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Reichstage paklausimai tuo 
reikalu. 

) 

OOLOGNE, bal. 26. — Ne
senai pačiame Reichstage pa
keltos interpelacijos (paklau
simai), ką jVokietijos federalp 
valdžia mano daryti, jei kai-
kuriose atskiriose vokiečių 
valstybėse varžoma religinį 
laisvė, ypač ten, kur socialis
tai laikosi valdžios vairo. 

Tuos paklausimus pakėlė 
centro (kataliku) ir vokiečių 
nacionalistų partijų atstovai. 

Turkai Nori Bolševikų 
Konferencijos 

Bolševiku Atstovai Bus Pakvie
sti Tik Pasirašyti 

CHESTERIO KONCESIJŲ KLAUSIMAS GANA 
T A M S U S 

i PRIVERSTINAS MOTE- ! MOTERIMS DARBININ-
RIMS KAREIVIAVIMAS 

LENKUOSE. 

* 

LAUSANNE, bal. 27.—Pa-Į Čionai yra vienas neoficia-
siremiant turkų-bolševikų su- lis bolševikų atstovas. Nuo 
tartimi, turkų delegacijos tai- jo patirta, kad Tchitcherin at-
kos konferencijoje pirminin-įvykęs pasirašyti sutarimų. 

Valdžios atstovas atsakyda-Įk a s T s m e t Pa«a reikalauja ša
mas piižymėįo, kad valdžiai n t a r v * s d o l ^ a t « konferenci-
yra nelengvas daiktas kovoti 
su federalės konstitucijos pe
ržengė jais. Nes tam tikslui 
trūksta reikalingi! konstituci
nių priedų, kuriais remiantis 
federalė valdžia galėtų turė
ti naujų Šulturkamfa. 

Daromas progresas. 

jon būtinai pakviesti Rusijos 

Aptariami kiti klausimai. 

Dvylika ginčijamų posmų 
bolševikų valdžios delegatus, vakar diskusuota. Tečians 
kurie reikalingi aptariant neprieita prie išsprendimo. 
T)ardanelių stovybai 

LONDONAS, bal. 27. —Iš 
Varšavos praneša, kad lenkų 
seimo karinė komisija išspre
ndė priverstinų, moterims ka
reiviavimų lygiai su vyrais 
Lenkijoje. 

Anot depešos, moterys bus 
šaukiamos tarnybon tik kilus 
karui, tv. karo laiku. Priver-

• • i / 
stinas kareiviavimas palies 
visas moteris nuo 21 metų iki 
40 metų amžiaus. 

Platesnių žinių apie tai ne
paduodama. „ 

Matvt, lenkai kaskart eina 
"kulh.rin.eyn." 

KĖMS PALENGVINIMAI. 
ILLINOISE. 

LEGISLATURA STOVI UŽ 
8 VALANDAS DARBO. 

Žinios iš Lietuvos 
% 1 — i — 

LIETUVOS MINERALAI, j gautas Šiauliuose. Vagystę 
papildyti prikalbėjo Europos 

Toliaus Ismet pažymi, kad 
jei santarvė atsisakys kviesti 
bolševikus delekatus, tuomet 
atsisakys tartis Dardanelių 
klausime. Nes tuo reikalu 

Nežiūrint to, Berlyno vald- j turkai su bolševikais turi su-
žia, sakė valdžios atstovas, tarti ir ši turi but pildytina. 

PASKELBTOMS TRIMS 
BEATIFIKACIJOMS 

DIENOS. 

Kitataučiai, ir net laba) dide viešbučio žydas Simonavičius 
lė dalis lietuvių sako, kad Lie- j ir buvusis Sveaesų milieian-
tuvoje njėra nėjokių mineralų.: tas Samulis. Samulis tarnau-
Tokis manymas apie tai tik damas milicijoj bent 10 bylų 

Iki šiolei moterys dirba 10 vai. yra nežinojimas. Daug gėle-' įsigijo ir iM teismo buvo teti-
I žinės rudos yra Ventos pau- f komas po milicijos priežiūra. 

SPRINGFIELD, 111. b. 2,. piuose. Mūšos, Nemuno, Mi- j Samulis su Vidučiu tarės 
— Žemesnieji legislaturos ru- nijos, Šventosios ir Narevo kartu Amerikon važiuoti, o 
mai pravedė moterims darbi- paupiai yra turtingi vario,' Simonavičius butų buvęs a-
ninkėms Illinois valstybėje sieros, ir geležies rudomis. gentu. Visi tapo suimti ir 
aštuonių valandų darbo bilių. Nemuno, Šventosios ir Nė- dabar eina tardymai. (Visur 
Už bilių balsavo 89 atstovai, rio upių pakrantėse yra daug tie žydeliai ir nusikaltėlius 
gi prieš 56. • Į kalkakmeny ir margelių su prieš valstybę glaudžia! 

Tų bilių legislaturai įdavė kuriais galima tręšti laukai, 
rūmų atstovė Lottie O'Neill, Gipso randas apie Biržus. Su
kuri vra vienatim*? moteris at-' degintas gipsas yra labai nau-
stovė legislaturoj. 

Tai pirmas čia atsitikimas, 
kad moteriškė įduotų bilių, ir 
kad legislatura ta bilių pra
vestų. ' 

Pirm balsuosiant įvyko ilgi 
hiliaus klausime debatai. Bu
vo priešų. Abi pusi statė 

dingas tręšti' laukams. Palei 
Nemunu randasi daug krai-

UETUVIŲ (PRIETELIAI. 

Amerikos ukrainiečiai at
siuntė Lietuvos vyriausybei 
pranešimą, jog jie nemano 

dos. Taigi tik reikia mums ^ ^ l e n k a m s 

susipratimo ir vienybės, o pas , . 
mumis pramonjė rastų gerų 

progresuojanti. Ypač daran-j 
ti progreso Saksonijoje, kur 
socialistų valdžia pakėlusi 
priešreliginę kampaniją. 

Religinės laisvės įstatymai 

Duos tik pasirašyti. 

J tai Anglijos delegaci
jos pirmininkas, 8ir Horace 
Rumbold, paaiškino, kad so-

Turkai išmoko derėtis ir ne
pasiduoti. Kuomet santarvps 
delegatai nesutiko su turkų 
siūlomais projektais, Ismet Į K 0 M A > b a L 2 7- ~ š v e n t o " 
paša pranok, kad jis nuo sa- P « ™ P""18 Vienuoliktojo 
vo projektų neatsisakųs ir 
juos paduosįųs paskiau. 

Francuzai su anglais stovi 
už tai, kad pirmoj konferenci-
joj padaryta sutartis neturi j palaimintų skaičiun.) Sesuo | m a m s k i l ° d i d i s m o ^ k r i k 

ir jų glo-
e pasilikti. Jie kviečia 

lietuvius bendrai veikti, kad 
sau pelną. Amerikonas Lie- , i e t u v i a i a t g a u t ų g a v o s o s t i n ę 

tuvai jau keletą desėtkų P ^ j y j ^ 0 ^ M ^ pa l i u o . 
monių (dirbtuvių) pasta*. \ R v t i n c ^ ^ g L e n 

parėdymu paskelbta dienos balsavimui. 
triniu beatifikacijoms, j Rūmų galerijose balsavimo 

Balandžio 29 d. bus beati-1l***"** , a u b i m o t e n > d e l e" 
likuota (įtraukta Bažnyčios *a c iJa- P * * « " , ' a l s a v , -

i y. ^ i O zaha medžiaga jiems Vien . -#___ 
karštus argumentus. Galų-1 M . •. Z. • « n u n g o . 

. . , T .. I tik ii Lietuvos. Žinoma, vi-
gale sutarta projektų paduoti . Vi . _ . v į 

sas kapitalas randasi žydų 

but keičiama, išėmus kai-ku-
ruioer ipenkug -dalykus. 

Chesterio kemcesijos. 

peržengiami dar Turingi joj i r ! ™ t h * f Rusijos p i e n i ų rei- t e s t e r i o koncesijų klausi
mas yra čia labai abejotinas Brunswicke. «Tose valstybė kalu komisaras Tchitcherin 

PC religinės laisvjės varžymai' a t s i s a ¥ pasirašyti praeitos k l a i l s i m a g . Viešai tas klausi 
konferencijos padarytų suta- l l l a s išvarstomas, l e t pri-jci tinkamuoju laiku nebus su

stabdytas, tai tas gali sukel
ti atatinkamų spėkų. 

Mėgina teisintis. 

Kuomet Reichstage tas klau
simas buvo debatuojamas, Sa
ksonijos ministeris Dr. Fles-
sner, kurs personaliai atsa
komas už įvairius savo vald
žios priešreliginius darbus, 
mėgino savo elgimąsi teisinti 
Jam pagelbon stojo Reichsta
go atstovai socialistai. Te-
čiaus tų pasiteisinimų kar
čiais žodžiais pasmerkė cent
ro partijos ir kiti atstovai. 

Saksonijos legislatyviame 
kūne socialistai turi viršų tik 
piie jų prisidėjusiems komu
nistams. Tenai religinis klau
simas neišspręstas. 

rimų Dardanelių 
mo reikale. 

Teresė, praminta "Mažoji 
Gėlelė.'' 

Birželio 10 d. bus beatifi-
kuotas Tėvas Garieoits. 

Birželio 15 — kardinolas 
Bellarnrue. 

stavimas. 

Naujas bilius. 

DARBININKAS VEDA 
PRINCESĘ 

- -

BERLYNAS, b. 27. Pa-

patvarky- v a čj a į daug darbuojasi fran-
i cuzai. 
į 

Toliaus jis pažymėjo, kad| Pakeltos kalbos, matyt, 
kaip veik šioj konferencijoj frai lcuzg, kad Suv. Valstybi* p r a g t o d " i r b t u ^ s darbininko 
naujas sutarimas bus paruoš- j valdžia neremianti Chesterio j j a l m a s g u n v l 8 ) a n o t ž i n i ų i s 

tas, tnomet bolševkų delega-1 koneesijų. Nežinia, kiek yra I A n s t r i i o S ) v e d a Austrijos jau
tai bns pakviesti tik pasirasy- j teisybės tose kalbose. Bet ^ p r i n c e s ę MJ, r i a Rosa Adel-
ti. Bet diskusijų su jais n e į žinoma, kad Amerikos neofi-' h e i d m Hohenlohe-Barten-
turės but. jcialis atstovas retai pasfrodo s t e h l Demokratėja pasan-

Ismet paskui paž\-mėjo, kad. konferencijos posėdžiuose. jjg_ 
turkai karta padaryto Darda- Be to, jis neturi iš Washing-, 

1 " 1 1 • i " 1 * l a * . l l " " j . 1 

KARDINOLAS O'CONNELL 
ANGLIJOJE. 

• 

BOSTON, Mass., bal. 27.— 
Kardinolas O'Connell trum
poms atostogoms išvyko An-
glijon. Jo Eminencijos pla
nas keletu dienų išbūti Liver-
pooly ir paskui kuoveikiaus 
gryžti Amerikon. 

Kardinolas patyręs, kad tik 
keliaujant okeanu gali kaip 
reikiant atsilsėti. 

PROTESTANTŲ MALDNA-
MIAI PAKEISTI BAŽ

NYČIOMIS. 

nelių 1;laušime sutarimo ne
nori atmainvti. 

tono jokių instrukcijų tų kon
cesijų reikalu. 

=fc 

LAUKIAMAS VOKIETIJOS 
PASIŲLYMAS. 

TURKAI NEPRAMATO 
K A R O . 

FRANCUZAI GINKLUOJA 
ARMĖNUS. 

Santarvei nuplėšta kaukė. 

i Be to, turkai patyre, kad 
I francuzai ginkluoja armėnus 
, ir šiuos kursto prieš turkus. 

Chesterio koncesijų klausi
me turkai pažymi, jog su to-
mis koncesijomis pagaliaus 
nuplėšta kaukjė santarvei ir ši 
pasirodė tikroje šviesoje. Aiš-

I kiai * patirta, kad santarvsė 
KONSTANTINOPOLIS, b. I Turkijai nevelija nei taikos 

27. ,— Nors Sirijos fronte^nei l$tko, tik žiuri nuosavų 
\ t - . 

francuzai smarkiai militari- interesų svetimose teritorijo-
niai statosi prieš turkus del se. 
koncesijų, bet turkų valdžios 
vadai nepramato, kad santar
vė turėtų sugriauti taikos 
konferencijų ir pakelti tur-
kams karų. 

Oficialiai turkų valdžia ske-

LONDONAS, b. 27. —Vie
tos diplomatinėse sferose spė
jama, kad Vokietijos valdžia 
tomis dienomis visgi sustaty-
sianti ir paskelbsianti defini-
tyvius taikai pasiųlymus. 

237 ŽMONĖS TURĖJO 
Ž Ū T I . 

biliij pripažino senatas, 
pagaliaus jei patvirtins gube
rnatorius, moterų darbuose 
tunės įvykti atmainų. 

Pagal šiandie .gyvuojančio 
valstybės įstatymo, moterys 
kaip ofisuose, taip dirbtuvėse 
dirba 10 valandų dienoje. 

Naujas bilius naikina anų 
įstatymų. Darbo valandas su
siaurina ligi 8. Už ilgesnį 
darbų atsako darbo davėjai. 

Tečiaus naujas bilius nepa
liečia namų tarnaičių. Šioms 
hera užtarymo, nei pasigailė
jimo. 

Tai ne unistų darbas. 

Atstove O'Neilt įduodama 
legislaturai bilių pažymėjo, 
kad tas bilius įduodamas be 
'unijų agitacijų ir be kitokios 
pašalinės įtakos. 

Tai vientik žmoniškumo 
darbas, kad palengvinti mo
terims darbininkėms, kurios 
Šiandie perilgos valandas dir
ba. 

DE VALERĄ SUIMTAS. 

LONDONAS, bal. 27. — 
Reuterio depešoje iš Cape-
town sakoma, jog Portugali
jos paštinis garlaivis Mossa-

RAGELIAI, Rokiškio v. — 
rankose. Bet jie dirbtuvių fi. ^ ^ ^ ^ b u y o 

Lietuvai neįsteigė ir neįsteigs.; p r i s k i r t a p r i e A M i ų ^ ^ 
Pakelti savo kraštų, mes pa-; ^ {r s k a i t ė s i mj^ ^ j & u 

tįs turim rūpintis. '___ „ _ •• T> 
1 F i yra parapija. Parapija yra 

j* . mažutė ir yra mediriė bažny-
PAVOGĖ 50 TUKSTANOIŲ c i ( l . P r i ; ^ ^ ^ 1 ^ p r i g m į 

" " ¥ • 15 hejetarų žemės, darnas ir 
' žemė yra Rokiškio grafo, bet 

Kovo 9 d., š. m., Rokiškio dabartiniu laiku namą ir že-
pašto viršininkas Vidutis, pa- mę grafas dovanojo bažny-
grobęs 50 tūkstančių litų, no- čiai. Valdžia to dovanojimo 
nėjo išvažiuoti Amerikon, bet' nepripažįsta, namų ir žemę iš-
nepasisekė, nes tuoj buvo su- davė išnaudoti kitiems. 

SENATORIUS PRIEŠ TAR
PTAUTINĮ TRIBUNALĄ. 

WASHINGTON, bal. 27. — 
Senatorius La Follette, rep. 
iš Wisconsin, kurs yra radi-
kalio bloko lyderiu, aštrjai 
kritikuoja prezidento Hardin-
go kalbų del tarptautinio tri-
bunalo. j 

Sako, prezidentas nori A-
merikų įtraukti Europos cha
osam 

KAT. FEDERACIJOS 
SUS. 

Kat. Federacijos Chic. Aps
kričio svarbus susirinkimas į-
vyks penktadieny, bal. 27 d. 
7:30 vai. vak., Aušros Vartų 
pa r. svet. Šiame susirinkime 
bus išduotas raportas iš kata
likų vajaus. Valdyba. 

MILIONIERIUS NUBAUS
TAS KALĖJIMU. 

LAIVO ĮGULA BUS 
IŠGELBĖTA. 

PORTLAND, Ore., f bal. 27. 
- Ant seklumos užplaukė 

garlaivis Brush ir prakiuro. 
PARYŽIUS bal 27. Iš m e des , kurs pirm keletos die-142 fcmončs įgulos siėdo į val-

Airijos gauta žinių, kad tenai m* t i e s C a P e F r i o u ž P l a u k » I $*• J™ bus išgelbėti 
suimtas vyriausias airių su- a n t seklumos, pietvakarinėj 

lbia, kad turkai stovi už savo ^[y^Hų vadas de Valerą. Te- Afrikoj, rastas be įgulos ir 
teises ir toje pozicijoje pasi- # a n s t a ž i n i a nepatvirtinta, keliauninkų. Tų ir kitų gar-
u u T^I,;« ««onrt;,riiw„ ^i^ loiTnr Knfo 9.̂ 7 Npy.inifl kur liks. Jokių nusileidimų eko
nominiu ir finansiniu žvilgs
niais nei anglams, nei fran-
euzams. 

Francija Sirijon .gubernato-
riauti pasiuntė generolų Wey-

RICHMOND, Va., bal; 27. 
— tta ir apylinkėse keturi 
protestantų malditemiai pa- gand. Tas reiškia, kad Fra-
keigti bažnyčiomis ir šiandie ncija karingai atsineša į tur-
katalikų naudojamos. kus. 

IŠKILMĖS LONDONE. 

SAN FRANCISCO, Cai. b. 
27. — Už prohibicijos įstaty
mo peržengimų federaliam tei
sme trimis mėnesiais kalėjimo 
nubaustas milioninerius Theo 
Gier. 

O R A S . 

AREŠTUOTAS UŽ LAIŠKŲ 
SIUNTINĖJIMĄ. 

