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METAI-VOL VII 

RUSIJA SU VOKIETIJA PULS 
33= 

PABALTIJA 
PARYŽIUS, geg. 12. 

Laikr. L'Eclair vakar padė
jo Vokietijos su Sovietu Ru
sija padarytos utilitarinės su
tarties tekstą. 

Sako, ta militarinė sutartis 
pasirašyta šįmet balandžio «> 
dieną Berlyne. Pasirašė bol
ševikų atstovai ir vokiečių ge-
neralis štabas. 

Svarbiausieji sutarties pos
mai: Vokietija sutinka ir ap-
sinia bolševikų armijos 180 
pulkams pristatyti ginklus ir 
kitokią reikalingą medžią;?J. 
Be to, vokiečiai bolševikams 
gali pristatyti ir lauko arti
leriją. 

Vokietijos generalis štalia; 
apsima reorganizuoti bolševi! 
k Į laivynus Juodose ir Bal
tijos jurose, pristatyti 500 
naujų lėktuvų ir 150 bevielio 
t ei i grafo lauko aparatų. 

Toliaus vokiečiai apsima la- \ 
vinti bolševikams instrukto
rius karui reikalingose kemi-i gcie su Varšava). 

kai i jose, pasiųsti Rusijon tek-
nikalius ekspertus patvarkyti 
ten amunicijos dirbtuves ir 
steigti tokias pat naivias. 

Vokietijai Rusijoje ifista į-
sigyti 3 dirbtuves: lėktuvams, 
nuodingoms dujoms ir gink
lams. 

Pagaliau abi pusi sutarė, 
kad abiejų štabai bendrai pa
gamins pienus Rusijai atgau
ti Baltijos juros pakraščius, 
idant butu galima abiem vai-
stybėm turėti tiesioginį saus-
žemiu susisiekimą. 

Ant galo pažymėta, kad ta 
sutartis turi but laikoma sla
pta sutartimi. ) 

\ 
(Laikraštis L'Eclair vra 

Varsa vos lenkų veidrodis. 
Taigi, ar tik ne lenkai ke 
Iia aikštėn tuos tuščius 
baubus, idant tuomi pabau
ginti Pabalti jos valstvbes 
•r priversti jas būti sj.jttii-

bolševikų* valdžia konfiskavo j ATRASTA 480,000 DOL. 
bažnytines savastis. Bet Va- Į PAVOGTAIS BONDSAIS. 
tikanas, suprazdamas rusų f 

C H I C A G O J E , 
valdžios nusistatymą, jog ji 
negali atsisakyti nuo pagrin
dinio savo dėsnio naikinti pri
vatines savastis, pasirengęs 
pripažinti bažnytinių savasėių 
restituciją taip, idant tos sa
vastys butų pavestos naudotis 
bažnyčioms. įTokių teisių kon
fiskuotoms svetimšaliu savas-

Areštuoti trys asmenys. 

NE\V YORK, geg. 12. — 
]š Chase National baukos pa
vogta 500,(X)0 dolerių laisvės 
bondsais. Iš tų 480,000 dole
rių bondsų jau atrasta. 

Areštuotas buvęs bankos 

GUBERNATORIAUS 
SMALL BYLA. 

sargas ir vienas buvęs ban-
tims reikalauja santarvė. Tad kos darbininkas su moterimi, 
tokias pat teises galima pri 
taikinti ir prie bažnyčių sa
vasčių. 

Barthou pagaliau pareiškė, 
kad jis atsisako maišytis į re
liginius klausimus. Tai tas 
pat Barthou, kuris sako, jog 
Vilniaus klausimas jau pabai-

Vakar Waukegane, 111., pra
sidėjo gubernator. Small by
la, kuomet baigta rinkti pri
siekdinti teisėjai. 

Byla prasidėjo Sangamon 
apskrities prokur. Mortimer 
'kalba. Šis prokuroras ,kalti-

Bondsai atrasti mieste St. jn.o gubernatorių Small valsti-

Žinios iš Lietuvos 
ŠV. TfiVO RAŠTAS VIL- valdininkas įtarė krašto slap-
NIAUS VYSKUPUI DAKTA- j tąją policiją \ lėtam veikime, 

RUI MATULAIČIUI j ir toji padarė jau žinomas 
MATULEVIČIUI. kratas Tautos Taryboje. 

gtas. 

BOLŠEVIKAI ATSAKĖ 

(* 

Vilniaus Klausimas Genoa 
Konferencijoj 

GENOA, geg. 11. — Ang- įeiškė, kad gal tas išdalies ir 
lijos premieras Lloyd George, tiesa. Visgi tos sutartys kaip 
kad padėti pagrindus savo j Galicijos, taip Vilniaus klau-
projektuojamai neagresyvei simų galutinai neišsprendė. 
Europos valstybių sutarčiai,į Gi tie klausimai yra didžiai 
vyriausių santarvės delegatų pavojingi Europos taikai ir 
susirinkime padavė sumany- ramybei. 
mą, idant ekonominė konfe- Del to jis, Lloyd ^George 
rencija aptartų rytinės Gali- \ reikalauja, kad tie klausimai 
eijos sienas ir nebaigtą Vii- būtinai butų aptarti. Kitaip 
niaus klausima, del kurio an-!jis tuo s klausimus pakeisiąs 
tri metai vedami'lietuvių-len- "plenarėj konferencijos sesijoj, 
ku ginčai. Tuomet Barthou sutiko, i 

Prancijos delegatas Bart- dant Galicijos ir Vilniaus 
hou tuo jaus pašoko ir pažy- klausimai butų aptariami po-
mėjo, kad kaip rytinė Gali- litinių reikalų komisijoj. . 
cija, taip Vilniaus sritis jau Paskui sekė kiti. opus klau-
įtrauktos į gyvuojančias sn- išimai apie Kaukazo respubli-
tartis (į kokias? Red.). » kų likimą, apie Saar provin-

Bet į tai Lloyd George pa-'eiją ir tt. 

Augustine, Fla., vienos ban
kos nusamdytoj skrynutėj, 
prigulinčioj buvusiam Chase 
bankos darbininkui. 

» 

Bankos sargas jau prisipa
žino dalyvavęs bondsų vogi
me. 

'jos 'pinigų eikvojime esant 
jam anais metais valstijos iž
dininku. 

PHLIPINŲ ŽMCNĖS MEN
KI BALSUOTOJAI. 

) • 

MANILA, geg. 12. — Čia ir 
visose salose įvyko gyventojų 
registracija generaliems rin
kimams. • GENOĄ, gcg. 12. — Rusi

jos bolševikai delegatai vakar] Kaip čia, tai visose salose, 
santarvei įdavė savo atšaki 
;na į memorandumą. 

Atsakymas sustatytas 15-os 
puslapių brošiūros formoje. 
Pirmoje atsakymo dalyje pa
dėti vieni argumentai. Antro
je — konstruktiviai pareiški
mai ir sugestijos finansiniais 
klausimais. , 

Bolševikai tarp kitko verčia 
kaltę ant Suv. Valstijų už 
šiandienines ekonomines sui
rutes pasauly. • 

imant aplamai, užsiregistravo 
vos vienas iš kiekvienų 12 
žmonių. 

Taigi, visose salose užsire
gistravusių bus nedaugiau 
600,000 žmonių. 

i — -

AUTORIZAVO 5 MILIONUS 
PASKOL&8L 

Politikų rateliuose ši byla 
yra didelė sensacija. Nes čia 
'išmėgina savo spėkas dvi ki
ta kitai priešingos republiko-
nų part. srovės Illinois v. Šios 
srovės nepasidalina vietomis. 
Kita kitą mėgina šaukšte 
skandy ti. 

I r tie spėkų išmėginimai 
piliečiams nepigiai atsieina. 

LENKAI JAU SAVINASI 
DEMARKACIJOS LINIJĄ. 

Vyskupas pasveikino Pope-
žių jo išrinkimo dienoje. Šv. 
Tėvas malonėjo raštu atsaky
ti, kuriame nurodė, kad vys- KAUNAS. Patikrintomis 
kupas Matulevičius yra tikras | žiniomis, lenkų kariuomenės 
kankinys tarp lenkų endekų,'dalys stovinčios ties demar-
kad jisai skirdamas į lietuvis- kacijos linija, reikalauja iš 

PAGALIAU MOTERYS PA 
LIU0SU0T0S IŠ KALŽ 

JIMO. 

SU MAŽESNE ĮGULA 
DARBUOSIS. 

AVASHINGTON, geg. 12.— 
Žemesnieji kongreso rūmai 
autorizavo vyriausybę Liberi
jos respublikai, Aprikoje, pa
skolinti 5 milionus dolerių. 

Katalikų Padėtis Sov. Rusijoje 
GEN.OA, geg. 11. — San

tarvės vvriausiu delegatu su
sirinkime diskusuota Vatika
no memorandumas apie reli
ginę laisvę Rusijoj, apie ga- sa pripažintų, ypač privatinių 
rantiją tai laisvei ir apie grą
žinimą Katalikų Bažnyčiai vi
su savasčių, kokias bolševi-
kai užgrobė. 

Lloyd George kalbėdamas 
sakė, kad jei konferencija pa
rems bažnyčių savasčių grą
žinimą, tai tuomi bolševikams 
rankosna įduos stiprų ginklą. 

'*BolŠevistinė Rusija,'* sa
kė premieras, "tuomet be a-
bejonės atsakytų, kad pačios 
vakarų Europos valstybės pir 
mutinės, ypač Anglija ir Pra-
ncija, konfiskavo bažnyčių sa
vastis. Tokiame atsitikime ne
žinia kas reiktų atsakyti bol
ševikam s . " 

Belgijos delegatas Jaspar 

pareiškė, kad Belgija visais 
laikais pripažįsta bažnytines 
savastis. Taigi, reikia, idant 
ir bolševistinė Rusija tai vi

sa vasčių nepaliečiamybę. I r 
jei bolševikai negali tų savas
čių grąžinti, privalo až tai 
pilnai atlyginti. 

Santarfvės delegatai paga
liau nutarė Vatikano memo
randumą pavesti politinių rei
kalų komisijai Aptarti. 

Šv. Tėvo valstybės pasek-
retorius, monsignoras Pizzar-
do, .pranešė, jog butų didelė 
klaida manyti, idant Apašta
lų Sostas atsisakytų to reika-
laVimo. (Tarp kitko monsig
noras sakė: 

"Katalikų Bažnyčia Rusi
joje caro laikais buvo. bloga
me padėjime. Bet šiandie kur-
kas labiau nukentėjo, kuomet 

LONDONAS, geg. 12.—De-
pešoje iš Genoa sakoma, kad 
jei prancūzai su belgais pasi
trauksią iš ekonominės konfe-
rencijosjiuai premieras Lloyd 
George su mažesne įgula dar
buosis ekonominį laivą įves
ti nuskirtan uostan. 

AIRIAI NEGALI SUSITAI
KINTI. 

JAPONAI SIUNČIA KA 
RIUOMENC MANCHU 

RIJON. 

DUBLINAS, Airija, g. 12. 
— Airių parlamento (dail ei-
reann) taikos komitetas, ku
ris mėgino nesutinkančias ai
rių sroves sutaikinti ir pa
daryti galą prasidedančiai ci-
vilei kovai, paskelbė, kad jo 
pastangos pasirodė tuščios. 
Nesurastas nei reikalingas 
taikos principas. Airių res
publikos šalininkai nusprendę 
nepasiduoti. 

KAIP DAUG PINIGŲ APY
VARTOJE. 

WASHINGfTON, geg. 12.— 
Pinigyno departamentas pas
kelbė, kad gegužės 1 d. iš e-
sančių Suv. Valstijose apy
vartoje pinigų kiekvienam 
žmogui išpuola $48.89. Tas 
reiškia, kad 92 centu mažiau 
kiekvienam, kaip butą balan
džio 1 dieną. % 

1879 m. pinigų apyvartos 
kiekvienam žmogui čia išpuo
lė $16.92. 

Nes tenai bolševikai vysto 
savo propagandą.. 

• • 

TOKYO, geg. 11. — Suomi
jos vyriausybė paskelbė, kad 
Rusijos bolševikai savo pra
gaištingą propogandą vysto 
Manchurijoje. Japonų parei
ga tai visa nuslopinti. Nes 
taip nedarius, ta propaganda 
iš ten gali persimesti Japoni-
jon ir paskui visan pasaulin. 

Tuo pasiremiant, vyriausy
bė Manchurijon pasiuntė 14,-
000 maišytos kariuomenės. 

Krizis pasibaigė. 

Tuo tarpu kabineto krizis 
pasibaigė tuomi, kad premie
ras Takahashi atsiėmė savo 
ir viso kabineto rezignavimo 
raštą. I r nusprendė laikytis 
toliau buvusio priemero Ha-
ra palikto politinio nusistaty
mo, kaip ilgai Kinijoje gyr 

vuos suirutės. 
Aną dieną princas-regentas 

sušaukė ministėrius konferen
cijom Toje konferencijoje po 
ilgų diskusijų ir nutarta pa
silikti savo vietose. , 

O R A S 

Teisėjas Sullivan pagaliau 
paliuosavo iš kalėjimo 6 mo
teris, kurių 4 buvo kalėjimo 
su kūdikiais. Jos 1919 metais 
peržengė kelis kartus teismo 
"injunetion." kuomet joms 
buvo uždrausta piketuoti. 

Paliuosuotos tik po uolam 
moterų advokatų pasidarbavi
mo. Teisėjas Sullivan išpra
džiu nenorėjo nei klausyti a-
pie paliuosavimą. 

kas parapijas kunigus lietu
vius, o baltgudžių baltgud-
žius, elgiasi teisingai ir tak
tingai. 

. 

Gautomis^ žiniomis Vilniaus 
vyskupas Matulevičius kelia
mas į! arkivyskupo laipsnį, kai 
po padėka už teisingą ir tak
tingą katalikišką veikimą. 

Vyskupas Matulevičius ži
nomas yra kaipo darbo žmo
nių gynėjas, kurio nedrįso net 

"(bolševikai persekioti, kadangi 
krikščionių darbininkų minios 
už jį stovėjo. 

[Liet. Darb.] 

LATVIAI IR MŪSŲ 
T R E M T I N I A I . 

REIKIA SAUGOTIS ŠUNŲ. 

Einant šiltoms dienoms 
Chicagoje vis dažniau pasi
taiko pagedusių šunų. Daug 
žmonių kas mielą vasarą su-
kandžiojama. Daugiausia nu
kenčia vaikai. Miestas turė
tų imtis priemonių prieš be
sitrankančius visur palaidus 
šunis. 

KAUNAS. Šiomis dieno
mis Kaune įvyko pasitarimas 

•K) f f 

tarp Lietuvos ir Latvijos val
stybių atstovų tremtinių grą
žinimo Lietuvon reikalu per 
Latvių teritoriją. 

Latviai pastatė nepriimti
nas mūsų vyriausybei sąly
gas. Kad nereiktų sutikti su 
Latvių statomomis sąlygomis. 
Vidaus reikalų ministerijoje 
skubiai gaminamas projektas 
gabenti tremtinius juromis 
per Petrapilį ir iš ten juromis 
iki Klaipėdos ir Kauno. 

Tremtiniai busią grąžinami 
Lietuvos garlaiviais. 

neutralės zonos gyventojų, 
važiuojančių savais reikalais 
Vilniun, kad pasirašytų norį 
priklausyti Lenkijai. Kas at
sisako duoti tokį pasirašymą, 
tuos grąžina atgal. 

Lenkų vyriausybė renka mi 
nimus parašus tikslu įrodyti 
Genuos konferencijai, kad vi
si neutralinės zonos gyvento
jai nori priklausyti Lenkijai. 

ŠIAULIAI. Šįmet Šiaulių ' 
miestą* žada plačiai atsistati-
nėti. Per žiemą priruošta 
medžių statybai, dabar ruošia 
ma kitokia medžiaga. ' 'Ven
t o s " fabrikas užverstas med
žio darbų užsakymais. 

