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• NEW YORK, bal ld~*-fe-
vas Agatbo Furtili, vienas i? 
Amerikos Pasionistų, išvykęs 
misijų dirvon Kinijoj, Tikėji
mo Platinimo Draugijos ofi-
san prisiuntė iš tos tolimos 
salios laišką. Nupasakoja a-
pio įvairias sunkenybes, su 
kuriomis kunigai misionoriai 
turi susidurti. 

Tėvas Furtili šiandie gyve
na Kinijos šiauriuose, tarpe 
Hunan kalnų, kur daugiausia 
siaučia plėšikai galvažudžiai. 
Tai mažas miesteliukas var
du Yungsbunfu. 

Jis rašo: 
"Jųs negalite žemlapy ras

ti šio miestelio. Misionoriai 
tai puikus derlius, tik reika
lingos priemones tą derlių su
rinkti ir pristatyti i kluonus, 
paskui i svirnus, fti misijos 
stotis yra viena iš daųgyujės 
kitų, kurios yra Tėvų Pasio
nistų priežiūroje. Aš turiu 
darbuotis visuose mum] pro
vincijos šiauriuose. Šiuo kar
tu mano žinyboje yra 11 sto
čių. Daugelis sodžių pas ma
ne siunčia delegacijas, kad 
palaiminčiau vienur ir kitur 
naujas misijų stotis. Tečiaus 
aš atsisakiau. Vos spėju ap
sidirbti savo vienuolikoj sto-
v* 

cm. 
"Gyvenu Kinijoje antri 

metai. Ir šiandie turiu val
dyti taip didelį ir platų*misi
jos laukų. Iki šiolei tik iš-
dalies prisiėmiau kinų papro-

n s s s 

ancija Darbuojasi 
l a i k o s Klausimu 

FrancuzŲ Sąlygos Anglijos 
Premiero Rankose 

PARYŽIUS, bal. 13. — Va-, Pirmiausia Francija nori, 
kar Londone įvyko svarbi j idant Anglija formaliai sutik-
konfereneija Ruhro ir karo j tų su Francijos nusistatymu 
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i TURKAI IŠŽUDĖ ETALTJ 

GARNIZONĄ. C H I C A G O J E 
Tečiaus visi jie suimti. 

LONDONAS, bal. 13. 

CHICAGOS TAKSOS. 

Illinois legislaturos atsto-

Laisvės 

kontribucijos klausimais. Ko-
nferavo Francijos ambasado
rius Anglijai su Anglijos mi-
nisterių pirmininku. Konfer. 
yra rezultatas nesen. Londoną 
aplankiusio Francijos prezi
dento speeialio atstovo, kurs, 
kaip sakė, ten važinėjęs "pri
vatiniais" reikalais. 

i— Ruhro teritorijos taip il
gai neapleisti, kaip ilgai Vo
kietija neišmokės visos kont
ribucijos. 

Jei Anglija prie to noro 
palinkta, tuomet Francija su-

Neregularių turki] skaitlingas v a s % o e & Chicagos įdavė 
būrys užpuolė mažą Castelo-, logiBlaturai bilių palikti ir to-
rizo salą, Mažosios Azijos pa-! l ia i l s> I 1 0 r s t r i m s metams, Chi-
krašty, kur stovėjo nedidis i- e a o a i 

talų garnizonas. 
Turkai (garnizoną, apnyko, 

išskerdė kareivius ir keletą ' $ * * sakosi, jis kalbėjęs su 

šiandienines aukštas 
taksas už nekilnojamas sava
stis. 

graikų didžiūnų. majoru-elektu Dever ir buk 
Iš Rhodes salos kuoveikiaus D e v o r sutikės palikti aukštas 

pasiųsta bausmių italų eks- taksas Chicagai. 
pedicija. Galvažudžiai tur
kai suimti. PLĖŠIKŲ AUKA. 

KALĖJ IR BAUSMĖS. 

i . I 

Plėšikų apiplėštas P. Biese, 
žinomas plačiai Chicagoj kai-

ESSEN, bal. 13. Fran- P° talentuotas orkestros va-
cuzų karo teismas Verdene . ̂ a s-

tiktų sumažinti kontribuciją.! dviem metais kalėjiman nu- ! Su J u o m apiplėšta ir viena 
Tuomet butų darbuojamasi • baudė Essų miesto tarvbos kratomųjų- paveikslų aktorė. 
Francijos skolas Amerikai ir n a r į Knuxto. Be to, dar jam Paimta 7,700 dolerių pini-

Franeijos ambasadorius bu- An^ūi Perkelti ant Vokieti- U Ž ( ^ J 0 g niilionus markių pa- j « * * & brangenybėmis. , 
jos. baudos. I 

Tečiaus tuomet Ruhro oku-' Tai todėl, kad tas tarybi- LORDAS ROBERT CECIL 
puotė tęstųsi ligi 50 metų ar- cinkas priešinosi mokyklų' CHICAGOJE. 
ba ilgiau. Nes JVokietija' vaikams skirtas maudykles 

reitu laiku negalėta Franci-' pavesti francuzų kareiviams. Chicagon atvyko Anglijos 

vo Parvžiuie. Keletą konfe-
rencijų jis turėjo su premje
ru Poincare. Pagaliaus, ap
sišarvojęs instrukcijomis, iš
vyko atgal Londonan. Pirm 
išvyksiant dar buvo slapta
me francuzų ministerių kabi
neto susirinkime. 

Dar keturios dienos tepraėjo, kaip sujudome gelbėti 
Lietuvą nuo bedieviu-žydų-lenkŲ-bolševikų fiįrngo. Iki va
kar dienos buvo jap sumesta Tįvynės l a i s v e įtiįjHėtojų $ 1 , -
425.00 . Vakar Dievo Apveiztfbs parap p&fcjb. $225 .00 . 

Tokiu būdu per tas keturias dienas padaryta jau $1,-
650.00 . 

i 
Priimta tokia rezoliucija:/ 

Bal. 1 1 d., 1923 m. susirinkę lietuviai katalikai Dievo 
Apveizdos parapijos svetainėje skaičiumi suvirs 3 0 0 žmo
nių, apsvarstę Lietuvos dabartinę padėtį ir matydami, 

1. Kad Lietuvos bedieviai susidėję su Tėvynės prie* 
sais-lenkais, žydais, bolševikais, suardė Lietuvos Seimą, 
kad per sekančius rinkimus pavergti tikėjimo laisvę ir su
pūdyti bedievybėje mūsų iki šiol gražią šalį; 

2. Kad Amerikos lietuviai bedieviai garsiai rėkdami 
meluoja, kad jie daug rėmę Lietuvą; 

Nutarėme: 

1. Protestuoti prieš bedievių mėginimus ardyti Lietu
vos Valstybę, valdžia ir tikėjimo laisvę, 

2. Prašyti Lietuvos Atstovybės Washingtone, kad iš
siuntinėtu kolonijoms sąrašus aukojusių Lietuvai, kad bu
tų galima matyti, kas ištikrujų rėmė, ar katalikai, ar be-
dieviai, 

g J 

jai atmokėti bilionų kontribu-. Jg TViesbadeno pranešta, diplomatas lordas Robert Ce-
cijos. Į kad francuzų teismas po 25 c i l- J i s Ameriką lanko Tau-

Kiekvienam suprantama, tūkstančių ^markių pabaudos tu Sąjungos reikalais. 
kad tokia taika ne taika ir ne- nubaudė penkis Hessų prote- > 

Kiek žinoma, Francija d a r - Į g a l i b l l t t a D a L B o aiškaus s t a n t ų pastorius už tai, kad 2M0GŽUDIS AįPKALTIN-
buojasi iš Anglijos gauti gy- Vokietijos sutikimo negalima tie savo nartfųjonų tarpe rjn-
va paramą, kaip Ruhro oku-Jaukti , 'kad Francija ką laimė fr0 aukas, skiriamas Ruhro 
puoff'je, t a ip kontri))Ucijos tų a rba Kuropa sulauktų ra-
klausime. , Į mvbės. 

TRIUKŠMAS AN6LI JOS PARLAMENTE DUESSELEpRF, b, 13.— 
Francuaai okupuotose Vokie
tijos teritorijose susiduria 

. su nauja problema. Dauge-
LONDONAS, bal. 13,—An- Tuomi jie norėjo priversti .. . . v .4 , , . . . , , 

J . ,. . , I lis vokiečių darbininkų bedar-

SOCIALISTAI GIEDA REVOLIUCINES GIESMES 

gi i jos premiero Bona r Law 
valdžios rainus ir taikingas 
nusistatymas vietos spaudos 

darbininkų šelpimo fondui. 

BEDAREIŲ RIAUŠĖS. 

j • TAS. 

Casper Pestoni, jaunas ita
las muzikas, kurs nužudė vie
ną moteriškę su kūdikiu, kri
minaliame teisme apkaltin
tas i j pasmerktas miriop. 

Šiandie Chicagoje miriop 
pasmerkti net 6 žmogžudžiai. 

promienj atsistatydinti arba b i a ( ] d a h l i i m a k e ] U r j a u S e g -

jialeisti parlamentą. Parla
mento paleidimo socialistai 

aštriai kritikuojamas. Dėlto, j r.ori. Sako, kitan parlamen 
kad šį trečiadienį darbo par-

čius, gi su kinų kalba vos 
pradedu susipažinti. Did-

i tijos atstovai — socialistai, 

Riaušininkus žudyti! Leng
vas daiktas taip daryti. Bet 
už tai paskui galima labai 

tan jie atvestų dangaus savo ^ ^ a t k e n t . f K 

3 . Prašyti Lietuvos žmonių, kad nebalsuotų už tuos,-
kurie susidėjo Seimo išardymui su žydaiVlenkais-bolševi-
kais, kad balsuodami už bedievius nepaduotų Lietuvos į 
socialistų jungą. 

4. Katalikiškojo politinio supratimo platinimui Lietu
voje šitą mūsų rezoliuciją remdami kartu su visais Ameri
kos lietuviais katalikais mes aukojame $225 .00 

Rezoliucija pritmta visais balsais, prieš vieną, pavar
dės pasisakyti neišdrįsusio. 

• • • » • • ~»m 

PAPRASTAS ATSITI
KIMAS. 

atstovų. 
parlamente sukėlė tokį trink- ^ v. . „ w „„^ 

; • * Tečiaus premieras nemano 
ziausių sunkenybių tunu ke- ^m ,̂ kokio nebūta. 
liom'se nuo stočių ligi stočių. Nes visas keliones turiu atli-T 
kti nt'ščias. Keliai? Čia to-' 
ki dalykai nežinomi. Turi-1 

me tik takus, bet ir tų to
kiais negalima užvardinti 
tikroje to žodžio prasmėje. 

"Pastaromis dienomis pir
kau mulą. Žadėjau jo savi
ninkui už jį išmokėti į metus 

Tai visa iš to prasidėjo. 
Trečiadienį pirm pietų bal

suojant už valdžios įduotą bi
lių pensijų reikale socialistai 
atstovai taip susitvarkė, kad 
menka mažuma bilius atmes
tas. 

Suprantama, valdžia tuomi 
daug pralaimėjo. To biliaus 
atmetimas kaip tik ne lygus 

DAR VIENAS MIRĖ. 

. '• 

laiko. Gyvulys labai gabus 
- , , . . . nepasitikėjimo reiškimui, atkelti vartus užpakalinėmis 

t. • • * a \j~wi.LVa ,J;i« .1 Po to laimėjimo socialistai kojomis. Mokysiuos raita-: d 

* — • • r 0 i i .i.«« »v,«̂  ™ i pakėlė akciją sugriauti pre-,. , rijos, jei ias dalykas man pa- * . <>> h f 
, UUL ! miero Bonar Law valdžią. 

^"Čionai akdamas tuojau i K i l l , s triukšmui, posėdis por-
tikslą tik mokytis kinų kai- u a ų K i a ; 

Po pietų iždo ministeris 
Bakhvin padavę, sumanymą 
priešpietinį valdžios nepavy-
kimą praleisti be nieko. 

Į tai tuojaus sukilo sociali
stai. Pirmininkui nedavė kal
inti. Emiė Kgiedoti revoliuci
nes giesmes. Kuomet kitų 
arti jų atstovai mėgino juos 
malšinti, kai-kuriems imta 
daužyti žandai. 

Kilus tokiam triukšmui, 
parlamento butą apleido pre
mieras ir kiti ministeriai. 
Tiems išėjus, socialistai apsi
malšino. 

nei rezignuoti, nei parlamento j ; 
paleisti. Tik darbuosis pa-; KSSEN, bal. 13. — Mirė 

dar vienas francuzų sužeistas 
» 

Kruppo įstaigų darbininkas. 
Tad viso pasidaro jau 14 dar
bininkų, žuvusių nuo francu
zų teroro. 

Arti Buer suardyta gele
žinkelio bėgiai. Tas geležin
kelis francuzų sumilitarizuo-
tas. 

• • • 

Charles M. Cook, 
4758, Oalumet ave., 
savo moterį Jessie 
pats pasidarė galą, 

63 m., 
nužudė 

Cook ir 

Dar lieka Chicagoje pasisakyti keturioms kolonijoms: 
Bridgeportui, Town of Lake, Brighton Park, Roseland — 
ateinančiame sekmadieny. Kitos kolonijos rengiasi vė
liau. Bet pasisakys lygiai stipriai. 

Federacijos Centro pakviestas kun. Bumšas išvažiuo
ja iš Chicagos ir lankysis su prakalbomis: 

Pitsburgho apylinkėse—balandžio 17, ! 8 , 19, 2 0 d. 

Rochester, N. Y. — balandžio 21 d. 

Amsterdam, N. Y. — balandžio 22 d. 

Nevv Yorko apylinkėse — nuo balandžio 2 3 iki 2 9 d. 

NAUJAS TRIUKŠMAS. 

tvarkyti parlamente valdžios 
didžiumą, kuri užsileidžia ma
žumai. 

FORDO NORI PREZI
DENTU. 

^m * k°s- „ .Jfet aplinkybės mane 
u jmfikri našlaičiu. Mane Vys-

ITJdfciįiasT cJa^sluntė su kitu se
nesniu' patarusiu misionoriu-

aimju. Šfe inane tuilėjo išmo
kint i misionoriavimo, kad bu
čiau atatinkamuoju apaštalu. 

** Tečiaus tasai susirgo 
pirm keletos mėnesių. Taip 
tad Dievo parėdymu aš pali
kau vienas ir šiandie darbuo-

. juosi kaip moku ir galiu. 

CHICAGO. p- Šiandie pra-
matomas gražus oras; tempe-
ratura tjla. 

Turi gražius projektus. 

OMAHA, Neb., bal. 13. — 
Nebraska valstybės sekreto
riui įduota1 piliečių peticija su 
1,600 parašais. Piliečiai rei
kalauja ateinančiais metais 
kandidatu į S. Valstybių pre
zidentus pastatyti žinomą au
tomobilių gamintoją Fordą iš 
Detroito, Mich. 

Tos rųšies peticijos bus į-
duotos valstybėse: Kansas, 

'Minnesota, Illinois, Indiana, 
South Dakota, Colorado ir ki
tose. 

Ford kandidatu statomas 
iš progresyvus partijos. 

Peticionieriai tvirtina, kad 
Fordas turi puikius projektus 
ekonominiu žvilgsniu. Fordas 
gali papiginti Haudžiai gyve
nimą. 

PAIMTA 30,000 DOL. VER
TĖS DEGTINĖS. 

LENKAI PAKĖLĖ KOVĄ 
ŽYDAMS. 

VARŠASVA, bal. 13. — Le
nkai visoj Lenkijoj atakuoja 
žydus, kurie buk nori sugriau 

Chicagoge federaliam prohi 
bicijos vykinimo ofise kilo 
naujas triukšmas. Pranešta, 
kad direktoriaus vietą užimąs > F e geležinkelio prekių trauki-
Rošcoė C. Andrews jau ne-'ni- I š v i e n o vagono iškrovė 

PKORIA, UI., bal. 13. — 
Už poros mailių šiauriuose 
nuo Morton, 111., būrys gink
luotų plėšikų sulaiklė Santa 

tenka vietos. Jis prasižen
gęs tuo, kad vienai degtinės 
firmai leidęs savo šėrinin-
kams vietoje pinįgų išsiunti
nėti tiesiog degtinjės. 

VOKIEČIUS IŠSKIRIA. 

ROMA, bal. 13. — Tarp
tautinės Olimpinės žaismas 
šįmet įvyks Paryžiuje. Žai
smių rengimo komitetas nu
sprendė nekviesti vokiečių 
sportininkų. Nes franeuzai 

trokus degtinjės vertės 30,- JŲ nepakęstų. I 
000 dolerių. Ir nuvažiavo 
savais keliais. 

AREŠTUOTAS. 

PINIGĮI KURSAS. 
* . 

žengimą. 

KETVIRTU KARTU IŠRIN
KTAS. 

Pranešta, kad policija are-Į kaltinti žmogžudžių''už 'žino-
štavusi A. Palules, 621 W. 16 mas Herrine skerdynes/imta 

ti lenkų "tnelkie mocarstwo.' g a t - s a l d a i n i u krautuvės sa- į teiriautis, kas už tas* skerdy-
vininką, už prohibicijos per- nes. kaltas", delko laiktį nepa

siųsta milicijos. ' l ' 
Kaltinamas pulk. Hunter, 

adjutanto gen. Black perso-
nalis ofieferas. Jį kaltina pa
tsai Black. Hunter buvo pa
siųstas į Herrin apylinkę iš
laiko apžiurfeti padėtį. Jis 
aiškiai matjė kįlančius skerdy
nių debesis. Bėt visas laika* 
nepatarė siųsti ten miliciją. 

Tečiaus pulk. Hunter tvirti 

ATRANDA KALTININKĄ 

SPRINGFiiEB, lu., W f ^ f f ^ ? * ^ - M 
13. — Kliomet valstybes auto
ritetams nevyko teisniė' ap-

Anglijos *ter. svarui 4.69 
r/¥rancujos 166 'fr. 6.47 

4.91 

Pastaraisiais metais daui? 
žydų Lenkijon persikėlė iš 
Rusijos. Šiandie tie žydai 
kasdien šimtais suimami ir 
deportuojami. 