9 VAL. MOTERIMS 
-DARBAS. 

. laivy butą 237. Nežinia 
\ jie dingo. Kol-kas nepa- MADISON, Wis., bal. 27,— 
i vyko jurose pastebėti ir vai- j Wisconsino legislatura prave-

LONDONAS, bal. 27.—Va- čių. Gi išeiti sausumon jie dė bilių, kuriuomi moterims 
kar čia įvyko ypatingos iškil- negalėjo, nes tokių vietų apy- j darbininkėms šioje valstybėje 
mės. Karaliaus antrasis su- linkėse nlėra. I nustatomas 9 valandų darbas 
nus Albert vejaė neturtingų jVienas'anglų garlaivis ju- dienoje. 
Škotijos jauna grafiutę. Į rose ieško valčių su žmonė- Bilius pasiųstas gubema-

r, » 
etaoin shrdlu cmfwyp vbgkžj mis. toriui pasirašyti. 

Federalių autoritetų parė
dymu Chicągoje areštuotas 
Allan Weiberg, 48 m., 643 
Melrose s t., už siuntinėjimų 
laiškų buvusiam prezidentui 
Wilsonui ir buv. vice-prezi-
dentui Mar shall 'ui * * taikos 
lygos'' Veikale. 

CHICAGO. ,— Nepastovus 
oras; gali but lietaus; maža 
atmaina temperaturoge. 

PINIG? KURSAŠT -

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos ster. svarui 4.C5 
Francijos 100 fr. 6.56 
Italijos 100 lirų 4.94 
Vokietijos 100 mrk. .0039 
Lenkijos 100 mark. .0020 

SUIMTAS FIRMOS 

Keturių Chicagos firmų ka-
sierius E. B." Schwab nusuko 
firmoms apie 55,000 dolerių 
ir pasprūdo. 

Praneša, jis suimtas Fres-
no, Cal. 

DRAUGO PINIG? SIUN
TIMO SKYRIUS 

Atdaras kasdiena (išskyros 
šventadienius) nuo 9 vai. 

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

Siunčiame pinigus doleriais 
ir litais per didžiausius Lie

tuvos Bankas: 
ŪKIO BANKĄ ir 

PREKYBOS - PRAMONĖS i 
BANKĄ 

Norint kad pinigai butų Lietuvoj 
ĮSmokėti DOLERIAIS. raikU 

brangiau mokėti. 

. 

http://kulh.rin.eyn
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t f DRAUGAS" 
• 

Gf&Aoja ir Afcuefi**i. Tvir-
tfcr&, Kad m sutartis bus sn-
g m a t a . 

Kol-kas Amerika nieko iš 
M t o l fakyru w*flakafrrl to nedaro. L t g i a i h pačią 

Turkiją žada apdrausti nuo 
Santa ros puolimo. 

Santa ros valstybės senai 
kviečia Ameriką pri^dėti 
prie Europos reikalų. Paaiš-
iti, kad tas įu kvietimas, tai 
tik noras pasinaudoti Anieri-

i.......«•••%»•« • J6.w 
F u d M W ^ . . . . . . . . . . . . . . f»»#0 

Oi pr«rm*t4 anfali ilfclto. Lai
t u tfEOfed ttd tftnjjtt* dicnot, 
M B » K«l% ffctf. Norint permai-
UII • • * • * t**** ***** fri*hj«-
H Ir HKftf ftdr«4# Pinif*i «*CiW-
to tfUJti ii atkurt kra*©* ar •*• 
t m t *l#o*<y Ottttr" »rb« |de-
n a i plalfU i rtfigtetM* kUk* 

DRAUGAS FTJB. CO. 
8S34 Soata Oiklev ATSBU* 

Cnica^o, niiaols 
t t i limrtiK f lU 

AR EUROPAI REIKAUNGA 
AMEEIZA. 

Vos apie 80 nulionų dol. auk
su, r / '. 

Tokia garantija reiškia, kad 
Lenkijos popierinės markės 
nebeturi jokios vertės užsie
niuose ir labai menką vertę 
pačioj Lnkijoj. 

Tokia tai t tikroji mūsų e-% 

ngėjų padiotis. 

KUKLUMO PAVYZDYS. 

pačios 

kos pinigais. Nes kuomet A-
inerika išėjo Turkijos ekono
miniu laukan, tai tos 
valstybės uja. 

Europos valstybės reikalin
gos tik amerikoniškų dolerių, 
bet ne pramoninkų. 

Tai dar viena graži pamo
ka AmeTikai, ,ar ji reikalinga 

Šveicarijos mieste Lausa- Europai, 
nne Santarvės valstybes i t j r fa Amerika neatsisakys 
Oraijdja atnaujino taikos de 
rybas su turkais. Šiuo kartu 

iškilo aikštjėn seniau nepil
nai aiškus dalykai. 

Po žinomo graikų armijos 
nepasisekimo Turkijoj, Fran-
cija su Anglija puolėsi neva 
taikinti turkus su graikais. 
Pasirodė, kad ta taika joms 
•isai nerūpėjo, rtaip Franci : 

j i , taip Anglijai rttpėjo tik 
Turkijoje pasipelnyti, įgyti 
ten kuoplaeiausias ekonomi
nes koncesijas ir pavergti tą 
šalj. . ' 4 * 

Kuomet seniau santarve su 
turkais vedė neva taikos de
rybas, Suv. Valstybių buvęs 
admirolas Cbester su buriu a-
aaerikemiskų pramonininkų su 
turkų nacionalistų valdžia su
tarė daryti "businessą". Tur 
kų valdžia amerikonams davė 
koncesijų išilgai visos Turki
jos tiesti naujus geležinke-
lias, eksploatuoti kasyfclaSfir 
žibalo versmes. Padaryta su
tartis. Ta sutartis užvardin
ta Ckesterro sutartimi. Ją ne
senai pripažino patsai turkų 
seimas. 

I r tik po to seimo pripaži
nimo santarvės valstybės pa
tyrė, kad Amerika užbėgo jo
ms už akių. 

Pakeltas baisus triukšmas. 
Šiandie atnaujinus Lausannoj 
taikos derybas apie kitką nie
ko nekalbama. Tik tariamasi 

koncesijų Turkijoje, tai tai
kos dervbos su turkais bus 
pertrauktos. Nes tos derybos 
visą laiką buvo taikomos ne 
turkų — graikų taikai, bet 
koncesijų reikalais. 

HUSŲ PRIMŲ PADĖfflS. 

Lenkę spauda nuolat šau
kia, kad -Lenkijoje atstatymo 
darbas progresuojąs, kad šalis 
atgaivinama ir neužilgo Len
kijoje kilsianti gerbūvio era. 

Tečiaus į tą Lenkijos " pro
gresą.*' kitaip žiuri ameriko
niškų laikraščių koresponden
tai. Jiems dažnai tenka Len
kija pereiti išilgai ir skersai 
•bekeliaujant po Europą. 

Amerikonai Lenkuose nema
to jokio ekonominio kilimo, 
t»k nuolatinį skurdą. Tas skai
dąs gi vis labiau plinta. Šim
tai tūkstančių bedarbių. Te-
čmug lenkai pasauliui giriasi. 
kad jie turi daug eksporto ir 
gerų "businessą" darų su už
sieniais. 

Amerikos komerciniai eks
pertai iš Varšavos raportuoja, 
kad Lenkuose gerbūvis tik 
nuduodamas, Tikrojo gerbūvio 
nesimato ir apie tai negali but 

f nei kalbos. 
Lenkų pinigai kuo toliams 

vis labiaus smunka. Lenkiškos 
markės vejas bolševistinius 
rublius. 

Jurgis: Mūsų socialistai la
bai kuklus: žiūrėk, kaip ne-
daug jie norėjo: tik^ayo pre-

| zidento, Washingtono Ats
tovybės ir 'švietimo ministe
rijos. Argi katalikai negalė
jo nusileisti ir duoti jiems 
tų vietų! 

Jonas: Sakai nedaug jie 
norėjo: tik Amerikos pinigų 
ir Lietuvos vaikų. Bet tai 
nėra ir maža. Gavę savo ran 
kosna Lietuvos vaikus, jie 
juos butų suminke į bedieviš
kai - socialistiską tešlą. O 
tam darbui pinigų butų ga
vę iš amerikiečių, ir gal net 
iš Amerikos katalikų, kurių 
patriotinius jausmus butų iš
naudoję. 

Jurgis: Argi dabar jie ne
gali steigti bedieviškų moky
klų Lietuvoje? 

Jonas: Gali. Niekas jiems 
nedraudžia. Tik jie nori ir 
katalikiškas mokyklas pavers
ti bedieviškomis. Jeigu jie lai
mėtų Seimo didžiumą, tai jie 
gudriai vargintų «alį ir vers
tu ją padaryti atmainą kons
titucijoj išmesdami tikybos l>a 
mokas iš visų net katalikiškų 
mokyklų. Jeigu jie rinkimus 
prakiš, tuomet tik privačiai 
galės bedieviškas mokyklas 
steigti. Tuomet mat. butu var 
go Amerikos Uetuviams bedie
viams..Dabar jie liuosi nuo vi
sokiu aukų ir mokesnių Lie
tuvai. Tuomet jie turėtų dėti 
aukas toms bedievinimo mo
kykloms išlaikyti. 

Penktadienis Balan. 27, 1923 
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SVEIKATA-BRANGUS 
TURTAS. 

MINTYS IR LIGOS 

OtfFIClB: 
Dr. AL, M. RACKUS, 
1411 S*. 50-th Ave. 

Tel, Cicere, 131 
Cicero, BĮ. 

Ne vien tik 
mikrobai, ne 
vien tik mūsų 
klaidos gyve
nime, ir ne 
vien tik sun
kios gyveni
mo aplinkybės 
gamina ligas. 

Netvariuos 
mintįs taipgi 
gali žmogų susarginti. 

Mintįs viešpatauja ant mū
sų vjkuno. 

Juk gerai žinome, kad pik
čiurnos niekad nėra sveiki. 
Jei žmogus susirūpinęs, ar su
pykęs, ar susikrimtęs tuoj 
valgo, tai valgis gerai nesusi-
virškina ir neeina jam į svei
katą. Susirūpinęs žmogus nie
kad neturi gero apetito. Pik
čiurnos dažniausia gauna ar 
širdies ligą, ar ankstyvų su-
kietėjimų arterijų (tarterio — 
selerosis), ar paralyžių ar ki
tokias 'kvarabos\ Nuo apo
pleksijos miršta daugiausia 
pikčiurnos. 

Vagįs, žmogžudžiai ir viso
kios rųšies kriminalistai nie
kada nėra sveiki, tiiat nerami 
sąžine graužia jų sveikatą. \ 

Širdperša, rūpestis, artimų
jų šiurkštus elgęsis ir.visokio 
nemalonumai greičiau nuvaro 
j kapus džiovininkus ir kito 
kius ligonius. 

Atpenč, saulėtos dienos, lin 
ksmnu* budo alijgelas — šei 
myninkė, juofcafymaloni muzi 
ka, pasitikėjimas gerais 
draugais, viltis, rami sąžinė,--

bet dar šypsosi, kurs pasitiki 
ir pildo daktaro patarimus. 

Mokinkimės VaMyti savo t 
jausmus. Mokinkimės kaip sa 
Vo gražiu pasielgimu galėtu
mėm teikti savo artimui svei
katos ir laimės. 

Brangios šeimyninkės, klau 

Įtailgina ligonio amžių. 
Savo praktikoje dažnai pa 

Jurgis: Ųerai, Bet kodėl stebėjau, kad sflpni, jau be
veik mirštanti ligoniai, po ku-
n;go atsilankymo žymiai atsi-

Jonas: Mat, sandarokams gaivinai Mat kunigo maldos 
nikia vado. Pas juos tiek gal-Į ir suraminimo žodis suteikia 

gi jiems taip svarbi AVasbing-
tono atstovvbė? 

vų, tiek vadų. Jų generolu gn-' ligoniui tiek vilties j r pakrei 
Ii būti tik valdžios žmogus, j 1>\& ligonio mintis taip, kad jt 
kurs jiems valdžios vardu su- kūno jtgos sustiprėjo,- sveika-
teiktų privilegijų, o ant katali
kų uždėtų sunkenybių — jų, 

Lenkų valdžia iki šiolei iš-
kaip sunaikinti tą Chesterio leido suvirs pusketvirto tri-
koncesiju. sutartį. Kaip Fran-'licno jx)pierinių markių. Tų j laisvamanių naudai. Jokį va-
cija, taip Anglija grūmoja; markių spausdinimas be pa-;dą jie pripažins ir garbins, j miršta. 

ta lyg pagerėja. Daktarai ži 
no, kad jei ligonis yra nusimi
nus, be vilties,' tai paprastai 

Turkijai. Girdi, delko ji be liovos kartojamas. Kasjien at- Toks buvo Vifeišis. Toks bus 
Snntarvės žinios dariusi su- spauzdinama po 5 bilionus nau Ir kitas, jeigu tik jie rinkimus 

'jų. Tų trilionų garantijai turi ! laimės. 
s ' • • > « ' "• ' ' ."-JI . • * = 

tartį. • F. £. 

Taipgi daktarai gerai žino, 
kad yra lengviau pagydyti tą 

sykite mūsų patarimų,. 
Kada vyras pareina i£ d a r - . ^ s v e i k a * 

bo pavargęs, buk jo prietelka,! Atsakymas poniai Z 
atgaivink jo j-gas štai su kuo: /Tamstos dukteriai - yra viltt< 

1) Su sveikai pagamintu' s t l^ži l l t i gii\lėjimą. Labai 

kurto ant %*ienos ausies, taip
gi ir su kita ausimi neprigir
di. Apie 5 metai atgal jai 
labai gėlė ausį, paskui pratru
ko Ir bėgo pūliai, po to vi
siškai apkurto. Buvome pas 
visokių ausų specialistų ir gar
sių profesorių ir nieko negel
bėjo. Daugelis sako kad ausy
je kauleliai yra suaugę į krū
vą. Duok rodą, brangus dkata-
re* kaip pagelbėti mano dukte
rini. Ar yra koki viltis sugrą
žinti jai girdėjimą! Viską ati
duočiau bile mano dukrelė bu-

Zofija S. 
S. — 

• • 4 , 

• • • » 
• • • > 
,4 . i 
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• • • • 

valgiu. 
2) Su maloniu*- žodžiu, su 

saulėta šypsena, su meiliu buč
kiu, tąsyk vyrui valgis bus 
daug skanesnis ir geriau eis 
į sveikatą. 

daug kurčių tapo pagydyta su 
elektro — terapeutika. Tams
ta vežk prie gero daktaro 
kurs ne vien tik su peitiu, bet 
ir su elektro — terapeutika 
gydo. Jei tokio daktaro savo 
mieste nesurasi, tai atvežk 

talkon savo broliams anapo^; 
vandenyno. P«aske]feus Katali
kų Laisvės Vajų jau šios kolo
nijos padarė rinkliavas ir su-:; 
rinko sekamai: 

Aiasterdain, N, Y. . . $517.00 
Chicago-Bridgeport . . 505.0d- * 
Chicago-Brigliton Park 430,00 
Cicero 404.00 
Chicago West Side . . 300.00 
215 asmenų prisiuntė fed. 

raštinėn 288.00 
Chicago North Side . . 275.00 
Chicago 18-ta gatvC* . . 225.(XT 
Slieboygan 200.00 
vSo. Boston 189.53 " 
Pittsburgli, South Side 177.00'-'-
Chicago Town of Lake 170.00 
Rochester, X. Y 151.00 
Pagnanock, Conn 96.05 

Tąsyk, vyras džiaugsis šiuo 
gyvenimu, jam smagiau ir len- !P r i e 'daktaro Račkaus į Cice-
gviau bus dirbti ir vargti, jis ro.Daktaras Račkus gvąran-
supras savo moters auksinę tuoja,kad jis sugrąžins girdėji-
širdį, jis bus priversta* ją my-;n j* *****»*> .iei J i e Tieužsigl-
lėti, šeimynoje ir sveikata V P * kurčiais, ir jei kurtumas 
laimė žydės. 

Vyras, irgi, kad nors ir pa
vargęs, turėtų neužmiršti vy-

nepaeina nuo smegenų. 
Klausimas. Jei moteriškė tu

rėjo džiovų, ar ji galėjo tą ligą 
ru esąs. Jis turėtų valdyti sa-t**™ vy™i prilipdyti, ir per-> 277 kp. Blissville, N. Y. . . 7.00:.;. 
vo nei-vus ir bereikalo nežeis-,davus ligą, pali pasveikti? 
Ii moteriškės širdies, ypatingai įmonės tiki, kad jei nori pas-
jei moteriškė sulyg išgalės' veikti nuo kokios ligos, tai rei-
stengiasi padėti vargti ant kla ta liga kitą užkrėsti. Ar 
Šios ašarų pakalnės. Už mo j *ai galimas da lyka i — O. M. 
teriŠkės darbą, už jos pastan-Į Atsakymas p% O. M. Džiova 
gas, reiktų bent geru žodeliu į yra limpanti liga. Bet nuo 
duoti jai suprasti, kad tavo 'džiovos galima pavSveikti, jei 

Xorwood, Mass 86.10 
Cambridge, Mass 75.76* 
I'aterson, N. J 54,74*-
•Fittsburgh-AHegheny . . 54.(K> 
Brooklyn, Nortli Side . . 52>40: • 
Freeland, Pa, 46.45 
Pittsburgh MoKees Roeks 

42.00 — 
Homestead, Pa 40.00"•-' 
Detroit, Mich 16.50:::^ 
S. L. R. K. A kuopos; 
202 kp., Chicago Heights 15.00 
155 kp. Scronton, Pa. . . 9.00 
250 kp. Clinton, Ind. . . 8.10T 

2G kp. Lewiston, Me. . . b.O1) 

Labu $4,438.59 

Valio, Amerikos Lietuviai 
Katalikai! 

