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NAUJAS KARAS 
Italija Nepildo Rapallo Sutarties 
JUGOSLAVIJA KONCENTRUOJA KARIUOMENE 
BELGRADAS, Serbija, ko-,gos atlikti sukilimus miesto 

\VASltINGTON, I I I 6 d. 
(Kita). — Lietuvos užsienių 
reikalų ministoris Prof. Jur
gutis, š. IIL kovo mėli. pasiu
ntė Tautų Sąjungos sekreto
riui p. Dranimond'ui notų 
protestuodamas prieš lenkų j-j valstijos kasyklų kompani-
s i veržima neutraliu zonan. jomis taiką. 
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KULTŪROS VAJUS. ILLINOIS ANGLEKASIŲ 
PREZIDENTAS STOVI 

UŽTMį. 
1 • • • - . . . 

SfT. LOUIS, Mo., kovo 10. 
— Illinois anglekasių unijų 
p n z i k n t a s Farrington dar- BOLŠEVIKU KALĖJIMUO" 
buojasi už atskiriu su savo 

Kovo 12, sekmad. kun. B. 
Bumšas kalbės Grand Rapids, 
Mich. Bažnyčioje sakys pa
mokslą. 
IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIWIIIIIHIIIIIIIIHiIIIII(lll 

Lenku kareiviai sapiorai į-
vo 10. Jugoslavija su pas- Fiume ir pamainyti ten vai- ėjo į neutralį zonų ir ėmė tai-
kuba siunčia kariuomenę Kro- džią. 
atijon, į Fiume apylinkes. į K a i p i l g a i T t a i j j a nesu-

draus savo nacionalistų lais-
varne mieste Fiume, taip ilgai 

syti geležinkelį Varėnos-Rad-
viliškio srityje. Lietuvos vy
riausybė žiuri i tai kaipo į nu
kreiptą į Lietuvą priešininkę 

Jugoslavija nesutiks eiti (Je- ž v £b laužantį lenkų iškilnius 
pažadus, duotus Tautų Sąjun
gai ir kadangi tasai žygis ga
li iššaukti kraujo pralėjimą, 
todėl Lietuvos vyriausybė pra 
šo Tautų Sąjungos Tarybos 
padaryti intaką į lenkų vy
riausybę, kad juostos neutra-

noa konferencijom Jugosla
vijos reikalavimus remia 
"mažoji ententė." 

Jugoslaviai protestuoja. 

"Mes neturime minties nei 
noro savintis miestą Fiume," 

Traukiniai paskui traukinius 
veža šaulius, artileriją ir lėk
tuvus. 

Apie 140,000 kariuomenės 
Jugoslavija turi Save upės 
klony. Kariuomenė paskirs
tyta ten įvairiose stovyklose. 
Šiandie ton koncentracijon 
gabenama jos daugiau. Iš to 
klonio traukiniai su kariuome
ne bus pasiųsti Fiume šonan, kalba vienas Jugoslavijos pa-1 lamas butų užlaikomas ir kad 

Jugoslavija bijosi, kad kuo- rlamento narys. "T ik mes j minėtieji lenkų neprietelingie-
met mieste Fiume atsimainė stipriai stovime už tai, idant I ji žygini butų sulaikyti, 
valdžia, tai italai naeionalis- Italija pildytų Rapallo sutar-! Lietuvos atstovybė tą pačią 
tai ne tik gali į savo rankas ti. Xes priešingai mes pri-
pagrobti Fiume, bet ir apy- trokšime negavę išėjimo į Ad-
linkes. riatiko juras. "Mažoji ente-

Fiume Jugoslavijai yra ma n t ė " tuo klausimu mus pare-
žos svarbos daiktas. Nes tam mia. i 
miestui pripažinta laisvė. Bet. « M o ? s i u n f i a m e v protestą 
Fiume apylinkės ir Dalmati- ] t a l i j a i D a h a r m e s l a u k s i m e 

jes pakraščiai priguli Jugos- p a s o k m i u > M e s l v j k a Į n i l j a m 4 s 

Javijai. idant italai evakuotų Dalma-
Tuos pakraščius gali užimti t i j a h . m]vMu- F į n m o gTąfm_ 

italai nacionalistai ir paskui {ų p i r m b u v l l s i a p a d e t į . 
bus vargo juos iš ten išmuš-
x- " J e i mūsų nepatenkins Ro

ma, mes kreipsimės i Tautu 
Kaip puode verda. I S : , ; m l R J j . Bot jei ir ten ne-

Šiandie toje Balkanų daly- gautumėm pasekmių, tuomet 
je nei puode viskas verda. busime verčiami imtis kitokiu 

Kuomet Jugoslavija kon- priemonių. 

SE BADAUJA 200,000 
, ŽMONIŲ. 

dieną pranešė kablegramos 
turini valstybės sekretoriui 
p. Charles K. Hughes. 

LENINUI NORISI BUT 
KONFERENCIJOJE. 

.MASKVA, kovo 10. —Gry-
žo iš atostogų bolševikų vald
žios vvriaunas autokratas 
Leninas. 

Kalbėdamas metalo darbi
ninku kongrese jis pažymėjo, 
jog jam labai norisi keliauti 
Genoa konferencijon ir tenai 
akis j akį susitikti su Angli-

Rapallo sutartis! Jos premieru Lloyd. George. 

J is sako, kad jei nebus ko-
kiu-nors būdu įvykinta abelno! 
ji kompanijų konferencija su K MASKVA, kovo 10. —Bol-
visa anglekasių organizacija, š e v i k u socialistiniame rojuje 
valstijos anglekasių unijos neužtenka buvusių caro vald

žios kalėjimų. Dėlto, be pri
kimštų kupinai kalėjimų bol
ševikai savo politines aukas 
kankina ir badu marina dar, 
taip vadinamose, koncentraci
jų stovyklose. 

Bolševikai kalėjimuose ir 
tose stovyklose kankina- su
virs 200,000 žmonių, vvm ir 
moterų. Visi tie kaliniai gy-

WASHINGTQN, kovo i a * . *,. , . . . „ w 

. vena didžiausiuose nesvaru-
- P in i* , apyvartos k o n t r o - ' m l W 8 e . ą ] s u o j a d v o k i n „ ( , i n 0 . 
lionus Crissmger priešinasi r u į r m i r š t a b a ( ] u 

mokėti veteranams bonusus 

Amerika Atsisako Dalyvauti 
Genoa Konferencijoje 

SAKO, TEN DAUGIAU BUS POLITIKOS KAIP KITKO 
AVASHINGTON, kovo 10. rios šiandie daugiausia pini-

darys atskiria sutartį. 

Tečiaus Farrington tiki, 
kad prezidentas Hardingas 
kokiu nors būdu sutaikysiąs 
anglekasių streiką. 

KONTROLIERIUS PRIEŠI
NASI BONUSAMS. 

certifikatais, su kuriais g a l e - 1 A P L E I D 0 SEKRETORIAUS 
tų gauti paskolų bankose. VIETA 

Kontrolierius sako, kad 
bankos neskolins pinigų vete- LONDONAS, kov. 10. — In-
ranams. Tai tuščias sugalvo- d i jos sekretorius Montagu at-
j imas. 

Matyt, norima nustelbti bo
nusus, kuomet neturima tam 
tikslui "eash . " 

centruoja kariuomene, tą pat turi Imt pildoma, 
daro ir Italija. j § j>uol? g e r b u p i n i g a L 

Kituomet .mieste Rapallo j 
Italija su Jugoslavi ja padarė K i I u s <UĄ Fiume ir Dalma-
sutartį. Pasiremiant s u t a r - P J 0 8 k r i ž i u i > Jugoslavijos (so
timi, Italija be kitko turėjo | r K 0 pinte" — denaras — 
apleisti Dalmatijos pakraš- d a r baugiau nupuolė savo ve-

Tečiaus iki šiolei ji to* r t 

jau netenka nei kokios vertės, 
tės. 

cius 
svarbios sąlygos neišpildė. 

Del to, taigi, šiandie Fiu
me kilo ir suirutės. Kuomet Iždo ministeris Kmnanuti 
italų kariuomenė okupuoja uždraudė visoms liaukoms ser 
Dalmatijos pakrašėius, ita- bų pinigais pamainyti sveti-
lams nacionalistams buvo pro mų šalių pinigus. 

BOLŠEVIKŲ PRIPAŽINIMO 
KLAUSIMAS. 

BOLŠEVKAI REIKAUUS ; ; ;rt ,^;; isir , 'a -
4. » *• 500 MILIONŲ PASKOLOS Penktasis bolševikų reika

lavimas : Santarvė turi Rusi-

Žadės atmokėti senąsias 
skolas. 

PASIŲLYS EUROPAI ŽA- f \ *il™f * b u ™ s i a s Ko1" 
LIOSIOS MEDŽIAGOS. < a k o "' A r t i n o kampanijas 

prieš bolševikus. Kuomet Sa
ntarvė su tuomi sutiks, tuo
met bolševikai pažadės atmo-

i keti skolintojams visas seną-
MASKVA, kovo 10. — Ru- šias Kusi jos skolas, 

sijos bolševikų valdžia pasiųs Sakoma, bolševikų delega-
Genoa konferencijon delegaci-1 tai, keliaudami Genoa konfe-
ją su tokiais pasiūlymais ir rencijon, savo intornaciona-
reikalavimais: 

1. Internacionale paskola 
Rusijai 500 milionų dolerių. 

LONDONAS, kovo 10. — 
Vyriausybės atstovas Austen 
Chamberlain parlamente pra
nešė, kad šiandie keliamas 
klausimas, ar Anglija pripa
žins bolševikų valdžią, jei už
mezga prekybos santikius su 
Rusija. 

Chamberlain pažymėjo, kad 
tas pripažinimo klausimas 
bus išspręstas po Genoa kon
ferencijos. 

PAVOGĖ DU PASTOS MAI
ŠU SU LAIŠKAIS. 

SPRINGFIELD, 111., kovo 
10. — Nežinomi piktadariai 
ėia naktį atsirakino Wabash 
geležinkelio stotį ir pavogė 2 
pastos maišu su laiškais. Tur
būt, manė, kad maišuose yra 
pinigų. i • 

sistatydino iš užimamos vie
tos. Jo atsistatydinimas pri
imtas. Jam sekretoriaujant 
perdaug triukšmo kilo Indijo
je. I r del to jis už tai išda-
lies buvo kaltinamas. 

— S. Valstijos formaliai at
sisakė dalyvauti ekonominėje 
Genoa konferencijoje, kuri 
turi prasidėti balandžio 10 d. 

Tuo tikslu Valstybės depar-
Įtamentas pasiuntė Italijai at
sakymą į pakvietimą ton kon
ferencijon. Atsakymas įduo
tas čia Italijos ambasadoriui. 

Valstybės sekretorius Hu
ghes notoje pažymi, kad su
šaukiamoji Genoa konferenci
ja bus daugiau politinė, kaip 
ekonomini konferencija. Tuo-
tarpu Suv. Valstijos senai 
nusistatė nesimaišyti į politi
nius Europos klausimus. 

Be kitako sekretorius Hu
ghes dar kartą pareiškia, kad 
Europos valstybių panašios 
konferencijos nekuomet ne
duos geistinų pasekmių, jei 
svarbiausios priežastys, truk
dančios Europai pakilti eko 
nominiai, nebus pašalintos. 

gų prarįja ir pačiose valsty
bėse palaiko vargą. 

Taigi, kaip ilgai Europos 
valstybės nesustos dirbusios 
vis naujų poperinių pinigų, 
kaip ilgai nesumažins Vokie
tijos karo kontribucijos ir 
kaip ilgai nesusiaurins savo 
armijų, taip ilgai Europoje 
siaus vargas. 

Dėlto tuščias darbas bus 
kalbėti apie Europos padėtį 
pirmiau įvyksiant toms re
formoms. 

Nenori bolševiku. 

AMERIKON ATKELIAUJA 
AIRIAI DELEGATAI. 

20 CENTŲ TUZINUI KIAU
ŠINIŲ. 

STOCKTON, Cal., kovo 10. 
— Vietos turgavietėje kiauši
nių tuzinui imama tik 20c. 

DUBLINAS, Airija, kovo 
10. — Rytoj Amerikon iške
liauja Pierce Bealai, anglų-
airių sutarties šalininkas ir 
politikinis de Valeros priešas. 
Su juomi Amerikon važiuoja 
visas būrys Airijos delegatų. 

Tos delegacijos tikslas A-
merikos airiams išaiškinti Ai
rijos su Anglija taiką ir tos 
taikos naudingumą. 

Kalbama, kad, turbūt, grei-
Tiek už kiaušinius buvo rao-,tl1 l a i k u i r de Valerą keliau-
kama karo pradžioje. 

BOLŠEVIKAI NEPILDO 
SAVO PAŽADĖJIMŲ. 

2. Europos valstybių reko-

les idėjas paliksią namie. Tik 
apsišarvuosią materialisti
niais ir nacionalistiniais rei
kalais. 

nstrukcijai Rusija pristatys! Bolševikų delegacija konfe-
žaliosios medžiagos mainau rencijoje užims nežymią vie-

į 

už teikiamus Rusijai kreditus, tą. Tečiaus su jokiais dikta-
3. Vokietijai turi but leid-j viniais nesutiks. Jei Santar-

žiama liuosai veikti su Rusi- vė mėgins ką-nors diktuoti, 
ja. i bolševikai turi instrukcijų iš-

4. Tautų Sąjunga neturi! eiti iš konferencijos. 

LONDONAS, kovo 9. — A-
nuuikos Šelpimo organizaci
jos direktorius Walter Lyman 
praneša, jog badaujančių ru
sų šelpimą patys bolševikai 
trukdo. 

Bolševikai nepildo savo pa
sižadėjimų. Darant sutari-

i 

mus bolševikai žadėjo duoti 
tiek ir tiek geležinkelių vago
nų vežti maistą- iš įvairių uo
stų Rusijos gilumom Bet 
šiandie jie žadėtų vagonų kie
kybės nepristato. 

Del to ir šelpimas žymiai 
trukdomas. Bolševikai užim
ti nuosaviais socialistiniais 
reikalais. Kas jiems galvoje 
milionų žmonių badavimas. 

GYVENTOJAI RENGIASI 
PROTESTUOTI. 

siąs Amerikon. 

NEW YORK, kovo 10. — 
Columbia universitetan šian
die yra įsirašiusių 32,440 stu
dentų. 

Perniai universitetą lankė 

Ko reikia Europai. 

Tų svarbiausių priežasčių 
sekretorius neišvardina. Bet 
jos visiems žinomos. J a s ži
no ir Europos valstybės. 

TJos priežastys jau ne kartą 

Pagaliau sekretorius Hug
hes nemato absoliučiai jokios 
naudos, jei toje Genoa kon
ferencijoje turės dalyvauti 
Rusijos bolševikų valdžia, 

Rusijos atstatydinimas vi-
supirma priguli nuo pačių ru
sų noro. Svetimos valstybės 
Rusijai tuo žvilgsniu nieko 
negali gelbėti, kaip ilgai prie 
valdžios styro ten bus bolše
vikai. 

Bolševikai juk yra kalti už 
ekonominį Rusijos nupuoli
mą. Tad jei jie galėjo viską 
suardyti, tegu moka patys 

buvo minėtos Amerikos spau- šiandie tai visa ir pataisyti. 
doje. Jos yra : Idant valsty
bės subalansuotų, savo biud
žetus; idant Vokietijai butų 
nustatyta karo kontribucija 
tokia, kuri nedarytų nuoskau
dos pačių vokiečių ekonomi-
nei padėčiai; idant valstybės 
sumažintų savo armijas, ku-

Tartis su bolševikais apie 
Europos ir pačios Rusijos e-
konominę padėtį butų tuščias 
daiktas. Nes- bolševikais nie 
kas pasauly negali pasitikėti 

Kad, taip, tai, rasi, dabar 
ir Pranei ja išnaujo pasipųs 
prieš Genoa konferenciją. 

ŽINIOS Iš LIETUVOS, 

ARKLIUS PAVOGĖ. 

PLATINKITE "DRAUGĄ. >» 

LA PORTE, Ind., kovo 10. 
— 1921 metais lapkrity John 
Mollick, 16 metų, nužudė sa- s u v i r š 31^QQQ studentų 
vo pamote. Už tai teismo nu
baustas kalėjimu ligi gyvos 
galvos. j KAUNAS. Vilniaus gatvė-

Gyventojai rengiasi protes- je netoli Kučinsko krautuvės 
tuoti prieš tokią.aštrią baus-'apsistojo iš sodžiaus atvykęs 
me vaikėzui. žmogus su žmona rogėmis su 

pora arklių. Vyras užėjo į 
krautuvę degtinės nusipirkti, 
o žmona nuėjo į kitą krautu
vę reikalingų daiktų nusipir-

PARYŽIUS, kovo 10. — kti. Tuo tarpu j tuščias ro-
Čionai turi konferenciją San- ges įsisėdo du svetimu vyru 

NEPASIDALINA KARO 
KONTRIBUCIJA. 

