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Lietuvos ciu XIta s imas Springfield, Illinois 
StMlS. I JJ 1 . , 1 . 

ILUNOIS VALSTIJOS RŪMAI. 
Čia buvo laikomas Lietuvos Vyčiu XI-tasis Seimas. 

MŪSŲ PAVEIKSLAI. 

" D r a u g o ' ' skaitytojai skai
tė gan smulku Liet. Vvfi.ii XI 
Seimo Springfield, 111. apra-
švmą. Visi dalyvavusieji 
Seime stebėjosi nepaprasto
mis iškilmėmis, pramogomis 
Springt'ieldo Vyrių surengto
mis. " T a i paskutinis Seimų 
rengimo rekordas / ' kartojo 
visi svečiai ir atstovai. 

Kad buvęs Seimo aprašy
mas nėra vien smilkinimas 
šauniam Springfield'o jauni
mui, ypač Seimo rengimo ko
misijai, teliudija šis iliustruo
tas lapas iš Vyrių Seimų is
torijos. 

Deja, mes neturime gali
mybės šiame puslapyje pa

talpinti visko ir dar prie to 
Seimo grįšime. Kitu kartu 

teks paminėti apie pastaty
tąjį scenos veikalą " Į Tavy-
n e " bei jo artistus, daininin
kus. 

neyed to serve our country in 
its hour of need. His life and 
\vorks sliould be an inspira-
tion to all of us, and espe-
eially to those of otlier raees 
\vho ha ve eome to t his land 
of liberty and opportunity to 
beeome free and law-abiding 
American citizens. 

I send vou all a wcleome 
to the Capital City of Illinois, 
\vith my hearty wishes for a 
profitable and successful 
meeting. Len. Small 

PASVEIKINIMAS 

KUN. IGN. KERSEVIČIUS, 
Šv. Vincento lietuvių pa-

r a p . k l e b . , Springfield, 111. 

STATE OF ILLINOIS 

Office oi The Governor 
Springfield 

TO THE KNIGHTJS OF LI-
THUANIA, IN NATIONAL 

CONVENTION ASSEM-.. 
BLED: 

I t is appropriate and grati-
fying that our citizens of Li-
thuanian birth and descent 
have cliosen for their conven-
tion city the old home of 

Lietuvos atstovo Voldemaro 
Čarneckio Lietuvos Vyčių 

XI Seimui. 
Vytės ir Vyčiai! Kreipda

masis į jus susirinkusius i XI 
Lietuvos Vvėiu Seimą, kur 
jus atvykote spręsti savo pra
kilnios Organizacijos reikalų, 
kur auginsite ir stiprinsite 
Lietuvos meilę ir jos kalbos 
ir papročių pagarbą, ėia šia
me tarpe tariu i jus, jūsų ir 
iusu tėvu tėvvnės vardu — 
Sveika brangi jaunuomene! 
Tu neužmiršai, kad tavo gįs-
lo.se teka kraujas ne slavų, ne 
germanų ir ne nnglo-saksų. 
bet tikrasis lietuviškas, tas 
pats kraujas, kuriuo pašlaks
tyta Lietuvos žemė išaugo j 
vieną didžiausių Europos val
stybių viduriniuose amžiuose 
ir kuriuo pašlakstyta šiandie 
ji prisikėlė iš po syetimos 
priespaudos ir žengia laisvės 
bei gerovės keliais. 

Malonu man sveikinti jūsų 
asmenyje atstovus tos geres
nės Amerikos lietuvių jauni
mo dalies, kuriai šalę jauny
stės linksmybių rupi ir aukšti 
idealai. Kaip idealistinė jau
nimo Organizacija jųs nešate 
moralę atsakomybę prieš tau
tą. Todėl lai kiekvienas iš 
jūsų visuomet turi pasistatęs 
prieš save klausimus, ar pa
kankamai aš myliu tą kraštą,, 
su kuriuo aš esu surištas sa
vo kilme? ar pakankamai aš 
gerbiu savo tėvų ir protevhij 
kalba, kurios skgmbėjimą aš 
išgirdau iš motinos lupų! ar 
plasnoja manyje ta garbinga 
pasišventimo ugnis, kuri už-h 

dega širdį ir stumia protą j 
prie naudingų ir prakilnių 
darbų savo .tautos ir tėvynės | 

mosi progresas. Toji sąžinė 
neleis jums sustoti vietoje ir 
pasakyti, kad aš jau esu pa
kankamai geras žmogus ir 
savo k r a š t o patriotas, 
bet ji n e p a l i a u d a m a 
ves jus tobulinimosi ke
liu, tuo keliu, kuris praplės 
jūsų horizontus, kuris išvys
tys jūsų geriausias ypatybes 
ir padarys iš jūsų subrendu
sius, sąmoningus. Tėvynei 
naudingus piliečius ir visuo
menės gerbiamus narius. 

Taigi, pirmyn į» skaisčią at
eiti! 

N ei riskit c iilfjcsii savos sie
los žihnriams! 

Būnant AVashingtone man 
tenka matyti kasmet gegužės 
mėn. 30 d. vadinama "Memo-
rial Day," kuomet Amerikos 
senųjų karo veteranu būrys 
eina su savo vėliavomis i Ar-
lingtoną. Tas, pirmiau svei
kų, sumanių ir stiprių patrio
tų būrys, mąžta ir tirpsta kas 
mel ir dar keliolika metų pra
eis ir pasiliks tiktai jų atmin
tis ir obalsiai išrašyti ant jų 
vėliavų. Gaila Amerikai sa
vo i št i kinui sūnų, bet ji ne
nusimena, nes vieton vieno 
mirusio tukstanėiai jaunųjų 
stoja pavaduoti, jie savo tė
vų ir p t o f v % iškeltnV olvaT-
sius gyvenrman vykdo, gina 
tautos laisvę ir gerovę, ir stu
mia gyvenimą demokratijos 
ir progreso keliu. 

Taigi ir jums teks pava
duoti nusilpusius ir pavargu
sius mūsų tautos darbuotojus, 
kaip čia šiame skaitlingose-
lietuvių kolionijose krašte, 
tai]) ir anupus vandenyno to- j 
limoje Tėvynėje. 

Todėl auginkite pajėgas i r ' 
neleiskite užgesti savo sielos 
žiburiams. 

Voldemaras Čarneckis, į 
Lietuvos Atstovas. 

VOLD. ČARNECKIS, 
Lietuvos Atstovas Amerikoj. 

have decided to meet in this 
City in their eleventh Annual 
Convention, August 21—23, 
1923. 

LIET. VYČIU 48-tos KP. SEIMO RENGIMO KOMISIJA. 

To those AVIIO are coming, 
our City extends its hands i n 
a warm welcome. We make 

CITY 0F SPRINGFIELD,. 
ILLINOIS 

Department of Public Affairs 
City of Springfield, 111. 

Felieitations by the Mayor, 
Samuel A, Bullard. 

The Knights of Lithuania 
f 

: the Avelcome doubly earnest 
I because though bearing the 
! name of the land of their fa-
thers, thev have beeome true 

; Americans Avith the hopes 
i 
i and aspirations of our native 
t 

j American people. AVe con-
[gratulate those \vho were 
i born on foroign shores on 
their ehoice oi, America as 
their adopted • įome, .as well 
as those whose parents made 
the /'hoice, ijpr. their ej^Įįren 
\vho have fallen hėir to the 
Ie<yaeies of their fathers. 
Our City hąs many beautiful 

$ 

«tš 

LIET. VYČIŲ 48-ta KUOPA, SPRINGFIELD, ILL. 

Abraham Lincoln. fThis Ci
ty is rich in Lincoln lore and labui? Jautrioji jūsų sąžinė 

f tradition. Here he wrought! visuomet pasakys, kad ne, nes 
and from this place he jour- kitaip sustotų sielos vysty-

ELENA BRAZAITE, 
gabi sohstė-sopranas. Gabiai atliko "Į Tėvynę" "Angelė 
rolę. 

features worthy of admira-
tiou and points of historical 
interest, which attract the 
liberty loving people of the 
\vorld. rThe dust of our Lin
coln lies in our beautiful 
eemetery and we, ni th our 

you may have gained a new 
impulse of service for those 

about you and a larger vision 

of joy and beauty enshrined 

in righteousness of life and 

purpose, we will be pleased 
gues*.,, jom in veneration of 
, . , . , , i m ' and will believe that your vis
ais grent life and work. l o 
these we call the attention of 
all and trust that the time \vhieh t h e v spend here may 
he both profitable ant plea-

LIETUVOS VYČIŲ 48-tos KUOPOS CHORAS, sant. 
kuriam vadovauja muzikas Aleksis. Vyčių XI-jo Seimo antrame vakare, Nevy Highj I speak to all of you as 
Sihoot Auditorium išpildė muzikadį scenos veikalą " I Tėvynę." jfriends. If by your visit here Į 

it to our City was not made 

in vai n. We and all you will 

be glad. 

Cordial greetingfc to all. 

Samuel A. Bullard. 
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Tel. Roosevalt 7791 

NELENGVA ATSIKRATYTI 

AM. L. D. K. FEDERACIJOS 
XIIIJ AM KONGRESUI SEK 
ROTORIAUS RAPORTAS. 

Suv. \£alstybių vyriausybė 
trumpoj ateity pagaliaus pri-
pažinsianti Meksikos valdžią. 

Meksikos valdžią reprezen
tuoja prezidentas Obregon, 
laisvamanis, artimas radika
lams ir jų sėbras. Pastaraisiais 
keleriais metais jis ten davė 
prieglaudos visokios rųšies 
radikalams ir bolševistiniams 
agentams ir su jais susisėbra-
vo. 

Tie gaivalai gavo progos 
susikurti kolonijas ir įsigy
venti. Padarė kontaktą su pa
čiu* Obregonu. Paskui su juo 
bendrai persekiojo katalikus 
ir bažnyčią. 

Toks Obregono elgimos pa
darė blogą įspūdį į Suv. Val
stybių vyriausybę ir pastaro
ji neketino jo valdžios pripa
žinti; 

Ir jei šiandie S. Valstybių 
vyriausybė Meksikos valdžios 
žvilgsniu atmaino savo pozici
ją, tai, matyt, Obregonas be 
kitko pažadėjo " pasitaisyt L' \ 
Matyt, jis turėjo pasižadėti 

((Tąsa) 
10. Antanas Kazakauskas, 

•Židikų vai. (auklėtinis Mar. 
Pečkauskaitės); Panevėžio gi
mnaziją baigė SIDABRO ME
DALIU. 

11. Jurg. Stuopis Garliavos 
vai. ex-karininkas, nori mo
kintis literatūros, senas dar
buotojas, tėviškė laike karo 
sudeginta. 

12. Povylas Pakarklis iš 
Smilgių Panevėžio ap. n. m. 
istorijos, Panevėžio gim. baigė 
AUKSO MEDALIU. 

13. Juozas Eidukevičius, š-
unskų vai. n. m. literatūros 
paidagogikos. 

14. Vytautas Jakševičius iš 
Kraukenų Rad. ap. n. m. filo
sofijos. 

, 25. Elzbieta Masiulytė baigė 
Panevėžio g. n; m. literatūros 
Kaune. 

26. Edwardas Mekys, Lygu
mų vai. tėviškė 15 dešm. ūkis 
tėvas miręs. n. m. Kaune. 

Viso 28 studentų prašymai. 
Lietuvos Ateitininkų Ekoni-

minė komisija prašo Lietuvos 
studentams skirti bent 120 li
tų ($12.00) mėnesiui, Lietu
vos ir Vokietijos studentams 
pašalpos. Patys studentai pra
šo padidinti jiems pašalpą: 
Balys MareUionis Leipzige, 
jam duota tik $25.00. Balys 
Paliokas Berlyne, jam duota 
$25. Povylas Gaučys Kaune ir 
už Leoną Vrubliauską prašo 
kun. Jonas Strikas, Juozas Ur-
manas nori persikelti Franci-
jon ir prašo jam padidinti sti
pendiją. Jis mokinosi Kaune. 
Tiek tai apie studentus. Da
bar daromą liotervja mokslei
vių naudai, bet rezultatai da 15. Juozas Keliotis iš Joniš

kio vienk. Rokiškio ap. n. m - ! nežinomi. 
ŠV. KAZIMIERO VIE-

pertraukti savo sėbravimus stf{*iuje, pabėgęs iš lenkų žanda-
radikalais ir kitais triukšma
dariais. 

(Kad taip galėjo but, apie 
tai liudija žinios iš Meksikos. 
Obregonas keičia savo taktiką 
radikalinių gaivalų žvilgsniu. 
Triukšmautojams jau nereiš
kia užuojautos, bet pradeda 
grasinti. 

Tečiaus jam dabar neleng
va atsikratyti radikalų, su 
kuriais pirmiau dalinosi jų 
pragaištingomis idėjomis. Kuo 
met jis ima veikti prieš juos, 
tie tuo jaus prieš jį. 

Dėlto, šiandie visoj Meksi
koj eina gyventojų kurstymai 

filos. 
16. Vladas Burba baigė Tel

šių gim. AUKSO MEDALIU, 
n. m. fizįk—matematikos. 

17. Jonas Kadis Krekanavos 
vai. n. m. medicinos, Panevė
žio gim. baigė SIDABRO ME
DALIU. 

18. Klemensas ^Vitkauskas 
iš Šiaulių, tėvas buvo škaplier
ių nkasi, dabar jau 3 m. motina 
našlė, mokinasi gimnazijoj ir 
uždarbiauja, prašo pašalpos 
baigti gimnaziją, dabar jau 7 
klasėje. 

19. Klier. Jonas Juodeika. 
20. Kl. Stasys Grigaliūnas, 

abudu Kaune Žem. Dvas. Se
minarijoj. 

21. Jonas Jusionis, Vilnie
tis, Lydos ap. Radunės par. 
baigęs Vytauto gimnaziją Vii-

NUOLYNO KOPLYČIOS REI 
KALAS. Užgyrus XII-jam Fe-
dera. Kongresui Š. Kazimiero 
Vienuolyno koplyčios reikalą, 
Fed. valdyba tuo reikalu krei
pėsi į visuomenę per spaudą 
prašydama paremti sulyg iš
galės tą taip reikalingą Lietu
vių katalikų įstaigą. Kaip te
ko pastebėti iš spaudos gana 
gerai surinkta būtent apie $17 
—18000. dolerių. 

SPAUDOS PLATINIMO 
REIKALAS. Kongresui užgy
rus samdyti žmogų kuris važi
nėdamas po lietuvių kolonijas 
galėtų agituoti" rinkdamas pro 

; u u M u* ra tą, užrašinėdamas laik-

.•' FED. IR LIETUVOS K. D. 
P. IR LEETTUVOS ATSTO
VYBĖ AMERIKOJE. Tuo rei
kalu pagaminta keletas raštų 
Liet K. D. P. reikalaujant 
nuskirti tikrąjį atstovą Wasfc-
ingtonan ir konsulus New Yor 
kan ir Chi^agon. Darytą žy 
gių, kad palikus Atstovą p. V. 
Čaraeekį. Tuo reikalu pasiųs
tas kabelis ir tam tikras raš
tas. Konsulų reikalais, reika
lauta, kad Konsulas, bent 
New Yorke but katalikas, nes 
per New Yorką labai daug lie
tuvių katalikų keliauna Lie
tuvon, ir todėl Konsulas ture-
tų būti katalikas. Mūsų reika
lavimai yra teigingi, nes ma-
sų yra didelė didžiuma. 

