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Svetimi Maitina Badaujančius 
Rusijos Gyventojus 

GI BOLŠEVIKAI TIK LĖBAUJA IR POLITIKUOJA 
L<ONDONAS, kovo 17. —ikos Šelpimo Administracija 

Amerikos Šelpimo Adminis- kasdien maitina du milionu 
rusų vaikų bado paliestuose 
plotuose. 

traeijos vietos biuras gavo ži
nių iš Rusijos. Sakoma, kad 
amerikoniškas šelpimo komi
tetas Orenburge ni&itiiia 150,-
120 vaikų. Nes tenai kaip i r i s į u 

Pavolgy siaučia baisus badas. 
Vaikai skaitlingai pradėjo 

lankyti mokyklas. Kai-kurio-
se vietose mokyklų lankymas 
gryžo normalėn vagon. Gi 
seniau iš kiekvieno 100 vaikų 
tik 10 galėjo lankyki mokyk
las. Šiandie iš 100 jau 9(T| 
vaiki} lanko. 

PRAILGINTAS LAIKAS 
RINKTI NAUJį POPEŽIU. 

ROMA, kovo 17. — Iš Va-
tikano 'oficialiai paskelbta, 
kad * Šventasis Tėvas Pius XI 
prailgino laikę iki 15-os die
nų, koks turi praeiti nuo po-
pežiaus mirimo ligi naujo po-
pežiaus~ rinkimo. 

Pirmiau buvo tiktai 10 die-

Trupmpoj ateity bus imta 
mai t i n t i i r mi l ionai 

Ką-gi bolševikai veikia? Jie 
tik politikuoja Maskvoje pri
siplėšę nuo žmonių visokių 
gerybių. Kas jiems galvoj 
gyventojų badas. J ie gyvena 
rojuje. Badaujančiais turi 
rūpintis svetimi. 

Bolševikų visas darbas — 

DE VALERĄ DRUMSČIA 
P A D i t Į AIRIJOJE. 

« ~ " •' Į J Ii 

Kovoja u i Airijos-respublika. 
i 

DUBLINAS, Airija, kovo 
17. — Žinomas %de Valerą pa
skelbė ypatiijgą manifestą 
siekti savo tikslams. Tuo ma
nifestu jis įsteigia naują po-Į 
litine airių organizaciją, var 
du "Cumann na problachta,' ' 

. ty. republijconų sąjungą, 
nų. Tokiu trumpu laiku \ 
naujo popež iaus r i nk imus ne- A n o t man i fes to , n a u j a or-
suspėdavo tolimų 'šalių kardi 
nolai. j 

ILLINOISO ANGLEKASIAI 
ATSKIRIA! TAIKINSIS. 

"V 

VEIKS PRIEŠ INTERNACI-
ONALĮ PREZIDENTĄ. 

Rasi, padarys atskiria sutartį. 

PASIBAIGĖ SUKILIMAI 
APRIKOJE. 

Mirtingumas vaikų tarpe laikytis prisikibus valdžios, 
taipat žymiai sumažėjo. žiūrėti, kad kas nesugriautų 

Pradėjus kovo 1 d. Ameri- jų tos valdžios. 

Egipto Sultonas Tttres Kara
liaus Titulą 

VĖL APIE LLOYO GEORGE ATSISTATYDINIMĄ 
EGIPTAS NEPĘIKI*AU 

SOMAS. 
žyti gatvių žiburius ir rauti 
nudžius. Pašaukta raitarija 
įvedė tvarką. 

CAIRO, Egiptas, kovo 17 
Sultanas Ahmed Fuad Paša; GALI REZIGNUOTI PRE 
paskelbė reskriptą. / Pažymi, 
kad Egiptas atgavo nepriklau 

- somybę ir suvereną, ir kad 
ateity sultanas turės Egipto 
karaliaus titulą. 

MIERAS. 

JOHANNESBURG, P . Ap-
rika, kovo 17. — Rand'o suki
lėlių pozicijos krito, taigi, 
praktikaliai visas sukilimas 
jau pasibaigė. 

Anot valdininkų, dar bus 
daug darbo išnaikinti visas to 
sukilimo šaknieTečiaus svar
biausios sukilėlių jėgos rirba 
išmuštos, arba paimtos nelais
vėn arba išblaškytos. 
* Valdžia turi ganėtįną skai

tlių kariuomenės, kuri pavarė 
totą prieš sukilimą ir viskas 
užgniaužta pat pradžioje. 

Fordsburge sukilėliai užva
kar išskleidė baltą vėliavą ir 
pasidavė. Suimta 2,500 strei-
kininkų, iš kurių 500 turėjo 
šautuvus. Kiti turėjo revol
verius ir bombas. 

SPRINGFIELD, 111., kovo 
17. — Jei internacionaliam 
anglekasių organizacijos , pre
zidentui John L. Lewis nepa
vyks patraukti abelnon konfe-
rencijon minkštųjų anglių ka
syklų bendroves iki kovo 31 

PROTESTAS, 

ganizacija stos ant pagrindų 
Airijos respublikos proklema-
cijos Velykų savaitėje, 1916 d., tuomet Illinois valstijos 
metais, ir nepriklausomybės ahglekasrai turėsi nuosavą at-
deklaraeijos sausy,, 1919 m. skirią konferenciją su savo 

De Valerą manifestą pasi-, bendrovėmis ir darbuosis pa
rašė vardu parlamento rėpub-

I Kkonų atstovų. 

Svarbiausias tos organiza
cijos tikslas pasidarbuoti, kad 
Airijos respubliką ir nepri
klausomybę pripažintų kitos 
valstybės. 

daryti atskiria sutartį. 
Taip čia nusprendė Illinois 

anglekasių unijų distrikto vy
kinamoji taryba. 

Tečitus pažymima, kad 11-
linoiso anglekasįai neturės af-
skirios konferencijos taip 

V I L I U S . Mes Ignalinos 
gyventojai protestuojame 
prieš lenkus, del šių priežas
čių: ; - ;J 

1. Ignalinos gyventojai ne
norėjo eiti balsuoti, vbet lenkų 
milicija i r ka re iv ia i v a r ė iš a-j 
pylinkinių .sodžių padvadas ir 
iš Ignalinos vežė varu visus 
gyventojus. 

PRIVATINIO TURTO 
GRĄŽINIMAS. 

s T * 

KAUNAS. Lietuvos komi
sija taikos sutarčiai su Rusi
ja vykdintr praneša, kad pri
vačių asmenų turtas, priklau
sąs Lietuvos piliečiams, ir 
Rusų vyriausybės nacionali
zuotas, turėtų būti likviduotas 
ftusijoj, sudarius šiuo tikslu 
atatinkamą likvidacijos orga
ną prie Lietuvos gene ralio 

2. Mes'visi geležinkeliečiai | konsulato Maskvoje. Šio tur-
lietuviai nenorime parsiduoti to grąžinimas komisijos kom-
lenkams, todėl balsuoti neno- j potencijai nepriklauso ir visį 

Matyt, nauja, te airių o r g a - ! 1 1 ^ ' k a i P $*** internaciona-
nizacija • veiks kaipo republi- h s Prezidentas turės vilties 

'vis dar kaip nors susieiti su 
[bendrovėmis abelnon konfe-

I konų partijos, mašina. 

RADO DAUG SENO ALAUS 
-

LONCONAS, kovo 17. —Ir 
vėl pakilo krizis Anglijos mi-

, nisterių kabinete. Žmonės 
s įkalba ir laikraščiai rašo, kad 

Nesenai iš Cairo Londonan 5 į u o m j k a r t u premieras Lloyd 
pranešta, kad sultanas prisi-: George, turbūt, rezignuosiąs, 
ims Egipto karaliaus titulą, j P r e l n i e r a s l o r d u i D e r b y p a . 
kuomet Anglijos p a r l a m e n t a s * ^ . k o l i o n i j ų s e k r e t o r i a u s 
galutinai pripažins vynausy-! ^ ^ ^ ^ . ^ a n d a į r e z i g n a _ 
bės nusprendimą panaikinti ; y o s e k r e t o r h l s Montagu. 
Anglijos protektoratą Egipte. 

Tečiaus iki šiolei Anglijos1 Tečiaus lordas Derby nesu-
parlamentas to nusprendimo! * i k ° užimti ytos vietosT N e š t a 
dar neratifikavo. j v i e t a daugiausia paliečia Ry-

; tų Indiją, kur šiandie sįaučia 
LONDONAS, kovo 17. —didelės neramybė* 

Iš Cairo praneša, kad kuomet I Dėlto, parlamento kulua-
tenai paskelbta Egipto nepri-jruose imta garsiai kalbėti a-
ldausomybė, įvyko milžiniškos; pie premiero rezignavimą. 
demonstracijos. Visgi kol-kas nieko tikra a-

Demonstrantai pradėjo dau pie tai nežinoma. 

S, V, SENATAS PATVIRTINS KETURLYPE SUTARTĮ 
, • 

WASHINGTON, kov. 17.— tarčiai, tai šiandie demokra-
Senate ilgas laikas buvo varo-j tai republikonams turi atsily-
mi ginčai reikale keturlypės; ginti, 
sutarties Pacifiko klausime. 

PRAMATOMA KINIJOJ 
TAIKA. 

NEW Y.ORtf, kovo 17. — 
Federaliai agentai pagrobė 
Central bravarą, kuris pasla
pčia ganu n o alų su 4y2 nuoš. 

f alkoholio. 

Be to, bravaro rųsiuose at
rasta 48 tūkstančiai Imtelių 
senovės tikrojo alaus. Daug 
to alaus buvo * sukramta į cuk
raus statines. 

SHANGHAI, Kinija, kovo 
17. — Yra žinių, kad Kinijoje 
pradėtas veikimas suskaldytą 
valstybę ir vėl sujungti kru 
von. 

Pietinės Kinijos dalies val
džia darbuojasi savo pusėn 
patraukti šiaurinę armiją, nu
versti šiandieninę Pekino val
džią ir įkurti naują visai Ki
nijai demokratinę vyriausybę.^ 

rėjome, bet Ignalinos geležin- piliečių tuo klausimu pareiš-
kelio viršininkas mums įsakė j k"™* b u s perduoti genera-
eiti balsuoti ir grasė pašalin- j l i a m konsulatui Maskvoj, 
siąs iš tarnybos. Taigi mes 
geležinkeliečiai visi griežtai 
protestuojame prieš Vilniaus 
seimą, nors i r balsavome, bet 
mus privertė viršininkas. 
Protestas Gramackų sodžiaus, 
Švenčionių valsčiaus.. 

rencijon. 

Prezidentas Farrington, be 
to, pasiuntė telegramą Dar b(r 
sekretoriui Davis, reikšdamas 
savo nepritarimą norėjimui 
paskirti valdiškos komisijos, 

VILNIUS. Mes Gramackų 
sodiečiai nėjome į Vilniaus 
seimo rinkimus ir jo nepripa-

įkuriai butų paTpsta'stfttf^tirf^tfffflg;iaipat;mes visi sodie-

PADEREV/SKI BUS KAN 
DIDATU. 

M 

PASO ROBLES, CaL, kov. 
[17. — Čia savo dvare gyvena 
žinomas lenkas pianistas Pa-
llerevvski. Šįmet Lenkuose 
turės įvykti prezidento rinki
mai. Paderewski neužgina, 
kad jis' busiąs kandidatu į 
prtezidentus. Amerikos len
kai remia jo kandidaturą.-

WILSONAS STOVI "Už T. 
SĄJUNGĄ. 

f \ 

Ta sutartis padaryta buvusio
je čia konferencijoje. J i pa
liečia Suv. Valstijas, Angli
ją, Pranciją ir Japoniją. 

Tr ginčai dar nebaigti. De
mokratų senatorių opozicija 
darbuojasi sukoneveikti su
tarties ratifikavimą. Opozici
jai ne tiek apeina abelnoji S. 
Valstijų gerovė, kiek partiji-
nė politika. 

Sako, jei kituomet senato
riai republikonai buvo opozi
cijoje Versailleso taikos su-

s 

Nežiūrint tų ( ginčų, žinovai 
visgi tvirtina, kad keturlypė 
sutartis bus ratifikuota. Bal
savimas įvyks kovo 24 dieną. 

Tik dar nežinia, ar sutartis 
bus patvirtinta taip, kaip ji 
buvo konferencijos sustatyta, 
ar gal su kai-kuriomis patai
somis. 

NEW YORK, kovo 17. —I 
AVilsono- Demokratijos organi 
zacija turėjo susirinkimą. Su
sirinkimui telegramą prisiun
tė ir buvęs prezidentas Wilso-

įoias iš Washingtono. 
Buvęs prezidentas karštai 

remia tos Demokratijos orga
nizacijos tikslus. Nes jo tiks

liai — Amerikai prisidėti prie 
Tautų Sąjungos. 

w 

PRAILGINS PASKOLAI v 
LAIKĄ. 

ATIDARYTAS ITALŲ PAR-
LAMENTAS. 

ROMA, kovo 17. — Čia ati
daryta parlamento sesija. 

WASHINGTON, kov. 17.— 
Austrijos šelpimui Suv. Val
stijos Austrijai yra paskoli
nusios 50 milionų dolerių. 

Dabar senatoriaus Lodge 
padaryta rezoliucija ta . Aust
rijai paslolą prailginti 25 me
tams. N 

Rezoliucija pasiųsta į že
mesniuosius kongreso rūmus. 

- • - * ~ " ' L. _.• • - J . 1 •*' 

KALBA APE "BUDĖJIMO 
KOMITETį." 

Chicagoį* ^piktadarybės taip 
plinta, kad valstijinis p r o t a 
roras kalba apie pašaukimą 
darban "budėjimo komiteto-^ 

Reiškia, iš piliečių norima 
sudaryti ypatingąjį komitetą 
ir jam pavesti vykinti mieste 
tvarką ir įstatymus pagal sa
vo pažiūrų. 

Toki^ komitetai retai kur 
įvedama, kaipo griežčiausioj! 
priemonė prieš piktadarius. 
Sugauti piktedariai ant grei
tųjų galabin/mi. 

Šiandie Chieagoje laisvai 
mėtomos bombos, žudomi po-

ti anglekasius su bendrovė-
mis./ 

Su tokia komisija nesutinka 
darbininkai. 

ŽMOGŽUDIS SAUKIASI 
BAUSMĖS. 

į ~ 

PROTESTAS GRAMACKŲ 
SODŽ., ŠVENČIONIŲ VALS. 

Kriminalin teisman vakar 
pašauktas Patrick Tierney, 
kurs šių metų pradžioje savo 
apgyventuose namuose, 255G 
Pcairie ave., nužudė savo jau
ną pačią su pusketvirtų me
tų vaikučiu. 

Žmogžudis veikiai suimtas. 
J is prisipažino atlikęs tą bai
sų darbą. Ilgai nedarbiavęs, 
sakė jis. Gi pati už tai rū
go jusi. Jan^pasakiuąi , kad 
jinai su vaiku jį pamesianti, 
jei jis negausiąs darbo. 

Del to jf pagavusi apmau
dą. I r jis ' atlikęs dvilypę 
žmogžudystę. 

Vakar pašauktas teisman 
jis atsisakė turėti advokatą. 
Ir reikalavo, kad butų pakar
tas. Nes tai užsipelnė. 

Tečiaus jam paskirta advo
katas ir _ savo keliu bus pra
vesta byla. 

čiai griežtai protestuojame 
prieš mūsų sodžiaus išgamą 
Joną Lukoševičių, nes jis vie
nas nubalsavo už visą sodžitų 
ir dabar tyčiojasi iš mūsų so
diečių, sakydamas: "wy nie-
szliscie glospwac, to ja jeden 

jza was wszystkich glosowa-
lem" Lenkų žandarai vaikš
čiojo "po sodžių ir baidė pa
baudomis po 15,000 lenkų 
markių.' 

VILKAVIŠKIS, Pasta-
ruoju laiku Bartininkų dvare 
atsidarė konservų dirbtuvė, 
kurios reikalams perkama ne
mažai kiaulių ir mokama auk-

jjkas kainas. Šįmet Vilkaviš
kio apskrity darbininkai pas 
ūkininkus padidino sau, paly
ginant su praeitais metais, 
pusantro — du kartų algas. 
Vilkaviškfo-Keturvalakiiį ra
jone šįmet gauna per metus: 
mergina nuo 3,000 iki 5,000 a., 
vyrai nuo 4,000 iki 6,200 auk
sinų ir daugiau, be to ūkinin
kai duoda visą išlaikymą, ap
sivilkima ir a^psiavimą. 

Šįmet Vilkaviškio preky
mečiuose, ypač arklių preky
mečiuose, lankosi nepaprastai 
daug čigonų. 

ŠVENČIONYSE, ' suimta 
Linkmenų mokytoja D. Viške-
lytė ir gimnazistų tėvai Pau
kštė ir Simžunskis. Kaltina
mi perėjime demarkacijos li
nijos. 

licmonai ir šiaip žmonės, va-1 V 
giami automobiliai, plėšiama,?'Vi 

, 

VILKAVIŠKIS. Apylinkėj 
plytos neapsakomai pabran
go — 1,000 kainuoja 1,200 — 
1,500 auksinų. Plytininkai ne
gauna reikalingų šiam tikslui 
malkų. - ; 

—Arkliai, galvijai ir "kiau
lės Vilkaviškio apskrity su 
1921 m. rudenio kainomis, pa
brango du — pustrečio karto: 
vidutinis arklys 1,500 auksi
nų, vidutinė karvė 4,000 auk
sinų nupenėtos kiaulienos pū
das 400-^460 auksimj. 

—Del šalčio šią žiemą Vlfc 
kaviškio apskrity dauguma 
gyventojų liko ^ be vandens, 
nes šuliniuose-ir prūduose iš
seko vanduo. Ūkininkams, 
kurių tvartai ne sandorus, su-| 
šąla • šviežiai atvesti jėriukai 
ir veršiukai. 

Pasak senų žmonių, tokia 
šalta ir gili žiema buvo »rj.eš 
25—27 metus. ^ v 

VILNIUS. Sausio 26 d., 6 
vai. rytą pas Oną Musteikienę 
buvo padaryta krata. Ona 
Musteikienė buvo gavusi lei
dimą važiuoti į Kauną. Ją 
suėmė ir pasodino kalėjimam 

VILNIUS, f "Vii . U t r o " 
pranešimu, areštuotas Mokslo 
platinimo, draugijos " O . K. 
O." inspertorius p. 
cher.. 

