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KUN. VVALSH APLANKĖ 
• ARK. CIEPLAKį 

BOLŠEVIKŲ AUKA LAIKO 
MA BUTIRKŲ KALĖJIME. 

Kiti kunigai kentėtojai prista
tyti prie darbų. 

Bolševikai Pasiduoda Ang-| T S S S ? 

MASKVA, geg. 25. — Ar
kivyskupas Cieplak laikomas ' 
Butirkų kalėjime. Laiko pra- ! 

leidimui Arkivyskupas moko-, 
si angliškos ir italu kalbų, a-
not kun. Edmundo AYalsh, . 
I)., iš Georgetown universitc-
to, kurs yra Papos šelpimo 
misijos Rusijoje galva, ir ku
riam pavyko išgauti leidimą 

lijos Norams 
« — , — — — — — H M — M l M H l 

Nenori Pertraukti Santykių 
su Anglija 

KAI-KURIAIS KLAUSIMAIS REIKALAUJA 
DISKUSIJŲ 

MEDIKALIS SANDELIS 
UŽDARYTAS. Žinios iš Lietuvos 

pasimatyti su laikomu kąlėji- triukšmauja prieš Angliją, 
me Arkivyskupu Cieplak. bet bolševistinj? valdžia dar-

LONDONAS, geg. 25. — p a t i ]>asisako, kad Rusijai y-
Xors bolševikai Maskvoje j ra pavojaus pertraukti santy

kius su Anglija. Girdi, tas 
daug pakenktų abelnai taikai 

LONDONAS, geg. 25. — 
Vakar čia gautoje Central 
News depešoje iš Paryžiaus 
pranešta, kad prem. Poinca-
re valdžia atsistatydino. 

, Kiek žinoma, vakar prem. 
' Poincare parlamente kalbėjo 
apie savo valdžios nusistaty
mą Ruhro reikale. 
illlll!i:UllllllfllHllllHIII!tlllllPIIIIIIHIIU» 

VARŠAVA APIE LENKU 
SU LIETUVIAIS KOVį. 

ŽUVC 8 LIETUVIAI IK 6 
LANKAI. 

NEW YORK> geg. 25. —Iš 
Maskvos gauta kablegrama, 

• kad tenai Amerikos šefyimo 
administracijos medikalių dai 
ktų, sandelis uždarytas, išda
linus po visą Rusija vaistų ir 
vsokiij medikaiių daiktų ver
tės arti 8 milionų dolerių. 

DO KOWNA MODLIC SIE 
PO LITEWSKU. 

Rudune, Lydos aps. 
landžio 4 dieną buvo 

- Ba-
lietu-

POINCARE PRIKAI
ŠIOJIMAI. 

Ambasadorių konferencijos 
pirmininkas išmetinėjo, kad 

Arkiv. Cieplak dėvi savo buojasi palaikyti geruosius' Europoje. Dėlto, Rusi pa-
kunigiškus rūbus ir nelaiko- santykius. Nes pertraukus siduoda Anglijos norams, 
mas atvienjrjime. Jis uždą- santykius su Anglija, bolševl-; nors ne visi Anglijos reikala-
rytas mažoj kameroj bendrai stiiiė Rusija ir vėl hutų aklai j viniai yra pamatuojami teisy-
su kitu kunigu, Tf'-vu /al ins- uždaryta nuo viso pasaulio, be. 
skv, kurs laukia bolševistinio Ta* jai butų didžiausias snra- | 
teismo. ' gis. 

_ . I Bolševiku atstovas Londo-
Gr.roa masto , knygų. . . r . ... . . . 

ne Krassm Anglijos užsienių 
Sovietų autoritetai leidžia; reikalų sekretoriui lordui Cu-

prelatui gauti iŠ kitur mais-. rzonui įdavė savo valdžios at-
to, kuVgų, poperos ir paišė- Į sakymą. 
liu. Tečiaus tie visi daiktai 

Lietuviai palikę 4 kulkas-
vaidiius. 

TURKAI PILNI PASITI 
KžJIMO. 

9i 

VARŠAVA, geg. 24." — G 

Rusijos bolševikai sutinka ! l e n k a i aukauta ir vienas ka-
dtioti anglams prieinamiau- ™i***« pavojingai sužeistas 
šias žuklavimo koncesijas i r 8 **awhl nukauta ir 7 su-
šiauriniuose vandenyse. j ž o i s t a > k u o n u i t ( l v i , ( M , k u Pa" 

Sutinka duoti atlyginimą už ' s i o n i o **m*»* kompanijos 
ž.ymalistės Mrs. Hardine are- ! P«olė.ir išmuįė lietuvių regu-
štavimą. j l a r ? ( ?) kariuomene iš pasie-

Pasirodė, kad bolševistinė | Pagaliau* sutinka atsiimti m o ^džiaus Jekliniec, kurį ji 
_ i turėjo užĮėmusi. Pasitraukę 

KONSTANTINOPOLIS, g. 
'). — Rytinės Trakijos gu

bernatorius Refet paša pažy
mi, kad jei kiltų Karas, turkų 
spėkos iš Anatolijos Konsta
ntinopolį pasiekti} į dvi dieni. 
Gi graikams, net nesutinkant 
pasipriešinimų, imtų dvi sa-
vaiti pasiekti Konstantinopo-
ii. 

Gubernatorius užbina grai
kų prasimanymus, buk turkai 
kariuomene siunčią iš M. Azi-
jos į Gali i poli. 

viams daromos rekolekcijos. I Lietuva einanti išvien su Či-
Susirinko bažnyčion tretiniu-[ čerinu, nors Rusija galinti vi

sas pakraščių respublikas pa
smaugti. Į tai buvo atsaky-

kių nemažas būrys. Tik štai 
bažnyčion įeina devynetas vy-
ii;. J ie rankoje lazdas neši- ta, kad Rusija gali mus pa-
ni puolė į moteris ir ortk grą-| smaugti, bet Lenkija jau sma
ginti ,;oms lazdomis ir spar- j ugia. Bendrai Paryžiaus sfero-
(Jyįį. Chuliganai šaukė: "NVOU se jaučiama, kad francuzai *io 
do K'(JWIIO modlic sic po Ii- ri eiti gilyn į Vokietiją ir ska-
t:v.'sku!" Tretiam&s ėju- Į ldyti ją į atskiras dalis. O 

5 ŽUVO, 60 SUŽEISTA. 

pektuojami. 
Tėvui YValsh pavyko priei

ti prie uždaryto Arkivyskupo 
ir tik }M) mėnesio darbavimosi 
gauti speciali leidimą. Patsai 

pirm visako nuodugniai ins- j valdžia kuone visus Anglijos'du Anglijos vyriausybei pa 
ultimatume paduotus reikalą-! siustu "nediplomatiniu" laiš- g u v i a i paliko 4 kulkasvaid-
vhmis praktikąliai pripažįsta. Į kų, kuriais įžeistas patsai už *"*• Apsišaudymai tęsiasi. 

Anglijos užsieniu reikalų o-jsienių reikalų sekretorius lor-1 (Reikia palaukti apie tai o-
fisas nepaduoda apie tai jokio Jas Curzon. Tais laiškais [ fic-ialiij žinių. ^Varšavos ži-
formalio pareiškimo. Tečiaus | bolševistinė valdžia storžievi- š iomis negalima pasitikėti. 

Vatikanas tuo reikalu kreipt-! žinoma ir be to, kad santvkių' Škai atsakjė į keliamą Angii-; H t e " v i s a s l a i k a s skleidžia
si i Maskvos valdžia. Nuo Į s u R u s į j a pertraukimo ]»avo- j jos protestą del monsignoro i«i viem prasimanymai ir me-

jus jau pašalintas. šio laiko Tėvas AValsh turi 
vilties nors dukart per mė
nesį aplankyti Arkivyskupą. 

Blogai išrcdo. 

Pirmasis Tjėvo Walsh su 
Arkivyskupu Cieplak pasima
tymas ivvko kalėjimo ofise, 
kur prelatas iš kameros bu
vo atvestas. TĮėvas AValsb 
pasidarbavo, kad kalėjimo au
toritetai leistų prelatui kas
dien nors vieną valandą pa
vaikščioti kalėjimo kieme. 

'•Blogai jis išrodo." sakė 
Tėvas YValsh apleidęs kalėji
mo ofisą. "Tėčiaus kiekvie
nas žmogus per dešimtį die
nų nensiskutęs ne kitaip atro-
dvtu." 

Kitos bolševizmo aukos — 
kunigai išvežti iš Maskvos ) 
kitus kalėjimus, kur jie pri
statyti prie darbų. 

Bolševistinė valdžia notoje kvo^tt. 

I Butkevičiaus nužudymo Mas- ' lai . Matyt, leukai kareiviai 
I •• I T M I A I / I m t r i l i i i o I .Li. t 11 \ • i i n.- csl l f»T"kl_ 

ŠV. TĖVAS LAIMINA 
MALDININKŲ KELIONĘ. 

GAUTA GARDINOLO GAS-
PARRI LAIŠKAS. 

Maldinnkai keliaus apie 
liepos 1. 

DAR KAS NAUJA 
MEKSIKOJ. 

puolė civilius 1-ieituvius su api
plėšimo tikslu. Je i lietuviai 
civiliai tuivjo pajėgų lenkus 
gerai pamokinti, tad Varšava 
tuojaus ir kaišioja regularo 
kariuomenę). 

MKNICO CIT V, ^ 25.— | KINAI TURI SAVO APSI3-
Meksikos masonai ir radika-i KA1TYMUS. 
lai nesiliauja persekioję kata
likų dvasiški jos. \VAS1ITNGT0N, įroįr. 25, 

'NEAV YORK, geg. 25. 
šventojo Vardo draugijų na
rių kelionei Romon ir Lourde-
san Šventasis Tėvas pritaria 
ir laimina. Šventojo Vardo 
dr-ju direktorius kun. Ripple 
gavo kardinolo Gasparri laiš
ką, kuriame kardinolas reiš
kia daug džiaugsmo Šventojo 

j Vardo dr-jų nanrių maldingu
mu. 

Antai Durango valstybėje ^ u o amerikoniško pasiuntinio 
! pravestas įstatymas, kuriuo- Schuman iš Kinijos .gauta ži
rni katalikams (neva ir ki
ti ems tikėjimams) draud
žiama turėti daugiau 25 kuni
gų visoj valstybėj. *Tuotar-
pu šiandie toj va ls tybėj yra 
daugiau poros šimtų kunigų. 

Masonai su radikalais ren
giasi kelti demonstracijas, 
kuriomis paremsią tą įstaty* 
mą. 

RELIGINĖ KATALIKŲ 
DEMONSTRACIJA. 

APPLETON, Wis., geg. 24. 
— Praeitą sekmadieni čia po 
pietų Green Bay diocezijos 
Šventojo Vardo Unijos trys 
tūkstančiai narių turėjo vie
šąją demonstraciją — paro-
davimą. 

Rytmetį Vyskupas Rhode 
celebravo pontifikales aukš
tąsias Mišias Šv. Juozapo ba
žnyčioje. Po pietų pasibai
gus parodai Švenč. Marijos 
bažnyčios priešaky Vyskupas 
laimino parodavusius narius. 

Pažymi, kad Šventasis Tė-]
 S I D A B R I N I S ^RKIVYSKU-

vas labai apibran.gina maldi
ninkų kelionę krikščionybės 
centram Tos rūšies kelionės 
turėtų but atliekamos. daž 
niau. Šventojo Vardo dr-jos i 

PO JUBILIEJUS. 

PORTLAND, Ore., geg. 25. 
— Sudaryti planai iškilmin-

, , v . . ., . gai paminėti Oregon City Ar-
simet duos pradžia Amer ikos ' ; . , ^ , . . , , . • 

1 * .kivysknpo Chnstie sidabrini 
katalikams. Paskiaus :s eia . . . , . , . . 

vyskupavimo 3ubihejų. 
Sukaktuvės išpuls šįmet bi 

iželio 29 d. 1898 metais jį 
Vyskupu konsekravo a. a. S t. 

Kardinolas Gasparri parei-jPaul Arkivyskupas Ireland. 
škia, kad Papą laimina visus 
ir kiekvieną skyrium maldinin 
kus, kurie leisis tolimon ke-
liortėn. 

maldininkų kelionės Romon ir 
i kitas šventas vietas bus at-
liekamos kas metai. 

Laukiama LS \Vashingtono 

CURZON PASILIKS SAVO 
VIETOJE. 

niu, jog pagrobtus ameriko
nus bus sunku greitu laiku 
paliuosuoti. Tai dėlto, kad 
kaikurie kinai politikai stovi 
už plėšikų reikalavimus ir el
gimosi nepeikia. 

Anot pasiuntinio, nemano
ma, kad plėšikai žudytų ne-
laisvius. Bet kad juos pri
vargins ir nuo to pagaus juos 
ligos, tai visuomet galimas 
daiktas. 

HARDINGAS APIE DEMO 
KRATUOS PLATFORMĄ. 

DOBTMUND, Vokietija, g. 
25. — Čia ir apylinkėse* komu
nistų sukeltose darbininkų 
riaušjėse 5 asmenys žuvo ir 
suvirs 60 sužeista. Su riau
šininkais kovojo policija ir 
apsaugai susiorganizavę pilie
čiai. 

Tarpe žuvusių yra viena 
moteriške ir vienas vaikas. 

KOMUNISTŲ RIAUŠĖS. 

BERLYNAS, geg. 25. — 
Ruhro teritorijos mieste Gel-
senkircheir užvakar policija 
per dieną kovojo su komunis
tais, sukalusiais riaušes. Ko
munistai keliose vietose iš
skleidė' raudonas palas. 

s o s j'.mijas turėjo ijaįg-i pn^ 
"ii" sta-.ioe. Išviję nctintii-
kes, tie patys vyrukai ni|ėjo 
pas kleboną ir jam grą^ė: ko-

jei tai pasiseks, tai numano
ma, kad francuzai su Lenki
jos pagelba gal bandytų ir* 
Maskvos siekti, pakartodama 

A. SMETONA ATSISTA
TYDINO. 

'PALIUOSAVO VIENA 
AMERIKONĄ. 

SHANGHAI, ge#. 25. —Ki
nai plėšikai paliuosavo iš ne
laisvės amerikoniško laikraš
čio leidėją Powell. Šis tad 
konferuoja su politikais, ko
kiu būdu paliuosuoti ir visus 
kitus nelaisvius. 

PARVAŽIUOJA PASIUN 
TINYS, 

BERLYNAS, geg. 25. —A-
merikoniškas pasiuntinys Un-
garijai Brentano atvyko čio^ 
nai. J is keliauja Amerikon. 

30 ŽUVO GAISRE. WASHINGTON, ygeg. 25.— 
Vakar čia prasidlėjo trečiasis 
metinis M National American 
Council" suvažiavimas. Da4y-

|vauja apie 50 įvairių organi
zacijų, kurios užsiima patrio
tizmo ir geros pilietybės sklei
dimu. 

Atidarant suvažiavimą įvy
ko prakalbos. Kalbėjo Prez. 
Hardingas apie demokratijos j Clark gatvėje Yellow Cab 
platformą. Kalbėjo ir gen. \ automobilius susidaužė su 
Persbing. J is pažymėjo, jog § Madison gatvekariu. Šofe-

liojosi, net biauriais žodžiais J Napoleono planą: mat Fran-
kad leidžia lietuviams pamal- j ei jos buržujams vis dar mato-
das daryti. Nors klebonas ne nu gauti — iš Rusijos skolų 
lietuvis, bet teisingas-žmogus, atlyginimą. 
tai priklauso iš endekų viso-
kių piktžodžiavimų. Juodkrantėje žvejai sugavo 

—i labai daug lašišų. Beveik 
MAŽEIKIAI. —Mūsų mie-; kiekvienas ž>ėjys jų turėjo iki 

stas yra ne visai mažas, gali 3—4 centnerių. Sunkiausia 
bus ir nemažesnis už kitus ap-; lašiša svėrė 48 svarus. Taigi 
skričių nuestelius. — Gyven-lir kaina pusiau atpigo, 
tojų, manau; irgi nebus ma
žiau, kaip kituose apskričių 
miestuose. — Per didyjį karą 
mūsų miestas buvo daug nu
kentėjęs, ir taippat nuo bol
ševikų. Todėl ir liko labai 
nudegintas patsai miesto cen
tras ir jame geriausieji namai 
liko priešo sunaikinti. 

Bet praslinkus didžiajam 
pasaulio karui, mūsų miestas 
kas metai pradĮėjo stropiau 
atsistatyti ir plačiai plėtotis. 
— Nėra abejon£s? kad mūsų 
miestas gali su laiku virsti 
pramoningu ir gražiu miestu, 
nes stovi gana gražioje vieto
je. Iš vienos puajės teka upė 
Venta su savo gražiausiais 
krantais ir lankomis, iš kitos 
pusės yra miškas. Tik 'gai
la, kad miestas plečiasi atstu 
nuo Ventos. Geležinkeliai ei
na į visas šalis: Kretingą-
Kauną ir Liepojaus-Rygą. * 

Negalėdamas prisitaikyti 
prie aplinkybių, Lietuvos vy
riausias Klaipėdos kraštui 
kamisorius A. Smetona, ro
dos, galutinai atsisakė nuo 
tos vietos. L. e. jo pareigas 
liekasi p. Budrys. 

BUS KOMPROMISAS? 

Kalbama, kaoį gatvekariu 
bendrovė su savo darbinin
kais baigsianti ginčus kom
promisu. Bendrovė pasiųly-
sianti 5c. daugiau valandoje. 
Tai busiąs pagrindas vesti 
derybas. , 

Bet vargiai tas įvyks. 

DARBO BOARDAS SESIJOJ 

MENICALI, Lower Cal., g. 
25. — Sulig naujausiu patyri-1 \ . *\ . , . , . , 

? J . I neturime kur pasėdėti, la 
mų čia žuvo 30 asmenų gaiš-: , ., 
re, kurs sunaikino žymią mie
sto dalį. 

