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KARDINOLAS MUNDELpIN 
— MALTO? VYTIS. 

Uhode 

Maitos Vyčiai yra senobės 
ordenas. 

KOMA, bal. 25. — J o Emi
nencija Kardinolas M mule-
i« i 11, Ohicagos Arkivyskupas, 
yra pirmas amerikonas, kurs 
priimtas senovės Maltos Vy
čių n n Iena n nariu, ir kuriam 
tame ordene suteikta aukš
čiausioji ranga — atžymoji-
uias. Ordeno kryžius Kardi
nolui įteiktas l'alaee višbu-
tv. 

Maltos Vyčiu ordenas arba 
draugija, kiek žinoma, yra se
niausia Europoj tos njšJos 
krikščioniška draugija. J i; jo 
priguli ižvinieii katalikai. 

Draugija įkarta pirm aš
tuonių šinitnu-r-u; Jeruzalėje, 
kuoicet tas ni'estas buvo •ai-
kinai pateka krikščionių rai:-
kosna. 

Po antrojo kryžiaus karo 
šv. (ierardas minėto ordeno 
įsteigėjas, jo nariams pavedė 
vesti kova nž šventojo (Jrabo 
išlaikvma krikščioniu ranko 
S<\ 

-Tad Hi-amc motŠimty Mal 
b Vyčiui Laivo [»agarsėj$ ka
ržygiai, ypač kuomet jie gynė 
nuo turku puolimo 
salą. 

. f i d s i , . . 1;;,, 

Vyčiai pagarsėję bumani-
taiiniais darbais. Pastarojo 
karo laikais jie suorganizavo 
šelpimo drbą. 

stik*mi Bažnyčiai. 
Maltos Yvčiai dar ižvmus 

ir tuo, kad jie visas laikas iš
tikimi Kataliku Bažnyčiai ir 

inyf-ia ją ordine pripažįs
ta. 

Pirmąja Vveiu ranga suda-
ro b7 nariai, šiai rangai pri-
fruli ir Kardinolas Munrielein. 
Šiai pačiai raugai be kitu pri
guli: Italijos karalius ir so
sto įpėdinis, Kardinolas (Jas-
parry, Kardinolas Merry del 
Vai ir premjeras Mussolini. 

Ceremonija paprasta. 
Kardinolo pauaukštinimo) 

Maltos Vveiu nariu eeremoni-
}a laivo b.- jokiu iškilmių. T-
teiktas ordeno kryžius, bran
dintina nuometą ir šalmą. 

Kitą (ceremonija, Kardinolas 
MniKlelein turėjo Propagan
dos Kolegijoj, kur Kolegijos 
studentai jį sveikino [vairiau
siomis kalbomis. 

Japonijos Pirkliai Kelia 
Protestus 

SIUNČIA JIE SAV0~PARAM0S AMBASADORIUI 
. H A N I H A R A 

| AUDEKLį) PRAMONĖJE 
RYTUOSE PRAMATO-

MA KOVA. 

OHIO "SAUSIEJI" TURI 
AUKŠTAS PAJAMAS. 

AMERIKONAI JAPONIJOJE SAUGOJAMI 
NUO PASIKĖSINIMU. 

THMvYO, Imi. 25. — Miesto 
Kobe japonai pirkliai, okspor-
teriai ir iniportarini, jMisiim-
t<° kahlcgrani:) Japonijos am
basadoriui \A"ashin)ftone. 

Kablegramojo pirkliai užti
krina paramos ambasadoriui 
už jo užimt,' stiprio poziciją 
japonu pašalinimo Jrlansime. 
Ir jie didžiai aukština amba
sadoriaus akcija del S. Val> 

ši partija už S. Valstybių 
akeiją kaltina amerikoniškus 
politikierius, kurie nerimsta 
prieš prezidento rinkimus ir 
tuo būdu nori savo pusėn pa
traukti (langiaus piliečių bal-
su. 

Kaltina ir šiandieninį Japo
nijos kabinetą, kuris i kiši oi 
nieko nedaro iš tokio japonu 
tautai pažeminimo ir tik lau-

v BOSTON, Mass./ bal. 2 5 . -
Čionai, New Yorke ir kituose 
audeklų pramonės miestuose 

(Naujoje Anglijoje kilę gan-
[dai, kad pramoninkai sutarę 
sumažinti darbininkams už
mokėsiu ir prailginti darbo 
valandas dienoje. Sako jie, 
tas būtinai reikalinga toles-
niai palaikyti audeklu produk 
eiją, nes be to išsivertimas e-
są negalimai ir prisieitų dau
gelį dirbtuvių visai uždaryti. 

Audekle pramonėje dirba 
virš 200 tūkstančių organizuo
tų darbininkų. Jų vadai pa
žymi, kad jei tie gandai teisiu 

Tuo reikalu vedami 
tardymai 

Žinios iš Lietuvos 
LENKŲ ŽIAURUMAI. 

CIJSVELANb, bal. 24. — 
Kalbama, kad Ivai-kurLe vals
tybės prohibieijos vykinimo a-
gentai per metus pasidaro! Vietiniai gyventojai lenkų 

Punsko vargai lenku 
valdžioje. 

LIETUVA TIESIA NAUJUį 
GELEŽINKELIUS. 

akeija del S 
lybiu Kongreso nusistatymo, jfcja$ol©flnių įvvkiu. 

Reikalauja atmainyti. 
Trys ]>olitinės japonų, opo

zicijos partijos padarė rezo-
liuciją, kuriąja protestuoja 
prieš Su v. Valstybių Kongre
so išsprendimą. Ir reikalau 
,. savo v\ rjausybės susisiok 
ti su S. Valštvbiu valdžia ir 
stengtis Kon|rreso išsfirendi-
ma i.eržiuiiėti ir atmainyti. 

t- j • 

Kakusliin kliubo vald>ba pi 

virš 40,000 dolerių pajamų. 
Toliaus patirta, kad kai-kn-
rie taikos teisėjai, miestelių 
majorai ir maršalai ir .konsta 
beliat be savu užsiėmimų turi 
daugybę pašaliniu, kurie 
jiems duoda didelį , pelnų, ir 
tie žmonės kraunasi didelius 
turtus. 

J)elto, visoj valstybėj šian
die apie tai plačiai visaip kal
bama ir dori žmonės stato 
klausinui, kokiomis eia meto-
domis vykinama probibicija. 

valdžios nejiaprastai spaud
žiami. Ypač tą priespauda 

į jaučia dvasios srity. Uždrau 
sta lietuviškas žodis, knygos, 
laikraščiai, net maldaknygės 
persekiojamos, kaip kad buvo 
rusu caro laikais. Jei ir na-
kliūva koks laikraštis, tai bi
jomasi ir skaityti, nes nežinia 
kada galj užklupti žandaras, 
o tuomet suėmimas, tąsymas,. 

Kovo 31 dieną, Ministeį 
Kabinetas priėmė geležinkel 
Amebai - Telšiai - Kreti 
Kasiu Rų/la-Tauragė sąm. 
ir statybos etatus. (ireiij 
laiku prasidėsią darbai. 

- i 

Amerikonai saugojami. 
Kaip čionai, taip kituose 

miestuose amerikonai reziden I 
tai stipriai saugojami, idant 
kartais japonai fanatikai jų 
neužpultu, nebūtu jiems kas 

0 

Uoga atlikta. 
J^es Japonijos gyventojai 

lal>#i nerimsta ]>rieš Suv. Val-
s'vl^es. Kai-kur žmonėms da-

SENATAS PRAVEDĖ 
B0NUSŲ BIUŲ. 

z>..d, je-r K -mi-tese pravesta^ " Ia|>eliai su jjpSįirau, 
bilius sunaikins senovės ame: jog artinasi Suv. Valstybių— 
ii komi su "aponais draugiu- -'a ponijos karas, 
gumą ir sukels rasinę nepa- Su§iįtikimuose kalbėtojai 
kautą, kas nėra geistina. karčiais žodžiais puola Suv. 
-r .. , , . N'alstvlK's. Bet tuopat laiku Komitetas kaltinamas. 

Seiyukai poetinė partija 
jie įspėji žmones užsilaikyti 

, . . . . . v . . ramiai, nekelti jokiu triukš-
(parlamento didžiuma) taipat 
padarė rezoliuciją kuone to-!nin< l u ' s t u ° ] m f l u ^ a l i l l l a t i U 

pot tono kai-kad opozici- daiiL-ians pakenkti pačiai Ja-K i O 

jos partijos. ponijai. 

\VASIirX(JTOX, bal. 25.— 
Senatas <>7 Įtaisais prie« 1? 
pagaliau s pravedė bonusų bi-
lių. Pa^mi to projekto, karo 
veteranams, tarnavusiems už
sieny, paskirta $1.25 dienoje, 
tarnavusiems namie $1. 

Tž pirmąsias 60 dienu tar-
nvbos ni<ko nemokama. 

Tie visi vr-teranai, kuriems 
nž tarnybą*išpuls 50 dol. ar
ba mažiau, gaus atlyginimą 
pinigai*. 

Kiti visi gi negaus pinigų, 
bet jie gaus 20-ies metą ap-
draudos eertit'ikatus. l^raė-
JILS tik 20-iai metų jie gaus 
paskirtą jiemvs sumą su visu 
priaugimu ir nuošimčiu. 

ARGENTINOJE PRAMA-
TOMAS STREIKAS. 

Darbininkai atsisako mokėti 
pensijų fondan. 

VIENNOS RADIKALE 
VALDYBA PLĖŠIA 

GYVENTOJUS. 

ŽUVO VOKIETIJOS 
FINANSININKAS. 

YIK.VNA, bal. 25. -Čionai 
miesto valdyboje didžiuma y-
i a soeitlist.u, kmių tlangjuna 
su radikalėmis tendencijomis. 

Ta radikalė valdyba begalo 
plėšia gyventojus, i imdama 
aukštas taksas už męnkntOi 
kir.-. Taksos" reikalingos, nes 
valdyba išlaiko milžinišką, ar
miją tarnautoja. 

IirK.VOS AIRES, Argenti
na, bal. 25. — "Marine \Vor-
kerš" unija paskelbė oficiali 
pranešimą, jo«g ji nus]n*eiidu-
si priešintis .kiekvienam val
džios mėginimui nuo darbi-

! ninku kolektuoti nustatytą 
nuošimtį, skiriamą generalin 
pensijų fondan pradėjus ge
gužės 1 dieną. • 

I'o to Argentinos rVderuo-
ta Auuitninku unija paskelbė 
irgi pfriešintis valdžios pasta
ngoms kolektuoti nuošimtį 
pensijų fondan. Pastaroji 
unija skaito virš 100,(MN) na
riu. 

Darbininkai priešinsis to-
clel, kad tas pensijų įstatymas 
labai miglotas, kad žadama 
kolektuoti nuo darbininkų nuo 
šimtis peraukštas, 1<ad sul^)-
lektuotos sumos nebus atatin
kamai apdraustos, kad vald
žia neduoda jokių garantijų 
ir tt. 

Xsakoma, jog del pensijįų COPENHAGEN, bal. 25;-
įstatymo apie 250,000 darbi- Danijos socialistiniame minis-

kolektuoti 5 nuošimčius. 
Valdžia todėl atsiduriusi la

bai nesmagion ir opion padė
tim Darbninkai nerimsta ir 
pra mat omas valdžios su jais 
susikirtimas. Tad galimas 
daiktas, kad pensijų įstatymo 
vvkiuimas turės but atidėtas 

0 

toliaus. 
Gegužės pirmomis dienomis 

kongresas susirenka sesijon. 
Dėlto prezidentas pensijų įs
tatymo klausima, matyt, pa-
ves aptarti kongresui. I r jei 
taip įvyks, galima tikėtis, įs
tatymas visai bus panaikin
tas. • 

gi, tai darbininkai turi pasi
ruošti il.gon4ir karčion kovon į Atakuojamos metodos. 
su fabrikantais. • . 

\ alstybes generalis ]>roku-
roras paskellr, karį visi vals-
tylM*is tarnautojai gali turelį 
tik vienus tiesioginius užsiė
mimus, kurie tiesioginiai val
stybės apmokami. Pašali
niu užsiėmimu jokiu. 

Po to iš S. V. distrikto tei
smo Toledo j pranešta guber
natoriui ir generaliam proku
rorui, kati Tolcdoj ir apylin
kėse vykinant probibicija 
vartojamos ne vien neleisti
nos, bet ir bausti nes metodos 
ypač taikos teisėjų ir konsta 
iK'lilĮ. 

Iš kitu vietų irgi tos pačios 
istorijos. Visur piliečiai 
skundžiasi, kad jų namai su 
nelegaliais \\arantnis puola
mi, atliekamos kratos, kad 
tuotarpu [*bootlegeriai" varo 
savo "business 'a ' , ir ju nie-
kas nei sudraudžia, nei per 
sekioja. Yra liuosi ir renka
si didelius turtus. ANGLIJA PRIPAŽINO 

GRAIKIJĄ. 

ATĖNAI, 1»1. 25. — Pra
nešta, kad Anglija pripažino 
Graikijos respubliką. 

Susisiekimo M-jos leidimą 
Tarptautinė Miegamųjų, v,-
gonų Bendrovė greitu laik; 
a t idarys, geležinkelio bilįec 
pardavimo agentūrą Klaipą 
doje. Toje agentūroje ])uj 
galima gauti visų klasių bil?( 

i ardymas, mušimas. Šį Dzu- tų nuo Lietuvos geležinkeli^ 
kijos kampelį ištiko aršesni,.1 stočių ikį įvairių valstybių si< 
negu caro laikai. Čia rusų nų ir atgal. 
žandaro darbą lenkai dar pui- l • 
kinu nii;«*«. ' # LIETUVOS BANKAS. 

x Štai, Ožkiniu kaime (Puns- — 
įo valsč.) nesenai buvo susi-. Lietuvos Banko pelno 
rinkę pas seniūną kaimo vy-" ižlaiclų sąmatos jau galui 
rai. Jie vartė nežinia iš kur IJa' suvestos. Bankas turj 
gautą ^Lietuvos .Djrvos" n u - i ^ n o pelno daugiau 1 milioj 
ttierį Netikėtai užėjo lenkų ^ą,litų. Banko reikalai M 
žandarai nutvėrė laikraštį ir V(> vedami labai gerai. Prirf 
emė teirautis, kur žmonės jį Velykas buvo Banko revizųd 
gavę. ..esužinoję, laikraštį <> a l , i o į g ū ž ė s mėn. pradžiąj 
paėmė ir nusinešė. Kelioms ?VT^ visuotinis Banko akcį^ 
dienom* praslinkus atė-jo vėl n™*} susirinkimas. į 
policija, suėjnė visus kaimo T" 
vyr,us, nuvarė į Suvalkus, iš ČEK0SL0VAKAI RATIH-
tr-n senesnius naga,! komis a,. KAV0 PREKYBOS SUTARS 
įimšę paleido, o jaunesni no- TI SU UETUVA. 
sius dar savaitę išlaikė kalė-
jįme>

 <4Xarodni L is ty" praneši-
Taip lenkai žiauriai pas ie i - Į 1 ^ ' k o V o : J0 (J- ^'koslovakijosJ 

gė su visu kaimu vien tik del i parlamentas ratifikavo prekyf 
nekalčiausio lietuvių tu r in io ! b o s s u t a r t i p u Lietuva. Su-
laikiaščio " H ? ' Į t a r t l s i a i 1 ^emau^buvo priim-j 

ta Čekoslovakijos senato. 

6 SUOMIAI PASMERKTI 
MIRI0P. 

PrTTPvOGRADAS, bal. 25. 
— Čionai balševikų teisme 
apkaltinti už šnipavimą ir 
pasmerkti miriop 6 suomiai. 

SS MERGAITES NUSKENDO 
McKINLEY PARKE. 

BERLYNAS, bal. 25.' — A-
ną dieną traukinių susidaužy-
me Šveicarijoje tarp daugelio 
kitų žuvo ir Vokietijos finan
sininkų vadas J)r. Kari Helf-
fericb su savo teta. J is va
žiavo namo, kuomet nelaimė 
įvyko a,rti BeŲinzona. 

MOTERIŠKĖ DANUOS 
KABINETE. 

MeKinley parko kūdroje 
užvakar nuskendo 3 mergai
tės, kurios l>ežaizdamos van
denin įkrito. 

Xuskendo 5 metų Margaret 
Rtiff ir jos dvi passeseri He-
len ir Honore Holsocoini, 11 ir 
13 metų. 

Helen 'įšoko į vandenį nonė-
dama gelbėti Margaretą, gi 
Honore įšoko, norėdama gel
bėti anas abidvi. Tečiaus 

j toj vietoj vanduo buvo. gilus 
ir visos trvs žuvo. 

Nelaimei įvykus, kiti vaikai 
sukėlė riksmą. Atbėgo Mrs. 
Henrv Ruff, 3604 So. Eobev 
ave. Susibėgo kaimynai, at-

Tardymai. 
To rezultate gubernatorius 

Donabey ir generalis proku
roras Crabbe parėdė pravesti 
tardymus, kad patyrus, kaip 
yra tikros tos visos kalbos, 
nusiskundimai, kaip valstybi
niai autoritetai vykdo valsty-
binį prohibieijos -įstatymą ir 
tt. Susekti kaltininkai, kaip 
tai grafteriai ir kiti, bus 
traukiami tieson. 

