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SVARBUS KATALIKU 
SUVAŽIAVIMAS 
MILWAUKEEJ. 

BUS SPRENDŽIAMOS IN
DUSTRINĖS PROBLEMOS. 

Pramaiomi dideli rezultatai. 

trat MTLWAUKEE, Wi 
"> 18. — Ateinančio birželio 27 

* 

ir 28 d. čionai įvyks didelis ir 
svarbus Amerikos kataliku 
suvažiavimas. Bus pagamin
ta galutina kataliku socialės 
akcijos programa, 
slui atsiekti tad bus sprend 
žiamos įvairios industrinės 
problemos. , 

Kiek ligšiol žinoma, suva
žiavime dalyvaus apie 2,(500 
iudustrininku, darbo vadu ir 
soeiologistu, inėmus kunigus 
ir pasaulinius asmenis. J ie 
visi turi ton konfeerncijon 
pakvietimus. 

Sesijose kalbės Įžymiausie
ji katalikai rašė jai ir soeialė-
je akcijoje darbuotojai. 

Suvažiavime pirmukart bus 
maginama koordinuoti katali
ku definitvvio nusistatvmo 
sr»kas ir vykinti gyveniman 
ilgu metu socialiu problemų 

• studijas. 9 

Per 30 metu nuo žinomos 
Papos Leono XII I enciklikos 
apie dirbančiųjų klasių sąly
gas paskelbimo tie klausimai 
buvo studijuojami ir ikišiol 
Amerikoje nieko galutina ne
buvo išspręsta. Taigi, busi
mame suvažiavime norima tai 
atlikti. 

[vyks keturios sesijos. Kie
kvienai sesijai paskirtos šios 
problemos: " l'žmokesniai." 
" Kolektyvis Derėjimasis," 
"Valstybė ir Industrija," 
"Darbininkas ir Savininkas." 

Po to abelnojo suvažiavimo 
seks visur lokalės katalikų 
konferencijos. Bus pasektas 
kataliku veikimas Italijoj, 
Francijoj, Ispanijoj, Vokieti
joj, Anglijoj ir Kanadoj, kur 
industrinės problemos spren-

< džiamos pasiremiant krikščio
niškomis pažiūromis. 

Suvažiavime bus ir vietos 
Arkivyskupas M e s s m e r, 
Kockt'ordo Vyskupas Muldo-
on, kurs yra Naeionalės Ka
talikų Gerovės Tarybos Soci-

• alės Akcijos departamento 
• pirmininkas. » 

Iš kaltvtoju bus universite
tų profesorių ir darbininkų 
tarpe darbuotojų. 

TROTZKY SIUNČIA BRO-
*• LIUI PINIGŲ. 

1 RYf.'A, geg. 18. — Per Re-
velio banką iš Maskvos vals
tybės l>ankos Berlynan per
kelta 125,000 dolerių. Pini
gai skiriami Bronsteinui Ber-
Ivne. 

Tas Bronstein yra tikras 
Trotzkio brolis. J i s markių 
spekuliacijose prakišo visus 
savo turtus ir pagaliaus šau
dėsi brolio komisaro pagel-

Graikija Paliesta 
Karo Svaigulio 

Graikams Norisi Paimti 
Konstantinopoli 

PAGALIAUS IR FRANCIJA PERĖJO GRAIKU PUSĖN 

IŠKRAUSTO 
ATSTOVUS. 

G N I C A G O J E . 
MIESTO MAJORAS STREI 

KO KLAUSIMU. 

ATfiNAI, geg. 18. —Niau-
Tam t ik- |k į a s j padangės ant Graikijos 

ir Turkijos. Matomi slenką 
karo debesys. Graikai tai 
matydami tiesiog krikštauja. 
.Juos apima kažkoksai ypatin
gas karo svaigulys. Nori 
karo su turkais ir veržiasi ka
rau. Nori pagiežą išlieti 
turkams, atkovoti Trakijos 
dalis. 

(Jraikus karo noras pagavo 
nuo to momento, kuomet ži
nomas Venizelos taikos 

rininkų atsišaukia ir siųlosi 
tarnybon Trakijos fronte. 
Premieras Gonatas mėgina 
graikų užsidegimą sustabdyti. 
J is pažymi, kad Venizelos.ul
timatumas nereiškia karo. 
Karas galės kilti tik suims 
taikos konfenrencijai. 

BUKAKESTAS, geg. 18.— 
Bolševįstinės Rusijos su Ru-j Chicagos majoras Dever, 
munįja pįrklybos derybos čia kaip praneša, labai užintere-

Žinios iš Lietuvos 
1 RUBO ELEKTRA. I nei mokyklai. Pradžios mo-

I kyklai šįmet bus statomi nau-

pert rauktos. Rumunijos vy- suotas pramatomu gątvekarių 

TAURAGĖ. — Tauragė ko-, ji mediniai namai, 
vo 18 d. jau apšviesta elektri
ne šviesa iš elektros stoties 

riausybė bolševikų atstovams i r viršutinių geležinkelių dar-
grąžino pasportus ir liepė ap- bininku streiku. 
leisti šalį. 

Derybos suiro, kuomet bol-
Majoras pažymi, kad tuos 

ginčus del užmokesmo galima 

bendrovės * '.R u ba s ." Ele
ktra paleista dalyvaujant p. 
Stungiui, bendroves " R ū b a s " 
direktoriui, bei p-ui 

GUBAV0 DVARO 
UŽPUOLIMAS. 

ševikai reikalavo Rumunuos, baigti be streiko, be nuosto-
pripažinti holševistine vald- ]ių ginčijamom puriem ir vi-

PAKYŽIPS, geg. 18. — 
Fra nei jos užsienių reikalų o-
t'isas, aptaręs graikų-turkų 

# 
krizi, skelbia, kad šiandie 

žią. Sakė, kad be to pripaži
nimo jie nedarysią pirklybos 
sutarties. 

Premieras Bratiami pažy-
n*ėjo, kad jei pirklybos su
tarčiai Teikei ingas .Moskvos 

suomeeni. 
Majoras visuomet pasiren

gęs tarpininkauti ir turi pil
nas teises, ginti visuomenės 
reikalus. ' • 

Pranešta, jog abi pusi Isu-
valdžios pripažinimas, tad j tinka į kontroversijas pakvie-
Rumunija gali apsieiti be tos sti majorą. 
sutarties. 

"VAIKINŲ SAVAITfi." 
KRASSIN TURI PILNUS 

ĮGALIOJIMUS. 

kon- Francijos vyriausybe stovi 
J'ereucijoj Lausannoj Įdavė Į Graikijos pusjėje. 

Ofisas pažymi, kad leisti 
turkams kolektuoti kontribu
ciją iš Graikijos, reiškia pri-

turkams ultimatumą, idant 
jie nereikalautų iš Graikijos 
jokio atlyginimo už sunaikin
tus Anatolijos plotus. Ki
taip gi graikai tuo jaus pakel
siu karą. Girdi, esą geriau 
kariauti, negu mokėti kadi r 
mažiausią t nikams kontribu
cija. 

Graikai 
kams už Turkijos sunaikini
mą. Bet sakosi, kad ekono
minė padėtis neleidžia jiems 
nei prisiminti apie kontribuci 
k-

Graikija visas laikas aima
navo su savo finansais. Šian
die užsieniu reikalu ofisas 
staiga skelbia, jog Graikijos 

• • 

Tariasi su sekretorium 
Curzon. 

Šiandie Chieagoje iškilmin
gai atidaroma "Vaikinų sa
vai tė ." Įvyks taip vadina
mas ištikimybės paradas, ku
riame dalyvaus apie 5i),000 

LONDONAS, geg. 17. — bernaičiu. Kasdien per visą 
Antradienį parlamente anglų savaitę bus Išpildomos pro-
valdžios atstovas kalbėdamas gramos, parkuose pasilinks-

KAUNAS. — Balandžio 14 
Vilkai- d. lenini kariuomenės dalis su-

Čiui, Tauragės viršininkui, ei-' sidjėdanti iš 3 karininkų ir 30 
nančiam " R ū b o " elektros pėstininkų kareivių su kulka-
stoties direktoriaus pareigas.. svaidžiais atvyko į neitralę 
Buvo atvažiavę specialistai zoną. išsivežti iš dvaro Gubo-

1 inžinieriai: Andrušaitis, Kra- vo visą turtą. Gubovo dva-
bsas ir Betkis. Atsilankė sto- ras yra musy pusčje nuo Am-
\y vietinių bankų atstovai, basadorių konferencijos pa-
bei šiaip inteligentai. Buvo siųlytos sienos Lenkijai, 8 kl. 
susirinkę daug žmonių iš liau- į žiemos rytus nuo Salaku 
dies. • miestelio. 

Tai jau antru kartu bendro- Sužinoję apie tai, vietos gy-
vė " R ū b a s " paleidžia eiekt- ventojai ginkluoti pasiprieši-
rą. Mat jį ankščiau buvo už- ( no lenkams ir ifcvijo juos iš 
tvenkus Juros upę, bet kai, dvaro. Laike įvykusio susi-
tvenkinys *rpiro, tai teko par- durimo nukauta' 2 lenkų kari 
sigabenti motorus ir jais dir- j mukai ir 3 kareiviai; be to. 

apie sovietinę Rusiją aiškiai 
pažinti, kad už buvusį karą' pakvietė Krassiną apsilanky-
Mažojoj Azijoj yra kalta ti ]>as užsienių reikalų sekre-
(iraikija. Su tuo Francija ne
gali sutikti. 

Tad jei del reikalaujamos 
kontribucijos graikai pakels 

kalti tur- karą turkams, Francija sto
vės graikų pusėje. 

Graikams labai norisi pa
imti Konstantinopolį. Bet 
jei Francija stotų graikų pu
sėje, Anglija tuomet pereitų 
turkų pudėii. Beabejoniės, 
anglai gelbėtų turkams nepa-
duoti Konstantinopolio. 

Franeijai Turkijoje daug 
'konominė ir finansinė pade- ką prakišus, gi Anglijai lai-

tis pradėjo gerbti. mėjns, artimuose Rytuoso 
Daugelis karo veteranų ka- ' vėl viskas, susima i š£. 

HUGHES ATAKUOJA TAUTŲ SįJUNGĄ' 
, 

SPĖKOMIS NEGALIMA ATSIEKTI TAIKOS, SAKO JIS. 

torių lordą Curzona. • 

Vakar tečiaus įvyko nešusi* 
pratimu. Kuomet lordas Cur
zon savo ofise laukė Krassi-
no, šis neatėjo. Nes šis lau
kė formaiio pakvietimo. 

Paskiaus nesusipratimas iš
siaiškino ir Krassin šiandie 
kon f er uos su lordu Curzon. 

Krassin pareiškia, kad jis 
turi pilnus Maskvos įgalioji
mus daryti su Anglija^ viso
kios rųšies sutarimus. Tik 

ypatingiausiais -reikalais gal 
jam prisieitų kreiptis Mask
von. 

Anot Krassino, Rusija no-
| ri taikos su Anglija. 

minimai. 

10,000* DOL. DOVANŲ. 

North\vestern universiteto 
valdyba paskyrė 10,000 dole
rių dovanų už susekimą, kur 
ir kaip pražuvo studentas L. 
Mount, kurio rasti grobai 
(nežinia dar ar jo) upėje su
kėlė daug triukšmo. 

Ta dovana skiriama: 
1. Už aiškų įrodymą, kad 

Mount buvo nužudytas, arba 
2) kad nebuvo nužudytas, ar
ba 3) kad jis pats nusižudė 
ir arba 4) kad yra gyvas ir 
kur nors* slapstosi. 

Grand jury tuo klausimu 
baigė tardymus. PaseknUės 
nežinomos. , 

VYASHINGTON, geg. 18.— Europoje nei kur kitur, pada-
I žymiųjų amerikonų sus i r in -vė tam tikslui keletą argu-
kime Valstybės- Sekrdtorius mentų. Vienas iš tų toks: 
Hughes užvakar čia pasakė į- " K a s saugos sargus, jei jų 
domią kalbą apie Tautų Są- tarpe kils nesutikimų?" 
jungą. J is pažymėjo, kad « j e i vį s į t i e /kur ie tikrai 
Tautų Sąjunga nevykusi ir n o r i įvykinti pasauly taiką," 
kaipo tokia taikos pasauliui sai<(v Sekretorius, "nonetų 
H ( ( m o s - i realiai pagalvoti apie bjėgan-

*• Spfįkomis taikos negalima čius šių dienų reikalus, įsiti-
atsiekti i\ei palaikyti,'l sakė kintų, jog pasauly gyvuoja tik 
Sekretorius. Į vienas taikon kelias.- Tas 

Čia valdiškose sferose tvir- kelias arba būdas, tai tauto-
tinama, kad toksai ypatingas se išlavinimas taikos dvasios 
Suv. Valstybių Sekretoriaus ir geros valios. Tautos tik 
atsiliepimas apie Tautų Są- pačios galį pasįgydyti nuo 
jungą sukels dėdelį įspūdį nuolatinių kovų ir skerdynių 
Kumpoje. | karštligės. Kas kitas jų ne-

Ueiškia tai, kad Suv. Vals- gali pagydyti, 
lybių vyriausybė darbuojasi 

(PRIEg ŠVIESOS (TAUPYMĄ 

ineiti Tarptautinin /Tribuna-
lan. Bet su Tautų Sąjunga 
nenori turėti nieko bendra, 
nei mažiausio sąrvšio. 

fT. S. botikslė. 

Sekretorius Hughes, norė
damas j rodyti, kad Tautų Są-

bos. *&''9'W J u n ^ a negali palaikyki taikos 

Svetimšaliams vėjo. 

"Amerikoje turime įvairias 
svetimtaučių grupes, susior
ganizavusias "nuosavų Sa
l ių" gerovei ir reikalams. 
Tuo tarpu tų šalių gerovė ir 
reikalai neturi nieko1 bendra 
su amerikoniškais interesais. 
Tos grupės kitos kitas ata- atsiekta taika. ' ' 

SPRINGFIKLD, 111., geg. 
18. — Saulės šviesos taupy
mui ChicagOŲe yra pavojaus. 
Le,gislaturoje yra bilius, kų-
riuomi norima uždrausti visoj 
valstybėj saulės šviesos tau
pymas vasaros laiku. 

BONAI LAW SERGA 
PARYŽIUJE. 

PARYŽIUS, geg. 18. —An
glijos premieras Bonar Law 
čionai atvykęs smarkiai susir
go. Nors oficialiai paskelb
ta, kad jis iškeliavo Londo
nan, tečiaus jis yrą HoteI 
Crillon. 

kuoja, kįla nepaprastas jų 
tarpe antagonizmas. Paga-
liaus kiekviena tų grupių rei
kalauja Amerikos, kad ši pa
gal jų norų nus i s ta tyk ." 

"Mano nuomone, tautos su 
tautomis privalo ranka ran-
kon dirbti. Tas darbas turi 
but paremtas žmoniškumo pa
grindais. Tik tokiu būdu bus 

bti elektros jėgą. Motorai 
turi 100 arklių jėgą. Šviesa 
yra skaisti ir lygi. Dabar ji 
blizga visur Tauragėje. Iš
kilmė pabaigta kliube vaka
riene ir pasilinksminimais. 

gyventojai suėmjė 3 lenkų ka
reivius ir paėmė grobio 3 bal 
uotus arktfus ir 1 kulkasvaidį. 

PUOLĖSI NUŽUDYTI 
PAČIĄ. 

James F. Daley su savo pa
čia buvo pasimetęs. Jinai 
dirbo viename ofise vidumies-
ty. Vakar jis nuėjo tan ofi-
san su tikslu ją nužudyti. 

Tečiaus kitų ofiso darbinin
kų nuginkluotas ir suimtas. 

RAGUVA. — Raguvos vi
durinioji mokykla veikia 4 m. 

šiais mokslo metais mokosi 
93 berniukai ir 44 mergaitės, 

29, I I kl. 
24 mok. 

39 ir TV kl. — 

ŽYDŲ KALBA OFICIALUS 
RA&TAI. 

JONAVA. — Jonavos deg
tukų fabrikos " U r a n " direk
torius p. Levine į pad«pt§jį 
mano raštą dėlei ekskursijos 

būtent: 1 kl. 45 mok., I I k1.- \ m mokiniais į fabriką, teikė
si atsakyti gana il#oku ofW-
aliu raštu žydų kalba. 'Ro-

Šįmet mokytojauja 2 moky-. dos, mūsų įstatymuose pažy-
tojai, 1 mokytoja ir 1 kuni- [mėta, jogei mūsų respublikoj 
gas-kapelionas. Mokykla tu- '.oficiailiai susirašinėjamą tik 
ri nuosavus inuro namus, sta- viena lietuvių valstybine kaP 
tyrus prieš karą 2 kl. pradi- ba. 

. • » 

PRIEŠ IPROHIBICIJOS 
ĮSTATYMĄ. 

AREŠTUOTAS PEDLIO-
RIUS. 

SPRINGFIELD, 111., geg.' Areštuotas Jacob Naįmann, 
1S. — Ateinančią savaitę čia 1330 West 13 st., pedliorius. 
legislaturoj bus diskusuoja-
mas paduotas klausimas, ar 
atšaukti valstybės prohibicinį 
įstatymą. 