?922 metų vasaros metu, Geležinkelių darbo board 
Mažeikiuose yra pastatyta pradėjo savo sesiją .Chicago-

virš šimto naujų namų. — Du je. Aptariamas geležinkelie-
nainai yra pastatyti mūriniai, čių užmokesnių klausimas. 
vienas 2 aukšti}, vienas tai 
Šiaulių Liet. Vart. B-vės na
mas, kuriame yra įrengtas te
atras ir gana talpinga ir gra
ži salė. Kitame murinfame 
name greitu laiku manoma a-
tidaryti kino ir kavinį. 

Gaila mažeikiečiams,4 kad 
neturime miesto sodno, o va
saros metu butų labai pra
vartu, nes turėdami miesto 
sodną nereikėtų plėšti pusba
čių ant perono. Dabar kitur 

isvu 

a SUŽEISTI. 

LONDONAS, geg. 25. — 
Pranešta, kad Anglijos užsie-

CH1CAGO. — Šiandie pra- ' leidimas Chicagoje įkurti di- j nių reikalų sekretorius lordas karo departamentas taipat ris Fr . Kalias ir du pasažie-
matomas gražus oras; maža dėsnį skaičių pastos substo-Į Curzan liksiąs savo vietoje, j interesuojasi šalies gyventojų riu sužeista. Šoferis labai 
atmaina temperatūroje. cių. nežiūrint atmainų kabinete, [pilietybe* kokybe. pavonngai. 

Bet su laiku slenkant, turė
sime mes, mažeikiečiai, ir 
miesto sodą, ir nėra abejonės, 
kad Mažeikiai gali likti žymiu 
pramonjes miestu. 

Ar turite "Draugo*' Knygy
no katalogą? Jei neturite, tai 
Jums prisiusime. 

PINIGU KURSAS. 
Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos ster. svarui 4.63 
Francijos 100 fr. C168 
Italijos 100 lirų 4M 
Vokietijos 100 mark. .0019 
Lenkijos 100 mark. .0020 

- - — — - — — - • -

(DRAUGO PINIGŲ SIUN 
TIMO SKYRIUS 

I Atdaras kasdiena (išskyrus 
šventadienius) nuo 9 Tai 

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 

it 
Nortat kad pinigai butų Lietuvoj 

išmokėt! DOLERIAIS, reikia 
brangiau mokėti. 

file:///VAS1ITNGT0N
file:///Vashingtono
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

" DRAUGAS" 
Itaa Yiftifir\ iiakyrua ledildlenim* 

Matams , *«.*«• »•«*«• $§.W 
Puaei Metų 13.00 

OI prenumeratą mokai iikalno. Lai
k u skaitosi nuo niraiymo dienos, 
M nuo Naujų Matų. Norint pannai-
ojti adresą visada reikia priaiaa-
II Ir senas adresas- Pinigai geriau
sia siųsti Isporkant trasoje ax ax-
praaa "Moaay Ordsr" arto įde
dant pinigus | registruotą laišką. 

DRAUGAS PUB. CO. 
8334 South Oakley Aveniu 

Ohicago, Illinois 
T §1. Rootevatt 7791 

ANGLIJOS GARBĖ BAI 
GIASI. 

iTaip tvirtina Europos isto
rijos profesorius, Dr. Ed. R. 
Turner, savo paskaitoje, skai
tytoje Johns Hopkins Univer
sitete. Baitimorėje. 

Dr. Turner tame Universi
tete turėjo keturias paskaitas 
apie "Šiandienines Europos 
Problemas". Paskutinėje pas
kaitoje daugiausia palietė An
glija-

"Kituomet Britanija pasau
lio valstybių tarpe buvo užė-
"nusi aukščiausią ir svarbiau
sią poziciją. Ilgus motus ji 
jautėsi galinga ir garbinga. 
Tečiaus šiandie jos galybė ir 
garbė baigiasi. Laipsniškai 
puola žemyn". 

Dr. Turner nesenai gryžo 
iš Europos, kur jis išbuvo il-
giaus vienerių metų. Specia
liai studijavo jis Anglijos ka
bineto sistemą. 

Dr. Turner abejoja, kad An
glija po buvusio karo galėtų 
atsigaivinti ekonominiai. Di
džiausia Anglijai nelaimi del 
jos gyventojų persidauginimo. 
Kuri šalis turi perdaug gyven
tojų, tokios šalies ateitis pri
guli nuo kitų šalių malonus-
ar nemalonės. 

Anglija šiandie su baime 
žiuri į besiginkluojančią Pran-

ą 

eija. Pastaroji gamina daug 
militarinių aeroplanų. Kam 
tas? Anglai atsako kad tai 
daugiausia Anglijos pražūčiai. 
Šiandie Franeija turi 15-ą kar
tų (langiaus aeroplanų negu 
Anglija. Kitais metas tas 
skaičius bus kuone du kart 
didesnis. 

Anot Dr. Turner, šiandie 
Anglija bolševizmui }Ta pa
togesnė dirva, negu pati Rusi
ja. Anglija yra Europos radi

kalizmo centras. Anglų konser 
vatyvų partija yra radikales
nė už Amerikoj suprantamą 
1 * radik alo ' ' terminą. 

* 

FORDO PROJEKTAI. 

Žinomas automobilių gamin
tojas Henry Ford turi naujus 
milžiniškus projektus. Nori pa 
jungti darban amerikoniškus 
vandenis, išnaudoti upių 
maunamą, įsteigiant šalimais 
jų savo dirbtuves. Jo inžinie
riai šiandie važinėja po Suv. 
Valstybes. Tyrinėja situaciją 
ir didelių upių vandens jėgas. 
Atlikę savo darbus inžinieriai 
raportuos Fordui. 

Kuomet Ford gaus palan
kius raportus, pagamins nuo* 
dugnius planus ir tuos jduos 
amerikoniškai vyriausybei. 
Reikalaus leidimo išnaudoti 
upes. Gavęs leidimą, Ford įs
teigs dirbtuves, kuriose bus 
gaminamos automobilių dalys. 
Tokiu būdu Ford žada dar 
daugiaus papiginti savo ga
minamus automobilius. 

Vandens jėgos Fordui rei
kalingos* gaminti elektrą. Ši 
jėga bus vartojama jo dirb
tuvėse. Bet be to, kaip suži
nota, jo pasiųsti inžinieriai 
dar tyrinėja up>se ir susisie
kimo padėtį. Ypač svarbu 
jiems ištirti Mississippi ir Mi-
ssouri upių stovi. Tuo būdu 
Fordas turi projektą papigin
ti ir prekių transportaciją. 

Tiesa, Fordas yra vienas ap
sukriausių amerikoniškų in 
dustrininkų. Bet reiktų abejo
ti apie jo tuos milžiniškus pro
jektus. Matyt, tie ir kiti jo 
šiandie keliami projektai turi 
daug tampraus sąryšio su jo 
kandidatūra į prezidentas. Cji 
Ford labai nori ne vien but 
kandidatu, l>et ir prezidentu. 

ŠALTAS PAVASARIS. 

Apie šio laiko šaltą orą į-
domiai aiškina žinoma Wash-
ingtone Smithsonian mokslo 
įstaiga. Šįmet pavasaris nepa
prastai šaltas. Žmonės tokiais 
apsireiškimais- labai įdomauja. 
Siunčia įstaigai paklausimų. 

žymus is sajulės išeinančios ši
lumos mažėjimas. Šilumos ma
žėjimas • prasidėjo spalių 5, 
1922, kas tęsėsi iki 25-os die
nos to paties mėnesio. įsižiū
rėjus į saulę, pastebėta joje 
keli juodi taškai, kurie palen
gva slinko į saulės pakraštį. 
Pagaliaus visai išnyko besi
sukant saulei". * 

Tad aišku kad del taškų 
saulėje neturime šilumos. Kas 
pasakys kiek čia tiesos. 

V 

RUSIJA - TIKROS KA
PINĖS. 

Kokius griuvėsius paliko 
bolševizmas Rusijoje, šiandie 
negalima dar nei įsivaizduoti. 
Tik ateity bus patirta, kiek 
ten žmonių išžudė tik pati 
viena bolšcvistin> črezvicaika. 

Žmonių žudymas Rusijoje 
prasidėjo pašalinus carą nuo 
sosto. Bet intensvviausios žmo-
niu skerdynės kilo, kuomet 
bolševikams pavyko pagrobti 
valdžią. Policinė bolševikų vai 
džios organizacija črezvicaika, 
kurią sudarė* daugiausia kri
minalistai ir blogiausios rūšies 
rusu tautos išmatos, daugiau
sia žmonių išskerdė. Ta krau
gerių organizacija dar ir 
šiandie žudo žmones. 

Apie raudonąjį bolševikų te
rorą nėra statistikų. Pati so
vietų valdžia oficialiai nese
nai padavė .arti poros milionų 
žmonių aukų. Jei patys bolše
vikai apie savo terorą taip 
kalba, tai reikia tikėtis, kad 
tų aukų bus kelis kartus dau
giau. 

Bolševikų aukomis daugiau
sia krito rusų šviesuomenė ir 
vidurinis luomas. Nes kaip 
tie. taip kiti priešinosi bolše-
vistinei valdžioj formai. Žuvo 
labai daug valstiečių ir dar
bininkų. Nors bolševikai savo 

« 

valdžią pridengia proletariato 
skraiste, tečiaus raudonasis 
teroras smaugia lv^iai i r ta 
patį proletariatą. 

Be teroro daugybę Rusijos 
gyventojų pasmaug*> epidemi
jos ir badą*. Tik viena šiltinė, 
anot žinovg, apie 9 milionus 
rusų nuvarė į kapus. Šiandie 
milionai paliesti tos ligos. 
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(PROLETARŲ GYNĖJAI. 

Šomis dienomis grįžo iš už- tacija ir prasmė ir k t , nmsu. 
3 d. ir 2) Lietuvos rejkalavi- y 

mas užklausti Internaciona-
sienhj mūsų delegacija Klaipė delegacija, Ambasadorių Kon- ^ ^ ^ ^ ^ 
dos reikalams su Ministeriu 
Pirmininku p. Galvanausku 
priešakyje. Apie delegacijos at 
liktuosius darbus galime duo
ti šių žinių: 

Nuvykusi kovo 21 d. Pary
žiun mūsų delegacija turėjo 
visu piraia ilgesnį pasikalbė
jimą su Prancūzijos Ministe
riu Pirmininku Poincarė ir su 
Anglų, Italų ir Japonų, amba
sadoriais. Pasikalbėjimai lietė 

Kaip pirmiau, taip dabai 
ta įstaiga už šaltą orą kalti-Į Žmonės tukstančiel.' krinta, 
na pasididinusius taškus ! Rusija skaitosi tikros kapi-
f juodos žymės) saulėje. Jstai- nė*. Tenai kiekviena žem>s pe"-

Ne nuo šiandien socialdemo
kratai statosi vargšų gynėjais 
ir tą garbę jie išimtinai sau 
pripažįsta, darbininkų mono 
poliją savinaši. I r kuomet jų 
agitacijai naudinga, jie, nors 
Ir bedieviai, save artimiau
siais Kristaus draugais skai 
to, nes Kristus ir jo paskelbta
sis mokslas ypač gina varg
dienių luomą nuo galingųjų 
išnaudojimo. 

Bet jų žodžiams netikima, 
nes jų žodžiai su darbais ne> 
supuola. Kad taip yra, Lie
tuvos "Darbin inkas" Seiman 
rinkimo metu atsakydamas į 
socialdemokratų nusistatymą 
St. Seime kodėl socialdemokra 
tai balsavo prieš dvahj padą 
linimą? duoda, atsakymą. gy
vais pavyzdžiais. "D-kas sa
ko: Dėlto, ka i socialdemokra
tų tarpe yra daug dvarininkų. 
Ir štai tu dvarininkų vardai 
ir pavardės: 

1. Grafas Zubovas, / senas 
socialdemokratų buožė; jis' 
išpardavė savo dvarus prie 
Šaulių miesto, sau (irgi prie 
miesto) pasiliko 80 hektarų. 
Šaulių miesto darbininkai ga
li užtrokšti be žemės. Jociai 
demokratas grafas Zubovas t< 
nepaiso, jam jo kiaenius rupi. 

2. Turtuolis Flediinskas, 
grafo Zubuvo švogeris gavo iš 
Zubovo dalį dvaro žemės. 

3. Dvarininkas Siratavičius, 
socialdemokratų ^ulas ir at
stovas St. Seime. 

4. Dvarininkas Cirtauta*. 
soclal. deni. atstovas St.Seime. 

5. Dvarininkas P. Gudavi
čius, sočiai, atstovas į St. Sei
mą. Savo dvare Kėdainių aps
krityje kumečius laiko lindy
nėse, o kitiems atsako vietas. 

Iš devynių ar dešimties so
čiai, dem.-Seime tai gan didelis 
jų nuošimtis tikri buržujai. I r 
kodėl jie drįsta vadintis dar
bininkų reikalų gynėjais, tai-
pat aišku. Tam kad lengviau 
apgauti darbininkus. Jie, kaip 
rašo "Darb . " , turi pasisamdę 
už "berną" šimtamargio buo- panaudojadarbininkų prakaitą 
žės sūnelį J . Plečkaitį, o tas savo malūnui. Taigi norint 

ferencijos prašoma, įteikė sa-
vo bendrus pastebėjimus del 

nes dviem klausimais ryšyje 

Klaipėdos krašto autonomijos, a*su Tautų Sąjungos Tarybos 

ir jo padėties Lietuvos Respu- Į 
rekomendacija vasario S d. 

blikos' ribose. Ambasadorių !Be to, a titre prea-lable, mūsų 

Visus Lietuvai rūpimuosius 
klausimus, ypačiai gi Klaipė-'ja prašė Lietuvos delegaciją 

• .. .i . i ! delegacna prase lau tų oajun-
Komisna pateikė savo projek-: u e i < - ° a c J l "" T J 

• j . . . . . . ,v . . . gos Tarybą išsitarti del Am-
tą, kuri eiles posėdžių eigoje > u n J / 

f, .. • ffcasadonu Konferencijom spren 
mūsų delegacija sutartinai su, a * u * 
Klaipėdos delegacija sukriti- i dimo s. m. kovo 14 d., kuriuo 
kavo ir svarstant į t e i k t o j o * pretenduoja turinti teises 
konvencijos projekto straips-' nustatyti Lietuvos sienas su 
nius teikė sava ju redakciją, j Lenkija prieš Lietuvos norą ir 
Tuomet Ambasadorių Komiai- j valią. Mūsų delegacija primi

nė Tautų Sakingos Tarybai, 
dos, ir Vilniaus. Jau Ambasa- j paruošti, kartu su Klaipėdos kad savo pos-dyje 1922 m. 
dorių Konferencijos sprendi" delegacija, savą konvencijos sausio 13 d. Tautų Sąjungos 
niu £ m. vasario 16 d. buvo nu- projektą, ką mūsų delegacija ' Taryba priėmė domėn Lietu-
matyta, kad Aliantų valstybės ir atliko. Tasai mūsų delega- vos protestus prieš Lenkų vy-
pasirašys su Lietuva tam tik-, ei jos sutartimi su klaipėdie- riausybės pastangas f alsif ik uo-
rą sutartį a r konvenciją, ku-•'čiais parengtasis konvencios tais rinkiniais išrišti Vilniaus 
ria perduos Klaipėdos krašto projektas ir virto galų gale klausimą ir pareiškė, kad Tau-
suverenumą Lietuvai. Tai kon- -derybų baze eliminuodamas tų Sąjungos Taryba negalės 

tuo būdu pirmąjį Komisijos pripažinti išrišimą ginčo, ku-
pateiktąjį konvencijos projek- ris buvo jai pateiktas vieno 
tą. • j•;•.. j jos narių, jei tas išrišimas bu-

Lietuvos delegacijai; pavyko' tų realizuotas neatsižiurint į 
susitarti su Ambasadorių Ko- Tautą Sąjungos Tarybos reko-
misija del Klaipėdos krašto (mendacijas arba abiem suin-
statuto (autonomijos), del pi-j teresuotosioms pusėms nesu-

vencijai paruošti Ambasadorių 
Konferencija paskyrė spc^cialę 
komisiją iš A;liantų valstybėm 
atstovų su ministeriu Laro-
clie, Prancūzų užsienių reika
lų ministerijos politikos de
partamento, vice-direktorium 
priešakyje. Su ta Komisija iri lietybės ir del tranziįo. Paliko tinkant >> 

teko Lietuvos delegacijai tar- t atviri šie klausimai: uosto rėž
tis del kalbamosios konvenci
jos turinio. Buvo sutarta, kad 
Klaipjdos krašto statutas su-
darys bendrosios konvencijos 
dalį ir kad susitarus del tek
sto Ambasadoriai pateiks kon
vencijos projektą savo vy
riausybių aprobacijai pinu ją 
pasirašius. Po eilės ]>osėdžių 
su Ambasadorių Komisija su
daryta redakcinė komisija, ku
rion įėja po vieną atstovą A-
liantų valstybių, be to du Lie-

mas ir administracija, svetim-
Tautų Sąjungos Tarybos po-

.cėd»s Lietuvos-Lenkijos ginčo 
šalių teisės \gyti KTaipklos klausimais ^ ivo šį kartą labai 
krašte nekilnojamąjį turtą, Jg>^as, 'diskusijos labai aš-
konvencijos garantijos ir paga Irios. Belgi^s atstovo p. Hy-
liau, kai kurie finansiniai klau manso bandymai pateisinti Am 

i 

Simai, kuriuos tečiau reikės iš-', basadorių Konferencijos nuta-
spręsti vien tik Lietuvos Vy- rimą iššaukė griežtą Lietuvos 
riausybės ir Klaipėdos krašto ' delegacijos repliką. Tautų Są-
atstovams. jungos Tarybai atsisakius Lie-

Ambasadorių Komisijai pa- tuvos reikalavimus patenkinti, 
mūsų delegacija praši įrašyti 
tuos klausimus į Tautų Sąjun-

siulius ir mūsų delegacijai 
pritarus, derybos yra per-
traukots vienam m nesi ui, kad gos plenumo dienotvarkę 

t mos ir du KlaipVlos delega- | ( l a v u s g a i ] i n i y b o s Ambasado- Kaip žinoma, Tautą Sąjungos 
tai. Po pirmo posėdžio su Am- j r[mm pateikti derybų rezulta-1 plenumas renkasi rugsėjo mė-
Vasadorių ^ ^ ^ ^ ^ . ^ J j l ^ J M t v i ^ v a l s t y b e s ir kad i nesio. V i ^ ą pirmadieni, 
vo paliesti bendri sudarytino- , p e r laukus rinkinius į Lietu
sios konvencijos dėsniai, Am- Į v o s ^ i m g 
basa<loriu Konferencijos 'spren Tv J I. J 

J " Deryoos buvo vedamos gan : kas lydimas mūsų Atstovo v o-
dimo vasario 16 d. interpre-1 • i i - • ± • T* i - ; ^ i „ ; ;^ Č?,-^- « •• • o -J • 

1 Į prielankiomis apystovomis. Is.kietijai ir Šveicarijai p. Sidzi 
įkė Berne p. Mot-

Grįždamas iš Ženevos Minis-
teris pirmininkas p. Galvanaus 

prisidengęs "proletaro*' var 
ga paduoda tokią informaciją: jda žmonių krauju atmirkusi. |du keliauja po žniones ir agi 

'^Iš įstaigos observatorijos Ir vis, dar nėra raudonajam 
Mount Marqua I lala patirta U TOTUI galo. 

tuoja. 
Kad soc. demokr. yra bur

žujai, tai galop nieks už tai j abiejų pusių buvo reiškiama. kausko, aplank 
jų nekdrtu, nebent bolševikai, i nuoširdaus noro susitarti irH.Si Šveicarijos užsienių reika-
bet keista ir pikta, kad toki j Klaipėdos reikalus baigti ben- j \ų ministerį, ir p. Dinicliert, 
ponai dvarininkai ar šiaip so-z'^o susipratimo pagrindais. politikos departamento užs. 
cial. kapitalistai savo veidą Iš Paryžiaus mūsų delegaci-j reikalų šefą, su kuriais turėjo 
depia vargo žmonių kauke ir ja nuvyko Ženevon, atstovauti ilgesnį pasikalbėjimą. Berlyne 

Lietuvos reikalams Tautų Są-;p. Galvanauskas padarė vizi-
jungos Taiybos posėdžiuose, j tus Vokietijos kancleriui Cu-

spręsti apie savo 4 'prietelius , , Į Du klausimai, liečia LietuVą, 'no ir užsienių reikalų ministe-
reikia ne -tiek gražių, gi daž- | buvo įrašyti šios Tautų Są- riui p. Rosenbergui ir buvo 
nai vylingų, žodžiu paisyti, jungos Tarybos sesijos dieno-' priimtas Vokietijos preziden-
kiek žiūrėti į rankas. ^ tvarkėjo, būtent: 1) Vykdy- to Eberto. (Elta). 

