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Lietuvoje Nebetol imas Valdžios Krizis 
Poincare Ir Vėl Pasilieka 

Premiero Vietoje 
BOLŠEVIKAI PALIUOSA-

VO ARKIVYSKUPE 
CiEPLAKĄ 

GAL ARKIVYSKUPAS 
KELIAUS ROMON. 

Kaune Buvo Ruošia
mas Sukilimas 

KOMA, kovo 28. — Vatika
nas patvirtino žinią, kad Ru
sijos bolševikų valdžia paliuo-
savo iš kalėjimo Mogilavo 
Arkivyskupą Cioplaką. 

Tečiaus nėra žinių apie ki
tu keliolikos kunigu likimą, 
kurie po įvairius kalėjimus iš prėjimui. 
sklaidyti, kai-kurie pristatyti 
prie sunkiųjų darbu. 

"Draugui" kablegrama. Imo "išrišimas*' gali privesti 
KAUNAS. Klaipėdos klaJp™- Galvanausko kabineto 

simo karštume pažangiečiai! atsistalydimmo Vienkart 
rengė sukilimą ir diktatūrą.! P ^ m e , i n a ' . k a d , " į " " 1 1 

Neišdrįso iki galo. į " į g , r . . t v , r t a . katalikišką 
Liaudimnkų ir socwlde- valdžią Lietuvoje statomas 

mokratų buvo daromos nuo- «reta d't'ausiW į , e l u v ? s k?" 
latinės kliūtys valdžios susti- V°L°,V UZ ,e'nrfC į į ? " 

kybę prof. Myk. Biržiška. 
Neaiškios valdžios neaiš-'. ^ ' ^man iu ir socialistu spau da 

atsigaivintų 

kia's laimėjimais Klaipėdoje u a , ra"s¥ P ranes ,,m* aP!e 

Arkivyskupe Cioplako svci- nepatenkinta visa Šalis. prof. B.rz.skoS grįžimą prie 
kata Ubai bloga. Galimas'. .Ptamatomas nebužilga ^katalikybes vadina melu... 
daiktas, kai jis atvyks Romo | džios krizis. Prof. Biržiška visuomet 

Framatoma aiški ir griež- buvo tarpe svarbiausiųjų ko
tą žmonų katalikų valdžia votoju už Tėvynę. Didžios 
su Mykolu Biržiška, M. Km- širdies ir didžio proto vyras 
pavičiu, I. Tumėnu ir L. suprato, kad negali būti gy-
Bystru priešakyje. vos, sveikos ir stiprios Te> 

Nuo Redakcijos: ši k a b . vynės be Tiesos ir Meilės. ! 

legrama patvirtina mušu spė Ryt pranešime apie tai 
jima, kad Klaipėdos klausi- daugiau. 

ir personaliai 
Šventajam Tėvui pranešta a-
pie -kunigijos situaciją Rusi
joje. 

Vatikanas nelabai nori tu
rėti kontroversijų su Mask
vos valdžia. Bet Apaštalu So
stui daugiausia rupi ne vien 
kataliku, bet visų Rusijos gy
ventojų likimas. 

rodo tiesiog stebuklinga. 

"Koki kunigai..." 
Šventasis' Tėvas aukštino 

ne vien nauju Kardinole, bet 
ir visos Amerikos katalikų 
kunigijos nepaprasta pasišve
ntimų Bažnyčios labui. 

"MUKU didžiai laimingas ir 
palankus jumis sveikinimas, 
mylimiausioji sunai ," kalbėjo 
Šventasis Tėvas į nauju Kar
dinolu, "kurie atvykote iš to
limos Amerikos. Dukart 
jums sveikinimas, kaipo pilie
čiams i r kaif>o ganytojams toj. 
didžioj šaly, iš kurios atvyko
te čia, Romon, kuri taipat y-
ra jūsų, nê ? ;įųs esate mūsų 
sumjs. esate Šventos- Romos 
Bažnyčios kunigai." 

Toliaus Šv. (Tėvas parciš-

KO JAU NEIšSIGAL-
VOJAMA. 

BERLYNAS, kovo 28. 
Bavarijos maesto Ausbaobe 
miesto taryba išsprendė imti 
spooialos taksas, už svetimų 
kalbų žodžiais padėtas kur-
nors iškabas. I ž kiekvienų 
žodį paskirta 1 markė per me
tus. 

Francuzai ir kitų tautų žmo 
nės vietomis turi iškabas nuo
savos kalbos žodžiais. Bot tu 
žodžių randasi ir tokių, kurie 

sulygsta su vokiškos kalbos 
žodžiais. Už tos rųšies žo-

džius nebežinoma, ar imti tak
sas, ar ne. 

Statomas roikalav i m a s, 

PARYŽIUS, kovo 28. — 
Pronuieras Poincare, kuris už 
vakar su kabinėtu atsistatydi
no, prezidento Millerando 
kviečiamas išnaujo sutiko bū
ti premieru sudarius naujų 
kabinetą. 

Premieras Poincare sutiko 
gryžti valdžion po ilgos kon-| 
f erinei jos su senato ir par
lamento pirmininkais. Nes 
atrasta, kad šiandie valdžios 
keitimas skaudžiai atsiliepiu 

ekspertų komisijos visi dar-
bai turėtų niekais eiti. 

į Francijos reikalus, 
idant miesto taryba paskelb-1 Pranešta, kad premieras 

2. Jo premieravrmas reika
lingas vesti toliaus pradėtas 
derybas su Anglija kas Imk 
Francijos apsaugos nuo vokie 
čių agresyvumo. Poincare ti
kisi su Anglija sudaryti stip
rų apsaugos frontą. 

3. Franko kainos sustiprini
mas taipat reikalingas jo pre-
mieravimo. Nes jam visai pa
sitraukus franko kaina ir vėl 
gali susmukti. 

tų tuos visus žodžius, už ku-1 Poincare verčiamas gryžti Tai jau kelintas premiero 
kė, kad nėra stąbėtina, jei A-iriuos reikalingos taksos. Bet! premjero vieton del šių trijų 
morikos gyventojai taip daug; kad tai atlikti, reikėtų para-!priežasčių: 

Poincarės atsistatydinimas 
vėl gryžimas valdžion. Tik 

KARDINOLAM ĮTEIKTA 
RAUDONOS SKRYBĖLĖS 

ROMA. kovo 28. — Vakar 
Šv. Petro Bazilikoj buvo vie
šoji konsistorija. Šventasis 
Tėvas naujiem Amerikos Kar 
dinolam įteikė raudonas skrv-
belės. 

Iškilmėse dalyvavo apie 10,-
000 žmonių. 

Konsistorija Bus Pažyme 

KANADOJ KILO 
TRIUKŠMAS. 

OTTAAYA, kovo 28. —Ka
nados premieras King pain-
formavo čia Rusijos bolševi
kų agentą, kad trumpoj ateity 
Kanada pripažins Maskvos 
valdžia. 

Kanados parlamento opozi-
f ei ja tad, šaukia, kad toks el-

gimųsis noatatinkamas, kad 
valdžia be parlamento prita
rimo negali taip elgtis. 

Opozicija sako, kad Kana
da neprivalo sekli Anglijos 
pėdomis. Nes Kanada gyve
na ir gali gyventi savitai. 

TAIP TVIRTINA CHIGAGOS KARDINOLAS 
i 

— a i , . * 

ROMA, kovo 27. — Chiea-;liepta. "Moterys ir vaikai 
gos ir New Yorko Kardinolu j pirmiausia, ' ' tai svarbiausias 
vakar vakaro dalyvavo nau-! yra mušu nacionalis obalsis. 
jose iškilmėse Vatikane, kur ; Kaip moteris, taip vaikus mes 
Šventasis Tėvas konsistorijų gelbstiino įvairiose žemės ka-
salėj aniedviem įteikė kardi- įmsafco vietose ir palengvina

me Apaštalų Sostui vesti tą 
Dievo lieptų misijų. Mes pa
mpiname duonos, kurių Šven
tasis Tėvas padalina alkstan
tiems. Tatai tas šiandie mū
sų aukščiausia garbė ir pasi
tenkinimas." 

Pagaliaus Kardinolas Mnn-
delein pažymėjo, kad iš pat 
jaunu, dienų jo troškimas bu
vo pasiekti tos aukštosios 
Bažnyčioje vietos. 

73 ŽMONES ŽUVO. 
ROMA, kovo 28. — Pietuo

se nuo Neapolio žemės drebė
jime ir žemės nuslinkime nuo 
kalno žuvo 73 asmenys, c l a u - į p a j a n k u m a s n ^ r a j o k s p a g e r 

uolinius ženklus. 

Kuomet po tų iškilmių Cbi-
eagos Kardinolas Mnndelein 
gryžo į savo apartamentus 
viošlmty, jis paskoll>ė tokį pa
reiškimą; 

"Š i Papos konsistorija bus 
Įrašyta istorijoj, kaipo speci-
alis Suv. Valstybėms kompli-
montas. Pirmukart viešajai 
konsistorijai panaudojama 
Šv. Petro Bazilika. I r pirmu 
kartu vieni tik amerikonai be 
kitų šalių prelatų paaukštin
ti kardinolais. 

* 

Tas reiškia ypatingų Šven
tojo (Tėvo palankumų S. Val-
stvbiu katalikams. Tai gali-
ma interpretuoti ir iš pačios 
pirmadienį paskelbtos aloku-
eijos. Tas Šventojo , Tėvo 

persiėmę krikščionybe ir ar-
tymo moilo. Tai galinuv su
prasti iš to, kad koki yra ku
nigai, toki ir žmonės, koki ga
nytojai, toki ir ganomieji. 

Pabučiavo Kardinolu. 
Šventasis Tėvas kalbų pa

sakė nuo Sosto. Paskui a-
biein naujiemi Kardinolam už-
dėjo mozzolras ir h*retas. 

Pirmutinis Kardm. Mun-
delein priėjo« prie Sosto ir 
klaupi*1 ant laiptu. Šventa
sis Tėvas užklojo jo pečius 
mozzeta ir uždėjo ant galvos 
biretą. f\ardinolas Mnnde
lein tuo jaus uždėtą biretą 
nusįėmė, nes nevalia Švento
jo Tėvo aky vaizdo je laikyti 
ant galvos biretą. 

Kuomet Kardinolas Munde 
lein pakilo, Šventasis Tėvas 
jį apkabino ir į abu veidu pa
bučiavo. 

[Tokią apeigą perėjo ir Ka
rdinolas Hayes. 

Šiandie pirm pietų Šv. Pe
tro Bazilikoj įvyksta viešoji 
konsistorija. Naujiem Kar
dinolam bus įteiktos raudonos 
skrybėlės. 

švti didelis žodvnas. 

G H I C A G O J E . 
CHICAGOS ARKIVYSKUPI

JOS KANCLIER1S PA-
AUKŠTINTAS. 

1. J i s tiki, kad jo promiora- šiuokart jis jau žada peror-
vimas absoliučiai reikalingas ganizuoti ministerių kabine-
ligi to laiko, kuomet ekspertų ttą. J is atranda, kad ligSiol 
komisija turės pagaminusi ra i buvę keletas ministerių nebu-
portą. Nes jam pasitraukus, |Vę atatinkami. 

Iš Romos pranešta, kad 
<'hha^o;/ ail:ivy<Skiiffi';jof%kanc 
liens kun. Shell paaukštintas 
monsignoru. %(JeneraIiu arki-
VĄ-skupijos kanclierium yra 
Vyskupas lloban. 

Naujas monsignoras, kun. 
Sb(kll, su Kardin. Mnndelein 
išvyko Romon. J is sekreto
riauja Kardinolui. Jam esant 
Romoj Šventasis Tėvas jį pa
aukštino. 

Monsignoras Shell gimęs 
Chieagoje. Jo tėvai čia gy
vena. 

NUŽUDĖ PAČU IR 
PABĖGO. 

Samuel Rosen, ',)() m., gyve
no vionasf Jo pįrti, "Mrs.^Jes-^ , 
si(; Rosen, nuo jo atsimetė?ir 
Stl dviem vaikais gyveno po 
num. 1240 So. Lawndale ave. 

LONDONAS, kovo 28. — 
Anglijos laivų dirbtuvėse pa
skelbtas lokautas, kurs palie
čia virš 100,000 darbininku. 

RYŽIUS, kovo' 28. — 
Nicolas Bounservizio, Itali** 
jos premiero draugas,, kurį 

(Vakar rytą jo pati ėjo dar-j vienas restorano patarnauto-
ban. Vyras ją sutiko ir, kaip j jas pašovė, čionai mirė. 
liudininkai pasakoja, kalbino 

KARDINOLAS LAIMINA 
SESERĮ. 

i NEW YORK, kovo 28. — 
I r štai jo troškimas išsipildė į Kardinolo Mundeleino sesuo, 

Dėlto, jis daugiaus nieko da- Mrs. Theodore Eppig iš 
bar nenori,; kaip tik platinti 
Dievo garbe, ganyti žmonių 
sielas ir rūpintis save išgany- kablegrama: 
ti. 

Rockville Center, N. Y., nuo 
brolio iš Romos gavo tokią 

giausia turistai. 
Iš Neapolio pasiųsta ton 

lamas naeionalio Amerikos di
dumo, mokslo plėtimosi, artis-

pusėn garlaivis gelbėti ameri-.j, m^ ^ g0^ a r h a konw<>į_ 
konus turistus, kurie randasi 
toj pavojingoj vietoj. 

nės pinnenylK^s ar militarinio 
apsukrumo, bet amerikonų 

^ A T T 7 7 7 ^ T rtri malonumo ir meilės, atsine-PARYŽIUS, kovo 28. — . .. . , _' . v. JL „ . , 1 f t 1 . , ,^ant jiems j badaujančius Skelbiama, kad nuo 1914 nuetų 
ligšiol Franci jo j žmonių Kn*-
tavimas perpus sumažėjęs. 

CHICAGO. — Šiandie pra-

mažus vaikelius. 

Palankumas gyventojams. 

" A š su didesniu pasidid
žiavimu, galiu atsiliepti apie 

Naujos iškilmės. 
Vakar vakare Vatikane '\ 

vyko dar vienos iškilmės. Ko
nsistorijos salėj, dalyvaujant 
apie 200 asmenų, Šventasis 
Tėvas naujiem Amerikos kar-
dinolam ant pečių uždėjo, taip 
vadinamas lylavas Šilkines 
"mozzet tas" ir ant gaivi) 
purpurines biretas. Ši apei
ga Vmvo didžiai įspūdinga. 

Prie šios progos Šventasis 

"Mano pirmasis laimini
mas tau ir tavo vaikams. 

" Ju rg i s Kardinolas Mun-
delein. , , 

" T a i yra meilingiausi žod
žiai, kokius aš tegalėjau kuo
met nors skaityti,'T tarė Mrs. 
Eppig perskaičiusi kablegra
ma. 

GRAŽUS UŽDARBIS. 

Pranešta, kad Chicago Ci-
vic Opera muzikantams atei
nantį sezoną bus mokama po 
.111 doleriu savaitėje kiekvie
nam. 

Šianclie daugiausia jiems 
mokama ligi 97 dol. savaitė
je. 

ją atgal gryžti. 
Bet ana griežtai atsisakė. 
Tuomet jis ją viena ranka 

nutvėrė už peties, gi kita ran
ka išsitraukė revolverį ir pa
leido jon penkias kulipkas. 

Po to Rosen apsisuko ir pa
bėgo. 

Pašauta moteriškė paimta 
ligoninėn mirė. 

MEXICO CITY, kovo 28.—-
Obregono valdžia* gauna 20 • 
milionų dolerių tak^ų, kurias 
i skalno už kelis metus išmoka-
žibalo ir kasyklų savininkai. 

t 
KETURI ASMENYS 

SUŽEISTA. 

Ties Archer ave. Western 
gatvėje užvakar vakare susi
daužė du gatvekariu. 4 as
menys sužeista. Vienas vy
ras paimtas ligoninėn. 

LONDONO STRFIKUI 
KRIZIS. 

LONDONAS, k. 28. —Čio
nai gatvekariu tarnautojų ir 
omnibusų šoferių streikui, 
kurs tęsiaęi jau kelinta diena, 
artinasi krizis. Valdžia ren
giasi proklamuoti "nepapras
tą padėtį. ' ' 

WASHINCrTON, kovo 28.— 
Pranešta, Suv. Valstybėse mr-
rimai eina didyn, gi gimimai 
nuolat eina mažyn. 

Už pastos apiplėšimą n t 
Harvey areštuota 44 j tariami 
piktadariai. 

P I N I G U K U R S A S . 
• % 

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos sterl. svarui 4.29 
Francijos 100 frankų 5.38 
Italijos 100 lirų 4.22 
Šveicarijos 100 fr. 17.29 

^ 

TINKORIAI NORI 14 DOL. 
DIENOJE. 

SUKILĖLIAI MARŠUOJA 
ANT SOSTINES. 

