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Pasiruošimai Popežiaus 
Karūnavimui 

Susiartinimas su Kvirinalu 
Abejotinas 

ANGLEKASIU KOMITE
TAS KONFERENCIJOJE. 

INDIANAPOLIS, Ind., vas. 
10. — Anglekasių organizaci
jos skalės komitetas čia pra-

desnė užmokesnis, .trumpesnės 
i 

darbo valandos dienoje ir kai-
kurios atmainos darbe. 

REIKALAUJA PRIPAŽIN
TI 14 KARO LAIVŲ. 

dėjo konferenciją. Komitetas > WASHINGTON, vas. 10 . -
nustatys darbininkų reikalavi-! Atstovas Ryan iš New Yorko i l igT j a«į t į Dabokite 
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Ryt "Draugas" pas
kelbs įdomų juodrankio 
1 ' Naujienų'' skaitytojaus 

i 

mus ir indnos kompanijoms. 
Iš gautų 300 lokalių unijų 

rezoliucijų matosi štai koki 
darbininkų reikalavimai: di-

padavė kongresui rezoliuciją,, 
idant Suv Valstiiu vyriausybė 
pripažintų Meksikos Obregono 
valdžių. 

"1 .UI 

ROMA, vas. 10. — Baigia
mi dideli ir ypatingi pasiruo
šimai prie popežiaus Piaus XI 
karūnavimo šį sekmadieni, va
sario 12, Šv. Petro bazilikoj. 

Baigiamos statydinti pagrin 
dos aukštiesiems Vatikano vir
šininkams, diplomatams ir 
svečiams. 

Bazilikos vidus išpuoštas 
brangiais istoriniais jxivciks-
lais. Karūnavimo ceremoni
jos visais amžiais atliekamos 
labai iškilmingai. Taip bus ir 
šiuomi kartu. 

Vasario 8 dienų "Romoje sni
go ir oras kiek daugiau atša
lo. Jei toksai šaltas oras pra
sitęs iki sekmadienio, tai kai

ti. Todėl tuom klausimu rei, 
kia palaukti. 

Daugelis žymiųjų katalikų 
stovi už veikesni susitaikymą. 
Sako, tas išeitų Bažnyčios ge
rovei. Nes Šventasis Tėvas I 
galėtų liuesai aplankyti kitas 
šalis. Nuo to popežiaus dva
sios ga!vbė didžiai sustiprėtu 
visame pasauly. 

r i a dabar aukštosios kuni-
. . . !•? 

gijos sferose daug kalbama a-j JĮ 
pie prailginimą laiko nuo po- 3 
pežiaus mirimo iki naujo po-' 
pežiaus rinkimų, Šiandie tas 
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ŠVENTOJO TĖVO PALAIMINIMAS AMERIKAI. 

protarpis yra vos 10 dienų. 
Iš tolimu šalin kardinolai ne-
^ali suspėti i konklave. 

i * ^ 

(v,ia irvvena amerikonai dar-
kurios karūnavimo ceremoni-jbuojasi nuo Amerikos kardino-
jų dalys, ne būtinai reikalin- lo OVonnell gauti bilietų, su 
gos, bus apleistos. kuriais butų galima ineiti ba

ls Vatikano užgintos pakilu- zilikon karūnavimo laiku, 
šios kalbos, buk popežius po į K A R D I N O L A S DOUGHER-
karunavimo pasirodysiąs ir j „ y ROMOJE 
vėl išoriniame balkone ar kur i 

kitur ir teiksiąs palaiminimų I ROMA, vas. 10. — Phila-
žmonėms, kurie negalės ineiti idelpbios kardinolas Dougher-
bazilikon. iv vakar atvyko čia iš Pary-

Kaikurie Vatikano viršinin- .žiaus. Turėjo apsunkintų ko
kai ir Italijos parlamento žy- 'ionę. 
mesnieji nariai sako, kad Va- \ Per Pranciją traukiniu va-

I tikanas su Kvirinalu negreit jžiuojant siautė dideli šalčiai. 
susitaikins. Turės praeiti a- ' Sušalo net šildomosios vagonų 
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pie pora metų. 
Italijos vyriausybei susitai

kymas tuojaus butų labai nau
dingas. Bet užtaigi Vatika
no autoritetas turėtu nukentė-

dudos. 
[važiavus Italijon pakilo 

baisi sniego pūga 

Šventasis Tėvas Pius XI per kardinolą O'Connell g 
Suv. Valstijų gyventojams siunčia savo apaštalinį pa
laiminimą tais žodžiais: 

"Pasakyk amerikoniškai tautai, kad aš ja i siunčiu 
savo palaiminimą, ir kad visais laikais laidysiu savo 
širdyje jos gerovę. Prašau Jūsų Eminencijos paskelbti 
Suvienytoms Valstijoms, kad aš visu savo gyvenimu ste
bėjausi tąja jauna, bet stipria tauta. 

"Mano giliausias troškimas gelbėti grąžinti ramy
bę ir sutikimą visų tautų tarpe. Washin$tono konferen
cija daug atliko pasaulio taikai. Amerika kuomažiau
si a parodė savimeilės kaip karo laikais, taip po karo. 
Tegul ją Dievas už tai laimina. Negeidžia ji, rodos, nie
ko sau kita, kaip tik to, kas jai t ikrai priguli. I r po
draug neša pagelbą senosioms Europos tautoms, kurios 
šiandie daugiau nei kuome; nors pirmiau, reikalauja 
Amerikos kooperavimo. 

"Tegul Dievas laimina tavo šalį ir tavo tau tą / ' 
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NAUJAS TRUKŠMAS LAISVOJ AIRIJOJ 
BELFAST, Airija, vas. 10. Į Prasidėjus pagrobimams, 

Airijoje labai blogai veikiasi. J sinn-feinerių nugalabinimas 
Atsiskyrusi nuo visos Airijos \ Ulstery visgi atidėtas.-
Ulsterio provincija, yra nesuti
kimų kaulas. 

Tos provincijos valdžia nuo 
senai laiko kalėjimuose dau
gybę sinn-feinerių. Iš jų ke
letas pasmerkta miriop ir to
mis dienomis norėta juos nu
galabinti. 

Kad tam užbėgti Laisvosios 
TAS TAI BENT LAIMĖJO.. 'Airijos sinn-feineriai užpuldi-

i nėja Ulsterio pasienius ir pa-
Tony Domagalski ilgas lai-'K^obia gyventojus. Vienus i?5 

PASIBAIGUS STREIKUI, 
WIRTH LAIMĖJO. 

Reakcionieriai nežiną ką 
veikti. 

sula išvartė 
stulpus. 

Kai-kur vė-
visus telegrafų 

BERLYNAS, vas. 10. Nors 
kanclieriaus AVirth'o kabine
tas sudarytas iš mažesniųjų 
partijų atstovų, tečiaus Wir-
tb'o vedama vyriausybė šiuo
mi kartu laimėjo kovą, kuo-

PREZIDENTAS SULAIKO KARO LAIVŲ DIRBIMĄ 
SUSTABDYTA STATYDIN

TI KARO LAIVŲ. 

Iš jų gal tik 3 bus užbaigti. 

\VASHIXGT.OX, vas. 10. 
Prezidento Hardingo parėdy
mu, karo laivyno sekretorius 
Denby ssupendavo 14-os di
deli:1 naujų karo laivų staty
mų. Tas atlikta p a s i r e 
miant padaryta taikos sutar
timi su kitomis valstybėmis 
sumažinti karo laivynus ir per 
dešimtį metų nestatydinti. 

Pasiremiant sutartimi, iš tų 
14-os laivų 3 galės bu t užbaig
ti. Oi kiti 11-ka turės but vi
sai sunaikinti arba pakeisti 
prekybos laivais. 

Išpradžių prezidentas apie 
tų laivų statymo sustabdymų 
kai pi r abejojo. Bet paskui at
mainė savo minti, idant tuo-
mi duoti pavyzdį kitoms vals- užbaigti, 
tybėms. 

bus sutartis ratifikuota, tuo
met bus panaikinti padaryti 
kitiems karo laivams statvti 
kontraktai. 

Prie vieno didelio karo lai
vo darbai nepertraukti. Tas 
laivas yra Colorado. J is jau 
apie 90 nuoš. nubaigtas. 

Užbaigtas Colorado bus tuo
jaus prijungtas prie karo lai-
vvno. 

Laivų vardai. 

Darbai suspenduoti prie šių 
karo laivų: 

\Vashington, \Vest Virginia, 
South Dakota, Indiana, Mon
tana, North Carolina, Iowa, 
Massachusctts. 

Kruizeriai: Lexington, Con-
stellation, Saratoga, Rauger, 
Constitution, United States. ^ 

\Vashington ir West Virgi
nia laivai tečiaus paskiau bus 

5 milionai kas mėnuo. 

Tų karo laivų statymas vy
riausybei kas mėnuo atsiėjo 5 
milionai dolerių. Taigi, šian
die tie pinigai paliks Dėdės 
Šamo kišeniuje. Kuomet-gi shine. 

SUIMTAS SU VALIZA. 

met pavyko su kompromisu 
pabaigti geležinkeliečių strei
kų. 

Streikas pabaigtas ačių pa
sidarbavimui paties kanclie
riaus AYirth'o ir susisiekimų 
ministerio gen. Groener. Jie
du abu turėjo derybas su loko-
niotivų inžinierių atstovais ir 
atsiekė savo tikslą. 

Šiandie Wirth 'o vyriausy
bė jaučiasi daug stipresnė at
silaikyti prieš milionieriaus 
Stinnes grupę ir prieš deši
niuosius reakcionierius, kurie 
mėgino griauti vyriausybę. 
Lygai Wirth 'o vyriausybė ir 
prieš pačių Santarvę gali drą
siau pasistatyti. Nes Santar
vė buvo reikalavusi sumažinti 
valstybės išlaidas. jTuotarpu 
pasirodė, kad sumažinimas jo
kiu būdu negalimas. 

Geležinkeliečiai taipat jau
čiasi šiek-tiek streiku laimėję. 
Xes vyriausybė ateity jiems 
mokės daugiau — po 60 iki 
100 markių dienoje daugiau 
kiekvienam. Reiškia per me
tus tas užmokesnio padidini
mas sieks apie 20 miliardų 
markių. 

Wirth 'o vyriausybė Santar 

PABLUDĖLIS NUŽUDĖ 
KAIMYNĄ IR PASIDA

RĖ GALĄ. 

MANITOWISH, Wis., vas. 
10. — Už 18-08 mailių nuo čia 
John Donahue, 40 m. (lumber-
jaek) sausio 28 d. nakčia nu
žudė savo kaimynų Jack Wo-
wers ir pastarojo žmoną visą 
savaitę lailoė nelaisvėje. Šiai 
ant galo pavyko pabėgti ir 
pranešti policijai. 

Kuomet aną dieną šerifas su 
buriu padėjėjų .nuėjo Donahue 
suimti, pastarasie iš savo luš-
nės kelis kartus šovė į šerifo 
būrį ir ant galo patsai pasida
rė galą. 

kas svajojo palikti milionie-
riumi. Turėjo sunkiu darbu 
sutaupęs 6,000 dolerių. Bet 
su tiek pinigų toli gražu nega
li but milionierius. 

Kuomet jis svajojo apie gy
venimų dailiuose rūmuose kur 
Michigano pakrašty, pasisuko 
kažkoks Stanley Nowakowski 
ir Domagalskiui pasiūlė pirkti 
pinigus dirbančių mašinų. Sa
ko, gausi pinigų iš mašinos 
tiek,, kiek tik tavo duselė pa
geidaus. 

Pastatė sąlygas. Mašinėlė 
per mėnesį neturi but sukama 
už rankenėlės. Nes kitaip nie
ko nebus. 

Domagalskiui šviesiau pasi
darė akyse. Už mašinėlę už
mokėjo visus 6,000 dolerių. I r 
išlaikė namuose paslėptą visą 
mėnesį, kaip buvo pardavėjo 
sakyta. 

Prisiartino laimės diena, 
kuomet Domagalskis turėjo iš 
mašinėlės pinigus tik imti ;r 
imti. 

Atsargiai pasuko prie medi
nės skrynutės pritaisytą ran
kenėlę. Išėjo vienas dolerinis 
banknotas. Pasuko dar kelis 
kartus, pasirodė kitas toks pat 
banknotas. Tai viskas. 

Ulsterio valdžia įrodo, kad 

žmonių pagrobimus atlie1 

Laisvosios Airijos karer 
Tečiaus Dubline tas užginan 

Dublino valdžia darbuojasi, 
kad pagrobti žmonės butų pa-
liuosuoti. I r podraug reika
lauja, idant -Ulsteris paliuo-
suotų iš kalėjimų suimtus sinn 
-feinerius. 

Kai-kas pasakoja, kad tnoa 
žmonių pagrobimus atlieka ai-
riai radikalai. Tuo būdu jie, 

Tokiu būdu pagrobta jau ke- sako, nori trukdyti Laisvąja^ 

jų paliuosuoja, bet kitus neži
nia kur palaiko. 

Ii Šimtai žmonių. Airijai pasitvarkym^. 

DABARTINĖ LAISVĖ. 

Gruodžio 27 d. suėjo meti
niu susirinkimai! lietuvių kliu-

TEBUKLINGAS SVORIO 
SUMAŽĖJIMAS. 

Valstybės Spaustuvės darbi-
bo nariai. Leidimas susirinki-, ninkas Ch. Šaferis, parduoda-
mui buvo gautas. Prieš patį 
susirinkimo atidarymą įėjo du 
policijos atstovu su šautuvais 
ir peiliais prie diržo. Susirin
kimo salėje pirmininkas pa
klausė juos, ar jie taipat lie
tuvių kliubo nariai. JuodaJ nunešus į vieną naujai atida 

TEISINGUMO DEPARTA
MENTAS VEIKIA. 

AVASIIINGTON, vas. 10. — 
Rusijos bolševikų agentai S. 
Valstijose pasiskelbė plačiai, 
kad jie'čia rinksią aukas Rusi
jos "še lp imo" fondui. Tam 
tikslui jie didesniuose miestuo 
se įkūrė net ofisus. 

Teisingumo departamentas 
savo agentams parėdė ištirti 
tą klausimą. I r jei kaip, tai 
bolševikų agentų darbui bus 
padarytas galas. 

PRAMATOMA 1,000 DĖLE 
GATŲ GENOA. 

Max Kazei, 1342 So. Spring-
field ave., areštuotas jam ei
nant su valiza. Valizoje poli
cija rado 3 galionus "moon-

»» 

paruošti vietą ekonominei kon 

vei praneš, kad tų" išlaidų p a - 1 f e r e n c i J a i v a r o m i P 1 ™ ^ 
dauginimas buvo reikalingas 
sulaikyti grūmojančią Vokieti
joje revoliuciją. 

PLATINKITE "DRAUGĄ. n 

GENOA, Italija, vas. 10.— 
Nežiūrint to, kad premieraa 
Bonomi su kabinetu atsistaty
dino, bet čionai pradėti darbai 

Domagalskis paskui daugiau 
pusvalandžio suko ir nebuvo 
jokių pasekmių. Nesirodė dau-
'giau banknotai. 

Suardė ant galo jis tą ma
šinėlę ir viduj atrado priklota 
vienų popergalių. Baimės ap
imtas nuvyko policijos nuova
dom ,Ten nusiskundė. Prašė 
surasti apgaviką. 

Policija pasižadėjo. Bet kaip 
Nowakowskį surasti, kad tas 
parduodamas Domagalskiui 
mašinėlę nepadavė nei savo 
adreso. . 

Tai koks lenkų kultūringu
mas. 

pareiškė, kad atėjo čia polici
jos viršininko siųsti. 

Pareikalavus iš jų dokumen
tų, atsakė neturį tik telefonu 
gavę įsakymą Čia eiti. Nepa
sakė net savo pavardžių. Su
sirinkusieji nusprendė, kad to
kiomis aplinkybėmis negalima 
vesti susirinkimo, ir išsiskirs
tė. Buvusieji keli amerikie
čiai tiesiog negalėjo sau išsi
aiškinti, kad taip dedasi čia 
Vilniuje, kaip pas. laukinius 
žmones. 

mas prieš porą dienų savo au
kso žiedą, turėjo tokio įdo
maus patyrimo. Nunešus pas 
keletą auksakalių tą žiedą ir 
pasvėrus po keletą kartų, ras-
ta, kad jis svėrė SVo zol. Bet, 

rytą aukso ir deimanto supir
kinėjimo magaziną ir įnešus 
vienam kontoros tarnautojui 
žiedų į kitų kambarį pasverti, 
pasirodė, kad žiedas jau sve
ria tik 3 zol. be vieno aštunta
dalio. Nukentėjęs Šaferis no
ri perspėti visuomenę, kad par 
duodami aukso daįktus, neduo
tų jų neštis pirkėjatns į kitą 
kambarį, kad jų svoris nesu
mažėtų taip stebuklingai. 

Dabar lenkai turi užsieny 
skolų 300 milionų dolerių ir 
pačioje valstybėje 238 miliar
dų lenkų markių. Iš viso len-

AREŠTUOTĄ PAUUO-
SAVO. 

. 