NAUJO LIETUVOS SEI
MO RINKIMAI. Gavus RA-
DIO nuo kun. Krupavičiaus, 
K. D. P. vado, kad socialis
tams sugriovus valdžią prezi
dentas 'turėjo paleisti geim*, 
jog naujo Seimo rinkimai ge
gužio 12 — 13 dd. tueįaus ta
po atsiklausta valdybos bei 
Fed. darbuotojų ir sušauktas 
Pittsburgan susirinkimas ant 
20 d. kovo, Am. lietuvių ka
talikų darbuotojų susirinki
mas, kuriame likos užgirta 
nešti materiale pagelbą Lietu
vos katalikams jų kovoje si-
krašte bedievija. Kad tuojau* 
pasiųsti kiek bus galima ant 
greitųjų surinkti K. Veikimo 
Centrui Kaune, prisirengi
mams į rinkimus. Oi čionai 
Amerikoje padaryti tam tiks
lui vajų, kad surinkus beiH 
$10,000. Katalikų Veikimo 
Centrui kabeliu pasiųsta $4,-
000.00 ir K. D. P. $1,000.00, 

J4 • , = 
aukotojų vardais. 

Katalikų Veikimo Ceatro 
Pirmininko užklausimas ar L. 
K. V. C. galėtų šiais metais 
atsiųsti Amerikon savo atsto
vą parinkti aukų K. V. C. na
mams skolai apmokėti. Atsi
klausus valdybos atsakyta, 
kad. mes sutiksime tokį atsto
vą priimti ir jį paremti, bet 
kartu pastebėjome, kad įči 
bus reikalas, kad iš surinkti? 
aukų dalis but skirta mokslei
vių sušelpimui. Atsakymas iki 
šiol nėra gautas, nors laiškas 
pasiųsta 5-25-23. 

AM. L. R. K. FEDERACI
JA. Fed. sudaro 41 skyrių/, 
11 Centralių organizacijų ir 
170 šiaip įvairių draugijų. 
, Iš 41 Fed. skyriaus du nau
jai susitvėrė, vienas atsigai
vino, 15 gerai gyvuoja, apie 
kitus nėra žinios. Skyriai pra-
nešusieji susidaro iš sekamų 
draugijų: 

3 sk. S. Boston, Mass. ne
paduoda . nieko. 

4 sk. Detroit, Mieli, nepa
duoda nieko. 

8 sk. Nęwark, N. J. turi 8 
draugijas 680 narių. 

9 sk. Rrockton, Mass. 6 dr-
jas 852 narius. 

10 sk. Norwood, Mass 6 
draugi jau 371 narį. 

11 sk. Paįerson, N. J. 4 dr-
jas 167 narius. 

12 sk. Cicero, 111. 18 drau
gijų 1,431 narį, pinigų ka
soje $245.07. 

14 sk. Pliiladelpiiia, Pa. 4 
draugijas 397 narius. 

Penktadienis Rugpj. 81 1923 
:—sasaesr ŝ aae 

darbuotojų. K kitų žinias ne-
gauta. 

(Bus daugiau) 

ATSAKYMAS PONUI 
J. ŠMOTELIUI. 

MOKSLO METAI ŠV, KAZĮ-
MIERO AKADEMIJOJE. 

raščius, sakydamas prakalbas .taipgi K. D. P. pasės ta visi 

rų rankų, n. m. Kaune. 
22: Rapolas Žukas, n. n^ 

Komercijos užsienyje. 
23. Albina Gervaitė, baigė 

Panevėžio gim. n. m. medici
nos, Kaune. • 

24. Paulina Gervaitė baigė 
Pan. gim. n. m. medicinos Kau 
ne. 

ir t. t. tokis žmogus surastas, buvusieji T. Fonde nuo penru 
draugijas 515 narių. 

23 sk. Chicago, 111. N. S. 
8 draugijas 591 narį, pinigų 

. kasoje $45.00. 
mos iš kitų organizacijų viena j D U r g o susivažiavimo nutari-į 26 sk. Chicago, 111. B*t. 11 

ir tūlą laiką buvo bepradedąs metų K. D. P. reikalams su-
darbuMiis bet negarus para- 'rtnkti L. L. P. Bonai. Pitts-

Pereitos subatos, 25 d. rug
pjūčio., "Naujienų' ' nr. po
nas Šmotelis rašo kohodama-
sis visus kitus žmones, nepri
tariančius socialistų šmuge
liams. J is užsikarščiavusiai 
kalba, buk Jamontas, Vilavi-
čius, Evaldas ir kt. nepritaria 
jų spulkai ir jos viršininkams. 
Pone Šmoteli, juk tamsta ge
rai žinai, kokia tamstos no
sis purvina. I r tamsta prisiden 
gęs socializmu ir "Naujieno
m i s " nori nušluostyti savo ir 
draugų purvinas nosis. 

Ar tamsta, p. Šmoteli, ma
tei, kad buvo laikraščiuose 
jūsų esančios spulkos vald}r-
bos narių šmugeliai ir jų fo
tografijos įdėtos! Juk tamsta, 
žinai, kad ir pats esi vienu iš 
tų šmugelių rėmėjų. Ar atsi
meni, Šmoteli, pirmą savo šmu 
gelį, kuri aš tamstai čia priro-
dysiu! 

1917 metais tamsta buvai 
1JSS. 8 Rajono sekretorium, ir 
ar tamsta atsimeni, kad ten 
buvo trukumas $100 f Ir nepri-
rodei, kas tuos pinigus sunau
dojo, neigi kam tuos pinigus 
atidavei. Dėlei to tamsta buvai 
pašalintas iš vietos. 

Ai* atsimeni, p. Šmoteli, kad 
tamsta ir tavo kiti sėbrai or-

Švento Kazimiero Akademi
joje regukrės pamokos prasi
dės 10 dieną rugsėjo, 9 vai. 
su šventomis Mišiomis. Visi 
Akad. mokiniai-ės pasisten-

I gkite tą dieną atvykti šv. Mi
šioms ir mokslo pradžiai. Su
sivėlavusieji trukdo anksčiau 
pradėjusiems, užtai šiemet 
kiek vėliau pradedamos pa
mokos ir tikimos, kad tokių 
trukdytojų nebeatsiras. Mo
kyklon užsirašyti galima biie 
dieną pirmoje rugsėjo mėnesio 
savaitėje t. y. iki dešimtai die
nai. , 

Aukštesnės mokyklos moki
nėms yra rengiama Akademi
joje pora kambarių daugiau. 
Komercijos kursų kambarys į-
rengiamas šalę studijų kamba
rio. Tas duos didesnio patogu
mo mokintis abu kursu: Aka
demijos ir Komercijos sykiu. 
Gabios mokinės abu kursu per 
ketverius metus užbaigia. Ver
ta pasinaudoti. 

Taipat neužmirškite, jog 
Švento Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Dr-ja teikia stipendi
jas neturtingoms, o gabioms 
mokinėms. Iš kiekvienos lietu
vių parapijinės pradinės mo
kyklos, kasmet viena mokinė, 
aukštu laipsniu baigusi 8 sky
rių, neturtinga, o norinti auk
štesnį mokslą pasiekti, gali 
šv. Kazimiero Akademijoje 
veltui gauti mokslą per ket
verius metus. Tegu] tik pris
tato Akademijos Vedėjai savo ganizavote '* Darbininkų Tary 

16 sk. Cambridge, Mass. 7 jbą" ir rinkote iš žmonių p i^ - į^Repor t C a r d "» i r s a V o gerb. 
draugijas 460 narių. ' gus? Atsakyk man tamsta, kur k l e b o n o M ieJiyUi^ mokyk_ 

19 s k Chicago, Rl. B. P. 5 šiandien -Darbininkų Ta ry - ( , o s v e d ė j o g l i u d i j i m a a p i e ^ 
bos' fondas yraf Ar netiesa, : s 1 i p e n d i j o s už sitarnavimą, nue 

Federacija tokį žmogų nega lė - ( m a į pasiųsta ir K. V. Centrui 'draugijų 1,003 narius, pinigų 

prieš patį Obregoną ir jo val
džią. Pramonės centruose įvy
ksta darbininkų streikai. An
tai miestą Vera Cruz radika-

Radikalai savo naudai su
organizavo ne vien darbinin
kus pramonės centruose, bet 
kai-kur valstiečius ir žymia 
dalį pačios valdžios valdinin
kų. Pagaliaus radikalai va
dai atvirai grasino pačiam 
Obregonui. 

jo užlaikyti ir prisiėjo likvi
duoti. Šiaip raginta per spau
dą rengti spaudos savaites ir 
t. t. 

TAUTOS IŽDO REIKA
LAS. Tuo reikalu Federacijos 
pirmininkas kreipesį į Gerb. 
kun. J . Mišių Kolegijos pini
gų reikalu ir į kun. S. Čepa-
nonį Tautos iždo pinigų klau
sime, bet abudu atsakymo ne« 
davė. Taip tas dadykas ir pa
siliko kaip buvęs. t 

AMERIKOS LIETUVIU 
KATALIKŲ KOLEGIJOS 
REIKALAS. Tuo klausimu 

Tai kokio* pasekmės iš sė-tbuvo susirašinėta su "Kum-
bravimosi su radikalais. At-Įgų Vienybės'* . valdyba, bet 
rodo, kad Meksikai vargiai prie jokių rezultatų neprieita. 

ir K. D. P. Kaune. 
PROF. P. DOVYDAIČIO 

ATSIŠAUKIMAS. Atsišaukus 
į T. F. Prof. Pranui Dovydai
čiui, kad jam būtinai reik iš 
eiti iš užimamų kambarių, b**t 
del stokosKaune kambarių yra 
priverstas kokiu nors badų į-
sigyti savo namelį tik tada 
galės apleisti užimamą prie/ 
gimnazijos namą. T. F . netu
rėdamas gatavu pinigų nega
lėjo Prof. Dovydaičio prašymą 
išklausyti ir suteikti pask los, 
todėl tapo pagaminti atsišau
kimai į privačius Am. katali
kų darbuotojus prašant sulyg 
išgalės paaukoti. Ant mųs at
sišaukimo suaukota $240,00 

lai jau visai apvaldė, įsteigė galės gelbėti ir S. Valstybių j Šis Kongresos turi tą klausi-, kurie tai pinigai ir pasiųsta 
ten savo sovietų valdžią. \ pripažinimas. j mą panaujinti. I Prof. Dovydaičiui kartu su 

-»«^«-

kasoje $15.00. 
27 sk. Chicago Ros'd. 8 

draugijas 706 narius. 
39 sk. Brooklyn, N. Y. 10 

draugijų 665 narius, pinigų 
kasoje $25.00, 

40 sk. Amsterdam, N. Y. 7 
draugijas 350 narių, pinigų ka 
soje $30.00. 

Tautos,Fondo 22 sk. Cleve-
land, Oliio turi 8 draug. 660 
narių, pinigų $44.00. 

Tautos Fondo 66 sk. Midle 
horo, Mass. 13 narių. 

Tautos Fondo 65 sk. Amster 
dam, N. Y. 43 narių, pinige 
$200.00. 

Tautos Fondo 21 sk. Phila-
delpliia, Pa. ir 6 sk. -Baltimo-
re, Md. raportavo, kad jie ne
gali nieko nuveikti del stokos 
1 ! * * I W '• -

p. Šmoteli, kad 900 "Naujie-. J u m m j{ b ^ s u t e i k t a > 0 lliQ_ 
a ų " b-vės šėrininkų t ams ta j k i n ė s , ^ k i n g a i ja naudodama 
ir ponas Jurgelionis, ponas ^ d a u g ^ ^ 
Grigaitis norijote nušniuge-l XT . V1 ., .. . . TTV , • • , . i Nepamirškite: šiemet pamo-liuotu Uz tai įųs esate leis-J, v „ . . . . . . .» KOS sv. Kazimiero Akademi,]o-
me. Čia, prie progos, tamstai 
pareiškiu, kad tamsta kitų 
ieismais nebaugintume i, nes 
pats jau esi patrauktas į teis
mą. Ir neišsisuksi nuo atsako
mybės už šmugelystes! Tams-
ta su savo sėbrais jau senai 
norėjai uždaryti burnas tiems, 
kurie nepritaria tam i stos šmu
geliams, ibet nepavyko. 

Dar kartą pareiškiu tams
tai, p. šmugelninke, kad tam
sta ir tavo sėbrai nesidangsty-
tumėte* kitais vardais! Mes 
dalis " Naujienų1' b-vės* direk
cijos ir šėrįninkai griežtai 
protestuojame prieš visokius] 

je pilnai prasidės pirmadieny, 
10 dieną rugsėjo, 9 valanda 
ryte su šv. Mišiomis. 

Šv. Kazimiero Akademijos 
Vedėja. 

Jųs pravardžiuojat mane 
visokiais gyvuliais, "as i la i s" . 
Tik tuo jųs ir mokate apsi
ginti. Jųs darėt šmugelius pa
lindę po socialistiška skrais
te. Kada jųs soc. lizdas susi-
bankrutino, žmonės visi pasi
traukė, tai jųs, išplėšę iš ne
kaltų darbininkų "Naujienų*' 
b-vės nuosavybę ir užsidengę 

šmugelius telpančius "Naujie-1 *'Naujienų*' b-vės vardu, dar 
nose". Jųs žinote, kad *Nau- nodte visokius šmugelius da-
j ienų" Jurininkai jokios spul- rytk 
kos netvėrė ir neturi. 

5 = P " ^ — W ^ W — "-.f I -L^ X = 
K. Jamontas. 

RALĖOįJ DOVANOS. 
• » » « « ^ ^ » » ^ x i ^ — a > a a J | 

(Tąsa.) 

MARĖ: (Atrišusi mažesnį rišulį) O! 
nuo Katrytės Mikušaitės. (Nuima ploną 
popierą i r pasirodo spilkučių paduškaitės 
uždangalas kuris ružavu kaspinu surištas) 
Tu mano sviete! I r vėl kitas uždangalas 
spilkučių paduškaitei! Tai jau šeštą tokią 
pat dovaną apturėjau šiandien. Ši dova
na atsiėjo Katrytei apie dvidešimts cen
tų. O aš jai padovanojau dvidešimts syk 
brangesnę dovaną ir dar daug laiko paš
venčiau, kol numezgiau gražų stalo uždan
galą. Pakol gyva busiu ji negaus nuo ma
nęs kitos dovanos. (Numeta dėžę ir po
pierą į kasę). I r dar raudona! J i gerai 
žino kad mėlyna ir geltona yra mano nu
mylėtos spalvos. Rauluk! 

RAULUKAS: Taip, Tanusta. 
MARĖ: Štai tau maža dovanėlė. (Į-

teikia jam dovanoms Katrytės jai atsius
tą dovaną). 

