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SVEIKINIMAS IR PADĖKA 
fMTRIOTAMS. 

— 

(Draugui telegramos). 
SHENANJDOAH, Pa., vas. 

21. — Sveikinu Chicagos lie
tuvius ! patriotus suteikusius 
Nepriklausomybės dieną taip 
galingą Sauliams parimą, ko
vojant jiems už sujungtos 
Lietuvos laisve. 

Žmuidzinavuius. 

LIETUVA NEATSIŽADA VILNIAUS 

* 3HENAN>DOAH, Pa., vas. 
22. — Pridėkit prie mano va
karykščios telegramos: /Vardu 
visų Saulių tariu širdingą a-

NEREGULARIAI LIETUVIŲ 
BŪRIAI TRIUŠKINA LENKUS 

LENKAI BIJO NETEKTI VILNIAUS, ŽADA PASIT
RAUKTI Iš ZONOS 

REGULARI LIETUVOS ARMIJA SIUNČIAMA FRONTAN 
C1U 

Žmuidzinavičius. LENKAI Iš VARŠAVOS TIK MELUS SKLEIDŽIA 
NEW YORKE POLICIJA 
SAUGOJA BAŽNYČIAS 

LIETUVIAI NEATSISAKO 
NUO VILNIAUS. 

NEW YORK, vas. 23. — 
Policijos viršininkas Lahey 
pai.vdė policijai saugoti čia 
visas bažnyčias. 

Policmona* prie bažnyčių 
stovį įspėti sustabdyti ir are
štuoti kiekviena. įtariamą, j t i 
bus pastebėta, kad eina baž
nyčion nešinas kokį-nors pun
dą. 

Bažnyčių apsaugos priežas
tis kol-kas nežinoma. 

Lietuvių armija koncentruoja
ma prieš lenkus. 

K A I N A S , vas. 22. — Lie
tuvos regularė armija mar-
V.uoja ant ueutralės zonos ir, 
prireikus pakels akciją prieš 

kenkus. Kovos linija tęsiasi 
išilgai visos ueutralės zonos. 

/lietuviai tvirtina, kad len-
įcai mėgina užgrobti dar dau-
ciaus Lietuvos teritorijų. 

Lietuvos 

T. SĄJUNGA TURI ĮSIMAI-
SYTI. 

, 1 U — 

kilusius karingus ginčus. 
Anglijos valdiškose sferose 

nelabai norima t ikėtvkad len
kai per neutralę zoną butų 
kur įsibriov? šiandieninės 
Lietuvos teritorijon. Te-
čiaus pažymima, kad nuo len
kų visko galima tikėtis. 

Anglijos spauda pažymi 
lenkų valdžios pareiškimą. 
Būtent, ji andai pareiškusi, 
jojr pasiketiattsi visai atsisa
kyti neutrajls zonos, jei sau 
skirtos dalies negaMtų oku
puoti be kruvinos kovos su 
lietuviais. 

SOVIETŲ RUSIJA MOBI-
LI2U0JASI. Žinios iš Lietuvos 

VAGYSTES RASEINIŲ 
PAŠTE. 

Francija stovi už Lenkiją. 

' 
PARYŽIUS, rasario 23. 

Kilę kruvini Lietuvos su Len
kija ginčai išjudina visą Eu-
ro]>ą, kuriai grūmoja naujas 
karas. 

Gautos žinios, jog daugiaus 
nei 200 nukauta ir daugelis 
sužeista lietuvių su lenkais 
kovose Vilniaus šone, Tautų 
Sąjungos tarybos delegatus 

LENKAI UŽGINA LIETU
VIŲ JPSANESIMUS. 

4— 

SU VISA ENERGIJA 
GAMINS KARO MEDŽIAGĄ 

| RASEINIAI. Hausio roėn. 
Per Lenkiją nori susisiekti su ' kaž-kur dingo Raseinių pašto 
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Vokietija. (viršininkas Kostas Cypinąs. 
(Paliktame Paštų valdybai lai-

LONsDONAS, vasario 23.—. ške, pasisako prakortavęs 
Iš Rvfiros vietos. laikraščiui i valstybės pinigus ir reikią 
Daily News praneša, kad so- jam bėgti — kitos išeities jis 

j ir Rezgys davė pasižadėjimą 
daugiau nebeiti direktoriaus 
pareigų. 

"Vol fo" telegramų agentū
ros pranešimu Klaipėdos mie
sto Eietuvių komendantas iš
leidęs • pranešimą, kad kiek
vienam darbininkui, neišsky
rus bedarbių suteikiami 5 li
tai pašelpos. Bedarbių Dar
bo Biržoj suteikiama darbo. 
1 — Sausio 19 d. du lietuviai 

pareikalavo,, kad vyriausis 
burmistras iškeltų Lietuvos 

Francuzų laikraštis apie 
Lietuvą. 

užsieniu reil 

KATALIKYSTĖ KINIJOJE, fva «*» l 9 2 ° »»•'» y ra * « . 
| padėty Su Lenkija. Tečiaus 

, j k a l Į"(narius) pagaliaus įtikina, 

mmisteris pažvmi, jog L i e t u - j ^ ****** r e i k i & l r a Q V e i -
kiaus įsunaisvti ir 

ItOMA, vasario 23. — Va
tikano organas Osservatore 
Romano skelbia, kad 1922 me
tais Kinijoje katalikystei! at
versta 76,000 suaugusių kinų. 

Šiandie tad kinų katalikų 
skaitoma jau virš dviejų mili-
onų. 

Tautų Sąjunga įgyvendino 
paliaubas nustatydama neut-i 

grūmojančiam karui rytinėje Į 
Europoje. • 

Lietuvių ir lenkų tarpe ne-

PARYŽIUS, vasario 23.— 
Lenkijos pasiuntinys Franci-
jai Zamoyski formaliai užgi
na lietuvių pranešinras, kad 
lenkų kariuomenė butų perė
jusi kur-nors Lietuvos sieną, 
(juk lenkai kelinti metai turi Lr "11" "V *, 

, . , ,.• T . . Trotzky'o nmomone, 
uzeme didelius Lietuvos plo
tus. R.) 

T . T , . t Be to, Zarmoypki pažvmi, 15^77"" 
uzbezti . T i_.. . . x- i krašte, 

jog Lenkija visuomet sutinka į t 

vietinė Rusija visuose savo 'nebesuradęs. Žada vykti A-
frontuose paskelbė mobilizaci- merikon ir ten laimės ieškoti. 
• i. 

-^' (Jei pasiseksią, tai grąžinsiąs 
Dėlto, čionai spėjama, kad f valstybei padarytus nuosto-

Rusija pasiketinusi įsimaišyti jHus. Įdomi ta laiško vieta,!."""T x r ~ 
: i _ - •• __"«• . • . . ,,._, |tautinę geltoną-žalią-raudoną 

vėliavą. Burmistras atsisa
kęs pareikšdamas, kad amba
sadorių konferencija paskyru
si Klaipėdos miestui geltoną-
raudoną Mėliavą, kuri nega
linti būti be jos instrukcijų 
pakeista. 

į kilusius lietuvių su lenkais j kur jis rašo apie mūsų klubų 
f kruvinus ginčus. į darbuotę. Je i girdi busią 

Tuotarpu- iš Stockholmo į Lietuvoje ir toliaus kliubai 
depešuoja, jog specialėje liau- j ir juos lankysią valstybės įs-
dies sovietų komisarų sesijo-į taigų tarnautojai, tai mūsų 
je, Maskvoje, karo komisaras valstybė susilauksianti ir dau-
Trotzky pareiškė, jog šiandie lgįau panašių atsitikimų. Re-
Rusijai karas yra būtinas dai-' vizija pašte jau padaryta ir 
ktas. Rusija išvystys visą į susekta, kad t rūksta 37,802 li-
savo energiją karo medžiagos 
gaminimui. 

šian-
j die karas neišveiurtinas del 
^pąjrihisios situacijos Rusro 

'tų su centais. 

KLAIPĖDA. Suimt* se
nosios Direktorijos nariai 
Mateis, Rezjjyjg ir Drukat sau
sio 19 d., vėl paleisti. Mateis 

RYGA. Susisiekimas tarp 
Latvijos ir Klaipėdos laivais 
vėl prasidėjo. Latvių laivas 
"Pern ige l " su keleiviais ir 
prekėmis atvažiavo sausio, 19 
dieną Klaipėdon. 

ralę zona aplinkui įVilniu. Ta [apykanta visais laikais buvo 

GRAFAS NETENKA SA 
VASČIŲ. 

neutralę zoną šiandie lenkai 
sulaužė. 

Ministeris sako, kad Lietu
va priešinsis lenkams okupuo

j i neutralę zoną. 

Vengia oficialio karo. 

ji Kuomet neoficialė karo pa-
| dėtis tarpe abiejų šalių gy
vuoja, abi pusi 
vengti oficialio karo. 

mėgina i š -
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BUDAPEŠTAS, v. 23. — 
Ungarijos grafas Michael 
Karolyi, buvęs pirmasis i r ' Lietuviai tvirtina, kad len-
paskutinysis Ungarijos pre- kai pirmutiniai turi paskelbti 

zidentas, netenka šioj šaly di- ikarą. Gi lenkai sako,\ jie 
dėlių savasčių, kurias valsty- j karo nenorį. J ie tik pildą T. 
bė konfiskavo, gi aukščiau-f Sąjungos parėdymus užimti 
šias teismas konfiskatą pa--Jiems pripažintą dalį nentra-
t virtino. 

Teismas pripažino grafą iš
daviku. Xe*s karo laiku jis 
broliavosi su santarve, pas
kui prisidėjo prie imperato
riaus Karolio pašalinimo ir 
pagaliaus valdžią pavedė ko
munistams. 

Grafas netenka apie 00,000 
akrų žemės ir daugelio pilių. 

KLANISTO SENATORIAUS 
KLAUSIMAS. 

AYASHTNKTON, vas. 23.— 
Senate pakeltas klausimas, ar 
klanistas senatorius iš Texas 
valstybės galės ineiti senato 
sąstatan. 

GEN. ALLEN PARKE 
LIAUJA. 

lės zonos. 

Amerikiečių parama. 

LB. Balutis, buvęs buvusio 
laikraščio Lietuvos redakto
rius, ilgus metus gyvenęs Chi-
cagoje, gi šjandien vienas iš 
aukštesnių valdininkų Lietu
vos valdžioje, laikraščio Tri
būne korespondentą painfor
mavo, kad lietuviai nektiomet 
negali atsižadėti Vilniaus. 

Anot Balučio, jei lietuviai 
sutiktų lygomis su lenkais į į t a r i n į u s ekspertus, skolina 
pasidalinti neutralę zoną,r j a i p m i g u s i r p r į s t a t o gink 
tuomet jie netektų Vilniaus. | l u i r a m n n i c į i o s . 

Toliaus jis sakė, kad suki-
htrmas Klaipėdoje buvo finan
suojamas iš Amerikos rietu
vių patriotinių organizacijų. 
/Tos organizacijos šiandie ska
tina Lietuvos gyventojus ma-

Įršuoti ant Vilniaus. 

didelė del pastarųjų imperia 
flistinių siekimų ir del Vil
niaus pagrobimo. 

Tą neapykantą dar dau
giaus padidino Tautų Sąjun-

j=gos taryba, kuomet prieš lie
tuvių norą ji lenkams pavedė 
dalį ueutralės zonos iVilniaus 
šone, idant lenkams tektų vie
na svarbi geležinkelio linija. 

Lietuviai dar tuomet pažy
mėjo, kad Tautifr Sąjungos 
taryba lenkams yra motina, 
'gi lietuviams — aršesnė pa
motės. , Sakyta, kad lenkai 
jau ir taip šiandie laikosi pa
grobę dideles lietuvių terito-
rijas. Pagaliaus jiems pa

rvedama dar ir neutralė zona. 
Prieš tą neteisybę pakeltas 

protestas. I r pranešta, kad 
lietuviai priešinsis tokiam 

meutrajės zonos padalinimui. 
^Taigi, lietuvių-lenkų nesuti

kimams pradžią davė pati T. 
Sąjunga. 

T. Sąjunga kontroliuojama 
f raneuzų. t Francija stovi 
Lenkijos pusėje Dėlto; kad 
Lenkija prigukniruja Franci-
jair &'\ lenkams siunčia mi-

pripažinti Tautų Sąjungos 
nustatytą sieną. Tik Lietuva 
to nenori. 

Laikraštis " M a t i n " įspėja 
Sąjungą.'' 

44 Kauno valdžia privalo ži
noti, kad įei ji laikysis prie
šginingos pozicijos, tai sutiks 
priešais save tas didžiules 
viešpatijas, kurios paskelbė 
savo išsprendimą per Tautų 
Sąjungą. 

Gangreit fcnsų raudonoji j Č E K O S L O V I J A NERIMSTA: 
armija ineis Vokietijon," kai 
bėjo Trotzky, " tenai momen-, iMrrmrnM^ ^ 
, i. . i . , .. .. .r MUNICHAS, Bavarija, v. 
tahai kils revoliucija. K a - ' 0 o A T . . . 
•. . , -i- -i. 1-^- ~ Čekoslovakija su savo 
dangi pastarųjų dienų atsiti J 

VARŠAVOS RAPORTAI. 

Praneša apie savo nuoskaudas' 

BREMEK, vas. 23. — Bu
vęs amerikoniški) spėkų vadas 

LIETUVA NORI TAIKOS. 

VAR6AVA, vasario 23. — 
Lietuvių kariuomenės būriai 

sunkiąja artilerija bombarda
vo Lenkijos pasienį Podka-
mien miške, anot gautų žinių 
iš Vilniaus. • 

kimai Ruhro krašte darbinin
kų tarpe pakėlė patriotizmo 
dvasią." 

Sovietų komisarų susirinki-
palrilusios situacijos Ruhro 
pr&mjė ir nusprendė apribo-

| t i visokias kitas išlaidas ir e-
j'nergingai imtis gaminti karo 
.Imedžiągą. 
' Stockholme neva gauta ži
nių, kad Rusija Lietuvai pa
siuntusi notą. Pažadėjusi jai 
visokią pagelbą. 

PAMINiTA WA«MlI*Cffa 
NO DIENA. 

kariuomene atlieka kaipir ko
kius karo mąnebrus.- Tas iš- r 

judina visą Bavariją. 
Vokiečiai bijo, idant fran-

euzai neprikalbintų čekų ' įsi-
briauti Bavarijon ir okupuo
ti Passau ir Rogensburg. 

Visoj rytinėj Bavarijoj lai
komi mitingai ir keliami pro
testai prieš Čekoslovakijos 
aktivuma. 

Vakar Chicagoje visos mo-
|lr\'klos buvo uždarvtos didės-
niam pagerbimui Washingto-
'no dienos. Tečiaus daugel 
vietose vakar įvyko patrioti
niai susirinkimai su progra
momis. Nes AVashingtonas 
buvo vienas patriotingiausių 
šios šalies piliečių. 

MIRĖ DELCASSE. 

VARŠAVA, vasario 23. — 
Lietuvių artilerija ir infante-
rija išdaužė lenkų pasienio 
sargybą iš Atletiškių. Len
kų nuostoliai: 3 nukauti ir 40 
sužeistų. 

4 ARŠTUOTA. 
KETURI AREŠTUOTI. 

Nuo degtinės-nuodų varto
jimo mirė ,60 metų amžiaus 
Mrs. Katherine Thompson. 
Areštuota keturi, kurie tai 
moteriškei įdav£ "moonshi-

ne. yy 

Bet nenori pasiduoti lenkams i 
LONDONAS, vasario 23:— 

Lietuvių ir lenkų vyriausybės 
painformavo Angliją, kad a-

SU1SPENDUOTI 3 POLIC-
MONAI. 

sii savo palydovais iškeliavo Į bi sutinkančios kreiptis į T. 
.Vokietijoje, gen. Allen, iš čia; Amerikon. , I Sąjungą, idant ši išspręstų 

Fillmore st. policijos sto
ties kapitonas suspendavo 3 
poliemonus, kaltinamus už 
papirkimų' ėmimą. 

TCHITCHERIN PASIUNTĖ 
NOTį FRANGIJAI. 

NORI PRITAIKINTI MON-
ROE DOKTRINĄ." 

PARYŽIUS, vasario 23. — 
T. Delcasse, buvęs Franeijos 
užsienių reikalų ministeris, 
staiga miijė mieste Nice. 

Patvirtinama, kad Pomcare 
nusiminęs. 

PARYŽIUS,vasar io 23. ~ 
Franeijos užsienių reikalų o-
fisas gavo iš Maskvos nuo už
sienių reikalų komisaro Tchit-
cherino notą. Tchitcherin 
Rusijos vardu pareiškia, jog 
Iprie visų valstybių, kurios sa
vo dienomis susisiekia su Ru
sija, bus pritaikinta Monroe 
doktrina. Reiškia, • bolševi
kai neleis jokioms svetimoms 
valstybėms maišytis į rytinės 
Europos reikalus. 

Francuzų spauda patvirti
na žinias, jog premjeras Poin-
carėx labai nusiminęs del kilu
sios situacijos rytinteje Euro
poje, į 

Laikraščiai praneša, kad 

ŽUVĘS NEŽINOMAS 
ŽMOGUS. 

15 LEITENANTŲ. 

Gaisrų departamento komi-
sionierius CullertQn 15 gais
rininkų paaukštino leitenaų-
tais. 

NAUJAS ŠALTIS CHICA-
GAI. 

Ties 40 gat. ir Packers ave. 
atrastas traukinio suvažinė
tas nežinomas žmqgus. Var
gingai apsitaisęs, su darbi
niais drabužiais. Bet kiše-
niuje rasta 400 dolerių. 

francuzų pasiuntinys iš Var-
šavos prisiuntė -savo valdžiai 
ilgą depešą, .kurioje Europos 
rytuose situaciją perstato la
bai juodomis spalvomis. 

Depešoje pažymima, jog 
Varšavos gatvėse girdimas 
lietuvių armotų baubimas. 

Premieras Poincare parla
mento karinei komisijai pa
reiškė, jog yra baimlės sulau
kti labai didelio karo. 

Labiausia čionai bijomasi 
Rusijos įsimaišymo Europos 
rytuose. 

