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PIETŲ JUROS SALOSE 
KANIBALIZMAS GATVEKARIl) DARBININKŲ STREIKAS CHICAGOJE NEISVENGTINAS 

TAI PATVIRTINA VIENA 
GARSI A N S T . T J O S KĖLIAU-

A -E. 

Ruhro Teritorijoje Baigiasi 
Gyventoja* a t a r a i apie tai 

i*- -v. 

LONDONY 
Pietų Juros 
Sea Islands 
(žmogienos \ 
vuoja, nežiūri 
šingų tvirtinu, 
mų, anot Mrs. 

>alose 
31. — 
(South 

Streikas 
VYRIAUSYBĖ PADIDINO 50 NUOŠ. UŽMOKESNĮ 
DTJESSELDORF, birž. 1.'mokesnio padidinimas nėra; 

— Apie 500,000 darbininkų atatinkamas gyvenimo bran-

AMBASADORIŲ KONFERENCIJA PROTESTUOS? 

E. LONDONAS. — "Reuterio" žiniomis, Ambasado
rių konferencija prisiruošusi protestuoti prieš tai, kad 
Lietuvos vyriausybė peranksti suteikusi autonominę tvar
ką Klaipėdai. 

PETROGRADE SUDEGĖ 
OPEROS BUTAS. I Š L I E T U V O S . 

kanibalizmas Ruhro teritorijoj baigia strei-
ojimas,) £>' kų, kuomet vokiečių vyriau-

gumui, tečiaus darbininkai i 

(lELSINOFORS, bir. 1 
laikinai pasitenkina. Gi ko-

visokių prie- 'sybė jiems pasiūlė 50 nuošim- j munistai šiuo kartu vergiami 
ir pareiški- čių daugiaus užmokesnio. Ko-j ir vėl paliauti su veikimu. Bet 'Anot Central Ne\vs depešos iš 

'harlotte Co- .munislų keliamos r i auks pra-, neilgam. Į Petrogrado, ten gaisras su 

Daug žmonių žuvo kilus 
pasiaubai. 

SOtdlAL. FELDFEBELIS. 

meron — viena nio "Royal dėjo nykti, kuomet iš Rhine-
(Jeografieal Soeiety , , moteris- j lando atvyko daugiaus polici-
kės nario, kuri grvžo iš tų jos. 
salų. I Tokiu būdu streikas sutriti-

I 

. Ruhro teritorijos munieipa- naikino operos butą. Daug 
litotai, pergyvenę sunkiuosius 
komunistu sukilimu laikus, 
šiandie išanksto darbuojasi* 

s 

Mrs. Camepcn yra garsi f 

Anglijos keliaunnkė. Prado-! 
jus 1910 metais nai savo ke-Į 
lioi,wnis atliko augi aus 170,-
«MM) angliškų my'ių. Ji ma
to visų pasaulį. J i pažymė
jo, kad jeti butų jai leista at
eičiai pasirinkti namus, tai ji 
pasiskirtų Pietinės Californi-
jos kalvas. 

Kanibalizmas gyvuoja. 

•"Daugelis žmonių jums pa
sakys, kad kanibalizmas jar 
beveik pilnai išnykęs," sako 
Mrs. Uomeron. ' ' l Bet toli 
gražu tas gali sutikti su tie
sa. Daugelio salų, kurias a]>-
lankiau, gyventojai viešai pri
sipažįsta, kad jie praktikuo
ja kanibalizmą. 

••Vieną kartų aš buvau nu
tverta vieno kanibalų viršini

nko ir pristatyta didj 
iKŠininkui. 

\̂ -

Nu/iavė avalines. 
4Tas viršininkas su žingei

dumu žiurėjo į mano baltų 
kūno odų. Paskiau paty
riau, kad aš buvau pirmoji 
haltodp moteriškė, kokių jam 
teko matyti. 

" J i s reis*kė nepasitikėjimo, 
argi xįaa mano oda yra taip 
balta kaip veidas ir rankos. 

skintas ir kokiam laikui ko-'apsaugos klausimu, idant at
iminėtai kurstytojai gavo ( oi t y kas panašaus neatsikar-
;mugi. 

Paeiti komunistu ir s indi • 
totų. Su franeuzų okupantų 
leidimu municipalitetai susti-

kalistų laikraščiai pripažįsta prins policijų pagamintais 
komunistams nepavyki mus. franeuzų planais. Nors tie 
Sako, vyriausybe, padidinda- planai yra priešingi Vokieti
nta darbininkams užmokesnį, jos vyriausybei, tečiaus žmo-
šiuo kartu ištrenkė iš komu-Į nių apsauga turi užimti pir-
uistų rankų ginklą. Nors už-i majų vietą. 

TURKAI LAIMĖJO TAIKOS KONFERENCIJOJE 

žmonių žuvo kilus pasiaubai. 
Gaisras kilo užsidegus vie

no artisto drabužiams. Liep
snos tuojaus šovė* scenon. Pu
blikoje kilo neapsakoma pa-
siauba. 

VOKIŠKOS MARKĖS IŠ 
ALIUMINO. 

PILVIŠKIS. — g. m. ba
landžio mėn. 29 d. čia1 buvo 
švenčiami šv. Jurgio atlaidai. 
Žmonių buvo daug. Atsikrau
stė ir užpereitais metais bul
ves sušaldęs Plečkaičių Jero
nimais, socialdemokratų feld^ 
i'ėbelis Vilkaviškio apskrity, 
mitinguoti.-

Prie jo prisidėjo dar vie
nas valstiečių liaudininkų a-
gitatorius. Žinoma, nieko ri
mto pasakyti negailėdami, a 
bodu šmeižė katalikų parti
jas, jų vadus, o savo aukšoiau 
Bftbelio bokšto iškėlė. Žmo-

e» 

nės supratę, kad taip tik Ple
čkaičiui ir jo sėbrams tinka 

j šnekuti, maža domės tekrei-

Streikui Laiką Paskirs Patys 
Darbininkai 

MIESTO MAJORO DARBAVIMASIS PASIRODO 
V E L T O S 

LAPSANNK, birželio 1. — ir Amerikos paliečių apsauga. 
Turkai laimėjo taikos konfe-l Tuomet santarvės valstybės 
reneijoje, kuomet santarvės tegul sau žinosi, 
valstybių delegatai pasidavė 
turkų delegato Ismet pašos 
reikalavimui, kad svetimšaliai 
Turkijoje negali turėti jokių 
sau juridinių specialių garan
tijų. 

Turkų policijai bus leista J-
ariamus svetimšalius Turki

joje ne vien areštuoti, bet jų 
ofisuose ir namuose daryti 

• 

kratas, ko seniaus nebūdavo 
be svetimų šalių reprezentan
tų specialio leidimo. 

Tas santarvės valstybių nu-

Be to, konferencija turi ap
tarti visą eile kitų tarptauti
nių klausimų Turkijoje. Ypač 
svarbus dalykas yra prieška
rinės turkų skolos, kurios ne
žinia kaip tunės but atmoka
mos. 

Turkija daug skolinga Fra
nci jai del įvairių prieškarinių 
koncesijų. Prancūzai nesu
tinka, kad turkai skolas mxv 
ketų savo bondsais. Reika
lauja aukso — nori sterlingų, 
auksinių frankų arba auksi-

BRRLYNAS, birž. 1. —Vo
kietijoje vartojamos markos, 
pagamintos iš aliumino, leng
vo metalų. Tai pinigai išma
nymui, kadangi poperinėsj p ( , . g ^ ' « t e g u l pliauškia, 
markės perstato aukStas jm- n e j a u g i m u m s skauda.'• Tai 
mas ir smulkių pinigo ilgas j o k i o s į t a k o g k a t a i įkams jo 
laikas nebuvo. ku.k& neda^ l u l f žinoma, Pil-

Kakonm, kadv. šiandie tų a-
liumino markių apyvartoje e-
sama 2UMKX),O0aoO0 markių. 
Mažiausia aliumino pinigo 
denominacija yra 200 markių. 

Pfeningai šiandie išnykę. 
Nes jie neturi jokios vertjės 
palyginus su markių aukšta 
kaina. 

LONDONE ATIDARYTAS 
DIDELIS RESTORANAS. 

sileidimac turkams tiesiogi- nių markių. Tečiaus turkai 
* l 

niai paliečia Suv. Valstybes, i tam prieštariauja. 
Dėlto, pastorosios darbuo- j Taikos konferencija arti-
jasi padaryti taiką su Tur- j mvausiomis dienomis .turės 
kija. Toje taikoje bus įdėta baigtis. 

Tad man liepta nusiauti ava-. 7||%#ri Ą C(]fl Mllfl TFMF^ ' ^ u t *r t a > k a d V**'1 Vokietija 
lines ir parodyti' kojas. Toks 
jo buvo žingeidumas. 

'* Tečiaus man nieko bloga 
neįvyko. Viršininkas įsitik-
rino, kad aš turiu baltų odų 
ir paskui draugingai atsine
šė " 

DREBĖJIMO, 

LONDONAS, birželio 1. — 
Čioani atidarytas Loyns ręsto 
ranas, kurs yra didžiausias 
visame pasauly. Restoranas 
yra penkių aukštų. Trys 
aukštai dar uždaryta. Pir
mųjų dienų 30-čiai tūkstančių 
žmonių patarnauta. 

viskių žydberniams — tai kas 
kita! Bet ko ir benorėti 
toks tokį pažino! 

M 

NELAIMĖ. 

VELIUONA, Kauno apskr. 
— Š. m. gegužės mėn. 3 d., 6 
vai. vakare., Veliuonoje įvyko 
nelaimė. Garinis malūnas pa
leistas eiti visu smarkumu, 
kurio (smarkumo) dėl i ai tru
ko viršutinis girnų akmuo. 
Betekdamas akmens gabalas 
perskėljė maluninkui M. gal
vų, o ten pat stovintį pil. Pau
kštį užmušė vietoje. A. a. ve
lionis tarnavo prie Nemuno: 
keldavo žmones ir šiaip daik
tus per Nemunų. • 

reikalauja "Užmokesnio padidi
nimo ir kuriai bendrovė nie
ko nežada. 

Kad streikas neišvengtinas/ 
tai matyt* iš to, kad priemies
čių traukinių departamentas 
darbuojasi pagaminti kuodau 
giausia traukinių vežioti žmo
nes miestan ir iš miesto. 

Didžiosios firmos ruošia 
trokus vežioti darbininkus 
darban ir iš darbo. 

Neturi ištekliaus, 
i 

Gatvekarių bendrovė daro 
didelius pinigus ir sakosi ne
turinti Ištekliaus didinti už-
mokesnį darbininkams. Taip 
yra, kad niekas negali jos čia 
legaliai priversti elgtis kitaip. 
Gatvekarių bendrovė paver
gė Chicagą ir eįgiasi taip, 
kaip jai tinkama. 

Kelinti metai ji niekur mie
sto pašaliais nepradgiha gat-
vekariams bėgių. Žmonas 

Tečiaus tos konferencijos statosi namus ir apsigyvena 
neduoda jokių geistinų pase-' ten, kur turėtų eiti gatveka-
kmlų. ' r i ai, bet iki šiolei tuo reika-

, \ . v . . . . ' , * . , , . . ' l u n i e k o neveikiama. Viršutiniai gelezinkehaa. ,, .-,• •-. ^ 
° • Bus ar nebus streikas, vis-

Kuomet išeis streikan gat- vien Chi<cagos visuomenė tu-
vekarių darbininkai, juos, be, rės kentėti del įsisiautusios 
abejonės, paseks ir viršutinių mieste politinės betvarkės ir 
geležinkelių uniija, kuri taipat neteisygjės. 

• Gatvekarių d a r b i n i n k ų 
streikas Chicajgoje neišvengti-
nas. 

Taip pareiškia gatvekarių 
darbininkų unijos prezidentas 
\Yilliams Quinlan. 

4iStreikas tikrai įvyks," sa
ko Quinlan. " Gatvekarių 
bendrove pilnai atmetp mūsų 
reikalavimus. Kitko mums 
neišlieka, kaip tik išeiti strei
kan. Stfeikui laikų paskirs 
patys darbininkai pirmadienį 
vakare." • 

Majoras darbuojasi. 
\ 

Kuomet darbininkai rimtai 
tariasi apie streiką, tuo pačiu 
laiku nuėsto majoras Dever 
visomis galimomis priemonė
mis darbuojasi streikų susta
bdyti, neleisti jam kilti. 

Vakar ir šiandie majoras 
konferuoja tai su gatvekarių 
bendrovės viršininkais, taį s» 
unijos viršaičiais. 

LENKAI NORI DAUGIAUS 
'DŽIABŲ. > t 

IR J /J?QNIJA PROTES 
TUOJA. 

.i 
VYASIUNGTON, birž. 1.— 

Japonija taipat formaliai pa-
l'-V protesU}, kad jos lai
vams, turintiems svaigalų, 
uždrausta įplaukti į Suv. Val
stybių uostus. 

ALLAHABAI), birž. 1. — 
Centralinės Persijos šiauriuo
se -žemės drebėjimas atsikar
tojo. 

Anot žinių, žuvo apie 4,600 
žmonių. Šeši kaimai visai su
griauti. Gyventojai išbėgio
ję į visas puses. 

negali paduoti galutinos kon
tribucijai sumos. Paliekama Ohicagos lenkai nori dau-
tai atlikti atviroms diskusi- giaus gauti mieste politinių 

MATO, KAD ŽYDAI IŠNAU 
DOJA; BErT NIEKO NESA

KO — TYLI. 

joms. 
FILVIŠKIS. — Tai daug 

traktierių! Niekur nėra tiek 
daug traktierių, kaip Pilviš
kiuose: kur tik akis nukreipi, 
ant kiekvieno užkampio para-

"džiabų." Jie tvirtina, kad 
Tečiaus pažymėta, kad Vo-!.Jie perdaug ignoruojami, 

kietija kas metai gali išmokė- Lenkai nurodo; kad Chka-
ti po 1,900,000,000 auksinių g°įe lenkų balsuotojų yra 131, 
markių ir tas išmokėjimas ga- 000, «*e įmesto politikoje te-, « T r a k t i e r h l B „ a r b a 

rantuotas. C1^us turi mažai' apmokamų • t į s - J ' J 

Tos sumos kasmetinis mo- darbininkų. Jiems išpuola 
kėjimas bus pasiųstas patvi- l ^ m d o l e r i u P* r m e t u s ' 

frtinti Reicbstagui. č e k a i * i a ' a n o t l e n ^ ' t u r i 

62,000 balsuotojų. Bet jie 
1,100,000,000 MARKIŲ KAS 

METAI. 

Tai naujas Vokietijos pasių-
lymas. 

VOKIETIJOS DEFICITAS. 

BERLYNAS, birž. 1. —Va-
lstyljės taryba patvirtino 
Reichstago pravesta 1933 me
tams biudžetų. Biudžete nu
rodoma 12,400,000,000,000 ma
rkių deficito. 

D'ANNUNZIO PARYŽIUJE. 
BERLYNAS, birž. 1. — 

PAUYŽTTS, birž. 1. —Pir- Kanclieris Cuno ir finansų 
mukart po karo čionai aero- ministeris Herm.es turėjo kon-
planu atskrido žinomas- ita- ' fidencialį susirinkimų su at- Vienas Chicagos biuro vai 
las Gabriel d' Annunzio. Ties skiriu vokiečių valstybių pre- dininkas per 15 metų nusuko 
Alpų kalnais jį sutiko 24 fra- mierais. Tartasi kontribujei-: 82,000 dolerių. Nubaustas 
neuzų militariniai aeroplanai, jos klausime. kalėjimu ligi 10 metų. 

per metus įgauna 300,000 do
lerių. 

Pagaliaus žydai su 32,000 
| balsuotojų turi 450,000 dole
rių vertės politinių u džiabų." 

Tuo reikalu lenkų delegaci
ja anądien' lankėsi pas majo
rų. Bet nerado jo namie. 

Svaigiųjų gėralų krautuvė." 
NežiYiia, del ko žydai turi to
kių valių? Aš manau, jiems 
reikėtų rūpintis kaip greičiau 
išvažiuoti j Palestinų! 

Žydai tuo ir engia milsų 
žinonelius! Jie tik stengiasi, 
kad t>k sau pilnus kišenius 
litų prisipylus, o mūsų žmo
nės laukia, kad jiems nestig
tų to " pragaro skystimėlio. 

Gazo kompanija tvirtina, 
kad Chicajgoje žmonės dau-

BRANGU. 

nė ir 3 pradinės mokykfos. 
Čia mokiniai negali pirktis 
sau knygų del didelio brangu
mo, ir kai-kurie tėvai del to 
tik ir neįgali mokyta savo vai
kų. ' Kažin delko kitur yra 
keli knygynai ir juose viskas 
per pus pigiau! 

Susipraskime, pilviškiečiai, 
ir nesiduokimse save tokiam 
brangininkui engtis! 

Daugiau susipratimo! 

VILKAVIŠKIS. — Šįmet 
gegužės mėn. 1 diena čia pra
ėjo be jokių ypatingumų. Me
džių pasodinta maža. Miesto 
pagražinimo komisija tam rei
kalui neturėjo lėšų. Todėl 
jos rupesniu pasodinti tik 
trvs laisvės šžuolai, kertelėse 
aikštės, kur neužilgo bus sta
toma laisvės paminklas " Ži
bur io" gimnazija ties savo 
rūmais pasodino penkis ųžuo-
lėlius, miesto mokykla keletu 
medelių, vartotojų b-vė "Žie
d a s " ties savo rūmais ir aik
štėje nusodino visų eilę mede
lių. Šiaip gyventojai, ties 
savo trobesiais medelių neso
dino, nes ir pagražinimo ko-

TAURAGĖ. — Vietos vals
čiaus buvęs viršaitis M. Šlio-
nys už tat, kad ne savo laiku 
aprūpino milicijų kuru, taikos 
teigėjo nubaustas viena savai
te arešto ir 100 litų pabau
dos. 

CHICAGO. — Šiandie pra-
matomas gražus oras; maža 
atmaina temperatūroje. 