Pierma-

NAUMIESTIS. Čia prieš 
Naujus Metus valsčius buvo 
nutaręs nebeduoti leidimo 3 
smuklininkams. Bet dabar vir 
si trys gavo leidimą, ^ ik rei
kia stebėtis, kaip valsčiaus 
tetai mažai tepaiso savo nu
tarimą is visuomenės norų. 

SAVIEJI REMKIME SAVAS 
Į S T A I G A S . 

ORAS. . 
CHICAGO. — Šiandie ne-

pastovus oras; kiek šilčiau. 

NAUMIESTIS, Taurag. ap. 
VILNIUS. Vasario 9 d., j 1922 m. vasario 10 d. vietos 

žmonių manta. 
Dabar, ant galo, prie tų vi

sų baisenybių prisideda dar 
namų statymo unijų nerima
vimai. Unistai pradeda už-

SKAITYKITE IR P L A T O K I - f P m d i n ė t i neunistus darbinin-
KITE "DRAUGĄ" ku*. 

Vilnieti**' ir "Lityįa" įdėjo j turguje tarp kitko kainuota: 
drąsų bei graudų ištremtųjių porinis vežimas malkų 250— 
iš Vilniaus lietuvių bei gudų 300 auksinų; vežimas porinis 
zmpjiių protestą, kur ^ie kalti^ šieno 500—1,000 auks.; žiau
na Vilniaus vyriausybę bar- dų ruginių pūdas 10—IŠ a.; 
bariškai pasielgusią su jų vy-,jautienos mėsos svaras 5 a.; 
rais ir reikalauja, kad jie bu
tų grąžinti ir reabilituoti. 

kiaulienos mėsos svaras 10—j 
12 auksinų. . 

/ 

P I N I G Ų K U R S A S . 
Svetimų šalių pinigų vertė 

mainant nemažiau 25.000 dol 
kovo 16 d buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co 

Anglijos sterl. svarui 4.36 
Prancijos 100 frankų 9.01 
Italijos 100 lirų 5.12 
Vokietijos 100 markių .37 
Lietuvos 100 auksinų .37 
Lenkų 100 markių .02 

• 
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LIETUVIU KATALIKŲ MKNRAJTIS 

• • DRAUGAS' 
Etom kasdien* Išskyras aedėldienios 

PRENUMERATOS KAINA: 
Metams $6.00 
Pusei Metų $3.00 
Prenumeratos mokaai iškalno. Lal

ams skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ae nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir seinas adresas. Pinigai geriausia 
siųsti iSperkant krasoje ar exprese 
"Money Order" arba įdedant plai
šus į registruotą laišką. 

• 'DRAUGAS" PUBL. CO. 
2334 So. Oakley A ve , Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791 
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PILIEČIAMS PROGA. 

šiai giriasi, kurie daug žada, 
bet neištesa 

Kandidatai į valdiškas vie
tas turi but parinkti sąžinin
giausi piliečiai. 

Šiandie proga registruotis. 
Kiekvienas pilietis privalo rū
pestingai atligti savo pareigą. 

DRAUGAS / 
Penktadienis, Kovo 17, 1922 

' i - • " 

GAUDO "BAIDYKLES" 

Artinasi kovo 21 d. Tą die
ną įvyks piliečių registravi
masis. Piliečiai užsiregist
ruos, kad "pr imary" rinki
muose galėtų balsuoti. Regis
travimasis piliečiams svarbus 
daiktas. Nes leidžia skirti 
kandidatus į valdvietes ir pa
skui juos rinkti, Chicagos ir 
Cook apskrities piliečiai turi 
registruotis. 

Visi mes gerai (žinome, ko
kios netvarkos yra mūsų mies
te ir visame apskrity. Bandi
tizmas čia taip baisiai siaučia, 
kad baugu vakare išeiti gat
vėn. Kasdien vis labiau plinta 
vagystės, plėšiniai ir žmogžu- ginklų 

Halifasoe vienoje tikėję yra 
seni namai. Jame dar nesenai 
gyveno ūkininkas su šeimyna. 

Staiga kur buvus-nebuvus 
naktimis name pradėjo vai-
dintis. Nežinomos "-baidyk
lės" ar tai kokios "dvasios" 
ėmė šeimynos narius perse
kioti. Su nematomos rankos 
plaštaka imta juos mušti vei
dan. Pranešta policijai. Vie
nas policiantas su žmonėmis 
apsinakvojo namuose. Ir tas 
kelis kartus gavo žandan. 

Žinia apie tai žaibo greitu
mu praplito po visą Ameriką. 
Ūkininkas apleido' namus. Iš
sikraustė kitur gyventi. 

Žinomas amerikietis tyrinė
tojas, Dr. Walter Franklin 
Prince, nusprendė ištirti tą 
ypatingą atsitikimą. Sudaryta 
specialė ekspedicija iš padėjė
jų ir detektivų. Ekspedicija 
pasiėmė ne vien maisto, bet 

ir kitokių prietaisų 

SOCIALISTU VEIDMAI-
NYBĖ. 

. . 

dystės. 
Miesto, apskrities valdybose 

ir teismuose yra daug truku
mų. 

Tai visa mato visi ir girdi 
visi. Lygiai visi aimanuoja 
matydami tokią padėtį ir nei 
vienas neturi drąsos apie tai 
atsiliepti ir pasakyti, kame y-
ra to pikto ir netvarkęs vers
mė 

Piliečiai! Reikia pripažintų, 
kad už tuos visus nepakenčia
mus mieste ir apskrity apsirei
škimus esame kalti mes patys. 
Nes mes dažnai skiriame į val
diškas vietas tokius valdinin
kus, kurie tarnauja "ne visuo
menei, bet savo naudai ir par
tijų tikslams. 

Laikraščiai kasdien skelbia 
kandidatų pavardes. Taigi, 
bus progos iškalno pasiskirti 
tinkamiausius. Gi "pr imary" 
balsavimuose už juos ir bal
suoti. Saugokitės tų, kurie gar 

Naujienos" kalbėdamos 
| partijos reikalu tiek įsikarš
čiuoja, kad net paprasčiausių 
fcąvokų neskiria. Jos nemato 
skirtumo tarp prieikaišto ir 
nuosprendžio. Priekaištą gali
ma daryti kiekvienam, kuo
met yra apytikrių žinių, ku
rios kadba asmens nenaudai, 
bet nuosprendį galima skelbti 
turint tik legaliai patikrintų 
žinių. 

Nenuostabu kad tuomet jos 
prieina prie didžiausių nesą
monių ir šmeižtų. 

"Draugas" nevengė daryti 
priekai^ų ir pasmerkė Lietu
vos šmugelį, bet neturėdamas 
po ranka legaliai patikrintų 
dokumentų, susilaikė nuo nuo
sprendžio apie tą ar kitą šmu-
gelninką — asmenį. "Naujie
nos" neskirdamos priekaišto 
nuo nuosprendžio, iš kalno nu
teisė ir pasmerkė asmenis, ku
rie galėjo būti įtariami šmu 
gelyje. 

Pyksta tad ' ' Naujienos'', 
kad "Draugas" nepasekė jų 
socialistinės nedoros taisyk
lių. Bereikalo. Jomis mes ne
šinančio jame ir nesinaudosime. 
Tečiaus jeigu "Naujienoms" 

juodos tulžies netrūksta kitus 
vadinti veidmainiais, taip pir-

Grigaičio draugams socialde
mokratams Požėlai ir Venslau-
skiui. Juodu karščiansiai gynė 
dr. Puryckio, Seimo nario ne
liečiamybę kuomet norėta tar
dyti kiek jis kaltas šmugely. 
"Drangas" neįeidamas į St. 
Seimo atstovus nieko negalėja] 

j * * dvasioms'' gaudyti. 
Dr. Prince nuvyko į apleis

tus namus. Apžiurėjo visas 
sienas, langus, duris ir visus 
i 

plyšius užkamšiojo. 
Dienomis visa ekspedicija 

neturi ką veikti, taigi, pasi
mainydami miega. Bet nakti
mis visi budi. Naktimis vie
name kambary sėdi vienų-vie-
nas Dr. Prince minkštoje kė
dėje. Jis apsitaisęs vielų tvo
relėmis, prie kurių prikabinta 
skambalėliai. Kitame kambary 
stovi visa sargyba. 

Ir taip per naktis lūkuriuo
ja "baidyklių" ar tai kokių 
"dvasių". Nori jas nutverti ir 
sugauti. 

Bet prie tokios stiprios sar
gybos ir atsargos "dvasios" 
nepasirodo. 

Dabar tas Dr. Prince skel-; jovus išdarinėdavo. Ji tai da-
bia, kad turbūt jauna mergai-; rydavusi nesąmoningai. Jos 
tė, Mary Ellin Mae Donald protas valandomis būdavo 
padegdavo namus ir kitus pra- j keistas. 

čioms kraičiai iš Maskvos — 
labai poetiškas šmugeliukas, 
gi kiti soc. dem.» šmugeliai, 
kuriuos jiems prikišo Seime 
advokatas Tumėnas, negi pra
stas biznis! 

/ Taigi ,jei^u galima ką pava
idinti veidmainiais, tai p. Gri
gaičio draugus soc. dem. Po-
žėlus i? Venslauskius. Jie juk 
įnešė Seiman interpelaciję, dė
lei šmugelio, bet kuomet rei
kia tą šmugelį tardyti, jie kar
štai gina šmugelio neliečia
mybę. 

Soc. dem. turėjo tikslo ginti 
šmugelio neliečiamybę, nes gal 

[ne vienam iš jų butų reikėję 
atimti Seimo nario neliečiamy
bę, kaip ir p# Jomantas atėmė 
p. Grigaičiui neliečiamybės 
teisę patraukdamas jį teisman 
už šmugelį "Naujienų" ben
drovėje. 

ŽEMĖS REFORMOS ĮSTA
TYMAS. 

Vasario 15 d. Lietuvos Stei
giamasis Seimas galutinai tre
čiuoju skaitymu priėmė įstaty
mą apie žemės reformą. Sulig 
to įstatymo, žemės savinin
kams paliekama žemės iki 80 
hektarų. Kas turi daugiau, tai 
atimama į valstybinį žemės 
fondą. Koliai nebus išdalyti 

miausiai tenka toji' garbė p ^ * ™ 1 ^ d v a r a i >. ** ? * * * 

valstybei^ 
Parapijos, kurios neturi že

mės, gaus jos iš valstybinio 
fondo, bet nedaugiau kaip 8 
h. Bažnytinių žemės fondan 
privalo būti sugrąžinta tie1 ne-
judomieji turtai, kurie kitados 
Rusų valdžios buvo iš katalikų 
bažnytinių įstaigų atimta ir a-
tiduota pravoslavų bažnytinė
ms įstaigoms. Bet jeigu iš ka
talikų atimti turtai buvo pa
tekę Rusų valdžion, tai jie da> 
bar turi grįžti į Lietuvos vals
tybinį fondą. i « 

Svetimšalius, kurie turi' dva
rus Lietuvoje, šis įstatymas 
neapima. Jiems leidžiama nuo
savybė likviduoti per trejus 
metus. Bet jeigu jie tai1 neį
vyktų, tai su jų turtais butų 
pasielgta sulig to paties įsta
tymo. Vienok ir nuo svetimša
lių atimama neteisėtai užgrob
ta ūkininkų žemė, bendros ga
nyklos ir činšų žemės. Svetim
šaliais šiame reikale bus skai
toma tik tie asmens, kurie ir 
prie Rusų valdžios turėjo Lie
tuvoje žemės ir buvo skaitomi 
svetimšaliais. . 

Šis įstatymas dabar Seime 
galutinai redaguojamas ir pa
skiau bus valdžios paskelbtas. 

1*5 

VASARI016 D, AP VAIKŠ
ČIOJIMAS AMERIKOJE. 

rintieji ne daugiau, kaip 150 
h. neliečiama. Už atatinkamą 
žemę pripažinta atlyginti. Au
kščiausia atlyginimo 1 kaina 
480 auksinų už hektarą. Jeigu 
atimama iš ūkio iki 200 hekta
rų, tai už 70 lek. atlyginama 
vidutinėmis nusavinimo meto 

ulbėti socialdemokratams, įrink0& kainoinis, o už 50 hefe pagei 
nors ir butų norėjęs. 

Voldemaras rašydamas "Tė
vynės Balse" n. 1& apie soc. 
dem. — šmugelio gynėjus -sa
ko, kad jie ginę šmugelio ne
liečiamybę, nes ir jų- rankos 
šmugeliu susitepusios. Juk to
kių soc. dem. Pakalkos pa-

nustatyta kaina. Už žemės po 
miškais mokama po 120 auksi
nų. 

Be atlyginimo, imama: 1. nu
statytas ypatingu įstatymu 
žemės nuošimtis kariškiams iš
dalyti, 2. nenaudojamos žemės; 
smiltynai, balos; 3. iš ūkininkų 
kitados neteisėtai užgrobtos 
žemės; 4. nejudomieji turtai tų 
savininkų, kurie nusidėjo prieš 
Lietuvos nepriklausomybę, sar 
vu noru tarnaudami priešingai 

—fr I I • 

Washingtonas, ITI, 3 d. 
(Liet. Inf. Biuras) Lietuvos 
Nepriklausomybėj, keturių me
tų sukaktuvių vasario 16 d., 
šįmet buvo iškilmingai ap-
vaikščiojima visoje Ameriko
je po lietuvių kolonijas, 

.Iškilmės pįa^itįė^aYP,,, pa
maldomis lietuvių 'bažnyčiose. 
Diena buvo surengiamos paro
dos gatvėse, pagaliaus šven-
tė užsibaigdavo patrijotinėmis 
prakalbomis ir koncertais. 

Daugelyje vietų tą dieną bu
vo išpuošti miestai Lietuvos 
ir Amerikos vėliavomis. Mies
tų majorai ir kiti aukštesni 
valdininkai sveikino lietuvius 
sulaukus ketvirtų Lietuvos ne
priklausomybės sukaktuvių. 

Visų lietuvių ūpas buvo pa
kilęs, ne s kiekvienas jautė, 
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cenos Mylėtojų 
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Ką tik išėjo iš spaudos trijų veiksmų d r a m a 
"UŽ TĖVYNĘ MALONU KENTĖTI" 

Kaina 10 centų. 
Tai šių dienų veikalas. Jį skaitant ne
vienam ašaros per skruostus ritasi. 
Šiame veikale parodo lietuvių ir lietis 
vaiČMĮ pasišventime, ir lenkų žiaurumą. 

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

•©/©/&.-©z©.'®.'©. @, 

ŠVENTOS AKVILINOS KANKINĖS MIRTIS 

Trijų veiksmų tragedija. Parašė kun. 
J. Židanavičius. 
Kaina ' 20c. 

MILDA MEILĖS DEIVE. Mytologijos Pasaka. 
Parašė Petras Vaičiūnas. Lošime daly
vauja 4 moterys ir 7 vyrai. Apart to, 
dalyvauja Deivės, Jaunimas ir Žmonės. 
Viskas dedasT Senų Senovėje, Baltijos 
pajūryje. Pusi. 67 36c. 

MANO TAURĖ. Parašė Petras Vaičiūnas. Telpa 
joje du teatrališki veikalai: ŽODŽIAI ir 
ATBALSIAI, 3-ju veiksmų drama. Ir 
SIELOS VIRPĖJIMAS, 3-jų atidengi
mų vaizdelis. Kaina 50c. 

U ž s a k y m u s d u o k i t e : 
DRAUGAS PUBLISHING COMPANY, 

2334 So. Oakley Ave., Chicago, 111. 

kad mūsų tautai atsiskleidė 
naujas laisvas gyvenimas. 

Tą dieną skaitlinguose susi
rinkimuose buvo priimta daug 
rezoliucijų, prašančių Suvie
nytų Valstybių valdžią; pasku
binti Lietuvos pripažinimą, 
taipo gi buvo išreikšti pro
testai del neteisėtos lenkų o-
kupacijos Vilniaus ir visos 
Rytų Lietuvos dalies. 

Šiais metais vasario 16 d. 
buvo daug plačiau ir iškilmin
giau švenčiama negu iki šiol, 
ką liudija ir anglų laikraščiai, 
kaip pavyzdžiui: 

"Visos gatvės lietuvių ap
gyventoje dalyje šiaurės pu
sėje bus papuoštos vėliavė
lėmis ir lietuviškomis ir A-

merikoniškomis. Krautuvės 
taipgi bus papuoštos. Nieka
dos lietuvių istorijoje Šiame 
mieste nebuvo daroma tokia 
suvienyta pastanga padary
ti iškilmę pasekmingą.'' 

,;An&lų spauda labai plačiai 
yra aprašiusi lietuvių šventę 
vasario 16 d. 

Žinios apie Lietuvos nepri
klausomybės šventę, arba pla
tesnis jos aprašymas tilpo sep-
tyniasdešimts aštuoniuose an
glų laikraščiuose. 

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

PASAULI 

L. KR. DEM. BLOKO PAREIŠKIMAS 
Į MINISTERIŲ KABINETO PIRMI

NINKO P. E. GALVANAUSKO 
DEKLARACIJA, SKAITYTA 
ST. SEIME š. M. VASARIO 

MĖN. 8 D. / 
i 
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(Tąsa) 
Žemės ūkis. 

Steigiamasis Seimas baigia svarstyti že
mės reformos įstatymą. Juo bus pašalin
ta toji socialė neteisybė, kurios pasek
mes sunkia našta velka didelis mūsų vi
suomenės skaičius ligi pastarųjų laiku. 
Lietuvos demokratinės valstybės pareiga 
kuogreičiausia kiek leidžia gyvenamos są
lygos tą naštą nuo jos nuimti. Žemės re
formą pravedus žymioj dalyj ji bus nuim
ta. Ministerių kabinetui tenka tad pada
ryti visa, kad žemės reformos Vykdymas 
ne butų kliudomas nuo mūsų priklausan
čių priežasčių. 

Opusis mūsų dienų klausimas yra miš
kų klausimas. Daug kas yra miškų uky 
gero padaryta, bet dar toli gražu ne visa. 
Jo naudojimas nepilnai atatinka krašto 
reikalams. Miško išvežimas leistinas tik 

tada ir tiek, kada ir kiek atlieka nuo vals
tybės vidaus reikalų. Tuo metu, kada aps
čiai miškas leidžiama gabenti užsienin di
delis padegėlių skaičius del sunkumo miš
ko gauti nėra atstatęs savo ūkių. 

