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IR BUS, TIK IMS DAUG 
METŲ LAIKO. 

Iki šiolei atliktas didelis 
progresas. 

NEW YORK, g. 8. — Ang
lija gali but atversta kataliku 
tikėjiman ir tuo reikalu dar
buojamasi, anot kuri. B. J a r 

Anglija Pasiuntė Maskvai 
Ultimatumą 

« 1 1 , . . . — mm • • m - • ' • i '•' • 

Bolševikams Stato Visą Eilę 
Reikalavimų 

C H I C A G O J E 

LAUSANNE, geg. 9. — 
Taikos konfereneijon su tur-

retti Dominikono, kurs k a l b ė - ! ^ 8 nekviestas atvyko iš Ro-

dorius Berlyne įspėjo ten 

AUDIENCIJA TCSfcSI 
PUSC VALANDOS. 

PLfifilkAl APMUŠĖ 
DETEKTIVĄ. 

Karalius iškilmingai priimtas. 

Šveicarijos atstovę, idant 
iVorovvsky'ui Švecarijoje- nie-

jo Atsivertusiu Katalikų Ly- m o s i r Vorovsky, Rusijos ko bloga neįvyktų. .Nes prie-

gos susirinkime Plaza viešbu
ty. Tėvas Ja r re t t paminėjo 
anglikonų bažnyčios dekano 
Ingo tvirtinimą, kad Anglija 
negali but atversta katalikys-
fcėn ir įrodl\ kad tas dekanas 

su savo tvirtinimais klysta. 
Pagaliau s apibrfcšė Katalikų 
Bažnyčios Anglijoje progre
są. 

bolševikų valdžios atstovas I 
talijoje. J is čia taip pradė
jo švaistytis, kad Šveicarijos 
fašistai savo vyriausybei da
vė nurodymų tą bolševiką pa
šalinti iš Šveicarijos. 

Šveicarijos valdžia pasiža
dėjo jį deportuoti. Tečiaus 
su tuomi kaž-kodel vis užtru
nkama. Sakoma, valdžia ne-

Po jo kalUėjo vietos Arki-! galinti išspręsti, kur tų bolše-
vyskupas Hayes. Pareiškė, viką siųsti — ar atgal Itali-
kad Atsivertusių Lyga New jon, ar Vokietijon. 
Vorke ne vien užpildo čia ka
talikių gyvenime spragų, bet 
dar ir atlieka daug darbo Ba
žnyčios naudai. 

Tėvas Ja r re t t pradėjo savo 
kalbi} pirmiausia pažymėda
mas, kad Anglijos katalikus 
galima paskirstyti į tris gru
pes: pavoldžiamuosius katali
kus, airius ateivius ir atsi
vertusius. Paveldžiamieji 
yra be drąsos ir be veikimo; 
airiai ateiviai, kurie sudaro 
70 nuošimčių visų Anglijos 
katalikų, turi kovoti su gyve
nimo sunkenybėmis, neturi 
reikalingo ištekliaus; bet at
versti anglai sudaro tikrai a-
paštalinę kovotoju katalikų 
grupę. 

Atakos prieš katalikus. 

Katalikų organizacijos sa
vo teisių apgynimui, sakė IV-
vas Jarret t , turėjo daug dar
bo, kuomet buvo atkreiptos 
atakos prieš katalikiškų mo
kyklų sistemą. 1870 metais 
Anglijoje įvestas priverstinas 
ir veltus vaikų mokinimas. 
Tuomet katalikai savo moky
klų skaičių padvigubino. Li
gi to laiko mokyklos buvo pa
laikomos pačių vaikų tėvų ir 
dėlto katalikiškoms mokyk
loms grasė pavojus. Tečiaus 
tą pavojų nuošaliai laikjė visi 
katalikai savo nepaprastu 
duosnumu. 

Kuomet 1902 metais konser
vatyvu partija su Balfouru 
priešaky pafėirjė savo rankos-
na valdžios vairų, katalikai 
savo mokykloms gavo vald
žios parama. Mokyklų bu
tais valdžia nesirūpino. Bet 
valdžia apmokėjo mokytojus 
ir išrengė mokyklas. 

Bet kuomet 1906 metais.li
beralai nušlavė konservatyvų 
partijų, parlamente pasirodė 
keletas bilių prieš katalikiškas 
mokyklas. Organizuoti ka
talikai sugriovfė tuos bilius. 

Eucharistinis Kongresas. 

Tuotarpu Šveicarijos faši-

šingai bolševištinė Rusija pa 
skelbsianti karų Šveicarijai. 

Šveicarijos policija į fašis
tų rengiamas bolševikui "vai
sęs" neatkreipia domės. 

ANGLIJA PRIEŠ AMERI-
KOS PROHIBICiJĄ, 

LONDONAS, gog. 9. —Lei
tenantas pulkininkas Court-
lioi)e, konservatistas, parla
mentui įdavė bilių, idant Ang-

ROMA, geig. 9. — Šiandie 
Šventasis Tl'kvas Pius Vienuo
liktasis audiencijon priėn^ė 
Anglijos karalių Edivarda su 
karaliene. Karaliui Vatika-
nan draugavo Anglijos pasiu
ntinys Vatikanui Russell. 

Vatikane karalius su kara
liene sutiktas su utilitarine 
pagarba Klementino salėn 
svečiai įlydėti. Vatikano vir
šininkų. Karalius buvo uni
formoje. 

Pittsburgh Platt Olass Co. 
butą, 451 So. Clair s t , saugo
jo Pinkertono detektivas. 

Užpraeitą naktį ties viena 
buto kerte pastebėjo jis tr is j visą eilę reikalavimų. Reika-
įtariamus žmones. Nuėjo jų lauja tai visa išpildyti į de-

BOLŠEVIŠTINĖ RUSIJA GfHĮSINA ŠVEICARIJAI 
LONDONAS, geg. 9. —An

glijos vyriausybė bolševisti-
nei Rusijos valdžiai pasiuntė 
notą ultimatumo formoje. Už
sienių reikalų ofisas paskel
bė notos tekstų. 

Anglija bolševikams stato 

paklausti, ko jie nori. šimtį dienų be jokių sąlygų. 
Tai butą plėšikų. Tie de- Jei bolševikai to neatliks pa-

tektivą primušĮp, atėmė nuo jo skirtu laiku, Anglija grąžins 
revolverį ir pabėgo. 

GATVEKARIŲ KLAU
SIMAS. 

Gatvekarių konduktorių ir 
motormenų streikas tikrai 
pramatomas. Kalbama, kad 

Audiencija įvyko privati- j darbininkai pakels streiką bi-
niamc Papos knygyne, kur be' rželio 1 dieną, jei ,gatvekarių 

štai nerimsta. J ie tariasi tą hi°a i r k i t u * a l i u garlaiviai, 
bolševiką pavaišinti ricinos a-
liejumi. Tam tikslui paga
minta kvorta to aliejaus ir 
čia vienos vaistiries lange įs
t a t y t a . 

Vorowsky veikiai užuoitė, 
kad jam ruošiamas ricinos 
aliejus. Tad aklai užsidarė 
Ceeil viebutv ir kelinta diena 
iš ten nepasirodo. 

Bet fašistai sako, kad jie 
visvien gausią progos jį pa
vaišinti aliejumi, jei valdžia 
nesuskubs jo prašalinti iš ša
lies. 

Apie tas žinomas ypatingas 
"va i šes ' ' jau žinoma visoj 
Europoj. Bolševikų ambasa-

įplaukę į Britanijos vandenis, 
būtinai turėtų su savimi svai
galu keliauninkų reikalams. 
Už neturėjimą reikalingos 
kiekybės svaigalų biliuje pra-
matomos Ivausmės. 

Sakoma, tą bilių remia vi
sos parlamento partijos. To
kiu būdu norima amerikoniš
kus v garlaivius priversti turė
ti su savimi svaiginamų ge
rvinu. 

APIPLĖŠTA BANKĄ. 

MT. VARNON, UI., gog. 9. 
— Bunnie, 111., State banką 
plėšikai apiplėšė. Paimta a-
pie 30,000 dolerių. 

gresas Londone 1910 metais, katalikių slaugytojų nuopel-
Tuomet Londonas buvo už-! nas. 
plautas katalikais ir katalikų 
dvasiškija. Anglikonai tuo
met pamatt? katalikų stipry
je . Po to katalikai Londo
ne jau nesiskaitė svetimas e-
lementas. 

Kuomet tuometinis premie-
ras Asąuith uždraudė gatvė-

Ims daug metų. 

Anot kalbėtojo, Anglijoje 
Bažnyčia daro didelį progre
są. Apskaityta, kad jei tas 
progresas eis pirmyn šiandie
niniais žingsniais, tai visą 
Angliją katalikystėn atversti 

mis Eucharistinę procesiją, l l ž i m s iv'^ tūkstančius metų. 
spauda katalikams reiškė si- Anglijoj ir Valijoj skaito-
mpati/jos. 

Nuo to laiko katalikai pra
dėjo eiti stipryn. Veikiai 
pakilo dvi dideliės organizaci
jos: Katalikų Moterų Lyga 
ir Catenian Dr-ja. Pastarąją 
sudaro katalikai profesiona
lai, kurie darbuojasi Bažny
čios reikalais. Ši draugija 
skaitosi kovojąs katalikų pa
saulinių kūnas. 

Po pastarojo karo katali-

ma 38 milionai protestantų. 
Juos visus atversti, supranta
ma, reikia daug darbo, dait-
gians pasišventimo. 

Anglijos atvertimui pirmo
je vietoje reikalingos katalikų 
mokslo įstaigos. Tik su mok
slo įstaigų pagelba galima at
likti daugiausia darbo katali
kų dirvoje. 

Anglijos katalikai negali į-
sisteigti visos eiljės universi-

karaliaus ir karalienes i nėjo 
dar ir atstovas Russell. 

Šventasis Tėvas baltuose 
rūbuose atėjo svečių pasvei
kintų. 

Po pusvalandžio karalius 
su karaliene atsisveikino su 
Šventuoju Tėvu ir aplankė 
Papos sekretorių kardinolą 
Gasparri. Iš ten nuvyko į 
atstovo Russell rezidenciją, 
kur karalių revizitavo kardi
nolas Gasparri. Tenai buvo 
pagamintas užkandis. 

. 

bendrovfė nepalinks prie jų 
reikalavimų. 

— -

VISA VOKIETIJA IŠJU
DINTA. 

BERLYNAS, gog. 9. — 
Visa Vokietija liegalo išjudin
ta, kuomet franeuzai militari-
stai kalėjimu nubaudė Krupp 
von Bohlen ir keturis Kruppo 
įstaigų direktorius. Prama
tomas kraujo praliejimas, jei 
franeuzai t a ip biauriaį provo
kuoja .Vokietiją. 

ATĖMĖ LICENCIJAS. 

Chicagos majoras Dever 
panaikino licencijas G kabare
tams, kuriuose susekta purvi
nų darbų. 

Majoras stovi už tai, kad 
kabaretai naktimis butų užda
ryti. Nes juose naktimis do
ros netenka jaunimas. 

VIADUKTAI BLOGAME 
STOVY. 

DEMOKRATŲ LAIMĖ 
JIMAS. 

Miestiniai inžinieriai pra
neša, kad Chicagoje pastarai
siais metais pagaminti miesto 
lėšomis viaduktai (iškėlimai) 
yra taip blogi, kad jie gali su
griūti. Viestomis konkretas 
bįra. 

Eina platesni tyrinėjimai. 
Be abejonfės kalta buvusi mie
sto administracija. 

vadų persekiojimo. 
Statoma bolševikams dar ir 

daugiau retkaJavimų. 
Anglijos vyriausybė pasta

roje- notoje pažymi, kad iki 
šio laiko bolševikų valdžia ne
sukalbama, nors gerųjų san
tykių palaikymui iš Anglijos 
pusės dėta daug pastangų. 
Pasirodo, kad visos pasiųs
tos bolševikams notos ir* me
morandumai yra tuščias daik
tas ir veltus darbas. Dėlto, 
šiuo kartu Maskvos valdžiai 

karo padėtį su Rusija. 
Anglija reikalauja, idant 

bolševikai kartą ant visados duodama dar viena, bet pas-
pertrauktų savo propagandą, kutinę proga. Jei ta val-
pragaištingą Britanijos im- džia atsisakys susiprasti ir 
perijai. Bolševikai daug ka- Anglijos nepatenkins, bus 
rtų žadėjo liautis su savo grąžinta karo padėtis. 
propaganda, bet žadėjimų ne
pildo. 

Anglijos valdžia toliaus ne
ves jokių kontroversijų su 

Reikalauja kompensacijos už i Maskvos valdžia, kuri nėra 
atliktas skriaudas Anglijos 
valdiniams Rusijoje ir už už
grobtus Anglijos garlaivius. 

atsakominga ir kuri veikia 
pačios Rusijos negerovei. 

Iš Maskvos pranešta, kad 
Reikalauja, kad bolševikai tenai Anglijos atstovas savo 

atsiimtų arba atšauktų savo 
storžieviškus ir nekultūringus 
atsakymu* Anglijos valdžiai į 
šios protestus del krikščionių l gas 

vyriausybės notą jau įdavė 
Litvįnovui, kuris eina užsie
nių reikalų komisaro parei-

~ • KINIJA DARBUOJASI Iš- j 
PIRKTI PAGROBTUOSIUS. 

L I E T U V O J E . 
RIETAVAS. — Miestelis 

niekuomet nežymėjos švaru-
Diti. Bet pavasarį, sniegui SHA^OTTAT, gegužio <>. -

Kinijos vyriausybė, kiek ži- tirpstant, tai jau nė žingsnio 
noma, darbuojasi išpirkti nuo nebegalima žengti: purvo 20 

PROGRESO PARODA. 

BALTIMORE, 'Md., ,gog. 9. 
— Čionai municipaliuose rin
kimuose demokratai pilnai 
laimSėjo. 

Progreso paroda Mnnicipal 
prieplaukoje įvyks ir šįmet, 
jei tuo visu reikalu užsiims 
vieni "biznieriai ." Miestas 
atsisako prisidėti. 

(1ook apskrities taksos šį
met bus $11,286,600.09. Per-

PLATINKrr "DRAUGĄ." niai buvo didesnės. 

VOKIETIJOS SKOLOS EI 
KA AUKŠTYN. 

Dieną ir naktį spausdinamos 
naujos markės. 

duagiaus išleisti naujų mar
kią. 

Šiandie Vokietija skaito tu-
rinti 8 trilionus skolų. Iki 
metų pabaigos skolos padidės 
iki 30 trilionų, jei Ruhro Mau

kai Anglijoje dar daugiaus tetų, kai kad Amerikos katali-
sustiprėjo ir užėmė tokias po
zicijas, kurių jau niekas ne
galės sugriauti. Tėvas J a r 

kai. Ten katalikams trųksta 

BERLYNAS, geg. 9. —Vo- sįmas nebus išspręstas, 
kietijai grasina deficitas apie į Finansų ministeris žada 
10 trilionų poperinių markių. 

Nežiūrint to, darosi vis di
desnės išlaidos. Vyriausybė 

kas savaitė spauzdina po 700 
biliomi naujų markių. I r net 
tuo būdu negali užbėgti defi
citui. 
Finansų ministeris Hermes 

medžiaginių priemonių. Bet pranešė reichstage, kad vy-
Anglijos katalikai turtingi riausybė darbuojasi markes 

rett pažymėjo, kad po karo šviesa. Tenai šiandie su pa- j k a i l l 9 stiprinti nors užsieniuo-
Katalikų Bažnyčia kur-kas sišventimu veikia Dominiko/ s e , nežiūrint priešų veikimo, 
daugiau už kitas bažnyčias nai, Jėzuitai,. Kapucinai ir Į Bet jei kova Ruhro terįto-
laimėjo ne vien Anglijoje, bet; Pranciškonai. Visi eina vie- r iJ°J prasitęs ilgiau, tuomet 
ir kitur. . t nan ir tan pačian tikslan. Vi- vyriausybei bus sunku mar- Tam tikslui pirmiausia no-

Karo laikais apie 25,000 an- si darbuojasi Angliją patrau 

reichstagui pranešti, kas šian
die Vokietijoje kovoja, prieš 
vokiškas markes ir kas dar-
buojasi markių kainą nupul-
dyti. 

POŽEMINIAI GELEŽIN
KELIAI. 

Chicagoje jau gana rimtai 
galvojama apie požeminius 
geležinkelius. Tam tikslui 
turima apie 30 milionų dole
riui Pradžiai užtenka. 

