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METAI-VOL VIII 

ikai Ignoruoja Pa
saulio Protestus 

Sako, Kenksmingus Sovietams 
Asmenis žudysią 

VOKIETIJA LINKUSI SIŪ
LYTI 40 BILIONĮI MARKIU *• • te * * ««*** 

35 bilionai auksinių markiu, 
tai pačių franeuzų propozici-

LENINAS APIE RUSIJOS 
KAPITALISTU 

APSAUGĄ NUO 

MASKVA, bal. 20. — Rusi-1 pakeltus, prieš persekiojimą 
jos komunistų partija, kuri ir žudyme kunigų, 
teroru valdo Rusiją, turi čia J is sakė 
metinį suvažiavimą. Tariasi 
kaip ilgiaus bus galima išlai
kyti šiandieninėje pozicijoje. 
Komunistų partija skaito ke
letą šimtų tūkstančių narių. 
Nežiūrint to. ji valdo visą 
Rusiją. Valstybe valdo te-
roriL_ nes kitaip tokia nyki 
mažuma neturėtų jokio l>also 
rnsų tautoje. 

Prieina ta partija prie tų 
pačių savo senų išvadų, kad 
teroristinis raudonas valdy
mas ntsakančiausias. Nes ki
taip komunistai netektų val
džios. 

POLITINIAI LYDERIAI 

sau skiria 26 bilionus, gi 9 
bilionai kitoms santarvės val-
stvbėms, inėmus Suv. Valstv-

STOVI Už DIDESNĘ SUMĄ. ^ 

Ministcris Rosenberg minėjo 
tik 30 bilionų. 

BRKLYNAS, bai. 20. — 

už armijos užlaikymą o-
kupuotėje. 

Socialistai su demokratais 
vienį turi 212 balsų Reichsta
ge, gi centristai turi 68. Del-

Kai-kuriuose politiniuose ra- t o , kad jei nore žymi dalis 
teliuose kalbama, jog Vokieti- Į centristų prisidėtų prie socia-
ja linkusi Francijai ir kitoms \\stų įr demokratų balsų už 
santarvės valstybėms i_siųly-"35 bilionus, kaij> nori franeu-
ti 40 bilionų auksinių markių' ^ t a d b a l s u didžiuma Rei-
kontribucijos, kaipo pagrindą J chstage butų užtikrinta. Rei
de rybų pradžiai. Kitose sfe- ohstagas skaito viso 459 na-
rose pažymima, kad (Vokieti-' r u l g > 

ja rasi, veikiai pasiųlys san
tarvės valstybėms, ypač Fra- NORI VARTOTI KONFIS 
ncijai, 35 bilionus auksinių 

NAUJI NESUTIKIMAI 
FRANCUZŲ SU TURKAIS. 
KRIKŠČIONYS APLEIDŽIA 

ALEXANDRETTĄ. 

Žinios iš Lietuvos 
IŠ KLAIPĖDOS KRAŠTO. . KLAIPĖDA. — Koyo 18 A 

v 
Klaipėdoje įvyko steigiama-

KLAIPĖDA. —Kovo 16 d., sis krašto saulių sąjungos Mi-
Klaipėdos mokytojų semina- sirinkimas. Susirinkimo pro-

Kai-kur įvyksta susikirtimai. r iJ°J e n u v o kvotimai į moky- tokolas pasiųstas Kaunan Są-
'l tojus. Jslaikjė 14 žmonių, ku- jungos Centro valdybai. 

KONSTANTINOPOLIS, b. r i u tarl*> N » 9 lietuviai, bu-j 
20. — Francijos ir turkų tar- tapj Naujokas, P u m n a s Jur- K L A I P £ D \ _ paxia\ki 
pe kilo dideli nesutikimai del į f e U r v y n ą , Mar t , Slops-' n u g ^ ^ 
Chesterio koncesijų, kurios nys, Staselis, Gavems, Pau- f 
paskirtos Suv. (Valstvbėms. laitis, Stiga ir Paliokas. * * k ™» t o f **> **«™» * 

- Klaipėdos vagonų dirb-' l i e<" , a i P r a ^ J o ™ ž t l parduot 
tuvės gavo iš Lietuvos Susi-, Klaipėdos kraštan malkų, ja-
siekimo Ministerijos didelį ^ *r k- Klaipėdiečiai už at-
darbo užsakymą dirbti v a g o - , v e ž t u ™a l ku metrą moka dau-
nų. Del to į dirbtuves pr i - , gaus ia 40,000 markių, o nu
imta dar 60 naujų darbinin- v e ž e Klaipėdos miestan gau-
kų. j na 65—70,000 markių. 

Franjcuzai pradėjo atviriai 
grūmoti turkams. 

Jsitempus santykiams, kri
kščionis Turkijoje apima bai
mė. Su paskuba tad jie bė
ga iš Alexandrette. 500 ar-

KUUTAS MARKES 
_. — | v 

ESSEN, bal. 20. — Francu-' matomas turkų su francuzais mimo dieną. 
"Mes nenusimename, kad markių, nežiūrint užsienių 

prieš mus aštriai statosi ka- reikalų misisterio Rosenbergo 
pitalistinis pasaulis už Arki-j anądien Reichstage pareiški- z a į s u belgais okupuotose te- į susikirtimas, 
vyskupo Oieplako nubaudimą j mo, kad Vokietija kaip seniau, j ritorijose konfiskuoja daugy-
kalėjimu ir už kunigo Butke-jtaip šimidie stovi tiktai už 30, |̂ c vokiečių markių. Vokie-
vičiaus sušaudymą. [bilionų. * ftijos valstybei tanką, konfis-

mėnų šeimynų jau apleido 
miestą. Nes tame mieste pra- j Kovo 22 d., Viduno gi-

i 

Būrys iš 50 armjėnų iš Si
rijos puolė turkų kaimą Ag-
hizbozkale, Adana distrikte. 

Duonelaičio' — Klaipėdos krašto teisiną 
draugija surengė rašytojui valdyba ieško jaunuolių, no-

! pagerbti šventę. - Dalyvavo *&&* specializuoti į vyres-
. patsai Vidunas, visi draugi- uiuosius teismų sekretorius 
jos nariai ir daug svečių. Bu- arba į sekretorius. Mokslas 

-Šnipus ir išdavikus ir to-', K u o m p t <V,a P * * * * k a d > tuotas markes paskelbia ne- fp . - n r n ^ m i s ' m s i u s t a U l r > / > P r a r y t a Viduno kurinių S vyresniuosius tęsis 3 metus 
lesniai šaudvsime ir žudvsi-i A , ^ , i ' a >"ra P a l a n k i s l , d a r y t i į tinkamomis. Dėlto iš tų kon- | . ^ ^ t 
me, neatsižvelgiant kas jie !; internacionale komisiją ir j a i . fiskuotų pinįgų. okupantai m ^ ^ į ^ j ; n a j k i l l t ; 
btitu." [pavesti išspręsti kontribucį- turi naudos. j 

Ar-

Leuino balsas. 

1 jos klausimą, daugelis vokie-
; čių }>ažymi kad V. linkusi to-

Praneša, kad franeuzai vis-, 
gi nori tas markes pavartoti, 

komisijos išsprendimui y a r u j o s s a k o n v a ) b u s s k l o i . 

mui 

Tas T>at Zinoviov suvažiavi-. 
XA [ pasiduoti, kadi r ir pnpaan T 

Ir ta savo valdžia komnnis 
tai vadina liaudies ir darbi-; me. Zinoviov teeiaus komu-
ninkų valdžia. luistams praneš*', kad Lenino 

! pasveikimas užtikrintas. 

skaitė Lenino rastą., 
tų galimu daiktu atmokėti 40 

Kaip žinoma, Leninas serga . ... , . . 
*UrW - - ~ . . 4H1IOIIU auksiniu markiu, 

ir nągali dalyvauti suvažiavi 

Žudysią ir toliaus. 
Trečiojo internacionalo vy

kinamojo komiteto narys ir 

Du bil*omi doleriu 
kreditas. 

Garantijos klausimas te-
čiaus už viską svarbiausias 

kad sovietu valdžiai šiandie i dalykas. Negana remtis vie-
Leninas savo rašte pažymi, 

džiamos gyventojų tarpe. 
— r , 

VALDŽIA PRIEŠ CUKRAUS 

DEPORTUOJA AIRĮ AGI 
TATORIŲ. 

AVASTTTNGTON, bal. 20. — 
Darbo departamento panėdy-
mas airių respublikos agitato-

paroda ir suvaidinta vėliau
sias jo veikalas "Varps t i s . " 

— Kovo 20 d. valdžios pra
nešta, kad Klaipėdos krašto 
geležinkeliai busią tęsiami 
tolyn ir statomi nauji: Klai-

ir reikia tuifėt brandos atesta
tą, .gi į sekretorius 1 metus 
turint tik Liaudies mokyklos 
baigimo liudijimą. Platesnes 
sąlygas galima sužinoti kraš
to Teisme, 40-me kambary. 

Kandidatams, mokantiems 

sergančio Lenino artimas sė- laikas jau pagalvoti apie ap-
bras Zinoviov," suvažiavime draudimą Rusijos nuo kapi-
kalbėdamas pareiškė, kad bol- talistų. Sako, kiek kapitalis-
ševikų (taigi tų pačių komu- tams iki šiolei nusileista, tiek 
nistų) valdžia nepaiso į pro- ir gana. Tolesniai sovietinė 
testus, Amerikos ir Kuropos Rusija turi but apsaugota. 

BEDARBlįl RIAUŠĖS 
RUHRO KRAŠTE. 

REIKALAUJA DAUGIAU 
SAU IPAŠĖLPOS. 

Vienas riaušininkas nužu
dytas. 

nais Vokietijos pažadėjimais, 
kad ji žadamą sumą išmokės 
į dvidešimts mietų. 

Kiek patirta, kad nei ang
lai, nei amerikonai bankinin
kai neturi noro Vokietijai 
duoti kreditan kaip tik 2 bi
lionų dolerių. 

Ta kredito suma, pasak pa
sitikimų informacijų yra r i t a 
anglams ir amerikonams fi-
nansistams. Kuomet tą su
mą butų nutarta duoti, tai fi-
nansistai pirmiausia turėtų ją 
apdrausti vokiečių pramonė
mis, geelžinkeliais, telegrafais 
ir kasvklomis. 

Tokiu būdu Vokietija už už 
sienio paskolą finansistams 
turėtų pavesti viską, ką ji tik 
naudingo turi. Turėtų sutik
ti pavesti visą eilę didžiausių 
firmų, kurios šiandie valdo 
Vokietijos gerybes ir turtus. 

Tokiame atsitikime, sako
ma, aštriai pasipriešintų ko
munistai ir mėgintų sukelti 
civilį karą. 

Kai-kas tvirtina, kad kanc-
SPRINGFIELD, bal. 20.— j Heriaus Cuno valdžia veda 

Legislaturos Senatorius Mac-, Vokietiją pragaištin. Iš vie-

pašelpos išmoka 10,000 mar- T ^ l į * * j * " * . ' " J * " ' ! * " * > ^ s * * * * * ™ t e r i o s 

kių miestas ir 5,000 markių a " S *?"*'. ^ ^ * i t**»«*** » kitos pusės -
» . . - . « hihų atsiėmė. Paaiškino, kad Vnmnm«+mi 

duodama iš Ruhro fondo. Be- \ i r ^ k lm 

tas bilius,.tai ne jo bihus. Tik 

KSSEN, bal. 20. — Mieste 
Mulhelm am ,Rubr vokiečiai 
bedarbiai sukėlė agresyves 
demontsracijas, kurios paskui 
virto kruvinomis riaušėmis. 

Policija vieną riaušininką 
bedarbį nužudė ir du pavojin
gai sužeidė. Be to keliolika 
lengviau apmušta. Vienas 
detektivas kuone primuštas. 

Pusiaudieniu visos krautu
vas uždarvtos, kuomet kilo 
riaušės. Bedarbiamte kasdien 

laužė į karidorių. Tenai 
jiems kelią pastojo detekti-
vai su revolveriais. Tenai 
tad ir pralietas kraujas. 

Kuone kasdien maisto kai
nos Ruhro krašte eina aukš
tyn. Darbininkai iš gauna
mas pašelpos negali pramisti. 
Tik vienam svarui menkos rū
šies kavos reikia mokėti apie 
7,000 markių; sviesto svarai 
14,000 markių, duonos svarui 
900 markių. 

Kaip Essuose taip Dussel-
dorfe darbininkai kol-kas lai
kosi ramiai. 

SENATORIUS ATSIĖMĖ 
BILIU. 

SPEKULANTUS. 
imas airių repubhkos agitato-

WASNlNGTON, bal. 20. - J ™ * James ta rk im 
Cukrui dar daugiaus pabran- Larkifi New Yorko teismuo-
gus ir naujiems visuomenė* s e rastas kaltas už kriminale 
])rotestams jiakilus, vyriausy-j anarchiją, ir nutaustas kalėji-
bė nusprend(> imti nagan cu mni. Gutarnatorius Smith jį 
kraus spekulantos. 

NAUJAS REKORDAS. 

CLĘVP:LAND, tai. 20. — 
Čia nepertraukiamu šokiu at
liko rekordą Arthur H. Klein. 
J is šoko $8 valandas ir 18 mi
nučių. 

pnliuosavo išbuvus jam du 
metu iš penkių kalt'ji me. 

Dabar jis deportuojamas 
kaipo nėgei stirtas asmuo. 

_ _ _ — 

— Nuo kovo 13 iki 16 d. 
Klaipėdos uostau atplaukė 3-s 

i laivai ir tai pat išplaukė 3-s. 
ar*: 

LENKAI APIE LIETUVOS VYRIAUSYBĖS 
P R O T E S T U S 

• 

_ _ _ _ _ 

GIRDI, LIETUVA LENKUS TIK PROVOKUOJA. 

jx''da — Kalotė — Palanga, .. . ,, - ,' 
' - T . . . . . * . ' lietuvių kalbą, duodama pir 
ivlan>e(la — Kairine, Šilute , . 
r__ .J *~* ,«enybe. 
— Rusne. 

—- Komisija, kuri leis ilges-
KLAIPĖDA. , -Vvr . M. \>. \lliam l a i k u i a p s i g i n t i KUi-

GcIU-.jimo Komiteto Tnfor- į ^dos k r a š t e ^ ^ ^ s l e m s i 5 

madju Biuras renkasi t u o - ' u ž s i e n i o a r b a i 5 L l < ? t u v o s 

.jaus išleisti kuyga, kurioje Ž I » 0 I * m s - sus,deda iš š,ų as-
busia nušviečiama Klaipėdos m e n , l -

J . . . 
krašto atvadavimo eiga ir jo Pirmininkas Budrys, nariai 
istorija, Knygos turinys tu- Krašto Direktorius Borchef-
rėsiąs apimti visus paremtus tas, Banko direktorius Gylys, 
dokumentais atsitikimus ir į- pirklys Krips, dvarininkas 
vykius nuo gruodžio 18 d., Labrenc, piniguočius Lėtar-
1922 m., t. y. nuo Gelb. Ko- tas, pirklys Rašavio, burmis-
miteto įsisteigimo dienos, iki tras Šnicas ir pramoninkas 
rinkimų į visos Lietuvos sei-, Vanagaitis. 
mą. Knyga busianti paveiks
luota. 

< 

Nuolatinio krašto Direkto-
riaus Borcherto toje komisi
joje pavaduotoju paskirtas 

KLAIPĖDA. — Kr. Direk- krašto Direktorius Falkas. 
toriga rengiasi įsteigti komi- Į — 
siją, kuri turės kuogreičiau- j 
šiai sutvarkyti gatvių pavadi-' 

V A W * A V A K»i 90 T ^ M _ ^ _ v 1 T J l l i m i l s ' k a i m " ^ » ^ t ų var-1 CHICAGO. - Šiandie gra-
VARŠA\ A, tai. 20. - L e n - , Vakarų Europos valsty- ( l u s i r k r a u t u v i ų iškabas. 

kų spauda plačiai komentuoja ( bės, kurios darbuojasi isgin- Kaimams, miestams bei mies-

0 R A S . 
_-

žus oras ir šilta. 

Lietuvos vyriausybės notą- kluoti $ Vokietiją įtarytum, 
protestą, pasiųstą Tautų Vokietija butų iki šiolei neiš-

teliams bus duodami senieji, 
t. y. lietuviškieji jų vardai. 

Sąjungai. .Toje notoje Lietu-: ginkluota), turi patirti, j ^ . G a t v i ų pavadinimai busią pa-
— — x „ ™ : U~A A: ; ~ « x : „ „ : T » _ „ I - i . T;- » 

darbiai tečiaus reikalauja, 
idant jiems kasdien butų mo
kama po 75,000 markių. 

Riaušininkai per policijos 
eiles įsibriovė miesto buto ai-

) kžtėn ir pradėjo šturmuoti 
miesto butą. Policijai pavy
ko riaušininkus atmušti. Kiek 
palaukus riaušininkai naujo
mis spjkomis ūžtelėjo ir įsi-

kiti fanatikai jam įteikę jį į-
duoti legislaturai. J i s pak
lausęs. Taigi, jo paties neap-

Didžiuma {Užtikrinta. 

Demokratų, centristų ir šo

va pažymi, kad ji nepripažįs- visame nuo Berlyno iki Kara
tą arųbasadorių tarybos iš- liaus plote randasi slapti gin-
sprenaimo Vilniaus ir sienų klų ir amunicijos sandeliai, 
klausime. I r prieš tą iš-, Tų sandelių nekontroliuoja 
sprendimą protestuoja. Į militarinė santarvės komisija, 

Nacionalistų laikraštis Ku-
rjer Polski pažymi, jog* Lie
tuva tokiu pasielgimu atlieka 
pašėlusį žingsnį. Nes »jei ji 
kelia protestą, tai tuo patim 
pasisako turinti teisę paskelb
ti karą Lenkijai. 