Miss AVanda Stopa,įlenkė; 
advokatas, Palos Parke nužu-( 

dė vieną žmogij. Jinai m 
no nužudyti kažkokį Si th, 
bet tas jai nevyko. • 

NUBAUSTAS Už PO
GROMUS. 

MASKVA, bal, 24. — Uk
rainą vadas, gen. Sbpak, už 
rengiamus Ukrainoje žtdams 
pogromus bolševikų teismo 
nubaustas miriop. Paskiaus 
ta bausmė pakeista 10 metų 
kalėjimu. 

SUNŪS NUŠOVĖ TĖVĄ. 

BUTRIMONYS, Lydos ap. 
— Čia įsiveisė daug vilkų. 
Žmonėms baisu išeiti naktį ir 
net dieną kur nors į mišką. 
Nesenai vienas žmogelis va
žiavo iš Strielčiu sodžiaus 
Jurgionvsna. Ten vra ne-
daugiau varsto kelio. Žmiogė-, 
lio arklys pradėjo baidytis ir 
smarkiai nešti. Atsigrvžes 

paniatė š^šius vilkus. Jo. la i - , CHICAGO. — Šiandie p»*. 
rod, kad arklys Imvo sroitas j m a t o m f l s , i e t a s ; ^ p i e t l l < a r 
ir netolimas kelias. 

Chicagoj suimta G asmenys, 
i įmaišyti "baltosios vergijos" 
pirklyboj. 

V. Varnėnas. 

TILŽE. — Išsiliejęs Nemu
no vanduo Tilžės miesto gat
ves tiek apsėmė, kad jose tu
rėjo būti įvestas susisiekimas 
laiveliais. 

vakare, vėsiau. 

P I N I G Ų K U R S A S . 
Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos sterl. svarui 4.29 
Francijos 100 frankų G.77 
Italijos 100 lirų 4.22 
Šveicarijos 100 f r. 17.& 

!L - i * . . ' . . . _ ' . . . . . , , • Jt 

Charles Galluzzo, 326 AVest 
Erie st., pradėjo mušti savo 
pačią. Toksai jau buvo bru- j 
talis jo paprotys. Bet šiuo
kart M metų sunūs Dominin
kas stojo molinos apgyniman 
ir nušovė tėvą. 

Domininkas- suimtas. 
Yra baimės, kad laikui bė- ninku saikels streiką gegužės terių kabinete švietimo mim-tvyko policija. Skenduolės 

"•ant ii gali dar sugriauti i r 1 d., jei tik valdžia mėgins steriu yrą moteriškė, Nina (greitai ištraukta iš vandens. SKAITYKITE IR PLATIN-
W i ą Austrijos valdžią. nuo darbininkų iš jų tiždarbių Bang. Bet neįstengta atgaivinti. j KITĘ "DftAUGĄ." 

Litai ir Doleriai 
Norėdami pasiųsti pinigų į Lietuvą saviesiems, siųskite 

per dienraštį "DRAUGĄ" kuris pigiausiai siunčia ir'geriau-
siai patarnauja, 

" D r a u g a s " siunčia į Lietuvą pinigus ne vien LiJtais, bet 
ir Doleriais. \ L 

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

Jei kam labai greitai reikalingi pinigai, "Draugas" 
pasiunčia pinigus telegrama kur į penkes ar keturias diena? 
išmoka. 

Taipgi " D r a u g a s " siunčia pinigus ir perlaidomis. No 
rėdami platesnių informacijų kreipkitės: 

"DRAUGO" PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 

2 3 3 4 SOUTH OAKLEY AVE., CHICAGO, ILLINOIS 

file:///Vor-
file:////arantnis
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Penktadienis, baland. 25, lfljM 

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

DRAUGAS" 
bes? Ar ne jūsų žmonės a-
nais laikais, kada tik šiokia 

• 
—_ i » « l< . • sca 

-

POLITIKOS BRUOŽAI. jos Valstybių konferencijos. 1 
Seimas ištvermingai dirba 

Vilkas avies kailyje. 
Pasaulyje yra hemat tokiu 

i kasdieną išskyrus nedėldienius 
•*»ms $6.00 
•»« Mttu $8.00 

tokią valią gavdte, ant kiek-1 Visa dabartine Europos po- vidaus stiprinimo darbą. Mi- žmonių, kurie ne visuomenes 
vienos bačkos blevizgojote ! litika užimta reparacijų' sumo nisterių kabinetas priėmė nau naudos žiuri, bet savo ir sa-
prieš Dievą, taip, kaip dabar kėjimo klausimu. Ekspertai jų geležinkelių etatus. Darbai vo garbės. Tai įvyko ir Ško 

prenumerata mokasi iškalno. Lai-
skaitosi nuo užrašymo dienos, 

nuo Naujų Metu. Norint permai-
. adresas visada "reikia prisius-
T senas adresas. Pinigai geriau-

darote "N-nose"? Ar kada patiekė savo sumanymus — 
nors bent paminėjote iš anų 'planus, kiek Vokietija galė-
persekiojimų laikų bent vie- į tų metai į metus mokėti karo 
na iŠ tūkstančiu kataliku, su--atlyginimo. Beveik visos už-
puvusių Sibiro, geru žodžiu? j interesuotos šalys pritarė prin 

o Ačiū Dievui, kad Grigeli- M** t a m <**P«*tų suiiiany-
siusti išperkant krasoje ar ex-! čiui i r jo žmonėms neteks nie i n u l i ' t i k J a m įvykinti bus 

"Money Order" arba įdedant 

i DRAUGAS PUB. CO. 
14 Sb. Oakley Avenue 

>l Chicago, Illinois. 
L Roosevelt 7791 

daug keblumų. " " * ° f l e y / T \ " <aea<u", kuomet L i e t u o s valdyti Nes j 
įįgua i registruota laišką. . . * . . VOKIETIJA tam-»i t a i k 

leigu tektų, tai lietuviai so-| >vmi£i iWA uup 0 i pm. 
eialistai katalikus persekiotų!m* *«» eksperto sprendimą, 
biauiiau už rusu žandarus. b e t t i k k a i P ° * • * W&'m 

Graigaitis baigė, rodos juri dą tam atlyginimo klausimui. 
. . . ! , x . , . ' i j išspręsti. J i nori būtinai, kad 

idini mokslą. Nepatekęs \ acl- . , . 
įmini m IIHIII.IHIIIHIIIIIIIU . lok", l tus. taP„ mkktoriu. Bet ! f r a n e u z a i a p l e i s t , J ok"Puot*Jl 

<B U P I N I U K A I . | i , a i p j U t a p 0 teologu, tai j a u J B u , l r o k r a 8 * " Yra žinoma, 
,. .. . i .- x- i 4 į kad pasvviam pasipnesmi-

ocialistine paslaptis. Nuolat! . f ; .v \ *\ 
. » i j •• T - i imu Vokietija įsaikvojo iki 

girdime, kad ,iis apie Jėzų dą-! • s , . 
' 15 mihardų aukso markių. 

.i^kina "Naujienos," ka"d 
Biahstai visur vienodi, \i->ro paskaitas, žmones mokina.; * . 
M .. . , . i-i.^u^ /<• ir • -v i - * • i [Bent taip tvirtina fra 
[•F JK4 n i n a katalikybę. Gir- Kuris paubehs yra su tais be- J 

tą T,. , , :v-;« -;;« J- i • i i * i JO galutinos pasekmės 
[1 ir Bismarko laikais, jie dievukais, kad ant kumgųH & . v. 

rancuzai. 
nėra 

nę katalikybę nuo "Kul- keikdami, jie kunigus moki-
^kampTo" užpuolimu ir ki- na! Protestoniški, bedieviški 

kuomet katalikai, būda-j ir laisvamaniški istorikai-teo-
mažumoje, buvę persekio- Jogai senai .sutiko, kad evan-

ni. Čionai mes galėtume at-: geli jos istorinę tiesę paduoda 
rtoti seną maldelę: , ir parašytos jos tapo tų žmo-
' Apsaugok mus, Viešpatie, nių, kurių vardais mums yra 
o "prietel iu," o nuo ne- j žinomos, ty. amonių savo a* 
ietelių mes patys apsiginsi- kimis mačiusių. Nedakeptas 

advokatas, papelėjęs redakto-
Irius skelbia .apie evangelijų 

AiSkim Grigaitis, kad nes# "melaivinų,' ' kad jos paraSy 
irtu.no tarp p. Heyiiianno, t o s l a b a i ™ l a L J10 Knstaus . 

Jau net lydiški istorikai e-
vangelijų tikmmą prijxižino. 
Tepasiklaustų (Jrigaitis savo 

patenkinančios. 
FBANCIJA inm vis dau-

giau kalbėti apie skolų jianai 
kinimą. Norėtų rasti teisėtus 

bus pradėti nuo šio pavasa
rio. 

tijosft lietuvių gyvenime. Bri 
tanijos lietuvių šv. Juozapo 

Ekonominiai Li-etuva kyla,' Darbininkų Sąjungos organ. 
auga. Litai . laikosi savo v ie , - Į " I š e i v h J Drimgui." korespon^ 
toje. Lietuvos Bankas per per dencijų ir straipsnelių taiu 
eitus metus turėjęs per v i eną ' k i a i atrašydavo Leonas Vit-
milijoną litų pelho. Tas visa', kauskal, pasirašydama 'Vargo 
rodo, kad Lietuvoj gyveni-' Poetą." Mat yra žmonių, ku 
mas gerėja, tvarkose įeina į r i e i įvairius laikraščius ra-
normales savo vėžes. 

ŠKOTIJOS LIETUVIAI. 

šinėja, kad tik pragarsėjus. 0 r AL> M IlA^Kl H. 
Matydainas, jog Škotijos 1*>-' T«I, cieer*, m 

1411 8 c SO-th Avf, 
Cicero. 111. 

(rašo " D r a u g o " korespond.) 
» 

(Tąsa). 

Komunistai. 
Škotijos lietuvių visuomenę 

galima padalyti j tris dalis: jtui Leonui Vitkauskui, gal 
komunistus, 'atšalėlins ir kata jis norėtų Škotijon atvykti ir 
likus. Škotijos lietuvių tarpe pasi-

Tikrų komunistų Škotijos, darbuoti. Akis į ji krito to-

Apkursti yra 
didelė nelai
mė. 

B'aland. mė
nesyje dau
giausia ŽJB9 
nių suserga 
ausų ligomis. 

Pas liotu-

tiiviams į-eikalingas žmogus, 
kurs prie Škotijos lie 
tuvių katalikų laikraščio "Iš• a u s l * g^os galima pasiusti 
eivių Draugas" arčiau pasi
darbuotų, parašė " I š . D . " 
redaktorius 1922 metais ,tam 
poetui " I š . D r " koresponden 

del, kad jis^ rašinėjo netik 
" I š . Dr.", bet ir apsčiai Ame 

ialisto Vokietijoje, kurs 
ojo už katalikybės teises, ir 

Grigaičio, kurs "Mokslo 
ivorščių" paskaitoje spiau 

ant Kristaus ir Eevangeli-
SocialistaL, girdi, visuo-

[)ačios. 

lietuvių tarpe — visai ne 
daug. Tiesa, dalybų nežinau 

kelius išsisukti nuo skolų mo čiam atrodė, jog Škotijoje lie rikos "Darbininkui ," o i š p r i 
kėjimo Amerikai. Siūlo jie I tuvių komunistų baisybės, nes tyrimo žino, kad priešingivjų 
Amerikai imti stačiai iš Vo-įjie net savo savaitraštį " R a n mums pažiūrų žmonės katali-
kietijos tas franeuzų skolas, ikpelnį" išleidinėjo, bet ar-
Tuoni tarpu Franeija šimtus čiau prisižiūrėjus, pasirodė, 
milijonų l'mnkų švaisto į vi
sus šonus, skolindama pinigų 
kitoms valstybėms. 

I U M I N I J A visur ieško 
sau draugų. Jaučia didelį pa-
vofų iš Rusų pusės. Tas pa
vojus nėm tuščias, nes 

RUSIJA kareiviavimo prie 
volę pratęsė visą pusę metų, 

jog tai tik apgaulė. "Rank-
pelnis" gyvavo tik amerikie-

SVEIKATA - BRANGUS 
T U R T A S . 

AUSŲ PŪLIAVIMAS. kursti, 
2) Gali mastoidinis kaulas 

palei ausį trūnyti. 
3) Gali smegenyse kilti vo

tis; o kuomet votis pratruks 
ta ir užsipila ant smegenų, 
tai žmogus turi milrij. 

4) Gali suparaližuotį vei-
čų. . 

5) Gali įsimesti plilobitis. 
G) Gali gauti migreną, nuo 

bitinį galvoje IV/A^\, nuoma 
r j , arba net proto pamišimj). 

Taigi kuriems jau gėlė au
si, ir dabar jos pūliuoja, ne

laukite, gydykitės. Nevelija
me nei vienam apkursti arba 
proto netekti, užtai apie šiuos 
pavojus persergstame. 

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
PAKLAUSIMUS. 

Klausimas. Visiems gerai 
4) Nuo supuvusių dantų. I žinomas daktaras X patarė 
5) Nuo krapštymo ausų su 'duot i mano vaikui mielių a-

degtuku, špilkele kr šiaip s u i p į e pusę svaro į dieną. Ir tu-
kuo nors. Į lą laiką aš jam daviau, bet 

Atminkite, kad ausis krap nustojau davęs, nes jis prade 

vius yra ]si-
tikmimas, kad nuo dantų ir 

Kam dantis gelia yra bloga, 
bet kam ausis 'pradeda gelti, 
tai dar blogiau. 

Nuo ko ausis pradeda gel 
ti? — 

1) Nuo persišaldymo, 
2) Nuo tymų (measles), 
3) Nuo Škarletinos, 

kų laikraščiuose nedalyvauja. 
Bet apsirikta, — ir taisyk
lėms juk yra iš'.mčių. 

L. Vitkauskas atrašė, tik-

styti, tai ne nagus nusikarpy 
ti. Net sunku'suprasti , kodėl 
žmonės su savo ausimis ir-su ktaras taipgi liopė duoti mie 
akimis elgiasi taip neatsar-

jo nykti. Iš daugelio kaimy
nų, girdėjau, kad tas pats da

lių po pusę svaro į dieną, ir 
čių lietuvių komunistų para- ' riau pasakius telegramą davė. g»L Bukite atsargus ir ne- jų vaikučiams taipgi negerai. 
ma, o iš kur jie pinigų gau- jog sutinka Škotijon atvykti 
davo — paliekama tai spė- ir jog tuoj diplomatiniu pa
ti patiems skaitytojams. II- su Škotijon atkeliauja, tik 

gą laiką Amerikos komunis- I kelione*, neturi pinigų. Nieko 
tėliai siuntinėjo Škotijos ko- nelaukdamas ir jo asmeniškai 
mlinistams 'aukų net tukstan- nepažindamas " I š . Draugo" 

krapštykite ausų. Butų labai, gerai, kad gerb. 
Kuomet apkursite, tai. tą- j daktaras pareikštumoi, ar mie 

syk* suprasite koki didelė ne j lės yra koki gyduolė ar ne, 
laimė buti kurčiam. Jei nie-; ir nuo kokių ligų, ir ar ilgas 
žti, tai verčiau nueiti prie | vartojamas nepakenks sveika-
gydytojo, o jis pagydys au-

Gali G ri aaitis teisinjrai 
uždraudė svetimų valstybių I čiais svarų, kurių dalis ture- Redaktorius išsiunčia jam 12 yis kad neniežėtų. 
laivams įplaukti į Juodųjų' jo tekti Lietuvai, propagan- svarų kelionei. Neužilgo jo ir 

et ginsią ]>ersekiojimus. Ka mums jiapas.ikoti, kaip moki-i j u r - ų j > u s i j o s l l o s t u S t traukia |dai prieš Lietuvos valdžią va susvLnukė - atvažiavo diplo-
ngi katalikai Lietuvoje y- na socializmas. Mes nepatiko j . a r j 

G) Nuo blogų tonsilų. 
Kuomet ausis užsirožyji, 

lai. — J. (& 

Atsakymas p. J. š. — Ka
dangi nenorėčiau viešai kom
promituoti tą gerai žinomą 

liko: reikėtų prirodyti, kad .rikaa, neteoloj Jilų kaipo 
gas. nez inovas ; y m ^\ogiX Daugelyje pranio- munistai Škotijos komunis- mūsų žmogus,.jog jam kata- bų dienų ausis pratrūksta i r | 

ietuvoj katalikai persekioja į inm pasakoti apie Jėzų ir w „ ^ f^bnkt^i streikai. Prag>*- tams net buvę " l y n o t y i ^ " likų idealai ne tik nerupi, be t i še ina nemažai pūlių. Ausiai, Atsakymas p. V. J . — Jei 
lažumas. To iki šiol niekas Į tori ją, atrodo, kad kriaučius ; v e l l į i m l s )ai )aį į k i l ę s . Nei>a- spaustuvę it.nisė, bet 1923 me jis net jiems priešinga. #Ji< Į pratrukus, skausmas pranyks-į tamsta daug valgai ir vis 
?įrodė, nes persekiojimo nė- pirmą kaitą savo amžyje pa. tenkinimo daug ir endekų vai ' tų vasarą ji "bankrut i jo" , — juokiasi iš k a r a l i ų organiza- j ta, žmogui net akis nušvinta, jautiesi alkanas; jei išgeri 3a 

siėmė kukoriauti. 
Verčiaus Grigaičiui b 

savo suplyšusį soei'alizmą, 
gu nuodyti žmones savo i g n o - ' v e i r savo• valdžią, kad taip komunistai, kurie skelbė, jog primindamas, kad reiktų su apleidžia. Mat jei žmogui nes bai tankiai šlapintis; jei šla-
rantiška "teologija.^ .nedidelė Lietuva gedėjo juos turį net f),000 "Rankpelnio" jais sugyventi. Darbo, kurį kanda, tai prie daktaro nei- pume randasi cukraus; ir jei 

i.* 

Socialistai vra visur vieno-
i, nes jie visur yra bedie-
ukai. Bet ir bedievuk'ai vie-

r m ,pi*otingi, kultūringi, ki 
t yra nebetekę nei plaukų, 
ei smegenų pakaušyje, ir kni 
u gyvybės medį, kaip anas 
Lrilovo pragarsėjęs ne raguo
ti sutvėrimėlis. Socialistų te-
njoje, tiesa, visur yra tikė-
mui laisvė. Bet p. Heymann, 
uei*tėmbergo socialistas par-

unente visų savo vedamų so-
ialistų vardu sako: "Mes 
erbiame Bažnyčią ir skaito
ne ją vienu iš svarbiausių 
monių kultūrinimo veiks-

Pary.Viuje mirė: dailininkas 
Krank l>a*.l. Skulptorius Je-
an Destreaz, skulptorius Gus 
lavas Midiel. Komoje mirė 
Italijos laivyno vice-admiro-
ias i'aUolica. Berne (Šveica 
rijoj) mirė cbizmatikų vysk u-
pas Herzog. 