— Šiaulių apylinkės dvari
ninkas Jonas Ertelis yra ga
vęs leidimą iš Švietimo minis
terijos atidengti Šiauiluose 
lenkų gimnaziją. Nors Šiau
liuose lenkiškai kalbančių žmo 
nių yra vos 200—300 asmenų, 
tečiaus to reikalingą skaičių 
mokinių gimnazijai atidaryti 
tikimasi surinkti, parsikvietus 
jų iš Ežerėnų, Kėdainių, Ra
seinių ir Trakų apskričio. 

KAINŲ PAPIGINIMAS. 

MIESTO TARYBA IR UŽ 
MOKESNIAI. 

Chicagos miestiniams unis-
tams darbininkams už darbą 
mokama senovės aukšta už-
mokesnis. Miesto tarybai pa-
siųlyta tą užmokestį pritai
kinti prie buvusio teisėjo 
Landiso nuosprendžio amat-
ninkų apmokėjimui. 

"ESU PASIRENGUSI", 
SAKO BRUSIL0VA. 

CHICAGO. — Šiandie dai
lus oras; šilta; bet kartais ga 
Ii pasitaikyti ir lietus su per
kūnijomis. 

MASKVA, geg. 12. — Kuo
met revoliucinis teismas čia 
pasmerkė miriop 8 šventikus 
ir Brusilovą už priešinimąsi 
bolševikams plėšti cerkves, 
pastaroji į nuosprendį drą
siai atsakė: 

"Šiandie rytų priėmiau šv. 
komiiniją. Tad esu pasiren-
gusi. , ,

 t 

Čia praplitusi nuomonė, 
kad pasmerkti, matyt, nebus 
baudžiami mirtimi. Vyriau
sias bolševikų teismas, sako
ma, atmaįnys tą nuosprendį. 

KAUNAS. Finansų Preky
bos ir Pramonės ministerijos 
iniciatyva prie ministerijos 
Pr. ir Pram. departamento 
susidarė eksporterių komite
tas, kurio tikslas yra aprū
pinti Lietuvos didesniųjų mie 
stų varguomenę pigiais pro
duktais, pirmoj eilėj bulvė
mis. 

Del šių metų didelių šalčių, 
eksporteriai turėjo daug nuo
stolių, bet pastaruoju laiku 
bulvės jau atpigo. 

SLAPTŲ BATALIONŲ 
ISTORIJA. 

KLAIPĖDA. Nesenai Klai
pėdoj pas lietuvius lankėsi 
vienas okupacinės valdžios 
valdininkas elzasietis, įkalbi
nėdamas lietuviams organi
zuoti ginkluotus batalionus 
išvaryti vokiečius iš Klaipė
dos krašto. Vietos lietuviai į-
tarė, kad toks pasiųjymas nė
ra visai aiškus ir kad kartais 
gali būti nepadoriu tikslu pa
darytas i r nesileido prikalbi
nėjimams. Vėliau tas pats 

KAUNAS. Praėjusiais 
1921 m. Kaune prostitučių bu
vę apie 200. 

Patikrinus jų pilietybę, di
desnė jų dalis pasirodė esą 
ne Lietuvos pilietėmis ir jos 
iš Kauno išsiųsta užsienin. 
Dabar įregistruota prostitu
čių apie 75. Didesnė jų dalis 
ne lietuvių tautybės. Deliai 
butų stokos, jos turi kuobai-
siausias gyvenimo sąlygas: 
gyvena po £)—7 viename kam
baryje. 

Doros brigados viršininkas 
atsidėjęs seka jų sanitarinį 
stovį. Nors dedamos pastan
gos kiek galint pamažint jų 
skaičių, bet nesiseka. Susirgi
mai jų tarpe esą reti. Tam 
tikras jų reikalams gydytojas 
peržiūri jas dusyk į savaitę; 
reikalui esant jis naudojasi 
bakteriologijos stotimi. Paste
bėjęs susirgusias, tuojaus siu
nčia Kauno miesto ligoninėn. 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 doL 
geguž. 11 d., buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

; Anglijos sterl. svarui 4.38 
Prancijos 100 frankų 9.10 
Italijos 100 lirų 5.20 
Lietuvos 100 auksinų .35 
Vokietijos 100 markių .35 
Lenkų 100 markių .02 

\ 
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'DRAUOAS" 
Klna kasdieną išskyrus nedėldienios 

PRENt'M£RATOS KAINA: 
Metams ,•_. .'. •• $*.00 
Pasel Metų $3.00 
Prenumeratos mokas! į&kalno. Lai

kas skaitosi nuo užsirašymo dieftos 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
Ir seinas adresas. Pinigai geriausia 
siųsti išperkant krasoje ar exprese 
"Mouey Order" arba įdedant pini
gus 1 registruota laišką. 

SĄLYGOS KURIOSE TAR 
PSTA KATALIKIŠKAS 

VEIKIMAS. 
Kad ankščiaus paminėti dė-

j ^ : 
f spauda. Taigi, jeigu mes 
džiaugiamės ne veltui metus 
gyvenę, turime .pripažinti, 
kad visi mes buvome tam dar-; 
bui reikalingi ir tik dėka ben 
drai kooperacijai ir vyriau 
šios organizacijos vairavimui,| 

sniai įsigyventų* ir pradėtų e s a i n e t i e k d a u S į v e i k ę . Ka
dangi mes pažinę organizaci
jos jėgų susibūrėm apie J4 — 
džiaugiamės nuveiktais dar
bais. Žinoma, šimtą, kartą 

gaivinti visuomeninį veikimą, 
reikalingos šios trys sąlygose 
pažinimas, noras, drąsa, arba 

"DRAUGAS" PUBL. CO. r e i k i a •*****> r e i k i a norėti, 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, l o i k i a ^ i 8 ^ 

Tel. Roosevelt 7791 
MiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiniiiisiiiNi 

DIDŽIAUSIAS LAIMĖ
JIMAS. 

>Varšavos laikraščiai prane
ša, kad balandžio 20 d. Vilniu
je .lenkai turoję dideles iškil
mes. Tenai lankęsis lenkų, val
stybės viršininkas Pilsudskį. 
Vilniaus prezidentas Banko \v-
ski jam įdavęs to miesto pilie
tybės pagarbos diplomą. Pil
sudskį lenkus karius atžymė
jęs militariniu ordenu. Paga
liau pasakęs visiems lenkams 
tinkama kalbą. 

Kiek mums žinoma, Ameri
kos lenkų laikraščiai dar ne
senai socialistą. Pilsudskį pra-
mė biauriausionus pamazgo
mis. Šiandie tą ]>atį išgamą 
vadina Apvaizdos siustu len
kams žmogumi. 

Šiandie Pilsudskį užtemdo ir 
patį pianistą Paderewskį, ku
ris iš Amerikoj keliauja Var-
šavon kandiduoti į pirmuosius 
lenkų respublikos prezidentus. 

Tas ūpas lenkuose staiga 
atsimainė, kuomet Varšuvos 
laikraščiai padavė Pilsudskio 
pasakytos kalbos Vilniuje tu-
rmr. 

Ką gi jis tert ;tokio įdomi! 9? 
sakė, jei taip patenkina len
kus f 

Nagi, jis kalbėdamas nuo
lat tiesė savo "dešiniąja/ 
Kaunui, idant pastarasis at
naujintų " uniją" su Lenkija 
kuomet ši triumfuoja pi įsi
jungusi Vilnių.v 

Ne vienas Pilsudskį nori li
nijos su Lietuva. Jos nori visi 
Varšavos ponai. I r apie tą ii' 
nijų ir federaciją, visur ir 
Visuomet kalba. 

Tos jų nuolatinės kalbos 
išeina kaip taukai taukuoti. 

Jie visi atvirai pripažįsta, 
kad jei Lietuva " p r i š l i e t u " 
prie Lenkijos, butų jų di
džiausias laimėjimas. 
. .Tečiaus ne "dla psa kielba-
sa > y 

Reikia Pažinti. 

Komplikuotas yra žmogaus 
organizmai, dar labiaus pai
nus šeimos, visuomenės orga
nizmas. Jame susibėga įvai
rių luomų, sluogsnių ir pro* 
f esi jų reikalai. J ie dažnai, re
gis, vieni kitiems priešingi, 
susinarplioję. Pirmu pažvel
gimu į jų kombinuotę, jauties 
tarsi tamsiame miške. I r no
rint iš jo laimingai išeiti rei
kia turėti žiburį. Gera jei 
dangus žvaigždėtas arba jei 
keleivis turi kompasų. J is 
tuomet atskirs rytus nuo va
kari], pietus nuo žiemių ir ne-
paklys išeidamas į tų pusę i 
kurią. nori. 

Einant tad į platųjį katali
kiško veikimo lauką reikia 
pažinti organizacijos jėgą.. 

Deja, šiandien dar ne vi
siems aiški mūsų organizaci
nio kūno jėga. 

Amerikos lietuvių katalikų 
didžiausia organizacija yra 
Federacija. Nedarydami-tos or 
ganizaVijos apologijos, norOms 
nenoroms turime pripažinti jos 
jėgą. Juk visiems mums kai
po lietuviams ir katalikams 
aišku, kad mes esame galingi 
kuomet visi sutartinai ima
mės darbo. Nesigiriant gali-
irt> pasakyti, kad ir šiais me-

' t a i s mūsų daug padaryta. 
.Valstybės reikalams mūsų 

organizacija ir jos nariai uo
liai darbavosi ir Liet. Lais
vės Paskolai ir saviems kultū
ros ir politikos tikslams su
kėlė gražių pasekmių vajų. Ką 
mes būtume laimėję be tos sie
los, kuri per savo skaitlingus 
sąnarius — apskričius, sky
li us ir jų narius įtempė lank
stų jį organizacijos aparatą, ir 
šit pavydėtini mu*ų idėjos 
priešams vaisiai? 

Tiesa, pasakys ne vienas, 
bet šiame didelis nuopel
nas mūsų daiivščios dvasiški-
jos. Neabejotinai, bet be dva-
siškijos stojo darban ir nmsų 
pasaulinė inteligentija, ypa
tingai mūsų geros valios pap
rasti žmoneliai, draugijos, 

daugiaus būtume nuveikę, jei
gu visi butų lygiai pažinę or
ganizacijos jėgą. V 

Netik tų jėgą turime pažin
ti, bet neprivalu pamiršti sa
vo ginamųjų principų tvirtybę, 
pastovumų ir aiškumą. Kiek
vienu žvilgsniu, ar atskiram 
asmeniui ar visuomenei ar 
mūsų katalikiškam gyvenimui, 
jie, tarsi granito uola, stip
rus ir galingi, pergyvenu-am
žius ir žmones, kaif> liudija 
atsivertėliai vakar ir šiandien. 

Beto reikia pažinti ir savo 
priešų baimę, o kartais ir des
peracijų. 
Jeigu kuomet tai šiandien jie 

taip yra nusigandę "klerika
lizmo" baubo, kad tiesiog ser
ga klerikofobijos liga. 

Girdėjome laisvamanių 
1 * tautininkų!' aimanavimus 
besišaukiant visų pasaulio die
vų į i>agelbą, matome jų pra
laimėjimus viešame gyvenime 
su kiaurais politiniais iždais, 
esame liudininkais jų idėjinio 
bankroto, stovime socialisti
nio pragaro akyvaizdoje. Vi
sa tai pabrėžia mūsų pozicijų 
tvirtybę ir rodo kaip galinga 
yra krikščioniškos pasaulė
žvalgos šalininkų tvirtovė. O 
ji gali būti nepalyginamai ga
lingesnė ! 
, I r nuostabu įsigilinus į 
savo tikėjimo tiesas i r jų pra
ktinę įtekmę gyvenime. Juk 
kaip į šešiasdešimts metų po 
Kristaus mirties, krikščionių 
tikėjimas buvo persekioja
mas, tūkstančiai kliūčių buvo 
statoma, norėta kalaviju ir 
ugnimi išnaikinti visus Kris-

'taiis mokslo išpažintojus, ly-

NAUJOS PERSPEKTY
VOS. 

JL 

Ko taip Franeija seniaus 
bijojo visų laiką, šiandien ja a 
įvykęs faktas: tai Vokietijos 
su Eusija susiartinimas. Pra
dedama kalbėti kad be šios 
taikos sutarties dar esanti k i 
ta, politinė. Rusai ir Vokiečiai, 
dirba išvien, ginasi išvien. Ir 
šios dvi valstybės neslėpda-
mos savo simpatijų linksta i 
Anglijos pusę. Jei butų tiesa, 
tai butų įvykę tas, apie ką 
senai kalbėta, buvo ir yt per 
miglas numatyta. Didžiulė 
Sąjunga trijų didelių Valsty
bių: Anglijos, Vokietijos ir 
Rusijos pradėtų tuomet tvar
kyti s Europos gyvenimą. Ką 
kas duotų? Angiai pinigą, Vo
kiečiai techniką, o rusai — 
žmones ir medžiagą. Be abe
jonės, reikaįo verčiami prie 
šios sąjungos prisidėtų ir ke
lios kitos valstybės. 

Lietuvai šioji Valstybių sų-
junga nebūtų tiek baisi, kiek 
Franci jos, Lenkijos su "ma
žąja Entante ," nes 1) Lietuva 
nei Rusams nei Vokiečiams 
kelio nepastoja, priešingai, pa
deda susisiekimui, 2) Įėję sų-
jungon Anglai nepanorės prie
šų stiprinti pozicijos ir Lietu
vą lenkams leisti užgrobti, 3) 
Lietuva neturėdama gerų sa
vo uostų, nepareina Rusijai į 
kelių. Beto, yra galimybės. 

PAGERBi DR. RAČKŲ. 

Čita*,-HL — Geg. 7 d. Bv. 
'J'Antano par. svet., L. Vyčių 14 

'kuopa surengė gražų šeimy
niškų vakarą pagerbimui pla
č i o j visuomenėj pasižymėjusio 
darbuotojo, Dr. Al. M. Rač-
*kaus. 

Tame vakare dalyvavo neto
li šimtas žmonių. Daug Vyčių 

kalbėlę. Pasižadėjo ir toliaus Netik kų vaidylos tikrai nu-
'mųs tautai darbuotis, bet tik davė, be i ' ir seenerija buvo 

atvažiavo iš Cliicagos, daugiau 
sia iš L. Vyčių 16 kp., Bridge-

TV . . .-,. , t l iutė, A. Rubliauskaitė, V. Vil-
Pirmiausia. vaidino -trumpų, ' 

mokslo, medicinos srity. 
L. Vyčių 14 kp. įteikė Dr. 

'Račkui dovaną: auksinę mak-
štelę termometrui. P-iai Rač-
kienci įteikė gėlių bukietų. 

Vakarienę gardžiai 'paruošė 
šios šeimininkės: Sruogienė, 
P. Mileikaitė, J . Abračinskai-
tė, M. Vilkauskaitė, A. Igno-
taitė, A. Gečaitė, M. Rūdai
tė, Pr. Belauskaitė, O. Daine-

kgražų veikalėlį: "Sapnas apie 
Tėlvynę." P-lė Vai. Vilkaus
kaitė turėjo lietuvaitės rolę, 
p-lė O. Vitauskaitė — Lietu
vos. Abi mergaitės gana gerai 
savo roles atliko ir nemažą įs-
:pudį darė, * 

P-ia S. Lauraitienė gražiai 
padainavo porų lietuviškų 
'dainelių. 

Publika delnais plojo ir plo-
30, bet ji daugiau nedainavo. 
Pianu pritarė p. B. Lauraitis. 

\Jureivių ~šokį gana puikiai 
pašoko p-lė M. feerpetaitė. Ja i 
pianu akompanavo p. B. Lau
raitis. 

Programai vadovavo vienas 
vietinis darbuotojas, 'p. Juoz. 
(rudas. 

kauskaitė. 
Daug darbov prie šio dar-

bo,rengimo, padėjo kp. pirm, 
Ad. Rubliauskaitė. Sunkiai 
dirbo B. Lenartas, A. Rimša 
ir daugelis kitų. 

Labai retai kada čionai į-
1 vyksta tokių gražių, reikšmin
gų vakarų kaip šitas. Taiaš. 