širdyje randasi dėkingumo 
jausmas. 

Nematykite vien&s kito silp 
numų, neieškokite viens pas 
kitą blogumų. Pastebję blo
gumus, švelniu žodžiu gali m. i 
daugiau pelnyti i r pasekmin-
t;iau tuos blogumus atitaisyti, 

žmogus tik gauna gana pa^il 
sio, jei turi mažiau rūpesčių, 

PRAKALBOS 

• Lietuvos reikalais gerb. 
Hkun. B. Bumšas kalbės sekan-iei naudojasi tyru oru, jei j v, . . .. į ' . ! close kolonijose: 

valgo maistingus valgius, ir 
jei pildo daktaro patarimus. 
Bet tikėjimas į tai, kad ligą 
galima pagydyti jei kitą žmo^ 
gų užkreti, — tai yra baisi 

negu šiurkštumu. NesirUstin- nlekšystėf šėtoniškas prietaras, 
kitę už menkniekius, nežeiski-
te viens kito nervų, nesilpnin-
kit viens kito sveikatos. 

Kur santaika viešpatauja, 
Un sveikata klesti. 
Kurie daugiau juokiais, o ma 

žiau verkia, o dar mažiau pyk
sta, — #tai tie mažiau islei-
džfa pinigų ant vaistų, tie y-
ra turtingesni, tie yra laimin
gesni, tie ilgi aus gyvena. 

Klausimai ir daktaro atsaky 
mai. 

Klausimas. Mano Vienturtė 

bjaurus melas!!! Tiktai tam 
šuoliai, ir prietaringi žmonės 
į tokius bjaurius ir pavojin
gus išmislus tiki. 

IŠ MUŠU CENTRO 
m 

• • 

• »«# J * * # 

ligonį kurs noi-s per skausmus'duktė, 13 metų amžiaus ap-

Bayonne, N. J. Hooix?r Coo •» 
per salėj, Imlandžio 27 d., 
penktadieny. 

Harrison, N. J. HantmanO"' 
salėj. bal. 28 d., šeštadieny. 

He# York City, bal. 29 d., 
7:30 vakare, sekmadienv. 

Brooklyn, N. Y. So. 4 ir ftoe-
bling St , bal. 29 d., 2:30 p j 
pietij. 

Gegužio 2 d, Westfield, 
Mas«. 

Geifužio 
$4,438.59 LIETUVOS GYVY- c * 

BBKJBLMTI. | _ ' .. į 
z Ueguiuo u d., Ansonia, Conn. _ 

- • -

Gegužio 6 į 2 vai. p. p,, .„ . 
A\'aterbury, C'onn. 

Gegužio 0 d., 7:30 vakare,.. 
Xew Haven, Conn. , ._ 

3 d., Hartford, * • r 

Kad užtikrinus Lietuvos ka-
j tulikams laisvę ir prašalinus 
nepriklausom y bės praradimo 
pavojų, Amerikos lietuviai 

kaip vienas stojo 
TST 

katalikai 
— • i m 

Ped. Sefcret. i ****** T 
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Kovo 14 d. Santarvė, vien tik mūsų 
priešų beklausydama ir jiems ^pataikau
dama, mus brangųjį tautos turtą, Sostinę 
Vilnių, svetimiems' atidarė. 

Sunkus ir visą Lietuvą tai įžeidžian
tis smūgis. 

Tolei mes, lietuviai, ilgus metus, iš
tisus amžius sunkiai kovoję del savo teisių 
ir nepriklansomytės, kovosim ir prieš šį 
neteisingą ir neteisėtą Santarvės sprendi
mą. . > • -

• Griežtu pasiryžimu, patvarumu, vidu
jiniu sustiprėjimu mes savo teises atkovo
sime. , 

Atkovosun Vilnių, mus brangiąja, Ge-
tfciriino įkurtą, Sostinę, mus garbės ir pra
eities lopšį, mus ateities viltį, atkovosim 
ir likusiai vergijoj mųs tautos daliai lais-

• Tf- i ' . 

Nepriimsime pančių, kuriuos Santarvė 
£0ri uždėti lenkų naudai" ant Nemuno ir g-oos, nelaimėise duonos kąsnio įeškoti; 
Klaipėdos, mųs brangios į jurą angos. 

Numesim visas tas vergijos žyme*, ku 
rios ant mųs laisvų, bet silpnesnių, deda
mos. 

Jeigu prieš pajėgą nUsigą^tume ir ne-
teisyoei nusilenktume, tai atminkime, kad: 

1) Lenkų norams nėra rybų ir jie, 
šiandien gavę Vilnių, rytoj jaeks užvaldy
ti Klaipėdą, dar vėliau Nemuną, paskui 
mųs gelžkelius, pagaliau visą Lietuvą pa
vergti, visą mųs tautą išnaikinti; 

2) pavergę Lietuvą panaikins mus 
Žemės Reformą, dvaruos vėl užviešpataus 
lenkai dvarininkai; panaikins ir kitus mųs 
demokratinius įstatymus; 

3) lenkai dalins mūsų žemes savie
siems, atėjūnams m Lenkijos, kaip tai jio, 
šiandien daro Vilniaus krašte ir kitur, 

4) kris ant mųs pečių milžiniškos len* 
kų skolos; 

5) valdininkai bus išblaškyti; jų vie
kas užims atėjūnai,.kaip tai Šiandien yra 
Vilniaus krašte ir visur, kur lenkai įsiga
lėję; 

6) visi mes busime išblaškyti po visą 
pasaulį gal dar labiau, negu tai buvo rff 
&&ms Lietuvą valdant; ir vėl skirsis vai
kai ruo tėvų, broliai nuo seserų, giminės 
nuo giminių, kad svetimuos kraštuos, var-

1) mųs jaunimas bus priverstas, tar

nauti Lenkų kariuomenėje ir .tolimuose 
kraštuose lieti kraują už lenkų reikalus; 

8) rekvizicijoms, mųs turto grobsty
mui, mųs žmonių varginimui nebUs galo: 

9) mokyklose, bažnyčiose prievarta 
bus įvedama lenkų kalba; ištisos parapi
jos, valsčiai bus verčiami kelių lenkų klau 
syti ir jiems lenktis, kaip tai šiandien Vil
niaus krašte kad yra: 

10) naikins visą kultūrą, visą mūsų 
dvasios gyvenimą; sunaikins ir tautų ma
žumų teises. 

, Ir daug dar šiandien nenumatytų var
gų ant mūsų šalies ir mųs tautos kristų, 
jei nesispiesime visi į atkaklių, tvarkin
gą, kad ir metų metais vedamų kovą. Ne-
nusiminkiin, kad priešų daug ir kad jie 
šiandien galingesni. Jei tik nenusilenksLm, 
savo siekimų neišsižadėsim, jei busim pa
siryžę ilgai kovoti, — laimėsim ir šį kartų, 
kaip nekartą jau esame laimėję. 

Kovoj del visiškos mųš nepriklauso
mybes, del mūsų žemių širdies, Vilniaus, 
nėra partijų, nėra sluogsnių, nėra gru
pių; yra tik viena Lietuvos Tauta. / 

ĮTverkimės j Lietuvos Gynimo Ko-} 
mitetus, rverkim»Js į atskiras Vilniaus 
atvadavimo drungijaSj sąjungas* orgarii, 
zacijas, aukokime patys ir rinkime aukų 
Vilniaus atvadavimo reikalams> siųskime 

tas aukas Vyriausiam Lietuvos Gynimo 
Komitetui. Kiekviename žingsnyj atmin
kime, kad norint kovą laįinėti, reik ko
voti organizuotai, vienybė'j ir pasiruošus. 

Tuojau, neatidėliodami! miestuose, 
miesteliuose, bažnytkieniiuose, sodžiuose, 
darykim susirinkimus, mitingus, griežtai 
protestuoki m prieš neteisingą Santarvės 
sprendimą, darykim nutarimus, kad: Vil
niaus mes niekad neišsižadėsim, kad Vil
nius buvo, yra ir bus niUsų, Tuos protes
tus siųskime Vakliiai, kad jinai remtųsi 
jais kovoje su svetiniais pavergtais, skelb 
kime laikraščiuose^ siųskime juos į Vy> 
riausiąjį Lietuvos Gynimo Komitetą, kad 
jis sunaudotų juos kovoj už mūsų krašto 
teises. 

Eikime visi \k vieno, remkime, šelp
kime kovojančius del Vilniaus, bukime 
tvirti ir patvarus ir turės nusileisti mųs 
priešai žiaurieji ir jų pataikūnai. Vieny
bėj atgausime Vilnių, apsaugosim Klaipė
dą ir Nemuną, amžinai sustiprinsim savo 
nepriklausomybę. 

Tegyvuoja mųs Sostinė Vilnius! 
Tegyvuoja Vilniaus krašto kovotojai 

del mųs bendros laisvas ir nepriklaisomy-

IMfe 

bės! / 
i • — 

Vyriausias Lietuvos Gynimo Komitetas. 
Lietuvos Krikščionių Demokratų par

tija. 
Lietuvos Katalikų Mokytojų Sąjunga! ** 
Vilniuje besiauklėjusk) lietuvių jau-. • 

nimo organizacija "Vilniaus Kelmas*'. 
Lietuvių Katalikų BlaivybėsDraugija. 
L. K. Moterų Draugija. 
Lietuves Jauninio Sąjunga, 
Lietuvos Iv. Jaunimo "Pavasarinin

kų" Sąjunga. 
Demokratinės Tautos Laisvės Santa

ra. 
Lietuvos Vokiečių partija, 
Lietuvos Atgimimo Draugija. 
Lietuvių. Studentų Tautininkų Kor-

poraeija» ;;:; 
Žydų Tautos Taryba. 
33 Vilniaus Tremtinių Lietuvių ir Gu- " 

dų Kom-tas. 
Lietuvos Darbo Federacija. 
Vilniaus Krašto Lietuviams Benitf 

Komitetas. 
Darbo Žmonių Sąjunga. 
Lietuvos Valstiečių Liaudiuinkų Są-., 

junga, 
• - . . . 

P. S. Organizacijos, aorinčios prįsi-— ~-
dHi prie šio atsišaukimo, prašomos pas- "~ 
kelbti tai laikraščiuose. 

— • . i — — • • « „ Į . I , | į Į , , i t » t l . 
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SĖJIKAS 
KALTINA VYRIAUSYBĘ. į c i i°s klausimas pavestas pirk-

lybos sekretoriui Hoover. Šis 
Didelę sensaciją sukėlė ma

joras Geo. "NV. Goethals, an
glių administratorius New 
Yorko valstybėje. Vi anglių, 
trukumą ir brangumą jis kal
tina šalies vyriausybę. 

"Būti kuro administrato
rium Ne\v Yorko valstybėje," 
sak£ Goethals. "reiškia but 
išstatytam pašaipai. Jo ofi
sas neturi jokios reikšmės. 
Nes tos rųšies valdininkas ne
turi- jokios valdžios, jokio au
toriteto." 

Tiap jis sakė laikraščių re-
prezentantams, kurie teiravo
si, kaip dalykai stovi su ang
limis. 

Majoras Goethals yra įžy-

anglims nuskyrė tokias kai
nas, kurios daugeliui darbi
ninkų neprieinamos. 

Ačiū to paties sekretoriaus 
"pasidarbavimui," šiandie 
mes turime ir cukrų brangų. 

Pagalvokime. Minkštųjų 
anglh] vieno tono produkcija 
neatsieina nei pusantro dole
rio. Vartotojas turi mokėti 
nuo 9 iki 12 dolerių už vie
ną toną. 

MOTERŲ TRIBŪNA 
m M 

MOTERIS IR MOKSLAS. 

PATRIOTINĖS PAMOKOS. 
California, Idaho, N e w 

Yorko ir Oregon legislaturos 
turi bilius, idant pradžios 
(elementarinėse) mokyklose 

Aspazija atsižymėjo tuose 
moksluose, kurie vyrų rezer-

Siandien visi lygus prieš vuojami, politikos ir filozofi-
mokslą. Seniaus mokslas te- jos moksluose. Tų laikų mo-
buvo mažos žmonių grupės teris ir savo namuose nega-
privilegi ja, kurie vadino sa-; Įėjo prie svečių pasirodyti, 
ve filozofais, vėliaus mokslas Bet matomai ir tuomet butą 
buvo vyrų manopolizuotas,f sufragisčių. . Moteries moks-
tai vra mokslus eidavo ber- las ir auklėjimias nebuvo auk-
naičiai, gi retai kuri šeimy- štesnis už vergjps. O vienok 
na leizdavo mergaitę mokslan. ir tokiose nepakenčiamose są-
Laikai pasikeitiė. Šiandien lygose, Aspazija pasiekė auk-
lygiai visiems prieinamas: ščiausią mokslo laipsnį. Grai-
mokslas nebežino lyčių skir- kų mokslininkai su didžiausia 
tumo, jis visiems tarnauja.' pagarba klausėsi Aspazijos 
Tai demokratijos nuopelnas, proto. 
Ir dvidešimtas amžius pasi-j Aspazija tečiaus nesudaro 

jusų klausyti; 
Juos išmokinti tikėjimo tie-

aų; 
Juos leisti į katalikišką mo-

Daboti jų draugavimus, jų 
skaitomas knygas; 

Taisyti jų ydas; 
Pastatyti į gerą tarpą; 
Pabokite, dabokite savo 

vaikelius. 
Arba: 
Jųs norite savo vaikelius 

paversti bomais ir piktada
riais.... 

Tam užtenka: 
Išmokinti juos niekinti Die

vą ir tikėjimą; 
Jiems kalti galvon, kad gy

venimas tėra sapnas ir reikia 
juo džiaugtis; 

Jiems pasakoti, kad po mir
ties viskas dingsta; 

šventuosius, nei vienos dienos 
neapleisdama šventųjų mišių 
ir komunijos, ir tai uoliai lan
kiusi bažnyčia, kad, rytą ir 
vakarą, ji tenai būdavo ilgas 
valandas, susitelkusi, tyli, ne 
dienos naujienomis besirūpi
nanti, nei su kaimynėmis nesi 
šnekučiuodama, bet kalbėda-
mosi su tavimi, o mano Die
ve, ir tavęs besiklausydama. 

Šv. Augustinas. 

B. Misevičius, 314 E. Kea 

sington A ve. 
SO. CHICACO, ILL. 

J. Cheruski, 8847 Houstar 
Ave. 

I. Hamburg, 
91-st & Commercial A ve 

žymi ne vien kaipo demokra
tuos laikotarpis, bet ir moto 
ries kilimo laikotarpis. 

vaikams butų duodamos pa
muš inžinierius ir jis žino, ką m o k o s a p i e patriotizmą. Tai-
kalba. Jo žodžiai nėra tusti, j ^ i d a n t mokyklose butų 

išimties. Panašių moterų ir 
tuomet nestigo. Senobinės 
Romiečių giminės nariai — 
patricijai renkasi sau už mo-

, torį ne fa kuri ffrože pasižy-
Mokslo durys jai atdaros..-^ M k u r L aan p r o t u i r h u . 

Moters ir vyro solidarumas. 

Prieš kelis metus veltui kla- I 
du privalumais žavi. Jeigu 

kuomet pareiškia, kad mūsų studijuojamos federalė ir tų ;***!*** ^ ^ ?&l a t s a k y*a
v

: anais vergijos laikais moteris 
_ , . . .. ^įmoksiąs tlera skiriamas auks-valstybių konstitucijos. 

KARALIAUS ŽODŽIAI. 

vyriausybės darbavimasis an-
glhj klausime yra tik viena 
komedija. 

Peikė jis ir tarpvalstybinę 
pirklvbos komisija, kuri,'kaip V ion i> d i e n * Alfonsas, Sicili 
ir pati vvriausyhė, nesirupi- Jos i r AroSono karalius, bū
na visuomertės gerove. Anot j v o paklaustas, kodėl jis be-
Goethals, anglių Suv. Valsty- v e i k n i e k a d n e S e r i a V,™, ar-
bėse vra pilna. Tik į mies-1 ^ ^ei « e r i a raaiJ° «» van-

j u « « « «.-.* SK,.1B..u.s uu*B- t a į p a u k v t a i ^ . p a k i l t l ; k o 

tesniam protui. Dabar ir vy- j g a H m a tim]s d a b a r t i G S _ 
rai ir moterys eiua lenktynių j m o t G r i e s ^ į į ^ į ^ ia i . 
visose mokslo šakose. Jeigu ! u • g# 
ir toliau moteris taip godžiai 

Marijos Mėnuo. 
Marija! Šis vienas vardas 

krikščionies širdį sdrpina. 
Kaip malonu mąstyti apie sa
vo motiną, pakartoti Jos di
dybę ir jos gerumą, jai savo j 
meilę pareikšti! , 

Marija! Tas w n u vienas 
žodis yra malda! Jis žadina 
širdy dorybės troškimą: pa

juos siųsti į bedievišką I maldumo, tikrojo nuolanku-
mokyklą; nio, ypač skaistybės. Jis 

Jiems leisti skaityti blogas. džiugina sielvartuose. Jis j-
knygas; , j kvėpia drąsos ir įsitikėjimo! M. Abračinskas, 

Juos leisti į blogų draugų Marijų! Jai giedant visa 

Darbininkų Užeiga 
1447 So. 50-th Ave. 

• Cjicęro, DL 

P. Supranavičius. 
10 W. 16-th Av*.. 

Gary, Ind 
J. J. Aukškamis, 
1604 Jefferson St.; 

Gary, Indiana. 