"subi t in t i . " Suprantama ko-
del, nes LLetuvo's pusėje tei
sė ir teisybe. 

LIETUVA susirūpinusi Vii 

skaitytojų taip greit nusilesė, jis " I š . Dr . " spaustuvėje dir 
jog net kaifuirių pavienių as- bti apsiėmė, dirbti nenori. 
menų po keletą dešimtų svarų Dviejų savaičių laike patirta. 
žuvo. Kaip girdėti, "Runk- jog tas žmogus ne savo suo-

niaus klausimu. Spaudoje ke-lpelnio" spaustuvę likviduo- le atsisėdęs. Paprašyta jo gry ar ilgiau, tai gali atsitikti nuo cukrinės ligos, tai INSU-
liami įvairus sumanymai. 

na.. Ot, mano sau, dabar už- svoris beveik kasdieną krin-
gis i r viskas bus gerai. Bet ta žemyn, — tai aišku, kad 
jei pūliai iš ausies vis nuolat turi cukrinę ligą (diabetes 
carva ir varva, kokius metus mellitus). Geriausia gyduolė 

kaip be kraujo praliejimo bu 
tų galima atvaduoti Vilnius. 
Kaunas ruošiasi prie Pabalti-

jant, nemaž tekę. ir pavie- tžti iš kur atv%vkęs, apmokant į koki nors baisi nelaimė. Nuo LIN (Lilly), kurią turi dak-
niems komunistams, kitam i ' j am kelionę Lietuvon. Ji* ausies puletekio yra sekanti taras ičirkšti po oda, ir rei-

jpavojai: — kia pildyti visus jo nurody-
1) Gali' irisam amžiui ap- mus kas link valgio. 

paštą beinant net 15 svarų 
žuvę. 

nors nenoromis sutiko. 
(Bus daugiau) 

"«!T ac 

TEISINGASIS JUOZAPAS. 

r'.ų." Grigaitis o i pliurpia 
rasdieną melus netik prieš 
Jažnyčią, bet ir prieš patį 
bristų, kurs jam nieko blo-
co nepadarė. 

Skirtumas yra. Vieni socia-
'.stai, kultui ingi ir protingi, 
įors patys nepajėgia tikėti, 
erbia katalikybe ir supran-

a; kki, (irigaičio saiko, ne-
erbia netik tikėjimo, bet ir 
ikinčiųjų žmonių jausmo. 

Salco "N-nos" , kad jeigu 
ietuvoje butų tikėjimas jx4r 

iekiojaiDu.-, tai ir Lietuvos so 
ialdemokratai gintų kataliky 

\tę, taip, kaip ją gina socia
listai kur kitur. Grigaitei i 
nabagėli, na, kam meluoti. 
Negražu seneliui. Juk Lietu
voje katalikybė buvo rusu 
•įersekiojama. Ar matė kas ka 
ifa nors rusų laikais socialis 

tą užtariant katalikybę? Ar 
rnai.- laikais jus neprisidėjo-

|te prie persekiojimo kataliky 

ISTORINĖ DRAMA. 
Septyniuose Atidengimuose. 

Parašė 
Kun. Juozapas 2ydanavičius 

Amsterdam, JT Y. 

(Tąsa). 

SCENA III . 

Jr<)ZAPAS (linkteria galvą bro
liams ir sako): Geriausis mūsų Viešpats 
tebūnie su jumis broliai! v 

VISI: Tebūnie su mumis per-amžių 
amžius! 

J I U Z A PAS: Pasveikinimus atne
šiau jums, broliai, nuo tėtelių. Vargšai 
labai nerimauja be jūsų ir todėl mane 
atsiuntė čion pas jumis pasiteiriautų a-
pie jūsų sveikatą. Matau, kad visi pui
kiai atrodote ir ne tik nenienkesni, bet 
stipresni pasidarėte. Garbė tebūnie mū
sų Viešpačiui! 

SIMEONAS: Ačiū tau, Juozuti, už 
atlankymą. Džiaugiuos, kad tėveliai apie 
mus neužmiršta. 

LEVI: O ką gi čia atnešei su savi
mi eidamas į taip tolimą kelionę? 

JUOZAPAS: Tai jums dovanos nuo 

tėvukų. Maura jums čia ko tai prispirgė, 
prikepė, o tėvutis atsiuntė vynuogių sky
stimėlio. ; . 

JUDA: Geri tie musij tėveliai, Itetl 
apie mus taip rūpinasi ir neužmiršta mū
sų. 

IZACHARAS; Tai gal mums ir ko
kių žinių atgebenai iš namų? 

JUOZAPAS: Taip, taip! Užmiršau 
jums pasakyti, o gal jums jau kas kr pra 

. nešė. Viešpats nesenai pašaukė pas Ab-
raomą mūsų dėduką Izaoką. Mirė dėdu
kas gana ramiai. Eidamas iš šio svieto 
džiaugėsi, jog aname pasauly susitiks su 
savaisiais ir kartu su įais lauks Adoniui 
ir Jievai prižadėtojo žmonijos Atpirkė
jo, kurs atitaisys tą visą, ką blogo pa
darė pirmieji mūsų tėvai dar gyvenda
mi Rojuje. 

ŽABULONAS: Apie dėduko mirtį 
pirmasis tu pranešei, bet to jau mes se
nai tikėjomės, nes paskutinį kartą kaip 
jį matėme, nepergeriausi'a išrodė. Galų 
gale tai jo ir amžius buvo pusėtinas, nes 
rodos, kad jau turėjo apie 18Q metų. 

SIMEONAS: Ar mūsų tėvukas Joku 
bas buvo šermenyse? 

JUOZAPAS: Taip. Buvo. Abudu su 
mūsų dėde Ezavu buvo ir iškilmingai a-
ną palaidojo, o jo kūnas ilsisi greta mū
sų bobutės, o mįrusio moteries — Rebe-^ 

kos. 
1 ! W i : Tai, kiek metų turi mūsų tė

velis Jokūbas, kurs gerai de atrodo? 
JUDA: Mūsų mamų pasakodavo, kad 

kuomet mus^ tėvukas gimė, tai jau mū
sų dėdukas turėjo per 60 metų. 

IZACHARAS: Na, tą tai žinant, ne
sunku bus mums sužinoti. Dėdukas da-
bar miręs turėjo 180 metų, o kada gi
mė mūsų tėvukas, tai jis turėjo apie 60 
metų, ta i kiek gi dabar išpultų nlusų tė-
v ūkui metų? 

GADAS: Na, tai išpultų, kad mūsų 
tėvukas dabai; jau turėtų apie 120 metų. 

VISI : Taip! taip! apie šmrtą dvide
šimts metų. 

ASERAS: Aš nemanyčiau, kad tiek 
turi, nes išveizdi gana jaunas. 

IZACHARAS: Išveizdi tai išveizdi, 
bet vienok tiek turį... 

ŽABULONAS: O Viešpats lai duoda 
jam da tris syk arba daugiau* tiek me
tų sveikatos, nes jis yra mums geras ir 
myli mus. 

• GADAS: Bet, kas gi iš to? J is ne
galės tiek išgyventi, jeigu prisieis ken
tėti pažeminimus nuo mūsų brolio JUQ-
zapo. 

ASERAS: Pažeminimus!... o gal ir 
vergiją?! Mūsų brolio Juozelio sapnai 
taip nurodo. (Juozapo asmeny galima 

pastebėti didį nusistebėjimą ir išgąstį). 
JUOZAPAS: Ką gi kalbate,' bro 

liai!f Ar manote, kad mažiau aš myliu 
savo tėvą, nei just 

SIMEONAS: Mažiau tai ne, bet mes 
čion dar nesenai kalbėjome apie tavo sa
pnus ir, jeigu jie išsipildytų, tai kas gi 
butų? 

LEVI: Tai liktume Juozapo vergais 
ir mes ir mūsų tėvai. 

JUDA: Taip. Tas mus visus bai
siai ir dabar kankina. 

IZACHARAS: Žinai, Juozuti, mes 
beveik nutarėme tave j Abrahomo prieg
lobstį perkelti. 

JUOZAPAS (rimtai ir drąs ia i ) : Vie
špatie! Skubinausi. prie jų-čia, kaipo savo 
brolių, ar gi dale l i tą, idant žūčiau iš 
mano brolių rankų? Ar daleisi tą, Vieš
patie, 'kad amžimi nelaimė kristų ant mū
sų brolių, kaip krito ant Kaino, pirmo 
žmogžudžio ir ant jo vaikų? 

ŽABULONAS: Geriau tu vienas pa 
kęskie valandėlę, nei mums visiems tavo 
brornms ir seniems tėveliams reikėtų iki 
gyvos galvos kentėti, kaipo tavo ver
gams! 

Žabulonui bekalbant įeina Rubenas, 
Danas k Neptalis. 

(Biis daugiau). 

• 
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ĮKAS 
/ 

NEDARBAS EINA 
MAŽYN. 

Anot žinių iš Washingtono, 
Pirklybos sekretorius Hoover 
raportavo Prezidentui, kad 

nesvarbu. Bet svarbu, kad 
jų valdymo laikais šalis atsi
gaivino. T 

VAIKŲ DARBAS 
AMERIKOJE. 

šiandie Suv. Valstybėse nedari Apie. vaikų darbą Ameriko-
bas kuone visai išnykęs ir ne
darbas visoj to žodžio pras-

1,h\) jau nebegyvuojas. Na
mų statymas visoj šaly šian
die liegalo iŠvvstvtas. Dėlto. 
padidėjo darbai įvairiose pra
monėje ir ir nedarbu nugram- eiausiai išspręsti ir padaryti 

je tenka dažnai rašyti laikra
ščiams. "Tai todėl, kad tai v-
ra vienas svarbiausių reikalų. 
Tai viena svarbiausių proble
ma, kurios S. Valstybių Kon
gresas nesidarbuoja kuogrei-

zdino. 

Sekretorius pažymi, kad ne
darbas truputį pakilo audeklų 
dirbtuvėse. Tečiaus tas ne
darbas yra sezoninis. J is 
pietai į metus atsikartoja. Bet 
ir tos pramonės darbininkams 

galą vaikįų išnaudojimui. 
Kaip žinoma, Suv. Valsty

bių respublikos padėtis ateity 
prigulės nuo priaugančios čia 
gentkartės, kad šaliai s gerai 
klotusi, ji turi turėti sveikus 
kūnu ir dvasia piliečius. Bet 

namų statymas duoda daug kaip tie busimieji piliečiai ga
nau jo darbo. Ii but sveiki, jei didžiuma jų 

Sekretorius Hoover visgi į iš jauniausiu dien,ų sunkiais 
pareiškia, kad anglekasyklose darbais varginami ir spaud-
kilę nesutikiuiių ir kai-kur per z jmni. 
traukti darbai. Tomis dienomis Suv. Vals-

..• i ri i ^ i f, tvbiu Prezidentas Coolidge 
Cn pairai Darbo sekreto- • - ^ 

-„„ Tv • 4 i„» ! reiškė noro, idant šįmet pa
rmuš Daviso raporto,' nedar- > * i 
bas kovo mėnesiu sumažėjo L> v a s a r » v i s o J *al-v b u t l * ^mi' 
nuošimčiais, gi darbininkams n ė t * " v a i k u * e r o v ^ d i e n < L 

Šviežias Ukes Pienas, Smetona Nenugriebta 
DEL VARTOJIMO NAMUOSE 

Šešiasdešimts-penki metai atgal, Gail Borden 
užtikrino kiekvienai gaspadinei visur, užtekti
nai visai šviežio pieno, sterelizuotose niekinė
se. Yra keturiasdešimts išdirbysčių prie gany
klų, kur ganosi geriausios karvės, kuriose yra 
priruošiamas pienas pagal formulę, išdirbtą 
žmogaus, kurio parašas ant kiekvienos nieki
nės yra garantija geriausios rūšies pieno pro
dukto, i 

Del smetoninių sriubų ir virime, del pudingų, 
pajų ir kepimų, yra daugiau pageidaujamas ne
gu šviežias pienas ir daug pigesnis. Kadangi jis 
nesimaino kokybėje, maistingume, ir .skonyje, 
galima remtis ant jo del gerų pasekmių. 

Jei norit sužinot kaip kept sti Bordcno Pienu, i.šplldykit 
kuponą, paženklinant kokias pamokas noi4t, ir mes pri
siusi™ visai dovanai. 
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užmokesniai tuo laikotarpiu 
padidėję .'Sis nuošimčiais. 

Galima tikuti ir netikėti 
šiems sekretorių raportams. 
Bet kuomet sekretoriai šau
kia apie geruosius laikus, kuo 
riket jie tvirtina, kad nedar
bas kuone išnykęs, tai reikia 
nemiršti, kad šįmet eina svar
bi politinė kampanija. 

Prezidento sumanymas yra 
gražus daiktas. Bet štai Ko
ngresas, kurs turėtų daugi aus 
kaip kas kitas rūpintis gyven
tojų gerove, iki šio laiko ne
nori ar negali patvarkyti vai
kų dailią. 

f r šiandieninis Kongresas 
turį projektą vaikų darbo 
reikale. Bet tas projektas 

darbo krauna sau didelius! lies jaunuolius pašaukia fe-, niversitetą. Pabodę, jiems E u- stebinto stebino publiką .Jac-
turtus. Tie bijo nebetekti de ta l ė s valdžios žinybom ropos universitetuose žydų' kus Daugnoris p. Norvydas ir 
vaikų darbininkų. Nes jei Begis, kad Amerikoje yra varžymai, niekinimai. Stei- Ignas /Teisutis — G. Valan-
Kongresas išHstyi reguliuo- daugybė kilnios širdies žmo- gia liuosame Danzigo mieste i čius, kuriuodu gavo premijas, 
jaučius vaikų darbą įstaty- H% kurie pasidarbuos, idant; savo universitetą. Miesto se- [ Toliau sekė muzika. Atliko 
inius, tuomet tie ponai butų Kongresas pravestų įstaty- [ natas jau davęs žemės. Žy-j Telšių apskrities Pavasari-
verčiami samdyti suaugusius oms, tvarkančius vaikų dar- dų Universitetą, valdysianti iš j ninku dud,ų orkestras, veda-
darbininkus ir tuo būdu jiems ; ha- »Tau laikas tai atlikti. An- įvairių šali,ų žydų atstovų ko-jmas p. Jono Dargio. Pa-
baigtusi aukso dienos. tai Europos šalyse senai t va r- j misija. T tą komisiją įeisian j griežta gana gražių dalykėlių: 

užklydęs, 
Galopas, 

tybių, Rusijos I Cbieago maršas ir Pavasari-

Šiandie Kongrese yra pro - k o m a s taikų darbais ir tenai po du atstovu: iš Anglijos, [Poporris, Miške 
iektas t'ederaiiu įstatvmu už- V i , ' , c a i išauga stipriais vy- Kraneijos, Lenkijos, Vokieti- j Finlandijos rytas, 
Irausti visoj šaly Bepriang^ r a i 8>. Vttred«» p w i ^ - ; l w J . 4 i o į Suv. Vals 
iams ir nepilnamečiams dar- s v o i k a < I v a s i a ; l ,o i I t a l i^s . 

iliai tikinciame kaime priver 
stinai piršęs. Iš Pasvalio 
girti ,grįžo ir tarp savęs susi
vaidijo. Užvažiavo vestuvi
ninkai — irgi degtine pagar
binę. Jų tarpe įvyfko šaudy-
masis; nušauta muzikantas. 
Dabar garsieji sėdi "barzdų 
auginimo" įstaigoje — ir ne-

• noromis atgailauja už žiaurią 
j savo taktiką. Mat, veltui ne
praėjo. Tėmytojas. 