Apie pora desėtkų darbuo-
kad Rusija tiesioginiam susi- ' t o j u k a m ( v j 0 # žymesnieji buvo" 
siekimui su Vokietija gali pa-'( k p dvasios v a c ] a s gerb. kum 
reikalauti sau \'koridoriaus'\fcleb> H j Vaičiūnas, Vin. 

'Stulpinas, Vin. Rukštalis ir 
Aleks. Kreneius. 

Jie išrbdinėjo Dr. Račkau 

pro vGrajevv'ų. Jeigu susidėtų 
pHnašios aplinkybės, be abejo, 
Vilniaus klausimas butų grei
tu laiku išspręstas ir į jį butų j i r j Q ž m o n o s ^ ^ K . Račlde-
perkelta nmsų centralmė val- |n ( : , s nuveiktus darinis ir kas i* 
džia. Bet visgi dar vandens 
daug Vilijoj nubėgs kol mes 
atgausime savo sostapilę. 

MOTINOS DIENĄ PAMINĖS 

gražiai pritaikinta veikalui. 
Žmonės negaJjėįjo tuo visu at
sidžiaugti. 

Gerų pelnų padarė. 
Šis ratelis daug del parapi

jos labo pasidarbuoja. Per Ve
lykas nemažai įsilėšavo gyvo
mis gėlėmis nupuošdamas vi
sus altorius. 

i Prakilni kuopa. 
Kitos organizacijos čionai 

taipat viena kitai darbuotėj 
neu&ileidžia. Rengia balius 
ir-įvairias kitas pramogos. 

Bal. 29 d. Lietuvių Benas 
surengė balių. Labai gaila, kad 
neperdaug žmonių, atsilankė'. 
Ne kų teuždirbo. Mat kitur 
balių buvo. 
. $is benas yra dar nesenai 
suorganizuotas, bet jau daug 
pasidarbavo Lietuvai. Pirko 
L. L. Pask. bonų ir paskui tą 
patį" paaukojo Lietuvos Uni
versitetui. Maža tokių organi
zacijų randasi. L. 'Vilniškis. 

Detroit, Mich. — Motorų 
Są-gos 54 įuopa uoliai ren
giasi prie Motinos Dienos ge-
'gužio 14 d. 

Iš ryto 7 vai. visos sųjun-
gietės malonėkite susirinkti 
mokyklos kambary ir iš ^en, Oglesby, UI. Čia lietuvių 
su rožėmis eisime į bažnyčią, kolonija yra nedidelė, bet tu-
kur i n eorpore priimsime šv. 
Komunijų. 

PARAPIJA GYVUOJA. — 
"BIBLISTAI" SMUNKA. 

ri savo bažnyčių ir iš Spring 
Valley kun. kleb-. S. Bystrais 

>». \ r 

NAUJA ŠVIESA ANT MAR 
QUETTE BULVARO. 

Išlipus iš Western ave. gat-
vėkarių, einant • Vienuolyno 
link žiūriu kad ten darbinln-

giai ir šiandien jo mokslas kai tik matuoja žemę, kažką 

jų tikimasi ateity? 
Ant galo pats Dr. Račkus 

pasakė gražią, jausmingą pra-

palieka neatmainomas, mu*ų 
idėjos vis labiaus plečiasi ir 
užkariauja net tuos, kurie sten 
giasi kovoti su jomis. 

Reikia tad pažinti savo or
ganizacijos jėgą, savo išpažįs
tamų idėjų tvirtybę, savo prie
šų bailumų ir pagilinus krikš
čioniškos |>asaulėržvalgos dės
nius jais pasinaudoti. 

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

toje bus spalvuotų šviesų vai
nikai čia bus didesnės Šviesos, 
o ten" , sako "padarysime di-
deliausią šviesų, kaip "search 
ligbt". Toji šviesa iš tolo ap
švies Vienuolynų ir visų bul-
var%" toli, toli". 

Tai manau sau, tai bus gra
žu. Jau dabar Vienuolyno a-
pielinkė maloni, bet kuomet 
bus išpuošta spalvuotomis 

Vakare bus teatras ir pasi-1 nuvažiuoja laikyti pamaldas, 
linksminimas. Galėsime gra- PGerįj^usipratę katalikai sueina 
žiai laikų praleisti. Pradžia j' į bažnyčių ir pagarbina Dievą, 
bus 7:30-v. V. 

Tų dienų pagerbsime savo 
motinas, kaip gyvas taip ir 
mirusias. 

Naujos narės bus priimamos 
Už pusę įžangos. Katalikės mo
terys turėtų tuo pasinaudoti 
ir visos prisirašyti prie taip 
naudingos organizacijos. * 

Korespondentė. 

VAKARAI. 

kasa, net nusigandau. Mąstau 
sau, Dievuliau mano, bene 
reiLgiasi ka« parduot Vienuo
lynų, skolų jo neatmokame — 
gal sakau.... Priėjus arčiau, 
užklausiau vieno vyro, kas čia 
dirbama. 

"Bene dar nežinai Tamsta "j 
įis man atsakė, "ogi čia bu
siąs dideliausias bazaras. Pa
kvietė mus įvesti elektrą į bet jo visais papuošalais. 0 
kiemų". Pradėjo man rodyti gražius dalykus labai mėgstu, 
bazarp planą. "Šta i šioje vie | . / Aš. 

Milwaukee; Wis. — Bal. 30 
d., Šv. Gabrieliaus par. svet., 
L. R. K. Dailės Ratelis suren
gė gražų vakarėlį, vaidino vei
kalų "Gudr įVaš l ė " . 

pagieda litanijų ir kitas gies-
ineles. 

Čia buvo užsiveisę kokios 
tai sektos pasekėjai, pasivadi
nę save "Biblijos studentais". 
Iškarto pasisekė jiems, suklai
dinti koletų žmonelių,' nes zmo 
'nės nesuprato kas jie yra, bet 
gerb". klebonas per pamokslą 
paaiškino tikintiems, kad tie 
pasivadinusieji save "Biblijos 
studentais" yra vilkai avies 
kailyje ir kad jiems nerupi ti
kėjimas, kurio jie nesupranta^ 
ir neturi, bet jie tik klaidina 
ir veda žmones iš tikro tikė
jimo. 

Roles turėjo: Gudrios naš-. "Jie (Bib. studentai) buvo 
lės — A. Ginčauskaitė;,Bar-jpradėję kokį ten maršrutą su 
sukovo — V. Balkus; siuvėjo j sav0 vadinamomis "giesmė 

šviesomis, kuomet vakarais bitės — A. Kratavičius; Dr. mis '1 eiti pas žmones į stubas 
gros muzika, o čia dar metų \ Miliausko — P. Ginčauskąs;| ir jas ten giedoti. Bet susipni 
laikas toks gražus, tai Vie-Į Magdės, ^burtininkės — R. 
nuolynų reikės atlankyt, kadiGinčauskaitė; karužėm — C. 
pasidžiaugus ne vien bazarii^ Joniutė; Rainio — M. Mortu-

nas! Pielučio — P. Morkūnas. 
Malonu matyti mūsų Dailės 

į Ratelį taip puikiai vaidinant. 

t į katalikai išvijo juos ir kai 
leur dar susimetę mėgino savo 
t a s "g iesmes" niurzgėti, tai 
miestelio vaikai juos su blėku-' 

'mis ir visokiomis šukėmis iš
barškino. Šiaudelis. 

• 
— . < • ^ 

(Pabaiga) 
Jisai esųs apie 19-20 metų vaikinas, ex-

kareivis ir su didelėmis pretenzijomis būti 
poetu. Straipsnelyj "Daugiau žinių apie 

• > 
mane rašo. 

Pasigirti moka. 

1915 metais, kai jau vokiečiai ^Lietu-
vos šalį "mei l ia i" smaugė, kaž kaip ne-

. . 

telius išsėdėjau antroj klasėj... 
Nuo 1915 iki 1918 metų turėjau eiti pas 

vokiečius į darbų — gelžkelio dirbti ir 
dar jų buvau toliau pavestas lauko dar
bams... 

1918 metais JIUO gelžkelio atėjai; >tot 
lietuvių gimnazijon ir prašiau leisti man; 

kęs kvotimus ketvirton klasėn ir pralei 
dęs kelias savaites, prašiau leisti laikyti 
kvotimus penkton klasėn.... Penkton kla
sėn ir kvotimus išlaikiau ir neblogiausių 
joj mokinaus rodos." 

' L. Vitkauskas baigęs penktų klasę dau
giau nebesimokino gimnazijoj. Savo san
tykius su klasės draugais štai kaip jisai 
aprašo: > 

" Draugų visus metus neturėjau, nes 
sunkiai aš sutikdavau %su klasės drau
gais LabiaiMa aš negalėjau su man
dagumu susirokuoti — aš vis darydavau 
kai ant gelžkelio tarp juodų darbininkų 
išmokau o klasės draugai mane net gy
vuliu vadino užtai (m. pabr.), vietoj to 
kad parodyti kai reikia elgtis." tyčia įpuoliau į lietuvišką gimnaziją, ku

ri buvo tik tuomet atsidarius, ir joj me- Tai yra paties "Vargo poeto" — L 

sm: 
Vitkausko prisipažinimas. Toliau jisai tę-

/ 
• ' i 

Išėjau kareivijon. Perleidžiau joj apie 
tris metus.... Tarnystėj laipsnį turėjau 

1 1 

viršilos ("-seržant"),.su vadais nevisuomet 
sutikdavau (mano pabraukta)... "nuo jų 
gavau net gružų vardų ^rupjuie-bolševi-laikyti kvotimus į ketvirtų kla.-ę... Išlai- ka s " , (m. pabr.). 

Savo " te i sybę" jisai stengęsis įrodyti jaučiasi nuskriaustu darbininku, arba mus? Visuomenei visai neįdomu klausy-
įvairiuose laikraščiuose, " k u r aš ar ko
respondencijomis, ar straipsneliais, ar pie
šinėliais stengiaus 'įrodyti teisybę. Čia 
žinoma, išeina, taip, kalba L. Vitkaus 
bas, "kieno galybė, to ir teisybė" — 
tam, mat, Lietuvos kariuomfinė (man. 
pabr.}. # 

Kad jisai savosios teisybės negalėdavo 
įvykkiti savo kuopoje (rotoj) — kaltina 
visų Lietuvos kariuomenę. Menkas, ma
tyt, kareivis iš "Vargo poeto" buvo kad 
nei savo vadų neklausydavo, nei Lietu
vos kariuomenės negerbia. Jeigu jo ir 
anos " te isybės" buvo. kaip/^ioji, tai ver
čiau buvo apie visų tai nutylėti ir visos 
Lietuvos kariuomenės, kuri yra visa Lie
tuvos parama, viltis, purvais nedrabstyti. 

Suprantama, kad panašus žmogus a> 
tai visuomenei, ar tai kariuomenei yra 
yt pašinas po nagu sveikai mąstantiems. 

Amerikos D-ka paglostė. 

ToMū *' Vargo poetą'' užsipuola Ame
rikos "Darbininkų". Tik jo visas užsi
puolimai nieku nėra pamatuotas. Jisai 

sandą r bi ninku, kad už savo straipsnius 
negavęs atlyginimo. Nors sakosi rašęs 
veltui ir del darbininkų idėjos, visgi sako
si apsigavęs "Darbininku", nes " j i s man., 
nė paties laikraščio po numerį niekuomet 
nėra siuntęs" ir t. t. 

Ar tai yra tiesa, tai pasakys V Darbi
ninko" administracija. Kiek atsimenu, 
1920 m. apie Kalėdas išsiuntusi kokių tai 
dovanų "Vargo poetai", o gal ir 'kitu dar 
laiku. ^ 

Man šis "Išeivių Draugo" redaktoriaus 
užsipuolimas ir kokių tai pretensijų reiš
kimas nerimtai atrodo: jeigu jau kų duo
du kami dovanų t. y. duodu veltui, negaliu 
reikalauti, kad užmokėtų. 

Toliau vargšas. poetas kalba, kad- dar 
jam esant kariuomenėj, aplankęs jį Am. 
"Darbininko" redaktorius ir žadėjęs teik
t i ' jam paramos. 

Tai ko-gi čia butų šolunėt ir šūkauti, 
kam čia visas šis reikalas keliamas viešai' 
laikraštyje, kuomet galima visų reikafų 
atlikti, parašius " D a r b . " Redaktoriui laiš 
kų ir priminus gal pamirštus pažadėji-

/ ti panašių bylų, kurie liečia vienų vienin
telį asmenį ir kuris daugiau neatstovauja 
kaip tik save ir savo mažus reikalėlius. 

Bet vargšui poetui, mat, reikia Amer. 
"Darbininkas" pažemint, išjuodint. Leo
nas Vitkauskas už savo veltui rašomus 
Amer. "Darb in . " straipsnius, negavęs ne
sutarto atlyginimo šaukia: "j iems reikia, 
matyt, politikų už darbininkus vaikyti, o 
jų paties (matyt, laikraščio...) darbinin
kai tebus apleisti..." "Gerai žinau dabar, 
kad " D - k a s " yra kartu ir neviešas Ameri
kos lietuvių prekybos b-vės organas, tai
gi kartais "bizningom" akim žiurėdams 
nepergeriausia nužiūri gal darbininkų 
(nu pab.) reikalus". -

Taip naujas f 4 š . Draugo" redaktorius 
pasirodė kas esųs ir ko vertas pradedant 
jau pirmu savo redagojamojo laikraščio 
numeriu.^Nei daugiau nei mažiau man at
rodo,, kaip didelio nedamokyto kūdikio 
kalba. Toks tai "Vai^go poetas", naujas 
"Išeivių D-go" redaktorius ir "li tera
t a s " . 

Londonas,, Bitikas. 
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JĖGA. 

Visokios rųAies darbininke 
išnaudotojai sako jiems: Bū
vio pagerinimui užtenka su-
siorganizuoti, prisidengti rau
donąja vėliava, sugriauti gy
vuojančią tvarką ir įvesti dar
bininkų valdžią. 

Tai pragaištingiausias toks 
darbininkams patarimas. Nes 
ne kūno jėga valdo pasaulį. 
Tai atlieka dvasios jėga, žmo
gaus protas. 

Apie tai kuovaizdžiausiai 
liudija bolševistinės Rusijos 
padėtis. 

Vieno silpnučio kimu žmo
gaus protas gali pavergti 
tūkstančius ir milionus orga
nizuotą,, bet nesusipratusių, 
žmonių. 

To įrodymus mes sutinka
me kasdien ir net kiekviena-

\me žingsny. 
Je i žmogus ant visos žemės 

viešpatauja, tai tik ne todėl, 
kad jis yra fiziniai stiprus. 
Pasauly gyvuoja milionai gy 
vunų, daug stipresnių už žmo
gų. Tečiaus žmogus juos pa
jungia savo naudai. Gyvūnu 
raumenys neturi reikšmės. Ir 
žmogus tai visa atliko savo 
protu. 

Antai, dramblys yra taip 
stiprus, kad jis ant savo nu
garos gali atlaikyti šimto 
žmonių sunkumą. Stipriausią 
žmogų jis savo koja gali su
trinti nei vabalą. jTuotarpu 
kadir mažiausias vaikas su 
šautuvu gali tą patį dramblį 
nušauti. 

Taigi, ir patį pasaulį gali
ma pavergti ne raumenų jė
ga, bet dvasios ir proto ga
lybe. 

Dėlto darbininkai kovoje už 
geresnį būvį privalo visu-
pirmu lavinti savo dvasios jė-

. gas gi raumenų jėgą naudo
ti tik. kaipo įrankį. 

Dėlto viena fizinių jėgų or
ganizacija niekuomet negali 
tlarbininkui užtikrinti paken
čiamų ir geresnių sąlygų. Ga
li kartais duoti laikiną staigią 
atmainą. Tečiaus staigios at
mainos visuomet esti nelai
mingos. Nes jos arba vei
kiai praeina arba pakelia dar 
dicjfsnį išnaudojimą ir skur
dą. 

Kas nori reformuoti pasau
lį įsteigiant geresnes gyveni
mo sąlygas, pirmiausia pats 
turi susipažinti su buvusio
mis visokiomis atmainomis ir 
priemonėmis. I r tik paskui 
mintyti, kaip čia gyvenimą 
pagerinus. 