PINIGŲ KURSAS. 

Svetimų šalių pinigų verti 

tarvės finansiniai minisierial - vagys ir suplakę arklius P i r k o to<Įe P a ^ e S a t v ė J e n a " m a i n a i l t n e m a ž i a " 2 5 ;0 0 ( ) *" 

KAIŠEDORYS. Šį rudenį 
iš Amerikos sugrįžęs lietuvis 
S. nusipirko Kaišedoryse na
mą ir norėjo atidengti krau
tuve, bet tam reikalui tinka-
mas namo galas buvo užimtas 
vienos raštinės reikalams, ir 
nieko negelbėjo nei raštu nei 
žodžiu pakartoti prašymai, 
kad tą namo galą paliuosuotų. 
Savininkas buvo priverstas 

susilaukęs savo valdžios gavo 
padėkos vietoje įsakymą per 
tris dienas išsikelti iš užima
mo namo, be nurodymo kur, 
kad tą namą užleidus apskri
ties arešto namams. 

Mat arešto namai viename 
name išbuvo jau keletą metų 
ir dabar reikia doro remonto. 
tai mūsų apskrities galvos vie 
toje remonto rado sau kitą iš
eigą, tik nuostabu, kodėl bū
tinai pasirinko namą, kurį už
ima G., jog to paties dvarinin-

namus parduoti kitam tokiam I fc0 y r a daugiau namų, kuriuos 
pat grįžusiam į tėvynę pilie- n u 0 muoja net turintieji savo 
čiui, o pats palikęs šeimyną n a mus atėjūnai, 
pas gimines kaime ir atitrau
kęs vaikus nuo mokslo su šird 
gėla ruošiasi vėl važiuoti į 

• » • 

"laimės šalį," bet išvažiavęs 

ORAS. 

CHICAGO. — Nepastovus o 
ar panorės toliau šelpti mo- r a s šiandie; gali but lietaus; 
čiutę — Lietuvą, kur taip kar maža atmaina temperatūroje, 
čiai apsivilo, tai klausimas. 

Bet kai F . atvykęs iš neto
limo miestelio ir nemokąs tin
kamai lietuvių kalbos, nusi-

Tariasi, ikaip Santarvei pasi- greitai nuvažiavo pro skerdy-
dalinti gautą iš Vokietijos klą Nemuno link. Išėjusi iš 
pirmąjį miliardą markių kon- krautuvės žmona ir nebera-
tribucijos. j dusi arklių tuoj nubėgo į deg-

Del dalinimosi kilo nesuti-, tinės krautuvę pas vyrą pra-
kimų. Nes Prancijai norisi j nešti jam nesmagią naujieną. 

mą, tai jam namas tuojau bu- kovo 9 d. buvo tokia pagal 
vo paliuosuotas. 'Merchants Loan & Trust Co 

gauti žymią dalį iš to miliar-
do. 

Del degtinės butelio poros ar
klių su rogėmis neteko! 

Pil. G. aštuoniolikti metai 
nuonluoja Kaišedoryse dvari
ninko Romerio namą ir pie
čių. Kuomet miestelyje vieš
patavo svetimi G. lietuviai ra-

Anglijos sterl. svarui 4.36 
Prancijos 100 rankų 8.97 
Italijos 100 lirų 5.09 
Vokietijos 100 markių .4} 
Lietuvos 100 auksinų 

|sdavo prieglaudą. Dabar gi Lenkų 100 markių 
.41 
.02 
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reiškė, kad toksai demagogin-
gas Prancijos pasielgimas an
glų nebus pakenčiamas. Pran
ei ja yra stambi Anglijos kre
ditorė. Anglai už prancūzų 
suktybes gali pareikalauti 
skolų. Jei Prancija atsisakyta 

nyti adresą visada, reikia prisiųsti 
Ir seinas adresas. Pinigai geriausia 
•tusti, išperkant krasoje ar exprese 
"Money Order" arba įdedant pini
gus J registruota laišką. 

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

TeL Roosevelt 7791 
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LIETUVIŲ KATAIiOfcŲ D1ENRAMI8 

4 DRAUGAS' 
Eina kasdieną Išskyros nedėldienius 

PRIiNUlLEKATOS KAINA: 
Metams f 8.00 
Pusei Mėty *3-<X> 
Prenumeratos mokasi tškalno. Lai

kas skaitosi nuo uisirašymo dienos 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai- f t n o k e t l , t u o m e t n a u j a s k a r a s . 

Prancija pramato karą ir 
karan rengiasi. Bet ar ji lai
mėtų karą su Anglija. Var
giai. Prancijos skaitlinga ar
mija gal apgintų ją namie. Bet 
Prancija netektų kolonijų. 
Prancūzai pasitiki, bolševikai 
karo metu pultų Anglijos po
sesijas Azijoje ir Egipte. Bet 
tik spangas gali pasitikėti 
bolševikais. Bolševikams ar
mija reikalinga namie. Jie 
bijosi revoliucijos. 

Anglijai pagaliau nieko 
bloga_ negali padaryti nei 
prancūzų draugai lenkai, nei 
serbai su eeko-slovakais. 

Taigi ką Prancija daro ir 
ko ji ieško! J i provokuoja 
Angliją ir Vokietiją. Ieško 
naujo kraujo liejimo. Nori 
naujo karo. Prancijos milita-
ristai negali .ramiai nusėdėti. 
Pats premieras Poincare yra 
miltaristas. Ieško tik vienų 
avantiūrų ir gali jas susirasti. 

NAUJAIS MARSO 
KELIAIS. 

Prancija daug šukavo prieš 
Rusijos bolševikų valdžią, lš-
pradžių ji mėgino savo auksu 
sugriauti bolševikų valdžią ir 
grąžinti carizmą ar kitokią 
valdžią, kuri apimtų atmokėti 
jai senas skolas. 

Apsivylus ji pagaliau pra
dėjo lošti demagogo role. Vie
šai bolševikus peikė, gi slap-

,ta su jais stojo į derybas. 
Nesenai iš Berlyno paskleis

ta žinia, kad Prancija su bol
šev ikų valdžia jau padariusi 
įžengiamąją taikai sutartį. Tai 
žiniai nenorėta tikėti. 

Bet šiandie ji jau formaliai 
patvirtinta. Tai padarė aną 
dieną pats Prancijos premie
ras parlamente. Tik jis nesa
kė, kad jau padaryta įžengia
moji taikai sutartis. J i s sakė, 
kad Prancija vedanti derybas 
su Sovietų Rusija.. 

Taigi, reikia laukti, kad ar-

SKAITYTOJI! BALSAI. 
(Redakcija neima atsakomybės) 

' 'NAUJIENŲ" PASISKAI
ČIUS. 

v 4. Žemės reforma. 

Steigiamasis Seimas per du 
metu m*\žemės reformos neiš-
rišo — sako "Naujienų' Ex-

timoj ateity Prancija bolševi- Kareivis. 
kų valdžią ne vien pripažins, I r vėl pamelavo. Taigi jau 
bet dar su bolševikais susisė- išrišo. Bet tau matyti nerupi, 
braus. išrišo ar ne išrišo. Rupi tau 

Prancijos tikslai aiškus.,,Ji pablevizgoti ant Lietuvos. 
nori padaryti sąjungą su Ru
sija. Ta sąjunga butų svar
biausia atkreipta prieš Angli
ją ir Vokietiją. Prancijos su 
Rusija susisėbravimas sustip
rintų Lenkiją. Tuomet butų 
aiškus pavojus Lietuvai ir Lat 
vijai. Nes lenkai šių valstybių 
nenori pripažinti. Sako, tai se
novės Lenkijos dalys. 

Anglijos politikai apsukres
ni už prancūzus. Andai jie pa-

Bet kad ilgai ją rišo, tai nei 
kiek nenuostabu. Žemės Refor
ma yra vienas iš sunkiausių ir 
pamatinių dalykų kiekviena
me krašte. Lietuvoje ji riša
ma taip, kaip niekur pasau
lyje iki šiolei. Rišant pasku
bomis galima taip sunarplio-

nėra. Iš tų socialdemokratai 
tik kritikuoja, o nepadeda 
dirbti. Likusiems šimtai dar
bia. Visu s įstatymus reikia mai 
nyti, visais vidaus i r užsienio 
reikalais rūpintis. Ar Ex-Ka-
reivis su "Naujienomis" t o 
nesupranta? Tuomet jųs mul
kiai esate paskutiniai. Arba 
suprasdami tyčia koliojatės — 
tuomet jųs nesąžiningi kitų 
mulkintojai esate. J 

5. šmugelis. 

Ūpas lietuvių nupuolęs dėl
to, sako Ex-Kareivis, kad ka
talikai negalėjo priparodyti, 
jog valdžioje šmugelio nebu-
vo. 

Ar, gerbiamieji skaitytojai, 
nematote nesąmonės čionai? 
"Naujieniškiai" tvirtina, kad 
buvo šmugelis. Jie ir tepripa-
rodo. Ar tai mūsų priedermė 
"Naujienų" tauzijimus apgin
t i ! O jei užsimanys "Naujie
nos" Tamistą, skaitytojau, 
paskelbti vagiu. J ie arba pa
tys gaus priparodyti, arba ne-
priparodžiusios už šmeižtą ak 
situps į daelą. Gerai jiems 
vaginti ir dergti visus Lietu
vos veikėjus; Lietuva toli, vei
kėjai negali jų į teismą už 
melus patraukti, negali apsi
ginti. Šmugelis dar šiandieną 
nepriparodytas tiems asme
nims kuriuos ' ' Naujienos' ' 
kaltino. Lietuvos teismas ne
pasigailės šmugelninkų. Kiek 
jie yra prasikaltę, ankščiaus 
ar vėliaus sulyg teismo nuos
prendžio matysime. Iš kalno, 
neturint apčiuopiamų faktų 
ir dokumentų gyvam žmogui 
ar veikėjui kailį lupti, Jbutų 
perdaug skaudu. Kuomi jųs 
tuomet atlyginsite už skriau
dą žmogui, kur sunkiausiu 
laiku iš kailio nerdamos dirbo 
Tėvynei? I r tuo laiku, kuomet 
jųs čionai su Jurgelioniu tik
rą šmugelį savo kišenio nau
dai varėte ir mokėjote tik 
teršti Tėvyne! 

Besarmačiai!.. 
(Bus daugiau) 

"T^ 

KOMPOZITORIAUS 
J. NAUJALIO PASIUNTI

NYBĖ AMERIKOJE. 
P-nas J . Naujalis atvyko A-

merikon kviečiamas surengti 
koncertų Amerikos lietuviams 
ir įgaliotas Lietuvių Meno 
Kūrėjų Draugijos. Jo pasiunti
nybę visos be išimties Ameri7 

kog lietuvių srovės ir Rytuose 
'ir Vakaruose širdingai remia 
spaudoje ir deda pastangų, 
kad šis jo apsilankymas pa
liktų jam gero įspūdžio iš vie
šnagės pas brolius amerikie-
Ičius. Čia spausdiname L. M. 
i K. Dr-jos įgaliojimą įteiktą 
p. J . NaujaiLui'. 

| sioginiai į Lietuvių Meno Kū
rėjų Draugijos įgaliotiniu, ran
kas. 

Būtent, visoms aukoms lie
tuvių menui rinkti ir L. Me
no Kūrėjų Draugijos nariams 
įrašinėti Draugijos Valdyba 
šiuo įgalioja savo narį meni
ninką muziką pil. Juozą NAU-
JALĮ, kuris vyksta į Šiauri
nę Ameriką. Tatai liudijame 
Draugijos Valdybos Prezidiu
mo parašais ir antspaudą. 

Pirmininkas 
A. Varnas, 

Vice-Pirmininkas 

Krėvė Mickevičius, 
Sekretorių ^ 

Liudas Gira. 

nams duoti bonusus. - Įduotų suvadžioti tiems, kurie 
Sako, veteranams busią iš- Tėvynės reikalus pastatė pas-

duoti certifikatai, ant kurių j kutinėję vietoje o įsikinkė i 
bus pažymėtos bonusinės su- \ sriovinį ir priešvalstybinį dar
nios. Su tais certifikatais va-j b * Toks liberalų statymas 
teranai galės kreiptis by ko- j partijų augščiau Lietuvos, rei-
kion bankon ir už juos gauti kalų kliudo Liet. Laisvės Pa
šau paskolą 50 nuoš. pažy- skoJos pravedimui ir aukų rin-

Į G A L I O J I M A S . 
Lietuvių 

Meno Kūrėjų 
Draugija 
No. 1088 

Kaunas, 1922 ra. L 7 d. 

Lietuvių Meno Kūrėjų 
Draugijos Valdyba kreipiasi 
šiuo į visus Amerikos lietu
vius, kuriems brangi yra mū
sų tautos iš amžių glūdumos 
išlikusi dvasioj kultūra ir jos 
menas. Lietuvių Meno Kūrėjų 
Draugijos Valdyba, atstovau
dama visus susijungusius vie
non šeimon lietuvius meninin
kus, šiuo prašo brolius ameri
kiečius ateiti jiems su drau-

VETERANAI IR BONUSAI. 
Suv. Valstijų vyriausybė tu

ri daug Vargo su • bonusais 
karo veteranams. Kas tuos bo-
nusug po karo išgalvojo' — 
tiek to. Tik aršiausia šiandie 
tas, kad tas bonusų sumany
mas yra tampriai surištas su 
šalies politika. 

Amerikos Legiono organiza
cija ne vien skaitlinga, bet ji 
palengva pradeda įsigalėti ša
lies politikoje. Kadangi l e 
gionas griežtai reikalauja savo 
nariams federalių bonusų, vy
riausybė nenoromis turi pripa
žinti kokius nors bonusus. 

m&tos sumos. 
Tokia paskola gera trims 

metams. I r skolininkų vetera
nų pareiga paskirtu laiku ban-
kom s paskolas grąžinti ir sa

kiniui I4et. valstybei ir Vil
niaus atvadavimui." 

Krikščionių demokratų bloko 
darbuotė. 

A. L. R. K. Federacijom Tavo certifikatus atgauti. Gi pas-
kui, prireikus, ir gal vcl p.a- ^ . J * * * ^ . . ' * ? * ! * 
siskolinti. • , 

Bet jei kai-kurie kareiviai 
negalėtų grąžinti paskolų, tuo
met jie netektų certifikatų, 
gi' bankoms skolą turėtų grą
žinti vyriausybė. 

Taip tai norima . išspręsti 
bonusų klausimą,, kuomet vy
riausybė šiandie tam tikslui 
neturi " cas l i " pinigų. 

social-iiaudininkų pasielgimą, 
ištraukiant savo žmones iš Mi-
nisterių Kabineto, sudaryda
mi ministerijos krizį, tuo mo
mentu, kada Lietuva veda iš
laukinę kovą už savo gyvybe 
už sostinę Vilnių, Fed. Taryba 
tokį s.-l. žygį skaito * tėvynei 
kenksmingu. Šiuomi pareiškia 
Lietuvos Krikščionių Demq? 
kratų blokui užuojautą ir pil
ną pasitikėjimą, išnešdami 
sekančią rezoliuciją: 

A. L R. K FEDERACIJOSI ^ ^ j a P e r g y v ^ ^ 
TARYBOS PUSMETINIO S U J ^ m 0 ^ - N ^ ^ 

SIRINKIMO, ĮVYKUSIO 
BROOKLYN^, VASARIO 

22-23 DD., 1922 M., 
PROTOKOLAS. 

Iš MUSįl TARYBOS. 

(Tęsinys.) 

Del liberalų nusistatymo. 

" Liberalai per spaudą ir sa-

į tai, Liet. soc.-liaudininkai, 
grynai partinių motyvų dėlei 
ištraukė savo žmones iš kabi
neto, sudarydami ministerijos 
krizį tuo momentu, kuomet 
karas su lenkais neužbaigtas, 
Vilnius neatvaduotas, Klaipė
da neprijungta. Amerikos lie
tuviai katalikai, susijungę į 

... 