Mrs. Kate Szymanski, 1428 
West North ave., areštavo sa
vo vyrų. Kuomet teisėjas jį 
nubaudė 90 dienų kalėjiman, 
pati ant kelių puolė prieš tei
sėjų prašydama paliuosuoti, 
Teisėjas ištarmę atmainė. 

UKMERGĖ. Ukmergės rin
kos kainos tokios: karvė vidu
tinė 2,000-2,300 auks., viduti- j k ^ skolos apskaitomos 1,138 
nis arklys — 8,000 auks., sva- miliardai lenkų markių. Zod-
ras kiaulienos mėsos 8 auks., 
sūdyto sviesto — 30 auks., sv. 
sviesto 40 auks., vienas kiau
šinis 5 auks., kiaulienos uešros 
svaras 10 auks., papiauta žą
sis :— 35 ir 40 auks. 

Karvėmis šmuklis tebeina. 
Pavyzdžiui, vienas šmukleris 
dviem karvėm, iš Panevėžio 
apskr. atvestom, uždirbo 2,230 
auksinų. 

Ukmergės rmkon arklius at
veda iš Kėdainių apskrities. 

žiu: ne tiek turi plaukų a 
galvos, kiek skolų. 

NEPAVYKO SUDARYTI 
KABINETĄ. 

LONDONAS, vasar. 10. — 
Anot žinių iš Romos, buvu
siam premierui Orlando nepa
vyko sudaryti naują ministe-
rių kabinetą. Orlando apie tai 
painformavo patį karalių. 

O R A S 
ŽEIMELIS. Nutiesus lietu

vių latvių sienų, Žeimelio mie- CHICAGO. - Šiandie išda-
stelis atsirado prie sienos. P a - ' fe* apsiniaukę; kiek šalčiau. 

13 PALIU0SU0TA. 

Aną vakarą Independence 
Konferencijai ruošiama vie- biliardinėje policija areštavo 

ta senovės karališkuose ru- 13 vyrų už gamblerystę. Max-
muose, kur galėtų tilpti 1,000 well teisme visi paliuosuoti. 
delegatų ir art i tiek laikrašti- J Policija neturėjo prieš juos 
ninku. prirodymų, 

skiausiai, markei kritus, gyve
nimas žymiai pasunkėjo; ypač 
galanterijos ir manufaktūros 
prekės žmonėms sunkiai priei
namos. Yra viena lietuvių ko-
peratyvo bendrovė, kuri nors 
ir silpnai gyvuoja, bet nors 
kiek kainas reguliuoja. Su 
valgomaisiais produktais taip 
gi sunku. 

Šiaip miestelis gana gyvas; 
dažnai vietinių mokytojų ruo
šiami vakarai. 

"L-va" 

Vakar buvo labai gražus oras. 

P I N I G Ų K U R S A S . 
• 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 doL 
vasaria 9 d buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.32 
Francuos 100 frankų 8.40 
Italijos 100 lirų 4.70 
Vokietijos 100 markių .52 
Lietuvos 100 auksinų .52 
Lenkų 100 markių .03 
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FINANSINĖ LIETUVOS 
PADĖTIS. 

Kad pasiliuosavus nuo vo
kiečių užsienių mainybos pri
klausomybės, Lietuvos vyriau
sybė projektuoja įvesti savus 
nacionalius pinigus ir jais pa
mainyti iki šiolei apyvartoje 
esančius vokiečių "Ost , :" pini
gus. 

Apie tai praneša Suv. Vals
tijų Komercijos departamentai 
komisionierius Groves iš Ry
gos. 

Tarpe įvairių Lietuvos vy
riausybės pienų yra vienas, 
sulyg kurio Lietuvos pinigai 
turėtų but paremti ameriko
nišku doleriu, kurio žemiausia 
vienata turės vieno cento ver
tę. Toji vienata galės but va-

šalies finansai. 

Lietuvos vyriausybės išlai
dos sulig 1921 m. biudžeto 
bus, aplamai imant, apie 886 
milionai " O s t " markių, gi 
pajamų apskaityta 673 milio
nai. Per metus pasirodo apie 
213 milionų deficito. 

Svarbiausios pajamos 1921 
m. paeina iš netiesioginių mo
kesčių — 273 milionai markių; 
iš tos sumos 174 miličnai iš
puola, už muitus.' Toliau seka 
242 milionu markių iš'valsty
bės savasčių ir už įdėtus kapi
talus, daugiausia į valstybės 
geležinkelius. 57 milionai 
mrk. pagaliau tiesioginių mo-
kesčių. 

Išlaidos: armijos išlaikymui 
458 milionų markių; 197 mi
lionai mrk. transportacijai ir 
susisiekimui — iš to 131 mi-
lionas išleista naujoms gele-

\ 

dinama doleriu, franku, ar ki
tokiu kokiu vardu. Vardas ne-jžinkelių linijoms; 38 milionai 
turi didelės reikšmės. 

h 

mrk. švietimui; 138 milionai 
Tų pinigų užsienių mainy- mrk. užsienių reikalų ministe-

boje vertė turėtų but nustaty-; rijai, 25 milionai finansų, pre-
ta amerikoniško dolerio pa- kybos ir industrijos mmisteri-
grindu. Sakysime, Berlymo j joms; 42 milionu mrk. ūkio mi 
pirkėjas, pirkdamas Lietuvos nisterijai; 14 milionų teisin-
pinigus, už juos turėtų mokė-1 gumo ministerijai. 

2=5= 
f Į-

Laišku Ii Lietuves. 

t i amerikoniško dolerio Ber
lyne nustatytą kainą. 

Pirmiausia turėtų but iš
leista Lietuvos pinigų tik tiek, 
kad jais butų galima pamai
nyti nors dalį " O s t " markių. 
Tuos pirmuosius pinigus no
rima paremti šiandienine ša
lies aukso atsarga — 3 uiilio-
nais auksinių rublių arba 1,-
500.000 dol. 

Tuo tikslu projektuojama 
steigti Lietuvoje emisinis ban
kas, kaipo privatinė įstaiga 
vyriausybės kontrolėje. Pra
dinis banko kapitalas prania-

Finansinė padėtis. 

Ateinančiais 1922 metais 
biudžeto diskusijose finansų 
ministeris pasižadėjo kiek 
galima sumažinti valstybės iš
laidas. Ypač norima susiau
rinti išlaidas armijos išlaiky
mui. Tai-gi 1922 metams biu
džetas stengsis subalansuoti. 
Reiškia, valstybės pajamos 
bus lygios valstybės išlaidoms. 

Bet jei kartais finansų mi-
nisteriui nevyktų atsiekti sa
vo projektų, tuomet bus de
damos pastangos arba padi
dinti mokesčius arba pasida-

Sociakstų-liaudminkų dekla
racija i r grasinimas atšaukti 
dr. Grinių iš kabineto. — Šil

tinės pavojus. — Vilniaus 
klausimo sprendimas. 

Dabartiniu laiku Lietuvoje 
yra kilę daug svarbių klausi
mų, kurių kai-kuriuos mėgi
nsiu aprašyti šiame laiške, gi 
kitus-sekančiuose laiškuose. 

Šiandien pas mus daug kal
ba apie d-ro Kazio Griniaus 
kabineto krizį. Apie dabartinio 
kabineto krizį jau senai kalbė
jo Kaune, bet jam vis dar ne
turėta užtektinai rimtų moty
vų. Tiesa, ir dabar jų nėra, 
arba patiektieji socialistų liau 
dininkų. ir Valstiečių' sąjun
gos bloko deklaracijoj 13 sau
sio šių metų paskelbtoj, mo
tyvai labai silpni. Tai stačiai 
priekabių ieškojimas. Vistik 
neiškenčiu Jums nenurodęs 
kai-kurių svarbesnių motyvų, 
socialistų liaudininkų paskelb
toj deklaracijoj išreikštu. 

Visus tuos punktus, arba 
kaltinimus, kurjuos socialistai 
liaudininkai meta krikščio-
nims-demokratams, galima pa
vadinti tariamuoju krikščio
nių-demokratų *' klerikaliz
mu". 

Tas kr. dem. "klerikaliz
m a s " štai kame apsireiškia: 
krikščionys-demokratai stovi 
už atlyginimą nusavinamų že
mių; jie, nusavinant bažnyti
nes žemes, reikalaują, kad 
butų prisilaikyta bažnytinės 
teisės kanonais vadinamos; 

tomas 5,000,000 dol. Du treč-
, ,. , ., , ., , inusį deiieitą uždengti viduii 

daliu to kapitalo turėtų but | , , 

biausie socialistų liaudininkų 
kaltinimai. 

Reikia pažymėti, kad daug 
tų kaltinimų visiškai neatsa
ko tikrenybei; reiškia socia
listai liaudininkai, rašydami 
ir skelbdami taip svarbiame 
gyvenimo mūsų momente dek
laraciją arba pareiškimą, ne
pasirūpino net susipažinti su 
tikru dalykų stoviu. J au tas 
vienas, kad socialistų liaudi
ninkų deklaracijoj išdėti "fak
t a i " klaidingi, rodo, jog 
jiems ne tiek svarbos turėjo 
čia paminėti iš jų pareiškimo 
klausimai, net ne tėvynės rei
kalai, o tik 'partijos; jau ne 
kartą mes, Lietuvoj sostinėj 
gyvenantieji, turėjome progos 
įsitikinti, kad socialistams 
partijos reikalai kur kas svar
besni už Lietuvos reikalus. 

Gal paklausit, kokių gi da
bar savo partijos reikalų ga
lėtų siekti socialistai liaudi
ninkai! Turbūt žinot, kad St. 
Seimas už kelių mėnesių baigs 
savo- darbus. Reiškia pavasarį, 
ar vėliausiai vasarą gali būti 
nauji rinkimai parlamentam 
Reikia prie jų ruoštis- Bū
nant valdžioj sullku tikėtis rin 
^kiniuose pasisekimo, nes val
džia kaipo valdžia, iš žmonių 
susidedanti,, nėra absoliučiai 
tobula. J i padaro šiokių tokių 

gų iš kabineto, suieškojo daug 
dalykų, kas jų partiją patei
sintų. Bet kiekvienas, kas 
įsiskaitys į minėtus socialistų 
liaudininkų savęs teisinimus 
įr kitų kaltinimus, pastebės, 
kad jie yra 1) per menki, kad 
šiame taip sunkiame mūsų 
gyvenimo laikotarpy atšaukti 
savo žmogų ir tuomr griauti 
koaliciją, kurią yra padatę su 
kr.-demokratais nuo pat St. 
Seimo pradžios; 2) kad kai-
kurie kitų kaltinimai, o draug 
savęs teisinimai, yra nepama
tuoti — t. y. neatatinka tikre
nybei arba kitaip sakant iš 
oro pagauti. Jei po socialistų 
liaudininkų pareiškimo, kad 
jie atšaukia savo žmogų iš ka
bineto, iš tikrų jį atšauks, tuo
met kr.-demokratų padėtis 
pasunkės ir žymiai pasunkės, 
nes socialistai, išėmę savo 
žmogų iš kabinėto pereis į o-
poziciją, pradės prieš krikščio
nių demokratų sudarytų, val
džią agituoti, viską griauti. 
Štai * vienas opus klausimas, 
kurį mes dabar pergyvenam. 

(Daugiau bus) 

SKAITYTOJI) BALSAI. 
(Redakcija neima atsakomybės) 

Lietuvos Konsulų Reikalingu
mas Lietuvių Kolonijoms 

Amerikoje. t 

Šitas klausimas, man rodos, 
jau daug kartų buvo pakeltas 
Amerikos Lietuvių tar-

'pe bet kasžin kodėl iki šiol 

mažai tekainuotų Chivagos ko-
New Yorke, kurie tar i teisės 
išduoti ir vizuoti pasportus. 
Washingtone randasi tik at
stovybės arba ambasados, ku
riuos atlieka diplomatinius 
reikalus ir yra visų konsula
tų viršininkės. , 

iCliicagos kolonijai konsulas; 
yra reikalingas dėlto, kad 
Chicaga yra viena iš didžiau
sių Lietuvių kolonijų Ameri
koje. Konsulo užlaikymas Lie
tuvos Valstijai visai gal but 
mažaitė kainbtų Chicagos ko
lonijoj- Dabar ateinant pava
sariui tūkstančiai Lietuvių 
pradės keliauti Lietuvon ir 
dėl kiekvieno menko dalykėlio 
pasportų beieškant reikia ra
šinėti į Wasliingtoną ir laukti 
po dvi, tris savaites pakol pri
sius. Jeigu butų konsulas Chi-
cagoje, tai butų daug paran
kiau Lietuvos piliečiams ke
liaujantiems į Lietuvą, išimant 
'pasportus ir vizas taipogi ir 
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Kai kas pasakys, kad Lietu
va nėra Amerikos pripažinta 
todėl ir savo konsulatų nega
li steigti. Bet tai yra netie
sa. Latviai irgi nėra dar A-
merikos pripažinti, bet savo 
konsulus turi jau net keliose 
vietose. Todėl mums Lietu-
viams, reikėtų jį turėti, nes 
mes daug skaitlingesni už 
Latvius Amerikoje ir pirmiau 

kitus dokumentus darant ar- g u į a u k ę s a v o a t s tovo Amerikai 
ba tvirtinant. Mano manymu, mūsų dabar-

Iš politinio atžvilgio Chica- t i n i g A t s t o v a s y . Čarneckis 
gos kolonijai Lietuvos k o n - i t u r ė t ų p a s i r u p m t į §įuo peįka-

Penktadiei 
i . . . . . . . 

Lietuvos pinigų, gi vienas 
trečdalis svetur skolintų. Tas 
bankas turėtų pilną emisinę 
teisę, galėtų diskontuoti ko-
mereijines popieras ir 

ne paskola. 

salėtu 

Praneijos ministeris pirmi
ninkas sako, kad yra daug 
pavojaus įsileisti Rusijos at
stovus į Genoa konferenciją. 

atlikti kitokias paprastas va!- T . . . . v , . 
_ . _ . , .. i Jo nuomone, reikia pnes tai 

stvbėš banko funkcijas. , . . v. T r . . . . , 
J j ualvvaujancių v alstybių at-
Šiandie Lietuvoje nėra jo-1 s t o v a l i l s ą , t a r t i t a k i a u s i m a , 

kių diskontinių palyginimų, I 2 y m i n t k f t d j o k i a s u t a r t i S j 

į; komercijos bankams feikalin-1 s a k v s i m e Silezijos klausimu, 
gų; tad visi diskontinių r e i - | n e g a l i ]mū a t m a i n y t a < 

kalai nukreipiami į Vokietiją. | 
Toms, aukščiau pasakytoms \ Di(iž. Britanija turi ambasa-

atmainoms finansų srityje, j dorius 27 svetimuose kraštuo-
reikalingi įstatymai. Tas se. 
klausimas jau aptariamas. Tr 
sakoma, jog tai visa bus rea- j Vokietijos vaikai tiki, kad 
lizuota į keturis ar penkis Į gyvuliai gali kalbėti Kalėdų 
mėnesius. I diena. 

panaudoti, kad valdžią užpul
ti, arba net tą partijų, kurios 
žmonės yra valdžioj. Kad šią 

kr.-dem. reikalaują grąžinti .priekaište losimuose rinki-
bažnyčiai turtą net žeme, ku- m d o s e ^susi laukus, reikia at
ris buvo Bažnyčiai rusų bu- S a u k t i s a v a s *™>g™ d-ras K. 
vusios valdžios išplėštas. Štai Grinius, iš valdžios. Bet at 
krikščionių-demokratų kalti- š m i k t i b e J o k l u priežasčių oie-

žingsnių į kuriuos įvairiai g a - | n ė p i r n m s L i e t u v o g a t s t o v a s 
Įima Žiūrėti: kuriuos galima] j^u^ri > p > j .Vileišis, nė da

bartinis atstovas, p. V. Čar-

sulas yra būtinai reikalingas 
* 

Kiek visokių politinių klausi
mų iškyla Chicagoje, kurie 
butų daug geriau suderinami 
su mūsų partijomis ir pasek-
mingiau gyveniman įvykina
mi, jeigu butų Lietuvos Val
džios Įgaliotinis — Konsulas. 
Darant kokius svarbius žy
gius del Lietuvoj Respublikos 
pripažinimo per Suv. Valsti
jas visados butų daug geriau 
jeigu Chicagos kolonija turė
tų savo konsulą. 

nimai žemės reformos klausi
me. 

Švietimo reikalu kr.-demo-
kratams prikišama, kad jie: 
buk tai norį tikybos mokymu* 
pradines mokyklas padaryti 
konfesinėmis; buk gresia uni-
versito laisvei krikščioniškąja 
filozofija ir pedagogija, o be 
to teologiškuoju fakultetu, ku
riam profesorius, sulyg bažny
čios teisės skirs, ar geriau pa
sakius, tvirtins vietos vysku
pas; buk kaž kokiai laisvei nu
sideda, reikalaudami, kacf pir
mi profesoriai universitui butų 
prezidento skiriami. Štai svar-

I i 

patogu. Dar nepatogiau būti 
atvirais ir pasisakyti: mūsų 
žmogaus buvimas kabinete ga
li labai pakenkti mūsų parti
jai rinkimuos į busimą parla
mentą. 

