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METAI-VOL VU 

ŠVEDIJA VADOVAUJA N E 
UTRALĖMS VALSTY

BĖMS. 

GENDA, bal. 14. — Cia pa- sako, kad kaikurios Rusijai į-
kilo gandai ir tai visa pra- duotos sąlygos y ra t ikras ab-
nešta visam pasauliui, buk . su rdas . Santarvė iš Rusijos 
Anglijos premjeras Lloyd (Ge
orgo nusprendęs konferenci
jai Įduoti projektą apie Euro
pos valstybių nusiginklavimą. 

Anglijos delegatai tečiaus 
vakar užgynė tą pakilusi gan
dą. 

nori padaryt i (Turkiją arba 
Kiniją. Užkrauti ant jos sa
vo jungą ir pavergti . Tcbi-
teherin y ra nuolatiniame susi 
nešime su Leninu Maskvoje. 

Vokiečiai konferencija irgi 
nepatenkinti . Nes jų reikalais 

Reikalauja Versailleso sutar
čiai revizijos. 

APIE 7 MILIONAI RUSU 
TURĖS ŽŪTI. 

G S N E V A J Šveicarija, bal. 
14. — Iš Rusijos gauta žinių, 
kad iki sekančių javų ųžderė-
jimų Rusijoje nuo bado tu r ė s ' 

BULGARIJA SANTARVĖS 
PAVERGIAMA. 

SOFIA, bal. 14. — Bulga
rijos valdžia prašė santarvės 
atpildymo komisijos nors tri
mis sekančiais metais nerei-

GRNQA, Italija, bal. 14. — 
Ekonominėje konferencijoje. 
pradeda užimti svarbia „ , ' * « « lino 6 iTd 7 i m l i o j W j kalanti * Bulgaruos ,,ok,os 

nių. . | kontribucijos, kol Bulgari ja 
. v. . . ... j nesustiprės ekonominiai. 

Anot zmių, po vieną nulio-

• * 

Pranešta , kad konferencijo- i nieko neveikiama. 

* -

i 

j e nebus paliečiami nei nusi
ginklavimo, nei Versailleso 
taikos sutart ies revizijos, nei 
kontribucijos klausimai. Nes 
tas , girdi, nesutinka su P ran -
cijos reikalais. 

Pranci jos delegatai, be to 
pranešė, kad jei tie klausimai 
konferencijoje butų keliami, 
prancūzai delegatai tnojaus 
išeitų i s konferencijos. 

Bet delegatų sferose tie 
klausimai aptar iami. I r , tur
būt, prieš Pranci jos nenorą 
j ie bus keliami. Pranei ja ne
gali but t a ip daug privilegi-! 
r iuota ir pasiputusi . 

Nepasitenkinimai. 

Bolševikų delegatai su at
sidėjimu studijuoja Rusijai į-
duotas sąlygas. Delegatai te-
čiaus nepatenkinti tomis są
lygomis. I r jie gamina pa-

Kitų visų mažųjų valstybių 
delegatai neturi ką veikti. Tos 
valstybės neatstovaujamos 
vyriausiajame komitete, ku
riu ineina delegatai santar
vės.. Vokietijos, Rusijos ir ke
lių kitų didesnių valstybių. 

Santarvės valstybės parin
ko komitetau reprezentantus 
tik sau patinkamus. Tokia 
neteisybė neduos geistinų pa-

| sėkmių. 

Turka i atvyko. 

Čionai atvyko keletas Tur
kijos delegatų. J i e reikalau
ja pr i imti juos konferencijom 
J i e sako, kad štai tokia Grai
kija konfereneijtoj- turi dele
gatus. Tai kodelgi 350,000,-
000 musulmanų neturėtų but 
reprezentuojama. 

Visoj konferencijoj *"bo-
duoti nuosavas kontr-sąlygas ' s au j a" Anglijos premieras L. 
santarvės delegatams. George. Dauguma delegatu 

Bolševiku delegatas Joffe tam priešinami. 
-LH. 

SANTARVĖS SĄLYGOS 
BOLŠEVIKAMS. 

RUSŲ E K S P E R T A I J A S 
STUDIJUOJA. 

i? 
Nevykęs komunizmas tur i pa

siduoti. 

G E N O A, b. 14. — Vyriau
siojo konferencijos komiteto, 
kurs vadinamas politiniu ko
mitetu, subkomitetas Sovietų 
Rusijos delegatams įdavė 
Santa rvės sąlygas, kokiomis 
bolševistinė Rusija galėtų but 
pr i imta Europos valstybių 

Administraci ja: Sovietų 
Rusijos administracija turi 
but teisinga, jei tas paliečia 
svetimšalius. Administracija 
tuo žvilgsniu tur i but mode
liuojama civilizuotų šalių pa-
vvzdžiu. Svetimšaliai turi 
naudotis prigulinčiomis jiems 
teisėmis. 

Svetimšalių apsauga : Pa- d a l y k į s u z 

duodama sugestijų, kad visi 
svetimšaliai Rusijoje butų pa
vesti savo konsulių protekci
jom Be konsulių sutikimo ne
galima svetimšalių areštuoti . 
Už politinius prasižengimus 
svetimšaliai ne baudžiami, bet 
ištremiami iš Rusijos. Sve
timšalių savastys ir kapitalai 

neutralės valstybės, kurioms 
vadovauja Švedijos premie
ras Brant ing. K a i p Sovietų 
Rusijos delegatas Tcbitcherin 
Įkirši no prancūzus statyda
mas pirmojon vieton Pranci
jos nepakenčiamą nusiginkla
vimo klausimą, ta ip Brant ing, 
reikalaudamas Versailleso su
tarčiai revizijos. 

Branting to klausimo plena-
riame konferencijos susirinki
me da r nepakėlė. Bet, sako, 
tai padarysiąs art imiausioj 
ateity, nežiūrint to, a r tas 
kam patiks, ar ne. 

Brant ing sako, kad be tos 
revizijos jokiu būdu negalima 
Europos rekonstrukcija, ly
giai kaip negalima be nusi
ginklavimo. 

Stovi u i nusiginklavimą. 

Del to j is Tcbitcherino rei
kalavimą, kad konferencijoje 
butų ap ta r iamas nusiginklavi
mo klausimas, pagir ia i r j am 
pilnai pr i tar ia . Kaip Sovie
tų Rusijos delegatas,, ta ip 
Bran t ing pripažįsta, kad be 
nusiginklavimo Europos at
gaivinimas visai negalimas. 
Juk skaitlingų armijų palai
kymas šiandie tampriausiai 
surištas su šiandienine ekono
mine Europos padėtimi. 

Kadangi Brant ingas kalba 
visli neutralių valstybių var

ną žmonių bado mirt is išnai
kins apskričiouso: Nikolajev, 
Jekaterinoslav, Donec, Char-
kov, Kremenčug ir Poltava. 
Ki tu r mažesniam 

Bot atpildymo komisija vie
toje kokib-nors susimylėjimo, 
a tsakydama į Bulgarijos pra
šymą, ant jos užkrauna tie-

grumoja bado mirt is . 

ŽUVO PAGARSĖJĘS 
LAKŪNAS. 

LONDONAS, bal. 14. — 
Brooklande iš 3,000 pėdų auk
štumos su lėktuvu kr i to ir žu
vo garsus Australi jos lakūnas 
Ross Smith. Su juom žuvo 
jo brolis ir mecbanikas. 

CLEVELANDE S T R E I K A S 
AT&AUKTAS. 

C L E V E L A N D , O., bal. 14. 
7,000 amatninkų prie namų 
statymo pametė streikavę ir 
gryžo darbam Kontraktorių 
asociacija sutiko mokėti jiems 
1921 metų gyvavusią užmo-
ke»nį, kurt prasideda 80c. ir 
baigiasi $1.10 v a l a n d o j e 

P A T V I N O ILEINOIS UPĖ. 

du, tad jo kalba y ra reikšmin
ga. i[o visus sumanymus rems 
be neutralių valstybių da r 
Rusija, Vokietija ir mažosios 
valstybės. 

Prancijai baisenybė. 

draugijom 
Tas sąlygas pirm konferen- ' lygiai tur i but pilnai apsaugo 

cijos Londone pagamino san- ti . 
t a rvės ekspertai. Kaip šiaii-l jTai kietas riešutis Sovietų 
die Sovietų Rusijos delegatai! Rusijai. Vargiai ir kompro-

I 

tu r i duot atsakymą subkomi-
tetui tų sąlygų klausime. Dvi 
dieni rusų ekspertai perkrat i
nėjo sąlygas. 

Santarvės sąlygas sudaro 
24 straipsniai . Tie padalinti 
i t r i s da l i s : skolos, adminis-
traci ja ir svetimšalių apsauga 
Rusijoje. 

Skolos: Sovietų Rusija tur i 
pripažinti svetimų valstybių 
i r svetimšalių pavienių skolas. 
Tur i atlyginti rusams emi
gran tams už sunaikinimą ar
ba pagrobimą jų nuosavybių 
Rusijoje. Karo laikų skolos 
tur i but panaikintos kompro
misais. 

misų keliais bus susitaikinta, 
kuomet bolševikai pareikalaus 
Rusijai atlyginimo. 

" T 

SEMIONOV N E T U R I PA-
RANKOS. 

N E W YORK, bal. 14. 
Čia areštuotui kazokų atama
nui Semionovui grūmoja kalė
jimas. Viena kompanija, ku
ri andai padėjo už jį paran
ką, tą paranką atšaukia. Ne
žinia, kaip greitai bus galima 
gauti kitą paranką. 

S A V I E J I R E M K I T E SAVAS 
Į S T A I G A S . 

Versailleso taikos sutart ies 
evizija baisesnis Pranci ja i 

nusiginklavimo 
klausimą. Nes ta revizija pir
moje vietoje tur i paliesti ka
ro kontribuciją, kokia ligšiol 
buvo plėšiama iš Vokietijos be 
vokiečių aiškaus sutikimo. 

Paskui tur i paliesti ir val
stybių nusta tytas sienas, ku
rių nustatyme a t randama 
daug neteisingumo. 

Bran t ing y r a nuomonės, 
kad kaip tik E u r o p a nu ta rs 
nusiginkluoti ir atlikti sutar
čių reviziją, tuomet i r Ameri
ka daugiau domės atkreips į 
Europos reikalus. 

skaitliui- ° ^ nepakeliamą kontribuci
jos naštą. 

Santarvės komisijos sąly
gos taip ašetrios u- ta ip sun
kios, kad Bulgari ja tiesiog 
pavergiama, pakeičiama san
tarvės provincija. 

Komisija pirmaisiais me
tais reikalauja 1,100,000 do
lerių kontribucijos, antrai
siais — 6,300,000 dol. |Tai, 
girdi, išlaidos tarptaut iniam 
kontrolės komitetui už kontri
bucijų kolektavimą. Gi pati 
konribueija liekanti kaip bu
vusi. Vadinasi, atidedama to
lesniam laikui. 

Tai ne viskas. Santarvė no
ri paimti savo kontrolėn mui
tinių, kasyklų, geležinkelių ir 
kitas pajamas. To visa Bul
gari ja juk jokiu būdu negali 
atlaikyti. 

Tai smūgis šiandieniniam 
bulgarų kabinetui, kuris nuo
lat tvirt ino turįs santarvėje 
gerą vardą ir santarvė ne-
spausianti Bulgarijos. 

Bulgarijos kabinetas yra 
agrarų kabinetas. Matyt, jis 
dabar turės griūti . 

Radikalu Darbai Lietuvoje 
SLAPTA KOMUNISTŲ GUSTA 

K A U N A S . — Naktį į kovo 24 d., Kaune, Panevėžio 
g-vėje Nr. 12 ras ta pilnai į taisyta ir gerai technikiniai ap
rūpinta komunistų spaustuvė. Ras ta 10 p. šrifto, daug laik
raštinio poperio, t rys užtaisytus revolverius " p a r a b e l l u m " 
sistemos ir daug įvairios komunistinės l i teratūros. Visa dė
žė Lietuvos pasų, visų valsčių valdybų ir bažnytinių ant
spaudų pasams ir metrikams gaminti. 

Įvairus provakaciniai pažymėjimai su Kauno Miesto i r 
apskrit ies viršininko parašu, atspausdinti toje pačioje spau-
tuvėje. Areštuotas namo nuomininkas, kuris pasamdė bu
tą Kagano pavarde. Pavardė ras ta netikra. 

Areštuoti zeceriai, spaust, darbininkai ir viena mote
ris, idėjinė komunistė, su padirbtu pasu. Iš spaustuvės bu
vo apie 15 išėjimų. 

Labirintais buvo susisiekiama su kaimyniniais namais 
ir net einama į kitą gatvę. 

Buvę įtaisyta neblogiau už ekranuose rodomus įvairių 
plėšikų bustus. (Tuose labirintuose beieškant rasta įvairių 
spausdinki. 

Ras ta tai pat registracijos knyga, kurioje pažymėta, 
kuomet ir kokia kalba spausdiniai pagaminti ir kur padėti. 
T a r p kita ko ras ta perdavimo inventoriaus aktas vieno as
mens kitam, kur t a r p kitų perduodamų daiktų pažymėta: 
— "pe rduodu draugo Kris taus paveikslą" (Peredaju por-
t ret tovarišča C h r i s t a " ) . 

Iš rusų kalbos vartojimo galima spėti, jog tie žmonės 
bus ne Lietuvos piliečiai ar bent ne lietuviai. 

"RŪBAS" AKC. B-VE. 

CARROLLTON, UI., b. 14. 
— Baisiai išsiliejo Illinois u-
pe. Vanduo visais tolimais 
pakraščiais padarė didelius 
•nuostolius, ypač ūkininkams. 
Daug nanių sunaikinta, gėle- (CHICAGO. — Šiandie ne-
žinkelių pylimai paplauti . Ši- pastovus oras ; maža atmaina 
nitai žmonių neteko pastogės, i temperatūroje. 

Iš Anglekasiu Streiko 
75,000 NEUNISTŲ STREI

KUOJA. 
bežiūrint neunistų darbininkų 
streiko. Tuo klausimu teeiauš nie
ko neatlikta. 

INDIANAPOLIS, bal. 14. — Atstovas Beck iš Wisconsino 
Anglekasiu organizacijos viršaičiai tvirtina, kad anglių pramonėje 
tvirtina, kad anglekasiu streikas J dar ir šiandie seka baisus žmonių 
eina didyn , ir stipryn. Šią sa- j išnaudojimas. 
vaite streikuojančių skaitlius pa-j Jis patarė kongresui paskirti 
sidaugino 50,000 darbininkų. Tai 
kuone visi neunistai, kurie strei-

komitetą ir jam pavesti patikrin
ti anglių kasyklų kompanijų veda-

J A P O N A I ATBLOŠKĖ 
ČITOS KARIUOMENĘ. 

TOKYO, bal. 14. — Iš Vla
divostoko pranešta, kad japo
nų armija Siberijoje atbloškė 
visą Čitos bolševikų valdžios 
kariuomenę iš visos neutralės 
juostos. 

A N G L I J O S PRINCAS JAPO
N I J O J E . 

įTOKYO, bal. 14. — Čia vie-
ši Anglijos sosto įpėdinis Va-
lijos princas. 

ko pradžioje dar dirbo minkštųjų. mas knygas už pereitus trejus 
anglių kasyklose. įmetus. Gi ateity kontroliuoti an-

Kadangi išpat streiko pradžios iglims kainas. 
25,000 neunistų prisidėjo prie 
streiko, tai šiandie streikuojančiu 
neunistų bus jau 75,000. 

Internaeionalis anglekasiu pre
zidentas Lewis sako, kad prisi- i PITTSBURGH, PA., bal. 14, 
jungimas prie streiko neunistų .Keliolika streikininkų čia kreipė-
sulaikys visai anglių produkciją 
ir tuomet kompanijos bus priver
stos stoti konferencijom su dar
bininkais. 

KONGRESAS INDOMAUJA 
STREIKU. 

K A U N A S . Am. Liet. Ake. 
B-vė " R ū b a s " tikslas išdirb
ti audinių iš Lietuvos linų. 

Susitvėrusi iš kelių šimtų 
smulkių akcininkų Amerikoje 
ir kelių dešimčių Lietuvoje. 
Bendrovė turėjo surinkusi a-
pie 5 mil. auksinų kapitalo. 
Kr i tus markei kilo reikalas 
įsigyti didesnį kapitalą. Tuo 
ta rpu parduodamos akcijos 
po 200 auks. 

Kol kas " R ū b a s " turi siu
vyklą, kurioje dirba 50 žmo
nių, ir atlieka Intendantūros 
bei pavienių asmenų užsaky
mus gana įmanomai. 

Bendrovė tikslesniam savo 
apibrėžtų siekimų vykdymui, 
rado tinkamą audyklai vietą 
Tauragėje . Tenai padarė ant 
upės cementinį tvenkinį (pir
mą Lietuvoje) ir tuo būdu 
gaunama didelė jėga. |Tąja 

mbiųjų rūbų siuvyklų pavyz
džių. 

Sudėjus akcioninkams rei
kalingą sumą, manoma linų 
išdirbimą pastatyt i pirmon 
vieton. 

ŽELIGOVSKIS IR VĖL 
VILNIUJE. 

VILNIUS. Gen. Želigovs
kis vasario 22 d. grįžo Vil
niun ir apsigyveno, kaipo pri
vatinis asmuo. Matyt, laukia 
įsakymo naują maištą pakelti. 