WASHINGfTON, kovo 28.—-
Tėvas specialiai aukštino Ar. Gauta žinįų, kad Honduraso 

matomas taipat gražus o r a s j s a v o žmones ir savo šalį, ne
šalčiau. |gu ligšiol apie tai buvo atsi-

merikos katalįikų ir visĄj gy
ventojų artymo meilės dar
bus. Pareiškė, kad Amerikos 
gyventojų artym© "meilė pasi-

revoliucionieriafc jau kuone vi-

Visos unijos prie namų sta
tymo einant pavasariui atnau 
jina kontraktus su kontrakto-
riais., Kuone visos sutinka 
su šiandienine užmokestimi— 
$1.25 valandoje. Bet tinko-
riai reikalauja $1.75* valando
je. 

Federalio prokuroro ofisas 
Chicagoje paskelbė, kad kar-

są respubliką apvaldė. Dabar tą už svaigiųjų gerymu par-
maršuoja ant sostinės Tegu- davimą uždaryti saliunai tu-
cigalpa. rės but uždaryti ant visados. Įį- * _ - • ^ ..., 

77T. 

Siųskite Savo Giminėms 

LITTUVA 
P I N I G U S 

P E R 

"DRAUGĄ" 
NES, "DRAUGAS" pigiausiai siun-

cia ir geriausiai patarnauja. "DRAU
GAS** siunčia per didžiausią Lietuvos 
banką — ŪKIO BANKĄ. 

"DRAUGAS** siunčia pinigus litais 
ir doleriai: perlaidomis, čekiaU-drai-
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cijos puikybės p j j#«as n% \uvp& nepriklausomybę nei j T i k i m e , kad jfjasaulis jgfeij 
vertė Poincarė. 

•••«« * - » g r -

mes |>atys nesva|«į©jne, yra. 
taip išsH^įškęs; "JCaras1 £a- | 

Kas dabar bus* *Vargu f **>**«* » toU». užviešpataus-
didelių atmainų galima lauk-1 Europoje & fctfa, kada Lie
ti. Francija instinktyviai jau ' t u v a l**W* ^priklausoma 
čia, kad negerai, bet vargu! i r k a S d a &» lankai Vilnių -ati-

prenumeraH mot art taaainu. 
bu t^ftlptf DM airaėymo dienos. 
m nuo Naujų Metę. Norint permai-
esti ailreai nuda reikia ulaiua-
•^P'^F ^^^^^^^^T» ^^^^^^^ «"^^^^^^ g^p^p^^P^ 

ti tx MUM adreeaa. Pinigai geruo
liai dusu iaperkant kratoje ajr « -
9TMO "Money Order" arba įdedant 
" * * • • *^^ • * » f c * M ^ * w^**JB MAM^e* ê s 

DRAUGAS PU*. 0 0 . 
2334 South Oafctoy A*tent 

Cfcucago, Ullnoia. 
l ' t l Roosevelt 7781 

i = - • 
T R U P I N I U K A I . 

negerumo priežastis aiškiai 
supranta. Jeigu Poincarė ga-

duo£f\ Mu«is teko tuos žo-J 
džius tuomet girioti įr mes 

įėjo Franci ją valdyti per t i ek l^ ty s nelėkėjome. Šiandieną 
metų, tai tik del to, kad jis!ta stebėtina pranašystė vis 

Atsistatydino Prancusijps 
ministerių pirmininkas, Po
incarė. Parlamente balsuojant 
pensijų įstatyme jam pritru
ko 4 balsų. Ir įstatymas ne 

atitiko Francijos būdui, įa* 
puikybei, jos narni vie|pa-įj 
tauti priešams atkeršyti, pra-

iarosi aiškesnė, Jr jos moty
vai mums sufM'antarai. Nes 
Lįetuva bene yra silpniausia 
• • _ i : _ x„ AL :_ i ii T • lobus ramiai gyventi, kad ir Halis tųl&rpe, kurie buvo į 

svetima skriauda. Tautų bū-j tarą įvelti. I r vienok Lietu-
das nesimaino ministeriams f vos reikalavimai, Vilniaus 
pasikeitus. I r gali užimti 
kitas jo vietą, gali patsai 
Poincarė sugryžti prie val
džios, vistik atmainos dide
lės Prancūzijos ir Europos 
politikoje laukti kol kas ne-
priseina. 

Kol kas. Bet ateinančių per-
. Y. . mainų pirmosios kregždės jau persvarbiausias ir pnesmin- . , . ^ .. .., 

i i-i-- • .pasirodė. Kusiia pareiškia, 
kad jos vyriausias dabar už 

kų dauguma neperdidžiausia 
O vienok už to mažo kelme
lio užkliuvus nuvirto Fran
cijos valdžia. 

Niekas nesitikėjo, kad 
taip galėtų Įvykti. Nes p. Po
incarė Praneuzijai yra labai 
ir labai užsitarnavęs. 

Užkliuvo koja už kelmelio 
ir nuvirto valdžia to žmo 
gaus, kuris pergalėjo amžina. 
Francijos priešę, — Vokieti
ją, kuris Prancūzijos galybę 
pakėlė Europoje į pirmą vie
tą, kuris tiek prietelių jai 
Europoje surado, jos kariuo
menę pastatė skaitlingą ir 
galingą, jos pinigus išlaikė 
augstybėje, nepaisant nepake
liamų skolų. 

Didis yra Praneuzijai žmo-

tclausimas, yr$ yisiškai teisin 
gi. * 

Silpniausio reikalavimų te
klausoma ant pat galo ir tik 
\uoinet kad kitaip negalima. 
Išmėginęs pasaulis visokius 
budus ramiai gyventi, galų 
gale supras, kad vienintelis 
būdas ramiai gyventį tai yra 
— remtis teisybe. IŠriš mūsų 
klausimą unt pat galo, nes 
mes silpni kumščiu. Bet išris 
musų klausimą būtinai, nes 
jis yra stiprus savo teisybe. 

davinys esąs suardyti Versa
lio sutartį; Anglijoje Hender-
son iškelia klausimą tos su
tarties pataisymo; Amerika] Gerai mums yra būti ištolo 
iš pat pradžių jos atsikratė;, tiuo Aų visvi kovų, kivirčų, 

(beprotybes nenoras eiti, ir m* 
epras, Jsad Vilnį»S jįietuvjį, «*-. 
ttri taj^a Europai. 

Chicagos Apskričiu £. Vy-
Sių choras sunkiu darbu ir 

zikalį veikalą. "Klaipėdos Ju 
lę", labai meilią operetę. Jau-| 
nimas tai stato, gražuli pasi
rodys. 

Ei, seniai! Visi į Aryan 
firotto kovo 30 4. vaitj&re 
savo senų kaulų pašildyti 
prie jaukios muzikos 'garsų! 

O jeigu mes dar nesurim-
bėję seniai, tai dąr labiau, »e* 
tai musų jaunimas rengia, 
nes gyviesiems pareiga jau
nuomenę remti. Ir pareiga ta 
bus taip maloni, kaip retai 
kada 'atsitinka. 

dįjrtinkas. 
Jįei turtai, *ei gą#į)$ pas 

žmones nesulaiko tų, kurios 
saukiamos yra Narnanti Die-j 
vui įr artyniui savęs išsiža 
dėjįiue, pasišventime. 

SVEIKATA - BRANGUS 
TURTAS. 

DUONA. 

pasišventimu stato gražų mu-| Irlaadijas Žventiaji West-
inii»sierįp parlajpptę. 
Londonas. Pasidarbavus 

kat. Liverpoorio a^st,, T. D. 
O'Connor, Anglijos parlamen 
tas nutarė jpatalpįiti Irlandi-
jos Šventųjų mozaikas West-
ministerio parlamento karido 
riuos. Tokiu būdu TSV. Patri
ką*, šv. Kolumban^s, šv. Bri
gitą i r ^aug kitų šventų bus 
pagerbta Anglijos parlamen
to. Mozaikas įtaiso šv. Patri
ko Fondas. Jas tjaro prof. 
Anning Bell, Karališkos Me
no kolegijos^ mokytojas. 

;. 

Aryan G rot to Temple yra 
ant "VVabash ir 8 g-vės. Jiovo 
30 dieną, nedėlios vakare 
matau tenai važiuojant iš vi
sų Cbiqagos kampų ir pėš ; 

čius einant lietuvius. 
'Einą, lazdomis pasiremda-

PARKNINICŲ REIKALAI. 

' Ispaniją. 
"Gaceta de Madrid" kalė

diniame numery 1923 m. pa
laipino karaliaus dekretą, 

"Juoda duo
na, ne ba
das " — sako 
lietuviai. Tai 
teisybė. Atva 
iliavę Ameri-| 
kon lietuviai 

džiaugiasi, 
kad skani čia 
balta duonelė, 
asą "įdedi j 

burną tai tuoj ir ištirpsta", 
ir rašo laiškus savo giminė
ms Lietuvoje, kad "jųs val
gote pyragą tik švenčių me
tu, o mes čia Amerikoje kas
dien pyragus valgome", 
Taigi, taigi, giriasi išpuikęs 
Amerikos lietuvis savo pyra
gais, bet savo sveikata nevi-1 
«ada gali pasigirti- Tik suga
dinę* savo vidurius su bal-

Ar. AL, M. RAeKUt^ 
Tel, Cleer*. Iii 

leii le. se-tii AwJi 
% 

įuriuo sudaroma specialė! ̂  tais pyragais, atsimena kad 

mi diedai ir diedienės, rim organizacija gelžkoliečių juodos duonos šalelėje" jo 

Vokietija tik ta viltim ir te
gyvena, kad Versalio sutartfs 
bus kada nors pakeista. Tur
kija jau ją pakeitė, kiek jai 
reikėjo. Lietuva, negaudama 
Vilniaus, • niekuomet netaps 
tos sutarties apgynėja. 

pavojų. Mes čionai.ištolo esa-

tai žengia apystoriai biznie- J valdyba, kurios tikslas yra 
riai su savo leidėmis, pasi- likviduoti galinčius kilti tarp 
šokinėdami kvatodanu tekini Į gelžkeUų kompanijų ir darbi- |,M; 

sveikata buvo geresnė. 
Duona tai svarbiausias ka 

sdieninis maistas. Bet ne kiek 
sipratimus, bei j w n a s k a m d u o n a V™ **<*&• 

Sveikiausia duona yra juo-
me sau ramiai, kaip teatre, [veržiasi jaunoji; pinigingi j ninku nesu 
Žiūrime, skaitome, svarstome bankieriai ir graboriai atpiš- streikus. Tuo norima apsau , 
ir kritikuojame. Kamybės ka su savo teutompbiliais.' goti darbininkus nuo kompa-(da, rupi, ruginė, taip vadina-

n̂tvic T»O. o—i.:—:„: ^„„ i',„ ».;«;^„^. «ii,i ^nuvniiuvnim i* iX»j»ruln-' ma lietuviška "raząva". Tik 
nevisur tokios 

'dienas gyvenant 

Vis daugiau ir daugiau ki-
Ia Europoje balsų, kad Ver
salio sutartys, kurios dvasia 
mums Vilnių atėmė ir Klai 

kietiją slėgdama, suardė Eu
ropos prekybą ir grasina su-

n . . . , . . . ardyti visą amžių kulturę, 
gus p, Poincarė. Bet visa• _3oĮkur i p ^ t ė Europą k a i p a n t 

galima užmi 
jėgas daugint 
kartą auklėti, mųsų jaunuo - j mirti, jeigu Vyčiai s<ato tarčių ir dėlei vieno kito va-f 

"Klaipėdos Julę". jdo fanaberijos nekelti strei-.duonkepiai, Kiti kepa "raza 
Ir matau didžiulę Aryan kų. 

Grotto svetainę pilną ptikiui-' Jn° daugiau šalyje tvarkos | £as> 
r/2 musų darbais pasidžiau- &$ svečių. Visi užganėdinti bei ramybės, tuo greičiau i r (

m ^ g a u tJ rupiaj sumaltų ru-
;engviau patenkinama teisin-1 &m »» '^ - ^**w kepant 

duoną namie, patariame pri
dėti bent aštuntą dalį sėk^nų 
(klynių). 

menės nepamiršti. Iš jos mu
sų tautai auga ir ateities lai
mėjimų garantija ir tie, ku 

gauti, jei bent 
'tik ten kur randasi lietuviai 
duonkepiai. Kiti kepa "raza-
»rą" duoną namie, tik var-

kad čia beveik negali 

I>ėdą norėjo atimti, kuri Vo-ls s i r pasinaudos. J i auga, jie'sava jaunuomenės veikhumi 
' patys veikia jau. Jię gali dar, ir sugebėjimu. O jaunuo^uinei gi darbininkų reikalavimai. 
labiau sustiprėti ir daug dau-[kiek džiaugsmo, kad vi^uo-' i 
giau nuveikti, jeigu senesnie- J «nene juos supranta, juos at-, fVAIRIOS tlBIOB. 

jaučia!... 
didybe yra tame, kad jis im> V Ų „ o > ^ D l l ( ) l a t i n i o p a ! Tauta, 
kejo ne statyta bet a r d y t i , ^ y Q r u s ^ ^ U n l o k a r o , p a i t o ; 8 | 

turmj duoti Francius v i d ^ _ k a d V e p s a l i o s u t a r t į s ^ 
* , bet 3ą pasaulio akyse |g. b u t i ^ ^ ^ i r gį*^^. 
Vusil- Tr ta valanda ateis. 

" Nes nėi*a nieko amžino pa-
Mokėjo Poincarė suardyti € a u i y je . O Versalės sutartiem 

Vokietiją, nužudyti milijo- tvėrėjai buvo trys: WiJsonasj 
nus vokiečių, pasikvietęs tai- miT^ Uoyi\ George jau senai 
kininkų. #Bet nemokėjo ap- lT1U0 valdžios nugriuvo, Poin-
saugoti Prancūzijos kūdikių, 
žudomų dar. motynos yščioje. 

ji jų pastangas parems. 
kuri savo vaikų ne 

savo jaunuomene ne-i 
sirupina, tokia tauta mirčiai 
yra pasmerkta, gyventi ne
verta. 

...Aš taip sapnyje mačiay. Garsus franeuzų dailinin-
Bet jei taip jvyks, bus gražumas, ,buvęs Dailės Alyad^ni-

. * , U r, f i mą „ I - M 

Preaidianjto Liącoino ru įas 

Mokėjo sunaikinti Vokietijos 
galybę, mokėjo smaugti Vo
kietiją su reparacijomis ir 
pustrečio milijono Vokietijos 
vaikų mokėjo įstumti j badą, 
bet nemokėjo Prancūzijos kū
dikių gyvybės apsaugoti. Ji
sai mokėjo sutverti ir atei
čiai ardymo galybę, galingą 
kariuomenę, bet nemokėjo su
tverti po karo Prancūzijos vi
daus stiprybės — doros ai> 
#aivįntį karo griuvėsius tin
kamai atstatyt. Griaunančioji 
Franeuzų nevainikuoto karą 
liaus jėga nuvertė pagaliaus 
jį patj. 

Jeigu gi musų silpnybės 
kantrybė nesusilauks teisy
bės, tai kils neteisybė iki ga 
lo. O didžiausioji neteisybė 

care dabar nuvirto. Dar pora j yra karas. Naujas fcaras, di-
tų šulų prasišalins ir mes at-j džiausią neteisybė, patsai su
sistosime akyvaizdoje begali- j Ve sunaikins. Ir jei ne geruo-
uės svarbos įvykio. 

KATAMKŲ PASAULY. 
jos pirmininkas, Fernand (airiuos dėvėjo 1865 nu kuo-
Cormon mirtinai sužeistas au met jį šiaurės teatre, Wosli 
tomobilio jau mirė. Jisai «yra ingtone piktadariai užmušė, 

^Pklevota*1 ruginė duana 
vra gerai valjgyti tik retkar
čiais, nes nuolatos ją val
gant, viduriai užkieiiija. • 

Rupi kvietinė duona yra la-
bai maistinga, Ypgttmg&i iaip 
vadinama rupi "Whote IVJie-
at Bread" yra labai #j-oika. 
Bet Met inė (sjn*ifcįų/} mil
tų) baltoji duona kietina vi 
4urius. Užtai *usiįn*siem:; 
vidučiais baltos kvietinės 
duonos valgyti nepatariame. 

Amerikonai dainai valgo 
sėleninę duoną t*B&n Bre-
ad') . To^ duona yra sveika 

fvidurianis, bet l;^tuviškain 
skoniui yrą perprėska ir ji 
greit nusibosta. 