"Saus ie j i " mėgino tą klau
simą palaidoti ir jo nesvars
tyti. Bet jiems tas nevyko. 

VIS DAR NEPALIUOSUO 
JAMI PAGROBTI. 

: 

APIE GATVIŲ 
ŠVARUMĄ. 

PEKINAS, geg. 18. — Ki
nai plėšikai vis dar uepaliuo-

Mrs. Daley tvirtina, kad suoja pagrobtų ągetimšalių. 
jos vyras nuo Naujų Metų \ Vieną f raneuzą jie pasiuntė į 
kasdien girtas. Tsao-Chuang su savo reikala

vimais. Tas franeuaas žadė
jo atgal gryžti pas plėšikus. 
Matyt, jis nelaužys savo gar-

_ _ _ _ _ | bės žodžio. 
Viešųjų darbų komisionie-l Kinijos valdžia svetimša-

rius Spra^ue darbuojasi ap- bu paliuosavimo reikalu visai 
valyti Chicagos gatves. Kvie- žioplai veikia, 
čia talkon policiją. 

Kimisionierius tvirtina, kad 
už gatvių nešvarumą didžiau
sia atsakomybe krinta ant 
wardų superintendentų. 

už užpuolimą nemoraliais tik
slais Agnės Kulowitcz, 19 m., 
suparaližiuotos. 

O R A S . 

CHICAGO. — Šiandie ne
pastovus oras; temperatūra 
palengva kįla. 

KELIAMA PRIEŠTABOKI 
NĖ KAMPANIJA. 

"MOONSHINE" AUKOS. 

Pradėjus sausio 1, 1923, iki 
gegužės 17 d. Chicagoje nuo 
"monshine" žuvo 92 asme
niu. 

WASHINGTON, geg. 17.— 
Profesionaliai reformatoriai 
apsidirbę su alkoholiu, Šian
die išjudina kampaniją prieš 
tabokos vartojimą. 

Tai paaiškėjo ,čia Tobacco 
Merchante* Assotiation meti
niame suvažiavime, kuriame 
dalyvauja 400 atstovų. 

PINIGU KURSAS. 
Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos ster. svarui 4.63 
Francijos 100 fr. (5.68 
Italijos 100 lirų 4.94 
oVkietijos 100 mrk. .0024 
Lenkijos 100 mark. .0020 

DRAUGO PINIGŲ SIUN 
. TIMO SKYRIUS 

Atdaras kasdieną (išskyros 
Šventadienius) nuo 9 vai 

ryto iki 8 vai. vak. 
2334 So. Oakley Avenne 

Siunčiame pinigus doleriais 
ir litais per didžiausius Lie

tuvos Bankas: 
ŪKIO BANKĄ ir 

PREKYBOS - PRAMONĖS 
BANKĄ 

Norint kad plnlgnl«butų Lietuvoj 
Išmokėti DOLERIAIS. roikU 

branflau mokėti. 
i 



UBTUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS" 
tta* lSjsd>v% tjskyros nedėldienius 

j rioje tarnavo 60,000 amerikio-
sulaužę net tarptaut inius pasi
žadėjimus Tautų Sąjungai, ir 
pareikalavo griežtų priemonių 
tam at i ta isyt i ; 

4. 16* ir 17 d. to pat mėne
sio 1920 m. prie Franci jos a t 
stovo protesto prieš Lenkijos 

Matams . . . .»»...,„*»* SS.W 
Pusei Metų $3.00 

Oi prenumeratą moksi iškalno. Lai 
kas skaitosi nno niraiymo dienos, 

w M •„ J I 1 - * ,„,™a4 i užgrobimą v ūmaus prisidėjo 
M nno Naujų Metų, Norint permai-Į * » T * 
syti adresą visada reikia prisius- j Anglija; 2 " J ! ! f V * ? * S E S I « 5- T » " t u Sąjungos posėdžių ssa siųsti isporkant krasoje ar ax * . , * 
prese "Money Order" arba tde-: metu, Vilniaus ir jo teritorijos 

klausimas vra svarstoma- kai-dant pinigus | rsgistroota. laišką. 
DRAUGAS PTJB. CO. 

2334 South Oakley Avenue 

Chicago, Illinois 

T«L Roosevett 7791 

fR'̂ a s:"';^ r r r rrT r̂gT^L«T-,?TJSkiaJa 
KUNIGŲ VIENYBĖS 

PROTESTAS. 

po Lietuvos reikalas. 
Tuota rpu Lietuvos Vyriau

sybė nuolat apeliuoja i Tau
tų Sąjungą ir Ambas. Konfe
rencija šaukdamos savo teisių 
vardan principo " te isybė yra 
jėga*'. Oi štai Santarvė var
dan principo " j ė g a y ra teisy
b ė " aneksuoja Vilnių Lenki
jai . Kas išeina? Francija, ku
ri karo metu ir dabar sakėsi 

P. J . BABRAVIČIAUS 
KONCERTAS. 

DRAUGAS 
certo rengėjai laTnai džentel-

Vakar esame įdėję. " D r a u 
gan*^ ištisai anglų kalboje A 
menkos Lietuvių Kunigų Vie- j kovoja už pasaulio civiiizaei-
nybės protestų prieš Anibasa- ją, Suv. Valstybių armini ku-
dorių Konferencijos nuospren- f cių kilusių iš Lietuvos ir ko-
dį priskiriant Vilnių Lenkijai. 
Protestas pasiųstas Anglijos, 

Italijos, Francijos, Japonijos 
ambasadoriams. Tautų Sąjun
gai ir Suv. Valstybių Sekre
toriui Hughes. 

Kunigų Vienybės protestas 
apeliuoja į Santarvės politikų 
sąžinę. Kunigai kaipo doros 
mokytojai savo rašte įrodinė
ja, kad Ambasadorių Konfer. 
ak tas negali būti pa
teisintas nei doros 
nei tarptautinio teisingumo 
principu. I r tuo tikslu cituoja
ma neginčijami fakta i : 

1. Spalių mėn. 7 d. lenkai 
su lietuviais padaro ir pasira
šo sutarti kuri palieka Vilnių 
Lietuvai ; ir 

2. I antrų diena po sutar-

vojo už Francijos skelbiamus 
obalsius, ta pat i Francija 
šiandien savo dekretu pasisa
kė: ten teisybė,kame jėga. 

Didesnio pasityčiojimo iš 
doros ir tarptautinių- teisių 
nebegali būti. Kunigai kurių 
pareiga palaikyti pasaulio 
taikų, saugoti žmonijos ckyili-
zacijų,iiKitydami tokių veikiau 
čią 'skr iaudų Lietuvai, nebega
li ty lHi ir protestuoja prieš 
Ambasadorių Konferencijom ne 
teisybės aktą. 

Je igu politinių bei kultūri
nių organizacijų balsas šiuo 
klausimu turi savo reikšmės, 
juoba jis stipresnis ir gal i n-
gesnis. kuomet 200 dvasios va
dų kelia protestų ir rįžtasi 
dirbti kad teisybė ir tie.-a imtų 

ties. lenkai sutarti sulaužo, o- Į 
kapnoja Vilnių ir trečdalį vi- v h * u - š* K u n i - U Vienybės pro 
sos Lietuvos teritorijos, pri- t e s t » n n k i a įregistruoti j n u 
dengdami tą neteisybe gen, s u t a u t o s i s t o r i ^ Rambiomis 
Želigovskio " m a i š t u " ; raidėmis ir mes tikimo, kad 

3. Tų patį mėnesį, 14 d., 
Santarvės delegatas j Tautų 

nors atkakli ir ilga kova tęs
tųsi už Gedimino pilį — Lie 

Sąjungų Leonas F>ourgeois pa- j tuvos sostine, galų gale teisy-
reiškia, kad lenkai šiuo žygbi Įbė tur*s nusilenkti jėgai. 

Trečiadienio vakarų, Mildos 
salėje, Cliicagos lietuviai vei
kėjai, be kitų klausimų ku
riuos svarstė, kalbgo'si p. J . 
Bobravičiaus koncertą. 

Kreivas kelias*. 

P a t pradžioje reikia pasa
kyti, kad mums nepatinka 
kreivas kelias kurį pasirinko 
p. J . Bobravičiaus koncerto 
rengėjai. Dalykas štai kame. 

Cliic.agos lietuvių Klaipėdos 
Komitetas trečiadienio vaka
rui šaukė lietuvius veikėjus 
pasitart i Vilniaus klausiniu. 
Vilniaus kiekvienam lietuviui 
brangus ir buvo gal ima k ūkti 
skaitlingo susirinkimo. Tuo
tarpu staiga, nei iš šio nei iš 
to, koncerto rengė
jai paskelbia laikraščiuose tų 
pat vakarų, valandų, toje pilt 
salėje susirinkimų, kviečia lie
tuvius kurie yra prielankus 
ruošiamam koncertui. T ie ku
rie pirmon vieton statė kon
certų, net ir Vilniaus klausi
mų aptar iant vis maišė su kon
certu. Tolus koncerto rengėjų 
pasielgimas y ra mažiausiai 
neko rėkt ingas, jeigu • nedau
giau. J u k visiems aišku, kad 
koncerto rengėjams rūpėjo sa
vo j ropagandai panaudoti 
tuos veikėjus kurie atėjo šau
kiami Klaipėdos Komiteto Vil
niaus atvadavimo reikalu tar
tis. Šaukiant susirinkimų vieu 
koncerto dėliai, publika nes
kaitlingai lankosi. Tiesa, kad 
pridengus tų nekorektingų pa
sielgimą, koncerto rengėjai pa
vartojo priepuolamų ir skau
dų " T r i b ū n o s " korespondento 

i lietuvių tautos įžeidimą. 
i 

Tokiais .kreivais keliais be 
einant netoli nue inamaAta ide 1 

ko parinktų p. J . Bobravičim 
koncerto propagandai ke!i?\ 
vadiname kreivu ir kitą kar tų 
panašią taktikų by kam varto-

j jant , gali negardžiai atsirūgti . 
Tiesus kelias. 

Kad išvengus šuntakiu, kon 

moniškai butų galėję pasielg
ti. J i e žinojo kad trečiadienio 
vakarų Klaipėdos Komitetas 
šaukia Chicagos veikėjus. Štai 
gera proga ta- susirinkimų be 
j am-sk i r t o tikslo panaudoti 
kiekvienam ki tam kilniam tik
slui, ka ip kad yra koncertas. 
Tame pat susirinkime aptarus 
Vilniaus Komiteto steigimą, 
labai butų vietoje iškelti i r 
koncerto reikalų. 'Faktinai ta ip 

ir įvyko. Ar daug buvo kon
certo rengėjų ir jų sušauktų 
žmonių — nežinau, bet patsai 
susirijnkimas kurs gyvai svar
stė Vilnimis bylų buvo skait
lingas, virš 80 veikėjų iš vi
sos Cbicagos. J u k koncerto 
rengėjai galėjo iškalno prama
tyti, kad susirinkimas, nors i r 
kitam tikslui šaukiamas, mie
lai svarstys ir nuoširdžiai pa
rems koncerto rengėjų geras 

i 'pastangas. Berods neapsiriko. 

Koncerio posėdis. 

Adv. Bradčuliui užluiigus 
vesti Klaipėdos Komiteto su
šauktų susirinkimų užleidžia
mą vieta adv. Kl. Jurgelioniui. 

tą dainą* kur i mūsų tautą net 
be mokyklos kultūrino, o kurią 
įstabiai atstovauja lietuvis a r 
t istas, visiems Chicagos lietu
viams gerbiant* save i r savo 
tautos parinktuosius dainius, 
reikia ateiti į jo koncertų. 
Mūsų visų atsi lankymas, ta ip 
kad net sienos braškėtų, bus 
geriausias atrėmimas mums 
mestų šmeižtų, vadinant lietu
vių tautų indijonais, neišauk
lėtais ir nekultūringais. J u k 
iš mūsų skaitlingo atsilanky
mo, amerikiečiai, kuriems jau 
prieš koncertą parduota 200 
tikietų, spręs apie mūsų auk
štų meno supratimą. Beto, kon 
certo mettį galėsime teisingai 
didžiuotis turį savo tarpe retų 
ir kultūringiausioms tautoms 
dainos premjerų p . J . Babra
vičių. Taigi vien imant domėn 
tų, ta ip sakant, politinį moty
vų turime pripildyti Orches
t r a Hali salę. 

Bet politika aplamai . tik 
gadina žmones, mokina veid
mainiauti . I r štai delko, kuo
met mes eisime koncertam mus 
lydės aukštesni motyvai. 

Nereikia kartoti kas vra 

SVEIKATA - BRANGUS 
T U R T A S . 

DŽIOVA. 

Apie džiovų 
reiktų kiekvie 
nam susido
mėti. Tiek 
daug nuo to 
baltojo maro, 
nuo džiovos 
miršta! Iš 
tamstų šeimv-* 

™ " OFFICK: 
nos bilekas ga ?;•*»•• *******> 

° 1411 So. 50-1 Ii A ve, 
Ii Mmiroti džio Te1, c l c e r » ' ; 3 ' 
EI BUSI* g M UZ-IO Clc«ro, 111. ! 

va, o jei žinoti kaip apsisau i 
goti nuo džiovos — nesigailėsi. 
Je i jau kas serga džiova, jš 
šių straipsnių kurie tilps 
' D R A U G E ' , sužinos kaip ge-
liausią yra pasigydyti ir 
kaip -savo kaimynų su tuja 
liga neužkrėsti. j 

I>žiova nuvaro į kapus dau
giau žmonių nei kokia kita 
liga. 

Kas 3 minutes vienas žmo-

rikoje. 
V ienai s matais Amerikoje 

nuo džiovos miršta daugiau 
žmonių nei nuo geltonojo dru-

'igio bėgyje šimto penkiolikos 
melu. 

Kas septintas Amerikoj J 
mirš tant is žmogus, tai miršta 
nuo džiovos. 

/Kas devintas lietuvis, kurį 
ar .dengia Amerikos velėna, — 

: tai mirš ta nuo džiovos. . 
Tai yra baisi skai t l inė! 
Džiova yra l impanti liga. 
Nuo džiovos lengvai galima 

pasisaugoti. 
70 nuošimčių džiovinnikų 

gali pasigydyti , jei tik gydosi 
išmintingai. 

Po teisybei, tai 8 J nuošim 
čiai džiovininke galima butų 
išgelbėti nuo mirties, jei tik 
anksti džiovų pradėtų gydyti , 

į Nuo džiovos nieks neturėtų 
' mirti , jei tik žmonės labiau 

susiprato butų. Džiovininkai 
J i s E i d a m a s iš Donald D a y l , , , ^ a r l i , ( a : , K a s , b a r t a g* miršta nuo džiovos Ame- . , ^ ^ j ^ H ^ ^ 
- Tnhunos k o n * * « « e « . ^ ^ ^ į r 5 j m t a k a r t ( J j o - - — ******** , „ , , ,„„; m i n k H < t , Skai tykite 
tų prieš lietuvius, baigia p. 

i J . Bobravičiaus koncertu. Dr. 
K. Drangelis įrodinėja publi
kai p . J . Bobravičiaus lietu-

! vybę, apie kurių ligšiol niekas 
neabejojo. Vienas p. J . Bob
ravičiaus draugas labai įtiki
nančiai priparod*' artisto lie
tuvybe tiems, kuriems abejo
nių gul\jo sukelti p. K. Drau
gelio kalba. ' ' D r a u g o " Re
duktorius siūlo svarstyti ats
kirai du dalyku: p. J . Bob
ravičiaus koncerto klausimų 
ir Donald Day korespor.denci-

klausytųsi. J o mum/, gali pa- Taigi aš i r mano draugai , s t r a j p s n i u s a p j c <Jžį0vų 'DRA-
vydėti ir "neimli j ona i " . Dai- j pažįstami, giminės dalyvausi- y ^ 
na kurių jis dainuoja kalba I m meno puotoje. M m i n i s ; A p i ^ j ^ u ^ į i n j i r ^ i s i , m ; . 
sielon, ji tarsi motina savo buvo visų gpodžiai pr i imta ir r r a v a r t u žinoti. 

' kūdikį glamonėja. {Tik čia pa- ją mes realizuosime penktadie- / y i s u p r į ederm4 yra džiovų 
gauni tų savo prigimties švie
sių, tyrų, kibirkštėlę k u r ta
ve dievina, kurioje atspindi 
Amžinosios Grožės harmonija. 
I r štai, tu lyg nudulkintas nuo 
dienos slegiamų krislų, lyg 
naujai nušveistas kardas skai
drini savo vienodų, dažnai į-
kyrų ir nepakeliamą gyven 

Koncerto klausimu 
it. 

nio \mkare Orchestra Hali. 

Del Donald Day šmeižtų. 

J ų neminkime. J ie žinomi 

pažaboti, ir su ta liga kovoti! 
I 

Klausimai ir daktaro atsaky 
mai. 

mą. Ir ta ip atėjės į t ikrai me
no1 koncertų ne aš kų nors d u o - 1 1 ; ; ; : ! ' ? J 

<iu menininkui, bet meninin-[ 
kas man apčiuopiamai ats
kleidžia tų^nano dvasios turtų, 

ir nepigiai dovanojami. Sus- , Klausimas. Ar te isybe kad 
mas ai>svarstęs piktų ir ne- I l U 0 U 0 { k ] įKililll0 ž m a g u , , g a u . 
teisingų korespondencija, pa- l i a ( ] . r u ^ # M a n < 1 l i e k d a u g ^ 

sipiktinęs protestavo prieš jkių uoliai sukandžiojo, o nei 
lenkbernį ir išrinko komisijų j >ergu drugiu , nei nieko. — Pr . 
\l trijų asmenų: J . J . l ler t- V. 