J. Ramanauskas, 
10808 So. Michigan Ave. 

M. Šlikas, 10524 Wabash A* 

The Lithuanian Store, 
Athol, Mass. 

j 
* -

tarpą; 
Niekuomet jų ebausti; 
Jiems duoti blogą pavyzdį. 
Juos' apleisti ir jais nesirū

pinti. 
. • • • — 
. . • - : -

sieks mokslo, galima spėti, 
kad ji gal ir vyrus pralenks. 

Vyras, pramonės, finansų, 
politikos, viešpats, vis nesi-

Trečiosios lyties pavojus. 
Moteries įsigilinimas į mok

slus taipat palengvins jai nu-

Rimtieji tėvai, kurie tikrai 
tikrai mylite savo sūnelius ir 
savo mergaites, jųs nei valan
dėlės nesvyruosite! 

rus kaip reikiant nepristato- d e T l i u : t a iP k a r a l i u i nederą, liaus aukščiau kopęs, vis dau- 1 įzmo, kraštutinio, tiesiog juo-

m a. 

ma. Gi už pristatvmus p \ ė - ' - " A š ž i n a a >" a t s a k ė * « * 
šiama nuo žmonių kaip tinka- įlins> ' < b e t t i e t i k v a r t o J a ^ 

ną, kurie nežino, kad vynas 
aptemdo protą ir kad šis ap
gaulingas besaikiai vartoja
mas gėrimas užgesina dvasios 
ugnį ir sielos energiją, kurios 

>> 

DEGTINDARIAMS NE GI
RIOJ NĖRA VIETOS. 

Didžiumą anglių pirklių į 
Goetbals išvadina tiesiog suk
čiais. Jų visos pastangos tai 
plėšti žmones. 

"Teisybę kalbant, mes čia ! , c
 x. 4. *T „,; J* 

•» •- fTvti JĮ vertu nešioti karaliaus 
savo šaly šiandie neturime !*••• , 

. . j vaimką. 
vj-kinančios valdžios Washin-
gtone, , , sakė inžinierius. Jei 
tokia valdžia gyvuotų, kitokia 
tvarka butų." 

Klausiamas apie priemo
nes, kad tai visa butų galima 
atitaisyti, Goethals atsakė, 
kad Suv. Valstybėms reika
lingas ne kuro administrato
rius, bet kuro diktatorius. Tas 
diktatorius turi but stiprios 
valios vyras. Ant galo pridū
rė, kad čia reikalingas Musso-
lini, amerikoniškas Mussolini. 

Majorui inžinieriui Goe
thals reikia pripažinti tiesą, 
Rasi, jis ir perskaudžiai bara 

Jųs norite savo vaikelius iš
sikratyti vaikiško sentimentą- a u k l ! ė t i padoriais žmonėmis ir 

pavyzdingais piliečiais; pava
rtokite tad priemonę: 

Aukteįcite juos Krikščionis-
giaus pasižymės ir toliau juo-, kingo minkštumo. Niekas ne-
se paskęs. Materialių rupe- j n o r į matyti motery amazonės, 
snių nuvargintas jis kreipsis kuri arkliais jodinėja, gink- ( * a t / 

prie moteries, ieškodamas in- ia i s apsišarvojusi, bet nori ir | prae^J s dabartis ateitis 
telektualio džiaugsmo. Štai tikisi, kad mokslas, aukšta1 ' 
delko yra g>-vo reikalo mote-1 inteligencija apsaugos ir iš-' T a r P Praetties k a m e ^ 
rims neatlaidžiai ir dar skait- į auklės visas jos ytin brangiu- mu^ atsiminimai ir ateitis 

gamta regis subudo su pirmą
ja pavasario šypsena, kuomet 
gėlės pražysta ir savo švel
niausiomis varsomis pasipuo
šia primindamos Mariją — I 
malonės pilnąją. 

Marija! Mūsų balsai ir 
mūsų širdys tau priklauso vi
są šį gražųjį mėnesį. Mes 
taipat pasistengsime pasekti 
tavo dorybes. 

O geroji ir maloningoji Mo
tina! Mes tave mylėsime, mes 
tave laiminsime, mes tavęs 
maldausime! Gi tu, iš dan
gaus aukštybių, tu mus .iš
klausysi, tu mus globosi, tu 
mus išganysi! 

privalo saugoti karalių ir da- Hngiaus mokslo siekti, nes at- tinas moteries vpatybes, neiš- w u c ->in lllwl* v l "-° ' Jx"| CUCTIU 
,..,.. : 4^;.,;., i,-t; «v- dabartis kame yra mūsų pa- UfLlUfli 

VILUSIAI, Šakių apskr. — 
Čia buvo suimti du slapti deg
tinės bravarai. Na, žinoma, 
ir jų varytojai. O kokia gė
da! Prie varymo nuodų-al-
koholio ir mergaičių dalyvau
ta... 

Girininkai visuomet saky
davo, kad mums girios nieko 
nepadarysią, bet pasirodo, 
kad ir giriose bravarinin-
kams nėra vietos! 

kame yra mūsų viltys, yTa 
silikusi moteris vyro nesu-1 v e r s jog į trečiąją lytį — vy . 
prms ir ^'ras apsivils ieško-Į r a nepasiekusią ir moteries r e iS0 S- Ozonam. 
damas motery- savo nuvargin- 'ypatybes pametusią. j Sakykime Marijai: 

Ligonių sveikata: štai ku-

"DRAUGO" AGENTAI 

toms idėjoms poilsio, patari-
mo užuojautos. 

Yra tečiaus pagrindo ma
nyti, kad moteris žengs greta 
vyro moksluose. Juk savo 
sunkiausiu laikotarpiu mote-
ris sugeUėjo prilygti moksla-
vyriams, juoba šiandien. 

Aspazijos pavyzdis. 

Šiuo atveju prisimena man; 

AŠarėk''. 
— 

TĖVAI IR MOTINOS 
1 — 

. . ių apginėja? štai 
nui. 

NU81< 
sielai. 

Nuliūdusiųjų palinksmin-Jųs turite svarbią pareigą 
atlikti: gerai išauklėti sa- ^ 0 j a : gtai širdžiai. 
vo vaikelius. j KriiSčionių paįelba: 
P a s i r i n k i t e : prieš priešus. 

Arba: 
Jųs norite, kad jusų vaike 

štai 

AE ŽINAI KAD 
vvriausvbę. Bet teisybe,! Nuo liepos 1-mos 1921 iki 
kad vvriausvbė visuomenės ne H™?™ ?° * 19® $** > 
tiek paiso kie/c reikėtų. 

ą Pasibaigus didžiuliam ang-
lekasių streikui, anglių situa-l 

257 lietuvių tapo įleisti į šią 
šalį! Ar žinai kad tikrai ap
verti ntum eigaretą jeigu pra
dėtum rūkyti Helmar! 

. (Apgr!) 

kilnus Aspazijos vardas. | liūs išauginti podbriaiš zmo-
Graikijos kultūrai gyvenant j rmmis ir gerais piliečiais.... 

Šventoji Monika. 
(Šventfc gegužio 4 d.) 

Štai paveikslas kurį nupie-
taip vadinamą *4aukso am-j Tam reikalinga:' šė šv. Augustinas kalbėdamas 
YA\\yf kelios moterys figūruoja Į Jiems gerai įskiepinti Die- apie savo motiną, šventą Mo-

vo ir tikybos meilę; niką: 
Juos išmokinti gerai mels-. Tu žinai, mano Dieve, kad 

tis nuo pat mažens; tai buvo mano motina. Tai 
šimtmety prieš Kristaus gi- j Juos išmokinti mylėti savo buvo našlė skaisti, blaivi, pil-
mimą ir Platono raštuose mi- tautą; na meilės pavargėliams, viso-
.nima. Juos išmokinti jus gerbti ir kiais budais gerbianti tavo 

to amžiaus istorijoje. Jų 
tarpe įžymiausia buvo Aspa
zija. Ji gyveno penktame 

Dienraštį ''Draugą" galima 
gauti sekančiose vietose: 

A. J. Pateckis, 
494 Park Str. 

Hartford, Conn. 
Re v. J. Valantiejius, 

46 Congress 81., . 
YVaterbury. Conn. 

J. P. Vasiliauskas, 
820 Bank Str. 

Waterbury, Conn. 
ROSELAND, ILL. 

V. Kaušilas, 
119 E. 107 Street 

WEST PULLMAN, ILL. 

M. Kaupelis, 12137 Emerald 
Ave. 

KENSINGTON 

187 Ames Street, 
Brockton, Mass. 

Rev. J. J. Jakaitis, 
41 Providence Str., 

Worcester, Mass. 
J. Filipovich, 

437 So. Pacą Str., 
Baltimore, Md., 

A. Kurelaitis, 
834 Hollins Str., 

Baltimore, Md. 
• 

E. Abyshala, 
9258 Cardoni Ave., 

Detroit, Mich. 
J. Nakas, 

1916 25-th St., 
Detroit, Mich. 

S. Stepulionis, 
9574 Cardoni Ave., 

Detroit, Mich. 

P. LukSis, 
,.A\- 190 Vah Buren, Str. 

Newark, K. J. 

F. Karpaitis, 
127 E. Main Str. 

Amsterdam, N. Y. 
J. Kiūra, 

235 E. Main Str. 
Amsterdam, N. Y. 

Rev. J. Židinavičius, 
260 E. Main St., 

Amsterdam, N. Y. 

<,Artojas,, 

E. 79-th & Superior, 
Cleveland, Ohio. 

V. Staupas, 
2120 St. Clair Ave. 

Cleveland, Ohio 

P. A. Srokys, 
2345 St. Clair Ave., 

Cleveland, Ohio 

0XF0RD0 UNIVERSITETAS, 

(Laiškas iš Anglijos). 

(Užbaiga) 

Studentų mokslo laikas, uniformos, 
sportas, papročiai, ir tt. 

Mokslo metai susideda iš trijų se
mestrų, vadinami} Michaelmas £Ternh, 
Hilary Term, Trinity Term; kiekvienas 
semestras turi tik po aštuonias savai
tes. Rodos, trumpį semestrai, bet va-
kacijų laikas studentams nelabai ramus, 

, nes reikia prirengti savo tutoriui vieną 
kitą disertacijfelę. 

Studentai lekcijų klausydami bei 
būdami pas profesorius arba pas savo 
tutorius, privalo būti pasirėdę su tam 
tikra juodos spalvos toga (goron). Stu
dentas apart togos dar privalo dėvėti 
juodos spalvos, keturiais kampais kepu

raitę. Profesoriai, bei lektoriai lekcijas 
skaito visados pilnoje savo uniformoje. 

Sporto žaislų eia netrūksta. La
biausia n\adoje laivių sportas (rowing). 
Entuziazmo žvilgsniu laivių linktynės 
panašios amerikoniškam base balPui. 
Čia base ball visai ne niadoje. Retkar
čiais amerikiečiai studentai (jųjų eia y-
ra apie tris šimtus) sulosią base ball, 
bet anglai ir žiūrėti nenori; jie to vieto
je turi savo labai numylėtą "cricket." 
Čionykštis football visai kitoks. Ameri
konišką football'ą anglai vadina too 
rough game (per žiaurus lošimas). La
bai . madoje Hockey, Tennis, Lacrosse 
etc. Studentas lošia Tennis ir Lacrosse. 
togi vieta. Beveik visi lošimai yra ga-

Sporto žvilgsniu Oxfordas labai pa-
limi per apskritus metus. Studentai vi
sados pasirėdę vasariniais sporto drabu
žiais. Šalčhj visai nėra. Pievos, krū
mai žaliuoja. Darželiuose polianthės 
žydi. 

Disciplinos žvilgsniu studentų gyve
nimas labai suvaržytas. Pavyzdžiui, 
Semestro laike jiema nevalia šokiai ren

gti ; nevalia nei dalyvauti kitų sureng-1 užsimfctusį ant pečių, kartu su studen- sterlingų. 
tuose (žinoma, viešuose). Yra net res
toranų, kuriuose studentams lankytis už-
arausta. Studentams vėlyvame vakare 
gatvėje gali pasirodyti tik su toga, gi po 
vidurnakčiui visai uždrausta išeiti iš gy
venamų vietų. Prasižengusius tankiau
sia prašalina iš universiteto. 

Nuo neatmenamų laikų abelnas stude
ntų paprotis vaikščioti be kepurių, nors 
ir smarkiai lyjant Oxfordo studentas 
kepurę užsideda tik važiuodamas vaka-
cijoms į kitą miestą. 

Jaunas ar senas — visi čia dvira
čiais važinjėja. (Studentai norintįs įsi
taisyti motorfeikletą, turi gauti iš univer
siteto pavelijimąj). Netik beveik kiek
vienas studentas bei studentė turi savo 
dviratį, bet tankiai galima matyti kaiką 
iš profesorių betraukiant aprudyjusiu 
dviračiu. Lektorius Wilson atrodo la
bai rimtas ir sunkaus sudėjimo; koks-gi 
mano buvo nusistebėjimas, kada po lek
cijos eidamas namo pamačiau ji, togą; 

tais bedumiant dviračiu namoliai. Sa
kau savo draugui, — tur but mažai te
moka profesoriams, kad nepajėgia nei 
"Fordo''' nusipirkti. Mano kolega paai
škino, kad anaiptol ne del. ekonomijos 
tai daroma, tik iš prisirišimo prie dvi
račiu važinėjimo, nes tai savo rųšies 
sportas ir jau senai eia praktikuojamas. 
Pirmą kart Oxfordan įvažiavus visai 
keistoką įspūdį daro. Pereiti skersai 
gatvę kartais labai sunku, nes be persto
gės dviračių pulkai. 

Pragyvenimo faunos. 
Oxfordas pragyvenimo žvilgsniu bran

giausias Anglijos miestas — taip net 

Paviršutinė universiteto išvaizda 
savotiška, būtent:; kolegijų senumas. 
Pavyzdin, Merton kolegija tebestovi nuo 
tryliktojo šimtmečio. Šios kolegijos kny
gyne tikrai jautiesi 'beesąs viduramžių 
laikuose; kolegijų vienuolynis stilius, 
su dideliais sodnais, aptvertas storo, 
baisaus muro sienomis, — daro senų, la
bai didelių vienuolynų įspūdį. Studen
tų disciplina ir abelnai visa tvarka, taip
gi labai panaši vienuolynų tvarkai. Bet 
anglai negali atsigėrėti tuo universitetu. 
Ir karalius ir lordas ir kas tik išsigali 
i— stengiasi savo sunūs (dabartinis Ang
lijos Prince of Wales buvo Magdalen 
kolegijoje), bei dukras leisti mokslan. 

patys anglai sako. Labai taupiai gyve-1 Oxforde. Jie visi džiaugiasi ir didžiuo-
nant metams mažiausia reikia turėti 1001 Jasi senomis aptranijusiomis kolegijomis 
svarų sterlingų. Yra kolegijų, kuriose 
gyventi begalo brangu. Pavyzcfin S t 
Magdalen kolegijoje (ten paprastai prin
cai, lordai ir kiti didikai tegyvena) į 
metus reikia tuuėti apie tūkstantį svarų 

ir gana aštria disciplina, sakydami, kad 
tik Oxfordo universitetas tesugeba jųjų 
jaunimą išauklėti tikrais džentelmonais. 

Oxfordas, kovo 18 d., 1923 m. 
Kun. N. Pakalnis. 

i 
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DR. KOBOTO ALKOHOLIUI varžiausiomis prietakomis 
NTOSHtENDIS. į patėmyamos kraujo skaistini-

m> ir skaidcynio permainos. 
Ar alkoholis yra padilginąs 

ar ne? Ar gis turi kokią tie-
Kaomet vidutinio smarku

mo alkoholis atmiešta degti
ną būti priskaitomas prie me-' n e etc. buvo sunaudojama, 

čiai. kuomet yra klausimas a- voti, nes žūsi. 
pie gyvybę ir mirtį abejoti- Dabar pasakysiu, kokią 
nas.. • naudų turėsi, jeigu įsimšysi 

Nesuprantu, kaip gali būti. Blaivybes draugijon. l%ms-| jau nei įsivaMinti. 
kam nuobodus arba įkyrus ta apsišarvosi nuo blogu pa
skaitymas mokslo ®įfe alko- linkimų, .tamsta visados busi 
holį! Ką tuflėtų sakyti tie blaivas, nes busi draugijoje, 
vyrai, kurie turi vis* Savo'matysi, kad ne Vienas, kovoji. 
gyvenini* tem mokslui pa
švęsti I O dar matome, kiek 
nesusipratimų jų tarpe fcan-

Draugijoje viens kitą žodžiu 
ir pavyzdžiu sustiprina, viens 
kitą palaiko, padrąsina, pas-

; 

i 

mažas pakirkinima* ir kraujo 
pakilimas pasidaro, ir širdies 
tvinksėjimas pasigreitina, ku
ris atsiekia aukščiausią laip
snį apie j pusę valandos, ir 
paskiaus be jokio įvairumo 
visuomet vienodai slūgsta že
myn. 

Kuomet \*ėl degtinė arba 
alkoholis buvo atmieštas ge
rokai ir neturėjo jokio kirši-

: 
% 
1 

I 
* 

juo nebūta jokios žymės, jo 
kios veikmės ant žmogaus ku 

dicinos, kaipo dauguma gydy
toju, tvirtina, ir jei taip, tai 
kokią turi tiesą? 

Šitie klausimai suskaldė 
mokslo vyrus į dvi partiji. 
Vieni tvirtina, buk alkoholis 
padilginąs ligonį, kuris pasi
tiki, kad išgėręs kiek jo su
stiprės, taip ir atsitinka. 

•Bet jei tas ligonis turėtu 
užsitiftejimą iš duonos trupi
nių suvoliotiems žirniukams, 
arba bet kokiems nekalto'ms 
šaknelėms, tai tas dar geriaus 
pagelbėtu jam. Tikrai' jis 
bent neturėtų jokios reakcijos 
(veikmės į atbulą pusę), ko
kią gauna tie, kurie sunaudo
ja alkoholį kaipo gyduolę. 