Tai nenormalus ir krašto ūkiui nes
veikas dalykas. Padegėliams turi pagalios 
būti sudarytos tokios miško gavimo sąly
gos, kad lengvu būdu galėtų savo ūkius 
atsistatydinti. Tas pats yra su kuro klau
simu ir statomąja medžiaga, reikalinga 
trobesiams taisyti ir gerinti. Miško pirk
liai savo kapitalais nedaleidžia žmonėms 
prieiti prie miškų. Iš to kyla daug keblu
mų ir nesmagumų. Miškų pirklius reikėtų 
leisti prie varžytinių tik tuomet, kada 
kasdieniniai žmonių reikalai bus aprūpin
ti. 

t 

Tiesa, pastaruoju laiku »Ž. U. ir V. T. 
Ministerijos toj pakraipoj išleista kelios 
instrukcijos. Bet ne visą blogybę pašalino. 

* 

Reikalinga jas patobulinti prisilaikant 
prie žmonių reikalų ir antra budriai sekti 
miškų administraciją, kad tos instrukcijos 
sąžiningai butų pildomos. . 

Likusiai žemės ūkio srity kabinetoTiu-
sistatytai programai L. Kr. Dem. blokas 
visiškai pritaria. 

Teisingumo Ministerijos Sritis, t 
Teisėtumas — valstybėj pagrindas. Di

dysis karas nustelbdamas žmonijoj doros 
nuovoką, nustelbė ir teisėtumo brangi
nimą ir jo įgyvendinimą. Pas mus tai ypač 

trūksta mums išmokslintų ir prityrusių 
teisėtumo, ir teisingumo vykintojų. 

Teisingumo Ministerijos pareiga stovė
ti teisėtumo ir teisingumo sargyboje. Ji 
tad privalo dėti vi&as pastangas ir ener
gingai imtis visų galimų priemonių, kad 
teisingumo vykinimo įstaigos, tinkamai 
suorganizuotos ir tinkamai ir gerai pri
rengtais žmonėmis apstatytos, sugebėtų 
tinkamai vykinti teisingumą ir saugoti 
teisėtumą, Lietuvos'piliečiai nori gyventi 
teisės valstybėje. Ir tas piliečių noras lai
kas patenkinti. To tikslo pasiekti daug 
bus kliūčių, bet prie gerų norų, tinkamos 
energijos ir mokamo darbo jas galima pa
šalinti1. 

Mes džiaugsmingai sutinkam vyriausy 
bės pasirįžimą įvesti prisiekusių posėdi-
ninkų institutą, reiškiam teeia^ noro, kad 
,tas pasiryžimas noferatų nukeliamas, bet 
greitu laiku įvykintas. 

Krašto Apsauga. 

Mūsų gyvenimo sąlygomis šį sritis — 
svarbiausia ir reikšmingiausia Lietuvos 
Respublikos gyvenime. Į ją tad ir atatin
kamos domės reikia kreipti. Armija yra 
galinga ne tiek savo skaičium^ kiek vi
daus gaivinama dvasia. Daugiausia tad do 
mės reikalinga kreipti į tos dvasios palai
kymą. Svarbiausis tos dvasios gaivintojas 
— vienas bendras idealas. Mūsų dienų ide
alas saugoti ir gintį Lietuvos nepriklauso
mybė ir jos suverenumas. Tekį idealą gali 

ryškiai metasi akysna dar ir del to, kad! turėti tik tautinė armija. Tautinė tad ar

miją turi būti mūsų svarbusis siekimas. 
Bet čia daf^se visa- Armija tampa ga

linga tik tuomet, kada jog masės pasitiki 
savo vadui. Krašto Apsaugos tad Minis
terijos pareiga kariuomenės viršūnėse pas
tatyti tokius žmones. Prie \p dar reikia 
pridurti tinkamas karių dvasiai ir medžia
ginis aprūpinimas. Štai sąlygos, kurios 
reikalingos sudaryti stiprią pajėgą ka
riuomenės eilėse. Ir mes tikimės, kad tos 
sąlygos ministerių kabineto bus sudarytos. 

Toliau; deL jaenormalinių gyvenimo są
lygų mums tenka laikyti karo padėtis. 
Karo padėty, kaip paprastai, veikia ypa
tingi įstatymai, kurie teikia daug laisvės 
veikti atskiriems .kariuomenės nariams. 
Svarbu, kad tą laisvė butų naudojama ne 
sauvalingai, bet vien tik krašto xgerovę ir 
laisvę turint prieš akis. Renkant tad žmo
nes į atsakomingas vietas, ypač esančias 
toliau, nuo centralinės valdžios, kur ne
gali būti nuolatinės kontrolės ir priežiūros 
ir teikiant jiems administracinių teisių 
kaip komendantai, vietų intendantai ir ki
ti tolygus privalo būti renkami iš sąžinin
giausių karių tarpo, kad savo taktu, švel
numu ir protingu elgimosi nesunkintų ir 
be to žmonėmg sunkią karo naštą, bet sa
vo elgimos ją lengvintų ir žadintų pilie
čius dar prie didesnių aukų tėvynės lais-
vei ginti. 

Negalima praeiti nepaminėjus dar vie
ną opaus klausimo iš šios srities, r būtent 
moksleivių klausimą. Į tėvynės gynėjų ei
tas buvo pašaukta ir žymi moksleivijos 

dalis, — vieni iš aukštesniųjų mokyklų, ki 
ti iš aukštųjų. Jų mokslą darbas tapo nu
trauktas. Valstybei tuomi daroma didelė 
skriauda, kadangi sustabdytas normalinis 
aukšto mokslo specialistų kadro rengimas. 
Suprantama, kad tai yra, nors blogybė, bet 
būtina. Krašto, vienok, Ministerija turėtų 
surast galimybės kuomažiausia mokslei
vių laikyt <eilėse. 

Jei sunku išrišti tų likimas kurie yra ta
pę lirininkais, tai lengva paliuosuoti 
mokslui baigti tuos moksleivius, kurie už 
ima įvairias vietas, kaipo rikiuotės ir ne-
rikuotės grandiniai kareiviai. Jų nešamo
ji nauda dažniausiai nėra proporcionali 
daromiems valstybei nuostoliams ir jie del 
to turėtų būti iš kariuomenės paliuosuo-
jamU Bet reikėtų pasirūpinti \r karinin
kais moksleiviais. Juos leidžiant mokslui 
baigti, reiktų vaduotis jų ištarnautuoju 
laiku. 

Vidaus Reikalų Klausimw. 

Vidaus tvarkymas yra vienas svarbių
jų valstybės reikalų. Nesant tinkamos 
tvarkos ;viduje sunku butų kalbėti apie 
valstybės gynimą, nuo išorinio priešininko 
ar apie by kurią valstybės gerovę. Del to 
Vidaus Reikalų Ministerijos uždaviriiai 
priklauso mūsų laikais prie svarbesniųjų. 

Sutikdami visiškai BU bendrais vidaus 
reikalų tvarkymo principais, pareikštais 
ministerio pirmininko deklaracijoj, blokas 
palies kai^kuriuos iš tos srities reiškinhis. 

(Bu* daugiau) 
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SĖJIKAS. 
UŽDARBIAI KASYKLOSE. 

Kasyklų savininkų 
įrodinėjimai. 

Anglių kasyklų darbininkai 
skelbia savo vargus. Šiandie 
taip daro ir kasyklų bendro
vės. 

Ulinois valstijos anglių ka
syklų bendrovės turi savo są
junga. Tos sąjungos finansi-' 
nis sekretorius paduoda, kiek 
darbininkai uždirbo vieneriais 
metais. Sekretorius . savo* 
skaičiun paima 71,000 darbi-

, , . . [ . , B U . 
I r taip: 
40,076 anglių lioduotojų 125 

kasyklose gavo aplamai po 
$9.20 dienoje už 5,053,077 dir
bamas dienas 12-os mėnesių 
laikotarpiu. 

30,842 visokios rųšies pa
dieniai darbininkai gavo ap
lamai po 06.56 dienoje ir iš
dirbo 4,140,938 dienas 12-os 
mėnesių laikotarpiu. 

Po tų skaitlinių palyginimo 
pasirodo, kad aplamai apmo
kamo nuo tonos anglekasio 
užmokesnis, be atžvilgio ko
kiose sąlygose anglis produ-a 
kuojama, išeina $1.15 valando
je, gi padieniams —s 82c. va
landoje. • , 

Kad visus įtikinti, kaip tai 
dideli metiniai anglekasių už-

vienam anglekasiui buvo $1,-
585.31. . ' . •'*>;• 
* Bet 79,202 darbininkai iš 
savo uždarbių unijoms per 
metus išmokėjo $2,034,221.34. 

Taip bendrovės liudija už 
save. Bet darbininkai kitaip 
tvirtina. / . Grūdas. 

STREIKAS NEIŠVENG-
^ TINAS 

APDRAUS DARBININKUS 
LIGOJE. 

Ispanijos darbo ir viduji-
Įnių reikalų ministeriai apta
ria projektą, idant vyriausy-

|*ė visus lig vieno darbininkus 
apdraustų ligoje ir susirgu
sius šelptų valdžios lėšomią. 

Del to sveiki ir dirbą dar
bininkai turėtų iš savo uždar
bio tam tikslui mokėti kokią-
nors paskirtą dalį. 

Ligos laiku, pasakyta pro
jekte, vyriausyt)ė pilnai paim
tų savo globon sergantį dar-

|bininką. Veltui jam turėtų 
but gydytojas, ligoninė, pri 

INDIANAP0I2S. — Ang
lekasių organizacijos vyriau-
sian ofisan kasdien pareina 
žinių apie anglekasių balsavi
mus streiko reikale įvairiose] 
valstijose. Didelė dauguma 
darbininkų stovi už streiką 
balandžio 1 dieną. 
. Jei anglių kasyklų bendro
vės ir toliau atkakliai laiky-
sis, atsisakys atnaujinti su
tartį su darbininkų organiza
cija, suprantama, tuomet 
streikas neišvengtinas. 

Iš visako matosi, kad bend
rovių atkaklybės ir griežto 
nusistatymo nei pati^ "vyriau
sybė negali palaužti. 

Iš BELGUOS. 

Centralinis pramonės^ komi
tetas vląos Belgijos darbinin
kams sumažino užmokesnį už 

žiūrėjimas ir vaistai. 
Be to, dar sergančio šeimy

nai turėtų but mokama tam 
tikra suma, su kuriąja butų 
galima pragyventi. \ 

Tai ne vien svarbus, bet ir 
labai painus sumanymas. 

PAGELBA BEDARBIAMS. 

Švedijoje, anot žinių, yra 
140,000 neturinčių darbo dar
bininkų. 

Parlamentan paduotas pro
jektas skirti 21 milioną dole
rių bedarbių pagelbai. 

Iš tos sumos arti 4 milio-
nai turėtų but suvartoti nau
jiems geležinkeliams, telegra
fams ir kitokioms visuomenės 
įstaigoms. < 

davinėja duoną. Pranešė, 
kad du unistai darbininkai 
dirbą skebų dirbtuvėje. Jie 
buvo į susirinkimą kviesti lai
škais, bet neatsilankė. Nuta
rė dar sykį pakviesti laiškais. 
Jei tuomet neatsilankytų, ta
da ieškoti kitokių priemonių. 

Unijos Vadai ir darbininkai 
labai uoliai rengiąsi prie strei 
ko. į Į konferenciją buvo su
ėję kompanieriai ir darbiniu, 
kų vadai. -Kompanieriai pa
siūlijo tokias sąlygas, tiesiog 
darbininkus įžeidžiančias. JieJ 
nori, kad butų "open shop," 

[48 valandos" darbo savaitėje, 
numušti algas 25 nuošimčiai 
ir 'kitas tiesas atimti. Žodžiu 
sakant, jie nori atimti visas 

IŠ LIETUVIŲ SIUVĖJŲ 
SUSIRINKIMO. 

darbą 10 nuošimčių. Tik vie 
darbiai paduoda dar daugiau į ni^ns plieno dirbtuvėse dar 
skaitlinių. 

Taigi: / 
1,052 lioduotojų 46-se kasy

klose, dirbdami 231 dieną 
1920 metais, 1 12 mėnesių už
dirbo po $2,732.47 arba po 
$10.82 dienoje. * 

bin inkams užmokestis suma
žinta 20 nuošimčių. 

NEDARBAS AUSTRIJOJ. 
Tik pačioj Austrijos sosti

nėj Viennoj šio kovo mėnesio 
pradžioje buvo .27,478 bedar-

Tie žmonės yra tik 5.0 nuo-Į^į^ 
šimtis visų lioduotojų šiame 
distrikte, bet iškasė abelnos 
anglių -produkcijos 20 nuošim-
ČIU. 

Tose pačiose kasyklose 
1,055 padieniai darbininkai 
tuo pačiu laikotarpiu uždirbo 

.po $2,585.02. £ 
Toliau parodomi uždarbiai 

kitų grupių anglekasių. Ir, 
anot bendrovių sąjungos, ma-

Nedarbė pirmąją vietą uži
ma namų statymo pramonė, 
kurioje vietomis 100 nuošim-

fčių darbininkų nedirba. 

DANIJA. 
» 

jos svet. ant Milwaukee ir Ro-
bey gt. (Kadai — R e l ) Su
sirinkimą pradėjo 8 vai. vak. 
Protokolus perskaitė. Paskui 
sekė įvairus pranešimai, ra
portai; laiškų skaitymas, kal
bos ir kiti dalykai. Čia visų 
kalbas, raportus, pranešimus, 
surašyti užimtų daug vietos: 
kai-kurie gali ir nesvarbu bu
tų. Tik paminėsiu svarbes
nius. 

Iš iždo paaukojo 50 dolerių 
del streikuojančių audėjų ry
tinėse valstijose. Antras laiš-

Iš Kopenhagos pranešama, [kas tapo priimtas nuo Ame-

darbininkus. 
Bet darbininkai visai nepai

so ko jie reikalauja. Darbi
ninkai statys reikalavimus 
"closed shop," 40 valandų da 
rbo savaitė, algas nemažinti^ 
bet pagerinti, ' ' piecework'' 
panaikinti ir unijos tiesų jo
kiu būdu nesiaurinti, ir tt. 
Darbininkai griežtai nusista
tę, jei nebus galima laimėti 
daugiaus, be to ką dabar turi, 
tai nors atgal žingsnio nie
kuomet nežengs.v Jei kompa
nijos norės susiaurinti unijos 
teises, tai turės kilti streikas. 
Dar buvo pasiųlijimas, . kad 
streikų laiku visi unijos va
dai ir * Business agentai" 
gautų tokias pat algas iš uni
jos, kokias gaus darbininkai. * 

Tas pasiųlijimas tapo en
tuziastiškai paremtas. Neži
nia kaip kiti lokalai nutars? 

kį ilgą protokolą i r dar kelias) 
rezoliucijas. Skaitė, skaitė 
kokį pusvalandį. * Draugai 
pertraukė jam kalbą sakydą1-
mi: " a r negali sutrumpinti 
savo raportus; nes perdaug 
ilgi." < 

Pagaliaus, vienas drauYas 
pareiškė griežtą protestą, gir
di " streikas artinas, dauge
lis žmonių be darbo, rimta 
padėtis, o mes svarstom ne
reikalingus dalykus! Padė-
kinr tą į šalį, svarstykim vien 
tik unijos reikalus, o ne ko
kius tenai Kusijos, arba prb-
gresyviškus raportus." Prau-
gui nebeteko jterskaityti rezo
liucijų, kurias buvo atsinešęs. 

Paskui dar buvo naujų įne-
tiesas iš unijos ir suvaržyta §įmU) bet tas nelabai svarbu. 

Vienuoliktą valandą užsibaigė 
susirinkimas. Unijistas. 

Aukos Rusijos baduoliams 
geriausia siųsti per Lietuvos 
Atstovybe Washingtone. 

1925 F. Str. N, W. 
"VVashington, D. C. 
. •«• • • •« 

GERBIAMIEJI TAUTIEČIAI 

"DRAUGO" KNYGYNE GALIMA GAUTI ŠIŲ KNYGĮĮ. 
• , - • — — T . • ? -

Anikšclų Šilelis. — Vysk, Ant. Baranausko eilės 10c. 
Apaštalystės Maldos Statutas. — Verte kun. Surusai-

• t is „ 35c. 
Aureolė. (Oratorija) — M. Gustaitis 15c. 
Apeigos Rymo Katalikų Bažnyčios. — Ver tės . Gerbtis flOo. 
Apie Kristaus Sekimą $1.20 
Apįie Apšvietą. — Parašė kun. prof. Bučys 25c. 
A*Yra Pragaras? — Parašė kun. Pr. Schouppe, vertė 

kun. Pel. Martišius 30c. 
Aušrelė. -^ Dramatiška vienoje veikmėje operetė. Pa

rašė Pranas. Kaina 10c. 
Amerikos Dovanos Lietuvoje. — Komedija penkių aktų 

iš naujausių laikų. Parašė. V. K. Kaina 20c. 
Ar Katalikas Gali Būti Socijalistų? 7- 50c. 
Ar Esi Čia Mano Jėzau?' — Drama. Parašė V. K 10c. 
Ar Yra Dievas. — Vertė K. Giedrutis. Kaina 5c. 
Apmastymai Visiems Metams. — Dviejose dalyse. Kaina $3.00 
Atstovas Ralys,-Apysala. — Vertė Nemunas. 40c. 
ABC Pradžiamokslis. — Kaina 30c. 
A. Skech pf Lithuaniau Natiotn, — Parašė J. Gabrys... .10c. 
Botanikos Vadovėlis. — Vertė V. Vilkaitis. — Jame • > 

telpa 136 piešiniai. * Kaina 50c. 
Biblijos Tirmėtojai. — Vertė M. M. T. -Kaina 10c. 
Blogi Kūdikių Papročiai. — Sutaisė Dr. A. L. Graieiunas 20c. 
Broliai Pirmyn Tiesos Keliu. — Parašė Uosis'. 10c. 
Braižinėliai. — Parašė Skrusdė 45c. 
Dvasiškojo Gyvenimo Malonumas. — Vertė kun. V. 

Kulikauskas* 20c. 
Dvasiško Gyvenimo Vadovėlis. — IšTrancuzų kalbos 

vertė kun. A. Staniukynas 75c. 
Duonelaičio rastai . $1.00 

— 

EXTRA FARMOS! 

mūsų 
darbu 

kompaniją, a i 
iš kurio turės gerą, naudą 

CHICAGO, Iii. — Chicagos 
lietuvių rubsiuvių 269 sky
riaus susirinkimas įvyko uni-J Aplamai, susirinkimas buvo' ?u

#
rie, iln*eldf1l?*t

T, &TZ^LBl' 
* J T- r 7 , batomis nuo 1;00 P. M. iki T>:00 P. 