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
LIETUVIŲ KATALIKŲ VTENIN-

ti, kad Lietuva duonos n u s - | T Ž L Į A M E B O J E D I E N E A Š T Į 

vo veikimu paskelbė aiškų jų 
Šiandieninė vyriausybė î "1 nusistatymą, prieš Lietuvos vy-; A. t . R. K. Federaciją, reiš-

principo yra priešinga bonu-!
 r į a usybę. Nuolatinės Liet. vai- kia giliausios užuojautos ir^ 

sams. Nes bonusai reiškia ar-j^žios j j Atstovybės Ameriko- pagarbos žodį krikščionių de-
ba didesnes gyventojams mo-; j e a takos, leidimas įvairių in-! mokratų blokui, kur i s atmetęs 

giška pagalba kultūros ir ma-, destis arba naują vyriausybei !
s į n u acį jų , išpūtimas nebūtų' į šalį partijos reikalus, sek-

no darbe. \ • > Į skolą, į daiktų, demoralizuoja lietuvių mingai išvedė Tėvynės laivą 
Lietuvių Meno Kūrėjų x Dr- į Pernai specialė kongreso ae- j visuomenę Amerikoje ir ją 

ja, pasistačiusi sau uždaviniu' sija bonusų klausimą pasvars- p ^ Lietuvą nustato. Libe-
niusų tautinį meną saugoti ir Ąė ir atidėjo tolesniems l*i-Jjpk| spaudos pareiškimai, jog 
plėsti, reikalinga yra tiems di- j kams. 
delienig uždaviniams vykinti 
ir labai didelių; lėšų—o jų Lie-

per didžiausių pavojų audras. 
Pripažįstame Steigiamajam 

i 

Seimui vaisiui jo sėkmingu 
liberalai neremia ir nerems Lie j darbų: 1) pravedant žemės re-

Dabar regulerėje kongreso , tuvos, nes ją buk tai valdą ne 
sesijoje bonusų klausimas iš- j ų partijos asmenys, duoda už-

tuvoje vis dar tebetrūksta. A-1 naujo pakeltas ir jau nepalei- j tektinai galimybės matyti mu-
merikos lietuviai, nekartą jau^j džiamasv !

 Sų liberalų veidmainystę. 
pasižymėję savo duosnumu 
tautos reikalalns, neabejojame, 
ir šiuo atveju atsilieps nema
žiau duosniai. 

Lietuvių menui sušelpti A-
merikos lietuviai turi dabar 
progos jau tai įsirašydami L. 

formą, 2) apginant darbo žmo
nių reikalus, 3) apsaugojant 
tikėjimo laisvę, 4) pripažįs
tant tikėjimo,, dėstymo teises 
mokyklose. Už tuos naudingus 
valstybei darbus reiškiame gi
lią padėką, pasitikėjimą ir ža-

totų; miliardinius nuostolius 
i urėtų. 

Seime inteligentų nė pusės 

DRAUGĄ"; KURIO KAINA, T I K i M e n o Kūrėjų Draugijos na-
$6,00 VISAM METUI, PO VISĄ i riais — rėmėjais, jau tai įteik-

PASAULĮ. darni vienkartįnes aukas tie-

T į klausimą šiandie apta-j A. L. R. K. A. Federacijos 
ria kongreso komitetai ir su- Taryba, savo suvažiavime, va-
bkomitetai. Nesenai norėta jau ' sario 22 d , 1922 m., imdama 
išspręsti —; užtraukiant an t ! tai dorilėn ir statydama Tėvy- dame pilniausią paramą krik-
gyventojų speciales mokestis.'nes reikalus augščiau partijų ščionių demokratų blokui Stei-

ir sriovių, griežtai smerkia ! giamame Seime, kurio dėka vi 
tokį sandariečių ir liberalų! si tie Lietuvai naudingi dar-
priešais valstybinį nusistaty-1 bai įkūnyti gyveniman ir tua-^, 
mą ir persergsti Lietuvių vi- j mi Tėvynei užtikrinama skai-
suomenę Amerikoje, kad nesi- |sti ateitis." (Bus daugiau) 

Tečiaus vyriausybė ir visuo
menė griežtai pasipriešino. 

Dabar pranešta, kad vienas 
subkomitetas pagaliau apgal
vojęs, kaip be pinigų vetera-

T ? • " -

(Tęsinys) 

Mokyklos ir gimnazijos Suvalkų gub. 

Apie Suvalkų gubernijos mokomąsias į-
staigas reikia skyrium kalbėti del ypatin
gų priežasčių. Kauno ir Vilniaus gub. lie
tuviai rusų valdžios buvo priskirti jjrie va
dinamojo Vasaros vakarų krašto, kuris gy
ventojų dauguma — gudai. Suvalkų gu
bernija buvo dalis kongresinės Lenkų ka
ralijos. Vasaros vakarų krašte rusų val
džia kreipė savo domumą pirmiausiai į 
gudus, o paskui tik į lietuvius. Lenkų ka
ralijoje, kurios gyventojai lenkai, rusų 
valdžia žiurėjo labai rūsčiomis akimis į 
lenkus, o lietuviams Suvalkų gubernijoje, 
bent pirmaisiais po lenkmečio metais, 
buvo truputį malonesnė. 

Tam pirmykščiam rusų valdžios malo-

galėję juos įpainioti į maištą. Tik tos ra
mybės sukilėliai duoti jiems nenorėjo, 
grasindami, bausdami ir sunkindami vi
sokiais karo reikalavimais sten
gėsi juos palaužti į savo pusę. 
Iš Zyplių valsčiaus Mariampolėf pavieto 
(Naumiesčio pavieto tada dar nebuvo) 
susidarė delegacija į Vilnių prašyti Mu
ravjovo pagelbos ir įteikti jam m*ašym;i 
su 25 parašais. Delegacijoje buvo ir Juo
zas Bučys (pašešupinis) iš HilgaKų. Jis 
sakydavo, kad delegacija buvo valdžios 
skirta, o ne ūkininkų rinkta. Delegacijos 
nariai daugiausiai buvo protestantai, kaip 
ir minėtasis Bučys. 

"Generole, gelbėk mus! Verksminga 
mūsų padėtis verta pasigailėti," kreipėsi 
jie į Muravjovą ir prašė, kad juos priim-
t?ų į savo globą, kad gelbėtų, nuo maišti
ninkų, kurių keršto jie biją, kad atsiųstų 
kareivi jos. Su ta kareivi ja jie žada eiti 
kovot iki paskutiniam kraujo lašui ir taip 
parodyti savo ištikimybę, meilę, ir prisi
rišimą prie ciecoriaus, o neapykantą prie 
maištininkų. 

Prašymas tas buvo įteiktas 6 rugpjūčio numui, kuris Suvalkų gubernijos lietu
viuose, per tai ir visoje Lietuvoje, paliko | 1863. .Tasai prašymas ir tie nusiųstiejie 
gana didelę žymę, patys lietuviai buvo da
vę pradžią. 

Kai 1863 sukilimas buvo apėmęs Len-
kijų ir Lietuvą, kai-kurie ir Suvalkų >̂ u-
bernijos gyventojai ėjo į girią, i sukilėlių 
barius- Bet didelė dauguma ūkininkų lai-
kėsį raibiai ir vengė visko to, kas butų 

į Vilnių ūkininkų atstovai Muravjovui 
padarė ko geriausią įspūdį. J is tuojau a-
f)ie tai pranešė į Peterburgą, kad ūkinin
kai lietuviai Augustavo gubernijos (taip 
tada buvo vadinama Suvalkų g.) prašo
si jo globos ir pagalbos. Matomai ir visa 
delegacija buvo tam tikslui surengta, kad 

n-

Muravjovui davus progos apimti Suvalkų 
uberniją. Šiaip kongresinė Lenkų kara

lystė buvo globoje viešpatijų pasirašiusių 
l>o Vienos Kongreso sutartim. Nors toms 
viešpatijoms nerūpėjo nei teisybė spau
džiamų gynimos, tečiaus Rusijos pasikėsi
nimus tą sutartį laužyti kai-kurios vieš
patijos panaudodavo savo tikslams kar
tais gana skaudžiai atsiliepiantiems Rusi
joje. Kadangi Suvalkų gubernija buvo pri
skiria prie Kongresinės Lenkijos, tai pri
skyrimas jos Vilniaus generalguberna
toriui galėjo vadytis tikru Vienos Kon
greso sutarties laužymu ir galėjo turėti 
nemalonių Rusijai pasekmių. Jų vengda
ma valdžia įsakė Zyplių vaitui sudaryti 
delegaciją ir tylėti1 apie paliepimą. Tuo
metiniame Zyplių valsčiuje protestantų u-
kininkų buvo daugiau negiT kituose. Pa-
čiam sukilimo smarkume šitokis prašymas 
padarė ir auk. valdžiai Peterburge malonų 
įspūdį. Muravjovui buvo pavesta Suval
kų gub. netik maištas malšinti, bet ir visa 
adnrinistracijos valdžia* kol bus karo sto
vįs, i 

Muravjovas tuo pasiuntė ir kareivijos 
į Suvalkų gub., paskirstydamas ją į tris 
dalis: viena atvažiavusi į Kazlų Rudos sto 
tį turėjo čia giriose gaudyti sukilėlius ir 
eiti ant Kalvarijos; antra iš Trakų pa
vieto, persikėlusi per Nemuną, — taipat 
daryti Balbieriškio giriose; trečia — iš
vaikyti iš Augustavo girių. 

Nors už sukilimą Lenkija buvo daug 

kaltesnė negu Lietuva, tečiaus Rusijos 
valdžia skyrė lenkams mažesnę bausmę 
negu Lietuvai. Lietuvoje mokinto jauti ga
lėjo tik pravoslavai — rusai; Lenkijoje 
galėjo ir lenkai-katalikai. Suvalkų gub. 
mokyklos buvo Varšavos mokslo apygar
dos globėjo valdžioje. Todėl Suvalkų 
gub. lietuviams teko mažesnis mokyklų 
varžymas negu kitoje pusėje'Nemuno. 
Mokyklas steigė, kaip ir kitur, valsčių lė
šomis, • bet mokytojus skyrė lietuvius. 
Veiveriuose tapo įkurta mokytojų semi
narija, į kurią buvo įvesta lietuvių kalba 
kaipo mokomasis dalykas. Rusijos*valdžia 
mintijo, kad lietuviai turi mažiau iegos 
gintis nuo surusėjinio negu lenkai, todėl 
Lietuvoje surusimą varė smarkiau, todėl 
ir Veiverių seminarijoje tikyba buvo dės
toma rusiškai. Mokinių dauguma toje se
minarijoje buvo lietuviai. Todėl rusų val
džia daugindama mokinių skaičių toje se
minarijoje ją baigusius auklėtinius siųs
davo mokintojauti į Lenkiją, turėdama 
vilties kad jie tenai lengviau apsims ru
sifikacijos darbą negu lenkai. 

Veiverių seminarija išlavino daug mo
kytojų, ir Suvalkijoje pradedamosiose mo
kyklose mokytojai buvo ne rusai pravos
lavai, tik lietuviai katalikai, nors katali
kystės mokslo jie nežinojo tiek, kiek re£ 
kėjo mokintojams. Seminarija tyčia buvo 
vedama, kad taip butų. 

Vidurinių mokyklų Suvalkijoje buvo 
dvi: Suvalkuose gimnazija ir -Mariampo-

lėje progimnazija arba keturklesė aps
krities mokykla. Rūsį valdžia jų netik ne-
naikino, bet dar Mariampolės progimna
ziją 1867 m. pavertė gimnazija, o dvejais 
ar trejais metais vėliau pastatė dailų mū
rinį jai rumą,vkuris vėliau padidintas ir 
dabar tebestovi. Abi gimnazijos buvo ski-. 
riamos ypač lietuviams. Baigusiems jas ir 
mokslu bei gabumais pasižymėjusiems mo
kiniams lietuviams buvo įsteigta keletas 
stipendijų Maskvos universitete. Joms lė
šos tapo paskirtos iš panaikinto Vilniaus 
universiteto. Lietuvių kalbą gimnazijose 
buvo mokinama, tik ir čia stengtasi pri-' 
mesti rusų raidės. Prie to reikia pabrėž
ti, kad didžiojoje Lietuvoje į gimnazijas 
rusai pirmi įvedė lietuvių kalba. Prie len
kų jos netik nemokino, bet buvo ji moki-, 
niams ir kalbėti uždrausta. 

Dėstomoji kalba ir pakraipa tose abie
jose mok., kaip ir visoje Lenkijoje, iki 
sukilimui buvo Lenkiška. Po lenkmečio bu
vo prašalinta visa kas lenkiška, ir abi 
gimnaziji padaryti grynai rusiški, tikxsu 
mokytojais čia elgtasi kitaip, kaip kitur 
Lietuvoje. Kauno ir Vilniaus gubernijoje 
visi mokytojai turėjo būti rusai ir gimna
zijose ir pradedamosiose mokyklose. Čia 
gimnazijose galėjo mokytojauti netik ru
sai, bet ir katalikaį Mariampolės gimna
zijoje vienu tarpu buvo net trys mokytojai 
lietuviai: Petras Kriaučiūnas, Vincas Sta-
niškis ir Juozas Jasiulaifis. 

(Bu s >dauS iau) 
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SĖJIKAS. 
BADAS VAKARŲ 

VIRGINIJOJ. 

— 

vus, atsakė -jiems darbą, pa
galiau privertė badauti ir gi
riasi savo tais "gera is ia i s" 

[ 

Kapitalistų l a i k r a š č i a i 
daili? rašo ir didelėmis raidė
mis pažymi apie siaučiantį 
Rusijoje badą. Rašo apie pli
ntančią ten žmogėdystę. Šau
kia apie neapsakomą gyvento
ju skurdą rytinėj ir viduri
nėj Europoj. Ir , rodosi, A-
merikos kapitalistams iš per-
didelio gailesčio ims ir sus
kils ir sutrupės akmeninės jų 
Širdys, Tarytum, jie nori pa
lengvinti tiems visiems varg
šams. 

Bet prisižiūrėkime išarčiau 
tiems jų "gailestingiems šau
ksmams ir ištyrus to visu 
priežastį, pasirodo, kad kapi
talistai šaukia kaip tie vagys, 
kuomet juos norima sugauti. 

*Kad nukreipti nuo savęs do-
mc, bėga vagys paprastai pa
tys šaukia: "Sugauk, sulai
kyk vagį!" 

Kapitalistai mato skurdą 
bolševistinėj Rusijoj. Reiškia 
sąjausmą svetimiems. Bet 
jie nenori matyti, kas vcikia-
si namie, tiesiog šalę jų no
sių. Nežino, kas darosi įsi
galėjusio kapitalo šalyje—A-
merikoje. 

Turčių geradarybės. 
Neminint jau apie vargą ir 

skurdą tų tūkstančių, kurie 
ant savo nugaros atjaučia tų 
visagalių geradarių gerumus 
— dirstelkime į badaujančius 
anglekasius Vakarų Virgini
joje (West Virginia). Kapi
talistų laikraščiai nerašo apie 
tų nelaimingų žmonių skurdą. 
Ja is visai nesiinteresuoja. 
Nes jei skelbtų, suprantamas 
daiktas, šaliai butų daug gė
dos. I r pati vyriausybė turė
ti} imtis priemonių tiems var
gšams pagelbėti. 

Taigi, kad nukreipus nuo jų 
domę, čia laikraščiai daugiau
sia ir užimti rašymais apie 
kitų šalių žmonių skurdą ir 
badą. Tokioj bolševistinėj 
Rusijoj darbuojasi šelpimo 
organizacijos. Rusijos gyven
tojus šelpti kongresas skiria 
milionus. Bet apie Vakarų 
Virginijos anglekasių su šei
mynomis likimą niekas negal
voja. 

Del pasiskslbimo. 
Retkarčiais kaikurie laikra

ščiai del platesnio pasiskelbi-
mo padeda savo skiltyse apie 
kokios-nors draugijos veikimą 
tarpe vargšų anglekasių, il
gus mėnesius nedirbančių. 
Bet kad ištirti tų nelaimingų
jų žmonių padėtį, skurdo prie 
žastį, ir surasti atatinkamas 
priemones šelpimui, apie tai 
visai nerašoma. 

Štai vienas kapitalistų laik
raštis apie kasyklų kompani
jų " geradarystę " nesigaili 
pavartoti daug žymios vietos. 
Nes tai .jau kas kita.' Gi kom
panijų tą "ge rada rybė" — 
tai leidimas kai-kuriems išal
kusiems anglekasiams veltui 
gyventi jų (kompanijų) pas
togėje. 

Jiems atrodo didelis daik
tas. Sunkiais darbais sunai-
kino darbininkų sveikatą, iš
čiulpė iš jų paskutinius sy-

darbais! 
Tečiaus taip nėra, kaip lai

kraščiai rašo. Netekę darbi
ninkai darbo, negalį gyventi 
kompanijų lušnėse. Tuojaus 
išvaromi su pačiomis ir vai
kais į laukus. 

Amerikos kapitalistai ga
lingi. Nes . nėra įstatymų 
juos pašaukti tvarkom 

Grūdas. 

STREIKAS AUDIMINESE 
DIRBTUVĖSE. 

