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KAS PASAULY SUKELIA 
K A R U S ? 

BE 

PRINCAS KUNIGAS SAKO, 
KAD MODERNINE 

KULTŪRA. 

Žmonės atsitolinę nuo 
Kristaus mokslo. 

Francija Sustabdo 
Lenkams Paskola 

CHICAGIEČIAISUPEŠĖ • 6UBERN, BRYAN DAR-
HOMESTEADIEČIUS 
(' • Draugui' ' telegram a) . 

COLOGNE, mgp. 28. 
Žinomas iš gilaus savo pa
maldumo Saksonijos princas 
kunigas Maksimihonas, Frei-
bourgo Universiteto (Šveica
rijoje) profesorius,, vokiečių 
spaudai parašė straipsnį, 
kurs sukėlė daug komentarių. 
UI karų sukilimus princas 
kunigas apkaltina moderninę, 
žmonių kultūra ir nuo Kris-
taus mokslo atsitolinimą-

'Jei žmonija nori ," rašo 
jis, "savo mintimis grąžinti 
ramybe, pirmiausia ji priva
lo atgauti kiek nors origina-v 
lės 8v. Pranciškaus dvasios. 
Tos dvasios nors dalį reika
linga įnešti į aukštesnes žmo
nių sferas. Kokia svarbiau
sioji karų priežastis? Tai 
perteklius, tai pat perdėtas 
gyvenimo iškėlimas, kitaip ta 
riant, moderninė kultūra. 

"Visa mūsų moderninė kul 
turą iškelia karus.. Šiandie 
visos mūsų įstaigos yra to
kios, kad jos, rodus, provo
kuoja karus. Dėlto, jei mes 
norime apsisaugoti karų, pri
valome pertraukti ryšius su 
šiandieninio gyvenimo mane-
rais ir su šiandienine pasau
lio tvarkos sistema. 

"Reikalinga mums dar ko 
daugiaus. .Mes norime vi.-ai 
kitoniškos kultūros. Žmoni-
jai esant šiandieninėj padėty, 
taikos negalima laukti. Bei 
kia prisidėti kiekvienam pla
tinti -Kristaus doktrinas ir 
S v. Pranciškaus neturto ir 
nusižeminimo meilę. 

"(Tik su tikrąja Šv. Pran
ciškaus dvasia galima grąžin
ti žmonių klasių tarpe taiką. 
Tos rųšies taika bus artima 
Kristaus dvasiai, Turtingi 
žmonės neturi bu t gerbiami 
kaipo stabai, gi neturtėliai 
žeminami. Kitaip elgiantis 
mes neturėsime taikos ' nei 

• ' ' 

Apie Tai Painformuotas Lenku Ministeris 
Gali Lenkai Gauti Privačių 

P a s k o l ų „ 

TEČIAUS FRANCUOS VALDŽIA NEDUOSN 

SAVO GARANTIJĮI 

^ Lietuvos Vyčių 13 kuopa 
I per Seimą lošė su Homeste-
|ad L. Vyčių stipriausiu ty-
mu. Chicagiečiai laimėjo 19 -
10. Tai "good" game. 

F. L. Savickas. 

L I E T U V 0 j T 

BININKįJ KLAUSIME 
DARBININKAMS SENATVE 
TURI BŪTI APDRAUSTO. 

KINIJOS ARMIJOS KOVOS LAUKE 
. SHANGHAJUS ATKIRSTAS N O PEKINO 

PAKYŽIlyS, rugp. 20. — 
Lenkų užsienių reikalų miini-
steris Skrzynski, keliaudamas 
Oenevon, pirmiaus 
Paryžiun. Jo tikslas čia bu
vo patirti, kuomet franeuzų 
valdžia, kaip žadėjusi, pasko-

Svarbiausia to nusistatymo 
priežastis, tai tuščias Franci-
jos iždas. Antra, pačiai 

užsuko Francijos valdžiai pinigai rei 
kalingi. 

Lenkų ministerį apėmė bai
mė ir jis ėmiė teirautis, ir 

LIETUVIŲ TEATRO 
JUBILIEJUS. 

Rugpiučio mėn. 8 d. sueina 
lygiai 25 metai, kaip buvo su-

Paskelbė net proklamaciją. 

LINCOLN, Neb., rugp. 29. 
— Prieš besiartinančius rin
kimus visi nori bot geri dar
bininkams. 

Nebraska valstybės guber
natorius Bryan, kandidatas į 
r 

Suv. Valstybių vice-preziden-
tus iš demokratų partijos, pa 
skellh'1 proklamaciją Darbo 
dhmos minėjimo klausime. 

IR TIENTSIN 

SHANGHAI, Kinija, rug. 
29. — IKituomet Kinija pas
kelbta respublika. Nuo to 
laiko prasidėjo valstybei į-
vairios nelaimės. 

Nelaiminga šalis buvo tu
rėdama autokratinę valdžią. 
Paskelbus respubliką kur-kas 
pablogėjo. 

Kilo civilis karas. Valsty
bė teorijoje skaitosi viena. 
Bet praktikoje ji suskaldyta 
į daugelį dalių. 

Oficialiame termine Kinijo 

lins Lenkijai 100 milionų auk 
sinių frankų. Tie pinigai 
lenkams labai reikalingi baig
ti savo armijai išrengimą 
ir atliktf kitus svarbius Len* 
kitose darbus. ' 

Franeuzų užsienių reikalu, 
ofise lenkų ministeris tečiaus 
diplomatiniai ir mandagiai 
painformuotas, kad šiandie 
Franci joje veikia nauja vald-

klausinėti, ka dabar Lenkija 
darvs. 

Jam duota suprasti, kad 
lenkai gali pripačhi keliu sko 
linti iš franeuzjų bankų. Te
čiaus franeuzų valdžia ban-
koms iš savo pusės neduos jo 
kių garantijų. Be garanti
jų gi nėra paskolos. 

[Kuomet ministeris Skrzyn
ski susirūpino, tuomet patsai 

Proklamacijoje gubernato-
ruoštas dideliais vargais p i r - ! r j l l B p a ž y mi , kad darbininkai j e valdžia yiena. Tai Peki-
mas viešasis lietuvių vaidini- t a u t o j e s k a i t o s i s v a r biaus ias I į10 valdžia. Bet tikrenybėje 
mas Lietuvos žemėje, tąsyk ^len^ntas, tečiaus kaipo toki j * * kuone kiekviena provinci-
Rusų valdžios vergiamojoje j i e v i s u nepripažįstami. »j a savitai valclosi. 
būtent, Palangoje, kur buvo «&. • v 

Sako, šiandie nebepakanka; fy» nei mažiausio susi-
darbininkams 8 valandų dar- kausimo. Kiekvienas gud-

,bo dienoje. J ie už savo d a r - , r e s n i s &nas politikierius sie-
rupesciais Keturakio "Ame- _• h • „• y,nn i . \r^n ,__„ 
J ? • ė ,, ^ , . bą turi gauti ne vien atatin-'1™ viršenybes. \ eda kovą 

HetuvCieatro r g S f f i * * * * * * * » " * I * * * * * " ? S g £ 
M dar pridečką senatvei. ! n e miniose turi daugiaus ita 

suvaidinta tą syk tel>egyvo 
dar J)r. L. Veineikio ir kitų 

žia, ir t a valdžia turi jau ki- j premjeras Herriot ji surami-
tokį nusistatymą. J i mis- no, kad, girdi, tas Francijos 
prendė sulaikyti žadėtą len
kams paskolą. 

Sakvta Skrzvnskiui, kad 
Francija ateity pinigų nesko-
lysianti ne vien lenkams, bet 
ir kitoms mažosioms valsty
bėms. 

nusistatymas . nepanaikina 
franeuzų draugingumo link 
Varšavos valdžios. 

Vieton vvkti -Genevon, mi-
nisteris Skrzynski ar tik ne-
gryž Varsavon su " l inksma" 
žinia. 

PAŠTŲ UNUA SUMAŽINO Faustų Unijos kongr. įvyks 
SIUNTIMO RATAS. 

Laikraščiai perpus pigiau 
bus siunčiami. 

amžinatvėje. 
4 ' žmonės šiandie perdaug 

atsiskyrė nuo gamtos ir pri
sirišę prie karų, kadangi ka
rai yra priešgamtiniai daly
ka i . " 

HTOCKHOLMAS, rug. 29. 
— Universale Paštų Unija, 
čia turėjo aštuntąjį kongre
są. Kaip biznieriai taip laik
raštininkai šiam kongresui 
gali sakyti ačių už geruosius 
tarptautinius santykius, ku
riuos Unija tų ir kitų naudai 
palaiko. 

Šis kongresas grąžino pirm 

Londone 1929 m. 
Šįmet suėjo 50 metų, kaip 

ši tarptautinė unija jkurta. 

AREŠTUOTI 4 KALĖJIMO 
SARGAI. 

MONJTREAL, Que., Kana
da, rugp. 29. — Iš Bordeaux 
kalėjimo mėgino pabėgti mi-
riop nubaustas žmogžudis Se-
rafini. 

mnsų kultūrinio gyvenimo į-
vykiui paminėti Palangoje su 
sidarė tam tikras komitetas, 
į kurį įeina: Kretingos apsk. 
Tarybos-pirm. Dr. L. Veinei-
kis, p. A. Janulaitis, gen. V. 
Nagevičius, Valst. Dramos 
Teatro Direktorius Liudas žiuoju sutaikinti. 
Gira ir to teatro artistas P . 
Kubertavieius. Paminėjimas 
komiteto del technikinių ap
linkybių nukeltas į šeštadie
nį, rugpiučio mėn. 9 d. Tos 
dienos vakare Palangos vasa
ros teatre Valstybės Dramos 
Teatro artistai suvaidins S. 
Čiurlionienės "Aušros Sū
nus , " be-to, p ai iVeineikis ir 
Janulaitis paskaitys savo at
siminimus apie lietuvių teat
ro pradžią. Be abejo, lietu
vių visuomenė, .ypač teatro 
organizac. pagerbs tas svar
bias sukaktuves sveikinimo 
telegramomis, jei negalės sa
vo atstovų atsiųsti. Ant ry
tojaus sekmadienį, po pamal
dų "Aušros Sun,-s" bus lošt. 
apylinkijų sodiečiams; gi po 

Tas kovos laukas, tai Shang-
liajaus apylinkių plotai. Abi
dvi armijos kita nuo kitos y-
ra vos už keliolikos mailių i r 
kas Valanda pramatomas kru
vinas susikirtimas. 

Kaip čionai, taip visose a-
pylinkėse paskelbta karo pa-
,tis. Pabėgėliai iš vis-ų pusių 
skaitlingiausiais būriais trau
kia ant Shanghajaus. 

Šiandie /Shanghajus negali 
jau geležinkeliais ir kitokio
mis priemonėmis susisiekti su 
Pekinu ir Tientsin. 

Įkurta cenzūra. Vietos ge
ležinkelio stotis užimta ka
riuomenės. Kalbama apie 
galimą reikalingų armijai 
^laiktų rekviziciją. 

Atokiau nuo čia gyveną 
svetimšaliai apimti baimės. 

Kinų prekybos rūmai čia 
turi sesiją. Darbuojasi ko

kos, tie skelbiasi tikrais val-.kui nors būdu sustabdyti su-
Kontraversijas kapitalo, s u h f a ^ n e p r iklausomais cent- sikirtimą. 

darbu turėtų spręsti tam tik- L a M n e i v a ] ( i ž i a i . >Tuotarpu ^ i n ų Raudonojo 
n federal.ai ir atskiriu yals-j g t a i K i a i l g 8 U i r Chekiang Kryžiaus kuopos rengiasi 
tybių tribunalai. Pirm pa- < p r o v i n c i j ų gubernatoriai j a u gelbėti sužeistiems, 
kelsiant streikus turėtų i v y k - : ^ ] a i k a s t o v o j a u ž p i r m e _ P e k i n o v a l d ž i a n e t u r i r e i . 

ti tyrinėjimai su tikslu gi*-1 ^ ^ g ^ a r_ ̂ ^ ^ m s u g t a M y t i ^ 

linijas, š iandie jiedu tas ar-
. Gub. Bryan pareiškia, kad mi jas siunčia kitą prieš kitą 
Darbo diena, tai tikrai darbi- kovos laukan. 

ninku šventė. Toje dienojo i-• » 
darbininkai turi apsvarstyti fįį} KUNIGU NUSKENDO. 
šiandieninę savo padėtį ir at
eitį. 

keliamą valstybėje triukšmą. 
Tokia tai nelaiminga šalis 

Kinija. 

ALUS STIKLAIS NEPAR
DAVINĖJAMAS. 

WIXXIPEG, Man., rugp. 
29.. — Manitobos provincijos, 

Kanadoj, svaigiųjų gerymų 
komisija uždraudė pardavi
nėti alų stiklais. 

Galima žmonoms alų pirkti 
šiaip ar kitaip, bet ne stik-

MARSHFIELD, Mass., r. 
29. ,— Sunrise juros pakraš
ty nuskendo du katalikišku 
kunigu, Chittick ir Kehane, 

PARYŽIUS, rugp. 29. — 
Francijos valdžia išsprendė 
kieku galima mažinti visas 

abudu iš Bostono, begelbėda- f valstybės išlaidas. 
mu kitu du skęstančiu žmogų 

FRANCIJA MAŽINS 
IŠLAIDAS. 

• V 

1S savo būrio. 

KARO LAIVAI SHANGHA
JAUS PUSĖN. 

PINIGŲ KURSAS. 

SHANGHAI, rugp. 29. — 
Suv. Valstybių karo laivai at-f 

spektaklio bus suruošta dide-
J is buvo išplėšęs kalėjimo lė manifestacija, eisena į is

torines Pa!angos vietas su 
prakalbomis i r orkestru. Ap-

lange geležis ir jau ardė mu
ro sienų, kuomet kalėjimo 

karines siuntimo ratas ir l ^ t f r & u B k a s pastebėjo tą des- f linkinės lietuvių organizaci 
ant žemės, nei jos nerasime mažino lėšas laikraščių per- jperatini darbą. 

siuntimui. Už keturias unci
jas laikraščių bus imama vie
nas centas. Šiandie už dvi 
uneiji vienas centas. Naujos 
ratos ims veikti pradjėjus 
lapkričio 1, 1925 m. 

-

BANKOS PREZIDENTAS 
KALEJIMAN. 

MADISON, Wis., rug. 29. 
— Vietos nacionalės bankos 
buvęs prezidentas Roblf fede-
ralio teismo nubaustas 8-ms 
metams kalėjimo. 

Teisme j is pasisakė kaltas 
išeikvojęs apie 200,000^ dole
rių bankos pinigų. 

v 
uz Suv. Valstybių ratos 

pirmos kl/asės siuntinius ne
paliestos. Nes Suv. Valsty
bės ratų nepadidino kaip bu
vo nutarta Madrido kongrese 
1920 metais. 

O R A S . 

Siuntimo ratų sumažinimą 
pripažino ir padarytą tarp
tautinę sutartį pasirašė 37 
atskirios valstybės. (Tas pa
liečia pirmąją ir antrąją pas
tos klases. 

jos kviečiamos dalyvauti or-
Keturi kajėjimo sargai tuo! ganizuotai su savo vėliavo 

jaus areštuoti už nepaprastą 
tarnyboje apsileidimą. 

Serafini paeina iš Detroi-

i • • , . . . , ; plaukia i šiuos Kimios pak-
lais ir ton negerti, kur parka- • vv. v ,. : X 

rascius saugoti svetimšalius, 
kuomet kinai lordai žada pa
kelti savitarpinę kovą. 

ma. 
Ta pati komisija išspren

dė, kad vienam žmogui per 
savaitę leidžiama pirkti i r 
suvartoti tik 24 kvortas a-
laus. 

Taip čia tvarkoma svaigių
jų gerynm pardavinėjimas. 

mis, chorais ir tt. „Tokia ma- ] 
nifestacija Palangoje, Klai
pėdos krašto pasieny, turėtii 
didelės svarbos tautinio auk-

to, Mich. Su kitais 5 pikta- ^ l ė j i m o a t v e ju , ypač — Mažą-
dariais jis nužudė vienos b a n ^ L i e t u v a i , taigi norima, 

FRANCIJA TURĖS 
MANEBRUS. 

NANCY, rugp. 29. —Atei
nančią savaitę Vokietijos pa
sieny Francija turės didelius 

kos-pasiuntėją. Visi suimti. j^a(j jį kuopuikiausiai pavyk-jinilitarinius manebrus. Su-
Ir tuos penkis teismas nu 
baudė mdriop. ( 

Kanadoj žmogžudžiams nė
ra pasigailėjimo. 

tų. Paskui, vakare (sekma- traukiama galybės ,armijos. 

DAUG BRITŲ NORI PA
KLIŪTI AMERIKON. 