Tai dorų ir apšviestų žmo
nių uždaviniai. 

Auksdįkalis. 

AR GUDRYBĖS, AR PAMI
ŠIMO ŽENKLAS. 

LOKAUTAS ANGLIJOJE. 

600,000 mekanikų lokautas 
Anglijoje tęsiasi. Lokautas iš
viso paliečia 850,000 darbinin
ku. 

Dirbtuvių savininkai turi 
atviras savo įstaigas ir šau
kiasi darbininkų, kurie norė
tų sutikti su jų paduotomis 
darbo sąlygomis. [Tečiaus la 

Žinomas Amerikos socialis
tų vadas Debs nori gryžti ka-
lėjlman. Karo metu jis ir jo 
plauko darbininkų "priete-
l i a i " varė priešvalstybinę 
propagandą. Jų propaganda 
buvo atkreipta ypač prieš S. 
Valstijų įsimaišymą Europos 
karan ir prieš paskelbtą pri
verstinąjį kareiviavimą. 

(Tokiu svarbiu momentu to
ki socialistų darbai negalėjo 
but pakenčiami. Tad dauge
lis iš jų areštuota ir patrauk
ta atsakom vbėn. Areštuotas 
ir Debs. Federaliai teismai 
juos nubaudė kalėjimu. Debs 
pelnė dešimtį metų kalėjimo. 
Kiti mažiau ir daugiau. Dau
guma iš jų dar ir šiandie ka
lėja. 

Kuomet tas įvyko, socialis
tai pakėlė didelį triukšmą. 
Pradėjo šaukti, kad kituomet 
Rusijoje caro laikais tik taip 
Imta. Kaltinamieji pavadin
ti politiniais kankiniais. Gi 
patsai Debs buvo vadinamas 
didžiausiu kankiniu. 

Mat, Debs yra vienas žy
miausių socialistams vadų. A-
merikos socialistų partija kas 
keturi metai nuo senų-seno-
vės statė Debsą savo kandi
datu į Suv. Valstijų preziden
tus. Tai ne bile žmogus. 

Debs yra senyvas. Keletą 
metų jam išvargus kalėjime 
prezidentas > Hardingas per
nai jį amnestavo. Paliuosa-
vo iš kalėjimo su sąlyga, kad 
jis butų ramus, liautųsi prieš
valstybinės propagandos. 

Tečiaus daugybė mažesnių 
jo draugų socialistų vis dar 
nepaliuosuojama, nežiūrint 
socialistų norų. 

Del to šiandie senis socia
listas Debs rašo prezidentui 
Hardingui laišką ir pažymi: 
Kad jei politiniai kankiniai iš 
kalėjimų nebus paliuosuoti, 
tai jis, Debs, patsai taipat sa
vanoriai gryšiąs kalėjimam 
Girdi, jis kentėsiąs bendrai 
su tais savo draugais! 

Jei jau tokią metodą Debs 
vartoja ir mėgina pabauginti 
prezidentą ar ką kitą, tai, 
aišku, kad socializmas jau 
baigia savo gyvenimo dienas. 

Savo prašymu jis nenuste
bins pasaulio. Jeigu Debs eis 
ir prašys kalėjimo, gali atsi
durti pamišėlių namuose. Pa
sveikęs ten ar kitur gaus dar
bo ir bus laimingas. Gi jeigu 
ir vėl varys priešvalstybinę 
agitaciją, tai ir be prašymo 
gali pakliūti į senąją gūžtą. 

Dėbso pigus gudrumas. J is 
mano, kad kuomet savanoriai 
eis kalėjiman, tai čia jo pase
kėjai tuč-tuojaus sukels revo
liuciją. J 

Bet £al Debs yra ligonis? 
Žinoma, tuomet jis už savo 
darbus jau neatsako. 

TURI BUT PIGESNE 
PRODUKCIJA. 

Buvusio karo laikais visa 
Europos pramonė apmirė 
žmonių gyvenimo reikalams. 
[Tenai visos dirbtuvės ir visos 
darbininkų rankos, panaudo
tos karo tikslams. Visa žmo
nių energija buvo atkreipta 
gaminti kuodaugiausia karo 
medžiagos. Visi} žmonių sme
genys ir visi išradimai buvo 
nukreipti į kovos laukus. I r 
tuomet Amerikos darbininkai 
tiesiog negalėjo suspėti ga
minti .Europai reikalingų dai
ktų. Čia gaminta ne vien gin
klai ir amunicija, bet ir viso
kį kiti žmonių gyvenimui rei
kalingi daiktai. Tai visa Eu
ropa pirko. Nes to visa jai 
labai reikėjo. 

Buvo daug darbo. 
Kuomet Europos darbinin

kai mirė kovos laukuose arba 
dirbo karo medžiagą dirbtu
vėse ir vilko kuodidžiausias 
sunkenybes, Amerikos darbi
ninkai darė gerus, pinigus. 
Nes už darbą brangiai buvo 
mokama. Daugelis turėjo pro
gos sutaupyti pinigo, nors ir 
pragyvenimas buvo begalo 
brangus. Karo laikais čia 
darbai taip smarkiai buvo ve
dami, kad pagaliau kai-ku-
rioms darbavietėms truko ir 
darbininkų, kuomet iš jų dau
gybė pašaukta kareiviauti. 

Europos valstybės tuotar-
pu čia visokius daiktus pirko 
ir lindo vis i didesnes sko-
las. Bet tuomet ir nebuvo 
laiko atkreipti domės į auksą 
ir jo reikšmę. Mokėta Ameri
kai tiek, kiek buvo reikalau
ta. Juk kova sekė už tautų 
ir šalių gyvybę. 

Kainos gi buvo labai aukš
tai pakilusios. Nes jei ga
mintojas apmoka brangiai 
darbininką, tai jis brangiai 
ima ir už pagamintas prekes. 
Tuo labiau, kad dar ir pačiam 
norisi gauti vis didesnis pel
nas. 

mis. J ie nori darbininkams 
sumažinti užmokesnius, gi pa
tys kaip ir seniau imti gra
žų pelną. ( 

Pigesnė produkcija. 
Darbininkai nesutinka su 

mažesne užmokesnimi. Darbi
ninkai sako, kad tegul pir
miau atpinga gyvenimas, gi 
paskui jie sutiksią pigiau dir
bti. Bet gamintojai tvirtina 
savaip. Del to seka ginčai. 

Ginčai būtinai turi pasibai
gti ir produkcija turi but pa
piginta. (Tik klausimas, kuri 
pusė kuriai turi nusileisti. 
Produkcija turi but papigin
ta, nes kitaip Amerika neteks 
turgaviečių. Niekas nepirks 
brangių prekių. Net ir na
mie su brangiomis prekėmis 
nebus pavykimo. Ašis. 

KAS SKAITOSI DAR
BININKAS. 

PADIDINO PRODUKCIJA. 

Harrison Radiator Co. mie
ste Lockporte, N. Y., dirbtu
vėse padidino produkciją. Tos 
kompanijos dirbtuvėse nuolat' 
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bai mažai kas jų šauksmo dirbo apie 2,000 žmoniją. Šian-
klauso. die dirba jau 6,000. 

Baigėsi viskas. 
i 

Bet Europos valstybių iž
dai turėjo ištuštėti. Su karo 
pabaiga taip ir įvyko. Karą 
pabaigė maisto stoka, skurdas 
ir iš to kilusios revoliucijos." 
Europa po karo . neteko ne 
vien pinigų, bet ir visokių gy
venimui reikalingų daiktų. 
Pasirodė, neturima už ką pir
kti Amerikoj gaminamas pre
kes, už kurias visas laikas 
reikalauta aukštų kainų. Kad 
taip, tai Europa sustojo pre
kes pirkti, gi čia sulaikyti 
darbai. Darbininkai nesutiko 
pigiau dirbti ir todėl pakilo 
nedarbas. 

Kilus nedarbui gamintojai 
už prekes vis dar reikalavo 
aukštų kainų. Visokių prekių 
jie daug turėjo ir jų paga
minimas buvo brangus. Su 
dauguma reikalingų žmonių 
gyvenimui daiktų dar ir šian
die taip yra. 

Normaliai laikai. 
Šiandien vedama kampani

ja už normalių laikų grąžini
mą. Keiškia, norima papi
ginti žmonėms gyvenimą. Kad 
tai atsiekti, reikia papiginti 
pačią produkciją, ty. visokių 
daiktų gaminimą. 

Produkcijos papiginimo no
ri ir patys producentai( ga
mintojai)- Tečiaus jie nori 
tai atlikti darbo žmonių lėšo-

Daugeliui lietuvių nesu
prantama, kas ta yra darbi
ninkų klasė ir koki žmonės 
priskaitomi prie tos visuome
ninės klasės* 

Apie darbininkų klasę daug 
kalba ir rašo socialistai. Bet 
jie visuomet tai išvirkščiai ai
škina. Jie sako, kad darbinin
kų klasę sudaro išimtinai vie
ni fizinius darbus dirbą dar
bininkai. Taigi, tik tie, ku
rie fiziniais darbais daro sau 
pragyvenimą. 

Toks tvirtinimas, tai dema
gogų darbas. Tai tik akių 
dūmimas 'nesusipratusiems 
darbininkams, kad paskui bu
tų lengviau juos išnaudoti. 

Darbininkų "pr ie te l ia i" to
kiais savo plepalais įr mela
gystėmis tik skaldo pačią 
svarbiausią visuomenės klas<c. 

Visi darbininkai turi žinoti, 
kad darbininkų klasei priklau
so ne vieni fizinius darbus 
dirbą žmonės, be t ir visi kiti, 
kurie kokiu-nors užsiėmimu 
pasidaro sau gyvenimą. 

Kitais žodžiais tariant — 
darbininkų klasei priklauso 
tik vieni tie, kurie gyvena pa
jamomis iš sukrautų kapita-
lų. 

Del to darbininkų klasei 
priklauso visi žmonės uždar
biaują, darą gyvenimą dirb
dami, ar protu, ty. ar savo 
raumenimis, ar smegenimis. 

I r jei kas tvirtina priešin
gai, tai turi but aišku, kad tas 
meluoja, kad nori pasinaudo
ti kai kurių darbininkų leng-
vatikyste. Kaltis. 

ANGLEKASIŲ STREIKAS 
ILLINOISE RAMUS. 

Nežiūrint didžiausio strei
ko, koks kuomet nors buvo S. 
Valstijose, Illinois valstijos 
kasyklų miesteliuose viešpa
tauja pilna ramybė ir tvarka 
tokia kaip normaliais laikais. 

Atrodo, kad anglekasiai tu
ri užtektinai susitaupę pinigų 
ir nebijo ateities. Gi šis strei
kas jiems atrodo paprastos 
atostogos. 

Apie tai praneša spaudos 
atstovai, kurie specialiai ap 
keliauja valstiją, kad patirti, 
kokias pasekmes duoda gene-
ralis anglekasių streikas, kaip 
į tą streiką atsineša patys 
darbininkai. 

Visuose Illinois kasyklų 
plotuose, pradėjus miestu La 
Salle net iki Peoria, viešpa
tauja nesudrumsta ramybė ir 
tvarka. Net šalimais pačių 
kasyklų niekuomet nepasiro
do darbininkai, tarytum, jų 
visai nebūtų arba jiems nerū
pėtų užsidirbti kasdieninei 
duonai. 

Darbininkai prie namų 
darbų. 

Įdomiausia tas, kad daugu
ma streikininkų streiku visai 
nesiinteresuoja. Kasinėja jie 
savo daržus aplink namus 
arba upėse meškerioja. 

Važiuojant tomis apielinkė-
mis, visur paupiais matai bū
rius darbininkų su meškerė
mis. J ie tenai per dienų-die-
nas sėdi — gaudo žuvis. Tu
ri su savimi užtektinai van
dens ir užkandžių. 

Aplamai imant atrodo, kad 
anglekasiai nieko nedaro iš to 
didelio istorinio savo streiko. 

Nesenai Amerikos Legiono 

ANGLIŲ IŠTEKLIUS. 

Iš Jackson, Mich., praneša, 
kad tenai dar nei viena dirb
tuvė neuždaryta delx anglių ne 
pritekliaus. Sakoma, ten dirb
tuvės turį anglių dar sekan
čioms 6 savaitėms. Praėjus 
tam laikui Dievas žino, kas 
galės but. Gal pakils naujas 
nedarbas. 

Mažesnis užmokesnis. 
Iš pasikalbėjimų su angle-

kasiais pasirodo du karakte-
ringu daiktu. ' 

Pirmiausia. — Kodos jie vi
si sutinka su mažesniu užmo-
kesniu už darbą. Tik toli 
gražu ne su taip žemu, kaip 
kasyklų savininkai projektuo
ja. Dauguma anglekasių sa
ko, jog butų galima sutikti 
iki 20 nuošimčių mažesnio už-
mokesnio. 

Antra. — Tarpe visų strei
kuojančių anglekasių kažko
dėl prigijusi viena mintis ir 
spėjimas, kad streikas veikiai 
baigsiąsis. Nes jau ateinan
čiame biržely, o gal liepos 
pradžioje turės įvykti kasyklų 
savininkų su darbininkų at
stovais konferencija. I r tuo
met bus padaryta galutina 
taika. Streikininkas. 

darbo agentūra reikalavo 300 
darbininkų į įvairias dirbtu
ves. Gi į tą reikalavimą ak 
siliepė vos 200 vyrų. 

Be įvairiausios rųsies me
kanikų Detroite gali darbą 
gauti ir paprasti darbininkai. 
Tokiems mokama 45 — 50e* 
valandoje. Kai-kur kiek ir 
daugiau. 

Baigiama statyti firmos Fi-
sher Body Corporation dirb
tuvė ties West End ave. Pa
baigus ten darbą gaus apie 
puspenkto tūkstančio darbi
ninkų. |Ta firma skelbia tu
rinti daugybę užsakymų. 

Kuomet visu smarkumu 
i 

prasidės darbai, reikia laukti 
darbininkams bus sumažintą 
užmokesnis. Bet podraug 
turės atpigti ir gyvenimas. 
Suprantama, bus pigesni mai
sto produktai ir viskas. 

Gi šiandie dauguma krau
tuvininkų vis dar negali susi
taikinti su mintimi, kad jie 
savo prekes turės pardavinėti 
pigiau. J ie protauja, kad 
jiems vyks žmonės plėšti taip, 
kaip butą dar nesenai, pasibai
gus karui. Graudu jiems bus 
skirtis su įsišaknijusiu didž-
pelniavimu. Bet prieš tai nie
ko nenuveiksi. Visi turės tai
kintis prie gryžtancių santy
kių. Svečias. 

keti nustatytą taksą. 
Mes žinome, kad kareiviai 

paliuosuoti iš kariuomenės a-
tostpgoms namo ar visai ne
tekę fronte sveikatos, eidavo 
ir eina pėfcsti su savo visu ba
gažu po kelias4ešimts verstų, 
kad nevarginti savo žmonių. 
I r ponas Triškių viršaitis so-
cialdeinokratąs, nuvargusiam 
kąfejyiui greičiausiai atsisa
kytų duoti padvadą, širdy sąu 
peikdamas baltagvardiečius, 
kaip savo draugams 'agitato-
riąins storkakliams drąsiai 
varo neturėdamas teisės tai 
daryti. Kareiviai nesinaudo
ja pądvadomis, bet tokie po
nai storkakliai socialdemokra
tai, imdami iš St. Seimo nie-
įco nedirbdami, o vien tik va-
žinč<jai$ii su agitacijomis, po 
2,000 auksinų atlyginimo, va
ro sau padvadas neturėdami 
tam teisės ir nieko dar už tai 
nemokėdami, tai jau daro 
bjauriau rusų pristavų, kurte 
vistiįfc išmesdavo nors "na-
cai ." 

SOCIALDEMOKRATU 
BAUDŽIAVA! 

DARBO PADĖTIS 
DETROIT, MICH. 

STREIKAI BRANGIAI 
* ATSIEINA. 