Katalikams Anglijoįe daug glų kareivių priimta Katalikų. kti tikrąjin krikščionybės ke-
pagelbėjo Eucharistinis Kon- Bažnyčion. Tai kapelionų^l!* j lian. 

kės kainą apdrausti. Tuo-1 rimą prakasti du tuneliu. Nes 
met turės pasidauginti i&lai-jbe to su vidumiesčiu susisie-
dos. Tam tikslui prisieis dar |k imas darosi vis sunkesnis, buvo atpratę nuo šalto oro. 

plėšikų užgrobtuosius ir ne
laisvoj kalnuose laikomus 14 
asmenų, iš kurių yra 7 ame
rikonai. 

Sakoma, plėšikai reikalauja 
daugiaus vieno miliono dole-

Ar Kinijos vyriausylįė rių. 
tuo klausimu veikiai apsi
dirbs, .nieko nežinoma. 

Gauta žinių, kad pagrobti 
žmonės badu marinami. 

YPATINGAS PAVASARIS. 

Vėsula, sniegas, šaltis. 

— 30 stm., o važiuojamose g-
sė ir giliau. Skylėtas, aplau
žytas " t rotuaras " fcėr a tik 
vienoj Plungės gat. pusėje, o 
kitur... Kol kas skęstančiais 
piliečiais niekas nesirūpina. 
Rusų metu buvo čia suvežta 
labai daug akmenų visai did-

I žiulei purvinąjai Plungės gt. 
! išgrįsti. Tie akmens guli ga-
j tvės pakraščiuose ir... nyksta: 
mat, naujai statomųjų namų 
pamatams suvežta medžiaga... 
Sunaudoti tuos akmenis gat
vei išgrįsti vietoje niekas ne
sirūpina. 

Del ^mrvo blqga rietaviš-
Užprąeitą naktį Chicagą i r ' ktams ir su paštu. Paštas 

apylinkę palietė smarki vėt-jį^ Plungės, 21 v., gabenamas 
ra su sniegu ir šalčiu. Visa q kartus per savaitę. Rieta-
ta ypatinga pavasario v&tra v a n teatvyksta dažniausia 9 
per Chicagą nučiuoži tiesiog ' _ i o v. v. 
į rytus, į Naująją Angliją, į 
Atlantiko pakraščius. Šian
die gal ji jau tenai siaučia. 

Šiaurvakarinėse valstybėse, 
kur ta vėtra prasidėjo, anot 
žinių, atliko didelius nuosto
lius ūkiuose ir daržuose. 
Daug nuostolių padaryta kal-
kur pražydusiems sodnams. 

Chicagoje temperatūra iš-
vakaro lėmė pulti žemyn. Gi 
Vėtros laiku nupuolė iki 30 
laipsnių. 

Tai paskutinis šį pavasarį 
sniegas, sakoma iš federalio 
oro biuro. I r šiandie bus 
šilčiau. Pragiedrės oras. O-
TO biuras tvirtina, kad Chica
gos 'apylinkėse ir kitur u-
kiains ir daržams nebusią 
nuostolių. Todėl, kad šįmet 
dar nebuvę šilti) dienų. Vi
sa žemė, visi augalai dar ne-

PINIGU KURSAS. 
Lietuvos 10 litų $1.00 
Angliįos ster. svarui 4.G5 
Francį jos 100 f r. 6.56 
Italijos 100 lirų 4.94 
Vokietijos 100 mark. .0029 
Lenkijos 100 mark. .0020 

DRAUGO PINIGŲ SIUN 
TIMO SKYRIUS 

Atdaras kasdieną (išskyros 
šventadienius) nuo 9 vai 

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

Siunčiame pinigus doleriais 
ir litais- per didžiausius Lie

tuvos Bankus: 
ŪKIO BANKĄ ir 

PREKYBOS - PRAMONĖS 
BANKĄ 

Norint kad pinigui butų Lietuvoj 
lftihokfti DOLERIAIS, reikia 

brangiau mokėti. 
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LIKTU V1Ų KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

i i DRAUGAS" 
•ta* k&tdien* tAakynu nedėldieniu* 

Kaunu I«.<H) 
Pūiei Metų |3.00 

Oi pitnuateratą mokti iikalno. Lai
kai iktitosl noo airaSymo dienoj 
M nuo Naujų lieti). Norint permai-
•jPtl adresą viaada reikia priaii)a-
tt ir tenai adresas- Pinigai geriąs-
tia tiuiti iiperkant kratoje ar ex-
prete "Money Order" arte įde-
*ml p t e imi j rtgUtmota laiaka. 

BEAUGĄS PUB. OO. 
2334 South Oakley Avenua 

Chicago, IUinoia 
TtL Booeerett 77tl 

ti bendros akcijbs, kuomet ir 
Lietuvoje ir čia išeivijoje ne-
bėra tuo klausimu partijų? 
Laikas. 

, • / 

DANGUN ŽENGIMAS. 

rrnr tmi 

Mūsų bendravimas teesie 
danguje, Kristaus dangun žen
gimo diena mums kalba. De
ja, kietas yra kelias, kelias 
darbo, sąžiningumo, ištikimy
bės savo pareigoms; kelias ko
vos su prigimties piktybe, ke
lias kryžiaus, praveria siaurus 
dangaus vartus. 

Šį pavasarį sveikiname su 
daina. Gegužes 18 d, tikrai 
Dievo siųstasis dainius p. J . 
Bobravičius koncertuoja ant
ru kart Orchestra Hali, gi 
geg. 23 d. Lietuvos Vyčiai at
eina su opera AiŠienapiute". 
Daina lopšely supami, daina 
penvti ir auginti, pagerbkime 
daina, ir jos atstovus. I r kon
certas ir opera teneįvyksta be 
mūsų! ^ | , 

Žmogaus kapitalas yra žy
miai aukštesnis už medžiagi
nius turtus ištisų kartų sutau-
pintus. 1914 m. Suv. Valstybių 
turtas siekė 110 miliardų do
lerių, gi gaminamasai žmogaus 
kapitalas šiandien pasiekė 250 
miliardų dolerių. Ar negalin
ga žmogaus produkcija? 

Vos savaitė beliko ir Lietu 
vos likimas, išspręstas: krikš
čioniškoji ar bedieviškoji Lie
tuva. Mes lietuviai katalikai 
ir įsivaizduoti nebegalime, kad 
Lietuva galėtų būti»bedieviš
kų gaivalų pavergta. Ne vel
tui mes šiuos rinkimus remia-
me\ tikimės kartu su savo ben
draminčiais laimėti rinkimus į 
antrąjį Lietuvos Seimų. 

Po visą plačiąją Lietuvos 
žemele šaukiami masmitingai, 
keliami protestai prieš Amba
sadorių Konferencijos neteise 
1ą ir neteisingą aktą priski
riant Vilnių Ijenkijai. Pas 
mus neperdaiig rūpinamo?. 
Tiesa, Detroitas, Olevelandas 
pa>iuntė protesto kablegramas 
Paryžiun Ambasadorių ^Kon
ferencijai ir Tautų Sąjungai. 

To neužtenka. A r mūsų par
tijos nematyti] reikalo praves-

(Apašt. Darb., I, 3—12; — 
Luk.( XXIV, 44—53. — Mork., 

XVI, 19—20) * 

Į keturiasdešimts dienų po 
Prisikėlimo, atėjo laikas aplei
sti žeme. Apaštalai Kristaus 
įspėti, grįžo Jeruzalėn ir susi
rinko vakarienbutin. Paskuti
nį kartą Mokytojas sėdo prie 
stalo pašvęsto eucharistine 
puota, " i r valgė su ja is" , k 
įsak? jiems neapleisti Jeruza
lės, bet laukti Tėro paradų, 
kuriuos jųs, sakė jiems, e;>ate 
girdėję iš mano lupų: nes Jo
nas krikštino vandeniu, bet 
netrukus jųs busite Šventąja 
Dvasia apkrikštyti. 

"Štai , prideri) jis, įvyksta 
visa ką esu pažadėjęs kuomet 
buvau jūsų tarpe: reikėjo kad 
visa įvyktų kas buvo para-, 
syta Mozės [statyme, Pranašų 
ir Psalmių knygose". Tuo pat 
metu jis davė suprasti Švent. 
Raštą; paskui pasakė: Matote 
kas yra parasyta: ' 'Reikėjo 
kad Kristus kentėtų, kad jis 
trečiąją dieną keltųsi iš numi
rusių, Lr_kad jo vardu skelbtų 
atgailą ir nuodėmių atleidimą 
visam pasaulini, pradedant 
nuo Jeruzalės, (ii jums, jųs e-
sate visų įvykių liudininkai. 
Aš jums atsiųsiu dovaną kurią 
mano TV>vas jums pažadėjo; 
bet jųs pasilikite mieste pa
kol nebusite sustiprinti iš 
aukštybių." 

Jėzus tuomet atsikėlė, ir ėjo 
Alyvų kalnau. Apaštalai jį ly
dėjo, labiaus negu kuomet 
nors svajodami apie žemišką 
garbę ir laimę, nes matydami 
savo prieky .prisikėlusį Išga
nytoją, įkaitino visus savo 
troškimus. Jie taip ilgai to 
momento laukė kuomet galėsią 
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triumfuoti su Kristumi, ir pri
siartinę prie jo: 4iMokytojau, 
tarė jie, ar dabar atstatys i Iz-
raeiiaus karali ją?" 

Paskutinį kartą Išganytojas 
s u d r a u s jų ambicijas i r pri
minė savo įsakymą, laukti 
Šventosios Dvasios atsiuntimo 

Apaštalai nustebę ir į badę 
akis užsimąstę ž iurė jo /kaip 
staiga du .angelu žmogaus pa
vidalu skaisčiais rūbais pasi
rodė šalip jų: 

"Galilėjos vyrai, pratarė 
jie, ko stovite žvaigydamies 
dangun? Jėzus kurs jumis pa
liko įžengdamas dangun nu
žengs kaip jųs jį matėte įžen
giantį". Tie žodžiai priminė 
apaštalams Lsganytoj&us paža
dą, kad "nepatiksiąsjų našlai
čiais ir grįšiąs atgal jų pasi
imti" . 

"Pagarbinę jį, jie p i k i džia
ugsmo grižo Jeruzalėn, ir jie 
nuolat buvo Šventykloje, gar
bindami ir laimindami Die
vą". 

Atpasakoję Evangelijos ir 
Apaštalų Darbais paremto fa
kto — Kristaus daitgtui žeri-
gimo, baigiame šia malda": 

O Jėzau, aukštybių Viešpa
tie, kurs iš numirusių prisikė
lęs įžengei prie Tėvo dešlriės, 
pakelk mano mintį prie ta
vęs, kad tavęs fieno karštai 
tetrokščiau ir teieškočiaū. Su
teik, prašau, kad visu troški
mu ir pastangomis siekčiau 
ten, kur tikiu tave įžengus; 
kad šiame ^skurdo vien kimu 
liesi laikyčiau, gi su tavimi 
bučiau mintimis ir norais, kad 
ten butų mano širdis, kame 
tu esi mano geidžiamasis ir 
mylimasis turtas. Pašauk ma
ne prie tavęs, kad per tavo 
malonę iš dorybės dorybėn 
žengdamas, tave Dievą bučiau 
vertas regėti Sione. 

GANYf &raKA#tMWVOS VYSKUPŲ BAMUHT » . 
lafcrrnfisi^M-

"Kas ne su ma&im, tas prieš mane" (Mat. 12.80). 

Tai yra mūsų Išganytojo. 
Jėzaus Kristaus žodžiai, pa 
sakyti apie visus žmones, ku
rie neina su, juo. J ie lygiai 
tinka seniems ir jauniems^ di
deliems ir mažiems, turtin
giems i r neturtingiems, galiu-
nanis ir mažutėliams. Tais Iš
ganytojo žodžiais nurodoma 
žym», ant kurios galima pigiai 

rinkti į- Seimą žmonės, kurie 
taip pat kaip ir anie statysis 
dideliais žriionių grieteliais, 
žadės užtarti beturčių, beže
mių, darbo žmonių teises: bet 
nežadės jie jums ginti to, kas 
'kiekvienam katalikui turi bu
sti brangiausia, katalikų tikė
t i n o , šv. Bažnyčios, katalikiš
ko jaunuomenės .auklėjimo; 

Jais išreikšta amžina tiesa.; ir 
paskutinio teismo valandą tie, 
kurie nebuvo su Kristumi čia 
žemėje, išgirs baisius jo žo
džius: Eikite- šalin nuo ma
nęs; aš jūsų neįražįstu. 

Žmogui nuolat tenka pasi
sakyti Dievui ir sau, su kuo jis 
eirfa, su Kristumi, ar prieš jį. 

įie sukjydtr. 
Kiti gal davėsi suvilioti sa

ve gražiais, bet tuščiais žo
džiais, kokių paprastai daug 
teftka išgirsti rinkimų metu. 
Jie buvo gundomi visų gyve
nimo vargų pašalinimo viltimi 
ir visokių žemės gėrybių paža
dėjimu, kaip kad buvo mūsų 
Išganytojas Jėzus Kristų* 
gundomas piktosios dvas ioj 
kuri "paėmus jį į labai aug-
štą kalną, parodė jam* visas 
pasaulio karalystes ir jųjų ga 

liūs ir bukite pavergti tiertis, 
kurie jūsų neapkenčia" 
(Kun. 26, 14—17). 

fTaigi, mūsų mylimiausieji. 
Lietuvos katalikai, prižiūrėki
te savo laiku, kad į rinkėjų 
sąrašus butų įtraukti jūsų var
dai, kad rittkimų vietok būt į 
Užtektinai katalikiškųjų kan
didatų sąrašų; rinkimų dienį, 
-ui^i, kurie turite teisės rinkti, 
vy,rai ir moterys, seni ir jau
ni,-visa ką palikę, stokite į 
rinkėjų eilę ir su obalšiU šir-

pažinti, kas yra jojo priešą*. [jie nestos su Kristumi, bus 
prieš jį. — Gal rasis jų tarpe 
ir tokių, kurie, kad lengviau 
jus suklaidintų, , vadins save 
krikščionimis katalikais, ne-
blogesniais už kitus, ginsis, 
buk jiė neiną prieš katalikų 
Bažnyčią, buk jie palieku kiek 
vienam laisvę tikėti taip, kaip 
kas nori. Bet apie tokius Jė-

lingumą ir jam sakė: Aš visajdyje: Dievas ir tef?ne - r&-
4tai tau duosiu, jei puolęs pa- duokite savo balsus tik už 

1*1 KO ČIA NEPRASlMANOl 

Philadelphijos inžinierius 
rengia projektą kur.s duos ga
limybės perskristi Atlnntiką 
orlaiviu į dvidešimts koturia^ 
valandas, o net ir i*rciriau pa-
sinaudojant expresaH 

I r kasdieniame gyvenime ka- zus mums yra, pasakęs: jųs 
talikas, bet kieno paklaustas, |!pažinsite juos iš jų darbų. Tie 
nesidrovi pasisakyti, kas jis. gi darbai žmoniųr tik prisi-
J is Išpažįsta Kristų drąsiai, bengiančių katalikų vardu, y. 
patvirtina savo tikėjimį dar- ra jums žinomi.. Jų darbai pa-
bay* ir jokių būdu ne-stoja Kri- rodo, kad kaip sako šv. Po-
steus priešų pusėn. Jis atsime
na savo Išganytojo žodžius: 
Kas išpažins uiarte žmonių a-
kyvaizdoje, tą išpažinsiu ir aš 
savo dangaus Tėvo akyvaizdb-
je; ir» kas užsigintų manęs 
žmonių akyvaizdoje, to užsi
ginsiu ir aš savo dangaus Tė
vo akyvaizdoje. 

