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METAI-VOL. VII 

Vokietijai Grūmoja Katastrofa \m , *& s u 
1 J I KARO LAIVIJ. 

Matyt, Rezignuos Wirtho Kabinetas 
BERLYNAS, kovo 24. — gos. Tan skaitliun ineina 220 

Santarvės atpildymn komisi- milionų auksinių markių ap
jos nauja nota Įduota Vokie- j moktti prancūzų, anglų ir bei
ti jos kanclieriui Wirth ot'icia- gų okupuotos armijas. 
liame susirinkime. Ta nota,' Toliaus Vokietija privalo 
ty. naujos Santarvės sąlygos subalansuoti savo biudžetą 
kaip mokėti karo kontribuci- vienu miliardu auksinių mar-j 
ja, trupina visą Vokietijos kili iš vidujinės paskolos. 

KARO LAIVU. 
LOXlX)NAS, kovo 24. — 

Anglijos nardančioji laivė H-
42 Tarpžemių juroje, netoli 
Gibraltaro susidaužė su karo 
laivu. Laivė tuoj aus ' nusken
do su visa įgula. 

NEGALI IŠSISUKTI SU 
RHINE SKOLA. 

vyriausybės veikimą. 
•f m/ % 

Kabineto nariai tuojaus at
laikė susirinkimą ir po to pra
nešė, kad nauji Santarvės rei
kalavimai reiškia Vokietijai 
katastrofa. 

Pats kancleris Wirth po su
sirinkimo atrodė susinerva
vęs. J i s pažymėjo, kad ta no
ta griauja visus Vokietijos 
pienus. 

Pagaliau, turi sustabdyti 
naujų poperinhi pinigų spaus
dinimą, 

Kai-kas sąprotauja, kad 

S. V. neratifikavo, bet Vokie
tija tai padarė. 

AVASIIINGTON kov. 24.-

P. JUOZO NAUJALIO 
KONCERTAS. 

Santarvė su savo reikalavi-! Valstybės sekretorius Hughes 
mais jau peržengia Vokietijos 
nacionale nepalieciamybę. 
Xes reikalauja, idant Reichs
tagas pravestų Santarvei tin-
kamus įstatymus. 

Gal rezignuos kanclieris. 
Dr. Gustave Stresemann, 

liaudies partijos vadas, sako,! Dauguma Reichstago narių 
koalicinė vyriausybė sugriau- tvirtina, kad kancleris \Virth 
ta. Kitų partijų vadai pažy- Su savo. kabinetu bus priver-
mi, kad Santarvės reikalavi- s t as rezignuoti. Sunku pasa-
mai sugriaus šiandienini ka- kyti. kas galės užimti jo vietą 
binetą. Paskui niekas neap- įr Santarvę patenkinti taip, 
sims ineiti kabinetan. kaip darė šiandieninis kancle-

Atpildymo komisija Vokie- r i s . 
tijai pripažįsta dalinę mora-l T o n ) i s d i e n o m 5 s būtinai rei-
toriumą, jei Vokietija taikiu- k a ' l i u g i m i i į o n a j auksinių mar 
sis prie paduodamų sąlygų. . k h j ; l t l l ! (>k-. t i Santarvei. Ne

š ta i reikalavimai. 

Visos vokiečių partijos vien 
balsiai pripažjsta, kad Vokie
tija šįmet jokiu būdu negali 
tesėti išpildyti Santarvės rei
kalavimų. 

Tie šiems metams reikala
vimai v i a : 

• 

Vokietija turi išmokėti 720 mu Vokietija šiuo kartu ma-
milioim auksinių markių. Iš žai pelnys. Bet paskui blo-
tų 280 milionų auksinių inar- gumo bus labai daug. 
kių jau išmokėta. Be to, tu- Vargas Vokietijai. Nes jos 
ri pristatyti 1,450 milionų au- nepaliečiamybei grūmoja pa-
ksinių markių vertės medžia-

ra iš kur gauti. 
Socialistų diduiniečių par

tija reikalauja, kad vyriausy
bė konfiskuotų pravitinį auk
są ir visokią medžiagą ir tuo-
m i atmokėtų Santarvei. 

Tcčiaus daugelis tam prie
šinasi. Sako tuo konl'iskavi-

vojus. 
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NORIMA SUTAIKINTI TURKUS SU GRAIKAIS 
PARYŽIUS, kovo 24. —įjos kitos nuo kitų nebūtų ar-

Santarvės valstybių užsienių • čiau dešimties kilometrų, 
reikaių ministeriai čia turi su- j 3. Paliaubos padaromos 
Važiavimą. Apkalbamos arti-!trims mėnesiams. I r jos au-
imijų Rytų problemos ir Tur- tomačiai atnaujinamos, kol 
kijos likimas. j nebus padaryta įžengiamoji 

Suvažiavo ministeriai pirm taika, 
visako turkams ir graikams 
pasiųlė įvykdinti paliaubas ir f ^ ^ n u o K e m a l P ^ 8 " 
stoti į taikos derybas. Čia reiškiama nuomonė, 

Dėlto pasiųstas tuo tikslu kad paliaubų įvykinimas pri-
projektas į Konstantinopolį, guli nuo Angoros nacionalis-
Angorą ir į Atėnus. Telegra- tų valdžios, ty. nuo nacionali
nio pasirašę: Prancijos pre- !stų vado Mustapha Kemal 
mieras Poincare, jisgi ir už- pašos. 
sienių reikalų ministeris; lor- Santarvė jau sutinka Tur-
das Curzon, Anglijos užsienių k i j a i gražinti Mažąją Aziją, 
reikalų sekretorius; Signor Bet nacionalistai reikalauja 
Shanzer, Italijos užsienių rei- pirmkarinių Turkijai sienų. 

Nacionalistai jaučiasi esą sti
prus ir nieko nedaro iš grai-

viešai paskelbė notų, kokią 
pasiuntė Santarvės valsty
bėms — Anglijai, Pranei jai, 
Italijai, Belgijai ir Japonijai. 

Toje notoje Su v. Valstijų 
vyriausybė pareiškia, "kad iš 
atmokamų Vokietijos pinigų 
Santarvės valstybės be jokio 
išsisukinėjimo privalo apmo
kėti amerikoniškos okupaci
nės armijos ties Rhine išlai
das. 

Toliaus notoje nurodoma S. 
Valstijų pozicija, kokią turi 
užėmusi ir nusprendusi near> 
leisti. 

Reikalavimas teisingas. 

Suv. Valstijų, ambasadoriai 
ir pasiuntiniai tą nota jau į-
davė paminėtu valstybių vy
riausybėms. 

Sekretorius Hughes pažy
mi, jog Suv. Valstijų reikala
vimas apmokėti amerikonišką 
armiją yra teisingas. J i s pa
remtas armisticijos sąlygo
mis, Versailleso sutartimi ir 
pagaliau Suv. Valstijų su Vo
kietija sutartimi. 

Del to, Suv. Valstijų vyriau 
sybės reikalavimas negali but 
padėtas ant šalies arba to
liaus atidėliojamas. 

Versailleso sutarties teisės. 

Nors Suv. Valstijos neratifi 
kavo Versailleso taikos su
tarties, bet tai padarė Vokie
tija. Suv. Valstijų sutarty su 

j Vokietija aiškiai pareikšta, 
kad nuo pažymėtų Versailleso 
sutarty teisių Suv. Valstijos 
neatsisako. 

S. Valstijos neprivalo tie
sioginiai nuo Vokietijos rei
kalauti to atlyginimo. Nes 
Vokietija atpildymo skolas 
moka Santarvei. Gi Santar
vė privalo apmokėti prigulin
čias sąskaitas, kaip rodo Ver
sailleso sutartis. 

•kalų ministeris. 

Paliaubų sąlygos. 

Pasiųstame projekte paduo
damos tokios turkų-graikų 
•paliaubų sąlygos: 

ku. 

AREŠTUOTAS GUBERNA
TORIUS. 

1. Graikų su turkais nacio-' OKMULGEE, Okla., kovo 
nalistais k6vos turi but su- 24. — Areštuotas Oklahoma 
stabdytos nutartą dieną. , valstijos gubernatorius Ro-

2. Armijos gali pasilikti bertson. J is kaltinamas už 
«' šiandieninėse musių linijose; papirkimų ėmimą. Guberna-

bet priešakinės sargybos turi; torius turėjo padėti 5,000 do-
but atitrauktos atgal, idant lerių parankos. 

GRAIKAI BOMBARDUOJA 
TURKUS. 

ATĖNAI, kovo 24. — Grai
ku lakūnai aną dieną iš oro 
bombardavo turkų stovyklas 
arti Eskishehr. 

VENECIJĄ PALIETĖ 
AUDRA. 

LONDONAS, kovo 24. 

Kovo 22 d. didžiausia Chi-
cagos koncertu salė Orchestra 
Hali pirmu kartu matė Chica-
gos lietuvius, jų solistus-es, 
muzikus-es ir chorus. J. Nau
jalio koncertas Jdavė progos 
mums parodyti šioje koncer
tų salėje savo muzikos talen
tus. 

Programa įvairi: vargonai, 
pianas, stygių instrumentai, 
solistų ir choristų balsai. Jos 
vedėjas gerb. kompozitorius J. 
Naujalis savo gilia muzikale 
siela patenkino klausytojus. 
Jų suvažiavo iš visos Chica-
gos ir apylinkių apie 2,000. 
Aplodismentams nebuvo galo. 

Kompozitoriui įteikta nuo 
Chicagos lietufių graži dova
na: sidabro vaza. Surinkta 
aukų L. Meao Kūrėjų Dr. 
$800. Reikia pažymėti dide
lius tame nuopelnus p. J. Bag-
džiuno. Tikrai chieagieciams 
ne gėda taip. nuoširdžiai pa
gerbus mūsų muzikos tėvą p. 
J. Naujalį. Ryt plačiau rašy
sime apie įvykusį koncertą. 

KELIOS VALSTIJOS PA
LIESTOS ŽEMĖS DREBĖ

JIMO. 

ŠVENTASIS TĖVAS GEL
BĖS ŠELPTI RUSIJĄ. 

LONDONAS, kovo 24. — 
Iš Romos depešoje pažymi- į 
ma, kad Rusijos bolševistinė 
valdžia sutikusi, idant ir Va
tikanas butų reprezentuoja
mas tarptautinėje komisijoje 
šelpti badaujančius rusus. 
Tos komisijos pirmininku y-
ra Dr. Nansen. 

Trumpoj ateity septyni 
Šventojo Tėvo delegatai tuo 
tikslu keliaus Rusijon. Taipat 
galimas daiktas, kad į Pavol-
gį Šventasis Tėvas pasiųs sa
vo personale misiją. 

Bet, kiek žinoma, pirmiau 
nebūta jokių žinių, idant Šve
ntasis [Tėvas butų darbavęsis 
turėti Vatikano delegatus tar
ptautinėj komisijoj. 

ANGLIJOS PREMJERO PLENAI IŠGELBĖTI 
f U R O P į 

LONDONAS, kovo 24. — kti tiktai apribavus ginklavi-
Anglijos premiero Lloyd Ge-mosi, sumažinant armijas, 
orge nuomone, tiktai Gerioaj Bet jei kartais kurios val-
konferencija gali išgelbėti stybės nesutiktų su tais ple-
Europą nuo katastrofos. To-'nais, nuo tų Anglija pareika-
del jis, premieras, visomis jė- lauš atmokėti jai prigulinčias 
gomis darbuosis, idant ta kon skolas. Nes Anglija taipat 
ferencija pavyktų ir duotų turi atmokėti škotas, 
kuogeriausių pasekmių. Anot premiero, Europos 

Išgelbėti Europą nuo eko- valstybės Anglijai yra kaltos 
nominės ir finansinės katąs- (dukart daugiau, kaip Anglija 

* 

ST. LOUIS, Mo., kovo 24. 
— Užvakar vakare Čia atjau
stas žemės drebėjimas. Dre
bėjimas vienu žygiu palietė 
visą pietrytinę Missouri vals
tiją, pietinę dalį Illinois, pie
tinę dalį Indiana, Arkansas 
šiaurius, Kentucky vakarus ir 
Tennessee šiaurius. 

Nei vienur didelių nuostolių 
nepadaryta. Bet vietomis vis
gi smarkiai supurtyta butai, 
sugriauta kaminai, sutrupin
ta langų stiklai. į 

Yra žinoma, kad Illinois 
valstija daugiau šimto metų 
nepaliesta didesnio žemės 
drebėjimo. 

SUMAŽINTA KARPENTE 
RIAMS UŽMOKESNIS. 

trofos premieras turi tokius 
pienus : 

Kiekviena valstybė būtinai 
turi subalansuoti savo biud-

yra kalta Suv. Valstijoms. 
Anot žinių, premier. Lloyd 

Keorge balandžio 1 d. bus 
j Londone. Reikalaus jis sau 

žetus. Privalo sustabdyti nau-jiš parlamento pasitikėjimo 
jų poperinių pinigų leidimą, j reiškimo, kad paskui ramiai 
turi padaryti reformas finan- j keliauti Genoa konferencijon 
suose ir valiutoje. 

Tai visa bus galima atsie-! 
ir tenai pravesti visus savo 
pienus. 

ST. LOUIS Mo., kov. 24.— 
Pradėjus balandžio 1 diena 

[čia karpenteriams prie namų 
statymo bus mokama dau
giausia 95c. valandoje vieto
je $1.25. 

Septynios amatninkų uni
jos savanoriai sutiko, kad 
jiems Harbo valandoje butų 
sumažinta užmokesnis nuo 15 
iki 20 nuošimčiu. 

' 

VYRIAUSYBĖ PERSPĖJA 
ANGLEKASIUS. 

ATPINGA VOKIEČIŲ 
MARKĖS. 

NEW YORK kovo 24. — 
Smarkiai krinta žemyn vokie
čių markės. Vakar už vieną 
amerikonišką centą buvo duo
dama 3 markės. 

Tai pasekmės naujo Vokie* 
tijos prispaudimo. 

A. a. KUN. JUOZAS KUTAS 
I 
I 

UŽ NEŠVARUMĄ. 

Gimė 1883 m. vasario 27 d., i Kauno miesto ir apskrities 
Naumiesčio par., Šakių aps.,| viršininkas nuo sausio 1 iki 20 
mokslą ėjo Mariampolės gim-| dienos administratyviu būdu 
nazijoje ir Seinų Dvas. Semi- j nubaudė 46 asmenis pinigine 
narijoj; baigęs Seminariją vi- pabauda. 14,950 ausinų sumo
d a v o trumpą laiką Seinų j e _ ^ nešvarumą kiemuo-
vyskupijoje, paskui išvažiavo j se, kepyklose, valgyklose, už 
į Turkestaną padėti kun. a. J draudžiamą lošimą ir gaisro 
a. Pranaičiui, kame išbuvo a-
pie trejus metus; čia a. a. 
kun. Juozas sirgo rytų dru-

Turkestanan 

pavojaus sudarymą. 

gin 

GAL UŽDRAUS TURĖTI 
LAZDAS PARLAMENTE. 

ATĖNAI, kovo 24. —Grai
kų parlamente atstovas Mer-
couris sviedė savo lazdą į ki
tą atstovą karštų diskusijų 
laiku. 

Parlamente pakilo trukš-
mas ii* muštynės. 

APSAUGOS ANGLIŲ KA 
SYKLAS. 

SPRINGFIELD, kov. 24.— 
Artinasi anglekasių streikas. 
Kasyklų kompanijos valstijo
je išanksto ruošiasi pakilus 
streikui apsaugoti savo ka
syklas. 

WASHINGTON, kov. 24.— 
Generalis šalies prokuroras 
Daugherty paskelbė perspėji
mą anglekasiams. 

Praneša jiems, kad busimo
jo streiko laiku jie jokiu bū
du nekenktų kasykloms kasti 
anglis. 

Prokuroras sako, kad jis 
prieš streiką nieko neturįs. 
Teisingai streikuoti organi
zuoti darbininkai turi teisę. 
Bet streikininkai neturi teisės 
kabinėtis prie tų, kurie už
ims streikininkų vietą. 

Generalis prokuroras tyli 
apie vyriausybės pienus ang
lekasių streiko klausime .Tik f Keturi plėšikai vakar die 
žindma, kad streiko klausimu i nos laiku užpuolė krautuvę 
j is komferavo su prezidentu po num. 128 So. Halsted gat. 
Hardingu ir Darbo sekreto-1 Lauke buvo daugybė praeivių, 

ROMA, kovo 24. — Italijos 
senatas vakar patvirtino nau
ją premierą Facta ir jo kabi
netą. 

APIPLĖŠTA KRAUTUVĖ. 

riumi. 
Sakoma, kalbėtasi, ar nebu-

Ifalijos-miestą Veneciją, anot j tų gerai, kad prezidentas pa
žinių, palietė baisi juros au- skelbtų atsiliepimą į visuome-
dra. Kai-kurios aikštės už-Įnę su tikslu sustabdyti strei-;tės deimantų ir kitokių daik-

kuomet piktadariai viduje 
krautuvininką su sūnumi įva
rė į užpakalinius kambarius. 

Paėmė apie 20.000 dol. ver-

lietos vandeniu. ką, I 

PILVIŠKIAI. Pilviškiuose 
bevažiuo- j buvo iki šių metų apie dvide-

jant ir bevargstant prasidėjo | šimt smuklių. Nudžiugo pil-
velionio liga. Taškento baž- (viškiečiai išgirdę, kad valdžia 
nyčiai parinkti aukų iškelia-! šiems metams paliko tik pen-
vo į Ameriką ir Suv. Valsti-jkias smukles. Bet, smuklių 
jose liko ilgesnį laiką; 1920 savininkams ir valsčiaus ta
ni, vasarą grįžo į Lietuvą tu-jrybai (ne visai) pasidarba-
rėdamas plaučių džiovą; pa-jvus, jau turime vėl visą tu-
skutimus mėnesius sirgo pas| z įną ir dar manoma, kad atsi-
savo seserį Naumiesčio para
pijoj; niirė vasario 3 dieną š. 
m.; iškilmingai palaidotas va
sario 7 d., Naumiesčio kapi
nėse. Susirinkusius į sesers 
namus kaimynus ir gimines, 
netekusius be laiko a. a. kun. 
Juozo, ramino prakalboj prie 
karsto kan. Grigaitis; į baž-

darys ir daugiau. 

lįžsienio reikalų ministerija 
išleido visoms atstovybėms 
užsieniuose aplinkraštį, ku
riuo visiškai uždraudžiama 
vežti diplomatiniame bagaže 
privačių asmenų bei kokius 

nyčią leidžiant velionį iš va-! daiktus, 
karo, dalyvavo visas miestas; 
bažnyčioje tas pats pamoksli
ninkas pabrėžė, kaip a.a. kun. 