IŠ Amerikos 
perpus pigiaus bus 

CHICAGO. — Anot oro Europon pradėjus lapkričio 
biuro, šiandie pastovus oras; 1, 1925 m. 

LONDONAS, ruigp. 29. — 
Kadangi Anglijoje nedarbas 
išnaujo eina didyn, tad aude-

laikraščiai klų gaminimo dirbtuvių apie 
vežami 3,300 mechanikų darbuojasi 

gauti progos keliauti Ameri
kon. J ie nori pakliūti } S. 

maža atmaina temperatūroje. Kitas iš eilės Universalės Valstybes* 

dienį) numatomas didelis pa
silinksminimas — vaikštynės 
pajūry su orkestru ir fejer
verkais. Tam tikri plakatai 
ir lapeliai plačiai paskleisti 
iš anksto po visą apylinkę ir 
visame jKlaipėdos krašte. 
Taigi reikia tikėtis didelio 
įmonių suvažiavimo. Pra
vartu, kad tas dienas atva
žiuotų ir iš Kauno bei kitją 
Lietuvos miestų "dalyvauti to
se iškilmėse ir ta proga ma
loniai prasivėdinti gražiau-

Žymią manebrUose rolę turės 
aeroplanai. 

SU BOLŠEVIKU TRAUKI
NIU ŽUVO 40. 

ODESSA, rugp. 29. —Eks
presinis traukinis iš čia Mas
kvon važiuodamas už 200 
mailių nuo čia nušoko nuo 
bėgių. 

40 asmenų žuvo ir daugelis 
sužeista. 

Nelaimė įvykusi, sakoma, 

Rugpiučio 28 d., 1924 m. 

sietuvos 100 litu $10.00 
Anglijos 1 sterl. sv 4.48 
Prancūzijos 100 frankų 5.39 
Belgijos 100 frankų 4.09< 
Šveicarijos 100 frankų 18.77 
Italijos 100 lirų 4.42 
Čekoslovakijos 100 kronų . . 3.00 
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Siųskite Savo Giminėms 
1 —.— I —:— 

L I E T U V Ą 

PINIGU S 
JJ 

NES, "DRAUGAS" pigiausiai siun
čia ir geriausiai patarnauja. "DRAU
GAS" siunčia per didžiausią Lietuvos 
banką — ŪKIO BANKĄ. 

"DRAUGAS" siunčia pinigus litais 
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-drai-
tais ir telegrama. 

"DRAUGAS," PUBL. OO., 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, HL 
Ofiso Valandos; Kuo 8 ryto iki 8 v. vaK. 

Sekmadieniais uždaryta. 
11 • iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiim 

siajam Baltijos jpajury. j trukus vienam bėgiui* 
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" D R A U G A S " 
Publlshed Daily Except Sundaya 
One Ycar , $6.00 
Six Months $3.00 

AT NEWS - STANDS 2c. A COPY 
DRAUGAS PI UIJSHING CO., Inc. 
2334 So. Oakley Ave., Chicago. UI. 
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AR RUPI MŪSŲ LAISVA 
MANIAMS VILNIAUS 

NAŠLAIČIAI? 

KRIMINALISTAI IR MOKYKLA, 
LAISVOJI DORA. 

/ Laisvamaniai visomis išgalčmis kovoja prieš katali
kus ir pyksta ant jy, kam jie savo mokyklose mokina re
ligijos ir religines doros. Anot laisvamanių, kiekvienas 
žmogus turi savo protu nusjstatyti savo doros normas. 
Kiekvienas laisvamanis yra ' laisvas spręsti kas dora ir 
kas nedora. Šitos laisvamaniškos " d o r o s " principo lais
vamanių liaudis, žinoma, nesupranta. Ši "do ra" jai pa 
tinka, nes pataikauja žemiems instinktams. 

Bet pasitaiko ir mokytų laisvamanių, šitie "raš te 
mokytieji ir farizeušai" gerai moka savo mintis formu
luoti ir aiškiai jie kalba. Tai ne mūsų lietuviški laisva-
manėliai, kurie nemoka nei mąstyti, nei savo minties tik
sliai išreikšti, nei laisvamaniško katekizmo neišmano. Bet 

enis, Ėugp. 29, 1924 

" D r a u g o " skaitytojai galė
jo pastebėti, kad šiemet* Lie
tuvos Nepriklausomybes i Ven
tėje Clucagos Federacijos Ap ga r saus Columbijos (New Yorke) universiteto dekanas 
skrities surinktieji Vilniaus 
našlaičiams daugiau $1.300, 
jau senai Vilniaus komiteto 
gauti ir aukotojams išreikšta 
vieša padėka. 

Tuo tarpu Cbicagos laisva
maniai susispietė prie Sanda
ros surinktąsias aukas $250 
per savo vakariene dar ligi 
šiol nepasiuntė ten, kur reikia, 
bent visuomenė apie tai nieko 
nežino. 

&tai patys laisvamaniai jau 
kelintų karta puola p. Kruko-
nj, reikalaudami iš jo aiškiai 
pasisakyti, kur dingo aukos 
Vilniaus našlaičiams. 

Įdomių dalyku šiuo reikalu 
paduoda "vienas aukotoji}" 
"N-nose" : 

"Kuomet kas tai užklau
sė ]>. Krukonj, ar jau išsių 
stos Vilniaus našlaičiams 
aukos, surinktos daugiau 

prof. Herbert E. Hawkes, nors prie "sandaros" ir nepri
klauso, vienok skaitosi žymus laisvamaniuos autoritetas. 
Laisvosios doros principus jis aiškiai formuluoja. Sako: 

"Jis (moderniškas kolegijos studentas) kovoja kad 
pasiliuosavus iš mirusios dogmatizmo rankos. Jis yra pa
tenkintas, jei jo darbas ar jo studijos prisideda prie jo 
paties gyvenimo turtingumo arba jei jo pastangų; vaisius 
tikrai jį išreiškia. Viešpataujantis principas tai savęs ap
reiškimas (self-revelation). Nieko nėra kas negalima bu
tų pasakyti be susivaržymo ar be gėdos. Veiksmas yra 
teisingas jei jis atneša pasiganedinimo veikėjui. (An act 
is right if it result§ in satisfaction to the doer)". 

Principas labai aiškus. Gaila kad studentai Loeb ir 
Leopold dabar atsidūrė kalėjime. Jie laisvosios doros 
principus ne tik geriausiai suprato, bet ir laisviausiai juos 
vykdė gyvenime. Jei nebūty kalėjime, tai Šiandien jie gal 
butų vadai visos tarptautines laisvamanijos. Juk ir pats 
Dr. Jonas šliupas nėra tiek laisvas nuo "mirusios dog
matizmo rankos", kiek šių dienų didvyriai Loeb ir Leo
pold. O ką jau kalbėti apie "dievobaimingus" Dr. Grai-
čiuną, pp. Jurgelionj, Grigaitį, Michelsoną, Bagočių, Ku
bilių, Sirvydą, Geniotį, Vaitulį ir "tutti quanti", Tcurie tik 
ieško progų, kad "papričinus" kokioje nors "tautiškoje 
protestonų žiničioje", jei tik mielaširdingi "traktai" nesi
gailėtų "mokslo tavorščiams" po $25 ar daugiau už pa
mokslėlį. Šitie garsus vyrai dar nėra laisvi nuo "mirusios 

— • -

NEDMtBAS mtk D I D Y » . ] » a i S. V*fety*>ėse įvyksta 
kas ketvirti s »eUi . Ir kas ke
tvirti metai visuomet darbai 
susimažina. 

Šiemet dar neperdaug blo
ga, nors po karo darbai negry-
žo savo normalėn vagon. Pra
ėjusiais laikais butą daug blo-

Darbo departamentas neae-
nai paskelbė, kad liepos mė
nesį Suv. Valstybių pramonė
je nedarbas pasididėjo 4 nuo
šimčiais, gi darbininkų uždar
biai sumažėjo 7,8 nuoš. 

Tai oficialis pranešimas. lr< 
jis nėra nuodugnus. Tos rų-
šies statistikai vesti vaduoja-
masi tik 8,789 didžiulėmis įs-' 
taigomis. Tūkstančiai mažųjų 
darbo įstaigų, visai neliečia
ma. Taigi,' nedarbas gali but' 
aukščiau pakilęs liepos mėne
sį. 
, Nedarbą didina aplinkybes. 
Pirmiausia ~ vasaros laikas. 
Šiuo sezonu ir geriausiais lai
kais dirbtuvėse darbai susiau
rėja. Bet vieton to ukėse dir
bama. 

Antra, tai prezidento rinki
mų kampanijos metai. Rinki-

SVEIKATA - BRANGUS TURTAS 

PUSRYČIAI MAŽAM 
VAIKUI. 

Gerai išvirta košelė duodama 
vaikams pusryčiams ir sykį ikiuose atsitikimuose v 

labai stiprus rūgšties nuodas 
ar alkalinis nuodas (šarm-
druske, potasius, šarmas, amo 
nija) naudotas, ir kaip tik to-

ėminio 

giau. / '.kitą dienos laiku, paragina j gyduolės neprivalo l^uti var-
ladustrija yra opus da ly- jJ u o s v a r t o t i daugiau pieno, jtogamos. Atsitikimai*, kada 

kas. Jei politinė situacija ima Sunku duoti patarimų ko-j Žmogus nusinuodina rūgštie-? 
painiotis, jei pasidaro ji ne-, šefams virti, nes jų yra viso-; nuodais, alkalinis priešnuodis 
aiški, tuomet i r su darbais pa
sidaro sunkiau. 

Šiandie 8. Valstybėse vidu-į 
ginė situacija labai neaiški 
pDlitikos atžvilgiu. Nebežinia,' 
kurion pusėn didžiuma gyven
tojų' (piliečių) persimes atė
jus rinkimfcms. 

Kinkiniai įvyks lapkričio 
pradžioje. Iki tam laikui ne
darbo klausimas greičiausiai' 
vargiai bus išrištas patenki
namai. 

,. , ."*' „ . / dogmatizmo rankos ir vaikinukas Frank but galėjęs tarp 
vadindamas paklausoms A_ lit _ , _ u^^^d n«* r ^ k ;- I-Z~JA 
žiopliais, nurodė į A. L. T. 
S. Cbicagos apskritį (kurio 
jis yra visgi iždininku). A p 
skritis viešai pranešė, jo^. 
įt ikės savo iždininkui išsių-

jų dar ilgus metus išgyventi. Bet Loeb it Leopold pano
rėjo uoliau praktikuoti laisvamanybės mokslą ir padare 
Frankui "operaciją". Jiedu yra nelyginant kokios "laisva
manių davatkos". 

Norint tapti geriausios rūšies laisvamanįu, laisviau-

rankos", A paskiau jau seka "praturtinimas gyvenimo" 
ir "savęs apreiškimas". Kadaise pragarsėjęs lenky Ma-
coch'as puikiai išbandė šitą moralę "evoliuciją", o už jj 
smulkesnių tai kasdien pasitaiko. 

> KATALIKŲ MOKYKLA. 
Mažiau šitos rųšies didvyrių butų tik tuomet, jei re

ligija mokyklose butų visur prideramai dėstoma. Žinoma, 
neišmintinga butų tvirtinti, kad katalikų mokyklas išėję 
žmonės visi tobulai praktikuoja savo religiją ir nepasiduo
da laisvamaniškam principui; "Veiksmas yra teisingas jei 
jis atneša pasiganedinimo veikėjui". Jei visi žmonės uo
liau praktikuotų katalikybės mokslą, tai nereiktų nei ka
rų, nei kalėjimų, nei policijos, nei teismų. Bet žmogaus 
prigimties silpnybė neleidžia įsigalėti Dievo karalijai ant 
žemės. 

Sulig "The Antidote" (1924 m. kovo mėn. numeris) 
22 valstybėse Arizona, Arkansas, California, Cok>rado, 
Connecticut, ldaho, Illinois, Indiana, lowa, Kansas, Mary-
land, Minnesota, Mississippi, Nebraska, New Hampshire, 
New York, Ohio, Oregon, Vermont, Washington, Wiscon-
sin if Wyoming katalikų gyventojų yra 8,403,574, o kitų 
tikybų 10,921,537. Gi šitų 22 valstybių kalėjimuose yra 
7,765 katalikų karinių ir 12,299 kitų tikybų kalinių. Vienas 

(kalkes, amoniįos spintas, 
šaukštukas į stiklą vandens) 

kių rųšių, bet galima saky
ti, kad nėra pavojaus ja_ pa-
rvirinant, bet yra didelis pa- j dvianglerugšte druska turi bu 
vojus nedaviririant kiek r e i l t i vartojama. Atsitikimais al
ina. Kai kurie grudai reikalau jkalinio nusinuodymo, rūgšties 
ja daugiau laiko virinti-kaip priešnuodis (citrina, uksusas, 
kukurūzų grudai, kuriems rei- pusiau su vandeniu arba 'ap-
kia trijų valandų, o ryžiams,elsinų rūgštis) turi būti nau-
užtenka pusvalandžio. Aps-' dojamas. 
kritai, cieli grudai reikalau- Pirmiausiai priešnuodžiu tu 
ja ilgiau virinti, neg sumalti. r i įgpia u t i bumą, paskiau po 
Kai kurie yra dalinai apvi- truputį iš palengvo gerti. Už 

laiko užgirstam balsą ir 
apskrities sekretoriaus, ku
rs išvanodamas paklausė-
jus, iškilmingai pareiškia, 
kad paklausėjams Vilniaus 
lietuvių našlaičių vargai ne
apeina. 

Taigi iš visko matyt, ka<'l 
pustrečio. šimto ($250 su 
viršum) dolerių dar neišsių
sta į Vilnių. Gerbiantieji: ar 
gi jus užlaikydami be jo
kios priežasties našlaičių 
pinigus per septynias be
veik mėnesius parodot savo 
rupesnį apie tuos nelaimin
gus kūdikius, nuteistus kę
sti badą ir vergauti sveti
miems ? Jus sėdėdami už
merkę akis į tą viską, pre
tenduojate būti tikraisiais 

užsimano "laisvai" pagyventi. Pirmas į "laisvę" žingsnis 
— tai vidujinis pasiliuosavimas iš "mirjjsios dogmatizmo 

jokių košelių. 
Bile košelė galima ir pienė 

virti. Skystas pienas be Sme
tonos gali būti vartojamtos. 

Daugelis katalikti ir-g '.V'V" ' f . • . . ^ - . . . ^ .. . - - . - . ftyžiai gali suimti net šešis 
8 ų g l H čia matyti, kad katalikų viešoji moralybe yra 20 nuo-|p i e n o p u o d e l i u s v e r ( k n t j u o g 

js.iKvs^oizuimnKuii.Mi,- . žm0gum, reikia visuprma visiškai pasfliuosuoti & ll\ZrZZZ^Z^ 
sti aukas^į Vilnių. Po k , ^ ^ ^ d o g m a t i z m o X**» D a u g e | i s

P ^ ^ { { ^ m nali a f * £ J « S S K i J ^ ^ ^ 

rinti, kada juos perkame, kaip 
avižiniai grudai. Bet jei jie 
vaikams duodami reikia vriti 
mažiausiai valandą. 

Avižinius, kukurūzinius ir 
kitus į tai panašius grūdus, 
galima tuojaus dėti Saitam 
vandenin' ir virti, ir toks bū
das geresnis, negu dėti juos 
karštan vandenin, kuomet iš 
jų pasidaro kleckai. « 

Kiek vandens vartoti pri
klauso nuo grudų. Puodeliui 

kokio pusvalandžio ligonis tu. 
ri gerti aliejaus, arba grieti
nei? su miltais išplaktos, arba 
kiaušinio baltymą išplaktą 
piene. 

Nelaimėse, kur ligonis už
troško rūgšties ar alkaliniuo-
se durnuose, tas pats atgaivi
nimo būdas vartojamas, tik 
vietoj plauti burną reikia už
pilti priešnuodžio ant mazgo
tas ir duot iligoniui kvėpinti. 

Matant kad burna ir lupos 
avižinių grudų reikia ketu-*. neišgede. ar nenudegę ir ne
rių puodelių vandens, ir ry- j žinant koks nuodas varto-
žiams trijų puodelių. 

Lygtis druskos šaukšteli* 
vienam puodukui abelnai ge

tas, tai" atsargiausia duoti 
vaistą, kuris priverstų ligo
nį vemti, kaip tai garstyčių 

rai, bet reikia išmėginti, n e s a l t a m vandenyje, po tam a-
nenusudžius kiek reikia, daž- liejaus 'ar piene su miltais 
nai priveda vaikus nemėgti maišyto, arba kiaušinio balty-

našlaičių globėjais. Bet ar 
rasis nors keletas Cliicagos 
lietuvių, kurie tikėtų tokių 
' 'globė jų ' ' nuoširdumui? 
Netikėtina. 

