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POPEžlUS BENEDIKTAS XV 
PALAIDOTAS 

Miiionai žmonių Aplanke Mirusi 
KOMA, sausio 27. — Vakar Taip buvo nusprendusi Šven-

įvyko įnirusio popežiaus Be- toji Kardinolu Kolegija. 

AMERIKA PRIEŠ EURO 
POS MILITARIZMĄ. 190 ŽMONIŲ NUŽUDYTA 

M. ČAIRO. 
Genoa konferencijos klausi 

mas bus sprendžiamas. 
_ LONDONAS, sausio 27. — 

WASHINGTON, sausio 27.! D e p e * ° j e l a i k r a ^ i u i E v e n i ? S 
Europa privalo žinoti, kad S f a r *} ^T ^ " ^ M 

KONFERENCIJA. 

nedikto XV laidotuvės. Atgiedojus De Profunde ir 

aną die'ną Egipto mieste Cairo 
i įvyko nauji sukilimai, 

ji turės atsistoti ant nuosavų 
kojų ir pati yiena rūpintis sa-', 
vo ekonominiu likimu, jei S.! f f ^ m e s ^ a m s . Apie 190 
Valstijos atsisakys dalyvauti •»n k l l r i lV nuxudyto ir daugiau 

Laidotuvių apeigos prasidė- Miserere, popežiaus kunas in-
jo 3:00 po pietų (taigi, pagal Mėtas baltos pušies karstau, 
Chicagos laiko buvo 9:00 ry- ;'išmuštan baltu šilku. 
U},). Su laidotuvėmis pasisku-; Paskui Majordomo Sonz de 
bintą todėl, uos įniręs pope-i Sainpoz veidą ir rankas pri-
žius išreiškė norą, idant jai 
mirus jo kunas neimtų baisa- žmogaus regėjimas daugiau 
muotas. Nebalsamuoto gi ku- įnirusio nepaliestu. 
no nebuvo galima ilgiau lai- Indėta karstau biografija. 

cijoje. 
Tokią opiniją čia išreiškė 

vienas Europos delegatas nu
siginklavimo konferencijoje. 

Be to, jis pažymėjo, jog la-
>• dengė baltu uzklodeliu, idant!, . , . ,, ct >T , , . . 

, bai abejotinas Suv. \ alstijų 

ekonominėje Genoa kont'eren-, 1,000 sužeista. 
i Kol-kas ši žinia dar nepat
virtinta. 

smni. 

žiaujant. 
Ta i pat indėta karstau meta-

line triubelė, kurioje4 Įstatytas 
porgaminas su mirusio gvve-
nir.'o aprašymu. 

\ 'alstvbė s sekretorius kardi-

kyti. 
Benedikto XV kunas nuo 

pirmadienio ryto buvo pagul-
dvtas viešumoje — Nvonč. Sa-
kramento koplyčioje. Ten iš
buvo iki vakar 12:00 dieną, 
kuomet plaukiančiu žmonių 
eilės sulaikytos. 

Miiionai žmonių lankėsi. 

Per tas tris dienas miiionai 
žmonių praėjo pro švenė. Sa- uolas (Jaspari su Majordomo 
kramento koplyčią ir matė nri- de Sampez uždarė karstą. Ap-
rusį popežių. rišo jį šilkinėmis juostelėmis 

Italijos valdžia aplinkui Va- ir tų justolių galus sulipino 
tikaną sutraukė daug karino- vašku, 
menės palaikyti tvarką. Ta Tas pirmasis karstas indė- i 
kariuomenė pasiliks iki bus iš- !tas kitan švino karstau, sve-j 

1 • j 

rinktas naujas popežius. Nes riančian 200 svarų, ir aplinkui » 
konklavos metu kartais gali visi plyšeliai tokiu pat švinu 
pakilti demonstracija. Juk y-
ra visokiu gaivalu žmonių rar-

UŽSIENIŲ MINISTERIŲ ! gaA*s&a*tA^&*A*^m*aftSAft*&a8^^ 

Kultūros Vajus į 
Prancija remia turkus kema 

listus. 

PARYŽIUS, sausio 27. — 
Pirmomis vasario dienomis 
Prancijos, Anglijos ir Italijos 
užsienių reikalų ministeriai čia 
turės konferenciją. Tarsis a-
pie artimųjų rytų padėtį. Bus 
svarbiausia apkalbėtas Turki-

DETROIT, MICH., $750 
WEST PULLMAN, ILL., $425 
ROSELAND. ILL, $1,000 

* 

WEST PULLMAN. Susirinko Chieagos Lietuviai Amsterda-
vos 40 žmonių. Parapija ma-

dalyvavimas toje šaukiamoje 
koni'c rencijoje. 

Jei Suv. Valstijos atsisakys 
Karstau indėta keletas a u k j š i u o k a r t u "gyvaut i toje Oe-'. 

i.lal.rinių ir bronziniu 1 " o a konferencijoje, tai ko 
su „.irusio paveikslu medali.,. Į ™ " * *& " e ^ ^Saukta . , ^ 
kuri,- padirbdinti jam ,,<>,,,..'Ket, galm»s da.ktas. bus per-

ANGLIJA SKOLINA PINI
GU AUSTRIJAI. 

ios klausimas.v Norima nus-
tatvt vienodą politinį veikimą, * * T u n *™* S u d * J ° t o" 
ypač turkų nacionalistų r e i k a - ! ^ ™ " * * i k i š i o 1 

le. 

LONDONAS, sausio 27. — 
Pranešta, kad Anglija Austri
jai skolina pustrečio miliono 

^ e " , svarų sterlingų. Kitur Aus- fkad Prancijos vyriausybė su 
trija negalėjo gauti reikalin 

Prancijos parlamente pake
ltas trukšmas, kuomet išvilkta 
aikštėn vyriausybės bičiuolia-
vimąsis su turkais nacionalis
tais (kemalistais). Patirta, 

kolonijas sukirto, nes kiek
vienas davė apie 10 dol.! Lai 
gyvuoja! 

ROSELAND. Susirinko a-
pie 100 žmonių. Bedarbė. Kun. 
Lapelis pažadėjo 500 dol. žmo 

kelta į balandžio mėnesį. 

Amerikos nusistatymas. 
Pramatoma, kad kaip šian

die, ar gal rytoj prezidentas 
llardingas paskelbs Suv. Val
stijų atsitiesimą į tą konferen
cija. 

Tie asmenys, kurie arti sto
vi prie šalies administracijos, 
sako, jog keturis kardinalius 
principus (Jenoa konferencija 
turi priimti ir juos pildyti, jei 

VAKARŲ INDIJOS ŠAU
KIASI LAISVĖS. 

KINGSTON, tfamaiea, sau-
sio 27. — Britanijos kolionijų 
pasekretorius, majoras Ed. 
Wood, aplanko .Vakarų Indi
ją Salas. Jo tikslas — ištir
ti salose visą padėtį ir gyVen
toj ų troškimus sužinoti. 

Pasekretorius visur girdi 
gyventojų reikalavimus, idant 

nes sudėjo antra tiek. Ant tikusi kemalistams pristatyti Į. . . . . ,', . , 1V. kiekvieno išeina po 5 dol. Jau 
ginklų ir karo medžiagos ver 
tės 200 milionų frankų. 

NORIMA BAIGTI BONUSŲ 
KLAUSIMAS. . 

pe. 
a 

užlieta. 

Galutinas parašas. 

Ant švininio karsto išspaus Benedikto XV karstas 
iškilmingomis apeigomis iš ko
plyčios nuneštas i apatinį ba
zilikos aukštą ir tenai vienoje 
kriptos sienoje indėtas ir už
mūrytas. 

Publika nebuvo laidotuvėse. 

Laidotuvių apeigose dalvva-
t i - « 

vo tik kardinolai, mirusiojo ta trečian iš riešučio medžiu 
giminės, diplomatai Vatikanui karstau. 
ir kai-kurie aukštosios kilmės !r taip tatai su tuomi trily-
romėnai. pi u karstu Benedikto XV ku-

Neleisti dalyvauti šiaip žmo nas nuneštas paskirtoji vio'ton 
nės ir laikra Š t i n i n k a i. ir palaidotas. 

įaluiuą 
principus stipriai stovi ir S. 
Valstijų vyriausybė, 

iv jei butų iškalno žinoma, 
kad tie principai konferencijos 

\VASHINGTON, sausio 27. 
Pranešta, kad karo vetera

nams bonusų klausimas žemes
niuose kongreso rūmuose bus 
pradėtas svarstyti ateinančią 
savaitę. 

Sakoma, norima tuomi klau
simu kuoveikiau apsidirbti. 

f -

miečių duosnuma perviršijo. 
Lietuvių tautos apš vietai su 

rinkta iki šiai dienai $38,000. 
00!! 

Gyvas mūsų Dievas! 
Gyva mūsų tauta! 
Lai gyvuoja per amžius! 
Visiems aukotojams 3 milio

nų Lietuvių Katalikų vardu 
siunčiu širdingiausį ačiū. 

KUN. BUMŠAS, Liet. Kat. 
Centro Atstovas Amerikoje. 

"Nesimaišykite, Duokite Dau
giau Pinigf 

TAIP Į AMERIKA ATSILIEPIA PRANCŪZAI 
PARYŽIUS, sausio 27. — i nusiraminti. 

Vnglija duotų jiems daugiau 
norima, g**į&tfi Europai, eko- J laisvės, idant salų- valdymo se- N A U J A RUSŲ DARBININ 
nomini norinalum*. * Už tuos[novė s laikų konstitucija butų KAMS VERGIJA 

pakeista naujovine konstituci
ja, idant mokesčių nustatyme 
gyventojai turėtų savo repre-
zentavimą ir tt 

. i butu priimti, tuomet gal ir S. tas toksai parašas lotinų kai- ' J ' ° 
Valstijos prisidėtų prie kon
ferencijos. 

boję: 
"Palaikai BenedTkto XV, 

Aukščiausiojo Kunigo, kursai 
valdė Visatina Bažnvčią sep-

'tynerius metus ir mirė ; ausio 
'22, W2'2 metais." 

Pagaliau tuodu karstu indo-

NEDARBAS PERPUS SU
MAŽĖJO, 

GAL PAŠALINS MOTERIS 
NUO LAKUNYSTĖS. 

VYASHINGTON, sausio 27. 
— Darbo sekretorius Davis 
kongresui pasiuntė raportą. 
Praneša, kad nedarbas S. Val
stijose po buvusios pereitą ru
deni nacioifalės nedarbo kon
ferencijos, perpus sumažėjo, 
ferencijos, perpus sumažėjo. 
Tai tos konferencijos nuopel
nas. 

Šiandie bedarbių visoj šaly 

STOLKIIOL .AS, saus. 27. 
Švedija turėjo vienų-vieną 

moterį lakūnę, Kdsą Ander-
son. 

Aną dieną ta lakūnė su " p a 
rašui u' šoko žemyn iš lėktu
vo, pakilusio 3,000 pėdų aukš
tumoje. 
Tečiaus prietaisą neveikė. I r 
lakūnė nei akmuo krito žemėn 
iš baisios aukštumos ir žuvo. 

Tas atsitikimas didžiai su-

Kas tie principai. 

Europos ekonominės padė-
ities atgaivinimui reikalinga: 

Pirma: Sumažinti iki mini
mumo savo armijas, kurios 
šiandie *be jkoio reikalo pra-
rįja žymiausią dalį valstybių 
produkcijos. 

Antra : Subalansuoti valsty
bių biudžetą taip, kad išven
gti kenksmingai deficitų. 

Trečia: Sustabdyti tą neiš
mintingą ir begalinį poperinių 
pinigų išleidimą. 

Ketvirta: Nors kartą supra
sti, kad Eluropos ekonominės 
padėties pagerėjimas priguli 
nuo Vokietijos ekonominės pa
dėties pagerėjimo. Dėlto ka
ro kontribucijos sąlygoms bū
tinai reikalinga revizija. 

MIR3fc DARBUOTOJAS UŽ 
PASAULIO TAIKĄ. 

STOCKHOLMAS, saus. 27. 
— Čia eidamas 85 metus am
žiaus mirė pažymėtinas už pa
saulio taiką darbuotojas, da
nas Fredrik Bajer. 

Kituomet jis tarnavo Dani
jos armijoje. Išstojo iš armi
jos tvirtindamas, kad pasaulis 
galįs apsieiti be karų. 

19,000,000 RUSįj GRŪ
MOJA BADO MIRTIS. 

GENEVA, sausio 27. — Dr. 
jaudino visą Švediją. Šiandie'Fridtjof Nansen čia pranešė 

apskaitoma nedaugiau pustre- kMmna< j o g a r t i k n e b u s j s . T a u t u S ? j u n g o s tarptautiniam 
čio miliono. Kad tuotarpu 

CHICAGO. — Šiandie ne
pastovus oras; gali but snie
go; maža atmaina temperatū
roje. Vakar žemiausia tem
peratūra buvo 14 laipsnių." 

MASKVA, saus. 27. — Bol
ševikų valdžia pienuoja nau
ją rusų darbininkams vergi
ją. Norima padaryti, kad vi
si darbininkai priverstinai pri
gulėtų į unijas, komunistų val
domas. 

KOMERCIJOS KOMISIJA 
VĖL DIRBA. 

Valstijos komercijos komisi
ja išnaujo apgalvoja, kaip Chi-
eagoje papiginti gatvekariais 
važinėjimą. 

Gal komisija stos kompro-
misan su gatvekarių kompani
ja* ir padarys \ už važinėjimą 
6 a r 7 centus, kaip ilgai teis-

Pusoficialis prancūzų valdžios 
organas Temps, editorialiam 
straipsny rašydamas apie S. 
Valstijų Komercijos sekreto
riaus Hoovero seniau paskelb-

Bet jei Amerika tikisi ' 'at
gau t i " skolas, privalo dar dau 
giau Prancijai skolinti. 

Tai bent' atvirumas. Suv. 
Valstijų vyriausybė tikrai pra 

tas propozicijas busimajai Ge-j džiugs patyrusi, kas yra tie 
noa konferencijai, tarp kitko 
šaukia: 

"Nesimaišykite į mūsų fi
nansinius reikalus. Vietoje to t 

paskolinkite Europai daugiau 

prancūzai, kuriuos Amerika 
savo krauju gelbėjo nuo vokie
čių pavergimo. 

( Toliau tas pat laikraštis pa
reiškia, kad Amerika neturi 

pinigų, kad išgelbėti ją nuo teisės maišytis į jokius mili-
bankrutijimo. Kitaip neat- tarinius Europos reikalus, jei 
gausite skolų." 

Iš to aiškiai matosi, kad 
Prancija mažu-pamąžu i m a 
prisipažinti, kad ji Amerikai 
skolų nemokėsianti. I r todėl 
Amerika tuomi klausimu gali kni s suleidęs. 

ji atsisako pripažinti Tautų 
Sąjungą. 

Dabar tai bent bus aišku 
Dėdei Šamui. Vadinasi, pran
cūzų militarizmas jau giliai ša-

ŽINIOS Iš LIETUVOS. 
KAINOS PUOLA. 

mais neišspręs 5c. klausimo. 
la. Tūlas laikas atgal lapės 

VA !L jai grūmotų pavojus. Belgi- kailiui mokėjo virš 1,000 auk 

šikų 160, padegėjų 32, bažnyč-
vagh| 2, arkliavagių 286, ki
šenvagių 1,085, įvairių apgavi
kų 75, degtindarių 749, slaptų 

TAURAGĖ. Pastaruoju lai- degtinės pardavėjų 320, įvai-
ku rinkos kainos žymiai puo-?rių spekuliantų 310, kontra

bandininkų 183, neteisėtai per-

BELGIJOS. 

Norima Prancija izoliuoti. 

PARYŽIUS, sausio 27. — 
Briukselio laikraščiai paskel
bė, kad Belgijos vyriausybė 
pareikalavusi Prancijos atlik
ti reviziją prancuzų-belgų mi-
litarinei sąjungai. Ta sąjun
ga tarp abiejų šalių padaryta 
1920 metais. 

jos uostai karo metu labai tin- įsinų, dabar moka 600 auk., se
kami smogti pačion Anglijos j ško kailiukui mokėjo 400 aks., 
širdin. , ; dabar 180 auks., kiaunės kai-

Kad ateity tos nelaimės iš- l i u k u i m°kėjo 3,500 auks, da 
vengti, Anglija darbuojasi nuo bar 2,200 auks., zuikio kailiu-

Prancijos atitraukti Belgija. , k u i m o k ė J ° 8 0 a u k s " d a b a r 7 
15 auks., avies kailiui mokėjo 
180 auks. dabar — 140 a., ver-

garantuoti jai neutralybę ir 
tokiu būdu padaryti sau ne
pavojinga. 

ėjusių sieną 639, pamestų vai
kų 67, pavogtų arklių 526, va
gys nužudė 3 žmones, žmogžu
džių nužudyta 7, apiplėšimo 
tikslu nuudyta: namuose 19, 
kelyje 23, suimant žmogžud
žius nužudyta 1 milic. ir sulei
stas 1 milic., išplėšta tur to: 
^pinigais 106,755 auksinų, tur-

jsio kau. mokėjo 1<0 a., dabar. , 1 1 C r t 0 r t , . A , , . 
į 1 o n , * . ' .. .;tų 116,080 auksinų. Arklių pa-
1— 130 ak., 1 svarui gyvulio . v . 0 , 0 0 OKn , . 

Kiek žinoum, Belgijai norisi ^ m o k ė j o 1 3 a u k s . _ " ^ |™gta uz apie 2,483,350 aukS l-
but gražiuoju su tuo ir su ki-

Paryžiaus laikraščiai tą ži- t u kaimynu. Bet Anglija dau-
S, • J 1 1 j 1 1 " • • A 

7 auks. 1 sv. Šerų mokėjo 100 
auks., dabar — 75 a. Žąsys, 

nų vertės. 

tatymais uždrausta moterims'komitetui gelfrėti badanjančią nįą trumpai ir atsargiai pa- g , a u J a i ž a d a ' t o d e l J1 P r i e A n " antys ir kiaušiniai dabar per 
pirm vienerių metų buvo su- | m t , a k l i n ė i m g Daugelis sako, Į Rusi ją, jog 19,000,000 rusų! minėjo. Nežiūrint to, už tą S 1^ 0 8 l a b i a u « l i nksta. ^&mi t i k v i e t 0 g reįkalams, to 

• 4 
—• 

virš 5 miiionai. 
Sekretorius Davis tvirtina, 

kad ir normaliais laikais, abel-
nai imant, bedarbių skaitlius 
siekia vieną ar pusantro milio
no. 