M. po numeriu, 1314-16 2 l - s t St. 
S. P . direktorių antrašai 

Prcz. U r. Milash. 3405 So. Union Av. 
I . G. "Kotosky, S31S So. Union Ave. 
J . Butkus, S801 So. Morgan St., 
S. Gasparaitis, 2313 Canton St, 
W. BrazauskLs, 1318 49-th <h. Cicero, 

Dl. 
Platesnes informacijas, suteiksime 
ypatiškai a rba laišku. 

kad tenai dirbtuvių savinin
kai nusprendė sumažinti dar-

įbininkams uždarbius ir pail- label, nes Chicagoje yra ske 
žiausias per metus uždarbis ginti darbo valandas. 

rican Pederation of Labor, 
kad nepirkti duoųos be union 

bij dfionkepyklų, katros par-

tvarkiai vedamas, išėmus kai-
kuriuos nešvarius apsireiški
mus, kaip tai, vienas draugas 
buvo labai užsikaršeiavęs. Iš
keikė t^as jam nepatinka, pa
vadindamas nešvariais žod^ 
žiais, prakeiktais krakodiliais 
ir tam panašiai. Kai-kurie 
draugai pasipiktino jo kalba 
ir protestavo. Antras daly
kas tai raportai iš badaujan
čios Rusijos (Friends of So-
viet Rusia) šelpimą, drapanų 
rinkimą i r iš progresyvia 
draugijų raportai. 

SKUBĖKITE. 
Čia jums yra proga pasiUuosuoti 

iš darbo ir palikti biznierių, pada
ryti pinigų. Parsiduoda bučerne ir 
groserne, labai pigiai, geroje apie-
linke. Antras biznis; parsiduoda 
"Dry coods" storas, geroje vieto
je ir ant labai bizniavos gatvės. 

Pradėjo skaityti raportus ^Taipgi priimsiu į mainus lota. 
Į Priežastis pardavimo yra labai 
svarbi. Kreipkities pas, 

A. GRIGAS 
3114 So. Halsted St. Chicago. 

vienas draugas kažin, ar ne
moka skaityti; ar negali per
skaityti savo rašto? Atsine
šė iš laikraščio išsikirpęs to-

PraneŠam j u j 
ms v i s i e r a a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . 
kurie buvo-i Fabijole. — Audeklo apdaruose $1.50 
te prisižadė- J 
ję ir kur te 

neprli ldė-
jote p r i e ' m u 
sų kompani-

u it i J Pranešam visuomenei kurie norite pirkti farmas pasarga nuo apgavikų 
ar kapitalu, a g e n t u Atvažiuokite pas lietuviuB ūkininkus Kur Jums nurodys kurios farmos 
mes Jau per^ a n t pardavimo ir suvėsime su savininkais ir pagelbėsim iSderet ir nurody-
kėlėm sha-J dysim Mcurios geresnes žemės kad teisingiau be ag-entu apgavisčių nusipirki. 
pą J tikrą; Tą viška atliks Šv. Antano Draugystė, mes tur im tam tikslui komisija kur 
vietą. Yra tamstoms patarnaus be skriaudos, už visa skr iauda Dr. šv. Antano atsako 
pilnai sut- n e s niu*t žmogus nuskirtas ir stovi po Dr. priežiūra kada mes čia beveik 
v kvta j r kurie eaum nuskrausti agentu taigi tam tikslui sutverėm Dr. kad pasidarbuot 

^ ^ ir tautiečius apsaugot nuo iš naudotojų agentų šiais laikais per daug išsi-
dar yra pro- p i a t j n o Taigi Dr. šv. Antano jau 4 metai patarnauja žmonėms ir kurie pirkę 
ga Jstoti į netur skriaudos ir patys prisirašė prie draugystės ir tą viską prižiūri. Dabar 

kapitalu arba ' paduosim kelias farmas iš daugumo kad suprastumėt jų kaina I fiaVma JO 
akerių su tr ioboms visa dirbama $1,200. I I farma 30 akerių su trioboms vi
sa dirbama 3 mylios nuo miesto $1,900. I I I farma 40 akerių senos trlobos, 
didelis jaunas sodas 200 medžių, žemė prie smeliaus $1,500. I v farma 40 
akerių geros triobos, stuba 5 kambarių, žiemai ir 2 dideli virš po visa skle-

j pas geros barnės ir kitokie budinkal puikus sodas 60 obelių medžių, 600 
krūmų grepsu, 6 akerei kasamu tuašų, su 83% kalkių kures farmeriai perka 
ir tręšė laukus, žemė gera prie molio per lauka teka šaltinio upelis tjk 2 
mylios iš miesto Custer ic.3 iš Scottville $2.500, V. farma 60 akerių^ST dir
bamos 8 akeriai miško, 7 kambarių s tuba vanduo suvestas į s tuba ir į tvar
tus, barne 16x24 pa&mes 14x26, daržine 18x24 kita daržine 20x26 tvartas 
gyvul iams išbudavoti l .x20 ir kiti burtinkal •komi n e kietis ir t. t. puikus so 
das visokių vaisingų medžių 2 8 višnios, M pi&es; 35 slyvos, 20 grušių, 154 
obuolių, medžių žemuogų ir aviečių po biski tik del save tik H mylės nuo 
mokyklos ir tik 8 mylios nuo miesto $6,000. VI farma 80 akerių visa dirba
ma žemė juodžemis su moliu maišytas geros triobos 8 kambarų stuba su ge
ru- skiepų elektros šviesos stubai ir barnese vanduo taipgi stubai ir barnėj 
didelės naujos barnes tvar tas del 5 arklių ir del 20. karvių visi cementuoti 
sailon, 10x30, kiaulininkai cimontinei višlininkas pleistruotae kietis maši
nom pašiurę garadžiuą, 3 vištininkai del auginimo mažu vištuku. ši ta farma 
labai puiki iš visų pusių lietuviai susiedai ir skersai kelia nuo stubos lietu
viška bažnyčia lbudavojama, aukai iš rudens už šita 20 akerų kviečių, 18 do
bilu. F a r m a prieina prie pulkaus didelio ežero kur visi su važiuoja an t pik
niku, pigi tik $8,000. V l l farma 120 akerių geros triobos puikus sodas gera 
žemė $6,500. VIII farma 40 akerių farntą 45 dirbamos 15 miško ir geru me
džių. P ro triobos t eka upelis, kietis, kiaulininkai, vištininkai puikus 90 
medžių sodas su gyvuliais ir visoms mašinoms labai pigi už viską tik $4,690. 
IX farma | 0 0 akerių an t šios farmos galma laiikyt 40 galvijų ir 4 arklius 
i r t raktery a rba 8 arklus, š} farm labai puiki parsiduoda už cash $20,000, 
mainytu ir ant Chicagos pr iper tes . Kitą turim gerą 40 akerių geros triobos, 
sodas kaina cash tik $3,500 ir mainytu ant Chicagos propertės tik minėtos 
dvi an t maiifimo; kitos visos už cash žinoma pusė įmokėjus likusius an t iš
mokėjimo, panašiai atsi t inka gerų bargenų niekurie sumano greit parduoti 
tuom tarpu gauni bargena taigi šiuos bargenus suradę pranešam visuomenėj 
kurie manote pirkti farmaa greitai kreipkitės prįe mūsų šv. Antano Drau
gija administracijos kur tamstoms patars suves su mumis visais ūkininkais 
ir nurodysim kur g e ^ s n ė s farmas pagelbėsim tamstoms Įsigyt teisingai be 
agentu. Mūsų Draugystės nuskir tas žmogus jau 4 metai teisingai tautiečiam 
pagelbsti jeigu kurie išsirinksite iš nurodytu farmų greit praneškite kartais 
kad ne butų parduota. Norint daugiau informacijų krepkitee į 

ŠV. ANTAKO DRAUGYSTES AD. KAZ. DAUNORAS 
Box 7 Custer, Michigao 

Visamatęs. 

"RAUDONIKI(J RESPUBLIKA" 

Esu nesena^išsprukęs iš " raudoni
kių republikos." Nors sveikata gerokai 
pakentėjusi, gerklė nebesykį karta, bet 
nepabaigta karti, tik iš nuovargio užki
musi. Tečiaus pasidalinsiu su juuns tais 
įspūdžiais ir vaizdais, kokių kelia žmo
gaus galvoje anie " raudonikių respubli
kos" raudonumai. Kodėl vien apie kaž
kokius jūsų nematytus ir nepatirtus rau
donumus kalbėsiu! .Todėl, vyrai, mote
rys, kad ten nieko kitoniškesnio, būtent 
žmoniškesnio nemačiau, 'nėra i r nebus tol, 
kol subyrės ant vištos kojos statyta "rau
donijau respublika." Išvaikščiojau ją j 
skersai išilgai; buvau kur patys* erštai, 
t. y. tos šalies karalis ir puskaralis — 
Trocki ir Lenin gyvena, — ir nuolat vien 
raudonuoja, raudonuoja. 

Netikėtai taikėsi būti "raudonikių 
respublikos" įkurtuvėse, bent iš tolo pro 
rakto plyšelį pažvelgt ir gardžįų kvapsnių 
šampano skonį užuosti. Štai, matau, su
gėrė gerokai įsismagino nuskliaustaskver-

niais frakai^ "raudonikių respublikos" 
įsteigėjai, užsismilkę aolaktinius cigarus, 
pasišaukė "cibočfcųr" (taip raudonąsias 
panėnkas- raudonieji vadina.), atėjo triu-
bodurų kapelija ir pro sienos plyšelį ait
varas įlindo. Jis dantyse turėjo aukso 
pinigų maišioką ir laišką. Aš tuokart iš 
tolo žiūrėdamas sprendžiau, kad čia jiems 
bus tik gera įkurtuvėms paspirtis; pasi
rodo, tas aitvaras pro Palestiną ar Ar
gentiną bus skridęs ir tą auksą ir ten 
dovanų pasirūpinęs. I r klausykit kas 
bus! Taip vienas storpilvis atsikėlė, už
sirioglino ant krėslo, išsižiojo ligi ausų ir 
sako rodydamas: "Kas raudona, tas ma
lonu! Ąr ne taip, amegenėtieji ponai! 
Šią valanda sudaužę šampano taurėmis, 
sutrypę įkurtuvių šokį, tampame "svieto 

• i 

lygintojais" ir įsteigiame "raudonikių 
resupbliką." Pritariate! Aristokratų 
salė suūžė, subildėjo, pasigirdo sukliuru
sios kapeli jos "komunizuotojo internaci
onalo" maršas ir žodžiai: "Biznis geras, 
pradžia puiki. Tegyvuoja " raudonikių 
respublika," jos įkūrėjai i r jo$ širdį ra
minąs raudonumas!" . / ; 

"Tinkate!" vėl atsistojęs ant krėslo 
sugergždė storkaklis didikas: "kad mes 
savo kompanijoj vadintumėmės, kaip ligi 
šiol vadinamės, ponais ir poniomis, 9 iš

sisklaidę -žmonių po po savo letena trauk
ti darbo pasisekimui, kad vadintumėmės 
tavorščiais!" Kur tau nesutiks. Tuojaus 
visi, kaip žąsys prie avižų plasnodamos 
sukirkėjo: Tikimėe, tikime! Tai naujas 
būdas gyviems dvikojams vylioti! Bravo. 
Gut. Uraaa! Spiel internacionalny marš 
noch a mol! Nu načinai prislavataja ga-
dost! "Baudonikių respubbkos" "tavor-
ščių" kompanija iš to avelės kaitulio vi 
sai lygsvarą ir žmogaus nusituokima pra
rado*; kapelija sučirpsėjo; 'kas kur šonuo
se lyg panetių (kien^gi kito!) balsai su-
knirksėjo.... • Savaime aišku, kad tąsis 

-storapilvis pakeltas ^tavorščių" kara
lium ir uždėta pągelbinihkais pradžiai ke
li apsukresni komisarai. Daugiau nebe
teko matyt ir girdėti, kas ten (dėjosi: ne
šiau gyvą savo galvelę namo, iš to išgąs
čio net lazdą buvau užmiršęs, kurią pas-
kui "tavorščiai '" karaliaus įsakomi ilgai 
dar mušė "raudonikių respublikai" ne
paklusnius piliečius, "kol ji gak>p į jų nu
garas visai sutrupėjo. Ir, žinote ką, — 
gimė "raudonikių respublika," lyg toj 
pasakoj smakas trimis ilčių eilėmis, žmo
gaus Kojomis, kiauro maišo pilvu, velnio 
'nagais, bet kvailiojo asilo galva. Jau ke
linti metai laikosi iš pašaknų svyruodama 
"raudonoji respublika." J i tokia nenuo

rama: kariauna su kiekvienu piliečiu," su 
žmogaus įsitikinimais, su kitomis šalimis, 
pirkliauja žmonių sąžine, nes spekuliaci
jos kursus kiekvienas "tavorščius" pri
valo baigti; varo kupčystę ir galvomis, 
smegenimis.... Bet "raudonikių respub
lika " vis plika, kaip tilvikas, liguista, iš
alkusi, susirietusi, nuo ligų išputusi, net 
pamėlynavusį lyg rodos ims ir plis, kaip 
tas vaikų išpustasai^ muilo burbulas. I r 
tikrai: ir "tavorščių respublika" ir 
"muilo burbulas" — ne amžini, keliu mi
nučių 

Bet pirm, negu tas "raudonikių res
publikos" burbulas pliŠ, pasigėrėkime jo 
"raudonumu." Vaikai mėgsta ne tik 
kiaulės pūsles (flovanokite; kiaulės pūs
lių "raudonikiu respublikos" komisarai 

Vdel košernumo bijo pusti, kad jie patys 
nesprogtų kuomet), bet ir muilo pusti ir 
jomis džiaugtis; tik vaikai ios "raudoni-
kių" pūslės ar burbulo nenori nė pažiū
rėki; juos priemėtis tuoj tampo* jiems 
dabar ir^ "kas raudona — nemalonu/' 
Tuo tarpu "raudonikių respublikos kūrė-' 
jams antraip išrodo — mat dvidešimtas 
amžius, — kas raudona, tas malonu. Da-

. bar "respublikoje" viskas modern, ala 
švieži mada: taikosi, kad dabar ten arklį 
ne į nasrus žaboja, bet į uodegą; kad ge

riau bėgtų 
Vartome tą papraščiausį vokiškojo! 

muilo burbulą. Tas burbulas, matote, 
"raudonikių pasaulis." Ir koks jis keis
tai įdomus, lyg koks francuzų kapitalis
tas jį butų pazalatinęs, })ent iš viršaus. 
Štai, matote, prieš akis jums "raudoni-
kių respublikos" laikraščiai: "Netiesa," 
"Repletarų Bojus," "Komisarų dan-
gus," "Baudonosiosv Respublikos šiupi
nys," "Raudonsaldocių Baudos," "Ko-
municko-nočnoj Krasnyj Fonarik (komu
nistų raudonoji nakties lempelė) ir kitų 
galybes. Jie, tie laikraščiai taip raudo
numu atsiduoda, kaip silkiuota statinė sil 
kėmis. "Raudonikių respublikos" tavor
ščių pietus taipa*t /Ainiai paraudonėję 
(jie tokios rųšies vyną siurbia); dar pie
tums komunistinio pilvo sustiprinimui už-
si sako brangiausių liežuvių, nors kalibrų 
paukščių liežuvėlių jie negauna norėdami. 
Mat šaltuose Azijos kraštuose kalibrai 
nesiveisia; kalibrų liežuvėlius tik šiltis 
kraštų didikai ir turtuoliai, norėdami pa
sigirti savo turtingumu, valgo. Todėl ir 
"tavorščiams' , komisarams ne pro šalį 
lengvai gaunamųjų pinigų raudoniesiems 
pietYims ir bent veršiukų liežuviams pa-
siautoti. 

(Bus daugiau) 

s 

/ 

* v* 



4 v DRAUGAS Penktadienis, Kovo 17, 1922 

«o^o^o^c^c^c^o«'0^o#ot.o*o*o*o^c^os-o^o^o^o«-(>ftc>*o*o«<)g ka(i visuoinenę stuinįa į skur
dą ir nelaimių bedugnę, žmo
nija veda prie išsigimimo, 
tautą stumia į karstą, iš ant-

žo»0'»cv»o«o®o*0'®o,©ô O'©o'e'0'̂ ô o'®-0'©ô ô o/©0'®ô O'§-o<®0'feô o»t ros pusės būdama susirūpinu
si brangios tėvynės Lietuvos 
ir visos žmonijos ateitimi, au
sėtai kelia kovos su aukoholiu 
vėliavą, karštai kviesdami vi
sus kovon s"u girtybe. . >y 

Mes kreipiamės į Lietuvos 
valdžią reikalaudami, kad ji 
išleisdama prieš girtybę įsta 

BLAIVININKŲ ŠVENTE. 
i i mpmm^ 

SKUODAS. Vas. 2, š. m. pirmimjikas. Jis čia pat per-
Skuodas pergyveno nepapras- skaitė rezoliuciją, kuriai šau
tą upą: tą dieua blaivininkai ksmu "Valio ' ' minia pritarė, 
šventė savo metinę šventę.'Jaras ūkininku sąjungos ir 
Iškilmės prasidėjo pamaldo-[šaulių pirnuninkasr v r f ^ - ^ ~ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ 
mis bažnyčioje, po pamaldume įrodė kiek alkoholis kenkiaj i [ m ą s i L i e t u v o j e i r a t e i t u do_ , s l a i 

suorganizuota priešalkoholi- organizmui. Viršaitis kulbė- ^ ^ ^ R o m ė n e i w 

nė demonstracija, pagaliaus jo valsčiaus tarybos yardu,! . 

ine kongrese dalyvavo, susi
rinkę padarė sekamus nuta
rimus; 

1. To X priešaikbholinio 
kongreso darbai .turi būti at
spausdinti ir visiems vals
čiams ir miestams išsiuntinė
ti. 

2. Gotenburgo sistema rei
kia ispalengvo įvesti visoje 
Vengrų valstybėje, išleidus 
tam tikrą įstatymą. 

Ę. Kaujas gėrimo įstaigas 
išlaikyti privalo būti leįdaia-
nia ateityje tik toms, tam .tik-

«J&rmfr*.t m muą w n m ' » » nu J I u i 

roins akcionierių bendrovėms, 

mmm AUKOS. 
PHILADELPHI4, Pa. — 

Prohibicijai užėjus tai tikras 
pragaras atsivėrė. jGal nie
kados tiek nelaimių ir ištvir
kimo nebuvo liamuose, kaip 
nūnai. Butų galima prirašy
ti pilną laikraštį padarytų vi
sokių nelaimių iš priežasties 
namie gaminamos degtinės 
(moonshinės). Bet paminė
siu tiktai kelis atsitikimus. 