— Lietuvių koperat. " Ban
g a " dar nepradėjo veikti : vis 
dar neatsigriebia po sausio 
mėnesio kratų, suėmimų ir 
dviejų valdybos narių ištrė
mimo. Lenkų spekuliantai 
džiaugiasi — geroj vietoj ge
rą koperatyvo bustą tikisi pa
sisavinti. 

ARGI TAIP BUTŲ? 
jėga bus apšviečiamas Taura-.j Y r a žinių;, kad per demar 
ges miestas, ir kiek galima,j kacijos liniją iš Lietuvos į 
apylinkė. 

NEDUODA PILIETYBĖS 
RAŠTŲ. 

si gauti pilietybės rastųs. Teisė
jas Orr sulaikė visą procedūrą 
Sakė, reikalinga ištirti aplikantų 
; praeitį. 

STREIKININKAI NERIMAUJA 

WASHINGTON, bal. 14. — 
Kongreso atstovas Hudleston. iš 
Aiabama, demokratas, įdavė kbn- Įlicijos globos. Sako, streikininkai 
gresui projektą autorizuoti fede-
ralius teisėjus atidaryti kai-kurias 
kasyklas ir pradėti jose darbus, 

STEUBENVILLE, O., bal. 14. 
— Kelios anglių kasyklų kompa
nijos šiose apylinkėse šaukiasi po-

nerimauja ir demonstruoja. Bai
su, kad jie nesunaikintų kaiku-
rių kasyklų. 

Pavasa ry Bendrovė pradės 
s tatyt i audyklai trobesius. 
Manoma, kad per 6 — 7 me
tus Tauragės miestas mokė
damas už šviesą tuomi atly
gins išlaidas kurios padary
tos tvenkinio įtaisymui, o jė
ga reikalinga audyklai bus 
gaunama veltui. 

Tikimasi sunaudoti po 50 
pūdų linų į dieną. 

Numatoma gana p l a t į rinka 
dirbiniams. 

Busią galima juos gabenti 
net ir į Ameriką. 

įsteigtose agentūrose kiek 
viename miestelyje kaimie
čiai galėsią pamainyti neiš
dirbtus linus verptais siūlais 
tam tikromis sąlygomis. 

Manoma greitai įsigyti sa
vus namus JCaune, rūbų siu
vyklai, kur i bus sulyg Vaka
rų Europos ir Amerikos sta-

Lenkiją žydai supirkę gyvu 
litis varo. I r sargybai kuri 
stovi prie Merkio tilto Mar-
dasave, už perleidimą moka 
nuo galvos po 100 auksinų. 
Lygiai tiek pa t ima ir nuo 
kaimiečių, kurie nusipirkę vie
ną arkliapalaikį vedasi, mat. 
ta ip valdžios įsakyta. Bet ma
žai kas tiki, kad tai Lietuvos 
valdžios įsakymu ten ta ip vei
kiama, įdomu, a r ištikrųjų 
taip yra? < 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 dol. 
bal. 12 d., buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trus t Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.38 
Prancijos 100 frankų 9.10 
Italijos 100 lirų 5.20 
Vokietijos 100 markių .34 
Lįetuvos 100 auksinų .34 
Lenkų 100 markių .02 
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DRAUGAS" 
Klna kasdieną iįskyrus nedėldienlus 

PRENIMEJLVTOS KAINA: 
Metams • • • • • • • « • • • w > 

Pusei Metu • J3.uu 
Prenumeratos mokaai iškalno. Lai

kas skaitosi nuo uisiraSymo dienos 
ils nuo Nauju Metu. No»4^t permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir seinas adresas. Pinigai geriausia 
siųsti išperkant krasoje ar expi*ese 
"Money Order" arba įdedant pini
gus į registruota laišką. 

' 'DRAUGAS" PUBL. CO. 
2334 So. Oakley Ave., Chicago. 
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NAUJI MISIONIERIAI 
PRIE DARBO. 

« ^ ^ 

Kovo mėnesio pabaigoje at
vyko iš Lietuvos du misijo-
nieriu iš" Lietuvos. Nors jie 
Rytuose jau keliose parapijo
se yra surengę misijas, bet ligi 
šiol " D r a u g a s " nėra apie 
juos nei žodelio minėjęs, taip 
prikaišioja mums girdėję apie 
misijonierius. * 

Gal ir teisingi mums prie
kaištai daromi, bet mes turi
me savotišką logiką. Ten, ka
me darbas remiasi visupirma 
žmonių pastangomis, rupesnki 
ir prasimanymu, tenka gar
siai į trimitus pusti, nes rei
kia sudaryti "ūpą" . Misijų 
gi tikslas — priminti žmo
nėms amžinąsias tiesas, jų sie
las atnaujinti Kristuje. 

Žmogaus pastangos sudaryti 
" u p ą " šiame atsitikime nuei
na j antraeilį pianą, nes tas 
" ū p a s " tėra žinioje to, kurs 
yra mūsų širdies Viešpats. Vai 
dila — misijonierius tėra ne
lygi priemonė jo siekiamam 
tikslui. Dėlto, jeigu rašoma a-
pie misijas, teii dėlto, kad 2nm)-
nėms pranešus, o ne misijonie
rius išgarsinus. 

Misijonieriai yra du Marijo
nų kongregacijos kunigu atvy-

tuvos. 
Kuh. Pijus Andziulis rusų 

laikais mokytojavo .Mokytojų 
Seminarijoje Veiveriuose. Vė
liaus įstojęs į Marijonų kongr. 
kiek laiko buvęs karo kapelio
nu, ir vėl mokytojavęs Moky
tojų Vasaros Kursuose Mari
jampolėje. Galop visiškai pasi-
liuosavęs nuo šių pareigų, va
žinėjo su misijomis po Suval
kiją ir Žemaičių Vyskupijos 
300 metų sukaktuvėms vysk. 
Kario kviečiamas ir, padeda-
knas kun. J . Vaitkevičiaus, ap
važiavo Kauniją duodamas mi
sijas. 
J i s yra pasižymėjęs savo vaiz-
džiais ir iškalbingais pamoks
lais, beto reikia pridurti, kar
šta ir įtikinančia argumenta
cija. 

Kun. Andrius Cikota — pa-
trijotas baltgudis, jaunas 
Kristaus kareivis. Besimokin
damas Petrogrado Akademi
joje susidraugavo su lietu
viais, pramoko mūsų kalbos, 
profesoriavo Mogilevd dvas. 
seminarijoje ir 193& m. įstojo 
į Marijonų kongtfeg. 

Tvirtas, skambus > balsas, 
jautri ir turininga kalba, ga
lima tikėtis, yra ir sėkminga 
Dievo 'žodį skleidžiant. 

To gal užtekti, kad supa
žindinus smalsiuosius mušu 
skaitytojus su jų misijonierių 
asmenybe. 

Galima sveikinti juos atvy
kus pas mus. Ligi Šiol mes 
turėjome kalbėtojų iŠ Lietu
vos kurie žadino nrasų tauti
nį susipratimą, gyvai atpasa
kojo mūsų vargus, rupesnius, 
gi nun šiems milijonieriams 
tenka išpurenti patvirkusi sio-
la, įdiegti mušu širdvsna krik

ščioniškos dorybės sėkla. 
Tuo būdu, pirmiems kalbėto

jams atnaujinus mu
šu visuomenę politiniai 
— tautiniais -idealais, pasta-

KUKLUMAS. 
Be technikinių privaiiiinį, 

grigalinis giedojimas reikalin
gas dorinių sąlygų. 

Giedamos bažnyčiose gies
mės žodžiai yra paimti iš Šven
tojo pašto ar iš bažnytinės li
teratūros. J ie yrd, tikėjimo į-
kvėpti, jie persisunkę tikin-
iųjų pamakiumu. Dėlto pirma c 

Tridento Santarybos rekomen
dacija bažnytiniam giedoji
mui — kuklumas. Bažnyčia 
nėra teatro salė,- juoba mūsi
škis saliunas, bet šventykla. 
Čia reikia pagerbti Dievo esa
mybė. Balsai privalo skambėti 
be afektacijos ir be tuštybės. 
"Vocis sonum virbret modes-
t i a " — Kuklumas tevirpina 

išreiškia ©aimę, bijoR^;ės.,, 

Galop reikia pridurti, kad 
g^igalinid giedojiriib tobulybė 
reikalauja aiškaus ždažių išta
rimo. BeaBėjo, melodija 
je yra nepriklausoma nuo te 
to, oet j i aiikšlai rišasi sii me
lodija, kaip kūnas stt dvasia, 
gi labai dažna1 i, - taisyklingas 
latynų kalbos žodžių ištarimas, 
galutinai formuoja grigalihes 
melodijas.- ' į 

Belieka dafcarV pritaikinti 
šiuos grigailriio - g i e d o j i m o 

turi savo pažangos ii* sailtarbs 
partijas, o mušu. amerikoniškie 
ji tautininkai nesupaisydami 
kas ten Lietuvoje dedasi ir ne
norėdami atsilikti Uuo šių lai
kų mados —išsirašyti iš Lie
tuvos "veikėjų'* spyČiams, 
užsikabino ant socialistų — 
liaudininkų — ir valstiečių są
jungos meškerės kabliuko — 
puolė glėbin p. p. Natkevi
čiaus ir Žygelio... 

Vadinasi turime štai /kokį 
dalyką. Arba mustį tautininkai 

dėsnius prie to kaip yra gie-iyra apgauti a r to jau Anferi-
dama nlusų bažnyčiose. Bet a-' koje tautininkų srovė dittgo, » 
pie tai kitu atveju. 

BELIKO VIEN KAPAS. 
Vargšai tie mūsų tautinin

kai... Kas jų neskaudžia! O 
tie mūsų tautininkai, linksta 

sigime i socialistus — liaudi
ninkus ir tautininkų nebeliko 
gyvųjų tarpe..4 

Mat buti prieteliu taUtinitl-

t i ja , J i . V. Komitetas i ą tik 
gavb iš Lietuvos du laišku. 

Vieną — nuo Gamtos Tyri
mo Biuro Smailiuose (N. Rad
viliškio pačtas). To Biuro ve-^ 
dejas p. j . &ėžėlis muriis ra
šo. 

"Šiuo pranešama kad pirie 
G. T. Biuro yra atidengta lite
ratūros sekcija, su biblioteka 
ir literatūros muziejų. Laik
raščiuose buvo pranešta apie 
'J Žemaitijbs' ' jsteigimą; tbdel 
prisiųsdami savo adresą, pra
šom surinkti, padovanoti ir 
prisiųsti mūsų bibliotekai ko
kias knygutes. Mums geros ir 
naudingos butų netiktai nau
jos, bet ir senos, ypač' senų už-
gesUsių"laikrdščii| komplektai, 

kų ir socialistų drauge, yra i kalendoriai ir kiti >> 

! 
šen, linksta tęm ir dešinėn ir 

jūsų balsą - - sako šv. Ambro- j kairėn ir niekur užuvėjbs ne
surasdami puola glėbin pirmo 
sutikto praeivio*.. 

SIUS 

Pamaldumas. 
Dar daugiaus, reikia giedoti 

pamaldžiai, xhetik burna, bet 
širdimi ir siela. Tiktai siela re
liginio jausriio įmirkyta duoda 
šv. melodijoms emocijos galy
bę ir išraišką. J i tegali atna
šauti Dievui pagarbos auką 

tas pats ką būti prieteliu katės 
ii- peliukės: katei gelbėti pe
liukę gaudyti, o peliukei gel
bėti slapstyties. fekrai įdomi 
kombinacija! Tik įsivaizdin
kime kaip graži bus vakarienė: 
vienoje pusėje stalo sėdi sbcia-

viesDuų, sueis, suneš 
pėnkirtę, iia l t padarysime di
delį — didįjį patriotinį dar
bą — pavalgysime ir... ir UJk 
I Ratkevičius įr Žygelis, gtr-
jiėdami, kail. juos tautininkais 

ir klausytojus kviesti maldom i™<*#**įW užsimanys pama 
Šv. Augustinas čia gražiai Jcal- W* viešbutį, sueis, suneš po 
ba: "Giedosiu mintimi, giedo
siu visa savo siela, neieškoda
mas garso kurs pataikauja au
siai, bet šviesos kuri nušvie
čia širdį". Arba kitUr kalbė
damas apie Psalmes sako: 
"Je igu psalmė meldžia, mels
kitės; jeigu vaitoja, vaitokite; 
jeigu sveikina, džiaukitės, jei
gu viltį žadina, tikėkite, jeigu J™sivadina, bj>fc tikėdamies iš 

to šį bei tą peb&yti viešai rodo 
riems belieka sustiprintianUsų 
tikėjimą, įkvėpiant Kristaus 
dvasios. Tautybė ir krilcščio-
nybė —gražiausiu žmogaus ir 
visuomenės žiedu teklesti imi-
<ų išeivijoje. 

I Tautininkai išgirdo, kad at- flistai — liaudininkai — demo-
važiuoja Amerikon doleriauti 
p. p. Natkevičius ii* Žygelis, 
vaja kaip gera, tai tikrai bus 
besą tąuk-tautininkų žmonės! 
Vyručiai ir moterėlės, rengki-
me jiems vakarienę; mulkiai 

kratai ir valstiečių sąjuiigd, b 
kitoje " taut ininkai" , pirmie
ji gieda internacionalą, o ant
rieji tautinį himną, pirmieji 
pasipuošę raudonomis vėliavu-
kėniis, o antrieji trispulvėnris... 

Įdomi parodija, lauksime 
dar įdomesnių jbs vaisių, bet 
jau iškalno turime pastebėti, 
kad " taut ininkų ' ' daininiiikai 
mokinasi giedoti internaciona
lą. ' 
1 "Taip' tai mūsų "tautihih-

\adina, patylomis labai vaipo- ka i " , del ne niio ju. priklau 
j i 

si del tokib jiems teikiamo i somų priežasčių be žinios dm-
hemalonaus .vardo, kuriuorill 
jie niekuomet-^įiesivadino ir 

nįeįtes ak^tesg, mūsų tautinĖm 
jkams. .. :,;v ; >;į(t 

Amerikoje niQri ttirėjbme iki 
šiol taip vadinamą tautininkų 
srovę; yrfe pa t ik i ir Lietuvoje. 
^Bet Lietuvoje *tie, tautininkai 

— — ' - " * • • * ' • • • » 

go, galime jiems kad ir tuščią 
kapą sukasti... Amžiną atsilsi... 
Tebūnie lengva jiems žemelė... 

Amerikietis. 

I SKAITYTOJU BALSĖ 
"Žemaitijos" reikalai. 

Kultūros Draugijos "Žemai 

I r antrą laišką — iš vei
kiančios kariuomenes UUo 10 
pėst. pulko knygiaiis. Jo laiš
kas gana ilgas; sutraukus į 
trumpesnį pavydalą, jis šitaip 
skamba: 

"Turbūt ir t amstos gefai 
žinbte, kad Lietuvbj jrra di
delė stoka įvairios literatū
ros. Mūsų kariuomenė, ypač 
dabar nustbjus karo veiks
niams fronte, daugiau atjau^ 
čia tą trukumą, riegu kiti. 
Priežastys literaturds badb 
berte bus dvi :viėna, kad nėra 
užtektinai lėšų jos pirkimui, 
o antra — mažai tėra gerų, 
tinkančių kareiviams knygų. 
Pas mane dabar teskaito a-
pie 350 kareivių (iš 2,000), 
bet kad butų daugiau atsa
kančių ^cnygų, tai ir skaity-

. tojų skfličiiis įžymiai pasidi
dintų. Mums labai malonu 
išgirsti, kad jųsj Amerikos 
lietuviai; nors ir taip toli 
būdami neužmirštate savo 
vientauį($ių f i. Tikimės, kad 

tristika) ir mokslo turinio; 
žurnalais, laikraščiais ir t. 
t. už k į busime labai dėkin
gi, nes kareiviai mėgsta 
skaityti ir lavintis. Taipgi 
butų gera, kad susitvertų A-
merjkoje tokia draugija, ku
ri rinktų literatūrą ir š ia i£ 
įvairias aukas ir siųstų jas 

- kariuomenei, nes daugelis 
kareivių norėtų mokintis va
karais, bet tam ir-gi kenkia 
medžiaginės kliūtys. Až pat^ 
labai norėčiau mokintis po 
užsiėmimo, vakarais. Esu gi
męs 1900 m. Kėdainiuose 
(Kėdainių apskr.). Prieš ka
rą baigiau 5 klases Vilniaus 
gimnazijos, dabar ir norė
čiau tęsti savo mokslą, bet 
neturiu pinigų, nes valdžia 
tam tikslui neturi fondo, o 
tėvai ir giminės liko Vilniu
je. Bučiau amžinai dėkingas 
tiems, kurie man suteiktų pa 

N gelbą. Neatmeskite šito ma
no prašymo, padėkite kuo 
kas gali te". 
Su augšta pagarba, kar. A. 

Čepulis*' 
Be jokių paaiškinimų šiuodu 

laišku už save kalba. Aš tik 
noriu dar sykį priminti tieni», 
kurie turi atliekamų knygų, 
žurnalų arbd kitokios literatū
ros, kad nelaikytų Sudėję len
tynose, o-siųstii LietUvon. Jei
gu patys to atlikti beišgalite 
pridubkite mums, o mes visa
dos esame pasiryžę patarnauti 
Jums šiame reikale. 

L. Apolis. sekr.. 
4254 Arcliėr Ave. 

NAUJAS SCENIŠKAS 
VfelfcALAS. 

