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Vokietija Durtuvais Valdoma| žiniosĵ Lietuvos 
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Bavarijoj Paskelbta 

VISOJ VOKIETIJOJ SUSPENDUOTOS CIVILĖS 
T E I S Ė S . 

AR BAVARŲ ARMIJA MARŠUOS ANT BERLYNO? 

OKLAHOMOS KLANISTAI 
KREIPIAS TEISMAN. ' 

/ ' 

OKLAHjOMA CITY, Okla., 
rūgs. 28. — Kuomet šios val
stybės žemesniojo legislatu-
ros buto nariams — klanis-
tams nevyko atlikti sesijos, 
jie kreipiasi šios- valstybės 
aukščiausian teisman gauti 
*' injunction'' prieš guberna
torių ir nacionalę gvardiją. 

JAPONIJAI IMS LAIKO 

GAL IMS MAŽIAUSIA 10 
MOTŲ. 

Gyventojai klauso valdžios 
įsakymų. 

LONDONAS, rūgs. 28. — 
Kad pasipriešinti Bavarijos 
revoliucijai, Vokietijos prezi
dentas visos Vokietijos mili-
tariniu diktatorių paskyrė ge
nerolų von Oessler, apsaugos 
ministerį. Tai kont rakei ja 
Bavarijai. 

Diktatūra paskelbta minis- t u ( ) r e i k a J u s u t r i l p i n t i t e i s e s . 
teriu tarybai išklausius gry 

TOKYO, rūgs. 28. — Eko
nominių japontj reikalų auto-

Bet gubernatorius darbuo- į r i t e t a i tvirtina, kad po tos 
jasi ir aukščiausiam teismui 

LONDONAS, rūgs. 28. — 
Anot žinių, miesto Dresdeno 
gatvėse eina kruvina kova 
komunistų su socialistais ir 
nacionalistais. Keletą; žmo
nių nužudyta ir daugybė su
žeista. 

žusio iš Berlyno premiero 
Knilling raporto apie Vokie
tijos pasidavimą okupantams. 

Premieras tuojaus diskre
dituotas, kaipo neatsakąs Ba 
varijos atstovas, 
diktatūros klausimas ir tuo
jaus išrinktas Kali r. 

NEBUS PASIGAILĖJIMO. 

Policijos autoritetai tuo
jaus parėdė, kad laivas aplei
stų uostą. Taip ir padaryta. 
Po to policija dar areštavo 
amerikonišką konsulį Ballen-
tine, įtardami jį buk jis nuo 
to laivo atsilikęs bolševikas 
propagandistas. 

Valdžios nuostoliai. 

Pačios valdžios nuostoliai 
katastrofoje labai dideli. Tie-
nuostoliai paliečia karo laivy
ną, geležinkelius ir telegrafo 
departamentą. Lygiai milži
niškus nuostolius turi miestai 

nusigėręs atvyko į Voistoicb 
bažnyčią ir tenai per i šQ-
mingas pamaldas griebės ara¥ 
rto, net reikėjo kuriam laikui 
sustabdyti pamaldas. 

SOFIA, rūgs. 28. — Bul
garijos armijos lakūnai suki-

Pakeltas ^sių valstiečių plotuose iš
mėtė valdžios atsiliepimą. 
Valstiečiai šaukiami neklau
syti propagandistų, gryžti 

Vyriausybė veikia. pYW s a V o užsiėmimų. Ir pa-

Nacionalė Vokietijos vy- *> i n i m a ' ^ ^ sukilėlių vadams 
riausvbė apimta baimės, Bi- i r k maistams !**«• nei 
jo, idant Bavarų armija ne- j i n a ž ' ***« pasigailėjimo, 
maršuotų ant Berlyno. 

I 
DUESSELDORF, rūgs. 28. 

Kai-kuriuose anglių kasyklų 
distriktuose, Euhro teritori
joj, vokiečiai anglekasiai pa-
kėlė gencralį streiką. Tai 
pasipriešinimas Berlyno vald
žiai, kuri pasiduoda prancū
zams okupantams. 

