. Petreikis
klebonu buvo kun. Gricius. Ki1
rhieago. UI.
'.LJ—i:=
laikraščių skaitymo. Katali prie talentingųjų poetų skait gydytojas ir dantistas. Šiaip — pirm. pag., M. Mareiulio(
lo nesusipratimai. Patys žmokiškų dr-jų nariai persiima, liaus. Tai nenuilstantis plunks jau biznierių yra visokios rų- Į niuti' — prot. rast,, F. MarikiuNepraleiskime, Kenošiečiai,
n">s, apleitle ties 7 g-vė bažny-1 ~"7 """-"
... , i • *
r ,* tarsi, šeimynų vienatos, ben- nos darbininkas, nežiurintjcad sies, tik trūksta^ lietuvio foto tė — kas., E.1 Marčiulioniutė
eia, nusipirko lotus tarp 5 i r , . , ., ^ v .
•
T?m
taip brangios mums progos ne
(}
taip
milžiniškoje
pavapi
joje
.
,.
,
.
.
rais
knksčiomškos
kultūros
u
— fin. rast., Klimaičjutė ir pasinaudojus Dievo malonė
grafo.
5
1900 So. Halsted Str.
o
visus dvasios ir kultūros įei(» ssatvių, So. Bostone ir pasis- , . . . . ,
Lapinskaitė —r kas. glob., Lo- mis. Tegul nepraeina nei vie
Tel. Ganai SI l t
latė didelę, gražią muro baž
Ofisu vai.: 10 ryto iki 12 po plet m
obalsmis i r juos vykdiadfcmi kalus vienam reikia apnipinVienos draugijos narys U- žiekas ir Tamošauskas — mar na diena neišklausius mums
6 iki 7 vai vakaro.
* o nyčių. 1904 ui. klebomi lieka
ti,
nuolat
barška
rašomoji
ma
gv^eniman,
kaskart
tampa/geL Re*, vai.: 2 iki 4 po pietų 1 paskirtas iš Lietuvos atvažia
^onis apdaužė .lankytojui žan šalkos. Visi pasižacį'jd uoliai bent vieno gerb. misijonierių
*»
4193 Areber Ave.
niais
lietuviais,
savo
tėvynės
|
J
tfnėW>
ir
juda
plunksna
jo
ranreKniais
katalikais
i
r
uolesi vęs kun. Jonas Žilius, (dabar
dus. Draugija " ligonį" nu darbuotis.
pamokslo. Kviečiu ne vien tik
Tel. Lafayette 0098
g
^nylėtojais. Beto katalikiškoji | koje. Ką jis rašo,, nedrįsau baudė sulyg savo konstituci
Paukštelė.
•MES &9&M »g»frl¥» gfTO »»* W J lKlaipnioje gyvenantis). Nau-j spauda apKviefi^a protus su- klausti, tik žinau, kad mūsų
parapijomis, bet i r »kitus, su
jos. T a i mat kokių "ligonių"
joji parap. pasivadino Šv. Peklaidintus mūsų brolius lietu
Tel. Gana] 357. Vak. Caaal 1A1I
teikdama tikrų ir teisingu visuomenė susilauks ig jo n#- esama.
KENCHSHA,
W
I
S
.
tro Rymo — Katalikų parapi
i
vius. Kam brangi y r a tiesa
žinių visose mokslo šakose ir \ieno d a r veikalo. • Su juomi
ja. Vikaravo kun. Pr. Jakštys.
ir nori ja surast, teateina į
kadangi katalikų spauda yra gyventi' t a i reiškia: mokintis
t
Misijos.
6v. Jono ligonbuty, po sun
Naujoji bažnyčia pašventinta
Lietuvis Gydytojas I r
tas šv. misijas.
pamatuota Dievo i r artimo darbštumo ir laiką branginti.
kios operacijos, serga M. Mar
ir kardinolo globon priimta
Chirurgas
Sausio 30 d. š v . Petro baž
meile, tai tuo pačiu, ji skiepi- Ačiū Dievui ir klebonui, tos
Kviečia Klebonas.
1891 South Halsted Street
čiulionienė. Moterų Sąjungos nyčioje prasidės šv. misijos;
1908 m.
Valandos: 19 lkl 12 ryta: 1 iki 4
laimes patyriau trupučiuką ir
50 kp. narės linki savo drau baigsis vasario 6 d. vakare.
Xuo 1908 m. iki 1918 m. kle-1 J į . " ° * J t ^ ° * L " f t
T>o pietnr f »ki 9 vakare
.. .
as.
meilę, k m i
gei greito pasveikimo.
bonavo Tomas Žilinskas, kurs krikščioniškąją
Pabaigoje bus iškilmingas mi
ReziU. tai. Van Buren t i f t
l'ž nepaprastą gerb. klebo
švelnina Šiurkščius
žuionių
Ofiso tel. Boulevard 9C9I
pastatė
gražią
kleboniją.
-Prie
sijų
kryžiaus
pašventinimas.
(
liETUVIAI ADVOKATAI
papročius, tobulina būdą, stip no paran/ą ir prielankumą,
Nesenai L. Vyčių 48 kp. šeMisijas laikys gerb. Tėvai
klebono Žilinsko buvo vika
rina \Tilią i r visus vienija į taiix)gi visiems čia iš vaidin
ši nariai baig?« Brown Biisi- Marijonai P . Andziulis ir A.
rais: kun. "F. Kemėšis (dar
RI-tiAS GYDITOJAS t»
skaitlinga katalikiškąją š e / tiems garbės ir amžiniesiems