Toliaus tas laikraštis rašo, 
jog kituomet Lietuva pati 
prašiusi ambasadorių tarybos 

cialistų partijų Beichstago išspręsti /Vilniaus klausimą ir 
sižiurėjimas ir todėl bilių at- • lyderiai tvirtina, jog 40 bili-
šaukiąs. • onų auksinių markių padarą 

sakė, kad paskui nekelsianti 
.ginklo. Šiandie prieš išspren* 

pagrindą, pagal.kurio jie lin- durną kelia protestus. 
BERLYNAS, tai. 20. — Ba-jkę pradėti derybas. Tečiaus Anot Kurjer Polski, Lietu-

landžio 10 dieną Vokietija jie spėja, kad Vokietija var-1 va norinti pakelti karą Euro-
skaitė suvirs 7 trilionus mar- «giai išgalėtų atmokėtį tokią pos rytuose, 
kių skolų. milžinišką sumą. Antgalo primozgia ta i : 

kuriai vadovauja 'gen. Nollet. 

rašyti lietuviškai ir vokiškai. 
Krautuvių, bei valdžios įstai
gų iškab$p*!>us tai pat dviem 
kalbom. 

Klaipėdos krašte ' rinki-
Lenkai iš Vilniaus čia p r a - j ^ į j Lietuvos Šeimą bus 

neša, kad tenai vienoj vietoj k a r h l s u D # Lietuvos rinki-
<<lenkišką,' neutralę zdną m a i s > t y gegužės 12 ir 13 
puolė lietuviai raiteliai. Du d j e n a ė 

lenku nužudę*, keturis sužeidę 
ir vieną lenki] armijos kapi
toną pagrobę. 

(Lenkų būriai kuone kas
dien puola Lietuvos pasie
nius. Žudo lietuvius, užgro
bia jų mantą. Apie tai Var- LONDONAS, bal. 20. — 
sava tyli. Bet veikiausia ir Central News depeša iš Gel-
apie lietuvių raitelių puolimą sįngforso praneša, kad bolše-
bus Varšavos prasimanymas, vikai tomis dienomis sušaudė 
Matyt, jie lietuvius puola. Gi( savo štabo penkis narius ka-
kuomet gauna pliekti, tai visa! rininku$, apkaltintus špiega-
kosere šaukia). ivime svetimų šalių naudai. 

KURSAS. 
Lietuvos 10 litų 
Anglijos ster. svarui 
Francijos 100 fr. 
Italijos 100 Ijrų 
Vokietijos 100 mrk. 
Lenkijos 100 mark. 

$1.00 
4.f>5 
6.56 
4.9* 

.0035 

.0020 

BOLŠEVIKAI ŽUDO SAVO 
ŠTABO NARIUS. 

DRAUGO PINI6Ų SIUH | 
TIMO SKYRIUS 

Atdaras kasdieną (išskyrų 
šventadienius) nuo 9 vai 

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

Siunčiame pinigus doleriais 
ir litais1 per didžiausius Lie

tuvos Bankus: 
ŪKIO BANKĄ ir 

PREKYBOS - PRAMONĖS 
BANKĄ 

Norint kad pinigai butų Lietuvoj \ 
išmokėti DOLERIAIS, n»lk1a 

brangiau mokėti . 



• f. 

r 

. - ••AOnAI Penktadienis Bnlan. 20 W23. . 
mmmm*mm mm-m** 

M 

nuopelnų neįvertinusi. Daž
niausiai jį pajuokusi. Skau
dus gyvenimo tragizmas. Bet 

Bina kasdiena išskyrų, uadėldienin* P* r d a uS * k ^ t i s n ė r a reikal°* 
Metams |«.00|Ką pasėjai, ta ir piauk. Kas 

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

"DRAUGAS 
Pasikalbėjimas mūsų kares pondento su p. J. Gabriu. 

LIETUVOS POLITIN* BE I EKONOMINĖ PADĖTIS. 

T 

Pusei Metų.... |3.00 gyvenime neturi "dyselio * » 

UI prenumeratą mokai iškalno. Lai- j tas ir nebegali į senatvę ge 
kas skaitosi nuo užrašymo dienos, 
M nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųs
ti ir senas adresas- Pinigai geriau
sia siųsti išperkant krasoje ar ex-
prese "Money Order" arba įde
dant pinigus į registruota laišką. 

DRAUGAS PUB. CO. 
2334 South Oakley Avenue 

Ckicago, Illinois 
TtL RooseveK T7M 

.tari i • i ^ — r t - y - r r e r r ? ; m M 

Šiandien turėsime progos 
išgirsti viena žymiausią lietu
vių tenorą p. J . Babravičių 
Orchestra Hali. Aplamai ame-
įikiečianis nelengva įtikti. Per 
llaug mes\>>ame išplikinti, te-
iiaus reikia manyti, kad p. J. 
Babravičius patenkins išlepin
tą, pretensionalę muzikos sko
nį. Mes perdaug esame įsil 

resnio likimo sulaukti. 

— K ą Tamsta, manai apie ji rinkiniai Seiman duos žy-
dabartinę Lietuvos padėtį! mią persvarą tvarkos ir vals-

— Sunku į tai atsakyti vie- tybingumo partijom. Šventa 

K Naujienų'' sočiai .-biznie
riai baisiai pasipiktino. I r ig 
ko? "Draugas ' ' rašr>, kad so
cialistai atsimetę nuo Bažny
čios ne t i 16 save skriaudžia, bet 
ir savo vaikus. Kuomi skriau
džiai (Ji atpalaidoję savo ins
tinktus, kuomet doros įstaty
mais jie nesivaldo. Ar bereikia 
pavyzdžių f Teprisimena so
čiai, biznieriai savo milionines 
kompanijas ir tuos "speSelus" 
kuriais jie bandė nuskriausti 
tūkstančius darbininkų! Ar 
tik tiek Marksas "X-nų" so
čiai, biznierius išmokino 

Nepasisekė! AČiu tiems, ku
rie gerbia ir saugoja darbinin-

nę į svetimtaučių talentus,!1™ e e n t * kruvinu prakaitu Į-
tuotarpu mums jų netrūksta, £>'*$• 
tik nemokame įvertinti savo 
tautos menininkų. Šis vakaras 
tesukviečia visus ebieagiečius 
l dainos puotą. 

Keturi dideli apsireiškimai 
valstiečių frakcįoj : Sleževi
čiaus' didybes manija (Jis vi
suomet save vadina ministeriu' 

I r kokių čia nesąmonių ne-'pirmininku). Vileišio demo-
sama! Bagočius, žinomas lie-! kratingumas (Tai stambus dva 
tuviams tarškalas — burnoto-1 ririinkas visaip rūpinasi ap-
jas socialistų šaukiamas va-saugot i savo dvarus nuo par* 
žiuoti Lietuvon. Važiuoja - - j celiaeijos. Paskutinis jo suma-
tesižiuie. Jo asmens reikalas.' rymas šiuo reikalu įsteigti sa 
Bet prieš išvažiuosiant duo 
da "Boston Post" laikraš- j apsaugoti nuo parceliacijos). 
čiui kvailiausių žinių apie sa Tornau — patrijotizmas (Tai 
ve. Jis, girdi, kviečiamas va- surusėjęs vokietys dvarininke 
dovauti liberalų partijai irj<]abar dedasi Lietuvos patrijo-
statyti savo^ kandidatūrą į j tu,) Kvieskos protingumai 
prezidentus. BagoČius prezidenj (Apie ji kadaise švietimo mi 
tas! Oi jeigu nenorėtų hnti j vistelis išsitarė, kad reikėt'] 
.užsienio reikalų^ ministeriui' t u r b u t paskirti komisiją, kuri 
Tik Amerikoje galima užtik-į patikrintų ar Kvieskos sma 
tl tokių paikų informacijų. 
kaip lygiai ir tokių neprausta
burnių kaip Bagočius. Tikrai 
Imtų Lietuvai "sudiia*' die
na 
nes stotų Lietuvos respul 
'priešaky. Nenusiminkime! To-. 
kia nelaiiik' mus niekuomet ne
ištiks, pakol mes busime lie
tuviais ir katalikais. 

nu žodžiu, bet jei turite kan
trybes paklausyti aš išdėstysiu 
kiek plačiau. 

Politinė—tarptautinė p a d -
tis mūsų valstybės stiprėja 
ja kasdien: mes esame šian
dien pripažinti 4 ide ju rV ' veik 
visų pasaulio valsry$Į>ių, net 
Chinų ir Siamo, išskiriant ro
dos vieną Lenkiją, kuri vis 
ar tyko iš pasalų mus pra
ryti. 

Pastarieji Klaipėdos įvykiai 
parodė pasauliui^ kad mes ne 
vaikai, kad mes neleidžiame 
mindžioti mūsų teisių ir mo
kame jas reikalui esant ap
ginti. Nors KLaipJdos atgavi
mas neapsiėjo be aukų iš mu-' 

priedermė kiekvieno piliečio 
remti savo valdžią, ypač tą 
valdžią, kuri sumaniai ir są
žiningai dirba valstybės dar
bų, tą, kurį davė mums Klai
pėdą, kuri išgavo visų pripa
žinimą " d e ju re" . 

— Tamsta, esi šiandien ki
tos nuomones negu 1919 m.? ' 

— Taip, atsakė maloniai 
šypsodamasis p. J . Gabrys. 
Tuomet prišaky mūsų laikino
sios valdžios stovėjo p. A. Vol
demaras. f>aip jisai gynė ir 
tvarkė tuomet Lietuvos rei
kalus, šiandien visi žino: jisv 

du kart prarado Vilnių, jis 
buvo praradęs mažąją Prūsų 
Lietuvą (su Klaipėda) (žiu-

džios prišaky. 
-— Atsiprašau, jei aš palie

siu asmeninį klausimą, bet tas 
įdomauja visuomenę. Rodos, 
Tamsta, buvai patrauktas, lai
kinosios, valdžios atsakomy
bėn. 

— Taip, atsakė man rimtai 

lybė" su 2,500,000 litų ($250,- • nuo 30 tūkstančių, ant 50 tuks , 
000) kapitalo, kuri turi savo tik per pernai vasarą paataty-
tikslu savartoti Lietuvos p ra - j t a 500 namų. Šiemet projek-
monei reikalams Nemun* ir . tuojama dvigubai tiek, mies-
Neries jėgą. Lietuvos valdžia ' tas auga, kaip ant mielių... 
remia šią bendrovę, suteikda- j Taigi .tie* amerikiečių, kurie 
nia jai išimtiną teisę tyrinėti nori įsigyti ten kokį turtą lai 
tas upes ir duodama jai kon-' skubinasi... 

sų pusės (kas šiandien gauna- role" straipsnius " L a i s v ė j " ir 
ma be aukų ?!), bet tai pakėlė , ' ' Lietuvoj ' ' Kaune). Jeigu 
mūsų vardą ir sustiprino mu- j kiti sąžiningesni, gabesni/ ir 
sų tarptautinę politinę pade- doresni žmonės nebūtų paėmęs 
tj. j mūsų valdžią į savo rankas, 

Politiniai mušu santykiai su Dievas žino prie ko butų p. 

vienam šiandien aišku, kad tai 
buvo padaryta arbitraliai, ne
teisėtai, be jokių rimtų pama
tų, ką, berods, vėliau, užstojus 
kitai valdžiai, pripažino Kau
no Apygardos teismas^ pa
naikindamas tą nelemtą by
lų, nedarančią garbės laikina
jai valdžiai, savo nutarimu 
kovo 5 d. 1921 m.: "apsvartęs 
motyvus nurodytus Teismo 
Tardytojo ir visos šios- byloa 
aplinkybės". LTž šmeižimus gi 
ir falsifikatus p-. Voldemaro 
paleistus prieš mane aš jį per
nai patraukiau atsakomybėn 
prieš valstybės teisiną Kaune; 
byla bus nagrinėjama šią 
vasarą. 

Bet grįždanms prie dabarti
nės Liet. padėties, norėčiau 

kaimynais '— Rusais, Vokie
čiais yra geri. tik su Lenkais 
jie negali būti geri tol, kol jie 
Taikys užgrobę mūsų sostinę 
su Rytų Lietuva. Prie progos 

vo dvare miestą ir tuo būdu *niėn Europoj, butų užtat la
bai svarlm, kad Sųs energin-

Voldemaras privedęs Lietuvą. 
Plačioji mūsų visuomenė tame 
įsitikino tik dabar, kuomet pa
matė tikrą p. Vold. veidą 
"Kraš to balse". 

p. Gabrys,- buvau, bet tai kiek- «**& pastatymui tvenkinio ir j Amerikiečiams, o ypač ame-
dirbtuvių ant Neries netoli t rikietėms Klaipėdoj patiks la-
Kauno. Ši dirbtuvė gamins' \ymn negu Kaune a r kokiam 
3,600 ph., 'kurios pradžia pa - ju t ąm Lietuvos mieste^ mat 
kaks K>uino ir jo apygardos gyvenimo sąlygos daug>kultu- ; 
reikalams." Galybes" dirbtuvė regesnės negu kituos Lietu-
gamins elektros šviesą Kaunui vos miestuos, labai panašios į 
ir duos jėgos elektros tramva- x\merikos sąlygas. Jei kas no-
jams (stritkariams), kuriuos retų smulkesnių žinių apie 
ji projektuoja įvesti. Klaipėdos santykius mielai 

Visi dirbtuvės pienai yra suteiksiu... 
pagaminti ir valdžios užtvirtin — Ar ilgam ir kokiais tiks-
t>. Žemė (10 hektarų) įgyta ir Ja is atvykai Tamsta Ameri-
dirbtuvių* ir tvenkinio staty- kon? * • 

. . . 1 * - ^ 
mas bus pradėtas šį pavasarį. į — Labai neilgam, iir-s Lie-

Aš kiek ilgiau apsistoju ant tavoj mane laukia daug svar- -
" G a l y b V . dei to kad jfTuri bių ekonominių darbą. Iš ma-
nepąprastai didelės reikšmės n o kalbos galėjai, Tamsta, ' jau 
mūsų pramonės vystimuisi, o suprasti, kad aš čion atvykau 
su pramone ir mūsų materia-'! n c politiniais, bet grynai eko- ., 
lės kultūros kuries mums a a r : ^ i ^ . U finansiniais reika-
taip stinga. ' lais, M turiu stambių finan-

Neužtenka gaminti, reik dar sinių reikalų su didžiais Chi-
ypač atkreipti domę jusų-
skaitytojų į ekonominę mušu pagamintas prekes, mūsų že*-' cagos bei New Yorko finansie 

išvežti tėvynės padėtį. 
Neveizint į karo vėtrą, ku 

skui vokiečiu. — Lietuvos e-noriu čia ]>aste4)ėti, kad Anie Aš gi tuo jau progos pažinti 
rikiečių Imlsas turi daug reik-1 p. Vokiemarą pirma ir būda-' konominė }>adėtis yra nebloga. 

mes vaisius, išvežti į uzsie- riais ir atlikęs juos skubotai 
nius, kur mums reikia įsigyti giįšiu Lietuvon. 

r! išpustijo Lietuvą, neveizint stingančių prekių. Laimei mes j 
į dvigubą pinigų (valiutos) turime dabar iš'jimų; jurą per, Pilsudskis Varšuvoje, žymėda-
žlugimą— išpradžių i*usų, pa- Klaipėdą, bet Klaipėda būda- mas kiek jis turi pajėgu, (di-

tua puikiausiu prigimties uos-'vizijų) griauti Lietuvai, uisi-
1 u yra labai užleista, reikia rašo: "Piervša, druga. pionta 

renyse <4visi namie , ; 
) • 

1 1 . < 

-

Lenkams, darydami mitingus 
ir siųsdami rezoliucijas Pary
žiun, Ambasatioriį Konferen-

mas Lietuvoj 1^19 m. prisižiu- Tautos ekonomija sudaro pa-', ten įdėti <lar daug milijonu divizija. Micha«54 Šlezevicz ir 
rėjau, kaip ėjo Lietuvos sta- .matą jos vystimuisi. užtatai į j idant padarius iš jos pirmos jo valstiečių sąjunga, social-
tymo darbas; aš skaičiau savo ją pruler kreipti didžiausią įųšies pFiei>lauką. Čia atsidaro, demokratai, Lauš ir jo durni 
pilietine priederme perspėti i domę. ^Mcs turime taip sutvar- > labai plati ekonominė dirva. F a s ^ € j a i . To dostateezno" ir 
visuomenę" kf«i ^Tėvynė yra ikyt i mūsų ekonominį gyveni-: kurioj gali ir turi pa^idarbuo- pastato šauksmo ženklą. 
:>avojuj" (atvipu); laiškas pps-, !u«j, kad patenkintume ivat^st i visi pasiturintieji amerikie-
kelbtai Ameriįfl3 laikraščiuos j mu<ų tautos ir valstybės rei-jčiai jiisidėdami prie Lietuvos 
gogui 's m. ]f)iS m.). Tuomet kalavimus. kuomažiausiai j ]Tanionės ir Lietuvos prieplau 

ŪKIO BANKUI PADĖKA. 