Ką tik iš spaudbs išėjo nau
jas veikalas, trijų veikimų 

Tamstos atkreips tinkamos | tragedija, u Šventos Akviliiios 
domės į mūsų prašymą ir 
pirmoj eilėj mus; kareivius, 
paremsite įvairia literatūra: 
knygomis skaitymui (bele-

KanMnės Mirt is ." Parašė kun. 
J . Židartavičius. Kaina tik 20c. 

Duokite užsakymus: 
" D r a u g o " administracija. 

' \ • * » ' .* 
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DIDYSIS^ENKTADIENIS 
APIE P1ET. 

Maždaug vienuoliktą valandą, pastebi 
šv. Jonas, penktadienio rytą, Jėzus Kris
tus paskutinį kartą Piloto liaudžiai ro
domas, buvo oficialiai pasmerktas miriop. 

Kareiviai bematant prišoko prie Aukos, 
nuėmė purpurinį apsiaustą ir aprengė jos 
rūbais. Atneša sunkų kryžių, deda jai ant 
pečių, vienam jo galui besi velkant žeme. 
Eina gatvėn ir susitvarko būrin. Plieky 
raitas šimtininkas, iš šalrų heraldai — 
pasmerkimo ištarmės skelbėjai ir keli rai
ti kareiviai. Jėzus žengia, sunkaus kry
žiaus sulenktas; prie jo. kaklo kybo lente
lė su trijų kalbų parašu Jėzus Nazarietis, 
Žydų karalius. Du piktadariu kurie bus 
taipat prikryžiuoti jį seka, vilkdami savo 
bausmės įrankius. Minia ploja ir pasiten
kinusiai šūkauja. 

Galėjb būti pusiau dvylikta valanda. Įei
nama į kelią kurs Veda pasmerkimo vie
ton. Tas kelias buvo maždaug tas pats, 
kurs šiandien vadinasi "Via dolorosa" — 
Skausmo kelias. 

Atėjus ten kur kelias sukasi, Išga»yto-
jas pasvyra ir suklumpa. Begrįžtąs iš kai
mo žmogus, buvo tuojaus rekvizuotas Pas
merktojo pagelbai nešti kryžių. Jis vadi
nosi Simanas iš Cirinėjos. Būrys kurs va
landėlei stabtelėjo tęsė savd kelionę. 

Truputi toliaus Jėzus susitiko su šv. 
Motina. Ją lydėjo Magdelena ir šv. Jonas. 
Sūnaus ir lotinos žvilgsnys susidūrė per 
kurį jų sielos pasisveikino. Kiek ten buvo 
užuojautos ir jautrumo, mes nesugebame 
suprasti. ' badavimas sako, kad nelaimin

goji motina neatkėlusi to skausmo ir apal
po. Krikščionių dievotumas pastatė tojo 
vietoje bažnyčią vardu Šv. Panelės So
pulingos, y 

Kristus ir j 0 palydovai besiartino prie 
miesto vartų. Pakeliui kelios moterys iš 
Jerozblimos jo laukė. Nuvargęs KristaUs 
veidas, 'kentėjimų 'parlaužtas kūnas, be
veik mirštąs nuo sopulių, ligi ašarų su
graudino dievobaimingas moteris. Krisths 
jas pastebėjo ir atsiliepė paguodos žod
žiais: "Neverkite del manęs, Jerozolimos 
dukterys; verkite verčiaus už save ir sa
vo vaikus... Nes jeigu taip elgiamasi su 
žaliu medžiu, kas bus su sausu medžiu?" 

Padavimas sakb, kad viena iš tų jautrių 
moterėlių — vardu Veronika — priėjo prie 
Išganytojaus ir šaltame vandeny įmirkyta 
skara mandagiai nušluostė jo prakaituotą 
ir sudulkėjusį veidą. I r kuomet ji grįžo na 
iiion, baimės ir džiaugsmo kupina, išvydo 
ant skaros aiškiai atsispaudusį Dievo — 
Žmogaus garbingą paveikslą. Tai buvo at
lyginimas už jos drąsą ir pamaldumą! 

Tuotarpu gedulingas būrys išėjo už mie-
sto mūrų. J ie išėjo greičiausiai per Djen-
nath arba " d a r ž ų " vartus, kurie taip va
dinosi, nes daug darižų buvo toje apielin-
kėje. J ie prasiveria į šiaurių ir vakarų pu
sę arti senojo ir naujojo miesto kryžkelę. 
Tas kelias buvo artimiausias į kaiikuolės 
— Golgotos kalną. _ 

Buvo pietų laikas, kuomet Jėzus atvyko 
į ekzekucijbs vietą. Tai buvo lygiai valan
da kurią Izraeliaus vaikai tą dieną rengėsi 
aukoti Velykų avinėlį. — 

NUO PIETŲ LIGI TĘEČIOS 
VALANDOS. -

Septyni žodžiai. 

Kaip tik "Žydų karal ius" pasirodė pri-
kryžinotas minios akyse,/Golgotos pakal
nėje iš vis^ pusių pakilo kliksmas ir bur

nojimas. ' • . ; - [.£,-* 
Evangelistai piešia baisų reginį "£i t , 

šaitkė diezui; tu kure' griauni Dlev4* šven
tyklą ir į tris dienas ją atstatai; išgelbėk 
save! Jeigu tU esi Dievo Simus, fJasiliuo-
suok ir n.užengk!" "Žinoma, i r paiiuosuok 
mus kar tu" , pridūrė Vienas piktadaris iš 
kairės. I r minia ir kunigaikščiai ir kuni
gai iš neapykantos šaukė, kuoarčiausiai 
prisiartinę kad jų j&iiiekdš žodžius Auka 
išgirstų. Jie kratė galva ir tyčiojosi: 
" O , kalbėjo, tai tas kurs savo viltį turėjo 
DievUje. Teateinie dabar Dievas jo paliuo-
suoti ' ' . 

Tai tikra pragaro diena. 
Tuotarpu Jėzus didžiausius skausmus 

kentėjo. Pirmas momentas, kuriuo prikry-
žiuotasai jautėsi prikaltas prie medžio, 
buvo labai neramus. Jo kūnas ištiestas ant 
medžio ir perdaug įtemptas instinktyviai 
norėjo susitraukti, ieškodamas mažiaus 
skausmingos' pozicijos. Krūtinė kilnojosi 
gaudydama orą, galva konvulsyviai užsi
vertė. Paskui Kankinio keliai sulinko, ir 
kūnas visu savo svarumu traukiamas že
myn, plėšė jo rankų žaizdas. Širdis smar
kiai daužėsi krūtinėje; kraujo upeliai 
sriuveno iš žaizdų per visą kūną ir šlakstė 
žemę. 

Tas baisus reginys iieiššaukė pasigailėji
mo žyduose. J i e šūkauja ir burnoja prieš 
auką. Tuo laiku Jėzus, nutraukdamas ty
lą kurią jis dabojo kybodamas ant kry
žiaus ir pakėlęs akis ^dangun, švelniai atsi
liepė: "Tėve, dovanok jiems, nes nežino ką 
daro ' ' . Ar jis norėjo kalbėti apie Žydų ar 
Romiečių budelius? Beabėjo apie vientis \r 
kitus, sako šv. Tomas Ak v., bet jo atleidi
mas čia neužkliuvo; jis siekė toliaus. Pla
tus kaip jo širdis, jo gailestingumas arj-
ėmė, visus; žmones,, visų amžių, ŠA$ valan
dą, nors dvidešimts amžių įsispraude^tarp 
mūsų ir Golgotos scenos, ar mes nesinau

dojamo jo tuo pačiu atleidimu ir Išganyto • siela. J i s troško regėti Dievo veidą kurs 
bUvo tarsi jį apleidęs ir pasišlėrjęs; jis 
troško sielų, kurias norėjo išganyti; J is 
troško mirties kurį turėjo paskelbti galu
t inį laimėjimą. 

Baigėsi jo kančios. G a n g r e i t jis tarė: 
"Išs ipi ldė"! Auka jau buvo paniekos ir 
skausmb sklidiria; ji taipat buvo žmonėms 
pertekusį savo gailestirtguriib ir atleidimo 
Beliko mirtis ir prieš mirtį iškilmingas 
pdsauliUi paskelbimas kad j 0 ndsija už-
)baigta, kad dangus ir žeiiiė begali dau--
giaUS reikalauti; kad jo atlyginimas Die-
vb teisiii£uhiiįi Už visas nuodėmes DUVO 
tofeUidš; kad žmonija tUrėjb būti liuosUo-
jaiiia iš savb kaltybių, grandinių, dahgus 
atsiveria, pragaras Užsidaro; kad įiktbji 
dvasia nugalėta1, jo yiešįMtija išgriauta ant 
visados. Štai delko jis tarė: " Išs ip i ldė"! 

Paskui paskutinį kartą ; {Sakeles galvą, 
Jėzus garsiai atsiliepė: u Tėve, į tavo ran
kas atiduodu savo dvasią"! 

Galva nusviro; visa Užsibaigė. Buvo 
trečia ma&daUg valanda. Šventykloje au
kojo velykinį avihėlį. 

Taip mirė Žmogus — t)ievaS. Kaip dar
bininkas, vakarop-po sunkaus dienos dar
bo, saldžiai užmiega^ rainus, laimin-

jaus kančia? f V 
• Kristaus kančią paskelbia nepaprastai 
j stabus apsi reiškimas. Evangelistai mini 
tą atsitikimą labai paprastais žodžiais: 
"Nuo šeštos Hgi devintos valandos, tirštos 
tamsybės apsiautė visą žėiiię". 

Daug kas išsigando ir paspruko naiiion. 
piktadariai dreba iš bainlės ir vieiiaš jii 
įspėdamas ka\s yra jų rtelainiėš d^aUgas, 
atsiliepė: "Viešpatie, atinink rHaUe, kuo
met tu busi rojuje". I r va atsakymas ne
reikalingas aiškinimo: u Taip , aš tave ti
krinu, šiandien tu busi su ihanihii rojuje". 

Sunkios ir ilgos kentėjimų Valandos. Žy
dai burnoja, apaštalai pakrikę, tik mažas 
būrelis prie kryžiaus: Marija — Išganyto
jaus motina, šv. Jonas ir kelios dievobai
mingos moterys. - ' 

Veltui, šios laikraščio'skiltys nėtalpina 
didžiojo penktadienio įvykių ir tenka triim 
pinti rašinys. * 

Veizėdamas į būrelį mylinčių jį sielų ir 
norėdamas paguosti savo motiną atsiliepė: 

Šitai tavo sunūs" ir pažvelgęs į Joną: 
Šitai tavo motina". Paskutinė jiems pa

guoda. 
Apie antrą valandą, kova tarp gyvybės 

ir mirties eina smarkyn. Prikryžiuotasai 
rodėsi skendo skausmų gilybėje. Staiga, 
pabudęs iš tariamojo miego, išsitiesia ir 
stipriu balsu šaukia: "fili, Eli, lamali są-
bacthani". Dieve, mano Dieve, kodėl mane 
apleidai"? - j 

Žydai išgirdę jo šaUksmą pasityčiojo: 
"Girdi, Elijo šaukiasi. Palauksime ir pa-
žjurėVsiiiie ar Elijds jį paliuosuos"! » 

Prikryžiuotasai atleido jiemsv už tą pa
si tyčiojimą kaip buvo dovanojęs visas ki

tas kaltybes, fr vėl jis slaptingai nutilo. 
Kėlihs minutes vėliaus jo lupos prasi

vėrė ir jis atsiliepė: "Trokš tu" ! 
Troško jo nukankintas kunavS, troško jo 

a 

a 

gas, gerai savo pareigą atlikęs ir 
savohaimėjimu patenkintas; taipat Kris
tus ulbaigfe gyvenimo darką, paliko kovą 
ir nuėjo poilsin, patenkintas ligi galui 
išganymo veikalą užbaigęs, ir savo pa
siuntinybę kankinio vainiku papuošęs. 

Tuojaus šventyklos uždanga plyšta-, že
mė sudreba ,uolos skyla 

Visa liūdi, gedulio šydu dengiasi. 

.Belieka žtnogUS, kurį dažnai užgėdina pa 
gbiiis lihitiilihkas, tiibmet atsiliepęs: " O 
tikrai, taš žmogus buvo teisingas, tai bu
vo Dievo SuiiUS." 
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.i SĖJIKAS. 
DARBININKŲ "UŽTA

RĖJAI." 

Laikraščiai pranešė, kad 
streikuojantiems angleka-
siams rengiasi eiti "pagel-
b o n " Amerikos nacionalė so
cialistų partija. jTos partijos 
vykdomasis komitetas išsiun
tinėjo nariams laiškus, idant 
jie suskubtų "pagelbon" ang-
lekasiams, įeinant streikinin
kų tarpan ir gelbėjus jiems 
kovoje prieš kapitalą. 

Nacionalė socialistų parti
ja išnaujo ima atsigaivinti. 
Prieš karą ta partija savo na
riais jau pakankamai buvo 
skaitlinga. Žymiai dalyvavo 
šalies politikoje, visur statė 
savo kandidatus. 1912 metais 
generaliais rinkimais partija 
galėjo pasigirti socialistiniais 
balsais. 

• Karo laiku iš tos partijos 
beliko tik vieni grobai. Susi
valdė patys vadai. Vieni iš jų 
skaitėsi labai kairieji. Kiti 
visai kairi ir kariausieji. Vai
dai suskaldė pačių partiją. 

Socialistų komuflažas. 
Patyrimai liudija, kad kiek-

listai agitatoriai. Nes socia
listams rupi ne darbo žmonių, 
bet nuosava gerovė. 

Neseni laikai, kuomet Chi-
cago turėjo darbininke strei
ką galvijų skerdyklose. Strei
kas pralaimėtas. I r tai todėl, 
kad dauguma streikininkų ne
klausė savo organizacijos vir
šaičių, bet visokio plauko so
cialistų. Socialistai bendrai 
neveikė su tais viršaičiais, bet 
turėjo atskirus socialistinius 
susirinkimus. /Tuose susirin-
kimupse jie neragino darbi
ninkų būti vienybėje. Bet 
šmeižė jų viršaičius ir visus 
šaukė stoti ties jų randanąja 
vėliava. 

Tuo būdu jie suardė orga
nizuotų darbininkų eiles ir ne
leido žmonėms laimėti geres
nes darbo sąlygas. Taip tai 
elgiasi socialistai visur. Be 
socialistų agitatorių negali 
apsieiti nei vienas didesnis 
streikas. • 

Kapitalo agentai 
Socialistų elgimasis liudija, 

kad jie yra didesni kapitalo 
agentai, kaip darbo žmonių 
užtarėjai. Nes kas prisideda 
prie organizuoto darbo ardy-viena organizacija, kuri nieko 

kita daugiau neveikia, kaip nio, tas yra darbininkų nevi-
tik rūpinasi išimtinai savimi, 
negali ilgai gyvuoti Sociali
stų partija taipat yra be jo
kios ateities. Nes ji rūpinasi 

donas. 
Nelaimė butų, jei socialis

tai įsimaišytų anglekasių tar
pan ir pakeltų savo suodinus 

išimtinai tik savo reikalais, nagus. (Tuomet iškalno butų 
Socialistų pasakojimai, kad! žinoma, kad streikininkus lau-
jie rūpinasi darbo žmonių ge- kia apsivylimas. 
rovė, yra tik paprastas kamu-
flažas. Tuomi jie pridengia 
visus savo peiktinus partiji-
nius darbus. Tuomi pat jie 
stengiasi padauginti savo pa
rtijos eiles. 

I r jei šiandie socialistų va
dai šaukia savo sėbrus sto
ti pagelbon streikuojantiems 
aUglekasiams, turi but aišku, 
k*'l. Vrfomi jie nori sustiprinti 
suirusias partijos eiles. 

Meškos patarnavimai. 
Nes kokią gi pagelbą jie 

gali duoti streikuojantiems? 
Kitokios pagelbos jie negali, 
kaip tik tarpe streikininkų 
pakelti ir vesti socialistinę 
propagandą. Tokia pagelba, 
tai meškos patarnavimas. 

Streikuoją darbininkai ne
gali tikėtis pilno laimėjimo, 
jei jų tarpan įsimaišo socia-

mm- • •' ' — _ ! * — -
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AMERIKIEČIŲ BENDROVĖ 
LIETUVOJ. 

L A. Rūbų Išdirbinio B-vės 
("Rūbas") nepaprastas 

susirinkimai. 

Nedėlioję, balandžio 9 d., 
Meldažio svet. įvyko nėpa-
prastas Liet. Am. Rūbų I«d. 
B-vės ( " R Ū B A S " ) susirin
kimas, kuriame - dalyvavo a-
pie du šimtu* suviršum dali-
ninku. Susirinkimas susida
rė iš kalbų; raportų ir' viešų 
išsireiškimų. Apie 2:20 vai. 
po pietų B-vės vicė-pirminin-
kas p. K. J . Mačiukas (Moc-
kė) atidarė susirinkimą, pa-
brieždamas jojo tikslą ii* sva
rbą, kurią dalininkai teiksis 
rimtai apsvarstyti. Vėliaus 
pirmininkas pristatė susirin
kimui kalbėti p . Tolutį, kuris 
keli mėnesiai kaip yra atvy
kęs iš Lietuvos, todei susirin
kusieji R-vės dalininkai turė
jo daug ko išgirsti ir pasimo
kyti iš jojo kalbos. Ypatin
gai susirinkusiems teko iš
girsti iš minėto kalbėtojo a-
pie Lietuvos derlių, augančią 
pramonę ir lietuvių veiklumą 
ekonominėj srityj, kas pir-
miaus lietuviams buvo sveti
ma. 
• 

Lietuvos derlius imant ap
lamai kiekvienais metais tei
kia produktivio maisto 27 mi-
lionams žmonių, kur dabarti
nėse Lietuvos ribose yra tik 
apie 3 milionai gyventojų. 
Reiškia, Lietuva kiekvienais 
metais maitino 24 milionus 
svetimų šalių gyventojų. Šį 
faktą kalbėtojas pareiškia, 
kad Lietuvoje pramonė turi 
plačias augimo ribas. Paly
ginant Lietuvą su tokta di 

Darbininkai turi d ž i o ^\\^ą ty. Lietuvos pra-
saugotis. įmonei augant ir ūkiui susi-

Anglekasių streikas negali tvarkius, gyventojų skaičius 
turėti nieko bendra su socia
listu obalsiais ir siekimais. 

turi galimybės paaugti iki 30 
,malionų. "' 

Nes tai ne partijinė arba po-f Antras kalbėjo R-vės sekre-
litinė kova. Tai įvairių pa-
žiunų darbininkų bendra ko-

• i •c 

torius, G. J . Stungis apie veį-
kimą bei nuveiktus ir- veikįan-

va prieš kapitalą ir turčių [^ms B _ v ė s darbus Lietuvoje 
sauvaliavimus. 