1 i - * 

PINIGU KURSAS. 
Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos ster. svarui 4.63 
Francijos 100 fr. 6.68 
Italijos 100 lirų 4.94 
Vokietijos 100 mark. .0015 
Lenkijos 100 mark. .0019 

PILVIŠKIS. — Pilviškiuo- m i s i 3a prie to jų neragino. 
giaus kilnojasi iš vienų nanHųise yra tik vienas knygynas, 
į kitus, negu kituose dideliuo-; kur, manau, turėtų būti ir 

> 

se miestuose. daugiau, n,es čia yra viduri-

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

DRAUGO PINIGŲ SIUN
TIMO SKYRIUS 

Atdaras kasdieną (išskyrus 
Šventadienius) nuo 9 vai. 

ryto iki 8 vai. vak. i 
2334 So. Oakley Avenue 

Siunčiame pinigus doleriais 
ir litais per didžiausius Lie

tuvos Bankus: 
ŪKIO BANKĄ ir 

PREKYBOS - PRAMONĖS 
BANKĄ 

i 

Norint kad pinigai butų Lietuvoj 
išmokit! DOLERIAIS, reikia 

branfiau mokėti. 
' « — -

file:///Yilliams
http://Herm.es
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D R A U a A s 
LIETUVIŲ KATALIKŲ 

D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS" 
Bis* UtdJsną Hskyra* nedėldienlua-

Metams ,._%..,•-• $*-•• 
Passi Metą 43.00 

Ui prenumeratą moksl lAkalno. Lai
kai skaitosi nuo oiTasymo dienos, 
M ano Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųs
ti ir senas adresas* Pinigai gerian
ti* tinsti isperkant kraaoje ar ex-
prese "Mouey Order" arba įde
dant pinigus į registruotą laišką. 

DRAUGAS PUB. CO. 
2334 South Oakley Avenut 

Ohicago, IDinois 
TeL Roosevelt 7791 

— i i i l I I I M i 
RENGIA KAPUS. 

Franci jos militarizmas ren
gia kapus Vokietijai. Tečiaus 
kasamon duobėn jis įtrauks 
žymia- dalį Europos. Pagaliaus 
ir pats įsiverš. 

Kuomet skaitome telegra
mai iš franeuzų okupuotos 
Ruhro teritorijos, turime susi
mastyti. Vokietijos komunistai 
ten terorizuoja gyventojus. Gi 
Franci jos militariniai autori
tetai kaip paraliziuoti nieko 
neveikia. Vokiečių spauda tuos 
autoritetus nebe pamato įta
ria, kad jie komunistu terorui 
pa taikau ja. 

Matyt, francuzai galvoja: te 
gul vokiečiai skerdžiasi ir žu-
dosu Ne tiek bus pavojingi 
Francijai. Po tų skerdynių 
francuzi] annijai bus leng-
viaus juos nugalėti. 

Jei franeuzų miltariniai au
toritetai tikrai taip galvoja. 
tai jie skaudžiai apsirinka. 
Nes kuomet prapiis komunis
tų teroras, tuomet nuo jo vei
kiai sutirps ten ir pati fran
euzų armijos galybė. Nes ly
giai ir jai taikomas širdin 
bolševistinis peilis. 

Vokiečių spauda nebe pania 
to praneša, kad Ruliro terito-
rijoje komunistus finansuoja 
Maskva. Ten areštuota keletas 
iš Maskvos kurierų. 

Atsiminkime nesenai įvy
kus] atseikima, kuomet Švei
carijoje nužudytas vienas Ru
sijos bolševikas atstovas. Tš 

, Maskvos tikėtasi didelio riks
mo. Tečiaus neišgirsta. Mask
vos valdžia vieton laukiamo 

desperativę pagriežą '•* buržua-
zinei , , Europai ir visam*"ka
pitalistiniam" pasauliui. 

Iš Berlyno praneša; kad te
nai staiga išnykęs iš viešumos 
bolševistinės Rusijos atstovas 
Kari Radek. Pirm to jis pa
reiškė, kad proletariatui vaka
rinėje Europoje išmušusi vei
kimo valanda. Spėjama, kad 
jis a r tik nebus nuvykęs Ru
liro teritorijom 
Franeuzų pasyvis atsinešimas 

į komunistų terorą Ruhro teri
torijoj pagamin? jiems patiems 
kapus. Kaikam atrodo, kad 
dar negana išnaikinta Europa, 
dar permaža jai skurdo. 

Nestebėtina, jei šiandie frau- žioj pakyla demagogija. Ši de-
euzai su lenkais visus savo tur. mokratinę valdžia stumia, į 
tus pašvenčia armijų lavinimui prįešjiįgas demokratijai vė-
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ir užlaikymui. 

PERDAUG VALDŽIOS — 
PERDAUG TAKSŲ. 

i 

ĮDOMI STATISTIKA. 

Amerikos statistai atliko 
labai interesingus apskaity
mus, surištus su buvusiuoju 
didžiuliu karu Europoje. Jie 
apskaitė kuri valstybė kiek 
prarado žmonių to karo laiku. 
Ir nurodo, delko taip turėjo į-
\ vkti. 

Centralinės valstybes (Vo
kietija, Austrija — Ungaiija 
Bulgarija ir Turkija) į ko
vos laukus pastatė 22,850,000 
kareivių. Oi santarvės ir są
junginės valstybės—42,189,444 
kareivius. 

Centralinių valstybių karei
viai nukovė arba sužeidė 22,-
000,000 santarvės ir sąjunginiu 
valstybių. 

santarvės ir sąjunginių vai 
stybių kareiviai tuo pačiu lai
ku nukovė arba sužeidė tik 
15,405,001) centralinių valsty
bių kareivius. 

Koks didis skirtumas nuko
vime ir sužeįdime. Kuone kiek
vienas sumobilizuotas vokie
čių, austrų, angarų, bulgarų 
ir turkų kareivis nukovė arba 
sužeidė vieną santarvės ir są
junginių valstybių kareivį. Gi 
šių valstybių vos kiekviena.-
trečias kareivis nukovė arba 
sužeidė vieną centralinių val
stybių kareivį. 

To skirtumo priežastis tai 
faktas, kad centralinės valsty
bės turėjo kur-kas gėrikus iš
lavintus kareivius, labiaus su
sipažinusius su karo vedimu 

pač pastaraisiais trisdešimti
mis metų ji praplėtė savo vei
kimą. Žmogus šiandie žingsnio 

žes. Demagogai veikiai pasi
junta visagaliai, 'Kyla nepa 
kenčiamas gyvenimas. Pasida 
ro perdaug valdžios, perdaug 
taksų. 

Šį laipsnį pergyvena šian
die Suv. Valstybės. Visi* šau
kia, kad perdaug valdžios, 
perdaug taksų. Bet demagogai 
to šauksmo negirdi. 

Tokiu vardu čia išleista 
knyga. J ą parašė Fsty. Ang
liškoji spauda paduoda kaiku-
rias iš tos knygos ištraukas. 
Jos kiekvienam protaujan
čiam labai įdomios. • 

P inu 146" metų Suv. Valsty
bių tuometiniai gyventojai 
turėjo perdaug valdžios. Tą 
valdžia perdaug atsiėjo. J i 
buvo autokratinė. Gyventojai 
tos valdžios atsikratę pasiju
to esą laimingi. 

Šiandie Suv. Valstybės turi 
demokratine valdžią. I r šios ne^'1 susitaikinti del rubežių. 
pagaliaus darosi perdaug. Y-" Vienok ėmus visą Amerika 

PIETŲ AMERIKA. 

Pan — American Kongresas 
Chilije svarstė klausimą nųsi 
ginklavimą,Liko neišrištas. Ta 
riasi tik šiaip sumažinti apsi
gynimo armijas. Prie nusigin 

SVEIKATA-BRANGUS 
TURTAS. 

DŽIOVOS PRIEŽASTIS. 
I I M I 

klavimo nepriėjo dėlto, k«d valS°> a r b a clvasinasi save. 

sykiu, tai čia mažiausias turi 
armijas. 

Visoms trims Amerikoms 
-nenužengsi, jokio darbo n * * ! * ^ ^ " ^ a r m i J a susidaro 
liksi, nei pavalgysi arba atsi
gersi be valdžios priežiūros. 

Valdžia visur turi savo a-
gentus. Jų užlaikymas bran-118% viso metinio budgeto. 

iš 369,000 vyrų. 
Suv. Valstybės skiria 1924 

m. savo armijos išlaikymui 

giai atsieina. Tą užlaikymą 
turi sudėti patys gyventojai. 

Taip yra ne vien Suv. Vai-
stybėse, bet i r visur kitur. 
Tauta panaikinusi autokratine 
valdžią, ima gyventi demokra
tinės valdžios valdoma. Kiek 
palaukus, demokratinėj vald-

PAKELTAS UfcMOKESNIS? 

Skelbiama, kad plieno dirb
tuvėm paprastiems darbinin
kams pakelta užmokesnis. Mo
kama 40c. valandai. Kėlimas 
užmokesnių liudijąs apie ky
lantį šalies gerbūvį. 

LAIŠKAS Iš KLAIPĖDOS. 

Tie žmonės 
d a ž n i ausia 

gauna džiovą: 
, 1) Kurie 
gyvena tam
siuose, arba 
mažuose, ar
ba tvankiuose 
kambariuose. 

2) Kurie la 
bai prastai 

OFFICK: 
Dr. AX, M, RAČKIO, 
1411 S«. 6»-th Ai; 

Te). Clccr*. 73T 
Clemr*, IU. 

sėklos tuoj auga ir urnai vei
siasi i t žmogus pradeda nykti, 
džiūti... 

Kaip tos sėklos patenka į 
žmogaus kūną? O tai štai kaip. 
džiovininkas atkosti skreplius 
ir nusispjauna ant žemės., 
Tuoj musė nutupia ant tų 
skreplių kur randasi milijo
nai džiovos sėklų. Musės kojos 
apsivelia su skrepliais i r džio
vos sėklomis. Potam toji mu
sė nutupia ant valgio ir už-

kur i r kada ftokti. Svt ika yra 
loktl t odd : 

1) Kad jei muzika yra švel
ni (ne 'jazz musie'), linksma, 
jei susirinkus jaunimas * yra 
draugiškas ir save gerbiantis, 
— tai taip sakant nervai pa
silsi, "širdelė atsigaivina", 
rūpestėlius užmiršti. 

2) Kad nuo ritmiško judejj 
mo kūnas išsimankŠtina (i.> 
si gimnastikuoja), todėl tom> 
mergaitėms kurios dirbtuvėje 
nuolat sėdint dirba, tai ypa-

w* 

tingai šokti yra sve&a. 
Bet nesveika yra šokti:— 
1) Jei šokių salėje yra o-

ras tvankus. 
2) Jei yra daug dulkių,— 

gi su dulkimis mikrobai dasi-

3) Kurie geria daug* snapso. 
4) Kurie perdaug ruko. 
5) Kurie yra našvarus. 
6) Kurie dirba dulkėse. 
7) Kurie po sunkios ligos, 

skubinasi, nepasilsi atsakan-
ciai. 

8) Kurie krapšto nosį, 
9) Kurie persišaldo. 
10) Kurie turi prastus ton-

silus, ar prastus dantis. 
Bet džiovos ligos tiesiogine-

ja priežastimi yra tai DŽIO
VOS SftKLGS vadinamos 
BACILUS TUBERKULOSIS. 

krečia su ligos perais valgį. 
Arba jei tie skrepliai su- 'gauna į plaučius, Jtodel šokių 

džiūsta, m dulkėmis pakįla į sales laike epidemijų valdžia 
orą, i r žmogus bekvėpuoda j uždaro, 
mas įtraukia su oru tas dul-, 3) j e į šokama be saiko. En-
kes į savo plaučius. • * 

Arba jei žmogus sveikinasi 
tuzijastiški šokikai labai tan
kiai gauna širdies ligas (Hy-

Tas sėklas galima matyti tik-
ai pe r smarkiai padidinančius. f e n k a į ž m o g a u s ~ k u n a . 

su džiovininko, potam su už- jiertrophia cordis, hyperplasia 
krėstais nagais krapšto savo'cordis «te.). 
nosį, su tom pačiom rankom j 4 ) J e į ^ j y y į ^ ^ Jjjį^ 
čiupinėja maistą ir valgo su g a ^ . ^ t a J , g a I į ^{rgt[ 

nemmmzgotom rankom. - , į b r o n k i K i a r m g i t u . p n e umo-
Arba jei žmogus miega vie- * ^jA 1/ kitokiomis ligomis, * 

name kambaryje arba vienoje X a a r ^ ^ ^ v e r y k a m < 
lovoje su džiovininku. j r k i t o k i e m s d a l y ] r a m g s v e i k a , 

Arba jei žmogus dėvi senas, t a i n e musų p a i ^ i g a y r a g v i i_ 
džiovininko dėvėtos drapanas ' d e n t j . \ 
Šimtais bodų ligos sėklos pa 

triukšmo tą smūgį praleido ty-j ir labiaus pasišventusius gin-
liai. Tas jos tylėjimas reiškia Į ti savo šalis, 

^ - = % — - . I 

Klaipėda 18— 5— 23. 
Gerbiami broliai I r (jerbiamos seselės, 

(Lietuviai ir Lietuvės Amerikiečiai, 
Mes pasiliuosavome iš svetimųjų ponystės, kuri mus virš 

700 metų slėgė, mus niekino ir mūsų teisių neivtbojo, vergė 
ir kankino. Mūsų pasiliuosavime teikė pagelbą apart Lietu
vos šaulių pasišventimo ir, Amerikiečiu, dolerių pašelpa, la
bai didžios vertės. Atjausdami esą Amerikiečiam** kalti ne 
vien tik dėkingumo, bet stačiai esame Jums kalti atsilyginti. 
Mes siūlome Jum<gr įž t i pas mūsų į Klaipėdos Kraštą kuris 
dabar yra autonoim* Lietuvos dalis, čion pasirinkti sau gy
v e n i n e ar tai ukį, ar tai fabriką, ar tai laivininkyste, ar tai 
amatą ir tt. Mes siūlome Jums visokius palengvinimus apsi
gyventi ir laukiame Jus sugrįžtant. Butų pageidaujama, kad 
pirm sugrįžimo, mums praneštumėte raštu savo užsiėmimo pro
jektą, kad mes čion Jums visuokuo galėtumėm patarti. 

Sveikiname Amerikiečiui 
Maž. Liet. Vyriausias Gelbėjimo Komitetas 

Martynas Jankus, Pirmininkas. 
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stiklus (per mikroskopą). [Tos 
sėklos yra tokios mažutytės, 
kad jei sudėtum jų tris tūks
tančius vien-prie-kito išilgai, 
lai nebūtų nei vieno colio il-
kiai sutirps ten ir pati fran
euzų armijos galybe. Nes ly
giai ir jai taikomas širdin bol-
ševistinis peilis. 
gio. Ant vienos ore lekiojau-
čios dulkės tų džiovos sėklų 
gari sutilpti tiek daug, nely
ginant kaip ant laivo žn/onių. 
Tos sėklos goriausia veisias5 

tamsioje, tvankioje I r drėgno
je vietoje. Nuo saulės tos* sėk
los žūsta. • . -

t 
Jei žmogus yra stipras, jei 

gera ; valgo ir išmintingai g}* 
veryi, fai kad ir^daug tų džio
vos sėklų į jį patektų, jos tuoj 
žmogaus viduje žūsta. BcLjei 
žmogus yra apsilpes. jei jo 
kraujas yra nusilpęs, tai tos 

Klausimas. Kas yra geriau-
„. sia gerti nuo galvos skaudė-Taigi kad išvengus tos ba i - . . . _ . m . . . . . . . . . . L. himo? Aš geriau visokių pros-

sios ligos i r ankstyvos mirties, . ,. .v J v . „ . ^ 
£ . A. r v . ., ;kehų, ispradzios gelbc»daVo, o tai reikia vengti augsciaits iš- .-, . . . . , i . , . v v. n . . . \ d«bftr kad ir labai daug is-varuJntn priežasčių. Reikia . . . , . Ė • . 

. - A. . v • 1 j A. , genu vistiek nieks negelbsti, 
kiausvti ir šventai pildvti vai-
d£ios į.sakvmij bei pamokini-1 K n i P k i u 3 a m a n ^ ^ t o k s 

mn, s p j a u d y t i ant žemės. ^ ^ « W s , lupos pamėlynuoja, 
Jei pajunti, kad kas nege l s , 
tuoj gydyties. Kitą sykį pa
rašysiu kaip pažinti ar žmo
gus turi džiovą ar ne. 
•r, , w „ . . , Atsakymas poniai M. J . -
Klausimai ir daktaro atsaky.j * , . , . 

j lamstą negerk jokiu, proske-
liŲ-r nes gali nuo jų nusinuo-

kad net pati išsigąstu. Susi
mildamas patark kaip nuo gal-

• vos skaudėjimo pasigydyti f — 
M. J-ė. 

y 

Klausimas. Ar sveika yra 
šokti? Susiginčijome su savo 
draugėms ir to klausimo išriš
ti negalime. Už patarimus bu-

i-" 

sime dėkingos. Julė B-ė. 
Atsakymas p-l&i Julei B. 

Sunkeliais sakiniais sio gilaus 

ir nesveika. Reikia žinoti kiek, 

dinti. Verčiau eik prie gydy
tojo, lai jis gerai tamstą išėk-
zaminuoja, ir lai prašalina gal -
vos skaudėjimo priežastį. Ta
mstai galvą gali skaudėti ar
ba nuo silpnų akių, arba nuo 
užkietėjusių vidurių, arba nuo 

klausimo išrišti negalima. Mu- blogų tonsilų, arba nuo silpno 
sų nuomone šokti yra sveika kraujo, arba ^nuo kitokios 

priežasties kurių yra šimtais. 
Maa 

S O D Ž I A U S GALVOS. rėjom pašokt. egi ner mums . . kodo' ir 

MONOLOGAS. * 

(Skiriu A. čekavičiui). 

(Išdykęs nusmukusiom kelnėm, sodžiaus 
bernas. Kalba linksmai). 

Nu, brač, žino visi kas da Trabuėiš 
kiai bernai. Kas anvs da makanikai... 
(krato galvą) Už keleto varstų visoj apy
linkėj mes pribuvam ir kas mums reikia 
— savo padarom. E tai kaip gi.. Visį ke
lia nosis aukštai, visi didinas — kas tai 
rnys — matai diduomenė.. O mes gt kas? 
Ne žmonės... ne bernai... Kas mes — gal 
apseit nemokam!.. I r mes dar patys sau 
sosis nusišluostom , ir_ -ki
tiems nubraukiam. Nieko., da šitaip tai 
galim. Bet blogiausia, kad mergos didi
nas. Nueik un kur nors — tai tuojaus 
pasipučia, išsiryžia ir nepaliesk jau tu 
jos; nosį tuoj riečia... ka štai mes valaki-
nės, pilnos visko, o jųs — Trabuciškia — 
badamiriai. Jums, girdi, tik pelai ir sa
manos valgyt, o ne duona; o srėbt, girdi, 
tik batviniai nebaltinti, o mums kruopos 
šutintos. 