•" Visi žinom iš patyrimo, kaip 
mes esame vangus prisipažinti 
prie savo silpnybių ir kaip 
mes ieškom tokių dalykų arba 
priežasčių, kucšog mus patei
sintų, mūsų silpnybes suma
žintų. Tai kas pastebima pa
vienio žmogaus gyvenime, tas 
pats^yra ir partijų gyvenime. 
Štai kodėl ir socialistai liaudi
ninkai, atšaukdami savo žmo-

neckis šiuo reikalu nesirūpina. 
Lietuvos Konsulas reikalin

gas yra New Yorko ir Cliica-
gos kolonijoms. Iki šiol visi 
pasportai, vizos ir ki tokr rei
kalingi" paliudymai važiuojan
tiems Lietuvon dabar išduo
dami iš Washingtono raštines. 
Pasportų ir paliudymų išdavi
mas iš AVashingtono yra nepa
rankus dėlto, kad daugybė 

lu. Tai yra, kad konsulatai bu
tų įsteigti New Yorke ir Chi
cagoje. New Yorke dėlto kad 
tai yra didžiausis Amerikos 
keleivių išvažiavimo ir atva
žiavimo centras ir tie kelei
viai turi kiekvienas įvairių 
reikalų su savo valstybių kon
sulais, kurie vietoje daug tin
kamesnį ir greitesnį patarna
vimą suteikti gali ir keleiviai 
tuomi sutaupo daug laiko ir 
pinigo. Chicagoje konsulas rei
kalingas kaipo vienoje iš di-

Mes Amerikos Lietuviai jau džiausiu Lietuvių kolonijų A-
bus du metai kaip turim savo 
atstovą Amerikoje, bet iki šiol 
neturime savo konsulo net di
džiausiose Lietuvių kolonijose. 
Ir todėl rodos butų laikas, kad 
mųsų atstovas pasirūpintų įs
teigti konsulatus nors New 
Yorke ir Chicagoje. 
Tik pažvelkime į mūsų gimi

naičius Latvius: J ie savo at
stovo tesulaukė Amerikoje vos 

Lietuvių keleivių atvažiuoja • metai. / 
New Yorkan be pasportų ir Vienok jie jau įsteįgė savo 
turi daug keblumų rašinėti ar- j konsulatus netik New Yorke, 

merikoje. 
Pageidaujama kad kas nors 

išreikštų daugiau nuomonių 
apie. šį. klausimą. 

Chicagietis. 

Nepartinis Lietuvos dien
raštis "Laisvė." jau antras 
mėnuo kaip nelanko "Drau
g o " redakcijos. Įvairiai spė
liojome. Dabar gautas laiškas 
iš Kauno (sausio 19 dienos) 
praneša, kad " L a i s v ė " cenzū
ros sustabdyta dėlei kum 

ba važiuoti į Washingtoną, 
kad gavus pasportų. Tas ap^ 
sunkina keleivius, užtrukdo 
laiką ir padaro daug nereika
lingų iškaščių. O jeigu butų 

bet ir Montreal, Canadoje. Ma- Iprof. Pr. Bučio "La i svė s " re-
toma, kad jie greičiau supra- dakt. straipsnio. Pasirodo 
to kokiose miestuose pastaty- smarkiai darbuojasi cenzūros 
U konsulai suteiks daugiau j agentai. Keikia su tuo sutikti, 
patarnavimo savo piliečiams. rCaro stovis turi savo nepato-

koiiisulas New r'brke su įga- j Taipgi visos kito s naujai su 
iiojimu išduoti ir vizoti pas
portus, tai daug mūsų kelei
vių sutaupytų laiko ir pinigų 
nuvažiavę New Yorkan. Visų 

kolonijose kur jų piliečių 
daugiausiai gyvena. 

Kun. prof. Pr. Bučys "nu
šalo ir serga. 

'*".? L.* ' m> ,m - T — 
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KUN. J. ŽIDANAVTčlUS 

ŠVENTOS AKVILINOS 
KANKINES MIRTIS Į 

Trijų Veiksmų Tragedija. 

VEIKIANTIEJI ASMENYS: 

1. AK VILA, turtinga romietė. 
2. AKVILINA, jos duktė. 
3. EUZEBIJA, 
4. MAKSENCIJA, A k v i l i ! M ) s 6r&Ugės' 
5. EMERENCIJA, Akvilos tarnaitė. 
6. TEKLYTĖ, teisėjo Voluzijono duk

tė. 
7. EITTROPIJA su keliomis nelais-

vėmis. 
8. BUDELIS. 
9. KALĖJIMO SARGAS. 
10. KARININKAS. 
11. DU KAREiy iU. 
12. ANGELAS SARGAS. 

VIETA: Byblos pily. 

LAIKAS: IV šimtmečio pradžioje [ 

ciesoriui Dioklecijonui viešpataujant. 

VEIKSMAS I. ' 

Pirmasi s . Atidengimas. x "* 

. Vaizdas rodo turtingos romietės namą. 
Salionas turtingai išpuoštas; dvejos du
rys; langų keletas. Akvila sėdi prie dar
bo, šalip Emerencija, — jos tarnaitė. 

SCENA L 
i 

AKVILA: Darbas man nesiseka. Ge
riausieji mano užmanymai trukdomi, /iie-
kai s nueina. Kas tai yra, kad mylimoji 
mano dukrelėj Akvilina, tair> ilgai ne
grįžtai Ar tik su jąja, apsaugok Viešpa
tie, neatįsitiko kokia nelaimė? Emerehci-
ja! (kreipiasi prie jos). Neapsakomai man 
baugu... Ar tik koks pavojus mums ne
gresia? Mintiju... ir šiurpuliai apima ma
nė visų. Stabmeldiškoji mūsų Romos val
džia, apakusi šėtono puikybe, spaudžia, 
persekioja žemesnįjį luomų, — liaudį, ir 
visokiais žiauriausiais budais, stengiasi, 
kaip įmanydami, iš žmonių širdžių išrauti 
paskutiniųjų doros ir žmoniškumo kibirk
štėlę. ' 

EMERENCIJA: Teisybę sakai, myli

moji ponia. Įvairiausios nelaimės it koki 
tamsųR debesys apsiautė mūsų švento ti
kėjimo išpažintojus. Kas tiesiog gresia ir 
pačiam krikščioniškam tikėjimui. 

AKVILA: Kų tu kalbi ir kų savo žo
džiais nori pasakyti? Aš visai nesuprantu. 

EMERENCIJA: Ar gi ištikrųjų po
nia nesupranti manęs? J u k žmonės jau 
viešai šnekučiuojasi tasp savęs, kad cie
sorius Dioklecijonas netrukus išduosiųs 
naujų įsakymų galutinai panaikinti mū
sų šventąjį Tikėjimų, 

K . AKVILA: Jeigu ištikrųjų taip butų, 
kaip tu sakai, tai vargas L nes greitu laiku 
pamatytume naujus ir žiaurius išnaikini
mo budus- paruoštus mums, mūsų šven-
tam tikėjimui ir jo išpažintojams. 

EkĘRENCIJ^A: Pasklido da i r kita 
žinutė, mylimoji ponia, apie kurią štai ką 
man pasakė gerbiamasis tėvas Pilypas, 

' beje, buk ciesorius Dioklecijonas yra pa-
sirįžęs panaikinti krikščioniškąjį tikėji
mų ir jo išpažintojus. Negana to, jis iš-
leisiųs įsakymus ne Jiėzuiy bet sau duoti 

stabmeldys! Ir- tame, kaip neapsakomai 
didi jo puikybė apsireiškia. J is nori su
griauti Kristaus Bažnyčią, apie kurią Ji.-: 
pats pareiškė: " T u esi uola, o ant tos uo
los pastatysiu savo Bažnyčią ir pragaro 
vartai jos nepergalės". Kągi tu, Emeren-
cija, manai? 

EMERENCIJA: Aš tvirtai tikiu Vieš
paties Kristaus apreiškimui ir visai ne
abejoju, kad visi ciesoriaus pasirįžimai 
nueis niekais. Tik baugina mane persekio
jimų šmėkla už tikėjimo išpažinimą ir 
skaudi už jį mirtis, atsisakius sudėti au-
kų stabmeldžių dievams. Mirti vis-gi dar 
nenorėčiau, nes butų gaila apleisti šį pa
saulį. \ r 

; AKVILA: Emerencija, brangioji tu 
mano, juk tu žinai, kad mirtis nors ir yra 
labai skaudi, bet ji palįuosuoja žmogų 
nuo daugel vargų ir kančių, gi mirtis už 
tikėjimą, tai tiesiog atidaro dangaus var
tus sielai it* danguose ją vainikuoja kan
kinių vainiku. 

EMERENCIJA: Gerbiamoji mano po-

dieviškają garbę ir tai varu. 

AKVILA: O kaip baisiai apakęs tas gi malonu dar butų ilgiau kiek nors pa 

nia, tvirtai aš esu pasirįžus niekad ir už 
nieką savo tikėjimo neišsižadėti, bet vis-

gyventi; kad dorais savo gyvenimo pa
vyzdžiais šiek tiek prisidėčiau prie Kris
taus mokslo praplatinimo kitų tarpe. Pa
galios, kad ir prisieitų už tikėjimą numir
ti, tai be jokios baimės ir noriai mirčiau, 
kaip antai šventųjų kankinių tūkstančiai 
paguldė savo galvas už tikėjimą. 

AKVILA: Tikrai krikščioniškai ir 
jauti ir kalbi. Bet, jeigu Viešpats tuč- tu* 
jaus pareikalautų tavo mirties už tikėji-' 
mų, ar-gi nesibaugintum? 

EMERENCUA: Rodosi, kad ne. Be 
baimės ir noriai mirčiau, nes tai butų aiš
ku, kad tokia Viešpaties valia. 

AKVILA: (artiaidamosi prie lango, 
kalba): Ištikrųjų pati nebežinau nei ką 

.bemanyti, kas galėjo atsitikti, kad myli
moji mano dukrelė taip ilgai nesugrįž
ta. Angele Sarge, apsaugok ją nuo nelai
mės. Emerencija, buk taip maloni, išeik 
į gatves ir pasidairyk, gal j į surasi. Vai, 

,kaip aš pradedu labai nerimauti. 

EMERENCIJA: Meldžiu, m e i l i n a 
ponia, nusiramink. Aš pasistengsiu išpil
dyti jūsų įsakymą (išeina). 

. (Bu s daugiau) 
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SĖJIKAS. 
BEPIG JAM TAIP KALBĖTI. TARPTAUTINIS NEDARBAS 

Milionierius John Rockefel-
ler jaunesnysis gražiai moka 

I š pasaulio pramonės cent
ru pare ina žinių, kad visur y-

nupasakoti didžiai interesin- j r a didelis nedarbas. Visur ne
gus daiktus. J i s y ra babtis- darbas paliečia milionus žmo-
tų sektos narys. Puošniausio
je New Yorko dalyje j is y r a 
pas ta tęs tai sektai gražius 
maldos namus. Milionierius 
y ra labai " m a l d i n g u s . " I r 

mų. 
Suv. Valstijose su dideliu 

atsidėjimu vedama nedirban
čių žmonių statistika. P i rm 
sausio 1 d. čia buvo skaitoma 

kaipo " fundator ius jis tame daugiau 5 milionų bedarbių. 
Taigi, imant tų bedarbių šei
mynas, pas idarys mažiausia 25 

maldnamy dažnai sako babtis-
tams pamokslus. 

4 i ,. . .. , ,i . . imilionai žmonių 
Aną sekmadienį jis kalingo I * 

į susirinkusį jaunimą. Jauni- Šiandie pranešama, kad be
rnui jis išvedžiojo, jog ' tur- darbių skaitlius sumaaėjęs. 
tai v ra nieku niekai : tur ta i B e t k a i P ž > ™ a i sumažėjęs, 
pe; visus amžius sukelia pa
sauly dideles nelaimes,'" 

Del to jis pa ta rė jaunimui 
numylėti neturtą, nes tur ta i , 
tai žmogui nelaimė, kuri a r 
ankščiau, ar vėliau turi apsi
reikšti. 

Gražiai nukalba milionie
r i u s . J o skelbiamoji jauni

mui t o rija neblogesnė už so-
cializmo teoriją. Su praktika 
yra kas kita, nes praktikoje 
ir jis pats kitaip elgiasi. 

Kituomet pasaulio Išgany-
'ojas skelnė neturto dorvbe. I r 
Išganytojas gimė, gyveno ir 
*mrė didžiausiame t- p žmo-
Tiių neturte. Paskui J o apaš
talai to pat mokino, su varg-
šiais dalinosi paskutiniais ska
tikais. I r jie mirė kaipo di
džiausi pa \argėl ia i . 

Išganytojo ir apaštalų žmo
nės klausė ir juos sekė. Nes 
kaip jie skelbė, taip jie gyve
no. 

niekas negali t ikrai pasakyti . 
Gi kas išdalies ir žino, tai ne
sako. 

Anglų stat is t ika pažymi, 
kad Anglijoje šiandie esama 

i daugiau vieno miliono bedar-
' bių. Nesenai buvo praneš ta 
' apie 2 milionų bedarbių. Skai
tant šeimynas, Anglijoje ne
darbo gali but paliesta apie 
10 milionų žmonių. 

Perei tų metų pabaigoje Vo
kietija turėjo apie pusę milio
no bedarbių. 

Belgija, anot žinių, skaito 
250,000 bedarbiaujančių žmo
nių. Šveicarija — 140,000. Gi 
I tal i ja — apie pusę miliono. 

Olandija turi mažai darbi
ninkų ir todėl jos tik 13 nuoš. 
visų darbo žmonių netur i už
siėmimo. 

Pramoninga Švedija tuotar-
pu skaito 30 nuošimčių bedar
bių. 

Pranci ja slepiasi su savo 

Pranei j a tu r i didelius amuni
cijai ir ginklams užsakymus 
nuo lenkų ir iš kitų šalių. Be 
to, da r pa tys sau tai visa ga
mina. I r jei ne amunicijos 
dirbtuvės šiandie Pranc i ja ne
dirbančių žmonių neturėtų kur 
dėti. 

Apie nedarbą Lietuvoje t rū
ksta pilnų žinim 

Del to i r nestebėtina, jei į 
Genoa šaukiama ekonominė 
konferencija. Bet a r j i duos 
pasekmių, ta i j au ki tas klausi
mas. Siūlas. 

NORĖTŲ SUSIJUNGTI. 
Anomis dienomis parėjo ži

nių, kad anglekasių organiza
cijos vykinamoji valdyba ėmu
si darbuotis pada ry t i stiprią 
sąjungą su geležinkeliečių uni
jomis. Tai butų neva apsigy
nimo sąjunga, kur i t iems i r 
kitiems duotų daug naudos. 

Suprantama, kokiais tikslais 
tas daroma. Anglekasiams ar
tinasi nedarbas, kuomet kom
panijos atsisako su jais atnau
jinti sutartį . 

V i e n i e m s anglekasiams 
streikuoti šiais j au i r t a ip su
nkiaisiais laikais butų kaipir 

NEMAŽAI LIETUVIU 
NUKENTĖJO. 

Kaip Čhicagoje, ta ip kitų 
miestų galvijų sketdyklose at
šauktas darbininkų streikas. 
iTas streikas tęsėsi apie du 
mėnesiu. Darbininkai pa tyrė 
daug vargo. Atšaukus streiką, 
tas vargas ir skurdas ir toliau 
pasiliko. Nes dauguma sirei-
kavusių darbininkų negavo 
darbo. Su kitais nukentėjo 
daug ir lietuvių darbininkų, 
prigulėjusių unijoj. Šiandie 
gi nei tos unijos, nei darbo nė
ra. Streikininkii vadai, dau
giausia Markso "evangel i jos '* 
skelbėjai, šiandie išsislapstė. 
Tyli j ie kaip musę perkandę. 

