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DEDIKUOTA NEGRAMS ] 
SEMINARIJA. ' 

METAI-V,OL VIII 
k ^— 

TAI PIRMOII TOS RŲŠIES 
SEMINARIJA AMERI

KOJE. 

Dedikavo (pašventino) Vys
kupas Grunn. • 

' , 

STECHNY, I1J., rūgs. 20. — 
Praeitą sekmadienį S t Louis, 
Misa., dedikuota seminarija, 
kurioje jauni negrai bus lavi
nami į katalikų kunigus. Tai 
pirmoji tos rųšies seminarija 
Suv. Valstybėse. 

Natcbez Vyskupas Gunn 
dedikavo seminarija ir paš
ventė negrų ftv. Augustino 
Misijos Namus, Paskui pir
mininkavo . Aukštosiose Ali-
šiose. 

Kun. Janser, provincialas 
Kv. Marijos Misijos Namų, 
Teekny, 111., tose apeigose ir 
iri dalyvavo. Iškilmėse daly
vavo Petro Klaverio Vyčių 
organizacijos kuopos. &i y-

Filipinų Vadas Grasina 
Revoliucija 

SAKO, 6EN. W00D UZURPUOJA VALDŽIĄ 

TRIUKŠMAS OKLAHOMA 
VALSTYBĖJE. 

C H I C A G O J E , 

MANILA, rūgs. 20. — Še-! Senor Quezon atnaujino a-
natorius Sergio Osmena, bu-
vęs Philipinų salų žemesnių
jų seimo rūmų pii*mininkas, 
Iloilo kalindamas pareiškė, 
kad jei artimiausioji! laiku 
filipinai nebaigs tinkamai di
sputų su generaliu salų gube
rnatorium Wood) re7Ailtate sa 
lose kils revoliucija. Sen. 
Osmena skaitosi labai įtakin
gas salose politinis vadas. 

"Gubernator ius ," sakė Se
nor Osmena, ' 'nori uzurpuo
ti Manilos majoro ir viduji
nių reikalų sekretoriaus auto
ritetus. Visi filipinai protes
tuoja prieš* ta itzurpaeiją. 
Nes jie nenori, kad salų įsta
tymai butų peržengiami. 

"Laisvė, kuria mes giname, ra vienatine negrų katalikų . . . 
a™« x7~i.t«Y^.A I neliko tik vienatiniu daiktu, organizacija Suv. Valstybėse.• 

t, - -• - •,,„„„„ 97 Tik viena laisvo mums palik-
Seminargai priklauso Zl v 

Butas vi- t a i r M mo* *»nme ginti. 

takas prieS gubernatorių. 

Filipinų opozicija guberna
toriui šiandie, imant aplamai, 
aprimusi del įvykusių nelai
mių Japonijoje. Tečiaus oT 

pozicija pradės veikti, kuo
met ateinantį mėnesį susi
rinks seimas (legislatura), 

Quezon i skalno tvirtina, kad 
jis senate ves obstrukcija gu
bernatoriaus programai ir 
darbuosis atmesti gubernato
riaus pagaminta biudžetų. 

• 

Išgelbėtas S. V. priešas. 

Likimo ironija atvaizduoja
ma šiame atsitikime. 

Filipinų generolas Antenų-
lio Tticarte kituomet atsisakė 
pripažinti Suv. Valstybių vir
šenybę Philipinų salose. J is 
iškeliavo į Yokobama, kuomet, 
amerikonai apvaldė salas. Yo-j 

] dūktas. Tr aš spėju, kad jei Į kobamoj gyvendamas jis da
mos gražuoju negalėsime ii-1 *& sukalbins prieš Suv. Vals-

alto- s l ) r e s t i tų klausimų, tuomet | tybes. 

akru žemės plotas. 
v . , _ • • , - •*. o Mes esame revoliucijos pro 

sais žvilgsniais moderniškas. •' 
Pradėtas statyti pirm viene 
rių metų. Daugiau 
reikalinga įrengimui. 

OKLAHOMA CITY, ,Okla., 
rūgs. 21. — Šioj valstybėj Ku 
Klux klano organizacijai tik
rai pasidarė karšta. Dėlto, 
klanistai dar sparčiaus ima 
organizuotis prieš gubernato
rių. Kursto gyventojus, kad 
gubernatorius, kurs veda kla-
nistams kovų, turi but paša
lintas iš užimamos vietos. 

Kadangi legislaturos narių 
tarpe yra klanistų, tad jie 
darbuojasi prieš gubernato
riaus nori} sušaukti sesijon 
legislatura ir imti gubernato
rių nagan. 

Bet vargiai jie laimės." Gu 
bernatorius veda kovų slaptai 
organizacijai, kuri visos ša
lies ir pačios federalės vy-
riausvbės smerkiama. 

NEORŲ SKAIČIUS CHI 
CAGOJE. 

Žinios iš Lietuvos 
Praėjusiais 13 metais neg-j 

rų * skaičius Chicagoje pasi-
trigubmo. 

1916 metais čia negrų bu
tą 44,000. Šiandie jų jau ar
ti 150,000. 

Negrų problema Chicagai 
labai svarbi. J i e m . ^ i a rei
kalingi atskiri 
kvartalai. 

LATVIAI LIETUVOS KIAU
ŠINIU EKSPORTU 

SUSIRŪPINO. 

gyvenimui 

IŠGELBĖTA 12 ASMENŲ. 

Naktį kilo gaisras muriniuo 
se trijų aukštų namuose, 260C 
Princenton ave., kur gyveno 
keletas šeimynų. 12-ai asme
nų liepsnos perkirto išėjimų. 

Policmonas Curran juos vi
sus išgelbėjo, nepaisydamas 

Gubernatorius paskelbė at- ' savo gyvybės. 
v . . . I 

siliepimą į piliečius, idant jie 
neklausytų kurstytoji!. Te 
čiaus didesnė dalis spaudos* 

PAMESTA BOMBA. 

nu. 

irgi veikia prieš gubernato- Ties namais (rooming hou-
se), 3018 ĮTcrnon ave., pame
sta bomba. Namuose gyvena 
negrai. Bombos sprogimas 
juos labai pergąsdino. 

PREMIERŲ KONFE 
RENCIJA. 

metu laikus.'* 

Atakuoja gubernatorių. 

rių jmdabinimui, bažnyti
niams rūbams ir kitokiems ti
kslams, sako Tėvas Janser. 

Negrai organizuojami. Manuel (juezon, > kalbėda-
x . . - . • mas už Ramo n Fernandez, 
Negrams seminarija, tai is-* • • * *u™ o T t ^ ^ i knis atsistatydino iš Manilos tomus atsitikimas. lkisiol 

T • i- u„ majoro vietos pastarojo kri-
negru tarpe dvasine dirva bu- J • a J" 

, . • , . . v „ ^ ,in zio laiku, ir kuris kandituo-
vo kaipir apleista. Ano ua- . 
i •• • v ~,.,™» ja senatan, taip sakė: 
bar jie energingai bus orga- •' ' i 
nizuojami. J , atvertimas , " A 5 s a k i a " ******* i r a t " 
katalikvstėn tat p a l u * * , k a r t o i » < l a h a r - k a ( 1 riH^i"ai 
kuomet j , tarpe pradės dar- sm

i ' i".ka P™**"** aršiausią 
buotis jų rasės katalikai ku
nigai. Negrai juose turės 

<ime gryžti Į 1896 n ^ m o t u s j į s B t o n a į s i u . 

valdžią, negu amerikonų 
dama.'1 

ve

rtinėjo filipinams veteranams 
rrsiliepimus, ragindamas juos 
sukilti prieš Ameriką. J o 
vienas sukalbių ypač pagar
sėjo 1913 metais. « 

Žemės drebėjime laiku Ri-
earte neteko visos save man
tos. Pagal iaus rado prieg
lauda, viename amerikoniška
me karo laive. 

Taigi, po tiek metų jis vėl 
atsidūrė amerikoniškon glo
bom 

PARYŽIUS, rūgs. 21. — j Xorthwestern Universiteto 
Anglijos premjeras Baldwin kolegijos kursan įstojo nere-
lankėsi čia ,pa« preruierą Po-
incare. Abmhi turėjo konfe-
renei,įij. Paskui prenrieras 
Baldvvin konferavo su Fran
ci jos x prezidentu Millerand. 

Vietos laikraščiai pažymi, 
kad Kubro klausime Franci ja 
su savo nusistatymu pilnai 
laimėjusi. Nei tuo klausimu 
premieras Baldvvin sutiko but 
neutrali s. 

gis Carl Bastrom. 

I 

daugiaus pasitikėjimo. 
» 

Šiandie negni katalikų S. 
Valstybėse nedaug. Tr tie iš
sisklaidę. Tad jie bus su
traukiami į kuopas ir jie pra
dės naują gyvenimą. 

Negni seminarijai ir &v. Į 
Augustino Misijos Namams 
yra palanki)s Suv. Valstybių 
Arkivyskupai ir Vyskupai. I r , 
tą reikalą jie visi dnosniai re
mia medžiaginiai. 

250,000 kataliku. r 

MILITARINĖ VALDŽIA 
EINA STIPRYN. 

vėlinta). — Militarinė direk
torija šiandie parėdė areštuo-

šiandie Suv. .Valstybėse ne- t i k l l o n o v į s l l s Katalonijos 
rų katalikų skaitoma 250,000 p r o v jucijos miestų majorus, 

žmonių. Jų tarpe^ darbuojasi j ^ (]a i lguma yra gerai pažįs-

Valdžia esanti stipri. 

Suv. Valstybių ambasado
rius Moore yra nuomonės, 
kad militaristinė valdžia esa-J 

m 

nti stipri ir turinti pavykimų. 
J is sako, kad Ispanija tokios 
valdžios neturėjusi per pra
eituosius 25 metus. 

Karalius pasirašė dekretą, 
kuriuomi panaikinamos buvu-

MADRTDAS, rūgs. 18 (su- šiems ministeriams pensijos, 
kurių per metus buvo išmoka
ma 3,375,000,000 pesetų. 

ARETTJOJAMI KATALO 
NIJOS MIESTŲ 

MAJORAI. 

Karalius pirmininkauja 
direktorijai. 

<r 
- v 

175 kungai i r 700 sesenj vie- tamu ir draugu generolui Ri-
nuolių. Be to, apie 50 kum- Vera. Areštavimo priežastys 
gii dalimis kai-kur patarnau- ^paduotos . 

Du geenrolu paskirta prt-
žiurėti, kad užsienių reikalų 

ja negrams katarikams. 

Anot naujausių rekordų, 
negrai katalikai Suv. Valsty- n inisteris Alba butų patraui-
bėse turi 98 bažnyčias ir l ^ . k t a s teisman. Ministeris Al-
mokyklas. U paėių gi negrų, ! ) a teėiaus išdūmė Francijon. 
yra vos keturi kunigai ir 823, Pasklydusios įvairios ži-
vienuolės seserys. 

VAIKŲ DARBAS DAUGI 
NAŠI. 

WASHINGTON, rūgs. 19. 
— Pranešta, kad vaikų dar
bas Suv. ^Valstybėse 38 nuo-
šimčiaia šįmet pasidauginęs. 

nios apie tą ministerį. Vieni 
kalba, kad jis generolui Ri-
vera prisiuntė laišką, kuria
me pažymi, buk jis negryšiąs 
Ispanijon, nes pastaroji pa
suko Meksikos keliais. 

Kiti kalba, buk jis pažadJė-
jęs gryžti, jei bepartyvio teis
mo butų teisiamas. 

Buvęs premieras Alhuce-
mas yra Ispanijoj. Bet jis 
neareštuotas. ; 

' Pirmasis direktorijos for-
malis susurinkimas įvyks ry
toj, pirmininkaujant karaliui. 
J i s -paskelbs įspėjimą darbi
ninkams neklausyti agitato
rių, kurie mėgina šiandieni
nę situaciją išnaudoti. 

Getežinkeliočių reikalavimai. 

Geležinkeliečių komitetas 
aplankė direktoriją ir reikala
vo darbininkams aukštesnio 
užmokesnio. Tuo klausimu 
geležinkeliečiai pirmiaus ve-

mieru Alhucemas. 
Gen. Rivera komitetui pra

nešė, kad valdžia darbuosis 

TEISĖJAS ATAKUOJA 
VOLSTTEADO ĮSTATYMĄ. 

Čikagoje atidaryta vyriš
ki) drabužių krautuvė (vidu-
miesty), kuri bus atvira die
nomis ir naktimis. , 

RYGA. — Jlašydamas apie 
Liepojaus ir Klaipėdos kon
kurenciją, latvių laikraštis 
"Kursemes V a r d s " rašo:Lie 

tuvai gavus Klaipėdos uostą 
j i stengėsi atitraukti kiauši
nių tranzitą iš Liepojaus į 
Klaipėdą. Šis bandymas te
čiaus nepavykęs dėlto, kad di
dieji laivai su tam tikrais šal
dymo įtaisymais kiaušiniams 
ir mėsai eksportuoti neužeiną 
j Klaipėdą, o jie plaukią tie
siog į Liepojų. Del to Lie
tuva turėsianti nugabenti 
Klaipėdoje esamus kiaušinius 
transportu į Liepojų, o iš ten 
jie busią dideliu laivu vežami 
į Angliją. Laikraštis pridu
ria: "Ta i perbrangu gaben
ti * kiaušinius iš pradžios į 
Klaipėdą, o po to į Liepojų 
ir toliau. Del to Lietuva kaip 
ir pirmiau siųsianti kiauši
nius tiesiog pro Liepojų. 

labai erdvus ir patogus. Se
zono jame pradėti dar nebus 
galima. Manoma, kad pir
mas spektaklis jame bus apie 
rugsėjo 15 dieną.' 

ŽYDŲ "KARALYSTE" 
LIETUVOJE. 

GERAS DERLIUS. 

Ties Barry ave. Micbigan 
ežeran, Cbicagoje, įšoko se
nyvas vyras. Policija iš
traukė lavoną. Dar neidenti-Uš liuosų mūsų brolių ir sese 
fikuotas. 

PEOJIIA, 111., rūgs. 21. — 
Aukštesniojo teismo teisėjas 
Green viešai atakavo Volstea-
do įstatymą kalbėdamas į 
" j u r y . " J is sakė, kad probi-
bicija praplatino piktadary
bes ir kitų šalies įstatymų ne
gerbimą. 

ROMA, ri\gs. 21. — Italijos 
vyriausybė nusprendė šįmet 
iškilmingai visoj Italijoj pa
minėti Kolumbo dieną, spalių 
12. 

kiekvienai žmonių klasei pa
gerinti sąlygas. 

"Duokite man nors tris mė-
iu\si;;s laiko išjudinti *mujos 
vaM..:os mašineriją. Kuo
met *ai įvyks, mes Vidd/ią 
i'-MŽinshne civiliam kabiukui. 

i'ra žinoma, k id irulitaris-
t i iė valdžia reikalauja, minis-
terio Alba gryžimo Ispanijon. 
Naujas parlamentas bus su
šauktas, jei leis aplinkybės. 
Sakoma, tam parlamentui l u s 
pavesta pagaminti naują kon
stituciją. 

Gen. Silvela, aukštasis ko-
misionierius Morokoj, prane-

dė derybas su buvusiu pre- šė jis atsisakąs pasitraukti iš 
užimamos vietos. Nes J jis ne
pripažįsta naujos valdžios au
toriteto. 

Ligi rūgs. 20 d. šįmet'Chi
cagoje nuo automobilių žuvo 
487 žmonės. 

Chieago North Side nuosa 
vyMų vertė padidinta 28 ir.i-
lionais dolerių daugiau. 

SANTARVĖ NELEIS EAL-
KANAMS PEŠTIS. 

SALAKAS, Ežerėnų ap. — 
Šįmet Salako valsčiuje pra-
matomas palyginant geras 
derlius (kaipo smiltynuose). 
Rugiai gražus, vasarojus dar 
geresnis, nes tankus lietus ne 
davė uždžiuti laukams. Daug 
nukentėję nuo rusų, vokiečių, 
bolševikų ir lenkų salakiečiai 
vėl atgauna upo, vėl pradeda 
skambėti platus miškai nuo 
tautiškų dainų, besiveržiančių 

rų kmtinių. ,Bet tose daino
se dar pastebima ilgesio del 
lenkų užgrobto Vilniaus. 

VALSTYBĖS TEATRAS. 