Anot Darbo sekretoriaus, su 

kad prie tokių žygių moterys šiandie paliesti bado. I r Jei 
nėra kompetentės. 

AIRIŲ KALBA MOKYK 
LOSE. 

* 

laiku jiems nebus pristatyta 
pagelba iš jų 15,000,000 turės 
žūti. 

Tečiaus tuos žmones vargiai 
bus galima išgelbėti. Nes, a-

DUBLINAS, sausio 27. — hot Nanseno, bolševikų vald-
i 

pavasariu arba vėliausia su Airijos švietimo ministeris pa- žia apsileidusi. Neparupina 
vasara bedarbiavimas S. Vai- rėdė visose airių mokyklose užtektinai traukinių vežti mai-
stijose visai išnyksiąs. 'mokinti airių kalbos. f _ oado apimtus plotus. 

, Reikalauti sąjungos sutar- »de l įų k a i n a p u g i a u p u o l ė 

čiai revizijos reiškia norą vi-
militarinę sąjungą šiandie ei
na smarki diplomatinė Pran
cijos su Anglija kova. 

Anglija darbuojasi Belgiją 
išnaujo padaryti neutraline ša-1 Prancija su tuomi nenori 
limi, kai kad buvo pirm karo, sutikti. Dėlto su Anglija ve-
ir jai tą neutralumą g a r a n t u i dama,aštr i diplomatinė kova. j Piliorių Apsaugos departa-

sai panaikinti tą sutartį. Bei-. KRIMINALINIŲ NUSIKAL-
gija to ir nori. j TJMŲ LIETUVOJE 

STATISTIKA. 

Ji. Nes jei Belgija visas lai
kas butų militaristinėje sąjun
goje su Pramnja, tai Angli-

Matyt, Anglija laimės. Pran- mentb žiniomis, visoj Lietuvoj 
ei ja bus atvienėta. To nori nuo sausio 1 d. ligi liepos 1 d. Lietuvos'100 auksinų 
Anglija. [suimta: žmogžudžių 151, plė- Lenkų 100 markių 

PINIGU KURSAS. 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 dol. 
sausio 26 d. buvo tokia pagal 
Merchant8 Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.22 
Prancijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 
Vokietijos 100 markių 

7.55 
4.33 

.50 

.50 

.03 

*• 
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U L T l \ l V KATALIKE M E N K A M E 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyros nedėldienius 

_ PRENUMERATOS KAINA: 
Metams . . . ' f*-00 

Pusei Metų $8-00 
Prenumeratos mokasi iškalno. Lai

kas skaitosi nuo užsirasymo dienos 
ne nuo Nauju Metu. Norint permai
nyti adresą visa-da, reikia prisiųsti 
Ir seinas adresas. Pinigai geiiausia 
siųsti išperkąnt krasoje ar expreae 
"Money Order" arba įdedant pini
gus į registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. C0. 
2334 So. Oakley Ave., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791 
.fllllllllttimilllllllllllllltllllilllllllllllllfc 

minę padėtį , t ad tame klausi- rikoniška vėliavėlė skaitosi 

GENOA KONFERENCIJA. 
Vyriausios Santarvės Tary

bos suvažiavimas Prancijos 
mieste Cannes pažymėtinas 

me negalima apsieiti nei be 
Vokietijos, nei be Rusijos. 

Taigi , Pranci jos valdžia dar 
nenusprendusi, ką j i darys su 
t a konferencija. 

Ton konferencijon pakvies
tos ir Suv. Valstijos. Pastarųjų 
vyriausybės atsineširnas ne
žinomas. Greičiausia pasiųs 
atstovus, kaipo neoficialius at
stovus. 

Amerikos Darbo Federaci
jos vykinamoji valdyba jau 
pakėdė protestą prieš Suv* 
VaMijų dalyvavimą ten, kur 
bus Lenino atstovai. Tuomi 
pat Suv. Valstijos pripažintu* 
" d e f a c t o " Lenino valdžią. 

Tik Angli ja su I tal i ja nieko 
neturi nei prieš kontribucijos 
klausimą, nei prieš bolševikų 
dalyvavimą konferencijoje.Nes dviem dalykais. Pirmiausia v. 
šios šalys aiškiai mato baisą 
ekonominį suirimą Europoje. 
To visa gi negalima pataisyti 
be Vokietijos ir Rusijos. 

Pranci ja gi nei kiek nesirū
pina ekonomine Europos su
irute. Nes j i tikisi, kad jai 
kiel^ reikia aukso pr is ta tys 
Vokietija. Kokiems- galams 
tuo klausimu dar sau galvą 
kvaršinti ? 

Taigi, su Genoa konferenci
ja gali visaip būti. 

GERBKIME VĖLIAVĄ. 

tas suvažiavimas iškėlė eko
nominę konferenciją Italijos 
mieste Genoa. T a konferenci
j a prasidės kovo 8 d. Paskui 
sugriovė Prancijos rjremiero 
Briando valdžią. 

Politikų nuomone, pat i An-
giija prisidėjusi prie Briando 
valdžios sugriovimo. Toji val
džia, sakoma, stovėjusi sker
sai kelio Anglijos reikalų. Kad 
taip, tad premieras Lloyd 
George pavartojo savo diplo
matinį buklumą ir sugriovė 
net inkamą prancūzų valdžią. 

A r tas tiesa, — greičiaus 
kad ne. Bet žinoma, kad nau
joji Prancijos valdžia stato 
d a u g kliūčių turinčiai įvykti 
mieste Genoa konferencijai, gi 
tuotarpu Briando valdžia ne
būtų to dariusi. 

Naujoji Prancijos valdžia 
labai karštai imasi darbo. 
Kuone visas jos_darbas at- ^ r b t i šios šalies vėlia 

kreiptas į karo koirtribncr^, & š i o s * a l i e s v e l i a v a 

kokią Prancija tur i gauti iš 
Vokietijos. 'Kadang i (ienoa 
konferencijoj turės but kelia
mas ir kontribucijos klausi
mas, tad premiero Poincare 
valdžia ima baisiai nervuotis 
ir nežada dalyvauti konferen-
cijoj. 

K i t a Prancijos nedalyvavi
mo priežastis paduodama, kad 
ton konferencijon pakviesta 
Vokietija ir bolševistinė Rusi-

.» 

Suv. Valstijų įžeidimas. Tdi 
kiekvienam gali but supranti- ' 
ma ir be aiškinimų* - ; . 

Sakysime, jei abidvi vėliavi 
iškabiname ant kokio nors 
stiebo, amerikoniška vėliava 
visuomet tur i but aukščiau. 
Jei abi veliayi iškabinami gre
ta, amerikoniška vėliava turi 
užimti pagarbos vietą, taigi 
turi būti dešinėje pusėje. 

Vėliavos nereikia tiesiai pa
dėti ant žemės. 'Čaip' darant 
pirmiau reikia ją suvynioti. • 

Kiekvienai vėliavai skaito-

TAS UŽBAIGĖ. 3 

CHICAGOS A P I E U N K Y 
DAROMA SMARKUS 

VAJUS. 
i 

; -
Draugijos viena k i ta i nepasi
duoda, laike metinių susirinki
mu nutardamos bonus pirkt i . 

• • • 

Ketina išleisti draugijų albu
mą todėl svarbu kad visos dr-

jos gerai pasirodytų. Gerb. 

Lietuvos Atstovas lankys 

mas įžeidimas, jei susenusi ar j * vidurinę Pennsylvaniją. 

suplyšusi vėliava vartojama į Taigi j au penkiolikta kolo-
kam-nors kaipo papras tas sku
duras. Niekuomet to nereikia 
daryt i . k 

Parodavimų metu nešamą Suv. 
Valstijų vediavą reikia tinka
mai pagerbti . Civiliam žmogui 
reikia nusimti skrybėlę. Ka
riškiai tur i saliutuotr. 

Tokiai etiketai nėra į s t a ty 
mo. Tečiaus viešoji opinija to 
reikalauja. I r kas to reikala
vimo nepildo, tas nepagerbia 
vėliavos. 

Gerbkime tai, kas y r a i r 
privalo but gerbtina, jei nori
me, kad mes kitų būtume ger
biami. 

LIETUVOS ATSTOVAS 
LANKYS. 

Retkarčiais angliškuose lai
kraščiuose pasitaiko rast i ži-

> 

nių apie kilusį triukšmą dėlei 
iškeltos viešoje vietoje sveti
mos šalies vėliavos. 

Tas įvyksta daugiausia to
dėl, kad čia gyveną svetimša
liai ne visi žino, kaip reikia 

ivą. 
kiekvie

nam čia gyventojui turi but 
brangintina. Gi brangint inas 
daiktas turi but a ta t inkamai "*• 
gerbiamas. 

Suv. Valstijose nėra įstaty
mo, kurs apribuotų svetimša
liams savos vėliavos vartoji
mą. Tečiau sveikas protas dik
tuoja, kad Suv. Valstijų vė
liava visur ir visuomet butu 
statoma pirmoje vietoje. 

Šiuomi tur ime garbės pra
nešti, jog Lietuvos Atstovas 
gerb. Čarneckis lankys že-
miaus paduotas kolonijas. 

Vasario 1 d. — AVilkes Bar-
re, Pa . 

Vasario 2 d. — Kingston, 
Pa . 

Vasario 3 d. — Liuosa. 
Vasario 4 d. ** ^ y m o u t h , 

Pm ' 
Vasar io 5 d. — Scranton, 

Vasario 6 d. — Liuosa. 
Vasario 7 d. — Forest City, 

Pa. 
Vasario 8 d. — Sugar 

Notch, Pa 

Vasario 9 d. — Pit ts ton, Pa . k o s } i e t u v i l ? draugijų gražų 

nija atsistojo garbės užsitar
navusių eilėn, antrojo vajaus 
kvotą pabaigdama. T a koloni
ja y ra Scbenectudy, N. Y., jos 
kvota buvo $1,000, o j inai jau 
bonų pardavė už $1,150, ir 
dar toliaus pasižada darbuo
tis. Kur i gi bus sekanti iš ei
lės savo kvotą užbaigusi? Pa
gyvensim, pamatysim I r ją 
pasveikinsim. 

Nors dauguma kolonijų pu
sėtinai paskolos' reikale dar
buojasi, bet y ra keletas tokių, 
kurios jau toli priešakyn pasi
varė. Štai Amsterdam, N. Y. 
savo kvotą jau senai užbaigė 
ir jau viršaus kvotos padarė 
virš tūkstančio dolerių. Cicė
n e 111. penkių tūkstančių do
lerių kvotą turėjo, vienok jau 
virš kvotos padarė $2,500. Du 
Bois, Pa. nors nauja stotis, bet 
puikiai darbuojasi ir prie $1,-
500. kvoios dar tik $400. trūk
sta. Randasi ir daugiau tokių 
darbščių kolonijų, kurios pil
nai atjaučia svarbą greitos pa-
gelbos Lietuvai suteikti . v~ 

Kadangi dabar daugumos 
draugijų laikb savo metimu* 
susirinkimus, todėl prie tos 
gražios progos daugelis iš jų 
aptar ia Laisvės Paskoloą rei
kalus ir nusprendžia pirkt i 
Lietuvos Laisvės Paskolos 
Bonų. Pr ie šios progos reikia 
pastebėti, jog yra Misijoje su
manymas išleisti visų Ameri-

^ 

ir Coaldale, Pa . 
Vasario "21 d. — Liuosa. 
Vasario 22 d. — New Pbila-

J a i g i , - kas nori kokiomis 
Prieš bolševikus Prancija Csventėmis iškabinti savo šal ie s 

nieko neturi, kuomet Lenino j vėliavą, niekas negali to Už- delphia, Pa . 
ginti. Bet pagarba šaliai ku- Vasario 23 d. - - Minęrsville, 
ridje gyvename, reikalauja, 
kad šalę tos vėliavos butų iš
kabinta ir žvaigždėta vėliava. 

valdžia žada mokėti prancu-, 
zams skolas. Bet Prancija su 
Vokietija negali sutikti . Pran
cūzai sako, kad jei Vokietija 
nugalėta, tad reikia jai dik-1 Tik šioji pastaroji vėliava ne-
tuot i reikalingas sąlygas, ne, turi but mažesnė už aną, bet 

Liuo>*a. 

vesti su jąja derybas. 
Bet šaukiama konferencija 

vienodo didumo arba didesnė. 
Prie didelės svetimos šalies 

paliečia visos Europos ekono- \ vėliavos iškabinta maža. ame-

Pa, 
Vasario 24 d. 
Vasario 25 d. -

Pa. 
Lietuvos Finansų Misija 

Paskolos Skyrius 
370 — 7-th Avenue, 

New York City. 

T. NARUŠEVIČIUS APIE 
PADĖTĮ. 

\Vasbingtonas 1, 21 d. (El
ta ) " L i e t u v a " savo šio mėne
sio 6 d. numeryje^ paduoda pa 
sikalbėjimą s u Lietuvos Dele
gacijos Tautų Sąjungai pirmi
ninku gerai Amerikos lietu
viams žinomu, p. Tomu Naru 
ševičium. T. Naruševičius šiaip 
kalba apie padėtį. 

k "Ženevoj sausio 10 d. mūsų 
Delegacijai teks iš naujo pra
dėt Tautų Sąjungoj rišti mū
sų ir lenkų santykiai . Mūsų 
Delegacijai bus labai sunkus 
uždavinys. Paskiausieji įvy
kiai mūsų vidaus gyvenime: 
sacharino afera, mūsų vadina
mosios opozicijos piktos ata
kos savo spaudoj prieš val
džią, įžejdė, nužemino m u s į 
nepriklausomybę ir be galo 
pakenkė Lietuvos reikalams 
užsieniuose. Gausingi Lietu
vos nepriklausomybės prieši
ninkai visur t r ina rankas iš 
džiaugsmo, girdėdami plačiau
siai skleidžiamus šmeižtus 
prieš visus nmsų valdžios prie
ky stovinčius 'žmones ir užsie
niuos mūsų priešai * stengiasi' 
juos didžiausiai išpust, norė-

ir kuri draugija y ra prisidė- j darni įrodyti Lietuvos never-
jusi prie išgavimo i r užtikri- j tuma ir nepribrendimą nepri-

Mįšijos Reikalų Vedėjas i r pa
sidžiaugė iš gražaus besidar-
bavimo, ypač Wilkes Barre , 
Pit tson, Mahanoy City, She-
nandoah i r kitose kolonijose. 
Šias kolonijas, a rba geriaus-
sakant Vidurinę Pennsylvani
ją vasario pradžioj at lankys 
Lietuvos Atstovas gerb. Čar
neckis, todėl vietos darbuotojai 
patyrę apie tai subruzdo prie 
sutikimo t inkamai pasirengti 
ir k a d , prie tos progos butų 
galima dar daugiau laisvės 
paskolos bonų parduoti . 

Kitoje šio laikraščio vietoje 
skelbiama kada^ir kurioje ko
lonijoje gerb. Atstovas lanky
sis. 

Lietuvos Finansų Misija 
Paskolo s Skyrius 

. 370 — 7-th Avenue, 
New York City. 

SKAITYTOJU BALSAI. 
IS KOKIŲ PELKIŲ? 

Nesenai į mano pastogę at
sibeldė neprašytas, vylingas 
svečias. Išorine išvaizda, ro-
dosx nekaltas avinėlis, keturių 
lapų šlamštas "Žin ios" . 

Aš tą laikraštpalaikį pir
mu kar t pamačiau. I škar to 
buvau nudžiugus. Še tau, mū
sų tautiečiai naują laikraštį į-
sigijo! Vien džiaugtis, rodos 
bereikia, kad plat inama mūsų 
žmonių tarpe spausdintas žo
dis. Tečiaus neilgam teko 
džiaugtis. 

Pavar tęs jo puslapius, pa
mačiau visą jo purviną snu
kį. Niekše^ drįsai į mano pa
stogę užeiti! Tu, žinoma, po-
pierėle i r jųs juodosios raide
lės — nekaltos. J u k jųs proto 
v 

neturite, kaip jus žmonės su
stato, kokią mintį jums įkve
pia jųs tuomi ir dvokiate. O to 
dvokimo, tų puvėsių tiek daug, 
kad " Ž i n i o s " pilnai t inka 
Kardu i i r Šakei į svočias. 

Užtenka pažvelgti į Žinių j 
straipsnelį " r t a s buvo Jė- j 
z u s " , kad įsitikinus kiek b n r * 
nojimų, blevizgų, tiesiog vi-' 
sas kibiras pamazgų išpiltas 
ant Kr i s taus dieviškojo as-

i 

Vasario 20 d. — Tamaqua j a l r n i m ^ kuriame butų apar t 

ki tko pažymėta, kiek, kuomi 

amžių ka ip milionai krikščio
nių ir katalikų prieš jį klau
pia i r lenkia savo galvą. 

Kris taus išpažintojų tarpe 
turime tūkstančių — tūkstan
čius giliausio proto, įvairiau
sių mokslo šakų vyrų, o šit 
" Ž i n i ų " pienburnis daro iš
vadžiojimus apie Kristų saky
damas nežinąs a r jis kuomet 
nors pasauly buvęs, o jeigu 
yra buvęs, tai tėra papras tas 
Nazareto darbininkas — bol
ševikas. 

.Užtenka. Nei nepasijuto 
" Ž i n i o s " kaip pateko į sąšla 
vų gurbą. Manau, kiekvienas 
krikščionis ta ip butų pasiel-

IŠ MUS; CENTRO. 
Kul tū ra s vajus visu smar

kumu žengia pirmyn. Štai kad 
i r mažoji kolonija ka ip Ams
terdamas, N. Y. sudėjo tokią 
sumą^ kurios niekas nesitikėjo, 
būtent : $4200.00. Amsterdamo 
pasisekimui daugiaus ia pasL-
darbavo ta i l ietuviški bolševi-
kėliai, mat trockiniai norėda
mi pakenkt i Kul tūros vajui, 
pasiuntė kokią ten bobelką į 
Amsterdamo apylinkę va ry t i 
agitaciją už Rusijos rojų i r 
agituoti prieš Lietuvos reika
lus i r Kul tūros vajų, tokiu 
būdu kuogeriausia išgarsino 
-Kultūros vajaus prakalbas . 