PAPILĖ. Papilės valsčiaus 
dvarininkas inžinierius Beres-

Juozo siela veržėsi prie pra-jnečius paaukojo Šiaudinės 
kilnių misionieriaus darbų, I liaudies mokyklai namus 12x 
nepaisant sveikatos; ant ry- i 18 metrų ir sklypą žemės apie 
tojaus po iškilmingų pamaldų 13,000 metrų, 
tėvas Jeronimas, Kretingos 
vienuolyno gvardijonas, išdė
jo skaitlingai miniai mirties 
liūdnąsias ir linksmąsias ypa- j CHICAGO. — Šiandie gra-
tybes, o kapuose Žvirgždaičių ž u s o r a s ; b e t vėsiau. 
klebonas kun. Radžiūnas gra- _ 
žiais žodžiais atsisveikino su 
visais a. a. kun. Juozo vardu. 

ORAS. 

PINIGŲ KURSAS. 

Svetimų šalių pinigų vertė, 

AlsėdžiūmiesTeliš tir^ "valsčius i m a i n a n t n e m a ž i a u 2^°°° do1-
kovo 23 d., buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

ALSĖDŽIAI, Telšių apskr. 

yra šiek tiek apsišvietęs kam
pas. Turime miestely porą 
mokyklų, o kaimuose dar yra 
keletas. Keliolika lanko net 
gimnaziją Telšiuose. Yra bent 
pora organizacijų: "Pavasa
rininkų,' ' ir " Valstiečių Są-

tų. junga. >> 

Anglijos sterl. svarui 4.38 
Prancijos 100 frankų 9.02 
Italijos 100 lirų 5.13 
Vokietijos 100 markių .30 
Lietuvos 100 auksinų .30 
Lenkų 100 markių .02 
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LIETI VU' KATALIKŲ DIENRAMIS Į 

•'DRAIKIAS" ' 
EIUA kasdien* ' ' skyrus nedėldloolus 

PRENUMERATOS KAMI A: 
Metams •*•©• 
Puael Metu t * - 0 0 

Prenumera tos mokasl iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirasymo dienos 
me nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir seinas adresas. Pinigrai geiiausia 
•iųsti iSperkant krasoje a r exprese 
"Money Ofder" a rba Įdedant pini
gus į registruota laišką. 

M* » » » » » » « » » * • » » » • - - - » . - . , w-m m m a^_M_M_mm^mmmm^*^ 

"DRAUGAS" PUBL. 0 0 . 
2334 So. Oakley Ave., Chieago. 

TeL Roosevelt 7791 
«nii i i i i i ihi i i i i i i i i i i i i i i !e: i i i ini»i i i i i i i !» 

DEKADENCIJOS LAIKAI. 
Plėšimai, žmogžudystės, va

gystės, girtuoklystė, savižudy-
stės — tai kasdieniniai Chica-
gos atsitikimai. Pastaraisiais 
laikais čia visokios rūšies kri
minalistai labai įsigyveno. 

Kad tai visa panaikinus ar-
>ba kaip nors praretinus tuos 
kriminalius gaivalus, piliečiai 
daro susirinkimus. Susirinki
muose dalyvauja ir politikie
riai. Šie viską supainioja ir vis 
neišsprendžiamos reikalingos 
priemonės. 

Politikieriams tas ypatingai 
svarbu prieš ateinančius teisė
jų rinkimus Chicagoje. Dėlto 
j ie siųlo geriausią patar imą 
piliečiams. Girdi, r inkite to-

• i_- ™ * ni»:„« taip brangus, kad visuomene 
kius i r tokius, tuomet Chica-. *" to* ' . « ! « _ , « 

Prekybos ir Pramonės sek
retorius Hoover, paskui Darbo 
sekretorius • Davis pareiškia, 
kad anglekasių streikas Suv. 
Valstijose neišvengtinas. 

Darbo sekretorius Davis pa
siūlė abiem pusėm susieiti kon 
ferencijon ir kaip nors susi
taikinti, padarius iš abiejų pu
sių ben t^ok ių nusileidimų. 

Anglekasių viršaičiai sutiko. 
Bet kasyklų savininkai ne. Sa
vininkai tiki, kad šiandieninė
se sąlygose toks streikas ne
turės sąjausmo, dėlto angle-
kasius laukia nepasisekimas 

Anglekasiai nori trumpes
nių darbo valandų ir to pat 
užmokesnio. Gi kompanijos 
tiems norams yra griežtai 
priešingos. 

Nors anglekasiai šiandie ima 
gerą užmokesnj, bet jų pelnas 
yra mažas. Nes kompanijos 
neleidžia jiems kas savaitė 
dirbti pilnas dienas. Kompani
jos aiškinasi, kad jei darbi
ninkai dirbtų, kas savaitė vi
sas pilnas dienas, tuomet pasi
darytu didelė anglių viršpro-
dukcija. 

Kompanijos sako, kad ir be 
to šiandie yra anglių viršpro-
dukcija. Nežiūrint to, angliai 

go bus apvalyta nuo nenuora
mų ir kriminalistų. 

T i i - - - „ \rn„A\An Kasvklų savininkai anglių I r pakloja, Jie savo kandida-1 
tus. Gi tie kandidatai, tai dau 

Anglekasių viršaičiai atsa
ko, kad tas neteisybė. Ang

lingos sistemos 

giausia tie patys, kurie su su-
imtais piktadariais ^ ^ e l . | P ^ d a u g mokama uz darbą, to 
niausią apsieina1, dažnai net d e l i r « « " * b r a n ^ -
žmogžudžius kauciją uždėjus 
paliuosuoja. 

Perniai senatorius Sadler pa- Į | i a i nrangųs, nes trūksta reika-
davė valstijos legislaturai su
manymą, kuriuo besiremiant 
visokio plauko piktadariai tu
rėtų but kuoaštriausiai bau
džiami. Tečiaus sumanymas pa 
dėtas legislaturos archivan. 

Tas pat senatorius paskui 
padavė kitą projektą. Bet ir 
tas sutiko tokį pat likimą. 

šiandien viešpatauja Lietuvoje 
partijų tarpe yra religijos 
klausimas. 

Pakol mūsų tėvynė buvo 
Rusijos pavergta, tikybinė 
kova nežymiai reiškėsi. Visų 
patriotų uždavinys buvo ap
ginti savo tautą nuo ištautė-
jimo, visi kovojome už savo 
šalies laisvę ir nepriklauso
mybe. Gi nun atgavus politinę 
nepriklausomybę ir St. Sei
mui priėjus prie mokyklų 
klausimo, pakilo vidujinė kova 
tarp bedievių — socialistų, 
laisvamanių ir krikščionybės 
gynėjų. 
/ Mokyklų klausimą besvars
tant ir palietus tikybos dėsty
mą Jose, buvo pirmas viešas 
susidūrimas dviejų sau prie
šingų, niekad nesutaikinamų 
jėgų — bedievių ir katalikų. 
Jos grumiasi ir kovos obalsis 
paskelbtas mokyklų, Universi
teto klausimą begvildenant, 
dar smarkiau įsižiebs priėjus 
prie Lietuvos Respublikos 
konstitucijos svarstymo. Da
bar ateina valanda kuomet į-
Vyks bedievybės ar krikščio
nybės laimėjimas. 

Amerikos lietuviai, kurie 
ligi' šiol karštai rėmė. Lietuvą 

brangumą suverčia tiesiog ant Į kovoje už nepriklausomybę, 
pačių anglekasių. Sako jiems 

S O C I A L I Z M A S IR R E L I G I J A . 

Didžiausia nesantaika kuri i neapykanta v ir kerštu dega 
prieš krikščionybę. 

Kaip jie veidmainiauja? 

katalikiškos, bedieviškos ar 
socialistiškos putros? Socializ
mas yra.ekonomijos mokslas, o 
ne pasaulio aiškinimo moks
las .kosmologija). Dėlto jam 
nei šilta nei šalta nuo tikybi
nių Mausimų. 

Tokia yra nemokytų sočia-
* 

listėlių argumentacija. Kitaip 
kalba tikro, moksliniai pagrį-Musų socialistai kurie savo 

mokslo pramoko iš penkių c e n | s t o s o c ! a l i z m o skelbėjai. J ie 
tų katekizmo ar socialistinių 
laikraščių gal ir nemato kur 
veda juos akli Markso garbin
tojai'. Ką reiškia jų veidmai
ningi pasakymai: 1) mes nesi
kišame į tikybinius ginčus ir 
2) mes kovojame tik su kleri
kalais. 

A. Mas nesikišame į tikybinius 
ginčus. 

l 'uo pasakymu jie nori pa
sakyti, kad jie yra neutralus, 
stovi nuošaliai tikybos, nes 
tai esąs asmens klausimas. Ne
tiesa. J ie n^ra neutralus ir ti
kybos klausimas nėra asmens> j o tiksla s yra išvaduoti žmo-

senai murma prieš tokį išnau-
I dojimą. 

priyalo arčiau susipažinti su 

, dalykas. 
i 

I. Socializmas ir katalikybė 
susisiekia. 

1) Neutralumas. — Ten ga
limas neutralumas kur nieko 
bendro nėra, kame nėra ben
dros veikimui dirvos. 

Daug yra mokslo ginčijamų 
klausimų kurių religija nei at
meta nei priima. J i yra neu
tralu Pavyzdin mekanizmas ir 
dinamizmas fizikoje, Laplaco 
ii Poincarės teorijos kosmolo
gijoje, ar hipotezės chemijoje 

tuo klausimu ir organ izuotaUį t o k i u b u d ū . w i a l i s t a i ma-
jėga pasipriešinti bedievių - m ^ n e n t r a l q g (abejingi) f 

ar jie mano gyventi* šalia ka
talikų, kaip du kaimynu vie : 

sako: Socializmas ir religija 
nėra sau svetimi, neutrąjųs 
kaimynai, nes: 

a) religija nėra dausų, nuo 
žemės atitrauktas mokslas. 
Religija turi. savo doros prin
cipus. Dora pritraukia savo 
centran socialį klausimą. Reli
gija neišvengiamai domisi po
litika kiekvienu atžvilgiu, kur 
doriniai klausimai randa tikv-
binio atspindžio. 

b) socializmas nėra vien pil
vo klausimas. 

Socializmas siekia ekonomi
nės revoliucijos, bet galutinas 

gų proto ir doros srityje. 
(Bus daugiau) 

KLAIPĖDOS LIETUVIAI 
KRUTA. 

socialistų ir laisvamanių užsi
mojimams. Tik laimėję šią ko
vą, mes galėsime pasilsėti. 

Ar socialistai kovoja prieš 
religiją? 

Dviejų atsakymų negali bū
ti. Taip, kovoja. Veltui jie mui 
liną mūsų liaudžiai akis saky-

anglių pro
dukcijoje. 

Tuotarpu žinovai aiškina, 
kad už anglių brangumą dau
giausia kaltas pačių kasyklų 
savininkų godumas. J ie ima j ^ k a < į m e g n e p aisom tiky-
aukštas kainas už anglis, su- b o g k l a n s i m ų > ^ kovojame 
sikrauna milionus. , j t i k p r i e g k t e r i k a i u s . T i e p a sa -

Tokią netvarką galėtų pa- k y m a i veidmainingi. Nulupki-
Tie ar kiti nors geriausi įs-1 taisyti valdžia. Juk ji ir yra m e j į e m s veidmainybės kaukę 

tatymai nenaikina prasikalti- j del to, kad dabojus tvarkos \T išvysime jų tikrąjį veidą.Ji s 

nrų. Reikia giliaus siekti ir j ir teisybės. J i turėtų anglių j i • ~ 
padaryti reviziją visuomenės į brangnmo priežastis nuodug-

Klaipėdos lietuviai išrinko 
naują Tautos Tarybą, sudarė 
savo Direktoriją, atšaukė sa
vo atstovus iš krašto Direk
torijos ir priėmė protesto re
zoliuciją prieš *' Arbeitsge-
meinschafto'y veikimą. 

1922 m. vasario 21 d. buvo 
pirmasai susirinkimas naujai 
išrinktosios Tautos "Tarybos 
Klaipėdoj. Po p. Tarybos Pre-

nask i to aep&įptlami!.... N<H* * ^ P # P Lekšo pranešina apie 
mūsų tamsus socialistai m- praėjusį metą buvo išrinkta 

m. vasario 21 d. " R y t o " ben
drovės salėj Klaipėdos sekan
tį nutarimą: 

" P e r abudu metų, kai Klai
pėdos kraštas nuo Vokietijos 
atskirtas, kreipėmės atsikar-
totinai raštu ir delegacijomis 
į šio krašto apstatymo vy
riausybę, prašydami lietu
viams, kurie šio krašto dau
gumą sudaro, teisių lygybės ir 
pripažinimo lietuvių kalbos 
kaip valdiškos lygiai su vo
kiškąja kalba. Su.nepasiten
kinimu turime * konstatuoti, 
jog visi mūsų lig šiol darytie
ji žygiai liko neatboti ir ger
manizacija žengia paprastais 
keliais dar stipriau tolyn. 
Norint mes dar vis viltėjom 
mūsų teisėtų prašomų išpil
dymo, tai tečiau matydami, 
jog jie nevykdomi pareiškiam: 

Mes negalam ilgiau bepa-
kęsti mūsų teisių susiauri
nimo ir atsisakom toliau da-

. lyvauti valdyme ir šiuo at
šaukiame nuo tuojau mūsų 
krašto direktorijai prezen-
tuotus kandidatus ponus Dr. 
Steputaitį, Reidį ir Brazaitį 
ir kviečiam juo s savo urė
dus krašto direktorijoj pa
dė t i . " 

Paskui del vadinamojo 
1' Arbeitsgemeinschaf t ' ' ne
lemto darbo, kuris veda Klai
pėdos kraštą į pražutj, jei 
jo prašymai butų Santarvės 
atboti, Tautos Taryba jautės 
priversta dar kartą viso pa
saulio akyse protestuoti prieš 
tą visą nelemtąjį "Arbeits
gemeinschaf to ' ' darbą ir jo 
prašymą ir priėmė tokią rezo
liuciją: 

auklėjimo ir kultūrinimo sri
tyje. Tuomet ir įstatymai bus 
pildomi. 

niai ištirti ir paskelbti. 
Ta pati valdžia taipat ga

lėtų sustabdyti! grūmojantį 

streiką. Bet jt to nedaro. I r 
kuomet nuo streiko turės nu
kentėti šalis, kaltininkų ne
reiks toli ieškoti. 

kosi norį būti neutralus ir sve
timi tikybos klausimams, mo-

t 

kyti socialistai atsako „ kad 
jie nėra neutralus. 

2) Delko nėra neutralus? 
Dėlto, kad socializmas ir kata
likybė susisieika. turi bendros 
veikimui dirvos. 

Socialistai ne vieną sukvai
lino; J ie turi tamsių savo pa
kalikų kurie jau nustojo svei
kos sprendimo sąmonės ir ne
mato ryšių tarp tikybos ir so-
cialės ekonomijos. Girdi, kas 
nuėjęs valgyklon pareikalaus 

nauja Tautos Tarybos Direk
torija, būtent: 

Prezidentas p. Lekšas 
Dekintų, jo pavaduotojas p 

• v 
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lienuotąsias valdžias, kad jos, 
šio krašto likimą atšveriant 
" Arbeitsgemeinschaf t o ' ' su
rinktiems vardams, nedėtų 
svarbumo, neg vietomis: 

1. Vardų rinkėjai grumzdė 
gyventojus, sakydami; kas ne-
sirašys į "Arbeitsgemeins
chafto" sąrašus, bus iš Klai
pėdos krašto ištremtas. 

2. Vardų rinkėjai yra balsų 
pirkę. 

3. Vardų rinkėjai privertė 
moteris, jų vyrams neesant 
namie, savo ir vyro vardą są
rašuose įsirašyti. 

4. Vardųv rinkėjai klaidino 
žmones sakydami, jog Tautos 
Taryba su "Arbeitsgemeins
chaf t u " susidėjusi. 

5. Vardų rinkėjai yra ir glo
boje esančių /(nepilnamečių) į 
savo raštus įrašę. * 

6. Vardų rinkėjai įrašė ir 
numirusiųjų vardus. 

7. Yra sužinota, kad tūliems 
pasipriešijant rašytis į "Ar 
beitsgemeinschaf t o ' ' raštus, jų 
vardai tečiau raštuose. 

8. Tūlose vietose rinko var
dų mokytojai ir šiaip valdi
ninkai. Per jų įtaką buvo aau-
gel priversti įsirašyti į "Ar 
beitsgemeinschaf to ' ' raštus. 

9. Vardų rinkimas atliki
nėta be jokio įsirašiusiojo am
žiaus liudijimo ir be jo pilie
tybėj patikrinimo. 

10. Vardų rinkėjai pareiškė 
žmonėms įsirašymus į "Arbeit 
sgemeinschafto" sąrašus dera 
sužinojimui, kiek gyventojų 
nor dėtis prie Lietuvos, o kiek 
nor prie Vokietijos atgal grįž
ti. 