ness Colfege. P a b a r " H i g h fjikoto. JTie„savo pasišventimu
bininkų didelis prieteHs), kun.
CHIRITRGAS
myną. Iš čia aišku, bendras ap. nariams, tariu didžiausios pa
Specialistas HoterUku, Tyrinki
Sokool" bei kitas aukštesnes žmonijos labui ir iškalbingais
J. Dobužinskas.
Valkq iv riaų dbnmĖSkų Uf9>
s i reiškimas, gei-ų ypatybių bu dėkos ir aukštos pagarbos žo mokyklas lanko sekantieji Vy- j pamokslais jau ne vieną paXuo
1918
gruodžio
X
d.
iki
Ofisas: SS85 a Halsted St.
A D V O K A T A S
do žmonių, susitelkusių ben džius.
Vai.,
l t — 1 1 ryto; 3—I *©
ciai-tės: S. Junkeris, 0 . Mos-skydelį grąžino ant tiesos kesausio 24 d. 1919 m. laikinai
m~+*
|.
plet,
7—8raa\
Ned. l t — 1 1 «.
Kun. Petras Kasčiukas.
drais obalsiais į dnaugijas ir
Ofisas Didmiesty!: teikaitė
A.
Vyšniauskas,
F
.
i
j
Ras.
1111
rudependanoa
Blrd.
v
0
klel)onavo, kun. Pr. Juškaitis,
Chloa*o.
29 South La Salk Street
skaitančiųjų gerąją spaudą.
dabartinis Cambridge, Mass.
DBTROIT,
MIOH.
«1 • 1
11
•
-^—"i^—'
Kambarls 530
» n1 m 1
1111 •
y — — — « — r m
Telefonas: Central §399
klebonas.
,Remia kat. spaudą.
Kas/ užrašys n e p e r agentą savo giminėms, a r pažys
Krutamieji paveikslai.
tarniems Amerikoje, a r Lietuvoje nors pusei metų "DRAU
[Vakarais 3223 S. Halsted St
Nno sausio 24 d. 1919 .... iki Į « f parapija i r katalikiško* v
Sausio 20 d. Šv. Jurgio par.
GĄ" už $ 3 . 0 0 , gaus dovanėlę šj o r o pranašą, o kas už
Telefonas: Yards 4981
šioliai, laimingai klebonauja spaiklos įvertinime i r jos parė
svet.
buvo
rodomi
L.
Teatro
urtsaa Dr. O. M. vil&ser pa
netik Bostono, bet i r visą ko nume, a r nebus pirmoje vie
rašys visiems metams už $ 6 . 0 0 gaus o r o pranašą ir nau
reina i rankas Dr. Chaa. 6egai,
tento tr parfaerfo. Visi senleje
lonijų žmonių ir kunigų myli toje, nes iš priežasties nebuvi I»-vės krutamieji: paveikslai. ja Lietuvos žemlapį.
i>a^jsta.oal Ir d r a a j a l
agtitUkjra
mus, kvin. Kaz. Urbanavičius. mo fiuosu svetainią,%viežos pr» Paveikslai v i s i e m s labai patii p ž t u r ė j l m ^ t r jr> d y m * k a i p i r
Kas užrašys "LAIVĄ" į Lietuvą už $ 2 . 0 0 metams.
199 paties Vt. Q M. Qla99f
ko,
.tik
musų
laisvunianiam*
Tai
kunigas,
kurs
savo
nepaADVOKATAS s
iralbos atidėta, bet jų belau&H9 tio. MLorgMu S t r e e t
nieka.s neįtinka. T.uip i r šie arba Amerikoje uz $ 1 . 5 0 metams gaus naują LietuvosAbstraktai axamtuuojami, pluigui
prastu taktu, išmintimi, šir- fciunt ital k o k i g & .
Vįmkm^:
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto
ant real estate skoliname.
Kt • p o > i e t o , nno 6 lai 7 rak
paveikslai nevisai tiko, kodėl žemlapį.
dies gerumu, prigimtais, bet ^
OFISAS DIDMIESTY
nariu8
įaknAį:
h
Mad nuo l t Iki % po platu.
D R A U G A S P U B .CO.
KAMBARYS 1104
tiK gražias vietas rodė. O jei
Telefonas Vardą-987
dar labiaus Kristaus meile £a- k i e b . k u n j
^ Urbanavi&n
Cnaoiber pf Cnmmerce Bldg.
:
,
k.'
-: Chicago, UI
butų parodę prastas vietas tai 2334 So. Oakley Ave.
1S3 W. Washington Street
stipriu., gabumais, moka s a - f ^ o o , 2 ) Qna
Svagždienė
Telef. Franklin 1178—4*45
butų dar labjaus juokiasi, kad
VAKARAIS
•
visais
žmonėmis
ir
kunigais
^
.
rj>
Amžinojo
Rožanm
3239 So. Halsted Street.
viskas Lietuvoje pranta, ne
* (Eagle Muaic Co.)
taikiai
sugyventi
a
r
pavyzdin^
,
^
,
i
r
4)
Morta
žiau
$ m
f Telef. Boulevard o737
gražu i r t. t. Ypač Laisvama
giausiai tvarkyti pkrapijoa Butvitienė,
$100. Amžinieji niams nepatiko k u r pamato
reikahlS
*
nariai: 1) Liud. Naviekaitė, kunigą, seseris — vienuoles,
Randulph 47&9
Lietuvių org-jos.
.^35; ^) Jonas Diksa, $50 liona; bažnyčias ir tam panašiai.
A A S L A KIS
Tai pirmi symptomal kure reika
3
ADVOKATAS
Lietuvių
Bostone