Lietuviai, jei nenorite su 
gadinti savo vidurių, tai ne
valgykite baltos duonos. Val
gykite visada rupią juodą ru
ginę duona. Rupi duona yra 
vveika ir dantims, ir vidu
riams. Nuo rupios duonos 
dantys išsivalo, pilvo raume 
nys sustiprėja, žarnų persiš
ka litas yra geresnis, viduriuo
se mažiau gazo atsiranda ir 
viduriai mažiau užkietėja. O 
jei tik viduriai gerai dirba, 
<ai žmogus visada jaučiasi 
sveikesnis. i 
Klausymai i r Daktaro Atsa

kymai. , 

Klaus. 
Gerbiamas daktare, kaįn aš 

tankiai patėmijau ant dien
raščio Draugo Tamstos gerų 
patalinių todėl ir aš meldžiu 
patarimo. Maža mano 15 mė
nesių mergaitė nuo pat gimi
mo turi užkietėjusius vidu
rius. Turiu duoti kasdien jai 
vaistų ir turiu duoti tiek, 
kaip dideliam žmogui i r ne
galima padalyti jos liuosus vi 
dūrius. Prašau Tamstos pa
tarimo ir atsakymo par 
"Draugą" ar laišku, o busiu Koelnas. Kunigaikštytė Ag- žinomas savo dvasinio turi, parduota kaipo istorinė lie-! """***, f\ ' T S * U ^ * l u 

netė Lowenstein, kunigaikš-1 nio kuriniais. i kana už $25,000.00. l^'ZT ^ 
?io Ludviko Lowensteino duk ' -̂ —****** . ' , "a j - . 
tė, priėmė šventą senuolės Vokiečių nacionalistų parti- j Queenstown, Irlandijoje, iš-
rubą ir j stojo į Švenčiausios ja kandidatų į Reichstagą lipant ant kranto Anglijos ka 
Širdies Seserų vienuolyną skaičiuje turi Bismarko anu- j leiviams, paleįsta iš vieno au 
Blumentharyje. Jaunos vie- ką, Otto Bisirjarką. 
nuolės namiškiai dainavo 
ceremonijose. J i turi dvi tik- j Sovietų Rusija priėmė uje-

Karo pradžioje vienas rusų' nepriklausomybė, po naujo 
diplomatas, kuomet apie Lic-' karo atgaus Vilnia. 

ju, tai bloguoju, iš karo ug-jr^s tetas, kunigaikštytes, sa-' trine saikų systema. Ji jau^ 
nies ir kraujų gimusi mušu 

tomobHio j juos bomba. Su 
keista 12 Anglijos kareivių. 

27 kovp prasideda Metz'e 

_̂ L 1. I • W P « W y 

Kariuomenės ginklavimas. 
jos skaitlingos išlaikymas, 
Vokietijos smaugimas, prie-
ftelių papirkimais Francijai 
ieškojimas, įklampino Fran
cija j skolas neišbredamas. 
susmuko frankas ir bnvo pa
iso jaus, kad susilygins su 
smaugiamųjų pinigais. Ameri 
kos Morganas paskolino 
$100,000,000.00 ir išpūtė fran
ko didumą. Bet skola nėra 
turtas. Ir pustas pinigas vi 
suomet bus panašus į pūslę, 
įkuri tuom garsiau plyšta, 
kuo smarkiau yra išpučiama. 

ittliepė sunkiai. Viskas pa
brango, mokesčiai pasidarė 
gyventojams nebepakeliami, 
gfrancijos turtas ėmė plaukti 
ĮHretur, šaryje kilo suiručių. 

Ir ne pensijų įstatymas, ne 
i balsų trukumas, bet išpus-
tes,, kaip tuščiu pusjė, Frau-1 

CHiCAGOS GREITO SUSISIEKIU 
VYSTIMAS. 

, 

Chicagos Rapid Transit Kompanijos Pirmi
ninko kalba. 

-

(Užbaiga) 
Konstruktyvių žingsnių sątrauka. 

1 Žingsnis. Pratesimas Englewood šakos 
South sidėj į vakarus iki Ashland Ąvenue 
ir į pietus iki 74-tos gatvės, ilgis VĄ ruy-
lios ' , $1,500,OJO 

% ŽUlgsnis. Pabudavojimas dubeltavų bė-
^ių linijos arti Asbland Avegue sujungiant 
EngIewood su šaka Stock Yards South Side 
elevatorių kelių; ilgis 3 mylios . . $3,000,000 

3 Žingsnis. Pabudavojimas dubeltavų be 
gių linijos arti Asnland Avenue sujungiant 
Unija nužymėta antrame žingsny su Metropo
litan augštutiniaisiais keliais Douglas Park 
lakoj arti 20-tos ^ t v ė s , ilgis 2% $3,000,000 

4 Žingsnis. Pabudavojimas dubeltavų bė 
gių'linijos arti Ashland Ave. sujungiant Met 
ropolitan augštuosius kelius Logan Sciuare 
šakoj prie Milwaukee Ave. su RavenswooJ 
šaka Nojątb>western ket?.p, ilgis 2% my
lios $3,000,000 

5 Žingsnis. Trečių belgių Metropolitan 

vo tėvo seseris, vienuoles. Vie vartojama fabrikuose, admi-| tautinės, franeuzų ir oficia-
na jų įstojusi Aacheų'e pas mstracijoįe, įvairiose įstaigo-.lės spaudos paroda. Tęsis iki 
Praneiškietes, kita pas Bene- se. 17 balandžio dienai. I 

4 kūmas iniciatyvas tiems, kurie tą kapitalą j vas susijungimas su South Side *irsutiniai 8 Žingsnis. Pratiesimas trečiųjų bėgių 
Metropolitan Douglas Park šakoj nuo Marsh-
field Ave. iki ]jawndale Ave $1,800,000 

9 ^ngsnis. Pratiesimas Logan Square 
šakos Metropolitan Unijos iki Irving Park 
Blvd., ilgis 2% mylios $3,PPO,000 

10 Žingsnis. Pratiesimas Humboldt Park 
šakos Metropolitan linijos i vakarus; 2V-z 
mylios , $2,500^000 

Ats^ymas poniai D E. 
\T;.matinis musų patarinuis 
tamstai, tai jei myli savo 
mažą dukrelę nešk ją *ko-
greičiausia pas gerą daktarą. 
Aišku, kad tamstos mažytė 
serga nuo "Rachito" ar nuo 
kitos kokios ligos, ir jei tams
ta jos negydysi, tai gali jos 
netekti. 

Viso ,.... $23,100,000 
Dvilypiai požeminio kelio bėgiai nuo 18-

tos gatvės ilšįi North Avenue, slijųngiant su 
augštutiniais keliais prie kiekviena galo ir 
įskaitant .dvejus extra bėgius*nuo upės iki 
llarrison gatvės. 

$25,000,000 
iki 

$30,000*000 
Augšeiau paminėtos išlaidos kaip augs-

tutiniams keliams taip ir požeminiams yra ne 
didelės atsižvelgiant į visuometinį patarna
vimą. Jie sudaro tik bįskį daugiau nei buvo 
išleista šiais metai telefonams, gazui, elek-

teikia, yra. svarbiausios priežastys dabarti- į keliais duotų €hicagos žmonėms galimybės 
nės padėties. Kelios didžiulės partijos ku- j keliauti iš kraštutinės pietrytinės miesto da
rios kovoja politikoje, su didžiausiu besnli-
ningumu laiks nuo laiko pasinaudoja tąja pa
dėtimi ir daro iŠ to sau kapitalo. 

Tai turi buti aišku tokiems žmonėjus., ko
kie šiame kambaryje yra susirinkę, kad tą
ją padėti reikia taisyti. Nėra galimybės pa
laikyti didelį miestą be atatinkamų trans-
portaeijos įmonių. Bile vieno didžiųjų miestų 
pasaulyje transportacijos vystimose istorija 
parodys jums, Jcad su susisiekimo įmonių di
dėjimu didėja ir važinėjimosi, taip SF£rPiai, 
jog ilgai dar prie šių įmonių pagerinimo ir 
padidinimo publika jau laukia jų. 

Clrioageje mes turime pamatą išvysti 
pirmos klasės greito susisiekimo systėmą. Y-
ra reikalas, kad susisiekimas butų pagerin
tas toje miesto dalyje, kur tai yra reikalinga, 
tai yra reikalinga turėti tuojau ir tas susisie 
kirpo pagerinimas privalo pasireikšti počemi-

lies iki kraštutinės šiaūrvakarų miesto dalias, 
be karų mainymo. 

Tas #at$ butų galima padaryti susijun
giant su Burlington, Rock Island, Nortli AVe-
stern ir kitais Chicagos geĮežipkelįajs. Vįisa 
greito susisiekimo systema sudarytų patogią 
visokeriopos šio miesto kelionės systėnią. 

Tnme nėra nieko nauja. Tas planas yra 
įvykintas beveik visuose didesniuose pasau
lio miestuose, išėmus Cliicagą. 

Musų nedateikliai didesniame laipsnyje 
yra politinio Rpbud%. Aš nemanau kritįkuo 
t į dabartinės adnunistracijos arba kokias no
rs kitos administracijos. Aš noriu tiktai pa
brėžti, jog nebuvo vystomas susisiekimas, jog 
pinigai buvo leidžiami visokiems planams, ir 
kad tie planai nekufjmet nebuvo vykinti. 

Chi?agos žmonėms statymą klausimas, 
ar jie nori tinkamų transportacijos įmonių, 
ar jie nori greito susisiekimo įmonių, arba ąr 
jie -nori laukti ilgiau kol prigys idėja muni-
cipalės nuosavybės ir municipilio joperavimo. 

Aš nesiūlau jums pinigų pasiderymui pro
pozicijos. Ąš tik prašau mažesnio uždarbio 

jPustojo tuštaus franko Ha- ^^^^^^^ 
ka į Francijos gv^enimą a t - J P * " " 1 " k o , y j e G a r f i e l ( i P a r k **** P r i o 

Marshfield A ve. iki Forest Park; ilgįs V/2 
mylios . . .7 •. $2,500,000 

6 Žiogams. Trečių bėgių South Side aug-
štutiniame kelyj nuo 43-eios iki ^3-čios gat
vių, del ekpresįnių karų Jeidimo; ilgis 2% 
mylių . . . . / . . . $2,000,000 

7 Žingsnis; Pratiesimas trečių bėgių La
ke gatvės linijos nuo Ashland Ave. Iki La- I 
rjuj&e Ave. . . . , , .^><r , ^ |įl^Q0,00() ' vestinio 'kapitalo, kai kuriuose alvejuose tru-

njo kelio formoj, kurj turėtų pravesti Oiiea-
^os miesjtas ir kurį miestas valdytų. Aš ma-

trai Chicagos mieste, i r daug mažiau nei *ms Į nau, kad tai neprivalo patekti į privatines 
išleista tuo pačiu laiku telefonams, gazui ir Į rankas, nors aš liuosai sakau, kad jeigu mies-
eTe&trai distrikte kuris yra Chicagos įtakoj, ' * a s n e n o r i Požeminių kelių pravesti ir nebaus „. . ^ _ - ^ - ^ ^ — ^ ^ M ^ ^ 
būtent teritorija išilgai Lake Michigan Uią) nuo legisleturos reikmmos galios tmlcair.ų jaut investinto kapitalo n^gu jus tikitės gauti 
VViscdnsin ir Michigan statė linijų. r,kpntraktų padarytį, pinigai lengva butų gali- ant banko kapitalo investinto į jūsų institu

t ą privačiai sukelti požeminių kelių Į>ruvedi-> cįias. Aį sutinku dirtt i ir aš sutinku, kad už-
mui. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Kaip galima greičiau turi šie statymai 
prasidėti, 'kurie suteiktų iš šiaurių į pietus 
absolučiai nepriklausančią nuo didmiesčio li
niją. Miestui besiplečiant į piot — vakarius 
tokia linija turėtų buti pailginta toliau į va
karus ir pratiesta kita linija iį šiaurių į pie
tus. Greitojo susisiekimo systema privalėtų 
buti sujungta su geležinkelių systėmos jmo 

Veikimas priklauso nuo visuomenės. •» 
Fykin'imas tokio pasiūlymo koki aš ju

ms išdėsčiau priklauso ne nuo miesto valdi
ninkų, bet nuo visuomenės ir aš nežinau ge
resnių priemonių visuomenei jmsįekti už dj/1-
miesjfeįo kaip išdėstyti šį reikalą Chicagos ir 
CookCounty bankininkų asosiacijos mitinge. 

Del dabartinės padėties pirmoj eilėj rei
kia kaltint visuomenę. Persunki našta ant inx-

riarbvu perviršis kuris pasidarytų iš opera-
v:mo butų naudojamas stengimui dabartinių 
savininkų nuosavybės. Aš nėaiftau jokio ge
resnio budo propozicijos padaryti. 

Kai as pasiryžau kalbėti juuui apie .viešo 
patarnavimo įstaigas, aš maniau, kad bus ge
riausiai perstatyti jums konkretį dalyką, ku
ris turi didelės svarbos toje te^torijoje, kur 
jus or>eruoiate. -n«kad kalhaej.. «^^^^^^^^^^B- \ mZS\^Lkpu£j^l &3i: 
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FARMER1AMS PAGELBOS 
KLAUSIMAS, j 

ONA PESTININKArTĖ 

RAUDONOJI ARISTO
KRATIJA 

Suv. Valstybių Kongrese 
šiandie yra keturi įstatymui 
Projektai, kokiti būdu gelbėti f 

•Vieno Londono laikraščio 
iš 

niet ūkio produktai pig*s, 
kuomet farmeriams gyveni
mas nepakenčiamas. 

specialia korespondentas 
Rusijos rašo, jog kai-kurių, 
žmonių pažiūros, kad buk Ru
sijoje šiandie išnykę žmonių 
klasių skirtumai yra klaidin-

[gas. Nes šiandieniniai Rusi-
^ ienu projektu senatorius j jos valdovai iškėlė naują ko-

Ooding reikalauja, kad kvie- munistinę aukštesnių klase, 
ciams butjų nustatyta kaina—j taip vadinamų "raudonąją a-
pusantro dolerio bušeliui. Tai 'ristokratiją." 
pat, kad valdžia visus atlieka-, 

Tos naujos aristokratijos 
, 7" simbolu, rašo korespondentas, 

visas nikeliuotas automobi
lius, priklausantis Krassinui. 
Automobiliaus šoferis turi 
angliškų uniformų, visas bliz
gantis, guzikuotas. 

Kuomet tos rūšies aut omo 

mus kviečius nuo farmerių, 
mokant tuja kaina, nv 
*r laikytų valdiškuose sande
liuose. Tie javai nepragaiš
tų i* ateity jie butų reikalin
gi* Tuo būdu farmeriai gan
ių reikalingos pagelbos. 

Ki tu McNay ir Haugen 
projektu siųloma paskirti ek
sportinę komisijų, kuri nuo 
farmerių valdžios vardu pirk
tų produktų perviršį ir nuo-
muojamais laivais eksportuo
tų. 

os Urazutes rolę 

UETUVOS KONSULATAS 
CHICAGOJE. 

biliai pasirodo Maskvos apy
linkėse, valstiečių vaikai pa
matę šaukia: "Komunistai! 
Komunistai!" 

Aukštoji bolševiku raudo
noji aristokratija dalinasi i 

I 

ŽMOGAUS SENATVĖ. 
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Paprastai žmonės į besjar-
tinančią senatvę atsineša su 
nepasitikėjimu arba ir baime. 
Yra priežasčių. Visupirma 

(Iš Konsulato Raštines). 
I. 

Amerikos Suvienytų Vals 
tybįų teritorija, legalio aptar-j t ie, kurie pradeda sensti, dau-
navimo žvilgsniu, yra padali
nta į dvi dali. liytines vals-

tris sluogsnius. Žemesnysis 
/Trečias yra Norris-Sinelair sluogsnis, tai komisarai, kurie 

projektas. Siųlo įkurti vai- naudojasi puošniais valdiš-
diška bendrovę su šimto mili- kais automobiliais ir operos 
onų dolerių pagrindiniu kapi- bute turi rezervuotas vietas 
talu. (Ta bendrovė turėtų vei
kti kaipo tarpininkas tarp ga
mintojoj ir vartotojų. 

valdiškoj ložoj. Vidutinį 
sluogsnį sudaro taipat komi
sarai, bet šie jau turi nuosa-

Ketvirtuoju projektu pro- v « 8 automobilius, bet gali 
ponuojama suorganizuoti ben- naudotis ir valdiškais. Pati 
drovę, kurion galėtų ineiti raudonosios aristokratijos vi-
verteiviai ir kapitalistai. ,Ta r * u n * ' t a i aukštesnieji komi-
bendrovė galėtų duoti pasko- s a r a i - **« n e ™ n t u r * P u o š -
lų farmerių bankoms, kurios m u s nuosavus automobilius, 
šelpia farmerių* taipat pasko- Į b e t ^ v ' p n a parinktinuose ru-
lomis. . \m6& u ž l a i k o daugybę tarnų 
• * ir operos bute turi privilegi-

Taigi farmerių pagelba. ^ ^ ^ d i k t a t o r i n ( l j l o ž o j ) 

projektų yra. Bet a r jie ge- ^ g e n i a l l s b n y o r e z e r v u o j a . 
ri ir atatinkami, tai jau visai 
kitas klausimas. i 

ma tik didkunigaikščiams ir 
jų šeimynoms. Šie aukščiau-

Kuone visi projektai dan- si komisarai gyvena didžiau-
giausia nukreipti j kviečius ir šiam* pertekliuje. 
kitus javus, kurių farmeriai 
neturi kur dėti, nenorėdami 
pusdykiai spekulantams par
duoti. Su tais projektais 
Kongresas nesiskubina. Ir, 
kiek žinoma, jei farmeriai lu-
keriuos valdžios pagelbos, tai 
jie nieko nei nelaimės. 

Farmeria i už šiandieninius 
savo vargus patys kalti. Dėl
to, kad jie nesusiorganizavę, 
kad juos pavieniui kapitalis
ta i gali išnaudoti. Kuomet 
jie rpatys savo likimu nesirū
pins, tai jiems negelbės nei 
Kongresas, nei valdžia, nei į-
statymai. Niekas kitas jiems 
vargų nepalengvins, kaip tik 
jie patys. Kongresas ar val
džia gali laikinai pagelbėti. 
Bet negalės jų vargi) panai
kinti. 