Šiandie Chicagą paliečia 
naujas šaltis, anot oro biuro 
pranešimo. Bet nebus toks 
smarkus, kaip buvęs andai. 

Šaltis ateina iš šiaurvakari
nės Kanados. 

Paroje, vasario 21-22, Chi
cagoje pavogta 3 automobi
liai, raportuoja policija. 

CHICAGO. — Šiandie gra
žus oras, bet labiaus šalta. 
Vakar žemiausia temperatū
ra buvo 19 laipsnių. 

PINIGU KURSAS. 
Lietuvos 10 litų il.OO 
Anglijos ster. svarui 4.71 
Franeijos 100 fr. 6.12 
Italijos 100 lirų 4.86 
Vokietijos 100 mrk. .0042 
Lenkijos 100 mrk. .0027 
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OI prenumeratą noksi iškalno. Lai
k u ikaitosi nuo užrašymo dienos, 

keršyt savo kraujo nepr ie te- | sugryžo,nes turbūt buvo jiem* 
liams i r pralindęs į Baltgudi-
jų, pastojo į baltgudžių suki

ši aučia. Nors mes nenorime 
manyti kad iškiltu forrnaki^ 

ne nio »anjų Metų. Norint permai- karas t a rp Lietuvos i r Lon-
njti adresą visada reikia prisius-į ^ į j ( ) S tečiaus Tautų Lvgos 
M ir senas adresas- Pinigai geriau 
sia siusti išperkant krasoje ar ex 
prese * Money Order" arba įde
dant pinigus į registruotą laieką. 
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D E L NEUTRALES ZONOS. 

Kasdien vis gauname naujų 
žinių iš lietuvių — lenkų susi
ki r t imo neutralėje zonoje. Neu-
trale zona įvedę Tautų Lygos 
Komisija, kuomet l ie tukų ka
riuomenė sukūlė Želigovskį 
pr ie Širvintų. Tuomet lietu
viai butų galėję atsiimti -Vil
nių, jeigu nebatų paisė Tau
tų Lygos, kuri gelbėdama Že 
ligovskį pasiūlė Lietuvai pa
liaubas tuo tikslu, kad Želi
govskis galėtų pasišalinti iš 
Vilniaus. Tečiaus taip nuįvy-

ge* posėdį. Nuo tos dienos ir* lėkių vado Čiorto karius, kuriv 
e ina kruvini susinami m ai t a ip ilgų laikų terorizavo lenkus, 
lietuvių ir lenkų. Karas ofi- č i a nepavykus baltgudžių su
dar ia i nepaskelbtos, bet jis kilimai, Jonas Budrys vos ne

patekęs į nelaisvę, nors ir su
žeistas dešinėj kojoj, bet be-
išŠokdamas pro langų tečiaus 
frakams išspruko. Ta ipo J . 
Budrys vėl parsigavo į. savo 
t "vyne. č i a išgirdęs, kad jo 
amžini neprieteliai lenkai grie
bias i r Mažąja Lietuva apžio
ti, atkeliavo į Klaipėdos kraš
tų ir čia energingai pradėjo 
organizuotis prie sukilimo, ku
riam vesti jis tapo paskir tas , 
kaipo vyriausias visų ginklų 
pajėgų Vadas. 

Ši t rumpa Klaipėdos vado 
biografija rodo, kad projek-
tuojamasai kreiceris : Budrys ' 
yra t inkamas ir vertas tos gar
bės vardas. ' 

paskutinis nutar imas del neu-
tralės zonos padalinimo tuvės 
būti reviduojamas be skriau
dos Lietuvai. Priešingai, nou-
tralė zona palieka nuolatinų 
kovų zona ir net pasaul inės 
taikos t rukdytoja. 

KREICERIS "BUDRYS". 
• * -

Amerikos lietuviai tėvynė-
j * laukiasi mūsų pageibos kvio 
M tam i nupirkti karo laivų krei
cerį. Sumanymas gražus, pri
tarimo ir paramos vertas, ^tik 
šiaibdien jis lyg paseno kuo
met Klaipėda jau pr iskir ta 
Lietuvai ir nauji uždaviniai— 
Vilniaus vadavimas mūsų l au 
kia. Kodėl mūsų bendrabroliai 
norėtų tokį kreicerį užvardinti 
" B u d r i u " , tenka prisiminti 
kas yra Budrys Klaipėdos, su 

ko. Želigovskis netik kad ne- kilimo. 
išsinėšino iš Vilniaus, bet įla
šina tūlodamas Tautų Lygos 
tarpininkavimu sušaukė Vil
niuje Seimų kurs padarė nu
tarimų, prijungti Vilai jos 
kraštų prie Lenkijos. Žinoma. 
tos komedijos nepripažino nei 
U e t u v a nei kitos valstybės i r 
ne litrai* zona virto k i virčiu 
i'- susirėmimų vieta. Lenkai 
kankiudavo neutralės zonos 
gyventojus ir net pasidrąsinę 
žudydavo Lietuvos pusėje žmo 
nes, Lietuvos Vyriausyl**' kie
kvienų kartų protestuodavo, 
darydavo pranešimus Tautų 
Lygai ir laukė teisjsgo išspivu 

J u m s vna žinomu, kad K lai-
pėda jau yra sukilėlių, klai-
l>ėdiečrų Lietuvių rankose. Sau 
kimus Klaipėdiečiams Valio! 
butą menkas jausmo pareiš
kimas, jeigu mes neduotumėm 
tinkamesnės jiems pageibos. 
Visa Lietuva sujudo remti 
Klaii>ėdiecius kovoje už jų ir 
mūsų krašto liuosybo. Mūsų 
didžiausias priešas lenkas siun 
ta iš piktumo, kad jam nesi
seka Lietuvius sutrugdyti 
tverti mūsų Valstybe. Prisi jun 
gus K laipsniai prie Lietuvos 
mes turime puikų pajūrį, su 
puikiausių miestu i r uostu. 
Kas Kusi jai yra P e t r o g r a d a s 
tai Lietuvai yra Klaipėda. Ta i 
yru langas Lietuvos Valsty
bės, per kurį mes galime pa 
ž!urėti į VISĄ PASAULĮ . Dar 
Klaipėdos "• sukilėlių kraujas 
pralietas už Klaųiėdos kraštų 
nespėjo nudžiūti nuo Klaipė
dos gatvių, o jau barbaringų 
Kukų kreiceris " I M Išnoki" at-

nta jų siena t a rp " K a u n i š k ' s mv\įo prieš lenkus į pafrontės.} plaukė pasižiūrėti į tų mūsų 

Budrys yra Klaipėdos suki
limo armijas vadas. Apie jį 
mums duoda žinių M F . L. Bal
s a s " . 

Ponas Budrvs v ra kilimo 
nuo Sopcekinės (miestelio Su
valkijoj prie neutraul — zo
nos). Būdamas da r visai jau
nas atsižymėjo savo stiprumu 

ir drųstimu. l 'žėjus pasaulio 
karui, jis kovojo prieš vokie
čių imperializinų, savo narsu
mu užsipelnydamas kapitono 
laipsni. Prasidėjus formuotis 
Sibire lietuvių batalionui, jis 
čia pirmas pristojo ir visaip 
padėjo saviškiams susitvarky-

dimo iš Tautų Lygos. Ir čia-,jį, kar tu dalyvaudamas kovo-
apsivylė. i į̂  pr ieš. Sibiro raudonąsias 

Tautų Lyga neutralę zonų i bandas, Grįžęs laimingai į Lie 
sumanė panaikinti pnversda- Į tuvos kariuomene, bet tiesiai 

BROLIAI AMERIKIEČIAI!!! 

į sakyta sąjungini nkų, taigi 
jie i t vėl išsinėšino ten iš kur 
buvo atvykę. 

Broliai Amerikiečiai, ar 
duosime mes, kad mūsų bro
liai Klaipėdiečiai tuščiomis 
kumšcionUs turtėtų atremti ge
ležinę lenkų kumščių. rMeš 
geležine lenkų kumščių staty
kime mes savo plieno kumš
čių. Lai musų " B U D R Y S " 
hudriaį dabos Lietuvos Val
stybės langų, kad " P i l s u c k i s " 
daugiau negalėtų neprašytas 
į musų uostų J si kraustyt i . 
" B u d r y s " laimėjo Lietuvai 
Klaipėda, lai " B u d r y s " jų ir 
saugoja. Lenkai pažįsta gerai 
" B u d r į " , nes Mickus apie jį 
jiems- giedojo: " B u d r y s turė
jo tr is sunūs budrius, kaip 
pats P e r k ū n a s " . Lenkai bijo 
to vardo labiau, negu ir pa 
ties Perkūno. 

•Broliai Amerikiečiai! žaibo 
grei tumu tverkite komitetus 
l inkimui aukų, sudėjo pasiųs
kite Lietuvai kreicerį, i š v a 
dinkite jį " B u d r i u " ir datv 

priedu jam pridėkite dvi " Lie 

SVEIKATA - BRANGUS 
T U R T A S . 

GELBjfeKIME TAUTĄ. 

tu vaire* — tai yra pavan-
denines huvvs ir surinko iš 
savo narsių juieivių tarnavu
sių Dėdės Šamo laivyne įgu
las pasiųskite ko greičiaus į 
Klaipėdą Lietuvos Jangų sau
gotų. Nesnauskite, veikite ko 

greičiausiai. 

ii Vulurinosios Lie tuvos" lei*-
įlamH lenkams užimti puse reu 
tratės zonos. Lietuvių atstu-!kų pavergto savo gimtojo krū
vas, tuomet griežtai posodv už šio. Lenkams apdeginus Sop-

partizanus šaulius, norėdamas : lang$. Musų Tautiečiai, Klai-
prisidėti prie a tvadavimo len-į ]>M1OS d'ulvyriai kumštėmis 

i 'iumoja lenkų kariškiam i 
išsikėlusiems į krantų ir pn-

i 

A. Vitkauskas, pirm. 

Vyriausio Komiteto Klaipė
dos lietuviams romti: 
K. Petrauskas, Jonas Šileika. 
Kastantas »X6rkus, Ju rg i s 
Stungis, A. IvaSkovjčius, Ju 
lius Kaupas, Jus tas Kudirka, 
A. Uypkevičius, A. B. Sodei
ka, V. Avižiemts, Matas Zu 
jus, A. Audri kis, Juozas (dam
ba, A.- Aleksandravičius, A 
Karsokas, Ed. Maslnuskaitė- -
\ ' i tkauskienė. 

P. S. Meldžiame visų Ame
rikos lietuvių laikraščių/ mu
sų atsišaukimų atspausdinti . 

Šiandie yra! 
dvi didžiau
sios musų tau 
tos nykimo 
priežastys —f 
tai ištautėji-
mas i r ligos^ 
Kaip gell>?ti 
lietuvius nuo n*, AU W. RACKUS 

, . . . oFncje 
i siautėjimo, Į MH no. M-th AV«. 

jau V buvo! L ^ H K J l L i 
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tlaug rašy ta ir kalbėta. Cer-
giami kunigai, iH3daktoriai, 
mokytojai(os) ir kiti patriotai 
neužginčijamai šioje srityje 
daug nuveikė i r jų prakilnių 
darbų pasekmėmis galime tik 
džiaugtis ir dėkoti. Bet juk 
ligos nemažiau praryja Lietu
vos sūnų, nemažiau at ima mu
ms brangių sesučių negu iŠ 
tautėjimas. Taigi minai visi 
lietuviai patr iotai turėtų su
sidomėti sekančiais uždavi
niais: — 

1- Ka.d lietuviai ilgiausia 
gyventų. 

2- Kad lietuvių daugiausia 
nimtų. 

3- Kad lietuvių vaikų mir
t ingumas butų kuomažiausias. 

Kad lietuviai ilgiausia gy
ventų, tai lietuvių daktarų 
priedermė yra aiškinti , Jmo-
m'ms gamtos rfV'snius, persi*^-

si tarnautį savo tauta i . O da 
bar Amerikoje y ra apie 90 
daktarų, i r dauguma jų apsi
tvėrę intrigų bei autofanatiz-
mo tvora, eikvoja savo ener
gijų nerimtiems ergeliams, sa
vo profesijoje aprudyja, ir pa
tys nejučroniis, savo gerbtinų 
autoritetų suklampoja... Kole
gos, patys esate kalti , .jei ju
ms profesijoje nesiseka, jei lie
tuviai jumis jau nepasi t iki! 
Nejaugi savo prieteliais lietu-
viaį nepasit ikėtų? 

Kad lietuvių daugiusia 
gimtŲ, tai liettrvių daktarų 
yra patriotinė priedermė pa-
ke.lti smarkių kovų prieš vk>-
ri^rines Kgas, prieš aborcijas, 
prieš šundaktar ius — aborti-
ninkus ir prieš visokius pra
gariškus pseudo — ekonomis
tus (lietuvių tautos priešus) , 
kurie įkalba lietuviams buk 
neapsimoka gimdyti jei nega
linai 'poniškai ' gyventi etc. A-
merikos lietuvių šeimynose ab-
oreijos lyg gaisras plinta, tė
vai leidžia savo vaisius žudy 
ti visokiems šarlatanams be 
jokio drovėjimosi. Argi čia ne
matome aiškių tautos prapul
tį!? Neduok Dieve, kad " m e -
r i k o n t a i " gryžę iš Amerikos 
atvežtų tųjų žydiškame pečiu
je keptų mirtinų pyragų Lietu
vos gyventojams! Čia visiems 
patriotams reiktų budėti i r ti nuo pavojų, nurodyti liau

džiai kaip gyventi, pamokinti rengtis į kovų prieš aborcijas 
kaip apsisaugoti nuo ligti. Li?- | jei t rokštame ka\i lietuvių tau
t in ia i daktarai turėtų ne t in - | t a nežūtų. O kų lietuviai dak-
gėti apie tuos dalykus rašyt i tarai nuveik/- ar veikia šiame 
i laikraščius, kam -nesiseka 
rašyti, lai užįdomina Haudį 

troliuoti gimdymus... o tūli lie
tuviai dakUuaį jau susikruVi-

dalykėf Deja, nemažai dak ta , 
rų ly^ jie. butų lietuvių tau-

prelekcijo'mis iš-big-ienoS*, lai tOs priešų papirkti , da r pa?-
sĮ>ausdina pigias knygeles. Dabždomi> i šmokina kaip kon 
(Jej'b. kunigai, redaktoriai ir 
mokytojai beabejo»?s .dau/;" 
I»agelbsti ojaktarams mokimki-
mi žmones, kad gerbtų gamtos 
dėsnių ir jų neperžengtų, kad 
negirtuokliautų ir .netnulipin
tų savo amžiaus, kad iš godu
mo nedirbtų pavojingose vie-

rių pasmerks, m gins paskelb
ti kad autor ius to straipsnio 
yra prasižengęs prieš medi 
kalę etiką* (suprask prieš/-jų : : 

purvinų biznį) , bet, verčiau te- \ 
gul paskauda keliems kole
goms, bife tik lietuvių tauta : 
neskaudėtų... 

K a d lietuvių vaiku, mirtin- ' 
gumas butų kuomažiausias. 

tai tupėtų rūpėti ne vien tik 
ekonomistams, bet i r patrio
tams ' dak ta rams . Je i geroms 
lietuvių motinoms apsimoka 
pagimdyjti, tai joms šimterio
pai apsimoka vaikučius užau
ginti. Daktarų pastangomis 
vaikų mirt ingumų galima su
mažinti iki minimum. Ameri
kos, Bri tani joj , Vokietijos ir 
kitų šalių dak ta ra i tuomi la
bai rūpinasi, — tad kodėl lie-' 
tuviams dak ta rams nereiktu 
rūpintis? Mums lietuviams da-
ktarams turėtų rūpėti , kad ne 
tik vaikus iš mirties nasrų iš
pl is t i , bet ta ipgi kad j ie svei
ki, s t iprus i r su galingomis 
projto pajėgomis užaugtų. Lie
tuvės motinos bus dėkingos, 
jei pagaminsime joms jei ne 
knygų tai^ bent brošiūrėlių a-
pie sveikų kūdikių užaugini-
ma. Tiek daug lietuvių dakta
rų randasi , o iki šiol lietuvių-
pediatrinė l i teratūra yra taip 
apgailėtinai menkutė. Taigi , 
kolegos, argi nereikia raust i 
jeį lietuvių visuomene pmnur-
ma, esų, kuriems galams U^i 
lietuvių dak ta ra i universitetus 
baigė, a r musų tautos sveika
tai, a r tik savo kišoniaus svei
katai f 

" M o r a l a s " Šio strai
psnio yra toks: 

Nekoks yra skaičius, kurs į 
kriaučio reikalus kišasi... 

Nekoks yra tas daktaras , k u ^ i 
r iam labiau rupi kunigų pri
vačiai reikalai, o savo profesi
joje pasilieka ignorantai , net 

no savo rankas, savo sniege rne< Ii kai ės terminologijos neiš-

Kad būti giedriuinku neroi- tose ir brangintų savo gyvatą 
k i a ' mokyklos suole sėdėti. Į labiau neį dolerį. Aišku, kad 
Kiekvienas gražus] ' darbas ^ daktarai , kunigai, redaktoriai, 
giedrina širdį ir į giedrininkų j mokytojai ir visi patriotai šu

nyne kapus nešioju, yra net 
ir kriminalių lekordij, kuriuos 
ivikalui prisiėjus galima b*itų 
iškelti aikštėn... laibai <laug 
lietuvių jau pradėjo žiu rėti į 
daktarus ne kaipo į žmonių gy
vybės gelbėtojus, bet kaipo į 
kokius skerdikus... Tei<vbės 

moksta, vieton FLT/iURACT-
J A rašo FULCiERACIJA, ke
liolika metų išdaktara\\> neži 
no skirtumo t a rp ElJSIvTRO 
— VV L< J T RACIJOS ir E-
L E K T R O - DESS1KAC1JOS. 

Nekoks yra patriotas tas, 
kurs nesirūpina ka ip gelbėti 

protestavo prieš tokių mte i - eekine, ir nužudžius kelis drau >ertė juos vėl sugrįsti prie' eiles mus* traukia. Lai gyvuo-1 spaudo delnus sutartinai go-
sybę pareiksdama> kail Lietu- gus, Jonas Budrys prisiekė at- savo " P i l s u c k i o " , žįnopia jie ja giedra ir giedriu inkai. j lėtų naudingai ir gražiai pa-

•— • —^—*m*m II u i i 
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žoilžiai yra kartus, tokiems i tautų nuo ištautėjimo ir nuo 
daktarams jie nepatiks, t o k i ^ l i g ų , o tik jodinėja ant nusu-
daktarai šio straipsnio auto- susio savo partijinio. k u i n t h , . 