Dėlto, anglekasiai streiki
ninkai privalo saugotis socia
listų. Privalo neklausyti jų 
plepalų. Bet pasitikėti' savo 
viršaičiais ir elgtis jų nurody
mais, jei norima laimėti ge
resnes darbo sąlygas. 

Grttdas. 

jm. Teikia elektros šviesą/Tau 
ragės miestui ir jo gyvento
jams, taipgi ir įvairioms pre
kybos ir pramonės įstaigoms. 
Vandens jėga gaminama ele
ktra gyventojams atseiną 
daug pigiau palyginus su, ki
tais miestais, kame elektra ga 
minama kuru. Tuo pačiu kar
tu įyestuotas B-vės kapitalas 
tvenkinio statybai duoda ge
rą pelną. 

Steigimai audimo 
fabriko*. 

Atšilus orui Lietuvoje dar 
pereitą mėnesį B-vė " R ū b a s " 
pradėjo audimo fabrikos sta-
tymo darbą (Tauragėje prie 
elektros stoties. Steigiamame 
verpirno-audimo' fabrike bus 
gaminama virš šimto pūdų li
nų į dieną. Tai bus pirmas 
linų gamybai fabrikas Lietu
voje, kuris gamins kas dieną 
po kelius tūkstančius mastų 
audeklo. Šis audimo fabrikas 
bus užbaigtas šią vasarą. J au 
ant miliono metrų audeklo už
sakymas Krašto Apsaugos 
ministerija yra' sutartas, ku
riam parūpins ir žaliąją med
žiagą. Šis faktas parodo, kad 
Liet. Am. Rūbų Išdirbinio B-
vė " R ū b a s " kas dien didina 
savo pajėgas sutvirtinimui 
Lietuvos ekonominės nepri
klausomybės. Laikui bėgant 
ir kitos pramonės šakos Lie
tuvoje paseks pavyzdį rūbų 
pramonės. 

Po sekretoriaus kalbos-ra-
porto, buvo vieši dalininkų iš
sireiškimai sukėlime naujos 
autorizacijos, t. y. $200,000.00, 
kuri yra skiriama audimo fa
briko užbaigimui', Išsireiškus 
daugelui dalininkų nuomonės 
vietoje liko sukelta keliolika 
tūkstančių dolerių, naujo kapi
talo. Daugelis dalininkų išsi-
reiškia, kad reikalingas audi
mo kapitalas butų sukeltas iš 
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tarpo senųjų dalininkų. 
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Antru-atveju kalbėjo p. To-
Mnjtis apie Lietuvos valstybė* 
kūrimąsi ir kova sii įvairiais 

VIENOS DIENOS 
STREIKAS. 

Gerai daro perskaitęs 
"Draugą" nenumeta, bet su
teikia kitam jo neturinčiam. 

• Amerikoje. B-ve ("Ru- ' užpuolikais, kurioje jam teko ir 
bas") turi įsteigus • Lietuvoje 
du fabrikus: rubsiuvyklą 
Kaune, o elektros gamyklą 
Tauragėje. Rūbų siuvimo fa
brikas darbais yra apsivertęs. 
Lietuvos valdžia davė B-vei 
užsakymą pasiūti kelias de
šimts tūkstančių kariškiams 
drapanų kotnpletų. 

Elektros gamykla. 
Tauragėje elektros fabrikas 

jau veikia nuo sausio 1 d., š. 

panešti daugel vargo ir sun
kenybių, pakol Lietuva apva
lyta nuo svetimųjų grobikų. 

Įdomu buvo, kad daugel su
sirinkusių klausydami p. To
lučio kalbos apie Lietuvos 
šaulių kovojimą su bermonti
ninkais, negalėjo išsilaikyt 
nuo verksmo. Susirinkimui 
užsibaigus, daugelis kartojo, 
kad tokios kalbos dar nėra 
girdėję. 

r * J. S. Adata. 
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Mieste Lawrence, Mass., 
streikuoją audiminių dirbtu
vių darbininkai masiniame 
susirinkime nutarė kreiptis į 
visus ^vietos darbininkus, kad 
jie iš simpatijos streikinin
kams per 24 valandas per
trauktų visokius mieste dar
bus. Tečiaus tokiam vienos 
dienos streikui turi but pas
kirta diena ir kad su ta diena 
sutiktų visi darbininkai. 

Tuo būdu streikininkai tiki
si užmanifestuoti darbo galin
gumą ir tuomi nurodyti, kad 
jų pusėje yra teisybė, kad jie 
kapitalo skriaudžiami. 

Audiminių dirbtuvių darbi-
ninkai čia ilgas laikas strei
kuoja. J ie sustreikavo kuo
met kompanijos paskelbė už-
mokesnio sumažinimą. Tuo-
tarpu visiems žinoma, kad au
diminių dirbtuvių darbininkai 
visais laikais blogai apmoka
mi ir biauriai išnaudojami. 

Turėtų paliesti visus. 
Tą vienos dienos simpatinį 

streiką išgalvojo "Vienos Di
delės Unijos" organizatorius 
Ben Legere. Je i toksai strei
kas įvyktų, sulaikytų mieste 
visokį visuomeninį patarnavi
mą. Nes 24 valandų streikas 
turėtų paliesti gatvekarius, 
telefonus, visus miestinius 
darbininkus, visas įstaigas ir 
firmas. Žodžiu tariant, visas 
miestas netektų gyvybės, jo
kio judėjimo. 

Savaitės bėgiu visoms dar
bininkų unijoms, sąjungoms 
ir organizacijoms bus išsiun
tinėti to dienos streiko proje
ktas ir lapeliai balsuoti. [Tuo
se .lapeliuose balsuotojai nu
rodys ir dieną streikui įvykin
ti. 

Kituomet toksai streikas 
buvo įvykdintas Kanados mie 
ste AVinnipeg. Tęsėsi ištisą 
savaitę. Miestas buvo nei iš
miręs. 

Neunistai irgi streikuosią. 
Legere tą visatiną streiką 

sumanė doriniai paremti strei 
kųojančius audiminių darbi
ninkus. 

"American AVoolen Co." 
dirbtuvėse dirba neunistai 
darbininkai. J is nusprendė 
tuos darbininkus sušaukti su
si rinkiman, juos pradėti orga
nizuoti ir patraukti vienos 
dienos streikam Tikisi atsie
ksiąs tikslą. 

jTų neorganizuotų darbinin
kų čia yra apie 15,000. I r jei 

jie prisidėtų prie streiko, tuo
met visas tas projektas butų 
įkūnytas. 

Kiek žinoma, Legere yra 
pavojingas darbininkams 
paukšti*. Darbininkai pirmiau 
turėtų apsižiūrėti, a r jie ge
rai elgiasi sekdami jo nurody
mais. 

KASYKLŲ NACIONA
LIZACIJA. 

Anglekasių streiko metu ke
liami sumanymai, kad anglių 
kasyklas reiktų sunacionali-. butų duodama. Gi "vyriausy-
zuoti. Tuomet, girdi, baigsis Į bė neduotų, ko darbas reika-

toB įstaigos vyriausybė nuolat 
turi pridėti reikalingi] išlaidų. 
Ir darbininkai vis dar nelabai 
linksta prie tų-valdiškų dar
bų. Taip. yra dėlto, kad pri
vatinėse įstaigose gyvuoja di
desni uždarbiai. 

Atrodo, kad ne kitaip butų 
ir su anglių kasyklomis, pa
tekusiomis vyriausybės ran-
kosna. Gi visokios kalbos, 
kad tuomet vyriausybė netu
rėtų susikirtimo su darbu, y-
ra tuščios. Jule darbas nebū
tų patenkintas tuomi, kas jam 

nuolatiniai darbininkų su ka
syklų savininkais nesusiprati
mai. Tuomet nebus streikų, 
nebus vyriausybei nesmagu
mų ir visuomenė bus paten
kinta. 

Kasyklų sunacionalizavi-
mas dailiai skamba. Bet ar 
tas butų naudinga šaliai, tai 
jau kitas klausimas. 

Karo laikais vyriausybė 
kontroliavo geležinkelius. Pri
virė tiek košes, kad ne veikiai 
ji bus suvartota. Kelinti me
tai po karo geležinkelių bend
rovės negali atsigauti po tos 
kontrolės. 

Patyrimai liudija, kad čia 
prie kiekvienos nacionalizuo-

lautų. 
Žinovai tvirtina, kad šian

die anglių pramonėje yra du
kart anglekasių daugiau, ne
gu tai pramonei reikalinga. 
jTad jei vyriausybė turėtų vi
siems anglekasiams darbą 
tuomet turėtų pabranginti an
glis dar daugiau kaip šiandie 
jos brangios. Suprantama, 
tuomet visa šalies pramonė 
butų padžiauta ant šakos. 

Nelengvas daiktas šiandie 
panaikinti streiką norint pa
tenkinti abi pusi. Bet sun
kus labai butų daiktas kasy
klas nacionalizuoti. 

Udanis. 

AMERIKOS LIETUVIAI! 
Norite pasiųsti Amerikos Lietuvą į Lietuvą 

tai pasiųskite saviškiams į Lietuvą Amerikos Lietuvių 
Katalikų 

cė 

& 

ETRASTĮ 
1 9 1 6 M. 

Išleistą Liet. Katalikų Spaudos Draugijos 

JAME yra 150 su viršum pavekislų a) pavienių 
darbuotojų b) draugijų c) bažnyčių d) žymiausia Lie
tuvio astronomo kun. A. Petraičio observatorijos jo 
prietaisų ir e) kitų. 

JAME yra aprašyta tverimasis Amerikos Lietuvių 
parapijų, draugijų, jų veikimas; aprašytos mokyklos; 
ir išaip daugybė įvairių įvairiausių aprašymų. 

JAME vienu žodžių, sale visapasaulinių žinių tel-
pia visas Amerikos Lietuvių gyvenimas. J i s 450 pus
lapių. Turėdami tų knygų jūsiškiai Lietuvoje netik 
žinos, bet ir matys Amerikos Lietuva, kaip mes ma
tome. 

Kaina: 50c. 
Jei norėsite, kad mes pasiųstame, tai pridėkite 

priemihėtos kainos da 18c. persiuntimui ir paduo
kite gerų adresą, kam norite siųsti į Lietuvų. 

Užsisakydami adresuokite: 

"DRAUGAS PUBLISHING C0. 
2334 South Oakley Ave. Chicago, Illinois. 

VARTAI Į VAKARUS-
ĮSTABUS KRAŠTAS. 

Denver, Colorado. 

r 

J au valanda laiko kaip aš pribuvau 
į šį miestų, ir per tąjį trumpą laiką daug 
ką pastebėjau; nes čia jokio darbo neat
likau, vien tik žvalgiaus apie miestą; ka
da turėjau norą skaičiau knygas, arba ė-
jau pasižiūrėti krutančių paveikslų. 

Atleiskit man, aš nemanau čia ra
šyti apie save, vien tik noriu šį-tą para
šyti apie šią vietą gerbiamiems "Drau
g o " skaitytojams ir skaitytojoms. 

Amerikos Paryž'us. Vidurvakarų 
Metropolis. 

Pagal paskutinio gyventojų surašo 
(cenzaus), pasirodo, jog šis miestas turi 
apie 256,491 gyventojų. Tad miestas nė
ra visai mažas, ir atrodo labai puikiai; 
ypatingai kada palieka tamsu, kada tūk

stančiai elektros žiburių suspindi ant te
atrų namų; tada šis miestas atrodo kaip 
Paryžius; ir aš manau, jog Denveris yra 
Amerikos vidurvakarų metropolis. 

Vartai j vakarus. — Ieškotojai.. 
Apielinkė irgi yra puiki, iš rytų pu

sės randasi plokšti lyguma, o vakarų pu
sėje riogso milžiniški kalnai, tai yra (Ro-
cky Mountans) akmeniniai kalnai. 

Tie kalnai, tai yra vartai į vakarus, 
kur salutė per amžius kavoja savo veidą 
suteikdama nuliūdusioms širdims dar di
desnę gėlą. I r ten-kur prasideda vaka
rai. Tarpe tųjų kalnų ir vakaruos už jų
jų šimtai tūkstančių žmonių įvairių pa
žiūrų, tikėjimų, klasių ir tautų ieško sau 
laimės, jie ieško sidabro, aukso ir kitų 
brangenybių, o kiti gal but nuraminimo' 
širdies. Ir jie visi susilauks to pat, tos 
pačios saulėleidos, to paties liūdnumo. 
Palikę turtingi, ar dar vargingesnį, jie 
visi susilaukė to tamsaus vakaro — se
natvės ir mirties! 

J au daugel metų esu praleidęs ana

pus uakmeninių kalnų;" esu sutikęs įvai
rių žmonių, pradedant nuo žemiausio 
" b o m o " hgi multimilionieriaus, ir paste
bėjau, jogei jie visi trokšta to paties. J ie 
visi trokšta pasaulio turtų.... Bet, jie vi
si susilaukia to pat, to tamsaus vakaro.... 

Ir čia nedarbas. 
Man pribuvus į šį miestą, daug as

menų, senų ir jaunų mane sutikę ant gat
vės prašo nors dešimtuko. Girdi, darbo 
negaliu gaut, neturiu vietos miegot, esu 
alkanas nuo vakar vakaro, norėčiau nu
sipirkt nors kavos puoduką. I r tikrai 
man skauda širdį matant daugumą žmo
nių vargstant, su šeimynomis ir mažais 
kūdikiais, ir negalinčius gauti darbo. O 
tokių, čia Denver 'yje randasi daugybės, 
bedarbiį skaičius nėra mažas. Net ir 
keletas biznierių yra. idan nusiskundė, 
jog čia yra blogi laikai; girdi: negali
ma galas su galu suvesti 

Aš ta ir-gi pastebėjau^ nes gatvės 
čia nėra pilnos žmonių; krautuvės, vais
tinės, valgyklos, net ir-teatrai-randasi be

veik tušti, o tas reiškia prekybos puolimą 
ir žmonių biednumą. 

Todėl, jeigu kas nors iš gerbiamųjų 
"Draugo ' ' skaitytojų norėtų važiuoti į šį 
miestą, arba kitas vakarines valstijas, ar 
Kaliforniją, aš patariu apsisaugoti, nes 
Čia dabar randasi blogi laikai. Kada nu
tirps sniegas saulei užšildžius, atbus mo
tina gamta iš miego, sužaliuos kloniai, 
pievos ir kalnai, sucirps, užgiedos paukš
teliai; ir pakvips gėlynų perfiuma, tada 
mūsų svečias — meilus pavasaris užstos, 
ir j atgaivins mūsų nuliūdusias širdis, ir 
mes atbusime lyg ir iš gilaus miego. Ta
da bus geresni laikai visoje Žieminėje A-
merikoje, tada varguoliai darbininkai ga
lės keliauti kur jųjų neramios širdys 
traukia. 

Bet šiame momente, pasilikit kur 
esate, ir tikėkit ir bukit tikri, ateis pava-
saris ir geri arba nors geresni laikai. 

•_ » i « • 

Kas jis. 
Aš esu surištas su Santa Fe geležin-

* 

keliu, ir mano darbas yra gvarantuotas. 
Tuojaus išvažiuoju į Grand Canyon, Ari
zona, tautišką parką, užimti mano vietą. 
Kaip jau aš esu tenai buvęs, ir žinau 
tos šalies gamtos grožybę, todėl iš tos 
Dievo grožybės apdovanotos šalies, pasi
žadu ir esu tikras, kad parašysiu Jums, 
mieli " D r a u g o " skaitytojai, ką tik galė
siu. I r melsiu visų numylėto ir gerb. 
kun. Redaktoriaus mano raštelius talpin
ti, jeigu tik bus tinkami. (iTik gerbiama
sis, rašyk. — Red.). Už mano raštus, už 
rnano darbą, jokio atlyginihio nenorėsiu, 
vien tik dirbsiu Jūsų labui, ir mūsų šv. 
tėvynei Lietuvai, kaip, kad dirbai dauge
lį metų atgal Lietuvoje rasinėjant visų 
katalikų numylėtam savaitraščiui "Šalt i
niui ," "Vienybei" ir "Auš ra i . " Tą pat 
pasižadu ir "Draugui ," Amerikos kata
likiškai visuomenei numylėtam dienraš
čiui, ir jojo leidėjams. 