Ka ip mažai radosi pasekė j ų 
minėtosios agitatorės, geriau
sia liudija aukų skaitlinės. Su-
batoje 7 d. sausio prieš pa t 
Kultūros vajaus prakalbas , 
Amsterdame po "g r i ausmin
g o s " trockienės kalbos bolše
vikų rojui sudėjo net t r l l ika 
dolerių-gi ant rytojaus katal i
kai Kul tūros vajaus reikalams 
suaukavo ketur is tūkstančius 
du šimtus dol. Priežodis sako 
" k ą Dievas nori nubaust i tam 
protą s u m a i š o " ta ip i r su mu-
stj bolševikėlias. Norėdami 
pakenkt i savo tėvynės reika-

Penkti 
• 

9 

' 

-

1 1 

DARI 
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dovaują 
džiovina 

nigų boi 
lauja kai 
galvojam| 
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pu Amerl 
priguli d| 
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Išprad; 
Hardinga| 
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mo. Te< 
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rių butų 
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mene. J o s biauroja ta D i e v ą | , a m s > k a i P { i k J J e n , s P ^ t a r -
žmogų, kur į jau dvidešimts 

#CS. 

nimo Lietuvai laisvės. Taigi 
labai svarbu, kad tokiame al
bume visos draugijos gerai pa
sirodytų. Dar y ra proga savo 

klausomybei. Tie gi mūsų pi
liečiai, kurie plat ina Įvairius 
gandus, apie nebūtas mūsų Vy
riausybės narių nedorybes, pa 

Baigdamas linkiu " Ž i n i o m s " 
nusisukti tvirtą virvutę, kad 
jos prie pirmos progos pasik..., 
ir kuogreičiausiai pasimatytų 
su savo tėtušiu Juda . 

J . S. Kesminas. 

Mt. Carinei, i darbuotę papildyti , nes dar tys nejausdami, žaidžia su ug-
laisvės paskolos vajus neuž
sibaigė. 

Prieš kiek laiko, kar kurias 
Pejmsylvanijos kolonijas ap-

nim. Viduj šalies tos paskalos 
yra paprastas daiktas ir gal 
įspūdžio nedaro, bet užsieniuo
se jos graužte graužia mūsų 

lankė Dr. Bielskis, Finansų nepriklausomybės pagr indą" . 

Chicagos negrai suorganiza
vo Grand Opera kompaniją. 
Prof. James A. Mundy y ra jos 
direktoriumi ir tenoru. 

J a u tur i būrį- žymių negrų 
aktorių ir chorą susidedantį iš 
70 balsų. Pastangos yra deda
mos gaut i teatrą sekančiam 
sezonui. "» 

navo. 
Schenectady ir labai gerai 

pasirodė sudedami $751.00, 
Albany $400. Mažoji kolonija 
ka ip Utica ir jie pralenkė ne
vieną didelę koloniją , sulyg 
savo skaičiaus suaukavo gana 
daug $215.00. Minęrsville, P a . 
kaip visada ta ip ir ši kar tą 
gana gerai pasirodė. J i e sudėjo 
$437.33. Tamaąua , Pa . $165.70. 
Reading, Pa . $102.00. Fraek-
ville, Pa . $99.00. Coaldale, Pa . 
$82.00. S t x C l a i r , Pa . $45.00. 

Toliau Kul tūros vajaus rei
kalais kalbės kun. P . Garmus 
sekančiose kolonijose: 

Sausio 27 d. J e r sey City, 
N.^L 

Sausio 29 d. Brooklyn, N. 
Y. ^Yilliamsburg'e. 

Sausio 30 d. New York, N. 
Y. • > 

Sausio 31 d. C. Brooklvn, 
N. r. 

A. L. R. K. Fed , Sekr. 
rtuU. Br. Bumša nuo sausio 

22 dienos pradėjo Kul tūros va
jaus reikalais praka lbas Chi-
cagoje i r jos apielink&se. 

t • \ 

Stiklas vandens kar ta i s ver
tas kibiro vyno. 

Geriamas vanduo neapsar-
gina, nei į skolas įvaro, nei 
pačią našle padaro . 

Reik; 
Bonusai 

miliardų 
dangi tol 
paimsi iši 
vota pask 
nusus išnj 
kirstymą 
letui meti 
metų būti 
reikalinj 

Pirmiad 
pakeltas s] 
jinei salia| 

, ną. Už 
aukštus fl 
ir tuo kelil 

Tečiaus 
priešino 
kai. Išgi: 
mę refori 
nusitvėrė, 
nymas ati 

Dabar 
ropos vali 
reikalauti 
pardavlnėl 
pavartoti 

} 
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VARGSTANTIEMS BROLIAMS. 

/ 

Toli, toli nuo Lietuvos, 
K u r saulė neteka blaiviai, 
T a r p juodo skurdo ir skriaudos 
J ų s vargs ta t broliai lietuviai! 

Čionai šalis jums svetima — 
Nieks rankos meiliai neišties: 
I r kenčia siela alpdama — 
Nėra paguodos, nei vilties. 

Ne kartą gal .širdies skausme 
Tėvynėn kreipėtės minčių. 
I r veržės tuomet savaime 
Pro lupas maldos ir kančia. 

Bet nieks širdies nenuramino, 
Skambė be atbalsio malda. 
Vien karštos ašaros patvino, 
Dejavo siela suspausta. 

I r tu, sesutė šilkakasę, 
Durnoji skaudžią slaptą mintį; 
I r tu nerimstančią ją dvasią 
čia. netur i kuo n u r a m i n t i > 

Sunku čionai užtraukt dainelę -
Čionai nėra žaliųjų rūtų. 
Žiūrėki bent, graži sesele, 
K a d nors širdy rū ta nežūtų! 

K a d vėl, sugrįžus į Tėvynę, 
Laisvai dainelės tau skambėtų, 
Kasose rūtos įsipynę, 
O širdyje dora žydėtų. 

Putinas. 

P. MIKNEVIČIUTĖ. 

KALK GELEŽĮ KOL JI KARŠTA. 

užt — persivertė. Bangos pūkšt, pūkš t . . 
O tos putos, t a r tum sidabro kasos vėjo 
kedenamos verčias kuliais. 

Vaja! gyvūnai pasipylė... 
Ju ros deivės t a rp bangų... Tai vikrios! 

Ka ip žalčiai... J ų p laukai visa j u r a tęsia
si, auksu varva, kūnai spinduliuoja. Ste
buklai, leaip gražu L 

Cite! Jos ižvagžda... Kalbas... Dainuoja... 
— Garbė Garbė jums jums. 
Laisvė laisvė mums mums. 
Ką ta i re iškia! Nieko nenusimanau... 

Argi žmogui dievų galybę suprasti!.. 
Vaja vaja! anaya, vėl nauja ir tokia 

graži Deivužė: Geltona, žalia, raudona 
šviesa iš jos tryška. Pagaut i , rjagauti jąT 
J a u j i su banga imasi. To j i užliet ją nori. 
J i s t rykt ir vėl ant bangos keteros. Bet 
j i visai kitokia, neg visos. Jos akys, tary-

I 

Tamsi tamsi naktis... 
O šaltis... jau net i r žmonijos kurią pa 

vertė ledu: nepapras tu geležįaiu... 
Oras sustingo — kvėpuoti nėr kuo. Tik 

širdis tebeplaka ir ta i jau tykiai.4 Tyla 
tyla, nepaprasta tyla: ne ramybė — silp- Į tum dangų savyje nešioja... 
numu gimdyta... 
. Dievaičiui — Perkūnui kantrybės pr i - ( 

t ruko, kad jau ims t rankyt is , žaibais plis-
kint i ! Visa plaška, poška. Ledas, gyveni
mo jurą slopinąs, tuoj sutraškėjo. Vandens 

K a s tai butų?... Sapnas a r tikrjnybė?... 
— A r tai tu nežinai? Šios Deivės irgi 

nepažįs t i ! Lietuvi h broli — tavo laisvė, 
tavo gerovė. Bėk sugauk sau ją! O ne, 

p r a r i s t au ją banga. Tu net ik i ! Stebiesi.1 

Greičiau, t iktai greičiau! I r da r lauki?! 
Bijai? Ko? Bangos? O gal pr ipratęs pan
čiuose, nedrįsti pajusti laisvės? 

Oi lietuvi! tik greičiau, kol dar pliskina 
žaibai; kai paliaus bus vėl tamsu, vėl 
dūsausi t a rp ledų. J u k ir pats dažnai sa
kai — " K a l k geležį kol k a r š t a " . T a i 
naudokis, broli, proga. 

Oras laisvas — ne leduotas, tu kvėpuot 
laisvai gali. Ženk tik drąsiai! Veik galin
gai^ 

Šioji Deivė tavo meilės trokšta... Tad 
mylėk, kol jaunas dar kraujas plaka ta
vyje. O *nerlė visa gali. I r tu su j a galin
gas busi. Virš tamsos, virš šalčio rtieiTės 
sparnais kar tu su laisvės Deive ir tu pa-, 
kilsi. 

• 

T Ė V Ų ŠALIS . \ 

Už jūrių marių,- už mėlynųjų, 
Už kalnų, slėnių; miškų juodųjų, 

P r o nykią tams^ ir rūstų vėją, 
K u r sniego puokščių pusnynus sėjay 

Ka ip šviesų šiltą gegužio rytą, 
Žiedais rasotais apsčiai kaišytą, 
Durna giliąją, jausmu gyvuoju 
Tave svajoju, tave dainuoju, 
Tolima, brangi Tėvų šalie. 

Skaudžia? be vilties, kurčiai be aido 
Mus piktos vėtros verpetuos svaido. 
Pailso jėgos, aptemo mintys 
I r ėmė brolis brolio baugint is . 
Tik tu, brangioji, visiems vienodai 
Tą patį vaizdą iš tolo rodai : 
Pro kraujo puotą, liepsna gaisruota, 
Žiedais lelijų apvainikuota 
Spindi aukštybėj , Tėvų šalie. 

Spindėk, brangioji, skausmų auginta, 
J a u lauktas ry tas pro dūmus švinta. 
I r mes, klajūnai, ąu ry to giesme 
Svetur sukeltus skausmus isliesme 
I r grįšim, grįšim silpni išbalę, 
Bučiuosim žemę, gaivinsim galią. 
Tfic koliai s taugia audr ingi vėjai 
Spindėk aukštybėj , ka ip man spindė-

ja i , 
JTolima, brangi Tėvų šaliej 

I 

\ 
1 

. 

Vf Kl. 6. 
daug įkyi 

At. Dari 
derniškoj 
ną mažą 
bo ir dirbi 
būdu. J o j | 
toniškas 

7. A r d( 
• <?< rbl 

At. Žmd 
įdomauja 
mato ką j j 
tas yra k( 
met j is žij 
ro ir surai 
sakymą; kj 
karną atlyj 

bą, kuomei 
ir sugeba 
ir žino, k< 
tą darbą, 
kad teishu 
Jei tų dahj 
negali tu r | 
darbui, 
trūksta da 
kad maža 
domauja SJ 

Kl. 8. Ar 
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Visiems butų darbo. Nebū

tų reikalingi bonusai. 
Grūdas* 

NEDARBAS KANADOJE. 

i 

DARBAS NE BONUSAI. Naujos mokestys. 
Suv. Valstijų kongreso va

dovaują nariai ilgas laikas 
džiovina galvas, kur gauti pi- jie plačiai bus perkami, to-

Nedarbas Kanadoje eina di
dyn. Nedarbą labai atjaučia 

Bet kadangi su bonais yra f didesnieji miestai. Mažesnie-
daug rizikos, ne s nežinia, ar -jį miestai kiek mažiau. 

SKURŲ 1ŠDIRBĖJŲ 
STREIKAS. 

Į didesniuosius Kanados mgų bonusams, kurių reika- del pakeltas paprasčiausias . , . . . , a , . 
pravesti tam tik- m i e s t u s s u k e h ^ a daug darbi-lauja karo veteranai. Visaip projektas 

galvojama. Bet nei taip, nei shii specialius mokesčius. Tuos 
kitaip neišeina. Kad tuotar- mokesčius sumokės patys gy-
pu Amerikos Legionas, kurin ventojai. Ne tiek jau miliar- *» . * " « « * • svetimšalių. I r 
priguli dauguma karo vetera- du gyventojai pareitais kele 

DARBININKAI SIUVĖJAI. 
— 

CHICAGO. — Sausio 19 d., 
Meldažio svet. įvyko, Kuppen-

ninkų iš ūkių, kur žiemos lai-keimerio siuvėjų mass-mitin-
kais nėra kas veikti. Atkėliau- L g , Pasakė ir prakalbų. Dau 

MOTERIŠKE DARBO 
FEDERACIJOJE. 

kaip tiems, taip kitiems nėra 

nų, griežtai reikalauja bonu- riais metais pašventė. Tad J ų d a r m *-
sų. Sako, daugelis veteranų sumokės ir tuos kelis miliar-
nedirba. Jiems reikalinga pa- dus. 
gelba. 

Vyriausybė ir municipalite
tai parūpina kiek-nors viešo-

S'iekas negali sakyti, kad jo darbo. Tečiaus darban pri,-
Tšpradžių patsai prezidentas karo veteranams bonusai bu- į imami tik karo veteranai ir 

ffardingas nebuvo palankus tų nereikalingi. Negalima sa- anglo-saksų kilmes darbinin-
bonusams. #Bet šįmet jau ir kyti, kad jie nepelnė savo pa- kai. 
jis palinko prie to reikalavi- sišventimu tokio atlyginimo. Qį svetimšaliams nieko. I r 
mo. Tečiaus kongresui nuo Bet klausimas kįla, kasgi su- ~ e ^ u r i v a r g t į . I r nežinia, 
savęs padavė sąlyga, idant šelps ir atlygins kitiems, ne- k u o m o t a t e i s g a l a g t i e m g v a r ' 
pirmiau rasti versmes, iŠ ku tarnavusiems armijoje, milio- r r a m s 

rių butų galima gauti pinigų, nams darbininkų, kurie ilgas i 
Gi paskui svarstyti patį bonu- laikas neturi darbo ir taipat 

vargsta kaipir veteranai? 
Kas tiems vargdieniams at-

sų klausimą. 
Kongreso lvderiai tu nuro-

dymų laikosi. I r šiandie ieš- lygins už šį ilga nedarbą? 
ko tam tikslui versmių. 

STREIKAS BALANDŽIO 1 D. 

Reikalingi miliardai. 
Reikalingas darbas. 

Šiandie anglekasių organi
zacijos viršaičiai tik per laik
raščius kovoja ' su anglių ka-

Kongresas tų pilkų minių s y k l u savininkais. Bet neužil 
Bonusams reikalingas kelių likimu nesirūpina. Kad tuo £°» **"•. balandžio 1 d., ta ko-

miliardų dolerių fondas. Ka- tarpu ir šitos minios prisidėjo v a " n s pakeista streiku, taigi, 'tokias turėsime ir priimti. Bet, 
dangi tokio didelio fondo ne- prie karo laimėjimo. Jei ne tikrąja organizuoto darbo ko-ljeį m e g DUSįme gerai prisiren-

giausiai kalbėjo apie busimą
sias pavasaryj streikas. Kal
bėtojai nurodinėjo, kad tapo į-
steigtas fondas į kurį kiekvie
nas darbininkas turės mokėti 
paskirtą duoklę. Kurie už
dirba iki trisdešimts penkių 
dolerių savaitėje, turės mokė
ti 20 dolerių; kurie uždirba 
daugiaus tie turės mokėti 25 
dolerius. 

Kai-kurie darbininkai išme
tinėja, sako: perdaug kolek-
tų, duok ir duok! Bet aš sa
kau, gerb. draugai, tik pagal
vokite, kad gegužės mėnesy 
jau pasibaigia kontraktas mū
sų unijos su kompanijoms. 
Reikės daryti kitą agrimentą, 
o jei mes nebusima prisirengę, 
tai kaip bus tuomet! Kokias 
sąlygas kompanijos pasiųlys, 

Pirmu k a r t u organizuoto 
darbo veikimo istorijoje pasi
taiko, kad Illinois valstijos 
Darbo Federacijos vice-pirmi-
ninke išrinkta moteriškė, Miss 
Mary McEnerney. 

Jinai yra organizatorė dar
bininkių dirbančių knygų ap-
taisymo dirbtuvėse. 

3,000 DARBININKŲ GRYŽ-
TA DARBAN. 

Iš Scrantono, Pa,, praneša, 
kad geležinkelio D e l a w a r e , 
Lackawanna'and Western Co. 
dirbtuvėse išnaujo prasidėjo 
darbai. Apie 3,000 darbinin
kų gaus darbus. 

STREIKAS AVALŲ 
DIRBTUVĖJE. 

paimsi iš niekur, tad apgal- jos, tai armijai nebūtų buvę va* 
vota paskirtus veteranams bo- kas veikti nuvykus, kovų lau- Kasyklų savininkai atsisa

ko tartis su darbininkais. Iš 
to paaiški, kad jų tikslas pa

našus išmokėti dalimis. Pas- kan. 
kirstynią norima padaryti ke- Tad jei vienais rūpinamasi, 
letui metų. Taigi, per koletą gi kitus norima aplenkti, tad Į kelti kovą minioms. 
metų butų lengviau surinkti kaip tas gali išeiti? 

Karo invalidai vyriausybės 

gę finansiškai, morališkai, tai 
daug daugiaus laimėsime. Mes 

Pakėlė streiką dalis darbi
ninkų, dirbančių Fisher and 
Docan avalų dirbtuvėje, mies
te Milwaukee, Wis., kuomet 
dirbtuvės savininkai paskelbė 
sumažinsią darbininkams už-
mokesnį. 

Firma darbuojasi g a u t i 
streiklaužių. Bet jai tas ne
vyksta. 