TeČiaus jau tik dabar nfcra 
jokio pasiteisinimo tiems, ku
rie duoda alkoholį ar kaipo Į Tas apsunkinimas labiausia 
vaistą, arba kaipo padilginan- į atsižymėjo ligoniuose, kurie 
tį gaivalą. Nes, nežiūrint į; daug reikalavo padilginimo, 
jo laikiną atsispyrimo veiki- i kaip tai karštligėje ir kitose, 
mą kuris kįla iš jo kiršinimo' ligose. Juo daugiaus ligonis 
veikmės, arba suerzinimo dir- reikalauja padilginimo 
ksnių ant kūno švelniųjų glau- mažiau jis gaūno jo imdamas 
mėtųjų pievučių skilvio vidų- alkoholį, 
je, alkoholis, jei turi kokią 
veikmę, tai tiktai apsunkinan
čią. 

Alkoholis, atmieštas taip, 

dasi. Ir Vėl nesuprantu* ko- j katiną prie dorųjų darbų. 
ki kita mokslo šaka gatetų j Tamsta nori būti blaivas f Ži-
mums šiandien būti naudin- noma, kad nori. *£aigi įsira-
gesnė ir daugiaus gero pri-; šyk Blaivytas draugijon. 
duoti nefru ši? 

'Pilnasis Blaivininkas. 

A R T O N O R I ? 

-Stok į musų eiles! Stok į 
blaivininkų tarpą, ir tamstos 
širdingiausias noras išsipil
dys. 

Tokių ypatų, kaip tamsta, 
mfums reikia! Ateik! Links

muolis ; padėk 

girtuoklių bylas aagri^ėlaut? 
Kiek ašarų ir skurdo girtuok
lių šeimynose, tat ncgaHma 

ELGETOS PAMOKSLAS. 

W o biaiviniftkų ttteiifekb-
mas. Nutartai visomis |ėgo-
mife kovoti su ^rtuoklvbe, nes 
per girtuoklybę visa tauta (Gaida kaip '"Pamylėjau 

"PASGHUAB VAKA* 
ARBA, "ORTUOKLIŲ 

HIMNAS^ v 

• 1 

vakar"). 

<Vieną žiemos vakarą su
driskusiais ir purvinais rū
bais elgeta Žiurėjo per langą 
restorano "Naujasis Orlea
nas. ^ feežiurint jam per lan 

fctovi Imt pražūties kranto. 
Kur blaivybė - - ten rops, o: 
kur girtuoklybė — ten pra
garas. Iš šimto žmogžudy-
į , " - 95 papildytos per ^ l ^ I T ^ l 

Pasigėriau vakar, 
Pasigėriau šiandie, 

tuoklybę, iš šimto vagių — 80 Jei ttk fomtelį nutversiu 
Nezgrabniomis rankelėm. 

Jei aš sakysiu: "įsirašyk 
Blaivybės draugijon," tai minkis su 
tuoj gausiu atsakymą: "Ko- mums kovoti ir veikiai perga

ilimo darant bandymus su kią naudą aš turėsiu !S to !" lėti priešą, kurs naikina mu- M* mudviem pamoksiąs 
Gerai, į tai tamstai atsaky

siu. Bet pirma noriu aš tam-

pradėjo vogti per girtuokly-
~~ . — ^ ^ ~~ bę; iš šimto sergančių lyties 
gą jis tapo pastebėtas dviejų ligomis - 85 girtuokliai; iš Vieną gert pradėjau, 
jaunų vaikinų, kurių vienas šimto savižudybių — 90 nUsi- T kitą « ^ ^ 
kreipdamasis į savo draugą žudė per girtuoklybė, Čia Trečią ne*a*t p » '******, 
tarė: "Turekiva mudu §ian-jtik pamojau keletą nedory- M ^ t e u j r ^ Maušeho, 

trodžiai kilstelėjau. 

Bučiau nebegėrė*, 
Bučiau gal i&vėreš, 
Jei ibaltaksės feravarilis, 
O man biesas karciamėlės 
Butų nesutvėręs. K-dis. 

["Sargyba"] f* 

dien gailestingojo samaritono bių. O kur dar visokios ki-
širdį — paaukokime jam likę- tos nelaimės, muštynės, šei
rio stiklinę." 

Bepilant vienam jų likerį 
mynų suirimai, sunku ir ap-
skaitliuoti. 

sų brolius, tas priešas — ai- Senis griebęs stiklinę ir a-

no. Tokiu būdu Dr. Kobot s tos paklaustu Pasakyk, ko-
daro išvadą, kad jis neturi fcsaį y ^ tamstos širdiagiau-
jokios vertės gydyme ligų.'šias noras f 
Taigi tikroji išvada yra, kad| ^ ^ n Q r i b u t i g y e i k a S j 

alkoholis po daugiaus sunaW> 

dojamas apsunkina ligonį, ir 
jokiu būdu jam nepalengvina. 

tvirtas, linksmas: horfetumei 
turėti gerą darbą ir tt.t 

Bet vieno dalyko tamsta už 
vis labiausia nori. Tamsta 

nori buti žmonių — savo 
draugų ir pažįstamų gerbia
mas., Taip, tamsta nori, kad 
kiekvienas gerai apie tamstą 

| kalbėtų, kad kiekvienas laiky
tų tamstą pagarboje. JFo ta-
mista nori, — to visi nori. 

koholis. 
Mes kovojame su alkoholiu; 

stengiamės parodyti žmonėms 
jo bledingumą, bet mums 
trūksta pajėgų, mes prašome 
tamstos broliškos rankos! Ar 
tamsta nepaduosi! 

JQMČ Tarvidas. 
,Ą 

TodĄ alkoholis veikia vi-j T , , ^ ̂  ^ ^ t a i p 

liūtingai, jis pasirodo padilgi
nąs, bet kadangi jis sumaži
na širdies veikmę ir nužemina 

kad apsilenkus tiesioginio su-! tvinksėjimą, užtatai nepriduo-
kiršinimo, buvo duodamas šu- da jokios pagelbės. Alkoho-
nims ir žmonėms po daug lis neturi daugiaus padįlgini-
kartų, be mažiausio pą|yi|imqy mo arba sustiprinimo, negu 
naudingi) veiksmių ant šir?j garstyčios aliejus, arba rau-
dies arba kraujo cirkuliacijos, j donoji karsta bulvė. 
Duodamas kiek tiek po dau-

gali jei tik nori. Tamsta ga
li tapti visų gerbiamas, jeigu 
pergalėsi savo blogus palin
kimus ir geidulius. 

Blaivas žmogus visados y-

Nuežmus žmonijos priešas 
alkoholis be paliaubos žudo 
(gėrimo mėgėjus. Štai keie-

drebančia ranka stiklinėn įėjo J Panemunėlio valsčiuje ži-
senelis. fVienas vaikinų krei- • nau tokį kaimą, kurs prieš ka
ndamasis į senį tarė: "Pasą- rą buvo garsus jaunimo do

rumu. Iš to kaimo gauti mer-
jgaitę už moterį vaikinams bu
vo didelė gar*|ė. Bet 1920-21 
metais ten labai prasiplatino 
naminės degtinės varymas. 
Iš doro turtingo kaimo — 
veik vieni vargšai beliko, jau 
nimas nuklimpo paleistuvybės 
peltiėn. Keturios moterįs na--
šlėmis paliko, nes vyrai nuo 
degtinės mirė; o jos pačios 
dabar atsidavė paleistuvybei. 

kimirksny ją ištuštinęs, atsi
stojo prie juodu mandagiai 
su pagarba, taip, kad jo pur
vini ir sudriskę rūbai nebūtų 
visišku pasibiauflėjimu jau
niesiems juom ir ftarė: 

"Ponai, žiūrint į jus ir į 
save patį, man atrodo, kad aš 
dabar žvelgiu į savo jau žmo-

i 

KRUVINA KOVA. . \ gaus vertę. Šis biaurus vei-

'flateri C«8 Institute 
DR. * . A. T t t i O H t t 

kaip judviejų; šis mano bejė
gis kūnas kitados buvo tvir
tas, kaip ir įudviejų. Turė

tas jo aukų mažame Lietuvos jau puikius namus, daug 
kampelyje paskutiniais lai- draugų, buvau gerame padė-
kais po švenčių. Igliaukoje, jime — viską praradau1. Tu-
Mikališkių Valsč., Mariampo- rėjau moterį, gražįą kaip ar
ies aps^ Kūčių dieną girti tisto svajonė — paskandinau 

das kitados buvo toks pat' ̂ s **rgelės vaikų sušilau-
kė, o dvi mergeli ir vienas 
vyras lyties ligomis apsirgo." 
Vienai mergelei ir vyrui ka 
"tilas piyšdamas akis iššutino. 
Dvi šeimyni persiskyrė. Įvy
ko aštuoniolika kruvinų muš
tynių. O kiek daug savo ti
kį nuskriaudė! Jame dabar 

nušovė du žmones. Bieliūnų jos garbės ir vertės peria t l k s m i I S 0 S a l^a* a « • 
x> , T j .. . L-I_I:_--.i m. _JÎ  i tamsybės atnešta! "\ aiku-

Gydai jvalrlas l*aa, O Jp&tln-
g«l u««teenė3tnrt«a, fa* raistų k 

operacija — MLUfamtoto bu 
mm 

_ . A*cher A T . Brtr 
Tbeater Bldg., i-ro» ^nbo*-
Talando*: nuo 9 lkl I I 

Nuo 6 iki I ral. 
RMėld!enlate ttuo » IB 11. 

Tei. Lalayotto §118 
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gyventojas Raudondvario v., 
Kauno aps., girtas važiuoda-

degtinės stiklinėje! Turėjau Į ™ ^ 
vaikus gražius, kaip pavasa- : čiai mokyklds nelanko, o tik 

'tarp savęs J>ešasi. .Tikybos ra doras, tikintis, mandagus, mas iš smuklės iš rogių iširi- rio gėlės; aš juos mačiau vy 
linksmas. Tokį iim*ų visi to ir sašalė. ; Kruvinai sužei- stant ir mirštant keiksmuose, z v l l ^niu Visiškai at>mirę U 

sti tapo girte kompanijoje bešii^žio tėvo! šiandie aš t o k l * k a i m ^ L i e t u V o J e l a b f t l 

Taip tai įvairumas nuomo-
giaus, alkoholis prigreitina i nių gydytojų tarpe kaslink al-
širdies veikmę mažų truputį koholio vertės priklauso visai n o r į# Bet daugelis to norėjo, 
daugiau negu muštarda, esen 

gerbia, tokių žmonių pasau
lis reikalauja, tokiems žmo
nėms visur yra vieta. 

^Tamsta supranti, tamsta to 

ei jos aliejai, ir, ir kiti kirsi-
prie gamtinių .veikmių pačių vienok daugelis nejustinai nu-
pajunkėlių prie alkoholio l i - j P U 0 lė kaip tiktai kiton pusėn. 

nantieji gaivalai, bet jis pas-'gonių, kurie yra pajunkę prie K^įp atsitiko? 

' 
kiaus pliečiasi toliaus. ,Tvin- jo. Tuose randasi verdantie-
kčiojimo jiega, kuri užgėręs ji spiritai, ir juose gaivinasi 

Štai kaip. Jie stovėjo pa-
, vieniai. Užėjus pagundoms 

viltis ir drąsa. Bet ir jiems į į r blogų draugų išjuokimams, 
tą pačią veikmę galima pripa- jie nupuolė. 

ugninio skysčio laikinai pasi-
greitina, paskiaus bepaliovos 
mažėja. Kitais žodžiais, šir- žinti teikiant kitokias gyduo 
dies veikimas akies mirksniu les, kuriose randasi tas pats, 
pasididina, bet urnai mažėja, padilginimas kaip alkoholio,1 

Tai jei nori gauti mažą sprik- be jokių apsunkinančių pase
gą be perdidelio išlaido arba 

tij geriau, kad paimtum gar-
tyčių aliejaus arba raudonų
jų pipirų. 

To mokslo bandymai buvo 
daromi saugiausiu būdu ir 

kmių paskiaus. ,0 ateina lai-

Tas pats gresia ir tamstai, 
nor£. gal dar kitoniškai ma
nai. Vienam *unku kovoti. 
Tamsta sutiksi, dirbtuvėje, 
kelyje ir visur, Sutiksi blogos 

energijos aikvojimo, tai bu-4 kas, gal jau ir nelabai toli i valios'žmones, kurie stengsis 
nuo mus, kuomet sunaudoji-! tamstą sugadinti, kurie pa-
mas alkoholio ligoje bus skai- juoks tamstos idealą. Jie 
tomas netikusia nedora prak
tika. Nes alkoholis yra nu
rodomas per daug pavojin-

juoksis jogei lamstą esi blai
vas, sakys tai vaikiška, jie 
trauks tamstą į savo būrį. 

per Kalėdas Sarginės kaime, esu vyras be žmonos, tėvas be 
Mikaiiškis vai., pas Kagucką. vaikų, esu nelaimingas, be pa-
Klabiškių vals.: Cikabudė, stogės, žmogus, kuriame visi 
kaime pas Slavicką, Butviečio žmoniškumo jausmai jau yra 
kaime pas Grindvaldienę, Ba- Į mirę.... Viskas tapo paskan-
nonišky pas V. Vaitkančių, din ta girtybės bedugnė je." 
Gudelių vals.: Šimokų k. pas Senelis nustojo kalbėjęs, 
Kuzmicką, Iklieškinų kaime stiklas iškrito iš jo bejėgių 
pas Stonaitį, o Kuprių k. pas pirštų ir nupuolęs ant akme-
A. Marcinkevičių šermenyse ninių grindų sudužo į gabalė-
mušėsi pasigėrę vietoj kad liūs. 
melstis blaivai už nabašninką. 

Štai kiek alkoholio nukau
tųjų ir suleistųjų iš keturių 
mažų valsčių! (Tai dar ne vi
si!), o kiek jų yra visoje Lie
tuvoje! Klaijlėdos kovos, pa-

Durys atsidarė: jis išnyko 
nakties tamsumoje. 

PILVIŠKIAI. — Čia žmo
nės labai mėgsta išsigerti. Pe
lenų dienoje, Gudelių-Budvie-

gaiiaus ir visos kovos už Lie- 'čių kaimo ūkininkas A., maty-
tuvos nepriklausomybę neiš- ti mėgsta riesti nosį aukštyn, 
žudys tiek piliečių, kiek jų iš
žudo viena girtuoklystė, o 

ėjo ^kruvinuosius kelius" 13 
pat Pilviškių miestelio iki sa-

daug. 
Sakoma, jog ant žemės ro

jaus negalima •įkurti. Visi 
sublaivėkime — tai butt Lie
tuvoje rojus. 

Iš spaudos yra išėjęs Lie
tuvos Atgijimas. Parašė Dr. 
Jonas Totoraitis. Be apdarų 
kaina 30ĉ , apdaryta 45c. 

Draugas Pub. Co. 
2334 So. Oakley Ave., 
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AR ŽINAI KAD 
Chicaga turi viena didelę skai 
tykia ir dvidešimts tris sky
rius visose dalyse miesto kur 
galima veltui įiasiskaityti ko
kių tik knygų nori? Ar žinai 
kad kuomet perki Helmar Ci-
garetus gauni grynai Turkiško 
Tabako kuris pilimi vertas už
mokama pinigą f 

(Apgr.)1 

Expre$s' ratamavimas 
EUROPON! 

•t 

R EGULARIAt iš
plaukia kas Buba 

- t a . Laivai apleidtlal 
prieplauka 3 ir 4 
ttoboken. Dia«1t 
gTeiti laivai. Geras 
valgis — ruimingi 
kambariai. Korlnt 
patogią kelionę va
žiuok U. S. vaidilos 
laivais. 

Pres. Roosevelt — Bal. 21 
Pres1. Harding _ (Jegui. J3 
titeo. Washiii^«i — W g . 19 
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PAIN-EXPELLERIS| 
JUMS PAGELBĖS! 

Kuomet šaukiamasi Pain-Elxpelierio I 
pagalboe, Skausmas greitai apsą

lama ir nesmagumai | 
—pranyksta . 8u | 
pirma žnyplelijima j 
r'eumat iSko ekans-
mo, nervus ksataa-
čios ne aralgi joe, kan-
kinančio k rie*ian-
Cio į km va strėnų 
dieglio, tnojaua DŪ-
sipirkite Kito galin
go it- patik?Uno aei-

myninio linhnento ir juomi ištrin
kite skaudamas vietas. Tikrasis 
Pain ExpelleriB turi m u i l IKKAEO 
vaisbažėnklj. Visi kiti yra pa-
megsdžiojimafti. Kaina 35e. ir 7ve. 
aptiekose arba ifi 

r. AI>. RICHTCR A ca . 
104-114 S^tk 4tk SL, BtssMįą, N. f. 
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kiek priseina sugaišti 0iilici-,vo namų. Blaivybės Dirvos red.: kun. ft\ Juškaitis 
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NOE - VYNO IŠRADĖJAS 

Seaovės ismiBČiai apie Blaivybę. 

' 

• 

Pagal Kornelijų A Lapide. 

