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NEPRIPAŽINS BOLŠEVIKU 
^Amerikoj atsirado pavienių 

žmonių* ir organizacijų, norin
čių kad AYashingtono vyriau
sybė btttinaį pripažintų bolše-
yistinę Rusijos valdžią. Tie 
reikalavimai remiaiui visokiais 
motiviais. Vieni sako, kad 
oolševistinė valdžia jau įsi
gyvenusi ir jį negreitai bus 
nuversta. Todėl butų laikas 
tą valdžią pripažinti teisėta 
valdžia ir pradėti prekybą su 
Rusija. Tas butų naudinga 
pačiai Amerikai. Čia, sako, 
sumažėtų nedarbas, nes Ru
sija šiandie visko labai daug 
reikaįįfcga. 

Kiti vaduojas 
žmoniškumo motivais. Sako, 
pripažinus bolševikų valdžių 
Rusijoje butų geresni laikai. 

DRAUGAS v 
Penktadienis, Gegužio 5, 1922 

ministracija. Taip supratama 
atskiriu tautų apsisprendimas 
ir laisve. 

Paskutinėmis dienomis Wa-
shingtone lankėsi "Women's 
International League for Peace 
and Freedom" delegacija 
reikalaudama bolševikų val
džios pripažinimo. Delegacijai 
neteko matytis s-u prezidentu, 
bet pasimatė su valstybės se
kretoriumi. Šis atsakė, kad 
bolševikų valdžia negali but 
pri]>ažinta, nes ji už savo des
truktyvi valdymo būdą ne
verta tokio pripažinimo. 

Reikia pripažinti, kad bol
ševikų valdžia yra tokia, kaip 

I sako valstybės sekretorius. 
Bet kodėl nepritaikomi 

gražus Amerikos demokrati-
jos obalsiai į Pabalti jos respu

b l ikas , tai reikia stebėtis. 

DARBO ŠVENTĖ. 

KARAS KINIJOJE. 
— » _ ^ . 

Kinijos respublikoj kilo ci
vilis karas. Kaujasi du karo 
vadu. I r vienas, i r kitas nori 
užgrobtį centralę Kinijos val
džią. 

Kinijoj jau senai siaučia 
[netvarka. Netvarka pasididino 
pašalinus imperatorių, ir įstei
gus respubliką. Tuomet atsi
rado žmonių, kurie geidė au
tokratiniai valdyti šalį. Sekė 
nuolatiniai sukilimai. 

Šiandie Kinijos respublika 
p a d a l i n i a i dvi dali. Be cen-
tralės valdžios Pekine, pieti
nėj Kinijoj gyvuoja kita val-
klžia. Kiekvienos provincijas 
gubernatoriai savarankiai vai-

[dosi, centralės valdžios ne
klauso, nemoka jai mokes&ų. 

Pietinės Kinijos valdžia 
jau senai grūmojo sugriauti 
centralę Pekino valdžią, 'bet 

1 jai truko reikalingų jėgų. Tos 
valdžios tikslas, sakoma, pa
triotinis. Sugriovus, centrai* 

( Iš MtfSĮj CENTRO. 
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Europoj ir Amerikoj socia
listai pamini darbininkų šven
te gegužės 1 d. J ie tai daro ' l l v . ,. . . « _ _ , 

. . . T^ I valdžią ji nori įsnaujo sumng-
jau senai kas metai. Kur y r a ' . 7T, TL, , 

. . . . . v ,. fti suskaldytos respublikos da-
daugiau socialistu ir jų sau-Iv. . . . v , 

. , . .. Mis ir jos priešaky pastatyti 
ninku, tenai ta švente panų-* . *" \ T ; ' . . 

' . . „ . ^stiprią, atsakomą ir pastovią* 
mina truksnungiau. Kur jų y- . _ l 

T. , . . / • . vyriausybe, 
ra mažiau, pasitenkina jie su
sirinkimėliais. *** Judama persilpna | r 

Tą švente, socialistai pami- * • * « * * « » * to atsiekti, atrado 
i pap ra s t a i s [ n . j o i r s į m e t Kai-kuriose E u > a u P ^ ^ i n i n k ą . Juo yra ne-

ropos valstybėse jie kėlė daug 

Išnyktų veikiau š i a n d i e n i n i a i ^ v įa SJ^^io^ B e to, dar-
rusų tautos kentėjimai pasi
baigus badui. 

Suprantama, yra ir tokių, 
kurie nori pripažinimo už-

senai dar buvęs militarinis 

J Ų KOVOS GINKLAI. x. 

Socįaustai liaudininkai 
Į nėra garbingi musu> priešai 
j,-Nes vyriausia jų kovos ginklas 

tai melas. Su melu, sako, 
I gali i r toli nuvažiuoti, bet ne
galėsi pargrįžti. Juk melas an-

Į ksčiau ir vėliau išeina aikštėn. 
Paskui melagiui - niekas nebe
tiki. Imame, pavyzdžiui 4 dr-

Įktžiuosius šulus socialistų liau
dininkų partijos: 1) Miką Šle
ževičių, buvusį premierą jų 
jpartijos vadą, 2) 'Jų organo 

p4 'Sandaros' ' redaktorių čia A-
:'menkoje, 3.) Vladą Natkevi
č ių buvusį. St. Seimo sekr., 4) 
'B. Žygelį, mokytojų profesijo-
jnalkos prezidentą. Du pasku
tiniuoju važinėja po Amerikos 

I kolonijas. I r taip: 

Mikas Šleževičius savo lais-
fke V. K. Račkauskui, (Dirvos 

No. 14) rašo, kad Krikščionys 
Demokrataį padarė taip, kad 
Lietuvos žodeliai ir liuteronai 

[bus priversti mokintis katali
kų tikėjimo mokslo. Nieko pa
našaus. Grynas melas ir prasi
manymas. Šleževičius ŽILO, 

I 

kad ne taip yra. 0 betgi rne 
moja. 

"Saadarbs" redaktorius ra-
[Šo (nepasižymėjome kokiame 
į No.-, ka4 1) dvarų žemės bu.̂  

triukšmo, Amerikoje gi nebuvo Į Manriiurijw gubern., generol. f a t i d u o t 0 ! . k u n i g a m S ) 2 ) k a t { 

[nei žymu. Socialistų organiza-f T v a , « F*04"1- , K , B « P»*'»*<i ant mų žnuraių'bus uždėti 
tas generol. vadinamas šalies ^ ^ ( g \ . , a b a i 

mo-
SUli 

... ~„v 4.„—.—,. ~.~ —v- nigams algas ^suprasK: lauai 
anizavo skaitlingą armiją ir ^ ( 1 ^ ) . Melagystės grynos k 
uola sostinę Pekiną. So^tin? t y n ) g kaip to redaktoriaus są-
I -»ir__ T » - » J»— / A _ • A. 

bininkai daugiau susipratę. I * d a v i k u - T a i e «^ s J****1" kųs) , kad reikės mokyti ku-
Gegužės 1 d. socialistams ^ l i t a n s t ų jranJus. J i s snor- n į g a m s a l g a g ( s u p r a s k l a b a i 

O* 

čia niekuomet nevyksta, nes s 

Amerika turi legalu darbo ^ 
tardami bolševikus, sekdami j (darbininkų) šventę. Ta šven- į ̂ m^ * » Wu Pei-fu, / taipat ž i n ė Klebonijoms, netir.in-
jų kreivąjį mokslą. ftė kas metai č i u visur iškil- s u skaitlinga armija. ( I r Sis | < M ^ žemės nutarta jos, duot! 

mingai minima. J i išpuola pir- t u r * s k a ž k o k l n e a i š k u ^ e k ( w : - nedaugiau 8 hektarų. Kuni-
f dą. J i s stovi šiandieninės ceii- g a m s p a 8 k i r t o s a l g o s t u i p k -i.) 
tralės valdžios pusėje. va l in inkų tūkstančiams — 

Sostinės apielrnkėse eina s u t ū 0 ^ į r t u m ^ kad niekam 
"kruvinos kovos. Pasekmės d a r Į t o k i ų m a ž ų ^ n e y v y r c S o l . 

f Tečiaus Amerikos vyriausy
bė laikosi savo senes pozieijįos 
— nepripažinti bolševikų val
džios. Nes ji neatstovauja dau
gumos, tik mažumą. Be to, ne
pripažinti Maskvos valdžios 
dar ir dėlto, nes tuomi pri
pažinimu butų pripažintas ir j Norėtume pasakyti, kad dar-
pačios Rusijos suskaldymas, j bo dienai gegužės 1 d. netin-

mąjį rugsėjo pirmadienį. 
Lietuvos respublika lega-

lės darbo dienos neturi pas
kirtos. Lietuvoje krikščionys 
darbininkai darbo dieną pami
ni su socialistais gegužės 1 d. 

ka. Nes ta diena jau senai yra 
socialistų patentuota diena. 

Del to AVashingtono vyriausy
bė atsisako pripažinti ir atsi-
metusias nuo Rusijos .Pabalti-! Tesilaiko ją sau socialistai. Gi 
jos valstybes. J i laikosi tos darbininkams, kurie neturi nie 
nuomonės, kad tos tautos ne- ko bendra su socialistais, dar-
teisėtai ir priešingai rusų tau- j bo diena turi but atskira. Ta 
tos norams atsimetė nuo Ru- diena turi but legalė Lietuvos 
sijos. * 1 šventė. Tą dieną darbininkai 

Toks ' buvo Wilsono admi- turėtų paminėti nevfcn vaikš-
nistracijos nusistatymas. Tais tynėmis ir susirinkimais, bet 
keliais eina ir šiandieninė ad- ir piimaldomis. 
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rapiįe^ svetainėje. 

pasinaudos ponai ir kvrugaf. 
[Ponams esą paliekama po lir)0 
hektarų. Melupja. Paliekama 
ne po 150 hektarų, o 8b hekta
rų. Tik laikinai, kad pirmuo
sius reikalus aprūpinti, bus 
imama kas viršaus 150 hekta
rų. Vėliau, pagal priimtojo įs
tatymo bus paimta dar po 70 
hektarų, j 

Natkevičius rašo, kad kuni
gams bus duodama 'po 80 hek-

| tarų žemės. I r čia bjauriai me
luoja.. Parapijoms įstatymas 

|įnei sprintlžio žemės neprideda 
prie 8 hektarm. Kauno ir Vil
niaus gub. parapijos turėjo p"> 
33 dešimtines, Suvalkijoje po 
6 margus. Tik kelios, parapi
jos visoje Lietuvoje yra kurbs 
turėjo didesnius žemės plotus. 
Prie tų parapijų bus pritai
kintas tas pats bendras įsta
tymas, t. y. bus joms palikta, 
po 80 hektarų, kita bus atim
ta 

P. Natkevičius žino, kad į? 
čia meluoja, o betgi meluoja. 

B. Žygelis irgi daug. rašo į 
soc. liaud. laikraščius. I r tas 
meluoja, net neužsimerkda
mas. Jisai rašo, 1) kad Lietu
voje Katalikų Mokytojų Są-

| junga turi tik vieną-kitą kar
jeristą jaunikaitį, kelias de
šimtis *'panelių" ir kunigus 
kapelionus. . 

Žygelis žino, kad Katalikų į 
Mokytojų Sąjungą turi šimtus 
narių, bet meluoja, neraudo
nuodamas. Beje, kodėl p. Žy
gelis mano, *kad mokytojas- so-
cialistės reikėtų vadinti tikro
mis panelėmis, be kabučių, o 
mokytojos katalikės tėra ver
tos pavadinimo " panelės'r 

(kabutėse) f Bene tik žiauri 
katalikų neapykanta pavertė 
jo vaidentuve tikra šlykštyne! 
2) B. Žydelis rašo, kad "Įs ta
tymo projekte aiškiai pasaky
ta, kad mokytojas tiktai tuo
met tegalės gauti vietą, kai 
pristatys liudymą iš vietos dva 
siškių, tai reiškia klebono, ra
bino, popo, pastoriaus ir t. t. ' 

dininką. Lietuvos valdžia tris 
garbingus senelius apdovanojo ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
pensijomis iki gyvos gaivos:[knygas — knygeles, paveiks-
tautos Mozę-Dr. Basanavičių, 
kalbininkų tėvą — J. Jablons
kį, ir mokytojų tėvą^Tamą Ži
linską. Visi jie nepaprastai 
daug ir gražiai užsipelnė* tau
tai. P-s Žygelis bene bus tiK 
irgi Tarno Žilinske mokinys. 
P-s Žygelis "žino, kodėl T. Ži
linskui buvo skirta pensija. 
Žino jis ir tai, kad Valdžia 
dar neišgali visų gerų seneliui 
apdovanoti, tad išrinko tik 
tris labiausiai pasitarnavusius 
tautai. Žygelis žino tai, o žiū
rėkite kaip bjauriai ir veid
mainingai meiv ja . Matvt. 
silpnai jaučiasi p. socialistai 
liaudininkai, kacį griebasi me
lagysčių. Bet tas juos tik silp
nina. in Fe& Sakr. 

Į LfETUVIĮI VISUOMENE 
AMERIKOJE. 

vaitraščių ir mėnesinių laik
raščių nuin. visokio turinio 

nežinomos. Tmas, kaip kunigams (voios 
Tokia tai š iamrie\K i n iJ°. i e nuo 150 auksinų iki 300 šimtų 

padėtis, kuomet šaliai trūksta a u k s i ų u , t . y. nuo 50c. iki dd 
dorų viršininkų. J j ^ B e reikalo ir tai sky

rė; badu nebūtų numirę. O pa- į P. Žygelis žino, kad įstatymas 
Šį v a k a j r ^ % u ž i o 5 d., k » . ^ y ^ u o l i ų įau atsiranda. :<Saiir "ten kalba ne apie mokytojui 

G a r m u s ' k / M : Bagdonas kai- j d I 0 S » redaktorius šta;. taip \ vietos gavimą, bet apie tiky 
bes Brkt^por te , ST. Jurg i* pa- l l u ^ n e ka, kad rodos tauta ne-j bos aiškinimą. Ar p. Žygelis 

bepaneša sunkios mokesnių j nesupranta to skirtumo? Su-

Uerbianiieji Tautiečiai! 
Vladivostoko, lietuvių apš-

vietos Draugija " A r k l a s " jau 
4-ti metai kaip gyvuoja. 