Daugybė žydų, kad nepate
kti Rusijon, iškeliauja Argen
tinon ir kitur. 

SUOMIJA MOKĖS SKOLAS 

GELSINGFORS, bal. 13 . -
Suomijos seimas pravedė bi
lių atmokėti Suv. Valstybėms 
skolas. 

Lake Forest, Chicagos prie
miesty, majoru ketvirtu kar
tu išrinktas Henry Rumsey. 

PERMAžA DARBININKŲ. 

WASHINGTON, bal. 13.— 
Pranešta, farmoms permaža! na, jog jis visas laikas reika 
darbininkų. Bal. 1 dieną, trų- lavęs kariuomenės. Bet Blaok 
ko 12 nuošimčių. 1 atsisakęs siųsti 

Italijos 100 lirų 
Vokietijos 100 mark. 0-45 
Lenkijos 100 mark. .0020 

DRAUGO PINIGŲ SiUN-j 
TDfO SKYRIUS • 

Atdaras kasdieną (išskyrus! 
šventadienius) nuo 9 Tai. 

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

Siumčiame pinigus doleriais 
ir litais- per didžiausius Lie

tuvos Bankus: 
ŪKIO BANKĄ ir 

PREKYBOS - PRAMONĖS 
BANKĄ 

Norint kad pinigui butų Lieturoj 
iSmokėti DOLERIAIS, reikta 

brangiau mokėti. 
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kąidita* išskyros ««Mlii*pii|s 
Httsmi f6.0C 
riati ¥tti ts.oc 

Oi prenumeratą mokai Lškaino. Lai 
lm ikaitosi nuo uirašymo dienos 
wą *«e Nanjų Mitų. Monnt permai 
*JU adresą visada reikia prisnjs 
II ir" senas adresas* Pinigai ganau 
ria siaeti išptrkant kraeeje ar ex 
HMi^.'Money Q*kr" arba įd* 
fan* pinigus į registruota Isiska 

DRAUGAS PUB. CO. 

k 
I 

k 

2334 South Oakley Aveniu 
Cbicago. Illinoii 

Ttl. Rooaerrelt 7Tf 1 
Į M Į B a B i Į i 11 > »^—PMę«f*->>»«*»"'• " ** " — — * " " * 

Jliozas Ba1ifu\ ičiusV: ; l o 
miausias Lietuvos tenoras vie : 

ši Cbieagoje. Vakar jis apsi
lankė " D r a u g o " redakcijoje. 
Balandžio 20 dieną Orchestra 

dj Hąll duos koncertą. Cbicagie 
p čiai visuomet mielai klausy

davos ĮJętuvos dainininkų, 
šiuo kartu taipat nepraleis 
retos ir nepaprastos progos. 3 

r 

i 
A. Smetona Lietuvos Vy

riausias atstovas Klaipėdai 
atsistatydina. Jo pastatytoji 
sąlyga, kati visos Klaipėdos 
klausimu gaunamos notos bu
tų jam pranertos ir atsaky
mas butų duotas tik susižino
jus su juo, Lietuvos valdžios 
nebuvo išpildyta. (Jaila. Nes 
y. A. Smetoną var^u kuo ga-
lima pakeisti taip atsakomin-
gai vietai. 

T 

Kinkiniu kompanija i Seii..«; 
Lietuvoje prasidėjo. Sočiai — 
liberalų vadai lyg ir nusimi
nę. Jie spėja, kad busimasis 
Seimas žvmiai sudešinės. 

Klaipėda prijungus prie 
Lietuvos reikėjo priimti San
tarvės pagamintas sąlygas. 
Lietuvos i r Klaipėdos atsto
vai išvažiavo Paryžiun, tuo-
tarpu *Klai pėdoje kilo riaušės, 
\okiečių darbininku streikas. 
Ką tai reiškia? (Jalima d ra 
piai sp''ti, kad vokiečių ir len
kų šalininkai, Klaipėdos 
"freištat ininkai" stengėsi sa
vo sukilimu pakenkti delega
cijoms Paryžiuje, įrodant 
neva klaipėdiškių pasiprieši
nimą priklausyti Lietuvai, ver 
c i ant delegaciją sutikti su vi
somis sąlygomis, nors ne vie
na j u duoda Lenkijai tįek pri
vilegijų, kad naikina Lietuvos 
suverenitetą Klaipėdoje. Ačių 
Dievui stipri Budrio drausmė 
gražino tvarką ir ramybe. 

*>uv. Valstybėse yra t 48ave 
a Life League" organizacija. 
J į skelbia įdomią, ir baisią, sa
vižudybių 1922 m. statistika 
Suv. Valstybėse. Tais metais 
šioj šaly viso savižudybių įbu-
ta 13,530. Šiulpas ima. 

Minėtos organizacijos pre
zidentas Br. \Varen prie sta
tistikos kreipia visuomenės 
domę į jaunimo savižudybe. 
Kas baisiau, kad savižudybių 
skaičius kasmet dauginasi. 
Žudosi, nepriaugliai. Galą, da

rosi J>ęrnąifiai ir mergaitės. 
19H9 inataįs nusižudė 477 jauni 
b#iWičiai ir mergaitės, Bet 
19^2 metais tas jaunų saužu-
(Ižių skaičius pasiekė ligi 900. 

Dr. Waren ilgai negalvojęs 
pasako to žudymosi priežastis. 
Tos yra: nelaimingos naminio 
gyvenimo sąlygos; neatsako
ma mokyklų ir auklėjimo sis
tema; stoka vadovybės jauni
mo tarpe temperamento atžvil
giu; ir pagal i aus t a i k l i sutuo
ktuvės. 

Jei Dr. Waren nebūtų vien 
daktaras bet ir pedagogas, tai 
jis apčiuoptų svarbiausią jau
nimo savižudybės priežastį. Te 
eiaus jis i tą klausimą, matyt, 
neįsigilina. Gana jam statisti
ką papuošta sausais žodžiais. 

Jaunimo žudvmosi tikrosios 
* 

priežastys, tai religingumo sto 
ka. nekrikščioniškas vaikų au
klėjimas, bedieviškos mokvk-
ios, ištvirkimą platiną visoki 
raštai ir judamųjų paveikslų 
•eatrai. 

Nekrikščioniškai auklėjimas 
.r bedieviškos mokyklos juo< 

jei jose mokytojautų tikri kri 
kščionys mokytojai, pranyktų 
savižudybė jaunimo tarpe. 

Šiandie (bene patys vaikai 
žudosi! Juos žudp nekrikščio
niškas auklėjimas, Klu*eriai, 
masonai ir visa "pažangiosios 
visuomenės" Amerikos bedie-
vija. Žudo juos tie patys socia
listai, blogi rastai ip išnaudo
tojų gaujos. I r tai visa paeina 
iš vienų-vienos versmės —ne-
krikščionybės. 

Tai priežastys. Reikia jas 
panaikinti, tuomet pasibaigs 
tos visos tragedijos ir ašaros. 

AMERIKA IR T. BĄJUNGA. 

ANCULJJAI YRA f AVO 
JAUS. 

Tarptautinių reikalų atžvil
giu Suv. Valstybių, politinfs 
nusistatymas pastaraisiais lai
bai* žymiai atsimainė. Tai ge? 
riausja, įrodo paties preziden
to Ha nd ingo elgimasis. Seniau 
prezidentas griežtai buvo nu
sistatęs prieš Tautą Sąjungą 
įr visa tai kas su ta J . Sąjun
ga turi sąryšių. Gi šiandie jis 
mėgina įtikinti tos tarptauti
nės organizacijos priedus, 
kati Su v. Valstybės būtinai 
tori oficialiai prisidėti prie 
T. Sąjungos įsteigto tarptau
tinio tribunalo (teismo), Tai 

Pokarinės sąlygos Anglijoj 
gana blogos. J a u kelinti me
tai-tenai ne šimtai tūkstančių, 
bet daugiaus vieno miliono 
darbininkų neturi darbo. Gy
venimas darosį nepakenčia
mas. 

Ta bloga Anglijos padėtis 
susidaro sumažėjus jos pirk-
lybai po karo. Turėta vilties 
su Vokietija ir Rusija atnau
jinti pirkJybą. Bet nei su vie
na, nei su kita iki šiolei ne-
pavyko. 

Pati Anglijos valdžia kaip 
seniau, taip šiandie sudaryta 
iš senovės politikų. Juose nei 
energijos, nei inciatyvos, nei 
pažangos. Is tolcių žmonių su
dalyta valdžia neperdaug rū
pinasi, kad ten kol>s milionas, 
ar kitas darbininkų neturi dar 
bo ir duonos. J i tik rūpinasi, 
kad save apsaugoti, kad šalį 
apdrausti nuo išalkusių darbi
ninkų sukilimų. 

Tokia valstybės padėtimi 
naudojasi socialistai. Juk tai 
j) ui k i proga pavargusiu*! dar
bininkus sukurstyti ir savo 
pusėn patraukti,, 

Anglijos socialistų vedama 

griauna, bet nestato. 
Anglijai reikalingos refor

mos. Kad bent laiku jos įvyk
tų, nes iškilus bolševistinei 
audrai, Anglija labai nuken
tės. 

j yra tinkamas, jei jie juomį pa-1 Piktumai mane kaip karstu 
si tiki? , (vandeniu apipylė. Maniau »e-

"Tikr i amerikonai dirba at-į išlaikysiu ir smoksiu murzon, 
viriai. Jie nesigėdija parody-'net burbulas iššoks. Susilai-
ti savo veido". kiau. Vieną, kita tortą jam 

KAD VISI TOKI BUTŲ. 

<?są butų naudinga ne vien 
Amerikai, bet visam pašau- j politinė anglų darbo partija 
liui. 

1: 
buvusįamė parlamente neturė-

Iš miesto Augusta, Ga., kur Į j * nei 40 savo atstovų. Šian-
Hrezidentas turi atostogas pa- dieniniame parlamente ji turi 
rėjo žinių, kad vasarą prezi- Jau arti 150 atstovų. Jei v a l - ; k u T|1<s daroma Vii intencija, 
dentas kai-kuriuose miestuose 

V'elykų rytmetį Pittsburge, 
Pa., vienon metodistų bažny
čion pamaldų lajku įėjo bury.=? 
kaukėmis apsitaisiusių K\i 
Klux klano narių. Kaip kitur 
jie įpratę daryti, taip ir ten 
atnešė baynyčior reikalams a;i-
Hų. 

Tečiaus metodistų minis'te-
ris Urmy nepriėmė jų aukų. 
J is garsiai atsiliepė į kluxe-
rius, kąd toj bažnyčioj ne vie
ta tiems, kurie slepia savo vei
dus. Sakė, kad jie nors sle
pia savo asmenis, bet negali 
užslėpti piktų darbų. Liepė* 
jiems tuojaus eiti laukan. 

Kai-kurie kaukuoti kluxe~ 
riai nenorėjo kjausyti. Tari 
prievarta buvo išvesti. Lauke 
keliems jų minia nuplėšė kau
kes ir pažinti, kas per vieni". 

Sekantį sekmadienį tas pat 
minist?ris savo tinkintįeuns sa
kė pamokslą. Prįsiininė Vely
kų ryto, incidentą. I r štai fką 
jis pažymėjo: 

"Vis dažniaus tenka išgir
sti, kaip šen ir ten kluxeriai 
būriais lanko protestantų baž
nyčias ir atneša piniginių au-

Kati visi protestantų minis-
teriai fouių toki. Tuomet 
kaukuotiems piktadariams ne
bebūtų čia vietos. 

LIŪDNI GYVENIMO VAIZ 
P A I 

t-

* 
— ' - " 

Daug metų bedirbant dirb
tuvėje teko susidurti su įvai
raus plauko žmonėmis. Bet 
kiek man teko patirti, mūsų, 
taip vadinamieji "pažangio 
šios visuomenės" auklėtiniai, 
pralenkia visus svetimtaučių 
ištvirkėlius. Pastarieji nėra 
toki akyplėšos ir daugiaus 
mandagus. 

Į jaučio odą netilptų visi 

beždžionės pelę pavaidinus ir 
man ramiai i įį atsiliepus, jis 
liovėsi klausęs •• šviesuolio" F. 
pamokinimų ir niekupmet dau
giau nepajuokė nitlsų tikėji
mo. Dar daugiaus. J is visuo
met su manim gražiai kalba 
ir yra man prielankus. 

Dažnai tenka rausti iš g5dos 
učius, kaip mu-

iš '*? Naujie
ji v i o ^ rAtsineša 

,-

n 1.1 tįsiems 

kitas socialistų 
si man kad jis 

žionės, kad ji« 
itam kam tikėta. 

tų u pažangiųjų" 
darbai. Bent kelis čia primin-
siu. 

Kąak, gavusį dolerį. 
Dkivsis Penktadienis. Kiek-

vienas krikščionis, o net ir 
šiaip inteligentas, su didžiau
sia pagarba mini Kristaus mir 
ties dieną. Mums krikščionims 
Kristus -— Dievas Žmogus, 
pasaulio Išganytojas, nekrikš
čioniui jis pasaulio genijus. E-

kaip tik ^avo pilvui, tai esąs 
pažangus! jo dievas ir jam turįs larnau-

f! 

įįį jo paklausiau kodėl da
bar nei vienas žniogus nege^ 
ma. iš beždžionės. J i s man at
sakęs: "Gįpdį, pasaulis turi 
suktis, suktis tūkstančius me
tų ir tada vėl gimsiąs". 

Štai prie ko prįeina lietuviai 
maitindami save "pažangio
sios visuom enės" šlamštais. 
Jie jau nebeturi nei gėdos 
jausmo, nei doros bei žmoniš-

sakysiąs prakalbas apie t a rp 
tautinio tribunalo naudingu
mą. 

Pirm iškeliausiant į atosto-
pastumia į nelaimingas vaikų gas, prezidentas Jlardingas, 

stylx\jo sąlygos nepasigerįns, Į ^ s u fj irotestantų bažnyčio-
tai kitas piirlanientas pateks 1)>is palaikyti vienybę ir gimi-

("jnippy Jovė") sutuoktuves. 
Iš to, kajp iš didžiausio* ver*-

sakoma, konferavęs *u Colum-
bia universiteto prezidentti Dr. 

,$f=K veriiani Įvairios nelaimės.' |Jun*ay BuUer. His skaitomas 
I r šios dažnai tragingai i r 
baigiasi. 

Jei -'Save a Life League" 
organizacijai taip daug rupi 
jaunimo likimas, tegu tas pat 

darbo partijos rankosna, Tuo
met socialistai paims valdžios 
vairą. 

Tai šiandie atvijiai pripa
žįsta įžymieji Anglijos {Mjli-
tikai, išskyrus didikus kon 
servatistus. Tai pramato il

su prie darbo, nors ir malonu kūmo. Kada mušu broliai He-
butų bent ta dieną giliau pa-į tuviai pasiliuosuos iš nųodin-

koje laiko mėsos gabalą su 
duona, o < kitoje dolerį ir są-

. ; » ' 

ninguiną. 
"Protestantų lxižnyčios gali 

pasigirti savo amerikoniškais 
idealais be pašalinės pagelbas. Į ko: "Ktisk, gausį dolerį 
Kad tuotarpu kiuxeriams to Tuotar[xu stovintieji nuoša-
visa trūksta. Jie giriasi esą 
100 nuošimčių (šimtprocenti-

niąstyti apie l\iyžiaus paslap
tį. Dirbu W. Y. Co. dirbtuvė
je. Vienas, kaip save vadina, 
"apsišvietęs" lįetuvis A. pri-
l>ėga prie manęs. Vienoje ran- j FEDERACIJOS VALDYBOS 

gos įr ištvirkusios spaudos yer 

Darbininkas. 
. 

Jy kitataučiai pasipiktinę syp-
sosi iš tokios komedijos. Argi 

niai) amerikonai. Tad aš jų j toki "pažangiosios visuome-tarptautinių reikalų žinovas. \ premieras IJoyd (ieoage. 
J i s parėmė preznlento suma-j Kas gi tuomet įvyks Ang- viršininko klausiau, ką reiškia j m v > šviesuoliai be proto ne-
aymą paklausyti Amerikai* i joje.' Socialistai ims vykiu- Į ioo nuošimčių amerikonišku-! fento Tnusų tautos? 
prie tarptautinio tribunalo. ti so<'ialistines reformas. m a s > Atsakė, kad 100 nuošim-

pr, VYaren atsižvelgia, ką čia Jio laimingesnė ateitis parei
na nuo to tribunalo. 

Anot Dr. Butler, viso pašau- Svarbiausios jų reformos—tai ] r-įų amerikonai yra piliečiai,! 
sunacionalizuoti (atimti iš pri-

Tečiaus tas pat Dr. Butler Liinti) visas pramonės šakas ir n m s < 

veikia K u Klux Klanas, ką 
veikia masonai ir kitos toly
gios organizacijos. i pažymėjo, kad jei Amerika į-j pačią dirbauiąją žemę. Tose 

Jos iŠ kailio neriasi kad j stotų tarptautiniu tribunalan, j re fonuose jie mato .darbinin-
panaikinu* visas krikščiony-j tai tuo patini paliktų Tautu į kams rojų. 

SĄSTATAS. 

l>\*as. Vad. kun. L Albavi 
čius, 717 W. 18-th Str., Clii-
cag;o, 111. 

Pirmi n. kun. K. Uruana vy
čius, 50 W. Sixtli Strr, So. 
Boston 27, Mass. 

L Vice-pirm. 4\ . E. Nausė
dienė, 917 W. 33-rd Str., Crį-
cago, Jll. 

kurie remia ir pildo Suv. Vai- Parėjęs, namon pasakoju! 2. Vice-pirm. L. Simutis 222 

Pašiepia tikėjimą. 

vatinių rankų arba suvalsty-J^tykių konstituciją ir įstaty- draugui apie tos dienos atsiti-

bės žymes, panaikinus kata
likų panipijų mokyklas, kn-

Sąjungos narių. Nes tas* tri-
lumalas asą^ T. Są,jungos jav 

**Kas -gi jmsirodo? Tas, kad 
kluxeriai to visa nepildo. Ne 
vien jie perdengia šalies kon 

Tai didelis Anglijai pavo- stituciją, nepildo įstatymų, 
jus. Xes socialistai su Augli- bet dar veda religinę kovą. 