Amerikos farmeriai, lygiai 
kaip industriniams darbinin
kams, reikia organizuotis ir 
savo darbo žemės produktams 
nustatyti atatinkamas kainas. 
Reikia jiems patiems savo 
produktus pristatyti į mies
tus parduoti, bet ne pavesti 
kapitaliste agentams, viso
kios rųšies tarpininkams ar
ba spekulantams ir nepasiten
kinti jų mokama kaina. 

»Tik susiorganizavus galima 
nusikratyti visų vargų, koki 
juos šiandien spaudžia. 

i U 

Skaitykite, Platikinte, Remia
te "Draugą/', vianintėlį kata
likišką dieniraštį Amerikoje. 

Antai šiandieninis Petro
grado diktatorius Zinoviov 
gyvena puošniausiam ir tur
tingiausiam to miesto viešbu 
ty " A s t o r i a . " 

Tie didieji komisarai turi 
susikrovę didelius turtus. Už
sienių bankose jie turi milio-
nus. Gi pačioj Rusijoj net 
po kelis vasarnamius. 

Didžiuma komisarų tečiaus 
žiemų ir vasarų gyvena Kre
mliuje, buvusio caro ir buvu
sių Maskvos gubernatorių rū
muose. (Ten jiems nieko ne
trūksta. J ie sotyjs ir linksmi. 

tijas aptarnauja Lietuvos 
Kosulatas New Yorke. 

Į Lietuvos Konsulato Chi-
oagoje legalio aptarnavimo 
apskritį Įeina sekančios 32 
valstijos: 

Illinois, VVisconsin, Michi-
gan, Ohio, Indiana, Kentucky, 
Tenuessec, Alabama, Missis-
.-ippi, Lonisiana, Arkansas, 
Missouri, Iowa, Minnesota, 
Norta Dakota, Sautb Dakota, 
Xebraska, Kansas, Oklahoma. 
Texas, Mexico, Colorado, AVy-
oming, Montana, Idaho, Utah, 
Arizona, Nevada, Califomia, 
Qregon, AVashington, Alaska,. 

Lietuvos Konsulatui Chica-
gojc pavesta rūpintis visais 
lietuvių turto ir asmens reika
lais, kaip Amerikoje taip ir 
Lietuvoje. Nuo Didžiojo Ka
ro laikų, kur tik buvo lietuviu, 
yra įvairių bylų del palikimų, 
nuostolių atgavimo, žuvusių 
kareivių giminėms apdraudos 
pinigu išjieškojimo. Tos by
los yra tai pamirštos, tai vis 
atidedamos. Dabar atėjo lai
kas jas iškelti. Konsulato 
patarnavimas visiems priei
namas, tik jam reikia suteikti 
tikrų žinių. 

1.1. 
Aukščiau minėtose vakarų 

valstijose nelygiai lietuvių gy 
venama: vienur gana tirštai, 
kitur vos kelios šeimynos. 
Koks lietuvių skaitlius kiek
vienoje valstijoje gyvena, 
kuem jie daugumoje užsiima, 

giausai bijo, kad einu arti
miausi inetai nenusilpnintų 
jiems fizinių spėkų ir paties 
proto. Namiškiams ir prie-
teliams taipat tas klausimas 
nemažai rupi. Nors seni žmo 
nės visuomet su pasišventimu 
globojami, tečiaus tas globoji
mas nėra lengvas daiktas. 

Kuomet žmogus senas. 
Sunku yra nustatyti žmo

gui senatvę. Kai-kurie žmo
nės skaitosi pasenę eidami '60 
metus amžiaus. Kiti eidami 
80 metus amžiaus jaučiasi pil 
ni gyvumo, energingi. Taigi 
senatvės negalima nustatyti 
pergyventais metais,!. 
Bendrai imant, tenka girdėti 

kalbant: "Moteriške taip se
na, kaip ji išrodo, gi vyras 
taip senas, kaip jisai jaučia-

• $ 
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BORDENO 
IŠDIRBYSTČSE 

kur Bordeno Evaporated Pienas priruošiamas, geriau
sia priežiūra, atsargumas, ir uoliausias peržiūrėjimai 
yra nuolat vartojami idant užtikrinus absoliutiškų ty
rumą. 

Jokia kita kompanija neprisilaiko muristatymų laiko
mų Bordeno Kompanijos daryme Bordeno Iagaruodin-
to Pieno. Todėl kirfomet perkat pienų, persitikrinkite 
kad perkat Bordeno, ne kokį kitų. Del vartojimo na-' 
muose, duoda geriausias pasekmės. Yra taip reikalin
gas kaip cukrus ar druska. Pamėginkit kavoje. Kiek
vienas groserninkas visur pardavinėja j j kasdien. 

Jei norit sužinot kaip virt ra Bordeno Ifigaruo 
tttntu Pienu, pasiuskit mums kuponą, paženk
linant kokias pamokas norit, ir men primin
sim dovanai. 

THE BORDEN COMPANY 
BORDEN BLDG. NEW YORK 

Duona 
Saklatnėfl 
fcuvyn 
Vardas . 

Adresas . 

KUPONAS 
Sosai 

Mėsos 
Pyragai 

Pajai 
Pudingai 

Srhibos 

IJthtianian 

patiki savo senatvei. nelengva jau ir pasveikti. J nomis. 
Seni žmonės ypač daug do

mės turi kreipti į drabužius. 

Jų žingsnius visur lydi būriai k a i p i r k i e k p r i s i d e j o a t s k i r o s 

ištikunujų kareivių su užtai l k o l o l l i j o s p r f e L i e t uvos remi-
svtais šautuvais. 

Bet užtaigi jie skaitosi pro
letariato "pr ie te l ia i ." Pro
letariato vardu jie valdo Ru
siją. 

Tokia tai raudonoji aristo
kratija. 

PLAČIAI PAGARSĖJĘS 
LINIMENTAS 

Naudojama* nuo diegiančių sąnarių 
ir muskulų. 

Nuo skausmų krutinėję ir peiMuoae. 
Kuomet reumatizmas Jūsų muskulus 

sutraukia i maegą. 
Nuraminimui drebančių, durančių 

neuralgijos gnaibymų. 
Nuo ianarinimų ir numusimų. 

Nuo dieglių ir skausmų. 
Patrinki t juonii — Pravys skausmą 

talto. 
Visuomet IsUkykite bonks> po ranka— 

niekuomet negalit tinoti, kada jis 
jums bus reikalingas. 

_ $5c. ir 70c. ui bonką aptiekose. 
F. AD. RICHTER A. CO. 

104-114 3o.4d»SC N. Y. 

mo, kiek ir kokios j į organi
zacijos, kiek ir kokios inteli-
gentinės paj«"»gos, kas pirmieji 
ateiviai į šias valstijas ir kas 
skaitomas pirmaisiais atei
viais is Lietuvos, kokie jų at
siminimai apie Lietuvą ir A-
merika.tars laikais, — vis tat 
butu labai svarbu žinoti ne
tik mums dabar, bet ir atei
nančioms kartoms. .. Lietuviij 
vietos spauda padarytų dide
lės vertės kultūrinį darbą, a-
tidarydamos laikraščių skiltis' 
minėtiems klausimams nu-< 
šviesti. Atsirastų istorinin
kas, kuris palaidas žineles su
pintų į vieną piifnų Amerikos 
Lietuvių Istoriją. 

A d r e s a s : 
Lithuajiian Consulate, 
608 So. Dearborn St., 

Chicaga, ID. 

rl\i(viaus gydytojai taip se
natve aptaria: "Žmogus yra 
taip senas, kaip senos jo ar
terijos (venos). ' ' I r tas, ro
dos, vra tikriausias senatvės 

••'A " 

nustatymas. Kitais žodžiais 
tariant, žmogaus senumas pri 
iaili nuo to, kokiose, sąlygose 
stovi jo arterijii, kraujo inde 
Iiu sistema. 

Perankstyvas arterijų su-
kletėjimas dažnai paeina nuo 
kraujo užnuodijimo, nuo ne-
atatinkamo maitinimosi, tai 
pat nuo didelių rūpesčių. To 
visa žmogui galima išvengti. 

Kas-kita yra nuolatinis le
ngvas darbas sistematinis 
mankštinimasis, ilgas v a i k š - ' valgį ir fizinį mankštimasi. 
čiojimas. Tai geriausi vais- j Praėjus 40-ms metų, žmo-
tai apsiginti senatvės minčių., ^aus kūne šiluma p radedama 

Sėti. ;Tą šilumą, reikia atpil-
Heni žmonės daugiaus ener

gijos pasijunta turį, kuomet 
jie dažnai susieina su jauni
mu, su juo veda diskusijas. 
Dėlto jaunimo priedermio se
nų žmonių nemiršti, su sene- Paa r i a 

dyti jei ne fiziniais darbais, 
tai mankštymosi. 

Vienas anglas gydytojas, 
kurs šiandie eina 9rr metus. 

liais susieiti, su jais pasikal
bėti. Nes tai didžiausias jiems 
malonumas rastis jaunimo 
tarpe. 

-iaug vaikščioti tyrame ore, 
neatsižvelgiant n:*t į darga-

Žmogaus įsitikinimai. 
Gana daug yra žmonių, ku

rie pasieko 50 ar 60 metų 
pradeda be jokio reikalo įsi
tikinti, kad jau pasenę. Toki 
žmonės dažnai protauja, kad 
jie turi paliauti dirbę kūno 
ar proto darbus ir atiduoti 
pilnam atsiįsiui. 

Tas ir yra didelė klaida. 
Panašus žmonės turi iŽsidirb-
ti kitokias pažiūras apie savo 
senatvę. J ie privalo imtis 
tolesniai išlaikyti proto blai
vumą ir kūno stiprybę. Nes 
tik tuo būdu galima sulaukti 
laimingos gilios senatvės. 

Kas kenksminga, kas genu 
Žmogui laimingos senatvės 

pagrindai y ra : sąžinės grynu
mas, dvasios blaivumas ir fi
zinis darbas arba sistemati
nis mankštimasis. 

Kas senatvėje perdaug skai 
to, ypač įvairios rūšies litera,-

nas. Bet įspėja, kad tuo vai-
jkščiojimų neduoti perdaug 

M . . . n ,. kūnui pavargti. 
Nauja priemone — Kadio. ; 

0 . v . . . Suprantamas daik.as. ne 
Seniems žmonėms apsiginti f . . 
•.-. . . v. v. ,. /įsi žmonės tuos ?r kitus, pa-senatves minčių šiandie yra 

nauja priemonė. Tai radio t a r i i r m s *** P*1^1 1 ' B e t 

Ypač tiems radio naudinga, visi jie gali ir turi naudotis 
kurie turi silpną regėjimą ir "viežiu oru ir saulėtomis die- tingai saugoti. 
girdėjimą. Girdimos per ra- j i i '— 
dio gražios dainos, ypač m U - < • V * PAŽERSK1S 

1 
Drabužiai. 

Kraujo cirkuliacija pas se
nus žmones yra daug silpnės-
nė. Dėlto reikia jiems sau
gotis staigių temperatūros at
mainų. 
r 

Drabužiai turi but lengvi ir 
«<ilti. Žiemos laiku šiluma 
kambariuose turi but drėgna 
r vienodo laipsnio. 

Atgyvenę 50 metjų žmonėp 
turi atminti perdaug nevalgy
ti, ty. nepersivalgyti. Per
daug valgyti net jaunam> ne
sveika, o senesniam tai tikroji 
pragaištis. 

Ypač senesniems pavojinga 
sunkiai ir daug pavakarienia
vus. Sveikata reikia išmin-

zika, naudingai atsiliepia į 
žmogaus sveikatą. 

Bet ir su .radio gali but ken 
ksminga, jei nuolat ir peril
gai įvairių programų butų 
klausoma ligi vėlybos nakties. 
}Ces, anot patarlės, kas per
daug, tai nesveika. Begalo 
nesveika ir perdaug linksmin
tis, ypač kuomet tos linksmy
bės užima miego vietą. 

Oras — santykiai. 
Seni žmonės privalo gyven

ti tyrame ore ir tokiose šei
mos santykiuose, iš kurįų at
spindi saulėtas, gTažus pavy
zdingas ir malonus jaunesnių
jų gyvenimas. Nes kitaip, se 
nus žmones apnyksta nebvil-
us, nepasitikėjimas. I r jei 
kartais tokioj padėty senas 

tinius veikalus, tas greičiau Į žmogus suserga, tuomet jam los "Kazio" rolę "Klaipėdos Julė," kovo 3 0 d. 
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TAOTOS NELAIME. nos pusės atsiminkim. Romė
nų istoriją, įsivaudinkun? t$ 

•**2udė ir žudo galingiausias 
(•tautas; Ištvirkimui vergau
janti tauta, Be abejonės, žiuri 
savo karstau, į kurį greitu 
Jttiku turės atsigulti, nors ir 
iaž-kaip- tam priešintųsi. O 
tasai istvirftinias seka iš žmo-

x , . , . . , . , . i*^w._ A . i«a«s dvasinio gyvenimo liar-
Nors i blaivybes slausmaų, ^ l o g a u s protu neapimamą -jų .. , OJ _„ t . 

. . . .•- ~ .- , , w i_T • •• ^ • , j p m J M suardymo. Klauskim kaipo tokį, šiandien daug kas 
ir iš inteligentu, neigiamai at
siliepia, tačiaus dar tai nėra 
įrodymas, kad tas klausimas 
jau eavb esme nebūtų svar
bus, kad jis neturėtų ir ma* 
žiausios reikšmės tauhj politi
niame ir visuomeniniame gy
venime. Visa tai reiškia daž
niausia vien dėlto, kad žmonės 
nenori pažinti tų gyvenimo 
reiškinių, kurie prieštarauja 
jų geismams ir įpročiams, ku
rie atskleidžia j,ų gyvenimo 
paklaidas ir reikalauja pasi
šventinu) bei savęs atsižadėji
mo. — Jei alkoholis turėtų 
žmogui tiek reikšmės-, kaip 
vanduo ir limonadas, jei jie 
nei kiek neveiktų žmogaus 
dvasine ir fizinę buitį, tai tuo 
niet ir nereiktų tuo klausimu 
kalbėti. iTeeiaus matant vi
sas alkoholio pasekmes nega
lima nuošaliai pro tą klausi
mą praeiti. 

Jei mes paklaustumėm kas, 
ištikrųjų, nustato tautos gy
venimo pirniyneigą, kas pri
duoda jai energijos ir ištver
mės nuovargyje, kas ragina 
ją prie išsprendimo ir pai
niausių dienos klausimų, kas 
palaiko tautas nuo žūties, val
stybes nuo sugriuvimo, tai 
protingai svarstant, negalima 
tenkintis tuo atsaku, kurį duoj 
da daugelis pastarųjų laikų 
mintintojų ir visuomeninin
kų. "Mokslas palaiko pa
saulį nuo sugriuvimo, ugdo 
tautonis-vaMybėnis * ' laimę. 
Mokslas tėra. pradžia ir pa
baiga tautų, valstybių ir viso 
pasaulio gerovės.'• (Toksai 
pasakymas, kurį labai dažnai 
šiandien pasididžiuodami kar
toja daugelis mūsų "inteli
gentų," tai nėra gyvenimu į-
rodyta tiesa, bet siauraregio 
asmens svajonių iždava. Yra 
tai labai liūdna savo pasek
mėmis svajonė to žmogaus, 
kurs nepažįsta dienos klausi
mų, kurs nesugeba pastebėti 
klaidingų ir pragaištingų gy 
veninio reiškinių. Daug tiks
liau butų, jei tie asmens, 
užuot skleidę visuomenėje 
klaidinančias mintis, stotų 
darban drauge su tais, kurie 
darbo daugybėj yra mažumoj. 
Bet deja, toji mintis, reika
laujanti darbo ir pasišventi
mo, nežadanti gero atlygini
mo, bet laukianti nesusipra
tusių pašaipos, šiandien, sa
kant, daugeliui inteligente y-
ra svetima, o ne retai atroda
nti naiviai ir priešinga dabar-

calybę, fcorią jie turėjo valdy 
[darni beveik visą tuometinį 
pasaulį ir iŠ" antros pusės at-
skleiskim šiandien tą pačitj 
Romfemii gyvenimo istorijos 
lakštus, o pamatysim keistą 
]yt protu neįmenamą, permai
ną. ,Veržiasi klausimas "kur 
dingo šiandien Cezaro galybė, 
"ftur dingo j\p mokslas ir me
nas, kur dingo pagaliaus ga-
'inga Romėiuį valstybė ?" Tik 
giliau Tvelgdami tos valstybės 
istorijon, nuodugniau tyrinė-

| dami to tragingo žuvimo prie
žastis, įsitikinam, kad ne prie
šo kardas jų galybę pavergė, 

>bet jų pačįų paklaidos juos 
pražudė. Mokslo aukštumas 
neįstengė tos tautos išgelbėti, 

(jis neteikė jai ir mažiausios 
;palaimos, bet įstūmė dar di
desnių nelaimių sukurin, is 
kurio ji neįstengė išsigelbėti. 