TTT! • p * ' •»*• 
M. Reynes Monlaur. 

E R Š K Ė Č I U T A K A I S . 

i« 

u. 
• 

Tųsa. 
Dabar J i s atsisėtlb ant ramios pievu-
esančios t a ip <lviejų Kurn Eddino 

vij-sunių. Tai ištroškusiai miniai J i s ėma 
kalbėti taip nepaprastus i r naujus žod
žius. J i s kalbėjo lyg koks pergalHojas ir, : 

geriau negu karalius. Uimta ir paprasta 
kalba sėmė savo galyl>ę iš J o paties. Jo j . 
nebuvo svetimos įtakos. " J n m s yra im- < l a , i m **&*%'> W pagaliaus su begaliniu 
sakyta... o aš jums sakau . . " J i s mokė su 
aukščiausiu išminties, gerumo, meilės ir 
tikėjimo supratimu, šviesdamas gvro< 
valios žmonių sielas. J i s nurodė kaipo 
U>bulylW>> pavvztlį Dievų, kurį liepė mal
doje vadinti maloniu Tėyo vardu. J i s 
laimino varguolius, gailestinguosius ir ra
mius, alkstantiems gi žadėjo pasotinimų. 
Laimino ir tuos, kurie persekiojami del 
teisybės iki mirties neišsižada atkaklaus 
musio... 

Ar tai buvo_perdklclė savy meilė, a r 
tai pemmža tikrumo Zuzana pasisėmė iš 
to reikšmingo žvilgsnio, — gana to, kad 
ji tlar laukė iš J o lupų nukr in tant sau pri
taikinto ž(*delio. 

Jr štai kaip gaivinanti rasa kad vilgo 
divgnų žemele, taip iš Jėzaus lupų pad -

. girdo ilan^iski žodžiai: 

"Pala i in in t i grynos širdies, nes ji? 
Dievų r e g ' s ' ' . Dangiškoji sėlda giliai įsmi 
go Zuzanos širdin. J a u ji nieko <lab*»r 
įu^troško atstumti paniekinti . Tik gausios 
ašaros triško iš josios %dr ių jų akių. 

.̂  • m* mm m* - • m* m.* m* m* -
• • • • • • • • • 

J i sugrįžo namo maloniam sielos jvi 
kilime, kų Ganibalfelis tuojaus ir paste
bėjo. Bet dorasai rabbi nenorė.įo drumsii 
savo klausinėjimais jo* tylaus susitelkimo. 
J i pati nesipasakojo. T i k vakare sulig sa 
vo papročio, atkalbėjus papras tas mal
das, ji sustojo lyg-dvejodama, lyg ieško-

malonunm pridūrė: 4 ,Tėve musų, Kurs es : 

danguose, tebūnie tavo valia kaip danguje 
ta ip ir žemėje..." < 

Uamalieii* klausė užsimuštas. Ir ilgai 
dar ilgai jis naktį siulė.įo ant stogo, alkū
nėmis parėmęs savo galvų ant akmeniu - -
užtvaros. J a u senai mirė jo pati, o vie
nintelis sunūs iškeliavo į tolimąsias ša
lis. Nuo to laiko Zuzana liko jo vienin
telis džiaugsmas. J i e visų laikų rūpes
tingai auklėjo tų skaisčių, išmintingų 
>iela. &tai šiandien pirmų sykį svetima 
įtaka įsispraudė juodviejų ta rpan! J i s nu
sileido ženiyn ties Zuzanos kamibariu ir 
pakėlė sunkių -uždangų. J i s permėtė aki-

' mis brangiuosius kilimus, sienas kedru 
išpuoštas, kankles auksu išmargintas ir 
lengvuosius Sidono šydus, dengiančius be
sišypsant] mergaitės veidų. Savo Galilėjos 

rūmuose ir savo Jeruzalės buveiiv\je (m-
malielis supo jų dideliausiomis brangeny. 
tomis ir kitais malonumais, — I r štai da
bar svet. mok. įtakų jos sielų pripildė di-
uesnru džiaugsmu, negu jo rūpestinga glo
ba. Liūdnu žvilgsniu jis dirstelėjo į tų 

' savo širdies kudykį, kurį |Silpnai apšvie
tė kvepiančio aliejaus lemputė ir ištiesęs 
lankas prašnabždėjo it iiKdzdamdsi: " J e i 
dar yra laiminimo gale, te visos palai
mos nužengia ant t a v ę s ! " 

U I . 

Po kiek laiko vienas parizejus, ya-
• 

dinamas Simonu, pasikvieti*' Ganialielį pas 
save pietautų. Niekas t a rp tuolaikinių 
rabbį nebuvo ta ip garbinga kai toki su
sirinkimai, kuriuose nedalyvaudavo tam
suoliai. " ' R a b b i sėdi tik su s au" lyg i a i s " 
sakydavo jų patarlė, (iamalielis su pri
derančiu savo aukštom luoml/i prielan
kumu priėmė tų pakvietimų. DatTgelis jo
jo draugų nuvyko ton puoton ti\oj po *su-

kas stovįs ties slenksčiu nusilenkė Jjeveik nigaikštis i r mano garbingumas kliudo kų 
iki žemės, kad rankomis apėmus svečio 
kelius. Vos jam įėjus vergai nuavė jo san
dalus tuotarpu kai Simonas jacinto ir įri
šo kvepalais tepė* pakeleivio galvų. Tada 
prasidėjo rimtos rankų plovimo apeigos. 
' 'Palaimintas ' , kurs pildo šį įsakymų, sa
kydavo rabbi. Vartojantis daugiausiai va n 
dens tampus turtingiausiu. Tose apeigose 
telpa dešimties įsakymų pas lap t i s " Gama-
Iielis atkalboj o," Tebūnie palaimintas kurs 
suteikė mums šį į sakymų" ir vienydrunas 
abi rankas pakėJė jas aukštyn, kad van
duo pasiektų linkymų. Antrų kartų apsi-^ 
plovus jau var totam netyram vandeny, 
rankas nulenkė žemyn. Tai išganinga ap
eiga! " K a s jos nepildytų panėšėtų j ne
dorė l į" — sakydavo parizejai. Atliekan-
tieji šias tikybines apeigas laikė save gė 
rais žmonėmis i r Dievo d rauga i s 

Gamalielis basas įėjo salėn, kuri bu
vo išbarstyta gėlėmis. Oras kvepėjo. Kiti 
svečiai jau senai laukė atvykstant Niidžio-

batos. T a r p jų buvo ypač žymus Hillelio j 0 rabbi. T a r p j ų Joclianan ben Zacnliai 
mokinys mokytasai Yoadas. Gamalielis, I - u-arsiai ir karštai pasakojo a mokiny 
brangindanias tų malonų senelį, vadino jį 
savo tėvu. Dalyvavimas jo ir dar kitų Si
mono pakvietinie minėtų rabbi, Gamalieli 
begalo viliojo ton puoton. Iš savo pusės 
ir Zuzana turėjo pietauti moteriškių tar-
je. 

Vaišingumas "turėjo savo- smulkiau
sias taisykles ir apeigas. Gamalieliui nu
lipus nuo savo brangaus arklio šeiminiu-

suiį ir Karstai pasakojo apie išgydymų 
savo sūnaus maldomis kunigo Šaninali ben , 
Dosa. 

— Zakajus kad ir butų meldęs ir gal
vų lig kelių nulenkęs, — nieks butų ue-
i^ėję — tvir t ino jisai. ' 

— Na, argi tu blogiau meldiesi už 
SMninah, juokavo Cadok'as . 

— Tai ! J u k Šaninah yra tarnas, ga
lįs Dievo Įsakymus įs i imt i . Aš gi esu ku-

geresnio iš Dievo išmoksti. 
Toliau rimta? vaikščiojo Izaokas su Si

monu, kalindami aj>ie teisingumų ir tei
sybę: " A š sapnavau ateinant pasaulin vai
kų, kalbėjo Simonas. Je i j ie butų t rys — 
tai bučiau aš, mano sunūs ir mudu abu 
draugėje, jei tik du — tai bučiau aš uf 
mano sunūs" . Silpna šypsena vos švyste
lėjo dalyvių ¥ejduoso. Mat, į i e aps ip ra t ; 
su panašiais žodžiais. . 

Tuotarpu Gamalielis ir kiti svečiai ė-
jo prie lovų apsupančių žemų skobnį. Ga
malielis užėmė garbingiausių vietų, turė
damas po kairei .Joadų. Vergas atneso vy
no, kurį j is turėjo palaiminti. Bet tais tai
kais buvo karš ta i ginčijamas didžiulis 
klausimas, ka ip reikėjo dary t i : a r prieš i 
pilant vyno į taurę reikėjo plauti , a r jau 
jpylus? PagertSdanias abi priež tara u jau
čias nuomones, j iL prieš į r i lant ir įpylus 
pasišlakstė pirštus. 

Gaiu&lielis iškilmingai ištara paskuti
nius maldos žodžius. Visi artinosi prie sta
lo, tik Joehanan ben Zaoiiai, norėdamas 
atkreipti savin jų domę stovėjo pakėlęs 
aukštyn rankas ir nuleidus akis melsda
mosi: "Tepa t inka tau. Dieve, atsižvelgti 
į musų žemumą ir liūdesius. Pasirėdyk tu v 

gailestingumu; apsivilk galybė; apsiteisk 
pasigailėjimu. Te prie£ tave eina geruina< 
ir nuola idumas" . 

(Bus daugiau) 

H; 
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SĖJIKAS 
NEPAPRASTAS DARBI-

NINKU LAIMĖJIMAS. 

Šiomis dienomis organizuo
ti darbininkai Suv. Valstybė
se laimėjo didelę kovą su sa
vo priešais. 

Pernai žinoma didelė Penn-
sylvania geležinkelių bendro
ve sugalvojo sunaikinti gele
žinkeliečių unijas. Tam tik
slui buvo reikalinga s ū d a n t i 
nuosavą uniją. Bendrovė 

|Ud, neatsižvelgdama į legalę 
geležinkeliečių unijų tvarką, 
paskelbė unijų viršaičių rin
kimus. Tuose rinkimuose 
leido balsuoti ir neunistams 
geležinkeliečiams. 

I 'nistų darbininkų maža da
lis prisidėjo prie tų ypatin
gų rinkimų. Visgi išrinkti 
bendrovei palankus viršaičiai. 
Tie ėmėsi perorgonizuoti uni
j a s pagal bendrovės nurodo
mų planų. 
. Geležinkeliečių unijos pakju-

i iė protestą. Nes buvo aišku, 
kad bendrovė kėsinasi prieš 
unijas. Geležinkelių darbo 
taryba stojo unistų pusėje ir 
bendrovei uždraudę veikimą 
prieš organizuotą darbą. Tuo
met bendrovė pasirūpino "in-
junct ion" prieš tarybą už jos 
maišymąsi į ne savo reikalus. 

Visas reikalas pakreiptas 

kia pasiduoti. 
Tečiaus geležinkeliečių or

ganizacijos turi atminti, kad 
ir jos turės pasiduoti tos ta
rybos sprendimams. 

DARBININKŲ APDRAUDA 
SENATVĖJE. 

Senovės laikais, kuomet A-
merikoje nebuvo išvystyta 
pramone, vyro ar moteriškjės 
susirgimas nedarė jokio skir
tumo. Jei kartais kas iš se
nesniųjų šeimynoje susirgda
vo, taigi, negalėdavo dirbti, 
kiti šeimynos nariai ukėje 
dirbdami sergantį slaugyda-
vo ir užlaikydavo, pakol tas 
nepasveikdavo. 

Seni žmonės, nuo kurių ne
buvo galima reikalauti, kad 
jie per dienas dirbtų taip 
kaip jaunesnieji, įvairiais bu
dais gelbėjo darbe, atlikdami 
lengvesnius darbus. Gi kas 
iš senųjų negalėdavo savo 
darbu užsidirbti duonos, tok
sai pas namiškius rasdavo 
prieglaudą. Nebuvo šeimy
nai sunkenvbės. 

Tokias gyvenimo sąlygas 
galima šiandie rasti visur, 
kur tik žmonas valdo ukes, 
kur yra žemdirbių šalis. 

Darbininko padėtis. 
Visai kitokioj padėty šian 

valandai. 
Lengva taip sakyti. Juk di

delė didžiuma darbininkų tik 
tiek uždirba, kad vos ištenka 
pragyvenimui. Tai kasgi 
kalbėti -apie taupymą. 

Daug priežasčių! 
Kas tiesa galime įsivaiz

duoti daugelį įvairių priežas
čių, del kurių vyras a r mote
riškė gali pasirodyti netinka
mi darbui, Tečiaus svar
biausių priežasčių yra ketu
rios, būtent: nelaimingi atsi
tikimai laike darbo, liga, ne
darbas ir senatvė.-

turi vaikus suaugusius. Bet 
neapsakomas vargas turin
čiam mažus vaikus. 

Daug darbininkų serga į-
vairiausiomis ligomis, pagau
tomis darbe. J ų šeimynos 
tad velka didžiausius vargus. 
Apie tas ligas ir vargą mes 
galime geriausia įsitikinti pa
čiame mieste, Chicago. Štai 
žiemos laiku kilus šalčiams 
prieš mūsų akis tuo jaus at
siveria tų darbininkų ligų i r 
nelaimių vaizdas. Tuomet 
nelaimingų darbininkų šeimy
nos šaukiasi labdarių organi-

darbininkai, samdytojai ir pa
ti valdžia. 

Kuomet bus įvesta apdrau-
da ligoje, tuomet atsiras i r 
daugiau senų darbininkų. 
Nes apdrauda ligoje, kokia ji 
nebūtų, visgi nebus paranki 
darbininkų samdytojams 
(darbdaviams). Kad mažiau 
kainuotų jie bus priversti 
'saugoti darbininkų sveikatą. 
Turės but švaresnės dirbtu- : reikalingos ir jų galima iš
ves, darbo įstaigos, ofisai vi- vengti. Kame paslaptis? 
suomet atatinkamai išvėdina- Paprastai - raukšlės yra pa-
ini. Tad daugelis žmonių f sėkmė įvairių susijaudinimų 
sulauks senatvės i r geresnjps 
sveikatos. j zaeijų pągelbos. Pasirodo, 

Kasmett žymus darbininkų , k a d j u y r a l a b a i d a u g J o s 

skaičius šaukiasi pągelbos v i š o s n e t u r i n e i k u r o > ^ už_ 
nuo labdarių organizacijų ar- t e k t i n a į m a i s t 0 ) m[ d r a b l l ž i ų ' . 
ba privatinių asmenų. Minė- Jų v a i k a i a p i e i s t į . I r daž-
tos priežastys juos verčia ^&usia taip yra del šeinfynos 
taip elgtis. galvos darbininko ligos. 

Daugelis šeimynų kovoja Į Fabrikos ar by kokios dari 
su skurdu neprašydamos iš- b o įstaigos darbininkui pa
maldos. Tokios šeimynos g a u t į \\m y r a lengva. I r ne
dažniausia parduoda kokius ] a i im> t a u l > j ^ p a gauna li-
savo naminius baldus, arba į- g a N e r a k a m k a s ų i r j 0 į 
siskolina arba ir alksta. šeimvną turėtų šelpti. To-1 

' Tokių šeimynų vaikai pri- ' d e l ) k a d t a m tikslui nėra įs- V v n * d i P l o m a t * P o l i t i k a v i s l a 

versti apleisti mokyklas ir ei- t a t y i n n . Darbininkai neap- b i a u P ^ o * d a ^ k u s i r v ė d a 

ti darban. J ie netenka pro- draudžiami ligoje. Europą prie naujos katastro
f o s siekti aukštesnio mokslo. , . f o s - T a i &i TOO pasaulio mote-
Arba pati motina turi palikti Apdrauda senatvėje. jryS bandys įtikrinti tuos dip-
namus ir be atatinkamos gto- Kai-kuriose valstybėje jau lomatus, kad jie savo žygius 
"bos vaikus ir pati eiti dar- galvojama apie įstatymą, ku- patikrintų ir savo planus at-

Pačių darbininkų prieder
mė šiandie darbuotis už tuos 
ir kitus įstatymus., Nes pa
kol darbininkai tylės, kapita
listai savo noru nepakels ini
ciatyvos. Darbininkų ap-
draudos klausimo jie nepai
so. • Daribiniriįcas. 

(POLITIKOS IR MOTERYS. 

VEIDO RAUKŠLES. 

Raukšlės ardo veido gTOŽę. 
Ko, sako, susiraukusi, kaip 
sena naginė. Jos visiškai ne-

kurie atsimuša veide raukšlė-
'mis. Tiesa, mes negalime iš
vengti jausmų bangavimo, bet 
jų išvaizdai — bangoms gali
me duoti gražią ir kilnią ly
tį (formą) kuri tik puoš mū
sų veidą. Mat žmogus gali 
ir privalo kontroliuoti ir val
dytį savo jausmus. Kuomet 
jie valdomi, ne slopinami, jų 
išraiška mūsų veide, gaktoje, 

lakys'e, lupose, turi .žavėtinos 
'grožės. Tečiaus jeigu kas 
jau įgijo raukšlių galima j ų l s a įr r aukš*ėti. 

vartojant gerą g r i e t i n ę 
(cream), kuris maitintų pa
vargusią odą ir pagelbėtų at
gauti pamestą tamprumą. 
• Braukymas gali būti geras 

.'naudingas ir kenksmingas, 
'žiūrint, kaip jis daromas. Ne
mokant braukyti verčiau ne
bandyti, nes raukšlės ne tik 
kad nesumažės, bet pasidau-

!gins. 
Pirmiausiai reikia apsipa-

žinti su veido raumenimis. 
Braukymas pakelia kraujo 
cirkulaciją, maitina kūno da-

^lis, kurios yra labiausiai ap
leistos. Gerai maitintos kūno 
dalys, vėliausiai pasensta. 