Iš tikro nėra dauguomenė 
Prūsų lietuvių naujai pa-' Klaipėdos krašto gyventojų už 

rinktoji Tautos Taryba, susi- Į savarankiškumą,, nes jie žino, 
rinkusi 1922 m. vasario 21 d. I k a d b e pirklybinių sutarimų 
" R y t o " bendr. salėj, Klaipė-J s u L i e t u v a kraštas tur ekonp, 
doj pakelia Santarvės kaip ir m m i a i sugriūti. Tikt vien pri-
visų kitų kultūringų valsty
bių akyse griežtą protestą 

Dr. Gaigalaitis iš Klaipėdos, p r i e š neteisingą veikimą, "Ar-

sidėjimas krašto prie Lietuvos 
tegali ateitį garantuoti. 

Todėl mes šiuo protestuoja-
p. Stvekys iš Jakštelių, p. jbeįtsgemeinschafto" del Klai-j m e P r i e š "Arbeitsgemeinschaf 
Reisgys iš Jurgių, p. Brazaitis | p e d o s savarankiškumo, kuris 
iš Šlengių, p. Gailius iš Pa- j v i s o k i o m l s klastingomis, nela- (E-X 

gingomis ir nepateisinamomis kalnės. 

Po ilgo aptarimo vienu bal- priemonėmis rinko Klaipėdos 
su buvo priimta šiokia rezo
liucija: 

krašte parašų, kad tuo išrody-
tų, dauguomenė -šio krašte 

•Naujai1 rinktosios Tautos j žmonių, geidaujančių sava-
Tarybos susirinkimas priėmė ; rankiškumo. Mes gyvai atsi-
vienu balsu savo posėdy 1922 šaukiame į asociuotąsias ir a-

mmm — 
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Parašė Dr. JONAS TOTORAITIS. 

LIETUVOS ATGIJIMAS. 

(Tęsinys) 
Nenorėdami sekti nei paskui lenkus, nei 

paskui rusus, lietuviai palengva ėmė su
siprasti kas esą ir ėmė ieškotis sau savo 
kelio. 

Jaunuoliai , pasidavusieji gimnazijos ir 
universiteto politikuojančiai įtakai protu 
nesuprato, bet jausmais įspėjo daugiau ne
gu Rusijos politikai, būtent, kad atsiža
dėti tikėjimo galima tik neofieijaliai, bet 
kad jo atsižadėjus dvasioje dar atsižadėti 
savo kalbos yra jau daug perdaug. Nei 
viena šeimyna to nepakentė; negalėjo to 
pakentėti nei tauta. 

Kol rusai išrodinėdavo lietuviams, kad 
paika yra sekti paskui lenkus, tol lietu
viai matė ir pripažino, jog tiesa. Ru
sams ėmus piršti rusiškumą, lietuviai ^ma
tė, kad tai paika. Gyva tauta turi išmin
ties. Taip Lietuvoje ima žybčioti tie pir-
miejie tautinio susipratimo spinduliai. 

Tasai susipratimas ėmė rastis jaunuo
menėje, einančioje mokslus rusų saugoja
mose mokyklose, ir ėmė rodytis liaudyje 
arba, geriau sakant, tuose išmokslintuo
se vyruose, kurie dar nebuvo ėję naujai 

rusų sutvarkytos mokyklos ir kurie liau
džiai dirbdami1 jai tinkamą kelią rodė-. 

Tautinis susipratimas gimnazijose. 

Mariampolės gimnazijoje pirmi baigian-
tiejie mokslą mokiniai1 ėmė reikšti šiokius 
lietuvystės ženklus. Gimnazijos kai-kurie 
mokytojai jiems primindavo, kad jie ne-
lenkai, tik lietuviai. Buvo įvesta ir lietu^ 
vių kalbos mokymas, bet pirmas moky
tojas Ulinskas, gimęs Kauno gubernijoje, 
sulenkėjęs lietuvis, mažai galėjo išmoky
ti. Nors sulenkėjęs Ulinskis tečiaus mylėjo 
lietuvių kalbą kaip brangų mirusį daigtą. 
Jo mokiniai gimę plačiai ir giliai lietu
viškoje šalije netikėjo į lietuvių kalbos 
mirimą, bet persiėmė jos meile. Tokiu 
būdu negali atrodyti, kad rusų gimnazija 
viena jiem s kvėpė ir įkvėpė tautinio su
sipratimo. Taip tvirtinti butų visai netie
sa. Pirmąją savo kalbos meilės šaknį mo
kiniai lietuviai turėjo iš savo tėvų. 

Vienas pirmųjų šiek tiek susipratusių 
buvo Jonas Užupis, kilęs iš Griškabūdžio 
I^rapijos. Baigdamas gimnaziją jisai ban
dė 1870 m. rašyti lietuviškų eilių, kurias 
kitais metais budama s Seinų seminarijoje 
siuntė į Maskvą vienam savo draugui e-
sančiam universitete. Baigęs jis buvo 4 
klases dar lenkiškoje progimnazijoje, o 
nuo penktos klasės buvo jau rusiškoje gim 
nazijoje. Nebuvo pasidavęs jis perdaug 
nei lenkinimui, nei rusinimui. Baigiant 

progimnazija, jo s direktorius lenkas Lan-
gry kalbino jį, kad permainytų savo pa
vardę į Zarzeeki, nes, esą, turėsi vietą 
visuomenėje, dėlto nepritiksią vadintis 
taip negražia pavarde. Jaunas mokįnys 
atsakė, kad to negalįs padaryti nepasita
ręs su tėvu. Tėvas su tuo nesutiko. Pagar-
sėjusis lenkų raštijoje Prašalaitis dar se-
niaus už Užupį, kalbinamas sulenkinti sa
vo pavardę mokykloje, griežtai atsisakė. 
Pr. Bučys (senesnysis) atsisakė tapti Bu-
czynskiu. Tie i r kiti"' toki atsitikimai pa
rodo, kad Lietuva prieš lenkmetį nevisai 
buvo užsigynusi savęs. % 

Tam pačiam Užupiui jau rusiškos gim
nazijos direktorius, eidamas kartais su 
juo pasivaikščioti, girdavo pravoslaviją, 
kad ji geresnė esanti už katalikų tikėjimą, 
norėdamas taip palenkti prie jos jauno mo 
kinio širdį. Bet ir ruso direktoriaus darbas 
buvo veltui pjaunas Užupis, kaip ir jo tė
vas, vis tiek liko lietuvis ir katalikas. J is 
rašinėjo vėjliau eilių į ('Aušrą'' i r kitus 
laikraščius^ mirė Seinuose 1917 m. 

Kitas pavyzdis pirmųjų atgyjančių lie
tuvių gali būti Petras Kraučunas, tru
putį jaunesnis už minėtąjį Užupį, taip pat 
Marijampolės gimnazijos mokįnys. Buda
mas aukštesnėse klasėse turėjo jisai kei 
turis draugus, kurie tardavosi baigį mok
slą kelti ir šviesti liaudį; kad arčiausiai 
prie liaudies gyvena kunigas, tai jis ry-
ižosi stoti į seminariją, dienas tų keturių 

draugų, kurių pavardę pamenu, buvo An
tanas Radusis, per šį karą beklebonauda-
mas mirusis Šilavote. Kraučunas ir buvo 
bandęs rašinėti lietuviškų eilių. Vienos tų 
eilių buvo vertimas iš lenkų kalbos Kocha-
novikio psalmės: "Czego chcesz od nas. 
Panie ." Ulinskas mokindamas lenkų kal
bos, parodęs lenkiško pavyzdžio gražu
mus, paskatino mokinius tas eiles išversti 
lietuviškai. Kriaučiūnas tą padarė J i s pats 
taip pasakojo kun, P. Bučiui (jaunesnia
jam). Direktorius išgirdęs apie jas padrą
sino jį ir liepė jam jas viešai skaityti gim
nazijos salėje per iškilmingą aktą, bai
giant mokslo metus, prie susirinkusių mo
kinių ir jų tėvų. Prie to pastebėjo drąsin
damas jauną mokinį, kad kaip lenkai turį 
savo poetų, Kondratavičių ir kitų, taip' 
ir lietuviai ima poezija garsėti, kurios pa
vyzdį duodąs daug vilties rodantys Pet
ras Kraučiunas. Šis iškilmingas eilių skai
tymas padarė smarkų m įspūdį susirinku
siems tėvams, ant savo kailio ištyrusiems 
baudžiavos laikus, kada lietuviams ir lie
tuvių kalbai viešose įstaigose buvo tik pa
nieka rodoma. Motinos tuo nepriprastu at
sitikimu buvo taip nudžiugusios, kad joms 
iš akių ašaros riedėjo^ 

Čia vėl butų galima sakyti, kad tą su
sipratimą davusi- rusų gimnazija. Tik pats 
a. a. Kraučiunas man pasakodavo, kad 
lietuviu kalbos meilę įkvėpusi jam motina. 
Jį, gimnazijos mokinį, motina per šventes 

ir atostogas kiekviena šventadienį anksti 
rytą keldavūsi ir liepdavusi drauge su vi
sa Šeimyna giedoti rąžančių: "Sveika auš
ros žvaigždė šviesi". Tie giedojimai ir tie 
motinos liepimai' tai ir buvę jo tėvynės 
ir gimtosios kalbos meilės pirmi diegai, 
ta ip tvir t ino man patsa i P . Kriaučiūnas . 

Tokie buVo Marijampolės gimnazijoje 
pirmieji tautinio susiprat imo ženklai. Tas 
pats darėsi' maždaug ir Šiaulių gimnazijoj. 
Tik apie tai neturėdamas £yvį pavyzdžių, 
smulkmenas minėtas laikraščiuose aplei
džiu. 

Čia butų galima paminėtį kad lenkų 
įtaka nesu^yk paliovė gimnazijose lietu
vių širdis į Lenkijos pusę kreipusi, nors 
buvo išvyta iš gimnaZ. sienų. Lenkai darė, 
ką tik galėjo, kad noras mok. lenkų kalbos 
ir literatūros mokinių sielose neužgestų, 
nors gimnazijose tai jau buvo užginta. I r 
patsai Basanavyčius budamas Marijampo
lės gimnazijoje lenkų literatūrą laikė dar 
sava. 

Taip tautinis susipratimas buvo ėmęs 
dygti gimnazijų mokinių širdyse nepai
sant rusų priežiūros ir po rusų akių. Kai 
kas bando daryt išvadas kad tas tai buvęs 
rusų darbas. Kad tai buvo nerusų įtaka, 
tik naujo gyvenimo vaisius, gali užten
kamai parodyti dvasinės seminarijos, kur 
rusų mokytojų ^oja nepastovėjo ir kur jų 
įtaka auklėtinių pasiekti negalėjo. 

(Bus daugiau) 
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DARBININKŲ ŠVIETIMO 
DARBAS. 

Darbininkų apšvietos dar
bas čia, Amerikoje, turi savo 
skirtiną pobūdį. I r todėl to 
darbo negalima suvienodinti 
su mokslo įstaigų darbu. Dar
bininkų apšvietos darbas ne- cial Science, 
turi nieko bendra kadir su 
visuotinais universitetų kur
sais (University extension), 
vidutinėmis vakarinėmis mo
kyklomis, korespondencinėmis 
mokyklomis ir tt. Nieko ben-

mokyklų dalį kontroliuoja pro 
fesionalės sąjungos, gi mažes
nę dalį — kooperatyvės drau
gijos. Antai New Yorke gy
vuoja visuomenės mokslų mo
kykla ir partijiniais pagrin
dais vedama. Angliškai jos 
vardas: Rand School for So-

Koks yra tikslas. 

Svarbiausias tų visų dar
bininkų mokyklų tikslas, tai 
tarpe skaitlingų darbo žmo
nių minių apšvietos praplati-

dra neturi nei su žinomais j m m a s įr sustiprinimas. Su-
" pramoniniais" kursais. Įprantama, kad tokio darbo 

Darbininkų švietimas yra budai ir metodos priguli nuo 
vedamas išimtinai pačių dar-1 parinkto tikslo. x 

bininkų ribose. Ir tas yra 
darbininko judėjimo reiškė
jas. ) 

.Toksai tai yra skirtumas 

Dėlto tasai visas darbas 
daugumoje turi liuoso laiko 
praleidimo pobūdį. Tečiaus 
tas to laiko praleidimas tam 

darbininkų apšvietos darbo p r į a į s u r įš tas su kokiu nors 
nuo kitų rųšių apšvietų, ypač mokslu. 

-Taigi, kad darbininkus tos 
rųšies apšvietimu užinteresuo-

skiriamų suaugusiems. 

Kas finansuoja. 
Darbininkų apšvietos dar

bas Suv. Valstijose finansuo
jamas pačių darbininkų, gi 
kontroliuojamas ir vedamas 
darbininkų organizacijų. Ga
li būti pavienė darbininkų u-

ti, pavartojamos įvairios prie
monės. 

Tokiuose atsitik i m u o s e 
svarbiausią rolę lošia orkest-
ros, krutamieji vaizdeliai, ant 
ekrano išskleisti visokios rų
šies žemlapiai. Taigi, pusė 

taigų darbininkams. Tos įs
taigos čia žinomos vardais: 
darbininkų kolegijos, profesi
onalių darbininkų sąjungos, 
darbininkų universitetai, dar
bininkų klesos, profesionalių 
sąjungų apšvietos departame
ntai, arba darbininkų švieti
mo komitetai. 

Mokslo šakos. 
Be patraukimo darbininkų 

apšvieton, reikia dar juose 
dažnai padaryti šiokios-tokios 
įtakos, idant jie. patys galėtų 
pasirinkti sau tinkamas moks
lo šakas. 

Kuomet tas atlikta, tuomet 
jie apturi visus galimus pa
lengvinimus — gauti atsako
mą mokytoją, vietą ir reika
lingas knygas. 

Nedaro jokio skirtumo, ko
kias mokslo šakas pasirenka 
darbininkai. Literatūra yra 
lygiai gera, kaip biologija ar
ba politiniai kursai. 

Svarbiausias daiktas yra 
tas, idant darbininkai tikrai 
norėtų mokintis. 

Visų mokslo ir švietimo dar 
bininkų įstaigų vyriausias pa
grindas yra pirmiausia pa
tirti, ko darbininkai nori mo
kintis. Ir tik paskui pradėti 
pamokas. 

gabumus. * • ~ . . 
Toje šakoje specialiai kur

sai apima: darbininkų teisių 
mokslą, atlyginimo ir apdrau-
dos įstatymus, streikų ir ne
darbo reikalus, pramonės ve
dimo ir produkcijos klausi
mus, darbininkų organizacijų 
reikalus ir retoriką. 

ANGLEKASIŲ STREIKAS. 

nija, kuri gali organizuoti sa- laiko skiriama darbininkų pri-
vo nariams " darbo kolegiją/? traukimui, gi kita pusė —ko-
Tam tikslui unija renka fon- kių nors daiktų išaiškinimui 
dą ir kontroliuoja mokslo dar- arba informacijų teikimui, 
bą. Taip elgiasi, pav., Tarp-| Kuomet susirenka atsako-
tautinė Moterį} Siuvėjų Uni- mas skaitlius norinčių lanky-
ja. jti mokyklą, tuomet jie visi 

Tokio pat darbo gali imtis paskirstomi ir organizuojami 
visa profesionalių darbininkų skyriai. Kiekviename tokia-
sąjungų grupė. Grupė iš ša me skyriuje mokytojai išgul-
vo tarpo išrenka vesti apšvie- dinėja parinktas mokslo ša-
tos darbą komitetą. Toksai kas. 
komitetas gyvuoja Xew Yor
ke — Sujungtų Profesionalių 
Sąjungų Apšvietos Komite
tas. 

Antai Bostone, Mass., dar
bininkų apšvietos kolegiją 
kontroliuoja Sujungtų Profe
sionalių Sąjungų centralis vy-
kinimasis komitetas. 

Iki šiolei Amerika tuo žvil
gsniu pavartojo jau visą eilę 
eksperimentų (išmėginimų). 

Proga šviestis. 
Darbininkams šviestis čia 

yra įvairiausių progų. Jos ne 
vien skiatlingos, bet dar pri
traukiančios. Dėlto, tas dar
bininkų mokyklas skaitlingai 
lanko ne vien vyrai darbinin
kai, bet ir moterys darbinin
kės. 

Šiandie įvairiuose S. Val
stijų miestuose yra apie 30 

Švietimo tikslai. 
Iki šiolei darbavimosi rezu

ltatai rodo, kad darbininkų 
dauguma nori mokintis ne 
vien tokių daiktų, kurie galė
tų padidinti jiems uždarbius, 
bet daug ir kitokių, kuriuos 
kiekvienas susipratęs žmogus 
norėtų žinoti. 

Kitas darbininkų švietimo 
darbo tikslas — apšviesti pla
čiai visus tuos darbininkus, 
kurie trokšta apšvietimo ir 
linksta prie mokslo. Tokiems 
išguldomas abelnas mokslas. 

Darbininkų eilėse ypač pa-
vykimo turi ekonomija, isto
rija, pramonės vystymosi per
žvalga, darbininkų judėjimo 
istorija ir politiniai mokslai. 

Trečias tikslas — darbinin
kų mokyklose paruošti tinka
mus vadus, profesionalius vir 
šininkus ir darbininkų organi
zatorius. 

Jauni darbininkai, kuriuose 
matomi aiškus gabumai, mo
komi taip, kad juose išdirbti 

Šiandie Suv. Valstijose gy
viausias klausimas — tai an-
glekasių streikas. Streikas 
neišvengtinas. [Turi prasidė
ti balandžio 1 d. Streiką te
čiaus gali sulaikyti kasyklų 
kompanijos. Kad tai atsiek
ti, jos turėtų sutikti su darbi
ninkų reikalavimais. Tam tik
slui butų reikalinga konferen
cija. Tečiaus kompanijos se
nai atsisakė konferuoti su 
darbininkais. Mat, kompanijų 
bosai yra ponai. Nekoktu 
jiems sueiti konferencijon su 
prasčiokais darbininkais. 

Kad taip, tad streikas kibo 
ant Suv. Valstijų. 

Keiktų pasakyti, kad strei
ką galėtų sustabdyti ir pati 
šalies vyriausybė, jei tik ji 
labai to norėtų. Bet kad ne
nori, tai jau jos reikalas. 

nukentės. 
Kuomet organizuoti angle-

ka'siai pakils kovon prieš ga
lingą kapitalą, suprantama, 
daug turės nukentėti patys 
darbininkai. Bet už juos dau
giau pati visuomenė, kuri ne
dalyvaus toje kovoje. 

