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METAI-VOL VIŪ 

SUOMIJA PASIILGUSI 
EVANGELIJOS ŠVIESOS. 

TENAI DAR MAŽAS SKAI
ČIUS KATALIKŲ. 

5 = = 

Suomija visgi turi atstovą 
Vatikane. 

GELS1NGFORSAS, Suo
mija, gr. 15 (suvėlinta). — 
Pirm koletos mėnesių Skandi
navijos šalis aplanke J o Emi
nencija Kardinolas Van Ros-
sum.' Šventojo Tėvo jis buvo 
deleguotas atlikti kai-kuriuos 
bažnytinius reikalus. 

Kardinolas -svečias Skandi
navijoj rado nedaug tikinčiu 
kataliki}. Tečians ten gyve
nančių protestantų tarpe en-

Japonijos Minislerių Kabi
netas Suiro 

TAI ĮVYKO, KUOMET PIKTADARIS ŠOVĖ I PRINCĄ 
R E G E N T į 

MEKSIKOJE EINA KOVOS 
REVOLIUCIONIERIAI KON

CENTRUOJASI. 

JUAREZ, įfr. 28. — Čionai 

ANGLIJA DIRBA Už GRAI
KIJOS KARALIŲ. 

ATĖNAI, gr. 28. — Angli
jos atstovas Graikijai gavo 

Žinios iš Lietuvos 
U T E N A . 

turima. įvairiausiu žinių apie! m i ° s a v o v a l d ž i o s instrukcijų l 
kovas Meksikoje/ Obregono Į v i s o r n i s P™mcmėmis darbuo-

TOKYO, gr. 28. —' Visas 
JajKmijos ministerių kabine
tas atsistatydion. 

na pasikėsino nužudyti prin-
tuziazmas irgi pakilo, sulau-įeą regentą ITirobito. Pikta-
kus tokio- nepaprasto svečio. 
Nes dauguma protestantų se
nai pasiilgę tikrojo tikėjimo 
šviesos. J i e linksta katali
kybėm Reikalingas tik para
ginimas, reikalingi darbinin
kai, kurie jų tarpe platintų 
Evangelijos šviesą. 

Buvo katalikiška. 

Senovėje Skandinavija bu
vo katalikiška, gyventojai iš
pažino tikrąjį tikėjimą. Tik 
16-ame šimtmety įvyko religi
nės perversmės, kuomet žino
mas Luteris paskelbė Romos 
Bažnyčiai ir Šventajam Tė
vui kovą. 

Kardinolas Van Rossum 
lankėsi ir Suomijoje. Doliche 
Vyskupą konsekravo. 

Suomija 1166 metais kata
likybę apturėjo iš Švedijos. 
Šv. Enrikas tais metais atli
ko ekspediciją Suomijon ir 
praplatino katalikų tikėsjimą. 

Tryliktame šimtmety šve
dai atliko dar vieną kelionę 
tikėjimo reikale. 

1908 metais Suomija pak
liuvo Rusijos valdžion. Nuo 
1919 metų skaitosi respubli
ka. ' Respublikos prezidentu 
yra Kari Juho 'Stbalberg, 
kurs šiandie daugiausia rūpi
nasi suomių katalikų likimu. 

TOKYO, gr. 28. — Japoni
jos ministerių kabinetą palie
tė krizis. Atsistatydino na
minių reikalų ministeris Go
to. Tas įvyko tuojaus po to, 
kuomet vienas jaunas japo

nas vyrukas, kurs anam drau
gavo, kuomet .pasikėsinimas 
atliktas. 

Po to pasikėsinimo praneš
ta, jog princas regentas se-

valdžios agentai skelbia apie 
valdžios pavykintus kovų lau
kuose, gi de ta Huertos šali
ninkai — apie revoliucionie
rių pavykimus. .Taigi netu-
turima tikrų žinių, kuriai pu
sei geriaus vyksta. 

Tečiaus žinoma, kad smar-

tis, idant Graikijoj sostas ne
būtų panaikintas ir sosįan bu-

1 jos čia nėra ir tas labai ncT 

— patogu progimnazijos moki* 
Auga. niams, nes baigus keturias ai* 

— penkias klases, persikelti UŽ 
Dar prieš karą pradėjęs kokių 60 ar 100 klm. tęsti 

augti Utenos miestelis, karo mokslas, dažniausia daug kai
tų gražintas pašalintas' karą- \beveik v i s a i ^pa l ies tas , da- nuoga ir ūkininkų vaikams, 
jįus f bar vėl naujais šuoliais auga. bent dabartiniu laiku, visai 

negalima. Apylinkėj gimna-
yra : Ukmergėj — 60-

Tecialus pranešta, kad grai- j Balsevičiaus dvaras, ant 
kų tautos didžiuma stovi už kurio žemės stovi visas mies 
respubliką. I r apie k a r a l i u s . telis, jau prat|ėta dalinti. Pir-

na i kiekviename žingsny stip-! kios kovos eina visais fron-

Misija Suomijon. 
1908 m. Saldžiausios Šir

dies kongregacijos du kuniigu 
misionierių — Buck ir Van 
Ouascl atvyko Suomijon. T e - ^ s p n a į MyQ 

daris tuojaus suimtas. 
Ministerio Goto namai ir 

socialistų centrai stipriai po
licijos saugojami. Nes pra-
matomos prieš socialistus de
monstracijos. Galimos dar ir 
riaušės. 

Ministeris Goto kaltinamas 
apsileidime, kuomet prieš pri
ncą regentą atliktas pasikėsi
nimas. 

Piktadarį s yra apie 20 me
tų, darbininko drabužiais ap
sitaisęs. J i s šovė į princą 
regentą. Bot nopataikė. Po
licija yra nuomonės, kad jis 
nesvaiko proto. 

Areštuotas dar ir kitas jau-

riai saugojamas. Nes polici
ja patyrusi koreonus sąkal-
biaujant nužudyti princą re
gentą. 

Pasikėsinimas atliktas, kuo-
mot princas rogentas automo
biliu važiavo į parlamento 
rūmus. Paleista kulipka su
daužė automobiliaus langą ir 
praskrido pro princo galvą 
Pažeistas vienas princo paly-~ 
(lovų. 

Princas regentas visgi nu
vyko parlamentan, atidarė 
paprastą sesiją ir stipriai 

tais, kad nukautų ir sužeistų 
skaičius dauginasi. 

Iš pranešima suprantama, 
kad Vera Cruz šone vietomis 
revoliucionieriai atmušti. Nes 
jų vadai praneša, kad jie iš
naujo koncentruoja stiprias 
spėkas su tikslu išnaujo pulti 
sostinę -— Mexico City. 

ŠIAURVAKARUOSE 
ŽIEMA. 

grąžinimą negali but kalbos, j moj vietoj duodama žemės 
sklypeliai prie pat miesto pa
tiems miestiečiams, namų pa
sistatymui. Jau vedama n a u 
ja gatvė į stotį, kur matyt 
visur tebestatomi ir ką tik 
pastatyti mediniai namai. | 

ST. PAUL, Minn., gr. 28.— 
Šiaurvakarinės valstybės šia
ndie paliestos tikros žiemos. 

Minnesota, . So. Dakota ir 
No. Dakota yra daug sniego 
• V • V Y V * * • 

ir nemaži šalčiai. 

KUBOS AMBASADORIUS 
SUV. VALSTYBĖMS. 

WASHINGTON, gr. 27. — 
Pirmuoju Kubos salos amba-

saugojamas gryžo į savo rivlsadorium Suv. Valstybėms 

RYGA SUSILAUKĖ ARKI
VYSKUPIJOS. 

mus. 
Autoritetai veda tardymus. 

Rasi, bus susektas sąkalbis. 
Andai paskelbta, jog prin

co regento sutuoktuvės su 
princese Masako įvyksiančios 
vasario 6 dieną. 

Gaisras Dunninge Prarijo 

prisiunčiamas čia Dr. Cosme 
de la Torriente, įžymiausias 
Kubos diplomatas. Ketvir
tajame Tautų Sąjungos susi
rinkime Genęvoįe jis buvo 
pirmininku. 

17 Žmonių ' • • / • " , 

17 BEPROČIŲ ŽUVO, KAI-KURIE PASPRŪDO 
P0S TOS NELAIMĖS PRADEDAMA EILĖ TARDYMŲ 

. Užpraeitą naktį Dunninge, I Tik vienas pacientas iden-
arti Cbicagos, bepročių įstai- ! tit'ikuotas. Kiti visi tiesiog 
goję gaisras sunaikino ligoni- suanglėjo ir negalima lavonų 

pažinti. 
Gaisro laiku nemažai be

pročių pabėgo. Tikras jų! 

nės butą. 
17 žmonių žuvo liepsnose. 

Iš ju 14 bepročių. Kiti trys, 
tai ligonines sargas su žmona skaičius dar nežinomas. Ke-
ir jųdviejij 8 metų berniukas, lotas jų sugaudyta. į s ta igos 

Ta ligoninė buvo senovės valdyba skelbia, kad jie nėra 
medinis pavilionas. Tas bu- pavojingi. Bet kasžin. 

1 vadinamas žinoma, .tuojaus pakelta vi-
ėiaus rusų caro autoritetai \itm;^nr, # _ A « M xr™ *0; 
juodu penkis kartus išvijo. 

tatinkami valstybės autorite- kaltininkus. 

CHICAGO. — Anot fede-
ralio oro biuro, šiandie apsi
niaukę ir nepastovus oras; 
daug šalčiau. 

RYGA, gr. 27. — Šventojo 
Tėvo dekretu vietos katalikų 
vyskupija pakelta arkivysku
pija. 

Nauji gelžkeliai. 
Miestelio augimui padeda 

jo patogi padėtis: per mieste
lį eina plentas, kuris jungia 

klm. ir Panevėžy — 90 klm. 
Tad baigusiems Utenoje ke
turias ar penkias klases prisi 
eina arba mokytojauti, arba 
raštininkauti įstaigose. Tas 
švietimui begalo kenkia, nes 
daug mokinių, kurie butų ga
lėję būti gerais inžinieriais, 
gydytojais ir kitais specialis,-
tais, dabar vos tik paragavę 
mokslo, turi jį mesti. Buvo 
stengtasi atidaryti ir gimna
ziją, bet radosi dvi kliūtys.' 

P0LICM0NAS ATIDUOTAS 
TEISMAN. 

Poliemonas Coleman for
maliai pavestas kriminaliam 
teismui. J is kaitinamas už 
vieno žmogaus nužudymą. 

PARYŽIUS, gr. 28. — Už 
franko kainos puolimą fran-
euzai kaltina Suv. Valstybes.-

KONGRESAS TURI 01-
VORSU B1LIĮJ. 

NORIMA SUVIENODINTI 
SUTUOKTUVIŲ ĮSTA

TYMUS. 

Norima panaikinti vaikų 
darbą. 

WASHINGTON, gr. 28. — 
Kongresui įduotas įstatymo 
projektas arba bilius, kuriuo-
mi norima visose atskiriose 
valstybėse suvienodinti sutuo
ktuvių įstatymą, suvaržyti 
kiek-nors divorsus ir paga-

Paskutinį kartą 1912 m. Bu
vo manoma, kad Suomi ja ir 
liks be katalikų misionierių. 

Tečiaus 1520 metais Šv. Tė
vo dekretu Suomija atskirta 
nuo Mogiliavo arkivyskupi
jos. Gelsingforse įkurta A-
paštalinis Vikariatas. Atsto
vo vietų! užėmė kun. Bufek. Tą 
kun. Muck, taigi, Kardinolas 
Van Roosum ^Vyskupu konse
kravo. 

Šiandie Suomijoj y ra 6 baž 
nyčios i r koplyčios. Katali
kus aptarnauja 6 kunigai. 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos 1 ster. svar. 4.36 
Franeijos 100 frankų 5.16 
Italijos 100 lirų 4.33 

liaus uždrausti vaikams dar 
bą. Šis projektas bus šioje J t u o k t l l v e s fmt.ų feį^ r e i k a 

gerai buvo žinoma, tečiaus a- r a s t į g a i s ro priežastį, gi ypač ^ ^ ^ „ ^ ^ K o ^ r t s t ^ ^ d " I i u d i n i n k ū ' 

arba uždrausti darbą visiems 
ligi 18 metų asmeniu*. Gi 
toje vienoje rezoliucijoje pa
žymėta, jog Kongresui turėtų 
but leista moterų ir vyrų, ne
turinčių 21 metų amžiaus da
rbą reguliuoti. 

Suttioktuvės ir divorsai. 
a Sutuoktuvių ir divorsų rei
kale projekte pažymima re
formų. Pirmiausia visose 
valstybėse įstatymai tuo rei
kalu turėtų but suvienodinti. 

(Dinaburką su Kaunu; pro , 
miestelį eina siaurasis gelžke-* 
lis, kuris jungia Panevėžį-U 
tėną, Švenčionis-Pastorį, ir 
be to yra valdžios sumanyta 
pratiesti dar naujas siaurasis 
gelžkelis, kuris jungs Ukmer
gę- Malėtus-Utėną- Ežerėnus. 
Šis geležinkelis labai reikalin
gas, nes dabartinis susisieki
mas iš Malėtų, Utenos ir K-
žerėnų su Kaumi yra laoai 
sunkus. Dar prieš karą ii 
Utenos į Kauną važiuodavo 
per Vilnių, bet dabar esant 
Vilniui okupuotam1, prisieina 
važiuoti dar didesniu ra tu ; 
Ufėna- Panevėžys -Radviliš-
kis-Kaunas. I r jeigu šio gel-
žkelio projektas pasisektų 
valstybei įvykdinti, tai Ute
nos miestebs dvigubai, ar net 
trigubai, padidėtų, nes butų 
beveik visos rytinės Lietuvos 
svarbiausiu susisiekimo pun
ktu su centru, ty. Kaunu. 

Utenoj, kaipo apskrities 
mieste, žinoma spiečiasi viso 
apskrities inteligentiriės pajė
gos. Čia yra visų - partijų 
skyriai, koperatyvas ir dar 
kelios bendrovės i r organiza
cijos. Čia randasi daug val-

nėra mokytojų ir n}ėra buto. 

Pinigai ir kainos. 
Apylinkės ūkininkai vis dar 

tebedejuoja del litų. Trūksta 
jų dar, bet jau nebe taip sma 
rkiai, kaip pirma. Pradeda, 
nors iš palengvo žmonės tu
rėti. 

Kainos tokios: rugiu cent
neriui moka 10—12 litų, o 

prieš karą butų buvę 15— 
17y2 l i to; o cukraus už 1 kg. 

—3 litai, o prieš karą butų 
buvę — 1,57 cent. 

Ūkio produktai pigus, dė
lei to, kad negalima išvežti į 
užsienį. Mūsų kaimynai per
daug susmukę neturi kuom 
nusipirkti. J. S. 

VĖL SUEME MOKYTOJUS. 

Sutuoktuvėms " t e i sma i " turi dininkų ir kitų inteligentų, 
but išduodami tik už dviejų kuriais i r remiasi visos orga-
savaičių padavus aplikaciją, nizacijos. 
Toji aplikacija tu r i but iška- - v . 
bintą viešąj vietoj. Kad su- t ta* 

mirties troba.' JNors s a eile tardymų. N o r i m a ^ ~m. " • • • Q,TO„0+" ' IUUK 

• y t . . - Kongreso sesijoje svarsto- j ^ 

tai nepasirūpino tą seną tro
besį sugriauti ir jo vieton pa-

Atskiriai vedami keturi ta
rdymai : gubernatoriaus, ko

tą nuo gaisro. 
statyti modernišką, apsaugo- r o n e r i o Wolffo, Cooks apskr. 

teisėjo Jareckio ir miesto gai
srų advokato. 

Apie 2 ,000 katalikų. Kas apsakys, tokios baise-
Suomija skaito 3,300,000 nybės dėjosi įstaigoje kilus 

gyventojų. Iš jų vos apie 2,- gaisrui, jau neminint pačio 
000 yra katalikai. Visi kiti gaisro paliesto trobesio, 
protestantai. 

Nežiūrint to nykaus katali
kų skaičiaus, Suomįjos respu
blika turi geruosius santykius 
su Apaštalų Sostu. Vatika
ne užlaiko savo atstovą. 

Yra vilties, kad Suomijos; 
ir Skandinavijos . gyventojai 
gryž atgal. Katalikų Bažny-

Kaip kilo gaisras. 
Mediniame pavilione kilo 

gaisras tuojaus po 6:00 vaka
re gruodžio 26 dieną. 