Gyvenimo išlygos, čia labai 
sunkios, nes pirmiau čia nebū
ta jokios* lietuvių organizaci
jos, dabar tam daug kliudo 
besikeičiančios politinės aplin
kybės, o ant galo vietiniai lie-l las" . 
tuviai visi neturtingi žmonės 
ir did'žiąja savo dalimi — men
kai suprantą apšvieti
mo reikalingumą. 

Inteligentiškų jėgų labai 
maža. 

Sugrįžti Tžvynėn bent di
džiuma, del tam tikrų kliū
čių, visai neturime vilties, be*it 
per gan ilgą laiką. 

lus i r t. pij 
Jums, .gerb. Tautiečiai pa

siųsti kokį me»kn&kį netaip 
f jau sunku, o Jūsų vientau
čiams likimo užmestiems į To
limuosius Sibiro Rytus — savo 
aukomis suteiksite nemaža 
smagumą. 

Kiekviena dovana, nors ma
žiausia, bus priimta su didžiu 
/lėkingumu. 

Raštai esti rūpestingai sau-
!gojann. -Gaunamus raštus di
desniam skaičiuje siuntinėja-
me lietuviams gyvenantiem* 
lutose ToUmųjų Rytų vietose, 

l su kuriais turime sąryšių* 
Lauksime iš visur prisiun-

tčiant raštų. Tikimės jog šitas 
mūsų atsišaukimas į Jus , ne-

| pasiliks balsu tyruose sau-"* 
kiančiu, bet sutiks tam tikrą 
atbalsį. 

Būtume labai <lėkingi, kad 
visį lietuvių teįikraščiai be jo
kio skirtumo, kaip Ameriko
je, taip ir kitur leidžiami 
perspausdintų šį mūsų atsišau
kimą savo leidiniuose. 

Visu nuolankiai prašome 
siųsti adresu: 

F. Z. Jacevičius, Vladivos-
tok (Siberie) Cechovskaja uli-
ca No. 29 Obščestvu "Ark-

s ' naštos del tų algų kunigams. 
Tik tokiu būdu Lietuvos dar-'[Argi neveidmainis" ir melagis 

bininkams krikščionims butų; pirmos klesos ? 
galima atsikratyti socialistų 
prisimetančios globos. 

* 
Proletaras. 

pranta. Tik tyčia iškreipia ir 
f meluoja. 3) B. Žygelis rašo, 
kad senelis mokytojas Tarnas 

Vladas Natkevičius rašo į [Žilinskas gavo pensiją delto> 
[socialistų liaudininkų t i k r a s - kad švietimo ministerijoje tu-

v* 
C1US kad iš žemės reformos i ri giminaitį gana aukštą val-

— | W W ^ ^ w w w w ^ N ^ y t p r į ^ ^ i m » • n . imu n i " . i " iTWTr i I M U i 

^ Raštų savo prigimtoje kal
boje, viešai apyvartai pirmiau 
beveik visai neturėjome, o ir 
dabar turime nedaug. 

Pasidėkojant išskirtinam 
geografiškam padėjimui šio 
miesto čia lietuvių niekad ne
pristigs, nes vieniems išva
žiavus, kiti iš Amerikos ar ki
tur atvažiuoja. _ -

Todėl " A r k l o " Dr-jos val
dyba , kelių šimtų lietuviškų 
šeimynų čia gyvenančių var
du, kreipiasi į Jus visus — 
kas' tik užjaučiate apšvietos 
reikalui^,— siųsti, kas ką išsi
gali: J 

Pr. Jacevičius (Silgalys) 
Pinnininkas-knygininkąs 

Visialga 
Raštininkas-iždininkas. 

IŠ ST. SEIMO DARBŲ. 

Pastaruoju laiku uoliai svar
stoma konstitucija. Priimta 50 
paragrafų t. y. lyg ia i pusė 
konstitucijos paragfafų. Dau-

Reikalas apšvietos neina-1 giausia ginčų sukėlė klausimas 
žas. ar reikia Prezidento ar ne. Nu

tarta, kad Prezidentas reika
lingas. J i s renkamas 'Seimu 
trims metams, absoliute balsi] 

I dauguma. Gali būti išrinktas 
kiekvienas Lietuvos pilietis 
turįs teisės būti renkamas į 
Seimą ne jaunesnis kaip 35 
metų amžiaus. 

Priimtas, jau ir I I I skaitymu 
[Universito Statutas. Juo galu-
tinai padėdami aukštajam mo
kslui Lietuvoje tvisti pamatai. 

Redakcijos Komisijos galu
tinai suredagavo Žemės Refor
mos Įstatymą, kurį, <M jo 
svarbumo mūsų kraštui, \ ypač 

|darbininkams,pradėsime spaus 
Perskaitytų dienraščių, sa- Į dinti "Drauge" . 
• ••••••• - 1 • • •' • m » ' \*m*i*^mrmm**''*w*i**~*~**'~w*^*'+'im*>~*im 

DĖLEI PAKLAUSIMį) APIE 
ŠAULIU SĄJUNGĄ, 

• • • a 

\ 

Gerb. " D r a u g o " Redakcija savo įžan
giniam straipsny iš balandžio 14 d., išreiš
kė įsitikinimą, kad autorius paklausimų 
tilpusių " D r a u g e " apie Šaulių Sąjungą 
n^ra autorium šmeižiančio Šaulius straip
snio "Darbininke". Taip pat pažymi, kad 
šiais klausiniais yra susidomėję " D r a u g o " 
skaitytojai. Todėl mielu noru pasistengsiu 
patenkinti gerb. * 'Draugo" skaitytojus, 
suteikdamas atatinkamų žinių ir medžia
gos geresniam Šaulių Sąjungos ir jos užr 
davinių pažinimui. 

Pirmiausia atkreipsiu dome į Steigiamo
jo mūsų Seimo priimtus valstybės Įstaty
mus apie Šaulius. Tas dokumentas yra šio 
balandiio 20 d. "Drauge" 'atspausdintas. 
Kar tu gi su šiuo siunčiu taip pat ir labai 
prašau gerb. Redakcijos duoti vietą "Drau 
g©.** skiltyse raštui k'Saulinj Atviras Laiš
kas Lietuvos Kariams", kuris yra išėjės iš Į 
Šaulių Sąjungos Centro Valdybos. Šie do

kumentai, manau, atsakys į daugelį pa
duotų paklausimų. Neatsakytas gal lieka 
paklausimas liečiantis Šaulių-Sąjungos vai 
dybos ir jos dabartinio pirmininko Putvim 
skio. 

i 
Šis paklausimas arba geriau keli pa

klausimai surišti į vieną yra sekantieji: 
"Kokių žmonių įeiną į valdyba? Kaip 

renkauia yra Valdyba f Bene socialdemo
kratas" Putvinskis iki šiol tebėra Šaulių 
pirmininku? O gal p. Putvinskis nėra so-
cial-demokratas " t . • 

Atsakydamas, pirmiausia pažymiu kad 
L. Šaulių Sąjungos Centro Valdyba ren
kama vra visuotino Lietuvos šaulių bu-y 

rių įgaliotinių susivažiavimo. Tokiu pat 
būdu yra išrinkta ir dabartinė vaidyba, 
kuri ir saugoja, kad visi šauliai pildytų 
aukščiau paminėtus liečiančius ŠauHų Są-
jungą Valstybės Įstatymus ir savo §tatu-
tą. Tie Įstatymai ir Šaulių Statutas, pilnai 
daro negalimu Šaulių Sąjungai būti ko
kia nors politine organizacija ir tuomi 
pačiu tapti kurios nors politinės partijos 
įrankiu. Prie to į Šaulių Centro Valdybą 
įeina sprendžiamuoju balsu po vituo. at
stovo iš Liet: Steigiamojo Seimo, Vyriau
sio Gynimo Komiteto ir Krašto Apsaugos 
Ministerijos. - •) • 

Dabartiuėj* Šaulių Sąjungos Centro Vai

dyboje dirba: VI. Putvinskis — Liet. Šau- dalykas, kad kas nors galėtų pasinaiuįoti, 
lių Sąjungos Viršininkas ir Centro Val
dybos pirmininkas, M. Mikalkevičius — 
vice-pirmininkas, Žvirenas — iždininkas 
(Vyriausis Minįsterių Kabineto bugalte-
ris), F . Kemėšis — sekretorius, J . Papeč-
kis juriskonsultas (dabartinis KraNšto 
Apsaugos^ Viee-ministeris), Majoras Zas-
kevičius — Vyriausias Šaulių Karo Ins
truktorius, (Krašto Apsaugos Ministerijos 
priskirtas). R. Skipitis (buvęs Vidaus 
Reikalų Ministeris), Ralys (Seimo Na
rys), kun. K. Krupavičius, (Šeinio ^Pry>), 
M. Sleževičius (Seimo Narys, Vyriausio 
Liet, GynimovKomiteto įgaliotinis). 

Kas liečia dabartinio Šaulių Viršininko 
Putvinskio, tai jis nėra ir nebuvo niekad 
socialdemokratų partijos nariu ir abelnai 
prie jokios politinės partijos nepriklausą 

Tokiu būdu Centy Valdyboje yra įvai
rių politikos pažiūrų žmonių, vienok apie 

būti jokios kalbos nors del to, kad Šauliu. 
Valdyba jdki^njiekad politikos, nei parti
jų klausinui neriša nei svarsto. Tas prie
šinga jos įstatymams. ^ 

Tas pat galima pasakyti apie Šaulių 
skyrių ir buriu valdybas ir aplamai apie 
visą, Šaulių Sąjungą. 

Dalei tų pačių priežasčių negalimas yra 

Šaulių) Sąjungos ginkluota jėga, kad pa-
dariUs revoliuciją ir nuvertus esamą Lie
tuvos Valdžią. 

iškulių Sąjunga kaip tik ir yra tam su
sidarius, kad kovoti su išsiliuosavusios 
Lietuvos ir jos teisėtos Valdžios priešais. 
Po ilgų,' sunkios vergijos metų atgauta Tė-
vynės ne*fxriklausomybė įr jos demokratiš
ku būdu sudaryta Valdžia — stovinti tos 
nepriklausomybės sargyboje — yra tai di
džiausias lietuvių tautos laimėjimas ir tur
tas. To turto lietuviai, turėdami savo nar
sią kariuomenę ir dar tam tikslui susior
ganizavę į Šaulių Sąjungą niekam ir nie
kados neleis sau išplėšti. 

Panašus atsitikimas išrodytų taip, lyg 
kad va^is atvyktų prikalbinėti ūkininką, 
kad tas eitų padėtų jam išvogti to, paties 
ūkininko turtus. Tik čia skirtumas yra 
tame, kad ūkininkui niekas nedraudžia 

kurios nors partijos persvėrimą čia negalį Į apie tai su vagini kalbėti, šauliams gi yru 
tas jų įstatymais uždrausta. 

Taip dalykams esant Šaulių Sąjungos 
Valdyba nei^ is t ruoja ir nežiūri kokių, 
partijų ir kiek kurios partijos yra Šaulių, 
tik daboja, kąd kiekvienas Šaulys dirbtų, 
sulyg priimto Šaulių Statuto ir Valstybės į 
Įstatymų ame Šaulius. I r šaulys, kaipo, 
laisvai pasįrygęs įeįtį į Šaulių Sąjungą. 

< -

turi prie savo priimtų įstatų taikinti-, 
arba nustoti būti šauliu. I r kaip sunku 
sau įsivaizdinti, kad daleiskim, į kurią 
nors katalikų organizaciją įsirašytų ir il
gesniam laikui įsigyventu koksai bedie-
vis, taip lygiai nesuprantama ką. galėtu 
nuveikti įsirašęs į Šaulių Sąjungą Lietu
vos nepriklausomybės priešas, išskyFUs'jei 
bent tai, kad tuo greičiau atsidurtų kalė
jime.-

(Taigi į klausimą: Kokiais budais apsi-
saugojama kad į Šaulių Organizaciją ne
įtilptų revoliucininkai ir bolševikai, trum
pais žodžiais atsakau: Stropiai dabojama 
kad joks šaulys neprasįžengtų prieš savo 
įstatymus. Be to, kaip pažymėta Valst. Įs
tatymuose apie Šaulių Sąjungą: Sąjungos 
nariais gali būti tik Lietuvos piliečiai ir 
pilietės kurie stovi ant pamato Neprikiau-
soiilos Demokratinės LietuvosRespublikos, 
kurie nebuvo baudžiami už kriminalius 
bei tėvynės išdavimo, ar kokius kitus nu-" 
sikaltimus, t. t.. To delėi nuo įstojančio į 
Šaulių. Sąjungą reikalaujama valdžios or
ganų, vietos šaulių burio# (apie ištikimy
bę) arha gerai žinomų ir Ištįkimų piliečių 
atatinkamų paliudymu. 

(Bus daugiau) 
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JIKAS. 

pie pusketvirto miliono tonų, Pirmas didesniu anglekasių 

I 

NEDARBAS EUROPOJE. 

* 

Svarbus ir pavojingas ne
darbo klausimas, kurs įsigalė
jo pramonėje, nelygiai yra 

J&trus visoms tautoms. 
Naujausi statistikos davi

niai Europoje rodo nepapras
tą skirtumą. 

Pranei joje, nedarbas paly-1 

ginamai silpnas ir įeina į nor
males vėžes. 

Čeko-Slovakijoje, praktiniai 
nedarbas pranyko. 1919 m. 
buvo 270,000 be darbo, gi 1922 
m. pradžioje tik 16,000. 