Pirm kelių mėnesių angle-
kasiai pafcėlė streiką Kansas 
valstijoje. Turėjo pralaimė
ti. Pralaimėjo todeį kad 
jiems nesimpatizavo visuome
nė. Šiai buvo reikalingos an
glys. Bet negalėjo gauti. 

Nęsimpatizavo nei kitų dar
bo šakų darbininkai. Nes del 
stokos anglių jie neteko dar
bo. 

Nereikia norėti, kad skel
biamas streikas neturėtų pa-
vykimo. Tik reikia pažymėti, 
kad pačios kompanijos verčia 
darbininkus streikuoti. Jos 
darbininkus tiesiog provokuo- t i k s l a i n u e i t u n i e k a i s 

kasių reikalavimų yra šešių 
valandų darbo diena. Supran
tama daugelis pasakys, kad 
tas jau perdaug. Nes iki šio
lei niekur dar darbininkai ne
dirba tokio trumpo laiko die
noje. 

Tas tiesa. Bet nei vieno 
darbininko nėra darbas taip 
daug sunkus ir pavojingas, 
kaip anglekasio. Darbo metu 
nelaimingas anglekasis turi 
alsuoti nesveiku oru, anglių 
dulkėmis. Kas momentas turi 
but pasirengęs susidurti su 
nepramatomis nelaimėmis po 
žeme. Gi požeminiuose ur
vuose nereikia nelaimių ieško
ti. Kiekviename žingsny jos 
tyko paskui kiekvieną darbi
ninką. 

Tokio darbo ir tokio sun
kaus gyvenimo neturi niekas 
kitas, kaip anglekasis. 

Ir dėlto visuomenė turėtų 
stovėti jo pusėje. Jo pusę tu
rėtų palaikyti visas organi
zuotas darbas, nežiūrint to, 
kad jam pačiam prisieitų kiek 
-nors pakentėti. 

Kompanijų tikslas. 
Kompanijos atsisako tartis 

su darbininkais. Jos paduo
da visą eilę motivų. Bet yra 
žinoma, kad jų svarbiausias 
tikslas sugriauti anglekasių 
unijas. Tai atsiekti jos tiki
si štai kokiu būdu. 

Sako, nuo streiko patys 
streikininkai veikiai' pavargs. 
Be jų turės vargti ir kiti mi-
lionai darbininkų. Nes kuo
met nebus anglių, dirbtuvėse 
turės sustoti darbai. Nema
žiau kentės pati visuomenė. 
Miestams galės pritrukti nak
timis šviesos. Gal kartais ne
bus kuo varyti ir pačių gatve-
karių. , 

Tuo būdu kompanijos tikisi 
sulaukti, kad nuo streikuojan
čių anglekasių nusisuks ne 
vien visuomenė, bet ir visi ki
ti darbininkai. 

Bet tai tuščias kompanijų 
lukeriavimas. Nes viskas ga-1 Ką tik iš spaudos išėjo 
Ii virsti priešingai. Visuome- "IŠ VERGIJOS Į LAISVĘ" 
nė gali prieš pačias kompani- Labai gražus pasiskaitymai, 
jas pakilti. Tuomet visi jų Kaina 5c. 

Muzikos Mylėtoju Domei! 
Ką tik gavome iš LIETUVOS naujų muzikos 

i veikalų geriausių kompozitorių. 

J. N A U J A L I O 
31 , Meilė Tėvynės n e m a r i ( d u e t a s ) $ .75 

J U O Z O G R U O D Ž I O . 
1. Rug iagė l ė s ( so lo ) 40 
2. Mylėk ( so lo) r.O 
3. Aguonė lė s ( so lo ) .40 
4. R ū t a ( so lo ) . . . . .' .50 
U Op! O p ! ( m i š r a m c h o r u i ) 50 

A L K K S A N D R O KAČANAUSKO. 
7. Tų merge l ių d a i n a v i m a s , (solo t e n o r u i ) 50 
8. Lakš t i nga l ė l ė (solo t e n o r u i ) . .50 
9. Ger iau diena, ge r i au n a k t i ( so lo ) 45 
10. Gerk , gerk , g i r tuok lė l i ( so lo) .40 
20. Sudiev L i e t u v a ( m i š r a m c h o r u i ) 50 

J U O Z O ŽILEVIČIAUS 
6. Šėr iau žirgeli (solo 65 
13. J a u p a v a s a r i s a tė jo ( m i š r a m c h o r u i ) ' 50 
14. Gaudž ia a-ukso v a r p a i (fcnišram c h o r u i ) 60 
15. Šviesi n a k t i s mėnes i ena ( m i š r a m c h o r u i ) . . .60 
12. Laisvė da ina , ( m i š r a m c h o r u i ) 50 

J U O Z O GUDAVIČIAUS 
5. T rys Da inos ( so lo) 60 

J O N O B E N D O R I A U S 
16. Aušre le i B e a u š t a n t 1.00 

K U N . T. B R A Z I O . 
18. Mūsų da ine lės 1.00 

J U O Z O T A L L A T - K E L P Š O S . 
17. Gailesčio Giesmė 35 

K e t u r i S u k t i n a i ( p i a n u i ) 65 

Taip-pat galima gauti ir šiuos veikalus: 
ST ŠIMKAUS. 

32. Aš išsivi lkčiau čigono r u b a ( d u e t a s ) 75 
32. A t s i sve ik in imas su Tėvynė (solo( ( c h o r u i ) 100 
32. K a i p r a i b a P a u k š t ė ( so lo) .75 
32. Oi k a s ? 75 
32. Šią nedė lė le (4 ba l s i ams) 25 

Aš Jo jau p e r Girelė ir Žal iuok Rū te l e (4 b a l s a m s ) 30 
Vai Tu Žirge ir P e r Tams ią N a k t e l ę (4 b a l s a m s .30 
N e s i g r a u d i n k Mergužė le ir E i n u p e r dvar . (4 ba l . ) .30 
Sėdžių po langel ių i r P e r Girele 30 
Motu le m a n o - š e r i a u Žirgeli-Vai k a d a š J o j a u . . v . 3 0 
Gerk i t Bro l iuka i ir Kad Aš Jo j au 25 
Važ iavau d i e n a ir Vai žydėk B a l t a obelėle . . . . 25 
A n t tėvel io d v a r o - T y k u s Buvo v a k a r ė l i s 35 
P a u k š t u ž ė l i Skra jūnė l i . 30 
Scherzo — ( p i a n u i ) 50 

, Da inų Dainorė l i s ** 75 
A. A L E K S I O . 

21 . Meflė U ž d e g t a k r u t i n ę (solo 65 
22. Graži č ia g i ružė ( so lo ) 50 
23 Mes gr į š im T e n ( m i š r a m c h o r u i ) 75 
24 V i suome t Širdis S u r a k i n t a ( s o l c ) 60 
25. Ak .myliu Tave . ( so lo) 75 
26. G ink im ša\į L ie tuvos ( m i š r a m c h o r u i ) 50 

A. P O C I A U S . 
2T. Gale Sodo r y m a v o ir šv in t auš r e l ė ( so lo ) . . . . 60 
28. N e bHe k i e m o m e r g e l ė a u g a ( so lo ) 60 
29 Le i sk i t j Tėvynę ( so lo ) 60 
30. Vai Močiu tė M a n o ( so lo) 60 

C. SOSNAUSKIO 
K u r bėga šeš iupė ( C h o r u i ) 25 
Užmigo žemė ( c h o r u i ) 35 

D R VINCO K U D I R K O S . 
Diedėnė, p o l k a i.i>ianui) 30 
Sudiv, m a z u r k a ( p i a n u i ) 40 . 
N e m u n o Vilnys, va l t za s ( p i a n u i i 50 

P E T R O S T A N K E V I Č I A U S 
34 V y t a u t o konce r t i n i s m a r š a s ( p i a n u i ) , 35 

Pinigus galima siųsti Money Orderiais arba 
čekiais. 

DRAUGAS PUBLISHING'COMPANY 
2334 Sb. Oakley Ave. - Chicago, 111. 

NAUJA KNYGELĖ. NAUJAS SCENIŠKAS 
VEIKALAS. 

ja. Atsisako daryti naują su
tartį. 

Sunkus gyvenimas. 
Tečiaus žymiausią darbininku Į mokslo ir šiaip apšvietos įs- organizacinius ir vadovybės Vienas svarbiausių angle-

Toks streikas nėra menkas 
daiktas. Visi valdžios orga
nai turėtų darbuotis neleisti 
pakilti streikui. 

Grindas. 

u Draugo" Knygynas, 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago, 111. 

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

Ką tik iš spaudos išėjo nau-
'jas veikalas, trijų veiksmų 
tragedija, "šventos Akvilinos 
Kankinės Mirtis." Parašė kun, 
J. Židanavičius. Kaina tik 20c. 

Duokite užsakymus: 
Draugo" administracija. 

2334 S. Oakley Ave. 
Cricago, UI 

( C 

Visamatęs. 

"RAUDONIKIU RESPUBLIKA" 

(Pabaiga) 
Pavalgę užsimano " raudonikių res

publikos" karaliukai "pabranyti," pa
flirtuoti.... ir lyg tik paspaudžia raudo
nąją knopką, — šia jiems prieš akis ir 
raudonosios ' * cibočkos,'' raudonoji triu-

bodurų kapehja. Ten pietus, čia balius; 
žiūrėk ir pavakarė.... lovon... miegelio 
migti!.... Kartais gerokai jdilgytos "ci
bočkos" ' supyksta, trepteli koja.... su-
pykdo ir raudonikius Ir prasideda " rau
donikių respublikoj" raudonasis teroras 
(žmonių bauginimas). Dreba iš baimės 
tuokart visi, kas tik yra leista žemėje gy
venti. Lavonų lavonai drybso ir, rodo
si, kelia neapykantą, kerštą prieš "raudo 
nikius." Ir telkia, šaukia tuokart "ta-
voršciai" revkomij, centrokomų, kulačni-
kų, bambardisų, controbiurų "sovietus" 
išnešti rezoliucijų, kaip paraudoninti 
tuos išblyškusius negyvėlių kūnus... Bet 
lavonas drybso išbalęs kaip drobė, kaip 
pirmasis sniegas. Ir ar kas yra matęs, 

kad lavonas kada raudonas butų? 
Arba vėl užsimeta "tavorščiai" savo 

armiją suraudoninti... Kur" jums yra te
kę pastebėti alkanus, apiplyšusius, išblyš
kusius kareivius raudonus! Niekur. I r 
aš, kad ir toj pačioj "raudonikių respub
likoj" raudonumai pasišventusių karei
vių nepastebėjau. 

Yra "raudonikiai" įvedę ir "raudo
noj o darbo dienos ilgumo įstatymą — de
kretą" Kadangi "raudonikių respubli
kos" karaliai, puskaraliai, komisarai, ci
bočkos ir tt. ir tt. daug pilvais ir gerkle 
suvartoja, tai darbininkai tuo dekretu y-
ra priversti dirbti ne 8 valandas paroje, 
bet kitą kartą pustrečio sykio daugiau. 
Taip bent "tavorščių" laikraštis "Re-
pletarų Rojus" sako, sakydamas suka bo
tagą ir šaiposi raudonoju juoku iš darbi
ninkų. Fabrikuose įvesti "repletarų so
vietai:" nepaklausė koks darbininkas, 
tuojau nustojo "pajoko," "žalovanję" 
užlaiko, o tretį sykį nusidėjęs pakimba 
vargšas, likdamas be globos ir duonos 
kąsnio žmoną ir vaikus, raudonose ispol-
komo kartuvėse. 

Komisarų kepurės, moterų padalkos, 
kitos ir jos pačios, žinoma, ir jų vaikai 
— taip ir raudonuoja.... Gaila, neteko 
matyti gaidžio skiauterės. Kaip ji dabar 

> > 

* * raudonikių respublikoj e ' ' išsižiurėtų 1 
Antrą vartus, ten miestuose vištos nė ma
tyti nepamatysi; juk ten visa arestokra-
cija ir valdytojai žydeliai užsilikę. Tuo 
tarpu žinome, kad ir Lietuvoj žydai dau
giausia vištieną mėgsta ir jąja minta. 

1 * Raudonikių respublikos'' " tavorš
čių" žodžiais su prasčiokais taip sklan
dus ir pigus, be to daudoni, taip slidus, 
bet vis dėlto balti " raudonikių respubli 
kos" pinigpoperiai; net už "kerenskius 
arba "kerenkas" pigesni. Raudonais bin
tais ar aulais "tavorščius" netikėtai pa
tiktas už jį žemesnio, atrodo, žemė pra
rys "Raudonikių respublikos" "mužiką" 
ir pats tokio komisaro nosies užrietimas 
prieš kiekvieną ypatingai raudonas. Įdo
mu, kad ir "raudonikių respublikos" 
naujasis kapitalizmas, naujoji buržuazija 
ir savotiškas imperializmas su biurokra
tizmu, "črezvičaikomis" taipat, gal dar 
labiau raudonesni, negu "juodųjų mo
narchijos" caro sosto aksomai. Tokio 
jau tipo tos visos "raudonikių respubli
kos" kanceliarijos: nori išalkęs duonos 
nusipirkti, eini nuo Ainošiaus pas Kaipo-
šių, iš "ispolkomo" į komisarkomą;" pa
siekęs patį galą, gauni "rusk$jų matuš-
kų," ir eina raudonomis "tavorščių" pa
mazgomis perpiltas gurguliuojančiu, žar

na žarną rijančiu pilvu į savo lindynę, 
kurioj, nors ir alkanas, bet valandėliai 
užsimiršti visokių rūšių raudonomus. . 

Taip, vyrai, moterys, "raudonikių 
respublikoje" amžinai viskas raudona. 
Tik liaudis, bendra visuomenės mintis 
blaivi ir skersai žiuri į visus raudonojo 
juoko7 krėtėjus. Ten žmogus laukia ge
resnių ramesnių laikų, kaip gervė gied
ros, kada darbininkas taptų laisvas, ne-
prigulmingas, kada artojas galėtų ramiai 
sau išartos, užsėtos ir nubrandintos dir
vos javais bendrai su visais džiaugtis. 
Visi ten laukia ir sulauks. Liaudis ten 
sąmonė ja. Tik dar "raudonumas" ir 
"nelemtosios respublikos" teroras ją 
varžo. J i sulauks šviesesnio rytojaus. 

Norėjau po kelerių metų tuosius iš
rinktuosius aną vakarą "raudonikių res
publikos" karalius Torskį ir Leviną išvy
ti, bent pro rakto skylutę žvilgtelėti. Bet 
kur tau lopiniuotam žmogeliui prieiti: jie 
už mūrų, 9 vartų, 9 liežuvių, 9 "zastavų'' 
ir 99 skambalų gyvena. Kad nepriėjau, 
tai ir nereikia. Bet dėlto teko matyti 
Mickų — Kapšiuką ir Aleksandrovą — 
Margarietį, Jie dar ne tokie "raudoni"! 
1918 metų vasarą buvo; gal kad "chacho 
lijos" saulė juos buvo nudeginusi. Da 
bar veidai, kaip Lietuvos burokai, parau 

J 

donavę, pasmakrės kaip peniamų meitė
lių. Kišenėj laikomcfs špygos kažin ar 
raudonos! To nežinau. Bet man išspru
kus iš "raudonikių respublikos" Lietu
von, kely teko pastebėti skrendant tą pa
tį aitvarą, kuris, atmenate, "raudonikių 
respublikos*' įkurtuvėms atnešė nemažą 
kapitalą "tavorščių" dirbimo mašinai 
statyti. Aitvarui kaž kaip iškrito keletas 
laiškų: tai buvo Mickaus-Kapšiuko ir 
Aleksandro-Margariečio laiškai rašyti Lie 
tuvoje likusioms "cibočkoms." Mat jas 
taipat jau ankščiau buvo atnešęs juodasis 
aitvaras "raudonumams" užveista Da
bar jis tik laiškų ir kapitalų nešė. Ait
varu jojo vienas kinietis. Tik visa nelai
mė, kad kinietis pamiršo aitvarą į uode
gą įžaboti, kaip dabar "raudonikių res
publikoj" daroma ir pasibaidęs aitvaras 
akimirksniu perskrido visą Eiropą ir, ka
dangi žemė apskrita, aplibk sugrįžo su 
visais kapitalais einusiais laiškais ir ki
niečiu vėl į "raudonikių respubliką." O 
"cibočkos" taip ir išgaišo. Nuliūdo ir 
vokiškojo muilo "raudonumus burbu
las"... Timpsėjo, timpsėjo ir supliuško. 
Aš nusispiovęs laimingai sugrįžau į savo 
šalį darbo dirbti, bet ne "raudonumais" 
gėrėtis. 

Liet. "D-kas" 

., . i 



— — — I mt I =2 • • - » * " ' SS 
DRAUGAS Penktame**** £ « * W, IMI 

= f e ss 

BLAIVYBĖS DIRVA. 
M -» M » •_ M. ,» » ^ 1 m T » «i • ' • • •• • ~ .,,— * - . , — — — - . — — — ^ ^ — ^ • - — • - i -> - ^ ^ » • - j 

KAIP PAŽABOTI ALKOHOLINIS KAPITALAS. 
Budapešte, Vengrijos sosti- bet iš įvairių užkandų ir val-

nėje, 1905 m. įvyko X Tarp-jgių pardavimo. Toki siste-
tautinis priešalkoholinis ko n- ma buvo įvesta visų pirma 
gresas, kuriame teisių dakta- Švedi jo j mieste Gotenburge, 
ras p-s Eggers iš Bremeno, o paskui visoj Švedijoj, Nor-
skaitė referatą "Apie alkoho- vegijoj ir Suomijoj, 
limo kapitalo galybę." w Kad šiandien Suomijoj vei-

Referantas tvirtino, kad di- kia pilna prohibicija arba vi-
džiausiąs priešalkoholinio ju-'siškas uždraudimas alkoholi, 
dėjimo priešas — tai milži 
niški miliardiniai kapitalai tų 

nius gėralus gaminti ir var
toti, tai tas įvyko dėlto, kad 

kapitalistų — mammonistų, Suomijoje kovota prieš alko-
kurie yra suinteresuoti alko
holio nuodų gaminime ir par 

holizmą šiais dviem budais: 
1. Alkoholinių gėralų par

davinėjime. Tiems mammo- j davinėjimas buvo pavedamas 
nistams. nerupi, kad nuo tų ' tam tikroms akcionierių ben-
nuodų žmonės žųsta; jiems {drovėms, sulig .Gotenburgo 
tik jrupi, kad kuodaugiausia sistemos; 
alkoholinių gėralų gertų, kad 2. Miestų ir valsčių gyven-

padaro, bet nerangumas alko
holizmo klausimo išsprendi
me graso nmsų tautai tikriau
sia pražūtimi. , 

Alkoholio nuodai teeinieap-
tiekoms ir technikos reika
lams, iš kasdieninio gi žmonių 
gyvenimo alkoholis turi būti 
kuogreieiausiai prašalintas! 