Valstybinio Teatro Rūmai 
išlaukė pusės jau beveik atre
montuoti. Viduje visur įves
ta centralinis šildymas, elekt
ra, ventiliacija įtaisyta visi 
trys aukštai baigiama akme
niniai laiptai, telieka tik pa
gražinimo darbai. Lubos bus 
galutinai baigtos teplioti 
greitu laiku. Daugiausia dar-

UKMERGft; — Mūsų mie
stas nors yra labai sužydėjęs 
ir žydai sionistai uoliai dar
buojasi, tečiaus iki šiol dar 
niekas iš žydų į Palestiną nė-_ 
ra išsikraustę, kad ir jų čia 
yra privažiavę ne pertirštal. 
Girdėt tik, kad miškų pirklio 
Buršteino žmona nesenai bu
vus į ten nuvykus, bet paleng
vinus kišenę nuo litų, vėl 
greitai sugrįžo. Užtat čia žy
deliai rūpinasi kubstipriau į-
sigalėti, pradėdami kartais 
net lietuvių kalbą ignoruoti. 
Pavyzdžiui te bus sekantis fa
ktas. Finansų Ministerija y-
ra davus įgaliavimą kaž ko-
!dai tai vietos žydų organiza
cijai tikrinti ir antspauduoti 
svarus ir šitoji organizacija 
savo kvitus, kaip teko matyt, 
išduoda žydų kalboje su žydų 
antspaudą kas krikščionims* 
prekė jam s visai nesupranta-* 
ma, o lenkai prekė jai iš to tik 
juokiasi, kad "žydų karalystė 
Lietuvoje/ ' girdi, jau nebe-" 
toli. 

Ukmergės apskrity dabar 
pats rugpiutis. Rugiaį užde
rėjo gana gerai. I r vasaro
jus geras. Tik -šieno del šal
to ir saUso pavasario yra ma
ža, todėl sviestas yra pabran-
gęs net iki 6 Ktų kilogramui. 

.TOKYO, rūgs. 21. — Japo
nijos užsienių reikalų minis-
teriu paskirtas baronas Ijuin. 

PARYŽIUS, rūgs. 20. — 
Jugoslavija su Bulgarija tu
ri aštrius ginčus. Serbai pa
sirengę ineiti Bulgarijon. Te- bo dar liko scenai įrengti, 
čiaus santarvės valstybės nu- Šiaip' teatras dabar atrodo j •L,enkl«J0S m 

sprendė neleisti kelti jokio 
karo Balkanuose. 

CHICAGO. — Šiandie ap
siniaukė ir. vėsiau. 

PINIGU KURSAS. 
Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos ster. svarui 4.51 
Francijos 100 fr. 5.58 
Italijos 100 lirų 4.24 
Vokiet. 100 mrk. .0000006 

.0003 

Abi yalstybi sutiko turėti 
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n 
konferenciją mieste Sofija ir 
padaryti ' reikalingą taiką. Be j 
to, imtis bendrų priemonių j 
prieš komitadžų veikimą. 5 5 

S SS 

' Pranešta, kad Ungarija nu-, j 
sprendusi ramiai laikytis, ne- j 
žiūrint t6, kas turėtų įvykti 
tarpe bulgarų ii* Serbų. 5 S 
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P I N I G U S 
SIŲSKITE j Lietuvą Per 

DRAUGĄ 
š s 

n 
SUTINKA 

Nes, "Draugas" pigiausiai siunčia ir geriau-
M A Ž U T T I ALGAS šiai patarnauja. "Draupas^' siunčia per didžiau-
_̂  H 11 a šias Lietuvos bankas; Ūkio Banką ir Prekybos-

H A G U E ; ^ T T 9 . - Olan- ' | i Pramonės Bank*. ' 
dijos vyriausybė turi pagami- = | * Draugas siunčia pinigus litais, ir doleriais: 
nusi projektą ateinančiais 1 § Perlaidomis, čekiais-draftais ir telegrama-
metais sumkžinti algas vi-1 Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare. 

jeiemis valstyblės valdininkams. | Nedėliomis uždaryta. 

CHICAGO, ILL I I 

$ 

I 
Karalienė Wi]helmina su- | | ^ ^ Q m £ Y ^ 

tiko, kad ir jai alga propor 
» 

\ cionaliai butų sumažinta. $IIIIIIIIIIIIIfllIIIIIIIIUtUUIttlilllllUiUIUUll 
iimimiwtiiiiittiHnuiimiffliwiHiiuwnn 
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Penktadienis ttugsėj.) 21 J9>3 

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

".DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyrus nedėldienius. 

• «•» ?6«00 
$8.00 

Metama . . . 
Pusei Metų 

Ui prenumeratą mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užrašymo dienos, 
ne nuo Naujų Metu. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųs
ti ir senas adresas. Pinigai geriau
siai siusti išperkant krasoje ar ex-
preso "Money Otdet" arba įdedant 
pinigus | registruotą laišką. 

DRAUGAS PUB. CO. 

2334 South Oakley Avenue 

. Chicago, Ulinois. 

Tel. Roosevelt 7791 

Nesenai, tie kuriuos kanki
no aukso karštinė užsimerkę 
važiavo j Kaliforniją. Paskui 
į Yukon. Šiandien Labradoras 
šauniai pasiskelbė. Bet skau
dus ir skaitlingi pavyzdžiai 
turėtų mus galutinai įtikinti, 
kad tas brangusis metalas i 
mūsų duris beldžiasi, tik nau
dokimės proga, sako stambus 
biznieriai ir pinigingi žmonės. 

f 

Gerai žinomas amerikoniš
kas chemistas, Guido Blenso, 
praneša suradęs radioaklyvo 
šviesą skystimo pavidalu. Ta 
skystoji šviesa, tvirtina Blen-
so, yra geresnė už elektros 
šviesą. J i galės šviesti per de
šimts, penkiolika metų be jo
kio taisymo. 

Gera palaukti platesnių ei-
nių apie šitos šviesos išradi
mą. 

Žuvis genda nuo galvos, o 
visuomenė — nuo jaunimo. 
Štai delko negalima nesirūpin
ti jaunimui. Jeigu jis geada. 

. . . . —• - -seniai taipat. f 

Šv. Pranciškaus diena, spa
lių 4, netoli. Nutarta Federa
cijos tą dieną reugti vajų mū
sų švietėjų ir auklėtojų nau
dai -» Seserų Praneiškieeių 
vienuolyno namams pastatjt i . 
Ar jau rengiamos? 

Bolševikai ligi šiol šmeižę 
Lietuvos nepriklausomybę ir 

BOLŠEVIZMO DEBESYS. 

Bolševizmas sparčiai auga Suv. Valstybėse; jo šaknys 
laistomos Maskvos milionais stiprėja. Sa^o tarnybai jis 
panaudoja rimtai organizuotą pajėgą. Jo štabas skleidžia 
savo propagandą per šešis tūkstančius specialių agferitų, 
kurie nenuilstamai daugina revoliucinę armiją. Jau šian
dien apskaitoma apie* milioną bolševizmo išpažintojų. Ru
sijos komisarai .Zinovief ir Losovski inspiruoja i r valdo 
bolševistinį judėjimą Suv. Valstybėse. 

Kas tamistai tokias paslaptis išpasakojo? sušuks ne
vienas kurs skaitys šį straipsnį. ^Bereikalingas baubas. I r 
patys bolševikai tam neįtikės! 

Visi šitie tvirtinimai paimti iš visos* eilės straipsnių 
kuriuos paskelbė " United Mine Workers of America" 
laikraštis. Organizuotų angliakasių organas, galingiausio
ji čia mainerių unija, kreipia visuomenės domę, o taipat 
L- autoritetų, į gręsiantį pavojų kurs, nežymiai, pasalomis, 
bet su pragariškais gabumais,* yra pasirįžęs sukelti visuo
tiną netvarką — revoliuciją SuV. Valstybėse. 

Kuomet oficialus organas skaitlingiausios ir stipriau
sios darbininkų unijos įspėja apie bolševistinį pavojų, ar 
manote ne laikas atsibusti ir išgirsti alarmo šauksmą? 

Antra vertus, čia ne tušti prasimanymai, bauginimai, 
šnipinė j ynai; tie straipsniai duoda smulkių ir aiškių in-
formarijų apie bolševikų taktiką, veikimą, apie bolševis-
tinio sąmokslo tikslus. 

J ie nurodinėja kokią rolę vaidina Maskvos agentai, 
bandydami įsiskverbti į unijas, išstumti jų dabartinius va
dus, kad jas apvaklžius padiktuoti savo vadų įsakymus. 

Tokia jų yra taktika atžvilgiu į "United Mine Wor-
kers , " atžvilgiu į gelžkeliečių susivienijimus, kaip ir į 
Darbo Federaciją. 

J au tris kartus bolševistmis smakas buvo čia savo 
galvą pakėlęs: 1919 metais su plieno ir geležies streiku; 
1920 m., su rubsiuvių streiku ir 1922 m. su gelžkeliečių 
streiku. Juk tai bolševikai suorganizavo skerdynes Her-
rin Illinois valstybėje. 

Mainerių laikraštis nurodo organizacijas kurios sie
kia bolševistinių tikslų; pirmiausiai, slapta organizacija, 
Amerikos komunistų partija; paskui organizacija žinoma 
\ a rdu "Workers party of America", kurią tiesioginiai 
kontroliuoja Maskva; galop, trečioji "The friends of So-
viet Russia", kurios pirmasai uždavinys platinti komu

nis t inę literatūrą. 
Laikas visiems budėti, jeigu norima išvengti visų 

i nelaimių Rusiją sunaikinusių. Matydami jų taktiką, įsi
skverbti į unijas, jas išgriauti, kontrolę į savo rankas pa
ėmus ant pakrikusių darbininkų masių stumti jas į re
voliucijos bedugnę, mokėkime? branginti ir auginti savo 

vienintelę l ietuvių Darbininkų Koperacijos Sąjungą. L*i 
kiekviena tauta apsaugoja savo darbininkų organizacijas 
nuo bolševistinės įtekmės, o kyląs debesys praslinks be 
pavojaus ir nuostolių. 
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dirbama kas savaitė po dvi merikai nemąstė apie mokeji-
dieni, tuomet anglys parduo 
damos toli brangiau. Mat, kuo 

mą skolų, dabar vįenos, kaip 
Anglija, jau moka, kitos ieško 

leidome svetur, nors-p-nas K, 
Sabonis dažnai nerimsta ir 
pakėlęs sparnus ketina lėkti, 

met .nedirbama, tai savinin- fondų mokėti. Ginklavimasis bet pakol kas skrajoja po Cin
kams pasidaro nuostolių. Tuos 
nuostolius jie atsiima pabran
gindami anglis. 

Kas pasakys, ar paduotos 
komisijos kainos yra teisin
gos ir tikros. Gana to, tos, kai
nos yra oficialės. Taigi, nors 
kartą visuomenei yra 'progos 
patirti, kaip anglys brangios 
prie kasyklų. Be to, y ra pro
gos sužinoti, kaip baisiai čia 
žmonės plėšiami. 

Už hiinkštųjų anglių toną 
Chicagoj šiandie reikia mokė
ti mažiausia 9 arba 10 dol. 
Geležinkeliu pervežimas tai
pat nepigiai atsieina. Bet an-

ant jurų sustabdytas gręsian-, cagą. 
tis karas Paeifiko vandenyne klupęs. 
prašalintas. 

JCaip Europoje! Anglijoje 
daugiau mijiono žmonių be 
darbo, mažoje , Olandijoje 
.100,QOO ir kitur panašiai. Frau 
cijoje, Italijoje išlaidos did
žiausiai pakilo i r skolos auga. 
Gi Amerikoje* tautinė skola 
daug sumažinta ir nuolat ma
žinamą, nors taksai ir suma
žinti. Vidurinėje Europoje, 
kaip Bulgarijoje, Vokietijoje, 
Rumunijoje, Ungarijoje, Aus
trijoje i r Lenkijoje pinigai nu
puolę baisiausiai, darbininkai 

P. OJ,:&a> M. Leškevidius ir 
J. Byra. 

Vėliaus susilaukėme trijų 
artistų iš Lietuvos: baso, te-
noro-pianisto ir smuikininko. 
Ilgai ir keliais atvejais jie 

J . Kudirka seniaus buvo iš- Chicagoje koncertavo. Orehes-

Atsiprašau, bučiau su

važiavęs Italijon, ten baigė t ra Hali taipat nemaža lietu-
mokslus, įstojo Lietuvps ope- vių publikos matė. 
ron ir pastaruoju laiku buvo ,Apie p. M. Leškevičių ir p. 
Operos direktoriumi. J is du- J . Byr§ tiek težinome, kad 
ba r atvyko Amerikon pasi- ' i iedu Kaune,, sveikį gyvi, na 
žmonėti, senus pažįstamus ap- ' ir vienas smuikuoja, kitas 
lankyti ir, reikia laukti, pa-; skambina bei dainuoja. P. 0-

glys nebrangios prie kasyklų.' nors ima mjlionus už darbą, 
Tai kamgi tenka kiti pinigai ? 

Šį klausimą visi visaip aiš
kina. Bet tie aiškinimai mūsų 
nepatenkina. I r pati anglių ko 
misija pasitenkina tik sausa 
anglims kaina, kokią ima ka
syklų savininkai. Kiti dalykai 
jai nerupi. Turbūt, tai ne už
davinys. 

Bet, ačiū tai komisijai, vi
suomenė nors tiek žino, kokiu 
būdu jai gyvenimas sunkina
mas. 

bet už juos negali nusipirkti 
užtektinai maisto ir drabužių. 
Ligos visus vargina. Ameriko
je to nei kiek netenka patirti. 
Ji apsaugota laimingai išmin
tingo vado ir jo pagelbininkų. 

Įvairus radikaliai gaivalai, 
visuomenės priešai, pikto bu
do ir valios žmonės* bando dru
msti Amerikos visuomenės gy-

koncertuoti. 
Bet nemaža artistų svečia

vosi ir koncertavo Chicagoje. 
Jie mums paliko nemaža įs
pūdžių. Mes jų negalime už
miršti, nes kiekvienas jų sa
vo sielos dalį paliko mūsų pu
blikoje. 

P-nas J. Naujalis. 
Gyvai atsimename jo kon

certą vargonai J Orchestra 
Hali, didinga Cllicagos "mišrų
jį chorą, parinktąjį vargonin-
kų chorą, jo "Nok t u m a " , 

leka daugiaus apie save rašo. 
Apie jį ryt skaitysime. 

AR LAVINI SAVO JAUS
MUS? 

Sportas yra visiems, kaip 
jaunimui, taip ir augusiems, 
naudingas užsiėmimas. Tyra-
mcv-ore žaidimai ir įvairus kū
no mankstinimai auklėja žmo
gaus sveikatą. Senovėje pas 
Graikus^ ir Romiečius sportas 
buvo labai išsiplatinęs. Mūsų 

SENATORIAUS MEDILL 
MCCORMICKO KAL

BOS IŠTRAUKA. 

Tikrieji Amerikos sunųs ir 
dukterys turėtų gerai įsidėmė
ti stebėtiną šias šalies atsiga
vimą po karo. Jie turėtų gerai 
sau atminti prezidento Har-
dingo ;,atliktus-garbus ir su
prasti jų vertę,-lyginant Ame
riką su Kuro pa. 

ir reikia apsižiūrėti, kad ne
klausius kvailų* pasakų ir agi
tacijų, o tik dėkoti Dievui, 
kad tenka būti tos didžios i r 
garbingos Respublikos pilie
čiais i r remti jos valdžią ku
ri veda ją garbingais ir tie
siais keliais". 

veiiim,. Taigi j a i vsiuomenei b ] j k o s b r a š k ( l j o . M a l o n U s k o n . 

jaunimas šiuo vasaros metu, 
tautinių motyvų popurį, kurį 'nupratęs žaidimo svarbą, ne-
jis skambino pianu. Tai buvo | mažai domės atkreipė į sportą, 
į.spudinga muzikos ir dainos 
šventė! Didžiulė salė nuo pu 

MŪSŲ ARTISTAI IR 
ARTISTĖS. , 

Ligi šiol buvo rašyta apie 
Chicag6s artistas — p-nią V. 
Bručienę, p-nią O. Pocienę be-

Atmawios Ramioje. Prieš studijuojančias Itajįįoje, if p-
prez. Hardingui apimsiant vai. ft? M- Rakauskaitę apsigyve-
i\žiųy taksai vi»;kilo i r išlaidos n u s i * Lietuvoje. Kitos mūsų 

certo atsiminimai ir šiandien 
mus kutena. 

Dabar p-nas J . Naujalis y-
ra Kaune. Niekuomet jo tyli, 
rimto muziko asmenybė nešo-
ko kitiems i akis. Dėlto visi 
lygiai jį ir mylėjome, nors lai-
svamaniams ir buvo progos ka 
binti;, nes p-nas J. Naujalis 
be tautinių kompozicijų, yra ar blogi šalies įs tatymai". 

Besirūpinant gera kūno 
sveikata," reikia nepamiršti 
kartu auklėti ir savo estetiniu 
jausmų. Muzika yra viena iš 
didžiausių žmonijos prakilnių 
jausmų auklėtoja. 

Garsus mokslo vyras Confu-
cius, kuris gyveno 500 m. 
prieš Kristų pasakė: "Paro
dykit man bile kokios tautos 
muziką, o aš pasakysiu jums 
koki ten žmonės; ar geri ir 

parašęs nemaža bažnytinės 
muzikos kurinių, beto yra Kauuiabar per muziką žmogus la 
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AČIŪ UŽ PASLAPTĮ. 