Dar nėra tikrai patirta, iš 
ko kilo. Tik kalbama, kad 
tai turėjo įvykti nuo blogai 
suvestų elektros vielų maža-

, me kambarv, kuriame laikomi čion. Nes jų sentėviai buvo Jy 

katalikai. (Tąsa 6 pusi.) 

sesija yra, taip tariant, vys
tykluose ir senatas nebaigtas 
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organizuoti, tečiaus minėtais 
veikalais jau keletas projektų 
įduota. 

Vaikų darbo rezoliucijos. 
Žemesniesiems Kongreso 

Rūmams įduota aštuonios su-
jungtos krūvon rezoliucijos ir 
vienas projektas vaikų darbo 
reikale. Siūloma šalies kon
stitucijoje padėti amendmen-
tą, kuriuomi Kongresas turė-
tjų but autorizuotas išleisti }-
statymą, atkreiptą prieš vai
kų darbą. Pora tos rųšies 
rezoliucijų įduota senatui. Išs
iėmus vieną rezoliucija visose 
kitose sakoma, jog Kongresui 
turi but leistai kontroliuoti 

Legali s amžius jaunaved
žiams su tėvų a r globėjų lei
dimu turi but: vyrui 18 me
tą, gi merginai 16 metų. B» 
tėvų leidimo: vyrui 21, gi me
rginai 18 metų. 

Sutuoktuvių " la i sn ia i " ne
turi but išduodami silpnaproh 
čiams, pauperiams, epilepti
kams arba panašios rųšies 
asmenims, lygiai džiovinin
kams ir sergantiems užkrečia
momis ligomis. Giminystės 
laipsnis irgi turi but nustaty
tas. Be to, norima uždrausti 
tuoktis nevienodų rasių asme-
nims. 

Divorsų biliuje pasakyta, 
kad divorsininkams per vie
nerius metus butų uždrausta 
išnaujo susituokti. 

Varnių valsčiuje, Gervėčių 
parap. suėmė 6 lietuvių mo
kytojus ir atvežė Vilniun. Čia 
apskrities Storastos valdinin
kai paklausinėjo apie 'Ry to ' 
reikalus ir 4 paleido atgal va
žiuoti, 2 dar laiko arešte, nes 
suranda, kad jie neturį reika
lingų dokumentų čia gyventi. 
Tur but bus išvaryti nepri-
klausomon Lietuvon. Žmo
nės ir vaikai be galo buvo STh-
judinti tais suėmimais. 

PAGROBĖ ! SAVO NAGUS. 
Švietimo srity Utenoj yra 

"Saulės'' progimnazija i r Lietuvių prieglaudos Šven* 
mokytojų kursai. Utenoj la-,cionyse vaikai ir turtas paim
liai reikalinga gimnazija, bet, ta lenkų prieglaudom 

Litai ir Doleriai 
Norėdami pasiųsti pinigų į Lietuvą saviesiems, siųskite 

per dienraštį "DRAUGĄ" kuris pigiausiai siunčia i r geriau
siai patarnauja. 

" D r a u g a s " siunčia į Lietuvą pinigus nevien Litais, bet 
ir Doleriais. 

Jei norite patys pasiųsti, tai " D r a u g a s " išrašo dekj-draf-
tą kurį Tamistos įdėję į laišką pasiųsite saviesiems, o jie 
nuėję į Bankos skyrių gali atsimainyti be jokio vargo ir be 
atitraukimo. . ^ , 

Jei kam labai greitai reikalingi pinigai, " D r a n g a s " 
pasiunčia pinigus telegramą k u r į penkes a r keturias dienas 
išmoka. 

Taipgi "Dranga*" skmcia pinigus ir perlaidomis. No
rėdami platesnių informaciji} kreipkitės: 

"DRAUGO" PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
2334 South Oakley Avenue Ohicago, Illinois 
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MltAltll 
LIETUVIŲ KATALIKŲ 

"DRAUGAS" 
£ina kasdieną iiskynu nadeldlaniuk Meksikos parlamento atsto-

R i r w ' ^ V - V ^ v . v £00 v a s > j u a n A- M'ateos> t a i p k a i -
Ui preaameratą mokasl likimo. Lai- bėgo anuomet: 
U i •kaitoai nuo j t o ^ m o di.no* . . S e n a i s i a i s Meksikos iai-
oe mno Naujų Metų. Norint permai-
nyti adresą visada reikia prisiųa-; kais, kuomet dvasiškija valdo 
O ii tanas adresas. Pinigai geriau
siai siųsti isperkant kraaoje ar ex-
preso "Money Ordar'' arba įdedant 
pinigus į registruoti laišJc* 

DRAUGAS P U b . CO. 
2334 South Oakiey Avenue 

Chicago, Illinois. 
Tel. Roosevelt 7791 

KAS KALTAS MEKSIKOS VARGAMS? 

gIS ĮSTATYMAS PRAEIS. 
— • • 

Ateivystės reikalų komitetas 
Kongresui jau įdavė liauja įs
tatymo projektą apie ateivys-
tę. Komitetas pėr du metu ve
dė tardymus ir gamino tą su
manymą. Taigi jis paremtas 
stipriais pagrindais. t 

Projekte pažymima, kad vi
si negeistini Suv. Valstybėms 
svetimšaliai butų sulaikyti nuo 
keliavimo Amerikon tose šaly
se, kurias jie nori apleisti. NevS 
kasgi iš tos kelionės, jei jie 
Suv. Valstybių uostuose su
laikomi ir atgal deportuojami. 
Tai sunkenybė ne vien keliau
jantiems žmonėms, bet ir tai 
šaliai, 'kur jie atgal grąžinami. 

Kitais žodžiais tariant, at
eiviai turės but parenkami 
uostuose prieš jiems iškeliau
siant. Geistiniems ir tinka
miems būti S. Valstybių pilie
čiais bus duodami liųdymai. 

Bet tai dar ne viskas. Įsta
tymas mažitų kiekvienos tau
tos ateivių kvotą ligi dviejų 
nuošimčių, remiantis 1910 me
tų cenzu. Naturalizuotų pilie
čių tėvai, žmonos arba vaikai 
nebus varžomi įvažiuoti. Dva
siškiai, studentai ir profesio
nalai irgi nepriskaitomi prie 
kvotos, turintįeji pirmus pi
lietybės popierius, bus leista 
Čionai parsikviesti savo žmo
nas arba vaikus. Bet jų įlei
dimas prigulės nuo kvotos. 

Visiems svetimšaliams, km 
įie negali arba nenori but S. 
V. piliečiais, but uždrausta 
šioj šaly gyventi, t. y. toki tu
rėtų but deportuojami. 

Pagal naujo biliaus, įleistas 
į Suv. Valstybes kiekvienas 
svetimšalis »gaus pergaminį 
eertifikatą, prie kurio bus pri
segta jo fotografija, pirštų 
atspaudos ir smulkmeningi ap
rašymai. To certifikatb dubli
katą turės valdžia. 

Komiteto pirmininkas John
son tvirtina, kad Kongresas 
tą bilių praves, nes dauguma 
kongresmonų ir senatorių sto
vi už ateivy bės patvarkymą. 
Būtinai norima, kad svetimša
liai palikti iŠ. V. piliečiais. Jie 
tai turės pažadėti pirm įleidi
mo. Be to, ateity bus apsisau
gota negeistinų gaivalų. 

Ne veltui Darbo sekretorius 
praeitą vasarą aplankė Euro
pą. J is ten studijavo tautų iš-
eivystę. J is patyrė, kurios tau, 
tos žmonės čia labiausia geis
tini. * 

Lapkričio 11 d., Palestinoje 
buvo pirmas arabų tautinin
kų kongresas. Jame išdirbta 
Ir vienbalsiai priimta progra
ma, kurioje sakoma, kad Pa
lestina turi priklausyti ara
bams. Kongrese nutarta 
griežtai priešintis žydų emi
gracijai, sudaryti konstituci
niais pagrindais vyriausybę 
iš vielinių žmonių ir padaryti 
arabų kalbą oficijaline vals
tybės kalba. 

miestuose ir provincijoj daug 
savasčių, Meksikos gyvento
jai nepažino vargų. Tais lai
kais mūsų šaly nebuvo nei 
vargdienių. Tai dėlto,,kad tas 
savastis valdė krikščioniškai, 
kad iš savasčių įgytu pelnu 
dalinosi su bėdnuomene. 

"Senaisiais laikais Bažny-

voliucrjai, nauji masonai pa
kėlė kovą Bažnyčiai. 

Tečiaus konfiskuoti! Bažny
čios turtų žmones negavo, 
nors jų vardu konflskata bu
vo vedama. Savastys teko 
patiems masonams. Tie maso
nai užgrobė didelius Žemės plo 
tus ir iki šių dienų juos* vai-

MŪSŲ ORO LAIVYNO 
NAUJIENA. 

Šiomis dienomis Kauno ae
rodrome buvo išmėgintas ae-
roplonas karo lakūno vyr. ltn. 
Dobkevičiaus sugalvotas ir 
pastatytas visai naujas aero
planas. , 

JTai yra dvivietis vienspar-
nis aeroplanas. J o sparnai 
visai savotiškos išvaizdos: 

do. Didelių žemos plotų savi- platus prie vidurio i r siaurus 
ninkui turčiai yra šiandie di
džiausi Bažnyčios priešai Mek
sikoj. Nes Bažnyčia reikalau
ja iš jų, kad jie prisidėtų prie 

čia savo kapitalus skolindavo * l i a u d i e s š v i e t imo , prie jos Fy 
mažais nuošimčiais. Siandie-
gi visai priešingai. Kuomet 
Bažnyčios savastys buvo kon
fiskuojamos, tuomet aš pada
viau projektą, kad iš tos kon-
fiskatos gautais milionais įs
teigti banką bėdnuomenei. Te
čiaus tuomet mano balso ne-
klausvta. I r todėl rezultate 
mes šiandie matome visur vie
nus vargus" . Ta kalba mums 

\ laug ko išaiškina. 
Meksikoje Katalikų Bažny

čios savastys konfiskuotos 
1857 metais. Tos savastys ne
buvo didelės vertės palyginus 
su šiandieninėmis kadir kai-
kurių protestantų savastimis 
Jung. Valstybėse. Antai viena 
Xew York e episkopalų Trini-
ty parapijos korporacija yra 
daug turtingesnė už visos 
Meksikos Katalikų Bažnyčią. 
Kuomet Meksikos Bažnyčios 
priešai skelbia, kad jie nori 
panaikinti "laikinąją Bažny
čios valdžią", tai jie nori, kad 
Bažnyčiai,butų atimta pasku
tinis centas. 

Bažnyčios savastys Meksi
koje konfiskuotos po revoliu
cijos. Revoliuciją prieš Jcpa-
niją pradėjo du kunigu. Revo
liucijos laiku Bažnyčiai buvo 
užtikrinta neliečiamybė. Te-
•iaus J . Valstybių pasiuntinys 
didžiumą meksikonų revoliu
cionierių vadų užkrėtė maso-
nerija. Tuo pačiu laiku kovoje 
žuvo anuodu kunigu. Nebuvo 
kam akis į aki ginti Bažnyčios 
neliečiamybės. Pasibaigus ro-

venimo pagerinimo. Bet Mek
sikos dvarininkai nori, kad 
liaudis butų tamsi. Tamsią 
liaudį jiems galima lengviaus 
išnaudoti., 

Anais metais Meksikos pre
zidentas Victoriano Huerta. 
taipat masonas, prezidentau
damas palinko prie Bažnyčios 
teisybės ir pradėjo rūpintis 
vargšais. Tuojaus jis už tai 
buvo išbrauktas iš masonų 
tarpo. 

Kuomet bedievis preziden
tas Carranza anuomet bėgo iš 
sostinės Mexico City, kad pas-
prųsti nuo sukilusių savo prie
šų, su savimi traukiniu vežė 
daugybę daiktų, išplėštų iš 
Meksikos bažnyčių. 

Dabar kalbama, kad šian
dienine Meksikos valdžia esan
ti liaudies valdžia. Tas netie
sa. Meksika tokios valdžios ne 
turėjo ir neturi. .Tokios val
džios nenori turtingieji Meksi
kos m'asonai. Ten masonų oli
garchija nenori liaudžiai duo
ti laisvės ir šviesos. Masonai 
Meksikos liaudį ne vien laifco 
vergijoje, bet tiesiog ją kry
žiuoja. Ir štai tą valdžią Ju;i»\ 
Valstybių vyriausybė rengėsi 
pripažinti. 

Bet plyšus žmonių kantry
bei, dabartinis sukilimas bene 
padarys galą Obregano sėb
rams. Tik baugu, kad į nustum 
tųjų bedievių vietą neateitų 
blogesni. 
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galuose. Mėginimo lėkimai 
atlikti paties sugalvotojo vyr. 
ltn. Dobkevičiaus, davė labai 
geras pasekmes. Aeroplano 
greitumas 248 kilometrai per 
valandą. Imant domėn, kad 
aeroplano motoras Benz tik 
200 arklių jėgų ir jau pase
nęs, pasiektą greitumą reikia 
skaityti labai dideliu, nes iki 
šiam laikui žinomi vokiečių 
dviviečiai aeroplanai su šiuo 
motoru nei vienas neturėjo 
greitumo didesnio 190 kilome-
trų per valandą. >/ 

Bendri aeroplano daviniai: 
tuščias aeroplanas sverta 840 
kilogram. normaliai keliama-
sai krovis 400 klg.; sparno il
gis 14 M r . ; aeroplano ilgis 6 
mtr. Aeroplanas gali paim
ti benzino 5 valandoms lėki
mo. 

Visas aeroplanas, išski
r ian t mofc>rą,; yra padarytas 1 
mūsų Aviacijos dirbtuvėse sa- R E D A K C I J O S ATSAKYMAI 
vofnis jogomis, ir iš savos1 ^_ 

* a 

J . Vitulis, Rymiškiai. I.ie 
Uiva. Už korespondenciją n-
čiu. Pageidaujamos žiniom y-
pač iŠ katalikų visuomenės 
darbų. Tamstos skelbimo .!«'• 
talpinsime, nebūtų nei dmnuh 
nei Tamistai padoru. 

V. Gaižauskas;1' Roselar.d. 
Bažnyčia nedraudžia pado 
rios muzikos advente. Del 1o-

Park. 
Sausiq 20 d. Detroit, Mich. 

kun. Bereišio i r kun. Jonaičio 
par. 
, Sausio 21 d. Derroit, Midi. 
kun. Čilausko par. 

Sausio 24 r— 25 U Niagara 
Falls, N. Y. 

Sausio 26 — 27 d. Rocheš-
ter, N. Y. 

Sausio 28 — 29 d. Bing-
hampton, N. Y, x 

Sausio 30 a. Forešt City, 
Pa. 

Vasario 3 d. Scranton, Pa. 
kun. Lopfatos par. po sumos. 

Vasario 3 d. Scranton, Pa. 
kun. Kuro £ar. vakare- , 

Kolonijos, kurios gavo laiš
kus prakalbų reikalu ir dar 
neatsakė, malonėkite pasis
kubinti atsakyti. Jei reikėių 
plakatų, praneškite. Kalinto
jai bus nesenai atvykę iš Lie
tuvos. Kolonijos yra prašomos 
rūpestingai prie tų prakalbų 
prisirengti, sumosiant pro
gramą ir sutraukiant žmonių 
kuodaugiausia. f 1 

Už darbą atlygins Dievas, 
Tautą pasakys ačiū, patys pa
sidžiaugsime gražiomis pasek
mėmis. 

Federacijos Sekretoriatas. 

2201 West 22-nd Street, 
Cliicago, 111. 
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SVEIKATA • BRANGUS 
T U R T A S . 

LINKĖJIMAI. 
. *<» 

, Mokslo šaltiniai iš kurių 
darbininkas gali semti sau 

Sulaukę 1924 ;.sveikatos žinias,.— yra dakta-
mętų,, linkiu, it) asmeniniai patarimai ir 
kad lietuvių knygos apie ; higieną. Nusipir-
kuomažiausia į kęs lietuvišką knygelę apie 
mirtų, kad sveikatą, besigailėsi. G lieiu-

kuodaugiau-' viškų knygelių apie higieną 
sia gimtų ir jau randasi nemažai i r jų ga-
kuomažiausia Įima gauti pirkti pigiai, 

sirgtų. j *' Draugo ' ' knygyne randasi 
Visiems lie-' visokių naudingų knygelių a-

tuviams patą- pie sveikatą. Jei tarpe lietu-
nuj kad tarpe . k i t ų Naujų vių prigytų gražus paprotys 
Metų rezoliucijų, neužmirštų sykiu.su švenčių pasvcrkiia-
padaryti ir sekančios svar- mais ir linkėjimais siųsti kny-
bioš rezoliticijos: "Noriu ilgai gėles apie sveikatą, tai lietu-
gyventi ir žinau kad be svei-, viai mažiau sirgtų, mažiau 
katos nėra laimės. Užtai sten- p a i s t ų išgertų, rečiau reiktiį 
gsiuosi apsaugoti save nuo. Ii-' daktaro šaukties, ilgiau gy-
gų, rupiiisiuos^ kad mano šei- j ventų, turtingesni ir laifnin-
mynh butų sveika, branginsiu gesni butų. To tai linkiu vi-
žinias apie sveikatos užlaiky- šiems kaipo daktaras ir lietu-

Dr, AE, n. RACKUS, 
Tel, CU«r% 737 

MII 80. 6«-th A T ^ 
( 1 c « « , IIL 

medžiagos. 