Nėra reikalo išvadinti pa 
klausėjus žiopliais. Tie pini
gai yra nuosavybė ne san-
darieėitį apskričio, bet vi
suomenės, kuri juos suau-
kavo ir visuomenė turi tei 
ses ne tik klausti apie au
kų likimą, bet gali pasiim
ti ir pati išsiųsti juos Vil
niun. Kuris apskričio valdy
bos narių yra. tikras kalti
ninkas tokio nedovanotino 
pasielgimo, žinokitės patys; 

visuomenei yra svarbu, kad 
josios aukos nenueitų vėjais 
ir kad nenukentėtų lietuvių 
kūdikiai dar daugiau negu 
ligi šioliai. Pastebėtinas 
taipogi faktas, kad A. L. T. 
S. Cbicagos apskritis iki 
šiam laikui globojęs auktp, 
vengia tarti atvirą zod\ 
kiek tų aukų dar esama ir 
kada pagalios jos bus išsių
stos į Vilnių. y 

Vienas Aukotojų. 
Tai taip rupi mūsų laisva

maniams Vilniaus našlaičiai... 
Ir/ dirbk tu žmogus "bend
rąjį" darbą tautos labui su to
kiais patriotais! 

šimčių aukštesnė už kitų tikybų (protestantų). Skirtumas . . ^ R y ž k i ^ y i r t i ^ 
žymus, bet dar labiau padidėja jei atmetame visus tuos 
katalikus, kurie netari katalikiškos mokyklos išauklėjimo. 
(Dabar katalikiškose mokyklose Amerikoje tesutilpsta vos 
puse katalikų vaikų, t. y. apie 2,300,000). 

New Yorko kalėjime "Sing Sing Prison" 1918 m. 
buvo 586 katalikai kaliniai, kurių tarpe tik 38 (arba 6j/£ 
procento) buvo lankę tik katalikų mokyklas, o 336 (arba 
51 procentas) lanke tik viešąsias mokyklas. 

Tik 4 valstybių kalėjimai pažymi kurie kaliniai lanke 
viešąsias ir kurie — privates mokyklas, šitų valstybių 
kalėjimuose privates mokyklas lankiusių kalinių yra tik 
3 nuošimčiai (tikriau 3.39), o viešąsias mokyklas ėjttsių 
net 75 nuošimčiai (tikriau 75.14) . Tad nebereikia tvirtes
nio argumento, įrodančio jog katalikų mokykla kalėji
mams klientus labiausia sumažina ir tikriausia gamina lai-

j sves ir įstatymų gerbėjus. Ar įvertins šiuos faktus visi 
lietuviai tėvai berinkdami savo vaikams mokyklas? Ar 
visi gerai supras , kokią aukštą žmogaus kultūrą rengia 
rmisų parapinės mokyklos? Ar atjaus, ar parems? 

tiek pat masito kiek pusė sva
ro jautienos. 

NUODAI. 

Daugelis žmonių yra tosi 
nuomonės kad vėmimas yra 
geriausias būdas pagelbėti nu
sinuodijąs. Tai yra klaidinga 
nuomonė, rtes daugelyje atsi
tikimų vėmimas yra labai pa
vojingas. Nusinuodymo reika
le viskas priklauso nuo to, 
koki nuodai buvo vartojami,* 
nes įvairus nuodai reikalauja 
j vairių gyduolių. 

Jeigu burna ir lupos nude-
K. P . g§ ar išgadę, tai ženklas kad 

mą. išplaktą piene. 
Fosforu nusinuodijus reikia 

duoti stiprios arbatoj gerti. 
Narkotiškuose nusinuodymuo-
se reikia vartoti stiprių kav^. 

Atsitikimais nusinuodymo 
karbolines rūgštimi reikia 
vartoti alkoholaus arba alko
holinio gėrimo pirmiau išplo
vus burna, tada išpalengva 
gerti, po tam aliejaus (cas-
tor oil) arba karčiosios drus
kos. Žalių miltų (Paris green) 
nusinuodymo reikia inuilotn 
vandeniu išplauti burnų, ir 
gerti 'aliejaus ir amonijos spi
rito (šaukštukų vandens stik
le). * 

Visais nusinuodymo atsitiki 
mais reikia kuogreičiausia 
kreiptis gydytojaus pagelbos, 
bet iki gydytojas galima pri
sišaukti, reikia naudotis.šiais 
nurodymais. v 

F. L. L S. 
• ' » • *• 
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MARSAS IR MUŠU ASTRONOMO 
OBSERVATORIA CHICAGOJE. 

Pastaruoju laiku dangaus kūnų ty
rinėtojai - astronomai atkreipė ypatingos 
domės į didžiulę plane ta Marsą. Sulig as
tronomijos mokslu rugp. 23 d. Marsas bu
vo arčiausiai mūsų planetos žemės. Esant 
šiai nepaprastai progai, astronomai buvo 

tuom interesuojosi. Pas jį kas tik atsi
lankė visi galėjo, per milžiniškų 11 colių 
diametro teleskopų pamatyti Marsą, Ju
piterį ir kitokių žvaigždžių. 

Ta nepaprasta proga pasinaudojo L. 
Vyčių 16 kuopa iš Bridgeporto. Vyčiai iš 
anksto jau buvo pasirengę atėjus pato
giam laikui aplankyti gerb. kun. Petrai
čio observatorijų. 

• Kuopos dvasios vadas, gerb. kun. J . 
pasiryžę atsidėjus studijuoti Marsų. Per 
naktis užsidarę observatorijose su milži
niškais teleskopais ir įvairiais moksliš
kais prietaisais mėgino gal pasiseks bent 
kiek sužinoti, ar randasi bent koks gy
vumas ant minėtos planetos. Pasaulinės 
spaudos reportieriai sekė jų tų tyrinėji
mo Harbų ir per spaudų informavo pla
čiųjų visuomenę apie jų tyrinėjimų rezul
tatus. Visa tai nemaža žmonių suįdomi
no. Daugelis kalbėjo: "butų gera, kad aš 
galėčiau per teleskopų pamatyti tų mil
žiniškų planetų Marsų, kaip jinai atro
do" . Bet nevisiems proga pasitaikė. 

• Mums lietuviams turint lietuvių as
tronomų tėvų, So. Cbicagos lietuvių pa
rapijos klebonų, gerb. kun. P . Petraitį, 

Skripkus, susižinojo su gerb. kun. Pet
raičiu ir nedelioj rugp. 24 d. iš sakyklos 
pranešė, kad tų vakarų galirrta atlankyti 
kun. Petraičio observatorijų. Vakare apie 
6:30 narių būrys ir keletas svečių susi
rinko pas šv. Jurgio parap. svet. Iš ten 

Įėjus per duris vidun visų akys nustebo 
pam'ačius toki milžiniškų 11 colių diame
tre teleskopų, kokios kaip vėliaus teko 
sužinoti, nei Chicagos Universitetas netu
ri. Jo stiebas (base) prie kurio pritaisy
tas visas aparatas gali būti apie 14 p ė 
dų aukščio, o patsai žiūrono vamzdis a-
pie 1€ pėdų ilgio ir 11 colių diametro 
(storio) nustatomas pagal kiekvienos 
planetos įudšjimo. Kokiu greitumu pla
neta i r eitų per dangaus skliamtų, jis 
jų pasiekia. Ant sienos pakabintu du lai
krodžių skirtingai rodė laikų. Vienas ro
dė apie 6 v., o kitas - 8 valandų. Iš pir
mo rodėsi, kad pirmasis vėluoja, bet pas
kui paaiškėjo, kad vienas rodo saules lai-

Per vidurį lig kokiais ruožais iš braižy
ta, o aplink apsiausta lyg kokiu mėlynu 
skliautu ir aplink jų keletas mažučių 
žvaigždelių. 

Visiems prisižiūrėjus po keletą kar
tų, kun. Petraitis nustatė žiūronų į kitas 
žvaigždes kurių mirgėjimas lyg liepsnp-

buvo progos pamatyti, bet žinoma ne visi j valiu stogu tarpe' ižaliuojaačių gluosnių 

gatvekariais išvažiavome į So. ChiCago^ k*, ° k i t a s • žvaigždžių. Ant stėnų paka-
Nuvažiavę pas gerb. kun. Petraitį bu 

vome visi nuoširdžiai priimti. Pas jį rado
me atvažiavus įžymių svečių ,gal su tuom 
tiksiu kaip ir mes, būtent: Dievo Apveiz-
dos parapijos klebonų, gerb. kun. Ig. Al
ba vičių ir Visų Šventų parapijos klebone 
gerb. kun. P . Lapelį. 

Iš lauko žiūrint } observatorijos na
mų mažai kas teko pastebėti, nes jau bu
vo pritemę, tiktai matėsi'namelis su ap 

bintą keletas įžymių mokslavyrių paveik
slų. Tai buvo garsiųjų pasaulio astronomų, 
paveikslai. 

Kadangi planeta Marsas dar nebuvo 
patekėjusi, tai gerb. kun. Petraitis nusta
tė teleskopų ant kitos dMžiulfcs planetos 
Jupiterio, \ kurį visi žiurėjo po kelk kar
tus. . / • ; »';j*ff 

Eiurint cer teleskopą Jupiteris atro
dė kuo ne p«r puse menulio didiBBo- Ant 
paviršiaus lyg ka4 vandens mirgėjimas. 

naus įspūdžio. 
Apie 10:30 y., per namų stogų ir me

džių viršujės, mūsų laukiamoji planeta 
Marsas pradėjo kilti ir skristi į plačių-
sias dangaus -erdves, ir apie 11 vai. jau 
buvo galima j ^ r žiūronų jis matyti. 

Mūsų akimis žiūrint į Marsų mažai 
galėjom matyti skirtumų tarp Marso ir 
aukščiaus minėtos planetos, tik matėsi žy
miai didesnė už pastarąją. Kadangi lai
kas jau buvo vėlokas apie -12 vai. nak
ties, o mums kelione .valanda su viršum 
namo, tai visi skubėjo, kad gavus sykį 
pamatyti ir skubinosi grįžti namo, nes 
be vyčių buvo. dar aplikinįų kaimynų ku
rie ten arti gyvena, kaip ta i : lenkų, anglų 
ir kitm Apie 12 vai. atsisveikinę su augš-
tai gerbiamu kun. Petraičiu išvažiavome 
namo. » 

Kupmet Tienį Žiurėjo į planetas ir ' 

.žvaigždės, kiti teiriavosi gerb. kun. Pet
raičio įvairių dalykų apie dangaus k u 
nų surėdymų (solar system). Teko 
daug svarbių dalykų išgirsti, kitam gal 
nei sapne nesisapnavo. Be to, teko išgirs
ti iš jo lupų, kad jo esų planuojama Lie
tuvos Universitetui įsteigti milžiniškų -te-

jančių žvakučių žiūrėtojams darė malo-' leskopų. Ne 11 colių diametro, 16 colių 

i 

ar 21 colių, bet 50 colių milžinų, kurių vi
same pasaulyj* gal mažai kur randasi! 
Tai butų Lietuvos apšvietai viena iš di
džiausių dovanų, kokių vienas žmogų? 
gali paaukuoti. 

Ta visų, kų vyčiai matė ir girdėjo 
nuo augštai gerb. kun. P. Petraičio bua 
užrašyta L. Vyčių 16 kuopos istorijoj ir 
atskirų> narių mintyse pasiliks ant visa 
dos. 

Teko girdyti nuo kaikurių narių, ka.: 
jie šitų nepaprastų ekskursijų žada užsi
rašyti savo gyvenimo istorijoj ir minėti 
kaipo vienų svarbiausių gyvenimo prie
tikių ir augštai gerbiamam kun. P t Pet 
raičiui būti dėkingi ant visados. 

> f j»^x» Korespondentas. 

* 
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SĖJIKAS 
P R O D U K C I J A . 

Vienas Xew Yorko banki
ninkas įspėja ' darbininkus, 
idant jie nuolat produkciją 
didintu, jei nori, kad šiandie
ninis aukštas gyvenimo laip
snis ir aukšti uždarbiai ir to-
liaus užsiliktu. 

Bankininkas tvirtina, kad 
kuomet bus aukšta produkci
ja, kuomet visko bus pilna, 
tuomet visiems bus gei<a. 

Tai sena kapitalistinė isto
rija. Išdalies gal ir teisin
ga. Bet tik išdalies. 

Yra žinoma, jog gyvenimo 
laipsnis turį prigulėti nuo 
produkcijos laipsnio. P r o - j ^ į į į £ C " « U . i r * « M 
dukeija yra darbo kapitaliza-
eija. Negalima daugiaus su 

padėtis pirmiausia " priguli 
nuo vykusio eksporto. 

Bet kalbant apie Suv. Val
stybes yra kas kita. Šalis 
turtinga, gyvenimo laipsnis 
aukštas. /Darbininku uždai-
Iriai nepalyginamai didesni 
už kiti} šalių darbininkų li-
darbius. 

Suv. Valstybėse skaitosi 
gerbūvis tuomet, kuomet nė
ra bedarbių, kuomet visi dar
bininkai turi užsiėmimų. Di-
dv'snis gerbūvis dar tuomet, 
kuomet gerai klojasi farme 
riams ir, taip vadinama*, vi 
dūriniai klasei. 

Jei farmeris ir darbininkas 

ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJA, TINKAMIAUSIA 
MOKYKLA LIETUVAITĖMS. 

vartoti, negu pagaminame. 
Negalime suvartoti kiaušinių 
daugiaus, negu tiek. kiek jų 
vištos padės. 

Tiek tai ekonominio produ
kcijos pagrindo yra teisinga. 

Bet štai kitas dalykas. Dar 
bininkai ne visuomet gali 
nors menka dalimi naudotis 
tuo, ką jie produkuoja. Ki
tais žodžiais tariant, jie iš
naudojami nedaugelio asme
nų naudai Tie asmenys iš 
darbininko darbo kraujas i di
delius turtus. Tas iškelia vi
suomenėje nelygsvarą ir ne
pasitenkinimą, įtarimų, nepa
sitikėjimą, net pačių neapy
kantą. 

Produkuojamo darbu kapi
talo paskirstymas nelygus. I r 
jei pa ty i darbdaviai nenori 
suprasti, kad darbininkas be 
savo paprastų uždarbių turi 

Aar gauti iš produkcijos dali 
pelno, tai visokios kalbos a-
])ie produkcijos didinimų yra 
t uščios. 

Kitas svarbus dalykas, tai 
patys uždarbiai. Kas iš tų 
ankštų darbininkams uždar
biu J e i patsai gyvenimas 
kiir-kas aukštesnis už uždar
bius, kuomet siaučia begalinė 
maisto, kuro, šviesos, butų ir 
kitų daiktų brangenybė, kuo
met aukštų taksų našta žmo
nes spaudžia prie žemės. 

Pagal iaus, perdidelė pro
dukcija iškelia produkcijos 
pervirši, kurs pavojingas 
tuo, kad sumažina darbus i r 
kartais gyvenimo nepapigina. 

A.0* 

AR GERBŪVIS GRYŽTA? 

Valstybių Prezidentas 
nesenaNkalbėdamas pareiškė, 
jog didžiausi ir svarbiausi a-
rnerikoniškų produktų varto
tojai yra patys Šios šalies gy
ventojai. Dėlto, amerikoniš
ki gamintojai didelę savo pro 
dūktų didžiumų parduoda na
mie. 

Prezidentas žino, kų kalba. 
Nes Suv. Valstybių gyvento
jai yra svarbiausi amerikoni
škos pramonės rėmėjai ir pa
laikytojai. Nuo to priguli ša
lies gerbDvis. 

Kai kas tvirtina, kad kiek
vienos šalies gerbūvis priguli 
nuo to, jei šalies produkcija 
savo didžiumoje" randa atatin 
karnų ėmėjų namie, bet ne 
svetur. 

Tečiaus ne visos šalys gali 
laikvtis tos rūšies ekonominio 

gali pirkti sau daug reikalin
gų daiktų, gali geriau gyventi 
ir eiti kulturingyn. Su žmo
nių kulturėjimu surišti nau
ji reikalavimai. Tuomet pra
moninkas ir pirklys paten
kinti. Visuomenė sulaukia 
linksmesnių valandų. 

Suv. Valstybės yra turėju
sios trerųjų ir blogųjų laikų. 
aerieji laikai dažnai pakyla 
po kokiu nors didelių is svar
biu įvykių. Blogieji laikai 
dažniausia užeina, kuomet 
pramoninkai pagamina per-
(iideli išteklių produktų. Tuo
met gamyba sustabdoma ir' 
daugelis darbininkų atsiduria 
nedarbo žnyplėsna. 