• 
tūli įtarė majj^. p&vytle, ka;'. prigulėdami nuo užsienio. Ma- kos vystimo, tuom pat jie ir '^ i l t ies" ( laikinoji Valdy-

fefs ir- fi^rn^Rte^au*srtjfcMisterius ir ža to, mes neprivalome išleis- sau įgys turtų. ^n <lckoja Lietuvos Ūkio Bam 

--'î  

**Ei, v}*rai, Lietuvoje revo
liucija, duokite auką". Vie-

Viiujinė pol 
gi stiprėja kasdien. Šiandieu manė, kad tai liuvo jvagiežo-
visi Lietuvos gyventojai, išski- balsas... Ne. tai W - o skausmo 
iant labai menką mažumą — šauksmas! Vėlesni įvykiai pri-

komunistų (daugiausiai žy

li iš mūsų šalies žalios neap-1 — Ką, Tamsta, manai apie kai Kaune už perlaidos "ko-
Amerikiečių aj5sigyvenimą I H i s o ' ne>'miimą, kuomet buvo dirbtos medžiagos. Mes turime 

sutverti nuosavią pramonę. 
ro<lė, kad mano pusėj buvo j Pramonei — gi visupirm rd-

davtėte apyskaitas iš 1906-tųĮ^'1* , l ^ " ^ " ' " ^ ^ * i " ^ ^ « - | priMziurejau uaoar i>ieTiivoj, 
metų aukų, surinktų revoliu- | r i * y*™x^ ~ vripažįsta i š b ū t i pas mus vadžioj (minis-
e i j a i l '» .remia Lietuvos valstybę. Lie-^teriu, ar kitii kokru augštu 

Klaipėdoj. , persiųstos aukos Vilniaus lie-
Ten amerikiečiams vra da- ' tuviams našlaičiams, feankas 

reikia be jokio apmokėjimo aukas a, jeigu B a l č i a u s tipo žmo- nas iš publikos: j ' O ar jau iš- ( l u ) ' k u r i e v i s d a r ž i u r i i M a s " teisybė! Tikėki, fl'amsta. aš kalinga anglis; juodosios, kieĄhtit idealės sąlygos, 
L>S stotu Lietuvos respublikos | davėte apyskaitas iš 1906-tu! k%l* i r **ui0ii ^'nkų, kurie žiu-1 prisižiūrėjau dabar Lietuvoj, tosios anglies pas mus U/'T, bet j skubintis jomis naudotis, pas- jiems persiuntė. Lietuvių tau-

laimei įųes turime baltąją ang-1 kui gali būti pervėlu. Žydai toje prakilnumo netrūksta. 
lį, t. y. vandens sraunają mu- kurie turi gerą uoslę ant geni ^ e ? nuoširdžiai patariame vi-

, Dr. A. Graičiunas liberalų 
veteranas rezignavęs. Pasi
traukia iŠ viešo veikimo, dirb
siąs tik sau. Visuomenė jo 

• tuviu. Uniin ir politinė sąmo-[ valdininku) ne pyragai — di-isu upių. jėgą. ^a ts Nemunas,! "businesų", jie urmu puola ^e-n s remti Lietuvos Ūkio 
Neronas padegė Romą - i r n ė auga ir stiprėja kasdien, | del*» atsakomybė, daug <larbo, jau nekalbant apie kitas upes,: Klaipėdon i r perka ten nejudi- Banką. 

X>asakė, kad tai krikščionių, liudija tai pastarieji atsitiki-1 vargo, nemalonumų, reik dide- gali duoti minus šimtu« tuks- j namą savastį, kurios vertė be-
darbas. 

Lietuvos socialistai pade&ė nori būti tikru šeimininku pa" 
Valstybę — ir rėkia, kad tai save namie, o ne įnamiu, 
katalikai padarė. Aš manau ir tikiu, kad nau" 

mai Kaune ir kitur. Lietuvis ilio pasišventimo, kad stoti į 
valdžią. Mes turime džiaugtis, 
kati šiandien turime prityru-

3inčių ph (arkių jėgų), tik 
reik atatinkamai jį sutvarkyti. 

rods jaii pamoko 10 kartų.*Lie
tuvai Klaipėdą užėmus, be a-

Lietuvoj yra susidariusi tam b >jo dar kils 20, 30... 100 kar-

" Vilties" laikinoji Valdyba. 

Pietinėj Amerikoj yra veiy 
lė kačių kurios nemoka kniau-

sių ir atsidavusių žmonių vai-į tikra bendrovė po vardu "Ga- tų, gyventojų skaičius pašoko kti. 

AR PAŽĮSTI SAVE? 
* (Tąsa). 

V. Temperamentų palyginimas. 

Nepigu pažinti temperamentą. Juo 
sunkiau /pažinti temperamentą pas mer
gaites negu pas bernaičius. Mergaitės mo
ka geriau paslėpti savo silpnybes, jos 
Stengiasi auklėtojui įtikti, pataikauti. Orei 
čiausiai/ galime * pažinti Nauklėtinių tem-
])eranientą kuomet jie save mažiau kon
troliuoja, jiems bežaidžiant. 

Santykis į tikrenybe.. — Sangvinikas 
perdaug idealus; flegmatikas perdaug re* 
alus; cholerikas ir idealus ir realus; me
lancholikas nei idealus nei realus, visuo
met nepasirįžtąs. 

Santykis į laižą. — Sangvinikas skrie
ja ateitin, tikisi rasiąs paslėptą turtą at
eities uždangą pakiėlęs; cholerikas dau
gi aus žemės laikosi, nors ir ateitin ma
loniai žvelgia; flegmatikas tik dabarties 
paiso, nuo ateities nieko nesitiki, nieko 
nesibijo; melancholikas taipat mąsto apie 
ateitį, bet kadangi nežino ko turi tikėtis, 
nežino ar ją mylėti ar jos neapkęsti. 

Ateitimi vaikai, aplamai, mažai tesi
rūpina. 

Santykis į džiaugsmą...— Sangvini
kas ieško džiaugsmo ir juo tenkinasi. Cho
lerikas jo taipat ieško, bet jis juo netenki
na. Melancholikas nepažįsta džiaugsmo. 
Flegmatikas jo nereikalauja. J i s pilnai 

L 

patenkintas jeigu nekenčia. 
Santykis į skaudžius atsiminimus. —. 

Sakoma, kad žmogus su džiaugsmu prisi
mena pergyventus skausmus. Teisybė kal
bant apie sangviniką ir flegmatiką. Me
lancholikas dar ilgai kenčia, nors kentėji
mas jau senai pranyko, bet atsiminimas 
jį kankina. Kas melancholiką kartą užga
vo, negreit jo malonėn pateks. J is moka 
savaitę, mėnesį, metus nedovanoti, grauž
tis. Cholerikas taipat atsimena pergyven
tus kentėjimus, bet tik tuomet jis džiau
giasi jeigu tuos kentėjimus jis drąsiai, 
vyriškai nugalėjo. 

Imkime pavyzdi n fizinę (bausmę. San 
gvinikas garsiausiai verks, bet jis pirmas 
ir juoksis. Jo gyva vaizduotė neleidžia 
jam ilgai prie to skausmo stovėti; flegma* 
tikas nelabai bausmę atjaus ir ateity jo* 
niekam neskelbs; melancholikas susirū
pins, nulius, ilgai, ilgai minės tą baus
mę; cholerikas atsimena, bet nerodo kad 
jam skauda, pareiškia savo panieką, erzi
na auklėtoją norėdamas ištirti kuris iš jų 
stipresnis: ar jis kentėdamas ar auklė
tojas bausdamas. % 

Santykis į muziką. — Sangvinikas 
mėgsta dainuoti. Darbą bedirbdamas vis 
dainuoja, niūniuoja ar švilpauja. Croleri-
kas taipat mėgsta dainuoti, bet mažiaus. 
Melancholikas bijosi kad kas nepajuoktu 
jo balso ir verčiau nedainuoja. Flegma
tikas dainuoja jeigu būtinai reikia, bet 
kartų su kitais, 

N / 

Melancholikas ir flegmatikas neturi 
muzikalių gabumų. Iš jų muzikos nesi
džiaugsime. Cholerikas tur\ daugiaus ga 
bumų ir pamėgimo, bet sangvinikas jį pra
lenkia. Aplamai sangvinikai turi gražu, 
melodingą, tyrą, skambų ir minkštą ^al
są — paprastai tenorą. Bosai ir baritonai 
dažniausiai esti pas cholerikus. Flegmati
kas nors ir turėtų gabumo, bet jis nenori 
jų panaudoti. Melancholikas dažniausiai 
neturi klausos ir falšuoja. Choro vodėjams 
jis daug nesmagumo padaro. 

Santykis į varesniuosius, mokytojU3, 
viršininkus. — Sangvinikas susitikęs vir
šininką parausta, gniaužo kepurę, ją suka, 
tarsi norėdamas nubaidyti savo susirūpi
nimą bet greit atgauna d«§są, ima viršų 
įsitikėjimas. \ 

Cholerikas parodo daugiaus drąsos, 
pyksta ant savęs, jeigu negali paslėpti sa
vo susirūpinimo. 

Flegmatikas jokio jausmo neparodo, 
bet butųnlaug laimingesnis, jeigu neturė
tų reikalo su valdžia. 

Melancholikas eina pas viršininkus 
liepiamas, bet visuomet mai\o, kąd jie tik 
pikta jam linki i r karoa atsargiai, neįsi
tikėdamas. 

Santykis į žaidimus, — Kadangi tem
peramentą pigiausia pažinti priev žaidimų, 
nes bežaidžiant mes užsimirštame kon
troliuoti savo judėjimus, jausmus ir žo
džius, svarbu įsidėmėti koks yra tempe
ramentų santykis atžvilgiu \ žaidįmus. 

Sangvinikas pasirinkdamas rolę grei- . tai turi savo gerąsias ir silpnąsias pu
ses. Visa pareina nuo sumanaus auklė
tojo, kurs moka suprasti kiekvieno tem
peramento ypatybes, gerąsias stiprinda
mas, silpnąsias tvarkvdomas. 

Temperamentų padalinimas ir susilieji-
. mas. 

Temperamentų padalinimas į keturias 
grupes (rųšies) yra grynai teoretinis. 
Tiki-umoje sunku užtikti gryno tempera
mento bernaitį ar mergaitę, ypač suaugusį 
imogų. Paprastai tie teniperamentai susi
lieja, susikryžiuoja. 

Imant 100 bernaičių — mergaičių es
ti 20 apygrynių sangvininkų, 10 choleri
kų, 5 melancholikai, 5 flegmatikai. Gi li
kusieji 60 turi po du, tris, o net ir keturi 
temperamentus, nors vienas iš keturių 
temperamentų ima viršų. 

Aplamai iš 100 bernaičių proporcija 
yra tokia: 18 sangvinikų, 12 cholerikų, 
5 melancholikai, 5 flegmatikai. 

Iš 100 mergaičių taip temperamentai 
pasidalina: 28 sangyinikės, 7 melancholi
kės, 3 t4iolerikės, 2 ftegmatikės. 

Mergaičių choleriškas temperamentas 
maždaug atsako bernaičių sangviniškam 
temperamentui: yra švelnesnis. 

Temperamentų skirtumas pas bernai-"* 
čius ir mergaites pradeda ryškiai pasi
reikšti nuo 6 gyvenimo metų. 

Bernaitis pradeda savo idealą matyti 
tėvo asmeny, gi mergaitė motinos asme-

ny. (Tftga saka) 

čiausiai pasiims komiko — juokdario rolę. 
Juoktis ir kitus juokinti — jo mylima 
gaida. 

Cholerikas eina žaisti, bet pasiima 
vadovaujančią rolę* Jis tvarko žaidimus, 
aptaria žaidimo taisykles, sprendžia iški
lusius ginčus. J is mat vis viršilos roiv'S pri 
silaiko. 

Melancholikas nemėgsta žaisti, jokios 
iniciatyvos žaidimuose neparodo, raukosi, 
murma kad jį nuskriausta. 

Flegmatikui, nors kuolą ant galvos 
tašyk. Jam visvien, jis mielai prisitaiko 
prie kitų norų: gali žaisti arba nežaisti. 
Tečiaus kuomet žaidžia, esti" mandagus, 
nuoširdus ir patvarus. 

į, Sangvinikas ieško draugijos, kad pa
žaisti, pasilinksminti ir kitus palinksmin
ti. J is tikrai draugijinis — socialus žmo-
gus' . • . ~A 

Cholerikas stengiasi pats savjmix ten
kintis, bet ir kuomet ieško draugijos, tai 
greičiau tam, kad savo tikrąsias a r iš
svajotas ypatybes, gabumus parodyti. 

Flegmatikas linksta prie draugijos, 
moka net įtikti, nepameta tečiaus lyg
svaros. 

•v. -

Melancholikas ' jaučia draugijos rei
kalų, bet kartu jos bijosi. Kuomet yra 
vienų vifenas — liūdi, gi kuomet yra 
draugijoje jaučia nenorą, pasibiaurėji-
ma. „ 

Vienu žodžiu visi keturi temperamen-

•-
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SĖJIKAS 
AHGLiŲ KLAUSIMU. ten kokins tardymus, tečiaus 

neturima rezultatų. Komer-
Artinasi šiltesnės dienos, Į eijos sekretorius į protestus 

tad anglių klausimas kaipir labai originaliai atsakė: Suv. 
visai užmestas. įvairiose at- Valstybių gyventojai perdaug 
skiriose valstybėse kuro ad- vartoja cukraus. Tegul jie 
ministratoriai pasitraukia iš 
užimamą vietų. Mažiau var
tojama anglių namų apšildy
mui, tad to kuro užtenka. 

Nežiūrint to aprimimo, sva
rbus anglių klausimas tebe
stovi neišspręstas. Netru
ks praeiti pavasaris ir vasa
ra. Ateis ruduo. Pagaliaus 
k* s naujas su anglimis kri-
zis. 

Anglių klausimų spręsti ša
lies vyriausybė perniai iš ru
dens paskyrė komisija. Te
čiaus ta komisija iki šio lai
ko nieko neatliko. Nei ji su
rado kaip padauginti anglių 

tų vartojimą sumažina, tad 
spekulantai bus priversti cuk
rų atpiginti. 

Taip yra ir anglių klausi* 
me. Kad apsidrausti anglių 
krizio, vyriausybės atstovai 
pataria žmonjėms iš pavasario 
kitai žiemai pasirūpinti ang
lių. Gerai dar kad ne žiemą 
kitai žiemai. 

Nestebėtina, tad jei čia da
rbo žmonės nepatenkinti pa
dėtimi ir nerimsta. Tokia pa
dėtis kartai* geriausią žmo
gų gali padarytį radikalu-
bolševiku. 

Turėkime vilties, kad ki-

Tam tikslui paskirti kalbėto-
jai-organizatoriai. Pradėjus 
šio balandžio 2 dieną jie pa
siųsti į tuos kasyklų laukus. 
Bengiami susirinkimai, sako
mos prakalbos. Darbininkai 
skatinami paliauti gyvenus 
ir dirbus be jokios unijos. 

Iš Pittsbur,gho pareina ži-
nn2> i°g Pennsylvanijoj ir ki
tur gali but atnaujintas ang-
lekasių streikas, kurs praei
tą vasarą išdalies buvo per
trauktas. Tik išdalies, nes 

tų butą 43,324, gi 1922 m. <jan 
net 47,990. 

Anglekasių organizacija šį
met nusprendė būtinai tuos 
darbininkus patraukti unijon.) T a i baisios skaitlinės. Tuo 

mi pagaliaus turėtų susiįdo-
mėti Kongresas ir apgalvoti 
/bent kokias priemones žmonių 
apsaugai ant geležinkelių. 
Nes tokios daugybės nelai
mingi] atsitikimų nei vienoj 
šaly nebėra. 

ARIA ŽMONĖMIS. 

Rusijoj nuo bolševikų ge-
ro gaspadoriavimo baigia Iš
gaišti gyvuliai, nėra ko val-
gvti, nėra kuo ir dirbti. llat 

kaikuriose vietose* jau antri ' — ^ ž e m ę flrtį ž m o n ė m i s > 

metai prasidėjo, kaip angle- A p i e simbirską kalvis Sie-

munijas ir dalijo savo drau
gams, pajuokdami katalikų t i 
kėjimą. Tatai j kokius tan
kius fanatikus jie auga. Tel
šių gimnazija yra privatė ii 
tėvai turi galios rūpintis mo
kinių geru auklėjimu. 
* Todėl kol kas, reikėtų tė
vams į panašius dalykus krei
pti domės, kad nebūtų tokiu 
dalykų, kurie sarmatą darą 
visos Lietuvos akyvaizdoje. 

AR TIK NEATNAUJINS 
STREIKO. 

produkciją, nei kaip papigin- tas, naujas kongresas gal ge-
ti anglis. Anglys brangios ir riaus atsižvelgs į visuomenės 
jų trūksta žiemos laiku. reikalus. Gi tų reikalų tikra 

Kas čia kaltas? galyŲė. Ir dauguma jų visai 
New Yorko vaistytas atsis- neišspręsti, 

tatydinęs kuro administrato
rius gen. Goethals viešai kal
tina šalies vyriausybę. Jis 
pažymi, kad kuomet jis buvo • 
kuro administratoriaus ofise, 
šalies vyriausybė jam riedavė 
reikalingos pagelbos anglių 
pristatyme ir paskirstyme 
New Yorko valstybėje, nors 
jis tos pagelbos reikalavo. 

Kad šalies vyriausybė nesi
rūpina visuomenės padėtimi, 
tai aišku. Anglekasių orga-

Pietvakarinėj Pennsylvani
joj šiomis dienomis prasidėjo 
nepaprasta kova. Tenai yra 
anglių kasyklos, kur angleka-
siai nepriklauso jokiai unijai, 
jokiai organizacijai. Gyvena 
ir dirba jie palaidai, be jokios 
vienybės. Nes taip nori ka
syklų savininkai. Kuomet 

nizacija senai įrodjė faktais, j pernai organizuoti angleka-
kad kasyklų savininkai begalo šiai pakėlė streiką, pietvaka-
ima brangiai už produkuoja-

kasiai nedirba. Kasyklų sa
vininkai atsisako mokėti 
jiems unijos nustatytą užmo-
kesnį. . 

Neunistus darbininkus pa
laiko šiandieninėj pozicijoj 
kasyklų savininkai. Šie tvir
tina, kad jų darbininkai turi 
nuolat darbus ir užmokesniais 
patenkinti. Nereikalauja jie 
pasiduoti unijos bosų auto-
kratizmui. 

Nežiūrint to, kampanija jau 
vedama. Apie rezultatus nė
ra ko sakyti. Gal pavyks 
darbininkus suorganizuoti. 
Tuomet kasyklų savininkai 
atsisakys pasiduoti darbinin
kų vadi] diktatūrai. Strei
kas Ims neišvengtinas. Del 
jų galėtų išeiti streikan ir vėl 
visa organizacija. 