Vokietijoje nedarbas beveik 
visiškai atpuolė. 

Galime N tad sakyti/ kad 
Praneijai, cVko-Slovakijai ir 

"^Vokietijai tas klausimas neru
pi. 

Anglijoje nedarbas slenka 
žemyn. Nedarbas kurs buvo 

plečiasi. 1921 m. lapkr. mėn. 
buvo 80,000, gi sausio 1922 

[pasiekė 190,000. 
Tokia nedarbo priežastis y-

ra tame, kad pav.' Šveicarijos, 
Danijos, Švedijos, Olandijos 
išdirbinių brangumas neleid
žia konkuruoti su kitų tautų 
pigesniais išdirbiniais. (Jalų 
gale, pavojingą nedarbo situ
aciją reikia priskaityti finan
sinės lygsvaros stokai. Išei
tis — atstatyti pastovias eko-

streikas, kuriame- dalyvavo 
daugiau 100 tūkstančių darbi
ninkų, įvyko 1894 metais. 

Kova buvo vedama už di
desnę užmokesnį. Nes 1893 
metais gyvavo pramonėje kri-
zis ir anglekasiams užmokės-
nis žymiai buvo sumažinta. 

Po daugelio abiejų pusių 
konferencijų pagaliau sutikta 
su kompronftsu. Taigi viena 
ir kita pusė nusileido ir strei-

reikia spėti, kad streikinin
kams dar ilgai prisieis laukti 
anglių išsibaigimo. 

Tokią nuomonę reiškia P r e 
kybos Buto bariai žinovai. 

Reikia spėtį kad tos pažiu-
ros perdaug Optimistinės. Juk 
varnas varnufTiekirs akies, a-
not patarlės. Prekybos Buto 
nariai yra artimesni anglių 
kasyklų savininkams, kaip 
darbininkams. Jei kasyklų 
savininkai nori darbininkų or-ikas atšauktas, 
ganizaeijoms pragaišties, tad Praėjus trims metams kilo 
Prekybos Butų nariai už tai kitas streikas. Tai buvo pro 
jų nesmerks. . , 

Mes žinome iš # laikraščių, 
kad del anglių trukumo vie-
nur-kituf uždaromos dirbtu-

nomimo gyvenimo ?-!vės ir bedarbių eilės daugina-

f 

» 

Genuos konferencija imasi tą 
darbo. Jai nepriėjus prie gei
stinų rezultatų, Europą ištiks 
dar didesnės nelaimės. 

KAIP ILGAM UŽTEKS 
ANGLlft 

Amerikos Prekybos 
pasiekęs savo maksimumo 2,- n a r i a i įdomauja, kaip ilgam į savaitėms, bet rasi 
200,000 liepos mėn. 1921 m.,! l a i k m" u ž t e k s a n S l n * ištekliaus. mėnesių. 

si. Visa tai labai skaudžiai 
atsiliepia į šalies gerovę ir į 
pačią dominuojančią politinę 

| partiją.- \ -
Suprantamas daiktas, kuo-

jmet dauguma didžiulių dirb-
1 tuvių visur bus .uždaryta, tno-
•met šiandieninio anglių ištek-

Būtoi liaus galės užtekti ne vien 6 
kelehii 

testas prieš daugybės7 anglių 
krovimą į sandelius. Kasyk
lų savininkai pradėjo gaminti 
tokį didį anglių išteklių, kad 
organizuotam darbui tikrai 
pasidarė pavojus, Nes savi-
niKKai, prisikrovę daugybę 
anglių, galėjo sumažinti už
mokesnį. ' Streikuok, kuomet 
anglių visur daugybė.. 

Po kelių savaičių streiko 
darbininkai laimėjo. 

Padidinta užmokesnis. 
1900 m. anerlekasiai strei-

vasario 1922 m. nuslinko ligi j streikuojant anglekasiams. 
1,900,000. Nepaisant nedarbo ! D e l t o J i e d a r o tyrinėjimus ir 
sumažėjimo, tas klausimas vis i š «*ntH pasekmių daro ^va-
dar yra rimtas. d a s a P i e ekonominę šalies pa-

Belgijoje geg. 1321 m. buvo. *'• 
90,000 bedarbių, gi šiandien I Prekybos Buto statistikai 
yra apie 50,000. Tas skaičius i i r * i n o v a į P° nuodugnių tyri-
proporcionaliai gyventojų, n ^ i i m n paskelbė, kad 6 savai-

Ma ineris. 

KOVOS ANGLIŲ 
PRAMONĖJE. 

skaičiui vis tik perdidelis. 
Italijoje tas klausimas ne

sikeičia ir svyruoja tarp 470,-
000 ir 500,000. 

įstabu, kad tos šalys kurių 
karas nepalietė nedarbo žvil-

tėms anglių užteksią pilnai. 
Sako, tuo laikotarpiu anglių 
stokos šalis visai n^atjausian
ti. Bet paskui, tai Dievas ži-
no, kas bus. 

Balandžio 1 d., kuomet an-
gsuiu labai didelis pavojus, K a s i a i pakėlė streiką, gele

žinkelių bendrovės, pramonės 
įstaigos, anglių pirkliai ir vi-gręsia. 

Šveicarijoje sausio 1921 m. 
buvo 17,000, gi sausio 1922 m. 
.net 90,000 bedarbių. 

Olandijoje nedarbo krizis 

suome nė turėjo apie G3 imlio
mis tonų anglių. 

Be to keletas milionų tonų 
anglių buvo sukrauta uostuo
se ir ties pačiomis kasykloms. 

Taigi su streiko pradžia 
galėjo bnt apie (58 milionų to
nų išteklius. 

Kadangi iki šiolei daugely 
nelinijinių anglių kasyklų dau 

jo kilo streikas. J i s palietė 
tik kietųjų anglių kasyklas. 
Tai buvo kova už didesnę už
mokesnį. Dalyvavo 140,000 
tūkstančių darbininkų.^ Lai
mėjo 10 nuošimčių daugiau 

•y - • 

užmokesnio. 
Reikia pažymėti, kad tais 

laikais -anglių pramonėje ne
dirbo tokia daugybė darbinin
kų, kaip šiandie. Jei tais lai
kais Streikavo 150 tūkstančių 
darbininkų, tai streikas skai
tėsi generaliu sbreiku. 

Tik buvęs karas anglekasių 
skaitlių padaugino ir šiandie 
tas skaitlius siekia arti ^800 
tūkstančių. ^ 

Iš paskutinių laikų. 
11910 metais minkštųjų ang

lių kasyklų darbininkai pakė
lė reikalavimą padidinti jiems 
užmokesnį 27 nuoš. Jau buvo 
skelbiamas ir streikas. Te-
čiaus vyriausybė pasinaudojo 
karo laikų gyvuojančiais įs
tatymais ir uždraudė streiką. 
Visgi darbininkams šiek-tiek 
padidinta užmokesnis. Taip 

ką laimėjo. Padidinta jiems tatai viskas tęsėsi iki šių me-
užmokesnis 16 nuošimčių. 
Streike dalyvavo 132 tūkstan

čių darbininkų. Minkštųjų 
anglių kasyklų darbininkai 
streikuoja, kad palaikyti ^ki 
balandžio i d. jiems mokėtą 
užmokesnį. Kietųjų anglių 
kasyklų darbininkai reikalau
ja didesnio užmokesnio. 

Grūdas. 

DAMBAVA (Junkų valsš., 
Šakių apskr.,). Vasario mėn. 
21 d. plaučių uždegimu numi
rė Salys Ambrozaitis, suka

kęs vos 34 metus amžiaus. A. 
a. velionis buvo doras, geras 
žmogus; paliko žmoną ir 3-jų 
metų dukrelę. Ilsėkis bran
gus drauge, lengvam Višakio 
Budos smėlynėly. 

[Tėv. Sarg.] 

KAUNAS, Balandžio mėn. 
2 d., labai buvo -daug girtų. 
Na ir ko benorėti? Juk viena 
diena atgal valdininkai nau
jas algas gavo! 

n ra 

• J - ) 1 

čiai anglekasių. 

tų balandžio 1 d. 
Šiandieninis streikas gi 

skaitosi didžiausias, nes jame 
Praėjus porai metų išjiau- dalyvauja suvirs 600 tukstan-

<1 

žymiai surimtėjo 1921 m. pa
baigoje. M w j | 

Danijoje, Švedijoje ir Nor
vegijoje nedarbas pereina 
skaudžias dienas. 1922 m. 
pradžioje bedarbių Danijoje 
buvo 25 nuošimčiai vienam 
šimtui ir 29 šimtui/ Švedijoje. 

Lenkijoje nedarbas baisiai|ba ir kas savaitė pagamina a-1 jo unija liko suskaldyta: 

Šiandieninis anglekasių 
streikas, atsižvelgiant į didelį 
skaitlių streikuojančių, yrą 
didžiausias streikas anglių 
pramonės istorijoj. 

Bėgiu 75 4netų anglių pra
monėje iki šio" laiko įvyko še
ši didesni streikai į imant 
šiandieninį. T i e visi streikai j *A 
neapsiribavo atskiriais. pra
monės distriktais, bet apim
davo visas valstijas. 

Pirmąjį anglekasių streiką 
pakėlė anglas Bates. J is su
organizavo vieną' lokalę ang
lekasių uniją. Kuomet kasy
klų savininkai atsisakė pripa
žinti uniją, jis paskelbė strei
ką. 

Pirmas didis streikas. 
Bates su savo streiku, pra-
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• KOVA! J PAGELBĄ! 
Lietuvoje eina smarki kova tarp katalikų ir bedie

vių socialistų už mokyklas. Katalikai nori, kad mo
kykloje butų dėstomi ne tik įvairus pasaulinio mok
slo dalykai, bet ir religijos. Bedieviai spiriasi religijos 
mokslą visiškai išmesti iš mokyklų. Jų pageidavimas 
yra, kad vaikeliai mokyklose nei žodžio apie Dievą ir 
tikėjimą, negirdėtų. 

Ir Lietuvos mokyklų mokytojai pasidalinę. Bedie
viai susispietę į Professinę Sąjungą, gi katalikai į S 

?jj Katalikų Mokytojų Sąjungą, ši pastaroji mums A-
H merikos lietuviams katalikams privalo rūpėti. Ją mes 

privalome remti. Juo ji bus stipresnė, tuo moky- g j 
s= klų ateitis Lietuvoje bus šviesesnė ir Lietuvos žiedas 
S — jaunuomenė bus tinkamiau išauklėta ir pilniau i = 
H gyvenimą prirengtą. F^ 
| § Kuo mes tuojaus tą katalikų, Mokytojų Sąjungą s 
[•Į galime paremti? 
S 0 štai kuo! S 

Į "Draugo" knygyną ji prisiuntė daug savo puikių S 
g j leidinių, kurių pasiskaičius galima gerai savo protą 
§5 prablaivinti, apšviesti ir įvairių dalykų vertę ir svar

bą suprasti. Tie leidiniai tai: 

a LIETUVOS MOKYKLA 
Pirmoji knyga 
Antroji knyga 

. . . $1.00 
$1.00 E 

g 
71 

71 

€ 
7i 
1 

7i gybė darbininkų sparčiai d i r- laimėjo. Pasekmėje ir pati g 

Persikėlimas į Naują Didelę Vietą ff 
l'žkviečiamv visus Lietuvius ir Lietuvaitės, Drau

gystės Kliubas ir visokias Organizacijas j mušu nau
ją valgyklą. Rus daroma visokį lietuviški valgiai ir 
saldumynai,-?r visokį nevaidinami gėrimai. 

Atidarymas įvyks o'-tą di.>uą Gegužės, 1^22. Du va
karu grajys muzika ir visiems bus įteikta dovana. 
MUBU naujoj valgykloj Įrengta vėliausios mados pa
lankumai. 

-
Atdara nuo anksti ryto iki vėlai vakare. 

W. B. JUČUS 
3241-43 So. Halsted Street Chicago, 111. 

Telefonas Boul. 2158 

71 

g 

Ar nori boti veikėjas? 
P a p a r o n I s. 
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KOSMOS. 
Pirmasis sąsiuvinys : 75c. 
Antrasis ir Trečiasis sąsiuvinys sykiu $1.00 

LOGOS. 
Pirmas fr Antr. Sąsiuv 75c. 

Kas jų pirks, tas parems M. K. Sąjungą, ir sykiu su 
y ja ir visų katalikų reikalus tietuvoje. Nusipirkti tų 

veikalų, tai geriau kaip duoti auką, nes juos skaitant m 
suprasi tų žmonių tlvasią, ir jų pastangas, reiškia dvi- 55 

KĮ gubai juos paremsi — ir medžiagiškai ir moraliai ir 
sau didesnę naudą pasidarysi. v = 

E= Tatai visi, kas skaitysite šį pranešimą, nepamirš- į= 
j+j kitę svarbaus reikalo. Paskaitykite šį dalykėlį ir 

kitiems, neskaitantiems "Draugą"T Gal Ir jie parems 
tą praMiita darbą. S 
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Garbinga, l>e abejo, veikėju tapti. Ir 
žmonės giria ir laikraščiai skelbia veikė
jo darbus. Ir mes veikėjais galime tapti, 
tik mokėkime prisirengti ir veikti. 

Jaunystė pilna gražiausių svajonių. 
Nekartą mums atrodo, jog mūsų pirm-
takunai nevykusiai darbuojasi. Leiskit 
tik mus darban — tuoj gyvenimas* aplink 
virte virs : ir kitoki bus žmonės ir patsai 
pasaulis kitaip atrodys. Gražios tai sva
jonės, ir labai net gražios, ir kiekvienam 
jaunuoliui būtinai reikalingos. Nieko ge
ra nesitikėk iš to jaunuolio, kurio kruti
nę niekad nekilnojo gražesnės mintys, ku
rio akys pasišventimu nežiburiuoja ir ku
rio ateityje didvyrių darbai nevilioja. 
Nors, tiesa, gyvenimas karpo gražiausias 
svajones, bet jų dar užtenka tam, kuria
me nemaža jų butą. Taigi tik tasai jau
nuolis gali-'fikėtis ateityje veikėju tapti, 
kurio širdis nuolat aukštyn veržiasi ir 
niekad nesitenkina vien tik tuo, jog esąs 
pavalgęs, atsigėręs ir išsimiegojęs. ' 

Neužtenka svajonių. 
Bet neužtenka vienų gražių svajonių. 

