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METAI-VOL VII 

Lietuva Stato Pripaži
nimo Klausimą 

Belgija Stiprina Savo Armija. 
KILĘ GANDAI APIE PRANCIJOS-VOKIETIJOS KARf 

VOKIETIJA 
SANTIKIUS SU RUSIJA 

LIETUVOS KLAUSIMAS KONFERENCIJOJE. 

GENOA, bal. 28 . — Lietuvos delegacija čia ekono
minei konferencijai įdavė prašymą (pet ic i ją) , kurią j a : . 

1. Prašo santarvės ir visu kitų Europos valstybių 
Lietuvos respubliką pripažinti de jure . 

2 . Prašo Lietuvos respublikon prijungti Klaipėdos 
(Memelio) uostą ir apskriti, ir 

3 . Protestuoja prieš lenkų okupavimą Lietuvos teri
torijų. 

Lenkai okupuoja ir nenori evakuoti Suvalkijos plotu ir 
Vilniaus srities. Pastarąja sritį Varšuvos lenki) seimas jau 
net aneksavo (pasisavino), nežiūrint Tautu Sąjungos ir kai-
kuriu valstybių Įspėjimo to nedaryti. 

teorijas. Bet pasirengę nusi
leisti. Tečiau pirui visako 
reikalauja savo valdžiai pilno 
pripažinimo ir Rusijai pasko
los. 

Plenaris susirinkimas. 

Kai-kurie vietos" laikraščiai 
paskelbė, kad ateinanti pir-
macbenį įvyksiąs plenaris 
konferencijos susirinkimas. 
Bus priimtos rezoliucijos, ku
rias išnešė keletas konferen
cijos komitetų. 

Bet kiti laikraščiai tvirtina, 
kad plenaris susirinkimas, 
matyt, busiąs atidėtas toliaus, 
kaip ilgai nebus šiaip taip su
sitaikinta su bolševikais. 

Neutralių valstybių delega ( 
tai pagamino nota konferenci
jai. Reikalauja kai-kurių pa 
aiškinimų. Nusiskundžia, kad 
de] kokių nesvarbių reika
lų trukdomi konferencijos 
darbai. 

PAMINĖTA GEN. GRANTO 
S U K A M Ė S , 

C H I C A G O J E 

POTN*T H.EASANiT, O., 
bal, 28. - - Vakar ei a iškil-
minga i paminėta garsaus iš 
civilio karo generolo Granto 
100 metų gimimo sukaktuvės. 
Dalyvavo ir prezidentas Har
di nga s. Prezidentas pasakė 
įspūdingą kalba, Čionai gen. 
(iraut buvo gimęs. 
— e 142 • 

DAUG TRIUKŠMO, BET 
MAŽAI PELNĖ. 

Vakar trys automobiliniai 
plėšikai, iš turiu, Vienas juod-
spalvis, užpuolė dvi vaistini, 
dvi mėsos krautuvi ir vieną 
valgomųjų daiktų krautuvę. 
Tečiaus pehrijo vos keletą ši
mtų dolerių. 

Gaujos vadu buvo juodspal-
vis. Policija spėja, kad ar tik 

62 ŽMOGŲ M I R C I R NESU- ^ ^ « W i j l i o „ W o b b , p a . 
RANDAMU. 

Nuostoliai siekia vieną milio-
ną dol. 

Pramato krizį. 

Anglijos premieras užvakar 
vakare kalbėjo j Anglijos ir 
Amerikos laikraščiu korespo-
ndentus. 

Lloyd George perspėjo, kad 
Kuropai artinasi naujas kri-
zis, iš kurio lengvai galės pa-

BFLGIJA ŠAUKIA KAREIVIUS ARMIJON. 
# 

BRIVKSKLTS, bal. 28. — Belgijos vyriausybė Šaukia 
tarnybon visus kareivius, kurie kokiam laikui visokiais roi-j kilti naujas karas, ty. naujas 
kalars buvo paliuosuoti. Paskelbta, kad tas reikalinga it i-Į kraujo praliejimas, 
printi tielgn armiją Vokietijos okupuotėje. 

Tos armijos stiprinimo priežastis paduodama ta, buk 
okupuotėje vokiečiai civiliai dažnai užpuldinėja belgus ka
reivius. Taigi, tenaiv sako, reikalingos griežtesnės priemo
nės. 

Kalindamas jįs turėjo ©-
meny Prancijos premiero gru 
mojimus nevien Vokietijai, 
bet Anglijai ir kitoms valsty
bėms, kurios nepučia vienon 

KILS PRANCUZŲ-VOKIEČIŲ KARAS? 

PARYŽIUS, bal. 28. — Čia kilę garniai apie naują pra-
neuzu-vokiečiu karą, kurs artimoj ateity iralis kilti. 

Prancija mobilizuoja atsarginių kareivių dalį, taipat 
atlieka visoj šaly arklių cenzą'. 

Tečiaus karo gandai daugiausia paremti premiero I'oin-
care grūmojimais Vokietijai. 

triubon su Pranci.įa. įdės tyrinėjimai. .Nes konkre 
turi pripažinti 
premieras, " j og 

RUSIJA SU VOKIETIJA SUSITAIKO 

LONDONAS, bal. 28. — Anot žinių iš Berlyno, Rusija j 
su Vokietija atnaujina diplomatinius ryšius pagal Rapallo 
sutarties. 

Pirmutiniu ambasadorium Sovietų Rusijon vokiečių vy
riausybė skiria prof. A. Bemhard YViedenfeld. Vokietijoje 
Rusiją atstovaus L. Krassin. 

" Pasaulis 
faktą," sak( 
Rusija su Vokietija krūvoje 
sudaro daugiau kaip vieną 
trečdali visų Kuropos gyven
tojų. . Jų balsas visur bus 
girdimas ir apie tai jau šian
die liudija rusų-vokiečių pa
daryta sutartis. (Ta sutartis, 
tai pirmutinis perspėjimas." 

FORT WORTH, (Tex., bal. 
28. - Šį miestą vanduo buvo 
užliejęs iš trijų, šonų ir kai-
kurios dalys labai nukentėju
sios. % L 

Bet žymiai vanduo slūgsta 
ir leidžia žmonėms nešti pa-
gelbą • nukentėjusiems. Iki šiol 
suskaityta 62 žuvusiu čia ir 
apylinkėse žmogų. Iš jų dau
gelis visai nesurasta. 29 žmo
nės yra ligoninėse. Nuosto
liai apskaitomi iki vieno mi-
liono dolerių. • 

Miestą vanduo užliejo, kuo
met naktį prieš antradienį 
nežinomi piktadariai vienoj 
vietoj m dinamitu suskaldė 
upės konkretinį krantą, kuris 
nuo miesto užlaikė vandenį. 
Taip bent spėjamą. 
— Radikalai sorialistai pada

n g e s iš kalėjimo galvažudis 
desperatas. 

Vaistinėse jie ieškojo ir 
klausinėjo degtinės arba ko-
kių-nors narkotikų. Tečiaus 
to negavo. 

Policija, kaip paprastai, 
medžioja piktadarius. 

MERGAITĖMS SPĄSTAI. 

PRANCIJOS PREMIERAS PRUNKŠTAUJA. 

PARYČIUS, bal. 28. — Genoa konferencija iškėlė dau
gybę visokių naujų problemų, kurias neatidėliotinai santar 
ve i reikia spręsti. 

Dėlto, Anglijos premieras Liovei George samanė mieste 
Genoa vyriausios santarvės tarybos suvažiavimą. Tas su
važiavimas turėtu Įvykti trumpiausioj ateity. 

Bet Prancijos premieras Poincare prunkštauja. Neno
ri taryl>os suvažiavimo. Bijosi, kad suvažiavime nebūtu ke
liami ginklavimosi sumažinimo ir karo kontribucijos klausi
mai. 

ANGLIJOS PREMIERAS 
PRAMATO KARĄ, 

PERSPĖJA APIE EINANTĮ 
x\.xvIZ|. 

mino bolševikams delegatams 
atsakymą į jų kontr-pasiųly-
mus Rusijos reikalais. 

Šiandie tas dokumentas į-
duodamas Rusijos reikalų 
subkomitetui. Šis patvirtins 
ir įduos bolševikams. 

Tas santarvės atsakymas, 
sakoma, yra galutinas ir ly
gus ultimatumui. 

Bolševikai kontr-pasiųly-
GENOA, bal. 28. Anglį-. m a į s kuone su visomis san-

premieras Lloyd George į t a r v ė s paduotomis sąlygomis 
sutinka. Žinoma, jie stato 
savo visokias kumumstines 

Daugybė sienų galutinai nenu
statyta. 

Nepravestos sienos. 

Anglijos premieras kaipo 
pavojų priminė, jog iki šio
lei sienų linijos nepravestos 
nuo Balkanų iki Juodosios ju
ros, inėmus Rumuniją, Gali
ciją, Lenkiją ir Lietuvą. 

" A š labai geisčiau, kad čia 
konferencijoje Amerika bu
tų," sakė premieras. "Ka i -
kurie žmonės mintija, kad mes 
Amerikos, čia geidžiam savi
meilės tikslams. Taip nėra. 
M«is norime Amerikos, nes ji 
turi ypatingą autoritetą. A-
merika gali padaryti daug į-
takos į kitas valstybes. Vis
kas butų kitaip." 

Lloyd George reiškė nuo
monę, kad Kuropgs valstybių 
disorganizacija turi paliesti 
visą pasaulį, taigi, ir Suv. 
Valstijas. 

tiniai krantai buvo sveiki ir 
stiprus. Vandoi jų negalėjo 
paplauti. 

Chicagoje dažnai pasitaiko, 
kad pravažiuoją koki nedori 
automobilistai pasišaipo į pra 
einančias jaunas mergaites ir 
kai-kurie dar pakviečia jas 
pavežioti. 

Tokiu bud u daug lengvati
kių mergaičių apgaunama. 
Nes jos patenka į nedorų žino 
nių nagus ir paskui raudoja. 

Kvailiausias daiktas yra 
klausyti nepažįstamo žmogaus 
kalbos arba kvietimo eiti sve-
timan automobiliun. 

Suprantama, doros mergai
tės nesišaipo gatvėse ir sau-
gojasi piktų žomnių. Bet len-
gvatikėS dažnai papuola į pik
tadarių spąstus. 

Mūsų štabo Pranešimas 
Pastarųjų dienų susirėmimai parodė mūsų katalikiškos 

visuomenės frantą, esant nepalaužiamu. 
CIGEROS RAJONE. Be lengvosios lauko artilerijos, 

kuri mitriai išsklaidė priešo pajėgas, ypač sėkmingai veikė 
Ciceriečių $100-dolieriniai tankai. Daug pelnyta priešo besi 
savinamo grobio. Mūsų lamėjimas siekia $800. Tuo frontu 
stumiamasi pirmyn ir tikimasi nukauti dar bent $200. 

Taigi be $1000 Ciceriečiai nemano paliaubų daryti. 
Pranešame, kad narsus Giceriečiai yra pristatyti gauti 

pirmojo laipsnio Vyties kryžių su kardais. • 
WEST-SIDĖS bare iš 26 d. į 27 d. susisiekta su priešu. 

Priešas įtempė visas savo pajėgus ir net geležinio vilko uo
degą buvo parodęs. Tečiaus didžiausia katastrofa jį ištiko: 
priešas sumišęs pakriko ir be uodegos paliko. Jis netvar
koje traukiasi Mišiugėn gatvės kryptimi. 

Tuotarpu mūsiškiai gavę paspirties Bridgeporte $600, 
Town of Lake $415, Brigihton Parke $320, Ciceroje $800, 
smarkiai uiatakavo West-Sidę. Laimikis dar nesuskaitytas. 
Pranešime rytoj. 

Numatomas smarkus susirėmimas Roselande. bal. 30 d., 
3 va i po piet. Pasiųsta sustiprinta žvalgyba 18-tos g-vės 
link. Pranešama, kad geležnio vilko dantys galutinai sutru
pės geg. 2 dieną ten pat. 

CICERIEČIAI, KAIP VISA- niųs ir tikybinius jausmus. — 
DOS PUIKIAI PASIRODĖ. Katalikai-lietuviai daugiau

siai pasidarbavo del Lietuvos, 
dėlto jų pareiga ypač budėti, 
kad koks cieilikas-bedievis ne 

Garmaus, Bagdono ir Romano 
prakalbos. 

CICERO, 111. — Balandžio [ * £ * ! a l l t katalikų sprandų. 
26 d. vakare Garmus buvo Ci- j Kalbėjo smarkiai, o žodžiai 
ceroj, Bagdonas. — Ciceroj, fbirte b i r0> k a i P i ž r a £° - X e t 

Romanas -A. Ciceroj. Choras— i i r raudon^kuriai nedrįso prasi-
Cieeroj, Benas — Ciceroj. Pri-
durus, kad žmonių Šv. Anta
no parapijos svet. buvo grūste 
prisigrūdę, o dolerių suaukota 
daugiau nė žmonių butą — 
reiškia, viskas buvo Ciceroj, 
tik "gulbės pieno" truko. 

žioti. 
Po pertraukos kalbėjo M. 

Bagdonas. J is daugiausiai pa
lietė santikius, kurie vra St. 
Seime tarp socialistų ir Kr. 
Demokratų. Sulig kalbėtojaus. 
svarbiausias nesutikimo bran

te . . . . . . I duolys tarp jų yra tikybiniai 
Dar kur-kas pirm praka l - j - r e i k a l a i . B e ^ ^ ^ at-

IŠ ANGLEKASIŲ STREIKO 
PADIDINTA ANGLIŲ PRO

DUKCIJA. 

CHARLESTON, W. Va., b. 
28. — Vakarų Virginijos ka
syklų savininkų sąjunga skel
bia, kad anglių produkcija 
kasdien didinasi. Sunku pa
sakyti, kiek tame yra tiesos. 

AMUNDSEN CHICAGOJE. 

500,000 DOL. NUOSTOLIŲ 
NUO POTVINIO. 

vakar su santarvės valstybių 
delegacijų pirmininkais paga-

DALLAS, Tex., bal. 28. — 
Čia ir visoj Dalias apskrity 
potvinis padarė apie 500,000 
dolerių nuostolių. Kelionė iš 
čia į pietus ir į vakarus nega-

NEPASISfTUMIAMA 
' PIRMYN. 

NEW Y.ORK, bal. 28. — 
Kietųjų anglių kasyklų savi
ninkų su darbininkų atstovais 
čia vedamos derybos sulaiky
tos ant vietos,' kuomet prisi
ėjo rišti užmokesnio padidini
mo klausimą. 

NENORI VYRIAUSYBES 
INTERVENCIJOS: 

Iš rytų per Chicagą prava
žiavo pietinio žemgalio atra
dėjas, kapitonas Roald Amun-
dsen. 

J is keliauja į Seattle. Iš 
tenai leisis kelionėn į šiauri
nį žemgalį. Ton nežinomon 
šalčių šalin jis keliaus laivu, 
kiek tik bus galima toliausia. 
Paskui '— lėktuvu. 

Išpradžių jis buvo suplena-
vęs iš New Yorko į Seattle, 
paskui į tolimus šiaurius skri
sti lėktuvu. Bet atrado, kad 
tokia kelionė pavojinga, kuo
met nesenai jam skrindant iŠ 
New Yorko į Chicagą sudau
žytas lėktuvas Pennsylvani-
jos valstijoje. 

sakė į priekaištus, guriuos 
daro socialistų atstovai del 
žemės reformos, mokyklų ir 
kitų "inkvizicijų." Kalba bu-

boms prasidėsiant cicenecių 
lietuvių tarpe teko pastebėti 
nepaprastas sujudimas. Gatvė
se pasirodė didžiulis trokas iš
tašytais šonais, kad Garmus įvo karšta ir gyva. 
jau Ciceroj... Vyrai paskubo
mis barzdas skuto, moterys 
baigė namų ruošą, net ir va
karienę prastesnę parengė — 
by tik nepasivėlinus į prakal
bas. 

SVEIKUMO DEPARTAMEN
TO REORGANIZACIJA. 

SPRINGFIELD, 111., bal. 
28. — Illinois valstijos strei
kuojančių anglekasių viršai
čiai pranešė, jog jie yra prie
šingi, idant streikan turėtų 
maišytis šalies vyriausybė. 
Sako, netolimas tas laikas, 
kuomet abi pusi be pašalinės 
pagelbos susitaikins. • 

Pranešta, kad trumpoj at
eity įvyks Chicagos sveikumo 
departamento reorganizacija. 
Departamentą valdys ne vie
nas sveikumo komisionierius, 
bet trijų gydytojų taryba. 
Ton tarybon inei's ir komisi
onierius. 