J ie tvirtina, kad nei katalikas. 
koja kitataučiams pajuokda
mas kaip aš meldžiuosi, kaip riose vaikai religijos ir i»atrio-; nsdikcijoje, kaip jos jurisdik-, ja padarytį ta ip. 'kaip boiše-

tizmo mokomi, krikščioniškai j cijoje yra žinoma Santarvės v i kai m Rusija. Bolševikai nei žydas negali užimti jokioj kunigai. mišias laiko ir t. t. 
auklėjami, išleidžiami iš ten ambasadorių taryba. juk geriausia įrodė, kad so-į visuomenėje ofiso Suv. Vals-j Žinoma, aš nepaisiau, pagailo 
tikinčiais žmonėmis ir rinkti-1 Buvusio prezidento Wilsono cializmos kas kita vra teori-1 tvbėse 

Y. 
k imą. J is man štai ką pasakė. 

— Pažįsti "šviesuolį" F. 
kurs gyvena pas M. Kaip tik 
po sekmadienio ar šiaip kokios 
šventės, jisai apypietėje pasą-1 S. 9-tbp Str., Brooklyh, N. Y. 

Iždin. J . B. Šaliunas, 222 
S. 9-tli Str., Brooklyn, N. Y. 

Sekret. K. J . Krušinskas, 
222 S. 9-tli Str., Brooklyn, N. 

Iždo globėjas kun. F . Ke
mėšis, Caldwell Hali, Catbolic 
Lnhersi ty, Washington, D. 0. 

Iždo globėjas kun. V. Taš-
man paflydėlio, aš net nepyk- kūnas, 30 Willow Str., Nor-

nais, ištikimais šalies pilie-! šalininkai tad pradžiugę. Jie joje, gi kas kita praktikoje.] " N e taip nusistatę tikrieji dayaų, Tuomet jis norėdamas \vood> Mass. 
emis. 

Besiremiant Įžymiausių au
klėtojų daviniais *ralė+'one už
tikrinti, kad jei šiandie visos 
šios sahes 

pažymi, jog senai žinoję, kad Anglijos socialistai sakosi jie amerikonai. Tikrieji ameriko- mane kokiu nors būdų įerzin- Jždo globėjas M. Kerbėlis, 
Amerika negali apsieiti be T. turį daugiaus išminties už :nai yra tie, kurie renka sau vi- j i i, prikalbino savo draugą, ru- 11 Dean KJr., Amsterdam, N. 

ršininkus pirmiausia atsižvel-, % kurs ąteu|avęs prie manę*, .y. 
gi ant į jų gabumus, bet ne į j klaupu'avos, žegnodavo?, kel-

Sąjungojg. j Rusijos bolševikus. Bet juk 
Tik nežinia dar kaip j tai jie vieni kitiems yra broliai. 

1 viešosios mokyklos | alsino! plačioji Amerikon vi-J Ir vieni ir kiti išpažįsta tą j religiją. Kas žmonėms_ gali 'dayo. rankas aukštyn, norėcįą- Vaikai bus tokie, kokiu 
Suv. Vals. kainuoja $32,006 (Jėtij auklėjimo pamatan ga- j suomenė, su kurią ja reikia vi- : pačią Marxo "evangeliją", [uždrausti rinkti viršininku ka- | mas pašiepti katalikų malda., juos įšauklėsime. 

j dieną palaikymas kongreso, lingą krikščionybe mokslą, Į suomet skaitytis. i (ii ta "evangeli ja" viską taliką arba žydą, jei tas jiems tikėjimą. fialemonaa. 
xjmajjij(m'a?!-»i „. v>iMiwaiLrqBflU'jgL L^J^.^JLĮA, Myi vjm >^<HII,WM m 

DELKO PALEISTAS SEIMAS? kiai eitų pxie suirutės, 
Mūsų Ht. S?ime utstuvų didžiūnų ba

ro sudavęs kr. demokratų blokas. J6 Į l į 

. Kad Smi.As=:fcal.-.t.»• seki«h4«ai ^ . J f ) . a t " t o v » W < ***&> 5 9- N o ^ ^ t ' a l i s ta i 
U. TOkalin^jj^ir sudaryti: vi f ino. laiu,ff-f t t r i , k i l ė t l*"* a ' b e t S t S e i w e d i r , , ° ** 
ni jnė tųa ts tuvųd^iuuu^Jųi r iba lsuodm, . . - . l l H n ' u k « a t , i « < * • • i r n e l e i J o 91, Šeinio 
vi>:u0.n,.t p r i , ^ , savo nusįstatv.ną pm-J » » l e ' 4 ' - T a s a i b l o k » * P»v«fe vi«u.s r « , 
vesti. Tokia' ijftž'itiimi sudaro arh» viena t * » » « » » S*- ^ » » u i 'larbųs « priėniė kon-
pa.tija, ail«"ki-lios partijos, kurios maž'-' s « , t w M * « *««** rei 'or , ,^ jstatyiu,. pj , 
d«u l r

rvi> .V«,fcai'vra „„sistaeiusios. ( ;V-{ , t i e < l a , + ' » i h u ^ a t l * U ifcKV ^ \ * \ 
| v« 1 ihW!a ' ) .a i ! wtas lmi .a atsitikioms. faflf ! » * W t , J | W I * '«nnko kr. demokratų at-

•jenHMpartiia" Sudarytu didžiumą Seinų'. Į a ^ a " ^ * * * plauko socialistų buvo tiek 
nažri insiai taj^i.li.lžiuina sudaro keli,wt « e , l u u - ' k a i 1 >>le a e i s t e n S« S t- * » » » P"-

. . T" HMJjj (!) flgĮĮlJUJ J L g g 
ja, ūkininkų sąjmiga ir <larbo federacija į mo nutarimus pildytų ministerių kai)ine- arba didžiuma, iš valstieč 
ir sudarė visa 08 atstovus. Kitoj pąsėj ta/. Kitais žo^lžiais tariant — valstiečių 

susitarusios partijos. Jeigu partijos ne
susitaria ir nesudaro didžiumas. *Seima* 
reikia paleisti. Taip atsitinka visų val
stybių gyvenime, taip atsitikę ir Lietuvo-' pa / \ visai nežinodami kas jie tokį yra 
j«. Vi u ropoję visai netibijoma fvinias pa% 

leisti. Rankant j Seimą daug piliečių bu
vo suklaidinta. J ie balsavo už ".valstie
čiu, sąjungą", avha už "ndarbininkų kuo-

kfl*ti, ne»s yra tat paprastas dalykas. 
Svaibu tik. kad naujai renkamas Seimas 
galėtų dvižiumą, .-udaryti. Jeigai naujai 
)Šrinkta> Seimas nesudarytų didžiūnių*, 
reikėtų įr ji> paleisti. Ta<U jau sali* ajž-^ Vienoj pu.-ėj stojo kr. demokratų fmkei-

fcoiuie pasirodė, kad "darbininkų kilo
j a " atstovai' yra bolševikai, Q "valstie
čių sąjungos" atstovai yra tie patys so
cialistai, tik kitokiu vardu pasivadinę. 

Šitas Seimas pasiskirstė į dvi dalis. 

atsistojo valstiečių sąjunga, socialdemo
kratai, 'bolaavikai, žydai ir lenkai. Jįe 
visi draugę siidaiv 40 atstovų. Prieš pra
dedant darbą Seime buvo aišku, kad visi 
katalikų atstovai negalė* atlaikyti prieš 
socialistus. Kadangi socialistai mėgsta tik 
griauti ir kitiems darbą trukdyti, tai bu 
vo manomą, kad Seimas reikės tuoj pa
leisti. Bet Seinie socialistų didžiuma su
byrėjo. Lenkai ir žydai visai nėjo į Sei
mą, nes manė, kad jų per mažą atstovų. 
Tokiu būdu, atmetus 3 žydų ir du lenkų 
atstovu, socialistams, liko iš 40 tik 35 at
stovai. Tada kr. demokratai, ukinjnkų są
junga ir darbo federacija, timėdaini 38 
atstovus sudarė didžiumą ir pradėjo dar
bą. Buvo norėta susitarti su valstiečių 
sąjungą. Bet ji pastatė reikalavimą, kad 
Prezidentas butų ne katalikas, kad švie
timo reikalai (mokyklos) butų jų. ranko-
m ir kad valstiečių sąjungos su važia vi-

sąjunga norėjo, kad mes, katalikai, I3»i-
žadi'tumo savo programos ir priimtume 
jų programą, i •'' 

Mes nesutikome. Išrinkome savo Pre
zidentą. Prasidėjo didžiausi darbo truk-
dynuii iš socialistų •pusės. Jie ėmę algą, 
važinėjo po žinone.*, bjaurino katalikų at
stovus, bet Seimo jokio darbo nedirbo. 
Iki žydai su lenkais neatėjo Seiman, sd-
cialistai negalėjo mus nubalsuotf. Nors 
sunkiai kovodami m)es leidome įstatymu*, 
išgavojne pripažinimą de jure, prijung>nix 
Ivlaipėdos kraštą, panaikinoiue rekvizici
jas nuo 19,23 metų, į neseni--sumanymą pa
naikinti priverstiną (Iraudimą nuo ugnies 
ir stiukų davimą. 

Socialistai pajuto, kad jiems besikau-
jant ir betinginiaująnt, kraštas įr be ju 
tvarkosi. Sumanė tad nuversti krikščionių 
diktatūrą arba viešpatavimą. Pašilsvjetė 
talkon Žydus ir lenkus. Ir susidarė blokas 

Ji 

\ų sąjungos, 
socialdemokratų, bolševikų, žydų ir lep-
kų. Jie pareiikė J*epa*itik\jinią U\ų* pa>-
taty*anšx; t iuhus^!^ . kabinetuK^]'-Xuvertc 
mūsų ministerių 'kat tnet i , jie-^tfifjo su-
<iaryti Jsdvokabrr ie tą^r painirlM,Lietuva : ' 
valdyti:16et ar gailina leisti šalį vaktvli 
žydams/lenkams, bolševikams ir visokio . 
plauko socialistams? Juk mes g ^ m e ir 
gimuįę^Uetuvą nuo lenkų ir Indševikų,,.^ 
— aišk^ -r- kad valdyti mus j^^aegaĮi, Ir/^j 
4elto paleistas Seimas, kad socialistai pa-, >{ 
tys nedirba ir nori į v e s t i l ie tuva i ? / 
vakiyti Uo^evikants ir lenkams. 

Kam tad braugį Lietuva tėyynė, kas 
nenoii huti bttlvŠevikų j r lenkų rau^(>se, 
ta.< privalo bujsuoti tik ųž katalikų atsto
vus. Valstiečių sąjunga ir socialdemokra
tai eina. ranka į ranką su žydais, bolše
vikais ir lenkais. 
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SĖJIKAS 
DARBININKU PADĖTIS 

LIETUVOJE. 
! apie pusantro tūkstančio dar
bininku, dabar yra nupirkta 
Lietuvos Ūkio Banko, jau pu-

Pasibaigns didžiajam Eu-is iau atremontuota ir gana 
ropos karui, kai lietuviai pra- sėkmingai veikia. Pasisten-
dėjo organizuoti ir steigti ne- gus Lietuvos Ūkio Bankui si 
priklausoma valstybe, tuo! dirbtuvė užims pirmą vietą 
laiku darbininkų padėtis bu
vo labai varginga, nes idirbtu-
\{?s karo metu buvo sudemo-
ralizuotos. Okupantai išga
beno iš Lietuvos dirbtuvių r.ei 
kalingas mašinas ir kitus įra
nkius. Nors Lietuvoj dirbtu
vių buvo mažai, l)et visgi ga-

Lietuvoj, nes joje yra dirba
mos visokios rųšies ūkio ma
šinos ir kitoki įrankiai, kurie 
Lietuvoje yra daugiausiai 
vartojami. Sąlygos darbi
ninkams yra duodamos biskį 
geresnes negu prieš karą Ru
sijoj, be savo al<gų darbiniu-

B O L Š E V I K A I . 

Bolševikų skaičius nedidis, 
rašo laikraštis Skandinaven. 
Nei tas skaičius pasididinę 
praeitais keleriais metais. A-
not bolševikų misijos Berlyne 
paskelbtos statistikos po pa
starojo internacionalu) komu
nistų kongreso, visame pasau
ly nebus daugiaus bolševikų, 
kaip 1,235,335. Tai tiek tik-

Į Čiai netikri. 
Bet tas nesvarbu. Jų vie

nas milionas neturi reikšmes 
akyvaizdoje š*imtų milionų gy
ventoji}. 

Svarbu labiausia tas, kad 
400 tukstanč. bolševikų spau
džia suvirs 130 milionų gyve
ntojų Kusijoje. Taigi, visai 
nežymi mažuma terorizuoja 
milžinišką didžiumą. 

Tas galima tik Rusijoje, 
kurios 90 nuošimčių gyvento-

teroru. 

SOCIALISTŲ VADAS 
KUPČIUS. 

. v' kai gauna iš dirbtuvių pigius Įima apskaitlmoti, kad pnes 
karą jose dirbo iš viso apie 
20 tūkstančiu darbininku. Ka-
rai sunaikinus tas dirbtuves, 
visi jų darbininkai išsisklaidė 
po vfsą Lietuvą ir gavę dar
bus prie ūkininkų, dirbo visai 
už mažą atlyginimą arba tik 
už maistą. Dabar Lietuvoj 
diena iš dienos viskas įeina į i 
normales vV>žes. Dauguma j 
dirbtuvių jau yra atremon
tuotos i r darbininkai sugrįžo 
iš kaimų į miestus prie savo 
darbų. Dauguma dirbtuvių 
buvo taip sunaikinta, kad jų , 

produktus, kuriuos parūpina 
dirbtuvių adiųinistraoįjos, 
užpirkdamos vagonais. Su
lyginant su krautuvių kaino-
mis, darbininkai gauna 50 
nuošimčių pigiau negu krau
tuvėse^ Organizuotė Lietuvos 
darbininkų, tuo tarpu dar y-
ra silpna, bet galima niima-

j tyti, kad su laiku Lietuvoj 
j pramonė išsiplėtos ir darbi
ninkams bus daugiau progos 
susispiestį į darbininkų orga
nizacijas. 

.Vasario 16 dieną, apvaikš-

rų bolševikų arba komunistų. 
Paskutiniame Maskvoje bo- ' jų yra analfabetai (bemoks-

lševikų kongrese dalyvavo 394 liai). Kitur jie to neišdary-
komuništai delegatai. J ie re-, j tų nei su kruviniausiu savo 
prezentavo 61 šalį arba tautą. 
Tečiaus dauguma tų šalių, ku
rias jie reprezentavo, neturi 
suorganizuotų komunistų par
tijų. 

Didžiuma bolševikų yra Ku- į Socialistų vadų yra ne tik 
ropoję. Tiek jų ten užregis- paprastų drąsių politikos 
truota. Kitos pasaulio dalys spekuliantų, viešosios nuomo-
skaito: Azija 4,050 bolševikų, nės prekiuotojų, smarkių lu-
Afrika ir Australija 1,100.' pikų, bet .ir šmaikščių turtuo-
Amerikoje jų skaitoma 21,810. Hų kupčių. Šit jų vienas toks 

I Rusijoje, suprantama, jų yra garsus piniguočius komersan-
i daugiausia, nes 428,300. Ru-' tas. Tai yra Jaures (ištark 
•sijos bolševikai sudaro 3 5 ^ ' Ž o r ė " ) , franeuzų socialistų 
nuošimtį viso pasaulio bolše- vadas. J i s tuuėjo gražų, tur-
vikų. tingą vasarnamį netoli Pary-

Patys Rusijos bolševikai ž i a u s 1 T l i c s t o h* b u v o d i d e l i o 

tvirtina, kad Rusijoje 20,000,- [ prekybos namo dalininku. 
000 vyrų autorizuoti balsuoti! T a i P r a š o L i e t - "Darbinin-
rinkimuose. Dėlto šimtui k a s - " K a m d a r * » svetur 
balsuotojų išpuola vos du bol- i e « k o t i socialistų buržujų tar-
ševiku. Nežiūrint to, bolše- P*« J u k Amerikos lietuvių 
vikai šalį valdo. Pasirodo, socialistų popiežius Pijušas 

MOTERŲ TRIBŪNA 
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MOTERIES PAVYDAS 
MOTERIAI. 

pakelti. Moteries pavydo ki
birkštys nors mažos, bet gos 
taip veikia į moterį, kad tuo 

Sako moteris savo lyčiai y-; žvilgsniu moteris pasidaro 
ra loyalė. Taip, ji už mote-{moteries priešas, j j 
j i s ir moterų teises kariavo ir Aplinkybės daug rpifiside-
kariauna. J i skelbia pašau- da prie pavydo auklėjimo mo
liui moterų nuveiktus darbus, teryje. Yra moterų, v kurių 
jos nuopelnus. Nenuostabu ir 1 gyvenimą riboja mažas, i siau-
suprantama. (Tai jos lyties. ras pasaulis, o dar nta'žesnė 
laimjėjimai, (garbė. Bet sun-j širdis valdo tą jos pasauli, 
ku suprasti kodėl moteris ki-j Jos pažiuro^ ankštai siauru-
tai moteriai mažai gelbsti, o tės, visi jos rūpesniai apie sa 

užtarėja, vis dar nepaliauja 
kitos moterie* pavydu užgau-
ti. 

Ašarėlė-

ŽMONIŲ "PIOVOAS." 

daug jai kenkia. Moteris I ve sukasi. * Persigalėti, to-
moteriai mažai turi pasišven-| liaus už save matyti jai nepi-
timo. Reta prietelybė mote- J gu ir pavydas ją valdo. Pa

tik jiems vieniems leidžiama 
balsuoti rinkimuose. Tokia 
tai bolševikų laisvė. 