Streikuoja 20,000 
darbininkų. 

PROVIDENCE, R. I. — 
Dvidešimts tūkstančių organi
zuotų ir neorganizuotų audi-
minių dirbtuvių darbininkų 
pakėlė streiką, kuomet kom
panijos paskelbė sumažysian-
čios darbininkams užmokesnį 
20 nuošimčiu ir padauginsian
čios darbo valandas nuo 48 
ligi 54 savaitėje. 

Dvi darbininkų unijos nu
sprendė kovoti iki paskutinių
jų. Jos turi dorinę pagoll>ą 
100,000 darbininkų — audėjų 
iš kitų valstijų. 

Savo keliu, ir kompanijos 
nusprendė nepasiduoti darbi
ninkų norams. Už kompani
jas stovi valstijos valdžia. 
Duoda joms kareivius saugoti 
dirbtuves. 

Dėlto čia visos audiminės 
(audeklų gaminimo) dirbtu
vės apjuostos kareivių patro-
liais. Aplinkui strateginėse 
vietose nustatyta kulkasvaid-
žiais. Kai-kur kulkasvaidžiai 
stovi užvilkti ant dirbtuvių 
stogų. i 

Buvo pakeltas sumanymas 
abi pusi sutaikinti pavesti ar
bitrui. Arbitru buvo skiria
mas teisėjas Hahn. Bet a-
bi pusi su tuomi nesutiko. 

Kompanijos pranešė, kad 
jos nenori jokių tarpininkų, 
nes nenori su darbininkais tu
rėti jokių derybų. Sako, kuo
met darbininkai "įgausią 

GRYŽTANT I "NORMA-
LIŪS" LAIKUS. 

wmm 

Štai vaizdelis, ką reiškia 
viršminėtas antgalvis —Gryž-
tant į ' * normaliusH l a i k u s , 
Lake County, Ind, 

Nesenai vienas angliškas 
laikraštis "Voice of Labor" 
paskelbė žinią, kad " General 
American Car Corporation of 
€ ^ 1 ^ ^ ' pradėjo darbus pil
nai savo dirbtuvėse. 

Bet pasirodė, kad ta žinia 
buvo neteisinga, tyčiomis pa
duota į laikraščius, idant be
darbius dar daugiau nupuldy-
ti dvasioje. 

Nes ant rytojaus ties dirb
tuvių vartais susirinko apie 
du tūkstančiu bedarbių. Tai 
buvo daugiausia darbininkai 
iš Gary, Hammond, Calumet 
ir kitų aplinkinių miestelių. 
Daugybė buvo nuvykusių net 
is Chicagos. Visi jie važinėji
mui išsilėšavo. I r iš jų visų 
vos kelios dešimtys priimta 
darban. 

Tai koki " normaliai" lai
kai. 

GALI KILTI STREIKAS 
KANADOJE. 

Jei ateinančio balandžio 
pirmomis dienomis pakils 
streikas, tai jis gali palies
ti ir Kanadą. 

Šiomis dienomis laikraščiai 
pranešė, kad vakarinės Kana
dos dalies anglekasiai taipat 
pradeda nerimauti. I r jie sta
to kasyklų kompanijoms rei
kalavimus. 

Bet kaip Suv. Valstijose, 
taip ir Kanadoje anglių kasy
klų kompanijos laikosi vieno
dos minties — nedaryti jokių 
sutarčių su darbininkais. 

Kad taip, tai anglekasiai 
grūmoja streiku. Streikas ga
li pakilti tuojaus po to, kaip 
sustreikuos Suv. Valstijų an
glekasiai. 

NEDARBAS PALENGVA 
EINA MAŽYN. 

WASHINGTON. — Darbo 
departamentas su didžiausiu 
atsidėjimu tyrinėja darbinin
kiškus santikius. I r pažymi, 
kad nedarbas visoj šaly nors 
labai palengva, bet tikrai ei
na Vis'daugiau mažyn. 

Departamentui prisiųstuose 
iš įvairių pramonės centrų 
raportuose pažymėta, kad va
sario mėn. priskaitomas prie 
sunkiausių darbui laikų. I r 
dėlto yasaris skaitomas persi
laužimo mėnesiu. « Tuo mėne
siu daugel vietose susilaikė 
pramonė ir darbininkai atjau
tė dar didesnį sau sunkumą. 

Tečiaus tas jau perėjo. I r 
nuo vasario nedarbas ima ma
žėti. I 

h 

Tečiaus darbo departamen
tas nepaduoda jokios statisti
kos už vasarį. Nepaduoda net 
žinių, kaip šiandie yra didelis 
skaitlius bedarbių Suv. Vals
tijose. Gal turi priežasčių tai 
užtylėti, jei nedarbas labai 
palengva eina mažyn. w 

CHATTANOOGA, Tenn.— 
Šios apylinkės audiminėse 
darbininkų algos yra mažina
mos. Didelės pančiakų išdir-
bystės algas numušė nuo 5 ik 
10 nuošimčių. Darbininkai tą 
prisiėmė. 

PROVIDENCE, R. L — 
Skelbiama, kad audiminių uni 
joms duodami nauji pasiūly
mai užbaigimui medvilnių au-
diminių streiko. Sako, siulo-
uia 48 vai. darbo savaitėje ir 
algų sumažinimą nuo 10 iki 
20 nuošimčių. 

DARBININKAI BADAUJA. 

Hocking Valley, Ohio vals
tijoje, šimtai anglekasių šei
mynų smarkiai paliestą ne 
vien šalčio, bet ir bado. 

Tūkstančiai anglekasių ne
turi darbo. Nedarbo laiku iš
leido visą savo pinigų ištek
lių, tikėdamies veikiai gauti 

daugiau p ro to / tuomet, rasi. j darbo. Tečiaus apsivilta. 
ir busią galima su jais susi
tarti. Bet šiandie taip nėra 
ir sutarimas negalimas. 

Darbininkai taipat nesutin
ka su arbitru todėl, kad arbit
ras kartais gali dar ir suma
žinti jiems užmokesnį. Tuo-
tarpu jie apie jokį mažinimą 
nenori nei klausyti. 

Darbininkai sako, kad jie 
streikuosią ir turį laimėti. 

Anglekasių vaikai basi. Po 
apylinkes jie susirenka viso
kių žagarų ir malkų. Kūrena 
ugnį ir per dienas šildosi. Nes 
namie šalta. Tėvai neturi už 
ką nusipirkti anglių. 

PROVIDENCE, R, I. — 
Vėl gandai leidžiami, kad vil
nų išdirbystės ir verpimo pra 
monėj algų numušimas yra 
neišvengtinas. Šiems gan
dams priduodama daugiau 
autoriteto. 

PATERSON, S J . — Šil
ko pramonėj yra plačiai kal
bama apie algų numušimą. 
Kaikuriose dalyse algos jau 
yra numuštos. 

LIETUVIAI AMERIKOJE Į 
m n i i i i i i į n n i l l m r~1—• T T - - T .~~i" 

KAIP TAUTININKAI IR 
KATALIKAI TAUTOS 
ŠVENT? PAMINĖJO. 

Lawrence, Mass. — Kaip 
kitur taip ir čionai yra įsi-
maišusių "taut ininkų". Gai
la tik, kad jie tokį vardą bai
siai darko jį nešiodami. Butų 
geriau jeigu jie save pasiva
dintu trockininkais arba len
kininkais. 

Tie vargšai surengė prakal
bas vas. 16 d. buk paminėji
mui keturių metų sukaktuves 
Lietuvos nepriklausomybės. 
Bet kaip jie tą šventę pami
nėjo, tai jau gana. Kalbėjo 
visokie Jankeliai, tarp jų ir 
vienas moterų daktaras. J i s 
pasigyrė kaip Yalparaisoj bū
damas užsikrėtė kokia liga, iš 
kurios dar dabar mepagijo. 
Matytis, kad jis tik tiek apie 
savo profesiją tesupranta kiek 
kiaulė apie astronomiją. 

Kalbėjo vienas komunistų 
žydukas, bet moterys jį nuo 
scenos nuvijo. Mat, Lawrence 
moterėlės yra smarkios. Jeigu 
ne po jų ragu tai blogai. O jei
gu joms pataikai, tai į vys
kupus pašvenčia. J o s tokią ga
lybę turi. Tik nevisos. Tiktai 
tos, kurios laikosi įsikibusios į 
Šleinio kelnes. 

Rinko aukas. Žmonių buvo 
keli šimtai, bet sumetė vtik 48 
dol. su centais. Tai mat kokie 
mūsų tautisinkai ir kiek jiems 
tauta terūpi. 

ANGLEKASIAI NENORI 
PASIDUOTI. 

Naujosios Škotijos, Kana
doje, 12,000 organizuotų ang
lekasių atstovai atmetė "Br i -
tish Empire Coal" kompani
jos pasiųlymą sutikti su ma
žesne 20 nuoš. užmokesnimi. 

Kovo 14 d. tuomi klausimu 
anglekasiai balsuos. 

Apsidrausti prama t o m o 
streiko visa viltis yra abelno-
je konferencijoje. Bet kom
panijos, ypač Suv. Valstijų 
anglių kasyklų kompanijos, to 
visai nenori. Kai-kurios nori 
atskiriu apskričių konferenci
j a 

KOMPANIJŲ ĮRO
DINĖJIMAI. 

Anglių kasyklų kompanijos 
tvirtina, kad kasyklų pramo
nėje šiandie esą atsiradęs per 
didelis darbininkų perviršis. 
Jų/ nuomone apie 150,000 — 
200,000 darbininkų perdaug. 

(Taigi, jei ir visose lig vie
nos kasyklose butų šiandie 
dirbama, tai visiems neužtek
tų darbo. 

PASIBAIGĖ STREIKAS 
APRIKOJE. 

Iš Londono praneša: Ang
lių ir aukso kasyklose pieti
nėj Aprikoj darbininkų strei
kas pasibaigė. Darbininkai 
gryžo darban. 

Bet nieko nežinoma, ar jie 
ką laimėjo tuo streiku. 

RASEINIAI. Visoje Rasei
nių apskrityje 1921 metais vi
so buvo: įvairių draugijų ir 
organizacijų visuotinųjų susi
rinkimų 188, jų profesinės 
Darbininkų Sąjungos 45, Liet. 
Kat. Jaunimo. Draugijos "Pa 
vasar is" 31, Kauno Žemės U-
kio Gamintojų Sąjungos 21, 
Ūkininkų Sąjungos 14, Dar
bo Federacijos 13, Liet. Kr. 
Dem. Partijos 8, Valstiečių Są 
jungos 7, L. Kat. Moterų Dr. 
6, Jaunimo ratelio " B a n g a " 
4, "Blaivybės" 1, Soc. de-
mokr. kuopos 1, st. susir. i r t t . 

Vakarų ir spektaklių 143, 
jų 84 suruošta krikščionių, gi 
59 žydų; vien šokių vakarų 
31, koncertų 3, paskaitų 7, mi 
tingų 11, gegužinių 44. Jei 
imti domėn, kad gegužinėse 
užtektinai šokama ir beveik 
visi vaidinimai baigiama šo
kiais, tai reikia pažymėti, 
kad šokta bene daugiausia. 

1921 metai's Raseinių ap
skrity gauta Valstybinio mo
kesčio iš vakarų ir pasilinks
minimų išviso 47,214 auks. 
69 sk., būtent: iš Raseinių 
nuov. 18,451 auks., iš Jurbar
ko nuov. 18,763 auks. 45 sk. 
ir iš Kelmės nuov. 10,000 aks. 
14 sk. | 

Vas. 22 d. miesto didelėj sve
tainėj katalikai paminėjo Lie
tuvos nepriklausomybės 4 me
tų sukaktuves. Žmonių susi
rinko apie keturi šimtai. 

Vakarą atidarė J . Kalikai-
tis. Perstatė kl. Pr. Jurą ves
ti vakarą. 

Šv. Cecilijos choras atgie
dojo tautos himną. 

Gerb. kun. kleb. Pr. Vir-
mauskas pakalbėjo angliškai 
ir perstatė miesto majorą kal
bėti. Majoras gražiai pakalbė
jo. 

Paskui kalbėjo kun. Gar
mus. Kalbėjo tikrai gražiai, 
žmonėms patiko. Aukų Lietu
vos Kat. Unviersitui surinko 
suvirs $500.00. 

Laisvamaniai tik centais 
aukoja, o katalikai šimtinė
mis. Tai tiek laisvamaniai te
sirūpina tautos reikalais. Te
gul jie sau vieni dirba. Mes 
katalikai atskirai nuo jų daug 
daugiau tėvynės labui nuveik
sime. 

Skaitlingas Šv. Cecilijos 
choras padainavo keletą dai
nų, kurios gražiai išėjo. 

kauskaitė). J i yra tikra sce
nos žvaigždė. Jurgio role ar
tistiškai atliko J . Kuzas. Jono 
moksleivio rolę gerai vaidino 
J . Kilikauskas. J is turėjo į 
trumpą laiką išmokti. Ickaus 
rolę turėjo J . Jekštaitis. Jis 
pridarė juokų, kad gal nei De
troito K. Krištapaitis tiek ne
padarys. Du lietuviu karei
viu P. Stankus ir J . Burtni-
kas; lietuvis gydytojas — p. 
Anžalaitis; lenkų kareivis — 
J. Čerkesas; lenkų legioninin
kas, po—aficierius — J . Blez-
gys, trys lenkų generolai: Pa-
ražitauskis — S. Paisys, Vil-
kievič — p. Pleškevičia, Želi-
kowski — f. Burtnikas. Visi 
savo roles gerai atliko nors 
kai-kurie vaikinai yra čia au
gę, ypač kaip P. Burtnikas: 
jis visuomet pasirodo Lietu
vos patriotu. Veikalas nusise
kė gerai. 

Sekė monologas "Progresy-
vė moteris iš pieborges (Pitts-
burgh)" . Atliko A. Staseliu-
nas. Daug juokų pridarė. J is 
perstatė kaip "progresistės" 
kala vyrug ant savo kurpa
lio. 

Pianu skambino p-lė Žitkiu-
tė. Žavėjo publika savo išla
vintais jaunais piršteliais. 13 ai 
mums jau neteks daugiau gir
dėti tos jaunos lietuvaitės nes 
greit su tėveliais vyks į myli
mą tėvynę. 

L. Vyčių 25 kp. skaitlingas 
choras sudainavo tris daineles. 
Programa pasibaigė su Lietm 
vos himnu. Šis vakaras turė
jo but su didesne programa, 
net iš priežasties mūsų gerb. 
muziko A. V. Greičiaus sirgi
mo negalėjom prisirengti. Už
tai solistai šiuo sykiu nedai
navo. Chorui vadovavo p. Viš-
niauskas. Pelno nuo vakaro 
liks. 
Vyčiai rengia vakarus sau ir 

kitiems. Nesenai Šv. Jurgio 
parapijai pelno davė $131.80. 
Žada dar sykį atkartoti "Šv. 
Elzbietos gyvenimą" veikalą 
laike Šv. Gavėnios. 

Valio Clevelando jaunimas 
— vyčiai! 

Tėvynes ašara. 

LAIŠKAS Iš LETUVOS. 
Rašytas Teneniuose, 10 d. 

sausio 1922 m. 

Brangus mano dėde! 
Pirmiausiai sveikinu savo 

brangų dėdę, bučiuoju ir pra
šau nuo Dievo dėdei kuoge-
riausios sveikatėles, laimės, 
turtų ir džiaugsmų šiuose 1922 
metuose. Kartu su manimi ir 

Prakalbos baigėsi tautos ! m a i 1 0 m a m e l ė > s e s i k ė s i r b r o " 
himnu, kurj visa publika pa- l m k a * l i n k i * > ™ ™ a žirnių. 
giedojo. 

Bravo lawrenciečiai. Vieny
bėj prieš tautos išperas. 

Tep buvęs. 

JAUNIMO VAKARAS. 

Cleveland, Ohio. — Vas. 26 
d. L. Vyčių 25 kuopa surengė 
gražų vakarą Lietuvių svetai
nėj. Programos vedėju buvo 
p. M. J . Šimonis. Vaidino 
veikalą "Kova po Giedrai
čiais", tinkamą šiems lai
kams, vietomis graudinantis, 
bet vietomis labai juokingas. 

Roles turėjo mėgėjai:'Mag-
dutės -4- Br. Žitktenė (Skrip-

Aeiu Dievuliui, šioj valan
doj visi namiškiai esame gy
vi. 

Tolesniai, širdingiausiai dė
koju už dovanas, 100 auksi-' 
nų, parsiųstas man. Brangus 
dėdukai j Aš labai esu išsiilgu
si jūsų. Norėčiau nors per 
laiškus su jumis širdingai pa
sikalbėti. 