KARALIUS KOVŲ 
LAUKAN. 

I'A RYŽIUS, rūgs. 28. — 

Bavarijos diktatūra reiškia 
jos revoliuciją prieš vyriau-
SV!H\ Reiškia, kad bavarai' 

mm * 

nori vyriausybę sugriauti ir 
panaikinti respubliką. 09 jei ( ' a u t a * ¥ * k a d b u l * a r u k a 

n e i k t ų tas atsiekti, Bavari- Į r a l i ū s Borisas, draugaujant 
j i darbuosis visai atsimestii P W » W » Zankov, iš Sofijos 
nuo Vokietijos. . t****** k o v u s u f * W K * 

! laukan. 
Vokietijos prezidentas R- Bįx ^ p r a n ^ t a t 

baisios žemės drebėjimo kata
strofos ims mažiausia de
šimts metą valstybei atsigau-
ti ir pakilti ant kojų. I i r P"*«™»- B p *•- aun<»-' šalinti. Bet osant miesto val-

. . |kinta Rimtai virokfo V,e-5W?! dvhoje lenkų mažumai, nieko 
K.tuomet Japomja turėjo įstaigų, kaip tai mokyklų ir j n e g a ] i m a b u y o p e S t i i r b u r . 

unirersitetų. 1 mistras lojaliai vvkdvdavo 
Reikalinga tvarka visur. m į e s t o v a l d y b o s n u s i s t a tymą. 

palaikoma. Profiterininkams 
nėra vietos. Valdžia nusta-

t tė kainas visokiems, kadir 
menkiausiems,^ daiktams ir 
•maisto produktams, / lai tu-

Tečiaus tikrenybėje \ T\ but pildytina. Nustatyta 
ir užmokesniai darbininkams. 

ŠVENČIONYS. —Čia daugjkytojas Zieiony, Voist«»3 
kalbų sukėlė* buvusiojo bur-^ valsčiuje. Vieną kartą viS&i 
mistro Goslinovskio ir kitų 
magistrato tarnautojų byla. 
Būtent šitas burmistras tapo 
ne tik pavarytas nuo vietos, 
bet ir atiduotas į prokuroro 
rankas. Priežastys šitų atsi-' 
tikimų gludi giliai. Visam 
kalta.... Žydų gimnazija. Mat 
Švenčionių žydų gimnazija 
randasi miesto name, nes mo
kyklos butas yra pavestas ka
lėjimu. Visokiems urapatrio-
tams tat labai nemalonu ir 
jie darė visokių pastangų gi-

DR. VINCO KUDIRKOS 
JUBILĖJUS. <5 

Ateinančiais metais sueiaa 
lygiai 25 metai nuo Vin2b 
Kudirkos mirimo. Todėl ge> 

. . . 

stina, kad visos mūsų visu^> 
menės organizacijos ir v > į 

mnazijai iš miesto namų pa- mūsų spauda tinkamai pami
nėtų ir pagerbtų tą mūsų taa-

PARYŽIUS, rūgs. 
Kaip Pranei ja. 

28. bert dėlto šiandie anksti pro-
kad iš 

šiaunės šono ant Sofijos eina 

BAIGIA EVAKUOTI. 

taip kitos | k l a m a Y o visoj (Vokietijoj ne- 2om) k o m u n i | 
. paprasta padėti. Suspenduo-santarvfa valstvbes su atsi- ' A., .. . . . . . 

, . . , . - ' . . / . .. . .' ta konstitucija ir visokia kon-deiimu temijasi, kas veikiasi \ .. . . „ 
, , , . , . . . T . , , . . .v • stitueijas garantuojama lais-. \ okietijoi. Kol-kas įsunaisy-

i ve. mas nepramatomas. B**t vi-1 
saip gali but. Ministerių susirinkimas. 