Po Rusijos bolševikų yra 
daugiausia vidurinėj Kuro 

pirmieji savininkai atsisakė čiojant Lietuvos Nepriklauso-Į k a d yw m e i u o j a # Xes jei Grigaitis buvęs milioninės 
jas remontuoti. Todėl lietu- J mrybės švente, iškilmėse daly- vieni bolševikai valdžioje, tai 
viai pradėjo organizuoti akci-jvavo darbininkų organizaci
nes bendroves. Ypatingai tuo j o g s u r a u d o n o m i s vėliavomis 
daug rūpinasi lietuviai ame- v v t < ~. v ,. , .,v 

. I su nzrasu \ įsų salių kriks-
nkieciai, kurių pastangomis, v. , , . . , . 
1 ., . v cionvs darbininkai vienvki-

ciaug jau v ra nuveikta šiuo j 
reikalu Lietuvoje. Pavyzd- t ė s ' ' X o r s L i ^ « v o s darbi žiui, Amerikos Akcinė Bend
rovė " R ū b a s , " jau baigia 

kompanijos direktorius. O ir 
šiandien jis tiek vertas, kiek 
Lietuvos didžiausias buržu
jus. Juk algos į mene*) gau
na 4,000 litų. Tai tiesioginės 
įeigos. Gi kur netiesioginės 
įeigos nuo visokių " e x t r a " 

ries su moteria. Tikroji, 
tverminga prietclybĮė reikalin
ga aukos, o moteris kitai mo
teriai labai skupiai auką neša, 

vydą ji išlieja ne ant ko kito, 
kaip ant jai artimos, už ją 
aukščiau pakilusios moteries. 
Taip moteris moteriai kenkia 

ir reta ta moteris, kuri nuo- žemo pavydo ir menkos pa
lankiai įsižacjĮėtų savo gabu- giežos įrankiais, bet šie įran-
mų ar vardo garbės kitai mo- kiai taip įsigalėję,- kad reta 
teriai. Pažinčių tarp moterų ' moteris jų nejaučia. į 
daug, bet Jonathono ir Dovy- j Knygos apie garsias mote-
do ar Pythias ir Damon tipo Į ris dažnai vyro rašytos. Mo-
prietelybė, kur vienas už kitą I teris perdaug pavydi kitai sa-
gyvastį guldo, nesutiksi. Kadjvo lyties, kad gai uždėtų lau-
pažintis pereitų į prietelybę Į rus, ypač jei gyva ir pažysta-
reikia išsižadėjimo, o to mo- ma. Koks sunkus kelias bu-
teris neturi kitai. vo moteries pasižymėjusios! 

Pas moterį išsižadėjimo ne- U vienos pusės moteries pa
trūksta, todėl ir sunku supra
sti, kodėl moteries įtaka į mo-

poj ir Skandinavijoj. Jų 
ninku gyvenimo sąlygos dar ' s k a t f į l l s toksai: Vokietijos ko- i kuomet gerai ėjo "špešelų" 
toli gražu nuo Amerikos dar- munistų. 236,200; Čekoslovaki-! biznis? O tokįų ir dar stip-

vydas kliudė, o iš antros pu
šies vyras apsunkino jai tą ke-

terį nėra nei per pus tokia lią. Vyras iįgai moteries ga-
kokia galėtų būti. Moteries 
pažiūros į kitą moterį dažnai 
aptemdintos pavydu. Gali-

bumus niekinęs ir savo egoiz
mu įsitikinęs, kad jam vie
nam priklauso visi nuopelnai, 

statyti didelę audimo dirbtu- bininkų, bet palyginus su 
vę Tauragjėje ir jau pastatė kaimynėmis valstvbiėmis Lie-
didelę siuvyklą Kaune, kuri 
veikia sulyg amerikoniškos si
stemos. Amerikos Akcinį 
Bendrovė " Drobė ' ' pastatė 
ir gi didelę audimo dirbtuvę 
Šančiuose, kuri jau tgana sėk
mingai veikia. . 

Xuvusių Brolių Šmitų, di-

tuvoj daug geresnės, 
Lenkijoj ar Rusijoj. 

negu 

Lynas. 

Xew Yofko gubernatorius 
Smith vnlstybt's industrijos 
tarybou paskyrė Miss Fran-

joj 170,000 bolševikų; Norve
gijoj G0,000; Austrijoj 16,000; 
Švedijoj 12,145; Šveicarijoj 
5,200; Danijoj ir Ledų Ženiėj 
1,650; Balkanų valstybėse 
122,450; vakarinėj Europoj 
121,199; iš paskutinio skai-
v 
C 

Anglijai. 
Tai pačių bolševikų 

resnių socialistų buržujų čia 
Amerikoje ne tuzinais skaito 
ma. , . 

Garsiai Amerikoje kurčiai, 
nebylei ir neregei Miss Helen 

Tiesa, ir pas vyrą pavydo 
apsireiškimą matome, bet ma
žiau ir ne taip asmenišką. 

Keller iš Carnegie pensijų XT , , v . . . 
1 . \ vro pavydas dažniausiai pa-

iaus 5,116 bolševikų išpuola' ^ c l o mokama 2,500 dolerių ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

ma tą greit patirti iš mote- į moterį donįėsio nekreipė, 
rų kalbų apie paaukštintą mo- j Bet kada po ilgo ir moteriai 
terį. Žemų palinkimių mote-j sunkaus tyrinėjimo vyras y-
rs išnagrinės aukštyn- pakilu- ra priverstas pripažinti pasi-
sios silpnybes. J a s suradus j žymėjusios f moteries nuopel-
paskleis ir tuoj ta pasižynįp-1 nus, tada ta moteris jo para-
jusi moteris pasilieka viena, j mos gali tikėtis. Jisai ją 

per metus. 

apie j Missouri valstybėje yra šu
tą. Gal jisai iš patyrimo jau 

dėlė metalo dirbt m * Šančiuo- ces Perkins. Jinai gaus 8,- s a v o stiprybę paduodami! virš 200 užsiregistravusių mo- Į pradeda atjausti, kad kitą 
s o ' kurioje prieš karą dirbo ,000 dolerių metinĮės algos. skaičiai. Be abejonės, skai- ! terų gydytojų ir chirurgių, parnmšti, tai nereiškia save nai yra moterų apgynėja i r 

gelbės ir bus jos gynėjas. 
Bet tik tos ypatingos mote
ries, o ne moterų abelnai. 

Šiaip ar taip vyras vis savo 
lytį užstoja ir kelia, bet moae 
ris nors ir laisvas įgyjusi ne 

Paprastai kalbama, kad pa- . . 
skutinio didžiojo karo meta-
buvo vartojamos visos šių laH-1 !.l 
ki] technikos ir. ifcidimų nąu ** 
kinančios prienlltoeV* Ž ų d y ^ ^ 

:-T- r i nxf tat? 
nės ėjo vandeųs* .gelmėse^r 
ant paviršiaus, po zeine, ant 
žemės paviršiaus t Ir ore. • Ir^ 
ką tik sumanė|ilvįą i vartojo 
priešininkai vicj^Lkjtam n a i * 
kint i | . stiklinius ^.j&vius, deįįc. p 
nantį v skystimą, mirties dujas, 
gafrsiųosius ^čemodanus" i r 
daug kitų įvairių daiktų. Da- -
bar aiškėja, kad didžiojo ka
ro metu buvo pradėta gamin
ti dar vienas baisus pabūklas, .. 
kurs tečiau nebuvo baigtas , 
iki karo pabaigos ir nenaudo-
ras. 

Garsaus amerikiečio išra
dėjo Tomo Edisono sunūs iš-

I radęs karo metu naują karui 
mašiną, kuri vienok nesuspė
ta praėjusiame kare pavarto
ti. 

Toji mašina vadinasi "p io -
vė jas ; " j i turi rato pavidalą 
šu aštriais kraštais, i r turinti 
vidury plieninę granatą. Pa
leidus mašiną, jį gali nubėg
ti iki trijų kilometrų tolumo 
viską pakeliui naikindama. 

Granata "p iovėjas" galinti 
pasidaryti sau kelią net per 
sienas ir kitas kliūtis ir tįęsti 
savo kelionę, Ikol nesprogsta. 
Sprogimo jėga esanti taip di
delė, kad per 150 metrų ap
linkui viską sulygina su že-

- . .u i 

mei 
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LONDONAS, r - P a s a k 
"Westminster GazetteM žy
mus Anglų nuodinamųjų du
jų ekspertas Dr. Bake, parei
škęs esą išrasti nauji 'karo ga 
zai, knriais nemarinama, o 
migdoma. Anot jo, ateities 
karai busią daugiau moralus 

žino, ką moteris skaudžiai išmoko kitos moteries p a k e l - | n e i f j z m i a į : Jų tįkslas busiąs 
ti ir jai gelbėti. Nors ji abel nenaikinti ir mušti, o tik silp

ninti priešininkus. 

0XF0RD0 UNIVERSITETAS. 
(Laiškas iš Anglijos). 

&į straipsnelį rašau tiems mano drau
gams Amerikoje, kurie labai įdomavos ir 
nekarta yra prašo suteikti žinių iš Ox-
fordo universiteto. 

Visu pirmu typingumo dėlei paduo
siu vieną kitą bruožą iš universiteto pra
dinio gyvenimo istorijos, nes pilna istori
ja sudarytų kelių šimtų puslapių vei
kalą. 

Oifordo miesto pradžios istorija ding
sta padavimų ūkuose, nes tai labai senas 
Anglijos miestas. Kada ir kokiuo būdu 
Oxfordas tapo mokslo sostapiliu taipgi 
tikrų žinių n/jra. Yra žinoma tik tiek, kad 
Oxfordo miesto arcbįvaį mini studentus 
jau dvyliktojo amžiaus pradžioje. Aišku, 
daug ankščiaus čia turėjo būti mokslo 
įstaiga. Lš kur ir kaip atsirado pavadini
mas "TT&iVereitetas" taipgi sunku nus
pręsti. Vieni' sako kad tas vardas įgavo 
galios, kada-gi studentai 'buvo priimami 

i 

iš visų šalių, — kiti, kadangi visos mo
kyklos tūlo miesto bei vietos buvo inkor
poruojamos Osforde. T r a žinių, jog baž
nyčios autoritetai Osfordo mokslo įstai
gai suteikė vardą *<universitetas , '; tur-. 
but, norėdami priduoti tinkamą įstaigai 
reikšmę, išvertė į lotynų kalbą graikų 
žodį "Katol ikos" , kurs buvo aukščiausiu 
pavadinimu religiniuose dalykuose. Pir
muoju kartu archivai pamini Oxfordo 
"universi tetą" 1214 metais, kada karalius 

nurodo universiteto valdžią, kuri savo pa- j nius ginčus, (Popiežius pasiuntė savo le-
Popežiaus legatas patvirtino. 

Oxfordo universitetas savo istorijoje 
turi daug įdomių ir kartu skaudžių nuo-
tikiii. Studentų ir civilių tarpe būdavo 
tankus kraujo praliejimai. Nuostabus da
lykas. Rodos, mokslo centras turėjo būti 
kaip tik ramybės viešpatyste, vienok jau 
nuo neatmenamų iki beveik atmenamų lai
kų Oxfordas buvo civilio, politinio i r in-
telektualio kariavimo vieta. Studentai sa
vo tarpe mušdavosi be pasigailėjimo, kaip 
antai: Studentai iš Welsh ir vasarių muš
davo studentus iš žiemių kraštų paeinan
čius; labai tankios būdavo muštynės sve
timtaučių ir vietinių studentų tarpe; 
smarkesni susirėmimai ištikdavo studentą 
ir žydų tarpe, ir abelnai studentų ir mies-
tiečių tarpe — "Gownsmen" prieš "Town-
smen". Studentai nekęsdavo miestiečių už 
pakėlimą produktams kainų ir kad ne
švariai miestą užlaikydavo; iš antros gi 
pusės miestiečiai urzdėdavo, kad studen
tai jiems skolų nemoka ir t. t. Susirėmė 
muose tankiai studentai būdavo nugalėti, 
I*** galų gale visgi universitetas išlošė į-
gaudamas privilegijas, kuriomis ir šian
dieną dar naudojasi, nes universiteto val
džia yra taipgi ir viso miesto tvarkytoja. 
Nekartą universiteto gyvenimas kabojo 
kaip ant plauko. Daug kartų Popiežius 
turėjo vargo su daugumos studentų blo
gu elgesiu. Iš daugelio nuotikių, nušvie
čiančių anų laikų Oxfordo universiteto 
padėtį, minėtinas yra viešpatavimas Hen
ry ITL Kad išrisus kaikuriuos bažnyti-

gatą, kardinolą Othio, Oxfordan, kur jojo 
pagerbimui laukė studentų skaitlinga de
putacija. Kaip ant nelaimės, priimant kar
dinolą pasitaiko vargšas ("ubagas") ir 
visu balsu rėkdamas prašo valgyt. Kar
dinolo brolis, kartu ir jojo sekretorius, is 
gailestingumo paduoda vargšui viralo, gi 
vargšas neužsiganėdinęs pradeda išmeti
nėti. Tada sekretorius (o gal virėjas) svie
džia bliudą vargšo veidan, gi vienas iš 
studentų įtempia tų laikų "šautuvą" 
(bow) ir pataiko sekretoriui į ,galvą, kurs 
ten pat krinta negyvas. To užteko. Stu
dentai sukilo. Su dideliu vargu pavyko 
universiteto vartai užstumti ir kardinolas 
tuojaus iš Oxfordo prasišalino. Pagal A. 
Wood pasakojimų, tas " v a r g š a s " tai bu
vęs vienas iš studentų, priešingi! sve
timtaučiui kardinolui. 

Kitas iš daugelio universitetui skau
džių nuotikių turi svarbos, nes rišasi su 
įgijimu čarterio privilegijų. Vienas iš 
studentų besipraktikuodamas vėl su tuo 
nelaimingu "šautuvu" , netyčia užmuša 
ten pat buvusią moteriškę ir, bijodamas 
bausmės, pab?ga. Miesto majoras negalė
damas surasti kaltininko sugauna jojo 
tris draugus ir įmeta kalėjimam Tada 
karalius įsako visus tris išvesti už miesto-
ir pakarti. Visi studentai, skaičiuje apie 
tris tūkstančius, tuomi begalo pasipiktinę 
apleidžia universitetą ir išvažinėja vieni 
į Camibridge, kiti į kitas tų laikų mokslo 
įstaigas. Popiežius sužinojęs apie tai už
dėjo Oxfordui interdiktą. Universitetas 

tapo tuščias per ištisus tris metus. Tada 
Popiežius pasiuntė Oxfordan savo lega
tą, Tusculum'o vyskupą kurs ištyręs vi
sus nesusipratimus, vieniems uždėjo at
gailą, kitus paliuosavo, ir tų nesusiprati
mų pasekmėje viena privilegija buvo įgy
ta: universiteto oficialas — Vyskupas, ar
ba Kancleris tegali teisti studerftus, o ne 
viso miesto valdyba, kaip kad. buvo pir-
miaus. Taigi 1214 m. kancleris, pirmu
tinio vyskupo iš Lincoln įgaliotas mini 
šį naują Popiežiaus parėdimą. Iš dauge
lio gal net indomesnių nuotikių paminė
jau tik du, nes pirmasis ganėtinai našvie-
čia tų laikų studentų nusistatimą, antrasis 
nurodo universiteto valdžiž, kuri savo pa
vadinime dalinai užsiliko iki šių dienų. 
Begalo įdomus įsikūrimo vienos po kitos 
koledijųv šaltiniai, bet tai butų perilgas 
rašinys. ( 

Universiteto valdžia. 

Centralė valdžia susidaro ią vicekanc—• 
lerio dviejij proktorių (proetor—studentų 
elgimosi prižiūrėtojas, arba aiškiau sakant 
— polfeistas) ir aštuoniolikos narių kon
gregacijos parinktų. Universitetas tvarko
si trimis atskirais susirinkimais (assem-
blies). 

» 
1. Hebdomadal Council—susidaro \s 

centralinės valdžios ir turi galę legislati-

komybę už.studentų elgesį viduje josios 
sienų. 

2. Congregation — sudaro visi Magis
trai (Masters of Arts), kurie yra univer
siteto nariais ir gyvena Oxforde. Congre
gation turi galę (užtvirtinti) a r atmesti 
savaitinio susirinkimo nutarimus. 

3. Convocation — sudaro .Magistrai 
(M. A.) Oxforde ir kitur gyvenantieji, 
bet esantieji universiteto nariai. Convo
cation paprastai persvarsto nutarimus pir
mųjų dviejų susirinkimų. Pirmutiniuose 
universiteto laikuose diocezijos vyskupas 
buvo aukščiausias universit viršyla. Ka
dangi jis gyvegfcdavo tolokai nuo univer
siteto, skirdavo «avo* vieton "kanclerį, kurs 
faktinai būdavo 'itniversiteb1 aukščiausia 
valdžia. Reformacijos laikais kancleris pa 
likęs vienatinę universiteto valdžią, paąi-
rinkdayo sau vice kanclerį. Gi dabar kan
clerio vieta yra tik garb-Js vieta. Dabar
tiniu kancleriu yra garsusis Anglijos pon 

litikas, Lordas Curzon. gi faktinai aukk 
čiausia šių laikų universiteto valdžia '— 
yra vice-kancleris (teisėmis lygus Europos 
bei Amerikos universitetų prezidentui), 
kuriuomi tampa paprastai iš eilės vienas 
iš kolegįjų prezidentų. Council renka vice 

vę, administrativę, turi finansų kontrolę, J kanclerį kas metai, paprastai tą patį per 
nominaliai yra autoritetu visiems univer- I keturis metus. 
siiteto nariams, bet faktinai kiekviena ko- j ,,_ . . 
, . . , . . / . . . . ' (Bus daugiau) legija turi pilną autonomiją i r ima atsa- j 
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- - - komisionierius daugiausia 

AMERIKIEČIŲ PA-
VYZDIS. SWuTYTaJ(Į I A L S U 

PROHMCUOS KLAUSIMU. 

Iš "VVashingteiio panėjo ai
nių, kad artimiausioj ateity 

darbuojasi. Jis nori visose balsais "pasako, ko jie nori. 