"L IU L K A". 
MONOLOGAS. 

Petrai, kaip gi tavo liulka?".. Nieko gi, 
sakau, vis tokia pati.. Nu, sako, ir ne pa 
juodo nuo soso.. Kur, sakau, pajuos -
dar labiaus geltonuoja.. Nu kur gi ana? 
klausia... — O gi užanty, sakau. — Nu iš 
imk, sako. — Tai kam aš ją imsiu, Įfcad 
kuryt nenoriu, aš atsakau, kam gi j i no 
rakiai vartyt.. — O cibukas gi kaip, vėl 
klausia, gal naują, sako, nulenkei f.. — A 

ir 
dar kokis išėjo., va pažiūrėk, paimu ir 
ištraukiu iš užančio., (ištraukia ir rodo)— 
Parodyk, sako. Tai paima savo rankosna 
ir varto ir varto, aplinkui apžiūri ir vi
dun pirštą įkiša., ir į dantis įdeda., o sei 

(Senas, vyžotas dedas; ruko ir apžiūrinėja 
pypkę). 

Xa, rodos trauktum ir trauktum o 
pritraukęs pustam ir pustum. Toks gi ir 
gardumėlis neišpasakytas tos liulkos.. jau 
matyt visai įsikuryjus, kad ir durnas ne- ' nulenkiau iš jaunos višnelės, sakau 
kartus i r burnoj nešlaikštu ir kosėt ne-
Teikia ir krutinės neduria, žodžiu -— nie
ko bloga nesidaro, o tiek gi malonume-
lio — paėmei va ir trauki... (ruko). 

O visgi visuos Trabučiuos paieškot 
tokios liulkos.. (Apžiūri) Na, ieškok, ne- j lė taip ir teka, taip i r varva, 
ieškok, o tokios tai vis nerasi. .Nebūt gi 
šitai Petro liulka... Kam gi dar čia kas?!. 
Petras žino kokią išsirinkti, kaip iškuryt 
ir kaip paskui jį saugot, kad jau but ap
saugota. Olio, ar gi Petras ims benk kokį 
pagalį į dantis.. Kam gi imt, kad va ko-
kią (rodo) gali čiulpti.. Oho aš matau, 
kad net jums kai kuriems seilė teka, žiū
rint į maniškę liulka.. 

Aš ne tik pats mano liulka giriu, gi
ria ją visi Trabučiai... Kur tik kas kiek, 
tai vyrai ir vadinas vienas kitą ir kur 
gi —vis pas Petrą, o ko gi? — vis Pet
ro liulkos parūkyt, o ne kito ko. Ateis i r 
derinas jau... (nuduoda) Nu, sako, bracia 

Ar ži
nai, sako, Petrui, nėr prieš tavo liulka 
visoj ulyčioj..; visi gi rodos tą pačią tabo
ką kemšam —vis pačių Sėta kai mes ku
ry jam iš savų liuikų, tai tik smirda, tik 
kartu, kaip mėšlą kokį rukai ir negali
ma nuo kosėjimo išsilaikyt... Nu o pri-
kimšk tos pačios tabokos į tavo liulka, tai 
kad toks durnų gardumėlis, kad gi toks 
malonumėlis oi gerą, gera kai užtrauki. 
Ot regis ta pati taboka, o kaip liulka pe*r-
maino durnų gardumėlį.. Ten kaip smala, 
o čia kaip kodylas. Tai liulka, gi liulka. 

— Na prikimšk, sako, Petrai pačiulp
si m kiek. Tai ką gi taip giria, tai imu 

taip maniške liulka giria. Visgi mano — 
o ne kito. Tai kai pilims dantysna, kai 
pradės durnus traukt, ir galo tada nėr 
— vis traukia ir traukia, o atgal pust ir 
nepučia — toks jau gal gardumėlis Nu 
o delko gardu, — kad Petro liulka gera; iš 
kitų gi patys sako, kad negalima* ruk\ t-
kaip smala. 

Kc čia begirsi — mano netik liulka 
gera, uįj visų geresnė; ir cibukas neblo
gas, ir skiltuvas tokis ir kapšiukas., nors 
kiti ir juokias, kad Petras katiną uždusi- j 
no ir nulupęs skūrą kapšiuką pasisiuvo, 

šliaužioja sau, tik pamačius mane kaip 
pradės skalant (nuduoda) dėde, dėde po, 
pe, dėde pe, pe.. Aš čia į ją — kas čia, 
sukau dukrel, tau pe, pe?. Gi žiūriu, kad 
ją kur " apsidarius" Varusia, visa išsile-
pus o rankose laiko už galo mano cibuką 
ir liulka.. ir glamonėja ją po žemę ir po 
kažin ką., ir vis pe, pe.. Kad treptelsiu 
čia aš ant jos., tu, sakau, varle, po mėš
lą mano liulka valkiosi, o man reiks dan
tysna imt, ek tu, sakau., o ji rėkt — tik 
ką mama numaldė.. 

Pasmirdėjo kiek liulka, bet visgi nie-
vis gi mano kapšiukas ne- ko - - durnas nepersimainė. bet kas gi -

prastas, o kit net ir neturi., ne tik jau 
jų su maniškiu nesusilygins. 

I r ko ji, mano liulka, nematė kur ji 
nebuvo, bet kaip saugoji, tai vis dar sau
gojas ir turi dar ir kiti dar pagiria. Kada 
gi čia kapojau, kapojau kūlelius, nusopo 
nugara, nu, sakau, prfsėsiu ir užsikurysiu. 
Graibstau užanty — nėr liulkos, žvalgaus 
aplinkui — nėr. Kas čia, manau sau, vi-1 
sada būdavo, o dabar.. Aš čia da kišeniun, 
aš šen, aš ten i— nėra liulkos ir gana.. Ei
nu pirkion — jau piauniai sakau ant lan
go, ar ant suolo užmiršau, a r kur kitur. 
Įėjęs apsidairiau —ir čia nematyt. Jau čia 
man ir parūpėjo.. Kas gi čia manau do 
štuka — nejaugi pražus?.. Egi žiūriu pas-

ir prikemšu... pačiam gi man nebloga, kad [ kui — marčios "\"arusia sėdi ant grindų, 

O vėl, kada čia, pragaišo" liulka ir 
nėr. Aš visas paloves, visus užkampius 
iškrėčiau, visus mėšlynus iškrapščiau; vi
sur, visur išgriozdžiau kur tik pamišyda
mas — kaip nėr, taip nėr liulkos. 

Nu, manau sau, jau amžiną atilsį. Nu-
nenšant karv. pama.z gerti. Pagėnė mar
goji, žaloji., dar telyčėlė kiek ir liko ant 
galo, ant pačio dugno — liko lupynų. 
Ko gi, manau, negėda, kas čia tokio... pa
maišai ranka, egi mano liulka po lupy
nom., taip ir guli visa aplipus lupynom ir* 
miltais. Pamirkus kiek, bet nieko.. Vis ro
dos turėjau užanty ir kokis čia velnias 
ant jos nujojo ceberkan. Pradžiovinau 
kiek, o durnas visgi nepersimainė, vis to
kis gardus, kaip ir pirma. 

O va užvakar vėl buvo bėdelės su 
liulkėlė. Kaip ugnin įkrito ir rast niekur 
negalima. Nu kada, kada, o dabar, manau, 
tai jau po visam. Jau ar pavogė kas, ar 
kartu su skiedrom marti pečiun įmetė, ar 
jau kur kitur. Visą dien nerūkiau, tik gal
va sukas, seilės varva, rodos ir valgyt ne

s inor i ir " k l a p a t a s " tokis kad liulkos 
n T. Ką gi, einu kūlelių kapot. Egi čia 
guli patvartėj šuva mūsų ir graužia ką... 
Tu. sakau, ciucka, vel kulnus kokius grau
ži, iš Jvur tu vis nešioji.. O.jis apsisukę po
rą kart uodegą ir vėl graužia. Ai arčiau, 
ciucka, sakau, kokis gi čia kulnas.. Egi net 
treptelėjau iš pykčio... kad g/aužia ciuc
ka tai graužia mano cibuką ir liulka.. Aš 
čia šunį rykšte., tu sakau, biaurybe, ką 
dabar čia?! O cibukas visgi visai su
krimstas. Tai kaip tik vakar naują nusi
lenkiau ir pragrįžiau tai va (rodo) vėl 
yra kas dantysna paima.. I r gardumėli* 
nepersimaine, i r durnelis tas pats., ir seilė 
vyrams nuteka į ją bežiūrint. (Žiuri pro 
langą) O v.T vyrų puikai ateina., matai 
kaip jiems mano liulka patinka... vėl, ma
tai kuryt... Eit pasislėpt, o tai pyks kai 
neduosi., o duok tai ir kurys lig vakaro... 
o kas ar mano liulka ' t kaziona ' , ar kas:. 
Pasislėpsiu ir neras nė manęs, nė liulkos.. 
(pasislepia^. Uždanga. 

Niekniekis. 

i 
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SĖJIKAS 
AMERIKOS DARBAS. % a s laikas jiedu kovoja i r 

— - taikos, tikros taikos nesimato. 
Amerikos darbo problema Daugelio visaip sprendžiama 

labai sena ir iki šio laiko ji ta kovos problema. Teeiaus 
neišspręsta. Tr nebus ji iš- taikai rezultatai neužčiuopia-
spręsta, kaip ilgai darbas su mi. 
kapitalu nepadarys tikros tai-Į Visgi ateis laikas, kuomet 
kos. Taika-gi neįvyks, kaip darbas su kapitalu paliaus ve-
ilirai abi pusi nesusipras. Dar-, de civilį karą. Kaikas spė-
bas su kapitalu turi susipras- j ja, kad tas laikas netolimas. 

) pirmutini dvi nedarbo savaiti 
nebus mokama pašelpa. 

Tomis atmainomis atlieka
ma dide(ė pažanga. Kaip ga
mintojams, taip darbininkams 
yra laimingiau, kuomet kil<ę 
del darbo ginčiai sprendžia
ma arbi t racijos keliu. 

Tuo būdu ir kitos gramo-
iiės galėtų apsidrausti nesuti
kimu ir streikų. Patiems dar
bininkams butų daugiau nau
dos. 

PRIE ARBATĖLES. 

MERGAITĖ ADVOKATAS. 

Sėdėjome arbatinės nuoša
liame kampelyje... Mariutjė ir 
aš. Antradienis. Lytinga die
na. Per langą matytis Michi-

titute ir ji pasakoja, kad jos 
paišybos profesorius yra taip 
įsigilinęs ir įsitikėjęs į Eins-
tein'ą,kad relatyvumas jam 
net tarp varsų maišosi. J i 
spėja, kad jis butų buvęs ne
paprastu matematikos profe-

Miss Zenola Longstretb, 18jksta kažkoks pilkas durnų ka 
ti ir įsidėmėti, kad jiedu tu- J Bet pesimistai laikosi nuomo-[ ™<*tų, iš Little Rock, Ark., sujinuolys. 'Žemai apytuštis bul 

gano ežeras. Rūstus jis šian
dien. Ant horizonto, kurs su- j šoriu. Gi pasaulinėje situa-
silieja su ežero bangomis, ru-'[eijoję, Mariutė tikras atsto

vas — diplomatas. Nei iš 

ii but sąjungininku, bet ne nės, kad tas laikas labai — 
rivalizuotoju. Turi žinoti, labai toli. Xcs kaskartas ky-
kad šiandieniniai abiejų pu- la naujos neįveikiamos prob-
sių nesutikimai, tai civilis ka- lemos. . Jos trukdo ir trukdo 
ras. Tas karas abiem pusėm darbo su kapitalu taikai, 
neša didelius nuostolius .Xuo| .Tos naujos problemos, tai 
to daug kenčia ir pati visuo- gyvenimo problemos, 
menė. Darbininkas. 

Pirm penkiasdešimts metų 
Amerikoje (Suv. Valstybėse) 

. buvo įkurta Naeionalė Socia-
lio Darbo Konferencija. Tais ; 
laikais net vaikai dirbdavo 12 Cbieagos drabužių gamini-
valandų dienoje. Amerikos mo pramonėje (industrijoje) 

J ) a r b o Federacijos dar nebu-Į įvyksfa žymios atmainos. Šio-
vo. C i Darbo Vyčių (Knigbts je pramonėj dirba apie 35,000 

pasižymėjimu baigė jurispru
dencijos mokslus ir gavo ad
vokato diplomą. 

Teeiaus Arkansas valstybės 
autoritetai neleidžia jai prak
tikuoti advokatūroje. Sako, 

varas. feiokią diena žmonėm 
}>o pastoge. 

Bot čia, arbatinjėje jauku. 
Didžiame krosnyje skilsta, 
braška kuras ir mėto savo ši
lumą į mudvi. Samovare 

žurnalų nepastebiu ir neatme
nu tiek, kiek iš įjos kalbos. 

Atnešjė mums degtukų. Čio
nai tik formališkumas, nes 
šioj arbatinėje dauguma ru-

nepilnametė. įTuri jinai lauk- vanduo tik šniokščia, garuo 
t i 21 metu amžiaus. 

ko, teeiaus, žinoma, ad libi 
tunu Mudviem stoka noro, j t e r i p s g i e l ą A f i u m u g l } ^ 

o reikia bent pusvalandžio 
važiuojant pas X. įteikia bū
ti punktualiu. Jog punktu
alumas šių laikų moters ypa
tybė. Punktualumas yra kul
tūros žym£. Ar ne ! Sudiev! 
I r mudvi persiskynėva. 

S a fir a. 

Red. prierašas. — Kas se-
lįė "Moterų {Tribūnos'* strai
psnius, galėjo pastebėti, kad 
jau ketvirtas straipsnis 'gvil
dena moderniškosios moteries 
klausimą. Šiose skiltyse gru
miasi dvi nuomonės: viena 
stovi už naujovinės moteries 
liuosybę nevaržomą senobinės 
moteries etiketą, kita trina lai
svą moterį neprisiimant vyro 
manierų. Nors gtraipsniai 
neina griežtoje polemikos for
moje, bet ta mintis gan aiš
kiai vedama analizuojant mo 

moterų reikalavimas neras jo
kios italų p^it inės partijose 
pasipriešinimo. Mussolini 
sakė, kad Italijos valdžia 
pirmiausia pasidarbuos mote
rims duoti lokales politines 
teises, gi paskiaus bus duotos 
valstybinės teisjės. Anot pre-
miero, moteris su politika rei
kia supažindinti palengva, ty. 
laipsniškai, jei norima sulauk
ti iš to naudos. 

Tokiu būdu Italijos mote
rys laimėjo. i 

MOTERYS DARBININKĖS. 

DRABUŽIU INDUSTRIJA 
CHICAGOJE. L I E T U V O J E . 

tai ir palikome ant stalelio 
Ši arbatinį popularė, kaip pac|ėjo. 

Jsivingiavo kalba į artimes
nius dalykus. Mariute labai 

KAPŲ VAGIS. 

ja... 
savo "atmosferą" turinti... 
jėjęs čionai užmirštį kas pir
ma tau drumstė ramybe. 