Kaimietis. 

ieft." Tiktai liūdna darosi 
pamanius, kad ir mūsų ." pat
riotai" nesidrovi krauju ir 
ašaromis aplaistytus skatikė
lius kimšti į savo kišenes. 
Tie mūsų "patriotai," vieton 
ėjus į minias, skelbus alkoho. 
lįo nuodų kenksmingumą ir 
kėlus savo tautoje prįešalko-
holinį susipratimą, tiktai rū
pinasi kuodaugiausia tų nuo
du pagaminti, išparduoti sa
vo tautiečiams, kad tokiu bū
du savo kapitalus padidinus.. 
Tokiems "patriotams" visai 
ne*upi, kad wmų tauta, bč-
gerdama alkoholio nuodus, 
nyksta, išsigema, į didesnį 
skurdą lenda. Jie vaduojasi 
tiktai vienu principu: "kad 
tik butų mums gerai, o kas 

> * , .v • . • kun. J. J. Jakaitis žada ap 
paskm bus mums išmirus, tai- T Ir u • leisti Worcesterio lietuvių ko tas mums nerupi; tebume, 

save permaldauti ir pasiliko 
mūsų tarpe ant toliaus^ Tai
gi, mes broliai ir sesutės blai-

DŽIAUGSMAS--
TIKĖJIMINES 

PAREIGOS. 
WORCĘSTEB, Mass — 

Sausio mėnesy žaibo greitu
mu pasklido liūdna žinia, kad 
mūsų didžiai gerb. klebonas 

dvasios vadas, teikėsi duoti gražia, vėliava, ir su ženklais nes visuomenės rinktas \ ta-
tairjat dalyvaus. Turime Šį
met šauniai pasirodyti ir sa
vo pavyzdžiu parodyti visuo-

vininkai užsirašykime savo,menei, kad mes mylime Blai 
širdyse tą* linksmą žinią, ku- vybę ir esame drąsus karei-

rybą. Tarybos rinktas \ vir
šaičius. O padirbo kaip nedo. 
rėjis. Tiesą pasakius, £ris~ 
tus Judošių irgi buvo išrin
kęs. Kad tokių žydbernių 

rią išgirdome kovo IR dieną ir, viai Dievo Motinos Sopulin- troika nebūtų išdavusi paliu-
V. B—s. dymus,,gal butų pasisekę už

ginti karalius alkoholis. 
Bet dabar dar paliko Švėk

šna papuošta traktierių gra
žiai iSmaliavotoms iškaboms. 
Kiek pertai bus padaryta gir
tuoklių šeimynoms skriaudos 

prižadėkime uoliau darbuotis gos. 
blaivybės dirvoje. Pašvęski
me valandėlę liuoso laiko, pa- Ž į V P K s N O S 
sidarbuokime žmonijos labui, 
skleiskime blaivybę^ Worceste-
rio lietuvių tarpe. 

RESPUBLIKA. 

kad ir tvanas V; 

Tikriems Lietuvos patrio-
tams-tėvynainiams reikėtų su
krusti ri kuogreieiausiai pra-

tokiu būdu jiems kuodidžiau- t o J a i turėjo teisę uždrausti dėti smarkią propagandą mu-
sią pelną neštų. 

Tat prieš tokią manmionis-
tinę galybę reikėtų pastatyti 
kitą galybę. , Eeferantas nu
rodė, kad tą tikslą pasiekti 
butų galima visur įvedant 
taip vadinamą Gotenburgo si
stemą, kuri Skandinavijos ša-

lioniją^. Tai-gi visi parapijo
nai išgirdę tokią liūdną žinią 
labai nusiminė, bet nenustojo 
vilties. Visi išvįeno nutarė 
eiti ir maldauti savo g. kle
bono idant pasiliktų čia ir 

alkoholiniu gėralų pardavinė-, su tautoje prie* alkoholizmą. ftnt t o l i a u g T u o j a u ^ p i r m i a u 
jimą savo miestų ar valsčių. Ir mums reikėtų Suomijos p a - | s i a i g p ^ p ^ išrinko tam 
ribose. vyzdžiu pasekti. St, Seimas' 

Pas mus Lietuvoje iki šiam turėtų kuogreieiausiai išleisti 
laikui jau dirba 33 degtinės 
bravarai. Jų skaičius dar vis 
auga. Kapitalistai — mam-
monistąi, matydami, kad'žmo-

lyse duodanti labai gerų pa - ! n ė s k a s k a r t Augiau vartoja 
sekinių. Tos sistemos pasek-
mingunias gludi tame, kad sa
vininkai kapitalų, kurie yra 
įdėti į alkoholinių gėralų par-
davojimo įstaigų užlaikymą, 
neturi jokio intereso, kad gy-

alkoholinių gėralų, iš kitos-gi 
pusės valdžia nevaržo karčia-
mų atidarymo, skubinasi sa
vo kapitalus indėti į tą pel
ningiausią pramonės šaką. 

Nepersenai teko išgirti, kad 

įstatymą, kuriuo pasiremiant 
Lietuvos miestų ir valsčių gy-
ventojai turėtų teisę mieste ir 
valsčių ribose drausti alkoho-

tikrą koinįtetą, kurs vardan 
visų parapijonų pirmutinis 
pribuvo pas mūsų gerb. klebo
ną ir maldavo jo pasilikti ant 
vietos. 

Paskui sekė įvairių draugi 

Baigiantis 1921 m., Švėkš-
Čia dar antra džiaucrsmin-

. . . ' , . - ui • • - n o s v a l s & a u s taryba pareika-' g v e k g n o s apylinkėje; Tur 
ga zmia, ypatingai blaivimn- , „ , ; i n o o . . v . m iove , lBUUO VJ d f, 
kams kad mušu mylimas kle- £ * " ^ ™' ^ ™ T * * P- ^ u l y s s u t ū 0 i r n e S 1 ' Kams, Kad mūsų mylimas Kie b e d u o t ų ž y d a m s leidimą tarai-į . ^ į f 
bonas, gerb. kun. J. J. Ja-• . . , . , ~ ., w , t , 

' ° ; tienų atidaryti. Bet tas dar-
kaitis pasilikęs ant toliaus', .. . , . .*. 

" v bas jiems nepasisekė. Pirm 
mūsų tarpe užkvietė visas * . , . , 

* r nutarimo jau buvo susidariusi 
Worcesterio lietuvių katali-i , v. ,-, , . v -,, 
kiškas draugias idant kiek ! - v a l s c i a u s v a l d y b o J e zydbermų b r o H ^ t ų L i e t u v o s žiedų 

, • • • x TT i T troika, kuri jau buvo išdavusi k r a u i u , kur šimtais žiaurių 
viena draugija prieš Velykas v , r , K , u . ; *I*UJU» A l " 

,.,, m «L* žydams paliudymus 5 traktie-j p r i e š u kulkos paguldė į šaltą-
riams. Tokia žydbernių troi-1 ̂  ž e m e l ę > už jos nepriklauso-
ka įkenkė katalikus žydams: m y b ę ? Q m e s j o s piliečiai ne

mokame jos branginti leisda
mi žlugti alkoholio versmėje 

Piliečiai! kam rupi muši} 
brangi tėvynė Lietuva, kuri 
yra. nulaistyta mūsų jaunųjų 

atliktų išpažintį ir visi nariai 
ir narės iškilmingai eitų prie 
Šv. Sakramentų su ženklais, 

. y .' tegul žydeliai važiuoja. 
sekdami savo vėliavas. Tai-1 Tr , v. -v ... 

Valsčiaus viršaitis pasiju-
gi, turiu už garbę pranešti vi-1, , , 

* . .' ' u '• | ^ s n f e ^ e r a i P a d a r e s P a ts Pra- s t a i g i stokim petvs į petį 
šiems blaivininkams, kad blai- s i š a l f f i o i m o t a r n y b o s > K a i * g ^ ^ L i e t u . 
vimnkų draugija bus pirmu- ^ g u ž i n o j o > k a d j a u p a . ^ J ^ ^ ^ ^ 
tinę. Štai subatoje, kovo 25 l i u d y m a i i š d u ot i , užklausė bu-
d., visi bei visos eis išpažin
ties, o nedėlioj, kovo 26 d., 

sosto! O vietoje jo kelkime 
blaivybę. Tegul blaivybė vie
špatauja Lietuvoj. Teulžiba 
ta šviesi saulutė, katros da-

vusiojo viršaičio del ko jis 
davė paliudymus nesiklausęs 

8:30 iš ryto visi su ženklais j t a r y b o g , T a i fiiaul b u v u_ 
ir sekdami savo gražią velia- s i g v i r š a i t i g n u m a z g o j o r ą n . ^ ^ ^ 
vą iškilmingai prnms šv. Sa- k a g > k a i p p i l o t a g . N t J s i t e i g i . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

na, buk įam vakare padavę | k l a j o j o iūmsfUse/ Taigi iš 
- Visi prie 

ventojai kuodaugiausia tų gė-, Panevėžio akcionierių bendro-
ralų suvartotų. Tie "kapita-! vė įtaisė degtinės bravarą. 
listai, sulig įstatų, tegauna Nominale to bravaro akcijų 
tiktai 5 nuošimčius nuo įdėto' kaina esanti 1000 auksinų, da-
kapitalo, visas gi likusis pel- bar-gi, tiktai pusei metų pra-
nas eina įvairiems miestų ir 

kramentus, idant visi-sos blai 
lirrių gėralų gaminim£ ^ f ^ k a i p tai,""bažnyti"nių"ir pa- vininkai-kės pasistiprinę an - | t u o g paHudymus*: pritemus f . 8 V i e g 

davmėjimą ir vartojimą. Ta š e i p i n i ų dAįg^0B maldauti & e l i š k a D u o n a > S^ų ramiai b u v ę > j i g n e b e m a t ę s k o k i e t e n ! ™ f l . J . , 
gyventojų teisė turėtų būti g a v o d v a a i o s v a d o v o „ ^ „ i . laukti Šv. Velykų Prašome - i^iaivyoes. 

visus bei visas dalyvauti. 
savo dvasios vadovo pasigai 

pažymėta net mūsų šalie* | l ė U g a v o p a r a p i j o f t ų 5 r p a s i . 
konstitucijoje. | U k t i a n t t o l i a u s < gįandieną, 

Iš kitos pusės reikėtų ban-
ijyti, ar nepasisektų mūsų 
miestams ir valsčiams suda
ryti akcionierių bendroves, 
kurios pasiimtų išlaikyti gė
rimo pardavimo ištaigas su
lig Gotenburgo sistemos. Tik-

kovo 19 d., visi Worcesterio 
lietuviai apturėjo didžiai batą vyrai blaivininkai eina 

raštai, per tai ir uždėjęs ant
spaudą. Raštvedys irgi sako-

Pa ant galo turiu pažymė-'si nerašęs tų paliudymų. Taip 
ti, kad Čia kožną Didžiąją Su- galų gale pasirodė, kad rast-

valsčių labdaringiems tiks
lams. 

Gėrimo į staigi) užveizdos ir 
tarnautojai gauna paskirtą 
algą ir beto, dar tam tikrą 
dalį pelno, kurs yra gauna
mas ne iš alkoholinių gėralų, 

slinkus, jau tų akcijų kaina|tai klausimas, arš ia is visuoti 
pašoko iki 6,000 auksinų. Iš no gobšumo, spekuliacijos lai
to galime spręsti, kad tas bra-
varas daro gerus interesus. 

kais atsiras pas mus žmonių, 
kurie pasitenkintų tiktai ' 5 

i-Vadinas, darbininkai ir uki- nuošimčiais nuo įdėto kapi 
ninkai girtuokliauja, o brava-»talo f t 

Visur mūsų lietuviškas ne
rangumas daug blėdies mums 

rų savininkai džiaugiasi ir 
rankas trina, kad "gut ge-

džiaugsmingą žinią, nes mūsų 
mylimas klebonas mums^ iš sa
kyklos paskelbė, kad ant to
liau pasilieka tarp savo para
pijonų. , Tai buvo linksma 
žinutė ir ant žmonių veidų pa 
sirod4 nepaprasta linksmybė. 

Cia dabar visiems blaivi
ninkams pranešu šią džiaugs
mingą žinią, nes mūsų didis 
Blaivybės mylėtojas kartu 
Blaivininkų Centro pirminin
kas ir vietinės, 25-os kuopos 

klūpoti prie Kristaus Grabo. 
Tai-gi ir^ šįmet visi vyrai no
riai apsiėmė dalyvauti. Did
žiosios Subatos 6 vai. vakare 
prasidės tos iškilnos, tai yra 
po vienai valandai eis po du 
vyru ir klūpojimas tesis iki 
nakties vėlumai. Tai-gi, ku
rie apsiėmė, tai prašomi at
eiti ir dalyvauti Velykų die
noje, kada bus iškilminga pro
cesija, laike mišparų, tai visa 
blaivininkų drugija, su savo 

* Už faktų tikrumą, korės-
opndentas atsako. Red. 

Liet. "Darb . " 
** 
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vedžio pagelbininkas išrašęs. 
Bernas niekada nedirba be 
gaspadoriaus paliepimo. Dar 
gerai padarė r>s Šiaulys, kad 
prasišalino iš viršaičiu. Gal 
kada prie tamsos butų visą 
Švėkšnos^ valsčių uždavęs žy
deliams. Nežinia del ko mu-
sų valsčiaus valdyba tokia 
mielaširdinga žydeliams t Ąr 
jiems giminės žydeliai ar 
kaip?... Kas galėjo manyti, 
kad p. Šiaulys toks ištikimas 
žmogus galės taip padaryti, 10c. 

NAUJIENA 
v 

"Draugo'' knygyne galima 
gauti tik ką išleistą "Darbi
ninkų Tribūnos" knygutę 
vardu "Komunistai ir Jų Uo
dega. Socialistai". 
Šioje knygutėje puikiai, reiš-

kiai yra nušviesta, kas per vie
ni yra tie ponai komunistai ir 
jų uodegos socialistai. Ši kny
gutė yra labai įdomi. Kaina 

m n " > SEJjnB.1 .'LĮ.'f.M... UL'. 
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Šaltekšnis. 

ALKOHOLIO SŪKURYJE 
(Užbaiga) 

Velykose esu namie pas tėvus. Šven
tadienis. Ateina kaimyno duktė prašyt 
ant alaus. Prašo brolį, seserį, tėtę, ma
mą, na ir manęs nepalieka. Nors ir ne 
mėgėjas tokių pasilinksminimų, nueinu. 
Nuo pradžios dar nieko sau, galima kęs
ti. Įsileidžiu į kalbas, laikas bėga greit. 
Bet juo toliau, juo labiau pradeda,veikti 
alkoholis, žmonės vis labiau gyvulėja. 
Štai senis bučiuojasi su mergina. Žiūriu 
ir stebiuos. Ar tai aš esu tarp katalikų 
ar stabmeldžių kokių ? — klausiu savęs. 
Pasibučiavo kartą, kitą ir trečią; senis 
visas apsiseilėjęs, o mergina visai su tuo 
sutinka. Žmonės žiuri sau ramiau, lyg 
nieko tokio nebūtų. Mat protas ir jiems 
išgaravo drauge su blaivumu. 

Prasideda šokiai. Mano draugas tru
putį nuo manęs, aš šmukšt į kertęv Sėd
žiu nematomas ir žiūriu, užsimąstau. 
Kiek šlykštumo šokiuose! O užkampiai 
šnibžda, glamonėjasi porelės. Žmonės su-
gyvulėjo. Prisimenu kiek daug verkia 
jaunų mergaičių netekę savo žaliųjų rūte
lių. Jos paskendo aluj. Ir veltui verks
mas, veltui jaunųjų dienelių gailėjimas, 
veltui kruvinos ašaros -f- ką prarijo alus, 
jau neatiduos. Matau pasigėrusį jauni
mą ir klausiu: "Jaunime, jaunime! Kur 
tavo širdies skaistybė! Kur proto blai
vumas? O jaunime gaila tavęs" Širdis 
nori iš skausmo plyšti, ją skausmas pei
liais varsto. Xe! Taip neprivalo but! 
Tas Lietuvos žiedas jaunimas, ta Lietu

vos viltis turi būti paliuosuota iš alkoho
lio nagų. Nejaugi susipratusių lietuvių 
širdys butų akmeninės, kad neatjaustų 
mūsų jaunų brolių ii* sesučių kančios al
koholio naguose I Juk turi atbusti blaiva 
Lietuva, jei nenori žut. Turi atsirast gi" 
kada nors meile deganoios širdys ir pa-
liuosuot iš alkoholio vergijos. O tokias 
meile degančias širdi* privalėtų turėti. 
Tai jų pareiga tą atlikti. 

Gal manysit, kad jau tik tiek alkoho
lis ir teveikia į jaunimą, kad tam kartui 
sugyvulėja? Ne. Padeda ten ir savo 
sveikatą. Nors sakomą, kad sodžiuose 
stiprus žmonės, bet ne tokie, kaip pirmiau 
būdavo. O kiek daug jau ir sodžiuose at
siranda silpnų, paliegėlių II Kieno t%i au
ka? Alaus. 