Apie S vai. vakare įeina į 
svetainę svečiai • gerb. kun. 
klebono J. Vaičiūno ir kitų 
lydimi. &v. Antano Cicero bo-
nas traukia 'maršą net sienos 
dreba. 

* 

Gerb. kun. J . Vaičiūnas lai
ko įžanginę prakalbą, Kalba 
trumpai, linksmai, uždegan
čiai. Gražios kalbos mintyj 
bematant sukelia puikų upą. 

Paskui p. J . Romanas, Pre
kybos Bendrovės Prezidentas, 
kalbėjo apie Lietuvos ekono
minę padėtį ir biznio ireikalus. 
Nors jau ir vėlyvas laikas bu
vo, bet nė vienas Lš svetainės 
neišėjo, o akyvai klausėsi in-
domių kalbų. 

Išskyrus kelis raudonsku-
rius, kurie nemalonią teisybę 
girdėdami, iš piktumo lupas 
kramtė, visų ūpas buvo gra
žus ir •pakilęs. 

Protarpiais triukšmingai 
grojo Cicero Benas. 

Aukomis ciceriečiai, kaip 
paprastai, į ožio ragą suva-

Pagalios, supažindinęs svečius | rė kitas Chicagos koloni-
su susirinkusiais, kviečia kal
bėti b. pirmo Gedimino pulko 
kapelioną gerb. kun. Garmų. 

Kun. Garmus ilgoje savo 
kalboje ryškiai nušviečia ta? 

r+,~ 
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APIPLĖŠTA KRAUTUVE. 

CHICAGfO. — Siandįe ap-
lima. Ūkiai labai daug nu-1siniaukę; nepastovus oras; 

[kentėję. šalta. 

Du jaunu vyru su viena 
merga užpuolė ir apiplėšė 
brangių kailių krautuvę, 3213 
Broadway. Sakoma išnešę 

jas. Šiuo žygiu Lietuvos Kr. 
Demokratai iš ciceriečių lai
mėjo apie $800. Kas daugiau 
už juos? 
Valio, Ciceros "nepriklauso-

pastangas, kurias dėjo kilnus i mos respublikos , , lietuviai-ka-
Lietuvos sunųs siekdami Ne-!talikai! 
priklausomybės. Juo labiau 
tas darbas buvo sunkesnis, nes 
turėjome priešų ne tik rusus, 
vokiečius, lenkus, r— bet ir 
mūsų pačių tarpe užteKo iš
gamų, kurie bevelijo Lietuvą 
.Trockio — žydelio malonėje 
palikti. — Nemažiau, yra bai-
sus tas priešas, kursai yra 
mūsų pačių tarpe, kursai kaip 
nuodingas ikirminas stengiasi 
ulžnuodinti mūsų sielą, ir iš-

PLATINKITE "DRAUGĄ" ^mi i š mu8U š irdžiu tauti" 

Ačiū gerb. kun. Vaičiūnui, 
vietos Federacijos skyriui ir 
kitiems Katalikų darbuoto
jams už puikią ir triukšmingą 
pramogą. K. Žvaimys. 

SERGA BUV?S PRANCŪZŲ 
PREZIDENTAS. 

PARYŽIUS, bal. 28. — Pa
vojingai influenza susirgo bu
vęs Prancijos prez. Descha-
nel. 

http://9S.no
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METIVU. KATALIKŲDIENRAŠTI* 

DRAUOAS" 
•Ina kasdieną iSskjnu nedėldientns 

PRENUMERATOS KAINA: 
Metama .••••• $6.00 
Pusei Metą 13.00 
Prenumeratos mokiai llkalno. Lal-

kaa skaitosi nuo užsiraAymo dienos 
na nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti silrną Tisada reikia prisiųsti 
Ir seinas adresas. Pinigai geriausia 
Austi Utperkant krasoje ar ezprese 
MMouey Order" arba Įdedant pini
gus t registruotą v laišką. 

" D R A U G A S ' PUBL. C0. 
2334 So. Oakley A ve., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791 
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AMERIKOS BALTIJOS 0 8 - JOS UŽUOMAZGA. 

NUOLATINĖ KOVA, 
Namų statybos pramonėje 

Chicagoje nesibaigia pakiniai 
kova.- Seniau amatninkų uni
jos kovojo su didžiuliais ir į-
sigalėjusiais statymo kon-
traktoriais. Šiandie jos veda 
kovą su žinomu Piliečių Ko
mitetu. Su kontraktoriais bu
vo kovojama už u&mokesnį, 
su Piliečiu Komitetu — už 
rimtesnį dalyką. Nes Piliečių 
Komitetas namų statybos pra
monėje vartoja "open shop", 
ty. atviras duris darbininkams 
imistams ir neunistams. Vieton 
streikuojančių unistų tas Ko
mitetas ima darban neunistus 
ir moka už darbą, tiek, kiek 
kituomet paskyręs buvęs fe-
deralis teisėjas Landis. 

Dėlto šiandie Chicagoje pri
viso įvairios rųšies mušeikų ir 
bombininkų. Retkarčiais kur 
prie darbo rieunistai darbinin
kai iš pasalų užpuolami ir a'p-
daužonu. Kai-kur mėtomos 
bombos. Bet policijai vis kaž
kodėl nevyksta nutverti tu 
piktadarių. 

Anot patarlės, nenutvertas, 
ne vagis. Taigi, aiškiai" nega
lima ir sakyti, kad tuos piktus 
darbus veikia streikuoją unis-
tai. Visgi įtarimas galimas. 
Nes pirmiau to nebūta, kuo
met vieni unisfar dirbdavo. 

Mes sakytume; *kad negerai 
<laro tos amatų unijos, kurios 
atsisako pripažinti b. teisėjo 
Landiso nustatvta užmokės 
nį. Tečiaus knr-kas blogiau el
giasi Piliečių Komitetas, kurs 
darbuojasi namų statybos pra
monėje įvesti "open sftop". 

• • • • • 

Šių metų kovo 31 d. viename 
iš žymiausių New Yorko kliu-' 
bų — Metropolitan Club, 5-th' 
Ave., ir 60 gatvė, įvyko nes
kaitlingas, bet didelės svarbos 
susirinkimas. Jame buvo tik 
16 žmonių.: 7 Amerikonai ir 
9-ni Pabaltijos tautų atsto
vai: Lietuvių, latvių ir estų — 
po du atstovu nuo kiekvienos 
tautos, ir be to dar tų valsty
bių oficialiai atstovai Ameri
kon. 

Mums lietuviams tasai susi
rinkimas, rodos, pirmas tos 
rūšies Amerikoje svarbus yra 
dėlto, kad jiems padėka pama
tai, ir padaryta graži pradžia 
— visokeriopam susiartinimui 
lietuvių tautos su Amerikos 
tauta. 
Mėginimų prieiti ir susiartinti 
buvo ir seniau, tečiau vis vie
nos tik pusės reikalais. Laiko 
karo Dėdė Šamas ieškojo lie
tuvių išeivių (kaip ir kitų) 
nuoširdžios paramos. Tada A-
merika gavo progos pažinti 
šiek tiek arčiau iietuvius. Mes, 
žinoma, ėjome, ir teikėme pa-
gelbą. La!ike to pat karo ir /vė
liau po karo jau mes ėjomo 
pas Amerikos tautą, prašyda
mi sau paramos, visų-pirma 
pripažinimo savo "valstybė-. 
Tik čia susidūrėme su įdomiu 
apsireiškimu, kad tiedvi tauti 
ligšiol dar vįsai mažai tepasi 
žįsta. Amerika, kad pradėtų 
mus aktvviai remti, turėtų lab-
jau mumis užsiinteresuoti,' ar
čiau pažinti, ir gauti daugiau 
užuojautos, pamatyti ir sau 
šiek tiek 'naudos iš artimesnio 
su lietuviais susidraugavimo. 
.Mūsų tautos graži, turtinga 
dvasia su jos apraiškomis — 
kalba, dainomis, literatūra, dai 
Te, su mūsų praeitimi, papro
čiais, būdu, visa tai Ameri
konams, norintirtns tyrinėti ir 
mokintis — o tokių daug yra 

— gali suteikti daug naudin
gos medžiagos. Mušu šalies 
dideli turtai, gyventojų darbš-

leškantį patogios vietos savo 
kapitalui. 

Iš antros pusės mums, A-
merikos lietuviams, kurių di
džiumai turbūt prisieis čia A-
merikojedaryti savo ateitį, ir
gi pravartu bus prieiti arčiau 
prie Amerikos rinktinių pro
tų, prie šios šalies idėjinių 
vadų ir pažinti tą pačią Ame-
friką arčiau, tikriau ir inteligen 
tingiau. Štai panašiomis min
timis, tur-but vadoyavosi Lie
tuvos Atstovas V. Čarneckis, 
kuris ir buvo pirmasai inicija-
torius Amerikos — Baltijos 
Draugijos. Susipažinęs su tū
lais Amerikonų žymiaisiais i-
dėjininkais, veikėjais, moks-
lavyriais ir biznieriais, jisai 
užinteresavo juos minėtos 
draugijos idėja ir privedė lai
mingai prie jos užmezgimo. 
Susirinkime dalyvavo nuo A-
nierikonų: 

1. P. Caldwell, politikas, e-
konomistas, visuomenininkas 
ir biznieris, tarpininkas tarp 
Amerikos kapitalo ir nauju 
ja ui rinkų: prezidentas Vidaus 
Europos Associjacijosi 

2. Hamilton Holt,.— Vienas 
iš žymiausių demokratų par
tijos vadų. Tarptautinės tai
kos žymus veikėjas. 

3. Comgresmonas Chandler. 
•— Nuo Ne\v Yorko Valst. res
publikonas, žinomas Lietuvos 
prietelins ir gynėjas," buvęs 
Lietuvoje. 

4. Profesorius Dugan — Di
rektorius Tarptautinio Švieti
mo 

kurs taisyklinga anglų kalba 
pasveikino susirinkusius lietu
vių tautos vardu pažymėda
mas tokios draugijos svarbą 
tautų susiartinimui įvykinant 
skaistų idealą ramaus, taikin
go tautų sugyvenimo ir ben
dradarbiavimo. 

Londono lietuvių Gyvenimas. 
(Nuo mūsų korespodento) 

J 

(Pabaiga). 

Iš savęs dirba: siuvėjai 35; 
17 staliorių, 2 kedininkai, 2 

Taip-pat sveikino susirinki-, . . . . /barzdaskučiai, 3 krautuvnin-
mą latvių ir estų atstovai. L rt -,. . , . ^ , ., ,. „ , j . . . . kai, 2 ordininkai, 1 laikrodi 
Kalbėjo bevei^: visi ir Ameri
konai. Iš jų daugiausia ir iš
kalbingiausia — kongresmo-
nas Chandleris. Gyvaį disku-
suota klausimas į ką labiau 
reikėtų kreipti domę ^steigia-
majai draugijai: į ekonomini, 
kultūrinį, ar politinį veikimą. 

Kon.gr. Chandleris karštai 
nurodinėjo, kad nei kultūrinis, 
nei ekonomijas vaisingas pei
kimas nebus galimas, kol A-
merikos Valdžia nepripažino 
Lietuvos valdžios nepriklauso
mybės. Kaipo Ainerikos su
nūs, jisaį labai skaudžiai at-
jaučiąs tą faktą, kad Lietuva 
ligšiol dar šios šalies valdžios 
nepripažinta. Ragino visus ten 
Amerikonus uoliai tuo reika
lu pasidarbuoti. Diskusijose 
paaiškėjo, kad ir kultūrinis, 
ir ekonominis ir politinis vei
kimas bus draugijai lygiai i? 
gyvai reikalingas. 

Nutarta pradėti energingai 
ir plačiai organizuotis. New 
York< bus Centro Komitetas, 
po kolonijas bus skyriai. Na
rio metinė mokesnis pramato-
ma apie $10.00. Tikimasi, kad 
visose mūsų kolonijose įsis
teigs ateityje tos draugijos 
skyrių ir kad visi žymesnieji 
kolonijų lietuviai prie tos 

ninkas i r i duonkepys. 

Londono turtuoliai. 

Londonas yra didžiausias 
pasaulyje miestas. Be prie
miesčių skaitįs per 7 milijo
nus gyventojų. Jiems aprūpin
ti yra daugybė įvairiausių įs
taigų. Tarp šių 1,000 su vir
šum duonos kepyklų, 900 mė
sininkų, arti 1,000 alaus san
krovų, daugiau kaip 3,800 ka-

58,000 turi pelno į metus L 
600 ilki 700. į 

turi pelno į metus L 
nuo 500 iki 600. : 

Kurie mažiau turi pelno ne
gu 50 svarų nepriskaitouii 
prie turtuolių. 

Žemės brangumas. 

Už žemę Londone įvairiai 
mokama. Kuoarčiau j centrą -
vidurį miesto tuo brangiau. 
Pakraščiuos mokama už ket
virtainę pėdą L 9, — viduryj-
gi, apie Anglijos Banką, jeigu 
kas gauną pirkti žemės pėdą 
už L 50 tai skaitoma labai pi-

rčiamų, 2,000 saldumynų &«• Krautuvių nuomos labai 
krautuvių, 1,300 kurpių, apie augštos. Arč iau į vidurį mies-
2,300 įvairių prekių krautu- t o u ž " s k y l ę " — 10 — 15 
vių ir sandelių... Anglijoj yra k e t v - P*** ******* ™<>ka 

cialistų organizacijų, matyda
mi aiškiai prie ko tikrenybėje 
fuos socialistai veda. 

Kas dar yra nesugedęs, turi 
kiek šviesesnį protą tas dau-
<giau nebernauja socialistams, 
[priešingai, kuria savo organi
zacijas, pagrįzdami jas teisy
be, kurios socialistai ištolo 
baidos. Ne per kraujus, mirtį 
\r pagiežą prieisime prie dar-
binirikų ir visuomenės būvio 
pagerinimo, bet per draugiš
kumą, sutikimą, meilę ir tei
sybę kaip mums Kristus nu
rodė! 

Bitikas. 

LIETUVOS MISIJA NAU
JOJ VIETOJ. 

Instituto, (Rockfellerio ! draugijos ir patys dėsis ir pri-
Fund). trauks prie jos savo pazjsta-

tumas ir rimtumas, gi iŠ ant
ros pusės labai dar neišvys
tyta materijalė kultūra, taigi 

5. P. McDonald — Žymus JK>-
litiekierius, pirm. "American 
Association for International 
Poli c v" . 

-6. P. Grace — Žinomas vei-*" 
kėjas Vidaus Europos Associ-
jacijos. 

7. Prof. BenAeris — Prince-
tovvn'o Universite lndo-Ger-
luano filologijos profesorius, 
žinomas lietuvių* prietelis. . 

Susirinkimą organizavo \\ 

mus įtakingus Amerikonus. 
Išrinkta laikinoji valdvba 

su p. CaTdweiriu pirmininku 
New Yorke — sudaryti kons
titucijos projektui ir sušaukti 
sekantį susirinkimą. Lietu
viams, įdomaujantiems tos 
draugijos reikalais del infor
macijų reikia kol kas kreiptis: 
* 1. Dr. J . J . Bielskis, 501 E. 

26-th St, Brooklyn, N. Y. 
2. P. Vilmontas, l6o 5-th 

Ave„ New York, N. Y. Čarneckio artimas pažįstamas 
p. Caldwell, kurs ir vedė ta 

labai patogi dirva įvesdinimui susirinkimą. Po pirmininko j Sekmadieny. t>al. 30 d., 3 v. 
kapitalų į saugius ir pelningus jCakhvoll'o kalbos, pirmiausiai j po pietų, kun. Pr. Garmus kal-
biznius — gali suįdominti ne j buvo į k v i e s t a s kalbėti Lie- j bės Roselande, Visų Šventų pa-
vieną Amerikos piniguočių, jtuvos Atstovas V. Čarneckis, rapijos vetainėj. 

148 turtuoliai kurių metinis 
pelnas viršija L 100,000. Jų 
visų pajamos sudaro L 27,600,-
000 ir jie valdžiai įvairių mo
kesčių išmoka L 13,352,000. 
Kiti Anghjos turtuoliai šiaip 
skyrstomi: į 

122 turi pelno į metus L 
nuo 75,000 iki 100,000. 