Kuomet skerdyklų kompani
jos paskelbė viešai organizuo
tiems darbininkams kovg i r 
sumažino užmokesnį, unijos 
vadams nereikėjo tuoj aus dar 

pavojinga. Bet jei prie j u r i n i n k u s leisti streikam -Bet 
streiko prisidėtų geležinkelie- j p i rmiau reikėjo gerai apgal-
čiai, darbo laimėjimas butų voti, a r pakeltas streikas duos 

skaitlinėmis. K a i p karo lai-
Šiandie ats irado visa " m o - kais j i neskelbė viešai skait-

k y t o j ų " armija. Apsitaisę jie , i į a u s nukautų ir sužeistų ka-
įvairių sektų šydais ir skelbia j reivrų, ta ip šiandie ji nepa-
žmonėms kažkokias idėjas. įduoda, kaip didelį nedarbą tu-
priešingas net pačiai krikščio- rį. 
nybei, bet užtaigi daug kuomi Bet žinovai tvir t ina, kad 
palankias marksizmui ir net | P r a n c i j o j e bus nemažiau 300,-
pačiam bolševizmui. 000 bedarbių. Nors Vokietija 

Sotus visuomet su panieka moka jai didelę kontribuciją 
kalba apie pietus, gį tuotarpu ir, rodos, su tais pinigais 
alkanas turi kitokias pažiūras. : prancūzų vyriausybė atliktų 

Tegul tokie Bockefelleriai didelius darbus. Bet ne. Gau-
išdalina savo tur tus vargšams jiiamoji kontribucija sunaudo-
i r tuomet skelbia teorijas apie jama užlaikyti skaitlingą ar-

jfieturtą. Tuomet daugiau bu- nu ją. 
tų teisybės jo kalbose. Šiandie Pranci jos darbinin-

Vargšas. kai daugiausia darbo tur i gin-

aiškus. 
Niekas negali smerkti to an

glekasių žygio, kuomet galin
gas kapitalas pakyla naikinti 
organizuotą darbą. Je i kapi
talas savo „ tikslų atsiekimui 
nesigaili milionų, tad darbi-

kokią naudų, a r jis1 bus laimė
tas, i 

Taip nepasielgė skerdyklų 
darbininkų unijos vadai. Pat 
raukė jie darbininkus strei-
kan ankščiau neapgalvoję, a r 
tas streikas duos pasekmių, a r 

ninkai tegu rišasi nors stip- n e # s t r e iko laiku kompanijos 

klose. Pranyko agitatoriai . 
Bet tų agitatorių atliktos dar
bininkams piktadarybės ilgai 
pasiliks darbininkų i r jų šei
mynų atminime. T a s atmini
mas, t a i ant jų galvų prakeik
smas. 

Gal po šios skaudžios pamo
kos antgalo darbininkai susi
pras , kad nereikia klausyti tų, 
kurie viešai burnoja visa tai, 
kas žmogui y r a brangintina. 

Grūdas. 

SUKILIMAI IR BRANGENY
BĖS UKRAINOJE. 

NEDARBAS EINA MAŽYN. 

Nedarbas, kursai per du me
tu siautė Suv. Valstijų pramo
nėje, palengva, bet nuolat, 
pradeda mažintis. I š Wash-
ingtono praneša, jog darbo si
tuacija ima blaivytis i r atėjus 
pavasarini čia virs kitoki lai
kai. 

P ramonės padėties žinovai 
tvirt ina, kad atėjus pavasariui 
Suv. Valstijų pramonė ir pre
kyba kur-kas smarkiau pakils. 
Tuomet nedarbas dar labiau 
sumažės. * 

Amerikos darbo biuro direk-

Pas ta ro jo sukilimo Ukraino
je ekonominės pasekmės cha
rakterizuoja produktų kainas 
prieš i r po sukilimo: 

Perei to spalių mėnesio pa
baigoje Kieve juodos duonos 
svarui buvo mokama 1,500 ru
blių { baltos duonos i svarui 3,-
800 rub . ; dešimčiai kiaušinių 
15,000 rub . ; svarui sviesto 25,-
000 rublių. 

Lapkričio pabaigoje: juodos 
duonos svarui 2,700 rub . ; bal
tos duonos svarui 7,000 rub. ; 
dešimčiai kiaušinių 25,000 ru
blių; vienam svarui sviesto 5,-
500 rubliu. 

VERPYKL0S LIETUVOJ. 

RUSIJOS GELEŽINKELIŲ 
PADĖTIS. 

Bolševikų valdžios komisa
ras, valdąs geležinkelius, pas
kelbė, kad Rusija tur i 63,000 
vars tų geležinkelių. I š tų 40,-
000 varstų negalima naudotis. 

Del stokos maisto geležinke
lių tarnautojų i r darbininkų 
skaitlius sumažintas iki 340,-

torius Jonės praneša, kad už [ 000. Ant Rusijos geležinkelių 

rion vienvbėn. 
A t s h . m k i m e tai , kad darbi

ninkui jau i r t a ip blogas gyve
nimas. Kad tuotarpu kapita
las nori tą gyvenimą da r dau
giau pabloginti. Mažina už-
mokesnius, be kurių darbinin
kams su šeimynomis bus ne
pakenčiamas i r tiesiog negali
mas gyvenimas. 

Kapi ta las šiandie darbo 
žmogų veržia dviem šonais : 
mažina užmokesnį i r neatpigi
na gyvenimui reikalingų daik
tų. 

Del to darbininkų organiza
cijos prieš t a i tur i ieškoti ir 
rast i t inkamas priemones. 

Darbininkas. 

B E R L Y N A S . — K r u p p ' a i 
steigia medvilnių dirbtuves ne 
toli nuo Maskvos. Kai-kurie 
tų dirbtuvių išdirbiniai y r a 
jau išstatyt i ant pardavimo 

klij ir amunicijos dirbtuvėse. Maskvoj ir Pe t rograde . 

gavo užtektinai streiklaužių. 
Nors kompanijoms tas nepi
giai atsiėjo, bet jos laimėjo 
kovą. 

Šiandie kompanijos trium
fuoja. I š streikavusių darbi
ninkų darban pri ima tik sau 
patinkamus. Tūkstančiai ne
teko darbo. Socialistai vadai 
tečiaus jais nesirūpina. 

K a i p ilgai unijos ižde buvo 
pinigų, darbininkai turėjo pr ie 
telių. Socialistai nuolat aplink 
juos tupinėjo, šaukė susirinki
mus, siuntė juos po policijos 
lazdomis. , 

K a i p tik ištuštėjo unijos iž
das, kits po kito tie prieteliai 
pradėjo nykti. Ant galo dar
bininkams pranešta, kad jie 
paliautų streikavę i r patys 
vieni imtų savimi rūpintis, v w 

Nes, girdi , ilgesnis streikas 

praėjusį sausio mėnesį tyri
nėjimai nedarbo klausimu ro
do gražius rezultatus. 

Tuo mėnesiu 25 :se pramo
nės miestuose nedirbančių 
skaitlius sumažėjo 4.2 nuoš. 
palyginus su gruodžio mėne
siu. 

Rapor ta i rodo, kad 1,428 di
delės darbo įstaigos savo dar
bininkų skaitlių padaugino po 
500 žmonių kiekviena. 

Anot raportų, šiandie ge
riausi darbo santikiai y r a mie
ste Detroit , Mich., kur apie 89 
nuošimčių nedirbusių žmonių 
gavo darbus. Tai vis daugiau
sia automobilių dirbtuvėse. 

Čhicagoje sausio mėnesiu 

gyvuoja didelės vagystės. 

(Nuo mūsų koresp. Lietuvoje) 
PLUNGĖ. J a u beabejo, ži-

noma,~kad Plungėje y r a vie
nintelė turbūt visoj Žemaitijoj 
linų verpykla. Kiek jį atneša 
naudos šiam kraštui nepasa
kysiu, tečiaus galiu pasakyti , 
kad joje darbo yra daug, net 
ir perdaug. Važinėja į ją su 
verpalais i r iš tolimų vietų: 
Švėkšnos, Vevirženų, Kvėdar
nos, Telšių, Varnių ir t t . Di-
džiausis sunkumas atvažiavu
siems, tad skubiai gau t i ; dėl
to jau jie su savim vežasi " p a -
tep t i . ' ' Davus kurių daiktų 
(sviesto, kiaušinių, mėsos i r t. 
t.) gauni verpalus tuoj. Žino
ma, užmokesnis savo vietoje, 
rodos po 9 auksinus sva ru i 
Džiaugiasi gyventojai ga
vę ̂ suverpti ir grįžta patenkin
ti namon. 

Dar kas pastebėtina, kad 
verpimui linai pri imami tik 
kuogeriausi. Dėlto veždami 
kiek gali geriau linus iššukuo
ja i r jau kaip šilkus grynus, 
be vieno spalio veža. 

Verpyklos savininkas, Ku-
činskis sulyg apylinkės gyven
tojų pasakymu " t a p o milionie-
r iu . ' ' J a u jis tur i d a u g turto, 
važinėja automobiliais, kaip 
pirmiau, kad važinėdavo gra
fai, a r kunigaikščiai. 

Dar y ra Žemaičiuose pora 
Vilnų verpyklų: Skuode ir Ke
turakiuose ties Žarėnais. Čia 

CHICAGO, 111. — Johnsono 
kompanijoj, bačkų dirbtuvės 
darbininkams algas numušė 
nuo dešimto iki penkiolikto 
nuošimčio. Daug paleido iš | irgi darbo begalės. Taipat iš 
darbo iš priežasties didelio su- i tolimų vietų veža vilnas, kad 
mažėjimo darbo, o likusiems dailiau suverpus. ' 'Suverpiinui 
darbininkams duoda dirbti po svaro vilnų Keturakiuose mo 
tr is dienas į savaitę. 

D-fcas. 

AUGUSTA, Me. — Maine 
valst. medvilnių išdirby sčių 
savininkai nenusigando auto-
rizavimo Amerikos Audėjų F e 
deracijos streiko. Audinyčių 
savininkai sako, kad toji fede-

nedarbas sumažėjo vos 4 nuo- racija nesanti ant tiek st ipri . 

karna .7 auks., na jei nori grei
čiau darbą gauti da r reikia ir 

patepti . < t ?? 

šimčiais. Gi New Yorke dar 
mažiau. Tiedu miestu dau
giausia šiandie kenčia nuo ne
darbo. 

K i tu r visur nedarbas suma
žėjo pradėjus viešuosius dar-

tik vargus padidintų. 

Šiandie nėra streiko skerdy-
BIZNIERIAI GARSINKITĖS 

" D R A U G E " 

kad galėtų šią pramonę truk-
dvti. 

R O C H E S T E R , N. Y. — Vy
riški] drapanų darbininkai ku
r ia apsaugos fondą del dau
giau kaip $200,000. Tikimasi 
streiko, nes numanoma, kad 
darbdaviai bandys numušti al
gas. 

— A r mėgsti, tamsta, vai
kus? 

— O, labai, ypač kai jie ver
kia. 

— Ka i jie ve rk i a ! 
— Taigi, taigi, nes juos ta

d a neša į šalį. 

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

PASAULĮ. 

• • • • 
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SOCIALIO KLAUSIMO 
KATEKIZMAS, 

Į) 

šį) 

III . 
(Tęsinys) 

Š a 1 a i t i s. 
h I. G. Kuri pre porcija auga ir kuri 

mažėja f 
At. Ta rp 1890 ir 1910 metų algos ir 

rokesč ia i p rarado šešis laipsn. (points) , 
nuomos pelnė vieną la ipsnj ; nuošimčiai 
d u ; ir pelnas tris laipsnius. Nuo 1900 iki 
1910 metų pelnas prarado t r is laipsnius, 
kuomet nuomos pelnė vieną laipsnį. Eko
nomistai nurodo, kad kapitalas auga grei
čiaus nė kaip darbas . S. Valstijų industri
jos sistemoje. Tada ir kapitalo dalis auga 
greičiau nė kaip visa dalis einanti dar
bo žmonėms. 

Kl. ir ta s yra pavojingas kryps-
l*ysf 

At. Šis krypsny s y ra pavojingas, del-
o, kad algas ir mokesčius gauna darbo 

r % n o n ė s . Jųjų dalies sumažėjimas tautiš-

1 

koše įeigose reiškia tikrą socialę ligą, ne
bent jie taip-gi dalyvauja kapitalo akci
joje. 

Kl. 8. Kokios dabar yra mokestys? 

At. Dabart inis algų stovis, y ra t a r p 
$4.00 i r $6.00 į dieną suaugusiems vy
rams. Kai-kurie darbininkai gauna dau-
giaus kaip šešis dolerius į d i eną v be t di
džiuma gauna mažiaus kaip penkis dole
rius į dieną. 

Kl. 9. Ar algos didėja ar mažėja 
nuo pradžios dvidešimto šimtmečio f 

At. T a r p 1900 i r 1914 metų, mokes
čiai, algos sprendžiant sulyg prekių- kai
nos, nupuolė. Nuo 1914 metų algos t ru
putį pakilo i r stovėjo aukščiau kylančių 
kainų. J e i tai butų tiesa, tai atrodytų, 
kad nuo 1900 m. algos nėra žymiai puo
lusios ne i kilusios, sulyginant su pragy
venimo kainomis. 

Kl. 10. Norint, kad butų teisingos 
algos, kaip didelės jos turi būti? 

v, 
At. Algos vyrams turėtų būti tokios, 

kad galėtų aprūpint i š e i r .mos tinkamą 
gyvenimą. Dideliuose miestuose turėtų 
būti nuo keturių iki penkių dolerių į die-

ną, a rba nuo $1,200 iki $1,500 į metus. At
skiras mokestis turėtų būti mokamas 
tiems, kuriems kainuoja darbo mokini-
mos; pavojinguose ir sunkiuose darbuose 
i r tiems, kurie savo gabumais neša dide
lę naudą darbdaviams. Moterų algos tu
rėtų būti tokios, kad jos galėtų tinkamai 
gyvent i ; dideliuose miestuose tas atseina 

• nuo keturiolikos iki penkiolikos dolerių į 
savaitę. Moterys dirbančios lygų darbą 
su vyrais , tu r i gauti lygų užmokestį. 

Kl.ll. Kokis nuošimčių laipsnis yra 
teisingas f 

At. Už paskolas nuošimtis y r a teisin
gas toks, ' kuris var to jamas didžiumoje 
viešų rinkų (open markets ) . Už įvesdintą 
kapitalą nuošimčiai y r a šiek tiek didesni 
negu už paskolą, dėlto, kad žmogus ima 
didesnę riziką už tą, kuris įvesdina pini
gus į pramonę. Kaip* nebūtų, kuomet pra
monė į kurią žmogus įvesdina savo kapi
talą veikliai i r teisingai lenktyniuoja su 
panašios rųšies pramonėmis, įvestorius 
teisingai gali imti tiek nuošimčių, kiek 
pramonė neša, prisilaikant to, kad tėisim 
kai apmoka darbininkams. Vis-gi butų* 
geriaus, ekonominiu i r etišku žvilgsniu 

dalinties perviršį* (surplus) su darbinin
kais. 

Kl. 12. Ar pramonmiųkai turi teisės 
prie neapribuotų pajamų? 

At. Taip, iš dviejų priežasčių. P i rma, 
kad jie vikriai lenktyniuoja su panašios 
rųšies pramonėmis ; antra , jei jie užmoka 
teisingas algas darbininkams ir teisingai 
elgiasi su visais pramonės dalyviais. 

Kl. 13. Ar monopolių savininkai turi 
teisės savintis visas įeigas jr nuošimčius, 
kuriuos jie gauna? 

At. J i e neturi teisės savintis tų,įeigių 
kuomet jie ekonomiškai naudoja despo
tišką jėgą daugiau nė kaip gabumus ir tei
singą patarnavimą. 

Kl. 14. Ar didieji kapitalai gauna 
perdidelę dalį tautiškų įeigų. 

i • 

At. kurie gauna įeigas su pagelba mo-
nopoliaus gauna perdidelę dalį. Beveik di
džiuma įeigų y ra įgyjama panašiu būdu. 
Tie, kurie gauna dideles įeigas vien iŠ 
didelio įvesdinto kapitalo, negalima saky
ti, kad gauna perdidelę dalį, jei jųjų įdėtas 
kapitalas y r a teisingai konkuruojamas, 
lenktyniuojamas. /Tie, kurie veikliai ir tei-

[..•.LillL«Jl«J!!;.LH.U 

singai lenktyniuoja pramonėje negauna 
perdaug, jei jie sąžiningai elgiasi su dar
bininkais ir visais išdirbystės agentais. 

Kl. 15. Ar Suv. Valstijų gamtos tur
tai ir pramonės įtaisai patenkina visas 
žmonių klases? 

At. P rof. W. L King savo veikale 
" T h e Wealth and Income of the People 
of the United S t a t e s ' ' apskaito, kad 1910 
metais, jeigu butų tautiškos įeigos išdalin
tos lygiai t a r p visų gyventojų, tai kiek
vienam asmeniui butų buvę po 332 doleriu. 
Nuo 1910 metų tautiškos įeigos padidėjo 
daugiaus kaip du sykiu. Tokiu būdu visi 
žmonės i r šeimynos galėtų turėt i geram 
pragyvenimui uždarbį i r didelė dalis tu
rėtų daugiaus negu tiek. Prof. David Fr i -
day savo knygoje " P r o f i t s , Wages and 
P r i e e , , paskelbia, kad algų pakėlimas iki 
tokio laipsnio kurio kiekvienas galėtų ge
rai pragyventi , jau nėra sapnas, bet ga
limybė. Suv. Valstijose tautiškos įeigos 
galėtų būti daug daugiaus padidintos su 
pagelba geresnės išdirbystės metodą ir 
geresniu sąryšiu t a r p darbo ir kapitalo. 