Juk pats dėdelis žinai, kad 
mes esame .našlaitėliai ir tik 
vieną motynėlę teturime gy
vą ant svieto. Mes savo bran
gaus a.fa. tėvelio esame nus
toję. J is mirė. Mirė ir mūsų 
džiaugsmas, laimė ir paguoda. 
Dabar mes tik vargelį teturi

me sau už draugą. 
Širdingiausiai aciu dėdei, 

kad mūsų našlaitėlių neap-
leidi, neužmiršti ir rūpinies a-
pie mus, kaip apie savo tikrus 
vaikus. Mes tik ačiū iš šir
dies gilumo tegalime dėdeliui 
pasakyti už jautrią širdį ir 
širdingą paramą. Aš niekados 
neužmiršiu gerojo savo dėdelio 
ir visuomet maloniausiu žodu-
ku dėdelį minėsiu, ar džiaug
sme, ar varguose būdama. 

Dėdeli brangiausis! Kad 
neužmiršai manęs lig šiol aš 
tikiuos, kad ir toliau manęs 
neužmirši ir atsiųsi laišką, 
kurio aš dieną naktelę, su di-
deliausiu troškimu vis lauk
siu. Aš širdingai prašau, ra
šyk man laišką, mano bran
giausis dėdelį! Dabar pas mųs 
balta žiema. Sniego nedaug 
tėra, bet žmonės gražiai va
žinėjasi su rogėmis, pasirišę 
prie arklių garsius skamba
lus. Dabar vis skamba tie 
skambalai, kad ir naktį dar y-

• 

ra girdėti. Po truputį šalnoją 
ir rudeniop, prieš Kalėdas 
buvo į 20 laipsnių šalčio. Bet" 
dabar nors šąla bet oras yra 
minkštesnis, ne taip šaltas, žo
džiu sakant, gyvenimas Lie
tuvoje tebeina tomis pat vėžė
mis kaip ir pirmiaus, kai dar 
dėde buvai prie mūsų. 

Jau ir amerikiečių nemažai 
parvažiavo iš Amerikos. J ie 
taisosi savo ūkius arba per
kasi juos, kurie jų neturi. 

Dabar doleris Lietuvoje 
kainuoja apie 200 auksinų. 
Del to didelė brangenybė mū
sų krašte. Pirkiniai brangus, 
o uždarbis menkas. Drabužė
lių vyriškų karta kaštuoja į 
1500 auk., o bernas algos te
gauna apie 2,000 auk. į me
tus. Viena avalynė, kamašai 
kaštuoja apie 300 ir 400 auk
sinų. Net kepurė paprasčiau
sia kaštuoja apie 100 auk. 
Mergikės pas ūkininkų per 
metus gauna apie 1,000 auks., 
kai-kur 1500 ir 2,000. Bet kad 
viskas brangu tai nedidelė ta 
algelė. Ką padarysi! reįk 
vargti, reik tarnauti.Šįmet tar 
nauju Stigrėnuose, prie Juoz. 
Auškalnio. Tai tiek tuo kartu. 
Lauksiu dideliai nuo dėdės 
laiškiuko. 

Su Diev. 

Domicėlė Vidmantaitė, 

Stigrėnuose, Tauragės 
Apskr. 

Prierašas nuo gavusio laišką: 

Tiktai tėmykite, gerb. skai
tytojai, kaip tai Lietuvos 
žmonės yra dėkingi už ma
žiausia dovanėlę, o ypatingai 
biednomenė našlaičiai, kurie 
yra netekę savo užtarytojų tė
vų, vargsta beveik už paval
gymą, 1,000 auksinų per me
tus. Sulyg dabartinio kurso 
Amerikos pinigais apie $5.00. 
Išeina, kad mergaitė tur tre
jus metus tarnauti iki kartą 
drabužių gal įsitaisyti. Užtai 
anų širdis taip trokšta pagel-
bos kaip žuvelė trokšta van
dens. Jei kas yra buvęs bied-
nu tik tas gali tą suprasti. 

S. J . K. 
Gary, Ind. 

NAUJA KNYGA. 

Ką tik išėjo iš spaudos vie
nas iš įdomiausių romanų—At
stovas Ralys. Lietuvių kalbon 
vertė Nemunas. 144 pusi. kai
na 40c. Šią knygą galima gau
ti " D r a u g o " knygyne. 
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BLAIVYBE 
o o 

GANYTOJIŠKASAI LIETUVOS VYSKUPU RAŠTAS 
TIKINTIEMSIEMS 

u Penkta^tonis, Kovo 10, 1922 

kareiviai'fronte gina* tėvynę' 2. Ketvirtadieny 19 vasario 
uuo vlršujų priešų savo kruti- arba nesuskubus, artimąjį se-
nėmig, pasiryžę net gyvastį kmadienį atlaikyti iškilmin-

. 

r 

-

: 

• 

"Je igu užmiršių tave, Je-Įtos, nors didumu butų nery-
rozolima, tegul bus užmiršta' gios. I r nevalia stipresnei 
mano dešinė! Tegul pfilim-

,pa mano liežuvis prie mano 
gomurio, jeigu neatminsiu ta
vęs, jeigu nepastatysiu Jero-
zolimos mano džiaugsmo pra
džioj ! " 

Taip gieda apie savo tėvy-

tautai silpnesniais paniekinti, 
neteisingai persekioti, paverg 
ti, naikinti. Tai butų eiti 
prieš paties Dievo valią. 

I r lietuvių tauta, amžinai 
varginta, apleista ir pamiršta, 
supratusi savo teisę gyventi 

už ją padėti. , 
Stokit ir jųs į kovą su vie

nu baisiu tėvynės priešu vi
dujų. Priešas viršuįis sunai
kintų mūsų valstybės neprik
lausomybę; o šis priešas gali 
Visai išnaikinti net i r pačią 
mūsų tautą. Tas priešas — 
girtuokliavimas. Girtuoklia
vimas naikina ne tik dorybę, 
bet ir kūną; iš girtuoklių tėvų 
gema silpni vaikai — ir taip 
palengvėl išsigema ir gali iš
nykti visa tauta. fTaigi pasi-
ryžkit vardan Dievo ir tėvy

nę ją karštai mylįs psalmis-.ir savitai darbuotis, į Dievą 
tas, ištremtas tolimon Babilo- ^nukreipusi savo viltį, prieš 
nijon. ketverius metus 16 vasario. 

Pati Dievo Apveizda taip 1918 m, per savo atstovus pa-
sutvarkė žmoniją, kad ją su- reiškė pasauliui turinti teisę 
daro įvairios tautos: mat, vie- būti laisva, ėmė kurti neprik-
na tauta nuo kitos skirias į-
vairiomis ypatybėmis, įvai
riais gabumais; viena tauta 

lausomą valstybę ir, kovoda
ma, su didžiausiomis kliūti
mis, lig šiol laimingai tebė

gąs šv. Mišias prie išstatyto 
.šš. Sakramento; po Mišių Te 
Deum su atatinkama malda. 

•f Pranciškus Žemaičių. 
Vyskupas, 

•Į* Antanas Seinų 
x Vyskupas, 

Kaunas, 
1922 m., Sausio 12 d. 
No. 13. 

—r-
yra tam tikra smuklininkų ka
tegorija, kuri bę asmeninio 
pelno tikslų, turi dar ir idėji
niai tautinius savo tikslus, 
laikyti mus tamsybėse gir
dant mus. — Kol šiose tvirto
vėse šeimininkaus mamonas 
ir alkoholio tarnai — smukli-

EXTRA FARMOS! 
Pr«»rf .m vtauomenei kuri, norit , pirkti ' « ™ » - * ^ f s ^ T r m o į 

W n t , A t ^ i u o k i ^ P » r S ^ S ^ " ^ ^ ^ ^ V « V « f ? 
žemės kad teisingiau be agentu apsaviičlv nusipirku 

ant pardavimo ir suvėsime su . v i n t e k a i s * J ^ » * ^ ^ * ™ $ & 
dysim kurios geresnes žemės kad teisingiau be agentu ^ J ~ « 3 J J ^ , l f k į 
T Į viską atliks *v. Antano , ^ ^ ^ " ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ a U j J 

/ 

BLAIVYBĖS REIKALU. 
Steigiamajam Seime rupi

nės stoti į kovą su tuo bai-jnamasi kovai su girtuoklybe 
siuoju priešu! Ne visi tega-1 įstatymų keliu padėti. Jau 
lim fronte padėti broliams ka
reiviams ginti valstybę nuo 

dviem skaitymais priimti tuo 
reikalu paruoštieji įstatymų 

jos priešų. Bet nuo šia prie- projektai: "Valstybinio deg-
Šo galim ginti tėvynę visi. tinės ir spirito monopolio įs-

išlaikyti savo nepriklausomy- [ ^ ^ mrxjm brangų daiktą 
bę. 

B«t priešai visomis 

tautos gyvenime labai rimtas 
ir svarbus laikas. Šioje sun
kioje tėvynei valandoje laiko
me savo ganytojišką pareigą 
karštai paraginti jus, mūsų 
brangieji, kad ypač sugrįžus 
ketvirtą kartą metinei dienai, 
kurioj Lietuva yra pasiskel-

geriau ir lengviau gali atlik- vykina savo uždavinį pasiry-
ti vienus darbus — uždavi-. žus, Dievui padedant, būtinai 
nius, kita — kitus; yra jos 
lyg kokie dideli darbininkai, 
kurių vienas labiau tinka vie
nam darbui, kitas — kitam; 
visi yra naudingi ir reikalin
gi, nors skirias nuo kits kito 
savo augumu, jėga, gabumais. 
Taip ir tautos: nors skirias 
nuo kita kitos savo didumu ir 
ypatybėmis, visos yra naudin
gos ir reikalingos tame dide
liame darbe, kurį Dievas yra 
įsakęs žmonėms dirbti, išva
rydamas mūsų protėvį iš ro
jaus : " K a d dirbtų žemę, iš bus nepriklausoma, visi pakel-
kurics yra paimtas" (Gen.jtumet širdis į Dievą ir mels-
3, 23), vadinas, kad žmonės, tunuėt, idant Galybių Viešpats 
tinkamai sunaudodami savo [ suteiktų mūsų tautai pagel-
jėgas ir gabumus sudarytų | °° s-
žemėj žmonišką gyvenimą, o Bet negana vien pasitikėti 

•N 

savo darbu nusipelnytų 'dan
gų. Taigi, kaip visi žmonės 
lygiai turi teisę laisvai gy
venti ir darbuotis, taip ir tau 

&rų sukaktuvių progoj pada
rykit, brandus vaikeliai, pasi-
ketinimą, kad ir patys vengsit 
girtavimo, ir kitus raginsit 
vengti. 

Visi trokštame, kad geriau-
sis Dievas mus išklausytų, pa-

ta tymas" ir "Del svaiginamų 
gėrimų mažmenomis pardavi
nėjimo įstatymas." Galima 
tikėti, kad trečiuoju skaitymu 
šie projektai greitu laiku bus 
priimti. Daugiaus ko tikčtis 
ir 

tamstom* patarnaus be skriaudos, u i v isa • * ^ u ? a . 
nes mušu žmogus nuskirtas ir stovi po Dr. priežiūra kada J ^ * , a ° f v e i l v 
k £ i e e s ^ n nuskrausti agentu taigi tam tikslui •u tycrem Dr kad P ^ J a r b u o t 
ir tauUeJius apsaugot nuo iš naudotojų agentų Šiais Taikais Per daug isw, 
Platino. Taigi Dr. šv. Antano jau 4 metai patarnauja ž m o n ė m s J r kurie pirKe 
Setur skriaudos ir patys prisirašė prie d ~ u . y r t e . i r U ™ ^ l * U £ r £ f aJ 
paduosfia kel ias farmas iš daugumo kad s u p r a s t u m e , j . ka ina I farma . , 

n i n k f l i T n ' n f p s i m i a l a i « ™ P )p\ l a k e r i ų s u trioboma visa dirbama $1.200. II f a r m a . M a k s i u a« t n o b o m s v] . 
m i l K a i p i O l e s i O n a l a i , a p i e l a i - ^ d i ^ m a 3 H o s n u o miesto | l i 9 0 0 . III f a n e * 40 aker ių senos triobos 

didelis jaunas sodas 200 medžių, žemė prie smel iaus $1,500 IV farma 40 
akerių geros triobos, stuba 5 kambarių, ž iemai ir 2 dideli virš po y i , a sku 
pas geros barnės ir kitokie b u d i n a i puikus sodas 60 obel ių medžių, 50u 
krūmų srepsu, 6 akerei kasamu trąšų, su 82% kalkių kures f a r m ė n a i perka 
ir tręšė laukus, žemė gera prie molio per lauka U k a šalt inio upel is tik 2 
mylios iš miesto Custer ir STS Scottvi l le ią .500 , V. f a r m a 60 akerių 52 dir
bamos 8 akeriai miško, 7 kambarių stuba vanduo suvestas j stuba ir i tvar
tus, barne 16x24 pašmes 14x26, daržine 18x24 kita daržine 20x26 tvartas 
gyvul iams išbudavoti l .x20 ir kiti budinkai korni ne kiet is ir t. t. puikus so
das visokių vaisingų medžių 2 8 višnios, 38 pičes, 35 slyvos, 20 grušių, 154 
obuolių, medžių žemuogrų ir aviečių po biski tik del save tik % mylės nuo 
mokyklos ir tik 3 mylios nuo miesto $6,000. VI farma 80 akerių v isa dir'ba-
m a žemė juodžemis su moliu maišytas geros triobos 8 kambary atuba su pe
ru skiepų elektros šviesos stubai ir barnese vanduo taipgi stubal ir barnėj 
didelės naujos barnes tvartas del 5 arklių ir del 2 . karvių visi cementuoti 
sailon, 10x30, kiaulininkai c imontinei v išt ininkas pleistruotas kiet is maši
nom pašiurę garadžiua, 3 višt ininkai del aug in imo mažu vlštuku. Šita farma 
labai puiki iš visų pusių lietuviai susledai ir skersai kel ia nuo stubos iietu-
viška bažnyčia lbudavojama; aukai « rudens u i š i ta 2 . akerų kviečių, 18 do
bilu. F a r m a prieina prie puikaus didelio ežero kur visi su važfuoja ant pik
niku, pigi tik $8,000. VII farma 120 akerių geros triobos puikus sodas gera 
žemė $6,500. VIII farma 60 akerių farma, 45 dirbamos 15 miško ir geru me
džių. Pro triobos teka upelis, kietis, kiaulininkai, višt ininkai puikus 90 
medžių sodas su gyvuliais ir v i soms maš inoms labai pigi už viską tik $4,600. 
IX farma 200 akerių ant šios farmos g a l m a lai ikyt 4 0 galvijų ir 4 arklius 
*r traktery arba 8 arklus, šį farm labai puiki parsiduoda už eash $20,000, 
mainytu ir ant Chicagos propertes. Kitą. turim gerą 40 akerių geros triobos* 
sodas kaina cash tik $3\500 įr mainytu ant Chicagos propertes tik minėtos 
dvi ant mainimo; kitos visos už cash ž inoma pusė įmokėjus l ikusius ant iš-« 
mokėjimo, panašiai ats i t inka gerų bargenų niekurie sumano .greit parduoti 
tuom tarpu gauni bargena taigi š iuos bargenus suradę pranešam visuomenėj 
kurie manote pirkti farmas greitai kreipkitės prie mūsų i v . Antano Drau
gija administracijos kur tamstoms patars suves su m u m i s visais ūkininkais 
ir nurodysim kur geresnės farmas pagelbėsirn tamstoms įsigyt teisingai be 
agentu. Mūsų Draugystės nuskirtas ž*mogus jau 4 metai teisingai tautiečiam 
pagelbsti jeigu kurie išsirinksite iš nurodytu farmų greit praneškite kartais 
kad ne butų parduota. Norint daugiau informacijų krepkitee į 

*V. AJPTAN© DRAUGYSTES AD. KAZ. D A U N O R A S 
B o s 7 Custer, Michigao 

mėjinią kovos, nėra ko ir kai 
bėti. Taigi, blaivybės arini-, 
jos, mano supratimu, pirmuo
ju uždaviniu yra šias tvirto
ves užimti ir dalį visai "sunai
kinti, likusias paversti prad
žioje tokiomis, kad per jas 
girtuoklybe nčbesiplatintų, o 
paskui sistematingai eiti prie 
to, kad jos virstų doro pasi
linksminimo ir poilsio vieto
mis. 