Paklausimas, su kiio jųs ei
nate, bus duotas ir jums, mie-

vilas apaštalas, jie yra tiesiog 
Kristaus kryžiaus neprieteliai, 
i 'Taigi, kurį lapelį su renka
mųjų vardais jus, mielieji ka
talikai, atiduosite rinkimų į 
Seimą dieną, kįtaip sakant, už 
ką jųs balsuosite, tai ir paro* 
dys, su kuo jųs stojate, su Kri
stumi, ar prieš jį. Jei atiduo
site savo balsus tiems, kurie, 
apsiimdami ginti Seime jūsų 

tieji Lietuvos katalikai, darant įeikrilus, pat*ys stoja su Kris-
rinkimus į Seimą, ir jums teks ' tumi, tai taip išpažinsite, kati 
vėl pasisakyti, ar jųs einate su ir j * * * stojate M Kristumi ir 
Kristumi, ar prieš jį. Jums 
bus prisiųsta lapelių su sąra
šais iš jūsų tarpo parinktų žino 
nių. Jų vieni bus apsiėmę gin
ti Seime artojų sodiečių uki* 
įlinkų reikalus, kiti rankpelnių 
darbininkų, kiti bežemių ir 
mažažemių, kiti vėl, trumpai 
sakant. Lietuvių tautos reika-Labai lengva. Reikt'j t.k pa

statyti vandenyne h ui dvyli- ĮIUS, l>et draug tie visi turės 
ka ^hydro-aerodTomų" - - f užstoti ir tai, kas visiems tik-
plaukiojančių salų pjr 400 my-' riems katalikams Kristaus iš-
lių tolumo viena nuo Kitos, pažinė janis yra bendra, jie stos 
Jos butų 1,200 pelų ilgio ir su Kristumi* jie gins jo šv. Ba- j s u e s a n i e k v i e t V jų^niielieji ka 
100 pločio, 15,000 tonų svaru-fžnyčią, šv. katalikų tikėjimą, laiikaį dalyvauti rinkimuose 

norite pasilikti jam ištikimi 
JeigU gi kas atiduos savo bal
są tikins, kurie žddėjiniais vi
liok jus nuo Kristaus, tai taijf 
pareikš, kad ir jis pats stoja 
prieš Kristų, 

Išrinktieji į Seimą,leis įsta
tymus, kalbės ir Veiks justi, 
mielieji katalikai, Vardu. Ko
kie jie bus, tokie pasirodysite 
visiems esą ir jųs, kurie juos 
Imsite išrinkę. -
Jau du kartu ganytojišku bal 

Jie rūpinsis, kad jūsų vaikai 
butų visur, namie ir mokyklo
je auklėjami katalikiškai, kad 

mo, ir inkaruoto*8 Jarų gelmė
je. Aeroplanai (orlaiviai; ku
rie vežtų žmones per vandeny
ną galėtų nusileisti į šiuos j butų palaikoma Kristaus evan-

ir nešti Evangeliją visam pa- j plaukiojančius miestus pasis- gelijoje paskelbta, krikščioniš-
sauliui. tiprinti ir toliaus skrist}. ikoji dora ir teisybė, jie ru-

Atvykę į kalno viršūnę kur! Inžinierius nesibijo ir smar- ipinsis, kad Lietuva Visuomet 
prasideda Betanijos žemė ir kiaušių audrų, ačiū jo išraui- pasiliktų kataliku šalis. 
baigiasi J-eruzalėą ribos, Jėzus . mo apsaugos priemonei. 
sustojo, ir pakėlęs rankas pra-! Argi nebūtų gera, kad inži-
dėjo laiminti apaštalus. Tr, Štai nierius atradęs priemonę kaip 
belaiminant, jis pasikėlė virš i apsaugoti plaukiojančius mies-
kalno. Debesys j[ paslėpę nuo j rus nuo audros, papiginta tie-
apaštalų ak i | , i r jis pranyko j siog neįkandomas nuomas 
dangaus gilumoje. 

Iš kitos pusės^ norės būti i§-
— -

ir rinkti į Seimą žmones, kurie 
tiktų būti dorais krašto at
stovais. Bet pirmuose ir ant
ruose rinkimuose jusiį tarpe 
radosi nemažu tokių, kurie 
davė savo balsus Kristaus ir 
jo Bažnyčios priešams. 

Vieni taip padarė rasi dėl
to, kad neįstengė pažinti ne-

gai»binsi mane. Bet jie nemo
kėjo gundytojams atsakyti 
diuiug £u Kristumi Eik šalin, 
šėtone! nes pasakyta Viešpa 
t t savo Dievą tegarbinsi it 
jam vienam tetarnausi (Mt. 
4, 8 —10). Jie pasidavė pa 
gundai ir prieš savo sąžinę a 
tidavė savo balsą Kristaus 
priešams. 

Ne, t mūsų ' mylinuausieji, 
taip nebeturėtų būti šiuose 
rinkimuose. I>abar jųs jau 
esate įgiję daugi aus patyrimo, 
^geriaus pažįstate bent žymiau
sias Lietuvoje partijas ir ko 
Jos laikosi, ką žada* ir daro 
Seime, protu ir prityrimu įsi 
•tikinote, kad gražus žodžiai 
ir perdideli pažadėjimai bai
giasi niekais. Todėl jei ir tre
čią kart^ rinktumėte žmonės, 
einančius prieš Dievą, nenorin
čius dirbti Seinie valstybės 
darbo. leisti įstatymų, reika
lingų geresniam, teisinges
niam ir krikščioniškam gyve
nimo sutvarkymui; jųs turėtu
mėte sunkesnę atsakomybę 
prieš Dievą nebegalėdami tei
sintis nežinojimu ar kitų su
viliojimu. 
"Nebūkite ihaištihiMkai prieš 

Viešpatį" (Sk. 14, 9) šaukė 
kitados žydų tautos vadas Mo
zė. Tuos pitt žodžius sakome 
ir jums, mielieji katalikai. Su 
t>ievxt juokų nėra. Jo valia pri
valo būti šventai įvykinta. Jei 
sukietinę saVo Širdis jo balso 
nepaklausytumėte, tuomet ir 
ant mūsų gali išsipildyti Die
vo žodžiai, tarti žydų tautai: 
" Je i manęs neklausysite ir ne
pildysite visų mano paliepi
mu, jei paniekinsite mano įs
tatus ir nieku versite mano 
nutarimus, nenorėdami dary
ti to, kas mano paskirta, ir ar
dydami mano sandorą, štai ką, 
aš jums darysiu: Urnai jtts ap
lankysiu neturtu ir karštligė
mis, kurios užtemdys jUsų a-

tuos, apie kuriuos ar patys, ar 
iš kitų tikrai žinosite, kad jie, 
išrinkti į Seimą, gins tenai ne 
tik jūsų žemės, bet ir jūsų 
dvasios^ reikalus, kad jie neis 
prieš Kristų, bet bus su juo 
ir jo šv. Bažnyčia, — kuriuos 
jūsų sąžinė nurodys kaipo iš- * 
tikimus katalikus, neklausan
čius suvedžiotojų, netikrų pra
našų, bet Dievo balso, ir draug 
tinkamiausius svarbiam Seimo 
darbui dirbti žmones. 

Įsitikinę, kad šito mūsų jau 
trečio įspėjimo tikrai paklau
sysite, siunčiame jums mūsų 
ganytojiškąjį palaiminimą. 
"Mūsų Viešpaties Jėzaus Kri
staus malonėj teesie su ju
m i s " (Kor. 16,23). 

Pastaba. Šis mųsų laiškas 
turi būti perskaitytas iš visų 
bažnyčių sakyklų dvi šventas 
dienas prieš rinkimus. 
Žemaičių Vyskupas 

Pranciškus Karevičius, 
Antanas SČinų Vyskupas, 

Vilniaus Vyskupijos 
dalies Valdytojas: 
Kanauninkas Kuchta. 

A. A. KLIERIKAS JULIUS 
0EPŪTIS. . 

tikrųjų pranašų, nemokėjo at 
tų nauji mieštai juroje ir van- f skirti, kurie sąrašai yra e i ; kis ir sunaikins jūsų gyvybę. 
dens lotai gal nebūtų taip bran nartčių'su Kristumi katalikų ir Veltui sėsite sėklą, nes ji bus 

-*LX. 

gųs. Kiek fantazijos gyventi 
moderniškiausiame juros mies-

(s*mdas)? Juk tuomet atsiras-1 te! Kas nenorėtų! 

kurie yra žmonių, nors dar te
beturinčių katalikų Vardą, bet 
einančių prieš Kristų. I r dėlto 
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neprietelių suryta. Atkreipsiu 
mano veidą prieš jus, ir su
kniubsite prieš savo nepriete 

i • ' . [ • A M U ' V l f - r l ^ i " , n ' ' f <u 

A. a. Julius Čepulis at važia 
vo į Ameriką sU savo tėve
liais Vos 4 m. amžiaus. Pabai
gęs pradinę mokyklą išėjo 
dirbti, kad padėjus savo tėve
liams uždarbiauti. J is išdirbo 
iki 1915.m. Susitaupęs šiek 
tiek pinigų, sumanė mokytis, 
ne* labai mylėjo mokslą. ]r 
19H3 m. rudenyje, išvažiavo į 
6f. Bedo Kolegiją. 

I 
Pavyzdingas mokinys ir pat-

riotas. 

Julius Čeputis buvo labai 
pavyzdingas mokinys. J{ rtiy-
lėjo nevien lietuviai mokslėi-

vląi, bet jis buvo mylimas ir 
gerbiamas liiokylilOs profeso
rių' ir svetinltaučių studentų. 
Jis buvo mandagus, ramus ir 
pamaldus. 

Nors Julius 4r merų atvažiia-
(Tąsa 5-me puslapy). 

fnt i tiif n-i r i nh if 
•'vtif* 

\ Iise von Stach j į 

JAUNASIS KANKINYS. 
gatvės, 
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Trijų, veiksmų drama iš katakombų laikų. 

I. VEIKSMAS. ^ 

. (Tąsa). 

fTARZICUUS (prasigrudęs kiek prie
kin ir ; pasitikėdamas savo pašaukimų* 
švelniai prabyla): Maao Tėve, daleiskite 
raku taip kilnią pasiuntinybę išpildyti. 
J d k dar šiandien man Dievo balsas tarė: 
"Tarzicijau, tavęs Dievas reikalauja". Iš
syk tai išgirdęs, mano tėve, nebeišmaniau 

•ae ką daryti. Juk aš dar, rodos taip jaunas 
ir menka< kad galėjus didžias Dievo už-
diiotis atlikti. Bet dabar man išgirdus tą 
kalinją skundą, manyje dar garsiau, ro-
d6s, Dievo balsas kailba: <f tavęs Viešpats 
reikalauja". I r aš dabar jau neišsakytai 
geidžiu prie širdies priglaudęs riesti tą ne
paprastai malonią naštą per stabmeldžių 

nuolat šnabždėdamas * * Ozanną 
Viešpačiui Aukštybių*'... O Jėzau, mano 
Išganytojau ir Vade, visas savo jėgas aš 
Tau noriu paaukoti. I r joks priešas tene-
atskirs mane nuo Tavo Švenčiausiojo Kū
no... 

SJKSTAS (kiek pamąstęs): Bet Tarai 
ei jau.... y 

TABZICIJUS (priklaupdamas prieš 
popiežių): Šventasai Tėve, tegul tavo pa
laimintoji ranka greitai man tą garbę su
teikia. Mane kažkas traukte traukia prie 
Kristaus įsikūnijusio duonoj. Tik nelauk 
ilgiau (bučiuoja į ranką). 

SIKSITAS: Bet nejaugi tu manai^jog^ 
Flavijų vardas tave apgins nuo įtarimų. 
Žinok, kad iš tavo iškankinto veido, gali
ma pažinti jog esi krikščionis. O stab
meldžiai pažinę tave ims niekinti išjuokę 
ti, o gal net... 

TARZICLTUS: Tai niekis. Juk pasau
lį gerasai Dievas valdo. ' . 

SIKSTAS: Aš tiesą pasakius nė ne
noriu tavęs trukdyti; nes matau, kad 
Šventoji Dvasia bus tavo sielą taip kil

niais norais apšarvavus. Tat ir aš tave lei
džiu. Tik eik ramiai ir kantriai kęsk vi
sokius pasityčiojimus. 

TABZICIJUS (bučiuodamas ranką): 
Ačiū tau tėve r Aš stengsiuosi, nepaisyda
mas pašaipų laimingai nunešti Išganytojų 
Silvanui, Lucijui ir Priscillad. Tik tu, tė
ve, Viešpaties vardu palaimink mano žy
gį-

S K S T A 8 : Bet štai pirma pats susti
prink savo sielą galingomis Viešpaties jė
gomis (Atlaužęs duoda Šv. Sakramentą). 
Tegul pasdaptingasai Viešpaties Kūnas 
apsaugoja tavo sielą ir priveda ją prie 
amžinosios šviesos! (Čia jis suvynioja į 
baltą skepetaitę koniunikantus ir įduoda 
Tarzicijui) Dabar telaimina tave Viešpats 
vardan Dįevo Tėvo ir Sūnau* ir Šventosios 
Dvasios. 

DLAKONAS (į krikščionis): O mes tuo-
tarpu pasimelskime už jį. 

ifi Uždanga;. 
iTl VEIKSMAS. 

. (Romos gatvė) 

PETRONIJUS (trindamas iš džiaug
smo rankas) Aa, tai dar laimingi laikai. 
Tų krikščionių tiek daug priviso, kad 
žmogus nespėji nė Jų turtus surinkti. Iš
tiesti net Jupiteris pavydės man pelno 
ir garbes. Tik gaila kad vįsi krikščionys 
toki suskiai, kad net už nužudymą neuž
simoka. Ak kad taip vėl prisisukus prie 
kokio patricijaus ar senatoriaus turtų!.. 
Bet ša, ana ateinfc ir tas Graikų pastumi 
delis Eufronijus. J is dažnai po Romos di
džiūnų rūmus landžioja, -gal ką ir iškvO-
sin. . * 

EUFRONIJUS (eiha galvą nunė
ręs ) : E t kad juos galas tUOs vaikezUs — 
jie visant* mieste man vardą sugadino. 
Pala aš jiems parodysiu!., (pastebėjęs 
Petronijų) Ak tai jųs!' Atsipra... Labą 
rytą, Petronijau. * į^ 

PETRONIJUS (švelniai): Sveikas, 
Oraikijos išminčiau: Na kurgi skubi taip 
užsimąstęs?.. Senai ir mat'iau tave. Na 
kaipgi einasi? 

EUFRONIJUS: Ot taip... filosofuoju 
ir gana. Bot sudiev, aš... 

PETRONIJUS: O ^ a l tu dar norė
tum pamatyti būrelį prijaukintų žvėrių, 
kuriuos mano sunūs sugaut^ ir neužilgo 
varys pas tikruosius tyrų žrėris? 

EUFRONIJUS. Kaip tai prijaukin
tus žvėris varys? Ar tai tik ftebus Hutai 
ir rainiai? Aš jų nenoriu matyt... 

PĖTRONHtjS-f Visai#ne. Tai yra 
puslaukiniai žmonės, kurie save vadina 
krikščionimis. I r kad žinotum, — jie yra 
taip kvaili, kad bė jokio skundo kiša 
jie savo žioplas galvas į liūto narsruS.' 
I r tamsta, Graikijos pažiba, gerai paži
nodamas žmones ir nekęsdamas tamsy
bių, ir šiuo žvilgsniu galėtuinei patarnau
ti Romos ciesoriui (duodamas krepšelį su 
pinigais). Htai menkutis atlyginimas už 
pravėrimą tamstos garbingų lupų, ku
rios mėgsta greičiau tylėti negu nesąmo
nes skelbti... Eufronijau! Tamsta, kaip 
girdėjau mokai plačią Romos patricijų 
jaunuomenę. Girdlėt net senatoriaus Fla-
vijaus sUiųs prie tamstos burnos lim-
pa? (&*B daugiau) 
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SĖJIKAS 
ATEITIES KLAUSIMU. I W* dalj turės padengti . 

r . Į Gi naudos? Moterys bus 
Visi mes čia, Amerikoj, ieš- [mokinamos apsiėjimo prie 

kome krinta. Nors daugelį iš gimdymo ir po gimdymo, kū
mus ų vargas spaudžia, ]>et 
ateitin žiūrime optimistiniai. 
Su viltimi laukiame laimin
gesnio rytojaus. Turime šian
die įiepavykinm, bet tikimės 
rytoj sulaukti skaistesnės die
nos. Laimingesnės ateities 
viltis palengvina mums šian-
die gyvenimo naštą. 

Tečiaus vra žmonių, kurie 
čia mato apsiniaukusią atei
tį, ypač ekonominiu ir politi
niu žvilgsniu. Kas metai vis 
didesni žmonių varžymai vy
kinami, šalies valdžia vis dau-
giatis centralizuojama. Tie 
varžymai i r centralizavimas 
surišti vis su didesnėmis iš
laidomis. Tas išlaidas turi 
padengti ne kas kitas, kaip tik 
patys varžomieji. 