Kapitalui atstovauju laik
raščiai mėginą žmones įtikin
ti, kad nedarbo arba stagna
cijos pramomėje priežastis 
nėra viršprodukcija. J ie 
nedarbo priežastį taip išaiš
kina. Sako, ilgo gerbūvio 
laiku žmonės apilsta. Dėlto 
sustoja dirbę ir štai pakyla 
blogieji laikai. Girdi, tai 
psychologinis apsireiškimas. 
Ir to nebegalima išsisaugoti. 

Bet toksai aiškinimas —tai 
tik pasaka vaikams. 

Bloguosius laikus arba ne
darbu sukelia įvairios prie
žastys ir aplinkybės. Bet S. 
Valstybėse pasitaiko nedarbą 
sukelia ir pati šalies politika. 
Valdant šalį republikonams 
ar demokratams, pramonin
kams čia gerai klojasi. Šios 
partijos savo didžilmoje yra 
kapitalistų globėjos. I r jei 
pasitaikytų valdžion patekti 
kitai kokiai partijai, tuojaus 

rsulauktum blogųjų laikų. Ne 
dėlto, kad su nauja valdžia 
kapitalas neturėtų artimos 
pažinties, bet dėlto, kad ta 
valdžia nepasitikėtų ir reikš
tų nepasitenkinimo. Nepasi
tenkinimas butų reiškiamas 
dirbtuvių uždarymu. 

K: \Si 

Mokinama aukštesnėsės (high schooli) ir komercijos mokyklų moks
lai. Be to, yra čia specialiai viri mo, namų ruošos, piešimo ir muzi
kos skyriai. 

Mokslo* pradžia Rugsėjo 8 diena. Smulkesnėms žinioms gauti, rei-
kia kreiptis į Akademijos Vedėjų: 2601 W. Marąuette Rd., Chicago, 111. 

P R A N E Š I M A S . 

Chicagos Šv. Kazimiero 
Akademijoj, mokinių regis
tracija prasideda nuo Rugp. 
31 d. iki Rugsėjo 4 d. 

Mokslas gi prasidės Rug
sėjo 8 d. Tą dieną 9 vai. 
ryto bus iškilmingos šv. Mi
šios šv. Kazimiero Seserų 
Koplyčioje. 

Svarbu, kad visos moki
nės atvyktų j šias pamaldas. 

Šv. Mišios bus laikomos 
jų intencija. 

Mokinės, kurios gyvena 
Akademijos bendrabutyje, 
privalo suvažiuoti nevėliau 
6 Rugsėjo. 

K.:ti naudingi visai žmonijai, 
jos pažangai. 

ls t-l nąiniiuĄiju valdžios 
<.*i i 12J3ii darc \ šionnl kai 
kuriuos paminėsime. 

o—r— 
Ant vieno Arizonos -aukšto 

kalno plikutėlės viršūnės yra 
per dienų-d ienas giedra. La
bai retai ten pilki debesys už 
dengia saulės šviesų. Tenai 
padangės' visuomet šviesios ir 
skaisčios. p j to s tokios vie
tos nėra visose Suv. Valsty
bėse. 

Pirm keleto metų ant to 
kalno viršūnės užsilipo vyras 
ir keliolikos metų vaikas, kur 
pasistatė palapinę. Pas-
kiaus su kitų žmonių pagelba 
pasistatė iš paprastų sienojų 
trobų, kurioj ilgam laikui ap
sigyveno. Jiedu nusigabeno 
reikalingo maisto, vandens ir 
visokių prietaisų, teleskopų ir 
kitų astronominių instrumen
tų. Nepamiršto jiedu nei pa
šei h) su popiera. 

Kuomet jiedu ant kalno vir, 
šunės įsigyveno, prisitaisė 
ten semaforų ,(prietaisų pa
duoti ženklus). Paskirtais 
laikotarpiais jiedu paduoda 
ženklus artimiausiai už 16 
mailių krautuvei, kokio mais-

6en ir ten dažnai girdima"to jiedu reikalingi, 
nusiskundimų, kad Suv. Vai-1 Tos vietos vienas kalnėnas 

stančius visokių pastebėjimų 
jis- pažymėjęs. Ištyręs did
žiai naudingų mokslui daly
k e ' y 

Tuo pačiu laiku Andų kal
imose ant aukščiausios viršū
nės kitas vyras su vaiku tai-
pat dirba ir tokiose pat sąly
gose gyvena. 

Kaip anas, taip šis dirba 
vienodų darbų: matuoja sau
lės šilumų ir keletu kartų va
landoje rekorduoja tos šilu
mos atmainas. Be šilumos 
jiedu pažymi dar ir kitus sau 
lėje įvykstančius apsireiški
mus. Kuomet jiedu baigs 
darbus, turės svarbius rekor
dus. iTas jų dąrĮms bus nau
dingas ne vien Amerikai, bet 

visam pasauliui- 'To darbo 
svarbiausioji idėja, ar nebū
tų galima saulės spindulių e-

Įnergįjos, kuri yra galinga, 
papinkyti darban, taip kad 
tas neštų naudos žmogui. 

Tai valdžios darbas. Tuo 
du vyru ir tuodu vaiku apmo
ka ir išlaikymų duoda fede-

rmenams. 

Federalii valdžia visuomet 
įsimaišo į darbininkų su dar
bdaviais ginčus, kur kokios 
pakyla. Pasiunčia tam tik
rus vyrus. Šie pataria dar
bininkams nepertraukti dar-
bo ir gražiuoju susitaikinti. 
Tuo būdu dažniausia pavyks
ta abi pusi sutaikinti ir abi 
pusi patenkinti. 

o 
Valdžia prižiūri, kad gele

žinkelių traukiniuose žmo
nėms butų visuomet tyro, šva 
raus vandens. [Tam tikslui 
užlaikomi būriai inspektorių. 

o—— 
Federalė valdžia turi savo 

inspektorius visose dirbtuvė
se, kur gaminami maisto pro
duktai. 

Šimtus ir tūkstančius dar 
kitokių darbų federalė vald
žia atlieka. I r tai vis pa
čių gyventojų naudai. Tre 
darbai, suprantama, surišti 
su išlaidomis, kartais gana 

Gryna 
Teisybei 

"Už gerumų suprantu, kad reikia 
mokėti daugiau negu už daugumų. 
Rūkiau daugumą, kada rūkiau ciga-
retus maišyto su trupučiu Turkiš
ko Tabako, bet nusibodo jie. Dabar 
rūkau gerumų dėlto, kad persimai
niau į HELMABS, padarytu iš gry
no, turtingo Turkiško Tabako".' 

Po visų šalį rūkytojai kreipiasi prie 
Turkiško Tabako, nes supranta, kad 
Turkiškas Tabakas geriausias ciga-
retams. HBLMARS susideda iš ska
naus Turkiško Tabako ir duos jums 
pilnų vertę už Jūsų pinigus. Jųs 
džiaugsitės HELMABS tik sykį pa
bandę. 

* 

HELMABS yra absoliutiškai gryni 
ir įpekiuoti į kartono skrynutes, kad 
nelužtų ir užlaikytų gamtos skanų 
Turkiškų kvepėjimų. 

Kaip kiti, taip ir jus džiaug
sitės permaina | Turkiškus 

MnnĄfflpO* 
Gamintojai aukščiausios 

ruSie* Turkiškų i r Egyptiikų 
cigaretų pasauly. 

BWES<>flOor?0 
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ralė .valdžia. fTam tikslui iš-1 aukštomis. Bet tai yra rei-
laiclos imamos iš federalio t kalinga ir naudinga. 

Dėlto nepasitenkinti vald
žios išlaidumu nėra ko. |Kas 

*'t 

U'l 

iždo. 
-o-

fer MI 

Pittsburgbe, Pa., vienoje supranta, tas žino, kad tos iš-
mašinų šapoj randasi nepap- laidos reikalingos.^ Gi išlai

dos turi but surinktos takso

mis. 

; ! 

SUV. VALSTYBIŲ 
VALDŽIOS DARBAI. 

rastas plieno ir geležies mil
žinas. Tai savos nusies ma
šina, kuri savo nasrais galijaš, tamsta ir kiti. 
atlikti spaudimų viename co 
ly vienų milionų svarų. Ši 
mašina vartojama išmėginti 
konkreto, geležies, plieno, ak
mens ir kitos medžiagos stip
rumų ir išlaikomybę. Ko pa
našaus nerasi visam pasauly. 

Ta nepaprasta mešiiįa pa
dirbdinta federaliės valdžios 
lėšomis. Valdžia tų įiašinų 
ir operuoja. f 

o f 

Gi taksas mokame visi, 
Ag. 

kurios neturi krašto, slapsto
si nuodingos kirmėles, mažos 

kas? 
Kad nors mes savo mąldo-

greitos, mirtingai nuodingos, se atsimintume šitų lauH|ne 

stybių federalė valdžia bega
lo išlaidi. Sako, žiūrėk, ko
kias ji kas metai dideles tak
sas surenka, kokias dideles 
i>-aidas turi. 

Tos rųšies nusiskundimai 

gyventojas sutiko jiedviem 
ant kalno viršūnės viskų pri
statyti. Paprastai du kartu 
savaitėje tas žmogus muluku 
gabena jiedviem ton aukštu-
mon reikalingų vandenį ir 

gnl išdalies, bet tik išdalies, maistų. 
ir teisingi. Bet didžiumoje 
'ai ne. Suv. Valstybių fede
ralė valdžia turi dideles iš-
lfc'das, bet ji at! ;e^a ir dide
lius ty. svarbius darbus. Kai-

patvarkymo. Tai yra gerai kurie tų darbų yra naudingi 
turtingai šaliai. Neturtingų 
gi šalių, laiminga ekonominė 

valstybei, visiems gyvento-

Tas žmogus su vaiku ant 
kalno viršūnės atlieka svarbų 
darbų. Kas mielas rytmetis 
tekant. saulei jis nustato žiū
ronų ant saulės, per dienų li
gi nusileidimo jų lydi ir da
ro fvairius užrašus ir figu-

Kiekviename valsčiuje S. 
Valstybių valdžia užlaijto vy
rą arbų moteriškę, dar
bas — teikti reikalingi su
gestijų ir patarnauti Tarme-
riams ir jų pačioms. Tie 
vyrai ar moteriškės •> ajprupi-
nami naujausiomis žihiomis 
iš laboratorijos ir iš eksperi
mentai^ farmų žiiįiomis. 
Eksperimentalės (išnj\gųii-
mų) farmas veda federalė 
valdiža. Tose farmose daro-

M1SIJŲ ATBALSIAI. 
-

K a s iš mus pažįsta Papu-
azijų! Greičiausia šitas var
das yra negirdėtas. 

Nauja Gvinėja arba Papu-
azija yra į šiaurės rytus nuo 
Australijos, beveik po Ekva
torium. J i yra didžiausia 
sala tose apylinkėse (didesnė 
už Franciją|). . J i turi milži
niškų girių, puikių kalnų, 
daugiau negu 4,000 , metrų 
aukštumo. Šalis kalnų ir ba
lų, didžiausių neapgyventų 
vietų ir tirštai apgyventų 

arba didelės sunkios, rudos, 
kurios žaibo greitumu užmu
ša žmogų. Daugybė kengūrų! 
i r kitokių keistų gyvulių čia 
veisiasi. 

šalį!... 

KA RUSIJA DARO 
SU VAIKAIS. 

•f'i 

Papuazija yra šalis, kuri! " P r a v d a , " vienas iš oficia-
per ilgų laikų buvo skaitoma 
kaipo ypatinga laukinė kani-
balų-žmogėdžių . apgyventa. 
Bet vis-gi atsirado keletas 
aukso išalkusių avanturistų, 
kurie įėjo salos gilumon. 
Daug įų žuvo. Kiti sugry-
žo į pakraštį, sergu ir nelai
mingi ir atsižadėjo ant visa
dos šitos šalies, kuri jų svei
katų prarijo. Tik viena baV 

pajurių, ji turi visus kontras- ftų žmonių grupė čia išsilaikė: 
tus, kurie v susimaišo ir hor-
manizuojas po kepančia 

tai katalikų misijonieriai. 
Mažai jų yra — tik 20 ku-

saule. Jos didžiausis tur tas ; nigų del šitos didelės salos. [ mergaitės vartoja kokainų ir 
visai yra ištvirkę. Tukstan-yra palmos. Viduryj salosj Apsigyvenę čia nuo 40 metų, 

lių raudonos ^aidžios laikraš
čių, nesenai patalpino straip
snį po kurio pasirašo tavorš-
čius Javorsky. Jis prirodo, 
kokie baisus rezultatai tyri
nėjimo padaryto Ukrainos 
mokjyklose ir bendrabučiuose-
pensionatuose. Pačių bolše
vikų statistika parodo, kad 
40 nuoš. mokyklų yra mora
liai šiukšlynai. Vaikai miega 
susimaišę ant grindų. Pusė 
jų turi džiovų skrufulų. Ber
niukai yra moraliai apleisti, 

yra nemažai aukso, , petroli-
aus, vario. Tai patraukian
ti, bet pavojingi turtai. (Kiek 

iri ban4$Biai su trąšomis, ja- avanturistų rado čia mirtį 
vai s, p^šari110 ^°*e? daržovė j beieškodami šių turtų. 

Daug yra į lanka kurios ei
na giliai į salų, apgyventų 

: 

jams, kad i r darbininkams, ras. I r taip kasdien. Tuk-

mis, \ medžiais ir tt. bandy
mą?. Apie gaatus rezulta
tus per tuos vyrus ar mote
riškes informuojami farme-
riai. Tai didžiai akylus ir 
begalo naudingas daiktas fa-

baisiai išalkusių krokadilių. 
Šitose įlankose plaukioja val
telėse vietos gyventojai. 

jie kovoja begalo sunkiai už 
Evangelijų. Visų užmiršti, 
nežinomi, jie atverčia1 daugy
bę laukinių žmonių ir net iš 
jų kunfgus padaro. Nuo ke-
letos metų čia jie pastatė 
vienuolynų juodoms mergai
tėms, dukterims kanibalų. 
Šitas vienuolynas bujoja pil
nas krikščioniškų dorybių. Ar 

Aukštose žolėse ir giriose, gi ne gražus i r keistas daly

čiai vaikų miega ant šuolio, 
po vagonais stotyse ir tt. 

Tai kų veikia tėvai t T%» 
vai... Jie yra mirę arba tu
rėjo apleisti vaikus iš skurdo 
priežasties. Arba greičiau* 
sia valstybė juos konfiskavo. 
Sovietų respublikoj nėra šei
mynos. Sovietai net paveli
ja nužudyt (vaikų, kuris ren
giasi gimti* 
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S E I M A S . 

Eidamas Lietuvių Rymo Ka 
talikų Pilnųjų Blaivininkų 
Susivienijimo Amerikoje Kon
stitucijos dėsniais, skelbiu nm 
sų organizacijos metinį Seirn^ 
kuris įvyks šįmet pirmą (1) 
dieną rugsėjo mėnesio, "VVor-
cester, Mass. v 

Kun. Dr. J. Navickas, 
Sus-mo pirm. 

Seimo tvarka; 
1. Seimas prasldecra iškil

mingomis šv. Mišiomis 9 va
landą ryte, šv. Kazimiero "ba
žnyčioje, AVorcester, Mass. 

kitę kreiptis j Centro Iždinin
kę O. £>idarbrienę. 

6 Commomvealth Ave., 
AVorcester, Mass. 

PILNŲJŲ BLAIVININKŲ 
SUSIVIENIJIMO SEIMO 

IŠKILMĖS. 

1 d. Rugsėjo, 1924 m., 
Worcester, Mass. 

a) Iškilmėse dalvvaus J o , 
Ekscelencija Tarnas "M. O 'LeJ V i s i delegatai pasipuošę 
ary, D. ])., vietinis Spring 

" 9. vai. ryto — Šv. Mišios, 
kurias laikvs didžiai gerb. 
kun. Dr. J . Navickas. Pa- Vaidins Marijonos senelės 
madose dalyvaus J . E . T o ^ T 0 ^ 
mas M. O'Leary, vietinis Vy- . 
skupas. 

p. J. Svirskas 

field'o diocezijos vyskupas. 
> b) Šv. Mišias laikys kun. 
dr. Jonas Navickas, Sus-m& 
pirm. 

c) Pamokslą pasakys kun. 
Pranas Strakauskas. 

d) Visi Seimo atstovai ir 
visi vietinės kuopos nariai 
eis " i n corpore" prie šv. Ko
munijos. 

e) Visi blaivininkai atnau
jins savo Blaivybes įžadus. 

Pirmoji sesija: 
12:30 valandą: 

a) Seimo atidarymas; 
b) Atstovų registracija; 
c) Seimo valdybos ir komi

sijų rinkimas; 

ženkleliais eis " i n corpore 
prie šv. Komunijos, Su de
legatais eis drauge visa 25-a 
kuopa ir jaunamečių skyrius 
500 asmeny. 