su
prie)
^
^
Beireikutė,/
$35;
1;
lauja pagalbos.
!
Kairi drignių užvalgę negialėOfisas vidumiestyje
Ver
Gal
refkallnr* sktnialT
ASSOCIATION BLDG.
nueseiais, yra apie 20,000. Prie
- ^aparnien^, $3£; 5) Alek. jo ramiai sėdėti. Gaila, kad
Pasiklausk
manas Uaadlea,
19 South La Šalie Street
Tūrių 20 metu prityrimo
9y. Petro parapijos priklauso ^asinskaitcS $50 bona;. 6) Zo- tokių tamsunėlių atsiranda šio
Room 1303
ji a
Valandos 9 ryto iki 5 po piety]
JOHN J . SMETAlf A
850 šeįuaynų. Visų katalikiš- l J
Motiejūnienė, $35; 7) je civilizuotoje Šalyje.
Namų Tel. Hyde Park 3395
Akiu Speeialtstas
kuj» organizacijų i r draugi jų i M*8$- Lazdinaite, $35; S)
t901 So.- Asliland Are., kamp
Vaidiino "Susiprato".
18-tos gatvės
eioiuii yra skyriai. Draagrjų.įJWi* Andriubenė, $35; 9) Af:
l
P.
WAITCHES
Anf
t
hrtn*
karmb. l t . 19. l t h 17
1
8LiilvA. 171 kp. saus. 21 a
yra: A p a š t a l y s t e Maldos, Tre- ^^""ierauskienė,
$35; 10)
Ant virftaus Platt's vaistlnyčios
Law ye r
Te myk maas paraSa
tininkų, Amžinojo Rožančiaus, Skdl. 8...., $50 bonų; 11) Barb. surengė gražu Vakarą kun^ t
LIETUVIS ADVOKATAS
Valandos nuo 10 ryto ikt t vakare
Dten.: R, 911-197 H. Dearborn
Nedėliomls nuo t iki 12 platu
puikiai
pavyko.
L.
Vyčių
79
Meškeliunaitė,
$35;
12)
Morta
Gyyoio
Rožančiaus,
Marijos
Strnef
Tel. Demrhorn 9999
Vakarais: 19736 8. Wabasn Ave.
Vaikelių, Moterų Sąjungos^Į ^aiedkieni»; 13) Agota Laibio- kp. artistai — mėgėjai labai
Roseland
Tel Pnltanan 9377
> - • •
- • • • • •
— n kp., Akademi,įos Rėmėjų skyr., •*> *50 boną; 14) Mar. Šlei- gražiai suvaidino veikalų "Su
GALIMA GAUT "DRAUGEr* A. L. R. K. Šv. Juozapa Dar nienė, $35; 15) Kot. Babins siprato". Kai-kurie jų dar
bininkų Sąjungos kp., čia p a t kienė, $5() boną; 16) Agota forma; kartų scenoj pasirodė,
Apie Kristaus Sekimą. Si yra tos organizacijos dideli Babravičiui, $35; 17) Ka?s.bet parodj nepaprastus gabu
knygutė parašyta Šv Tomo iš namai, spaustuvė, knygynai ii Gnmauskienė, $35; 18) Apa£- mus, k. t. O. Stoiiniutė, T.
Darbininko" Redakcija; Vy- lalystės Maldos Dr-ja, $35; 19) Nonis ir Mitrikas/o ka jau be
Kenipio. J ą skaitydams, zmo
gus randa tikrą dvasiai mais- čių kuopa, Moksleivių Susiv. Ona StanittUute, $35; 20) Mar. sakyti apie kitus, kurie su vai
tą. Ne vienas paklydėKs j.į kp., š v . Petro parap. ckora&, Kilmuniutė, $35; ^1) Paul. dinimu yra nuo senai apsiORO
PRANAŠAS.
skaitydamas atsivertė ant tie- šv. .Jono Evangelisto Dr-ja, Giodraitaitė, $35; 22) Ona 4 Iialinę- Bravo! Vyčiai, už tokį
Kaina $1.00
'x
sos kelio. J i tinkama visiems Šv. Kazimiero ,L. R. K. Paš. domaitiemė, $35; 23) Magd. narsumą veikime.
Šis pranašus pasako kokis bus oras. Kuomet rengiami būti »«MllMKt!ftMl«l
lo apdarais $1.20, skuros a p d Dr-ja, Lietuvos Dukterų, Die- Ausiukaitė, $50 boną; 24) Ie- ^ a i p ^ i kalbėjo Sus-mo nacina
S. D. LACHAVVICZ
™ ^ i n t e l ė * laukant vyras, gi ateinant gied^
luomams. Jos kaina, su audek- vo Motinos Globoje Dr-ja ir va Gribaitienė, $35; 25) Morta riai Salynis i r Petrokas. Bu- ^ ^ P * ™ *
LIETUVIS GRABORTUS
riam orui išeina laukan moteriška.
19419 W. 2*-*d Fl. GftJo9t», Oli
dar keletas palaipinių dr-jų. Andriulaitė, $35; 26) Kaz. Su- vo dainuota solo"IT piano skam
$1.80.
2 Pataroauja laidotuvėse kuopi-!
Adresuokit e:
[Parapija turį dvi dideles ir pranavičius, $35; 27) J . A. $35 bintas. Išpildė Vyt^s BuksaiDraugas Pub. Co.
Į~g1a«ei*. Rolk«U meMfis aiassau-j
DRAUGAI* PUBL. CO.
£kti. o mano dar^a busite užgs-^
gražias svetaines, viena pobaž- \* -^) L ^- $35. Metinių ke- tė ir Jaugiutė. Visi patenkinti
2334 S<KMtitiLjtoį»
Tel.
JSiicai^
i
U
i
^
^
IsJJgį
Juisiis.
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Penktadienis Sausio 26, 1923