NEW YORKE. Nesenai čia 
Amalgamated Textile unijos 
generalis sekretorius Russell 
Palmer pranašavo visuotiną 
streiką vilnų ir medvilnės au-

jdinyčiose. Sakė, kad yra pie
nuojama visur algas sumažin
ti. 

New Yorke kelinta savaitė 
streikuoja skurų išdirbėjai. I r 
visas laikas streikininkų atsto-
'vai turi derybas su kompanijų 
valdybomis. 

Kompanijos būtinai nori 
darbininkams pailginti darbo 
valandas, sumažinti užmokes-
nį ir kitokias naujanybes įves-

i. - ^ 

Tečiaus aną dieną darbinin
kai kompanijoms indavė ulti
matumą. Pareikalauta į de
šimtį dienų susitaikinti. Ki
taip, sako, bus paskelbtas ge
neralis streikas. 

GINKLŲ DIRBTUVĖSE. 

Springfielde, Mass., firmos 
Smith ir Wesson ginklų dirb
tuvių valdyba painformavo sa
vo darbininkus, jog darbai dir
btuvėse ir vėl prasidėsią. Bet 
su 20 nuoš. mažesne užmokes-

nekenktų darbininko sveika- timi. 
ta i . " Ta yra viena priežastis I Šios dirbtuvės buvo užda-
blogos sveikatos tarp pramo- rytos nuo pereito liepos me
nės darbininkų. Inesio. 

Vienas žinovas yra pasa
kęs, "kad vargu berasi pro
dukcijos šaką, kuri nei kiek 

JURININKAI LAIMĖJO. 

Iš New Yorko praneša: 
"Associated Marine Wor-
ke r s" unijos jurininkai laimė-

reikalingas sumas. 
Pirmiausia pinigų gavimui aprūpinti. Gi sveikiems žmo 

pakeltas sumanymas prohibici- nėms, ar veteranams ar neve-
jinei šaliai grąžinti alų ir vy- teranams, ne bonusai reikalin-
ną. Už tuos gėrimus uždėti gi. Reikalingas jiems darbas, 
ankštus federalius mokesčius bet ne šelpimas. Duodami bo-
ir tuo keliu surinkti miliardus. misai daugelį doriniu žvilgs-

Tečiaus tam griežtai pasi- niu pažemins. Daugeliui pa-
priešino prohibicijos šaliniu- darys daug nenaudos, 
kai. Išgirdę apie tą sumany- Todėl ne bonusų reikia. Bet 
mą reformatoriai už galvų sau tik darbo, darbo ir dar ka r t ą ! n e i klausyti. 

Kasyklų • savininkai p e r 
spaudą praneša, kad jei jie su
tiktų turėti konferenciją su 
organizuotų darbininkų atsto
vais, tai tik vienam daiktui. 

žinom, kad kitose dirbtuvėse! jo streiką. Jie sustreikavo, 
darbininkams yra daug blo-, kuomet kompanijos norėjo su-
gesnės sąlygos negu siuvė-1 mažinti jiems užmokešnį 30 
jams. Todėl tų kelių, dolerių [ nuošimčių. 

Pasekmėje jurininkai sutiko 
su 10 nuošimčių sumažinimu. 
I r tomis sąlygomis gryžo dar 
ban. i. 

nesigailėkime, duokim su no 
ru. Laikykimės vienybės, pri-
sirengkim per tuos kelis mė
nesius prie tvirtos ir hepaver-

.giamos kovos su kapitalu. 
Būtent, kad pranešti darbimn- • -, , . . . 

* v. . .. Tuomet parodvsime kompani-
kams apie sumažinimą jiems . , , . ,. . . . joms, kad mes esame tvirti ir uzmokesmų. . . ' , . . . . tokiu būdu gal nereikės nei 

Tuotarpu darbininkai aį>ie' streikuoti, mes laimėsime. 
užmokesnių mažinimą nenori 

Komercijos sekretorius Ho-
over išreiškė abejonę, jog var-

nusitvėrė. N Taigi, tas suma- darbo! Darbo šioje šalyje y-
nymas atmestas. [ ra užtektinai. Tik reikia, kad 

Dabar pakeltas kitas. Iš Eu- šalies vyriausybė kuoveikiau giai bus galima sutaikinti abi-
ropos valstybių už skolas pa- jo visiems pampintų. Reika-
reikalauti bonu. Tuos bonus lingi šaliai visokios rūšies per-

, (1 Unijistas. 

PROVIDENCE, R. I. — 
Gandai apie algų numažinimą 
audinyčiose Naujoj Anglijoj 

dvi pusi. I r todėl šiandie vi- j pradeda išsipildyti. Antradie-
si iškalno turi pasigaminti an- j ny trys išdirbystės numušė al-

pardavinėti ir gautus pinigus j kasai, upių pagilinimai. Rei- glių. Nes anglekasių streikas! gas. Darbo valandas pailgino 
pavartoti veteranų bonusams. kalingi vieškeliai. neišvengtinas. j nuo 48 iki 55 savaitėje. 

I I I I II ,Į | , | , | | J Į 1 | L _ _ _ 

SOCIALIO KLAUSIMO KATEKIZMAS. 

BERLYNAS. — Anglekasių 
streikas Silezijoj plečiasi. Ap-
skaitliuojama, kad dabar strei
kuoja apie 60,000. Anglekasiai 
reikalauja užmokesnio padidi
nimo. 

ROCHESTER, N. Y. — U-
nited Shoe darbininkai parei
kalavo 25 nuoš. algos pakėli
mo iš Rochester Boot and 
Shoe Sąjungos, nesenai pas

kelbta. 

cenos Mylėtojų 
D O M E I . 

Ką tik išėjo is spaudos trijų veiksmų d r a m a 
"Už T Ė V Y N Ę M A L O N U KENTĖTI" 

Kaina 10 centų. 
Tai šių dienų veikalas. Jj skaitant ne
vienam ašaros per skruostus ritasi. 
Šiame veikale parodo lietuvių ir lietu
vaičiu pasišventimą, ir lenkų žiaurumą. 

Į 

"AR ESI ČIA MANO J Ė Z A U " ? 
Drama. Kaina 10 centų. 

LIAUDĖS TEATRAS — "NERVAI". 
3-jii veiksmų komedija. Dalyvauja 8 
asmenys. 84 pusi. Tai labai juokingas 
ir geras veikalas. Kaina 40c Šis vei
kalas yra tik ką atėjęs iš Lietuvos. 

U ž s a k y m u s d u o k i t e : 

DRAUGAS PUBLISHING C0MPANY, 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, DL 
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i Tęsinys.) sirašyti prie unijos? 
y f Kl. G. Ar darbas yra per

daug įkyrus? 

i 
, 

i 

laikuose yra bedarbės ženklų. 
Sezoniškos pramonės yra la
bai paprastos, dar prie to pri
dėk gyvenimo reikmenis. Ran-

At. Paprastai jis nestengia dasi dideli būriai žmonių, ku-
pats per save pagerinti darbo rie keliauja nuo vieno sezoni

ni t. Darbininkas typiškai mo sąlygų, nesugeba išsiderėt mo- nio darbo prie kito. Yra to-
derniškoj produkcijoj darovie kesčių ir visų ŝ avo teisių, ar- kių, kurie betiksliai keliauja 
na mažą dalykėlį didelio dar- jba negali savo darbo verty- ; iš vietos į vietą, kuomet jų 
bo ir dirba jį nuolat tuo pa t ' bės pritaikinti viešai visuome-' darbas laikinai arba visai pa-
budu. Jojo darbas yra mono-^nės naudai. Su pagelba uni- jsibaigė. 

jos, jis gali atsiekti tuos tris 
tikslus. 

toniškas — nobodus. 

7. Ar darbininkas įdomauja 
: rbu? 

At. Žmogus interesuojasi— 

Kl. 11. Ar streikas yra svar
bi priežastis socialio klamsi-

Kl. 9. Ar unijos darbai vi- mo? 
sadoš yra teisingi? AA „ . .. . _ 

At. btreikas negimdo socia-
vf įdomauja darbu, kuomet jis Į A t . Ne. Kaip kada jie yra lio klausimo; darbo padėtis 

mato ką jis daro ir žino, kad neteisingi ir aiškiai blėdingi, gimdo abu, socialį klausimą ir 
tas yra ko nors vertas; kuo- k a i p t a į : naikinimas gyvybes streikus. Vienok streikus di-
met jis ž.n0 delko jis jį da- i r turto, sutarčių laužime ir dina socialio klausimo svarbą, 
ro ir suranda patenkinanti at- streikuose. Kai-kurių unijų padidina jo kartumą, klaidin-
sakymą; kuomet jis mato tin- s i s t e m o s p a s i r o d o n e t e i s i n g o s t i n e d a r b i r 

karną atlyginimą uz savo dar-; i r nevyknsios, bet neturi būti maudą. Pasisekant tą visą su-
bą, kuomet jis turi patyrimo pasmerktos be ištyrimo, ka- mažinti, kaip kada sušvelnina 
ir sugeba valdyti savo darbą d a n g i k a i p k a d a j o s ^ re i_ S Q c i a l į ^ ^ s u s t į p r i n a 

ir žmo, kokiu būdu jis daro k a l ingos ir teisingos savęs ap- darbinnikų jėgas ir pagerina 
tą darbą, arba kuomet jis tiki, s i g y n i m e < j ų d a r b o ^ ^ 
kad teisingai su juo elgiamasi. 
Je i tų dalykų trūksta, žmogus I ^ - 10- Ar neatsargumas Kl. 12. Ar darbininkas per-
negali turėti įdomumo savo ' darbe yra perbrangus? . mažai turi kontrolės jo darbo 
darbui. Tiek daus: dalyku ;

 t . ^ ,. , ., dalykuose ir veikmėse, kurio-
. , i • , , . • i At- -Normaliuose laikuose y- .. . • « 

trūksta daugvbei darbininkii, , . - , , . , , . . . .v . se ns turi pareigų? 
v , \ . . , , .. . ra didelis bedarbiu skaičius *\ , 

kad maža darbininkų dalis į- . . v, ^ . , .x _ . t .. 
, . , , i visame krašte. Pramones nu-! At. Darbas nekontroliuoja 

domauja savo darbu. ,. , .. .. • „ „ . , -^ , r. , \ 
! puolimo laikuose esti didžiai finansų, pardavystes, nekont-

Kl. 8. Ar jam reikalinga pri- sunkių laikų. Net ir gerbūvio ^oliuoja pramoniško valdymo 

,nei darbas kontroliuoja poli
tišką arba pasaulio pirklybą. 
Šitie yra dalykai tarpe didelių 
ir svarbių darbo klausimų, bet 
darbas turi mažą arba ir vi
siškai neturi juose įtekmės. 
Kai-kurių pramonių darbinin
kas bent kokią įtekmę proce
se jojo darbo; daugelyj pra
monių šita įtekme yra nupuo
lusi iki mažiausio laipsnio. 
Rankų darbo amatuose darbi
ninkas turi didesnę dalį val-

paprastame pelne jie stinga 
teisingo nuošimčio ir savo dar 
bo apyvartos. 

Kl. 14.Ar darbininkams ne
sant pramemės dalininkais yra 
pavojus? 

At. Taip. Dėlto, kad galuti
nas darbo priemonių ir gyve
nimo reikmenų valdymas yra 
rankose tų, kurie valdo, teikia 
gyvenimo reikmenų. Darbinin
kams nesant produkcijos da-

dant/savo darbo metodą. Ma ^" inkams trūksta asmeniškos 
šinų produkcijoje jis turi sek- nepriklausomybės. Nuosavy-

Kl. M. Ar kredito koncent
ravimas yra nedorybė? 

At. kuomet keli žmonės jį 
valdo, jie kontroliuoja pramo-

ir tūkstančius žmonių gyvy-
ų. Kuomet kredito koncen

tracija galima sakyti nėra taip 

ne i: 
biu. 

neatjaučia pramonės krizio ar
ba taip greitai atleidžiami; jie 
dažniausiai turi artimą susi
dūrimą su savo darbdaviais; 
jie mažiaus organizuoti ir už
imdami pirkimo, pardavimo ir 
sekretoriavimo vietas, jie žen-

didelė, kaip buvo keli metai gia pirmyn ir gauna vietą ir 
atgal, visgi yra dar pavojinga dažnai tampa dalininkais pra-
iš atžvilgio į visuomenės ge
rovę. 

Kl. 17. Ką mes turime min
ty kuomet mes kalbame apie 

t i mašiną ir seka ją sulyg tai
syklėmis, kurių jis nekontro
liuoja. 

Kl. 13. Ar nedalyvavimas 
uždarbyj yra didelis pavojus? 

At. Pramonės darbininkas 
gauna vientik užmokestį arba 

moninio riziko. 
Kl. 18. Ar kiemenas darbas 

yra garbės vertas? 
At. žmogus kuris atlieka 

"darbininkus/' "samdinin-1 naudingą darbą kokiame nors 
kus" ir algas darbininkus? , j gabume ar kokį nor s naudin-

At. Pirmiausia apie s u s i p r a \ m darbą sau is artimui. J is bes stoka taip-gi gimdo sto
ka intereso i r esmeniškos at- ' "darb in inkus" , " samdinin-1 paseka Kristų. Pirm prade 

tusius ir nesusipratusius dar- dant savo viešą gyvenimą, mu-
bininkus, kurie gauna mokės- sų Išganytojus buvo amatnin-

travimas į didelę pramonę yra tį nuo dienos ar nuo prekės dir kas, skaitomas dailydės sunu 

sakomybes. 

Kl. 15. Ar kapitalo koncen-

nedoras? 

At. Koncentravimas kapita-
algą. J is pragyvena kuomet l o i d i d e l S Pramonę, išdirbys-
jis dirba. Čia nėra artimos tę atneša netikslumų. Sakysi-
giminystes t a rp privalomo at- m e : dauginimas automatiško 
lyginimo už kurį jis dirba ir darbo kokybės, netikęs valdy-
užmokesčio laipsnio. Mokės- mas, dažnai mažinama išdir-
tis ir algos yra išdirbamos b y s t e i r didesnis darbininkų 
prekės kainos dalis. Savinin- nepasitenkinimas darbdaviais. 
kų pelnas nuošimčiais arba Didelės pramonės vienybė te-
dividendais yra skiriamas tarp čiaus reikalinga kaikurioms 
kainose prekės, išdirbimo ir jos šakoms. Vistik daugeliui, 
visų įeigų. Dėlto, kad darbi- toji vienybė yra nereikalinga 
ninkai neturi dalies tame ne-Įir darbininkams kenksminga. 

bdami fizinius ir mechaniškus 
darbus. Žymi jų dalis dirba 
miestuose, prie geležinkelių ir 
kasyklose. Imant ūkių. darbi
ninkus, tie yra kiek geresnia
me padėjime nė kaip miestų 
darbininkai, dėlto, kad jie tu
r i saugesnį darbą ir artimes
nius ryšius su savo darbda
viais. Mažiaus apmokami y-
ra algos darbininkai. Skirtu
mas t as : J ie nėra taip arti 
prie pramonės nelaimingų at
sitikimų; jųjų darbas fiziškai 

mi. Žodžiuose popiežiaus Le
ono X I I I ; "darbas nėra daig-
tas kurio reikėtų gėdytis, 
jei mes paskoliname savo gir
dėjimą, tikrai krikščioniškai 
filosofijai, bet yra garbingas 
šaukimas pajėgintis žmogui 
'žmogui palaikyti jojo gyveni
mą tiesiai ir prakilniai.J ' Tą 
Piemenišką laišką, Amerikos 
hierarchija cituodama pride 
da: "Moralė žmogaus vertė ir 
išdidumas žmoniško darbo yra 
pamatiniai dalykai visame ši-

yra švaresnis; jie taip greit ' tame klausime.'• (T. b.) 
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ALKOHOLIZMO GYDYMAS. 
(Sekant Austin O'Malley). 

Alkoholizmo fiziologj a 
ir patologija. 

Žmogus<*urs yra pavergtas 
chroniško alkoholizmo visi fi
ziniai organai — sąnariai,- Mir
ksniai ir kiekviena dvasine jė
ga, rodo apsireiškimus visiško 
arba dalinio sugedimo. J is tu-

zįnische Wochenschrj& Ber-
lin Vol. 38), ištyrė joge i "me-
thylic ,s ,> alkoholis nėra labai 
svaiginantis, toli netaip, kaip 
kiti alkoholiai, kurie turi sa
vyje daugiau angliarukšties 
(carbon), bet greit nugirdo. 
Medinis alkoholįs. užgauna y-
pač nervų sistemą. 

Iš šitos priežasties šis, me-

koholio nekaip toji komisija 
susidedanti iš 50 asmenų. Ma
tom* todėl kiek yra tuose tar-
tum silpnuose gėrimuose ran^. 
dasi alkoholio. O alkoholis 
nuodija žmogaus kūną, gadi
na dirksnius ir silpnina protą. 
Pažiūrėkime į alkoholio kenks
mingumą ir . su juo visiškai 

ĮC. P. J. 

BLAIVININKŲ KUOPŲ 
DARBUOTĖ. 

persiskirkimę. 

ri fiziologiškas ir išlaukines ^ ^ ^ j ^ l a b a i n u o d i n . 
dvasines jėgas, kaip pavyzd-
žiu sensacija, imaginaeija ir 

YTORCĘSTEB, Mass.—Čia 
įvyko PUn. Blaivininkų mė
nesinis susirinkimas sausio 13 
d. Narių susirinko pilnųte 
svetainė, nes visį norėjo iš-

Penkt* 

girsti, ką pasakys* naujoji val
dyba. Tai-gi eia turiu primin
ti, kad naujoji valdyoa pasi
žadėjo daug ko nuveikti blai-

£>".. 

kalba apie jausmų patyrimus. 
J i s turi protini pažinimą ir 
dvasinę atmintį, irgį turi sko
nį, pajautimų veikimų, organi
šką apetitą, dvasinius norus ir 
pageidimus: protą, atmintį ir 
valią. 