Alus silpnina protą, sveikatą ir valią, 
praryja dorą, ašarose maudosi, per pus 
jomis atmieštas. Žmogų paverčia gyvu
liu. Taip žmogus yra protingas gyvūnas, 
o pasigėrus tojo rationele jau nebelieka, 
lieka vien gyvūnas. Bet ne. Kad butų 
dar animal, bet pasigėręs žmogus daro 
dar daug blogiau už tąjį neprotingą gy
vulį. Pavyzdžių galima rast gyvenime: 
ką padarė girtas žmogus, to gyvulys ne
padarys. 

O ar nustojome gert manant šias bai
sias girtuoklybės pasekmes'? Kur tau! 
Gyvuliai vieną kartą pasigėrę, daugiau 
jau jokiu būdu nebegeria alkoholinių gė
rimų. Skaičiau, kad beždžionė Imvus 
kartą nugirdyta ir išsipagiriojusi niekad 
nebegėrusi vyno. Neprotingas gyvulys 
čia daro daug geriau už turintį šviesų 
protą žmogų. Tat 61a girtuoklis pasiro
do stovįs žemiau gyvulio. O ta garbė 
žmogui, visų sutvėrimų karaliui, nepeo:-

daug tiktų. 
Dabar jau matau busiančių užmeti

mų: " Juk tik degtinės blaivininkams ne-
galima gert, o alų galima.'' Taip tai 
taip, Galima gert tuo atžvilgiu, kad nie
kas į kaktą neduoda. Bet juk mano ir 
buvo nurodyta, kad mes privalom su alum 
dar labiau kovot negu su degtine. Degti
nę juk pas mus sodžiuose daug mažiau 
tevartoja kaip alų. Nuo degtinės daug 
mažiau kas tepasigeria ir nuo jos daug-

o truputį gert alaus tai galima/J — pa
sakys kas nor§. I r anas sakosi nenorė
jęs daug gerti, bet pradėjęs nebesusilai-
kė. Taip ir kiekvienas žmogus pradėjęs 
nebesusilaiko ir pasigeria. Sakyti, £ad 
galima gert, bet ne perdaug, išeina tas 

„ pats ką sakys: '' Galima stogą uždegti, 
paskui užgesysim.'' Pradėsi, nebesusilai-
kysi. Kas pavojų myli, jame ir žūsta. 
Žmonės sako. "Nuo peiliuko užšoks ir ant 
kumeliuko, o šy. Kaštas sako: "Kas ne

mažiau nelaimių paeina negu nuo alaus. I sisaugoja mažų paklydimų, tas nežymiai 
Didžiausias pas mus ašarų čiulpėjas ir 
neturto, ntfskurimo priežastis tai alus, o 
ne degtinė. Jeigu nenorėtumėt man tikė
ti, tai pažiūrėkit patys namie nuo ko 
daugiau žmonių pasigeria ir kur daugiau 
turto išleidžia, degtinei ar alui. Pama
tysit, kad mano tiesa. , 

O jeigu taip, jeigu alus yra didesnis 
mūsų Lietuvos kankintojas negu degtinė, 
tai dėlko su j no nekovojamą? Juk nuo jo 
taipat pasigeria žmonės, virsta gyvuliais 
ir daro kaip tie keturkojai, juk daugelis 
jame palaįdoja savo širdies grynumą. 
Delko jis yra blaivininkų pakenčiamas? 
Tur but dėlto, kad nedegina taip gerklės 
kaip degtinė. Jei gardesnis, tai ir leis
tinas. Toks argumentas statomas ne iš 
kokios kitos • aukštesnės priežasties, bet 
pilvui prašant. 

—Tai ką jau čia rašoma, kad" reikia 
kovot*su alum. Mes tą 'suprantam ir ko
vojam. — Taip?! Kovojama? Bet ar 
visuomet t Kaip nėra alaus, tai kovoja
ma su juo žodžiu, o kaip, yra tai: "Jonai 
pilk kitą." Kita po kitos, kol ant kojų 
nepastovi. Ar taip reiktų kovoti? Čia 
tik kažkokį blaivininko komedija lošiama. 

" f a i anas aukštinis buvo pasigėręs, 

į sunkesnius įpuola (Ekkl. XIX). Ir tik
rai taip atsitinka. 

Kiti pradeda gert niekur nerasdami 
ramybės, negalėdami pasislėpt nuo sąži
nės graužimų. Jie jieško alkoholyje ra
mybės. Taip daro supuvusios doros žmo
nės. / 

Atgijo mūsų tėvynė Lietuva tiek am
žių iškentėjus, tiek vargo* išvargus. At
gijo! Džiaugkimės mes ir visi lietuviai. 
Bet... bet ar nereiks jai neužilgo vėl žengt 
į kapą? Tai ištikro rimtas, ne vaikų 
klausimas. Pagalvokim truputį apie tą. 

, Praskleiskim istorijos lapus, kiek ten pa
matysim tautų pranykusių nuo žemės pa
viršiaus! O kas jas pražudė? ar kardas? 
Ne. Visos jos žuvo nuo doros supuvimo, 
nuo išsigimimo. Lietuvai yra taipat tikrai 
rimtas pavojus. Lig šiol dar, galima sa
kyt, sodžius buvo sveikas nuo to supuvi
mo, tik tas tebuvo miestuose. O dabar 
Žymus nuošimtis kariuomenės yra užsi
krėtęs lyties ligomis. Kas bus toliau? 
Grįžš kareiviai į sodžius ir neš supuvimą' 
bei ligas. O kada tas galės skleistis? 
Pasigėrus. Pasigėręs tik tevirsta gyvu
liu. Tat dabarr kaip matom, girtuokty-
bė ruošia Lietuvai netolimą pisažutį. 

"Girtuokliai, — sako šv. Bazilius, «*- į vi
są piktą yra palinkę.'J Girtuoklybė yra 
kelias prie doros supuvimo, o doros supu
vimas tai tautos pražūtis. Tai ar mes 
sau norėtume ramiai rankas sudėję žiū
rėt kaip žus Lietuva? O jei nekovosim, 
tas tikrai įvyks ir istorijos prakeikimas 
kris ant mūsų galvų. Ar neišgirsim sa
vo motifios tėvynės šaukiančios balso gel
bėt ją? Ar jau busim taip kurti, kad ne-
atsiliepsim ant jos balso ir jai nepadė-
sira? Ne! Tėvynę mylinti širdis negal 
taip padaryti. Turim išgirst jos balsą, 
turim išgirst žmonių 4ejavimus ir gelbėt 
iš to pavojaus. Tai to nuo mūsų reika
lauja tėvynė. 

Tat broliai! jei trokštam Lietuvai ge
ro, tai privalom visų pirma patys^ atsi
sakyt nuo alkoholinių gėralų, o paskui 
skleisti blaivybę plačioj visuomenėj. Jei 
esi užsirašęs abstinentu keliems metai" s, 
tai nepabijok užsirašyti ir visam gyveni
mui. Jei • esi užsirašęs blaivininku, tai 
nepabijok užsirašyti kokiems metams ab
stinentu, o paskui pamatęs, kad galinia 
gerai gyvent be alkoholio ir but linksmam 
(paskui jis pradės dvekti), pasižadėk vi
są gyvenimą būti abstinentu. 

Pasigailėkim žmonių ašarų ir j ^ var
gų. Išgirskim jų skaudų dejavimą ir sto
kim į kovą su žmonijos priešininku alko-
lioĮiu.^ Bei pirma reikia patiems jo at
sižadėt, o paskui jau galėsim nešt tąją 
šviesą 'žmonėms. Tai prie to paragini
mas ir buvo% šio mano rašinėlio tikslu, 
nes tai yra pirmas žingsnis prie blaivy
bės skleidimo. 

Taigi į darbą, broliai! Bet pradėkim 
nuo savęs, tai ^pirmas žingsnis. Be jo 
toliau neisi. . ( i ^ t . Darb.). 

H' I 
• 

/ s. 
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lūR. A. K. RUTKAUSKAI 
j GYDYTOJAS ir C H I R U R G A S 

4442 South Western Avenue 
Te le fonas Lafayette 4146 

Va landos : t -11 rytais , 1-8 p o g 
Cpietų ir' 1-i vakarais . Nedėldie 3 
g n i a i s tiktai po pieta 1 iki 5 vai . 1 

ntiiiiiiiiininiiiiiiiiefiiiiinimfmii!i!i:iis 

| DR. G. M. GLASER 
Prakt ikuoja SO uietal 

Ofisas SI 49 So. Morgan St., 
^Kcrlė S2-nd St,, 

I ^Off ic* T d . Blvd. 78*0 
» Praneš imas 

i D . H . T . S T R ! K 9 L ' I S | 
J t Lietnvis 
• GYDYTOJAS IR CRTRl RGAS 
§ j Perkė lė savo ofisą | 

4601 SOUTH A S H L A N D A V E . 
AL.: 10:80 iki 12: 8:86 iki 5 lr», 
6:30 iki 8:30 Ned. 10:80 iki 18. g 

N a m . : 2614 W. 43 St. M 
Tel. Lafayette 263 

Tel. Blvd. 70-12 

Dr. C. Z. VezeSis 
LIETUVIS DENTISTAS 

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

Valandos: nuo" • ryto iki 9 vak 
Iki • vakare Seredomis nuo 4 

Ohieago, Dl. 
SPECIJ A U S T A S 

^ŠMoteriSką, Vyrišku; Ir chroniškų 
I "MM-

Ofiso Valandos: N u o 10 ryto 
3 po pieta, nuo 5 iki 7 vak. 

Clė l iomis nuo 10 iki 2 po pietų. 
Telefonas Yards 687 

•a g f a p » »»•»» g o« •to&a^^frKS 

S 

Ilki 

i i 

DRr MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS I R CHIRIJRGA8 

4631 So. Ashland Ave, 
Tel . Yards 864 

OFISO VAI*: \ 
8 IkJ 16 r. ryto. 1 iki S ir/ / iki 
9 V. 
Tel. Naktimi.* ir nedėlioj po pietų 

Oakland 1294 

Telef. Pu l lman 3G34;£ 

DR. P. ŠIMAIUS | 
N A P R A P A T B | 

jGydao Be Vaistu ir Be Oprr*' 'Jo-1** 
10601 South Mlehigan Ave. 

ROSELAND-CBICAGO, 1LL. 
A 

DR. S. NAIKEUS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS ir C H I R I R G A S 
Ofisas ir vyvenimo vieta: 
8252 South Halsted Street 

Ant viršaus Lniver. Stat«- Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte: nuo 
1—4 po piety; nuo 7 — 9 vak. 

Nedėl iomis nuo 10—? 
Telefonas Yards 2544 

i 

OR. CHARLES SEGAL) 
8 Perkėlė savo ofisą po n u i u c r t a l 

>4tm SO. A S H L A N D A V E N U E S 

' S P E C I J A U S T A S i 
5 Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 

įffcLf ryte nuo 10—12: nuo I — I J 
»o piety: nuo 7—8:30 vakare V 

'Vedėjomis : l d iki 1. v̂ 
Telefonas Drezel 2880#* 

DR. M. STAPULI0NIS 
NAPRAPATH 

j GYDAU BE GYDUOLIŲ IK BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
S347 Emerald Avenue 

9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare 
Telefonas Boulevard 9*97 

JS1 W. 18-th Gatvė 
N u o ? IKI 8 vanare. 

Telefonas Von Buren 294 
Res . 1139 Indepcndence Blvd. 

• OR. A, A. ROTU 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Speeijalistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų. 
VALANDOS: 10—11 ryto 2—3 no 

pietų. 7—8 vak. NedėliomJs 10—12 d. 

Ofisas 3354 So. Halsted Str., Chlrago 
Telefonas Drover 9693 

DR. R. C. CUPLER 
1 

. • T I - - - . " I « » I » I I nm n u „ ^ u .,»* + m •( 

LIETUVIAI AMMOJfc. 
Q « i « • • » • m - * • • • » — * % > •» • • *l 

VALP. UNIV. LIET.- STU
DENTAI. — PRAKAL-

BOS GARY. 

LABDARYPEI AUKA. 

YVestville, IU. ~ Snsiv. L. R. 
K. Am. 151 kuopa Labd, Sa-
lgos Centrui kovos 11 d. 1922 
prisiuntė $44.45 pažymėdama 
našlaičiams namų statymui. 

Našlaičiai bus dėkingi. 
, Garbe S. L. R. K. A. 151 kp. 

J. Šliogeris. 

VAKARIENĖ IR IŠLEISTU-
' VĖS. 

CHIRURGAS 
Iv.imp. Oakley Ave. tr 24 Gatvės 

Ofiso Valandos: N u o 2 iki 6 po 
pietų kasdien, Panedėl l j ir Ketver
ge vakarais. 

Oriso Tel.: Canal 1713—241 
Res . Tel.: M1dway 6512 

ae.» ,mmtr m a tm 

k V . W . RUTKAUSKAS s 

J ADVOKATAS 
Ofisas D idmies ty ] : 

i .9 South La Baile 8traet 
Kambaris 324 

Telefonas Central 3390 
Jt .••_»•. .».>H.."..".jco«^ji>—!».ot~>feJfc;>fe-v-jWWfeJtJfcJkJt 

g v^karMs, 6l2 W. 3Srd 
Telefonas: Yards 4681 

************ 

it l 

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

| A D V O K A T A S 
T Veda bllas visuose teismuose jj? 
i Miesto Ofisas: 
* 7 S. Dearborn S t , Room 1040ĮĮ 
$ Telefonas: Central 1774 

jg^aigicss-s-sišgr^SSO 

Dr. M. Stupnkki| 
' 3107 So. Morgan Street j 

CHTCAGO, DLLINOl* 
Telefonaa Yards 5032 

J Valandos: — 8 iki 11 i i ryto: (j 
(6 po pietų iki 8 vak. Nedėlio-v 

mis nno I iki 8 vai. vakar* 

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

Tel. Canal 2118 
Valandos: 16 ryto iki 8 vakare. 

Gyvenimas: — 2811 W. 68rd Str. 

Tel. Prospect S456. 

Tel . Canal 257, f a k . Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
* lietuvis Gydytojai Ir 

Chirurgai! 
1821 South Halsted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryte: 1 iki4 
po pietų: 4 iki 9 vakare 

- m m m m m m m į » - ^ ••• m » m r — . » . 

Tel. Boulevard 2160 

'2 
DR. A, J, KARALIUS 

4 Vakarais: £251 S. Halsted St. 
2 Telefonas: Boulevard 553. 

-t-: 

Abiem klasėm mokytojauja 
P. Česnulis. Draugai lankanti 
prigimtos kalbos pamokas 
džiaugiasi; kad naudinga yra 

Valparaiso, Ind.x — Kovo 19' lavintis ir studijuoti giliau iš 
d. Giedrininkų 2 kuopa laikė geriausio kalbos žinovo va 
susirinkimą. J į su malda ati- <lovelio, 
darė pirm. pag. A. Kalvaitis. 

Raštininkui perskaičius pe
reito bertainio užrašus, nau
joji valdyba užėmė vietas. P. 
Atkočiūnas užimdamas pir
mininko vieta pasakė trumpą 
prakalbėlę, pasižadėdamas 
darbuotis ir pildyti savo pa
reigas vtaip gerai kaip gali
ma. Toliau sekė visa eilė bu
vusių vaidybos narių atsisvei
kinimų ir linkėjimų naujai, 
Užėmusiai jų vietas valdybai 
darbuotis- organizacijos labui. 

Kadangi šis susirinkimas 
buvo pirmas iš «ilės pavasa
rinio mokslo meto, tai daug 
Imvushj senų reikalų rado-i 
apsvarstyti^ ir tinkamai už
baigti. 

I r vėl prakalbos. 

(iiedrininkų 2 kuopa rengia 
prakalbas Gary, Ind. 2 d. ba
landžio. Prakalbų tikslas la
bai svarbus visiems tiems ku
rie darbuojasi Lietuvos labui 
ir jo.s gerovei. Bus proga il-
girsti daug naudingi) dalykų. 

Taipgi prakalbų pertrauko
se bus platinami laikraščiai ir 
knygos. 

Gary lietuviai norintieji 
geii] skaitymų galės tą dieną 
įs iuvi ir juo naudotis. Yra 
jau daug lietuvių suprantančiu 
ir remiančių gerą spaudą. Bet 
randasi dar ir tokių kuriems 
nėra jokio skirtumo, o neturė
tų to būti. • 

Išvažiavo. 

J . Pocius j rn išvažiavo iš 
Valpo 13 d. kovo. Būdamas 
Valparaisoj keletą metų, visa 
tuo Jaikii darbavosi mokslei
vių 2-roj kuopoj, dalyvauda
mas jos susirinkimuose ir'ren-

J. P. WAITCHES 
Lawyer 

LIETI VIS ADVOKATAS 
iH6n.: It. 511-127 N. Dearborn 81 

Tel. Dearborn 4094 
Vakarais: 10738 S. AVabash Ave. 
Koseland Tel. Pu l lman 8S77 

Tel. Randolph 2898 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumiestyje 
A S S O C I A T I O N B L D O 

19 South LaNBaUe Street 
R o o m 1303 

Valandos: $ ryto iki 5 po pletu 
Šurnų Tel. Hyde Park 8396 

X 
I I 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Geueralis Kontraktorius, staty
tojas ir senų namų taisytojas 
2333 S. Oakley Ave., Ohieago 

. Arti 23 čio Place. 

^Telefonas Boulevard 41 SI 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
3303 S. Morgan Str. 

§J OHICAGO, rLL.g 
8*viro?rerrr5^r?r«rs W8Y*YSW t: 

!Dr. L E. M A K A R A S 
j Lietu via Gydytojas ir Chirurgas 
I Ofisas 10900 S. MiehlKan Ave. 
| vaL 10—12 ryte: 1—4 po pietų; 

4:10—8:34 vai. v a k a r ą 
iResideneiJa: 10589 Ferry Ave, 

T e t Pul lmatt 843 Ir Pnll . 849 

I 
A. Masalskis^ 

Graborius | 
Patarnauju l a l - | | 
dotuvėse, vea-it> 
tuvese. krikš-*? 