12:30 vai. prasidės Seimas. 
Pasibaigus Seimo posėd

žiams vakare Seimo nariams 
pagerbti bus vakaras. 
jB^STa,o^ianią^.«gražns veika

las:, ?Kl>fižM% >Attl>a." T 

• Šf „vvLka\v "attiks Si o as-
įąensr ]Vį. 'Mikk^is, J, Bačys, 
!•:. ^šŠkyįSfb. Kulikauš-
kai tės J : ' $ * k s k a s / V . Bačvs, 
P. M a u k u i J&ueiunas , J . V a i d m s z a k « s t i i o n o Kevoto 
Kundrote,>^J, ^ e r e i š i s , v > žmogžudžio rolę. 
Blavcekas, \ ' . Rimša, A . M o r - ^ "' '" " -J K 

d) Pasveikinimų priėmimas, k u m , s > J - MtfSmliis, P. Dir- ANTIALKOHOLINIS JAU-
^ - - — — ž«8 f- LukSys, J . Grigas, J . ^ j o m ^ g s SĄJŪDIS. bei pasiuntimas; 

e) Kun. Koncevičiaus pas
kaita -- 'Blaivybė Lietuvoje'. 

Antroji sesija: 

Tolulis, S. B ii i nekas,' P . Kun
drotas. 

Vietinė 25-a kuopa ruošia-

ESTUOJE. 
\ 

į ~ * , / į si uoliai prie Seimo ir prie- M V J " S Jaunuomene *a 
3:o() valandą: i . * L uu^ i-r^f,. i ^ n ^ m ^ ; , v r T, VT J i roJnto brangiu svečiu. k l t T ? k r a s W jaunuomene, a) Kun. Dr. Navicko pas- **** ' _ -nrarlom* v^itfi ,«*oX «ai 

Estijos jaunuomenė kaip ir 
yra 

pradėjus veikti prieš alkoho-*'BĮ rivvlOb r>liiinl J c i k a s i y svečių ir is va- *. J * 
lizmą. Jos darbuotė šioje 
srityje dar nesena. Estijos 
jaunuomenės Abstinentų Są-

" E s t i Noorsoo Karš

inas jaunuomenės t a r p e " ; k a r o atvyktų, visiems bus pa-
b) Susivienijimo Centro l ipinta vieta. 

Valdybos raportai. I —• I • I— 
c) Jnešimai ir sumanymai, 

teikiami Rezoliucijų Komisi
jos ; 

e) Seimo komisijų raportai. 

Trečioji sesija 
5:30 valandą. 

* 

a) Pono P. Daugžvardžio 
paskaita -- "Blaivybės Pras-

p-lė EI. Baltriušiutė 

me." 
b) Naujos Centro Vajdybos 

rinkimas; 
c) Seimui vietos miškin

iu as; ir 
d) Seimo uždarymas. 
Vakare vietines kuopos ruo 

šaimas Seimo atstovams pri
ėmimas. . . 

Pastaba: Su visais Seimo 
reikalais kreiptis šiuo antra/ 
su: 

41 Providence S t , 
VVorcester, Mass. 

.„ 

j unga ; 
kuslii liit", užbaigė nesenai 
pirmuosius savo sąjungos vei 
kimo metus ir jau apie tą jos 
veikimą kaikuriuo atžvilgiu 

ŠVENTOSIOS UOSTAS. 
m i i • i m i< 

Šventosios upės žiotyse uo
sto statymo klausimas buvo-
labąi aktualus tapęs Mg Klai
pėdos klausim neišspren
dus. Dabar gi lyg visa ap
tilo, domesys susikoncentravo 
Klaipėdai. Šventoji kaįp 
greit pagarsėrjo, taip greit 
pradėjo iš platesnės visuome
nės atminties Vėl dilti. Tuo 
tarpu šis reikalas, kaip nuv 
tyti, nėra užmestas nė kur 
reikia pamirštas, tik dėka pa 
sikeitutioms aplinkybėms, 
siofe tiek nutęstas. 

Mūsų ' korespondentui šio
mis dienomis teko būti Šven
tosios žiotyse i r pasikalbėti 
su uosto statymo įstaigos ve
dėjais, kur inž. p. Visockis ir 
jo sekretorius maloniai sutei
kė interesuojančių žinių. 

Bendras vaizdas. 
Šventosios kraštas yra ga

na originalus keliais atžvil
giais. Pradedant netoli už 
Palangos ligi pat Latvijos 
sienos einant pajūriu dvi pa
ralelės eilės kaimų: viena pa
čiu pajūriu, kita arčiau Par 
langos-Liepojaus vieškelio. 
Gyvenantieji arčiau vieškelio 
yra daugiau žemaičiai ūkinin
kai ir turi šiek tiek didesnius 
ūkelius žemės. 

Pajūriais gi -ėsiasi glupe-
lės tipingų sodybų, pastatytų 
ant* smiltynų, ant kopų gūb
rių. Cia su žeme keblesnis 
dalykas. ' Aplink namelius 
šiurkštus tyrų vaizdas; smil
tynai aštriomis žolėmis apžė
lę arba vėjų išgairinti, jų 
tarpuose duobelės, drėgmės 
pilnos, tuojau užsėtos mie
žiais, bulvėmis ir kt.; toliau 
už sodybų—smiltynų juostos 
yra dirvų, miškelių ir pievų. 
Bet daugelis gyventojų maža
žemiai, yra dau ir bežemių 
trobelninkų, gryno ~ kraujo 
žvejų. Šie visi kraštai kai 
kada priklausė grapui Tiške
vičiui ir tik dabartinės kar
tos tėvai arba patys išsipirko 
iš baudžiavos, arba buvo pa-
liuosuoti 1861 metų manifesr 
tu. Čia jie nuo senų senovės 

laiveliais, kol ji pargabenama 
į krantą arba visai pagenda, 
arba, anot pačių žvejų, lieka 

Nereikia abejoti, kad pas-' tampriai sirištas stipria gija 
tačius uofctą, taip organiniai 
*ur iš t | su jo kinterlafidu: 

lyg išvirusi. Dalį sunaudoja geležinkeliu, plentu, vieške-
patys žvejai, -dalį atperka liaig ir upė Šventoji išaugs į 
perkupčiai žydeliai, kurie ją gyvą miestelį, kurs pateisina 
išvežioja po artimesnius mie- tam darbui sudėtas išlaidas, 
stelius, žinoma diktuodami I 4 m. gilumo uostą, galės 

i 

t 
• 

PRANEŠIMAS. 

A. L. R. K. P. Blaivininkų 
Susivienijimo kuopoms. 

» 

Didžiai Gerb. Sus-mo kuo
pų valdybos ir pavieniai na
riai, malonu man pranešti, 
jogei Blaiv. Sus-mo ženkle
liai, kurie nuo senai buvo 
rengiama daryti, jau yra pa
daryti. Ženklelių rūšys: 
Kolled Gold po $1.00; Gold 
Plate ]K) 5>)c.; Metai Bronze 
Emblems po 25c. Paskuti
nieji padaryti ypatingai del 
priaugančių skyrių. Ženkle
liai y fa Jabai gražus. Geisti
na, kad kiekvienas narya įsi
gytų ženklelį ir pasipuoštų. 
Norintieji ženklelių, malonė-

Vaidins Blaivininkų Seimo 
Vakaro Kugsėjo 1 d. Kun." 
Barv motinos role. 

Vhic. Uačyi 

galima spręsti. Nors tik vie
ni dar tos jaunos organizaci-j*vargdieniai- žvejai, pilni sa-
jos veikimo metai, bet jau ga- votiškų tradicijjų, prietarų, se 

* ktaiitiiii^ tendencija, čia kaip 
I r Klaipėdos krašto Kuršo 
Užmary matyti palei sodybas 
iškabhiėtus įvairius žvejavi-
mo įrankius ir rakybolus bei 
šmėkšančias juodas prisma-
lintas žvejų valtis. 

Viso kaimuose nuo Palan
gos ligi Latvių sienos prisikai-
toma 200 žvejų laivelių, tai 
yra laivynas, kurs gerai su
tvarkius,, žvejybai daug gali 
reikšti. Motorlaivių teturįs 
tik vienas žvejas Vindulis 
vieną, ir tas pats, neturint 
kur pastatyti, randasi Klai
pėdoj nenaudojamas. Žvejo-
jama ttis dar senoviniu būdu; 
žuvis daugeliui cia gyventojų 
yra antraeilis prie žemės pra 
gyvenimo šaltinis, bet dauge
liui sudaro ir vienintelę ekzi-
stencijos priemonę. Žuvies 
pagauna nedaug, del audrin
gų metų ilgas savaites nieks 
neišdTįso į jurą eiti. Pagau-

Vaidinimo Kežisierius. 

na vaisingi. Organizacijoje 
darbuojasi jaunuolių intensi-
viai. Per tą laiką, jiems pa
vyko įkurti iki 40 skyrių, į 
kūrinos sutraukė iki 5000 na
rių. Sąjunga leidžia skiria
mą jaunuomenės auklėjimui 
ir gyvenimo reformai laikraš
tį: "Kevadik^ (kas met še
ši numeriai išeis). • Ikišiol iš 
ėjo to laikraščio jau 3 nume
riai. įToliaus kasmet leidžia
mas bus almanachas "Noo-
rus joud." Pirmasis jo są-
siuvinys išėjo šių metų pra
džioje. Be to, leidžiama są
jungos visas skaitlius įvairių 
jaunimui skiriamų raštų. Są
junga susitarus su Centrale 
Estų moksleivijos sąjunga, 
prisideda prie seniausio jau
nuomenes laikraščio "Uudis-
m a s " ,(8 kartus į*metus išei
na*), išleidimo. Visuotinomis 
abstinencijos dienomis, tai 
buvo š. m. gegužės 3 ir 4 d., 
gavo kiekvienas sąjungos na
rys skrajojantį lapą; " J a u 
nuomenė . ir gėrimo papro
čiai." jTokio paskleisto raš
to pasekmė buvo tai, kad 
daug tūkstančių moksleivių 
pasižadėjo duodami savo pa- Per antrąją metų pusę sąjun 
rašus nepalaikyti gėrimo pa- J gos skyriai savo veikimui; 
pročių arba-bent vartoti be-[ platinti ir remti yra gavę pa-
alkoholinius gėlimus įvairio-. šalpos iki 100,000 estų mar
še pramogose su gėrimais, j kių. 

kainas ir gamintojams ir su-
vartotojams. 

Uosto padėtis. 
Šventosios žiotys išsiplečia į 
ilgą bent kilometro ilgio prū
dą, susimetusį dideliu vingiu 
į pietų pusę. Pats išėjimas į 
jurą. yra užneštas smiltimis 
i t žvyru, tačiaus upė karts 
nuo karto tą pilimą 'pralau-^ 
žia. Dabar ir besąs gilokas 
platus prasigraužės ravas 
kuriuo gana sriauniai Švento 

I 

šios vanduo teka į jurą. Ju
ra ties žiotimis yra visai ki
tokio tipo, kaip ties Palanga 
ar kitur. Vanduo prieina į 
pat skardį, nėra to vadinamo 
pliažo, gruntas ne smilčių, 
bet žvirgždo ir akmenų, greit 
prie kranto prasideda būti 
gilu. 

Žiotis iš 3 pusių apsupa 
didelis šventosios kaimas, ar 
geriau 3 kaimai: Šventosios 
kaimas į šiaurę 2y2 klm. ilgi 
pačiai Latvių sienai, Švento
sios kaimelis prie juros į pie
tus nuo uosto ir vėl Švento
sios kaimas 2 klm. į rytus 
nuo uosto su gretimu Burin-
gių išparceliuotu dvaru, su 
evangelikų bažnytėle, kurs 
dabar virsta į bažnytkiemį. 
šventosios "hinter landas" 
pakankamai apgyventas. 

Į uosto rajoną atvestas 
siaurasis geležinkelis nuo 
Darbėnų geležinkelio stoties 
pro Laukžemę ir Buringę, vi
so 21 klm. ilgumo. Žadama 
nuo uosto ligi vieškelio Pa-
ianga-Liepojus padaryti plen 
tą (apie 2% klm. ilguo) ir 
nutęsti toliau ligi Lazdininkų 
Darbėnų. Tokiu būdu sujun 
gus su geležinkelių arterija 
ir Žemaičių giluma# žemės ke
liais uostui atsidarys ne vien 
žvejybos, bet ir kitokio gyvu
mo galimybės. 

Uosto rajone žymu didelė 
pradžia. Geležinkeliu prive
žta virš 6,000 kubinių metrų 
akmenų, Vežimas baigta pe
reitą žiemą gruodžio mėn. 
Rąstų privežta 2,700 štukų, 
vežimas baigta kovo mėnesy. 
Su ta medžiaga statymas jau 
buvo galima drąsiai pradėti, 
ĮJostas turėsiąs l į į klm. il
gio upėj ir 400 metrų diamet
ro užtvarą juroj. Upė ir 

pareiti ne tik žvejų laivai ir 
motorlaiviai, -bet ir mažesni 
prekybos laivai su prekėmis 
del visos Žemaičių šiaurvaka 
rų krašto/ Netolimios apylin
kės turtingos miškais ir tur
tingiausios gerais statymui 
akmenimis. 

•Nereikia būti pranašu, kad 
Lietuvoj išaugs dar vienas 
pajūrio miestas. 

" K . Ž . " 

su Katalikų Bažnyčia. Visoj 
šaly bažnytinė* šventės kuo-
ištolmingiausiai švenčiamo* 
ir paminimos. Dievo rluno 
šventėje, kaip IF Lietuvoje, 
miestuose ir miesteliuose pro 
cesijai pagaminamos puoš
nios stotys. 

Dėlto, Katalikų Bažnyčioj 
priešai Šiandie Ispaniją i r 
'pravardžiuoja "atžagareivy-
s t ė s " šalimi. 

/Katalikiškoji Ispanija ne
buvo "atžagareiviška" šalis, 
kuomet senovėje įš ten pašau 
lin plito mokslas, kuomet ji 
buvo galinga valstybė, kuo
met jos mokslininkai savo 
Icelionėmis ir atradimais 
daug gera atliko ikiton>s tau-

ŠIS-TAS APIE ISPANIJA. 1 * 7 *" xisa! imoifi: t 
Mat,, priešai puolasi dau-

Žemdirbystė. 
Ispanija iš senų-senovės 

skaitosi žemdirbystės šalis. 
Didžiuma apdirbamos žemės 
vra geriausios rūšies. Bet 
užvis derlingiausi plotai ran
dasi pietuose. (Tenai 'ir kli
matas puikus. 

Visa Ispanija savo plotu y-
ra dukart didesnė už Angli
ją, tik žymiai rėčiaus apgy
venta. Didelį žemės plotai 
Ispanijoje priguli didiesiems 
žemvaldžiams, kurie tečiaus 
tų plotų patys nevaldo. Nuo-
niuoja ispanams valstie
čiams. 
• 'Įiesą pasakius, Ispanijai 

butų neprošalį įvesti žemės 
reformas. Nes daugelis val
stiečių yra bežemiai, tarnau
ja žemvaldžiams. Valstiečiai 
ilgus šimtmečius kultivuoja 
žemę, bet patys daugiausia 
vargą velka. > 
Liekanos. , , 

Ispanijoje randasi daugy
bė įvairių istorinių liekanų-
paminklų. Tai paeina iŠ 
prieškrikščioniškų laikų, užsi
likusių nuo romėnų okupuo
tos. Tai daugiausia miestų 
sienos, pilys su aukštais bok
štais ir kt. Didžiuma tų lie
kanų virto griuvėsiais. Bet 
visgi jos ispanų tautai bran
gintinos. 
Maurai. 

Nuo 7-ojo ligi 14 ojo šimt
mečio pietinė Ispanija buvo 
apgyventa maurų. Jų archi
tektūros liekanomis šiandie 
daugelis stebisi. Miesto Cor-
dova milžiniška katedra ki-
tuomet buvo maurų mečėtis 
(musulmanų maldos namai). 

Ši katedra skaitoma maurų 

giausia dėlto, kad Ispanijoje 
katalikų tarpe atskalūnai ne
gali skleisti savo pragaištin
go mokslo, kad jų tas moks
las neberanda sau atatinka
mos dirvos. 

Keikia pažymėti faktas, 
kad žemdirbystės šalis nei 
nebereikalinga tokio viliugin-
go progreso, koks randasi in
dustrinėse šalyse, kur del pi
nigo galvos guldomos. 

Vienųjų mokyklų sistema 
Ispanijoje ne tokia savyje, 
kai Amerikoje. Gal tai sis
temai ir butų reikalingos at
mainos. Bet Ispanijoje pr i - . 
vatinės mokyklos kuopuikiau-
šios. 