Federalė anglių komisija sa* 
vo raporte Prezidentui Coolid-"frėta. 
ge praneša, kaip daug atsiei
na kasyklų savininkams mink 

besikėsinę mūsų tėvynę Mas- stųjų anglių produkcija. Ko 
kvai parduoti, dabar pradeda 
garbinti jos laisvę ir ragina 
visuomenę ginti Lietuvos ne
priklausomybę nuo lenkų. Įs
tabus jų "patr io t izmas" šau
kiasi arešto ir pabaudos, kai
po šalies pardavikams, p . Gal
vanauskui, gener. Žukauskui 
ir krikščionių demokratų bei 
liaudininkų partijos vadams. 
Kodėl toks fronto pamainy-
mas? 

Tiksliai šį persimetimą įver
tina vietos socialistų dienraš
tis sakydamas, kad komunis
tai tarnauja ne darbininkų kla 
sės interesams ir ne kokiems 
nors principams, o tiktai tani 
ponui, kuris pripildo jų lovius. 

Kada matysime ir vietinių 
bolševikų fronto liniją pasuk
tą, žinokime kad i r jų loviai 
jau pripildyti. 

misija pažymi, kad nuo $1.20 
ligi $2.80 už vieną toną. 

Komisija sako, kad ji tai 
patyrė surinkusi iš 266 kasyk
lų reikalingą statistiką. Ta sta 

turias valstybes. 1918 metai 
panaudoti todėl, nes tais me
tais kasyklose daug darbo tu-

Delko gi nevienoda anglinis 
Kainą! Komisija atsako, jog* 
tai dėlto, kad nevienodu lai 
ku kasyklose dirbama. 
• Anot komisijos, kuomet ka 
syldose kasdien dirbama, tai 
anglys parduodamos pigiau. 

v 

vi na savyje prakilnius jaus
mus; kelia dvasią prie aukš
tesnių ir kiltesnių siekių. 

Ne ,Jj}e»)( rej k ai o mokyklose 
mokinama dainavimo. Veik 
kiekvienoje čionai didesnėje 
darbo įstaigoje rasime % or

inčius. Dabar taksai ir itslu1- J tlėjomo, kad p-niū N. G,ugienė temis groja katedros vargo- j ganizuotus chorus, orkestras, 

no . katedros vargonininkas. 
Čia jie pr,urodė džentelmenais. 
Šiandien "muzikos t ėvas" ty
liau pozityviai darbuojasi 
prįe Valstybinės Muzikos 
Konservatorijos, gi sekmadie-

sįekė apie 6 bilionų dolerų į j artistės tuotarpu namie. Gir-jniai?; bei iškilmingomis šven-

Kaip gilioje senovėje taip ir 

dos 3 bilionai į metus. Buvo žada keliauti Europon. Nešis-' nais. 
Dažnai prisimena mumis ir 

gerų linkėjimų siųsdamas pri-
no. Buvo valstvjuų, kuriuose n' labai ankštą prietelybės' duria: broliai, atsiminkite lie-

5 milionai žmonių be darbo, j tekėtume. Juk visos trys dai-
dabar nerasi beveik nei vie- j ninįnkės ponios kit/.dos suja-

daugybė bankų buvo arti ban- trio. Kodėl joms ir Europoje tuviais esą; branginkite savo 
kruto, prez. Handingo admi- j tesusieiti! Tik p-nia M. Janu-
nistracija tai atitaisė. Išgel- fšauskienė turbūt nepaliks mus 
bėjo daugybės žmonių turtų i našlaičiais. Jaunosios daini-
rmo žlugimo. Farmeriai buvo \ ninkės {>-nia. E. Rakauskienė 
.didžiausiai prislėgti ir varge,!— Narinkaitė ir p-lė J . Šir-
dabar nors da neviskas patai- i vaite, galima spėti, taipat sva-
syta, bet farmeriai daugelyje joja apie meno ^alį. Artistėms 
vietų sparčiai atsigriebia. ; Italija, tae pat ką jaunavc-
Frcitų ratos numažintas. Sve-Kuomet dirbama su pertrau-

tistika iš 1918 metų liečia ke- komis, tai brangiau. Kuomet timos valstybės skolingos A-
' . ' " ! " ! B — ' '.• l • 'i •• ' ' 

džiams medaus mėnesis. 
' • Artistų mes nei vieno neiš-

tautinę kultūrą, garbingą pro
tėvių istoriją, šventuosius į-
pročius, gražiąją lietuvių kal
bą. Branginkite visas aukas 
kurios susikureno ant Lietu
vos laisvės aukuro. 

JTokio garbingojo senelio įs
pėjimai reiktų mums visuomet 
atsiminti. Atsiminsime jį ir jo 
gerus linkėjimus. 

benus. Muzika ir giesmė puo
šia ir tikybines pamaldas ir 
tautiškas šventes ir šiaip iš
kilmes. Aišku, kad pažinti 
muziką, yra naudinga ir rei
kalinga visiems. -

Užtai, prasidėjus šiam-mo
kslo metui, kas turi pašauki
mą prie dainavimo ar instru
men ta i s u muzikos, rašykimės 
į savas muzikos įstaigas ir 
stengkknės pažinti galingą es
tetinių žmogaus jausmų auk-
lėtoją — Muziką. 

A. S. Pocių*. 

PANELĖS PADAUŽOS. 

Dabokime higienos (sveika 
tos) taisyklių. Tai vyriausia 
priemonė apsisaugoti nuo ru
dens ligri ir vaikų mirtingumą 
sumažinti. Ne laikas dejuoti li
gos pagautam. Svarbu ligai 
nosį parodyti kad ji nedrįstų 
prie mūsų kabintis. Pastovi hi
gienos praktika duos mums 
sveiką ir tvirtą giminę, išgel
bės nuo daktarų "gailestingu
mo" . Daktarai patys taip sa-

VIENO AKTO KOMEDIJA! 

Veikiantieji Asmenys: Marytė, Ona, Luci-
ja — Seserys/ Leonas — jų brolis, Katrė — 
tarnaitė. 

Atsitikimas įvyksta mieste. 
SCENA: — Gražus svečių kambarys. Tre

jos durys: svarbiausios durys viduryje sce
nos. Dvejos šalinės, po dešinės ir Vairės. BaU 
da i : didelis toaletos stalelis, kanopa, kėdės, 
stalas* vazonas ant stalo: ant sienos paveik 
slai, laikrodis ir t. t. 

SCENA 1. iįf 

(Įbėga į sceną panelės Marijona, Ona ir 
Lucija. Kiekviena iš jų per kitas duris. J au 
niausioji, Liucija, vyriausioji Marytė — šyie 
šiuose puikiuose drabužiuose. Visos bėgą'jjrie 
toaletos stalelio. Kiekviena * nori būti 
tinė ir arčiausia prie veidrodžio). 

MARYTĖ: (Piktai). {Teisybė — kad aš vy 
riausia i r galiu plaukus pasitaisyti p imi ian jp^c ; n e t g a l v ą n ų suk«u.. . ir žiūriu į sieną... 
uz jus. 

LtJCUA: *Taip sakant, aš pirmiau atbė
gau todėl aš pirma. I r neatiduosiu šukų pa 
kol sau plaukų nesušukuosiu. JTuriit susišukuoti 
nes plaukai suvelti i r atrodau kaip šieno ku
peta. , 

ONUTĖ: (Kuri laistėsi kvepiančiu van-
leniu). Esate nekantrios. Tas staliukas lygiai 
man kaip ir jums priklauso. Leiskite ir man 
pasižiurėti į veidrodj. O jei nc, tai palaukite, 
aš sau"pagelbėsiu. >(Šaukia). Katre! Katre! 
Bėgsiu atsinešti veidrodį iš savo kambario. 
Apsieisiu be jūsų malonės ir be staliuko. 

LUCIJA: (Paeina nuo staliuko). Tai ii 
aš taip ]jadarysiu.Taipogi apseisiu be staliuko.. 
(Į Oną kuri tebesįlaisto kvepiančiu vandeniu). 
Na, tėmyk ką darai. Man į akis įliejai kve
palų i r jos ašaroja dabar. 

MARYJTĖ: Kad nesiginčijus su jumis ir 
nenoriu su jumis vaidų kelti, nors esu vyriau 
sią ir jums išpuola man nusileisti, liepsiu Kat
rei atnešti man mano veidrodį. (Šaukia). Kat
re! Katre! (Į seseris kurios atsisėda -ant ka-
nopos). Prašau, prašau, aš jums netrukdysiu. 
Žiūrėkite kiek dorite. 

ONUTĖ: Ačiū, jaiu. pervėln. (Juokdamosi 
ir. rodydama į staliuką). Bet tų nesigėdink. 
aš visai nežiūriu į tą pusę. 

LUCIJA: (Taipat). I r aš nežiūriu į tą 

.r greitai). Katrytė, atnešk mano veidrodį — sulyg šios dienos mados, ir ponia patarėja, ku-
tiktai skubink!. 

KATRĖ: (Juokdamosi). Kadangi panelės 
kartu kalbate aš negaliu suprasti ko norite. 
Kiekviena atskirai pasakykite. 

MARYTĖ: Veidrodį iš ma'no kambario! v 

KATRĖ: Gerai. .r, 
ONYTĖ: Veidrodį nuo mano staliuko. 
KATRĖ: Klausau. 
LUCUA: Veidrodį kurs dėžutėje. * 
KATRĖ: Gerai. Tris veidrodžius. (Išbė 

ga). 
SCENA 3. 

MARYTĖ: Gailėsitės kad jųs man nenori 

sc*NĄ a. 
KATRĖ: '(įbėga. Jauna mergaitė su bal

tą kepure ir balta priejuoste. Linksmai taria). 
0 ko panelės norite! 

M A Š t t Ė , ONUTĖ H t LUCUA: (Kartu 

te nusileisti. Neužmirškite kad jeigu aš nebu 
čiau motinos išprašiusi mus leisti į koncertą tai 
būtumėte gavusios sėdėti namieję šiandien. 

ONYTĖ: O, atsiprašau — tai mano nuo
pelnas! Mama man fcę jau seniai prižadėjo. 

LUCUA: Jeigu ne aš, vakar būtute būvu 
šios ant vakarienės pas tetą Kristiną. (Mary
tė ir Onytė juokiasi), 

MARYTĖ: Vakarienė pas tetą Kristiną? 
Tai dar turi kuomi girtis. 

ONYTĖ: Teta tokia įkyri! 
MARYTĖ: Arbatėlė su pyragėliais — te-f 

ta, senas dėdė, kuris nuolatos darė pastabas a-
pie kaikurias tingias paneles ir norėjo kad JOF 
plaukus šukuo ta i fygįai ir kad juos nekirptų 

ri gulėdama ant kanopos glostė savo šuniuką. 
-ONYTĖ: Tas šuo tai dar nearšiausias. Bet 

ta jaunuomenė su kuria ji mus ragino drau
gauti. I r Juozukas kada norėjau kad jis su 
manim pašoktų polką tai pasislėpė po stalų. 

LUCUA: Aš tyčia daug valgiau Čakoladi-
nių saldainių ir šokau su Juozuku. 

MARYTĖ; (Juokdamasi). Judu stebuklin 
ajai šokote. J i s į dešinę pusę. o tu į kai
rę. J i s nuo savęs, tu į save. (Rodydama šoka). 
* LUCUA: (Piktai). O tu kaip šoki? Gal

vos visai nematyt taip ją slepi... ir mosuoji ran
komis kaip vėjas... O... taip (Mėgdžioja i r 
Šoka. Onytė juokiasi). 

MARYTĖ. (Ęimtai). Lucija, neužmuf 
kaip tu drįsti juokus krėsti iš savo vyriau
sios sesers. 

'LUCUA: Tai ir tu neužmiršk. 

SCENA 4. 

KATRĖ: (Atneša tris veidrodžius ir pa-
duoda panelėms). Prašau panelės! (Kiekviena 
paima veidrodį ir pastato ant stalelio). Ar 
panelės eisite kųr šiandien? 

MARYTĖ: O, taip eisime su mama į kon- , 
certą. Diena tokia grai i — sunku pasilikt 
namiej. 

(Boa diugita} 
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SEJIKASl 

PILIETYBES KLAUSIMU. 

NETENKA DARBININKŲ. 
vi ui n • > • # • • ' » ! ' • > • • » * I ! * * < t 1 • • ' • • ' ' • •"*"' 

Ar galima negru^eraigravi-
mą sustabdyti įstatymais, tai 

Šimtai tūkstančių negrėj ap- Į ™iWa abejoti. Tempus vi-

* s= 

Vienas įdomiausių Amerikos 
natūralizacijos įstatymo daly
ki) yra pilietybės išsižadėji
mas ir iSnaujo pilietybės at
gavimas. 

Pirmiausia reikia pažymėti, 
kad nei vienas Amerikos pi
lietis negali išsižadėti piliety
bės kuomet šalis turi karą. 
Tai suprantama kiekvienam 
ir kaipo toksai paaiškinimu 
nebereikalingas. 

Kiekvienas amerikoniškas 
pilietis gali išsižadėti piliety
bės išreiškus savo tokį norą. 
Tuo tikslu jis gali kreiptis 
teisman. Gali iškeliauti sve-
timon šalin ir tenai naturali-
zuotis pagal tos šalies įstaty
mu. Gali iškeliauti svetur ir 
be jokios žinios arba leidimo 

Saliai savo ištikimybę. ,Tuo 
būdu išsižada amerikoniškos 
pilietybės. 

Ištikimybės prieš ai ga yra 
didžiai svarbus dalykas kaip j 
Amerikoj, taip kitur. Ameri
koje, sakysime, bent kokiam 
žmogui teismas pripažįsta pi
li etvbe. Te/liaus žmogus ne-
gali bu t skaitomas piliečiu 
pakol jis nesudės ištikimybės 
priesaikos. Dėlto prisiegti 
ištikimvbę vienai šaliai reiš*-
kia išsižadėti kitos šalies pi-
lietvbės. 

. . Buvusio europinio karo lai
ku daugybė amerikoniškų pi-

ledžia pietines Amerikos val
stybes. Persikelia gyventi į 

[šiaurius, į didžiauosius mies
tus — pramonės centrus. Pie
tinių valstybių fabrikantai ir 
plantatoriai del to triukšmą 
kelia. Netenka pigių ir pas
tovių darbininkų. Imasi į-
vairiausių priemonių sulaiky
ti negrų persikėlimą. 

Kapitalistų spauda pažymi, 
kad tas negrų persikėlimas 
yra nacionalis klausimas. Dėl
to, tuo klausimu, turėtų užsi
imti Kongresas. (Turėtų. įs
tatymais sulaikyti negrų emi
graciją iš Pietų. Nes, esą, 
negrams Pietų kraštas tinka
miausias, gi šiaurinėse vals-

suomet galima panaikintį jų 
persikėlimo priežastį. Kon-

Įgresas turėtų pasidarbuoti, 
kad Pietuose negrai butų 
skaitomi žmonėmis, 4>et ne 
pastumdėliais. 

Jei Kongresas kas metai 
skiria milionus 18-ąjį amend- i suvedus, matosi, kad žiemke-
mentą vykinti, kad patenkin- nčių (rugių įr kviečių) šįmet 

| t i fanatikus,, milionai turi yra geresnis derlius, negu pe-
but skiriami vykinti ir kitus [rnai. Jų padėtis apskrityse: 

tik pačiose paskutinėse liepos 
mėnesio dienose ir tai tik 
aukštesnėse vietose ir pietinė
se Lietuvos apskrityse (Aly
taus, Seinų, Šakip, Kauno, 
Trakų, kaikur Ukmergės, U-
tenos) . Del lietingo oro, rū
gi apiut 6 eina nesparčiai ir 
nepatogiai. 

Korespondentų pranešimu 

amendmentus, kurie paliečia 
negrus. 

PASĖLIŲ PADĖTIS LIETU
VOJE 1923 M. RUGP. 1 D. 
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tybėse jie negeistini. 
|sniq Reoroinr o ir nuo praa 

liečiij įstojo į santarvės vals- | Teeiaus nei spauda, nei kas ] i e p o s ^ j k i ^ d i e n a i 

tybių armijas. Ton jie tnrė- | kitas nepaduoda priežasčių, ^ į į y i s a i n e b n v o j ; ^ . 
delko nekrai bėga ift pietinių j S m i l t v n u o ankštesnėse vie-

jryrenti ilgiau, negu natūrali- \»» bendrai kariavo prieš 

jo prisiegti ištikimybę. Taigi 
išsižadėjo amerikoniškos pi
lietybės. Kadangi S. Vals
tybės su santarvės valstybė-

valstybių. 
Bėgą jie iš fabrikantų ir 

plantatorių vergijos. Civilis 
karas kituomet panaikino ne

vieną ir tą patį priešą, tai po j grU vergiją. Tečiaus pačių zaeijos įstatymas leidžia. 
Amerikos natūralizacijos į-

statvmas tuo klausimu dau-
•y 

giausia skaitosi su duoto as
mens norais ir liuosa valia. 
Dėlto, kas nori išsižadėti pi
lietybės, gali pasirinkti tinka
miausią tam tikslui būdą, 
idant gautų užtektinus įrody
mus, kad nenori but Ameri
kos piliečiu. {Tad jei koks a-
merikoniškas pilietis iškeliau
ja kitur ir kitos šalies priima 
pilietybę, tuomet negali jau 
but jokios abejonės jo pasi
elgime. Lygiai jei tą pat j Salin nepraėjus penkeriems 
padaro Amerikos teisme. I metams nuo gavimo pilnų pi- Į venimui vietos. 

karo Kongresas nusprendė 
priimti atgal amerikoniškon 
pilietybėn gryžusius iš karo 
tuos, kurie to nori. /Tokiems 
savanoriams reikėjo išnaujo 
prisiekti ištikimybę Suv. Val
stybėms. 