Metai Į metus šalies legisla-
tyvis kūnas išleidžia šimtus ir 
tūkstančius naujų įstatymų. 
Tų įstatymų vykinimui reika
lingi nemaži pinigai. I r taip 
kas metai šalies valdininkų 
skaičius dauginamas. Eina 
didyn ir išlaidos. Šias turi 
sumokėti patys gyventojaj. 
Tad kas metai mokesčiai au-

dikių prižiūrėjimo. Iki šio 
laiko be to ypatingojo įstaty
mo moterys su tuo klausimu 
supažindinamos. Ko čia val
džiai reiktų mašyts i tą rei
kalą t • 

i 

Bet norima didesnio būrio i 
nereikalingų valdininkų ir» 

dos. 
Štai kadir Chicagoje už ne

kilnojamas savastis mokes
čiai taip aukšti, kad daugelis 
savininkų į skolas brenda, jei 
nenori turėti nesmagumų su 
autoritetais. Dėlto samdos 
be galo brangios. Darbinin
kui negalima įsigyti kadir 
menkiausios nuosavybės. 

Tuo tarpu eina žinios, kad 
valstybės legislaturai paduo
tas sumanymas dar daųgiaus 
padidinti taksas Chicagoje. 
Girdi, reikia daųgiaus pinigų 
pačiam miestui, apskričiui ir 
valstybei. Pramatomos dide
snės išlaidos. Išlaidų reikia 
visai eilei visokių komisijų ir 

KUNIGAS, KANAUNINKAS 
IR DARBININKAS. 

daugiaus nereikalingų išlaidų. 
Lovola' universiteto Chica-

goję alumnų susirinkime kal
bėjo senatorius AValsh iš 
Mass. valstybės. J i s nusakė 
čia labai apsiniaukusią ateitį. 
Pažymėjo, kad čia pramato-
ma politinė neramybė. i 

Milionai žmonių čia norį 
naudotis laisvų žmonių teisė
mis. Tie milionai nereika
lauja sau palankumų, nei pri
vilegijų. J ie tik nori but 
liuosi. Nori naudotis ekono
mine ir politine laisve. 

Tai įžymaus senatoriaus žo
džiai. Kad tų neramių lai
kų išvengus, senatorius pami
nėjo Jceletą priemonių. Rei
kalingas konstitucinis priedas, 
kad po kongreso atstovų rin
kimų neduoti senam kongre
sui pravesti negeistinų žmo
nėms įstatymų. Dėlto naujas 

Pavyzdin imkime praeito j kongresas turėtų susirinkti 
Kongreso pravestą motinys-jne vėliaus sausio mėnesį, ne-
tės bilių. Kam jis reikalin- j laukti, kaip šiandie, kovo pir-
g*s? Matyt, tik tam, kad Į mųjų dienų. Minėjo jis ir 
padauginus išlaidas. Ta fe-, kitokias priemones. Bet tiek Į mūreliu. 

\ komisijėlių, komitetų ir komi-
(tėtelių. Dauguma jų visai ne
reikalingi. Jei tik tam, kad navimą. 

Nesenai Šveicarijoje mdrė 
kanauninkas Jung iš S t. Gali. 
Amerikon atvykęs vienas* Eu
ropos pralotas pasakoja, kad 
jis dalyvavo kanauninko Jung 
laidotuvėse. J i s sako: 

" A š buvau tose laidotuvė
se. Tokių didelių iškilmių 
Šveicarijoje dar bebūta. Taip j Pagaliaus jis įsteigė " In -
iškilmingai iki šiolei Šveica- ternacionalę Krikščionių Ko-
rijoje nelaidota nei Vyskupas,' operatyvių Draugijų Federa-
nei Arkivyskupas, nei koks 
kitas Bažnyčios ar valstybes 
viršininkas. Dešimts tūks
tančių žmonių kan. Jungo ka
rstą nulydėjo*} kapus, išreikš
dami nabašninkui pagarbą, 
dėkingumą ir paskutinį patar-

kėms mergaitėms ir mote-^ Ačiū tad kanauninko Jungo ' didžiausioje Lietuvos pirty it 
geriausiais muilais neiipraus, 
.Visa tai žinodami, gerbiamio-
jį tautiečiai, žinokite, už ką 

rims. Tuose namuose prijun- • ištvermei, jo Vyskupo didelei 
gti darbų suieškojimui ofisai. J išminčiai, šiandie surišta 160,-
Tie ofisai turi susisiekimų su 
šalies industrijos ofisais. 

Paskui jis pakalė darbinin
kų tarpe kooperacijos idėją. 
*Tuo klausimu išleido savo pa
rašytą pamplet^.: "Koopera-

4 

cija, Ekonominė Ateities Si
stema.'J 

yy ciją,' kuri centralinį ofisą tu
ri Romoje. 

Bet kas čia išskaitys jo vi
sus darbus ir nuopelnus, atli
ktus darbininkams ir darbi
ninkėms. Be kitko, jis dar 
redagavo keletą, darbinin
kams leidžiamų laikraščių. 

000 darbininkų Šveicarijoje, 
apsaugota nuo išnaudotojų. balsuoti gegužės 12 i r 13 d 

"Vienybė." socialistų nasrų. Šiandie tie 
darbininkai jaučiasi laimingi 
ir dievotai mini savo vadovo 
šventąją atmintį. 

VARNOS MAUDOSI. 

Tai buvo garsus darbininkų 3°J° Saint-Gall profesoriavo. I ^ y a patriotais ir sako, kad iš Iš Wauke,gan, 111., praneša, 
padauginus žmonėms išlaidas, j Kasgi buvo tas kan. JungfJAnt galo valdiškoje gimnazi-
Delto ir didesnių taksų nori
ma. 

Maisto spekulantai kankina 
visuomene. Trustai visą gy-

Socialistai liaudininkai i r 
valstiečių sąjungą, pasibučia
vę su žydais, lenkais ir bolše
vikais, sudarė Seime daugumą 
ir nuvertė valdžią. Dabar 
socialistams liaudininkams ir j 
valstiečių sąjungai pasidarė 
gėda prieš visą Lietuvą ir jie 
jau norėtų neva išsižadėti tos 
biaurios žydų-lenkų draugys
tės. J a u jie dabar vėl dedasi 

SOCIALIZMO VARDU. 
I r gėdos neturi tie bešird

žiai socialistai: jie pasinaudo
dami žmonių prakaitu įsigy
ja sau milionų vertės turtus. 

Belgijos raudonojo socializ
mo vadas Vanderveldė įgijo 
tokiu būdu turtą šešių milio-
nų frankų vertės. į 

J i s ilgą laiką Belgijos dar
bininkus už nosių tampė. Da
bar vargšas socialistas jau 
darbininku atmetamas. 

DIDINAMI UžMOKESNIAI. 

organizatorius. J i s suorga
nizavo Šveicarijoje *:60,000 
darbininkų į daugelį stiprių 

venimą daro nepakenčiamu. | kuopų Papos Leono Trylikto-
Kongresas ir valdžia veda , jo žinomos enciklikos "Apie 
tardymas. Tie tardymai vi-
suomet surišti su didelėmis 
išlaidomis. Rezultate nieko 
neatsiekiama. 

Cukraus spekulantai kelia 

Darbo Sąlygas" pagrindais. 
Apdraudė juos nuo socializmo 
ir kitokių priešų ir išnaudoto-
jų. 

NabaŠninko suorganizuo-
cukrui kainą. Valdžios orga-1 tos ir šiandie gyvuojančios 
nai grūmoja ir pagaliaus ap- j organizacijos y ra : Katalikų 
rimsta. Bet žmonių išnaudo- Į Darbininkų Sąjunga su 13,600 
jimas nesiliauja, j narių; Katalikų Moterų dar-

Kur nežengsi, šiandie pas- Į bininkių organizacija su 20,- dikalizman. 
kui tave seka valdžios agen- j 000 narių; Krikščionių amat 
tas. Kam jis reikalingas?, "inkų. draugija su 1,5,000 na-
Neklausk. Bet žinok, kad jis nu. Kitos organizacijos ap-
mušu pačių lėšomis užlaiko- ima namų ir viešbučių darbi-
mas. | niūkus, klerkus ir vyriausybės 

Atsižvelgiant į visa, ir di-1 valdininkus, geležinkeliečius 
džiausiąs optimistas gali pa- ir ūkininkus. / . I 
sikeisti pesimistu, tikrų su- Kanauninko Jungo pastan-

Dėst> etiką ir religiją. 
Kuomet jis ,pirm 20-ies me

tų darbininkų tarpe pradėjo 
savo idėjas platinti, darbinin
kus organizuoti, prieš jį su
keltas nepaprastas triukšmą^ 
J is įskųstas Saint-Gall Vys
kupui Egger. Tuo reikalu 
pas Vyskupą lankėsi ir Švei
carijos parlamento katalikų 
atstovų delegacija. Vyskupui 
sakyta, kad tas jaunas kun. 
Jung krypsta iš katalikystės 
kelio, darbininkus traukia ra-

Seimo paleidimo galį džiaug- kad Lake apskrity šiandie ne 
tis vien žydai ir lenkai. O vien daug namų statoma, bet 
juk per ištisus keturis mene-1 ir darbininkams prie statymo 
sius jie, būdami Seimo dau- didinama užmokesnis. Dar-
gumoje, vien darbą trukdė ir 'bininkui prie namų statymo 
griovė, kodėl nė pirštų nepa- ten šiandie mokam yra 72y2c. 
judino, kad darbą dirbus, o ' darbo valandoje. Gi nuo bir-
kai pagaliaus sulaukė tinka- j želio 1 d. bus jau 87y2c. 
miausios, ' o podraug ir pra
žūtingiausios valandos, kad 
valdžią nugriovus, tai jie 
drauge su žydais, lenkais ir 
bolševikais visi išvien valdžią 
sugriovė. Jie susidėjo su 

Tečiaus Vyskupas pasirodė 
didelės išminties vyras. Tas 
skitndas prieš kun. Jung at
kreiptas jis priimti priėmė, 
bet nieko iš jų nedarė. J is Į gerbti, todėl aiškiai matyt, 
pasitikėjo jaunu kunigu, jo \ kad jiems kas kitas, o ne vai-
dievotumu. I r gerai darė. stybės reikalai terūpi. 

Francijoje šiandie valdiš
kuose darbo ofisuose yra už
siregistravusių tik 12,000 be
darbių darbininkų. / 

New Yorko valstybes Dar
bo departamentas raportuoja, tais Lietuvos valstybės prie 

' šais, su kuriais bekovodami k a d k o v o * * « * 1 9 2 3 ' t o s 

prakilniausi mūsų tautos s l l . i valstybės dirbtuvėse darbiniu-

nųs liejo upelius kraujo. Jie j k u
 v.skf.ičius J ^ ^ £ n o 2 

seime nemokėjo tų aukų pa

de ralį įstatymą vykinti pasiu- to. 
lyta atskiroms vaistytiems. | Pažveisįkime, kaip kai-ku-
Sutikusi su tuo įstatymu vai-! riose atskirose čia valstybėse 
stybė apsiims pusę išlaidų pa-1 sunkinamas žmonėms gyveni-
dengti. Kitą puse padengs į mas. I r šiose daugiur laips-
lederalė /valdžia. Kitais žo-n inga i valdžia centralizuoja-
džiais, gyventojai ir vieną ir ma ir daromos didesnės išlai- silieps visuomenk 

j gomis daugel vietose pastaty- darbus. J i s tylėjo 
Xes kun. Jung veikė didelius 

Kant-
Galima sakyti šiaip ir taip, 

nuošimčiais, arba 35,000. 

AR ŽINAI KAD 
sulyg paduotos sąskaitos Fe-
deral Council of Churches pra
eitais metais tapo surinkta 

bet juodojo savo darbo 9 -tos $$05,062,978 bažnyčios reika 
Tečiaus nepasiduokim nu-1 to puošnių namų darbiniu- r į a i nešt* nežinėlių paniekini- dienos kovo jokiu būdu jie ne 

Bukime optimis- •=« ! mus ir kritiką. Oi kuomet s įminimui. 
tais. Laukiame laimingesnio gu reakcijos balsu. Visuo- abejonių našta imdavo spaus-
rytojfcus. Jei nepaliaus žmo- menė labiaus susipras ir savo ti, tas didis darbininkų prie
inu varžymai, jei paaiškės ne- pilietiniais balsais užves rei-j telius klaupdavo ir atsiliepda-
teisybės, prieš tai tuojaus at-

griausmin-
kalingą tvarkų. vo: "Viešpatie, lai būna Ta-

Paliepis. vo šventoji Va l ia !" 

atitaisys. 
,-Tas jų darbas yra baisiai 

juodas ir nešvarus. Tų dė
mių p. p. Šleževičius, žyge
lis, Natkevičius, Vileišis, Gar-

lams. Šįmet surinkta $16,628,1 
0S4 daugiau negu kitais me
tais? Ar žinai kda paprasti ci-
garetai turi pavijo paprasto ta 
boko — gi Ilelmar Turkiški 
cigaretai turi 100% grynai 

funkelis, Liausas, Vilūnas nė; Turkiško tabako. (Apgr.) 

Nauji Dvarai Daliname 
Žemės Reformos Valdyba 

eidama Žemės Reformos Įstatymui vyk
dyti Instrukcijos paragrafą 16 skelbia, 
kad jos nutarimais yra paimta žemės re
formos reikalams sekantieji dvarai: 

Kėdainių apskrityje: 
Žeimelio dvaras su Kirdeikių ir O-

žiškių palivarkais, kurie yra Šėtos vai. 
ir priklausė Evelinai Obakevičienei, pa
liekant buv. savininkei 80 ha. 

Skinderiškių dvaras, kuris yra Jos-1 
vainių vai. ir priklausjė Marijai de Kar-
riere, paliekant savininkei 80,6 ha. 

Čekavos dvaras su palivarkais, ku
ris yra Ariogalos vai. ir priklausė Alek
sandrui Mileriui, paliekant savininkui 
80 ha. 

. Pernavos, Juodžių ir Sakurtėlių dva
rai, Zatišės, Poalonio, Degimo, Paukš
tienės, Družnios, Padgojo, Vincentovo 
1, Vincentovo I I , Butko-Saroškos pali
varkai ir Ožemtinės žemės sklypas, ku
rie yra Pernaravos vai. ir priklauslė Be
nediktui Tiškeviėiui. 

Pilemonto dvaras su Pilėnų palivar
ku, kuris yra Krakių vai. ir priklauslė 
Marijai Bokienei, paliekant savininkei 
80 ha. 

Levikainių dvaras su Gegužinės pa
livarku, kuris yra Pašušvio vai. ir buvo 
Stasio Raekauskio, paliekant savininkui 
80 ha. 

Tubių ir Pelėdnagių dvarai, Zasta-
sinės, Padborka ir Justinavos palivar
kai, kurie yra Kėdainių vai. ir buvo nuo-
•ajybė Mikalojaus Totlebeno. 

Kalnaberžio dvaras ir Olginovo pa
livarkas, kurie yra Surviliškiu valsčiuj, i 

Vilkaviškio apskrityje: 
Kementiškių dvaras ir Skomskos — 

Valios palivarkas, kurie yra Žaliosios 
vals. ir buvo Sofijos Smolskyt^s-Zeles-

niauskienės nuosavybė, paliekant savi
ninkei 80 ha. 

Patilčių ir Parausių dvarai, kurie y-
ra Bartnikų vai. ir buvo Augusto Povi
lo Dobrovolskio nuosavybe, paliekant sa
vininkui 80 ha. 

h 

Margi} dvaras, kuris yra Bartninkų 
vai. ir buvo nuosavvbė Irinos Volskaitės 
-Sivickienės, paliekant savininkei 80 ha. 

Pacviečio dvaras, kuris yra Žalio
sios vai. ir buvo Vadavo Marauskio nuo
savybė, paliekant, savininkui 80 ha. 

Terespolės dvaras, kuris yra Ky
bartų * vai. ir buvo Fridriko-Augusto 
Lengniko nuosavybė, paliekant savinin
kui 80 ha. 

Kataučiznos dvaras, kuris vra Ža-
liosios vai. ir buvo Leonijos Paplauskie-
nės nuosavybė, paliekant savininkei 80 h. 

Puodziškių dvaras, kuris yra Žalio
sios vals. ir buvo Jurgio ir Onos Paprau-
skių nuosavybė, paliekant savininkams 
160 ha. 

Maraviįės dvaras, kuris yra Kybar
tų vai. ir buvo Boleslovo Ęrenfeichto 
nuosavybė, paliekant savininkui 80 ha. 

Piliakalnio dvaras, kuris yra Bart
ninkų vai. ir buvo nuosavyHė Stasio 
Dymeckio, paliekat savininkui 80 ha. 

Penkinių dvaras, kuris yra Alvito 
vai. ir buvo nuosavvbė Kušelio Rozen-

* 
bergo, paliekant savininkui 80 ha. 