(Bus daugiau) 

• 

, 
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BLAIVYBĖS DIRVA. 
ŠEINĮ] VYSKUPO RAŠTAS APIE BLAIVYBĘ. 

y 

. A N T A N A S 
DIEVO IR ŠVENTOJO APAŠTALŲ SOSTE MALONE 

S E I N Ų V Y S K U P A S 
VISIEMS TIKINTIEMS PASVEIKINIMĄ IR 

GANYTOJIŠKĄ PALAIMINIMĄ. 

buteliais ir gerokai pasivai
šino alkoholio nuodais. Tas 
vaikas visiškai nusigėrė ir be
eidamas namon išvirto gatvė
je, kame jį atrado" miliciantas 
ir nugabeno ligoninėn. Čia 
jis pasimirė, nes jokia medici
nos pageHm jau negalėjo pa
gydyti alkoholio nunuodintą 
vaiko organizmą. 
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Praeitą vasarą, lankydamas 
bažnyčias, patyriau, kad dau-
gelyj vietų Seinų diecezijos 
eina silpnyn blaivybės dorybė 
ir, priešingai, smarkiai ple
čiasi visokiu, svaiginamų gėri
mų vartojimas. Gal but, kad 
girtavimo įsigaĮėjimi mūsų 
tėvynėje nemaža įtakos pada
rė karo aplinkybės. Karo me
tu visokiu papiktinimų ir pa^ 
gimdų buvo daug. Vieni tu
sias pagundas nugalėjo, kiti-gi 
joms pasidavė. Mūsų šalis ne 
tiktai ūkio, bot ir doros žvilgs
niu labai daug nuo karo nu
kentėjo. Taigi dabar, kaip 
tik butų laikas pradėti gydyti 
padarytas žaizdas. 

Viena tokių skaudžiausi!} 
žaizdų tai ir yra girtybės iš-
siplėtojimas. Greitu laiku vi
sa mūsų šalis įgytų kitokios 

bekalbėti apie skurdą, ir nelai
mes tų šeimynų, į kurias įsis-
kverbia įgirtybė. Kiekvienam 
aišku, kad tokie žalingi ir nuo
dingi gėrimai žmogui nereika
lingi. Nevartodamas jų žmo
gus butų ir sveikas ir laimin-
gesnis. fTaigi čia kaip tik ir 
apsireiškia žmogaus silpnybė 
— sugedusio žmogaus prigim-
ties-į blogą pusę palinkimas. 

Todėl, mano mielieji vaike
liai, norėdami stiprinti savyje 
blaivybės dorybę, nepasitikė
kite perdaug savo silpnomis 
jėgomis, bet naudokitės religi
jos pašelpomis kurių mums 
teikia šventoji Bažnyčia. Ypač 
stengkitės kiek galima tankiai 
atlikti išpažintį ir priimti 
Švenčiausiąjį Sakramentą, nes 
šituodu Sakramentu tai dvi ge
riausi priemoni žmogaus va-

ALKOHOLIO FIZIOLOGIJA 
IR PATHOLOGIJA. 

Austte O'MaHey, M. D. P h . J>. L.L.. D . 

Alkoholio įtekme į žmogų. 
Prof. Gustavas Aschaffen-

burg norėdamas ištirti alko
holio įtekmę, darė bandymus 
su keturiais raidžių statyto
jais. J i s paėmė gerus paty
rusius tą darbą darbininkus, 
davė jiems' sustatyti vieną ir 
tą pati spausdintą straipsnelį. 
Pirmą dieną jie dirbo nevar
toję alkoholio. Antrą dieną 
dirbo kiekvienas išsigėręs po 
vieną alkoholio unciją įmaišy
tą graikiškai! vynan. Trečią 

| su savo smailiomis iltimis 
jpiausto į'gabalus šventas nau-
3*1 gyvybių gijas kurias gam
ta priruošta. 

Kūdikiai, jaunuoliai 
ir alkoholis. 

Dievo^ir gamtos prakeikimą. 

Alkoholis ir žmogaus 
gyvenimo gadyne. 

Buvo daromi bandymai ii 
patyrimai su gyvuliais, kame 
paaiškėjo, kad kur vienas gim
dytojas yra alkoholikas, o ki- Alkoholis yra pirmaeilinė 
tas taip vadinamas, tvarkus kūdikėlių mirčių priežastis 
alkoholio vartotojas veislių priskaitant tuos kūdikėlius, 
vaisius silpnėja ir nyksta, iki j kurie gema negyvi. Pusė žmo-
ketvirtos giminės. \ nijos miršta nesulaukę penkių 

Kas geria svaigalus retkar-, metų amžiaus. Šimtai tūkstan
čiais, tai jų sunaudojimas lai-|čių kitų kasmet tampa sužeis-
ke arba prieš pat vaisiaus pra- j tais kūnu ir protu, kuris kar-
sidėjimą, daro smarkią įtaką! tais dar toliau pažengia i r net 
į vaisiaus užuomazgą. ^Vienok; sugadina pobūdį ir dvasią. 

gerti neįgaus. Bet geriausiai 
tai šūvis negerti* Tai geriau
si chroniškam alkoholizmui 
vaistai. 

Dr. Wood's apie alkoholio 
fiziologišką veiksmą santrau
koje sako:, Geriant alkoholio 
po truputį žadina galvos sme
genų narvelius (cells) ir nu
garkaulio smegenis. Geriant 
po daug alkoholio veikia į sme
genis slopinančiai. ~ Po trupu
tį geriant veikia į kvėpavimo 
organus. Po daug geriant slo
pina — mažina kvėpavime,, ir 
neretai yra mirties priežasti
mi, nes padaro centrinę para-
lizą "aspbyxia" arba užtroš-
kina. Po mažai^ geriant vei- j tuomet, kai gimęs kūdikis bu- • čius, kurie per alkoholį nešis 
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PER KALĖDAS SESl WKt 
NUO MEDIMO ALKOHOUd 

New Yorke salyg valdžios 
pranešimo, gruodžio 28 d., še- ^ 
ši newyorkiečiaiNmirė nuo gė
rimo medinio alkoholio. KelP 
dar yra ligoninėse, kurie ir-gi 
tuomi skystimėli* vaišinosi 
Kalėdjų šventėse. 

Da>ar prohibicijos agentai 
iš AVashingtono sugrįžę sako, 
kad iki Nauj į Metų New Yor-
kas bus sausas, kaip 'kaulas. 

24 valandų bėgyje tiek areš
tų padarė, kiek niekad pernai 
nepasitaikė.. Iškratė daug vie-

kia į širdį kaipo kurstyto jas, j na jau atitolintas nuo varto-
daug geriant slopina širdies 
veikim^ arba paralizuoja. • 

K. P. J . • 

ALKOHOLIS IR ŽMONIJA. 
-

Alkoholis ir veisle. 
Alkoholis didžiausiu smar

kumu ir plėšrumu gaišina vai-

jamų svaigalų. 
Gimdytojai kurie geria svai

galus stato savo negimusį vai
sių į mirtiną pavojų jo gyvy
bę, ir patys savo vaisiaus, gy- ' alkoholiui veik begalines pro-
vybes globėjais būdami nere- ! # a s le idžiant visą žmoniją, 

tengia atsakomai auklėti savo 
vaikų, auklėja juos labai bru-
tališkai, įstato juos nelaimių, 
ligų, ir doros pavojum 

Jaunystės amžius priskaito 

esti laipsniuota įtaka net ir ( Yra didis gimdytojų skai- j šbueių, kliubų kambarių ir val
gykit?. 

Tapo pranešta šiandien, jog 
tam pačiam didmiesty dar ke
turi nuo medinio alkoholio mi
rė. Turbūt iš proto jau žmo
nės kraustosi gerdami tokiu* 
baisius nuodus! A. Z. 

tai nutraukia gyvybės siūlą. 
Štai pavyzdžiai: 

atveria labai plačiai duris į 
nedorybes ir prasikaltimus ir 

Pavyzdis. Pilypas Bris- Pastato kūdikį ant pragaišties 
coli, Syracuse, žvakių dirbtu- k e l i o - Diolžiausis jaunuome-
vės agentas man yra papasa-

. : 

išvaizdos, jeigu joje susiiprė- bai sustiprinti. Svarbu, kad 
tų - blaivybės dorylx\ Dievo 
Apveizda taip pakreipė šio 
karo. įvykius, kad mūsų tauta 
įgijo laisvės ir nepriklausomy 
bės. Tat laku didelė ir bran
gi Dievo dovana. Todėl, mano 
mielieji vaikeliai, parodyki
te Dievui už tai savo dėkingu
mą, stengdamies stiprinti sa
vyje blaivybės dorybę. Klau
sote bažnyčiose pamokslų, tai
gi ir girdite ten raginimų prie 
blaivybės. 

Be abejo, atmenate ir kai-
kuriuos "Šventojo Rašto žod
žius apie blaivybės reikalingu
mą ir naudingumą. Be to, skai-

tikslas butų atsiektas ^arba, ki
tais žodžiais tariant, kad mū
sų visuomenėje sustiprėtų 
blaivybė. 

v 

Tikslui atsiekti gali but var
tojamos įvairios • priemonės, 
pavyzdžiui, yra įsikūrusi Blai
vybės Draugija, kurios skyriai 
turėtų būti kiekvienoj parapi
joj. 

Todėl aš, pasinaudodamas 
šia proga, karštai raginu jus, 
mano mielieji vaikai, kad rašy 
tumėtės į Blaivybės Draugiją 
ir daugintumėt jos skyrių ska-
įcių. , 

Baigdamas šį mano laišką, 

singumo^ perus (germ plasm) 
iš kurių kyla visa gyvybė. Pa-jkojęs: "Mano geriausis drau 
lyginamai visiškai maža alko- Į g a s kartą man pasiskundė, kad 
holio kiekybė kliudo augalų i j 0 kūdikėliai užgimę tuoj mir-

diena vėl dirbo negerdami! sėklų užsivaisinimui. Žiemes- gta, jis duotų kasžinką, neži
nau ką tam, kas patartų ko
kiu budu galima užlaikyti jų 
gyvybę. Paklausiau jo, ar ge

nės skaičius pradeda prasikal
sti pačioje jaunystėje, apie 
dvidešimts pirmus amžiaus 
metus. 

pirmus 
Vertė K. P. S. 

Jei nori turėti pasaulio ži
nias prieš akis, tai visą tą 
jums suteiks d i e n r a š t i s 

" D R A U G A S " 
—Skaitykite ir platinkite— 

dienraštį ^ D R A U G Ą " -

svaigalų. Ketvirtą dieną vėb niųjųx gyvulių pasidauginimo 
gėrė po vieną alkoholio unci- pažangoje alkoholis dar smar-
ją. Pagaliau sulyginus jų d a r ^ k i a u v e i k i a kliudindamas jį, o 
bą per keturias dienas nuveik
tą, pasirodė, jog tomis dieoo-
mis kuriose alkoholį vartojo 
darbas sumažėjo ant 14 nuo-

m®&&mvm*&&i 

dančių pieną gyvūnų, — tai 
tas pats gaišinimas darosi su-

šimčių. Tas bandymas buvo da naudojant alkoholį gėrimo bu-
romas ir su kitais darbininkais !du ir žmonėms. 

žmogaus gyvybe, sulig kūno | r į svaigalų. Atsakė, kad ret-
moksliškai prisiskaito prie žin karčiais geriąs, ypač šeštadie-

* 

tydami tam tikras knygeles, j kuris turi būti paskaitytas iš 
randate ir gydytojų įrodymų, j sakyklos visos diecezijos baŽ-
kaip žalingi yra žmogaus svei- nyčiose, reiškiu jums, mano 
katai svaiginamųjų gėrimų mielieji vaikeliai, širdingus 
nuodai. Pasaliau ir sveikas linkėjimus gausiausių Dievo 
žmogaus protas tai patvirtina. 
Juk žmogus, pasigerdamas ir 
kartais net proto nustodamas, niėn. 1921 metų. 

pašelpų ir malonių. 
Mariampolė, 21 d. lapkričio 

baisiai save žemina. O ką jau •Į- Antanas Vyskupas. 

REZOLIUCIJA. 

• 

f; 
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Pirmasai Lietuvos abolicio-
nistų suvažiavimas kovai su 
prostitucija, įvykęs K a u n e 
gruodžio 28 ir 29 d., 1921 m., 
Lietuvos blaivinimo ir dorini
mo reikalu priėmė sekančią re
zoliuciją: 

Kadangi alkoholio nuodai, 
kurie randasi visuose svaigi
nančiuose gėraluose, be galo 
kenkia mūsų tautai medžiagi
niu, fiziniu, dvasiniu ir tiky
biniai—doriniu atžvilgiais; 

Kadangi alkoholio nuodai 
kaip medicinos mokslas ir gy
venimo prityrimas parodo, iš 
vienos pusės išerzindami lyti
nį žmogaus instinktą, iš kitos 

priemonių kovai su alkoholiz
mu Lietuvoje, būtent: 

1) Platinti visuose mūsų vi
suomenės sluogsniuose prieš-
alkoholinį švietimą ir susipra
timą, nesigailint tam tikslui 
lėšų iš valdžios ir \Tsuomenes 
pusės; 

2) Duoti teisę valsčių ir 
miestų gyventojams patiems 
spręsti apie alkoholinį gėra
lų gaminimo ir pardavinėjimo 
varžymą ir visišką uždraudi
mą savo valsčiaus ar miesto 
ribose; 

3) Atsisakyti rėmus ir pro
tegavus alkoholinį kapitalą, 
kurs ankštai r i šasi su pro'sti-
tucijiuiu kapitalu, ir atsisaky
ti šėmus valstybės iždan paja
mas iš piliečių nelaimingo al-
koholizavimosi, pasistengiant 

Galutina išvada yra, jog žmo
gus alkoholio gėręs negali tiek 
darbo padaryti, kiek padaro 
negėręs. 

Gydytojai dabar pripažįsta 
faktą, kad chroniškas alkoho-

Tas gaišinąs veiksmas ne-
vien žudo didelį skaičių, bet ir 
veislę iškart nenužudomą labai 
nusilpnina, ypač jų pačių pa
sidauginimo veislėje. 

Mūsų amžiaus mokslas pa-
lio vartojimas gali atsirasti ir tyrė, kad alkoholis, seniaus 

vėl pusės susilpnindami arba 
ir visiškai pašalindami žmogų-f valstybės biudžetą remti pa-
je minčių, kalbų ir darbų kon- Į jamomis iš kitokių šaltinių. 
troliavimą, dažniausiai pastų- ____ 
»ua žmogų į paleistuvystę, iš 
kurios kyla venerinės ligos. 

Pirmasai Lietuvos Abolicio-
nk tų suvažiavimas siųlo vald
žiai i r visuomenei kuogrie-
ščiausiai griebtis tiksliausių 

ALKOHOLIO AUKA. 
KAUNAS. Nepersenai tūlas 

vaikas 11 metų draug su ki
tais pavogė dėžę su degtinės 

iš mažo kasdien alkoholio gė
rimo. Tik retuose atsitikimuo
se galima rasti išėmimų. Gir
tybės įprotį gali žmogus įgau
ti kasdien išgerdamas prie 
stalo nuo 40 iki 100 gramų al
koholio. 50 gramų alkoholio 
yra 1,430 litro Pilsen aluje. 
Tiek pat, yra 1,351 litro Mu-
nicho rlofbrau; 1,564 Titro 
Spatenbrau, ir 1,020 litro ang
liškam porteryje. Vienas \\i-
ras yra lygus beveik vienai 
kvortai. Todėl kvorta angliško 
porterio išgerta prie stalo lai
ke pietų, gali but chroniško al
koholizmo priežastimi. 50 gra 
mų alkoholio yra taipgi pusėje 
kvortos šampano, Prancrjos 
klarete, Vokietijos vyne. Ly
gi alokholio kiekybė randasi 
pusantro stiklo šery vyne ir 
pusėje stiklo paprastos degti
nės. I r po tiek gerdamas žmo
gus gali įgauti alkoholizmo Ii-
gas. 

Tiesa žmonės .gerdami po tą 
mažą dalį svaigalų gali nejau
sti nei ne atrodyti įsigėrę. 
Nieks gali nepastebėti jų gir
tumo nei kalboje, nei veiks
muose. Vienok ilgainiui tas 
gėrimas jo kūne turi didelę 
įtekmę. Žmogus todėl išger
damas pantukę klareto pietų 
laike, gaus įprotį gerti ir taps 
chronišku alkoholiku ir tikrai 
įžeis savo sveikatą. Senovės 
Romos išsitarimas palieka tei
singu: "kuomet prisipilsi tau
rę tretį kartą, jau busi girtuo-
klhL" Dažnai man teko ma
ty t i chroniško alkoholizmo ap
sireiškimus pas žmones, kurie* 
tik tris stikliukus degtinės ge
ria tris kartus dienoje. Je i 
į kelintą savaifcę po tiek išgers, 
tai dar įpročio bej. troškulio 

priskaitomas "gyvybės vande
niui/ ' ir vėliaus buvo vadina
mas ' l maistas, ' ' " padilginąs 
gaivalas" ir "gydykla ," da
bar tikrai ištirtas yra ne vien 
tiktai nuodai pačiam asmeniui 
kuris jį sunaudoja gerdamas, 
bet nuodai kiekvienai veislei. 
Kaipo ligų yda yra tai vistiek 
alkoholio vaisius, kuris kryps
ta prie sunaikinimo doros vei
slės, net dar neužgimusiame 
vaisiuje, iki visiškas nevaisin
gumas nugnyba paskutinę gy
vybės sėklelę taip dvasinio 
kaipo kūniško gaivalo. Tai y-
ra ypatingoji išsigimimo prie
žastis, veiklusis mirties prie
das kūnui) protui ir sielai, o 
kur tiktai nesiliauja tas pa
protys, ten užtraukia ant kiek
vieno asmens ir ant visų sykiu 

niais kuomet gaunąs savo vi
sos savaitės uždarbį, tai kar
tais ir pusėtinai užsigeriąs. 
Patariau jam bent kelis me
tus visai neragauti svaigalų, 
jis prižadėjo ir išturėjo iki vėl 
susilaukė sūnaus. Už kelių me
tų atėjo, man padėkoti už gerą 
patarimą, ir džiaugsmingą 
gandą, kad jo sunūs jau gerai 
paaugęs ir labai sveikas ir stip 
rus. J i s visiškai išsižadėjo 
svaigalų" Kas nenori tikėti 
šitam pavyzdžiui, lai pats pa
daro bandymą. 