Kas link naturalizuotų pi-
įeeių, norinčiu išsižadėti A-

merikos pilietybės apleidžiant 
Suv. Valstybes, tai natūrali
zacijos įstatymą* pažymi: 

negrų pilnai nepaliuosavo iš 
kapitalo priespaudos. Daug 
metų pietinėse valstybėse neg 
rai atlieka visokius darbus 

Į41Ž pigiausią atlyginimą. Dar
bdaviai jų nelaiko žmonėmis, 
nesirūpina jų kultūrinimu. 
Kaip senovėje, taip šiandie 
jie yra tamsus, pilietinės tei
sės jiems varžomos. Sunkiais 
darbais spaudžiami ir nuolat 
persekiojami. Dienomis ir 

Utenos įvertinama vidutinis, 
[Eženėnų, Rokiškio, Trakų i i 
visose gi kitose apskrityse 
geresnė negu vidutinė. ( 

Vasarojaus pasėlių padėtis 
liepos mėn. pabaigoj: imant 

Liepos mėn. pirmoji pusė š. j bendrai visą''Lietuvos plotą, 
metų buvo šilta ir sausa. Oro šįmet įvertinama, miežiai 2,8, 
temperatūra siekė iki 72 laip- avižos 2,5, žirniai 2,5 ty. ge

resni negu vidutiniai tiktai 
vikius i r kai kur žirnius apv 
puolė amaras; linai įvertina
mi 3,0 vidutiniai. Bulvių 
padėtis įvertinama geriau ne
gu vidutinė ir jų derliaus ga
lima tikėtis neblogesnio kaip 
pereitais metais. 

Kaikuriose vietose liepos 
mėn. (2,22 ir 27 d.j) krito le
dai, bet laukįų pasėliams ne
buvo žalingi. Sodnų užmez
gusių vaisių daug nukrito, to
dėl didelio vaisių kiekio šį
met negalima tikėtis. 

[Lietuva] 

Jei svetimšalis, palikęs S.-naktimis jis gyvena baimėje. 
Valstybių piliečiu, gryž savoj Iš tokios vietos kas .gyvas 

turi bėgti ir kitur ieškoti gy-

Amerikoniško piliečio sve
timoj šaly padaryta ištikimy
bės priesaika tai pat skaitosi 
aiiJviu pilietybės išsižadėjimu. 

Skaudus kapitalistams smu 
gis netenkant pigių darbinin-

lietybės raštų (antrųjų po-
pierų) ir išgyvena ten du me
tu, arba kitoj kokioj svetimoj kų. Bet podraug graži pa
šaly penkerius metus, ir jei moka visiems kapitalo atsto-

Jei amerikoniškas pilietis j nepaduos atatinkamų priežas- j vams. Jei su negrais butų 
nori įstoti, pav., svetimos ša- j <*nh kas jį verčia taip ilgai t apsieinama kaip su žmonė 
lies armijon savanoriu, arba! svetur gyventi, tuomet neten 

tose buvo pradėjęs gelsti va
sarojus. Antroj pusėj liepos 
mėn. prasidėję tankus liet,ųs 
atitaisė vasarojaus padėti ir 
mėnesio pabaigoj vasarojaus 
padėtis įvertinama geriau ne
gu vidutinis. 

Pirmoji liepos, mėn. pusėj 
prasidėjusi šienopiutė buvo 
gera: gražus, sausas oras da
vė progos ankščiau šienavu
siems gerai suvalyti Sieną ir 
dobilus. Daugumoj atsitiki
mų, kur šienapiutė buvo su
vėlinta, prasidėję nuolatiniai 
lietus nedavė galimybės ge-1 Alytuje liepos mėn. mokėta 
rai suvalyti šieną ir" apie 20 l i t a i s vienam cantneriui: ru-
nuošimčių jo apipuvo. Tin- *il? 14< M&ą 24, miežių 12, 
kamo pašarui šieno ir dobi- a v i ž u 1 5 > ž i r n i u 12> **m 
ių šįmet bus suvalvta be maž 2 4 ' ™ * i n i u *&** 17> e t i n i ų 
tiek pat kiek pernai. Korės- m i l t u **> "»<*» k r u o P u 29> 
pondentų pranešimais kaiku- b u , v , u ' 4< i r Pusė> « i e n o 6 T 
riose apskritvse (Šiaulių, Pa- *V* * * * • 6 ; v i e n a m k i l o * r a -
nevėžio) esama *WUliu t>er- T s v i e s t o * 7 $ ^ i n i u 5 T 
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BQXES of 
l O o i - l o 

ARJUS£SAT 
NUOLATINIS 
RŪKORIUS 

Jeigu esate, tai Jųs turit 
rūkyti cigaretus išlengvo ta
bako. 

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

HELMARS yra iš 100% Ty
ro Turkiško Tabako ir duo
da Jums nuolatinį gerumą 
ir malonumą, nežiūrint kiek 
daug rukytumėt. 

HELMAR yra supakuoti 
kietose skrynutėse, kas ap
saugoja juos nuo susilau-
žymo ir susimankymo. Pa
prasti Ciganeiai yra supa
kuoti į punyalius. 

ATSIMINK SKRYNUTĘ IR 
VARDĄ 

Išdirbėjai anpU'ia'asijs rų- ' 
.sies Turkišku ir Kfcyptiš-
kų Cigaretų pasaulyje. 

teklius ūkininkai skuba par- 5!/į, galvijienos 1 litas ir 25 

jei nori kur svetimoj šaly ap
sigyventi ant valdiškos žemės, j 
tai toksai, kaipo paprastai, 
turį prisiegti, ty. pažadėti tai 

ka Amerikos pilietybės teisių, j 

. . A v , .. centai; darbo arkliui G00 h-
duoti, bet nesant didelio gy- 1v. . . . ' 

., . . . JV. . tų, melžiamai karvei 300 litų, 
vulių reikalavimo, skundžiasi . . . . __ . .7 

M .. •• v ^ - i • • , , • • .suaugusiai aviai 30, ir penkių 
mis, nereikėtų jiems bėgti ki-jdel jų pigumo. • ^ 
tur. I r patiems kapitalis- savaičių paršeliui 8 litai. Del šalto oro pavasrį i r , 

i tams butų mažiau rūpesčių 1 pradžioj vasaros šįmet visų, Tr štai einu toliau tavim ap-
Vaizduotė padaro mus visus t netekus reikalingi] darbiniu,- j pasėlių pribrendimas pasivė-' svaigęs, taų> sako munšainie-

kų. lavo. Rugiai pradėta kirsti riins. melagiais... 

IŠ SEINŲ LIETUVIU VARGU 
GYVENIMO. 

Lenkai visai prislėgė oknpnotosius 
Seimi apskrities dalies lietuvių gyveni
mą. Lietuviai tikrai pasijuto nebeturį 
teisės būti lietuviais toje srityje. Vi
sais atžvilgiais pasidarė gyvenimas la
bai nepakenčiamas. 

Gaudo Tyrus. 
% Xėvienas lietuvis gyventojas nėra 

garantuotas del savo turto, buto, net as
mens gyvybės neliečiamybės. Kiną įvai
rus sekvestrai, žiaurios kratos ir suėmi
mai lietuviams duobti ir jų gaivalui nai
kinti. Suaugęs jaunimas gaudomas na
ktimis, net bažnyčiose ir gabenamas ka
riuomenėn kaipo savanoriai. Kuriems 
jauniems vyrams pavyksta nepatekti 
biauriosna lenki} rankosna ir atsidurti 
kokion Poznanėn, tie turi slapstytis di
džiausiais pavojais savo sveikatai ir gy
vybei, sunkiofais represijomis savo na
miškiams. Jaunieji Vinikaičiai, Bura-
čiauskai ir kiti vyrukai (įų yra kelioli
ka t ik t i s vienos Seinų parapijos lietu
vių') turi sunkius vargus vargti netėvu-
tių pastogėje. 

J a u gerai žinome, kaip lenkai kata
likai negerbia katalikams brangių, baž
nyčių ir švenčių. Katalikų susirinki
mus ir suvažiavimus šventadieniais baž
nyčiose naudoja savo niauriems tiks
lams — nelenkante skriausti ir kankinti: 
gaudos jaunus vyrus, ima ituikas ir ki-
toltių priekabių daro. I r pagalvokite, 
del minimų lenkų darbelių lietuviai pra
dėjo vengti bažnyčios, ėmįe neiti šventa

dieniais ant pamaldų, norėdami išveng
ti lenkų daromų nemalonumų i r visokių 
niekinimų bei žeminimų. Lietuviai pra
dėjo šalintis nuo savo myliamiausios ba
žnyčios — tikra žodžio prasme. Lietu
vių jaunimas, neturėdamas laisviės nebe
teko galimybių daryti gražių susirinki
mų, pasilinksminimų ir tuo būdu neju
čiomis duodasi kartais ir nemoraliai 
gyvena. 

Nėra mokyklų. 
Visame krašte nebėra lietuviškos 

mokyklos. Seinuose kai pernai rudenį 
uždarė trijų klasių progimnaziją ir pra
džios mokyklą kurioj buvo susispietę 
mokytis pusantro šimto vaikų, tai ir da
bar teberiokso an"t durų lenkų uždėtieji 
antspaudai, o tie kambariai, mokyklos 
buto, stovi tušti. Jau keleri metai, kai 
nebėra mokyklų, o lietuvuj vaikų priau
go didelis skaičius. Žmonės dejuoja, 
kad negali vaikų pamokinti. Teisybė, 
lietuviai moko savo vaikus lietuviško ra-

Seinų krašto lietuvių dėlegaeija moky
klų reikalais Bielostokan ir Varšavon. Į 
J ie ten klabens: kodėl lietuviams drau
džiama lietuviškai savo vaikus mokyti, 
kodėl uždaromos dideliausiais pačių lie
tuvių vargais įsteigtos mokyklos ir tt. 

Krislas akyje. 
Dabar Seinų okupuotame krašte 

šiaip taip gyvuoja tiktaį vienintelė lietu
vių įstaiga, tai lietuvių našlaičių vaikų 
prieglauda. Bet i r toji prieglauda yra 
baisus krislas lenkų akims. I r į mini
mą prieglaudą lenkai tiesia savo judoši-
nes rankas, kad ją pasmaugus arba .pa
vertus lenkučių iš lietūvįų vaikų dirbi
mo įstaiga. Lenkai buvo siuntę kokių 
miniškų (jas lietuviai Poznanės bobomis 
vadina) minimai prieglaudai vesti. Bet 
lietuviai nepriėmė tos malones. Dabar 
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siūlėsi su savo globa lenkai kunigai, ku
rie jau įsiviešpatavo Seinuose, bet lietu
viai ir jų globos nepriėmė, griežtai £a-
žynlėje: "Mes turime globėjus, tik jįjs 

tai jau yra tikras kryžiaus kelias. Kar- paskutiniuoju Seiim, bažnyčios vikaru, o 

što, bet moko taip, kaip mokė Murav-1 mums nekliudykite.' ' Bet prieglauda 
jovo laikais. Ar lietuviai galėjo tibėtis, neduoda lenkams ramybės. J ie landžio-
kad jie susilauks tokios malonės nuo len- j a po ją su įvairiomis vizitomis i r revi-
kų, kurie dar lietuvių broliais nesidrovi zijomis, su^ įvairiais įdomiais siųlymas 
vadintis. J ie netikėjo, o tačiaus susi-{ j r sumanymais. Be to, ir patys prie-
laukė gadynės, kad lietuvės motinos glaudos daržai kenčia nuo grobščių 
prie ratelių sėdėdamos didžiausioj slap- " a u k š t a k u l n i ų ' ' lenkų rankų. Bet 
tumoj mokina savo vaikelius lietuviško- kenčia našlaitėliai, aimanuoja jų vadč-
jo rašto. Kokiu jausmu turi okupubtie- . jas ir siunčia sunkius savo atidusius į 
ji lietuviai gyventi prie brolių lenkų. Teisingąjį Dangų. 
Lietuviai, nors trumpai pagyvenę nedi- v . 
dėlėje Lietuvos valdžios laisvėje, deda ' KryzitUf keliat. 
pastangų savo teisiems ginti. Vargas, j Del minimų persekiojime net senes-
kad lietuvių inteligentus išgrūdo i J oku-Į nieji vietos gyventojai lenkai kartais 
puotųjų vietų. Bet žmonės patys da
ro žygių, šiomis dienomis išvyk* 

reiškia nepasitenkinimo Varšavos vald* 
žios adminstracijai. Patiems lietuviams 

tais žmoneliai, likę be vadų ir neturė
dami kur gauti reikalingo patarimo sun
kiuose reikaluose negrimadus, ima ir su
klumpa po sunkiuoju priespaudos kry
žium: žmoneliai, nebetekę jėgų, visai 
nusimena ir nuleidžia rankas. Bet kai 
įvyksta koks smarkesnis lietuviams dun
kstelėjimas, tai jie susyk pasidaro stip
resni ir standžiai stoja prieš engėjus. 
Lenkai jaunimo gaudymais, žiauriais a-
reštais, net žudymais žymiai išterorizai 
vo lietuvius: jaunas ar senas bevelijo 
ramiai kentėti namie ir nesirodyti vie-
štesnėn vieton, kad nepenėjus.kelio "pro-
šepanui." ' Lenkai buvo pamanę; nugalė
ję atkakliuosius lietuvius ir visur įvedę 
Polską. Kliuvo dar- tiktai lietuviai ku-
nigai vyskupo Karoso pastatyti Seįnuo-
se: parapijos klebonas Jasenauskas ir 
katedros rektorius Dvaranauskas. Pa-
vyskupis Jalbrzykovskis šiemet vasarą 
abudu tuos kunigus atstatė nuo vietų. 
Parapijos klebonu paskyrė lenką Gęsiev-
skį, beveik nemokantį lietuvių kalbos, 
katedros rektorium — lenką Pardą, vi
sai nemokantį lietuvių kalbos i r vikaru 

Kovalev8kį trupučiuką temokantį lietu
viu kalbos. Gi kun. Jasenauskui ir kun. 
Dvaranauskui geradėjas pavyskupjs Ja
lbrzykovskis pasiųlęs vietas Lenkijoje J 
Bet nuo vietų pašalintieji kunigai — pa
šalinti tiktai del jų lietuvystės nesutikę 
priimti lenkiiškos, bet nekatalikiškos ma
lonės ir bevelijo kun Jasenauskas likti 

kun. kanonikas Dvaranauskas visai 
Imti be vietos, taip kaip jis ilgus metus 
buvo vargęs be vietos, rusų caro laikais. 
Šis akiplėšingas lenkų bandymas išplė
šti iš lietuvių jų dvasios aprupintojus 
visai nelauktai sujudino visus Seinų pa
rapijos lietuvius, kurie užmiršę visą bai
lę visų sunkumų, stojo savo kunigų gin
ti. Jie pasakė okupantams: " Jųs , paša
linote iš vietų niekuo nenusikaltusius 
lietuvius kunigus, kurie rūpina ir lenkų 
katalikų reikalus, nes lenkų kalbą kaip 
tikrieji lenkai vartoja, tai mes tuos ku-
n i gus laikysime savo pastangomis." Gy
ventojai nežiūrėdami jokiu pavojų pra
dėjo šventadieniais eiti gausingai baž
nyčion ant pamaldų taip, kad kai lenkai 
po sumos išeidavo, tai lietuvių, kurių 
buvo daug daugiau negu lenkų ėmė bū
ti lietuviškos pamaldos. Buvo lenkų su
manyta keisti pradedamųjų pamaldų 
tvarką bažnyčioje. Ligšiol buvo taip; 
prieš sumą lenkai visą laiką gieda ir tu
ri lenkišką pamokslą, per sumą lenkai 
gieda lotyniškai, po sumos lenkai gieda 
"Viešpaties Angelą," paskum lietuviš
kas pamokslas, po pamokslo lietuviai 
gali giedoti ligi mišparų. Dabar naii-' 
jieji "dušpaštežaiy inspiruoti iš Lom
žos (ten gyvena pavyskupis Jalbrzykov
skis) i r nemokėdami lietuvių kalbos, su
manė tenkintis vienu lenkišku pamokslu 
sumos metu nes, girdi, ponievaž jau čia 