Ar girdi šitai kas dedas?.. Anos jati 
tokios ir tokios, o mes jau toki ir toki. 
Nu palauk gi.. Susirinkom gi mes visį 
Tra'buėiškiai ir stolni, ir pusberniai ir pie
menys ir nuėjom Ragaučinon. O tenai mer 
gų kaip laužo ir vis tokios anot jų "ne
pras tos" pasiputusios. O tą vakarą k*iip 

reikia stovėt kampe pušinėse. Ką gi pas
tovėjom ir išėjom visi. Susirinkom krū
von ir kalbam, tariamės, kas čia mergoms 
padaryt, kokia "pomet i s" palikt. Nedur
nos mūsų galvos! Tuoj vienas vieną, ki
tas -kitą, o Adomas ir sako: vyrai, suriš
kime visus audeklus ir tempsime laukan 
paslėpt" Nu, vyrai, sakom, visi, visi lig 
da vienam. Tuoj čia mergų audeklus 

Vtempt krūvon (rodo) ir rišt už galas ga
lo, vis galas už galo. Taip audeklų apie 
puskapį kaip buvę ant pievų patiesta, tai 
visus ir sutempėm ir suraišiojom. 

Paskui, kur drute$ni, paėmėm už ga
lo (rodo) ir vilkt., bet kur tau., ani iš 
vietos. Tai čia Hepėm kožnam už vidaus 
vis imt ir kai susikabino visi, kai truk-
telėjom (rodo) taip ir nušliauž-^m. Per 
kluonėnas, per visą sodžių ištempėm lau
kan., pačian galan lauko., o ten toMis 
laibas, aukštas kalnas (rodo) tai paėmėn 
ir apjuosėm jį audeklais kaip vainiku ko- ' 

tai dHlai. Tai jiems nesėdėk ilgai, tai 
lempos nedegink, tai durų nevarstyk, tai 
netrepsėk labai... Nu, sakom, paminėsit. 
Pašokom lig dvyliktai ir varo mus namo. 
Nieko nesą kėni išėjom. Vyrai, sakont pa--
tys sau, reikia palikt kas nors — tegul 
pamini, kad neduoda lig šviesai šokt.. I r 
čia ilgai galVų nesukėm ir sHmanėm nie
ko daugiau nedaryt, tik visus kaminus 
lentelėm pridengt, kad butų "g ražu" . 
Tuoj liešvas radom, leutagalių prisirin-J 
k o m J r einam iš galo. Pastatėm liesvas, 
užlipėm — lentelę ant kamino (rdoo) kad 
durnai negalėt eit ir toliau... Ir taip per 
jaisvalandį — visus kaminui uždangalio-
jom. I r juokėmės paskui sau, kad bobos 
užkuls dėdus... ko kaminų! neiŠkrečia.. 

Tik paskui užgirdom kas ten ant ry to-
jaus buvo. Kai užlsurė bobos pečius, kai 
pradėjo eit pirkion durnai, kai pradėjo 
rukt, tai bobos rėkt, keiktis, varyt vyrus, 
kad krėstų pečius. O tie bažijos ir kei
kias, kad nesenai krėtė, tik savaitė laiko 

• smo ir visko. 
Taigi ant rytojaus kiek ten mergos 

prisukę sau galvas audeklų beieškodamos; 
kiek ten ašarų praliejo, ir kiek prisikei
kė, i r tik trečiojon dienon piemenys už
ėjo, lauke audeklus. Nu vot mes ir pramo-
kėm " razumnas" mergas, tegul ijebus to
kios pasiputusios... O tai kur gi — nepa
liesk jau jų — valakinės... Tesižinai sau. 

KUą sekmadienį nuėjom Kurpėsan. 
tik buvo pas įas vakaruškos. Mes čia no- Ten mergos kiek geresnės, bet jau dądai, 

kiu, apjuosėm, palikom ir nuėjom juokda- O čia ne vienoj pirkioj pilna durnų bet 
mies namo; tai, sakom, bus ieškojimo, keik visam sodžiuj, visose pirkiose nuo pra- I 

džios lig sodžiaus galo, visur tik rūksta ir 
gana. Ką- gi darys... reUtia lijrf ir /krėst 
kaminas. Užlipa,., gi įpuri, kad čia štukos.. 
bernų darbai — nu tai juos visokiais i r 
vagiais ir ieliais ir kažin kuom keikt. O 
mums gi kas — nieko, o seniams atsilygi
nome kam neleidžia ilgiaus pašokt, o nuo 
dvyliktos'oran varo. Paskui nuėjom visi 
bernai Kulniškėn. Ten ir mergos ir seniai. 

terų — kaip -grybų po lietaus bent desėt-
kų du. I r nieko sau tokios gražios, drūtos 
ir snukiai da.palaižyt mozna. E senis gi 
tai senis. Tokis jo skupumėlis. Kaip tik 
ateis bernų., nu' kalba, pakalba — tai jau 
jam ir gana, eikite, sako, .oran Šviesos ne
deginę... Regis ten pas lnergas per nakt pra 
šnabždėtum, liet veja ir gana. Na, tai įr 
jbus taip išvijo tada, kai nuėjom, užsi
darė duris ir atsigulė. Vyrai, sakom, jei
gu jis tokis skupus, šykštus, tai padary
kim jam kokią iškadą, tegul pavailoja. 
Kad turtingas ir šykštus, tai tokio ne
gaila. 

Bet kokį velnią tu jam padarysi, mą
sto bernai. Tai aš jau čia išsišokau. Vy
rai, sakau, pas jį un šulinys už visų giles
nis, o un (rodo) dzieČka patvorį' guli —im 
kim ir įleiskim. šulinin, tegul paskui mar-
kena. Labai patiko bernams tokia mano 
štuka, tai, sako, tavo galvelė... 

•% Mes čia dziečką iŠ po patvorio į šu
linį, prikrovėm ją pilną akmenų, pririšėm 
prie svirties ir sunkiai, sunkiai (nuddo-
da) kap tik vidun įleidom. 

v. 

Tenai šuliny pribėgo dar dziečkon 
vandens ir visai ji nuskendo .dugnan. Svir
tis tik pasikėlė kaip anuota, o dziečko* 

sw 

po vandeniu ir nesimato. Pamėginom mes 
traukt atgal... Tai kur ten tau., kai susi-, 
kabinom dvidesėtkis bernu/, tai svirtis ir 
nekliba. - Kaip ten kas ją geležim pri
kaustė. Qt, sakom, pastenės ..Simas, ir be 

liniu bus. 
Priėjo Simas vandens semt — žiuri 

svirtis pakelta ir sako: " O koks čia vel
nias ant svirties jodinėja (nuduoda), ir 
mėgina ištraukt, bet kur tau., mųs dva-
desėtkis nepaklibino, o nuo jo vieno ir ne 
kript. Ta i jis keikt: koks čia, sa£o, velnįas 
ją jmkalo (nuduoda) kad ir nekliba. Tai 
mačksno. mačkeno — nieko nepadaro. Su
šaukė vyrus... des?tkas jų atėjo ir tie nie
ko nepadaro, o Simas net užkimęs keikia... 
a r čia, sako, tik visos peklos vemiai ga
lan nesusikabino, kad ir nekliba. 

O Šimienė išėjus apsidairė i r sako: 
0 kur gi mųs, Simel, dziečka, ka patvory 
gulėjo (nuduoda). Čia tik suprato visi,kad 
dziečka šulinin įleista, ir kad kažin ko 
prikrauta. Mes stovim nuošaliai ir net 
pteškam iš juoko, pašauk} daugiau vyru. 
0 tie ir sako, kad statysiąs Simas butelį, 
degtinės, tai trauksią, o taip tai ir rankų 
nemaną tept. Koks gi Simas skupus i r šy
kštus, bet butelį visgi pastatė.. Ta i vyrai 
peT visą dien su virvėm ir kartim tik k 
o^iečką ištraukė. Ot I r pamokėm, tehebu-
nie skupus ir šykštus. 

» 

(Po valandėlės) E, mūsų galvos ir-nė 
tą dar išmislyja. Nedurnos anos. Kitur 
va, tai tvoras pavarteiiojom, vartus me-
džiuosna sukilstėm, susparas apskaldėm 
ir vis už mergas. Tegul būva žmonės žmo
niškesni, tai ir mes galvų* stukoms mis-
ryt — nelaužysim. Kitaip — nieko nebus, 

i 

I 

* 

v 

f-

talkos vyrų ,— nieko\ nepadarys. Ant ry-
nieko sau. Bet-nevisi. Un^i Simas tai pra- tojaus norakiai aš ir kitas dar, nuėjom dar baisesnių štukų išmislisme.. (išeina), 
šmatniausias žmogus. E pas jį mergų, duk apsidairydami pasižiūrėt, kas su tUo ihi- " Hflfiim, 
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12-o$ VALANDŲ DIENOS 

DARBAS. 
rias doleris dienoje ligi gyvos 
galvos. 

IŠ VALSTYBIŲ LEGIS-
LATURŲ. 

Šiandie kultūringose šalysi-
dvylikos valandų darbas die
noje, tai anomalus dalykas. 
Tečiaus žinomas plieno trus-
tas "United States Steel Cor
poration" savo darbininkus 
via dar kankina ilgomis dar
bo valandomis. Kai-kurie A-
merikos kapitalo atstovai rei
škia pasipiktinimo, kad plieno 
trustas taip baisiai spaudžia 

savo darbininkus. Spauda bilin. 
jlmr kritikuoti to trusto virsi- j 
ninką, žinoma Gaiy. Tan Į Kansas valstybės senate se-

Ohio valstybės legislaturon 
atstovas Brenner įdavė billų, 
kuriuomi turėtų but panėdyta, 
idant visi vaikai be jokios iš
imties turėtų lankyti ne ko-
tokias, kaip tik publiškas mo
kyklas. Mokyklų komitetas 
tečiaus atsisakjė raportuoti tą 

kantiems skaityti, duokite tik 
socialistų sąrašus ir sakykite, 
kad tai yra tas, kurio jie pra-
š£. Saugokitės, kad paskuti
nių dienų jusų daromi mitift 
gai nebūtų suardomi. 

Ir tas šturmavimas prasi 
dėjo visoj Lietuvoj. Socialis
tų ir valstiečių yra net suor
ganizuoti nuolatiniai švilpu
kų ir griovikų būriai, kurie 
eina iš miestelio į miestelį 
griauti ir ardyti katalikų da-
romus mitingus. Ypač atsi
žymėjo tuomi darbu Kėdainių 
apskrity valstiečių liaudinin
kų vado Šl/ėvės būrys. Ne 
visur jiems vyksta ir tais bū
riais kas nors padarytį Žmo
nės jau pradeda pažinti vals
tiečius ir kitus bedievius ir 
varo juos lauk iš mitingų su 
jų švilpukais. Tuomet jie 
imasi lazdų,' akmenų, revolve-

klausiman nesenai įsimaišė ir 
pati valdžia. Perniai rude
nį pats Gary žadėijo darbinin
kams palengvinti. 

Jei turėsime omeny labai 
sunkų darbų plieno dirbtuvė-

natorius Johnson pagamino 
rezoliuciją, idant federalė vy
riausybė pertrauktų savo 
duodamų pagelbą atskirioms, 
vaistytiems taisyti kelius, 
švietimo ir kitokiais tikslais. 

mas. 

se, tai suprasime, kad tų d ir- į Ta vyriausybės pagelba tai 
btuviij darbininkams nelemta pačių gyventojų apsunkini-

vilgai gyventi. Jie be palio
vos turi sunkiai dirbti nei 
vergai ir bedirbant mirti. 

Šių metų pradžioje Prezi
dentui Hardingui reikalau
jant plieno trustas paskyrė 
komitetą. Šiam pavesta iš
arti, ar pagaliaus nebūtų ga
lima plieno pramonėje panai
kinti ilgi} valandų darbo. Ko
mitetui pirmininkauti apsiėmė 
patsai Gary, organizuoto dar
bo priešas. 

Anądien New Yorke įvyko 
*'American Iron and Steel 
Institute" susirinkimas. Ga-

. ry susirinkimui praneš*"', kad 
plieno prainortėje negalima 
panaikinti darbininkams dvy
likos valandų dienoje. 

Jis padavė dvi priežastį: 
Pirmiausia, sako, patys dar-

m 
MOTERŲ TRIBŪNA 

m 
Už LYGIAS TEISES. 

Amerikos moterys nepa
liauja kovojusios už lygias 
vyrams teises. Politikoje 
jos jau naudojasi lygiomis 
teisjėmis. Šiandie kovoja už 
civiles teises. Visoj šaly at
naujinta kampanija už įgiji-( 

mą šių teisių. Kad įgyti tas 
teises, reikalingas federalei 
konstitucijai amendmentas 
(priedas). 

Kampaniją veda naiciona^i* 
sufragizmo vadovė Miss Paul. 
Jinai tvirtina, kad kuomet 

AYest Virginia legislaturos 
komitetas atmetė bilių, ku
riuomi buvo projektuojama 
valstybinė inspekcija visų li
gonių, sanitarinmų, prieglau
dų, našiaitnamių, vienuolijų, 
Gerojo Piemens įstaigų, mo-
nastirių ir kt. privatinių įs
taigų. 

Socializmo keliais — tai 
prievartos keliais. Kur žmo
nėms galvų neįstengia apsu
kti savo melais ir šmeižimais, 
ten pajėga ir prievarta ver-

bininkai nenorį trumpesnių , čia žmones bernauti socializ-
valandų. Klausiami apie tai,' mui. To kelio laikosi visi so-

SOCIAUSTAI IR VALSTIE
ČIAI LIAUDININKAI KRIK

ŠČIONIU KRAUJĄ 
GERIA. 

moterys iškovos sau lygias 
vyrams civiles teises, tuomet 

rių ir lieja krikščioiškąjį j t i k r a i s k a į tyS is laisvomis. Ir j 
kraują, kova bus laimėta, užtikrina 

Socialistai ir valstiečiai šio-( jinai, kuomet tik susirinks' 
se vietose sumušė krikščionis: Kongresas. 
Kurtuvėnuose — Čėplą; Obe- $e kartą teko pažymėti a-
liaose _ nežinomą amerikie-, p i e ^ ypatingą moterų kovą. 
t į, kuris išdrįso pasakyti Pu- į l iekas joms tų teisių nesi-
mnienei, kad neteisybę kalba;l&OL Bet tas teises laimė- j 
Baisiogaloj — daug katalikų j u s i o g j m o t e r y s kituose reika-
tapo sukruvinta, jų tarpe l u o g e p a s j - j u s turinčios nuo-
jaunų mergaičių buvo; TV*-1 stoliu. 
reriuose — Griniaus atsives-^ š i a n d i 0 | pav>> I l l i n o i s l e g i g ^ 
tieji ginkluoti šauliai šautuvų l a t u r o j y e d a m a k o V f t rf as_ j 
kulbėmis mm per W t ^ t u o n i u v a l a n d u d arbą dienoje | 

moterims. I r jei joms pa-
ivvks pravesti konstitucinį a 

čius puoPė. su savo pešiukų ko- m e n d m e n t ^ tuomet ypating 
mauda mušti b. St. Seimo na- „_•_„,• ,i„,.i™ U**fM«; T™, 

žmones; Smilgiuose — vals
tietis liaudininkas Radzrvi-

r# A. Šmulkštį, bet žmonės 
apgynė; Andrionišky — soci
alistai ir valstiečiai kumšti
mis sudavė b. St. Seimo na
riui Simanauskui; Plokščiuo
se, pradėjus kalbėti Seimo st 
kretoriui K. Ambrozaičiui, 
valstiečių liaudininkų vadas 
Šileika 'jam pareiškė: "jei 
brangini savo kraują, mitingo 
prieš valstiečius nedaryk.'' .. 

jie tylį. Patys už tai neagi
tuoją. Antra, darbo valandų 

cialistai — pradedant nuo 
bolševikų ir baigiant valstie-

sutrnmpinimas pabrangintų čiais liaudininkais. 
plieną. U tai turėtų užmo- Taip elgiasi socialistai vi-
keti plieno pirkrjai. 

Anot Gary, plieno dirbtu
vių darbininkai ilgu darbu 
patenkinti. Esą, daugiaus už
dirba ir jaučiasi laimingi. 

šame pasauly, taip elgiasi, ir 
pas mus Lietuvoje. 

Pereitais rinkimais socialis
tai su valstiečiais organizuo
davo peštukų gaujas, kurios 

Gary nesenai parvyko iš važinėdavo iš miestelio į mde-
Europos, Jis aplanlijė Romą. stelį ir neduodavo katalikų 
Palestiną ir kitas žymiąsias kalliėtojams kalbėti riksmu, 
vietas. Susirinkime jis pa 

šakojo apie visus siaučian
čius blogumus Europoj ir vi
same pasauly. Ir pažymėjo, 
kad tuos blogumus galėtų pa
naikinti tik krikščionybė. 

Matyt, Gary atžagariai su
pranta krikščionybės idealą. 
Kuomet jis žmonijai siųlo kri
kščionybę, kaipo tinkamiausią 
vaistą nuo visų blogumų, pa
tsai gi v darbininkus begalo 
spaudžia. Taigi, jo suprati-
mu ne jam tas vaistas reika-
lingas, bet tik darbininkams. 

VALSTYBINE PAŠALPA 
SENELIAMS. 

Pennsylvanijoje gubernato
rius Pinchot pasirašė įstaty
mą andai legislaturos praves- jas M. vienam savo draugui 

švilpimu, o labai dažnai ak
menimis ir lazdomis. Tokiu 
kovos būdu ypatingai atsižy
mėjo Kėdainių apskrity val
stiečių liaudininkų šulas Šlė-
Vė ir Ukmergės — Kvieska. 

Krikščionių kraują socialis
tai praliejo: Kovarske, Survi
lišky, Dotnavoj ir daugely ki
tų vietų. 