Daug yra svajotojų, kurie visą gyvenimą 
pasvajoja ir niekad nė pirštų nepajudi-

reikia dar daugiau kaž ko turėti. ' Kei
kia neatidėliojant vykinti tas, kas mums 

dabar yra galima.. Tiesa? gal dabar nie
ko ypatinga nenuveiksime. Nesvarbu iš 
karto kalnus nuversti, svarbu pradėti, 
bandyti, lavintis ir įsidrąsinti. *~ Kai kas 
labai klaidingai protauja; kai turėsiu pi
nigų, busiu nuo mekeno nepriklausąs, 
tuomet pradėsiu veikti ir daug-daug ką,' 
padarysiu. Dabar ką-gi bedarysi ! # Ne
bent kokį mažmožį nuveiksi. Et, geriau 
luktelt ir, tinkamai prisirengus, stoti dar
ban. Ir taip žmogus save prigaudinėja. 
Kas, anot patari., veršiu nebliovęs jaueiu 
norėtų baubti, tas veikėju neužaugs. Ar
ba prasvajos visą jfpnenuną, arba tasai 
gyvenimas greit išblaškys^ visas jo sva
jones ir pasiliks mūsų tariamasis didvy
ris toks pilkas žmogelis, kaip ir kiti Mo-
lio Motiejėliai. 

Savo klaidas pašalinti. 
Bet ir to dar negana. Pradėjus ką 

nors dirbti, reikia jau iš anksto pergalėti 
įvairias kliųtis. Kas dirba, tas ir klys
ta. Kas daugiau dirba dažniau ir klysta. 
Bet*visuomet mažiau klysta dirbą, negu 
tas, kuris, nieko nedirbdamas, sakosi nie
kad neklystas. Pradėjus tad darbuotis, 
reikia mokėti savo klaidos persigalėti. Su
klydus, negalima nusiminti, darbą aplei
sti, bet, klaidą pataisius, reikia drąsiai 
toliau veikti, ir nepaisyti žmonių kalbų. 
Ar mus giria, ar mus peikia, ar gerbia, 
ar pajuokia, ar paniekina — mes einame 
drąsiai prie savo tikslo. Tieji mat Žmo-

tapti, tas ne tik nesibijo pajuokimų, bet 
dar kartais janf-ia reikalo tur'ėti sau prie
štaraujančių žmonių, kurie savo nepalan
kumu kaip tik jį žadintų vis daugiau ir 
daugiau darbuotis. Mat pagirimas vei
kia j žmogų daug blogiau, negu papeiki
mas. Jei kuris giriamas darbuotųsi, ne
ilgam jo darbas. Kas nors papeiks — 
ir mūsų veikėjas meta darbą. 

na, kad pabandžius nors vieną svajonę j 
gyvenimą įvesti. Be gražių tad svajoniuk nės, kurie patys nieko neveikia, dažnai 

mėgsta veikiančius kritikuoti, kad tuo sa
vo neveiklumu teisintų. Kas nori veikėju 

* J . i 
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Jaunystes karštį panaudoti. . 
Be šitų privalumų kiekvienas besi

rengiąs veikėjas turi savyje žadinti daug 
jaunystės karščio. Jaunas žinpgus ne
gali drįsti sakyti — to negaliu, tp neįsten
giu, to nemoku, tegu kiti daro: aš pfažm-
rėsiu. Kaž kaip ^nemaloniai skamba to
kie žodžiai jaunuolio lupuose. Kaip tai 
kiti gali, o tu negali; kiti stengia, o tu ne
stengi; štai jau kiti ,daro# o tu dar tik 
dairais ir abejoji. Tik tinginys gali taip 
kalbėti. Gana tų abejonių! Darban 
darban, jaunas drauguži! Neslopink sa
vyje to karščio, kuris krutinėję verda! 
Kas savo širdyj nešioja tokį jaunystės 
karštį, tam tki duok darbo, arba, geriau 
sakant, tas nelauks darbo duodant — ji
sai pats jį suras ir darbuosis. Delto, tad 
visi jauni veikėjai pradeda darbuotis į-
vairiose darbo šakose. Visur jo pilna. 
Bet niekur dar jisai nenuveikia tikro ir 
pastovaus darbo, nes jo jėgos perdaug 
išblaškytos. Kai kas visą gyvenimą to
kiu išsiblaškėliu pasilieka ir nieko ypatin
ga nenuveikia, nors daug daug bėginėja 
ir darbuojasi. 

Neskaldyk savo jėgų. 
Norint tad tikrai veikti, reikia apsi

rinkti vieną kurią nors darbo šaką ir ją 
ypatingai pamilti. Vienas, pavyzdžiui, 
gerai ves darbininkus, kitas — jaunimo 
draugijas; kitas pašelpinėse draugijose 
dalyvaus ir tt. Reikia žinoti, jog stojus 
į savystovj gyvenimą, žmogus turi ypa
tingai įsitempti, kad galėtų šį-tą nuveik
ti geriau negu kiti žmonės. (Taip įsitem
piant musįų dvasios jėgos lyg susilieja į 
vieną stipria jėgą, kuri, it smarkus upe
lis, prasigraužia gilią gyvenimo vagą ir 
ja nuteka. 

Neužmiršti ir kitokių darbų. 
Pamilęs kurį nors darbą ir stipriai jį 

/ \ Visa svarbu. 
Tikrasis veikėjas savo darbo srityje 

nežino didelių ir mažų darbų. Jam kiek
vienas, kad ir mažiausias darbas, yra 
svarbus. Kas lukurinėja tik del didelių 
darbų, kas nori iš karto milžinu tapti, 
tasai milžinu niekad netaps. Grūdas prie 
grūdo sudaro aruodą — mažas darbelis 
prie mažo darbelio, sudaro didelį darbą, 
kuris ateityje didelės reikšmės gali turė
ti. 

Ypač dabar mes turime kreipti do
mės j tai, kad mūsų tautoje rastųsi daug-
daug veikėjų. Mes visi prityrimo mažai 
teturime. Bet tuo laiku, kuomet tauta 

^ įsitempusi kovoja už laisvę, kiekviename 
varydamas, veikėjas neužmiršta ir kito^ t i k r a m e P i e ty j e kur kas stipriau veikia 
kių darbų. Vienur pacTeda, kitur pataria, 
kitur pažadina, žodžiu — jisai juda ir 
aplink jį juda kiti žmonės. Jų tarpe vei
kėjas yra lyg ašis, apie kurią visa suka
si ir į kurią visa atsiremia. Tokių vei
kėjų mes daUg turime kunigų tarpe. At
ėjo kunigas parapijon — visa lyg atgijo. 
Iš tų pačių žmonių išsirado įvairių dar
buotojų. Bet kunigas išėjo ir darbas su
stojo. Reiškia, kad tasai veikėjas arba 
pertrnmpai ten veikė, arba dar nebuvo 
tikras veikėjas. Tikroje to žodžio pras
mėje veikėjas bus tas, kuris mokės šalia 
savęs pastatyti visą eilę veikėjų. Jisai 
taip mokės kitus sužadinti, taip juos pa
stūmės darban, kad paskui jie patys veik
ti galės. Tegu tokio veikėjo visuomenė, 
netenka, jo vietoje stos kiti ir toliau va
rys pradėtąjį darbą. 

siela ir pagimdo dvasios galiūnų ten, ka
me visai nesitikėta. 

Rodos prasta kaimo mergelė Joanna 
d'Are uždega prancūzų ^kareiviją dide-
liausia drąsa ir atvaduoja tėvynę nuo 
priešų. Šveicaras Vilius Tell įkvėpia 
tautiečiams tokį laisvės troškimą, jog su-
bruzdę kaimiečiai išsiveja iš Šveicarijos 
austrų grobikus. Niekas, tad neturi tei
sės sakyti, buk tai veikėjais tegalį būti 
žmonės mokyti ir turtingi- Ne! kiekvie
nam stovi kelias. /Tik neslopinkime sa
vyje gražių norų troškimų, tik bandyki
me, tik pradėkime tik drąsiau, drąsiau, 
jaunieji draugai, o inusų darbas ir trių-
sas nenueis niekais ir išves tėvjmę į lai
mingą laisvės rytojų. 

^ 



BLAIVYBES DIRVA. 
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BLAIVININKU SUS. AME-
RIKOJ CENTRO IŽDININKO 
ATSKAITA NUO RUGSĖJO 

1921 IKI KOVO 1 ^ 2 M. 

/ Pajamos: 

1921, Rugsėjo bankoje Imvo 
bsdanso $173.73 

laterestas 6.25 
Spal. Paskola iŠ gerbT kun. 

J . J . Jakaičio K>S.7"> 
- Cruod. 4, per J . Svirską 32 

kp., Detroit Mich. uz Konsti
tucijas 60 

Mėnesinių mokesčių . . 2.10 
Per. J . Svirską, 9 kp. Law-

renee, Alass už Konstit. 4.00 
Mėnesinių mokestį . . 6.70 
11 kp., Broekton. Mass. mė

nesinių mokesčių 9.80 
Vi 2 L. B. S. ženklelius 

po 25 centus 50 
J . Svirskas, 7 kp. Canibrid-

ge, Mass. n*ėn. mokest. 10.30 
1922 m. saus. 15 d., per 

Ročkienę 27) kp. »Woivester 
Mass., už Kii^s. Spal. Lapkr. 
ir Gruodi įnėn. mokest. 19.15 

Ban-Kos uuošinitis . . . . 1.79 

žiūrėjimą: 
a) Kov. mėn. išlaid. $145.87 

yra praleistos. 
b) Abelnas išlaidas paką r-

lojant, klaidingai sunm. pažy
mėta. Viso labo išlaidų buvo 
$389.53, gi įeigų $563.28 

DRAUGAI PeaiiadkiiM, 0 * f a t o ** * * * 
• . • J <M|Į<H'IWI> i »• mmmmmm 

giaus gyvumo įmisų organiza
cijoje. 

7. Kp. raštininkai ir šiaip 
jau veiklesni blaivininkai, turi 
jausti pareigą, nors sykį į mė
nesį parašyti j "BĮ. Dirvą," 
blaivybės reikalais. Naudo
kime organą blaivybės min
ties skleidimui. 

8. Blaivininkų Centro adre
sas: 41 Providance S i , Wor-
cester, Mass. Čekius rašykit 
ant vardo iždininkes, Mrs. Atliko $173.75; kas su banko 

nuošimčiu $6.25 sudari balau- 'Victoria Shea. I r narių var
są $180.00. 

3. Koletą senokų čekių, kuo 
pu mokesčių, centro raštinin
kas pridavė iždininkei tik ba
landžio 5 d., 1922 m. Tas pa
aiškina interesuotoms kuo
poms, kodėl jos neras savo 
pinigų pažymėtu šioje atskai
toje, kurį baigiasi kovo mėne
siu. Balandžio įuėn. atskaita 
bųs patalpinta niusų organe 
pradžioje jjf£užės mėnesio. 

4. Nuo lapkr. 1921 iki kovo 
1922 iš iždinės nieko neišmo
kėta. Centro valdyba, apsi
mokėjus skolas praeitų metų 
valdybos, dabar susirūpino 
padengimu išlaidų susidariu
siu po seimui. Ligšiol viena
tinė žymi bila yra už laikraš-

Kov-o, per T. Ročkienę 25jtį. Seimo išrinktasis redak-
kp., VVoreešter, Mass. už Sau-įtorius p. Juozas^ V. Kovas 

dus ir čekį siųskit centro ras 
tininkui Juozai Svirskiui. 

KIMI*. Jonas J. Jakuitis, 
B. S. C. pirmininkas. / 

SKAITYTOJI! BALSAI. 
(Redakcija neima atsakomybės) 

1 
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.Mes ką tik užbaigėme keturių, metų darbų. Surinkome ir išleidome du milijonus dolierių 
ir dabar išduodame atskaita. Mes neturime namų arba kitų apčiuopamų turtų parodymui 
jums. Mes įdėjome tuos piningus į inve^stmentą taip sena kaic pati krikščionybė. Investmen-
tas kurį pats Dievo 6unus rokavo saugiausių— kuna ir kraują į žmonių sielas. Ištrauka IB kal
bos J. M. Arkivyskupo Jurgio W. Mundelein, metiniame susirinkime Suvienytų Chicagos 
Katalikų Labdarybių, Balandžio 19,1922. -
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KAS IŠGELBĖS MŪSŲ TĖ 
VYNC NUO NEDORŲ 

VALDININKŲ? 

sį ir Vasarį mėn. mok. 53.20 
2 Konstitucijos po 15e. .30 
1 ženklelis 25 

Išviso pajamų . . 