Visai panašus istorinis įvy
kis pastebiamas ir šiandieni
nėj Francuzijoj, kame vien 
mokslas yra laimingo gyveni-

Įino dievaitis. Dar visai arti
mi revoliucijos laikai, o jau 
šiandien beveik visa francuzų 
didinga tauta serga išsigimi
mu 
šiais gyvenimo klausimais vi 
sišką laisvę jų išsiaiškinime 
ir būdamas nuo nieko nepri-

dabaT save, kas ypatingai tą 
žmogaus dvasinio gyvenimo 
hiwmonig% suardo f 

Pirmiausia, kaip sakiau vie 
nasalis tų galių lavinimas. Jei 
protan kalama daugybe teo-
;rem*& chronologinių žinių ir 
panašių dalykų, o tuo tarpu 
pamirštama valia ir jausmai, 
tai ankščiau ar vėliau tos, mo
kslo žinios nebus priemonė 
gėriui atsiekti, bet nuodais jo 
tolimesni* gyvenimo. Žmo
gus mokytas, l)et neišauklėtas 

h 

tolimas "žmogaus" idea< 
mi'. 

Kadangi apie žmogaus ver
tybę mes visuomet? sprend
žiant iš jo darbų, todėl svar
bu turi būti, kad savo veiks^ 
mus tvarkytumėm tinkama 
kryptimi, ffa tinkama darbų 
kryptis visuomet priklauso Į 
nuo proto ^ynumo ir valios 
tvirtumo. Jei žmogaus pro
tas yra liguistas ir valia silp
na, tai — sraku tokiam nesu
klupti nuo sunkesnės kasdie
ninio gyvenimo naštos . 

Nprs daiųr esama priežas
čių, kurios temdo žmogaus 

T. . . protą, silpnina valią ir ruo-
į Protas, gavęs sunkiau- •,« . . . . ,. . , . . 

. U1 . . . sia puikiausia; dirvą piktiems 

| sostinės gatvėmis, (nai&faft* 
riant ir Laisvės Atėjos), o pa 
stebėsit tokių; scenų, karnos 
ne vienam ašaras išspaus ir 
bent priversi giliai, gilia* stt-
simąstyti. NegaHii įsivaiz
dinti prie kd1 mes einam* leis
dami ir mmny sostinėj tokias 
scenas, kuri/$ aktoriai žudo 
muąų jauną valstybę, ^iifc va
karais kai kuriomis mušu. gat
vėmis ir praeiti nebegalima. 
Ten stumdosi diafcgyM pasi
gėrusių jaunuolių ir senių, 
Vargdienių darbininku ir žvai 
gždėtų valdininkų, o paleistu* 
vės, matant policijai, kabinę- j 
jasi praeiviams- ant kafcrų nsĮj 
veda derybas gyvąja rn^sa. 
Nejaugi Seimo kai kurios fra
kcijos, būdamos daugmunį SA
VO sąstatu, negali to pragai
štingo klausimo tinkamai1 su
tvarkyti?... O kiek ten tuose 
purvuose žūsta sveikos nesu
gadintos jaunuomenės — ka
reivių! Juk kaane priežastis 
tai labai mūsų kariuomenėj iš 
siplatunusiji ligų? — Kaip 
skaudu manyti, kuomet jau-
nuolis iš sodžiaus kareivijon 

(pakliuvęs į sūkuringą ir su
gedusią miesto atmosferą, ne-

.stoti k^tven prieš didžiausį 
tautos priešą girtuoklystę. 
jNors — saJfetfJaa pavyzdys 
Ijdaugiausia reiškia, bet nerei-
fkėtų pamiršti, kad tai kovai 
reikalinga ir &tfių., 

L Baigdamas bent trumpą nu 
tosakojimj| masų tautos prie-
|šo,s noriu* vieno dalyko, katf 
:bent dalis visuomenės, ypa
tingai pasaulinė inteligentija 
įbendhu sfc įrastškija, rimčiau 
pažVe%ruaiėm į tą "tuščią'' 

|iklausimą, kurio neįvertinimas 
gali baigtis liūdnais davi-
(niais. St?w$. A. Kizevičius. 

' "Sa rgyba" 

JOKIMAS PIVAEIUNAS 

\mxmm SLAPTAM DEG-
TttftS VARYMUI IR PAR-

BAUSTI. 

*jų visų svarbiausi — alkoho-
įlis. Nors yra mėginimų įro-

" žmogaus^1*1 tuose tuolaikinio 
sąvoką, kuomet jis, sutraukęs 

turėdamas ganėtinai nuovo-
kos ir atspirties, greitai nusi
lenkia miesto "marnastims" 
ir pasiduoda smarkaus suge
dimo srovei Jis čion įpran
ta girtuokliauti, nepadoriai 
elgtis, pamiršta tikrąją, žmo
gišką savo vertybę. Namuo
se būdamas gal niekuomet ne-

» Šis pasaulinis karas be ki-
[rtų blogun*ų lietuvius išmokė 
slaptai varyti degtinę. Prieš 
karą to nemokėjome. Todėl 
jau iš piramjų mūsų valsty
bės kūrimosi dienų pradeda
ma kovoti su tuo nelemtu pra
simanymu. Taip, 1919 me-] 
tais, vasario 3 d. išleista Mi-
oisterių Kabineto įstatymas 
apie slaptą degtinės varymą 

geismams išbujoti, tečiaus iš*buvo girtas* gal niekuomet ir 

Ruimingas, dar didesn* b f a v ^ " ^ — ^ T ^ — 
dave valiai ir jausmams. I r 
štai mes matom Huso veika-

nims alkoholis ir abelnai ni
kotinas y r i naudingas, ypa
tingai kūryboje, tečiau tos 

, .̂ ... . pastangos yra greičiau alko-
pauorumo panems, pasiima- ;; ,. . v. . .,•.• . 

r 1 holio jproeiams jmtaikavimas, 
bet ne gyvenimu patvirtinta 

savęs iš po religijos įtakos, 
seka garsiausius savo tautos 
mokslininkus, kurie Pary
žiaus Notre Paine katedroje, 
pirmieji nusilenkė paleistuvei, 
spaustuvininko Momoros žmo 
nai. O šiandien rimtesnio ji 
francuzų visuomenės dalis, ti
krai savo kraštą mylinti, šau
kiasi pagelbos. 

Dar kartą klauskim savęs, 
kas pražudė garsiuosius Ro-
Ufcėnus, kas žudo šiandieninę 
.Prancūziją! Netikslus žmo
nijos paruošimas gyvenimui, 
neįvertinimas jo dvasinių ga
lybių, davė tuos liūdnus reiš
kinius. Iš nelaimių ver
peto pakįilfei toms tau
toms doros, kuri visuomet 
remiasi tos ar kitos religijos 
pagrindais. "Bachas ir Va-

Lehanaiija" pražudė Graikus 
j r Romėnus, ji ir ne kas kita 
žudo šiandieninę Franciją. 

Bet kuriuo tikslu mes kal
bam vien apie Prancūziją? — 
Tai jau, mat, toksai įprotis.] 

ties civilizacijos supratimui. [Jei mes pažvelgsim arčiau ap 
Žmogus turi tris siejos ga

lias: protą, valią ir jausmus. 
Tik jos visos kartu imamos 
sudaro "žmogaus" idealą. 
Tų galių ugdymas turi eiti 

j pročių namus, jei yra prieža- j ne vien namuose, bet ir drau-
stjmi baisiausių ligų iš įvairių j,gą tarpe, skleis juos savo so-

įlink save, tai taipat pamaty 
sim nelinksmiausį reiškinį. I r ] 
mūsų jaunoji Lietuva artina
si prie tų tautų, kurias isto
rija su pasigailėjimu bent 

lygiagrečiai. Nė viena iš tųfretkarčiais šiandien prisime-
galių negali būti pašalinta, jei na. Jau ir pas mus pasirei-
norima ugdyti žmogus pilna [šičia žymės tos baisios ligos, 
žodžio prasme. Kaip smu^kuri pražudė pasaulio milži-
ikas tinkamai negrieži jei jam 
trūksta bent vienos stygos. 
kaip fortą pijo nu nebus gali
ma pilnai visų akordų paimti, 
klaviatūros styga, panašiai ir 
žmogus, jei jo sielos galios ne [paviršiaus šimtmečiais savo 
bus tinkamai suderintos, bus 
ne ̂ vispusiškai naudingas vi
suomenei. Kad taip yra, 
daug netenka kalbėti. - Iš vie

nus. Jei nesistengsim iš jos 
Pasigydyti, tai nemanykim, 
kad busim išimtini bendros 
1 'tautų žūties" taisyklės. Jei 

(toji Kga nušlavė nuo žemės! 

tiesa. Jei alkoholis tiek daug 
žmonių pašalina iš gyvenimo, 
jei jis daugelį nuvaro į be-

neparaanė taip nepadoriai el
gtis, bet čion radfcs sugadin
tus draugus, veikiai jų įtakai 
pasidavė ir jau nūdien neįs
tengia išbristi iš t# nelaimių 
sūkurio. [Toki jaunuoliai, ku 
rie čion būdami išmėgino įvai 
riaušių sostinės gyvenimo 
skanumynų, sugryžę tėviškėn 
tą sugedimo sėklą sės savo 
broliukų — sesučių, tarpo. 
Tuos sugedimo nuodus skleis 

nedorybių, tai jau alkoholiz
mo šalininkų ir apologetų pas 
tangos neprivalėtų rasti pri-įvisai apylinkei. Kad tai yra 
tarimo bent sveikesniuose mu- tiesa, puikiausiai liudija šian-
.sų visuomenės sluogsniuose. dieninis sodžiaus gyvenimas, 

Nepalyginamai labiau nu- kame sugedimas — pasiekęs 

džiuje ir labai lengvai tasai 
vienas invalidas gali pakenkti 

liūsti tenka, kuomet girtuok
lystės pasekmes rišam su vi
suomenės platesniu gyveni-

daug aukštesnio laipsnio, ne
gu buvo prieš karą. (Tiesa, 
čion daug įtakos turėjo rusų 

mu. Nesunku įsivaizdinti, j bei vokiečių kariuomenės ant 
kad alkoholis plačiai visuome
nei yra didžiausis priešas, 
ikad jis tikroji tautos-valsty-
bės nelaimė. Del vieno gir
tuoklio vyro, žmona ir vaiku-

Įčiai nanuioso dažnai verčia
mi badauti, ypatingai maži — 
papiktinimus kęsti. Toksai 
tėvas labai dažnai išauklėja 

|įvaikus mėgstančius jo pė
doms sekioti. Jet i«sin> ii-
tisą eilę* girtuoklių šeimynų, 
— pamatysim beaugančią 
jaunuomenę, kurįų dar kūdi
kystės, amžius užnuodintas al-[die daug kas kaltina mūsų 
koholiu, kurių doros pamatas dvasiški ją jos pareigi ' apsi-
papiktinimo nuodai jau baigia leidime, jos labai peiktinu el-
ardyti. Kiek pas mus tų; ne- gėsiu ir tt. Bet juk tas dar-
kaltųr kudikėlijų auga panašio- bas ne vien kunigams svar-

pludžiai, betgi ir aukščiau mi
nėtas reiškinys užima čion 
jam prideramą vietą. 

Nelaimė tai tautai, kurios 
jaunystės gyvenimo dienas 
pakanda mirtini nuodai. Ne-

Į laimė ir muŝ ų tėvynei, kuo-
naet visuomenės sugedimas 
ris labiau plečiasi. Laikas, 
senai jau laikas, kreipti tin
kamo dėmesio į tą Kudna. rei
škinį ir neatidėliojant imtis 
darbo. Užtenka išsikalbinėji-

Įmų ir kitų kaitinimo. Šian-

se aplinkybėse?.. Kiek daug 
tų kūdikėlių dar pirm savo 
subrendimo praranda jaunys-

Ltę puošiančius žiedus. Kiek 
[jaunuolių šiandien dar vals
tybės amžiuje garbina "Ba-

įehą ir(VaeUanalijąf" Ar tai 
nėra gyvenimo tragedija?... 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , Nors skaudu ir labai nema-
kulturą tvėrusias tautas, tai.lonu, bet negaliu iškęsti bent 
ką Jta' lx?kalB6ti apie mūsų: dalinai nepama,feavęS ^ fra- bei šampano rūšys* , įuemet 

1 valstybę? giugų reiškinių tikrumo. Pe- dvasiškiai ir pasauliečiai pa-
•Ktvirfcimaa, kaip matėm,:reikit vakarais tūlomis mūsų [sistengs vienybėn sueiti iri 

čyti faktų, kad daugelįs mūsų 
dvasiški jos nutolo nuio savo 
pareigų, bet tai nereiškia, kad 
mums reikia taipat nuleisti 
rankas ir laukti tamsaus ry-
iojaus. Tik tuomet sumažės 
tautos nelaimės, kada visi 

(V. Ž. Nr. 4), kuris nmnatė 
10. tūkstančių auksina baudos 

[(šiandie butų apie 5,000 litų). 
Vienok įsigalėjęs degtinės va
rymas nenyko. Tais pat me
tais balandžio 4 dieną išleis
ta Valstybės (Tarybos tuo pat 

Įva*du įstatymas (V. Ž. 5), 
Į kuris bausmę pakėlė ligi 25,-
000 auksinų baudos (šiandie 
butų apie 11,000 litų). I r ši 
padidinta bausmė mažai gel-

[bėjo; slaptas degtinės vary
mas ne tik nemažėjo, bet net 
didėjo. Labai maža buvo 
tvarkdarių, kurie rūpintųsi 
tautos gjLrdytojų persekioji** 
mu. 1920 m., kovo 3 d., Val
stybės Tarybos vėl išleista 
(V. Ž. Nr. 21) įstatymas, ku
ris numato nusikaltėlių baudą 
ligi 50,000 auksinų (apie 10*-
000 litų, nes pinigai puolė), 
be to, uždėta triguba ar net 

Išdidesnė akčyžė už parduoda
mą išvarytą, degtinę. Iš bau
dos sumos pusė skiriama vy-

įriausybei, dešimta dalis suse
kusiems ir įrodžiusiems nusi
žengimą, po penktą dalį savi
valdybėms ir blaivybės drau
gijoms. Kiek žinau, blaivy
bės draugijos labai sunkiai iš 
gaudavo ir visai negalėdavo 
išgauti prigulinčios jai dalies. 
Išleidus šį įstatymą slaptas 
degtinės varymas lyg pradė
jo mažėti. iTeismas užsiver
čia didele daugybe byl# už de
gtinės varymą. 

Paskutiniu laiku, būtent 
1923 metais gruodžio 4 d- {V. 
Ž~ Nr. 145), Seimas išleidžia 
"Įstatymą slaptam degtinės 
varymui ir pardavinėjimui 
bausti.J ' Šia įstatymas tai
pat draudžia be valdžios lei
dimo degtinę varyti, pardavi
nėti, skiriant baudą nuo 500 
litų ligi 10^000 litų, arba kalė
jimu ligi 1 metų, arba abiem 
baudom kartu. Baudžiami ir 
tie asmens, kurie yra davę 
rugių, bulvių ir kitos medžia
gos degtinei varyti, nuo 100 

^igi 1,000 litų, tie, kurie laiko 
spirito varymo įrankius, nuo 
200 ligi 1,000 li'įų ir tie, kurie 
gamina tuos įrankius, nuo 300 
ligi 3>000 litų. Šio įstatymo 

f i 

Loš "Kuprio ' ' rolę "Klaipėdos Julėj ' ' , 
kovo 30 d. 

Ištikrųjų šis įstatymas, jų vyriausybės iždinės gauna 
nėra naujas, bet tik pageriu- j vieną žymiausių savo pajamų 
tas senasis; auksinai pakeisti sumą. Taip iš dalies yra ki-
litais, be baudos paskirta ak- tose valstybėse, taip buvo ir 
čyžė. u Lietuvoje beveik nuo Vytau-

Baudos sumų blaivybes to laikų. Bet fisko tikslu iš-
draugijoms neskiriama. Įsta- leistas įstatymas, aš manau, 

daugiau įplauktų .pinigu. Gi*'Lv*jįu 
tuoJ&iavimo paprotys ,Saiidie|"t,™0

1
s
5
c 

t i e k Y r a į s i g a l ė j ę s , k a d iŠ JO žilajame kare. Nuo tc laiko neturiu 
. . . . apie jj jokios žinios. Jis pats arba 

g y v e n a i š t i s a e i lė a l k o h o l i o "kas ka apie jf žino, ar šyva ar mi-
» * , . , • . . . I rusj, malonėkite pranešti šiuo ant-fabnkantų, pramonininkų, j rašu. KLIERIKUI J. KUOKIUI 
darbininkų, pardavėjų; šalę ^ t u T ^ r ^ 

tymų leidėjai matyti manė, 
kad blaivybės draugijoms yra 
skiriamos psuŠelpos sąmatos 
lėliu; be to, blaivininkai gal' 
prisidėti prip susekimo kalti
ninkų, i.s<rmi;i dėlto puigg 
jiems priklausančios baudoa 
ir bent jos dalį pavesti savo 
blaivybės draugijoms. 

Vienok reikia pasakyti, kad 
šis įstatymas yra išleistas ne 
tiek del kovos su girtybe, kiek 

mažinimo biaurios girtybės. 
Todėl blaivininkai ir su šiuo 
įstatymu turėtų susipažinti. 