Ispanija nebeturi divorsų 
įstatymo. Ag. 

VYSKUPAS APfc AME-
RtKOMNlALy. 

architektūros perlu, 
užtvara bus lengva iškasti £ o v a s u buliais. 
žemsemėmis, pradėjus nuo ju] Ispanijoj kova su buliais 
ros pusės. j v į s da i . skaitosi tautinis spo

rtas, nors tą sportą Bažny-- Gilumos uostas turės 4 met
rus. Uosto statybos raštinė 
ir personalas apgyvendinti 
atremontuotame buvusiame 
sargybos kordone, dar šiemet 
žadama pastatyti darbinin
kams barakai ir laivams elin-
gas. 

Kaip matyt, statymo dar
bas dabar visiškai sustabdy
tas. Priežastys tame, kad 
norėta užleisti pirmenybę 
Klaipėdos uostui, kurs reika
lauja skubaus kapitalinio ir 

čia jau senai smerkia. Su 
buliais imtynės ispanams įgi
mta žaismė/ Kaipo tokią iš
naikinti ims nemažai laiko. 
Valdžia Ir valdiniai. 

Ispanija vra konstitucinė Galybė žmonių Amerikoje, 

Kolumbo (Vyčių (Jvnights 
y i f *f*d] i tmbus) suvaži a v i m e 
New Yorke, Buffalos diocezi-^V 
jos Vyskupas Turner kalbėjo ' 
apie svetimšalių amerįkonmi-
mą Suv. Valstybėse. 

Kituomet Vyskupo Turner 
priešai (kas čia jų neturi) 
šaukė, kad jis esąs vienas tų, 
kurie nori svetimšalius kuo 
greičiausiaus suamerikoninti. 

(Šiandie tie patys priešai 
pripažjsta apie Vyskupą ta-
rėję klaidingą nuomonę. 

Vyskupas tarp kitko kalbė
j ę : 

' ' Katalikų Bažnyčia netiki 
amerikoninimo priemonei. 
Nes tas pažemina kiekvieno 
įgimtą tautinį jausmą. Baž
nyčia apgaili histerikų pra
manytas priemones ameriko-
ninti ateivius. Kas ateiviui 
iš dailių išorinių amerikoniš
kų plunksnų, kuomet nesirtfrk 
pinama jo dvasios padėtimi. , ,^f 

Anot Vyskupo, tikras ame-
rikonizmas yra tame, kad 
žmogus neprivalo rūstinti 
Teisingojo Dievo, pildyti ša
lies įstatymus ir gerbti šalies 
valdžią. x 

tos žuvies suvartojimas ir gi brangaus remonto -ir šiemet 
prhnitvvus. Pimuausia, žu- *Vra remontuojomas. Suvez-
vis pagaunama bent lt) mvlių ^ r * s t a i Šventosios uostui 
tolumoj nuo kranto, vasara statyti yra perleisti Klaipė

dai, kuri palengva juos ir iš
gabena. Baigus Jilaipėdoą 
uostą remontuoti, prasidės 
Šventosios uosto statymas, 
kurio taip laukia apylinkės 
žvejai, ir darbą sustabdžius 
nustojo vilties besulaukti. 

monarchija, kurios ministeris 
pirmininkas, gen. Primo de 
Kivera, šiandie užima lyg di
ktatoriaus rolę. 

Ispanijos1 karalius Alfon
sas XI I I ir karalienė Vikto
rija yra pavyzdingi katalikai. 
Gen. Primo de Bivera taipat 
praktikuojąs katalikas. Is
panijos gyventojai katalikai, 
išėmus Barcelonos saują ra
dikalų, kurie kovoja katalikus 
ir Bažnyčią. Bet palydinus 
*JU visais gyventojais radika
lai yra kaip ir nykštukai. 
Katalike 

kurie didžiuojasi esą. šimtpro 
centiniai amerikonai. Iš pa
žiūros gal ir taip. Bet vidu
je jie-dažniausia pilnai supu
vę. 

• E ŽINAI KAD 

Kolegija laukusiems ir m#kš-
lvayrams yra žinoma kad 
šviesa keliauja apie 186 my
lias į minuta? Ar žinai kad 
kuomet rukai Helnmr Tur
kiškus cigaietus tuejaus su
pranti skirtumą tarpe įų ir 

I paprastųjų nes jwse randasi 
Ispanijos istorija ir ispa-• Turkiškas Tabakas? Taigi pa

nų tautinis gyvenimas yra [mėgink o tikrai painegsi. 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
>—mmmmmWmmmmmmmmmmmmm n m n . . • , ,, 

E, ST. LOUIS, ILL 
Motinos Šv. šilavots atlaidai 

ir Novena prasidės aedSlioje 
rugp. 31 d., Nekalto Pras. P. 
Šv. bažnyčioje. Pamaldos tę
sis per 8 dienas ir baigsis 8. 

nius, žodžiu kas tik panorės ir 
savo veidelių nepasigailės. O 
dar Įdomiau, kad šiame mū
sų piknike atsilankys mūsų 
parapijono P. Lukošiaus ke
turių pūdų kiaulė, kurią kiek
vienas galės už kvoderį įsigy
ti ir raitas dainuodamas par
joti. Taipgi bus įvairiausių dieną rūgs. - Sept. Užgimimo 

P. Šv. dienoje. Bus svečių ka- | į ^ k u r i e kiekvieną žave 
nigų iš Chicagos. Laike šv. 
Alšiių ir vakarais kasdieną 
bus pamaldos arba Novena ir 
sakoma pamokslų. 

Visus lietuvius katalikus iš 
E. St. Louis ir apielinkių mel
džiu pasinaudoti atlaidais ir 
Novena prie Motinos Šv. &i-
lavos. 

Kieb. Kun. S. E. Kolesinskis. 

\ 

SCHENECTAO Y, N. Y. 
• • • • ! • • • 

Įdomus Piknikas. 

Prašome įdomiai perskai
tyti i r perskaitę nen.*žimir2-
kite atsilankyti. Dalykas ta
me. Mūsų Šv. Kryžiaus lietu
vių parapija rengia rugsėjo 
(September) 7 dieną pikniką. 

Bet ne tame svarba, nes pi
kniką gali surengti ir kiekvie
na parapija. Čia turime at
kreipti domę į tą, jog šiame 
piknike bus atvažiavęs iš Lie
tuvos su ilgiausiais plaukais 
fotografas, kuris ims visas mii 
sų draugystes skyrium, visą 
pikniką ir tai veltui, taipgi 
šeimynas, gimine** ir pavie

te žavės. 
Be to gros geriausia orkes

trą, šokiai, dainos žaidimai, 
* ' zagranienų' ' virėjų nepap
rasti ir įvairiausi užkandžiai, 
nta. ir tikrai lietuviški bei šla
pi gėrimai. 

Bet šio pikniko tikslas yra 
kuoprakilniausias, nes pelnas 
yra skiriamas dalinai mūsų 
ir Kazlų -- Rudos Bažnyčios; = r = = = = = = = = : 
labui. Čia ištikrųjų pasirodo i . 

. . . . . . vai. nakties. 
mūsų lietuvių prakilniausios 
širdys kurios Dievo ir arti-

1 mo meilės žvilgsniu, tiesia 
ranką Kazlų - Rudos varg
dieniams, kad padėjus jiems 
šįmet Bažnytėlę pasistatyti. 

Žinoma, gerų širdžių, geri 
darbai ir geriems tikslams ne
buvo Dievo užmiršti, bet šimt
eriopai atlyginti. 

•Tad valio JSciunectados ir 
apylinkių kolonijų lietuviai į 
tą taip prakilnų ir smagų pi
kniką. Pradžia 1 vai. po pie
tų įjri 11 vai. nakties. Foto
grafijas pradės imti lygiai o 
valandą, todėl prašome nesi-
vėluoti. 
Orkestrą gros nuo 3Vi» iki 11 

ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS REMfiJŲ 5-TAS SEIMAS. 

Šv. Kazimiero Akademijos Remfcjų 5-tas Seimas j -
vyks Sekmadienyje, rtigsčjo 28 d. 2 vai. po pietų šv. Ka
zimiero Vienuolyne, 2601 W. Marquette Rd. Chicago, 111. 

Seimas prasidės iškilmingomis Mišiomis šv. 10 
vai. ryto, kurias atlaikys A. R. D. kapelionas šv. Kazimie
ro Vienuolyno koplyčioje. Seks pietys delegatėms Vie
nuolyne, po to prasidės sesijos 2 vai. po piety. 

Kiekvienas skyrius A. R. D. turintis nemažiau 10 na
rių turi teises siųsti vieną delegatę. Skyrius turintis dau
giau narių, gali siųsti vieną delegatę nuo kiekvienos de
šimties narių. 

Draugijos (ar tai pašalpines ar idėjines) įmokėju
sios A. R. D. nemažiau $25.00 turi teises siųsti 2 atstoves 
Seiman. 

A. R. D. skyriai bei Akademijos prieteliai prašomi 
yra' siųsti sumanymus bei patarimus Seiman. 

Visi A. R. D. skyriai siųskite delegates Seiman, nes 
turime ypatingai daug reikalų aptarti. 

Atstovės Seiman privalo turėt skyriaus įgaliojimų 
(mandatą) su skyriaus dvasios vado bei valdybos para-

Antanina E. Nausėdiene, 
A. R. D. Centro pirmininkė. 

ADVOKATAI 
I •»• -

I 

Nuoširdžiai visi esate kvie 
iami. 

Komitetas. 

PHIUDELPHIA, PA. 
šv. Kazimiero par. Sfcseru 

namas. 

D A K T A R A I : 
i m m m m m »— • • • ! ', ŠS 

i Telefonas Boulcvard 1939 

Dr, S. A Brehza 
4608 SO. ASHLAND A V E M E 

Chicago, III. 
Vai.: 9 ryto lkl 13 piet: 1 po 
plct iki 3 po pict, 6:30 vak. iki 
8:30 vak. 

Tel. Boulevard 0537 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-tll St. 
Valandos nuo 8 iki 12 diena, nuo 
6 lk l 8 v a i . v a k . N e t l ė l i o m i s n u o 

8 Iki 2 v a i . p o p i e t ų . 

i 

Telefonas Secley 7130 

Dr, I. M. Feinbsrg 
G y d o s p e c i a l i a i v i s o k i a s v y r ų ir 

m o t e r ų l y t i š k a s l igas . 
2461 Madison Street 

Karap. Western A v a — Chicago 
Valandos: 2—1 no pietų 7—9 vak. 

Tel. Boulevard 2160 

Dr. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chicago, 111. 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4442 So. Western Ave. 

Telef. Lafayctte 4146 

Dr.AiRačkusi 
Gydytojas, Chirurgas. Obt 

tetrikas ir Specijalistaj 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 
D — B« • « * • ! • • . 
D — B« pelite U b* 
• ) — B * fcmaja, 
«)—B« Jsfcte p 
i ) — PaeUratol 

U tn«J T« l f7U. to 

J 
• • » % 

D r. Maurice Kahn 
Gydytoju ir OhinofM 

4631 6 . Ashland Av*, 
T ei. Yardi 0904 

Valandot; \\ 
Nuo 10 iki 12 p i e t 
Nuo 2 iki 3 po piet 

Nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėl. nuo 10 iki 12 p i e t 

—̂— 
• » > 

Tel. Boulevard 6686 

Dr. J. P. POŠKA 
GYDYTOJA* 

ra I 
CHIRURGAS 

8337 So. Morgan Street 
Valandos: 8-^-13 16 ryto. 
Vakarais n»*» 7 tai t 

CICERO OFISAS* 
1MB 8of»th 46-tb A f « M 

Telef. Cicero 4616 
Valand.: 8—•:»• v. • . kasdien, 

Utarnlnkais ir pėtnjrčiems nuo 6 
iki 9 vai. rak. 

r+sT** ' a ^ f t o M T (akmeni* tnltrJ*) 
to Akmeni* Uapumo pu«l*J« b* o 
p«r»cHJ©«. ma tam tikromis moki 
llikomla prlsmonėmla k«i raistais 

I apkaKnatoma •ojrrailn* clrdAJIma. 
ilcac p«—kmlnąsJ. to J«i 

y r a r « l k a l u dar* operacija*. 
patarnavimą talkia saro 

• N M : 

1411 So. 50 Ave. Cicero, 111. 
Ofl«M atidaryta*; kaadlan nuo • v a i 

po p4*t iki • wmL vakarą 
NaaaUomto Ir 

rytas. 

>fiso Tei. Boaievard 6669 
UezJd. Tel. Dreael 6101 

DR. A. A. ROTH 
BL8A8 GYDYTOJAS tB 

CHIRURGAS 
•pectellatae Moterišką. VvrUko 

Valką br visą chronis*u ligų. 

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St 
Kampas Slst Str. 

Vai.: 1—3 po piet. 7—8 vak. Ned. 
ir Šventadieniais 10—12 d. 

M , CHARLES SE6AL 
Perkeli tavo ofisą po numerio 

4729 S. Asbiancl Ave. 
SPECUALTSTAS 

Otlov^j, Motera kr Tw*U Ijigų 
VaL: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 
ae pietų: nuo T—t.et n 
Nadėilomia: 10 lkl 12. 

Telefonas ati<tw»y 2880 
» • II • ml j m p U. • J 

5 » 

TeJ, Ganai 0667 Vak. Ganai Slli 

M, P, Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas I r 

Chirurgas 
1821 So. Halstod Str. 

Vaandoa: 16 iki l f ryta: 1 lkl 6 
p o p l a t ų : i U d I 

Iki šiol Seserys Kazimierie 
lės gyveno ankštame ir nepa 
togianie name. Šiemet <j#rb. 
Kleb. Kun. J . Kaulakis ii* pa-
rapijonai nutarė seserinis įtai
syti patogius namus. 

(ierb. Kun. Kleb. J . Kaulą 
kis dovanotus našlaičių prie 
grandai namus pardavg ir • ! 
tuos j>inigus nupirko .greto 
sesepj namo antrus namus ii 
dovanojo parapijai. Namai 
našlaičiams buvo nebereika
lingi, nes liet. našlaitnamį J . 
E. Kardinolo parėdymu 192S 
panaikino. 

Pripirktus, namus buvo. nu
tarta suleisti su tnivusiais se
serų namais ir pertaisyti. Uz 
•pertaisymą, suleidimą ir at
naujinimą tų dviejų namu 
kontraktoriai reikalavo apie 
$11,000.00. Kun. Klebonas* J . 
Kaulaki* prityręs statytojas 
kantraktierių netikusius ir 
perbrangius patiektus projek
tus atmetė. Gerb. senelis-pat-
riarka Klebonas Kun. J . Kau-
lakis, kad mažiau išleisti pa
rapijos pinigų ir geriau pato
giau pataisyti seserims namus, 
patsai samdo specialistus lie
tuvius meistrus ir visę. darbę 
prižiūri. Namai jau baigiami 
laisyti. Visas pertaisymas ir 
išpuošimas dabar atsieis tik 
apie $4,000. Visi parfcpijona'' 
džiaugiasi, kad taip pigiai 

labai gerai ir gražiai ištaisys 
seserims namus. Vargu kur 
kitur Seserys Kazimierietes 
turės patogesnius namus ka> 
čia. Narnai iš vidaus ir iš oro 
gražiai papuošti; prie namų 
galo ir iš šono gražus sodne
lis. Namų vidus gražiausiai 
ir patogiausiai ištaisytas. A-
part didelios koplyčios, sese
rys turės 19 kambarių; kiek 
viena sesuo turės po g^'ažų 
erdvų kambarį; sesuo perdė-
tinė du kambariu, svečiam* 
! kambariai, muzikos kam
barys, bendras ofisas ir gra
žus didelis darbo, bei pasi
vaikščiojimo kambarys. Džia
ugiasi pampi jonai, kad taip 
gražų ir patogų namų (jlerb. 
Kleb. Kun. Kaulakis nenuils
tamu darbštumu įtaisė, o dar 
labiau džiaugiasi seserys, ku
rios atvyko šviesti ir auklėti 
mažutėlius. 

Triubik. 

DAININIKĖ M. ČIŽAUSKIENį 

viena gabiausių lietuvių dai-
ninkių (sopranas), kuri daly
vaus Federacijos XIV kongre 
so koncerte Detroit, Mieli. 
Rugsėje 2 d. Išpildys labai 
gražių dalykų. Tarp kitų pa
žymėtina: "Mano Rožė^ — 
Kačanausko: " A r i e " iš 'oper. 
"Trav ia ta" . Taip jau daly

vaus duetuose ir sextet<;. 
Čia. reikia pažymėti, kad ir 

p-nia M. Čšžauskienė Rūgs. 4 
d. 7 vai. vak. dainuos į Radio 
Detroit News WWJ. 