KOXSCTANTL\TQPOL, rug. 
28. — Santarvės valstybės 
baigia šį miestą evakuoti. Vi-

ra 

BERLYNAS, rūgs. 27. — j K a i P t i k Sa u ta žinių iš Ba-
Bavarijoj paskelbta d i k t a t u - P n > aP i ( ' evoliuciją, tuo- į skas perduodama turkų auto-

tuojaus po to, kaip tik Vo- j Ja"s kanHieris sušaukė minis- Iritetams. 
terius sesijon. Pirmiausia^ J — J 
išspręsta nepripažinti jokios GRAFIENĖ PASMERKTA 
bavarų diktatūros. Ir nutar-j MIRIOP. 
ta paskelbti į gyventojus pro- i 

karą su Rusija, tečiaus to ka 
ro laiku tiek daug nenukentė 
jo, kiek šios katastrofos lai
ku. Po to karo šalis pasiju
to turtingesnė, atsiekusi savo, 
tikslus. Šiandie taip nėra. 

Nuostoliai apskaitomi bilio-
nais. 
nieko dar nežinoma. 

Valdžia darbuojasi. 

Rekonstrukcijos darbas dar 
vystykluose. Tečiaus visuo
se veikimuose valdžia domi
nuoja. Jos autoriteto nepa
kirto katastrofą. Žmonės 
valdžios įsprjimų klauso "tarp, 
kaip vaikai tėvot Valdžia 
aktivė visur, kaip komercijo
je, taip politikoje, kaip socia
liame, tai pat politiniame gy
venime. Kiekvienoj situacijoj 
ji pirmutinė. Jos decizija 
galutina. 

L, Valdži a parėdė, idant ap-
draudos bendrovės, kurios 
nepaliestos katastrofos, ne
mėginti) nuo žmonių nukukti 
jiems prigulinčių atrnldymų. 
Tos bendrovės negali išsisu-
kinėt 

tos didvyrį už jo padaryt^Į 
taip dideliu^ Lietuvai nuojjgE 

usk. ffeko girdėti, kad ha$ 
kurie mūsų literatai jau d į 

Ir nors jis buvo lenkas, bet bar ruošiąsis prie to iškilmių 
užsitraukė nepaprastą visų go jubilėjaus. — Poetas JųjJ 
vietos lenkų veikėjų rūstybę zas Tysliava ruošias Vinyej| 
ir jis galų gale tapo pašalin-. Kudirkai atminti suvalkietėj 
tas ir atiduotas teisman. Be j poezijos atnologiją, kurios tvį* 

C H I C A G O J E . 
PROHIEICIJA, TAI 

FARSAS. 

kietijos vyriausybė išleido 
proklamaciją, kad Vokietija 
pasiduoda franeuzams ir bel
gams okupuotuose plotuose. 

Bavarijos diktatorium pas
kirtas monarebistas Kabr, bu-

PETROGRADAS, rug. 28. 
Bolševikų teismo čionai 

klamaciją. 

Prezidentas Ebert Vokieti 
ves Bavarijos premieras.' j a i paskvr(-> mi)itarini vadą. j P a s m e r k t a m i r i o P grafienė 
Kahr stovi už monarchijos, J u o v r a a p s a u . o s m in į s toris C o c i l i a 1 > o t o P s k a k a ( t u r b u t» 

gen. von Gessler. grąžinimą Bavarijai. Nori, 
kad sostan butų pakviestas 
buvęs sosto įpėdinis kunigai
kštis Rnpprecht. 

Kai- kas norėjo diktatūrą 
pavesti gen. Ludendorffui, ar 
kam kitam. Tečiaus minis-
terių taryba parinko Kahrą. 

Diktatorius tuojaus Bava
rijoje suspendavo konstituci
ją, rašto ir žodžio laisvo. Už
drausti visoki susirinkimai. 
Panaikinta asmens ir privati
nių namų nepalieeiajny'iė. 

<r 

Be kraujo atmaina. 