P ^ D Ė U S . Rokiškio ap& 
r ^ D a r b m m l r o " No. 12, pr. 
n*. Jparo minėta apie mn»ų 
vafca .uavirš***, kad labai į S Į į į ^ ^ į į į ^ ^ 
kyšius « a *r n e t e k a i v e - Į ^ ^ ^ ^ ^ v a l s t y b h j 

da savo tąrnyrfę, p e r m i ^ a d ^ ^ ^ konferenciją 
lakai tevo parsidavę degti- ^ ^ ^ ^ į ^ N e a 
ne* Be* * k a r jau jis paša- f j ^ f c ^ j ^ prolubįcijos į-
lintas iš tapybos. T ^ ^ statymas visoj saly, peržiau-
pandėHeeiai iiwiprato. pamasL ;Vis& Š ^ mirksta 

Piliečiai, mee patys k v a t o j a įįtur atvežtuose i? namie 
kad pratinoni valdininku* gaminamuose svaigaluose. Js-
prie kyšiu ir prie degtines. O tatynio vykiaimas neduoda 
prie gerų darbu, tai mes esa-Įg^t iaų rezultatų. Patys vy-
me atšalę labai< 

valstyKeae įveati vienodą vy-
kinima sistemą. Nori, kad 
prie vyMmmo prisidėtų vais
ty t i^ apskričių, ir miestu au
to ritėtai. 

J£omisionderius tari paga
minęs planus. Tie jo planai, 

; matyt , bus įduoti guberna
torių konferencijai* 

Angliška spauda tuos pla
nus taip paduoda: 

Tai demokratmgiausią ir tin- Varšuvos teisme buvo svar 
kamįa«sia priemonė. Didžiu
ma tars už prohihiciją, tuo
met tikrai bus prohibieija. 

1. K neaštriausiai bausti de 
gtįnę perkančius ir degtinę kad didžiuma neatimtų nuo 
pardavii|&jančįijs. ĮJU šiandieninio pelno. Refe 

2. Uždaryti ir panaikinti i rendumui priešinasi ir degti 

tojam* balsuoti. {Tegul patys1 SEMO ĄTCttįYAS SAUKS* 
jyventojai referendumu, savo • ) W VAGIA. 

styta lenkų Steigiamojo Sei
mo nario, $olcuko byla. Jis 

SKAITYKITE TA PLATINKITE 
t 

"BEAUGĄ", KURIO KAINA, TIĘ , 

$6,00 VISAM METUI. 

. 14*Uxto4ii»i l» 

i r . 'g..." 

kaltinamas už šaukštų vogimą 
Tuomet ir prohibicijos įstaty-įlaike Seimo puotos, gruodžio* 
mas bus visų gerbiamas. Iš-1 % dienų. Buvęs tiąutos ats 
nyks i<Hlocmshine^iai,, ir de 
gtinės pirkliautojai. 

Tečiaus referendumui viso
mis keturiomis priešinasi 

tovas sakjesi, kad buvęs girtas 
ir kaip jis tai padaręs — ne
atsimenąs. 

Teisme pasirodė, kad be to, 
prohibicionistai, kurie turi dar pas šį atstovų rasta ir kį-
pelningas vietas. Jie bijo, įti šaukštai, kurie jau senai 

ffelefooai Boolavard 4JMB 

! r r T ih A. 
Oraborius 

Patarnauju lai-

Ir kltoo-« 

Kainos prialna-

tokias viešas vietas, kuriose 
degtine parduodama. 

3. Aštriai bausti už bande
rolių falsifikavimą. 

mės pirkliai Nes ir.jiems 
galėtų baigtis aukso dienos. 

Referendumas yra geriau
sia priemonė. Tas priguli 
nuo Kongreso. Kam tad ru-

' Mes paimkim Amerikos lie
tuvius. Jie tai aukoja dole-

4 Pravesti įstatymą, sulig 
kurio valdiniakai turėtų butfP1 š a l i e s ^ e r o v ^ **s **&* 

kintojai dažnai užsiima svai- (pašalinami iš tarnybos, jei pas^arbuoja Kongresui pa-1 

galų pirklyba. Kai kur pa- • butų susekta, kad jie turi są- t i e k t i ** m i n t i -

dingo iš Seimo bufeto. 
Teismas pasmerkė tų " tau

tos atstovų'' 6 mėnesiams ka-

|aa07 Auburu Ava. Chicago \ 

ase =ar 

Dr. Anelė Kaushillas IX G. 
CHIKOPIiaCTOK , , 

Gydau be ©peraeijij ir be grynuoli*? 
visokias staigias ir kroniškas ligas: 

lėijman arba sumokėti pinigi-' «*•*•»•• »*umaifamą. pataiyžią, oakth>> 
. . {susišiapiaima, dusulį k* visas kitas U-

n e s b a u d o s 3 n u h o n U S m a r k i ų . ' gas; vyrų, motnų h- vatką. Fata-

AR ŽINAI KAD 

rimai dykai. 
2159 W. 21 S t., kampas Lcavitt St. 

Tclrrvuas RooacvoM t l M 
Valandos: 3:00 iki 9 p. m. Medeli oi 

9 iki 12 a. m. 

\. tys miestų ir apskričių virsi- • ryšių su degtinės pirkliais. Reikia žiaotį kad demokra-
rius, dešimtimis ir šimtais: ninkai kyšiais surenka dide- ^ Sn»rkiai bausti tuos, ku- *m^°i ^ ^ v a r a negalimas 
skoaiaa Lietuvai,' kad tik mes. liūs turtus. r i e nsmmm tUri įraakius ai- d a i k t a s i^'kmti kadir naudin-
lauBetwrtBm. O mumfe dabar f ^ėra jokios pagarbos, jokio 'koholį gaminti. giausio įstatymo. Būtinas 

reikalas atsiklausti pačių gy-, 
ventoaų. Spurga. 

jeįra prireikė broliams klai- respekto proMbicijos įstaty-
pėdieeiams keli eentai arba m ui. Tuo tarpu tas įstatymas 
litas aukoti, tai iaes labai ne- j yra įdėtas šalies konstituei- riais alkoholis gali but gami-
norom (veli geriau pragerti) jon ir skaitosi pagrindinis knamas. 

6. Uždrausti pardavinėti vi 
šokios rųšies aparatus, ku-

laikotarpij Liepos 1-mos 1921 
ir Balandžio 30-tos 1922 tik
tai 1,257 Lietuviai tapo įleisti 

J Amerikon* Ar linai k«ul pap
rasti eigaretai <!irbti iš papras 
to tabako gi Helmar Turkiš
ki Cigaretai dirbti iš ĮOÔ S 

gi*ynai Turkiško Tabako. 
1 \ (Apgr.) 

aukojame. Broliai, sau šalies tvarkos šulas, 
skriaudą darom tokiais dar-' Dėlto, Prezidentas dar kar-

Express' Pitarnavimas 
EUROPON! 

7. Prombieijos įstatymo t 
MUSS0LIN1 ŽALIOJI 

KNYGA. 
l>erienaėjų nebausti pinigine ROMA. — Mussolini įteilfc 

NORĖDAMI 
P>RKTI, PARI>UOTI AR MAI
NYTI VISADOS IkKKIPKITtS 
PAS MUS. TAS JtTHS BUS 

A>iT NAUDOS, 

bais. Mes patys nesirūpinant tų sušauks konfereneijoa gu- pabauda, bet kalėjimu* j parlamento prezidiumui Za-
apio save ir sa\-uosius, dar- bernatorius. Pasitara su 8. Bausti kalėjimu degtiilšs liųjų knygų, kurioje surinkti 
mai praleidžiame daug laiko jais, kaip ir kokiu būdu butų pirklius, įsi prie jų bus atras-, visi reparacijų komisijos tar-
prie kortų ir kitokių nieknie- geriau išnaikinti degtinės pir- ti bent koki ginklai [ ptautinių Londono ir Pary-
kių. Mums mažai rupi gero- klius, gaujas <<moonsbinerių , ,į Toki maž-daug yra planai, ižiaus konferencija dokumen-
vė. Piliečiai, visi prie darbo ir įvykinti prohibicijos įsta- Atrodo, kad tie visi planai tai. Knyga padalinta į tris 
stokim, skaitydami laikraš- tymų. Prezidentui tas klau- į r visokios programos yra tik dalis: pirmoje dalyje Vokie
čius, geras knygutes, kurių simas yra didžiai svarbus. ra& Bauilo barbulas- Tai tik tijos notos siųstos reparaci-
pas mus ganėtinai jau yra. Nes jis girdi pronitoieionistų viena politika. Politika svar jų komisijai, Vokietijos finan-
Tada pamatysim, kad mūsų tnusiskundimus. Tas gali pa- biausių nūį lošia skiriant di- sų ekspertų projektai markei 

FABHNMS CO. 

809 W. 351h St., Glneago 
Tek Bculevard 1611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai ai—na m pinigus «f 
% Parduodam Laivakortes. % 

Lietu\-a pakils savo kultūroj. 
ir bus visur teisvbė. 

tJ^*-
^.">*r* 

EGULARIAI iš
plaukia kas suba-

Laivai apleidžia 
prieplauka % ir # 
Uoboken. Dideli 
gTeiti laivai. Geras 
v&lgk* — ruimittgi 
kambariai. Norint 
patogi* kelionę va
žiuok U. S. valdžios 
hiivafcs. 

Pres. Roosevelt — Bal. 21 
Pres. Harding — Gegul 12 
Geo. VVashington — Geg. 19 
Norint informacijų apie diena* ir tt. 

rašyk 

UNITED STATES LINES 
45 BcoMteav Ne\v York Cily 

Manafiaa Operatore f«r 

U. a 3HIPF1NG BOARD 

1TAUŠKŲ 
KBmkm Dirbto 

Armonikų 
Simt» meta 
v i daua **" 

kia kita 01> 
m» S. T : kr 
I ta lIM ^ « « 
jas parduotu 
Kninr4 »" P11 

Bont Instrak"-

|M« mokinai *»Mo. gjot) « * » Į » 
u I U * EMi4lo i k*tur|o« mįattOoa 
laiko. Kasykite » « * » * » » ^ ! ™ l ! ^ : 

Koatta 8«oBell l AoaįdeaB Mf£. Co: 
m B I M b h n d Av«: Calaaao. UI. 

Nitnfe CurrLMntBtel 
KR. J. A. V&lk7xrtS 

OirteopaU^-, Ctttoprmu* 
' Naturo^'Uaa 

Oydoo fvairiaa ligmii o ypatin
gai ulsinenėjusiaa, be vaistų Ir 

Ęęmm Ml> — nanjaustal* Im 
dalą. 

A v. BrtgiMoa Padi 
Theater Bldav, 2-aoa lnbotu 
ValaDdoB; nuo t i k i 12 (Bena. 

Nuo 6 rkl S vai. vak. 
Neaėldleniafs 

TaL 

• 

•eros; ztua * I K I xm unjuą. 
Nuo 6 rkl 8 vai. vak. 
Idienlafs nuo t iki lt. 
•«1. Lafayatta 5198 

Nuvyk skaus
mą šalm!|» 

RaiČHH pety*, mt>i-
luagrgkas trauky-
x&a& maskuiiį, i&-
narytaa sn narys— 
vimaf&et yra drau-

' jĮ&is didelio Skaas-
•a . Tačiaa patry- ( 
nus truputį 

PAIN-EXPELLERIU 
ant skaudamos vietos skausmas bus 
greitai pasalinta*. P>w fipifciii ū 
• • p — yra adruai priešai. Nusipir
kite ja bonka iiandaisn 
pas savo aptiekonų— 
kaina tik 36 ir TOe. Per
sitikrinkite, kad butų 
ant pakelio masŲ bkara 
vaissažeaklis. Neimkit 
pamčgzdžicrjrm^. 
F. aa . sUCHTEt h CO. 

104.114 South 4tk St. 
It. Y. 

I • * =-= 

Parvžiaus tarnaites turi u-
nij^ ir savąjį laikraštį — or-
(ganą. i 

kenkti repiihlikonu partijos striktan** proiubicijos vkai- | stabaliznoti; antroj —- Lon-
politinei kampanijai ateiuan- ninkus, net samdant papras- j dono konferencijos protoko-
eiais metais. tnosiua. < 4 j e i ^ n * n daryti a-1 lai ir ItaUjos memprandu-

Kaip įvykinti proliob*cgąt genios. [mas; treeroy rt- Paryžiaus 
tai neišspręstas klausimas. Matosi, kad is tokios prolii- j konferencijos protokolai ir vi-

: Prohihictją įvesti nebuvo sun- biegoa nieko nebus. Be re- Į si Santarvės projektai. f 

Brighton Parko Lietuviams žinotina S 
" D R A V 6 0 " Knygino Skyrius ir Agentūra 

t 
i 

ku. Bet ja vykinti ir palai-
Miss Barbara Cronk is Al- k\*ti, tai kitas dalykas, 

ineda, Cal., vos ueseuai suka- Įvairiu, rusių valdininkai Geriausia priemonė prohi-
ko 17 metus. Tečiaus ji jau stato įvairiausius projektas, j bicijos klausimą išspręsti, tai 

znltatu prisieis kamuotis il
giausius metus. 

pasižymėjusi skulpturė. paduoda visokiu; sugestijų, leisti visos valstybės gyven-1 ro kraštą. 

Knyga turi svarbios pbliti- , 
įut̂ s . reikšmės, aiškiai radonti 
visas diskusijas, kurios buvo 
vedamos prieš užimant Kuh- j 

Telef< 

Sa, ^Yl 

į t a n i 
STAULEY P. 

MA2EIKA 
^ttKAHOKIUB IR 

Baiaamuoloiaa 
Turtų automo-

bUlua vlaaklema 
reikalaaaa. Kaina • 
prieinama. 
3319 Auburn 

Uve. 

Ekiami pas Joną Klimą siusti į Lietuvą i>*nigų, o 
pirkti narni/ av k>tt| ar daryti kokių dokumentą, ne- j 
pamirškite susipirkti knygą. Mat pas" Joną Ivllmą yra g 
•^Draugo*' knygyno skyrius. Galite gauti knygą di- ° 
džiausiame pa'sirinkime. Taipgi- norintieji užsisakyti 
ar nusipirkti dienraštį "Draugę" ar "Laivą", kreip-
kities: 

JONAS KLIMAS 
Chicago, Ulinois. 

f£--~*~mm. 

4414 Soutk Califomia Avenue 
**Z2£LX**a 

' » » " ! >• 

Sekant J. G-dį. 

BLAIVYBE 
( U ž b a i g a ) 

2. Reikia manyti, kad apetito padi-
dojimas ir ^eras npas kartais nuo vieno 
vyno ar degtinės stiklelio yra alkoholiz
mo ženklas, būtent didelis kronisko orga-

Teeiau po tam tikro silpnumo, išgaravus 
is organizmo anglies rūgščiai, prisirinku
siai kūne del alkobolio ru^tėjimo ir ki
tų nuodų veikimo, iaikinai pavojus praša
lina. Kitas jau klausimas su paprastu 
alkoholio vartojimu. Organizmas netu
ri laiko pasiliuosnoti nuo mažo apsinuo
dijimo, nuo nuodų išvarymo. Jis pri
pranta prie nuodijamo anglies rūgšties 

nizmo apsinuodijimo ženklas; nes norma 
liam stovyje tokia pat alkoholio doza vei- vi suome t veikia; kenksmas kūno nante 
kia priešingai — mažina apetitą* slegia 
nervų sistemą. Todėl pirmiau reikia su
gadinti pilvą ir eentralę nervų sistemą 
nuolatiniu nuodų vartojimu, kad sukjėlus 
nereikalingą organizmui apetito padidė
jime ir surjaudrinus nervų sistemą. Bet 
ištikrųjų, kaip žinome, era veikia ne cent
rą lės nervu sistemom spiaudriniroas, bet 
jos paraližayiittas nuo" narkotinių nuodų. 

kasis visam gyvenimui gerą patarimą, 
kuris priešingas gėrimui su sai^u. 

4. dtriumpelis, vienas iš didžiausių 
vokiečių klinikų gydytojų, ilgalaikį gėri veikimo, alkoholio vartojimą vis labiau 

galima pakeiti. Alkoholis, kaipo nuodai, | m a s o į į įp^ nuodijamęsi lygina su ilga-

lianis vis didėja nejučiomis. Kadangi al
koholis kartu kenkia ir jautriausioms 
smegenų dalims, užatkbia protą ir atima 
nuo nervų jausmų galybę, todėl žmogus, 
dažnai kurdamas apsiigėręs, retai supran
ta sava tikrą padėjimą. Veikdamas i 
smegenis, alkoholis gundšna centro ner
vus ir verčia toliau gerti, paskui žmogų 
taip pripratina prie to darbo, kad jis jau 

• 

HGeriajjtJMdaiPb; šuUifteįHg galinga an-1 nebe^r atsikratyti nuo to įpročio. Tos 
ksciau ar v*l»m s u s i l a ^ i Visokia Ji^ų. t ypatybės iškraipo klausimo aiškinimą, 
Be to, galvos sniagenų velpDaas |«5sis^- į n o*s pats per save, klausimas yra gana 
gia, maistinių^ medžiagos dalelių keitimosi t aiškus. 
darbas į kūno narvelius menkėja, Jr vfe 
nt|o to ąįkphptio narkozo, kuris nors silj> 
nai:'* «rpsireiSkia\ bet gana dažnai atsikar-
tijja. Čia reikia priskirti gana anksty* 
bis" lytie* impotencijos ir ankstybos sė-
nitxės ienklai. Aatgak), kaAurie žmo-f 
nes U'gt'rtlami su saiku pripranta prie. 

nos j>r. PippingskokTas, nepriguledanjas 
prie blaivybės apaštalų pasal į : Žmomų 
dauguma, kad po savo mirčiai galėtų bū
tį prie mokslingo jaknų, inkstų, širdies 
tyrinėjimo, pamatytų sutrumpinę savo 

Fiziologas Dr. Fijkas sako: O guk 
kasdieniniu gyvenimu yra patirta, kad ne
pratusią prie alkoholio garimų žmogus 
per kelias minutes po mažo vyno stikle
lio išbėrimo jaučia galvos apsisukime; 

jausuntaise. 

laikiu nuodijiinusi alvu. Jis sako: "Čia 
matome, kad darbininkai zeceriai, tep-
lioriai, puodžiai — būdami alvo pavoju
je kasdien įtraukia su oru ar priįma su 
valgiu labai maža alvo, kurio kiekybę 
net sunku išreikšti. Kasdienio to alvo 

0 

daugumo kenksmingumas taip mažas, 
kad neikiek sveikatai nekenkia. Bet tuo
met tą nuodų mažuma veikia be nuosto-
gps kasdien per keletą metų, ant galo, 
per kelias dienas apsireiškia koks nors 
svarbus nunuodijimo arvu apsireiški
mas: lieltešos vėrimas, rankų paraližavi-
mas, nuomaros liga. Čia tikriausiai y-
ra atskirų, labai menkų veikimtų sumos 
darbas. Tai dažnai išaiškina mums u-
mus ir tartum neišaiškinamas pavojingų 
ligi] pasirodymas. Dabar suprasime u-
nm pasirodymą inkstų ur 

ščiau nurodytas ilgalaikis, adkoholizmo 
svarstymas iš praktikos paisys turi ne
mažą reikšmę. Jis rodo, kad sukelti 
sunkiai ligai ne visuomet reikia dažno, 
didelio apsinuodijimo su aiškiais pavir-

gyvenimą ir gal pasirūpintų duoti vai-Į šutiniais ženklais; pakanka vienodai ir 
dažnai atsikartojančio silpno nuodų vei
kimo. Taigi kuo didesnę atidą į tai at
kreipia gydytojų tyrinėjimas, tuo la
biau stiprina savo įsitikinimą, kad ne 
vien tik visiems žinomi girtuokliai yra 
alkoholizmo aukos, bet- ir daug tų žmo
nių, kurie girtuoklio vaido nuo tolo bi
jo. Jeigu nyksta girtuokliai, tai ką 
bepadarysi I Bet jeigu matai kasmet 
sergant ir mirštant" daugybę garsių ir 
darbščių žmonių, kurie už savo nusirp-

> žavo rankas, antras susilaukė žarnų li
gos, trečias ilgalaikio inkstų uždegimo ir 
taip toliaus. 