Reikėtų kiekvienam lietu
viui pasinaudoti proga ir pa
siklausyti malonaus talentuo
tos daininkės balso. 

Kreivos Akis Ištaisomos 

DR. SERNER, 0. D. 
Lietuvis Specialistas 

Akiniai $5 ir augščiau 
Vai.: 3 iki 9, Ned. 10 iki 1. 

3333 South Halsted St. 

Jei norį tauj katalįfcm lai
mėtu, r«ak kai> tik išgali, P& 
tini katalikų spauda,. 

Teicf. Boulevard 2551 

Dr. JH 2U.VITIS 
Dentista* 

FarUtt am«o mtim a BtghUm 
Park po umu. 

tSM So. Salated Streel 

Lietuvių Dentistas patar. 
naus geriau 

Traukimas dantų be skausofo 
Britlge ĘevįamMl* aukso. 6u umt*) 
plcitom galima valgyti kiečiaaab) 
maistą. Garantuojame visa savo dar
bą, ir žemos mūsų kainas. Sergėki t« 
savo dautis. kad uckenktų jusy svei. 

1546 West 4T-th Street 
Netoli AsUlaad Ąve. 

OETROIT, MICHIGAN 
Rungtynės. 

Labor Day Belle Isle Parimi1 

įvyks nepaprastas išvažiavi
mas, kokio dar Detroite ne
buvo. Svarbiausia tai, kad 
bus Chieagos L. Vyeių 4 kp. 
basetoolo tymas, kuris atva
žiuoja susiremti su Detroito 
lietuviais b'asebolininkai*. 
Rungtynės prasidės 1:30 No. 
2 (Dairuont). Kas nori pama
tyti sporto gabumų, prašome 
pribūti paskirta, valandų ir vie 
tų. 

L. Vyčių 4 kp. basebolinin-
kai dalyvaus šie: 

A. Laurynaitis lb . 
J . Martinonis cf. 
V. Laurynaitis. 
P. Šmitas 3b. ' 
B. Butneras ss. 
J . Leckuickas. 
V. JCundokas c. 
S. Šurna 2b. 
V. Beviršis. 
J. Zeringas lf. 
P. Vainauskas rf. 
P. Laurynaitis p. 
F. Mieionis p. 
P. Morkūnas ir J . Bereckis. 
Detroito L. Vyčių 79 kp. 
Ivaeiuba r& 
Balčiūnas 'lf. 
Kiėdžius cf. 
Milleris Įb. 
Daunaritas 2b. 
Sudavicius ss. 
Valatka 3b. 
Gustaitis of. 
Russell of. 
Wilson p. 
Goody c. 
Taipgi pasižadėjo St. Antli-

ony basebool tymas žeisti ne
dėlioję rūgs. 31 d. Todelgii 

MUZIKAS J. ČIŽAUSKAS 

žynius ir garsus daininkas. uluetose ir sekstete. 
solistas -- baritonas, kuris da
lyvaus Federacijos XIV Sei
mo koncerte Detroit, Mich. -
Rugsėjo 2 dienų. Išpildys so
lo: "Visur Ty la" - Gruodžio; 
" Našlelė SufteJj*! -- jo pa
ties kompoz.; "Toreador" --
iš operos "Carmen"; u Oi, ne
verk Matušėle" — Naujalis; 
^Sp i ra te" - iš oper. 'Faust . ' 
Be to, J . Čižauskas d a l g a u s Įsiklausyti. 

Federacijos koncerte bus iš
pildyta garsi " K a n t a t a " -
Vilniau Seneli", kuriai muzi
kų pritaikė p. J . Čižauskas. 

Pagaliaus, reikia pažymėti, 
kad p. J . Čjžauskas Rūgs. 5 d. 
7 vai. v'ak. dainuos į Racfio 
Detroit News WWJ. Kiekvie
nam lietuviui gera proga pa-

JOHN 1. BAGDZiUNAS 
ADVOKATAS 

aaaj* Abstraktu*. Padai* 

7 ftouth Dearbom Street 
ROOM 16S8 TRIHIME BLDO. 

Telef ooas Randolpb S201 
Vakarais: 2151 West 22 St 

Telef ooas Oanal l« i7 

S. W. B A N E S 
A D V O K A T A S 
19 W. Monroe Street 

Koora 904 — Tel. lUiuJolph 2«K)0 
Vai.. Nuo 9 ryto lkl 5 po pietę 
Vakarai I20S So. Halsted Str. 

Telef. Tardą 1016 
Chicago. 

V i • • . . . • • 

C. V, C H E S N U L 
A D V O K A T A S 

Metropolitan State Banko Kante 
1901 W. SSnd S t Tel. Ganai M M 

^ m m m m m 
Tolef. Central 4411 

KASIMIfi P. GUG1S 
A D V O K A T . I S 

137 N. Dcarborn Street 
Valand.: nuo 6 iki 8:80 
Nedėliomis 9 iki 12 
Reeid.: 3323 So. Halcicd S|r. 

Telef, Boulevard 1316 
Chicago. 

Telef. Haymarket 1105 

K. J U R G E L I O N I S 
A D V O K . A T A S 

1720 We*t Cfhicago Avenue 
Rytais nuo » iki 12. Ltarninko ir 

Ketvergo vakarą fa Kaujiemj 
Ofise. 

1739 South UaL>tcd Stroet 

\ 

mmrmm 

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Ž281 W. 22-nd St. arti LeA%Ht St. 
Telefonas Canal 2562 

Valandos: 9 ryto Iki 9 vakaro. Se-
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 
v. Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokius Doku
mentus, perkant arba parduo
dant* Lotus. Namus, Farmag ir 
Biinius. Skolina IMnigus ant pir
ato morgičiaus lengvomis išlygo
mis. 

BAHTS F. MASTAUSKAS 
A D V O K A T A S 

Buvęs Lietuvos Atstovybes Va-
fiingtone Patarėju. 
Metropolitan State Banko Kame | 

»aoi West 22nd Street 
Telefonas Canal «6»f 

A. A, 0 1 1 S 
A D V O K A T A S 

11 6. La Šalie et. Room 3001 
Tet Randolph i034 VaL nuo t-5 

VAKARAI8: 
s3»l 8. Halsted st. Tel. Blvd. §775 

r. v apart FanedeUo Ir 
P ė t n y č l o s 

rliipągįtrini gaus progos 
dviems tymais susiremti. 

Dainuos į radio. 

Arftistas J . ir M. Čižauskai 
ir ponia S. Greičienė dainuas 
Detroit News WWJ. 

Paskirtos žios dienos: 
Rūgs. 3 d. 7 vai. Vakare p-

ni B. Greičienė. Rūgs. 4 d. 
7:00 vai. p-ni M. Čižauskienė, 
Rūgs, 5 d. 7:00 vai. p. J. Či
žauskas. Gera proga pasiklau
syti ir bus garbe lietuviams 
iš tokių solistų. 

. Matas. 

U.UCIUWIGZ I STASULANI 
Lietuvis Grabo rius 
2314 U. 28-rd Flaoc 

Chicago, « i . 
Patarpauja laido

tuvėse kuopigriausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti. 

Tol. Oanal 1271 
2100 

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

Ofisas DidmiestyJ: 

29 South La Šalie Street 
Telefonas Central 6390 

Vakarais 3223 S. Halsted S t 
Telefonas Yards 4681 

^ ^ ^ ^ 
s**®* <&!*>• . ~~«m> • < » 

[Tel. Central 6200 
A. B. 

P R A N E Š I M A S 
' ' Motinėlės " t Seiin&s ;• šį me 

tą, įvyks 2 dien^ Bugsejo 
(September) Atlantic City, 
$ff, J . Strand Hotel 2 valan
dą po pietų. 

J. J. Kaulakis, pres. 

Dr. (Žiiropractor ir 
Akušerka 

ANIELĖ KAUSHILLAS 
Gydau be vaistų ir be operacijy, 
visokias ligas Vyrų, motery ir vai
ky. Kurie sergrate kreipkitės, e 
rasite pagalba. Patarimas dovanai. 

Valandos nuo 1 iki 9 vakare. 
Tel. Yards 0 5 1 

3232 So. Halsted St. 

A D V O K A T A S 
Vtdurmiestyje Ofisas: 

Boooa #11 Chicago Teinole Bldg 
7 W. VVashtngton St. 

CICERO Ofisas: PanedėUo vak 
11814 S. Cicero A v. Tel. Cicero 5036] 
BRIDGEPORT Ofisas: Kitais vak. 
3234 S. Halsted St. Tel. Boul. •737J 

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

LltJTUVIh ADVOKATAS 
Dleo.: D. 514—510—137 M. I)ear 
born St. TeL Randolpb 5584—53»& 
Vakarais 10717 Indiana Av* 
Roseland TeL Puflmao 8171 
N » i w > * " « " « " » ' • « • • —• ^ » M I 

mmm^m 
Tel. Canal 2655 

C. J. PAirSIRlfA 
Kotosrrafa'J 

PANSIRNA STPOIO 
1001 K. Halsted Kt,, 4Xrioaflo, 

Tolumas nedaro skirtumo 
iauKiam#a. vatiųoia } 

miesto dalis. * 

Kas ne#igarshia, to niekai 
nežino. 

Advokatams ir daktarams, biznie
riams ir veikėjams, perkantiems ir 
parduodantiems, darbo ir darbįninky 
jieškantiems -r-

—v visiems "Drauge" garsiotis apsi
moka. 

Jei laiko neturi pasauk: 

Tsl* Roosevelt 779! 
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CHICAGOJE 

PABLUDUS MOTERIŠKĖ 
SUSIŽEIDĖ. 

HTAS AREŠTUOTAS. 
Chicagoje areštuotas dar 

x , » r m ... nno c*, vienas pastos inspektorius, Mrs. Ameba Tatt, 94)3 So. ' ^ 
\\niaiii J. Roherts. Jis įta
riamas buvęs sakaiby su pas

tos inspektorius Wm. Fahv 

svetainę, iš kur eisime 
corpore" į iškilmes. 

Su pagarba 
S. Anuczunskas, rast. 

m 

Marshfield ave., užvakar pa-
blndusi keletą karti} mėgino 
nusižudvti. Teeiaus keturi 
jos vaikai, kurių vyriausiam 
yra 14 meti), ją, išgelbėjo. 

Vyrui vakare išėjus kokian 
tai susirinkiman, moteriškė 
atsuko gazo rageli ir gumi
nę dūdelę įsidėjo burnon. 

Vienas vaikų tai pamatė ir 
užsuko gazjj, kitas, gi ištrau
kė jai iš burnos dūdele 

arba žinojęs apie sąkalbį a-
piplėšti pastos traukinį arti 
Rondout, 111. 

IŠ WEST SIDES. 

Vargonų pašventinimas jau 
&a pat. 

Ateinantį sekmadienį, rugp. 
31 d. 3 vai. po pietų įvyks iš-

P a s k i Tinai nutvėrė p e i l į . ' k i , m i n g a s Paso t in imas nau-
J'aikai puolėsi nuo jos atimti. * ? * S 5 5 ^ ^ i T ' * 
Vienam vaikui sužeista nosis. 

Teeiaus motinai pavyko 
peiliu smarkiai patraukti sau 
skersai kaklo. 

Pašaukta policija. Sužeis
ta mteriškė paimta ligoninėn. 
Sakoma, vargiai ji pasveik
sianti. 

PASK1AUS BUS PASKELB
TA IŠTARME. 

Pasibaigus žmogžudžių Le
opoldo ir Loeb bylai krimina
liam teisme Chicagoje, teisė
jas Caverly, sakoma, keletai 
dienų užsidarysiąs kur atvie-
nėtoj vietoj ir šaltai apsvars
tymas, kas reikia padaryti su 
tais jaunais turtingais nepa
prastais žmogžudžiais. 

Vakar pats teisėjas prane
šė, kad jis ištarmę paskelbs 
rugs. 10 d., 9:30 rytą. 

KOVA SU UODAIS. 

Chicagos sanitarinio dist-
rikto boardas pagaliaus pa
kėlė kovą uodams Chicagos 
drėgnose apylinkėse, kur dau 
giausia uodai veisiasi. 

Aplink Desplaines upę ir 
kitur siunčiami darbininkai 
ir visur pakraščiais liejamas 
žibalas. Upėje kamšos ir žil
vičių puvėsiai pašalinami. 

Kai-kuriose vietose žmonės 
negali apsiginti uodų. 

RASTAS NUŽUDYTAS 
ŽMOGUS. 

virs $5,000.00. Aušros Vartų 
parapijonai labai stropiai ruo
šiasi prie šių iškilmių, ypa
tingai dirba vietinis choras, 
komitetai ir gerb. kun: F . Ku
dirka. Pramatoma didelių 
pasekmių. " K ū m ų " jau yra 
pasižadėjusių apie pusantro 
šimto. Iki sekmadienio gal 
bus ir 200! Kasgi nenorėtų 
būtį naujų vargonų pašventi
nimo iškilmėse kumu-fcuma. 
Visi nori. Ypatingai, girdėjau, 
kad nuisų biznieriai stoja į 
kūmų eiles. 
Koncertas. 

Pašventinimo iškilmėse įvy
ks gružus bažnytinis koncer
tas po vadovystė Kasto Sabo
nio. Girdėjau, kad choras la
bai rimtai dirba ir ruošiasi 
prie šio koncerto. Busią gar
sių solisčių, smuikininkų ir 
kitokm artistų. 

Butų gera, kad žmonės pa
remtų šį koncertą ir vakarie
nę kuri įvyks parapijos sve
tainėje. Nes vargonai brangus 
ir dar enišmokėit. 

Paspartutas. 

lenks visus kitus* Nes tas pi-1 jos D. K. Vytauto 20 meti) 
knikas "La\vn P a r t y ' 1 ren-', paminėjimo. Esate visi kvie-
giamas A. R. Dr-jos ir tai vi- čiami skaitlingiausia į susi-
enuolyno darže. Na, jeigu no- rinkimą. Nedėlioję 1 valandą' 
ri persitikrinti ,tai prašome at 31 d. rngpiučio. prašome susi-
važiuoti. Jeigu busi alkanas - j r i n k t i su draugijos ženklais į 
pasotins, ištroškęs -- pagir
dys, jeigu norėsi įspūdingų 
kalbų -- išgirsi, pasivaikščio-* 
ti - kieme daug vietos bus, 
savo laimę pamėginti. I r tu-
mano sviete kiek ten visoko' 
bus! Gail'a, bučiau vk^ka ap
rašiusi bet nelaimė įvyko -
plunksna nulūžo. Trumpai pa
sakysiu visos kolonijos ruoš
kitės j šį paskutinį A. Iv.. D. 
44Lawn P a r t y " rugpiučio 31 
d. Bilietai tik po 50c. Jų ga
lima gauti visur, kur t'Ą pa
sisuksi. 

Omega. 

NORTH SIDE. 

AR ŽINAI KAD 
Chicaga auga turte ką parodo 
Chicagos Bankos kuriu depo
zitai yra $249,672,000! Ar ži
nai kad Helmar Turkiški Ci-
garetai yra supekiuoti \ sto
ras. skrynutės kad apsaugojus 
juos nuo susilaužymo. Taip 
kaip kiti tu tikrai pamėgsi ir 
atmainysi, rųšį cigaretu ant 
Turkišku. 

P A R D A V I M U I 
N A M A I 

Šv 
Sv 

TOWN OF LAKE. 

Mykolo par. N. Sideje 
Rožančiaus Draugystės 

susirinkimas įvyks subatoj 30 
d. rugpiučio ' 1924 m. 7:30 
valandą vakare parapijos 
svetainėje. Prašome visų atsi
lankyti. Bus svarbių reikalų 
aptarti, ypač bazaro reikalą, 
kurte prasideda nedėlioj rug
piučio 31 d. 

V. D. pirm*. 

P A R D A V I M U I 
B I Z N I S 

NAMAI IŠSIMAINO ANT 
BIZNIO 

Arba parsiduoda labai pigiai 
galima pirkti su mažais pini 
gaiš. 2 flatų mūrinis namas po 
6x6 kambarius, elektra mau
dynės, aukštas beismentas, ga-
radžius. 

ŠV. MYKOLO PARAPIJOS 
BAZARAS. 

Ned. i r • Labor Day 
Rugp. 31 Rugs. 1 

Kas tik geresnio, naudin
gesnio, naujesnio, įvairesnio, 
įdomesnio - tai žinok kad 
randasi čia Northsaidiečių 
Bftzare. 

Komitetai ir Rengėjai. 

Viename, kambary namų, 
1106 W, Erie st., rastas nu
žudytas jaunas italas darbi
ninkas, Nicholas Ronchi. 

J is su kitais trimis italais 
nuomavo flatą. (Tie kiti ank
sti rytą nežinia kur dingo. 