Suprantama, delko taip y-
ra. Kongresas turi labai sva 
ibių dartyt, kuriuos nebesas-
pėja atlikti. Bet argi koks 

pavestas komitetui i r pačiame 
Bepuhlikonų partijos actai- K o n £ r l . f . s ( . v i s ( l a r n e i 3 k c l i a . 

nktraoija kampanijos laiko M f | d i s k u s i j o m B 

turi progos pasigirti apie ne
darbo išnykimą. Nes kuoiiK't 
pirm trijų metų ši administra
cija nuo demokratų parėmė 
šalies valdžią,, čia milionai k l t a s r o i k a l a s ^ b u t S i a n d i e 

darbininkų nebeturėjo darbo. | a a t | | į s v a r | ) ( . s n [ s ^ y a i k ų 

Bet pokarinės rekonstrukci- a&rbo reikalą. Yra galybė 
jos laiku pasidaugino darkai tokių žmonių, kurie vaikų dar-
ir šiandie viskas tebeina jau |H) klausimą visaip trukdo, 
kuone normale vaga. T a i pirmiausia visoki fabri-

Ar republikonai prisidėjo kantai, kurie samdo vaikus J 
prie nedarbo mažinimo, tai savo dirbtuves ir iš vaikų 

liams ir nepiinamieeiams dar
bus lįgi nustatyto umžUus,, 
sakysime, ligi 10 ar K> metų 

. amžiaus. 
Kai-kurie Konirrcso atsto-

ŽYDŲ UNIVERSITETAS. 
Palinkėti na jiems greičiau 

savo stimanymus įvykinti. 

ninku bimnas. Turiu pažy
mėti jog šiame kilniame pa-
vasariniukų Užgavėnių vakare 

- • • • • • • • • — 

i dalyvavo gerbiami svečiai p. 
Karolis Dineika ir p. Janu
šauskas. Ant galo linksmai 

Žvdu visame pasaulvje vra ; T a sumanymą įvykindami, 
per 14 milijonų, o iki šiam lai- P»''o<lys, kad ir žydai nori 

vai tokiam i'ederaliam įstaty-. kui jie Bei vieno savo univer- kultūrintis, o kita, tautose, 
• v-«' • ,- , i , «- i„,« ,„„;„„.„ „A-..« i-î î ^».c;+^ pasilinksminę išsiskirstė, nes 

mm priešinasi. Jie sako, kari gįteto neturėjo. jTiesa,.jiems kuT ? a v i e m s . n e r a umversite-j 
vaikų gerove tegul rupina>i | r neleng\*a yra įsteigti gry- t u 0 8 e v i o t o s > iš<\i'us žydams, 
kiekviena valstybe skyrium. n a į fcvdiSkaa universitetas S l l i n a ž ( ' ' s nepalankus prieš 
Tai Hų Valstybių vaikai ir jų . „<^ netekę savo tėvynės, iš- W s i»"^i^tatymas. 
reikalas. sklaidinti pq visą ]>asaulį ir 

jau buvo 11:30 vai. Dieve, tu 
stiprink jaunas sielas tvirto
je; dvasioje ir doroje. 

J. Valančius. 

Bet kuomet šalis įveliama, j visame pasaulyje kitų tautų TELŠIAI, čia 4 d. kovo VIJDĄIJCTA R F D I F V Y R F 

sakysime, karau, tai tas pat 
Kongresas nesako, ka,d tegul 
pačios atskirios valstylK'S 
mobilizuoja jaunus vyrus ir 

nekenčiami, niekaip negalėjo įvyko Pavasarininkų vakaras 
savo svajonių įvykdinti. 0a - (Padedant pagiedojo tautos 
bar ateina žinių, kad žvdu va- liimna. Paskui sekė "P ranas 
dai įvairiose šalyse subruzdę Daugnoris.." Linksma 4-rių 

Du vaikinu D. B. ir T. M. 
iš kaimų M. ir U. vienas vo
kiečių okupacijos metu vagi
liavęs, plėšęs, antras iš Ame-tegul kiekviena skyrium ka-į dirbti, kad tik įkūrus nuo nie- viksmų komedija. Iš artis-

riauja. Bet visus visos ša-keno nepriklausomą savo u-'.ų geriausiai atliko roles ir rikos parvežtąją bedievybę 

AR ŽINAI, KAD 
dabar šeši milijonai daugiau 

I mokinių lanko mokyklas Su
vienytose Valstijose negu kad 
dvidešimts metų atgal sulyg 

•.gautų informacijų iš Bureau 
,of Kv'ueation of tlie Depart
ment of Interior? 1902 me
tais skaičius mokinių lankan 
etų mokyklas buvo 16,123,050 

|gi 1922 metais 22,100,070. 
Ar žinai, kad dauguma žmo 

jnįų su mielu noru daugiau nio 
ka už Helmar Turkiškus (1i-

|garėtus negu už kitos rūšies 
.užtat, kad, juose randasi 100rr 
grynai Turkiško tabako? 

(Apgr.) 

štėjusi. Algi j u 
?!llllllllllllHlllllllllllllllllll!lllllliiiillfl!iiiiiiiiiiHllillt[||||itiiiiiHiK*i!ifii(iii!ifiii[x si pradėjo veikti su G,(KKJ mar 
Padėtis. i Mažosios Lietuvos. Paštas kių. Kas met vis stiprėjo. 

ftVEKSNA, Tauragės aps. įsikūrė 1919 m. Prieš karą šiemet turi apie 110 narių ak-

liais. \'alsčius ribojasi su 
šiomis apylinkės vietomis; iš 
vakarų — su Mažąja Lietu-
va: iš šiaurės — su Veviržė-
nų valsčiumi ir, tuo pačiu, 
Kretingos apskritimi; iš rytų 
— su Kvėdarnos valsčiumi; iš 

kirvių, pentinų, žąslų, durtu
vų, dargi svarstyklės. Ma
tyt šioj apylinkėj žmonės jau 
iš senų senovės gyveno ir ko
vodavo sti priešininkais kry
žeiviais. 

Penkių kilometrų tolume nuo j jis čia irgi veikė. 
Mažosios Lietuvos sienos sto
vi didokas Švėkšnos miestelis. 
Pro Švėkšną teka į Ašvos u-
pę Švėkšnelės (tarmiškai — 
Švėšnalės) upelis. Nuo to u-
peJio vardo imta ir miestelis 
vadinti. 
Miestelis. 

Švėkšnos miestelis didokas. 
Jame yra net keletas gatvįų: 

Milicija. 
Piliečių apsaugai ir tvarkai 

palaikyti stovi pora milicinin
kų, priklausančių Naumiesčio 

nuovadai. Jų uniforma ((rū
bai) pilki, vietoje kepurės, 
nešioja pilką kyverį, kaip vo
kiečių žandarai. 

Milicininkų uniforma bend-
Vilkėnų, Šv. Florijono, Oed- r a v i s a i Lietuvai 
minaičių, Mikužio ir kitos. 
(v,ia yra katalikų bažnyčia, e-

Prekyba. I 
Švėkšnoj yra po vienu sto-

vangelikų bažnyčia, žydų ri- gQ ištisa eilė žydų krautuvių, 
nagoga, klebonija, špitolė, žy 
dų krautuvių, lietuvųg krautu
vių, ubagynas, progimnazija, 
}>radžiai mokykla, vaistinė, 
kirpykla, malūnas, daugybė 
namu ir grafo Plioterio • rū
mai. Miestelis gyvenamas i r 
lietuvių ir žydų. 

Paltas. 
Švėkšnoj veikia pašto, tele

grafo ir telefono įstaiga su 
Viršininku ir dviem laiškane
šiais. Korespondencija vėžio 
j . ima kasdien iš Kukoraičių— 

turgavietės viduryje. Bet y-
ra ir lietuvių krautuvių: Var
totoju Bendrovės, Blaivyl>ės 
Knygynas, Saliamono. Demi-
kio ir Paulausko. Be krautu
vių lietuviai dar laiko 5 arba
tines su duonos kepyklomis. 
Yra ir pora žydų kepyklų ir, 
be to, keletas mėsos parduo
tuvių. 

Lietuviai rimtai išlaiko kon 
kurenciją su žydais, nors jų 
tėra ir mažiau. 

cininkų. Akcininkams per
kant nuleidžiami 3 nuošimčiai 
nuo perkamosios kainos. Pra
ėjusiais 1923 m. bendrovė tu
rėjo turtu ir pinigais už 11, 
000 litų su viršum. (iryno 
pelno g a u t a a p i e 2,800 
litų. Pelnas išskirstytas įvai
riems labdaringiems ir švieti
mo tikslas. 

Bendrovė vedama sumanin
gai ir kaskart tvirtėja. 

Krautuvė yra patogioje vie 
toje — netoli bažnyčios ir 
turgavietės. 
Pramonė. 

,Yisanie Švėkšnos valsčiuje 
yra 11 vandeninių malimų, 3 
lentp.: 2 garinės ir 1 van
deninė, 1 plytnyčia, žydo lai
koma. Malūnai yra lietuvių 
laikomi. I r lentpiuvės lietu
vių. Miestelyje keli odos dir
bėjai *( žydą i), keletas liet uvių, 
žydų ir vokiečių kurpių, siu
vėjų, kalvių, račių ir kitų. 
Apylinkė. 

Švėkšnos apylinkė lygi, auk-
jšta, išvagota upėmis ir upe-

Skomantų piliakalnis gana 
pi "tų — su Naumiesčio vals- aukštas. Prieš karą jį kasi-
člumi. Pagal Mažosios Lie-j nėjo dabartinis Karo Muzė-Siiunų 

į tavos sieną ir Kvėdernos \ jaus įkūrėjas — generolas da 
valsčiumi tęsiasi dideli miškų | ktaras Nagevičius. Kokių iš 
p'iotai. Dauguma tų mikkų kasenų rado — neteko suži 
pirmiau priklausė grafams noti. 

rių. Viršaitis, sekretorius, i lynų (yra net lekiančio smė-
kasininkas ir sekretoriai su- Į lio ties Inkaklių ir Raudiškės 
daro valsčiaus valdybą, uely- j kaimais Maž. Lietuvos pasie-
ginant mūsų Ministerių Kabi-i nyje). Bet ir smėlynuose pu-
netą, p valsčiaus O^arj'ba — i sėtinai ūkininkaujama. Juo

se sėjama lubinas f r tokiu bū
du pagerinamas žemės trąšu-
mas. Ūkininkai laiko gerų, 

Seimų. Viršaičio pagelbinin-
kais yra seniūnai (nelyginant 
Apskrities Viršininkai), o se-

Plioteriams, nuo kurių, einant 
valstybės įstatymais, nusavin 
ta. Valsčiųie yra apie 100 
kainuj, vienkiemių ir dvarų. 
Upės. 

Apylinkė išvagota upėmis 
ir uj>eliais, kurie varo vande
ninius malūnus ir lentpiuvės. 
Iš jų pažymėtina: Ašva su 
įvelėsiu ir Švėkšnelės įtak. 
Vevirža su .Pašlužmes įtakų 
Šalpės įtakų ir jos prieupiu 
Graumena, į kurią įteka Jud
rės upelis. Ašva susilieja su 
Vevirža ties Luišių kaimu ne
toli Mažosios Lietuvos sienOs. 
Ka. Maž. Lietuvoj, įteka į 
Miniją. 
Piliakalniai 

Apylinkėj yra keli piliakal
niai :Skomantų, Paulaičių ir 
kiti. Paulaučių piliakalnyje 
rasta gintarų segtukų (guzi-
kųj), senovės, ginkle: kardų, 

Dvarai. 
Dvarų yra daug. Iš jų di

desnieji yrą Švėkšnos, Vilke
nų ir Stemplių, kurie priklau
sė grafams Plioterįams. Ei
nant Žemės Reformos įstaty
mu, tie dvarai nusavinami ir 
dalinami bežemiams ir maža
žemiams. . Švėkšnos dvare 
grafui palikta 1,50 hektaru (a-
pie 70 dešinutiniij), Vilkenų— 
80 ha, o Stemplių visas dva
ras (su kitais dvarais) skiria
mas išdalinti. Dalinami ar
ba išdalyti šie dvarai: Jaunių, 
Gedminaičių ir kiti. 
Valsčius. 

Valsčiaus Administracija 
(valdyba) cia veikia iš seno: 
dar prie rusų jis čia buvo. 
Valsčiaus A4uiinis1jraeija su
sideda iš viršaičio, jo sekre-
t6riaus, dviejų raštininkų i r 
apie 20 valsčiaus tarybos n a -

- rinktiniai. Taryba net veisMnių, arklių. Žemę 
sltvo posėdžiuose svarsto į- tręšia dirbtinėnus trąšomis, 
vairius valsčiaus reikalus: Ukininkįų netingima skaityti 
mokyklų, miškų, bėdnuome- ūkio laikraščių, susieiti ūkio 
nes, finansų ir tt. ratelį, paklausyti agronamo 

Pažymėtinas Valsčiaus iTa-| paskaitų. Tat nenuostabu. 
rybos nutarimas dirbti nau
jas plentas nuo Mažosios Lie
tuvos sienos į Švėkšnos mies
telį. Ar pavyks tatai pada
ryti — pamatysime. 
Gyventojai. 

Gyventojų vįsame Švėkšnos 
valsčiuje skaitoma 8,500 žmo
nių. Didžiuma yra lietuviai, 
paskiau eina žydai ir vokie-

kad ir pinigo turima, nes duk 
t erinis į kraitį (pasogą) duo
dama po 5,000 litų, po kelis 
arklius ir karves. 

Apylinkėje esama ir stam
bių ūkininku, valdančią po 50 
ar 60 dešimtinių žemės. 

Dvaro darbininkai (kurnie-
čiai) telx>vargsta vargą pas 
savo ponus, nes nedrįstą skų-

čiai. Kitų tautybių tėra vie-: stis Socialės Apsaugos Inspe-
nas kitas. Lietuviai užsiima 
žemdirbyste. Bet yra ir a-
matninkų: statytojų, stalių, 
kalvių, kurpių, siuvėjų, račių 
ir kitokių. Žydai teužsiima 
vien prekyba; kas krautuvi
ninku, kas pirkliu.... Bet 
Stemplių kaime yra ir vienas 
žydas ūkininkas. Dauguma 
ūkininkų. įgyvena pasiturin
čiai. Žemė yra dėdinga, mo
lėta, vietomis pasitaiko ir smė 

ktoriui, kuris kartais užsukęs 
čia sužinoti jų gyvenimo pa
dėties. Nusiskaudžiama ant 
Inspektoriaus, kad jis drau
gaująs su grafu, net pietus 
pas jį valgydamas.... 
Parapija. 

Čia parapijos eentras iš se
nų senovės yra. Vyskupas 
Valančius "Žemaičių Vysku
pys tė j " minėja kunigaikštį 

(Pabaiga ant 4to pusi) 
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BLAIVYBES 
SUV. VALSTYBIŲ PROHI- Į gėrimu skaitosi toks gėrimas, 

BICIJOS ĮSTATYMAS. j kuriame yra daugiau kaip pu-
Daugclis žingeidauja, kas ; sė vieno nuošimčio aikolio. 

yra tas aštuonioliktasis Kon^ Taigi prohibicijos klausime 
stitu*-ijos amendmentas, apie 
kurį šiandie tiek daug rašo
ma, ir koks tas prohibicijos 
vykinimo įstatymas. * 

reikia atskirti du daiktu: Kon 
stueinį prohibicijos amendme-
ntų ir iš to amendmento kiUi-
sį įstatyme. Amendmentas, 

BLOGIEJI PAPROČIAI. 

Dėlto, nors trumpais ruo-į kaipo konstitucijos prįedas, 
žais mėginsime tai paaiškint. 

Virš dviejų trečdalių sena
torių ir kongresmonų \Vash-
ingtone gruody, 1917 m., bal
savo už tai, kad prohibicijos 
klausima pavesti išspręsti vi
soms 48-iomt5 atskirioms vals-
tvbėms. 

Trylikos mėnesių laikotar
piu virš trys ketvirtadaly s 
valstybių patvirtino prohibi
cijos projektų. Po to tas pro
jektas padėtas Konstitucijon 
kaipo aštuonioliktasis amend
mentas. Pagaliaus tų amen-
dmenta iš 48 valstybių 46 pri-
pašino. 