J. Gvildys. 
!P. S. "Laimės" kalendo

riuje šis įstatymas atspaus
dintas su kai kuriomis skai
čių klaidomis. J. G. 

"Sargyba" 

I E Š K O 
PAIEŠKAI! savo dėdės Petro Ai-

, dūko. Jis prieš 15 metų išvažiavo 
-del tO, k a d į V y r i a u s y b ė s iždą iš Rusijos (Mogilevo guoernijos) l 

>-,. Amerika. Apsigyveno Baltimorėjc 
Liir* I vAHau buvo Chicagoje, Bostone ir 

ose S. A. Y. V. miestuos*. 
5 metų rengėsi .-dalyvauti #4i-

DVIEJŲ DRAUGŲ ISTORIJA. 

Kasdieninio gyvenimo .bai duosnaus butą tautos ^rei-
tikras vaizdas. j kalams. ir labdarybei. 

— '•Niekuomet jis nei rankon ne 
Likimas taip lemia, kaip mes ėmė svaiginančiji gėrimų ir 

J| pakreipiame, geriančius drausdavo nuo 
negražaus papročio siurbti 

Kartų gyveno du draugu. 
Juodu atvažiavo Amerikon, 
abudu jokio turto neturėdami. 
Skirtingų juodu buvo, būdų ir 
papročių. Vienas buvo 'tin
gus prie darbo, šiurkštus san-
tikiuose su žmonėmis,' bažny
čion retai kada ėjo, išpradžios 
po biškį gi tojaus vis daž^ 
niaus ėmė gerti svaiginančius 
gėrimus... Pasekmė buvo 
liūdna. Žmonės jo šalinos. 
Gyveno jisai nuskuręs drėg-
auose skiepuose. Jo visas 
turtas buvo tušti buteliai ir 
tuščios nuo svaigalų statinės. 
Er mirė jjsai pirm laiko pa
niekinime nuo* žmonių... bauda kitaip suskirstoma; pu 

stos į bendrą. ,<larb% iųometjsė jos eina valstybės iždui, o^ Ne taip gyveno jo draugas, 
sumažės klebonijose dagtinės antra pusė susekusiems (ket-;kuris mėgo švarumų, darbf-

virta dalis surašiusiam, proto- tumų ir teisingumų. Pamal-
kolų ir ketvirta dalis prauešėr daus tai butą jaunikaičio. My-
jui). įėjo jis puošti bažnyčias ir la-

svaigalus.. Ir laimino jam 
Dievas. Įgijo jis gražų nuo
savų nemelį su puikiu sodne
liu, kame su savo šeimynėle ' 
pasižymėjo pavyzdingu gyve
nimu.- Už jo rarirų, draugi n- ;' 
gą bei doringų gyvenimų pa- ' 
mv*ėjo jį žmonės. Susilaukė j 
jis šiandie jau ilgo amželio. 
Praeidami p̂ ro jo namelį žmo
nės stapteljėja prisižiūri, pa
sigroži ir drąsina save taipat 
doringai, blaiviai gyventi. 

Skaitytojau! Ar pažysti t^ | 
(gerąjį senelį? Ar tik jų nėra j 
skaitliuje tavo luomo drau
gų?.... Gal jis yra vienas i š / 
tų su kuriuo šioj šalyj sykiu 
ėmėta gyvenimo dirvos velė
nas versti?... Per dorų, pa - | 
maldumn, blaivybę jis įgyjo 
Dievo ir žuionįų meile. O tu? 

Bridžių Jonelis, 
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P o n a s D. T. Rrennaw. gerai ž inomas Uetaviants, jpmog 
su ke l e to moks lu laipsniai*, pavyzdinga* katal ikas. Jtuoni 
niraniau ofi** krautuv in inkams ncroikėjo mokėti už leidin 
m o k a po koletą š imtu dolerių. Pr ie jo automobiliai mokoj 
metu mies to le idimą š iandien 310.00. Išrinko jį nesigalėsi 
amtta išnaikinti paJteastu*j=tės urvus Cieeroje. 

~ TREMKITĘTTUOS KURIE GARSINAS 
MENARAŠIY "DRAUGE." 
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ATHOL, MASS. 
— ~ T !— 

Ptfakalfeoą. 

Kovo 21 d. vakare j 
nytinėj svetainėj įvyko 
Kalbos,. Kalbėjo gerb. 
gas Garmus. Kalbėjo dv 
se atvejuose. Ivąip visur 
ir eia kalbėtojas gan 
apkalbėjo moksleivių še 
reikalingumą, jų stoki}, 
vargus, kuriuos turi pj 
UŽrubežy ir kaip tykiem 
šelpa yra didžiai reika 
Ant galo dar kalbėjo 
Lietuvos padėtį ir jos s 
kius su kaimynais. 

Pasimixė. 
Kovo 23 d. 11 vai. d 

po trumpos ligos plaueii 
degimu persiskyrė su siu 
saulių Steponas Braždžui 
a. Steponas paėjo iš \ 
niuksi parapijos. Paliko 
Tame nuliūdime žmona, 
ir seseris. Prigulėjo prii 
jos Aušros V. M. D. 

AukoG i j auMvijsiuju^ ve 

P. Strepiakas $ 
J . ^lileikaitė 
P. Garbužaitė 

A. KKpienė 5 šėrus P: 
bos B e n d r o v ė s ; 
P. Raeikauskienė 
J. Vaicelenas 

Po $2: L. Staoiaučien 
Burironaitė, E. Braskaitt 
ICabišaitis, A. Alekevimi 
Matulis, Kun. A. Petraiti 
(iatautis, A. Kuoinskien^ 
Monkevieienė, J . Jasinsfo 
(Jailimias, J . Virakas, 
Sklenis, D. Karoblis, A. 
vedonskas; 

Po $1: L. M^iunas, A. 
eekauskas, K. Dragūnai 
Vadlugu,' tf. Pusčius, J . 
leckas, K. Mostaudias, P 
drulis, S. Vidugiris, P. i 
nas, J . Reeiunas, K. S t ra 
A. Medelinslcas, J . A i d i k 
P. Pusčius, O. Baltrešiun 

H P. Vaizmozienė, K. G 
tienė, K. CirgeKenė, P. & 
oiutė, «J. Steponkaitė, E. 
donieno, O. Sosienė, M. 
celienė, E. Brpskienė, 0 . 
saitienė, St. Raila. 

Viso surinkta su smu 
mis aukomis $221.80, ir 

t keletas Prekybos Bendi 
šėrų. Aukavo beveik 
žmonės. Aukavo net \r i 
mergaitė 11 metų Ona 
dauskaitė 50c. Galima 
džiaugti, kad prakalbos 
(iarmo gerai pasisekė. 
Idoj mažoj kolonijoj 
daug aukų surinkta del 
ksleivių. 

Lietuvos šake 
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924 31. 
31. 

gus mokytas 
net J%s buvo 
ma, šiandien 
jo 50o. į du 
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C I G E R O J E 

AWIGZ 
ta Graboriu,-
W. 2J?d PI 
cago. Iii. 
rnaula laido-

kuopigiajuala. 
» meldalu a i -
:i, o mano 

busite užga-

Kas melas tai melas. 
Noriu paaiškinti G 

VVorks visiems lietuv 
kaslink Demokratų šmei 
ir teisingumo, kurie nori 
vi lk t i žmonių ak i s ka ipo 
kai apsirėdę avių skui 
Taigi aš noriu prirodyti 
cero Lietuviams kaip D 
kratai rašo melagyste.-. Į 
patalpinta A<Draugo" 
rašty num. 73 "Demok 
rašo kad aplink 4,000 t 
nu užsiregistravo ant t 
lotų ir tik pažymėjo \ 
asmenį koki ten Henry 
(Jai tas pats Ford 'autoi 
IV] išdirbėtas f tas bufcij 
rų daiktu kad Henry 
parvažiuotu į Cicero ir 
dėtų dirbti Fordukus, 
mes kožnas vienas į«igy 
Fordukų. Taigi ?.š tų 4,01 
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singą, o kiti visi buvo gėrį 
ją tas nekaltasis prksipažinet 
l>ad gavęs $2.00. Aš norėčiai 
Demokratų paklausti ar dap 

> b a ž - ! ^ u tokių ne atsirado, butv, 
geru daiktu, kad biitų pažy 
mėję to asmens vardą ir pra-
vardę.Je:. Demokratai tokį t|y 
singi tai tegu ii* teisingai vi 
ska aprašo. Pereitų nedėlę 
mačiau *'Draugo'J dienrašty 
aplink Juozapa Stankevicia 
gerai žinoma visiems k" De-
mokrartas rašo kad jj atleido 
nup darbo; tai yra visai mela^ 
i iaugas J. Stanlcovičia pat.-
apleido darbų iš priežasties 
^ąžo užmokesnio. Taipgi De
mokratai vėla sfcelbia kad A. 
Bulauską atleido nuo darbo 
tas vėlą ir nielas; draugas A. 
Bulauskas pats apleido dar
bų nes grįžo atgal ant savo 

>bol- ^M^° j Q n ° S ^oun^r>- ^ 
. mislinu Grant Worko iietu-

. l .. Uįaį, visi žino tas ypatas ir 
, ; g ^ dažinot ar tas teisybė 

j lijiįp Demqkratai rašo ąr ne \v 
[daug kitokių išgirstąt šmei-

rdai. žiniių kai]) tai jie įmano. 
iO.OOi T^iP ^ke-bįa, ale aš mislinu 
)̂#(X) žmonės žįno dabartinių vai-

i0.00|«iž:4 ir pereitinę kur įįty 
^ „ J m i a u s buvo D."Brenąn kų ji? 

nuveikė laike jo tarnavimo. 
5 00 Aš manau daug ne reikia 
500 kalbėt. Ateinantį utaminkij 
, O. 

M. 
, V. 
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žmonės žino dabartiiM^ val
džia jiems patinka. 

No užmirškite visi nueiti tn 
dienų 1 d. apriliaus balsuoti 
vienas vis "susifulis" kaįpo 
Ąpri.1 fool d&y-

Pilietis. 

Kemkite tuos bisnitu-ius, kn 
ne dažniausiai garsinami dįen 
>f\tiv **DrainrPM 

*• y,. i . g _ i ^ _ . '.» ' . . . _ j . i - j 

r»l. Ijafayeite 4223 . i 

P L U M B ) N $ 
Ra»i»o lietu via, lft>ruvia#ns visa. 

do.s natarnąuiu kuogoriausja 
M. Y l f tRA 

S22S W«»t 38-th Street 

• * 11 S S 

felefouas Ganai 5395 * 

JOHN G, MEZLAISiCIS 
Generalis Kontraktorina, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 
23}9 West 24 th Street 

Chica^o, S I 

DAKTARAI 
N ^ F E A P A T B 

Telef. Boa^rvard 0313 

Or. Katilii Žukauskas 
N A P R A P A T H 

i 2 l » 8. Morgan/ St. Cbloaso. 
Valandos Paned. Sered. Ir Su-

batom* nuo 2 iki 9 y a C vakare. 
4(152 Soutn Asliland Avonije 

Vai. Utar, Ketvr, Ir Petn. nuo 
t iki 8 vai. vakare. _, 

rant 
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Dr. M. S t i 
421|1 South 

Telefonas 
Priėmimo valandos: Nų* 

Praneš imas nergantlenia. Turiu ą 
tokias ligas, kurios buvo pavadintos 
pančių srydyrhui būdą.; nesilpDinu lig 
g i n u . o g y d a u — N A P R A P A T I J O S ) 
jis d/«r smagumą teikia. 

Jeigu jau aplooklai n e t keletą 
nesuslradąl. o aergi Rlrdles, nervų, į 
girdėjimo*, naktiniais susi^lapinimais. 

B ••" f m - • » - » » - • • ^ » • r • -. - • t 
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LIETUVOS U 
Kapitalas 15,( 

Turtas ir atsakomj 
Didžiausias ir tvirčiausia 

vo skyrius kiekviename Lię 
šiai apmoka amerikiečiu p 
moka geriausius nuošimčiu? 
niani laikui 8%, pasidėjus 
kalavimo 4%. 

Lk^tuviai^imerikiečiaU d< 
7 T ir saugų bankų, ^ai darydar 

ir savo tėvynei padėsite ek 

* 

YPAT1«*S n U U B i 
MAS B » » T 0 J A M S . 

PaliečiauUs 

JOSNF.IMS 
* * -

Recorder of Deeds. j k o 
fThe Josepl'i F . Hąas W^lfa Paj 

re Association, organizacija 
susidedantis iš Recorcler's O-

Ul'fiso darbininkų.'"'-Sips Qrga-
! nviacijos tikslas yra paKelbėt 
žmonėms neleimėje. Balsuoto 
žmonėms nelaimėje. Balsuoto
jai Gqfik ftvieto turėtų do~ 
landžio 8 d atiduoti savo bal
sų už Josepli F. Haas, Repu-

įblikonų Kandidato kaipo Re-
corder oi Deeds. 

Per visa savo gyvenimų Jo-
sepji F . Haąą visuomet pir
miausia atkreipdavo atydą, Į 77m 
perų patarnavimų žmonijai. 
į9 prityrimas ir darbas pa
rodė visįems, lcąd jis pilnpį 
tinkamas užimti tų vieįų. 

Cliicago Bureau of Public 
'Efficiency pripažino, ka4 jis 
yra smogus kur.s yra atsižy
mėjęs savo darlištumu. 

Jo darbštumas pernai metų 
sutaupė' Gook Pavietui suvirs 
šimtų tūkstančių dol. Pelnas 
uždirbtas jo ofise šįmetų sie
ks apie #400,000.00. Tas reiš- H n 
kia $400,000.00 maž^u tait'ų i a 

žmonėms. J is yra tai žmogus, I 
kuris dirba, o ne vien t i k g į a 
prižadą žmonėms. ! y. 

Naujas ir nepritaręs žmo- ; 
gųs. kad ir geriausius norus c 
turėtu neaalės tiek sutaupyti 'ą 
kiek ji^. Naujas žmogus gali I 
šioj vietoj dąr blėdies atnešr Į 
ti, bet ne gero. 

Mes darbininkai, kurie dir
bame IfcecoFder's OfCise pra
šome visų r>ad atiduotų savo 
balsų už Josepb F . Haas, Re-
corder of Deeds. 

Balsų atiduodant už jį ne-
apsivilsite u^tat, kad mes, ku 
rjė dirbame su juo žinome ir 
matome kai^ sąžiningai jis at 
liekn. Jo vardas yra antras 
ant Republikoniško tikieto po 
Recorder of Deeds. 

Joserii F. Haas "VVelfare 
Association 

{susidedant iš Recorder's O-
ffice darbininkų). 
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MYK. LAPINSKAS 

mirė kovo 27 d. 19?4 3 
vai. ryte 40 metų amž. 
Amerike išgyveno 24 me 
tus. Kilo iš Vilniaus rėd. 
Čiobiškio miestelio. 

Paliko <Udeįiąme nuliu 
dime brolį Joną, ir bro
lienę Bronislovų Lapins
kus pusbrolį Joną. Kūnas 
pašarvotas 3930 Cornę-
lia ave. Laidotuvės įvyks 
subatoj, kovo 29 d. Ge
dulingos pamaldos įvyks 
Šv. Vaclovo bažn. 10 vai. 
ryte. £ o pąmąidų bus nu 
lydėtas į šv. Vaitiekaus 
"kapines. Nuoširdžiai kvie 

čiame visus gimines ir 
draugas dalyvauti laido
tuvėse. 

Nuliūdę brolis Jonas, 
brolienė Branislava, pus
brolis Jonas Lapinskai. 
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į p u l i o n i s 
Rock\vell Street 
Lafajc t le 8026 
o 9 ryto iki d vai. vakare 
rarb^s pranešt Tauistai. kad aS gydau 
nebeišgydomomis. Vartoju naują aer-
onig vaistais, nei operacijomis nevar-
>udu G y d y m a s Šiuo b ū d u y r a s a r a u 

gydytojų, pas kuriuos pagelboe ir 
amatu, paralyžiumi. Inkstų, ausų ne-1 
ar kitokia sena liga, ateik, o *8 nor" 

^^Fmm^vi i .i ĮI'IHIM1. • . ifM 'i i • p 
•i. '.Vi - . U . . > ,, rpr. 

Ii K I 0 BANKAS 
100,000. Lito. 
fbę 50,000,000 J,itų. 
s bankas Lietuvoj. Turi sa-
tuvos miestelyje ir greičiau-
erlaidas. Už įdėtus pinigus 
. Pasidėjus metams ar iJges-
pusei metų 6%, ant parei

k i te savo pinigus į šį tvirtą 
ai, turėsite didelė nainja spu 
onominiai pakilti. BANKAS 
3LERIAIS. 
:as, 31 Laisvės alėja, 
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BEU)OWORfAS. 

Pa4ėka. 

Didžiai gerb. kun. klebo-
i M. Krųšui i r parapijos 
rnifeto narįams, kurie daug 
ddarbavo rongiąnt Bridge-
rte mano paskaitęs apie 
mų fvovo 11 ir 18 d. s. m., £Q9 
oipi•• tftrni nuoširdų dėjaii. f 

Kun. f)x. K. ąeklattis. l l ? ^ 
III Ii ••! - ••• • • • w~ 1 • • t • • • —••< II — » "M !• • 

[EV0 APV. KOLONIJOJ. 