Bet jei nevyks, tuomet ka
syklų savininkai neorganizuo
tus daugiaus ims išnaudoti. 

Vakarinėj Virginijoj yra 
daugybė anglekasių, neprik
lausančių unijai. Jiems or
ganizuotis draudžia kasyklų 
savininkai. Organizat o r i ų 
iš kitur neįsileidžia. 

ŽYDAI PAS MUS KONE 
KOMISARAI. 

GYVAS KLAUSIMAS. 

mianinas išgalvojo naują žag-, 
rę, kuri sveria 12 svarų ir g a - 1 Ž y d u s » k o m i s a r u s - Tai bent 
Įima arti dviem žmonėm. Ža- t ė v a i ' i r d a r b a žny3os mar-

pustrečio verško gy-1 š a l k o s
 v

t a m e **P*»> Netik gne ima 
lio ir pusę pločio. Tam kal
viui duota dovana ir daug 
žagrių pas jį užsakyta. 

SOCIALISTU DARBAI. 

Miss Amelia Sears ir Miss 
Florence Nesbit iš "United 
Charities , , Chieagoje parašė 
ir paskelbė brošiūrėlę. Apra-
rašo su kaip dideliu uždarbiu, 
ty. su kokiomis pinigų sumo
mis šeimynos gali pragyventi. 

Pilsupių mokyklos tėvų ko T o s P ° n i o s P a v ^ d ž i l l i s t a t ^ 
initeto pirmininku 1923 m* k a i P P a d u o d a a T 1 S l i š k i l a i k r a ' 
tams tapo išrinktas Orelis. Ir ščiai> š e i m y n * i š 6 a s m e n ų : 

Lietuvoj ar ne pradėsim rinkt m o t i n o s > m m e t u dirbančios 
fabrikoj mergaitės ir vaikų 
9, 7, 5 ir 3 metų amžiaus. 

Sako, šiai šeimynai pragy
venti užtenka $110.85 į mėne
sį. < 

Iš tos sumos nuomai jos 

patys žydams parsiduoda, bet 
ir savo vaikelius. 

• 

atblokšti darbininkų reikala
vimus. 

Nes štai kapitalistiniai lai
kraščiai didelėmis raidėmis 
paduoda: šeimynai iš šešių 
asmenų pragyventi į mėnesį 
užtenka $110M, 

Tuotarpu iš paties Darbo 
departamento jau senai pa
duota, kad šeimynai, kurią 
sudaro tėvas, motina ir trys 
vaikai, reikalinga daugiaus 
dviejų tūkstančių dol. per me
tus. Į 

Nesenai Aukščiausias Teis
mas pripažino nekonstituci-
niu moterims darbininkėms 
minimum užmokesnį. Taigi, 
tas Teismas kaip kartas pa
taikė šių ponių mintin. Dau-skiria 18 dolerių. Tuotarpu 

šiandie su 18 dolerių galima' u 'u i į £ j į j ^ į | aukštesni 
1922 m. Colorado valstijoj 

pagaminta anglies 832,992 to
nu daugiau negu 1921 metais. * * ** P ^ į į * f * ; d a r b i a i , nes ir be to gali-

Telšių gimnazijoje buvo 
keistokas atsitikimas. Pamo-j Filifinų šeimynoj motina 
kų laiku du mokiniai socialis- j namuose yra laikoma didelėj 
tai pasidirbo iš popierio ko- pagarboj. 

3 3 E 

BAIGĖ MOKSLUS, 

sklepą-urvą. Koks gyveni- ^ p r a g y v e i l i m a s . 
mas tokiame urve, kaip tai at- M i g g S e a r g fc M i s g m M t 

siliepia į vaikų sveikumą, f k i t o k i a g b r o g i u r a g r a g y t U ) ^ 

rinės Pennsylvanijos kasyklų 
mas anglis, kad jie biauriaij neunistai visą laiką dirbo 
visuomenę išnaudoja. 

Bet šalies vyriausybė apie 
tai nei kukšt. Daugeliui vy
riausybės narių labiaus už vi
suomenės labą rupi nacionalė 

Tuo darbu, suprantama, jie 
kenkp organizuotiems streiki
ninkams. » 

Anglekasių organizacija 
"United Mine AYorkers" daž-

ĮDOMIOS SKAITLINĖS. 
i 

1922 metais Suv. Vaistytas 
se ant geležinkelių žuvo 5,852; 
asmeniu. Didžiuma žuvusių ' 
yra geležinkeliečiai. 

I,! 
I 
t 

niekam negalvoję. 
Mokslui iš tos pačios sumos 

skiriama vos 4 doleriai. Bet 
!8 šių turi dar užtekti šeimy
nos liuoslaikiui ir kitokiems 
dalykams. 

Kitokiems būtiniems namų 
reikalams tos ponios taipat 
skupiai skiria. 

Bet jos kalba apie tokią 
šeimyną, kurioje nėra tėvo 
duondavio, kur šeimynos iš
laikymui dirba vienų-viena 16 
metų mergaitė. Tokiai šei
mynai- turi gelbėti labdarių 
organizacija. 

Suprantama, kad pavargė
lių šeimynos pragyvenimui 
nereikia nei tokios sumos, ka
rtais nei pusės to. Tečiaus 
toks gyvenimas, tai negyveni
mas. Tai vienas nepaliaująs 
skurdas kaip motinai, taip 
vaikams. Taip gyvendami 
vaikai negali išaugti nei svei-
ki, nei geri šalies piliečiai. 

jos butų motinos, jei joms 
reiktų iš menkų uždarbių už
laikyti nemažas šeimynas ar
ba auklėti vaikus. 

Darbininkė, 

Berlynas, Vokietija. — 80,-
000 bedarbių yra viename Ber
lyne. Iš tų 56,163 yra vyrai, 
23,744 moterų. Viena savaite 
bedarbių skaičius pasidaugino 
4,700. 

. 

Essen, Vokietija. — Suvirs 
šimtą vokiškų laikraščių 
Prancūzai uždarė Pareinv. 
B?rtat šimtai darbininkų nete
ko darbo. • 

politinė kampanija 1924 me-|nai dėjo pastangų tuos darbi-
tais. ninkus suorganizuoti. Tikslo 

Kuomet šiais laikais cuk
raus spekulantai iškėlė cukrui 
aukštas kainas, kilo protestai. 
Ir nors vyriausybė parėdė 

D r. K. P A K Š T A S . 
Baigė FViburgo universitete, Šveicarijoje, gamtos mok-

1921 metais ant tų pačių j s j u s j r įtaikęs kvotimus gavo fiiozofijos daktaro laipsnį, j Bet ne tanHe dalykas. Kuo-
geležinkelių' žuvo 5,587 asmo-1 ^ [ u m s jtf pažįstamas. Amerikon atvyko 1913 m'. Pasižymė-jmet darbo žmonės šiandie ko-
nys arba 3G5 asmenimis ma- ^ s visuomeninkas, "Vyčio' ' redaktorius.. 1918 m.. Ameri-

syklų savininkai kliudė, ta ikiau, jkos I#etį Tarybos siunčiamas išvažiavo užsienin ir atlikęs 
pačių darbininkų dalis prieši- Lygiai padidėjo skaičius ir savo. pasiuntinybę, baigė Chieagos universitete pradėtąjį 

aukštąjį mokslą. Žada grįžti Amerikon gegužės mėnesį. 

Kanada. — Hamilton, Onta-
rio organizuoti karpenteriai 
sau algas pasikėlė 5c. į valan
dą, iki 80c. valandai. Tinkuo* 
tojai pasikėlė nuo 90c. iki 
$1.121/2. 

tečiaus neatsiekta. Tai ka-

nosi. sužeistų. 1921 metais sužeis-

Chicago. — C. J. Hayes pa
sitraukė iš vyriausio pirminin-

voja už aukštesnes užmokės- ko vietos Araalgamated Meat 
nis ir geresnį gyvenimą, tosjCutters and Buteher Work-
ppnios kapitalistams įteikia į- men. Jis toje vietoje išbuvo 
rankį, su kuriuo butų galima du metu. 

• 

—— 

0XF0R00 UNIVERSITETAS, 
(Laiškas iš Anglijos). 

(Tąsa) 
Kolegijos studentai etc. 

"Oxfordo universitetas" tai tik ab-
straktivis žodis. Tikrenybėje universi
tetą sudaro dvidešimts viena kolegija ir 
delegacija nuo studentų nepriklausančių 
prie kolegijų (delegacy of non collegia-
te studentus,). Kiekviena kolegija turi 
atskirą (Colleges: Merton, Magdalen, 
Corpus Christi, Trinity, Jesus etc) , kon
stituciją, savo svetainę lekcijoms ir ko
plyčią, kurioje beveik kas rytą bei va
karą studentams laikomos pamaldos 
(žinoma anglikonų apeigomis). Katali
kai studentai turi tik vieną koplyčią. Į 
Katalikės studentės eina į parapijine 
bažnyčią. Studenčių nuo studentų atsi
skyrimo priežastis neteko man patirti. 
Pamokslų vietoje studentai turi moksliš
kas konferencijas, gi studentes to netu
ri. Katalikų studentų čia priskaitoma 
virš dviejų šimtų. Kiekviena kolegija 
turi tam tikrą skaičių kambarių studen
tams gyventi, gi trūkstant vietų studen
tai gali apsigyventi tik kolegijos vald-

JI žios nurodytuose namuose, turinčiuose 
tam tikrą pavelijimą (license). Studen
tai nepriklausantieji prie kolegijų (non-
eollegiate studentą) taipgi turi savo val

džią (delągacy), kuri juosius prižiūri ir 
nurodo gyvenimui vietas. Yra studentų 
katalikų kunigų. Birmingham diooe'zija 
savo kunigams turi Oxforde tam tikrą 
namą (St. Charles Houso) labai gražio
je vietoje, puikiame sodne su dviem del 
fTennis" piečiais. Esant vietų ir sve
timi} diocezijų kunigai priimami. Aš 
taipgi čia gyvenu. Turime savo koply
čią. Kas rytą mano mišioms patarnauja 
studentas-fiologas B. AVrighton. Beveik 
kasdien ateina mišių išklausyti profeso
rius F. De Zulueta, .Teisių Fakulteto, 
mat jis netoli mūsų gyvena. 

StudeniĮės priimamos universitetan 
pilnomis teisėmis tik nuo 1920 m., pir-
miaus josios galėdavo lankyti universi
teto lekcijas, bet neturėdavo teisės mok
slo laipsnio gauti. Studenčių skaitlius 
siekia iki septynių šimtų. Josios neturi 
kolegijos tikroje to žodžio prasmegę, bet 
gyvena tam tikrose įstaigose turinčiose 
universiteto aprobatą. Katalikės stu
dentės turi pavelijimą gyventi pas sese-
ris-vienuoles. 

Viso labo studentų čia esama virš 
penkių tūkstančių. Žodis "student" 
čia labai retai kada vartojamas, nes visi 
studentai, tikroje to žodžio prasmėje, y-
ra vadinami "undergraduates." Gra-
duates, t. y. turintie laipsnį Bachelor of 
Arts. (B. A.) mažai universitete tebū
na; jie paprastai tik užsimoka tam tik

rą mokestį, kad palaikyti ryšius su uni
versitetu ir būti jojo nariais. 

- . 

Profesoriai. 
Oxfordo universitete yra šimtas pen

kiasdešimtis profesorių , (tame skaičiuje 
yra readers ir leeturers). Apart to dar 
yra. taip vadinami tutors (globėjai), jie 
pašvenčia pusę valandos į savaitę stu
dentui, savo patarimais ypatiškai nuro
dydami mokslui kelią, tankiai užduoda 
parašyti disertaciją, kad suprasti stu
dento pajėgas, pagal kurių jįjį vedus į 
žiniją. Tutoriai gali būti tik universi
teto parinkti, ir jų tankiai būna profe
soriai bei lektoriai. Daugelio pedagogų 
nuomonė tutoriai, begalo svarbią rolę lo
sią studentų mokslo eįgoje. Yra stu
dentų nesikreipiančių prie globėjų (tu
tors) ir .tik žygiuojančių savo spėkomis 
ir išmanymu, bet tai retenyli(p. 

Oxfordo universitete profesorium 
tapti begalo sunku. Universitetas kvie
čia paprastai ir pagarsėjusius ir nepap--
rastų gabumų mokslininkus. Jurispru
dencijos autoritetu čia yra skaitomas 
profesorius Sir P. Vinogradoff, M. A., 
Hon. D. C. L., rusas; gi rusų literatūros 
ir kalbos — profesorius N. Farbes, M. 
A., anglas. 

Fakultetai devyni: 
1. Theology (anglikonų). 

2. Law. 

o. 

4. 
5. 

8. 
9. 

Medicine. 
Literae Humaniores. 
Modern History. 
Mediaeval and Modern. Langua-
ges and Literature. 
Oriental Languages and Litera
ture. 
Natūrai Science. 
Philosophy, Polities, and Eco-
nomies. 

Mokslo laipsniai. 
Kaip visuose kituose, taip ir mokslo 

dalykuose Oxfordas skiriasi netik nuo 
Europos bei Amerikos universitetų, bet 
ir nuo pačios Anglijos (išskiriant Cam-
bridge). Universitetą baigti — reiškįa 
gauti Bakalauratą (Bachelor of Art).— 
'T atsiekti — studentas privalo smar
kiai dirbti trejus ar ketverius metus 
(priklauso nuo dalyko). Kitų universi
tetų studentai persikėlę į Oxfordą labai 
nusiskundžia darbo sunkumu. Bakalau
ratą (B. A.) gavus ir norint dar mo
kintis, už dviejų metų galima gauti B. 
Litt , B. Sc. ir tt. Aukščiausias čia 
mokslo laipsnis yra Magistratas (Mas-
ter or Arts). Gavus B. A. ir išbuvus 
universiteto nariu per penkius metus, 
Magistratas (M. A.) suteikiamas auto
matiškai. Daktoratas čia beveik yra tik 
garbės laipsnis, ir jis beveik išimtinai 
taikomas tik svetimtaučiams, kurių šaly

se jis t r » l a D a i skambus (žinoma ir rei
kalingas) dalykas. Čia " daktaru*' va
dinant neužgirsi (gydytoją tevadina da
ktaru). Pradedi teirautis apie daktarą, 
tai anglas mandagiai nusišypso ir paai
škina, kad Oxfordo B. A. yra vertesnis 
už kaikurių Europos bei Amerikos uni
versitetų Ph. D. Oxforde gavus B. A. 
reikia išbūti universiteto nariu septyne
rius metlus, parašyti originalį mokslišką 
veikalą, perstatyti jį universiteto tary
bai, kuri iš savo pusės gali suteikti dak-
toratą. Faktinai-gi daugelis Oxfordo 
profesorių r - Magistrų (M. A.) parašiu
sių net po keletą moksliškų veikalų ir 
jau žilą plauką beturinčių ir nesvajoja 
apie doktoratą, nes tą laipsnį skaito tik 
garbės laipsniu ir nesistengia jojo įgyti. 
Žinoma yra profesorių turinčių Ph. D. 
bei D. Lit i , bet tie laipsniai tankiausia 
kitų universitetų (Sarbonos, Londono 
ete.). Keikia pažymėti, kad Oxfordo ba-
kalauratas yra net penkių laipsnių: pas-
sable B. A. degree yra visai žemas (be
veik lygus kitų universitetų bakalaura-
tuį); B. A. ketvirto, trečio, antro ir pir
mo laipsnio. Pirmojo laipsnio B. A..y-
ra labai sunku gauti, nes jis aukščiaus 
statomas už kitų universitetų doktoratą. 
Taip tatai Oxforde yra lektorių tik su 
bakalauratu, žinoma pirmojo laipsnio. 

^ T ą s a seka). 
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gelbėti. Tenesigirdžia dau- sėti ir opus (Mugamos reika- BLOGAS ĮPROTIS. 
giaus - atsidustančių žodžių: laviinai liktų nepatenkinti. , 1— 
" O laikas, o pasielgimai!" i Eodos, kur eina visas reikalas ERŽVILKAS. — Pas mus y 

jfvfv 

Jonas Tarvidas. 

i AMERIKOS BLAIVININKAI. 

^ 
biėdinguma, trauk juos į Blai-
vybės draugiją; stok į darbą! 

Baisu darosi kuomet skai- Gelbėk žilstančius! Suma-
tome apie kares, kiek tenai žink pasaulio vargus! Brolau,4 

aukų krinta, bet plaukai šiau
šiasi ant galvos šiandien skai
tant kiek žmonių miršta, nu
sižudo nuo munšainės! Kas
dien laikraščiai pilni tokių/j 
baisių žinių. 

į darb^ 
Jonas Tarvidas. 

a 0 L A I K A I ! " 

Amerikiečiai mus remia. 
Ilugpiučio m., 1922 m. gerb. 
kun. P . Saurusaitis iš Bayo-
ne, N., J., prisiuntė daug raš-
to medžiagos: rankraščiu, iš
traukų iš laikraščių ir brošiū
rėlių alkoholizmo klausimu, 
dargi pažadėjo pinigiškai re-

KOVA, BET NE VISAIS 
ATŽVILGIAIS. 

: « • Blaivybės" įgaliotinis Ame-

" O tempo ra! o 
Alkoholis šiandien padaro Saukė Cieeronis ir, s. 

daugiau, negu galėjo padary- ™* į ž v e l g ė kas dedasi J J ^ . 1 J o n a s 

ti visokios nelaimes; ^ m * t w ^ i * * ^ \ 3 5 
| o pasielgimai! Mes sako

m u s :iųės gyvename kultūros k į ^ f c ™ ***** }**&** 

a|)ie visuomienJės gerovę, nega- ] ra labai blogas įprotis, bu-
li outi abejojimų. Neš ino j - j tent, važiuojant , vestuvnin-
tu -tikėti, kad mūsų valdžia kams užstoti "kelių, i r reika-
galjėtų būti šiuo atžvilgiu abe- lauti/literį spirito; o iš tokių 
jingai nusistačiusi." _ štukų daug atsitinka nemalo

numų. Man rodosi, reiktų, 
jau EržVilkiečiams susiprasti 
ir pamesti tokius vaikiškus 

^ I darbus. Tai yra darbas plė 
ŠAUKĖNAI .—Vie to j 5-ių šikų, kurie užstoja kelią sn 

trakterių, šįmet savivaldybė pagaliais ir apiplėšia žmogų. 
leido miestelyje laikyti tik j —i • 
vieM svaigiųjų gėrimų krau^ 6IRTYBĖS TVANAS. 