Išlaidos: 

$427.44 

1921 m., spal. 27 d., redak
toriui už 1920—1921 m. 12 
mėnesių alga, P. Danžvąrdts 
(sena skola) $120.00 

P. Daužvardis už štampas, 
"atvirutes, popierą 8.95 
/ Geni Ižd. V. F. Shea už 
-štampas, arvirut. ir pop. 4.S0 

"Darbininkui" už "Tau-

rado sąlygas nepakenčiamas 
redagavimui. Naujasis reda
ktorius, gerb. kun. Pranciškus 
Juškai te , uoliai ^pareigas ne
ša, algos ne reikalaudamas. 
Nuoširdžiai kviečiame visas 

Kai-kurįie Amerikos Lietu
viai, perskaitę straipsnį tilpu-
sį '* Draugo ' r Balandžio 3-čios 
4-tos, ir 5-tos dienos šių metų, 
ypač 4-tos kame po. antgalvių 
LIETUVOS DABARTINE 
PADĖTIS yra parodoma kaip 
11ŠALIS SMUNKA", ^dau
gelis kareivių liuosai išeina 
j)aleistuvauti ir užsikrečia pikt 
lige, sifilisu e tc , veik pradeda 
mąstyti, ar neišpultų prieš 
BONUS IR KITAS AUKAS 
išduoti tokiai valdžiai ULTI-
MATUMi Argi pieš darydami 
aukas Tėvynei ncprisidčTlam 

$637.066.60 
Šią Didelę Sumą Pinigų Praeitais Metais Praleido 

The Associated Catholic Charities 
I Duodant Pašalpą Neturtingiems Jų Pačių Namuose 

ir Katalikiškoms Isteigoms 
Kaip Associated Catholic Charities 75.000 aukotojų aukas suvartojo duo

dant pašalpą neturtingiems ir dėlko jiems ta pašalpa reikalinga. 

-ŠI SKAITLINE PARODO SKAIČIŲ ŽMONIŲ REIKALINGU PAŠALPOS IR Iš KOKIŲ PRIEŽASČIŲ 
v į AKLŲ 185 

ITELAIMINOŲ ATSITIKIMŲ Ą 360 

V 

TĖVAI PERSISKYRĖ . 
K A U N U , . K . . . . 
SEKŲ 
PAMIŠĖLIŲ NAMUOSE 

. . . . . 
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tos Kytą" (sena skola) 181.75 

kuopas Centrui ' j talką, kadjprie plėtinio girtybės ir palęis-
greičiau visas skolas likvida-'tuvystės? Ar mes savo nuko
vus ir sekančiam seimui nia-jinis ncuždėsmi ant savo Tė-
lonias atskaitas pateikus. Priejvynės rankų skaudžiausių al
sios progos primename' Nau- koholio vergijos retežių? Nes 
josios Anglijos Blaivininkui tauta niekuomet nebuvo tikrai 
Apskričio valdybai ilgiau Jie-; liuosa nei negali būti, kurios 
beatidėlioti perdavimą aukųi valdininkai plečia girtybe, 
"Tautos I to to" ]>alaikyniiii,:paleistuvyste, ir bedievybe. , 

Hkurios surinktos jau arti ine-į ^ ' V i n u m et mulieres afftios-

SI 

459 
599 
648 
852 

NEUŽTEKTINAK 1202 
UŽSIDIRBANČIŲ 
NEGALINČIŲ VISAI 1503 
DIRBTI 
DŽIOVA SERGANČIŲ 2496 
VISAI APLEISTŲ . . , 3277 
NAŠLIŲ 6477 

į ' NEDIRBANČIŲ. . . - 9379 

THE ASSOCIATED CATHOLIC CHARITIES 
126 North Desplaines Street CHICAGO 

u 

Viso išlaidų . . . 

^ i s o labo pajamų . . 427.44 
Balansas 111.94 
Į . Viktorija Shea, 

Centro iždininkė. 

tai atgal. * 
5. "Blaivybės Dirva" da-

$olo.o0 ] > a r siunčiama nariams i na
mus, kurie prisiuntė savo ad
resą ir mokestį bent už šešis 
1922 metų mėnesius. 

(>. Dideliai Centre apsunki
na ir darbą trukdo tos kuo
pos, kurios mokesčius suvėli
na prisiųsti. Siuomi -ragina-

1 tatare faciunt sapientes' ' 
(Eecli. 19.2). Vynas ir mote-

Pastaba Blaivininke Susivie-
nyjimo Nariams. 

1. Lig šiol senos valdybos j me visus narius tuojaus užsi-
skolų atmokėjome $315.50. įmokėti ligi galui 1922 metų ir 
> 2. Atskaitoje tilpusioje " B . iper kuopų valdybas mokės-

D.' po seimui, spal. 14, 1921 jčius ir adresus prisiųsti eent-
įvyko pora žymių spaudos į te tiesiog į namus, bus dau-
klai«lų per s{)austuvės neapsi- ran. Tuomet laikraštį gausi-

yra pasakęs vienoje parlamen- žadėtų svaigalų; kuomet pa
to prakalboje Anglijos Rie- tys žiikniės užsidraus, tai val

džios uždraudimas bus nerei-m i eras Lloyd George dklžiojo 
karo metu: "Anglijai gresia j kalingas. Toks taį yra vienin-

rys daro priešais išmint i n 
guosius. Šituo Salamono saki
niu trUypės pagedimas išreik-
šta; girtybė, paleistuvystė, ir 
bedievybė — visi trys ir yra 
gaišiausiais priešais nuisų Tė
vynės. Taigi Amerikos Lietu-
viai turi pilną teisę reikalau
ti nuo mūsų brangios Tėvy-
nės^yadų, kad jie pasistengtų 
prašalinti tą trilypį priešę. 

Pavojingiausias priešas tai 
girtuoklystė — ypač kariuo
menėje ir valdžioje. Teisingai kad patys iš savo valios atsi-

didesnis pavojus girtybe, negu 
Vokietijos niilitarizmas". Tai 
pat galima pasakyti ir pritai
kant mūsų Tėvynei. Ko mes 
privalome reikalauti? I. Kad 
patys valdininkai šviestų blai
vumo pavyzdžiu; 2. kad visus 
ragintų prie plėtinio blaivumo 
visose mokyklose, susirink i-
nuiose arba paskaitose, vaka
rėliuose, visur rodytų blėdin-
jgumą svaigalų, ir naudingumą 
blaivumo, kad įtikinus žmones, 

ŠIAULIAI. Čia įsteigta 
' ' Blaivybės " sky r rus, kuris 
jau buvo labai pageidauja
mas. Geistina, kad ir panevė-

tėlis būdas prašalinti g i r tybė j žiečiai tuo pasirūpintų, nes 
pavojų. 

Kun. P. Saurusaitis. 
ten "Blaivybės" srity maža 
kas tedaroma. 

\ai 'M- ' 

KALVARIJA. Darant čia 
tėvui Kazimierui rekolekcijas 
vienas " drąsuolis " v i e š a i ba
žnyčioje atsiliepė: "neatsiža
dam degtinės gerti V9 

ŠAUKLIAI (Raseinių a.). 
Šio kaimo labai pragarsėjo 
merginos: jos nori būti gra
žios, bet ir plačiai žmones pa
žįsta. Jei kas tik kur atsiti
ko, arba kas ką kalbėjo — vi-
sos žinios pas jas. jTaipat 
labai mėgsta žmones išjuokti. 
Bravo mergelės! 

PAEŽERIAI (Vi&avijgkio 
apskr.). Šįmet kai-karie mū
sų kaimo "loka^l«ieji , , lankė, 
kada ežere pradės žuvys trok
šti, bet tos iaimės ueisalaiikė. 
Gaila! 

UKMERGE. Šios vietos 
katalikai tyli. Inteligentmių 
pajėgų netrūksta. Apie kata-
likiškas organizacijas maža 
kas gero girdėti. Girtuoklys
tė išsiplatinus. Laikas imtų 
Ukmergės katalikams akty
viau katalikiškųjų organizaci
jų, darbą varyt i ! ("Tėv^ S r . " 

I 
PLATINKITE "DRAUGĄ. >» 

Alkoholizmo gydymas 
ALKOHOLIZMO FIZIOLOGIJA 

!R PATOLOGIJA. 

Pagal A. 0'Malley, M. D., Ph. D., LL. D. 

Matėme, jog alkoholis nėra jokis kū
nui maistas. Bet dar priešingai jis nai
kina kimo -sveikatą. Moksllškai-cliemiš-
kai imant daugVlar galima butą tarp mai
sto ir alkoholio skirtumų prirodyt. Bet 
tas nesi mokinusiems chemijos mokslo ne
būtų suprantama. Nepamirškime to nie
kados, kad alkoholis nėra maistas. Alko
holis .dar daug kenkia maisto perdirbimui 
bei ašimi lavimui. * 

Gydytojas Schnyderis ekgperimentaliai 
priparodė, kad alkoholis nepriduoda žmo
gui nė kiek fiziškos jėgos.. Jis turėjo 
dvylika bandymų su žmogum. Visu pir
ma su pagelba Mosso ergografu (ergo-

"graias, tai sveikatos stiprumo saikavi-
mo prietaisas) bandė, su žmogum neval
giusiu nri gėrusiu; paskui.su pavalgiu
siu:; paskui su Burgundijos vyno stiklą 
gėrusiu ir tt. Tas prietaisas ergografas 
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parodė, jog žmogus pavalgęs daugiau
siai galėjo padaryti. O jau išsigėręs ma
žiau. I r juo daugiau gėrė, juo mažiau^ 
darbo tegalėjo padaryti. 

Gydytojai: Schnyder ir Hellsten iš 
Helsingfors riatyrė, jpg alkoholio pusė 
uncijos padidiim raumenų veikimą .nuo 
12 iki 40 minuenį, bet paskui labai dide-

lis* susilpnėjimas sekė, kurs tęsėsi dvi va-
' landi." N 

Prof. Hodge, Clark universiteto, pa
stebėjo, jog šunys kuriems davė alkoho
lio labai-greit pavargdavo, o kuriems ne
davė: visai nebuvo pavargę. Vienam 'Šu
niui duodavo alkoholio primaišęs į ėde
sį, pamatė, jog šuo laipsniškai silpnyn 
pradėjo eiti. Paliovus alkoholio duoti, 
truko visus metus pakol šuo atgavo savo 
normalę stiprybę. Patyrė taip-gi, jog tie 
šitnys, kuriems alkoholio davė pasidarė 
bailus. Švilpuko ar varpo balsas, kurs 
paskatindavo šunis loti, o alkoholikai šu
nys išsigąsdavo ir bėgdavo. Pas alkoho
likus šunis pastebėjo didelį susinervavi
mą, be priežasties baimės ir halucinacijos 
ženklus. Baimė 'pas alkoholikus, tai pir
mas ir svarbiausias apsireiškimas. Tas 
pats sako ir^ £as alkoholikus žmones. 

1 

Kol girtas, tiesa jis neva drąsus. Anot 
vieno išsitarimo girtas žmogus netur jo
kios sąmonės, nežino nei to, kaip iš di
delio gyvybei pavojaus save ^apsisaugo
ti. Protinės jėgos jo yra aptemdintos. 
Crqi. James,Harvardo universiteto, sako^: 
Alkoholis nors ir po mažai imamas ap
marina. Prašalina tuo kartu jausmus ir 
silpnina atmintį. 

Alk'oholis nėra tai smegenų paakstin-
tojas, taip kad geriau ir nuosekliau žmo
gus galėtų veikti, bet atpenč. Gydytojas 
Von Helmholtz sako, jog mažiausia alko
holio dalis užkenkdavo 30 visuose proto 
veikimuose. Exner iš Vienna, Dielt, Vint-
schgan, Kraepelin, Ach, ^laljarewski ir 
Dr. Fred. Peterson (1907) patyrė, jog al
koholis po truputį geriant trumpam lai

škui pagreitina smegenų veikimą, bet- pas
kui nusilpnina daug žemiau normalio 
laipsnio. Po daug geriant proto veiki
mą atima. Daugiau proto žmogui dir
bančiam, didesnę desorganizaciją smege
nyse alkoholis padaro. Jau išbandyta, 
jog skaitliuotojas nors ir alaus stiklą 
tfsigpręs mažiau darbo t.enuveuaa ir daž
niau apsirikimą padarys. Todėl nors y-
ra manoma, jog po mažai geriant svai-. 

galų pagelbsti fiziniam darbui trumpam 
laikui, bet proto veikimui labai kenkia. 

Jei alkoholis esti vartojamas per il
gą laiką, tada pasidaro aut žmogaus kū
no kumudatyvus (susikrovęs) veikimas. 

Gydytojas Kur z ir Kraelin , ištyrė, 
jog 80 gramų alkoholio (pusantros pan-
tufcėe paprasto vyno) kasdien per 12 die
nų vartojant žmogaus darbo pajėgos su
mažinama nuo 25 iki 40 nuošimčių. Dr. 
Kraepelin 1900 m. bandė su vienu žmo
gum duodamas jam 80 gramų alkoholio 
kasdien. Pradžioj jis pacĮarė daugiau 
darbo, bet paskui sumažėjo. Palyginęs 
su to paties žmogaus negėrusio svaigalų 
darbą-per' 13 dienų ir su jo kuomet jis 
gėrė, atrado jog iki aštuonių dienų jo 
darbo energija sumažėjo ant 3.1 nuošim
čių. O per likusias penkias dierias ener
gija sumažėjo 15.3 nuošimčio. 

Toliau buvo bandymas labiau sukom
plikuotas — proto pajėgų. Žmonėms bu
vo diktuojama daiktavardžiai, kuriuos 
kiekvienas turėjo greit rašyt, ir, prie 
kiekvieno atatinkamą būdvardį pridėti. 
(Tas buvo daroma nevartojant svaigalų 
per -1Ė dienų, jr pasįui per 13 dienų var
tojant alkoholį. Palyginimą darant tapo 

patirta, kad darbas nupuolė 27 nuošim
čiais tada, kada^tie pradėjo svaigalus 
vartoti, ftlaivi būdami geriau .ir-^ grei
čiau protinį darbą atliko, ae kaip alko
holio, nors ir nedaug, išsigėrę. 