Visi tie atsitikimai panašus į ilga
laikio alkoholizmo patologiją. 

5. Tokios*pat nuomones ir Jakšas. 
Galima — sako jis — likti tikru girtuo
kliu ne tik didelėmis alkoholio porcijo
mis geriantį bet taipat ir mažomis. Daž
nai tenka girdėti tikrinant, kad ligonis 
visai negėręs, arba #ėręs su saiku. Ku
rie geria degtinę, vyną, ar alų vienodai 
vadinasi girtuokliai. 

Teeiau vienaip apsireiškia alų ge
riančiųjų žmonių Ugos, kitaip tų, kurie 
geria vyną ir degtinę. Tai sakoma ne 
apie tokį svaiginamųjų gėrimų vartoji
mą, kuris baigiasi girtybe, bet apie to-nėjimą ir ankstybą mirtį dažniausiai 

gali padėkavoti pripažintam visai nąken-1 k^ kuris pavirto papročiu nuo šiokių ar 
ksmingam papročiui išgerti kasdien po 2 
ar 3 alaus stiklinės, ar negaila? Argi 
neprivalo būti šventa gydytojų par^ga 
išrodyti to papročio pavojingumą! 

Kaip visuose ūmiuose ir ilgalaikiuo
se apsinuodijimuose, taip ir alkoholizme 
matome visokeriopą individualinį pasi
priešinimą tų pačių nuodų veikimui žmo
gaus kūne. Pavyzdžiui, \|ėl imkime*":ii- ; 

tokių alkoholio-skystimų variojimo. Nė
ra **ąkarjo —hd&&Q> ̂ į^aHr~ kuTl&1* 
arfišciau • ar v^iau,.«lajkina^<Wr^LanižiF.a| 
nepfcenktų alkohoRo"įyartoji^s7 o apsk 
reiš¥rfmį .daugmna,' pagaliatja°^rtgima vi
są vidurimę ligų patologiją, i c ^ 

s 1008 m. prof. Kasovičius savo- pas
k a i t o j sako, kad prieš daî " 

vadinas, galvos smegenų darbo pareigas kuomet inkstai negali normaliai prašą- vienodą alvo daugumą visai vienodose [ .. ' . J 
dirbtuvėj prie to pat! * < * * * * » i r Austrijos gydytojų blaivi-

gėrimo, nustoju valios, nebegali, susival- trečdalis alkoholio teinėjo į kraują. JTas 
O per tą trumpę laiką Į trfltįj įg kraujo šlapumų, nors prieš tai Į j.ą]vgose, toj pačioj 

dyti ir. virsta ^rUiokliais. 
3. Kaip sako Forelis, nuolat po tru

putį nilodyties alkoholiu daug kenksmin
gi aa\ negu vieną kartą labai apsinuody- Į sistemai 

i 

ti... gerai nusigerti, Nusigėrimo vanius 
visi mato, visi jų bijo, niekas negiria. 

kraujas neturi savyje*net 0,05 nuo&mčių 
alkoholio, sulyginus su savo daugumu* o 
tečiau tas alkoholis aiškiai kenkįa nervų 

? 
Kuomet buvo kalbama apie gerian

čius su nuovoka įmones, suomių medici-

žmogus buvo kuogeriausįos sveikatos. 
Dabar suprasime pasirodymą nusigėri
mo sukvailėjimo arba netikėtą širdies 
raumenų nusilpnėjimą; o ta širdis lig-
tol dirįo kuogeriausiai. . Be to, pasiro
do, kad ilgas nuodų vartojimas po tru
putį pirmiausiai kenkia nervams..- Aug-

darlbo, vienas apsirgs jau po kelių ulė-į "inkų savo atūžaukime į draugus sako, 
įiesiiiir vėl pradės sirgti, kaip grįš prie r kad" jau laikas visiems nustoti vadinus 
seno .darbo, antras apsirgs tik po kele
rių metų, trečias gi visai nesirgs. Ne
skaitant indmdualio pasipriešinimo yra 
dar individualis visokių atskirų sąnarių 
palinkimas. ^ Vienam nuo alvo suparali-

alkoholį maistingu ir priskirti jį 
narkotinių, nuodų. 

prie 
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Lietuviai Daktarai 

Amerikoj Lietuvių Daktarų 
Draugijos wwi*l 

i 
Dr. C. Z. Vezells j 
6711 SO. ĄSBLAITP ATKĖVM 

A R T I 47-toa Gatvės 
• e»an4ae : a u e 9 ryt© lbl 9 va*. 
Beredecuis nuo 4 Iki t vakar*, j 

Dr.M.Stupaicluj 
3107 §fc Morgu Street 

O ^ O A ^ , axprou 
TeUrfoae* YarU. *o t» 

fa landoa ^ » . J tkl 11 11 r y t o ) 
po platu I iHi I n k . B a d e U o m U 1 

ofisas nidarytae. 

I š CICERO, IWa, P A B A i * 
GĖS. /. 

Nepat inka, 

• • — & 

TeL Boalevaad 2i«© 

DR. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojai 

3303 South Morgan Street 
Caieaao, IU 

" • ' = 

DR. A. U U Š K P 
1000 So. Hal i ted Btr 

Tel. Ganai l t 18 ' { 
Ofiso Tai.: 10 ryto lkl 11 po pls*. 

B Iki 7 Tai vakaro. 
va] : 1 iki 4 po pietą. 
4111 Archer Are . 
Tel. Lafayette 1191 

Tel. Caaal 1»7. Vak. Ganai JI 18 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1*11 gouth Hal&ted Street 

Valandos: 1* iki 11 ryta. 1 lkl i I 
po platu: • tai • rakara 

Tel. Blvd. 5052. Nakt. Canal 2118 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
3261 So. paiste*] St., C l iuago 

1 Valandos: Nuo 10 iki 12 dieno., 
nuo 1—3 po pietų, nuo 6—D vak. 

Nedėl iomis 10 iki 12 dieną.. 

* 

Nedėl iomis 10 iki 12 dieną.. 

* M * < 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

" S. W. B A N E S * 
ADVOKATAS 

71 W. Monroc Klrcet 
R o o m 904 - Telcf. I tandolpu Sftuu 
Vai: N u o 9 ryto iki 5 po pietį; 
Vakarais: 3203 So. Halstetl Slr. 

Telcf. Y a n l s 1015 
' \ Chicago. * 

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

1 !<• > m 
Ofisas DtdmieftyJ: 

29 South L a SaUe Street 
Kambaeis 610 

H Telefonas: Central a l t f 

Vakarais 3223 S. Halsted St. | 
Telefonas: Yards 4181 

Piriujau iš s t ^ kolonijos 
daug' būdavo matyt i s žinelių 
aprejtokj tai 'Veabernrų kliu '*wĮi i |r i paradai. 

Lie tuvos V y r i ų erganiaaeijes. 
Detroite jų yra net dvi skait
l ingos ir veikl ios kuopos. 

Daugel i s jaunikaičių ir mer-
Jgaidiu. atvažiuoja i§ kitų ko
lonijų čionai apsigyventi . Jtkf 

eiųs vis dauginsis , tąi buk kį "Stepbanne Uąvott-e" (Ofrlt** P r a š o l n i atsi lankyti J kp. 

IKI". Bet paskutiniai* laikais 
pradedama rašyti ir kitokių 
finelių. K a i p kam turbūt ne
pat inka kitokios, nes jie yra 
papratę vientik apie "senber
nių k l i u b ų " skaityt i . Gal hut 
dėlto ir nepakenkia k i t e l i ų . 
(Arg i tas ir butų tiesa f Red.) 

Bijo kritikos. 
''Senis" turbūt labai bijosi 

kritikos kad prikišo "Bitei": 

buk tokia "kritika nelal :i\ 
eina į sveikata veikime" iv 
s:ako "ims nemažai laiko kol 

reikėsią susiorganizuoti į bu&a) artistiškai įšpiklę — 
kliuba, Bet "Bitė" nemato^ Julija Gedhiįnait-. 
reikalo organizuoti klįubo, nes 2 3 . skaitlingas h , į ^ 
tuomet peiMąųg vienpusiškai ^ ^ ^ . ^ ^ ^ 
skambėtų U Cieerp p a ū g ė s . ^ apYa[n^Q ^ a l J č i o m i s 

Idainejėmis: a "Oi lekia, le-

tiek priorėsime, ktttl panaši 
kritika neatsilieptų į mus 
skaudžiai". 

Kas yra pasišventęs di»b»:, 
tas nebijo kritikos, o kril;.v;i 
pagelbsti pribręsti ir i švems 
klaidų. 

Kalbama išvien, — Imk šioj 
kolonijoj atsirado daug ko-
Fespondentų, ir jeigu jų skal

saus durių užkabinti arijiš
ki ir Išdilki parašai ''Tong, 
Auelie1'. 

Iš pačios Bendrovės štliniu
ku girdisi nepasitenkinimas 
ruoroi, nežino ka tai reiškia 
žydiški parašai ant lietuviškos 
įstaigom. Cite. 

SiPRINCfFIILD, ILL. 

T —K 
Reztd tai 
r»fi«H» tai 

Van Huran §194 
8oulevard fl«»i 

Dr. A. A. R0TH 
RTT8AM rtVDVTOJAJ Ir 

Specialistas Moteriškų. Vyt-1 Akų 
?atkq t* riaq ckronUk^ u*^. 

Ofteas: 1135 & Halsted St. 
• * J . m — U ryto; J—I pa 
?leu T—HT«k Wed. l t — 1 % 4 
-*•• ' U » (n1e;»ervd»no« ftirū 

! 

Kai-kurie žmott^s spėja !nik kia" (Čiurlionis), b-) "Žifca 
Lietuvių Liuosybės svetainę!mano trys sesytės" [Aleksio), 
žydai nupirkę, nes ant vir-, c) "Sėdžiu po langeliu" (Šim

kaus), d) " Stokim brokVi 
tuoj j darbą" (Aleksio), e) 
"Už jūrelių, už ntureliu" 
(Bendoriaųs). 

Po programuį AH=. Kuperis 
•įr Aug. Vyšniauskas smagiai 
gr\io, o skaitlingai atsllanku-
fioji smagiai žaidė ir šoko iki 

(vėlumos. Vakaro tvarką p«-
vyzdingai vedė p. K. Kupe-
lienė, K. Rupšlaukis. A. Rep» 
fc\s. A. Kuperis, A Ciirdžius 
if kiti. Vienu žodžiu koncerto 
jicisekmės visapusiškai geros. 

Parbuojasi. — Balandžio 4 
d. vietinėj parap. svet. Įvyko 
Vyčių 48 kp. skaitlingas ir la
bili įvairus mėn. susirinkimas. 
Prisirašė 20 naujų narių. Dau
giausia disknsuota apie pasi
sekimą, vajaus ir seimo. Ra
ginta jaunimą dar prie dkles-
Hės vienybės bei darbštų,n>o. 

a* # 

Iš raportų jmaiškėjo kad mūsų 
kuopa materijaliai jr skaiolu-

įmu auga " k a i p ant m i e l i ų " 
" T e n n i s " ratelio vedėju iš
rinkta Viktoras Alninis. Va
dovystėj J\H9& Milerio 4tba,-e 

Veįykos bainydioj. šįmet, 
\ietinėj lietuvių šv. Yiucento 
bažnyčioj, \'elykų šventė buvo 
{uuninėta gan iškilmingai. Ru
pesniu Moterų Sąjungos įga
liotinių (K. Kuperienė, A. 
ž;intelien>, O. Stanslovienė, J. 
tiedminaitė) altoriai buvo gra 
žiai papuošti. Pamaldas laikė 
vietinis klebonas gerb. kun. I. 
Kerševiėius. Vyčių 48-tos kp. 
choras, lydint ]>rolių Grigų or-

j j kestrai, gražiai išpildė giedo 
jima. 

KouQCrta§. — Velykų vaka-
| j re L. \Tyčių 48 kp. cltoras, vad. 

nuzikui Aleksiui, šv. Vincento 
parap. »svet. išpiklė ivairn 

j j koncertą. Solo gražiai padai-1 j^ųu skyrius šįmet tvarkosi 

gus-mus ir prisidėti savo dar
bais. 

L. Vyčių 79 kp. laiko susi-
rh kimus kas trečiadienio (sere 
dos) vakarą, Šv. Jurgip pa r. 

j!navo: "Utindė mane bernuži -
I lW\ (Žilevičiau) — Elena 

^ • " ^ ^ ^ ^ Į Brazaitė;.^ k e i s k i t - į , ^ v y . 

AB. CHARLES SEGAl 
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 SO. ASHLAND AVENL'E 

SPECIJALISTAS 

|nę' (Pociaus) —Juzė Sugen-
;taįtė; 3. "Bernužėli mielas" 

Stasė B ražai t 
man gyventi 

i 1 ; 

; ^ » » , * » ^ — » » » — » » ^ » < | » a > ^ ^ » « y | | -

A. E. STASULANI 
A D V O K A T A S Į 

Abstraktai e iaminuoja iuj , pinigai j 
a n t reaJ estate skol iuame. 

OFISAS PIDMIKiJTY 
KAMBARYS 1104 

Chamber of Comuierce Bldg 
119 W. V/asbington Street 
Telef. Frankl in U 7 8 — 4 945 

VA4CAR4IS 
1236 So . Bftlgfe*} street . 

( E a g i a Muaic C».) 
Telef. Boo lerard 171? 

Džiovų, Motery Ir Vyrų ViįĘų 
/a i . : pyto nuo 11 — 12: nuo 2—6 
•o piety: nuo 7—8:11 vakare. 
^edėUouiią: 10 iki 1. 

Telefonas Drezel 2880 l 

! (Sl inkaus) -
U. "Sunku 
i (Himkaus) — Ona Mosteikai-
t*; 5, "Tykiai, tykiai Nemu 
nelis teka" (Petrausko) — 
Ę|ena Bucevičiutė; 6. "Šia OO-

a- - - > . . » « • m mm • • • " T t ž dėlėlia' (Petrausko) — J o 
nas Adomaitis. Duetus puikiai 

'atliko: 7. "Skambančios Sty-
!gos" (Petrausko) — Sesutės 
Bružaitės; 8. "Skrenda, lekia | 
mūsų mintįs" (Aleksio) — E. 

sBrazaitė ir J. flugciiitlitii 9. 
i "Paean to Sunmier" (Suppe) 
'— O. Mosteikaitė ir V, Lonatu: 

i kaitė; 10. "O Sale Mio" 
(t'apua) — Sesutės Sugentai-

įtės; 11. "Anksti ryta. kėliau" 
(Vanagaičio) — Sesutės Moti 
kaitas; 12. "The Song auti tue 

' Rneeze" (Dvorak) — Sesutės 
j ̂ tileraitės. Kvartetus: 13 

11 "Karvelėli mėlynusis" (Sus-

IŠIMU TONSILUS 
Tabuliiusloiiiis mokJo priemonėmis; 

1,—be peilio, 
2 ,—be kraujo, 
3.—be marinimu. 
4,—tie ajeausmo, 
5,—be jokio pavojaus svelkatai.1 

Po operacijos, pacljentaa gali tuoj] 
'> itl l darbą, gali tuoj ralgyti; dai-
laininkų balsas tampa malonesnis,! 
jvisa sveikata geresnė. Kuriems is-j 
Į. rniau tonsilua, yra pilnai užganė-

linti. 
Ligonius su Įvairiomis l igomis' 

įprijitnu:-T- \ 
Kaadien nuo i vai. po piety iki 

• vai- vakare. | 
Nedėliorais ir šaradomis ofisas; 

iždarytas. 
DR. AL. H. RAČKUS, 

GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 
ORSTETRULAS, 

1411 So. 50Ui Avc. Cicero. III. 

^ k 

ITcL Rando lpa 4758 

A. A. S L A K i S 
ADVOKATAS 

Ofisas vldumies»y>e 
ASSOCIATIOlf BLOG. 

l t South La Salle Street 
R o o m 1302 

[Valandos 2 ryto lkl 5 po pietų] 
N a m u Tel. Hyde Park 1*25 

~~ i »» » 

J. RWAnCHSC j 
L t w y e r 

UJETCV VIS ADVOKATAS 
Diea . : R% 51 i-.">16-127 N. Dear-
born Str. Tel. Randolph 5584 
Vakara i s : l t 7 M 8. Wabasa Ave. 