(Seka ant 4-to puslapio) 
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(Ta^sa nuo 3-Čio pualp.) 
Lnikija, rai piliečiai privalą. 
lenkų laibos mokėti' ir lenkų 
kalba Dievą garbinti. Taip 
liepess mėnesio pabaigoje bu
vo pinmą kartą nuo (1915 m.) 
išeitai per sumą sakyt lenkiš-

atskirą bažnyčią. Nors Sei
nų katedra nėra parapijos 
'bažnyčia, nes parapijos baž
nyčia yra senai sudegus, o ka
tedra domininkų vienuolių ir 
parapija yra tik įnamė (kam
pininkė) katedroje, bet štai 
broliai lenkai Seinų parapijo
ms lietuvius nori atstumti Ir 
siųlo jiems statytis atskirą 

ko pamokslo* Kilo visai ne-« 
. . bažnyčią. IT siųlo jiems sa 

i 

lauktas triukšmas. Lietuviai 
lyg instinktu vaduodamiesį 
pradėjo eiti iš bažnyčios. Le
nkai, manydami, kad kas lau
ke daaoaiv m tie lietuviais pa-

"sekė. Barny čia pasidarė pu-
siautuštoė. Del susidariusio 
nemalonaus upo daug žmonių 
nebegrįžo bažnyčion, bet nu
kiūtino savai* keliais. , Len
kai kunigai buvo bepradėję 
leisti šnekas, kad nebereika
lingos hntaj. ir kitos prideda
mos lietuviams pamaldos — 
gegužinės ir spalinės. Bet po 
nenusisekusio liepos mėnesio 
pamokslo^ tos šnekos nutilu
sios- Mat, buvo teirautasi 
Lomžos iš kuir buvę atsakyta, 
kad katedros- bažnyčios pa
maldų tvarka butų kaip buvu
si. Lietuviams pamokslus 
sako. kmi Jiasenauskas ir kmi. 
Dvaranauskas. Girdėti buk 
kun. GąsievsMs norįs sakyti 
lietuviams pamokslus. Bet 
lietuviai žino, kaip jis moka 
lfetuvių, kalbą, tai pataria 
jam nepradfeti to darbo. \Tik-
ri juokai eina iš kun. Gęsievs-
kio lietuvių kaffl>os mokėjimo. 
Pavyzdžiui, ateina lietuvių 
žmogus išpažinties (faktas) 
labai susirūpinęs sunkiu nu
sidėjimu: drebėdamas pasako 
tą nusidėjimą katedros rekto
riui Gęsievskiui, o j is : "ge
rai, gerai." — pritaria. Žmo
gus meta klausyklą ir eina 
pats nežinia kur. 

vo bažnyčiaį vietą apsirinkti, 
bet kuriame parapijos kaime. 
Bet lietuviai tariasi: jei sta
tytis atskirą bažnyčią, tai jau 
statytis Seinuose, kaipo kraš
to centre ir, kad bažnyčią lie
tuviai statytųsi — del teisy
bės — ne vienomis savo lėšo
mis, kadangi ir patys lenkai 
parapijonys nėra nė skatiku 
prisidėję katedros bažnyčiai 
statyti. Taigi antros bažny
čios statymo klausimu nuva
žiavo Lomžon kalbėtis lietu
vių delegacija, kuri išvažiavo 
Bdelostokan ir Vasršavon švfe-
timo reikalais. 

neklausysime, nes jie darbuo-l 
jasi čia tik mums katalikams 
suėsti Lenkijos garbei." (To
je sunkioje kovoje okupuoto
je Seinų lietuviai atsimena 
savo vyskupo Baranausko dai 
nas prieš rusų priespaudą lie
tuviams katalikams ir tų dar
nų žodžius taika naujiems 
spaudėjams" lenkams sakyda
mi: 

i . 

"Kad tu, lenke, nesulauk
tum-, nebus kaip tu norf, j * 

KOTĄ Stf AEKOtroilU. 

Alkoholis labai plačiai var
tojamas. Kad' retkarčiais 
skelbiama girtybei, tai daž
nai net; apšviestesni žmonės 
išsitaria^ buk nėra reikalo 
taip didelio triukšmo kelti. 
Kai-kas dar pastebi, kad jei 
alkoholis butų taip labai ken
ksmingas, kaip apie jį rašo-

'ma, tai ikišiol visa žmonija 

'PeVILJtS - P A L i l U T I S 

.'nuo jo vartojimo butų išny-
Bet kaip Dievas duos, ne .kusi. Gal taip butų ir įvykę, 

tavo įsakai nedori." 

Meldžiasi lietuviškai. 
Spaudžiamieji lietuviai, ne

šiodamiesi, savo grynose šir
dyse tikrąjį katalikų Bažny
čios* tikėjimą^ gaivinasi juo 

.jei*ne ta laimė, kad didžiuma 
t 

,gyventoįų visai nevartoja ir 
, neragauja alkoholio.. Bet kas 
suskaitys tuos žmones, kurie 
nuo alkoholio tikrai žuvę! 

Alkoholis ir alkoholiniai gė-savo> gyvenamose _ kovose. į?riinai nėra naujas- išradimas. 
Lietuviai dabar gausingai- Bet tie visi, kurie tuo. argu-

Staty* 
- , ! I 

Nenustoja drąsos. 
Nors labai lenkai spaudžia 

ir gyvenimo naštos vos pake
liamos, bet lietuviai dar nėra 
nustoję ir savo atsparumą 
stiprina galimais budais. T-
pač religiniais motyvais lietu
viai stiprina savo tautinę po
ziciją okupuotoje parapijoje. 
Juk nuo amžių, lenkų buvo dai
nuojama lenkinamiems lietu
viams lenkiškoji katalikybe. 
Dabar gi toji veidmainingoji 
katalikybė tai visame nuogu-
me. Pradžioje lietuviai n«-
galėjo suprasti kas darosi 
kaip tai, katalikai lenkai baž
nyčią ir katalikų religiją taip 
biauriad vartoja Lenkijos kra-
ugeringajai: garbei didinti! 
Ne. Lietuviai svarsto:. "Te
gul ir patys* lietuviai yra kal-
tiv kad įsiviešpatavo ant lie-

spiečiasi bažnyčion,, nepaisy
dami įvairių, pavoją iš lenkų 
pusės. Skirtų lietuviškiems 
giedojimams metu- (po su
mos) galingai gieda supliką-* 
cijas> u* kitas giesmes, kurių 
yra juos kadais išmokę kun* 
Narijauskas, "Šaltinio' : ' spa
ustuvės* darbininkas a. a. Do-
kalskis, mokytojas Tijūnaitis. 
Ir Ixievas> jų, balso išklauso: 
per didžiausias lenku kelia
mas bangas lietuviai išsilaiko 
;r juokiasi; iš lenkų tuščių, pa
stangų. Lietuviai yra tvirtai 
įsitikinę, kad lenkų viešpata
vimas nesąs amv.inąs, nes Die
vo tiesų laužytojams Dievas 
negalįs laimint L I r jauni
mas kartais susirinkęs užtrau 
kia lietuviką dainelę, atsi-

mentu gina girtybę, yra klai
dingos nuomonėSj. Pirm ke-
letos tūkstančių metų toksai 
vynas buvo žinomas Aigipte 
ir Kinijoj. Iš tenai jis atve
žtas Europon, paskui į kitas 

[pasaulio dalis. Taipat seno
bėje buvo žinomas ir alus. A-
pie tai mini senovės graikai 
ir romėnai rašytojai. Seno
vėje taipat buvo žinomas ir 
fermentuotas medus kaipo 
puikus gėrimas. 

Čia minėtuose gėrimuose 
buvo.labai maža alkoholio da
lis. Tuos genimus vartojant 
nebuvo žymios skriaudos vi
suomenei. Tie gėrimai nebu
vo daug kenksmingi žmogaus 
organizmui, jei retkarčiais jų 
mažai vartota. Tais laikais 

o jų žmonelėms anodijo* 
cukraus, kad t i i pasigailėta 
jų vargšų. Tikrai te&ai buvm 
"pamaelivi" ir summkžtinai 
širdis, 

nes ge^gužės mėnesy •G*** 
rybos posėdis prieš savo pir
mąjį nutarimą, leidfr atidary
ti traktierius. Gėdai 

Žinomas Bridgeporte veikėjas ir biznie
rius. Federacijos Kongreso laike jis parda
vė daugiausia- tikietų ir pertai laimėjo skirtą
ją/ dbvaną, bet nuo dovanos $10.00 aukso atsi-

Bbpigu, kad visi mūsų biznieriai nesibijo
ta aiškiai dėtis prie katalikų darbo. P. P. Bal 
turis niekuomet nebuvo bailys ir sąžinės už pi-
uigus nėra pardavęs. O biznis jam eina dar 
geriau, negu kitiems šiaudadušiams, nes są
žiningai žmonėms patarnauja. , 

VYŠNIŲ V¥NA& 

Imti 20 svarų, geriausių vy
šnių ir svarą žemuogių; tą vi
są sugrusti, sudėti į drobini 
maiSiuką^ išspausti nors sū
rių dirbamuose spaustuvuose, 
jei tam tikrų spaustuvų arti 
nėra. Išspaustą turinį palai
kyti 34 valandas, paskui* įdetr 
keturias uncijas- smulkiai su
grusto cukraus, gerai išmai
šyti, palaikyti mediniame in
de M dienų. Kaip nusistos, 
supilti* į bonkas i r trumpame-
laike pasidarys laba? garduą, 
vynui panašus gėrimas. 

KAIP PRAŠAUNU VAU-
DENj B VYNO. 

mena netolimus senus sma-jlabai retai pasitaikydavo gįr-
.gias laisvės dienas ir grūdina tų žmonių. < 
savo krutinės atsparumur 
prieš lenkų spaudimą i r viso-

Bet girtybės epidemija pa
kilo,, kuomet pramanyta pigus 

kias šunybes. Taip darosi i r j i r visiems prieinamas degti-

Bažnyčiojė darosi lietur tuvių sprando vyskupai Jul-
viams vis dėlto siaura-. Tai brzykovsfeiai ar Misevičial;, 
buk iš Lomžos kilusi mintis, bet mes toftiiį veidmariTos1 

kad lietuviai pasistatytų, sau lenkų katalikybės apaštaftį 

Punnsfco parapijoje vieno tik
tai daikto okupuotieji lietu
viai reikalauja iš Laisvosios 
Lietuvos lietuvių: bent mora
linės paramos, jei kitokių yra 
sunkiai galima teikti. „ 

nės gaminimas. Europoje 
girtybė ypač pradėjo plisti,, 
kuomet 18-ame šimtmety p ru 
sai išrado alkoholio gaminimą 
iš bulvių. Girtybės ne tiek, 
buvo, kuomet alkoholis buvo 

koholis buvo brangus, ne vi-garbę. 
šiems prieinamas. Bet iš bul- Dėlto šiandie visos kultu 
vi*į gaminama degtinė buvo ringos tautos ir kovoja su al-
pigi, kiekvienam įperkama. koholiu. • 

Girtybės paseknuės Visiems 
žinomos. Neveltui alkoholis, 
paskiaus užvardintas didžiau, j 
sia žmonijos rykšte ir jam I 
, „ . , m . . Į Silavos valsčiaus taryba ir skelbta kova. Ta kova 11 _, _ s _v. . v. y. . ... . 1 ... - valdyba pradžioje sių metų' 

GIRTUOKLYSTĖS GLO
BĖJAI. 

— 

[L. "Laisvė"] 'gaminamas išgavų. Toks ai* 

šiandie nesiliauja.* Nes žmo
nės nepaliauja girtuokliavę. 

buvo blaivi ir todėl neleido 
savo valsčiuje atidaryti trak-

Girtybė baisiai kenkia žmo- tieriaus. "Žydeliai ir šmuget-
gaus sveikatai ir dorai. Gir-1 n j n k a i l a b a i n u s i i n i n ė r k a d gj 
tybės pasekmės skaudžiai M - ^ ^ ^ negalės litukus čiul-
siliepia į žmonių ištisas kar- ! p t i ) u ž t a t nesigailėjo "maga-
tas,, gerbūvį ir pačių tautų ryčių" "valsčiaus ponams, , , 

Reikia įpilti ištirpyto afti-
no (koso) į tokį vyną paskui 
paimti kempinikę (gnpką) 
pritraukti alyvos ir ta kemci-
nike u^tisus vyno* induką, ajp> 
versti jį ant kempinikės; fm-
nduo per tokią kempinikę iš
tekės, o. vynas pasiliks^ 

Kitas budaeh* 
Imti nendrių puo(įuką, įdė* 

t i į vyną; nendrės iš^raub» 
vanlenį iš vyno;* nendrės dė
lioti, kol jos iStrauks' visą va
ndenį. Kaip vandens vyaa 
nebus, nendrės liks sausos. 
Panašiai su nendrėmis galima 
išbandyti vyną: nendrę įkišus 
į vyną, jei nendrė pritrauką 
vandens, — vynas vandeniu 
atmieštas, o jei nendrė, sau
sa, tame vyne vandens nėra. 

' CVienym], < t — • ?*•- n 
<u 

Suv. Valsč prezidento sek
retorius algos gauna $7,500 į 
metus. 

MOKYTOJO PASAKOMAI 
VAJKAMS. 

Šiifc kr Ivnjaa. 
(T?ąs») 

Ką gi daro alkoholis, kai jis paten
ka į kraują. Jis naikina baltuosius 
rutuliukus ir mnsų sargybinius apluoši-
na. Įsivaizduokite sau, kad mūsų prie-
menėn įsibriovė vagys ir pradėjo rink
ti jūsų. drapanas. Mes> žinoma,, atida
rę langą, šauktumėm. sargybą. Bet, taip 
pamanykime, jei niusų sargybiniai visi 
butų luoši, tai, kolei jįe subėgtų, vagys 
suskubtų visa pagrobti ir pabėgti. 

Taip ir alkoholis sužeidžia baltuo
sius kraujo rutuliukus, ir todėl žmogaus 
priešininkai lengviau gali įsibriauti į 
kraują; kraujas užteršiamas — ir žmo-
gus miršta. Jųs, be abejonės, esate gir
dėję, kad kartais del piršto įsipiovimo 
kraujas taip užsiteršia, kad žmogus ima 
ir numiršta. Geriantiesiems gi žmo
nėms net mažiausioji operacija darosį 
pavojinga gyvybei. Po operacijos kiek
viena žaizda stropiai perrišama tam tik
r a specialine valyta vata ir merlium. 
Bet ore — kaip jau, žinnte — yra ne
išskaitoma daugyba akia nematomų gry
belių, įvairių ligų grybelių (bakterijų). 
Toks grybelis gali patekti žaizdon, ir ta-
dat joks gydytojas jau jam trukdyti ne
gali. Jei "tokiais atsitikimais yra svei
ki ligonio kraujo baltieji rutuliukai, tai 
jie tuojaus apsupa kenksmingą grybelį, 
apipudo ir išmeta laukan. 0 jei baltie
ji kraujo rutuliukai nesveiki, jie daž-

D^barr ašy noriu papasakot jums * dar 
apie jba'tgs 'Aesioįamas 'gyslas. ?*Tai — 

lanftstųs vamzdpliai, iuriais smarkiai te
ka kraujas* ir iine'šioja maistą po visą 
kūną. Alkoholis- padaro negerumų gys
loms. Alkoholiniai gėrimai turi kalkių. 
Kalkių, reikia* musų kaulams. Kai iš
tirpintos kalkės sn maistu patenka į 
kraują, tai jos sunaudojamos kaip. me
džiaga naujiems kaulams darytL Ką 
gi alkoholis- padaro su kalkėmis? Jis į-
neša kalkių. į kraują: nesuvirškintų pavy-
dabi ir atideda ant gyslų sienelių. Jųs, 
turbūt,, matėte, kaip mūrininkai dirba. 
Jie ima kalkių, krečia ant sienos, pas
kum ištepę sulygina. Taipat daro ir 
alkoholis: jis taipat apdeda gyslų sie
neles kalkėmis, bet jų neišlygina. I r 
štai iš lanksčių IT švelnįų kraujo nešio
jamų gyslų pasidaro kietos ir šiurkščios, 
kaip medžio žievė. Kas gi toliau? Kie
tomis ir šiurkščiomis gyslomis kraujas 
jau nebegali bėgti tokiuo greitumu, kaip 
lanksčiomis ir Švelniomis. Bet esti ir 
dar kitaip! Dažnai tokių šiurkščių kie
tų gyslų įdubimuose užstringa kokia 
kraujo dalelė, prie- jos prisideda kita ir 
trečia, — žiūrėk galų gale visa gysla 
užsigriozdžia — įvyksta gyslų; užsikim
šimas. Bet reikiai žinoti, kad kraujas 
teka be sustojimo. Štai, prie užsikira*-
šusios vietos renkasi vis daugiau, ir dau
giau, kraujo i praeiti per kamštį jis ne
beįstengia, ir nuor kraujo spaudimo gys
la sprogsta. Jei r tokia nelaimė atsitin
ka kurioj gysloje pląuČiuose,._tai žmogus 
gauna plaučių uždegimą, arba kraujas 
prasimuša per gerklę, mux ko dažnai 
tenka žmogui mirti. Jei gysla perplyš-

to dažniausiai šios ligos tenka sutikti 
geriantiesiems žmonėms — ne tiktai ti
kriems giltuokliams, bet ir žmonėms, ku
rie geria " su saiku.". Jie ir nemano, 
kad alkoholis jiems kenkia, dėlto kad tą 
valandą, kai alkoholį geria, o kenksmin
gumo nepajaučia. Imkime pavyzdį. Mie
stuose žmonės smulkius kasdien varto
jamus daiktus ima "an t knygutės," ty. 
kai žmogus ima iš pažįstamos krautu
vės arbatos, kruopų, cukraus ir tt., tai 
pardavėjas jam užrašo knygutėje pini
gais, kiek ėmėjas įam bus už tos prekes 
skolingas. Mėnesio gale /ėmėjas turi 
užsimokėti visus tuos pinigus, kurie 
krautuvininko įrašyti knygutėje.. Ir 
žmonėms, kurie nuolat, kad ir ne po 
daug, traukia alaus ir degtinės ir gerai 
dar besi jaučiantiems, panašiu būdu* kaip 
į kokias sąskaitų knygutes, užrašinėja
mos tos nedidelės policijos^ nuodų, ir vie
ną gražiai dieną; jiems tenka išsilyginti 
už tai sunkia liga. Stįprosnį žmogų al^ 
siskadtomoji. diena ištinka vėliau, silpr 
negnį ankščiaiL J^ 

Mokyti žmonės yra apskaičiavę,, kad 
blaivus žmonės gyveną. 6^-9 metais il
giau ne kaip girtuokliai k gerią- "su sai
ku." 