Šiais rinkimais tas pats de
dasi. > 

Vos tik buvo paskelbta rin
kimai Šiaulių apskrity, socia
listą* nosislėpdami pasakojo, 
kad šiuose rinkimuose be kri
kščionių kraujo neapsieisią ir 
kad rjvoliucijos keliu sociali
stai turėsią rinkimus laimėti. 

Socialistų žymus darbuoto-

tą. Remiantis tuo įstatymu 
valstybė šelps visus , senus 
žmones, kaip vyrus, taip mo
teris. Sukakusiam 70 metų 
amžiaus ir neturinčiam dau
giau kaip 3 tūkstančius dole
rių vertės savasties, iš vals
tybės iždo bus mokama vie-

stoties viršininkui davė tokių 
nurodymų rinkimų darbą ve-
dant: 

Mitinguose priešingus soci
alistams agitatorius pulkite 

motermis darbo įstatymai bus 
nebreikalingi. 

Nes kam? Juk moterys tu
rės lygias teises su vyrais 
kaip namie, taip darbe ir vi
sur kitur. Už darbą jos gaus 
vienodą vyrams užmokesnį. 
Tupės dirbti tiek, kiek dirba 
wraL Nebus galima nusiskų
sti. Tai butų nusižengimas 
lygių teisių principui. 

Daugelis Amerikos turtin-
Galeciau dar ilgai ilgai pra-

. . . v • , gų ponių (kurių negalima va-
tęsti tą liūdną sąrašą, jrodan-, ,; * \ . • 
2 , 1- v 2 J- • i i dinti matronomis) gal ir rel-
ti valstiečių liaudininkų irso-1 . . . XT . v . . . „ . , .vl i kahngosJyKių teisių. Nes cialistu kitų žmogėdriškus ir . . \ , . -i A-. . * " . . . B gos neturi ką dauigiaus veikti, krauiageriskusinstinktus.net .„. - . J ,. .. 

; . , įminus sportauti, keliauti per 
gana ir to, ką esu pasakęs. , ,. :•' 
* . . . v platųjį pasaulj. 
Žmones gerai juos pažins it-* * r . ., ... . 

tt J l Vieno Amerikos mihonie-
jvertms. . , . .. . .v, , . . 

. . • • riaus duktė nesenai ištekėjo 
Ko nori pasiekti valstiečiai % 

liaudininkai ir kiti socialistai 
taip darydama? 

už neturtingo europiečio. 
Pirm imsiant šliubą (civilį 
šliubą) ji paklausta magistra-

Jie bijosi, kad žmonės tie- t k o k s j o g užsi|ėmimas, kaip 
ji gyvena^. Atsakė, kad jinai 
nuo nieko nepriklausoma, ne
turinti jokio užsiėmimo. 

Tokiai poniai nei nereika
lingas užsiėmimas. Jos vi
sas darbas tik mintyti apie 

sos nepažintų. Tiesą pažinę 
žmonės nei vieno balso neduo
tų už socialistus. Jie« nori 
melu ir šmeižtais žmones ap
temdinti ir juos valdyti. So
cializmas, mat, tik ten veisia-
si, kur tamsybė viešpatauja. 
Katalikai skelbia tiesą. Tad 
socialistai su valstiečiais liau
dininkais lazdomis ir akmeni
mis kovo/ja prieš tuos tiesos 
skelbėjus ir jų kraują lieja. 

Bukit tad, lietuviai katali-
kai, atsarg-iįs sit valstiečiais 
liaudininkais ir kitais sociali
stais. Jie šiandien lieja krau-

geruosius laikus. Jos visa 
ambicija turėti lygias vyrui 
teises. Rytojaus diena jai ap
drausta. 

Bet milionams moterų dar
bininkių kas-kita, kuomet jos 
turi rūpintis sveikata, auklėti 
vaikus ir visuomet atsižvelgti 
į rytdieną. 

Šioms moterims ne lygios 

. i 

ją tik katalikų kalbėtojų. 0' teises rupi, bet jų apsauga 
kuomet paims valdžią į savo ( darbuose ir nuo išnaudojimų.. 
rankas ir jūsų visų kramjas u-
peliais patekės, kaip dabar y-
ra Rusijoj, kur valdžią ptiė-
mė į ,savo rankas socialistai, 

Jos patenkintos pilnomis pi-
lietytjės teisėmis. 

Moterų kataHkių organiza
cijos delt oprotestuoja prieš 

pasivadinę bolševikais, o so tuos anų ponių norus. Nes 
vo sunkiai uždirbtais turtais jei tos ponios savo pastangas ( 

turėsit užkimšti besočių komi- apvainikuotų, tuomet milional 
vargdienių moterų daug pra-sarų gerkles. 

Suvokit, ką darot! Atida- laimėtų. Sektų moterių dar- į 
vus balsą už valstiečius liau- bininkių išnaudojimas ir pa-
dininkus ar socialistus, jo ne- vergimas. Valstybė negalėtų 
beatsiimsit, ir vieton laukia- jų apdrausti. Vieton progre-

šturrau ir verskite jėga. Per .mos žuvies žaltį gausit. , j so kiltų regresas, 
rinkimus sunaudokite visa,' J . Samuolis.' Tad arbi ne gana tų kovų už 
kad rinkimus laimuti. Nemo- ' " L . D." '* lygias vyrams teises t " 

VIS APIE MOTERĮ. 
« —••••~— 

Labai daug " Moterų Tri
būno j e " rašoma i apie naujo-
vįnę moterį. I r Ašarjėlė ir 
Safira savo straipsniuose iš-
kėljė daug minčių su kuriomis 
gal nevisi sutiktų. Kaip iš-
t ikrų jų reikia mūsų dienų mo
terį suprasti ir kokį jai idea
lą statytį ->- ir įdomus ir pai
nus klausimas. -Vienu straip
sneliu jo neišpainiosi ir neiš-
riši, bet kas gali tekiša savo 
smegenis prie paliesto klausi
mo. Stengsiuos atlikti savo 
liždavinį išeidamas iš senovi
nės moteries grįžtų prie mū
sų dienų moteries. Kontras
tas gal iškels vieną kitą nau
jo vines moteries nepastebėtą 
bruožą. 

Senovės Moteris. 
Senobinhj laikų įst. įpročiai 

nustūmė moterį nuo jai pri
klausomos aukštumos. Mote
ris gamybos įrankis, vyro ve-
r#e. Užtenka pažvelgti | tų 
laikų smegenis, kad pažinus 
nepavydėtiną moteries padėtį. 

Filozofų nuomonės. — Vie
nas didžiausių senobinių filo
zofų Platonas savo veikale 
4' Respublica' [ paduoda pro
jektą sulyg kuriuo, gimus kū
dikiui reikia jį atskirti nuo 
tjėvų, perkelti į viešą įstaigą 
kur Valstybė turėtų jį savo 
naudai išauginti ir išauklėti. 
Silpni kūdikiai reiktų numa
rinti. 

Dar didesnis filozofas Ari
stotelis, maždaug tas pačias 
Platono jnintis atkartoja. Į 
moterį žvelgiama kaipo į ma
šina kūdikiams gaminti. Val
stybė iš jų auklėja stiprius 
piliečius jos garbei ir galybei 
palaikyti. Tiesa, Platono 
mintys įstatymais nevirto,.net 
jis pats buvo priverstas jų iš-
sižacjėti, bet i^ėra abejonės, 
kad Graikijoje, ypač Lacede-
monijoje, moteries roiė buvo 
pažeminta, vyro ir Valstybės 
vergės rolė. Jungtuves su-
lygdavę sužiedotinių tėvai ir 
jų meilės nepaisyta, taigi ry
šiai lengvai trukdavo; pigia 
kaina divorsuota i r susituok
ta. 

Didelio vardo vyrai, labiau
siai išmintingi ir Graikijoje 
ir Romoje nesidrovėjo pame
sti moterų su kuriomis jie bu
vo susilaukę šeimynos ir gy
veno trisdešimts, keturiasde-
šimts metų. Cicero po tris
dešimts sugyvenimo metų pa
šalino savo moterį Terenciją 
ir apsivedė ^u jauna ir labai 
turtinga mergaite. Didysis 
doros cenzorius — mokytojas 
neturėjo moterystei pagarbos. 
Jis sakjė, kad vyras negalįs 
apsieiti be moteries, privalo 
kiek galima išnaudoti savo 
tikslams. 

NJra' reikalo kalbėti, Jcad 
moteris butų galėjusi balsuo
ti ar* į visuomenės reikalus 
kištis. Moterys, kurioms pa
sisekdavo išsprukti iš po vy
rų letenos, buvo įžymių vyrų 
ponios, takios kaip, pavyzdin, 
Aspazija, Perikleso moteris, 
kuri pasižymėjo savo nepap
rastu protu ir ^gražybe. Kuo
met toki vyrai kaip t)emoste-
nes galėjo, viešai skelbti, kad 
kiekvienas vyras be savo žmo
nos privalo turėti dvi netei

sėtas moteris, galima supras
ti tų laikų dorą. 

Antra medalio pum. — Te
čiaus, * jeigu spręsime apie 
materį i!š Iliados ir Odisėjos, 
buvo laikai kada vyro ir jo 
žmonos santykiai reikšdavosi 
kilniausiomis scenomis. Pa-
vyzdin, kiek jautraus pasiau
kojimo matome Penelopėje, 
kuri per dvidešimts meįų su 
ašaromis laukia savo vyro 

* 

sugrįžtant, atmeta visus prie 
jos besimeilinančius, kurie 
prašo jos rankos, gi ji ištiki
ma ir vien apie savo mylimą
jį vyrą tesvajoja, jo laukia. 
Kiek jautrių acenų piešia Ho
meras, kuomet vyras galuti
nai grįžta! Arba kokią įs
pūdingą* sceną matome, kuo
met Adromaka, glausdama 
savo kūdikį prie krutinės, sa
ko sudiev savo vyrui, karžy
giui Hektorui kurs vyksta 
karan ir ten turi žūti. 

"Geriaus, sako ji, aš mir
siu negu tavęs nebeteksiu, nes 
man laimes nebebus, nieks ne
galės mano skausmo numal-
dinti... Tu man tiek tėvas, 
motina ir brolis, kiek mylimas 
vyras." 

1 Hektoras sako, kad jis pri
valąs daryti tai ko nuo 30 
garbė ir pareįga reikalaujan
ti, bet jis atsako Andromakai 
švelniausiais žodžiais: 

" Nieks, nei Trojos puoli
mas, nei Priano mirtis ir drą
suolių kurie ^kovodami žusią 
manęs tiek nevargina, kiek 

tavo neramybės mįntis apie tą 
dieną, kuomet Akjėjus pa
grobs tave besimaudydamas 
tavo ašarose ir atims tau lai
svę... Kad žeirtė, 'jeigu aš 
mirsiu, butų taip tiršta ant 
mano kapo, kad aš negalėčiau 

vo žiaurus civilizuotuose kra
štuose kaip Graikijoje ir Ita
lijoje, ką ir bekalbėti apie 
barbarų tautas ir Rytus kur ji 
buvo tikrai vergės vietoje. 

Indijoje, viešpatauoančio 
karaliaus žmona, turėdavo 
mirti kartu su juomi: ją gy
vą žemjėn laidodavo arba ant 
laužo sudegindavo. Kaikurio-
se šalyse, kaip pas laukinius, 
ji buvo ve/čiama dirbti sun
kiausius darbus, prieita net li
gi to, kad ją pajungdavo ar-
klan šalip jaučio. v 

Labai gerai sakoma, kad 
moteris neturi žodžių atpasa
koti ką krikščionybe padanė 
ją liuosuodama, ją apginda
ma nuo nepakenčiamos tira-
nijos. 

Tiesa, net krikščioniškų tau
tų tarpe ji nekartą sljėgiama 
pagedusių įpročių naštos ir 
buvo atsitikimų, kad labai 
krikščioniški karaliai šalip sa
vo žmonos laikydato savo rū
muose kekšes, bet kuomet tas 
papiktinimas nebegalimas, 
»viešoji opinųja jo nepakenčia. 
Visuomenės vyras negali sta
tyti principo, kad vyras turi 
teisies gyventi su dviem mo
terim ir kad jfs gali atsis
kirti su savo legaline žmona, 
vaikų motina. 

Šių dienų pavojai. 
Kuomet * senovinė moteris 

buvo vergiškai pririšta prie 
šeimyninio židinio — vienas 
kraštutinumas, šiandie eina-
ma prie kito kraštutinumo — 
atplėšiant ją iš to židinio, kad 
ji galėtų stoti į varžytines su 
vyru visose veikimo srityse, 
net parlamentuose. 3^ės gy
vename tuo laiku, kuomet vi
si visuomenes pagrindiniai 
dėsniai ir net prigimties jsta-

išgirsti tavo vaitojimų ir pa-, tymai išverčiami iš savo vie-
matyti tave bevaikant ver^i 
jon >> 

Štai, ar ne grąžus žodžiai 
ir nekilnųs jausmai? 

Senovinį istorija duoda 
mums ir daugiaus meilės pa
vyzdžių, pasiaukojimo ir drą
sos pas moteris. Pavyzdin 

tos, kuomet visos emancipa
cijos rodos turi tikslu panau
doti vieną tiraniją kita tira-
nija. Senieji, kurie motery 
matė žemesnį sutvėrimą, vyro 
tarnaite, vergę, mašiną ga
minti piliečius valstybei, gal 
nedaugiaus smerktina negu 

Plinius pasakoja, kad vienas Į š i u d i e n u F&žvalga. J i stu-
įžymus romietis įskųstas už m i a moterį į kitą kraštutinu 
sąmokslą (suokalbj) ir arės-

Ituotas, buvo pasmerktas mi-
riop. • Jo žrmdnai pavyko jį 
aplankyti ir nenorėdama, kad 
jos vyras kristų nuo budelio 
rankos, ji jam parodė peilį 

mą kur ji įgauna kenksmingų 
įpročių šeimynai, visuomenei. 
Ir štai puola visuomenės fi
zinis dvasinis organizmas, 
moteris nebetenka jai tinka
mo autoriteto, galop, motery-

kurį buvo paslėpusi po savo *$* r y ž i a i nebetveria, moti-
rubais, ir užgavo savo širdin [vystė skaitoma kaipo bereika-
sakydama: "Imk ir padaryk s« 
kaip aš, tai nebloga.'' Plinius 
tai moteriai rašo garbės him
ną... 

Tuotarpu, nieks negali už-
irinčyti, kad mūsų motinų 
nors ir nestambus žygiai, 

Atsimenu kitados skaičiau, 1 k*10* a P i e J^ garbingą misi 
kad viena moteris gelbėdama h> neikiek temažesnę už vy 
nuo mirties savo vyrą, gyve
no su juo ilgus mietus rūsyje 
(skiepe) kur judviejų meilfe 
tegalėjo daryti gyvenimą pa
kenčiamu. * 

Išimtis ne taisykle. — Rei
kia pasakyti,* kad jungtuvės 
Romoje turėjo daugiaus reli
ginio karakterio negu Sparto
je ar Atėnuose ir kad moteris, 
šeimynos motina buvo labiaus 
gerbiama. Bet ten ir kitur 
ji buvo ištižusios doros, kie
tų įpročių auka. Vyro auto
ritetas buvo daugiaus, ar ma
žiaus žiaurus, dažnai tiraniją 
virsdamas ir nepakenčiamas 
varžymas. /Tiesa, buvo lai
kai kada ji nesivaržė keršinti 
vyrui už jo autoritetą ir atsi-
palaidojusi intrigavo ir ieš
kojo savo vangus palengvinti 
atsiskirdama nuo vyro. 

Jeigu moteries likimas bū

rų. Juk dvidešimts, trisde
šimts, keturiasdešimts metų 
nuolatinio pasišventimo beauk 
lėjant dvylika, penkiolika 
šeimynos narių, kurie sudaro 
sveiką fiziniai ir doriniai tau
tą, tegali būti mūsų garbė, 
kilniausias istorijai pamink
las! 

Ligi šiol naujovių moteris, 
rodos, nesurado lygsvaros. 
Šiandien eina kriz» (persi : 

laužimoj) metus ir gresia jai, 
kartojant gilų ir stilingą A-
ša relės pasakymą, savo rų-
šies vergija, "Senobinė jos 
vergija bwvo vyro valdyba, 
jos naujoji nelaimė, blogų vy
ro įpročių pasisavinimas." 
Pridurčiau, ne tik blogų vyro 
įpročių pasisavinimas, bet ir 
gerų, kurie .tečiaus moteries 
negali būti fotografuojami. 

Amicusi 

\ 
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ANGLIJA IR PROH1BICUA. nusprendimas yra įstatymas 
ir kaip toksai turi bufc vyki

oj ymesrfėji dalis Anglijos namas. Jei tas įstatymas y-
spaudos labai karčiai atsine- ra kenksmingas, Kongresas 
ša į amerikonišką prohibiciją. gali jį atmainyti, pataisant 
Nepatenkinimas pasididino,' patį prohibicijos įstatymą, 
kuomet Aukščiausias S. Vai- Dėlto, mes visi privalome 
stybių Teismas uždraudę sve- j stovėti už Aukščiausiojo Teis
tinių šalių laivams turėti bent mo nuosprendžio vykinimą. 
kokių svaiginamų, gėrimų į-
plaukus į Suv. .Valstybių van
denis (trys angliškos mylios 
nuo pakraščhj) ir uostus. Kokia šiandie didžiausia 

Anglijos spauda pažymi, pramonė Suv. Valstybėse f 
kad tas teismo uždraudimas' Tan klausiman atsako Chi-
labaį ypatingas. Ko pana-«cago laikr. "Daily News" 
šaus negirdėta visame pašau-1 korespondentas. Sako, šian-
iyje. Argumentuoja tad , fd ie čia didžiausia pramonė, 

gehunkai tuomet pasigamintų ly 

A V a A S 
-<Jto-—i •ymmw* tW 

pių ir pratintis 
tunelius ir gėrimų prekyba prie~viešojo gyvenimo, 
eitų kaip ėjusi. 