Aiškinimas sekančių žodžių: "Ir 
užsodino vyilJ^lą,,, Xoe įiė vynmedį iš
rado, bet tiktai vyną. Suprask, vynme-1 
dis buvęs pirm tvano; nes iš kur Noe 
butų gavęs vynmedžių pasodyti, jei ne
būtų j ii turėjos laive? Bet pirm tva-
no vynmedžiai augo .kaipo giriniai me
deliai arba krūmai, neištobulinti, ir kur 
Bekur išsiskirstę turėjo buti, o iš jų vai-
»ių arba vynuogių žmonjės dar nebuvo 
bandę išspaustk^syvų, tiktai uogas nu
skindavo ir suvalgydavo. Koe gi vyn
medžius išdirbo, ištobulino, susodino ei
lėmis, padarė tikrą vynuogyne, ir pir- • nose buvo sakoma Jaiias, tai išduoda 

lis), kurį užvardino vynas. Noe nežino
damas vyno jegbs, kaip tai pirmiau nie
kuomet nebandytos, nei neragautos, be
ragaudamas pasigėrė." Taip aiškina S. 
jieronimas savo knygoje priešais Jovi-
nijaną (lip. L), kurį pakartoja Korne
lijus A Lapide. 

Panašiai ' Kornelijus A Lapide pa
kartojo žodžius & Jono Auksaburnio: 
"Noe iš vynuogių išsunkė vyną, su tuo 
tikslu, kad savo ir kitų žmonių po tva
no liūdesį prašalinus, darbo nuilsimą ir 
nusilpnėjimą sustiprinus {nes jei šian
dien daugumą taip tiki, tai tose dieno
se beabejtt visų butą taip tikima); nes 
vynas pastiprina ir palinksmina žmo
gaus širdį (tas pastiprinimas ir palink
sminimas, tai yra psalmininko išreikš
tas apie Mišių Aukos vynų, dvasišku bū
du). Berosas Aniiianas tvirtina Noe 
butą tas pats, kuo buvo Janas; tose die-

reiskia vynas: Užtaigi tasai Janas buvo kiais, kaipo avinus. 

mas iš vynuogių išsimkė syvus ir užfer-' vynmedį, arba dar gefiaūs, išduodąs Vy-
mentavo (užraugino iki paąidanė alkohoj ną̂  nuo ebreiško žodžio lain ar Ien, tai 

piešiamas su dviem kaktom, nes Noe re
gėjo amžį pirm tVanb ir po tvano. Ja
nas tai vynveislis — vyno išdirbėjas 
reiškia Noe. Tai apie jį stabmeldis 
dainius Ovidius štai ką turi parašęs sa
vo eilėse lotynų kalboje: , 

"Jane bieeps anni tacite origo, 
Solus de supėris <qui tua terga vi

rtęs. ' 

Vertimas šitaip tupėtų skambėti: 

Janai dvigalvi tyliai puolančio me
to pradžia, vienintelis iš vyresniųjų, ku
ris savo užpakalį'matai. 

Romiečių veikalai, paveiksliniai per-
stato Noe kaipo miešiantį vyną su krau
ju keturių gyvulių, beždžionės, liūto, 
Meitėlio ir avinėlio; hes vynas nugirdo 
žmones ir padaro kvailais, kaipo bež
džiones; kitus padaro žiauriais ir plėš
riais* kaipo liūtus; dar kitus padaro pu 
rvinais ir šlykščiais, kaipo Idaules arba 
melteMus; dar kitus padaro lėtais favl-

^Čionai pamatyk ir prisistebėk se
novės žmonių abstinencijai; visi gi nuo 
pradžios pasaulio iki tvano, per šešioli
ka šimtų metų, susituitejo>nuo vyno ir 
nuo mėsos, ir todėl iįgai gyveno ir bu
vo išmintiHgi; nes gyveno lig devynių 
šimtų metų. 

"Moraliai kalbant abstinencija šel
pia sveikatą ir tyrumą." 

Pirmų pirmiausia: Abstinencija dau
giausia sušelpia sveikatą ir ilgą .gyveni
mą; nes sunaikina Medinguosius syvus, 
nuskaistina gaivalines spėkas ir pastip
rina jas; pagelbsti lavinimui tyrumo ir 
dorybės; nes prašalina netikusį kraują, 
pergausųjį, syvus arba skystį ir jėgas, 
kurios sužadina kūno geidulius, rūsty
bę ir kitus jausmingus palinkimus. 

Antra: Abstinencija prigimtu būdu 
sušelpia gabumą prie mokslo, jau tai 
dėlto, kad pagerina sveikatą, ir prailgi
na gyvenimo laiką; jautai, kad prašali
na galvos sunkumą, dvasios jėgas pada

ro liuosoaois ir grynomis, sugfe&omis 
mąstyti ir galvoti; jau tai dėlto, fcad 
žmogaus siela (kuri žmoguje randasi 
tiktai viena, ir ta patį yra kartu auga
linė, jausminiė, ir protini) josios spėkos 
veiklumas yra suvaržytas, už tatai, juo 
mažiau būna apsunkinta maistu ir mais
to virškmiaatų maliniu ir išmetimu — 
juo mažiau būna varžomas tais maisto 
ir gėrimų — apsunkinimais, juo geriau 
sųgebia studijuoti ir galvoti, ir tuose 
dalykuose visą savo Jėgą sunaudoti. Ufc-
tatai teisingai kalba Šalomdnas (ETccle. 
Dį): "Mąsčiau širdyje nušalinti nuo 
vyno mano kūnų, kad perketčiau sielą 
prie išminties, ir atsilenkčiau kvaily-
bcs" Ir Ižai jas pranašas sako: " K į 
išlavins mokslo, ir kam suteiks spėkos, 
kad suprastų klausimą? Atitrauktiems 
nuo pieno, atitolintiems nuo krūtų (cap 
XX Vii i) . ' ' Aiškintojai švento rašto 
veik nedaro skirtumo tarp abstinencijos 
ir pasialkinimo. 

(Tąsa seka). 

/r 
\ 
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LielDTiai Daktarai l 
• • • • -

Amerikos Lietunrj Daktaru. 
Draugijos nariai 

r • • • • • • • 
Tel. Bl\iL 7042 

Dr. C, 2. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

4711 SO. ASHLAND A VENTE 
artj 47-tos Gatvės 

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

» * • - » • • • « • • » • • • - * K 

Dr. M. Stupoicki 
1197 So. Morgan Street 

CH1CAGO, [LLI*ODJ 
retofnna* Tam* &«•• 

feJando* — I IMI 11 l* f t o 
po platų I Iki • rak Nedėllomit 
>fl*a« uždarytas. 

TeL BouleveHl S4M 
Ą DR. A J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojai 
»03 South Morgan Street 

CĮsirogo. m. • a 

DR. A. L YUŠKA 
1900 So Halsted Str 

rot. CanaJ l l l i 
Ofiso vai.: l t rytoikl 1* po pled. 

f iki 7 va) vakaro. 
•ai.: 1 Iki 4 po platu 
41M ArcLer A ve. 
Tai. Lafayette I t t t 

Tel. Oanal 1M Vak. Oanal SI 18 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Liet J via Gydytojas Ir 

Obirnrgaa 
«H>I gootJs Hakted Street 

• etendos: l t »ki i i ryta: 1 iki 4 
o<- p<*tų • tkl t vakare 

* * * * • • • - - - - » » 
Tel. Rlvd. 5052. NatU. Cnnal 2111 

Dr. V'. A. ŠIMKUS 
32sl No. Halsted st.. CliU-avo 

Valandos: Nuo 10 iki 12 diena, 
nuo 1--3 po pietų, nuo 6—9 vak 

Nedėliomis 10 iki 12 dieną. 
» • » • „ • • ^ - • » ^ > ^ . • • . • • t 

• 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

• • - s * 

¥' 
S. W. B A N £ S 

ADVOKATAS 
7§ W. Monroe Street 

Kuom 904 — Telcf. Handolpli 2*00 
Vai: Nuo 9 ryto iki & po pietį,-
Vakarais: S203 So. &al«ted Str. 

Tclef. Yards 1015 
Chicago. 

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

Ofisas Didmieetyj: 
29 South La Salle Street 

Kambarls &20 
Telefonas: Central H M 

'akarais 3223 S. Halsted St.| 
TeJefooaa: Yards 4681 

«T » » » » » » * » » » » * » » • } ! 

A. E. STASULANI 
A D V O K A T A S 

Abstraktai esaminuojami, pinigai 
aut real eatate skoliname. 

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 11*4 

Cnaznber of Coraraerce Blrtg. 
l t t W. Washington Streat 
Tslef. Franklin 117f—«94S 

VAKARAIS 
S3M 80. Halsted Rtree*. 

[Sagla Muaic Co.) 
BouleTsrd 6117 

PARAPIJOS BAZARAS. — 
VARO. IŠVAŽIUOJA. 

KAD JUDA, KAD RUOŠIA- IR DAUGIAU ST AMSIU 
SI . . 

Sumz C«y, Iowa. - Bal. W a B k e g * ja. ± K f td žino-
2i> ,1. tuojau* po sumos jvykn . ^ k f t s ^ W a u k e -
parapuos tnjų mėnesy sus.- įe, N e k a l t Q ^ j j - ^ 
nak.mai,. Stu-mą atidarė per. ^ . ^ ^ g R , V l t t r u W i a i ; 
pirm. J. Zabulionis, malda at
kalbėjo gt'ib. klek kun. J. 
Oesna, Protokolą iš pereito 

. . . . ;,. . IZJO. Ana vakarą kalbėjau s a 
suy-mo perskaito par. rast. A.I , _ , . . ^ Z^^\ 
tlodelis. 

ruošiasi prie "baliumi ba
ldaus", kuris [Vyka 6 dYgcgu-

fc » » * • ^ » - ~ - » » « • • • • • • » » • 

X P. WAITCHES 
L a w y c r 

LIJCTTYIB ADVOKATĄ* 
Dien.: R. 614-516-127 K. Dear-
bora Str. TeL lUndolpb 6664 

N IP7S6 K Wabaafc Ava, 
Tel Pullmsai 6677 

"Literatūros Teorija^ vado
vėlis augštesniosioms įuokyk-
loms. Parašė K. Bizauskas 
Kaina 60e. 

DRAUGAS PUB. CO. 
3334 South Oakley A ve. 

OaUaafO, UI 

Gerb. klebonas išdavė ats
kaitą kaip jeigu taip ir išei-
jnj, kuri taipgi visų liko pri
imta ir užgirta, nes is ats
kaitos pasirodė, kad viskas 
labai puikiai yra veikimą ir 
l>arapijos Iždas žymiai auga. 
Oi tai visi yra labai d-kingi 
klebonui ir komitetui už gerą 
darbavimosi. 

Paskui buvo svarstyta ba-
zaro reikalai ir kaip daugiaus 
pelno padaryti šiame bazare, 
kuris prasidės ir bus gegužio 
mėnesį per 4-rias dienas: 6, 
7. 13 ir 14. Rudeninis bazaras 
davė pelno arti $1,500. Taipgi 
ir šiame pavasariniame baza
re visi yra pasiryžę nema
žiau padaryti kaip ir rudeni
niame. Visi jau smagiai dar
buojasi, kaip didelį taip ir ma 
Ži, visi su paskuba tikietus 
pardavinėja, taipgi vir darbi
ninkai išrinkti prie visokiu 
larbu, kur tik kokių buvo rei

kalinga. 
Šiame sus-lne taipgi buvo ir 

adv. A. Tamošaitis atsilan
kęs. Jis pasižadėjo daug pasi
darbuoti parapijai. Jis klebo
no užklausė jei klel>onas Įei
siąs divorsus duoti tai padą 
rysiąs nemažą pelną •parapi
jai. Ant to klebonas su mielu 
noru sutiko ir da\v leidimą di
vorsus duoti tai paeiai porai 
nors ir po kelis sykius, kai 
tik parapijai daugiau pel
no "padarius. Rudeniniame ba
zare taipgi adv. A. Tamošaiti? 
nemažai ]>elno padarė, už ką 
visi yra labai dėkingi geria 
advokatui. 

Pasibaigus sus-mui su pam
pi jonais atsisveikino vargo
ninkas S. Simonaviėius, kuris 
jau rezignavo 15 d. bal. Jis 
išvažiuoja į rytines valstijas. 
Pas jnus jis vargoninkavo su 
virš tris metus. Savo užduotis 
ir darbą atliko sąžiningai ir 
gerai. Laimingos kelionės ir 
geni pasekmią naujoj vietoj 

Parapijonas. 

vakaro vedėjomis, 0. Ruliutt 
ir A. Podžiuniute. Jos sakė, 
kad jau bsfigia juokų tinklą 
pinti. Taipgi sakė, kad spal
vuotas sniegas jau pagamin
tas. O meites ryšiai! tai tik 
tie žinos, kas su jais bus daro
ma, kurie tą vakarą atsilan 
kvs. * 

Visi įdomauja ir klausinėja, 
už kiek jau pandavvm knygų-
eių, ir kuri daugiausia par
davė. Išrinkta yra komisija 
kurion įeina O. Latvaiėiut'3 ii 
L. Zupkiutė kurios rūpinasi 
tuotni ir viską tvarko. Tatg' 
jos po baliaus praneš pei 
"Draugą" kiek pelno padą 
ryta, ir bus visų narių var 
dai, už kiek katra pardavė. Da 
bar tik tiek leistina pranešti 
kad nebus nė vįenos mažini, 
kaip po penkinę. - •. 

Ko r esnondent ė. 

Cukrinių burokų daugiausia 
užauginama Colorado valsti
joj. Ten metinio derliaus gau
nama apie 183,000 tonų. 

Kupranugaris paprastai gy
vena nuo 50 iki 60 metų. 

DR. MAURIGE KAHN I 
•TDTTCMAS GR CtURCRtiAJ 

4W1 6A 

Tel. Ti 
OFISO VAL.t 

t—it v. ffto» i—i tr t -*t •. *. 
Kedėllomla: noo 16 a. irta lai 
I «aL po putą 

' . . » « i *\ 

1 ' •«*M 
Re«i4 u i Tau Boraa 6St4 
Ofiae tel. Boolerard M f t 

Dr. A. k ROTH 
KIAAS alVDYTOJAa Ir 

C1RTRIJROAS 
apectaUalpa MoterMk«, Vyriško 
Valko »w vf<HO ckmniAko Sga> 

OHaaaf SSS6 K Hateted 84. 
ral.: 16—U ryto: 1—I po 
piet, t—|vak. Kad. 16 11 A 
Raa H t t Tndapandaiiaa Blvd. 

Ckloa«*o. 
K - — * 

\ 

ŠV. MISIJŲ ĮSPŪDŽIAI. 

Philadelphia. Pa. — Sv. V̂fi 
sijos, kurios prasidėjo antri 
dieną Velykų, užsibaigė bal. 
Iti ik Misijas davė vienuoliai, 
tėvai Marijonai 

Žmonės. į misijas plūdo iš 
\isų kraštų naudotis Dievo 
malonėmis teikiamomis misi
jų laiku. Nepaisė nei vargo, 
nei kokių nepatogumų. Neišpii 
sakytas Philadelphijos žmonių 
genimas. 

P?ėvui misijonieriai kasdien 
sakė po tris pamoksi u<. Jų 
gražus pamokinimai amžinai 
pasiliks klausytojų šindyse. 
Misijonierių uolumą^ šventa
me darbe buvo stebinantis. 

Žmonių prie išpažinties pri
ėjo ir šv. Komuniją priėiuj a-
pie 5,000. Taipgi neatsiliko 
nė Sv. Kassimiero mokyklos 
mokiniai-ės. 

Neužmiršta ir mirusiųjų 8v. 
Kazimiero parapijos narių. Uz 
juos buvo atlaikytos geilulin-
gos šv. mišios. 

Parapijonai-ės yra dėkingi 
gerb. kleb. kun. J. J. Kaula-
kiui ir jaunan^ vikarui gerb. 
kun. J. J. Čepukaieiui už jų 
pasistengimą išsirūpinti šias 
šv. msiijas. 

Žydinti gėlelė. 

TIESA PADĖKA. 

NARIŲ ĮSIRAŠĖ Į ŠV. 
KAZIMIERO DR JĄ 

KAUNE. 

Sv. Petro parapija Bostone, 
Mass. 

1) Konst. ^ilavieįutė, nmž. 
napj $35. 

2) Antanas* Taunys, aniž. 
narys, L. L. P. boną $50 su 
visais %. 

3) Mar.Česnakevičiutė, amž. 
narė, boną $50 be 1921 ir 1922 
nuošimčių. 

4) Ant Aukštaliutė, amt. 
lare $35. 

5) Vikt. £vagždžiut\ eia gi
mus, augus, įsirašė į amžinas 
nares ir įmokėjo $35. Kiti me
tiniai keletas. 

Tai nepapjnasta parama ka
talikiškosios spaudos. Už tai 
gerb. nariams tariu didžios 
padėkos ir pagarbos žodžius. 

Kun. P. Kaščiukas. 

Rubų pašventinimas. 

Naujųjų bažn. rubų pašventį 
nimui diena dar nepaskirta. 
Pašventinimas bus iškilmin
gas. Apie tai bus pranešta vė
liaus. 

J. Šliogeris. 

C H I C A G O J E 

KATALIKŲ LAISVĖS VA
JUI. 

Dievo Apveizdos Parapija. 