Visos tos jame pajėgos yra 
išsigimimo laipsnyje iš prieža
sties jojo fiziniai—moralės li
gos. Kadangi liga jame yra 
fizinė ir moralė, jos gydymas 
turi būti fiziškas' ir moralis. 
Dėlto-gi pirmoje šio straips
nio dalyje, kalbame apie alko
holio žalą padarytą kūnui ir 

gas. Į vienus jis labiau vei- | m e s vįen blaivų^žmonės teesa-. 
kia, į kitus ne taip. Du pilni įme. T i k > de^ t a i p n ė r a 

RŪPINKIMĖS BLAIVYBE. 
J 

EENOSHA, Wis. — Kddjvybės labui ir visi nariai-ės. 
šios kolonijos -lietuvių tarpe pasižadėjo savo darbais remti 
veikėjų darbuojamasi-tautos iy 1 valdyba, kuomi tik bus galima. 
Bažnyčios labui, tas tiesa. Tik Kada tikietai buvo dalinami, 
kažin delko eia nepasidarbuo- i tai visi noriai ėniė ir pasiža-
jama del blaivybės, tartum čia dėjo visus išparduoti, nei vie% 

no negrąžinti. 

šaukštai žmogų apakina. 
Toliaus iš komisijos narių 

Nors čia nedidelis miestukas ; raportų sužinota, kad jau ren-
New Yorko mieste žiemą i r nedidelė lietuvių kolonija.. 

1904-1905 m. tapo ištirta, kadj teSJaus galima ilgą eilę išvar-
giamasi prie blaivininkų me
tinės šventės, tai yra Grabny-

dinti tų lietuvių^ laarie per gir- čiu laike, vasario 5 d*, mūsų 
tuma ir^ neturtą sau mirtį pa 
greitina. ,0 kiek be sveika 

kuopa iškilmingai apvaikščios 
tą dieną. Šv. Mišios bus 9:4*5 

tos, kiek areštavimų t£ ža- į rytą. Visi nariai ir narės eis 
laiputrės viršiną, ir ant bau- P«e §v. Sakramentų su ženk-
smių, bereikalingų išlaidumas leis. Prašome visų dalyvau

ti tose iškilmėse. 
Tą dieną vakaVe 7 valandą 

bus atvaidintas milžiniškas te-

apie girtuoklių gydymą, kurs n Q k viršmiuėti alkoholiai seno- Klmgumas ir parūpinti knyge-

yra būtinai reikalingas priren
giant prie moralio gydymo. 

Antroje dalyje paliesime bu
dus, bandytus bei vartotus gy
dant dorinį išsigimimą, kurs 

je degtyneje surūgsta, pavirs- !hj* kuriose butų aprašyta blai-

vra 
girtybės pasekme. 

Alkoholis, kurs padaro žmo
guje fizinius girtybės apsirei
škimus, yra žinomas dvejopas: 
Ethylic's ir Meįhylic's alko
holis. Propylis buty/is ir a-
mylis alkoholiai irgi darf al-
dehydes taipgi panašias pa
sekmes atneša; bet EthyhVs 
alkoholis v ra labiausiai ir daž
niausiai vartojamas svaigalas, j 'Vadinami Malt, iš salyklo da-
Su juo mes dažniausiai susi- jryti svaigalai nuo 5 iki 8 nuo 
duriame, ji žmonės geria. 

25 žmonės mirė mm medinio 
alkoholio prisimaišę į papras
tą degtinę. Visi apsinuodini-
mai su mediniu alkoholiu pa
sidaro didelė kepenų degene
racija. 

"Propylis , butylis ir arfr?- viskas liudija, jog ne esame 
lis'* alkoholiai sumaišyti su | blaivus, tat laikas mums čia 
"aldehyde," " f u r f u r o l V pa-1 pasidarbuoti ir blaivybės rėi-

- j 

daro degančią alyvą. .Toji a- j kale, surengiant prakalbas, atras vardu "Nugalėtojai ." 
lyva gal būti degtinėje, ir gal ,kur butų išaiškinta šių dienų Tas teatras yra labai gražus ir 
atnešti blogas pasekmes. V i e - | n a m i e dirbtosios degtines blė- žavėjantis, nes parinktos ge

riausios blaivininkų jėgos, ga
biausi artistai. Visi mėgėjai 
stengsis kuopuikiausiai savo 
roles atlikti, idant parodžius 
visuomenei, kad blaivus žmo
nės gali nuveikti gerus ir nau
dingus darbus. Blaivininkų 
draugija prašo ir kitų koloni
jų lietuvius atsilankyti į*Wor-
cesterį ir pamatyti didelę nau-
janybę, o mes užtikriname, 
kad visi bus, patenkintu Tai-
pat bus ir dainų bei eilučių* 

Mūsų kųqpa pradėjo netik 
rupirrtis girtuoklių gyvenimu, 
bet ir apšvietos reikalais. Štai 
po truinpo svarstymo Lietu-

Kaip Nusiųsti Dolerius i Lietuvą? 
Beikia parašyti : * 

- KAS SIUNČIA PINIGUS — vardas, pavardė ir pilnas a d r e s e 
Amerikoje. v 

KAM SIUNČIA PINIGUS — vardas, pavardė ir pilnas adresas 
Lietuvoje. 

Ypač aiškiai reikįa rašyti pavardės ir kaimu, vardus. Ląiš^ė ya-
žymėkite, kad į-Lietuvą norite siųsti D0LEBIAIS. Tuomet meą išra
šysime čekį kurį Jus patįs turite siųsti į Lietuvą. Mes jų nesiunčia-
rae, todėl ir.mažą visai užmokestį imame utž tuos Čekius: 50c. už kiek
vieną čekį iki $50.00 (tai i y ra už čekius po $5Q, po $20, po $10 i * j 
po $5.00; mažesnių čekių nėra), o nud $50 ir aukščiau imame vien* 
procentą, t. y. už $100 imame į dol., už $500 5 dol. i r t . t. Beto. r ^ į ą 
dar atsiųsti 10c pašto išlaidoms. 

TQMM Budų Norint GaMtl $#Mll*« 
ui $10 reikia atsiųsti $10.60 
už $20 raiįaą atsiunti.... f #M|P 
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u i $5 reikia atsiųsti $5.60 
ui $15 reikia atsiųsti $16.10 
ui $25 reikia atsiųsti . . . . $26.10 
u i $50 reikia atsiųsti $50.60 
u i $200 reikia atsiųsti . . $202.10 

. . $31.10 

ta į įvairius skonius. 
Ethylic's alkoholis, kairj jau 

vybės nauda. 
Draugijų susirinkimuose pri 

buvo sakyta, yra tai dažniau- valėtų bausti narius, kurie ga-
siai vartojamas ir yra prieža-j mina .tuos žmogaus sveikatai 

Vynai, sutvirtėja, kaip Sher-
ry, M adei ra ir port, turi nuo 
15 iki 22 sjiuošimčių alkoholio. 
Vynas kurs šnypščia (šampa
nas) ir Klaretai, biri apie 9 
nuošimčius, alkoholio. Khine 
vynai nuo 7 iki 12 nuošimčių. 

chroniško alkolplizmo bei įstimi alkoholizmo ligos. Di- j kenkiančius nuodus (munšai-
stiliuoti svaigalai: šnapsas,vnc'i. Žodžiu sakant, naikinti 
brandi, ginė, rūmas turi nuo ! girtavimą, skleisti blaivybę. 
25 iki 80 nuošimčių alkoholio. Ra$i kuris t a r s šiandie vi-

• * • » 

soj Amerikoj blaivybė. Tokis 
lai nueina pas savo pažįstamą 
smuklininką ir pareikalauja 
vyno stikliuką, o vietoje vyno 
gaus naminės (degtinės), tuo
met sužinos kokia šiandien A-. 
merikoje blaivybė. 

šimeių. O alus nuo 2Y2 i*i 5 
M ethylic's arba medinis al

koholis, (vadinamas irgi Co-
lumbian, Colonial, Union, Eag-
le ir žalio medžio spiritas) 
paprastą alkoholį. Šis alkoho
lis turi ypatingą kvapą, ir kar 
tais kaip paprasto girtuoklio 
yra vartojamas atskiedus jį į 
kvapą. Tas dažniausiai paeina 

ųž $30 reikia atsiusti 
už $100 reikia atsiųsti 
už $500 reikia atsiųsti •;. 1505.19 

PIGESNIO PATARNAVIMO NEGALIMA NEI NORUTI. 
Pirm siunčiant čekius į Lietuvą turi pasirašyti ant jų po du 

kartu tas kas išpirko čekį. Pa$ira|inėti reikia ten kur yra žo
džiai: pirmas parašas išpirkusio čekį ir vėl kitoje vietoje: ant
ras parašas išpirkusio čekį. -

Beto užsirašykite sau čekių numerus; jeigu kartais žūtų ke
lionėje, tai reikėtų pranešti Ūkio Bankai Kaune (Laistės Alė 
ja, No. 31) kurie numerai žuvo. Išėjus pusei metų Bankas grą 
žiną pinigus. 

Nors ir žūtų čekis ar kas pavogtų jį, — pinigai vistiek 
nežūva. Ant čekių yra vardą* to kam priguli pinigai ir nie
kas kitas negali jų išimti. , . 

JCUR GAtJS PINIGUS SU TAIS dEKIAIS. 
Lietuvos Ūkio Bankas turi po visą Lietuvą miesteliuose sa-. 

vo įgaliotinių — atitovų;-pas juos reikia kreiptis su piniginiais 
reikalais; dolerinius čekius geriausia, žinoma, išmainyti ten kur 
yra Ūkio Banko Skyriai, tai yra: Kretingoj, Mažeikiuose, 
Šiauliuose, Vilkavišky, Šakiuose, Ukmergėj, Panevėžy, Utenoj. 

Seniau Bankas išmokėdavo šitus čekius tik auksiniais, bet da- . 
bar išmoka ir doleriais, kaip kas nori. Dolerių duoda tiek kiek 
ant čekių pažymėta ir nieko už tai neima. 

& 
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Doleriniai čekiai labai patogus tiems ka. važiuoja į Lietuvą ir ^ y i 
su savim vežftis dolerius.. Jeigu kas nuvažiavęs į Lietuvą paskui vėl 
grįstų į Amerikąsu tais Čekiais, tą, atgautų čia visus savo pjniįrus, 
kiek pažymėta ant Čekiu. 

Dolerinius čekius mes apsiimame patis siųsti tik tuomet jeigu kas 
nori pasidėti pinigus ant procentų į banką Lietuvoje^ 

Draugo Rinigų siuntimo Skyrius, 
2334 5. Oakley Ave., - Chicag >, III. 

nuošimčių alkoholio. 
Komisija susidedanti iš 5Q 

asmenų kurie buvo paskirti dant nepilnametį nusigėrusį 
svaigalų problemai-rišti, Phi- f v a i ^ i n ėl į į šaltąįą, o kas bus 

Jeigu mes šiandien nepasi- vos bonais naaukojo ant Lie-
darbuosime del bla^v>bės, su
silauksime liūdnos ateities. 
Jąu tas ir dabar skandina,kuo 
met tenka pastebėti dėdę ye-

tuvos Universiteto 100 dole-
rių. Be to, dar žada ant tiek 
pasidarbuoti, kad mūsų tėvy
nėje Lietuvoje taptų panaikin-

v 
Atdaras kasdieną, išskyrus šventadienius, iki 8 vai. vakaro. 
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ladelphijoj, 1900 metais, at
spausdino sekančią lentele 
kiek kokiame gėrime yra al
koholio. 

Pp. Woods, Brunde, Julia-
nuo ^amyliko' alkoholio įmai! Foxntelle, Christison ir Be-
šyto j paprastą (įegtinę. E.! nce-Jones atrado tuose svai-

su tokiais atei tyj! Tat mes 
neturime daleigti, kad mus vai- darbuotis, tad ir galėtume nu- Į ?ai-«i, brangus vienminčiai 
džia piaurintų. Mes patys tu
rime susiprasti ir blaivintis 
sudarydami blaivininkų kuo
pelę. Tuomet tik busime nau
dingi sau ir duosim pavyzdį 

Hornael^as, (Deutsche medi-1galuose daugiau nuošimčių ai-kitiems. Pranas. 

mo paremti Blaivybės Cent-1 būtinai dar ir muzika butų. da paskaita*, fitaį ir aauaib 
rą Lietuvoje ir Lietuvos blai- {Tai-gi, mes Amerikos blaivi- 13 d. turėjome paskaitą ir $a 

tos visos smuklės. Kad visos v i n į n k a i g a l ė t ų drąsiai ^stot į I niiu^ai, turime griebtis p r i e m o , pažadėjo ant sekančio suii-
Amerikos blaivininkų kuopos ^ g u a l k o h o l i a u s dįeVaičiu. 
atbustų ir pradėtų smarkiau 

-tų pražūtis mūsų jaunutei res
publikai. 

Da čia ant galo turiu pažy
mėti, kad mūsų dvasios vadas, 
gerb. ftun., J . J . Jakaitis atsi-

tas padidėtų. O tada galėtu- norį, ^ad Lietuvos smuklėje lanko ant susirinkimo ir duo-

veikti milžiniškus darbus, t.j t ės> stokime į darbą neatidė-
y. rengtume vakarus, k a l b i u - 1 l i o d a m i a n t t o l i a u s ' b e t t u o " 
tume naujus narius ir tokiu bu' jaus, nes vėliaus gaU būti per-
du padidintun^ blaivininkų \ vėlu. Mūsų laisvamanija tuo-
organizaciją. Kartu ir tur-jmį visai nesirūpina, bet dar 

nitj, idant panašus dalykai nie- rinkimo daugiau paskaitę. 
kados neįvyktų, nes tai bu-^Tai-gi kviečiame visus atsilan

kyti, o busite patenkinti 
V.B^s. 
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KIEKVIENAS BONAS IS 
GELBSTI GYVYBE KELIŲ 

LIETUVOS JAITNIKAI % 

eiŲ. . • 

Užmiršta Pypke. 
(Iš Esperaito i* Fundamentą Krestoma-

t i o " Pas. Edelman , ,) . 

Vieną lietingą kovo dieną greitais 
žingsniais ėjo dumblina gatve Vendriko-
vo sodžiaus gyventojas, turis apie tris
dešimts metų amžiaus; bet išrodė daug se-
mesnis. J i s dėvėjo vilnonį švarkelį ir 
marškinius, per kuriuos buvo matoma jo 
sudžiūvusi krūtinė; jo apautuvas taip
gi nebuvo geresnis: vien tik lopas ant 
lopo, per skylėtus padus matei pliką ko- kūdikiui dviejų metų vaikučiui. J i uždar-. 

\ 
Jo namus nesenai pardavė viešai už §ko-
ias. Nenorėdamas dirbti pats likusios 
žemės, jis atidavė ją nuomon, o gautus 
pinigus pragėrė į vieną savaitę. 

Nuo ankstybo ryto iki vėlai nakčiai, 
jis praleisdavo laiką sntuklėje, ir viską 
kas pakliuvo į jo rankas, jis nešdavo 
smuklininkui Vavilai Pamfilovičiui, ^unis 
savo gerumų nesibiaųrejo net skudųjų. 
Mūsų Dorotiejųs Nilovas taipgi buvo nę-
tikfs vyras ir tėvas. J is niekad nemąstė 
apie savo alkaną šeimyną, o jo rami, gera 
pati Maląnija priversta buvo surasti men 
ką kasdieninį maistą sau, savo vyrui ir 

ją: ant galvos kioksojo aplamžyta, ištau-
kuota vilnonė kepurė. Jo tamsiai raus
vas beformis girtas veidas, ant kurio be
liko šešėliai kituomet gražaus veido, da
bar išpurtęs ir patinę; akys buvo raudo
nos ir išverstos; jo galva jau baltavo nuo 
prąžįlusįų plaukų.../ Vienu žodžiu, sulyg 

biavo siuvimu,-* skalbimų ar kitokiais U r 
bais. Bet Dorotiejųs nepasakė niekad už 
tą ačiū, bet mušė ją beveiį ^asdįeną par
ėjęs namon girtas. Apįe savo fendikį jis 
viėai nesirūpino, tąįp sakant, visaį ne-

v • 

pažino. 

Venddkoviečių. Bet u n e i amžina liuks-
mybė, nei begalinis nuliūdimas," sako 
priežodis. Taipogi mūsų Dorotiejaus 
linksmybė staiga praėjo, bet jis pats bu^o 
priežastimi to : jis draugavo su blogais 
sėbrais ir pradėjo girtuokliauti, ir viskas 
persivertė. Po metų pas Dorotiejų jau 
nieko neliko v— viskas nuėjo pas smuk
lininką Vavilą. 

x Dabar mes matome Dorotiejų, beval-
dantį nukaršusį namelį, kuris išnomuoja-
mas' sodžiaus. Veidas reiškė skaudančią 
širdį. I r tikrai isuyo dėlei ko sielvarto
t i ; jis buvo priverstas apleisti linksmą 
girtuokliavimą smuklėje ir eiti namon, pa
siimti pypkę, kurią užmiršęs paliko ant 
lentynos... 