Šmugelninkai savo užsiėmi
mą teisina. Kiekvienas jų 
vaduojasi klausimai: "Kas gi 

legatui y tuos didžiai malo-<ir 5 centai, kur tik turėjo bu-[Lietuvoj yra labai Uo#a p 

kurs tuos gėrimus perka f" 
Žmonės nori svaiginamų gė
rimų, juos perka, tad norin
tiems reikia pristatyti. 

iis VIEKŠNIAI, Mažeikių ap. 
— Prie upės jVentos ir jos in-
takos Virvytės randasi miš-

čia blogesnis — ar aš, ar tas, J kas, kuris pirmiau^ priklausė 
Sonteklių dvarui. Aplinki
niai gyventojai pasakoja, kad 
miško sargas po išvirtusios 
pušies radęs druskos, kuria 

DIDŽIAUSIA PRAMONĖ. 

kad Amerikos Aukščiausias 
Teismas gali savo gyvento
jams uždrausti gerti, rūkyti, 
šokti arba •įuoktis. Bet tas 

tai svaiginamų gėrimų (svai
galų) trafika. 

Anot korespondento, šinu-
gelninkai kasdien iš Kanados 

Tuotarpu vyriausias Suv. i vartojęs savo galvijams. Lie-
Valstybių prohibicijos vykini- tuvos gamtininkai bei tyrinjė-
mo komisionierius skelbia, tojai turtėtų ta. vietą išnagrį-
kad prohibiciją pasekmingai nėti. 
vykinama. Girdi, net malonu — 
matyti, kaip ji vis daugiaus 
ir labiaus prigįja. 

Šiandie begalo yra brangus 
namų statymas. Tečiaus y-y 

nius linkėjimus ir linkėdamas ti 7 litai ir 35 eentai. Sis at-
Apaštališkaįam Delegatui 
puikiausio pasisekimo dar
buose1, pažymėjo tarp'ktfJa ko, 
kad mes lietuviai skaitome 
Šv. Tėvą mūsų kraštui labai 
artimu ne vien dėlto, kad -Sv. 
CDėvas. rodė ir rodo daug sim
patijos h* palankumo mūsų 
Valstybei ir tautai, bet ir tuo 
žvįlgsniu, kad &v. THevas Pi
jus XI yra pirmutinis Papa^ 

'sitikimas yra pamokinimas, 
kad ko pirkti reikia eiti pas 
savuosius, o ne pas žydus. 

Nekurtos moterėlės mano, 
kad jų sunųs būdami Ameri-

APAŠTAUŠKASIS DELEGA
TAS PAS VALSTYBES 

PREZIDENTE 

ra žmonių, kurie namus stato- ^ Apaštališkasis Delegatas 
si, įsigįja automobilius. Tie Lietuvai J , E. antvyskupis 
žmoiiės dėkingi prohibicijai. Antanas Zecchini buvo priim-

kogo pinigus paima be jokio 
vargo, nes' jos labai lengvai 
pinigus išmėto. . ^ 

Tūkstantis litų barankoms. 
Nesenai vienai moteriškei 

kurį anuo metu teko mums j iš Amerikos atsiuntė tukstan-
garbės matyti apsilankanti tį litų, Lietuvoje yra labai di-
Lietuvoje ir kuris čionai vie-' deli pinigai Bet moteriške 

venti ir iš paskatimųjų m a 
čią pagelba, O ištikrųjų jo i , 
tik laiškuose moka puikiai 
Buverkti, o namuose turi vis
ko pilna. Moteriškės labiau
siai ir netaupo atsiustų pi
nigų, nes daugiausia jos Šel
pia žydelius. 

Taigi netikėkite laiškams, 
kuriuose minima, kad Lieta-' 
voje badas, nes visi dar turi 
užtektinai duonelės kartais1 i i 
su degtinėle. 

toje ttrcėjo progos arčiau su
sipažinti su lietuvių tauta. 

tuos pinigus per porą mįėne-
sių ir praleido ir naudingo už 

Taipogi pareiškė vilties, juos nieko neįsigijo. J i pini 
kad Šv.' Tėvas, gaudamas tik- j gus praleido del saldainių, 
slių, betarpiai per Apaštališ
kąjį Delegatą žinių apie Lie
tuvos dvasios reikalus, turšės 

. Nežinia kp sulauksime, jei tas p. Respublikos Preziden- ] visuomet gražios progos tiks-

pat teismas negali duoti sve- į Suv. Valstybes prašmuge-
timų šalių laivams nurodymų, liuoja JK) 100,000 galionų 
kas juose turi būti ir ko ne-• svaiginamų gėrimų. Šniuge-
turi būti. liavimu užsiima 2o,Q00 žmo-

Toliaus sako, kad teismas mŲ-
mėgina triuškinti pagrindi-1 Korespondentui teko būti 
nius tarptautinių teisių dės
nius. Xes nori, kad svetimų 
šalių laivuose viešpatautų a-
merikoniški autoritetai. 

Anglai su pasididžiavimu 
pareiškia, kad jie saugos sa
vo laivų nepaliečiamybę. An
glijos laivai yra anglų terito
rija. Kur tie laivai nebūtų, 
kur jie netuijėtų plaukioti, jie 
visur yra nepaliečiami. Nie
kam nėra "businesso," kas 
tuose laivuose yra ir kas juo
se veikiama. 

Remiantis anglų pažiūro
mis yra tik trys galimyliės: 1 
Aukščiausiojo jTeismo nuo-

vienoj bakūžėj Ecorse, Midi., 
netoli Detroito. Tenai veikia 
visas generalis šmugelninkų 
štabas. Tenai skaitosi g r i au 
siąs šmugelninkų ofisas. Šmu-
gelninkai surenka didelius 

turtus. » 

L I E T U V O J E . 

prohibicijos įstatymas ir to- to audiencijoje. 
liaus taip bus vykinamas. Savo prakalboje Apaštališ

kasis Delegatas perdavė šir
dingus Šv. Tėvo Pįjaus XI 
pasveikinimus ir linkiėjimus p. 
Respublikos Prezidentui ir 
visai Lietuvos Respublikai 
pridėdamas ir savo linkėji-

GAUBĖ, Tauragės aps. — 
Šiame miestelyje nuo Naujų 
Metų nebeliko nei vienos vie
šos girtuokliavimo įstaigos, nius. Taipgi pareiškjė, kao* 
bet daug yra slaptai parduo- Sv. Tėvas, trokšdamas turėti 
dančių " snapsą'' ir kitokių (sietuvoj savo Atst. per ku-
gjėrimų. rį lengviau susisiekdamas ga-

Nenuilstamai darbuojasi lėtų lengiau rūpintis katalikų 
čion klebonas kun. Šleivys; jo 
rūpesčiu atnaujintos bažnyti
nės trobos, taisoma ir puošia
ma nuolat ir pati bažnyčia; 

Pirm prohibk-įjos tie žmo- j 0 rūpesčiu, lėšomis pastatyta 
nps daugiausia kinus šmuge-(įr užlaikoma mokykla, kurią 
liavo į S. Valstybes per Ka- Į lanko arti šimto vaikų ir joje 
nados sieną. Imdavo po 1,000 mokinama veltui. Žmonfes 
dolerių už kiekvieną. Tečiaus 
šiandie svaiginam gėrimų šmu 
gelia vimas yra kurkas pelnin
gesnis užsiėmimas. 

Delko-gi ta pramonė ten ne
sulaikoma? 

nuolat yra klebono raginami 
i šsi rašinėti ir skaityti laikra
ščius, ir daug jų šion parapi-
jon pareina. 

Tik bloga, kad čia per ma
ža draugijų — nėra jokių su 

sprendis neturi but vykina-p Tokį klausimą padavęs ko- j sirinkimų. Stokoja čia ap
mos; 2. Anglija turi kovoti su 
Amerika; 3. Anglijos laivai 
turi šalintis amerikoniškų uo 
stų. if 

Bet Amerikos pažiūros to
kios : Aukščiausiojo Teismo 

respondentas vienam prohibi-i šviestesnių žmonių, kurie nu-
einiam agentui. Agentas at-' rodytų kelius tolimesniam vei 
sakęs, kad tai negalimas daik-! kimui. Labai pageidaujama 
tas. Girdi svaigalų šmuge-' čionai sus i ta rus i jjaunimo 
liavimo nesulaikytum nei su'kuopelė, "Pavasaris;" kur 

dvasios reikalais, įsteigė šią 
naują Delegaciją, kurį yra 
tikriausias parodymas ypa
tingos Šv. TėVo Popiežiaus 
meilės ir palankumo kilniai 
lietuvių tautai. Tai aiškiai 
yra pabnėžęs Šv. Tėvas au
diencijoje pačiam Apaštališ
kam Delegatui šiais žodžiais: 
"Aš myliu Lietuvių tautą ir 
visa širdžia maldauju Dievą 
visokeriopo ir gausiausio pa
laiminimo ir laiminu garbin-
giausiąjį Prezidentą, visus 
garbingiausius M misterius, 
visus visokeriopos rųšies val
dininkus ir pavienius tos kil
nios Tautos asmenis." 

lingai panaudoti savo kilnų 
Ganytojišką rupesnį. 

AMERIKIEČIŲ PINIGAI. 

pyragėlių, del visokių pasi
linksminimų — balių, sėbravi 
mos su žydais ir \jėl liko be 
cento. Netekus pinigų, vėl 
rašo savo sunuį kad atsiųstų 
pinigų. 

Ir tikrai lietuviai gyvenan
tieji Amerikoj, mano, f kad 

ROKIŠKIS. — Balandžio 
UE> dieną viena sena moteriš
kė atsiėmjė iš pašto du šimtu 
litų, kuriuos atsiuntė jos su
nūs iš Amerikos. Moteriško 
gavus pinigus norėjo šiek-
tiek apsipirkti, tad įėjus į žy
dų krautuvę paprašjė kelius 
aršinus drobės del našutkos. 
Žydelka padavė jai 3 aršinus 
drobjės, kuri kainuoja po du 
litu už aršiną. Moteriška pa
davė jai visus pinigus ir lie
pė atsiskaityti kiek reikia, nes 
ji nepažįstanti pinigų. Žydel
ka atsiskaitė 50 litų., Pavaka
ryje pamačiau tą moteriške 
perkančią pas žydą barankas. 
Už barankas žydas reikalavo 
1 litą. Moteriškė padavė 1 
centą ir priduiiė, kad tai litas. 
Žydas paaiškino, kad tai tik 
centas. Tuomet moterišl^ė 
pajuto, kad buvo apgauta, nes 
žydai krautuvėse jai litus iš
mainė ant centų. Taigi 3 ar-

MAŠINA NOSIMS TAISYTI. 

Iš Atlantic City* N. 3n pra
neša, kad ten koks sumanus 
vyrukas išradęs masiną, su 
kurtąja taisemos žmonėms no
sys. Kas nori graikiškos, ar 
romaniškos nosies, kas nori 
riestos ar kuprotos, su ta 
mašina pagal noro nosys ir 
nutaisomos. 

P. Respublikos Prezidentas, ' šinai drohfės, vienas puodas, 
reikšdamas gilios padėkos Š. | svaras pyrago ir keturi sal-

50 pėdų stora siena. Šmuge- mūsų jaunimas galės pradėti J Tėvui ir Apaštališkajam De-1 dainiai jai kainavo 198 litai 

N E L Y G U S G Y V E N I M A S . 
Viens didžturtis svetimoje 
Šalužfėlėj/ beskrajojo ' 4 ( 
Savo turto neveizėdams 
Ir linksmybei daug išdėdams; 
TeČ' neilgai taip gyveno, 
Nes tarnaičiai ^naudo jo 

'Tono laba išaikvojo. 
Juk kiekvienas save gano 
Savo valioj' kaip išmano. 
Jo pilis ir platus sodai, 
Dirvos, pievos greit išsprūdo, 
Kad neliko jokio grūdo. 
Taip praleido viską godai, 
O didžturtis pasijuto 

* Elgeta be savo buto. 
O mažturtis taip gyveno 
Sulyg savo budo seno, 
Kad patsai į darbą ėjo 
Ir pamatė, ko pritenka 
I r ko pas jį trumpa, menka, 
Kiek tik labo užderėjo, 
Pats suvaldė ir laimėjo, 
Jam kas metai turtas augo, 
Kad pripirko daugel lauko 

> Ir sulaukęs amžiaus seno, 
Da laimingai begyveno. Laimč. 
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Abstinjnjjja-Atatin^amiausia 
Taikos Sąlyga 

* . 

Kadangi viso pasaulio tautų atsto
vai, mieste Toronto, Kanadoj suvažia
vime, lapkričio 24—29, 1922 m. nutarė 
darbuotis, kad įtikinus, jog tautos prie 
visatinės taikos teprieis per abstinenci
jų, tai ir man pasidaro drąsiau išreik
šti savo nuomone. Šis būdas — vesti 
žmoni jų prie visatinės taikos yra ata-
tinkamiausis. Ne vien girtuokliavimas, 
bet ir taip yadinamasai tvarkusis svai
galų prie kiekvienos progos naudoji
mas, kaip jau buvo aiškinama straips
niuose: " Pirmaeilės kivirčių priežastįs 
e t c , " didina žmogaus sugadintus žvėri
škuosius geidulius, kurių žmogus savo 
jėgomis neįstengia suvaldyti. Nugalėjęs 
šitų pavojingiausi pajunkimų, ir jo 
vietoje užsodinus visai priešingąja, do
rybe, nėra mažiausios abejonės, kad 
žmogus įgauna daugiau sppkų nugalėti 
ir kitus šešis priešus. Nors negalima 
tvirtinti, kad abstinentai nereikalautų 
kovoti prieš kitas pagundas ir kūno gei
dulius, vi«ok abstinencija nemažai pa
gelbsti kovoje., Taipgi negalima sakyti, 
kad be abstinencijos niekas "negalėtų la
vintis kitose dorybėse, tečiaus daug sun
kiau atsieiti aukštą laipsnį be jos, o 
daug lengviau su ja. Taigi eia sten
giuosi pilniau nušviesti dalyke. Pavyz-
<fin, dorybė priešinga puikybei yra nu-
sižer.iiuimas arl>a nuolankumas. Taigi, 
kaip puikybė yra savęs aukštinimas, taip 
geidimas arba noras nusižeminimo yra 
nuolankumas. Yra žmonių net ir gir

tuoklių tarpe, kurie žodžiu žeminasi sa
kydami: "Aš niekam ne tikęs.'' Bet, 
jei kitas pavadys juos "niekam netiku
siais,!1 tai jie tuoj ieškos atkeršyjimo. 
Toks pasielgimas nėra nusižeminimo 
ženklas — tiktai pastanga pridengti pui
kybe nusižeminimo skraiste. 

Jei žmogus tikrai yra įsitikinės, kad 
svaigalai nors po mažiausia sunaudoja
mi nieko žmogui nepriduoda, tiktai daro 
b|ėdį kūnui ir dvasiai, ir jų atsižada ant 
visados, tai jam bus daug lengviau nu
galėti puik)Tbę negu tam, kurs sau per-
sistato: "Kų tie alkoholio tyrinėtojai 
gali žinoti, buk svaigalai žmogui *kenkia. 
Man rodos jie klysta ir gana!" Bea-
bėjo yra tyrinėtojų besinaudojančių tu
ščios garbės motyvu, kurie stengiasi pa-

Dabar pažiūrėkime kaip abstinenci
ja prigelbsti žmogui įgyti dorybę prie
šingų godumui, ir kaip ji žmonįa veda 
prie visatines taikos. Nors ir čįa gal 

kas užmesti, kad abstinentai gali tapti 
tokiais iŠ* didelės meilįės ir geidimo pini
gų ir turtų, nes girtuokliavimas tai aik-
vojimas turtų. Tečiaus kas atsižada 
svaigalų su gera intencija, del meilės 
Dievo ir artimo, tas daro ne iš gobšu
mo. Jokia dorybė nėra dorybė, jei bū
na daroma su bloga intencija — negali 
luti nei kalbos apie tokias dorybes. Jei 
žmogus su gera intencija suvaldo savo 
geidulį, krypstantį prie svaigalų, norė
damas vien Dievui patikti, ir artimui 
šviesti gražiu pavyzdžiu, tai tuo pačiu, 
atveju tramdo netikusį geidulį. Teisin 

geidulių ir kartu prieiti prie taikos su j gų nuo apsisunkinimo valgiais, kurie į 

silikti prie seno papročio užgėrimų ir! gai sutaupintų turtų nesigaili artimui 
abgėrimų, tečiaus svarstant dauguma ki
tų aplinkybių, ypač palyginant skaitlių 
vienų ir kitu, aiškiai išeina aikštlėn ab
stinencijoj doros motyvas, svaigalų ap
gynimo idėjoje. Nereikia daug energi
jos Xuolumo), kad įtikinti svaigalus var
tojantį nors su saiku, kad alkoholis yra 
nuodai. Kas nori įtikinti kitų, arba 
pats save, kad bandytų teirautis — ar 
tikrai abstinencija yra naudinga, ar 
svaigalai kenksmingi, tai reikia daug ir 
nemažos energijos. O tą energiją įgau
name nekitokiu imdu, kaip daugelio tos' toja. Tai yra tikra tiesa, ką yra išta-
rųšieS veikalų skaitymu, studijavimu, ir i^s mūsų visatinės istorijos profesorius 
darymu bandymų ant savęs ir kirų, fra r 
tik galįnla. Geismui tuščios garbfas ta
me pasišventime visai mažai vietos, nes 
nuo visuomenės vien pašiepimas, apturi
mas. Taigi abstinencija labai daug su
šelpia besilavinantį • nusižeminimo dory-
l|ėj; ji priruošia kelią ir prie taikos, 

reikalaujančiam pagelbos, o kadangi del 
turtu kįla kivirčiai tarp asmenų, šei
mynų, ir' tautų, tai stoka duosnumo do
rybės. Abstinencijos dorybė susijungu
si su duosnumo dorybe, ir artimo meile, 
veda žmoniją prie taikos. 

Ar girtuoklystėj žmogus jfraranda 
skaistybes dorybę, kuri yra priešinga 
paleis tu vybei? Abstinentai pripažįsta, 
kad lengviau suvaldyti kūno geidulius 
tam, kas visai nevartoja svaigalų, o su
nkiau tam, kuris juos nors Su saiku var-

artunu. 
Tai pat abstinencija padeda lavintis 

prielankume. Toji dorybė priešinga pa
vydui, kuri yra ne £as kitas, tiktai tikro
ji artimo meil,ė. Nors nuosaikieji svai
galų sunaudotojai sako: " J e i tu neuž
geri artimo ir neatgeri, tai nemyli jo,M 

bet tas visai netiesa. Tikroji artimo 
meilė, tai troškimas artimui amžinosios 
laimės, o ne svaigalų, jam padavimas, 
pasiulijimas. Todėl, kas su gera inten
cija susilaiko nuo svaigalų,. norėdamas 
tuo prišimarinimu suvaldyti kūno geidu
lius ir Dievui pamėgti, artimui šviesti 
geru pavyzdžiu, sutaupintų turtų arti
mą sušelpti, tai tas rodo artimui tikrą 
meilę sulig Dievo įsakymu, ir toksai el
gimasis veda visus prie taikos. 