Trys .savaitės atgal, vyras 
gerai naminės užsitraukęs 
parėjo namo ir nusinuodijo 

jau man- nėra išganymo!" 
Kunigas matydamas, kad ne
galima susikalbėti su ligoniu 
grįžo nuliūdęs; bet šaukiamas 
vėl kunigas nuvyko antru kar
tu pas bemirštantį ligonį ir 
grįžo be pasekmių. Tada nu-

CHICAGOJE. 

Dienraštį ''Draugią" galima 
nusipirkti šiose vietose: 

Z. Ajukškalnaitė, 4535 Her-
mitage Ave. 

P. P. Baltutis, 90Į W- 33-rd 

priešalkoholinis vakaras. Į pasižadėdamas ateiti W ^ - | į į ^ ^ 

tarybai padėkos ir pagarbos 
už uždarymą viešų smuklių— 
traktierių. Smerkiame tuos, 

Nežiūrint didelio speigo, | ninkams į pagelbą kovoje su 
prie šventės ruoštasi energin- girtybe, 
gai. Ačių Blaivybės vedė- Xuo valsčiaus demonstran-
jan.s ir kai-kuriems kaliams, tai pasuko j senąjį miestą, ^ į ^ ' i ^ į p a s tangas uždary. 
bažnyčios altoriai, sakykla ir čia prie Lietuviu progimnazi-: t j j s i ą g į ^ ^ y.{ fttgaivinti_ 
net lubos skendo žalumvnuo- j jos. Aikštėje direktorius M' v&is&fMa t&tyhą p r a š o . 
se. Ypač visų domę traukė Kateiva ilgesnioje kalboje n u , m e y, r e i k a i a u j a m e , k a d ^ 
bažnyčios priešaky plakatas! piešė alkoholio daromą blė- k a i p o t e i s ė t a ; m u s ų r i n k t a 

atstovybė, uždengtų ir slap
tąsias smukles miestelyj ir 

ir pritaikini;, pamokslą pasą- valios žmones ypc moteris j k a i l i l u o s e ) r e i k a l a u j a m e > k a d 
kovą su girtybe. Kalba ir de 

4. Vįešos įtaigos, kuriose į t u j ^ ^ Turbūt vieton už
leista pardavinėti^ alkoholiniai' s u k t i g a z ^ u ž p u t ė M o t e r į 

jšiaip taip atgaivino, bet vyro 

damas užbaigė gyvenimą šia
me pasauly. Žmogelis uždir
bdavo apįe 60 dojerių į savai
tę, o palaidojimui nėra -pini-
£U. 

gėralai, privalo būti uždaro
mos , nedėidieniais ir 
dieniais. 

su parašu: ' 'Broliai! bukite dį dorai, ekonominei gerovei 
blaivus ir budėkite." Mišias ii- karštai kvietė visus geros 

kė dekanas kun. Žadeikis. Po 
pamaldų Blaivybės draugijosJ monstracija užbaigta šauki-
nariai, pasipuošę draugijos mais Yajio Blaivybė! Valio 
ženklais, priėmė šv. Komum-lkova su girtybe! Valio Blai-
ją. Po pamaldų mieste suor-va Lietuva. Visuomenė išsi-
urganizuota skaitlinga prieš- (skirstė pakilusiu upu. 
alkoholinė demonstracija, ku-į Vakare vietiniai ateitinin-
rioje oficialiai .dalyvavo visos kai gražiai suvaidino priešal-
vietbiės katalikų organizaci- koliolinius veikalus: "Ant be
jos, dauguma su savo vėlia- • dugnės krašto" ir "Vargšas 
vomis ir plakatais. Tadas." Čia visuomenė tu-

Kadangi demonstracija iš rėjo progos pamatyti prie ko 

išleistų parėdymą baus nuolat 
atsitinkančius miesto gatvėse 

. S. Visose mokyklose privalo 

ir kūdikio negalėjo atgaivinti. 
* Vėl kitas vyras išsigėręs 

5. Darbininkams reikia iš
mokėti algas ne šeštadieniais, 
bet Dirmadieniai^. 

laikais yra išsiplatinusi p# 
lietuvių namelius. Moonshi-

(gyvenas ant 2-os gatvės) n ė s #&***& » * • s a v « ž u" 
parvyto namo, įėjo j savo d o ' tet } v e < l a l P^g^iškus 
kambarį, atsisuko gaza ir no-\mhmsas k k i t u s ' N o r ė d ^ 
rėjo nusinuoduiti. Kaimynai• g e r e s n i b l z u į P a d a r y t i ^ ^ l 

keliavo kitas kunigas ir ėmė- St. 
si visokių priemonių teikda- Bu&unas, 2900 W. 40-th St. 
mas vargingam ligoium išga-' J- Cheruski, 8847 Houstan 
ningos vilties, ,bet viskas bu- A v e -
vo veltui... Nelaimingasis, J' J. Deitško, 4409 S. Fairfield 
moonshinės auką, besikamuo- Ave. 

* Grigalius. 6002 So. State St. 
V. Gečaitė, 2502 W. 45-th 

A. Janąuskas, 4563 Went-
wotrtia Ave. 

JO. S tauskai tė , 4423 S. Ho-
^o^St. 

O. Kafcder, 1930 Caualport 
Ave. 

M. Kiupelis, 12137 Emerald 
Ave. 

V. Krauklis, 4111 So. Eich-

Kokias baisias • pasekmes 
neša moonahinė, įuri musųj 

mondSt. 

būti pamokos apie alkoholinių! užuodę gazo dvokimą, jsilau-
gėralų pragaištingumą. Kiek
vienas mokytoms, kuris gir
tuokliauja, privalo įbuti pra-

ir kitose viešose vietose gįr. i šalintas iš tarnybos, 
tus. Mes kreipiamės ir į 7. Pardavinėti alkoholinius 
tvarkdarę — nnliciįą, kyies- gėralus Jauniumi reikia skai-
dami ją energingiau valyti vi-|tyti prasižengimu ir bausti 

anksto buvo reklamuojama. veda šeimynas nelemtoji gir-
daug dalyvių atvažiavo net iš tybė 
apylinkės parapijų. Nežiū
rint įkyraus speigo, demons
tracija nusisekė kuogeriau-
siai. Ties bažnyčios vartais 
susirinkus septynioms organi
zacijoms progimnazijos moki
niams su plakatais ir vėliavo-

Štai rezoliucija Skuodo 
priešalkoholinės demonstra-

suomenę. nuo smuklių i r gir-j kalė jimu. 
tuoklių. Kviečiame visą dorą
ją visuomenę talkon prjįeš 
bendrą alkoholio slibiną. Nu
galėjus girtybės siaubūną iš
auš skaisčioji blaivioįi gady
nė, atgims dora, sveika, blai* 
vi laisva Lietuva. ' 

Tat: * 

Tepražuna girtybė ir jos Ii-
eyos, sudaryta organizuotos j z d a i _ &m^ 
visuomenes, dalyvaujant or
ganizacijoms: 1. Blaivininkų 
dr-jai, 2. Ūkininkų Sąjungai, 
3 Darbininkų sąjungai, 4. Šv. 

mis ir skaitlingai žmonių mi-j Zitos tarnaičių draugijai, 5. 
niai prijaučiančiai Blaivybės Progimnazijos mokiniams, 61 
idėjai, susidarė keletas tūks
tančių žmonių būrys. Orkest-

Moksleivių dr-jai Ateitinin
kams, 7. Moksleivių obstinen-

rai griežiant pasijudinus mi-.tų sąjungai, 8. Tretininkų 
nia užkimšo gatves ir Gedimi- draugijai ir tūkstantinei mi
no aikštę. niai neorganizuotų blaivybės 

Vaikščiodami mieste, de-,idėjos \ienminciu; iš vienos 
monstrantai sustojo dviejose pusės, suprasdama, kad alko-
vietose: prie valsčiaus namų.; holis — girtybė daro didžiau-
č'ia j minią prakalbėjo kun. J.! sią pragaištį dorai, proto pa-
Ruibys Blaivybės skyriaus žangai, ekonominiai gerovei, 

Tesusipranta Lietuvos vi
suomenė ! 

Valio tikroji Blaivybė! 
* * * 

Valio blaivioji sietuva! 
(Seka parašai). 

KOVA PRIEŠ ALKOHOUZ 
U VENGRIJOJ, 

žė į kanibarį ir dar gyvą at
radę nuvežė j ligonbutį. Kuo
met tapo atgaivintas, patsai 
nepamena ką daręs ir kas su 
juo atsitikę. 

Trečias atsitikimas buvo 
vasario 18 dr J. L-čia gyve
nąs ant 2-os gatvės lietuviško
je .užeigoje-restorane, kur ne
trūksta nuodingo pragariško 
skystimo, gerokai išsitraukęs 

I užsidegė cigaretą, atsigulė lo-
Laikraseiai praneša, k a l v o j e ir užmigo. Cigarėtas iš-

Tolimujų JRytų subolževikėju-

MINISTERIS GIRTUOKLIS 

jusios ResDublįkos užsiefiįų 
reikalų ministeris Koievni-
kovas, neperseuai važiuoda-

krito iš dantų, lova užsidegė 
ir nelaimingasis labai apdegė. 
Nors jautė, kad dega, bet ne
turėjo jėgų gelbėti save. Kol 

mas iš Uarano į Čity, apsis-jkiti išgelbėjo, tai buvo jau 
tojęs pakeliui * Charbine ;r... Į arti mirties. Nuvežtas į ligo-
girtuokliavęs. Kadangi ^ u i n į vargšas žmogelis, nors 
girtuokliavunas tęsėsi 36 va- šaukėsi kunigo, bet sveikas 
landas be'jokio pertrauMo, I būdamas niekino bažnyčią ir 
tai jo sėbrai, su kuriais jis kunigus, tik mirties valando-' 

į godumą, pamina kas gera .ir 
šventa ir breda į prapultį. 
Per nektis geria, staugia, tra
nkosi; iš to kyla visoki prasi
kaltimai ; paleistuvystė, va
gystė, peštynės, keiksmai, li
gos ir kitos nedorybės, galop 
prisiartina be laiko pati mir
tis. 

Moonshinę geria suaugę 
žmonės, geria ją ir vaikai. 
Nuo moonshinės pasigeria su
augę žmonės, pasigeria jos ir 
vaikai. Nuo moonshinės mir
šta prieš laiką suaugę žmonės, 
miršta nuo jos ir* vaikai. 
Gerb. moonshiiiės darytojai, 
apsvarstykite patys kokią ne-
laim£ gaminate sau ir kitiems. 

Nevystanti Šakdė. 

. 

Lith. Sales Corp. 3313 So. 
Halsted Str, 

J. F. MaUy, 633 W. 18-th 
m, 

-O. Martinikaitė, 4549 South 
Hermitage ^ v e 

J. Mockus, 1301 So. 50-th 
Ot., Cicero, HL 

J. Nikšas. 6612 S. Artesian 

_ 

girtuokliavo, prisitaikė, per- j e įpuolė į baisią desperaciją. 

Kai Vengrijos sostinėj Bu
dapešte įvyko X tarptautinis 
priešalkoholinis kongresas 
1905 m., Vengrijos valsčių 
ir miestų atstovai, kurie \A-

Šaltekmįs. 

ALKOHOLIO SŪKURYJE 

žiurėjo pono ministerio doku
mentus ir nufotografavo vi-
sus raštus politiką liečian
čius dokumentus. 

Tarp tų dokumentų buvo 
rasta žinia apie bolševikų a-
gitatorius, kurių į vieną tik 
Japoniją nusiųsta 800 žmo
nių 11 

W V; .** f 

ORU IŠ KARALIAUČIAUS 
MASKVON. | 

— 
•n i 

Ave. 
A. Norkaitė, 4544 Paulina 

St. 
J. Rolniek, 1417 So. Union 

Ave. 
W. Sabaliauskas, 2387 So.; 

I^avitt ' St. 
šambaras, 5100 S. Paulina 

St. 
J. Setikas, 1805 W. 46-th St. 
J. > Šimkienė, 4358 S. Fair-

field Ave. 
J. Šiuris, 928 W. 33-rd Str. 
M. šlikas. 10524 Wabash Av 
P.,Šliogeris 2141 W. 23-rd 

Place. 

Kankindamasis šaukė: "pra
puoliau, jau man nėra pagel-
bos!M Kunigas ramino ligo-
nį primindamas %Diev )̂ gailes
tingumą, meilę. Nes nėra {to
kio nusidėjėlio kuris grįžda
mas prie Dievo su tikru gaile
sčių ir Dievo meile negautų 
atleidimo. Bet ligonis karto- : Maskvą 24 valandas laiko, 
jo savo žodžius: "prapuoliau, 

BERLYNAS. Nuo ateinąn- J. Smith, 3813 S. Kedsie Av. 
čio pavasario prasidėsiąs re-1 J. Tumšis, 3653 So. Rock 
guliaringas oro susisiekimas j well St. £ . .• 
tai*p Karaliaučiaus ir Mask
vos ojiicialiniani kurjerų. paš-
tm. Tuo tikslu įkurta "Vokie-
čių-Rusų oro susisekhno ben
drovė. Manoma, kad orlai-

B. Misevičius. 314 E. Ken-
singtan Ave. 

P. Varakulis, 731 W. 3L8-th 
Cit Du. 

A. J. Viah, 4107 So. fiock-
viai skrisią iš Karaliaučiaus weJjl St. 
• -» r » C\ 4 1 T 1 * 1 • * 'fWt W9 *§•• 
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. 
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J, Zolįnas, 4063 So. Maple 
wood AveY 

Štai aš sodžiuje. Sekmadienio pava
karį einu gatve. Pas Antaną šiandien ba
liukas, girdisi dainavimas. Bet štai pa
kilo ryksmas, dainos nutilo. Kas čia at
sitiko? Tai broliai susimušė. Su pei
liais, su basliais puola viens ant kito. Su
sikruvina, susidaužo. Klausinėju kitų 
kaip tas atsitiko, juk broliai gerai sutik
davo. Kaip tas galėtų būti? Išsiaiški
no man šitaip: "Tai Antanas pasidarė 
alaus ir pasikvietė pas save brolį pavai
dinti, o kaip pasigėrė besimylėdanii, tai 
ir susimušė. Taip dažnai girtiems atsi
tinka.' Kas supiudė brolius! Ar bal
toji degtinė? Xe, jos nebuvo nei laše-

^Ho. Tą padarė rudasis alutis, į kurį ki-

ketvirtadienį, pavalgę pietų, pasistatė 
sau Jonas su tėvu uzbonėlį, kad stipriau 
butų rugius piauti. Gėxėy gėrė, nagi ži-
ar ilgai?" — girdžiu klausiant. Tai mat 
mirė Jono 8 metų duktė. "Kuo sirgo? 
noma, iš tos meilės ir susimušė. Jonas 
klojime užgulė tėvą ir pradėjo smaug
ti. Gal butų ir nusmaugęs, bet atėjo 
Vincas ir nutraukė £>r.olį nuo to. Tas 
šoko ant Vinco, Vincas ginties. I r su
sikruvino visi, susidaužė. Jiems besi-
mušant atbėgo Jono duktė Onytė, o pa
mačius visus kruvinus, mušantis, baisiai 
persigando ir susirgo priemėčiu. (Taip 
tampė, tampė vargšę priemėtis ir Die
vas pasiėmė ją pas save pasigailėjęs jos 
skausmų." Nutilo pasakotoja, o aš tai 
giliai įsidėjau į širdį. Kas užmušė mer
gaitę I Tai vėvas padarė, jis žmogžu
dys. Bet del ko taip padarė! T\ tai 
daryti privertė alus. 

Dar atsimenu nesenai girtas ūkinin
kas užmušė žmogų ir be mažiausio pra
sikaltimo. Delko jis taip padarė? Kas tų blaivininkų ir mūsų ramiai žiūrima ir 

pakenčiama. O paskui dar kiek po teis- >, čia kaltas ? Juk jis visą amžių buvo ge-

Tai g^rymas, kaip matom, yra vy
riausia muštynių priežastis. Jei netikit 
man, tai įsižiurėkit namie, sodžiuose ir 
miesteliuose. Užgirsi, kad susimušė kas, 
paklausi delko, tai išgirsi: "Mat buvo 
pasigėjęA' ' O daug daugiau pasigeria 
žmonių nuo alaus, negu nuo degtinės. 
Tas tur but visiems aišku. Tai aš, kiek 
kalbėsiu ypač apie alų, kurio mėgsta 
gerokai išsitraukti ir mūsų blaivininkai 

- . — . — « * . 
' • 

pateisindami jo* vartojimą. 

mus prisitampė tuodu broliu! Kiek iš
laidų buvo! Bet ką bepadarysi? Kan
dai paliko vienam ir kitam. Antanui 
didžiulis randas ir dabar tebėra ant vei
do ir ant kaklo, o Jono marškiniai taip-
pat buvo kraujuose sumirkyti nei šeimi
ninkas svečio nepasigailėjo taip-pat pei
liu pavaišinti. Ot tai vaišės su alum! 
Tai brolių medė! 

Šįmet per rugiapiutę mūsų sodžiuje 

ras, darbštus žmogus, nei Jsarto nebuvęs 
teisiamas, o dabar staip biaurįaj pasiel
gė. Net tos pat rųšįes gyvuliai neši-
piauna taip, kaip pasigėrę žmonės. Ta* 
pasigėręs žmogus daro blogiau už gy
vulį. Kur .dingo žmogaus sielos skaisty
bė? Kur meilėj Kur žmogaus pana
šumas į savo Sutverto ją? Jis purvais 
aplipęs, jo nesimato. Kas tai padarė? 
Alus. 