Trečias bandymo fcn&us ant atmin
ties buvo padaryta*. Žnaonėcaa būro už
duota atminti įvairių skaičių grupe*, pav. 
315, 784, 231, 675. Blaivai* nudami tie 
žmonės greitai atsiminė tuos »lrttie«is. 
Besilavinanti jų a tn/nt is irgi tobuli
nosi. Pradėjus alkoholį gerti, jų atmin
tis sumažėjo ant 6.2 nuo*Hneįo. KnoU-
giau vartojo svaigalus, atmintis vis la
biau mažėjo. Tas aiškiai parodė akomn-
latyvio alkoholio veikimą. Tuos visas 
bandymus pats Dr. Kraepelin dar*. J i* 
savo išvadomis aiškiai pa,rodo, kaVp rii* 
deltai alkoholis kūnui ir protui kenkia. 
O kuomet mūsų ž»oneliaL t a * pa*tebė* 
ir mes nustosime vartoję alkoholį. Vien 
sveikatos apsaugai, geresniam ir sekmin-
gesniam darbui, jau verta fe«kvtenam 
protingam žmogui tapti blaivininku. O 
kur dar kitos visokios girtybės nelaimės, 
vargai ir tt. Kas jas ir suskaitys. 
'•• -, k. p. J. 

r 

A 

\ 

http://paskui.su


Vnktadienis, Gegužio 5, !•- '__ DRAUGAS 
•i n K mm~-m~*m 

tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiimi R * ^ ^ ^ ^ x - r ^ ) ^ ^ 

{DR. A. K. RUTKAUSKAI 
S GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4 4 1 2 S o u t h W e s t e r a A v c n u e 
telefonas Lafayette 4146 

Yabvudos; 9-11 rytais, 1-1 p o S 
Epiety ir 7-8 vakarais. Nedėldie-g 
S n i a i s tiktai po piety S iki 6 va i .S 

iiUHiumusuiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii^ 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS I R CHERTTRGAS 

46.1l So. Ashland Are. 
Tel. Var,fc 994 

OFISO VAI*: 
"»' Tcl. Yards 0»»4 * 1 

8—10 v. ryto, 1—3 ir 7—9 Y. V 
N«<l. iuHui>: nuo 10 v ryto iki 
1 vai po pietn, ^ ^ 

DR. 6..M. 6LASER 
P R A K T I K U J A SO METAI 

Ofisas 3149 So. Morgan St., 
#Kertė S2-nd St., CMca*o, EI. 

SPECIJ A U S T A S 
#Moteri5ky, Vvrižk* Ir c t r o n t i k o i 
1 1*OT. 
# Ofiso Valandos: N u o 10 ryto=į 
=&iki S po Dietų, nuo 6 Iki 7 vak. 

,|b*<įdt'lio«a» *u© 10 i^i 2 po piety.: 
Telefoną* Yards 987 

r — 

* » • m * » « » — » 

LIETUVIAI AMERIKOJE 

TeL Blvd. 7043 

I>. C. Z. Vežeiis 
LIETUVIS DENTISTAS 

4711 SO. A S H L A N D A V E N D E 
ARTI 47-tos Gatvės. 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomia nuo 4 iki 9 vakare 

Telef. Pu l lman 3 6 3 4 * 

DR. P. ŠIMAITIS x 

ICAPRAFATH I 
Idydau Be Vai>ta Ir Be Operacijos* 

40001 South MicliigHH Ave. g 
ROSEIiAND-CHICAGO, Il-L. S 

DR. S. NAIKEUS 
LIETUTIS 

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
x Ofisas ir vyvenimo vieta: 

S252 South Halsted Street 
Ant viršaus Unlver. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte: nuo 
j — 4 po pietų; nuo 7—9 vak. 

NedėUoml i nuo 10—? 
Telefonas Yards 2544 

1*= 

M S ^ » * $ Q S ^ ? $ 9 < K » 9 $ * ^ $ 0 O 4 0 

l m. CHARLES SEGAL f 
JPeckėlė saro ofisą po numeriu 

4 7 * t SO. ASHLAND A V E N l ' E 

SPECIJALISTAS 
Džiovu, Moterų ir Vyrų U g n 

<aL 
x> piety; nuo 7—8:30 
«edėHomis: 10 iki 1. 

1 
ryte nuo 10—12: nuo 2 — M 

vakare. V S 
Telefonas Dreael " M l M . • • 

gfc*#«»$$«»i<c>G$$8«^«»©ocjcji 

DR. R. C. CUPLER 
CHIRURGAS 

Ramp. Oakley Ave. Ir 24 Gatvė* 
Ofiso Valandos: N u o 2 iki 5 po 

pietų kasdien, PanedėliJ Ir Ketver 
ge vakarais. 

Ofiso TeL: Ganai 1718—241 
Res . Tel . : M l d w a j 5512 

. -* L 

II Keaid. tel. Vun Buren .0*94 
Ofiso tel. Boulevard 9693 

Dr. A. A. R0TH 
RUSAS GYDYTOJAS ir 

CHIRURGAS 
SiuH-iau.stas Moteriškų. V j l H M 
Vaikų ir visu chroniškų ligų. 

Ofisas: 3354 S. Halsted St. 
Vai.: 10—11 ryto; 2—3 po 
p i e t > 7 _ 8 v a k . Ned. 10 12 d. 
Bes. 1139 Independence Blvd. 

Chicago. 
1 ' •• 
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l l V. W. RUTKAUSKAS S 
ADVOKATAS į l • 
Ofisas Didiuk-tyJ: 

28 South L* Baile Street i 
Kambaris S24 

Telefonas Central 1299 8 
Vakarai*, 812 W. 33rd * t 

Telefonas: Yards 4681 
\ 

fci 

-—a? 

f 

f-

ANTANAS A. 0LIS 
(OLSZEWSKJ, J R.) 

ADVOKATAS 
Veda bll&a v isuose te ismuose 

Blieslo Ofisas: 
S. Dearboru S t , Room 1040 

Telefonas: Central 1774 

Vakarais: 325t S. Halsted St. 
2 Telefonas: Boulevard 553. mm 

v , suorganižavu
mo su ja darbavosi. L. Vyrią 
25 kp. labai /apgailestauja tą 
inusvį brangų veikėja, kuris, 
\&ų> reikia sakyti, visą veiki-
i-DO ratą suko. Mums gailu, kad 
W. J . Šimonis mus apleido, bet 
detroitieeiaigali džiaugtis su
silaukę tok j darbštų žmogų. 

Girdėjau- detroitiečius nu-
siskundžiant, kad neturi re
žisieriaus kuris mokytų teatrų. 
M. J. Šimonis tam yra gabus 
ir dabar* galės daug veikalų 
pastatyti. 

.Negalima jjpmiršti ir p-ios 
(mos Šimonienės. J i Clevelan-
de labai 'pasižymėjo scenoj, 
inulama svarbiausias roles. 
Taip*į buvo gera daįuįninkė, 

J. P. VAtTCHES 
Lavvyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Olen.: R. M l - 1 2 7 N. Dearboru St» 

Tel. Dearborn 6095 ' 
Vakarais: 10736 S. Wabasb A've. 
Roseland Tel. Pul lman 6377 

> < | ^ O M W W » ^ « » ^ » i » i ^ , » » < 
Tel. Randolpb 2898 

A A S L A K 1 S 
ADVOKATAS 

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

4» South La Salle Screei 
R o o m 1308 

Valandos: 9 ryto lkl S po piety 
i N a m y Tel. Hyde Park 2396 

Dr.M-StupDicki 
3107 So. Morgan Street 

GHICAGO, ILLI!fOIS 
Telefouaa Yards 50S2 

Valandos: — S lkl 11 11 ryto: 
po platų iki 8 vak. Hedėl io-

DOO l iki 8 vai. vakarą. (mis 

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

• • 

TeL Oanal 2118 
Valandos: 19 ryto iki 8 vakare 

Gyvenimas: — 2811 W 

Tel Prospect 84*6 
Į t ^ » • • • • • — -n f> -i - TTI i m i * - — »»^ 

ttSid Str. 

-afe. •«-̂ »*4' 
• • m m m< mm *u"*+ m m m ' 

TeL Caaal 24V1» VaJa. Canal 2118 

DR. P. Z. ZAUTORtS 
Lietuvi* Qydytcj« Ir 

1821 South Halsted Street 
Valandos: 19 iki 12 ryte: 1 lki4 

po p i e t y ; * iki 9 vakare 
. • • • • • » MB • — • • • » ! » > • • « * » » 9 9 , 

i DR. A. J. KARALIUS 
S LIETUVIS G Y B Y ' f O J A * 
13303 S. Morgan Str. 
g CHICAGO, ILL.g 

M'#^^®/ g, s- %/& 3. -g, %%•%,%$. % §.nv g, @, a ̂  a- %i 
VALENTINE DRESMAEING 

COLLEGES 
2407 W. Madlson, 1850 N. W e U < 

0206 8. Halsted Strectsfc 
4S7 Mokyklos Suv. ValsUJoae. 
Moko Siuvimo, Pat terny kir-| 

pimo. Designing- bizniui Ir na
rnama Vietos duodama dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at-
uokejimais. Klesos dienomis it 

vakarais. Reikalaukit knygelės 
f l e l . Seeley 1643 
$ SARA PATEK, pirm 

IIIIUIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
I S. D. LACHAWICZ i 

LIETUVIS GRABORJUS 
Patarnauja laidotuvėse kuopi- r 

- g i a u s i a . Reikale meldžiu a ta i sau-5 
=kti , o mano darbą bosite a l g a - s 
SnėdintL 
=2814 W. 38rd PL Ghlaaco. M 
S Telefonas ( a n a i 1271—219U g 
Ultl I l i l i iniuil l l l l l l l l I l I l l l lJl l l l lUUlIl I l I l ir 

\ Tel. Canal 0199 p 

8 WYANDfS GRABORIAI 
y 

I r 

*> Pagrabų Direktoriai 
§ J. Wyand, Babamuotojąs 
\ C. Sirevičia, Asistentas 

| k i u 

'A m e K « g a 
S 2055 W e 

Tarime automobil ius v iso- |Į> 
š iuose reikaluose. Patarnauja- 8 

« m e kogeriausia ir pigiausia. 
X 2055 West 22-nd St. Chicago 

Telefonas Canal 5395 

K » % ^ * S ' @ ^ a / a ^ i ^ ® ^ ' % # t ' « ' * ^ ' « / ' ^ * % t K 
^ K B * . Tel. Cicero 3650 

Ofiso Tel. 
5 

OR. J. SHINGLMAN 
Cicero 40© 

X ę 
r* 

1.5JJ So. *9 Court 
1 N. E. Cor. 49 Court ir 18 
Sająt virtoua vaiatyui^toa 

JOHN G. MEZLAiSKIS 
Generalis Kontraktorius, itaty-
tujas ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Ohicago 

Arti 2S čio Flaca 
— 3 f 

V TeL Lafayette 4223 

P L U M B I N G 
Kaipo l ietuvys, l ietuviams visa
dos patarnaujy kogeriausia, 

M. YUSKA 

IŠVAŽIUOJA PASIŽYMĖJĘ | PIKTADARIAI NEMIEGA 
DARBUOTOJAI 

jKenosha, Wis. — Bal. 17 d. 
}. m. apiplėšė garbę nesenai 
i čionai apsigyvenusio tfmsi$ 
gerb. klebono kun. N. Daugio^ 

Išryto, prieš !pat 8 vaX, ką-
'da kun. N. Daugis rengėsi ei
ti j bažnyčią, atlaikyti Šv. Mi
šias kas' nors telofonavo kad 
jis pribūtų pas visai mirštantį 
ligonį. Kun. I>augis apleido 
Šv. Mišias ir su taxicab sku
binosi pas ligonį. Pribuvęs į 
vįe t^ 420 Orange 8t.^ pas nio-

'terį A. M., kunigas rado ligo
nę beplaunančią, gfindis. Ta-
dh kun. Daugis suprato, kad 
tai piktadarių darbas ir grižo 
bažnyčion. 

Ta patį vakarą, vietiniame 
angin laikrašty pasirodė, 
straipsnis, l̂ u pačių piktada
rių, pilnas didžiausių besąži-
niškų melų, šmeižtų ant kuni
go ir parapijonų. * 

Bal. 20 d. š. m. eieilikų or* 

Šimoniai kitur išsikelia. 

Cleveland, Ohio. — ^iuo tar-
pu netekome vieno mūsų vei
kėjo, gerb. M. J . Šimonio, ku
ris išvažiavo Detroitan M. J. 
Šimonis buvo vienas iš stam
biausių Clevelando veikėjų, 
kuris per daugel metų nenuils
tančiai da^pavosi, kaip tautos 
taip ir Bažnyčios .labui. 

\ M. J . Šimonis daugiausiai 
pasidarbavo L. Vyčių 25-toj 
kjy J is ta kuopų suorganiza-

nuo pat vo 

; liifi gerų alto balaį. 
v • 

Su Šimoniais išvažiavo ir s:? 
s»ris, Liudvisė ir Elzbieta Ma-
tulai'v-iutės, labai <larbščios 
Mergaitės. Jos buvo L. Vy
čių 25 kp. narės ir priklausė 
prie Vyčių elioro, dažnai lan
dydavo repeticijas. 

DRAUGIJŲ ATYDAli 
H i r i S f niroVeliavv, Kokarda visokiuŽeoaleHy, Guzikučiu, Ant-
ULL U U U V C spaudu ir kikokiy Draugystėms reikalingi dalygy. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalu, paiymikite ir jusy dr-tes vaxda> 
STRUPAS CO.s 9a-»2 Forry $ t - N*»wark, N. J. 

Cash Registeriai 
4 

NAUJI IR VARTOTI 
Kuomet mintiji pirkti Cash Re-

gisterj, be abe jonės*^ojaus pama
nai apie "National". The National 
Caah Reglster Company turi tiktai 
viena ofisą Chicagoj, 172 North 
lĄįchigan Ave., tarpe Lake ir Ran-
dolph. Tenais rasite pi lna stocką 
Naugy ir Vartotu Regtstery. PrieS 
pirksiant -mteik ir apžiūrėk mūsų 

stocką. Visi registeriai yra g<irujituojami Musy Taisymo Skyrius vi
suomet jums patarnaus. ' 

The National Cash Register Company 
172 North Miehigan Avcnue Telefonas Randolpb 4600 

Tari>c Lake ir Kumlolph. Tiktai vienas ofisas Chicagoj. 