žeidžia sveikatą, nes tie, ką ima svaiga
lų, kad turėtų geresnį apetitą prie val
gio dvigubai save žeidžia: būdami neal-
kani, pažadina su alkoholiu norą valgy
ti. Kad visi žmonjės stengtųsi valdyti 
savo piktus geidulius, tai lengvai prieitų 
prie taikos sugyvenime. 

Abstinencija galutinai sužadina mU-
ttiyse uolumą, bei veiklumą, kuri yra do
rybė priešinga tingėjimui Pati pra
džia arba pirmasai žingsnys prie absti
nencijos negali būti be veiklumo (darbš
tumo), neg iš kur gi žmogus gaus tą ge
rą mintį užsiduotį sau susilaikyti nuo 
svaigalų, jei jis nebus klausęs kokių 
prakalbų, ar skaitęs blaivybes laikraščių 

var knygų, ar pats daręs bandymus ant 
savęs ir kitų? /Tinginys niekuomet ne-

Labai aiškiai abstinencija rodo kelią pradės teirautis kol pasiliks savo sutin-

Tėvas Behvvartz Redemptoristas: * ̂ Vai
kai, jei norite surasti tikrąją kivirčių ir 
karių priežastį istorijoje, tai ieškokite 
ten moteries/J o Salomonas: ",Vynas ir 
moterys prižadina išmintingus priešin
ti s,'' ^ Susilaikymas nuo svaigalų pri
gelbsti žmogui susivaldyti nuo lytiškų 

į/dorybę ramumo, kuri yra priešinga rū
stybei arba įriktumuS. Žmogus, kuris 
besilavindamas dorybės abstinencįjos iš
moksta ir pripranta susivaldyti kitose 
kūno užgaidose, daug lengviau gali su
valdyti piktumą, o tas piktumo suvaldy
mas jau "ipso fakto" pastūmėja žihogų 
prie taikos su artimu; negana to, absti
nentas pasirižęs susituijėti nuo svaigalų 
jau kartu lavinasi ir kantrybės. Juo 
didesnį das turėjo pajunkimą, kad ir 
rie nuosaikaus svaigale vartojimo, tuo 
daugiau reikalauja kantrybės ištvėrinie; 
dargi nemažai pašiepimų turi nukentė
ti..:. I ' • * « * 

Pati gi abstinencija, tai yra dorybė 
jiastatyta ant prišimarinimo, be kurio 
žmogus negali susivaldyti, nei apsisau
goti nuo sunkių nupuolimų į nuodėmės. 
O pati abstinencija labai sušelpia žmo 

gimė? Kas mėgsta praleisti daug bran
gaus laiko prie taip vadinamu užgėri
mų ir atvėrimų, tai tas veda žmones prie 
tinginiavimo nemažais žingsniais." Kiti 
gerta nuduodami, buk svaigalai prašali
ną nuiįsimą, tai nereikalauja tiek laiko 
atsilsiui. "Tas tvirtinimas toli nuo tie
sos, svaigalai vien tik primarina žmo
gaus dirkshius taip, kad nejaučia nuil
simo arba skausmo trumpam laikui, o pa
nkui jaučia dar didesnį nuovargį. Nu
ilsusiam darbininkui poilsis būtinai rei
kalingas: jokios gyduolės jo užvaduoti 
negali — alkoholis dar padidina nuoilsį. 
Abstinencija tikrai ragina prie veiklu
mo, nes tingėjimas veda prie grobių, 
plėšinio, artimo turto. 

Pilnasis Blaivininką*. 
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JACNIMO OEtiUŽINĖ. vieno veikpnio veikalėlis "Gu-
niiniai batai" . Vaidinime da
ly vaVo sekanti: Paulinos role'j 

V. Biriietait"', Marytės — 
iutė, Onytės — A. 

valkatos ' — A. 
Žibąs. Publiką prijuokino iki 
ausų, c ypatingai "va lka ta" . 

Po vaidinimo mūsų naujas 
vargoninkas p. E. Šlapelis?, 

'nors trumpai bet gražiai, pa
kalbėjo, pasveikimteuims para-
pijonus. Paskui sudainavo du 
solo "Oi k a s " i r " Mergužėle 
brangi" ir dar paskambino 
ant piano keletą, gražių gabu-
lėlių. E. šlapelis yra geras 
muzikas, taipgi ir gabus pia
nistas, vikriai valdo piano. Pa

kvietė prie užkandžių, kurie sibaigus piano skambinimą pu 
buvo skaniai pataisyti iT už-į Miką, griausmingu delnu plo-
tad visi skubino savo daleles jimu, išreiškė padėka naujam 
valgyti. [vargoninkui. 

Fįi> užkandžių jau nebeža'H Ant galo p. E. Šlapelis, su 
dė amerikoniškai, bet lietuvis-i mažais berniukais ir merga i-
kai. Net svetimtaučiai praei- * temis, žaidi "Aguonėlę" ir 
darni gėrėjosi. Saulei nusilei- j kitus tam panašius žaidimus, 
dus visi būryj skubinos namo. kuriuos per trumpu laiką su

gebėjo vaikus pramokyti. Jis 
dar tik penkta diena kaip pas 
mus užėmė vurgoninko vietų. 
Šie visi žaidimai visiems la
bai patiko, už kų, visi yra jam 
laimi dėkingi. Matjfct, kad r*i-
ten kinti- naujuoju vargoninku. 

Korcsp. 

Cicero, 111. — L. Vvėiu 14 
kuopa turėjo išvažiavimą 27 
d. ge#užio,NRiverside, 111. Ka- « ^ . .„ 
A - * ' r u i t - Z. Moekevie dangi ta diena buvo labai gra- * %y. . . . 0 Balčiūnaite, 
zt, todėl ir jaunimui buvo ma
lonu žaisti, ypatingai turėjo 
proga pamėginti žaisti base-
)>all tie kurie niekad- nėra mė
ginę. 

Merginos taipgi neapsileido: 
Alenos Žaki j fennis, kitos svai-
dinį 'mėtė, trečios basos upė; 
brai<lžiojo. Kai-kurioms teko 
ir nebasoms įbrist? į upę. 

Visiems pavargus nuo žaidi
mų apsukrios šeimininkės: B. 
Jnrgįlait> ir M. Gudaitė pa-

ZINIOS Iš DETROITO. 

Vyčiu vakaras. 

Gegužio 27 d. įvyko L. Vy-
ėių 79 kp. smagus vakaras. 
Suvaidino komedijų, "Ideali s 
gyventojai". Vaidino I. Nj-
nis, 1). Gustaitė ir J . Mitri -
įas . Išpildė gerai. Komendijan 
tas K. Krištolaitis suvaidi
no porų juokingų monologų. 
Mūsų solistės padainavo pui
kių dainų. St^Bukšaitė sudai
navo "Life 's merrv morn", 

Komisijas sudaro darbuoto
jai taipgi iš įvairių lietuviškų 
kolonijų. < 

Mišias laikyti nutarta pa
kviesti kun. V. Nanortų, iš 
Wilkes Barre; pamokslą, sa
kyti, kviesti kun. Petraitį, iš 
La\rrenee, Mass. (Ar ne iš At 
holf Red.). 
'Nu ta rė suteikti dovanų si

dabrinę taurę tam cliorui kurs 
goriausia pasirodys ^Siamo iš 
važiavime. 
, Pelnas išvažiavimo, kaip ir 

o 

Vidus ilis. 

VAKARAS. — NAUJAS 
VABGOHINKA8. 

Siaus City. Iowa. — Gegu
žio 20 d. moksl. J . Zabulionis 
nurengė gražų vakarėlį pa-
rap. svet. par. naudai Atvai
dinta* gražus ir juokingai j m 

Lietuviai Daktarai 

O, putė" . Nors mergait} 
jaunutė, bet balselį turi skam
banti. Ateityje bus gabi dai
nininkė. M. Širvaitienė ir B. 
Daumantajtė labai puikiai pa
dainavo "Plauk"' sau laive
l is ." Buvo atšaukta pakarto
ti. P-le B. Dauniantaitė savo 
puikiu balseliu padainavo 
u Lovely garden" ir "Švint 
aušrelė". P-lė Dtaumantait> tu
rėtų dažniau su savo talentu 
pasirodyti. P-nja M. Širvaitie-
n \ k i ip visados taip ir sykį. 
puikiai sudainavo "Graži čia 
giružė." " Jausk ir mylėki". 

Komf>om4orius kun. J . Či-
žauskas paskambino ant pia
no. Trukšmingai buvo iššauk
tas. 

Programa buvo visomis pu
sėmis vykusi. plienas. 

Ii. Vyčių Cbic. Apskritys, 
kuriam ^priklauso 9 kuopos 
(apie 1,000 narių), ateinantį 
sekmadienį, t. yL birž. mėn. 
3 d., rengia nepaprastą pik 
nikų, National darže, River-
side, 111. Taigi vienatinė h 
geriausia išvažiavimui vieta 
ateinantį sekmadienį bus Na 
tional daržas — Apskričio pi
knikas. Ir štai delko: 

1. Apskričio piknikan šuva 

ranauskas J., Vincevičius A., 
Bardzil&uskas M., Kraužiy* 
V., Kukuconis J., Šulskis A., 
PandaRauskas A. Sr.f 'Guchi-
l|as Z., Grifas lg., I>imša Kaz., 
'lanikevicius F., Dumbliausfci* 
nė A., Poskevičienė A., Bu
kauskienė Pr., Alinskienė L.* 
Kazučonienė R., VisoekienėR., 
Bulevičienė O., Linkaitienė U, 
Baranauskienė I., Remenčienė 
A., Jenulevičienė J., Mifunie-
nė K., BardzUauskienė O., Tau 
čikiutėE., Matukoniutė Teof., 
Daubarienė M., Adomaitienė 

j . , Balčiūnienė M., Pangonio-
nė M., Šimkonienė R., Bai-

žiuos jaunimo iš visos Chica- kauskienė A., Pikutienė O. 
gos ir apylinkių. Bus svečių — 

pereitais metais, skiriamas ' jaunhuo net iš Waukegan, 111., 
Našlaičių ir Sirgtų Fondui. Į nes tų dienų Waukegano Vy-

- » • • • 

•' 
Amerikos Lietuvių Daktaru 

Draugijos nariai 

? Tel. BU d. 7042 

t Dr. C. Z. Vezeiis į 
IJ ET l VIS DENTISTAS 

4712 SO. ASHLAND A V L M t 
arti 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo t ryto iki » vak. 
SeredomU nuo 4 iki » vakare. 

1 1 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

C I I C A G O , ILUTMOIi 
Telefonas Yards ftOSl 

• aiandos — I Iki 11 U ryto 
po pl«tu I Iki I ntk. Hadtl lomls 
ofisą* atdarytas . 

IŠIMU TONSILUS 
TululiMsiomts nskJt prieiesfisis: 

I,—be petito, 
1, -be krknjo, 
*,—be marinimo, 
4,—u© skanumo, 
&.—be jokio pavoj sas sveikatai. 

Po operacijos, pacijeatas gmll tuoj 
eiti \ darbą, guli tuoj valdyti; dai
nininkų balsas tampa malonesnis , 
visa sveikata, geresnė. Kuriems Iš
ėmiau tonailus, yra pilnai užganė-
i inti . 

Llgonl'us su Įvairiomis Ilgomis 
prij lmu:— 

Kasdien nuo i vai. po pl«tų tkl 
i vai. vakare 

Nedol lomls ir šaradomis ofisas 
uždarytas. 

DR. AL. M. RAČKU8, 
GYDYTOJAS, CHIRI KOAtf IR 

OB8TETRU1A8, 
411 So. Mtai A ve. Gtcero, ,111. 

RENGIASI PRIE LIETUVIŲ 
DIENOS. 

TeL Boalevard 94«0 
DR. A. 1. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojai 
S303 South Morgan Streat 

8 IMI. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo oflsa po numeriu 

MO. AWHIAWD AVK 

SPECUALISTAS 
47»l» HO. AHHLASD AVEsTLE 

r DR. A. L YOšKA 
1900 So. Balsted Str 

ii m 
Ofiso vsX: 1» ryto tkl 11 po plss. 

I iki 7 vai vakaro. 
vai . : S lkl 4 po platu-
4 1 M Archer Aw. 
Ttl . L*fayetts I t t l 

r 
Dikrvą. Moterų ir Vyrų Ligų 

Vai.; ryto nuo 14 — 1S: nuo 1—b 
po pietų: nuo 
Nedaliomis: l f lkl 1. 

Telefonas l>rezel 3880 
— m 

i. 

KingBtar*, Pa. — IVnu^ylva-
nijos lietuviai uoliai rengiasi 
prie Lietuvos dienos, liepos 
4 d. 1023 m. Valfey Vrew Par
ke. 0 • 

Kusiriukiuie laikytame &v. 
Kazimiero svet. Pittstone, iš-
rinko įvairias komisijas: atle-

v 

tikos, apgarsinimų, valgių, 
muzikos, koncerto ir t. t. 

Komiteto valdybą išrinko 
sekančia: pirm. — V. Gavėnas 
(Kingston), pirm. pag. — Ks. 
Moruza (Pittston) ir V. Ba-
1 inskas (Hyde Park, Scran-
tan), nut. rast. — Ant. Šalna 
(Seranton, Provklence), fin. 
rast; — J. B. Lietuvninkas 
(Wilkes Barfe), ižd. — Pr. 

,mmm~»»*»+i~~~»m~»~mm m — » " * < s B 

Realsi tel. Van Buren 0294 
Ofiso (ei. Boulevard 9093 

Dr. A. A R0TH 

TaiiK> išvažiavime kalbėti 
bus pakviesti talentuoti kal
bėtojai. Ant. šalna, rast. 

- i 
LABDARIAI RYTTjfosE. 

Worc€st^r, Mass. — čionai 
gyvuoja 'Labdaringoji Dr-.ja 
globoje, Dievo Motinos Sopu-' 
lingos. J i rūpinasi visokiais 
mieląširdingais, našlaičių ir 
vargšų suselpimu. Smarkiau
siai prie jos darbuojasi A. 
Zakaras, Va/kelevuMai, M. Ba 
gdonienė, A. Zubavieienė,' 0 . 
Sidabrien?, S. Stapeinskienė, 
I*. Mankus. Ji turi ir t k u g ki
tų jai atsidavusių narių. Bet 
eia darbas didelis ir platus. 
Rerkalinga daugybe narių ir 
darbuotojų. Visi turėtų stoti j 
draugija ir petys i petį va-
ryti t.*} gružų darbų pirmyn. 

Jau sis garzus darbus skie-
eiasi, pradcvla apimti ir kita* 
kolonijas, miestelius. Matyl 
artinasi laikas kada eiliosime 
įsteigti prieglaudų našlaičiams 
ii kitiems vurg&ams. Tik uo
liau padirbėkime. 

Sus-me geg. 26 buvo išduo
ta atskaita iš dr-jos stovio. 
Pasirodė kad iki geg. 20 d. 
viso jeigu Jturėta $244.50. Iš
mok Ha $44.50. Likę yra $200. 
Banke padėta^vra $1,106.96\ 

Koresp. 
— 

KLAIDOS ATITAISYMAS. 

Mirose Paric, UI. — l'rane-
bame, kad 8 d. liepos, 1923 
m, Dr-tė Šv. Jono Krikštyto
jo rengia piknikų, Maywood. 
111., Poršakimį* darže. Meldžia
me kitų draugijų ta dieną, ne
rengti. Kom. 

-čių baseball komanda Įoš 
'basebolą. Žaila atvažiuoti sve
čių iš -Cliicagos Heights, (iai*y 
ir kitų miestų. Jaunimas tu-

j)ix>gos susipažinti vieni su 
kitais; senesnieji susieiti su 
draugais pažįstamais ir Jink-
Kjmoy draugijoj praleisti visa 
mielų dienele; 

2. Programoj dalyvaus Ap
skričio eliorati ir Aj>skričio 
basebolo" l^yga. Basebo'lų 4oš 
L. V. 4 ir 5 kuo]>ų komandos; 

3. Daiže bus įrengta įvai
rių žaidimų, lenktynių, kurias 
laimėję gaus dovanų. 

4. Bus įrengta virtuvė, bu* 
f etas ir " Ice Cream parlor". 
Taigi važiuojantiems .daržan 
nereik >s vežties valgio visai 
dienai; 

5. Hokiams pasamdyta dide 
lis benas, kuris visus mylinčius 
patrepsėti patenkins; 

(J. I r daugiau čia nesuminė 
tų įvairumų, jvairumėlų."< •* 

Taigi ateinanti sekmadieny 
ylri pasimatysime National 
darže. 

PASTA BA. įsigykite iš ank 
sto įžangos bi^etų (nuo 10 Ii 
gi S0c., kokį kas ištrauks), 
kuris rfkir galima gauti pas 
kuopos narius, nes su j ii s 
kiekvienas galės daržan |aiti 
ir trims iš visų laimę duoti. 
Pikniko dienoje įžanga prie 
kasos langelio bus 50c. 

Komisija. 

Sabaliauskas (Kingston), iždo 
glob. 

KURAS ororrojAi ir 
C B I R l ROAM 

«a>«cteilstM Moterišką, TyrUka 
?aikQ sr visg chroniškų U n . 

Ofisas: 88SS & Balsted 8t. 
f ai.: l t — 1 1 ryto; 1—t pa 

- Pr. Juraitis (Pitts-
ton), L. Daugarda (^Vilkes* 
Barre), Al. Balčietis (Scran-
ton, Providence), Al. Tamulis 
(Kingston), V. Laurinaitis 

j (ScrantorC Hyde Park) . 

ertat. f — t r a k . Ifad l t — l t C J M 

| t Rcs . 1139 IndepcUdonee BlVd 
į j Ckioa«o. 
i K • " • • - • I t — 

VAJOS. 
AUKOS ŠVENTO KAZIMIE

RO SESERŲ KOPLYČIAI 

OPrisiustos Vienuolynan nuo 
bal. 22 iki 29 d. 