RAULUKAS: (skaito kortelę prie 
dovanos pririštą) "Linksmų Kalėdų ma
no mylimajai poniai Gerulienei , ,. Ar tai 
tiek man? 

MARĖ: O ne; ne kortelę bet siuvįnį 
tau duodu. 

RAULUKAS: Susimildama, ponia 
Gerulienė, koks čia per daiktas? Nosiitė? 

MARĖ: Tai uždangalas špilkų paduš
kaitei. Ar-gi ne gražus! 

RAULUKAS: Meldžiamoji, tikiuosi 
atleisi man, jies ištiesų šis dalykas man 
taip nereikalingas kaip katei nereikalin
gas karšto vandens maišas. 

MARĖ: (Atidarydama didesnę dėžę) 
Mesk į gurbą, Rauluk. I!. Štai Jono do
vana! Galiu įspėti iš rašto. Kažin ką tokio 
jis man nupirko? Dėžė panaši į skrybėlės 
dėžę ^(Atidaro dėžę ir nuėmusi popierą 
parodo šviesiai raudoną skrybėlę su gels
vai raudonais pagražinimais). Vaje, kokia 
šmėkla! Raudonos skry/bėlės tai jau praė
jusių keturių metų mada. Turbūt dešim

tukų krautuvėje ją nupirko. Tik žiūrėk į 
šitą plunksną. Oi! 

RAULUKAS: (Gėrėdamasis skrybė
le) M-m-m-m, iš tiesų, tai puifei dovan>. 
Tavo. vyras turi gerą skonį. 

MARĖ: (Sarkastiškai) T-a-i-p,.jis tu
ri stebėtiną skonį, ar ne? Žiūrėk kokia 
baisenyba Ne, aršesnė už baisenybę-tai 
šmėkla. 

RAULUKAS: fTa skrybėlė kaip tik 
man. , j \) \ l \ \ 

MARĖ: Žinau, ką padarysiu. (Padeda 
gražiai atgal į dėžę). 

RAULUKAS: Na, ta dovana tai nors 
žmogiška. Turbūt Ponas Gerulis išpylė 
krūvą pinigų už ją. 

MARĖ: Gal teisybė. Bet vistiek ji 
neatatinka mano skoniui. I> kas dar blo
giau, tai kad Ponia Rimkienė niekad ne
priima skrybėlių išmainymui. Kokia gėda! 
Spėju kad pluokštą pinigų už ją Jonas už
mokėjo. As bučiau pasitenkinus ir už pusę 
tos kainos, jei tik skrybėlė butų sulyg ma
dos. Gaila, ka4- vyrai neleidžia savo pa
čioms sau išsirinkti Kalėdų dovanas. 

Įeina Agota per dešinės pusės duris. 
AGOTA: Sveika, Mariuk! Mačiau 

kad durys atidarytos, tai ir įėjau. 
MARE; (Bučiuoja Agotą). Taip ir 

reikėjo. Aš buvau besirengianti eiti pas 
Tamistą. Mat turiu tau dovaną. 

AGC(FA: Dovaną? Tu, brangioji! 
PBučiuoja Mara). 

MARĖ: Taip. Štai! (Duoda jai dėže. 
kurioje yra Jono jai dovanota skrybėlė). 
Vjliuosi, kad Tamistai ji patiks. 

AGOTA: Skrybėlė? Tu, mano myli
moji. (Ir vėl ją bučiuoja). 

JONAS: (Ųž durių kairėje scenos pu
sėje). Mariuk! 

MAB&: Tai£, o ką, Jonai? (Išeina 
prie durių). 

JONAS: Nerandu guzikų marški
niams. 

MARĖ: Ar žiurėjai ant šėpos? 
JONAS: &no»va, vįsur išieškojau, tik 

ledo sandėlyje dar neieškojau. * 
MARĖ: Agota, atsiprašau ant kelių 

minučių. 
AGOTA: ('Greit atidaro dėže ir i&ma 

skrybėlę). Raudona! Biauri! Ir aš jai da
viau auksinę cukrinyčią, kurią išiaimėjau 
paskutiniame bazare. Aš šitos skrybėlės 
neužsidėčiau nei už pinigus. Rauluk! 

DAUUJKAS: Taip, Tamista. 
AGOTA: Tu mums gražiai ir gerai 

tarnavai per visus metus. Duosiu tau pui-
kią Kalėdų dovaną.. 

RAULUKAS: Ar taip? 

AGOTA: Duosiu tau šitą skrybėlę. 
(Pakelia skrybėlę i$ dėžės). 

RAULUKAS: (Džiaugdamasis). Tą 
raudoną kepurę? 

AGOTA: Taip. Skubiai įdėk ją į dė
že. Nenoriu kad Gerulienė sužinotų, kad 
aš atidaviau tau josios dovaną. (Abudu 
įdeda skrybėię ir suriša dėžę). 

RAULUKAS: M-m-m. Ta tai dovana! 
Tai Julytė šoks iš džiaugsmo, gavus tų 
skrybėlę ynuo manęs. Nuoširdžiai dėkoju 
Tamistai už dovaną. 

(Bus daugiau) * 
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WESTVILLE, ILL. ŽINU 
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vietinis choras puikiai gy
vuoja ir žmonės juo gėrisi. 
Ui jo pasekmingojoj didi gar> 
bė priklauso choro vedėjui 
Juozui Kudirkai • 

Dabar ir rašys. 
Kadangi mūsų visiems gerai 

žinomi, kun. PY Kemėšis, kun. šis, kun. Pr. Virmauskas ir žinoma korespondentė atbudo 
lg. Albavičius, M. Bagdonas, 

ta virs 70 doleriu. 

Garbinai svečiai. 

Rugp, 20 d. mušu miesteli 
aplankė garbingi svečiai, bu-
tent: gerk V. Čarneckis s a 

tė iš Detroito, kartu su moti
na, broliu ir seseria. Apsistojo 
pas pp. Karpius. 

Prakalbos. 
Rugp. 24 d parapijos svet. 

įvyko prakalbos, L. I). S. rei
kalais. Kalbėjo kun. F. Kem 

i 

ir šulnį. Daumantas. 
I\\ sugrožė ję Wcs t vi 11 ės ža -

1 mojančiais medžiais, o ypač 
gerb. kun. L. Brigmano dvaru. 
su daizganėioin sode bitėm, 
prikvepovę to skanaus oro. at» 

kun. dr. J. Navickas. Surink- į i* %o miego, paėmė plunksną 
į rankas tai dabar ir rašys. 
Iš atostogų. 

Iš atostogų gryžo p. Karpie-
nė su dukteria Justina, kurios 
Cbicagoj viešėjo pas gimines 
ir pažįstamus. Ernesta. 

L. Vyčių sus-mas. 
Rugp. 27 (L sušaukta spe-

cialis kp. sus-mas, idant iš
klausius atstovu į seimą rapor-

>ilsėj«' ramiai, ant rytojaus ; tu. Pirmiausiai raportą išdavė 
I>. Stulginskas, kurs gan pui-lei«losi Springfieldo link sei-

.. k nu ir plačiai isdeste, kaip 
mautu. I • ' 

rr, . . -i i • -n. n • «'int deltų*, visus Seimo svars-laipgi atsilankė D. Uostai-
tymus ir nutarimus. Kajx)i*tas 
priimta triukšmingu delnu 
plojimo. Taipgi atstovai: kun. 
L. Brigmanas, .1. Kudirka, J. 
Rakauskas ir J. Karpiutė su 

Tet Lafayette 5429 

LIETUVIŠKA APTIEKA 
šiuomi turiu už garbę pra-

ŽINIOS IŠ DETROITO. 

neš Lietuviukai visuomenei, nariais pasidalino Seimo įs-
kad nupirkau aptieka po nu
meriu 

2735 W. 43 Street 
Kampas Fairfield ir 43 St. 
Užpildžiau visokiais vaisiais 

Kaip Amerikoniškais taip ir iš 
Kuropos. 

Reikale malonėkite kreiptis 
prie manęs, o aš pasistengsiu 
užganėdinti, sąžiningai pildy- tro valdybo 
damas daktaru reeeptus ir 
duodamas teisingus patari
mus. 

F. A. Rakąs 
Registruotas Aptiekorius 

2735 West 43 Street 
Chicago, 111. 

R«s. Tel. Kcpuhlic 7812 
«117 South Tnlnian A ve. 
Vai: nuo !> iš rvt<> iki 12 t 

Dr. FELIX A. MANELIS 
N A P R A P A T H 

i :$267 So. Hnlstoil St. Clticaffn 
f O^so vai: N u o 3 
J T—y^vak. 

—3 vak. ir nuo 
Ttl . Bonl: 2777 

T Rezi«Un«lio« Tel. Rrun-w*«k 48«7 * 
Dr. C. YUCIUS D. C. Ph. C.! 

CHIKOPItACTIC GYDYTOJAS 
Be gyduolių, be operacijos 

Vai. Sf->; 5-8 P. M. Sventad. f-11 
1579 Milwaukee Avenue 

Kamp. Robey Ir Worth AT«« 
Ofi>o TVIef. Riun>wi< k 5:lfc;> 

pūdžius. 

Laimėję. 
Negavę sekančio Seimo \Vest 

villėn, visai nenusiminėm, nes 
XIIl-tajį tikrai tikimės laiky
ti šiame miestelyje. Linksma 
girdėti kad laimėjome du Cen-

nariu, butenf: 
generalj Sporto +Sekc. rast. J. 
Rakauską ir Jlerfe Skyriaus 

c. O • 

rast. J. Karpiutė. 
Į šį sus-mą atsilankė sekan

ti svečiai: kun. Rupšys, subd. 
Daumantas. J.Moekus ir klier. 
.Jucevičius. Visi pasakė pui-

j kias prakalbėles, ypač subd. 
Daumantas kuris išties su/a-

į dino mūsų jaunimo jausmus ir 
I paskatino prie dar didesnio 
j darbo. Lai Dievas mums pa
deda, o mes atsieksime savo 
užbrėžtąjį tikslą. 

Kuopa auga. 
Prisirašė prie kuopos J. 

Morisaitts ir J. Baltrušis. 

Puikiai gyvuoja. 
Neprošalį bus priminti kad 

^ Ž A I D I M Ų KNYGA. 
Iki šiol mes amerikiečiai neturėjome žaidimų knygos 

iš kurios būtume išmokė tinkamu žaismių. Štai, dabar ką 
tik gavome ja iš Lietuvos kurioje yra 102 įvairus žaidi
mai. Šie žaidimai labai tinkami žaisti išvažiavimuose, 
piknikuose ir įvairiuose pasilinksminimuose. Taigi labai 
pravertu kiekvienam tokią naudingą knygą įsigytu 

Kaina tik 60c. 
«'DPwAUGAS" PUB. CO. 

» 
« 2334 South Oakley Avenue 

Vyčių išvažiavimas. 

Rugp. 19 d. įvyko L. Vyrių 
7.0 ir 102 kuopų išvažiavimas, 
kuris pilnai pavyko. Vyčiai 
skaitlingai dalyvavo. Taipgi 
dar gražus 'būrelis veikliu Y v-
lių narių atvažiavo iš Cleve-
lando, kas dar daugiau links
mumo pridavė. Visi gražiai 
ištįsę dieną linksminos. 

Laike pietų jausmingą pra
kalbą pasakė vytis J. V. Sa
dauskas iš Clevelandov Taipgi 
vietiniai J. Jankeliūnas ir J. 
Bartkus linkėjimus pasakė. 

ftis išvažiavimas parodė Vy
čių vienybę ir ateitvje bus 
darbuojamasi kad dar labiau, 
pastačius abi kuopas ant aukš
čiausio laipsnio. 

Cleveland iečiai dar diem; 
užtruko Detroite ir pasigėn 
ję puikiomis vietomis, pilni 
linksmumo, laivu sugrįžo na
mo. 

Vietos klebonai kun. J. 0\ 
žauskas ir kun. Ig. Boreišis 
sugrįžo iš Vyčių Seimo, par
vežė daug gražių įspūdžių iš 
Seimo ir ateinančiuose Vyčiu 
kuopų susirinkimuose juos pa
pasakos. P-tė D. Gustaitė ir 
subd. M. F. Daumantas dalv-
vavo K. Federacijos Kongrese. 
Laukiame naujų žinių nuo jų 

J L . j . ,. - - . 

Parapijos piknikas.*-" 

Rūgs. 2 d. Šv. Jurgio pa r. 
rengia nepaprastą pikniką. 
Jis bus pAbišalos darže. Kleb. 
kun. J. Čižauskas ir komitetai 
deda visas pastangas, kad pik
nikas butų' nepaprastas. Jame 
bus lenktynės, žaidimai virvės 
traukimas i r t. t. Visi į pik
niką! 

Jaunimas darbuojasi. 
L. Vyčiu 79 kp, laikys mė

nesinį susirinkimą rūgs. 5 & 
7:30 vai. vakare šv. Jurgio 
parap. svet. Pageidautina? 
kad visi Vyčiai-tės atsilanky
tų, nes bus išduotą raportai 
iš Vyčių Seimo ir išdalinta ro
lės veikalo "Ponas ir Muzi
kas" kurį vaidins spalio 
7 d. Pageidautina kad visas 
jaunimas stengtųsi prisirašyti 
prie samiosios L. Vyčių 79 k;... 
nes žiemos laike Vyčiai dar
buosis nevien su programomis 
bet, kad ir patiems atsiekus 
kokį aukštesnį tikslą, d era 
f*roga visiems. Š-S. 

GARY, IND. LIETUVIŲ 
PRAMOGOS. 

Pelnė. 
Pereitą sekmadienį, rugp. 

26 d. Šv. Kazimiero pa r. kie
me Šv. Mykolo Ark. dr-ja su
rengė pikniką. Žmonių nema
žai atsilankė Pelnė virš šimto 
dolerių. 

Parapijai rengia. 
Dabar visi čionai rengiasi 

prie parapijos pikniko kurs 
įvyks rūgs. 2 d. parap. kie
me. Prasidės 3 vai. po pietn. 
Tikimasi turėti daugybę Įvai-
rvbiiu S. S. 

MISIJOS IR ATLAIDAI. 
-

IŠRINKTI 
PER TUOS 
KURIE ŽINO 

TAI nereikia ekspertu, 
kad apvertinti kokybe 

Turkiško /Tabako lapų. 
Vienok, kad tuos tabako la
pus perdirbti į gerus Turkiš
kus Cigarėtus, reikalingi yra 
ekspertai. 

Rūkytojui užims tik keletą mi
nučių, kad apvertinti 100% 
Tyrą Turkišką Tabaką HEL-
MARUOSE. - A ; • 

j «. 

HELMAR yra supakuoti kie
tose skrynutėse, kas apsaugo
ja juos nuo susilaužymo ir su-
simankymo. Paprasti cigarėtai 
yra supakuoti į pundelius/ 

ATSIMINK SKRYNUTC 
IR VARDĄ 

10 ir 20 skrynutėje 

' 

Lie loviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarą 

Draugijos nariai 
1 

Dr. A. J. Bertąs ias 
(Ber tash) 

GYDYTOJAS I R CHTRURGAS 
3464 So. Halsted Str. 