Philadelphijos Prekybos 
Rūmų komisija apskaitė, kad 
per praėjusiu du metu tame 
mieste streikai padarė dau
giau 20 milionų dolerių nuo
stolių. 

Gyvenimas yra darbas, gi 
darbas yra kova už geresnį 
žmogui buvį. 

Detroito mieste darbo kre
žis, pakilo 1920 metais, kuo
met susiaurinti darbai auto
mobilių dirbtuvėse. Daugiau 
18-os mėnesių žmonėms buvo 
sunku su darbais. Šiandie jau 
kas-kita. Darbų agentūros ir 
biurai šiandie negalėjau gau
ti tiek darbininkų, kiek jų rei
kalinga. 

Pasitaisančių laikų ženklas 
gali but ir tas, kad čia daug 
atkeliauja darbininkų. Visi 
antrosios rųšies viešbučių 
kambariai nusamdyti atvyku
sių čia darbininkų. Atvyksta 
čia daugiausia toki, kurie ap
sipažins su darbais automo-

Jbilių dirbtuvėse. 

St. Seimo narys, socialde
mokratų frakcijos lyderis Je
ronimas Plečkaitis vasario 18, 
dieną atvažiavo į [Triškius, 
(Šiaulių apskr.) mitinguoti. 

Kadangi valsčiuje viešpa
tauja p. viršaitis taipogi so
cialdemokratas,, ta-į sayo drau
gui p. Plečkaičiui parvežta is 
Papilės stoties į Triškius (21 
kilemetras) užvarė padvadą. 

Pbnas socialdemokratų ly 
deris padarė mitingą, kuria
me išrodinėjo ir patarė, Icad 
geriau butų bažnyčią paver
sti komuna, kur galėtų social
demokratai gyventi (nes kri
kščionys darbininkai niekuo
met nesutiks nei panaikinti, 
nei gyventi bažnyčioje/, pa-
mulkinęs darbininkus, žadant 
įvairių socializmo gerybių 
darbininkams ir pašmeižęs 
socialdemokratų plepalais 

Darbo Federaciją ir krikščio
nis demokratus, užsivaręs vėl 
su pono viršaičio pagelba pa
dvadą, išvažiavo į Papilę. 
Kaip už nuvežimą, taip už 
atvežimą į Papilę ponas Pleč
kaitis nieko neužsimokėjo. 

Gal ponas viršaitis uždės 
ant valsčiaus gyventojų mo
kesčius, kad apmokėti už pad
vadas vežiojant socialdemok
ratų agitatorius i r ponus so
cialdemokratus važiuojančius 
iš Seimo. Bet aš abejoju ir 
manau, kad valsčiaus gyven
tojai nesutiks mokėti mokes
nius už mitinguojančių social
demokratų važinė j imasi. I r 

Fonai socialdemokratai ne
dirbdami tiesioginio St. Sei
mo darbo, kur galėtų prisidė
ti prie įs]tatymų rengimo dar
bininkų būviui pagerinti, va
žinėja agituodami ir muilinda 
ini akis darbininkams artinan
tis naujiems rinkimams į Sei
mą, kad vėl darbininkų bal
sais praeiti ir atsisėsti šiltose 
vietose, kur nieko nedirbda-
įni vėl galėtų imti algas, už
darbiautų dar iš šalies advo
katai, profesoriai, bankų di
rektoriai ir tt. 

Važinėdami gi su agitacija 
jodinėtų ūkininkų ir mažaže
mių sprandais. 

Jau šiandie jie paverčia 
gyventojus baudžiauninkais, 
neskaitlingai įeidami į Seimą 
ir į savivaldybes, bet kas bu
tų, kad jie gautų viršų ir val
džią turėtų, tai tur but netik
tai pądvadomis žmonių veltui 
tažiĄėtų, bet pačių žmonių 
sprandais jodinėtų, artų ir a-
kėtų. 

Draugai, darbininkai, turite 
įsidėmėti, kad tie ponai so
cialdemokratai, kurie vadina
si mūsų draugais, kad netik
tai nepagerins mūsų būvio, 
net greičiausiai įves tokią 
baudžiavą, nuo kurios jau se
nai mūsų seneliai yra nusikra
tę. 

Pats socialistų mokslas, tai 
vartai į baudžiavą. Socialis
tų žadamam " r o j u i " ne gero
vė darbininkams, bet vergija, 
kur darbininkas yra amžinas 
valdžios vergas. 

Todėl kas myli laisvę įr 
nori pagerinti savo buvį, turi 
šalintis nuo apgavikų-socialis-
tų, l^aip nuo žalingos gyvatės. 

[L. Darb.] 

TRUPINIAI. 
Prisilaižytojas visuomet y-

rą išdavikas. Kas tik mėgina 
prisilaižyti darbininkams, tai 
tą daro su tikslu atsiekti dar
bininkų pasitikėjimą, kad pa
skui butų galima juos išnau
doti. 

Darbas yra kapitalo mote
ris, gi kapitalas yra darbo 

žinoma žmonėms už padva-f vyras, kilusi tarpe jųdviejų 
das, kurių neturėjo teisės v*-
ryti valsčiaus viršaitis, liks šeimynoje (visuomenėje). 

kova pakelia skurdą visoje 

neužmokėta. 
Dar 1919 met. Krašto Ap

saugos Ministerijos buvo duo
tas įsakymas, kad naudojan
tis pądvadomis karo reika
lams kariškiai privalo apmo-

Kurs darbininkas kovoja už 
geresnį buvį ir mėgina griau
ti neatmainomus gamtinius į-
statymus, ne tik pralošia ko
vą, bet kartais pats žųva. 

n •\ 
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BLAIVYBES DIRVA. 
Į KOVĄ PRIEŠ KARALIŲ 

DAUI IA I 

(Amerikos moksleivijos 
domei) 

^ Atėjo laikai kuomet sugriu
vo su savo sostais ciesoriai, 
karaliai, imperatoriai, bot ka
ralius šachas įsilipęs sostan 
žiuri į pasaulį linksmai, šaj-
posi, džiaugiasi savo galybe, 
didžiuojasi savo pasekėjais 
raudonanosiais, mokindamas 
juos kaip dirbti munšaine i« 
muilo, lajaus ir tt. 
• Keli metai atgal Chicagoje 

ir kituose miestuose Blaivy-
\ bės^ idėjai daug pasidarbuo-

ta, blaivybė žydėjo kaip pa
vasary gėlės kiekvienoje lie
tuvių koiionijoje. Blaivybės 
veikėjų netruko. Blaivininkų 
kuopos skaitlingi nariai rodė 

—esant stiprų blaivybės judė
jime. Oi šiandie?... Gėda ir 
rašyti. x 

Tuotarpu Bacho karalija 
plinta, jo pasekėjai dauginasi. 
Kiekvieni beveik namai tai jo 
armijos ištikimi kareiviai. Įs
tatymų prohibicija neatsiekia 
savo tikslo. Keikia nusileisti 
žemiaus, siekti lygi pat .alko
holizmo šaknies ir jų pakirsti.1 

Siame reikale kaip seiliaus, 
taip ir dabar žymiausią rolę 
gali suvaidinti — mūsų dva-
siškija ir moksleivija. 

J au ne kartų moksleiviai 
parodė savo pasišventimų tau 
taniems ir kulturiniems išei
vijos tikslams. Besiartinant 
atostogų metui ir dera rim
tai susimąstyti, kaip atnau
jinus, anuomet gražiai jjradė-
tų blaivininkų judėjimų. Pla
tus blaivybės dirvonai laukia 
mūsų jaunų jmstangų! Švie
sti, dorinti liaudį, ar galima 
kų kilnesnio nuveikti vasaros 
metu.' 

O priemonių mes turime 
daug: paskaitos, prakalbos, 
pasikalbėjimai, blaivus pačių 
pavyzd is. 

Susirūpinkime tuo klausi
mu ir renkimės kovon su iš
tvirkimo, girtybes priešu ku
riam vadovauja karalius Ba
chas. Mdiksleiiis. 

tik mums Amerikos lietu-
viams didelė iš to nauda, bet 
ir galėtume prisidėti prie 
prabaivinimo mūsų tėvynės 
Lietuvos ir padaryti jų laimi
nga šalimi*. Kada mūsų orga
nizacija bus stipri, tai tada, 
be abejonės, visos nelaimės visi suprato inisnų vertę. I r v - bus prašalintos is mūsų tar-

^ * 4 * 
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tėlė. 
mus 

I r kada visi išgirdo pir-
pamokslus, tai tuoj aus 

MISIJOS, -- NELAIMĖ, 
VVORCESTER, Mass. — Šv. 

Kazimiero bažnyčioje buvo 
šv. misijos. Jos prasidėjo 23 
d. balandžio ir tęsėsi iki 5 d. 
gegužės. Misijas davė tėvai 
Marijonai: Pijus Andziulis ir 
Andriejus Cikota, iš Lietuvos, 
Marijahipolės vienuolyno. Pi-
rmbsios buvo del moterų; po 
moterų, berniukams ir mergai 
tems bendrai; o ant galo vy
rams. 

Worcesterio moterys misi
jas lankė labai skaitlingai. Vi
sais vakarais bažnyčia buvo 
pilnutė, kad ir sėdynių pri
trukdavo, nes visos norėjo 
pasinaudoti Dievo malonėmis. 
I r vaikučiai taipgi skaitlingai 
pasirodė. 

Vyrai su nekantrumu laukė, 
kada moterų misijos pasi
baigs. Kai 30 d. bal., 7 vai. 
vakare, prasidėjo misijos del 
vyrų, tai da išanksto ruimiir-j prie taip prakilnios or-ganiza-
ga bažnytėlė iau burn) pilnu- cijos, tai ištikrųjų butų ne 

antra/ vakarą dar daugiau at
ėjo pamokslų klausyti. I r taip 
iki paskutinių pamokslų visa
dos bažnyčia buvo pilna vy
rų, pritrukdavo sėdynių, nors 
gana bažnyčia yra ruiminga. 
Ant galo, paskutinį vakarą 
tėvai misionieriai suteikė Šv. 
Tėvo * palaiminimą.. Kryžių 
bučiuoti ėjo po du vyru, gra
žiai, tvarkiai, visi su didžiau
siu nusižeminimu. Laike bu
čiavimo Kryžiaus, tėvai misi
onieriai suteikė kiekvienam 
po paveikslėlį atminimui šv. 
misijų. 

Taipo-gi ir prie fc»v. Sakra
mentų ėjo. Visi vyrai kas
dien ėjo labai skaitlingai. Ant 
galo tėvai misiojiieriai atsi
sveikino. I r gegužės 6 d. tė
vai misionieriai apleido mūsų 
kolonija. Lai Viešptas J->ie
vas suteikia jiems sveikatą ir 
stiprybę x>asidarbuoti Ameri
kos lietuvių tarpe ir sugrąžin
ti mūsų brolius ant tiesos ke
lio. Tėvai misionieriai, savo 
gražiais pamokslais sustipri
na žmogaus dvasią ir pakelia 
ją prie Aukščiausiojo.. 

Nelaimė. 
i 

Laike misijų atsitiko nelai
mė. Pirmadieny, gegužės 1 
d. vakare, kada mūsų bažny
tėlėje katalikai klausė taip 
gražių pamokslų, tai tame pat 
laike trys jaunikaičiai, lietu
viai, kurių vardų laikrašty 
negalima naudoti, prisipirko 
taip vadinamos samagonkos, 
arba moonshine ir norėjo nu
raminti savo sąžines. jTaip 
gėrė ir gėrė, kad ant galo 
visi trys sugulė į krūvą ir, 
žinoma, vienas iš jų jau neT 

sikėkS reiškia užmigo > amži
nai. O kiti du da atsikėlė. 
To mirusio jaunikaičio kūnas, 
laik* šv. misijų, gulėjo' mies
to ligonbuty, nes nebuvo kam 
palaidoti. Velionis nepriklau
sė prie jokių• organizacijų. 
Kada jį palaidojo ir kas, tai 
to nesužinojau. . 

Ta ig i , aišku prie kokių pa
sekmių priveda blogi draugai. 
Kada j>inigų turėjo ir kartu 
girtuokliavo, tai buvo geras 
visiems, o kada numirė, tai 
tada visi draugai jį apleido 
ir per keletą, dienų gulėjo le
duose. Valdžia laukė, a r ne
atsiras iš kur nors mielašir-
dinga ranka, kuri palaidotų 
nelaimingą lavoną. Šita žinu
tė yra begalo liūdna ir * žmo
gui apie ją pamislijus, net 
širdį skaudina, kad tiek mū
sų brolių, lietuvių, jaunų vy
rų, be laiko atsiskirė su šiuo 
pasauliu per nelaimingą alko
holį. 

Ar nelaikąs butų jau susi
prasti ir nusikratyti to taip 
didžiausio priešo nuo savo pe
čių, o rašytis prie naudingi) 
organizacijų, kad numirus mu 
sų kūnai negulėtų ant ledo 
kur nors, bet butų tinkamai 
palaidoti. 

Kiekvienam lietuviui nau
dingiausia yra priklausyti 
prie blaivininkų organizaci
jos. Jeigu mes visi Ameri-

• 
kos lietuviai priklausytume 

po. Ta ig i , brolau lietuvy, 
apsimąsrtk giliai ir rašykis 
prie naudingos blaivininkų 
organizacijos, iš kurios turė
si didelę naudą. V. B—s. 

f 
' 

Mes ką tik užbaigėmer keturių metų^darbą. Surinkome *r išleidome du milijonus dolierių 
ir dabar išduodame atskaita. Mes neturime namų arba kitų apčiuopamų turtų parodymui 
jums. Mes įdėjome tuos piningus į investmenta taip sena kaip pati krikščionybė. Investmen-
tas kurį 'pats Dievo Sunūs rokavo saugiausių—kuna ir kraują į žmonių sielas. Ištrauka iš kal
bos J. M. Arkivyskupo Ju rg io^ . 'Munde ie in , metiniame susirinkime Suvienytų Chieagos 
Katalikų Labdarybių, Balandžio 19, 1922. 

KLAIDOS PATAISYMAS. 
$637,066.60 

v 

\VORCESTER, Mass. — 
Blaivybės Dirvoje No. 100 til
po korespondencija, kurioj 
paminėta, kaip bažnytinės 
draugijos dalyvavo iškilmin
goj procesijoj Velykų dienoje. 
Tai-gi procesija buvo ne iš 
ryto 5 vai., bet 5 vai. vakare," ;: 
laike mišparų. Iš ryto baž
nyčia būva pilna žmonių, tai 
procesija atliekama vakarais. 

V. B—s. 

ŽINIOS I š LIETUVOS. 
KAIŠE DORYS. Nors pas 

mus ypač mokytojai labai 
daug darbuojasi blaivybės 
naudai, žmonės vis dėlto la
bai girtuokliauja. Mums pa
dėti stiprinti akciją prieš gir
tybe atsilankė Dr. J . Eretas, 
kuris įvairiuose susirinkimuo-
se vaizdžiai ir rimtai nušvie
tė pavojų, kuris mums grasia 
iš girtybės Lr plačiai miniai | 
susipažinti su alkoholio kenks Į 
miugumu gerb. svečias suruo
štame susirinkime, kovo 12 d. 
dar kartą ragino žmones prie 
blaivybės. ' Ar mūsų parapi
jiečiai klausys to autoritetin
go balso, dar didėlis klausi

mą Didelę Sumą Pinigų Praeitais Metais Praleido 

The Associated Catholic Charities 
Duodant Pašalpą Neturtingiems Jų Pačių Namuose 

ir Katalikiškoms Isteigoms 
Kaip Associated Catholic Charities 75,000 aukotojų aukas suvartoja duo

dant pašalpą, neturtingiems ir delko jiems ta pašalpa reikalinga. / 

ŠI SKAITLINE PARODO SKAIČIŲ ŽMONIŲ REIKALINGU PAŠALPOS IR Iš KOKIŲ PRIEŽASČIŲ 
AKLŲ 185 
NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ- 360 
TĖVAI PERSISKYRĖ 459 
KALINU 599 
SENŲ ! ! . . . 6 4 6 ~ ; . 