Aukos iš &v. Petro ir Povile 
Parapijos; Homestead, Pa. 
Aukojo $5.00^ Lietuvaičių 

R.*K. Moterų Sąjungos 34 kp., 
M. Grigaliūnienė, Petraitienė 
Kožė, Stinge Jonas, Jankaitis 

iiiesto žmonės tik sykį sa- 'J . , Danielius Jokūbas. 
vaif'je gali atsikvėpti nuo dul- f3.00: toaitienė Emilija. 

J &
 v. , , $2.00: Svętkauskiene Ona, 

keto sįoginaneio oro, dėlto Stankūnienė Aleks., Barščaus-

C H I C A G O J E , 
IŠ ANKSTO SUSITARKITE. 

Davidauskienė V.» Barščaus 
kas J., Jenkinas J., l>avidaus-
kas K., Ambrukvieius FM IA-
peška M., Mišelis K., Vaičiu
lis A., Jankaitis B.t Medonis 
P., Jankauską* A. Bražinską į 
M., Pikulis P., Matukonis B^ 
Bukauskas J., Davidauskas P., 
Navardauskas J., Lukas St., 
Petrauskas A., Šinitkonis J., 
Jurčiukonis J., Iiaputis St., 
Staskus A., Visockis A!, Kati
lius L., Naujokaitis J., Baliu-
kienė O., „ KaselKonienė M. 

$03.85: kun. S. J . Čepananis. 
Stamne^nių aukų $186.85 
Smulkesnių aukų * 13.15 

Viso .L '$200.00 
Viso iš 8M Petro ir Povilo pa 

rap., Homested', Pa., aukų pri 
siųsta $200. . « 

Št;. Kaziiniero Seserys. 
« • . . . ' • ' • ' . . • • ' • ' • • * _ • J !.'_•» i 
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" Kezklcn*'ljos Tel. Rrnnswlfk 488* 
Dr. S. YUCIUS D. C. Ph. 0. 

CHIROPRACTIC GYDYTOJAS 
Be Kjtluolhi, be rperaci jos 

Vai. 9-1; 6-8 P. M. š v e n t a i 8-12 
1579 Milvvaukce Aveime < 

Kami), l lobey ir North Avc. 
[m » — » « , • » • • » i » i i * i a m a^«» • • » « . » m l 

20 mtią prityrusio 
Akiniai pritaifcjnio mene 

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
Akių Ligas 

Af jums skauda galvą? 
Ar Jusn akys ašaroja* 
Ar yra uždėgrtos? 
Degina ar n ie i t i? 
Ar skaitant akys greit pa v ar i 

s taf 
Ar kvaišta galva T 
Ar matote kaip Ir pi u Rančius 

taškus r 
Ar atmint is po truput) tnažėja? 
Af akys opios Šviesai t 
Ar jaučiate kaip ir smiltis sky-

se? 
Ar yra balta den\* anT vokų t 
Ar, turit kataraktą? 
Ar tar t fvatras akis? 

JOHN 3. SMETANA 
AKIAI C s P E C l A L l a T A S 
1801 So. Ashland Ava. 

Kampas 16 gatves 
Ant trečio augsto virš Ptatlo ap-
titkos, kambariai 14, 16, 16 ir 17. 
Valandos nuo y ryto iki t vakare, 
Septiutadlenkiis 9 t. lkt 12 dienos. 

- . n i I I « 

a = C 

NeBikankin^ su 
Reumatizmu 

Neuralgija Streoų Diegliu 
Skausmais Krutinėję 

Skaudamais Muskulais § 
Patrink truputį su 

Pain-Expelleriu 
ant skaudetmų vietų, ligi pa
jausi odos degimą—ir užganė
dinantis, malonus palengvėji
mas tuojaus užstos. 
Tikrasai Pain-ExpellerU turi 
INKARO vaisbaženklį. 

T*gs*"r 3S f 

Tch?fca*as Boulevard 4139 t 

L Misakkis 
Graborius 

Pataruauj i | l a i 
dotuvėse V€?S» _ 
tnvėse. krlkžt> - j 
noc ir kituoH*1 { 
reikaluose. Kai- i 

Dr. A. L Rutkauskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. Western Ave. 
Telef. Lafa > et t c 4146 

sekmadieniui atėjus būriais 
važiuoja į laukus, miškus pa
kvėpuoti tyru oru, pasigėrėti 
gamtas gražumu. Daugelis iš 

kienė Magd., Mikuėiutė Era., 
atilskienė Ant , Stalioraitiene 
Marė, Barkauskas Myk. MVit
kauskas Jui., Pundžius Pov. 

$1.00: Liuleckaitė M., Bra-
. . , žinskienė P. V., Blaževičienė 

anksto sutana, pasirenka vie- ^ j a n j ^ i t į e n ė V., Bardzilau-
ių ir sulaukę vienatinės pasįl- (Skas A. Jr., Bamnauskas Pr., 
sio dienos linksmais veidais Į ^ u s k a s St., Barana\iskas 

V., Brazmskas AlbM Svetkaus-
ikas Pr., Baranauskas T., Ba-

iiote prieinamos. 

(3307 Auburn Ave. Chicago. 
. . • > • . » » - • » » ».^>^» i 

re le fooas Y a n l s 11SS 

f 

STANLEY P. 
B1A2EIKA 

GRABORIUS I R 

Vaieutuic Drei—nafclug Moilega 
M07 W. Madison Street 
Telefonas Seeley 4«41 

Moko Siuvimo. Patterny kir
pimo. Dasi itt iag blaolui Ir da
ma mi. Vietos duodama i r kai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at-
mokej lmala Klasor dtsaomi* . Ir 
vakarala. Reikalaukit ' knygel*a 
Rfatiio ir Naminiai karsat fikrybe. 
lių Taisyme. Norint įniormaci^ų 
rasyklta *r telefonuokite 

8AR% FATKIL, , i m . 

l>-ro RAČSKAITS I Š I t A U I M A S . 
I\g% laiks Dr. BafiJtcM galvojo, trn-

sė, 16rad« ir itbande geriauaiu* valstn« 

i PLAUKAMS, 
Tie vaistai ta* nėra kokie patentuo

ti humtmkal, bet daromi po priežiūra 
j D-ro Račkaus ir jie veikia ant plau-
l ky ttal kaip: 

l ) -rŽm , uša mikrobus, kurie ėda 
rnsaikų šaknis. 

2)-Sust iprina plauko šaknį*. 
\ 8)Išjmlina kraują j?slvos mkalpoje 
i Ir priduoda r4sukanx« daiuj gy

vumo ir Jicgu. 
4) -Sustabdo plauki; sl inkimą. 
61-Augina plaukas . 

Kurie nori pautl tų vaistų; tai tu-
vt prisiųsti BU lajsku: — *%vo amilq, 
keletą nusllnknsiu plaukij ir pažymė
ti ar tie plaukai yra nuolat matai ar 
riebus, ir ar yra pleiskana Blų val-

i stų aptiekose nrfmuNit. Krelpklttsa tie
sios prie m«Bi| FIKMO& 

KAINA »6,00 u i vaistini *r a i pa-
i tarimus kaip uiialkytl plaukus. Daus 
i amonių m urna dėka ve ja. Ptalrus »Hj-

skite šiuo adresu: 
DK. RAeKCS Medtetaal I s t a t a t o y , 

H 4 l l So. ooth Ave., Cicero, m . 

Tcl. Lafayette 4223 

P I U M B I N 6 
Kaipo lictuvys, l ietuviams visa
dos patarnauju kuogcrtamM, • 

M. YUSKA 
S228 We.st 88-th Street 

»« 

1 

2814 W. 2S-rd PI 
Patarnauja laidotuvėse kuopi-

Astkaie meldžia ktsOau 
ktl. o mano darbą bosite • • « * -
nėdlntL t e L Oaaml 1 8 7 1 — l l H 

KAS PRISIUS MUMS 
savo tikra, adresą; ir porą ad
resų savo pažįstamų; ir pie
tos markių už 2 c&ntu, — tas 
gaus naudingą knygutę 

BRANGINKITE SAVO . 
SVEIKATA. 

Tą knygutę gražiai parašė lie
tuviams gerai žinomas Dr. Al. 

IsVvt. OhiOftfOJ i M. Račkus. Ta knygutė sueė^ 
dys jums turto. 

Kreipkitės šiuo adresu: 
^DR. AL. M. RAČKUS 

Medicinai Laboratories 
1411 So. 50-th Ave, 

Cicero, Bū. 

Turlų automo
biliui visokiame 
rslkalams. Kaina 
prieinama. 
3319 Autmm 

i i 

+ mmm m x •> •>» 

• » < • • • " • 

S. D. LACHAWI0Z 
LIETUVIS GRABORIUS 

Al 1 1 7 1 — S I W » 
, . i. • 

• 4 ' • * • • • • • H i 
Vmkx. Ganai S U S j Vei. Qn«l SSY» 

! DR. P. ZrZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
I M I 

vamodos: l t lkl l t nrtsK 1 lkl « 
PO platų: I Iki » 

Tel . Blvd. 5052. Nakt . Canąl 2118 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
S24V1 8o. Halsted St., Chleago 

Valandos: N u o 10 iki 12 diena. 
nuo 1—S po pietų, nuo C—• vak. 

Nedė l iom.s 10 iki }2 diena. 
i 
S*' 
H » » » » » * ••••• Į * * ' 8 

Dr, M, Strikoris 
l i e t u v i s ^ 

GYDYTOJAS Ir CHTRCRGAS 
4001 So. AslUaod Avenue 

Tel. Boalevard *820 
Vai.: 2 lkl 4 ir 6 iki 8 

Ned. 10 iki 12 
Namai : *«41 So. Albany Avssioo 

Tel. Frospec t 1»»0 
Vai..- pairai sutarti . 
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PAMALDOS, MANIFESTĄ 
GIJOS, PARODAVIMAI. 

Vainiku diena Chicago je 
šįmet labai iškilmingai pami
nėta. Paminėjime dalyvavo 
įvairios atskirios tautos, visas 
miestas. Visur kapinėse į-
vyko pamaldos. Pačiame 

» mieste popiety — parodavi-
mai, manifestacfjos, susirinki
mai. Parodavimuose dalyva
vo įvaiiiu karu veteranai. 

$v. Ka'/Jmiero kapinėse ir 
šįmet įvyko gedulingos pamal
dos už mirusius. Dalyvavo 
kuone visa mūsų dvasiški ja, 
kaip ?s Chieagos, taip iš ap
linkiniu miestelių. 
•Buvo dailus oras. Tad lie

tuvių suvažiavimas buvo ne-
apsakoirmi didelis. Nuo gat-
\c«kaiiu v: *i vieškelio plotu 
kaip kokia gura žmonių pul
kai ėjo. Vieni liesti, kiti va
žiuoti automobiliais. 

Žmonių plaukimas į Sv. 
Kazimiero kapines p r a s i ė jo 

so oda. Tuojaus nuvežta ligo
ninėn. Jos tikra padėtis dar 
nežinoma. Motery*, mačiusios 
nelaimę^ apalpo. 

iPatartina visoms būti atsar-
giomis. Matęs. 

VAGIA PRIE MIRTIES 
- LIUDININKŲ. , 

pilnos žmonių, kapus lankan
čių. Vienas trukas atvežė žmo
nių iš Gary, Ii>d. Manoma, kad 
privažiavo daugiau žmonių ne 
gu pereitais metais! 

Lahd. Są-ga nemažai uždir
bo užkandžiais ir gira. 

Rinkėjos labdarybei, kaip 
kasmet, uoliai darbavos. 

Našlaitis. 

laičiams. AS savo užduotį pil
dysiu ligi ateinančio susirinki
mo, y f: 

P. A. Mažeika. 
1377 E. 57 St. 

ORGANIZATORIAUS ATSI 
LIEPIMAS. 

P R A N E Š I M A I , 

Kai-kuriuose raštuose v ra 
parašyta: mintyk apie1 mirtį, o 
niekad nenusidėsi. Kapinė H\ 
kur tik pažvelgsi, rodos, tu-
r'Aų .priminti mirti, nes kiek
vienas kapas, juk mirtį liudi
ja. Vienok kartais visai kitaip 
dalykai virsta, Ivg ir neįtiKčti-
nai. Ar kapai mirties neprime
na ? Ar mirtis nuo nusidėjimo 

Labd. Centro pirmininkas 
pasielgė sauvališkai, ' ' Drau • 
g o ' ' num. 126, jis rašo jog P. 
Mažeika atsisako iš organiza
toriaus vietos. 

Aš per 10 metų nesu atsisa
kęs nei nuo kokios užduoties, o 
labiausiai našlaičiams. Pirmi
ninkas, nieko nesiklausęs, per
statė p. Veryga į organizato
rius, bet niekas neparėmį. 
Pirmininkas matydamas jog 

TOWN OF LAKE. — Šv. Cecilijos 
giedorlų dr-jos »usirinKimas jvyks 
penktadieny* biri. 1 d. ba ln . svet., 
tuojau po pamaldų. Praaome skait
lingai susirinkti. Z. JurKalt<>. rast. 

LIET. AM. R.UBU iSDrRBIMO 
B-VĖS "Rūbas" dalininku nepap
rastas visuotinas susirinkinjas jvyks 
šeštadieny, btrž. ^ d. M. Meldažio 
svet.. 2242 W. 23-rd PI. Chicago. 
PradSia 7:30 vakare. Šis susirinki
mas šaukiamas greitonąis pastango
mis, \ i e s gavome iš Lietuvos laimi 
svarbia žinia, kuria būtinai reikia 
apsvarstyti. Taipgi, bendroms p i r u . 
J. Gudžiūnas išvažiuoja skubiai j 

i Lietuva.' Tad būtinai kiekvienas da
lininkas kviečiamas atsilankyti. Atsi 
neškit šėrus. Valdyba. 

PARDAVIMUI. 

B I Z N I S 
PARSIDUODA čeverykų taisymo 

šapą, elektra varomos mašinos. Vie
ta išdirbta ver 15 metų. Jeigu per 
savaitę suvirs %100.00. Parduosiu pi
giai užtat kad važ.uioju Lietuvon. 

Atsišaukite 
S, V I R K t T I S 

218 W. 67-th Str. Chicago, 111. 

A N T PARDAVIMO 
Dry Goods krautuvė, biznis išdir

btas ver 15 metų, stock'as gražus ir 
svarus "fixture.*s" geri, 4 kambarlfti 
pagyvenimui už prelnama Kaina — 
leas'as. Turiu parduoti iš priežas
ties ligos. Pri imsiu sąžiningą paslų-
lymą. Gera vieta Uetuviui ps taryti 
biznis. 

MRJS. A. ,IX>HX 
4013 W 14th Str. Cicero, 111. 
Telefonas Cicero 0W8 

REIKALINGA 

NAMAI. 
6 D I D E L I B AR GENAI! 

neatgrasina ? Tikrai įstabu. 
Štai Vainiku dienoj, geg. 30 Mažeika duoda daugiausia pa 

(arimų našlaičių labui, tai 
pirmininkas tuoj suspenduoja 

(T. pietinrj kapinių daly, apie 
5 vai. v., Pr. Zdankus, "Drau
g o " redakcijos narys, suėjom 
keletu pažįstamų, pasišneku-

REIKALINGI VYRAI. 
dirbti paper j stock h e m e ant po
pierinio pres'o. ^Darbas pastovus*. Al
ga gera. 

SOI TH S I D E P A P E R STOCK 
CO. 

583£ So. Tbroop Str. 
Chicago, III. 

popieiį Įvyniota, su laikraščiu. 
rytmetį. I r ta lietuvių jura • P a ^ t i k *<*** žingsnių pa 
nepaliovė .ėjusi iki trečios va
landos po pietų. Pačiose ka
pinėse tikroji spūstis. 

Lietuviai visuomet yra lie
tuviais ir visuomet bus ištiki- l 

davęs, padėjo savo knyga i pirmininko. 
Pi rm i ninkas beCentro sus-mo 

nutarimo, neturėjo teisės 
veikslus traukti. Po valandė- pasiskelbti, jog* jis užima mat 
lės, sugrįžta prie tos pačios ! I10 v j e t a . Prašyčiau p. pirminiu 
vietos pasiimti knyga, bet jos 'ko, kad nesutrukdytumei bran 
nėra. Laikraštis paliktas. »Už gaus darbo vargdieniams naš-
}>oros žingsnių buvo švarkai — 

jį. Aš, iš eilės, jau trečias , REIKALINGI VYRAI. 
kurie norėtu dirbti fandrėj ir tuo 

g a u n u g e r a p a d ė k o n ę nUO p a c i u laiktf mokytis . Pradės kaipo 
leiberiai paskui kajpo pžgelbininkai 

PARDAVIMUI puikus muro na
mas 2 augStų po 6 ir 7 kambarius, 
su gasu, elektra ir maudynėmis; au-
gštas skiepas tinkantis atidarymui 
Storo; namas randasi 'ant "VVestern 
A ve., netoli 3 5-to gatvės. Kaina 
$10,000, puse turint, gal ima pirkti. 

PARDAVIMUI beveik nauja* 4 
pagyvenimui muro narnas; 2 «flatai 
po 6 kambariu ir 2- po 5 kumba-* 
rius; v iskas ištaisyta pagal naujos 
mados su garu š i ldomas; rendos ne
ša $230.00 1 mėnesj . Kaina $20,00b, 
nereikia visų pinigų. 

ma,s savo ga i r in^ems tėvų i r ^>>b^lės. Tų ne l iek Tš tų 
palikimams — papročiams. 
>jina jie kaipo kareiviai savo 

tlažnyčios nurodymais. Tar
auja Dievui, gi Dievas už 

| a i jiems laimina. , Meldžiasi i 
iž tuos, kuriuos Viešpats pa
kaukė amžinatvėm 

Nuo ryto iki vakaro buvo 
. sma,gu įr dailu gėrėtis, kaip 

mūsų žmonės pilna širdimi ir. 
Visa valia atsidavę Apvaizdos 
globon. Taip gyvenant yra 
saldu ir laiminga gyventi. 

Žmogus. 

] ačiVi žmoifiu matė porą vyriu
kų praeinant, bet nematė ar 
jie butų paėmę ta knyga. 

ir bus pakelti sulyg^ gabuirVu. 
Atsišaukite 

LINK BELT Ca. 