ŽIN AI KAD. 

Lietuva parsitrauk? iš Suvie
nytu Valstijų visokio materijo-
lo, produktu, vaistų, chemijos 
%lalvku net kosmetiškų dalyku 
už '24,007,677 markių! Ar ži
nai kad Helmar Turkiški Ci-
garetai'duoda tau daugiau ver
tės negu paprasti cigaretai už
tat kad. jie turi savįje 100% 
grynai Turkiško tabako 

(Apgr) 
- . Į . Ii> dm ,k. i^,...ikfi * l i t fc iVi> • • — 

s = = = į _ l • • ; • . . • " • ' ' 1 • . - i ' ' i 1 , ' . . I ii 

Express' Patornavmas [<" 
EURuPON! 

R EGULAHIAJ 

I i l l l . -
mores! 

y I Generalis L. K. Draugi jos, tuvę. Tuo norėta girtybę su-Į 

badas, maras. 
Kaip giltinė, tas 

varžyti, bei sumažinti. Be DETKOIT, Mreh. — Pas 
gerų pasekmių pastebimas ir i m i s y r a įvairių draugijų ku-
vienas blogas dalykas: nekan- r į o s dirba naudingą visuome-
trųs gėrėjai de.gtin>s nusipir m[ darhą ^ t i k s t o k a 

n™i i;c nin. ir ™kslo amžiuje, bet ką paro- a t s k i r a s Amerikos Blaivinus ke dažnai neiškenčia i r M ^ t f t y t f , karžygių, kurie pa* 
priešas alkoiions, (uia i r ; ™*ioVrm*it Ar k u kuopas, kurios suprato jau gatvėje ar kokiame patvo 
žudo šimtus, tūkstančius, pla- ( l° l m i M * pasitigitoaiT 
tindamas limpančias , i g M , •»•»» daitoi, a r i m a i , pa-, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ t o t o į 

sviete, tCj s į e k ame rio, Mass., Blaiyininkų kuopa , Toks magaryčiavimo būdas 
prakilnius idealus', kad gyvo- P^r tą patį Dr. J . N. jau pri- blogą įtekmę daro į vaikus bei 

_: blaivybės reikalus Lietuvoje fr sustoję geria bonkas užsi 

naikindamas turtą, naikmda- rodo, jogei mes esame apsi- ! 

mas gerus papročius, silpnin-
damas šventąjį Tikėjimą. 

O kiek vargo pasauly! Tas 
nemato vargo, kurs nenori jo 
BGatyti. Bet nueik tenai kur 
gyvena mūsų broliai, vargo 
ir" ašarų pamatysi. Skaudu niekas nerupi, kaip tiktai pa- Draugija atgijo po karui, m- \ davinėja, 
žiūrėti į jų apdriskusius, iš- valgyti ir išsigerti. Taip, iš- sų aukomis tikisi ir sustipnė-
bliškusiais veidais vaikus... O, s i ^ ' r t i ir vėl išsigerti. " O ti. 

name XX mokslo ir apšvie- % siuntė sausio 1 d., š. m. 10 do-
tos amžiuje? , jlerių. Ačiū broliams! Jūsų, 

Kaip tiktai ne. Išrodo jo- aukomis, gautomis per L. K 
gei šiandie žmonėms dau&iaiis ^ eikinio Centrą, "Blaivytas 

jaunimą i r be galo niauriai 
atrodo. 

kiek vargo! 
sigerti ir vel išsigerti. U 
laikai!" 

Skundžiasi mūsų neturtingi Kuomet tėvynė, Lietuva I 
žmonės, jogeį su šeimyna su- šaukiasi pagelbės; kuomet 
nku pragyventi, jogei vaikų mūsų parapijose stinga rao-
negali į mokyklas leisti, jo- kyklų; kuomet mažutėliai nė
gei neturi pinigų laikraščio ar turi-gerų drapaifėlių; kuomet, 
knygos nusipirkimui. Bet jie vaikeliai Vaikšto įdubusiais, 
pinigų nmnšainei visados tu- ^ išblyškusiais veideliais; tuo-i 
ri. Kieno namuose neturtas, met visi, taip vyrai ir mote-
vargas, nesutikimai viešpa- rys, verda munšainę ir geria, 

Ličiu v o s "Blaivybės" 
Centro Valdyba. 

330 "APŠVIESTŲ DRĄ
SUOLIŲ !" O KA DA

RYS VALDŽIA? 

Tenka girdėti, kad įvairus 
asmens degtinę i r slaptai par-

i 

skelbtų griežtą kovą girtybei. 
Kuomet buvo įvestas prohibi-
cijos įstatymas, saliunai apri
mo, žmonės džiaugėsi, kad 
nusukta sprandas alkoholio 
smakui. Tečiaus džiaugtasi 
neilgai. Netrukus alkoholio 
vergai prasimanė įvairių 
priemonių munšainei dirbti. 
Bemaž kiekvieni namai virto 

Nesikankink su 
Reumatizmu 

Neuralgija Strenu diegliu 
Skausmais Krutinėję 

Skaudamais Muskulais 
Patrink truputį su 

tPain-Expell«riy 
ant skaudamų vietų, ligi pa-
j ausi odos * degimų—ir tKlgane-
dinantis, malomis palengvėji
mas tuojaas užstos. 
Tikrasai Pain-Expelleris turi 
INKARO vaisbaženklį. 

plaukia, kas subaJ 
ta. Laivai apleidžiaj 
prleplauiea 8 ir t' 
Hdboken. Dideli 
grreiti laivai. Geras 
TalgiB — ruiminga 
kambariai. Norint 
•pattfg^ "kelionę *a-
-tltiblc TJ. «. -valdžios 
laivais. 

Pres. Ifeooflevelt — tol. 21 
Pres'. Harding — <**&&• \ 
Geo. Washingtoii — G€g. 19j 
Norint informacijų ap<e dienaa ir tt. 

rrnlyk 

UNITED STATES UNES 
45 Broadr»ay N«* Vork VU 

Manaffing Operator* for 

t j . «. BHIPTTNO BOAUD 

M , •» • • • 

Nitvra Dore lustu u i 

j M 

Remkite tuos bizniu 
garsinasi "Drauge" , 

kurn 

D R . 4. ̂  vtaiO^tv 
< »*teopaUw v OkiropmMt. 

Oydau irairt** lipua, '• f»*xu 

flal užitsfiuljtrttaa, b* vmhctv • 
operacijų. — naujausiu* 

dals. 
4224 Ar**«r AT. Bri^hton P» 

Theater «ldg. . Uro* l«b-
Galando* nuo •« fkl t1 <ti»-

Nuo « iki 8 vai ^sl-
N»dėldWtlia1s tiuo 9 Hi» 

T«l Lafayette 6f»" 

• # • 

; 

Nesenai čia įkurta blaivy 
U . arbaUnt. Tikinusi, kad b r a v o r u ' , i a l r a l k o h o h o V i e s " 
j i sAvūitgzi kovos su girtyl* P a t i J a i š a l « 0 ' i ž k e r o J 0 ' K a S 

j bus f JSeimvnos skėsta girty-
• ,. II * r ' . • " 

bes tvane. Kiek nelaimių, 

M i 
UJU AlAl.lStJLM.Jk J.1 = . 

VISGI LAIMĖTA. 
kiek naujų kapų munšainėlė 

Buvo pa- supylė! Kiek ašarų, kiek iš-
Pumnė-1 tvirkimo, baisu ir pagalvoti! 

MIŠRIEMS B A I J S A M S , FORTEPIJOIfUI IR 
INSTRUMENTAIS PRITAEIANT. 

VARIO F I 

ČEKIŠKĖ. — Oekiškio v. 
susidedąs iš 39 seniūnija tu- pranešama visuomenei, kad si 
ri 3,263 asmenis, turinčius tei- *""*> uoatatinka tikrenybei, 

tauja, tenai atrasi girtuoklius, eria ir geria. Ar tai apšvie- i 'sės balsuoti. Pereitais fcie- Į 3rVtešiiį|ai, pabrėžiama, kad 

PUMPĖNAI. -
sklidęs gandas,, buk Pumi^ė-1 **"*a*?r* ^ " ^ " i i f ^ ^ T T ^ ' ^ 
nlškiai pralaimėję priešalko-|Ar mums detroitieeiams ne- g 
1wliniamo balsavime. Šiuo reikėtų imtis griežtų priemo- 35 

1 
nių kovoje prieš alkoholio ga- « 
lybę? Ar nebrangi mūsų vi
suomenės sveikata, dora, ar 

Č SASNAUSKO r 
9 ' 9 

Prisiųskite pastos ženklais už 22 centų 

Džiaugsitcvs šia skambia <daina. 

ADRESUOKITE Š I T A I P : 

u 

O, nelaimingieji! Ar dar jie ta . 
nežino, jog 

ar tai susipratimas? tais .lapkričio mėm 28 " d i e n ą ' ^ v o laimėta . greižtai balsų nebaisus mum* lietuvių tautos 
dauguma už visų smuklių už- įssiginumas Detroitieciai, 

' 

šaukiu visus blaivios minties 
girtuokliaudami Mielas mano drauge, pagal- buvo įvykintas .balsavimas 

naikina savo turtus, savo ku- vok! Klausk sav.ęs, ar gerai; (balsavo kiekviena seniūnija darymą. I r yv. i r Pr . M. 
na, savo dūšią. Įdarai? Apsvarstyk, kokią nau skyrium) 'smuklių uždarymo Akev departamentas raštu iš , į organizuotą kovą prieš-mu-

Mielas drauge, tamsta nori dą tau save nuodyti. Pa- tikslu. Balsavime dalyvavo lapkrieio 29 d., 1922 m., Ko. sų vidaus priešą, kurs tarsi 
iš darbininkų tarpo prašalin- liauk! I r stok į eilę kovoto- \ 2,124 asmenys; gauta šių da- 13681 pranešė, kad einant kirminas kerta mūsų sveika-
ti vargus? žinoma. Taigi jų—kovotojų prieš didžiausį vinių: už smuklių uždarymą priešalkoholmio balsavimo tą, dorą ir garbe. Sutverki-
padaryk juos blaiviais. Tam- žmonijos priešą ,— alkoholį. *>,(*iMJ balsai, prieš 330 balsų protokolo i r ' į s t a t . paragr. 7. me stiprią ^ l a i v y b ė s ^ kuo-
sta nori idant šeimynose, Priešas dar galingas, mums! ir susilaikiusių 1G3. Vals- Pumpėnų valsčiuje įtaigos P$> &i uriusų pastangos, kry-
draugijose butų sutikimas, reikia, tamstos pagelbos, ėiaus tarybos pirmininkas 29 svaigiesiems gyrimams pąrda-, žiaus karas su ištvirkusiu alr 

aivinin 
41 Providence Str 
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meilė? prašalink tą, kas ardo stok į blaivininkų tarpą, pa-
ieimynas, kas naikina meilę. rodyk žmortėms, jogei supra-

Stok į kovą su svaiginau- nti gyvenimo tikslą, jogei ti-
čiais gėrimais, gell^'k savo kr.?i esi apsišvietęs ir trokšti 

IX 1922 balsavimą patvirti
no. Čekiškieėiai nekantrau
dami laukia šiuo reikalu val
džios (galutino nusistatymo. 

brolius, eik aiškinti alkoholio 

vinėti uždaromos., 

LINKUVA. — Čia balsavi
mo keliu nutarta uždaryti 

žųstan-Jus brolius iv* pavojaus Labai, butų skaudu, jeigu tei-į smukles ir k. p . įstaigas. 

koholio viešpačiu nenueis vel 
tui. Blaivimnkas. 

Blaivybės Dirvos redakto
rius Kiin. P r. Juškaitis, 

S Ar turite " O K A U G O ' Knyg.M' 
KATALOGĄ? * 

me. 

Jei neturite, tai reikalaukite, o mes tuojau prisių 
* 

* DfcAUGAS (PUBL. CO. 

i 

2334 So. Oakley Aveuue Chidago. Dlino 

Z^J 
• 
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GIRTUOKLYSTE IB MOTERYS kartos pasiekia idiotizmo ir išsigimimo, prietaras, kad nešeios moterys vartoja 

Praėjo t. v. *kBlaivybės Savaittf" ir 
mūsų spauda nustojo rašiusi apie blai
vybės idėją, tarsi visas kraštas butų su-
blaivėjęs. Tuo tarpu girtuoklystė po se
novei nakina mūsų tautos sveikatą, tvir
kina jaunimą, daugina nusikaltimus, 
traukia vargau ir purvą n mūsų kraštą, 
stabdo jo kilimą ir kultūrą. 

Šiuo tarpu apie blaivyfcjės klausimą 
domės kreipsime j moteris. Moterys iš 
prigimimo yra jautresnės pajusti žmo
nijos nelaimes ir jos jautresnės su ne
laimėm kovoti. 

Neverta nė kalbėti, kiek moterį tur su
interesuoti alkoholio klausimas. Visi ži
no, kad alkoholis griauna šeimynas, nuo-
dina jų dvasinį ir fizinį organizmą ir 
daro nelaimingas naujas kartas. Mote
ris dėlto tur būti pirmose eilėse alkoho-
Iro priešu. Jinai pati tur saugotis gėri-' 
mų i r visom pajėgom prieš juos kovoti. 
Jos balsas, jos širdis tur nuolat ir visus 
šaukti pagelbos prie^ šį žmonijos prie
šą. 

Alkoholikas — draugijos liga, kraš
to nelaimė, bet nieks del jo tiek nenu
kenčia, kiek vaįkai. Tėvai, pasidavę 
alkoholizmui, baisus ne vien dėlto, kad 
jie supagonina vaikus ir į 'juos labai blo
gai veikia moralės žvilgsniu, bet baisus 

S tuo palikimu, kurį suteikia vaikams. Tie-
'sioginiu -palikimu būna epilepsija, palin
kimas prie nusižengimą, o .sekančios 

NCrancuzų gydytojas Burncvil, idiotų 
prieglaudos užveizda, sako: " I š 1,000 
vaikų, buvusių mano priežiūroje, 471 tu
rėjo alkoholikus tėvus, 48 alkoholikes 
motinas ir G7 turėjo alkoholikus tjėvą ir 
motiną; taigi 58G vaikai idiotai iš 1,0^0 
gimė iš alkoholikų tėvų." 

Baisios alkoholio pasekmės išaiški
namos tuom, kad alkoholis dideliam lai
psny persisunkia per smegenis, dėlto pa ir pačioje liaudyje. Dėlto moterims y-
eina paralyžius, epilepsija, beprotyste, ra vienas atsargumas — nesurišti savo 
idiotizmas. j ateities su alkoholiku vyru. , Tuomet 

Jau senobėj įstatymdaviai—žinojo, moteris kuomažiausLa nusikalimų busi-

stipriųs alkoholinius gėrimus, nes jų įsi
tikinimu, tai drutina kūdikį. "Kyt ruo-
lės bobutės" nekartą tamsiom motinom 
pataria^ neramius kūdikius girdyti pie
nu ar šiltu atmieštu alkoholiu. Tuomet, 
esą, vaikai būna ramesni i r mieguistes-
m. 

kia padidintą jautrumą, nervingumą ir 
galų gale netekimą proto; Kokie sun
kus motinos kentėjimai, visa tai žinant 
ir suprantant. 

Kai kas gal pasakyti: " T a i drama
turgas patirštino dožus — gyvenime -taip 
nebūna." Bet, ištikrųjų, gyvenime da
bar dar aršiau. Kiek žmonių ir kiek 

. 