Ofiso Vai.: 1-3 po piet 6-8 vak, 
Rosidcncija 

3159 So. Union A ve. 
Tol. Boul. 591S Tel. Yds. 1699 

Tel. Bl?d. 7041 

Dr. C. Z. Vezelis 
LfTCTJVTS DENTISTAS 

4719 HO. ASHLAND AVĖKITE 
arti 47-tos Gatvės 

« Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
( Boredomis nuo 4 iki 9 vakarą. 

! Vel. O u « l 967, Vak. Ganai 9119 

I DR. P. Z. ZALATORIS 
Uetu vis Gydytojai Ir 

OhirargM 
l » 9 t aoatte Ba le te* 

VamndM: 19 lai l t ryta: 1 i 
po platu: • tkt 9 

D r . M . Stupoicki 
3107 So. Morgan Street į 

CHICAGO, I L L I I O I I 
T>lefuua» VarAs 9999 

• a l a o l o a — I lkl 11 11 ryto 
po pl»tu f iki • rak. • •da l l omia 
oflaat oždarytaa. 

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

«eL Oanal 9119 
Oflao vai.: 19 ryto Iki l t po plat. 

I lkl 7 vai vakaro. 
Ana. vai.: t lkl 4 po platų. 

4199 Archer Ava. 
Tai. Lafayette 9999 

KdirlH-jai auešriausiOA rupios 
Turkišku Ir KRypUškų < i š a u t u 

kij (ijfarotii jMisa^il^e. 

a • T • • • • • 

T e i tkmlevard 9499 
DR. A. J. KAKALIUI 

Lietuvis Gydytojas 
3303 8outh Morgan Strett 

ChJcago. m . 

Chicago, 111. 

K^ I 
S S f c . - s . - C ' ^ 

^S*-". f ' ^n^M^^fc* ' '-Sįį 

IŠMOKU PINIGAIS 

East St. Louil IH. — 
Uuxs. 2 d. per sūnuj, Nekalto 
PrtS. Šv,- Pi M. bažnyčioj pra
sidės šv. misijos ir tęsis i>er 
aštuonias <Uenas. Baigsis sek. 
nitfs. 9 d. vakan1. Šv. misijas 
laikys garsus misijonierius - -
[)amokslininkas, nesenai atvy
kęs iš Lietuvos. 

I>aike šv. mišių ir vakarai* 
i kasdien mis sakoma po keletą. 

•~, - ^ - i . 1 
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1 pamoksiŲ. Šįmet ftadlavos M. 
UŽ LIETUVOS LAISVĖS | s v . atlaidai ir novenna bus 
PASK. BONŲ KUPONUS 
prinokusius Liepos m. 1923 
ir pirmiaus su atsiskaitymu. 

P. MIKOLAINIS 
53 Hudson Ave., 

Pirk Akeriais Išdalytą Žemę Dabar 
Žmonės kurie mintyje apie ateitį dabar perką ake-

reis išdalytą žemę žino kad dabar perkant gauna už 
Wholesale kainas tas užtikrina jiems ateitį štai jusu 
proga. 

Mūsų žemė randasi ant 63-Čios gatvės 

Daui^ plni.gij visuomet buvo sutaupyta kurie pirko 
žemė ant šios puikios gatvės. Šią žeme nupirkus ateity 
galima bus daug uždirbti. 

5 — 2*4 ir 1 akro — $490.00 akras 
ftios didelės žemės dalys padarys 48 miesto lotus. Trum 

pas važiavimas i miestą pigus ir gera transportaelja. 
Mūsų žemė stovi priešais Tėvų Marijonų farmos. 

Reikalinga tik $95. Cash — Balansas ant lengvų iš
mokėjimų, i 

Titulas gvarantuotas per Chicago Title Trust Co. 

Puiki proga. Rašykite arba telofuonokite dabar del 
pilnų informacijų. Atdaras vakarais iki 9 vai. 

Savininkas THOS. S. COUSINS 
1608 West Madiaon 9t. Ohicago, Ulinois. 

sykiu su misijomis. 
•Visi lietuviai, E. St. Louis 

ic apielinkių, nors butų ir at' 
šalę tikėjome yra. širdingai 
kviečiami ant šv. misijų, nes 

Brooklyn, New York , ; v - m i s i ' " s >'ril , a i k a s p<'rma!-
•davimo Diovo, laikas susiarti-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ nimo su Dievu, la&as įvairių 
Dievo malonių. Lai nei vienas 

(lietuvis neapleidžia brangiau-
isios išganymo valandos. 
| Kviečiame nuoširdžiai visus, 

Kleb. kun. S. E. Kolesiuskis. 

• 
A. f A> 
PR. GRICIUS 

Rugsėjo 3 d. 1923 m. 
bus perkeltas iš vieno lo
to į kita. šiose apeigose 
daljvaus kun. P. Lapelis. 

Prašome visus gimines 
ir pažįstamus taipgi daly
vauti. 

Nuliūdus moteris Juo-
zefa Gricienė ir vaikai. 

Adresas 11923 Calumet 
Avenue. 

Svarbu ne tas, kaip ilgai, 
bet kaip gerai gyvename* — 
Tomas Kempietis. 

Indijoj suvirs 34^000,000 
moterų užsiima žemdirbyste. 

m< 

TuL Blvd. 1401. 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
1S15 So. Halsted Street 

Valandos: Nuo 9 iki 3 diena. Nuo 
7—9 vak. 

Nedėllomia 9 iki 12 diena. 

Dr, M Strikol'is 
LietuTlfl 

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avenue 

Tel. Boulevard 7890 
Tai.: 2 iki 4 ir « iki S 

Ned. 10 iki 12 
! V M « I : «641 SO. Albany A I 
t Tel. Prospect 1930 

Vai.; pagal sutartį. 
%?• • » • » . » » » i » » » » » m^»^mm 

JUOKAI ANGLŲ KALBOJ. Gas. 
, • 

The Inoonstant Sex. 
Miss Prim — uNo\v, ehil-

dren; how much is a meter?'' 
Ciladys <4Men are all Mrs. Hardup's Little Boy — 

flirts — you can't trust one ^A ąuarter each time". 
of tliem". 

Diek — "Do you really 
tbiuk so?"' 

Oladys — U I know so. Why, 
[ 'm engaged to three of the ni-
eest men in to\vn and Fve 
found tbat every one of tliem 
is flirting with another girl. , ? | 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 
*e: 

P. M. Cibulskis 
Maliavojimo contract?orius. 

Devyni malioriai prie darbo. Mes 
visuomet pasirengei papuošti JuSų 
namus prieinamiausiomis kainomis. 

Krautuvė daztj (Hardware) ir r]o-
pieros sienoms lipdyti. 

2338 S. Liavitt Str. 
Tel. Canal 7233 

809 W. 351h St., Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. • 

LIETUVIAI GRABORIAI 

Telefonas Boulevard 41 S t 

A. Masalskis 
Graborius 

Patarnauja lai
dotuvėse , ves
tuvėse, krlkSty-
nėe Ir kituose 
reikaluose. Kai- į 
nos prieinamos, j 

j 3307 Antrom Ave. Chicago. j 
SjBjo^ • • • • • • • » » » » • — » • • » • w ^ — J Į 

S. D. LAOHAWICZ 
» • • • ' 

i 
LIKTUTIS GRABORICf 

SS 14 W. SS-rd PI. Ckloaco, m 
Patarnauja laidotuvėse koopi-

glamsla lialkaJe meldUa atslaaa 
ktl. o mano darbą bosite a i f a -
nėdlntt Tel. Oanal 1S71—Sl t f 

Tel. Lafayette 42X8 

PLUMBIN6 
Kaipo Uetuvys, l ietuviams 
dos patarnauju kuocerlausla. 

M. YL6KA 
saa* West S8-tb Street 

U E T U V 0 S UKIO BANKAS 
Kapitalas 15,000,000, Litu. ' 

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

vo skyrius kiekviename Lietuvos miestelyje ir greičiau
siai apmoka amerikiečių perlaidas. l>ž įdėtus pinigus 
moka geriausius nuošimčius. Pasidėjus metams ar ilges
niam laikui 8%, pasidėjus pusei metų 6%, ant parei
kalavimo 4%. 

Lietuviai amerikiečiai! dėkite savo pinigus j šj tvirtą 
ir saugų banką, tai darydami, turėsite didelė nauda sau 
ir savo tėvvnei padėsite ekonominiai pakilti. BANKAS 
JSMOK&S AMERIKOS DOLERIAIS. 

Lietuvos Ūkio Bankas, 31 Laisvės alėja, 
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RAUDONOJI flOfA-
GANDĄ. 

I '"^ĮTBBg 

ANGLUOS DARBO 
PARTIJOS. 

Anglijos darbo politinę pa
rtiją sudaro ne vieni darbi
ninkai, £aip kad daugelio spė
jama. Nors ta partija užkrė
sta socialistų radikalų liga, 
bet ji iMšiol politikoje yra 
viena stipriausių. 

Partijos priešaky be radi
kalų yra nemažai anglų aris
tokratų ir aukšto mokslo vy-

V Kita partijos žvaigždė sjkai 
tosi Charles Philips JTrevely-
an, vienas turtingiausių Ang
lijoje. Jo tėvas kituom/et bu
vo garsus Anglijos istorikas 
ir literatas. 

Partija turi visą eilę garsių 
vyrų, baigusių Cambridge ir 
Cįscfordo universitetus. Yra 
Henry Lees Smith, kurs mok
slus ėjęs Karališkoj Militari-
nėj Akademijoj Woolwich'e. 
Šiandie jis yra ekonomijos 
profesorium Oxfordo univer-rų. Šių didžiuma yra parla

mento atstovais. Sunku pa-1 sitete. Sidney Webb yra ga 
sakyti, ar jie iš įsitikinimo rsus sociologas Anglijoj. 
ar kitokiais tikslais partijai 
tarnauja. Gana pažymėti, 
kad partijos reikalams jie y-
ra ištikimi ir tuos reikalus gi
na. 

Darbo partija tad parla
mente atstovais turi ne vien 
darbininkus, bet ir aukštesnės 
klasės žmones. Iš pastarųjų 

Iš garsiųjų advokatų par
tijoje priguli Edward D. He-
merde, žinomas Oxfordo"uni-
versiteto mokslininkas, buvęs 
teisėjas Liyerpooly. 

Dėlto, darbo partija savo 
apšviestais vyrais nei kiek 
nesilpnesnė už kitas politines 
partijas. 

Mums rodosi, kad mes Čia 
gyvename didžiausioj atvan
goj ir negręsi* mums nei ša
liai jo%is pavpjus. Daugelis 
dorų žmonių per" dienas dir
ba, dėkoja Dievui už suteiktą 
sveikatą ir spėja, kad ne ki-
taip elgiasi ir visi kiti nulio-
nai darbininkų. 

Tečiaus taip nėra. Kas 
skaito laikraščius, kas gilina
si į šalies padėtį ir kas pla
čiau apsižvelgia aplinkui, mo
to, kad taip nėra. 

Čia milionai gerų ir dorų 
darbininkų dirba ir eina savo 
vargus. Gyvena krikščioni
škai ir pildo piliečio parei
gas. Kas yra Dievo, atiduo
da Dievui, kas valstybės — 
valstybei. Tie žmonas rūpi
nasi savo ir šalies gerove. 

šalies valtižfai ir patiems dar
bininkams, tai darbininkų 
šventoji pareiga pakelti kovą 
raudoniesiems apaštalams. 
Dori darbininkai neprivalo su 
propagandistais susidėti, ne
privalo jų kalbų ir kurstymų 
klausyti ir jų skleidžiamų ra
štų skaityti. 

Ypač lietuviai darbininkai, 
piliečiai ar nepiliečįai, turi 
paliauti skaitę visokius socia
listų skleidžiamus raštus. Nei
ti į jų rengiamas prakalbas, 
neremti jų nedorų siekimų 
savo pinigais. Turi visi žino
ti, kad kas kovoja prieš tei-
sotą pačių žmonių parinktą 
ir pastatytą valdžią, tas ko
voja prieš pačius žmones. 
Tas geidžia visiems vargo, 
kad sau įgyti lengvą gyveni
mą ir rojų. 

nėse vii 

P**ft|3foi|l Hafni JĮ u 
^ 

tesnėse vietose. "Sunku dar
bininkui su jomis kovoti. Bet 
organizuotas darbas, kuriam 
organizavimosi negina šalies 
konstitucija, gajų gale įveiks 
savo priešus. Ir darbininkai 
už savo šankų darbą turės 
gauti teisingą atlyginimą, bet 
ne tokį, kaip mintija kapitali
stai. 

Jei anglekasiai pakils strei-
kan, tai jie tą padarys var
go verčiami. Už pavojingą 
ir sunkų darbą jie pigiai ap
mokami. Tuotarpu gyveni
mas neina pigyn. Jei kar
tais koks daiktas arba pro
duktas atpinga, tai, žiūrėkis, 
tuojaus kiti daiktai pabrang
sta. 

Anglių kasyklų savininkai 
žeriasi atiksą išnaudodami sa
vo darbininkus ir visuomenę. 

Bet šalep tų yra čia dau- j k a i darbininkams žadėjo auk-
gybė nedorųjų žmonių, kurie s o 

kus laiko didžiausio j . vergijoj. 
Į darbininkų nusiskundimus 

galima paminėti Arthur Pon-j Su tais vyrais parlamente 
sonby, garsaus buvusio pre-'galima spręsti svarbiausias 
miero Grey'aus giminaitį. Į šalies problemas, galima su 
Tas Grey kituomet buvo ka- jais diskusuoti ir ginčytis. 
ralienės Viktorijos pazius. 
Arthur Ponsonby yra užsie-

Visuomet jie gerbia svetimas 
nuomones ir reiškiamas mili

nių reikaluose ekspertas. Jis j tis priima, 
ilgus metus buvo diplomati- Kad taip butų Lietuvos sei-
nėje tarnyboje. Paskiau pre- me su "pažangiomis'' parti-
miero sekretoriumi Si r Ilen- jomis. Tuomet Lietuvai ma
ry Campbell Bannerman. žiau vargo beliktų. 

r » » »»'* • mmm 

BLAIVYBES DIRVA 
JiiTT"—T* 

PILNŲJŲ BLAIV. CENTRO V ALDYBdS ANTRAŠAI: 

Dv. vad. kun. P. Saurusai- ches*wr, X Y. 
tis, 15 E. 23rd St., Bayonne, /Iždininkė Ona Sidabrienė, 
X. J 29 Mendon St., Worcester, 

Pirm. kun. Dr. J. Navickas, 
46 Congress Ave., AVaterbu-
ry, Conn. (laikinasj). 

Pagelb. Izabelė Kočkienė ir 
Petronėlė Stoškienė, 89 Ar
thur St., Worcester, Mass. 

Raštininkai: Protokolų J. 
Svirskas 25 Suffolk St. uor-
cester, Mass. 

Finansų Petras Marčiukai-
tk. St. Bernardas Sem., Ro-

Mass. 
Iždo glob. kun. J. J. Jakai

tis, 41 Providenee S t , Wor-
eester, Mass. ir B. Jakutis, 
115 Harvard St., Cambridge, 
Mass. 