KULTŪROS VAJUS -
ŠVIESOS KELIANĖ. 

Prasideda Chicagoje. 
Sausio 1 d. vakare Cicero, 

UI. •''-' 
Sausio G d. vakare Aušros 

Vartų rjar. 
Sausio 8 d. vak. Bridgep u*-

'te. 
Sausio 13 d. po sumos Rose-

lande. 
Sausio 13 d. vakare x.Vest 

Pullman. 
Sausio 13 d. vak. Nortk Si-

de. 
Sausio 19 d. vak. Melrose 

mą, ir kitiems, tų žinių nepa 
vydėsiu. , 

Skaudu i r liūdna, kad pe
reitais metais- daugiau mir* 
lietiivių Amerikoje nei turėlij 
mirti. Vieni iš 'jų mirė* dėlto, 
kad 'neatsargus buvo, kiti mi
rė iŠ pasileidimo, nuo "muu-
šainės'V kitus paguldė ant 
karsto lentos «. šundaktariai 
(braukytojai, čerauninkai, už-
kalbi'tojai i r i t . ) ; l>et didfciau 
sia priežastis ankstybos IttH'-
tiesi— tai nežinvstė. 

vių mylėtojas. 

Daktaro atsakymai į klausi-

i L» n 

. / 

kių snmlkmemj, kaip lan* , , r a s i s u v a ] k i o t a s k n y g p ^ j Į ^ , 
ai i darymas,patartume krcjpt's 
tiesiai, • ne per laikrašti . 
Spaudos reikalu dirbą. l&* 
kiek gali ir kaip išmano. Vie
šais barimais nepamginsimo, 
bot atšaldysime. Norintiems tn 
darią dirbti, niekas nedrįs 
kliudyti. Dirbkite tiktai patys. 

mus. 
Klausimas. Pastebėjau, kad 

amerikonai laike valgio geria 
vandens. Ar tai yra sveikai 
M. K. 

Atsakymas. Gerti vandens, 
apie 10 minučių prieš valgį, 
sveikatai nekenkia, tik suza-
dina apetitą. Laike valgio 
gerti vandenio patariama 
tiems kurie persi valgo ir ku
riems viduriai gerai nęvirškį-

Pas kultūringas tautas, be- n a . Pavalgius, kuomet pilvas 
veik ' kiekvienoje šeimynoje > T a p j i n a ^ tai vandens gerti 
randasi knygos apie sveikatą, nepatariama, nes didelis pil-
Olandai turi net paprotį duo- v a s įša U£a, arba kaip kiti sa-
ti -i (lo'vanų Kalėdoms kokią kn <i4isrminrrstaH 

nors gerą knygą apie sveikatą. ^ v . 
Pas lietuvius kaip tik a t b u l a j ****** »»<> ^ o m ų . g i r -
; . . ,. 1 • , \ . . • ! dėjau, kad lovoje gulint \ r a 
Lietuvių šlubose ant lentynų :, 1 ° * 

nesveika skaityti knygas. Esa 

i 

. , . . , . . I silpnina akis ir nervus. Skai-
visokių 4<balabąikų ,V sapnį-. 
ninku", "oralai lų", mikaldos j t a n t ***** ūt lūlkrū^ ™ 
praractvų", "Šaleniono no- ' - r o ! ( V j m u užmiegti. Norėčiau ži-
s ių" ir kitokių niekniekių. į g j ^ i ar tai nepakenks mano 
tokių knygpalaikių lietuvys r e i k a l a i . J . E. 

Atsakymas. Jei netikusi y-
ra šviesa, tai tikrai nesveika. 

negauna nei naudos, , nei ap-
švietos. 

. • • i .. * 

KOLEGIJOS KLAUSIMAS. 
REIKALINGUMAS. 

Galėjome ir džiaugiamės. 

Ar yra reikalinga lietuvaičiams bernai
čiams augštesnioji mokykla? Buvo laikas ka
da neturėjom savo parapijinių mokyklų; bet 
supratę jų reikalingumą bei naudingumą nors 
per vargus ir didelį tam darbui pasišventimą 
šiandie džiaugiamės, kad mūsų vaikeliai mo
kinami, sesučių Katalikų tikėjimo ir savo tau
tos dvasioje. Mes senesnieji atsimename tuos 
laikus, kada ne tik kad nebuvo mokyklos savo 
parapijoje, bet taipat reikėdavo ir patiems 
lankyti svetimtaučių bažnyčias ir ten išklau
syti pamaldų. Bet jau perėjo tos dienos ir tad 
Šviečia laimingesnė ateitis. Kokia tai neap
sakyta laimė tėvo, motinos, susilaukusių sa
vo sūnaus baigiant pradinę mokyklą! Tas pa
sišventimas, tos aukos dabar gausiai atlygi
nama, nes vaikelio siela skaisti, graži kaip 
saulė. Parapijinės mokyklos palengvino tėvo, 
motinos našjtą, padidino jų laimę, padabino 
vaikelio šiem. Rodos šiandie jau vargiai ap
sieitume be savo parapijinių mokyklų pagel-
bos. Jas skaitome būtinai reikalingomis tikė
jimo ir tautos labui. J 

Nepilnas mūsų džiaugsmas. 

Brangus ir doras pradinių mokyklų 
auklėjimas nevisuomet yra užtektinas vaike
liui gyvenimo kovoje. Jisai retai kur randa 
tokią meilią širdį kaip mokytojos sesutės. At
sisveikindamas su sesutėms, kartu atsisvei
kina ir su katalikiškai pagrąžintu mokyklos 
kambariu, kurs primindavo vaikeliui šven
tuosius, o ypatingai patį Išganytoją. Kad kas 
jam nuolatos primintų, atkartotų tuos gra
žius sesučių pamokinimus ir vėliau, neabejo
tina, jog vaikelio siela kaskart, it medelis, 
augtų, bujotų. Bet ant nelaimės, tuojaus jam 

apleidus sesučių mokyklą, vilioja jį pasau
lis šen ir ten. Žinoma dar per jaunas eiti dar
ban, reikia jam gryžt atgal į mokyklą. Kur 
gi jis ras mokyklą vedamą tokioje pat dva
sioje, kaip ta iš kur kątik išėjo! Dažniausia 
vaikelis seka kilius* savo draugus, manyda
mas, kad jų tarpe bus jam malonu, smagu, 
miela. Neturint savos augštesnės mokyklos, 
žinoma, nėra tokio noro rinktis katalikišką 
mokyklą, o ypatingai jeigu ji kur biskį to
liau už viešąją mokykla. Žinome pasekmės 
viešųjų mokyklų auklėjimo. Vaikelio siela y-
ra plasni ir nors jis siekia augštų idealų, 
jis randa iš viešųjų mokytojų pusės pašiepi
mą viso to, ko buvq mokoma pradinėj mo
kykloj. Ar* tas trylikos metiį vaikelis gali 
atsispirti priež mokytojų įvairius pašiepimus 
katalikų tikėjimo? Aišku, lam vaikeliui rei
kalinga platesnis supratimas tikėjimo prin
cipų negu galjjo išmokti pradinėj mokykloj. 
Tiesa, nevisur ir viešose mokyklose užgau
nama katalikų tikėjimas. Bet blogo jose ne
trūksta. Joms nerupi tikėjimo dėsniai, joms^ 
nerupi vaikelių tikroji laimė, joms nerupi 
vaikelių išganymas. Jos prikemša vaikelių, 
smegenis su kokia beprote ambicija ir taip 
pusišlavintus siunčia pasaulin. Nestebėtina 
jeigu po tokiu neva auklėjimu vaikelis nus
toja savo tikėjimo ir nueina savais keliais. 
Užtad reikalinga šiandie plataus susipažini
mo su savo tikėjimo rjrincipais. 

Kaip? 

Norint išvengti kodangiausia tokių nes
magumų, nelaimių, reikia įsteigt savo augs-
tesnią mokyklą bernaičiams. Nevisus, tiesa, 
patrauktume į savo augštesnią niokyklą. bet 
vis didelį skaitlių, kurie taptų vadais ve
dančiais kitus tiesiu, tOhti keliu. Visur kata-
likiškos' mokyklos kimšte prikimštos moki
niais, tad nėra abejonės, kad lietuviai l>ent 

čių pradinę mokyklą bernaičių kasmet yra atidėti toliau ir del šiokių priežasčių: Kolegi 
apie šimtas ar daugiau. Turint bent vieną, 
savo augštesne mokyklą (High School) ber
naičiams, į kurią tėveliai galėtų leisti, savo 
vaikelius baigusius pradinę mokyklą, ištikro 
butų kuom pasidži&ųgti, pasigėrėti* Tada 
gal nebūtų tiek daug motinėlių, tėvelių lie
jančių graudžias ašaras, kad jų sūnelis jau 
nebeina į bažnyčią^ kad nei verste nepriverčia 
prie išpažinties, kad jų jau nebktaųso. Nežiū
rint kiek reikėtų pasišventimo ar aukų, aug
štesne mokyklą bernaičiams turime įkur t i / i r 
kuogreičiau to 'geriau. 

Ar galime? 
Pinigų bus. Laike kares ir po karei lig 

šiai dienai siunčiama pinigai gausiai Lietu
vos įvairiems reikalams. Tas labai, geras dar
bas. Bet neužmirškime savo pareigų. Taip 
kaip tėvo, motinos uždavinys \ yra pirma 
rūpintis savo Vaikelių gerove, taip kiek
vieno lietuvio amerikiečio yra pirmas užda
vinys aprūpinti savo reikalus, o tada kiek 
jėgos leidžia^šelpti Tėvynę. Nejaugi už^insim 
reikalą savos augštesnės mokyklos, ir ant 
toliau pavėsime savo brangų jaunimą į bedie-' 
vių rankas? Niekados kol gyvi,gink DieVė! 
Tokiam svarbiam reikalui* Amerikos lietuvių 
visuomenė greitai ir lengvai sųaiikuotų $200,-
000, gi už tiek but galima gana gra
žią augštesne mokyklą (High Schobl) įtaisy
ti del dviejų šimtų mokinių. Jeigu vientjk pi
nigų reikėtų mokyklos įkūrimui, t'ąs dar ne
būt taip labai sunkia, bet kur gausime tuo 
kytojų? : , 

XI I I FEDERACIJOS KONGRESAS. 

jai reikia dviejų milijonų dolerių; savo ko
legija Amerikos lietuviams nereikalinga; ir 
taip toliau. Aišku, kad kaikurie atstovai ne
suprato kokiu keliu galima prieiti prie augš
tesnės mokyklos. Pirmiau reikia įsteigti" 4-rių 
metų augštesne mokykla (High School) ir 
tik tada pamaži i vesti kolegijos šakas. Tad 
dviejų milijonų dolerių visai nereikalinga; 
4-rių metų augštesnei mokyklai fc-Migh Scho
ol) įtaisymui užtektų dviejų šimtų tūkstan
čių dolerių. Kaslink savo kolegijos Ameri
kos lietuviams reikalingumo, tas aišku savai
me, v 

Seimas galutinai nutarė uoliai remti įs
teigimą aug&esnėsios mokyklos bernaičiams 
ir visą tą darbą pavedė Marijonų Kongrega
cijai. Ar tai gerai Seimas padarė pavesdamas 
darbą Marijoną Kongregacijai, ateitis pasa
kys. 

MARIJONŲ KONGREGACIJA. 
Ar apsiims? 

Ar Marijoiaų Kongregacija apsiims dar
bą, kurti augštesne mokyklą (High School) 
bernaičiams, dar nežinia. Nors ši Kongrega

c i j a pasekmingai darbuojasi .lietuvių tarpe, 
išleisdama vienintelį katalikišką dienraštį A-
tnerike, bet ar ji galos apsiimti platesnį v(>i-
kimą ir; patarnauti Amerikos lietuvių jauni-

?•—VjįS priklausys nuo Amerikos lietuvių. 
;Marijdnai galėtų patarnaut Amerikos 
lietuvių jaunimui, jeigu ji tūrėtų užtektinai 
tatti,darbui žmonių. I r deLtokio darbo žmo
nių reikia nemaža. Vytų vienuolių šiandie vi
sur maža ir kiekviena kongregacija darbais 
apkrauta* Jeigu svetimtaučiai skundžiasi, Kad 

Augštesniosios mokyklos klausimas buvo j neturi užtektinai vienuolių, lietuvių nusis-
Ilgai, plačiai ir pasekmingai svarstytas XIII 
Eederacijbs' Kongrese. Buvo labai daug pra
kilnių minčių išreikšta, vienok liko-ivienąs 

vienai augštesnei mokyklai, tomotų mokinių J d a r k ą s ra . „ ...... 
užtektinai. Vienam Chicagos mieste baigian- delegatai išsireiškė, kad kolegijos klausimą j reikalus. 

kundimas tame reikale yra dešimts kart di
desnis. Mūsų vienuoliai, kurie pasišventė 
įde^lįniaans tikslams, pasklido po įvairias kou 
gregacfjąs i r dei to nėra kam aprūpinti .savus. 

(Bu* daugiam) 

9^Hi 
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Baltimores lietuvių koloni-.tapo atiduota lietuviams kar-
j a benebus seniausia, nes eio- tu su visais trobesiais, už 
nai lietuviai susikuuė prieš 40 $2^,000, kuomet visas turtas 
metų. Visokių vingių teko'yra Vertas vii*š milijono dole-
pergyveriti. I r už manę ga
besnis galėtų įdomių knygų 
surašyti. Bet kadangi pat i 

Tių. 
Bažnyčios gražuma galima 

spėti iš paveikslo, bet tik spė-
per tas kelias dešimtį metų ti. Gryniausio gotiko sty-
buvau liudytojum, tai ką ži- liaus jį primena garsiąsias 
nau, papasakosiu. Tas mano Europos katedras. Gerb. kle-
rašinėlis tegul bus kitiems pa- Į bono rūpesčiu išpuošta-išma-
raginimu, kad išeivijjos prau- liavota viduje ir panaujinta 
ties neužmirštų. 

\ Bažnyčia ir klebonija. 

iŠ viršaus atrodo neapsako
mai gražiai. Savo augštu bo
kštu viršija visų miestų. Pui-

Pirmieji, čionai atvykusieji l?|s vitražai languose, sty-
lietuviai prisiglaudė prie lan-
hi parapijos, kur tuomet bu-
TO kun. Petras Kaneas, že-

liaus harmonija, brangus al
toriai, paveikslai ir stovylos 
sudaro įspūdį, kurs nuolatos 

-įaitis. Jisai lenkams sunkiu vilioja žmones į vidų. Ištisą 
darbu pastatė bažnyčią. Len
kai jį 1886 m. žiauriai nuba
dė. Mirdamas tas kunigas sa
vo žudytojų visgi neišdavė, 
nors žinojo, kas tokie buvo. 

Pradžia. 
Jo įpėdinis toge parapijoje 

buvo taip pat lietuvis kun. 
Rodovič (Kudis), iš Šiaulių 

* apskr. J is mirė 1896 metais. 
Apie tą laiką jau atsirado čio
nai lietuvių daugiau ir pradė
ta rūpintis savo parapiją įs
teigti. Amžinos atminties 
kardinolas Gibbons, visuomet 
ypatingai lietuviams buvo 
palankus, noriai leido atsiski
rti nuo lenkų. Šv. Petro baž
nyčios klebonas užleido skie
pą. Kun. Panlijanskas (dar 
gyvas) buvo pirmuoju orga
nizatorium. Nupirkta tapo 
klebonija ir Uažnytėlė už $8,-
000. Kunigo alga išpradžių 

#buvo $600.00 į metu6. Bet 
•susitvarkius parapijai, reikė

jo mokėti taip, kaip visoj vys
kupijoj — $1,000 į metus. Al
ga neperdidžiausia, bendros 
tvarkos reikia laikytis. Bet 
lietuviai buvo neskaitlingi, 
prie Amerikos tvarkos dar 
neprigudę, uždarbiai nedideli. 
Iškilo tad kivirčai. Atvyko 
naujas klebonas kun. Dutke-
vičius, dzūkas, milžinas-stip-
ruolis. 