Ta staigi Bavarijoje atmai
na įvyko be kraujo pralieji
mo. Todėl, kad didžiuma 
Bavarijos gyventojų yra pa
lankus monarchijai. 

Kahr paskelbė proklamaci
ją. Šaukiasi bavaru paramos 
šiame rimtame laike, kuomet 
Vokietijos priešai mėgina pa
smaugti tautą. 

Jei bavarų armija mėgintų 
maršuoti ant Berlyno, taria-; 
masi prieš ją pavartoti Sak 
sonijos ir Turingijos karino 
menes. 

Potocka) už espionažą lenkų 
naudai. 

NUŽUDYTAS BOLŠEVIKAS 

/ 

ITALIJA LAIMĖJO IR 
PATENKINTA, 

MASKVA,rugs. 28. — Ru-
sijos-Karelijos pasieny neži
nomi piktadariai nužudė bol
ševikų vadą Lavrovą.. l£itu 
du bolševiku sužeista. 

ANGLIJOS KABINETO 
MITINGAS. PARYŽIUS, rūgs. 28. — I-

talijos premieras Mussolini 
nugalėjo ne vien Tautų Są-| LONDONAS, rūgs. 27. — 
jwgą, nepripažindamas jos,Anglijos hiinisterių kabinetas 
autoriteto, bet dar ir Amba-( turėjo susirinkimą. Nieko o-
sadorių Tarybą. % , fįeialiai nepaskelbta. . Aišku, 

Italijai reikalaujant Amb. buvo tariamasi Ruhro ir Vo-
Taryba pripažino 50 milionų, kieti jos klausimu, 
lirų atlyginimo. Graikija 
tuos milionus turi užstatusi. 
Jie tuojaus bus perkelti Ro-
moi bankan. 

Italija patenkinta. Šiandie 
baigia evakuoti Korfu salą. mą. parkų pagerinimui. 

Voteteado aktas yra įstaty
mas, bet podraug yra did
žiausias. Suv. Valstybėse far
sas ir turi but atmainytas. 

Taip anądien pareiškė kun. 
Young, Šv. Ra}x>lo parapijos 
klebono asistentas, laidojant 
Buehenj, kurs krito "bootle-
geri^*' auka. 

Kun. Young pareiškė, kad 
tai jis sako po ligo apmąsty
mo ir be jokio įsikarščiavi
mo. 

Žmonės — sakė lcunigas — 
prohibiciją laiko, dideliu špo-

to jis manoma pašalinti ir iš 
miesto valdybos narių, kad 
tik kokiu nors būdu sudarius 
galimybės užimti de Missio-
nui burmistro šiltą vietelę. 

rinys prasidėsiąs Vincu I š p 
dirka ir baigsiąs jaunesniįc 
šiais suvalkiečių poezijos ai* 
stovais. 'Z 

i tuo, kad jos neatsako s u i r d e ] t o n e f f e ] tf) .g t a t y_ 
už žemės drebėjimus. j m 

Valdžia sako, kad Visos tau-
Tas negerbimas velka 

daug skriaudos visai šaliai. 
tos priedermė prisidėti prie G e r o s v a ] i o s ž m o n ė s p r i v a l o 

Tokyo atstatymo. Sako, kad k u o v e į k i a u s p a k e l t i a k c i j ą g u 

pirkliai ir verteiviai turi susi- t i k s l u a t i t a igyti tą piktą. Gy-

Lapkrity Chicagos vakari
nės dalies gyventojams bus 
paduota balsuoti už 2 milionų 
doleri,ų vertos bonų išleidi- golbos, bet tonas literatūros 

laikyti nuo krautuvių ir kitų 
butų atstatymo, kaip ilgai ne
bus pagaminti paties miesto 
atstatymui planai. Bankos 
privalo gelbėti pavieniams 
paskolomis. 

Japonijos banką kasdien iš-
duoda daugybę paskolų. Kon-' 
tribucijos čia plaukia iš visų 
šalies kraštų. 