Su nuliūdusia širdžia, bet linksma 
siela, aš liekuosiu vienas tarpe svetimų
jų — bet visados su Jumis dvasioje. 

Jūsų tikras, Jūrių Dievaitis. 
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BLAIVYBES DIRVA. 
• • - « 

KAIP AŠ NUSTOJAU GĖRĘS. 
Niekada savo amžy nebu-jris, kas p'usiaukelyje nęsu-

vau taip girtas, kad nustojęs klups. Mat, jeigu aš pats ne 
sąmonės bučiau purvyne sa
vo asmens fotografiją atmu-
šęs ar tvoros įsikibęs " ožius 
lupęs." v^Tes, mat, gerdavau 
**su saiku". 

Bet kadangi labai sunku ta
sai saikas išlaikyti, nes viena, 
kartą du-tris "rojaus skysti
mėlio " paimti stikleliai bus 
saikas, o kitą kartą 10—15 
stiklelių irgi bus saikas. 

Priderės nuo „ to, kokių 

gėriu, tai reikia' žinoti .delko 
taip darauf 

Kuomet nutariau mesti ge
rviną, tada pradėjau atsidė-j K "visų valsčių daugiausia 
jęs tyrinėti, kaip svaigalai*pasirūpino Rietavos valse, ta-

m m reuiy *P 
SKRITY I K I M. 

Skaitydamas Telšių apskri
ties valsčių tarybų protoko
lus visų 1921 m. ypatingą 
domę kreipiau, kaip daug val
sčių tarybos yra susirūpinu
sios besiplatinančia girtuokly-
be ir blaivybės platinimu. Ką 
tenai pastebėjau, čia papasa
kosiu. 

DRAUGAS :„ V. 
Penktadienis, Balandžio 14 1922 

tinio mokesnio 1,500 auksinų. 
Tad rodos ir visa. 

čio alkoholio bus uždraustas 
Lenkijoje. Vakar seimo pri-

Tokių nutarimų* kaip Įla-Įimti įstatymai apie alkoholį 
kįų, Švėkšnos, Skuodo (?) ir draudžia išdirbinėti ir parda-

veikia į žmogaus sveikatą. Ė-
miau skaityti laikraščius ir 
knygas, kurie apie girtuoklys
tės kenksmingumą rašo. 

Kaip jau šventai .įsitikinau, 
kad svaigalai, tai žmogaus kū
no organizmui nuodai, tąsyk 

-kompanijoje busi ar kokios sau pasakiau: Ką tiktai galė-
širdelės šeimininkė tave vai- damas nuo tų nuodų sąugo-

Jei turės dovaną mei-
gražaus raginimo —pra

šys. 
lauš 
šymo, tai nesigailės, kad ir už 

griežtai atsisakinėti. 
Tokiu būdu ir man teko ne

kartą vieną — kitą burnelę 
viršaus paimti ir linksmu Im
ti. Po tokio gi linksmumo, 
visuomet seka liūdnumas, Pa
giriom galvą skauda, valgyt 
nesinori, darbas nesiseka: žo
džiu, žmogus virsti stačiai li
goniu. 

Ypač vieną sykį sutapęs su 
tūlu stiklelio draugu, ir pusė
tinai įsilinksminęs, bučiau, 
kad tik kiek tapęs dalyviu šly
kščios nedorybės. 

Rytojaus dieną — nors a-
pie tai niekas nežinojo— pa-
jutau kokį tai sąžinės grauži
mą, gėdą, žmogaus vertybės 
skaudų pažeminimą. Nuėjau 
tad bažnyčion, griaudžiai iš
siverkiau, karštai pasimeld
žiau ir savo širdy tvirtai pa
sižadėjau, daugiau mano koja 
smuklės slenksčio neperžengs! 

Tečiatis esant tam biauriam 

siu! Neduosiu gerti netiktai 
savo šeimynai, vaikučiams, 
bet ir svetys nesuvilgys pas 

apikaklės pilti, jei bandytum mane savo gomurio, nei deg
tine, nei alum, nei kitaįs alko
holiniais gėrymajs. 

Juk jeigu aš iš tikros šir
dies svečią myliu, tai kaip ga
liu jam duoti nuodus svaiga
lų pavidale? 

Bučiau tiesiog niekšas taip 
darydamas. |Tąįgi nutarta ir 
čia ištesėta. 

J a u apie 10 m., kaip svai
galai iš mano namelių turėjo 
išnykti. I r nuo to laiko esu 
sveikesnis, nes nebereikia pa
girioti ir galvos neskauda. 

pyba. Jau rugsėjo 15 d., 1921 
m. valsčiaus taryba nutarė, 
fead visos smuklės šventadie
niais ir trečiadieniiais (tur
gaus dienos) butų uždarytos. 
Rastus pasigėrusius tuoj ves
ti į miliciją duoti nakvynę šal
tojoj ir už nakvynę imti mo
kesnio 20 auksinų. Matyt dar 
taryba susirūpinusi girtybe, 
nes gruodžio 2 d. vėl svars
tyta "kova su alkoholium," 
bet klausimas paliktas atviru. 

Į TAtokės valsčiaus tarybą 
Pašatrijos seniūnija įnešė su
manymą ir prašė naiįiinti 
smukles. Tačiau taryba ati
duoda tą klausimą svarstyti 
iTelšių apskrities tarybai. 

Telšių miestp taryba nuta
rė neleisti įsisteigti Telšiuose 
daugiau - per 10 (dešimtį) 
smukli*}. 

Plimgps miesto taryba žiu
ri į sniukles^ kaip į gerą biz-
fĄ. Už atidarymą viešbučio 
ima savo naudai 300 auks., o 
užo atidarymą smuklės 200 a. 

kitų valsčių tarybų uždaryti 
visas smukles Telšįų apskri
ty nėra. Ylakiuose, kaip gir
dėti miestelyje nebėra nei vie
nos smuklės; suradę pasigė 
rūsį žmogų suima ir šis turi 
pasakyti', kame degtinės gavo. 
Paskui slaptą degtinės parda
vinėtoją baudžia. Deito da
bar egą visur blaivu. 

Tad ką gali padaryt Lietu
voj yafsčiaus taryba, bet deja, 
to daugelis nedaro. 

BLAIVININKU ŠVENTES 
PAMINĖJIMAS. 

CAMBRIDGE, Mass. — 
Vasario 5 d., vietinė kuopa iš
kilmingai šventė Grabnyčių 
šventę. Iš vakaro daugelis 
blaivininkų priėjo šv. išpa
žinties. Ant rytojaus visi su
sirinko dar gerai prieš šv. 
Mišįas svetainėn. Iš ten visi 
" i n corpore" ėjo bažnyčion. 
Laike šv. Mišių, kurias laikė 
gerb. kun. Pr . J . J . visi ėjo 
prie šv. Komunijos. Kun. Pr. 
J . J . sakė blaivininkams pri
taikintą pamokslą, apie 
"Blaivybės Dorybę." Išdės
tė didelę blaivybės naudą. 

Po šv. Mišių buvo duota 
blaivybės priesieka. Daugelis 
panaujino, daugelis 
pristojo. Visi vaikerftri \ ir 

vinėti stipresnį alų, leįdžia 
tik vieną aludę-ant 2,#00 gy
ventojų, panaikina saliunus ir 
leidžia tik kavines ir restau
racijas. Be to, įstatymai nu-
stato, kad savininkai gali būti 
areštuoti, jei bus girtaujama 
jų namuose ir uždeda 20 nuo
šimčių taksų ant laikomos 
degtinės. 

Smarkus debatai sekė sei
me, prieš priimsiąnt šiuos įs-
tatymus. "Slapie j i" įrodinė
jo įvairiausius argumentus 
prieš blaivybę. Vienas jų net 
pasakė, kad šis įstatymas pri
vers "lenkus gerti plaukų to
niką, kaip kad daroma Suv. 
Valstijose." 

Sakoma, kad ' ' sausie j i" 
laimėjo daugiausia dėlei vei
kimo esančių seime septynių 
moterų. 

NAUJA KNYGBLĖ. 

Ką tik iš spaudos išėjo 
" I Š VERGIJOS Į LAISVĘ". 
Labai gražus pasiskaitymai'. 

Kaina 5c. 
"Draugo" Knygynas, 

k 2334 So. Oakley Ave. 
Chieago, EI. 

NAUJA KNY0A. 

Ką tik išėjo iš ęp&ųifa* vie : 

nas iš įdomiausių roman^-r-At-
stovas Ralys. Lietuviu kajbon 
vertė Nemunas. 144 pnsf. kai
na 40c. Šią knygą galima gau
ti " D r a u g o " knygyne. 

SAVIEJI R A K I T E SAVAS 
Į S T A I G A S . 

Muzikos Mylėtojų Domei! 
y 

Ką̂  tik gavome iš LIETUVOS naujų muzikos 
veikalų geriausių kompozitorių. 

/ 

SUNKI KOVA SU 
ALKOHOLIU. 

Nors ši šalis turėtu bu't 
blaiva, nes šalis priėmus pro-
hibiciją, bet toli gražu. Da
bar dar daugiau girtų nė kaip 
pirma. Naujoje Anglijoje 
nėra tos dienos, kad nebūtą 
areštą; už girtybę bei svai-

naujų P N pardavinėjimą. % 

Štai vasar. 22 Salom, Mass. 

pas mus papročiui prievarta | į t v i r t i n o , kiek žmonių mijrš-
versti gerti, sunku buvo su j t a a r š i a i P ž u s t a "uo girtuok-
tuo kovoti. Dėlto įsirašiau įdav imo . (Nelaimė, kad toji 
"Bla ivybės" draugiją absti- j knygelė karo metu man din-

Užtat jaučiuosi dar ramesnis, 1 9 2 2 m p r a d ž i o j e miesto ta-
kadangi nebeprisidedu prie r y b a l e į d ž i a g l o n i m u i G o i § . 

vangui atidaryt Plungės ^mie
ste spirito pUstytuvę, jei šis 
sumokės miesto tarybos kason 
20,000 auksinu. 

Kitos, valsčių tarybos visai 
nesirūpina girtuoklybe. Į 
šiuos įskaitome Telšių, Var
nių, Žarėnų, Alsėdžių, Žpm. 
Kalvarijos, Navarėnų. 

Telšių apskrities taryba y-
rą nutarįusi nuo kiekvienos 
smuklės imti savo naudai me-
T — • = 

tos didžiausios žmonijos ne
laimės — girtuoklystės. 

Prieš karą lenkai buvo su
rengę priešalkoholine parodą. 
Ten buvo ir paveikslais iš ro
dy ta girtuokliavimo baiseny
bės. Be to, buvo išleista kny
gelė, kurioje daktarai, blaivy
bės mylėtojai, skaitlinėmis 

nentu — pilnu blaivininku, 
kad tuo būdu lengviaus atsi-
spyrus prievartai. 

_ : . ] _ :-

Pačiam negerti, tai dar to
li gražu nebus pasiektas tik- rvmdų karų. Tai perskaitęs 
slas tikrojo blaivininko. Kei
kia būti nuosekliam irx,kovą 
drąsiai vesti ligi galutino lai
mėjimo. Tas tik bus didvy-

go, tai negaliu čia tų skaitli
nių privesti). Bet tą gerai 
atsimenu, jog nuo girtybės 
visam pasauly daugiau žmo
nių žuvo 19-tam šimtmety, ne
gu nuo visų per tą laiką bu-

niekaip nenorėjau išsyk įtikjp-
ti, kad tai butų galimas daik
tas.,-

Vienok pabandžiau suskai

tyti tik mano apylinkėje gir
tuoklystės aukas. I r pasiro
dė, kad vienais metais iš prie
žasties girtuokliavimo žuvo 
14 man žinomų žmonių. Jvam 
tatai brangi ir mūsų mylimos 
tėvynės laiminga ateitįs, te-
stoja kaip milžinas į kovą su 
baisiausiu žmonijos priešu 
alkoholiu — svaigalais! 

(Lie t "D-kas" ) 

mergaitės sudėjo blaivyliės. suareštavo didelį laivą su al-
priiadus. Įkolioliu. Svaigalų buvo laive 

Vėliaus buvo surengtos pra ** 70,0000 dolerių suvirs. Tai 

• \ 

J. N A C J Ą J 4 0 ' 
Giesmyrtėlis (Bažnyč ių c h o r a m s ) 

JUOZO GRUODŽIO. 
1. Rug iagė l ė s ( so lo ) 
2. Mylėk ( so lo ) f < 
3. Aguonė lė s ( so lo ) 
4. R ū t a ( so lo ) f. 
11 Op! Oį>! . ( m i š r a m c h o r u i ) ^ . 

A L E K S A N D R O k . M ' A K . U SKO. 
7. Tų mergel ių d a i n a v i m a s , ( so lo t e n o r u i ) . 
5. . Lakš t inga l ė l ė ( so lo t e n o r u i ) 
I. Ge r i au diena, ge r i au n a k t i ( so lo ) 
10. Gerk, geAk, g i r tuok lė l i ( so lo ) 
20. Sudiev L i e t u v a ( m i š r a m c h o r u i ) .' 

JUOZO ŽILEVIČIAUS 
6. š ė r i a u žirgeli (solo 
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 ) . . . 
14. G a u d ž i a a u k s o v a r p a i (Imišram c h o r u i ) . . . 
1f>. šviesi n a k t i s m ė n e s i e n a ( m i š r a m c h o r u i ) 
12. La isvė da ina , ( m i š r a m c h o r u i ) ..y. 

JUOZO GUDAVIČIAUS 
5. TryS Dainos ( so lo ) 

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

.60 

60 

.65 

kalbos ir sulošta keli "* maži 
veikalėliai. Pasekmės buvo 
neblogos, bet tikėtasi geres
nių. Labai gaila, kad dauge
lis lietuvių šeimynų pradėjo 
ragauti. Patys geria irv dar 
tą netik, raugti "munša ine" 
kitiems pardavinėja. Keli 
jų jąu apvaldyti, gavo teismą 
pamatyti, bet 'dar yra užtekti
nai munšainistų. 

Blaivas. 

LENKIJĄ PASEKĖ BLAI-
BĖSBANGA. 

Alus turės tik 2y2 nuošimčio 
alkoholio, skaičius įiarčia-
mų bus sumažintas, par

davinėjimas 'degt m ės 
suvaržomas. 

ne pirmas tokis laivas j minė
tą vietą atplaukė, bet jau net 
ketvirtas. Tai blaiva šalis ką 
daro. O kiek geria munšainę 
— nuodus T! K. P. 

TORONTO BUS SEKANTIS 
PROHIBICIONISTŲ 

KONGRESAS. 

VĄEŠAVA. — Alus, turin
tis daugiau kaip 2į į nuošim-

AVESTKUV1LLE, O. vasa
rio 22, Pasaulio Proliibieio-
nistai tufėjo kongresą, kuria
me buvo delegatų iš viso pa
saulio, ir kiekvienoj beveik 
tautos. Daug svarbių dalykų 
svarstyta ir nutarta. Kitą 
kongresą nutarė laikyt Toron
to, apie birželio pabaigą. 

Lietuvos .Atstovybės Ame-
rikai antrašas yra šioks: 
Representative of Lithuania, 

1925 F. Str. N. W. 
• "vVasliington, D. C. 

% K U N . T. BRAZIO. 
35. Muzikos Teor i j a ( m u z i k o s vadovėlis)_ ' . 4 5 
36. -Giedoj imui M o k y k l a (g iedo j imų v a d . ) 1-P° 
18. Mūsų da ine lės t l .bp 

JUOZO TAULAT-KEDPgOS." , j 
37. Kariagros a ida i ( da inų r i nk inė l i s ) .2fl 
38 J^akštutė ( d a i n ų r ink inė l i s ) .50 
39. Aš pas t eve lė—Močiu tė m a n o — ( c h o r u i ) . . . . .2J) 
40. Eis iu j gi re lę—UI, ui, ui Dieve ( c h o r u i ) . . . . . « • 
41. Tau t i šk i šokia i dal is I .'. .35 
42. Tau t i šk i šokia i dal is II .35 
17. Gailesčio Giesmė 35 

K e t u r i S u k t i n a i ( p i a n u i ) 15 

Taip-pat galima gauti ir šiuos veikalus: 
ST Š IMKAUS. 

22. Aš išsivi lkčlau čigono rūbą." ( d u e t a s ) J 6 
; ;2. ^tfc'idveikiniinay su Tėvynė (so lo( ( c h o r u i ) ' l 6p 
32. K a i p r a i b a P a u k š t ė ( so lo ) .^6 
v... Oi k a s * rv .75 
32. š ių nedėlė le (4 b a l s i a m s ) 25" 

f A. ALEKSIO. 
21. Meilė Uždeg ta k r u t i n ę ( so lo 66 
22. Graži č ia g i ružė ( so lo ) •. 50 
23 Mes gr i š im T e n ( m i š r a m c h o r u i ) 75 
24 Visyiomet š i r d i s S u r a k i n t a ( so lo ) 66 
25. A k myl iu Tave . ( so lo ) 75 
26. G ink im šalį L ie tuvos ( m i š r a m c h o r u i ) » .50 

A. POCIAUS. 
27. Gale Rodo r y m a v o i r š v i p t a u š r e l ė ( s o l o ) . . . . 60 
28. N e bile k ien iė m e r g e l ė a u g a ( s o l o ) 60 
29 Leisk i t j Tėvynę ( so lo ) gq 
30. Vai Močiu tė M a n o ( so lo ) .60 

C. SOSNAUSKIO 
Užmigo žemė ( c h o r u i ) f 5 

» R VINCO K U D I R K O S . 
33. Diedėnė, p o l k a ( p i a n u i ) .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 ) ; 5p 

P E T H O STANKEVIČIAUS 
34 V y t a u t o k o n c e r t i n i s m a r š a s Cpiapui) ..- 35 

MIKO PETRAUSKO — OPERETES. 
Consi l ium F a f u l t a t i s (v i eno v e i k s m o ) $1.25 
Apvesd ink i t e ir M a n e (dvie jų a k t ų ) 1.50 

Siunčiant užsakymus visuomet pažymėkite įs 
numerį. ' * 

Pinigus galima siųsti Money Orderiais arįra 
čekiais. 