Braukvmas duoda veikles-
nės gyvybės ir maitina rau
menis, kurie butų augę mink
štais ir oda, kuri augtų sau-

nustoti panaudojant tam tik
rą jau išbandytą metodą. 

Jeigu galima eikite kelis 
'kartus pas gerą braukyto ją, 

Visiškai sveika oda turi di- per tą galime išmokti pa
dėlio tamprumo. Gali odą*čios atsakančiai išbraukyti 
tampyti, traukti visaip, ji pa-j gavo veidą. 
kenčia i r prisitaiko prie jai 
duodamos išvaizdos. Bet kuo-

•numą, 

sybėš tos rųšies nelaimėse sai įstatymas viemir-kitur ™, ° pavartoti daugiau svei- ^ ^ o d a p r a r a n d a s a v o ^ 
anksčiau ar vyliaus bus įves- k o P ro to> paklausyti labiau % 

tas. Apie tai negali but a- žmonijos balso, o ne tos, ar 
I;ejonės. i kitos tautos. "Tarptautinė 

' Suv. Valstybių 37-se val.s- Tečiaus apie darbininkų T a i k o s i r ****** M o t e r « Si<-
tybčse 1910 metais pirma kar- apdraudime senatvėje, Ame- J u n g a " ' ^ s u v a ž i a v i m e Ha-

darbininkus apdraudžia. 

Darbininkams atlyginimas. 

tą pravestas .ir pradėtas įgy- rikoje, nors kalbama, bet nie-

atlyginimas. Žuvus darbi
ninkui darbe, jo namiškiams 

ir baigiasi jo įplaukų versmė. d u o d a m a **&* *&&** 
m v. ., formoje. 
leciaus nesibaigia 30 ir sei- mmm 

mvnos kasdieniniai reikalai. I T e ( V ' i a u s 8" Valstybėse - i*>-
Xes kaip ir visuomet reikia r a V***** kuriuomi turėtų 
pirkti maistas ir mokėti nuo- b u t p r a u s t i darbininkai sn-

Aukščiausian Teisman. Teis- die yra fabrikos darbininkas, I v " l d m t i darbininkams atlygi- k o neveikiama. O juk tai la
mas stojo organizuotų darbi- kurs gyvena iš uždirbamų pi- n i n l Q i s t a t>T l n a s- FaS*1 t ( ) i" bai opus klausimas. Gi apie' 
ninku pusėje i r uždraudė be- 'nigų per dienų dienas dirbda-1 s t a t > n m s u ž f t i s t a m darbe c la r- r i edarbą nėra kalbos, 
ndrovei tuo savo ypatingu mas kitiems. Jei del kokios b i m n k l u mokamas paskirtas Senatvėje apdraudžiami ka 
būdu griauti unijas. | -nors priežasties jis turi per-

^"-ukšėiausias Teismas pa-] traukti darbą, tai su tuomiį. 
žynu, kad amerikoniškas kon
gresas visuomet pripažino ir 
protegavo darbininkų organi
zacijas, jei jos paremtos tei
singais pagrindais. Tas pat 
kongresas nuolat darbuojasi 
t a rp samdytojų ir darbinin
kų palaikyti kuogeriausius 
santykius. Tam tikslui kon
gresas ir rado reikalingu dai
ktu įkurti geležinkelių darbo 
taryba. Ta taryba legaliai 

ma. Be to, dažnai reikia ap
mokėti ir gydytoja. 

Kaip nugalėti tas sunkeny
bes, jei liga neleidžia jam 

sirgę arba pasenę. 
O juk nereikia nei pasako

ti, koks tai pragaištingas gy
venimas pasidaro šeimynai, 

ro veteranai, didesniuose 
miestuose policijos nariai, 
gaisrininkai ir kiti. Bet a-
pie milionus fabrikų darbi
ninkų negalvojama. Kamgi! 
Juk jų didelė didžiuma nesu-

goje, Olandijoje išnešė rezo
liucija, kad Versailes'o " ta i 
k o s " sutartis yra tikriausia 
visų dabar esančių i r balsian
čių nelaimių, nuo kurių ken
čia visa Europa. Jų nusistaty
mas yra, kad nebūtų nuo Vo
kietijos okupuojamos kokios 
nors teritorijos j r kad jokia 
šalis nesikėsintų užgrobti nuo 
kitos. Tą moterų nusistatymą 
pilnai remia Amerika. Po juo 

laukia sejiatvės. Juos vidų- n e a t s į s a k ė pasirašyti net fran 

dirbti? 
Kai-kas sako, kad darbinin

kas sveikas būdamas turi tau-

kuomet namų galva — darbi
ninkas suserga. 

Tik vienas vargas. 
veikia ir jos išsprendimui re i - ' pyti, turi pasiruošti juodajai Tam ne tiek vargo, kas 

t imame amžiuje papiauna 
darbas ar/ba ligos ir pirm su
lauksiant senatvės nuvaro j 
kapus. 

Tečiaus darbininkų ap
drauda senatvėje būtinai rei
kalinga. Prie tos apdraudos 

cuzės delegatės. Pasitikima, 
ka\l šių moterų, kurioms pri
taria ir viso pasaulio moterys, 
įtaka į diplomatų politiką nu
svers, jeį ne tuo dabar, tai vė
liau, kad Francija ir kitos mi
litaristinės s valstybes atmai-

dalimis turi prisidėti patys I nys savo politiką. 

Reikia atsiminti, kad prie 
•geros grietinės (cream) brau-

b a n - V riuomi butų galima darbinin- mainytų. Jos nori "senąją di- ^ n e t n r i m e s v e įkatos, ge->kyti reikia į priešingą raukš-
Kai-kuriose šalyse vyriau- *V* apdrausti ligose. I r tok- plomatiją" išmesti ant m e š l y ' j ^ d y a s i o s d i s p 0 z i - Į n u p u s ę . Braukymą užbaigus, 

prašalinti perviršių grietinės 
taipat ir tramprumą./su bovelna (vata) arba mink-

Kiekviena raukšlė kuri pase-i'šta gelumbe. Paskui aplaisty-
ka piktumą, nuliūdimą, arba' 'tį odą su prausiamaisiais vai 
kitokį nervingumą, palieka f stais (astringent lotion) vei-
žymę ant veido. ' dą, kaktą, akių kampelius, ap-

Pamėginkite neprileisti linkui lupas, galutinai visą 
TaukšJės, palaikydamos, savo veidą, rato pavidalo judėji-
odą tvirtą ir sveiką. Paliki- mais, su galais pirštų skersais 
te savo veido bangavimą tik 
iesant tikram reikalui, kuomet 
mūsų susijudinimas bus įkai
nuojamas. y 

Nesėdėkite ir nesiukite ar 
ba skaitykite su raukšlėtais 

ruožais. 
Galop reikia lyginti raukš

lės savo dvasioje. Vidaus 
dž ia^smas — prielankumas, 
simpatingumas, užuojauta, pla 
ti, gena linkinti širdis, nuo-

antakiais.' Neleiskite kaktai ™&™** i r visa oktava kitų 
raukšlėtis, kuomet akys netu- k i l n m J a u s n m > ™^idžia Hgy-
ri užtektinos šviesos. Nerauk- v e n t i ™nkSl&ns. 
šlėkite kaktos nuo galvos 
skausmo ir tyro oro, nuo ma-
nkštymosi bei maisto virimo. 

Jeigu raukšles turite bau-
kitės dariusios tai, kas raukš
lėms pataikauja. Norėdamos 

'išnaikinti raukšles, reikia re-
gulariai išbraukyti (massage) 

Josephine NorhieHė, 

CHICA^GOl ^ ~ Marinello 
Beauty Shop (3129) So. Hal-
sted st.) viena labiausiai lie
tuvaičių lankoma grožei įgyti 
įstaiga. Jstaigos vedlėja turi 
didžiausios praktikos ir pasi
sekimo. Rep. 

< 

Visų šalių žmonės — 
bukite žmonėmis! 

APITALISTŲ VOTIS 
1 

) 

(Tęsinys). 
Skurdas ir persekiojimai. 

Po tų nevykusių karinių avant iūra 
rios tik sugebėjo visus lenkų kaimynus 

prieš lenkus atkreipti — vidujinė Lenki
jos padėtis dar daugiau pablogėjo. Ka
ras, bedarbė, netvarka ir skurdas, ekono
minis bankrutas, finansinis krizis, lenkų 
markės veik iki bevertės nupuolimas — 
pakirto plačiuose gyventojų sluosniuose 
netik bet koki patriotizmą, bet dargi su
kėlė žymų šaly nepasitenkinimą tąja išti
są šimtmetį svajota tautos laisve ir ne
priklausomybe. 

&itas nepasitenkinimas kuo tuolyn, 
tuo eina didyn. Rodosi gera dirva bol
ševizmo sėklai, kuri tik ten ,gali augti ir 
bujoti, kame vargas žmones kankina. 

Lenkijos valdžia matydama sau pa
vojų iš vidaus ėmėsi žiauriausių polici
nių priemonių žmonėms patriotizmą skie
pyti.... 

Ruiminguose caro kalėjimuose pasi
darė ankšta. Steigiami vis nauji ir nau
j i tautiniai — lenkiški kalėjimai, kuriems 
gyventojų uolus žandarai pakankamai 
randa. Lenkiškas žandaras ir kalėjimas, 
lenkams nėra meilesni už buvusį Rusijos 

caro... 
Šiandien Lenkijoje, tuo laiku, kaii> 

dvarininkai suėję valdžion aikvoja mili-
ardus valdiškų pinigų, puotauja ir ren
gia įvairias avantiūras, valdininkai žiau
riai elgdamies su žmonėmis stengiasi 
kuodaugiausia išspausti iš žmonių sau ky
šių. Žandarmierija už kiekvieną atsar
giai prasitartą žodį mėnesiais be jokio 
apkaltinimo pūdo drąsesnius ir sąžinin-
gesnius žmones kalėjimuose.... Sakau, ši
tuo laiku plačiausieji gyventojų sluog--
niai — darbininkai' ir kaimų bėdnuomė-
nė, kurie kaip visur, taip ir Lenkijoje su
daro tautos pagrindą — kenčia "laisvo
j e " Lenkijoje bent penkius kartus dides
nį vargą, išnaudojimą ir priespaudą, nei 
po Rusijos caro valdžia.... ^ 

Gerbiamieji, jei aš šitaip sakau, tai 
visai ne tam, kad man butų caro "glo
bos" gaila! Aš vienas pirmutinių prieš 
ją kovojau ir laisvas idjėją kėliau, bet tik 
tam, kad tamstoms teisingai atpasakoti 
dabartine apgailėtiną Lenkijos pad.ėtį. 

Trošku "laisvoje" Lenkijoje.. 
Tamstos klausiate, kodėl aš dabar 

Lenkiją apleidęs važiuoju Amerikon! 
Man sunku sakyti, bet prisipažinsiu — 
man trošku " la isvoje" Lenkijoje! Aš 
esu įsitikinęs, kad šitas tvankus Lenki
jos oras truks, gal ir laukti ilgai nebe-
1 eiKes.»«. 

Į Bet, j is sprogdamas gali ir visą len
ku valstybę ssuprogdintai, gali pagreitin
ti ir to vulkano išsiveržimą, apie kurį čia 
ką tik kalbėjo pirma manęs, ant kurio 
stovi visa Europa! 

Lenkija nors yra viena jauniausių 
Europos valstybių, bet greičiaus nei ki
tos ritasi į tą bedugnę, kuriai vardas — 
anarchija 

Prie to ką Tamstos esate pasakę a-
pie savo kelionės tikslus, aš nedaug ką 
turiu pridurt i — ramių ir laisvų sąlygų 
gyvenimui ieškau.... Ar rasim jas? 

Ko\valevskiui baigus kalbėti, būrelis 
keleivių jau buvo besiskirstąs, bet grei
tai į rato vidurį jau skverbėsi, aukšto u-
gio, šviesiaplaukis vyras — Kirtiklis. 
Visų akys sužiuro. Visi lauk(ė iš jo ko 
tai naujo. 

Naujas kalbėtojas pasiekęs vidurį, 
tartum mėgindamas, susispietusių ap
link jį keleivių kantrybę, kalbėti nesis
kubino. J is giliu žvilgsniu, tarsi atspė
ti paslėptas mintis norėdamas, paeiliui 
pažvalgė į susirinkusius, i r švelniu, bet j 
a:.?kiu ir energingu balsu /ėmjėsi knlbė 
fi. 

KALBA KIRTIKLIS. — KAS TA LIE
TUVA IR KAIP GYVENA LIETUVIAI. 

Kas ta lietuvių tauta. 

Gerbiamieji, aš Čia girdėjau kalbų,' 
daug minčių paskleista apie Europos 
padėtį, lai bus leista ir man, žmogui tos 
Europos tautos, kuri kadaisia yra lošu-
si Europoje žymią rolę, kuriai vėliaus 
teko pusantro šimtmečio tautinas vergo
vės kęsti ir kuri šiandien sukaupusi pa
jėgas reikalauja sau vietos tarpe Euro
pos valstybių; kuri sukuriė savitą vals-, 
tybę ir rengia sau gyvenimą naujais pa
grindais.,.. Lai bus leista i r man, žmo
gui tos tautos, kurios vadai i r šviesuo-
men(ė, netiek duona kiek idėjomis gyve
na, lietuvių tautos nariui, tart i kelis žo
džius. 

Žiloje senovėje buvo laikai, kada 
Lietuvos žmonės gyvendami žaliuojan

čių girių paūksmėje, milžino Nemuno 
bangų liūliuojami, laisvės dainas pynė. 

Šitos', laisvės gyvenimo dienose nu
megztos dainos, vargelio krikštolinėmds 
ašarėlėmis išdabintos, i r buvo toji gai
vinanti lietuvio sielą rasą, kuri per il
gą pusantro šimto vergovės metų laiką, 
kūreno vilties žiburėlį.... 

Šito vilties žiburėlio neįstengė užslo
pinti, tamsiausios lietuvių tautai, nak
ties šmėklos! Neįstengė jo išrauti iš 
lietuvio jautrios širdies gelmių, nei žiau-
rios rytų meškos, nei pietlj kalakutai, 
nei vakarų driežliai ' 

Tiesa tas žiburėlis tiek buvo sumen
kęs, kad jis vietą sau rado t ik bakūžė

je samanotoje po šiaudiniu stogu!... Bet, 
tai gal sveikaton lietuvių tautai išėjo, 

nes tose vargingose bakūžėse, gyvenimo 
naštos prislėgti, gyveno skaisčiausios 
sielos i r sveikiausio kūno ir proto žmo
nės, kurie šiandie išskyrė iš savo tar
po inteligentiją tautai už vadovą, ku
ria valstybinį rūmą. 

Čia, tose bakūžėse, mūsų sesutės 
geltonkasės anksti rytą keldamos, vėlai 
vakarą guldamos, baltas drobes ausda-
mos, žalias rūteles augindamos — dai- • 
neles dainavo. Jomis vargelius skait-
liavo, praeities laisvūnės liūdėjo, drą
siai į ateities giedrą žiurėjo.... Lietu
vis, nors vargo naštos prispaustas — 
dainavo! Daina jam apsakė bočių lai
sva. 

Dainų, it vaidelyčių, kurstoma tau
tos laisvės ugninga viltis, tiek metų vos 
vos rusėjusi, pasaulinio karo audros 
pustyta, užsiliepsnojo. Šiandien ji, 
it žilos senovės Padubysio šventoji 
perkūno ugnis, skaisčiais savo spindu
liais nušvieijė tolimesnių kraštų liūdesio 
apgaubtus lietuvių veidus. 

Daina lietuvių tautos atgimime, pa
darė neįkainuojamos vertės darbą. J ą 
lietuviai pamėgo ir Šiandien, eidami gin
ti atgautąją laisvę, kariuomenės pulkuo
se ir šaulių būriuose, miršta — dainas 
dainuodami!.... 

jTąsa seka). 

T" 
J. Maitai mĖmį 
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£iftttmtftftfttttaaatttftqMtyaatMgAfttttftMtttQQQttw| ko neduoda. Tai£i, pagarvo-r koholiš naifena sveikatą it įmanytus darbus ir •tfemmtttj Wba, 'kurią pasakė Blaivi-

BLAIVYBES DIRVA. kime gerai, ir užprotestuo- silpnina žmogaus protą. Iš 

TIKRIAUSIAS VAISTAS 
MUŠU TEVYNEL 

tyk: "Coiieiones R. P. Mat-
thiae Fabri e Societat.V Jesu 
Tom į p. 40?." Ariat a, ą. 

Man perskaičius straip. ti- kunigo Čivinskio parašytos 
lpuaį " Darbininko" 2* gruo- ^ knygutės apie socializaną, ku-
džio šių metų numery antgal- rioje jis nurodo, kad socializ-
viu: "Naujam Seimui veikti, mą pagimdė vargas, o kas pa-
pradedant" kur radau šituos gimdo daugiausia vargu, tai 
sakinius: "Milicija, surinkta girtybei Ar galėtų būti var
is tokių žmonių, kokie papuo- gų Suv. Valstybėse Amerikos, 
lė, pavirto į žmonių skriaudė-i-jei šešiolika būiomį dolerių 
jų būrius. Beveik kiekvieną butų sunaudojama geriems 

kim pfrieš girtybę, pareika
laukime, kad ją kuoveikiaus 
iš mūsų Tėvynės prašalintų, 
ypatingai, ka4 visi Lietuvos 
valdininkai pradėtų varyti 
laukan girtybę savo abstinen-

patyrimo žinau, kad aikdholis 
jra blėdingas, nuo jo dau- Blaivininkai Uždirbo išviso 
giausia žmonių' išmiršta." 