. Bolševizmo klausimas. 

Vieno daikto Japonijos va
ldžia bijo, tai bolševizmo. 
Prieš bolševizmą uoliai dar
buojasi policija. Bet retkar
čiais pasitaiko, kad tas uolu
mas perdėtas arba ir fanatis-
tinis. 

Štai atsitikimas. Iš Vla
divostoko Yokohamon prisių
sta bolševistinis laivas Lenin, 
prikrautas drabužių ir kito
kių japonams reikalingų dai
ktų. įTostan tas laivas įleis
tas. Tečiaus tuojaus paskly
do žinių, kad rusų bolševikai 
tuo laivu atgabenę ne vien pa-

ventojai savo balsais gali at
kaukta įstaymus, kokių jie ne
nori, ir gali taisyti tokius, 
koki jiems tinkami. 

NORIMA SUSPENDUOTI 
"HABEAS CORPUS." 

jVILNIUS, Kaužėim kaingį 
Vileikos apskrity naktį afft 
ūkininko Aleksandro .Vysoc-

io užpuolė plėšikai, reikalau
dami 200 aukso rublių, knį 
riuos esą, jis turėjęs p a š i e 
pęs. Kitą dieną rado V y s į 
kį ir jo žmoną negyvus i a ; 
išdurtomis akimis ir apipiaHi • 
stvtomis ausimis. Pastaruoju • 

-

ju metų plėšimas labai jsivjrr, 
ravęs • apylinkėj, miškuoajp 
plėšikų ištisos gaujos, o vie 

n ramumo., 

VILNIUS, Š e m e t a r a s , 
Švenčionių apskr. — Čia mo- « 
ky to jais gabenama visokis 
šlamštas iš Galicijos. Visoki 
tipai, nebegalį darbuotis na
mie, nes juos slegia dažniau
siai kriminalinio pobūdžio nu
sikaltimai, skuba į Vflniaus 
kraštą "šviesti tamsuolių." 
Tas apšvietimas esti ypatin
gos rųšies, nes pav., viena 
mokytoja per pamokas siun-

V
J
 v r *T. . XA. tos gyventojai įbauginti nęferr 

cia mažyčius mokinius atnešti} _. 
jai degtinės ir paskui čia pat 
visų vaikų akyvaizdoje ima 
degtinę srėbti, kita nuolat 
priiminėja kuoįvairiausius 
svečius ir tt. Čia ypač dar
bavos paleistuvaudamas ir 
girtuokliaudamas mokytojas 
Telesnickis iš Buikų. Jis gy
rėsi savo kultūra, tečiaus ro
dė tiį: biauriausius darbus. 
Galų gale ir jis priėjo liepto 
galą, nes pavogė iš "šalty-
šiaus" aukso, sidabro ir dau
gybę dolerių, ir pateko kalė
jimam jDabar turės jau kitur 
šviesti žmones. Dar įžymes
nis šioje apylinkėje buvo mo-

0 R A S. 

CHICAGO.—Šiandie nepasg. 
tovus oras; pramatomi griaiEr, 
smai; maža atmaina tempers»i 
turoje. 

* u • . - J ^ . =E=E 

PINIGŲ KURSAS. 
Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos ster. svarui 4.51 
Francijos 100 fr. 5.^| 
Italijos 100 lirų 4.^1 
Vokiet. 10a mrk. .00000Qf* 
Lenkijos 100 mark. .0008 

savo propagandai. 

Chicagos prosekutorius da
rbuojasi eiaN suspenduoti "ha-
beas'corpus" teisę, kaip ilgai 
nebus baigta kova su "boot-
legeriais. , , 

Šiandie policija areštuoja j 
daug galvažudžių. Tečiaus 13 
keletos dienų kalėjime išlai-; 
kyti neturi teisės, kuomet ne
turi aiškių skundų. Su "ha-
beas eorpus" kalinius jų ad
vokatai paliuosuoja. 