Antra pozicija, kurią blai
vininkai būtinai turi užimti, 
tai vykdomosios valdžios apa
rato toji dalis, kuriai skiria
ma vykdyti įstatymus blaivy
bei rūpinus. Svarbu, kad Čia 
valdininkai butų blaivus ir są
žiningi. Tai vienas piriniau-
siųjų ir svarbiausiųjų blaivy-

reikalauti iš St. Seimo, k a i - [ W g d a r l ) u o t o j ų u ž d a v i n y g : _ 

, padėtų tėvynei iš sunkios pa-
ir gyvena.|dėties išeiti; tad ir patys pa-

vystėš Jstaigos, vargiai begu 
galima. Galima nebent tiktai 

P&jėgo-1 aukokim Dievui brangų daly- reikalauti, kad šiuose įstaty-

po iš Valstybinės Įstatymda-

mi stengiasi ja vėl pavergti j ką — aną pasiketinimą laiky- muose nebūtų to, kas blaivy-
ir nuslopinti. Dabar mūsų! tis blaivumo, o Dievas suteiks'bes'vystymąsi trukdytų. Ta-

Dievu, o patiems nieko neda
ryti tėv>nei gelbėti: reikia 
stengtis, jai padėti, šventai ei
nant savo pareigas. Broliai mo reikalą; 

mūsų tėvynei i r mums pa
tiems gausios palaimos, v 

Tuo tikslu i r geisdami iš
reikšti Dievo Apveizdai dėki
ngumo jausmus, švenčiant ne
priklausomybės paskelbimo 
sukaktuves, pavedame vi
siems mūsų vyskupijų klebo
nams ir bažnyčių rektoriams 
atlaikyti bažnyčiose pamaldas 
šia tvarka: 

1. Sekmadieny prieš vasa
rio 16 dieną paskelbti iš sa
kyklų šį ganytojiškąjį raštą ir 
paaiškinta jo svarbiausias 
mintis, priminti tikintiems 
atgailos ir gyvenimo pataisy-

da lieka tik patiems blaivybės 
į dėjos darbininkams, neper-
daug tejpasitikint parama iš 
šalies ar iš aukšto, visas kiek 
tiktai galima pajėgas subūrus 
rengtis į šventą su baisiu ša
lies priešu kovą. 

Kad smuklė — didžiausi s 
girtupklybės platinimo šalti
nis, kad šios įstaigos yra al
koholio viešpatavimo tvirto
vės, tai aiškinti nėra ko. To-L Ką tik iš spaudos išėjo nau-

rasti ir duoti tam darbui tin
kamų žmonių. 

. Neužtenka pykti ant vald
žios už tai, kad ji girtuokly-
bės nenaikina, nes ji, kaipo 
toki, ir norėdama to padaryti 
negali, — tam reikalingi blai
vus žmonės. 

(Tad duokim Dlaivių žmonių 
visur, o tuomet neturėsim 
tiek progos skųstis valdinin
kais. 

se tvirtovėse įgulą ir tai la
bai ištikimą, sudaro žmonės, 
kurie asmeniniai' yra užinte-
resuoti, kad alkoholio butų 
kiek galint daugiau vartoja
ma; n e pas lapt i s ir tai, kad 

NAUJAS SCENIŠKAS VEI 
KALAS. 

l ) l Y * h f " n V P ^ e " ' a v ^ ' K u ^ r d u . visokia Ž enk tetiu, Guzikučiu, Ant -
J _ / l l W t U v r ; spauda ir kitokių Draugys tėms reikalingai dalyku. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymški t* ir jūsų dr-t§s vardą. 

STRUPAS CO., 90-92 Ferry St. Nev/ark, N. J. 

jas veikalas, trijų veiksmų 
tragedija, "šventos Akvilinas 
Kankinės Mirtis ' ' . Parašė kun. 
J . Židanavičius. Kaina tik 
20c. Duokite užsakymus. 

PRANEŠIMAS. 

y 

Plačiai pagarsėjęs FotogTafistas, A. VOITKE* 
VIČIUS, Fundatorius šv. Kazimiero kapinių var
po, pacrryžo iŠ Lietuvos ir savo name 636 Wes i 18 
Str. Cliiea#o, 111 atidarė P I K Č E R N Ę su naujau
sio išradimo prietaisomis. 

Reikalui atsitikus, eikite prie savo seno 
čiulio. 

bi -

. ' S T 
SKAITYKITE IE PLATINKITE LIETUVIŲ KATALIKŲ VIENIN- , 

TELI AMERIKOJE DIENRAŠTĮ "DRAUGĄ,"; KURIO KAINA, TIK 
"Draugo" administracija. $e,oo VISAM METUI PO VISĄ PASAULĮ. 

Girtybe ir Blaivybe 

Ištvirkimo jura, kuria, žmonės va
dina* karu, padrąsindama vyrus, kad 
žmones žudytų, gamina podraugiai viso
kio kitokio nedoro apsiėjimo daugybes. 
Paleistuvybė ir girtybė paprastai įsiga
lėjo karų metais ir ilgai liekasi pačiam 
karui pasibaigus. 

Lietuvoje 1914—1918 metais sudegė 
daug namų, tapo išnaikinta daug įvai
riausios naudos, bet didesnė už tą visų 
nelaimė buvo doros sugriuvimas: žmo
nės girtauja, paleistuvauja, vagia be gė
dos ir be baimės. 

Šaltis privertė atstatyti sugriautas 
triobas; kas privers atstatyti sugriautą 
dorą ? Lietuvos vyskupai sako,- kad gir
tybė yra priešas daug pavojingesnis mū
sų tautos nepriklausomybei negu sveti
ma ginkluota ir didelė armija, ateinanti 
mus pančiais apkalti. 

Prakeikta degtinė apkala ne vien 
rankas-kojas, bet ir liežuvį ir protą. Sve
timas engėjas gali mus įmesti į kalėji
mą; girtybė mus įmeta į purvą. 

• Suv. Valstijos Amerikoje susiprato-
ir 1919 metais panaikino savo - žemėje 
Tyno, degtinės bei alaus dirbimą ir par
davimą. Iš to išėjo nauda Lietuvai ir 
lietuviams. Prieš tuos metus Viename 
tik Cbieagos mieste buvo 396 lietuvių 
laikomi saliunai, tiesiog sakant, smuklės. 
Nors į jas užklysdavo svetimtaučių, bet 

į;fta| \>jfcfoį$j8f: ^eluvių-.'ei'clayą' gęžftį t^pas; 
^ ^ ^ i t « ^ i i į S L ^paįkŠr ^ t e ą g o S ^ . ^ ^ f e 
> fedavre įsiskaityti sayso lalkytefo įjfe! įjQx~ 
"\:uodai-« £ va,' ̂ atų mažiau kaip- u>i 6*0*)% 

dolerių į metus, nes viena teisė parda
vinėti atseidavo 1,000 dolerių. Jeigu tai 
Chicagos lietuvių smuklės butų badmi-
riavusios, tai jos kas metai butų suėmu
sios" nemažiau dviejų milionų 376x tūks
tančių dolerių. Bet buvo labai žymus 
skaičius pralobusių smuklininkų. Jie tu
rėdavo įeigjų nemažiau 10 tūkstančių do
lerių metams. Vienas buvęs smuklinin
kas man rašė, kad jie turėdavę viduti
niškai nemažiau 15 tūkstančių dolerių į-
eigų. Tai-gi labai mažai skaitant išei
tų, kad vieno Amerikos miesto lietuviai 
kas metai pragerdavo pustrečio miliono 
dolerių. Kadan-gi visoje Amerikoje yra 
dešimts sykių tiek lietuvių kiek CĮhica-
goje, tai lengvai galima spėti, kad Ame
rikos lietuviai prieš 1919 on. pragerdavo 
25 milionus dolerių. Dabartiniais pini
gais tat sudaro penkis miliardus auksi-

, nų, arba šešis syk daugiau negu visos 
Lietuvos valstybės visos pajamos ir iš
laidos. Tos skaitlinės parodo, kad nei 
koki valstybės mokesčiai su rekvizijomis 
taip neįvargina tautą, kaip įprotis dil
ginti savo gomurį svaigalais. Amerikos 
išeivija yra šešta dalelė tautos ir šešis 
kart daugiau pragerdavo, neeru reikėtų 
visiems tautos reikalams aprūpinti! 

Besilankydamas Amerikoje mačiau 
skaudžių dalykų. Mažam miestelyje Port 
Washington, Wiscosino valstijoje buvo 3? 
lietuvių šeimynom. Jų lėšomis laikėsi trys 
saliunai, t. y. svaigalų: pardavyklos. Penn-
sylvanijos valstijoje ir kitose anglių> ka
syklų apielinkėse jau buvo nusistovėjusi 
taisyklė, kadN viena dešimtis lietuviškų 
šeimynų išlaiko vieną lietuvišką "smuklę. 

y-įt . ,NUQ ryto iki vakarui Amerikos lie-
; &^.-femi^ĮįtC', išdidžiai vadinama "salo-
4 €^^ :fw&Y«r |ipttu&tė; arba vįsar * "tuščia. 

Ą&& 3 - # ^ a n ^ a , vakaro..igpaUgrįžtan. 

, 

r. 

' f. ! VeČ 

tieji iš darbo užbėga išsimesti po burnelę, 
atbėga ir vaikai iš namų su < 'peliukėmis , , 

tėvų pasiųsti parnešti alaus. Mat blėki-
nis alaus indelis angliškai vadin. " p a i l , " 
tariasi "pe i l . " Po vakarienei saloonas 
ima gyventi pilnu gyvenimu, nes riebiai 
pavalgę Tyrai, eina kartumynų ieškoti, 
kad riemuo neėstu. 

Tada šeimininkas su žmona neapsi
dirba. Juodu samdo vieną ar daugiau pa
galbininkų vadinamų " bartenderiais," t. 
y. ilgojo stalo prižiūrėtojais. Tų barten-
derių priedermė yra ' š luot i suterštą, ar
ba, įpilti svečiams gėralų, įrišti į smuklės 
rūsį naujai atvežamus alaus bertainius, 
nunešti į namus tiek ir tokių bonkų, kiek 
kas užsisako. Prie šitų teisėtų darbų 
daugelis "bar tender ių" prideda dar įr 
kitokių: vilioja mergšes į saloon'ą, kad 
vyrams butų linksmiau gerti, o girtiems 
apkrausto kišenius, kupcaet visi galintie
ji matyti jau būva išėję. 

Ne vienas stebisi, kodėl iš Amerikos 
į laisvą Lietuvą neparvažiuoja lietuvių 
pirklių ir amatninkų. Tečiaus nedera 
stebėtis. Kitokios pirklybos lietuviai A-
merikoje labai mažai tesigriebia, bet 
svaigalų pirklyba labai ūždavo kol ga
lėjo. Laimė tėvynei, kad jie nelabai te
grįžta Lietuvon. 

Saloon'ai, kaip ir mūsiškės smuklės, 
taikosi kiek galėdami arčiau prie bažny
čių, bet ta rp bažnyčios ir sąloon'o san
taikos beveik niekad nebuvo. Tai dvi 
kita kitai priešingos vietas. Trys did
žiausios katalikystei kenksmingo veikimo 
vietos Chicagoje yra trys žymiausieji bu
vusieji saloon'ai p . p . MdldažLo, Chernąu-
sko ir Woodmano, visi trys arti bažny
čių: Aušros Vart% Dievo Ariveizdos ir 
šv. Jurgio, 

Svaigalų uždraudimui išėjus Suv. Val-^ 

stijose tenykščiai lietuviai pajuto daug 
pinigų beturį savo kišeniuose. Širdys ne-
bemirko toliaus svaigaluose ir lengviau 
atsiminė ^tėvynę su jos reikalais. Pasta
raisiais trimis metais Lietuva labai daug 
naudos gavo iš Amerikos. Tiesa, ta pa-
šelpa neparėjo iš buvusių girtuoklių. Ne. 
Pašelpa parėjo iš blaivių žmonių, kurie 
pirma savo skatikais atpildydavo brolių, 
seserų ir kaimynų padarysąsias spragas. 
Girtuokliams sumažėjus, sumažėjo ir spra 
gų giminių gyvenime, dėlto blaivieji žmo
nės galėjo paleisti į tėvynę tą skatiką, 
kurį pirma turėdavo atiduoti savo arty-
mųjų kaimynų nelaimei taisyti. 

Pirmosios po svaigalų uždraudimo Ve
lykos Amerikoje buvo ramios ir links-
mios, nes apsėjo be tų nelaimių, kuriomis 
girtybė taip šlykščiai teršia šventes. Ki
tais ir trečiais metais jau nebuvo taip ge
ra, nes žmonės suskubo išrasti priemonių 
apgauti įstatymus. 

Man kartais užeina abejonių, ar svai
galų priverstinas uždraudimas pasiekia 
tikslo, nes ir Rusijoje ir Amerikoje ma
čiau, kad svaigalų ištroškusieji žmonės 
daugiau turi sumaningumo ir veiklumo 
įstatymams apgauti, negu valstybės tar
nautojai pildymo prižiūrėti. 

Beprigaudinėdami Suv. Valstijų įsta
tymus lietuviai daug kartų tapo' amžinai 

"akli, nes namie varytoji degtinė yra bega
lo kenksminga akims. Buvo atsitikimų, 
kad žmonės pirmą kart išgėrę namie da
rytos degtinės apako. Daug daugiau at
sitikimų buvo tokių, kad akių neteko tik 
ilgai niu. ' , 

v Vieną atsitikimą teko pat i r t i iš arti. 
Du nevedusiu broliu gyveno viename bu
te. Iš vakaro juodu užeikaitė mašinėlę 
degtinei varyti. Ant rytojaus žmonės pa
juto neapsakomą dvokimą iš judviejų bu-

to. Prisiėjo išįaužti duris. Abudu broliu 
gulėjo ramiai negyvu. Susidariusieji be-, 
verdant garai užmigdė juodu, paskui už)I 
troškino. 

Pirmame demokratijos kongrese 4—• 
11 gruodžio, 1921 m. atstovai svarstė blai-

x 
vybės ir svaigalų draudimo klausimą. 
Pirmininkas pastatė man klausimą, kaip* 
tas dalykas stovi Lietuvoje. Aš pasakiau, 
kad vyskupo Valančiaus laikais Lietuva 
neragavo degtinės ir tam tikslui nereikė
jo nei kokių prievartos priemonių. Paskui 
aš paminėjau tėvo Kazimiero, kapucinp. 
misijas ir jų pasekmes, kad monopolia 
visur užsidarydavo del stokos perkančii 
svaigalus. Kongreso dalyviai labai ]ia-
gyrė šitų dviejų veikėjų priemones ir 
nuopelnus. Aš bučiau buvęs labai lai
mingas, jei bučiau galėjęs pasakyti, kad 
atgavus nepriklausomybę Lietuva nebus 
blogesnė negu baudžiavos metais. Aš dar 
vis tikiu, kad ir dabar L i e t u v o s 
dvasiškija yra taip gera, kaip vyskupo 
Valančiaus laikais, kad tėvui Kazimierui 
panašių misionorių nepriteks mūsų tėvy
nėje, kad Lietuvos valdžią kultūrinį jų 
darbą, girtybės stabdymą, brangys la
biau negu caro valdininkai; ir netik to 
darbo netrukdys, pet dar jį palengvįs. 
Juk reik atstatyti nevien triobas Lietu
voje, bet ir dorą. Prie to atstatymo dar
bo turėtų primiausiai prisulėti žmonės 
tarnaujantieji Lietuvai už jos duodarn|i 
algą, nepaisant kokioje ministerijoje jil 
tarnauja. Girtybės orgijos Kaune turė
tų liautis visuose kliubuose. Negali būti 
tėvynės apginė jai tie, kurie ją verčia gir 
tybei vergauti. -

KUN. P. BUČYS. 
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'enktadienis, Kovo 10, 1922 D R A U G A S 

|DR.A.K.RUTKAUSKAS|| DR. G. M. GLASER ii t 

I i 

5 G Y D \ TOJAS Ir C H I R l RGAS S Į & Praktikuoja 30 metai 
•4-»-»i S<ui«!» V T e s U - r n A v c i i u e O f išaus 31-10 S o . S ( o r g a n S t . , 
Telefonas Lafayette 414S j SįKertė 32-nd St., Chicago, 311. 