^niagciios. 
Ligšiol aš jums^ vaikučiai, pasako

jau, apie musų* organus* apie tuos smul
kiuosius darbininkus, kurie įvairiose 
musų kuno dalyse maistai perdirba į 
kraują*. Is viso. to> mano' pasak»jinio> Bu
vo galima išvestį kadi visas musų orga
nizmas yra turtum gerai įtaisytas fabri
kas (dirbtuvė). Bet kiekvienas fabri-
kas turi 'direktorių,' kurs tvarko visus 
darbus. " Tpkį oHrfektorių turi ir musų 
kuno fabrikas. *Tai yra musų smagenbs. 
Smągeiios ]vra/ minkštar'-piįkšya* manse, a]-> 
dengta odfcle ir visa išraižyta dauĝ H&re 

smulkių kraujo nešiojamų gyslų. Kam 
tos gyslos yra smagenoms reikalingos; 
Na-gi kaip ir apskritai kraujo nešioja
mosios gyslos: maistui teikti. Musų 
gaLvoje sniagenos yra užėmusios gana 
daug vietos. Jos guli kaulinėje dėžėje 
(kiauše) . Jei mums atsitinka sumušti 
galvą, tai smagenos. vis dėlto esti ap
saugotos ,nuo- užgavimlo to kaulinio kiau
to. N-uo šalčio ir šilumos smagenas sau
go ir plaukai.. Musų smagenos brangi 
Dievo dovana. Jei mes nėturėtuniėm 
smagenų, tai negalėtumėm galvoti, 'ne
galėtumėm* protauti, negalėtumėm nie
ko spręsti. . Juk musų smagenose ir mu
sų atmintis sėdi, Ąčiu smagenoms, mes 
patyriame džiaugsmo ir vargo jausmus, 
ačių smagenoms mes suprantame tai> 
kas miims sakoma apie Dievą, apie gy
venimą, ir mirtį ir apie tai, kas mųs 
laukia anapus grabo. % ~ . -.. 

Musų galvos 'smagdnos susideda iš 
trijų dalių: didžiųjų, mažųjų ir pailguo-
tųjų smagenų. 

Didžiosios smagenos yra tuč tuo-
jaus už musų. kaktos, f fTai yra didžioji 
ir pati geroji smagenų dalis, kurioje y-
ra- susitelkę visi musų; protiniai gebėji
mai. 

Mažosios smagenos yra sudėtos po di
džiosiomis smagenomis. ; Mažųjų smage
nų užduotis — turtėti lygsvaroje musų 
kūnas ir valdyti visi musų judėjimai. 
Mažas vaikas* pradedąs vaikščioti, pasi
kėlęs ant kojelių, bet paprastai tuoj 
ttuola. Tai deito, kad mažos vaiko sma
genos dar nėra taip išsivysčiusios, kaip 
subrendusio žmogaus. 

Pailguotosios smagenos yra dar že
miau. Jos vaido kraujo apytaką, mais
to virškinimą ir kvėpavimą* 

Toks yra nrusįų smagenų daŠEfras. 
Fa*rifco direktorius privalo gerai jįinoti, 

kas darosi jo įstaigoje. Tam* jis turi 
telefoną ir daug tarnautojų, kurie jant 
pranešdinėja, kaip eina -darbas, ir jiems 
davinėja savo įsakymus, nurodymus. 
Musų smagCnoų tarnautojai yra dūla
mai (nervai). Kas yra tie dirksniai? 
Tai yra minkšti balti siūleliai, kurių pil
na Visose musų kuno dalyse ir kurių ga
lai prieina prie nugaTos smagenų. Tie 
dirksniai veikia nelyginant kaip telert* 
no laidai (vielos): vienu: akimirksnių 
praneša jie smagenoms apie viską fr 
tuojau neša jų įsakymus rankoms ir ko
joms. •. Kartais musų dirksniai esti ne
tvarkoje. Kai išgirstame sakant, kad to 
žmogaus "suir^ dirksniai," tai reikia 

• 

suprasti, kad dirksniai nesveiki. I r štai 
yra toks piktadarys, kurs dažnai suardo 
ir smagenas ir dirksnius, bet kuria, ta-
Čiaus, moka nuduoti save tokiuo nakaV 
tu avinėlių, kad danel is lengva$»di:šiaiL 
mano, Jog* jis, atbulaį pagydąs sergan
čius dirksnius. Kas gi yra tas pikiada* 
rysi Tai vis» tas pats aikohoiia. 

Kai mes išgeriame alaus, vyną a r 
degtinės, tai alkoholis^ patekęs į mųss «& 
dūrius, išvaikšto po visą kūną,, pe visus 
kampelius. Draugia sui krauju jia- labai 
greitai nueina į smagenas, ir mes pajun
tame kad galvoje daorosi siffia, kažin: kas 
netvarkų; Tai nuodingas alkobefis, ap
svaigino galvą. Kas tai yra apsvaigin
ti f Tai yra laikinai smagenas ir dirks
nius suparaiižiuotL Paraližas, — ta£ y-
ra maždaug kaip šlubasrimas. Kai. m»s, 
susižeidžiatne koją, tai šlubuojamu, ne^ 
galimi} tinkamai eiti ir net kai loeda vos 
pavelkame nesveiką koją. PtoaaaiaL esti 
ir su smagenonUB.' suparaližiuotos,. "^ov 
bos" smagenos jau nebegali tinkamai 
veikli,, nebegali galvoti, jaustį. nebegafli 
duoti įsakymų, palaikyti; lį^svaBajū ku-
»V ' (Tfaar sek*)' 
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iVnktailieuis Rugutį) 2l 1925 O K A V 0 * S 
* n» 3S 

MISIJŲ TVARKA, 

Kurias laikys Marijonų Kon
gregacijos kunigai, atvyku

sieji iš Lietuvos iki 
Kalėdų šių metų. 

1. Nuo 1G iki 23 rugsėjo — 
AYaukegan, 111. 

2. Nuo 27 rūgs. iki 7 spalio 
Omahoje, Nebr. 

3. Nuo 8 iki 14 spalio Sioux 
Citv, Io\va. 

l'el. Boulevard 0537 

Dr. Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-th St. 
Vaiamlos nuo 8 Iki 12 dien;j., nuo 8 
iki 8 vai. vak. Nedėl tomis nuo 8 

Iki 8 vai. po pietų. 

4. Nuo 21 iki 28 spalio Ro- mos svarba bendra veikimo 
chester'y, N. Y. 

5. Xuo 29 spalio iki 11 lapkr; 

Pittstone, Pa. 
6. Nuo 12 iki 25 spalio Wil 

hos-Barre, Pa. 
7. Nuo 26 lapkr. iki 9 gruo 

<lžio Kingston'e, Pa. 
8. Nuo 10 iki 23 gruodžic 

Scranton'e, Pa. 

ŽINIOS IŠ DETROITO. 

Dr. A. K. Rutkauskas 
GTfli .rTtUAS IR C U I R C R G A S 

4442 So. Western Ave. 
Telef. Lafayet te 4146 

Dr. Maurice Kahn 
į Gyitytojas ir Chirurgas * 
[ 4 6 3 1 S . A s h l a n d A v e . J 
t TeL Yards 0994 S 
I Valandos : 
;Nuo 10 iki 12 piet. 
Į Nuo 2 iki 3 po piet 
Nuo 7 iki 9 vakare. 

ĮNedėl. nuo 10 iki 12 piet. J 

Po vasaros visų linksmybių 
po seimų Detroito katalikai 
šauniai rengiasi prie žiemo? 
veikimo darbų. Seimai nusta
tė pianus, kuriuos centralinii} 
organizacijų kuopos su pasi
šventimų žada vykįnti. Detroil 
dirva plati, medžiagos užtek
tinai. Tik reikia sutariruo dar 
be, o rezultatai bus auksiniai. 

L. Vyėuj kuopos suprazda-

Kezid. tel. Van Boren 0*294 
Ofiso teL Boulevard 8003 

Dr. A. A. R0TH 
tH.*An UVIiYTOJAS • » 

CHIRURGAM 
tfpeclnUsta* Moterišku, Vyrišku 
Valku n> visą carouiaku dc% 

Ofisas: 8389 8. Hal*u>d ktt. 
Vai.: 18—11 ryto: 8—3 pa 
p u t 7—»vek lfed 1 6 — 1 9 6. 
Res . H S t Independeace Blvd 

HklaMto 

"« 

Dr. Melen M. Witnow 
DENTISTfc 

2137 South Cicero Avesrao 
(Arti Douajlas Elevator) 

Ant antru lubų, room 5. 
Tel. Cicero 5526 

Valandos: nuo 9 Iki 12 cy te : nuo 
Ilki 5 po piet; nuo 6 iki 9 vak. U 

• * 8 t 

Jau Sugryžo iŠ Tolimos 
Kelionės. 

Dr. A, Račkus 
Ligonius priima kasdien 

nuo 2 vai. po piet iki 8 vai. 
vakaro. Seredomis ir Nedė-
liomis ofisas uždarytas. Pro
fesionali patarnavimų teikia 
savo ofise: 

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

—9 

OP.. CHARLES SE6AL 
FerkėlA s a t o ofisą p o aamerta 

4*99 HO. A b H l A S D A V E H f 

STECUALISTAS 
D B O T U , Motors Ir Vyru Lisju. 

Vai.: ryto nuo 18 — 11: nuo 3 — i 
po platų: nuo 7—8:36 vakare. 
Nedėliornla: 16 lkl 1. 

Te le fonai Drere l 9S89 

Telefonas Boulevard 1936 

Dr,S.ABrenza 
4608 So. Ashunnd Aveuae 

ChJcago. Dl. 
Vai.: 6 ryto Iki 12 piet: 1 po 
piet Iki 8 po piet: 8:86 rak. Iki 
9:80 vak. 

I 
Dr. Makaras 

Telefonas Seeley 74S9 

Dr, I. M. Feinberg 
Oydo special iai visokia* vyru Ir 

moterų lytiška* ligas. 
2401 Madison Street 

j Kanip. \Vestern Ave . — Cblcago 
I Valandos: 3—A po pietų 7—9 vak. 

L1ETUVYS GYDYTOJAS I R 
CR1RURGA8. 

Už Chicagos greičiausiai ir ar-
\ Čiausiai pas iekiamas sekančioms 
kolonijoms: Indiana Harbor, East 
Chlcago, Hammond. Gary, Harvey, 
Steger, ir J o l i e t Todėl visokiais 
reikalais kreipkitės: 
1444 W E N T W O R T H AVE. CHT-
CAGO HJEIGHTS, ILL. Tel. 404 ! 
K e t v e r t o vakarais : 10453 S. State 

9> 
St. Rose land. Tel, 346, 

tarėsi prqgramus įrengti ku 
rie butų išpildomi sv. Jurgio 
par. ir Rietuvių svetainėse 
kad visuomenė gautų proga 
abiejų kuopų talentai^ pasige
rėti. Vyčiai, sutartinai dirbda
mi ir pačiai Vyčių organizacį-
jai daugįąus pasidarbuos; va
rydami plat&suę agįtacija, iš_ 
judįs visos kolonijos jauni
mą ir lengvai prie Vyčių pri-
rašįs. Vyčiai supranta vieny
bę, o tame atsiranda ir galy
bė. 

L. D. K. S. 72 kuopa savo 
pažangos dirbą be atidėlioji-' 
mo pirmyn varo ir .kuopa kas 
kart auga. Tai vis dėka vei
kliems nariams Pranui Gustai
čiui, kuris su pasišventimu 
kiekviename svarbesniame 
darbe parodo savo uolų voi-
kitna. fTaigi ir kiti valdybos 
nariai darbuojasi kad L. D. 
K. S. kuopa sustiprinus. 

S. L. R. K. A. kps. planuoja 
sudaryti Detroite iš 4 kuopų 
apskritį ir su smarkumų pa
sidarbuoti ateinančiame vaju
je. Be abejonės Detroito veik
lus suvienijimo nariai ne vie
nai kuopai nugarą pakaitis su 
nauju vajumi. 

Vyčių piknikas pavyko. 
Rūgs. 16 d. L. Vyčių 79 

kp. piknikas pavyko. Publikos 
atsilankė kupinai. Garbė Vy-
.ėms už pasidarbavimą pikni
ko surengime. 

/Federacijos 4 »ky. susirinki
mas atsibus rūgs. 23 d. tuo-
jaus po mišių iv. Jurgio par. 
svet. Delegatė p-lė D. Gustai
tė išduos raportą iš Federaci
jos kongreso. Prašome visus 
atstovus būtinai susirinkti. 

Veikėjas Iz. Nėnis išvažiavo 
į G ar y, Ind. žada apsigyventi 
ir su jaunimu darbuotis p. 
Nėnis yra gabus scenos mėgė
jas, didis jauninlo mylėtojas. 
Geros laimės darbuotis dailės 
srityje. 

Paskutinis Piknikas. 
Rūgs. 23 d. Abyšalos darže 

atsibus piknikas su "Kumšti
nėms" Lietuvis Withy paro-
dis savo miklumą anglui žan
dus atidaužydams. Atvažiuo
kite pamatysite. 

Spalio 7 d. Šv. Jurgio svet.' liūdesio bei skausmo. Gražus, 
L. Vyčių 79 kp. artistai vai
dins labai gražų veikalą "Po
nas ir Muzikei^'.Visi rengia
tės, nes teatras labai gražus, 
o apie vaidinimą nėra nei kai 
bos, bus atlikta kaip reikia. 

Mat. 

CHICAGOJ 
BlįlDGEPOąT. 

Pranciškiečių vajus. 
Federacijos Kongresui nuta

rus, kad mūsų seserims, kaip 
Kazimierietėms, taip Pran-
ciškietiems, kas metą katali-
kų visuomenė surengia vajų, 
ir musį kolonija subruzdo. 

Mūsų kolonijai seserų Pran-
c^kiečių reikalas ytin yra prie 
širdies, nes tos Seserys Naza-
rietės, kurios pas mumis per 
30 metų mūsų vaikučius mo
kino, dabar kuone visos, pasi-
liuosavusios iš "lenkų nelais
vės* ' susibūrė Seserų Pran-
ciškieėMi vienuolyne. Viena iš 
jų yra gimusi augusi mūsų 
kolonijoje. Bridgeportiečių su
sirūpinimas tuom reikalų yra 
netik dėlto, kad visos lietuvių 

malonus dalykas, ypae dvasia 
keliantis, kaip pav. dainą, mu
zika, gamtos grožė maloni dr-
ja, niekam ir nekuomet nenu-
bosta. Ar nubosta mums gro
žėtis gražiais saulėleidžiais— 
juros bangomis — gėlių spal
vomis! Ne ir ne. Tais daly
kais grožėjomės visą savo gy
venimą. Tas pat ir su daina 
bei muzika. Pasaulio inteli
gentija, bei muzikos mylėtojai, 
atkartotinai mato tas pačias 
operas, girdi tuos pačius sim
fonijos kurinius — ir jis nie
kuomet nenubosta — nepakir-
sta. Poną Juozą Bobravičių 
girdėjome dainuojant (ir tai 
ne visi iš mus) porą kartų ir 
girdėjusiems jį, jo dainavimas 
sukėlė dar didesnį troškimą ir 
vėl ji girdėt ir nuolat jo stebė
tino balso akordais džiaugtis. 
Bot deja, tai negalima. Kaip 
visi didieji džiaugsmas gyve
nime, trumpai tesi tęsia ir ma
lonumas p. JBobraviciaus dai
navimu grožėtis. Btet štai dar 
sykį jis, mųsų įprašytas, teik
sis mums dainuot —paskutinį 
karta spalių 5 d. Orchestra 
Hali, 8:15 vakare. Dar sykį, 
išgirsime jį dainuojant '*Ty
kiai, tykiai Nemunėlis teka" 

AR ŽINAI KAD i geriausia skoni užtat kad jie 
Ambasadorius Boni Juongare, j turi savije 100% grynai Tur-
Generolas De Marinis, Deputy 
DeViti ir Deputy DiMareo, iš
rinktieji Italu Delegatai į bu
siantįjį Armament Comission, 
Parsl gavo'specialę audencija 
pas Premicra Mussolini. Išaiš
kinus savo pliana programo 
Premieras pasveikino juos sa
kydamas kad jis rems juos 
tame darbe. Ar žinai kad Hel-
mar Turkiški Cigaretai turi 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

e«rh«m» 00ft7 

A. K 
STASULANI 

ADVOKATAS 
Vidnrmieatlj Orisas 

R o o m 1786 ClileaRfl Tempi* Rkl« 

77 W. W3shingtQti S t 
OFISĄ* CICERO 

1314 So. Cicero Avcnue, 
Panedėl lo , Sercdo ir pelnyčio* wak 

T P I . Cicero 6048 

kįško tabako! (Apgr.) 