* 

iPažiurėkime dabar į šeimynos san
tykius ką ten padaro alus. Prisimenu 
vieną vakarą. Ne, jau nebe vakaras bu
vo, bet rytas kaip parėjo .girtas tėvas 
nuo baliuko pas kaimyną. Nei gyvulys, 
nei žmogus. KeįĮįiasi visaip. Štai su
griebė mušt pačią. Verkia, rėkia naba
gė, o vyras, tartum žvėris Jsoks drasko 
jos plaukus. Vaikai Jdykia kiek tik iš
gali. Paskui atsisėdo ant suolo ir varo 
toliau savo giesmę. Viskas mano... .tie 
namai mano, žemė mano ir jųs mano, , , 

— sako į pačią ir vaikus; "Ąš su jumis 
galiu viąjta/ daryt: .galiu laikyt, galiu iš
varyt, galiu papiaut. Jųs mano. Aš 
ant jūsų ponas.... Ša, Brieiau, ir tu ma
no. Ko tu ten loji? Ęik papiauk tuos 
pasiutėlius. Jie man ką sakys. Jie rna-
no kraują čiulps... Ka ar aš kvailys? 
Jųs kvailiu mane laikot. Ot imsiu ir 
pasipiausiu. Kad jau laip, tai taip. Pu
sto peilį. Baisus Reginys, šiurpas per
ima prisiminti. pati ir vaikai baisiai 
suklinka ir puola , verkdami prie tėvo 

sižluri tėvas į juos. "Ko Čia jie iš už-
krosnies išlindo,'' mano sau. "Gan jau 
ėdėt jųs visą gyvenimą mane, dar ne
duos nei pasipiaut," — ir puolė ant sa
vo vyresniojo 15 metų sūnaus Poviliuko. 
Pavertė jį ir pradėjo mušt. Su keliais 
prispaudžia jauną, silpną krutinę. Žmo
gžudys tėvas! Ar bereikia geresnio 
žmogžudžio! Klyksmas, ryksmas aplink 

ii tai jam niekis. iDar gjrvą paleido sūnų, 

prašyti, kad nesipiautų, maldaut jo. Pa- v viskb, nes tik tįe man giUai įsmyro į 
Kirdį. Kas supras tas ašaras? Kas jas 
atjaus?. Ar visuomet taip bus? 

Vaikai paveldėja nuo tėvų jų ydas 
ir ligas. Kuo jie kalti? Už ką jie ken
čia? "Vienas alkoholio lašas tėvu iš-
gertas reiškia vieną kvailybės lašą vai-
kuo^e/' pasakė tūlas mokslo vyras. Bet 
ne! J*ar tėvai nepasitenkina kankinda-
#ai savo vaikus perduotomis jiems ligo- / 
mis ir ydomis, bet vos užgimusį kūdikį 
motina — girtuoklė tuojau nuodija alko
holiu, kurį jis čiulpia drauge su pienu. 
P vos vaikąs paūgėjo tiek, kad^ jau gali 
pastovėti, duoda jau jam motina alaus. 
Jau nuo mažens tėvai įpratina vaikus 

' gerti, paveda juos., alkoholiui, o paskui 
patys pyksta, kad tie vaikai užauga gir
tuokliais ir ištvirkėliais. Bet kuo kalti 
vaikai, Jiad juos tėvai išmokė girtuok
liauti? Jie daro taip, kaip juos tėvai mo
kė ir savo vaikus to paties mokys. O 
ar įie kalti bus už tą. Ne.. Jiems čia 
kaltės p.rimest negalim, nes jie nesu
pranta, kad tą taip blogai daro, o kalti 
inteligentai — šviesuoliai, kurie arčiau
sia ^prie liaudies stovėdami, nesirūpina 
aiškint žmonėms girtuoklybės kenksmin
gumo ir vest prie blaivybės. O jųs lai
mingi Valančiaus laikai! Kur dingot! 
NiJ^ėr jusu?^ Iš skausmo suspaustos 
krutinės veržiasi: "Gaila jų gaila...." 
Viešpatauja apsileidimas. 

(Bus daužau) > 

bet tas ilgai sirgo ir dabar' vis dažnai 
serga. Prisiminęs sako: fTai anas tėtės 
glamonėjimas man ištraukė sveikatą. 

Gal pamanysit, kad vienas toks te
buvo? Jei tik pasigerįą, visuomet ten 
muštynės ir liejasi nekaltų vaikelių ir 
pačios ašaros. (Gal draugams neteko 
matyt , neątjąusit. ižet aš daug mačiau. 
Aš pats pergyvenau. įjTai gal nesiste-
bėsit, kad aš taip esu priešingas girtuo-
klybei). O tokių žmonių daug yra. Oi 
daug. Kiek ten ašarų, kiek skurdo, var
go, kiek skausmų — kas besuskaitys r' 
Vienas Aukščiausias tai težino. O ar 
pasigeria nuo degtinės? Ne. Nuo al
aus. Alus eia kaitąs. \ 
< 0 gal tie pavyzdžiai prasimanyti? >— 
Ne. Tai tikri iš gyvenimo pavyzdžiai. 
r - Tai gal <bent perdėta ame dešimtį 
karjtų, nei tieįt.buvo, nei ką. — ,Ne. Aš 
neperdėjau nei kiek, net pamažinau. O 
.ypaš šito paskutinio, jokiais žodžiais ne
galima pilnai išreikšt. Tėvo žodžiai ir 
veiksmai nepramanyti. "Įik nebeatmenu 
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IDR. A. K. RUTKAUSKAS! 
GYDYTOJAS ir CHIRCRGAS 

4442 South Western Avenue 
Tclcfotias Lafayette 4148 

Valandos: 9 - f l rytais, 1-2 p o g 
»ietų ir 7-8 vakarais. N e d ė l d i e - S 
lials tiktai po pietų 2 iki 5 vai. S 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i H i i i i u i i m i i i i i i i i i i i i n 

J Office TcL Blvd. 7820 £ 
» Praneš imas 

i D . M . T . S T R l K O L ' I S f 
Lietavls 

GYDYTOJAS IK CHIRCRGAS £ 
Perkėlė savo ofisą i (• 

4601 SOUTH ASHLAIfD A V E . Jį 
• > A L . : 10:30 iki 12; S:S0 iki 6 l r £ 
S 4:30 iki 8:30 Ned. 10:30 iki 11. £ 

Nam.: 2914 W. 43 St. o 
TcL Lafayette 263 C 

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja SU meta i 

Ofisas 8149 So. Morgan St., • 
g K e r t ė 32-nd St., Chicago, m . 

SPECIJALISTAS 
|;* Moteriškų, Vyriškų ir chroniškų^ 

3 Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto^ 
# ik i 3 po pietų, nuo 6 iki 7 vak. 
^Nedė l iomis nuo 10 Iki 2 po pietų. 

Telefonas Yards 687 
5bifla»BC»tttttt»»w>^i«t»iBlli |ti 

^ 

(Į TeL Blvd. 7042 

S D r . C . Z . VezeBSs 
LIETUVIS DENTISTAS 

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

balandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 
Seredomis nuo 4 iki 9 vakare 

Telef. Fu l lman 3 6 3 4 ^ 

DR. P. ŠIMAITIS 
N A P R A P A T B 

iydan Re Vaistą Iv B e Operacijom j 
10901 South Michigan Ave. 

ROSELAND-CHICAGO, ILL. 

DR. S. N A I K U S 
LIETUVIS 

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

Ant viršaus Univer. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte: nuo 
2—4 po pietų; nuo 7—9 vak. 

Nedėl iomis nuo 10—?• 
Telefonas Yards 2344 

į GR. CHARLES SEGAL1 
f Perkė l ė savo off^ą po n u m e r i u i 

SPECIJALISTAS 
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 

f Perkė lė 
( 4729 SO. ASHLAND A V E N U E J 

I 
1 
| 
• V a i . : ryte uuo 10—12; nuo 2 — Bi 
įpo pietų; nuo 7 - - S r 3 i vakare. | 

redeHomiH: 10 iki 1. £ 
Telefonas Drv ie l 2880^ 

i a i A B n n a a M t t « ; 

DR. M. STAPULI0N1S 
N A P R A T A T H 

[GYDAU B E GYDUOLIŲ IR B ^ 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
3S47 Emerald Avenue 

» Iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare 
Telefonas Boulevard 9387 

7S1 W. lS- th Gatvė 
Nuo i Iki 8 vaKare. 

i — 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4681 So. Ashland Ave. 
Tel. Yards 904 

OFISO VAL.: 
8 iki 10 v. ryto, 1 iki S ir 7 iki 
9 v. 
l e l . Maktlmk* ir uedėlioj po pietų 

Oakland 1294 

%%%W% •%9/ty^©^'!'®^'® % %%/W&&&%Q 
Telefonas Von B a r n i 294 

Res . 1139 Indepcndence Blvd. 

DR. A. A. ROTH, 
Vaikų ir visų chroniškų ilgų. 

VALANDOS: 10—11 ryto 2—3 po 
pietų, 7^-8 vak. Nedėl iomis 10—12 d. 

Ofisas 3354 So. Halsted Str., Chicago 
Telefonas Drover 9093 

• M • ! I II I I I • ' 

LIETUVIAI A M i / f 
L. L. P. g . STOTIES DAR

BUOTĖ. — YEA UUO 
TĖVYNĖS ATSISA

KIUSIŲ. 

- _̂ . •fcjH—Į^-*—~ _ l -^ • '•_ — " J r ^ Į į . — ^ ^ „ ^ ^ „ ^ - ^ •,' £~_Į «••-. 

:1 .Dr. M. Stupnickif 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO. ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos; — 8 iki 11 U T t o . . . 
I po pietų iki 8 vak. Nedėlto-| | : 
tnla nuo I lkl 8 vai. vakare u 
% « ^ > > . ^ ^ Į ^ M ^ J ^ ^ ^ ^ ^ I I a ^ M ^ . . ^ - g * 

J M I I J * . ^ M — mm*^*- » * ^ » * ^ — — • - * " . 

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

"3» 

Tel. t a n a i 2118 
Valandos: l t ryto iki 8 vakare. 

G y v e n i m a s : - 2811 W. 63rd Str. 

Tel. Prospect 8446. **> 

w » » . » » « . » . . » » « . . • • » ! » » » » » • ą 

TeL Canal 257, f ak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojai Ir 

Chirurgas 
1821 South Halsted Street 

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

Tel. Boulevard 2160* 

M DR, A, J. KARALIUS 

Mihvafckee, Wi». — Kovo 8 
d. š. m. Šv. Gabrieliaus svet. 
(597 — 5-th Ave.) įvyko L. L. 
Paskolos stoties metinis susi
rinkimas. Vedė pirm, J. .Ber-
žanskas. 

Raportai buvo vienbalsiai 
priimti. v* 

Po antro peržiūrėjimo iždi
ninko knygų ir pardavinėtojų 
pasirodė, kad antrame L. L. 
Pašk. vajuje bonų parduota už 
$1,250, už kuriuos yra pilnai 
užsimokėję ir bonus gavę. iPLr-

Rusas Gydytojas ir Chirurgas . . , , 
speeijaiistas Moteriškų, Vyriškų, Imame vajuje bonų pardavė uz 

$5,950. Viso pardavė už $7,200. 
iPirmiaus L. L. Pask. stotį 

sudarė tik dvi draugijos, da
bar jau trys: Šv. Kazimiero 
Karalaičio, Šv. Jurgio Karei
vių ir A. L. R. K. Moterų 
Sąjungos 32 kuopa. 

Stoties valdyba: J. Reržan-
skas — pirm., V. Bolkus — 
rast, J. Boreišis — ižd., P. Vai 
vada, E. Markunienė ir J. Li-
betkevičienė — pagelbininkai. 

Užbaigus senus reikalus ėjo 
prie naujųjų. 

Vienbalsiai nutarė aplankyti 
tuos, kurie visai dar nėra pirr 
kę bonų. 

Stotis toliaus be sustojimo 
dirbs tėvynės Lietuvos labui. 

Komitetų raportus paliko i-
ki kiekvienas lietuvys ir lie
tuvaitė bus aplankyti. 

Pasirodo, kad Mjįlvvaukee'ja 
yra daug tėvynės priešų. Vieni 
yra parsidavę lenkams, o ki-
'ti Rusijos žydukams. Mažai 
tėra tikrų motinos sūnų, kurie 
be sustojimo gelbsti savo mo
tinų* Lietuvę, ir d^r žada to
liau jų gelbėti. Butų linksma 
ir malonu dirbti jei visi mil-
waukieeiai butų tokiais tėvy
nainiais. 

g * I*. L- P- atotiea komitetas. 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dlen.: R. 511-127 N. Dearborn St 

Tel. Dearborn 409* * 
Vakarais: 10736 S. Wabash Ave. 

DR. R. C. CUPLER 
CHIRURGAS 

(vamp. Oakley Ave. ir 24 Gatvė* 
Ofiso Valandos: N u o 2 lkl f po 

pietų kasdien, Panedėl i j Ir Ketver 
ge vakarais. 

Ofiso Tel .: Canal 1713—941 
Res . Tel.: MIdvray 5512 

ftiaa I 
S V. W. RUTKAUSKAS 

ADVOKATAS 

S 
2 
I 
I 

Oftsas Didmlcs ty j : 
2d Sonth La Salia Stre^ 

Kambaris 324 
Telefonas Central 4889 

2 Vakarais, 812 W. A M BĮ 
Telefonas; Tards 4681 

I ANTANAS A. 0L1S 
(OLSZEWSKI, J R . ) 

f ADVOKATAS 
Veda bilas visuose te ismuose 

Miesto Ofisas: 
$ 7 S. Dearborn S t , Room 1040 

Telefonas: Central 1774 

Vakarais: 3251 S. Halsted St. 
Telefonas: Boulevard 558. 

J. P. WA1TCHES 
Lawver 

KoH-Iaml 
« 

Tel. Pu l lman 6377 

Tel. RandOlpk 2898 

A A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

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

l t Sonth La Salle Street 
Roora 1308 

Valandoa: 9 ryto iki 5 po pietų 
> Namų Tel. Hyde Park 8895 

Telefonas Ganai 5395 < 

JOHN 6 . MEZLAISKIS 
Ueneralw Kontraktorius, staty
tojas ir senų namų taisytojas. 
2333 S. Oakley Ave., Chicago j 

* Arti 23 čio Place. j 

2S 
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Telefonas Boulevard 4139 

A. Masalski 
Graborius 

Patarnauju lai
dotuvėse, ves-* 
tuvese, krikš-! 
tynose ir kituo-n 

g LIETUVIS GVDVTOJAS 
• 3303 S. Morgan Str. s 

3 CHICAGO, ILL.J Į |3307 Auburn Ave. Chicago^ \ 

GRAND 0ANY0N. — JO 
GROŽĖ. 

LAISVAMANYBĖS VAI
S U ! 

Kemosba, Wis. — Sekmadie
ny kovo 12 d. čia ant Con-
gress gatvės, pas našlę Ašmie
nę ir munšainės pabrikantę 
įvyko baisios muštynės. To 
pasekmės yra, kad vienas Jur
gis AšmiB tapo su mėsininko 
peiliu supiaustytu. Jis guli' li
goninėj. Gydytojai netur vil
ties pagydyti jį. 

Mušeikos tapo suareštuoti 
ir nubausti. Taipat apsieita ir 
su munšainės bosiene pas ku^ 
ria atrado visokios rųsies svai
galų. Ji (Ašmienė) užsimokė
jo 100 dol. pabaudos ir gavo 
60 dienų kalėjiman prie sun
kių darbų. Vis tai laisvamany-
bės vaisiai ir girtybės pasek-
mė»-

Grand Canyon, Arizona. — 
Nežinau ar nors vienam iš lie
tuvių tarpo teko atsilankyti 
šioje vietoje, ar net Todėl as 
ir noriu šį tą apie ją broliams 
lietuviams parašyti ir supažįn-
dįnti su Grand Canyon išvaiz
da, gražumu, 

Į ka panašus. 

Grand Canyon yra panašus 
milžiniškam rav^i. J i s apie 
215 angliškų mylių ilgumo; 
nuo 7 ligi 13 mylių platuirio; 
ir daugiaus nega vienų mylių 
gilumo. Tai bent ravas. To ra-
vo dugnu plaukia garsi Co-
lorado upė. Tųjų upę sudaro 
kitos dvi upės, tai yra: Grand 
ir Green upės, kurios susivie
nija Colorados valstijoje, 
plaukia pro šias garsiąsias 
uolas Arizonos valstijoje, ir 
vis piauna gilesnį granito 
dugnų, gamindama daugiaus 
įspūdžio. Todėl šimtai tūks
tančių keleivių atsilanko eia 
'kas metai. 

Kada aš palikau Los Ange-
'Ves miestų ir pribuvau į Wil-
liams, Arizona, nutariau ap
lankyti šių vieta. Nuo Wil-
'liams miestelio mes važiavo
me mažame traukinyje, vos iš 
dviejų vagonų, Ir garvežio. Ir 
po kokių trijų ir pusės valan
dų, vargais, bet vis-gi pribu-
Vom į Grand Canyon. , 
i Išlipus iš traukinio, apsi
žvelgus aplink, niek© nuosta
baus nesimatė, vos tik mažoji 
stotis ir pušynas aplink iš vi
sų pusių. ToMaus ant pakran
tės apie 150 mastų atstu ma
tėsi puikus viešbutis; vienok 
mes buvome susodinti į auto
mobilių ir nuvežti prie vieš* 
bučip. 

Pribuvus prie viešbučio du
rų, a>pie koki tr|s kiniečiai 
mums pagelbėjo su mūsų bak-
seliais, ir tokiu būdu įėjome 
jau į vidų. Čia viskas atrodė 
puiku, patogu, nes tai daili 
vieta; man* labai patiko viena 
didelė salė, su indijoniškais 
karpetais ant grindų, ir-pui
kiais pieštais paveikslais iš
kabintais ant sienų.Viskas šva 

'ru, malonu, rodos ižmogus tik 
ir norėtum čia pasilikti ant 
visados. Bet ne! čia tas ne^ 
'daugeliui galima, nes kamba
rys ir valgis čia atseina ma
žiausiai $6.00 į diena, bet aš 
ivis-gi nusisamdžiau kambarį 
vienai dienai. Truputį pail
sėjęs sprukau laukan, ir čia 

DRAUGIJŲ ATYDAli 
D l T * r * l i " n V P V ž l i a v V ' Kukardu, visokia Ženkleliu, Guzikučiu, Ant -

U I I U I U V C spaudu ir kitokiu Draugys tėms reikalingu daiyku. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalu, pažymėkite ir jusu dr-tes vardą. 