Redaktorius kun. Pr. Juš-
kaitis, 432 Windsor St., Cam
bridge, Mass. 

manyti, 
reikia siųsti redaktoriaus ant-1 Tr , . ,., , . 
r a S u Kadangi radikalaf grūmoja 

doniausieji. Jie Amerikoje 
'veda savo raudonąją pragai-
. Stingą propagandų. Pirma
sis jų tikslas sukurstyti dar
bininkus prieš teisotą valdžių, 
paskui juos pačius pavergti. 

• 

Amerikoje ne juokais veda
ma raudonoji propaganda. 
"American Bar Association , , 

(Advokatų sąjunga) arti
miausiomis dienomis turės 
metinį suvažiavimų mieste 
Minneapolis. Suvažiavime a-
not žinių, sąjungos komitetas 
įduos raportą, kuriame bus 
pažymėta, kad Suv. Valstybė
se šiandie veikla apie pusant
ro miliono radikalų. Jie raš
tais ir žodžiu kursto gyvento
jus, ypač darbininkus indus
triniuose centruose^ sukilti 
prieš valdžių, ją sugriauti ir 
įsteigti sovietus. Tai dau
giausia Rusijos bolševistinės 
valdžios apmokami raudonie
ji agentai. 

"American Bar Associati-
on" tarsis apie priemones, 
kaip tuoa raudonuosius išnai
kinti. 

Taigi, ne viskas Amerikoj 
yra ramu, kaip kas galėtų 

užsiima dorųjų darbininkų 
kurstymais. Tai visokio plau
ko socialistai, raudoni ir rau-1 i r dejavimus atsako durtu-

Rųsijos socialistai bolševi- j Niekas nežino jų tikrojo pel
no. Tai paslaptis. Visuo
menė šaukia, kad atverstų sa-

Paskui gi ją atvežęs 1560 į u . 
francuzų gydytojas ftiko, ku
rio vardu dabar vadinama ta-
boko nuodingosios sultys ni-
ko tinas. 

Atvežtas tabokos augmenis 
gyd./Niko padovanojęs kara
lienei Katrynai, kurios globo
jamoji taboka greitu laiku pa 
plito po visą Europą. 

Lietuvon taboka greičiau
siai pateko per lietuvių ir ne
lietuvių pirklių rankas. 

Gydytojai pripažįsta, kad 
tabokos vartojimas labai ken
ksmingas, o ypač vaikams ir 
jaunimui. Tabokos nuodai 
patenka su durnais plaučiuos-
na, mažina plaučių spėkas, 
kenkia smagenims, sudarko 
jausmus, silpnina visą kūną. 

Nepratinkitė vaikų rūkyti, 
nes tuo silpninate jų svei
katą ir trumpinate jų amžių. 

Džiovinant šlapia čeverr-
kųs reikia įdėti "shoe t r t* ," 
ar pripildyti su popiera. 

slapiame ore reikia visuo
met nešioti guminius kalio
šus. % 

Nenešiokite kreivų km-kų, 
nes čeverykai negražiai atro
do. 

Skyles ar perpiešimus tuoj 
duokite pataisyti. 

NEGRŲ TAUTOS SVEIKA
TOS PRIŽIŪRĖTOJAI. 

vais arba kulipkomis. 
Visų priedermė kovoti su 

raudonaisiais „ propagandis
tais. 

DARBININKU VARGAI. 

Suiro anglekasių su kasyk
lų savininkais konferencija. 
Šiandie tad negali but nei 
kalbos, kad kietųjų anglių ka
syklose bus išvengtas strei
kas. 155,000 darbininkų ir jų 
šeimynas laukia vargas, kuo
met kasyklų savininkai neper
maldaujami. 

Telegramos mums sako, 
kad konferencija suiro del už-

vo reikalų vedamas knygas ir 
aiškiai parodytų, kiek jie ima 
pelno pigiai apmokėdami da
rbininkus ir brangiai -parduo
dami anglis. 

Be tas šauksmas tuščias. 
Kas čia juos privers pasaky
ti gryną teisybę. pečiaus 
daugelis atsiranda tokių, ku
rie kalnus griauja ant darbi
ninkų galvų. Ana, girdi, 
jiems visko permaža. Nori 
ponais- būti tie driskiai, tie 
svetimšaliai. Nesidžiaugia 
kapitalistų malonėmis. Te
pasitenkina tuo ką turi. 

Panašiai atsiliepia apie dar 
bininkus visi tie, kuriems tie 
patys darbininkai sukrovė 
turtus. 

Bus« daug didelio vargo 
darbininkams, jei <įie pakils 

MUSU ČEVERYKAI. 

mokesino klausimo. Gal but, 
kad pretekstui pavartota už-' streikam Bet kitokio išėjimo 
mokesnio klausimas. ir nėra, kuomet* kasyklų sa-

Bet tikrenybėje konferenci- vininkai atsisako pripažinti 
ja suiro del to, kad kasyklų 
savininkai griežtai nusistatę 
jokiu būdu nepripažinti uni
jos. 

Nepripažinti unijos reiškia 
jų noras sugriauti darbininkų 
organizaciją ir pačius darbi
ninkus pavergti. 

Prieš organizuotą darbą 
šiandie dirba visos didžiosios 
kapitalo jėgos. /Tos jėgos sa
vo atstovus turi visose aukš-

jų organizaciją ir kuomet 
rengia jiems baudžiavą. Nes 
jų organizacija yra vienatinis 
ginklas atsispirti išnaudoji
mui, užtikrinti savo vaike
liams duoną ir pastogę. 

x Darbininkas. 

TABOKOS ISTORIJA. 

[FLIS]. Suv. Valstybių Že
mės Ūkio Departamento Odos 
ir Popieros labaratorija paro
do, jog kiekvienas žmogus iš
nešioja net tris poras čevery-
kų kas met. Iš vi6o, tautos 
čeverykų byla yra. vienas ir 
pusė bUiono dolerių. Bet jei
gu mes išnešiotume tik 2y2 

poros čeverykų kas metą, vie
ton trijų, mes sutaupytume 
net $200,000,000. Chemikai 
sako, jog tas butų lengva pa
daryti, jeigu mest geriau pri
žiūrėtume savo čeverykus. 
Turime tik atsiminti kelius 
dalykus norint pslilginti čeve
rykų gyvastį ir sumažinti če
verykų kainas. 

Pirmiausia nusipirkite tin
kamus čeverykus. 

Reikia pirkti gerai pritai
kintus čeverykus. Jie geriau 
atrodo ir_ ilgiau galima nešio
ti ir geresni. 

Patartina turėti dvi poras 
čeverykų, ir vis mainyti — 
ilgiau laikys. 

Čeverykai visuomet turi bū
ti švarus ir gerai nuvalyti. 

Su aliejum valomi čevery
kai ilgai nešiojasi. » 

Valant baltus, storo drobi
nio audeklo (canvas) čevery
kus, geigu "shoe-trees" juo-

Negrų tauta šiandien turi 
65 gydytojus ir chirurgus šio-
je šalyje, sulyg skaitlinių Vi
daus Departajaento per Ho-
ward Universitetą. Yra pen
kios dantistės. 

Del jų tautos, jiems vertė
tų turėti 450 gydytojų. Kas
met Howard Universitetą už
baigia apie 63 dantistai, btt 
turėtų 500 užbaigti. Ir tas 
pats su slaugėmis. Kasmet 
90 užbaigia mokslą, 
yra 600 reikalingi, 
nės rodo, jog yra daugiau 
juodų gydytojų ir dantistų 
New Yorke, Philadelphijoj, 
Washingtone, ClevelaBde, 
Chicagoje negu visose šešioli-
koj pietinių valstijų, kur gy
vena aštuoni milionai juodų 
žmonių. [FLIS] : 

kuomet 
Skaitli-

ŠEŠ10UKA MIUONŲ. 

Berlyne žydas sionistas Jo
kūbas Leščinski išleido kny
gą "Žydų (Tauta." Sulig 
renkamų žinių pasauly esama 
16 milionų žydų. 

Europoje 
Azijoj 
Afrikoje 
fe. Amerikoje 
P. Amerikoje 
Kanadoje 

11,474,668 
433,332 
450,722 

3,379,668 
2#57 

75J681 

Pirmas taboką atvežęs Eu
ropon Kortežas, 1518 metais, se įdėti ne susitrauks. 

AR ŽINAI KAD 
Badas saučia visam Ruhr dis-
t rikte, dėlei stokos maisto 1 U-
kininkai atsisako mainyti bul
ves už blogąsias markes. Mai
sto produktai negali būti. per
kami už pinigus. Tokia situa
cija saučia netik Ruhr dis-
trikte bet ir visoj Vokietijoj. 
Ar žinai kad Turkiškas taba
kas Helmar cigaretuose yra 
tyriausias kokį gali rūkyti? 

(Apgr.) 
• • f55 HE 

KAIP MAISTE VIDURIAI MALA 
(VIRŠKINA). 

(Tąsa) 

Visi mes žinome, kad po mėsiško val
gio atsiranda noro gerti. Stiklinėlė a-
laus po riebių pietų — be abejonės da
lykas labai skanus. Bet jų s dabar ži
note, kad ši alaus stiklinė kenkia žmo
gui. Kas gi tada daryti? Yra daugybė 
įvairių vaisių, kuriems gerasis Dievulis 
įsakė gausingai augti: tie vaisiai ir gali 
numaldyti mūsų troškulį po riebių pie
tų, tuo labiau, kad vaisiai patys yra 
sveikas ir skanus valgis. 

Teisybė, daugelis mušu žmonių ne
turi sodnų, o žiemą vaisiai nepigus. Bet 
čia patys žmonės kalti. Norint turėti 
gardžių vaisių, reikia, kur dar nėra bū
tinai įsitaisyti sodnai. Be to, arčiau 
miškų gali prisirinkti uogų — spalgenų, 
mėlynių ir kitokių, iš kurių galima pa
daryti *pigaus, gardaus, sveiko ir gai
vinamo gėrimo. 

Alkoholis, patekęs žmogaus pilvan 
su alum, degtine ir kitais gėrimais, pa
daro tris negerus darbus: 1) jis sukieti
na valgį_ir tuo būdu užduoda pilvui 
daug nereikalingo darbo, 2) jis gadina 
pilvo syvus ir 3) suardo dalį pilvo liau
kų, paversdamas jas kietais gumbais, 
įaii netinkančiais darbui. Ką-gi ypatin
ga dirba liaukos? Jos gamina ir kam 
ifUda: duoda pilvo syvų. 'Teisybė,'^gir

tuoklyje pradžioje išauga naujos liau-
paliauja augusios ir lieka tik pačios di
džiosios ir tvirtosios pilvo liaukos. Ir 
kos sunaikintų vieton, bet paskum jos 
kas iš to eina? Eina tai, kad geriąs 
žmogus netenka noro valgyti (netenka 
apetito), jis pradeda maža valgyti, dėl
to, kad jo maisto virškinamieji organai 
yra nesveiki. O kas maža valgo, tas 
jėgų neturi darbui. Jųs, vaikučiai, tur' tusių gerti alų. Bavarijoje, kur ypač 
but, esate girdėję, kad mokslo žmonės 
kartais išskrodžia mirusio žmogaus ku
rią — lavoną. Jie ir pasakoja, kad gir
tuoklio žmogaus pilvas panėši į suval-
kiotą mazgotę; tuo tarpu gerasis Dievu-

• lis yra davęs mums visiems puikiai į-
taisytą pilvą, kaip tvirtą odinį maišelį. 

Mokytojas rodo vaikams išskrostą 
žmogaus organizmą modeliuose arba pa
veiksluose. 

Štai, aukščiau pilvo, matyti jaknos. 
Bet kokia gyvulio jaknas, tur but, esate 
matę namie. Jaknų mėsa, kaip ir viso
kia mėsa, susideda iš atskirų akelių, ku
rios aiškiai galima matyti per padidina
mąjį stiklą. Kiekvienoje akelėje arba 
kamarėlėje yra gaminamas skysčius — 
tulžis. Tulžis susirenka didžiausion 
Uaukon, kuri yra žemiau jaknų, ir iš ten 
išbėgioja po žarnas darbo .dirbti. Tul
žis, išskirsto mūsų A valgy tus , riebalus. į 

• tokias mažas, daleles,' kad*-jo& galėtų; pra)-' 
.eiti į kraują. ,":Jei^mes noriai'geriame 
alų,v; yj*ač% po riebaįs valgio, taį galima 
pamanyti, kad alkoholis ir ištikrųįų pa

deda jaknoms jų darbe. Be ne, alus ir 
čia tik gadina visą darbą: jis jaknas nu-
tukina ir nusilpnina (mokytojas rodo 
sveiki] jaknų ir nutukusių paveikslus y). 
Alkoholis sveikas jaknas nukloja storai 
taukais, jaknos pasidaro didelės, be to, 
taukai įeina jaknų mėson ir dalinai ją 
paverčia taukais. Tokios didelės jak
nos pasidaro dažniausiai žmonių, įpra 

daug alaus geriama, dažnai pasitaiko 
žmonių su nutukusiomis jaknomis, ku
rios daug kęsmų. pridaro. Jaknos nusil
psta dažniausiai tų žmonių, kurie geria 
degtinę. Tokios nusilpnėjusios jaknos 
esti visai kietos, susitraukusios į gaba
lą, kraujo gi nešiojamosios gyslos — su
siaurėjusios. Del tokios jaknų ligos 
žmogui tenka daug kentėti, o kai įsime
ta dar pilvo vandenligė, tenka daugiau 
vargti. Tada, mat, kraujas nebegali 
praeiti per susitraukusias gyslas ir su
sirenka krutinės kamarom Viena mo
kytoja kartą mačiusi pas savo pažįsta
mą gydytoją išblyškusią moteriškę, ku
rios buvę tokios pasidariusios jaknos 
nuo degtinės. Toji moteriškė buvusi 
visai mažo ūgio, bet jos pilvas buvęs la
bai didelis. Ji papasakojusi gydytojui, 

kad vigą naktį praleidusi klūpodama: ji 

kėdėn, pasiėmęs aštrų peiliuką, prapio-
vė mažą skylelę viršutiąėje pilvo daly ir 
įstatęs ploną guminį vamzdelį. Antrą 
vamzdelio galą jis nuleidęs į kibirą. Jr 
štai iš vargšės moteriškės kūno pamažu 
prateko kaž koks vaiskus geltonas skys
čius, kurio — tiktai pamanykite — pri
bėgo trys pilni kibirai! Vargšė mote
riškė pravirko iš džiaugsmo, kad gydy
tojas paliuosavo ją nuo vandens. Bet 
taipat spaudė jai širdį sunki mintis, nes 
ji gerai žinojo, kad po kelių mėnesių jos 
kūne vėl prisirinks vandens ir vėl ji tu-

kankintis. Gydytojas paaiškinęs res 

negalėjusi a^sį|rulti, nes biįojusi, kad 
daugybė vandejis • įos p4ye į - jos neuž
smaugtu. \ Gydytojas leidęs mokytojai 
pasilikti ir rjįfcįįrėti, kpip jis jai gelbė-
siąs. ' Gydytojas pasodinęs moteriškę 

moteriškei, kad jos jaknos tokios pasida
riusios nuo degtinės, tai ji atsakė, kad 
nepadoru esą pajuokti serganti moteri
škė ir kad ji niekad netikėsianti, jog 
taip nuo degtinės galėtų būti. Tai ma
tote, vaikučiai: jei toji nelaimingoji mo
teriškė butų mokykloje mokinusis to, ko 
jųs dabar mokotės, tai jai nebūtų reikė
ję taip sunkiai kankintis. 