Barbora Rupkienė, L. L. 
Pask. boną $50 ir $10. 
Kun. I. Albavieius $15.00 

Justina Masiliunieiv, $11. 
Po $10 aukojo:* Ona \"d-

mantien*\ Em. Rudy^ia. 
Po $6.00: Kun. Vaitukaitis, 

A. Grisius. 
Po $5.00: V. Iingevieia, O. 

PikelieUė, M. Jatuži*^ A, Ba 
naitis, p. Mockaitė; 

Be vardo, $1.50 ; 
IPo $1.00: Br. Bruktlys (ma-

Žukas), B. Šimkienė, Pr. Ra-
džiunienė, P. Butkus, J. Va 
saitis, E. Petrošius (9 m.), 
Ali*. Musolas (11 m.), Br. Ma-
tijošaitis (7 m.), Stella Jaroše-
vičiutė, V. Lorencą, M. Ku
previčius, M. Sinkevičius, P. 
Ambrozaitis, K. Stasiulis, P. 
Jakavičia, J. Naudužįs, J. An-
drielius, IC Matijošaitis, St. 
Tamošiūnas, J. Balsis, M. $a-
kalienė, A. Bacienė, -P. Blou-
eiunas, J . Vilnonis, A. Ustai-
tienė, M. Šveikauskienė^ K. 
Ii. Rimeikienė, J. Pacaitė, A 
Kukinienė, M. Zizas, * A. Vil-
trakaitė, P. Jaruševičienė, J. 
Lukošiūnas, J. Zubas, J. Lu^ 
košaitė, L. Vilki ckas, K. Rau-Augaitė, V. Zyle, P. Paliuko-

nis, O. Klebonienė, M. Benai- i donis, K. Gaižutis, J. Vaišutis 
te, V. Steponavieia, Ona Mar-K. Dvedauskis, J . Staselis, J 
tušaitė, Pr. Vaitkaitė; Smulskis, M. Birg>elaitė, P. 

Po $3.00: J. Jovaišas, O. Bekerienė, A. Urbonas, Jura 

Cicero, Ui. — Vardan Mo
terų Sąjungos 2 kuopos reiš
kiame viešą padėką Dr. Rač-
kui už duotas mums prelekci-
jas, kurios ištikro ne vienai [mas atsieis apie $1,200. Tai bu 
daug naudos atneš ateityje. 
Taipogi turime ui garbę pra
nešti mūsų kolonijos moterims 
i:s mergaitėms jog Dr. Račkus 
pasižadėjo būti Sąjungos dak
taru. Norinčioms priklausyti 
prie Sąjungos su blankomis 
"kreipkitės prie Dr. Rackaus. 
Moterų Sąjungos 2 kuopa lai
ko sau už didelę garbę turė
dama sau* prielankų, asmenį 
gerb. Dr. AL M. Rackų. 

Su pagarba 
Komisija. 

Šestakauskaitė, Ant. Banaitis, 
M. J atūži s, kun. B. Bumšas, 
A. Kausteklis, Ant. Barkaus 
kas, O. Satkienė; 

Po $2.00: J. Pankauskas, J. 
Tulžienė, S. Šimulis, Pankaus-
kienė, Maceinis, Navickienė, 
J. Žilinskas, I. Paprockas, A. 

ŽMONIŲ DIDELĖS AUKOS. I Rupšienė, K. Paulienė, P. Gu-
džiunienė, M. Kavalinaitė, Ap. 

Roseland. — Seniau garsin
ti gerb. kun. kleb. P. Lapelio 
nupirkti bažnytiniai rūbai jau 
perėjo į parapijos nuosavyl>e. 
Kubui yra gražus penktų spal-
\-ų; užteks visų metų a l 
goms. 
Rūbu ĮUisytojai (fundatoriai) 

Aleks. Jucius įtaįsė baltą 
auksinį arnotą; >• 

Jonas Daukas, mėlyną arno
tą* 

Apaštolystės Maklos dr-ja, 
baltą dalmatiką; 

Visų šventų parapijos ko
mitetai, monstranciją; 
• Bliuvų šeim>Tia, kupką su 

suknele Šy. Sakramentui; 
Adomas Bakucionis, l>altą 

kapą; 
Barb. Jurjouienė, mėlyną 

kapą; Amžinojo Rožančiaus 
dr-ja, juodą kapą; 

Tretininkų dr-ja, juodą ar
notą; 

Vinc. Mažieda, velioną ir 
stulą; 

Amelija Deivikienė, žalią ar
notą; 

Jonas Mot. Petreikis, žalią 
kapą; 

Gronskių šeimyna, raudoną 
kapą; 

Susidėjęs būrelis: Vinc. Ma
žieda, Jul. Mažiedienė, Mar. 
Mažiedaitė, Jurgis Andrie
jaus, Kaz. Kazragys, Juoz. Sa 
moška, Pov. Geniotis, Pov. 
Kiučius, Pe t Kučienė, N. N. 
ir N. N. įtaisė raudoną arnotą; 

Toks roselandiečių pasielgi
mas rodo savo parapijai švie
sią ateitį. [Valio roselandie-
v • * a -_ 

ei a i I 
Bažnyčios maliavoj imas. 

44Draugo" No. 94-me baL 20 
d. buvo pažymėta, kad Visų 
Šventų bažnyčios maliavoji-

vičien?, Mockaitė, Lopeikieno. 
Rasevičius, A. Šatkaitė, Musil, 
Juškaite, Burba, Petkienė, T. 
Biken, Venckąatė, Klusevičie-
nė, Bajoriunaitė, Pupšyte, Iz. 
Stankaitis, J . Urbonavičius. 
St. Lapeika, O. Girvidait;-, T. 
Karpienė, O. Šatkienė, A. Ur
bonas, A. Benaitis. 

Iš "viso surinkta $225.00. 

vo klaida. Ištiktųjų buvo spė
liojama apie $1,200. Šiandien 
patirta, kad atsieis apie $1,-
600. 

Buvo aukota tam (maliavo
ji mui) reikalui vieno asmens 
$500. Klebonas aukojo $100. 
Viso jaU/yra $600. Dar trūk
sta apie $1,000. Bet reikia 
tikėtis, kad roselandiečiai tą 
tūkstantį dolerių sudės savo 
bažnytėlės nušvietimui, kad 

tiktų naujiesiems bažn. ru 
bains. 

Plačiausia Rf komas 
Tonų tonai Tabako, milionu. 
dolerių vertės yra suvartoja
ma per cigaretų rūkytojų ar
miją, visam sviete. 

Iš viso tabako, kuris paverčia
mas į durnus, nėra geresnio 
tabako,' kaip kad 100% Tyras 
Turkiškas Tabakas esantis-
HELMARUOSE. 

20 HELMARU duoda jums 
kokybe. 20 paprastų cigaretų 
duoda jums kiekybė. Katrą 
jųs pasirenkat! Jie kainuoja 
beveik vienodai. 
HELMAR yra supakuoti kie
tuose skrynutėse, xas apsaugo
ja juos nuo susilauiymo ir su-
simankymo. Paprasti Cigare-
tai yra supakuoti į pundelius. 

ATSIMINK SKRYNUT? 

IR VARDĄ 
Išdirbėjai augšeiau-
šios rųšies Turkiškų 

I Ir F+nrptiSkų Ciga-
rctu pasaulyje. 

BO^CES e^io *no 

- - - - - ^F 
.. t_ 

• ^ i 

D-ro RACKACS ISItADTMAS. 
lirą lala* Pr. R**ku» aaivajo, tm-

t, išrado ir UkaaM t«riaa«u vai*t*« 

^LAUKAMS 
Ti« vaistai tai nėra kokie patentuo

ti liumbukai. bet daromi po priežiūra 
» -ro Ra CM"*- ir 41* veikia aat plaa-
k« ttal kaip: 

i ) - t i a r u i a mikrobos, kuria oda 
t>ia«tkq aalmis. 

8)-Hu#4if>r4Ba plaokv šaknie. 
S)Išjudina kraoią palvos skalpoje 

ir priduoda piaukaaas daug gy
vumo ir jiegu. 

4)-Sustabdo plauku slinkimą. 
6) - Augina phmkus. 

Kurie nori rauti tų vaistu: tai to
li piisiasti «a laiiku: — savo amtių, 
keletą nuslinkusių. plaukų ir pažymė
ti ar tie plaukai yra puolat Baust ar 
Hebi}», Ir ar yra pleiskanų ftių vai-

»erauai|. Kroipkitles tle-
i Fi idro -atų 

«(•« prie m«sų KAINA IS.dO už vaistus Ir už pa 
tariBiua kaip užlaikyti plaukus. Dau* 
žmonig mums dėkkvoja. Pinigus siu-

reso: 
Kcdiciaal laaoratory. 

1411 So. &Oth A ve., Cicero, I1L 
f&l VSMSi' 

• ^ S * • • I 1*1 • • — • ! 
M 

20 metų prityrimo 
Akinių pritaikymo 

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
Akių /Ligas 

Ar jums skauda galvą T 
Ar jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uMėgtos? 
Degina ar niežU? 
Ar skailaat akys greit pavarg

sta? 
*Ar kvaišta go>^* 
Ar matote kaip Ir plakančiu* 

taikus ? 
Ar atmintis po truputj mažėja? 
Ar akys opios šviesai? 
Ar j-uciate kaip ir smiltis aky

se? . 
Ar yra balta dėmė ant vokų T 
Ar turit katarakta T 
Ar turi Žvairas akis T 

JOHN J. SMETANA 
AKTffUT SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland A ve. 

Kampas 18 gatves 
Ant trečio augito virS Platta ap-
tiekos, kambariai 14, 15. 16 Ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare 
Septlntadieniais 9 r. iki 12 dienos. 

• . i 

A. Micboievicz-Vidikiene 
UOoERKA 
101 S. Halsted St 

Kampas 31 gatve 
Phone Taras 1119 
yienasne ofise su 
Dr. J. F. Van 
aiag. 

Sąžinlikas pa-
• tarnavimaa prie 
gimdymo.Visokį pa 
patarimai dykai. 

Valandose nuo 7 ryto, Iki 12. aae 
• iki • vai. vakare. 

K—* n»i » • » • » • — • * *ą* 

Valentine Dressmaklng CoUege 
te07 W. Madisosi Street 

Moko Siuvimo. Patternų kir 
pimo, Designing blsniol Ir na-
oiasna. Vištos duodama dykai 
Oiplomal, Mokslas lengvais at-
ąok^jlmala Kleeos drenom Is 

rakaraia. Reikalaukit knygelėa. 
Btsnlo Ir Naminiai kursai Ckrybe-
tų Taisyme Norint Informacija; 
•asykits ar telefonuokite. 

SARA PATEK, 

• - «• * • as = 

Dr. Anelė Kaushillas D. C. 
CHIROPRACTOR 

Gydau be operacijų Ir be gyduolių 
risokias staigias ir kreoMkas Ilgas: 
nervų, reumatiama, paralyžių, naktin} 
msislapllilmą, dusuli ir visas kitas U-
gas; vyrų. moterį ir Vaikų. Pata
rimai dykai. 
t i e * W. 21 St., kampas Leavitt 6t. 

Telefonas RoosevcK S135 
Valandos: t:<M» iki t p. m. Nedėlioj 

• Iki 12 a. m. 

• - " • * • 
S. D. LACHAWIC2 

2114 W. tt-rfl PI. 
Patarnauja laidotuvėse 

LIETUVIS GlUaBORITJS 
m 

kuopi-

ktl, o mano darbą bnsits 
aadtatL ToL Oaa 

» » ' • • • > • • • 

. 

l l a s 
STANLEY P 

SS19 Aubiirm 
' H H i v e . C h i c ^ o i 

Ha l e s B U S U s 
Oraborius 

j 8307 Aibini Afil aUattfa* I 
fMmmvmmm'ėm m • e j s ^ s » * • m i i > m « i | 
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^ 1 draugišką, ranka ir veiksime atsieis virš $35. Mat drabu- pn>rcijs TEATRAS 640 sodinių su 
1 I i I „• «„,u • • AI . l y . . v. . , , visais Y-MlausioH maxios jtalsimals,-*--

III \ienybeje. A himnai džiaugiasi zini turi'būti tokie kokie buvo bi«nj8 - iMtrbtaa - metų, — renda 
anais laikaia> .Romcj*. 

POLICIJOS VIRŠININKAS 
ATSAKO MUNICIPALIAM 

•TEISMUI. 

!Ana diena munroipalin teis
man, kur pirmininikauja tei
sėjas S?hwaba, policija pri
statė 19 žmonių, suimtų gam-
bleriaujant. Seržanto Me-
Gurn vadovaujamas policijos | 
burvs sučmė tuos žmonos. 

Seržantas Sullivan ant tei
smo stalo padėjo konfiskuo
tas kazvres ir 6 doL, kaipo į-
rodymą. Ir pažymėjo, kad 
jis apie jn areštavimą (lan
giaus nieko nežinąs. Seržan
to McGurn nebuvo teisme. 

Tuomea teisėjas Schwaba 

niekas negali susilyginti; Tu
rime gerų dainininkų, su tik
rai talentingais balsais. Bt*o 
turime savo tarpe įžymų muzi
ka kompozitorių ir smnrkų 
chorvedį, p. A. Pocių. Turėda
mi tokias talentingas jėgas, 
galime drąsiai stoti prieš sve
timtaučių akis ir parodyti, 
kad. lietuvių kataliku choras 

-_ • 

taipat yra augštai pakilęs dai
lėje, taip kaip ir kitų dailę 
nivlinčin tautu. 

Dabar Chicagos lietuviams 
katalikams lieka vienas daly
kas, būtent remti tokį chorą. 
Jeigu mes šiandie tokį chorą 
nerems i me, pasirodysime, k'ul 
mes ne nuo širdies troškome 
tokio choro. 

vo progos nupeikti policijos m n(,m n , k a ] b o R > k,j(1 

departamentą. Jis pareiškė, C h i e a „ o s lietuviai neatjaustų 
kad policijos viršininko o f i - j t o k i o p r a ] : i l n a n s f k r b o . j[v 

sui su municipaliais teismais ( ,a u f e a tjm i (v i a i r S l i p r a n t r t j y 

stoka kooperacijos. Taipat ž i n o T u r h l l t ^apsiriksiu j * . 
pažymėjo, kad nrra kam, kas s a k o s k a ( 1 chicagie«iai kiliau 
tuos žmones kaltintų ir dėlto m y H ( l a i l o mgxx k i t o s ki) ! (>Ih. 
policija negali laukti jų bau- j 0 > s J a u z\anc\[e girdėtis ka-i 
f ' , m o - ; su nekantrumu laukia gegužio 

Nugirdęs apie tai policijos j 2,1 d. Mat tą dieną L. Vyčių 
viršininkas nebeliko tam tei- j Chicagos Apskr. choras stalo 
sėjui kaltas. Viršininkas pa-
žymėjo, kad teisėjas Sch\va-
ba geriaus padarytų kritikuo
damas pačius municipalius 
teismus, negu policijos depar
tamentą. Seržantas McGurn 
negalėjo but tarno teismo, nes 
jis vienu žygiu neįgali but 
keliuose teismuose. Vienu 
momentu jam reikėjo stoti net 
į tris kitus teismus. 

tiuvdami savo tarpe gabu ir 
patyrusį pirmininką F. Jurgiai 
tį, kuris tvarkiai ir sumanin
gai susirinkimus veda. Kiek-
vienas-a ,padarė pažangą savo 
iškalboje ir labai gražiai pra
rieda vartoti savo bočių kal
bą.' f 

Kas labiausiai linksmina 
džiugina Alumnus tai dvasios 
vadas, gerb. kun. A. Martin-
kus. Jisitai jaunimo mylė
tojas, globėjas, atsilanko su-
sirinkiman ir iš šird'es duo
da naudingus patarimus. Jo 
atsilankymas jaunuėiaiiis: pri
duoda upo, energijom. pnstai-
tina prie darbo. Niekados jo 
nuopelnų nepamiršime. 

Orb . kun. N. Pakalnis pri
siuntė Alumnams laišką, su
sirinkime buvo perskaitytas. 
Alumnai džiaugiasi kad gerb. 
kun. Pakalnis taip toli gyve
nąs nepamiršta palikto jauni
mo. Sus-mas nutarė dėkavon \s 
laišką pasiųsti jam. Valio A-
lumnai — Lietuvos ateitis! 

Omega. 
• - , 

pigi. Savininkas priverstas parduoti 
J trumpą laiką.: — neauk gereančs 

Siame vakare taipgi kalbės 1 M. J. KIRAS, IIM SO. Haisted str. 
™ NI Tclcf. Yards 6804 kun." V. Kulikauskas, vienas 

Įžymiųjų kalbėtojų. 
Į vakarą einant reikia ne

vėluoti, nes girdėjau, kad pro
grama prasiusiant skelbiamu 

| Laiku, 7:30 vai. vakare. Kas 
vėliau ateis, pradžios nema
tys. Jurginas. 

NEPAPRASTAS VAKARAS. 

LAUKIAM. 

operą "Šienapiutė" C. S. F. S. 
svet., 1126 W. 18-th Str. 

Sulaukę tos dienos gal. jime 
tikrai pasakyti apie Ohi?a^os 
lietuvius katalikus ko ji? ver
ti. K. J. G. 

ALUMNAI GYVUOJA. 

"Jei teisėjai ima taip atsi- Į 
nešti, tai atrodo, kad mes tik M * ; i k « S " i « * » P«"« 
veltui leidžiame žmonių pini
gus atlikdami 
policijos viršininkas Collins. 
.Teisėjas Sch\vaba turi supra
sti, jog jis pats, kaip ir ]>oli-
cija, yra Chicagos žmonių 
apmokami tarnautojai.'' 

t 

Turininga programa. — Įžan
ga veltui. — Jokių ko-

lektų nebus. 

Brighton SPark. — Šeštadie
ny, bal. 28 d., Nek Pras. Sv. 
P. M. par. salėje, L. Vyčių 36> 
kuopa rengia gražų vakarą. 
Programa suskįįą iš rimtų ir 
juokingų dalykų.Dalyvaus Šv. 
Agnietės choras, gatbiausi kuo
pos monologistai ir komedian
tai. Vakaras baigsis nepap
rastais kontestiniais šokiais. 

Visas Brighton Parko jau
nimas, su savo tėvais, kvie
čiama* atsilankyti. Pradžia 

'7:30 vai. vak. Kviečia 
Komisija. 

— • _ 

Chieago, Milwaukee and St. 
Paul geležinkelio valdybai ne
žinomas žmogus iš Io\va pri
siuntė 500 dolerių. Sakosi 
jis per 15-os metų geležinke
lio bendrovės savastis savi no-
s>. . v * 

Pinigus prisiuntė vienos 
Iow,a katalikų parapijos ku
nigas, kurio tas žmogus įpra
šė patarnauti. 