270 turi pelno į metus" Ii 
nuo 50 iki 75 tūkstančių. 

257 turi pelno į metus L 
nuo -10 iki 50. 

566 turį pelno į metuV L 
nuo 30 iki 40. 

550 turi pelno į metus L 
nuo 25 iki 30. 

906 turi pelno į metus L 
nuo 20 iki 25. 

1746 t i^i pelno į metus L 
nuo 15 iki 20. 

4023 turi pelno į metus L 
nuo 10 iki 15. ' 

13,974 turi pelno į metus L 
nuo 5 iki 1&. 

36,535 turi pelno į metus L. 
nuo 2,500 iki 5,000. 

28^)00 turi pelno į metus L 
nuo 2 iki 2,500. 

44;800 turi pelno į metus L 
nuo 1,500 iki 2. 

91,800 turi pelno į metus L 
nuo 1,000 iki 1,500. 

35.40*0 turi pelno į metus L 
nuo 900 iki 1,000. 

41,700 turi pelno į mefus L 
nuo 800 iki 900. 

nuomos L 800 į metus. 
• " • 

Nedarbas. 

Pakilus Anglijos valiutai, 
sustojo prekių gabenimas už
sienin, o tuomi pat ir naujų 
dirbimas. Anglijoj dabar var
go dienos, nes vienų bedarbių 
priskaitoma per 2 milijonų 
žmonių. Vienam Londone j r r a 
apie 150,000 bedarbių. Dabar 
vėl padidėja bedarbių skai
čius, atleidus nuo dokų, — 
laivų dirbimo — 300,000 dar
bininkų. Šiaip taip aprūpinti 
bedarbius Valdžiai ir visuo
menei kainuoja daugybę mili
jonų svarų sterlingų. Užtat 
Anglija nori taikos, nori kad 
nugalėtieji kiek pasikeltų, uos 
tame mato savo šalies gerovę. 

Komunistai. 

Esant tokiai bedarbei gali
ma butų tikėtis didelio ko
munistų pasisekimo. Taip ki
tur yra, kur darbininkai nėra 
susipratę, bet to nėra Angli
joj, — bolševikų veikimas čia 
labai siauras. 

Ypač atgrasina darbininkus 
sukurtasis Rusijoj socializmo 
rojus su visais savo patogu
mais: badu, plėšimais, užmu
šimais ir laisve mirti badu. 
Kiek tenka pastebėti, ir kilų 
šalių darbininkai netik kad 

49,300 turi pelno į metus L prie bolševizmo nesideda, bet 
jau pradeda bėgti i r iš so-

Nuo balandžio 26 dienos, š. 
m., Lietuvos Finansų Misijos 
raštinė perkeliama naujon vie
toti. Naujas adresas bus 3S 
Park Row, New York City, 
ant aštuntų lubų, kambariai 
814-16. Valiuojant požeminiu 
traukiniu (8ubway), nuo 
"Grand Centra l" gelžkelio sto 
ties, reikia išlipti "Brooklyn 
Br idge" stotyje. Važiuojant 
požeminiu iš "Pennsylvanįa" 
gelžkelio stoties, reikia išli|>-
ti " P a r k P lace" stoty. Va
žiuojant "Brooklyn Rapid 
TransitM požeminia linija, ar
ba )taip vadina " B r o a d w a y " 
linija, tuomet reikia išlipti 
4 < City H a l i " stoty. Brooklynie 
čiai atvažiuodami išlipa 
"Pliamber S t ree t " stoty. At
važiuojantieji iš New Jersey, 
Kudson trubomis, išlipa "Cort 
landt S t ree t " stoty. 

Šioji vieta randasi prieš 
City Hali parką. Surasti la
bai lengva. Komunikacija 
kuogeriausia, nes visų požemi
nių traukinių ekspresai sustoja 
tiktai blokas**nuo šio namo. 
Šiame namev taipgi randasi 
Latvijos ir Estonijos Konsula
tai. 

Laiškus rašant prašoma vi
suomet adresuoti: 

Representative of the Ke-
pFublic of Lithuania, 38 Park 
Row, New York City. 

.nuo 700 iki 800. 
\ 

Draugiškumas padaugina 
linksmybes ir išsklaido nu
liūdimus. 

•' • I I i i — 

KATALIKIŠKOS DOROS 
PAGRINDAI, 

(Tęsinys) 

Pažiūrėkime dabar, kaip yra nusistatę 
dvasinių žmonijos ligų ir jų gydymo žvilg
sniu visi laisvamaniai, pirmeiviai, visokių 
rųšių bedieviai, žodžiu visi, kurie gyveni
me yra nusikratę Kristaus mokslo. 

Pirmiausia reikia pažymėti, kad Jie 
klaidingą turi supratimą apie žmogų. Die
vo esybę atmetę, atmesti turi ir viską, ką 
Dievas yra apreiškęs apie žmogų, būtent 
žmogaus galutiną tikslą, nemirtingą sie
lą, jžmogaus nupuolimą, atpirkimą, Bažny 
čią, sakramentus. Žmogų ima kaipo aklo.*, 
neprotingos gamtos padarą ir dalį, tikslą 
jam nustato žengti pirmyn kokia tai ne-
aprilN>ta pakraipa besigriebiant noapri-
botų priemonių. Šitokis klaidingas žmo
gaus supratimas klaidingai turi nušviesti 
žmogaus užduotį šiame gyvenime, turi 
.atimti i« jo idealą, klaidingai nušvbsti 
žmogaus dvasios sveikatą ir ligą. 

Sulyg praktikos išvadžiojimų ir davinių 
visas bedievių teorijas kurios žmogų \m-
liečia, galima'padalinti į tris rūšis. 
. 1. "Vieni — moraiHUAi skeptikai, nepri-

pažysta objektyvinio skirtumo tarp gero 
ir pikto, į žnjogaus ištvįrkįmus žiuri kaipo 

į normalų psichologijos išsivystimą. Jeigu 
ir atsiranda kenksmingi kitiems darbai, 
tai jie nesą kitokios rųšies* kaip gamtos 
panašus atsitikimai. Pavyzdin žmogus 
žmogų žudo, bet tie patys esą ir kiti gam
tos veiksniais, nes vanduo skandiua, ugnis 
sudegina, perkūnas užtrenkia. Kaip niek^ 
esą, nesipiktina ir nebando bausti van
dens, ugnies ar perkūno už žmogaus nuzti-
dimą. taip nereikėtų bausti ir žmogaus už 
jo piktus darbus. Žmogus, sulig Lombro-
so, vienas gema šventas, kitas girtuoklis, 
i(titas paleistuvis, jokis auklėjimas negalįs 

kni bėgant vienatos silpnos ir vergai pra-Į be tikybos jmgelbos, žmogų dorą ir visuo-
dėjo savo darbus laikyti gerais, anų bfo- menei naudingą išauklėtų.JMi šiai dienai įsitikrinimo, kad žmogų dorą be tikybos 
gaiš. Tokiu būdu kantrybė, nusižemini-, tokios metodos dar nėra, nors daug pastoli 
mas, dovanojimas, gailesti ilgumas tapo do*-

šių palinkimų neį sustabdyti, nei kiton viską, kas yra silpna. 
pusėn pakreipti.. Panašių pažiūru senovėje 
laikėsi: Archelaus, Ąristipas, sofistai: 
Protagoras, Oorgias, akademikai ir skep
tikai: Karneades, Pyrrho, Sextus Empiri-
cus, Teodoras iš Cirėnos. Iš'naujausiųjų: 
J . Rousseau, Mandeville, Saint — Lamber-
to, Littre, Spencer, Laas, Heckel, Jehrin, 
Paulsen* ir kiti. / 

2. Prie antros laisvamanių rųšies reikia 
priskaityti Maksą Stirnerį ir Nietsche. į 
žmogaus pagedimus jie žiuri kaip į jėgos 
apsireiškimą, taigi kaip į gerą ir dorą 
daiktą. " I š pat pradžių, sako Nietsche, 

Tgera buvo viskas, ką darė vienatos stip
riose galingos, net jų geiduliai ir piktada
rystės nebuvo smerkiamo* bet aukština
mos ir-pagiriamos. Bloga buvo viskas, ką 
darė vienatos silpnos, vergai, minia. Lai-

.1 

tė ir krikščionystė atstovauja tiedvi mo-
ralybi. Žmonijos nelaimė, sako Nietsche, 
kad Judėos moralybė apgalėjo Romos mo 

gų ir darbų buvo tuo tikslu atlikta. 
rybėmis. Roma ir Judėa, suprask pagonys--- Paryžiuje 1909 njetais buvo naujų au

klėjimo metodų išradėjų kongresas. Visu 
nuomone senovės arba tradicijinė meto-

vda, kuri tikyba rėmėsi, esą labai nuo-

Porą metų pasidarbavęs, priėjo prie 

ralybę, .reikią dabar darbuotis, kad atgai-1 sekli ir •žmogaus psichologijai labai ata-
vinus senąją Romos moralybę ir nustelbus [ tinkanti, bet kad šiandien reikią naują su-
Judėos, kitaip kalbant, kad žmonijoj iš- rasti, kuri šiandieninę žmonijos dvashj. 
nyktų gailestingumo ir teisingumo dėsniai, 
o užviešpatautų jėga, kuri sumindžiotų 

3. Prie trečios rųšies reikia priskaityti ses, taip visi vieni kitus išpeikę išsiskirs 
taip vadinamus sociologistus, kurie tarna
vimu visuomenei aukš. žmogaus tikslu 
stato, tik tuos darbus' pagiria, kurie vi
suomenę įremia, įai yra naudingi, peikia 
ir atmeta, kurie tai visuomenei nėra aiš
kiai naudingi. M. Gruyau savo veik.: " L ' i -
religion de lavenir" pranašauja, kad at
eity tikyba turėsianti išnykti iš žmonių 
tarpo* jos vietą užimsianti visuomenė. 
Kaip šiandien žmogus Visus savo darbus 
aukoja Dievui, tuomet visus savo darbus 
su pilniausiu savęs užsigynimu ir išsiža-
dėjimu aukuosiąs visuomenei ir tik tuo
met žmonės busią laimingi. 

K # d ' t ą pasiekus, reikią surasti naują 
auklėjimo metodą, kuri pasirėmusi vien 
tik gamtos mokslo daviniais ir prityrimu 

suprask bedievystę atatiktų. Kiekvienas 
srulė savo išgalvotą auklėjimo būdą ir 
peikė ir išrodrnėjo visų kitų silpnas pu-

i 

tė nieko nenutarę. 
Dar kiek ankščiau etikos draugija: 

"Seheldoir" Vokietijoj paskelbė varžyti
nes, aiulindama dovanų tanf, Itas suras nau 
ją auklėjimo būdą, kad butų nuoseklus, 
veiktų į žm. silpnybes, žmogų dorą išauklė
tų, bet kad nesiremtų tikyba. Į varžytines 
stojo ir garsusis pedagogas, Zuricho uni-
versito profesorius Foersteris tais laikais 

dar bedievis įr laisvamanis. 
Kad išgalvota metodą neišrodytų tuš

čia svajonė be sąryšio su gyvenimu, pa
ėmė pas save ketvertą mažų vaikų, kuriuos 
auklėdamas, manė tyrinėti jų psichologija, 
rinkti, faktus, iš kurių paskui ketino pa
daryti bendras auklėjimo išvadas ir 'dės
nius. 

L t — 

pagelbos negalima išauklėti, atsisakė nuo 
varžytinių ir parašė draugijai, kad jų su
manymas surasti naują auklėjimo meto
dą be Dievo yra .tuščia svajonė, tokia 
metodą nesą -galima. Nuo šio laiko Fo-
ersteris pradėjo daugiau domės kreipti į 
katalikų Bažnyčios mokslą, doro auklėji
mo priemones ' i r savo pastebėjimus ra
šyti įvairiuose veikaluose. Noras susipa
žinti giliaus su katalikų mokslų ir dora 
patraukė jį prie Šventųjų gyvenimų skai
tymo, nes^ tik šventiesiems pilnai pasisek*"' 
save išgydyti iš dvasinių ligų ir pilnai į-
vykdinti gyvenime Kristaus mokslą, taigi 
tik šventieji yra įvairiausių auklėjimo 
metodų ir dvasinio išsitobulinimo išradė
jai. 

Foersteris savo raštuose duoda pata
rimus net ir protestantais , kad jie pasis
kolintų auklėjimo metodų nuo katalikų 
Bažnyčios, kuri amžiams bėgant laukines 
ir barbariškas tautas suvaldė ir žmonėmis 
padarė^ dėlei to turi tiek prityrimo, kad 
jokis pedagogas tiek negali turėti. Savo 
raštuose Foersteris nekartą ir patiems ka
talikams padarė pastabų, kad nemoka 
savo tikėjimo branginti ir tinkamų išvadų 
padaryt i > 

\ (Bus daugiau) 

http://Kon.gr
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1 SĖJIKAS. 
IR VĖL GELEŽINKELIEČIU! Iš ANGLEKASIU STREIKO. 

STREIKAS. Į 
Kažkuriuose apskričiuose 

streikuojančių anglekasiv? pa
dėtis tiesiog pasibaisėtina. Di
desnius karo laiku uždarbius 
kasyklų savininkai mokėjo 
gudriai iškaulinti nuo darbi
ninkų. Nes anglekasiai ne 
vien gyveno kompanijų butuo
se, bet ir maistą turėdavo pir
kti kompanijų krautuvėse'. 

Kuomet^ansrliu reikalavi 

\ \ 

* 

• 

^ 

. - I 

Streiko vilnis išnaujo palie
čia Amerikos geležinkeliečius. 

Sji buvusio karo pradžia 
pusė miliono geležinkeliečm 
didžiai nerimavo. I r tuomet 
įų streikas kabojo kaip ant 
plauko. iTik vyrikusybės Įsi
maišymas atmainė tą padėti. 

Tuomet darbininkams pa
daryta kai-kurių nusileidimų. 
Tečiaus jų svarbiausieji rei
kalavimai neišpildyti. Taip 
tęsėsi visu karo laiku ir po 
karo. 

Šiandie nuo geležinkeliečių 
norima atimti ir tai, ką jie 
gavo karo pradžioje. Paskir
tais laiko periodais jiems ma
žinama užmokesnis. Siauri
namos ir kitokios teisės. 

Iš to i r nepasitenkinimas. 
Nesenai įvykusiame geležin
keliečių atstovų susirinkime, 
Chicagoje, nutarta išnaujo li
nijoms pasiųsti lapelius bal
suoti streiko klausime. 

Atsakanti proga. 
Šiandie geležinkeliečiams 

pakelti streiką yra labai tin
kama proga. Nes jie ne vien 
patys galėtų laimėti kovą. bet 
dar žymiai pagelbėtų ir strei
kuojantiems anglekasiams. 
Organizuotas darbas šiandie 
yra tas skydas, kuris atlaiko 
visas atakas, kokios verčia
mos ant darbininko nugaros 
del pokarinių perversmių 
pramonėje. 

Del to šiandie kapitalistų 
leidžiami laikraščiai dažniau
sia neteisingai verčia ant dar
bo skundus. Daugiausia puo
lamos namų statymo pramo
nės darbininkų unijos. Nes 
jos neleidžia kapitalistams 
kaip seniau plėšti visuomenę. 

Puolamas visas organizuo
tas darbas už nenorėjimą ver
gauti kapitalistams, už neno
rėjimą sutikti su mažesnėmis 
užmokesnimis, kuomet abel-
nas žmogui gyvenimas neat
pinga. 

Gompers gina unijas 
Kai-kurių unijų vadams 

reikia pasitaisyti, Nes jų tar
pe yra didžiai neteisingų žmo
nių. Nežiūrint to, už vadų 
neteisingumą negalima kaltin
t i pačių unijų, taigi paties or
ganizuoto darbo. 

Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas Gompers dėl
to ir gina unijas. Sako, bu
tų gerai, kad į darbininkų u-
nijas nesimaišytų joki svetimi 
gaivalai. Keikia palikti uni
jas, tegul jos pačios save ap
valo. I r jos pajėgs pačios tai 
padaryti be atakuojančių. 

Šalies vyriausybė turi daug 
galvosūkio su anglekasių 

mis išmesti iš namukų. I r 
prieš tai darbininkai vargiai 
atsispirs. Neteks pastogės. 