Gerasis Dievulis yra mums davęs 
dar kitokių stropių darbininkų maistui 
malti, būtent inkstus. Inkstai yra du. 
Jie yra nelyginant kobs sietas, nepra
leidžia į kraują tos medžiagos, kuri ne
tinka mūsų kūnui, statyti, bet kurie, 
priešinimai, tiktai sugadintų kraują. Rei
škia, inkstoi muąų kūnui yra labai svar
bus daiktai. fCą gi alkoholis" daro inks
tams? Ar jis padeda jiems darbą dirb
ti! Visai ne! Alkoholis ir iuk&tus nu-, 
tukina ir sukietina, žmonės *u tokiais 

inkstais labai prisikankina ir dažnai 
miršta nuo tos ligos. 

Taigi Dievas yra davęs mums to
kius maisto virškinamuosius nuostabius 
organus, tokius gerus darbininkus, ku
rie taip rūpestingai ir sąžiningai dirba 
darbą mūsų naudai. Už tat mes pri
valome# visada Imti dėkingi geramjam 
Dievui, kaip galėdami saugoti tų mūsų 
darbininkų sveikatą ir neduoti jiems iš 
mūsų kaltės kankintis ir žūti. Mano 
broliukui, kuriam jau buvo 12 metų, tė
vas nesenai padovanojo laikrodėlį. Jis 
jautėsi labai laimingas, žiūrinėjo laįk-
rodelį iš visų pusių ir stebėjosi, kaip vi
sos mažos šekšterniukės ir tekinėliai nu
kasi ir juda tokiuo greitumu ir taisyk
lingumu. Bet štai atbėgo penkerių me
tų broliukas ir norėjo įsprausti degtu
ką į laikrodėlio mechanizmą. .Vyresny
sis baisiai nusigando ir, greitai uždaręs 
viršelį, pradėjo jaunesniajam aiškinti, 
kokią kvailystę jis norėjęs padaryti. 
Tuo tarpu — kiek mnsų krašte yra iš
mintingų ir mokytų žmonių, kurie leng
va širdžią gadina savo maisto virškina
mųjų organų nuostabų organizmą kas
dieniniu alaus, degtinės, vyno vartoji
mu, negalėdami savęs priversti net per
skaityti tų knygų, kuriose yra aiškina
mas alkoholio kenksmingas. fTekin-
gas yra japonų posakys: Išgers žmogus 
stiklelį, išgers kitą, o paskum stiklelis 
žmogų suės. i 
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Arba Amerifeonigfrai — Lietuviškas J.omarkas 

—:— RENGIA —:— 

Dievo Apveizdos Parapija 
I8th . and Union Avenue 

Benas — Orkestrą — šokiai — Pasižmonimas 

Rugsejo-September: 
% 3, 9 , 13, 1 6 , 2 0 , 2 3 , 2 7 ir 30 
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IŠ C. B. SHANE CO. DAR-; je turi būti vienas visuotinas 
BININKŲ STREIKO. 

Laikosi tvirtai. 

Viename šios savaitės siuvė
jų streikierių susirinkime bu
vo nutarta kad šia savaite ne
laikytu visuotino susirinkimo. 
Apie tai sužinojo dirhantieji 
streikieriai. Kai-kuriems tas 

Į 
visai nepatiko ir daug jųjų 
tą dieną buvo atsilankę į su
sirinkimą. 

Kiti net dėlto puse dienos 
nėjo du4>ti. 

Streikieriai smarkiai kovo
ja. Jie sako jeigu skebai su
žinos kad jau mes reviau lai
kome susirinkimus, tada jie 

sus-uiaK Iš streikierių 
uolaus laikymosi matyt kad 
sireikas greitai turės baigtis 
darbininku laimėjimu. 

Turės pripažinti uniją. 

Taipgi streiko vedėjas, ati
daręs sus-mą, savo prakalboje 
pasakė;-Nesvarbu kiek ei»a mu 
SŲ butų ant streiko, nors tik 
kefli arba nė vieno, ale as ju
ms sakau, kad streikas nebus 

(atšauktas, nors reikėtų jį tęsti 
ir šešis metus ir toji dirbtu
vė turės pripažinti uniją. 

Pereitą ir šią savaitę iki 
šiai dienai areštų visai neįvy
ko, dėlto kad policija visai 
sumažinta prie dirbtuvės ir 

4 kp. rengiasi prie nepapras- Town of Lake. — Giedrinin-
to vakaro. Vaidins tą gražų kų 19 • kp. svarbus susirinki-
veikalą — komediją: "Nepap- M * įvyks šį vakar, rugp. 31 
rastas Siuvėjas", žydas kriau-Įd. Šv. Kryžiaus par. svet. 7:30 
eius. Tėmykite skelbimą kada v a l ' v a k - V i s i ***** s u s i" 
tas vakaras įvyks. r i n k i t e - Valdyba. 

. • • • 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
KOLONIJOS. 

manys kad jau jie gali ramiai. m u š e i k u taipgi nesimato. Tur
sa* skebauti. Ale ne, sako, su-1 M k a į . k u , i e i r j ų n e t e k o ^ 
sirinkimai nors dabar >Ta kas- r o <<džalx>". Boseliai tik su 
dien, bet kokį vakarą savaitė- n u g a r o m i s trina indžiunkšiną 

apie duris. 
Kiek matvt iš streikieriu 

upo per tą susirinkimą, tai 
streiko kova nėra nė kiek su
mažėjus, ale turima didelio pa-

•». i * 
, , 

Dr, A, R a č k u s 
IŠVAŽIAVO 

I 
Kolorado ir Hawaii 

Salas 

Sugryž 

Rugsėjo 20 d. 1923 
8 8 - * -

T e t Bnutevard •frSf 

Dr. Marya 
Dowiat-Sass 

I f # f W. 47-tk 6t. 
Valandos nuo • Iki 12 diena, n u o 4 
Iki t ra l . rak . Nedėl iomia nuo 8 

iki 2 vai. po piety . 

• *m-*M 
Telefonas Boo levard I t S t 

Dr.S A B r e n z a 
4A0S So. AahlftPd 

ChJcago. UI. 
Vai.: • ryto iki 12 plet: 1 po 
piet iki S po piet : 6:14 Tak. Iki 
9:30 vak. 
» » • • • • • • » • • • • » » • • • • • • • • • ' | 

Dr. A K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S 

4442 So. Węstem Ave. 
Telef. Lafayet te 4146 

Kamivalas —- Bazaras. 

Ruduo — tai karnivalų bei 
bazarų laikas. Dievo Apveiz
dos parapija šiemet pirmoji 
daro pradžis- Tr ps trapi jonai, 
ir senesnie; darbuotojai ir, 
ypatingai, jaunimas — visi 
gražioje vienybėje kuosfciar-
kiausiai ruošiasi. 

Jvairių bizniu — bvznelių 
begalės. Benas lauke, o sve
tainėje — orkestrą. Vyčiai bo-
lininkai pavaišins su "bot 
dogs", o vytės pagirdys ištro
škusius skaniais gėrimais. 
Daugiausiai pramogij bus lau
ke. Tikrai žmoniškas pasižiuo-
nys". Pradžia rugsėjo 2 dieną. 

Hot dogs. 

Meksikos gyventojai kasmet 
suvartoja 2,000,000 statinių 
miltų. 

AR ŽINAI KAD 
KugpiH'io 1 dienoj 12,000 imi
grantu įvažiavo į Suvienytas 
Valstijas ant Ellis Salos per 
dešimts minutų! Dar 21,000 
tikimasi į keletą dienų aiva- sw*i 
žiuos gi Ellis Salą vos tik su -b ž p a 

talpina apie 1,700 žmonių, vie
nų kartų. Ar žinai kad Hel-
mar Cigaretai duoda tau ko-
kvbe gi kiti cigaretai kiekybę. 

(Apgr.) 

B I Z N I S 
ANT PARDAVIMO BIZNIS. 

Ant pardavimo viena iš geriausiu 
krautuvių šioj apie+inkėj. Dailus fix-
eerial ir labai geras listas. Geriausia 
proga įgyti m o k a m a bianj. Pigiai pair-
siduoda. 

1)ARGIS & DARGIS 
726 W. 18 St. Tcl. Canal 1603 

ANOMPAIIPAVIMO Grocer-
nė. Gerai biznis išdirbta. Pigi 
renda. Turime parduoti nes 
savininkas serga. 
Atsišaukite greitu laiku 
sekančiu antrašu: 

3525 West 22 nd St. 

Brighton Park apiel inkėj 2 lubų H ^ • ? 

L \^7*.' j A. lichnievicz-Vidikiene cimontinis basemontas, elektra, 
nas t. t. Kaina $11,000.96. 

2 lubų mūrinis namas 5 ir $ kam
bariai, elektira, vanas, basėmontas tt. 
Kaina $9,000.60. 

3 lubų į mūrinis n a m a s 7—8 ir 8 
kambariai, elektra, vanas, basem,on-
tas, tt. Kaina $10,000.00. 

13 flatų Styjrnu HJ'doma, labai g«-
roj apiel inkėj. ftenda $9,400.00 į 
metus, reikia apie $26,000.00 cash 
kitus ant raorgečlų. 

DARGIS & DARGIS 
726 W. 16 St. Tol. Ganai 1603 

NAMAI 
1HDKL13 B A R G E N A S ant West 
ės parsiduoda "namas su storu Ir 

kalij 5 rūmai, vanos elektriką 
furnace heat ir aukštas beismentas, 2 
karn gsrad&ua, parsiduoda labai pi
giai, priežastį patirsite ant v ietos 
Atsišaukite pas savininką: 

2245 West 22 Str. 
Tcl. RooHevelt 8606 

PARSIDUODA « kambarių niuro 
bungalow, pora rue/ų kaip s tatyta 
Vandeniu apšildoma. Arti Šv. Kazi-
misro Vienuolijos ir 61a-pat prie 
Marquette parko. Parsiduoda tuojaus 
su visais naminiais rakandais Ir vi
sais baldais. Kreipkitės 'pas savinin
ką : 

VINC. ZOPELIS 
6*37 S«o. Wasl i tenaw Ave. 

KUSEKKA 
01 S. E a l s t e d St 

Kampas 31 gatv« 
Phone Y arda 1119 
Viename ofise sn 
Dr. J. F. Vaa 

;Paing. 
8ąžlatSkA> pa 

jtarnavii-^as prie 
•^gimdymo.Visokį pa 
patarimą) dykai. 

Valandos: nuo 7 ryto, iki l^. nao 
6 iki 8 vai. rakars . 

r 
$ * , i n w * . ^ ? f f • " " " - » » » — » H 
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Remkite tuos biznierius, ku
rie dažniausiai garsinasi dien
rašty "Drauge". 

i 

P R A N E Š I M A S . . " " " " " " T O K » T " 
f K ĖS. PARMOS. ! 

GIEDRININKŲ ŠEIMYNI
NIS IŠVAŽIAVIMAS. 

Giedrininkų Chioagos Aps-
sisekimo. Negana to, kad jie krities šeimyninis išvažiavimas 
daboja .streiklaužius einant [įvyks sekmadieny, rugsėjo 2 
is dirbtuvės, bet jie juos paly- d. Beverly Hills, prie 87-tos, 
di ir gatvekariais ir taipgi j tarp Ashland įr Western ave. 
per kelias mailes nuo dirbtu-! Moksleiviai ir jų prieteliai 
vės laukia ant kampų kur ske- kviečiami dalyvauti išvaiiavi-
hai tu r i mainytis gatvekariais . me- Užkandžiam* tikietų (tik 
Tie streiklaužiai tiek yra į-,50c-> galima gauti pas giedri-
hauginti, kad karta dvi strei- [ninklls-
kierės merginos norėjo pakai-1 Giedrininkai, kurie esate pa-
binti keturis vyrus skebus, tai,«mC pardavinėti tikkfcų nuo 
persigandę puolė į ateinantį komisijos, prašomi pranešti 
gatvekarį. Taip tie streiklau-1 k o m i s i J 0 s mariui, Pr. Zdankui, 
žiai, kaip kurapkiukai, slepia-į "Draugo" redakcijoj, neve
ši, lenda kur tik papuola. J i e ' liau kaip iki šeštadienio, rug-
mano kad už tai jie kada bus j sėjo 1 d. 2 vai. po piet, maž

daug kiek tikietų yra parduo
ta, kad komisija žinotų prie 
kiek žmonių prisirengti, kad 

pagirti, streikieriai jųjų ne 
užmirš. 

Toks kaip kriaučius. 

BENGUSI PRIE NEPAP 
RASTO VAKARO. 

nepasidarytų nuostolio. 
Komisija. 

P R A N E Š I M A I 

l».HLP M J ^ H t . * . • . » ! • ' 

OR. CHARLES SEGAL 
c a r o oftsa po 

47at BO. ASffLAMD A 

SPECUALIOTA S 
cm 

DUo ra. M o t a m tw V y r i Ugų 
• a L j ryvo a » o O — 1I» n « a 1 — • 
^o P*«Mi: B , »* T s - l i t t 
Kadttiomtii: 1§ Iki 1. 

rmval 99M 

North Side. — Moterų Sųj. 

Dr. Maurice Kabi 
Gydytojas ir Chirurgas * 

; 4 6 3 1 S . A s h l a n d A v e - : 
Tel. Yards 0994 

Town of Lake. — > Vyeių 
jaunameeių mergaičių kuopos 
susirinkimas įvyks rugp. 31 
d. 8 vai. vak. Davis Sąuare 
Parko salėj. Valdyba. 

REIKALINGA 
REIKALINGA vienas geras 

telefono operatorius kuris mo
ka dirbti ant <tS\vitch Board" 
turi žinoti eerai gatvės. Taip
gi mums reikia Slioferių su 
savais automobiliais prisidėt 
prLe mūsų kompanijos mūsų 
Shoferiai uždirba $150.00 ir 
daugiau j savaitę. Norintis 
pristot kreipkitės: 

HUB GAB GO. 
2929 So. Halsted Street 

Tel. Victory 7070 
Matykite H. Radville 

REIKALAUJA teisingo žmogaus 
prie taisymo čeveryku, kad ir mažai 
suprantančio Ui darbą ajrba visai ne
mokančio aš apaiėmu išmokyti, bet 
tik turėtu ukvata prie mokinimas. 
MofJd^iu atsišaukti amt sekančio ad
resą: 

10753 Mightean Avenue 
(Ro.selandc) 

P. I.) Andrekus, iš rentwater , | 
Mich., iš lietuvių ukininky ko'onljos, ! 

Busiu Chicagoj 29, d., August, ir 
grisiu, atgal 1 d. September vakare 
tikietaa kainuoja i abi pusi $9.00, 
malonėkite visi atsilankyti pirkikai, 
malnininkai, darbininkai, biznieriai, 
pakeleiviai, vargollal, šp.ekolatai. Visi 
gausite teis inga patarimą apie ūkės, 
geriausis laikas važiuoti 2 dienos 
šventos, galėsite važiuoti sykiu. 