Sakalupio dvaro žemė, kuri yra Ky
bartų vai., 

Lankeliškių dvaras, kuris yra Ky
bartų vai. ir buvo Jono Nostico valdo
mas majorato teisieims. 

Bočiunavo dvaras, kuris3 yra Alvito 

ir buvo Jono Kvetkauskio nuosavybėj kui 80 ha. 
Modrasų palivarkas, kuris yra Ant-pa lieka ii t savininkui 80 ha. 

Trakų apskrityje: 
AnuiraVo* ir Nabakų palivarkai, 

kurie yra Žaslių vai. ir bujvo Salomėjos 
Sventkaiiskienės nuosavybė, 

Vladiskių dvaras ir Tribuniškių u-
kis, kurie buvo Bronislovo Eomerio nuo
savybė,, paliekant buv. savininkui 80 ha. 

Našlėnų dvaras ir Lomančionių pa
livarkas, kurie yra Žaslių vai. ir buvo 
Salomėjos Sventkauskienjės 
paliekant buv. savininkei 80 ha. 

Raseinių apskrityje: 
Itomanavos dvaras su atskiru gany

klų sklypu, kuris -yra Raseinių vai. 
Reizgupių vienkiemis, kuris yra Ra

seinių vai. ir buvo Mikolo Draškausko 
nuosavvbė. I 

. Kauno, apskrityje: * 
Vimbarų dvaras, kuris yra Vendžio-

galos vai. ir buvo Ivano Vimbaro nnosa~ 
vyliė, paliekant buvus, savininkui 80 ha. 

Ežerėnų apskrityje: 
Laucenzijos dvaras su Smėlinės pa

livarku, malimo žemė, Plentuvkos pieva 
ir Laucenzijos ežferu, kuris yrri Paupi-
n£s vai. ir buvo Viktorijos Pleter-Ziber-
gienės nuosavybė, paliekant buvusiams 
savininkui 80 ha. 

Alytaus apskrityje: 
Genaitiškių dvaras, kuris yra Piva

šiūnų vai. ir buvo Vitoldo Stanevičiaus 
nuosavybė, paliekant buv. savininkui 56 
ha. žemės ir 25 ha. nusavinto miško. 

Rumbonių dvaras, kuris yra Antne-
munip vai. ir buvo Juozo Vyšniausko 
nuosavybė, paliekant buvusiam sovinin-

nemunio vai. ir buvo Igno Karevos nuo-
savybė. 

Mastalavičių dvaras ir Liudvinavos 
palivarkas, kurie yra Stakliškių vai. ir 
buvo Edvardo Bandtfės nuosavybė. 

Aukštos-Liškevos dvaras su Meleci-
škių, Liškevos ir Vilkautimo ežerais, ku
rie vra Liškevos vai. i r buvo Vitoldo 

Raškausko nuosavybė, paliekant buvu
siam savininkui 80 ha. 
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Mariampolės apskrityje: 
Beržyno ir Daugerdiškio dvarai, ku

rie yra Gudelių I I vai. ir buvo Marijos 
Barauskienės nuosavybe, paliekant bu
vusiai savininkei 80 ha. ' ' 

Elžbietiškio ir Vengeliškio dvarai i r 
Dambrovkos palivarkas, kurie buvo Jo
no Ničio nuosavybė, paliekant buv. savi
ninkui 80 ha. 

Mazuriškio dvaras, Petkeliškių ir 
Biliškės palivarkai, kurie yra Veiverių 
vai. ir buvo Mirijos Tiškevičienės nuo-
savyb|ė. 

' Kvietiškio majoratinis . dvaras, kuris 
y ra Kvietiškio vai. ir priklaus^ Fedorui 
Bergui. ' 

Šaltupio dvaras, kuris buvo Stepo 
ir Marijos Geištarų nuosavybė, palie
kant Marijai Geištarienei 80 ha. ' 

Šiaulių apskrityje: 
* 

Vizdergių palivarkas, kuris yra Ku
ršėnų _yal. ir buvo Marijos HriškeviČie-
nės nuosavybė. 

Medžiotų dvaras, kuris yra Raudė
nų vai. ir buvo Nagurskienjės-Jakubaus-
kieriės nuosavybė. 

Rokiškio apskrityje: 
Panemunio ir Čedasų dvarai ir j 

Gudiškio palivarkai, kurie buvo Elzbie
tos Krasickienės nuosavybė, paliekant 
buvusiai savininkei 80 ha. 

Samošičkio dvaras, kuris biivo Me
čislovo Gružausko nuosavybė, paliekant 
buvusiam savininkui 80 ha. 

, Kretingos apskrityje: 
Zal>prniškės-Šašaičių palivarkas, ku 

lis yra Kretingos vai. ir buvo Karolio 
Parčauskio nuosavybė. 

Biržų-Pasvalio apskrityje: 
Talačkonių dvaras, kuris buvo Fe

licijos Kazakauskiei^ės nuosavybė, pa
liekant buvusiai savininkei 80 ha. 
Papilio vai. ir buvo Jaroslavo Koma-

Stiklioriškių, Stirmiškių, Panemu
nės ir Gylupio vienkiemiai, kurie yra 
rausko įpėdnių nuosavybjė. 

Ukmergės apskrityje: 
Upnikų dvaras, J e r e m i e j v k o s , 

VandatėUės ir Sakalino vienkiemius, Vi-
dnapolės ir Pavlikovo palivarkus, kurie 
yra Veprių vai. ir IHIVO Jono Michalaus-
ko nuosavybe, paliekant buvusiam savi
ninkui 80 ha. 

Utenos apskrityje: 
Lipsi ų dvaras, kuris buvo Kazio Ge-

cevičio nuosavyty?, paliekant buvusiam 
savininkui žem)ės plotą, kuriame yra va
ndens malūnas. 

Panevėžio apskrityje: / 
Spirakių dvaras, kuris prikl. Vsevo-

lodui Nosovui. 

Mažeikių apskrityje: 
Žemalės dvaras i r Diršiškių paliva

rkas, kurie yra Tirkšlių vai. ir priklaus^ 
Vandai Mongirdienei, paliekant buvusiai 
savininkei 80 ha. 
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BLAIVYBES DIRVA 
PROF. DR. FR. W. FORSTE-

RIS APIE ALKOHOLI. 

(Jo atsišauk. į visuomenę). 
(Prof. Forsteris yra vienas 

įžymiausių dabartinių peda
gogių. Jis skleidžia savo idė
jas dideliu pasišventimu, ir 
dėlto tapo iš ZuricliOj kur jis 
dėstė univorsite išvarytas. 
Munehene universiteto stu
dentai jam išdaužė gyveninio 
langus. Red.). 

Kuriam del pedantinės pa
mokos mokykloje nėra įgrisu
si Ooethe's poezija? Kuris 
del veidmainingo maldininko 
riėra atšalus nuo religijos? Ir 
pagaliau, kuris nėra pasilikęs 
alkoholiui ištikimas vien pa
sipiktindamas tam tikrų ne
pilnų abstinentų rusimi, ku
riems fanatingai agituojant 
reiškiasi jų naujas nesusitu-
rėjimo būdas nustelbiąs šir
dyje visus kitų reikalus? 

Tečiaus tikrai laisvam žmo
gui yra ne^rarbin^a kratytis 
nuo svarbaus dalyko vien del 
to, kad tasai dalykas yra ne-N pamažu stumia visa tai į ant-
skaitlingų atstovų jam pareiš
kiamas. Kas rimtai galvo
damas turį omeny savo visuo
menino atsakomybę ir savo 

kių šelpimui, atlyginimui, ka
lėjimui išlaikyti ir tt. 

Turint prieš akis šį baisų 
faktą ar galima pasakyti: 
Kas man darbo? Mano mo
tina riesivadina Ida JurkSė (— 

l 

mes geriame iš stikliuko į 
sveikata — ar mes savo ne
kaltą skonį todėl turime ma
rinti, kad kiti saiko .negali už
laikyti? Ką turį bendra gir
tuoklių skurdas su mūsų gėri
mu? Ar mūsų vyno sandėlis 
gali būti kaltinamas dau,ge-
lio šeimynų iškrikime ir vi
suomenės kartų suardyme? 
Ar gi mes esame girtuokliai? 

Atsakymas: jųs užmirštate, 
kad tas skurdas ir tas į akis 
puoląs kartų išsigimimas ro
domas per padidinamą stik
lą tokios galios, kokia jfcga al
koholis nejučiomis veikia į 
žmogaus būdą, patekės į įo 
smegenis. Visos švelnesnės 
gyvenimo pajėgos sugrunba, 
visas puikiausias augimas 
sustingsta — šie reiškiniai 
nors ir nematomai vyksta, 
kartose, tečiaus ištikrųjti jie 

saulini. Daugelis sako: *'Mū
sų tėvai ir proD&viai taipat 
mėgdavo išsitraukti." Arba 
dar sakoma: "Visada buvo 
geriama.'* Bet taip sakyda
mi užmiršta, ikad mes jau ne* 
šame Žmonės tokie stipruo
liai, o gyventi muHĮs tenka 
rimtesniais laikais. Mūsų 
nervai tapo daugiau jautres
nį ir toli silpnesni, todėl tad 
kiekvienas alkoholio lašas 
ir veikia į mus pražutingiau. 
Mes nervų liga esame apsun
kinti ir perdaug sujudinti: 
mes visi esame reikalingi su
raminimo, slauginimo kuraci-
jos. Nervų sveikatai užlai
kyti ir nuo perdidelių susier
zinimų apsaugoti, turime sa
ve auklėti ir dvasią tvirtinti. 
Trumpai sakant vardan rim
to ir ištvermingo savęs auklė
jimo: šalin alkoholis! Jeigu 
gydytojų-kuris nors nurody
tų alkoholį kaipo sveikatai 
naudingą, tai aš įatn pasaky
čiau, kad tai yra viena pa
grindinių klaidų remti žmo
gaus sveikatą j6 prigimties 
dalimi. Visos fizinfcs sveika
tos pagrindas yra . dvasios 
skaistumas, sąžinės stipru
mas, geležinė valios jėga. Iš 
smagenų gyvenimo energijos 
semia sau jjėgos visos kūno 
funkcijos. Todėl charakte-
riaus (būdoj) nuostoliais nega 
Įima įgyti sveikatos. 

Tečiaus šiandie eina reika-

riuose užkirto kelią laisvam \m Worcester, Mass., B. Jakutis, 
giriuokliavimui! Ar tas visa 110 .Willow St., Cambridge,i 
mus neliečia? IŠtikrųjų, rim- Mass. 

AR ŽINAI KAD 

tas atsakomybės jautimas vi
sada tešviečia mūsų -gyveni
me it paskutinis teismas; neis 
tik šioje šviesoje mes galime j 
pažinti, kad dalykų, kuriuos 
mes manome nekenksmingais 
esant, tikrybėje jie mus ir ki
tus veda į pražūtį; mūsų ne
kalčiausioj į įpročiai urnai ati
dengia baisių perspektyvų* ir 
kas mums* atrodė ' tolima- es
ant, staiga tampa mustį o-
Ciausiu dalyku. I r gyvenimo 
ajryratyje mes nejučiomis pa» 
stebėsim, kad nnes save daž
nai išvaduojame vien pasiau
kodami kitiems globoti! 

Redaktorius kun. P. Juškai-
tis, 385 Wincer S t., Cambrid-
ge, Mass. 

- * - • * " " 

BLAIVININKŲ CENTRO. 
VALDYBA: 

IŠIMU TONSILUS 
Tobuliausiomis mokslo priemonėmis: 

• i,—be peilio, % 
2, -be kraujo, 
3.—be marinimo, 
4,—ue skausmo, 
B,—be jokio pavojaus sveikatai 

Po operacijos, pacijentas gali tuoj. 
eiti i darbą, rali tuoj valgyti; dai
nininkų balsas tampa malonesnis, 
visa sve*kata geresnė. Kuriama ls^ 
ėmiau tonsilus, yra pilnai užganė
dinti. . 

Ligonine su Jvalrlomis' llgomit 
prijimu:— 

Kasdien nuo I vai. po pietų Iki 
vai. vakare. 
Nedaliomis ir seredomle ofieae 

atdarytas. 
DR. AL. M. RAČKUS, 

GYDYTOJAS, CHIRURGAS t R 
OBSTETRIKAS, 

So. UOtT Ave. Cicero, III 

principalės valstybės repre
zentuojama 14,000,000 ateiviu 
žmonių gyvenančių Suvieny
tose Valstijose paimtoj statis
tikoj Xd20 metų rodo sekan
čiai: Vokiečių 686,000; Italų 
*,610,000; Rusų, 1,400,00(\ Ka
nadiečių, 1,196,000; Lietuvių 
1,140,000; Airių, 1,037,000, 
Angių 813,000; Škotų 253,000? 

Ar žinai ktuTNelmar Turkis-
ki cigaretal turi geriausia sko
ni užtat kad juose yra 100%'' 
grynai Turkiško tabako! 

v (Apgr.) 

— Į J T ! -

rą vietą, kas mūsų gyvenime 
turį būtį pirmoje vietoje. 

"Lašai, kuriuos mes geriame las , ne v ien apie mtisų gero-
nors gal mus pačius ir mūsų ve. Karta, aš skaičiau vie-

budo kilnumų, tas, beabejo, ainius ir nepadarys idiotais, noje dvasinio turinio knygo-
negali abejingai žiūrėti į f ak- tečiaus vis dėlto visuose mu- je apie " devynias svetimas 
tus ir reikalavimus, kurių iš- s u gyvenimo pasiryžiitiuose nuodėmes.'' Yra tai visos 
kelia mums priešalkoholinis.taip svarbesniuose, taip men- mūsų artimo nuodfemės, ku-
judpjimas. j kesniuosc, veiks neigiamai. rių mes per savo apsileidimų 

Tūlas naujovės fiziologų, Pasiklausyk žmonių kalbos esame kalti. Savo girtuok-

Dvasios vadas kun. P. Sau-
rusaitis, 15 E. 23rd St. Bay-
onne, N. ' J . 

Pirm. kun. F. Virmauskas, 
94 Bradford St., Lawrence, 
Mass. 

Vice-pirm. I. Kočkienė, 89 
Arthur St., AVorcester, Mass. 

Rast. J. Svirskas, 47 Coral 
St., Worcester, Mass. 

Iždiniu. O. Sidabriene, 29 
Mcndon St., AVorcester, Mass. 

Iždo glob. kun. J. J . Ja
kaitis, 41 Providenee St., 

_ 

txpress' Patarnavimas 
EUROPON! 

R EGULARIAI iš
plaukia kas suba 

ta." Laivai apleidžia 
prieplauka S ir I 
Hoboken. Dideli 
greiti laivai. Geras 
talgis — ruimingi 
kambariai. Norint 
patogią kelionę va 
iiuok U. S. valdžios 
laivais. 

Knrding Gogui, l t 
YVasliingtoti Gcpuž. 26 

velt Birf. 2 
\mcric*a Biri. 6 

illmorc Biri. 0 
\rtbnr Biri. 16 

Norint informacijų «pie dienas ir t t 
rašyk 

UNITED STATES LINES 
4 5 B r o a d w a y N e w Y o r k Ci ty 

Manaftaf Operatora for 

TT. S. SHIPPING BOARD 

Nesikankink su 
Reumatizmu 

Neuralgija Strėnų Diegliu 
Skausmais Krutinėję 

Skaudamais Muskulais 
Patrink truputį su 

Pain-Expelleriu 
ant skaudamų vietų, ligi pa
jausi odos degimą—ir užganė
dinantis, malonus palengvėji
mas tuojaus užstos. 
Titrasai Pain-Ezpellerii turi 
INKARO vaisbaženklį. 

Bemkite tuos biznierius, kn-
P dažniausiai garsinasi 

dienrašty "Drauge". 
— 

ūoe 

' KAS PRISIUS MUMS 
savo tikra; adresą; ir porą ad 
regų savo pažįstamų; ir pač
ios markių už 2 centu, — tas 
gaus naudingą knygutę 

BRANGINKITE SAVO 
SVEIKATĄ. 

Tą knygutę gražiai parašė lic 
tuviams gerai žinomas Dr. Ai 
M. Račkus. Ta knygutė suo
dys jums turto. 

Kreipkitės" šiuo adresu: 

DR. AL. M. EACKTJS 

Medicinai Laboratories 
1411 So. 50-th Ave. 

Cicero, Ui. 