STRUPAS CO., 90*92 Ferry St . IMewark, N. J. 

f IT .f, f.!X\ 

tūkstančių pėdų, bet nei viena 
f iš tųjų viršūnių nebuvo aukš-
įčiaus mūsų pėdų. Tos visos 
uolos, visi kalnai yra, rodos, 
nudažyti įvairiomis spalvomis, 
kas suteikia puikų reginį, y-
"patingai kada saulelė leidžia
si, tada tikrai rodos, kad čia 
yra stebuklingai puikus regi
nys, ir tuomi niekados nega
li atsigėrėti. 

Prastovėjau čia kokį pusva
landį ir daugiaus, ir vis no
rėjau ilgiaus žiūrėti į gamtos 
reginį, pagaliaus tolumoje 
pasirodė juodas debesėlis, pa
sigirdo lėtas griaustinis, pas-
kiaus truputį garsiaus, o to
liaus ir smarkus perkūnas; ant 
galo pasipylė lietus, bet ne čia 
kur aš stoviu, vien tik žemu
moje. Ir taip griaustinis dun
dėjo, žaibai pleškėjo, smarkus 
lietus lijo, ir skriejo juodas, 
tamsus debesys netoli tos vie
tos kur aš stovėjau, bet vis-gi 
ta visa audra nebuvo aukš-
čiaus mano galvos; ji buvo že
mumoje. / 

Pasižada daugiau rašyti. 

Kad Dievas užlaikys mus 
sveikus, daug kų parašysiu 
brangiajam laikraščiui "Drau 
gui", per kurį su Jumis pasi
dalinsiu savo įspūdžiais ir 
džiauksmais, pakol sugrįšiu į 
gatsųjį miestų Chicaga, ir su 
Jumis drauge darbuosiuos. 

Jūrių dievaitis. 
— 

i NAUJA KNYGELĖ 
Kų tik iš spaudos išėjo 

"IŠ VERGIJOS Į LAISVĘ". 
Labai gražus pasiskaitymai. 

Kaina 5c. 
"Dra/ttgo" Knygynas, 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago, UI. 
— 

Su aristokratais. t 
Paskiaus sugrįžęs į viešbu-

•tį, turėjau gerų vakarienę su 
aristokratais sykiu, kurie ten 
buvo susirinkę is visų šalių 
Amerikos, ir net kitų vaistys 
biu, kaip tai vienas Italijos 
generolas su savo šeimyna, ir 
viena turtingoji šeimyna iš 
Holandijos. Tikrai smagu bu
vo laikas praleisti. 

Liūdna be savųjų. 

Nei neapsižiurėjau kaip pa
siliko tamsu, ir atėjo juodoji 
naktis. Tad aš ir vėl ėjau prie 
pat kranto ir sėdęs ant suole
lio klausiausi nakties tylos. 
Naktis buvo giedri, dangaus 
skliautas buvo tyras, ir žvaig-
ždių milijonai 'spindėjo eterų 
platumose, suteikdamos tru
putį šviesos mūsų motinai, že
mei. Man taip liūdnu paliko 
ant širdies jogei aš pažvelgęs 
danguosna ir valandėlę pa
mąstęs, sau tyliai tariau; ak 
Dieve? kaip Čia yra liūdnai To 
aš čia negaliu nei parašytį 
kas taip mano širdį užgavo, 
bet didžiausis dalykas tai ta
me, jog aš čia esu svetimoje 
padangėje, svetimoje žemėje, 
be močiutės, tėvelio, sesučių ir 
brolelių, iš kurių vienas pa-

DURYS ADAROS. 
Nuo, 9 ryto iki 9 vakare. Mes 

parduodam ir mainom; namus, 
lotus, farmas, automobilius ir vi
sokius biznius. Pas mūsų greitas, 
teisingas ir pigus patarnavimas, 
visokiais reikalais. Kreipkities pas, 

A. GRIGAS. 
3114 S. Halsted St. Chicago. 

PARDAVIMUI. 

PARSIDUODA FARM A 80 A V R Ų 
70 akrų dirbamos 10.. akrų ganikloe 
su upelių ir nedidelių mišku. Gera 
žemė, geri budinkai, jaunas sodnas 
geri gyvuliai 'ir visos geros mašinos, 
tarp lietuvių neteli nuo miesto prie 
žastis pardavimo norime pasidalyti. 
Mes Leonas Markuckta ir A. Ste*-
noslavas parduosim pigiai. Galimą 
pirkti su viskuo ar tik žeme ar su 
pusė gyvulių. Kreipkitės prie 

Leo Marks 
Scottvine, MJcn. B . 2 Box l t 

P A R D U O D U A R B A IŠMAINAU 
farmą ant^ miesto prapertės. Ill inois 
valstijoj. Žemė kaip v i s iems žino>-
ma, yra geriausia. Galima viską au
ginti, kas patinka.' 

80 akrų visa dirbama ir aptverta: 
puikus upeli* bėga pro šalį, gelžkelis 
erna per mano lauką, % mylios nuo 
puikaus Edgevvood miestelio, kuris 
turi apie 3,000 gyver.tojų, 7 kamba
rių stuba, barnės. kiaulininkas, kupos 
ir tt. Visos mašinos kokios tik reika
l ingos ūkės darbui. Vežimas, bogės, 
4 geri arkliai, 6 karvės, 6 kiaulės, 6 
žąsys ir 100 vištų; 600 bušeliu k o m u 
Ir ki tų aėklų. Kaina $8.000. Atsi
šaukite cr ie EP.vininko, F. Palasky, 
5046 S». Kolin Ave., City. Tel. La
fayette 2928. 

ANT FARDAVIJUO. 
puikus penkių kambarių medinis na
mas su dviem lotais apaugusiais vi
sokiais medžiais ir krūmais. Prie 
to didelė barne kur gal ima laikyti 
karvių, kiaulių ir visokių naminių 
paukščių. Parsiduoda beveik už pu-
se prekės. Atsišaukite pas savininką 

Jos. Kabel is 
6828 So. Maple\vood 

*», 
P A R M A ANT PARDAVIMO. 

80 akrų dirbamos, 86 akrai girios, 23 
akrų gerą, ganykla. Kviečių užsėta 6 
akrai, rugių 4 akrai dobilu 9 ak
rai. Naujos triobos. Kluonas ir tvar
tas, vištininkas, kiet is ir stuba. Ja
me pirmos klesos. 2 % mylios* nuo 
miestel io Fountain. Pardavimo prie
žastis liga. Su gyvuliais ir padargais 
$6,500.60^ o be $5,500.00. Mainy-
čia ant geros prapertės Chicagajfj, 
platesnes informacijos. 

"Draugo" Adm. 

L 

Šiandie Pinigų Kuisąs 
Siunčiant Lietuvon per mas: 
41 centai už 100 Auksinu 

—•arba — 
245 Auk*, už vieną Dolerį 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas. 

Pristatymas Užtikrintas 
Trurąpame laike. 

Centrai Manufacturing 
Districl Bank 

State Bank—Clearing House 
Baak. 

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

R«*- TeL Cicero 3656 
Ofiso Tel. Cicero 49% 

DR. J. SHIN6LMAN !i 
1825 So. 49 Court 

N. E. Cor. 4 9 Court ir 13 Str 
• ant viršaus vaistyničios. 

• niMjnfinnTinirtnin«nn»iJnnrjnį 
^Telefonas Yards 1138 
I -STANLEY P.! 

MAŽEIKA 
GRABORIUS IR i 

Balsu muotojas 
Tūrių automo-; 

bilius visokiems* 
reikalams. Kaina f" 
prieinamos. 

3319 Auburn 
Ave. Chicago J 

•^jji'JT.. , .i^-i"• - . . " ' ••••-',•" M.•".::.i 

m A. E. MILLER 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Ofisas 4654 So. Ashland Ave. o 
Vai. I—4 po pietų 7—t vakare j? 
Res . Ofisas 1915 W. 47-tli Str. 
Vai. 11 iki 1 po piet. Ned. 12—2 

Ofisas Tel. Blvd. 2054 
Res. Tel. Satarimal ir Na*"£aiai 

šaukimai La f a ve tt e 1106 
« ! f c l V o ' o ' o T * a W o T * V 8 ' 8 o • ^ • ^ 5 ^ 8 ! 

&a/^$/&®/@^-a'9>«#9>6>a^«/&'i/&*6va/9tt 
$ VALENTINE DRESMAKING 

COLLEGES • -
2407 W. Madison, 1850 N. Wellb.| j 

6205 S. Halsted Streete Į | 
137 Mokyklos Su v. Valstijose. < > 

Moko Siuvimo, Patternų kir-J [ 
plmo, Designing bizniui ir na-< i 
mama. Vietos duodama dykai A [ 
Diplomai. Mokslas lengvata at-j [ 
mokėjimais . Klesoe dienomis ir,» 
vakarais. Reikalaukit knygelės. <i 
iTel. Seeley 1641 

SARA PATEK. p ! n n j | 
:an*«%t* ,a9>«/t^f>*#f>fj/tvs a @/a*# 

y . . . . . - ^ . ^ . . . . . , y 
Tel. Lafayette 4223 

P L U M B I N G 
v 

Kaipo lietuvys, l ietuviams visa
dos patarnauju kogeriausia. 

M. YTSKA 
3228 W. Sa-Ji Street 

2834 S. Oakley Ave. Chicago, IH 
pat vos už keliolikos žingsnių f klojo savo galvų po priešo ka-1 ^ ^ ^ . ^ t ^ ^ ^ , ^ % v ^ ^ ^ % 

laviju už mylimų tėvynę Lie atsidūriau ant Grand Canyon 
kranto. i . 

r > > . 

-
Pranas. 

/ 
SUGRĮŽO. 

- u i i j • • • • • f i uimiimmiHmiuiuiiiiiiiiiiiiiiimmiitM 
Dr. L L M A K A R A S ! S. D. LACHAWICZ 

iJ 
m - — 

12 ryta; S—4 po pietų. 
6:30—8:81 vai. vakarą 

Reasdeocija: 10588 Verrj Ava. 
TeL Pul lman 842 Ir PulI. 849 

• »»<•» . . . . . . . . . — • » m mgt 

Indiana Harbor, Ind. — Kiek 
reikaiuosei > 4 laiko atgal vietinės, Ketuvių 

Kainos prieina-, Į j katalikų parapijos vargoninin
kas, p. A. Glemža buvo išva
žiavęs į rytines valstijas. Da
bar sugrįžo atgal. Jo vietų ta
me laikotarpy buvo užėmęs p. 

£ S 

Sutvertojo galyfet, gamtos 
grožybė. 

j-A. P. Stulga, Beethoveno Mu
zikos Konservatorijos lankyto-

i jas. 

Ofisas 10900 S. Michigan Ave. t l F a t a m a u j į la idotuvėse kuopl-
V D , 1 a , « _ « . . , T\.n niAiM SK'anaia. Reikale meldžiu atsiiao*-

=kt i , o m a n o darbo busite nžga-
fcnedlnU. 
= 8 8 1 4 W. ISrd PL Cbjcago, 

. T e l e f o n a s Canal S l f t 
llIUUIUlIUIlIULIi 

Ir tuojaus mano aląs gro
žėjosi Sutvertojo gafybe ir 
gamtos grožyfe. Veiaėjau nuo 
kranto žemyn, kur matėsi dug
nas apie maįle., gilumoje su į-
vairiais vaizdais; veizėjau 
skersai kur matėsi kitas kra
štas 13 mailių tolumoje, su uo
los krantais tūkstančius pėdų 
aukštumo. Ir vo s kaip akįs ga
li užmatyti nuo vieno kraš
to ligi kito, nuo vieno galo ligi 
kįtoj žemumoje riogso ir kyšo 
uolos ir aukšti kalnai su jųjų 

Žemaitis. 

tuvų! 
čia randuosiu vienų vienas, 

be draugų ir mylimų draugių, 
iš kurių viena yra buvus ma
no sapnai, mano svajonės ir 
visi idealai. Dabar esu juos vi
sus praradęs.' 

Tai taip praleidau vienų die
nų šioje vietoje. Ir paskui čia 
pasilikau ilgesniam laikui, ir 
esu matęs čia įvairių dalykų, 
nes jau praleidau čia apie tris 
mėnesius. 

Rašyčiau daugiaus, bet bi
jaus redaktoriaus, nes jis gali 
šį mano raštų pavartoti kurui 
(Neturėk^ tos baimės. — Red.), 
o ne laikraščiui, tuomet mano 

PARSIDUODA moving ir coal biz
nis. Per 20 metų iždirbtas Parsi
duoda iŠ priežasties ligos. Atsišau
kite 

2134 W. 24 Str. 
Chicago, Hl. 

Teisingas Patarnavimas! 
S i u n t i m a s P i m y n . La<iHkorr<V>, 
I šd irbimas P a s p o r t u ir NaCarija-
lišktj Poper ių R«-al Kstat»>, l l o r t -
iračfai. I t i i iurtuai . šal'^tv B o \ e s . . 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 

809 West 35th Streel, Chicago, I I -
I H A L T A M K A M A S . 

— A .. *- * 

viršūnėmis, kurių aukštas sie 
. , . v, f sunkus darbas ftueitų durnais, 

kia nuo vieno įfei aštuonių* 

HmlAtCOHOLn 
C* J B a B , M f i iM 

m. 

Į f i i 
| MM 

(4* 
1 ^ ^ ^ ^ ^ S k N . 

I 
llilj! 
j i-

'J 

Nutrinkite sava 
skausmus 

Į Re a mat Iš kas, 
Neuralgiją, 
Slobnmą, 

Ifiksterejimą. : Ištampytus 

v i 

ansaaivst 
Dantų 

Skaudėjimą, 
Galvei 

Skaudėjimą, 
PertaUmą. 

N Tėmykite, kai 
i botą 

jBį 1NKAB0 
1 V I K R i m . r 

1-
ai 

KUS. 

NEPERSTOJANTIS 
K O S U L Y S . 

Kosulj gal ima sustabdyti! Jis kūdi
ki gali visiškai sunaikinti jeigu ne
pradėsi vartoti vaistus. Glessco pa
lengvins š j . kosulį tuojaus arba vi
sai jį sustabdys. 

Glessco pramuša, šalti ir susbdo 
krupa į 15 minutų. f50 pas visus 
vaistininkus. 

GLESSCO 
For Cottghs, C&Ms and Crcup 

- - - - - - . . . i „ i * -

PARDAVIMUI. 

P A R D U O D A M E FIXTCRJES. 
IŠ priežasties privertimo išsikrau

styti turime parduoti \grosernės krau
tuvės rakandus ( f ixtures) . Galima Ir 
po viena pirkti. 

Adresas 
4484 So. Fairficld Ave Chicago, m . 

FARMA FAKMA. 
Parsiduoda 120 akerių žemės, 20 

akerių gražaus miško, 2 baraės, 7 
rumų namas. Visi bildingal nauji, 
5 jauni arkliai, 14 Štuklį galvijų. Vi
sos naujos mašinerijos, daug vištų, 
kiaulių, žąsų, ančių ir turkių. Labai 
puiki vieta arti miestuko ir geri 
keliai. Iš priežasties l igos turiu va
žiuoti j Lietuvą, del platesni žinių 
kreipkitės per laiškus. 

C. AMBROS 
1 R. 1 Luther. Mk-h. 

' 
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CHICAGOJE 
LABDARINGOSIOS SĄGOS{ Beethoveno konservatorija 

: čių Chic. Apskr. susirinkiirio | Jokių kolektų nebus. 

7 KP. VAKARAS SU GRA
ŽIA PROGRAMA IR KRU-

TAMAISLAiS PA
VEIKSLAIS. 

y 

WEST-SIJ)E. — Nedėlioję, 
kovo 19 d., Aušros Vartų par. 
svet., 7 vai. vakare įvyks gra
žus vakaras su įvairia progra
ma. Jame bus prakalbų, dai
nų, dialogų, eilių, ir 'kitokių 
pamarginimų. Be to, bus ro
dyta knitamieji paveikslai a-
pie Išganytojo Kančią. 

Šiame vakare kalbės kun. 
B.- Bumšas, vienas iš ge r i a t ' 
sių kalbėtojų. Taipgi dalyvaus 
pasižymėjusios dainininkės: 
p-lė Monika L. Gurinskaitė, 
O. R. Palkiliutė, J . M. Rut
kauskaitė i r p-lė A. C. Ala-
burdai tė . , Pasakys eiles p-lės 
Kaspariutė ir L. Labanauskas. 

Taigi ateikite į šį iškilmin
gą vakarą,•kuriame daug ką 
gera pamatysite ir išgirsite. 
Tamsta savo atsilankymu pri 
sidėsi prie pastatymo mūsų 
našlaičiams namo, * kurio jie 
taip ištroškę laukia kaip sau
lutės užtekančios. 

Taigi, nepasigailėkime kelių 
centų nusipirkti tikietui. Tam
stos nupirktas šiame vakare 
tikietas bus mūsų našlaičiams 
duonos kąsnelis ar pieno stik
lelis. 

Šelpkime našlaičius, nes V. 
Jėzus pasakė: "Ką nors pa
darysite vienam iš tų mažu
tėlių, tai man padarysite." 

Ištikrųjų, mūsų tie mažųf£-
liai skursta ir vargsta svetim
taučių prieglaudose, o mes ma 
žai apie juos rūpinamės. Tai
gi štai, nedėlioję, ateikite i ta 
vakarą, kuris yra rengiamas 
našlaičių naudai, o tuomi pri
sidėsime prie tokio prakil
naus ir gailestingo darbo. 

Kviečia visus* 
Labd. Są-gos 7 kp. 

jo, 3259 So. Halsted St.; 
" V y č i o " Redakcijoje, 473G 

So. Wood S t ; 
Kun. Ig. Albavičiaus ofise, 

717 W. 18th S t ; 
Pas visus vargonininkus bei 

choristus-es. 

ištfavė Pr. J . Paliulįs. I r se
kantį Apskr. susirinkimą tas 
pats išrinktas delegatu. 

Xutarė tuoj po Velykų at
vaidinti' "Avinėlis Nekalta-1 
sis >> 

DAR VIENA KOMPANIJA 
NURŪKO. 

I r vėl žuvo daug lietuvių 
pinigų. 

JUOZO NAUJALIO KON 
CERTAS. 

Šiuom kartu Chicagoje 
1 ' bankrutijo'* McGavthy Bros. 
kompanija, kuri turėjo ofisą 
20 E. Jackson boulv. Šita 
kompanija " pardavinėjo' • 
žemę valstijose Texas ir Flo
rida. I r prikalbino net dau
gelį lietuvių investinti pini
gus. Išviliotojo nuo žmonių 
keletą miliomj žadant ankš
tus nuošimčius. 