N 
PIR1 
NYT 

y 

Pa»e 
41 . 

Rengia vakarą. 
Covo 30 d. Draugystė Ap-
zdos Djevo No. 1 rengia 
ižų vakarą su iw«tatj rmu. 
karas bus Dievo Apveizdos 
•ap!.jos svetainėje, 18 ir 
ion Ave. 
Programoj dalyvaus Stygų 
kestra. Jų visi zmo, nes vi-
l gražiai pasirodo. Paskui 

parstatymo aktoriai yra 
i gabus, kaip tai p-ni Žai-
įskiene ir p-ųį VaiAekai-
nė ir k. Užtat bus ko pasi-
usyti ir pamatyti. 

kovo 30 d. vakarų ren
inų šios 4*CkUgijos kvie-
mi atsilankyti visi. 

A. Gurskis. 

25 
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) A K T A 
le/onsv- K o o l e v a # d » » > • 

)r,j* A Bronza 
( -h ieago . III. 

i . ^ cy to Iki I I f i e t : 1 0 0 
Bt tkl t i o Oiftr # : » • , r . k iki* 

r 

1111111' n i k i t f a i . . ' i 
•1 *VMilevar<1 nfttl 

Į>r Marya 
Dowiat-^ass 

1707 m. 47-th M 
tiandoa nuo 8 iki 12 diena, nuo f 
I % vaj. vak Ntd^iiofoi* DDO * 

iki t vai. po pietų 

•M'fona* a e e l e j 7499 

Dr. I. M, Feinberg 
Oyao specialiai visokias vyrų ir 
literų iftialtas ligas. 

IlOJ MadiMoti 8treei 
kjoip IVMetern Ave. — Ontoago 
įlAtidn* t 4 po piefu 7—9 rak. | 

X .~. 4U1 "-•'._ T 
11 • • Vi . į\ lt ' ' " ' • *" 

1. Doulevard 2160 

DR. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

303 South Morgan Street 
Cblcago. 111. 
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ui. JONAS p. mn 
DYTOJAS ir CHItURGiS 
laikinasis ofisas randasi 

num. 3303 S. Morgan St 
LANDOS: *9—12 iš ryta 

KTĮ, PAflDUOTI AB MAI-
'I WI§ADOS -KRElP^ITflS \ irus. TAS juų 

AOT KA%DOS. 

) #. 351h Si. Cnicago 
fel. Ą?ulgyąrd p%V įr 0774 | 
)AROM PIRKIMO IR PAR-1 

DAVIMO RASIUS, 
skmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. j 

i".1 m r u . , ' . . • . : 
l e fooas Caoal 7288 

PETRAS CIBULSKIS 
laUavojl ino ILoo traktoriui 

m ^ ^ 0 A 2 y 

L™^ P f l P I E B C S 

• 

j|a\ šM i 

KHAUTUVE 
Hfcpaprasta 

mūsų biznl< 

augimas rel* 
kia sąžiniški 

Kostumęriam.-

patarnavimą. 
338 So. Leavitt Street 

•r ar , . 

IMKITE SAVUOSIUS. 

R A I 
riA.Račkus 
lyto jas, Chirurgas, Obs-
trikas i r Specijalistas 

Elektroterapas. 
tfA TONSILUS — 
)—-B« mariniui*, 
)—B« pekOm ir b« skaustsst. 
~ B s kr-uie , 

l " ~ & A/*i!*. P*vejans srdkatal . 
i)— Paeljentul nereikia flrjrtl, sa 

li tuąj TalsyU. Ir rmil eftl 
I darbą, 

•e 'Oail-stones* (akmenis tuliyj*) 
r akmenjs šlapumo pūslėj* be o-
eracljoa su tam tlkromii moks-
skomia priemonėmis bei vaistala 
rttmiems eugrąžma sirdejimv . . 

vfcMfcįas Uca* pasekminsai, ir jei 
ra ' reikalas daro operacija*. 
•Uenall patarnavimą teikia aaro 
fiee: 
L So. 50 Ave. Cicero, IU. 
• atidarytas: kasdien nuo t vaL 
P piet iki I vul. vakare. , 
Įlomis Ir šaradomis ofisai aida-
rtas. 

- !T— 

A. K. Rutkauskas 
l>VTOJA8 I R CHIKl RCiA* 
142 So. Western Ave 

Telef. Lafayette 414S 

)fi«o Tel. Boulevard 9698 
aid. Tel. Van Buren 9294 

r. A. A. R 0 T H 
RLSAS GVDYTOJA8 ĮR 

CIIi l lURGAU 
ciaUstas Idotcriškų. Fral^kp 
aikij Įr vls« chronišky lįgj^ 

as 3 1 0 3 S. Halsted l 
^anipas 31st Str. 

10—11 ryto: 2—I po piet 
va*. Ned. 19^>12 d. 

— - • •• 

CHARLES SEGAL 
ėlė savo ofi»a po auu^r lu 

29 S. Ashland Ave 
SPECIJALISTAS 

Eiovų, Moteni Ir F J T U lAgų 
ryto nuo 10—12 nuo t—6 

dėtų: nuo 7—S. l t vakare 
Įlomis: 16 Iki 1. 
Telefonas Drexel 2889 

. M . StlHM»dai 
)7 S. M o r g a n St 

C p j O A G O I U L I N O I S 
T e l e f o n a s Y arda 6 0 8 2 
dot — 8 tkl 11 IŠ ryto po 
6 Iki S rak. NedfcUooivs pfi-

ždarytas. 
M ^ į j u . t l J i . _':'"SW|U. , „ 

r.M.5tribol,j» 
X4etuvis 

DYTOJAS ir CHIRURGAS 
MII Bo. Asldand Avetiue 

Tel. Upulevard 7890 
Vai.: 2 iki 4 ir 6 Iki 9 

Ned. 10 Iki 12 
4 : A641 So. A l h a n j Aveaar 

Tel. Prospect 1920 
Vai., pagal sutarti 

"dnsl 0257 Vak. Canal 2118 

P. I ZftLATO 
ietuvis .Gydytojas I r 

»*1 So. Halsted Etreet 
doa: 19 lgf 12 n U : 1 iki 4 
» Pi*tu; j įki 9 vakare 

file:///VLMO
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Penktadienis, kovo 28, 1024 
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CHICAGO/E 
I I W • • • • • • . • W M M » . » » « 

VYČIŲ APSKRIČIO CHO
RE. 

~* Lithuanian Legation, 
1925 P Street, N. W. 

Washinffton, D. C. 
Lithuanian Consulate, 

608 So. Dearborn Str., 
Chicago, 111. 

Lithuanian Consulate, 
33 Park Row, 

New York 6ity, N. Y. 

Atsilankius. 
Jusu korespondentui teko 

atsilankyti Vyčių Chore ir 
užgirsti bepraktikuojant ope
retę 4iKlaipėdos Julė", kuri 
bus atvaidinta Arijan ("Jrot-
to teatre kovo 30 d. 

Choras, susidedąs iš arti 
šimtinės dainininkų, yra auk
štumoje savo pašaukimo. Dai
nuoja — tartum vargonais 
vargonuoja: vietomis — tai 
švelniai tylas, tai truksimu 
gai — audringas tai vėl ža-
vėjančiai — įspūdingas... E-
su Saitas žmogus — o vienok, 
pasiklausęs solistu bei choro 
— likau sujudintas ligi šir
dies dugno... Ir ne nuostabu, 
jeigu priminsime dar, kad 
operetės muzika pati savaimi 
graži ir melodinga, o dainos 

"patraukiančios. 
Solistu tarpe svarbiausios 

roiės tenka atlikti p-iai Lau-
raitienei ir p. p. Ramanaus
kui, Balsiui ir Benaiėiui. sio 
solistai — artistai, jau gerai 
ehicugieėiams žinomi. Jie nie
kad mūsų neapvylė, o šiuo 

$ygfu jie ypatingai geri savo 
vietose. Negalime užmiršti ir 
kitų solistų — čių, būtent: 
p-lių Volterai tės, Pėstininkal-
tės, Jovaišai tės ir Šlapikaitės 
bei p. p. Pažorskis ir PLvariu-
uo, kurie yra didžiai brangin
tini solistu — , dainininku 
tarpe. 

Teko patirti, kad choro ve
dėjas p. Pocius ir režisierius 
p. Balsis yra pilnai paten
kinti choro prisirengimu prie 
44Klaipėdos Julės". O tas jau 
daug reiškia. 

Ar esi girdėjęs koncertų? 
— tai ne operetė. Ar esi gir
dėjęs galingą beną? — tai 
ne or.eretė. Ar esi girdėjęs 
fvelnų simfonijos orkestrų?— 
tai vis ne operetė, Vyčių vai
dinamoji "Klajpfalps Julė" 

— tai operetė! 
Atsilankyk, pamatyk,.pasi-'Suite 814—816 

klausyk. Tai padaręs — nesi 
jaudinsi. 

Jonas Morkūnas. 

SVARBU TIKIETŲ PAR 
DA VAJAMS. 

BALSUOKITE Už OSCAR 
WOLFF. 
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AXT PARDAVIMO naujos 2 Na
tų namas po 3 Kambarius aržuolu 
trfcmtiota,, ugnavietė ' buffėt, grln-
dlnim plytom Krjsfa, vanos, kamba
rys plierfo konstrukcija. Savininką 
gaf.lma matyti Jik nedėliomis. Is-' 
lygos duodamos. 

. «JOi; So. Mozan St-
^ • - ' ' i . " • ' * i ' * 

VAKPAVIMt T NAMAS rieeroje. 
Tarsiduoda medinis namas ant' 2 pa 

P a r d a v i m o L . V y c i l l Cl l . A p . gyvenimų po 4 kambarius su likto-
t . . . . ,' . . , . . . pu. Savininką, guilma matyti nuo 

Choro t l k i e t ų l a i k a s b a i g i a s i 6 v. vakare, ,«ubatoj po pietų ir no 
šį šeštadieni kovo 29- d. N e - , ^ ^ ^ 1 ^ 1 

parduotieji tikietai turi būti 
Sugražinti nevėliaus 9:00 va
landos vakare gencraliam U-
kietų tvarkytojui adv. A. E. 
Stasulaniui. I '2 vėliau gfaži-
įfamus bus reikalaujami pini-

•mos lubos. 
Cicero, III. 

MUZIKALIAI VEIKALAI GERIAUSIU LIETUVIU KOMPOZITORlįl YRA GAU
NAMI AUŠROS KNYGYNE 

Siuomi pranešime visam muzikaliam lietuviškam pasauliui, kad 
mūsų knygyne randasi geriausių muzikalių dainų. Kai kurie veikalai 
yra Visai naitji ir kų tik atėję iš Lietuvos; kai kurie visai nauji ir ga
minti Amerikoje. Todelgi, yra proga del muzikalių žmonių, kaip tai: 
choristams, solistams, pianistams ir, įvairius muzikaEus instrumentus 
naudojantiems įsigyti muzikalių prekių už gana prieinama kainų. 
AUŠROS KNYGYNAS daro nuolaidų t ant visų žemiau tilpstancių 
veikalų, kurie užsisakys iki gegužės 1 dienai nemažiau $5.00 vertės 
sykiu muzikalių veikalų, tiems bus atskaitoma 25 centai nuo kiekvie- • 
no dolerio. Reiškia perkanti sykiu neužmažiau $5.00 gauna 25%. Ši
tas nupiginimas yra teikiamas tiktai iki gegužės 1 dienai. Todelgi no
rintieji įsigyti sau reikalingų dainų ir už numažinta^kainų malonėki
te būti sknbųs. 

NEPALEISK Ifi SAVO MINT];. 
MOREDAMT pirkti pardtioti ar,')a 
ma|nyfl namus farmas, lotus arba 
bi!e kokius biznius, kreipkitės i ,„,'. 
su ofisą visuomet busite užpan--
dinti padarom greitai, pigai ir gf.n; 

e. P. SI'ROMSKIS co. 
aS52 So. Halsted SI. Chicsgo. m. 

Te. Boulevard M41 
—— 

9 = 

gai. 
3236 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 6737 

Komisija. 

SKAITYKIT IR PLATINKI! 
"DRAUGĄ." 

P A R D A V I M U I 

Metinės Sukaktuvės. 

A. f A> 
AGOTOS 

STRAVINSKIENĖS 
mirusios kovo 28 d. 1923 

Metinės pamaldos ui 
jos dusia bus subatoj, ko 
vo 29 d. 1924, Aušros 
Vartų bažn. 8 vai. ryte. 
Nuoširdžiai prašome gi 

minės, draugus ir pažy
stamus dalyvauti pamal 
dose. 

Nuliūdę vyras Petras 
Stravinslris, duktė Aldo
na, sesuo Marijona, švo 
gėris Pranas, sunūs ir du 
ktė Katiliai, Mar. Sabac-
kienė ir dvi Tetos. 

TURIU PARDUOTI GRfiI% 
TAI PLAYER PIANAS, SU 
suoleliu, kabinetu ir, 40 muzi
kos rolių. Kaina $140.00. 

1389 Milw«LUkee Ave. 
1-mos lubos 

B I Z N I S 
PARDAVIMUI bučerne ir 

croeernė su geriausiais įtaisy
mais kur ledo nereikia pirkti, 
yra mašina kur saldo ice-boxa 
registeris kogeriausias Ford 
trokas, arklys ir vežimas jrera 
vieta del to* biznio pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos. . 
W. Co. Assn. 1911 Lake St 

Meluose Park. BĮ. 
. _ _ ^ _ ^ _ _ ^ — _ ^ _ _ _ — — . — ——— 

PARSIOTODA Ice Cream 
Parlor, užlaikome sahlaines, 
cigarus, cigaretus taboka ir 
kitus mažmožius; vaikams 
žaislus ir mokyklai reikmenis. 
Taipat parsiduoda ir sykiu 
rakandai arba atskyrium, pu
se bloko nuo 2 mokyklų is 
priežasties išvažiavimo Lietu-
vou. 1437 So. 49 Court 

Cicero, Dl. 

"TATMOS 
FABMOS FARMOS 

Didelis b&rgenaa ant farmu luijm 
dideliu ir mažu farmu po vlaai Su
vienytas Valstijas mainom namus 
ant farmu farmas ant mrynu aorvJfti 
ini pigiai pirkti arba išmainyti k« 
raa farmas kreipkitės pas rf;.» A 

C. P. 8UROM8BI8 CP. 
3352 So. Halsted St. Chicaifo. fU 

Te. Boulevard t * 4 ' 

GfeUODŽIO VEIKALAI. 
^lylėk (sok>) 50c. j 
Burtai (solo '. 60c. ] 
Jura ir mergos (solo 60c.; 
ftj jaunieji (Misrani cho-f 

(chorui) 50c Į 
Visur tyla (solo) 50c. 
Op' Op' (Mižram chorui) 

Varjaetjos— Lietuvių Liau 
dies Dainos pianui (so
lo) $1.00 

(iinkim sali Lietuvos (Mi- Tų mergelių dainavimas ir 
šram t*horui) 50c I Ten (solo) ?5c 

Pirmyn, j kovjj, už tėvyne Į Gerk, giatuoklėli (solo) 

- REIKALINGA. 
REIKALINGAS bu^rįs, 

patyręs savo darbe kuris mo
ka Lietuviškai, Angliškai ir 
Lenkiškai. Atsišaukite greitu 
laiku! 

1645 Wabansia Ave. 
Tel. Brunsvvick 2545 

• • — i M S — S » S W S » ^ S S ^ — • — — • — 
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A D V O K A T A I 

• 

H I S T Y N E S 
• -

E X T R A E X T R A 

ŠV. JURGIO PARAPIJOS SVETAINĖJE, 

J. T. KELPŠOS VEIKALAI 
Kariamos aidai 50c. 

Tėvynės ginėjam* dainų 
rinkinėlis. 

Lakštutė . . , . $1.25 
Dainų rinkinėlis prade* 
damajai mokyklai. 

Nuplasnok (solo) 60c. 
Tėvulėli sengalvėli ir Sa

kė mane sioki (solo) 50c. 
Liepė tėvelis (solo) . . 60c. 

Lietuvos llvmnas (solo)60c 
Žalioj lankelė.j (solo) 60c. 
Mano sieloj šiandien šven

to (solo) 50c. 

(Mišram chorui) . . $1.50 
Vyčių Himnas mišram cho

rui 25c 
O, pažvelgki mieloje (solo 

Bflp 
t • • • • , • +4 m • • • .w • • • • • • %J\J\J 

Keturiolika dainų (Mišram 
chorui.) $1.00 

Trisdešimts dainų (duetu) 
$1.50 

A. VANAGAIČIO VEIKALAI 
Stasys, tenorui solo, komiška 

. .: 60c 
Oul du! <ludelė, tenorui solo 

60c 
ST. NAVICKO VEIKALAI. 
Lietuvaitė. (Mazurka fortepi 
janui 75c 

V. NICKAUS VEIKALAI: 
Lietuviški šokiai <lcl piano 

:Ž!.r^elis, V. K. Maršas, Leli
ja, Valcas, Čebatėlis, Aguo
nėlė, Mazurka, Vamzdelis, pas 
JVSspaKne, Klumpakojis, No 
riu Miego, Vengierka, Kokie T?n^nV^ « • ; • « ' i ; " ; i< t k a i yy{''^ Maršas, Klumpa-Rūpinosi motinėle (solo) k o j i s rf0 \ Suktinis, Aguo-

• • • • I„ ni'lf", Pakeltkoiis, Žilvitis 
i^L eK^u , t!«!n ,Į ^ o l ? ) mc- Kutu Daržolis $1.50 

: 

S. . . > 

32 PL. IR AVE. 

Dauguma žmonių klaidingai 
mąsto apie Koronerį. Korone 
rio vieta yra viena iš svar
biausių vietų kokh> gali žmo 
gus užimti. 