Parėjęs namon, įėjo vidun. Šeinri-
nįnkės nebuvo; ji buvo nuėjusi pas kąi-

kudikis ramįai miega. Viskas rodė skar
da, vienok viskas buvo švariai ir tvarkiai 
užlaikoma ir visame buvo znatoma^geros 
ir rūpestingos šeimininkės ranka. 

kalto kūdikio žvilgsnis tarsi butų įkaiti
nęs ir ištirpinęs ledą frųriuo, {>uvp apkaus
tyta jo širdis. J am rodosi, Žiuri j iį, i | - : 

metinė ja lyg norėdamas pąsaįytį : "TS^ 
Įėjęs, Dorotiejųs tiesiai pataikė į len- tyte! tu nori apleisti mane, tu eisi smuk-

tyną, pasiėmė'pypkę, bet taipgi pasiėmė' lėn, pragersi paskutinį kirvį. Netur ime" 
ir kirvį. Pinigų pritruko, beliko kįrvis duonelės, mamytė elgetauja... \% ką ^au 
pragerti. J i s buvo beeinąs^ pro durįs, duos prakeiktas gė^iInasT , , 

sodiečio išvaizdos, galima buvo spręsti a- (paskaitytas turtingiausiu Vendrikovoj. 
pie jo patvirkusi gwenimą. | j i s t u r ė j 0 didelius namus, daug žemės, 

I r tikrai, didis girtuoklis buvo Doro--gyvujių ir visokio turto. Savo mpterį 
tiejus Nilovas. ^tai praėjo daugiau ue- Majaniją, kuri nurgystėje, buvo turtinT 

gu metai> kaip jis pradėjo girtuokliauti; giaųsia ir gražiausia visame sodžiuje; jis 
\>et per tą trumpą laiką jis spėjo p rager i pirmiaus Uiyįėįo. Dirbdamaą jštikįmai, 
ti visą savo turtą, i r turtą savo pačios, f jis gyveno ramia; ir buvo mylimas visų 

myn^ą, pasiskolinti kelių bulvių vak'arie- pabučiavo. Kūdikis apsikabino savo jran-
il*~ kūtėmis apie tėvo kaklą, prisiglaudė prie 

jo krutinės, krikštaudamas ir nuolat ple
pėdamas: ' 'Tėtyte, tė te ," — vienatinius 

O, nesenai Doru-tįejus Nįlpvąs, buvo » Nameiip yįdus liūdnas: maža grinte-
lė kurioje riogsojo pėdelė rusiška krosnis. 

kaip tuo laiku suskambėjo kamaraitėje 
skambus kūdikio juokas. Dorotiejųs grei
tai atsigręžė... Lopšyje, ištiesęs rankutes, 
vienuose marškinėliuose stovėjo šviesia
plaukis kūdikis, išbudintas sunkių tėvo 
žingsnių. Ant mažyčių lupučių žaidę link
sma šypsena ir linksmai judindamas gal
velę kūdikis šaukė: "Tėtyne, t ė t e ! " . . 

Kaziukas pajudino^ kietą Dorotiejaus 
širdį-- J is prisiartino prie lopšelio, iš-
ė*nė savo šiurkščiomis rankomis kųd&į J r 

žodžius, kuriuos jis galėjo liuosai ištar
ti. Dorotiejųs. dar. kartą pabučiavo kų-

Pyį aptrešusio§ į:idė.§? sĮ^pbnięs vietoje. 
— lenta ant dviejų kaladžių, mažas la
gaminas, kuriame sudėtas visas turtas irldįkį ir norėjo guldyti atgaĮ į lopšelį. Bet 
mąžąs- šventas paveikslėlis. Štai vįsas kūdikis nepaleido savo rankučių ir žiurėjo 
tgs grįnteįęs pąp^ožimąs. Bątp,? |9I^§Įisįi tėvą savo šviesiomis akutėmis. I r vėl 
pakabintas palubėje^ kuriame po ro t i e j aus lu s tokio įsmigo Dorotiejaus Širdin. Ke-

Jis pats nenoroms pažįųrė^ \ kudikįą 
akis... ir sudrebėjo, \y% nekaltybes v^iijęp-
dy butų išvydęs savp ^yy*n%^ pąsibįaųr ' 
rėfiną nuo,gybę. 

Šaltas prakaitąs pssicpdė aiit jo ^ i : 

do; jo širdis smarkiąį sjplaJ^. į\ą ]&LVQ 

lyg drugio kreciarųąs • gaJyą dage fr ša}-
i\f Perėja p r j9 kųna, kmt n^mįū 
jo laikyti ir Sęm£ ^ąą p a ^ i j u ^ .po 
juomį. 

t Tą valandą Į įoco t ie j^ jaut* . i i ^ į f 
kovą viduje. Jią npr«jq ^ ęjfi ^ į ^ 
lėn, kad lebavu^ su *ayp li^ks»a|^ ir ^ r T 

tais sėbrais, bet sąžinė p|ybįdi^t| | fe$i$įo 
žyilg!asiu,sakytuineį prikalė j j p r k feraj^ 

• toje yįetpje, kur stpvėi<).:.. T^ccqfiet i u rys 
atsidarė ir įėjo Maląnįją, nešdama b u į ^ : 
krepšelį. * . . . \ 

(Bus daugia is ) . 
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Prakt ikuoja 30 metai GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4 4 £ t GovįĖi Wcster A t e n n e 
Telefonas, Lafayette 4 1 4 * 

Valandos: 9-11 rytais, 1-1 po 
S a l o t ų Ir 7-8 vakarais. Nedeldle 
S i ta lu tiktai v© plotu t Iki i • 
JTNnimmimiiiiHHimiimimmiiiiitiii 

:* 

S'-

Ofisas $149 So. Mdrgsai St., 
Kertė M o d 8t., Ohicago, IU.5Š 

SPECIJALISTAS 
* \ fo ter i skų . Vyriškų Ir 'chroniško 
1 

* 0 { f i c e Tel Blvd. 7820 įc 
Praneš imas 

D . M. T. S T R I K O L ' I S : 
IiletuTls 

GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S fi 
Perkėlė savo ofisą } £ • 

4601 SOUTH ASHLAJfD A V E . j j 
•JVAL.: 10:S0 lkl 12: 8:80 lkl S Irto 

1 6:30 lkl 8:30 Ned. 10:80 iki 12. g 
N am.: 2914 W. 48 St. £ 

Tel. Lafayette 268 "*» 
>r&5 •^mmrsrb *i •^rsrsiirs^rg 

ns 

/SSSsžE i i -i i n » — •• • M • ' ^ M » w g » , 

TeL Blvd. 7042 

Dr. C. Z. VezeBis 
LIETUVIS DENTISTAS 

4711 SO. A S H L A N D A V E N U E 
ARTI 4 7-tos Gatves. 

'alanaos: nuo 9 ryto Iki 9 vak. 

C o F I S O VALANDOS: N ų o 19 r y t o j 
fciki 3 po piatų, nuo 5 lkl 7 Tak/?£ 
į & e d ė l i o m i s nuo 10 iki f pO ptet« g 
t Teieofnas Yards 887 Ę 

•V. I .', H^J ' • - • T 

m^-**> —— • — ~ 

DU. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S 

4831 So. Ashland Ave. 
Tel. Yards 994 

OFISO VAI*.: 
8 iki 10 v. ryto. 1 iki S Ir t Iki 
9 T. 
Tel. Nakt imis ir nedėkoj po pietų 

Oakland 1224 
• i 

ŽAS WATEtBURI0 jjETtf- % — M, fcefcuvo 
YtŲ V*I*IAMA. 

— 

sredomis nuo 

DR. P. ŠIMAITIS S 
V A P R A P A T H 

[Gydau Be Vaistu ir B e Operacijo-
10787 S. Michlgan ave . 
N u o 8 iki 12 vai. ryte. 

U8 W. 45 Str. Chfcaico 
(Pr i e Westcra Aveuue) 

Nuo 2 Iki 7 vakare. 

- " B ' • • 

llItlIUIIllllllllllIlllllIlIlIlIlIlinilMHINIV 
Telefonas Voo Boren 184 

Rea. 1189 Indeptndenoe Blvd. 

DR.A.A.R0TH, 

*? 

DR. S. NAIKUS j 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas ir vyvenimo vieta: 
8282 South Halstcd Street 

Ant vuršaas Untver. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte: uuo 
— 4 po pietų: nuo 7—9 vak 

Nedėl iomis nuo 1 0 — f 
Telefonas Yards 2344 

f lnsas Gydytoja*, rl 
ripecijallsta* Mot* riSkų, Vy^t*fcv 

Vaikų Ir visų chroniškų Harų 
VALANDOS: 10-^11 ryto 1—8 * 

pietų, 7—8 vak. Nedettomfts tQ—lt ė 
>fisas 8S84 So. Halsted St., CTtfsaft 

Telefoną* D>over »•§* 
,4iMlfl l<l l<I I I IJtJlt lUll l t tHll l l l l f1l l f l l l lH» 

Wate»bury, Conn. — čia f-
rfc Laisvės Paskolos Stotis, 

į Mėginta visoms srovėms iš
vien veikti, bet pas mus tai$5r 
kaip visur, katalikai duokit 
pinigus o mes „(laisvamaniai) 
žinosim ką sn jais padaryti. 

Kas pirko bonų. 

Nerašysiu nuo pat pradžios 
veikimo, tik nuo'to laiko kaip' 
pas mus kalbėjo Lietuvos At
stovas gerb. V. Čarneckis su 

• v 

jo palydovais. Surengtos mi
nėtiems prakalbos negalėjo 
geriau *pasisekti dėlto, kad vi
sa eilė inteligentų, biznierftg 
dalyvavo vakarienėje, paskui 
švaistėsi ant scenos, kartu bu
vo ir vietiniai kunigai. Ura-

Msssdt 

I < • • ' •» 

\STSSm SEGAt 
I Perkė lė savo ofisų po -numeriu 
1 4 7 2 8 SO. ASHLAND A V E N L E 
* SPECIJALISTAS 
1 Džiovų, 3'oterų ir Vyrų Ug<ą 

• V a i . : ryts nuo 10—12: nuo 2—5 
S p o pietų; nuo 7—8:30 vakare. 
j N e d r ' i o m i s : 10 Iki 1. 

Telefonas Drcxcl 2880 

DR. M. STAPULI0NIS 
NAPRAPATH 

GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
8847 Emerald Avenuc 

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

731 W. 18-th Gatvė 
N u o 2 lkl 8 vaitare. 

— — 
= 

DR. R, C. CUPLER 
CHIRURGAS 

Ra m p. Oakley Ave. Ir 24 Gatvės 
Ofiso Valandos: N u o 2 Iki 5 po 

pietų kafcdien, Panedel l j ir Ketver
ge vakarais. 

Ofiso Tel.: Canal 1718—241 
v Res . Tel.: Mfchvay 8512 

: v " f ' ' 'i f i ir 

|— pirkit, pirkit, pirkit! Teis^- t i į paleistus muilo burbulus. 

tik tiek fe&ve matyt, kad šii 
r&iškfc atėjo nemažas b^rys r^-
ksniu. Katalikai: atidėkit M 
kitam susirinkimui ir pftm«-
tysit, kad teisinga K"*tAliki| 
spauda paaiškins taip kaip 
apie Hjrnianso projekte it tt 
Kur tau, pirm. p. Tereila su 
aSaroinis rėkė: Nebijokim, l ie -

i tuVOg Atstovai dyki, dtrOkhn 
jiems,^darbo, tegul atsakimėja 
į visus laikraščiu užsip«fdi*iė-
jimus, kurie jmttfo |moniT| u-
pą ir tt. (Čia neminėjo laisva-

imaniif laikraščių^ kurie tuos 
užsipuldinėjimus . daro. P. 

svetaine ir i i Jfc pėf &Wpį 
taikį apm^no tos pafttf#jos-
reikalus. Po JuOmi kfefe^vo 
ku'n. $. Rašfafis. Dabartinis 
klebonas ku». V. Matulaitis 
čia darbuojasi Keturi metai. 
Prie įlftr^i^ijos priklauso ir 
katalikų priedermes atKeka 
50 šeimų. Kiti gyvena laisvo
sios minties programų. 

Sausio 14 d. vietinių artistų 
liet. katalikų jaunimo kuopos 
buvo suloštas teatras "Valka
t a " 4 veiksnių drama. Ifak&ro 

I, vedėja buvo p-le M. M. Mitru- i 
liūtė, vargonininkė Šv. Mykolo 

;parap. Easton, Pa. Peinas sfei-

DaJyvavo skaitlingas būrys Ym 
tavhy irk«inHų7. 

Gfįžfem virf, tetai7 did^au- f 
šiame *ųuHud!rWe. Si%qž»s % 
kapinių stjftnojom, kad Custe- j 
rio biznieriai įkūrė fondą ^a-
maftatfsk^ įkalbėjimui ir visi 
jau toavo su aukavę po $10.00, 
nes Tamašausko sudegė visi 
drabužiai, maistas ir pinigai, 
tik neteko sužinot kiek pinigų. 
l!<*igi, per laidotuves visi lie
tuviai nutarė siųsti vyrus per 
ūkininkus ir biznierius ir ko-
lektuoii del atstatymo namo?. 
Be abejonės drabužiai bus nau 
ji nupirkti, ir nauji namai pa
statyti. O jų vaikų jau nėra ir 

i Į • : 

tėvų širdis bus didžiausiame 

i Tereila turbūt nežino jog l*M r į a m a s parap. reikalams, 
prastas žmogus neatkreipė do- ^ ^ ^ Ą įgjg 3 v a l 

Htės i jiį šlamštus ir neatsaki
nėja, o jis mano išreikalauk 
Lietuvos Atstovų mest savo 
darbų ir sekti jų spaudą', ©att-

žu buvo^į. juos žiūrėti, bet i s l g i a u s n e g u juokinga). AtrotiO 
kad mūsų Atstovai neturi kuo
mi užsiimti kaip tik atsakinė-

visų tik kunigai pirko bonus, 
j o ponai tik mus ragino pirkti, 

bė, tik prasti žmonės pirkom, 
vedėjai tik rėkė. 

Bagočius ėmė atlyginimą. 

Viskas butų gerai, jei tik bu-
j 

1 

į V. W. RUTKAUSKAS į 
ADVOKATAS 

Na, minėtasis laiškas priimtas 
ir valdyba rašys Atstovybei į-
sakymą ar reikalavimą ką turi 
veikti. 

Tautos Fondo narys aiškina 
tų galima vienybėje dirbti. . a p i e d c l e g a t o (smuklininko) 

II 
g Ofisas Didmiestyj : 
fl 29 South La SaUe Streei 

B a m h a i i s 824 
Telefonas Central 6390 

j frt>»0»»BttPI>*BBBBW>»»»tt» I 
11 Vak%r*!s, 812 W. Wrd 8t. f 

Telefonas: / Yards 4991 

M 081 

S 
i 

Kaip pinigus, duot tai visi, 
kaip naudoti tai vien laisva
maniai. Pinigai sunaudoti se
kančiai: — Surengtos prakal
bos išnešti protestą prieš len-

i r 
ANTANAS A. 0LIS 

(OLSZEWSKI, J R . ) 

A D V O K A T A S 
Veda bSas visuose te i smuose 

Miesto Ofisas: 
S. Dearborn S t , Roo»n 1049 

Telefonas: Central 1774 

;Dr. M- Stupnicki| 
3107 Se. Morg&D Street 

« HM \li<> ILI INOIH 
Telefonas Yards 5082 

Valandos: — 8 lkl 11 1» ryto:] 
po pietų lkl S vak. Nedėlio-

uis ano I lkl t vai. vakare.j 

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

TeL Canal 2118 
Valandos: 10 ryto lkl 8 vakare. 
Gyvenimas: — 2811 W. 03rd Str. 

Tel. Prospect 8486. 

M— LJ 

TeL Canal 287, v'ak. Canal 211H 

DR. P. L ZALATORiS 
lietuvis Gydytojas Ir 

Chinirgaa 
1621 Spntb Halsted Street 

Valandos: 10 lkl 12 ryta; 1 ikl4 
p o p i e t ų : * *1"4 * •«ir«»A iki 9 vakar* 

Tel. Boulevard 2160' 

DR. A. i . KARALIUS 
"LIETUVIS GYDYTOJAS 

S3303 S. Morgan Str. 
3 CHICAGO, ILIi. 

Vakarais: 8251 S. Halsted St. 
j£ Telefonas: Boulevard 553. 

J. P. WAITCHES 
Lavvyer 

l . IKl ( VIS ADVOKATAS 
Dien.: R. 511-127 N. D*»arboru 8c. 

Tel. Dearborn 6096 
Vakarais: 10738 S. Wabash Ave. 
K<»eland Tel. Pu l lman 6877 

sikviete Bagočių. Minėtasis 
kalbėtojas už darbij pareikala-

"*vo $30.00. Bagočiauš draugas 
per susirinkimą pasigyrė nu
derėjęs $25.00. '(Jei katalikas 
tiek paimtų tai visi laisvama
niai rėktu). Pasekmės iš tų 

\ prakalbų ne kokios; ten nei.u 
vau ir niekur laikraščiuose 
nemačiau pagarsinta apie len
ku šunybes nė protestus iš
neštus <prieŠ anuos. Pas nYus 
Bagoeius galėtų ir be galvos 
likti bekalbėdamas, svetim
taučių spauda jo kalbą negar-

' Tel. Randolph 8898 

A. A. S L A K I S 
, ADVOKATAS 
Ofisas vldumiestyje 

A S S O C I A T I O N D L D G , 
18 South La Salle Street 

Roora 1303 
Valandos: 9 ryto iki 8 PO pietų 

t N a m ų Tel. Hyde«-Park 3896 

; > » - , - . . . X8ww—tnmit0Bm » * » ^ > ^ ^ > ^ l i 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G, MEZLAISK1S 
Generalis Kontraktorius, staty
tojas ir seni) namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Chicago 

Arti 23 Sio Place. -

• 

Dr. L L M A K A R A S 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Ofisas 10808 a Michlgau A v e / 

ĮvaL 10—12 ryta: Z—4 p o pietų, 
6:80—8:10 vai. vakare. 

Residencija: 10588 P e r r y A v e . 
TeL Pul lman 842 ir Pull. 849 

I 

^Telefonas Boulevard #138 

A. Masalskis! 
Graborius | 

Patarnauju l a i - * 
dotuvėae, ve»i 
tuvese, krikš
tynose i r ki tuo
se re ikaluose 
Kainos prieina
mos. 

*3307 AubTorn Ave. Chicagd,) 

mmumąmmm 

užsipuldinėjimą ant T. F. su
važiavime, buk vogęs kokius 
ten kiuponus ir -tt. 

ISvertęs krutur«v 

s i n s . 

kus, kalbėjo vietiniai ir pafT f a j p k a i p ^mokft i" smuk
lininkai taip ir šis su pasidi
džiavimu išvertęs krutinę, 
''Žinoma aš taip kalbėjau, tu
rėjau pilną teisę, nes Atstovy
bę penime (del jo penėjimo 
galėtų visi badu išmirti) įie 
įsūnis ir turi dirbti. ' ' Susi
rinkime nesvaiginti 'protai ne-

r r 

matė reikalo perdaug ginčy
tis RU smuklininku. 