Alkoholis ir ligos. 
Taip vadinamoji liga bran

tai (syphilis) kuri yra ar tie
siog arba ne tiesiog alkoholio 
išgama, smarkiausiai užpuo
lanti ant vaisingumo perų, yra 
tai baisiausis jų smūgis. Ne
laimė gyvybės veislingumui, 
kuomet alkoholis ir jo nuož-
miausis vaisius-veisliniai nuo
dai susijungia kartu. Viskas 
žūva! Tai yra paprasti atsi
tikimai. Alkoholis ir jo gim
domos ligos plėtojasi po visą 
žemę. Ne vien vargšų apgy
ventose vietose, bet ir turtin
gųjų šeimynose. Tie nuodai 

Knygos iš Lietuvos, 
LIAUDIES TEATRAS — NERVAI — 3-jų veiksmų 

komedija. Dalyvauja 8 asmenys. 84 pusi , didelis 
foratas. Vertė J . S. Kainą 40c. 

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

BOTANIKOS VADOVĖLIS. — Vertė Vilkaitis. Joje 
aprašyti 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 kaip pa-

c sėkmingai naudotis spauda ,j 15c. 
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI. — Parašė Pr. Žadeikis. 

I dalis I6į pusi su keliais paveikslais. Joje ap
rašyti įvairus atsitikimai karo laiku Lietuvoje nuo 
1914 m. iki 1916 m. Kaina . . - . . 60c 

VEIDRODĖLIS. — Esmaitis. Jame telpa priešinių rin
kinėlis paišybos pradžiai. Kas nori išmokti piešti 
įvairius daiktus, teįsigįją šią knygą kaina . . . . 70c. 

VARGELIŲ ŽIEDAS. EiliĮ rinkinys. Surinko B. Ži-
buntas. Knyga 52 pusi , ; . . . . 26c< 

TIKĖJIMO KLAUSIMAL Parašė kun. J . Gerutis. 
Tas labai svarbi knyga, kiekvienam reikėtų ją įsigyti. 
2 3 0 P u s l 75c. 

ODESfiJA. Homero veikalai. Tai labai gražios eilės iš 
senovės graikų gyvenimo. Vertė D-ras J . Ralys. 292 
P "Si , f $1.50 

DUONELAIČIO RAŠTAI. Mokykloms parinko ir pa
aiškino M. Biržiška. Pirmoji dalis: ištraukos ir priedai. 
Antroji dalis: Duonelaičio gyvenmas raštai ir kalbos pa
aiškinimai. 202 pusl. Kaina $1.00 

DRAUGAS PUBLISHING COMPANY, 
2334 So. Oakky Ave., Chicago, HL 
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usiųsti 
Reikia parašyti: 

, Kas siunčia pinigus :^4P a v a r d ė *'pUnas ^ A" 
, 

<e> 

.am siunčia pinigus^t j ^ • ^ • C ? Lie" 
Ypatingai reikia aiškiai rašyti pavardės ir kaimų vardus. 

i . . . . 

" F C l o k C f l l t i r i a t l > " G a U m a a t s i l * s t i k i e k I l o r i t e dolerių, o 
A V . 1 C J V M U I l L l d l K ^ pranešime kiek už juos bus auksi
nų, arba siųsdami pinigus parašykit kiek norite auksinų, o mes pranešime kiek da 
reikės damokėti, o jeigu kas atliks, tai Jums sugrąžinsime. 

AUKSINUS SIUNČIAME MES PATĮS IR MES UŽ JUOS ATSAKOME. 
JUMS NEREIKIA SIŲSTI Į LIETUVĄ JOKIOS KVITOS NEI ČEKIO. 

Draugo Pinigų* Siuntimo Skyrius, 
2334 5. Oakley Avė., Chicago, III 
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[DR. A. K. RUTKAUSKASĮ 
G Y D Y T O J A I ir C H I R U R G A S C 

4442 South \Ve-stcm Avcnue S 
Telefonas Lafayette 4146 

Valandos; 9-11 rytais. 1-2 p o g 
• p i e t ų ir 7-8 vakarais . Nedėldie-gj 
I n i a i s tiktai po pietų 2 iki 5 v a i . 1 
uiiiiiMimniiiiimiiiiiiHiiumiimiiimiiS 

— — « . . . . . « . «» M..lt..M..«>-lt-W..M..«..W—<l.J«.Jt.J«-at-M.J«.* 

DR. G, M. GLASER 

Praneš imas 

D.M.T.STR1K0I/IS 
Lietuvis 

ffiee Tek Blvd. 7820 g 

GYDYTOJAS 1H C I U R I K G A S £ 
Perkėlė savo ofisą, J g 

4601 SOUTH A S H L A N D A V E . J 
fAL: 10:30 iki 12; 3:30 iki 5 lsio 
6:30 iki 8:30 Ned. 10:30 Iki 12. g 

N a m . : 2914 W. 43 St. £ 
Tel. Lafayette 263 Į* 

i 
§ Prakt ikuoja 30 metai * 

Ofisas 3140 So. Morgan St., 
fcrmfi 32-nd St., Chicago, H1.J 

SPECIJ A U S T A S 
^Moter iškų, Vyriškų Ir c h r o n i š k ų ^ 
j "SU-
| i Ofiso Valandos: N u o 10 ryto 
^iki 3 po pietų, nuo 5 iki 7 vak.=f? 
o|xedoliomiB nuo 10 iki 2 po p ie tų .# 

Telefonas Yards 687 j 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISrTAS 

4712 SO. A S H L A N D A V E N U E 
ARTI 47-tos Gatvės. 

Va lanaos : nuo 9 ryto iki 9 vak. , 
mis nuo 4 iki 9 vakare. U. 

r«^>o^2»r«^^>'a>^^K^"^*^y m 
% DR. P. ŠIMAITIS 

N A P R A P A T H 
^Gyriau Be Vaistu Ir Be Operacijos 

10737 S. Miehigan avc. 
N u o 8 iki 12 vai. ryte 

1418 W. 45 Str. 
(Pr ie \Vcstern Avenue ) 

N u o 2 tki 7 vakare. \ 

Chicago .« 

I 

08. S. N f f i U S 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas ir vyvenimo vieta: 
3252 Soutli Halsted Street 

\ n t viršaus Uulver. State Bank 
Valandos: nuo 1 0 - 1 2 ryto; nuo 

4 po pietų: nuo 7-—9 vak 
Nedėl iomis nuo 10—? 
Telefonas Yards 2544 

1 OR. CHARLES SEGAl g 
fr Perkė lė savo ofKa po n u m e r i u i 
| 4729 SO. ASHLAND A V E N U E t 

{ SPECLTALISTAS j? 
Džiovų, 3«oteru ir V>ru Ligų | 

iVaL: ryte nuo 1C—12; nuo 2 — 5 1 
po Pietų; nuo 7—8:?-0 v i . k a r e . | 

[ N e d ė t o m i s : 10 iki 1. $ 
Telefonas Dr<xil 2880^ 

•R ™K 

DR. M. STAPUL10N1S 
NAPRAPATH 

GYDAU BE GYDUOLIŲ IR B* 
OFERACUC-

Ofisų Valandos: 
8347 E m e r a l d Avenue 

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

731 W. 18-,th Gatvė 
Nuo 7 lkl R vateare. 

įDr. M- Stupnickii 
3107 So. Morgan Street į 

CHICAGO. ILLDfOIR 
Telefonas Yards 5032 

Valandos: — 8 lkl 11 Ii ryto: 
5 po pietų lkl 8 vak 
mis nuo 6 lkl 8 

Nedėl lo . 
vai. vakare 

: 

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

TeL Canąl 2118 
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare 

G y v e n i m a s : — 2811 \V. 63rd Str. 

Tel. Prospect 3466. 

OR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4631 So. Ashland A ve. 
Tel . Yards 994 

OFISO V Ali.: 
8 iki 10 v. ryto. 1 iki 3 ir / lkl 
9 v. 
Tel. Nakt imis Ir nedėlkvj po pietų 

Oakland 1294 

DARBAI. — IŠVAŽIAVO. — 
MARGUMYNAI. 

v 

s 

Telefonas Von Buren 201 
Res . 1130 ¥hdei>cndenee Blvd. 

DR. A. A. ROTH, 
R u s a s Gydytojas Ir Chirurgas 
Spccljallstas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų i r visų elironlSkų lign. 
VALANDOS: 10—11 ryto 2—3 po 

pietų, 7—8 vak. Nedėl iomis 10—12 d. 

Ofisas 3354 So. Halsted Str.. Chlcago 
Telefonas Drovev 0693 

DR. R. C. CUPLER 
CHIRURGAS 

Ivainp. Oakley Avc. Ir 24 Gatves 
Ofiso Valandos: N u o 2 iki 5 po 

pietų kasdien, Panedėl i j ir Ketver
ge vakarais. 

Ofiso Tel.: Ganai 1713—241 
Res. Tel .: Miduay 5512 

I V. W. GUTKAUSKAS j 
* ADVOKATAS 
f Ofisas Didmies ty] : 
I 39 South L* Sali© S t r e* 

Kambnris 321 
I Telefonas Central 6390 

i 
' ..'•.»>' O', . ' ' . .". .v^'.O*.J' .O'. .*'-J#*J>'..* ! * * # & # « * * 

V i k a r a i 812 W. SSrd Si 
Telefonas: Yards 4«81 i 

' * ! 

Tel. Canal 257, Vak. Ganai 211% 

DR. P. Z. ZALATORiS 
Lietuvis Qyrtytojw Ir 

Chirurgu 
1821 South Halsted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryte; 1 iki4 
po pietų: 8 iki 9 vakare 

^ į «» ^ «* - i • » . — —i ^ « i » ^ « • »i » i — » ^ i * i ^ m*m*m*^ 

Tel. Boulevard 2160$o 

DR. A. J. KARALIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

*3303 S. Morgan Str. — 
Sį CHICAGO, ELL. 

ANTANAS A. 0LIS 
(OLSZEVVSRI, J R . ) 

ADVOKATAS 
<f* Veda bilas visuose te ismuose 

Miesto Oli.sas: $ 
/|Į7 S. Dearborn S t , Roo«n 104C 
• Telefonas: Central 1774 

i Vakarais: 3251 S. Halsted St. 
Telefonas: Boulevard 55 3. 

— a 
J. P. WAITGHES 

Lawycr 
LIETUVIS ADVOKATAS 

JDlen.: R. 511-127 N. Dearborn St. 
Tel. Dearborn 6098 

» Vakarais: 10736 S. AVabash A ve. 
Roseland Tel. Pu l lman G377 

: • : — 
»Tel. 

y Randolph 2898 

į A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

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

19 South La Salle Street 
Room 1303 

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų 
j^Namų Tel. Hyde Park 3395 ~ 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktorias, staty
tojas ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Chicago 

Arti 23 čio Place. 
O ' J i 
A » ~ » » — » » » » » » » • » • » i» » » » » » M M Į f 

1 *»£**»*»£2»3» ^ » » ^ ^ » d » » » » ^ 
^Telefonas Boulevard 4139 W 

Dr. L L .MAKARASi 
C h i r u r g a s ! LietuvLs Gydy to ja s Ir 

Ofisas 10900 S. Miehigan Ave. 
V a i 10—12 ryte; 2—4 po pietų, 

6:30—8:30 vai, vakare. 
Residencija: 10538 Pcrry Ave . 

Tel. Pu l lman 342 ir Pull . 249 
2K 

A. Masalskisi 
Graborius jį 

Patarnauju l a i - ^ 
dotuvėse, . ves-<0 
tuvese, krikŠ-^Į 
t ynose ir TtRuo-2 
se reikaluose 
Kainos prieina
mos. 

•3307 Auburn Ave. Ghicago. 

IHJlllimuilUIllllilIlIlIlIlIUHIUHHIUIlHl 
S. D. UCHAWICZ i 
LIETUVIS G R A B O R I U S 

S Patarnauja laidotuvėse kuopi- S 
S^iausia. Reikale meldžiu a t s i š a u - s 
Skt i . o mano darbu busite u ž g a - S 
Hnėdintl. 
Z 2314 W. 23rd PI. Chlcago, D k S 
r Telefonas Canal 2199 luiiiiiiiiiiniiiiiiuuuhinsiiiiiiiiiiiuiiuiij 

Westville, 111. — Jau ir pas 
mus buvo atsilankius žiema su 
balčiais. Nuo pabaigos 1921 
m. gruodžio mėn. išlaikė ko
ne ir visa sausio mėn. Sniego 
buvo apie pusę pėdos. Dabar 
jau vėl sniego nebėra. Oras į-
vairus, mainosi. 

Darbai kasyklose šiuo tarpu 
gerai eina. J au trys mėnesiai 
kai taip yra. Žmoneliai jau 
biskį atsigavo^ Nuo pernykš
čių metų buvo privarginti, 
nes po dvi dieni savaitėje te
dirbdavo. Dabar žmonių iš vi
sur privažiavo* Bet darbo sun-
ku\ gauti. 
r 

Išvažiavo vargonininkas. 

Parapijos reikalai gerai sto
vi. Daug parapijonų apgailes
tauja buvusio vargonininko 
Ant. Stanšausl^o, kurs apleido 
mus parapija vas. 2 d. Išva
žiavo į didesnę parapiją, Law-
rence, Mass. Buvo gerai išla
vinęs ir sugabiai vedė chorą. 
Taipgi užsiimdavo su didžių-

jjų ir priaugamųjų vyčių teat
rų lnokiuimu. Priaugančio 
jaunimo chorą išmokino giedo 
ti pirmoms Mišioms. 

Toko nugirsti, kad kai-ku 
rios moterėlės surengė jam 
išleistuvių vakarėlį. Linkimo 
jam ir kitur, kaip ir pas mus, 
pasekmingai darbuotis tautos 
ir Bažnyčios labui. 

Dabar turim kitą vargoaiLnin 
kn, jauną vaikiną iš Pennsyl-
van'ijos'. Dar jis nėra pripra
tęs prie -vietinio padėjimo. 
Kad iš karto ir nepavyko kaip 
reikiant, bet matyt greit pri
pras. Linkime ir jam gerų pa
sekmių kart;1 su jaunimu dar
buotis. 

* 
Parap. mokykla. 

Mūsų gerb. klebonas Brig-
inanas rūpinasi įgyti parapiji
nę mokyklą. Tel«r nugirsti, 
kad Kelly Coal kompanijos 
No. 3 kasyklos užbaigtos ir 
dabar tlaug trobesių likę. T a i 
kompanija žadanti dykai pa
dovanoti puikų n^imą, kuria
me anglekasiai prausdavosi. 
I r butų netoli nukelti. Bet jis 
ne tam dirbtas, netinkantis. 
Kad ir atkėlus 'perdirbimas į 
mokyklą parapijai daug lėšo-
tų. Tas butų sunkenybė. 

Negirdėtis, kad mūsų kolo
nija rengtųsi prie paminėjimo 
Lietuvos Nepriklausomybės ke 
tūrių metų sukaktuvių. Gal 
sukrus. x 

Mūsų moterėlės kažin kas- vi 
sai apsistojo sn teatrais ir vi
sokiomis pramogomis. 

Mūsų. bambizo vargai. 

Mūsų bambizas neturi dudo-
riaus. Kurs buvo jų prigimti
nis tai juos visai apleido, iš
važiavo. 

Paskui, jų vyskupas Mickus 
buvo iš Chicagos atvežęs bar-
berį, ne jauną žmogelį, . jam 
prižadėdamas: — Pabusi 
kiek, įšvesiu į kunigus. — 
Tas žmogelis, žinoma, muzi
kes gerai nepraktikavęs,-'neti
ko kaip pirmiau buvęs vargo
nininkas. Tam barberiui porą 

kur nors. 
Vėl bambizui vargas, bėdos, 

l&mėsi d&rbo, kad ir suriku. 
Vienas prie altoriaus užgieda. 
Paskui. bėga per bambiznyčią 
ir lipa prie vargonų duoti at
sakymą. Na, ir vėl bėga prie 
altoriaus. Nesmagu. I r pamal
dos užsitęsia ilgai. Dabar gavo 
kokią ten merginą. Jos birbi-
nimu visi y r a patenkinti. 

Bambizų šalininkė. 

RACINIEČIAI RENGIASI 
PRIE TAUTOS ŠVEN

TĖS. 