• Bet, ačiū Dievui, moterų \ alkoholikių mums nežinomų aukų ne laiku nueina ka
l ima rečiau ne tik %tarp inteligentu, bet puosna del girtuoklystės, i r jos" pasek-

kad girtuokliavimas perduodamas, kaip 
palikimas. Graikų įstatymai labai sma
rkiai varžė girtuoklystę-, ypač šeimpios 
žvilgsniu. Kiekvienas rymietis turėjo 
teisės užmušti savo žmoną, sugautą gir
tą esant. Aristotelis moko, kad girta 
moteris gimdo girtus vaikus. Mokytie
ji daktarai išveda, kad jei girtuokliai tįė-
vai daro įtakos į busimą kartą jos pra
dėjime, tai moterų įtaka būna daug il
gesnė rr didesnė, nes j i tęsiasi nuo pra-j 
dėjimo iki išpenėjimo nuosaviom krutini. 
Tuo būdu alkoholikė- motina daug dau
giau gal pakenkti jaunos kartos sveika
tai ir ateičiai, negu tėvas. Primosimas 
busimo girtuoklio — nusižengėlio dažnai 
prasideda aukščiau jo pasirodymo pa~ 
šaulyje. Sulig daktaro Kerro žodžių, 
jo praktikoj buvę atsitikimų, kad 3-jų, 
4-rių metų amžiaus vaikai parodydavę 
palinkimo prie alkoholio. ' 

Pas mus sodžiuje yra pragaištingas 

mai kartai. Skandinavų rašytojai — 
moralistai alkoholikams patar ia visai 
nevesti. Ar gi jie neteisus? / Ar gi nč-
nusiže'ngimas vesti* į pasaulį žmones, iš 
anksto žinant, kad bus nervingi alkoholi-
kai, idiotai a r išsiįr^imėliai. į ' i 

Kas matė Ibseno "Šnmklose" sielą 
jaudinančias scenas, tas ją. niekuomet 
neužmirš. Jauna, neprityrusi mergelė 
ištekėjusi už girtuoklio v y m , tik po ves
tuvių sužino savo gyvenimo - draugo blo
gą įpYotį. Bet jau pervėlu_. J i gimdo 
kūdikį,.. J a u iš pat mažens sūneliui ro-
dosi šmėklos, kurios (grąso 5r . sveikatai 
i r g y v y b e Bet jinai tur viltties jį išgel
bėti p a š a l i m u iš namų. Išsižadėdama 
motinos džiaugsmų, jį mielą .sa^d kūdikį 
atiduoda į patikimas, bet sv etirnas ran
kas auklėti. Bet veltui. NunUodintas 
tėvo kraujas greitai pasirei skia — dar 
jaunatvėj atsiranda stiprus n^nkiimvs prie 
ajkoholio. Įpėdinis alkoholikas pareis

imų ! 
Moters rolė kovoj su alkoholiu tur 

pasireikšti ne vien siauram rate nuosa-
vios šeimos, bet ji turi apimti plačią vi
suomenę., Vakarų Europoj i r Amerikoj 
moterys deda didžiausias pastangas su-
blaivinti visuomenę. Pažiunėkime į A-
merikos Suv. Valstybes. Ten įvesta 
prohibicija daugiausia dėka moterų pas
tangoms. Jos savo triūsu i r balsais 
' * nusausino" visą šalį. Joms nekartą 
tekdavo' ir tenka imtis nemalonių sau ir 
girtuokliams priemonių kovoj sux igirty-
be. Joms nekartą tekdavo ir tenka at
likti policistų roles, areštuoti girtuok
lius ir tuos, kurie gėrimus palaiko. , 

Pas mus, panašiai kaip ir kitur, y-
ra nuomonė, kąd girtuokliavimą iššaukia 
žmonių klasės. I r kol visa tai nebus na-
kreipta geron puslėn, atitaisyta, tol blai
vybė negali pražydėti. Bet ši nuomonė 
neatatinka teisybei. Alkoholis žmogaus 
nešildo • i r neguodžia, nors pirmieji jo 
gurkšniai dažnai tarsi pakelia upą, pa
linksmina, no ko tečiaus seka pilnas nu
puolimas jfegų — -protinių i r fizinių. Jei 

taip, tai negal but i r kalbos apie jo ver
tybę ypač darbo žmogui, iš kurio jis daž 
nai ištraukia paskutinį skatiką ir duo 
nos kąsnį. Darbo žmogui gal padėti tik 
blaivumas, kurs jį skalsiai pasotintų ir 
aprėdytų. \ 

Susipratę šviesios moterys daug gal 
padaryti. Šiandien stovim akivaizdoj f 

naujų Seimo rinkimų. Tik Seimas ir 
vyriausybė gal galutinai girtuoklystės 
hydrai nusukti galvą. Moterys tur tei
sės balsuoti i r reikalavimus statyti . Te
gul nė *\deno balso netenka, tiems kandi
datams 'į Seimo ntstovus, kurie nenaši-' 

s. ^ 

žada kovoti nTieš girtuoklystę. Atsi
grįžę Į praeitį, mes pamatysime, kad iki 
šiol prieš girtuoklystę kovojo tik krikš
čioniškosios organizacijos ir frakcijos. 

Moterys — motinos! Kai jųs ly
dite savo- sunūs karan Tėvynės gintų 
nuo žįatiraus prkšo , jųs dažnai verkiat, 
ašarojat del savo mylimo sūnaus. Al
koholis tvirkina jūsų vaikus, jis dieną iš * 
dienos Veda kovą su visuomene pakirs 
damas jaunus i r senus, j i s kai koks kir
minas graužia tautos kūną įį .pūdyda
mas i r :silpuydamas. Tad paskelbkite 
jam griežtą kovą. 

€yvenimo pavyzdžiai rodo, kad blai
vybė pasiekiama. 

Moterims oia priklauso svarbiausia Ąf 
rolė. [L. " L a i s v ė " ] 

v 

/ 
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Lietuviai Daktarai 

ouucu Penktadienis Balan. 20 1923 

- • • * -

Amerikos Lietuviu Daktarų 
Draugijos nariai 

. 

Tr* Pu>« »8*9 

' -Or. C. Z. Vezelis 
l . lKTi'Via DEWT18TA8 

v7i» bO \SflLAJfl> A V K M l • 
ARTI*«7-to« 8Mv«i 

jamas jaunimas doroje ir ap- balsiai priėmė ir pacfarė rink- rengime veikėja, Mar. Saka-
švietoje, lavinamas dailės sri-liavą, tarp-narių. Sumetė $16 lauskaitė, įsiraSĄ \\ amžinuo-

velandos: ouo » ryto iki t vak. 
Seredoculs nuc 4 Iki S vakar*. 

~» m*ttu: P. Oleka, M. Leškevieius 

U E T . VALS. OPEROS AR 
TISfTŲ KONCERTAI. 

Žmonių buvo nedaug, bet 
aukų sudėjo nemažai;.' tame ŽINIOS IŠ DETROITO, 

Auburn ,111. — Bal. 15 d. 
per pasidarbavimų p. A. Alek-' siųsta T. Foildan* $92.46. 
ei o, Liet. -Vals. Operos artis 

vakare net $76.46, o pirmiaus m DRAUGIJŲ DARBUOfKS 
buvo surinkta $16.00. Viso pa-

Motenj dr-jo$ vakaras. 
Toliaus vadovaujant A. Ba- West Side. — Labai retai 

Dr. M* Stupnicki 
3107 So. Morgao Street 

OHIOAOO. ITJJIOTI 
Telefoną* Tardą &OS> 

Vaiandoa — 8 tkl U t* 
po pietų t tkl * 
>flaa*> atdarytas. 

M " ' • - - » • • • • 

I 

i 
ryto 

•TeitAiiomla 

• • • -»"—— a 
8 

Tei. Bnulevarri 94*0 
DR. A. J. KARALIU8 

Lietuvis Gydytojai 
3303 South Morgan 8treet 

Chica<o. IU. 

DR. A. L YUŠKA Į 
1900 So. Halsted Str j 

fel. Ganai 11 l t 
Ofiso Tai.: 10 ryto iki 12 po plat 

• Iki 7 vai vakaro 
Tai.: 1 tkl 4 po platu 
4113 Afther A ve. 
Tai. Lafayette •»»» 

•TeJ CnnaJ | M . V ak. Caoal 1118 

08. P. L ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
»«»•«»• o w u i Į I M T U ~^iit e t 

Valandos: l t *kl l t rv»e- I iki 4 
po pietų i *ki t vakare 

;.; 
Tel . l i l v d . 5 0 5 2 . N a k t . Cana l 2 U S . 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
8281 so. Halsted St., Clih ago 

Valandos: Nuo 10 iki 12 dieną, 
nuo 1 — 3 po f i ' t i . nuo H— '< vak. 

Nedėliomis 10 iki 12 diena. 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

ir J . Byra davė koncertų. Bu
vo kuo žmonėms pasigerėti. 
Džiaugiasi gavę progų, išgirs
ti tokius mūsų tautos įžymiu* 
dainininkus ir smuikininkų. 
Gilių padėką reiškia gerb. 
kom-p. A. Aleksiui. 

Springfield m — Bal. 15 
d. vakare, tie patys Liet. 

* ~ * « 

S. W. B A N E S 
• ADVOKATAS 

W. Monroe Street 
Kuom 901 -- Teief. Randolph 2900 
Vai: Nuo 9 ryto iki 5 po pietų 
Vakarais: 3203 So. Halsted Str 

Telef. Yards 1015 
, Cbicago. 

* 

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

Ofisas Didmiesty J: 
29 South La Salle Street 

Kambarls 110 
Telefonas: Central 8899 

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

A. E, STASOLANI 
A D V O K A T A S 

Abstraktai esamumo Jarai, pinigai 
ant real estą te skoliname. 

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104 

Chamber of Commerce Bldl. 
183 W. Waahington Street 

Telef. Franklln 117«— 4946 
VAKARAIS 

U l l 8o. Halsted Street. 
(Eagle Music Co.) 

Telef. Boulevard S787 

I J. P. WA1TCHES ' 
L i w y e r 

LJŪETUVIB ADVOKATAI 
I>len.: R. 514-51«-127 K. Denr-
born Str. Tel. Randolph 1584 
Vakarais: 10711 S. Wabnah A*e» 
RSMM lerrf Tel Pullman 1117 

. - • • • • • - - • » — 8 1 

"Literatūros Teorija' f vado
vėlis augštesniosioms mokyk
loms. Parašė K. Bizauskas. 
Kaina 60c. 

DRAUGAS PUB. CO. 
2334 South Oakley Ave. 

m 

choristams kurie ėmė dalyvu-
mų dainavime. 

Šie asmenys aukojo didesnes 
aukas. 
Kun. A. Petraitis _ . . $10.0* 
Aušros Vartų .dr-ja 10.00 
L Vyčių 10 kp, 5.00 

Po $1: P v Moikunai tė , K. 
A als. Operos davj koncertų Ąksamistauskait\ P. Mankevi 
MOS kolonijos lietuviams. Tie cienė, K. Paliulienė, An. iSi-

ronui, choras sudainavo kele-j tenka pamatyti žinučių iš šios 
>ta gražių dainelių. Garbė ttern* , kolonijos, č ia yra daug dar-

artistai paliko žmonėse neiš
dildomų Įspūdį. I r šio koncer
te surengime daug p. A. Alek
sio pasidarbuota. 

inošiunieni\ E. Braskienė, AT. 
Likaitė, J . Pusčius, A. Klipie-
nė, P. Garbuzaitė, M. Ga^iu-
aipnC G. Vatkevičhitė, K. fie-

Tcko nugirsti p. Olekų labai .ponienė, J . Andriliunas. A. 
nuginant p. Aleksio vedama.' Losiu*, E. Jusien>, G. Likaitė, 
L. Vyčių 48 kp. chorų. Sakė, .L Steponkakė, K. Kalendionė, 
kad tas choras labai discipU- ' St. Petrauskaitė, P. Sata-., J. 
nuotas, švarus, nepaprastai Pečiunas, J . Kvedaras, A X^-
imbiai vedamas, žodžiu, geriau 
šias choras, kokio dar nema
tę Amerikoj. • 

Nedaiinininkas. 

vedonska-, A. Baronas, Aut<. 
Sklenis, A<1. Alekevičius, J, 
Braške, D.' Karoblis, J . A. 
(J ai ii imas,'J. Jasinskas, K. Va-

buojamasi, bet mažai rąžoma. 
Daug įdomių dalykų pralei
džiama veltui. Argi nėra rašy
tojų bei korespondentų kurie 
turėtų daugiau tuomi rūpintis 
it skelbti šios kolonijos judė
jimų ir žinutes spaudoje f 

Nevienas gali pamanyti, kad 
čia iv ra jokių draugijų arba 
jos nieko neveikia. Draugijų 
yra ir jos visos darbuojasi vi
somis jėgomis. Šv. Rožančiaus 
Moterų dr-ja gražiai gyvuoja 
antrus metus. Labai daug dar
buojasi parapijos naudai. Tai 
pgi savo jaunos draugijos rei 
kalams surengė keletu gražia 
vakarų, bet spaudoje nieko 
neteko pamatyti. Viskas yra 
praleidžiama. 

Bal. 8 d. Bendrovės rtefc Šv 
Rožančiaus dr-ja parengė va
karų su gražių programa. Va 

1yje. su centais. 
f Tikiu kad kalbėtojo žodžiai Rangia vakarą, 
nepraskaiftbėjo pro tėvų ausis 

f veltui, bet pasiliko jųjų SMy-l Suvien i j imo L. R. K. A. 
,e ir kiekvienas pasistenk s a - ! 2 6 5 »*•• « « » J a u n u t ^ v

i r M ; 
| ro vaikui siusti prie taip r i a i s ^skai t l inga, bet šauniai 

prakilnios \rganizacijos, iš ko darbuojasi. Parengė 3au kele-
tų vakarų i r daug pasidarba
vo parapijos naudai. Teko gir-? 

dHi, kad 265 kuopa rengia la-
l.ai gražų vakarą, 29 d. bal. 
Bus labai graži programa, 
nes tam daug darbuojasi uoli 
veikėja, kuopos rast. J . Kai-
iiutė. 

O apie Vyčius nėra ko jau 
bekalbėti. Jie kaip bitės \rlsi 

| kruta, dirba visu smarkumu. 
Žirniukas. 

PRAKALBOS IR AUKOS 
DEL RINKIMŲ LIE

TUVOJ. 

dJuga. M. Kabišaitis, J . Ka-1 karo vedėja O. Piragienė per-
jlinda, J . Adikonis, Al. Pe1m- ptafcj vakaro tikslų, ir prista 
' "is, P. Pusčius; tė kalbėti visų mylimų klebo 

Po 50c: Ant. Brasauskas^'njj ] a i n . Ig. Roreišį. J is savo 
j J. (Iii lutis, 1). Matulis, K. gražioje^iškalboj nupiešė šios 

Athol, Mass. — Bal. 8 d. j Nevedonskas, J . Vizbaras, P. 
Kat. F'ederacijos skyrius su- Paliulis, J . Vaicelėnas; 
rengė prakalbas, pobažnytinėj 
svet. Kalbėtojų buvo prižadė
jo atsiusti Centro Vahlvbos na 
rį gerb. kun. Taškunų. Bet 4le-
lei nežinomu priežasčių kalbė
tojas nepribuvo. Visas prakal
bas atliko vietos gerb. kun. 
Aug. Petraitis, (lan plačiai ir 
nuosekliai išaiškino dabartino 
Lietuvos politinę pad>tį ir da-
rodė, kad tie, katrie 

P. Rimšas (Joc. 
Lietuvos šakelė. 

ATSIŠAUKIMAS f HYDE 
PARK LIETUVAITES 

Ilyuc Tark, Mass. — 
Gerb Sė*Strtės: —-
Turbūt jau gerai žinot0 

kad čionai mes suorganizavom 
sugriovė Į mergaičių draugijėle, tik iš 

dabartinį Liet. Seimų, tokioje 
kritiškoje valandoje, užsitrau
kia ant savęs juodų dėmę ir 
tautai daro gėda, Neprivalu 
duoti balsus už tokių partijų 
žmones, kurie Lietuvos gero
ve nesirūpina. Dėkime aukas 
varymui agitacijos, kad kuo-
daugiausia katalikų, tikrų tė
vynainių butų išrinkta į seimų. 
Tik tokiu būdu LTetuva bus 
iŠ u lbė ta . 

0__ , 
• . . • - - « 

OR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė saro oftaą po 

4711 SO. ASHLAND AVKNUE 

SPECUALISTAS 
Džiovą, Motery Ir Vyru Ll|ra 

Vai.: ryto nuo l t — 12: nuo S—B 
po pietų: nuo 7—8: It vakare. 
Nedėliomis: l t tkl 1. 

;'38>*. - t * ? " . •>&»-

IŠIMU TONSILUS 
Tobulliuslmis mokilo priiitBėnls: 

1,—be peilio, 
9, -be kraujo. 
S,—be marinimo, 
4,—ue skausmo, 
6,—be jokio pavojaus sveikatai. 

I Po operacijos, pacijentaa gali tuo, 
[eiti \ darbą, gali tuoj valgyti: dal-
tninlnku balsas tampa malonesnis, 
Jvlsa sveikata geresnė. Kuriems tf-
lėmlau tonsllus, yra pilnai uiganė-
IdlnU. 

Ligonins su {vairlomla ligomis 
> rijimu:— 

Kasdien nuo S vai. po pietų Iki 
[9 vai. vakare. 

Nedaliomis \x saredomls ofisas 
| uždarytas. 

DR. AL. M. RAČKTJS, 
GYDYTOJAS. CHIRURGAS IR 

OBSTETRDLAS, 
U411 So. 5(Uh Ave. Cicero, m 

moterų draugijos nuveiktus 
darbus ir i lgino visas moterin 
organizuotis ir rašytis prie 

v taip prakilnios draugijos. Sa
ke, jau gana moterims miegoti, 
kiekviena turi pabusti ir stoti 
j prakilnių, draugijų kurioje 
gaus daug pagerinimų save 
gyvenimui. Gerb. kun. Ig. Bo 
reižis savo prakalboje davė la
bai daug gražių patarimų ir 
sukėlė didelį upų moterų tar
pe. Paskui vaidinta veikalas 
"Geriaus vėliau /negu nie
kad", komerija. Vaidilos buvo 
sekanti: Kazys — K. Samsa-
nas, Monika —If. Aukštakal-
niutė, banditas — Ig. Aukštuo
lis, Gendruta —\ O. Stnjolie-
nė, Jonas — M. Čirikas, Ju-
7,'> — J . Adomavičiūtė, Gab 
riukas — J . Borisas. Visi vai
dilos savo .užduotis atliko ge-
rai. 

penkių narių, o šiandien ta 
draugijėlė jau turi net dvide
šimts narių. Jai vardas duotas 
"ŽSibiii&us". 

Turime mokytojų, p. C. Sta-
sevičiutę, iš Norwood, Mass., 
kuri yra pasirįžusi mus mo
kinti ir lavinti scenos daly
kuose, dainavime, deklamaci
jų sakyme. 

Gerb. Hyde Parko lietuvai
tės! Dabar laikas mums susi- * Dialogų " D u ubagu" atliko 

. 

prasti, mokytis, šviestis. Gir-
džiame per spaudų ir žmonių 
kalbas, apie.mūsų tėvų gimti
nę šalį už plačiojo okeano. 
Mūsų tėveliai kasdįen rengiasi 
keliauti savo tėvynėn. O kai 
niusų tėvai 'važjups, ar mes 
pasiliksime čionai f Beabėjoįvs* 

Telefoaas Drezel 3880 J k a < i n ^ ' V a ž i u o s i m e t ė v y n ė n 
• • • • • • m kartu. Parvažiavus^ ar 'nebus 

goda jei nemokėsime skaity
ti, rašyti savo tėvų kalboj. Ar
gi galčsime pasirodyti tikro
mis lietuvaitėmis savo tėvv-
nėję. Užtad, Hyde Parko lie
tuviai leiskite savo dukreles į 
šių mokyklų, kur besilavinant 
atneš naudų pačioms lankyto
joms ir mūsų tautai, rapsų tė
vynei Lietuvai. Malonės, se-
šutės, atsilankyti į mūsų repe
ticijas kurios būva kas subata, 
pirmų vai. po pietų, 1495 Hyde 
Park ave., Hyde Park, Mass. 