? V. W. RUmUSKAS 1 

A D V O K A T A S 
Otpmi Dl<tntl«atfli 

29 Soatb La Salle Str©^ 
Rambai i* M 9 

Telefonas Central 6»ao 

Vakarais 3223 S Halsted St. 
Telefonas t YariU MSI 

* » « 

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos uari t i 

Dr . A. I . B e r t a š l u a 
(Uertash) 

GY1>YTQJA8 I R CHIRURGAS 
3404 So. Halstctl Str. 

Ofiso Vai . ; 1-8 po piet 6-8 vak. 
Residenclja 

8159 So. Union Ave. 
Tel. Boni. 581S Tel. Yds. 1698 

Tel. BUd. 7043 

Dr. C. Z. Vezelis 
U E T U V I S DE1TTISTA8 

471* SO. ASULATTD AVEUTTE 
art | 47-toa Gatvės 

i Valandos: nuo 8 ryto iki 8 rak. 
I Šaradomis nuo i iki 8 vakarą. 

i ' • -a. 

~ ~ 

—~4 
8|«>»' 

išeivijos tai rūpestis, ne tik 
dėlto, kad 500,000 liet. katah. ~ ii^ niekas iš Lietuvių dar 
ku vardu Kongresas nutarė la 
darbą pagyrė, bet daT ir dėl
to, kad Seserys Pranciškietės, 
mums tiek pasidarbavusios-už 
sitarnavo iš šv. Jurgio par. 
dėkingumo. 

16 rugį). įvyko Tretininkų 
susi rink iniasy kur j vedė gerb. 
M. Kun. Krušas. Nutarta iš 
kasos paaukoti tam reikalui 
$100.00. Išrinkta komisija iš 
6 asmenų, kuri rūpinsis para
pijoje vajaus reikalu. Manoma 
eiti per namus ir spėjama, 
kad / pasiseks surinkti apie 
$500.00. Beto spalių 14 dieną 
rengiamas yra vakaras, s'i. 
programa, prakalbomis ir lt. 

Žodžiu sakant, eina gandas, 
kad tam reikalui šv. Jurgio 
parapijos katalikai sudės apie 
$1,000.00. ' 

Lai gyvuoja Bridgeportie-
čiai! Tretininkams už tai vi
suomenė tars aeiu. 

taip tos dainos nesudainavo 
kaip jis moka jų sudainuot... 
Naveltui, stiprių vyrų akyse 
matėsi ašaros pabaigus jam 
da'.Tiuot tų dainelę. Jei jo pro
gramoje rastųsi tik ta viena 
dainelė, kurių jis taip stebėti
nai jautriai interpretuoja, ir 
tai jo koncertas butų nepap
rasta dainos šventė. Tad klau
sykimės jo. Jam išvažiavus — 
malonu bus nors prisiminti 
kad girdėjome • savo tautos 
nepaprastų, didį dainininkų. 

j . p. WAITCHIŠ J 

ijtBiTinrre ADVOKAIA* 
DletM R. 614-516-197 9. Dear-
born Str. Tel. Ranrtnlph MJH4 
Vakarais: 10786 S. Wahaxb A 
Roseland Tel. Pu l lmao 6877 

i <• » • * i » m » 0t - —•• 

A. A. Slakis 
ADVOKATAS 

Ofisas Vldurmiestyjc 
CHICAGO T E l t P L B l i l 1LDISG j 

77 WeMt Wasl»lns:ton gtrert 

Soom 1726 Tel. Dearborfi 9057 
amų Tel. Hyde iPark 3395 

| > » » > * « « » » . ! » » » » • • Mi 

N. 

S W. B A N E 8 
ADVOKATAS. 

79 W. Miniroe StfeH 
Room 904 -- Telef. l la f idolph 2*ov 
Vai: Nuo 8 ryto iki i po platu 
Vakarais: 8203 So. Hal«t«d Str. 

Telef. Yards 1018 
Cntoafo. 

w*>8*^9v^t^i \!*$*j kiM/*> ^ I^^UV^f^ . ^•/ IV|v 

AR GALIMA TURĖT PER 
DAUG MALONUMO? 

Visa žmonija steigiasi pa
sauliniame gyvenime turėti 
kodaugiausiai malonumo. Visi 
vengia, kiek gali rupesnių, 

Krikščioniško Mokslo 
Katekizmas 

. Surengtas ir užgirtas 

, Trečiojo Baltimores Koncilijaus 
Pagal Angliško sutaisė 

Kun. F. Serafinas 

Dalis II, Kaina 25c.' 
« 

DRAUGAS PUBUSHING. 00 . 

2334 South Oakley Avenue Chįcago, iHinois. 

wąr^ k ^ t ^ i&"U L-MiU *>*' 
W*1 

\*<*j &fa i*l> &U &lfij 

\ 

iocia^sa^essai^^ 

i Tel. OaasJ 967, Vak. Oanal 9118 

DR, P. L ZALATOBIS 
Iiatuvii CydTtoja* Ir 

Ohirorgai 
1691 aoetk Halsted 

Valandas: 18 lkl 18 ryta: 1 lkl * 
po pistų: 8 lkl 9 vakarą 

\ — m ~ * » m » ^ ^ » - » » » » » * « • » * w 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Stroot 

CHICAGO, H.LJHOU 
retefena* V a r i s 66S9 

valandos — 8 lkl H U ryta 
po pis tų 8 iki 8 vak. Hedėllomls 
ofisas uždarytas. . 

I i 
I 

DR. A. L. YUŠKA 
1900 8o. Halsted Str 

TeL Oanal 9116 
Ofiso vai.; 18 ryto Iki 18 po piet 

I lkl 7 va! vakaro. 
v«U.: S tkl 4 po platu. 
4199 Archer A v a 
t e l . Lafayst t s 9898 

| » T - T — — T ~ T -T *• — T • T » • M M M į ą . l 

, • * • • • • •' ' •• • • • i m. Į 

TeL Bottkrrard 3-J69 

DR. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Stroet 
Oklcaco. UL 

• • • • • • • • • • • • S į xr > » » • 

TeL Blvd. 1401. , 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
331S So. Halsted Street 

Valandos: N ų e 8 lkl 3 diena. Nuo 
7—8 vak. 

Nedėl iomis 8 iki 12 diena. 

Dr, M, Strikofis 
Lietuvis 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avenue 

TeL Boulevard 7826 
Tai . : t lkl 4 Ir € lkl f 

Ned. 10 Iki 18 
Mantai: 6641 So. Albany Avenue 

TeL Prospect 1936 
Val. : pagal sutarti. x 

| p " » » ^ * • • • • • » » • » » » • ^ » • • • » • 

LIETUVIAI GRABORIAI 

Telefonas Boulevard 4139 

A. Masalskis 
Graborius 

Patarnanjų lai
dotuvėse ves
tuvėse, krlksty-1 
a ė e ii kituose 

T reikalutvte. Kai< 
r nos prieinamos. 

j 3307 Aubura Ave. Chicago. I 
• 

» s 

S 

įn • » » » » W«Į m»tmmm»mm» » » » » » » 
1 S. D. LACHAVVICZ 

LUTI L' VIS GRABORTlJi 
9918 W. S9-rd PL Ckloago, Oi 

Pataruatija laidotuvėse Snopi-
glaasts Reikale msldUttn ate l laa-
kti. e mano darbą busite nipm-

1 nėdlatL TeL Oanal 1971—9199 
» • • • • • » » , p Į * • • ^ ^ • » ^ » » f » i M » y 

Pažiūrėk ryt čia bus? 
% * 

mm 

PATOGI IE TRUMPA 
KELIOITĖ Į LIETUVĄ 

ką gautttft ant 

Keliauk sauglSt 
ant uniagių S. V. va lis 
dilo* laivų, kada va
žiuosi { Lietuva ar t is 
par t rauk grimioes 610* 
nai. Plaukimą* du 
kar tu aavaltėje. Bma-
Rl, greita kelionė, put 
kųs ir Įvairina val-
Riai — ruimingi kafri 
bariai f- p a r a n k i 
niai visokį — aocia-
lėa svetainės . •— t a s 

8. V Valdžios laivu. 

8. 8. I,«viathan . .Kaj 

t , K Preaideot Artlm 
. 8. Cieo. M'aaldnston otp>ne i 

8. 8. AmfriM spalio l t ] 
S. S. Fresldent Kooscvclt Spąlle ĘT 

S. S. PrcskUat Hardine . Spal io 2' 

13 i 
Ba&rkite sale kainas ir kisss N 

MarnsacUSa l 
UNITED STATES LIKĘS 

110 SO. DEAKBORN 8T. CBICAGO, 
Agentai dldeaniuoaa miestaoaa. 

Canados ofis.: 7i Quacp 8. W., Ton>n< 
i 

UNITED . 
SHIPPING BOAED 

mm 

file:///Vestern
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CHICAGOJEi 
; ta svetainė, stalai gražiai tvar- t u galima gauti klebonijoj, motėm ar mergina prie namų 
i \ . x- .. v l .* \ darbo, drabužių plauti nerei-

• — • * ^ «•» — 4 J H — ^ -

! 

S* 

REIKALINGA. 

'j 

PAGALIAUS CHICAGO 
VALOMAS. 

cher Ave., Lafayette 0621. 
C. Montvid Pliarmacy, 1824 

|,Wabansia Ave., Humbolt 1098. 
F. J . Tupikaitis, Pharmacy, 

233 E. 115 St., Pulhran 0659. 
Justin Kūlis Pharmacy, 3259 

So. Halsted St., Blvd. 6974. 
K. S. Joanieio Aptieka, 

Policijos viršininkui parėd
žius jau areštuota daugybė 
mieste, alaus pirkliautoji) ir 
kitokios rųšies piktadarių. 
Visi įtariami turės įrodyti, 
ar jie turi naudingus užsiėmi- ^ 4 7 W. 14 St., Cicero 39. 
mus, ar jie geistini miestui. 
To nepadarius jie turės eiti 
kalėjiman arba apleisti mies
tą. Taip bent sprendžia po
licijos viršininkas. 

Kasi ink "^ootlegerių" nu
žudymo vedami energinei ta-
rdvmai. Bet sunkiai einasi 

• 

Bū tais tardymais. Niekas 
nenori liudyti prieš piktada
rius. Kiekvienas žmogus bi
jo keršto. 

Kuomet aną dieną reikėjo 
parinkti teisėjų koronerio tei
sman, žmonės visaip išsikal
binėjo. 

" laiko-
diena. 

Teisėjai atsisako juos paliuo-
suoti, kaip il^ai policija nesu-
rinks prieš juos kaltinimo 
faktų. 

Valstybinis prokuroras pa
tyrė1, kad Chieągos aplinkinių 
piestelių taikos teisėjai dau
geliui Ohica^os piktadarių 
išdavė leidimus turėti su sa
vimi ginklus. Tie leidimai, 
sakoma, busią suspenduoti. 

Chicago tikrai valoma. Bet 
ar bus apvarytas, tai jau kitas 
klausimas. 

Idai sustatyti, gėlėms papuoš- j3as komitetus, 
t i, žmonės susėdę aplink sta
lus linksmai šnekučiuojami., 
visi valgo gardžiai, geria, mu
zika grojo lietuviškas meliodi 
jas. Na, gražiau nereikia ir ne 
galima. 

kia. 
Atsišaukite: 

lioj Ęugsėjo 30 d. 7-tą v a i . ' - — - * . p ? A ^ ™ į 
Neužmirškite dienos, nedė-
»j ft" 

vakare. Mes. 
3625 Main Str, Ind. Harbor, 

Ind. 
I 

L O T A I 
AJfT PARDAVIMO Lotai ant leng

vų lšmokėsčtų sewer, vanduo, šaly-
gatviai ir elektįros šviesa, 3 blokai 
nuo .gatvekarių, pekščlas ga.ll nuei-

Amenke' išvažiavo *J '&*+ ? ^ ^ \ b į S y Š J ' VS!r 
l kla ir Movie Teatrai. Užtektinai v ie-

Penki * 'boot leger ia i 
mi kalė j ime ke l in ta 

PAIEŠKOJIMAI 
PATKšKAU savo* pusbrolio Juozapo 

Grakuucko, 24 metai kaip Amerike 

'*• BRIDGEPORT. 

Rugsėjo 30 — 1923 šv. Jur
gio parapijos svetainėje 7-tą 
vai. vakare, j vyks antra para
pijos rengiama vakarienė. Pir
ma parapijos rengiama vaka
rienė kuopuikiaušiai nusisekė. 
Vi-i atsilankusieji buvo paso
tinti ir patenkinti taip kad ir 
\ėl rengiasi eiti i antrą ren
giamą vakarienę, ir žada ai 
si vesti sveriu parodyti kaip 
Šv. Jurgio parapijos žmonės 
, >,,.• _į_ «. •• . . . . už ka busiu labai dėkingu. Marcijona 
lemui savo parapya, ir kokią MaclĮnė 509, w . gmr* street. 
puikią vakarienę moka suren-' Gra"(i Kat)ids» Mich-
( i t i 

Kad ši antra rengiama va
karienė bus kur kas tobulesne 

AR ŽINAI KAD 
Labai daug Hungaru gyve 
nančiųjų 
H u n g a n , 1 0 1 Į • 1SS1 V e ž d a m i SU s a - | l 0 8 l a i k y t I k a r v c | l ( v i g t a a . Geriausias 
s i m A m e r i k o n i š k u s d o l e r i u s . ; bargrenas ant South West Side., už f 
Vas Pavietė už viena akrą že
mės yra mokama 400 Ameri-
koniŠKu Dolieriu. Jie visi no
ri palikti ūkininkais-gi ūkiu 
tenais labai trūksta. Ar žinai 
kad. Helmar Turkiški cigaretai 
turi savije geriausia ir ska
niausia tabaką cigaretams? 

(Apgr.) 

$325.00. Atsišaukite: 
1449 South 49-tli Avemue 

Cicero, m . I 
- I 

Ar skauda, 
dega tau kojos? 

MENTHOLATUM 
greitai pagelbės, 

pamėgink 

Jau ir po kumštynių, bet ar- ,* 
gentinietisFirpo,dar mano per 
siti krinti su Dempsey. O Dem
psey sako: galėsiu antrą 
"bang" jam duoti. 

•»l!S" 

' Tel. Lafayette 4328 

PLUMBtNC 
Kaipo Uetmrjs, l ietuviams 
dos patarnauju kuogeriausia 

M. F l SKA 
BStS West 88-th Street 

= 

KAS T I K I T E LOTA? 
AŠ turiu g-erą 6 cilindrt.-iij mažai 

vartota automobil iu ir noriu išmainy
ti ant loto* nepaisant vietos. Atsi lan
kykite pas 

J O S E P H Y r s H K E W I T Z , 
4034 Archer Ave. Chicago, 111. 

REIKALINGA 
REIKALAUJAMA vargroninko k u 

ria galėtu gerai vesti netik chara bet 
12 metu kaip girdejau kad gyveno , r o r k e s t r a | r hen^ T i n k a m a m ge_ 
Phicagoj . ženotas paeina Kau- \ r e g n ė f l v , e t 0 s ttei.eiktų 
no Hedybos Šiaulių Apskričio Ligu-
mų Parap. Dargužiu Kaime. Turiu 
labiti svarbu reikalą gauta iš Lietu
vos jeigu kaa žinote apie ji ar j is 
pats moMžiu pjrane&ti S i u o adresu, 

I 

K U N . V. VILKUTAITIS 
6527 Superlor Avcnue 

Clevcland, Uhio 
~ - l " -- 'JL'I >\i * ! _ : 

ŠIOSE VIETOSE GALIM* 
PIRKTI TLKISTUS BOBRA-
VIČIAUS KONCERTUI, OCT. 
SPALIO 5 B. ORCHESTRA 

HALL. 

. . 'Draugas" 2Xtt So. Oakloy 
Avemie, RoosovcH 7791. 