1963 metais per lenkmetį 
patekęs rusų kalėjiman, ran
komis išlaukė geležines langų 
stangas ir paspruko Ameri-
k6n. Kiti kartu su juom su

imtieji ruąų tapo nužudyti. 
Pirmieji kunigai, Kančas ir 
Rodovičia taip pat buvo nuo 
lenkmečio pabėgę. 

Trečias klebonas buvo mi
ręs nesenai Shenandoah, Pa. 
kun. S. Pautienius. Žmogus 
tvirto, kieto budo nelabai su
sigyveno. 

dieną bažnyčia yra atdara ir 
visuomet tenai rasi keliasde
šimtis žmonių besimeldžian-
c*ų. 

Nesenai įtaisyti vargonai, 
su varpeliais ("chimes") dir 

džiausi Baltimorėje. Turi 
50 balsų, virš 30 kombinacijų, 
3,000 dūdų, kurių ilgiausios 
turi net 36 pėdas. Vargu kur 
lietuvių bažnyčioje yra antri 
tokie. Kainavo 20,000 dole
rių. Varpų 16 kainavo 36,000 
dolerių. 

Vienuolynas iš 40 kamba
rių dabar tapo perskirtas į 
dvi dali. Vienoje yra klebo
nija, kitoj namas seserų Ka-
zimieriečių, kurios veda mo
kyklą. 

Mokyklos namas 4 augštų. 
Be mokyklos jame telpa 
draugijoms atskiri kambariai, 
virtuvė, salė talpinanti 1,000 
žmonių. Klebono rūpesčiu ji 
neapsakomai gražiai išpuošta 
ir pertaisyta. Stulpų nėra. 
Scena turi 14 dekoracijų. Bet 
tame pat namei yra butai var-
goninkui ir zokrastijonui. 4-
me augšte dar yra kambarių 
ir sal(ė. Namas yra tokio di
džio, kad be vadovo gali pa
klysti. Jei kada lietuviams 
reikėtų kolegijos, namas yra 
gatavas, mokyklą kitur perkė
lus. 

Parapijos pajamos siekia 
40,000 dol. į metus. Skolų 
mažas trupinėlis. 

Mokykloje vaikų yra virš 
200. Skaičius daugėja, nes 
lietuvių mokykla dar nesenai 
teęsteigta, seserų negalima 
buvo gauti lietuvaičių. San
tykiai su kunigais geri. Žmo
nių gerų nestinga. 

Menkas pranašas. 
O Šliupas anuomet mums 

sakė, kad už 15-20 metų nebe
bus nei bažnyčių nei kunigų. 
Praėjo ir 30 metų. Turime 

ateiviai sutvėrė šv.' Jono Kri
kštytojo draugiją 1885 metais 
ir tuom pačiu vardu sutvėrė 
parapiją. Visi tuomet buvo 
dori, tikintis, viens kitą* my-' 
lintis, viens kitam pagelbėda- ] 
vo. Bet atvyko vanagas..... 

Šliupas; niezaliežninkai. 
Ąjo čionai mokslus į dakta

rus Hopkins universitete J. 
Šliupas. Pradėjo "šviesti ' ' 
mumis, daryti paskaitas, pra
kalbas apie žmogaus iš bež
džionės kilimą. Surado be
mokslių kaimo berniokų 12, 
kurie jam patikėjo ir tikrai 
bezdžionėnėmis virto. Pėtny-
čioms tyčia atsinešdavo į 
dirbtuvę dešrų ir lašinių. Ki
lo kivirčiai, disputai, susi
drumstė žmonių dvasia. Pa-
tvirtoėliai surado sau pasitei
sinimą ir drąsiai kėlė erge
lius. Atsimetėliai susistipri-
nę nupirko bažnytužę, parsi
kvietė niezaliežninkų vysku
pą, važinėjo jį 4 arkliais iš
kilmingai po visą miestą, ty
čia pro kardinolo Gibbonso 
langus. Atsirado ir kunigu-
žis Delionis. Tik jisai prieš 
12 metų savo klaidas atšaukė 
ir ragino visus pasitaisyti ir 
gryžti į Katalikų Bažnyčią. 

Atsirado kitas, Rosikis. Tas 
savo bažnytužę pavertė į smu 
klę. Pats vietope vyno pa
maldose vartojo degtine. Gir
tas vargoninkas Petkunas už
traukė vietoj " Dievo Ange
las' ' — "Sesutė verkė, kel-
nias velėjo..." Pabėgo žmo
nės, ftmė tverti nepriklauso
mas draugijas. Ex kun Dem 
bskis tarp laisvąjų rinko au. 
kas knygai apie Inkviziciją. 
Išleidęs ją gausiai iliustruo
tą, plačiai paskleidė mūsų 
tarpe, kartu su ja ir savo pik
tos sėklos. Toliaus gadino?! 
žmonės. • 

• • I . I > « J I 

P«rfctiwU*nls, gr. 28 & 1923 
> • " » SS 

v 

• 

Iš kelio. 
'Prisiminus apie inkviziciją 

neiškenčiu nenukrypęs nuo te
mos. Dar kunigų nebuvo, 
kuomet jau inkvizicija atsira
do. Nes pirmieji krikščionįs 
ir apaštalai stabmeldžių ink
vizitorių tapo nužudei. Per 
porą šimtų metįų jie krikščio-

i 

SV ALPONSO LIETUVIŲ BAŽNYČIA BALTIMORE, MD. 
Paveikslas padarytas A. Ramoškos lėšomis. 

bininkų lietuvių. | pie 100,000 aprėdų. Lietu-
Atvažiuoja P. Grigaitis, j - viams renka padaryti į 3o,000. 

kuria laikraštį "Pirmyn," ir Uždarbiai nuo 20 iki 50 sa-
įkiša* unijai už organą. Gri- vaitėj. Kaikurie turi savo 
gaitis sakydamas prakalbą šapukes ir sekasi jiems neblo-
šauklė: — "Visus padarysiu giausia. Bet moraliu žvilgs-
Socialastais.M Socialistai plo- niu tokiose neapsakomai blo-
ja. Džiaugsmas nesvietiškas.' ga. Girtuokliavimas, bleviz-
Iš visos papilvės šaukė —gie- gos, purvinos kalbos, keiks-
dojo: "Atsimeskim nuo seno- m a i neapsakomi. Ir vis su 
jo svieto." Jų tada buvo a- j raudonu socialistiniu uždaru, 
pie 100, o dabar nei tuzino! Vienas prisigėręs šoko ant 
nebėra. Sukurstyti darbinin-. stalo sakyti, prakalbą, pavirto 
kai, įkaitinti iki baUam, nebe- Į ant savo žirklių, nusidurė ne
pasitenkina, nei Grigaičių.' gyvai. Apie 6 pasikorė pa-
Tverią korporaciją * kitam ragavę socialistinio rojaus 

lijantų paroda. Lietuviams 
teko- skyrius. Pasi rodėme 

y 

puikiai; išstatėme lietuviškus 
moterų audinius ir vyrų dar
bus, lietuviško midaus ir pi-
ragaičių. Surankiojom ir 
pastatėm puikiausią lietuvių 
}>aviljoną. Stebėjosi svetim
taučiai, stebėjosi mūsų prote-
stonukai. Ir žiūrėdami į kun. 
Miluko išleistą albumą sakė, 
kad lietuviai netokie nekultū
ringi, kaip jie kad manė. Po 
to liovėsi mumis "mokinę.'' 

,{Bus daugiau). 

mų nužucfc apie 15 milijomj. l a i k r a g . ; , ] p i g t i . « D a r b i n i n . ramybės. Keletas nusišovė. 
kų Balsas." Redecuoja J. kitokiais budais, nusižudė Nėra tokio krašto, nėra to 

kio laiko, kuriame nebūtų iki į į g į g f .Tiedu Talkraščiai pie 20 žmonių. Taip tai yra 
šiai dienai žudomi Kristaus 
pasekėjai stabmeldžių ranko
mis. Visvien, ar tie stabmel
džiai bus Afrikos juodukai 
tamsus, ar balti mokyti fran-
cuzų revoliucionieriai, ar bol
ševikų komisarai. Kam, kam, 
bet bedieviams apie inkvizici
ją reikti) patylėti. 

1905 metai. 

neturėjo nei po 1,000 skaity
tojų. 

Bet žmonės susikurstė ne
apsakomai. Prasidėjo strei
kai, kalėjimai, riaušės, pešty
nės, tiesiog audra. Bedai
nuodami "atsisakom nuo se
nojo sviesto'• ne tik sviesto, 
bet ir bulvių nebteko žmonės. 
Per streikus lietuviai prara-

Ketvirtas iki šiai dienai te-, _, , . , T ne vieną, bet du kunigu. Tu-beklebonaująs yra kun. Juo- 7 . 
T . / . / *.• rime seseris katalikų vaikams 

^.apas Lietuvmkas. fipnet re- „ ^ ^ WKJkj& ^ ^ 
g.. ,m sueina 30 metu b - ^ M 

nisravimo ir klebonavimo pas 7J . . . 
• , / ~ 0 už turtą brangesni, turime 

mumis. 8 metus buvome kun. . . . 
_ ,. . . . . , v jaunuomenes skaisčios, kata-
P a u l i š k o nupirktoje baž- g j į ^ ^ ^ ^ ^ 
nvtėlėje Kun. J . Iaatanrm- n o B ^ ^ 
kas surado dailesne, patoge.- g g J ^ 
niaj vietoje i r nupirko nuo J a u n i k a i « u dau-
protestom,. ^ i ^ v e n o m e : g 
arti 20 metu M 1917 metu. ^ ^ sU)j& . ^ ^ ^ 

Dabartinė bažnyčia. I J Baltimorės gyvenimą pa-
. . . . ... žiurėjus ir Šliupo žodžius pri-

Pafcame miesto v idury j ^ ^ ^ ^ 
bnvo vobec i , Redemtonstu ^ ^ ^ A 

viennolynaa mokyta ir pu> fad 

bansia bažnyžla V o k i a u 
kolonijai mažėjant vienuoliai »" 

kėlėsi kitur. Kun. J . Lietuv- Grroji bažnyčia-žmonė*. 
niko rupesniu, o kardinolo Vienas trobesio galas pui-
Gibbonao neužmirštinu lietu- kus, bet kitaa nusviręs į be-
viams palankumu ta bažnyčia, dttgnę, net baisu...... Pirmieji 

*'Laisvės'* metai ^atnešė do uždarbio už 3,400v000 do-
mums kitus nenaudlėiius. So- lerių. Beto, netoliai esanei? 
cialistai įsivyravo. Jsikniso me Washingtone Amerikos 
dirbtuvėse, dirbtuvėlėse, kėlė valdžia įgijo nuomonę, kad lie 
streikus darbininkų labo var- tuvių tauta yra didžiausių 
dan, ir vilko suvargusių žmo- skandalistų tauta. 
nių dvasią į savo tinklus., Taip vadinasi . socialistų 

Atvažiuos. koks ' ' draugas "%u darbininkams' ouvio pageri-
duos»-duos susirietęs, kolei iš- nimas. , , 

su tais, kurie be tikėjimo. 

Lietuvos Balandžių 
Draugyste. 

Balandžio 4 d., 19,09 m. šita 
" slapta' ' draugija surenk 
viešą atminimą už du&ias. 
Slapti dalykai- vilioja, žingei-
du. Pametusieji tikrąjį kelią 
graibstėsi- visokių šuntakių. 
Buvo tad jų 40 narių. "Ka
pai jonas" pakalbėjo, uždegfė 
13 žvakių už Kačinsko dūšią. 
I r visokių komedijų darė. J . 
kambariuose buvo ženklas su 
svarstyklėm, cirkeliu, vinkeliu 

j ii* raide " G " (masonų ženk
las) šiandiena jie visi pakri
ko. 

siplepa. Dalindavo laikraš
čius ^ovą , ' * "Keleivį pun
dais. Lietuviai turėjo savo 

Žmonių darbai. 
Pavargę nuo sociali stįų mul-

neprigulmingą uniją ir keletą kinimo žmonės atsimetė nuo sibaigUs pamaldoms mūsų pa
tuksiančių dolerių kaso-įe. unijų ir šiandieną streikų be- sipildavo tūkstantis, jų kelio-

Protestantizmas. 
Priešais senąją mūsų baž

nyčią stovėjo jų kirkužė. P 

BALTIMORIEČIAI! 

da, Tennessee ir Kentucky 
statistikimos, pernai pavasa
rio laiku iš ten į šiaurines 
valstybes persikėlė apie 150 
tūkstančių juododžių. 

Tos masinės įų kelionės Į 
šiaurines valstybes pradžia 

padaryta pirm karo. Kai-
kurios šiaurinių valstybių di
džiulės firmos reikalavo pi
gių, stiprių ir sveikų darbi
ninkų. . Tos firmos vedė 
smarkią kovą su organizuo
tais baltais darbininkais. Jos 
tad pasiuntė abentus į pieti
nes valstybes. 

Kaip bematant didžiausi 
būriai juodukų darbininkų 
pristatyta toms firmoms. Jie 
pastatyti dirbti vieton baltų
jų darbininkų. 

Pirm karo daugyl^ juodu
kų su šeimynomis pristatyta 
Chicagon. 

Nuo to laiko iki šiandie jų 
kilnojimos tęsiasi. 

Kai-kas tame įžiūri pavo
jų. Kai-kur pertirštas juo
dųjų apsigyvenimas gali su
kelti baltųjų . Į neapsikentimą 
ir, nesmagumus. Tuo labiau, 
kad juoduosius darbininkus 
sunku yra suorganizuoti į u-
nijas. Bet kartą suorgani
zuoti, jie stipriai laikosi. 

Kai-kas kalba ir rašo, kad 
' juodieji į šiaurines valstybes 

JUODŲJŲ KILNOJIMOS. patraukti keliauja blogais ir 
piktais tikslais. Bet tai tuš-

PAS A. RAMOŠKĄ, 514 W. 
SARATOGA ST. galima užsi
sakyti geriausių lietuviškų lai 
kraičių. Tokia pat kaina kaip 
ir radakcijose. 

Ateikite ir skaitykite 
' DRAUGĄ H

$ " DARBININ 
KĄM, "LAIVĄ". 

"DRAUGAS" ateis pas 
Tamstą kasdieną. • 

"DARBININKAS" ateis 
trys kartus } savaitę. 

"LAIVAS" sykį į savaitę. 
O Tamsta ar negali sykį i 

metus ir užsisakyti? 
Padorus namai be padoraus 

laikraščio pasidaro nepado
rus. 

Vieni dirbo dideliose fabriko- veiff nėra. Iš viso tokių at- liką žmonių.. Pikta. Nutarė vai tvirtina, kad šiandie tų 

Juododžių žmonių į(nige- čias prasimanymas. Juos čia 
rįų) iš pietinių į šiaurines įš pietų pirmiau kvietė agen-
valstybes masinis keliavimas tai. Gi šiandie juos čia ma-
kas kartas eina didyn. Žino-, gina aukštesni uždarbiai. 

se, gerus darbus, turėjo ir simetusių pasidarė apie 4,000v tad mūsų pavilioti. Įsteigė 
savo bosus lietuvius. Kiti Užsilikusioj iki šiol Amalga- anglų kalbos kursus, gavo 29 
mažose šapukėse. ^ j metų Unijoje yra apie 500 lietuvius. Pamokinęs kiek, 

Kaip ėmė dainuot "Atsi- lietuvių, visi subolševikėįję. pastoris pasikvietė į svečius, 
sakom nuo senojo svieto" iš- Bet smarkauti nebepajėgia, 
dainavo ir geriausias vietas Žmonių darbas —siuvimas, 
ir iš unijos pinigus. Paskui Lietuvių siuvėjų čionai yra 
sutvėrė I. W. W. uniją, ku- arti 2,500. Visoj Baltimorė-

žmonių kilnosimos yra dides-
O svarbiausioji priežastis 
- tai nuolatinis persekioji-

kuriose valstybėse juodukų 
bruadėjimas toksai, kokio ne

ragino dėtis prie jo parapi- butą. Jung. Valstybėse nuo 

nis, negu pirm karo. Kai -mas ir mindžiojimas juodukų 
pietinėse valstybėse, kur bal
tieji protestonai ir šovinistai 
- patriotai nepamiršta tų lai-

jos. Nieko nepešė. 
Atidajfė tuomet amatų mo-

civilio karo laikų. 
Pasiremiant oficialėmis va-

kyklą. iTais pačiais 1917 me- Istybįų Carolina, Georgia, 
rion prigulėjo apie 1,800 dar- j'je per savaitę pasiuvama a- tais Baltimorfeje surengta A- Mississippi, Alabama, Flori-

kų, kuomet jie juodaisiais 
žmonėmis arė ir abėgo. Jiems 
juodukai vis atrodo vergais 
tebesą, pusiau gyvuliais. 
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BLAIVYBES DIRVA 
VOLSTEADO (STATOM) kimaie. Suprantama, į 

KLAUSIMU. 