[Tas aštuonioliktasis amend
mentas yra toksai: 

4 'Praėjus vieneriems me
tams nuo to aniendmento ra
tifikavimo, uždrausta gamin
tu parduoti ir transportuoti 
svaigiuosius gėrimus 8. Val
stybėse; taipat uždrausta ek
sportuoti arba importuoti i 
šios šalies ribas ir į visas te
ritorijas, esančias Snv. Vals
tybių jurisdikcijoje." 

Prohibicijos amendmentas 
ėmė veikti sausio 17, 1920 m. 
Remiantis amendmentu, Kon-! 

negali but pakeistas, nors ga~ 
Ii but visai panaikintas. (Te-
čiaus prohibioinis įstatymas 
gali but visuomet keičiamas, 
jei tik to norį Kongreso ats
tovų didžiuma. 

Pagal įstatymo, alkoholio, 

,Tarp blogųjų papločių mū
sų žmonėse pirma vietų uži
ma aikolio gėrimas ir taboko 
rukimas. 

Jei Lietuvos liatdis nesi
liaus girtuokliavusi, ,gers tiek, 
kiek dabartiniais laikais ge
ria, arba daugiau, tai tikrai 
tautų prives prie išsiginamo. 
Kas neina pirmyn, tas eina 
atgal. Atsargiai, jei neisime 
blaivybės keuais, tai eisime 
girtuokliaudami prie išsigimi
mo, kaip Fran'cuzijoje, , Jair 
per 40 metų tiktai 3 inilionai 
žmonių tepriaugo, o Vokieti
joje dvigubai (vok. priaugo 
apie 37 milionai). 

Antras blogas įpratimas y-
ra rūkyti. Kukymas kenkia 

tampa jų vergas. 
"K. v : " 

BLAIVYBES KURSAI. 

Sraga. į priėmė šv. Komunijų. E jo 
15 minučių iki dešimts. Čia tū
liu pažymėti, kad šios dvi 
draugijos ėjo labai gražioje 
tvarkoje: moterys pirma, vy-

ŠIAULIAI. — Šiaulių aps. rai paskui; tas viskas davė 
— Pavasarininkai susitarė su 
Lietuvos Katalikų Blaivybės 
Draugijos Centru suruošti 3 
dienų priešąlkoHnius kursus. 
Kursu pradžia 4 ir pabai.ga 6 
dienų balandžio mėn. š. m. 
Programų sudaro maždaug 

labai malonaus įspūdžio. Iš 
viso dalyvavo apie 300 ypatų. 
Taigi čia aišku kaip "VVorces-
terio katalikiškos draugijos 
brangina savo tikėjimą, ger
bia savo organizacijas. Tik 
dar viena priežastis, tai ne-

PILNŲJŲ BLA1V. CENTRO 
VALDYBOS ANTRAŠJH: 

nrpoitMAauot DELSI 

tokios paskaitų temos: .1() Al- kurie nariai arba narės sykiu 

degtinės arl>a vyno galima 
pirkti vaistinėse tik su gydy- sveikatai'. Rūkytojas dvokia 

durnais ir pinigus nereikalin-
gai leidžia. Silpnų plaučių 

tojo tam tikruoju liudijimu. 
Bet ankart negalima dau
giais gauti kaip -tik: aikolio 
ketvirtdalį kvortos, degtinės 
pusę kvortos, vyno butelį. 

Taip legaliai įgytus svai
giuosius gėrimus žmogus gali 
su savimi turėti. Kitaipgi 
uždrausta. 

Pirm sausio 17, li>20, dau
gelis turtingįų žmonių galybes 
svaigiųjų gėrimų susikrovė į 
savo namų rūsius. Prohibici
jos įstatymas prieš tai nieko 
neturi. Pažymi, kad savinin-

pypkininku įgauna džiovų, 
kurių paduoda ir savo vai
kams. 

> 

Kiti blogi papročiai, kaip 
ištvirkimas doroje, kortų lo
šimas, kerštai, tai pasekmės 
pirmo blogiausio įproeio-alko-
lio. 

Mažai tėra žmonių, kurie 
pasakytų, kad degtinė yra 
sveika žmogui, Įš veikai pro-
taujųs nesakys, kad kerštas >> 
ra geras daiktas, tečiaus tas 
nenyksta. Girtybė naikina kai gali jais naudotis, gali 

jais vaišinti svečius, bet ne- ' žmoniškumų, kelia kerštus, ne 
gali jų parduoti arba peikei- apykantų žmonėse ir yra bai-
ti iš vienos vietos kitos. siu ligų gamintoja. Tai ma-

Tie visi, kurie peržengia to ir girtuokliai, bet jie yra 
prohibicijos Įstatymų slapta be tvirtos valios, * negali to 
gamindami alkolį arba jį par-\ pamesti. Jie išsipagirioję 
duodami arba gerdami viešo-1 matydami blaivų žmogų džiau 

gresas pagamino prohibicinį Į se vietose, galį but areštuoti giasi ir dažnai išsižada to gė-
įstatymų. Tani įstatymui pro- ' i r teismų baudžiami pinįgiš- ralo. Bet praėjo toks ūpas, 
jektų patiekė kongresmonas kai i r kalėjimu. užplaukia vėl juodos mintys 
Volstead, dėlto jo vardu įsta- Pirmų kartų bausmė gali ir traukia vėl prie atsižadėto 
tymas ir pavadintas. ~r;:"'"'' būti ligi 1,000 dolerių ir 6 mįo-j darbo. Tai ]>at ir su kitais 

Volsteado įstatymas nusta- nesiai kalėjimo. Už antru-, blogumais. Kodėl taip? Aiš-
to, koks gėrimas yra svaigi- kart prasižengimų gali but« ku, nes žmonės bė valios. Ka 

kolio istorija; jo atsiradimas 
gėrimuose ir tų gėrinrų išpla
tinimas. 2) Aikolio veikimas 
t žmogaus organizmų. 3) Al-
kolis ir tautos gale. 4) Alko-
lis ir jaunimas. 5) Alkolis ir 
dorovė. 6) Alkolis ir pra
sižengimai. 8) Ar alkolis pra
šalina troškulį, sušildo ir mai
tina bei stiprina žmogų! 9) 
(jėrimas su saiku ar pilnas 
susilaikymas^? 10) Kaip ko
vojama su alkoliu kituose kra 
štuose ir pas mus? 11) Nu
rodymai kaip organizuoli ab 
stinentus. 

Prelegentais sutiko būti: 1) 
Estijos Dorpato Universiteto 

t 

prof. V. Ernitz, 2) Kauno 
4 'Aušros*' gimnazijos moky
tojas J . Gvildys, 3) Dr. A. 
Matulevičius, 4) Šiaulių aps. 
mok. abstinentų sekcijos pir
mininkas Aleks. Levanas ir 
kiti. 

nedalyvauja. Aš nesupran
tu kodėl taip yra, ar jie netu
ri ant tiek drųsos ar tai iš 
puikybės! Kaip prie drau
gijos tai nori prigulėti, bet 
gėdisi viešai pasi rodyti, kad 
jie yra tos organizacijos na
riai. Tai gi mes tokius na
rius vadiname prastais karei
viais. Mes, kurie tas gražias 
pareigas pildome dar su dide
sne drųsa stokim į darbų, o 
laikui bėgant ir jie vargšai 
susipras. Reporteris. 

DEL DEGTINĖS PREMJE
RAS ATSISTATYDINA. 

WORCESTER, MASS. 

Radio pranešimu, Norvegai 
prenrieras Berge pareiškė at-
sistatydinsiųs, jei parlamen
tas nepriims pasiūlymo at
šaukti prohibicijų. 

1 KIEK IŠGERIAMA 
DEGTINĖS. 

Dv. Vadas — Kun., Petrą* 
Saurusaitis, 15 E. 23 St. Ba< 
yonne, N. J . 

Pinnininkas — Kun. Dr. J . 
Navickas, 82 (New Park Avie, 
Hartford, Conn. 

1. Pagelbininkė — Iz. Roč-
kienė, 89 Arthur St., Wor«es 
ter, Mass. * 

2 Pagelbininkė — Petronė
lė Stočkienė, 25 Suffield St , 
Worcester, Mass. 

Fin. Kardininkas — Stud. 
Petras Marčiukaitis, St. Ber
n a r d e Seminary, Bochester, 
N. Y. 

Protokolų Raštininkas —47 
Coral St., Worcester, Mass. 

Iždininkė — Ona .Sidabrie
nė, 29 Mendon St., Worcester, 
Mass. 

Iždo Glob. — Kun. J . J . Ja
kaitis, 41 P r o v i d e n c e S i , 
Worcester, Mass. 

Iždo Glob. — Ben. Jakutis* 
115 Harvard St., Cambridge, 
Mass. 

Redaktorius — Kun. Pra
nas Juškaitis, 432 Vindsor SU 
Cambridge, Mass. 

GYVULIAI DAINUOJA 
MEZZO-SOPRANO. 

Čia pas mus yra labai 
gražus paprotys — tai yrą 
Gavėnios laike visos katalikiš
kos draugijos pasiskiria sau 
vienų nedėldienį ir eina visi 
nariai ir narės svkiu " i n cor-' 

Paskutiniaisiais mėnesiais 
Latvijoje kas mėnesį išgeria
ma 50,00') kibirų degtinės. 
Kadangi Latvijoje savu bul
vių dejgtinei varyti neužtenka, 
tai Čekoslovakijoje užsakyta 

į apie 250,000 kibirų degtinės. 

Jdomių istorijų papasakojo 
per dainų vakarų ponia Ken-
nedy Fraser, plačiai pagarsė
jusi, kaipo Hebridų liaudies 
dainų rinkėja. 

Pereitų vasarų, kuomet j i - j e i g u k y o t a y r a i Š 6 i b a i g u s > t e -
viešėjo Barro saloj, vienoj iš * i a u g j ^ d e į p r t t l l l e n t o 

Foreing Language Informa
tion Service prašant Valsty
bės departamento visų sky
rius davė šitokių paaiškini
m e : 

Amerikos valdžios yra įsa- f 
kyta savo konsulams užsie
niuose, kad • jie nebereikalau 
tjų, idant norintys gauti vizų 
pristatytų gyvenančio Ameri
koj giminės pilietybės popie-
ni originalą, arba notaro pa
liudytų kopijų. Reikia turčti 
tik notaro patvirtintas liudy-
mas (affidavit), parodus, kad 
tasai Amerikoj gyvenus gimi
nė yra tikrai Jungtinių Vals
tybių pilietis, kad jis piliečiu 
patapo tada ir tada, ten ir 
ten, tokiame ir tokiame teis
me išduoti jam pilietybės po
pieriai su tokiu ir tokiu nu
meriu. 

Einant 1922 m. rugsėjo 22 
d. patvarkymu moteris, ku
rios vyras buvo naturalizuo-
tas po priėmimo to akto, ne- t 

siskaito Jungtinių Valstybių 
pilietė. Deltogi tokios mote
rys, jei nori atvažiuoti į Ame-, 
rikų pas savo vyrus, tegali 
atvažiuot kaip paprastos imi
grantės, einant imigracijos įs-
statvmais. 

Nors Amerikos imigracijos 
įstatymas iš 1921 m., gegužės 
19 d. nedaro jokių išimtinių 
nė moterims, kurių vyrai yra 
Jungtinių Valstybįų piliečiai, 

KOVA PRIEŠ ALKOLĮ. 

Hebridų salų grupės, ji pany
tė uoluose didelį skaičių ruo 

Į nių. Palydovas paprašė po 
I nių Fraser padainuoti ruonių 
moterų dainų; ji tai padarė.j po re " šv. Mišių klausyti ir; 

laike šv. Mišių dievobaimin-1 KLAIPĖDA. — Klaipėdos j Ab u dideliai nustebo, kada 
abstinentai pastaruoju laiku ruoniai atsakė į jos dainą mu 

nantis, kas toliam gali varto- uždėta 2,000 dolerių bausmės 
ti svaigiuosius gėrimus, ko-i ir 5 metai kalėjimo, 
kios bausmės uždedamos Tojaus nepataisomi prohi-
tiems, kurie prohibidjos įsta- \ bicinio įstatymo peržengėjai 
tyma peržengia. Pagal Yol-'j gali nebetekti net savo nekil-
steado įstatymo, svaigiuoju uojamų turtų. 

gryna sąžinė ir sveikas pro
tas rodo, to jie negali gyve
nime vykdinti, — nėra va
lios, tvirto budo. O nesant 
stiprios valios, paima *viršų 
blogieji palinkimai, ir žmogus 

gai priima šv. Komunijų. Tai
gi ir 13 dieiių balandžio arba 
Verbų nedėidienyje matėsi la
bai gražus ir malonus regi-
nvs. Pilnuįu Blaivininku 25 
kuo]>a ir SLRKA. 41 kuopa 
IK) Blaivininkų vėliava ėjo 
sykiu šv. Mišių klausytį ir lai
ke šv. Mišiji dievobaimingai 

pradėjo smarkių kovų su gir-
tuoklybe. iDaroma savitar
piniai pasitarimai, rengiami 
vieši susiėjimai, skleidžiama 
abstinentinės propagandos li
teratūra. Atsišaukimai yra 
išspausdinti vokiečių ir lietu
viu kalba. 

zikalinįų gaidų choru, kuria
me dalyvavo matyt visi gy
vuliai. jVienas iš ruonįų pa
dainavo solo, ir ponių Fraser 
charakterizavo tų dainininkų 
kaipo turintį " galingų mezzo-
sopraną >> 

sako, kad jeigu tokia moteris 
atvažiuoja Amerikon jos ša
lies kvotai išsibaigus, su ja 
bus kuomandagiausia elgia-
mos. 

Reikia pažymėti, kad jei to
kia moteris negali gaut užsie- ** 
nip pasparto iš savo šalies 
valdžios, Amerikos vyriausy-
bė negal jai nieko padėti, IH!B 
ji negal tarpininkauti tarp ki
tos šalies piliečių ir jų vald-

Londono "Dai ly Herald" ,ž ių . 

ŠVIEKšNIEČIŲ GYVE. 
NIMAS. 

Medžiaga rengiama. Nau
jasis stogas bus dengiamas 
cinkine skarda (Meka*). Se
nasis buvo dokalkomis (Per

davęs ir esąs palikęs kaži ko-1 lės. dytojai (lietuviai), 1 vaisti-1 mįausia širdinu atgal keliautų, žemes. 

(Tųsa nuo očio pusi). 
Kęsgailų įsteigus Švėkšnos I i a M s b u v o dokalkomis (čer- terio bibliotekoj dal>ar. 
parapijos centrų, bene 15-me I ) (>iUJ^ Anglas. \ Apšvietimas. 
amžyje. Parapijiečių esama K a p i n e . S a ™ kaimynų tarpe Švėkš-
apie 8,000 žmonių. T a t di-i Kapinės nuo bažnyčios toli nos valsčiaus gyventojai apš-
dukas būrys. Todėl čia, be ! ~ u ž dviejų kilometnj, prie vietimo srityje stovi pinnoj 
klebono, dar 3 kunigai darbuo Vilkenų dvaro. Jose stovi vietoje. I r mokyklų, ir orga-
jasi bažnyčioj ir mokyklose medinė koplytėlė, laikyti pa-j "Nacijų (draugijų), ir švie-
(dėstydami tikybų). Klebo-; maldoms už mirusiuosius. Ka-|suomenės skaičiumi pralenkia 
nas aprūpintas nemažu žemės' Pin^ gražioj vietoj, bet labai j savo kaimynus žemaičius. Se-

kių savo parašytų istorijų, ku! CJinmazijoj mokosi apie 200įninkąs. Moksleivių yra irgi 
ri esanti Švėkšnos grafo Plio-! mokinių. Moko 5 mokytojai. ; didokas būrelis, kurie mokosi 

Gimnazija įkurta 1919-20 nL 
Rusų laikais šiame valsčiu

je tebuvo tik dvi mokykli: 
pradžios ir dviklasė. 

Yra gandų, kad Gedminai-
čių dATare projektuojama įkur
ti žemės ūkio mokvkla. 

gimnazijose, univers i t e t e 
(Kauine), žemaičių dvasinėj 
seminarijoj, mokytojų semi
narijose ir kitur. Yra inteli
gente ir kitur gyvenančių. 

/Toji šviesuomenė dirba ir 
visuomenėje, vesdama ir pa
laikydama vietos organizaci-Draugijos. 

Kuo, kuo, o draugijomis j jas. Jos tarpe randama ir to-

į American coutry... Deja, da
bar ne priešikariniai laikai: 
pamanęs neišspruksi!... 

Į 

Ponų gudrumas. 
t ; Žmonės dirba rankomis, 

o ponai — galvomis.'J Toki# 
gudruoliu yra ir Švėkšnos gra 
fas Plioteris. 