P. J . Bobravičius nors ir 
i pinklėsna pakliuvo, bet šian 
ulien atsižvelgiant vien į jo [lietuviu, tautos įdėlį, kurį mes 

it per sapnus regime ir neno
rime tikėti, nemokame jo į-

ne^rinčijamai aukšta dainos ta
lentą, nepaisant koncerto ko
miteto klaidų, vien branginant vertinti ir juo pasinaudoti . ' čiuose. 

Atsakymas p . Pr . V. — 

du įteiks " T r i b ū n a i " atsis- beabejonės gavo ligų nuo uodo 
pauzdinti J i s taipat bus pers- jgilimo. Niekam nepatar tume 
pauzdintas ir lietuvių laikraš- leisti uodams siurbti savo 

kraują. 

SESERS IR BROLIO LAIŠKAI. 

J a u seniai kankinuos ir negaliu nu
rimti. "Moterų Di rvos" redaktorė vis 
man akyse. Atsimenu, prie skanios va
karienės piktai kalbėjova. Buvo ir liu
dininkų. Aš be upo ; niekuomet nesu pra
tęs kivirčų keltį su moterimi, kuri man 
primena a. a. motinėle. Daug pagarbos 
ir meilės turėdamas savo mamytei, at
žvilgiu ir į kitas laikausi tos pat linijos. 
Gi ta vakarų, tarsi nelabasis man liepė 
nuolatinėn opozicijon stoti ir tai del men 
kniekių. Gaila. Ati taisysiu savo klaidų. 
Bet kaip? Žinau. J ina i pris ispyrusi pra
šė kų nors parašyti į balandžio m. " M o 
terį) Dirvos ' nam. Gerai. Tik kų čia pa
rašius? Pradedu var tvt i knvsas . Veltui 
Kelias valandas mokslingos medžiagos 
beieškodamas prakai tavau. Nieks man 
nepatiko. Paėmiau pluokštų sesers laiš
kų. Jų tiek turiu ir... re tai į kurį esu at- » 
sakes! Sit imsiu vidurinį ir į jį atsaky
siu. Tebūnie mano atsilyginimas " S e s e r s 
ir Brolio l a i škas" už visas anos vaka
rienės piktybes tau, mieloji sesute, ir 
UM D . " redaktorei. 

S E S H R S L A I Š K A S . 

Mylimasai Broleli! 
Kaip tai nuskintai jaunai gėlei, taip 

man negrįžt į krantų vėliai — tolyn iri
uos... 

i 

Tolyn iriuos, iriuos. Va, prieš mane 
vaikystės metai. Tylus, rainus. Motutės 
visame lydina akis, malonus, švelnus 
žvilgsnis, šeimoj st ipri gija — nuolatinis 
rūpestis mūsų ateitim. Štai visa, kas li
ko atmintyje iš anų vaikystės dienų. 

,0, da r kartų norėtųs sėelėti ant tų 

kelių, kurie apkloti gelsvu smėliu Ne
muno bangelių supustytu. 

Kodėl man skir ta buvo taip trum
pai ja matyti... Gal but kitu aš žmogum 
bučiau tapus. Šiandiena savo būdu per
daug nesidžiaugsiu. Ksu įkyri, užsjspy-
rus. Kenčiu už tai netik viena, bet ir ap
link mane, jaučia tų mano silpnybe. Bro
liuk, o tik smagu, kad tau galiu nors 
pasakyti . Tu manęs nepasmerksi. Nes 
žinai kokiose apystovose man v sk i r t a bu
vo augti . • 

I r .gaila man kaž-ko, ir siela drau
ge veržias į tų nežinoma tolį, ir pasi
genda kaž-ko, vis nenurimsta. Jaučiu, 
kad amžinai liūliuos mane tos pačios 
bangos* O gal beširdis vargelis turį ir 
man dalele skirti. Tuomet karčių diene
lių taurę gersiu. Pa t i jų sau išrinkus. 

Ne sfinksas aš, kad manęs nesupra
stų, bet ne visi sielos virpėjimo, kar
čios dalelės užaugintų norės suprast i . 

Taip gera kar ta is . Tiek noro, pasi
šventimo gyventi kitiems, laimės padė
ti ieškoti, kupina siela atsiduoti, surasti" 
šviesų takų i r juo vesti kitus, kad jie 
nejaustų gyvenimo trukumų. Ta ip nonė-
tųs sustiprinti savo menkų getų norų 

dalelę, kad jie imtų manyje viršų ir 
stiprėtų, idant vėliau galėčiau jų duoti 
kitiems. Pasimeldžiu kartais , nors trum
pai. 

Mano siela rami. Joje , rodos, švie
su. Galėčiau, kad ir šiandien mirt i . Gai
lestingasis Viešpats mokėtų našlaitę pri
glausti. O jaust i taip, re ta kada galima. 
Bent žinau apie save tiek. 

Užporyt rugpiučio 2 diena. Pirmoji 
ir paskutinė. Įžengsiu naujojo gyvenimo 
vagon. Sirpinsiu savo sielos troškimus 

ir kilusius joje naujus skausmus su kita 
siela. A r j i pasidžiaugs tuo? 

M a n a u — taip. Nes prietelis tik tas, 
kurs laimės valandėlių ir skausmų daly
viu būna. 

Šiandienų tavo vardo diena. Dvi g£-
lių puokšti puolia tavo paveikslų. J ų 
atnešė N. J į visuomet dėkinga u i pir-
mųsias jos gyveninio dienas M... 

Mano mjntys su tavim. Džiaugiuos, 
kad galiu rašyti, o šiandien sveikinti ir 
trokšti tau tos laimės, kurios pasiekė a-
nas šventas vvras . 

sj 

Vakar parvažiavo X. Y. Buvome sto
ty jo sutikti. Papasakojo apie tave. 

Buvau parašiusi seniau, bet neiš-
siunčiau. Su manim taip dažnai atsitinka. 

Šiandienų gavome tavo telegramų. A-
čiu ne už jų, bet jos turinį. 

X. Y. mus amžinai suriš. Svečių su
kviesta daug. Šį kar t baigiu, laukdama 
tavo laiško. 

Bučiuoju, mylinti sesuo, 
e/ ••• 

Kybar ta i , 31-VII-21 m. 

BROLIO L A I Š K A S . \ 

Mylimoji Sesule, 
AČiu už nuoširdų laiškelį. J i s pasku

tinis nuo tavęs laisvos lakštutės. J i s toks 
liūdnas, kaž-ko pasiilgęs. Bet man jis ne
mažiau graudus. Kiek kartų tenka ma
tyti jaunuolę ištekant, aš liūdžiu, man 
gaila. 

A n t r a vertus, kaip kilnus moterystes 
ryšys! Garbingos ir šventos jo pare igos! 
Tu supranti . Neveltui užgauni skaudžių 
mūsų sielai stygų a. a. mamytės atmintį. 
Sakyčiau, stiprini save jos garbingu pa
veikslu — pavyzdžiu, kuomet ir *u j au 
nebe sau tik gyveni. I r to jau išmokai, 

kuomet trokšti kitiems laimės teikti. Štai 
delko, nors ir skaudu, bet ramu. Žinau, 
kad tavo žygis rįėra lengvatikės, bet rim
tas, apgalvotas žygis. Laimins Visaga
lis judviejų gyveninių. Rodos ir nebe-
icikėtų daugiau rašyti. Bet negaliu bent 
t rumpai nioferies-motinos uždavinio ne
paliesti. Nekalbėsiu apie jos viešųjų, y-
pač politinę karjerų, kuri man rodos, tik 
darko jos visų grožę. . 

Moteris — man visupirma motina. 
Arba ji privalo ištekėti, a rba į vienuo
lynų įstoti. Kitaip aš jos nesuprantu. 
Nelaimingos senmergės! Ištekėjusi mo
teris randa sau gyvenimo idealų. I r kas 
gali Imti gražesnio! Kur t i pasaulį, "pa
laikant žmonių giminę. Formuot i Dievo 

paveikslai^ esybę ne iš kieto marmuro, 
g ran i to ; duoti gyvybės lytį ne dažais, 
varsomis, bet savo kūnu ir k rauju! Ka
ine surasi genialingesni menininkų-skul-
ptorių, tapytojų! Tik pi rmasai visų ku
rinių Kūrėjas , tik pirmoji visų daiktų 
Priežast is prašoka nioterį-niotinų! Di- j 
dingą ir gražf motinos rolė! Teikti silp
nam kūdikiui sveikatos, jo dvasiai įkvjėp-
ti pirmi»įų daiktų sąvokų, jo širdžiai į-
diegti kilnių jausmų.; ugdyti iš jų dide
lius žmones ir prakilnius krikščionis, 
naudingus visuomenei narius, tėvus, mo
tinas savo ražu... Argi tai nereiškia da
lintis su Dievu Apveizdos ro l e ! 

Gi kiek reikia laiko, kantrumo, be
galinio rupesnio! Užtenka prisiminti sa
vo mamytę, kad įvertinus jos pašauki-
mg. Ypač dabar jos paveikslas mums la
biau suprantamas, brangus, mylimas ir 
šventas, kuomet jų žalia vejai ė dengia, 
gelsvoji Nemunėlio smėlis jos kapų puo-
'šia. K-1 :J 

-v 

i . 

I r vėl kiek nuolatinio pasišventimo, 
išsižadėjimo, kiek monotonijos. Kūdikis 
tur i savo kaprisų, dažnai sirguliuoja. J i 
prie visko prisitaiko, viską išmano, jos 
motiniškas instiktas viskų gydo. J u k j i 
ta ip nusižemina, kad su kūdikiu yra kū
dikis ; ji savo išsireiškimais, net idėjomis-
prie jo nusilenkia, kad jį pakėlus, pro
tinus. 

I r štai mes augame. Kas išskaitys 
motinos augančius rupesnius, pas tangas 
mus į mokslų leidžiant. Mūsų džiaugs
mai — jos džiaugsmai, mtusų sielvartai 
— jos sielvartai. Visų savo gyvenimų j i 
neatskir imai suriša su mūsų gyvenimu, f 
Juk visa kas many gero yra , tai mano 
my.limosios motiuėlės įdėlis. K u r čia vis
kų ir atpasakosi. Aš dažnai prisimenu a. 
a. mamytę ir rįžtuos parašyt i savo atsi
minimus. Visa knyga reiktų išrašyti. Tai 
butų daug kilnesnis veikalas už didelių 
literatų, dailininkų biografijas, ta i butų 
visiems brangus — motinos atsiminimas, ^ 
visuotinos motinos gyvenimą drama. 

Bet pertoli nurašysiu. Je igu rašiau ir 
tiek, tai vien dėlto, kad tu busi Ištikima 
mūsų mamytės pasekėja, nekalbant apie 
tą savo pašaukimui įkvėpimų, kurį semsi, 
iš aukščiausiojo Dievo Motinos pavyz
džio. £ 

Už linkėjimus ir gėlių puokštes ma
no vardo dienai labai ačiū, nors judvi 
ir apsirinkote tų vardo dienų man pa-
rinkdamos. 

Baigdamas turiu p r i d u r t i : nepyk re
tai gaudama nuo manęs laiškų. Tu visad 
mano širdy. 

Bučiuoju, tavo broliukas ' 
Y 

Chlcago, 111., kovo 10 d., 1923. , 

» • Moterų Dirva". -

1 

^ . ^ ^ ^ * % r V t i n W i g f t ^ r t - • ' ^ • " į ^ * * xi\ ;jfej •..•vfc,.-.^.^; 

file:///mkare


Penktadienis Gegužio 18 1923 IIYDGVI I •< f l W » f >r< 

35 

SĖJIKAS 
Imant vokiečių darbininku 

uždarbius marlęėmis, tai šian
die darbininkas prie metai* 
per savaitę uždirba 1,868 kal
tus daugiaus, kaip 1914 ma
tais. Spaustuvės darbiniu-

= / k a s 1,279 kartus daugiaus. 
PRAMONINKAI NORI MA-Į • « ***** jie saukia, pažymi Į Namų statymo darbininkai 

ŽINTI UŽMOKESNI. sekretorius. j 1,488 kartus. Bubsiuvis 2,-
Kongreso žemesniųjų rūmų | 050 kartu. Anglekasis 1,358 j Kiekvienas a m ž i u s d e d a s a . 

immigraeinės komisijos pir- kartų. Aavahnų d a r b i n i n k a s , ^ a n t s p a u d f t žmonijos civili-
Kai-kurios didelės Ameri 

kos firmos, kai-kurie pramo 
Binkai i r net didieji farmeriai 

A š a r ė l ė . 

MODERNIŠKOJI MOTERIS. 

įniniiikas Johnson, republiko- 2,018 kartų, daugiau*. 
šonai skelbia, kad jiems t r n k - , " a s . i * darbinintoj trukumo Puikiai skamba! Už kiek-
ta darbininkų. Reikalauja! **vk*m P«™o didikams taip viena 1914 metų markę imti 

tad vyriausybės ssupenduoti 
ateivi ja šion šalin varžanti įs
tatymą arba jį sumodifikuoti. 

Tečiaus įv^ra vilties, kad tie 
reikalavimai ar vienai]), ar ki
taip butų išpildyti. Iš Wa-
shingtono pareina žinių, kad 
varžas ateiviją įstatymas pa
smilksiąs ir tolesniai, taip, 
kai}) jis esąs. 

Praneša, kad prezidentas 

atsako: I šiandie pjo vieną tūkstantį 
"United States Steel C6r-j*rba d u tūkstančiu su viršum 

porat ion" pirmininkas nusis- j markių, atrodo tiesiog negir-
kundžia darbininkų trukumu. [d*las uždarbis. 
Bet nežiūrint ateivybės apri- Bet štai kaip ta skambi už 
bojimų, labai gerai sekasi 
plieno bendrovėms, jei 1922 
metais jos turėjfl 110 milionų 

darbių istorija baigiasi. Kuo
met darbininkų uždarbis po
pierinėmis markėmis pakilo 
iki 2,000 nuošimčių, tai tuo dolerių gryno pelno. Jei pa

naikinsime ateivybės varžy- laiku abelnas gyvenimas pa- , , .« 
mus,s uprantama, iš to dau- kilo kur-kas aukščiau. I r ta ip: 

Hardingan daup interesuojasi j «*«««• pasinaudos plieno šiandie vienam svarui tau-
tuo klausimu. Bet tuotarpu! bendrovės ir kitos pramoni-ikų mokama 8,000 kartų dau-

zacijai i r kultūrai. Dėlto is
torija turi savo epokas, kurių 
vienos nuo kitų skiriasi. Nuo 
tos dėsnio letenos ir moteris 
i(ėra liuosa. 

Vienas laikotarpis palieka 
kilnios, širdingos moteries ti
pą, kitas atmuša goję ištižimo 
žymių, ar net tveria žemą do
rinės energijos tipą. 