DRAUGAS PUBLISHING 00MPANY 
2334 So. Oakley Ave. Chicagt), ZU. 

/.< 

; 

NE TURTUOSE 
RAMYBE. 

( D i a l o g a s ) 

(Įeina Rožytė puikiai pasipuošusi ir 
labai neramiai' kalba vaikščiodama^. 

Ak nežinau kas man darosi, delko aš 
tokia nerami! Ramybe, ramybė kur tu 
pasidėjai f Kodėl aš tavęs negaliu niekur 
atrasti? Ieškau aukse, ieškau deimantuo
se, ieškau linksmybėse, pokiliuose, bet tu 
vis nuo manės slepiesi; o tu aukse ir si
dabre kuriuos aš taip pamylėjau, jusi} 
troškau! Tiesa jus įgijau, jųs puošiate 
mano kuna, jųs dabinate mano namus, 
bet delko jųs nesuteikiate mano širdžiai 
ramybės? Aš jumyse padėjau visa vil
tį, aš visados maniau, kad vien tik auk
sas ir sidabras žmogaus laimė! Aš ju
mis rinkau ir rinkau, net ir neteisingai 
būdu, kad tik turtą padidinus, ne vieną 
net ir nuskriaudžiau, ne v vieną kartą pri
sisavinau svetimą turtą, kad tik turtin-

gesnė palikčiau, bet juo daugiaus turtij 
surinkau, tuo 4augįaus neramumas mane 
kankino (sėdas). 

I r kasgi mane dabar galėtų sura-
1 minti? Auksas ir sidabras nesuteikia man 
ramybės, o savo draugams negaliu pasi
guosti, jie išjuoktų, jie mane labai4aimin-
£a laiko. Vienai Giedrutei, tai galėčiau 
nusiskųsti, nes ji yra geros /širdies mo
teriškė, jinai ne kartą davė man pata
rimą, bet aš vietoje įai būti (dėkinga, iš
juokiau ją, išniekinau dėlto, kad jinai y-
ra katalikė, o aš "sus ipra tus i" ir kata-
likystę'ųž nieką laikau. Giedrutė jau gal 
neateis pas mane už tokį įžeidimą. 

(Įeina Giedrutė): — Gerą dieną Ro
žyte! Ačiū už gerą, meldžiu sėstis (sė
dasi). . 

s 
— Rožyte, kodėl tu šiandien taip nu

liūdus? Ar sergi, ar kokia nelaimė atsi
tiko? 

Rožytė: — Nežinau, Giedrute, kas 
man darosi, delko man taip.neramu. Šis 
pasaulis man" nemalonus paliko, saulutė 
jau man aptemo, gėlėlės kur pirmiau ma
ne linksmindavo dabar jau man atrodo 
nudžiūvusios, paukšteliai nelinksmina ma-
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nes, savo giesmelėmis, bet nuolat čirena 
ant manęs: "netikėlė, netikėlė..." Gied
rute! "Pa ta rk man ką daryti? Ar ne
pyksti, Giedrute ant manęs, kad aš ne 
kartą tave taip įžeidžiau? 

Giedrutė: — O ne, aš niekada ne
pykstu, piktumas pas mane nepageidau
jamas svetys, kada jis pas mane atsilan
ko, aš jam greitai duris uždarau. 

Rožytė: — Pasakyk man miela Gied 
rute, kodėl neturtingi estį linksmi ir ra
inus, o turtingieji, kuriuos pasaulis laiko 
laimingais, esti nelinksmus ir neramus. 
Pažįstu vieną jaunikaitį, kuris nėra tur
tingas ir dar ligotas, beT visados links
mas ir ramus ir niekados nedejuoja, ne
siskundžia, ir maloniai su kiekvienu kal
ba, net ir su tais, kurie jį šmeižia ir per
sekioja. 

Giedrutė. — Matai, Rožyte, tasai jau
nikaitis yra tikras Kristaus sekėjas, jo 
širdyje gyvena Dievas ir kas seka Kris
tų, tas visad ramus, ir kas kenčia dęl 
Dievo, tam kentėjimai saldus, p kas turi 
ramią sąžinę, tai tas didžiausias turtuo
lis yra, laimingas ir nesiskundžia savo 
feyvenimo sunkenybėmis. 3z taigi7 ir tu 
Ęožyte, jeigu nori rasti tikrąją ramybę, 

/ 

ne ieškok pasaulyj, nes jos pasaulyj nie
kur nerasi — niekas nerado ir neras, bet 
ieškok pas Dievft, o tuokart atrasi tikrąją 
ramybę. 

Rožytė. •— Bet kaip dabar eiti pas 
Dievą ir ivokiu būdu galiu ieškoti tos ra-
mvbės. 

Giedrutė. — Pataisyk savo gyveni
mą, atlyginkiSkriaudas, eik su tikru gai-
lt-sčiu i bažnyčią, o tenai altoriuje yra 
ramybės .Teikėjas. J is dieną ir naktį ma
loniai kiekvieną pas save vadina: " J ų s 
visi, kurie vargstate ir nuliūdę esate, ei
kite pas mane, o aš junns paguosiu." 

Rožytė. — Kaip aš dabar galiu ei
ti į bažnyčią, jau aš senai atsitolinau nuo 
bažnyčios, aš visados maniau, kad baž-
nyčia varžo žmogaus laisvę, paniekinau 
bažnyčią rr katalikų tikėjimą ir rankio-
jau syietiškas linksmybes, o tos linksmy
bės virto man kartybėmis, o aš negaliu, 
negaliu eiti į bažnyčią, jau *aš pertoli nu
žengiau. 

Giedrutė. — Rožyte, nenustok vil
ties, eik drąsiai į bažnyčią — bažnyčia 
nei vieno neatstumė, kuris tik prie jos 
grįžtą, argi gali motina kada atstumti 
savo kūdikį kuris prie jos glaudžiasi, no-
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rint butų labiausiai ištvirkęs. Taip ir 
bažnyčia nei vieno neatmeta, bet laukia 
i-ankas ištiesusi sugrįžtant savo. sūnaus 
ir dukters, kurie nutolsta nuo jos, kurie 
pragaišina savo brangiausią tur te — ti
kėjimą ir klaidžioja ta2$sybės«, o Jsada 
pamato grįžtant maloniai priglaudžia, ne-
išmetinėja silpnybių, išgydo sieloj žaiz
das, apvelka vėl baltais rubaisj prįskai-
to vėl prie palaimintųjų pulkelio. Už 
tat, Rožyte, pataisyk savo gyvenimą ir jsu 
vilties pilna eik į bažnyčią, o tikrai rasi 
ramybę. 

Rožytė prisiartina prie Giedrutės ir 
sėda.—Giedrute t kalbėk man daugiau, kai 
bėk man, tavo balsas malonus, šiandieną 
aš noriu pataisyti savo gyvenimą, as no
riu grįžti prie katalikų bažnyčios, aš" na
riu rasti tikrąją ramybę. 

Giedrutė. — fDeesi Dievui garbė, jog 
sugrąžinau paklydusią avelę į tiesos ke
lią. Rožyte! dėkuok Dievui, kad sugrą
žino tave į tiesos kelia, kiųi neleido tam
sybėj žūti. 

Rožyte. — Dabar suprantu, kad ne 
turtuose ramybė. A 

1 Vystanti šakelė. 
. . . ' Iš "M. D-va" 
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IDR. A. K. RUTKAUSKAS! 
= (ivutfttt.i*? ik t u n u RG vs n 

era JLveuue s 
Telefoną*; I afarot to 4146 

Vdiahcios: S-ll l i ta is , 1-Ž po=j 
Epietų it 7-8 vakarais. Nedėldie-E 
gniais Hfcial po pietų 2 Iki 5 val-S 
iiuuinlIlIifHifilfiflilflMiumiiiiiiiiiiiii 

K J l iivaT 7$*> | 
PraucSinias 

a D . M . T . S T R I K O L ' l S 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CllIItCttGAS 
Perkėlė savo ofisą | 

4601 SOUTH ASHLAND AVE. 
TAL.: 10:30 iki 12; 1:30 iki 6 l r g 
6:30 Iki 8:30 Ned. 10:30 iki 12. J5 

Nam.: 2914 W. 43 St. £ 
Tel. Lafayette 263 g 

DR. 6 . M. OLASER 
Pt tAKTIRt iA $0 METAI 

Ofisas 3149 So. Morgaa St., 
ertė S2-nd St,, CMcaijjb» M-

SPEC1JALISTAS 
^Moteriškę, Vyriškų Ir chronišku 

t ilgu. 

Ofiso Vklandoą: l4tio ,1$ ryto: 
tįikl S po pietų, nuo 5 iki 7 vak." 
£NedėUoirita nuo 10 iki 2 po plfcttf. 

Telefonas Yards 687 

Tel. Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTIAS 

4712 SO. ASHLAND A VENŲ E 
ARTI 47-tos Gatvės. 

Valandos: nuo 8 ryto iki 9 vak. 
^ėredomisi nuo 4 iki 9 vakare 

u Telef. Pullman 3634J 

DR. P. ŠIMAITIS 
NAPRAFATB 

JGyilan Be Vaistu ir Be Operacijos^ 
10901 Soutli Michigan A ve. 

ROSEIoAND-UHICAGO, ILL. 

DR. S. MIKELIS 
LIETUVIS 

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

Ant viršaus Univer. State Bau* 
Valandos: nuo 10—12 ryte: nuo 
t—4 po pietų; nuo I—i vak. 

Nedėllomls nuo 10—2 
Telefonas Yards 2344 

OS. CHARLES SEGAL 
0 Perkėlė savo ofisą po numeriu <̂  

4729 SO. ASHLAND AVENUfiJ 

SPECIJALISTAS 
Dilo v i į, Moterų ir Vyru Llgn $ 

/ai . : ryta nuo 10—12; nuo 2—FA 
>o pietų: nuo 7—8: Si vakare |? 
'JedėMomis: 10 Iki 1. $ 

Telefonas Drescl 2880\ 

DR. R. C. CUPLER 
CHIRURGAS 

&amp. Oakley Ave. Ir 24 Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo 2 iki 5 po 

pietų kasdien, Panedėlij Ir Ketver 
56 vakarais. 

Ofiso Tel.: Canal 1713—241 
Res. Tel.: MIdvvay 6512 

DR. MAURiCE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave, 
Tel. Yards #94 

OFISO VAL>: 
Tel. Yards 0094 

8 _ 1 0 v. ryto, 1—3 ir 7—9 v. v. 
Ncdėliomis: nuo 10 v ryto iki 
l" vai po pietų, , • /• ? -

Telefonas Von Buren 294 
Res. 1139 Independenee Blvd. 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
SpccIjaUstas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų. 
VALANDOS: 10—11 ryto 2-^2 |Jo 

pietų, 7—S vak. NedėlloinlS 10—12 d. 

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

UBTUV1A1 AMERIKOJE 
ŠMEIŽIKAMS PER RAGUS. J sąžinę Ir darbelius, ir lai atsi

mena, kas butų jei tie bedie-
Newaf k, jf. J . — 19 kovo čia 

lankėsi iriUslj sūbedievejušios 
visuomeH§š dalies svečiai atva
žiavusieji Iš Lietuvos, L. Nat
kevičius ir B. Žygelis. Šienis 
prakalbas surengė vietiniai be priklausys ir vald&ia. J i bu 

vukai paimtų valdžią j savo 
rankas. 

Liet. Steig. Seimas baigia 
savo darbų. Artinasi rinkimai 
į Lietuvos Parlamentų. Nuo jo 

j V. W. RUTKAUSKAS! 
ADVOKATAS I 

S 
1 

5 i 
i 

Telefonas: Yards l i t i 
~ « * . 9 * 9 1 « I I M H « « - » T 

Ofisas Didmiesty!: 
W South I* Salle Btrert 

Kambaris S24 
Telefonas Central «396 

Vakanir 812 W. SSrd l t 

! 
I I 

ANTANAS A. 0 U S 
(OLSZE\VSKJ, / R . ) 

ADVOKATAS 
Veda bllas visuose teismuose 

Miesto Ofisas: 
8. Dearborn St . Rooui 1040 

Telefonas: Central 1774 

S 
Vakarais: 3251 S. Halsted St. 

Telefonas: Boulevard 653, 

J. P. WAITCHES 
Lawyer 

I a 

LIETI VIS ADVOKATAS 
Dien.: R. 511-127 N. Dearborn St 

Tel. Dearborn 609$ 
Vakarais: 10736 S. Wabash Ave. 
Ko>eland Tel*. Pullman 6 3 7 7 . 

< » » • » • • • • • » • » • » » • m m mm »»»»»% 

ĮDr.M.Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefoną* Yards 5033 

i Valandos: — S iki 11 Ii ryte: 
k po pietų Iki S vak. Nsdėllo-
l&.ls nuo I iki I Tai. vakare 

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

) 

1 
Tel. Canal 2118 

Valandos: 19 r*to fkl 8 vakare. 
Gyvenimas: — 2811 W. 63rd Str. 

Tel Prospect S4Sf. 

— » 
Tel. Canal 257, ?ak. Canal f 118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 South Halsted Street 

Valandos: 16 iki 12 ryte: 1 lki4 
po pietų: • iki 2 vakars 

į | • » » • » • » » » » • » » • » • 

Į.SA£AI^££AlL*Jt3£AtA*SASAA* 
Tel. Boulevard 2160; 

S 

DR. A. J. KARALIUS 
.LIETUVIS GYDYTOJAS 

3303 S. Morgan Str. 

• Tel. Randolph 2898 
A. A. S L A K I S 

ADVOKATAS 

!

Ofisas vidumlestyle 

A S S O C I A T I O N B L . D G . 
19 South La Baile Street 

Room 1302 
Į valandos: 9 ryto iki i po piety 
^Namų Tel. Hyde Park 8295 ^ 

Telefonas Canal 5395 

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

Arti 23 ftio Piace. 
- 5 

^Telefonas Boulevard 4132 

A. Masalskis 
Graborius 

Patarnauju Ui 
dotuvese, ves 
tuvese, krikš
tynos* Ir kituo-
»e reikaluose 
Kainos prieina-
mot. 

53307 Auburn Ave, t Chieago. 
1 i i t t t t \ f * ( f £ ( t t t € f t € f £\* < j " 

— ' ? • —*r 

liiiiittiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiliiiiiiiina 
. D. LACHAWICZ 

GRABORIUS 

dievukai susibūrę j Sandarą su 
prikergtu žažu-progresyviais. 

Tuodu * sveč iu ' ' pasižymi 
savo stačiai brutališkais ŠHKH-
žtais ant Krikščionių Demo
kratų ir visos tikinčios visuO 
ihenės ir jos įstaigų. Begalo ne 
sąmoningai ir tiesiog krimina-
liškai pradėjo dergti vietini 
kleboiią, bnk jis šiandien baž
nyčioj iš sakyklos išvadinęs 
juos bolševikais. Mųs gerk 
klebonas nieko panašaus no-
prisiminė. -L. Natkevičius iš
vadino jį Želigowskininkij, 
lenkbemiu ir užtikrino jof 
Suris balsas (suprask, kunigo) 
dhiigtiri neeis. 

Iš Kearney N. ė\$ Dedieviš-
kas sį>angutis X. ^teilliavi-
čius duoda įnešiihiį s feiiHigą. 
kaipo tokį, balsavimti įjhsiher-
kti. Kas tuoj ir padaryta. Vie
na puse ufž pasmerkimą ta lei
džia Balsuot i. Girdėjusių baž
nyčioj kunigo persergėjimą jki-
aiškinti neleidb. Tokiu tai tei 
singumu pasmerktas vietinis 
klebonas, kiin. Ig. Kehhells, 
kaipo lenkbernis, Žl»Hgowski-
ninkas. 

Katalikai matydanii balsiai 
licgėdiška. bedievių sąžtnę, kad [ 
nebuvę bažnyčioj, negirdėję 
hei žodelio iš kunigo burnos, 
drįsta įnešimus duoti ir už 
juos balsuoti, smerkiant tą ko 
Heitife, nei negirdėjo. 

Tad 2 d. balandžio, tuoj po 
Sumai, padarė viešą katalikų 
susirinkimą, į kurį susirinko 
virš 200 žmonių. Ten maždaug 
išrodžius tų laisvamanių-bedie-
vių nesąmoningus šmei&tus ant 
klebono vienbalsiai išnešė pro
testo rezoliuciją, kurią nutar
ta jiasiijsti i čionaltinę kata
likišką spaudą ir Liet. Stei
giamajam Seimui. 

baigiant susirinkimą užsi 
minta apie aukas Krikščio 
nimš Deniokmtanis. Tttoj sumė 
tė apie 20 dol. ir po rezoliu
cijai pasirašė virš šimtas žmo
nių. Čia reikia priminti, kad 
nelabai tiksliai žmonėms bu-
vo paaiškinta vertė pasirašy 
md fck) rezoliucija. Rezoliucija 
praskambės spaudoje. Medic-
vitį sąšlavynai štijuš ii- į>fjlde.s 
burnoti ant katalikų, teifclii-
tis. Bet tai niekis. Ko ribrėjb 
to gavo; 

katalikaiiis pridera puikios 
paįirbs tiž nejiražiopsojimą ii-
apsiįiiilni4 savęs ir savo gerb. 
klenbiid. Lki visris pasaulis pa-
niatd gtihiekšėjusių žntotiių 
darbelius. 0 katalikai lai įde-

Sfeiau 
8kti t d 

tJLldottivėaf kuopi* S Pai 
meldžld atalšau 

o ttlrbu bmdu ažga 
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tokia kokią pastatys. Užtai mu 
ms katalikams reikia budėti ir 
dirbti, kad nedaleidųs įsivy
rauti žmonėms trokštantiems 
k i h} sąžinę varžyti, kitus der
gti ic šmeižti.. 