Metropolitan State Bank, 
2201 W. 22 str., Canal 1955. 

Univcrsal Stato Bank, 3252 
So. Halsted St., Boulevard 
07000. 

Elta Conunerce Co. 3251 So. 
Halsted St , Yards 1234. 

Liberty Land & Jnvestment 
Co. 3301 So. Halsted St., 
Blvd. 6775. 

P. Baltutis. 901 W. 33* A , 
Yards 4669. 

M. J. Kiras, 3335 S. Halsted 
St., Yards 6894. 

"Naujienos*', 1739 So. Hal
sted St., Roosevelt 8500. 

"Telegramas", 666 AV. 18 
St., Roosevelt 7653. 

V. M. STULPINAS 
3.111 South Halsted Street 

Chicago, 111. 
Tcl. Yards 6062 

1 PARDAVIMUI. 
P A R S I D r O D A Skelai ( svarst ikles) 

už pirmęja, galime sprąsti iš deI bu^"nes a r sri-oseme*. ir du ge-
* ' *" r * siniai pečiai. Atsišaukite tuojaua. 

to kati 8v. Jurgio baž. para-
pijonai vis žengia prie tobu
lumo, Iv šį kartą ką tokio nau
jo ir geresnio Rumanys. 

Visi parapijonai dirba išsi
juosę kad šią vakarienę pada
ryti pasekminga iš visu atžvil
giu. Yiem parduoda tikietus, 
kiti aukoja pinigų, da r kiti au
koja valgomu daiktu, o visi 
parapijonai žada 4<in eorpore'*1 

pribūti ant vakarienės. Tokiu 
būda parapijonai gauna ger | 
progą sueiti į artimesnę pažin
tį su viens kitu i r linksniai 
praleisti laiką, užmiršti var-

B I Z N I S 
PARSIDUODA eeverykų tai

symo krautuvė, lietuvių apgy 
ventoj vietoj, biznis nuo seno |. 
išdirbtas. Savininkas apleidžia 
mieste. Atsišaukite: 

3347 So. Union Ave. 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO, 

809 *. 3510 St, Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
% Parduodam Laivakortes. 

A. f A. 
LEO. MONTVILAS 

gimęs birželio 28 d. 1914; 
mirė rugsėjo 18 d. 1923, 
2:45 vai. ryte. Paėjo iš 
Kauno red. Kvėdarnos pa
rap. Tauragės Apskr. Pa
liko d deliame nuliūdime 
tėvą Teodora ir motina 
Zofija Montvilus broli 
Juozapa ir seseri Stefani
ja. Priklausė prie Šventų 
Aniuolu Sargų Dr jos. 

Laidotuvės j vyks penk
tadieny, rugsėlo 21 d. Iš 
namų 4232 So. California 
Ave. į Nekalto Pras. šv. 
M. P. bažnyčia 10 vai. ry
te, o po pamaldų bus nu 
lydėtas į 6v. Kazimiero 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame 
visus gimines draugus ir 
pažįstamus dalyvauti lai
dotuvėse. 

Nuliūdę: 
Tėvai; Teodoras ir Zofija 

Brolis Juozapas. Sesuo 
Stefanija Montvilai. 

Kcs. Tel. Republfc 7814 « 
•117 Soutti Talman Ave. 
Vai: nuo 9 iŠ ryto Iki 12 

Dr. PELIK A. MANELIS 
«*«* c N Ą P R A P A T H 
»2«7 So. Halsted St. Chicago. 
' ? f l s < V £ , : N « o i _ 5 - v a k . ir nuo 
T—9 vak. Tcl. Boul : 2777 

Ž O » • • • • • • • • - T ir j _ _ 

i . Michnievicz-Vidikiene 
KUŠERKA 

101 8. Halsted 81 
Kampas 31 gatr* 
Phon* Tardą 1118 
Vienam* oflaa •» 
Dr. J. F . V a » 

jfPalnr -
Baiintikaa p a 

tarnaviLias prie 
jflmdymo.Visokį pa 
patarimai dykai. 

Valandof: nuo 7 ryto, Iki I X nuo 
« Iki 9 ral. rakar*. 

įįm • • < • • • ! • • • » » » » » » » .i » m • ! » • » ^ ^ 

Rezidencijoj* TeJ. BnuiMviek 4SS1 
Dr. 0. YUCIUS D. C. Pfr. O. 

CHIROPRACTIO GYDYTOJAS 
Be gyduolių, be operacijos 

Vai. t - l ; 6-8 P. M. ftventad. f - l t 
1579 Mllfvaukee Avenne 

lUunp. Rnbey ir North Are . 
Ofiso Telef. Rrun.swick 5SS5 

I "GYDYTOJAS" I 
* Mėnesinis žmonių sveikatos žurnalas teikia teisin-

gų -/Amų iš: 
Higienos, Medicinos, 

Dentisterijos. 
Prenumerata: Amerikoj $1,00. Kitose šalyse $1.50 

metams. Vienas numeris 15c. 
G Y D Y T O J A S 

4454 South Westera Avenue Chicago, Ulinois. 

a=sr 

L' U ?. 

ANT PARDAVIMO bueernė 
lietuvių ap^yrentoj vietoj, biz
nis nuo seno išdirbtas, parsi- Sj puiky PIETAMS SETĄ. pa 
duoda is priežasties nesveika
tos. Atsišaukite šiuo adresu: 

N. Čekanauskas 
4438 So. Hermita^c Ave. 
Takf. Boulevard 7618 

N A M A I &ciminbkd&, darbšeios, Hn-
ksmos bėginėja tvi • šian tai ! 
ten rinkdamos geriausias mė- j ANT PAEDAVIMO 6 kam-
^ ir ūm valgoma ( l l , i K , u , | ^ n a m a ^ s u ^ t a e n ^ ^ 
cveieia puodus įvairius indus 125x25 2141 W. 22-nd Place. 
ii laika nuo laiko bėjra sve-iMaia mokestis iškalno o liku 

sius kaip randa. Atsišaukite tain«*je iAm^ginti peoii^ ka^ 
galėtų RugBJo 30, et taip ir 
rrkitaip, iškepti, išvirti. [Toko 
but svetaihoje, kaip jos tuos 
•'.-mėginimus dan'\ ir, Jurgutė-
liau tu mano, taip gardžiai 
viskas kvėpė, norėjau eit ir 
paprašyt kąsnelio, bet, žmoge-
li, nedrįsau. Bet pienavau kad 
nedeldienyj Rugsėjo 30 nieka< 
nesulaikys manęs nuo buvimo 
ant Sv, Jurgio par. vakarie
nės. Ateisiu anksti ir atsivesiu 
ką kitą. Patariu visiems kiti
ems ateiti ir nepasivėluoti. 

Apart gardžių valgių bus .ir 
programa. Programe daly-

ant pirmu lubų po 6 vai. va
kare. 

1952 W. 21 Place 

KIEKVIENAS GALI 
GAUTI DYKAI. 

Dargia & Dargis, 726 AV. 18 j vau-; Chieągos gabiausi artis-
*£t., Canal 1603. 

Jagelo Pharmacy, 4539 So. 
JIermitage ave., Blvd. 707£. 

[tai kaip tai, p. M. Janušaus
kienė ir kiti. Per visą vakarą 
gros puiki orkestra. Bus taip 

J. J. Zolp, 4601 So. Marsb-!gra/,u, kad gražiau negalės 
field Ave., Yards 0145. J imti. 

Venta Pharmacy, 4135 Ar- Tik įsivaizdink* sau šitokį 

RETAI ATSITINKANTI PROGA. 
PARDAVIMUI 2 aug i tų muro na

mas 2 flatai po 6 puikius kamba- ! 
rius; visas i.štrimavlmas kieto m e - * 
džio; karStu vandenių Šildomas su 
"i boileriai; Jbudavotl aisbak£.lai Ir 
gasiniai peniai kiekvienam flatui, sta
tytas pagal naujos mados 6 metai 
atgal; lotas 30 pėdų pločio; savinin
kas yra pfriverstas parduoti pigiai; 
kaina $11,500; pusę pinigais o k i tus} 
ant morgit io lengvais tž mok ėjimais; * 

j pasiskubinkite nes šitas n a m a s yra 
vertaa $15,000 pagal šių laikų. 

PARDAVIMUI 2 ąugžtų muro na
mas 2 flatai po 6 |r 7 kambarius; 
gasas, elektra, maudynės, beismen-
tas Ir dviem automobil iams garadžius 
rendos neša $90.00 J mėnesį: kaina 
$10,500; nereikia turėti visų pinigų, 

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
namas 2 flatai po 4 gerus kamba
rius; įtaisymai gesas, e'ektra, mau
dynės, skiepas ir 2 geros šandes už
pakalyje; kaina $5,200 apie puse pi
nigai, kitus lengvais išmokėjimais . 

Nofėdami pamatyti v iršminėtus na
mus atsi lankykite diena ar vakarais 
pas 

BRIGHTON REALTY CO. 
J. Yushkewitz, vedėjas 

4034 Archer Ave. (prie Cali
fornia Ave.) 

• II Ii I I I ' 

darytą iš grynai balto materijo-
lo, su gražiais išmargintais kra-
.š(.iis kuris susidedk iš-' dideliu 
sriubai torlclku. didbliy p ie tams 
i n i h l k n . ^potkeliii, p4io«h>liii. vlc 
iu>s vafOM ir gi laus bliudo. ^ 
Tai yra proga kuri niekad dau
g iau nepasitaikys, kad gavus 
DYKAI ši puikų E|iętams setą. 

~į\ Kiekviena moteris, duktė arba 
vyi.*as gali gauti jį 1>E IŠLEIDI
MO ,NORS VIENO^t!ENTO. 
Mes vieno tik prašome jusn, 
kad Jųs perstatytu:)u't mu*ų 
Pre*r»ium išpardavimo katalogu 
kuriame> yra daug burgenu. juaų 
draugams, tą korf kiokvirnas 
gali atlikti. TODET£ KAD PA
TYRIMO NBREIKFA. 
Mes turimo fukstanfc'ius tg pie
tams eetų išdalinimui DYKAI. 
I!uk pirmutiniu savo miesto,kad 
gavus vieną JŲ. MES JAU 
ESAME IŠDAVĖ TŪKSTAN
ČIUS TŲ PUIKIU PIETAMS 
SETU/. MES N O R I M E DUOTI 
IR JUMS VIENĄ.. NeatidėMo-
kite. Išpildykit šj kuponą ir 
atsiųskite jį mulęrip"tuojau. 
HOME SUPPI .Y CO Dept. 7Cfl 
181 Duanc St.. N e w York 

-
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HOME S U P P L Y CO. 
Dept. 709. 1$1 Duano St. 

N e w York City 

Prisiųskite man jūsų prišadėtrj 

DYKAI pietams setą 

Vaidas . f'X 
Adresas 
Miestas 
Valstija . 

J i 

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

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. T>ž įdėtus pinigus 
moka geriausiiis nuošimčius. Pasidėjus metams ar ilges
niam laikui 8%*, pasidėjus pusei metų 6%, ant parei* 
kalavimo 4%.' 

Lietuviai amerikiečiai! dėkite savo pinigus į šį tvirta. 

» — 

Lietuvos Ūkio Bankas, 31 Laisvės alėja, 
Kaunas, Lithuania. 

LITTLE J U L i ^ SNEEZER BY BAKEK 

VVITH TH61 LrVMP 
pon,j£RR.v? 

OH; I /HLVVAVS I 
TAKE THI5 mm I 
M£, VVHtrJ I GO 
TO THE CLUB! 

r WELL VVHP̂ T į ,'A 
HAVE VA GOT 
TO TAKE A 
P05T W»TM 
VA F O R ? 

\ \ C L L i ALVYAVSLJ 

PPfpAREDN'feSS! 

WHEf?E 00 VĄ • { 
GET P*EPAREDNFSS? r^GE-T I T ? / 

k * i > 

WHV, THAT POL^ ^ MV 

tf*M* i+Ary 
r#ia 

l+>lrj 
VV|̂ T 

^ 

Muzikos Mylėtojų Domei! 
SU ATYDA PERSKAITIK 
VISĄ ŠITĄ SKELBIMĄ. 

* r~ 

Ką tik gavome iš LIETUVOS naujų muzikos 
veikalų geriausių kompozitorių. 

i. NAUJALIO 
G i e s m y n a i s (Bažnyčių chorams) .60 

JUOZO CUUOD2IO. 

1. Rugiagėlės ( s o l o ) 40 
t. Mylėk ( s o l o ) 50 
3. Aguonėlės ( s o l o ) 40 
4. Rūta ( s o l o ) , . . .50 
11 Op! Op! (mišram ehorui) 50 

A L E K S A N D R O KAČANAUSKO. 
7. Tų mergelių dainavimas, ( so lo tenorui) . . . . 50 
8. Lakštingalėlė ( so lo tenorui) 60 
9. Geriau diena, geriau nakti ( s o l o ) 45 
10. Gerk, gerk, girtuoklėli ( so lo ) 40 
20. Sudiev Lietuva (mi šram chorui) 50 

JUOZO ŽTLEVIČIAUS 
70. Nul iūdimo valanda (aukštam halsui) 4Qc 
U . Girtuoklio daina (jumorinė-auk&tam balsui) 60c. 
71. Oundė mane bernužėlis (iŠ operetės) 75c. 
71. Močiutė širdelė ?5c-
74. Karvelėl i 0O*=-
6. fieriau žirgeli ( so lo 
IS. Jąu pavasaris atėjo (mišram chorui) ; 50 
14. Gaudžia aukso varpai (fcnišram choruj) 60 
15. ftvieei nakt i s mėnes iena (mišram chorui ) . . .«<* 
12. Laisvė daina, (mišram chorui ) 50 

JUOZO GUDAVIČIAUS 
5. Trys Dainos ( s o l o ) *^ 

JONO B E N D O R I A U S 
! • . Aušrelei Beauštant ~ •*$ 

K U N . T. BRAZIO. 
85. Muzikos Teorija (muz ikos vadovėl is ) 45 
86. Giedojimui Mokykla (g iedoj imų vad. ) 1 0 0 
18. Mušu dainelės. 1 0 0 

JUOZO TALLAT-KJELPŠOS. 
87. KariagoS aidai (da lnu rinkinėl is) -20 
38 Lakštutė (datnu rinkinėl is) -50 
89. Aš pas tevelė—Močiutė m a n o — ( c h o r u i ) . . . . .20 

'40. Eisiu J girelę—Ui, ui, ui Dieve ( c h o r u i ) . . . . .30 
41. Tautiški šokiai dalis I - 86 
41. Tautiški šokiai dalis II 36 
17. Gailesčio Giesmė 85 

Keturi Suktinai ( p i a n u i ) 66 
Taip-pal galima gauti ir Šiuos veikalus: 

ST ŠIMKAUS. , 
32. Aš išslvilkčiav čigono rūbą (duetas ) 75 
8Ž. Ats isveikinimas su Tėvynė (so lo( ( c h o r u i ) 100 
32. Kaip raiba Taukštė ( s o l o ) 75 
82. OI kas? ' 75 
82. Šią nedėlėle (4 bals iams) 25 ' 

A. ALEKSIO. 
21. Meilė Uždegta krutinę ( so lo t . . . 66 
22. Graži čia giružė ( s o l o ) 50 
23 Mes griftim Ten (mišram chorui ) 75 
24 Visuomet Širdis Surakinta ( so lo ) . . . » 60 
25. Ak myliu Tave. ( so lo ) 75 
26. Ginkim šalj Lietuvos (mi šram chorui ) 60 

A. POCIAUS. 
27. Gale Sodo rymavo ir švint aušrelė ( s o l o ) . . . . 60 
28. N e bile k ieme mergelė auga ( s o l o ) 60 
29 Leiskit J Tėvyne ( so lo ) 60 
80. Vai Močiutė Mano ( so lo ) . A «0 

C. SOSNAUSKIO 
Užmigo žemė ( choru i ) 36 

D R VINCO KUDIRKOS. 
82. Dle4ėnė, polka (p ianui ) '• -30 

Sudiv, mazurka (p ianui ) '. 40 
N e m u n o Vilnys, valtzas (p ianul i 50 

PBJTRO STANKEVIČIAUS 
84 Vytauto koncertinis maršas (p ianui ) 86 

MIKO PETRAUSKO — OPERETES. 
Consilium Fafultat is (v ieno ve iksmo) . . . . $1.25 
Apvesdinkite ir Mane (dviejų aktų) . . . . 1.60 

J. A. ŽEMAIČIO 

66. Lietuva Brangi ( so lo ant p iano) 6 0 c 
67. K a s nuramyns man širdele, (duetas ant p iano) 6 0 c 
68. P a s darželi trys mergelės, (duetas ant p iano) 60c. 
69. E s u a n t i i o svieto, ( so lo ant p iano) 50c. 

Siunčiant užsakymus visuomet pažymėkite ir 
numerį. 

Pinigus galima siusti Money Orderiais arba 
čekiais. 

DRAUGAS PTOLBHnra COMPANY 
2334 So. Oakley Ave. Chicago, UI. 

#. 
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