- Detroit, Mich. — Vas. 28 d. 
Šv. Jurgio parap. pobažnyti-

9| 

nėję svetainėje Moterų sąjun
gos vietinė kuopa surengė pa
rap. vakarienę kurioj kartu 
buvo ir išleistuvės gerb. kun. 
F. Kemėšio, kurs apleido mū
sų parapiją ir išvažiavo į Wa-
sliingtoną siekti aukštesnio 
mokslo. Žmonių buvo prisirin
kę beveik pilna svetainė, ne-^ 
tįek ant vakarienės, kiek del 
atsisveikiniino su savo klebo
nu gerb. kun. F. Kemešiu, ku
ris per trejus metus buvo tiek 
daug 'pasidarbavęs Šv., Jurgio 
f>arapijai. 

Kiek užkandus, gerb. 
kun. Kemėšio b^vo kalba, ku
rioj išdėstė parapijos stovį ir 
jos reikalus ir(Ikvietė visus pa-
įapijonųe kiek galinti prisidė
ti prie parapijos skolų suma
žinimo paduodamas tokį suma
nymą: kad viii, kurie yra su
sirinkę ant vakarienės butų 
kaipo Šv. Jurgio parapijos ka
reiviai, kurie paaukotų nors po 
25 * dolerius sttbombardavimai 
5,000 dol. notos, kurią reik* 
atmokėti 20 kovo: Nespėjo už
baigti kalbą, tuoj ir prasidėjo 
bombardavimas. Mongaudienė 

J . Pocius mėgdavo rašinėti {paleido net šimtą šūvių ant 

DRAUGIJŲ ATYDAli 
O l T * r i l ' l l V P V š , i a v , < l ' V K u k a r d ^ ' Viaokiy Ženkleliu, Guzikučin, Ant-
i _ / l l AJLU. V \ J spaudu ir kitokiu Draugys tėms reikalingu dalyku. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalu, pažymėkite ir jusu dr-t£s vardą. 

S T R U P A S CO., 9 0 - 9 2 F e r r y S t . N c w a r k , N. J . 

Kas sekė šioj progremos da
ly j a u / ' D r a u g e ' ' tilpo. 

Parapijonas. 

CHIGAGO IR APIELINKlįi 

\ -

giamosa pramogose. 

tynose ir kl tuo 
•e reikaluose > 
Kainos prieina- \ 
mos. » 

S3307 Auburn Ave. Chicago.g 

^uiiiiiiiiiiiiiitimiiiiiHiimiHiiiuiiiiiiiM. 
S. D. LACHAWICZ 
I-IETCVIS GRABORIUS 5 

žineles į laikraščius. Seniam, 
kada laikr. "Ka ta l ikas" bu
vo gyvas, tai jam teikdavo 
ravšinėlin. Vėliaus rašydavo ne
mažai į dienraštį "DraugąM 

taipgi ir į buvusį 'Moksleivį', 
dabar virtusią "Giedra" . 

J is baigė augštesniąją mo
kyklą ir gavęs diplomą galėjo 
įstoti į kolegiją bet šiuo lai
ku gavęs brolio kvietimą va
žiuoti pas jį į %Waukegan ir 
išvažiavo. 

Draugui Pociui linkime 
linksmai paviešėti tarpe sa
vųjų, o kada galutinai nus
pręs ką ir kaip tolesniai gy
venimą vesti, geriausios jam 
laimės ir pasisekimo. 

Sujudo. . 

Valpo j yra daug lietuvių, 
bet kažin kodėl mažai lanky
davo lietuvių kalbos «pamo 
kas. Vieni manydavo, kad sa
vo kalbą moką gana geraį o 
kiti, tai mažai domės į tai 
kreipdavo. O yra auksinė 
proga. Mokykla duoda moky
toją ir kreditus skaito ly
gius kitiems. Dabar sujudo ir 
naudojasi proga. Šiuo laiku 
randasi dvi klasi ir gana 
skaitlingos. Damijonaičio gra
matikos niokosi 6 mokiniai. S Patarnauja laidotuvėse kuopi- _ 

S f iaus ia . Reikale meldžiu a t s i sau-S 
Skt l , o mano darbu busite n ž g a - S 
=nėdinti. s.Rygiskių Jono gramatikos 
- 2 8 1 4 W. 28rd PL Chlcago, H l . g / ° * ° 
- Telefonas, canai W99 . s klase lanko net 14 mokinių. 

stalo paklodama • šimtą dole
rių, kun. F. Kemėšis '25; J . 
Valiukas, 25; R. Stankevičie
nė 10; Dapkienė 10; Šimkiutė 
10; Naruševičius 10; E. Dap
kiene 10;vAlf. Eimkunas 10; 
O. Vaškevičienė 5; V. Stulgai-
'tis 5; J . Degutis 5; K. Daunis 
5; Kajutis 4; Maksimas 3; 
Juodsnukienė 2; Grigaitis 2; 
S. Laurimas 2; Dapkus 1; I. 
Keblaitis 1. 

Pasižadėjo šie:- V. Bukaus
kas, Liet. boną 50 d.; Kundro
tas boną 50; J . Petrauskis, bo
ną 50; J . Valiukas, 25 d.; P. 
Rimavičius 25; Petkai 25; A. 
Meškauskas 25; Tvarkunas 25; 
A. Dzenkauskienė 15; J . Brin-
dza 10; V. Stankus 5; O. Joni-
kiutė 5; Bakanauskas 5; V. 
Markuzas 5. Viso per pusva 
landį su pasižadėjimais su
rinkta penki šimtai šešiasde
šimts dolerių. 

Į 

Po to gerb. kun. Kemėšis, 
nors išvažiuoja, bet visiems 
aukojusiems padėkojo parapi
jos vardu u i tokį savo para
pijos atjautimą ir ragino, kad 
jam išvažiavus toks pat ūpas 
pasiliktų pas parapijonus ka-
slink savo parapijos. Pasakęs 
atsisveikinimo kalbą antrą da-

jlį vakaro vesti paveclė Mote
rų Sąjungos vietinės kp. dar
buotojai p-iai KarpaviČienei. 

Šiuo skelbiama, jog žemiaus 
nurodytose kolonijose, lanky
sis Lietuvos Finansų Misijos 
kalbėtojas. Nuoširdžiai pra
šoma kolonijų gerai prie pra
kalbų prisirengti. \ 

Kovo 24 d., Springfield, III. 
Kovo 25 d., Auburn, 111. 
Kovo 2C d., St. Louis, Mo. ir 

E. St. Louis, 171. 
Kovo 27 d., 
Kovo 28 d., Collinsville, 111. 
Kovo 29 d., Dorisville, UI. 
Kovo 30 d., Kewanee, 111. 
Kovo 31 d., Moline, III. 
Bal. 1 d., 
Bal. 2 d., Spring Valley ir 

Oglesby, IU. 
Bal. 3 d., 
Bal. 4 d., Westville, 111. 
Bal. 5 d., Indianapolis, Ind. 
Ba l G d., Clinton, Ind. 
Saginaw, Port AVashington, 

Kankakee, Collinsville, Doris
ville, Moline ir Clinton Pasko
los stočių nėra, todėl visų 
tuose kolonijose esančių dar
buotojų nuoširdžiai prašome 
tuojaus susirašyti su Misijos 
raštine, kad viską į laiką bu
tų galima sutvarkyti. 

Visos čia įvardytos koloni
jos nuoširdžiai prašomos pa
sistengti skirtoje dienoje pra
kalbas surengti. Jei jau kar
tais skirtoji diena Tamstom 
butų visai nepatogi, tuomet 
prašoma tuojaus pranešti Mi-
sijos raštinei apie tai ir bus 
pasistengta ant kiek galima 
tinkamesnę dieną Tamstom 
parinkti, bet pageidaujama, 
kad čia nurodytose dienose 
prakalbos įvyktų. 

Lietuvos Finansų Misija 
Paskolos Skyrius, 

370 Seventh Avenue, 
New York, City. 

5 val.t vakare į progimnazi-
još* salę prisirinko publika. 
Ten buvo statomas" veikalas 
"Pinigėl ia i" vaidino progim
nazijos mokiniai. Vaidinimas 
gerai pavyko. Vakaro pelnas 
buvo-skiriamas šaulių reika
lams. Po vaidinimui1 buvo šo
kiai, tautiški žaislai ir t. t. iki 
11 vai. vakaro. 

Silpnutis. 

KRISTAUS KANČIA 

GYVENIMAS. 
Krutamuose paveiksluose, 

lietuviai kalboje. 
Kovo 24, Waukegan, 111. • 
Kovo 26, Sheboygan, Wis. 
Kovo 29 d., Dievo Apveiz-

dos par. svetainėj. 
Kovo 31 d., Springfield, M. 
Balandžio 2, Brighton Parke 
Balandžio 10, Cicero, 111. 
Rodys Lietuvių Teatro Ben-

drovėr 

Tel. Lafayette 4223 

P L U M B I N G 
Kaipo lletuvy8, l ietuviams visa
dos patarnauju kogerlausla. 

M. TTJfiKA 
3228 W. 38- ih Street 

tfe^rMausomybės iškilmės 
Kupišky. . 

Kupiškis, Panevėžio Apskr. 
i 

— Iš ryto vasario 16 d. visas 
miestas pasipuošė tautiškomis 
vėliavomis. Nepriklausomybės 
šventės iškilmės prasidėjo pa
maldomis, 11 vai. bažnyčioje. 
Suvažiavo daug žmonių iš so
džių, atvyko mokiniai progim
nazijos ir pradedamųjų mo
kyklų, su vėliavomis, 

Po Mišių, pasakius pamok
slą, iš bažnyčios visi ėjo ant 
turgavietės, kur buvo parink
ta vieta prakalboms. 

Išėjusius iš bažnyčios pasiti
ko Žydų bendruomenė ir gai
srininkų draugija su savomis 
ir tautiškomis vėliavomis. Aut 
rinkų po^ kiekvienos prakal
bos šaulių būrio kuopelė sa
liutavo tris kartus. 

Laike prakalbų buvo renka
mos aukos šaulių reikalams. 
Surinko 896 auks. 

Pamėginki t? -«*uje. 

RuffJes 
Sa užregistruotu vftisbuienkliuSuv. Valst 

lattntu Biure. 
ftacjamo melynamo pakelyje . 

Visos tvirtos, gemalus užmnSan-
tios ypatybės Šiame vaiste idetos, 
*a priemaiCs priimniai Švelnaus 
kvčpalo. 

Ruffles yra įsoai paveikiantis 
pleiskanų paSalintojaa — begaliniai 
puikus plauku eutaisytojaa. kuris 

patiks kad 
ir gačniau-
siaiypatai. 

Aptk>kose 
parsiduoda 
po 63c. arba 
atsiuskito 
75c., tad 
atsiusime 
per paštą 
tiesiog i i 
labara-
torijos. 

# 
Bntfnal 
reikalau
kite 
Šitokio 
pakelio. 
Ąnrekite, 
kad butų 
UŽKARO 
Yąis-
baženklis . 

NEPERSTOJANTIS 
K O S U L Y S . 

I£0sulį gal ima sustabdyti! Jis kudi-' 
ki gali visiškai sunaikinti jeigu ne
pradėsi vartoti vaistus. GleBsco pa
lengvins šį koaulį tuojaus arba vi
sai jj sustabdys. 

Glessco pramuša, šalti ir susbdo 
; krupa } 15 minutų. $50 pas visus 
vaistininkus. 

A Dr. Drake's 

For Ceughs, Goldsand Group 

PARDAVIMUI. 

AKT FARPAVIMO 2 lotai prie vie 
tog Brigrhton Parke, mylinti prie 
bažnyčios 2 blokai nuo public mo
kyklos. Norim-e parduoti labai grei
tai. Kreipkite* 

8. Staudis 
S341 Auburn Avenue 
3 lubos iš užpakalio. 

Šiandie Pinigu Kursas 
Siunčiant Lietuvon per raus: 
36 centai u i 100 Auksinų 

- - a r b a — 
280 Aufcs. už viena Dolerį 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas. 

Pristatymas Užtikrinta* 
Trumpame laike. 

Centrai Manufacturiog 
District Bank 

State Bank—ClearSrlgr House 
Bank. 

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

5Įt9«/d 9^t>fx9«/ii^^99ft'9^iM^ /t^t, 4^ o 
^ l l « i . TeL Cicero SC56 

Ofteo TeL Cicero 49 

DR. J. SHiNGLMAN 
1325 So. 49 Oonrt 

U. E . Cor. 49 Court ir 13 Str. 
įant viršaus vaistynlčioa. 

89/^/§9/^9^/®/&9/9t/9/9/9'@,&'^®.e 941 
VALENTINE DRESMAK1NO 

COLLEGES 
įtUl W, Madlson, 1850 IT. Wrlls.! 

6205 8. Halsted Streete 
187 Mokyklos Suv. Valstljooe. 

Moko Siuvimo, Patternų kir-
6pimo, Designing bizniui ir na-! 
įmainą. Vietos duodama dykai, , 
fDiplomai. Mokslas lengvais* at»£ 
įniokėjimais. Klesos dienomis irS 
^vakarais. Reikalaukit knygelės. 5 
įTeh Seeley 1649 

SARA PATEK, p irm.* 

iaajsuifjĮ^OvMtaaaAfAfiA^fJttsi 

DR. A. E. MILLER 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 4654 So. Ashland Ave. 
Vai. 2—4 po pietų 7—9 vakare 
Res . Ofisas 1915 W. 47-th Str. 
Vai. 11 iki 1 po piet. Ned. 1 2 — t 

Ofisas Tel. BIJKI. 2054 
Res. Tel. Sutarimai ir Na*^aia i 

šaukimai Lafayette 1106 

s 

^Telefonas Yards 11S8 

STANLEY ?Ą 
MAŽEtKA 

GR. \BORICS JRj 
Baisa muolojas 

Tūrių automo- * 
oilius visokiem.*-
reikalams. Kaina; 
i>rieiDauios. 

3319 Auburn 
Ave. Chicago 

|">f»!,w(i>'<>,»c*'WWw>fWlr'/^«"A"WWi -'n-ir'. 

PAIEŠKOJIMAS. 
Reikalingas vargoninkas. Del 

platesnių žinių kreipkitės į 
"DRAUGO" OFISĄ 

2334 So. Oakley Ave. 

PRANEŠIMAS! 
DIDELIS B A R G E N A S ! 

Skubėkite biznieriai, savininkas tu
ri 3 biznius, yra priverstas paTduo-
ti pigiai viena iš jų, būtent farnm 
\Visconsine 80 akerių, gražus budin-
kai, sodnas, upė bėga per farma, gra
žus miškas, visokių gyvulių ir visas 
mašinas, rugių užsėta. Arti didelio 
mie.sto prie didelių kelių geroj vie
toj . Šia farmą parduosiu arba mai
nysiu ant namo Chicagoj. 

Kita biznį tūrių saliuna su namais, 
iš tų trijų biznių tūrių viena parduo
ti, ar su ar viena tik biznį Vienas 
namas yra ant 18-tos ir Halsted sto
ras ir 6 flatai elektra yanos, 8 me
tai kaip statytas, o antras storas y-
ra platus ir kriaučių šapą ant 23-čios 
ir Leavitt, tūrių arba išmainyti grei
tu laikų. Atsišaukite 

F R A N K DOBROWOLSKIS 
4454 S. Westcrn Ave. 

Tel. Lafayette 4756 

PARDAVIMUI. 

i 

= * 

PARSIDUODA F A R M A 80 AKRŲ 
70 akrų dirbamos 10 akrų ganikloS 
su upelių ir nedidelių mišku. Gera 
žemė, geri budinkai, jaunas sodnai 
geri gyvuliai ir visos geros •mašinos, 
tarp lietuvių netoli nuo miesto *prie 
žastis pardavimo norime pasidalyti. 
Mes Leonas Markuekis ir A. Ste-
noslavas parduosim pigiai. Galima 
pirkti su viskuo ar tik žemę ar su 
pusė gyvulių. Kreipkitės prie 

Leo Marks 
Scottvillc, Mich. R. 2 Box l t 

PARSIDUODA KRAUTUVĖ; pa 
veikslų, knygų ir kitokių Žmonėm8 

reikalingų dalykų priešais pat duris 
šv. Jurgio bažnyčios. 

Trys * svarus su apšildinuj p'agy-
Venteiui kambariai ir kitokiais vpa-
rankumais, renda nebrangi (puiki 
vieta geram žmogui ) . Pardavtmo 
priežastis savininkas eina į kita biz- j 
nį. Norintis nepraleiskite progos 

»Q3 \V. 33-rd Str. 
J 

PARSIDUODA KRIAUČIŲ D I R B 
TUVE — Southsidėj. ftistyjame ir 
dažome pigiai ir greitai. Priežastis 
pardavimo partnerių nesutarimas ir 
kitas biznis. Atsišaukite į 

"Draugo" Administracija. 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicagoj III. 

, PARDAVIMUI. 
FOTOGRAFO MOKSLAS D Y K A I 

Reikalingas katal ikas pasiturintis 
mokinys' kuris norėtų įgyti nuosavų 
paveikslų studijų pusdykiai. Biznis 
išdirbtas didelis ir vienintelė lietuvių 
.Studija didelėj katalikiškoj kolonijoj . ' 
Savininkas išvažiuoja Lietuvon. Mo
kiniai atsišaukite greitai, nes turite 
didelę progų. 

JONAS ANDRUŠIS 
134 Ę . Main St. Amsterdam, N. Y. 

( 
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DRAUGAS Penktadienis,' Kovo 24, 1922 
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LABAI ĮDOMUS PERSTATYMAS DVIEJŲ VEIKSMŲ OPERETĖ ' 

VVESTSIDEJ Rengiama AUŠROS VARTŲ PARAP. CHORO 

Nedelioj, Kovo 2 6 , 1 9 2 2 
MELDAZK) SVETAINĖJ, 23rd PI. netoli Oakley Av. 

Pradžia 8:00 vai. vakare. Parapijos Naudai. 