Jo dvaro žemė prieina di
desniuosius vieškelius. O juos 
turi taisyti savininkai. Gra-

gabalu. Tik špitolninkaį už- daubėtos (duobėtos), kai ku-|nesnioji karta, žinoma, yra j švėkšniškiai gali pasigirti. I r į kių, kur pasyviai (nuošaliai) j fas vistts pakelius, einančius 
miršta ja aprūpinti; vos po r i ° s daubos užpiljtos, užlygin-: atsilikusi nuo apšvietimo, bet|koki,ų čia draugijų nėra?! Čia; nuo visuomenės laikosi. niuo Švėkšnos į Vilkėmis', iš> 
mažų skiypelį žemės teturi... t o« ^ kitur atvežtomis žemė-1 jaunoji karta greta jo stovi, veikia: Angelai Sargai (vaikų Ateityje Švėkšniškiai virs j dalijo į mažus sklypelius ir 
Bažnyčia. m i s - J o s apvestos gražia ak-1 ll>aug skaitoma i r visokių 

il>abartii*ė mūrinė gotiko menine muro užtvara (zoma-; laikraščių, 
stiliaus bažnyčia pastatyta • tu) 1878 m. čia mirusio lde- Mokyklos. 
1905 m. Medžiagų (plytas ir! bono kanauninko kun. Staš- Valsčiuje yra 12 pradžios 
medžius) dovanojo graf. Plio- kausko ir parapijiečių pastan-
teris iš Švėkšnos, (Jis po ba- gomis. 
žnyčia su žmona palaidotas. Tarp kitų parapijiečių, čia 

mokykl/ų: Švėkšnoje, Tvasku
čiuose, Vilkų Kampe, Pempiš-
kiuose, Stemplėse, Pakalniš

k e s ta vieta sienoje, iš lauko,' palaidotas ir keletas kunigjų, j kiuose, Kurmiuise, Balsėnuo-
prisegta marmuro lenta su JU tarpe ix žinomas žodyno 
lenkišku parašu) . Statymu rašytojas kun. Mikolas Mieži-
tos bažnyčios daugiausia dar- uis. Ant jo kapo stovi pasta-

/ i 

lt.jvosi esamasis klebonas kun.! tytas geležinis kryv.ius. su pa-
Jul. MaciVlovskis. darbštus, 'asu: 
sumanus vyras. yTuo tikslu,. " K u r s Dievų ir žmones 
aukas rinkdamas, aplankė ir 
Amerikoj gyvenančius lietu
vius. Daug darbo pridėjo u* 
parapijiečiai gabendami med-

mylėjo 
I r meilę tų kitiems pažadė

jo. 

Mįrė Švėkšnoj, 1888 m., lap-
žiagų statymui1 ir gelbėdami; kričio 12 d., 62 imtų, amžiaus 
statyti. Bažnyčia visoj apy-! Iš svietiškių čia palaidotas 

blaivybės draugijėlė), Treti- j tikrais apsišvietusiais žnionė-1 išpardavo j o žmonėms. Žino-
ninkės, Šaulių Sąjungos Bu-1 niis. ^ ma, žmonės po saivo sklypais 
rys, Katalikų Mokytojų Sa- i Amerikiečiai. t u r ^ s kelius taikyti, o ponas, 
junga, Profesinė Mokytojų j Pasklidus gandams apie ' jų užpakalyje būdamas, juok 
Sąjunga, Katalikių Moterų Lietuvos Valstybės susikuri- j sis, "mužikus" apgavęs." 
Praugija, Ūkininkų Sąjunga, mų, parskrido ir keletas ar To negana. Grafas Pliote-
Vartotojų Bendrovė, Liaudies I keliolika amerikiečių iš užju-1 ris jautė, kad ' netrukus išeis 
Bankas, Ateitininkai, Pavasa- rio į savo gimitųsias vietas.' įstatymas, draukižiųs dvarinin 

Vieni iš jų atsitūpė iėviškė- j kams be leidimio pardavinėti se, Petraičiuose, Gailaičiuose, rminkai, Darbo Federacija, 
Šiaulaičiuose ir dar viename Krikšč. Demokratai, Liaudi-
kaime. Švėkšnoj trikompletėf ninkai ir kitos. Todėl veik 

kas šventadienis ir sekmadie
nis esti tai vienos, tai kitos 
organizacijos susirinkimas. Iš 
jų vienos veiklesnės, kitos sil
pnesnės draugijos. 

Jų didžiumoje vadovauja 
kunigai, kitose — svietiškiai. 
Šviesuomenė. 

Čia esama ir šviesuomenės 

(su 3-mis mokytojais),'[Tvas
kučiuose dvikomplėtė (su 2-
m mokytojais) kituose kai
muose yra vienkonrpletės mo
kyklos. Visose tose pradžios 
mokyklose mokosi apie 500 
vaikų. Iki Naujųjų; Metų kai 
kuriose veikė ir suaugusiems 
kursai, bet Švietimo Ministe-

linkėj gražiausia. Ainiams grafas Raz. Plioteris iš Stem- rijai nebapmokant už jų ve-
puikiausis paminklas!.... -

Ši pavasarį dedamas nau-
plįų dvaro. J is buvo didelis 
lietuvių patriotas. Dargi Si

jas stogas: senasis sugedo, j manas Daukantas pas jo bu

dimų, nustojo veikusios.^ 
Visose mokyklose dirba 15 

mokytojų; 12 vyrų ir 3 pane-

Ziema. 
Be galo įkyrėjo ši žiema. 

Kai įdrėbė sniegų į purvą 
gruodžio mėn. 22 d., taip jis 
ir pasiliko lig kovo mėn. 22 
dienos. Netik kad pasiliko, 
l̂ et jo dar daugiau snigo per 
tuos ištisus 3 mėnesius. Pri
snigo baisiai giliai: kitur nė 
išeiti nė išvažiuoti nebgalėjo. 
Rogių kelias užtat buvo pui
kiausias lig pat šiol. Labiau
siai įveikė šaltis. J i s laikė
si niuo 10 ligi 27 laipsajų. 

nigai ;(i5-sis seniukas altaris
tai), 18 mokytojų ir keletas 
apsišvietusių ūkininkų; 3 gy-

į biznį: vieni nusipirko Maž. 
Lietuvoj patogiose vietose 
smukles, o kiti net lentpiuves 

nemažas būrelis. Yra 4 ku-Lįsitaisė. Tuo tarpu, kol yra 
dar kišenėj dolerių, viskas 
puikiai vyksta. Bet kuriems 
pritruko tų dolerių, tie links-

savo lėšomis. Ivai išėjo mini-
mas įstatymas, per anuos iš
tikimuosius žraKmes, kitiems 
pardavė tas žemes, sau įsikiš
damas į kišen§ gražius pini
gėlius, nes anie neva pirkė-

f 

jai perleido kįtiems " s a v o " 

Be galo nudžiugo žmonės 
kovo mėn. 23 dienų sulaukę 
atmėčio. J a u ištisa savaitė, 
kai yra atmėtis. Šilimas pa-
kylo iki 9 laipsnių Celsijaus. 
Sniego tik storumose ""fpusny-
nuose) bėra. Taip greit nu
tirpo f Laukai jau juodauja. 
Kelias tyžta vietomis, bet se, o kiti, kurie į jas neįtilpo, žemes. J i s nieko nelaukda-

ar jų neturėjo, už sutaupy- ! mas, kur galėjo, išpardavojo,| iinonėš <jar tebevažiuoja ro
tuosius dolerius pirkosi po! o kur į g a l ė j o , pasikvietė mu< gėmis. V>rei*Ui gieda tink 
žemės gabalų tai noo grafo ištikimus žmones ir jiems ire-; 

Plioterio, tai iš kitur, įsikur-i va pardavė po 'koletų dešįm-
dami ūkius arba šiaip gra-Į tų dešimtinių. Dargi pirki-
žius, patogius namus. UK> pardavimo aktus padarė 

Atsirado ir tokių, kur kibo pas apskrities notaro, žinoma, 

snuausiai. Šnekučiai jiems 
nepasiduoda. O pempė jau 
pirm kelių dienų pasveikino 
mus: "Gyv i ! Gyvi ! " Garnio 
neniatyt: per giliai sniego. 

Jei tokia šilta ir toliau bus, 
tai netrukus pamatysime ir 
žalę, gėlėmis apsikaišiusį, pa
vasarėlį.... 

į " ~ Vaivytis, 

-* i 
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C 1 G E R 0 J E kad pelno nemažai padaryta, 
— tai darbščios komisijos nuo 
}>elnas, kuria sudarė; p. M. 

Labdarių Vakaras. Vaičiūniene p.r. K. Binkiene, 
Balandžio 27 d. sv. Antano G , Stanaitienė ir « . šneido 

įa iap . svet. įvyks labai g r a - ' r l ( } ^ k u , ) ] ) a j u p a s i ( j a i . ] ) a v i . 
/aus su t u r i m u ^ programa va m ] a l v i i b r a i l g h l a 

kar ts , rengiamas per vietine 
Lbd. Sąjungos 3 kuopę. 

Vakaro programa susidės iš 

UTICA, N. Y, 
Atlaidai. 

Bal. 27 d. čionai šv. Jur
gio lietuvių R. K. bažnyčioje 
prasidės 40 vai. atlaidai. Bus 
svetimu kunigų. Užtai v;. j 
šiems pampi jonams, apieliu-
kės miesteliams ir ūkinin
kams, kuriu nemažai randasi, 

A. P. STULGA, Tenoras 

• bus proga atlikti velylr.ne iš-
Kursų užbaiga. pažinti ir pasinaudoti Dievo 

Kaip paprastai artinantes malonėmis. 
dailių, vaidinimo ir kitų/ gar 
džių kąsneliu, kurių eicerie-
f-vii iki šiai dar neturėjo pro 
gos ragauti. 

Labdarių 3 kuopa kaip ir 
kitos rūpinasi busiančiam La
bdariu namui savo vardo įsi-

šiltesniam orui, vakar;.uiai 
kursai, valgių virimo, ir ran I 
kų darbų esti pert ra uidami, 
taip ir dabar iškilmingas už
baigimas kursų atsibus ant
radienyje, bal. 29 d. šv. An-
iano bažnytinėje svet. 

Užprašo Kun. P. Zabiela, 
klebonas. 

ŽINIOS iš DETROITO. 
Pavyzdys Detroito lictu-

VVIUH pramones tikslais (biz 
gyti kambarį. O tam reikalin- Visos narės, kurio:; a r tai uiais). 3 metai .atgal vienas 
ga sukelti vieną tūkstantį do- davė kursą, ar dalyvavo pa įžvmus pramonės speciališku-
lerių. Tokią sumą sukelti tik mokose, ar ne, yra kviečia- i m a į s įr praktika lietuvis at-
Cieeros lietuviai tegali, nos mos dalyvauti šiame vakarė- Įvykęs iš St. Charles Mielu 
paprastai visuomet savo <Vi/ lyje, l)e jokios įžangos, nes iš 7-ia n u i »i r k 0 nedidelį kruta-
bu eieeriečl'ai būva kitiems kasos buvo paskirta šiek- tiek | H1U paveikslu teatrą «>eroi vie 
pavyzdžiu. Tikiu i r šlume dar pačiom paviešėti. Patartina | ioj , tai <>-crb. Antanas Buta-
l>e bus pirmutiniai Temti gra- neslvėluoti, susirinkti laiku,' imvičius. Iš sykio buvo sunki 
;,u Labdarių sumanymą, ir tą lygiai 7:30 vai. 
parama parodys nedėlioję at
silankydami į rengiamą vaka-

\ 

pradžia iš pusės aplinkybių 

ra. 
EISIĄS. 

Iš Moterų veikimo. 

Grotelių fondan Sąjungie- Į darbai tada visai nėjo, o ant
ies deda daug pastangų kaip,™) i r s a v o P W « m a ^ a i Vi

rėjo, tik kelis tūkstančius, o 
jau i jo pirktą biznį reikėjo 

(jai bažnyčiai, tai gi tam tik > ^ i o l i k o s tūkstančių. Pirm to 
buvo pasitaręs su vienu sa 

I nors auginti grotelių fondą, 
kurias- nutarėme įtaisyti nau 

! -
vo giminių, kad jam kiek ga 
lėdamas pagelbėtų iki prasi

d ė s įsigalėti biznyje. Šis ne-
a-

gavo uo Kitų 
sio "bunco pa r ty . " Pasirodė,' 

si ui daroma serijos su Išlai-
Moterų Sa-gos 2 kp. laikė ... , . . . 

* * , meninu, kuriu traukimas 
mėn. susirinkimą bal. 13 u. ' . « . . • » » r« 
t . . . , . ,• . vvks per krepšini M. Sa-gos 
Susirinkimas buvo gyvas ir * x J r o 

^rciUimMQ pikniką, kuri kaip paprastai [.., u-- ^ '"/••"'"•v 
skaitlingas. , ' * . U** pagelbėjo ka galėjo v* s 

Išduotas raportas iš būvu- , kiekvieną metą turime. I v ^ ^ c j a r marą nuo kit 
Korespondente M u n į n ją— \v Pl0t nuo svetimų 

i nemažai. Kasgi iš to toliausi 
I Nugi į tris metus laiko gerk 
•A. Butanavyčius atmokėjo vi 

"""V šioms skolas biznį taip išdir
bo, jog svieto neturėjo kur 
dėti, ypač subatomis, nedelio-
mis ir šiaip kada rečiau. Del 

D A K T A R A I 

UUIIiiiiiii.:' 

Šv. Antano parap. vargonininkas, 
Oieero, 111. Tarp kitų dalyvaus Labdarių 
koncerte subatoje, bal. 26 d. Dievo Ap-
veizdos par. svet. 18ta ir Union ave. 

Virš minėto koncerto visas pelnas 
skiriamas Našlaičių namo fondui. 

L. K. 

Draugai 
Tautiečiai! 

C H I G A G O J E 
13ta KOLONIJA. 

Telefonas l lo i i l cvar r i 10:10 

; Dr, S. A, Brenza 
i 4608 SO. ASHLAND A V E M E , j 

Chieago, III. 
I Vai.: 9 ryto iki 12 piet: 1 po 
* plot iki 3 po piet. G:.U) vak. Iki 
J 9:30 vok. 
jjt m r m* i i f i - • m T» -— -*r T~ m »m ^ — — —i m, im » ą mi i ^ ^ 

Tetef?m»« B e e l e y 7 4 5 9 

Dr, I. M. Feinberg 
Oyiti specialiai visokia* vyrų ir 

no'erij lytiškas Ilgas. 
9401 Madi»oo Street 

• * a m p . W e a t e r a A v « . — Chiesųjo 
«%tan<1nw 1 - 4 p o p l a t u 7 — t r a k . 

Te l . B o u l c v a r d 2 1 6 0 

DR. A. J . KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chlcago. 111. 

Dr. Maurice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 S. Ashland Ave. 
T e l Yards 0994 

Valandom ? 
Xuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 9 po piet 

tfuo 7 iki 9 vakare. 
Xedėl. nuo 10 iki 12 p i e t J 

Tsl. BouJavard 3686 

P R A N E Š I M A S 

ivl. FUMHevarU v>5.t7 

Dr Mary a 
Dowiat-Sa^s 

1707 W. 47-rh «» 
Taiandos nuo k lkl II divma. DUU i 
lai S vat. va*. K*4ėftotaia ono * 

iki 2 vai. po p'otų. 
» j . i • m ^ — i 

^ ^ ^ ^ > ^ ^ ^ — ^ ^ ^ ^ ^ » ^ M M ^ i ^ » » - I I M U I — III I ' »^» I • . 

Dr, A, Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

tetrikas ir Specijalistas 
Eielctroterapas. 

IŠIMA TONSILU3 — 
i )—B« rauHaim*. 
t )—B€ pri l io ir b« • % — ą > 
t )— fU k r t ta j * . 
4 )—B* j«ki« parojau* •vclfcat»l. 
fi)—Fapljeutol nrralbia •b-»tl, gm-

U tuoj T«l£7ti, Ir r»U eta 
1 darbą. 

P»r7<W 'Gtkll-*,ton**' (akmenis tulžyje) 
Ir akmenis ilapumo pūslėje be o-
peracljos. au tam tikromis moks* 
Uskomia prltmonėmia bei vaistais. 

Apkurtnfcirms miųrąiiniL girdėjimą. 
Gydo visokia* li»as paaakml&gral. Ir jei 

yra reikalas daro operacijas. 
rrofesijonstii patarnavimą teikia savo 

•Claai 
1411 So. 50 Ave. Cicero, 111. 
Ofisas atidarytas: kasdien nuo S vak 

yo piet lkl a vai. vakare. 
NedAllorals Ir aeredomls ofisą 

rytas. 

(ijiilLškumo tobula praktika. 
Negana da to, bet daugiau 

pusčs metų jau gražiausioje 
šios apylinkės vietoje pui- \ 
kiaušį narna pagyvenimui nu ' p a R O T b i f f i 0 V a k a r a s 

sip.rko, ant (irand Boiilevard, 
ir Dix ave., tai aš manau, jai' _ 

. , . .v .Nelaukiama ateis, bet praeias 
mums tas dar ir perdauk ais . . * % » . " • % . . 

. . . . . . . ,., .tuivsnue kuo pasidžiaugti ir 
ku, ka tai reiškia vis tam tik J . . . . . . . . . , 
ras toj rūšy mokslas ir taleri 

»P a / 

tai. 