Jadv. Kusleikaitė, pirm,, 
Anna Budriiutė, fuj, rast. 

OR. M A U K KAHN 
tlVDVTOJAB IR C R l H I R O i l 

48S1 H* \ssilmn4 Ave. 
«W. T u o i 994 

TeL Tar4s 99M 
OFTSO VAU: 

»— 11 • . ryto. 1—f Ir T—f v. v. 
Hedėllomls: nao l t w. ryta iki 
1 vai. po pietų. 

AR ŽINAI KAD. 
Sulyg dabartinės kvotos tiktai 
2.310 Lietuvių bus įleisti į Su
vienytas Valstijas ateinančiais 
metais? Ar žinai ka4 20 Hel-
marų biskuti daugiau kainuo- [ klausytų prie šios jaunimo or 
ja negu 20 paprastu e į ^ e t ų ? l g a f l i z a ^ o s k u r i o j e y r a a u k f e . 

Tg. Aukštuolis ir J . Borisas. 
Tiek j u o k ų p r ida ro , k a d ne t i 
jų ubagiškas tarbas nebūtų til
pę. Mat jie visuomet suranda 
kų nors naujo ir juokingo. Ei
les "Plikių Obalsis" atliko 
T. ŠHaikis; eiles "Be Moks
lo ' ' — P : Jarmokas; dainų 
" J ų s mergaitės Nemunaitės" 
— J . Jarmokiutė; pianu pas
kambino A. Aukštakalniutė. 
Visi 'savo užduotis atliko ge
rai, už kų publika kiekvienam 
teikfi daug katučrų. 

Paskui gerb. kun. Ig. Borei-
šis kalbėjo apie jaunimų ir 
kvietė visų katalikiškų jau
nuomenę, gyvenančių šioje ko
lonijoj, rašytis prie L. Vyčių 
102 kp. kurioje yra sporto sky
rius- Baseball ratelis yra skait
lingas ir smarkiai darbuojasi. 
Taipat mergaitės turi savo ten 
uis ratelį-Kiekvienas priklausy 
damas prie- L. Vyčių orga
nizacijos turi daug gražių pro
gų įvairiems pasilinksmini
mams gražiai ir dorai. Taipgi 
prašė visų tėvų bei motinų: 
duokit mums visų jaunuome
nę, siųskit ir raginkit; kad pri-

ateityįe* turės dideUo džiaugs-
mo. 

Publikos buvo pilna svetai
nė. Visi buvo patenkinti pro
grama. Paskui sekė lietuviški 
šokiai ir žaidimai iki riakties 
vCdunios. Pelno, tikiu, liks ne
mažai. Valio! West Sidės mo-

STAMfiUS 6V. KAZIJ&IIEEO 
DB-J0S, KAUNE. 

NARYS. 

terys. Spieskitės prie taip 
naudiagos rr prakilųios drau- j 
gfjos. Sudarykit vienų tvir
čiausių draugijų ir parengkit 
dažnai tokių smagių vakarė-
lių. 

Krikš. Deni. Parama. 

Bal. 8 d. Sv. Antano dr-ja ^ ^ n , Mass. - Uoli kata-
laikė mėn. susirinkimų;- nors l į k i š k o s e d r a u g i j o s e i r v n k a r r > 

nariais buvo neskaitlingas 'bet i * f _ . 1 , •> 
nutarimais gausus. Nutarė at- GERA ALGA 

. PaieSkau darbininką vyra ar raer-
e i n a n č i ų V a s a r ų S u r e n g t i p i k - gina, prie pardavinėjimo krautuve ir 
nikn ir i š r inko komisi ia k u r i n a m ų P ryJ i m i n e s i r Piningus. Alga niK«) ir išrinko Komisijų Kuri g e r a ^ u o 40 ik i 50 do l ^ ^ ^ to_ 
r ū p i n s i s iŠankstO tUO r e i k a l u . l l a u daugiau mokslą nereikia didelio 

' užtenka truputy lietuviškai ra5yti. 
D a r į & k o l š a l t a n u t a r i SUreng- , Reikalaujama kaucija užstatyU už 
. . - , , . .i* 1 • • į kaucijos pinigus mokesų 7 dol. nuo 
ti bahų — pasilinksminimų. | s l m t a nu-0§imti. 

Taiperi buVO p e r s k a i t v t o s ' NorėdaMas užimti šj darbą raSyk rr> r " tuojaus kiek metu turi ir kada gali 
laiškas su atsišaukimu nuo pradėti dirbti. 
T .- . . v v » • T-V 1 » TT* J ' D . B A l i N l S 
krikscfomų. Demokratų. Vien- cayahaga FaUs. onio. 

sius Šv. KajB. Dr-jos narius ir 
t 

įmokėjo $35. Tai gausi para
ma katalikiškosios spaudos. 
Tų Amerikoje augusios lietu
vaitės — patrijotės pavyzdį 
maloniai prašau pasekti vi ;ų 
kuriems brangi šviesesni Lie-
tuvos ateitis, pamatuojama 
tikyba ir dora. Dora spauda, 
tai šviesa. Gerb. šv. Kaz. Dr-
jos rėmėjai, už įsirašymų ta
riu didžios padėkos ir pagar
bos žodžius. 

Kun. P. Kaščiukas. 

:n 
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aO^CESo/' 

AR JUS ESAT 
NUOLATINIS 
RŪKORIUS? 

Jeigu esate, tai Jus turit 
rūkyti cigaretus' iš lengvo 
tabako. 

Turkiškas tabakas yra leng
viausias ir geriausias taba
kas del Cigaretų. 

HBLMARS yra iš 100% Ty 
ro Turkiško Tabako ir duo
da. Jums nuolatinį gerumų 
ir malonumų, nežiūrint kiek 
daug rukytįumėt. 

HELMAR yra^supakuoti kie 
tuose skrynutėse, kas' apsau
goja juos nuo susilaužymo ir 
susimankymo. Paprastai Ci-
garetai yra supakuoti į pun
delius. _ _ — — 

U «»»i«aSB»i^^B^^BSBBB^^S» 

ATSIMINK SKRYNUlTĮ 
IR VARD^ 

Išdirbėjai augščiauslos ryšies 
Turkiška ir ELgypttškų 

Cigaretų pasaulyj. 

20 metu prityrimo 
Akinių pritaisymo mene 

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
Aklų Ligas 

Ar jums skauda galvą? 
Ar jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti? 
Ar skaitant akys greit pavarg

sta? 
Ar kvaišta galva? 
Ar matote kaip ir plukančlue 

taškus ? 
Ar atmintis po truputį mažėja? 
Ar akys opios Šviesai? 
Ar jaučiate kaip ir smilUs aky

se? 
Ar yra balta dėmė ant vokų? 
Ar turit kataraktą ? 
Ar turi žvairas akis? 

JOHN J. SMETANA 
AKINIU SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Ave. 

Kampas 18 gatvės 
Ant trečio augšto virš Platto op-
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadlenials 9 r. iki 12 dienos. 

H • 
i A. Michflievicz-Vidikieoe 

UUSERKA 
|S101x6. Halsted St 
Kampas 31 gatve 

hone Yards 1119 
Viename ofise su 
Or. J. F. Van 

Paing. 
Sąžiniškas pa

tarnavimas pri* 
gimdymo.Visokį pa 
patarimai dykai. 

Valandos: nuo 7 ryto, iki 12, nuo 
6 Iki 9 vai. vakare. 

L - . - L _ . . . i.i. . . . I B I 

Valentine Oressmaking OoUege 
2407 W. Bladisou Street 
Telefonas Seetey 1848 

Moko Siuvimo, Pattemų kir-
įplmo, Designing bianlul ir na
mams. Vietos duodama dykai, 

[Diplomai, Mokslas lengvais at-
mokejimals. Klesos dienomis ir 
vakarais. Reikalaukit knygeles. 
Biznio ir Naminiai kursai Skrybė-

llių Taisyme. Norint informacijų 
įrašykite ar telefonuoklte. 

SARA PATEK, pirm. 

Dr. Anelė Kaushillas D. C. 
CHTROPRACTOR 

Gydau be operacijų Ir be gyduolių 
visokias staigias ir kroniškas Ilgas: 
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktin} 
susišlapinima, dusuli ir visas kitas Il
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai. 
2159 W. 21 St., kampas Leavitt St. 

Telefonas Roosevelt 8188 
Valandos: 3:00 iki 9 p. m. Nedėlioj 

9 iki 12 a. m. 

Telefonas Yards 1188 

STANL1Y P. 
MAŽEIKA 

RARORTUB^TIi} 
Balsamuotojas 
Tūrių' automo

bilius visokiems 
g reikalams. Kaina 

|p r Įeinama. 

3319 Auburn 
Ave. Chicago I 

» » » » » » • • » ^ »^m m m » m> 

• Telefonas Boelevacd 418§ 

A. Masalskis 
Oraborius 

Patarnauju lai-* 
dotavese ves- , 

krik*-: 
Ir kWbo-i 

i 3307 Auburn Ave. Ohicago ] 
%Ė" • • • 

S. D. LACHAWICZ 
UBTUVIS ORABORIUS 

2S14XW. 88-rd P I 
Patarnauja laidotuvėse 

tfmmm Reikale meldMa 
' kti. o mano darbą busite užga-

oėdintL TeL Oanai 1171—8189 

knopi-

A 
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f BITIOGIS Penktadienis Balan. 20 1923 / 

KYTOJ BUS LAIDOJIMAS LIET. VALS. OPEROS AR-
O'CONNOR. i TĮSTAI IŠVAŽIUOJA. 

i 

Visi trys, pp. P. Oleka, M. 
Leškevičius ir J. Byra aplei
džia Chieagą šeštadiąny^ bal. 

Rytoj Įvyks gedulingos pa- 21 d. Turbūt jau daugiau ft» 

Dalyvaus visa oficialė 
Chicaga. 

grįš Ohieagon. 
Bal. 22 d. duos koncertą Cle-

veland. Ohio. Iš tenai vvkst.a 

maldos už mirusio buvusio 
Chicagos gaisrininkai viršinin
ko per devyneris metus Tho-
maso (VComioro dūšią Šv. jPittsburghan, Pa., kur koncer

tuos bal. 30 d. 
Gegužės mėn. išvažiuoja 

Lietuvon. 
Jie palieka pas amerikiečius 

Velykų aukos. 
Parapi jonai šįmet parapi

jai, Velykų dienoje, suaukojo 
apie $700. Daugi aus negu kada 
praeity. Per Velykas žmonių 
bažnyčioje buvo taipgi dau
giau negu ka&a praeity. Pro 
cesrjos ir bažnyčios išpuošimas 
taipgi viršijo praeitį. Visi Virš-
minėti apsireiškimai, daug ža
da Visų Šventų parapijai ir 
neša garbe/ parapijonams. 

J . Šliogeris. 
KLUMPIŲ SUNEšIMAS. 

ir jam gal neužilgo reikės mar keturių Veiksmų dramą "Mo- * 
šą užtraukti aukoja 25 dol. tinos širdis". Veikalas yra ' 

< r 

Elzbietos bažnyčioje. Po pa
maldų iškilmingos laidotuvės. 
Lavonas bus nulydėtas i Kal
varijos kapines. 

Kaip pranešta, pamaldose 
ir laidotuvėse dalyvaus visi 
miesto oficialiai atstovai. Nes 
nabašninkas užtarnavęs gar
bingą paminėjimą. (Jaisri-
nmkuose jis ištarnavo 37 me
tus. Pradėjo tarnybą pap
rastuoju gaisrininku ir išlipo 
į aukščiausią laipsnį. 

Gaisrininkų viršininku jis 
išbuvo nuo 1912 metų iki 1920 
metu. 

neišdildomus, malonius įspū
džius. Beabejo, kad jie ir mus 
ilgai atmins ir minės mus t'«-
vvnen sugrįžo. 

ROSELANDO ŽINELĖS. 

POLITIKIERIAI NETENKA 
"DŽIABŲ ' CHICAGOJE. 

Iki šiolei miesto valdyba pi
liečių lėšomis užlaikė skaitlin
gas būrius politikierių velt
ėdžių, kurie neva specialiai 
turėdavo bent kokius miesti
nius "džiabus" (darbus). 

Miesto majoras Dover pas
kelbė, kad tie visi veltėdžiai, 
kurių bus daiyriaus poros tn-

Bažn. rūbai. Roselandie-
ėiai myli savo parapiją. Tą 
liudija jų darbai. 

(Jerb. kun. kleb. P. Lapeliui 
vos sulaukus iš Lietuvos atė
jusius bažnytinius drabužius, 
(jam viešint Lietuvoje pirk
tus Kaune), parapi jonai pa
matę juos, greitai įvertino ir 
jau baigia išpirkti visus juos 
savo parapijai, nes vos dvi 
k a pi Įveli ko ir pramato ma, kad 
ir tos abi kapi, greitu laiku 
atsiradus fundatoriams, pereis 
Visu Šventų parapijos nuo-a-
vvbėn. 

Bažn. virš minėt i drabužiai 
yra visiems metų laikams ir 
aoeigoms. Visi tie drabužiai 

(Pamenu Lietuvoj, kad lauk
davome kada " klumpius'' su
neš i me, tai rodydavosi kad 
gali ir ausys nutysti. Bet kai 
jau ateidavo tas subatvakaris, 
kaip būdavo pamatysi sauly
tei nusileidus vieną, kitą jau* 
nuolį su gramzdinki per kai
melį braukiantį, kad- sakysim 
į Preikšų ar Kidulių grinčią, 
o kad dar išgirsi armoniką ar 
smuikute, tai ne kartą teko 
užmiršti vakarienę. 
Panašiai "(iiedrininkai" lau 

kia subatos, gegužio 19-tos. 
Tai "bracia", kad brauksim 

Alek. -Ziibė, kaipo narsus ka
reivis pasauliniame kare, ži
nodamas muzikos svarbą au
koja 20 dol. Stanislovas Rau
donis, jaunavedis, kad Dievas 
jo neapleistų, aukoja 10 dol. 
Vin. STiminskis Šv. Petro ir 
IPovylo parapijos fundatorius 
pažadėjo keletą triubų vargo
nams nupirkti. 

Viso krikštynos dahrė nau
jiems vargonams virš (500 dol. 
Tai bent krikštynos! Lenksi
me West Pull maltiečiai dau
giau panašių progų. 

Ten buvęs. 
— 

GRAŽUS VAKARAS. -
PELNĄS KILNIAM 

TIKSLUI. * 

Norit Side. — šv. Kazimie
ro Akademijos Rėmėjų 3 sky
rius rengia vakarą bal. 22 d. 
7:30 vai. vakare. Moterų Sąj. 
2 kp. iš Cicero, 111. vaidins 

YPATIŠKAI VEDAMA EKS 
KURSU A ANT "BEREN-

GARIA" LIETUVON. 
Tai bus viena iš didžiausiu 

pamokinantis ir nepaprastai i-
domus. Prie to dar bus solų, 
•duetų, piano skambinimas,' 
kalbės p. A. Nausėdienė, "Mo
terų Dirvos" redaktorė. 

Atsilankę pamatysite pui
kiai išpildomą programą ir 
tuo pačiu kartu paremsite 
Šv. Kazimiero Seserų Vienuo
lyno koplyčią. Verdad. 

REIKALINGI 
Leiberiai ir Pagalbininkai. 

prie foundrės, jauni vyrai ku
rie norite mokytis, čionais ge
ra progą — darbas pastovus. 

Atsišaukite: 
LINK BELT 1 

329 W. 39-th Str. I 
2 blokai į vakarus nuo Went-

worth Ave. 
REIKALAUJAMA DAKTARO. 

(J eras sąžiningus lietu vys daktaras, Į 
su valdiškomis teisėmis, yra reika
laujamas už asistentą prie J)-ro Kat
kaus.. Sąlygos geros. Kreipkitės laiš
ku prikergdami savo Curlcullum 
Vitae. 

DR. AL. M. RAČKCS 
1411 So. 50-th Ave. Cicero, Dl. 

PRANEŠIMAS. 
OflflM Dr. O. M. GUUMT p*. 

relna J rankas Dr. Cfaaa. Bajal, 
lento Ir partnerio. Visi Mulėj* 
pažjstami Ir draujral aplalkyi 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip ir 
nuo paties Dr. O. M. OI&MT. 

S149 So. Morgan Street 
Ofiso Valandos; Nuo 10 ryto 

iki t po plotu, nuo I iki 7 ra*. 
Hod. nuo l t lkl t. po plotų. 

Telefonas Tardą «87 

0* 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

l»»m » » » • • • ' • < • ' i — » « » » » « i . . Į Į I Į ; 

•X 
I Reild. tol Van Buren •184 

Ofiso tol. Boulevard t i l t 

Dr. A. A. ROTH 
Kf «A8 OFDYTOJAJi k* 

OfittRl/ROAH 
Specialistas Moterl&kg, •yrlSkn 
Valku t* risų caroniskn 1*9%. 

Ofisas: SSS6. B. Halsted St. 
VaL: l t—11 ryto: I—-• po 
plot. T—trak, Nsd. l t — 1 1 d. 
Ras l i t i Indopondonoo Blvd 

Cnioaco. 