Tel PolUnaa e i t ? 4 i 

! 9R. A. K. RUTKAUSKAS i! ™<*•>.«******* •# »• 
roayP' (Wat#on) , 15. " I l g u GYDYTOJAS IR CBJKCRGA1 

4441 80 . Westera A f e a a s 
Telef. Lafayette 4141 

Vaandos: t - l l rytais, 1-1 po 
Į platu Ir 7.1 vakarais. Hedėldle-
Į olai* tiktai po platų I Utį I vai. 
Wi*.mm'mim>mm.mrm>m.mm'mmm,m,m>m>»»mm-mm% 

PRANEŠIMAS, 
Ofisas Dr. O. M. Glaser pa. 

re Ina 1 rankas. Dr. Chas. SegaJ. 
žento ir partnerio. Tlsl tea lej t 
pažįstami ir draugai aplalkys 
apžiūrėjimą u* gydymą kaip ir 
nuo paties Dr. G. M. Glaser. 

IU1> 8u. atergaa SCreot 
£>flso ValannoB; Nuo l t ryte 

lkl t po pietų, nuo 6 lkl 7 vak. 
Nsd. nuo 11 lkl % po platu 

Telefonas Vard* IMI 

man ant svieto" (Petrausko), 
16. "Skamba kankliai trimi
tai" (Petrausko), 17. "Svajo
nės" (Petrausko) skambiai 
išpildė: E, Brazaiti. 0. Mos
teikaitė, E. Bucevičiutė, M. 
čugentaitė, M. Stįrbaitė, O. 
Cudauskaitė, B. Jakubauskai-
t \ O. Adomaitė, E, Suponai-
tė, P. Stirbis, J. Mileris. P. 
Žemgulis, A. Stirbis, J. Ado-

įmaitis, A. Bakunas, E. TuLny-
la, J. Urbanskas, Ą. I^apins-
kas. 

+ mmmt 
• U <J • 

< 4Literaturos Teori ja* v va<do 
vėl is augstesnios ioms mokyk
loms. 
K a i n a 60c. 

D R A U G A S P U B . CO. 
5334 S e u t b Oakjey Ave . 

T3 m%x xr m ^ n ^ c c » nvDYT04A« ra CHIRITRG.U» Paraše K. Bizauskas t 4^,, ^ a^uo, , Av^ 
DR. MAURIGE KAHN 

l Tel. Taras e*** 
O r ISO TAL.: 

ą-H r. ryto. 1 - -1 fc 7 — | T* *> 
IfedėJiomlt: n o a \ę % f f t a iW 

4 i Tak » P4f t* 

nejuokais ir žada, oru[ atkilus 
\isųs "priešus į milt11* suma! 
U'* Nutarta 22 'd, S. m. su
rengti "Skrybėlių vakarą/'. 

Koncertiu;. — Sekmadieny 
halandžio 15LcL parap. svet. 
8 vai. vakare'įyyks J.ietuvo;-
Valstybinei Operos Artistų 
Koncertas. Čia tai jau tikini 
nepaprastas dalykas. Tikimas' 
kad į šį koncerte Springfiei-
dioėiai atsilankys skaittm^inu 
nei paprastui, ne» artistai ple
ku, I4eskev>M«i« ir flyra tai 
meno žvaigidės mūsų Tautos. 

Svečiai. — Laike Velykų mu 
,-ų jaunime atlankė moksleivis 
h. O. Junkeri* iŠ Webster 
(jrove^ liū. ir H. Šimuli* *u 
K. (Jerviliu i* llvicago^ III, 

Vytė. 

ŽINIOS 1$ DETROITO. 
—r 

l. VYČIŲ 79 KP. DABBU0 
T*. 

Pažangesnis jauninus susis-
piutes prie Ii Vyčių 79 kp. 
savu.darbuote puikiai pasiro
do visuomenės akyse. JM žen
giu prie prakilnesnių, kaip 
tautos taip ir pačios Vyčių 
organizacija* reikalų. Tą Vy
čiai gerai supranta ir prie to 
siekia? bet dar dauguma jau
nuolių to nepenuato ir nė prie 
jokios organizacijos, kur nors 
veltui laiką praleidžia.* O tas, 
jaunystės brangus laika* taip 
greitai prabėgs, kurio nei už 
jokius turtus nesugrąžiusį. 
Todel-gi ir yra jaunimo prte-

Monologu* gyvai ir juokiu- dermė, ko.l jauni, .tvirti, stoti 
gai atvaidino: 18- "Ar aš kvč į veikimo eiles ir darbuotis sa-
ta" — .Julė Švipenaltė; t3, vo ir tautos gerovei. 
''Privalo tik moterims" — Tėveliams turėtų rup'*ti sa-
— Kazys Uervilis; 20. •'Vis- vo vaikelių likimas ir juos 
kas ant mano galvos" *- K. ilginti prisii'ašyti prie pra-
Kuperienė; 21. ufi^xringtime kilnių oentraliuių orgauizaci-
WoJtz" piąųu paskambino — - j ų , o ypač jaunuoliams ge-

\l\ ifenkajtė.. įi, Klasiško, šo-griausią dirva darbuotis prie 

ninkais), Lietuvių svet, Kat
riems kur patogiau prašome 
prisidėti. 

Bal. -1 d. įvyko L. Vyčių 
7B kp. mėn. sus-mas, kuris bu
vo rimtas ir daugelį reikalų 
aptaiv. Prisirašė trys nauji na 
riaK. Gerb. kun. J. čižauskas 
pristatė clu: Pr. A. Joniką, ir 
Br. Savginį; T. Nėnis: Ant. J. 
Banevičių. 

Xutarė basebali rateliui nu-
pirkti siutus, nes jau atsirado 

Penljta3ienigjKatan:_ IŠ, W5ž 
1 1 ' "" ' \m»mimmmm^mmm*im^mmmmmiįįmwmmmm^*m+* iii 

*Turgis! Dambrava pažanėjo «!- Jausmingą pamokslą pasakė 
sems mergaitėms nupirkti po vienuolis kun. V. Kulikauskas, 
gėlę. Choras žavėjaneiąi pagiedojo, 

Dvasios vadas kum Ciža;ts- Procesija bainyčioje labai gi'a, 
ką cbikojo Vyčiams už sutelk- * i a i b u v o Parengta . Pradžia 
tą dovaną jo v a d i n i ų <Jiono. «»*•» » ^^tąlik»m« itŠlftUat^ 

J'e- a 
Raginta, kad kuodaugiausia 

įaim mo butų prirašomą prie 
Vy$ų org-jos. Pirm. A. Pet-
:cu> ^varkįaif v̂ 1"* ,,6usiriutii 
mą, Pirm, A. Petkus daug Vy-

svet.; L. Vyčių 102 kp. sus-«nai|^aiU>s darbuojasi. Garuę'ja'm! 
įvyksta antradieniais (ųtar-

iniinga. Kitame muų. bu* p|a-
; čiaus. 

Plienas. 

Rengs' massmitingus.»į ,-

Teko sužinoti, kati rtai. Fe
deracijos 4t kkyr. išrikrljta ko
misija uųto'rVVl tartis ^eru. 
kun. Ig. Bprejšįu ir gerb: kum 
J. F. Jonaičiu, kad surengus 
kiekvienoje kolonijoje po ma-
sjnį susirinkimą, kurįų tikslas 
butų išreikšti užuojautą Lie
tuvoj reikalam*. Beabejonės, 
tokie būtinai reikalingi masi
niai susirinkimai įvyks su (am 
tikrai* prisirengimais, Gerb. 

gabių sporto mėgėju. Gavę kun. J. čižauskas pasižadėjo 
Fintus galės parodyti savo $mg tmm pasidarbuoti savai 
miklumą. Nutarė surengti gra-1 kolonijai, o katalikai parems 
lų vakarą su vaidinimu g t - ' £į reikalą, 
gūžio 6 d. Vaidins " V i e n a s iš 

40 vai atlaidai. 

Bal. 8 d. š v . Jurgio- bažny 
mūsų turi a p s i v e s t i " ir prie 
te bus gražių dainelių ir t, t. 
Nutarė bal. 8 d. eit i in corpo- 'č įoje prasidėjo 40 vai, ailai-
re prie šv, Komunijos. V y t i s dai. Sumą laikė kun. Valait is . 

BOXESof 
tooi-ao 

Ž1UREK 
VARDO 

SEI.MARAI yr* |š J0Q% Ty
ro lurkiško Tabako ir tciel 
buvo per daugelj metų išrinkti 
pąr žmovius. 

HELMARS yra tos pačios ko 
kybės ąiandjeu kaip, kąd bu
vę ilsykio padaryti. Tas pats 
iQ0% ^Tyras Turkiškas Taba-
kos. 

20 HIIUIA^Ų kainuoja tru
putį daugiau niegu 20 paprastų 
cigaretų, vienok ąpi ki^cvienu 
HELMARU Jus gaunat kelio
lika, sykių daugiaus malonunio 

HELMAR yra supakuoti kie
tuose/krj^M^ėae, kas. ąpa^ufP-
ja juos nuo susilaulynap ir su-
simankymo. Paprasti Cigare-
tai yra supakuoti į'pundelius. 

».• 

ATSIMINK SKRYNUTC 

11 VARDĄ. 
.» J u.-. J « *u ; $4 

Ai 

DR70S MAUJĄ VALDYBA. 
• OjLd [ Į -*-

Snelio^an, Wii: - Bal, J^^r 

vakare, įvyko &VV Juozapo d 
jos susirinkimas kuriame m-
rinko naują valdybą: pinu. 
Aug,' Juknelį*, 'Čfrnf.' pog- - -
A;Gribas, '1-sl^fašt . — V. 
Ragaišis, Zmlfjm^l. Af» 
ivič.inskas,' organo rast. --
.VJkb- -(Čineli*, ižd. r— J. Jo
cys. Kįti tie patys liko. 

Ąnt Skiri.;. 

AR ŽINAI ĘĄP 
Kongrscijinė skaitykla Wasli-
inglone turė̂ g didelį skyrių 
kame ketinama turėti daug 
lietuvišku, knygų? Ar žinai 
kaį geriausias Turkiškas ta* 
bokas randasi Helmar Tur
kiškuose Cigaretuose? 

(Apgr.) 

Dr. J. Van Paing 
SPECIALISTAS 

Per daugeli mąty vidyjiniij, 
kroniškų ligų. vyfų Ir moterų. 

Neimkite patentuotų vakrtų, ku
rie gali but ne nuo toa lig-oa. Pa-
ekmingas iSgijinias priguli nųo 

suradimo tikros priežasties l igos 
PUpai egzaminuoju kraują, i l epu-
mą ei| E*rąy. Gydau su radime; 
&eruin ir elektrą. 

Ofisas ir Laboratorija 
3101 South HalsteAaBt. 

Valandos-, nuo 10 iki 4 po pietų1 

nuo 7 įkl 9 fĘjL vaH: 

Nedčl iomis: 10 iki 1?. 
Telefonas Yards Į U 9 

20 metų prityrimo 
Akinių pritaikymo menę 

SIMPTOMAI P VUfclŠMA 
Aklu Ligas 

Ar jums skauda galva? 
Ar jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uJdėftoe? 
Degjna ar nięžtį? 
Ar skaitant akys greit pavarg

sta? 
Ar kvaišta ga lva? 
Ar mtote k%if ir pinkąpaių* \ 

taškus ? 
Ar a t w i n t » no truputj mažėja? 
Ar akys opios šviesai? 
Ar jaučiate kaip ir smilt is aky

se? 
Ar yra balta dėmė ant v o k ų ? 
Ar turą katarakta? 
Ar turi Žvairas ak i s? 

JOHN J. 8M2TAN4 
AKINIU SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland A v c 

Kampas 1S gatvės 
Aat trečLo aug i t o vįra P£*ttq ą©-
tickos, kambariai 14, 15, }6 ir 17-
Valandas nuo 9- r-y to iki 9 vakare. | 
Scptipta4ieniai§ 9 v. \\l 1 | ^ieaes. 

•i 
•• • ' 

IšdlriM'.jai atigš^iatisioa ^ 
rūšies TurfcįšJm ir 
Kjryptiškų Cigare

tų pasaulyj] ^ 

rl 

i: nckiinid-VMiUne 
I U H S E I I A 
^We.H^t*4St 
timpt* U mW 
f ^ ą Yąrda 1U« 
Vicna#ne ofisą su 
m. $ F, Vanf 

Paing. 
' Sąž5riišKas .mi 

• argav/ttĮaa . | f i « { 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • l i r t d y n i e Visokį pa 

flatari»a| dykai.-rik 
Valandos: nuo 7 ryto, iki 12. nuo 
e iki 9 vaj. vakarą. 

Sfc - ^ . . . - .. . , . , . J. * 

H* *~* " mW,m y , » • . . 

^^^^^^^ 



U|.1, '"-«f -X ^ 
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_ .—*. Sfc — 
Penktadienis Balan. 13y 1923 

| melsti musn puikioje šventy- LIETUVOS VAIZDAI. Taigi, kam ,rupi tėvynės Lie-

NELAIMINGAS ATSITI
KIMAS. 

Si paduodama žinia 
1 ' Drauge' ' buvo jc^ėta ba
landžio ^ 1} :ĮUV Spausdinant 

fn laikraštį prisiėjo žiutas pa-
.r mainytį ir perdėstyti, gi 

kai-kurias palikti. Del ne
apsižiūrėjimo tad ir si, ži
nia palikta( ..jfyelta ją čionai 
ątpasakoįa$jC.r 

PHeŠ Velykas. •Vakarien-
bu! i š • > 

Seserys Kazimierietės išver-
V'» į lietuvių kalbą begaliniai 
gražų P4G»<*s veikalą, kur pn-
rodomg^lcfts darėsi<tenai, kur 
Jėzus valgė paskutinę vaka
riene kuomet jisai buvo kan-
kinAmąSj,t .mirė ir palaidotas. 
Tokip veikalo dar mes neturė
jome i r ji-pikėtų (pasi rūpint i, 
kad j is taptų kuogreičiait at-

'Balandžio U}vd., &v< JurHĮspanadjntas taip, kad ji butų 
gio bažnyčioje-;!,įvyko pamajr' 
dos ir paskui laidotuves mi
rusios a. a. Katrinos Klimie-

i nės, moterų tarpe daug pasi
žymėjusios. 

Į tas laidotuves iš AVauke-
gano anksti rytą keliavo mi
rusios pažįstama Mare. Šimu-
lynienjė (po tėvų Locaičiutė). 
J i važiavo automobiliu. Ma
šiną valdė jos kaimynas Pet
rulis. 

Važiuojant skersai El-gin, 
Joliet and Eastern geležinke
lio, staiga ūžtelėjo ant auto-
mobiliaus traukinis ir įvyko 
baisi tragedija. 

Nelaimingoji . Šimulynienė 
užmušta ant vietos, gi Petru
lis smarkiai sužeistas ir pa-

* imtas ligoninėn. 
Paliko dideliame nuliūdime 

vyras Šimulynas su dviem 
vaikais, nabašninkvs du bro
liu — vienas Chicagoje, kitas 
\Vaukegane, ir dvi seseri Pit-
tsburghe. 

Buvo dar jauna moteriškė. 
Ejo vos 27 metus. 

Amerikos neapsaugoti gele
žinkeliai visais laikais prari
ja daug žmonių aukų. 

A. a. Marcelė nortVlama pa
skutinį kartų patarnauti savo 
draugei a. a. K. Klimienei. pa
ti šiandien verta visų pažįsta
mų ir draugų garbingo patar
navimo. 

kloję: puikiausiai vedamas 
choras, nepaprastai gražios 
tų dienų bažnytinės apeigoj 
nekaltų kūdikių šimtinės eilės 
procesijos laike; vis tai žmo
nių širdis pakėlė pas prisikė
lusį Jėzų. Ir nors šimtą kartų 
stipriau mėgintų piktoji dva
sia ardyti mūsų širdyse am
žinos gyvybės *viltį, ačiū Die
vui, nedauge tokių teatsiras, 
kurie savo lajines, savo Dievo, 
savo. išganymo norėtų atsiža
dėti. Patvirtindami tą savo pa
siryžimą laikyfte stipriai Ka
talikų Bažnyčto*, kuri mums 
mirties apgalėjimą atneša, 
žmonės sudėjo savo parapijai 
tį rvta net $1,800.00. 

Bridgeport. Penktadienio ir 
*ešta4ienio vakarais, šią savai
tę, ftv. Jurgio par. svet. bus. 
rodomi krut. paveikslai apie 
Lietuvą. Juo mes daugiau ma
tysime ir susipažinsime su sa
vo tėvyne Lietuva, tuo labiau 
ją pamylėsime ir reikale at
jausime, T. 

tuvos laisve, ateikite. 
Įžanga veltui. 

Reng. komitetas. 

POLITIKIERIAI NEPA-
TENKINTI. 

Chicagos politikieriai labai 
nervijojasi. Majoras-elektas 
Dever iki šiolei nepaskelbia, 
ką-jis skiria miesto valdybom 
Tuotarpu jiems norėtųsi tai 
žinoti. Norėtųsi aptarti pa
skirtų gabumus ir pradėti sa
vo kenksmingąją akciją. 

PATAISYMAS. 

Po Velykų Katalikų Laisvės 
vajus. Parapijinė 

vakarienė. 
Daugelis darbų stovi mu

ms prieš akis. Diecezijos Se
minarijai reikėtų sudėti su 
viršum $7,000.00. Yra nuola
tiniai reikalai mūsų nemaži, 
nes tai viena iš didžiausiu 
parapijų Amerikoje. O jau 
Lietuvos reikalams esame šį-
metą davę arti pusantro tūk
stančio. Bet at'*jus tokiam rei
kalui, kaip išliuosavimui Lie
tuvos katalikų nuo bedievių 
— lenkų — žydų jungo, ir 
mes mėginsime padaryti, ką 
galėsime. Tikimės, kad išeis 
neblogiausia. Bal. la d. 2 vai. 
]X> pietų įvyksta didelės pra-
kalbos. Pakviesti geriausi kal
bėtojai. Bus ir pamarginimų. 
Atlikus tą reikalą eisime prie 
parapijos vakarienės. Jau vis
kas rūpestingai rengiama. Va
karienė įvyks 23 bal. Šv. Jur
gio dienoje. Dalykai taip stovi 
jau dabar, kad nebežinome ar 
pasiseks sutalpinti visus bran
gius svetelius. Per tą vakarie
nę susirinksime, kaip senovė
je krikščionys, vienybėje ir 
meilėje pasižmonėti ir vien
kart gal ir pasitarti, kaip 
mūsų tarpe stiprinti mus u 
•šventųjų idealų gyvybę. 
< Laf auga, lai gyvuoja Bri-
dgej)orto katalikų jėga! 