Štai artinas ^ ir vakarienė: j 

Pastaruoju laiku t«*i savo 
Ir.v'iį parduvė ir už tai gavo 
dešimts karti) tiek, kiek toji 

to taip buvo, jog mokėjo už- jjstaiįa kainavo jam perkant 
1 ; interesuoti visuomenę savo 
nepaprastu džentelmanišku-
iiui ir intelvrcntiškumu, spe-

i /• 

DR. A. K, RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHTRUKGAS 

4442 So. Westcra Ave. 
Tclt-f. I^ i fayct tc 414« 

ATSIDARĖ NAUJAS 

PAINT storas 
CICEROJ 

Išlaikau geriausios 
rūšies maliavų prireng 
tij, ir ncprlrenfftų ma 
liavojimul, taipgi tu
riu a iejaus, jraiionais 
ir pussaliouais, graži i; 

sieinoms išpuošti i>opleros ir viso
kių smulkių geležinių reik-

STANLEY BUKAUSKAS 
1447 S. 50th Ave. Cicero. 

tš užpakalio 
Phone Cicero 8003 

Be to, jis ingavo dar nenu
perkamo prityrimo toj srity. 

Keikia pažymėti i'aktn, jog 
p. Butaną vyrius yra labai ma 
lomius, švelnaus budo žmo
gus i r labai myH. savo brolius 
lietuvius. Bukime tikri, kad 
reikale, kreipiantės prie jo, 
gausime nuoširdžių patarimų. 

Ištyręs tą. 

<>n*o Tol. RouU-vard 9693 
Rezld. TeL Vau Uunn 0294 

Dr. A. A. R0TH 
R U S A S G Y D Y T O J A S I R 

C H r R l ' R G A S 
Sp^r ia l l> tas M o t e r i š k ų . V j r i i k ų 

V a l k ų ir v i s ų c h r o n i š k ų llfrų. 

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St 
Kampas 31st Str. 

Vai.: 10—11 ryto: 1—S po pJet. 
7—8 vak. Ned. 10—12 d. 

DR. JONAS P. POŠKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Perkėlė saro ofisą po num. 

3337 So. Morgan Str. 

VALANDOS: &-12 iš ryto 

jfoo 2 vai. po piet iM 9 vak. 

L, 

Or. CHARLES S E G AL 
Perkėlė savo ofl-a po numeriu 

4729 S. Ashland Ave 
SPECIJALISTAS 

D/lovų, Motoru Ir Vynj Ugų ^ 
Vai.: ryto nuo 10—12 "nuo 2—6 
po pietų: nuo 7—8.19 T*JCAX« 
Nedėllorala: 10 lkl 1. 

Telefonas Drexel 1880 

Telefoną* Ganai 72SS 
PETRAS CIBULSKIS 

M a l i a v o j i m o K-ontrabtorino 

D A Ž Ų 

POPiEROS 
KRAUTUVE 

Nepaprastas 
mūsų biznio 
augimai rela 

kla ««ŽlzilŠka 
Ko.^umerlams 

patarnavimą. 
2338 So. Leavitt Street 

SI0UX CITY, I0WA, 
Vakajeiis. 

Velykų vakare šv. Cecilijos 
choras pcr-slatė veikalą ' 'Con 
eiliniu Facultatis," kuris la
bai gerai pavyko. Žmonių su 
s i rinko pilna svetainė, kad 
net sčdynių neužteko, dinigu 
mas turėjo stovėti. Tas vei-

i kalas yra vienas iš gražiau* 
'sių kų dar čionai buvo vai-
jdinta. Scena buvo labai gra 
žiai papuošta gerb. choristo 

'atminti. Žinom visi laukiame 
i tos brangios if iaix> prakil
nios dienos. 

Tikslas, dei pagerbimo mū
sų Liet. Vyčių 4tos kuopos, 
10 metų sukaktuvių dienoje 
yra rengiama vakarienė, kuri 
Įvyks sekmadieny, bal. 27 d. 
1924, Dievo Apveizdos par. 
svetainėje. 

Ta vakarvjne bus viena i^ 
gardžiausių, y^)ač bus paga
minta to labui geidaujamo 
"cliop sucy' ' , kurį mūsų še? 
myninkės žada skaniai piida-
ryti. 

Programas bus laivai įdo
mus gražus ir rūpestingai y-
ra rengiamas, ir pakviesta 
geriausi kalbėtojai, būtent, 
ady. Mastauskas ir kiti. 

Tikimės, jog šis mūsų va
karas puikiai pavyks ir daug 
įspūdžio padarys mūsų j'aunv 
mui. 

"Penkiolika metų atgal aš pradėjau 
rūkyti HELMAR ir šiandien dar te
berūkau juos. Randu juose esant to
kiais pat minkštais ir saldžiais eiga 
retais kokiais buvo penkiolika, me
tų atgal!" 

* 

Stebėtinas kvepėjin^s ir išvaizda 
100% grynos Turkiškos tabokos ver
te mane pasirinkti HELMAR kaipo 
mano mylimiausį cigaretą. 

HELMARS 
. yra absoliutiškai gryni — 

HELMAR supekiuoti kartono 
skrynutėse, kad nelužtų. 

MnaĄguiaA 
Gamintojai augščiausioe 

Všiea Turkiški* ir Egyptišku 
cigaretų pasauly. 

BOXESof 10or20 

" NesivėUuokit ateikit anjvsd,' 
nes vakariene bus nuo 5 iki 
8, paskui bus šokis su gera 
orkestrą. 

Solistai, veikėjai ir kiti dai! Vardu L. Vyčių 4tos kuo 
l ininkai 'yra pasižadėję, mūsų pos, visos^ draugijos iš 18to 
vakarų remti; gerb. J . Bulsis, I kolonijos es'ate kviečiamos at 

"i 

\^m ^mmt ^ ^m ^^ mi *' ^ ^ W 

Tel. C'anal 0257 Vak. (anai 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Str. 

Vaandos: 10 iki 12 ryte; 1 iki 6 
po pietų; 6 Iki 9 vakar© 

% 

PLAČIAI PAGARSĖJĘS 
UNlM£NTAS 

Naudojama* nuo dW*nčiu. sąnarlii 
ir muskulų. 

Nuo skausmų krutinėję JT rečiuos. 
Kuomet reuinatiftnaa jūsų niuakiilua 

sutraukia i mazgu-
Nuraminimui drebančių, dutančių 

neuralgijoa gnaibyroų. 
Nuo išnarinimų ir nurausimu. 

Nuo tiieKlių ir skausmų. 
Patrinki t juoml — Pravys skausmu 

Šalin. 
Visuomet laikykite bonka po ranka-r 

uiekuomet neifalit iinoti. kada jis 
jums bus reikalingas. 

35c. ir 70c. ui bonką. aptiskose. 
* F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th S U Brooklyn, N. Y. 

*• yr v r v s r * ^~w*m 

K. Baranausko, kuriam gerb, 
kleb. taria ačiū. 

Artistai, kurie dalyvavo 
tame ve'.kale buvo sekantieji: 

1. V. Česna, kaipo Gaspe-
ras Bulbeckas, basas. 2. J . 

i 

Baltronienė, M^rgareta, jo 
pati, alto, 3. M. Adamonienė, 
Onutė, jų duktė, saprano, 4. 
A. Petron-.s, Židzislovąs Mūris 
kis, tenoras, 5. A. Žibąs, Ladiy, 
lovas Suskis, baritonas, 6. J . 
lovas Lbskis, baritonas, 6. J . 
Jodelis, tarnas, tenoras., 8. 
Biržetaite, tarnaitė, soprano. 

Visi puikiausiai atliko ro
les. Žmonės buvo visame pa 
tenkinti Šv. Cecilijos choras 
duos koncerte sek., 27 d. birž. 
Po tam vaidins "V'argoninin 
ko Pakte." 

Spaudos savaite prasidės 
birž. 27 d. ir baigsis gegužb 
4 d. Padėkime platinti genj 
spauda. Choristas. 

elioro vedėjas, tą VLSJJ, tvar
ko, ir prižiūrės, kad butų at
likta kuopuikiausiai. 

PARDUODU, MAINAU ir 
PERKU 

Namus, lotus, farmas, bučernes, 
groserius, automobilius ir kitus biz
nius. Turiu namu ant pardavimo ir 
mainymo visos Chicagos dalyse, y-
pač prie Vienuolyno (Marąuette Ma-
Oor) kur yra puiK'sausi Chicagos ko
lonija, dabar lietuviai apsigyvena. 
Norintieji pirkt, parduot ar malnyt 
kreipkitės ypatiškai, ar laišku, gausi
te greita, teisinga patarnavimą. 

silankyti į Sį mūsų Iškilmin
gą vakarą. 

Laukiu. 

-i, 

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

ANT NAUDOS. 

S. L FABIONAS CH 

oiJo KiAM(CU)^i I i 

REATi ESTATE 
2118 W. 3larquette tld. arba 67 HIVJI. 
Arli \Vcstcni Ave. Chlcago, UL 

Tel. Ptvspect 8«78 

809 H. m St , Ctiicago 
Td. Baulerard 061^ ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pitugos k 
{ Į ^ Parduodam Laivakortes. 

Michael Jasnauskas & Go. 

REALESTATE 
Perkame ir parduodame 

namus, lotus, farmas ir biz 
nius, skoliname pinigus, in 
šiuriname namus, langus ir 
rakandus į geriausias kom
panijas, r 
Prielankus ir teisingas-pa 

, tarnavimas užtikrintas. 
Kreipkitės žemiau duotu 

adresu: 2259 W. 22Wl StL 
Phone Ganai 1295. 

Chicago, 111. 

SSfc 

Dr. M. S t a p u L i o n i s 
4201 Soath Rockirell Street 

Telefonas Lafnjeitę^ «412ft 
Priėmime valandos: Nuo » ryto' Ųd • vai. vakar© 

Pranešimas sergantiems, Turiu garbės pranešt Tamstai, kad a i gydau 
tokias ligas, kurios buvo pavadintos nebeišgydomomis. Vartoju nauja ser 
gančiu gydymui budą: oesilpnlnu ligonių vaistais, nei operacijomis ne v ar 

iPATUOS bi 
jla dar smagumą telkia. 
ginu, o gydau — NAl* R APATIJOS būdu. Gydymas šiuo būdų rra sargus 

Jeigu jau aplankiai net keletą gydytojų, pas kurtuos pageltos ir r 
nemtsiradal. o sergi širdies, nervų, raroatų, paralytiumi. inkstų, ausų ne 
girdėjimo, naktiniais susISJaptnitnals, ar kitokia sena Ilga, ateik, o aft n oria. j 
patarnausiu. 

f e"a r 
Areyou self-conscious 
about the itnpression 
ypu make on people? 

PKRSOHAL appearance h ai a lot 
to do with the way you feel. 

Clothes count, of course. But stiil 
there is one thing so many people 
overlook—something that at once 
branda them u either fastidious or 
careles*—the teeth. 

Noticc today Kow you, yourself, 
watch another person's teeth when 
ht or she is talking. If the teeth are 
not wcll kept they at once become a 
liabBity. 

I.iiltrin* Ttęth PmiU cUent trttk 0 nrm 
waj. A t tau »nr cktmttti katu di*em*rtd a 
fhikiuį iutr*d»»: tk+l rtmtls elfui vith-
•«/ ttrėlekint tk*enamtt—e diįicmk firotUm 
JtnjHj t*lvi. 

A large tube of Listerine Tooth 
Pasic is only 2S eents; at your drug-
giot's.—f^amhfrtBharniacalCo.,Sttint 
Louirt U. S. J. 

* 
f 
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NORI UŽDRAUSTI MIESTUI 
PARDUOTI GATVEKARIUS 

LDKS. CHICAGOS APSKR. 
PRIEŠSEIMINIS SUSI

RINKIMAS. 

f 
D E A U G A S 

1 • - •• , . . . _ . 

Penktadieni,?, baland. 2 : 1924 
2T « » • * -

teripis iki 27 d. Banedėlyje, 1 TOWN OF LAKE. 
bal. 28 d. prasidės vyrams. Giedrininkij vietines kuopos 
Butu fferu, kad šiomis Misįjfusirinkimas įvyksta šiandie, 
jomis visi pasinaudotų. 

Žvalgaitis. 

Kuomet Cliioa.u-os miesto 
valdyba darbuojasi nupirkti Sekmadieny,, bal. 27 d. 3 v. 
nuo bendrovės .gatvekariiis ir P<> pietų Aušros Vartų par. 
juos, taip tariant, sumi.-stint i J mokyklos kambaryje įvjks 
keliolika Įžymiųjų gatvekarftj priešseiminis LDKS susirinki 
bendrovės ^rininku per savo mas. Taigi prašome kuoskai 
advokatą padavė* teisman pe- j tlingiausiai kuopų delegatus 
tioija, kad catvekariu parda-!atsilankyti, nes reikia nusiųs-
viinas Imtų uždraustas. 

Peticijoje pažymima, kad 
fatvekariu bendrovės prezi
dentas Blajr be šerininkij ži
nios veda su miesto taryba <Ie 
rybas, bvl tas prezidentas uz
urpuoja sau neprigulinčias 
teises su skriauda šeriniu- ; 

ti Seimui sumanymai. 
Apskr. Valdyba. 

ŠV. KAZIMIERO' VIENUO
LYNE. 

SĄJUNGIECITJ DOMEI. 

Bal. 27 diena Šv. Kazimie
ro Akademijoje įvyks nepap

ra s t a s nuotikls. Pas lietuvius 
kanLs, kad jis direktonatan tu i . ' • • , - , • 

. . . . v yra pirma proga ją ivvkmti, 
n pasirinkęs vienus savo sa- , , / . . ,. 

1 - tad gerb. moterys ir p a n e l į 
liniukus, kad eikvoja bendro- ,. . -. . . , . 

tą dieną visos suvažiuokite j 
šv. Kaz. Akademiją. 

Astros Ratelio Akademikės 
mandagiai priims ir gražiau-

'vės pinigus įvairiems pašali
niams reikalams, patsai ima 
per metus virš 50.( M H) doleriu 
algos, ir kad bendrovės valdy- ^ patarnaus*. Apart 'Arba, 
banuo IMi? lueiu šėrininkams t r l ė s M , m s , ! o ] iuV 

programas. 
Bilietus iralite įsigyti prie 

durų ir nuo Akademikiu, 

nemoka dividendu 
Karininkai reikalauja teis

mo uždrausti Blair'ui vesti ' 
derybas su miestu arba gatve-1 

įtarius miestui parduoti ir pa
reikalauti, kad bendrovės ve
dimui direktoriai teisotai bu
tų renkami pačių šėrininkų. 

Ant irai o, jei butu reikalui- j 

Moterų Sa-gos Chicagos 
Apskričio svarbus susirinki
mas įvyks bal, 27 d., 1924 
Aušros Vartų par. mokyklos 
kambary, 2 vai. po pietų. Nuo 
širdžiai prašau būtinai visų 
kuopų atsiųsti atstovus į šį 
susirinkimą. Suvažiavę išgir
site planus 10-ties metu J u -
biliejaus Seimo. 

Kuopos, kurios dar neužsl-
mokėjo metinių duoklių i Ap 
skrieio iždą, malonėkite užsi
mokėti. Bilietus nuo šeimyni 
nio vakarėlio prašau prisiųs
ti prieš susirinkimą m'an. An
trašas: 4436 So. Oalifornia 
avo. Cbicago, UI. 

0 . A. Nevulyte, 
, Apskr. pirm. 

p!į§; 25 d. 8 vai. vak.. šv. Kry
žiaus mokyklos kambary. 

Nariai ir indomaivją žinių 
apie Giadrą prašomi atsilan
kyti punktualiai. Valdyba. 

/ P A R D A V I M U I 
•, BIZNIS SU NAMU 

TIKRAS APSAUGOJIMAS 
tavo pinigų jeigu pirksi sekamu* na 
mus.. 

PARDAVIMUI 2 aukštų niuro na 
mas; 2 flatai po 6 kambarius; k k -

ANT PARDAVIMO Cieeroj štoraa j to « medžio išbaigimas; karstu vajj-
ir 3 flatų namas, 50 pėdų kampi- deniu Šildomas su 2 boileriais; sta-
nis lotas. Labai gera vieta bizniui; ' tytas 6 metai atgal pagal naujo* 
savininkas parduos pigiai iŠ priežas 
ties ligos. 

1445 So. 49tti A ve. 

«• • • • " • 1 Cicero, | I t 

AR ŽINAI, KAD 
Sulyg paduoto eensus 1920 
parodoma lietuvhj vyrų yra 
du syk tiek kiek moterų,.gal 
dėlto, ir lietuviai ruko labai 
daug f 

Ar žinai, kad Helma r Tur-
kiški cigaretaį yra padirbti iš 
100% grynai Turkiško taba
ko, kuris yra geri'ausias taba
kas eigaretams. (Apgr.). 

I E Š K O 

ŠV. KAZIMIERO AKADE 
MIJOJE. 

Akademike. 

I š WEST SIDĖ3. 

P A I B i K A U Magdės Bendorait ie-
nės, Ostoinų par., še lmių k., Vilkav. 
apskr. Petronėlės Blumerait ienės , 
ViUcav. par., Smilgių k., Vilkav. aps. 
Juozo PiĮlpaliJio Panevėžio par., 
Steponų k., Vilkaviškio apskr. 