^ PAMIŠĖLIŲ NAMUOSE . . . . . . . . . 852 
NEU2TEKTINAI 1302 

\ UŽSIDIRBANČIŲ y 

NEGALINČIŲ VISAI . 1 5 0 3 
DIRBTI 
D2IOVA SERGANČIŲ . . . . . . . . 2 4 9 6 ^ 

3277 
6477 

i 

*3 

VISAt APLEISTŲ 
NA4LIŲ 
NEDIRBANČIŲ 

» . . • 

> •, *, . . . . • • . . . . 9379 

IIKIS ! 

THE CHARITIES 
126 North Desplaines Street CHICAGO 
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LAZDIJAI. Balandžio 7 d., 
Veisėjų miestelio ir valsčiaus, 
Seinų apskrities, gyventoja 
Ona Kvietkauskienė, 76 m., 
senutė buvo atvykusi Lazdi-
juosna taikos teisman kaipo 
liudininkė. Po teismui skun-. 
dikas gerai pavaišino ir nu
važiavo namon. Bevažiuojant 
namon ,0. Kvietkauskienė mi-

Gydytojui Raehmilovieiui re. 
ištyrinėjus lavoną, pasirodė, 
kad minėtoji moteriškė miru
si nuo nuodingos degtinės, ku
rios gana daug buvo išgėrusi. 

Už būvio pagerinimą kovo
je laimi tik tie, kurie nuolat 
darbuojasi savęs tobulinimu. 

PASVAiLYK. Čia labai pra- Visatina lygyljė ir laisvė, 
si platino girtuokliavimas. Ke-
tvirtadieniais, t. y. turgaus 
dienomis matoma labai daug socialistai, 
girtų. Apskrities valdyba yra 
išleidusi privalumą įsakymą 
del girtuoklių ir pardavinėto
jų svaiginamų gėralų! Sulyg 

tuo įsakymu apskrities valdy.-
ba savo š. m., balandžio 1 d., 
posėdyje nubaudė 16 piliečių 
už pasirodymą, girtame sto
vyje viešoje vietoje ir vieną 
iš jų be pabaudos už ardymą 
tvarkos dar atidavė teisman; 
o vieną smuklininką už parda-

i 

vimą 3 girtiems degtinės nu
baudė 1,500 auksinų. Viso 
]>abaudų uždėta 5,100 auksi-

tai tušti žodžiai. Tuos žodžius 
atkartoja tik apgaudinėtojai 

Tik vieni kvailiai naikina 
savo ilgų metų darbo vaisius. 

NAUJA KtfYGA, PRANEŠIMAS. 
1 

Ką tik išėjo iš spaudos vie- j K $ t i k gavome iš Lietuvos 
nas iš įdomiausių romanų—At
stovas Ralys. Lietuvių kalbon 
vertė->Nemunas. 144 pusi. kai
na 40e. Šią knygą galima gau
ti u D r a u g o ' ' knygyne. 

Jmygrutę ^ G E G U Ž I O MĖ
NUO". Sudėjo Margalis. 191 
pusi. Kaina 30c 

DRAUGAS" PUB. CO. 
2334 So. Oakley Ave. 
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NORĖDAMI GAUTI SĄŽINIŠKA IR Al SAKANTI PATARNAVIMĄ VISUOSE į 
REIKALUOSE KREIPKITĖS Į 
u (=? i 

S.L.MBlONdS CaNfis. 
u 

nu. *fcfW 
V A I N I K Ė L I S . 

\ 

Ko nudžiugo mano siela?... 
Kodėl taip smagu, taip miela?... 

Ašarėlė—deimantėlė 
Nebekrinta ant takelio, 
Ant sunkaus vargingo kelio... 

Tik nušvito spindulėliai 
DeV šalelės Lietuvos 
Ir pragydo paukštužėliai 
U& Nemunėlio-Dauguvos... 

J ie sparneliais suplasnojus 
Skrajoj po šalele % 

Kur Lietuvos spind .rytojus 
Kur laukai linksmai žaliuoją 

&įfj ¥Pf M M ' 

i' ' m 
Paukštužėliai jųs Tėvynės,' 
Norit jausmus pasakyt* 
Ant jaunutės jos krutinės H 
Margas gėles pabarstyt!... 
Tai atskriskit pabarstykit! 
Vainikėlį pinkit, pinkit V ^ 
Jųs gėlelę — aš eilelę ir bus dailus vainikėlis, ' 
Gėlių, eilių rinkinėlis.... A. J. 

'ė 
Chicago, III. 
(Arti Halsted, 

b a l t a s Namas) 

Siuneiame' pinigus į Lietuva ir Visas-Pasaulio dalis pagal kurso. 
ParduodamseJaivakortes į Lietuva ir iš Lietuvos ant geriausių laivu. 
Išgauname pašportus važiuojantiems• į >Lietuva ir iš Lietuvost 
Padarom atsakančiai visojdus Notariališkus K-aštus pagal Amerikos ir Lietuvos 

Teisiu. (Įgaliojimus arba Dovernastis). 
PARANDAVOJAM 8AFETY DĘPOSTT' BOXES $2.50 ir aukščiau metams*. 
.Parduodam pirmus*mortgečius atnešančius iki 8% ant metų. 
Parduom ir išmainom namus, farmas ir lotus. i 
Peržiūrime abstraktus ir padarome pirkimo ir pardavimo popieras. 

' Apdraudžiam visokį turtą geriausiose Insurance Kompanijose. 

N O T A R Y P U B L I C 
Visus patarimus suteikiame dykai. 

x 

DĖLEI PARANKUMO K0STUMER1AMS MŪSŲ BIURAS YRĄ ATDARAS. 

Utąr., Cotv., ir Sub. visa diena iki 9 vai. vakare Nedėldienifcis 9 ryto iki 3 po 
f pietų. Kasdiena 9 ryto iki 6 po pietų. 
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Penktadienis, Gegužio 12, 1922 
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IDR, A. K. RUTKAUSKAS! !§ AR.6, M . t A S E R 
PKARTIKI'JA 30 METAI 

Ofisas 3149 So. Morgan St., 
&Kertė 18 -ad St., Chicago, D l v 

S P E C U A U S T A S 
^Moteriškų, Vyriškų Ir chronišku 
I Ugu. 
* Ofiso Valandos: N u o 1C ryto^ 
* ik i 8 po pietų, nuo 5 iki 7 rak. 
^Nedė l iomis nuo 10 iki 2 po pietų. 

Telefonas Yards 687 

DRAUGAS i 

S GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
4442 South W e s t e m Avcnue 
Telefonas Lafayette 4144 

Valandos; 9-11 rytais, 1-2 p o j 
Bpietų ir 7-8 vakarais. Nedė ld le -S 
S n i a i s tiktai po pietų 2 lkl S vai S 
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DR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS I R C H I R l RGAS 

4«Sl So. Ashland Are, 
Tel. Yards 994 

OFISO V A K : 
Tel. Yards 0991 

8—10 v. ryto, 1—3 ir 7—9 v. v. 
Nedėl ioni is: nuo 10 v ryto iki 
1 vai po pietų, 

Tel. Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezel is 
LIETUVIS 

4712 SO. 
• ARTI 

Valandos: nuo 
Seredomia nuo 

DENTISTAS 

CHICAGOJETI 
Įfo„ |ĮĮ-ą • « » « +m* • » • • • » * » • • . « • • • Į mt -4 

ATLETŲ RUNGTYNES, fkų kurių manadzieriumi yra 
'A. Daugirdas. „ » 

Reaid. tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. J3oulevard 9693 

Dr. A. A. R0TH 
KUBAS <iYl>YTOJAS ir 

# CHIRURGAS 
•pa- ia l i s tas Moteriškų. Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 8S34 S. Halsted St. 
Vai.: 10—11 ryto; 2—3 po 
p i e t > 7—8vak. Ned. 10 12 d. 
l i es . 1139 Independence Blvd 

Chicago. 
u i • • i 

Telef. Tul lman 3634<| 

DR. P. ŠIMAITIS I 
K A P R A F A T H 

JGydau Be Vaistu ir B e Operacijc 
10901 South Michigan A ve. 

ROSELAND-CHICAGO, ILL. 

m. s. NAIKUS . 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas ir vyvenlmo vieta: 
S252 South Hulstetl Street 

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

Nedėliomia nuo 10—? 
Telefonas Yards 2344 

GR. CHARLES SE6ALI 
SPECUALISTAS 

į« Perkėlė savo oflsa po numer iud 
' 4 7 2 9 SO. ASHLAJfD A V E N I E \ 

8 
V* 

Džiovų, Moterų ir Vyrų l i g ų \ 
[Vai.: ryte nuo 10—12; nuo 2—iJj 
t po pietų: nuo 7—8:$ i vakare, t* 
'MedėHomis; 10 iki 1. \ 

9 
Telefonas Drexcl 2 8 S 0 \ 

DR. R. C. CUPLER 
CHIRURGAS 

Kamp. Oakley Ave. ir 24 Gatves 
Ofiso Valandos: N u o 2 iki 6 po 

pietų kasdien, PanedėlŲ ir Ketver
ge vakarais. 

Ofiso Tel .: Canal 1713—241 
Res . Tel.: Mldvvay 5512 

Pereita sekmadienį, geg. 7 
d., Liet. Vyčių 5-tos kuopos 
sviedi įlinkai susirėmė su Vy-

Įįu i ai jTiTn n mmri • H n m n n rįr Į "TTĮ oo'-tos kuopos sviedinin-
kais Brigliton Park aipielin-
k c j . 

Šiose rungtynėse abi kuopi 
smarkiai kovėsi. Bet išlai-
'mėjo Nbrtli Šulės sviodininku. 
ratelis. Šie-gl padarė 9 punk
tus, gi Brigu ton Pk. Vyčiai tik 
^. Šie L. Vyčių 5 kp. sviedi
nį nkai rungtynėse dalyvavo: 
M. Andruškevieius, I. Dieshul-

^kis, A. Kamiikskas, A. But-
•j 'kus, J . Daugirdas, V. Sinke-

™ « » "Ulvičius. P. Bemnskas, Pr. An-

Brighton Parko žaidėjai. 

Liet. Vyčių 36 kį>.įžaidėjų 
'sąstatan įėjo: A. Urbikas, St. 
Pieža, K. I v i n s k į J . Gajaus-r ^ į i r įa i s naudojasi. Mųs 

Jkas, T. Voįkas, V. Jansktts,^ j ^ n i r n j į %&m *a pal |-ci!la-

— = 

Budvikas. Šie irgi parodė jauj< l y g i a i m i k l ų g s p o r t e k a i p i r 

daug praktiško ižsilavinįnioj a m e r į k i e čf a i % I r <iaug0iį8 i į e tu 
šiame sporte. Baiganties j m n - j v i U ) ti/rinčių didelį patrauki-

I V. W, RUTKAUSKAS 
Į ADVOKATAS 

Ofisas DidmlestyJ: 
§ 29 South La Salle Street 
E Kambarls 530 
1 Telefonas Central 4191 

| Vakarais, 812 W. 33rd St. § 
Telefonas: Yards 4681 

& i i i i i i i i i i i i i z j i i i i i i i i i i i i i 7 i i i i i i i i i i n r ^ 

'druškevičius ir Mačiukaitis. 

Lietuvių "Babe Ruth" . 

Delsonas, Pr. Juškevičius ir 

'gtynėnis metėjų (piteher) K. 
Ivinskų pavadavo ratelio nia-
nadžierius F.' Bubickas. Bet 
'tas žaidimo nei kiek nepage
rino. Taigi šį karta Nprth Si-
'dės žaidėjai laimėjo rungty
nes. ' x ' 

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

ADVOKATAS 
Veda bll&s visuose teismuose 

Miesto Ofisas: 
S. Dearborn S t , R o o m 1040 

Telefonas: Central 1774 

Vakarais: 3251 S. Halsted St. 
Telefonas: Boulevard B5S. 

J. P. WAITCHES 
Lavvyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: R. 611-127 M. Dearborn St. 

Tel. Dearborn 6098 
Vakarais: 10736 S. Wabash Ave. 
Itoscland Tel. Pu 11 man 6377 

J Tel. Randolpb 2898 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

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

19 South La Salle Street 
R o o m 130S 

Valandos 

•3 

0 ryto iki 5 po pietų 
^Mamų Tel. Hyde Park 2195 

pr. M. Stupnickij 
3107 So. Morgan Street 

CHIOAOO. ELLIHOIt* 
Telefonas Yards 5032 

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto:tt| 
6 po pietų tkl 8 vak. lfsdėllo-j). 

im.a nuo 8 i k i • vai. vakarą. ji| 

•a 

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

Tel. Ganai 3118 
Valandos: l t ryto iki 8 vakare. 

Gyvenimas: — 2811 W. 63rd Str. 

Te l Prospect 8464. 

« — 
Tel. Canal 267, Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuviu Gydytojai Ir 

Chirurgas 
1821 South Hals ted Street 

Valandos: 14 iki 12 ryte: 1 lki4 
po pietų; 6 tkl » vakare 

s< Tel. Boulevard 2160 
1 i DR. A. J. KARALIUS s 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
13303 S. Morgan Str. •6 

Ull l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

I S. D. LACHAWICZ 1 
LIETUVIS GRABORIUS 

J Patarnauja hUdotuvėsa kuopi- 2 
ogiaus ia . Reikale meldžiu ats i f tau-s 
Skt i , o m a n o darbu busite • Ž f a - = 
—nėdlntL 
=U814 W. 23rd PL Chlssųto. D L S 
= Telefonas Canal 1271—2199 
•TiimttHiniiniimiiiiiiiitfiiiiiiiiuiiiiiiiii; 

: • > . . . . 

Telefonas Canal 5395 

JOHN 6. MEZLAISKIS 
n Generalis Kontraktorius, staty
tojas ir senu namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Chicago 

Arti 23 oio Place. 
• - » » » • • • » • • • • • »c 

% V A L E N T I N E DRESMAK1NG 
J COLLEGES 
| 2 4 0 7 W. Madison, 1850 H. WeUs,| 
į 6205 S. Halsted Streets 
| 137 Mokyklos Suv. Valstijose. 

Moko Siuvimo, Patternų kir
pimo, Designing bizniui Ir na
mams. Vietos duodama dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at-
tuokėjiraals. Klesos dienomis ir 
vakarais. Reikalaukit knygelės. 

I l e L Seeley 1643 
# SARA PATEK, pirm. i 
H 1^^9^99^tvfyS^8ytv9/8^t^«^f>^^s:>: 

S s&^^s^^s&^^e^^si^^K^kB 
Tel. Canal 0109 

VVYAND'S GRAB0R1AI 
C Ir ^ 

" yį Pagrabų Direktoriai 
« J. Wyand, Balsamuotojas |? 

C. Sirevičia, Asistentas 8 

oJ CHICAGO, I L L . ^ 
K*¥roTT5sYtfoTryir ira^roT5^^ 

K%1^4v^tv9^9/»^*«9^tylv^6vtV»9^% S 
^lUMi. TeL Cicero 3656 

„ Ofiso Tel. Cicero 4 9 ^ 

DR. J. SHINGLMAN 
1325 So. 49 Court 

| N. E. Cor. 49 Court l r ^ l t Str.! 
i ant viršaus val3tyniČios. 

I 
Turime automobil ius viso- S? 

kiuose reikaluose. Patarnauja- ^ 
ine kogeriausia ir pigiausia. t* 
2055 Wcst 22-nd St. Chicago. f 

t Tel. Lafayctte 4223 

P L U M B 1 N G 
Kaipo lietuvys, l ietuviams visa
dos patarnauju kogerlauaia. 