P . D . A N D R E K U S 
1 Lubos « 

4438 So. Maplevtpod Ave. ChicJt&o. 

A. A. Slakis 
ADVOKATAS 

Ofisas V i d n r m i o t y j c 
CHICACK) TEMPU*: B l ILDING 

77 U'oit "tt'ashingtou Street 
Itoom 1726 Tel. Dearborn 9057 
Namų Tel. Hyde |»ark 8395 

J. P. WA1TCHES 
L a m jer 

LIKTI VUi AOTORA1A* 
VUu.: R. 6I4-MA-I27 R. I>e«r-
born Str. Tel. f U n d o l p h 5 ^ 4 
Vakarais: 10756 S. VVabJush A 
Koseland Tel. Pul lman 6377 

• I . » . - — -» — • » » . ! • mm » . I » » » I « m m m • • » » Į | 

S. W. B A N E S 
ADVOKATAS 

19 W. Muiirue Street 
Ruoni 904 - Telef. Randolph 2900 
Vai: Nuo 9 ryto iki 5 po pietų 
Vakarais: 3203 So. Halsted Htr 

Telef. Yards . 1015 
Cfricago. 

ITel. DearbMu 9057 

A. E. 
ISTASULAN1I 

ADVOKATAS 
Vldurmiestij Ofisas 

j l loom 1726 Cliitago Temple Bldg.] 

177 W. Washington St.] 
OFISAS C ICERO 

1505 So. 49-th Court 
• Paaedėl io , Scrcdo ir Pėtnyčios vak. 

/ Tel. Cicero 6048 

$fį&- ' torflS *'DKAUGO" Knygyno 
KATALOGĄ? 

Jei Beturite, tai reikalaukite, o mes tuojau prisiusi

me. 
DRAUGAS PUBL. CO. 

2334 $o. Oakley Atenue Chicago. Illinois. 
i « 

• = ! I H I Į . ' J f r *m •e — i 

M 
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f "DRAUGO" KNYGYNE f 
Galima gauti šios i 

i M A L D A K N Y G E S J 
I = 

i s 
Ramybė Jums (brangios odos paauks.) $3.50 
Ramybė Jums (kailio apdar.) 2.50 
Ramybė Jums (audeklo apd.) \ . . ' 2.00 1 

Šios maldaknygės formatas yra 51^x3%. Puslapių turi 958. bet ne 
stora, nes spausdinta ant plonos popieros. Joje yra jvairiu įvairiau
sių maldų. I 

e 
PARDAVIMUI. 

L O T A I 
#645 — #100 iškalno ir $10 J mė

nesį, šalygatviai , vanduo, gazas, elek
tra viskas apmokėta. Gražiose Cle-
rendon Hills, kur daug Cicejriečiu 
žmonių perka gražius namus sau 
pagyvenimui tiktai 25 minutos ant 
Burlington traukinių nuo Cicero, 111. 
Geriausia yra pasikalbėti su žmonė
mis kurie yra pirkę provertęs. g o 
rint daugiau informacijų kreipkitės 
šiuo adresu arba telefonuokite: Ci
cero 39 M r. K. Jonaičio Vaistinėj I 
4847 West 14-th Street Cicero, 111. ' 

— — — — — . — | i i f n » - ^ " n i i •»» i i j i * — ^ " ^ — 

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

Ofisas O i d n d e ^ y j : 
29 South La Salle Street 

Kamparls B»o 
Telefonas Central 63 t0 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Yards 4*41 

1 

' - - - • » ! 

I Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd. 1.75 
Aniolas Sargas — juodais apd 1.50 

s bangaus Žvaigždutė — juod. minkš. apd 1.75 
Dangaus Žvaigždutė — juodo audek. apd. 60 
Daugius Žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50 5 

Sios n aldaknygės yra nedidelės. Turi beveik po 300 puslapių. 
Spauda ai. ki. ' 

| Pulkim ant keliu 2.00 = 
I Pulkim ant reHų 1.85 i 
I Pulkim ant kei'ų 1.50 | 
| Pulkim an*. keUų v . 2.50 | 
I Kantička , 85 
g Maldų Knygelė kauliniais balt. apd, po r 1.50 

Maldų Knygelė audeklo apdarais po 75 
Melskimės, (vaikinams) po 60 
Melskimės, (mergaitėms) po 60 

Pamaldų Vadovėlis . ^ 45 

S 

I 

Bestiprindamas "Draugą" 

sustiprinsi save ir kataliku 

visuomenę. 

, Lls isakydami adresuokite: 

"6tAUC0" KNYGYNAS 
2334 South Oakley Ave. Chicago, 111. [j 

•IHIIHIUIMIIIIIIIHnlIlIlIUIIIIIIIHUIIHHHllllllimillllllIIIItlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIUIIUU^ 
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įSugryžo po vakacijų RUGP. 
' (AUG.) 12 — i r vėl užsiims 

praktika. I 

^ IITTIE JULIUS SNEEZER " ^ ^ 
3C= 

BY BAS22 

l%**W**9*A%W*****%>W9*Ai' Si 

SOO 'JOOKFAM TA TeLt ME 
JTHAT p̂ NJEL JUMPED **TO 

A 9EV 6f UOMS ANO TH6V 
PlD'NT EAT HIM VPĮj-^ r3 * V H Y J 

M 4 įCfRTiMNLV' 

Tr|£V MOST QF BEEN CIRCod fm | N P £ E D 

T Telefonai Seeley 74St 

Dr, I. M, Feinberg 
Gydo 4 ^ - l a l i a l vlsoldaa rytų ir 

BMIMFU lyt i ikaa lifąa. 
3 4 0 1 Ma4lsou Street 

r j tuuap. We»ten i Ar*. — Chtcmgo [ 

» • • • » » » * • • • • • • . ^ * J Į • • • « - • • • ! 
Rezld. tel. Vau Buren 0294 

Ofiso tel. Boulevard MBS 

Dr. A. A. R0TH 
B U Š A S GYDYTOJAI Ir 

CfORUllGAM 
g p e r i ą H f • Mot«įfHlrąi, VjrrlAkų 
Valko tf rteq oĄronUky U n , 

Oflsaat Šita 0. Halsted St. 
VaJL: l t — H i*to» • — • » # 
p l a t T—iT&k. Wad. 1 4 — I I d. 
Re*. 1189 Independottce HUė 

M' • — P — * w a 3 M B >9imnmn»* 

MADf l THf 016LE 
BBBN T A M E D M — /5AV$ &$r T*e 

* 09POSME • 
w 

OONV I T SAV THAiT 
. MIRACUE TOOK ptyvce 
sevê r I^U^OREO ANO 

n FAFTY ^£AJ?J 

VYELL OOHT 
B.G. MEAN 
BBPORE 
cii*cu$es 

T 
I 
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XIII Federacijos KongresaslNaiąjas K a r o P a v o j u s E u r o p a i 
IV-o ji Sesija, rugp. 29 d., 

3 vai. p. p. — Pr>esos Komisi
jos pranešimas. Pasveikinta 
Chieagos Arkivyskupas, pa
siųsta sveikinimo telegramos 
J o Šventenybei Papai Pijui 
XI, Smr. Valstybių Preziden
tui, Lietuvos Respublikos 
Prezidentui, Lietuvos Atsto
vui Washington'e, Katalikų 
Veikimo Centrui Kaune, Lie
tuvos Vyskupams. 

Knygų Revizijos Komisija. 
— J. Mockus praneša, kad y-
ra skirtumo tarp sekretoriaus 
fr iždininko knygų. Pas iždi-
•nink^ esą $10.02 daugiau ne
gu pas sekretorių. Raportas 
priimtas. 

Referatas "Federaeija ir 

bi, kad surinktos aukos visų 
pirma butų panaudotos lab
daringiems ir kultūringiems 
Vilnieėm tikslams. 

4?. Klaipėdos klausimu. Nu
tarta pasiųsti kablegramą 
Ambasadorių konferencijai 
protestuojant prieš Santar
vės prolenkišką politiką varo
mą Klaipėdos klausimu. Lie
tuvių tauta niekuomet neprisi 
ims kontrolės Klaipėdos kra
šte ir Lietuvos žemėse. 

Užsienio kultūriniais klau
simais. Išklausė atstovo iš 

v 

Lietuvos kun. J . Koncevi
čiaus pranešimo ir diskusijų 
TIT-je sesijoje, rezoliucijų ko
misija kreipia domės mūsų 

Italija Pasiuntė Ultima-
tumą Graikijai 

PRAMATOMAS NAUJAS KARAS BALKANUOSE 

škaus 'Seserų naudai. 

4. SLRKA. vajus. — Tu
rint omeny, kad maža Ameri
kos lietuvių katalikų dalis tė-
/ra savy gyvybę ir sveikatą 
apdraudusi ir atsimenant, 
kad Amerikos lietuviai kata
likai turi savo apdraudos ir 
pašalpos organizaciją — Su
sivienijimą Lietuvių Rymo-
Katalikų Am., kurio narystės 
vajus — kontestas bus nuo 
lapkričio 1 d., 1923 m. iki ba
landžio 1 d., 1924 m., todėl 
Federacijos Kongresas pasi
žada tą vajų moraliai parem
ti ir visus lietuvius katalikus I LONDONAS, rugp. 31. 
ragina taipti SLRKA. na-j Laikraščiai "Evening News" 
riais. Idepešoje iš Milano sako, kad 

5. Moksleivių vajus. — K o - ' i t a l n k a r o W * J W .Taranto 
ngresas nutarė moksleivių Į l l 0 s t e , S a v o instrukcijų but pa 
dešimtukų vajų pratęst Ii- ' drengusiam kas momentas 

ITALIJA VIIKIA DVIEM FRONTAIS. 

met tie italų karo laivais bus 
paimami iš Graikijos." 

Gen. Tellini buvo pasiiy-
, mėjęs. 

Italų utilitarinę misiją su
darė : gen. Tellini, majoras 
Corti ir leitenantas Bonacini. 
Misija bendrai dirbo su fran-
cuzų ir anglų tos rūšies misi 

C H I C A G O J E , 
NELEIDŽIA RODYTI 

FILMŲ. 

Chicagon nežinia kas ir iš-
kur atvežė pagamintas filmas 
kurios rodo, kaip miestely 
Shelby, Mont., kituomet "fai-

ITALIJOS LAIVYNAS 
PARUOŠTAS. 

uzju rio broliu ir Kat. Veiki- tf Nauju Metų ir tolimesne 

I -

1 

refer. kun. F . Kemėšis. Vy
riausioji referento mintis at
kreipti domės į sočiai į klausi
mą. Atsimenant savo tauti
ne pareigą ir kultūrinę misi
ją svarbu pažinti, pamylėti ir 
pasisavinti Kristaus paskel
btuosius socialio gyvenimo 
dėsnius — brolybę, žmogaus 
Jfertvbo, atsakomvbe ir darbą 
—praktiškai remiant koopera 
cijos judėjimą, kuri labiausiai 
atatinka demokratinei tvar
kai. Kviečia tad referentas 
lietuvių spaudą, organizaci
jas ir mokslus einančią jau
nuomenę tam judėjimui pri
tart i ir savo energijos bei 
pastaugi} nesigailėti^ 

Eina diskusijos. Pagei
daujama, kad referatas til
ptų spaudoje. 

Rezoliucijų ir įnešimu skai
tymas bei priėmimas. — Už
sienio politikos klausimais. 1. 
Vilniaus klausimu. — Federa
cijos XIII Kongresas ragina 
visus Amerikos lietuvius mi
nint Lietuvos nepriklausomy
bės šventę 16 vasario, dėti vi
siems aukas Vilniaus atvada
vimo reikalams: suaugę bent 

socialiai tautos uždaviniai:* mo C**iTO> k a d £TW L i e t l l ~ 
von butų svetingiaus priima
mi tėvų žemėje, kad K. V. C. 
teiktų jiems moral&s ir infor
macinės paramos, kad lietu
vių katalikiškoji spauda pla
čiau informuotų apie mūsų 
vargus, darbus, kovas, kad K. 
V. C. siųstų mums atstovus, 
kuriu misija išimtinai rištųsi 
su idėjiniais reikalais be jo
kiu auku rinkimu, kad K. V. 
C. sistemačiai informuotų 
Federacijos Centrą visais 
mus liečiančiais bei rupimais 
vidaus ir užsienio klausimais, 
kad K. V. C. duotų smulkes
nę apyskaitą iš mūsų siunčia
mų jam aukų. 

ftios minties rezoliucija sta
toma kaipo sąlyginė, jeigu no
rima su Amerikos lietuviais 
palaikyti prietelingus santy
kius, gi del atstovo kasmet 
prisiuntimą yra karštas pa
geidavimas. 

Čia pat nutarta remti da
bartinio K. V. C. Atstovo nri-

M u su vidaus reikalai: 1. 
Lietuvių Kolegijos klausimu 
priimta rezoliucija sulyg ku
rios: Federacija pritardama 

po $1.00, vaikai po 10 centų. KjaA V i ( m y b ė 8 8 p i m o n i i n -

Tas aukas dėti patol, pakol čiai laukia ir pasitiki, kad 
ir visas lenku užgro- i T- Ar 

• gerb. Kunigai Marijonai pa-grązma-
i 

Vilnius 
btas kraštas nebus 

i mis kolegijos steigimo klausi
mas Lietuvai. ,„ • ' « i „ • -i „ 

i mą i savo rankas ir j kurs ją 
Taipat Kongresas ragina k m I a i r k a i p p a s i r o a y s gali-

visą lietuvių išeiviją, visas A- ma Federacija iš savo pu-
merikos organizacijas, kaip S(^s p a s i ž a d a t a m t i k s ] u i n u o . centralines, taip ir vietines, 
spalių 9 d. Vilniaus užgrobi
mo diena skaitvti tautinio 
gedulo diena ir tą dieną sių
sti visoms organizacijoms į 
Tautų Sąjungos Sekretoria
tą protestus prieš Ambasado
rių Konferenciją kovo 14 die-

širdžiai bendradarbiauti. 
i Kongresas taipat užjaučia i-
j dėjai steigti amerikoniškos 

kolegijos Lietuvoje ir lauk* 
tuo reikalu iniciatorių, kurie 
susineštų su Amerikos atatin
kamomis katalikų įstaigomis 
ir gautų iš jų pageidaujamos 

uos 1923 metų nutarimą pri- p a r a m 0 s 
skirianti Vilniaus kraštą lantj 
Lenki iai ! ' *• ^dW**0*¥ šelpimo klau-

Ginčijamos del skiriamos j shmL ~ N « t a r t a : Amerikos 
aukos privalomvbe. Kun. ' moksleiviai turi pirmenybę 
Petraitis pataria aukos d i d j ! P r i e š L i e t l l V 0 S moksleivius 
palikti vietos kolonijų ž m o - ! ( ] m i i ^ paskolą, atsjžvel-

jo eigą palikti Centro /Val
dybos nuosprendžiui. 