Gi dvidešimtasai progreso 
mnžius, kokią mums moterį 

riame ji gyvena nepaiso. Jos 
liuosybė yra vyriausias elgi
mosi dėsnis. I r sekdama sa
vo gaivalingą įsiVJėgimą ji pa
sirodo dažnai labai originali, 
ką nors nepaprasto ir netikė
to padaro, nors jai ir labai 
nepritinkamo, bet ji mėgsta 
kitus nustebinti. Reikia te
čiaus jos naudai pasakyti, kad 
jos rodomieji afektai, entuzi
azmas ir laisvos manieros da
žniausiai yra tik imitacija, 
jos priginčiai neharmonjzuo-
janti skraistė. Mat ji, ser
gėk Dieve, bijosi, kad jai ne
prikištų senobinės moteries 

žai besirūpina, nes ji turi per to žodžiais neaptariamo dva-
daug savo asmens rupesnių.' singumo, kurs be pretenzijų 
Sakytumei, kad joje pilnai į- 'liepia visiems ją gerbti, pa-
sikunino savymeilė. jmeta tą mistinį savo širdies 

Moderniškoji moteris y ra ' dvelkimą, kurs įkvėpia ki-
taipat atvira. J i nevien yra tiems švelnumo ir grožės mei-

i 

atvira savo nuomonėmis, reį- lę. 
kalavimais, bet ir savo kaltė-! Jei moteries laisvė tik tiek 
mis. Drąsa ligi kraštutinumo reiškia, kad ji įgali drąsiai vy-
— geras tonas. J i drąsi ir ro blogumus pasisavinti, tai 
kritikos nepaiso. Atpene, ji sutraukydama vienus pan-
kritika jai duoda pasitenkini- čius susikaustę blogesniais 
mo, neą j i laimi moderniško- pančiais. Senobinjė jos ver-
sios moteries šampionatą! j gija buvo vyro valdyba, jos 

Beto j i pernelyg greita, naujoji nelaisvė, blogų vyro 
karšta. J i nepagaudama sen- įpročių pasisavinimas, 
sacinės utopijos nesąmonin- Taigi pasiliuosavus iš mo-
gai karščiuojasi, tartum šian- teries pergyventų vergijos 
dien jos nepadavusi, ryt tik- amžių ir vaduojant save iš 
rai pavėluosianti. Na ir sku- dabarties nelaisvės, privalu 
ba visu įtempimu, smarkiai sintetizuoti. — jungti visų am-
karščiuojasi savo interesais, žių motery brangintinus pri-
savo madomis, savo entuziaz- vai ūmus ir tobulinti juos nau-

konvencijų. J i ieško praktiš-1 mu, savo drąsumu, žadėdama jais kultūros daviniais. Tik 

nieko neveiksiąs. Dėlto, kad 
šiandie darbininku stoka tik-

nės firmos, gi visuomenė tu-
ivs didelius nuostolius. Kiek

ia i neįrodoma ir dėlto, kad j v i «"W "anjai atvykęs svetim-
darbininkų trukumas kol-kas j s*1*8 darbininkas, tai gyva 
šaliai nėra pavojingas. Bet medžiaga sunkiausiems dar-
jei ateity tikrai pasirodytų kailis užpigiau sią užmokesnį. 
darbininkų trukumas, tuometi Gi kuomet pasidarys darbi-
prezidentas, kaip užtikrinama 'ninku perteklius, tuomet pra-
iš VVashingtono, imtų veikti, j *»<**« nedarbas, užmokesnių 

Pastaromis dienomis apie mažinimas ir antgalo strei-
darbininkų stoką pradėjo j W - Kam tas reikalinga!" 
smarkiai šaukti plieno trusto! Taip sumušami pramonin-
atstovai didikai. Darbo de--jkų reikalavinuii varžančių at-
partamento sekretorius Davis eivijų įstatymų klausime. 

atsako. jo R tasai plieno "bos-į D A R S T N 1 N W PADĖTIS. 
sų šauksmas pergarsus. Jis ; / 
pažymi, kad tie plieno pramo-f Vokietijos darbininkų unijų 
nės didikai nori Amerikon Fecjera/'ija paduoda žinių a-
parsitraukti daugybę svetini- pie šiandienine vokiečių dar-
šalių, idant paskui savo darbi- bininku padėtį. 
nšnkams grąžinti kuomenkiau- Į Kad geriau tą padėtį su-

giaus, negu mokėta 1914 me
tais. Vienam svarui pupelių 
8,300 kartij daugiau. Sva
rui jautienos 7,667 kartus. 
Vienam šimtui svarų anglių. 
9^600 kartų daugiaus. Vie
nam šimtui gramų vilnų 10, i 
000 kartų daugiaus ir tt. 

Taigi, kasmet markėmis 
uždarbis pakilo 1,279 iki 2,-' Jos vyriausias dvasinės fi-
050 nuošimčių, tai kasdien ziotiomijos bruožas — ąensa-
vartojamų daiktų nuo 6.400 eingumas, naujų dalykų alkis. 

Mūsų dienų moteris vysto
si materialistinės pažangos 
laikais, feminizmo ir emanci
pacijos atmosferoje, neribo
tos laisvės ir lygybės sąlygo
se. Moteris tad ir yra visų 
tų apystovų produktas. 

Kaip yra. 
Kaip atrodo ši naujovinė 

moteris savo pirmaisiais vys
tymosi metais ? 

kūmo, patogumo, o ne atgyve- ateity viską laimėti. 
nusių etikos formų. 

Žiūrėdamas į ją akies plo
čiu, galėtum manyti, kad ji 
vien sau gyvena, savo pasi
tenkinimų ieško. Visokiais 
budais bando sau pataikauti, 
visa kas moderniška sau tai
ko, tuomi gardžiuojasi.' 

Tiesa ji daug interesuojasi 
gyvenimu — išoriniu gyveni
mu. Jos domesį dažniausiai 

Kaip turėtų būti. 
Šalip šių išorinių mūsų am

žiaus žymių moteries gyveni
me, reikia pripažinti, kad jo
je gludi ir senobinių amžių 
moteris. Jos negali įveikt* 
amžiai ir jų įsrąva. Dėlto 
ir naujausios mados moteries 
širdis kilnumo k a u p i n a , 
yra gerumo, pasišventimo, 
meilės šaltinis ir tt. Bet gi-

tuomet moteris paliks ištiki
ma savo uždaviniui, bus žmo
nijos švietėja ir auklėtoja, 
plačia prasme pasaulio kultū
rinto ja. 

sią už darbą nžmosesnj. 

liečia jos pačios gyvenimas ir ]įaį, labai giliai moderniškoji 
jos linksmybjės. J i domisi moteris tą širdį paslėpė. Vi-

iki 10,000 nuošimčiu. Sensacijas begaudydama j i ' s a v o pasilinksminimais ir tais , s u r įr visaip, tik ne iš tos šir-
Kitais žodžiais tariant, šia- atmeta visa kas gali užkirsti k u r i e favonzuoja jos pašilui- dies gausybės ji bando laimės 

ndie vokietis darbininkas už prie to kelią, apkarpyti ė*?****** d o m i S l **Y0 n o " ! ragauti. 
darbą apturi tik vieną trečią sacinį jos gašlumą. I r štai r a i s> »Pais> s a v o P a d a i s , 

Skaitykite ir platinkite vie
nintelį lietuvių katalikų laik
raštį Amerikoje, t. y. "Drau
gą", kuris jumis aplanko 
kožną dieną. 

AR ŽINAI KAD 
Statistika 1921 metų pranešta* 
Oneus Bureau parodo pilna 
apyvarta plieno ir rolling 
mills kuri siekė $1,481,568,000 
gi sulyginus su 1919 metų, 
skaitlines parodo $1,347,243)-
000 arba 48 nuošimčių puoli
mą. Duona ir kiti kepyklos 
dalvkai buvo apvertinti ant 
$1,089,759.000 puolimas $62,-
137,000 arba 5 nuošimčiai su
lyginus su 1919 metais. Ar ži-

, nai kad visokis tabakas pra-
ropos šalvse. Visur darbi- čia įspėjimų bei sudraudimų, veik ir nebelieka laiko ir no- | j a savo kilnių moteriškumo £llVa durnuose, nėra geresnio 

dalį to, ką jis gaudavo 1914 ji nebepakenčia susivaržymo, madomis, savo veidu, plau-
Jos nedovanotina klaida — 

vyrų sekimas. Čia kaip tik 
ji praranda savo " a š " — mo-

Tas pat yra ir kitose Eu- gimties gracijos, nebepaken- Po šių visų rupesnių, be-'terišką individualybę, nusto-
metais. jį nebepažįsta moteriškos pri- k a i s ' s I > a r t u i r U' 

ninkams vienas vargas ir sku purtosi senobinių matronų ti- ro ką nors kitiems aukoti. I r I privalumų, išimtinai jos vie-
prasti, pavartosime skaitlines, j rdas. pais. 

tabako per 100% grynai Tur
kiško tabako iš kurio padarv-

To žmonių tarpo, ku- taip kitais ir jų gerove ji ma- nos nuosavybes, nebetenka ti Helmar cigaretaif (Apgr.) 

NUŽUDYTA TRYS KAREIVIAI. 
Laidotuvių Iškilmė. 

Šiandien iš 'giedros padangės pasi
darė tamsu, dingo meilus karšti saulu
tės spinduliai, apsiniaukė dangus ir vi
su akvse sužibo krikštolo ašaros ir sie-
lai pasidarė liūdna, graudu.... Orkestras 
sugrojo liūdną meliodiją ir minioje pa
sigirdo dūsavimai ir graudus sėlių vai
tojimai. Iš apskrities ligoninės išnešė 
tris lavonus karstuose 11-to pėstininku 
Vilniaus pulko 4-tos kuopos žuvusių ka- ' , e n - a **meU9

 k u r i a t a i P n a r s i a i **»**• 
r iu: V. Varpetas, J . Taurvs ir J . Jarue-! B n v o d a r d a u * i r k i t o k i u P a r a ^ - š a " 
kas. Karštai apkaišvti žaliomis eglių , e l a v o r m k a r s h * S*T1™ sargyba ir vi-
šakomis. Kariai garbingai žuvo stovint t r i n i o s i o s 4 kl. mokyklos mokiniai. Pa-
nepriklausomvbės sargyboje š. m. kovo j s k m ' k a r s t u s s o k a organizacijos, valdžios 

mis akyse atsilankė pasitikti žuvusiųjų IKI nurodinėdamas kaip žiauriai lenkai darni mums ištvermės ir toliau kovoti už 
kankiniu lavonus ir kiekvieno širdis iš 
gailesčio smarkiai plakė, pamačiusi ko
kius skausmus turėjo . kentėti žuvusieji 
už tėvynės laisvę. 10 valandą ryto iš
nešė žuvusiųjų lavonus iš apskrities li
goninės į Alytaus (Suvalkų pusiuje) pa
rapijos bažnyčią. Pirm lavonų dalis 
vid. mokyklos 4 kl. mokinių ir kareivių 
su vainikais del žuvusių nupintais iš ža
lių rūtų ir žalių eglių šakučių mus jau
nų lietuvaičių su parašais: Ilsėkitės ra
miai, tauta jūsų neužmirš. Tebūna jums 

mėn. 19 d., Paliepių kaime, Liepai ingės 
valsčiuje. 

Sukapoti, suvarstyti 
Pirm kelių dienų jie dar buvo gy

vi ir su ginklu rankoje kovojo už tėvy
nės laisvę, o šiandien juos jau neša kar
stuose. Jie sargyboje stovėdami tapo 
nejučiomis užpulti ir nužudyti lenkų bū
relio raitelių. Priešo kalavijais suka
poti žuvusiųjų lavonai, suvarstyti šonai, 
atkirstos rankos, kojos, nupiaustyta au
sys, nosys ir per kojas dar perkalta vi
nys. Kokį begalinį skausmą kentėjo žu
vusieji kankiniai kol1 už.geso paskutinė 
gyvybės kibirkštėlė. Sunku viskas ap
rašyti kokį skausmą kentė jauni laisvfės 
kovotojai. Kiekvienas gali: atjausti ir 
įsivaizdinti tas kančias, kurias kentė 
šios dienos žuvusieji kariai trys jauni 
ąžuolėliai žengdami į laimės pasaulį, at
sisveikindami su jauna gyvybe ant lai
svės liepsnojončio aukuro už tėvynę. 
Tokių baisių žudynių nebuvo girdėtis 
per ištisą didįjį karą, kokias parodė 
mums mūsų kaimynai lenkai pasielgda
mi su mūsų jaunais, nieknom nekaltais 
laisv-s kovotojais. , 

I Žmonių minios. 

atstovai ir skaitlinga žmonių minia 
tvarkdario nurodytoje tvarkoje. 

Miestas pasipuošei liūdi. 
Miestas pasipuošęs, krautuvės užda

ros visą dieną šventė, nusiraminimo bei 
liūdnumo valandą, kurią netikėtai su
teikė beširdžiai šiaudadušiai-prošepanai 
lenkai. Visą kelią nuo apskrities ligo
ninės iki parapijos bažnyčiai orkestrą 
grojo gėduli gus žuvusiems už tėvynės 
laisvę maršus. Visų akyse žibėjo gai
lios krikštolo ašarėlės ir kiekvienas bu
vo didžiai nusiminęs gailėdamas žuvu
sių už tėvynę kankinių, kurie nekaltai ta
po biauriai nužudyti. 11 valanda pra
sidėjo bažnyčioje už žuvusius pamaldos. 
Bažnyčia buvo papuošta gražiomis, ža-
žiomis, jaunoms eglaitėm*;. Per visas 
mišias orkestras bažnyčioje griežė liūd
ną meliodijos gaidą, graudindamas kiek
vieno sielą, primindamas paskutinį su
diev!.... Šiurpuliai kaip adatomis, varstė 
kuna. 

Lydi ; kapus. 
-

12:30 vai. po pamaldų, iš bažnyčios 
ta pačia tvarka, atlydėjo į kapines, kur 
žmonių minia laukė paskutinio atsisvei
kinimo, pasakyti sudiev!... Įgulos ka-

Baisiausia žmonių minia f u ašaro-. pelionas, kun. Vaičiulis, pasakė prakal-

elgiasi su mūsų niekuom nekaltais, jau
nais laisvės kovotojais, lysdami mūsų 
žemėn ir, norėdami pavergti mus ir pa
daryti, amžinais vergais. Toliau seka 
apskrities tarybos pirmininkas pil. Stan
kevičius, taipat nurodinėdamas visas 
lenkų nuodėmes ir, visuomenės vardu, 
protestavo prieš tokį neteiktiną elgimą
si ir žudvmus, ištraukdami žuvusiems 
liežuvius, ko nėra atsitikę, per visą lai
ką didžiojo karo. , Trečias seka kun. 
(Grajauskas, aiškiai nurodydamas susi
rinkusiems, visus lenkų žiaurumus pa-
fruntėse, neutralėje zonoje. Kaip bešir
diškai, Į)o jokio pasigailėjimo žudo žmo
nes, degina namus ir plėšia gyventojų 
turtus nepalikdami nei mažiausio trupi
nėlio duonos bei drabužio skarmalėlio, 
o palikę pelenus grįžta iš kur atėjo. 

Kanuolės sudiev. 
Po pamaldų žuvusiųjų lavonus leid

žiant į duobes iš kanuolių sutartinai tris 
syk sugriaudė milžiniškas balsas siųsda
mas paskutinį atsisveikinimo sudiev žu
vusiems už tėvynės laisvę. I r taip pa
laidojo tris jaunus ąžuolėlius tekovoju-
sius už laisvę "kankinius ir amžinai nuo 
mus atsiskyrusius. Prislėgė jų kilnius 
sielos jausmus tamsus smilčių kapas 
priimdamas savo prieglobstin, suteikda
mas jiems amžiną ramybę ir amžiną pa
guodą. J ie žuvo, jie ^au nuo mus at
skirti, bet jų dvasia, jų pasišventimo 
darbai nežus, o bus visuomet drauge su 
mumis, priduodami mums drąsos ir e-
nergijos ir toliau kovoti už tėvyriės lais
vę ir geresnę, bei ramesnę (gyvenimo at
eitį, duodami mums pavyzdį kaip reikia 
už laisvę kovoti, už tėvynę ir reikalui ir 
pavojui ištikus aukoti gyvybę ant laisvės 
liepsnojančio aukuro. 

Kovon už Vilnių. 
Sudiev mųs brangių idėjų < draugai, 

jųs parodėt kaip reikia už tėvynę mir-

f 

visuomet bus drauge su mumis priduo-

laisvę ir už Lietuvos širdį-sostinę Vil
nių. Lai būna lengva jums Lietuvos 
tėvynės žemelė už kurią kovodami gar
bingai žuvo ant laisvės aukuro, suteik
dami mums nusiminimo smūgį. Jus už
augino sengalvėlė močiutė, lingavo lop
šelį dainuodama nekaltas kūdikystės dai
nas, ji jkvėpė jums karstą tjėvynės meile, 
saldžius nekaltybes , jausmus, Jųs au
got pas močiutę ramus, nežinodami var
go, nelaimių, jųs su karštais saulutės 
spinduliais žaidėt bėgiodami po žalius 
laukus, vaikydami lakstančius drugius, 
jųs buvot motinėlei paguoda, visa jos 
viltis ir džiaugsmas. Jųs savo seselėms 
pavasario auštančią dieną rūtų darže
lius tvėrėt, seselei padėjot laistyti gė
les. Jųs mergelėms žavėjot akis ir troš
ko jos jumis mylėti, bet motina tf&vynė 
spaudžiama vergijos pančių šaukė jumis 

prie ginklo į laisvės gynėjų eiles, pa
davė ašarotą kalaviją ir praSė ginti nuo 
nelaimių audros. Jųs uždegti karštos 
meilės motinos tjėvynės ašaroto kalavi
jo neatmetėt, bet su džiaugsmu priimda
mi jo jot tėvynės gynėjų eilėsna ir kovo-
jot ligi paskutinio gyvybės lašo už tėvy
nę ir laisvę. Da rodos vakar buvot pas 
tėvelius, pas brolius, sesutes, gentis ir 
meilužes, o šiandien jau jus tamsus smil
čių kapas prislėgė amžiams i& kur nebe-
gryšit. Žuvot jųs, žuvo drauge ir jūsų 
tėveliams paguoda, viltis ir džiaugsmas. 
Čia nįėra jųs tėvelių gailiai apraudoti, 
čia nėra jus brolių, sesučių kapą gėlė
mis nusodyti, čia nėra jus meilužių liūd
nai dejuoti, paskutinį sudiev pasakyti, į 
veidą saldžiai pabučiuoti, veidą ašaro
mis nuprausti, gelsvoms kaselėms nu
šluostyti, iš gailesčio prispausti prie ver
kiančios širdies ir prisįminti praėjusius 
laikus. Bet žuvo viskas kaip sapne. 
Beširdė priešo kulka nuskynė gražią 
jaunystę; jūsų ir atskyrė jumis nuo mus 
amžinai. Su mumis tik jusij dvasia.... 
Čia nėra savųjų. Nors didelė skaitlin-

ti. Jūsų pasišventimo darbai nežus, o ga žmonių minia, bet visi svetimi, tik že-' 
mele kuri prislėgė jūsų kilnią sielą yra 

sava. Čia nėra kam kapų dailiai par 
puošti ir prižiinjėti. 