Anot žinių, kai-kur darbi
ninkai jau pašalinti iš kom
panijų namukų. 

J . Rugienis. 

NEDARBO MAŽIAU 
ILL1N0ISE. 

Darbo direktorius sako 
laikai gerinasi. 

pa r t mai sumažėjo, kompanijos nu
sprendė tąja proga p a s i n a u - ' ^ j ^ Arnold. 
doti ir išlyginti užmokesnio 
skirtumus. Karo laikais dau
giau parduota anglių, del to 
turėtų ir daugiau pelno, bet 
kad šiandie to pelno sau nesu
mažinti, reikia darbininkams 
mažiau mokėti. 

Iš Springl'ield, TŲ. praneša
ma, kad Illinois valst. darbo 
departamento biuro statisti-
kos rodo, kad nedarbas vals
tijoje einant pavasariui žy
niai mažėja, praneša to de-

me*nto direktorius Geor-

Pirmieji žingsniai. 
Kad neturėti nesmagumų 

su valdžia ir nepaliesti pada
rytos su darbininkais sutar
ties, kompanijos iškalno pra
dėjo ruoštis prie užmokesnio 
mažinimo. 

Pirmiausia apribavo darbo 
dienas. Kai-kuriose kasyklo
se darbininkams buvo leidžia-
ma dirbti vos po dvi dieni sa
vaitėje. 

Ta metodą kompanijoms 
pasirodė išganinga. Nes ji 
darbininkų tarpe kėlė vargą 
ir pačius darbininkus darė 
nuolaidesniais. 

fV to, per kapitalistų spau
dą pakėlė atakas prieš uni
ją ir ankštus užmokesnius. 
girdi, kasyklose darbai susto
ję del to, kad " p e r d a u g " dar- B l o o m i n g t o n e daug nevedusiu 

Iš/įvairių vietų superinten
dente raportuose .rodoma, 
kad pavasario darbai daugy
bę bedarbiaujančių paliuosuo-
ja nuo priverstinų atostogų. 
Ypač tiems bedarbiams šian
die jau nesunku gauti darbas, 
kurie turi dar išfco persikelti 
iš vienų vietų į kitas, sako di
rektorius Arnold. 

Tš Roek Island praneša, 
kad tenai darbininkai reika
laujami.* Daugiau darbo ran
kų reikalinga automobilių ir 
visokioms kitoms pramonėms. 

Peoria progresuoja. 
Pastaromis trisdešimt imis 

dienų mieste Peoria pasirodo 
didesnis progresas, negu se
niau tai butą keletu mėnesių. 
Ypač pažangiuojama namų 
statymo pramonėje. . I r jei 
leis oras, tenai darbai dar dau 
giau turės pasididinti. 

Auroroj taipat šiandie dar
bai eina geryn, negu seniau. 
Vyrai turi užsiėmimo prie na-
mu statvmo. 

ti darban. Į juos atsiliepia
ma ir gražiuoju, ir grūmoji
mais ir kitokiais budais. 

Kai-kurie ^streiklaužiai, su
prantama, pasveikinami įr ak
menimis, kuomet' negelbsti 
sveiki argumentai. Ypač strei-

- kininlcų moterys perdaug kar
ščiuojasi ir kimba prie einan
čių streiklaužių. 

Del to, kauCuriose vietose 
jau įvyko visa eilė sumišimų. 
Turėjo įsimaišyti policija. 

Unionto\vn miestelio kalėji
mas jau kupinns areštuotų 
streikininkų. Taip yra ir ki
tur. 

Tas liudija, kad streikinin
kai jau išpalengva ima neri
mauti. Ima neklausyti savo 
vadų įspėjimų. 

Žinovai tvirtina; kad eina 
audra ir ji pakils visu smar
kumu, jei kompanijos nesi
liaus samdusios streiklaužius. 

Keikia pasakyti, kad strei
kininkai blogai elgiasi, jei jie 
puola streiklaužius, jei* triuk
šmauja, jei neseka savo vadų 
nurodymais. 

Kad laimėti streiką, reikia 
ramiai laikytis. 'Ypač-gi klau
syti savo vadų. Nes nieko 
nelaimėsi pakėlęs triukšmą ir 
gavęs nuo poliemono su laz-
<la. 

vos 110,618 ateivių. 
Pasibaigus karui su Vokie

tija ateivystė ir vėl staiga pa
sidaugino. Pasibaigusiais bir
želio 30, 1921 m., ateivių skai
čius pasiekė 805,228. 

Tais pačiais metais kongre
sas pravedė įstatymų, siauri
nantį ateivystę. Sulyg to įs
tatymo, vieneriais metais at
eivių skaičius neprivalo but 
didesnis £55,830 žmonių. 
Kiekvienai tautai paskirtas 
nuošimtis. 

Dėlto šiandie čia ateivystė 
žymiai suvaržyta. Visgi tuo-
mi dar" nepasitenkinama. No
rima keleriems metams visai 
uždrausti ateivystę. 

BOLŠEVIKU-KOMUNISTŲ 
ROJUJE. 

" • • » 
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streiku. Tik štai geležinkelie
čiai išnaujo nerimauja. Viena 
•nelaimė, tai pusė vargo. Bet 
kuomet pasipainioja daugiau 
nelaimių, tuomet tai jau tik
ras vargas. 

I r bus vargas, kuomet gele
žinkeliečiai pakils streikuoti. 

Grūdas. 

—Skaitykite ir platinkite-
enraštį " D R A U G Ą " 

bininkams mokama. 
T^aikraščiuo^e padėchivo pa-

vardes tų anglekasių, kurie 
savaitėje galėdavo uždirbti 
iki 125 dolerių. 

Tuo būdu buvo gaminama 
amunicija prieš pačių senąja, 
sutartį, kurios kompanijos ne
norėjo atnaujinti, kad nepra
rasti ant visados sau karinio 
pel no*. 

Kova. 
Kuomet anglekasiai pakėlė 

streikų, kasyklų savininkai 
(kompanijos) kuone visu fro
ntu pakėlė puolimų. Kapita
lo atstovai pradėjo naudotis 
kiekviena proga, kad vis sma
rkesnį smūgį užduoti streikuo 
jautiems darbininkams. 

Pirmutinis smarkus streiki
ninkams smūgis buvo "injun-
ction," kuriuomi uždrausta 
jiems turėti viešuosius susi
rinkimus ir nennistu orsrani-
žavimą. 

Tečiaus tų smūgį streiki
ninkai pasekmingai atrėmė 
šalies įstatymais. 

Dabar kasyklų savininkai 
sugalvojo kitų smūgį streiki
ninkams. 

Daugybė kasyklų kompani
jų arčiau darbaviečių yra 
pristatusios namukų, kuriuos 
darbininkai nuo kompanijų 
samdosi ir juose gyvena su 
šeimynomis. Kai-kur kompa
nijos įsteigusios tikrus angle
kasių miestelius. 

Darbininkai joms dirba, 
joms samdas moka, iš krautu
vių viską turi pirkti. 

Kompanijos dabar nori 

vyrų reikalaujama ūkio dar
bams. Mokama $30 mėnesiu 
ir užlaikymas. Įpratusiems 
ūkiuose dirbti darbininkams 
mokama po $35 mėnesiu. 

Roekforde pramonė i rg i jn -
la. Danvillėj nedarbas mažė-
ja. Joliete, anot žinių, viso
kį reikalai taisosi. 

Chicagoje. 
Chicagoje visose pramonė

se apsireiškia didesnis veik
lumas. Iš ten apturimos op
timistinės žinios. Smarkiai 
prasideda namų statymas. 
Tam tikslui reikalinga plie
nas, plytos, medis ir kitokia 
statomoji, medžiaga. Dėlto 
reikalinga daugybės ir darbi
ninkų. Visose darbo šakose 
didinasi darbo žmonių reika
lavimai. 

Žodžiu tariant, visoje yals-
tijoje darbai taisosi, vis^fr vis 
daugiau judėjimo. 

MILI0NAI ŽMONIŲ PRIGU
LI NUO GELEŽINKELIŲ. 

Geležinkeliai ttuv. Vnlstijo,-
se užlaiko 12 rniiionų žmonių. 
Ant visų geležinkelių dirba 1,-
830,000 darbininkų. Jiems vi
siems per metus geležinkelių 
!x'udrovės išmoka 3 imliomis 
dolerių. Tais pinigais darbi 
ninkai patys užsilaiko ir -duo
da gyvenimų savo šeimynoms. 

Paprastai geležinkeliai kas 
metai išleidžia 2 milionu dole
rių reikalingai medžiagai, va
gonams ir kitokiems reikalin
giems daiktams, ^kokiu palios 
bendrovės negali pasigaminti. 

Didesnė dalis iš tų dviejų 
milionų dolerių tenka taipat 
darbininkams. 

Tie paviršutiniai faktai ži
noti šiandie yra svarbu, kuo
met geležinkeliečiai ir vėl ta
riasi apie streiką. 

EMIGRANTŲ ŠALIS. 

TYLA PRIEŠ EINANČIĄ 
AUDRĄ. 

Anglių kasyklų savininkai 
Pennsylvanijoje darbuojasi 
būtinai sutriuškinti angleka
sių streikų. Tai norir atlikti 
imdami darban į kasyklas ue-
unistus darbininkus. Del to 
šiandie ten streiko paliestos 
apylinkės jau daugiau prisi
ima streiko karakterį. 

Aplinkui kasyklas stovi pi
ke tos. Gi ant visų kelių, ku
riais einama į kasyklas, sto
vi būriais arba streikininkai, 
arba* jų moterys.. Einu dar
ban streiklaužiai pasitinkami, 

streikininkus su jų šeimfrno-1 sustabdomi ir perkalbami nei-

Suvienytos Amerikos Val
stijos yra emigrantų šalis. 
Visi, išėmus raudonodžius in-
dionus, skaitnmės emigran
tais, taigi arba tiesiog atėjū
nais, arba paeinanėiais nuo 
seniau čia atvykusių. 

Suh^r paskutinio gyventojų 
sąrašo, šiandie Suv. Valstijo
se yra 13,700,000 svetimšalių 
baltosios rasėp žmonių. 

Be to, čiaPgimusių, iš sve
timšalių tėvų yra 15,700,000; 
gi gimusių iš maišytų mote
rysčių (jei vienas kuris yra 
svetimšaliu), 7,000,000. 

Tokiu būdu čia svetimšalių 
žmonių skaičius siekia trečda
lio visų gyventojų. 

1820 metais šion šalin 'atvy
ko vos 8,385 ateiviai (emi
grantai). Paskui metai į me
tus ateivių plaukinius ėjo vis 
didvn, išėmus tuos laikotar-
piūs, kuomet čia- pakildavo e-
konominis ir finansinis krizisl 

Pagaliau 1907 metais atei
vių skaičius pasiekė 1,285,349. 
Paskutiniais metais prieš pra
ėjusį karų į Suv. Valstijas at
vyko 1,218,480 ateivių. Ka
ras sumažino ateivystę' ir 
1918 metais šion šalin atvyko 

C'i a paduodame žinių kokios 
kainos yra dabar toje turtin
goje Rusijos šalyje, kur ko
munistai Įsteigė savo žadėtą 
rojų. Kaip ten dabar minta 
milionai žmonių buvo jau ne
kartų rašyta.. Čia paduodame 
žinių tik apie kainas. Jos la
bai gražios. Visos tūkstan
čiais eina. Duonos svaras — 
55 tūkstančiai rub., degtukų 
dėžutė 7 tuksiančiai rub. •— 
Kini i rinkų — tai neškis vi
sų maišų pinigų. Už miltų 
(ruginių) puda užmokėsi 3 
milionus rublių. 

Vadinasi, padarė visus mi-
Honioriais. Pinigus maišais 
(kaip toj pasakoj) skaito, o 

m 

valgyt netur ko ir išpūtę nuo 
bado miršta gatvėse. 

Tik vieni komisarai gyvuo
ja. Bet ar ilgai. 

Reikalingiausių daiktų ir 
produktų kainos už vasario 
mėnesį taip atrodo: 

Kainos sovietų rubliais. 
Juodos duonos svarui 25,-

000—55,000. 
Baltos duonos sv. 65;000— 

200,000. 
Pirmoje pusėje vasario mė

nesio 1,000 vokiečių markių 
4,000,000 sovietų rublių. 

Rugiu, miltų pūdui 900,000 
—2,800,000. i 

Kvietinių miltų pūdui 2,-
500,000—7,000,000. 

Sviesto svarui 300,000 — 
450,000. 

Antrojoj pusėje 1,000 vo
kiečių markių — 5,000,000 so
vietų rublių. 

Bulvių pūdui 150,000—280,-
000. • 

Cukrus šmot. sv. 220,000— 
350,000. 

Cukrus smulkus sv. 180,000 
—300/000. 

Ryžių svr. 70,000—140,000. 
Jautienos svar. 70,000 — 

120,000. 
Avienos svarui 80,000 — 

170,000. 
Sinkos sv. 110,D00 — 720,-

000. 
# Pieno st. 25,000-60,000. 

Druskos svarui 35,000—65,-
000. 

Sacharino krit. 1 kil. 5,300,-
000 — 7,500,000. 

w 

Dešros virtos svarui 60,000 
-280,000. 

Lašinių svarui 150,000 — 
250,000. 

Arbatos svarui 220,000 — 
280,000. 

Kakao svar. 200,000 —350,-
000. 

Silkių svarui 50,000 — 250,-
000. 

Žuvies smulkios svarui 60,-
000 — 120,000. 
% Muilo sv. 90,000 — 150,000. 

Kerosino svarui 20,000— 
35,000. 

Degtukų dėžutei 2,500 — 7,' 
000. 

Malkų vežimui 1,500,000 — 
2,500,000. 

Papirosai 25 št. 1 kr. 75,000 
— 150,000. 
Aukso 56% zolotnink. 520,000 
1,200,000. 

Deši'mtrublin auksin. 2,100,-
000 — 6,000,000. 

Tramvajus 1 št. 12,000 — 
300,000. 

Pirtis bendra vienam žmo
gui 32,000 — 85,000. 

Perkelio aršinai 65,000 —• 
130,000. 

Batai auliniai prasti 3,500,-
000, — 10,000,000, 

Pasiūti kosturm 6,000,000— 
200,000,000. 

[Liet. Darb.] 

Jei nori turėti pasaulio ži
nias prieš akis, tai visų tų 
jums suteiks d i e n r a š t i s 
"DRAUGAS" 

Kaip Nusiųsti Dolerius į Lietuvą? 
Keikia parašyti1 

KAS SIUNČIA PINIGUS — vardas, pavardė įr pilnas adresas 
Amerikoje. 

KAM SIUNČIA PINIGUS — vardas, pavardė ir pilnas adresas 
Lietuvoje. » 

Y p a č a i šk ia i r e ik i a r a š y t i p a v a r d ė s i r k a i m ų vardus- La i ške pa-
žymėkite, kad į Lietuvą norite siųsti DOLERIAIS. Tuomet me s išra
šysime čekį kurį Jus patįs turite siųsti į Lietuva. Mes jų nesiunčia-
me, todėl ir mažą visai užmokestį imame uiž tuos čekius: 50c. u i kiek
vieną čekį iki $50.00 (tai yra už čekius po $50, po $20, po $10 ir 
po $5.00; mažesnių čekių nėra), o nuo $50 ir aukščiau imame vieną 
procentą, t. y. už $100 imame 1 dol., už $500 5 dol. ir 1.1. Beto reikia 
dar atsiųsti 10c pašto išlaidoms. 

T o k i u Budų Norint Gauti č e k i u s : 
už $5 reikia atsiųsti . . $5.60 
už $15 reikia atsiųsti $16.10 
už $25 reikia atsiųsti . . . . $26.10 
už $50 reikia atsiųsti . . . . $50.60 

už $10 reikia atsiųsti $10.60 
už $20 reikia atsiųsti $20.60 
už $30 reikia atsiųsti $31.10 
už $100 reikia atsiųsti . . $101.10 

už $200 reikia atsiųsti . . $202.10 už $500 reikia atsiųsti . . $50510 
PIGESNIO PATARNAVIMO NEGALIMA NEI NORĖTI. 

Pirm siunčiant čekius į Lietuvą turi pasirašyti ant jų po du 
kartu tas kas išpirko čekį. Pasirašinėti reikia ten kur yra žo
džiai : pirmas parašas išpirkusio čekį ir vėl kitoje vietoje: ant
ras parašas išpirkusio čekį. 