WĮLL THEY WAITIN .VAIN? 

pamatuodamas visą dalyko 
eigą savo tyrinėjimais, pažy
mi baisius nuostolius, kurie 

buvo ne kas kita, kaip skau
di išdava, kilusi alkoholio pa
veldėjimo būdu iš vienos ne
blaivios šeimynos. Moteriš
kė Ida Jurkė, gimusi 1740 m. 
ir baigusi savo amžių 19 šimt
mečio pradžioje, būdama gir
tuoklė, vagis ir valkata, pa
liko savo ainius, iš kurių il
gainiui priaugo 834 asmenys. 
Jų 709 buvo gyveninio skriau
džiami ir per sekiojanti. 106 
buvo nelegaliai gimę, 206 bu
vo ubagai, 181 moteriškė bu
vo prostitutė ir 76 asmenys 
šios giminės buvo nusikaltė
liai, kurių 7 buvo teisiami už 
galvažudystę. Per 73 metus 
del šios vienos šeimynos val
stybė sulig apskaitliavimo tu-

prie stalo, kai tie lašai ima iiavimo įpročiais visu savo al-
veikti į ju protą! Ne taip są- koholiškumu, neapgalvotais, 

žiningaį 'rūpinamasi vaikais, tuščiais, be jokioA. pra#m%s 
kurie klausosi; moterų aky- darbais ir savo geidulių žais-
va iždo je mažiau kreipiama lais esame kalti saVo vaikų į-
domės į garbę, apie visa kai- įgimto liguisto ir tolimesnių 
bama storževiškiau ir vienpu- savo ainių budo silpnybės, ku-
siškiau, negu kad paprastai. I rie gyvenime suklumpa: visa 

Alkoholis yra pavojingiau- tat "svetimos nuoc$hnės" ap-
sias žmonijos priešas, nes ji- ima savo ribose, puldamos 
sai užmigdo visą žmogaus kil- savo sunkumu ant mūsų. 
nesnę prigimtį, suteršia ir iš-j . Ar gi žmoniškumas negali 
blaško aukščiausias mintis ir reikalauti, kad mes pašalintU-
id"jas,-kuriomis gyvenime va- me iš savo gyyenimo tuos į-
dovaujamfes. Kuris idealas pročius, kurie silpnuosius stu-
yra kilnesnis, kaip tikra vi- mia į pražūtį! Kiek tai šei-
suotina meilė, kuri žmogaus ruyniniu. griuvėsių, kiek apsi-
kiekvieną veikalą ir darbą j - leidimo eina iš beprasmio al-
gaivina. Kaip tik ir reiškia- koholio aukojimo neva tgeres-
si pavojingiausioj i alkoholio niam bendram sugyvenimui! 
veikmJė tuo, kad jis užgesina Ir kiek tai laimfes yra pati-
tą meilę, kuria mes laiminame rę tie žmonės, kurie neatei-
visus mūsų darbus ir veikalus žvelgiant į pasityčiojimus i r 

rėjo išleisti 5 milionus mar- pirm negu jie pasirodys pa- išjuokimus namie ir traktifr 

/ 

] žymus muzikas, kompozitorius, kun. J. Čižauskas, kurs 
kartu su savo broliu ir jo žmona dalyvaus koncertuose Det
roite, Mk'h. rengiamuose gegužio 12 ir 13 dd. 

Ci H1CAOOS neturtingi, našlaičai laukia tavo pa-
^ gelbos. 

Ar prigelb'-si jiems duoti švarų ir tinkama pra
gyvenime? 

Kiekvienas centas aukuotas. Associated Catholic 
N Charities yra sunaudojamas /palengvinimui kentė

jimams našlaičių, neturtingų ligonių ir senelių. 
Pernykščiu metų operavimo ekspensai buvo taip 

žemai kaip 7,/2%, sulyginus kiek darbo yra atlie
kama. 

Augant Chicagai auga ir neturtėlių skaičius. Di
džiuma žiu žmonių — neturtėlių remiasi ant pa-

• šelpos gaunamos nuo piliečių. Apart moralės pa
reigos yra dar ukėsinė pareiga nuo kurios nei vie
nas negali išsisukti. Užtatgi mes rąginamet kiek
viena prisidėti su saVo auka prie šio prakilnaus 
darbo. 

Prisiųsk savo auka H 
THE 

ASSOCIATED 
CATHOLIC 
CHARITIES 

126 N. Desplaines Street. 

T*i PO O R 
a r e c o u n t i n g 

YOU HELP " YC 
t hem t h r u vv 

3 Associated x 

CATHOLIC CHARITIES 
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KAtlt5£5JWa25JlttaftS^JIAfi&tAtC5A*«Ji:<: 

(Monologą^). 
Kamljarys, dvejos durįs: gilumoj ir 

iš šono. Avanscenoj -— sofa, prieš ją 
i— stalas, ant jo padėklas su užkanda — 
degtinės bonka, stikliukas, peilis, šake
lės ir — užžibinta lempa. 

Artistas — monologistas pa,<ryveii£S 
vienstipys, typas <4bo>i vivant." Geisti
na — pusėtina plil^ė ir rausva nosim 
(pastaba: vengti šaržo). Asmuo turį pa
daryti į publika gan rimtų įspūdį. Tik 
laipsniais, daugiau iš atskirų judėjimų 
Publika turi suprasti jį esant alkoholi
ką). Įeina iš gilumos baigdamas sakytį 
tarnui. 

"Xa, tai ir gerai, kad laukei; ma
tau — iJ tavęs bus geras žmogus. Už
tat eik sau gult, — šiandien^apsieisiu ir 

vargau... einu tiesiai gulomajan ir... mie
gu, o visus seąus papročius — po vel
nių — šuo tegu sau ėda! (Nori paim
ti lempų, bet pafeėmijęs bonką lyg krūp
telėjo. Kiek pasviravęs, lempų padeda ant 
kito stalo prie sienos). Kas nežino, ga
lėtų manyti, kad čia "gyvenama šeimy-
noto žmogaus. Kodosi lepi, mylinti 
rankutė parengė savo pailsusiam kiek 
pasistiprinti... Kas Čia duo^! O tuo 
tarpu tai mano Jurgis gavęs porą sy
kių per kuprų, pažino mano paprotį — 
išmauti "do poduszki" ir prirengė už
kanda. Bet dabar — šalin papročiai! 
svaiginamų- gėrimų nei ištolo aš nebe
noriu matyt!... Dargi tuoj liepsiu šitų 
bonkų išnešti, kad jį nei akių man nc-
bedurtų: žmogaus juk silpno esama, ga
li jis užsimiršti... (šaukia neperbaisiai) 
Jurgi!... Jur.., matyt, vaikas užmigo, te
gu sau snaudžia, netrukdysiu. Ar^i 
aš jau taip silpnas, kad užmirščiau 1 
Pasakiau: nebegersiu ir... (į publikų J", o 
jųs, gerbiamieji, stebitės, iš kur many
je tokia staigi permaina atsirado?! —= 

žmonių, geros valios įkūrė "Blaivybės" kokį svarbų* visuomenės darbų mes ap- v traukiasi saliu). Poalėdį užbaigėm, karb 
draugijų ir mane išrinko mrmininku. siėmėm atliktį; nuo kokių baisių nelai- paprastai, valdybos rinkimais. I r si-
Supraskite tiktai: koks prakilnus sumą-
nymas, kokį įmlžiniŠKų Visuomenės dar
bų mes atlikoiHe šiandien! 

Kiek tas klausimas musiį visuome-
'nėj subrendęs, galite spręsti, kad ir iš 
to, jog kone visi pakviestieji piliečiai 
nepaprastu mums būdu beveik nepasi
vėlino ateiti posėdin. Susirinkimas bu
vo paskirtas penkiomis ir •— tėmikite 
tiktai — posėdi būtume galėję pradėt 
pusiau septinių, jei nebūtume užmiršę 
varpelio. O l>e jo r— patįs žinote — 
koks poodis. Kol vaikas nubėgo pas 

zakristijoną varpelio, kol bažnyčią at
rakino, vis tik išėjo t nemažai laiko. O 
čia dar kaž-kas patėimjo, popierio Uesą. 
Vėl reikėjo siųsti popierio pas Iršų. 
Žodžiu, taip sugaišom, kad vos aštuo
niomis pradėjome posėdį. Posėdžio pir-
mminku išrinko manė. Nebuvau aš pa

sirengęs tokiai pagarbai, tečiaus kiek 
pagalvojęs prabilau ir pasisekjė rfpn iš-

mių mes apsaugosim žmoniją, pakrflsda 
mi tą biaufiausią nuodėmę, girtybę; 
kiek tfrvų mes sugrąžinkime vaikams, 
vyrų moterims, darbininkų šeimynoms, 
o visam kraštui piliečių!! Gana ilgai 
kalbėjau; nurodžiau ant galo, kad tiktai 
tokios, kaip mūsų draugijos, tepasauk-
tos gelbėti pasaulį nuo jungo, kurį savu 
noru velkame mes, degtinės vergai. At
spėjęs prakilnius publikos jausmus, už
tektinai pakilus ir klausytojų entuziaz
mui, pasiekus apogfejaus, — aš iškįėliąu 
ranką ir pasiūlijau piliečiam vardan vie
nybės ir žmoniškumo toj pačioj vietoj 
išsižadėti alkoholio visokiais pavidalais 
ir dorų ŽMUonių žodžiu pasižadėt užlai
kyti pilniausią blaivybę.:. Visi, yt vie
nas žmogus, pasikėlę mes sunferėm ran
kas į brolišką mazgą i r išMmittgai pri
siekėm nieko svaigfttamo į burną dau
giau nebeimti, nei kitiems nebeduoti, nei 
namie nebelaikyti. (Užmiršęs rjrieina 

sykio paveržti Jdausytovjų širdis ir do- prie stalo, nejučiomis ima bonką, nori 
be tavęs. (Įėjęs rąžosi). Pchh a a! pa- štai žinosite.' (Patetiškai). Kuopelė m*. Karštais žod&ais aš nurodžiau, pUti, bet susilaiko ir sumoję* ranka 

sj-
kart mane išrinko draugįjos pirmininku. 
Neatsisakiau įr šauniai padėkojęs susi
rinkimui už suteiktą man pagarbą, aš 
pakviečiau valdybos narius susirinkti 
atskiriame kabinete pas N. (čia pasaky
ti pavardę žinomo miesto restorato-
riaus), kur mums nieks netrukdytų prie 
arbatos stiklinės svarstyti svarbios blai
vybės užduoties ir sudaroti pieną tolimes- ! 
niems nrasų darbams. N. net pabalo išgir-
gersiu ir pasikakįsim arbata su citrina 
ir sausainiais. Šeimininkauti pavedfem 
jauniausiam iš savo tarpo, kurs ir parū
pino mums virdulį ir viską. Bet klau
sykite, kas a t f i t io . (Kaip aukščiau 
manipuliuoja su bonka). Besvarstant 
"blaivybės" reikalus nei nepatėmijome, 
kad arbata nepaprastai skani ir-, tik
tai išgėrę po kelias stiklines atspėjome 
to skonio, priežastį: mat, šelmis, mūsų 
draugas, susiuostė* su N. pripylė 
dulin konjako.... 

(Bus daugiaus) 

vir-

*e 
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I i LIETUVIAI AMERIKOJE J 
Penktadienis Gegužio 11, 1923 

§AUBfC ATStfOVG PRA- kalbų. Laike pvi-.mukca buvo 
KALftOS. — AUKOS. renkama aukos Liet. Šaulių rei 

kalanis arba rttvatfaVitntii imi-
Woroest©r, Mass. — Oion at

silankė Lietuvos Šaulių atsto
vai A. Žemaitis, geg. I d.Gertr. 
kalbė-tojas papasakojo daug 
įt|oiuių dalykų apiev pgčmmią 
Klaip'nlos ir kaip Lietuvos 
Šauliai narsiai kovojo su Lie-
toros priešais. 

Nors publikos prisirinko ma 
žrti, bet visi geri patrijotai. 
Bttvo trumpa pertrauka pra

šos katalikiškos drtmgijos 
Waukegahe, 8v. Kafcimiėr* ko
plyčios naudai. Kas jartie biis 
negalima sakyti, tik tiŠ žinos 
kurie atsilankys į jį. 

kitus, Itadit JuHiis sakydavo vo dviem draugais išvažiavo Oeputį. 
prakalbas Gtedrininkij sūsirin-attt ežero pasiirstytų ir a^ Af. F»Wiitt«, j^o mokyklos 

virtus laiveliui nuskendo. Ki-1 draugia. 
I iSSi 

. ,fdus clibras r e g i a s apvaini 
M i Vilniaus. Aukojo k u o t i v i j m s ^ ^ ^ pasjijnks^ 

- • 

Lietuviai Daktarai 
- » • • -

Amerikos Lietuviu Daktarų 
Draugijos nariai 

. » , . « - • • • • • - » 

7042 T c l . B U d. 

/ Or. C. Z. Vezelis 
U i r r i V I S D K \ T | S T \ S 

4712 SO. ASHI .AND A V E M E 
uiti 47- tos Gal» ės 

Valandos: nuo » ryto iki 9 vnk. 
Seredomis nuo 4 iki 9 vakare. J 

.ekanti: 
M. Kazlauskas $50 L. L. P. 

boną; 
Viad. Kimša $10.00; 
I£ Avietienė $5.00; 
A. Martišius $£.50: 
Kun. J. J. Jakaitis $2.00; 
Po $1.00: J. Kuzmas, P. Ta-

tulis,. P. šablinskas, J. Liut
kus, P. Sįlabra, J. Vaitkuj 
M. Kirmilienė, J. Krasinskis, 
2d. šeškevičienė, J. Zvirbi v*. 

• * 

'.J. Tatulis, U. Žiogaitė, A. 
Įvrikščhiniukp, J. Naujokaitis, 
A. J\ Stoškus, J. Katkauskas, 
Y. Mažiukna, A. Adomaitis, J. 
Slavickas, S. Freimonas, «>. 
Kaulakis, K. Mažeika, D. No
reikaite, A. Račkauskas, V. 
Senkus, J. J)i žavi mis, M. Svi-
kliutė, M. Luf-inskaitė. 

Viso, su smulkiais, aukų 

minimus. Tai bus didelis kon-

kimuose ar Spring Valley, vi
suomet jojo prakalbos buvo 
pilnos tėvynės mėikis ir noro 

Gegužio 27 d. Šv. Kaltramie- t U r 6 t i š t i p r i ^ K * « i k ą spaudą. 
. 5 "\T Nesykį jojo pastaHgomis buvo 

Spring,Valley suvaidinta va
karai Tautos Fondo naudai, 

dainas. Bijūnėlis. 

ĮŽYMIŲ KU2IKTJ EONCĖR 
¥AS. 

certas, dainuos įžvmių m u s u ^ pakibė jus Lietuvai nuken 
tautos kompozitorių Tėvynes ttejmm nuo karo. 

Giecbininias ir Vyti*. 
Julius Čeputis dar prieš iš

važiuosiant {Mnokyklį gyven
damas Cioero labai daug vei
kė" L. Vyčiiį organizacijai. At
važiavęs į mokyklą kada tik 
gaudavo leidimą nuo rekto
riaus, jis.skubėdavos į Spring 
Valley ir sudidžiausiu pasiSven 
timu dirbo L. Vyčių 28 kp. 
damas kuopos naftininku, uo
liai pildė savo pereigas. Jojo 

i L 

pastangomis kuopa augo kaip 
ant mėlių. 

Taipgi jis daug dirbo ir Gie-

_ • ! surinkta $108.52. Report. 

Dr. M. Stupoicki 
1107 So. Morgan Street 

oncAoo. rTxrwoni 
Telefoną* Varde lM»Si 

O l a n d o * — t Iki 11 1* 
po platu I lkl i *m* 
>f1*»jL* uždaryta* 

ryto 
Rad«llom>J 

LINKSMYBES. 

Detroit, Mich. — Šeštadie. 
ny ir sekmadieny dviejose lie
tuvių kolonijose įvyksta ne
paprasti koncertai, kuriuos 
rengia' 6v. Jurgio par. cho-
ras. Dalyvauk įžymus daini
ninkai, p. čigauškan, p: Ci-
žauskiettc, konip. kun. Oižaus-
kas. Clioras dainuos komp. 
kun. Cržausko dainų. Pp. Či-
žauskai vaidins gražią operą. 
Tai bus tikra dainos, muzi
kos puota. 

East Sidėj bus šeštadieny, 
gegužio 12 d. 7 Vai. vak., šv. 
Jurgio par. svet. 