Federaliai agentai ? andai 
užklupo ofisą ir paėmė' visas 
knygas ir kitus dokumentus.-

Mųs dvasios vadas kun. A. 
P. Baltutis ragino kad mųs 
Vyčių kuopa pradėtų organi
zuoti "base-ball t e a m V ' . Tą 
darbą/vykdinti pavedė Vyčių 
atletų komisijos nariams, 

Kuopa taip-gi nutarė in cor-
pore eiti velykinės išpažinties 
Verbų sekmadieny. Sus-mas 
nutarė paveikslus imti sekma-
dienyj kovo 19 d. 3:30 vai /po 
pietų. Visi neatbūtinai turi 
paskirtu faiku susirinkti par. 
svetainėj. -
s Šame susirinkime šie nauji 
nariai prie kuopos prisirašė: 
Jul. Malonis, T. Vabalas, Pr. 
Pocius ir J . Kvietkauskas. La
bai malonu matyt mųs kuopą 
augant narių skaičiumi. 

0 . R. P. 

Kviečia LDS Ghicagos £ 
Apsk. 

I 

SMARKIAI RENGIASI. 

GYVENIMAS. 

KRISTAUS KANČIA 

Krutamuose paveiksluose, 
lietuvių kalboje. I 

Kovo 17 d., Roselande. 
Kov. 21, Chicago Hieghts. 
Kovo 19 d.f Kenosha, Wis. 
Kovo 27 d., Dievo Apveiz-

dos par. svetainėj. < 
Kovo 31 d., Springfield, 111. 

Įžymiausias Lietuvos kom
pozitorius, pianistas ir vargo
nų virtuozas, ką tik iš tėvynės 
atvažiavęs, rengia Chicagoje, 
O r c h e s t r a H a l i T e a t 
r e , 220 South Michigan Ave., 
8 vai. vakare, muzikalį-voka-
linį koncertą. 

P. J . Naujalis gros vargo
nais, skambins piano, ves du 
choru. * 

Be p-no J . Naujalio koncer
te dalyvaus žymiausios muzi
kos ir dainos pajėgos: 

O. Pocienė, M. Janušauskie
nė, L. Sabonienė, S. Staniu-
lytė, A. Pocius, P. Stogis, M. 
Rakauskaitė. 

Be to, pamargins progra
mą Vyrų — muzikos profesi
onalų choras i r milžiniškas 
kelių šimtų mišrus visos Chi-
cagos choras iš geriausi;ų dai
nininkų sudarytas. , : 

j£ X—X—X 
Koncerto bilietai gaunami 

šiose vietose: 
" D r a u g o " ofise, 2334 So. 

Oaklev Ave.; 
" N a n j į m g " ofise, 1739 S. 

Halsted St.; 
Metropolitan State Banke, 

2001 West 22nd St.; 
Universal State Bank., 3252 

So. Halsted S t ; 

IŠ PO "SPEŠELŲ" . 

Viena bėda tai ne bėda. 
v 

Aštuonioliktas* kolonijoje vie
nas vaikinas, J., ilgus metus 
dirbo viename darbe ir jau tu
rėjo susitaupęs šiek-tiek pini
gų. Nepoilgam manė susituok
ti, nes jau buvo į vieną mer-
gaite labai įsimylėjęs ir tikė
jos laimingo gyvenimo. 

BeVužėjo tie nelemtieji "spe 
šelai", kurie labai didelius 
petitus žadėjo. Taip ir jis ti
kėjosi greitu laiku pralobti. 
Į juos sudėjo visus savo sun
kiai uždirbtus dolerius ir sva
jojo kada taps turtingu tada 
apsivesiąs. Kad jį... "speše-
lams" priėjo galas, ir vieto
je patapti turtingu neteko sa
vo sunkiai uždirbtų pinigų. 
Prie tos nelaimės, del nežino
mų priežasčių, tapo prašalin
tas iš darbo, kuriame ilgai 
dirbo ir tikėjos jį visuomet 
turėti. 

Netekus to viso ' i r jo myli
moji grieštai atsisakė ką ben
dro su juo turėti, nors jis la
bai karštai ją mylėjo. 

Dabar pasirodė, kad jo vi
sos svajotos laimės dingo sy
kiu su "spešelais". Jeigu ne-

flmtų troškęs "spešelais" pel
nyti, tai gal ir kitų nelaimių 
butų išvengęs. 

Ąžuolas. 

Bridgeportatf. — Labdarin
gos Sąjungos 5 kp. savo susi
rinkime laikytame vas.v 26 d. 
š. m. aptarė rengiamą vaka
rienę diplomų įteikimui Labd. 
Sąj. garbės nariams. Vakarie
nė įvyks kovo 21 d. š. m. Šv. 
Jurgio parap. svet. 7:30 v. v. 

Pakėlus klausimą kaip tin
kamiau parengus vakariene 
nariai ką galėdami aukoja kas 
darbą, kas pinigais, kad tin
kamiau pagerbus garbės na
rius ir gardžiai jpavaišinus 
svečius atsilankiusius į vaka
rienę. Taigi, visi Bridgeportie-
eiai nei vienas nepasitikime 
nenuėję į tą Labd. Sąj. rengia
mą vakarienę. Įžanga 50c. 
N Vincukas. 

, LIETUVOS 
RAUDONOJO KRYŽIAUS 

Vyriausioji Valdyba. 
1922 m. Sausio 24 d. -

No. 129 
j'Kaunas, Laisvės alėja,No. 7 

P. J. V. Dimšai. 
Prisiunčiu Tamstai kartu su 

šiuomi kvitą 19.1. 22 m. No. 3373 
'ant sumos 5900 auks. (penki tūks
tančiai devyni šimtai), kurią pas-
kyrėme, sulig Tajnstos nurodymo 
sužeistiems kareiviams šelpti. Šir
dingiausią aeni tariame Tamstai ir 
visiems aukavusiems: ^ 

Kazimierui Varkaliui, Elepai ir 
Martynui Varkalytef, Juozui Itup-
šlaukiui, Izidoriui Petrauskui, Jo
nui Žebrauskui, J. P. Evaldui, 
Juozui Martinkui, St. P. Mažei
kai, Onai Kavalskienei, Petrui 
Dambrauskui, B. Mikalauskui, 
B. Kannc'i, M. Lustig'ui ir jo 
'darbininkui, Juozui Saunoriui, V. 
M. Stulpinui, Jonui Grakauskui, 
Kazimierai Beinarauskui, O. Pex-
rokrenei, Elenai Petrokaitei, Da-
'nieliui Slėniui, Aleksandrui Ma-
selskiui, Jonui Visockiui. 

Visos šitos pavardės bus pas 
kelbtos laikraštyje "Lietuva". 

Dar kartą tariame ačiū už at 
"mintį ir gerą širdį visiems auka 
vusiems arba savo darbu prie au 
kų rinkimo prisidėjusiems. 

* i 

Reikšdamas pagarbą 
J R. Šliupas, 
L. R. K. Dr-jos Pirmininkas 

Reikalų Vedėjas. 
(Pavardė neįskaitoma.—Red.) 

Taupyk Laiką 
Ir Pinigus 

L. DARR. CHICAGOS APSK. 
PRAKALBOS IR KRUTA-
MIEJI PAVEIKSLAI APIE 

KRISTAUS KANČIĄ. 

PRANEŠIMAS 
BRIGHTON PARK Liet. Atl. Ir 

Pašei. Kliubo htenesinis susirinki
mas* įvyks penktadienį, Kovo 17 d. 
7:00 vai. vak. naujoje vietoje, 
Neffo svet. 395$ So. Kedzie'Ave. 

Visu narių pįreiga yra atsilan
kyti. Turime svarbiu reikalų ap
svarstymui. Taipgi nepamirškite 
atsivesti ir naujų narių. 

F. Ažusenis, rast. 

Sveikai ir rimtai protaująs ir prie to savo reikalų žiūrįs Amerikos lietuvis gerai žino iš 
s£ritirimo, kad siunčiant, pinigus į Lietuvą per Lietuvių Prekybos Bendrovę, galima sutaupyti 
netik laiko, bet.ir pinigų. Tas pasiseka padaryti del to, kad: 

Lietuvių Prekybos Bendrovės ofisas Bostone pinigų siuntimo reikalais: 
/ 

ATLIEKA visus daraus greitai, teisingai ir gerai; 
SUTEIKIA norintiems kiekvienos dienos pinigų kursą; 

\ DUODA smulkmeniškų nurodymų, kaip reikia pinigus pasiųsti; 
UŽTIKRINA siunčiamu pinigų saugumą"; 
GRĄŽINA pinigus, jei del kokios nors priežasties pinigai nepasiekia vietos; 
PERKELIA pinigus iš Amerkos bankų į Lietuvos Tarptautinį Banką Kaune 

labai geromis išlygomis; 
v SIUNČIA pinigus į Lietuvą perlaidomis, čekiais ir kablegramomis;' 

• v * 

ATSAKO į laiškus tą pačią dieuą, kada laiškai yra- gaunami offse; 
PALENGVINA žmonėms (įarbą, siųsdamas jiems gatavai atspauzdintų pinigų 

v j siuntimui aplikacijų. 
* * 

Tie visi dalykai palengvina Lietuvių Prekybos Bendrovės ofisui, o taipgi ir Bendrovės kos-
tumeriams sutaupyti laiko ir pinigų. , 

Pamėgink ir pats persitikrink, kad viskas kas viršuje parašyta yra GRYNA TEISYBĖ. 
Lietuvos auksinai šiandien pigus, todėl ilgai nelaukdamas, rašyk mums laišką ir indėjęs į jį 

čeki arba money orderį ant tieVdolertų, kiek manai į Lietuva pasiųsti, adresuok: 

LITHUANIAN SALES CORPORATION 
414 BR0ADWAY, BOSTON 27, MASS. 

mtmmmmmmmmmmmmi 

"R. J . BISCHOFFO * R E D L 
TORIŲ KOMITETAS". 

V, 

IŠ JAUNIMO DARBUO
TAS. 

u. 

E-
9 

North Side. — Liet. Vyčių 
5-tos kp. mėnesinis susirinki
mas įvyko kovo 8 d. š. m &v. 
Mykolo par. svet Šiame su
sirinkime gan daug nutarta 
bei apsvarstyta. , 

Kaportą iš buvusio L: Vy-

Cicero, DL — Utarnirtke, ko
vo 21 d. Šv. Antano parap. sve 
tainėje 7 vai. vakare įvyks d i f 
dėlės Lietuvių Darbininku Są
jungos Chieagos Apsk. pra
kalbos ir bus rodomi kruta-
mieji paveikslai apie IŠGA
NYTOJO KANČIĄ. 

Kalbės gerb. kun. J . Vai
čiūnas ir p. Mikas Bagdonas, 
Liet. ^ a r b o Fed. ^Įgaliotum*. 
J ie aiškins darbo žmonių rtl-
tkalus. / 

Kasdieniniai mūsų vargai 
mums rodo, kaip sunku yra 
darbo žmogui kovoti už suvo 
teises ir daug reikia prakaito 
išlieti, kad tie vargai mus ga

lut inai neprislėgtų. / 
Iš visų kampų yra skelbia

ma gražus, širdį N veriantioji 
obalsiaį: Meilė, lygybė, broly
bė. Bet prisižiūrėjus arčiau 
matome, kad darbo žmogui 
kasdien gyvenimas darosi ne
pakenčiamesnis, sunkesnis. Ir 
darbininkų minioms tenka bai
mingai žvelgti į ateitį. Kodėl 
taip yra f 

Todėl, kad darbininkai nė-
Jra susiorgani&avę, kad dauge
lis nenori suprasti vienybes 
reikšmę, kad esame pakrikę 
4 'kaip Grigo bi tės^ i r lengvai 
pasiduodame išnaudotojų — 
kapitalistų spaudimui. 

Patįs rūpinkimės savo rei
kalais f Ateikite į šias grakal-
^as visi, kuriems rupi savo 
būvio pageAnima^. 

Įžanga 15c, vaikams 10c. 

VAUDEVILLE SCENOJ 
Rengia 

A. L. R. K. Fed. Ch-gos Apsk. 
Ned., Kovo 10 d., 1922 m. 

Dievo Apveizdos. Par. Svet. 
Ant 18-tos ir Union Gat. 

Los gabiausi artistai 
- Cicero, VH1. 

Antra Dalis Programos 

"SU ŠIUO ŽENKLŲ 
PERGALĖSI * 

išpildys gabiausios visos Ame
rikos Artistes Šv. Kazimiero 

Vienuolyno, Auklėtinės. 
Pradžia 7:30 vai. vak. 

Pai lga 35c. 50c. ir 75c. 
Programa visi bus patenkin

ti. - (Apgr.)-

raneša visiems Bischoffo 
kreditoriams kad malonetumet 
rekorduoti savo notas, gautas 
nuo Bischoffo, visuotiniam 

* 

kreditorių, komitetui kurio o-
fisas "randasi po nurn. 4509 S. 
Ashland Ave. Valandos nuo 9 
ryto iki 9 vakare j tas diena. 
Nedėlioj nuo 10 ryto lyg 4 
vai. po 'pietų. Meldžiame ne
laukti toliaus, nes " rece ip t s" 
turi būti suneštos iki 20 die
nos šio mėnesio. Pranešame 
visiems Lietuviams Bi«ci;offo 
kreditoriams, neklausyt viso
kių agentų su apgavingais 
pranešimais arba agitacijomis, 
mes komitetai dažinojome i.š 
tikrų šaltinių, kaoL advokatas 
.siūlo Bischoffo vienam agen
tui, dvidešimt penkis tūkstan
čius dolerių. Malonėkite patys 
pasvarstyti kokių gerovę nori 
žmonėms <padaryti. į Patyrę 
tokių dalykų, prašom atsiim
ti savo notas iš advokatų. Jau 
žmonės pradėjo ir nuo recive-
rio atsiimti notas. Patariame 
visuomenei iš kur galima at
siimti notas ir atnešti visuoti
nam komitetui, kuris veikia 
vardan visų Lietuvių kredito
rių. < 

(Apgr.) 

BIZNIERIAI GARSINKITES 
" D R A U G E " 

KANTRI ALENA" PUIKUS " 
TEATRAS 

Šešių Veiksmų Devynių Paveikslų Drama 

Reng ia 

TEATRALIŠKAS KLIUBAS "LIETUVA" 
NED., KOVO 19 D., 1922 

School Hali Stfet., Prie 48-tos ir Sonore Gat. 
Pradžia 7 vaL vakare 

GERBIAMIEJI! Nepraleiskite' nepamatę šio pui
kaus perstatymo, rios šis :voikalas yra v ienai iš pui
kiausių istorijos veikalų, Kas matė šį veikalą vaidi
nant, T . Ki. " L i e t u v a " pirmiaus, beabojo norės vėl 
pamatyti. Dar labiaus naudinga pamatyti tiems, kurie 
nėra matę. 

Kviečia Tea t r aHabsKl iubas ' 'L ie tuva" . 

P R A N E Š I M A S 
Plačiai pagarsėjęs Fotografistas, A. 

-VOnKEVIČIUS, Fundatorius §v. Ka
zimiero kapinių varpo, pagryžo iš Lietu
vos ir savo name 636 West 18 Str. Clrea-

I go, 111. atidarė PIKČERNĘ su naujausio 
išradimo prietaisomis'. j 

Reikalui atsitikus, eikite prie savo seno bičiulio. 

J^JU. 

GAVO PINIGUS LIETUVOJE 
KULIUOS SltfNTĖ PER " D R A T J G i " ŠIE ASMENIS: 

•Petrokas Juozapas (Port Wushington, Wis.) 
* Gurinskaitė M. • 

(Jricaitė Alena 
Naraškevičius Boleslovas (Casliton, Wis.) 
Petraitis Jonas 
Prialgauskis Povilas . 
Zaloga S. (Sycamore, UI.) 
Wilkas Jonas 
Masiliūnas Petras v, 
l^ciiiba Martinas 
Každelis Juozas 

* -Marcinkevičius Juozapas \ 
Blauzdis K. C. į 
Liberis Kazimieras (^heboygan, Wis.) 
Kesminas Juozas (Racrne, Wis.) 
Kelecius Ignacas v> 

/ 
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Tik vienytėlis patarnautojau su "teisingais patarymais. Kaslink i-
*igijimp Ūkės tai Redakcija Ūkiško laikraščio. "Amerikos Ūki
ninkas", ) parašiky te o gausit viena, numeri to laikraščio ir farmų 
listą, iš puikiausios LIETUVIŲ .KOLONIJOS. Galėsit pasirinkti 
visokio didumo sulyg: savo išgalėjimo ir derėtis su savininkais. 
Kaip tik norint o mes netingėsim jufons apro3it Ūkės. Kurie tikrai 
turi parduoda tokias galima pigiatt įsigit. 

•"-ii. WALENČIUS 
11^ Wa>,hinpton Street , . Hart, Michigan. 

K»l*WV»l lWl*¥r8«C¥W^^ 

Meškinis Morkus 
Rupeikis Stanislovas 

Kuproniš Mateušas 

Šiaučiulis Antana s 

Kazakaitis Stanislovas (SpringfieŲ, 111.) 
v Cibulskis Stasys 

Brazaitis Juozas 
Vazgirdas Antanas 
Papiliečiai per P. Vitkų 
Grisius Antanas 
Gasiulionienė Liudvika 

Kinčinas J. 
' Vinskis Stanislovas ( į ima, Ohio) 

DRAUGO PlNIOŲ SIUNTIMO SKYRIUS 

2334 So. Oaklęy Ave. Tel. Roosevelt 7791 

Atdaras kasdieną, išskyrus šventadienius iki 8 v. y. 
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Amerikos 
prezidentai 
karčiais 
anglių kai 
už jų atsii 
sutartį su 
zacija. 

v 

Ir pareit 
streikan au 
ganizuotas 
galėmis rei 
parems ir 

Pinigyno| 
lon sako, 
anglekasių 
pramonei 
rės ilaug ni 
suomenė. 

Angį 

Visuomei 
nijos, anot 
anglių ište 
gelis, kasy 
lių sukrovi 
viršiaus. 

Prie to 
las, kuriose 
darbininkai] 
Įima šiaip-
ko laiku. 

Pinigyno 
dininkai tvi 
sybė negal 
kasių strei] 
Taipat maj 
vyriausybė 
trolėn kasv 
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V^riausy 
taip pada r 
tų griežčiai 
Kompanijų 

Kasyklų 
pozicija ti< 
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