Beto užsirašykite sau čelįų numerus; jeigu kartais žūtų "ke
lionėje, tai reikėti} pranešti Ūkio Bankai Kaune (Laisvės" Alė
ja, No. 31) .kurie numerai žuvo. Išėjus pusei metų Bankas grą 
žiną pinigus. 

Nors ir žūtų čekis ar kas pavogtų jį, — pinigai vistiek 
nežūva. Ant čekių yra vardas to kam priguli pinigai ir nie
kas kitas negali jų išimti. . 

KUR GAUS PINIGUS SU TAIS ČEKIAIS. 
Lietuvos Ūkio Bankas turi po visą Lrfetuvą miesteliuose sa- > 

vo įgaliotinių — atstovų; pas juos reikia kreiptis su piniginiais 
reikalais; dolerinius čekius geriausia, žinoma, išmainyti ten kur 
yra Ūkio Banko Skyriai, tai yra: Kretingoj, Mažeikiuose, 
Šiauliuose, Vilkavišky, Šakiuose, Ukmergėj, Panevėžy, Utenoj, 
Kybartuose, Tauragėje, Kėdainiuose, Jonišky, Kalvarijoje, Aly
tuj, Prienuose. 

Seniau Bankas išmokėdavo šitus čekjus tik auksiniais, bet da- \ 
bar išmoka ir doleriais, kaip kas nori. Dolerių duoda tiek kiek 
ant čekių pažymėta jr nieko už tai neima. 

Doleriniai čekiai labai patogus tiems ką važiuoja į Lietuvą ir nori' 
su savim vežtis .dolerius.. Jeigu kas nuvažiavęs į Lietuvą paskui vėl 

• grįžtų į Ameriką su tais čekiais, tai atgautų čia visus savo pinigus, 
kiek pažymėta ant čekių. 

Dolerinius čekius mes apsiimame patis siųsti tik tuomet jeigu kas 
; nori pasidėti pinigus ant procentų į banką Lietuvoje. 

Draugo Pinigų Siuntimo Skyrius, 
2334 S. Oakley Ave., Chicago, III 

Atdaras kasdieną, išskyrus šventadienius, iki 8 vai. vakaro. 
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BLAIVYBES DIRVA. 
"DABAR GASPADORIUS" 

BLAIVININKAI ŠAUNIAI 
PASIRODĖ. 

PAEŽERIAI, Vilkaviški 
apskr. "Aš jau dabar gaapa-
dorraV čia šių metų prad-

jsiryžę kovoti," kad ir gyvas-[ ž i o J e ™& ūkininkas Tomas 

WORCESTEK, Ma^s. — 
Čia didžiajame šeštadieny vy
rai blaivininkai ėjo klūpoti 
prie Kristaus Grabo. Iškil
mės prasidėjo 6 vai. vakare ir 
tęsėsi iki 11 vai. nakties. Po 
du vyru ėjo kas valandą klū
poti. 

Velykų dieną 5-tą vai. rytą 
buvo iškilminga procesija ku
rioje >laly va vo ir visos bažny
tinės draugijos. Pirmiausia 
ėjo berniukų ir mergaičių 

ti s reikėtų paaukoti, už b l a i - l ^ ^ ^ i n k a s . A.a. velionis 
savo gyvenime pasižymėjo ty
la ir daugelio kaimynų buvo 
pajuokiamas. Be to, jo vai
kai tai pat p tėvu mažai te
skaitė. Delko? Dėlto, kad a. 
a. velionis, įlindęs į suplyšu
sius kailinius arba milinę, už-
sijuosęs šiaudų ryšiu arba 
pančiu, visą savo gyvenimą 
dirbo akyje, o jo sunųs (ypa-

* 
tingai Juozas) nuo to darbo 

vybę. Štai prastas žmogelis 
darbininkas nupirko tą taip 
gražią vėliavą, kuri kainuoja 
apie 130 dolerių. Tai-gi jau 
čia pilnai aišku kaip tas žmo
gelis karštai pamylėjo taip 
prakilnią blaivininku organi
zaciją. Bus neprošalį ir jf 
vardą priminti. Aš manau, 
kad jis man teiksis, atleisti, 
kad.aš paskelbiau viešai, nes 
tikrai vertas pagerbimo. Juo 
yra Vladas Rimša. Gerb. V. 
Rimša, yra karštas tėvynai
nis, nes yra daug aukojęs tė-
vvnės reikalams. Jis labiau-

Palaidoję . tėvą, — suims 
Alkanas grįžo į kariuomenę* 
o Juozas staiga didžiausiu 
"gaspa<JoriumiM tapo: sma
giai traukią jo garbingąją sa-
magonką, ir nesenai vieną se
kmadienį "pagiriojo*' Leibu-
vienės kieme, visur visiems 

t 

BLOGAS ĮFROTIS. 
• ' •! u i . 

PAUPYS, Erlvilkie valą. 
Mūsų kaime vasario mėnesyj 
pas ūkininką J; iravo vestu
ves, prisirinko daug įkaušu
sių, nekviestų pusbernių, ku
rie, neatsižvelgdami, kad esą 

giriasi, kad jau "gaspadoriu-J nekviesti, net su peilių ir laz-
esąs! Be to, tėvas pa mi" 

laidotas čią pat vietos kaimo 
kapuose, o sunūs eidamas pro 
juos linksmai švilpauja, —• 
matyt gaili savo mirusiojo tė
vo ! 

Nežinia, ar visur tėvui ar
ba motinai mirus, jų vaikai 
pasielgia taipat, kaip Paeže
rių Stadalninkų Juozukas! 

ti. 
Amerikos lietuviai padarytų 

didelį džiaugsmą saviškiams 
Lietuvoje užrašydami jiems 
"Draugą". 

'' Draugo'' administracija 
turi laiškų, per kuriuos pra
šoma prisiųsti dienraštį, bet jų 
išpildyti jau negalima. Gal 
tad rasis geradarių, kurio 

ofisan, su paaymejimu, %*d *ž 
juos siuntinėti "!***&*' 
Lietuvon. 

Het skubinaime pataakintj 
prašan&iw ir iš urvo pusaa lev 
įime, klek galima, koptgiatisia 

• Administracija. 

buvo liuosi, kortuodavo, smui- Bet gerbiamieji, nepavydė-

Angelų Sargų draugija, a« t - , s i a į my[[ B l a į v m i l i k ų o r g a n į . 
ra Marijos Vaikelių merginų1 

draugija, trečia Šv. Onos mo
terų draugija, ketvirta Vyrų 
ir Moterų Blaivininkų draugi-
ja. Visi trys altoriai buvo 
paskendę žaliumynuose, pa-

- puošti įvairiomis gėlėmis ku
rias parūpino Šv. Onos drau-

j gija su pagelba kitų draugijų. 
Tas viskas atrodė be galo 
gražiai, kad žmogui pažvel-

• giant į tą viską pasijunti buk 
tai stovis kur tai Lietuvoje gė-
lių darželvje. 

f 

Sį metą Blaivininkų Drau
gijos nariai bei narės stebėti
nai puikiai pasirodė, nes laike 
procesijos dalyvavo iš vieno 
visi bei visos. Taigi aišku, 
kad AVorccsterio lietuviai 
blaivininkai myli savo taip 
prakiluią organizaciją ir drą
siai •žengia pirmyn savo dar
buose it drąsus kareiviai Die
vo Motinos Sopulingos. Wor-

- cesterio Blaivininkų Draugi
ja dėlto žengia drąsiai pir
myn, kad jie turi labai gra- ( 

žią vėliavą ant kurios randasi 
paveikslas Dievo Motinos So
pulingos, užtat ir kareiviai 
drąsus.. Dar prie to, turi ir 
gabų vadą kurs begalo myli 
Naivybę, Juo yra mūsų my
limas klebonas, gerb. kun. J. 
J. Jakaitis, kurs visados su 
mumis darbuojasi, duoda vi
sokius naudingus patarimus, 

kele "pačirpindavo", šnapše-
l į" miestelyje nutraukdavo ir 
apkalbėdavo tuos žmones (y-
patingai duktė), kurie neina 
su jais drauge. [Tiesa, kalbo
se ir motinėlė neatsilikdavo! 
Jei kas jų ką nors paklaus
davo apie jų tėvą, — visas 
atsakymas: "ką velnią su 
mųs tėvu" ir tt. Reiškia, tė
vas nieko neišmano, kalbėk su 
sūnumi. 

zaeijąr. 
AVorcesterio Blaivininkai-

kės stebėtinai uoliai pradėjo 
darbuotis, matyt_ paėmė bite-
lių pavyzdį, nes visi išvieno 
dirba kuomi kas gali. Tai-gi, 
broliai ir sesutės, pašvęskime 
daiigiaus liuoso laiko, pasi- Dukrelė taipat mažai domė-
darbuokime blaivybes labui, sio į savo paniekintą tėvą te-
o bus užtikrinta graži ir lai- kreipė Bet ko ir benorėti? — 
minga ateitis,, iš ko bus be- Ištekėjusi ir karo metu nema-
galo didelė nauda mūsų tėvy- žą žingsnį *'doroje" pažen-
nei Lietuvai, nes tik tada buj gus... 
laiminga mūsų šalis, kada bus Tas pats_yra ir tėvui mi-
blaiva. Taigi, broliai ir se- r u s . Paskutinąją naktį prieš 

j šerys, bukime blaivus, ir bu- palaidosiant, a.a. velionės ku-
dėkime, už ką laukia mūsų n a s buvo atleistas į vietos — 

kini, nes jis dabar "gaspado-
rius!" [Tėv. Sargas] 

A i n *mm 

TRUMPOS ŽINELĖS. 
TUR BUT VARGO NtRA 

MAT?? 

graži užmokestis. V. B-s 

PUOTARONIS, Alytaus a. 
Mūsų sodžiaus jaunimas tam
sybėje paskendęs: laikraščių 
neskaito, o jei pasiūlai pasis
kaityti, tai bijo kai velnias 
kryžiaus. Jei kada nors čia 
tenka užklystK inteligentui 
vaikinui arba merginai, tuo
jau mūsų laisvamaniai juos 
išjuokia. Taipat išjuokia ir 
tą inteligafitą, kuris tik kitaip 
žiuri į švietimo! sritį, negu jie. 
Jiems daugiau niekas nerupi, 

PRIEŠ GIRTYBĘ 

ERŽVILKAS. Vietos vals
čiaus savivaldybė dėjo daug 
pastangų, kad valsčiui nebūtų 
įstaigų pardavinėjančių svai
ginamus gėralus, tečiaus gau
tu iš Kauno leidimu neatsi-
žvelgiant į' valsčiaus protes
tus, atidaryta svaiginamųjų 
gėralų sankrova. 

= 

dų pagelba, iš kviestųjų sve
čių reikalavo degtinėj o vė- jiems užprenumeruotų. Pini 
liau ir tarp savęs pradėjo stu- g u g g a l i m a ^ i ų s i i <Draugo 
mdytis, kas darė labai bjau
raus įspūdžio. Tokiems vy
rams patariu tą bi'aurų įprotį 
mesti, nes jis yra nedoras ir 
žmogaus garbę žeminąs. Jei 
nesuprantate kas gera, gražu, 
dora ir prakilnu, — neleiski
te brangaus laiko vestuvėms, 
skaitykite laikraščius. 

•r • J I I . . 

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

• • 
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MILICININKAI SERGA. 

SIMNAS. Čia milicinin
kams labai netinka oras: jei 

\^ 

1 Paežerių koplyčią. Vaikai gi, I kaip tik nakčia valkiotis, peš-
tinės, o jei jau kur vestuvės, 
tai be mūsų laisvamanių ne
apsieis! Nesenai nemaža tru-
kšmo iškėlė jias uk-ką Zaiu-
blauską vestuvėse. 

Gaila, apie tokį jaunimą ir 
rašyti! 

kai-kurie tokie pat jų giminės 
bei kaimynai, susirinkę tėvo 
namuose jo gailėjosi: traukė 
samagonką ir kritikavo kuni-

tik ilgiau jie ,čia pagyvena, gus, kurie turėjo ryto metą 
tuojau pradeda kvaituliu sirg- atvažiuoti iš Vilkaviškio jų tė
ti) Spėjama, kad tai kenkia vo kūno palaidotų. Jauiies-
jiems samagonkės kvapas! nysis sunūs >— Antanas dar 
Mat čionai nemaža yra bra
vorėlių, nemaža samagonkės! 
Tai kai jos kvapu persiėmę 
žmonės ateina į miestelį ir 
pradeda sukinėtis apie milici
ninkus, tai šie, užuodę tą kva
pą ir suserga..* kartais net 
"ablaziiai." 

Pravartu butų, kad į Sim
ną stipresriius milicininkus 
atsiųstų, nes visi silpnieji vy-

Mes turime ir daugiaus pa- rukai, nueina vėjais. 
našių didvyriu, kurie yra pa-

DEL LIETUVOS BLAIVINIMO. 

[Tėv. Sargas] 

šiek tiek tėvą užjautė ir kri: 

tikuojant kunįgi/ darbus, dau
giau patylėdavo, bet vyresny
sis — Juozas sakęs, kad jisai 
kunigą niekuo neskaitąs! Gir
di, prašo kas nors jį (kuni
gą) ligoniui parvežti — par-
vežu, bet tą visą * skaitau be 
jokios reikšmės, nes kunigas 
jam nieko gera neduodąs! 
Xuostabu! Jei taip, tai kam-
gi jis (kunigas) buvo prašyti 
tėvą^ palaidoti ? 

VIŠAKIO RUDA, Mariam-
polės apskr. Nuo šių metų 
Sausio mėn. 1-os dienos pas 
mus buvo labai ramu gyven
ti, nes visos smuklės, ačiū vie
tos valsčiaus tarybai, buvO 
uždarytos. Bet mūsų smukli 
ninkai kniso, krapštė ir galop 
iškrapštė leidimą trims smuk 
lems atidaryti. Reiškia, v*l 
išgirsime to, ko nesame girdė
ję, ir pamatysime tą, ką dar 
nesame matę!.... 

B . s . i a 

L. R. K. PILN. BLAIVININ 
KŲ CENTRO VALDYBA. 

Kun. P. Saurūsaitis, 
Dv. vadovas, 

Kun. ^Jonas Jakaitis, 
pirmininkas, -

lz. Bočkienė, 
I viee-pinn., 

J. P. Vaitkus, 
II vice-pirm., 

Juozas Svirskas, 
raštininkas, 

Viktorija Shea,, 
iždininke, 

Kl. Pranas Juras ir 
< Kl. J. Simonaitis, 

TROKŠTA "DRAUGO." 
Kas pamato ir pasiskaito 

Lietuvoje mūsų dienraštį 
" Draugą", ta s pageidauja jį 
nuolatos turėti ir skaiifti. Už
siprenumeruoti jiems gana 
sunku, taigi nori gauti dova
nai. 

"Draugo" administracija į 
viešas įstaigas ir. daugeliui 
pavienių žmonių pasiunčia do
vanai, bet visiems negali tesė

d u * 

GAVO PINIGUS LIETUVOJE 
KURIUOS SIUNTĖ PER "DRAUGĄ" tIK ASMENIS: 

Satkauskaitė Stefanija 
Juozapaitis Mykolas (New Canaan, Conn.) 
Belukevičius Mykolas (Rochester, N* Y.) 
Malinskas Juozapas / 
Brush Antanas (Carlinsville, I1L, 
Kalainis Klemensas (Cicero, Ui.) 
Morkevičius Petras 
Žekienė Paulina 
Shatas Kazimieras , 
Jogrmnas Pranciškus s 
Putrimą Povilas (Gicero, 111.-
Urbutis Jonas 
Wargon F. (AVestville, UL) , 
ZubaviČius Juozapas 
Lenauskas Edvardas ' 
Šmitas Leonas 
Lapinskas Pranciškus (Gicero, 111.) 
Dronsutlt Wm. 
Budrevidienė Barbora 
Damulis Antanas (Bradley, 111.) 
Jančauskaitė Petronėle 
Žvibas Jonas 
Saunora Juozapas 
Ignatavičius Antanas 
Armalavičius Antanas 
Jovaišis Bronislovas 
Saulis Juozupas J. 
Vanagas Domininkas (Port Angers, Wa»h.) 
Pulokaitė Uršule . 
iTamošiunas Marcelis 
Igiotavičius Kowradas 
Januškevičius Alex,' (Kankakee, Jll.) 
Žitkevičienė Barbora (West Puliman, IU.) 
Palnickaitė Vincenta (Rochester, N. Y.) 
Gricius Ciprijonas x 

Vildžiūnas Adomas 
Preskinis Adomas 
Kasper J. (Taylorsville, IU.) 
Juknis Petras, 
Vaitkus Alex (St. Joseph, Mo.) 
Prialgauskis Povilas 
Jonikas Juozapas 

» Sabaliauskas Vincas 
Beržanskis Jonas 
Česnavičius Martinas 
Lukauskis Antanas (Cicero, Ui.) • 
Žitkevičius Antanas 
Wolk Teodoras 

* Navickas Povilas (Cicero, 111.) 
Sudintas Juozapas (Cicero, IU.) 

DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
2334 So. Oakley A ve Tel. Roosevelt 7791 

Atdaras kasdieną, \šskvrus šventadienius iki 8 v. • . 
« N 

Blaivyl-ės reikalai Lietuvoje šiandie 
atsidūrė kažkokioje kryžkelėje.' Nei blai-
vvbės, nei '*blaivybės savaitės" nieko ne-
padaro: žmonės geria kaip gėrę, .neboda
mi'jokių grasinimų nei bausmių. , 

Ir .tuo pačiu metu, kada įvairus trak-
tieriai ir smuklės kimšte prikimšti žmo
nių, kai-kurie blaivybės idėjos skelbėjai 
stengias sužadinti žmojies, kad liautųs 
gėr,c degtine ir gyventų blaiviai. Bet kai 
pamato, ka,d jų gražių žodžių ne labai 
kas klauso, tad jie šaukiasi valdžios pa-
gelbos ir tos pagelbos Išsišaukdami tei
kia valdžiai nurodymų, kuriais turėtų 
vadovautis valdžia kovoje su girtuokly-
be. O kokie tie blaivininkų nurodymai? 
Dažniausia estifšitoki: visiškai uždrausti 
degtinę ir baigta. •* 

Teisybė, nėr lengvesnio daikto, kaip 
išleisti įstatymą ar įsakymą draudžiantį 
degtinės vartojimą. Bet ar toks įstaty
mas iŠ tikrųjų gali ]>amaikinH degtinės 
vartojime — apie tai negalvojama. Ne
tolimos praeities istorija mums sako, kad 
visi tokie įsakymai nedaug teturi vertes 
ir. galima net pasakyti, dar labiau pla
tina girtuoklybę. 

Tada blaivybės draugijos Lietuvoj-e tu

rėjo daugiau pasisekimo, nes daugiau 
blaivininkų buvo. Tada blaivininkų va
dai siekė to,«kad valdžia visiškai uždraus-
tų degtinės pardavinėjimą. Ir man tada 
atrodė — reikia tik uždrausti degtinę 
pardavinėti ir visi žmonės bematant tap
tų blaivininkais: Ir koks gyvenimo gra
žumas butų — galvojo ne vienas blaivi
ninkas. *. i v | i m 

Kai karo pradžioje buvo išleistas de
gtinės panaikinimo dekretas, blaivininkai 
labai nudžiugo ir sveikino tokį dekretą. 
Tuoj dekretą išleidus ir blaivininkų ko
va del blaivybės išnyjft), nes blaivininkų 
liksiąs rodėsi esąs pasiektas. Pasiekę 
savo tikslą blaivininkai pakriko ir jų 
draugijos radosi jau nebereikalingos. , 

Iš pradžių žmonės negalėdami nie
kur gauti degtinės, buvo blaivus. Rodė
si, pabus kiek be degtinės ir visiškai 
ją pamirš. Bet išėjo ne taip, kaip buvo 
tikėtasi. Daugelio žmonių prigimtis, ma
tyt, jau yra linkusi į tai, kad galėtų ka
da nekada, apsvaigti ir įgauti dirbinio 
linksmumo. Todėl pradėjo žmonės ir 
šiaip ir taip galvoti, ir pagaliau vienas 
iš antro sužinojo, kad degtinė galima ir 
namie pasidaryti, dargi ne prastesnė už 
pirktąją. Ir tokiu būdu degtinės mylė-

Atsiminkime prieškarinius laikus. - tojai rado budus ir ėmė plačiai varyti 
''naminę." Čtfa mes matome, kad griež

tas degtinės uždraudimas išmokino žmo
nes varyti ją namie. O varant namie 
tenka daugiau pagaminti degtinės, negu 
seniau jos perkama buvo. Na, žinoma, 
ir daugiau buvo išgeriama. Tad degti
nės uždraudimo rezultatai buvo nekoki. 
Maža dar to, valdžia ir nuostolių iš to 
daugiaus turėjo, nes kai degtinė buvo 
pardavinėjama, tad tam tikra pinigų su
ma eidavo į valstybės iždą; kai buvo už
drausta pardavinėtį to pelno nebegauda
vo, į e t žmonės vis tebegėrė degtinę, ne
mokėdami už ją jokios akėyžės. 

Stisikurus Lietuvos valstybei buvo 
imtasi griežtos kovos prieš sodžiaus deg-
tindarius> Kadangi tų^ degtindarių buvo 
gana daug, tat milicijai buvo ligi kaklo 
darbo. fTečiaus ir šita kova nedavė tin-
kaB»į rezultatų. Galima net v pasakyti, 
kad šita kova turėjo labai daug neigiamų 
dalykų, nes ji suerzino daugybę žmonių, 
kurie del to suerzinimo . buvo nusistatę 
prieš LIetuyos valdžią. Šita kova taipat 
sukiršino *tarp savęs kaimynus, nes po 
kiekvienos milicininkų. darytos kratos f-
tardavo del paduoto skundo savo gerus 
kaimynus. Ir šiandie dar rastume daug 
tokių kaimų, kur ūkininkai viens į kitą 
žiuri priešininko akimis. 0 ar geri to
kie reiškiniai — nieks nepasakys, nes to
kie reiškiniai mažina tą piliečių skaičių. 

kuris pasitiki savo valdžia, savo valsty- . girtuokliavimas be galo kliudo žmonėms 
be, savo jėgomis. *~ 

Šių dienų mūsų blaivininkų vadai 
daugiausia yra karšti idealistai, kurie 
mano, kad Lietuvoje galima Imtų įvesti 
tikra blaivybė vienu rankos mostelėjimu, 
jei tik J ų klausytų dabartinė valdžia. Te-
čiau sunku tiems idealistams patikėti, 
nes jų nurodymai ne visa tikslus ir gali 
dažnai sulaukti kaip tik priešingų vaisių. 
Sunku tikėti ir į tai, kad viena Lietuva 
galėtų umu laiku virsti išsvajota blai
vininkų šalimi, kuomet aplinkui kaimy-
nai tebevartotų alkoholinius gėrimus. 
Kaip negalima per vienerius metus , pa
daryti visus išlavintus aukštos doros 
žmones, taip lygiai negalima -atpratinti 
juos nuo , degtinės. 

A}koholinių gėrimų vartoj iinas yra ža
lingas, apie tai kiekvienas gerai supran
ta, kad temdo skaidrų žmonių protą, nu
stelbia juose gerus, žmoniškus palinki
mus ir gabumus, silpnina jų kūną ir sie
lą. O dar kas nekultūringas, tai išgėręs 
virsta stačiai gyvuliu ir verti esti ir 
pasibiaurėjimo ir pasigerėjimo. 

Vakarų Europoje retai kas mato 
gatvėje girtuoklių, nors ten gal daugiau 
išgeriama degtinės, negu pas mus. Tad 
žmonių sukulturėjimas yra jau didelis 
gktuoklybės priešininkas. Degtinė arba 

kultūrėti ir lygiai jie yra nekultūringu
mo vaisius. Kur medžiaginis vargas ir 
skurdas, kur dvasinis žmogaus ūgis labai 
žemas, ten visados žydi girtybė. Nusi-
kainavę, privargę ieško užsimiršti — deg
tinėj îr geria jos tiek, ligi sąmonės ne
tenka, kada visus vargus . ir sujUaunus 
tarsi ranka nuima. Tad pirmas žingsnis , 
kovai su girtybe — taį kova su žmonių 
vargu ir skurdu. Antras žingsnis — tai 
žmonių * sąmonės, įmonių, dvasinto ūgio 
tobulinimas ir kėlimas, kad jie ieškotų 
dvasinio pasitenkinimo ar užsimirsimo 
savo sielvartuose ne degtinėj, bet kur ki
tur — teatruose, knygose, doruose pasi
linksminimuose ir tt. Čia labai didelis 
ir platus darbas blaivininkams ir čia yra 
tikriausias kelias kovai su girtybe. 

v [Tad visos irrasų blaivininkų draugi
jos, kurios Šiandien ne girtuoMybę naiki
na, bet deda girtuokrybei, gmlima lakyti, 
lyg kokius pagrindus, nors vis* tai dalo 
ir netiesioginiai, turėtų į tą posę paarei-
pti savo darbus. Nes tuščia butų sakyti 
nuogam žmogui — prisidenki — ir ne
duoti jam marškos, kad jis tat galėtų 
padaryti. Taip tuščia yra -sakyti fcno-
£Ui — negerk — negerk! ir neduoti 
degtinės vietbn jam ko • nors kito, kas 
galėtų lygiai ar net daugiau % patrauk
ti, kaip degtinė. [Lietuva] 
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IDR. A. K. RUTKAUSKAS1 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4442 South YVeetern Aveuuo 
Telefonas Lafayette 4141 

Vajandoa; 9-11 rytais, 1-2 poS 
>ietų ir 7-8 vakarais. Nedėldie-g 
Uais tiktai po pietų 2 iki 5 vai. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiHitiiiiiiiHiiimniiiimii 
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m* 

DR. 6. M. 6LASER 
PRAKT1RLJA SO METAI 

Oflaa* t l 4 t 6©. Morgan M., 
erte SS-nd St., Ghicago, 

BPECIJ AUSTAS 
otęriškų, VjrtSkų to chronlžkų] 

•>»*""» = 
« a 

3 
i n u M M ^ -

JjOff ice TeL Blvd. 78SO 
S Franeiimaa 

§ P . H . T . STRIKOL'IS 
« Lietuvis 
• GYDYTOJAS IR CUIRIRGA8 

Perkėlė savo ofisą t 
4401 SOUTH ASHLAND AVE. * 

TA1+: 10:30 iki 12; 3:30 iki S lr£ 
f:31 iki 8:30 Ned. 10:30 iki 12. g 

Nam.: 2914 W. 4S St. įm 
Tel. Lafayette 203 J 

B t e l ¥ M f * l I ¥ W l r W W *¥a?TCffS{ 

TeL Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vežei i s 
LIETUTIS DENTISTAS 

4711 SO. ASHLAND AVENCB 
ARTI 47-tos Gatvės. 

Valandos: nuo 0 ryto iki t vak. 
Seredomla nuo 4 tki 9 vakare. 

Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto=į 
!iki 3 po pietų, nuo 6 iki 7 rak. 

edėltomis nuo 10 iki 2 po pietų. 
Telefonas Yardsr M7 

lBIUIIlPliO<MNNHNHMWWNNW 
ar« 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR OHmtmOAJi 

4431 Bo. Asbland Are. 
Tel. Yards 9M * 
OFISO TAI*: 

Tel. Yards 0tt4 
8—10 v. ryto. 1—3 ir 7—9 v. v 
Nedėliomis: nuo 10 v ryto iki 
1 vai po pietų, 

• * » » « • « * » »amin«ai 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
M 1 • ! • S «i« II T —Z^**- t U f l M U l l į • ml 

VAKAEAS. — BAŽNYČIA. 
NAUJALIO KONCER

TAS. — ŽINELĖS. 

1 PRAKALBOS. 

Vakaras. 
. Lavvrence, Mass. — Bal. 16 
d., Velykų vakare, L. Vyčiu 
vietinė kuopa vaidino veikalą 
"Pančiai". Veikalėlis gražus 

linai. Kalbėtojumi buvo N. P, 
Radis. Jis ragino žmones, lie-

Telef. Pullman 363 

DR. P. ŠIMAITIS 
HAPRAPATH 

^Gydau Be Vaistu ir Be Operacijoj 
10901 South Miehlgan A ve. 

ROSELAND-OHICAGO, ILL. 

DR. S, MIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS *r CHIRURGAS 
Ofisas ir vyvenimo vieta: 
S252 South Halsted Street 

ĮAnt viršaus Univer. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 

po pietų: nuo 7—9 vak. 
NedėUomiJ nuo 10—t 
Telefonas Yards 2544 

2—4 

l 
OR. CHARLES SEGAL 

[Perkėlė savo ofisą po numeriu 
47St SO. ASHLAND AVESUE 

SPECIJALISTAS 
Džiovu, Moterų Ir Vyrų Ligų 

tfal.: ryte nuo 10—lt; nuo 3—B 
to pietų; nuo 7—8:84 vakare 
iodė'tomls: 10 Iki 1. 

Telefonas Drcael 2S80% 

DR. R. C. CUPLER 
CHIRURGAS 

p. Oakley Ave. ir 24 Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo 2 iki 6 po 

pietų kasdien, Panedėlij ir Ketver
ge vakarais. 

Ofiso TeL: Canal 1712—241 
Res. TeL: Midway 5512 

sy*e »»•* •*%•»• • • - • • • . s^e/e>«/a^-a»» 
Telefonas Ton Buren 224 

Res. HSt Indeoendence Blvd. 

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

Valkų Ir visų chronišku ligų. 
TALAMDOS: 10—11 ryto 2—3 po 

pietų, 7—8 vak. NedėUomls 10—12 d. 

Ofisas S354 So. Halsted Str., Chlcago 
Telefonas Drover MM 

S V. W. RUTKAUSKAS S 
ADVOKATAS S . 
Ofisas DldmJestjrj: 

29 South La Baile Strett 
Kjunbarls S24 

Telefonas Central ,%390 

J Vakarais, 612 m SSrd Bt 
Telefonas: Yards 4481 

< S I M BPBB BB BB BB ̂ BBi^B ^B • ^B ^BS 
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i ANTANAS A. 0LIS 
(OLSZEWSKI, J R.) 

ADVOKATAS 
Veda bllas visuose teismuose 

Miesto Ofisas: 
S. Dearborn St. Room 1044 

Telefonas: Central 1774 

Vakarais: 83*1 S. Hnlted 84. 
Telefonas: Boulevard 863. 

U 

SS~SrS5r š.r r--J:. rt,-,a4argi; 

>r. M. Stupnickij 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, DLLDIOIB 
Telefonas Yards 5022 

}Valandos: — 8 iki 11 18 ryto:' 
[l po pietų iki 8 vak. Ksdėlio-
[mls nuo 8 lkl S vai. vakarą. 

J. P. W AITCHES 
Lavvyer 

LIETUTIS ADTOKATAS 
Dten.: R. 611-127 N. Dearborn 84 

Tel. Dearborn 8098 "* 
Vakarais: 10780 8. Wabasta Ave. 
Roseland Tel. Pullman 8377 

Tel. Randolph 2893 
A. A. S L A K I S 

ADTOKATAS 
Ofisas vidumlestyje • 

A 8 S O C I A T I O H B L D G . 
10 South La Salle Street 

Room 1203 
Valandos: 9 ryto iki i po pietų 
Namų Tel. Hyde Park 2395 

Philadelphia, Pa. — &v. Jur
gio parapija. Dar du aražinie: 
ji Šv. Kazimiero Draugijos na
riai: Petronėlė Martinkaitė ir 
Pranciška Draugeliutė sumo
kėjo po $35. Širdingausiai dė
koju ir reiškiu pagarbos žo
džius, i 

Kun. P. Kasčiukas. 

rv. 

\ 

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

TeL Ganai 8118 
Valandos: 14 ryto iki 8 vakare 

Gyvenimas: — 2811 W. OSrd Str. 

Tel Prospect 3484. 

^ » » » i . • . • • » — • • • • • • • • • — ^ ^ — 

jTel. Ganai 267, Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytoj** Ir . 