Tėveliai ir drangai gal dar laukia 
sugrįžtant iš karės Šveiko, ramaus, link
smo ir laimingo. 

v 

Demonstracija, kariuomenės paroda. 
Taip laidotuvių ir protesto demons

tracija ta pačia tvarka perėjo į miško 
aikštę, kame stovėjo išsirikiavusi kariuo
menė. Prakalbas sakė kariškių atsto
vas, apskrities valdybos pirmininkas ir 

apskrities ligoninės gydytojas Janavi
čius, protestuodami visuomenės vardu 
prieš tokį — lenkų elgimosi ir žadėda
mi dĮėti paskutines pastangas, bet nau
jai atgimstančios laisvės neduoti paver
gti, nors ir gyvybę prisieitų palaidoti, 
kaip šių dienų žuvusios aukos. 

Po prakalbų prasidėjo iškilmės pa
roda. Po parodos kariuomenės orkest-
tro lydima nužygiavo namo kareivinių 
link, gi visuomenė nuėjo prie Alytaus 
miesto ir valsčiaus valdybų, kame prasi
dėjo protesto poodžiai. Kalbėjo pil. 
Stankevičius ir gydytojas Janavičius. 
Toliau seka rezoliucija, atsakė apskri
ties tarybos pirmininkas ir laidotuvių 
bei protesto demonstracija užsibaigė įsu 
nusiminimo ašaromis, 4gailėdami atskir
tų žuvusių idėjos draugų, kurie palaido
jo gyvybę ant amžino tėvynės liepsno
jančios laisvės aukuro, palikdami mums 
pasišventimo pavyzdį, kaip reikia tėvy
nę ginti, ir kaip del tėvynės mirti, kad 
jikus laimingu ir atnešus laisvę tiems 
broliams, kurie dar per, jauni vartoti 
ginklą, o ateityje, kad nebūtų bailiai del 
kovos su laisvę prieš vergijos erelį, už
sibaigė 3 valandą po pietų. 

Ilsėkitės ramiai brangus laisvės 
draugai kovodami už laisvę. Tebūna 
lengva jums Lietuvos žemelė, lai nesle
gia jūsų jautrių sielų tamsus smilčių 
kapas. Ilsėkitės ramyŲėj amžinoj tėvy
nėj, lai miega už laisvę laimingųjų vė
lės. Sudiev!... Sudiev!... Sudiev!... 
Jūsų dvasia, garbingas žuvimas ir pasi
šventimo darbas visuomet su mumis! 

("Išeivių Drauga» , ,) 
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BLAIVYBES DIRVA 
. r a pagrindinis šalies įstaty- apkraulų vals&ų naujais toly-' liudytojus, kurie matą jį šven-fypata" ir "Žydas pas foto- *ūsip*a# if Miff btogra*™8 

nias, BQ*es privalome jį visais giais mokesčiais!! Blaivus tadieny saikuojant; tuoj bus grafą." .Vaidinimai, kaip savo darbus pakeis r imto-
vaidinimai, kaip paprastai so- ' niais. 
džiaus nogėjai. ] Redak. k m Pr. JaikaitiM 

Daug negiriant tenka ir pa- i = 

; žvilgsniais pildyti. Kas kaip ' gyventojai ir pradeda sviruo-! uždaryta visiems įkirėgusi jo 
kalba, tegul kalba, Ęet mu-l t i : tegul sau girtuokliai geria smuklė. I r ant Kareausko 

smuklėse, tegul sau galą ran-! reikia surašyti skundą, nuro
dą, mano sau, by tik mums dant liudytojus ir dieną kuo 

K A M - G I K E N K I A . PROMIBICLfOS KLAUSIMU. 

sų priederme įstatymą pildy^ 
ti. Tik taip elgdamies mes 
galime vadintis ištikimais ša
lies konstitucijai. 

I klausimą 'Ttam kenkia- New Yorko Valstybėje* at-
girtuokliavimas," atsakysiu: j saukiami pronibieijos įstaty-

Plrmiausia — pačiam gėri-* ma*. Tas reiškia, kad tals-
kui. Alkoholis kaip džiova | tybe nieko bendra neturės m 
ėda žmogaus sveikatą. (Apie'f naeionale prohibieija. Galės 
ajkoholio btėdingumą, buvo' k vykinti f ederaiiai autorite> 
rašyta gana daug). Pusė bė-' tai. Gi valstybe tan klansi-
dos butu, kad alkoholis tik *»** nesimatys. Kuomet val-
kenktų vienam jo mėgėjui, j •**** nesimatys , tuomet bot 
bet ne. Alkoholis užnuodija' »unkus ir vykiai***. 
busiančias kartas. Dar ku-

KETUVOJE, 
SMARKI AGITACIJA Už 

GIRTUOKLIAVIMĄ. 
, n • — t 

PLUTIŠK1S, Mariampolės 
apskr. — Yra mažas bažnyt-
kiemis, nei valsčiaus neturi, 
bet girtuokliavimas čia bai
sus. 101 met. nuo bažnyčios | baudžiant; taipogi girtuoklių 

Chicagos dienraštis " S l M f l ų k , , K a s t r M i o s n r a k l ė už-j Šeimynoms šelpti, nes iš jųjų 
dikis nemato šviesos, o jau bune" pagaliaus pripažįstąs t e ^ j ^ ramiai bažnyčioj meI-[ išeina vargšai, ligonys, išsigi-
savo kraujuje turi visokių l i - ! k a d Amerikoj prohibicijos f g t i g | g į j į K e t šventadie-! me; puskvailiai; ir dar paden-

nepriseitų naujų mokesčiu, dė
ti. 

Blaivininkai susipraskite! 
Valdžia neuždeda iflfe kokių 

met pas jį pardavinėta svai
gieji gėrimai; tuojau jis tri
gubai apsimokfes už "•paten
tą."' I r jam ir kitiems pana-

naijjų mokesčių ant tų vals- '• šiems piliečiams atsinorės 
čių, kurie uždaro visas grrty- j šinkuoti ir tvirkinti" zmohcs. 
bes įstaigas! Kas iš to, jei i I r bus ramu ir malonu gyven-
valdžia paima pinigus už pa- ( t i blaivių piliečių tarpe, 
tentus, kad tuos pmigus pri 

i • i 

seina tuojau išleisti milicijos, 
teismų i r kalėjimų išlaikymui 
girtuoklių prasižengimus be-

AR 2HTAI KAD 
peikti; vadinamieji artistai | P o l i c i i o 8 a p s * * a kiekvienam 
net ir artistiės po vaidinimo gyventoj ui New Jers^v gyve-
taip nusišnapsavo, kad šokda- j nančiam kainuoja $5<© į tm-

. . . . Ty , .» tus, tai aukščiausia kanre ko
mi griuvinėjo i š kampo \ } d a y r t . m o k a m a šk>j šahj? 
kampą, kas darė blogo įspu-1 AfitaVs tai Bostonas k w mo-
AXi - ™ . . , • . v . , . ! konut pa $4.77, gi Poiternouth 
dzio net j kauniečius, kurie O M o > ( i k ^ 50 c e n t ų, tai že-
kreipia domės į moksleivius, miaushi kaina. National Bad-

get Cominittee štai kokios kaip daugiau išsilavinusius 
šviesesnius žmones. 

Grynas pelnas paskelbta, PAEfcEUĖLIAI, taki? ap. 
&ių metę balandžio 2 die- skiriamas švietimo reikalams, 

gų diegus. ! darbas nevykęs. Tas laikraš-
Kieno vaikai dažniausiai | i i a a i š k i a i « M U t « * * s P r i e S 

esti pamišėliai, liguisti, džio- P^ohibkiję. Pažymi, . kad 
vininkai, nuomario apimti , 
silpnapročiai? Kokių tėvų 
vaikai esti vėjavaikiai, pa

ną t. y. an t r ą^ Velykų die
ną apylinkės moksleiviu ini
ciatyva buvo suruošta* Kriu
kų miestely vakarėlis. Vaidi
no dvi komediji: " Abejotina 

niais kartais veikia. Šalip 
klebonijos pas Juozą Karčau-
ską — ne smuki?, ne aludė, 
bet ten vis pilna girtų, kuie 
išėję mušasi ant rmkelės. (Be-

knomet Suv. Valstybių gyven-
tojų visos mintys buvo nukrei 
ptos į karą Europoje, profesi- m s a m o g o n k a t e n gįn]wcrja-

daužos, išdvkėKaif Kokių' o n a l i a n i s reformatoriams p a - 1 ^ j y ^ j , ^ ^ ^ . 
tėvu vaikai tankiausiai paten- * J k o Paves t i prohibteiją. Pa- v e n t a j a m & t a g i r t w>ktystė, ir 

Atsak>iną S l b a i ^ u s k a r u i ^> ' V e n t o J a i P a " 
1 matė reformatorių darbus. 

gintui tų nuostolių, kuriuos | KAS PRISIUS MtTMS 
padaro nusigėrę piliečiai ir s a v0 tikrą adresą; ir porą ad-
valdininkai, traukinius daužy- resų savo pažįstamų; ir pač-

- tn^ 

bet faktinai, matyt jis suvar
tota degtinei!... Gaila! Je i 
jau moksleiviai savęs negali 
suvaldyti, kas bus su tais, kūr 
riems jie turėtų duoti pavyz-
dį! 

Tikimės, l|ad paežeriečiai 
tan 

skaitlines parodo: New-YoA 
$4.14; Cliveago $1.017 **»«-
-delpliia įlS&i » t Loni« $3^2; 
Los Angeles $2.46, Pittsburjfk 
$3.11; San Francįsęo $3.66; 
Buffalo $4.05; Washmgton 
$3.89. Cineiimati $3.1^; New 
Orleans $1.51; Minneapohs 
$1.38; Seattle $3.24 IT Indiana-
polrs $2.37. Ar žinai kad esi 
pripmtę? rūkyti, tai ^ ^ n o f e t 
turi rukvti Helmar Turkiškus 
cigaretus užtat kad Joose ran
dasi 100% grynai turkiscota-
bako? {*-?&:> 

ka į kalėjimus? 
atrandame viename žodyje 
girtuoklių. 

Abejoji! Pasiteirauk, pa
žiūrėk, persitikrinsi. 

I r jeigu tėvai, motinos, jųs 
nesiliausite gėrę munšainę, 
jei busiančios kartos gims už-
nuodintos, į ką pavirs visuo-
mei^ ? Pražus visuomenė, 
pražus mūsų tauta. 

I r vėl pasakysi: "Geria ki-

Šiandie pradeda juos griauti. 
Suv. Valstj'bes paliečia prieš 
prohibieinis sentimentas. 

Kaip žinoma, prohibieija į-
vesta tikrai žaibo greitumu. 
Valstybių legislaturos kitos 
paskui kitas į trumpą laiką 
ratifikavo nacionalę prohibi-
eiją. Tuomet daugelis tvirti- Į 
no, kad toks greitas darbas | 
nėra tikęs ir daugeliui vals-

ėnįė j te tarties kaip čia vals
čiaus balsavimu uždarius vi-

dami, vogdami, parsidiiodarai, 
laiką gaišindami. Valstybės 
peb»rt i& s valgių jų gėrimų nie
kados negalima paden/rti visų 
tų Bnostolhj, kuriuos padaro 
tie gėrimai. Todėl visi pilie
čiai drąsiai balsuokite už už-

sas smukles. Bet smuklnrin- dar>mi^ visų girtybės įstaigų 
kų papirkti piliečiai sako r jei ' tuom padarysite lįvynci did 
užda r^ i t e visas svaigiųjų 
gėrimų pardavinėjimo įstai-

žiausį pelną. 
O ant Gulbos KastruKo rei-

gas, tai valdžia, nustojusi pel- kia sustatyti skiuidą į Akčy-
no iš patentų už ta» įstaigas,' 3ės Departamentą surašant 

tos markių uŽ 2 centu, -
gaus naudingą knygutę 

BRAaonrttmr SAVO 
3YBIKATĄ. 

Tą knygutę gražiai parašė lie 
tuviams gerai žinomas Dr. Al 
M. Račkus. Ta knygutė sueė 
dys jums turto. 

Kreipkitės šiuo adresu: 
DR. AL. M. RACKTJa 
Medicinai Laboratories 

• 1411 So. 5<Mh Ave. 
Cicero, IU. 

-. . • -
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tos tautos, o nežųsta, nežus ir t v b i ų p a s k u į r e į k s gailėtis. 
muslT.,, Ne, mielas drauge, Į Taip ir yra. 
tai puikus pasakymas. Tau 
tos, kur prieš alkoholį nebuvo 
smarkiai kovojama, žuvo. 
Graikų tauta, buvo galinga — 
žuvo, Anglai alkoholiu užnuo
dijo laukines tautas ir tada 

Kuone visose valstybėse be 
federalio prohibicijos įstaty
mo pravesti dar valstybiniai 
įstatymai už prohibicijos vy-
kinimą. Vieni jų astrus, ki-

Į ti kur-kas aštresni. Tai pa 
lengvai jas pavergė. Tau- daryta įr New Yorko vaisty
toms alkoholis daug kenkia. bėj e . Tik dvi valstybės atsi-
I r atmink, kad jei kiti geria, ' sa\^ prisidėti prie nacionalės 
ir kovoja smarkiau už m u s . ^ prolubicijos vykinimo. Tai 

Alkoholis kenkia pačiam, Maryland ir Massachusetts. 
kenkia busiančiai kartai, ken-1 New Yorko valstvbė dabar 
kia TAUTAI. Atmin i ! 

Laikas susiprasti, mielas 
drauge, gana, kelkis l Brisk iš 
purvų! buk vyras! Apdova
nojo Dievas tave protu, taigi 
pagalvok, a r gerai darai f Ar 
savo darbais keli a r žemini 
tautą? Gana vaikščioti bliz
gančiomis akimis, išsiblaivink, 
žiūrėk ką darai. Žiūrėk, kam 
kenkia tavo darbai. 

prie anųdviejų dedasi. Gal 
New Yorką paseks kitos val
stybės. Kasgi tuomet bus? 

Demokratingose valstybėse 
visoki įstatymai atšaukiami, 
jei giems priešinasi didžiuma 
gyventojų, jei negalima jų į-
vykintL Kas čia bus su pro
hibicijos įstatymu, sunku iš-
kalno spręsti. 

Tik tiek reikia pasakyti, , 
JOOMS Tarvidas. kad kaip ilgai prohibieija y- [J 
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PRANEŠIMAS 
fciuoinį pranešu visuomenei, jog perkėliau savo "KKAL KATATE" bizni į nauju 

vietą, po num. *405 So. Fairfield Ave. Priešais lietuviška bažnyčia — Brighton Parke, 
ka r i yra daug parankesnė, ir didesnė, todėl gausime visus reikalus atlikti daug ge-
rmiL m 

TodvI medžiu visu savo koataineriu'ir į-ėiiiė^ų ir ant tohau-s remti mane, kaip 
rėmėtę, mane per paskutinius 14 metų. Dabar turėdamas daug patogesnę vietą steng-
siusi patamauti daug geriau, nes turMama- dklesnę vietą ir daugiaus gerų ir sąžiningų 
.darbifdnkų kaipo tai plačiai žinomas: — ^ - . . į - \-

BONIFACAS JOVAŠAS, P . D. VIRBICKAS, 

L C. BNGELAS &*• RODZBVIČIUS ir kiti. 

Todėl visais re ika la i kaipo pirkime i r pardavime namu, lotu ir kitokiu nuosavy
bių, mes turime namu dideliame pasirinkime po vsia Chicagoj. Apsaugojame namus 
ir naminius rakandus nuo ugnies ir kitu nelaimiu, darome ir peržiurėmė visokius Lc-
gališkus popierius arba dokumentus. Su visais reikalais krcipkities pas mųs, o mes 
stengsimės kiekvienam patarnauti, ir užganėdinti 

Frank Stasulis & Co. 
4405 S. Fairfield Ave. 

I 
Tehfema* Lalayette 594S Chicago, Ulinois. 

-ANDTHEGREATESTOFTHĘSE-

L 
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ABDABYKĖ-turi savo pareigas. Kei vienas nė
ra liuosas. Nėra nei jokių dispensu. Seni ir jau
ni, visi turi duoti. Tai Dievo mandatas. 

• 

Užtat kad neturtėlių yra visuomet fr juos rei
kia šelpti. 

* * 
Hįmet Associuted C'atliolic Charities mano pri

traukti visus — jaunus ir senus. Nemanyk labdary
bės darbas yra tik šeimyninys J is turi būti indivi-
dualis. Atlik savo priedermė. 

Lai visi prisideda prie šio prakilnaus darbo— 
_- vyrai ir moters, vaikai ir 

Prisiųsk savo auk* | ™ r g a i f e Tuoniet Chi-
! eagos neturtėliai džiaugsis. 

THE 
ASSOCIATED 

CATHOLIC 
CHARITIES 

126 N. Desplaines Slreet. 

-* 

Xrtiirtrli»i ar našla4či«i lauki* jū
sų pa^^bos — jūsų gero hirdlngtanio 
— k» jusij 

MIELASIRDINGUMO! 
v • • 

Žemkalnis.? 