žmogelis. 

Trečiadienio "Draugo" nu
meryje tilpo pranešimas, kad 
L. Vyčių Chicagos Sporto 
Apskritys tunės savo susirin
kimą McKinley Parko salėje, 
bal. 15 d., bet,.nągaunantjsj0f 
svetainės paslinkta kita, ,tąj 
Nelę. Pras. Pakelės Šv. moky
klos kamb., ,(Brįghton IJąr^, 
44th ir Fairfiefd Ave.). Susir 
rinkimas .prasidės punktua
liai 2:30 vai. vakare bal. 15 
& e m . . . i -[•• 

$ajįri,. nepamirškit vietos. 
S. Piez€Lh komis, narys. D 

BRIDGEPORT 

Į mūsų koloniją muša visi 
bedievių šūviai. Mildos svetai
nėje ir Raymond Chapelyje 
nuolatos piktoji dvasia ką 
nors prasimano, kad katalikų 
vienybę skaldyti ir žmones 
klaklinti. Bet ginamės, ir mu
šu, gyvenimas kaskart *\ ge
resnę vėžę stoja. 

galimas vaidinti ne tik visuo
se Amerikos kolonijose, bet 
ir Lietuvoje. 

Veikalo turinys toks. Jėzus 
ką tik išėjo iš Vakarienbučio 
su mokiniais ir dar girdėtis Jo 
žodžiai mokiniams. , Jaunas 
berniukas, nekalta širdimi 
atjaučia buvusį čia didelį da
lyką, atjaučia taip pat didelę 
ateinančią nelaimę ir šeimi
ninkui pasakoja, kad Juda Ts-
kariotas nubėgo pilnas juodos 
minties. Toliaus ir sekančiuo
se atidengimuose ateina į fą 
brangią pastoge visi tuomet 
labiausiai kentėjusieji J 'zaus 
prieteliai: Jonas, Petras, Ma
rija Magdalena, Juozapas iš 
Anmatejos, atsivertęs karei
vis; ateina ir Juda Išdavėja-. 
Pro žiūrėtojo akis praeina jų 
sielvartai, jų baimė, jų pasą 
kojimai apie Jėzaus kankini
mus. OinVtis, kaip veda pro 
šalį suimtąjį Mokytoją gar 
galiojanti minia. Mato žiūrėto
jas ir girdi gyvą skausmą tų 
visų kilniųjų širdžių. Ypač 
iki ašarų griaudina Sopuli n-
gosios Motinos paveikslas, 
kuri "taip maža kalbėjo, o 
taip daug kentėjo". Mato 
Jmlos, po savo nedorybės 
baimės perimto ir dar la-
biaus bauginamo Sopulingos 
Motinos gerumo. Ir visi tie 
paveikslai atvaizdinti tapo 
taip natūraliai, veikalas pa 
rašytas yra taip vykusiai, 
kad saV'jo per abudu vakaru 
negalėjai rasti nė vieno žmo-

hgaus, kurs butu galėjęs susi
laikyti nuo ašarų. Mačiau ver
giant ir. vaikus ir moteris ir 
vyrus ir kunigus. 

Tuo, veikalu Seserys Kazi
mierietės tikrai mūsų tautai 
davė šventą, apaštališką da
lyką. Daugiausiai pasidarba
vusiai Seseriai Scholastikai 
priklauso didelis ačiū ne tik 
nuo mūsų kolonijos, bet nuo 
visos mūsų Tautos. Tai bega
liniai sunkus dalvkas toki 
veikalą pastatyti scenoje taip. 
kad neišeitų šventumo paže
minimo. Ir, pasiseki' tas stebė
tina, ir tuqm labiau stebėtina, 
kad ,<cena mūsų svetainėje 
toU gr^'žu nėra, kaip reikiant, 
kad( vaidintojai buvo visos 
mergaitėj . — &v. Kazimiero 
Akademijos mokinės, o ne 
scenose profesionalai, — vai
dilos, ....... } j . 

Per Velykas Bažnyčios 
iškilmes. 

Be abejo ir tasai šventas 
vaidinimas, į kurį atsilankė 
apie porą tūkstančių žmonių, 
prisidėjo prie to, kad savai
tėje, net paprastomis dieno
mis bažnyčia buvo pilna žmo
nių. Didžiajame ketverge, 
pėtnyčioje ir subatoje, kaip 
per atlaidus. O ką jau besaky
ti per Rezurekciją, Velykų 
ry t* Bažnyčioje žmo*s i*- SKAITYKIT IR PUTOKIT 
tilpo. Ir buvo malonu pasi-

iPAVYKO. 

PRANEŠIMAI. 

Lietuvos Dukterų Ameriko
je šokiai bal. 11 d. La Sallc 
viešbučio Red Room'e, pavy
ko. Žmonių nemažai atsilankė 
:r pelno padaryta. 

BRIGHTON PARK. 
• 

Kam mpi tėvynės labas, atei-
. kitę. 

Brighton Parkiečiai Lietuviai: 
Šiandien mūsų t>)vynę ištiko 

didžiausias kryzis. Socialistai, 
bolševikai, lenkai ir žydai su
sibūrė, nuvertė Lietuvos val-
dzią kuri buvo žmonių pasta
tyta, o. į jos vietą stengiasi 
pastatyti valdžią kuri butų be
dieviška, nė doros, nė tautos 
labo nežiūrėtų, t. y. valdžią 
panašią į Maskvos valdžią. 
Socialistai * ir bolševikai vi
suomet norėjo ir dabar dar 
trokšta, kad Lietuva butų po 
rusų vyža. Taip tai jie mano 
valdyti Lietuvą kuri yra prieš 
jų norą laisva. 

Ko sulauktų Lietuva* jeigu 
socialistai, bolševikai, lenkai 
•bei žydai sudarytų didžiumą 
atstovų Lietuvos seime? 

Tas visas bus išaiškinta pra
kalbose sekmadieny, 15 d. bal. 
š. m. 3 vai. po*"7>ietų, Nek. 
Pras. parap. svet, prie 44-tos 
ir So. Fairfield ave., kur kal
bės geriausi Chicagos lietuviai 
kalbėtojai. Programoj daly
vaus ftv. Agnietės choras, so-
listai-ės. Bus deklamaeijų. 

BRIDGEPORT. — S v. Ka-
zimiero Akad. Rem. Dr-jos 2 
skyriaus susirinkimas įvyk? 
pėtnyeioj, bal. 13 d. Sv. Jurgio 
parap. svet. 7:30 vai. vakare. 
Šis susirinkimas yra labai 
svarbus tadgi visos senos ii 
naujos narės nuoširdžiai kvie
čiamos susirinkti. 

Valdyba. 

REIKALINGI 

Leiberiai ir pagelbininkai 

prie fondres Structural Gele

žies šapdj ir (Shi^)ing Room. 

Darbas pastovus. 

Atsišaukite tuojaus 

LINK BELT C0MPANY 

329 W e * ^ Streffl f 

( 3 blokai j vakarus nuo 

Wentworth Ave. 

M . » 

LOCAL 269 A. C. W. of A. 
m A n , , ; , . ; ,> 1-;»>,., '».„u , sietuvos uvieiaioi 

— mem susirink mas įvyks , ValačiaU8 R a n d a s i 
penktadieny, 13 <i. hal. 7:.*U uetuvos nuo sefi< 
vai. vakare, 1564 N. Robey 
St., Unijos svet. 

Malonėkit visi nariai, pri
klausantieji prie šio skyriaus, 
atsilankyti, nes yra svarbiu 
reikalų aptarimui. Taipgi r»us 
renkamas nutarimų raštiniu 

PAIEŠKAI! Apolonijos RubęigJS^ 
(po vyrui Vaitekjmienč) P ^ O O - / ^ 
Lietuvos DvjelaidU* vkaimo, &|fe>Ai? 

svarbus laiškas iš 
sesers Onos. Jį pati 

ar kas apie ja žino praneškite Šiuo 
adresų: 

POVILAS RAUSKINAS 
1860 North IIOAUIO Avenuc 

Chleago, Kl. 

DIDELIS GARADŽITS 
Pardavimui ar išmainymui ant na 

k a s , t a d mUSTj VISU y r a UŽ- , ' m o - Pradž ius yra statytas ant 
duotis atsilankyti susirinki 
man. 

P. Chapas, sekr. 

i didelii; lotų ir daro labai didelj biz
nį. Kas norite pirkti ar tai mainy
ti ant namo atsilankyk 

JOSEPH YLSHKEWITZ 
4U34 Arohcr Aro. ChJcago, Iii. 

KAS TURI 
Parduoti namą. ar tai lota Brighton 

Parke tai atsišaukite pas mus — rae» 
turime daug pirkėjų kurie nori pirk
ti greitai visokių namų ir lotų. 

BRIGHTON REALTV COMPANV 
4034 AJrch«*r Ave. Chlcago, III. 

DIDELIS BAROENAS tik už $2500. 
3-jų pagyvesimų medinis namas. 
Viename pagyvenime krautuvė ir t 
flatu po 4 kambarius. Elektra ir go-
sas. Užpakalyje dar namelis. 
1627 Ra. Morgao St. &fį* ig& « . 

ANT PARDAVIMO gražus 4 kam
barių rakandai 7 savaitės vartoti, 
Victorola karpetal ir tt. turiu par-
duoti šią savaite — bargenas. Gera 
proga jaunai- porai. 

J. PINKE 
357 So. Crawftwd Avenoe 

-

Telefonas Yards 0904 
ANNA M. BONDZINSKI 

Beauty Shop 
Veido Ir Skalpo Gydymas 
Plaukai Taisomi, Dažomi, 
Ir Marccll Garbiniuojami 

3Ianicuring 
Cokimbia CoUege Metodą 

' 4031 Sputh Ashland Avcnue 
Atdara: Utarninko, Seredoj, Ket

verge ir Subatos Vakarais. 

PA IEŠKAU Antano Juozapavičiaus 
Ir Jono Juškos iš Suvalkų rėd. 1914 
m. gyvenau sykiu fopper nvinoso 
Aknieek Michigan. McMžiu jp 
pačių ar kas žinote praneškite apie 
jv.os. ries aš turiu sVarbų reikalg.. UJŠ 
r.tsiftuukimą ar prancšim.-j. busiu la
bai di-kingas. 

PETRAS RAŽINSKAs*. 
r. r: t w. Skdtmm nu d. chioago, ui 

Barzdaskutykla (Barber 
Shop) ant pardavimo. 

Atsišaukite 
8732 Houston Ave. 

So. Chicago, 111. 

ANT PARDAVIMO 
Grocerne ir DeJicatessen, neto
li South Chicago, naujas stoc-
kas ir "fixtures" geras cash 
IMznis. Atsišaukite 

8845 Commercial Avenue. 

Tol. liafayette 4223 

PLDMB1NG 
Kaipo lietuvys, lietuviams visa
dos patarnauju kuogoriausia. 

k 
M. Tt'fiKA 

3228 VVest 38-Ui Street 

H-
PRIVATES LEKCIJOS 

Anglų kalboj mokoma I.ietuviatns 
mokantiems ir nemokantiems kalbė
ti angliškai. Kainos prieinamos. At
sišaukite dienomis ar vakarais. 

Mlss DOXNEJXY 
421 R<>ldcti Avenue 
Telcf. Dlvcrsey 2132 

S. D. LACHAV7ICZ 
LIETUTIS GRABORTni 

2314 W. 2S-rd PI. Cniomgo, m 
Patarnauja laidotuvės* kuopi-

Į t n r t i Ratkale meldžiu ataišan-
' kti. o mano darbą busite užga-
1 ! Bėdina Te'l. Ganai 1271— 21M 

S . » » » » — » » » » * » » » » < » » » » » « » » ^ » » » » < » » i » » » » ^ ^ » » » « » » » » » * » * » » * » » t * . 

Reikalingi 'Titterįy" pa
gelbininkai ir "rivetteny" 
pagelbinirfkai prie statymo 
darbo plieno šapo j , darbas! 
pastovus. Algos geros. Atsi-
saukite. 

Marava Construction Co. 
85-th St. & Stewart ATėttue 

> . . ^ > » «j^> 

BRIDCEPORTO ĮVAIRU-
MAI. 

. 

Laukia. 

Matytis daugelis esti susi
rūpinusių Lietuvos rinkimais 
į seimą ir dėlto laukia ateinan 
čio sekmadienio, 15 d. bal.,k^d 
išgirdus apie tai plačiaus lai
ke prakalbų, &v. Jurgio par. 
svet. 2-rą vai. Mat daugelis 
nujaučia, kad bus įžymis kal
bėtojai, ir, beto, graži progra
ma. ( , 

Jei taip visuomenė ja'ičin, 
matytis iž to bus gražios pa
sekmės. * T. 

THINK IT. 
OVER 

f A. 
ANDREJUS KISIELIUS 

mirė balandžio 14 d., 1U22 m. 
Metinės pamaldos ui jo dūšią 

SUSTOK M0KEJĖS RENDĄ 
Vieton' mokėjimo aukštu 

rendu ar negeriau del Jusij 
nusipirkti lotą ir greičiausiai 
galima pasibudavoti ant jo ko
ki tik nori namą, mokant už 
jį kaip Jus molcitumėti renda. 
Tuomet Jūsų nuosavybės didė
ja diena-ir nakti metas į metą 
kraudama del Jusu turtą ir 
galybė ir taip lengvai sutaupi-
site daug pinigu^ ir nereikės 
landili po kokius ten senus 
skrepus: Jūsų gyvenimas rei
kalauja linksmų vietų, naujų 
namų, gražių parkų, gerų mo
kyklų ir Bažnyčių. Tyro oro, 
transportacijos padaryti savo 
gyvenimą tokiu gražiu yra la
bai lengva. Mes priimame la
bai mažits įmokėjimus ir mėne
sinis sąskaitos, surengiame be 
jokiu kliūčių. Duodame Trus-, bus- subatoj, bal. 14 d . 1923, 

i>u*ros Vartų bažnyčioje, 7:30 ^ j ^ r d f e ^ b T ^ l e " ^ 
vai. ryte. Trust Companijos pirkėjas 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti pamaldose. 

Nuliūdę: moteris Ona Kisie
lienė; sunai Vincentas i r An
drius; dukterys Antanina ir 
Bronislava Kisieliai. 

"DRAUGĄ." 

gauna "guaranty policy". Tai 
yra puikiausi s pastovus tur
tas. Koki tik Jus galite turėti. 

Atsišaukite 
ADAM MARKŪNAS, 

General Manager 
856 First National Bank Bldg. 

68 W. Monroe St. 
Chica#£Žl . 

Telephone Bandolph 7400 

A. f A. 
KAZ. RAUDAITĖ 

mirė Bal 10 d., 1923,12:30 
vai. diena 21 metų am
žiaus. 

Paliko dideliams nuliū
dime tėvą Mykolą, moti
na OnaRaudžius ir 2 bro
lius Mateušą ir Feliksą 

Laidotuvėm įvyks suba
toj, balandžio 14 d. iš na
mų 4610 So. Richmond 
Str. j Sv. Kryžiaus baž
nyčia 9 vai. ryte. Po pa
maldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines... 
Nuoširdžiai kviečiame gi
mines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti laidotu
vėse. 
Nuliūdę 
ffėvai Mykolas ir Ona 

Raudžiai, Broliai Ma-
teušas ir Feliksas. 

LIETUVOS U K I 0 BANKAS 
Kapitalas 15,000,000, Liti, 

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

vo skyrius kiekviename Lietuvos miestelyje ir greičiausiai 
ajmioka amerikiečių perlaidas. ŪŠ padėtus pinigus vie
niems metams moka 8% palūkanų. 

Jeigu į.dėlys (depozitai) padarytas Amerikos Dole
riais, bankas grasina tais paėiais pinigais. 

Lietuvos IJkio Pankas turi korespondentinius ryšius 
didžiausiais pasaulio Bankais. su 
Visais bankiniais reikalais kreipkitės į LIETUVOS 

ŪKIO BANKĄ, Laisvės Alėja Nr. 31, Kaunas, Lithuania. 
Adresas telegramoms: UKBANK. KAUNAS. 
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JAU GEGUŽES M&NUO NETOLI 
Įsigykite knygutę. 

• 

ii GEG UZES MĖNUO" 
Skaitymai kiekvienai dienai 
Sutaisė Margalis. Kaina 30c. 

Leidinys Sv. Kazimiero Dr-os Kaune 

a 
Taipgi nusipirkite 

JĖZAUS ŠIRDIES' 
MĖNUO 

Labai gražus pasiskaitymai kiekvienai dienai per bir
želio menėsį. Is vokiškos katfx>s vertė kun. Pr. Žadei-
kis. Kaina 50c. 

Išleido Šv. Kazimiero Dr ja Kaune. 
DRAUGAS PUB. CO! 

2334 South Oakley Avenue Chicago. Illinois. 

TAUPUS ŽMONES Turtas 
$14,000,000 

/.M<*> 

REGUI-ARIAI T^OTOria^ 

V / > '-i Ą 
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INVESTINA IŠMINTINGAI. 
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Kaspar State Bank 
1900 BLUE ISLAND AVEV KAMPAS 19-TOS GAT 

I -

CHICAGO ILLINOIS 

KAPITALAS IR PERVIRŠIS 
$ 1 , 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0 

Narys Fėderal Reserve 
Systemos. ir. Chicago 
Clearing House Ass'n. Trisdešimts metu Kenservatlviškii Vedamas Bankas. 
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