Mariutė labai mėgsta arba 
tą — juodą. Jos tauta pra- ji beširdė, arba jei turi šir-
garsėjusi savo įpročiu "po^ dies, tai rakina ją septynio-

BAUKfiNAI, Šiaulių apsk. pietine arbata ." Arbatos fi- mis spintomis. Manytumei, 
Šaukėnų milicija suėmė ka- ližankoje ji įspės visą tavo kad ji vien bėgančiu materi-

ot* Labor) organizacija buvo' darbininkų ir darbininkių. pU vacrj Ant. Kensminą, lai-j laime. Stebėtina Mariutė — aliu gyvenimu įdomauja, kad 
vystykluose. Kuomet Dar-, Jiems visiems didinama už- r j s keli mėnesiai kaip buvo I burtininkė, tik nesiseka jai su tiems švelniems ir galingiems 

dradarbėms. Prašome tą į-
domią analizę tęsti. Tik nuo
dugniai išgvildenus " p r o ir 

Sočiai io veikimo ameriko
niškų organizacijų suvažiavi
me AVashingtone paaiškėjo, 
kad šiandie Suv. Valstybėse 
suvirs du milionu ištekėjusįi 
moterų ssrba ofisuose ir dirb
tuvėse. Visose pramonės šfa-
kose šiandie galima rasti iš
tekėjusių moterų. 

Kai-kas iš tos "lygybės >> 

moderniška — širdies rezer 
va. Ištikro spręstumei, kad j0viiw?s moteries kuriamą ti-

contra," moterys galės susi- m a t o s a u nemažai džiaugsmo, 
daryti aiškią idėją apie nau- B e t Amerikos patriotai nusi-

pą. v 

-

jautimams, toms dvasios ek
stazėms kurie varsuoja ir ke

bo Vyčiai 1878 metais turėjo mokesnis nuo 10 ligi 16 nuo- apsigyvenęs Šaukėnuose ir kava, o aš visuomet imu ka 
visatinę suvažiavimą, pirmu-į šimčių. Priede įvedama pa- m()jcėjo "v i ską :" mašinas tai- v0-
kart pakeltas 8-nių valandų ( šelpa darbininkams kilus ne- ^ s t o g u s bengti, iškabas- Mariutė ir aš turime labai; Ha gyvenimą, ji neprieinama. 
darbo dienoje klausimas. Tas darbui. įrašyti, krosnis mūryti, pirk- į daug ko bendro. Susitikome į Bet aš Mariutę pažįstu labai 

ITALIJOS MOTERYS 
LAIMĖJO. 

klausimas atrodė kaipir uto-
piinė svajonė. 

Praėjus keliolikai metų, 

Tais klausimais vedė ilgas liauti. Ir patiko jam preky ! čia mudvi pasikalbėti. Ne intimiai ir žinau, kad toks 

Italijoje moterys ligšiol ne
turėjo jokių teisių politikoje. 
Dar nesenai premieras Mus
solini klausiamas nepalankiai 
atsakė apie moterų teises. 

Bet štai Romoje savo kon-
derybas Chicago Industrial ba švinu. Drąsos užtektinai! dažnai sueiname. Pasiilgsta- jautrumas kaip jos retas, j gresą laiko tarptautinis su-
Federation and Clothing Ma- turėdamas, jis tamsią naktį i me. O kalbėtis yra labai', Ir žinau, kad ji gali mylėti ir - fragizmas. Kongrese daly-

pamatome dideles darbininkų nufacturers su darbininkų or- ' s u į r a n t j a į s lv m a i š u keliavo! daug. Rods, kalbi, kalbi i r 'my l i labai, labai -r- vieną, vauja daugelio tautų moterys. 

minę. Nes tos dirbančios* mo
terys daugiausia neturi vai
kų, nenori jų tunėti ir nenori 
jų auklėti. 

Kitas dalvkas, tos motervs 
turi paveržusios vyrų darbus, 
kuomet daugeliui vyrų darbi
ninkų šiandie nk'»ra kas veik-
ti. 

Nesenai spaudoje buvo ke
liamas klausimas, kad ištekė
jusioms moterims butų laikas 
užsiimti vaikų auklėjimu ir 
namų ruoša. 

tarpe atmainas. Amerikos" ganizacija Amalgamated Clo-. 
darbas didžiausią teeiaus šuo- tbing Workers. 
Ii pirmyn atliko tarpe 1910 i r j Pagal i aus visas reikalas bu-
1920 metų. Darbininkai iš- vo pavestas arbitracijai, su-
kovojo trumpesnes darbo va- darytai iš 3 asmenų. Arbit-

f landas dienoje, iškovojo ir di- ratoriai pagaliaus išsprendė 
desnę užmokesnį. : tuos klausimus darbininku 

Pirm penkiasdešimts metų naudai, 
amatninkų unijos Amerikoje Pašelpos fondan mokės pa-
nebuvo žinomos. Jei tokios j skirtą mokestį abi pusi. Pa-
unijos butų ir pakilusios, tai šelpa bus mokama tik tokia-
jos butų buvę visuomenės ne- me atsitikime, jei darbininkai 
pakenčiamos. Be to, tokioms neturės darbo ne iš savo liuo-
unijoms nebūta nei plačios s u noro. 
darbui dirvos. 

Šiandie gi viskas jau ki 
taip. Kylant industrijai ir 
pramonei, augo ir 
darbininkų. Išnaudojami dar
bininkai pradėjo susiprasti ir 

taisyklėmis, tai nedarbo pa
šei pai arba apdraudai nuo 

skaičius ! kiekvieno dirbančio darbinin
ko bus atitraukiama 1.5 nuo
šimčio iš savaitinio uždarbio. 

pakilo organizuotis. Rezulta-: Pašelpa bus mokama ilgiau-
te šiandie čia turime ne vien sia 5 savaites per metus. J i 
organizuotą darbą, bet ir or
ganizuotą kapitalą. 

bus lygi 40 nuošimčių darbi
ninko savaitinio uždarbio. Už 

vis dar lieka kas nepasakyto.' žmogų. Taip žinau, kad my- Dominuoja teeiaus Amerikos 
Bet šiandien negaliu pasilik- H,nes kuomet jį užsiminiau, moterys. Šios pasižymi ne-
ti labai ilgai. Ketvirtą va- (išpradžios Mariutė nudavė, paprasta savo drąsa ir ener-
landą turiu reikalą kitur. Te- neliojanti — bet akutės neiš- gija. 

i • 
čiau dar yra laiko. ; kentO. Jos greit žydriai su-

pydavo. Darl>as .gerai apsi Mariute ir aš dkskusuojame švito. Akutės, ypač žydrios, 
mokėdavo, nes sutirpyto švi- j daug dalykų, įdomių ir neįdo- nemoka slėpti. Peratviros 
no gabalai KuriBnuoae noriai \m'"l Šiandien pradėjom su J i prisipažino, kad ji tik jam 
buvo perkami. Tokiu būdu parfumerijos esencija ir nuė- palanki daugiau nieko. 

į kapus ir be didelio vargo 
laužė, draskė nuo kryžių J)ie 
vo niukas, švinines lenteles ir 
krovjf* sau į maišą, o naujo 
parėjęs katilėlyje viską sutir 

AMERIKOS PONIOS. 

. I meistras" prekybos reika- į jome iki Einšteino relatyvu-
lais atsilankė Šaukėnų, Kar-
tavV'iių, Užvenčio ir Vaiguvos 
kapuose ir visur turėjo pilną 
pasisekimą. "Vien Šaukėnų 

Bet jei tik tiek, kodėl tas 
mo naujausios teorijos. Kar- švelnus sumišimas? Esu mo
tais mudviejų skonis skiriasi, teriškė, žinau. Jos širdis per-
Va, Mariutė labai mėgsta, jautri, kad galėtų būti viešai 
lioubiganto "Narcisse Noi-: išstatyta, arba kitaip sakant 

Dvi miesto AVashington tu
rčių dukterys, Miss Jane Mof-

Dar pirm kongresą prade- ( f et ir Miss Helen Jolmson, at-
siant Amerikos -moterys grą- sisakė važinėti automobiliais, 
sino pikietuoti premiero na-, Sako. tai prastas toks važi
nius, jei rodysiąs Italijos mo- nėjimas. Jos įsigijo aeropla-
terų politinėms teisėms nepa- ną ir juo skraido. Skrizda-
lankumo. mos visuomet su savimi ima 

Pasiremiant pagamintomis!, .. . .... ,-n r e , " bet man labiau tinka Lu-1 ant rankovės prisegta, bile 
• kapuose jis apiptėae apie <0 , K ., i • p \ . . 

kryžių. Vėliau tardymas pa 
rodė, kad jisai suliejęs 23 švi
no gabalus, kurie, bendrai svė
rė 7 pūdus lo svarų. Tą švi
ną jis pardavęs Kuršėnuose 
žydui puodžiui ir gavęs su vi
ršum du šimtu litu. 

i . Kr. Balsas 11 

ynos smailesni kvepalai, ypač • kam artima. Užtat ją ir sie
jo "F leur Ardente / ' Mariu- j p j a giliai, giliai, 
tės skonis elegantiška — j i ' Lietaus lašeliai smarkiai 
artiste iki pirštų galų. I r 
Mariuįė lanksti. J i stebėti
nai lengvai supranta tas ab
straktiškas teorijas, kurios 
vien protu liečiamos. Mat 
Mariutė mokinasi l>ailės Ins-

beldžiasi langan. Samovare 
vanduo tik kunkuliuoja, šnio
kščia.... Taip, čia gera būti, 
čia viskas taip elegantiškai 

Prasidiėyus kongresui, ame- j mechaniką, kurio pareiga ma-
rikonės pakeikė savo karingą' šinerijos prižiunėti. * 
taktiką. % Pagamino premierui [ 
švelnų memorialą, su kuriuo j NAUDINGI PATARIMAI. 
pasiųsta delegacija. Premie
ras delegaciją priėmjė. Iš-
klausjė moterų prašymo ir su-

Veido prausimas, ne perdaž 
nai, šaltu vandeniu su keliais 

tiko kongrese pasakyti pra- j citrinos lašais, kiek-nors iš
kalbą, baltina odą. 

Savo prakalba tiesiog nu
stebino moterų kongresą. J is Nuo perankštų avalinių ir 

nuo gorsetų moterys dažniau-pažymėjo, kad Italijos mote 
jauku. Bet jau man laikas* rims bus suteiktos pilnos tei-1 sia pagauna pavojingas Ii 
eiti, jau greit pusiau keturių,įsės politikoje. Pažymėjo, kadjgas . 

A MM 

Rinkimų Kovos Atbalsiai 
Valstybės Drama ir darbininkai. 
Gegužės ntėn. 1 dieną, Darbo Fede

racijos darbininkų organizacijos išsirū
pino per Sv. Ministeriją, kad butų su
vaidintas spektaklis darbininkams. Šv. 
Ministerija sutiko ir" davp atitinkamą 

* parėdymą Valst. Dramos Valdybai. Prieš 
pradėsiant vaidinti darbininkai iškabino 
salėj milžinišką plakatą su parašu: "Da
rbo Federacija," "Vis i iš vieno už dar
bininkų re ikalus/ ' Vaidintojai tai pa
stebėję p a r e i s ^ , kai kurie vien tik ru
siškai kalliėdami, jog jie nevaidinsią iki 
plakatas nebus nuimtas. Be ko kito dra
mos darbuotojai pareiškę, kad jų tarpe 
yra socialdemokratų, o gal ir komunistų 
dėlto, prie tokio plakato jie nevaidinsią. 
Kadangi vakaras buvo organizuojamas 
tik Darbo Federacijos organizacijų, tad 
darbininkai jautjėsi tuo įžeistais ir išneš
dami savo plakatą pareiškė, kad ir patys 
darbininkai išeina iš spektaklio. I r vi
si kai vienas darbininkai protestuodami 

•apleido salę ir išėję sugiedojo "Lietuva 
Tėvynė mūsų." Darbininkai į spektak
lį buvo kvietę ir P. Respublikos Prezi

dentą. Darbininkų delegatas nuėjo į 
prezidento ložę, išreikšti padfeka už atsi
lankymą į darbininkų spektaklį ir paai
škino delko darbininkai priversti buvo 
tai padaryti. Po I I akto Respublikos 
Prezidentas išėjo iš teatro. Vaidinimas 
/ėjo 5 — 8 žmonėms salėj sėdint. 

[domu, kas musij dramoj s*ėdi. Lai
ke incidento darbininkai pasakojo, kad 
visai nesenai vienas dramos scenos dar-
buotojas buvo išsiųstas iš Lietuvos kpi-" 
po bolševikas. * 

Bolševikai grasina užmušti kunigus. 
Šiomis dienomis kun. Bajerčius 

(Kemiėjei), kun. Butrimas (Kalnojai) ir 
kun. Gecius Girkalnyje (Raseinių aps.) 
gavo laiškus, kuriais jiems grasinama 
užmušimu, jei jie veiksią prieš • socialis
tus. Laiškus pasirašo "Lietuvos komu
nistų komitetas." Laiškus paprastai į-
teikia vaikas, kuris įteikęs laiškus greit 
dingsta. Spėjama, kad tuos laiškus ra
šo ne "komunistai ," bet vietiniai uoles
nieji cicilikėliai, prisidengdami komunis
tą] (bolševikų) vardu. Teeiaus kaip ten 
nebūtų, svarbu yra visiems žinoti, kokių 
laisvių suteiktų bažnyčiai įsigalėję cici-
likai. Labai pravartu butų žinoti tai, 

ypač tiems kunigams, kurie pirštų ne- bet kalbėti neįeisiąs. Atėjo miliciantas, 
prideda 'prie rinkimų darbo, ir kurių 
parapijose "kuopos" žydi. 

Valstiečių vadai krauju grasina. 
PLOKŠČIAI. — Balandžio mėn. 29 

dieną, Plokščiuose įvyko Darbo Federa
cijos mitingas. Valstiečiai iš anksto re
ngiasi mitingą sugriauti. J au išlipus iš 
garlaivio Darbo Federacijos atstovams, 
teko pastebėti kai-kurių cicililselių neri
mavimą, kurie bėgdami pel lauką ir .gar
siai ("po matuškėu) nusikeikę pareis-
kė balsiai: "Atvažiavo! Ot, kad versim 
tai versim!" Pradėjus p. K. Ambro-
zaičiui mitingą, būrelis valstiečių vado
vaujant p. Šileikai pradėjo trukdyti. Pa-

pareišk£, kad sustatysiąs protokolą ir 
patrauksiąs triukšmadarius atsakomy

bėn. Riaušininkai to nepaisė. P . K. Am-
brozaitis nurodė žmonėms, kad ei/eilikai 
rodo tokį gyvulišką pasiutimą bijodami, 
kad žmonės neišgirstų tiesos žodžio apie 
jų darbus. Žmonėse kilo didžiausis pa
sipiktinimas cicilikų teroru, ir jokia kar
šta kalba, jokie žodžiai nebūtų taip vai
zdžiai įrodę cicilikų nieksįrstes, kaip šis 
įų keliamas triukšmas ir grasinimai 
krauju. Del valstiečių teroro ir išvengi
mui didesnių nesusipratimų, mitingas 
buvo nutrauktas. Po to, buvo susirin
kimas mokyklos salėje; tenai buvo pla
čiai išaiškinta Seimo paleidimo priežas-

galiau prisigrūdę per Žmones prie kalbė- j t y s > r i n k i m u t v a r k a i r £ T r u k š m a d a , 
tojo p r a ė j o t rukdyta Sutikę minios r i a į i r g r a g i n t o j a i traukiami teismo at-
pasipriešinimą valstiečių vadas arčiau s a k o m v D e n < 

prie p. K. Ambrožaičio priėjęs, pareiš
kė: "pasitrauk, nes tuoj čia bus krau
jas. V Užpakalyje uoliai darbavosi val
st. liaud. (iš Raupienų.); jis vadovavo 
stumdytojamte, jų tarpe pasirodė ir žyde
liai, kurie taip gi stumdjė žmones, o kai 
kuriems net skaudžiai sudavė į krutinę. 
Pagaliau stumdytoje vadas pareiškė, 
kad jis esąs pasiryžęs kraują pralieti. 

Telšių frontas. 
Balandžio mėn. 8 dieną pasigirsta 

pirmieyi šautuvų ir kulkasvaidžių šūviai. 
Kulipkos padangėj zvembia, bet krisda
mos žemyn jau gązdina žmones. Mūsų 
kariuomenės dalys paima Eigirdžius, 
Žarėnus, ir Alsėdžius. Įvjėdant tvar
ką, iš Eigirdžių kal'vfės iškilo "velt-

(ėdžių" durnas, kurs, pradėjęs žmonėms 
akis graužti, greit pavasario vėjo buvo 
išblaškytas. Žarėnų ir Alsėdžių "velt
ėdžių kuopų" sąnariai nuleidžia sietini-
nins ginklus ir snsigėdę apleidžia kovos 
lauką. 

Nerindaičių mieste generalisimus 
"veltėdžių" vadas — baron fon Bornau, 
sumobilizavęs svyruojančių "talkinin
kų" skystas grupes, energinfeai puolė 
"bobų" pozicijas ir po kruvino mūšio 
triukšmingai jas paėmė. Karo grobis: 
trys — viena pusgyvė moteriškė ir pus
antro klišo žmqgaus. 

Triumfal|fkj arkoj įvažiavo baronas į 
garbingą žemaičių sostinę. Žmonės len
kė galvas ir šaukė: " p o tavo apginimo 
puolame mūsų gloliėjfu", o pone baro
ne".. . — "Kaput* bobizmas, yber alles 
cicilizmas"... Iš gilumos plaučių atsi-
liepjė kilnios dvasios pagautas "žemai
čių" baronas.... ir, gera jiems buvo. Ki
ti vėl kraipė ir lingavo galvas "nobaž-
n a " Širdimi: " J e f išsipildė šventų raš
tų (L. U. 15 nr.) pranašavimas — visi 
už tave, globėjau barone, širdingai al
suosiu, o -boboms į sprandą duosiu... • 

Iš Lietuvos laikraščių. 
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KAME TIESA? darbininkų atsh 
člų, kųric taupin 

Pikulis sako: "Supranta- ria savo sunkiai 
mani nereikalingi platesni ai- to skatiko, o y 
škimmai," teeiaus negalima aikvoja, tai ir 
sutikti su jo kaikuriais išsi- ' tus pragaišina, 
reiškimais. Štai vienas: Sa- riaus išsireiškim 
ko "nevartojęs svaigalų dar-: tų buk turčiai la 
Liniukas turįs dangiaus iš- ro, jei jie nori ' 
tvermės, nors nuo perunkaus bininkus atprati 
darbo sveikata veikiau sudy- inamųjų gėrimų. 
l a . " Per dvidešimts su vir- .bet tame nešima 
Mini metų buvau liudininku to, tiktai daug i 
darbininkų, kurie gėrė ir jų gero. Jei tas \ 
sveikata jau tik kaip ant siu-Į daro kokias ten 
lo kybojo, kuomet metė gėj-a-jui tai reikia jut 
lu% į Šalį ir vis laikėsi prie tų tik ne už tai, kac 
pačių sunkių darbų, kartais 
dar sunkesnių negu pirmiau*, 
jų sveikata diktokai pagelbė
jo ; tai aiškus dalykas iš kur 
autoriaus vėjas puria — tai 
ne iš abstinencijos šalies, nors 
straipsnį bruka į abstinenci
jos dirvą! Aš neužtariu nei 
prohibicionistų, nei jų PrJeš-
alkoholinės Sąjungos, nei 'jų 
suktybių; šių niekur nešto-Į 
kuoja: nei vienoje nei kitoje 
pusėje kovojančiųjų; man tik 
rupi tiesa ir abstinencija — 
kokia jai gali būti nauda iŠ 
panašių straipsnių — nesima
to jokios! Daug geriaus bu
tų', kad tokius straipsnius pa
talpintų po antgalviu Prohi-
bicijos Suktybių Dirva, tai vi
siems butų geriau supranta
ma. 