OKSUCSS

OICBROSJVAIKUMAI.

PRANEŠIMAI.

REIKALINGOS merginos nuo
1G iki 20 metų amžiaus dirbti
automobiliams Jampas. Prity
rimas nereikalingas. Atsišau
kite po 8 vai. ryto. Tik tos lai*
ateina kurios pasirengė dirbti
turi mokėti Angį i Ska i.

NORĖDAMI

Valentine Dreflsmaktac College
2407 W. JfflftdUson Street
Telefonas Keeley 1«4S
Moko Siuvimo, Patternų kir
pimo, Designing
bizniui Ir na
mams.
Vietos duodama
dykai.
Diplomai, Mokslas lengvais atmokėjimaia.
Klesos dienomis lrf
vakarais.
Reikalaukit
knygelės.
Biznio ir Naminiai kursai Skrybė
lių Taisyme. NorinC informaciJv j
rašyki ta ar telefonuoklte.
SARA PATEK, pirm.

Cicero, 111. —- Judame, kru
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
BBIGIITON PARK. — U
NYTI VISADOS KREIPKITĖS
tame, taip sau paprastai'. AtPAS MUS. TAS JUMS BIJS
*'go koks vajus, .demonstracija, Vyčių 36 kuopos atletų sky
ANT NAUDOS.
ar kas kita, sukibome visi prie rius laikys susirinkimų Nekal
MRS. TROSTELL LAVONAS t IŠ N. 9. ŠV. M. P. MERG. to darbo, atlikome, ir vėl il to Pras. P. Šv. par. svet. sau
DR-JOS VEIKIMO.
ATRASTAS PERKASE.
simės. Jei kartais pasitaiko ko sio 26 d. penktadieny. Visi at
Illinois Miniature Lanip
Ii dideli darbai ant syk, tai pa- letai prašomi atsilankyti, nes
Bridgeport. — X. P. Šv. M. laužom truputį galvas katrą bus renkama valdyba. SusDiviaion
Arthur Foster yra kalėjime.
^
tonas Yards USA
P. Merg. Dr-ja turfcjo mėne pirma, atidirbti, na ir dirbame. mas prasidės punktualiai 8
2243 West Harrison Street
809 W. 35th SI., Clilcago
vai. vakare.
.STANLEY P.
'l Mrs. Kate Mitehell TrosteH sinį susirinkime sausio 14d. Atidirbę, vėl ilsimės.
Tel. Boulevard 0611 ir 0774
Stasys Pieža, rast.
lavonas atrastas perkase ties Narių susirinko skaitlingas Dabar pas mus vėl susitai
PADAROM PIRKIMO IR PAR
MAŽEIKA
DAVIMO RAŠTUS.
GRABORIUS m j
Loekport ir tuojaus identifi bury^ pilnos entuziazmo.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
ko keli darbai: labdarybė, dioBais&muotojas
Parduodam Laivakortes.
A. L. k K. MOTERŲ SA
kuotas paoral rastų prie lavo Iš pereitų metii valdybos ceeijos (įuigley universiteto,
Turiu automo
bilius
visokiems!
raportų pasirodė, kad draugi parapijos reikalai,' na, argi GOS CAicagos Apskričio meti Panaikink tą šalti tuoj aus!
no daiktu.
reikalams. Kaina]
Ta moteriškė staiga pražu ja gerai stovi. Dr-ja turi apie galima pamiršti savo mokslei nis sus i rinkimas'įvyks sekma belauk ilgai—neduok jam pro
prieinama.
Tel.
Iiafayette
4228
dieny, sausio "28 d., 2 vai. po gos insisest tam kosuliui kuris
vo praeito gruodžio 2 diena. 85 nares, ir per kiekveiną sns- vius, moksleivių vajų T
3319 Auburn
kankina
tave.
Terpentinas
grei
Ave. Chicago.j
Areštuotas A. Foster,
kurs mą. narių skaičius pasidaugi Dabar vėl sralvasukio: katra pietų, Šv. Jurgio par. mokyktai
ta
šalti
panaikins.
«
su jąja vedžiojosi. Nes jinai na.
pirma, kaip ir kas dirbs? Ci- l o s kambary, Auburn Ave., ir
Kaipo lietuvys, lietuviams visa
Naujas Turpo išradimas yra
dos
patarnauji} kogeriausi*.
buvo našlė.
Gaila, kad p. M. Gurins- ceros prityrusiems, energin * »3-rd St. Visų kuopi} prašome sutaisytas su visais Turpentine
M. YUfiKA
Telefonas Boulevard 41«t