BLAIVININKU PIRMININKAS 
fettttttttttttttOAttta&atgsgaaiftatttttttž 

(Monologą sQ. 
Užbaiga 

Tiesa, tai buvo jmikus 
<rFine Champagne," bet vis dėlto svarg-
štamas gėrimas ir mums, blaivininkams 
neišpuolė jo ragauti. Kas tai mat£ da
ryti tokius niekus f Smarkiai isbarfem 
užtat jaunąjį žmogų. Net paraudo vy
ras ligi pat ausų ir besiteisindamas pri
sipažino, kad negalėjęs kitaip padarytg 
nes.... nes to norėjo N (restoratorius) 
duktė (sesuo, giminaitė). Žinau aš tą 
velniuką: graži, šelmėr vikri. O tos aky
tės, akytės! Fha, net šiurpuliai ima! 
(Kaip aukščiau — manipuliuoja su bon-
ĮaO. Na, žinoma, tokioms sąlygoms e-
sant, nei aš nebueiau susilaikęs.,. (Su
simąsto, atsiduota), Ei>.. ei,.. Del to
kių poros akelių, kokias aš ir eia pubr 
likpj matau, ko žmogus nebūtum pada
ręs?... Bet kad tokių žvitrių dvi pori 
akelių imtų tave degint iš abiejų pu
sių!.., (atsidusta, meiliai bešypsodamas 

lyg'svajoja. Paskui urnai) a! tai pri
mena man vieną įdomų atsitikimą iš ma
no jaunų dienų. Nemanykite, meldžia
mieji, kad aš visuomet buvau toks.... na> 
atsiprašant, senas plikis vieiratipys. (At
siduso). Aa, kadai esu ir aš buvęs Ar
kadijoj... I r aš turiu savo praeities is
toriją... Būdavau gražus, tęvas jauni
kaitis, o mergino* — net leipdavo ma
ne pamačiusios! K$, netikit f Na, tai 
paklausykit. Tos pabaigęs mokslą aš 
gavau sekretoriaus -vietą geležinkelio 
tarnautojams organizuot. Žinoma, dau
giausia reikalų as turėjau su jaunimu, 
visuomet darbo trokštančiu. Draus su 
interesantais kas subata lankydavosi ma
no stale dvi panaiti —- Moderata ir Per-
tilija (Fertiliją). Užkabindavo jiedvi 
mane dažnai, truputį ir flirtuodavom —^ 
matyt, jomdviem labai rūpėjo vieta. Vie
ną subara jiedvi neatJėje, tik atsiunti 
man rausvą, kvapsnų raščiuką, kviesda-
mi pas save rytoį pusryčio. Paskutinę 
dvigrivinę atidaviau tarnaitei iš to 
džiaugsmo, būtinai žadėdamas atvykti 
paskirtą valandą. Patsai gi, puoliau 
prie kasininko avanso iš aįgos. Reikė
jo gi pasiruošti; fraką pasisamdyti 
(šviežiakurys aš dar nieko neturėjau, 

. į 

kas priguli turteti kavalieriui), «apo-
klaką, naujų pirštinaičių nusipirkti, ve
žėją nusisamdyti...; na, ir porą bukietų 
panelėms. Ant rytojaus išsipuošęs, kai 
prie altoriaus, nuvažiavau. Abidvi pane
li maloniai sutiko mane prieškambaryje, 
o gavusi bukietus net paraudo iš džiaug
smo ir kuklumo. Vos įėjom į vidų, tuoj 
paprašė tt*anęs atsMė&ti ant sofos prie 
stalo, kur pusrytis jau feuvo parengtas, 
va maž-da-ug kaip i'ia, tik daug puikiau. 
Toks malonus priėmimas, tiesiog suža
dėjo mane. Atsisėdau (slėdas): šaly 
manęs iš vienos pusės atsiafedo paneljė 
Moderata, iš antros — panelė Pertilija. 
Tik paneli* Modfrafca, sako: " I š kelionės 
meldžiu išgerti." Aš sakau: "Ačiū"— 
i r (geria*) išgėriau. O ką? Tuoj p. Per
tilija Vėl sako: "Meldžiu užkąsti." Aš 
sakau: " A e i u " —ir užkandau (kanda). 
O panelė Pertilija tuojau sako: "Dabar 
ant antros kojos reikia išger t i / ' A, kad 
jųs žinotumėt, kojes tai malonus buvo 
balselis f Žinoma, aš neatsisakiau (ge-! 

mė į mane bonką. Na ką gi t r įs l tebu- gfiaudindamasi). V i e š p a t i e nia-
nie ir trįs (geria) didelis čia daiktas? 
Bet štai nesuspėjau -aš tos trečios išlen
kti, kaip tas velniukas, Pertilija cip-cip-
sip savo balseliu: grįčia girdi turinti 
keturius kampus. Del tavęs, sakau, 
paukšteli, aš išgerčiau nors 400. (<xe-
ria). Stačiai, žinotumėt, aš atsiradau 
tarp dviejų ugnių, pradėjau mylėtis, 
įsivaizdinkite tik: p. Moderata rimta, 
aukšta, tęva, brunetė mėlynomis akimis; 
Pertilija gi — kaip rutulys apvali, gyva, 
geltonplaukėj juodomis akimis i r anta
kiais. 'Bet kuri judviejų... Taip man 
begalvojant tite pt Moderata i r sako: 
"Meldžiu, išsigert i :" " A č h v " sakau (ge-
risf). O p. Pertilija: "Meldžiu užkąst," 
— "Ačiū širdingai" (geria žaksėda-
mas). Įsimylėjau, dievaži, įsimylėjau; 
bet katrą, katrą, katrą iš judviejų?! 
Giliai aš susimąsčiau... Tik girdžiu, kaip 
iš dangaus balselis: "Be t tamsta nieko 
neragauji f" Krūptelėjau: tai Pertili-
jos balsas! O, likime, brangus, ji bus 

ria,). O p . Moderata tuojau: "Meldžiu į manoji! (geria). Bet p. Moderata (žak-
užkąsti." Užkandau (kanda), o kodėl 
gi ne? Da nepaspėjau kąsnio praryt, 
kaip p. Moderata taip.meiliai man sa
ko: "T r į s — gera^ skaičius" ir pastu-

sėdamas sako: "Gal tamsta šitų saldai
nių paragautum1? Ak, sakau (žaksėda-
mas) man čia ir be to taip saldu, 
taip (žaksėdamas) s a 1 d u.„ ( g e r i a 

no, juk dviejų išsyk aš vesti negaliu 
(žaksėdamas, ūmai į Moderatos pus?). 
A-a-Čiu-iu »ir (žaksi) dingai (geria)f 
Taip, padaryta — Moderata vely tebū
nie mano gy-gy (hik) veni-ni-mo drau
ge, o tu Pertilija f... Tas švelnumas to 
balselio (pamėgdžiodamasj): ' ' Meldžiu 
(hik) išgerti ," (geria) — ačiū. Tas žie
delis visiškai pervers mano širdį savo 
akelėmis... Taip... sunku nuspręsti, 
katra judviejų (nori gerti, bet pamatęsr* 
tuščią, jis deda bonką gulsčią). Ačiū 
širdingai,... o gal fcaip-nors... (lyg snau
džia, ir snauzdamas murmuliuoja). I š 
vienos pusės panelyė Moderata, iš ki
tos pu- (hik!) sės panelė Pirpir-tiliįa... 
Išeina Mordatilija iš antros pusės^.Per-
derata, o vidury sėdžiu (hik) aš "Wai-
blai- r(hik!) vininkų" pir... (urnai). A, 
kas tai buvo, a? Panelės 25 metų at-
pal... svajojau, kaip vaikas... kaip gir
tas... Ne! šalin tos svajonės! (h£fc# 
Reikia mest niekus... kur... kur,,, (Snau
džia, juokiasi). O tas šelmis.., mat,,,, 
"F ine Champagne..." Ehe! ICodeI var
pelio nebuvo?.... zak-rist.. din-dm-dirt 
(snaudžia). Vy-y-y^raif nei vieno laše-
še-lio nei sau, nei Pertil... (knarkia). 

• 

i 
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fFPBRADCHuusI[JlETUVIAI AMERIKOJE j 
ADVOKATAS i 

(Cuv. Vl lnteus ir Kauno Apygar- J 
du Te i smo Teisėjus) j 

Veda bylas visuose Teismuose. i 
Padaro v i sokius dokumentus 

Duoda Lietuvos teisiu patarimus. 
1 3 1 1 2 S. Ha l s ted St.. Chicago. 

Telophonc Yartls 2390 U. U K . K i l t . JJai lCS K a t e l l S 

r"",1!!" ' X 1 x J t ! - , surengė teatrą ir balių. Vai-

VIBNAS BUVO, KITAS 
DAR ĮVYKS. 

auk :ec. Wis. Ueer. (i 

S. W. B A N E S 
ADVOKATAS 

*» W. MtMiroe Street 

jdino gražų, juokinga veikalą 
| "Amerika p i r ty j" . Atvaidinta 

kalą, perstatantį uiusų bočių 
gyvenimą Vytauto laikuose, 
"Mirgą". Visi lietuviai ir lie
tuvaites, ateikite pamatyti šio 
taip gražaus vakaro. Rengėjai. 

19 d., 8 vai. vak., Muzikos 
svet. įvyks vietinės Mokslei-
yių Literatūros dr-jos pasi-
linksmini mo vakarėlis, kaip 
paprastai bertainį užbaigiant. 
Programoj 'dalyvaus įžymios 
dainiuinkės-ai: Ona R. Kra
sauskaitė, p. Hakauskienė (Na- Į privyk* susirinkti gog. 20 d 

DETROIT, MICR 

švT Jurgio par. setnerijų rei
kale. 

Vykdomasis komiu tas įtai
symui gražesnių, scenarijų Šv. 
Jurgio par. svetainei būtinai 

šada puikiai pasirodo. Tėmy 
kitę dieną. Ypač motinos pa
matykite šį gražų teatre. Bet 
ir visiems patiks. 

Plienas. 

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MU8. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

t CICERO, ILL. ŽINEU&S. 

i*mw IHM - TcKf. Ra»u<>»pii aso* ||Hiikial ir žmonėms labai pa- j l^te^tuoja. 
Vai: Nu© 9 ryto iki 5 po piety 
Vakarais: S203 So. I l n k t e j Slr. 

Teief. YarOs l u l i 
Chicago. 

tiko. Vaidino: Bekampio rol 
j * ' — A. Krataviėius, Bekam-

_ _ . , " . , . . . . i J Į P " * " ' ' ^ — Agota (Jinėauskaitė, 
.-..-..ZZZL~~-ZVm • m'^nz^mm Agotos Kol. Mockaitė, Vin-

Į.eo — Pet. Gtnčanskas, Anta-
1no — F. Morkūnas, Faibeiko 

— Just. Baukus, piršlio — V. 
Jaudėdis, piemenuko — J, 
Radvilukas, žvdo — V. Balkus. 

Dar 

! Y. W. RUTKAUSKAS 
A D V O K A T A S 

«» 
Ofisai Didmiesty J: 

29 South La Salle Street 

TekTomis Centrai 0,130 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Tard> 4«Hl 

&v. Vardo dr-ja savo sus-
me laikytame geg. 13 d. pa
reiškė griežtą proteste prieš 
Ambasadorių Tarybos nutari
mą, kuriuo Lenkams priski
riama Lietuvos sostinė Vil
nius. Pasirašė 4)0 rezoliucija, 
kurios vieną tekstą pasiuntė 

i Šveicarijon (Kam pasiunt 
Dar vėl rengiamas vakaras, j U e d ^ Q y ^ L i e t u v 0 i , A t s t o 

j Gegužio 27 d. 8v. Gabrieliaus v v l ^ W a s h i n g o t l l > r> c 

' { svet., 597 5-tb Ave., Mihvau- š v y a r d o ^ u i p g . ^ 
ke'.', vaidins laimi gražu vei 

8 Tel. Dc-urbom 9057 

A. A. S L A K i S ' 
ADVOKATAI 

Ofisas vidum I e t y j e 
CIII€Af iO T K \ | P 1 , K BLILDINfi 

77 U"e*t VYashmgton Street 
I toom 1726 

1 Valandom t ryte iki ft po p>«»tu 
Namu Tel. Hyde Par k 1596 

i 

jbrM,Strikorisl 

* t P. WAITCHĖiS 
L a w y e r 

LUCTTVTS ADVOKATAS 
|>hu . : K. 514-516-127 N. Dcar-
horn Str. TH. Itaiidntnh r»hH4 
Vakarais: 16736 S. Wabash A 
Kos t iand Tel. l \ i llrr.au C377 

» 

Lietuvis 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4G01 So. Ashland Avenue 
Tel. l ioulevard 7820 

Vai.: 2 iki 4 ir 6 iki 8 
Ned. 10 iki 12 

Namai: 6641 So. Aloaitv Avouuc 
Tel. Prosfkect 1930 
Val. : pagali sutartj. 

I i 

I 

DAKTARAI 

DR. A. K. RUTKAUSKAS' 
4142 So. AVesteru Ave. 

Telcf. Lafaycttc 4146 

Vaandos: t - l l rytais, 1-1 po 
platų ir 7-1 vakarai*. Hedėldle-
olais tiktai po platu I iki I Hl 

Ii«"/.l<l. tel. Yan Buren 0294 
Ofiso tel. BoMlevard 0698 

Dr. A. A. ROTH 
tM tiap «VT>YTOJAt fr 

«p*»e«ftii»uM Mntert*kq. V»H%q 
Paiko »F TI^O ofcmnlAfcn H«r» 

OfloaM: R.tRS H. nalste<1 Rt. 
vm\ '•—ii »«vto' t—a p© 

Res. 11 SS I:nlei»eiideace Blvd 

rinkaitė), Parker, I>ay Afalow 
ir k. Įžanga visiems veltui. Vi
si apielinkės lietuviai yra 
šiiviingui kyieeiami atsilan-

.kytl J vakarėlį. 

Vasarinis šio universiteto 
mokslo bertainis prasidės ge
gužio 28 d. Mokyklos lėšos 
už tris mėnesius: mokslas $34, 
valgis $42, kambarys $15 ir 
augščiau. Galima čionai mo
kytis netik high scbool mok
slo, bet ir pradinį mokslą. Pla 
tesnių žinių galima gauti 
kreipiantės į universitetą, lie
tuvių knygyną, arba į jo 

\ i knygių:* J. Keserauskas, 751 remia visus ka- Ja " 
. i:u-v, , , . , d , ICvrus St., Valparaiso, Ind. 

.alikiskus darbu*. Sus-mas kasi * , 1 *^ ' 
, , ,. . - • Vakareho reng. kom. narys, 

mėnesj antrą sekmadieni, 1-, J 

mą v a i po pietų, Sr. Anta
no par. svet. Kvieėiami ateiti 
ir prisirašyti. 
Parapijai auka. 

Geg. 13 d. Tretininkų dr-ja 
nutarė parapijai įtaisyti arno
tą su Šv. Pranciškaus paveik
slu. 

Isiinko penkias moteris au
koms rinkti prie Šv. Kazimie
ro kapinių, Vainikų dienoj, 
geg. 30 d. A. Va '"įčins, 
MOKSLEIVIŲ PASILINKS

MINIMAS. 

2:00 vai. po pietų, Šv. Jurgio 
par. mokyklon. Dr-jos ir kuo
pos, paraginkite savo atstovu* 
į šį susirinkimą atsilankyti. 

"Motinos š i rd i s" scenoje. 

' • » -»^«i»ir m m i 
S. L FABIONAS CO. 

S. D. LACBLAWIC2 
H K I U V I S GRABORM7* 

SS14 W. *«-rd PI. Chlca«n. fU 
I'atarnauja laidotuvės* kuopi- ' 

g | l « t | | lUUude rooldžin aMftait 
ktl. € OMUfto darr>a t>uslt% a*«a-
nėdlnti. Tel. Ganai 1 9 7 1 —t ia * 

'JL l . ' - t 1 . -

mis ir darbu 

RAKAUSKAITĖS K0N 
CERTAS. 

-

\VAUKKGAN, 111. — Ge
gužio 18 d., 8 v. v,, Majestic 
teatre, įvyks Marijonos \ Ma
kauskaitės atsisveikinimo ko
ncertas. Tai bus paskutinis 
koncertas prieš jos išvažiavi
mą Lietuvon. Šis koncertas 
yra rengiamas novien vietinių 
lietuviškų organizacijų, bet ir 
svetimtaučių, k. v. Waukegau 
ir Xorth Clikago Chanibers 

Valparaiso, Ind. — Gegužio' of Commerce. A oresp. 

Gegužio 20 d. Šv. Jurgio 
par.svet. veiklioji Moterų 
Sąj. 54 kp. vaidins labai gra 
žų veikalą " Motinos Širdis!\ 
Artistai yra rinktiniai, bus at 
vaidintas kaip veikalo reika
laujama, nes Sąjungietės vi-

Tel. Lafavette 422a l e l . Lnlayette 4223 

PLUMBIN6 
Kaipo l ictuvys, l ietuviams \ i s a -
Uos patarnauju kuogeri»u.«ia. 

M, YLSKA 
8228 VVe*t 38-tU Street 

889 W. 35!h SL, CMcige 
Tel. Bculevard 4X11 ir 0774 

P A D A R O M PIRKIMO IR P A R . 
DAVIMO R A S T U S . 