Chirurgas 
1821 South Halsted Street 

Valandos: 14 lkl 12 ryte: 1 Iki 4 
po pietų: 8 Iki 9 vakare 

Tel. Boulevard 2160k> i DR. A. J. KARALIUS 
LIETUTIS GYDYTOJAS 

[3303 S. Morgan Str. 
CHICAGO, ILL. 

lllllllllMIIHIIIUIIIIIIIIlIflIltlIlIlIlIlIlUlin 
I S. D. LACHAWICZ i 

LIETUTIS GRABORIUS 
! „Patarnauja laidotuvėse knopi- | 

Ogiausia. Reikale meldžiu atslsau-5 
Skti, o mano darbu bosite uiga-S 
=nėdinti. 
=2814 W. 28rd PL Ghleacn. VkM 
= Telefonas Canal 1271—2190 
•HltiiiuimillllllllllMlllllUMUIIIMMIIIIIti7 

^ Tel. Canal 0199 

I VVYAND'S GRABORIAI 
Ir 

Pagrabų Direktoriai -
J. Wyand, Balsamuotojas 

C. Sirevičia, Asistentas 
Turime automobilius viso

kiuose reikaluose. Patarnauja
me kogeriausia ir pigiausia. 
2055 Wcst 22-nd St. Chlcago. 

K « • • • - • 

telefonas Canal 6395 

l-
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Tel. Lafayette 4223 

P L U M B I N G 
Kaipo lietuvys, lietuviams visa 
dos patarnauju kogeriausia. 

1L TU6KA 
8X28 W. 88-th Straet 
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JOHN 6. MEZLAISIįlS 
Generalk KontraJrtorins, staty
tojas ir senu namu taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Chicago 

Arti 23 čio Place. 

Smulkmenos. 

Teko nugirsti, kati gegužio 
23 d. čionai bus muzikos tė
vo, gerb. J. Naujalio koncer
tas. Svetainė jau yra paimta. 
BUH malonu išgirsti tokį kon
certą. 

Dabar mūsų vargonininkas, 
A. Stanšauskas, duoda pamo
kas ant piano savo namuose 
po nuin. 56 Coneord St., La\v-
rtiuv, Mass. Iztad yra gera 
proga arčiau su muzika susi
pažinti. A. Stanšauskas yra 
gav<t\s mokytojo laipsnį iš Mu
zikos Konservatorijos, Olivet 
University, Olivet, III. Dabar 
jis lanko Naujosios Anglijo* 
KonaervatorijiL, Bostone. Jis 
gerai supranta muziką. 

Masu kolonija yra turtinga 
veikėjais, ir tai gerai •pasižy
mėjusiais. rPlioj štai matome 
kun. Pr. Vinnauską, pp^ J. 
Kulikaitį, J. Kriviute, Tukai-
te, Sidaravičiutę, Banevičių, 
Raumuską, A. Stanšauskii ir 
daû T kitų, sunku visus išvar
dinti. Jie yra tikri idealistai, 
su širflžia atsidavę darbuotei 
tautos ir Bažnyčios labui. 
Liaudis jiems gražiai pritaria, 
l'žtai ir man linksma čion gy
venti; netaip kaip apie New 
Y7orka. būdavo. 

II ŪSŲ netaliežninko l&leinio 
vargon. Diržas, karštas neza-
liežninkas apleidžia L&wrenc%, 
važiuoja Lietuvon. Ten, jei kle 
bonai nepasisaugos, jis -gali 

prisisukti prie šiltos vietelės. 
Aršiausia pas mus, kad 

darbai neina. Kalbama, kad 
neužilgo pradės geriau eiti. To 
ir laukiame. Masą mergaitė. 
^•^•^•»>",WMWM^»^^»»y,BBBSSS»BS»^s»»iss»B»<s»wis^snBS>B^P»^«BS»Sn»issssaBS» 
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tų svetimų išnaudojami ir kad 
patįs lietuviai viską savo iš
dirbtų su pagelba "bendro-
vių \ 

Pasekmės nežinomos. 
Šiaudelis. 

ŠV KAZ. DR-JOS 
. NARĖS. 

ir jį gražiai atliko. Adomo ro- * W ~ "bendroves", kad 
le labai getai yidino J. Ku- sietuvoje mūsų žmonės nrfm 
1 įkaitis, Pijaus — Buja, gerai, 
Kęstučio — K. Benevičius, la
bai gerai; miesto viršininko — 
Žukaitis; valsč. viršaičio — 
J . ICalevas; moterų pimliniu-
kės — J. Kriviutė; pilietės, 
karalienės — Babiniutė; pilie-
čio-A. Vilkinius; motinos—Tu
ką itė, labai gerai, geriau ne
reikėjo; sesers — A. Davklo-
Miutė, gerai. Buvo daug kara
lienės tarnaičių, kurios savo 
Užduotis gerai atliko. 

Butų getrai, kad daugiau 
tokių vakarų surengtų. Vak ti
rą vedė A. Stanšauskas. 

Vaidinimo pertraukoj kal
bėjo kl. Pr. Juras. Jis visą sa
vaitę viešėjo pas gerb. kun. 
kleb. Virniauską. 

Bažnyčia. 
Po Velykų, pirmadieny, pa

tys parapijonai nugriovė savo 
bažnyčią, nereikėjo nei Šliupo 
ra jo'tarnais, kad sugriautu. 
Šitos vieton išdygs graži, nau
ja bažnyčia. 

meldžiančių radau. Apie 4-tą 
v. jau visos aedynės žmonių 
užimtos. Atėjusieji vėliaus sė
dynių nebegavo^ turėjo stovė
ti. Vis naujos žmonių minios 
bažnyčion veržėsi. Pusyaland-
žiu prieš pamaldas bažnyčia 
buvo taip prisipildžiusi žmo-

iprins Valley, IU. — Bal. 
21 d., parapijinėj svetainėj į-
vyko "Maisto B-vės'' prakal-Mnu>, kad atėjusieji vėliaus 
bos. Žmonių prisirinko pusė- '!*> pusvalandžiu, jau negalėjo 

į vidurį dasigauti. 
- Lygiai 5 vai išėjo trįs ku-

tuvius, dėtis į savas "korpo-Įrtigai Prisikėlimą laidyti. Pra-
idėjo .velykinė procesija, šim-

naktį budėjo prie Kristaus 
grabo, Velykų rytą procesijoj 
ir pamaldose dalyvavo, ir sa
vo blizgančiomis mandieromis 
'bei kardais priminė mums tą 
Jiarsiąją mūsų tėvynės armiją, 
kuri mūsų šventąją žemelę, 

Lietuvą, savo kardais nuo prie 
šų apgynė. Ačiū visiems Vy-
, tautiečiams, o ypač gvardijoj 
generolui, senam mūsų parapi-
jonui Pocevičiui. _ 

Senas parapijonas. 

• 
DIDELIS BARGENAS, parsiduoda 

delicatesaen ir groesry geroj ISdirb-
toj nuo seniai vietoj ir kambariai pa
gyvenimui ataiiaukite: 

D. S. UOTT ' 
1445 So. 42 Ave. \ 

Cicero, SI. 

C H I C A G O J E 

• • • » • • 

REIKALINGAS 
pusininkas gretai išdirbtam bizniui 
kuris gali įdėti $1,000.00.' Tūrių di
deli bizni, mano kostumeriai visose 
dalyse mieato. Gera proga tokiam 
kuris nori dirbti su grera firma. Pri^ 
tyrimas nereikalinga*. Norint daugiau 
informacijų kreipkitės šiuo adresų: 
2334 Sp. Oakley A\e. Chlcago. 

•-•^ £ (K. M. H.) 

VELYKŲ IŽKILMtS BAŽ- • 
NYCIOJ. 

Bridgeportas. — šįmetinės 
Velykos mūsų bažnyčioje bu
vo paminėtos su* kuo į spūdi n 
glaustomi* apeigomis bei pa
puošimais ir nepaprastu skait
lingo žmonių datyvumu. 

Jau dkHtiô o šeštadienio va 
karą, ftV. Jurgio bažnyčia'bu-
vo pilna žmonių. Prieš niišpa-
nis vieni giedojo gavėnios 
giesmes, kiti garbino Atpirkė
ją "Velykų grabe" įstatytą, 
treti ėjo keliais prie kryžiaus, 
adoracija, j t 

Velykų mišparus atgietiojo 
klebonas,' gerb. kun. Krušas. 
Kun. Statkus pasakė gražų ir 
gana ilgą pamokslą apie Kris
taus kančios nuopelnus. 

Po pamokslo tik maža žmo
nių dalis apleido' bažnyčią. 
Didžiuma pasiliko pagiedoti 
pasimelsti ar prie išpažinties 
prieiti. Bafenyčios giesminin
kai ir giesmininkės, pp. 0-
verlingui ir Dimšai vadovau
jant, tęsė prieš mišparus pra
dėtas giesmes. Žmonių minios 
prigelbėjo jiems. 

Stebėtina mūsų giesminin-
Icų ištvermė ir jų pavyzdingas 
lievotumas mano atminty už
siliks ilgus metus. Negaliu 
tiesiog* suprasti, kaip galima 

;per ištisą naktį be pertrau
kos beį atvangos išgiedoti ir 
leužkimti, ar bent nepailsti. 
Mūsų gi giesmininkai per 
lakt'l išgiedoję, pirmą Velykų 
Jieną išrodė netik nenjivargę 
nepailsę, bet tartum visą naktį 
kuopuikiausiai pasilsėję, su 
balsais gražesniais negu pap
rastai. Titeri lietuviški milži
nai! 

Prisikėlimas. 

' Pradžia pamaldų buvo- užsa
kyta ant 5 v; ryto. Atėjęs baž
nyčion 3 vai. jau šimtus besi-

tais gražiai apsirėdžiusių mo
kyklos ^berniukų, ir mergaičių, 
gėles barstančių, lydima. Pro
cesija kas minutė stojo, nes 
per minias,tarp suolų stovinčių 
žmonių, prasimušti tiesiog ne
begalimą. Kai-kurie silpnesnie
ji, ypač visa naktį budėjusie-
'ji alpo. Juos išnešė oran at
gaivinimui. Dėlei tokio nepa
prasto žmonių susikimšimo 
'procesija tęsėsi net visą va-
Ūandą laiko. 

Po procesijos sekė Velykų 
Jutrina ir Mišios. Choras gra
žiai giedojo naujas Mišias, 
vargoninko p. Siaurio išmo* 
kytas, Orkestrą chorui prita
rė. Mišių vidury klebonas pa
sakė pamokslą, kiirio pabai
goje trumpai priminėj apie ve-
llykines aukas bažnyčiai. 

Po pamokslo Mišioms besi-,, 
baigiant sekė £olekta. Du kn-
inigu rinko aukas. Žmonių u-
pas linksmai, duosnumas ne-
ipaprastas. Dėžėn metė visi: 
vieni dolieriiies, kitį penkines, 
dešimkes, ir daugiaus. Aukų 
numetė virš keturiolika šimtų 
VJolierių. Graži suma. Užtai 
•valio bridgeportiečiai! Kitos 
"kolonijos tepaseka mūsų pa-
•vyj&dį ir aukoja taip duosniai 
kaip mes. 

Po ilgų rytmetinių pamaldų 
Visi skubinomės I namon prie 
velykinių stalų, 4<velyku-
čiais1' ir visokiais kitais ska
niais valgiai apkrautais. 

Vytauto gvardija 
Aprašant Velykų iškilmės, 

fnegaliu susilaikyti nuo pa
gyrimo mūsų garbingos "'Vy
tauto gvardijos", vienos iš se
niausių mūsų parapijos drau
gijų. Jos nariai visą Velykų 

DIDELIS BARGENAS 
parsiduoda naujas mūrinis namas 2 
flatų po 5 ir 6 kambarine. Lotas 30 
pėdų pločio, kaina 88,600.00 jmokėl 
reikia $1,000.00 balancas mėnesiniais 
mokesčiais. 

D. a HOTT 
1445 So. 49 Ave 

Cicero, SI. 

TIK KĄ Iš LIETUVOS 
ATVEŽTA. 

• » 

Šiandie Pinigų Kursas 
Siunčiant Lietuvon per mus: 
40 centai už 100 Auksiną 

— arba — 

250 Auks. už vieną Dolerį 
Plfesnls kursas siunčiant 

didesnes sumas. 
Pristatymas Užtikrintas 

Trumpame laike. 

Central Manufacturing 
District Bank 

State Bank—Clearing House 
Bank. 

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

Didelis transportas lietuvių iš-
dirbystės saldainių, labai gerų, 
skanių, kokių eia Amerikoje nėra. 
Visokių rųšių. 

Kalendorių atplėšiamų, pastato
mų ant stalo ar pakabinamų BU 
gražiais skaitymais. 

Lietuvos gražiausių gintarų, ka-
rielių, mergaitėms ir mdtcrėlėms 
puikiausias papuošalas. 

sietuvos Vytis: ženklelis del ne- j 
šiojimo įsisegus, metalinis, mažo' 
formato. 

Lietuvos Vytis su It. Himnu, ir 
pavasario Himnu, didelio formato 
paveikslas, labai gražus. 

Visų virš išvardytų daiktų da
bar galima gauti. Visais reikalais 
kreipkitės laišku klausdami kas ir 
kiek kainuoja, įdėdami 2c. markę 
atsakymui šiuo antrašu: 

J . K. Milius, -
222 So. 9th St., Brooklyn, N. Y. 

Ilaa. TeL Cicero 3656 • 
Ofiso TeL Cicero 4B< 

DR. J. SHINGLMAN 
1825 So. 48 Oourt 

N. E. Cor. 49 Court ir 18 Str. 
ant viršaus valstyničios. 

K atrinkite Bftva 
skausmus 

Benmatiskms, 
Nenralg-iją, 
Slnbanią, 

NUnterejlBią, 
Ištampytus 
Musknlas, 

Bantą 
Skandėjimą, 

fialTos 
Skaudėjimą, 
Persalimą. 

Temykite, kad 
Blt l 

INKARO 
YAJSBAŽEN. 

ILIS. 

Cash Registeriai 

VALEHTINE DRESMAKING 
COLLEGES 

2407 W. Madlson, 1850 M. Wells. 
6805 8. Halsted Streets 

187 Mokyklos Suv. TalstJJoaa. 
Moko Siuvimo, Patternų kir

pimo, Designing- bizniui ir na-
auna. Vietos duodama dykai. 

Dalomai. Mokslas lengvais at-̂  
mokėjimais. Klesos dienomis ir! 
vakarais. Reikalaukit knygelės. 
TeL Seeley 164S 

SARA PATEK, pirm $ 
S®^tv*^«^^«v*^^a^'fy8y6^i.«^^gyg>j5 

7T-. 

^Telefonas Tards 1186 

STANLEY P. 
MAŽEIKA 

GRABORIUS TOJ 
Balsamuotojas 

Tūrių a u tomo-; 
bilius visokiembJ 
reikalams. Kai na # 
prieinamos. 

3319 Auburn| 
Ave. Chicago.| 

MMHPMM 

NAUJI IR VARTOTI 
Caj 

iUS 

DRAUGIJŲ ATYDAli 
n i f K f n tmVėliavų, Kukardy, visokiu Ženklelį, pu«ikučip,Ant-
JL/II U l / U V C spaudį ir kitokiu Draugystėms reikalingu dalyky. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampafy, pažymėkite ir jtiso dr-tės vardą.. 

3TRUPAS CO.f 90-92 Ferry\8t . NeW*rk, N^J. 
mmmmm+* w . n • m • T i i I I I į m mmtmmtmm \ H i n " • 

Kuomet mintiji pirkti Cash Re-
gisterį, be abejonės tuojau* pama
nai apie "NaUonal". The National 
Cash Register Company turi tiktai 
viena ofisą Chicagoj, 172 North 
Michigan Ave., tarpe Lake -ir Ran
dolph. Tenais rasite pilna stocką. 
Naujų ir Vartotu Regristerų. PrieS 
pirksiant ateik ir apžiūrėk mūsų 

stocką. Visi registeriai yra garantuojami Mūsų Taisymo Skyrius vi
suomet jums patarnaus. 

The .National Cash Register Company 
172 Pforth Mfchtgan Avenue Telefonas Randolph 4600 

Tarpe Lake ir Randolph. Tiktai vienas ofisas Chicagoj. 

1. HARRINGTON'O KRE
DITORIŲ SUSIRINKIMAS. 

— įvyko — 

Pėtnyčioj, Bal. 21 d 1922 
Columbia Svetainėj. 
48-ta ir Paulina Sts.' 