Ar darbininkams 

atitraukia nuo gi 
tla prie abstinent 

P. BL Di 

I š LIET 
GERI PAV1 

NAIVIŲ kaim 
pa r. — Bufc'o jau 
ksminuuas. Ku 
ma neapsiėjo be 
pas gyventojus < 
lašelio svaigalų i 
butų gražu, kad 
Lietuvos sodžių, 
drąsuolių kovot s 
gaiš įpročiais! 

JUCAIČIUOS1 
sausio įvyko nepi 
kštynos, būtent, 
tapo padaryta ri 

. / j kyklos reikalams, 
taip sunkiai IM? jokio atilsio 
dirbti ir taip ilgai prie dar
bo išturėti, kad tuos du bilio-
nu dolerių, kuriuos kas metas 
Amerikoje prageria sunaudoja 
tų geriems tikslams, būtent: 
apsišvietimui, tai autorius ši
to nenori pamatyti.' Štai kur 
dar vienas sakinvs: " T u r -
ėiams rupi tik išgauti iš dar
bininko didesnį išnašumą dar- Į PRŪSUOSE, { 
be . " Daugiausia iš tų pačių Į įvyko vaikučių j 

Selickis 3 litus, J 
Lidžius 2 1., Šerp; 
trauskas 1 1., Poc 
tų, Jocius 25 e t 
gražu, kad visoj 
vyrautų paprotis 
verčiau aukas da 
tikslams, negu be 
tinei pinigus leist. 

ŠIMAS ORATORIUS. 
(M o n o 1 o g a s) . 

Zakrastijonas Šimas, drūtas raudon-
nosis; ilgu pilku švarkeliu, apsijuosęs 
geltona juosta, kailine; kepurę užsimovęs, 
su gumbuota lazda. 

Mano mieli, nesakykite, kad.... .Ne 
visus Aukščiausias Viešpats lygiai apdo
vanojo ^savo malonjėmis, ir kaip matote 
prie šunies uodegą, prie paukščio snapą 
ir, dar pridursiu, prie žydo jermulką, 
taip lyginai ir prie mūsų — vienas iš 
mūsų bus tiek stipras pečiuose, kad len
gvai galės nešti pusantro karčio žirnių; 
kitas vėl gali būti tiek stiprus kojose, 
kad jo neparblokš ir degtinės gorčius, 
trečiasai vėl gi turį tokį liežuvį, kad žo
džiai iš jo kakarinės pilas, nelyginant, 
kai kukuliai su spirgais ir žodžiai ne bet 
koki — *n gudriais pagražinimais, pa
semtais iš knygos, kaip vanduo iš šuli
nio, o dažniausiai paimtais iš savo pro- i 
to bei kadencijos. 

(Ištraukia ragą ir išlėto uosto tabo
ka) . 

Šiose štai vestuvėse, šitoje karčemo
je apsčiai yra ir vyrų, ir bobų, bet nei 
vienas jūsų nesugebės ir trijų žodžių 
kaip reikiant suderinti, kad jie laikvtu-
si priderančioje tvarkoje, ką tai reiš
kia, padėkim "egzeltabunt," arba "has-
pergesme," nors jums imk ir išinušk vi
sus dantis.... 

Tau, Rauliene, padėkim, barnis ne
tinka, nes, žinoma, boba ir malūną per
rėks; l>et kas kita riksmas, o kas kita 
kalba. Kita moteriškė turį liežuvį ir iš-
t i k r u i l l k a i n T n n l n n n l w i isi 

nieko 
ji či( 
kalbo 
duoki 
išdžii 
ti. J 
gerkft 
ant s 
niaut< 
JL 

( 

ir tu 
paein: 
tik p; 
Glaml 
Aš ti 
dviem 
aš j u 
žvakei 
dviem 
mfcui 
patali 
judvie 
prieisi 
pašau 
gia, b 
jus. 

K 
ir tėv 
susirįj 
zodziu 
žodis 
akselii 

T 
paėmė 
na/ ir 
tobulu 
vertą 
1 * * 

II f H 

randa ir tur-
na ir neprage-
,i užprakaituo-
>riešingai, kas 
nemažus tur-

Sulyg auto-
nų tai atrody-
įbai blogai da-
4 'vargšus dar-
inti nuo svai 
l vartojimo, 
a,to nieko pik-
ir labai daug 
v ra tiesa, kad 

suktybes, tai 
os pasmerkti, 
d darbininkus 
Artybės i r ve-
cijos. 
vašios Vadas. 

" 

kus prie gera. Tėvą 
sakomai džiaugiasi to 
manymu. 

Girtuoklis Šeimyn* 

Pati saukia "savo gir 
vyrui: "Liaukis, Dzi 

U Y O S . 
YZDŽIAI. 
ne, Skapiškio 
inimo pasilin-
iiomet daugu-

samogonkos, 
G. ir D. iįė 
nedavę. Kaip 

kiekviename 
ije atsirastų 
su mūsų blo-

E pabaigoje) 
įp ras tos kri-

laike vaišių ] 
unkliava mo-

Paaukavo 
Jurgilas 3 1., 
)ytis 1 1., Pe-
caitė 50 cen-
. Kaip butų 
LietuYuj įsi-

laikc balių 
iryti geriems 
L'tiksliai deg-
t. 

(Kražių p.) \ 
susirinkimas 

LIETUVIŲ F 
i 

(Dainuo, 

Atsisakom nuo k 
Kurį perša mums 
Tų gudruolių, ką 
Mes nenorime bu 

i Vienas kitam 
Rinkim Seim 
Jau tikfct apg 
Kurie ruošia 

Susiprasl 
"Cicilikų 
Atsimink 
Jeigu no 

Ant rubežiu didv1 

Gina Lietuvą sav 
O Kaune valdžią, 
Išdavikai tautos 1 

Nuožmus lenl 
Lįsdami vis į. 
Maža yilniau 
O spekuliantą 

Susiprasl 

Lenką, žydą gerai 
Jiems nereikia la 
"Darbo kuopą'9 Č 
Kad bernauja va] 

Kad visi soei 
Komunistų še 
Tą ne vienas 
I r visi šitą zi 

Susiprask 

Jau gana! abejoti 
Mes "valstiečiam,' 
^ n. . Ji 

Kas griovikams s 
Tie nągali but mu; 

Susipraskim, : 
Išdavikų nerk 
T T V I • « V V * • 

Uz krikseionn 
Jeigu norime 

* 

j neišeina. O žmonės susispietusle-
on vestuvėse! Paklausykite mano 
is, kurią žadu čia jums pasakyti, tik 
ite šen į rankas butelį, kad galėčiau , 
uvusią gerkle priderančiai pavilgin-
Juk jųs žinote, kad, širdžiai kaistant, 
& džiųsta, greičiau kaip audeklas 
saulės, kaip linai jauįuje, i a i p uu-
toji žoiė vasaros kaitroje. 
(Pertraukia kalbą, geria)* 
Taunavedžiai! Tu, Jonai Glamba, 
i Kunigunda PreikšiuteJ Judu abu 
įata iš ūkininkų šaknies ir esate ką 
)alaimintu, sutuoktu! Tu, Jonai 
įba, ir tu, Kunigunda Preiksiute! 
ik, ne kas kitas,* patarnavau jum-
ti šventoje suvainikavimo iškilmėje, 
įdviejų suvainikavimui užžibinau 
*s, aš gi vėl ne kas kitas iškasiu ju-
[i duobes kapuose •— galėsite ra

šau gulėti smėlyje, kaip minkštoje 
inėje; o nors ir i4ėra žinios, kurs iš 
e jų pirmiau, bet tikriausia, kad abu 
šita to galo, nes mirtis vaikščioja 
įlyje, kaip liūtas ir nors jį nestau-
bet be atilsio jieško, kad ką prari-

tlausykite gi, Jonai ir Kunigunda, 
vai, ir gentįs, ir geradėjai^ ir čia 
mkusieji ūkininkai; imkite mano 
us giliai širdin, kaip krepšin, nes ir 
mano — tai parašas, tai avižos su 

» 
LU. 

["u, Jonai, tėvelių valia ir leidimu 
ei štai šitą Kunigundą sau už žmo-

rasi joje trijų margų žemės ploią^ 
amą, teisingumą, dvį karvuti, ket-

avelių, du paršiuku, paklusnumą, 

' JU s u " daugiau liko neišgerta. Ti 
išgersiu, tuoj padiėsiu is^ 
res.... 

uokliui 
ioriau > 

K A B L 1 S (senas vokieti 
guli mirties patale. Aplinl 

INKUSIįl SEIMį DAINA. 
ima, kaip Marselietė). 

uvino rojaus, 
Trockio tarnai ; 

skaito mus "go ja i s , " 
į bernais. H 

paduokim ranką, 
n vaikus Lietuvos: 
ivikams užtenka, 
iiums jungą Maskvos. 

im, nubuskim lietuviai visi, 
' nerinkim nė vieno! 
m gerai tai kiekvienas, 
ime būti laisvi!... 

. 
riai kariauna, 

krauju, 
Seimą sugriauna 
etuvių... 

. 

ai valstybe mųs griauna, 
iliau Lietuvon: 

— norėtų dar Kauno, 
L jiems eina talkon... 

im ir tt. 

visi žinom, » 
svos Lietuvos; 
eime mes pažinom, 
lovams Maskvos. 

ildemok ratai, 
mvnos vaikai — 
tenai jau suprato, , 
10 gerai... 

m ir tt. ** 

užtenka: 
tikėjom ilgai, 

• 
įlies tiesia ranką, 

d . . raugai! 
ubuskim, lietuviai visi! 
dm įtė vieno! 
balsuokim kiekvienas, 

juti laisvi!... 

Lietu v is-Neclcilikūi 

1>£, ir indus, ir puikias skaras, i 
kas drapanas, ir patalinę ir abeb 
tik patsai sau užsigeisi. Sunkia 
<įėtum, nusiskundęs ir apsimetęs 
skriaustu, nes ir aklas apčiupinė 
mergina jia^amifita, kaip ir turi \ 
mėsos ir pūkų, nes jai išpuola pu 
vulių ir tvartukai, be viso to, j i 
drūta, darbo . nebojanti, ne "šiepda 
lėta, nekalta, kaip toji žąselė sep 
sius žąsiukus išperėjusi, o da ,gėdn 
glfc (Uosto taboką i r šluosto pi 
nuo kaktos). Tu gi, Kunigunda, 
tėvų P reikškite, sulig vyro Glan 
gavai vyrą ne stabą, o prie jo trįi 
gai žemės, kaip ir prie tavęs, ir 
pora, ir galvijų pora ir, rodos, trį 
šiukai, kurie o — tai, sutraukus k 
geroje meilėje, santarvėje esant, 
čiant ypatos, arba kitaip sakant, 
skaldant kits kitam antausių, gali 
išvesti į gerus šeimininkus, turtina 
kininkus i r susilaukti paguodos iš 
kaipo ir kitokių turtų padidėjimo, 
ci, Jonai, įsidėmėk tai, kad pirmasi 
yj gimdytojas, Adomas, žlugo i>er 

Žem^s jisai tuifėjo rojuje — 
tik jo širdis geidė, gyvulių — da 
negu kiek buvo matęs, ganė jis ju 
lueno tiktai norėjo pikčiuje; kur ti 
norėjo, ten kirto sau medžius, keli 
symas jam nerūpėjo, valsčiui arkli 
lavinėjo. I r butų taip sau sėd£, 
po šiai dienai, jei ne bobo§ aingeid 

I r vis tai nukentėjo per mote 
jutent per Jievą, kuri pasidavė įci 
ial«io pagundai. Tokią tai tunėjo 
skaudą pirmasai mūsų gimdytojas 

elį 
utį 
lar 
ioj 
5ė-

PATI . Karoli, ko nori, 
kad žvalgaisi? 

K A R L I S (liežuvį vos ap
versdamas!) : vieną byrą (a-
laus stiklinę) ir vieną cigarą 
Kaizerio pabrikos. 

it) BLAIVININKŲ CENTRO 
mi VALDYBA: 

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

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

Viee-pirm. L Roekienė, 89 
Arthur 'S t . , Worcester, Mass. 

j Rast. J . Svirskas, 47 Coral 
, St., Woreester, Mass. 

Iždinin. O. Sidabrienė, 29 
Mendon St., Worcester, Mass. 

Iždo glob. kun. J . J . Ja
kaitis, 41 Providence S t , 
Worcester, Mass., B. Jakutis, 
110 Willow St., Cambridge, 
Mass. 

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

AR ŽINAI KAD 
Lietuvoj yra 53 didelės profe-
sionalų unijos ir organizacijos? 
Ar žinai kad Helniar Turkiš
ki Cigarėtai vis daugiau tam
pa populariškesni lietuvių tar
pe, užtat kad juosi randasi 
1007r grvnai Turkiško Taba
ko? (Apur.) 

: 

i 

I 
'i C 

y. 

su 
R 

I KAS PRISIUS MUMS 
savo tikrą adresą; ir porą ad
resų savo pažįstami],;, ir pae-
tos markių už 2 centu, — ta? 
gaus naudingą knygutę 

BRANGINKITE SAVO 
SVEIKATA. . i 

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

Kreipkitės šiuo adresu: 

DR. AL. M. RAcKUS 

Medicinai Laboratories į 

1411 So. 50-th Avc. 

Cicero, IU, |L 

r svei-
įai, ko 
į nusi-

nu-
s, kad 
>uti, iš 
įsė gy-
savyįe 
,ntė ir 
tintuo-
>i var-
•akaitą 
, sulig 
ibiene, 
3 mar-
arklių 
s par-
ruvon, 
nelie-
nesi-
judu 

rus u-
vaikų, 

Tu 
S H1U-

bobą. 
kiek 

tugiau 
IOS — 
k pa-
ų tai-
lų nįė-
jes ir 
urnas. 
srižkę, 
adriai 

nuo-
Ado-

ir ra-

įnvbe ir ne dėlei kita ko 
w 

kad jis buvo lepšė ir, at 
pat i e jo nuodėmes, gremže: 

Jeigu jis butų laikęs 
išlavinęs paklusnume ir, 
geru įnagiu butų jai aiški 
garos, tat jį" butų bijoju 
kius gešeftus su žalčiu. I 
tLšmfck sau gerai ir pers] 
Kunigundą. 

Be keiksmu, be kaulų 
kių badymo, tinkamai, kai 
je moterystėje, reikalui iš 
ar diržu, ar kančiuku, art 
štimi — tiktai politiškai, i 
klapai, kuri o*- kad tik lu< 
spragilo a rba už pinučio. 

I r tu, Kunigunda, gi 
tai, kad esti vyro teikės, es 
sės — ir jeigu kada pas 
v o vyras aikvoja skatiką, 
geria, arba daro tai, ka: 
daryti, -taipat karts kartįė] 

Tiktai nemurntėk, kai] 
nos, ką tuojanr rizga į akis 
tusios, arba puodu sriubos 
tą, arba da blogiau, griel 
degantį nuodkigulį ir dar \ 
tus pelenais paversti; reik; 
nesnis įnatgis^ kaip antai : j 
tas, arba šluota^ arba jei 
bent koja, arba kumštimi 
moterystėje visuomet turi 
mas, pagerbimas, ne taip, ] 
te, ne kaipo priešas su pr 
telystėje ir meilėje d i rb 
Dievą garbinant, g)7venti. 
pridera. ( 

Taip, brangusis Joąa 

**> ifiiado lr IŠbaudė geriausius vaistus ' 

PLAUKAMS, 
Tia vaistai tai nėra kokie patentuo

ti humbukal, bet daromi po priežiūra 
D-ro Račkaus ir Jie veikia ant plau
kų etai kaip: 

l ) - l žmuša mikrobus, kurie ėda 
p lauku šaknis. 

2)-Sustiprina plaukt; šaknis. 
3)Iš judina kraują, galvos hkalpojc 

ir pr iduoda p laūkams daug gy
vumo ir iiegu. 

A)-Sustabdo plauki; slinkimą. 
R)-Augina plaukus . 

Kurie nori gauti tų vaistų; tai tu- . 
ri prisiųsti su laišku: — savo amžių, 
keletą, nuslinkunių plaukų tr pažymė
ti ar tie plaukai yra nuolat sausi ar 
riebus, ir ar yra pleiskanų, ftlų vai
stų flptlekotto nejraustt. Kreipklties tie-
SioK prie muaq FIRMOS. 

KAINA $6.00 už vaistu* »r už pa
tarimus kaip užlaikyti plaukus. Daug 

Pinigus slų-

I-aboratory, 
Cicero, UI. 

žmonių mums dėkavoja. 
skite Šiuo adresu: 
DU. RACKU8 Medicinai 

1 4 1 1 S o . 5 0 t h A v c , 

PINIGUS LIETUVON 
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Siunčiu per didžiausius Lietu
vės Bankus. 

Padarau legališkus dokumentus, 
patarnauju pirkime h- pardavi
me namu, lotų ir farmų. 