Volsteado įstatymas, tai 
prohibicijos vykinimo įstaty
mas. Kaip šis įstatymas šia
ndie vykinamas, mes gerai 
žinome. 

pečiaus prohibicijos įstaty
mo vykinimo metodą .geriau
sia nušviečia organizacijos 
"National Civil Service Re-' 
form league" prez. WLUiam 
Dudley Foulke. 

Ši organizacija AYaskingto-
ne turėjo 43-čią metinį suva
žiavimą. Pirm uždarysiant 
suvažiavimą prezidentas Fo
ulke pažymėjo, jog šiandie mas, tai nevykininaas, bet pla-

kias vietas tad ir negali pa- Vargšas munšai rankas! Jis 
tekti geri ir sažimlagi žmo
nės. 

Šiandie repu&likomj admi
nistracija, tad daugiausia tas 
vietas užima repubUkonų ša
lininkai. Rytojj bus demo-
kratai naudosis ta pačia pro-

Štai ve Illinois valstybėje 
prohibicijos direktoriaus vie
ta buvo tuščia. Pranešta, jog, 
laukiama iš Europos pa įvyk
stant vieno Illinois senato
riaus. Nes be jo nurodymų 
negalima skirti direktoriaus. 

.Toksai prohibicijos vykini-

jas. 0, sako, kaip gražu, kai 
ji kepo* verda, lažas po laio 
varva — kap. kap-kapt... Di 
džiuojasi ir malonėjami iš to 
skystimėlio, nes mato didį sa
vo "aš" tuose lašuose. 

• — j — — 1 mmmmmmmmmwmmmįmmmm$mmWmmmmm*mmmmmwmmmm^mmW^mwmmmmmmm^mm^^\ 

ČIA SUSTOK 

Volsteado įstatymo vykini-
mas daugeliui yra didžiai pel
ningas dalykas. Visuomenė 
tai aiškiai ne vien žino, bet. daugiausia kaltina Teisingu 

tinimas ir palaikymas korup
cijos ir papirkimų. 

Už tokią padėtį p. Foulke 

mo departamento sekretorių 
ir generalį prohibicijos komi-
sionierių. Ir aiškiai nusako, 
jog trumpoj ateity Volsteado 
įstatymas turės but atšauk-

ir mato. Dėlto prieš ta įsta
tymą, kįla vis didesnė reakei 
ja. 

Anot Foulke, valstybine 
prohibiehuų direktorių ir a-
gentų vietas užima tik sena- tas. Kitaip ir but negali, 
torių arba kongrVsmonų nu
rodomi asmenys. Gi nurodo
mi tik tie, kuriuos parenka 
politinės organizacijos* arba 
grupės. Tai labai riebios 
vietos, nes surištos su papir-

MUN6AINERIŲ DŽIAUGS-
KAS. 

Nekarta teko girdėti, kaip 
džiaugiasi munšainės dirbė-

nemato, kaip tuose lašuose 
spindi nekalta kūdikių ir |mo 
nų ašaros. Ten spindi vargai 
tų, kurie ta skystimą geria.; 
Dažnai ten spindi panieka tau 
tos. 

Kas gal surikuoti visus var-; 
gus ir nelaimes per munsaine 
einančias. Tai reiktų surašyti 
storiausia, knyga. Pirmiausia 
kenčia šeimyna. Tyras, parė
jės girtas, daužo pats sava, 
varto, daužo rakandus. Jis 
daužo savo žmona, kaip ko
kį bedvasį daiktą, laužo ran
kas, suka kaklą, tranko že
mėn. 0 kiek ji kumščių išmė
gina! Vaikai, bijodami girto 
tėvo, slepiasi, kur papuola. 

Girtuoklis, visas apsidau-
$VR, virsta valiojas purvyne, 
kai gyvulys. 

Net jaunas žmogus, paverg
tas munšainės garų, lieka šei
mynos tironu. Žiųrėk, • kaip 
dar nesenai jis savo jaunai 
žmonai žadėjo meilę, daug lai
mės. 0 šiandien jąu kankina. 
Jos vargui ir ašaroms' nesima
to galo. Diena iš dienos jinai 
'raudoja, kad nėra tos laimės, 
tos meilės, kuria jai žadėjo 
ir prisiekė. 

Pagalvojęs Pasinaudok! 
v 

Knygų I š p a r d a v i m a s , Kokio OarNolMflffl 
TIK IKI GRUODŽIO 31 dienos 

• i • I » — ' « • • ą W t*9 

KATALIKŲ TIKYBA LIETUVOS KARIUOMENĖ 

Pameta Kun. P. Bučio. 
Knyga didelio formato, 215 

puslapiu. Joje išdėstyta apie 
Diev%, Trejybę, Pasaulio pra
džią, ka sako mokslas ir Šv. 
Raštas apie pasaulio pradžią 
Apie žmogų ir angelus. 

Labai naudinga knyga ir ti
kintiems ir netikintiems. 

Kaina su apdar. vie- f j Qfl 
toje . . . 

Sį knyga didele 175 pnst 
Gražiai išlėkta. Joje telpa 
smulkus aprašymas kaip far-
mavosi Lietuvos kariuomenė 
ir jos pirmieji žygiai. Beto jo
je randami 32 paveikslai ka
reivių ir jų darbų. 
Kaina su apdar. pa- C3 Rfl 

auksuota vietoje • * * * » 
Tflt 

• • • • • • » • • 

Kaina be apdar. vie
tojo , * 

85C. 
$1.00 

75C. 

•++1 »,5fl 
Kaina mink. apd. vie- M Cfl 

toje . 
. * Ą K *» . • . * * * • • . * * « « • • • V 1 Jw% 

• l i lO 
Ttoto* pop. ap. vietojo 11 Įįfl 

JL iK . . •..»* . • ̂ ». • * *,. JP nu 
tplilHJ 

ANDERSONO PASAKOS 

Joje yra 234 pnsl. Formatas 
didelis, Telpa m& 40 lahai 
jdosaių pasakų, kaip va. 

"Penkių žirnių fetoiija". 
"Bioamsis ančfrtofts". 
"Dangaus lapelis". 

' 'Mergaitė atsistojusi ant 
duonos". 

*' Laimė ir medžio šakoj gaid 

"Karalaitė ant žirnio". 
ir kitos Mtokios, 
Kaina vietoje . . . . . . . 

Tik . . . . . 

$1,50 

$1.00 

Lirruvo* ATOUOID 
» T 0 R U A 

P a u l i JOm. 9. 3 W W i ^ 

Šioje knygelėje anralyte i* 

tikrais faktai* paremta *a*P 

Uetavi* 4*«ta w » l fsrsaki(>-

jama «*&!•. « « P ****** 
ir užrunežio knygos, feidKami 
laikraščiai, kaip baro moko
ma skaityti, *a*r& Kaip Mu-
n*vaov«s korikas «tta*4pa lie-

0 
Kaina vtooje "Ef 

m p* • •» » m * • ++ *m f> •* 25C. 
ą i . 111 I •• 1 t . l » B-1 

MOKYTOJO PASAKOJIMAI 
VAIKAMS 

\ 

šilumos f 
Alkoholis ir kūno šiluma 

Iš kur mūsų kūnas ima 
Ar mes kiekvieną dieną turime jos pa
siimti nuo krosnies! Ne. As jau esu 
minėjęs, kad mūsų kūnas ir kraujas gau
na šilumos iš jvalgyto maisto — riebalų, 
cukraus, krakmolo. 

Šaltu žiemos metu tenka girdėti to
kie pasakymai: "Tokiame šaltyje būti
nai reikia išsigerti šnapsiuko.,, Ir žmo
gus, išsigėręs degtinės, tuojaus viduje 
pajunta šilta pasidarius. Jš kur gi toji 
šiluma? Nugi — iš degtinės. Bet pa
žiūrėkime, kas čia yra ir ar nereiktų 
pripažinti, kad nėra bloga be gera ir kad 
alkoholis nėra taip jau blogas, kaip mes 
ligšiol kalbėjome apie jį. 

Šilumos ir šalčio jautimas eina iš 
mūsų odos padėties: ar jai šalta, ar šil
ta. Kai žmogus išgeria svaigiųjų gjė-
rimų (alaus, degtinės, vyncO, ty. įleidžia 
savo kraujan alkoholio, tai kraujo nešio
jamos gyslos paody žymiai išsipučia. 
Prisižiūrėkite į savo rankų mėlinas gys
las. Kai jums šilta arba karšta, kaip 
pavyzdžiui, vasarą, tai tos gyslelės esti 
daug storesnės negu žiemą arba, apskri
tai kai jums šalta. Taigi aš turiu pasa
kyti, kad alkoholis nesuteikia jums nau
jos šiiumos: Jis tik žaidžia jau su be
sančia jūsų kūne šiluma. Kaip jis tai 
daro T O štai kaip: jis išvaro kraują iš 
vidaus organų gyslų ir jį nuvaro į tas 
išsipūtusias gyslas paodyje. 

Tuo būdu arti odos susirenka daug 
šilto kraujo ir neva pasidaro šilta, ty. 
tik rodosi šilta, nes naujos šilumos alko
holis neduoda nei truputėlio, bet visai 
atbulai — verčia dar labiau šalti. Mat, 
su krauju atėjusi paodin šiluma, susiti
kus su šaltu oru, išeina oran, ir mūsų 
kūnas tuojau pradeda labiaus atvėsti, del 
to, kad jam iš karto teko atiduoti daug-
giaus žilumos, ne kaip jos įgijo iš jval
gyto maisto. Taigi matome, kad alkoho
lis, pažadėjęs daug šilumos, ijatikrųjų 
tiktai ją atima. Vieną vėlų žieaaaos va
karą grįžau namo. Buvo didelis žadtis. 
Panaktinis seniukas, kurs atidarydavo 
man duris, dažnaį išmaukdavo. Priiėjęs 
aš jam sakau: "Na, dėduk, tur but, pa
sirūpinai šiandien buteliuką V — "Ne," 
atsakė senis, — kaip galima, tokiame 
šalty? Nuo jos — ty. n«o degtinės — 

dar lahiati bus šalta!" Reiškia, seniu
kas iš patyrimo žinojo, kad žiluma iš 
degtinės — tiktai vieni monai. Ir žmo
nės vis labiau įsitikina, kad alkoholis 
mažina natūralinę kūno šilumą, kad jis 
dalį tos šilumos išvaro viršun, ir šiluma 
nereikalingai išnyksta. 

Jurininkai, kuriems pasitaiko i l n 
laiką dirbti šaltyj ir šlapumoj; banginių 
gaudytojai ir įvairus žuklininkai dabar 
jau pradeda paliauti ėmę su savim svai
giųjų gėrimų, nes prityrimas juos pa
mokė, kad sunkus jų darbas esti jiems 
daug lengvesnis be alkoholio. 

Garsus šiaurės ašigalio kraštų tyri
nėtojas Nansenas, darydamas paskut^ię 
savo kelionę į tas sritis, uždraudę savo 
laivo komandai imti svaigiųjų gėrimų. 
Kelionėje visi jie išbuvo apie tris mėne
sius. Nansenas, palikęs laivą įstrigusį 
leduose, su vienu draugu leidosi tolyn 
pėsti traukdami rogutes su valgomais 
daiktais. Taip jie keliavo* fc5 mėnesių 
40 laipsnių šaltyje ir per nesureįįamiai 
sniegų ir ledų tyrumas pasiekė 3 kips. 
šiaurinės platumos. Nansenas pats sa
ko, kad, jo patyrimu, svaigieji gėrimai 

"šaltuose kraštuose ne tik ką nereikalingi, 
bet tiesiog kenksmingi. Nes, kaip žino
ma, alkoholis mažina kūno temperatūrą, 
todėl aišku, kad didėli šalčiai tokiose są
lygose dar sunkiau pakenčiami. 

•Žmonės, dirbą taukštoj temperatūroj, 
dažnai tvirtina, kad alkoholis lengvinąs 
jiems darbą. Bet pažiūrėkime, ką sa
ko garsus Afrikos tyrinėtojai, Iriving-
stonas ir Stanley, kurie yra keliavę po 
tą karštą šalį neišsakomais sunkumais ir 
trukumais. Abudu tie vyrai sako, kad 
trukumai yra daug lengviau pergyven
ti be alkoholio. 

•Šveicarijoj kartą vienas mokytojas, 
dėstąs blaivybės mokslą, aplankė mieste
lį, kurio dauguma gyventojų dirbo lie
jyklose. Aiškindamas darbininkaflūts al
koholio kenksmingumą, mokytojas, *ajcc 
kita ko, pradėjo jiems įrodinėti, kad Jie • 
klysta, «ajoyda«d, jog alkoholio išgėrus 
lenyvian ytA pakęsti karštis. vFo Ugų 
įrodonėjimų jam pagaliau pasisekė pri
kalbinti dainininkai pabandyti praleisti 
aors ft^eną dieną be svaigalų ir gerti tik
tai vieną saldintą vandenį su «itrkia. Ir 
kas atsitiko t *fao tos dienss nė vienas 
to miestelio darbininkas prie dad&o ne-
begeria alkoholio. KodeJ? įTodel, kad 
.jie įsitikino* kad alkoholis kaitros nM&p-
nina ir troakuiio nemalsina. 

ŽMOGUS XR GYVUOLYS 
Parašė Kun. Pr. Budys. 
Knygelė turi 61 puslapių. 

Ji labai įdomi. Nes aprašo 
žmogaus kilmę. Kaip Žmogus 
skiriasi nuo gyvuolių. Kaip 
atsirado balti, juodi, raudoni 
ir geltoni žmonės. Kaip atsi-' 
rado žmonės Amerikoje ir tt. 
Kaina vietoje M p 

Tik . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20C 

, KATEDBOS DAINIUS 

Lieturina Satira 

ftioje knygelėje 88 pnsl. Gra 
EI išvaizda. Turinys įdomus. 
Kalba graži. Skaitymas labai 
patraukiantis. Kas mėgsta 
Širdį judinantį skaitymą, tei
ma §ią knygelę. 
Kaina vietoje o n p 

I - f f t f •• <& ffr\ t* 

Tik . . . . . . . . . . . . . . 15G. 

EUCKLEBERRY I t * * A S 

Vertė Jonas Knritas 

Knyga didelio formate. Tu
ri 284 pusi. Labai įdomi #&-
saka} turinys įvairiausias. 
Lietuviams reikia džiaugtis 
tąja knyga k visi<*»s įą i&-
jgyti. 
Kaina vietoje 7Cf* 

Tik . . . . . . 50 d 

SAPNO UMW$ 
Jame tica tik pavaBaiM it 

iu M M nlntBo MMKUaiMai. 

Kas nori Amerikoje būda
mas pamatyti dabartinės Lie
tuvos sostinės žymiausias įs
taigas ir įdomybes, tesiperka 
Alfeomą. m. '. 
Kaina vietoje . . , „ , * , TįĮL 

BAt 41 
Tik ! • * » • • * » • « # • * # » • • • * • > m. 

VARGO MOKYKLAI BRAI2INSLIAI 
Parašė Skruzdė 

Šį knygelė gražiai išleista. 
Joje telpa 11 .įvairiu, iš gyve 

Žinau tik, kad tokias pasaSy-1 ^ ° * ^ ^ . m 9 n ^ - j N . ; V? . . . , \M k i t i nepanrastai juok in i ki 

Šį knyga viso barelio mo
kytojų sutaisyta. Jog turinys 
taip įvairus, kad neaprašysi. 

tės, kokias šioje knygoje tel 
pa mėgsta jauni ir seni, vai-, 
kai Ir užaugę. Viso 98 takios 
pasakėlės. 

Kaina vietoje 

Tik 

80C, 
60C. 

tos graudingos, visos naudin
gos. Kas'nori žmonių draugi
joje ka linksmo papasakoti, 
teįsigija šią W g « ^ 
Kaina v-toje JJjp 

Tik 25C 

JAUMOJI LIBTirTA 

Poema. 
Parašė 7. Maironis 

Ką «pie šią knygą pasaif-
ti! Parašė ją Maironis, tai ir, 
gana. Žinome, kas Maironis ir 
kokios puikios jo eilės. Ši prî  
gigti prie gražiausi ųjų jo dar
be. Jsmk ir skaityk. 
Kaina vietoje 4 

Tik . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

80Ci 
60C. 

• • » » » 

JEUMPA APOLO«OTXa 
Parašė K«a. P. Bučys M. X fl. 