ŠIO VEIKALO VAIDINTOJAI: 
Adomas . . 
Jieva 
Grafas 
Tarnas . . . 

• * • • • • • • • * • • • • K. Sabonis 
L. Sabonienė 

J. Radzevičius 
i 

Orkestrą B. Jaka'čio 
• 

Akompanistas J. Sauris. 

BS 

K. S A B O N I S 
Loš "Adomo' ' rolę 

3 

Apart veikalo gerb. K. Sabonis dainuos, gerb. p. L. Sabonienė griež ant smuikos. Todėl gerbiami lietuviai Į 
ir lietuvaitės nepraleiskite šios progos, nes tai tiesiog ža vejantis veikalas, o kas labjiaus, kad jį vaidins plačiai g 
pagarsėję artistai ponai Saboniai, nes toks perstatymas Westsidėj buvO jau pageidautinas senai. Tikietus i 
pirkite gau iškalno o paskui gali pritrukti. Visu s širdingai kviečia KOMITETAS. I 

1 
S J — J£ 

L. S A B O N I E N Ė 
Loš " J i evos" rolę 

—— B I =E» 
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CHICAGOJE ! 
FEDERACIJA TVIRTĖJA. Lauraitė. 

ŽIAURUS VALDYMAS AP- da už žiopsojimą stovint prieš 
j kalėjimą, 
\ Del to prieš jį keliami skun

dai. I r nežinia kas bus toliau 

SKRITIES KALĖJIME. 

Kaliniai be pasigailėjimo 
mušami. | su tuo įsikariavusiu kalėjimo 

viršininku. 
Kuomet į apskrit. kalėjimo, 

Chicagoje, viršininkus pašau
ktas policijos kapitonas West-
brook, buvo išanksto žinoma, 
kad jis kalėjime įves geleži
nę drausmę. 

Andai apmušta 60 kaliniu 
už nepaklusnumą ir šukavi-
jmis. Del to net rezignavo vie
nas iŠ kalėjimo .tarnybos, Jo-

Dievo Apveizdos Par. — Ko
vo 19 d. š. m. Dievo Apveizdos 
par. mokyklos kambary įvyko 
A. L. R. Kat. Federacijos 15-to 
skyriaus mėnesinis susirinki
mas. Atstovai skaitlingai su
sirinko iš visų draugijų, pri
klausančių prie K. Federacijos. 
Taipgi viena nauja draugija, 
Amžinojo Rožančiaus su šim-

APIE SVETIMŠALIŲ AME- t u penkiasdešimts nariu, jsto 
RIKONINIMĄ. 

Daugelis įvairiais bodais 
darbuojasi amerikoninti sve
timšalius. Ir dažnai tam tiks
lui vartoja netinkamą ir ne
pakenčiamą sistemą. 

Tai gerai suprato Mrs. A. 
Bepr Saunders. Sako, jis no- L. McDuffe, "Daugters of 
galįs r; atyti to visa, ka s tenai the American Revolution" or-
Isasdien veikiasi. 

Saunders kaltina kalėjimo 
viršininką AVestbrook. Sako 
fcerdaug jis aštrias ištarmes 
išduoda. Perdaug kaliniai mu
šami. J is nenori išoasakoti 
visko, kas veikiasi kalėjime. 
Nes, girdi, tas daug pakenk
tų kai-kuriems politikieriams 
> ėdamoje jų rinkimų kampani 
joje. 

Klausiamas apie visą tą rei
kalų kalėjimo viršininkas pri
pažįsta, kad kai-kuriems nepa
klusniems kaliniams pavarto
jęs lazdą. Oi ateity jis imsiąs 
vartoti šautuvus, jei kaliniai 
jo neklausysią. 

Westbrooko nuomone, laz
dos ir šautuvai kai-kuriems 
kaliniams yra labai reikalin
gi. Nes jų tarpe yrą tikrų bu
delių. Gi su budeliais negali
ma gražiuoju apsieiti. 

Kapitonas Westbrook kalė-
jimo viršininku paskirtas su 
pasarga, kad kalėjimą patvar
kyti jis gali imtis tinkamiau
sių priemonių. Nes tenai senai 
jau nebuvo reikalingos tvar
kos ir drausmės. Dažnai ka
liniai* net pabėgdavo. 

Tuo tarpu "VVestbrook Chi-
cagos policijoje yra žinomas, 
kaipo šalininkas kuoaštriau-
sios drausmės. J is žinomas ge
rai ir kai-kuriems piliečiams. 
Pastaraisiais laikais, sakoma, 
ne vienas iš jų gavęs su laz-

ganizacijos pirmininkė. 
J i sako, kad svetimšalių ne

galima varu tempti į teismus 
ir versti naturalizuotis. Taip-
at čiagimiai amerikonai ne
privalo paniekoje laikyti sve
timšalių moterų tik del to, 
kad jos nesukalba gerai ang
liškai. 

Matyt, kas-nors tokio gere
snio ima apsireikšti galvose 
pmerikonizatorių. Tai ypatin
gas ir gražus daiktas. 

Iš vyrų geriausia vaidino 
u Ansoni jus" — Pr. Stasiulis, 
4 'Vatsono" — J. J . Palekas, 
" T a r n a s " — J. Vaišvilas ir 
" E n r i k a s " kurio vardo nebu
vo pažymėta programoj. 

Taipgi neblogai vaidino 
"Pakoni jaus" rolę — N. Kli-
mašaukas, " D u g o " — St. A-
nušauskas, Vyskupo "Longo-
nio " — A. .Venckevičius ir A-
lenos sunųs — K. Lauraitis ir 
Pr. Dausinas. 

Be viršmmėtų .vaidintojų 
kėjo metinę duoklę. Susirin-! d a r b l l V 0 pasiuntinių, tarnų, 
kimas buvo turiningas suma-.kareivių. Vieni iš m vidutiniš-
nymais ir nutarimais šekmin- , k a i a t l i k o ; ^ix{_g ^ u ( p a j s i u n 

gesnei darbuotei ateity. 

j jo j Federacija. Laike susirin
kimo atstovai Centrui užsimo-

PAPIRKIMAI PAPRASTAS 
DAIKTAS. 

Kas syk mūsų skyrius didė
ja draugijų skaičiumi ir susi
rinkimai vis turiningesni įvyk 
sta. Katalikai pradėjo geriau 
suprasti Kat. Federacijos svar 
bą ir reikalą dėtis prie jos. 
Jau dabar galime pasidžiaugti 
mūsų skyriaus nuveiktais 
darbais tautai ir Bažnyčiai; 
bet ateityje, yra vilties, kad 
visi katalikai susivienyję ga
lės kur kas daugiau nuveik
ti tėvynei Lietuvai ir Bažny
čiai. Tik gaila kad dar kai-ku-
riose pašelpinėse draugijose, 
dauguma narių katalikai, tik 
keli įsiskverbę laisvamaniai 
trukdo jas prisidėti prie Kat. 
Federacijos ir jas tempia prieš 
daugumos norą. Ąžuolas. 

tinis ir kareivis) blogai. 
Nors oras buvo blogas, ly-

rašyti, nes jau nesykį laikraš
čiuose apie jį buvo rašyta. Tik 
reikia pasakyti, kad jam pasi
rodžius sykį scenoje, tai pu
blika jau neduoda ramybės, 
kviečia ir kviečia gausiais del
nų plojimais vėl dainuoti. 

Taigi sakysiu, kad mums 
yra didelė retenybė matyti ir 
išgirsti tokią programą kokia 
bus kovo 26 d. Meldažio sve
tainėje. Taigi nepraleiskite 
progos, bet visi ateikite į taip 
puikų vakarą. Visas pelnas 
eis parara naudai. 

Žvalgaitis. 

mmmim*mmim 

Gyva Lietuva Jau Chicagoj 
Nauji Krutomi Paveikslai ką tik pargabenti iš Lietu

vos. Rodys A. T. RAČIŪNAS, Liet. Fi'lmų B-vės atsto
vas. Naujos Illiustruotos Dainos. Matysite; Apvaikščio-
jimą Vilniaus ir Žemaičių Kalvarijas. Iškilmingą paro
dą sukaktuvės. Lietuvos trijų metų Nepriklausomybės. 
Lietuvos tremtiniai gryžtantieji į Lietuva, Rusijos ba-

.duoliai. Prijungimas Palangos prie Lietuvos. Kariuome
nės įėjimas į Palangą. Geležinio Vilko Raiteliai, Šau
liai, Lietuvos laukų darbai, ir daugybės kitokių vaizdų 
iš pačios Lietuvos. 

DARBININKŲ PRAKALBOS 

Cicero, UI. — Kovo 21 d. 
t u s su sniegumi,bet žmonių pri B*« Antano par. svet. įvyko 
sirinko daug. Rodos publika L i e t - Darbininkų Są-gos Clii-
liko patenkinta, nes veikalas 
suvaidinta gerai, taipgi laukti 
pradedant vaidinti ir veiks
mų tarpuose nereikėjo ilgai. 

Teatrališkam Kliubui "Lie
tuva" , beabejo, pelno liko 
šimtinė ar daugiaus. 

Žinomas. 
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Cbicago yra garsus miestas 
KANTRI ALENA". 

ANT PARDAVIMO -rocerne ir 
bučern^ ant geros biznio gatvi's ant 
8outh-Wrst side. 

Atsišaukite: . i| 
Pęospect 6686 

Ine vien piktadarybėmis, bet Toim of Lake. — Kovo 19 
ir papirkimais. Del to dažnai j d., School Hali svet., Teatra-
kriminaliuose teismuose pa- Kškas Kliubas "L ie tuva" at-
liuosuojami didžiausi piktada- vaidino Pr. M. Juro parašytą 
riai. I istorišką veikalą "Kant r i A-

lena", šešių veiksmų, devynių 
paveikslų dramą. 

Vaidinimas išėjo gerai, nes 
trylika asmenų turėjusių 
svarbiausias roles atliko gerai. 

Svarbiausią "Alenos" rolę 
vaidino p-lė Z. Bajorinaitė. 
Mažai lietuvių perstatymuose 
pasitaiko matyti taip gerai 
atliekant, tokias sunkias už
duotis kaip "Alenos" . Manau 
neapsiriksiu priskaitė^ p-lę 
Bajorinaitę prie geresnių Ame
rikos lietuvių artisčių-vaidin-
tojų. 

Taipgi labai gerai vaidino 
rolę Anglijos karaliaus moti
nos "Uršu lė s" — P. Kudi-

A. f A. 
PRAN. UŠKURAIT1S 

mirtS po sunkios ligos Ketver
ge Kovo 23 d. 12:15 diena 36 
metu amžiaus. Paliko dide
liame nuliūdime moterį Mag
dalena 3 dukteris Suzana 12 
metų, Ona 10 Petronela 8 ir su 
nu Vladislovą 4 meti) brolį 
Juozapa. Lietuvoj motina 2 se
seris Marijona ir Ona. Velionis 
paėjo iš Kauno red. Tauragės 
Apskr. Batakių parap. Mickls-
kės sodos 

Laidotuvės Įvyks panedėlį 
Kovo 27, 1922 iš namų 1329 S. 
49 Ave., Cicero, m . J šv. Anta
no bažnyčia 9 vai. ryte. o Iš 
ten 1 šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
giminės ir pažįstamus dalyvau
ti laidotuvėse 

Nuliūdę 
Moteris, Magdalena 

Dukteris, sunūs ir brolis 
Juozapas 

IŠGIRSKITE MOKYTOJĄ 
SABONIENC SMUIKĄ 

GROJANT IR P. K. 
SABONĮ DAINUO

JANT. 

West Side. — Sekmadieny, 
kovo 26 d. Aušros Vartų pa
rap. choras, vadovaujant p. 
K. Saboniui, stato scenoje vie
ną iš gražiausių veikalų — 
"Adomas ir J ieva" . Šis vei
kalas yra begalo gražus ir 
juokingas. Kada kur jis buvo 
atvaizdintas, tai visuomet sve
tainė buvo publikos kimšte 
prikimšta. Taigi galima tikė
tis kad ir westsidiečiai tą patį 
padarys, nes kiekvienas norės 
tą veikalą pamatyti. 

Beto, pirm išpildysiant 
"Adomas ir J i e v a " bu s muzi-
kalė programa. Joje dalyvaus 
viena iš gabiausių smuikos 
mokytojų, p-nia L. Sabonienė. 
Kada tik j i esti programoje, 
tai publika ^nekantraudama 
laukia, kada tik pasirodys p-
nia Sabonienė su smuiką sce
noje, nes ją išgirdus grojant, 
žmogus užmiršti esąs žemėje, 
bet jaut ies i kažkur siela paki
lęs į padanges... 

Taipgi dainuos vienas iš žy-

cagos Apskričio surengtos pra
kalbos pamargintos su kruta-
maisiais paveikslais. 

Kalbėjo Liet. Steig. Seimo 
narys ir Liet. Darbo Federaci-
jos įgaliotinis, p. Mikas Bag
donas ir gerb. kun. kleb. H. 
J . Vaičiūnas, darbininkų prie-
telius. 

Vakarą vedė p. Ant. Bislis. 
Krutamuosius paveikslus 

rodė p. Ant. Bacevičius. 
Svetainė buvo pilna žmonių, 

bet tų didesnė pusė buvo vai
kai. " * 

Proletaras. 

Kovo 27 ir 28 d. 
M. Meldažio Salėje 

Chicago, UI. 

Balandžio 1 ir 2 d. 
Parap. Mokyklos Sa]ėje 

(Bridgeport) Chicago, PI. 

alandžio 4 ir 5 d. J. Elijošiau<Į Salėje 
Wood ir 46-th gatvė (Town of Lake) Chicago, EI. 

Kovo 25 ir 26 d. 
Parapijos Salėje 
(Brightan) Ohicago, EI. 

Kovo 30 ir 31 d. 
Parapijos Salėje 

Cicero, EI. 

AUKOS ŠV. MYKOLO 
DR-JAI. 

laite, uzaiurėtoja, *' Klarisa' ' 
— V. Kuogienė, ir kunigaikš- miausių dainininkų^ varg. K. 
čio sesuo, "Mari jona" — B. Sabonis. Apie jį nėra ką daug 

Per Šv. Mykolo Ark. Dr-jos sa
vybės vakarėlį vas. 5 d. Šv. Myko
lo par. svet. šie aukojo draugijos 
naudai: 
Vincas Nausėda . . . $10.00 

Po 5 dol. Roz. Nausėdienė, M. 
'Zaldokas, M. Ambrozaičiutė, A. 
Benusis, J. Žigutis, V. Kavaliau
skas, M". Kareckas, H. Kizeliavi-
'čiutė, F. Vaškunas ir Vaškunicnė. 
O. Martinkonienė, S. Martinkonis, 
K. Butkevičius, S. Butkevičienė 

J. Kaniauskienė $3.00. 
Po 2 dol. J. Rutkauskaitė, And. 

Poška, A. Mureika, A. Vaškunas, 
W. Baliunas, K. Jucevičiūtė, J. 
Labanauskas, K. Kišonaitė. 

Po 1 dol. M. Andruškevičia, O. 
Palraliutė, A. Kupčiukienė, O. 
Kavaliauskienė, K. Skirienė, J. 
Skiris, U. Mickevičienė, St. Bitau-
tas, O. Stanevičienė, O. Lukienė, 
B. Kozeliavičius, A. Bacevičius, 
V. Piankauskienė, L. Butkevičius, 
B. Martinkonaitė, J. Butkevičia, 

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

VOITKEVIČIUS, Fundatorius Šv. Ka
zimiero kapinių varpo,xpagryžo iš Lietu
vos ir savo name 636 West 18 Str. Ohica
go, EI. atidarė PIKČERNĘ su naujausio 

išradimo prietaisomis. 
Reikalui atsitikus, eikite prie savo seno bičiulio.' 

P." Zanevieienė. ( 

Vis iems aukotojams š irdingai 

ačiu. 
Dr-jos rep. 

- PRANEŠIMAI. 
PRAKALBOS IR KRUTA-

MISJI PAVEIKSLAI. 

North Side. — Penktadieny, 
kovo 24 d. Šv. Mykolo parap. 
svet. 8 vai. vakare įvyks di
delės prakalbos ir krutamieji 
paveikslai. Kalbės p. Mikas 
Bagdonas, Lietuvos Darbo 
Fed. Įgaliotinis. J is aiškins 
darbininkų klausimą. Taigi 
nepraleiskite progos, bet atei
kite į šias prakalbas.Jose daug 
naujo išgirsite. 

įžanga dykai ir jokių kolek-
tų nebus. 

Darbininkas. 

i m * £ U C H TETCS 

Gera sveikata yra verta auk
sinių, dolerių, kiekvienas iš

mokėtas čekis už geras gyduoleo, 
yra paliudymu geros sveikatos. 
Prašalinkite kankinančius skaus
mus au pagalba tikrojo Pain-
Expelleiio, kuris yra seuu drau
gu daugelio Šeimynų. Visados 
reikalaukite su Inkaro vaisbaien-
kliu. Kaina 35c . ir 70c. aptio-
kose arba pas. 

F. «D. RICHTER * CO. 
104-m 80. 4UJ St. 

Brooklyn. N. Y. 
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DIEVO APVEIZDOS PAR. — 
Šiuo turiu garbes pranešti visoms 
18-to8 kolonijos organizacijoms, 
kad Liet. Fin. Misija išpildė mūsų 
reikalavimą— prailgino laiką pri-

rengimui viso to kas reikalauja
ma patalpinimui albumam Taigi, 
dabar, visos organizacijos rengki-
tės tinkamai pripildyti visas tas 
L. Fin. Misijos prisiųstas aplika
cijas. Kurios šios kolonijos orga
nizacijos tų aplikacijų neturite, 
malonėkite kreiptis prie S. K. Gri-
šiaus, 732 W. 19-th St., Chicago, 
BĮ. Pripildytąsias aplikacijas ma
lonėkite priduoti L. L. Pask. stot. 
ižd. Vin. Andruliui, 2041 Soi Ru-' 
ble St., Chicago, 111. 

L. L. P. stoties valdyba: 