Pasekmingai siunčiam piaigun ir 
* Parduodam Laivakortas. • 

"ss. S S 

w 

I Š I M U T O N S I L U S 
Tobuliausiomis mskJo prieironžmis; 

I t —be peil io, 
2, -be kraujo. 
3 ,—be marinimo, 
4 ,—oe skausmo, 
5,—be Jokio pavojaafl sveikatai . 

| P o op?racijos, pacijentas gaii tuoj] 
[eiti J darbą, sa l i tuoj valgyti: dai--
Inininku. balsas tampa maloDesois.] 
Ivisa svc'kata geresnė. Kuriem* \h-\ 
(ėmiau tonsilus, yra pilnai užganė-

Ligonius s o Įvairiomis i lgomis! 
[prij imu:— 

Kasdien nuo 2 vai. po platų lklj 
vai. vakare. 
Kedėliouiis Ir šaradomis oflaaaį 

[uždarytas. 
DR. AL. M. RAČKTJS* 

G V D V I OJAS, C H I R U R G Ą * tH 
OBSTETRIKA8, 

(1411 So. 50th Ave. Cicero, J l l 

OR. CHARLES SE6AL 
Perkė lė savo ofisą i»o r u m e i i n 

4729 bO. A S H L A N D A V L K I E 

SPECIJAUSTAS 
IHUovy, Bfotery Ir Vynj LigTj 

Vai.; ryto nuo 19 — 12: nuo 2—6 
po pietų: nuo 7—8: SS vakare. 
NedėUomis: 19 iki 1. 

Telefonas Drexel 2880 

BRANGUS RAKANDAI 
Pigiai Parduodami 

(lašiniai pečiai, su 4 rin-
kiais baltomis, durimis, 
nupiginta net iki f <MJ Q£ 

Gražus kukninis baftas 
porcelinis stalelis kaip 
eion atrodo tiktai #C QC 

Komodos visokiu dttlžių 
ir medžių įvairių varsų 
visai pigiai už J i Ą QČ 

PRANEŠIMAS 
SERGANTIEMS 

Sveikata, stiprybė ir energij; 
brangesni už auksą. Jeigu esi ser 
cantis eik ir pasitark su DR. VAK 
P.VIN'6. Ne imk patentavu vai.itt 
įes jie negelbsti 

Pasitark su specialistu, kuris tu
ri i lgų metų prityrimą chroniški 
ir viduriniu lij?u 
Duok išUrti savo liga ir išeg 
žaminuoti kraują, š lapumo ir Ex 
ray. Gydau lytiškas l igas ir krau
jo užnuodijima, su serum ir elek
tra. 

DR. VAN PAING 
OFISAS I R LABORATORIJA 

3101 South Halsted St. 
Valandos; nuo 10 iki 4 po pletu 

nuo ? iki 9 vai. rak 

>Jed«'Įlomis: 1§ IV1 12-

Telefonas Yards 1119 

Šitas puošnus 4 rakandų "J^ędroom' 
setas verta* $200 dabar tik 

V'nikų ratukni "Go-eart* 
'. Tankiai išpintos ir sti

praus .dar}x> vertas $25 
d.b»r«k... . | | jtjg 

Šitas puikus skurinis seklyčios setas tai bargenas — 
pusdykiai atiduodam net už CdQ Rft 

Pirkit Dabar-Sučedysit Dabar 
• t :v'''M/. '^l(V«-.į.'/..f • •• 

• . .<*. 1 — l l l i 

BRTDGEPD 
isr 

IfflTURED N 

MĄ, 

P H 0 ^ R Ž , ? A I S T E D 5T. 
^ V A R D 9 7 5 7 STOVĖS, 

0F rOHPUCTE 

J » H ! NGS 

1 ". . • ' ' . ' I I,,1 H , ' • 7B1 , . , l . ; . 

PAIN-EXPELLERIS 
JUMS PAGELBĖS! 

Kuomet šaukiamasi Pain-Expellerio 
pagalbos, Skautnas greitai apga

lima ir nesmagumai 
— p r a n y k s t a . Vn 
pirmu iuyptelėjimu 
reumatiško skaus
mo, nervus kratan
čios neuralgijos,kan-
kinancio ir riečian-
ck> i knivą strėnų 
dieglio, tuojaus nu
sipirkite šito galin
go ir patikėtino Šei

myninio liaimento ir jaoini ištrin
kite skaudamas vietas. Tikrasis 
Pain Expel!eri8 tari nmslĮ INKARO 
vaisbažeaklj. Visi kiti yra pa-
megzdžiojimais. Kaina 35c. ir 700. 
aptiekose arba iŠ 

F. AD. R1CHTER & CO.. 
10* 114 Sofltk 4th S t , Breoklva, II. f. 
* • " -•-• '-' ' — " • " " • -*»-

] 

Express' Patarnavimas 
E U R O P O N 1 ! 

R EGULARIAI iš-

/ 

plaukia kas suba-
ta, l>aivai apleidžia 
prieplauka S ir 1 
Hoboken. Dideli 
greiti laivai. Geras 
valgis — ruimingi 
kambariai. Norint 
patogia kelionę vn-
žiuok U. 8. valdžios 
laivais. 
. . . . . . Gegužės 26 

Birželio 2 
BirieL fl 

HartUng Biržei. 9į 
Artliur Illržcl. iV 
U'aslitoifftuii Biržei, f j 
K orint informacijų «pie dienaa Ir tu 

rašyk 

UNITED STATES LINES 
45 Broadway N e w York City 

Managiar Opomtor* for 

U. S. SHIPPINO BOARP 

Roojsevelt 
Amerltm 
Fillnaora 

T>-ro UAČKAUS IŠRADIMAS. 
IlSS laiką Dr. Račkua galvojo, tru-

tk, iii ado ir išbandė gei-iaunius vaiaty« 

PLAUKAMS, 
Tie vaistai tai n<ra kokie patentuo

ti liunibukat, bet daromi po pneiiura 
D-ro Račkaua ir Jie veikia ant plau
kų štai kaip: 

l ) - l ž n r a š a mikrobus, kurie ėda , 
plaukų šaknis . 

2)-Sustiprina plauki) šaknis. 
3)Išjudina kraują galvos sknlpojc 

ir priduoda p laukams daug gy
vumo ir jiegu. 

4) -Sustabdo plauku slinkimą. 
5 ) - Augina plaukus. 

Kurie nori faml tų vaistų; tai tu
ri prisiųsti su laišku: — savo amžių, 
kelete nuslinkusių plaukų ir pažymė
ti ar tie plaukai yra nuolat sausi ar ' 
riebųa Ir ar yra pleiskanų, ftių val-
atų uptii-kone aetranoit. Kreipkitlea tie-
aioj? prie niueu FIRMOS. 

KAINA $5.00 už vaisti'5 .r už p a - ! 
' t a r i m u s kaip užtaikyti plaukti*. Daug 

žmonių mums dėkavoja. 
skite šiuo adresu: 

1411 So. SOtli Ave., 
« " -

9S 
» 

Pinigus aių-

It. ItACKl's Medictnavl iAboratecy, 
t^c-ero, 1U. 

„ i . •' u 

20 metų prityrimo 
Akiniu pritaikymo mene 

Sfr^s-

JŪSŲ 
UŽDAVINI3 IŠRIŠTAS 
Gal būti, kad vienas 13 jusų uždavi
niu, kurį norėtume išrišti yra, kaip 
rūkyti gerus, maloniu?; cigaretus už 
prieiname, kainą. 

Tą, uždavinį jus galit išrišti visai iš 
mintingai, tuojaus pradėdamas rūky
ti Helmar Turkiškus cigaretus. 
Turkiškas tabakas yra geriausias1 ta
baką; del cigarėlų, o Helmar yra iš 
100% tyro Turkiško tabako. 

Helmar suteikia jums kokybę už pri-
c?:nam^ kainą. Paprasti clgaretai nu
teikia jums kiekybę .ui kainą, kurios 
jio nėra verti. 

ATSIMINK SKRYNUTĘ 
IR VARDĄ 

Išilirhtjai aiig.^ciaussots 
ruples Turkišku ir 
Eįryptišku €%are-

tų pasaulyje. 

ĮO or 
ESef 

SIMKI-OMAI P VKL1ŠK1A 
Akiij Ligas 

Ar jums skauda galva? 
Ar jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti? 
Ar skaitant a k y s greit pavarg

sta? 
Ar kvaišta galva? 
Ar matote kaip Ir plukančlus 

taškus ? 
Ar atmintis po truputį mažėja? 
Ar akys opioa Šviesai? 
Ar jaučiate kaip ir smiltis aky

se? ' 
Ar yra balta dėmė ant voku? 
Ar turit katarakta? 
Ar turi žvairas akis? 

JOHN J. SMETANA 
AKINIU SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Ave. 

Kampas 18 gatvės 
Ant trečio augsto virS Platto s p -
tiekoa, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos ^uo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos. 

L lichflievicz-Vidikiene 
MUSERKA 
101 S. Halsted St 
\arnpas 31 gatTT \ 
Phone Yards 1119 
Viename oflae su 
Dr. J. F . Van 

įPaing. 
SažinlSkas pa

tarnavimas prie 
gimdymo.Visokl pa 
patarimai dykai. 

Valandos; nuo 7 ryto, iki IJ. nuo 
« Iki 9 vaJL vakarą. 

Valentine Dressmaking College 
»44>7 W. Madtaoo 8ir«e< 
Telefonas Seeley 1«4J 

Moko Siuvimo, Patternu klr 
Ipimo, Dealgning blsniui Ir na 
Imama Vietos duodamą l y k a l 
[Diplomai, Mokslas lengvais at-

aokdjimais. Klesos dienomis Ir 
! /akarais. Reikalaukit knygelės, 
i isnio ir Naminiai kursai Bkrybė-
ių Taisyme. Norint Informacijų 
asyklta ar telefonuokite. 

SARA PATBK, pirm. 

Telefonas Vardą 11SK 

Pį 1 T 1 1 1 n ~ 

STANLEY P. 
MAŽEIKA 

ORABORIUS EB J 

Turtų, automo
biliu* visokiems i 
ralkalama, Kaina 

rlainama, 
3319 Auburn 

Avt. Chicago. 

Telefonas Booievard 4 1 t t 

A. Masalskis 
Oraboriua 

Patarnaajų lai-J 
aotavėas ves-1 
tavesa tariki-; 
t j a — » Ir k l tno- i 
U raikai aose Į 

« _ r Kalns« prieina-; 

(3307 Auburn A v t Onicago] 
m ^ , . , , ^ , , , . , . • • 

http://llrr.au
file:///VAUKKGAN
file:///isa-
file:///arnpas
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CHICAGOJE N A M A I 

NEBUS "PAGEANT OF 
jPROGRESS." 

(pažiausį Lietuvos vasaros lai
ka. Bilietus įsigykite išanksto 
kad koncerto dienpj nereikėtą 

"Pa#eant ot* Progress" kimštis prie langelio. Jfom. 
(Progreso Pramogos) šįmet 
nebus Chicagoje municipaljėj 
prieplaukoj. Apie tai prane
šė viešųjų darbų komisionie-
rius Spragilo. 

P R A N E Š I M A I , 

KAS PIRMAS. TAS LAIMAS 
2 f^atų murinft namas 5 ir 6 kam
bariai, elektra, cemintinis basemen-
tas, saradži'us 2 automobi^am. Kai
na tik $7.900*. Gera vieta netoli 32 
ir Union ave. Kreipkitės pas-. 

C. P. s i HOMSKIS * <*>. 
334* So. Halsted St. Chicago, III. 
Tel. Boiil. »641. 

BARGENAI. 
3 flatų namas randasi ant 

M M So. Hermitagc Avenuc, 
3 kambariai ant pirmu lubų ir 4 
kambariai ant antru lubų ir 2 k a m 
bariai ant augšto. Akmens apačia 
muro viršus, viduj v iskas kietų me-

W K S T S 1 D E . — L . V v č i l l džiu trimuota, pečiaus ši l ima e lektros 

VILNIAUS ATVADAVIMO 
KOMITETAS. 

Oeg. Ui d. S v. v. Mildos 
fV(tain('-n buvo sušauktas Cbi-
i auros lietuviai veikėjai pasi
tarti Vilniaus klausimu. Po il-

24 kp. jaunameėiu skyriaus su 
sirinkimas įvyks gegužio 18 d., 
po pamaldų. Aušros Vartų 
par. svet. \ p i Vyžiai inalonė-
kite susirinkti, nes turime 
daug svarbių reikalų aptari
mui. Valdyba. 

,TOWX OF LAKĖ. — šv. 
Pranciškos, moterų ir panų 
d r-ja, turės savo susirinkimą 
penktadieny, gegužio 18 d., 8 

šviesa, didelis 2 karam medinis ga-
radžius randos per mėnesj nesą $70. 
Cleras investrnentas darbininkui žmo
gui. Kaina tik $5,500 iškalno tik 
$3,000.00 cash. Nepraleiskite šios 
progos ir ats ineškite depozitą pas 

Patrick & Moreau 
2627 W. 63 Kamp. TaJmau Av. 

Tel. Repjublic 6300 

CICERO BARGENAI. 
Parsiduoda 2 pagyvenimu 

mūrinis namas po 5 ir 6 kam
barius randasi 48 Court ir 13 
Gatvė. Parduosiu už $7,500. 
Atsišaukite: 

L. JARUSZ 
4922 So. Ashland Ave. 

S T O R A S 

Pasilinksminimo Vakaras su r 
Š O R I A M S 

RENGIAMAS 

gų svarstymų nutarta tverti vai. vakare, Šv. Kryžiaus par. 
svetainėj. Sus-mas yra perkel
tas iš priežasties Vyskupo at
silankymo. Xarės, nepamirški
te atvykti i susirinkimą. 

J. Ambrozevičienė, pirm., 
M. Mikšaitė, rast. 

bendrą C'hicagos lietuvių Ko
mitetą kurs rūpintųsi Lietuvos 
žemių atvadavimu. 

Prieš ši nutarimą labai e-
ponavo socialistas P. Grigai
tis, kurs įrodin'jo kad nspur-1 VIEŠA PADĖKA, 
tini* veikimas yra negalimas. ( Mes Felikso Graževičiaus, 
c,. ,. * i • ,.+•:„ • moteris sunūs, dukteris, žen-
Saile nuo srovių be, partijų , ̂  J r mTik*i iai\*me širdinga 
prisiųstų atsV)vų tverti ben-.aėių kunigams: klebonui K nu
eini komi'-;a. Vedėjai nepri-! šui, Albavičiui Vaičiūnui, Sta-

11kui ir Skrypkai už puikias 
»a ro- I iškilmingas pamaldas, kurios 

Kuriamam Komitetui tai-į įvyko laidotuvių laiku a. a. 
pat priešine-- ~-- •»-—*: • «•>- Brangios atn ties Felikso sandanetis adv. "v"1©1 <* . 

taip mukius ir pamokinančius Kodis, kurio vi-a argumentą- pamokslus. Tarpe kitų dalyva 
ei ja buvo tokia, kad jau su- i vavusiems iškilmėse mes itega 
.. . . v .., , T • ; lime atidėkoti: p-niai M. Ja-

Mtvere tuo pačiu tikslu Lietu m i S a i l B k ienei už taip puikų, 
vos (ivnimo Komitetas ir ki- 'malonu ir raminantį mūsų nu-
tiems belieka prie jo p r i s i4Hi j ! v "p . , l t e « ***** rsi^lojimo. 

'laipgi negalime užmiršti 
Sus-ntas atmetė pasiūlyme ne, | i r £jr(lin>ai padėkoti mūsų var 
kalbamasai Komitetas vra grv gonininkams: J . Sauriui. B. 

BARGANAS PAS 
JONĄ KLIMĄ 

Ant pardavimo medinis, 4 kamba
riu vieno pagyvenimo, namas aukštas 
basementas su garadžiumi del dvie
jų kary arti Lietuviškos bažnyč ios 
kaina labai pigi. 

Ant pardavimb penkių kambarių 
namas, neto'.l naujai s tatomos mo
kyklos Electra, gasas ir v a n i kaina 
$3,500.00. 

Ant parnavimo medinis n a m a s dvle 
jų pagyvenimų* po 5 kambarius ce
mento fo-.idamentas, electra Ir gasas 
priepat •ietuvl.*:kos bažnyčios Ofi pioik 
kaina." 

Ant pardavimo 2 ,»»VW" «nuro na
mas 6 ir 6 kambarių: viskas pagal 

\-(>\ \'t\ i-ii r-t'v't iio-->n-rtt-i>ir» ICmn* • V Tt.. •'. ; naujos mados; namas randa.*-! netoli 
\ ( ' I M ' i i i 1.1*1 I 111 ». c l l l i I I l O l \ O I l l . ••'Į'JIV 11 OMPMP 11 TOM IM II ? •""»¥ 11V 111 ' . 

I šv. Kazimiero vienuolyno; kaina $15.-
200. $7.500 mortgage ba'ancas ant 
išmokešt-io. 

nai sandarieėių padaras, gi Janušauskui, K. Saboniui, V. 
I Daukšai, S. Žyliui už jų taip 

REZIDENCIJINIS KAMPAS 
MARQUETTE MAlfrOR 

N. E. kampas Marquette Road ir 
Maplewood Ave. arti l ietuviškos baž
nyčios ir mokyklos . 50x125 su visais 
vėl iausiais įtaisymais, gatvė ištaisyta 
ir viskas apmokėta . Turi būti par
duota už cash. Atsišaukite 

Patrick & Moreau 
2627 W.' 63 Kamp. Talman Av. 