> 

eis prie Arkivyskupo Mess-| Daugelis žmonių turi pa-
merio skųsti. Taigi, jeigu tos | protį vartoti krapštukus po 
|>arapijonės, - darbuotojos ir t valgiui, bet tas yra lygiai 
makMninkės, Kenosliiuj gyven 'prastas pasielgimas kaip ir 
damos, nežino kur yra lietuvių dantų krapstymas draugijoj, 
bažnyčia tai kaip jos rastų * Jeigu būtinai reikia krapštyti 

tlantis pirmiaus uždt>k rank.j 
ant burnos jpr tuomet iškrap
štyk. 

Prastas pasielgimas yra 
^krapštuko įdėjimas į burnų iv 
kmmtymas jo. 

įteikia vartoti geras vaistas 
uirmtinis valyti, išrink vieaų 
kuris ne žvyruotas, nes butų 

iiandie Pinigi] Kursas] 
9dunčiant Lietuvon r>e» m na: 
0 cvftų Už 100 Auksinu 

^ a r b a — 
256 Auks. už vieną Dolerį 

Piceenta kursas •iuadlaat 
dldesnea sumas. 

Prhrta4y«a» Užtikrintas 
Trumpama laike. 

Central Manufacturing 
Distnct Bank 

State Bank—CJearing. House 
Bank. 

1112 YVest 35-th Street 
/ Turtas $6,000,000.00 

ganė ' iNaujienose' *v No. 93. 
tilpo irgi tų pačių p ik tadar ių .^ į i^aukee Arkivyskupų! -, 
šaikos- paduotai straipsnis su! K o d e l t i e n i e kša i taip-iniršoj< 
tais pačiais melais arba i š - j ( l a b a r Kenosliiuj? Todėl, kada į ̂  

-trauka iš vietinio anglų laik
raščio, "Kenoslia N«ews". 

Anglai įsimaišo. 
Štai kų rašė vietos anglų 

laikraštis "Kenoslia News", 
bal. 17 d. apie įvykius lietuvių 

, ,i>arapijoj: 
* k « i i : 

Žitkai išvažuoja Lietuvon. 

Bai. 25 d., L. Vyčių 25 kp. 
Mirengė šeiminiškų vakarų at
sisveikinimui su Ka'i>olu ir 
Jonu Žitkais, kurie greitu lai
ku išvažiuoja į Tėvynę Lie
tuva. Kapolas Žitkus yra vie
nas iš daugiausiai aukavusių 
det Lietuvos laisvės išgavimo 
taipgi ir Bažnyčiai. Jonas'Žit
kus daug pasidarbavo! L. Vy
čių labui. Jo darbų negalimu 
užnilršti, nes įisai, kaipo i'oto-

i 

grafas, taį daug paveikslų yra 
nutraukęs L. Vyčųi 25 kp. ir 
visus dovanai. Bronė Žitkienė 
yra viena scenos žvaigždė, ku
ri pasižymėjo dideliuose vei
kaluose. (Jaila mums tokių na
rių, kad jie mus apleidžia, bet 
tuo pačiu sykiu ir linksma* 
nes ir Lietuvai--*-eikia veikėjų. 

Todėl linkime visienis inusų 
išvąžįavusiem.s veikėjiams ^uo-
geriausios kloties jų darbuo- j 
se. Kaip Clevelande jie nenu
ilstančiai darbavosi la ip ir ki
tur te^ul dirba Lietuvos i§ 
Bažnyčios labui ir žmonijos 
gerovei. 

Yla. 

parėjo mūsų naujasis Klebo
nas, gerb. kun. N.'Daugis, nu
blaškė tamsius deb<>sis, praš
vito skaisti saulelė, ir visi ge
ri parapijonai pradėjo, gmhį 
(larbų dirbti. Užsidėjo sau mo-

v > . 

DARBUOTOJAS IŠSIKELIA 
KTTJM. 

3E= 

i m ^ t l C H T K l C S 
>- ; 

Gera sveikata yra verta auk
sinių dolerių* kiekvienas iš

mokėtas čekis už geras gyduoles, 
yra paliudymu geros sveikatos. 
Prasalinkitekankinančius skaus
mus 3H pagalba tikrojo Paia-
EsneUario , kuria yra seuu drau
gu daugelio šeimynų. Visados 
reikalaukite su Inkaro vaisbažen-
kliu. Kaina 3 5 c . ir 7 0 c . aptie-
kose arba pas. 

F. AD. RICHTKR * ZO. 
104-114 3o. 4th St. 

Broaklyn, N. Y. 

Hįryt vėl kilo vaidai tarp 
parapijonų Šv.. Petro bažny
čios ties Orange gat. ir Mil-
waukee Ave. kampų, kada su
virs dvidešimts moterų nuėju
sių Mišių klausytį negalėjo jų 
sulaukti. Jos sako, kad prisi
laikiusios naoijojo klebono, 
kun. Daugio, patvtirkymo, nu
ėjo priimtuoju laiku, bet nesu
laukusios giedamųjų Mišių 
turėjo eiti namo. 

"Kai-kurios labai piktinasi 
(uo, kad kunigas' turėjo ouii 
kur išvažiavęs. Jos laukė dau
giau kaip valandų laiko baž
nyčioj, paskui pasimeldusios ir 
sugrįžo na-mo. Vienok buvo 

mnatyt, kad šitas atsitikimas 
sukėlė vėl ( nepasitenkinimo, 
kuris rusėjo šitoj parapijoj jau 
ilgas laikas. 

u P o pamaldų šį rytų 4<ai-
kurios moterys, parapijos dar
buotojos, susirinko pas vienų 
savo draugių ir išnešė smar
kų protestų prieš tai, kad šian
diena nebuvo giedotų Mišių. 

'Jos sako, kad^os lauksiančios 
kito sekmadienio ir jei tų sykį 
dalykai nepasitaisys tai jos ei
siančios skųstis Arkivyskupui 
Messmeriui. 

Kun. Daugis paklaustas a-
piex tai atsakė, kad tai buvęs 
bereikalingas tnukšiiuis [r 
kad parapijonai nereikalauja 
rūpintis 'tuo, kad jis nelaikęs 
Mišių, nes buvęs pakviestas 
pas ligonį ir dviejų vietų sy
kiu negalėjęs ajpeiti", 

; Cicilikai pakreveaoja. 

"Naujienose" rašo: "Šį ry
tų vėl kilo vaidai tarpe para
pijonų Šv. Petro bažnyčios ties 

i 

Orange gat. ir Milwaukee Ave.-
FJkampų". Toje vietoje randa
si vokiečių Rym/> Katalikų Nevartok dantų krapetukty 

kesčius, renka pinigus, rengia į^r blėdingas del dažnaus 
pramogas parapijos naudai, 
dirba su vigui smarkumu, kdd 
kuoveikiausiai sumažinus sko
las. Taįgi tie katalikų Bažny
čios priešai ir visokie niekšai 
dabar ir nerimauja ir dabar 
griebėsi piktų prieriioaių kad 
pakenkus gražiam darbui. 

Visiems geros valios parapi-
jonams reikia neatsižiurėti į 
priešų darbus, bet dirbkime 
visi išvieno Bažnyčios ir tau
tos labui. Tie mūsų išgamos 
— -bolševikai ir jiem panašų^ 
niekšai atkus dantis ir išnyl 
%
 N Senas parapijonas 

vartojmio. • 
Verta kasdien burna ir ger

klę plauti, tas ims tik apie dvi 
minutes. 

Patartina tų daryti atsike
liant, ir burnų reikia išplauti 
einant gulti,, nes kuomet as
muo ilsisi' bakterijos pradeda 
veikti. 

(Tore ign Lamjuage Inf. Service) 

G H I C A G O J E 
PASIGROŽĖJO GROŽĖS 

VAKARU. 

^Telefonas Tartis 1138 
1 STANLEY P 

MAŽEIKA 
GRABOIUUS I « ; 

Babvamuotojas 

Turiy automo
bilius visokiems^ 
reikalams. Kainai 
prieinamos. 

3319 Auburn 
Ave, OhieagoJ 

g^i-B"ifffiJtž::X:T^;:3^'::^.i"/>-:^/^^^ 
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L. H A R R I N 6 T 0 N 0 
K R E D I T O R I Ų S U -

S i R l N K I M AS. 
Įvyks 

Cicero, IU. — Oeg. 4 d. šių 
kolonijų aj>leidp pasižymėjęs 
darbuotojas, p.- Aleks. Kren-
čius. Gyvenimo aplinkybių 
verčiamas išsikėlė į Bridge-
porto (Chicagos) kolonijų gy
venti. 

P-as Krencius čionai pasižy
mėjo savo darbštumu organi
zacijose, sveika išmintimi ir 
duosniu aukojimu tautos ir 
lutiems prakilniems reika-
lHnis. Jis daugiausia darbavo-

CICERO, ILL. 
PĖTNYoIOJ, 

GEGUŽĖS 5 DIENĄ, 

7:30 vai. vakare. 

O. Tamuliuno Svetainėj 

1447 — So. 49-th Ave. 

Kampas 15-tos Gatvės 

1922 

Dievo Apveizdos Par. — 
Bal. 29 d., DievoV Apveizdos 
svet.^ L. Vyčių 4 kp. suren
gė šeimyninį vakarų pasigro
žėjimui pavasariu. 

Jaunimo prisirinko nema
žai. Pradžioj linksmaį žaidė. 

Vakarienė buvo gražįai pa
ruošta. 

Programai vadovavo kp. 
pirm. St. Šimulis. 

Ant. Benaitis gerai padaina
vo porų dainelių. I r matyt vis : 

tobulinasi dainavime. 
Kelias liaudies daineles pa

dainavo p-lė O. Sautuktitė. 
Žmonės labai mėgsta jos 
dainavimų ir jos parinktas 

Komisija daug turi naujo pa

aiškinti. 

Kviečia Komitetas. 

si idėjinėse organizacijose, y-
pač L. Vyčiiį 14 kuopoj ir Liet. i daineles. 
Darb. Sųj. 49 k p . J i s turi ne- ^ p . choro ve4ėjas, Justas 

Balsis taipat padainavo dve
jetų dainų. J o dainavimu ga-

j Įima pasigėrėti. 
gražiai 

\ 

8v. Jurgio parapijos, bažnyčia. 
Lietuvių Rymo Katalikų &v. 
Petro parapijos bažnyčia yra 

nes jie sužeidžia minkštas sme 
genis tarp dantų. Smegenys 
turi būti apsaugoti. Vieton 

[ant kainpo Mihvaukee Ave. i!krapštukin vartok dantinį šil-
ir Pine Str.,^trimis blokais į kų (dental floss), kurs daug 
pietus, Toliau rašo, jei nepasį- Į geriaus valys vietų tarp dan-
taisys dalykai, tai moterėlės ti|. 

menkus talentus istrionikoj ir 
gana dažnai scenoj pasirody-
davo. 

Šiai kolonijai yra ko apgai- f P-lės Bųtneraitės 
lėti netenkant tokio brangaus padainavo, 
darbuotojo. Bridgeportas daug Dainoms pianu akaai.panavo 
laimi. . , jj-lė Petkiutė. 

Žinųs. j P-lė Alb. €f. Alaburdaitė 
pasakė' eiles. Užduotį gerai 
atliko. 

Kun. N. Pakakiis pasakė 
trumpų kalbelę;. 
\ Kalbėjo kun, Pr. Garmus. 

Taipat kalbėjo p. J. Roma
nas, p-ia Romanienė, p. Tanias 
Seimis ir kun. Ig. Ailmvičius. 

Į 

Paskui vėl jaunimas šoko, 
žaidė ir įvairiai padoriai link
sminos L 

NEVARTOK DANTŲ 
KRAPŠTUKŲ. 

aiiiisttwt«attwtiii«H»Hflii«iisi 
—^ • P ^ 

REIKALINGI PRITYRC 
"SHEARPEI«ERSH 

dirbti dienomis ir""weavers? l 

dirbti ant naktų. Atsišaukite. 
South Bend VVoolen Company 

South Bend, Indiana. 

Pelefonaa U^uievard l į s t 

i Masalskis 
Graboriua 

Patarnauju lal-
(Jotuvėae, ves-* 
tuveae, krikš 
tynose Ir kituo-i 
w reikaluose < 
Kainos prieina- \ 

J307 Auburn Ave. 

http://46.1l
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BRIDGEPORTAS ŠIANDIEN, GEG. 5 D. ŠV. JUR
GIO P A R A P SVET.. 8 VAL. V A K A R E TURI NEPAP
R A S T A S PRAKALBAS. GARMUS IR BAGDONAS DUOS 
ATSAKYMĄ Į P A L E I S T U S MILDOS SVET. SOCIALIS
TŲ ŠMEIŽTUS. TOKIŲ TRIUKŠMINGŲ P R A K A L 
BŲ DAR NĖRA MAČIUSI CHICAGA. ŽADA ATSILAN
K Y T I NATKEVIČIUS IR ŽYGELIS. UŽSIPLIEKS KOVA 
NEMAŽESNĖ Už PASAULINĮ EUROPOS KARĄ. 

VISI CHICAGIEČIAI ATSILANKYKITE. 
• BUS RODOMI JUOKINGI K R U T A M I E J I P A V E I K S 

LAI . ĮŽANGA 20 CENTŲ. 
AUKŲ NEBUS RENKAMA. 

~ IIIIPIIMIĮIIM 
B 

S 

imiMiiuitf. 

IŠ DIEVO APVE1ZDOS 
PARAPIJOS. 

j j iškėlęs šivi prakalbu tikslą 
ir, supažindinęs susirinkusius 
su gerb. kun. Garmum, savo 
mokyklos draugu, ir p. M. 
Bagdonu, papra>v pirmąjį kai 

jo*iės, daugiausiai prisidėjo 
pats prakalbu vedėjas ir šei
mininkas gerb. kun. Albavi-

Astuoniolikiečiai visus šuva- *"»• J«* « t e n k a aidžiausia 
rė į OŽIO ragą. ' j P^^ėka nž surengimą siu ne-

į papras tu prakalbu. Aėią rei-
(Pabaiga nuo 1 pusi.) kia ta r t i ta ipat vietos Fede

racijos Skyriaus darbuoto
jams, L. Vyčiu. 4 kp. choris
tams s u - p . Balsiu ir Cicero 
Benui. 