West SidSj bus sekniadie-
ny, gegužio 13 d. 2 va!, po 

Tel. Boulpvartl «I60 

DR. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytoja* 

3303 South Morgan Street 
ChJcago. 111 

Wa.ukegan, 111. — Suv. LfPretų, Lietuvių B-vės svot. 
U. K. A. 177 kp. turės vieną 
nepaprastų baliijr-nes patraukė 
iš Lietuvos labai gražius šo
kius. Pcros jau parinktos ir da 
i-o bandymus. Pirmiausiai šoks 
geg. 13 Waukegane, o paskui 
važiuos į Chicago, 111. 

tus du jo draugu pasisekė iš
gelbėti. / 

ffaigi begalo liūdime neteko 
tautos darbuotojo ir gabaus 
studento. -Ypatingai lindi jo 
Vyčiai ir Giedrininkai kuriems 
jis taip nuoširdžiai darbavo
si. 

Gal kas iš jo draugų pla
čiau parašys apie a. a. Julių 
•r i k r •* - -f • a • - ' -

MMMHf I KTIttMU 
rrmuuo t R i u f U n 

Nusiunčia 
- p * -± 

Tiesioginj Susisiekymą 
Doleriais ir l i tais 

Pigiausiai ir Greičiausiai. 
Visuomet Siųskite per 

CENTRAL MANUFACTURIN6 
OISTRICT BARK 

MOK / K I S GERO AMATO 
kuris moka nuo $35 iki $50 sav.ii-

•ttpj1 itiniėjsli , Kišenių i t Ir Uningo 
[.dirbėjai, Kotų Presaeriąi ir ekiktra 

siuvamų mkginų oderatorilii. l e n g 
v a išmokti, diena ar vakarais , ge
rai ap'mokama 

JOS. F . KASNTCKA, Principal 

R^m|). Lake 8tr. 4 floo#. 

^(Jegužio 20 įvyks vienas di-
deiių vakaru, kurį rengia vi-

* 

DR. A. L. YUšKi 
1900 So. Halsied Str 

Tel. Ganai t l i s 
Ofteo vai.: l t ryto iki t l po H H , 

• Iki 7 vai vakaro. 
Re*, vai .: S Iki 4 po pt*£ų. 

41»S Archer A f e . 
Tel. Lafayetta t»»S i 

N 

T>1. CaaaJ tft7. Vak. Ganai « l l i 

OR. P. Z. ZALATOBIS 
l i e t avis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
I S l t Boatk Hafcted 8tre<n 

Galando*: l t iki 1S ryta: 1 lai 4 
po pl»tų: I iki t vakarą 

Tel. Blvd. 5052. Nakt. Canal 2118 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
S961 go . H a b t e d St., Chhajro 

Valandos: N u o 10 iki 12 dieną, 
nuo 1—3 po pietij, nuo 6—9 vak. 

Nedėliomia 10 iki 12 dieną. 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

•te*id tai Van Hnreo 4204 
~>r-mt> taf Bonievard »f«f 

Dr. A. A. ROTH 
MIMA8 flTDVTOJAI fv 

f«lMMHall«UM Moteriškę, T y r l i k i 
V»«kq Ir vUq cfcroaJAkv llc% 

Oflaast SSSS 8. Halrted 84. 
Vai.. 14—II ryto; t — 4 po 
p U t T—4vaM. tŪA 14 11 «. 
Hmm 1144 lnd*pand«n«a Blva. 

Chioa«o 
> A . , . , » . i • ' • • ' » • > • « 

įžanga Tyrams ?5e., mote-
rhns 50e., vaikams 25c, Bilie-1 
tų galima gauti pirkti 
choristus. 

Pikta. 
Red. prierašas: Sig. kores

pondencija talpiname žinoda
mi, kad ta* koncertas yra ren
giamas. "Piktosios*' prašome, 
kad kita kartą, rašant koresp. 
kartu prisiystuiuei savotikrą 
varditv pavanle ir antrašą re-
^ki'ijos žiniai. t A 

1 DR. MAURIGE KAHN 
• T D T T O J A i m r H I R r RGAS 

4411 Bą A*kl 
*1 Yar4te N 1 

Tel. 
OFTSO f i L : 

• — 1 4 v. ryto, 1—t Ir T—4 v. v. 
Wedėlloml»: nuo 14 v. ryta Iki 
1 vaL po p«atu 

KATALIKŲ LAISVAS VA-
JUS PAVYKO 

DETROIT, MKH. 
(Jegužio 6 d. Detroito kata

likai pasirodė tikrais tėvynis 
mylėtojais ir laisvės gynėjais. 
Trijose parapijoje aukų pa
rinkta su pažadais virš 300 
dol. Kadangi diena buvo pui
ki, saulub) žeme ridinėjo tai 
publikos į prakalbas neskait-

drininkų 3-čioje kuopo,je. Jis 
buvo vienus metus protokolų 
rast., kitus metus Literatiško 
sk. pirmininku. Jam pirminin-
|kaujant buvo daug veikiama. 
Ĵ is daug atŠtdii.-itj lietuvių čia 
gimusių moksleivių pritraukė 
prie (rietfrimnktj. 

Julius labai myįtgo mokytis 
lietuvių kalbos ir istorijos. Už 
geriausiai parašytų lietuvių 

P &,-.kalina kompozicijų nuo moky
klos gavo aukso medalį. 

SeminariLtas. , 
Dažnai išėjus pasivaikščioti 

sii Juliumi kalbėjovos kur ei-
sime užbaigę kolegiją. Julfus 
sakė matus didelį, kunigų tru
kumų Amerikoje ir taipgi jau
čius pašaukiau} į kunigus tai 
jis niekur kitur ir nemanęs va
žiuoti kaip rite į seminarijų, 

Jusu 
Cigaretai 

Taigi 1921 m. pabaigęs Šv. 
Pėdo ftofe&ijų,frlKtotryje tais 
pačiais metais įvažiavo į St. 
Mai*yVof tlie LvkeBemmariju 
Area, BlSv 

v ' , 

(jabns prie mokslo- ir moks
las gerai sekėsi. Daug kartu 
man rasė, ka^labui patentfin 
tas seminarijos gyvenimu. De
javo tiktai kad negaunąs lietu
viškų laikraščiu ir negalįs sek

l e i jųs nepaisot kokius ciga-
retus jųs rukot, tai bile ciya-
retai patenkins jumis. 

Bet jeign jųs paisot kokius 
cigaretųs rūkyti ir jei jųs no
rit smagumo ir malonumo iš 
ju*;ų cigaretų, tai jųs privalote 
rūkyti HELMAR Amerikos 
Vortingiausius cigaretus.. K 

HELMAR yra supakuoti kie
tose skrynutėse, taip, kad jųs 
pirkdami HELMAR žinote, 
jog gausit Lau cigaretus ge
riausiam stovyje ir nesulaužy
tų, kaip kad jųs gaunat anuos, 
kiekybės cigaretus. 

ATSIMflre SKRYNOTŽ 
I& VARDĄ 

^ — l.Mlirovjal aųgA*-iau-
sios rusins Turkiškų 

f«>l>tiško Cisa-
retų pasaulyje. 

lingai # susirinko. Pavasario ti Lietuvos gyvenimo. 

k A. K, RUTKAUSKAS 

R 
S. W. B A N E S 

ADVOKATAS 
79 W. Munroe Street 

K(K)m »04 — TeU-f. Rantiolph 2P00 
Vai: N u o 9 ryto iki 5 po pietų 
Vakarais: 3203 So. Halsted Str. 

Ttlcf. Tards 1015 
Chicagro. 

«VDYTOJAJI IR riflFITKOAJ) 
4449 Ho. V i i t o n a * r a a • 

Telef. Lafayette 4144 

f U D 4o«: 9-11 rrtala. i-9* po 
\ platu tr 7-8 vakarala Ifedeldla-
' aiai* tiktai po plotų I iki t vai. 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė M T O ofisą po numeriu 

4799 KO. ASHLAND AVEMLB 

SPECLJAUSTAS 
Diiovii , Motera tr Vyra U g ų 

Vai.: ryto n u o 19 — I I : Buo t — f 
po pietų: nUo 7—8.14 pietų: nuo 

lėliomis: 14 lkl 1 
Telefoaas Dre ie l 

• m » m m m m 

vakarą: 

exel 9889 

• — — » * 
> Fei. Dearboru iM)57 

A. A . S L A E 1 S 
ADVOKATAS 

Ofisas vtdumieaiyje 
CMKAtJO T E M P L E B l l L D I N O ( 

77 \ \ e s t WashiJigton Street 
R o o m 1726 

Valandos • ryto lkl f po pietų 
N a m ų Tai. Hyda Park 19 9 6 

~ J. P. WAITCHES 
L a w y e r 

LH7TOV1S A D V O K A T Ą * 
Wen.: R. 914-518-197 N. Dear-
born Str. Tel . Rando lph 5584 
Vaknralat 19799 8. Wabnafti A r e . 
Roeelaaa Tel FuJimaa 9991 

9 * « • • ' • • • mim u • • • • • • • • • • • * < 

I 

PRANEŠIMAS 
SERGANTIEMS 

Sveikata, stiprybė ir energijai 
Ibrancesni už auksą. Jeigu esi ser-[ 
Igantis eik ir pasitark su DR. VANl 
ĮpATJfO. Ne imk patentavu valdta| 
|acs jie negelbsti. 

l 'asitark su specialistu, kuris tu
ri ilgų metų prityrimą chroniškų] 

lir \ iduriniu l igų 
įDuok ištirti savo liga ir i šeg- | 

iminuoti kraują, š lapumo ir Kx-
ray. Gydau lytiškas ligas ir krau-l 
io užnuodijima, su serum ir e lek- | 
tra. \ 

Dft. VAN PAING 
OFISAS LR LABORATORIJA 

3101 South Halsted St. 
balandos : nuo 10 iki 4 po pietų j 

nuo 7 Iki 9 vai. vak. | 

edėliorois: i o «M lt. 

Telefonas Yards 1119 
.99999999994999999999999919991 

gražus oras daug'uhia išvilio
jo į tyrą ora, bet kurie atsi
lankė į šias svarbias prakal- T* 
bas gavO geresnį sustiprinimą 
negu kad tie ant tyro oro. 

(Jerb. kun. dr. Ig. Česaičio 
graži iškalba publiką labai 
patenkino, o taipgi ir vietos 
kalbėtojai ir kiti pamargini-
niai buvo užimanti. Tas pub
liką ir gaivino. Plačiau* apra
šys pati komisija ir paskelbs 
pilną prakalbų rezultatą. Tė-
mykite laikraščiuos. 

Plienas. 
r ' 

A. A. KLIERIKAS JULIUS 
ČEPimS. 

Bet štai, gegu&s 6 d. su sa-
—. 

Tcl. Jbafayette 

PIUHIINS 
Ralp# lietu vys, Metiniam* visa
dos patamaujŲ Ictiogerlaoisia. 

M. Y l ^ l C \ 
9928 AVtst 38-th Street 

,»mmmi*nmm • » ^ f » — w • * * • » » « • • 

t D. LA0HAW102 
LIETUTIS G R A B O R i m ' 

3814 % 98-rd PI. Chioa«o, Oi 
Patarnauja laidotavėaa kuopi 

g taa^a. lUtka le maldi io aM19aa 
ktl, o m a n o darbą busite « ž i » -
nėdintl. TPI . OanaJ 1171— 919* 

BO)CBScfiOoiaO 

» . t r f t M 

« 
l' T v^\SV\ 

(Tąsa nuov2-ro puslp.) 
vęs Amerikon, ir galima šaky 
ti, kad jis visai neatsiminė 
kaip Lietuva išrodė, bet jojo 
gyslose tekčjo karstas lietu
viškas kraujas ir iš jo kruti-
nės veržėsi tėvynes meilė, lyg 
koks vulkanas. Jis labai rū
pinosi, ka<i Lietuva butų laisi 
va ir nepriklausoma. Dažnai" 
būdavo svetimtaučiai su pa, 
illeka* pasakydavo: ^l^ou an» 
Lithtlanian,^ A. a. Julius at£ 
sakydavo: "I am proud tlial 
I am Lithuanian,^ Reiškia jif 
didžiavosi kad jis yra lietui 
vis o ne koks airis ar lenkas. 
Jis daug sykių susikirsdavo 

j su lenkais studentais, už y i į r 

nių, Mickevičių Kažčiušką ir 

mmm m 
Didžiausia Lietuviška Krautuve Chicagej 

^ PEARL QUEBN KOWERTINA 
NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 

M««u krautuvė—r Viena iš didžiausių Chicagoje 
PaJKluodaine už.žemiausią kainą, kur kitur taip 

ne&aUsi. Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso (Ur
bams yra naujausios mados. Užlaiko m visokius lai
krodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; grama-
fonus lietuviškais i*ekoi\lais ir koncertinių geriau
sių, armonikų rusiškų, ir prūsiškų išdirbysčių. Ba
lalaikų, gitarų ir smuikų,,kokių tik reikia. Dirbame 
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius 
ir nmzikališkus instrumentus atsakančiai. 

Taipgi užlaikau pilna eilę optiškų dalykų. 
Steponas P. Kazlawskt 

4632 So. ASHLAND AVL, CHICAGO. ŪLL 
Telefonas B0ULEVARD 7309 

Turtai virš $7,000,000.00 

f D-jro RAČRAUS IŠRADIMAS., 
Ilgą lallc% Dr. Rankos yklvojo, tru-

tm, iirado ir i*band6 cerlauaiua vaistu* 

^LAUKAMS, 
Tl« vatatai UI nėra kokie patentuo

ti humbukąl. bet daromi po prieiiura 
D-ro Eaikaui Ir jie veikia ant plau
ku. *tąl kaip: 

1)-Cžmu&a mikrobus, korte ėda 
' p laukų šaknis. 
2)-Sustiprina p lauko šoknis. 
s )IšjadUia kratija galvos skalpoje 

i f priduoda p laukams daug- gy
vumo ir j iegu. 

4) -Sustabdo plaukt} slink imą. 
5 ) -Ang ina plaukus. 

Kurie nori fauti tu vaistų: tai tu
ri prl8li|8ti BU laišku: — savo amilų, 
keletą nuelinkueių plauką ir pažymė
ti ar tie plaukai yra nuolat eauui ar 
riebuB. ir ar yra pleiskanų. Aių vai
stų aptirkeee neftmu«it. KreipkUie* tie
siog prie mueų FIRMOa 

KAINA 16.0© u i vaisti'^i .r- už pa
tarimus kaip užlaikyti piaUkue. Dau» 
žmonių mums dėkavoja. Pinigus sių-
skite šiuo adresu: 
DR. KACKl'8 Medicinai I-aberatory, 

t411 So. SOth Ave., Cicero, 111. 

20 metu prityrimo 
Akiniu pritaisymo m e n e 

SIMPTOMAI PAKEiSKIA 
Aklų Ligas 

Ar jums skauda galvą? 
Ar jūsų akys ašaroja T 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti? 
Ar skaitant a k y s greit pavarg

s ta? 
Ar kvaišta ga lva? 
Ar matote kaip ir pi u k a n d u s 

taškus ? r 
Ar atmintis po truput J mažėja? 
Ar akys opios tr-iesal? 
Ar jaučiate kaip ir smilt is aky

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

jromr J. SMETANA 
AKINIU«SPECIALISTAS 
180 i So. Ashland Ave. 

Kampas 18 gatvės 
Ant trečio augfito virš Platto ap-
tiekos, kambariai 14, 15, K ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos. 

— — 
>**i 

k. fichnievicz-Vidikiene J 
KUbERKA 

101 S. Ha l s t ed St 
ampas 31 gatve 

hone Y a r d i 1119 
lėname ofise su 

Dr. J. F . Van 
iPalng. 

8ąžinlskas pa> 
tarnavimas prie 
gimdymo.Vlsoki pa 
patarimai dykai. 

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

Z - - - - - * - * - - - » » » . - - . . . » . - » V 

Valentine Dresemaklag Cotlege 
1407 W. MadlsoB Street 
Telefonas Beeley l t 4 t 

Moko Siuvimo, Patternų kir
pimo, Designing blaniul ir na | 
mama. Vietos duodama dykai. 
Diplomai, Mokslas lengvais at-l 
^nokejimala. Klesos dienomis h f 
vakaraia Reikalaukit knygelės j 
Bisnio Ir Naminiai kursai Skrybė 
įių Taisyme. Norint Informacijoj 
.-aayklte ar telefonuoklte. 

SARA PATEK, pirm. 

B ' » » « » » ' » » ^ M » » » » » » ! • » » 
Tardą 111* 

TANLEY P. 
MAŽEIKA 

BORITJg I R , 
Balsamootojae ! 
Tor ių automo- I 

v i s o k i e m s ' 

• « • • • • • < » • * • * • • • 

prieinama. 