gydančiais
vaistais,
kurie
tuo'
S228
W . 38-tb Street
Foster ispradžin užsiginė, kaitė rezignavo iš iždinin- giems darbuotojams-oms, ge atsiųsti atstoves. Valdybų na»**<»"
A. Masalskis
Teeiaus prispaustas išpažino, kystės, bet tikimės kad ji ne- ros valios žmonėms bus leng * I«i atstovauja kuopas, 1 + g j į į g g p ,
„^u«; cite
J. WYANDS
Graborius
lr^„ greitai
kad jos lavonas perkase. Sa- nustos
veikusi
draugijoj va tą visą nudirbti. Pamatysi gu neturi išrinkusios atstoviu, w,
Turpo
sustabdo skau
Patarnauju lal-Ji
Yra daug svarbių reikalų ap dėjimo, gerklėj, ramatizmu Graborius ir Balsamuotojas
kė, jis jos nenužudęs.
Bet kitokiu būdu.
te, ar čia tas nebus tiesa.
dotuvėaa
ves
K.
SYREVICIA
bronchitis
ir
neuralgijos.
Pa
svarstymui,
ir
bus
naujos
val
tuvės*
krikš
jinai pati pasidariusi galą.
P į> A. Kazlauskaitė išrinkta
tynos* Ir kituolengvina kojų skaudėjimą, pleu Automobiliai visiems reikalams
Viename laikraštėly skai dybos rinkimas. Valdyba;.
2055
W.
2fi-nd
Str.
2140
W.
21
PI
g*
reikaluose
Policiją ilgas laikas perka-' iždininke šiems metams,
nsy,
lumbago,
ir*
išsisukimus.
Tfl.
Oanal
A54S
Tel.
Ganai
O
l
t
t
Kainos
prieinačiau, kad p. K. Jonaitis, L,
Nedegina ir nepuslėja.
se ieškojo. Bet nevyko. Tuo, Mergaičių dr-ja nusipirko
Vyčių Centro# pirm., energin REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Nelauk ilgai su krupių —
tarpu Foster mėgino pasi- taip vadinamus "Bunco tab3307 AUburn Ave. Chicago
gas, gilios ivšminties darbuoto
Veik tuojaus! Nusipirk Turpo PLATINKIT <<DRAUGĄ.,,
liuosnoti.
Ačių policijos ak- \c§»y s u kuriais galėsime
J. Pivarimmi, Roseland. — šiandien nuo savo aptekoriaus".
jas, tik laikinai apsigyvenęs
cijai jis uždarytas apskrities linksmai laiką praleisti,
Ciceroj. O mes ciceriečiai tvir Pranešimų apie Visų Šventų Nebūk be TurpentineOintmenl
savo namuose.
®iiaiii!!iiiiiiiaiii!!iiiiiii®iiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiii
kalėjiman ir nužudytos mote-; š i t a m e ? u _ m e pr į s irasė setiname kad pastoviai. To žiur- par. choro susirinkimų gavo Turpo turi savyje Menthol
riškės lavonas toliaus buvo k a m x į o s narės: Elena, Vasi- nalėlio redaktorius yra *chica- me pervėlai, jau ketvirtadie
ir Camphor,-kaina 30c. ir 60c. S
v
įeškomas.
^
lliauskaitt\ labai darbšti mer- gietis. O juk žinote kokie tie nio rytų.
dėžutė. The Glessner Oompany
Findlay, Ohio. (j^dy)
Pagaliaus surastas.
jgaitė; Ona Myers, Juoz. Ruk- chieagiečiai yra?
Foster eis kriminaliu t e i s - ^ ^ s L a t o z a , Ona Pet".Darbininkų Užeiga", 1447
man.
I rauskaitė ir J. Molevičiutė.
Dar tokio pasiuljono ir Amerikoje nebuvo.
Nesikankink su
m~+*
Mergaitės,
jeigu
norite So. 50-th Ave. ' gyvuoja kaip
EXTRA įmiGHTON PARKE
Reumatizmu
ŽILVIČIUI NEDUODAMA j linksmai praleisti • laiką, žai- gyvavusi. Tik^j>ėda, kad. jos
Parsiduoda bizniavas namaH pirmos
Neuralgija Strenu Diegliu
bučerno ir irrocernė, biznln
RAMYBĖS.
! džiaut •"Bunco" (manau, kad toks pasišventęs užveižda nori kliaaos
gražioj aplollnk^, augšt?sn$s
pasiliuosuoti iš vietos. Visų g-oras
Skausmais Krutinėję
kllasos žmonių apgyventa. Važiuoju
t. visos mėgsta), rašykitės į
=
Tur but girdėjai, kad Biblistai žada duoti 500.00 =