Andr. Clarke sako: "Būda
mas ligonbutyje atradau, kad-
iš 10 ser^nelų, 7 yra alkeho-

'pasižymi savo darbštumu, 
štai ir lafke viršinii*&tų ferų 

$44812. Tai reiškia Blaivi
ninkų draugija savo* pftsidar-
bavimtf padėjo tvirtą ir nie
kad nesugriaunamą pamatą 

eijos pavyzdžiu, ir visi tietu-liio aukos. Ką tai reiSkial naujai mokyklai. 

dieną galima buvo matyti mi-
liciantus girtus," atėjo gal
von mintis, jog tai tikra tie
sa ką Jėzuitas Bysztyga yra 
parašęs, kurio du veikalu 
man teko sulietuvinti, kad 
"jei negirtybe^kaikurių Len
kijos vadų, tai Lenkija nie
kuomet nebūtų patekusi į Bu-

tikslams, kurie yra kasinėtas 
praperkami šlykščiausiems 
nuodams, žudymui žmonijos, 
ir prižadinimui šiurkščiausių 
ir žiauriausių kivircių, vaidų 
naminių ir tautinių. Nes vi-

vos piliečiai pradėtų apsišvie
sti šituo žvilgsniu, kad be 
svaigalų žmogus gali daug il
giau gyventi, daug sveikesnis 
būti, daug turtingesnis, ir iš 
visų pusių laimingesnis-. 

Pilnasis blaivininkas. 

PAGALVOK! 

Yra žmonių ir mažai su
prantančių. Yra tokių, ku
riems niekas visame pasauly
je daugiau nerupi, kaip tik-

ReiŠkia, kad iš 100 ligonių 70 
'gavo Hgas gerdami svaiginan
čius gėrimus/' 

Enrikas Tbompsonas sake: 
¥'Nėra abejonės, kad alkoho
lis pagimdo pavojingiausias 
Hr neišgydomas ligas. Žmo
gus, kurs vartoja svaiginan
čius gėrimus, nors ir retai, 
anksčiau ar gėliau suserga 
sunkia liga." 

nitfcų dvas. vadas kun* J. J. 

Iškikniagai paminėjo. 
* * * 

Pas mus kasmet Blaivmin-
Tcų draugija iškilmingai ap-
vaikscioja Grabnyčią švente 
pagerbimui Dievo Motinos. 
Taigi ir l į metą iškilmingai 
paminėjo 4 dieną vas. 9^5 
vai. iš ryto viai-os nariai-ės 
m corpore jėjo į bažnyčią, sek
dami savo gražią vėliavą ant 

Jakaitis. Gerb. kalbėtojas 
išpradžių kalbėjo apie mūsų 
Tėvynę Lietuvą. Aiškiai pa> 
žymjejo kokiame padėjime da
bar yra mūsų tėvynė, kaip 
ant Lietuvos padangės slenka 
tamsus debesiai ir kaip 
jos bando priešai ją praryti. 
3et gierb. kalbėtojas ragino 
Amerikos lietuvius stoti i 
darbą ir uoliai remti sava 
jaunutę respubliką. Baigus 
kalbą pasigirdo griausmingas 
delnų plojimas, iŠ ko buvo ai-
sTra, jog WorcesteTio Keturių 
visuomenė pasirengusi visa

tai gerai pavalgyti ir išsiger-
šiems aiškus dalykas iš kas- l^ P a k a l b i n k j u o g p r į g i r J l . j 

Maudslay sako: "Yra pai- k n r i o s y1"* pavefcslas Dievo 
ku sakyti, kad alkoholis rei-1 M<*inos Sopulingos, fijo iš-
kalingas sveikatai, kad alko-

aršiausias svaigalų pajini 
lis ar girtuoklis negali abejo-

holis yra vaistas. Priešingai, 
alkoholis kaip tik naikina 

dieninių patyrimų, kad per š y t i p r i e n a u d i n g o s draugijos, sveikatą, ne vaistas, bet nuo-
svaigalus sukyla visi septyni p ^ d y * užsirašytL gerą Įmik- das. Yra Ui šaltinis, prad

aros vergiją." Tai nei pate piktieji žmogaus žvėriškųjų r a š t į > j i a ^ a t s a k o : „p, a ž i a ^ ^ebimi, nuodėmių, 
n**- geidulių* Šaltiniai; puikytlė, kaT darbiniiikas žmogus vi- ligų, beprotystes, žmogžudys-

godulystė, paleistuvyste, pa- s i e m s r € i k a l a m s g a ū s i p į n i . ^ i r k i t ų nedorybių.'' 
ti, kad jei mūsų v a r g m g i a u - ^ r u s t y b ė , ap8 ir iji,nas ir ^ . | j ^ f i n o ( k m a s ^ ^ 

, šios Tėvynės bent didesne da- tingėjimas. T ieks i yra šal- ^ ^t darbininkas žmo-'nes garsiausių pasaulio gydy-
tiniai begalių partijų ir par- ^ į s i t a i s y t į i ^ ^ , . v i r . tojų, tikiu, tamsta nebesaky-
tijėlių nammių šeimymmų ir fi &v p i r k t į < < m w n M n ę , , p i . si> W alkoholis yra vaistas, 
tarptautimų - tai yra prie- ^ iųiil B u f e g e f | U } ^ ^ , ; J(mas Tarvidas. 
žastis neišvengtina visų vai- n i n k a g > ^ ^ ^ ^ ^ 
dų ir karių. Tiktai pilnasai t u g ^ ^ ^ 6 V a i g į n a a ^ i u 

'viso 135 nariai. 
Laike mišių labai gražų pa-

G e r i a u s i 
Cigaretai!! 

J U . 

dos Lietuvos valdžią remt 

ri siųsti laivus pagelbon 
|wrieš brolius klaipėdiečius su
kilusius ir krauju išpirkusius 
«avo kraštą iš svetimo jungo. 
L8-tą dieną sausio, Kauno 
darbininkai surengė milžims? 
ką protesto demonstraciją, 
kurioje dalyvavo vjsi Kauno 
darbininkai Susirinka prie 

lis valdininkų butų abstinen
tai, tai ir visa milicija sektų 
jų pavyzdį, ir jie stengtųsi 
visą miliciją į abstinentų eiles 
įrašyti. Kaip tai teisingai 
šankia Salomonas: "Neduoki 
vyno karaliam, o Lamueliau, 

idant begerdami nepamirštų 
teismų, ir nepakeistų priežas
ties vargšo s*unų" (Proverb. 
31). Ką gi mes dabar priva
lome sakyti apie mūsų myli
mąją Tėvynę Lietuvą, maty
dami ją tokiame pavojuje į-
puolimo į nasrus pragarinio 
bolševizmo, lenkomanizmo ku
rie kaip ereliai išskėtę nagus 
•tengiasi ją plėšyti ir drasky-
ti pasinaudodami iš mūsų ne
va valdininkų su apdrumsto-
mis smegeninėmis? Kas pa* 
daro tiek priešingų viena ki
tai partijų, tai vis svaigalai! 
Dabar privalo mys visų atsi
daryti akys, kaip teisingai 
yra parašęs kitas kilnus Jėzu
itas Faberis savo pamokslų 

savo darbais ir gausiomis au
komis, nes Worcesterio lietu
viai visados ištiesia savo ran
ką Tėvynei Lietuvai 

Toliaus gerb. kun. J. J^ Ja-
mokslą pasakė Blaivininkų ^ ^ ^ ^ a p i e B l a i v y h e . 
dvas. vadas, kun. J. J. Ja-, Kalbėjo įlgai nurodydamas Jcaro muzėjaus, vienbalsiai, 
kaitis. Tą pamokslą viii k a i p 3 ^ ^ ^ ^ ^ darbuojasi priėmė griežčiausią protesto 
Blaivininkai-fcs užlaflcys ^ ( žn^nijos labui ir kaip žmoni- rezoliuciją, prieš santarvės 
vo širdyse, nes gerb. dvas. i& g k c g t a įbbMo vergijon Į kėsinimąsi išplėšti iŽ broliu 
vadas savo gražiu pamokslu, ntekusi, kaip mflionai moti-^idaiitediečių krauju išpirktą 
sužadino visų Širdis ir sufcėlė ^ į ^ ^ ^ a ^ į , k € n f i a didžiau

sius vargus iš priežasties tos, Ufla. uoliai darbuotis Blaivy-

prašalinimas svaigalų iš žmo- gėrimų, o pamatysi, jog iš-
uzsi-mjos tarpo suteiktų vilti tik- gsAėtmnei k draugijoms . 

neduoki: nes nėra jokios s lap- | r o apsišvientimo, ir tiktai pa- ^ ^ i f l a i k r a ž 6 i u ž s i s a k ^ 
tybes, kur karaliauga girtybe; [ sistengimų pirmu pirmiausia l{ įr d%r Ufet^ T i k ^ ^ v 

bės dirvoje/ Taipgi dvas. 
vadas ragino ir kitus rašytis 
prie tos prakilnios Blaivinin
kų organizacijos. N 

Prieš pabaigą"* šv. mišių, vi
si iškilmingai ėjo prie 6v. 
Komunijos, sustiprint save 
Angelų duona. Sudėjo pri-

Visos draugijos prie Sv. žadus negorti jokių svaigina-

W0RCE8TER, MASS. 
Blaivininkai parapijos feruo-
se pradžioje sausio mėnesio. 

ypatingu būdu tyrinėjant ai- T i k p a k U o s k ^ ^ k a m ^-.Kazimiero parapijos ferų mų gėrimų. Taipogi ir ki-
koholio veikimą į žmogaus ku-' - - -• - v, • , .,. ,M^ 

kad jų šeimynos galva arba 
tėvas girtuokliauja, praleid

žia sunkiai uždirbtus savo 
centus ir šeimynos ken&a 
skurdą ir alkį. Taipogi ra 

laisvę. Nuo karo muzėjaus 
milžiniška minia maršavo pas 
prezidento rūmus, iš ten mie
sto gatvėmis maršavo prie 
užsienio ministerijos ir prie 
Amerikos ir Anglijos atsto- * 
vybių. 

niekuomet atsiskyrę nuo Ka
talikų Bažnyčios, jei ne svai
galai ir girtuoklystė; kad Liu
teriui nebūtų taip trumpu lai-

veni, ar kad gerti ir linksmin- ruošėsi kuopuikiausiai, idant 
ną ir dvasią atmetus visus už- t i g ? , hntą didžiausios pasekmės, 
sikirtimm, Kaipo girtuokly- S ū s ^ tes . ^ I l ž a i n ^ , hes visas * pelnas skiriamas 

naujos mokyklos naudai. Vi
sos draugijos rengė stalus, 
kad gražiai' atrodytų ir kad 
kiekvieno atsilankiusio žmo-
fcaus akį patrauktų. Stalai 
buvo aprėdyti labai gražiai, 

ste yra priežastis veik visų , . . _. . ¥. . . , mauki, pagalvok! nelaimių, kavircių, ir vaidų, v 
taip abstinencija, beabejo, bu
tų prakilniausia proga visų 
pavienių asmenų ir tautų 
taikos ir tikros ramybės. Ab
stinencija nieko daugiaus ne
reikalauja, tiktai prisima rini-
mo, nes ji remiasi prisimari-
nimu, o prisimarinimą net ir 
geri gydytojai dažnai reko
menduoja ir kartais net liepia 
ligoniams, kuriuos mato be jo 
negalima išgydyti. 

Kai-kurie Amerikos lietu
viai katalikai, net pradeda ru-

Jonas Tarvidas. 

>• AR ALKOHOLIS 
VAISTAS? 

'pažiunėkime ką sako garsiau 
lygoje , kad Graikai nebūtų f goti: "Mes šelpiame musųfsiejį pasaulio gydytojai, ar 

Tėvynę ne tam, kad girtuok-
' stė plistų už mūsų sunkiai 

Yra žmonių, kurie sako, jog b e t Blaivininkų stalas buvo 
ir gydytojai pripažįsta alko-1 gražiausiai papuo&tas. Prie 
hoiį už vaistą, ir sako, esąsfst*10 parengimo darbavosi 
reikalingas" sveikatai. Sutin- Į sekanti: pradžią padar^ J. 
ku, jog randasi tokių "dakta- Dauciunas ir, V. J. Blavaokas. 

Užbaigė A. 0ub«vičienė, M. 
Kirmielienė, O. ŽiArinskieni?, 
M. Ulievicienė. Šios mote
rys pac|ėjo daug savo darbo 
ir liu'oso laiko. Laike fėrų 
prie stalo ir> saldėj darbavosi 

tus prašyti, kad nevartotų 
svaiginamų gėrimų. 

gino žmones rašytis į Bkiri-j Keikia pastebėti Lietuvos 
Ūkio Banko tarnautojus, ku
rie uoliai veikia, pritardami 
broliams klaipėdiečiams. Die
noje protesto demonstracijos, 
visi Lietuvos Ūkio Banko 
darbuotojai priemtė atskirą 
protesto rezoliuciją ir prie to 

ninku draugiją. 
Prie to dar buvo keletas 

dainelių ir pora deklamacijų. 
Laike veikalo vaidinimo ir 

prakalbos, publikai labai gra
žiai užsilaikė, i š ko buvo aiš-

Sį metą darbas tųrbut bus j ^ j^a v j s i pii^į patenkinti 
labai pasekmingas. Tą die- įuo v a k a r u . Pasibaigus gra- paaukavo savo vienos dienos 

'relių," kurie nežinodami ki-
'tokių vaistų, (tiesa, kaiku-
rioms bįgoms vaistų nėra), 
duoda liaroniui alkoholio. Bet 

'jie pripažįsta alkoholį vaistu. 
Štai jų eilė: 

užprakaituotus dolerius, betj Vikt. Horsley sako: "Al-
kad mūsų Tėvynė Lietuva 

ną buvo surengtas nepapras
tas vakaras, kuris prasidėjo 
7 vai. vakare, pobažnytinėje 
svetaislėje, t Buyo, atvaidin
tas labai gražus ir pamoki
nantis vaizdelis, veikalas 
"Paklydėlio Kelias.'' Šis 
vaizdelis publikai aiškiai nu
rodė kaip vienas doras vaiki
nas apleido Lietuvą ir išva
žiuodamas savo motinai pri
žadėjo viską išpildyti, ką tik 
ji prasmė jo. Bet tas vaiki
nas atvažiavęs papuolė tarp 

šie: J. Dauciunas, P. Mankus, 
V. J. Blavackas, A. Zubavi-
čienė, M. Kirmilienįė, O. Žiu

žiam vakarėliui prie draugi-
'jos prisiraaė 7 nauji nariai. 
Atsilankiusiems į šį vakarą 
tariame nuoširdų ačįų. 

Reporteris. 
Į 

IŠ L I E T U V O S , 
KLAIPĖDA IR KAUNO 

DARBININKAI. 

Klaipėdos (krašto lietuviai, 
negalėdami pernešti sunkią 0-negerų draugų, kurie i\ pri 

• ! , j . .. ' -y kupantų priespaudą ir maty-pratino girtuokliauti ir i š - 1 , . _ ._ _^„A^^ 
pl^šė jam turėjimą. Bet per 
'maldą motiaos, kuri nenuil-
•stančiai maldavo Aukšciau-

dami pavojų savo įgimtajam 
kraštui, susiorganizavo ir nu-
vertfe imperialistų valdžią, ku-

uždarbį, ^ r i s sudalė apie 
600 litų, be to, dar Lietuvos 
Ūkio Bankas iš saVo iždo pa
nikavo <?00 iįtu, ir pirmians 
jau buvo surinkta tarp»3 ^ F 
tuvos Fkio Banko ir Draugi
jos 'VEiimportas" kuri su
rišta su Lietuvos Ūkio Ban
ką, tarnautojų 605 litai. Vi
si suriftktieji pinigai tuo jaus 
buvo pasiųsti Klaipėdos kra
što gelbėjimo komitetui. 

Lyn+s. 

ku pavykę praplėsti savo taip • taptų pilnai laisva. Jei da-
vadinamąją reformą arba e-; bar matome, kad pati milicija, 
reziją, jei ne kai-kurie jVokie- j kuri yra sušelpiama, kad ap-
tijos kunigaikščiai butų jo pa- j ginti mūsų 'Itevynę nuo prie-
klaus^ sukviesti į didžiausi šų, o ji girtuokliauja, tai 

kobolis yra ne vaistas nuo l rinskienė, M. ITrmonienė, 0.^^ kacj j o s SUnus sugrįž- • .v, ,, i 
ligų, bet pradžia visokių ligų, Kupstienė, P. Mankienė, M.|fų ant tiesos kelio, tapant 
neturto, vargo, ir mirties,'' Ulevičienė. J pabaigos jaunikaitis atsiver-

Visi uoliai darbavosi ir au-1tė, prasišalino nuo savo ne Norman'as Kerr'as pasafeė, 
kad Anglijoje kasmet miršta kojo įvairius, daiktus arba do-
60,000 girtuoklių, ir pasauly' vsttias už kuriuos surinkta pu 

gerų draugų ir visus bedievi
škus raštus _ sumetė į gurbą 
ir pasižadėjo visados tvirtai 
laikytis tiesos kelio, 

šė ant Liuterio erezijos. Skai- lei šitos priežasties net nie- Vilimas Gull'as sako: "Al- uoliai remia savo klebono už-: Be to, dar buvo graži pfa-

pokylį, kuriame nugirdyti ku^raums labai graudu tai gir-i per metus nuo alkoholio iš- lėtinai }nttfg%. 
nigaikšeiai ir bajorai pasira- dint. O kiek yra tokių, kuriel miršta 120,000 žmonių. Taigi, Blaivininkai visados 

AR2INAIKAD 
Daugumoj Europos šaJią 

perkant Beal Estate ar kitus 
dalykus pardavėjlai būtinai 
reikalauja mokslo auksu bet 
ne popiera, išskyrus Suvieny
tų Valstijų pinigus, dėlto rei-
kalavtmas Amerikos dolierii 
yra -didelis, ir kiekvienas mc 
gina jų įsigyti reikalui pri 
jus. Ar žinai kad Helmar Cl 

Y p ^ - ^ o K ^ o darbiniu I ^ S t ^ ^ . " 1 

kai, išgirdę, kad santarvė no-

"freistato" norėjo lenkams a-
tiduoti Klaipėdos kraštą. Tas 
lietuvi* klaipėdiečių žygis su
judino visą Lietuvos liaudį. 
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TARPTAUTINIS BLAIVININKŲ 
SUSIVAŽIAVIMAS. 
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Blaivybės Dirvos" redakt: hm. Pr. Juškaitis 
.• • 1 ' ' .'!' 