3319 Anbura 
Art, Ohicevgo.! 

• • • • • • t ~B 

i Soolevmrd 4 1 t f 

A. Natalsldi 
•Abortas 

s! 

I 
į 3307 Antrais A?tv Ohicesgo 

\ 
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Penktadienis Gegužio 11, 192H 

I 
IŠKILMINGAS BALIUS 

> Su Dovana -

A u k s i n i o L a i k r o d ė l i o 
— Rengiamas 

Subatoj, Gegužes 12d. 1923* m. 
iv. Jurgio Parapijos Svetainėj 32** Place ir Au^urn Avenue 

fPradiia 7:30 vai. vakare įžangų 50c. Ypatai I 
Visas Pelnas Skiriamas Našlaičių Naudai. 

Labdaringos Sąjungos 5-tos Kuopos 
Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti, nes galėsite smagiai laikų, praleisti .jirie geros mupkos. 

LABD. SĄOOS 5 KUOPA. 
7. 

CH1CAGOJE 
10 VAL. ATLAIDAI VISŲ i B-v.ės stovi ir veikimą Lietu-

ŠVENTŲ BAŽNYČIOJE. ™J ir, Amerikoj. Taipgi yra 
daug kitu svarbiu reikalų ap-

ROSELAND. — 40 vai. at- svarstymui B-vės labui. Atsi
neškite serus? 

B-vės valdyba. laidai Visų šventų bažnyčioje, 
prasidės ateinantį sekmadieni, 
gegužės 13 d. per sumą, su 
procs-siįi. Iškilmingai užsi
baigs antradieny, gegužės 15 
d. vakare. Bus daug svetimų 
kunigų. Gera proga šios kolo
nijoj lietuviams katalikams 

L. VYOfU 36 KP. PIRMI
NINKUI, BRKJHTON PATI
KIM: — Laikraštis neišėjo ket
virtadieny. ^Trečiadieniui per-
velii gavome. 

A. (A YV. OP A. LOCAL 269 
VAUJYBAI: — Su pranešimu 
neprisiumY't nė vieno valdybos 

atlikti velykinę išpažintį ir!nario vardo pavardės nė ant-
priimti šv. Komuniją. |™*> n.lakeijos žiniai. Xeži-
* J* noin nuo ko gavom. Nedėsime. 

Širdingai visus kviečiu da 
lyvauti pamaldose. 

Kun. Petras Lapelis, 
Visų šv. par. klebonas 

Pardavimui viąjįo pagyvenimo m u -
ros namas su 5 kaxnbaris; prieš karę 
statytas su grasu, elektra, maudynė ir 
kitais parankumais; gera vieta gyven 
ti ant tyro oro ir laikyti naminiu 
paukščių; lietuvių apgyventa vieta; 
kaina $4,500. 

Norėdami plačiau dažinoti apie 
viršmimHus namus atsi lankykite die
na ar vakarais pas. 

BRIGHTON REALTY CO. 
J. Yushkewits, vedėjas 

4034 Archer Avenue 
(Prie California Ave.) 

Pardavimui bizniavas medinis na 
mas; geras salunui su svetainė, ran-
dos nesą $ K)0.00 į mėnesj , kaina 
$8,300.00. v 

Pardavimui bufternes biznis su na
mu ar be, netoli tiMuvių bažnyčios 
Brighton Parke. Parsiduoda labai pi- ttratO, a l g O S g e r o s , 
giai. 

V Y R A I 
Reikalingi, prityrimas nerei

kalingas prie operayimo masi
nu kurios uždeda guma ant 

IŠKILMĖS ŠV. JURGIO 
BAŽNYČIOJ. 

Bridgeportas. Sekmadie
ny, gegužės 1!> d. Šv. .Jurgio 
ba/.nvėioj 7:30 vai. rvte, bu-1 

vai kuriu pirmoji šv. Komuni
ja. ISO vaikučių iškilmingai 
priims šv. Komuniją. 

Rep. 

S T O R A S 
Buėornės biznis antBrids'epiirto i»o 

tuviais apgyvenioj vietoj parsiduoda 
už $2,r.OO. 

L O T A I 

DIEVO APVEIZDOS KOLO
NIJOS ŽINELĖS. 

Ant pardavimo 2 lotai ant Mozart 
St. j )o 2"»xl2", lab.ai žema kaina. 

Ant pardavimo lotas 25-1 2.r» ant f a -
lil'ornia bulvaro priešais bažnyrios 
daržo, lotas, neša $'J6.00 ieigų per me
tus už labai žemą kaina. 

Atsišaukite pas 
J O X . \ KUM.Y 

4 114 So. ( al i foinia Ave. < hieagn. 

N A M A I 
Pasilinksminimas. 

Jaunu Menraieiu Nek. Pras. 
ROTAI ATSITINKANTI 

BARGENAI! 
P Šv sodaliciia rengia dideli i P a r d a v l m u l Pulkua •"»*• nM»™ h°-j . o \ . sufiumiju n »ni<i UIUMĮ v e i k n . u l j a a . 2 a u g S t u ; 2 fintai po 6 

pavasarini šokį sekmadienio 
vakare, ges;. K! d. panip. svet. 
Joms talkon eina ir Saldžiau 
sio Vardo IVrnaiėių draugija. 
Manoma daug turėtXjaunos pu 
blikos. Alfa. 

Ant pardavimo medinis, 4 kamba
riu vieno pagyvenimo, namas aukštas 
basementas su garadžiumi del dvie
jų karų arti l i e t u v i š k o s bažnyčios, 
kaina labai pigi. 

Ant pardavimo penkių kambarių 
namas, neto.i naujai s tatomos m o 
kyklos Kleetra, gasas ir v a n i kaina 
$3,500.00. 

i 

Ant pardavimo medinis namas dvle 
jų pagyvenimų po 5 kambarius ce
mento fondamentas, eleotra Ir gasas 
priepat ietuvLSkos baiiayėios \if. pitfik 
kaina. 

Ant pardavimo 2 n«W*»- muro na
mas 6 ir 6 kambarių; viskas pagal 
naujos mados; namas randasi netoli 
Sv. K a * m i e r o vienuolyno; kaina $15,-
200. $7.500 mortgage ba!aneas ant 
inmokešėio. 

Pardavimui penkių kambariu vieno 
aukšto namas; aukštas basementas i i 
kurio gal ima padaryti pagyvenimą; 
vana, elektra ir gasas. N a m a s ran
dasi Brighton Parke netoli nuo Lie
tuviškos bažnyėlos; kaina $5,700* 

Pardavimui 2 aukštu mūrinis na
mas po 6 kambarius, vanos, elektra 
ir gasaju. š i ldomas furnaee ši luma, 
ankštas basementas. Kaina $11,500. 
$3,000 mortgage namas randasi ant 
54-tos netoli Kedzie ave. 

Pardavimui mūrinis 2 aukštu na
mas po 0 kambarius, basementas, fur 
nare ši luma, lotas 33x150 ft. kaina 

.$13,500.00 mortgage |o,0Q0.t0 namas 
randasi *ant 14-tos ir 81-st ave. Clce-

( ro, 111. \ t 
t i -

Pardavimui 2 aiifcštų mūrinis na
mas po 6 kambariu/ Ant Campbell 
ave. netoli vienuolyiįo $14,600, mort
gage $7,000 balance kaip pirkėjui 
tiks, cash ar išmokėjimu. 

Pardavimui 2 aukštų namas po 4 
kambarius pečiai ši ldomi; namas ran 
dasi Brighton Parke* netoli We*tern 
ave. ka ina $7,800. Atsišaukite pas 

JONAS KLIMAS 
4414 South California Ave. 

Tdef . lAtayctte 5976 

Atsišaukite 

BELDEN MFG. CO. 

2300 So. Western Ave. 

-r 

REIKALINGI ' 
Leiberiai ir Pagelbininkai. 

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

Atsišaukite: 
LINK BELT 

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

REIKALINGA 
REIKALAUJAMA DAKTARO. 

Geras sąžiningas l ietuvys daktaras, 
su valdiškomis teisėmis, yra reika
laujamas už asistentą prie D-ro Kač-
kaus. Sąlygos geros. Kreipkitės laiš
ku prikergdami savo Curlcullum 
Vitae. 

DR. AL. M. RAČKC8 
1411 So. 50-th Ave. Cicero. Rl. 

REIKALINGAS va^kynas ar mer
gina suvirs 1€ metų arba senyvas 
Žmogus dirbti muzikos krautuvėj . Ge
ra v ieta t inkamai ypatai. 

Atsišaukite: 
. FAOLK MFSIC CO. 

3234 So. Halsted St. ( hieago. 

i " u *>n: 

PRANEŠIMAI. 
LIKT. AM. I U n i ; IDLRBT-

B-YfcS dalininku metinis susi
rinkimas Įvyks pėtnyeioj, ge
gužio 11 (f., "M. Meblažio svet., 
22415 \V. 2.Tnl pi. Obieago, 111. 
Pradžia 7:.')(> vai. vakare. Kvie-
eiimc visus dalininkus-es da
lyvauti šiame susirinkime, ne> s bus išduoti visi raportai apie nereikia. 

kambarius* karštų vandenių š i ldomas 
su (Ivejials boileriais;v pulkus c imen-
tuolas beisiuantas su sk;Cbyklom.s ir 

[kitais parankumais; kaina $11,000. 
m reikia visii pinigų; namas yra t jk -
r:.i vo i tas $13.000. 

I'n r davimui 2 augštų muro "nam:is 
po 4 ir ", katnbarius; su ga.su. e lek
tra, maudynėms ir kitais paranku
mais; yra furnasu ši ldomas ant pir
mo fleto ir yra puikus beismanta*; 
kaina $7.500 vertas $9.000. 

Pardavimui 4 flatų muro namas 2 
flatai po 5 kambarius W 2 po 4 kam
barius; NU styrini š i ldomas; antri me
tai kaip statytas pr.ifal naujausios 
mados; rendos neša $2,760.00 j me
tus; namas randasi puikioj vietoj ne
toli vienuolyno; kaina $i'.H,000; nerei
kia visų piningų. 

Pardavimui 2 pagyveni nų inedinis 
naiuas po 4 kambarius; apie 6 metai 
statytas; namas randasi P.righton 
parke; kaina $4,000; visų piningu 

LIETUVOS UKI0 BANKAS 
Kapitalas 15,000,000, l it i). 

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

vo skyrius kiekviename Lietuvos miestelyje ir įreieiausiai 
apmoka amerikiečių perlaidas. Y y. padėtus pinigus vie
niems metams moka 8% palūkanų. 

< Jeigu idėlys (depozitas) padalytas Amerikos Dole
riais, kinkas gražina tais paeiais pinigais. 

Lietuvos Tkio Rankas turi korespondentinius r\'.šius 
sn didžiausiais pasaulio Bankais. 

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

'Adresas telegramoms: UKBANK. KAUNAS. 

» • 

An Evening Chat 
t£TEKVr*:NA vakarą pi> 8::!0 

valandai long distanee tele-
Cono kainos (station to.Itation 
ealls) yra numažinta^ lieveik ant 
50 nuošimeių. (Ji prade4»nl su 
vidurnakein iki 4:30 i,ryto nakti-
niai šaukimai pa<laromi uį viena 
ketvirtadali kainos kaip diena 
ustation to .station". Minimum 
kainos ant vakarinių ir naktinių 
laukinių numažinta 25 cenfai. 

ftis patarnavimas ypaeiai pa
rankus turintiems draugus ar 
gimines toliau gyvenančius, su 
kuriais .galima pasikalbėti tele
fonu UK labai žema kaina. 

Tik pašauk numeri ir. pasą-
kyk kad kalbėsi su bile kuo ku
ris atsilieps. 

ILLINOIS bELL TELEPHONE COMPANY 

fM K S P I R K S I M E 
U N Ii I S T E P 

SECURITIES, 
STOCKS, BONOS 

IR 

ANTRUS MORGICIUS 
ATSIŠAUKITE 

1316 Kimball Bldg. 
25 E. Jackson Blvd. 

i 

"Station-to-Mtion" 
long distanee c a Ils 
meet almost tvery re-
ąuirement. Consult 
the teUphone directory 
for furtfur dėta ils or 
caU^LungDitUnct." 

— 

NORĖDAMI 
PIRKTL PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITfiS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

L. FABIONAS CO. 

809 W. 35111 SI, Chicaeo 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus Ir 
* Parduodam LairakorUs. O 

Skalbk Drabužius to 
"Dienos Šviesa" 

S KALBIMO diena daugumoj namu už
ima daugiau laiko negu yra reikalinga 

— užtat kad skalbyklos kambarys blogai 
u/švieeiamas. Drabužiai prie blogos švie
sios atrodo baltais tuomet kuomet jie ne
esą ; kadangi prie menkos šviesas yra sun
kų spalvos atskirti — tatgi ir darbas eina 
labai išlengvo ir be gerų rezultatų. Jeigu 
nori kad darbas gerai ir sparčiai tai. 

Padaryk Šiuos Tr is Dalykus: 
(1) Pakabink lempa prie pat: skalbyklos 
kubilu ir kaip augštai kaip galint. (2) Vai
tos 100 watt, bowl — enameled Mazda 
C lampa, arba ]T)0 watt Mazda Daylight 
lampa. Pastaroji ypaeiai rekomenduojama 
užtat kad baltesne šviesa, prie kurios spal
vos labai aiškiai matyt. (3) Vartok "RL 
M" metalinį reflektorių kuri" galima pa
sukti kur nori ir priduoda geivsnę šviesa. 

Norint tokia šviesa įsitaisyti atsieina 
labai mažai. i 

Mes r^kompnduo.simf jums Atsakanti žmogu ju
si* aplelinkf'j Jeimi patelefonuosite 

Randol]* 1280 - Locąl ?§7 

CommonweaIth 
Edisou Company 

72 W<*t Adams Streot 

* 
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Pirkit Sau Plumbingus ir Apšildymo 
[rengimus is Atsakomingos Firmos 

Viską ką mes parduodame yra garantuota. Jutu pinigai visuo- i 
met grąžiname jei jus nesate patenkinti arba materijolas apmai- | j 

nomas. Mes skoliname ir permainome įrankius, į 

^ - - '-cft^^^mr- •vųefr 
•- -rt^^^^^5%S-» -tfO^ • -• 

ANTRAS PAVASARINIS 
DIDELIS BALIUS 

i 

RENGIAMAS 
Draugystės Šventos Onos 

*< ĮDĖLIOJĘ. 13 DIENA GEGUŽIO—MA Y, 1923 M. 
šv. Jurgio Parap. Svet. 32-ro PI. ir Auburn Avenue 
Pradžia 6 vai. vak. panga 35c. Ypatai 

Taigi gerlriama visomenr.> esate kviečiami ko skait
lingiausia atsilankyti i šį taip s;ražu Gegužinį balių, 
ne< prie gražios muzikos galėsite smagiai laika pra-
leisti 

Kviečia visus KOMITETAI. 

PIRMAS IŠKILMINGAS 

PIKNIKAS 
Bengiamas 

Dr stės Motinos Dievo Aušros Vartų 
(Nortb Side) 

NEDĖUOJ, GEGUŽĖS 13 D. 1923 M. 
iPolomia Darže, Higgins ir e i Ga-t. Jefferstm Park, 111. 
Pradžia 10 vai. ryte. Įžanga, 25c. Ypatai. 

Šis piknikas įvyks iškilmingų daržo atidarymų. Už-
tatgi kviečiame visus kaip didelius taip mažus atsilan
kyti, o nesigailėsite, nes pamatysite gražiausiu įvai
rumų ir bus malonų pasigerėti gamtos grožybe. Taip 
gi bus puiki muzika prie kurios galėsite linksmai ii 
smagiai pašokti. Bus skanių skaniausių valgų ir gėrimų. 

Kviečia visus RENlifoJIAI. 
PAŠARO A: Imkite Milwaukee Ave.—Gale karus 

ir važmokite į vakarus iki su^fs. Paskui imkite Jeffer 
son Park, išlipu* paeikite 2 blokus į pietus iki Higgins 
vieskehrj ir eikite į Vakarus ifei 61 Gatvėą tenais rasite 
Polonia Daržą. 

i 11 J ! 
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Duokit mums pa-
bandyti ir persi-
tikrinki t patys. 

Jei vieną sykį 
pirksite nuo mū
sų visada pirksi
te čia. 

9'&9"999999'9'9''9% 

Pabandyk mūšy išdirbinius, o persitikrinsi 

Levy & Company 
Kampas 22-ros ir State Str. 

0645 
1692 TeL Calumet 

MES KALBAME LIETUVIŠKAI 
iiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiraiiiiiiiiiraim 

http://ga.su