Racine. Wis. — Šios ktoloni-
jos lietuviai ruošiasi sutikti 
Tautos šventę. Tam tikslui va
sario 16 dienos vakare bus 
prakalbos Union Hali. Užkvie
sti iškalbingi kalbėtojai, nu
pieš Lietuvos vargus praeity 
ir šioj valandoj. Svarbu'kiek
vienam vietos lietuviui iš
girsti, o dar svarbiaus, žiū
rint iš tautiško atžvilgio, da
lyvauti tame vakare, nes su
kanka keturi metai Lietuvos 
Nepriklausomybės gyvavimo. 
•Pažvelgusį platųjį pasaulį, ma
tome, kad visos tautos ger-
,bia laisvę ir daro įvairius ap-
vaikščiojimus pasiliuosavimo 
dienoje. Mųs, lietuvių tauta y-
ra už visas kitas tautas dau
giausiai vargusi, tad mum?, 
ypač lietuviams, pasiliuosavi
mo diena yra brangi, dėlto 
kad daug vargo, ašarų ir gy
vač ių aukomis - atėmė kol 
prie pasiliuosavimo priėjome 
tad, kas myli laisvę ir motinė
lę Lietuvą, visų priderystė va
sario 16 d. vakare susirinkti į 
Union Hali. Įžanga visiems 
dykai. Širdingai kviečia 

Komitetas. 

-mėlį ir kaip. greitai kupstas 
didinas. Čionai skruzdelės jau 
galėtų Siemos laike pasislėpti 
nuo speigų. 

Bet ateina nuogomis kojo-
mis piemuo ir atsistoja prie 
skruzdyno. Iš skruzdžių būrio, 
užlipa viena ir įgilia į nuogą 
koją. 

Piemuo nenubaudžia vieną, 
kuri jam įgylė, bet paima laz
dą, išdrasko visą skruzdžių 
gyvenimą. 

Taipat atsitiko ir su Keno-
slios kolonija. Atsirado kelios 
dešimtys lietuvių. Jie sutvėrė 
draugijas. Tos draugijos su
tvėrė parapiją ir kaip skruz
dės nešė savo sunkiai uždirb
tus centus, kad nusipirkus sau 
bažnytėlę, svetainę, klebonui 
namą, mokyklą iš seserims na
mą. 

Iš to būrio vienas — antras 
visai bereikalingai įgylė mū
sų. Dvasios Vadovui Kalti
ninkai liko nenubausti, bet 
kaltinami visi parapijonai, 
parapįjonai vėl kerštauja prieš 
kleboną. Meskim nesutikimus 
ir išvįen dirbkim naudingus 
parapijai ir visuomenei dar-
bus! 

Senas Kenoshietis 

tyti laikraštį "Draugą". 
Linkių kuogeriausių, pasek- į 

mių " D r a u g o " leidėjams, 
Su gilia pagarba, 

A. K. Stažaičiutė. 
• JJU . r . 1 " . . — — — — 

Indijoj ant geležinkelių dir
ba apie 12,000 darbininkų. 

S 

UETUVISKI KRUTAMI PA
VEIKSLAI GENAVAITĖS 

GYVENIMAS. 

Nauji krutami paveikslai iš 
Lietuvos, Rygos ir Sovietų Ru 
sijos. Gudrus Kvailys, 2-jų ak
tų komedija, Lietuvių paroda 
National darže, Leninas ir 
Trotskio armija Maskvoje, Ze-
ligovvskis Vilniuje. Bus rodo
mi sekančiose kolonijose: 

Vasario 11̂  — Canton, Ohio 
Pairau Svet. 

Vasario 12 — Youngstown, 
Ohio Parap. Svet. 

Vasario 14—15, 
burgh, Pa., Šv. 
parap. svet. 

Vasario 16—17, — P^ts-
burgh, Penna kun. Šimkevi-
čiaus parap. svet. 

Vasario 18—19, — Ępme-
stead, Penna, Parap. svet. 

Vasario 20, — Braddock, 
Penna Šv. Izidoriaus parap. 
svet. 

Liet. Teatro Bendrovė 
Vedėjas A. Lukšis. 

PRAKALBOS. — KLAUSI
MAS IR ATSAKYMAS. 

Kenosha, Wi». — Sausio 29 
š. m. Labdaringos Sąjungos 
17 kuopa buvo surengusi 
prakalbas. Tam tikslui iŠ 
Centro atvažiavo kalbėtojai, 
ir buvo prisiųsti garbės na
riams diplomai. 

Kalbėtojais buvo iš Chica
gos orgžrnizatorius S. Jucevi
čius ir Centro pirmininkas J. 
Petraitis. Į svetainę susirinko 
apie dvidešimtį asmenų ir 
prasidėjo prakalbos. 

Kalbėtojai stengėsi kuopla-
čiausiai išaiškinti apie Labd. 
Sąjungos tikslą ir jos veikimą. 
Pirmininkas J . Petraitis Įtei
kė diplomus nariams. Bet šios 
prakalbos'paliko be pasekmių. 

Klausimas — kodėl taip at
sitiko? Seniaus Kenoshiečiai 
pasižymėdavo savo duosnumu: 
sudėdavo 'po keletą šimtų ir 
publikos prisikimšdavo pilna 
svetainė. Taip 1920 metais bu
vo vajus našlaičių prieglau
dos namui. Visos draugijos 
stojo į garbus narius pakloda-
mos po šimtinę W našlė U. Mil-
kintienė įstojo į garbės na
res. Buvo asmenų kurie auka
vo po penkinę ir dolerinę. Kur 
ieškoti apsnūdimo priežasties? 

Kada mes augom Lietuvoje 
ir ganėm bandą po miškus 

nedėldienių ir vieną savaitę matėm kaip keletas skruždė-
ateirpinus vargonus bambizas lių susimeta į supuvusį kel-
klebonąs ėmė ir atleido jį.~Ne- mėlį ir iš apylinkės pradeda 
gavo nei užmokesčio. Išdūmė nešti šapelių, krauti apie kel-

DŽIAUGIASI DOVANA. 

Nonvood, Mass. 
v Vasario 6, 1922. 

' 'D raugas" 
2334 So. Oakley Ave., 

Chicago, 111. k 

Aš, Apolionė K. Stašaiči^tė 
noriu išreikšti chieagiečiui, 
Juliui Kasperavičiui padėkos 
žodį už taip brangią dovaną, 
laikraštį "Draugą", kuris 
pradėjo lankyti mūsų namus 
nuo sausio mėnesio. I r ištikrų-
JĮU, tai malonus svečias, kuris 
suteikia daugybę įdomių ži
nių. T3 ypač dabartiniame lai
ke kaip rinkime popežiaus ir 
L t. 

Aš labai džiaugiuosi tokia 
dovana ir patarčiau kiekvie
nam lietuviui katalikui skai-

— Pitts-
Kazimiero 

Šiandie Pinigų Kursas 
Siunčiant Lietuvon per mus: 
$8 centai už 100 Auksinų 
x — arba — 
172 Auks. už vieną Doleri 

Pig-esnls kursas s iunčiant 
didesnes sumas. 

Pr is tatymas Užtikrintas 
Trumpame laike. 

Central Manufacturi g 
Dislrict Bank 

State Bank—Clearing House 
Bank. 

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

5 l > ^ TeL Cicero 365S 
Ofiso Tel. Cicero 40$ 

DR. J. SHINGLMAN 
1325 So. 40 Conrt 

N. E. Cor. 49 Court Ir 13 Str \ 
§ a n t viršaus •a is tynič ios . 
8 S^^®^®^©^ /@,^ ,©^©^®^©.'@^f,@^-®,j; 

Telefonas Yards 1138 

— 

ANCHOH D O N A L D S O N 
DIDMAU&I, MODERNIŠKI A USf P A 

SAULY liAIVAI, ftAUNUS APSI
ĖJIMAS StJ KELIAIYIAIS. 

Ten yra vietinis agentas' Jusu miest* 
ar netoli jo. 

J Liatuvą, Lenkiją, Ukrainą 
Russia ir visas Baltiko Valst. 

tiesiai į Hamburgą 
SAXONIA K O T O 7 
Cabin $130.00 III Kl. $103.50 

Talcfla $5.00 
Pe* C H E R B O U R O SOCTHAMPTON 

LIVERPOOL and GLA8GOW 
SATURIflA ( i š Port lando) Va«. 14 
ALKANI A (Cabin tikta4) . . Vns. 18 
4I iGERIA Vasario 25 
SCYTHIA Vasario 25 
Per Anglių ar Ifaniburca, i Danzig 

$J00X0 
Per Llcpo|«| $110.00 

Tax S5.00 
K = ac 

NEPERSTOJANTIS 
KOSULYS. 

< i Aš ONA TAMULIENĖ 
Kosulį gralima surtabdyti! Jis kudi-

i š I ki gali visiškai sunaikinti jeigu ne-
l pradėsi vartoti vaistus. Glessco pa

g a u l i ų , S imŠes p r i m i e s t i s , SU Į lengvine š} kosuli tuojaus arba vi-
i ,• .. . . L, sai jį sustabdys, 
dviem vaikais ieškau savo vyroĮ Gies«co pramuša, šalti ir susbdo 

krupa j 15 minutų. ^50 pas visus 
vaistininicus. 

Juozo Tamulio, 42 met. amž., iš-J 
ėjusio į Amerika prieš 9 metus. 

Prašau jo draugų ar pažįsta-
mij,«kas j j žino/ man atrašyti tikrą 
jo antrašą. Esu labia vargingame 
padėjime ir kas man atrašys bu
siu neapsakomai dėkinga.'' 

Ona Tamvlicnė 
Šiauliai, Šimšės primiestis 

Lifhuania. 
U I i ! • . I Į 

F*ARMA. 
Labai gražioj vietoj ant kampo 2 

akmeninių keliu tik 2% mylioą nuo 
miestelio tarpe lietuvių, kur randasi 
dideli Manufacturers 40 akrų žemės 
per kurį sriuvena gražus upelis. Lau
kai lygus, geriausios rūšies apsėti kvie 
čiais ir dobilais. Triobos naujos vi
duj vanduo su geriausiais į taisymais 
rakandai ir karpetai grąžai 9 rui
mai -įrengti rūkytos mėsos ir sekios 
grudų. 2 geri arkliai 4 geros karves 
3 kiaulės ir vištų daugybė. Triobos 
visos išlauko maJiavotos laukai ap
tverti. Su mašinomis ir Visais techniš
kais "įrengimais už -ta ųkę reikia $7,-
400.00 įmokėt reikia f3,600 00 l iku
sia suma ant sutartes per daug metų 
geist ina kad kas iš l ietuvių galėtų tą 
gerą gaspadoristė nupirkti. Kreipkitės 

MILERIS IR STRYGAS 
4342 So. Maplewoo<l Ave. 
^ ^ Chicago, m . 

^ *^mmi* m i •<•!• . I I I • • • f 

PARSIDUODA GROCBRIfE IR BU-
ČERNŽN su visais **f ixturee" parduo
siu viską sykių arba vienus tiktai 
fixtures nes gal ima juos lengvai per
kelti. -Atsišaukite: 

. > j . F . W A I N D E " 
6644 W. Roosevelt Road 

Osk Park 

GLIS 
For Coughs, Coids and Crosp 

KAM K E N T Ė T I ? 
Rąumatizmo, neuralgijas ir raumenį 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su 

« PAIN-EXPELLEP * 
\ aizba&enklis nžrtg. S. V. Pat. Ofise. 

ŽicTrėk, kad gautum t ikraij-gebuji pe. 
daugiau kaip 50 metų. 

Reikalauk, JkndHlttMii l!:aro (Ar/chor 
^aizbai 'cskjj . ' 

•!-!«• -r-

, MEDUS.. ' S 
Turėdamas daug čisto- tikro f 

bičių medaus nuo lietuvių uki- I 
ninku norėčiau išparduot per f 
gavėnia. 6 svarių viedrukos $1.- @ 
50 su persiuntimų. Didesnių už- <£ 
sakymai daug pigiau, siųskit už- |į 
sakymus i 'Amerikos Ūkininko' @ 
adm. Jeigu norį pirkti gera uke # 

^ tai pareikalauk ūkių kataliogo. ^ 
1 M. W A L E N Č I I S 
f Box 90 Hart, Mich. 

Tolef. Boulevard 8674 

STANLEY P . j 
MAŽEIKA 

GRABORIUS IRž 
Balsamuotojas 

Tūrių automo-Į^ 
bilius v isokiems' 
reikalams. Kaina 
prieinamos. 

3319 Auburn 
'A 

Ave. ChicagcU 
1 rt tt Jt t i J tJ tJ * 11 " f t T* " L" "J I ; ' I ! ' " " ** "1L JLJbJLi*.: 

# 

."ABIONAS !• MioKitVICZ, Ved. 
<i« »i.ti*. i.. Mtiuutnas pinigu. 

Ur«ik(Htė.N i'asĮiortai ir t.l. 
N < / i l K I I I Š A S 

I » n r nii i r i.t. 
BU'j * J J > Si am S Halsted St. 

I :t B'it/lf a-d 611 
• •. • •• ' .- s d i 

. i, 1 t~ uh. ii 
I 

iuh. ik i V vakare 

= 
Ę ^^^^^^^^^^^^^^^^^^'y^^ 

1 PRANEŠIMAS 

DR, C. K, CHERRYS W 

SI 

ą DENTTSTAS I R RADIOGUAFAŠJS 
S 2201 W. 22nd Str., kamp. I ^ a \ i u į 
į Phone Canal 6 2 2 2 ^ 

s • 
Jsteigė savo ofise pilnai apru-Jjj 

lepintą X — spindulių laboratoriją^? 
;;]Traukiama X —spindulių paveik-k 
jęslai suradimui jvairių dantų, g a l - # 
-;i-vos ir žandif ligų. 4̂  

DR, A, E. MiLLER 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 4654 So. Ashland Ave. 
Vai. 2—4 po pietų 7—9 vakare 
Rcs . Ofisas 1015 W. 4.7-th Str. 
Vai. 11 iki 1 po piet. Ned. 12—2 

Ofisas Tel. Blvd. 2054 
Res. Tel. Sutarimai ir Na"^s ia i 

•tf Šaukimai Lafayette 1 

VALENTINE DRES1IAKING 
* COLLEGES 

2407 W. Hadteoo, 1850 N. Wclls. 
6205 S. Halsted Strccts 

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Pattefnų kir-i 

pimo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodama dykaiJ 
Diplomai. Mokslas lengvais at-J 

^mokėj imais . Klesos dienomis ir! 
^vakarais. Bteikalaukit knygelės. 
f T e l . Seelcy 1643 
i k SARA PATEK. pirm. 

y 

%•• 

,, 

" 11 1 * 1 • • — -̂ •** 
" • * * • 

Tel. Lafayette 4223 

PLUMBING 
Kaipo l ietu^'s , l ietuviams visa 
dos patarnauju kogeriausia, 

M. YUŠKA 
3228 W. 38- th Street 

PARSIDUODA PIGIAI 
bučerne ir grocerne geroj vie
toj, maigytu tautu apgyveatoj. 
Priežastį pardavimo patirsite 
ant vietos. 

3533 So. California Ave. 

J, GRUŠO 
ORKESTRĄ IR BENAS 

3147 S. Halsted Street 
Chicago, Rl . 

« 

PRANEŠIMAS. • 
Esu gera virėja, dirbu vestuv 

krikštynose ir šiaip jeigu kam rei
kia lig-onius prižiūrėti. K a m reika
linga atsišaukite: 

1505 N. Paulina St. 

file:///Ve-stcm
file:///Vcstern
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DRAUGAS Penktadien., Vasario 10, 1922 
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s^^s^^s®^%^©§^^%@'^^©®^ ,&^^^® /®'^ UŽJAUČIA NAŠLAIČIAMS 

(CHICAGOJE 
INFLUENZOS PAVOJUS. VYRUI GERA PIRTIS 

ĮVYKO PERMAINOS. 

Dievo Apveizdos Pai\ — Lab Plačiai "Chicagos ir apylin-

Chicagai grūmoja influon- j M r s - A n n a Lubar, 1847 So. 
zos epidemija. Į T r o o P st-> lieI>ė areštuoti sa-

Miesto sveikumo depar ta - l V o v v
(
r 3 Fr . Lubar, kurs Mo

mentas pers]*\ja žmones ne- «*» s u J9Ja apsiėjo. / 
•Spjaudyti ant šaligatviu, ciau-
dant prisidengti burną, pasi
jutus turint salti neiti iš na
mų ir imlti lovo .̂:. 

Taipat žmonės perspėjami 
nebūti ten. kur jaučiamas ne-
švarus ir sunkus oras, šalintis 
susirinkimu, kur susirenka 
daug žmonių. 

Kas aršiausia, kad influen-
zai visuoni?! draugauja plau
čiu liu-a, kuri taipat smaugi t 
žmones. 

Maxwell policijos nuovados 
munieipalis teisėjas Franką 
nubaudė tuomi, kad uždraudė 
jam gryžti namo be pačios su
tikimo. 

Teisėjas sakė, kad jį> ligi 
sekmadienio neitu namo. I r 
jei iki to laiko pati jo nepak
vies namo, jis neprivalo visai 
KTVŽti. 

daringos Sąjungos 4 kuopos (kės lietuviams žinomoj įstai-
šio mėnesio susirinkime (Ka- goj vardu European American 

DAR APIE •' SPECIALS. ' ' , giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii»iiiiiiiM»»"i»""»l,l,,,,,m,,l,,M,,m,,,,imil,,IMl 

AREŠTUOrA DU ŽYMIU 
VAGIU PLĖŠIKU. 