* Valandos: 9-11 rytala, 1-2 p o S I S P E C U A L I S T A S 
Pietų ir* 7-8 vakarais. Nedėld.e g $ Moteriškų, Vyriškų ir chroniškus 

Nuo 10 ryto& 
j | iki 3 po platų, nuo S iki 7 vak.sj; 

:&xxxxx*%%*xx%%^%%^%x%%st 

| - a i s tiktai po pietų 2 iki 5 v a l . = , j * l l g u . 
TJi ;j||iHiir.:i!!!:niiisiiiiiu:nt!Sinr!iiiin? onao valandos: 

— Į ot^edėUomlf nuo 10 iki 2 po pietų."S 
m t t f . t t t S i i £ f « * i ^ l ^ t t « Į Telefoną* Yards 687 
g o i f l c ^ Tek Blvd. 7820 ^ g 

iD.M.T.rSTRlKOL'ISp 
J Lietuvis g 

GYDYTOJAS EB CHIRURGAS f> 
Pcrkele savo ofl?ą t <* 

460J SOUTH ASH1<AN1> A V E . J 
•yVAL.: 10:30 iki 12; 3:30 iki 6 lr?-
£ 6:30 Iki 8:30 Nod. 10:30 iki 12. g 

Nam. : 2914 W. 43 St. * 
į Tel. Lafayotte 2 M į 

* 

J 

TcL Blvd. 7042 

Dr. C. Z. VezeHs 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 SO. ASHLAND A V E N U E 
ARTI 47-tos Gatvės. 

anuos: nuo 9 ryto iki » vak. 
eredomis? nuo 4 Iki • vakure 

I Telef. P u l l m a n 3634& 

B 

DR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland A ve. 
Tel. Yards 004 
OFISO VAI*: 

8 iki 10 v. ryto. 1 iki 3 ir l iki 
9 v. 
Tel. Haktliui < ir nedėlioj po pietų 

Oakland 1294 

„ I 

CHICAGOJE 
^®*&wt<%*&*Mm***w*AA*%*Aw*v%^ Kremenskaitė; po $1.00 

j kun. A. P. Baltutis, A. Bace-
vičia, J . Valašinas, J. Gerdžiu-
nas, M. Kareckienė, Ig. Rė
kus, N. Naujokienė, J . Bra
zaitis, ]į\ S. Mureika, P. Rau-
skfaiaš, P. Plečkaitis, V. Mači-
konis, M. Stanevičienė, A. 
Kumšlitis, Smulkių aukų su
dėjo $3.22, o išviso $32.22. 

I r šiuo North Sįde turbūt 
bus pralenkus visas didesne-
sias Chicagos kolonijas. 

0 . R. P. 

i 
> 

DR. P. ŠIMAITIS 
N A P R A P A T 3 

.w^*į ^Gydan Re Vaistu tr Be Oprmot.io-įį 
JĮ 10801 *M>iit2i Michljraa Yve. 

Ą ROSELAND-CHICAGO. DLL. 

BH. S, MUKUS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Ofisas' ir vyven imo vieta: 
S8S9 South HaIstcnl Street 

Ant v i l t a * Univer. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryt;-; nuo 
j — 4 po, p ietų; nuo 7—9 vak. 

Nedal iomis nuo 10—2 
Telefoną** Yards 2544 

Telefonas Von Buren 294 
Res . 1139 Independenee Blvd. 

QR, A. A. ROTH, 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Spceljalistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų. 
VALANDOS: 10—11 ryto 2—3 po 

pietų, 7—8 vak. Nedėl iomis 10—12 d. 

Ofisas 3854 So. Halsted Str., Chicago 
Telefonas Drover 9603 

•ė <& £ V3- W®/& % Q% ©• % & ®,^©.^«/'^'®'^@^'*^« 

mmm*m-Mm\ 

j G8, GHAilLES SE0A1 
1 3 S ' 

2 
B 

Perkėlė savo o!i««a po n u m e r i u i 
į 4 7 J t SO. A S U L A N D A V E N U E | 

i SPECIJALISTAS g 
* Džiovų, Moterų ir Vjrų Ligų p 

f V a l • ryta ano 10—12; nuo 2—5$ 
pieM: nuo 7—8:30 vakare .^ 

DR. R. C. CUPLER 
CHIRURGAS 

l iatnp. Oakley Ave. ir 24 Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo 2 iki 5 po 

pietų kasdien, Panedėl l j Ir Ketver
ge vakarais. 

Ofiso Tel.: Canal 1713—241 
R e s . Tel . : Mid\vay 5513 

: 

APTAISĖ STATYMO PAS- I vargstančių neturtėlių ir naš 
KOLOS SUSIRINKIMĄ. Įlaičhį naudai; 

Už tat visi gyvos širdies 
"Chicago^ and , Araoldvitte jžnlnn^s — ateikite! 

Building anil L o a n A s s . " aną Įžangos gal reiks užmokė-
vakarų turėjo susirinkimą, I t i dt^įmts centų, o gal ir ne-
5713 South Ashland av?. sa- : , r e i k ė w Ą p i e tąį bus paskelb-
lėje. Valdyba priinunėjo nuo t a a t s kir ia i . 

Valdyba. narių pinigus. S 
- Staiga atvažiavo automobi
liu keturi vyrukai. Vienas iš 
jų paliko automobiliu j e prie 
styrinio rato. Kiti trys su 
revolveriais inėjo salėn. Te
nai visiems, liepė pakelti ran
kas, susikrovė į kišenius 4,500 
dolerių, išėjo ir ųuvažiavo. 

X 

AREŠTUOTOS DVI GIRTOS 
POROS. 

47-oje gatvėje po ' -Chicago 
Junetion geležinkelio iškėlimu 
susidaužė automobilius. Juo-
mi važiavo du vedę vyru iš 
ftvanstono su .dviem nlergl-
noni. Visi keturi buvo gerai 
įkaušę, kuomet automobilius 
smogė į stulpą. 

Policija visus areštavo. 

KIEK LAISVAMANIAMS 
RUPI LIETUVA 

§po pietų; nua 7—8:30 
„Nedt-Hotais: 10 iki 1. 

15*^ PlW 

3 
Telefonas D r . n l 2 8 8 0 j 

r V. W. RUTKAUSKAS 1 
l ADVOKATAS j 
| Ofisas Didmicstyj : 
I S9 Soatb La Salle StreH | 

Raniharis 324 
Telefonas Central 3399 

| v^hAr&ia, 812 W. S3rd (it . 
Telefonas: Yards 4681 

DR. M. .STAPUL10N1S 
N A P R A P A T H 

GYDAU B E GYDUOLIŲ IR BJš 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
SS47 Emerald A \ m « c 

9 iki 11 r>~te ir 9 iki 10 vakare 
Telefonas Boulevard 93 97 

731 W. 18-Ui Gatvė 
N u o T Iki 8 vanare. 

fWfJmm -

f 
't 

i 

i 

PAŠAUTAS PROHIBICUOS 
AGENTAS. 

v 
. 

Aštuoniolika prohibicijos a 
u^ntų Joliete užpuolė vieną 
saliuną ir darė kratą. VfOBafe 
agentai pašautas į kojas. Sa
komą^ kad tas įvykę netyčio
mis. Nes niekas svetimas į a-
Afiitus nešaudęs. 

NEVYKO PABĖGTI. 

A?JTANAS A. 0LIS 
(OLSZEVVSKI, J R . ) 

A D V O K A T A S * 
vV 

Veda bitas visuose te ismuose 
Miesto Ofisas: 

S. Dearborn St., Roo«n 104':* 
I 

Telefonas: Central 177 4 

Vakarais: 3251 S. Ralstcd St. 
Telefonas: Bouievard 553. 

J 

i D n M . Stupnicki1 

į 3107 So. Morgan Street i 
C^HICAGO, ILLlf iaDJ 
Telefoną* Yards B0S2 

jĮvaiandon: — 8 iki 11 « ryto:[ 
p«> p teta iki 8 vak 

eita nuo I Iki i 
Nedėlio-) 

Tai. vakarą.' 

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

i 
T.l. Canal 2118 

Vtilan^os: l t ryto iki 8 vakare. J 

venirnaa:— 2811 W. 03rd St*. 

Tel. Prospect 3484. i 

[Tel. Canal 257, Fak. Canal 2118? 

OR. ?, Z. ŽALA T ORIS 
Li'itvib Gydytoja* Ir 

Ghlrrjrgms 
1821 S<.mth Halsted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryte; 1 lki4 
S l>n pietų: 6 Iki 9 vakare 

! 

Tel. Bouievard 21b0^ 

I DR, A. J. KARALIUS 
o* 
• LIETUVIS GYDYTOJAS 
13303 S. Morgan Str. 

CHICAGO, ELL.£ 

J. P. WA1TCHES 
Lawyer 

LIETUVD3 ADVOKATAS 
Dien.: R. 511-127 N. Dearborn St 

Tel. Dearborn 6096 
Vakarais: 10730 S. Wabash Ave. 
Koseland Tel. Pu l lman 6377 

a-Tel. Randolph 2898 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATilS 

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

10 South La Salle Street 
Roora 1303 

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų 
Hyde Park 8395 Namu Tel 

^̂ _ m m _ — — M a 

] 
Telefonas Canal 5395 

JOHN 6, MEZLA1SK1S 
Generalis Kofltraktorius, staty
tojas ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Chicago 

Arti 23 cio Place. 

^Telefonas Bouievard 4 1 3 t 

Dr. I. E. M A K A R A S 
• r t i iv l s Gydyti»|as Ir Chirurgas 

!

M>ffc»a<* 101h>O 8. Mienigan Ave. 
VaL 1S—11 ryte : 2—4 po pietų, 

6 :80—8:3t va), vakare. 
j l t e s k k n e U a : 10638 Perry Ave . 
• Tel. Pul lman 842 Ir Pull. , »4H 

A. 

—~ 
Finuos George R. Kichmand 

& Co. manadžerio asistentas 
Troy firmos vardu pasirašė 
čekį, išmaii:> ir su 16,000 dol. 

ego įs Chicagos. 
Tečlans veikiai 'firma apsi

žiūrėjo ir pranešė policijai. 
Asistentas suimtas Rock^Js-
lande. Pas jį atrasti, už čeki 
gauti pinigai. 

DEMOKRATŲ PARTIJOS 
KONVEKCIJA. 

Iš Dievo Apveizdos Par. — 
Kovo 3 d. Dievo ' Apveizdos 
par. svet. abi L. L. Pask. sto
tys pakvietė šios apylinkės 
visų draugijų valdybas, be 
srovių skirtumo, pasitarimui 
bendru reikalu. v 

L. L. P. stotys gavo iš L. 
Atstovybės laiškus prašan-
ėiįVs pranešti visoms draugi
joms, kad jos pasiųstų Atsto
vybei apžvalgą savo dar
buotės Liet. Valstybės reika
lams. 

Susirinkimas buvo skaitlin
gas. 

Vietinė L. į . Pask. stotios 
valdyba atidarius sus-mą kvie 
ėia išsirinkti tam vakarui val
dybą. 

Visi užgiria tą pačią, stoties 
valdybą: St. Grisių pirm. ir V. 
Andriulį rast. 

Perskaitė iš Liet. Atstovy
bės laišką, del kurio "ir* sus
inąs buvo sukviestas. 

Katalikiškų draugijų atsto
vai duoda įnešimą, kad laiškas 
butų priimtas ir užgirtas, no-
nHianii skubiai varyti darbą 
pirmyn. 

Laisvamaniai pradėjo kal
bėti ir prakaituoti ne apie 
svarstomąjį j dalyką, bet jau 
net apie IC&uną, jos valdžia 
jau perorganizuoja, taiso visą 
lietuvos tvarką, na ir kunigus 
i. i k a n d a . K u n i g a i j i e m s i r 

nakčia sapnuojasi. Jiems tai 
tikras botagas". Jie taip j u 
išsigando, kad velnias^ kry
žiaus pikčiau nebijo ir iš rim
to susirinkimo," kokui privalė
jo būti, padarė vientik miši
nį. 

LABDARIŲ DARBUOTĖ. 

Illinois valstijos demokra
tų partija turės konvenciją 
mieste Springfielde. Prasidės 
balandžio 2 1 d . 

West Side. — Kovo 5 d. 
Aušros Vartų par. svet. įvyko 
Labdaringos Sąjungos 7 kuo
jo s susirinkimas, kurį vedė 
pirm. P# Radžius. 

Išklausė raportą iš Labd. 
Sąj. centro susirinkimo: prie 
našlaičiams prieglaudos butų 
naudinga ir ligoninė; gerb. 
kun. Br. Bumšas apsiima dar
buotis Labd. • Są-gai; centras 
vasarą rengia ^pikniką, 
prie kurio prisidėti visos kuo
pos yra kviečiamos. 

Si kuopa vienbalsiai nuta
rė kad prieglaudos namai bu
tų su ligonine. 

Kuopa širdingai dėkoja Au
šros Vartų vyrų ir moterų dr-
jai už suteiktą auką. 

Visi Labd. Sąj. kp. nariai 
paaukojo del intencijos šv. Mi
šioms už mirusio nario, a. a. P. 
Mažeikos sielą. Pavyzdinga. 

Atstovė iš Aušros Vartų M. 
ir Merg. draugija, praneša, 
šios draugijos nutarimą įsto
ti į Labd. Są-gą. 

Kuofa rengia vakarą sek-/ 
madieny, kovo 19 d. š. m. Au
šros Vartų par. svet. Progra
ma susidės iš krutamųjų pa
veikslų, monologų, deklemaci-
jų ir įvairių įvairiausiu, vei
kalėlių. , 

Kviečiame visu s užjaučian
čius prakilnius reikalus, lab
daringus darbus, įstoti į Labd. 
Sąjungą. 

2. 

sas bus atidarytas nuo 2-ros 
vai. po pietų, tokiu būdu ga
lėsite be susikimšimo eilėse 
nusipirkti bilietą iš anksto. 

Kom. 

ALTJMNAI ORGANIZUOJA 
SI. 

Tam daugiausia kalta to va~jfe& 

ARDOMA GELEŽINKELIO 
STOTIS. 

Imta_ griauti sena Union go 
l^žinkelio stotis. Toje. vietoje 
bus statoma nauja stotis. 

APIPLĖŠĖ KRAUTUVĘ. 

Du plįŠiku užpuolė ir- apip
lėšė Atlantic &' Pacific Store 
krautuvę, 545 E. 43 gat. Pa
ėmė 162 dol. 

tvarkyti, bet reikalus svars-
'tyti. 

Ant galo draugijų rimtesni 
atstovai vienu žodžiu pareiš
kė, kad jie su savo draugi
jomis nesislapstys, bet viešai 
pasirodys. Tegul visa tauta 
mato kiek jos yra pasidarba
vusios savo tėvynės labui, 
dėlei jos nepriklausomybės. 

Susirinkimas užsibaigė vk 
sai netvarkoj. 

\ Dr-jos atstovas. 

Graborius | 
Patarnauju 
dotuvėse, ves 
tuvese, kriki-jĮj 

v e s - J 

NEPAPRASTAS VAKARAS 
CICERO, ILL. 

mos. 
£3307 Auburn Ave. Chicago.* 

Kovo 14, utarninke, Labcla-
tynose ir kituo-f *fy Sąjunga rengia prakal-
se reikaluos* %m įr vakarėlį. Bus išdalinti 
Kainos pr ie ina-g * 

garbės nariams^ auksiniai dip
lomai. Kalbės vienas žinomas 
ir nekuomet nenusibostantis 

, gerb. kun. B. Bumšas. Bus dar 
"iiiuimuiiiiimmiiiiiiiHimiiiiiimiiUtt. , . , . T, 

S. D. LACHAWICZ i r k l t o k l l J pamarginimų. Bus 
Š

ILUTI VIS GRABORIUS 
Patarnauja laidotuvėse kuopi- g 

^griausią. Reikale meldžiu a t s i š a u - s 
5 k t i . o mano darbu busite o ž g a - S 
snėd int i . E 
~ 2 S 1 4 W. 2Srd Pi . Chlea«o, n t g 
= Telefonas Canal 2i»» =, kos reikalai. Labdariai dirba 

gyvų paveikslų. 
Aukų rinkinio nepramatoma. 

Čia nei partijos, nei politi-

Brighton Parkas. ^- Kovo 
5 d. rytą, Nek. Pras. Šv. M. 
P., par. mokyklos'aiumnai lai-

gan skaitlingą susirinkimą 
fcaro sus-mo valdyba, ji ne- bažnytinėj svet. 
mokėjo, ar .nesugebėjo vesti j Susirinkimas buvo gyvas, 
sits-mo. Nereikėjo klajoti po Kadangi šios par. mokyklos 
Kauną ir Lietuvos valdžią per 

NORTH, SIDES VIRŠUS. 

Forth Sįde. — Kovo 6 d. š. 
m. Šv. Mykolo par. svet. įvy
ko L. L. Paskolos reikalais 
prakalbos. Kalbėjo L. Fin. Mi
sijos įgaliotinis J . Šaliunas. 

Bonų pardavė už $300.00, 
reiškia North Sįd# savo kvotą 
jau užbaigė. Išviso bonų par
davė už $3,100.00. 

Toliau, rinko aukas Vii-
niaus atvadavimui. Aukojo se
kantieji: po $10iX) Judita 

alumnai nelaikė sus-mo jau il
gą laiką, tai ir buvo daug už
silikusių reikalų svarstyti. 