P-as Laskevičius išduoda
mas suvažiavimo raportą sa
kė. "N. Y. Suvaž. kalbėjo, jog 
visos didžiosios organizacijos, 
parapijos nepirjcusios bonų." 
Vėliau su — šipsa atsisto
jęs "Argi mes neturim ponų 
Kepimų kaip Mostowskif" 

Ko toliau tuo airffcian pasi
rodo, kad katalikai turim nUo 
laisvamanių skirtis; ar mes 
įalim kentėti smuklininko to
kias keršto žodžius! l'as Mas-
tatiskas butų laisvamaniams 
vyru jei jis virstų gyvuliu ir 
gyventų kaip gyvulėlis. Tikri 
tėvynainiai džiaugiasi, kad 
mes turim vyrų, ne vien pakly
dėliu. Jei ant visų tik tiek ga
lėtų sakyti, tik pavardes krai
pyti, Lietuva btftų laiminga. 

Nepamirškit visi katalikai 
ateiti į sekantį Tautos Fondo 
susirinkimą. Pilietis. 

Atstovai suvažiaviman. 

8) Sušaukė L- L. Pask. sto
ties susirinkimą. Nežinau kaip, 
bet viešai negarsino, ir dau
guma katalikų nežinojo. Šia
me susirinkime išrinko tris 
laisvamanius į Lietuvos Atstof 
vo p. Čarneckio šaukiamą su
važiavimą JNew Yorke. Jiems 
paskyrė $30.00. Vienas iš de
legatų buvo smuklininkas, ku
ris susirinkimus nelanko. 

Minėtasis smuklininkas New 
Yorke pasirodė gana smarkus 
rėksnys prieš Tautos Fondą. 

Su savo reikalavimais. 

. ' • L m s i 1 

HHmHtmmuiiiiiimiiiimmimuiiiii 
i S. D. LACHAWICZ 

LtETUVtS GRABORIUS 
2 Patarnauja laidotuves^ kuopi-
SPiausia. Reikale meldžiu atslšau-
a&tl. o mano darbu busite užga-

Sausio 9, 1922 stoties susi
rinkimas: Nuėjau ir radau at
stovus kalbant viens prieš ki
tą; buvo matyti tad čion yra 
kas nors negero. Klausiu, pa
sakė. Lietuvos Snnų Draugys
tė prisiuntė laišką reikalauda
ma, kad AVaterburio Bonų Sto
tis siųstų laišką Lietuvos At
stovybei Amerikoje reikalau
jant paaiškinti ką nors apie 
eK-MinisteĄ Purickį. Daugu
ma reikalavo'tą laišką atmes
ti ir vienas aiškino, kad pa
tarti L. S. Draugystei skaity

k i tokius laikraščius kur pa-
' duoda teisingas žinias, o ,ne 
laisvamanių burbulus kur kir
šina žmones. Laisvamaniai rė-

įvyko prakalbos. Žmonių buvo 
nemažai. Į Šv. Kaz. Dr-ja įsi
rašė amžinuoju nariu ir įmo-
k*{jo 35 dol. gerb. kun. Matu
laitis ir IZ metinių narių. Į-
siHteigė Šv. Kaz. Dr-jos sky
rius. Čia apsigyvenę daugiau
siai Kėdainiškiai, Josvainiš-
kiai. Žemaičiai W mažuma Su
valkiečių. 

Čia veikia šilkų dirbtuvės 
Anglių kasyklų nėra ir žmonių 
budas^skiria^i. 

Is čion vyksta Phifedelpbi-
jon. Mainas jau pabaigiau lan
kyti. Gerb. klebonai, taip gau
siai parėmusiam Šv. Kaz, l>r-
ją ir visiems nariams reiškia 
didžios padėkos ir pagarbom 
žodžius. 

Kun. P. Raščiukas, 
Šv. Kaz. Dr-jos CHeneralis 

i Įgaliotinis Amerikoje. 
— — 

SUDEGĖ UKIKINKO NA 
MAI. DUKRELĖS. 

skausme ^ant visados 
Kas. Da s. 

Darb in inko Draugas 

PAIN-EXPELLEf 
VSIZMBMUU Mint. 8- V. Pst. 08w. 

Ctaftas per dagiau kaip 
50 metų. 

Temyk Įkaro (Anchor) Yal7.bažc»!t> 

• i f P ? 

ie Pinigy Ktrrsfts" 
Siunčiant l i e tuVon per mus: 

5d centai u i 109 Atties. 
— arba — 

"IŽO Aulb. už vieną Doleri 
Pigesnis kursas Biufičiant 

didesnes sumas. 
Pris tatymas Užtikrintas 

Trumpame laike. 

Central Manufacturhg 
District Bank 

State Bank—^Clearing House 
Bank. 

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

> • • • 

Vį&%&%&«Mfe/GM&/b.'%'&n/*s,'%v*m<^wmwi\ 

</%Ate%W&&%**%\ 
VALJENTIKE DRESMAHING 

COLLĖOE8 
;34#7 W. MatMson, 18S0 N. WeUs. 

•2D5 S. Halsted Strccts 
187 Mokyklos Sirr. Vaistuose. 

Moko Siuvimo, Patternų kir-
>pimo, Deslgntng bizniui ir na-
|mams. Vietos duodama dykai 
| Diplomai. Mokslas lengvais at-
Mnokčjimais. Klesocs dienomis Ir 

Kakarais. Reikalaukit knygelės. 
[TeL Seeley 1648 ._ 

SARA PATEK. p i r m . į 

ANT PARDAf IMO restau-
ranas lietuvių apgyventoj vie
toj Kosėlande. * ' 

10822 Michigan Ave. 

ANT PARDAVIMO parlor setas, 
Hbrary stalas, kam oda Ir vaiku ve
žimėlis. Atsišaukite 5040 W. 29 Flace 
Cicero, 111. 

( 2 t loor — Hawthorne sub.) 

• • ' • » • ' ' U J i " i i . ' ' • . 

# R « ^ Tel. Cicero SS56 
Ofiso Tel. Cicero 4»Į 

f DR. J. SHINGLMAN 1 
Praneša visiems kad po Sau 

sio 1, 1822 perkelia residencija| Į 
po numeriu 

1325 So. 49 Court 
Ofisas bus toj pačioj vietoj 

kaip ir dabar. 
N. E . Cbr. 49 Court Ir 18 Str 

ant viršaus vaistynlčios. 

STANLEY P . | 
MAŽEIKA f 

GRABORIUS m j 
Balsamnotojas 

Turiu automo
bilius visokiems 
reikalams. Kama 
prieinamos. 

3319 Auburnl 
•Ave. Chicago.l 

—— 

ANT PARDAVIME saliunas 
geroj vietojt Atsišaukite 

1709 N. Paulina 
(M. K.) 

PAIEŠKAU JONO RAGAIŠIO 
rodos gyvena VVestvllle, 111. Ir pri-
h l a u s o p r i e b a ž n y t i n i o c h o r o . Jts p a t s 
arba kas apie jf žinote praneškite 
Šiuo adresu: 

i Stasys Rai la 
78 Watkins Teiraoe Rochestcr , N. Y 

kitę pas savininką. 
4758 S. Loomis Street / 

cnicago, in. 

L I K W t t Ų *ARAJWJA. -
VAKARAS. — PRA

KALBOS 

Easttfh, Pa. — Miestas turi 
40,000 gyventojų. ' Lietuvftj 
606 si^fų. Par. Suorganizuo
ta kun. Miluko ISdf m. Kun.; 
P. Gudaitis nupirko bažnyčią» Sausio 16 fvyko laidotuvės. 

Custer, Michigan. — Sausio 
13 ,d. s. m. Joflas Tamašauskas 
vežė žvyro, jo moteris nesu-
laukdama jo norėjo jam pa
gelbėti. Nuėjus pašėrė gyvu
lius ir matydama, kad vaka
ras, jau po penkių, pamilsti 
karves. Pantelžus karves, išė
jus su pienu iš kūtės pamatė 
kad stuba liepsnoja. Ten bavo 
jos dvi duicrelės, jaunesnioji yįįįĮ^jĘ^j^^^:^ 
U/i rtiėių, vyresnioji Wi ̂ - į °ffi^^mt+fft%*m***^?'**;°° 
Motina pftiOfė prie dufij, kaip Į ANT PARPAVIMO GROOERNE 
tik jas atidarė liepsna par- I R ****** *™> viei°J- AtalSau 

musė niotinę. ApgluŠus gulė
jo prie durų iki pribuvo kai
mynas St. tMerrrtgis, bet pa-
gelba btivo jau pervelu. Na
mas buvo jau sukrites. Die-
ringis tik motiną išgelbėjo. 
Kada parvažiavo 'famasausicas 
rado stabą sudegusią ir suži
nojęs kas Atsitiko su jo vaike» 
liais, a>palpo. 

Jamašauskai gražiai gyveno 
fr mylėjo savo dniireles. Ap-
gesinus agnį kaimynai j . \7a-
sifauskas,'J. Karbauskas ir fe. 
Puišis pradėjo ieškot kautų a\r 
kolcių ženklų. Surado vyVesnės 
krutinukę, 6 jaunesnės^ gal
vutės ženklą; abi buvo nubė
gusios į priešakinį ruimą ir 
palindusios po stalii, pačiame 
kampe, kanie stalas buvo. 

I Š P A R D A V I M A S 
1 Pust — Prekės 

Vyru Ir ja inw vaikymj Siutai ir O-
verkotal ^20 - $25 ir $30. Dabar 
po $10. $12.50 ir $15. Kiti siutai tr 
overkotai fkl $4&. Mes turime plma 
Stocka vyrų, iaunu vaikinų ir valka, 
Siutų, O' Koto, Mackinaw8, Rain-
coats ri kelnių kurias parduodame u i 
puse buvusios kainos "Turime kuferhj 
ir volisų> Gausi už pilnos verčios. At
dara Kasdiena iki 9 vakare. Neda
liomis iki 6 vakare. r 

įsteigta 1902 

S. GORDON 
1415 S. Ha'-sted Street 

• • 

FABS0NAS ir MIGKItVIV Vr 
' : u \;\ siuatima ;> ; 

v r M U Š A S 

• ' i , t : . .u'v iki 9 vakare 

•>?.'< J» l i ' " ' * '*'*' 
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Shėdlatl 
22S14 W. 2Srd PI. Chicftgo, Hl .S 

S^mmmiimiiuiiiui kt" ' la i**$ **Mtati, reikalau <21UMI 
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6IAAM«I«IU ATYDAli 
± y i r w t U V C 9 p a 6 d y ir kitokia Dfsuty^tgros rt(lcitlMtvi dafy>u. 
Raikalaudami Katalogo arSumpal^ pažymekHe » î P9 ftf-tča vanį̂ v 
STRUPAS OO., fWVp2 F«rry ^ fl#j*ę#rk, N* 4. 

~— • ••"•' 

&ssfefi£-Bz: rr j : z; J. *^ZL.L «± yHirtrtHfT 
PARDAVIMAI 4 KAMBARIŲ ra

kandai gerame stovije, parduosiu pi
giai, pardavimo priežastis, pati • pa
bėgo su kitų vyrų, parduosiu visus 
kartu arba po viena. 

J. Stangaitis 
638 So. 02-nd PI. Cliicago. II!. 

PARSIDUODA. 
Iš priežasties žmopos mirties parsi

duoda visi namo rakandai — furni
tūros (parlor ir dining room setai 2 
pečiai žieminis ir gražinis; lova, ice-
box, victorola, karnoda, šepute in
dams) žodžiu sakant viskas kas tik 
prie namo reikalinga. 

Nepraleiskite š ios progos kam rei
kal inga atsišaukite. Nedėl loj busiu 
per diena name, Atsišaukite t 

V. BARTUSEVIČIUS 
1030 W. 34-th PtacC 

* I 
f 
a 

PRANEŠIMAS 

DR. C. K. CHERRYS 
: DENTISTAS I R ' R A D I O G R A F A S ^ 

^:!2201 W. 2«nd Str.. karop D e a v i t ^ 

PARSIDUODA PIGIAI. 
Grocerne ir saldainių krautuve, ap
gyventa visokių tautų. Priežastį pa
tirsite ant vie los . Atsišaukite 

3302 J*r. 38-th Placc s 
Cnicago, m . 

-1 m..'Zl'-^-- . .'.L.'rtJr—„ . • . •" 

ifinHvmtiiiiiHitiiiiiiffHftiHiiiiriiiiiiunii 
SKAITYKITE IR PLATINKITE 

LIETUVIŲ KATALIKŲ VIENIN
TELĮ AMERIKOJE DIENRAŠTĮ 
"BftAUeĄ", KURIO KAINA, TIK 
$e,oe VISAM METUI, po VISĄ 

PASAULĮ. 

Phone Canal 6 2 2 2 J 

Jsteig* savo ofise pilnai apru-S 
į p i n t ą X — spindulių laboratorija.* 
^Traukiama X —spindulių paveik-jj 
^slat suradimui įvairių dantų, gal 
ijvoa ir žandų ligų. 

Tel. Boulevard 727 -

Emerald Baffy lietuviška: 
P I E N I N Y Č I A 

Išdirbame geriausią pieną, 
smetoną, sviestą ir sūrius. Už
sakymus pristatome j grocer-
nes ir namus. Duodame "ice-
boxes" ir ledus. Kainos piges
nės negu kitų kompanijų. 

ST, DAUGĖLA 
SAVININKAS 

3251 So. Emerald Are 
:8 
E 

Tyo^ryvr8^5ii**-o^o-. 
( i i 11 i i u i • i i t ^ i 

DR, A, E. MILLER 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 4654 So. Ashland Ave. 
Vai. 2—4 po pietų 7—9 vakare 
Res . Ofisas 1915 W. 47-th Str. 
Vai. 11 iki 1 po piet. Ned. 1 2 — 2 

Ofisas Tel. Blvd. 2054 
Res. Tel. Sutarimai ir N a l t S i i a l 

šaukimai Lafayette 11M 
1'iniurtiffiiiiiiiffiEifHHimimmifHuini! *owwiuwcw»wwwtB' 
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CHICAGOJEj 
LABAI DIDELIS GAISRAS, listai ir vietoje jų padėti sub-

j st i tutai . Policijos viršininkas 
Vakar ryta, pakilo gaisras j sako, kad toki daiktai da r pir-

gatvekariu kompanijos paš to- jnm kar tu girdimi Chieagos po* 
gėje, kur laikomi sustatyti ga- licijos istorijoje, 
tvekariai , Clark gat. ir Devoni I r todėl suspenduotiems po-
ave. Į liemonams permaža bausmė 

Nuostoliai, siekia apie 2 mi- pašalinti juos iš tarnybos. Už 
Bonu* dolerių. Šiaurinėj nu e s- tai jie turi eiti kriminaliu tt»i-

^»^^%%^^^^^%»^»%^^s^^^^^^^^^^'®^^^^^^,®^^^'®^^^^®^/®/®^^^^ Bas perstatė jį pakalbėti . Kal
bėtojas trumpoje kalboje, ra
gino Amerikos lietuvius lai
kytis vienybės su Lietuva savo 
tėvyne ir su jos, gyventojais, 
i r suteikė linkėjimų nuo Kata
likiškos Lietuvos. Žmonės 
karštai delnomis plojo. Atsi-
lankusieji norėjo da r ilgiau 
paklausyti ; i r nenuostabu, iš-
t ikro klausytume kad ir ilgas 
valandas, bet nenusibostu. 

Sekė pereitų metų protokolo 
skaitymas, kurį priėmė vien
balsiai. E i ta prie raportų. 
Gerb. kleb. kun. Ig. Albavieius 
išdavė labai ilgą, raportą. Pa
sirodė, kad šiais metais skola 
sumažinta virš $6,000.00. Tai 
vis mūsų. gerb. kleb. kun. Ig . 
Albavieiaiig nenuilstantis "pasi-

to daly krek sutrukdytas gat-
vekariais važinėjimas. 

Gaisrų pakėlė susikryžiavu
sios elektros vielos, iš kurių 
imamos gatvekariams spėkos. 

Gaisrų gesinti pašaukta 32 
gaisrininkų kompanijos. Sa
koma, nebūta sužeidimų. 

Ugnis sunaikino 80 nauju 
raudonų gatvekarių, kurių 

sman. 

ATRASTAS NUŽUDYTAS 
ŽMOGUS. 

RYTOJ BUS BRIGHTON 
PARKE. 

mĖm*mmmmmm*mmĘmmmmmmm*m*Mmm 
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Sudegė tvar tas po numeriu 
354 \V. Ohestnut gat. Degė- Marbavimas. Komitetai rapor-
siuose a t ras tas Biondolillo, 47 
m., 355 Loeust gat., lavonas. 

Pasirodė, kad tas žmogus 
kiekvieno vertė apkainuojama nužudytas, lavonas Įtemptas 
15,000 dolerių. Be tų sude- "tvartau ir tvar tas padegtas . 
gė da r ir apie 20 visokios rų- j Policija y ra nuomonės, kad 
sies mažesniu gatvekarių. Iš tai busiąs " juodrank iv r ' dar-
jų visų beliko vien tik vieni bas.. 
geležiniai grobai. , 

Pačiai muro pastogei ir ofi
sams padary ta daugiau 50,0.00 
dolerių nuostolių. 

Pakilęs gaisras pradėjo gru 
moti ir aplinkiniams namams. 
Apie 35 šeimynos turėjo išsi
kraustyti gatvėsna. Teėiaus 
gaisrininkai tuos namus apgy
nė. 

Bet nuo didelio karščio da tg 
artimesnių namu sueradinta. 

Areštuoti t rys juodi pastos 
tarnautojai . J ų automobiliu-
je, kuriuomi jie važiavo, rasta 
t rys tušti pastos maišai. 

Chieagoje pavogta 7 auto
mobiliai paroje sauio 25-26 d. 

APMUŠĖ IR APIPLĖŠĖ 
LIETUVĮ. 

50,000 DOL. VERTĖS DEG 
' TINĖS PAVOGTA. 