Ypatinga viso pasaulio tautų sąjun
ga priešais alkoholizmą, laikė suvažiavi
mą Kanados mieste Toronto, lapkričio 
24-29, 1922 m.,abstiHentų atstovai šešios 
dešimts šešiųta utų svarstė kokiu būdu 
barų galima visą pasaulį padaryti absti
nentu. Su virš vienuolika šimtų atstovų 
dalyvavo. Kiekviena valstija Suv. Val
stijų buvo perstatyta. Tai yra sužymė-
jimas abstinencijos gadynės. Paveizėk 
i tuos toli siekiančius rezultatus, sveika
tos pagerimmą, turtų» sutaupimą, laimę 
ir žmoniJ03 taiką. Visi su iškeltomis 

rankomis daro prižadą »esigai|ėti nei 
-savo gyvybės nusausinimui visos žmoni-
jo*. 

Daktaro Cherringtono atidarymo 
prakaiba padarė gilų įspūdį, kuris pate
ko per visų šešių dienų posėdžius, atsie
kė ji aukščiausio laipsnio, kuomet už

baigoje Dr. Hammond kalbėjo apie tik- vilties abstinencijai. Kiekviena Suv. steado dėsnį, Sprendžiant uolumą ir 
sius ir uždavinius Pasaulio Sąjungos/ vValstybių valstija buvo perstatoma gero 
nupiešdamas svarbumą šio suvažiavimo. 
Jis pastatė ant kojų visus atstovus. 

Kanados mieste Toronto taip vadi
namoji Massey Hali per tas šešias die
nas, lapkričio 24-29, priskaity tinai pir
mu kartu trnlejo tiek skaitlingų svečių 
iš viso pasaulio ir visų tautu, vyrų ir' 
moterų, susirinkusių šioje viešpatijoje. 
Po kai-kuriuomi žvalgiu, niekuomet nie
kur nebūta pasaulyje įžymesnio suširin-, 
kimo. , Šisai susirinkimas tapo sureng
tas Pasaulio Sąjungos priešais alkoholi
zmą. 

Tautu iššaukimas. 
Iššaukimas visų tautų atstovų, pasi

rodė įžymiausiu įvykių, nes butą ir to
ki ij atstovų, kurie reikalavo kalbos aiš
kintojo. Bet visi atstovai tvirtino, kad 
visur blaivybė žengia pirmyn, kad nesą 
nei vienos šalies, kurioje nebūtų jokios 

l 

atstovo. Nustatyti planai tapo apsvar
styti ir nutarti pasaulinei kovai prie-

tvirtą nus&tatytfią b&aivyKfe vadų, ku
rie pribuvo į Kanado* miestą Toronto 
suvažiavimą, svaįgalų išdirbėjai ir par

šais susiorganizavusią svaigalų pirkly- davinėtėjai atras labai tvirtą pasipriesi-
bą, svarbiausias tikslas ir turinys, visi- nimą visose pasaulio šalyse. 
škai panaikinti visame pasaulyje tą al
koholio pirfclybą. 

Šitas suvažiavimas, tai atsakymas 
iššaukimui dvikovon susiorganizavusių

jų svaigalų i&arbėjų ir pirkMų Belgijo
je, mieste Brukselyje. 

Pasaulio taikos pranašyste. 
Toronto Seimas piršau pirmiausia 

susirinko varde pasaulio sutvarkymo 
kas link svaigalų, beabėjo tuuės ir kitų 
dalykų klausime tolyn siekiančias pasek-

Nesenai svaigalų pirkliai lail̂ ė Br«- mes net ir patį atmetimą svaigalų vak-
kselyje, Belgijos s0sti«|ė?je tarptautinį 

susirinkimą. Taine subrinkime daly
vavo svaigalų atstovai iš S. Valstybių, 
iš Anglijos, ir iš kitų Europos šalių, ir 
pasiskelbė, kad jie uždės savo sostinę 
Paryžiuje ir užves ko\*į, priešais prohi-
biciją. Paskelbė ir tai, kad milionai do
lerių bus jų parama, ypač užvesti ko
vą Suv. Valstybėse, kad atmetus konsti
tucijos aštuonioliktąjį pataisymą ir Vol-

bos. Kas tik buvo liudininku to didžio 
susirinkimo svetainėje vadinamoje Mas
sey HaB, gavo įspūdį tikrą, kad jų tiks
las buvo pastanga prie viso pasaulio tai-

Tautų vėliavos plevėsavo. 
Baugiau negu penkiosdešimts tautų 

vėliavų buvo iškištos balkone, jos parodė 
reginį, kuris privalfėtų biiti neužmiršta

ma*. . Kas kuomet pirmiaus buvo buvęs 
liudininkų 66 tautų bendro susirinkimo, 
su bendru tikslu — sunaikinti didžiausį 
visos žmonijos priešą f Čia buvo žmo
nės iš kiekvienos žemės šalies, sveikinosi 
rankoms ir prižadėjo viens kitam bend
rai darbuotis šitoje kovoje iki išgys ben-
dr^jį priešą — alkoholį nuo visos žemės. 
'Tą tai priešą, apie kurį Anglijos buvęs 
pretiueras Lloyd George yra pasakęs lai
ke didžiojo* karo, kad Anglijai grasia di
desnis pavojus alkoholis, negu Vokietija. 
Čia tikrai tai yra Tautų Sąjonga, kokios 
pasaulis dar nebuvo matęs. 

Taigi, Pilnieji Blaivininkai, nenusto
kime vilties, bet pasirągykim bendrai 
darbuotis dar su didesne energija, kad 
visas pasaulis stoja mums į talką, tai tik 
nugalėgim savo priešą. 

(Tąsa seka). 
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Lietuviai Daktarai 
« * • » 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos nariai. 

> = — 

DR. P. ŽILVITIS 

I 
Parkelė savo o f t m f o 

M 4 i — 41 So. tUlatod 
Naujame J o c i a a s Raa*. • 

U I A. I t 
•-* r M. 

TeL Boulevard t i l t 
Rezidencijas Tel. Fatrfaa §474 

• • I I I • • • • • ' 
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D r . M . Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

C9UCAGO, O.IJKOBi 
Tele foaas T H * BOSI 

Valandos — t Iki 11 Ii ryU 
PO Pl«tų I Htl • Vftfc W*«tėU0IUJi 
ofisą* uždaryta*, 

* 

80c. Išviso įeįgų — $119.49* o šia organizacija ir jon \sJ'Al ttw^» • • • — » » » » ^ » » » M » » > W » » M » ^ 

ismok-Ha — $119.49. Del platesnių informacijų ir 
Jei kas turėtumėte kįfeių ^ k a p j ų blankų, crašomaP 

iiikahi į W b i Dr-ja, kreipki- kreiptis pas sekančius valdy-

h \ m Giri lutititi 

SUSIRINKIMAI, AUKOS, 
VAKARĖLIAI. 

in4 vakarėlį savo draugams i L. M. I), svetainėj. Kurio 
-ėms. Po skanios vakarienės | un^gsta išgirsti Lietuvio artis-
bu-vo žaidimai ir kitoki įvai-

HpringfieM, 111. — M<*teru: r u | U t t L .©gyvavo: , Ateksis, 
Saigos 56 kuopa laike n#*.; Gudauskai**, Jakubauskaitė. 

T 

• o f e t Boulevard MtO 
DR. A. J. KAEALIU8 

Lietuvis Gydytojai 
3303 South Morgan Street 

ChJcago, M . 

nusirinktum vas. 17 d. Suairin 
ko skaitlingas narių būrelis, 
(i v vai svarsto reikalus. Daug 
nutarimų padarė. Tarp kitų: 
spengti linksmą vakarėlį tuoj 
po Velykų; paaukoti $10 Se
serims Kazimierietėms; vai
dinti teatrą Motinos Dienoje. 

Prisirašė dvi naujos įutr's. 
Malonu matyti sąjungietės 
taip gražiai besidarbuojan
čias. 

Gedminaite, Milleris, lianaus-
kaitė ir kiti. Gefutė. 

Vas, 11 d. Moterų Su j . 56 
kp. surengė- "De&ni Vakarą". 

Vas. 18 d. poJbašnytinėj sver 

tainėj įvyko parapijos susirin-
k imas. • * 

Vas. 18 d. vvtė B. J&kabau-
skait6 surengė grajų, links-

—J i' imi, mm • ! ! • • i ui I I JJ M 

aaa*i*aq.tttttqqatit8gaata» 
t OR.A.L.YUŠKA i 
* 1900 So. Halsted Str. j 

r©l. Canal I I i e 
o, Ofiso Tai.: 10 ryto tkl I i po plot. I 
o* i Iki 7 v«J vakaro. 
i Rea. vai.: S lkl 4 po plotų. £ 
• 4193 Archer A ve. m 
* Tel. Lafayette 109 8 
«!T»o^r6« » • aTTo 5 ¥ ¥ » Y 5 ^ o T l " 5 V 5 S 

Cel. Ganai 957. Vak. Canal 111S 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytpjas Ir 

Chirurgas 
1891 gouth HaUted Street 

'olando*: I I lkl l t ryto: 1 lkl 
po pieta: f lkl • vakare i 

SENOS 11 TOS WARDOS 
Lietuviams Balsuotojams. 

LIETUVIAI ADVOKATAI 
a*** 

V, W. RUTKAUSKAS 
A D V O K A T A S ' 

Ofisas Didmiesty] : 

29 South La Salle Street 

Dešros labai gardžiai buvo pa
gamintos ir publika buvo pil
nai patenkinta. Progr. išpildė 
jaun. Vyčių 48 skyrius: padek
lamavo P. Stansluvas, B. Bru
žaitė, M. Pukait} ir A. Stku-
slovaitė; pianu skambino M. 
Marčiuloniutė; duetą padaina-
vo E. ir O. Mareiuloniutės. 
Pelno padarė apie $50, kurie 
Hko kuopos je-ikakims. Ĵ ai-
m»>jo tris naujas nares: J. Bu r 
dulienę, Ę. Brazaitieny ir 

tus malonės atsilankyti į mi
nėta vakarą. J. Virbickas. 

• ' • • • • <•» • •' • • n » •'•• f 

BLAIVININKAI DARBUO
JASI. 

Defcroit, Mįoh. — Vas. 11 
d. įvyko Blaivininkų 32 kp, 
nepaprutsas susirinkimus. Iš
davė^ raportus iš įvykusio pa
sisekusio vakaro kuriame vai
dino veikalą. "Ant Bedugnės 
Krašto". 

To vakaro pasekmėmis ga
lima pasidžiaugti. Nemaža 
pelno padaryta. Gauta keletą 
*arių. Foru pasitraukusių: K. 
Kernagis ir Vin. Kazlauskas 
sugrįžo. Jie buvo maloniai pri-

ur pinti. Vis linksmiau turėti dau-

tės šiuo antrašu: 41 Providen 
ee st. Pr. Maukus, pirm. 

C H i C A G O J E . 

Martinkaite. Prie surengimo 
šio vakarėlio daug pasidarba
vo Žentitienė, Stanslovienė, 
Kazlauskienė, Marčiulionienė, 
Stirbien? ir kitos. Vakaro vo 
deja buvo k p. pirm. p. Julė 
Gedminaitė. Butų labai malo
nu kad vietinės sąjųngietės 
surengtu daugiau tokių vaka 
relių. 

Kambarį* 630 
Telefonas: Central 9S90 

Vakarais 3223 S. Halsted St 
Telefonas: Yards 4 M 1 

A. E. STASULANI 
A D V O K A T A S 

Abstraktai examinuojanil , pioJgal 
ant real estate skol iname. 

OFISAS DIOMIESTT 
K A M B A R Y J 1104 

Charaber of Commerce lildg. 
133 W. Washington Street 
TeUf. Franklin 1171—4»45 

V A K A R A I 8 
I23« So. Ualated Street. 

( E a s l o Mualc Co.) 
l'elef. Boulevard 6737 

J 6 * * » * » » » » » » » » » » » ^ w » i » » » •»« 

Begalo yra svarbu Lietu 
vkam ka l Dennis A. Horar. 
Untų ir vėl išrinktas alder-
>tianų šios wai"dos, u-žtat km\ 
;*•«* masij draugas. Mu>u prie
dai turi savo kandidatą — 
įie nori viską paimti, jie nori 
)>aiodyti savo galybe. Mes ga-
inie ta ptttt ]>adaryti atlie
kant savo pawiga balsuoja n i 
iteinantį lUarninka, apaugo 
kitę Warda nuo pakįiuvimo į 
lenkų rankas. Tat-gi visi l>al-
•iUokime ui mūsų draugą Dan
us A. Eoran ir parodykite 
kad mūsų priešai negali val-
lyt« mušu AVaudą. (Apgr.) 

Vas, 13 d. BUįNvoll svet. į-
vyto A'yėįų 4S kp. linksmas 
-okis su laimėjimu "Krai 
i-io*', kurs*, teko p.* J. Sugen-
taitei. Prie surengimo šio va
ka ro daugiausia triūso padė-
io: M. Sugentaitė, K. Šupe 
aaKė, J. Sugentaitė ir d. (led-
mmaitf'. (iana daug grasaus 
jaunimo ptisirinko. Pelno liko 
tpie $2o(K Visas laimikis pa^ 
tirtas L. Vyėių XI Seimo ren-
-rimo reikalaabi. Valio mūsų 
Vytea! l*ai \-isi jūsų darbai te 
•ie taip pasekmingi kaip mi-
'įėtas vakarėlis. 

;iau darbuotoji]. 
Kuopa iš seniau turėjo sko

los $20. Šiame-susirinkime uz 
>>aigė jįj mokėti. Nariai auko
jo jos paxlengimui: po 50c: K. 
Žtžis, P. Oustaitis, J. Vaškas 
viėius, K. Kernagis; po 25e.: 
Jokūbaitis, M. Bukšaitis, M 
Ratkelienė, viso $3.25. Pats 
skolintojas Vin. Kazlauskas 
buvo nuleidęs net iki $16^ ^[ 
k p. jam inbuok'\jo $18. Seniai. 
skolos butą net iki $70, dabai 
jos jau visai nėra. 

Girdėtis, kad daugiau žmo 
n i ų žada įstoti į Blaivininku 
kuopa. Laukiame 'jų. 

susirinkimui pageidaujauc 
ta pati komisija, kurį suren
gė vakaių vas. 4 d., apsiėmė 
dar ir toliau pasidarbuoti. 

Nutarė -užsakyti Sv. Misiąs 
ir visa kuoį>a in eori>ore. pri
ims šv. Komuniją. 

IUaivininkai ?ionaį gražiai 
darbuojas* 

Amžinas blaivininkas. 

PREKYBOS BUTAS. 
\ —— 

Pastangomis Cliiengos bk-
nieriu, pioiesionalų ir laikraš
tininkų, kaip jau buvo savo. 
laiku pranešta, tapo suorgmf.-
zuotą Amerikos Lietuvių Pre
kybos Butas (Litkuaniau — 

American ^liamber pf Com
merce). 

Svarbiausias tikslas šios or
ganizacijos yra: 

'1 — Užmezgimas prekybi
nių, ekonominių bei» politinių 
vyšių tarp Amerikaa ir Lietu 
vos; 

2 — Teikimas prekybinės 
statistikos žinių ir informam-

/ > ; 

DR. S. A. VfiLOJTlb 

Natoropatbas 
Oydan įvairias ligas, o ypaUn-

' gal užalsenėjuslas, be vaistų ix 
ogpaaoJJn, — naujausiais oa 

4224 Aroiurr Av. BHgnton 
Theater B*ckj., a-ioo labo*. 
Valandos: anot » fili 12 diena 

Nuo • iki 8 vai vak 
Nedėldieniais nuo 9 lkl l t 

Tol. Lafayette 6198 

= mmmt 

bos narius: 
J. J. Elias, Prezidentai 

3252 So. Halsted St. 
S. V. Valančrus^ Direktorius, 

3252 So. Halstea S t 
Ądv. A. A. Šlakk, Sekret. 

Ropm 1305 19 S. La 
Salle St. 

Adv. F. P. Bradekulis, 
Teisių patai^ejas, 

3112 Sp. Halsted St. , 
Nons nesenai suorganizuota^, 

bet, šis Prekybos Butas jau 
aktyviai prisidėjo prie bendrų Dr. A. Kaushillat. D C 
TJetuvos reikalų, ypatinga1t!2i59 w. 21 str. Kamp Leavm st 
Klaipėdos Krašto kfausime. 

Eadęs dar- gilesnį Lietuvių 
prijautimų, A. L. P. Butas ga-
l("s nuveikti daug svarbių dar
bų. S. V. Valančius. 

* r e l Yards 0S93 
Dr F. A. BIANEUS 

MAPRAPATH 
fva l . nuo 9 Ifiryto iki • v a i vak. 

Ket. Ir Ned. nuo 8 Iki 1 vai. 
pietų. 
8247 Emerald Ava. 

{•* 1 » » » » • • ^ !• • • • • • "* U 
Telcf. BoasovoK 8 1 M 

1:00 iki 9 vak Med 9 iki 
12 ryte 

Patarimai dovanai 

• • • • " • • ' . - . i i 1 - . 1 •» , ' _ . _ ! ! ! " " - - . " "n 

j VAL. 

I 

JAV KUONE SVEIKI. 

Dievo Apve»doR parap. — 
• Šios kolonijos ligoniai jau 

pradėjo sveikti. Mūsų vikaras 3 — Supažindinimas Ameri
kos žmonių su lietuvių reika- kun. Pr. Vaitukaitis sugrįžo 
luvimais ir padėtimi. 

Šita organizacija veikia be-
partyviai. Kiekvienas lietuvys 
biznierius, profesionalas ir dar 
l.ininkas, kuriam rupi Lietu
vos gerovė ir tautos likimai, 
yra kviečiamas susipažinti su 

iš ligoninės ir jaučiami neblo
giausiai. Jau pradeda šį bei 
ta dirbti. 

Tai pat sveiksta pasišventu
si darbuotoja jaunimo tarpe, 
p. Alb. Alaburdaitė. 

Aidas. 
•i mm\ •• « « ^ " 

ronat^ Vardo t l 3 I 

aTAML»Y P 
MAŽEIKA 

URAfiORII h IK 
Bal iam untojss 
Turiu automo

biliu* visokiems 
reikalam*, f ^ i m 
prieinama 

3319 Aubaro 
A ve. Obi^ago 

S. M. SKUDAS 
t 

Lietuvis Graboriu.* 
Ir Balzamuotolas. 

Patarnauju laldotuvėso gėris« 
šiai ir u i prieinamas kainas. P*J 
samdau automobil ius pag^al>anr,,• 
vestuvėms, krikštynoms ir tt. 