Lietuvon parduosiu ir forničius už
savo
dome
turi
nukreipęs
tė
Skaudamais
Muskulais
Peter Žilvitis, 6758 Clyde x p $ v M P> M 6 r g < D r . j ^
žema kaina.
t
dol. tam kas prirodys, kad }ra dūšia, dangus, praga- s
vynės
link.
Mums
bėda,
bet
2 ifli W. 16 PI.
Cliloaffo, IU.
Patrink truputj su
ave., bendrai su Leslie Har-,
Korespondentė.
ras, čyščius ir tt. Iš viso 5 klausimus reikia prirodyti.
nei
jam
laimės,
nei
tėvynei
gi
IlHIGH?CON
PAltKO
N
AM
{}"
ringtonu ir Lebeckiu teisėjo
Ką tas reiškia. Tai reiškia, kad patis Biblistai ti^
n.%RCtR3TAIt
link
io
negalima
pavydėti.
Sullivan apkaltintas už aikvoVISIEMS.
g
klausimų išaiškinimą įvertina 500.00 dol.
Tardavimui puikus ir beveik nau
jiraą žmonių pinigu. Jie vi
Užpakaly "Darbininkų Už jas 2 pagyvenimu muro g a m a s po C
ant skaudamų vietų, ligi pa
E
Kas tuos 5 klausimus išaiškins, tas duos žmogui
kambarius su elektra, maudynėmis ir
si tris apeliuoja ir palmosuo-į W e s t S i d e __ U ž dionos, ki eigos", atskirame bute, L. kitaisparankumnis; kaina $7,500, pu
jausi odos degimų—ir užganė =
gero uz 500.00 ''LAIVAS" nuo 43 num. tuos klausė
reikia
jneSti,
o-Iikaslus
longrvais
dinantis, malonus palengvėji
ti po paranka.
tos, ir jau sekmadienis, sausio Krikščiūnas, kad lopo, kad išmokėjimais.
S
simus pradeda aiškinti.
•
mas
tuojaas
užstos.
siuvinėja,
kad
prosija,
"klyniTrečiadienio vakare į P. 28 d. O ta. diena, Meldažio
Pardavimui medinis namas 2 aupr"LAIVAS" duoda skaitytojams gero už 500.00 dol.
Tikrasai Pain-Expelleris turi
štų
po 6 kambarius; statytas ant
Žilvičio namus mėgino Įsilau svet. 2242 West 23-rd PI. 7:30 ja" drabužius, ta į net visas kampinio
loto,. galima perdirbti ant
INKARO vaisbaženklj.
* o kainuoja jisai į metus tiktai $1.50.
bizniavo
namo;
kaina $3,500 groitrln
žti trys plėšikai. Jie pasisa vai. vak. — tik pasižiūrėkite Ciceros sportiškosnis atrodo.
pardavimui.
Išeina "LAIVAS" kas savaitė. Kiekvienas numeZigmas Baslys.
kė esg, "federaliai" agentai. prie ko Aušros Vartų par.
*
Pardavimui naujas muro jjamas. 2
augštų po 4 dideliu* kambarius, su
H ris "LAIVO" kainuos Tamistai 3 centai tiktai. Ir už •=
Paties Žilvičio nebuvo na choro nariai-'S rengiasi! Dir
lfcdlrb*jial Ir Importeriul <rt- iau«4li)
elektra, maudynėmis ir kitais parankumais; kaina $6,700; parsiduos leng
s s tuos 3 centus gausi žinių įdomiausių už $00.00 dol.
mie.
Mrs. Žilvitis įtariamu ba, tai dirba ir ju to pasišvenITALIŠKŲ
vais išmokėjimais.
•si vertės.
neįsileido ir telefonu pranešė tusio darbo vaisius ir pama
Itimka Dirbtu
puikus medinis namas
SUSIPAŽINKITE SU MAŽĄ 2 Pardavimui
augstu po 4 dMelius kambarius,
polieijai.
tysite sekmadieny, Meldažio
kaina
$3.800, galima pirkti lengvais
JA LIETUVA — KLAIP*
išmokėjimais.
WoodJawu stoties policija svet. Tik atsilankykite, netik
JrrlaaNiii v l DOS KRAŠTU.
Del tolesniu, informacijų atsilanky iMiin jHiMiulij.
veikiai atvyko ir plėšikai pa \vestsaidiečiai, bet visi Chica
<mraiituoj»kite diena ar vakarais pas J. Yush- ImoH
unt dfmetų
sprūdo automobiliu.
I va- gos lietuviai, jauni, suaugę, K į tik gavome iš Lietuvos kewitz, 40S4 Areno* Ave., prie Cali- Uirats
I u i ilnnt; ftcfornla Ave., Chlcągo, III.