M. YUŠKA "% 
3228 W. 38-th Street 

Rungtynėse ypatingai atsi-
'žymėjo Vyčių 5-tos kuopos 
sviedrjas (piteher). J is Brigli-
ton Pk. Vyeianis ilavė tik 7 
progas (7 hits) sviedinį (bo-
lc) išmušti. Gi oponentas da-
vė 15 progų. Sviedigas Jurgis 
Daugirdas netik atsižymėjo 
savo apsukriu, greitu metimu, 
bet ir mušime jis visus pra
lenkė. J i s gavo vienų ^liome-
n m " ir vienų **thręe base 
liit". Jis gali tapti lietuvišku 

N 'Babe BotiiM. Gaudytojas 
(eatdier) Ant. Butkus rodė 
daug gagamų. IsJiaimėjimas 

-žiūrėtojų buvo nesitikėtinai 
daug. Suėjo vietinių gražus 
buralis. Gi nortlisidieeiai tro-
ku bei autouiobiliais atvažiavo 
ir sudarė didelį "rooters ' 
būrį. 

DRAUOUU 
T l l i * K f 13 V P v g l i a v u » l^ukardu, visokių Ženklelių, Guzikuciu, Ant-
J - / l i k A v U - Y C spaudu ir kitokaų Draug-yątemp reikalingų dalyky. 
Reikalaudami Katalogo ąr Sampalų, pažymėkite ir jusu dr-teB vardą. 

STRUPAS CO., 9 0 - 9 2 F e r r y S t . Nevvark , M. - I . 
• • i • • ••> • i • — 

ryti, ir jau daro. Lietuviai yra 

mų "prie sporto stoja į sve- mųs gerb. klebonui. 
timtaueių sporto ratelius ir 
svetimiems garbę ugdina. 

Brigkton Parke yra Lietu
vos Vyčių 36 kp. sparto rate
lis. Jau, turi "baseballinin-
kų" kuopelę, kurios nariai šį-

Upas buvo geras. Žmonių f m e t g a u s ^nifonnas ir visą 

bimuf bei paminėjimui gerb. 
kun. klebono A. P. Baltučio 
vardinių. 

Žmonių susirinko pilnutėlė 
svetainė. Atsilankymu parodė 
savo užuojautų ir pagarbų 

kas prie to sporto reikalinga. 
To "baseball teaui ' ' manadzie
riumi yra A. Dubiskas, 4438 
So. Fairfield Ave., tel. Lafa-
yette 5665. Mylintį sportų ir; už jų taip didelį triūsų ir pa 
nesigėdinų lietuvio vardo, bet 

Brigliton Park Vyčiai svie-' n 0 r į dar jį pakelti svetimtau-
dininkai turės progos atsily- čįų akyse, pasikalbėkite su p. 
ginti su nortlisidiečiais, nes Dubisku.. Eikime prie suda-
geg. 28 d. jie vėl žais. 

Šį sekmadienį, geg. 14 d., 
'Nartu Sidės sviedininkai pa
rodys savo gabunius žaisdami 
su Roselando Vyčiais, Palmer 
Park. Jaunutis. 

. | " 

I ATLETIKOS MĖGĖJUS. 

rymo stipraus Brigliton Par
ko lietuvių sviedininkų "tea-
11)0 y y 

Mokinys. 

KLEBONO KUN. BALTUČIO 
PAGERBIMAS. 

priklausė nu6 visų šauniu Įkojo ramlasi visoki sporto ra-
Vyčiij 5-tos kuopos sviediniu-heliai. Amerikiečiai į juos bu-

North Side. — Šv. Mykolo 
Brightom Pftfkagv—Ame^i-)-pąrap. ebofa?rinnokyklo^»w>-

kiniai-ės surengė labai gražų 
vakarėlį gegužio 3 d. pager

b i 

PAVASARINIS RAKANDŲ IŠPARDAVIMAS 
\ Esti didžiausiame progrese abiejose Lietuvių Rakandų Krautuvėse. 
Pastebėtinai nužemintos kainos butu sunku pa lys int i Bu kitoms Kakandų Krautuvėms Chicagoj 

Žmogus kuris myli taupyti pinigus yra patartina pasinaudoti šia proga. Žemiau paduotos kainos yra 
užtikrintos tik ant vienos savaitės. 

• • r 

su 
3 ŠMOTŲ MOHAIR SEKLYČIOS SETAS 

$">00.00 U o k a i r setas nbpallginamai yra didelis, dailus, tvirtai 
b iangium blaok mohair viršum. J.iuosos sėdynės, dubeltavi spring 
Siii visur, l 'žt ikrinama, kuri ypata jgys jį gėrėsis per $ 2 7 5 0 0 
ilgus metus. Mūsų kaina š iame išpardavime ¥>fclW,UW 

Vakarui puikiai vadovavo 
Ant. Bacevičius, žinomas vie
tinis darbuotojas. Programa 
buvo Jabai% įvairi, susidėjo iš 
dainų, eilių ir piano skambini
mų. Pirmutinę programos da
lį išpildė mokyklos vaikučiai, 
seserų vKazimieriečių prireng
ti, išlavinti. Savo užduotis la
bai gerai atliko. Garbė ir pa
dėka seserims Kazimierietėms 

n Fifiigij Kursą* 
Siuažiant Lietuvon per mus: 
40 centų u i 100 Auksinų 

250 Auks. už viena Dolerį 
Plf%ants kursas siunčiant 

didesnes sumae. 
Prlsta^fmas Užtikrintas 

Trūnipame laiks. 

Central Manufacturing 
Disiricl Bank 

Btate Bank—Clearing House 
Bank. 

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

S ŠMOTŲ VALGOMO 
KAMBARIO SETAS 

VVilliam and Mary mados, 48 co
lių stalas išt iesiamas iki 6 pėdų, 
fercslal pritaikinti prie stalo, ar-
žuolo arba valnut medžio, su tik
ra skūra apmušti , $ 6 4 5 0 

penki šmotai už 

KUKNINIAI PEČIAI 
Nepalyginamai, žemos kainos 
ant pef.ių. Crown kukninis pe
čius, kuriuom gal ima kūrinti 
medžiais ir anglimis.didelės mie-
ros, su parceliuotu priekiu, dai
liai nikeliuotas, kaipo kuro tau_ 
pytojas ir geras kepėjas par
duodame už pusę $ 4 9 5 0 
kainos dabar 
Crown Combination pečiai 98.00 

MISINGINĖ LOVA 
Simons išdirbystės, pilnos 
mieros, su diktate stul
pais ir stambiais tarp-
stulpiais. Turinti labai 
dailia išvaizdą. Kas pirks 
snčedys pusę $ 1 5 9 5 
kainos po 

VAIKAMS VEŽIMĖLIAI 

. MUŠU LEDAUNES 
ši l tas oras čia pat ir laikas pri
sirengti. Mūsų ledaunių pasirin
kime rasite t inkamu Tamistų ki
šenei ir skoniui. Šis pilnos mieros 
aisbaksis su 3 durims baltu vidum. 
Pi lnos mieros kietmedžio tvirtai 
padarytas. Pradžioje sezono par^ 
duodame vieną trečdalį žejniau 
jo verčios $ 1 9 . 9 0 
už 

/ 35 dolerių vežimėlis, kuris yra išdirbtas 
gareiausis Ajuerikos va ikams vežimėlių 
dirbtuvės "Lloyd" labai smulkiai nu
pintas pilnos mieros įvairiose spalvose, 
dabar yra tamistų proga pasirinkti 
š iame išpardavime $ 1 9 7 5 

• už > > 

sišventimų vaikučių lavinime. 
L. Sutkiutė įteikė gerb. 

kleb. kun. A. P. Baltučiui 
pluoštų gėlių. V. Jasinskaitė 
ižreižkė linkėjimus ir gėlių į-
teikė. Mokyklos vaikai labai, 
gražiai padainavo keletu dai
nelių. 

Parapijos choras taipgi gra
liai padainavo keletu daine
lių, ' 'Ilgiausių metų" ir ki-, 
tas. Duetų padainavo J . M. 
Hmkauskaitė i r D. R. Baliu-
liūtė. Matyt '1&ionėms labai 
patiko, nes nebuvo galo del
nų plojimui. 

Choristės taip-gi ir šeinii-; 
ninkavo. 

Parapijos choras ir mokyk
los, vaikai įteikė gerb. klebo
nui dovanų, aukso gabalėlį. 
Kek Pras. Pan. Šv. mergaičių 
dr-ja taip-gi įteikė dovanų, 
fr ie pabaigos gerb. klebonas 
buvo pristatytas kalbėti. Jis 
išreiškė savo jausmus ir pa
dėkų vakarėlio rengėjams^ ir 
nusirinkusiems žmonėms. 

yiršmiii£to vakaro pelnų 
choras paskyrė vargonų fon-
dari. 

Savo xgerb. klebonui linkime 
ilgiausių metų ir sveikatose 
pasekmingai darbuotis mūsų' 
tautos ir Bažnyčios labui. 

Čalis. 

[Telefonas Yards 1188 

i STANLEY P.: 
MAŽEIKA 

GRABORIUS IRį 
Balsamuotojas 

Tūrių automo
bilius v isokiems^ 
reikalams. Kainaj 
prieinamos. 

3319 Aubum 
Ave. Chicago.į 

ANT PARDAVIMO 

Gėlių Krautuvė pigiai. 
1315 So. 49-th Ct. 

Cicero, m . 

ANT PARDAVIMO 
pieninyčia (Milk Depot). At-
sišaukite šiuo antrašų: 

2241 W. 23-rd Place 
Chicago, Dl. 

PARDAVIMUI. 

ANT PARDAVIMO Biznio properte, 
medinis namas su eonerete pamatu, 
du namai naujai maliavoti. Randon 
neša $92^00 į metus. Kaina |8 ,200 
Atsišaukite 

4619 So. Hermi tage Ave. 
ChJcag-o, m . 

= 

AMT PARDAVIMO. 
4 kambariu rakandai maži ir pi

gus, priežastis važiavimo Lietuvon. 
Galima matyti visada 

' i. JUZĖNAS 
2209 W. 23-rd PJace 2-ros lubos 

Chicago, 111. 

PAIEŠKOJIMAI. 

PAIEŠKAU senos moters ar mergi
nos kurj galėtų prižiūrėt 3 vaikus 
ir narna. Visi 3 jau lanko mokyklą; 
kiti darbai paliuosuoti. Mokestis ger 
ra, pragyvenimas, rūmas, valgis dy
kai, atsišauikte * ^ 

l iudginienė 
1936 W. 15 Ave. Gary, Ind. 

M T0WN OF LAKE. 

Čia nesenai buvo 40 vai. 
atlaidai. Žmonių prisirinkdavo 
visuomet pilnintelė erdvi ^baž
nyčia, o ypač vakarais, ^os 
iškilmės kiekvieno kataliko 
širdį kelte kėlė prie Dievo. 

Kilu. Pr. Garmus, sakė pa-
lmokslų per 40 vai. atlaidus 
|$v. Kryžiaus bažnyčioje. Gerb. 
[pamokslininkas savo aiškiais. 
i moksliškais žodžiais labai su
tvirtino katalikų dvasių, ypač 
svyruojančių, metinių katali
kų. X. 

3 ŠMOTAI SEKLYČIOS SETAS 
Tai yra labai dailus setas. ' Aržuolo med
žio, puikiai paliruotas, t ikra oda ammuš^ 
tas, sėdynės aprūpintos dubeltavais sprirfg-
sais. š is aukštos rųšies setas yra vertas 
du ykiu tiek. Mes par
duosime* už 

$49.50 

Dvi didžiausios Lietuviu Rakandu 
Krautuvės Amerikoje 

<Wk 
m*iM'*±: rmfmt& '-2LL 

ftirniture, Snos, Stovės. Pianos. 
PhoBo^raphs. Points. HaKhvure. 
and Gefcerol (toaschold Goods 

1930-32 S. HALSTED ST. 
420118 ARCHER AVE. 

Tavorus gal ima palaikyti vėlesniam priotatymui. 
Pristatom veltui i visas dalis miesto. Parduo
dame už pinigus ir lengvų išmokėjimų. 

Krautuvės atdaros kas vakaras iki 9 vai. vak. 

»*s 
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R.RlCHTER' 
"PA I 
EXPEL 

Kaip tik pasirodo pirmutinis' 
apaireifikimas peržalimo, pirmutinis 
reumatizmo ir neurakrfjos gglimas, 

jus perkate, butu pažymėta Inkaro 
vaisbaženkliu. Kaina 35c . ir ffOe. 

PA1EŠKAU Juozo Karaliūno pa
einančio iš Subačiaus miestelio (Vilk 
mergės) Panevėžio Apskr. Kauno 
red. Karės laike tarnavo Ameri
kos kariuomenėj Co. A. 31-st In-
fantry Fort McKiuley, Rhode Is-
land. Jo broli Jurgi paomė į Lietu
vos kariuomenė, paliko sena močiu
tė ir 1 sesutę. Todėl meldžiu tuo-
jaus atsišaukti pas namiškius, a r - / 
ba kas apie, jį žinoūe praneškite šiuo 
adresų: 

J. J A M K K A 
5*4 So. J,:>\viuJa!» Ave* Chicago. 

PAIEŠKAU Antano Beinoro Blu-
čukiu kaimo Švėkšnos parap. Kau
no redybos girdėjau gyveno l l l i -
noiaus Valstijoj. Kas apie jį žino
te ar j is pats malortėkite atsišau
kite šiuo adresu: , 

AMELIJA S K A R U L I E N E 
J»o tėvais (Beinorai te) 

1126 Broaduay Ave. 
• " Grand Rapids Mich. 

s 

PAIEŠKAU Švogerio Felixo Mal-
danio, Bundzų kaimo. Pivašunu 
V a i č i a u s . Vilniaus Redybos. Gir
dėjau gyveno. Pennsilvanijos Valsti
joj jis pats ar kas apie jj žinote ma
lonėkite pranešti nes yra svarbi ži
nia iš Lietuvos. Rašykite šiuo ad
resu : ) 

ONA M A R G E L I E N E . 
( P o tėvais Kazakevičiūtė) 

509 W. Lfeonard Str. 
Grand Rapids Mieli. 

j , , ii i — ~ 

Boulevard 41SS 

aptiekose arba 
. *D. | | 

nrocKiyn. n, T. 
n«»co. 

><»\V«»». \VVV\Vvv - \ » > \ \ \ \ 

A. Masalski! 
Graborius 

Patarnauju lai-
doturėa*, ves-
tnvesa, kriki-
tynoss Ir kitu< 
ss ralkaluc 
Kainos prieina
mos. 

urn Are. Chicago. 

SAVIEJI REMKITE SAVAI 

{ S T A I G A S . 

file:///VVV/Vvv
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~ ^ 6 DRAUGAS^ Penktadienis, Gegužio 12, 1922 

(lliirailllllllHlirailllllllllliraililillllliirailllllllllliraiillllllllIl^lllllllHUir^ VAKARIENĖ IR PROGRA 
R! MA. 

West Side. — Geg. 4 d., Au
šros Vartų parap. komitetas 
surengė pagerbimo vakarienę 
moterims darbuotojoms, ku
rios pasidarbavo laike para
pijos vakarienės 23 d. bal. 

8:30 vak., po pamaldi}, pra
sidėjo rinktis moterys darbuo
tojos. Su jomis ir daug svečių 
atėjo. Stalas jau buvo prireng
tas skaniais valgiais fr papuoš 
tas gražiomis gėlėmis. Viską-
'kuopuikiaušiai atrodė. 

Atėjo ir gerb. kun. F. Ku
dirka, tarytum jis su savim 
ir visę gyvumą ir linksmumą 
atnešė į ta surengta pagerbi
mo vakarėlį. 

aanniais rekordais, taip, kad tekų vakaras jau visai ciapat, , 
jįTos paliuosavus gali iJnnu- įvyks ateinantį sekmadienį, P , a , , l ' ' J 0 v i vakarieniauti 

• J.A« i v , , . , , , . v T- 'Prasidėjo i 
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^POLICIJOS VIRŠININKAS ;son skubiai parkeliauja iš 
S SAKO NEKLAUSYSIĄS j'New Yorko, kur jisai su sa-

TEISMŲ. v.) palydovais viešėjo. 
Iš Xt'\v Yorko jis žadėjo 

fediuosuotus unijų vadus vėl j keliauti Washingtonan. 
areštuosiąs. Teėiaus čia kilo didis triuk-

j šmas del susekamų suktybių 
5 Apie 200 visokių darbinin-jmokyklų fonde ir nepaprastų 
pų unijų va\lų sugaudyta ir žmogžudysčių. Del to jis bų-
gždaryta į kalėjimus Chica- linai reikalingas but namio. 
Joje del policmonų žudymo.ir! 
finonių savasčių naikinimo. 
ir Uždaryta visos stambiau 
j[os žuvys. Visi darbininku 
fiadai vra apsunkinti krimi- Dienraščio "Draugo"' prie
ki 

OHICAGIEČIAI, ATSIIMKI- j g j g ^ ^ 
TE tAIŠKUS. 