Malonėkite atsišaukti sekančiu ad 
resu: 

Marijona Pil ipairhitė ( p o vyru 
>Iafcise\ ič lenė) 

S 4 7 F i f t h a v e . a t i s t . Brooklyn, N. Y. 

P A R D A V I M U I 
FARMA 

P L A Y E R P I A N O B A R G E N A I 
$700 player pianas, suolelis kabi

netas ir 100 muzikos rolių. Paau
kuosiu už $126. Garantuotas. 

8324 N. Marshfield Ave. 
1-mos lubos 

P L A Y E R PIANO — Bargenas. 
Parsiduoda $700 Player Pianas pir
mos KJiesos slovy, su 90 muzikos 
rolių, roll kabinetas, suuolelis ir la>n 
pa. Paaukuosiu uZ $145. Ant i šmo-
kesf'lo. 

138» Mlhvaitkee A ve. 
1-nio* lubos. 

N A M A I . 
ANT PARDAVIMO namas 

3 f latu/ ir namelis užpakaly, 
po numeriu 2308 »S. Leavitt st. 

Atsišaukite pas .savininkę: 

2711 So. Tripp Ave, 

DIDžŪŪŠFfAVOT -

PROGA! 

Atnaujina svetainę. 
šviis motais parapijos komi *nrergajtėg prisirtišY*. 

gatvekai bendrovei turi u'*l[l 'a*m* <lmbstns ir dirba NVjiorsenai buvo surenku-
sioa "l iunco Pa r ty" , kurs da 

Bus vieni metai f rugpiueio 
mėnesį, kaip "As t ro s ' ' ratelis 
susiorganizavo. Astras lotynu 
kalboje rei.škia žyaigdfis; yra 
ir lietuvių kalboje Astros va
dinamos gėlės. (Asters). Prie 
šio ratelio priklauso mergai-
tės užbaigusios Akademija, 
dabartinės akademikės i r , W 5 f ^ ;1NlPneI1 %vc> . 842S Sot lUl T ^ v l t t K(r.t m , o l l n u o 
Šiaip iš tų parapijų (li<!esnos. feiet. Rottievani »045 • mtm~**ięi*. 

w 

Savininkas eina j biznj ir yra pri
verstas parduoti savo beveik nauja 
2 pjiRryvcnimų mūrinį namo; 2 fla-

I tai po 6 kambarius; kieto medžio 
fPARSIDI'ODA FARMA, \ išbaigimas; karštu vandeniu Sildo-

120 akeriu žemės, triobos.' gyvuliai, i mas su 2 boilieriais; lotas 30 pėdu 
ukiski padargai pusė mylios nuo I ploėio; vieta lietuviais apgyventa; 
miestel io ir stot ies 'J mylios n u o di- j parduosiu už $12,000 nes einu j bi/.-
delio miesto. Norint platesnių žinių. į nj; reikia jne.šti puse pinigais; sa\«i 
kreipkitės pas savininką: ninkas gyvena n n t pirmų lubų. 

JI'OJKAS KRIK«W'U'NAS, , Atsišaukite pas savininkų: 

mados; v ieta apgyventa l ietuviais; 
kaina $12,000 vertas $16,000; apie 
pusę pinigais reikia kitus, ant mor-
gičio; matykite šitų retai pasitai
kanti banginų, nes tai yra tikras 
barginas. 

PARDAVIMUI 2 aukštų medinis 
namas; 2 fetai po 6 kambarius; na 
mas yra statytas ant c imentinio pa
mato; vieta Brighton Park lietu
viais apgyventa; savininkas turi par 
duoti greitai už nužemintų kainų 
$6,500; pusę pinigais, kitus ant mor 
gičio. , 

PARDAVIMUI labai pigiai 2 pa
gyvenimų medinis namas ant 3 po 
30 pėdų lotų; namas randasi pak
raštyje miesto 1 blokas nuo Archer 
Ave., gatvekarių; yra puiki vieta a p 
gyventa l ietuviais; ga l ima laikyti na 
mintus gyvul ius ir auginti daržo
ves; savininkas yra priverstas par
duoti todėl čia bus jūsų laimė; kai
na $6,500; sav in i n kas priims lolą 
kaipo dali įmokėj imo. 

Kurie norite pamatyti viršminė-
tus n a m u s atsi lankykite dienų ar va 
karais sekančiu antrašu: 
BRIGHTON R E V L T Y COMPANY. 

J. JuKhkeuitz, vedėjas. 
4034 Archer Ave., p i i e , Oalifornia 

Aveniu*. 

A D V O K A T A I 
Telefonas Yards 2390 

F. P. BRADGHULIS 
A D V O K A T A S 

(Buvę3 Vilniaus ir Kauno Apy
gardų Te i smo Teisėjas) 

Veda bylas visuose Teismuose 
Padaro visokius dokumentus. 
Duoda Lietuvos teisių patarimus. 
3112 S. Hals ted St. Cliicago, m . 

S. W. 
A D V 
79 \V. 

R o o m 904 -
Vai.. N u o 9 

B A N E S 
O K A T A S 
Monroe Street 

- Tel. Randoipli 
ryto iki 5 po 

Vakarais 3203 So. Halsted 
Telef. Yards 1015 

Chleago. 

MNM 
pielu 

Str. 

Imt paskirtas rvroiver'is, ku- ; s u ••"kliu po«iSventimu para 
ris kontroliuotij visus roika-!' j-ios m n i < l a i - ftabar komito-
ius. 

Spėjama tad, kad majorui 
Kfever nebeteks somiestinti 
gatvekarių. 

CALUMEl APYLINKĖJ 
"REIDAI." 

l.:s nutaro »r JM* patys atnau 
jina svetaine. lžgriov«' si(»na 
..• iš dviejų svetainig pada
rys vieną. Taipgi Beena per-
kt"h*' i kita vieta ir padarč <In 
-yk didesne, kaij) hnvo seno
ji. Tuojaus tapytojai išdeko-
ruos seeneriję. Taigi rnusų 

Dvi«kivi.1»t.s pr„hibioinii3 a- Į"-* t a ln* **<**?* I^M»'vMlur-

Sont„ atiik., " r . . i . la" Calomet į " " ^ A l , , 1 , t o r i i n r a a 8 -
,• , . • /Xi- , r l x Išvažiavo, 

apylinkėje ( \\ est įlannnond). t 
î  «• ,;, • ,• 4,-, . t Tėvas V. Kulikauskas išv.u 
Keiiolikoj saliiinu atliktos 

kratos \v areštuoti saliunin-kai, nes rasta daug "moo-
gliinės" ir niaus. 

Apie Jo pašaliniu (koštu 

žiavo j Piiiladelpliią trejetai 
savaičių su misijomis. 

Advokatas [i. Ar,istauskas. 
Velykų šventes praleisti išva 

. . v . . ziavo i \\asliin,i;tona. Sia sa-
menų) taipat areštuota, kurie . " v . . _ ; . 

.. , . .v . vaite žada sngTyzti i C luca-
rasti saliuonuose nesivaisi-nant ''moeiisliine.'' 

MOKYKLOMS IŠLAIDOS. 

Chieagos pnbliškoms moky
kloms išlaikyti \wv motus pa
skirta 57,980,000 dolerių. Tai 
suma taip aukšta, kokios riii-
cącos istorijoj dar nepažvmė-
ta. ' * 

Pamesta bomba ties daria- • 
ninku vado John \V. Flynn 
namais, 5927 So. Klizabeth st. 

' 'Oldtaimeriai ' ' jau pradeda 
j judėti. Metropolitan State 
Banko prezvientas adv. J . 
Branza fM-reitais metais vado 
vavęs k ' ()ldtaimeriams" t ku
rie žaidė sviedi nu su Cliiea-
gos Apskr. Vyriai liepos 4 
d. suko, šiais metais jis iš kai 
no pradėsiąs ruoštis, kad žūt
būt šiais metais "Oldtaime-
riai ' turėsi;; laimėti. 
Skaitlingai lankosi į Misijas. 

vė graŠiua rezultatus — pel 
no padarj ta apie 70 dol. Štai 
per šv. Kaz. A kad. Rėmėjų 
Jubilajinę valoarienę paauka
vo 1(K) dol. del koplyčios. Ar 
ne pagirtinas jaunų morgai-
ėių darbas/ Bealiejonės. 

Anaiptol dar ne viskas, a-
teinantj sekmadienį bal. 27 d. 
Š\. Kaz. Akademijoje yra ren 
i;iamas, žinoma Astrus Rate
lio taip sakoma įienkta valan 
dą ^Arlnitėlė" (5 o ' eklok 
Tee pai ty) . Ta arbatėle su
rengta vum del moterų ir pa
nelių, siu/) atveju vyrai bus 
paliuosuoti. 

Lai visos moterys ir pane
lės atsilanko, nes apart ar
batėlės bus begalo turininga 
programa — muzikalis prog 
ramas. Tai*p įvairių muzikos 
instrumentu bus klasiški šo-
kiai. Lietuvių programuose y-
ra retenybė klasiški šokiai, o 
dabar kaip ir auksinė proga 
pamatyti. Akademikės šokant. 
Daug numerių iš šokių susi-
dės kaip antai: tbe daneing, 
russian, spanieli, gypsy e t c ) . 

Bilietus galite įsigyti da
bar nuo akademi.kių, sekma-

Garfield Park Liet. Vyrų ir Moterų Pašalp. Kliubas 
—:— rengia —:— 

OIDELJ 'R PUIKU METINĮ B A L I Ų 
SUBATOJE, BALANDŽIO (APRIL) 26 D., 1924 M. 

Liet. Liuosybės Svet., 14th Str. ir 49th Ct. Cicero, 111. 
( Pradžia 7 vai. vakare, 

(ierbiamieji ir gerbiamosios, nepamirškite atsilan
kyti visi dideli ir maži j ši baP.ų ,nes šis balius busvie-

nas iš puikiausių ir mes užtikrinam, kad visi busite už
ganėdinti. AJutikt'i bus vienas iš geriausų, kurie myli 

imšokti. Taipgi bus skanių užkandžių ir gėrimų. Visi 
linksmai laika praleisite. 

! Kvieėra visus Gį. P. L. V. ir M. P. Kliubas. 

A. f A< 
ELZB. JAUKSTIENĖ 
(po tėvais Rabiega) 

mirė balandžio 23, 1924. 
12:40 vai. vak. 52 metų 
amžiaus. Amerikoje išgy
veno 52 metu. 

Paliko dideliame nuliū
dime vyrą Joną, sunųs 
Waiter ir Elmer, dukteris 
Oną Dorolek, marčią Ma
rijoną ir žentą Joną,' 3 se
seris ir 5 brolius. 

Kūnas pašarvotas 2158 
W 23ird st. ir Leavitt. Lai
dotuves įvyks subatoj, ba 
landžio 26 d. 1924 iš namų 
10 vai. bus nulydėta i Au
šros Vartų bažnyčią, kurio 
j e įvyks gedulingos pamal 
dos už velionės sielą. Po 

pamaldų bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiam vi 
sus gimines, draugus ir pa 
žįstamus dalyvauti laido
tuvėse. 

Nuliūdę vyras Jonas ir 
vaikai. 

JOHN I. BA6DZIUNAS 
ADVOKATAS 

VMią bylaa Tlau««*e Teisumas*. Rgcami 
nu«ja Abstraktus. I'aduro pirkimo b 
pariarlm* Dekomeoto* Ir UraliojlmiM 
7 South Dearborn Street 
ROOJf 1538 T R I B Ū N E liLIKJ. 

Telefcmas Raiidolph S2fll 
Vakarais: 2151 VVest 22 St. 

Telefonas f a n a i 1607 

C. V. C H E S N U L 

l 
A D V O K A T A S 

Metropolitan Stc te B a n k o Jfame 

2201 W. 22nd St. Tel. Canal C6»y 

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

UETUVOS UKI0 BANKAS 
Kapitalas 15,000,000, l i t i ) , 

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

vo skyrius kiekviename Lietuvos miestelyje ir greičiau
siai apmoka amerikiečių perlaidas. Už įdėtus pinigus 
moka geriausius nuošimčius. Pasidėjus metams ar ilges
niam laikui 8%, pasidėjus pusei metų 6%, ant parei
kalavimo 4%. •, 

Lietuviai amerikiečiai! dėkite savo pinigus į Šį tvirtą 
ir saugi) banką, tai darydami, turėsite didelė nauda sau 
ir kavo tėvynei padėsite ekonominiai pakilti. BANKAS 
IŠMOKĖS AMERIKOS DOLERIAIS 

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

Tel. Lafayette 4223 

P L U M B f N G 
Kaipo lletuvys, lietnvia«ms visa-

•los pa tama u J t; kuogeriaasia 
M. VI AKA 

SS2* W e u S8-th Htreet 

LIETUVIAI OEABORIAI 

I įJASALŠKIS 
Graborius 

Tel. Ulvd. 4139 

Patarnauju lai 
dotuvėsie, vestu
vėse, krikštyno
se ir kituose rei 
kainose. Kainos 

Ofisas Dldmiėat j j : 

29 South La Salle Street 
Kambarls G:>0 

Telefonas Central «3»0 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Yards 4681 

A. A. S l a k i s 
ADVOKATAS 

Ofisas Vld u rni ie>(yje 
OUIGAGO TEMPLK BLiLDIi fG 

11 West Wa.sliinpton Street 
Kooni 1726 Te». Uearborn «U51 
Nauiu l«l . Ifyde Park 3305 

prieinamo?. f 

3307 Auburn Ave. Chicago 

JOSEPH G. S080L 
A D V O K A T A S 

Veda bylas visuo.so Teismuose 
Examinuoja Abstraktus. Padare 
pirkimo ir pardavimo Dokvmenlun 

155 North Clark Street 
K<H>ni 1518 Ashland HUn-k 
Telefonas I>earborn 47C6 

Vakarais: 2311 W. 23-rd Plaee 
Telefonas Canal SSM 

Tel. Central 6H<M) 
A K 

STASULANI 
ADVOKATAS 

Vldurmiestij O Tisas 
jRoom ^703 Chleago Temple Blds? 
7 7 W , Wr>shžng ton St.Į 

UjpCEItO Ofisas: Fantnlėllo vuk 
1314 S. Cieero A v. Tel. Cicero 5036] 

fHIUDGEPORT Ofisas: Kitais ^ak. 
3236 S. Halsted St. Tel. IJoul. 67371 

rrr 

Aušros Vartų par. prasi-jdienį galėsite ir prie durį] 
<if>jo Misijos, kurias duoda gauti. Tikiotai tik po 50 cen-

lų. 
Tikimės sulaukti skaitlin-

JUCZA£ MEŽLAIŠKIS 
mirė baland. 24 d., 1924, 
9 v a i ryto; 29 metų amž. 

Paėjo iš Suvalkų Red.. 
Marijampolės Apskr. 

Paliko dideliame nuliu 
dime du broliu Ameriko 
j e : Joną ir Antaną; Lie 
tuvoje seną motiną ir dvi 
seseri: Magdaleną ir Ma 
rijoną. 

Kūnas pašarvotas po 
num. 2319 W. 24th str. 
Laidotuvės įvyks Pane 
dėl,y, bal. 28 1 iš namų 
bus atlydėtas į Aušros 
Vartų bažnyčia 9 vai. ry
te. Po pamaldų bus nu 
lydėtas i šv. Kazimiero 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiam vi 
sus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti lai 
dotuvėse. 

Nuliūdę Jonas ir Ant. 
Mežlaiškiai. 

'ėvai Marijonui: kun. Dr. K. 
i l?r»kl'aitis, kun. K. Dr. Matu-
faitis ir kun. B. Buinšas. Da- go atsUankymo rengiamąjįj 
bar misijos yra duodamos mo-j programę. 

PIRMAS PAVASARINIS 

B A L I U S 
—:— Rengiamas —:— 

BRIGHTON PARK LIET. A. B. KLIUBO 
SUBATOJE, BALANDŽIO 26 D., 1924 

M. MKLDAAIO 8 V B : T M 2244 W. 23rd PLACE 

Pradžia 7:30 vai. vak. įžanga 50c y patai 
MARTINO ADOMAIČIO ORKESTRĄ' 

m 

Akademike. £*--."^*aai rzzz^m&^s?-' m 

S. 0. LACHAVVICZ 
Lletnvls Graborius 
3SJ4 W. 23rd PI. 

Cloago, 01. 
Patarnauja laido

tuvėse kuotflglausla. 
Reikale meldžiu at 
sišaukti, o mano 
darbu bualta užga
nėdinti. 

Tel. OaaaJ l t 7 1 
rnim 

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

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: D. 614—516—127 N. Dear
born SI. Tel. Randolph 5584—5585 
Vakarais 10717 Indiana Ave. 
Roseland Tel. P u l l m a c «377 

Telefonas Canal 5395 

JOHN 6. MEZLAISUS 
Generalifi Kontraktorius, 
stajtytojas ir senų naraū 

taisytojas. 
2319 West 24-th Street 

Chicago, ni . I 

THE GEEVUM GIRLS 

SMAME O** VOU, P*PA 

ON m A T S*njp»D 
SOLITA»I?EI Y J 

DtjieN ir r 
CAfM M AK E 

I I — 
JI' 