lm«MnrH luilS Imk plunksna ir parašęs čekį ui $1.50 užsisakyk
žiuojaneius, poliemonai palei rimti, linksmumų, mėgstu — o 140 puslapių knygą "KOVO
i
,-_
- ^ : . « ^ L^«i
|na» negu k e 
ikia kito fir
DIDF.LIS GAttiUO RI7.MS!
do kelete šūvių.
Spfėjama, juk ir labai rimtas žmogus 20-TA DIENA"'kurioje pla
"LAIVĄ" tuojau.
ma N. V; ir
Italijoj
rali
Pardavimui gerai apsimokantis ga
mėgsta kart-kartėmis gardaus čiausiai aprašytas Klaipėdos ražo biznis su budlnku ir visais įran Įj*w imrdnoti.
kad iš jų vienas sužeistas.
Ilinlnra su jiil
kiais prie biznio; biznis išdirbtas ir
nom instrakjuoko
ir
linksmumo,
o
ten
to
Kraštas.
Joje
yra
20
įvairių
Gryžęs namo Žilvitis pasa
randasi geroj biznio vietoj; reikia |c-ljoin duodalme pirkėjams, ^ e * rn rantuoja m p
mokiniai gale* sroii nnt urmokojo policijai, jog jį dažnai rasite kiek tik žmogui gera ir 7>aveikslų. tarpe jų yra dabar aplo $6,000 {mokėti, likusius lengvais kad
olkOM Ii imidu i ketiirioft meneniua
išmokėjimais;
pardavimo
priežastį
pa
tiniai ^adai kurie šiomis die tirsite ant vietos. Atsišaukite pas J. talko. Ita&ykltp angliškai reikalau
"lanko tos rųšies
kolekto naudinga.
jant Infnrniiu Fjįj. Katalioiras «lanYushkewltz, 4043 Arcber Ave., prie
"inniah d>kai:
Tik
įsidėmėkite,
sekmadieny,
nomis
išvijo
franeuzus
iš
Klai
riai."
Sako, reikalauja ko
Uuatta >ereiu-Jli Aropdeon M f c To:
Califomia Ave., Chicago, 111.
H17 Blue iHland Ave: C l.ieajfo, III.
sausio
28
d.
Meldažio
svet.
pėdos.
Ją
skaitydami
pama
kių tai pinigą, kokius jie su
PARDAVIRO mūrinis namas
Mokinys.
tysite Mažąja, Lietuvą kaip su ANT
^ftlrii^r^^I^^riiJiiiiaii^lUIIIUIIII[^IlfflIflfllinav]tllllllllllf^BlllllllllllIE^3t ^^1
mokėję Harringtonui. Tary
dviem bizniais. — Salitinas įr
' » » » » » ' • » » » / W »
• • • » • • » • • }
W'
ant delno. Taigi užsisakykitD kendžių krautuvė. Kjekvienoje bizno
tum, jio butų tuos pinigus da
je yra pagyvenimui po 4 kambarius.
FABIOLA
KRUTAMUOSĘ
jąją
tuojau!
Saliunas parsiduoda su visu bizniu įr
vę Žilvičiui.
įtaisais. Pardavėja rasite saliune.
DK. J. A. VĖLOKAS
PAVEIKSLUOSE.
Kaina tik 40c.
Atsišaukite:
Osleopathas, Clilroprataa
Naturopathas
2100 West 24-th St. X. W. Kampas
DRAUGAS PUB. CO.
THOMPSON KANDIDUOS.
Gydau Jvairias ligas, o ypatin
Fabiola, labai gražus veika 2334 South Oakley Avesue PARDAVIMUr medinis namas, ke
gai užsisenėjusias, be vaistų ir
operacijų. — naujausiais bu
turiems pagyvenimams po 4 ruimus,
las,
paimtas
iš
pirmųjų
amžių
Rengia —
>
Chicago,
HL
dais.
Yra ženklų, kad į Chicagos
su elektra, gaag. Parduodama pigiai,
4224
Archer
Av.
Brigtaton
Park
Draugystė Raiandavos
ant lengvo Išmokėjimo.
Theator Bldg., 2-ros luboa.
miesto majorus išnaujo kan- krikščionių gyvenimo. Jame
Kreipkitės |
Valandos; nuo 9 iki 12 diena
JONĄ jrCNCITJ,
diduos majoras Thompson, iš galima pamatyti kaip pir
Nuo 6 iki 8 vai. vak.
Ant antry lubų. priešakyje,
maisiais
amžiais
pagonys
kan
NedėMienlais nuo 9 iki 11.
Švento Jurgio Parapijos Svet. 32 PI. ir Auburn Ave.»
kitos republ ikonų srovės. Nes
1417 So. 50-tr Avo.
Cicero, 111.
Tel. Lafayette 6698
Pradžia 6:30 vai. vak.
Įžanga 35c. Ypatai
A T A
viena republikonų srovė jau kino krikščionis ir kaip krikš