NOTARY POBLlG 
Uižsiregistravęs Lietuvos atsto

vybėje. 
Taipg i užlaikau Draugo di- : 

dužiausio knygyno skyrių BU di-; 
džiausiu rinkinio knygomis. Už-: 
prenumeruoja Draugą. 

Jonas Klimas 
4414 South California Avc 

Tel. Lafayette 5976 
t l f J t » f « i m - W JĮ ' t f f . J f f ! *1 f J Į*. I*|I " H.*Į * t ^ * f . «*• " -f- 'i& • • , i "A " i i - - i i " i rA -w . ( "n "n " / l " ( r - ( f - i r t ( "A" , i " . v " . (%"A-« , « ' . , - Jd 
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Lietuvių Eki 
KLAIPEDON I 

Didžiausi laivų — S- **• I^eviatha 
netik didžiausias, bet ir gražiausias v 

randasi visi moderniški parankumai . 

sis jįirių paioeius 
pirmu kartų iš
plauks iš New Yor 
ko į Cli<rlxwjrg ir 
Southnmpton. į 

Liepos 4-to 
1923 m. 

10 vai. ryte 
BafcMM Iš Mąm York i Klaipėda (>lei 

• M i 

Kj didžiausia ir svarbiausia Lietuvių 
inet jvykus. šis nuovykis daug -.reisl 
kursija vadovaus palys Lietuviui. Adv< 
sio.'ns žinomais, vadovaus šia eksknrs 
v /n tn Lietuvon. 

Tokia proga retai pasilaiko. Tat n< 
arčiausia agentą SuVienytų Valt-tijų ii 
sipirkdamas tikietus ant ŠIOS SPECU 
LIEPOS 4-ta. Jeigu jūsų mieste ar a 
tai rašyk tiesiai j 

United State 
4Ū Broa<lway Nev 

Mauitging Operatoi 
UNITED S T A T E S SH1 

, tiktai todelei, 
leisk jam Vie5-
idas. 
Jiev^ trumpai, 
kaip reikiant, 
įkęs skersai nu-
sį daryti viso-
Sitai, Jonai įsi-
^ėk savo paei^ 

laužymo, be a-
p dera švento-
tikus, išaiškink 
m kad ir kum-
le taip kai kiti 
}k, tuoj aus už 

irai įsidėmėk, 
ti ir pačios tei 
tebesi, kad ta-

kad perdaug 
s nepriderėtų 
mis . išaiškink. 
p tosios rą'^a-
3, nagns išskė-

teškia į kak-
iia iš krosnies 
^ali visus tur-
ia išrasti švel-
)iautu\Tas, si>a-
ne kitaip, tai 

aiškink, nes 
būti prisiriši-

kai šuo su ka-
iešu, bet prie-
ant, Viešpatį 
padoriai, kaip 

Kunigunda! ] 
trūksta ir tau. 
jį drąsi, sveika 
jus, kits kitą n 
judviem tikriau 
vieno dyselio. 

Žagarai prie? 
kaip išdžiuvo m 
skystimo, kaij> 
kaitros. 

(Ima butelį 

,i ir brangioji ..^ 

iu ir t 
jus šiame susir 
Joną, jaunikaitį, 
nuotaką, gerai ; 
parvestumėte į 
pridera šiam ga 
mui, liiik^otiiiiyėt 
drauge, ir t^van 
rims, ir brolian 
visuomet Rvveal 
roję sveikatoje, 
nimas ir arkliuo 
se kituose galv 
l)iaur> biėje, ir k 
vilnoje, ir plunl 
moję, ir kad ar 
giuose, ir avižos( 
niuose rasti] sai 
kaip tatai augav, 
paskui mu^oii ir 
gaiš į kamarą, i 
niui lai priperku 
prasimano gA^viij 
turtėje ir žeme 
ilgai laimingai g 
rtu, amžiname a 
ir visados, ir ant 

Sulietu 

i u •/ m v i n v 
Kaipo I lėtu vys, l ietuviams visa-
d(M p.nai nauju kuogoriausia. 

M. YLsKA 
8228 \Vest 88-tIi Street 

L<»/klei>cisos Tel. HruMsnick 4HH1 « 
)r. S. YTJCIUS T). C. Ph. C. j 
CHIKOl 'RAeTIC «YD\TOJ.VS 

Be gyd-uoliij, be pperaetjoa 
ai. 9-1;* 5-8 P. M. šventad. 9-12 

1579 MHw*ukcc Avcnuc 
K a m p . I J o b c y ir N o r t i i A v c . 

, m m _ m m - n m m m m m m m m m m _ M m m ' T Č 

^ITYKIT IR PLATINKIT 
"DRAUGĄ." 

Nuvyk skaus
mą šalin! 

Baisas petys, mėš
lungiškas trauky
mas muskule, iž-
narytas smarys— 
visuomet yra drau
gais didelio Skaus
mą. Tačiau patry
nus truputi 

PAIN-EXPELLERIU 
int skaudamos vietos skausmas bus 
rreitai pašalintas. Paia-EzpeUeris ir 
• p į — yra mirtini priešai.. Nusipir* 
cite jo bonką Šiandien 
jas savo aptiekoriy— 
trfina tik 35 ir 70c. l*er-
litikriakite, kad butų 
int pakelio mūsų Inkare 
raisbaženklia. Neimkit 
mmegzdžiojimų. 
'. AD. RICHTER & CO. 

104-114 South 4th St. 
BrookU n, N. Y. 

TP^PC 

skursija 
(MEMEL) 
an. šis naujas laivas yra 
visaui pasauly. Siame laive 

Ypatybės šio laiv,t> 
Didžiausias laivas 

visam pasauli.i. 
Gross tonnage 59,-

9 5 6.o 5 ton u 
9:»0 pėdų 7 coliai 

il{?io 
100 pėtų si'i<> 
Muxiimun ark-i-
nės ji'Kos 100,000 

Quadruple 8crew 
OlI 'lJurncr 

y 

d r cit i s knots 
k JUS valanda 

.•nKi) 2-rą Klias^ .S152.r,o 
S-eia Kliasa $1«7.00 

ekekursija kurj esn kuo-
ikia Lieluviauis. šia eks-
•okatas 9. 3. Bagočlus vi-
sija iš \ c w Yorko į l -

t įelatfltitc ilprai. Nueik pas 
ir užsirezervuok vietą nu-
ALKS KKSKrHSl . lGS — 
apiclinktj nesi rast y agen-

ŝ Lines 
\v eork City 
>rs for 
IPiNG BOARD 

• 

Nieko jam netrūksta, r • 
Tu esi rimtas vyras ir 

et ir drūta, tat, susivaidi-
nenuskriausite — ir todėl 
usia tiks vaikščioti prie 

š saulo tai]) lU'džiusta, 
aano gerklė — trokšta i 
šventa žemelė lietaus po 

į ir ger ia) v 

tvirtu balsu prakalbu į 
'inkime, kad jųs šitą štai 
į, ir šitą štai lvunigund?), 
pažaidę ir pasilinksminę, 
namus, kad jųs, kaip 

arbingam mūsų susi rinki-
ir jam, ir jai, ir abiem 

ms, ir motinoms, ir sese-
ns, l r visai giminei, kad 
itų ir šeimininkautų g( - * 

kad pa\->ktų }>asidaugi-
>se, ir 'vaikuose, ir visuo-
"ijuose, ir fc kvykiaiiėiojc 
canapėse, ir linuose, ir 
ksnose, ir visokioje šilu-
r tai pievoje, ar tai ru
se, arba ir vėl kad ir žir 
u smagumą, žiūrėdami, 
\ noksta,. eina į kluonus, 
r da paskui gyvaus ]>ini-
už tuos gyvuosius ilgai-
a žemės sklype ir vėl 
jų ir jau pusėtinai pra-

ir g^^vuliais ir vaikais, 
gyvendami garbingai ini-
itilsyje džiaugtųsi dabar 
t amžių amžinųjų amentl 
avino Jurgis Kasiulaitisi*' 

file:///Vest
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Penktadienis Gegužio Ž5 1&23 

LIETUVOS GYVYBEI GEL
BĖTI VAJUS. 

/\ aUiikai parodė kad trokšta 
g«rovė» tėvynei 

Waterbnrr, Conn. — (Jegu 
žės 6 d. vietinis K. Federaci
jos ir Tautos Fondo skyrius 
surengė prakalbas. Kalbėjo 
gerk kun. Br. Bundas, iš Cht 
oago, IH. Prakalbos klausyti 
Misirinko virš 200 žmonių. At 
>ilankiusieji buvo pilnai pa
tenkinti kun. Bumšo prakalbo 
ir nurodymais pavojų iš pti-
s s Lietuvos bedievių ir viso
kių eieilikų. 

[teikia pažymėti ir tą kad 
toje pat svetainėje pirmiau-* 
kalbėjo ir kitų sriovių karbč 
tojai, k. v.: drg. Bielinfc, Ivas, 
Norkus, išgirdami ir kekiami 

ir $5.00 eaah. Jam nepasiduo
damas p. Jonas- Poplinskas $50 
bonų p. V. Klikma $C0. P. Rim
kus $5.00, D. Matas $4.00; J. 
Barkauskas, K. Budvkias, M. 
Daukšaitė, J. Kazlauskas, B. 

Koncertas. 

Vienas puikiausių vakarų 
tai turbūt bus gegužio 27 d. 
Šv. Baltramiejaus choras ren
gia pirmą tokį koncertą, savo 

Kutelionien> po $2.00; V. Pli-! gyvavime. Vadovauja mūsų 
kiutė, J . Klimas, J . Mockus, 
J . Norbutas. J . Dulieba, S. 

jaunas, gabus vargoninkas N. 
Kulys. To vakaro programą 

.Juckus, M. Dudžiutė, S. M ą n - į ž a d a ^p i ldy t i vien dainelėmis 
kūnas, A. Barkauskas," K. Šku i k u r i a s mes> kiekvienas m>gs-
čas, V. Ramažas, M. Vcftafcs, j t a m e - Choristai pe r vakarus 
A. Bernikas. O. Klimatienė, 
O. Uudžiunaif', A. Bražinskas, 
J . Raugalis, P. Jakubauskas, 
K. Katilius, M. Bujanauska?, 
K. Vi(*as, J . Hupierr.us, M.-Va-
iuckas, J . Bugailiškis, K. Bi-
levičius, P. Gįuodenis, B. Stul
ginskis, P. Hliužinskas, J . Ber
notas, P. Kvietkus, A. Oelbo-
gienė, J . Braciulis, po $1.00. 
Smulkiais surinkta ir kurių 

žultatai pagerėjo. Jaunutė 
mergaitė mikliai paskambino 
ant piano. Aukų surinkta 
$132.00. 

East Side, Šv. Jurgio par. 
svet.-Skaitlingas L. Vyčių 79 
kp. choras šauniai padainavo 
keletu, dainų. Solistė p. M. &ir-
vaitienė padainavo "Leiskit į 
Tėvynę" ir " K u r bakūžė sa
manota". J . Valiukas padai
navo solo keletą dainų; Nat. 
(lustaitė jautriai pasekė eilu
tes "Lietuvi, sukruski". Kun. 

C H 1 C A G 0 J E , 
"BIZNIERIŲ VA

KARIENE". 

West Side. — ,Geg. 20 d. 
Aušros Vartų par. svet. į-
vyko taip vadinama "Biznie
rių vakarienė". Ši vakarienė, 
kaipo biznierių, ištikrųjų bu
vo puiki, nes valgyti buvo pa
ruošta įvairių skanumynų. 
Taigi matyti, kad mūsų šeimi
ninkas turėjo daug darbo tiek 

nemiega, sušilę praktikuoja 
gražias daineles, kad tik go
riausiai sudainavus. Be choro 
šiam koncerte dalyvaus ir vi-
siemsvžinomas solistas, tenoras $151.75. 
p. J. Ramanauskas, is Cl.ica- I ž v i s o a u k l ] surinkta $824.75. 
gos. Jo malonus tenoro b a 1 - , ] ^ o s kalbėtojams tik už kę
sas kiekvieno jausmvs sulr. j i o n c j į j y ty plakatai ir kit-
lia. Kadangi jis pirmų kartę ( Įcas $9.75, y\m išlaidų $24.75, 
Wa;ikegane dainuos, tai bus p l i e k a 800 dol. kurie pasių-

Lietuvos cicilikus į "padan 
ges" . Kaip vieni taip ir antri j v a r d a i nesuspėta užrašyti viso 
aukų surinko vos 1 šoms pa-' **&>. Bendrai tų diena su-
dengti, na ir "beans 'u s a n d - j l i l l k t a ^ X U 8 « T a u t o s F o n d o 

v n c h V nusipirkti., kad i r t skyrius pridavė surinktus S. 
atsilankė lietuvių katalikų pa-1 L ' R K 1 9 1 m o 8 k ^ n a n i * 
siklarusyti, bet nuo jų aukų' 
negavo nei šnipšt. Kas kita su 

visiems įdomu išgirsti jį. Pasi
naudokite proga. 

lietuvių katalikų reikalams va-
• jumi. Xespėjo kalbėtojas baig-

susirinkime ir likusius nuo 
pirmiaus $22.43. 

Tad \Vaterburieeiwi LIETU
VOS GYVYBEI GELRĖfTI 

Vijurkas, 

ŽINIOS Iš DETROITO. 

J . C'ižauskas pasakė gražio, pnniošti. Tik gaila, kad nesu-
agitatyvižka prakalbę paragi- K :H .n k o ( i e k ž m o n į , j kk>k buvo 
ridamas, kad sulyg išgalės tikėtasi. 
lemtuiue Lietuvos reikalus. s k a R i a ; r a v a , g i u s p l .a s jd <vj0 

Kun. J . Cižauskas ne tik Tuo- ^ . ^ ^ P i g i a u s i a Silvija 
ka gražiai paag.tuoti, bet i r | S a b o n h l l ( , pabambino piano, 
su auka pas.rodė. J is aukojo . į ^ į į ^ ^ 7 ^ m e t g a i _ 
$15.00. Aukų surinkta č ia ! , . ., . . , , . „ 

te, o puikiai skambina. Po to 
Airina Aitučiutj ir Silv. Sa
bonį utė puikiai skambino due
tų. Akompanuojant p. Sabo
niui, p-lės Bagdoniutė ir Do-
ėiuliutė sudainavo duetą. Pas
kui Juozaičiui!4 ir Šauliutė 
gražiai sudainavo solo, kad 

sti jau į.Kat. Federacijos iždą. 
Aukotojų vardai bus pagarsin
ti vėliau. Komisija. 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

{Po dainų buvo kalbų. Įs- AE ŽIlIAI KAD 
tikrųjų butų labai sunku vi- Lietuva, importavo iš Su vieny-

1 • i ,1 • <tč 1* V tų Valstijų už 2,298,675 auksi-
sus, kurie kalbėjo įsvaraint:. n u i n a S i i m i r tulžių? A r žinai 
Paminėsiu tik tuos kurie įl- kad jeigu viena karta prade-u-inn l-ilboin^PirniifliiRin Irai s i ^ ^ ^ Helniar Turkiškus giau kalbėjo.'Pirmiausia kai- cigaretus, daugiau kitokių ne-
)v>;}o gerb-. kun. kleb. kun. F. norėsi rūkyti? 
Kudirka; paskui P. Cibulskis,!; (Apgr.) 
Mankus, l>apkus, Aitutis, La-
banauskien.', Kiršis, Sinionavį. 
ėius, Dobrovolskis ir kiti. Po 
jų kalbėjo Julius ir Jonas 
Bronzai. .Reikia pastebėti, kad 
juodu labai puikiai kalba. Bu 
tų gera, kad dažniau galima 
butų išgirsti juodu kalbant. 
Ant galo kalbėjo K. Sabonis, 
.lis kalbėjo vargonų reikale. 
Jis sakė, kad vargonai esų 
visai suirę, tai reiksią, dėti 
naujus. Bet vargonų fonde 
neperdaugiausia pinigų esą. 
tai jis eisiąs kolektuotų, kad 
kuogreif-iausiai vargonus įsi
gyti. Taigi^butų gera, kad tam 
reikalui žmonės piijaustų. 

Surengime šios vakarienės 
labai daug pasidarbavo par. 
komitetas. Butų gera pamin''-
j ^ s jų vardus, bet deja visų 

809 H. 35tti St., Chicago 
Tel. Bculevard 0611 ir 0774 

P A D A R O M PIRKIMO IR PAR
DAVIMO R A Š T U S . 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
<* Parduodam Laivakortes. 9 

pavardžių nežinau, o vienų ki 
gausus delnų plojimas p r ive r - ] t ą F a m į n ė j u s nebūtų gera. 
tė jas išeiti net du sykiu. Po Voir*;,i nrinmSimn A. 

. ^ . i . in r i n H ; SUD&JO bendrai viso $322.61. t' prakalbų ir pasileido rinkti i 
i i • v, • ,• ,- , - + • ' . l"ž taip šaunų pasidarbavimą aukas, kaip štai didis Lietuvos [ ^ * * 

patrijotas, . i r jos reikalų p , * a r b ' ' PriklaiiHO Federacijos, 
Tadas Raugelis pokšt ir pa- T - F o n ( i o s k - v r i u i i r ^ r b . kun. 
klojo L. L. P. bonų už $100. 

Liet a via i Daktarai 

Valantiejui ir kitiems pašalie
čiams darbuotojams. 

Reporteris. 

KATALIKŲ LAISVĖS 
VAJUS. 

Amerikos Lietuvio. Daktaru 
Draugijos nariai. 

VISI DARBUOJASI. — 
KONCERTAS. 

Waukegan, IH. — Nei vie-
Tci. Bivd. s»42 nus metus šioj kolonijoj nepa-

Dr. C. Z. V e z e l i s 

Pasidėkojant vietos klebo
nams, bei geraširdžiams Tėvy
nės mylėtojams katalikams 
Katalikų I>ais\vs Vajus gerai 
pavyko. 