Valdybon išrinko: kun. A. 
Brišką, dvasios vadu, Stasį 
Piežą pirm., J . Stegvilą pag., 
p-lę O. Jovaišaitę rast., Pr. 
Juškevičių ižd, ir fin. rast. 

Alumnai tiki, kad po šios 
valdybos vadovyste daug ko 
galės nuveikti. 

Išrinko St. Pie^ą ir Pr. Juš
kevičių kitų* supažindinimui 
su alumnų organizacija. 

Susirinkimai bus laikomi 
pirmą sekmadienį kiekvieno 
mėnesio rytą 9:30 vai. 

Visi šios par. mokyklos a-
rumnai ateikite ir prisirašyki^ 
te. 

L. L. P. CHECAGOS IR 
APIEL. APSK. STOČIŲ. 

DOMEI. 
. « 

Kadangi Paskolos Vajaus 
maršrutas yra paskelbtas ir 
Liet. Misijos įgaliotinis pra
deda lankytis po kolonijas, 
taigi visi stočių komitetai esa
te kviečiami kuoveikiausiai 
rūpintis svetainėmis ir išgarsi
nimais, reiškia vykusiai prisi
rengti, kad užbaigus tą valsty
binį darbą. 

Del geresnės tvarkos mel
džiu tuojaus pranešti apskri
čio pirm. ar rengiatės ^įr ne, 
•laiškais ar telefonu, tada kal
bėtojai žinos kur važiuoti. 

J . A. Mickeliunas, 
3140 So. "VVallace Str. 

Tel. Yards 2652 
Chicago, 111.' 

Šiandie Pinigu Kursas 
Siunčiant Lietuvon per mun: 
4 5 c e n t a i u ž 1 0 0 A u k s i n u 

— t ū b a — 

222 Auks. už vieną Dolerį 
Pigesnis kursas siunčiant 

didesnes sumas. 
Pristatymas Užtikrintas 

Trumpame laike. 

Centrai Manufacturiog 
District Bank 

State Bank—Clearing House 
Bank. 

1112 West 35-th Street 
' Turtas $6,000,000.00 1 

r=r 

SIMONO DAUKANTO fesn. 
Jaun. Kliubo nariams: — Kaip 
jau žinote kad buvęs raitininkas 
cezignavo iš priežasties apleidimo 
Chicagos. Jo vieton yra iirinktoa 
naujas, todėl su visai* reikalais 
malonėsite kreiptis žemiau padėtu 

9 

antrašu. 
K. Meškauskas, pirm., 
Al. Zakaras, rast. 

1317 So. 49-th- Ct. 
Cicero, 111. 

DR-STĖS MEILĖS LlėTUVIŲ 
AM. svarbus susirinkimas įvyks 
subatoj, kovo 11 d. vakare. Rei
kės aptarti pikniką, kurs bus ge
gužės 21 d. G. Černausko darže. 
Taipgi išgirsite žinių iš Liet. Sef* 
mo to ko reikalaujate. 

! Iz. Dedeckis, rast. ' 

;•;&/&* )«/&%,t,į/s,§/®/g/Ę) w9/if&f *v» ^«^s/»l 
^ R B * . TeK Cicero 3056 

Ofiso Tel. Cicero 49J 

DR. J. SH1NGLMAN 
* 1325 So. 49 Oourt 

|f. E. Odr. 49 Court ir 18 gtr 
>ant vlrfiauą vaistyničios. 

^Tūly/ana* ¥**4$ 1138 

STANLEY f.\; 
MAŽEIKA I 

a i l A B O R i r S IR! ! 
Balzamuotoj as 

Tūrių automo
bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinamos. 

8319 Auburn 
Ąyc. Chicago.: 

OR. A. E, MILLER f 
GYDYT/IMAS ir CHIRCRGAS g 

Ofisą? 4464 So. Ashland Ave. o 
Vai. 2—4 po pieta 7—9 vakare o 
Itcs. Ofisas 1915 W. 47-tb St?. J 
Vai. 11 iki 1 po piet. Ned. 12—2 • 

Ofisas Tel. Blvd. 2054 
Res. Tel. Sutarimai ir Na*~t!aial « 

Šaukimai Lafnyette 1106 
K«rrs^rr«^w«¥&'s^aT»o-W'B 

B. J. BISCOFFJO KREDI
TORIŲ. 

Visuomeniškas Komitetas! 
Praneša vioiarns R J Bischoff'o 

kreditoriams susirinkti nurodytose 
vietose paskirtame laiko. Atsineški
te R. J. Bischoff'o išduotas kvitas, 
kad butu gal ima pripildyti peticijas 
pagreitinimui" užbaigimo teismo. Ku
rie atidavėte savo kvitas kam ki
tam atsi lmkite jas tuojaus. 

Nurodymas ofisij, vietų ir valan
dų: 
Pe lnyč io j , Kovo £0 d. 

E a g l e Svet. N 
1718 AVest 17 Slr. 

Subatoj, Kovo 11 d. 
BriRhton Park. lia/.n Svet 

44 ir So. Fairfleld Avcnue. 
KASDIENINIS OFISAS. 

4509 So. Ail i land Ave. 2 Lubos 
Nuo 9 vai. ryto iki 3 po pietų 

Kviečia Kreditorių Komitetai . 
(Apgr. ) 

1\R. RlCHTER* 
r " P A I N -

. EXPELIERn 
Kaip tik pasirodo pirmutinis 

apsireiškimas perSalimo, pirmutinis 
reumatizmo ir neuralgijos gelima*i 
l ad naudokite Šitą patikėtiną naminį 

y vaiste, ^ertitikri'nkite, kad kiekvie
na bonka Pain - Expellcrio5 kurią 
jus perkate, butu pažymėta Inkaro 
vai8baženkliu. Kaina OoC. ir 7$«. 
aptiekose arba pas. 

F. «0. BJCHTER & C0. 
104-114 So. 4th Si, 

Broeklyn. N. Y. 
\\\%y\\\*.\^\\\w\\\\VKW\i 

i VAUENTINE DRFSMAKJLNG 
' COLLEGES 

2497 W. Madison, f850 M. WeUs.J 
62U5 6. Halsted Strccts 

137 Mokyklos Suv. Valstijose. < 
Moko Siuvimo, Patternų klr-] \ 

pimo, Designing bizniui ir na-i» 
ame. Vietos duodama dykai-1 ' 

Diplomai. Mokslas lengvais at-' [ 
fciokėjimals. Klesos dienomis ir, i 
vakarais. Reikalaukit knygelės, i » 
Tek Seeley 1643 

• SARA PATEK. p l n » | 
$ J ^ g « f @ 4 4 t « H ^ I M i i l t M 4 K 

V i 

Mokinys. 

Visi kurie neturite nusipir
kę bilietų del " Valdovo Su
n ū s " vakaro, galėsite gauti tą 
pačią, dieną Aryan Grotto t<j-

Kremenskaitė; po $5.00 Elz- atre prie langelio. Bilietų ofi-

NEPERSTOJANTIS 
K O S U L Y S . 

• 
Kosulį gal ima sustabdyti! Jis kūdi

ki gali visiškai sunaikinti jeigu ne
pradėsi vartoti vaistus. Glessco pa
lengvins šj kosulį tuojaus arba vi
sai j j sustabdys. v 

Glessco pramuša, šalti, ir susbdo 
krupa į 1!\ ininutų. $50 pas visus 
vaistininkus. 

GLESSCO 
For Co&gbs, Coids asd Croup 

PRANEŠIMAS. 
Parsiduoda keturių kambariu ra 

kandai labai pigiai visi kartu arba L 
pavieniu, tur butl parduoti trum
pų laiku reikalingi kreipkitės. • 

2720 West 47-tli Str. 
1 Lubos 

Chicago, 111. 

2= 

/ 
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PAIEŠKAI D A R B O P R I E VAIKI 
PRIŽIŪRĖJIMO. 

Aš norėčiau gauti darbo prie pri
žiūrėjimo namų ir vaikų Aš pati 
tūrių vieną vaiką pustrečių metų, tai 
man butų gera sykiu prižiūrėti ir 
kitus vaikus. 

Taigi kam butų reikalinga namų 
prižiūrėtoja, tai malonėkite tuojaus 
atsišaukti š iuomi ad.resu: 

V. Dumbrauskicnė 
20S2 Wost 23-rd Street 

Taipgi aš turiu forniščius a n t par
davimo, jeigu kam butų reikalinga, 
tai malonėkite atsikreipti pas mane. 

. . . . - . . , , , , , • • } 
Tel. Lafayotte 4223 

P L U M B I N G 
l •Kaipo lietuvys, l ietuviams visa

dos patarnauju kogeriausia. 
M. YUŠKA 

3228 W. 3 8 - A Street 
: • : - « • • e • - » - - - - - . ,at 

•=U«E r̂r; 

V.< iiifiiu-.- įjPht^ją.i La ivako 
I><Jrrl>i*».--.-r l*ą^po.rt»J ir Vpi 
i<škij.lk<:--i--•Vi»įv/p.> ftl.E.stat^. •. 
į*i'i tu- .: m n ' i i a j . Kai'et.% BoA* 

EUP0K ^H-AMEH|CAN 6UREAU 
f^ABtOIVlAS Cfo V,£Dt 

809 We«! v5th'Stree». ChlCi 

.^L.'.JV'Sa. = S 
PARSIDUODA GROCERNE su 

naminiais rakandais arba skyrium. 
Gera vieta lietuvių ir lenkų apgy
venta Priežastis pardavimo savi
ninkas važiuoja Lietuvon. 

4349 So. Uermitage A v e 
Chicago, 111. 

REIKALINGA sena įnoteris 
prižiūrėt 2 nemažus vaikus. 
Atsišaukite. 

Mrs. Palskienė 
838 West 34 St. 

PLATINKITE "DRAUCrĄ. »» 

/ 
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DRSŪGKS Pen£ta<3ienis, Kovo 10, 1922 

^E 

Šviežiausios Žinios Iš Lietuvos, 
Tik ką atvykusio iš tėvynės JONO J. ROMANO papasakotos 

Lietuvių Prekybos Bendrovės ofiso vedėjams Bostone. 

PERSKAITYK PATS IR KITAM PASAKYK 
PERSKAITYS NESIGAILĖSI, BET PRISIDĖSITE PRIE 

LIETUVIŲ BIZNIO STIPRINIMO. 

LIETUVA LIETUVIAMS 
Norėdamas prisidėti' prie Lietuvos ekonominio atstatymo 

ir išvaduoti Lietuvos žmones iš svetimų šalių, o taipgi žydų 
piniguočių jungo — daryk biznį tik per tas įstaigas, kurios 
yra lietuvių pinigais įsteigtos ir pačių lietuvių vedamos. 

PINIGAI YRA DIDELĖ GALYBĖ, TODĖL NELEISK JAIS 
NAUDOTIS SVETIMIEMS. 

-• « • « 

KAS IR KAIP PINIGUS TUV 
' 

•••••••••••••••••••••••• :iixmTTTTTixiixi::iiinnT 
> 

Sugrįžęs iš Lietuvos Lietuvių Prekybos Bendroves Prezidentas Jonas J. Romanas, kuriam 
geriausia yra žinomi Lietuvos gyvenimo samikiai ir kuris yra pilnai susipažinęs su Lietuvos 
pramone ir prekyba ir toje srity dirbančiomis įstaigomis, faktais priparodė, kad pinigai siunčiami 
per Lietuvių Prekybos Bendrovę geriausia ir saugiausia pasiekia visas Lietuvos vietas, į kurias 
Amerikos lietuviai pinigus savo giminėms ir pažįstamiems siunčia. Pinigų pristatymo budai Lie
tuvoje yra dabar taip sutvarkyti, kad beveik visos Lietuvos finansinės įstaigos Kaune ir visur 
kitur Lietuvoje apmoka Lietuvių Prekybos Bendrovės perlaidas pilna jų verte ir be jokių trukdymų. 

i i i : i i i i i i i i x i i i : T s i : : i i i i i ; i x . i m i m i : i i i 8 i ; i i i n i 
JONAS J. ROMANAS. 

' 
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Pinigai Siunčiami I Lietuvą per Lietuvių Prekybos 

Lietuves Tarptautiniame 
Banke Kaune 

ir visuose jo skyriuose 
provincijoje. 

PINIGU SIUNTIMO BUDAI. 

Lietuvoj 
f 

< 

Pramones 
aune > 

jo skyriuose 
provincijoje ^v. 

Lietuvos Ūkio Banke 

n ?T 

PERLAIDOS. ~ 
• » 

Pigiausias, parankiausias ir geriausias pinigų siuntimo bū
das yra, išperkant auksinais Lietuvių Prekybos Bendrovės 
perlaidas Bendrovės ofise Bostone arba pas Bendrovės agen
tus kitur ir pasiunčiant tas perlaidas į Lietuva tiems, ku
riems pinigai yra siunčiami. Perlaidos auksinais išrašomos 
sulyg dienos kurso. 

'• MONEY ORDERIAI" 
Išduodami tokioje pat tvarkoje ir išmainomi sietuvoje to

kiu pat būdu, kaip Amerikos moncfy orderiai čia Amerikoje. 
Money orderiai išrašomi tik auksinais. 

* 
ČEKAI. 

Keliauninkams, o ypač tiems lietuviams, kurie važiuoja 
į Lietuva tik pasisvečiuoti, turime pagaminę taip vadinamų 

(travelers clieeks), doleriais, kuriuos Lie
tuvoj galima mainyti į auksinus sulyg dienos pinigų kurso . 
ir sulyg reikalo. Grįžus į Ameriką, jei tų čekų liktų, galima 
pinigus pilnai atgauti doleriais iš Bendrovės ofiso Bostone. 

KABLEGRAMOS. 
Syarbiam ir skubiam reikalui esant, siunčiamo pinigus t 

Lietuvą auksinais ir doleriais kablegramomis. Kablegramų 
siuntimo kaštus apjuoka patys siuntėjai. 

• 

LIETUVOS MESTAI IR MIESTELIAI KURIUOSE YRA 
VIRŠPAŽYMĖTU BANKŲ SKYRIAI IR KUR LIETUVIU 

PREKYBOS BENDROVĖS PERLAIDOS 
IŠMOKAMOS TUOJAU. 

Kaune 
ir visuose jo skyriuose 

provincijoje. 

KAUNAS 
KĖDAINIAI 
PANEVĖŽYS 
ŠIAULIAI 
MAŽEIKIAI 
VIRBALIS 
MARIJAMPOLĖ 
SKUODAS 
RASEINIAI 
ALYTUS 
BIRŽAI 

* ' 

/*._ 

JONIŠKIS 
KALVARIJA 
KLAIPĖDA 
KYBARTAI 
PRIENAI 
ŠAKIAI 
TAURAGĖ 
UKMERGĖ 
UTENA 
VILKAVIŠKIS 
KRETINGA 

Tenai, kur nėra bankų ir bendorvės skyrių žmonės pasi
rašę ant Lietuvių Prekybos Bendrovės perlaidų, pasiunčia 
jas į artimiausį banko skyrių, kurio vardu perlaida pažymėta 
arba tiesiai j Lietuvos Tarptautinį Banką Kaune, ir jiems tuo
jau pinigai prisiunčiama į artimiausį paštą. 

LIETUVIU PREKYBOS BENDROVĖS PERLAIDOS, 
IŠRAŠYTOS AUKSINIAIS APMOKAMOS VISUOSE 
ŠIAME SKELBIME PAŽYMĖTUOSE BANKUOSE IR JU 
SKYRIUOSE, 0 TAIP-GI VISUR KITUR LIETUVOJE. 

Perlaidos išrašytos doleriais apmokamos visur Lietuvo
je sulig dienos kurso einamais Lietuvoje pinigais. Jeigu yra 
būtinas reikalas galima gauti ir Amerikos doleriais iš Lietu^ 
vos bankų Kaune. 

UŽ SIUNČIAMUS PINIGUS LIETUVIU PREKYBOS 
BENDROVĖ ATSAKO ViSįĮ SAVO TURTU IR GARAN

TUOJA PINIGU ^ISTATYMJĮ Į PAŽY
MĖTAS SIUNTĖJŲ VIETAS. 

PASARGA: Lietuvos (žydeliai ir kitoki vertelgos su di
džiu noru išperka iš žmonių Lietuvių Prekybos Bendrovės 
perlaidas, bet jie tą daro ne iš geros širdies, tik uždarbio dė
lei, nutraukdami nuo kiekvienos perlaidos po keliolika ar kelis 
desė>kus auksinų. Patarkite saviškiems savo. perlaidų mekle-
riams neparduoti, bet su jomis taip pasielgti, kaip mūsų 
nurodoma. - . 

4 1 4 Broadway, Boston 27 , Mass. 
^ 
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