Spurgis. 

ATLAIDAI. 

Utifca; N. Y. - Balandžio 23 
d., Šv. Jiirgio dienoje, liet. 
katalikų bažnyčioje bus 40 vai. 
atlaidai. Bus svetimų kunigų. 
Užtai visiems parapijbnams, 
vietiniams ir apylinkių mies
telių ir ūkininkams, kurių čia 
nemažai yra, bus proga atlikti 
velykinė išpažintis ir pasinau
doti Viešpaties malonėmis. 

Užprašo 
Klebonas kun. P. Zabiela. 

HENRY J. SCHNITZER STATE BANK 
141 vyashiaorton Street < New York, N. Y. 

PO NUOLATINE KONTROLE BANKINIO DE
PARTAMENTO NEW YORK VALSTIJOS 

KAIP SE.NIAUS, TAI I R DABAŪ 
SIUNČIA pinigus j Lietuvą pagal dienos kurs;]. 
liANKAS, turintis geriausius ryšius Lietuvoje, išmo

ka pinigus greitai ir saugiai. 
PAPiDUODA LAIVAKORTES^ Lietuvą ir iš -Lie

tuvos twit greičiausių ir geriausią laivų. 
PARŪPINA PAŠPORTUS, pasirašymus konsuliu ir 

suteikia geriausius' patarimus keleiviams. ' 
NORftDAMI (JAUTI PREKES auksiuu ar laivakor-

eiųj rašykite į SEN.^ ir'gerai'ŽINbMĄ: 
l — • , M B m - — S f T T S - m r T T T - W T T ¥ T M l - 1 M I T U M ^ I T l l l " • — S - ^ ^ — ^ — — — — 

HENRY J. SCHNITZER STATE BANK 
141 Washington Street Nėvv York ; N. Y. 

FEDERACIJOS SKYRlŲS 
DARBUOJASI. 

Detroit, Mich. — Kovo 19 
d., tuoj po pamaldų, A. L. 1^ 
K. Federacijos 4 skyriits laik" 
susi H tikintą. Vedė pats pirm. 
K. Abišala. . 

Visi reikalai buvo tvarkiai 
svarstomi. 

Netarė surengti vakarą, ku
rio programoj galės dalyvauti 
tik draugijos priklausančios 
prie Federacijos 4-to skyriaus. 

Kengs pikniką K. Abišalos 
darže. Visos draugijos bus 
laiškais ir asmeniškai kviečia
mos paremti,tą pikuiką. Keikia 
padaryti kiek pelno, kad butų 
galima padengti lėšas atstovo 
į Tede racijos seimą, kurs jau 
artinasi, o atstovą reikia sių
sti. I komisiją siti i kiniui visų 
tu darbu apsiėmė H. Širvai tie-
nė ir F. Vaičiūnas. Juodu dau
giausia veikiausioj organizaci
joj. Gahiha užtad tikėtis, kad 
jie ir dabai' pasekmingai pa
sidarbuos. 

Pirm. K. Abišala norėjo at* 
sisakyti iš pirniininkystės, bet 
susirinkimas neprileido jo prie 
to. 

Reikėtų visoms kat. orga
nizacijoms priklausyti prie Fe
deracijos ir darbuotojams į ją 
susiburti ir tada visiems ben
drai butų galiiha inilžiniškus 
darbus nuveikti. Gal ateity 
prieisime prie to. 

Vienas iš komisijos. 

PIRMAS KONCERTAS. 

bę Mkis 
—ta. , -JS 

iai jsižlurt į jų į 

>IW 

S|)riiigtleld, ±11. — Velylai 
vakare, L, Vyčių 48 kuopos 
choras rengia pirmą koncertą 

'švA Viiiceritb jlar. svetainėj.' 
Korešį). 

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS. 

CBICARO, ELL.2 

Dr. L E. M A K A R A S 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Ofisas 10900 8. Mldilgaa Ave. 
Vai i i — i i ryta; I—I po plstų, 

t:S«—8:11 vai. vakarą. 
Residenclja: 105M Perry Ave. 

Tai. Pullman 141 Ir Poli. 149 

K - » -
m*. •*•• -* / . ^»^*4% t mm m O Trr ^mmmmrtm-—? 

Tel. Lafayette 42 
i V . . " . M ' * ? f Ldfayette 4 2 U , 

PLUMŠI 
* • * • # • « • ** mm 

N6 
Kaipo iletuvys, lietuviams visa
dos patarnauju kogerlausla. 

k. 'YfJšKA 
3228 W. SS-Oi Street 

Gera sveikata yra verta auk-' 
sinių dolerių, kiekvienas iš

mokėtas čekis už geras gyduolės, 
yra paliudymu geros sveikatos. 
Prašalinkite kankinančius skaus
mus su pagalba tikrojo Paia-
JExpellerio, kuris yra seuu drau
gu daugelio Šeimynų. Visados 
reikalaukite su Inkaro vaisbažen-
kliu. Kaina 33c. ir 70c. ap'tiė-
koee arba pas. 

F. AD. RICHTER & C0. 
104-114 So. 4th St. 

Brookljn, N. r. 

VIEK6NIE6IŲ DŽIAUGS
MAS. — 

Viekšniiti. 

Broliams Viekšniškiains A-
merikoje! 

Nudširdžiausį Ačiū už atikas 

DRAUGIJŲ ATYDAli 
T ^ l Y , ' K i " n \ 7 P V r ' l i a v ^ ' KukardŲI visokiu Ženkleliu, Guzikučiu, Ant-
UiL U t U V C spaiidg ir kitokiu Draugystėms reikalingu dalyku. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalu, pažymėkite ir jusy dr-tes vard^. 

STRUPAS CO., 9P-92 Ferry St , Nevvark, N. J . 

lė čjj)ie niutrų l)rolius, -gyve
nančius Amerikoje, yra k'gal;) 
brangi, manau, kad ir mūsų 
broliains gyvenantiems Ameri-
koje, žinelė iš j ų gimtiniu kaili-
pelio.he mažiau yra brangi, tai 
ir pasiryžau porų žodžių pa
brėžti Viekšniškiams Ameriko
je apie Viekšnių bažnyčioj at
statymai, prie kurio jie yr-i 
gan gausiomis aukomis prisi
dėję ir dar vis ir dabai* prisi
deda. 

= • > 

Šiandie Pinigu Kuisąs 
Siunčiant Lietuvon ppr mus: 

38 centai ui 100 Auksinų 

263 Aute ui vieną Dolerį 
Pigesnis.kursas siunčiant 

didesnes sumas. 
Pristatymas Užtikrintas 

Trumpame laike. 

Central Manufacturhg 
OisIriGt Bank 

'State Bank—Clearing House 
Bank. 

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

Atvažiavęs \ Viekšnius kle-; {'Wiiil pasakyti kad duosnuju 
bonautti, pervoHęs parapijos ' Anierikiečių aukos siekia į į 
Tarybos protokolu knygų ra- VISU ^žny<v'ioi5 atstatymui rei-
dau užrašytų nutarimą, girdi kalingirpinigų. 

Laike kalėdojimo sujudo 
duoti ir tinginesnieji, bet at-

reikia liažnyčios atstatymo 
darbų atidėti trejiems metams. 
Pažvelgus ant stūksančių be į^ 'ndo ir tokių kurie nieko ne 
pastogės mūru pasidarė labai {lily^ ( 3 a l pamanysite, kad ne-
griaudu. Bemąstant apie tai if**idww nedavė? Ne, i} šykš-
pasoko mintis užklausti para 
I u jonų, ar tikrai jie trejus me 
tus mano nieko nedaryti.' 

Išgirdau atsakymą, kad ne! 

tumo,ginii užteksią tu. kas jau 
yra kitu suaukotai ll'aip tai 
su aukomis. 

Dabar pažvelgi; i me į darbą 
Norime stoti į darbą ir dirbti I a i r* P^rai>ijonai privalėjo at-
rup\stihgai. Tik kai-kurie uki-! l i k t i \ 8 u d a r b u ^josi^ taijiat. 
n i n k a i t u r i n t i e j i d a n - i a u t u r - j k a i P i r s u P i n i g a i s . K a r S t e s n i ų 

to ])radėjo šiek-tiek murmėti, 
girdi neišturėsime. Mat jieilis 
Imvo įitila savo pihigihes pa
kratyti. 

Štai p7lė (jružauskaitė, Sau-
teklių dvaro savininkė aukoja 
medinę medžiagų. Kirtėjai pra 
deda kirsti. Kiti suskato vežti. 
Pilnas kelias vežaračhj. Sniego 
nebuvo, veža ratais, llatai 
braška, net ir lūžta, tėčiau 
/.monių ūpas įiakilėjęs," visi 
linksmas, kaip pa vasario 
paukšteliai. 

Šiai klebonijos kieme atsi
rado keliasdešimtis rąstų. Tą 
paregėję žmoneliai pradėjo 
nešti sav0 sunkiai uždirbtus 
skatikėlįusr 

Paklausite, kokie gi žmonės 
pirmieji pasirodė sii gausiomis 
aukomis? Ugi bežemiai, maža
žemiai, gritelninkai ir karšin
čiai ir maža dalelė pasiturin
čių ūkininkų. v A{sirado keli 
tūkstančiai auksinų, prasidėjo 
ir 'darbas: dirbo lentpiuvė, dir
ba mūrininkai, dirba dailydės; 
visiems reikia užmokėti, o pi« 
nigų užtenka, bet štai prirei
kė ir skardoS stogui * dengti, 
reikia desetkų tūkstančių, o iš 

VAUŽNTI\E DRESMAKING 
COLLEGES 

[2407 tV. Madlson, 1850 W. Weil& 
•2US S. Halsted Strccts 

137 Mokyklos 811 v. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Pattcrnų. kir 

• pimo, Designingr bizniui ir na-
mama Vietos duodama dykai 
Diplomai. Mokslas lengvais at £ 

1 mokėjimais. Klesos dienomis ir 
vakarais. Reikalaukit knygelės 
I ei. SeekT 1«43 

SAIl,\ FATEK, pirm 

-..Telefonas Yard* 1188 
2 STANLEY f* 

MAŽEIKA 
GRABORIU8 IR 

Balsamuotojas 
Tūrių automo 

blllus vlsokiemb 
reikalams. Kaina 
prieinamos. 

3319 Aubnrn l 
Ave. Chicago.J 

i 
gražų vakarėli pasirodo nepa
žįstamas žmogus, pasisako tu 
rįs prie manęs reikalą. Pasi-Įf^ 
rodo esąs ūkio banko iš Kati- gM 
no pasiuntinys su 30,000 auk
sinų, prisiųstų iš Cliicagos Vie
kšniškių. Valioj Cliicagiečiai! 
pačioj sunįvkiusioj valandoj 
liek pinige, "kiek truko. Pa
laukus ir vėl iš Cliicagos, 
pastaruoju laiku ir dar, o įuk 
ne vieni Chicagiečiai šelpė, 
šelpė ir kitų kolonijų, reikia 

S Tel. Canal 019Ą 

I VVYANO'S GRAB0R1AII 
Ir 

I Pagrabų Direktoriai 
0 J. Wyand, Balsamuotojas 
§ C. Sirevičia, Asistentas 

Turime autornobilUrs viso
kiuose reikaluose. Patarnauja
me kogeriausia ir pigiausia. 

S 2055 YVcst 22-nrt St. Cliicago. g 

\llAix- TeL Cieero a65S 
Ofiso Tel. Cicero 41 

DR. J. SHINGLMAN 
1.J25 So. 49 Court 

lt. E. Cor. 49 Court ir 12 Str 
5ant viršaus vaistynlčios. 

PARDAVIMUI. 

Viekšnių' bažnyčiai nuo Vifekš- nni neša,'turtingesnieji, vis dar 

^ PLATINKITE "DRAUGĄ" 

niskių Lietuvoje. 
Viekšniį ParrApijos Taiyba. 
Kaip ijiums kiekviena žine-' ties Is rūpesčio, bet štai vieną 

kur juos paimti! Dejoju, vai
toji!, biednesnieji kiek galėda-

laukia, kada_.nuo žemės rinks. 
Jau ir plaukai pradėjo šiauš

iu buvo pilna, o tinginesnieji 
traukė, traukė/ ir manau daug 
tokiu liko, kurie nei piršto ne
pajudino. Iš tos priežasties 
nekartą iškildavo tarp pa ra pi-
jonų murmėjimų, nepasitenki-^ 
nimų, prisieidavo šiaip taip 
taikytį kad tik darbas negriū
tu ir negaištų. 

Nežiūrint ant tų visu kliučią 
darbas ėjo sparčiai ir štai 2! 
gruodžio iškilmingai įžengėme 
į taip numylėtus mūrus. Paš
ventinimo apeigas atliko prela
tas Maironis—Mačiulis (Ma-
c Ulevičius). 

Koks buvo žmonių džiaugs
mas, sunku apsakyti; .kiek 
džiaugsmo ašarų! * Ne vienas 
,sako, kad kelis kartus apsi
lankęs .ba'žnyčioje nenorėjęs ti
kėti, kad tai buįą tikrenybė. 
o ne sapnas. Kitas sako bandas 
save ir žnaibyti kad įsitikinus, 
ar tikrai nesapnuojęs. 

Garbė visiems aukotojams. 
Tfduodie Visagalįs visiems 
šimteriopai už jų duosnumą. 

Kun. TT(ilys-Gudavičius, 
Viekšnių klebonas. 

— - v 
SKAITYKITE IR PLATINKITE 

LIETUVIŲ KATALIKŲ VIENIN
TELĮ AMERIKOJE DIENRAŠTĮ 
"DRAU*A'\ KURIO KAINA, TIK 
$6,00 VISAM METUIJ PO VISĄ 

PASAULĮ! 

PARSIDUODA medinis namas su 
mažu grocerniu, kendžiu, ice-cremo 
ir viskas kaip stovi. Ąnt pirmo fla-
to penki kambariai ir štorelis. Ant 
antro flato šeši kambariai. Ilandos 
neša. t r i s d e š i m t ( $ 3 0 . 0 0 ) j m ė n e s į i r 
baisniantas. 

Savininkas nori išvažiuoti ant far-
mu. 
1437 So. 49-th Ave. Cicero, 111. 

ĄNT TARDAVIMO salunas su 
elektra piano orkestrą, parsiduoda 
pigiai cash ar 'ant išmokesčių vis
kas geram stovij, arba mainysiu 
ant mažesnio piano. Atsišaukite 

7614 Maryland Ave. 
Telef. Dorcliester 6976—4-mos lubos 

Chicągo, IU. ' 

FYttMOŠ :-: :-: i \ \ K M b Š 
Pas mus šioj Lietuvių apielinkėj 

aš žinau daug visokių ūkių ant gmw 
davimo su gyvuliais ir visais pa
dargais, sodais užsėtais,' laukais ir 
tt. Klausk manęs Ūkininko, aš Ta
ni istai mielu noru viską teisingai 
apfcasystu Adresas: 

JOSĖPH GERIliO, 
ScottvUle, Mich. 

\ 

ANT PARDAVIMO PIGIAI. 
Parlor setas, library stalas, ka-

moda, lova, kukninis pečius, vaiku
čiui augšta kėdė,- vežimėlis ir kiU 
dalykėliai. Atsišaukite 

5040 Wcst 29 IMaee 
Cičtaio, 111. 

PARSIDUODA NAUJAS COLUM-
BIA GRAMOFONAS, Kainavo $125 
už $G5 su 25 rekordais priežastis 
pardavimo savininkas važiuoja Lie
tuvon. 

2530 So. Etneraid Ave. 
Pirmos iubos iš užpakalio 

PRANEŠIMAS. 
Kad graži ir gera ukė, 40 akerių 

ant pardavimo ar mainymo^ant ne
didelio, gražaus namo Chicagotf, 

Visa dirbama apsėta javais ir do
bilais. Geri visi 'budinkai rakandai, 
masinos, pakinktai ir sėklos. 

Randasi labai dailioj vietoj, tarpe 
4 miestų ir arti mokyklos. Prie žvy
ruoto kelio: Allegan, Michigan. 

Aš savininkas atvažiavau Chicaf-
gon. * 

M. MATULIS 
1609 lCo**h Wood St. 

• • k • « 
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K^HICAGOJE 
. a e ^ ^ ^ ^ a ^ - * ^ -aMe-jra— TEISMAI T IK PAJUO-
ADMINIfTRACIJOS PRA- , K I A M I . 

NEŠIMAS. i 
Chicagos policija ie«ko ple-

; Rytoj , balandžio 15 d., | ^ikij, juos gaudo, gi teismai 
Draugo ofisas t u s a tda ras 1 suimtus paliuosuoja po jm-
tiktai iki 12 vaL dieną. ranka. Paskui policija vėl 

tuos pačius plėšikus gaudo, 
pr is tato teismai);, gi teismai 
ir.vėl juos paliuosuoja. Ir tt. 