(Jegužio 6 d. Detroito kata
likai visose parapijose buvo 

[surengę prakalbas su įvairiau-
1 šiais pamarginimais. Agitaty-
višku kalbėtoju buvo užkvie
stas publicistas, kun. dr. Ig. 
Česaitis, ^Draugo*' red., kurs 
tų <lienų pasakė tris jausmin
gas prakalbas. J is patiko klau 

I J E T l VIS DENT1STAS 
4712 5sO. ASHI.AND A V E N U E 

artt 47-tos Gatvės 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 
Seredomls nuo 4 Iki 9 vakare. J 
. . . . • • . • n - . — - . - M • • • • • a 

sirodė tiek veikimo kaip ;:]-j , v t o j ų miutvse neišdildomu^ 
met. Kaip jauni taip seni, j , o f l ž ' i u ; S u ž į ą D e t ro i to kata-

Dr. M- Stnpnkki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAOO, tuunioii 
Tel«fona« Vardą MX9 

raiandoa * I W U « rrte 
po pi»tij i mi i *»k. P*dėiiomi* 
oftama u idarvtM 

dirba išsijuosę. Tai džiuginan
tis, malonus apsireiškimas. 

DR, A. K. RUTKAUSKAS' 
4442 So. \ l 'estern A ve. 

I 

Tclcf. Lafayctte 4140 

VaADdoa: 9-11 rytaia. 1-1 pr> 
pietų Ir T-l vakarais lfadeltfla-
nlaui Mktat po pla'u I t k t I r«l 

Tel. Boalevard 24 • « 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydyto Jas 
3303 South Morgas Street 

Chicago. m . 

DR. A. L YUŠKA 
1900 So. Halsted Str 

ret. Canal 1 1 1 * 
Oflao ral . : 19 ryto iki I I po plas. 

I Iki 7 vai vakaro. 
Rea, vai . : 1 lkl 4 po platu 

4198 Arcirer Av©. 
Tai. La iayet te 9998 

IŠIMU TONSILUS 
Tobuliausiomis mokda priemofie.nts: 

I ,—be peilio, 
2. -be kraujo, 
8 ,—be marinimo, 
4 ,—oe skausmo, 
6,—be jokio pavojana avetkatai. 

Po op^racijoa, pacijaataa gali tuoj 
eiti i darbą, gali tuoj valgyti: dai-

ĮMninlnkų balsas tampa malonesnis , 
Hvisa sveikata geresnė. Kuriems Įd

ėmiau tonsiius, yra pilnai užganė 
dintl. 

Ligonius su Įvairiomis Ilgomis 
i Rprij imu: — 

Kasdien nuo i vai. po pietų Iki 
9 vai. vakare. 

Nedėl iomis Ir šaradomis ofisas 
uždarytas. 

e.™—- • Vai, OaoaM l a i , Vak. Ganai t l l 8 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgu 
I M I South Halsted 8tve«i 

Talandos: 19 Iki l t ryta: 1 Iki 4 
po platu: 9 Iki 9 vakarą 

. — K 
* T e l . Blvd. 505Ž. Nakt . Canal 2118 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
8281 So, Halsted K t.. Chicago 

Valandos: N u o 19 lkl 12 dieną, 
a u o 1—3 po pietų, nuo 6—9 vak. 

Nedė l iomis 10 iki 12 dieną. 
| S # i i m** m mm m m mmBmmįmmm i - » ^ » — » ^ i 

DR. AL. M. RAČKUS, 
GYDYTOJ AK, ( HIRI ROA* CR 

OUSTKTHIKAS, 
11411 So. 50 th A ve. Cicero, III. 

OR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4728 KO. ASHLAND AVKVUat 

SPECIJ AUSTAS 
Džiovi}, Moterų Ir Vyrų Ligų 

Val. : ryto nuo 14 — 12: nuo 2—8 
po piety: nuo 7—8:89 vakare. 
Nedėl iomis: 19 lkl 1. 

Telefonas Drexel 9880 

likai yra lisbai dėkingi kun. 
dr. Ig. Čepaičiui. 

Programa kiekvienoje kolo
nijoje buvo smiaryta iš paeiu 
vietos jėgii. 

Delerėje kalbėjo kun. J : F . 
Jonaitis. Padainavo Šv. Pet
ro par. choras. Aukų sumesta 
$41.00. Visi čionai vyriš
kai davė. Kad butų buvę lai
ko butų sumetę virš šimtinė*. 

West Siete, &v. Antano par. 
kolonija. — Pirmiausiai L. V.y 
eių hiažų vaikučių skaitlinga? 
choras sudainavo kelete dai
nelių. Kun. Ig. Boreišis pasa
kė jautria prakalbą, ir paagi
tavo aukai renkant, iš ko re-

• i H. I . . .• . . I = • ' • • 

•—• 
DR. MAIJRICE KAHN 

•VT»VT04AI» IH OfOKCTlOAJI 
4821 So. A-hlaiul Ave. 

Tci. Yarue 0894 
Tel. Varaa fMM 

o r i 8 0 T a l i . : 
9—19. r- ryto. 1—S Ir T—9 v. r. 
ffadAttomia: nao 19 V. ryta lkl 
t vai pa platu 
am m mm m m m m m •• m • [ • • • • I M « « » W W » « Ž S 

Muzikų čižaiOfikų koncer
tas. 

((Jegužio 12, 13 ir 16 dd. 
čionai įvyko muzikų Čižaus-
kų puikur koncertais. Smagu 
pažyinHi, kad muzikai Jonas 
ii Marė Cižauskas (iš Balti-
morės) per savo koncertus 
Detroite publikų taip paten
kino, kad po kiekvienu daina
vimu bent po kelis sykius bu
vo iššaukti. P-ia M. Čižaus-
kienė aplaikė keletu pintįnių 
gdių. Taipgi šiuose koncer
tuose kompozitorius kun. J . 
("ižauskas irgi parodė savo ža-
vėjantį tenoro balsų, įja^laina-
vo keletu puikių muzikos ku
rinių. Garbi katalikams turėti 
tokį dvasios vadų kaip kun. 
J . Čižauska.. 

Vyėių choras, kaip visada, 
taip ir šiuose kųjįeertuone la
bai puikiai ' padainavo kclio-
likų puikių dainų. Tai vis gar 
b*' chorvedžiui gerb. komp. 
kun. J . Čižauskiyi. 

Linksmas vakaras. 

(Jeg. 27. 8v. Jurgio par. 
svet/%. Vyčių 79 kuoi>a ren
gia linksmiausį gegužės va
karų. Vaidins dvi lab£i juo
kingas komedijas "Vienas iš 
mūsų turi apsivesti" ir "Idea-
lis gyventojas". Artistai A7ai-
dintojai rinktiniai. Bus juokų 
iki soties. Taipgi komedijan-
las K. Krištopaitis vaidins 
monologų. Bus gabiausi solis
tai, kurie palinksmins su pui
kiomis dainomis. Pasinaudoki-

i 

,: te proga. Vytis-. 
1 x 

, . i i m i 

| Anot telegramų, senatorius 
I AValsh, kalbėdamas mieste 
Springfield, Mass., reiškė sti
prų palankumų, idant vyriau
sybė kontroliuotų visas ang-

į* lių kasyklas. 

jas įsem net uu syl 
šių dainininkių, akompanuo 

Valgių primosime daug 
larbnvosi E. Šaulienė. Taipgi 

jant p-niai Sabonionei, daina- ( | a i l g dirbo Budrikienė, Pet-
vo įžymus dainininkas K. Ša- rauskien\ Šliogerienė, ir ki-
•bonis. Jis visiems labai pati- tos moterys ir merginos kurių 
ko. ' pavardžių nežinau.'Svečias. 

"•*•*•• 

i Dr, M. Strikol'is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4001 So. Ashland Avotiue 

Tel . Boulevartl 7820 
! Vai .: 2 iki 4 ir 6 iki 8 
j Ned. 10 iki 12 
} Kainai: 884* So. Albarty Avenae 

Tel . Prosipett 1950 
• Vai . : pa^al sutarti. 

Rt'itid. tel. Van Burcn 0294 
Ofi!>o tel. Boulevartl »«03 

Dr. A. A. R0TH 
RI'tfAH GYDYTOJAS t* 

CHTRIJRGAB 
Sp«ir4allstas Motartska, VyrlSkaj 
Vsikq iv rlwj ekvoni ika Mgs> 

OClsas: 8885 8. Halsted Bt. 
• a i . : 1 8 — U ryto: 8—8 aa 
n»«t. f—tv«V W*»if I S f « ^ 
R e s . 11S8 Independence Blvd 

ChleaaTa. 

5 5 - ^ *« 
\ Telefonas Boulcvard 1939 t 

Dr, S. A. Brenza 
plet iki 3 po piet: 8:^0 vak. iki 

I 9:30 vak. I 

Pirmiausia . ir sunkiausia 
prigavystė yra paties savęs 
apgavimas. Kito* nuodėmėm, 4808 So . Ashland Avcirae 

Chicago. 111. 
vai.: 9 ryto iki piet: po J Į pasekančios Sitų, yra lengviau 

papildomos. 

Į N E B U K L I G O N I S IR N U S I M I N Ė S 
Gauk patarimą D-ro Van Paing, Svečiaiisto kuris su

pranta tavo stovj ir kuria patars tau kaip paslgelbėti 
Norint išsigydyti reikia rasti l igos PRIEŽASTĮ. 
Pasitark su daktaru kuris turi i lgų m e 

tų prityrimą chronišku ir viduriniu ligų, lai tavs 
gerai išegzaminųoja. 

Tavo kraujas ir š lapumas turi būti egzeminuojamas 
mleroskopu. Jeigu kenU nuo Chronišku Ligų arba si lp
numo lytišku ligų ar užsinuodijimo kraujo, tau reika
lingas specialis gydimas. Serum Elektra. 

DR. J. VAN PAING 
Ofisas U* Laboratorija 

Valandos 10 išryto iki 8 vai. vakare 
3101 South Halsted St. Telefonas Yards 1119 

— — 

20 meti} prityrimo 
Akinių pritaikymo mene 

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
Akių Ligas 

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

sta? 
Ar kvaišta galva? 
Ar matote kaip ir plukaaClaa 

tašk'is ? 
Ar atmint is po truputį mažėja? 
Ar akys opios šviesai? 
Ar jaučiate kaip ir smilt is aky

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

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

Kampas 18 gatves 
Ant trečio augšto virš Platto ap-
tiekos, kambariai 14, 15, J 6 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
SeptintadieniaiB 9 r. iki 12 dienos. 

« 

L Michnievicz-Vidikieoe 
MUSERKA 
101 S. Halsted St 

Kampas 31 gatve 
Phone Yards 1119 
Viename ofise su 
Dr. J. F. Van 

^Paing. 
Sąžiniškas 

'tarnavimas 
gimdymo.Viaoki pa 
patarimai dykai. 

pa 
prie 

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

Valentine Druaenaaking Coiloge 
#S407 W. Madlson Street 

Telefonas Seeley t«4S 
U o k o Siuvimo. Pa t t e m ų air-

[pimo, Designing bisniul Ir na-
imama Vietos duodama lykai . 
[Diplomai, Mokslas lengvais «l-
j.aod. j .aiais Klešne dienomis ir 
[vakarais. Reikalaukit knygeles . 
ĮBisnio ir Naminiai kursai Bkrybė-
[lių Taisyme. Norint informacijų 
[rašykite ar telefonuoklte. 

SARA PATKK, pirm. 

Telefonas Tardą 11 t a 
! 

• 

STANLEY P 
MA2£IKA 

ORABORIU8 m 
Bnlaamuotojaa 
Tūrių automo

bilius visokiems 
ralkalama. 
prieinama. 

3319 Aubūrn 
iVv-e. Chicago. 1 
• XXI ^. • • m m m m m^-mm-m^Y 

ęmmm*mw*m\ *> m m mnitml » • « « > » > • » • • • > šĘt 

S. D. LACHAWICZ 
LTETUVI8 GRABORTU8 

3814 W. i 8 - r d PL Chloaco, OI 
Patarnauja laidotuvėse kuopl-

C^ausla. K d k a l e meldžiu atsišau
ktu o nvaao darbą busite a tga-
oėdlntL Tel. Canal 1 2 7 1 — J l t a 

B i • • » • • • • » • 

Velefonae Boalevard 41M 

A. Masalskis 
Oraboriua 

r a t a m a a } ų lai- y 
aosnveea ves- < 
t a r t H kr lks-r 
tyneee Ir k l too- j 
M raikai uosa; 
Kalnoa prieina 

* ̂ 307 Auburn A v*. Ohlcago i 
Bestiprindamas * * Draugą'' 

Į sustiprinsi > save ir katalike 
visuomenę. 

file:///Vaterburieeiwi
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CHICAGOJE 
BRIGHTON PARK 
3990 Archer Ave. 

2 aukštų naujas namas su di
delė krautuvė ir 6 kambariu 

Pardavimu arha-mainimu 3 
pagyvenimu mūrinis namas po 
5 kambarius aukštas, cemento 

u«i« Kiauuive ir o Kampanų jbeismontas aukštas stogas 
£ f ^ n ™ £ ' " £ • * ? W ? k a i n a W,900 randasi netoli ga t . k u r namų ver tes labai ki- &„ T » ™ . ; ^ km*XxL« ™Q;™r 

NAUJAS BOARDAS CHI
CAGOJE. 

Buvo geraširdžiu žmonių, s moksleiviu prietelhj. Bot ma-
tvt moksleiviai neturi tiek 

Pasiremiant miesto tarvl)os pneteJiū. kiek tikėtasi, 
rezoliucija, miesto majoras Alsilank> Imrelis ir Town of 
Dever paskyrė iš 0 board'a. iš Lake Zosyėiu. Kaip matot sa-
tirti nelaimes nuo automobi- vo prižada išpildė. 
liu ir tas nelaimes susiaurin- Susirinkusieji pasilinksmi-
ti arba pamokinimų kampani- niman buvo mandagus, storžie-
įa arba legale akcija. jviškumo pasielgime nepastebė-

Board'o pirmininku yra al-j*a. Tas buvo malonu mokslei-
dennanas Tomczak. kurs ilgus viaiiUM'ins. (iicdrininkai-rengė-
metus tyrinėja nelaimingus Ja i yrad-kingi atsilankiusiems 
atsitikimus su automobiliais s«vo pneteliams, 
Chicagoje. Kiti board'o na-j Gieonninkas. 
riai yra pasaliniai žmonės, i 

Tuotarpu nelaimės su auto- VAKARAS ŠĮ VAKAR. 
mobiliais Chicagoje nuolat, ei-j C c e r o m ~ ^ v a k a P j „0_ 
• • d i d y n , j gūžio 2.1 (', šv. Antano par. 

j svct. L. Vyrių 14 kp. rengia 
j**Kle;i par ty" . Vakaras bus ti-
! krai draugiškas ir linksmas. 

namų vertės labai kį 
la ir kur daug žmonių padarė 
didelį turtą, pirkdami ir par
duodami šitoj vietoj. 

Kaina šito namo yra tiktai 
$15,500 ir parduodame ant la. 
bai lengvų išlygų. Kreipkitės 
pas savininkus, M. J. KIRAS REAL ESTATE IMPROVEMEST CO. 

3335 South H3lst3d St. 

Šv. Jurgio bažnyčios mainy
siu ant bučernės arba lotu. 

C. P. SUROMSKIS & CO. 
3346 So. Halsted St. Chicago. 

Tel. Boulevard 9641 

A G E N T A S AREŠTUOTAS. 

Henrv Tllricb, nekilnojamų Pelnas skiriamas svaidinin-
savasriu agentas, kurio ofisas kams. Visi kviečiami atsilan-

i 

J ra po numeriu 155 Xo. Clark kyti. Rengėjai. 
St., areštuotas už suktybes. | CHICAGOS VYČIU KUOPŲ 

Areštuoti ji \varantns eravo DOMEI." 
kelet: s žmonių, kurie sakosi 
tas agentas juos apšvilpęs. 

Ul'jich skelbė, kad jis t i i - ' 1 ^ Bridgeporte, įvyks ,lide-
ri įgijęs sulKbviziją ties _>> {\y])ų (veikiančiosios Apskriėi. 
gatve ir Archer ave. Sakė, komisijos) suvažiavimas, į ku-
kad toj subdiv.zijoj jau stato- [i būtinai tiiri atvykti visu 

•' J J i kuopų, priklausančiu Apskri-
mi narnai. Žmonėms jis ro- ėiui. pirmininkai, raštininkai 
dė dailiu namų vaizdeliu. Sa- 'i iždininkai, arba m Įgalioti 

a<menvs (nemažiau kaip trys 

Pirmadieny, 5»*egužio 28 d.. 
i 7 :.')0 vai. vak., ftv. Jurgio sa
lėje, Bridgeporte, įvyks dide-

v"_ liai svarbus visų kuopti vai

kė, tie namai yra subdivizijoj. 
Daugelis žmonių pasitikėjo 

jo skelbimais, pirko lotus ir 
davė rankpinigius. Tuo bu-

iš kiekvienos kuopos), taipat 
suvažiaviman būtinai turi at-
vvkti ir Apskričio pikniko reil 
gimo.kopusiia. Bti< svarstoma 
Apskričio pikniko reikalai, ku-

du rilricli, sakoma, surinkęs " s įvvksta už savaitės, birž. 
apie 5O,Q0O dolerių. 
• Rezultate paaiškėjo, kad jis 

nurodytoj vietoj neturi jokios 
sulnlivizijos ir ten nėra nei 

?> d., National darže. 
Apr\ričio vaidyba. 

VIEŠA7 PADĖKA. 

BRIGHTON PARKO 
BARGENAI! 

PARDAVIMUI naujas 2 aukštu 
muro namas 2 flatai po 3 kam
barius; cimentuotas skiepas su skal-
bym'-ms; puiki pastogė; visi jtaisy-
mai pagal- naujos ma(}os; kaina 
$11,000, apie $4,000 reikia jmokė-
ti kitus ant lengvų išmokėjimų kaip 
renda. 

I 'AROAVIMri geras medinis na
mas 2 auguti] 2 flatai po 4 kamba
rius ir vienas 6 kambaria i ; yra gu
gas, elektra ir maudynės; kaina $4.-
500, pusę turint galima pirkti, ki
tus ant mortgičio. / 

PARDAVIMUI vieno pagyvenimo 
medinis namelis 5 geri kambaria i ; 
kaina $2,000. 

Norėdami toliau sužinoti ar pama
tytį namus kreipkities diena ar va
karais sekančiai. 