'VlM? V,*JV/^t<^ fV|W^ 

BUS TIKRAI GRAŽUS 
VAKARAS. 

į^ prasidėti galvažudystės. 
nj&tambesniųjų tų kriminali-
lįrc vadų advokatai darbuoja
si juos paliuosuoti. Eina pas 
teisėjus ir prašo paliuosavi-
IMO raštu. 

Bet policijos viršininkas 
S&ko, kad tie triukšmadariai 
negali apleisti kalėjimo. Sa
ko, jei teismų liepimais jie 
bus paliuosuoti, jis liepsią. 
juos tuo jaus ir vėl areštuoti. 

gegužio 14 <!., Aušros Vartų 
para]), svet. YVost Side, (2323 
VV. 23-rd Place), 7 vai. va
kare. 

To vakaro programa bus 
marga ir turininga. 

Kalbės gerb. kunigai V. Ku
likauskas ir Pr. (lamins, pasi
žymėję artistai northsaidie-
čiai-ės vaidins du gražiu vei
kalu: '*Vargšas Tadas" ir 
"Kuprotas Oželis". Jiezisoiv 

Ifes kuomet jie laikomi k a - l y r a K. Martinaitė. 
Reline, mieste nėra zmogzii- Dainuos šie garsus solistai-
-dysčių ir didedin prasižengi-! ės: K. Sabonis, J . Radzevi-
mų, išėmus plė?-kus, kuri- fius. M. (Ju linskaitė ir "O. Pa-
nuolat savo darbų veikia. 

* Tiesiog nesuprantama, ka< 
• &}& toliaus įvyks. Rasi, vis
kas kitaip atsimainys, kuo
met gryž miesto majoras. 

Suimti trys intariami po-
liemonų 'žudytojai išdalies jau 
pažinti. Tečiaus ieškoma dau-
giau to plauko piktadarių. 

Areštuotus unijų vadus po
licijos viršininkas vadina ne 
vadais, bet tiesiog anarebi^-
tais. Nes iš jų nei vienas ne
turi gryno* sųžinės. 

liuliutė. Pagarsėjusi smuiki
ninkė L. Sabon.ienė ant srnui-
kos gros. Solistams akompa
nuos J . Sauris. 

Tai tokia gražia programa 
gėrėsis visi atsilankusicji j va
karą sekmadieny, gegužio 14 
d. 

Rep. 

* * - v v. 
VAKARIENĖ SU ĮVAIRU 

MAIS. 

^PARVAŽIUOJA MIESTO 
MAJORAS. 
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Dievo Apveizdos Par. — 
Šeštadieny, gegužio 13 d., pa
rap. svet. įvyks labai gražu-
vakaras, šeimyniška vakarie
nė, kuria ruošia Mot. Sa-go. 

SChicagos majoras Thomp- į , k p . paminijumii " M o t i n i 
[Dienos". Priegtam bus įvai 
J ri muzik. programa, kurią iš 
pildys šios kolonijos Žvaigž
dės, p-lės P. Petkiutė, Šulekal 
tė, Sautulaitė, Alaburdaitė, ii 
pp. Balsis,, Benaitis. Kalbės 
įžymiausi visuomenės veikė
jai. ., 

Kaip paprastai vietinės Sa-
jungietės pasirodydavo gana 
šauniai, taip ir šuo kartu, jau 
girdėtis, kad jos deda visas 
pastangas kad savo svečius 
pamylėjus kuogeriausiai. K a i 
persitikrinus, tai kiekvienas 
atsilankykite. 

Vilija. 

BIZNIERIAI GARSINKITES 
D R A U G E " 

D. JANAUCKIENĖ 
mirė vakario !6 d. 1922, £0 me 
tu amžiaus. Patjo iš Kauno 
red. Panevėžio parap. Preidžiu 
kaimo, paliko dideliame nu
liūdime 2 sunūs ir 3 dukteris. 
Sunų Antaną Amerike, Mikola. 
Kotrina. Klzliirta ir Ona Lie
tuvoj. 

Pamaldos {vyks birželio 27 d. 
1922, 8 vai. ryte sv. Kryžiaus 
bažnyėioj 49 ir Wood gatvių. 

Nuoširdžiai kvieeiame vi-us 
Kimiu. - ir pažįstamus dalyvau
ti pamaldose ir pa^imel-ti už 
dusia. 

Nuliūdęs 
Sunūs Antanas Janauekas. «<1 

**>& 

Pirmas Milžiniškas 
PIKNIKAS 

Rengiamas 71 

3. 

W estsidės Jaunikaičių 
Ned.9 Gegužes 14 d., 1922 

NATIONAL DARŽE. Rivereide, IU. 

Pradžia 9 vai. ryte. 

i] 

Kviečiame jaunikaičius, ir jaunikaitės atsilankyti 
ant šio iškilmingo pikniko kur galėsite linksmai lai
ką praleisti, bus visokių žaislų, trauktynių, ristynių 
ir bektynių. Muzika pirmos kliasos po vadovystė 
J . Philip. 

. Kviečia JAUNIKAIČIAI. 

jo ir programa. Sylvia 
Saboniutė skambino pianą. Ji 
dar yra mazuto, vos 7 motu. 
liet jau pajėgia gerai skam
binti pianų, ir buvo plojimais 
priversta kelis kartus skam
binti. (Jarbė yra tėvams už to
kį gražų kūdikio išlavinimų. 

Ceri), kun. Kudirka kalbėjo 
kelis kartus dėkodamas mote
rims už jų nenuilstantį darbą, 
aiškino kiek šįmet yra išmo
kėję skolų, ir kiek dar tikisi 
išmokėti trumpame laike. Vi
si džiaugėsi klausydami, kad 
mus parapijos reikalai eina 
Aiiogeriausiai, visi išvien dir-

rba, o kur vienybė ten ir ga-
' ybė ir galima Viską pavyzdin
gai nuveikti. 

Kalbėjo K. Sabonis. 

Kalbėjo p. K. Sabonis. J is 
sakė, kad jam bevargonin-
'caujant niekur neteko -matyti 
tokios gražios tvarkos kaip 

'kad Aušros Vartų parapijoj. 
Pasižadėjo dirbti kartu su 

»isais savo parapijonais ir 
remti kiek tik galėdamas vi-
<us reikalus kurie tik bus 
įaudingi mūsų parapijai. 

Organizuos Mot. Sąj. chorą. 

Taipgi K. Sabonis nepa
miršo ir Moterų Sų-gos. J is 
trumpai, bet daug svarbaus 
įpie jų pasakė. Sakė, kad 

'Aloterų Sąjungos organizaci-
ia jam patinka ir kad tai yra 
»iena iš prakilniausių org. 

'Amerikoj. Negana to, sakė, 
tad jo moteris p-ia Silvija 
Sabonienė organizuos Moterų 
sąjungos chorų. J i pati mokys 
'jį ir jam vadovaus. Taipat ir 
p. K. Sabonis pasižadėjo* rem
ti Moterų 'Sąjungų, remti jos 
'užmanymus ir busiantį (*hora, 
'ir sakė, kad West Sidės Mo
terų Sų-gos kp. užims pirmų 
vietų Chicagoj. 

Dainavo parapijos komiteto 
'choras, kad palinksminus sve-

ius ir gerb. darbuotojas mo
teris. Moterįs nepasiduoda
mos vyrams, taipat padainavo 
kelias dainas. Vieni kitus vai
šino kuomi kas galėjo. 

Labai yra pagirtinas tokis 
par. komiteto narių užmany
mas surengti tokį puikų va
karėlį ( kuriame daug įspūdžių 

'gauta. Sunku butų viskų ir 
surašyti. Tik reikia džiaugtis 
tokiais mūsų parapijos gra
žiais darbais. 

Jau ir vėlus laikas prisiar
tino. Programa baigėsi a u 
giausiais metais" ir HLietuva 
Tėvynė mūsų". Butų malonu 
'kad daugiau vakarėlių sureng
tų. 

Senas parapijonas. 

Chicagos pašte (vidumiesty) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 
randasi atėję, iš Lietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatų persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatvės 
įėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVERTISED. 

Prašydami laiško paduokite laiš
ko num., nes su juo greičiau 
laišką, suras negu su pavarde. 

•» 

506—Adomaitis J. 
510—Balčiūnui A. 
516—Beinaris Jonas 
519—Blazediciu Jozupui 
521—Bluwas . Wineas 
527—Bridikaitįs Josei 
542—Diglis Antonos 
545—Vladas Diržys 
578—Jarinnaite Kazimirai 
586—Jurevieini Jouzapui 
587—Jdamauckos Wlady 
599—Krencis Juozapas 
604—Kunegunda Myrda 
607—Lancus Kazimeras 
609—Lebedai Jozui 
610—Luioris Behedikt 
616—Malanjs Jonas 
618—Martišiene Marijona 
623— Miekun John 
624—Milius Vladislovas 
625—Milašius Vichitas 
626—MLsevici Antony 
632—Murtinaiti Jim 
634—Navickis Ignacas 
635—Nausedes V. \ 
636—Niekjs Petras 
638—Nazeika P. 
639—Nobaras Kaz.' 
640— Ohsas J. M. 
643—Pagajus Ona 
647—Permenas L. 
656—Pocius Franz 
657—Poccne Juzepo 

• 
658—Pocus Pawlina 
660—Povilaitis Fratk 

> 

662—Puciuna8 Antan 
669—Kiška Jozpas 
671—Ruskul Vaclavas 
672—Rupslaukis Juozapas 
675 Ryska Jozapas 
676—Sakais Louis A. 
677—Sakunas F. 
680"—Sanvaitis Napoleoną 
682—Savielaiti Anastazipa 
687—Selene Meri Rūkas 
702—Stupuros Antanas 
706—Stasitis T. 
708—Stankus Jonas 
711—Swagzda Kazimieras 
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IS NEW YORKO I K AUNA PER 9 DIENAS 
Greičiausiu ir Didžiausiu CUNARD Linijos Laivu 

" B E R E N G A R I A " 
Keliauninkus palydės iš New York'o iki Kauno Lietuvių Prekybos Bendrovės 

prezidentas JONAS J. ROMANAS. 

T: 
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g 
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Iš Piliavos iki 
Eitkūnų ir 
Kauno bus pa
rengtas specija-
lis Lietuviams 
keliauninkams 
traukinys. 

KAINOS: 
£ i 

Trečios Klesos f 
$107.50 

Antros Klesos 
$152.50 
KARO TAKSŲ $5.00 

7j 

t . 

% 
:* 
S c. 71 

Lf "BERENGARIA" IŠPLAUKIA Iš NEW YORK'O GEGUŽIO (MAY) 30 D. § 
Norintieji važiuoti į Lietuvų "Berengar ia" laivų ir turėti sau už palydovą 

JONĄ J- ROMAN4 — skubiai atsišąukit visais kelionės reikalais j 
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LITHUANIAN SALES CORPORATION I 
Rašykite: 
Boston 27, Mass. 

414 Broadway, 

Arba ypatiškai kreipkitės: 
3313 So. HaJsted St., Chicago, 111. 

Telefonas Yards 6062 

i] 

Ofiso Valandos: Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vakare. Vakarais: Utarninko, 
Ketyergo ir Subatos ikį 9 vaLNedėlomis: nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po piet. 

KURIEMS ARČIAU, KREIPKITĖS Į MŪSŲ AGENTUS: 

WAIKEGAN, I1.L. 
A. J. Sutkus, 

811 S. Vlotory St., 

A. S. Precinauskas, 
760 S. Shcridan Rd. 

SPRING VAULEY, ILL. 
Ant. Stulga, 

101 E. 3-rd St. 

Alb. Pilipaitis, 
227 XVe*t 4-th St. 
WEST fVĮilMAM, TLTJ. 

A. I. Vainauskas, 
715 W. 120-th St. 

A. Bružas, 
3303 Aubum Ave. 

18-TH STREET CHICAGO 
M. J. Tananevlcz, 

736 \V. 18-1 h St. 

BRIGHTON PARK 
CHICAGO 

A. Andrcllunas 
4436 S. Fairficld Ave. 

CICERO, ILL. 
B. B. Posanka, 

1422 So. 49Ul Avr. 
J. -Mockus. 

1301 S. 50th Ct. 

ROSELAND IL.L. 
J. Ramanauskas, 

10808 Michigan Ave 
ROCKFORD, £LL. 

P. Kutro, 
1012 S. Main Str. 

KENOSHA, WIS. 
J. TrakšeUs, 

464 N. Shcridan Rd. 
RACINE, \%1S 

Gco.. Shokelis, 
815 Park Ave. 

' * -
DETROIT, MICH. 

F. Mlkuohonls, 
9185 Cartkml Ave. 

714—Szlogevis Julijonas 
717—Sziltutis Izidorius 
719—Tamulunas Martinas 
720—Tatkevicius Jau 
723—Taoluseni Veronika 
724—Trangkeine Barborai 
726—Trirgaitis Stani 
729—Urjatis Henry 
733—Virbicas J. 
735—Vladika Juzapas 
740—Wanagaitis Jozas 
743—Witeni Aleksandra 
748—Zaranka Jonas 
75€—Zuraj Antanas 
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71 SKAITYKITE IR PLATIN-
KUE "DRAUGĄ" 

PRANEŠIMAS 
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Iš priežasties resignacijos p. Hertmanavičiaus da*, 

lininkai Mildos Teatro Bendrovės kreipkitės visais 

bendrovės reikalais pas: 

JONĄ P. EVALDĄ 
Bendroves Sekretorių 

840 West 33rd Str. 
Telefonas Yards 2790 

T—*r 

Didelis Iškilmingas 
P I K N I K A S 

Parengtas 
Lietuviškos Teatrališkos Draugystės Rūtos No. 1 

Ned., Gegužes-May 14 d, 1922 
OEO. M. CHARNAUCKO DARŽE, Lyons, UI. 

Įžangų 35c. Ypatai. Kviečia KOMITETAS. 
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GAVO PINIGUS LIETUVOJE 
KURIUOS SIUNTĖ PER "DRAUGĄ" ŠIE ASMENIS: 

Vitkus Izidorius (Cicero. 111.) 
Raduvičaitė Antanina 
Beržoriškis Jonas 
Laurinskaitė Agota 
Mozeris Jonas 
Yesevieia Mečislovas 
Kiaurakis Kastantas 
Šliogerienė Pranciška ' 
Ašmis Kazimieras (Westville, UI.) 
Mozūras Jonas (Pliiladelpliia, Pa.) 
Murauskaitė Pranciška 
Samoška Jurgis (E. St. Louis, UI.) 
Žukauskis Juozapatas 
Šakys Petras (Morgan Park, UI.) 
Vaškunas Pranas 
Da n ia Ufikien ė EI zbieta 
Rudminaite Ona 
Valintas Antanas (Phila. Pa.) 
Kavaliauskas Ladislovas 
Tamošauskas Stanislovas (Kenoslia, Wis.) 
Šiaulys Juozapas 
Budris C. 
Keleciute Emilija 
Jasiulionis Dominikas 
Jereckas Jonas 
Šilkinienė Barbora, (Cicero, 111.) 
Vaivada Kazimieras 
Kupčiūnas Jonas 
Ignatavičius Antanas 
Sasnauskaitė Anielė 
Gailumas R. ('Bloomfield, Conn.) 
Urbonas Juozapas (Kankakee, III.) 
Karžauskaitė Elzbieta 

. Domeniutė Barbora * 
Klimas Dominikas 
Žaromskaitė Viktorija 

DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
2334 So. Oakley Ave. Tel. Roosevelt 7791 

Atdaras kasdiena, išskyrus šventadienius iki, 8 v. v. 
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