Tel. Repaiblic 6300 

PARSIDUODA Gresernė, 
saldainių ir šaltakošės krautu
vė. Vieta gera biznis išdirbtas. 
Netoli Lietuviškos bažnyčios. 
Priežastį patirsite ant vietos. 

1702 Wabansi& Ave. 

fili 
ŪKININKU ATEITIS. 

Ar jus nemanote kad bus bedarbe 
ir sunki la ikai? Bet kurie nusipirko 
sau ukę bus laimingi, š į meta ūkės 
yra labai nuplgusios. 

Mes turime ūkiu didžiausioj l i e 
tuvių kolonijoj, kur apgyventa su 
viršų 500 lietuvių netoli nuo mies
tu, mokyklų ir katal ikų bažnyčios. 

Į č i on pažymių jums nekurias ūkęs: 
40 akrų gera žemė ir budinkal 

gyvuliai ir padargai $2,000; įmokėti 
$50C;• 

80 akrų gera ž d n ė ir budinkal $2,-
800 įmokėti $200. 

330 akrų gera žemė 160 dirbamos 
likusi miškas ir ganykla kuris ver
tas šiandien $20,000, o parsiduoda 
$4,500 įmokėti $500 ir kelota farmu 
yra ant mainymo kreipkitės pas ūki
ninką. 

P. D. ANDREKUS 
2047 West 23rd Street 

Chicago, m. 2 lubos front 

tSuBATOJ, GEGUŽES 19 D. 1923 
g Giedrininkų Ohic. Apskričio 
g Šv. Jurgio Parapijos Svetainėj 32-nd Place ir Auburn Avenue * 
g Pradžia 7 vai. vakare Jžanga 45c. Ypatai g 
g Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti ant šio puikaus vakaro, kur prie geros mu 
g zikes galėsite smagiai pašokti. 
» Kviečia visus . Giedrininkų Chic. Apskr. 

REIKALAUJAMA DAKTARO. M 
Geras sąžiningas l ietuvys daktaras, " 

su valdiškomia teisėmis, yra reika
laujamas už asistentą prie l ) -ro Rač-
kaus. Sąlygos ^g^ros. Kreipkitės laiš
ku prikergdami savo Curlcullum 
Vitae. 

DR. AL. M. RACKUS 
1411 So. 50-th Ave. Cicero. 111. 

MERGINOS 

prie vynojimo sviesto. 
Atsišaukite 

Blue Valley Creamery 
700 South Clinton Str. 

Mr. Nash — Superintendent 

REIKALINGA 

1 

Į 'aiku. Nejialiuia praleisti ned< 
21! kojus graboriui S. Mažeikai už 

teto. 
K o m e t a s susidėsiąs is -• j j 0 puikų surengimą laidotuvių 

naiio, kurie sus-me ir išrinkti, o ypatingai už jo švelnų, VAŪ-
Jis savo veikimo pagrindan | I o nJ! . / r mandagu ansiHima su 

I mimika. Ant galo labai ir la-
dc/la ta it. -r valstybingumą. h ) a j dėko.ianie visiems dalvva-
Komitetas usirinkęs išrinks ! VUsienis laidotuvėse laipskai-

, i i • •, • tlingai. nepaisant visai blogo valdvha, pagamins veikimo i - ^ » J ft 
1 ^ oro. 

p!anus il«»ai ir tvermingai ]«,- \ 
vai už Vilnių. Daugiaus infor- j =- — 
n.aeijų bus patiekta vėliaus, j KAUNE REIKALINGAS 

V I F Š B U T I S 
Kaune nėra kito tokio de

gančio reikalo, ,kaip pastatyti 
puikų viešbutj. Taip sako visi 
kurie buvo Kaune. Tam tik
slui susiorganizavo bendrovė 
ii reikalinga apie 15 žmonių 

Nepamirškite, kad rytoj, ge
gužio 19 d. 8v. Jurgio par. 
svet. Bridgeport, Įvyksta (Jie-
(Iri ninku (moksleiviu) Oiiic. 
Apskr. draugiškas pasilinks i 

minimas, .̂ o kiai. 

Pardavimui penkia kambariu vieno 
aukšto namas; aukčtas basementas B 
kurio gal ima padaryti pagyvenimą; 
vana, elektra ir gasas. N a m a s ran
dasi Brighton Parke netoli nuo Lie
tuviškos bažnyčios; kaina. $5,700. 

Pardavimui % aukštu mūrinis na
mas po 6 kambarius, vanos, elektra 
ir gasns. š i ldomas furnace Šiluma, 
aukfttas basementas. Kaina $11,500, 
$3,000 mortgage namas randasi ant 
54-toš netoli Kedzie ave. 

Pardavimui biznlavas medinis na
mas; geras salų nu i su svetainė, ran
dos neša $100.00 j menes) , kaina 
$8,300.00. 

. 
Pardavimui bučernes biznis su na

mu ar be, netoli lietuviu bažnyčion 
Brighton Parke. Parsiduoda labai pi
giai. 

Pardavimui mūrinis 2 ankstu na
mas po 6 .kambarius, basementas, fur 
nace Šiluma, lota» 33x1.r>0 ft. kaina 
$13,500.00 mortgage $5,000.00 namas piisidėti su nemažu kapitalu 

p r i e p a s t a t v i U O M o t e l i o — V i e - r&nda«i ant 14-tos ir Cl-st ave. Cice-

A P TTTPT T ATT P,TT TTPTA T šbuėio Lietuvos sostinėje KaU-
: n e P r H d ė i u s i e m s b l l s d a r b i a Pardavimui 2 aukšty mūrinis na-
irc. r-risKiejusiems mis nama> m a g p o 6 k a m b a r l u a n t camfvbeii 
U ž t i k r i n t a s Š i o j į s t a i g o j . N o r i n ave. netoli v ienuolyno $14,600, mort-

"ŠIENAPIU' iC" . 

Prisiruošimas prie operos 
š'u napiutė?, kuri h\\< atvaidin
ta gegužio ::\ d. C. S. P. S. sa
lėje. 112G AV. 18-th St. eina 
visu smarkumu. Apskričio clio i 3241 So. Hakt&d Str. 

tieji prisidėti arba gauti pla
tesnių informacijų kreipkitės 
laišku: 

VIEŠBUČIO KAUNAS 
AK-NĖ B-VĖ. 

ras, su dirketoriumi A. Po- j 
ciumi priešakyje, darbuojasi 
kad gerb. CIiica:,os publikp 
atsilankiusį koncertan jaustų 
si taip kaip vasarų per šieną 
pinte Lietuvoje. Vyrai tais.) 
įlulgius, grėblius, merginos ga
mina sau kostiumus. Sakoma 

Chicaco, Jll. 

PARDAVIMUI. 
NAMAI - ŽEME 

gage $7,000 balance kaip pirkėjui 
tiks, cash ar išmokėjimu. 

Pardavimui 2 aukStų namas po 4 
j kambarius pačiai Šildomi; namas ran 

dasl Brighton Parke netoli Western 
ave. kaina $7,800. Atsišaukite pas 

Bučernes biznis antBridgeporio lie
tuviais apgyveni oj vietoj parsiduoda 
už $2.500. 

Atsišaukite pas: 
JON.VS KLIMAS. 

4 4 ! 4 So. Cnliromia Ave. 
Tel. L^.fayctte 5976 

P A K D r O K U ARBA MAINYKI!'. 
G0 akry farma 23 mylips nuo Chl-
cagoa geri bu-dinkai. 10 karvių. 3 ar
kliai, 20 kaiulių, 63 vištos, 7 antys 

k a t i V i s a s c e n a a t r o d y s k a i p ! v i s o s mašinos, kar. tik reikalinga ant 
„ . , . . . . . _ . . * 'ūkės . Mainysiu ant namų arba ko-

j.ahuo.janti pieva. Taigi nepra- kio nors biznio, 
leiskite progos n?pamate tos ^ , 2 ™ ' & C ° : 

kuri atvaidina Tel- Dciiį. ' m ; . 

L O T A I 

R E I K A L I N G I 
WEAVERS 
VIENAS LOOM 
GERAS DARBAS 
FRIE VILNŲ 
STANDARD PRICE LIST — 
NEI JOKIO SUSIPRATIMO 
TARP DARBININKŲ NĖRA 

SOUTH BENO W00LENS 

REIKALINGI 

(įeri — stiprus vyrai prie ma-
lavojimo ir tempimo springsų, 
<larbas pastovus ir gera mo
kestis. 

ENGLANDER SPRING 
BED CO. 

39-th St. & Lowe 

; 

SOUTH BENO, INO 

Atydai Visų Amerikos Lie 
tuvių Akc. Bendroves 

uRUBAS,f Dalininkų. 
Gerbiamieji: — 

Jus visi žinot, kad mūsų yra pradėtas milžiniškas 
darbas Lietuvoj ir jau baigiama atsiekti tikslą. 

Ateinantį rudenį būtinai ims paleistas linų verpimo 
ir audime fabrikas darban. Paskutiniu* laikii vra mums 
proga nupirkti visas reikalingas mašinas Anglijoj už la
bai pigia kaina, bet iki 15 d. Liepos piningai turi bųti 
sumokėti. Tam reikalui vra nutarta Lietuvos ir Ameri-
kos dalininkai tą, patvirtino, kad išlaidas 500 vekselių 
po $100 vertės sumoj 50,000 dolerių 7% 5 metams. Pro
centus kasmet ir pasibaigus laikui suma..išmokės Cen
tral Mfg. District Bankas, Ohieago, Jll. Arba Bendrovės 
" R ū b a s " raštinė Kaune. 

Laikytam dalininkų susirinkime gegužės 11 d., 1923 
m. vienbalsiai n u t a r \ kad kiekvienas dalininkas tam 
reikalui turi paimti po vieną Vekselį $100 vertės ir ak
cijų už $50. 

Todėl nejuokavokim vyrai! Nes laikas labai trum
pas, o dalyką pradėję turim užbaigti. 

J. Gudžiūnas, Pirmininkas. 

' AM. LIET. AKC. B-V£ "RŪBAS" 
809 W3.?t 35-th Street Chicago, Illinois. 

LINGĮ 

Fabriko b^boriai. Dalbas pas
tovus gerosNlarbo sąlygos. 

Atsišaukite: 

HYDR0 STONE CORP. 
58& W. 66-th St. 

(Clearing) 

REIKALINGAS barberis 
pėtnyčiomis vakarais i-r suim
tomis po piet. Tiarbas pasto
vus. Atsišaukite; 

C. RAJAS 
4438 So. FairTield Ave. 

Tel. Lafayetje 6907 

BARdENAS parsiduoda g 
flatį namas po (> kambariirs 
kiekvienam, viduj viskas ar-
žuolių trimuota lotas 50 pėdų, J kreipkitės į 
atsišaukite pas savininką KUN. P. ČESNA 

REIKALINGAS vargoni
ninkas į Šv. Juozapo par. Ma-
banoy City, Pa. Ap ' a sąlygos 

5329 W. 23-rd St. Cicero 

MERGINOS 
prie kirpimo megstų sijonų su 
Eastman eutter. ]>arbas leng-

614 W. Mahanoy Ave. 
Mahanoy City, Pa. 

S^Z 

PAIEŠKOJIMAI 
PAIESKAU se&ers Mikalinos I.en-

sevičienės po tavais Zanuuskiutč, apie 
keturi metui atgal gyveno K izabetli, 
X. J. Turiu svarbu reikalą. Ji pati 
arba kas žino apie ją. malonėkite 
man prane.št sekančiu antraSu: 

T E O F I L E AI;IKTIKXE 
3641 SO. Vnion Ave. Clikagro. 111. 

Leiberiai Diena ir Naktį su 
paprastą dienos alga ir bonus, 

vas $15.00 pradžiai. Galima I Atsišaukite superintendent 
gauti i r daugiau įsidirbus. . _- nAawT-m « nrk 
Freidlander Brady Knitting A - M- CASTLE & CO. 

Mills ; 1300 N. Branch Str. 
. 511 South Green St. N r # Dįyįsįon str: 

• 

Ant pardavimo 2 lotai ant Mozart 
St. po 25x125 lab.ai žema kaina. 

Čhicago, UI. 

gražio operos, 

i 
Ant pardavimo lotas 25-125 ant Ca- | 

Hfornia bulvaro priešais bažnyčios 
daržo, lotas nesą $96.00 ieigų per me
tus už labui žemą. kaina. 

Atsišaukite pas 
JONAS KLIMAS 

4414 South Callfornia Ave. 
Telef. Lafayette 5»76 

LIETUVOS ŪKIO BANKAS 
Kapitalas 15,000,000, Liti), .<• 

Turtas ir atsakomybė 50,000,000 Litų. 
Didžiausias ir tvirčiausias bankas Lietuvoje. Turi sa

vo skyrius kiekviename Lietuvos miestelyje ir greičiausiai 
apmoka amerikieeią perlaidas. Už padėtus pinigus vie
niems metams moka 8% palūkanų. 

Jeigu į.dėlys (depozitas) padarytas Amerikos Dole
riais, bankas grąžina tais pačiais pinigais. 

Lietuvos Ūkio Bankas turi korespondentinius ryšius 
didžiausiais pasaulio Bankais. 
Visak bankiniais reikalais kreipkitės į LIETUVOS 

UEIO BANKĄ, Laisvės Alėja Nr. 31, Kaunas, Lithuania. 
Adresas telegramoms: UKBANK, KAUNAS. 

A. I »• 
ONA ŽIMUNTAITĖ 

mirė 16 d. ce^užės 1923 
6 vai. ryto. Ji išsirgo be 
veik meįus laiko. 

Paėjo iš Kauno Redybos 
Raseinių apskr. šilelio 
parap. 

Paliko dideliame nuliū
dime 3 pusbrolius Ameri
koj, o Lietuvoj 3 seseris. 
Priklausė prie Nekalto 
Prasidėjimo P. Dr-jos iš 
Šv. Petronėlės. 

Laidotuvės įvyks pane-
dėly, gegužės 21 d. Na-
bašnikė pašarvota po No. 
4432 So. Fairfield Ave. į 
Nek. Pras. šv. M. bai 
nydia 9 vai. ryto. Po pa-
maltfų buj nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame 
giminės, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti laidotu
vėse. 

Nuliūdę.-
Jonas Masidanikis ir 

Barbora Prunckevičienė. 

Lietuviai Daktarai 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos nariai 

] : 

Tel. Blvd. 7042 

br. C. Z. VezeHs 
. U O T U V I S I>ENTISTAS 

4712 wO. A S H L A N D A V E N U E 
arti 4"-tos Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto ifci 9 vak. 
Scredomis nuo 4 iki 9 vakare. 

Dr. M. Stupoicki 
3107 So. Morgan Street 

oincAoo niLiitoi* 
r«lefooa* Vard* ftOSS 

fa iandoe ~ • Iki U tt ryto 
p o pi«ty 6 iki 1 »ak. Radėliomlt 
ofisą* uždaryta* 

Tel. Boulevmrd f l M 

DR. A J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytoju 

3303 South Morgan 8trt#t 
ChJcago. Dl \h 

SU 

i 

IITTLE JULIUS SNEEZER B Y BAKDK 
VVHftT 0O V0U TH«*K 
I1A Cr^R^YlNO- THfS 
PlfSHO POLISH r̂ ROUNO] 

FO&rj 

I OR.A.LYUŠKA 
1900 So. Halsted StT 

fe l . Ganai I I I S 
Ofhto va}.: 1* ryto lkl 12 po p»«t 

l Iki 7 Tai v a k a r ą 
ral.: f Iki 4 po piety 
4 1 M Archer Ave. 
Tai. Lafayette t t t t 

PETRAS KUPSTIS 
mirė gesgužės 15 d. 1923, 
1 vai. po pietų amžiaus 43 
mefų. 

Paėjo iš Kauno Redy
bos Raseinių apskr. Ūrii-
kiu Kaimo. 

Paliko dideliame nuliū
dime seser/ Ona, brolį Vin 
centą ir Juozapa Amerike. 

Laidotuvės ivyks suba-
toj, gegužės 19 d. iš na
mų 3236 Emerald Ave. i 
šv. Jurgio bažnyčia 8:30 
vai. ryto. Po pamaldų bus 
nulydėtas1 į šv. Kazimiero 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame 
gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti laidotu
vėse. 

Nuliūdus: Sesuo Ona 
Kisielienė. 

Tel. Oaaai tB7. Vak. (mnat SI 18 

OR. P, Z. ZALATORIS 
• 

i 
l ietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgėj 
i 8 l i 80 n t e BaLsted Otveei 

valandoe: l t !kl 11 ryta: l Iki 4 
pe otetų: I iki 1 vakare 

JTe l . Blvd. B0§2. Nakt . Oenal 2118 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
i S2«l So. Halsted St., Gliicafeo 
f Valandos: Nuo 10 Iki 12 diena, 
Jn«jo 1—S po pietų, nuo 6—8 vak. 
t Nedėl iomls 10 iki 12 diena. 

v$f. 

Remkite tuos biznierius, ku

rie dažniausiai garsinasi 

4 "Dranc*" 