Šioje knygoje yra 299 ?&*-
lapių. Dįidnmas vidotiaJĄ. J§§$ 
f>^ky>figwi įoudjiįį, 
mm tikrojo tiįejimo ir 
rųių tikėJMOi. Parodo }**& 
nius tikėjimo &umtm. 2W 
didžiai svarbi knyga tAttn» 
tiems,: įr netiki njaca^a. 

Tik . . « . . « . . ^ .*+ . A<a 

fiflf* 

^Ę*mm*m* *»m «» m>pt •• • » ' >• S V 

ATSTOVAS RALYS 

Sulietuvino Nemunas. 

Puslapių 144. Gana didelio 
formato. Labai graži kalba. 
Turinys interesingas. .Aprašy
mai gyvi. Vaisdeliai, tiesiog, 
žavėjanti. Kas šią ksyj^ skai
tė, tas ją gilia.' 
Kalina vietoje . . . . . . . . Jnp 

Tik • • " » » , . « » • . . . . « . . . . . » Z3Ui 

UŽRAŠAI 

Veisia RroMu Mariionu. 

Si^je knygoje telpa r— gra
žiausių atsitikimų iš įvairią 
žmonių gyvenimo. Aprašyta 
atsivertimai į Jtjkėįw»t. Pradė
jus ja skaityti nėra noro pa
leisti is uanfcų neperskaičius. 
Kaina gražiai aptaisy- f i c n 
tas vietoje • l l W 

Tik 
. . . . . . - . * . 

. . . . . . . . . . . . . . . $t.«o 

STATISTINES ŽDIIOS 
Apte Liet. ligi karui 1914 m j 

Iš šios knygos galima suži
noti apie Lietuvą daųc įdo
mių dalykų, kurių iki šMei da 
nežino ta, lai yra, kiek Lie
tuvos žemės, gyventojų, kdba 
jie, apie Lietuvos turtus, pra^ 
monę, prekyfeą k % 
Kaina vietoje . . . . . . . . # 4 # 1 1 

$1,W 

UOBTIJVIV JKAI3P* 
GRAMATIKA 

P. KriausaUfte ir Rygiški* 

Tai naujai sutaisyta gra
matika. Norintfems geijan 
mokėti lietuvių kalba, r*tfck 
naudotis | ią kny^a. 
Kaina vietoje flflfl 

9WĘH 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €06. 

ŽEMAITES BAITAS . 
Apsakymėliai . ] 

Knyga didelė. Puslapių 
891. Joje telpa visa «Uė įvai
rių nprašymų iš gyvenimo, 
žymi kuy$a. Tinka labai į 
knygynus. 
Kaina vietoje . . . •< CA 

Tik . . . . . . . . . . . . . • > •' sw 

JONO BIUUNO RAITAI 

SjiTga l i 8 poslapiu. Joje 
telpa «teug ^praiymų, 
namų '<f«f^s1ai«<% apysakų* 
ir eilių. Tai žymus li'teratims 

Kaina vietoje >+ • 

JL&JL • . . . . • . . • * • > . 

$1.50 
m. 

LIETUVOS ŪKIS 
Paraše A l Jtlmka, 

Xorint areiau apsipa£bcrti s*' 
lietu vos aemės ued^alais, pra
vartu paskaidyti ši toBfga.1 
Naudos iš to skai^me . hm 

—-

Kama vsovoje 

a<HL . « • < . . . . • . . . 

. . . . . . 

• m-m t - . . . . . 

" D R A U G A S " Puto. Co. 

APEIGOS E. X BAJUnr«OS 
I 

Paraie fitrutis 

H knyga visiems katali
kams naudinga ir reikaJSnj^ 
kad suprastų visas aprfįįa, 
vartojamos nažny&oje. 
Kaina##ys«ifs . . . . . . . j ^ l 

* • < • . \frsp*Ą 416. 

i2a34 Suoth Oakley Aire. Chicago, IH 
' v 

• • ' • • • • • * • • • • -M'lllll "• ' : i • ' ' • ; ' * • ' 
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šmeižikas, $*urvintojas sau ne- N» Šimanskis, E. Urvelis, AL 
pakenkiamo asmens, Kadangi. Makaveckis, P. Aperaviče, J. 
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ŽINIOS Iš DETROITO. 

(jiiiia, kad jnusų kolonijoj 
nėra lietuviško laikraščio, bu-
Ivi pripildytas įvairioms žinu
tėms, dabargi korespondentai 
tik prarei-iai žinutes paduocki, 
visuomenė gal ir mano, kad 
Detroite veikimą--; menkas. Vi 
>ai ne. Daug „ve^d'ama, g a 
iniojama, kad kaip geria a J, 
patogiam lietuviams, katali
kams Susi stiprinu s parėmus 
visuomeniškus darnas ir inip 
pafcUtu augštyn V U M ? kain•>. 
Tai Pet r oi t iečių nusistatvmas 

* • 

ii prie to e i na n.a. 

Per šiuos m-t..- _ Detroite 
l>asidarbuota paA yz- liūgai 
Lietuvos reikalams, Mo^lii-
viams, Pranciškietėius >e<e 
rims ir pačios parapijos pa-
K':1O, kas reiškia, kad »*ro:» 
valios žmonės aukoja reika
lingiems reikalams n o i jau s-
v.oJtti nei kiek biednesuiais už 
tuos, kurie nieko niekur m -

leis prošalį; 1$ gUiuui užtikę 
rinti. 

Sausio 20, 21 ir 22 d. bus 
prakaltos Kultūros Vajaus 
reikalams; užkalbėtoja laukia 
gerb. kun. B. Bumša^ nesvjo 
iškalbumas klausytojus paten-
kis. Prakalbos bus vykinamos 
visose 3 kolonijose. 

Veikėjai atvažiavo. 

(ierb. Moliai, kurie dirbt-
AYashington, D. C. atvažiavo 
i Detroite, ir žada apsigyven
ti; p. Molis žada uždėti spau
stuvę. Gerų pasisekimų užnra-
nimuose. 

Važiuos į svečius. 

Veikėjai J. Dambrava ir A. 
J. Petkus vvks i Cleveland 
ant Naujų Metų pasisvečiuo
tų; taipgi žada pasiekti ir 
Pittsburgh, Pa. 

RAGINE, WIS. 
Atsakymas parapijonui. 

"Parapi jonas" rašei k$d pa
rapijos toazarai buvo per iš
tįsę, lapkričio' Yhįn., bet para
pijos bazarai buvo iš viso tik 
per septynis vakarus, o lap
kričio mėn. turi juk 30 dienų, 
tai 23 dienos liko tamstai gal
voti i}ri sugebėjai melu tt 
•Šmeižtu kibarą išpilti bedievių 

Neparsenai tilpo x ilgokas. . . . . , v 
• • L ^ i i ^ i iZLaii ^dtrastyDe. straipsni bedieyių laikrašty- Jj^jj g e n m e r g ^ k a i p k a d 

r. "Sandaroje", kur aprašyta'<Tarapijonas" vadini, ji yra 
Švento Kazimiero parapijos 
bazaro pasekmės. Po kores
pondencija pasirašęs koks tai 
1' Parapi jonas''. Taigi gerb. 
"Parapi jonas' * šiuomi esi 

mūsų. žinoma Agota žižminp-
kaite, kuri per 11 metų dar
buojasi labui bažnyčios, labui 
tautos, gausi aukotoja viso
kiems labdaringiems tikslams. 

kviečiamas ištirti kame yra Taipat ir. "Parapijonas", kad 
padaryta netiesa, kurią tamis- per vienuolika metų peizosi 
tp. taip atvirai drįsai aprašy- sieksninius straipsnius i bo
ti, kad parapijos bazaro pa- dievių laikraščius, tai niekada 

Žukas, A. Prabish, A. Dau
baras, J. Narsutis, Sr. Vilkai
tis, J. Damaseviče, V. Kudu-
lis. Kiti aukojo smulkesnėms 
aukoms. Vietinis narys. 

nepasensi, busi vienodas kaip 
smalos statinė. 

Par. komitetas. 

Justo Kudirkos Koncertas. 

Gruodžio 30 d. 3:00 vai. 
I Lietuvių svetainėj. Naujuose 

duoda. Ateinančiuose ketuose M e t u o s e s a u r i o x ± 5 v J u r g : i o 

L>riseis katalikams dar <lau 

MELUOSE PARK, ILL. 
Dr-jos susirinkimas. 

Gruod. 16 d. Dr-stė &v. Jo-

pasidarbuoti, 
parap. svetainėje. Gerb. Jus-

t 0 i tas Kudirka Lietuvos operos gūras 
reikalauja pačių katalikų s e - Į t t r t 5 s t a s d u o g k o n c e r t ^ k u r i s 

rovė, o kas yra nauu.iura, be 
abejonės delroitiečiai i.epra-

A D V O K A T A I 

susidės iš puikiausių dainų; 
taipgi dalyvaus kompozitorius 
A. 8. Pocius, kuris ekambis 

( ant piano gražius muziko? vei
kalus. Visi į koncertų. . 

JOHN I, BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS 

Ved* t»l«»« »i«*i«s« Tetamusse. Eurtaml-
nuaja Abstraktus. Padaro pirkimo Ir 
jariovims Dokumentus Ir Iraliojtmns. 
7 South Dearborn Street 
ROOM 1338 T I U B L N E RLDG. 

Telefoną* R a n d o l p h 3261 
Vakarais: 2151 West 22 St. 

Tele fonas Canal 1667 

S. W. B A N E S 
A D V O K A T A S 

. I I W. Monrue Htrecl 
Kuom 804 - Telef. l t ando lph 8800 
Vai: N u o 8 ryto iki 6 po pietų 
Vakarais: 8808 So. Halated S t r. 

Telef. Tardą 101a 
Cnlcaa-o. 

G. V. C H E S N U L 
ADVOKATAS 4' 

2201 W. 22nd S T R E E T . 
31ctropolitan State B a n k BulltUng 

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

Ofisas Didmiesty j : 
29 South La SaJle Street 

Kambarį* 536 
Te le fonas Centrai 6390 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Yards 4681 

28 

t 

Kada važiuosit J savo 
tėvynę Sią žiemą, pa-
rengkite jūsų kel ionę 
ant vieno iš didelių 
Suv. Valst . Linijų lai
vų. Kel iaukite ant tvir 
(Mausi o ir greičiausio 
jurų Milžino — S. S. 
LEVIATHAN — di
džiausias ir puikiau
sias laivas pasauly ir 
jus gausite l inksmumą, 
kurio niekados neuž
miršite. 

baigoje, t. y. Padėkavonės 
dienoje 29 lapkr. kfcd senmer
gė, kaip tamista vadvni, t. y. 
Agota -ŽiŽminskaitė neteisė
tu būdu gavo pirma/dovaric, 
o Luce Petrauskiutė liko nu
skriausta. Kadangi dovanas 
dayė tiedviem mergaitėms už 
gabų pasidarbavimą n* kas ki-, K r i k g t y t o j o l a i k ė s a v o 

tas kaip parapijos komitetas, p r i e g m e t i n i s u ^ r i l j k i m o I g , 
tai tamLstos paleistas šnvis ir W a i . i u l i o ^ A p k a l b ė t a 

yra taikintas ne kam kitam, 1 ^ s v a r b i ų d a l y k ų i r r a . 
kaip parapijos komitetai, ir ^ b u y 0 i š d u o t a s k o m i g ._ 
pas komitetą gali atrasti.anki, fog a p i e i v y k u s į m t a k i n į ba_ 
sąskaita, kaip arenos, taip .ir j j ^ Vmis gansx p u i k i a i pavy. 
kitos pusės, ir jeign atrasi kad fco ^ ^ p a d a r y t a a p i e d u 

ir už viena des.mtuką p ą d * ' . ^ ^ d o l e r i l J . T o l i a a l i k o . ; 

rjtos neteisybės, galima susi- Į rtnktft ^ ^ <My})& v i s i p a . 
rasti ir teismą. Jeigu "Parapi- „K t ) ^ ^ ^ ^ ^ „ j b ,}. 
jonas" ištikro myli teisybę, tW ^ s v a r s t y t s n p i e k v i e t i m ^ 
osî  prie jos tviečiamas, b r t į j ^ 8 o j a n f e o 8 S e i m a n a t l t 

kaip atrodo tasai tavo aprasy- ^ ^ ^ s j j,_ n u t a r t a d e . 
mas "Sandaroje" kad nesi tei- , ^ g j mĄ wsiųM y c , n i . 

. sybės mylėtojas, bet griebias j ̂  p r i e ž a s č i > įT n n t a r ( a a u . 

k^ $23 pasiųsti per kitus ao> 
^ius šios kolmiijos. Auka su
rinkta nuo I)r-stės šv. Jono 
Kr. narių. Nutarta rengti ba
lių vasario 2 d. 1924 m. 

Sie draugystės nariai, auko
jo Labd. Sąjungai : 

Po $1: L. Šimaitis, P. Vai
čiūnas, Igi Vaičiulis, A. Zapol-
sfcis, Z. Pocius, Ig. Gedzius> 

Jonas Kuslis, F. Brazas; 
Po 50c: C. Chiaplikas, L. 

Euginas, L. Mažeika, Ig. Ja-
nuševiče, K^Kušlis, P. Zdra-
mis, J. Morkus, A. Asinaviee, 

i. • «m 4 

Į LIETUVĄ ANT DIDŽIAUSIO IR GREIČIAUSIO 
LAIVO PASAtJLY PKR SOUTHAMPTON'Ą 

IR BREMEN'Ą. 

Suvienytų Valstijų Valdžios Laivai slulo jums greita Ir »ma«rią ke
lionę. Dideli ka^ibal-ai, visokios rų&iea patogumai, atskiri kambariai 
poroms ir še imynoms, dideli pasivaikščiojimui deniai, rūkymui k a m 
bariai, socialės salės, daug įvairių ir geriausių valgių padaromų paty
rusių virėjų, tafrnų mandagus patarnavimas ir po globa Suvienytų Vals
tijų Valdžios per visa kelione. 

Rašykite del aprašomos knygutės , atspausdintos jūsų kalba ir kitų 
infoirmacnjų j : 

UNITED 5TAtES LINES 
110 South Dcai-born St. Chicago, Il l inois. 

, Lokaliai Agentai v i suose miestuose. 
Valdantieji Operatoriai de l 

UNITED STATES SHIPPING B0ARD 

ST. LOUIS, MO. 
8t. Louis yra» ant pakraščiu 

upėB Mliseissipės^ yra tai gra
žus ir didelis miestas, tame 
mieste gyventojų yra arti mi-
liono žmonių.•Didesnė pusė gy
ventojų yra katalikai, eia ka
talikai turi savo universitete, 
tėvų Jėzuitų vedamą. Tame 
Universitete yra lietuvys pro
fesorius p. Al. Kotkis, Bakte
riologijos departamento vedė
jas, jis keli metai atgal baigė 
tą universitetą ir, kaipo atsi
žymėjusį nepaprastais gabu
mais pakvietė tame pačiame 
universitete profesoriauti; 

Lietuvių pasklidusių po vi
są didžiuli St. Louis, Mo. mies
tą gyvena tik 'apie 60 Šeimy
nų. 1918 m. pradžioje naujai 
įšvęstas kun. J. Vitkus suor
ganizavo lietuvių parapiją, 
tuoj pirko skolon iŠ liuteronų 
miesto centre — gražiausioje 
vietoje ant Park Ave. gražią 
akmens bažnytėlę. Gerb. kun. 
kleb. Vitkus savo darbštumu, 
švelnumu ir taktingumu su 
savo geraširdžiais . parapi jo
nais jau išmokėjo visas sko-

0 

las ir dar kasoje turi virs 
$3,000. Šiais metais visą baž
nyčią ir kleboniją gražiau
siais išpuoš paveikslais, dar
bas jau pratlėtas. Nuostabu, 
kad taip mažas lietuvių būre
lis vienybėje taip daug gali 
nuveikti! Ožiukas. 

visų sumanymų bei įnešimų] 
Itiirių turiu nemažai neskaįty» i 
siu, susirinkite rytoj vakare^ 
o jeigu nesu«irinksite,busite vi 
si pinigiškai baudžiami. Klau 
sė kas daryti su pinigais ku 
riuos tik-ką ftUJuokėjome. 
Čion visi šaukė kad 4&i6 pini* 
gaiš reikia padėti klubui pa-
įiiatas. Pasirodė ant-«talo gi
ros ir iimetę po '^Durniukę/* 
jautėmės jog kliūbas dygsta. 
O susirinkimą mūšų lyderis 
atidėjo ant kito sykio. * 

Senberni*. 