809 W. 35th St., thieago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. • 

Tel . Lafayet te 422S 

P L U M B 1 N 6 i 

į Šv. Jurgio parapijos svetai-
" 4 • i i . • i j y i ; Aitlantiko ekskursijų šiame senę tai brauksim, ir kad šok-] _ . f* 

si m tai šoksim. Tik truputi 
I*ivojus ko pats esu prityręs 

kstančiu, turi eiti šalin. Mie- kainuoja virš $2,000. Jų gra-
zuinus stebėtinai, nes jie pa
pilusi i auksu. Ir nei viena 
C Iii cagos bažnyčia neturi to-

što eivilė tarnyba nuo šiol ek-
zaminuos visus miestui reika
lingus darbininkus. Niekam! 
nebus jokiu privilegijų. Nie- k!v dnibuzių, kokius jau bai-
kas veltui neaikvos piliečiu &a v i s l l s įtaisyti roselamiię-
sumokamų pinigų. * i a i s a v o parapijai. Tuos dra

bužius visi run's progos pnma-
tvti 40 valandų atlaiduose, 
kurie bus gegužės 13, 14 ir 
15 cld. 

Kada bus visi tie brangus 

jog diedi-ininkų" padai nedrū
ti, nes nepersenai mačiau kaip 
vienas "Ciiedrininkas" viena 
šlapią dieną vandenį iš čoba-

i 

to išpylė. Bet jie.ant to ma
tyt neboja, nes uoliai rengiasi 
daug šokti. Taigi, Ohieagie-
eiai, nepamirškime "Giedri
ni nkus paremti. 

Giedrininkų rėmėjas. 

PAVYZDINGOS KRIKSTY 
NOS. I 

zone. Laivas išplauks birželio 
5 d. Lietuvon. Ponas G. A. 
Hacbette, specialis Cunard Li 
nijos, Chicagos skyriaus agen
tas ypatiškai prižiūrės visas 
reikalus kokie tik kelionėj pa
sitaiko. (Apgr.) 

GERIAUSIAS PATARIMAS. 

Kuomet cukrus brangsta ir 
kuomet vvriausvbė negali su-
valdyti sj^kulantų, tai Chica-
gos turtingosios ponios pata
ria visuomenei kuomažiausia 
vartoti cukraus. Tai busian
ti geriausia "bausmė" cuk
raus spekulantams. 

Reiškia, jei maisto speku-
lantai ima išnaudoti visuome
nę, tai geriausi.? daiktas vi
suomenei pasninkauti. 

Nejaugi čia visas laikas ne
bus surasta tinkamesnių prie
monių suvaldyti spekulantus. 

Wcst Pullman, UI.— Gar
nys netikėtai apdovanojo sū
numi Kazimierą Zuibį, įžymų 
biznierių (micieriij) ir visų 
West Pullman iečių gerbiamą 
žmogų. Balandžio 15 <1. jauna
sis Zubė gavo var*lą, taip pat 
Kazimieras, kaipo įpėdinis 

drabužiai išpirkti, tada vis i | n e » >'m P>mmtinis sunūs. Tki 
fundatoriai bus paskelbti .«ol?Kąrf|liiOTM ir Stepam ja 
^nran^e" Zubai tnrė.>o tik dvi dukterį, 

Tokių bažnytinių rūbų dirb
tuvė buvo įsikūrusi Busljoje. 

kurtodvi lanko parapijinę mo
kyklą ir yra pavy^lžiu. visai 

KAS PRISIUS MUMS 
savo tikrą adresą; ir porą ad
resų savo pažįstamų; ir pač-
tos markių už 2 centu, — tas 
«;aus naudingą knygutę 

BRANGINKITE SAVO 
SVEIKATĄ. 

Tą knygutę gražiaiįparašė lie
tuviams gerui žinomas Dr. Al. 
M. Račkus. Ta knygutė sučė-
dys jums turto. ! 

Kreipkitės šiuo adresu: 
DR. AL. M. RACKUS 
Medicinai Laboratories 

1411 So. 50-th Ave. 
Cicero. 111. 

Iš priežasties padidinto biznio 
reikalaujame. 

100 MERGINŲ IR MOTERŲ 

tuojaus del pastovaus tlarbo, 
švarus ir lengvas fabriko dar
bas. Geros darbo sąlygos. Nuo 
štukio duodama, dirbti. Mūsų 
merginos uždirba nuo $15 iki 
$21 dirbant 5 dienas savaitėj. 

Ateikite prisirengę darban 
bile ryta 7:30 valanda. Valau 

Dr. J, Van Paing 
SPECIALISTAS 

Per daugeli metų vidujinių,] 
kroniškų ligų, vyrų Ir moterų. 

Neimkite patentuotų vaistų, ku-| 
rie gali but ne nuo toa ligoa. Pa
sekmingas išgijimas priguli nuol 
suradimo tikros priežasties ligos. 
Pilnai egzaminuoju kraują. Šlapu
mą su Exray. Gydau su radium.| 
serum ir elektra. 

Ofisas ir LaboratorijaĮ 
3101 South Halsted St. I 

Valandos: nuo 10 iki 4 po plctųj 
nuo 7 lkl 9 vai. vak. 

Kaipo lletnvys, lietuviams vlsa-
' dos patarnauju k»ogert*usla. 

M. YTSKA 
I 8 2 2 8 W e s t 3 8 - U i S t r e e t 
g | — ~ ~ » « » - » • - • » • - » - • • • • • • • « « S 
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"Telefonas Yards 0t94 
AKNA 31. BONDZINSKI 

Bcauty Sbop 
Veido Ir Skalpo Gydymas 
P lauka i Taisomi. Dažomi, 
Ir MarceU Garbiniuojami 

Manieuring 
Cokimbia College Metodą 

4681 Sioath Ashland Avenue 
Atdara: Utarninko, Seredoj, Ket

verge ir Subatos Vakarais. 

Nedėliomts: 10 iki 12. 
Telefonas Yards 1119 

vakare. 
Atsišaukite: 

820 So. Kildare Avenue 
I 

Rd tarpe Harrisen ir Roosevelt Rd 

SPAULDING & MERRICK 
REIKALINGA 3rERGTNA 

prityrusi, kuri supranta ktjygvedystf, 
stenograflstt' ir Šiaip gerierai) ofiso 
darbą. Gera proga. Atsišaukite tuo-
j a u s - , A ! = 

' M. J. KIRAS, į S 
3335 So. Halsted Str. 

OR. A, K, RUTKAUSKAS 
UV1IYTOJAH IH rHTHI RGAJ 

444t Ro. Mmtmru AV««M> 
Telef. Lafayette 414« 

raanAoa: t-11 rytais, 1-8 po 
pietų Ir T-l vakarai* lfedeldla-
niaia tiktai po pl«tq I lkl I vai. 

D-ro" R A C K A U S I Š R A D I M A S . 
I\g% laiką Dr. Račkua galvojo, tru-

sė, iSrado ir išbandė geriausiu* vaistus 

MLAUKAMS 
Tie vaistai tai nėra kokie patentuo

ti humhakal, bet daromi po priežiūra 
D-ro Račkaus ir jie veikia ant plau
kų štai kaip: 

1)-Užmuša mikrobas, kurie ėda 
plaukų .šaknis. 

2)-Sustiprina plaukų Šaknis. . 
3)Išjudina kraują galvos skalpoje 

ir priduoda plaukams daug gy
vumo ir jiegų. 

4)-Sustabdo plaukų slinkimą. 
5)-Angina plaukus. 

Kurie nori gauti tu vaistų: tai tu
ri prisiųsti su laišku: — savo amžių, 
keletą nuslinkusių plaukų ir pažymė
ti ar tie plaukai yra nuolat sausi ar 
riebus, ir ar yra pleiskanų. Sių vai
stų aptiritose negausit. Kreipkitiss tie
siog prie masų FIRMOS. 

KAINA $6.00 ui vaistus ir u i pa- . 
tarimus kaip užlaikyti plaukus. Daug 

* žmoniŲ mums dėkavoja. Pinigus sių-
ttklte fciuo adresu: 
DR. KAčKl S Medicinai I^boratory. 

1411 So. 50th Ave , Cicero, Rl. 

m 
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PRIVATES liEKCIJOS 
Anglų kalboj mokoma Lietuviama 

mokantienis ir nemokantiems kalbė
ti angliškai. Kainos prieinamos. At
sišaukite dienomis ar vakarais. 

Irtlss !K>NNEliIiY 
421 Bclden Avenue 
Telef. Dlversey 2133 

PARDAVIMUI, 
DIDELIS BARGESAS 

Parsiduoda 8 Uotai prie 
&v. Kazimiero Vienuolyno ne
toli Marquette Parko, luotai 

t, 

.• A. X A. 

BolSevikams užvaldžius I?««i.; Tirokyklai. Vyresnioji duktė už! a H į Bulvaro pločio 30x125, pa? 
duosiu po viena arba visus 3 
kartu. Savininką galima maty
ti vakarais nuo 5 iki 9. 

4539 So. Maplevrood Ave. 
Tel. Lafayette 0328. 

PAVASARIO ORAS. 

Federalio oro biuras prane
ša, kad šiltas pavasarinis o-
ras. Cbieagoje busiąs iki sek
madienio. Paskui, matyt viėi 

* 

oras atvysiąs. Bet kaip dide
lės atmainos busią, niekas ne
gali i skalno įspėti. 

ja, bolševikai tą dirbtuvę 
sudegino. Tai padaiv, kad iš
naikinus katalikybės pagar
bos žymų ženklą, drauge su 
katalikų tikėjimu. 

Bolševikai sulyg savo noro. 
pasigaminę žvi'riškus įstaty
mas, nesiliauja naikinę kata
likų Bažnyčią, žudydami ku
nigus Rusijoje, išniekindami 
ir apiplėšdami bažnyčias. Bol
ševikai uždraudė laikyti kata-
likams viešas pamaldas ir ap< 
eigas. Bet katalikai vietoje iš

metu baigs pradinę mokyklą 
ir rengiasi eiti augštesnius 
mokslus. West Pullmanieeiai 
nugirdę apie apsilankymą se
nai nebuvusio sveeio garnio 
net nustebo ir deliai to krikšto 
dienoje visi prakilnių širdžhi 
žmonės susirinko pagerbti sa 
vo g?rą biznierių. 

Laike iškilmingi] pietų, po
nia M. Damanskienė prisimi
nė, apie reikalingumą naujų 
vargonų savo bažnyčiai ir tuoj 
pirmutinė prižadėjo aukoti 100 

BUVĘS POLICMONAS KRI
MINALIAM TEISME. 

nykti, dar labiau sustiprėjo./1 0 1 J o s ****** ^ek{i k i t i 

Nes netekę savo maldnamių į***08 *ivdie* * m ^ : ****** 
Žitkevičius, turtingas žmogus (bažnyčių), jie susirenka mel

stis privačiuose namuose, pa 1(X) dol. jo moteris Barbora 

Buvęs poliemonas Mclnty-
j e su kitu savo sėbru patrau
ktu kriminali n teisman už pljė-
šimą. 

našiai kaip katakun.W. Apie Žitkevičienė 10(į dol. Kazimie-
ras Zubis, džiaugdamos susi-tai praneša gerb. kun. P. La-

pels ir kiti patyrusieji apie 
socialistų "rojų". Tą liudija 
ir si«cV*ginimas virsmin. bažn. 
rūbų dirbtuvės. 

Bažnyčios' jpa#ražimnaas. 
Visų Šventų parapijai įsigi-

laukęs sūnaus, 100 dol; krikš
to t/ivas Juozapas Zubė (taip 
pa* tos rųšies biznierius) 50 
dol. Už tą auką klebonas pri
žadėjo Juozapą iškilmingai su
rišti moterystės ryšiu. Anta
nas Vaitkus, naujas biznie-

TURI NAUJĄ UŽSIĖMIMĄ, i i™ viršminėtus bažnytinius:
 r į u s groserninkas, matydamas 

rūbus pasirodo, sulig draba- s a u g r a ž įą ateitį iš biznio, no
riai aukojo 50 dol., o jo mo
teris Ona Vaitkienė, biznio 
prižiūrėtoja 25 dol. Mykolas 

Buvęs Chicagos policijos; ž i ^ reikalas papuošti (išma-
viršininkas Charles C. Fitz-
moįris jau turi naują ir pel
ningesnį užsiėmimą. Paskir-
tas Eureka Coal & Dock Co. 
iSrinktas prezidentu. Sako
ma, jis busiąs dešinčji milio-
nieriaus Get7 ranka. Gaus 

liavoti) tinkamai ir savo baž
nyčią. Bažnyčios papuošimas 
atsieis apie $12,000. Ir čia jau 
rodos vienas asmuo bažnyčios 
papuošimui aukojo net $500. 

PARSIDUODA RESTAU
RACIJA nuo senai žinoma kai i 
po Vienintelė Lietuvių Res
tauracija Roselande. Pigi ren-
da. Prieinama kaina. Priežas
tis pardavimo savininkas eina 
kiton biznin. 

10822 Michican Ave. 
Roseland, UI. 

Tel. Pullman 6995 _ 
DIDELIS TEATRAS 640 sėdinių su 
visais vėliausios mados Jtaisimals,— 
biznis išdirbtas - m«Jluf — renda 
pigi. Savininkas priverstas parduoti 
f trumpa laika: — neauk geresnės 
progos. 
M. J. KIRAS, S335 Sof Halsted Str. 

Telef. YartLs 6894 

ANT PARDAVIMO 5 ake-
riu f arma Chicagos apielinkėj, 
geriausios rųšies žemė. Kaina 
$2,200. Atsišaukite šiuo adre
su: 

K. URBONAS 
1706 S. BurUngton Str. 

Chicago, IU. 
SOUTH SIDE BARGENAI. 

2 flatu murinis namas po 6 kam
barius su visais įtaisymais, ramdasi 
ant Garfield Bulvaro n.»toll nuo Hal- i 
sted s t , kaina $8.900. 

2 flatal po 6 kambarius visi jtai • i 
symai Garadžlus del 2 automobiliu 
rendos 90 j mėnesį, kaina $.5,900 
randasi ant Normai Bulvaro netoli . 
59-tos gatvės. 
BARGENAS PRIE VIENUO 

LYNO 

ELZB. RUČINSKIENĖ 
mirė balandžio 19 d. 1923 
5 vai. ryte amžiaus 57 me-

• 
tų. 

Paėjo iš Tauragės Aps
kričio žvingės parapijos 
Amerike išgyveno 18 me
tų. 

Paliko dideliame nUliu 
dime sunu Juozapa ir 3 
dukteris, Mar. Gaidaus-
kienė, Julijona Pofciemė ii 
Stef ani j a (Sesuo Klara 
Pranciškonių Vienuolyno 

Laidotuvės įvyks suba-
toj, balandžio 9,1 d. iš na 
mų 4515 So. Wood St. j 
šrv. Kryžiaus bažnyčią 
9:30 vai. rvto. Po pamal
dų bus< nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kvičeiame 
gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti laidotu
vėse. 

Nuliūdę: Sunūs Juoza
pas Kučinskas h dukteris 
M. Gaidauskienė. J. Pocie
nė ir Se uo Klara. 

iausis Pavasarinis šokis i 
— s 

i . 

• 
s 
s 
s 

Rengia — 
• 

36-ta kp. 
Subatoj9 Balandžio -April 21 d. 1923 

i M. Meldažio Svet. 2244 W. 23-rd Place i 
II 

s 
| Pradžia 7 : 3 0 vaJ. vakare. įžanga 50c. Ypatai i 

Muzika bus viena iš geriausiu J. J. Jereck Band. = 

Kviečia visus = 
s • i 
| Liet. Vyčių 36 Kuopa. | 
"uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiT 

8 flatu naujas mūrinis namas po 
6 kambarius visi j taisymą i, lotas S 7 

automobiliu, 
tik $12,590. 

Jutkus, gražiai pasilaikąs žmo 
gus, štai pasitarė su savo mo- v}oiio- pradžius dei 2 

. , 4 , . Vertas $15,000. Kaina 
tenuke ir aukoja 25 dol. An- j . C. P. SUROMSKIS 

Atsiras tokių fundatorių ir Į tanas Zubė, vaikinas, žinoda- 3346 So. Halsted Street 
daugiau. Į mūSf kQĄ naujais vargonais Tel. Boulevatfd 9641 

A. f A. 
JONAS YUSKA 

mirė balandžio 17 d. 1923, 2 
vai. ryte amžiaus 45 metų. 
JPaėjo iš Tauragės Apskričio ži
gaičių parap. Būdvyčių kaimo. 

ŪPaiiko dideliame nuliūdinu-
žmona Ona Yuškicnė, sunu 
Petrk~~% metų amžiaiis, brolius 
Petrą ir Povilą ir seserį Juze
fą. Ijietuvoj tėvą ir broli. 

Laidotuvės (vyks subatoj. ba- į 
landžio 21 d. Iš namų 4420 So. 
Hermitage Ąve. į Sv. Kryžiaus 
bažnyčia «:80 v. rpto. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimi
nes, draugus ir pažįstamus da 
lyvauti laidotuvėse. 

Nutude: žmona Ona Yuškienė 
Sunūs Petras 

Broliai ir sesno. 

• 

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

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

vo skyrius .kiekviename Lietuvos miestelyje ir greičiausiai 
apmoka amerikiečių perlaidas. Už padėtus pinigus vie-
niems-me&ms moka 8% palūkanų. 

Jeigu įdėlys (depozitas) padarytas Amerikos Dole-
I riais, 'bankas grąžina tais pačiais pinigais. 

Lietuvos Ūkio Bankas turi korespondentiniu? 
su didžiavais pasaulio Bankais. 

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

Adresas telegramoms: UKBANK KAUKAS. 

rimus rysiąs 
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1 'DRAUGO" Knygino Skyrius ir Agentūra 

Eidami pas Joną Klimą siųsti į Lietuvą pinigų, • 
! j pirkti namų ar lotų ar daryti kokių dokumentų, ne- j 
| g pamirškite susipirkti knygų. Mat pas Joną Klimą yra g 
j2 ''Draugo'' knygyno skyrius. Galite gauti knygų di- J 

džiausiame pasirinkime. Taipgi norintieji užsisakyti J 
ar nusipirkti dienraštį "Draugą" ar MLaivą", kreip- g 
kities: • J 

JONAS KLIMAS 

4414 South Oalifornia Avenue Chicago, Illinois. S 

V 