C. įvairus Feder. Skyrių į-
nešimai skaitomi, diskusuoja-
mi, priimami, atmetami. J ie 
smulkesnės reikšmės ir teks 
juos pasiskaityti vėliaus pro
tokolą atspauzdinus. 

7. Valdybos rinkimai. — 
Išrinkta Centro Valdvbon: 

Kun. Ign. Albavičins 63 
balsais. 

Kun. Dr ; Ign. Česaitis 59 b. 
Ant. Nausėdienė 58 b. 
Kun. Br. Bumšas 54 b. 
Kaz. Krušinskas 47 b. 
Kun. J . Vaičiūnas 47 b. 
Kun. F . Kemėšis 46 b. 
Kun. A. Linkus 46 b. 
J . Mockus 42 b. 
J . Šąli imas 42 b. 
L. Šimutis 40 b. 
A. Valančius 24 b. 
Mar. Vaičiūnienė 34 b. 
A Peldžius 17 b. 
L. Krekščiunas 13 b. 
Ten pat kaikuriems atsisa

kius buvo pramatoma šis 
Vaidybos sąstatas: Kun. Br. 
Bumšas. kun. J . Vaičiūnas, 
kui. F. Kemėšis, kun. A. Lin
kus, J . Mockus, A. Nausėdie
nė, M. Vaičiūnienė, A. Valan
čius, A. Peldžius. 

Tečiaus pranešus kaiku
riems tuomet nesantiems V-
bos nariams apie valdybos 
sąstatą, vėl pairo valdyba ir 
tik rugp. 30 d. galutinai susi
formavo ši Feder. C-ro Val
dyba ateinantiems metams. 

Kun. Dr. I. Česaitis, dvas. 
vad. 

Kun. Ign. Albavičins, pirm. 
A. Nausėdienė — v.-pirm. 
L. Šimutis — vice-pirm. 

, Kun. B. Bumšas, sekr. 
J . Šaliunas — iždinink. 
Kaz. Krušinskas, J . Moc

kus ir kun. F . Kemėšis — iž
do globėjai. 

Paskutine Kongreso sesija 
užbaigta su malda rugp. 29 
d., 8 vai. vakare. 

plaukti ant Graikijos. 

GAL. T. SĄJUNGA V2IKS. 

po laiko ultimatumą Graiki
jai del italų militarimės misi
jos išskerdimo Graikijoje. 
Reikalauja kuoveikiaus pilno 
Italijai atpildymo. 

Italijos vyriausybė oficia
liame pranešime pažymi, kad 
italų militarinė misija, kuriai 
pirmininkavo generolas Talli-
ni, buvo pasiųsta Graikijon 
nustatyti sieną tarpą Albani
jos ir Graikijos. 

Graikams tos misijos dar
bai netiko. Graikų spauda 
pradėjo ją atakuoti. Tuomi 
prieš ją sukurstė graikus. Del 
to, už pasekmes Graikija yra 
pilnai atsakominga. 

Mi«ja tam darbui ^buvo 
santarvės ambasadorių tary
bos autorizuota. Dėlto, ji 
buvo nepaliečiama. 

Italijos ultimatumas. 

[Tad Italijos vyriausybė per 
savo pasiuntinį Montagna 
stato tuos graibų valdžiai rei-

AMBASADŲ SEKRETORIAI | kalavimus, kurie turi but pri-
PROTESTUOJA. .pažinti į 24 valandas: 

ĄTENAI, rugp. 31. — Čio
nai suprantama, kad Graikija 
jokiu būdu nepripažins ją pa
žeminančių Italijos reikalavi
mų. 

Italija tečiaus stovi griež
tai už reikalavimus. Sako, 
graikai atliko aiškią politinę 
piktadarybę; 

Galimas da igas , kad Atė
nų valdžia tuo opiu reikalu 
kreipsis į Tautų Sąjungos ta
rybą Genevoje. 

jomis albanų-graikų sienos gavos i ' ' šampionas kumštinin 
nustatyme. 

Be to, gen. Tellini skaitėsi 
visų trijų misijų pirmininku. 
Tai buvo įžymus italų armi
jos generolas. J i s Graikijo
je ėjo pareigas kaipo amba
sadorius. 

Kai-kuriais misijų darbais 
nepasitenkino graikai. Grai
kams labai norisi tunėti išėji
mą Adriatiko jūron. (Tečiaus 
misijos tam priešinosi. Už 
tai sudarytas sąkalbis nužu
dyti misijų pirmininką gen. 
Tellini. I r tikslas atsiektas. 

a 

PARYŽIUS, rugp. 31. — 
Ambasadorių tarybos nariai 
ne visi yra Paryžiuje. Kai-
kurie atostogose. Dėlto am-

tVukščiausi militariniai 
graikų autoritetai turi Italiją 
pilnai atsiprašyti. 

"Iškilmingose laidotuvių a-
peigose katalikų bažnyčioj A-

basadorius pavaduoja amba- j tenuose turi dalvvauti visi 
sadų sekretoriai. Jie pasiun
tė aštrų protestą Graikijai. 
Reikalauja nuodugnių tardy-
mų. 

Kadangi yra karo pavojus, 
tai ambasadoriai ant greitų
jų pakviečiami, iš atostogų. 
Bus tariamasi, kas veikti, 
kad pašalinti karo pavojų, 
kurs grasina Europai. 

graikų valdžios nariai. 
"Graikų karo laivynas tu 

Kaip nužudyta. 

Misija važiavo automobiliu 
iš Jani ta į Santi Quaranta. 
Automobiliuje buvo gen. Tel
lini, majoras Corti, leitenan
tas Bonacini, perkalbėtojas 
Craveri ir italas šoferis Far-
niti. 

J važiuojančius iš abiejų 
šonų antkart imta šaudyti. 
Visi penki žuvo. Tai buvo 
suplanuotas užpuolimas. 

Spėjama, kad žmogžudžių 
turėjo but keliolika. Bet jų 
niekur nematyta, nei net pėd-
sakiai ikišiol nesusekti. 

Su Jugoslavija. 

Italija mobilizuojasi. Ne
baigti buvo jos kivirčiai su 
Jugoslavija del Fiume. Dabar 
su Graikija. Taigi, veikiama 
dviem frontais'. 

v . 

kas Dempsey su Gibbonsu. 
Tuojaus imta darbuotis, 

kad butų leista tas filmas Čia 
rodyti. 

Bet kas tau*! Pirmiausia 
tai griežtai uždraudė polici
jos viršininkas. Paskui vy
riausias municipalių teismų 
teisėjas. 

Be to, policija darbuojasi 
surasti atvežtas filmas, kon
fiskuoti ir pačius atvežėjus 
patraukti teisman. Illinois 
valstybėje tokios f ii mos už
drausta rodyti. 

Kiek tai čia begalinio fa
natizmo ! 

PAVOGS TROKĄ IR 
1'SEIFĄ." 

/ 

Nežinomi piktadariai vakar 
anksti rytą pavogė Horder 
Stationary Co. troką ir pas
kui jin įritino iš Standard 
Furniture Co. "seifą' ' ir nu
važiavo. 

Ties MacAllister ir Lytie 
st. policija rado pamestą tro
ką i r jame suskaldytą "sei
fą." 

Nežinia, kiek plėšikai lai
mėjo. 

AUTOISTAI APIPLĖŠTI. 

Vakar rytmetį Chieagos 
gatves buvo apgulus migla. 
Ties kai-kuriomis skersgatViė-
mis apiplėšti pravažiuoją au
tomobilistai, kurie tokiose 
vietose, kaip paprastai, turi 

tai painformuoti Italijos pa- ' 
siuntinį. 

" I penkias dienas atmokė
ti 50 milionų lirų. 

ROMA, rugp. 30. — Itali- "Atiduoti militarinė paga-
jos vyriausybė pasiuntė trum rbą nužudytų lavonams, kuo-

Iš Parvžiaus parėjo žinių, 
ri pagerbti Italijos vėliavą. | k a d t o n a f b i j o m a s i i t a lų-grai-
Tai ceremonijai į Piraeus bus . k a r Q I t a l i j o s u ] t i m a t u , 
pas1Ustas italų karo laivynas. m a s G r a i k i j a i y r a p a n a S u s s l l s t a b d v t i a i l t omobilius. 

"Pravest i nuodugnius žmo- j A t t 8 t r i j o a u i t i m a t umui Ser- ' 
gžudysčn, tardymus ir apie b j j a i m 4 m o t a i R p r i e g i a n . 

Bus ar Ne Anglekasiij Streikas? 
HARRISBURG, Pa., rugp. 

31. — Kaip sakyta, guberna
torius Pinchot trečiadienio 

kaip viena, taip kita pusė tu
ri pristatyti jam atsakymą 
šiandie pusiaudieniu. Reiškė 

vakare įdavė taikos pasiųly- j pasitikėjimo, kad paduotus 
mus anglekasiams ir kasyklų pasiųlymus abi pusi pripa-
savininkams, idant abi pusi žins ir bus išvengta streiko, 
taikintusi ir darbas kietųjų 

uių nuosprendžiui. Beto, 
kun. J . ,'Vaičiunas praneša 
Kunigų Vienybės tuo klausi
mu nutarimą ir siūlo rinkti 
specialę komisiją Vilniaus 
fondui. Dr. J . Poška pašte-

PINIGU KURSAS. 

giant visu pirmą į jų vertybe. 
Šelpti kaip ir seniau tik ei
nančius kolegijas ar universi
tetus. Stipendijų reikalą su
tvarkyti bepfoceutinės pasko
los pamatais. Federacijos 
Valdybai pavesta pagaminti 
paskolų grąžinimo planą ir jo 
ištikimai laikytis. 

j •?. Lietuvaičių seserų kon-
fi'rt f/arijos reikalais nutar ta : 

į kasmet apie kovo 4 diepą re-
1 | ngti fcv. Kazimiero Seserų 

453 i 
• w i naudai visuotiną rinkliavą; 

Vokietijos 100 mrk. .00002 J g i a p i e 4 g p a ] i ų d d a r y t i to_ 
Lenkijos 100 mark. .0003 >kią pat rinkliavą Šv. Pranci-

Lietuvos 10 lirų 
Anglijos ster. svarui 
Francijos 100 fr. 
Italijos 100 lirų 

anglių kasyklose nebūtų per
trauktas. 

Tie pasiųlymai sutraukti į 
keturis svarbiausius posmus. 
Štai j ie; 

1. Kasyklose pripažinti aš
tuonių valandų darbą dieno
je. Jei darbininkai dirbs il
gi aus, jie turi gauti viršlaikio 
atlyginimą. 

MINNEAPOLIS, Minn., r. 2. Padidinti darbininkams 
31. — "Amerfcan Bar Ass'n užmokesnį 1,0 nuoš. Padidi-
suvažiavime pranešta, kad S. j nimas turi veikti pradėjus 
Valstybėse " raudoną ja i ' * pro rugsėjo 1 d. 
pagandai perniai išleista 3 3. Pilnai pripažinti darbi-
milionai dolerių. | ninku uniją be ''check-ofP 

I sistemos, bet su teise bendro-

KIEK IŠLEISTA "DAUDO 
NĄJAI" PROPAGANDAI. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" j v i u o fisnose turėti unijų at-
_--- stovus, kuomet apmokami da-

1 
O R A S . rbininkai. 

4. Pilnai pripažinti kolekty-

Lygiai pažymėjo^ kad už-
mokesnio padidinimu remian
tis kasyklų savininkai ne
brangintų anglies. Guberna
torius įsitikinęs, kad kasyklų 
savininkai ir taip ima aukštas 
kainas už anglis, tad dešimts 
nuošimčių gali pašvęsti darbi
ninkų naudai. 

Kaip tie, taip kiti pasižadė
jo šiandie pietumis pranešti 
gubernatoriui, ką jie nuspre
ndę. 

Gubernatoriaus pasiųlymai 
gana išmintingi. Nors jie 

i 

check-

NELENGVA PAGAl TI 
dienines valstybių sąjungos VAGĮ. 
kombinuotės gali lengvai už
siliepsnoti karas visoj Euro- Važiuojąs automobiliu de-
poj Italija pakiltų prieš Grai- tektivų būrys 56-oje gatvėje, 
kiją. (arti Ashland ave., pastebėjo 

Pranešta, ambasadoriai automobiliu važiuojantį poli 
Paryžiuje greitai atliks kon
ferenciją. Tarsis apie atsi
tikimus Graikijoje, apie itahi 
misijos skerdynes. 

PAVOGTAS BRANGINTI 
NAS PAVEIKSLAS. 

cijos ieškomą automobilių va
gį, Martin Durkin. 

Durkin pažino policijos 
į mašiną, tad pasileido smar
kiai važiuoti. Įvažiavo į Ash
land ir pasuko šiaurių pu
sėn. 

Detektivai vytis ir šaudyti. 
SACRAMENTO, Cal., rug. Ties 47 gatve vagis iš ei-

31. — Iš E. B. Crocker dai- nančio automobiliaus iššoko, 
lės galerijos pavogtas labai sprugtelėjo pašalinjėn gatvai-
brangintinas garsaus dailinin- tėn ir pragaišo. Detektivams 
ko Kėni pieštas paveikslas (liko jo automobilius. 
Kristaus kėlimąsis iš grajjo. 
Pieštas 17-am šimtmety. 

Paveikslas nedidis. Išplau
tas iš auksinių rėmų. Vagis 
turėjo žinoti paveikslo vertę. 

UŽ REVOLVERIO NĖŠIO 
JIMĄ. 

Chicagos milionieriaus M. 
Kritikai negalėjo nustatyti Adler sunūs, Cyrus Adler, 24 

kainos paveikslui. Taigi jis ra., municipaliam teisme niu 
didžiai brangus. 

Detektivai dirba. 

PRAMATOMA ANKSTYVA 
ŽIEMA. 

a 

CHICAGO. — Šiandie pra- vio derėjimosi principą, 
matomas gražus oras; kiek Gubernatorius paduodamas 
šilčiau. 

sugnaiųa žinomą 
offM sistemą, bet vieton a-
nos į kasyklų ofisus pastato 
unijos atstovus rinkti unijai 
prigulinčius mokesčius. 

Gubernatorius atstovauja 
visuosuomenę. Dėlto, jo pa
duoti pasiųlymai yra visuo-

baustas 100 dolerių už revol-
verio nešiojimą. 

' 

SUNŪS PA&0V4 TĖVĄ. 

tas sąlygas paneikalavo, kad menės pasiųlymai. 

16 metų Martin Groark pa-
WA$HIN(}TON, rugp. 31. šovė tėvą »Theodore Groark, 

— Oro biuras apturi raportų Rogers Park stoties policmo-
iš kitų oro biurų, kad Šįmet ną. Tėvas ligoninėj, sunūs 
pramatoma ankstyva žiema, areštuotas. 

Gauta žinių, kad kinai bandi
tai nužudė du britų misionie
rių Szehwan provincijoje. 

SHANGHAI, rugp. 31. — Kriminaliame teisme atsa-
Jcytas bylos atnaujinimas 
Mrs. Nitti, l p r i nubausta mi-
riop už savo vyro nužudymą. 
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