Tečiaus geležinkelio bend
rovė neišduoda nei kunigo pa
vardės. 

Town of Lake. Tiesą pri-
pažknsiu, kad čionai veikimas 
yra lyg apmiręs, apsnūdę*. Ko 

i t y 
rinėti, tuoj pamatysi, ka l sil-

4 le idus ." sakė ! p u a i tegyvuoja.Jeigu buvo ren ' Laukiam. 
giamos kokios prakalbos, pra
mogos, padaryta mažos pasek
mės, išskyrus tik Šv. Ka? A-
kad-. Rėm. dr-jos prakalbas ku
rios pavyko. Ir turime tik dvi 
jaunimo organizaciji: Alumnus 
ir Vyčius. Bet pastarieji nus
tojo gyvumo. Alumnai tik ke
lis mėnesius ilsėjos, o dabar 
įtempė jėgas t .darbą, susi
glaudė burelin. Jų tarpe vieš
patauja brolišką vienybė kad 

Bridgeport. — Bridgeporto 
4'giedrininkai" jau skelbė ke 
k tą sykių "Drauge", kad jie 
turėję kelis sus-mus, privatlš-
kuose namuose ir dar turėsią 
jų daugi aus. Jie skelbė, kad 
šeimininkės vaišino juos ska
niais valgiais, bet apie nau
dingus nutarimus nei gu—gu.. 

Na, dabar (kir nėra ko norė
ti, dar tik pradžia. Bet mes 
tikimas, kad "CJklrininkai", 
ar anlvSeiaus ar vėliaus, sto< 
į darbą ir paims vadovavimą 
į savo rankas, nes dabar Bri-
dgeporte labai trūksta vadų. 

ANT PARDAVIMO 2 farmos viena 
120 akrų kitą 49 akrų. Atslfiaukite 
pas savininką 

DANIEL TOPERCER 
#921 South Troy Street 

Chieago, III. 

DIDELIS BARGENAS CICEROJ, 
2 pagyvenimu mūrinis namas po 5—6 
kambarius jtaisyta viskas pagal vė
liausios mados. Parduosiu už $7,500. 
Atsigaukit 

4922 So. Ashland Ave. 
Klausk J. PETRAITIS 

DIDELfs~GARADŽlUS~ 

Pardavimui ar išmainymui 
ant namo. Garadžius yra sta
tytas ant 2 kampo didelių lo
tų ir daro didelį biznį. Norė
dami pirkti ar mainyti ant 
namo kreipki ties pas 

Joseph Yushkewitz 
4034 Archer Ave. Cnicago. 

*i 

NORTH S I M S ŽINELĖS. 

GRĄŽINO 500 DOL. 

Atsisakau, negaliu išpildyti. 
4'Daug l inas" pranešė iš 

Wasbingtono, 1). C , jei Bri-
dgeporto "vežimas" pasiimtų 
juos parvežti į Chieagą, Bri-
(igeportan, į rengiamąjį "Gie 
drininkų'' balių, tai jie irgi 
atvažiuotų. Bet "vežimas'' at
sisaką tą padaryti, nes bijo 
į tolimą kelione rengtis, kad 
pats nepavėluotų į balių. Mar, 
"vežimą*" jau i skalno rengi a-

Šeimyniška vakarienė. 

Rožančiavos Ik*-ja rengia 
puikia vakariene su įvairiau 
sia programa, sekmadienyj, 
bal. 29 d., Šv. Mykolo parap. 
svet., 7:30 vai. vak. Vaidins 
dramą "Mačas Kankinys' \ 
Taip-gi bus .dialogas "Lenkės 
atsilankymas pas lietuvaites'\ 
Beto išgii'site giedant 15 mer-
gaiėių. Bus ir daugiau įvairu
mų. 

Rožaneiavos ,pr-ja kviečia 
\isas North Si(V»s dr-jas ir 
aplamai publiką atsilankyti 
viršminėtan vakarėlin. 

Pasilinksminimas. 

BIZNIERIAMS DIDELĖ 
PROGA! 

Pardavimui naujas bizniaimas muro 
namas su trejiais storais Brighton 
F»arke ant Archer Ave.; labai gero 
biznio vietb; kaina $25,000; pusę 
turėdamas gali pirkti: neša 12%. 

Pardavimui naujas bizniavas muro 
namas; Storas apačio ir 6 kambarių 
flatas virSui; namas yra Brighton 
Parke ant Archer Ave. Kaina $15, 
500 apie $4,000 turėdumas galt pirk
ti. Kreipkities pas 

Brighton Realty Ca. 
4034 Archer Ave. Chieago. 

Dr. J, Van Paing 
SPECIALISTAS 

Per daugel! metų ridujinlų, 
kroniSkų ligų, vyrų ir moterų. 

Neimkite patentuotų vaistų, ku 
rie gali but ne nuo toa ligos. Pa 
sėkmingas išgijimas priguli nuo 
suradimo tikros priežasties ligos. 
Pilnai egzaminuoju kraują, šlapu
mą su , Exray. Gydau su radium, 
*erum Ir elektra. 

Ofisas ir Laboratorijai 
3101 South Haisted St. 

Valandos; nuo 10 iki 4 po pietų 
nuo 7 iki 9 vai. vak. 

Nedaliomis: 10 Iki 12. 
Telefonas Yards 1119 

TifcillinlMils •tkili pritintais: 
1,—be peilio, 
§,. .be kraujo, 
8,—rbe marinimo, 

5,—be Jokio pavojaus sveikatai . | 
Po operacijos, pacijentas gali tuoj 
eiti } darbą, gali tuoj valgyti; dai
nininkų balsas tampa malonesnis, 
visa sve*kata goresnė. Kuriems li-
ėmiau tonsilus, yra pilnai užganė
dinti. 

Ligonius su Įvairiomis ligomis 
rijimu:— 

Kasdien nuo 1 vai. po plotu Iki 
9 vai. vakare. 

Nedeliomis ir sorodomls ofisas 
uždarytas. 

DR. AL. H. RAČKT78, 
GYDYTOJAS, CHIRUROAS IR 

OBSTETRBKAS, 
14} 1 So. &Oth Ave. Cicero, m 

t 

!0R. A. K. RUTKAUSKAS 

DIDELĮ BARGENAI! 
Pardavimui 2 aug»tų muro namas 

po 4 ir 5 puikius kambarius; viskas 
pag-al naujos mados; namas randasi 
pusę bloko nuo McKlnley parkų; kai
na $7,500 pusę turėdamas gali pirkti. 

Pardavimui beveik naujas 2 augs-
tų muro namas 2 flatai po 6 kamba
rius; karštų vandenių šildomas yra 
2 boileriai; kaina 110,000; vertas 
$12,000. Atsišaukite pas 

Joseph Yushkewitz 
4034 Archer Avenue 
Prie Califomia Ave. 

GYDYTOJAS n t ClfTRTTRGAS 
4441 *o. W e s t e n A\ 

Telei. Lafayette 41«e 

Vaa.D4os: t-11 
'pietų Ir 7-1 

rytais, t - l po ) 
Hedėldis-

niaui tiktai po pietų i iki l vai. į 

' OR. CHARLES SEGALI 
Perkėlė savo oftea po numeri n 

4729 SO. ASHLAND AFEKUB 

SPECIJALISTAS 
Diiovų, Moterų ir Tyru Ugų 

• s i . ; ryto nuo l t — 11: nuo 1—I j 
po plotų: nuo 7—8:t i 
Nedėliomis: 11 lkl 1. 

| Telefonas Dresel 1880 

vakare, j 

PUTINKIT "DRAUGE" 

Mot. S«*j-gos 44a kp. rengia 
nepaprasta vakarėlį su šo-
Iciais, sekmadienyj, gegužio G 
d., Šv. Mykolo parap. svet 

Northsidiet — 

REIKALAUJAMA DAKTARO. 
Geras sąžiningas lietuvys daktaras, 

su valdiškomis teist-mis, yra reika
laujamas už asistentą prie )>-ro Hač-
kaua Sąlygos geros. Kreipkitės laiš
ku prikergdami Savb Ourieullum 
Vitae. 

DR. AL. M. RACKTJS 
1411 So. BO-th Ave Cieero, Tll. 

• 

LIETUVOS UKI0 BANKAS 
Kapitalas 15,000,000, Litq. 

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

vo skyrius kiekviename Lietuvos miestelyje ir greieiatusiai 
apmoka amerikiečiu perlaidas. įlsž padėtus pinigus vie
niems metams moka 8% palūkanų. 

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

Lietuvos Ūkio Bankas h m korespondentinius ryšius 
su didžiausiais pasaulio Bankais. 

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

Adresas telegramoms: UKBANK, KAUNAS. 

S^-'-^gSjąg^agy^'rH^ajfcgfį^ '•<fr^^^£&>* '^s<j 

JAU GEGUŽĖS MĖNUO NETOLI 
Įsigykite knygutę. 

u GEGUŽES MENO1 

Skaitymai kiekvienai dienai 
Sutaisė Margalis. Kaina 30c. 

Leidinys Šv. Kazimiero Dr-os Kaune 

KO TROŠKOM — TĄ IR 
TURIME. 

Chicagos lietuviai katalikai i akyse. Dvasios vadas džian-
froško turėti chorą, kuris bu
tų daug augštesnis negu bile 
paprastas choras. Troško, ktul 
lurengtuoso koncertuose butų 
kas nors geresnio rimtesnio ir 
gTažesnio. Troško, kad su to
kiu choru gailėtų ir svetimtau
čių tarpe pasirodyti ir kad pa
sirodyti gerai, kad lietuviai 
nėra nykštukai dailėje, kaip 
kad jie gal mano. Tas jų troš
kimas šiandie išsipildo. 

Turime L. Vyčių Chicagos 
Apskričio chorą, kuris yra 
vienas augščiausiai išsilavinu
sių lietuvių chorų, su kuriuo 

giasi ir didžiuojasi Alumnų 
dvasiniu atgijimu. 

Aplamai imant, veikia, kad 
net pralenkia, kitus. Jeigu il
ginus taip darbuosis, tni at
eitis rodo gražius vaisius, daug 
darbuotoji], inteligentų mūsų 
tautai. 

Senajai valdybai rosignavus 
išrinkta nauja kurią sudaro 
sekanti moksleiviai-ė?: dva
sios vadas-gerb. kun. A. HM*. 
tinkus, pirm. F. Jurgaitis, vi-
ce pirm.—Z. Navickaitė, nut. 
rast. — Z. Jurgaitė, fin. rast. 
— R. Karčiauskaitė, ižd. — 
J. Jesulaitis, kasos glob., — 
K. Vaitiekaitė, maršalka — 

| K. Viskontas ir korespoaden-

balių ir būtinai nori pamatyti 
tuos Petro 'batus apie kuriuos 
''(jiedrininkas" tiek daug ra-

Vežimas dunda. V i 

S( 

net stebėtina. Mat, poilsj* eina. . „ .._ , ^ . . - . _ . . t ,, 
., ., ' s? baladotis i *• Glednmnkų'* 

sveikaton, o sveikas zmogiis J t 

<laug ko padaro. Ir organiza
cija gerai pailsėjus milžiniškas 
darbus nuveiks. 

Bal. 7 d. Alumnai pan-ngė 
pasilinksminimo vakarMj. 
Skaitlingas būrelis mandfgaus 
jaunimo -atsilankė ir graViai 
laiką praleido. Nemaža ic-ync-
pelno padaryta. 

Per 40 vai. atlaklus ėjo in 
corpore prie šv. Komunijos. 
Didelį įspūdį padarė žmonių 

PARDAVIMUI, 
BARGENAS PRIE VIENUO

LYNO 
2 Hatu naujas murfrtia namas po 

6 kambarius visi (taisymai, lotas 37 
pločio, grara džius del 2 automobiliu, 
Vertas $15,000. Kaina tik $12,500. 

G. P. SUROMSKIS 
3346 So. Haisted Street 

Tel. Boulevard 9641 
0 

Mūrinis namas ant pardavi
mo ant dviejų pagyvenimų. E-
lektrika, gasas ir visi įtaisy- j tė — Z. Jurgaitė. 
mai. Parsiduoda pigiai. Prie
žastis — išvažiuoju ant farmų. 
8249 W. 24th St. Chieago. 

v 

Turėsime rezultatus gerus 
jei vienas kitam paduosime 

PUIKUS VAKARAS. — PIR 
MUOSE KRIKŠ. 

AMŽIUOSE. 

West Side. — ^estsaidiečiai 
su išsiilgimu laukia sekmadie
nio, bal. 29 d., nes tą dieną 
bus kas nors nepaprasto. Mat, 
Kat. Spaudos Dr-ja tą dieną 
rengia puikų vakarą su labai 
gražia programa. Bus suvai
dinta viena gražiausių dramų 
"Sv. Akvilinos, Kaiikinės į 
Mirtis" kurią atliks Cicero 
Vyčių artistai-^s. 

"Šv. Akvilinos, Kankinės 
Mirtis'' tai yra ištikrųjų gra
bus veikalas perstatantis pir
mųjų krikščionių gyvenimą, 
kada Rorno^ ciesoriai nežmo
niškai kankino krikščionis už 
išpažinimą katalikiškojo tikė
jimo. Sis veikalai primena 
tuos laikus, kada krikščioniu 
nekaltas kraujas liejosi upe
liais už Kristų ir tiesą. 
Drabužiai. 

Šis veikalas yra didelis ir 
gražus, už tai ir dramižiai-kos- < 
tiumai yra labai brangus. Jie 

ANT PARDAVIMO 
ar ramios "shoe-sliine"parlor 
Visos naujos mašinos, gera 
vieta. Atsišaukite: 
2205 W. 22nd St. , i Chieago. 

KAS PRISIUS MUMS 
savo tikrą adresą; ir porą ad
resų savo pažįstamų; ir pač-
tos markių nž 2 centu, — tas 
gaus naudingą knycutę 

BRANGINKITE SAVO 
SVEIKATĄ. 

Tą knygutę gražiai parašė lie
tuviams gerai žinomas Dr. Al. 
M. Račkus. Ta knygutė sučė-
dys jums turto. 

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

1411 So. 50-th Ave. 
Cicero, IU. 

Taipgi nusipirkite 

"JĖZAUS ŠIRDIES1 
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KAZIMEIRAS KLIMAS 
mirė balandžio 26 d. 1923 
12 vai diena. 

Paėjo iš Kauno redybos 
Šiaulių apskričio Kolainių 
valsčiaus Pabutkalniukų 
caimo. 

Paliko dideliame nu
liūdime Lietuydj moterį 
Ona ir 2 sunūs Petrą ir 
Stanislovą ir seserį Oną. 

Laidotuvės įvyks pane-
dėly. balandžio 30 d. iš 
namų 1422 So. 48 Court, 
Cicero į Šv. Antano baž
nyčią. Po pamaldų bus nu 
lydėtas į šv. Kazimiero 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame 
giminės, draugus ir uažįs-
tamu& dalyvauti laidotu
vėse. 

Nuliūdęs: 
Giminaitis 

W. Zajat 
m 

rnslęas 

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

ANT NAUDOS. 

Š. L. FABIONAS CO. 

809 W. 351h SI., Chicaeo 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. • 

Tel. Lafayette 422S 

PLUMBIN6 j 
Kaipo lietuvys, lietuviams visa- j 

z dos patarnauju kuogeriaaisia. t 
I M. Yl'ftKA t 
| 3228 West S8-U1 Street ! 

Telefonas Yards 0094 
ANNA M. BONDZINSKI 

\ Beauty Shop 
Veido Ir Skalpo Gydymas 
Plaukai Taisomi, Dažomi, 
Ir Marcell Garbiniuojami 

Manicurinjf 
Golumbla College Metodą 

4631 Sioflith Ashland Avenue 
Atdara: Utarninko, Seredoj, Ket

verge ir Subatoa Vakarais. 

Labai gražus pasiskaitymai kiekvienai dienai per bir
želio menėsį. Iš vokiškos kalbos vertė kun. Pr. Žadei-
kis. Kaina 50c. 

Išleido šv. Kazimiero Dr-ja Kaune. 
DRAUGAS PUB. CO. 

2334 South Oakley Avenue Chieago. Illinois. 

.Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuin^ 

KAUNASI! 
KAUNAS!! 

Kauno Albumas 
"KcVUNAS , ,"Jame galima pamatyti visą Kauna 

kaip ant delno. Jame yra Valstybės Prezidento ra

inai, Seimą rūmai, įžymiausios įstaigos, bankos, krau

tuvės, Lietuvos streetkariai, mirusiųjų Lietuvos kar

žygių paminklas, puikiausios Kauno bažnyčios ir t.t. 

Taigi labai verta tokį albumą įsigyti. Kaina tik 75 c. 

DRAUGAS PUBLISHING COMPANY 
2334 So. Oakley Avenue Chieago. Illinois. 
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Brighton Parko Lietuviams žinotina 
"DBAUOO" Knygino Skyriiu ir Agentūra 

Eidami pas Joną Klimą s^sti į Lietuvą pinigu, 
pirkti namų ar lotų ar daryti kokių dokumentų, ne-

% ^ \1 fS,plrkti *"™- Mat P88 J°"* KlimJ yra g __Dra«go" knygyno skyrius. GalHe gauti l ™ di
džiausiame pasirinkime." Taipgi 'norintfejl u&iMkyti 
ar nusipirkti dienražti "I fem™" «> . < T - : „ . . » %,JL 
kities: 

pirkti dienražtj "Draugą" ar "Laivą"","kreip-
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JONAS KLIMAS 
4414 South Oalifomia Avenue Ohicago, niinota. 
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