Po priežiūra dabartinės Po 
no Wolff*s Administracijos 
automobiliais nelaimingų atsi 
tikimų sumažinta 22% nuo 
1910 metų. 

Ponas Wolff iš savo kiše
nės apmoka investigatoriams, 
nes nėra pakaktinai paskirta, 
kad visiems apmokėti, gi dar 
bo yra visiems pakaktinai. 
Tas parodo, kad jis nemėgina 
pasinaudoti iš žmonių, bet žiu 
ri, kad duoti žmonėms tinka 
m$ patarnavimą. 

Tūkstančiai piliečiu ir dau 
gybės organizacijų, draugijų 
remia Pono Wolff kandidatu 
rą, užtat, kad jie žino, kad 
jis kaip tik tinkamas tai vietai 

Ateinančiuose balsavimuose 
Balandžio 8 d. pats balsuok 
už ji ir taipat paprašyk kad 
tavo drausrai tą padarytų. Jis 
pilnai, užsitarnauja tos para
mos, užtat, kad jis savo dar
bą atliko sąžiningai ir teisin-

Balsuok už Oscar Wolff ant 
Koronerio. ~ 

(Apgr.). 

B R 1 D 6 E P 0 R T E 
SEKMAD. VAKARE 

Kovo 28 d., 1924, Pėtnyčioj 

Pradžia 7:30 y. vak. 

K. Sarpalis risis su Pie
tinės Amerikos pasauliniu 

champijonu, kurio Ameri
kos risti kai bijo Elvilo An-
tilo 220 svarų ir dar 2 vi*o 
3 ris. Sarpalis geriausias 
risti kas iš lietuvių 1000 ho 
lds vartoja visokių triksij 
pirmą kartą tarpe lietuvių 
risis. Viso 8 poros geriau*, 
sių champijonu lietuvių; 
Dudinskas pirma atlaikys 
ant krutinės. Risis su 
milžinu, Koudis Europos 
ehampijonas 100 sv. akme
nį ant krutinės su kūjais 
'suskaldys iŠ Rygos risis 
su Katausku už medalius 
Goštautas su Erzbeyu Dani 

jos champijonu 380 .svar. milžinas. Acias su Dovitral 

smarkiausiu ristiku Otto Prapatnikas su H. Annsoro 
-

Jelinevskis Kenoshos su J. Starki K. Pužilevškiu P. 
Norkus 15 vj-rų atlaikys ant pavietres iškeltu akmenis 
skaldys plika kuništįmį Seimon. Hart Michigano gali
jotas B. Augunas sunkias boles kur nei vienas galijotas 

^pakelia aukštyn. 
Tikietų kaina £3c, $1.10, $1.65, $220 ypatai. 

3—4—5 para. 
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Žalioj girelėj ir koks ten 
lengvas poilsei i s (solo) 

50c. 
Amatninkų daina (solo 60c 
Impromtu .(solo pianu?) 
^r -. 50c. 
Ne margi sakalėliai . . 75c. 
Meno daina (Mišram cho

rui) 60c. 
O. berneli vienturį (Duetas 

Sopranas ir Tenoras) 75c 
Pasaka (solo pianas) 60c 
Trys liaudies dainos (so-
• la pianas)/. .,.. 60c 

Balnok tarnę žirgą ir Ger
kim brouni (Mišram 

chorui): . .>.... 35c 
Aš toli nuleista ir Trys 

dzienas dzūkiška (Miš
ram chorui) 40c 

Kad aš buvau mergelė ir 
Atlėkė sakalėlis (Miš
ram chorui) 35c 

Mergvakario daina ir \fti 
tėveli, tėveli (Mišram 

•choru i ) 35c 
Oi tu, lakštingėle ir Vana

gėlis tupėjo (Mišmm 
chorui) 35c 

Aš pas tėveli ir Močiutė 
mano (Mišram chorui) 

Eisiu į girele ir Ui, ui, ui. 
Dieve (Mišram chorui) 
--• • •, • 35c 

Močiutė mvego noriu ir 
•* Ėi, vargę, varge (Miš

ram chorui) ...... 35c 
Asperge Me—Bažnytinė 

(Trįms balsams su var-
jronais) 50c 

Gailesščio giesmė (Trims 
balsams ęborui) ... 25c 

Keturi suktiniai (Piano 
solo) ; . . . 75c 

Tautiški šokiai 50c 

Albumas Lietuviškų šokių 
del Orkcstros šių instrumen
tų: Piano, Smuikos ir Kome
tos, Telpa sekanti šokiai: 1) 
V. K. Maršas, 2) varpelis 
valcas; 3) Lienelė polka ,4) 
Lelija valcas, 7) Dėdienė pol 
ka, 8) Airuonėlė mazurka. f>) 
Žirgelis, 10) Lietuvos Maršas, 
11) Vamzdelis, 12) Suktinis, 
13) Klumpakojis, 14) Noriu 
Miego, 15) TTymnas, 16) Tau
tiškas Himnas . . $2.50 

Albumas Lietuvių Orches
trai atskiros sąšiuyos šiems 
Instrumentams: Piano. Ist 
Violin, 2nd Violin. Viola, Ge
lio. Bass. Flute, ClarUet. Ist 
Cornct, 2nd Gornet, Trombo-
pe. Drums. Visas setas $4.50 
Atskiro Instrumento sąsiuvi
nis i 75c 

Albumas Lietuviškų SoVįn. 
Piano del Orchestrom $1.25 
ST. ŠIMKAUS VEIKALAI. 
50 jaunimo dainų (Trims, 
dviems, vienam balsui) $1.25 
Oi kas? (solo) 75c 
Era mano brangi (solo) 50c 

Mezzo sopranui ar barito
nui) 40c 

Gėriau dienų, gėriau naktį 
(solo) 50c 

Už klystančius žmones (solo) 
tenorui su pianu) . . . . 75c 

Lietuvos Hvmnas (piano so
lo) . . . . . . . . ^ . . . . 50c 

Siuntė mane motinėlė (val
cas) 60c 

Mano gimtinė (vienam balsui 
su pianu) •v^c 

Myliu tave ir Stiprybės šal
tinis ..60c 

Viso* pasaulio ir Žalčių kara
lienė (solo) ?. 60c 

Kad aš našlaitė (solo) . . 60c 
Mano rožė (solo) 50c 
Tu srraži (solo) 50c 
Lankštingalėlė (solo) . . 60c 
O kaip miela išgirsti (solo) 

75c 
Patekėk aušrele (solo) . . 60c 
J. NAUJALIO VEIKALAI: 
Meilė tėvynės nemari . . 79c 
(duetas tenorui su baritonu, 

arba sopranas su altu) 50c 
Nokturnas, (solo pianui) 50c 
Kad širdį tau skausmas (so

lo) (vienam žemam balsui 
su pianu) . . . . 75c 

Pavasaris, (mišram chorui) 
. . 50c 

Sudiev, (mišram chorui) 45c 
Nupirk man, (mišram cho

rui 40C 
Kai du stos (mišram chorui) 

45c 
Ar skauda man širdį, (miš

ram chorui) . . . . . . . . 50c 
U-žtra nksime naiPJiL giesmę 
' (mišram chorui) . . . . . 40c 
Oi- neverk motušei*1, f barito

nui, smuikai ir fortepiauni 
. : $1.25 

Trys Liaudies Dainos: 
# 

(Mišram chorui). Oi žiba ži
burėlis, Ant kalno rugiai ir 
Gieda gaideliai 50c 
M. PETRAUSKO VEIK.: 

Apvezdinkit ir mane, 3-ių a-
ktų operetė. Dalyvauįa 8 
ynatos. Visos dainos ir or̂  
chestracija . . . . . . $1.75 

Consilium facultatis, vieno 

S. W^ B A N E 8 
ADVOKATAS 

19 W. 
Room §04 — 
Vai: Nuo t 

Mooroe 8treeC 
Telef. Randolpb f1«o 
ryto Iki S po pletu 

Ytk&raJa. StOS So. Halated Htr 
Telef. Tardą l t l l 

Chloaffo. 

JOHN I. BAGDZiUNAS 
ADVOKATAS 

narni* Abstraktu*. Padaro pirkim* 
Ir 

7 South Dearbom Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BLDG. 

Telefonas Randolph 320 J 
Kakarais: 2151 West 22 St. 

TeJefonaa C anai 16«7 
l " * 

r V. C H E S N U L 
A D V O K A T A S 

Metropoli tau State Banko Name 
2201 W. 22nd St. Tel. Ganai 0698 

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

Ofisas Didmiesty j : 

29 South La Salle Street 
Kambarls &SO 

Telefonas Central 6S90 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Yards 4081 

Plaukia sau laivelis (duetas) | akto operetė—8 ypat. S1.50 
' 75c | Kanklės (rehkvi metų) $5.00 

"Dalnu Da'.norėlis.,, 30 dainų Joie yra 31 solo. 13 Duetu, 
trims ir dviem lygiems bal- j 5 Kvartetai, 10 ftokių pianui 

J. ŽII.EVMIAUS VEIK. 

sams 75e j ir smuikai, 100 puslaruų. 
Runku nran gyventi solo) 60cI (*Lietuviskos Dainos' 
Topšinė 60c' gi sasiuvai 
Ne del tavęs aš mergelė 60e 
Oi o-iviėiau, greičiau . . $1.00 
Kaip raiba 7>aukštut/» $1.00 
SVlierzo <«olo piarmi) . . 60c 
Tžangn C^fišram eliorui) 60c 
Kur bakūžė samonota (sob») 

50V> 
TlffU, '.V^u m'au a n t p^ieto ir 
Jau atė̂ 'o rudenėlis (kvar^ 

A. A. S lak i s 
ADVOKATAS 

Ofisas Yldurmtestyje 
OHICAAO TEMPLE BU1LDIHG 

*l% We«t Washlnirton Street 
Room 112% Te!. Dcarborn 9051 
Namq Tel. Hyde Park 3895 

JOSEPH 0. SOBOL 
A D V O K A T A S 

Veda. bylas visuose Teismuose. 
Exaniinuoja Abstraktus. Padaro 
pirkimo ir pardavimo Dokumentus 

155 North Clark Street 
Room 1518 Ashland Iikwk 
TelefoniR Dearborn 4766 

Vakaram: l»34l W. 2S-nl Plaoe 
Telefonas Ganai 8589 

tas) . . . . . . 30c 
Aš isivilkčiau čigono nA>n 

Šėriau žirgerj (solo) 75c ^ ^ ^ , v ' "j y : $ ,
1

0 0 

Aš pas. motuV . . . ' , . 40c'T".\»r™ * » • ^ o l ° , r ^ 
Močiutė širdele (Trio Sm- P u ) į ' V ' J . • • • • • • •• • Wr: 

uika Bass Pianas) ..75c KMMŠ^L'^SS&l^* °^V 
Girtuoklio daina (solo au- v ~ / ' ^ ^ I V • i - v; ** 

§tam halsui) . . . . . . 60c V a i ^ k , zvdek ir Va^a-
Onndė mane bernužėlis 75c ^ u d i e r l^ ,.(m,sr'v c į o r u , , ) J ^ B 

NnliiiduriA vn1«n,in Rfin v ' ' ° n a ^ «***> nešneka (Mis 60c 

- se
kė turi ems miš

riems baisams, 4-riems ly^ 
sriams balsams, ir dnetam«.! 
Viso 70 daim} 89 pus). $1.50 
Aido balsai. (Hiorams) . .75c 
Gamta graži (4-riems lygiems 

balsams) 50c 
&hj nakHaly (dziukiškai) 50c 
Skambančios stygos (duetgjj 
Dovanojo (dziukiškai).. 25c 
Skyniau skynimėli (solo) 30c 
Lihgo (latviška\ — solo) 25c 
Giriij Karalius (oreretė) lie

tuviu ir anglu kalbose) 
.. . : . . . . $3.oo 

Eglė (žalčiu karalienė), Žal
čio ir Gulbės duetas . . 75c 

< ei. Ontral 6800 

STASIJLANI 
ADVOKATA8 

Fidarmicst i j Ofisas 
Room 170S Chicaeo Temple B1<1« 
77 W . W»shinfrton St. 
CICERO Ofisai: PanedėUo vak. 
IS14 S. Cicero Air. Tel. Cicero 5036 
BRIDGEPORT Oflflas: Kitais vak. 
<a»6 S. Halsted St. Tel. Boiil. 67S7 

f 

ram chorui) 45c Jau pavasaris išaušo (Mi-
• a » m <-Wmi) 40c l

> , ^ , . f , a " , c S P * 1 - ^ «w. 
Šviosi „aktis m ė n e ^ ^ L J j P " J^' , *"?!» v • V ^ 

/»/?_loenziu TX) langeliu ir Per fri 

M 

ne 

T aisvės daina 40c 
Gaudžia, gaudžia aukso 

varpas ir Sviesi naktis 
mėnesiena 50c 

A. ALEKSIO VEIKALAI: 
MeUė (solo) 40c 
Ak, myliu tave (solo) 75c 
Giesme į Sv. Kazimera (Mi 

sram chorui) 50c 

1 rele jojau 
Motute mano; šėriau 
tr Vai kad aš ioiau 

As" jofau T)or girele 
liuok mtele :.: 

.30c 
žinreli 
. . 30c 

ir 7<n-
30c 

Ant tėvelio dvaro ir Tykus 
buvo vakarėlis ; ^^c 

S«ulutė tokėio 25c 
Oželv* (Chorui su niann) .Mc 
Pa m vi ė ia n yaka* (solo) 75c 
L. EREMINO VEIKALAI Bernužėli, nevesk pačios " \ ^ ^ ^ v V*I*AUA±: 

( s o] 0) 5flc i>aiuos sustaisytos ketunems 
Meile uždegta' krūtinė (so-1 ^ ? n . l s ^ aP^rvt 0 S $1.50 

lo) . . . . . , , . . / . . . . . . 65cI CMižnems ir Vyru halsu 
Skrenda, rėkia mūsų min-! chorams) 

tys (duetas) . . . . . . 75c 
Me<* įrišime ten (Mišram 

u 

STANEK — LAUMENSKIE-
NĖS VEIKALAI: 

Gyveno saulutė (solo) . . 75c 
Mazurka (smuiką su pianu) 

75c 
Romansas (\Tilioncelė su i>ia-

nu) ' $1.00 
Suprato (Vienbalsiui su pi

anu) 60c 
Atsiminimas (Smuiką ir pia-l 

nas) 60c 
Man per naktį buvo liūdna 

(solo) 75c 
Miela širdžiai (solo) 50c 
Aguonėlės (solo) 50c 
Tarnaitė (smuiką su pianu) 
Obelių žiedai vienam balsui 

ir pianui) 50c 
Caprijeccietto (vienam pia

nui) 50c' 
M. GRIGONIO VEIKALAI: 

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

LIKTI/VIS ADVOKATAS 
Dien.: D. 614—616—127 N. Dear
bom St. Tel. Randolph 5584—5565 
Vakarais 10717 Indiana Ave. 
Roseland Tel. Puliman 6S77 

A. A. 

A. KAftANAUSKO VEI 
KALAI. 

chorui) . . . . . / . . 75c. Arfos Choras (vienam balsui 
Visuomet girdis surakinta' su pianu) . .§/ 75c 

(solo) 6Qc Jurgio daina ir Išaušo (so 
Graž?. čia giružė (solo) 50c' lo) 75c 

pini irus malonėkite prisiųsti sykiu su dainų užsakymu: Money Orderiu, Čekiu ar-
ba. ;'.cash1.,."bet registruotame, laiške, niuo antralu: 
AUŠROS KNYGYNAS 

Žaidimų Vainikas (vakarė
liams ir gegužinėms) 102 
dainelės 80c 

3210 So, HaUted St., Chicajjo, OI. 

t 
PRANCIŠKUS ALSIS 

MJrė kovo 25 d. lj»2S, 12:S0 
vai. • dieną. Paėjo iš Sausiu 
kaimo, Andrljevo parapijos, 
Kretingos apakr.. 43 metų 
anii. Amerikoje išgyveno 21 
metus. 

Paliko dideliame nuliūdime 
seserj Amiliją ir svogerf Juo-
sapa Amerikoje ir seserj Ma
rijoną ir brolį Antaną Lietu
voje. 

Laidotuvės J vyks pėtnyėtoje, 
iš namą 3142 West 40th Pla
oe (arti Kedsie ave) | JTekal
to Prasid. fiv. M. (P. bažn. 4400 
So. Fairfield avė. 8:80 ryte iš 
ten f šv. Kazimiero kapines. 
Visi giminės ir pažystami mel 

džiami dalyvauti lakiotuvėse. 

Pasilieka nuliūdę 
Amelija ir Juozapas ftlukiai. 