329 West 29 th Str. 

AKT fARDAVJMO* gera prepertė 
ant kurios randasi 2 namai; 6 ran 
dos po 5 kambarius klekvienpj, biz
nis apačioj; elektra, gazas ir kiti pa 
rankumai, geroj l ietuvių apgyvento , 
vietoj . Nusipirkęs nesigailėsi. Kaina 
$12,000.00. Ats išaukite oas savininke: 

Mrs. V A I Š V I L I E N E v 
837 W. 33-rd r i a o c 

BARGENAS PAS J. KLIMĄ 
Didelis bargenas, medinis ant dvie 

jų pagyvenimų najnas 6x4 kambarių 
elektra, vanos, cementuotas gram
džius del dviejų karų,- st i l iuotas v y 
čius, randos ne^a $60.00 j mėnesj 
vienas blokas nuo "VVestern Bulvaro 
ir tarp 40-tos. $550,00. .Atsišaukite 
greit. 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

n » i mm* ! » » • • > • » » • • » • * » * » »B 

FP BRADCHUUS 
ADVOKATAS 

( B u r . Vii nj aus ir Kauno Apygar 
du Teismo Teisėjas) 

Veda bylas visuose Teismuose . 
Padaro visokius doktunentus 

Duoda Lietuvos teisiu patarimus. 
3112 S. Halsted St., Chl«ųpo. 

1 Te lcphone Yards 2300 
n> » » » » » » » ^ • • — • • • • » » » » • » » » 

' 

i 

Medi-nis, ant dviejų labų namas; 
e lektra ir vana ant pirmų lubų po 
7x7 kambarius ant s tu lpe su bąAe-
mentu tik $5000.00 

S. W. B A N E S 
ADVOKATAS ' 

y 79 W. Monroe Street 
Room 904 - Telef. Randolph 2900 
Vai; Nuo 9 ryto iki 5 po pietų 
Vakarais: 3203 So. Halsted Str. 

Telef. Yards 101K 
Chicago. 

Medinis vielio pagyvenimo namas, 
aukštu basementu, 4 kambarių, elek
tra, vana, dVfejų karų garadžius ce
mentuotas ir surais, kampinis , gra
žiai apsodintas ir aptvertas lotas. 
Parsiduoda už $7200.00 nupirkt ga
l ima inešant tik $3000.00. 

Mūrinis dviejų pagyvenimų narnas 
su basementu 6x6 kambarių, pirmas 
flatas furiiace ši ldomas, randos neša 
$45.00 j mėnesj , narna* netoli K ė 
dele ir 55ih St. parsiduoda tiktai už 
$12000.00, $3000.00 mortgage. 

PARDAVIMUI 2 augštų irilrjni* 
namus 2 flatai po 5 ir 6 puikius k a m 
barius su daining rūmais, šu gazu, 
elektra ir^ maudynėmis; yra tuščiais 
lotas prie ^šalies ir taipogi 2 | auto
mobil iams tvartas; puikiai apsodin
ta (medžiai apie narna, kaina $6,800, 

2 bloku- | vakarus .iri** Wcmtworth iApie $2,500 reikia įmokėti,' kitus 

Avereae. 

Chicago, 111. 

1 
Ivį 'IUE NORITE JSIOYTI XAMA 

matykite kaip namas yra statomas. 
Mes s tatome 20 mūrinių n a m ų po 
5 ir 5 ir po 6 ir 6 kambarius, visas , 

• F 
ažo o t rimas ta i los maudynėse ir vi- I 

Reikalingi nmlloriai Unistai. 
Darhij užtikrinu visai vasarai. 
Kreipkitės pas: 

P. M. Cibulskis. 
Ta knyga yra anglų kalboj!81 **"***<» '»ado8 pafankumai. c,e- 2338 S. Leavitt St., Chicago. 
' v , . . - « , T 1 ; riau&ia. kad patys pamatytumėt, mes -r». ,„ , „ ^ ^ 
rašyta, vardu "The Hunmn l u r l m e Ir t 1Veta Phone Cana! 7233 kių namų. 

| A f e c h a n i s n i " , n e l e n g v a S k a i t y - i l ietuviams gerai ž inoma tarpe 65 ir 
ti. J i buvo savininko varto- i*66 sJr> a n t R w k w e » i r Toiman ave. 

Pardliosim ar muJnyslm ant aencHnlų }nnm mokykloj ir beliko vos 
sava i t'« suvirs iš jos mokytis. 
Joje biivo popierių reikalingu 
prie kvotinių mokykloj. Da
bar %<lankus turės keblumų 
<klei to mokykloj. 

Toks vagilius yra dau<2: a--
šesnis už pinigų vagilių. Bea-
bt»jo tam vagiui ta knyga pa-
s;ro<lys visai nereikalinga ir 
tuo savo biauriu, piktu žvgiu Trečiadienio vakare Natio-i ' * \ 

w , T» i i. x /.A'O u - nieko nepelnvs, o kitam nesma 
fcal Hurlesque teatre, 608 So. . ' * ' 

gumų tiek i r tiek pridarys. 

lengvais i šmokėj imais kaip renda. 

TARDAVIMUI geras medinis na
rnas 2 augStų, 3 pagyvenimai 2 po 
4 kambarius ir 1 su 6 kambariais; 
namas randasi, ant bizniavos gatvės, 
kaina $4,50%>^ra vertas $6,000. 

. Medinis namas penkių kambarių, 
su elektra, vana, netoli naujai sta
tomos vižftos mokyklos Brighton 
Parke. Tik už $3500.00. 

JONAS KLIMAS 
4414 Sonth CaUfomla A \ r . 

Telef. Lafayctte 5976 

L U T A I 
Du 30X125 lotai ant Ca i forn ia bu

lvaro netoli l ietuviškos bažnyčios 
BrightOn Parke, parsiduoda labai p i 
giai. 

V, W. RUTKAUSKAS 
A D V O K A T A S 

i 
+ m* -^ 

« * 

Otbma D idmk^ty l : 
20 Sonth La Salle Street 

• 
Kamharls I tO 

Telefonas Central 6S90 
t 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Yardn 4«m 

f; rel . Dearborn 995? 
• » 

Lotas su garadžiumi del dviejų 
kary prie Califoraia bulvaro parsi
duoda už $850.00. 

REIKALINGI 
« 

namu ar lotų. 

JOKANTAS BROS. 

4138 Archer Ave. 

Tel. Lafayette 7674 

Fabriko leiberiai. Darbas pa* 
lovius geros darb*., sąlygos. 

Atsišaukite: 

• RIAUŠĖS TEATRE. 

I 

HYDRO STONE CORP. 
5821 W. 66-th St. 

(Clearing-) 

PARDAVIMUI bevelk naujas m u 
ro namel is 5 kambarių, su gasu, e-
lektru, maudyne ir sk?epas; yra ge
ra vieta laikyti u g n i n i u s paukščius 
ir gyventi ant tyro oro. Kaina $4,500, 
nereikia visų pinigų. 

PARDAVIMUI 5 kambarių me
dinis namelis , reikalingas blskutj pa
taisymo; kaina $2,000, nereikia visų 
pinigų turėti. 

Norėdami gauti tolesnių informaci
jų ar tai pamatyti viršmįnėtus na
mus ats i lankykite sekančiai: 
ItRIGHTOJf REAI/TY (JOMPANY*, 

J.» 'Ynshkctvit*; • vetlejafi, 
4034 Archer Ave. (pr ie CaUfomla 

Ave. 

AtsiSaukite pas: , 
JONAS KLIMAS. 

4414 So. CaUfomla Ave. 
Tel. Lafayette 5976 

A. A. S t A K J S , 
ADVOKATAS 

Ofisai* vldumtestyj* -
CHICAOO TE^fPLE BUILDINO 

77 West Wasl i ingtoa 8tree/ 
R o o m 1726 

Valandos % ryto iki R po platų 
Namų Tel. Hyde Park II9S 

J . • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . • - - g ; 

J. P. WAITCHES 
L a w y e r 

LIBTUVT8 A D V O I A T A * 
Dien.: R . 514-516-127 Pi. Dear-
horn Rtr. Tel. Randolph n&84 
Vakarais: 10736 S. \Vaba-h A 
Rosoland Tel. P. i l lman 6377 

i m m»-

K — — ^ — r 
Lotai 90x125 ant 61*jnos ir 

58-to Court, Clearing, Tll., vi- j 
si įtaisymai. Tęriu beveik už 
pusdykiai parduoti užtat kad 
apleidžiu miestą. Atsišaukite 

Mrs. C. SCHULTZ 
6827 So. Carpenter Str. 
Telef. Englewood 0001. 

i 

$ { « « « « ^ « ^ ^ J M ^ « ^ £ ' ^ « ^ / ® ^ 6 v 6 ^ 6 9 
PIRK LOTĄ 

" Tel. L»ea.rbur«i »t)57 
« • 

Btate st., atsėjo teatran koks 
v jaunas vyras. Kadangi jis 

neramiai uisilaikiė, teatro pa
tarnautojas jį išved\'k laukan. 

Rep. 

WEST S I D i J . 

Išvestas tečiaus veikiai gry- Nauji biznieriai. 
žo, išsitraukė revolverį ir ėmė i 
W

J . . . . ' v | | Po . num. 2219-21-2.] 80. 
saudvti 1 publika. l>u z m ( m i ; l v . . ,. , ,. . .. 

i y * ° VVestern Ave., atidarė dideli 
TMivo-jin^i ir vienas leng-! nv_ ,w. iia, , , ,* ~ 1 J n & I gai-adzių, "Slager 's Motor fięr 
viaus sužeistas. ,.:^»» T I- >• 

vice . Jame galima crauti: Piktadaris gi tuojaus duraė 
laukan ir }>abėgo. 

BE LAIKO VEDĖ. 

Kiehard Krell teigėjo Pam 
nubaustas kalėjimu nuo 1 ligi 
3 metų. Krell su paėia gavo 
persiskyrime ir nelaukęs vie 
nerių metų, kaip valstybes j -
stątymas reikalauja, korte su
situokė su kita. 

NELAIMĖ. 

aliejaus, gazolino, Fordo įvai
rių daiktų. Taipgi jie užsiima 
rerkraustymu ir taisymu auto 
mobiliu. 

Whistle Taxi. 
U. K. Cab Co. vietg užėmė 

Wlustie Taxi. (J ai i gauti au
tomobilių dieną ir naktį. Telef 
Canal 44(K). ^[anagerimni yra 
p. Wm; Walscbeid. 

Gerai biznis sekasi. 
Lietuvis p. S. A. Mankows-

kis turi gražią didelę vaistine, 
2359 80. Leavitt St., netoli 
24 gat. Biznis eina puikiai. 
Matyti, jis gerai patarnauja 
lietuviams. 

Kast, 

Â  "jp Ai 
J. LUKOŠIUS 

mirė gegužės 30 d. 1923, 
7 vai. ryte, amžiaus 47 me 

Paėjo iš Kauno Redy-
bos Kėdainių Apskr. Psr-
navos- parap'. Juciu Kai
mo. 

Paliko dideliame nuliū
dime moteri Marijona, 
dukteris Juzefin.a 7 metų 
ir Albina 3 metų. 

Laidotuvės įvyks šešta
dieny, birželio 2 d. iš na
mu 560 W. 18-th Gatvė. 
į Dievo Apveizdos bažny
čia 8:30 vai. ryto. Po na-
maldų bus nulydėtas į Sv. 
Kazimiero kanines. 

Nuoširdžiai kviečiame 
gimines' draugus ir pažįs
tamus dalyvauti fridotio-
vėse. 

Nuliūdę; 
Moteris, M. Lukošienė 

(no tėvais Mozerike) ir 
dukterys Juzefina ir Al
bina. 

REIKAL1NCJOS 4 merginos 
ar moterys kurios nore 
4 ' nurses" slaugytoioms 2 metų 
kursas nuo 18 iki 25 metų am-

I A. E 

g r i r v j v ^ / x f 
f Puikioj Parkholme Subdiviiijoj'i 
# t a r p e 48-to& ir 62-ros Ave. ir 161 
^ ir 19-tos Cicero. Iii. ^1 
^ Vanduo, šalyg^itvial. g a / a s i r 0 
J kiti įtaisymai, viskas a p m o k ė t a . ^ 1 

| Kainos nuo $1,000 ir aukščiau. 
gos. l ie ika-

į. Michnievicz-Vidikiene 
UUSERKA 

Valandos 
C iki B Tai. vakare. 

U01 S. Hals ted Si 
Knmpaa 31 jfiitvč 

hone Yarda 1119 
Viena/ne ofise su 
Dr. J F. Van 

Palng. 
Sąžinlškan (>a 

tarnavimas pri< 
glindom o. Visokį pa 
patarimai dykai, 

nuo 7 ryto, iki 12. nuo 

« - - • • - m m ^ w V 

— P g Nepraleiskite šios pro 
l e r g i n O S j y - - - • į | 2 i a u K i t e informacijų pas 
tų tapti I ^ T n Ą m JT A N l l S JOHNO.SYKORA 
2 metų H ^ iD\J MJ £\ i . 1 M | REAL ESTATF, BROK* 

ADVOKATAS 2410 So. 52-nd Ave. Ckoro, Iil.<^ 
Telefonas CI<>ero 815-i 

^N:^^^^SS=iJ=į^?^^^į^įN^į^^^*^s 

PINIGUS LIETUVON 

o 

nę moKyKicįs, Kamnarys, ya t - .Byy mms y»mmhlthmtan > t ,1 t* I^MW^H#»—•••Owiw»t^ t« 
gis, knygos .ir uniforma duo - i I I V J T , - ! ^ 
dama, apart to $5.00 i mėnes į ' l 0 F I 8 A S C I C E R O 
mokinanties. Atsišaukite: | 1S05 ^ 4 f - t L C 0 1 ^ . 

ST, PAUL 'S HOSPITAL I P ^ e d ' ! k >
T ! T , ^ D ^ y č 4 o e v<* 

828 W. 35-th Place ' 

« . . , . . , - - . 

i 

LIETUVOS ŪKIO BANKAS 
Kapitalas 15,000,000. Lily. 

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

vo skyrius kiekviename Lietuvos miestelyje ir greičiausiai 
! apmoka amerikiečių perlaidas. Už padėtus pinigus vie

niems metams moka 8% palūkanų. 
Jeigu įdėlys (depozitas) padarytas Amerikos DoW 

riais, bankas gražina tais pačiais pinigais. x 

Lietuvos Ūkio Bankas turį korespondentinius ryšius 
sn didžiausiais pasaulio Bankais. 

Visais bankiniais reikalais kreipkitės į LIETUVOS 
ŪKIO BANKĄ, Laisvės Alėja Nr. 31, Kaunas, Lithuania. 

Adresas telegramoms: UKBANK. KAUNAS. 

• • 

Vartoti Automobriai g 
1 Imami ant morgričių labai pri-

cinam.omis kainomis . ' jr*f 

B. H: BUCH 
Tel. Kildare 5804 

;::-. 

NOTARY PUBLIC 

» • > - • • ' • • • mmmm — a 

• * • » • • • » " [ i i 

Siunčiu per didžiausius Lietu- S 
M.VOB Bankus. , s* 
-.!' Padarau leg^aliskus dokumentus 2 
įipatarnauju pirkime ir pardavi-J* 
&me namu, lotų ir farmų. '£ 

i 
nu IMU i ruotiu 

Užeireglbtraves Lietuvos atsto-s"t 
vybėje. » 

Ta lpę i užlaikau Draugo di- 5£ 
i^džiausio knygyno skyrių su <0-E 
^džiaus iu rinkinio" knyg-omLs. Už- }l 
^ p r e n u m e r u o j a Draugą. 

į Jonas 
J;4414 Sonth Califomia Ave, 8 

Tel. Lafayette 5976 

Kli imas % 

Kuppenheimer rubsiuvyklo-
je, prie 18-th ir Karlov ave., 
įvyko viena ilnlelė nelaimė, 29 
d. gegužio. Vienai merginai 
mašinos operatorei, iš nety
čių "bobbinas" nukrito ant 
grindų. Jai besilenkiant paini 
ti jį, plaukai pakliuvo šaftan Vainikų dienoj, geg. 30 d., 
ir nutraukė jai visus plauku* ftv. Kazimiero kapinės buvo 

. 

DAUG ŽMONIŲ KAPINĖSE. 

3r>£ • » * b - ^ ^ ~ " 

Ką tik gavome iš Lietuvos gražiais skuros apdarais 
ir paauksuotais pakraščiais maldaknvgc: 

MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS 
Kaina $2.25 
DRAUGAS 5>UB. CO. 

2334 South Oakley A venų- Chicago, Illinois 
» f c ^ 4 i • • * > • • ! . , • > . - - - - • • • • • • • • - • • ! L _ 11 • • . J - ^ jjįį 

Didelė Naujiena Westviliečiams 
Didis operos dainin'nkas 

Juozas Babravičius 
DUODA KONCERTĄ 

High SchoolAuditorium We3tviUe, Illinois 

Nedelioj Birželio-June 3d., 6 v. v. 
Nepraleiskite šitos progos, nes pirmu kartu mums tenka girdėti dainuojant to

kį didį dainininką lietuvį. 
KOMITETAS. 

S"k i , " 

Telefonas Boulevard 1930 

Dr,S.ABrenza 
4608 So. Ashland Avemie 

Chicago. 111. 
Vai.: 8 ryto Iki 12 piet: 1 po 
piet iki 3 po piet: 6:30 vak. Vki 
9:80 vak. 

OR. MAUR1CE KAHN 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

••nrr^jią* rn P H I R I R O A I 
46Sl So. Ashland Ave. 

Tel. Yards 0094 

OFISO VAL. 
—i i » ryt*. 1—I Ir T—9 T. tr. 

ff«<1AlioroM: noo ! • » nrta lkl 
l vąl oo pi«tų " 

si 

809 W. 351h 9t., Chicago 
Te!. BeuleYard «611 ir 0774 

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

Pasekmingai s iunčiam pin igas ir 
•* Parduodam Laivakortes. 9 

Širdies Jėzaus ir Širdies Marijos 

Labai gražus paveikslai 
Rankomis išsiūtą. 

"Dieviškoji Jėzaus širdies, susimilk ant mūsų" 
Sie paveikslai ka itk gauti iš Vokietijos. 

Po viena perkant po $1.00 Abu paveikslų perkant ant 
syk, atiduodame už $1.80 

4 

DRAUGAS PUB. CO. 

2334 South Oakley Avenue 

m 
Chicago, Illinois. 

file:///Vaba-h