Sulyg daugumos bals^ bu
vo nutarta kad turtas butų 
atimtas į kreditorių rankas. 
Kurie dar nepasirašėte ant 
"petition", tai galite pasira
šyti padedant vardą ir sunif 
piningų kiek ant notos šiose 
kolonijose: 

x 

HENRT J . SCHNITZER STATE BANK 
141 Washin^ton Street Nevv Yor^rN. Y. 

PO NUOLATINE KONTROLE BANKINIO DE
PARTAMENTO NEW~YORK VAluSTIJOS 

KAIP SENIAUS, TAI I R DABAR 
SIUNČIA pinigus j Lietuvą pagal dienbs kursąv 

— BANKAS, turiutis geriausius ryšius Lietuvoje, išmo
ka pinigus greitai ir saugiai. 

PARDUODA LAIVAKORTES i Lietuvą ir is Lie
tuvos ant greičiausių ir geriausių laivų. 

' PARŪPINA PAŠPORTUS, pasirašymus kon*ulių ir 
suteikia geriausius patarimus keleiviams. 

NORĖDAMI GAUTI PREKES auksinu ar laįyakor-
čių, rašykite į SEN^ ir gemi ŽINOMA: 

HENRY J. SCHNITZER JTATE BANK 
141 Washmgton Street New York, K. Y. 

T0WN OF LAKE. 
F. Vaičkus 

4637 So. Paulina Str. -

CICERO 
f 

J. Janulis 
1443 — 49 Ave. 

BRIDGEPORT 
E. Gedaitis 

3302 Se. Halsted St.* 
W. Balchunas 

827 W. 33rd St. 

WEST SIDE 
J. Shaltz 

2139 W. 21st Str. 

18-TOS GATVĖS. 
K. Baldauskas \ 

1947 So. Halsted Str. 

R0SELAND 
Charles Kiserauskas 

10504 So. Michiįan Ave. 

KENSINGTONE 
Bruno and James 

314 Kensington Ave. 

WEST PULLMAN 
A. Jonaitis 

Southern Drug Co. 
11858 S. Michigan Ave. 

. Komitetas. 

y 
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L* Beethoveno Konservatorijos Mokytoju w wM*m*®tiw********* 
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S 
I R T A S American Bohemian Svetainėje, 14 

L? 
Baland.-April 28 d., 1922 

1436 W. 18th street 
PRADŽIA 8 VAL. VAK. 

(vairią ir turiningą programą išpildys MOKYTOJAI. 

£^%%s^«^*a*^*»^^^&&^^*^*^^'*^''®'®^S'^^^ paskui ir taip sugrįžo i svetai-
Sjne, Garbė s v. Jurgio Dr-jai 
g Į kad pagerbė savo globoją. CHICAGOJE 

55%^^«^i^©%*'SH>'®^Q/^,*'e'a'a^s!.'t^.% <§./§/&% % •^ '̂®/$/e.'&'B'&$'&a^i8/$<s '̂t^fc^$ši 

ROSELANDKEČIAI RENGIASI PRIE SMARKIU PRA
KALBU-

K U N. PR. G A R M U S IR M. B A G D O -

PYPKORIŲ PRAKALBOS. 

kett* surinkę $202. Gaila katij BASEBALLININKŲ NAU-
nepaskelbė bent $500, nes pa- DAI PRAMOGA. 
dauginus surinktus oent. bentj 
dešimts kartų butų tikrai tiek 
išėję. 

West S i d e . — Trečiadieni, 
bal. 26 d., Meldažio svet., lais
vamaniai turėjo prakalbas. 
Kalbėjo "kap i tonas" Natkevi-

N A S BALANDŽIO 39 D. 3 VAL. PO PIET I B Į f * l ^ f t ? * * -
ŠVENTU PARAPIJOS SVET, KALBA. TOKIĮJ M U ^ C ^ m T ^ S P J S 

_ .> hainėn, tai radau beveik visai 

TOJŲ DAR NĖRA OIROEJE ROSELANDIEČIAI. TAIGI Į*** O ja„ „ „ . s va. 
VISI, VISI JU PASIKLAUSYTI! Pirmiausiai .vakaro vedėjas 

' v 
I 'Aki P I t i r i TIII Į pristatė kalbėti Natkevičių. 
IZAiluA F L L I U I I Pradėdamas prakalbą sakėsi 

_ 1 kalbėsiąs "bepartyviškai". 
PASIDARĖ GALĄ. ( TRATĖS ANT AŠTUONIO - T i e s a ' <-'is i r k a l b < 1J° " * » • ? • 

LIKTOS tyviškai", nes visą vakarą kal
bėjo vien tik apie "klerika

lu auL^tr. T^O ;̂ T>- A • ^ • -n l u s " ir klebonus. Kam, girdi, 
is _'U anksto ,pasi- Dievo Apveizdos Par. — 

Antradieny, gegužio 2 d., 7:30 
vai. vakare, -parapijos svetai-. 

, .. . . iitaip kaip eia Amerikone, kad 
į neje, įvyks vpatmgos prakal-i-vl. __»._ i. _•_ • 

SAVIEJI REMKITE S A V A S | h o s . K a l h ė H . a r s l l s kalbėtojai,' 

Brighton Parkas. — Liet. 
Vyčių 36-tos kuopos atlętffus 
skyrius rengia šokių vakare-
iį šeštadieny, 29 d. -bal. (Ap-
ril) i . m., MeKinley parko 

Antras kalbėjo B. Žygelis. į svetainėje, šis paslinksminimo 
Jis pradėdams kalbą sakė,^vakarėlis yra rengiamas tikslu 

Ir tas apie Krupavičiaus 
barzdą. 

kalbėsiąs apie žemės reformą. pagelbėti base-ballininkams i-
bet nuvažiavo labai toli nuo sigyti siutus arba kostumus. 
temos. I r jis įsivėlė į Krupa-', Ta<lgi, kas gali ateikite, nes 
vičiaus barzdą ir visa gerkle 
šaukė, kam Krupavičius su 
barzda, kam katalikai eina 

,iųs pagelbėsite šiam geram 
darbui. Šios kuopos lietuviai 
sviedininkai išaugštins lietu-

PINIGUS Į LIETUVA 
mos pristatom greitai ir pigiai i visas dalis Lietuvos per 
mūsų korespondentą,' didžiausią banką Lietuvoje. 

Norėdami siųsti pinigus į Lietuvą, išpildykite žemiaus 
padėtą blanką ir prisiųskite mums su jūsų bankos čekiu 
arba monev order, o mes atliksime visa darbą. 

K I M B A R K S T A T E B A N K , 
10758 Michigan Ave. 

( P R I I M S PINIGUS L I E T U V O J E ) 

Pi lnas VvatŠfa! 

Rf'flyha Valsčius 

Pa?ta . .* Ka imas 

i Field Marshall Annex hiit<* 
krizdainas 
darė galą apdraudos agentas 
J. W. Kriott. Sakoma, sirgęs. 

kunigai kišasi i politiką, jeigu 
ne jie, tai mes būtume padarę 
taip kaip čia Amerikoje, kad 
ši i ubą galima butų paimti pas 

Į S T A I G A S . 

įk 0^§» įk 

JONAS MASALSKIS 
mirė balandžio 27 d. 1922 
Columbus ligoninėje. 27m. 
amžiaus. 
Tarnavo Amerikos ka
riuomenėje. Paėjo iš Kau
no rėd. Kauno apskr. kai-
^o Baubkių. Buvo ve

dęs. Paliko dideliame 
nuliudme moterį Pran

cišką. Paliko 2 brolių ir 
seserį Amerikoje; 1 brolį 
ir seserį Lietuvoje. 

Kūnas randasi po num. 
716 31 Str. Laidotuvės į-
vyks Subatoje, bal. 29 d. 
apie 8 vai. išryto. šv. 
Jurgio baž. iš ten bus nu
lydėtas i Šv. Kazimiero 
kapines. 

Kviečiame visus gimi
nes ir pažįstamus daly
vauti laidotuvėse. 

9 Pranciška Masalskie
nė. 

bile koki notara-kad ir žvdeli. 
*> I »• w * 

O dabar šliubą reikia imti 
bažnyčioje. , 

Toliau kalbėjo apie Krupa -

gerb. kun. Pranas Garmus, \< 
Lietuvon, buvęs Liet. Karino-

4. 

menės kapelionas. Girdėję jo 
kalba žmonės negreitai užmir-, 

a . į vičiaus barzdą. "kapi tonas 
šta. Kalbės ir p. Mikas Bagdo- L, .. v. •,. .*, . 

; ' . . iis gilumos širdies aiškino, 
nas, buvęs Lietuvos kareivis r. 1 T ^ .v . , • ^ ., * 

kad Krupavičius kaipo Krik<. 
ir Liet.'Steig. Seimo atstovas. , . , . . , , . .. 

° 'deni. lyderis, turjs labai ilgą 
Visi aštuoniolikmečiai kvie-lbar/dą ir nešiojąs bolševikiš-

t . . . . 
čiami atsilankyti, nes mes dar! kus čebatus. Taipgi jis pn-
iokių prakalbų nesame turėję, kalbėjo ir kitokių nesąmonių. 
Įžanga veltui. p r i e ^ 

bažnyčion, kam jie reikalauja, j vių vardą tarp svetimtaučių, 
kad mokyklose butų dėstoma ['kada jie turės kostumus. 
religija ir tt. Šaukė ant čika-j Tikietus arba užkvietimus 
giečių, kam Seseris Kazimie-i oalima gauti iš pačiu Vyčių, 

;rietes nusiuntė į Lietuvą vai- 'marių, arba tiesiog iš mana-
Rų mokyti. Smarkiai barėsi L e r i o ? A . Dnbiskio, 4438 So. 
ant kun. Andziulio, kam jis rin Fąį rfield Ave., Lafayetto 
kiniuose labai smarkiai agita- \\\aa\ 
vfs už Krikš. demokr., o ne už į Mokinys. 
į uos. Žygelis prasiėjęs Krupa-1 
vičiaus barzda užbaigė davat- * KRAŽIŠKIAMS. 
•IPH*1®. |i Kražių Gimnazijos Komiteto sru-

K a l b ė t o j a i jo i f i lKupo pub l i - Įsiriilkimas Įvyks penktadieny, bal. 
ko je ne sukė l ė , nen n i e k o n a u - 28 d., 8 vai. vak., Diovo Apvoiz-
j o n e p a s a k ė , tą p a t į ką i r l a i s - dos par. mokyklos kambary, 
v a m a n i ų " d u k a u n a a s a b a - Kviečiame susirinkti visus Kra - ! 

\A lph a. 

GRAŽIAI PASIRODĖ. 

Bridgeportas. — 23 d. bal., 
Šv. Jurgio Dr-ja ėjo i n eorpo-
re prie šv. Komunijos. Pirm 
to, 7 vai. iš rvto, visi nariai 
susirinko j parapijos svet. Vi-

isi turėjo prisisegę draugijos 
ženklą ir užsimovę baltomis miai prie aukų labai nerangus: 

Toliaus bekalbėdamas apsi
verkė, kam katalikai gausiai 
iaukoją mokyklos reikalams. 
Sako, žiūrėkite, jie Tautos Fon 
de turi šimtus tūkstančius do : 

lerių, o mes vargšai nieko ne
turime. Taigi, susimildami, au
kokite, nes mes kitaip žųsime... 

Po "kap i tono" kalbos buvo 
renkamos aukos. Laisvama-

pirštinaitėmis. Paskui susiri-
kiavo į eiles po du ir muzikan
tams lydint išėjo į Ąuburn 'kolekta. Vienas žmogelis au 
Ave. Auburn Ave. atėjo iki 
33-čios gat. ir pagaliaus muzi
kai grojant suėjo į bažnyčią. 
Po pamaldų ir vėl muzikantai 
grodami ėjo pirma, draugija 

vieni išėjo laukan, kiti ėjo 
pasipypkotų kol pereis su 

kojo stambiausią auką, tai 
$10 ir kitas $5.00,0 kî ti tai po 
10c. ir kvoteriais. Kiti nieko 
neaukojo. 

Po tokios kolektos jie pas-

Pilnas Vardas 

(SI lNTfcJO A D R E S A S ) 

. . . . 

A d resa s 

Miestas 

$ 
• •• . • . . . . • • • • « . -. Valstija 

Mili.sinais 

BE 

I 

Mockus \\ , 
Žmonių buvo apie pusantro 

šimto. į 
Pypkorių draugas. 

žiij Gimnazijog rojnėjas, kurio' 
aukavot ir kurio dar galėtu pri- į 
sidėti prie to svarbaus darbo. 
I 8t. Šimulis, pirm. 

4 

m 
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Lietuvos Maisto B-vės 
' VISUOTINAS ŠĖRININKŲ SUSIRINKIMAS" 

_ : _ ĮVYKS'—: — 

Ned, Balandžio 30, 1922 
2 vai po pietų, 

VISŲ ŠVENTU PARAP. SALĖJ 10806 WABASH AV. 
Kviečiame visus LIKT TVOS MATSTO dalininkus 

• i > ' ' 

atsilankyti. 
VALDYBA. 

± Ar l E8: 

mimmmmmm* 

Tow] Lake Lietuviams 
DIDŽIAUSIAS & PO GAISRO 

[FIREJ ŠPARDAVIMAS 
M. Randžio ir J . Janušausko KRAUTUVES 

[DRY GOODS STORE] 4617 S. Ashland Ave. 
IŠPARDAVIMAS JAU BAIGIASI, BET DAR YRA UŽSILIK? PATS GERIAUSIAS TA VORAS (PREKĖS) 

Kurių kainos yra paleista iki žemiausio laipsnio. ** 

Todėl kad jau atėjo paskutinės dienos, ir visas tavo-

ras (prekės) turi būti išparduota kuogreičiausiai, į 

keliata. dienų, iš priežasties, kad reikia užleisti vieta 

kitam biznui. 

Mūsų krautuvėje galima gauti vyrams ir vaikams 

visokios rūšies aprėdalų kaip tai: marškinių apatinių 

ir viršutinių^ siutų, o verkautų, čeverykų ir kitko. 

Todėl kreipkitės dabar o viską gausite pusdykiai. 

m . M M IR J. JANUŠAUSKAS 
4617 So. Arhland Ave. Chicago, m . 

E3E E3ES ^ 3E 

J O N A S J. R O M A N A S J A U C H I C A G O J E 
P. Jonas J. Romanas, prezidentas Lietuvių Prekybos Bendroves, kalbės Chicagoj 

ir apylinkėj sekančiose vietose: ; 
\ West Sidėje " " Balandžio 28 d. 

Roseland, 111. • Bažnytinėj Svetainėj Gegužio 1 d. 
Kenosha, Wisc. Bažnytinėj, Svetainėj Gegužės 2 d. 
Waukegan, 111. Lietuvių Svet. 9-th ir Lincoln Baland. 30 d., 

BE 

Virš minėtose vietose prakalbos prasidės 7:30 vai. vakare. 
• • * • * - * • • — — — -» — — — • r » • • j i . . 

!lfc_! ^ 
r r ,• -Mfc 

2:00 vai. po pįetų 
Vėliau pranešime apie kitas kolonijas 

įžanga svetainėn dykai ir nebus nei jokių kolektų. 
& 
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No. 101 

Bol 

Apie 

TUO 

M A S K V J 

UABK 
ševistinė 
vo delega^ 
renciją pa 

Bolševil 
ja jos vei 
ir įsppja 
nusileidimj 
turėtų pal 
tariato 
svę. 

BOLŠ] 

GENOAI 
tų Rusijoj 
iš ^laskv( 
jaus paskl 
mą. paliec] 
ekonominė 

Pareiškii 
žymėta: 

"Nelinkil 
mo su Ei 
šioje kon) 
Rusijos ŝ  
n.as apdrj 
nuo pasik<l 
pinui ausi a | 
nuosavus 
norai visut 
vitarpį va] 
vim^, be 
rekonstruk^ 

NEDUOJ 
m 

GPl\OA,| 
minės koni 
tetas šiandl 
delegatams 
biu atsakv| 
siųlymus. 

Atsakymj 
nomas. N| 
sako apie 
čių gr%™\ 
valdžios pi 

'Tik žin< 

PRANCIJi 
Rl 

PA RYŽI j 
Prancijos 
fisas užguj 
kariuomenėj 
kas valandj 
provincijon 

Iš Berlyf 
ta, kad Pij 
pasiruošusi j 

MIR* BĮ 
PREI 

PARYŽI] 
kar čia nri] 
buvęs Prai 
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