C i g a r e t a i 
Džiovinti tabaką LUCKY 
STRIKE cigaretams atsiei-
na labai brangiai bet pa

laiko skoni. 
•Ma ' • ' • • * _ 

D A K T A R A i 
<m * • ' » d » • < • > • • • • • » » » » • 
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Iš SI0UX CITY. 

relefonju Bonievard 1*30 

Dr.S.ABrenza 
4«0« 86 . Ashland A»enu/ 

OhleJ^rO. III. 
Vai.: > ryto Iki lt piet. i po 
piet l|tl t 00 Dlet: !:!• v«k IKI 
9:8t vak. 

rei*>ronas 8eėley 748 i 

Du I, M. Feinberg 
Gydo specialiai visokia* Tyrų ir 

moterų lytiškas Ilgas. 
9101 Madison Street 

<Lamp. VVeetern Are . — Ohlcago 
VAUndon: t — 4 po pl#tu f**»l rak. 

Tcl. Boulevard 2160 

DR. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojai 

3303 South Morgan Street 
Chicago, 111. 

Dr. A. t Rutkauskas 
W l . F T O J A 8 IR CHIKURGAg 

4*42 So. Western Ave. 
Tel^f. L»f»yette 4141 

A. A. Slakils 
ADVOKATAS 

Ofisas Vidurmlestyje 
CHICAGO T E M P L E BUILDING 

77 West WashinKton Street 
R o o m 172§ Tcl . Dearborn 0057 
H a m u Tel . H y d e P a r k $S»5 

it;*. w*-ru*mk ¥Ud1 

STASULANI 
A D V O K A T A S 

VKiurmiestii Ofisas 
i Room 172S Chicago Temple Blog 

7 7 W. Washington St.Į 
[CICERO Ofisas: Pifnedėllo vak. 
1S14 S-#Ctccro Av. TeL Cicero 5036J 
B R I D G E P O R T Ofisas: Ki ta i s t « k . 

U s g S S. Hals ted St. Tel. Bo« l . g7St 

— — — — 

BULGARIŠKA ARBATA 
(P lnt i iaus vadinama Blood T c a ) 
Gerkite karsta prieS einant gulti. 
N O R I N T PANAIKINTI ŠALTI. 

* Pal iuosuoti vidurius. 
Bulgarian Herb Arbata yra sutai

syta iŠ grynų žolelių. Jis iSvalo vi
durius Ir sustiprina kraują ir palaiko 
sveikata. 
Parduodama Visuose Vaistynyčlose. 

arba pačtų, 1 didelė d£26 $1.25 arba 
3 dėžes $ į . l 5 arba 6 dezos u ž - | 5 . 1 5 . 
Adresuokite H. H, V o a hcnltck, Pre -
sidentas Marvel Producta C^ompany, 
39 Marvel ' Bulldlng. I'i'.'sburgn, 
Penna. (Avgr . ) 

• • ! • • 

J. P. V V A I T C H E S 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 

I i 

i 

Dlen . : D. 514—516—127 N. Dear
born Street Tel. Rando lph 5584 
Vakarais . 1073« So. W a b a s h Arto. 
Rosebuid Tcl . P u l l m a n 6377 2=5E 

N A U J Ų J Į J A M Ž I Ų 

I S T O R I J A 
. Parašė 

Dr. Jonas Totoraitis, Marijampolės Valstybinės Hygigkių Jono Gimnazijos Is
torijos Mokytojas. - įį* 

Istorija padalyta į tris dalis: 

PIRMA BALIS. 
• Atradimų ir rdormaoijos laikM. "y 

(Nuo Amerikos atradimo 1492 m. iki 1648) 

AKTRADAĮB, 
Neaprėžtos valdovų valdžios arba absoliutizmo laikas. 

(Nuo Vestfalijos taikos iki prancūzu; veroliucijai 1048 lt8D) 

TREČIA DALIS. 
Konstutiniu kovų ir ekonojinip frofreao laikai. 

Si istorija begalo interesinga. r^eJtvienam reikėtų įsigyti. 
Kaina lik 11.50 (Nuo 1789 — 1914 m.) 

DRAUGAS PITĖ. 0 0 . » 3 * JįOUtK OOley Avenue 
Ohicago, Illinois. 

/ 

n • "' - , : 
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Mes Sioux City senberniai la
bai esam dėkingi "Korespon 
t ui", kuris mus pažadino iš 
ilgo letargo miego, kuriamo 
taip sau ramai miegojome, ir 
pasaulis mažai *kiį apie mus 
žinojo kad dar ir mes ant 
svieto gyvename. 

Pradėjus šiek tiek krutėti ir 
pasirodžius korespondencijai 
"Dr." No. 289 apie mus, sen
bernius, vis'ai kitoks judėji 
mas prasidėjo, tarsi elektriką 
nukratė ir pridavė daugiaus e-
nergijos, nes jau tuojaus tu
rėjome net du susirinkimu" 
vietinio biznieriaus krautuvė
je, kadangi iš sykio, kolei ne
organizuoti esame, tai ir pini
gu neturime, taigi mūsų vie-
nas geras biznierius davė sa
vo krautuvėje laikyti susirin
kimus dykai. Už tai mes jam 
esame dėkingi. Pirmas mušu. 
susirinkimas atsibuvo 12 gfuo-
džio, vakare. Ant šio susirin
kimo visi senberniai buvo 
kviečiami ypatiškai ir per te
lefoną, nes mūsų lyderis per 
diena ir vakare nedavė ramy
bės telefonui, skambino ir 
skambino; kur tik buvo sen
bernių visus kvietė susirinki
mam Susirinkus daugumui a-
pie 8:30 pradėta svarstyti a-
pio kliubo įstatus ir įstojimą. 
Po ilgų ginčų nutarėme įsto
ji mk po 10c, o mėnesines mo
kestis tada nustatyti fcaip bus 
konstitucija gaminama. Surin
kus įstojimo mokesčius, pasi
rodo kad nedaug yra, tada ki
lo klausimas kafc daryti su tais 
pinįgais, nes su tiek pinigų 
nieko negalima pradėti. • Gi 
lyderis aiškino kad šį vakarą 

•j "„y " TTTĮfl'rlar nevisi susirinkę, todėl ir 

Dr. Madrice Kahni 
Gydytojas ir Chirurgai 

4 6 3 1 S . A s h l a n d Ave . i 
Tel. Yards 0994 

Valandos.-
Nuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 Iki 3 pO piet 

Nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet. 

T D R. M A K A R A S 
ULUTUVlH UFUYIOJAt i U i 

rHTRITlGAS. 
1444 WE!TT\ l roa i , H AVB. O H 1 / 
OAGO HE1G11TS, ILL. Tel. 4»4 
Rotvorjto vhkari»l«: 10455 8. 8t«»«#» 
Str. I loseland. Tel. Pul lmun 8340 

Dr. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po numerio 

472d S. Ashland Ave. 
SPEttJALISTAS 

DŽIOTO, Moterų ir Vjrų Ugą 
Vai.: i r t o huo lfi-^-18 nuo 1—6 
po pietų: nuo 7—8.10 yakare 
Nedėl iomi . : 10 lkl 1. 

Telefonas Drexel 2880 

! • * • « • • • mm m • « » « • » • • m m ̂ = 1 
iTeL Blvd. 1401. 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
$816 So. Halsted Street 

Valandos: Nuo 8 lkl J diena. Kuo 
T—t fak . . 

Madėliomls t lkl U dlofta. 

Tel. BmrlCTard 0587 

Dr Marya 
Dowiąt-Sass 

1707 W. 47-tb St. 
Valandos nuo 8 lkl 18 diena, nuo < 
iki • Tai. rak. NedėUorais a a o 8 

Iki 8 Tai. po pietų. 
— • i . I I 

*— m • • 

Dr.A.Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS ^ 
1)—B« marinim*. 
i)— Be peili* ir be skausmo, 
3)—Be kranjo, 
4)—Be jokio pavojaas ••elkatal, 
fi)— Pacijentul nereikia eirsti, sa

li tuoj vaisyti. Ir s»U eiti 
1 darbą. 

Pagydo 'Gall-stones' (akmenis tulžyje) 
ir akmenis ilapumo pūslėje be o-
peracljos, au tam tikromis moks-
HSkomls priemonėmis bei vaistais. 

Apkurtusiems sugrąžina Slrdėjima. .* 
Gydą risokian ligas paaekmtnrat, Ir Jei 

yra reikalas daro operacijas. 
ProfesijonoJi patarnavimą teikia aavo 

ofise: 
1411 So. 50 Ave. Oic«*o. BĮ. 
Ofisas atidarytas: kasdien nuo 3 rak 

po piet iki * vai. vakare. 
Kėdė Įlomis ir seredomls ofisas uida* 

rytas. 

Tmn Boron 0894 
Ofiso Tel. Boulevard 0088 

Dr. A. A R 0 T H i 
R I S A S GVDYTO.T.1S I R 

CHIRURGAS 
Specialistas MoteriSkų, VyriSkų 

Vaikų Ir Tisų chroniškų ligų. 

Ofisas 3 3 3 5 S. Halsted St 
Vali: 10—11 i r t o : 8—8 po piet. 
7—8 vak. Ned. ld—18 d. 

Res . 1180 Independenre Blrd. 
Chicago 

« * • *^**m*m*m*m**m mm A * • 
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Dr. M. Stupnicki 
3107 S. Morgan St 

CHICAGO I L L I N 0 1 8 / 
Telefonai Yards £0SS 

ValaOdos — 8 lkl 11 Ii ryto po 
pietų & iki 8 *ak. Nedėl ioinis ofl-
sas uždarytas. 

i • • • » • 

9 fDr.MStrikol'ioi 
LičtnviS 

GYDYTOJAS Ir C H I R U R G A I 
4801 So. Ashland Avenue 

TeL Boulevard 7820 
Vai.: 2 iki 4 ir 6 lkl • 

Ked. 16 iki 12 
Namai; 8041 So. Albany Avenue 

Tel. Prospect 10SO 
Vai., pagal sutartį j | 

Tel. Canal 0257 Vak. Canal 2118 

DR. P. L ZALATORIS 
Lietuvis gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Etreet 

Valandos: lu iki 1Ž ryte; 1 iki 8 
po pietų! 8 iki 8 vakare 

K — 

DR. A. L. YUŠKA 
1900 So. Halsted Street 

Tcl. Canal 2118 
Ofiso vai.: 10 ryto iki 12 po piet 

5 Iki 7 vaL vakare. 
Res. vai.: 2 iki 4 po pietų 

4193 Archer Aventoe 
Tel. Lafayette 0008 

•&mm » • • • • • • • • » mtm> » • • • • • > • • S ^ * 8 1 
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KAUNAS!! 
Kauno Albumas 

**K AUNAS*"1 Jame galima pamatyti visa Kaunę j [S 

kaip ant delno. Jame ^fa Valstybės Prezidento ra- II 

mai, ^eima rūmai, įžymiausios įstaigos, bankos, krau- |!] 

tuvės, Lietuvos streeikariai, mirusiųjų Lietuves kar- ' 
5= 

žygių paminklas, puikiausios Kauno bažnyčios ir t.t 

Taigi labai vetta tokį albumą įsifctti. Kaina iįilr. 75 c. 
t» S 

/ DRAŪteAS PtmtISHING COMPAKY • « 
&^4 So. Osidey Avenue 

>»s>»*wwas>»<it>»»sy8»a»»a»t 

Chicago. Uunois. | | 
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"BOOTLEGERIAT DARO ' * # * Gi gaisras tai įpoąė 
"BUSINESS^." * praktikoje. 

i— Ikišiol toj ligoninėj septy-
Laikraščiai nusako, jog ehi- nis kartus gaisras buvo paki-

eagįečiai senuosius metus par j les. Ir visais kartais butą 

f' 'N 

lydės ir Naujuosius Metus 
sutiks labai šlapiai. 

žmonių aukų. Tečiaus pasta
rasis- gaisras buvo didžiaur 

Chicagos "bootlegeriai" pa- šias. Daugiausia ir aukų jis 
skelbė savo "s to tu i" kainas, prarijo. , 
Paduodama įvairios rųšįes: Kuomi tie nelaimingieji 
svaigiųjų gerymų. Nors *ne- prasikalto, kad jų gyvastys 

Su $25.00 vertes Dovanomis 
Rengia. 

DRAUGIJA D. L. K. KEISTUČIO 

SUBATOJ GRUODŽIO 29,1923 M. 
MELDAŽ10 SVET., 2242 WEST 23rd PL. ' 

Pradiia 6 vai. vakare Įžanga 50c. Ypatai. Muzika F) Jareck 
Kvieciame.visus atsilankyti j mūsų maskaradinį ba lių nes gausite gražias dovanas 

ir busite visi užganėdinti, netik kad turėsite gerus laikus bet dar gausite dovana. 
Nuoširdžiai kviečia visus •[ DRAUGUOS ĮTARIAI. 

r—r-

9akoma, kur jų galima gauti,; atatinkamai neapdraustos? 
bet tie visi, kurie juos myli, 
žino, Kur užeiti ir pas ką, krei
ptis. Bį tik turi pinigų. 

Svaigiųjų gerymų, ypač 
•importuotų, brangumėlis ne
apsakomas. 

3 ĮTARIAMI SUIMTA. 

Namuose, 630 West 43 st., 
. v nuo gatvės šono yra miega-

maais kambarys. .Vienos sa
vaitės laiku Jau dukart per 
langą naktį šauta. Pastaruo
ju kartu vos nenužudyta kam
bary miegančios dvi mergai-

, "policija suėmė tris Įtaria-
liūs toje piktadarybėje. Tai 
nepriaugliai bomeliai, kurie 
nežinia kaip gyvena ir minta 
per dienų dienas nedirbdami. 

P R A N E Š I M A S 

Labd. Są gos Centro Direk
torių sus-mas įvyks 28 d. gruo
džio 7:30 vai. vak., Aušros 
Vartų parap. svet. 

Valdyba. 

IS WEST SIDĖS PADAN
GĖS. 

sudaryta komisijos. Spaudos 
Savaitės komisijon įėjo p. p. 

_ J. Janusas, A. J. Žvirblis, V. 
Moftyklos vaikų vakaras. Stancikas. Kultūros Vajaus 

j komisijon p. p. J. Janusas, ir 
Saulio 9 d. Meldažio svetai- Kaniušėnas. 

i 

NORTH SIDE. 

SUŽEISTAS VAIKAS. 

Užpraeitą naktį ties 14 gt. 
ir Blue Tsland ave. rasta vos 
pusgyvis apie 10 metų nei
dentifikuotas vaikas. 

Policija yra nuomonės, kad 
\ •m 

jis užgautas ir sutrenktas 
praeinančio gatvekario. 

GAISRAS DUNNINGL 

(Pabaiga nuo T pusi.). 
įvairios ruSies daiktai ir įra
nkiai valyti buto kambarius. 

Tenai buvo sudėta daugybė gintė tai nepaprastai iškalbin-

Oruodžio 25 d. — šv. Kalė
dų pirmoje dienoj šv. Mykolo 
parap. mokykla parapijos sve
tainėje surengė labai gražų ir 
įspūdingą Vakarą. Visą pro
gramą išpildė visų skyrių mo
kyklos vaikučiai. Programa bu 
vo įvairi: giesmės, dainos, de
klamacijos, žaislai, juokai, mo
nologai ir kalbos.i Labai gra
žu įspndį padarė mažu. mer
gaičių linksmas lėlių žaislas — 
tildymas — siūbavimas. Artis
tiškai atliko 4, 5 ir 6 skyriaus 
mergaitės "Kalėdų vainiku" 
sunkų žaislą. Perstatyme "Sv. 
Naktis' ' mažos mergaitės — 
Fijanaičiutė ir Romaškaitė sa
vo anioliškais džiaugsmingais 
veideliais žadino žiūrėtoju re-
-Ilginius jausmus. Monologas 
''Kalėdų dovanas", kurį atli
ko 6 skyr. mergaitė E. Sinke
vičiūtė, ne tik moterims, bet 
h vyrams susigriaudinusiems 
ašaras išspaudė. E. Sinkevi 

nėję įvyks gražus Aušros Var
tų par. mokinių vakaras susi
dedantis iš įvairių šmotelių: 
drilių, monologų, eilių, lošimo 
ir kitokių dalykėlių. Butų ge
ra, kad visi pasistengtų tikie-
tus nusipirkti iš kalno, nes 
paskui gali negtouti vietos, nes 
pra matoma daug publikos. 

Sveiksta. Žinomos Westsai-
dės darbuotojos p-nios Budreo 
kienės duktė Elena buvo rmar-
fciai susirgusi, bet dabar, ačiū 
Dievui, jau baigia pasveikti. 