BRIGHTON R E A L T Y CO. 
J. Yu£hkewitz, vedėjas 

4034 Archer Avenue 
(Prie California Ave.) 

L O T A I 
Ant pardavimo 2 lotai ant Mozart 

St. po 25x125 lab.ai žema kaina. 

V A I K A I VAIKAI VAIKAI 

Reikalingi spartus vaiką1 

i 

suvirs 16 metu amžiaus dirbti 

n m sų ofiso, prityrimas nerei

kalingas gera alga pradžiai ir: 

pastovus darkąs. . 

Ant pardavimo lotas 25-125 ant Ca
lifornia bulvaro priešais bažnyčios 
daržo, lotas neša $96.00 jeigu per me
tus už labai žemą kaina. 

Atsišaukite pas 
JONAS KLIMAS 

4414 South California Ave. 
Telef. l a i aye t to 5»70 4 

B. K U P P E N H E I M E R & 0 0 

REIGALINOOS 
Moterys prie valymo fabri

ke, neturinčios 40 metų am
žiaus. Turi būti švarios. 
Friedlander — Brady Knitt ing 

Mills 
511 So. Green St. 

Chicago, UI. 

R E I K A L I N G A 
Kalvės, Heaters. 
Atsišaukite 

Mechanical Mfg. Co. 
39 ir Loomis Str. 

Chicagv, 111. 

S A V I E J I R E M K I T E S A V A S 
I Š T A I G A S . 

213 W. Congress Strset 
Chicago, 111. 

S T O R A S 
Employment Office 

KAS PIRMAS. TAS LAIMfcS 
2 f'atij mūrinis narmas 5 ir 6 kam
bariai, elektra, cemintinis basemen-
tas, ga.radžius 2 automobiliam. Kai
na tik $7.900. d e r a vieta netoli *32 
ir Union ave. Kreipkitės pas-. 

C. P. S I R O M S K I s * CO. 
IVM6 So. Halsted St. Chiengo, III. 
Tel. Bool. 064!. 

North Sid:. — Vieša pudV 
ką reiškiame A. L. R. I\. Mo-

kokių namu. Pasirodė tik-, terų Sąj. 2 kp. (Cicero, III.) 
ra suktybė. | vaidiloms kurie atvaidino vei-

T - n \ i -, i i--- kala "Motinos širdis", bal. 22 
1 lineli laikomas kale-.me. (] fty> M v k ( ) 1 ( ) ^ sV(, t ] ) (, 

Kol-kas niekas nenori už ji" kojanie p. A. Šatkienei, rezi-
padėti parankos. i s o S ' - v i . 

Keiskiamo nadeką p. l^aurai 
! ti<«nei ir p. Volteraitei kurios 

5,000 RUBSIUVIŲ ŽADA | *'Ą™ K*™\ išlavintais balse 
STPTP-IKUOTI l-xls I š d a i n a v o graž ias da ine 

~~ ' les. 
Pr Tkr reiškiame r. A. Xui-

5,000 irubsiuviu, daužau- Kulienei, "Motenr Dirvos" re-
. * v T daktorc-i. už trumpa, karšta, įs-

sia moterų, sudarančiu Inter- p„Hinjn> kalba. 
pat i on ai Garment Workei's u- Tariamo aeiu visoms vaka-
Biją, žada išeiti streikam Rei- r o r e ^ i o m » 
Indauja geresniu darlx> sąlv-
gų ir didesnio užmokesnio. 

Tie darbininkai dirba akor- ! 
dinius darbus (nuo štukiu) ir 
šiandie uždirba nedaugiau^ 
kaip po 15 dolerių savaitėje. 
Be to, turi dar dirbti nesani-
tariirėse sąlygose. 

Barb. Nauiok'enė, 
E. Nptfsoi ;onė. 

N A M A I 

DAUG A L A U S KONFIS
KUOTA. 

Probibieiniai agentai konfi-

M. J. KIRAS CO. 
Real E^tate 

Loaus and Insurance 
F ir . t and Seoound Mortgages 

3335 S. Ha'sted Street 
Telephone Yards 6894 

B.\RGKX.\I 
3140 EmeraJd Ave., and Bridffe-

porto. 2-jų aukštų medinis namas, 2 
pagyvenimai po 4 kambarius, kaina 

skavo penkis t rokus , p r ik rau - ; ik . ̂ .200.00. įmokėti $1.000.00 n-
x * kire>ius kaip randa. 

tns bačkų su tikruoju alum, | _ _ , . . . 
7 I 2 Lotai, kampas Artesian. ir 70 

T r o k a i SU a l l i m i š v a ž i a v o i š gatvės, prie vienuolyno, Kaina tik-
T» 4. TJ A n ' n X. t a i »2-500.00. 
Feter Hancl Brewmg Co. bra-1 

. . . Biznio kampas ant Brldgeporto, 3 
V a r o . A g e n t a i tUO.jailS JUOS storai ir 3 pagyvenimai, kaina tiktai 

I $12,800.00. Jmokėt $4,000 likusius 
savininkas paskolins be komišinu 
M. T. KIRAS R E A L E S T A T E 

IMPROVEMENT CO. 
.;335 So. Halsted Street 

sulaikė. 

Milionieriaus MeCormick 
duktė Muriel pr iemies ty Wil-

, j Kampas 69 ir Artesian. prie vie-
m e t t e a r e š tuo t a už pergre i tą nuoiyno kaina, tiktai $1.300.00. 
V a ž i a v i m ą a u t o m o b i l i u . N u - 3127 I m o n Avenue 3 lubų aukšto 
K « n « t n 9n r l n l o r i n i a m u r o n a m a s > 6 Pagyvenimai, 3 po 6 

ir 3 po 5 kambarius. Randa per mė
nesį $150.00 Kaina tik $13,500.. Jilio-
kėti tik $5.000 o likusius vaskolins 
navininkas be komišinu. 

3C07 Lowe Avenue 2 ankšto mu
ro namas, 5 ir 6 kambariai, maudy
nes, elektras ir visi vėliausi jt'įifcymai, 

j Kaina $8,500. Jmokėti $2,000 likusius 

GIEDRININKAMS N E V Y 
KO. 

Gegužio 19 d. 8v. Junno 
par. svet. (Jiedrininkij Cliiea- ,utiP r a n d a 

«jcs Apskr i t i s surengė balių.; M. J . K I R A S CK). 
fcmonių nedaug tea ts i lanke . j 3335 S. HaJsted Street 
Kažin kodėl? PARDUOSIU arba mainysiu. 50 

automobilių talpinanti garadžiu. Ran-
iPMnO n e t i k k a d n o p a d a r v t a , ! d a s l 9 5 i r Loomis. Mainysiu ant na-

i mo arba kokio nors bizno. 
et turbūt bus ir n e d a t e k i c. p. SUHOMSKIS * co . 

, '8346 So. Halsted St. Chicago, 111. 
- ;fr , ' T«U. JBoulavard M41 

BARGANAS PAS 
JONĄ KLIMĄ 

Ant pardavimo medinis, 4 kamba
riu vieno pagyvenimo, namas aukštas 
Dasementas .su garadžluml dcl dvie
jų kuru arti Lietuviškos bažnyčios, 
kaina labai pigi. 

Ant pardavimo penkių kambarių 
namas, neto'i naujai statomos mo
kyklos Electra, gasas ir v a n i kaina 
$3.300.00. 

Ant paraavlmo medinis namas dvie 
jų pagyvenimų po 5 kambar 'us ee-
nento fondamentas, electra ir gasa.s 
prtepąt ittuvi.škos bažnyrios ui. pioik 
kaina. 

Ant pardavimo 2 m>v*»" »nuto na
rius 6 ir 6 kambar iu ; vi.<kas pagal 

naujos mados: namas randasi netoli 
•iv. Kazimiero vienuolyno; kaina $lo.-
200. $7,300 mortgage ba 'ancas ant 
išmokeščio. 

Pardavimui penkių kambariu vieno 
tuk.sto namas; anketas basementas Ii 
kurio galima padaryti pagyvenimą: 
v^ana, elektra ir gasas. Namas ran-
•Jasi Brlghton Parke netoli nuo Lie
tuviškos bažnyčios; kaina $5,700. 

\NjT PARDAVJJMO grocer-
ne ir kendžių krautuvė sker
sai angliškos įr lietuviškos 
mokyklos. Labai serą vieta. 
Atsišaukite 

4619 So. Hermitage Avenue 
^ L 4 -

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
šapą, elektra varomos mašinos. Vie
ta išdirbta per 1* metų. Jeigu per 
savaitę suvirs $100,00. Parduosiu 
pigiai užtat kad važiuoju Lietuvon. 
Atsišaukite 

8. YIRKl-TlS 
219 W. 67-th Str. ChUaKo, 111. 

REIKALINGI 

Fabriko leiberiai. Darbas pas
tovus geros darbo sąlygos. 

Atsišaukite: 

HYDRO STONE CORP. 
5821 VV. 66-th St. 

(Clearing) 

A N T P A R D A V n i O saliu-
uas geras uždarbis norinčiam 
pirkti. Atsišaukite: 

323 So. Kedzie Avenue 
Chicago, 111. 

AXT PARDAVIMO saliu 
nas, biznis' nuo seno išdirbtas 
ir randasi geroj vietoj. Atsi
šaukite: 
2551 Emerald Ave. Chicago. 

imiiiuuimiiiimiiimimiiiiiiiiiimniiii' 

P R A N E Š I M A S 

REIKALINGA 
REIKALINGI 

u—w 
Geri stiprus vyrai prie tem

pimo springsu, prityrimas ne-
relkalingas, darbas pastovus. 
(Jera mokestis. 

Englandcr Spring Bed Co. 

39-th & Lowe St. 
.- -

2 blocks esa.<4 of Ashjand Av. 
Chicago, JU. 

šiuomi pranešu savo koštu-
mieram kad jau perkriausnau 
savo krautuv;'1 į nuosaviu na
rna kur galėsiu geriau visiem* 
patarnauti. 

Užlaikau visokios rųšie.-
laikrodėlius, Eiedus, graznas ir 
muzikos instrumentus. 

J. JASINSKI 
4629 So. Arhland Avo. 

Chicago, UI. 
Netoli Depositorj State Banko 
fiiiiiiiiiiimimiimiiiiiiuimiiitiiitimim 

•loi.a- liuinaiiaii-ka-

KONCERTAS ir BALIUS 
RENGIAMAS 

šv . Baltramiejaus Par. Choro Po vad. varg. Nik. Kulio 
SEKM. GEGUŽIO (MAY) 27 D., 1923 ik. 

Lietuvių Svetainėje 9-th and Lincoln St. Waukegaii, 111. 
Pradžia lygiai 7:30 vai. vakare 

Jame dalyvaus ižymus solistas tenoras J. RAMANAUSKAS iš 
Ghtcaffoa, taipogi jžyniiausioy vietinos spėkos: J. KVEDERI l 'TĖ, S. 
PREOINAUSKIENE. A. CHAPJJš, J. JAKUTIS. 

š:rdingaj kviečiame visus atsilankyti. . 
VAKARO RENGĖJAI . 

R E I K A L I N G I 
VVEAVERS • 

N 

Pardavimui 2 auk.štu mūrinis na-
nas po 6 kam barius, vanos, elektra 
ir gasas. šildomas furnace šiluma, 
auk.štajs basementas. Kaina $11,50". 
$3,000 mortgape namas randasi ant 
">4-tos netoli Kedzie ave. 

Pardavimui 'bizniavas medinis na
mas; geras salimui .su svetainė, ran-

•Mto"£ , 1 0 0 ' ° 0 j in'neS)' k a , n a i V I E N A S LOOM 
Pardavimui bučernes biznis su na

mu ar be, netoli lietuvių bažnyčlo* I p i J T Į J V I T J N I T 
Brlghton Parke. Parsiduoda labai pi- i * 
^lai ' ' S T A N D A R D PRICE LIST 

Pardavimui mūrinis 2 aukštu na
mas po 6 kambarius, basementas, fur 
nace - šiluma, lotas 33x150 ft. kaina 
413.500.00 mortgage $5.000.00 namas 
randasi ant 14-tos ir 61-st ave. Cice
ro, 111. 

• 

GERAS D A R B A S 

Pardavimui 2 aukštų mūrinis na
mas po G* kambarių ar/t Campbell 
•j.ve. netoli vienuolyno $14,600, mort-
cage $7,000 balanee kaip plrkėlui 
tiks, caah ar išmokėjimu. 

Pardavimui 2 aukštų namas po 4 
kambarius pečiai šildomi; namas ran 
Jasi Brighton Parke netoli Western, 
ave. kaina $7,800. Atsišaukite pas 

Bučernės biznis ant Brldgeporto Ue-
fv i a l s apgyvenioj vietoj parslutu»u< 
ui $2.500. 

Atsišaukite pas: 
JONAS KLIMAS. 

4414 So. California Ave. 
Tel. Lafayctte 5976 

~— BĮ LIETUVIAI A D V O K A T A I 

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

Turtas ir atsakomybe 50,000,000 Litii. 
Didžiausias ir tvirčiausias bankas Lietuvoje. Turi sa

vo skyrius kiekviename Lietuvos miestelyje ir <ireieiausiai 

. *r 

apmoka amerikiečių perlaidas. Už padėtus pinigus vie- | 
niems' metams moka 8% palūkanų. 

Jeigu į.dėlys (depozitas) padarytas Amerikos Dole
riais, tankas grąžina tais pačiais pinigais. 

Ljetuvos Ūkio Bankas turi korespondentinius ryšius 
su didžiausiais pasaulio Bankais. 

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

Adresas telegramom:: UKBANK, K A U N A S . 

i 

FPBRADCHULISĮ 
ADVOKATAS 

(Buv. Vilniaus ir Kauno Apygar
dų Teismo Teisėjas) 

Veda byja^ visuose Teismuose. 

Duoda Lietuvos teisiu patar imus. % 
3112 S. Halsted St.. Chicago. j 

j Telcplione Yards^2300 j 
>^»———————»——•»—'—-—••-'—-~^» •»»"——» St 

! - • • • • -
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9 
S. W. B A N E S 

ADVOKATAS 
7» W. Monroe Street 

Ttoom 904 — Telef. I tandolph 29UO 
Vai: Nuo 9 ryto iki 5 po pietų 
Vakarais: 3203 So. Halsted Str. 

Telef. Yards tOla 
Chicago. 

! 

N E I JOKIO SUSIPRATIMO 
TARP D A R B I N I N K Ų NĖRA 

IŠK ILMINGIAUSIAS PIKNIKAS 
-. Rengiaman 1——— 

Liet. R. Kat. Šv. Kazimiero Brolių ir Se^rų Dr-jos 
(tforthSide) 

NEDĖLIOJĘ GEGUŽIO (MAY) 27 D. 1923 M. 
Polonia Dprže, Higginj; ir 61 Gat. Jefferson Park, Iii. 
p^radžia; 10 vai. Išryto * Įžanga 25c. Yįatai 

Nuoširdžiai kvi(viaino visus kaip jaunus, senus, įna-
_ ^ i ^Us i r didelius atsilankyti ant šio puikaus pikniko, o 

VYRAI I prie puikios ir gražiai griežaneios muzikos salėsite visi 
reikalingi prie. gėneralio d a r - ! | linksmai ir dailiai panokti. Taipgi bus dar skanių už-
bo idivonu fabrike. 1 . l v . •._ •„ .,T,.„ ^%,0 noi-vmnnt; 

DaH>as pastovus. I ******* " ^mm} ir tyiu oia ^ ^ C g ^ ^ į 
OLSON RUG CO. M Kvieeia visus 

1508 W. Monroe Str. 

• V. W. RUTKAUSKAS ' 
SOUTH BENO VVOOLENS 

COMPANY, 
• SOUTH BENO, INO. 

A D V O K A T Ą ? 

OflMkM I)tdmle«fyJ: 

29 South La Salle 8treer 
Ramhari* ftjtn 

Telefonas Centi»l C390 

Vakarais 3223 8. Halsted St. 

i 

BRIGHTON P A R K 

£aus. 

4200 South Maplewood A v e 
2 aukštų muro kampinis nau 

jas namas 3 pagyvenimai ir 
viena didelė krautuvė, šiandie 

inkų gauti pirkti tokį biznia
vę, nj?jną dėlto kad geriausios 
biznio vietos yfa, užimtos, š i toj ; 
vietoj reikalauja biznio del v i - ' 
šokios rųšies. Nepirk naisą, ir 
neik į biznį pakol nepamatysi 
šitą, namą.. Parduodame ant la 
bai lengvų išlygų. Pamatę del 
platesniu žinių kreipkitės- .savi
ninkus. 

H. J. KIRAS REAL 
E S T A T E IMPROVEMENT 

COMPANY 
3335 So. Nahted S*reet 

•i 

i 

Didelė Naujiena Westvi!iečiams 
Didis operos da>n:n'nkas 

Juozas Babravičius 
DUODA KONCERTĄ 

High SchoolAuditorium Westvil le , Illinois 

Nedelioj Birželio- June 3d., 6 v. v. 
Nepraleiskite šitos progos, nes pirmu kartu mums tenka girdėti dainuojant to

kį didį dainininką lietuvį. 
KOMITETAS. 

•Vlefofuu: Yard.« 4AJU 

Tol. Dearboru 0057 

• ' 

• rfr3 
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A. A . S L A I M 
ADVOKATAS 

Oflsag vldumlestyj* 
CniCAGO T E M P L E Bl ILDIXG 

• 11 \Vet-t \Vashington Street 
Room 1726 

Valandom • ryto iki S po pietų 
Į Namų Tel. Hyde Park 1895 

J P. WAITCHES 
Uwyer 

UITI t'VIB ADVOKATAS 
Dien.: R. 514>r>l«-127 N. Dear-
horn Str. TH. lUiodnlph «WM 
Vakarais : 107S6 S. Wabash A 
Roscland Tel. Pa l lman #377 

* i *m • * • • ^ » « M * # « ^ « - * — / • * • « 

Remkite tuos biznierius, ku
rie dažniausiai garsinasi 

Vartoti Automobiliai 
; 
Imami ant morglčlų labai pri
einamomis kainomis. 

B. H. BUCH 
Tel. Kildare 5804 

a±3'»»« , . — u . , , . . 
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