1911 CANAIiFOjįtT AVI 
Tel. Raosevclt 7332. 

1 ' 

Teiefooas Boalevard 418» 

1 Masalski 
GraboriuB 

Patarnauju lai-( i 
dotuvėoo vooJ I 
tuvese krtki-i 1 
cynoaa ir kltuo-Į Į 
M reikaluose, , 
Kainos prieina -i 

-•— 3 =u==r> 

j.p.WArrčHES i 
L a w y e r 

LIETUTIS ADVOKATĄ* į 
Dittt.: K. 511-516-127 N. Deajr- * 
boru Str. Tel. Kandolyh 5584 
Vakaratsi 197M S. Wabash Ava. 

Tel r o U m a a €817 
• ^ • • • » » » M I M M mm •—5*' 

Resld. tol. Van Buren 9184 
Ofiso to*. Boulovard 9898 

Dr. A. A. R 0 T H 
m * A S ovnKTOOAa i» 

CHIRURGAS 
ęprylamtm Moteruk g, Vyruku 
Valku tt vlsq esuoas ika Ug% 

Ortsas: 8385 & HaLsted 6 4 
Oal.; 1 6 T - 1 1 gyto; 1—8 po 
plet, 7—Svak. NodL 1 9 — 1 8 A 
Re*. 1199 Indepondonoo B l v A 

Ckloago. 
••••••Sfll* 

Vas. 12 %J. nipesaiu mūsų 
^erb. klelx>no kun. Kersevi 
"iaus įvyko "Bo^ Sočiai" va 
kurėlis, vietines pjirap. rev 
kitlams. , Akytė. 

p»rfiauRaHo LE APYLIN 
KĖS LIETUVIAMS. 

SUŠELPi VARODIENIUS. 

ê̂ « = 

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. O. U. Otaser p*, 

raino 1 rankas Dr. Cnas. Segal. 
žento Ir partnerio. Visi seniej* 
pažįstami ir draugai anlalkrs 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip Ir 
nuo palios Dr. O. U. Oįasar. 

s i Ag So- MotKan atrec*. 
Ofiso Valonuos: Nuo 19 ryto 

lkl 9 po pietų, nuo B iki 7 vok. 
N*d. nuo 19 lkl f no plotų. 

TeleJonas Vards 887 

Pittsburgbo, Fa. Dr-jy suva
žiavimu vasario 12 d. L. M. 
D. Name nutarta paininHi 0 
metų sukaktuves Lietuvos ne
priklausomybės ir podraug tu
rėti masinį mitingą. Klaipėdos 
reikale sekinadienyj vasario 
25 d. 1923 m. L. M.D. Nam.>. 
U20 X. St. Fittsburghc, 2 
vai. po pietį]. Tam reikalu 
liko sutvertas konutetas iš šių l šiems kurie aukomis prie to 

•» * . «• • • • v > • • • 

AR ŽINAI KAD 
Dauguma gėrimu yra dirba

nti prieš prohibicijos teises, ir 
yra labai nuodingi snlyg che
miku pranešimo! Nepirkit*' 
tokiu, gėrimu nes kenksmingi 
>veikatai ir gyvąsčiuį Ar Ži
nai kad ffurkiškas Tabakas7 iŠ 
kurio tUnromi Hebnar Cigaretai 
yra tvriausis ir geriausias ta
bakas rūkymui. (Apgr.) 

Kas norite sužinoti apie pa 
I aiga, tai nusipirkite knygutę: 
*'Ka mokslas gali pasakyti 
apie pasaulio pabaigą". Ka .̂ 
na tik 15c. 

"Draugą*" * ų b . Cto. 
2334 South Oakley Avenue 

' ^ ^ ^ • ' • • ' • i " **—**+ 

DR. MAURICE KAHN 
• V D V V O J A 8 I R O H 1 R I R O A S 

«AS* 91* 4sb lan4 Ave. 
*e l . Vardo t v 4 

Tok Vara* 0004 
OFISO VAX.» 

* . - ,* • ». ryto. I'—8.tr<.7»—8 Į , v. 
KedėMotole: nuo 19 T . ryto lkl' 
1 vai. po pietų. 

Į i ' Ta,:',.," j " , r = 

*mmm 

l A. I RUTKAUSKAS 
. . . . . * » • • 
OVnVTOilAa IR C H T R m G A g 

4448 So. W c o t i i Avenno 
Teief. Lafayette 4148 

Va«s)4o*: 8-11 rytai*, i - i 

o 

piliečių: pirm., — A. MMIVU 
konis, pag". — Hom. Paplaus
kas, rast. — Juoz. Virbickas, 
isd. — Kast. Stravinskas, iždo 
prižiūrėtojai — P. Mariuoka.^ 
P. Pikšris, M. Urlakis. Komi
tetas vaclinsis Pittsburglio 
Klaipėdos Gelbėjimoi Komite
tas. 

Totkd pittsbiirgliicėiai ir a-
pylinkės lietuviai, kuriu šir
dyse teka lietuviškas kraujas, 

• Worcester, Mass. Saulio 
21 <d. poba/.nytinėj svet. Lal>-
daiiugoji Dr-ja globo.įe Dieyo 
Motinos Sopulingos laikė mes 
tinį susirinlvim^. Išduota ra 
j)ortas iš sušelpimo var^die-, 
uiŲ šeštadieny piicš Kalėdas. 
Sukviesta 38 vaikučiai ir ke
lios šeimynos. M. Ablonskait*'1 

paaukojo eglaite ir ją parėd,ė. 
Buvo ir saldumynų. 

Kun. klebonas pasakė įdo
mia prakalįi.ūlę. Paskui 51 vai
kui išdalinta aukos: po audek
lines pirštines ir paučiakė, 11 
šeimynų valgio ir drabužių. 
Suciptieji linksmį dėkojo vi-

pr įsidėjo. 
Sekančios draugijos aukojo 

K a lėd inium Fondui: 
Labdaringoji Dr-ja . 

Vardo Ala r r jos 
Motera Są-gos 5 kp. . 
8v. Kazimiero Dr-ja'. 
S. 1̂ . K. K. A. -II ap, 
Blaivininkų kp 
Lietuvaites Dr-ja . ..'. 
Šv. Onos I>r-ja 
S. L. U. K. A. 98 kp. . 

$26.30 
14.00 

. 9.00 

. 7. v L 

. 7.0S 

. 5.00 
. 5.00 
. 4.50 
. 3.04 

BQXE$of 
lO ov l O 

AR ŽINAI 
KĄ PERKI? 

NORS HELMAR cigaretai bu-
KO žinomi u rūkomi per 

daugiau kaip penkiolika metų, 
jie visada pasiliko tokie pat 
Ferm-uinos kokybėj neouvo. 
HELMAR tebėra tokie pat 
šiandien, kokie kad buvo pa
daryt* pirmieji. 
Kad* ju* perkate HELMAR ei-
galeliui, jus gaunate tyrą Tw-
k s!:ą Tabaką. K d̂a jus parka* 
i. paprastus cigaretus, jus rū
kote aifffaoii tabaką. 
HELMAR yrt supakuoti kieto
se skrynutėse. Skrynutėj ap-
aaucoj?. Juos nuo susilauiymo 
įr susimankymo. Paprasti ciga
retai yra supakuoti į punde-

^TSMBR SKRYMffS IR 
VASOĮ' 

ofekis sųšK>» Vttrkik-
\<ų ir Egyptižki? CW«U»Ui bviete-

I-
Iii 

J j J307. Auburn Ave. Chicago ' 

M 

Graborius ir Balsamuotojas 
K. SYREVIČIA 

AatanaobUiai 
2U&5 W. 22-nd Str. 8146 W 9J 1 
Te.. Canal 654S Tel. Canal 0 

apes* — w 

V%leutiue Urt^ni»Ulng CoUeg* 
2407 W. Madison Street 

TekMfoaas Seeley l a l S 
Moko Siuviofto, Patiaraų kir

pimo, DesigaiBg bisniut ir a s 
iniams. Vietos duodama dykai 
[Diplomai, Mokslas lengvai* at 
|.aok«fjimais. Kiesos dianomia Ir 
[vakarais. Reikalaukit knygeles 
j Ban io ir Naminiai kursai Skrybė-
,ių Taisyme. Norint iniormacUv 
i ašy kits ar telefonu oki ta 

a A R A PATEIi , ptra*. 

» ' • " • *nit l ' l " l » '• • i l i . n n ą 

6d«-l 
>me. 

DENGIAMJB 6VOOUS. 
Uaiaikeme skardis, ryąas, med«-
g;j. kaminams, kaminu* taisom 
valome ir atUka^ne reneralį tai 
symo darbą ir malevojima. 

STACKER aad MAAS 
a s * 3 So. Oakley Ąva. 

t»ž* » »—»»»-»»»--»»«»»—— . » » - » a 
= 5 " • ' •• *** 

tialyvaukite drauge kad sudt'-| Marijos Vaikeliu, Dr-ja 2-30 
tmue kokia pagelbą mus bro
liams Klaipėdiečiams, jų. kovoj 

" Šie biznieriai aukojo drabu
žiais ir valgiu: Julė Stočkrenė 

už laisvę ir liuosybę. Taipat už $12.90; Senkevičienė — $6; 
bus išneštas rezoliucijos. To-' Žiogienė — $5; Bartkus — 
del yra priedermė kiekvieno1 $3.50; Baltrumaitis — $3; Ad. 

. 1-9 PO 

^*««m 

lietuvio dalyvauti. 
, Dar vieiuis gana įžymus 

nuotikis, tai koncertas" Lietu
vos operas artistu: Olekos, By-

KoJklratavieius $3; Glaveckas 
— $2.40; V. Zenkevieienė — 
$2; Čepkauskienė — ,$2; Ke-
reiŠis — $2; Docunai — $1.50; 

TeL Lafayette 4299 

PLUMBfNG 
Kaipo lietuvy*, aa$avlams visa
dos patarnaajo kofev 

M. VTJiKA 

vmm tam 

Su a LACHAWI0Z 
LIETUVIS GRABORIUB 

914 W. 9S-*4 K . Cl»ioaax>, Dlj 
Patarnauja la idotuves* kuopi, 

-g-iausia. Reikale meldžiu ats l iau-
| k t i , o mano darini busite 
'nėd int l . TeL Cajoal 1211—2199 
ni|»ni|||||||i|||imi|||||||| 
y j ' 1 ,••'"?,; ' " "ML 1 » ' s 

ros ir Leškevieiaus šeštadien. j Jankauskai —$1.50; Bakanau 
vakare, vasario 24 d. 7:30 vai. skus — $1.-5; Pauliukonis — 

PAIN-EXPEULERIS 
JUMS PAGELBĖS! 

!

" Kuaaet laukiauusi Paia-Ea«Uileria 
a&gąVboa, Skautma* greitai apga-
, i j / ^ i liooa ir nesmagumai 
• B i f r V l l — p r a n y k s t a . Sjt 

pirma žnypteli | ima 
reumatigko skaus
mo, narvu* kratau-
ftioe nearalgi jos, kan
kinančio ir riečiaą-
čio i krūvą aifeniį 
dieglio, tuojau* nu
sipirkite l ito galin
go ir patikėtino šei

myninio Hnimento ir juomi iitrin-
kito ukautkuaaa vietaa. Tikrasis) 
Pain Expelk>ria turi mūsų INKARO 
rabaa i s sk l i . Visi kiti yra pa-
rnėį,'zdžinjįmaia> Kaina ^ e . ir 70s, 
attiskaas arba i i 

» 4 - n 4 S « « t k 4&U., Br**llvB, K.T. 1 
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PKKOCgS Penktadienis Vasario 23 1028 

CHICAGOJ 
5,000 RUBSIUVIU STREI

KUOJA. 
International Ladies Gar-

ment \Voįkers unijos oflOO 
darbininkų vakar sustreikavo. 
*fie reikalauja panaikinti dar
bą nuo daiktu ir grąžinti sa
vaitinę užmokesni. 

ariau kaip šimtą. Taipgi ir ki
tos nemažai jau pardavė. Tai
gi, -galima tikėtis, kad žmo
nių- bus gana daug. 

Pp. Šiauliene, Gasparkienė 
ir Butkienė pačios gamina 
daiktus, kurių negavo Italijo-
je.jTaigi, valio visi vakarienėn. 

AR BUS PIGESNĖS 
SAMDOS? 

Piliečių komiteto namų sta
tymo reikale narys Arm-
strong paskelUė, kad ateinan
tį pavasarį būtinai turėsian
čios atpigti namų samdos. 
rfes daugybė naujų namų pri
statyta ir vis dar statoma. 
Beito, atėjus pa vasari ui, a-

! partmentiniuose namuose at-
sirfes daug tuščių flatų, knrių 
įau ir šiandie daugybe. 

Tečiaus apartmeritinių na
mų agentų sferose kalbama, 
kad tas faktas nesumažins 
samdų. Agentai pramato, 
kad pavasarį samdos kartais 
gali dar daugiaus pakilti. 

Teko nugirsti, kad West Si-
dės vyrai jau slapta pradėjo 
ruoštis prie naujos "West Si-
(iė.< vyrų vakarienės". Ir sa-
lyo, kad dabar moterys tikraL 
neatsilaikysiančios. Buk apie 
tai išsitaręs vyriausias tos va
karienės kukorius-Ipolitas La
banauskas. MoterMės, nepasi
duokite!? 

» J West Ridėję Lietuv 
priklausomybės diena labai pa 
s5sekė. Programa buvo labai 
graži, aukos didelės. Surinkta 
$516. Žmonių buvo pilna sve-
.tainė. Vyturėlis. 

MOKYKLOS VAIKUČIAI 
GRAŽIAI DARBUOJASI 

PRANEŠIMAI, 
L, Vyčių Chicagos Apskričio 

svarbus susirinkimas įvyks 
p'tnyčioj, vasario 23 d., 8 vai. 
vakare, Mark Write Square 
Parko svetainėje, prie 30 h 
So. Halsted gatvių. 

Šis susirinkimas turės išs
pręsti choro likimą. Apskri
čio choro vedėjas atsistatydi
no. Šiame susirinkime choris 
tai patys išsirinks vedėja. 

Svarbų.. Reikia nevien tik 
choristams, bet visiems Vy
čiams atvykti j šį specialį su
sirinkimą, ir aptarti choro rei
kalus. 

Choro reikalų komisija. 
XORTH 8 l b ^ ~ L a b d a r i n -

gos Sa-gos 6 kuopa yra paėmu
si Wicker Park svetainę sau
sio 6 dienai, 1924 m. Visos 
draugijos yra prašomos neda
ryti jokių pasilinksminimų, 
tą dieną, kad kuodangiausia 
žmonių galėtų paremti Lab
darybę. , A. Nausėda. 

BRIDO RPORT."" — V isų 
Šventų Paš. Dr-ja prie Šv. Jur 
gio ]>arap. kaip paprastai kas
met nusitaria gavėnios laike 
.atlikti velykinę išpažintį ir in, 
corpore eina į bažnyčią, taipo- į 
gi ir šįmet pasitaikius Dievoj 
palaimos ir malonės laikui, Į 
laike šv. Misijų, visi nariai, 
siilyg draugijos nutarimo, ma
lonėkite atlikti išpažintį šeš
tadieny 24 d. vasario, o sek
madienio rytą, tuoj po 7-nių 
skaitlingai susirinkite į Šv. 
Jurgio parap. svetainę su bal-' 

^i yra prašomos tos kurios dar 
nėra Rėmėjos, kad ateitų- ir 
prisiravšytų prie tos taip di
džiai prakilnios organizacijos, 
nes ji verta visoms moterims 
remti. 

M. šedienė, pirm., 
M. Mikšaitė, rast. 

— i 

PAIEŠKAU savo seno draugo Jur-
grio šilingio. Jau apie 4 pietai kaip 
nesimatėm girdfjau kad jis gyvena 
West sid£j, bet nežinau jo adreso. 
Jis pats arba , kas apie ji žinote, 
praneškite šiuo adresu: 

JONAS GAILIUNAS 
1705 W. 47 St. C^iicago. 

o 

fTai esą dėlto, 
labai brangios. 

kad taksos 

Dievo Apveizdos- Parap. -
Visoms kolonijoms /pradėju 
darbuotis Seserų Kasimierie-jjtoinia pirštinėmis ir dr-jos žen 

; v. , , , . , • v klais, nes in corpore eisime Į 
į .n, koph,-,os naudu., s.os p a - | b 8 £ ^ i m m £ \ gT. M i 5 i l j 
: rupijos mokyklos vaikučiai 

snancios žemvn, kuomet, tak-
sos bus gražintos uormatėn 
prieškarinei! vagon. 

SUIMTAS BANKOS PRE 
ZIDENTAS. ' 

Jų nuomo-jjiorį neužsileidžia. Berniukai ir 
ne, samdos tik tuokart pul- J mergaites rengia puikų turi

ningą vakarę tam tikslui ko
vo 4 d., 7:30 vai. vakare. Tam 
vakarui bilietų Žada išparduo
ti kiek tik yra jų. Neabejoti-. 
na, kad jiems pasiseks.nes šio* 
parapijos žmonės užjauėia jų 
vai kurių auklėtojoms-mokyto-
joms. 

P?to vienų berniukų Mini^-
trantų ir Angelo Sargo Dr-
jos paskyrė tikietams dovanų 
elektrine lempa (floor lamp). 
Mergaitės gi tyli, bet numanu 
kad ką nors slaptai -rengia. 
Norima kuodaugiausia pelno 
padaryti. 

Linkėtina jiems pasisekimo 
tame kilniame darbe. 

Aidas. 
<Į 

Chicagoj suimtas Frank L. 
Tavlor, First National bau-
kos AVarren, Mass., preziden
tas, kur tomis dienomis žuvo 
209,000 dolerių vertės ap-
draudos po periu ir jis pats 
pranyko. 

Taylor čia sugavo Burns 
detektivai. Bankos preziden
tas, turbūt, h\go į vakarus. 

ir priimti šv. Sakramentus. 
Draugija yra užsakiusi ir šv. 
Mišias tai dienai. Valdyba. 