DIDELIS BARGENAS
čionys drąsiai ėjo, su links
Kas tik gyvas ateikite į šį ptii'kYĮ balių, nas žinote,
turi kandidatą.
Parsiduoda pusė garage biznio. Par-.
duosiu už jūsų tikrą pasiūlymą-. Biz
TeL Yartls 0 3 9 2
kad šita Draugyste visuomet puikius vakarus surengia
mais veidais, į levų nasrus, už
;
nis gerai išdirbtas.
Nepraleiskite
' Dr.
A MANEI '
ir gerus muzikantus paima. Visuomet jaunuomenė yra
Kristų ir tiesų. Galima pama
progos.
*
NAPRAPATH
13 nietų, amžiaus, mirė 23
FINANSINĖ 1PADĖTIS.
patenkinta. Taigi ir šitg, kartą stengsimės užganėdinti
J. M.
Vai. nuo 9 išryto iki 1 vai. vak.
tyti tie patys katakumbaį ku
2«&7
W.
39th
PI.
dieną sausio, 12:30 dieną.
publika.
Kfet. ir Ned. nuo 9 iki 1 vai. po
riuose katalikai slapstėsi nuo
pietų
Kviečia
KOMITETAS.
Paliko dideliame nuliūdi
Nekokia Chicagos
miesto
3247
Eincrald Ave.
. Chicago.
stabmeldžių ir laikė' visas pa
PARDAVIMUI ARBA
me tėvus Joną ir Rozalija
finansinė padėtis,
kuomet
maldas.
MAIirYMTTI.
Povilauskus, brolius Joną
miesto taryba nusprendė už
•V ii
3 labai gražios fanuos, netoli«
ir Antaną; taipat kitus
traukti pustrečio miliono do Veikalas labai vertas vi
Chicagos, parsiduoda pigiai iš
siems
katalikams
pamatyti.
gimines.
lerių paskola.
simaino ant miesto namo arba
#
kokio biznio. Platesnių žinių
Palaidojimas bus pėtTie pinigai reikalingi al Prie šio Veikalo yra pritaikin
kreipkitės pas:
ta ir muzika,
goms.
nyčioje, 26 d. sausio mėn.
C. V. SUROMSKIS & CO.
Šis veikalas yra rodomas
9 vaL ryto Aušros Vartų
3346 South Halsted Street
Auditorium Teatre, ant Conparap. bažnyčioje, o pas
Tel. Boulevard 9641
DRAUGO PINIGŲ SIUN gress ir Wabash Ave.: po pie
kui į šv. Kazimiero ka
PARDAVIMUI ABBA MAINYMUI
Beveik naujas mūrinis namas 6
tų 2:15 vai. ir vakare 8:15 vai.;
TIMO SKYRIUS
pines. Nabašninkė pašar
pagyvenimu po 4 ir S kambarius,
elektra, maudinos, aukStas, skiepas
vota tėvų namuose, 2051
Atdaras kasdieną (išskyrus sekmadieniais tik 8:15 vai. va
Ir stogas, namas randasi ant ErneAenglamas
kare.
W.
22nd
(PI.
raid Ave. arti S 3 St.
Iventadienins) nuo 9 vai.
Parsiduoda pigiai arba išsimaino
A.ĮP.
Visi
giminės
ir
pažįsta
ant
mažesnio namo, loto, arba farryta iki 8 vai. vak.
/
mosmi prašomi dalyvauti lai
o
CHICAGOJE
2334 So. Oakley Avenue
Paroje, sausio 24—25, Chio
F)
J.
S2EMET
SUBV 27 SAUSIO (JANUARY) 1923 M.
'Pradžia 7:30 vai. vakare.
dotuvėse.
cagoje pavogta penki automo
(Kampas 23-rd Place)
4180 Archer Avenue
H. Meldažio Svetainėj 2Sm W. 23-rd Plane
Kuoka Nario J. Philips
ITnUude
tėvai
ir
broliai.
biliai. ,
Tel. Lafa^itie 6824
« etg.ftft^ft%ftfeft»ttttaait>tagjg^tt aAt^AaA^t^aa^MAtAA<^<aaajtctaaj^ttAaft^%€agjgjitAgJž&t^t:
•

S. L. FABIONASCO.

\

TERPENTINAS
PANAIKINA ŠALTI

PLUMBING

6001

1 UZ 3 CENTUS-

PARDAVIMUI.

1 Gal gauti.

į

Pain-Expelleriii

NUGIRSTA,

r

Armonikų 1 Nuo No 43 "Laive" eina DlSPlfrOS
1

SU BIBLISTAIS

| "LAIVO" adresas:
I 2334 So. Oakley Ave.
|
CHICAGO, ILL.%

Nrfture Gure Institute

PUIKIAUSI BALIŲ

Subatoj Sausio - Jan, 27. d, 1923 m

ONA PAVILAUSKAITĖ

\$300D°v*™$300

ANTRAS D I D E L I S M A S R I N I S

BALIU

1
LIET. PILIEČIŲ DARBPAšaPlNIO KLIUBO f
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