I r kas iš to. ' 
Tomis dienomis policija su

ėmė du plėšiko, Pasirodė, kad 
abudu jau paliuosuotu po pa
ranka už tokius pat darbus. 

lTž suimtus padedama rei
kalaujama paranka, plėšikai 

Šeimininkės, p-lės Benaitės 
ir kitos, prakai tuodamos dir
bo, kad tik genaus svečius pa-

Dievo Apveizdcs Par . — BaĮ. tenkinus. Aeiu visiems kitiems 
i) d. pa rap . svet. Labdaringos pasidarbavusiems našlaičiams. 
Są-gos 4 kuopa surengė šei-j Reikėtų daugiau žmonių'prie 
myninį vakarą su programa [šio gražaus gailestingo dai

ga rbė s 

DTINOS NUŠOVĖJAS 
PALIUOSUOTAS. 

Koronerio teismas paliuosa-
vo Edwardą Cook, kurs pašo
vė savo motiną ir si nuo Ut 
mirė Šv. Bernardo l igoninėj ' . 

Šovėjo <lu broliu, sesuo ; / 
tėvas liudijo, kad tas Įvykę 
netyčiomis, kuomet motina no-1 į , n a s į s a v o a m a t o ir pajuokia 
rėjusi iš gir to sūnaus ntimti{teismus. 
revolveri. 

Matyt, namiškiui nusprendė, 
kad motinos jau neateaivinsi . 
(ii sunu ir broli 

^ 
galima nn-

ginti. 
Prieš pat mirsiant motina 

teisino savo sūnų. Sakė, kad 
j is geras vaikas ir už šovinis) 
nekalta^. Tas daugiausia ir 
nusvėrė jo naudai. 

GOMPERS CHICAGOJE. 

KOMPANIJA P R I E Š 6c. 

Gatvekarin kompanija Clii-
eagoje valstijos komercijos ko
misijai padavė prašymą, kad 
už važinėjimą gatvekariais ra 
tos klausima.:- butų išnaujo 
perkra ty tas . Xes kompanija 
toli gražu nesutinka su komi
sijos paskirtais 6* centais. 

Oliicagoje lankėsi Amerikos 
Darbo Federaeijos prezidentas 
S. (iompers. 

Ta rp ki tako jis pareiškė, 
kad darbininkams prie namų 
sta tymo mažinama užmokes-
nis v ra neteisinga. 

Kodėl jis taip sako, tai jo 

DU APIPLĖŠTI . 

' Trys galvažudžiai sulaikė 
praeinanti Hyman Salzrmm 
ant kampo Iowa ir Western 
ave. Atėmė nuo jo 38 dol. 

Tie patys trys piktadariai 
toj pačioj apylinkėj nuo J a -
cob Bloom atėmė 11 dol. ir o 
verkoti . 

APIPLĖŠTOS TDVI KRAU 
TUVĖS. 

Plėšikai apipiešė <lvi jufoi-
lerines krautuves: 1833 Blue 
Island ave. ir 1329 Mihvau-
kee ave. 

Vienur paimta pinigų ir vi
sokių daiktų vertės 35,000 dol., 
k i tu r — 10,350 dol. 

'MOONSHINERIAI" KALĖ 
JIME. 

DUBLINAS, Airija, b. 14. 
Čia turi konferencija, lordo 
majoro sukviesti kovojančių 
airiu partijų vadai. Bus de
damos pastangos abi pusi su
taikinti. 

APIE J. KUDIRKA LIE 
TUVOJ. 

Lietuvoj. Kaune išleidžiamas 
dienraštis " L a i s v ė " aprašy
damas Kaune statytą operij 
" D e m o n a s " vas. 23 — 27 (M. 
štai kaip kalba apie chicagie-
čiams gerai žinoma Jus t ina 
Kudirką: "Kniaz i s -Kud i rk i 
žavėjo visus savo balso skar
domu ir maloniu miklumu ir 
jausmingumu. Kartais jo bal
sas darėsi panašus į mecco so
praną. Tai šalip Petrausko žy-
miausis musų tenoras. 
Bek ." 

VELYKŲ IŠKILMES PA
GRAŽINS. 

Praeidamas policmonas iš
girdo nepaprastą, t rukšma na-
Jmuose po num. 821 Sunnysi-
de ave. Pabeldes j duris vidu
je a t rado geriančius "moon-
s h i n e " 5 vyrus su 2 moteriš
kėm. 

Pašaukė patrolinj automobi
lių ir visus 7 pasiuntė poli
cijos nuovado n už kėlimą tru-
kšmo. 

BYLA 0 DONNELLIUI 
BUS ATNAUJINTA. 

Valstijinis prokuroras dar
buojasi atnaujinti bylą O'Do-
nnell ' iui ir jo keliems drau
gams, kurie nesenai išteisinti 
kriminaliame teisme. 

Prokuroras sako, kad tas 
išteisinimas neteisingas, nes su 

. sekta prisiekusių teisėjų pa
pirkimai. Vienas pr. teisėjas 
Smith už O'ConnelPio išteisi
nimą, gavo 1,000 dol. 

Už tai tad ir Smitb papuo
la kriminalin teisman. 

Town of Lake. — Artinasi 
Velykos, tai viena iš links
miausiu švenčių tikinčiai sie
lai. Visi jų laukiame. Girdėjau 
mūsų bažnyčioje bus nepap
rastos iškilmės. Be milžininio 
choro gros muzika susidedanti 
iŠ aštuonių triubų. (iros vaka
re, laike "Comple tų" , naktį 
giedos " V e r k i t a n g e l a i " ir ry
tą, laike "p r i s ikė l imo" . 

T ii ui močius parūpino Sald
žiausios š i rdies Viešp. Jėzaus 
moterų ir mergaičių draugija. 

Tyla. 

ŠV. MARTINO DR JOS 
VALDYBA. 

Bridgeportas. — Šį metą 8v. 
Maitino Dr-joj gražiai darbuo
jasi ši valdyba: pirm. — J . 
Miekeliunas, pinu. pag. — P. 
Kilevičia, aut. rast. — M. P. 
Ramanauskas, 816 W. 18-ta 
gat., fin. rast. — F . Pumputis , 
3140 So. Wallaee gat., ižd. — 
F. Bakutis , iždo glob. — A. 
Maziliauskas ir K. Kilevičia, 
maršalka — B. Kilevičia. ligo
nių globėjas — A. Maziliaus-
icas. 

Koresp. (nė du piragu. Visiems ačiū 

pagerbimai Labd. Sąj 
narių priklausančių prie vie
tinės kuopos. Tų garbės narių, 
kurie yra pilnai sumokėję po 
$100, kuopoje randasi suvirs 
40, o da r apie dvidešimts ne
užbaigė savo šimtines mokėti. 
Užbaigusieji gaVo diplomus. 

(iražus būrelis žmonių atsi-
lankė į vakarą. 

Stalai buvo gražiai papuoš
ti, padabint i gyvomis, žydin
čiomis roižėmis, gardžiais val
giais nukloti . 

-
Apie 9 vai. vak. vakaro tvar

kytojas, St. Jucevičius sukvie
tė žmones pr ie stalų užkan
džiauti. 

Buvo gražu žiūrėti į links
mus garbės narius-es, prie ku
rių krūtinių žydėjo pri
segta baltą rožė. Kiti 
tai pat b u v o l i n k s m i 
tuo, kad regi prieš save tokį 
gražų būrelį geraširdžių, duo-
sniu žmonių besistengiančius 
sumažinti vargą ir skurdą šioj 
ašarų pakalnėj tuo pačiu mus 
tautai ir Bažnyčiai žymiai pa
sidarbavusius. 

• 

Pasisotinus vak. ved. St. Ju 
cevičius pabriežė vakaro tikslą 
ir nurodė garbės narių pasi
šventimą, našlaičių labui. 

Kuopos valdyba kiekvienam 
garbės nariui įteikė po diplo-
mą. 

Kalbėjo gerb. knn. kleb. Ig. 
Albavičius, garbės narys. J i s 
kais toj , nuoseklioj kalboj pla
čiai išrodinėjo Labdarių nu
veiktus didelius darbus ir tvir
tino, kad tos suaukotos šim
tinės t rumpame laike atneš 
gausius vaisius. 

Mūsų dainininkės, p-lės O. 
Sautulaitė ir Alb. C. Alabur-
daitė gražiai padainavo. Vie
tinis varg. J . Balsis ir p . A. 
Benaitis ta ipat gražiai padai
navo. Buvo ir deklamacijų. 

Užbaigiant programą Sta
sys Jucevičius, vardan Labd. 
Sąj., prašė garbės narių i r to
liau darbuotis našlaičių labui. 
Tarp kitko jis sakė: jei visi į-
tempsim savo jėgas pr ie bend
ro darbo, tai kitą. metą šiuo lai 
k u ne čia, ir ne k u r ki tur , bet 
jau našlaičių prieglaudos rui
muose džiaugsmingai vakarie
niausime. 

Ant galo buvo padėkota vi
siems atsilankusiems ir primin 
ta, kad gal kas našlaičiams 
paaukotų iš liuosos valios. Vos 
spėta žodis ištarti ir štai su
klojo $37.25. 

Aukojo sekanti : 
N. N. $10.00 
Kun. Ig. Albavičius . . . . 5.00 
Košt. Vasiliauskas (iš So. 

Chieago) 5.0(1 
R. Kudirkienė • 5.00 

Po $2.00: J . Šniukšta, L. 
( lotautas, B. Orekenaitė. , 

Po $1.00: N. Freit ikienė, 
St. Šimulis, J . Jovaišas , St. Ju 
cevičius, Elz. Benaitė. 

Smulkių aukų sudėta $1.25. 
Išviso $37.25 
Visiems aukotojams širdin-

gą, ačių. 
Negalima pamiršt i ir kitų 

gausiai prisidėjusių prie vaka
rienės. A. Benaitė parūpino 
gardžios giros kurios visiems 
užteko. A. Bacienė aukojo du 
piragu; J . Šniukšta, penkis 
svarus cukraus; O. Žilinskie-

bo. O našlaičiai bus mums dė
kingi ui sutelktą jiems para
mą. . . 

Labd. Sąj. 4 kp. valdyba. 

ŠV. JUOZAPO GLOBĖJO 
DR-JOS DARBUOTĖ. 

North Side. — Bal. 2 d. 
įvyko šv. Juozapo Globėjo I)r-
jos susirinkimas. Pr ie drau
gijos prisirašė du nauju nar iu . 
Priėmė laišką y$ parapijos, 
kviečiantį prisidėti prie para
pijos busiančio bazaro. 'Drau
gija nutarė prie jo prisidėti . 
Išr inko komitetą darbuotis ba-
zare. I r auką $25.00 iš iždo 
paskyrė. 

Draugi ja jau pradeda reng
tis prie pikniko. Tur i mintyje, 
kad šįmet pikniką padarius 
kuodidžiausiu. 

Draugi ja Kat . Federacijos 
centran įmokėjo nuo nario po 
6c. Papuošimui Velikonis baž
nyčioj altorių, dr-ja iš iždo 
paaukojo $5.00. 

Dabar draugi ja yra nupigi
nus įstojimą. Per šešis mėne-
sis galima įstoti po vieną do
lerį lig' 35 m. amžiaus. Esate 
kviečiami prisidėti prie tokios 
draugijos, ka ip Šv. Juozapo 
(J lobe jo, kuri gražiai darbuo
jasi del tautos i r Bažnyčios 
labo. Koresp. 

£Mi 
"MIS MASTERS VOICE 
. P to . i j . s .PAVor f . 
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VICTROLĄ 
V E L Y K O M S 
Jys Praleisite Laika Labai Linksmai. 

Mes parduodame t iktai geriausius muzrkališkus 
instrumentus — t ikra VTCTOROLA su VICTOR 
VAIZBAŽENKLŲ kaip kad viršun parodyta . 

Visos kitos nėra Victorolos. Jos yra t ik imitacijos. 
Nusipirkęs VICTOROLA nuo MUS su r inkt iniais 

LIETUVIŠKAIS VICTOR REKORDAIS turėsi 
t ikrą linksmybe ne t ik x per VELYKAS, bet i r įfer 
VISUS METUS. 

Ateikite j mūsų krautuvė ir išsirinkite ai*ba rašykite reika
laudami kataliogo jeigu negalite atvažiuoti . 

VICTOROLŲ Kainos nuo $25 iki $1500 

Taisome visokius fonografus kogeriausia, darbą atl iekame 
atsakančiai . Atsinešk savo seną fonografo dalį a rba " m o t o r ' 
arba prisiųskite, o mes pasakysime jums kiek kainuos jį sutaisyt. 

EAGLE MUSIC COMPANY 
<«i 'Muzikaliai Dalykai" 

3236 South Halsted Street Chieago, Illinois. 

Mes turime Didžiausia Lietuviška Muzikos Krau tuvė 

Suvienytose Valstijose. 

NEPRIKLAUSOMYBĖS DIE 
NOS FIN. ATSKAITA IR 

AUKOTOJAI. 

Fin. kom. pirai. J . M. Į 
Loeaičio išlaidos 3.00 

[vairios išlaidos: rezoliu
cijų pagaminimas, iš-
įsiuntiriėjimas, pašto 
ženkleliai, telefonas, lai-
škai ir t. t 33.95 

Iždininko išlaidos P>0 

Jd 

(Pabaiga.) 
A. Janušauskas, V. pubikas ir P. 
Dubikas. 
Aukų su vardais $292.00 
Smulkių aukų . . . . ? . ! . . . 134.54 
Vi parduotus tikietuVįėjo 186.25 
Prie drabužių 5.18 
Už parduotus ženklelius per 

J. M. Loeaitį 5.00 

60.00 

įplaukų $622.97 
Išmokėjimai. 

.Nuoma už svetainę . . . . 
"Naujienoms" už 15,000 

plakatų 
Požėlai už "1,000 guzikelių 

60 komitetų ženklus ir 
antspaudą 75.50 

"Draugui" už 5.000 d- j 
kietų ir 200 laiškų . . . . 20.50 

m taxieab 2.10-

Išviso $392.65 
Jplaukii 622.97 
Pelno liko 230.32 
Pinigai per Lietuvos atstovybę 

AVashingtone pasiųsti Lietuvon 
Vilniaus atvadavimui. 

Pranas Pideikis, 
Fin. kom. sekr. 

PRANEŠIMAS 

R. J. Bischoffo Kreditoriams 
Komitetas praneša kad šią sa

vaitė lyg pėtnyeios paskutinė die
na pridavimui notų. Tos atvirutės 

$200.00 kur gavote tai yra iš receiverio, 
I ir jeigu norite galite nuvažiuoti 
tą diena jau mes priduosim visas 
notas ir bus atimta iš receiverio 
bet nėra reikalo važiuoti. Dabar 
Kreditorių Komitetų ofisas persi
kėlė į naują vieta: 

J. N. Mashkenas 
4922 So. Ashland Ave. 

(Apgr.) 

TIKRA MESINYČIA 
f B U Č E R N E) 

< 

JEDLICKA'S 
4529 So. Ashland Ave. 

Specialės Kainos Ketverge, Pėtnyčioj ir Subatoj 

Y4 KULŠIES PIENU MAITINTOS ' 
VERŠIENOS 12y2c. SV. 

! 

No. 1 Geras Kumpis 
28y2c. sv. 

Extra Puikus 
California Kumpis 

16*40. sv. 

4 [ 4 Gražios baltos 
Veršienos 7 ^ c . s v. 

No. 1 Geriausios 
Rųšies Lašiniai 

25 Y2 c. s v. 

fc Mes duodame " S t a r S tempas ' 

VELYKINIS 
IŠPARDAVIMAS! 

Telephone 
Service Mušt Go On 

Žiemos vėtros smarkios viesulos i r audros su per
kūnijom tai didžiausi telefono priešai. 

Daugel metų prityrimas padarė šiai kompani
jai galima išvystyti geriausius apsaugos budus. 
"Nežiūrint į visas pastangas kokios yra dedamos, 
šie ardantieje elementai kaip kad ima viršų, ir 
tuomet telefono linijos nustoja veikia. 

Tokiuose atsitikimuose Bell kompanija tuojaus 
siunčia darbininkus taisyti kad telefono patarna
vimo pertrauką butų ant tiek trumpa kiek galint. 

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY 

* = * 

- * • * -

VAIKŲ DRABUŽIŲ 
Siutai nuo 413.50 ir augšeiau. Mergaitėms Baltos Šie-

bės, Keipai, Koatai ir naujo styliaus čeverykai ir šli-

periai. 

STERN'S DEPT. STORE 
3442 — 3444 SO HALSTED STREET CHICAGO. 

BIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII : 

egisteriai 
NAUJI IR VARTOTI 

Kuomet mintiji pirkti Caah Re-
gisterį, be abej<mės tuojaus pama
nai apie "National". The National 
Cash Reffister Compaąy turi tiktai 
viena ofisą Chicagoj, n Z North 
Michig-an Ave., tarpe Lake ir Ran-
dolph. Tenais raalte pilna stocka 
Naujų ir Vartotu Registeru. Prieš 
pirksiant ateik ir apžiūrėk mūsų 

stocka. Visi registeriai yra garantuojami 'Mūsų Taisymo Skyrius vi-
suomet jums patarnaus. 

The National Cash Register Company 
173 North Michigan Avonue- Telefonas Randolph 4600 

Tarpe Lake ir Randolph. Tiktai vienas ofisas Chieagoj. 