O visiems garbingiems au
kotojams, kurie gerbdami sa
vo kolonijos lietuviu katalikų 
vardą, tūkstančius suauko
ja Tėvynės reikalams, tebūnie 
didelimisia padėka ir pagar
ba. 

Valio, Amerikos lietuviai 
katalikai! Valio, Aštuonioli-
kieėiai! 

Verstaminų A ugnsias. 

B 

si 

B 

{••Lietuva tėvynė mūsų, tu 
cSdvyriu ž e m ė " — šiais žod
žiais gerb. Garmus pradėjo 
a | v o ilgi) h* ugningą kalbą. 
dį-VTi paveikslu pro mušu a-
afeis praėjo akyvesni dalykai 
iiįr Lietuvos Nepriklausomybės 
Cįėrimo laikotarpio. Buvo 
faktais Įrodyta, kas tikrai y-
ra Lietuvos tėvynainiai, ir 
kas tykoja ją i socialistiniai-
bedievišką rojų tempti. Gėda 
nmsu išsigimėliams, kurie ne
va lietuvio vardą nešiodami, 

Į dar siekia Trockio holševisti-
įnės raudonos sriubos, ir nori 
Lietuvoje social-bedievybę įve 
sti. Gavo pipiru ir socialis
tu pasiuntiniai...-

Nurodęs reikalą remti Lie-
tjuvos katalikus Kr. Demokra
tus, kurie atsidėję dirba val
stybinį darbą, kalbėtojas 
baigė savo turiningą ir įspp-
dingą prakalbą. 

P o pertraukos kalbėjo M. 
Bagdonas. J i s gražiai išdės
tė įvairiu socialistų veikimą 
St.* Seime. Išrodė, kad socia
listai Lietuvoje tiek tedirba 
valstibinį darbą, kiek tai yra 
naudinga jų part i joms. Pa
galios, palietė žemės reformos 
istatvma, mokyklas ir kitus 
[domius klausimus. Visi at-
Isidėįę atydžiai klausė gyvos 
t r ryškiais pavyzdžiais paįvai 
r intos prakalbos. Turė ta ir 
skanių juokelių. 

Aukomis Aštuoniolikmečiai 
į į suby t ino" visas kitas ligi 
į p l kolonijas. Xe tik ką ne
atsilaikė Cicero, bet ir Rose-
l and ' a prašoko visu šimtu. 

\j»o K r . Demokratams Aš-
tūoniolikiečiai suaukavo 1000 
dolerių. 
- B ravo ! Tik laikykimės, kad 
* > * 

Ciceriečiai ar kitokį Nortfa 
Sidiečia* šposo mums neiškir
stai. Todėl budėkime.... 

1 Visą laiką buvo gražus pa-
jalęs ūpas. Pr ie to, be abe-

\ ' . . — • • 

Kas Gyvas ir Sveikas į 

RAKALBAS! 
Sekmadieny, Gegužio 7 d, 7:3Ū Valand" 

m 

Vakare, 

m 

DEJ 
v. Mykolo Parap. Svet. 

1644 W. VVabansia Ave. 
KALBĖS SVEČIAS I š LIETUVOS, BUV. I-JO PfiS-

T1NINKŲ P U L K O PIRMAS KARO KAPELIONAS, 

KUN. PRANAS GARMUS. 

Beto, kalbės b. St. Seimo atstovas p. M I K A S BAG
DONAS, ir kiti į ž y m u s kalbėtojai. 

Protui reikia peno duoti ; 
Bedievybę pažaboti; 
Beik širdyse dorą skiepint; 
Valią tvirt int , o ne lepint. 

I 

S 

is 

Prakalbos bus dar margintos įvairiomis pramogo
mis: benas, dainos ir t. t. \ 

a Į2ANGA VELTUI . 
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KUN. GARMAUS PAMOKS 

LAS. 
A T S I I M K I T E LAISKU3. 

r 

. » i 

A T L I K T A S GERAS 
DAIKTAS. 

Policija venoje vidumiesčio 
gatvėje ra<lo du vyruku, besi
kalbančiu su dviem jaunom 
mergaitėm. Pasirodė intaria
mi. - , 

Du detektivu tad visus ke
turis sulaikė ir išklausinėjo.' 
Pasirodė, kad tiedu ehicagie-
ėiu abidvi mergaites parsik
vietė rs VViseonsino. I r jos 
abidvi reiškė noro gryžti at
gal na\no. 

Kad taip, tai detektivu a-
biem vyrukam pastatė dvį są-
lygi: arba jie visi keturi turi 
but areštuoti ir paimti kalėji-
nian arba jiedu savo pinigais 
tur i nupirkti geležinkelio ti
kėtus mergaitėm ir tegu jo< 

i 

sveikos važiuoja namo. 
Vyrukai sutiko pirkti tikė

tus. 

Del to detektivu juos visu-
keturis palydėjo geležinkelio 
stotin. Tenai nupirkta tikėtai 
ir mergaiti išvažiavo. (Ii de
tektivu įspėjo jaunikliu ir lie
pė eiti sau darban arba namo. 

Cicero, 111. — Kun. Pranas 
Garmus sakys pamokslą. Šv. 
Antano bažnyčioj, Cicero, ge
gužės 5 d. Tą pat i vakarą 
Bridgeporte eis imtynių su so
cialistais. 

' Rep. 

go 

PRANEŠIMAI. 
VYČIŲ APS . CHORO SVAR 

BUS SUS. 

Penktadieny, gegužio 5 d., 
vakare, Mark "YVhite Square 
parko svet., L. Vyčių Chieago* 
Apskričio choras laikys labai 
svarbų susirinkime. Reiki.) 
pasi tar t i apie statymą, naujo/ 
operetės. Visi nariai (ės) at
silankykite. Kviečiame ir nau
ju narių atsi lankyti . 

Valdyba. 

L. VYČIŲ CHICAGOS Apskr. 
Atletu Ratelio labai svarbus susi
rinkimas jVyks rytoj, penktadie
ny, gegužio 5 d., š. m., MeKinley 
Parko svet. (Western ir Archer 
Ave.), 7:30 -vai. vak. 

Kviečiami visi nariai, atletai ir 
sporto mėgėjai skaitlingai susi
rinkti Rengiamės prie didelių dar
bų. Valdyba. 

VETERANO LAVONAS KA 
NALE. 

A. į A. 
ANT ATMINTIES 

D t M j u metu sukaktuvių 
VINC. ANDRIEKAUS 

mirusio tivKniis 7 d. 1»20 m. 
Gedulingosios p maldos įvyks 
gubaroio, Gegužės «, 1922 m. 
S vai. ryto, Nekalto Prasidėji
m o šv. Mari tos s Panos bai , 
Briffh ton Park. 

Gimines Ir pažįstamus mel 
džiu atsilankyti į pamaldas. 

Moteris Marijona su dukte
r imis . • » V 

Sausinimo kanale ties Le
ment a t ras ta karo veterano 
Thomas Kizicks, 35 .m., la
vonas. Kol-kas nepatirta, a r 
j is nužudytas, ar patsai pasi
darė galą. 

LIET. VYČIŲ CHICAGOS 
Apskričio choro praktiką įvyks 
penktadienio vakarą, gegužio 5 d.. 
Mark White Square parko svet. 
Visi dainininkai neatbūtinai atsi
lankykite, nes bus svarbi praktika. 

Josetta rast. 

: 

Atsiuntei te laiškus iš 4 t Drau 
" ofiso, nes už dviejų savai 

ei II gnĮŽiiLsime atgal pašton. 
-

Barsteika Toni 
Beneshunas Peter * 
Bernotas John, 
Buusak Wm. 
Brazauskas V. 
Bukauskas Kaz. 
Dubynas Vin. 
Gricius Anton 
Gutauskas Ant. 
Ivanauskas Chalis, 
Jeneius Tavadorius, 
Judikaitis* Ant. (3) 
Jugis John Joseph, 
Kanoverskienė H. (A) 

• Ku<"ic> Antanas 
Marozas Dum. 
Mažeika Konialdas 
.Mažcnis Jonas 
M iksu na it 
Naureeki Viktor, , 
Palmaite B. (2) 
(Paunksnis Juozas, 
Petrauekui Bron. 

• 

Poeius Stanis 
Rozinas I g. 
Rugis A. 
Sarkauskui Jonui (2) 
Sarzickas Mykolas 
Smilgevieia Walter, 
Staupui Kaz. 
Suku ris Kaz. 

\ i * * 

Suku ris YLucija 
Tikutis Jonas 
Turski Antoni, 1 
Venekunas Juozapas, 
Vildzunas A. 
Warnel Andren 
Waszeunas J . 
Žukauskas Kaz. 
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Iš New Yorko į Kauną 
per 9 dienas 

Greičiausiu ir Didžiausiu CUNARD Linijos Laivu fį 

" B E R E N G A R I A " 
7* Keliauninkus palydės iš New York'o iki Kauno 

prezidentas JONAS J . ROMANAS. 
Lietuviu Prekvbos Bendrovės 

Uršulė, 

\ 

ATĖMĖ 1,200 DOL. 

Jaeob Walowsky vakar ry
tą parvažiavo automobiliu ir 
sustojo ties savo namais, 7<)""> 
So. Ashland ave. 

S ta iga kitu automobiliu at
važiavo trys plėšikai, Walo-
\vsky privertė įlipti į jų auto
mobilių ir nuvažiavo. Važiuo
jant nuo jo atėmė 1,200 dol. 

Ant kampo Edgemon av. ir 
Laflin gat. jį paleido. \. v 

m 

GEGUŽINIUS ŠOKIUS 
— : — Rengia — : — 

ŠVENTOS P E T R O N Ė L Ė S DRAUGIJA 

ed., Gegužes 7 ,1922 
Mildos Svetainėj 3140 South HaJsted Street 

Pradžia 7 vai. vak.' Durys atsidarys 6 vai. vak. 
Įžanga 25c. Ypatai Pelnas skiriamas Liet. Naudai 

Gerbiamieji: Neužmirškite šio puikaus šokio nes tai 
paskutinis šrame sezone. Kaip visuomet t a ip ir dabar 
paremkite draugija, nes pelnas skiriamas Lietuvos 
naudai. Taigi kas atjaueiate tėvynė Lietuvą atsilanky
kite ant šio vakaro. 

Nuoširdžiai kviečia vįsus 

ŠV. P E T R O N Ė L Ė S DRAUGIJA. 

3 

Iš Piliavos iki Eitkūnų ir Kauno bus • 
parengtas specijalis Lietuviams g 

keliauninkams traukinys. 
KAINOS: Trečios Klesos $ 1 0 7 . 5 0 

Antros Klesos $ 1 5 2 . 5 0 
KABO TAKSI," $5.00 

Į "BERENGARIA" IŠPLAUKIA Iš NEW YORK'O GEGUŽIO (MAY) 30 D. 
Norintieji važiuoti Į Lietuva. " B e r e r i g a r i a " laivų i r turėti sau už palydovą 

J O N 4 «!• ROMANĄ :— skubiai atsišaukit visais kelionės reikalais į 

LT LITHUANIAN SALES CORPORATION 
LT 

Rašykite: 
Boston 27, Mass. 

414 Broadway, 

Arba ypatiškai kreipkitės: 
3313 So. Hateted St., Chicag-o, 111. 

Telefonas Y a r l s 6062 

7: Ofiso Valandos: Kasdien nuo 9 vai. ry to iki 7 vai. vakare. Vakara i s : Utarninko, 
Ketvergo ir, Subatos iki 9 vai. Nedėlomis: nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po piet. 

KURIEMS ARČIAU, K R E I P K I T Ė S Į MŪSŲ AGENTUS: / 
2 

7\ 
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\XAVKI:GXN, Ilili. 
A. J. Sutikus, 

811 S. Vlctory St.. 

A. S. Pret-iaauskas, 
760 S. Sheridan IM. 

, SPRING VALLEY, ILL. 
Ant. Stulga, 

101 E. 3-rd St. 
* 

Alb. PlUpaitis, 
227 Wcst 4-th St. 

WEST P l l J i M A N , ILIi. 
A. I. Vainauskas, 

715 W. 120-Ui St. 

A. Bružas, 
3303 A u b u m Ave. 

18-TH S T R E E T CHICAGO 
M. J. T a n « i n \ l z, 

736 W. iL'-th St. 

BRIGHTON P.4RK 
CHICAGO 

A. Andreliunas 
44S6 S. Pairl'ii ld Ave. 

CICERO, ILL. 
B. B. /Posanka, 

1422 So. 49th Ave. 
J. Mockus, 

1301 S. 50th Ct. 

R O S E L A N D ILL.. 
J. Ramanauskas , 

^ 10808 Michigan Ave 

ROCKFORD, ILL. 
P . Kutro, 

1012 S. Main Str. 

KENOSHA, \ n S . 
J. TrakšeUs, 

464 N. Sheridan Rd. 
R A C I N E , tfns 

Geo.. Shokelis . 
815 Park Ave. 

DETROIT, MICH. 
F. Mikuchohis , 

9185 Cardonl Ave. 

71 
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PIRMAS DIDELIS PIKNIKAS 
Rengia 

Lietuvos Laisves Paskolos Stotis, Roseland, III. 
Gegužes 7, 1922 

GARDNER'S PARK 123rd ST. ir MICHIGAN AV. 
Pradžia 12:30 P. M. Įžanga 35c 

Kviečiame visus jaunus ir senus a ts i lankyt i an t šio pikniko. 

KOMITETAS. 

file:///vsky