Mirt. Darbščiosios Zof. Zau-
riutės — Stankevičienės tėvas 
p. Zaura, riekdamas <?uoną 
biski įsipjovė pirštą, ūmui už

sinuodijo kraujas ir pasirgęs, 
kelias dienas mirė. Nabašnin-
kas buvo geras katalikas ir 
puikiai išaugino savo šeimyną. 
Gaila, dar jaunas žmogus, ga
lėjo pasidarbuoti Bažnyčiai ir 
tėvvnei. 

Valdybos rinkimas ai*lėtas 
kitam susirink i jnur" del stokos 
laiko. 

Beje, K. Federacijos 7 sky
rius rengia vakarą sausio 27 
d. School Hali šv. Krvžiaus 
parapijos naudai. Tmre va
kare bus perstatymas — kon
certas ir šokiai. Konierta ir 
perstatymą išpildys p. p. Sa
boniai. P. p. Sabonius visi pa-

Rap. 

žista 
tojai. 

tai visuomenės žavė-

#v *. T—la. 

DIEVO APVEIK PARAP. 

*> ^" 

TOWN OF LAKE. 

Federacijos žygiai. 

Sekmadienyje, gruod. 16 d. 
vietos Federacijos 7-tas sky-
TIUS turėjo susirinkimą, šv. 
Kryžiaus parapijos svetai nėję. 
Neatsilankius sekretoriui, raš-

Susirinkimas buvo neskait
lingas, bet kokybę brangi na-

visokių, skudurių ir, matyt Ka ir gabi deklamatorka,. jei ji 
<!ar gazolino* ar gal kitokiu lavinsis, gali būti įžymi kal-
eksplioduojančių skystimų. I bėtoja, ar gabi artistė. tininkavo inž. A.. J. Žvirblis. 

Elektros kibirkštis galėjo T.^ p u i k l j v a k a r ^ s u r e n g t V 

paliesti įmirkusius tais skys- • ^ Kazimiero Seserys — moky 
timais skudurius ir gyva n e - t 0 j o s (jarbė gerb. seseriai per-'*™4 labiau negu kiekybę, 
launė. kiėt. Viktoriai ir kitoms sese-

Kad taip tunėjo but, tai ai-, r įm s u ž t a i p ^ ^ „tih&ą 
aku iš to, kad gaisras greitai išlavinimą. Daineles ir gies-
visą pavilioną apsiautė ir dau m eles gerai išmokė vietos IfeMui nebjita pagelbos. 

Mirties spąstai 
varg. p. J. Brazaitis. Vakaro 
tvarką vedė visų savo parapi-

• 

Žuvę gaisre bepročiai, kaip ioni^ S^biamas ir mylimas kle 
žinoma, buvo didžios ir tur- b o n a s k u n - Baltutis. Svečių 
tingos Jllnois valstybės globo-! b u v o P U n a svetainė. Pageidau-
je. Šios valstybės adminis-' Jama» k a d t a n k i a u mokyklos 
tracija tvirtina, jog pacientai *****W t a i P &*& vakarai 
benročiai yra lvgus vaikams, Pakar totų . Lošimams užsi-
kuriuos su atsidavimu reikia b a i ^ u s kun' J« Koncevičius, ži-
globoti ir slaugyti Į R o m a s Pe< l a^gas, t rumpoje-
Valstybės autoritetai ne kar- turiningoje kalboje išdėstė ka

tą buvo įspėti, kad tas pavi- l a L " "**«<* ** katalikiškojo 
lionas yra tikri mirties spąs- ******* auklėjimo svarbą ir 
tai. I r štai tie įspėjimai pa- uzgyrė Amerikos lietuvius už 
sirodė' teisingais. j k a t a L P * * ^ * * mokyklas. 

Ekspertai tai tvirtino teori- j Dalyvis. 

Prasidėjus raportams, p. J. 
Kaniušėnas referavo, nnotikį 
buvusiųjų paskaitų — pašne
kesių, kad žmonės lankėsi gar. 
skaitlingai. 7 skyrius išreiškė 
padėka K. P'ederacijos Apc-
kričiui už paskyrimą geru 
kalbėtojų kaip tai adv. Česnu-
lio ir adv. Vaičio. Laukėme 
taipgi ir gerb. kun. P. Lape
lio, bet jam turbūt pasitaikė 
kokios nors svarbios priežas
tys kad neatsilankė. 

P. p. A. J. Žvirblis ir J. 
Kaniušėnas raportus išdavė 

\ iš K. Federacijos Apskričio 
pranešdami svarbius dabar
ties darbus — Kultūros vaju ir 
Spaudos Savaitę. Dalykai li
ko apkalbėti —"sutvarkyti ir 

Labd. Są gos darbuotė. 

Labdaringos Są-gos darbuo
tė ir įvykusios gruod. 9 di 
vakarienės įspūdžiai jau kartą 
"*Drauge" tilpo, tad nebekar
tosiu. Noriu pažymHi tiktai 
taktą, kad sį kart kuopa susi
laukė vieno garbės nario p. 
Julijono Bertaucko asmeny, 
kurs aukavo šimtą dolerių ir 
tik per klaidą buvo priskai-
tytas prie tų, kurio aukave 
po dešimtkę. Butų gera daug 
tokių pavyzdingi}, žmonių kaip 
p. Bertauckas turėti. 

Noriu taipgi žymėt, kad be 
pirmiaus paskelbtų, buvo dar 
ir daugiau aukautojų, būtent 
šie:-Barbora Grekenaitė auka
vo $2, Mik. Jatužis — $1, B. 

Garbinaįtė 50c., Iš biznierių i [ 
kart kaip ir visad6s pasirodė 
raus tris: p. p. Pankauskai, 
^mukštai ir Grišai. 

Turiu primiirt ir komisiją į 
kurią buvo patekę pirm. Lo-
rančas, rast. Edv. Mišįus ir 
A. Balsis. Jie gražiai pasidar
bavo. Tajpat šeimininkės, ant 
kurių puolė daugiausia darbo: 
surinkt aukas ir vakarienę su-
taisyt tai nemažai laiko reikė-

į Į 4 . 

jo pašvęst ir pasidarbuot. Jų 
vardų neminėgiii, kurie buvo 
lai mat'1. Girdėjau iš svečių, 
kad buvo vakariene visi pa
tenkinti. Dabar vėl Nauji> Ne-
tų laukiant t. y. 31 d. gruod
žio, š. m., ketina stebuklus 
padaryt šeimininkės. Sako nei 
karaliai dar nėra valgę tokių 

r 

\algių kokius jos tą vakarą 
turėsiančios. Gerai, pagyven 
>im pamatysim, turbūt dar ne
visi tikietai parduoti tai ir 
mes gausim nu>ipirkt ir para-
jjfiusim tų gardumynų. 

Pupa. 

t A. 
TADEUŠAS ZAURA 

mirė gruodžio 24 d. 1923, 5:3.1 
vai. vakare š v. Elzbietos l i g o 
ninėj 33 metu amžiaus. Paėjo 
JR Kauno ««d. Panevėžio Apskr. 
tToksu kaimo. 

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Konstancija po tėvais 
RujkJukė t pitės parap. StultiS-
kiu kaimo, 3 dukteris Kazimie
ra. Kotrina ir BronJslava ir 2 
tomus -Petrą Ir Stanislova, j.ie-

t ttivoj broli Petrą Ir 2 seserJa 
Juozapatą Ir Antanina. 

Velionio Iranas pašarvotas po 
nura. 2129 West 23-rd Plaee. 
laidotuvės {vyks pt'tnyėloj ifruo 
džio 28 d. M Aušros Vaitu Baž
nyčios 9 v«L ryte. IJp pamaldų 
bus nulydėtas f sv. Kazimiero 
kapines. 

>* uo^frdžiai kviečiame visus 
giminės, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę: 
j ** • 

Moteris, vaikai ir artimiausi 
{riminės. 

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MA1-
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO, 

809 # . 381b SI. Chicaga 
Tel. Bealevard 0ftl3. ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
* Parduodam Laivakortes. 9 

LIETUVIAI GRABORIAI 

PARDAVIMUI. 
N A M A I 

FRANK VVAITEKAITIS 
LAIKRODININKAS 

_ 
Pranešu kostumeriams ir pažįs

tamiems, kad meg perkėlom ' savo 
kVautuvA nuo Halsted' fit." ant 

652 West 18-th Street 
Taigi meldžiu ' BU reikalais atsilan

kyti, o mes HUtngsimfB sąžiningai pa
tarnauti. 

BARGENAS. 
Parda\imui naujas mūrinis namas, 
dviejų pagyvenimų po 5 ir 6 kam
barius su visais įtaisymais, ^ilto 
vandens šiluma naudoje kolo
nijoje arti Seserų Vienuolyno, 
netoli bulvaro ir parko. Vieta labai 
graži. 

Atsišaukite pas savininką, 
P. ADOMAITIS, 

«6»0 S. Tallman Ave. 
Telef. Prospect 3938 

S. D. LACHAVViCZ 
Lietuvis Graborlus 
2314 W. 23rd PI. 

Cicago. 11U 
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti. 

Tel. Ganai 1271 
2190 

1 
Telefonas Boulevard 41S9 

A. Masalskis 
Graborius 

Patarnauju lai 
dotavėse Tes-
tavėse, krlkšty-
n6e ir kituos* 
reikaluose. Kai
nos prieinamos 

! j 3307 Aubnni' Ave. Chicago. 
! 

2 flatų mūrinis namas, lotas 60x1 ?.*> 
F ir 6 kambariai vandens šilu-i.1, ga-
radžius 2 karam, noriu mainyti ant 
bungalow arba namo lietuvių kolo
nijoj. Atsišaukite: • 

E O I £ R CHRISTEN8EN 

Pulltnan 8347 

ira Ave. Chicago.j 

O E N T I S T A I . 

— 

Tel. I .a f ay e i te 4223 

P L U M B I N G 
Kaipo lietu vys, lieta viapto visa

dos patarnauja Icuogertausia 
. 31. YU8KA 

3228 West 38-th Street 

i 

Norintiems apsigyventi smagiausioj 
miesto daly West Pullmane turiu dar 
•^iena namą ant pardavimo vertės 
$12,000. Parsiduoda už $9,500. Jor 
klos priežasties nėra atvažiuokite 
persitikrinai. 

K. MARKŪNAS 
«54 West 120-th Street 

• Telef. Pullman 285« 

B I Z N I S 
ANT PARDAVIMO bučernė Ir 

grocernė, parduosiu arba mainysūi 
ant namo, loto arba automobiliai:." 
arba kito biznio. Atsišaukite. 

722 West 35-th Sleeet 
Tel. Blvd. 3240 

Dr. M. ŽILVITIS 
DENTISTA8 

4193 Archer Avenue 
Vai.: 9 iki 9 vak. kasdien. Nedė-
lioj 9 iki 12. 

Tel. Lafayette 6081 

Battmr Than a Mustard Platttr 
Nuo šalčio, kosulio, galvos 

skaudėjimo, Neuralgijos, Rumatii-
mo Ir visu skaudėjimų. 

VISOSE VAISTINYČIOSE 

35c and 65c, Įssi snd tūbas 
Hotpital »ize, $3.00 

? LIETUVOS UKIQ BANKAS 
Kapihlas 15,000,000. Litq. 

Turtas ir atsakomybė J0.000,000 Litų. 
Didžiausias ir tvirčiausias bankas Lietuvoj. Turi sa

vo skyrius kiekviename Lietuvos miestelyje ir greičiau
siai apmoka amerikiečjii perlaidas. Už įdėtus pinigaus 
moka geriausius nuošimčius. Pasidėjus metams ar ilges
niam laikui Sc/0y pasidėjus pusei meti} 6%, ant parei
kalavimo 4%.- \ ». 

Lietuviai amerikiečiai! dėkite savo pinigus į šį tvirtą 
ir saugu, banka^ tai darydami, turėsite didelė nauda sau 
ir savo tėvvnei padėsite ekonominiai pakilti. BANKAS 
ISMOK&S 'AMERIKOS DOLERIAIS. 

Lietuvos Ūkio Bankas, 31 Laisvės alėja, 
Kaunas, Lithuania. 

1 • 

I 

i 
| 

VlTftE JUUUS SNEEZta m v&i-ittfr*?-* 

?.Ht> v t̂AT ARE 
VA G0f$& TQ 
LEARM V̂ rlEN 
YAfX) AWAV? 

DEST UTTUE 
U\NOV/\6iS, 
THAT5 dottei 

•S'NT pfcOPAlUe 

LATIN! 

BY BAKU * 
b<JT LĄT/N I S A 
DfcAD U K ^ U A G E ! [I mmt TM GOiN' TA BE 

AN UNDfRTAKfR! 

Telefonas Canal 5395 

JOHN 6. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktorius, 
statytojas ir seną namų 

taisytojas. 
2319 West 24 th Street 

Chicago, BĮ. 

Glrtkis Pa ^EspeliertoTryniiiia 
Kelauk ligi to, kuomet jau bu«i pri-

Ter»ta» atsitfulįi. l'o Bunkiam dienoa 
darbui, 'savo rankom, kojom ir pečiam 
suteik palengvinimi)! 

Žmogąia, kurs <)irba RI saw> musku
lais, nega.i l)i:ii f<r«n6ia. Pamėginkit 
F»m-Exp«Hrriu i i »k», dama i vietas. 

Išvėiųckite U "U ^eritj ir diegian
čiu, ainajrių. ioin-Ejcpelleru palaiko 
•veikus žmones geroje l"ad*tyj"! .. 

35c. (r 70c. ui bonka aptiekoae. 
F. AD. RICHTER *. CO. _ 

104-1 M bo. 4th St., Brooklyn, N. Y. 

55 b į . C. K. ČERYS 
DEJTTIST/\8 

4454 S. \Vesteru Avenne 
Vai.: nuo 4 po piety iki 9 vak 
Subatomis nuo 9 iki -9 vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 

Tel. I>afayctte S415 
« 

Dr. P. G. Luomons 
l i ietaTls Dacitii Gydytojas 

2201 W. 22-nd & So. I<cavilt Rt^. 
Tel. UBiial 0222 Chittiiro III 

V Ai... 9 Iki 12 ryto ir i 
vakar*. Ned. pagal sutartj. 

- « a o 

Tel. Blvd. 7042 

DR, C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 SO. ASHLAND AVENLE 
Arti 47-tos Gatvei 

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 iki 9 vakare. 

D A K T A R A I 
NAPRĄPATH 

Telef. Boulevard 031S 
Dr. Natalii Žukauskas 

NAPRĄPATH 
3249 S. Morgan St. Cb«cago. 
Valandos Paned. Sered. Ketvr. nuo 
2 iki 9: Sub. nuo 5 iki 9: Ned. nuo j 
9 iki 12. 

4052 South Ashland Avenue 
Valan: 9 iki 12 piet. Vak: Utar. 
petn. 6 iki 8 vak. 

' Rezidencijų* Tel. Bmn-ukk 4HH1 
Dr. C. YUCIUS D. C. Ph. 0. 

CH1ROPRACT1C GYDYTOJAS 
Re gyduolių, be operacijos 

Vai. 8-1; 6-x P. M. Sventad. »-l» 
1570 M*l«vaukee Avenue 

Kamp. Rol>ey Ir North Are. 
Ofiso Telef. Brunswick 7092 

Pranešimas pacijentams ir draugams 

DR, J. J A K U B A U S K A S j 
G\<PAl' BE VAISTŲ IR BE OPERACI/Ų 

Perkėliau savo ofisą iš 3538 So. Halstcd St. i 4647 So. Halsted St., 
prie 47-tos gatvės. Vai., nuo 0 iki 12 ir nuo 8 iki 0 v. vakare. 
Tel. Boalevaru* 4774. Nedėliomis nuo 9 Iki 12. Roselando ofisas: 
11132 So. Michigan Ave. Vai.: nuo 2 iki 7 vai. vak. Telefonas: 
Pullman 5147. 
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Telefonas Boulevard 1076 
DR. M. S T A P U L I O N I S 

Priėmimo valandos: Nuo 9 ryto iki9 vai. vak. 
4647 South Halsted Street 

(kampas 47 gatvės) 
• Pranešimas sergantiems. Turiu garbės pranešt Tamstai, kad aš gydau 

tokias ligas, kurios buvo pavadintos nebeišgydomomis. Vartoju nauji ser
gančių gydymui būda: nesilpninu ligonių vaistais, nei operacijomis nevar
ginu, o gydau — NAPRAPATIJOS būdu. Gydymas šiuo būdu yra sargus, 
jis dar smagumą teikia. 

Jeigu jau aplankiai net keletą gydytoju, pas kuriuos pagelbos ir gi 
n—intrs daly o * sargi- ardlea, ..nervų, ramatų, paralyžiumi, inkstų, ausų ne-
girdėjimo, naktiniais ausUlaniphnniB. ar kitokia sena liga, ateik, o a i noriai 
patarnscnsttt.--* —; 
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