Policija areštavo Ew. Por-
celius, 19 metu, 1412 So. Ash
land A ve., ir Ambrose Oollier, 
1S m., 1314 Klburn ave. Abu
du prisipažino prie daugybės 
vagysėiu, plėšimu ii' automo
biliu vogimo. 

GARFIELD PARKO LIETU
VIAI RENGIASI. 

CHURCH TURI BUT PA
KARTAS. 

Harvey \V. Church perniai 
nužudė du automobilių parda
vėju. Už tai teismo pasmerk
tas miriop. N'ugalabinimas 
paskirtas vasario 17. 

Church'o advokatas padavė 
apeliaciją vyriausian valsti
jos teisman. Apeliacija nepri
imta. Taigi po viskam. 

Pasmerktas laikomas kalėji 
me. Atsisako valgyti. Nu
duoda beprotį. Su nieku ne
kalba. 

LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS PAMINĖJIMAS. 

& iCo. 4600 

(g a r a g e). 

Tikietus Įžangai A, A'maml 
Blvd. Auditorium, Ashland 
Blvib ir Vau Buren st. Lie
tuvos Nepriklausomybės ketu
rių metų sukaktuvių paminėji
mui vas. 16 d. galima gauti 
sekančiose vietose: 

Universal State Bank, 3252 
So. Halsted st. 

P. P. Baltutis k Co., 901 W. 
33-rd st. 

J. A. Mickeliunas (krautu
vė), 3141 So. Wallace st. 

Kučinskas Bros. (Bakery), 
949 W. 34 st. 

Town of Loke. 
P. P: Baltutis 

So. Wood st. 
Jonas Baltutis 

1543 \Y. 46th st. 
A. Kareiva, 4537 So. \Y~ood 

st. 
- Brighton Park. 

H. Statkus (krautuvė), 4434 
So. Fairfield ave. 

F . Pečiulis (Real estate,, 
4438 So. Fairfield ave. 
Matre\vood Pharmacy, 44-tos 
ir Maplewood ave. 

West Side. 
" D r a u g a s " Publ. Co. 2334 

So. Oakley ave. 
^Metropolitan State Bank, 

22-tos ir Leavitt g-vių. 
18-tos kolonijoj. 
Alex Dargi s 726 W. 18tb st. 
"Naujienos" 1739 So. Hal-

ted st. 
North Side. 
Šv. Mykolo pa ra p. knygyne 

1644 Wabansia ave. 
Cicero, BĮ. 
Darbininkų Užeiga, 1447 So. 

50th ave. j 

Vas. 11 d. vakare svetainė
je po num. 3720 W. Harri-
son str. Garfield Parko lietu
viai rengia ypatingas prakal
bas. Ten kalbės svečias iš Lie
tuvos kun. Br. Bumšas, pa
garsėjęs kalbėtojas. Manoma, 
kad bus gauta ir daugiau gar
sių kalbėtojų. Visi garfield-
parkiečiai dabar ir laukia tų 
prakalbu- Rep. 

IŠ WEST SIDES PADAN
GĖS. 

Vakarinė mokykla. 

Vasario 7 d. čia atsidarė 
Westsidės Prirengiamoji Mo
kykla. Joje yra mokinama: 
Anglų kalbos, pradinė ir aug-
št 'snė rašyba, senovės istorija, 
Amerikos istorija, aritmeti
ka, algebra ir lotinų kalba. 
Pamokos duodamos Aušros 
Vartų parap. mokykloje 2334 
So. Oakley Ave. 7:30 vai. va
kare. 

Mokyklos vedėju yra J. Sus-
nickas. 

Linkiame kuogeriausio pa
sisekimo. 

POLITIŠKAS KLIUBAS. 

North Side. — Čionykščiai 
lietuviai yra susiorganizavę i 
įvairias pašelpines bei idėjines 
draugijas. Bet Amerikos poli
tikoje taip išsižarstę, kaip 
(Ingo bitės. Tiesa kadaise čia 
buvo lietuvių-lenkų politiškas 
k! i ubas. Dabar turbūt jau iš
nyko, kad negirdėtis. 

Vienok lietuviams reikia 
lietuviško politiško kliubo. 
Kitaip lietuviai yra bejėgiai 
politikoje. O būdami bejėgiais 
tankiai yra bereikalo skrau-
džiami ir negali pakelti savo 
vardo. Kad tų spragų užpil
džius, šios kolonijos lietuviai, 
Amerikos piliečiai organizuo
ja Lietuvių Politišką Kliujbą. 

Kliubui pamatai jau padėti. 
Čarteris jau išgautas. Liglaiki-
nė valdyba jau išrinkta iš se
kančių: Adfokatas J . C. Sobo-
lis pirm., A. Martinkevičius 
vice-pirm., V. Nausėdas ižd., 
B. J. T^idikevičius fin. "rast., J . 
Navickis prot. rast., ir Myko
las Andruškevičius maršalka. 

Pirmas minėto kliubo viešas 
susirinkimas bus penktadienio 
vakare, 10 d. vasario, 7:30. Vi
si piliečiai ir kiti yra kvie
čiami atsilankyti ir prisirašyti 
prie minėto kliubo. Susirinki
mas bus parapijinėje svetainė
je. Tikimasi, kad ir iš kitur 
bus kalbėtojų, kurie daugiaus 
paaiškins apie politines orga
nizacijas. 

Rep. 

da? Red.) pasirodė, kad lietu
vių visuomenė giliai užjaučia 
mūsų vargšams našlaičiams. 
Draugijos ir pavieniai, pasiža
dėję prisidėti prie našlaičių 
namų, skubinosi užbaigti savo 
pažadėtą mokesnį mokėti. 

Liet. Vyčių 4 kuopa prida
vė $50.00, užbaigdama šimti
nę; Juz. Lukošaitė $25.00, da-
baigdama šimtinę; Bitinai, 
Vincas ir Petr., aukojo $100.00 
vienu kartu; Dr-ja Šv. Rožan
čiaus P . ir M. prisiuntė metinį 
mokesnį $14.86; Dr-ja Šv. Jono 
Evangelisto $16.00. Mėnesinių 
mokesnių įplaukė $24.00. Išvi
so šiame susirinkime įplaukė 
$230 su centais. 

Šis susirinkimas parodo, 
kad lietuviai gerai supranta, 
ką reiškia mūsų tautai turėti 
prieglaudą savo našlaičiams. 

Kviečiame ir kitus prisidėti 
prie šio taip naudingo darbo. 
Ateikite į kuopos susirinki
mus, kurie įvyksta pdrmąjį 
penktadienį kiekvieno mėne
sio. 

Turime diplomus garbės na
riams, kurie aukojo po $100. 
Kovo mėn. susirinkime išda
linsime tiems kurie yra pilnai 
įmokėję šimtines. Taigi, ma
lonėkite dabaigti mokėti savo 
garbės narystę. 

Visų našlaičių vardu tariu 
širdingą ačiū. 

Labd. Sąj. agitatorius 
Stasys Jucevičius. 

Bureau, kuri buvo vedama p. 
S. L. Fabiono ir p. Z. S. Mic
kevičiaus įvyko permainos. 
Vasario 6 d. š. m. p. S. L. Fa-
bionas atpirko biznio dalį nuo 
p. Mickevičiaus, taip, kad vir-
šminėta įstaiga nuo dabarties 
bus vedama vieno p. S. L. Fa
biono, kaipo savininko P-s Mic 
kevičius greitu laiku mano 
aplankyt Lietuvą dr nekurias 
kitas Europos šalis. 

P-a s S. L. Fabionas yra di
džiai energingas vyras, tu
rintis daugelį metų biznio pa
tyrimo; todėl jam yra linkėti 
na geriausio pasisekimo dar 
buotis lietuvių visuomenėj. 

Vietinis. 

KUPROTAS OŽELIS IR 
VARGŠAS TADAS. 

PLATĮĮnOTE "DRAUGĄ" 

North Side. — A. L. 'R. K. 
Mot. Są-gos 4-ta kp. rengia va
karą, sekmadienyj, vasario 12 
d. š. m. Šv. Mykolo par. svet. 
7 vai. vak. kuriame vaidins 
"Kuprotas oželis'• ir "Varg
šas T a d a s " ; yra dvi juokingi 
komediji Cbicagoje pirmą kar
tą vaidinamos. 

Kiekvienas turėtų stengtis 
atsilankyti į šį mus rengiamą
jį vakarą, nes juokų bus iki 
sočiai ir tikimės kiekvienas 
bus patenkintas. 

Kuopa kviečia visas Mot. 
Są-gos kp.. šios kolonijos ir 
aplamai visus žmones atsilan
kyti į viršminėtą vakarą. 

0 . R. P. 

Lietuviai iki šiam laikui vis 
dar tiki į burtus. Tiki visai į 
ne butus dalykus. Pavyzdin, 
apie pastaruosius išparduotus 
1 ' specials" kokio tai M. P . 
West. — turėtų būti Western 
Land and Operating Čo. Su
žinota iš tikrų šaltiniii, kad 
tokda kompanija visai nėra tu
rėjusi leidimo nuo First Nat ' l 
Bank of Denver, Colorado var
toti jų čekių ir kad nėra apsi
ėmusi išmokėti nei jokių nuo
šimčių už išduotus žmonėms 
bondsus. 
Lietuviai susipraskime ir ne-

siduokimė svetimtaučiams 
juoktis iš mūsų. 

Del investmentų kreipkitės 
į by kurią banką ir gausite 
teisingą patarimą veltui. 

Apskaitliuojame, kad virš-
minėti "Specia ls" iš žmonių 
išviliojo apie 200,000.00 dole
rių. Jonas. 

S 

LIETUVIŲ ATYDAI! 
Siunčiu 

PINIGUS LIETUVON 
ir visas . dalvs pasaulio, greitai ir teisingai, tie
siog per Lietuvos Ūkio Banką, kuri turi savo^ 
skyrius ir įgaliotinius visoj Lietuvoj. Pinigai 
yra išmokami į trumpiausį laiką per pačta, 
arba bankos skyrius ir kantorus, be jokio ati
traukimo. 

Parduodu laivakortes ant vįsų laiviniu lini
jų į Lietuva ir iš Lietuvos. 

Parūpinu pašportus ir visus kitus reikalin
gus dokumentus del važiojančių į į ie tuva . 

PASILINKSMINIMAS SU 
SKRAJOJANČIA 

KRASA 

,.*»<• t i 

GAVO PINIGUS LIETUVOJE 
KURIUOS SIUNTU PER •'DRAUGĄ" ŠIE ASMENIS: 

Gerb. kun. Alex Skrypko (du kartu) 
Gerb. kun. P. Kasčiukas 
Kazlauskas Dominikas 
Aldonis Pranciškus 
Ciesiunienė Grasilda 
Lukošiunaitė Juzefą 
Valeika Michael 
Gečas Kazimieras 
Masiunas Kazimieras 
Syrusas Pranciškus (du kartu) 
Narvilas Juozapag ' .n< 
Šedys Antanas il<; 

Kaniušas Juozapas (du kartu) i 
4 

Lukoševičius Vladislovas 
Sadauskas Pranas (Donorą, Pa.) 
Gerb. kun. A. 6riško 
Juškienė Aleksandra 
Kuprevičius Jonas 
Gerb. kun. J . Skr ipkus ' 
Kazlauskis Stanislovas 
Bilius Jonas (Port Wasbington, Wis.) 
Gerdžiunas Antanas • 
Deksnis Antanas 
Juška Juozapas (Port Washington, Wis.) 
Leveckas Juozapas ^ • 
Jundulaitė Liudvika 
Mikolaitis Stanislovas (Waukegan, 111.) 
Stankus Jonas 
Jančauskis Juozapa s (Cicero, 111.) 
Bartkus Juozapas (du kartu. 
Januševičius Antanas 
Kazakaitis Stanislovas (Springfield, 111. 

DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
2334 So. Oakley Ave Tel. Roosevelt 7791 

Atdaras kasdieną, išskyrus šventadienius iki 8 v. v. 

Bridgeportas. — "The Mer-
ry Boosters" kl. yra nenuils
tantis. Nespėja vieną pasilink
sminimą surengti kai tuoj ren
gia kitą. I r kiekvieną kartą 
vis nusiseka. Mat, supranta 
ko publika pageidauja ir pa
doriai ją patenkina. 

Da})ar vėl tas kliubas rengia 
pasilinksminimą. Šį kartą at
gaivins jau pradedantį 
prapultį gražų paprotį — 
skrajojančią krasą. Šis pasi
linksminimas — šokiai bus 
vas. 25 d. Mildos svet. 

Palįstas boosterius 
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Inšiuruojų nuo ugnies namus, storus, forni-
čius geriausiose kompanijose. Taipgi pigiau
siai inšiuruojų storu langus. 

Užlaikau krautuvė knygų, maldaknygių di
delių šaltinių, Balsas Balandėlis, Mažas Auk
so Altorius, Aniolas Sargas, Vainikėlis. 

JOHN P, BUDGINAS 
= 4549 South Hermitage Avenue 
I / 
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Chicago, UI. E 
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UOUU ATYDAI! 
r i i v l l f l l V P V 5 1 i a v V ' Kukardu, visokiy Ženkleliu, GuzikučiŲ, Ant-
1_/11 U U U V C spaudę ' i r kitokiy Draugystėms reikalingu dalyku. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalu, pažymėkite ir jusu dr-ttis vardą. 

STRUPAS CO., 90-92 Fer ry St . Newark, N. J . 

P I R M O S K L I A S O S 
PASILINKSMINIMO 

VAKARAS fh 

Lietuvos Vyciij Chicagos 
Apskričio Choras 

Rengia 

PASILINKSMINIMO VAKARĄ 
Su 

Įvairiomis žaislėmis ir Šokiais 
VASARIO (FEB.) 12, 1922 
šv. Jurgio Parapijos Svetainėj 

32-nd PL ir Aubum Ave. 
Pradžia 7 vai. vakare. 

Griež puiki muzika. Ateik 
pamatyk, persitikrink. 

Kviečia 
CHORAS. 

Atėjusiems ačiū. 
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cenos Mylėtojų 
D O M E I . 

a 91 
Ką tik išėjo iš spaudos trijų veiksmų d r a m a 

U ž T E V Y N C M A L O N U K E N T Ė T I 

Kaina 10 centų. 

Tai ŠIŲ dienų veikalas. Jį skaitant ne
vienam ašaros per skruostus ritasi. 
Šiame veikale parodo lietuviu ir lietu
vaičių pasišventimą, ir lenky žiaurumą. 

" A R E S I Č I A M A N O J Ė Z A U " ? 

Drama. Kaina 10 centų. 

LIAUDĖS TEATRAS — "NERVAI". 

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

MILDA MEILĖS DEIVfi. Mytologijos Pasalia. 
Parašė Petras Vaičiūnas. Lošime daly
vauja 4 moterys ir 7 vyrai. Apart to, 
dalyvauja Deivės, Jaunima s ir Žmonės. 
Viskas dedasi Senų Senovėje, Baltijos 
pajūryje. Pusi. 67 . v *. 35c. 
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MANO TAURĖ. Parašė Petras Vaičiūnas. Telpa 
joje du teatrališki veikalai: ŽODŽIAI ir 
ATBALSIAI, 3-jų veiksmų drama. I r 
SIELOS VIRPĖJIMAS, 3-jų atidengi- . 
mų vaizdelis. Kaina 50c. 

U ž s a k y m u s d u o k i t e : 

DRAUGAS PUBLISHING C0MPANY, 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, 111. 
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REIKALINGI AGENTAI » 

Kiekvienas mokantis rašyti turi gerą progą 

uždirbti nuo 50 iki 200 dolerių į savaitę. 

Atsišaukite ypatiškai. 

Ofisas atdaras nuo 9 ryte iki 9 vakare. 

10904 So. Michigan Av., Room 9 
CHICAGO, ILL. . 
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UKES-FARMOS. 
Lietuviai norėdami pagerinti savo būvi, apsiginti nuo bedarbės, 

streikų ir tt. Aš gyvenu gražioj kolonijoj, t irštai lietuvių apgy
vento.}. Būdamas seniausių gyventojų gerai žinau apielinke, pa
žįstu žemės vertė ir geruma. Tam tikslui leidžiu ūkiška laikraš
ti "Amerikos Ūkininkas" kur nurodoma kaip lengviau galima Įsi
gyti žemės sklypeli ir kaip su j a verstis. Kadangi "mano tikslas 
yra kiekvienam teisingai pa ta rnau t tr galių parodyt daug gerų 
nebrangių ūkių kurias galima jsigyti an t lengvų išmokėjimu. Aš 
busiu ypatiškai Chicagoj 2 savaitės pas J . Grušą S147 So. H&Lsted 
Street 2 lubos Iš priešakio. Galėsite mane matyti kasdiena nuo 2 
po piet iki 9 vai. vakare. Taipgi atvežiau daug medaus, kas nega
lės užeiti tegul rašo 
M. WAIiENčIUS 'P. O. Box M Hart, M|ch. 
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