Dicro Aprcizdos pa r. — Iš 
sausio 25 j 26* d. vidurnakty, 
anie 1 vai. ant Ilalsted ir 18-
tos gatvių pasigirdo žmogaus 

Vakar rytų po 8:00 trys pV*- "didelis šauksmas. Neilgai tru
kus Į vietą pribuvo polieistai 
— detektivai. J i e rado lietu-

šikai inėjo į Mauriee L. Roth-
selnld rezidenciją, 372o Mi-
chigan ave. J i e pasisakė esą Wb S^rai igerusį munšainės. 
federaliai agentai, atsiusti s u - ' J i s skundės, kad kokie plėšikai 
rašyt i rezidencijos rūsyje už- Ji užpuolę, apmušė ir pinigus 
laikomų privitiniai degtinę, 'a tėmę. Detektivai jam pa tarė 

Namų tarnai patikėjo tomis 
plėšikų pasakomis ir juos įsi
leido. 

r esi valkioti g i r tam gatvėmis 
pusiaunakty. J o pavardės ne
teko sužinoti. 

P a t s Rothschi ld 'su šeimyna! Teko nugirsti, kad kitas lie
tuose namuose negvveua. Tad! tuvis kelios dienos atarai bu-
plėšikai tarnus, kurių buvo•Vo nakties laiku apvogtas toj 
t rys , surišo ir užrakino kokia- (pačioj vietoj. 
me ten aklame kambary. Gi f Matvt, kad ten vra susiburu-
pa tys sukrovė visą degtinę ir 
yną į automobilių ir nuvažia
vo. 

Tik po kokio pusvalandžio 
pasiliuosavo tania i . I r tuo-
jaus pranešta policijai. 

si valkatų gauja. Reikėtų bū
ti atsargiems vėlybame laike. 

Tas. 

tus taipgi išdavė, visus pri
ėmė. 

Įves pagerinimus. 

Nutarė šiais metais dar į-
vesti pagerinimus parapijoj . 
Ateityje rengs vieną parap . 
piknikų, kitų visos draugijos 
parap., du bazaru, moterįs va
karienę. Beto nu ta r ta nupirk
ti du lotu, kurie yra prie mo
kyklos, už $3,000.00. Tam tik
slui nu ta r t a surinkti extra pi
nigų. Šiame susirinkime para-
pijonai pažadėjo virs $600.00.. 

Komitetai. 

Komitetų r inkimas. Sekan
tiems metams iš r inkta : P. 
Pauža, P . Margevičius, P. Gie
drai t is , M. Zizas, P . Varakulis , 
Ig. Šūkis, K. Dumbrauskas, A. 
Grisius, M. Lorencas, L. Nor
kus, J . Juozapavičius ir A. 
Zubrickas. 

Gerb. kleb. kun. Ig. Alba-
vieiui, už jo tokį pasidarbavi
mą, l inkėtina geriausios svei
katos ir kuoi lgiausia i .su mu
mis darbuotis. 

Alpha. 

Brightoai Parkas. — Brigh-
ton parkieciai! nepraleiskite 
progos, visi ateikite, ant nepa
prastų prakalbų, kurios įvyks 
rytoj , ta i y ra sųfoątoj, sausio 
28 d. š. m. Nekalto Prasidė
jimo Šv. M. P. parapijos sve
tainėje, prie 44-tos gatvės i r 
Fairfield Ave. Pradžia prakal
bų v7:30 vai. vakare. Kalbės 
svečias atvažiavęs iš Lietuvos, 
gerb. kun. Bron. Bumšas, Lie
tuvos Katal ikų Veik. Centro 
Atstovas i r buvęs Lietuvos 
kariuomenės kapelionu nuo 
pat jos susiorganizavimo ir 
dalyvavęs pirmuose mūšiuose 
už Lietuvos nepriklausomybę. 
Taigi j is tur i labai daug paty
rimo apie Lietuvos padėtį i r 
jos reikalus ir yra labai iškal-
bingas. 

Ta ig i visi atsi lankykite ant 
šių nepaprastų prakalbų, so iš
girsite ko da r negirdėjote. Ne-
atsilankusieji gailėsitės visą 
laikų. 

Kviečia A. L. R. K. Fed. 
19-to skyr. kom. 

Dolerinis Gasas 
Sulyginus Su Maisto 

*t 
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DR JOS VAKARAS PAVY
KO. 

L. VYČIAI RENGIASI. 

£e 

SUSPENDUOTA PILICIJOS 
LEITENANTAS. 

SPAUSTUVE P E R K E L S 

Chieagos policijos viršinin
kas Fi tzmorr is vakar suspen
davo AVarren ave. policijos 
nuovados leitenantų J . Doher-
ty ir 5 kitus tos nuovados po-
licmonus. I r pareikalavo juos 
visus statyti prieš " g r a n d ju-
r y " ir atiduoti teisman. 

Sausio 24 d. vakaro polici
jos viršininko ofiso leitenan
tas McGarty su buriu policijos 
užpuolė gamblerius vienuose 
namuose ties Lake gat. Are
štuota 45 žmonės, J ų ta rpe 
buvo keletas su policijiniais 
rekordais, ty. seiliau prasižen
gusieji. 

Visi areštuoti paimti į \Var-
ren gat. nuovadų. Iš ten jie 
visi turėjo Imt pasiųsti iden
tifikacijos biuran. 

Areštuotus siunčiant su su
spenduotu leitenanto ir kitų 
poliemonų žinia 6 areštuoti pa-

Br id įepor te , prie Ilalsted ir 
oo-čios gat. žadama at idarvt i 
spaustuvė, kadaise inkorpo
ruota \Vest Sidėje. 

A. Girgžda. 

ŠIANDIE BRIDGEPORTE. 

Bridgeportas. — Šį vakarą 
sausio 27 d. Šv. Ju rg io par. 
svetainėje, įvyks svarbios pra
kalbos Kultūros vajaus reika
lais. Visi Bridgeporto gyven
tojai yra kviečiami atsilanky
ti ir išgirsti svarbių dalykų iš 
gerb. svečio kun. Br. Bumšos, 
kuris yra nesenai atvykęs iš 
Lietuvos. 

| žanga veltui. 
Kom. 

PARAP. SUSIRINKIMAS. 

Svečio kalba. Raportai: 

Dievo Apveizdo3 Parapijos 
metinis susirinkimas įvyko 
sausio 22 d. š. m. 2 vai. p . p . 

liuosuoti ir vietoje jų š ia ip . par. svetainėje. Susirinkimą 
nuo gatvės paimti G kiti žmo-j . u malda a t idarė gerb. kleb. 
nės, kad sudaryti reikalingų; kun. Ig. Albavieius. Atsilan-
skaitlių. kius gerb. svečiui kun. Br. 

Reiškia paliuosuoti krimina- Bumšai (Iš Lietuvos), klebo-

Nesenai teko skai tyt i " D r a u 
jog L. Yyeių Chieagos 

Apskrit is ir choras rengiasi 
prie nepaprasto didelio savy
bės vakaro, būtent priėmimui 
ir pagerbimui savo naujojo 
chorvedžio. 

Tad šiuomis dienomis pavy
ko sužinoti kad tas nepapras
tai didelis vakaras įvyks tre
čiadieny, vasario 1 d. Šv. J u r 
gio parapijos svet. (Bridgepor-
te) . 

Prie jo rengiamasi ne juo
kais, nes to vakaro programoj 
dalyvauti yra pakviesti ( i r 
visi pasižadėjo) žymiausieji 
lietuvių katalikų tarpe asme
nys, k. t. L. Vyčių centro 
dvasios vadas kun. Ig. Alba
vieius, " D r a u g o " redakto
rius kun. Dr. Česaitis, " V y 
č i o " redaktorius Ignas Saka
las, tad kalbėtojai, gi iš dai
lės, p. K. Sabonis, p . J . Ra
manauskas, p-ni Janušauskie
nė p-ni Laurait ienė, p-ni Sa-
bonienė, p-lė Šulckaitė, p. 
Balsis, p-lė Volteraitė, p-lė Jo -
\a ižai tė i r daug kitų daininin
kų bei kalbėtojų. 

Rengėjai sako: pr ie to pri
ėmimo naujo chorvedižio, to 
vakaro tikslas yra supažindin
ti naują chorvedį su Chieagos 
Katalikų inteligentija i r visu 
katalikišku jaunimu idant su
darius da r stipresnius ryšius 
t a rp dvasiškijos, inteligenti
jos ir viso katal ikiško jauni
mo, prašalinti ant visados vi
sokius nesusipratimus — kliū
tis jei tokios kada. pasitaiko. 

Reporteris. 

West Side. — Aušros Vartų 
Vyrų ir Moterų Dr-ja suren
gė vakarų sausio 14 d. Melda-
tžio svetainėj. 

Vaidino veikalų "L izdas na
minio Huto" . Vaidinamas la
bai puikiai pavyko. 

Deklamacijas pasakė E. 
Kiršiutė ir E . t u c k i u t ė . Ant 
smuikos pagrojo £>• Jokubavi-
čiukė. Monologą pasakė L. 
Labanauskas. Tas daugiausia 
publikų prijuokino. Paskiau
siai E. Labanauskienė i r J . 
Virbickienė padainavo. Pui-
kiai nusisekė. 

Žmonių buvo pilna sve ta ine 
Matyt kad vakaras pavyko. 
Tik neteko sužinoti kiek pel
no liko. 

Aušros Var tų vyrų ir mote
rų dr-ja y ra didžiausia West 
Sidėje. ^ Užtai ja i i r vakarai 
pavyksta . 

Putino uogelė-

EPTYNIOLIKA metų atgalios Gazas Chicagoj p a r a d u o d a 

vo po $1.00 už tūkstant i kubiškų pėdiį. Šiandiena tų pat i kai-

na ir vel mema \ gale. 
1905 kitos gyvenimo reikmenys buvo pigios, jų kainos pa

brango ir stovėjo augštam laipsnyj, išskyrus gaza. Žemiau pa
duodame skirtumų kainų 1905 ir 1921 metų. 

• 

1905 1921 

GRAŽIOS LAIDOTUVĖS. 

North Side. — 14 d. sausio 
su bažnyčios iškilmėmis tapo 
palaidota Marė Kraučiuniutė. 
Velionė buvo dar jauna, vos 19 
metų. Kadangi priklausė prie 
L. Vyčių, draugai ir draugės 
vyčiai priderančiai pasirodė 
velionės laidotuvėse. Daug jos 
draugų ir draugių iš Chicago 
Heights, ku r ji pirmiaus gyve 
no, a tvyko į jos laidotuves, 
o Nekalto Pras . Panelės Švenč: 
draugijėlė papuošė savo drau
gės kars tų gražių gėlių bukie
tu. Vietinis. 

BRIDGEPORTIEČIAI NE 
JUOKAIS RENGIASI. 

Bridgeportas. — K a i p gir-
dėtis i§ privatinių kalbų bri-
dgeportiečiai, sausio 27 d. per 
prakalbas žada kelti ataką su 
L. Valstybės bonais Liet. Ka-

- • 
talikų; Universitetui. 

• 

Kiburis. 

VYČIŲ PRAMOGOS. 

Cicero, UI. — Sausio 18 d. 
Šv. Antano par. svet. įvyko 
L. Vyčių 14 kuopos savaitinis 
susirinkimas. Sus-mas buvo 
gyvas i r atydžiai svarstė da
lykus. 

Nutarė surengti vakarų vas. 
12 d. Šv. Antano par. svet. 

Jautienos 
Avienos 
Kiaulenos 
l/ašinių 
Vištienos 
Žuvies 
Salmono 
Bulvių 

(svaras) 
(svaras) 
(svaras) 
(svaras) 
(svaras) 
(svaras) 
(svaras) 

(bušelis) 
Miltų (i/4 bačka) 
Oysteriai (pante) 
Pieno (kvorta) 

.15 

.13 

.09 

.16 

.14 

.12 

.18 

.90 
1.60 

.20 

.06 

.45 

.60 

.47 

.45 

.35 

.'45 
3.20 
2.98 

.50 

.14 

Nuošimtis 
Pabrango 

200% 
362%' 
333% 
194% 
221% 
192%' 
150% 
256% 

86%' 
150% 
133% 

(Viršminėtos skaitlines paimtos iš Daily News Almanako 
ir Metines 1922 Knygos) 

1905-Dolerinis Gasas-1922 I 
Neseniai tapo pranešta kad Oazo kainos numušama, tas įeina 

į gale nuo Vasario 1-mos 1922. 700,000 Chieagos Cazo vartotojams 
gaza išeis daug pigiau negu kokis kitas kuras. 

Gazo kaina dabar tokia pati ka ip 1905 — pygi, pasi t ikiama i 
ir švarį. ' 

Galite Geriau Atlikti Su Gasu 

The Peoples Gas Light & Coke Co. 
122 S. Michigan Ave., Tel.: Wabash 6000 

r . . . . . . . r 

s * 
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Prie to vakaro uoliai ruošia
masi. Bus įvairus ir turinin
gas. 

Po susirinkimui pažaidė. 
Atgiedojus Vyčių himnų link
smai išsiskirstė. N. 

Mtfttft*# 

/ 

VIEŠA PADĖKA. 

Nuoširdžiai tariame ačiū gerb. 
klebonui kun. M. L. Krušui už 
taip gražias gedulingas pamaldas 
laikytas laidojant a. a. Prancišką 
Bartuševičicnę, už atvažiavimą į 
namus pasitikti, pasakjmą gra
žaus pamokslo bažnyčioj ir kapi
nėse, gerb. kunigams* J. ,Skripkui 
J. Statkui ir I. Alba vičiui, Dievo 
Apveizdos parap. klebonui, kurie 
prisidėjo prie pagražinimo pamal
dų; seserims Nazarietėms už pa
puošimą altoriaus ir katafalkos, 
vargoninkui J . Sauriui už gražų 
giedojimą su mokyklos vaikų cho
ru laike šv. Mišių, p. J. Rama
nauskui už giedojimą solo "Ave 
Maria" per offertorium, grabo-
riui S. P. Mažeikiui, giminėms, 
draugams, pažįstamiems už pri-' 
siuntimą gėlių, važiavimą į kapi
nes ir visiems, kurie kuomi no»-s 
tik prisidėjo prie laidotuvių. 

Dar kartą tariame ačiū, tegul 
Dievas jums užmoku už jūsų ge-
ras širdis. 

Nuliūdę 
Vyras Vincas Bartusevičius 

ir globėjai Gurinskai. 

Knygos iš Lietuvos. ; 

LIAUDIES TEATRAS — NERVAI — 3-jų veiksmų 
komedija. Dalyvauja 8 asmenys. 84 pusi., didelis 
foratas. Vertė J . S. Kaina 40c. 

GYVENIMO AKORDAI. — Parašė Vaidiliutė. Puslapių 
1G3. Gražus pasiskaitymai. Graži išvaizda 50c. 

BOTANIKOS VADOVĖLIS. — Vertė Vilkait is . Jo je 
aprašyt i visoki augalai . Paduota 136 paveikslė
liai. Puslapių 63. Labai naudinga knyga 50c. | 

GERŲ IR BLOGŲ RAŠTŲ SKAITYMAS. — Parašė 
'Dr. A. Maliauskis. 82 puslap. J i nurodo ka ip pa- | 
sėkmingai naudotis spauda 15c 

DIDŽIOJO KARO UŽRAftAĮ — Parašė Pr . Žadeikis. C 
I dali ^64 pusi. su keliais paveikslais. Jo je ap
rašyti į . a i rųs atsi t ikimai karo laiku Lietuvoje nuo 

ty 

1914 m. iki 1916 m. Ka ina • • 60c. 
VEIDRODĖLIO — Esmait is . J a m e telpa priešinių rin

kinėlis paišybos pradžiai . Kas nori išmokti piešti 
įvairius daiktus, teįsigįjų šių knygų kaina 70c. I 

CICERO, ILL. — Lavinamos 
ratelis turės susirinkimą sausio 
27 d. Šv. Antano mokyklos kam-
bary. Visi veikėjai bei veikėjos 
kviečiami atailankyti. 

Valdyba. 

VARGELIŲ ŽIEDAS. Eilų r inkinys. Surinko R. Ži-
buntas. Knyga 52 pusi 25c. 

TIKĖJIMO KLAUSIMAI. Parašė kun. J . Gerutis. 
Tas labai svarbi knyga, kiekvienam reikėtų jų įsigyti. I 
230 pusi 75c. 

ODESftJA. Homero veikalai. Ta i labai gražios eilės iš 
senovės graikų gyvenimo. Vertė D-ras J . Ralys. 292 
pusi. . . . . . . 1 " $1.50 

DUONELAIČIO RASTAI. Mokykloms par inko i r pa
aiškino M. Biržiška. Pirmoji dal is : iš traukos ir prįedai. , 
Antroji dal is : Duonelaičio gyvenmas raštai ir kalbos pa
aiškinimai. 202 pusi. Kaina $1.00 

DRAUGAS PUBUSHING COMPANY, I 
Chicago, III. t 
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Dl 

2334 

2334 So. Oakley Ave., Chicago, 

SKAITYKITE IR PLATINKITE LIETUVIŲ KATALIKŲ VIENIN
TELĮ AMERIKOJE DIENRAŠTĮ "DRAUGĄ"; KURIO KAINA, TIK 
$6,00 VISAM METUI PO VISA PASAULĮ-

V -#£* 

No. 2: 

Gi 
ATLAII 

Miręs 
po 

Chiea/ 
katedroj^ 
gosios 
Šventąjį 
kioliktąjj 
savai mi 
gos. 

Dalyvi 
daugybė 
ordenų vi 
šiaip kui| 

Re to, 
mesniųjų 
kaip kati 

Buvo 
tybių reji 

Bui 
Gedulii 

bravo Cl 
jos sufrž 
kupas H< 
tavo keti 

Be Vyj 
vo dar M 
Dunne, 
monsign< 
visi ketuj 
ganu atli] 
eiją. 

Goduli] 
gonais h 
Tai atlik< 

Pamoki 
riko j e p^ 
tas kun. 
Kun. Pei 
sus oratcl 

J i s is] 
Bažnyčioj 
ganytojas 
Apaštalui 
nyeią. Š 
ju iš eilėjj 
Giacomo 
nediktas 
nyeią se] 
liaus Baj 
dikto XVI 
tas ir tt. 
šauliui, 
uolos pas | 
pergalės 

Už 

Toliau; 
lininkas 

.visus mii 
pelnus pa 
mybės r< 
metu Ben 
si įvesti 
atkreipė 
mus. Til 
lat šaukei 
bes paliĮ 
kraują. 

Be pei 
senybių n) 
sėjo savo 
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