DAR NE PASKUTINIS. 

Užpraeitą naktį nežinomų 
piktadarių pamestos dvi bom 
bos ekspliodavo. Viena ties 
num. 6340 So. Racine ave., 

.kita — 1159 So. Halsted st. 

Rėmėjų Sus-mas. 
Skubuotas A. R. D. 1-mo 

skyr. sus-m'as sušauktas tiks
lu išdalinti A. R. D. rengiamo 
rugpiučio 31 d. "Lawn Par-
t y " bilietus. Susirinkimas į-
vyko rugp. 20 d. Nacių skati-
1 ingai atsilankė. Džiaugsmas 
- nes kas kartu daugiau su
pranta^ Akad. Rėm. tikslą 
tuomi ir spiečiasi į vieną bū
rį. Pirmininkavo ponia Šedie-
nė. Dalyvavo susirinkime ir 
dvasios vadas kun. Martinkus. 

P-lė Galnaitė raportavo iš 
Akad. Rėm. Centro sus-mo. 

"Lawn P a r t y " darbininkės 
išrinktos šios: %. (lečiutė, V. 
Šilaitė, ir M. Petrošaitė. MŪSŲ 
vyrai - Rėmėjai irgi neatsi
lieka nuo darbo. Ponai Verv-
gas ir Radavičia su bizniu va
žiuoja į "Lawn Par ty" . 
Pagirtinos Rėmėjos. 

Neatsilieka nuo naminio dar 
bo - parapijos bazaro, neg'a-
na, kad pagelbsti, bet ir savo 
budą turi. 
Seimas. 

Vyrai begalo nudžiugo iog 
galės Akad. Rėm. Seime da
lyvauti. Seimas bus rugsėjo 
28 d. 

Valio Akad. Rėm. 1 sky
rius ! 

Omega. 

PETR. ŽILIENĖ 
(Po tėvais Pičlunaitė) 

miiv rugp. 26, 1024 m. 2 vnl. 
ryte, 32 mėty amžiaus. Kilo iš 
Kauno lieti. Kastinių Apskri
čio K irių Kaimo. į g y v e n o A-
iiurikoj 14 metų. 

Paliko dideliame nuliūdime 
vyra Ignacų, dukterį Petronėlę 
2 MIIIUS Bronislova ir Steponą 
2 se*eri8. Lietuvoj tėvus 2 bro
lių ir seserj. 

hunas pašarvotas 4618 So. 
Talman Ave. laidotuvės įvyk* 
subatoj, rugp. 20 d. Iš namų 
8 vai. bus atlydėta į Nek Pr. 
8v. M. iP. bažnyėią, kurioj J-
Vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. 

P o pamaldų bus nulydėta j 
š \ . Kazimiero kapines. Nuošir
džiai kviečiame \lsus giminė*, 
draugus ir giažfstamus dalyvau
ti šiose laidotuvėse. Laidotuv
ėms patarnauja grab. J. F. 
Kut lo ik l s V.u|-'l- 1 7 4 1 . 

Nuliūdę; ^ j 
Vytas. Dti&fe Sunai 

ir Skėrys. . 
H M l 

ANT PARDAVIMO groser-
ne pigiai neturinčio visų pi
nigų palauksiu toliau norint 
platesnių žinių. Kreipkitės 
pas 

Antaną Baračinska 
5958 So. Peoria St. 

Tel. Wentworth 1888 

"G^JI I^PIANĄ 
#125 

Turiu parduoti tuojaus. Paaukosiu 
$70p g-rojiklj pianą su 208 muzikos 
rolėmis, kabinetas ir suolelis už $125. 
Duosiu ant išmokesčio pasitiaimui 
žmogoii. 

1»89 M1XWAU^EE AVE. 
Pirmos. L.ubos 

Klauskite Mrs. Frani's Player Piano. 

ĮVAIRUS KONTRAK-
TORIAI 

i m m m m m< • • • » 1 » M » » » « 

Tel. Blvd. 9641 

A. K A I R I S 
Murimo ir budavojimo namu 

GENERALIS 

G O N T R A C T O R I S 
Atsilankykite pas mane duosu 

gera patarimą. 
S332 So. Halsted Street 

tiiieago. 111. 
Home 

3336 Tx)we Avenue 
» } • • • • 1 

6 pagyvenimu medinis na
mas po 4 ir 6 kambarius, ne 
toli šv. Jurgio bažnyčios. 

4 pagyvenimu medinis na
mas, garadžius, 2 lotai prie 

j šalies. Tie visi namai gali bū
ti mainomi ant bile kokio biz
nio arba farmos. Platesniu ži
nių kreipkitės, 

G.. P, SUROMSKIS & CO, 
3352 So. Halsted Street 

Chicago. UI. 
Telef. Blvd. 9641 

IŠIMTINI BARGENAI 
, I nauji namai po 2 flatu muri
nai, sun parloriai, namai stovi ant 
30 pėdu lotų po 5 ir 5 kam b. kars
tu vandeniu šildoma ir viskas mo
derniška su garadžiais, augštos klia-
sos lietuvių apielinkėj. Kaina $13,-
500 cash $8,000 likusius ant 1-mo 
morgičio. .Teig-u pasiskubinsi tai ga
li nasirinkti koki nori, viena kaina 
visit 

J^fc, 

P R A N E Š I M A I . 

Į FEDERACIJOS XIV 
KONGRESĄ. 

41 • * 

Kaip vykti ii Chicagos } 
Detroit'aV Mich. 

Vasarop žmonės mėgsta iš
važiuoti į miškus, kad pakvė-
pojus tyro oro. Ot, kiekvie
nas tik klausos, kur bus pik
nikas! Visi padarėme gerai 

i -i 

pradžią, visur sekmadieniais; 
važinejomes. Bet dabar lieka
si dar vieną proga dalyvauti 
piknike. Ir toji proga nebile 
kokia -- auksinė kuria visie
ms ir visoms reikėtų pasinau
doti, nes tai bus piknikų už 
baiga. 

Tiesa piknikų įvyko jau be
galės, bet sis piknikas pra-

Šv. Jurgio K. K. Draugys
tė laikys savo mėnesinį susi
rinkimą Sv. Kryži'aus svetai
nėje parap. subatos vakare 
7:30 rugpiučio 30 d. iš priežas
ties apvaikščiojimo Draugi-

A. + A. 
PET. ASTRAUSKAS 

niirį rugp. 25, 1S24 m. 8:15 
vai. ryte, 54 metų amžiaus. 
Kilo Iš Kauno Red. Tauragės 
Apskričio Šilalės parap. Pairu-
nine Kaimo. Išgyveno Ameri
koj 32 metų. 

Paliko dideliame nuiuldime 
brolf Roką ir sesers, dukterj 
Tamošauskienė. 

Kūnas pašarvotas S426 Am-
burn Ave. I-aidotuvės įvyks p«»-
tnyėioj niirp. 29. Iš namų h 
vai. bus atlydėtas | Sv. Jur
gio bažnyėią, kurioj Įvyks ge
dulingos pamaldos m velionio 
sielą. 

Po pamaldų bus nulydėtas J 
šv. Kazimiero kapines. Nuo
širdžiai kvieėiame visus gimi
nės, deangus ir pažjfctamus da-
lyvauti šiose laidotnvėse. Lai
dotuvėms patarnauja grab. J". 
F. Budeikis. Yards 1741. 

Nuliūdę: Brolis1 Rokas ir vi
sa Tamošauskų šeimyna. 

PAMATYK 
Jbr Economical 7ransportoti»n 

PIRMA 

Pas 

Mc MANUS MOTOR SALES 
Lengvais Išmokėjimais - Mokėk Važinėdamas 

6711-19 So. Western Ave. Republic 5300 
Sales - Service -- Parts 

i 
Iš Chicagos reikia važiuoti 

Wabash gelžkeliu iš DEAE-
BORN stoties. 

Traukinys eina 11:25 vai. 
vakaro "standard time''. reiš
kia Chicagos laiku 12:25. 

Tikietas kainuoja $9.81. 

ingas Piknikas f 

PARDAVIMUI groaerng. kurioje 
taipgi užlaikau ir rūkytą m«sa. ken-
dea Ir kitokius' ti valgomu dalykų 
daiktus. Apgyventa lietuviais vieta. 
Norintis Taryti gera biznj pasinaudo
kite gera proga. 

Parduodu dėlto, kad išvažiuoju ii 
miesto. 

1 W W. 47th Str. 

Rengiamas 
DR-JOS PALAIMINTOS LIETUVOS 

NEDĖLIOJĘ RUGPIKIO - AINsUST 31 D.1924 M. 
NATIONAL GROVE DARŽE RIVERSIDE, ILL. Prad 10 v. ryto 
Gerbiamieji Lietuvai: 

Nepamirškite šio Palaimintos Lietuvos Dr-jos pikniko, nes tai bus vienas iš gra
žiausių piknikų. Muzika puikiausia iš Lietuvos. Taipgi turėsime skaniausių užkandžių 
ir gardžių gėrimų. Kas gyvas ateikite, o pilniausiai busite patenkinti. Kviečiame 
kaip iš Chicagos taip ir iš apylinkes. Atėję linksmai laiką praleisite. 

Kviečia RENGAJAI. 

BRIDGEPORT PAINTIN6 
& HAROVVARE CO. 

Malavojime, dekaruojame, 
kalsimuojame ir popieruo-
jame namus. Padarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie-

ru ir stiklu ir t. t. 
3149 SO HALSTED ST. 

Pres. Ramancionis 
Chicago. m. Tel. Yards 7282 

M 

| . , • • ! • • « • • • . • • • » » • » » » • • » » mįį 
Armitage 6193 

JACOBSON ROOFING 
CO. 

General Ronfin^ Contraetor 
Vi.si stoyai egzaminuojami 

aprr.Viaviirmi (modami v<>ltni. 
ir 

Mes taikome senus ir dengiame 
naujus stogus visokios rūšies. 

Mušu trokai va/.hioja į visas da
lis miesto ir priemiesčius. 

3 Prakiuramus Stoge 
Pataisome už $4.00 

Visas Darbas Garantuo 
j amas 

2011-13 W. Division Str. 
^ - * 

Telefonas Canal 5b95 • 

JOHN 6. MEZLAISKIS 
OeneraliB Kontraktoriui, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 
2319 West 24-th Street 

Chicago, UI 
% i - — -

I Telefonas Ganai 7233 

PETRAS CIBULSKIS 
Maliavojimo Kontraktorius 

DaŽŲ Jr Poperos Krautuvėj 
2338 SO. LEAVITT STll. 

Telefonas Canal 0610 

PLUMBING 
Geriausias plumeris. darbą At

lieku gerai ir sąžiniškai. 
THOMAS HIGGIN8 

2313 So. Oakley Ave Chicago, 
» • i • ' 

Moderniška bungalow 6 kamba
riu Cash $2,150, balanca $60 j me
nes) inimant nuošimti. ' 

STATYTOJAS GERESNIŲ 
NAMŲ 

Otto Prapotnick 

6003 South Kedzie Ave. 

Tel. Prospect 7465 

Chicago, m. 

{PARDUODU PROPERTE 

pigiai 3 po 6 kamb. ir 3 po 4 kamb. 
Didelę randa atneša greras namas. 

Atsišaukite 

P. SI.At « S 
1841 Nort l i |j»\Mi<1al< 

CUiiRgi,. I l l i n o i s 
Axe. 

zszxz 

IXVESTORAI — .KA>rŲ IEŠKOTO
JU AI — IiIZMO VYRAI 

Viso pasaulio akys nusuktos ties 
Culumet Miestą. 

širdis didžiausios Calumet Kolo
nijos 

Pirkite lotus žemiausiom kainom. 
Mažos prekės ir prieinamos išly

gos. 
KUPONAS 

Ar turite nuosavybės Calumet 
Kolonijoj ? 

Ar esate užinteresuoti aplink Šią 
kolonija? 

Ar jus nerite Žinoti apie išaugi
mą šios kolonijos? 

Pasiųskite šita kuponą, suteiksi
me informacijas dykai. 
Vardas 
Adresas 
Užsiėmimas 

Del informacijų kreipkitės: 
GRANT WORKS REAL ESTATE 

4917 W. 24 St. Cicero, Illinois. 
Tel. Cicero 8223 

Klauskite l > o Shvegzda 
P. S. Kurie norite nuvažiuoti pa

matyti, galėsite važiuoti su automo
biliu kas Sereda ir Nedėlia 1. vai. 
po pietų. 

Nuvežimas ir parvežimas veltu. 
Norint važiuoti telefonuokite arba 

kreipkitės viršminėtu adresų. 

K A U N O 

Tel. Lafayette 4223 

P L U M B I N G 
(Kaipo lietu vys, lietuviam* visada-1 

patarnauja kuogetiausiai 
M. TTJfiKA, 

8228 Wett S8*b Street 

KAUNO MALT EXTRACT 
Tikrai Lietuvių Maltas 
Vienas iš geriausiu, turtingas ir 

eystas su keturių uiu-u pakelis a-
pynlais Europos. 

Kauno Malt yra dėlto 
geras kad yra išdirbamas geriau
sia patyrusių išdlrbėjų KAUNO 
EXTKACT. Netik kad geras Ir 
skanus, bet ir naudingas del 
sveikatos, jisai gamjna sveikata Ir1 

padaro apetitą. Taigi kiekvienas 
Lietuvis turi mėginti vartoti KAU
NO MALT EXTRACT. 

Perkant reikalaukite Kauno 
Malt Estract jeigu krautuvinin
kas neturi tai reikalauk tiesiog i i 
vietos.' 

Lithuanian Products Co. 
3613 S. Halsted St. Chicago. 

Tel Boulevard 7258 

REAL ESTATE 

Perkam, parduodam 
mainom namus, farmas taip 
gi ir visokius biznius. 

Darbą atliekam greitai, 
pigiai ir gerai. 

Kreipkitės: 

$352 So. Halsted Str. 
Tel. Boulevard 9641 

I B U K G U D R U 
Pasinaudok proga kol dari 

lyra laiko išsirinkti gera 
|vieta del gyvenimo arti 
[Marąuette Park ir šv. Ka-| 

miero Vienuoline 
KAS KĄ NORI 

Pirkti narna, parduoti,] 
ainyti ar budavoti 
Kreipkitės pas 

l S MlCHEVICE&CO 
r>ia^T3i 

Apsaugam Insulinam viską 
Tel. Prospect 4345 

_ a 

PIRKIT NAMU ARBA LOTA 
del gero savo vaiku Ir sau kur y-
ra medžiu ir kvietku. kur yra 
vieta daržovėms ir kiemas val
kams. Tėvai ir motinos, padaryki
te savo vaikams ir sau linksmu
mą, žinot gerai kad pinigai išduoti 

Į už rendas niekados nesugrįžta. 
Tuos pačius pinigus ką mokat už 
randa (mokėsit i narna; trumpu 
laiku pats namas išsimokės. Aš 
turiu didžiausiam pasirinkime na
mu ir lotu aplink šv. Kazimiero 
Vienuolyną, kur yra puikiausia 
Chicagos Lietuvių kolonija, netoli 
Marąuette Park ,kuris bus vienas 
iš gražiausiu Parku visam mieste. 

Taipgi visus visokios rusies biz
nius farmas lotus mainom ant na
mu visose Chicagos dalyse. 
Išmainom prastesnius namus ant 

geresnu namu kokioj tik vietoj 
(nrite. Kaipo Lietuvis tai visados 
lietuviams patarnauja kogcrlausia 

IL MAM©3M 
RlSAL ESTATE INVESTMENTS 
2418 W. Marquctte Rd. (Or 67 

(Arti Westem Ave.) 
Tel. Pro«pect 8678 

Blvd.) 

^% 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

BOS '#. 351b St . Ghicago 
Tel. loulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
9 Parduodam Laivakortes. • 

V , 

AR REIKALINGI TAU 
PINIGAI? 

Mes skolinama ant pirmvj 
[morgičių. 

Mes taip pat 
Perkame ir Parduodame pir-j 

nus morgičiua po $500.00 Ir aug
inčiau. 

Norint platesnių informacijoj 
kreipkitės pas: ' 

JUSTIN MACKIEWICH 
MORTGAGE BROKER 

:EAL ESTATE L0ANS &| 
INSURANCE 

2342 So. Leavitt Str. 

E. J, H E N I F F 
REAL ESTATE 

LOANS INSURANCE 
General Contraetor & 

Builder 
Su tos rųšies reikalai* 

kreipkitės .pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausia. 

5710 S. Kedzie Avenue 
Chicago, UI 

Residencijos Tel. Ofiso Tel. 
Prospect 5101 Prospect 577» 

• * . . — ^ 

Renkite tuos profesijona-
\m, biznierius kurie gani-
naši dienrašti "Drauge". 
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