TOWN OF"LAKE. — Šv. 
Kazimiero Akademijos Rėmė
jų 1. skyriaus susirinkimas j-
vyks penktadieny, vasario 23 
d. 8 vai. vakare, Šv. Krvžiaus 
bažnytinėje svetainėje., Visos 
rtaivs būtinai atvykite į ši su
si rinkimą,, nes turime labai 
svarbių raįkalų aptarimui, ku
rių ilgiau negalima tęsti. Taip-

• » * • 

REIKALINGI 
Lietuviai salėsmonai par

davinėti nuol iki 5 akeriu far-
mas ant C. B. ir Q. R. R. Tik
tai 15 minutų į Cicero; 48 trau 
kiniai kasdiena; kainos žemos; 
geras nuošimtis. 

THOS. S. COUSINS 
Kambarys 414 

5 N. La Salle Street 
Chicago. 

A. f A. 
TEO. ŽUKAUSKIENĖ 

mirė vasario 21 d. 10:05 
vai. vak. po trumpos ir 
skaudžios ligos. Paliko nu 
liūdime vyra Liudvika 4 
dukteris ir 5 sunūs 2 bro
lius- ir dvi seseris Ameri-
ke ir 1 seserį Lietuvoj. 

Laidotuvės įvyks suba-
toj vasario 24 d. iš namų 

I' 1419 Sout 50-t; Court 
Cicero J Sv. Antanos baž
nyčia, po pamaldų bus nu 
lydėta į šv. Kazimiero ka
pines'. 

4 Nuoširdžiai prašome vi
sus* gimines ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse. 

BRIDGEPORT. 

Xorintie gauti Kat. Spau
dos Dr-jos knygas, arba pri
sirašyti prie jos, meldžiam 
atsilankyti j Šv. Jurgio sve-

IŠ LABDARIŲ DARBUOTĖS 

Brighton Park. Vas. G 
d. įvyko Labd. Sa-gos 8 k p. 

$454.78 ĮPLAUKŲ Iš VIENO 
AKRO GREIPSU. 

FRUKTV FARMA PARDAVIMO 
šj propertė Ausideda iš 106/akry. 

Randasi 100 pėdų nuo elektrinio trau 
kinio. Sodus miest., Berrien- Pavietė. 
Michigran, yra tai dalis visiems žino
mo Tabor's Farm Rezorto ant St. Joe 
lijiės. 94 akeriai išdirbtos žemės su 
14 akeriu sodo — 26 akeriai vynuo
gių (grrapes), grrušos, obuoliai, slyvos, 
žemuogės, avietės ir t. t., 5 akrai ' 
miško 7 akrai ganyklos. č*i'« randasi J 
3 tvartai (barnes), 6 kambariu na- ' 
taus. elektros šviesa, kitas namas pa
gyvenimui, vifttinyėia — kornom su 
dėti, farma aptverta dratinėm tvo_ 
rom ir tt, 1 mylią | mokyklą, die
ninis pastos patarnavimas. &į ukė yra 
goriausia vaisiną ukė šioj apieiink Jj 
ir valstijoj. 

>litliijcaiie užauginti daugiau obuo
liu per pereitas metas neg.i Califor-
uijoje: iki Nov. 1. 1922 Michigane 

:l 

. , ' V skaitlingas mėn. susirinkimas, j M»*»#t bačkų. (Kalifornijoje 1.659,-
t a i n ę , L . VVC'ių k a m b a r i n , t o n j 000 bačkų, žemė Cattfornijoje kalnuo 

S l l S - m e d a l y v a v o k l i n . k l e b . A . * ja penkis kartus daugiau kaip gausit knygas. 
Šįmet duodamos šios kny

gos: Apologetika, Lietuvos 
atgyjimas, Atstovas Ralys, 
Klebono žodis, Biblijos tyri-
riėtojai ir Komunistai. 

Valdyba, 

IŠ WEST SIDfeS PADAN 
GJĖS. 

V Vas. 18 d. Aušros Vartų pa r. 
svet. įvyko Katalikų Spaudos 
Dr-jos 14 kp. susirinkimas. 
Nutarta po Velykų rengti va
karą su programa. Taipgi per 
tą vakarą bus padovanota ra
šomoji mašina. Taigi kurie 
turi paėmė tikietus, butų ge
ra, kad pasiskubintų pardavi 
nėti. 

Briška ir vikaras kun. Šau
lį nskas. Gyvai svarstyta įvai
rus ivikalai. 

Kp. atstovai išdavi} rapor
tus iš Kat. Federacijos Chit». 
Aps. Seimo ir Labd. Sąj. Sei
mo. Susirinkusieji buvo paten
kinti atstovų raportais. 

Iš komiteto raporto paaiš
kėjo kad pereitais metais kp. 
jeigu turėjo $764.29. 

• 

Svarstė kaip tinkamiau pri
sirengus prie Labdarių va
jaus. 

Susirinkusieji išsiskirstė ge
rame upe. Koresp. 

uo 
Mi

chigane. 
Yynuoglii (grapes) Micliigune už-

augiitta iki Oct 5. 1992 4.612 karu (i 
karą eina nuo 10 iki 12 tonų grapsu). 

Kaina (26,000.00. Išlygos 40 nuos. 
cash, o likusius sulyg sutarties. No
rint platesniu informacijų rašykit.' 
savininku Jos J. BACHr.VAS. So
dus, Mich. 

Tėmykite rytoj "Draugą." kuriame 
tilps didesnis paskelbimas. 

L. RABAČAUSIENĖ 
h" 

(Po tėvais Klimavičiukė) 
mirė vasario 24 d. 1922 m. 
amžiau® 34 metu. Paėjo 
i i Kaltinėnų misstelio 
Tauragės apskričio. 
Metinės pamaldos ui jos 

dusia bus šeštadienį 24 
diena vasario Aušros Var
tų S. M. P. bažnyčioj 7 
vai. ryta. 

Nuoširdžiai kviečiame 
visus giminės,, pažįsta
mus, draugus ir draugės 
dalyvauti pamaldose. 

Nuliūdę: 
Vyras: J. Jtebačauskis 
2358 S. Oakley Ave. 

Dukteris Leonora ir 
Anelia 

Brolis L. Klimavičia. 

Ateinančiame sekmadieny į-
vyks K&t. Federacijos rengia
moji vakarienė prie kurios 
taip visi rengiasi. Seimininkės 
pranešė, kad ši vak ari en*? bu
rianti viena skaniausių, nes 
visi makaronai ir kugeliai bu-
gią pargabenti iš Italijos. Tai
gi, beabejo visi norės para
gauti importuotų makaronų. 

Tikietų pardavinėjimas eina 
visu smarkumu. Girdėjau, kad 
p Stakenieniė pardavusi tfau-

ARJTISTINIŲ JŽGŲ VAKA
RAS. 

Town of Lake. — Kas, kas, 
bet L. Vyčių 13 kp. rengiamas 
vakaras, kuris įvvks vas, 2o 
(i. School Hali salėje, prie 48-
tos ir Honore g-viu, taį tikrai v 
patiks visiems, nes ten, juk, 
kaip matėt 'Draugo' 40 num., 
dalyvaus vien klasiškai — ar
tistiškos jėgos. Jie padainuos, 
pasmuikuos, paskambins, vai
dins.... Tik, gerb. lietuviai, ne
praleiskite šios progos. * 

Korespondentas. 

V I E Š O J I P A D Ė K A 
šiuo tariame širdingus padėkos žodžius visiems 

tiems, kurie gausingai dalyvavo laidotuvėse mūsų bran
gaus, neužmirštamo sūnaus 

ALBINO BUDRIKO 
ir tuo būdu mus giliame nuliūdime paguodė savo už
jauta. 

Drauge dėkuojame v ie t^ams kunigams, ir kun. Bal
tučiui, ir kun. Martinkui. ir vargonininkams, ir mūsų 
visiems giminėms, taipgi Šv. Kazimiero kapinių užveiz-
dai, p. Krušai, už jo grajų ir sumaningą, sutvarkymą ir 
visiems tiems kurie velionio karstą papuošė gėlėmis 
ir vainikais. 

Tėvai, Jonas, ir Barbora Budrikai, 
Ir broliai, Bronislovas, Benediktas ir Alfonsas. 

P R A N E Š I M A S 
Yra gauta įvairių religiškų daiktų iš Lietuvos, kaip 

rožančių', škaplierių, maldaknygių, paveikslų, kryžių, — 
dideliame pasirinkime. Ypatingai pritaikinta Šv. Misi
joms. Ateikite pamatyti. 

PAUL P. BALTUTIS, 
901 W. 33rA Street, 

Chicago, IU. 

REIKALINGA jauna stenografė 
turi mokėti lietuviškai skaityti dar
bas pastovus. Atsišaukite 

GFORGI & VITAK MUSIC CO. 
4639 South Ashland Avcntic 

Chicago. 
. . • « i - • ' —W ' • • • • ' • • • • ' —•" • • " - • • — i . n i • 

REIKALINGAS Vargonininkas ku
ris galėtų vesti chorą. Alga gera. 
Su išlyooms meldžiu kreiptis sekan
čiai 

KUN. S. KOLISINSKIS 
914 N. 15-th St. E. St. Louis, fll. 

SAVININKU AT YDAI! 
Kas turite narna išmokėję cash 

ir norite parduoti arba mainyti ant 
geresnio namo, biznio arba farmos, 
kreipkitės pas mus nes kostumeriai 
laukia mūsų ofise. 

P. J. SZEMET 
4180 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 6824 

PAIEŠKOJIMAS 

Ieškativ Vinco Cicėno, — tu
riu, labai svarbų reikalą. Jis 
pats ar kas žinote kur jis gy
venau, praneškite tnojaus. 

PAUL f. BALTUTIS 
901 W. 33-rd St. Chicago. 

PAIEŠKAU pusbrolio Stanislovo 
Vaitkevičiaus paeinančio iš Kaltinonij 
parp. Grigulų kaimo. Girdžiau kad 
jis Amerike. Jis pats arba kas apie 
ji žinote praneškite šiuo antrašu: 

ALEKSANDRA DOVIATIENE 
(Po tėvais Vaitkcvičaitė) 
2358 South Oakley Ave. 

Chicago, n i . 

PARDAVIMUI. 
REIKALINGA B l č E R N E 

6 flatų mūrinis namas ir gara-
džius, elektra ir kiti jtaisyfcnai, IUrfi 
mainė ant bučernės arba kitokio biz
nio. . 

Kreipkitės pas 
C. P. SUROMSKI, & CO^ 

»»46 So. Hals ted St. 
• Tel. Boulcvard 9641 

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITftS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

OR. CHARLES SEGAL 
[perkėlė amro ottoą po anmertaĮ 

472t SO. ABBLAND AVE1TUE 

SPECIJALISTAS 
DžJovu, Motėm tr Vjrų Ligą 

Vat: ryto nuo 10 — 1*«* »*<» *—* 
jpo pietų: nuo T—t:tf • • * • « . 
JNedėliomia: 1© lkl i . 

Telefonas Pwgel MSO 

809 W. 35fh St., Chicago 
Tel. Bculevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
* Parduodam Laivakortes. 

iMlirb.-jiai i r Jini»urteriai <ieriausiŲ 

ITALIŠKŲ 
Ranka Dirbta 

Armonikų 

IŠIMU T0NS1LUS 
ToMliulMls nok«lo prifiooėiis: 

1,—be peilio, 
i,—be kratijo, 
S,—be marinimo, 
4,—be skausmo, 
5f be jokio pavojaus gvefkataJ.j 

I Po operacijos, pacijentaa gali tuoj] 
leiU i darbą, gali tuoj valgyti; dai-
[nlninku balsas tampa malonesnis, 
[visa sveikata geresnė. Kuriems iš
ėmiau tonsilus, yra pilnai užganė-

Idlnti. 
Ligonius su Jvairiomls ligomis! 

(prijlmu:—- J 
J Kasdien nuo t vmL po pietai l*1 j 
9 vai. vakare. j 

I Nedėliomis ir seredomls ofisas] 
j uždarytas. 

DR. AL. M. RAČKU8, 
GTDYTOJA8, CHIRTJRGAB IR 

OBSTETREKAS, 
[ So. 50th Ave. Cicero, DL | 

2 \ UI 5 AKERIU t'KES $145 
* 

ISkalno kitus lengvais išmokosčiais 
-— tiktai 15 minutų nuo Cicero ant 
C. B. ir Q. R. R. suvirs 48 traukiniai 
kasdiena; važiavimo kainos labai že
mos. 

THOS. S. COl'SINS 
Koom 414 

5 >*orth La Sallc Strcot 
Chicago. V 

TIRIU PARDUOTI GREITAI t 
Parduodu. 2 flatu akmens ir mu

ro namas su užbaigtu basementu vis-. 
kas moderniškai įtaisyta nosenai sta. 
tytas. Gera transportacija kaina' 
$7.500.00. AtsiSaukite 

538 Wcst S7-th Stroot v 
1 -mos lubos 
' ' l i k a g o , H!. 

|GeriatisiiĮ v i . 
Įsam paMaulIJ. 

. Uarantuoja-
l m w aat de-
UimtH metu 
l a i daug !e~ 
InirMU'H kal
nas nrgq ko
kia kita f ir

imą H. V: Ir 
[Italijoj rali 
IjaK parduoti. 
JKninga nu |»ll 
(nom instnil.-
rijom duoda-

hnr pirkėjam*. M M garantuojame 
jkad mokiniai gralės groti ant arm«-
Inikos i i raidų \ keturius mėnesiui 
1 laiko. Rašykite anjrlUkai reikalan-
Ijant informacijų. Katalioras biun-
1 Siamas dykai: 
Knatta Serenelli Acordeon Mfg. C o: 
H17 Itlue iMlaml Ave: f'liioaco, III. 

AR GALVĄ SKAUDA? 

SKAIDYKITE IR PLATIN 
KITĘ ''DRAUGĄ.'J 

Tai pirmi symptomai kure reika
lauja pagelbos. 

Gal reikalingi akiniai? 
Pasiklausk mane* Šiandien. 

Tūrių 20 metų prityrimo 

JOHN J. SMETANA 
Akių Specialistas 

1801 So. Ashland Ave., kamp. 
18-tos aatvėe 

Ant S ltlbų, kamb. 14. 15, l f Ir IT 
Ant virtaus Platt's valstlnyčloe 

Temyk mano parašą 
Valandos nuo 1* ryto lkl 9 vakare 

Nedėliomis nuo 9 lkl 1S pietų 

AR NORI būti biznierių, tat 
skubėk nelauk n i -vienos valan 
dos, čia yra bargenas. Parduo
siu arba mainysiu krautuvę, 
cigarų, cigaretų ir aprėdalų. 
Atsišauk: 3318 S. K a l s t ė St. 

A. t A. 

Ar turite "DRAUGCl" Knygyno 
KATALOGĄ? 

Jei neturite, tai reikalaukite, o mes tuojau prisiusi

me. 
DRAUGAS (PUBL. CO. 

2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois. 

= 

VER. MATUZE VIČIUTĖ I i =r 
mirė vasario 20 d. 4:15 v. 
po pietų išsirguc* nuo va
sario 13 d., po sunkios o-
peracijos šv. Antano Li-
g-oninšj, 28 m. amžiaus. 
Paėjo iš Klovainių par. 
Laipuškiu kaimo. Paliko 
brolį Povilą, seserį Ona 
Samulienę gyvenančia Mi 
chigan Vals. sesėri Cecili
ja Liet., ir dėdę Kazimie
ra Matuzevičiu su kuriuo 
kartu gyveno. Laidotuvės 
įvyks subatoj vas. 24 d. iš 
namu 1731 Ruble St. į 
Dievo Apveizdos parap. 
bažnyčia 8:30 v. ryte, po 
pamaldų bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines. 

Meldžiame visus gimi
nes ir pažįstamus dalyvau 
ti laidotuvėse. 

Nuliūdę Dėdė, Brolis ir 
Seserys.* 

^iMiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiHiiimimiiiiiĮiiPif 

I KAUNAS!! f 

KAUNAS!! • 
Kauno Albumas 

"KAUNAS""Jame galima pamatyti visą Kauni} 

kaip ant delno. Jame yra Valstybės Prezidento ra

inai, Seimą rūmai, įžymiausios įstaigos, bankos, krau

tuvės, Lietuvos streetkariai, mirusiųjų Lietuvos kar

žygiu paminklas, puikiausios Kauno bažnyčios ir t.t. 

Taigi labai verta tokį albumą įsigyti. Kaina tik 75 c. 

DRAUGAS PUBLISHIITG COMPANY , 
2334 So. Oakley Avenue Chicago. Illinois. 

S •• 
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į cjocBoa^c^^^^ &l*u 
VASARIO (FEB.) 27 D. SEREDOJE 

Balsuokite u i 

J. J. LAGODNY 
J. J. Lagodny yra kaniddata© į aldermonus 21 Wardo 

Štai kų aš prižadu padaryti: 
1. — Sumažinti visus taksus, kuriais esate nežmo

niškai apkrauti, 2. Panaikinti įvairius neteisingus ree.l 
estate vertelgas ir .agentūras kurie žmon?s apgaudinėja, 
3. Stengsiuos, kad butų įvesti požeminiai gatvėkariai, 
kad žmonėms nereikėtų mieste grųstis į karus kaip da
bar kad yra, 4. Reikia padaryti ^playground",^. l&tos 
g-vės gatvėkariai turi eiti iki "city limits"', 6. Elevei-
toriais važinėjimas turi buti papiginta", 7. Miesto polici
jos departamentas turi buti atskirtas nuo politikos, 8. 
Aš stoviu'Už vartojimą vyną ir alaus, 9. 'Board of Edu-
6^10^ ir \nešosios mokyklos turi muti atskirtos nuo 
politikos. 

Išrinkus mane aidermanu, aš stegsiuos atlikti ,visą 
viršui išdėtą platforma. Kadangi aš esu gimęs, augęs ir 

gyvenu su savo šeįmyna 21-me Warde, tai aš gerai žiną a ko čia reikia ir ko trūksta. 
Ož tai aš ir prašau balsuoti už mane vasario 27 d. Padėkite ant blaikos prieš mano 

pavardę X. Išrinkę mane aldermonu, turėsite tikrų drau ga kurie rūpinsis jūsų gerove. 

J. J. LAGODNY 
Kandidatas i miesto 

ALDERMONUS 
21 Wardo 