• iii itfii i i i i i i i i i i i ititii i i i i i i i i ifii i iMiiiifii i iniitiii i i i i i i i itii i i i i i i i i i i iMiiftiii i i i i i i | 
ilUIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIimitlIlIlIlIlIUIIIIHIIIIIIIllllllllHHHIIIIIIIHII 

P I N I G U S 
S I Ų S K I T E į Lietuvą Per 

DRAUGĄ 
Nes, * Draugas pigiausiai siunčia ir cerjau-

Gi. kuomet "habeas corpus"S j šiai patarnauja. **Draup:as" siunčia per didziau-
bus suspenduota, kaliniai k a - ( | | šias Lietuvos bankas: Ūkio Banką ir Prckybot-
ėjime bus laikomi kiek tinka- i Pramones Banką. 

™li/>Hn tlirpa Inilrn sn- ' S.S UraUgaS SlUnCli 

i i 

i. 
ml ir policija turės laiko su- l f "Draugas" siunčia pinigus litais, ir doleriais: 
rinkti, f aktų juos traukti teis-'j I perlaidomis, čekiais-draftais ir telegrama. 
man. j | | Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare. 

Tečiaus tas žygis pavojin- Nedėliomis uždaryta. 
gas. Nes policija paskui ga- | ! 

Ii perdaug autokratingai su ?•* 
žmonėmis elgtis. ClUlll.lllll.llllllll.l..MllB..Ul.HlHimHIUIHllWH 

U 

š 2334 SO. OAKLEY AVL CHICAGO, ILL 

MIIIIIIMIIIIIIIIMIIIIlIflI 



D R i JĮ O * i Penktademis Rūgs. 28, 192Ž 

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

3E=H 

UGNIAKALNIArS BEVAIKŠČIOJANT. 

i i DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyrus nedėldienius. 

Msitmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6.00 
Pusei Metų $2.00 

UI prenumeratą mokasi iškalno. Lai
ku skaitosi ano užrašymo dienos, 
ne nuo Naujų Meti;. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųs
ti ir senas adresas. Pinigai geriau
siai siusti išperkant krasoje ar oz-
preso 'Money Order*' arba įdedant 
pinigus į registruotą laišką. 

DBAUGAS PUB. CO. 

2334 South Oakley Avenue 
Chicago, Illinois. 

Tel. Roosevelt 7791 

Kas nori šiandien gyventi 
privalo būti geras matemati
kas. Nuėjai pas barzdaskutį. 
Nuskuto baradą. Užmokėk du 
įr.iionu penkis. šiirfA.* Ijkst-
&v(*)ų markių. Ar da. maža ma
tematika? 

Viskas nežmoniškai pabran
go. Vokietijos panelėms sun-
kn meilės laiškus rašinėti. Už 
vietinių laiškų persiuntimo 
reikia mokėti 8,000 markių, už 
k iškos Vokietijai 20,000 mar
kių, už užsienio koresponden
ciją 60,000 markių. Pačtos 
siuntiniai: vietiniai 45,000 
markių; Vokietijai 90,000 
markių; telegramos, žodis, 
16,000 markių. 

Vieni darbą dirba, kiti bo
tagu pliaukši. O pliaukšti y-
ra prasmės* nes p. J . Robra-
viliuš pasilįuosavo iš socialis
tinės vergijos i r mūsų spešel-
inlnkams iš jo koncerto nei 
trupinėlis j jų prakiurusi mai
šą neįkris. Gi mes savo nusis
tatymo laikykimės. Papliauš
kos papliauškomis ir paliks. 

. . 

Yorko firmos vedėjas Inot^ye 
nuo vieno savo giminaičio i* 
Japonijos gavo telegramą kad 
per žemės drebėjimą jo žmona 
ir du vaikučiai žuvę. Vyras iš 
to nusiminimo šoko per langą 
iš penkiolikto aukšto "Natio
nal Espress Building , ' i r čia 
pat užsimušė. Vakar atėjo te-
icgrama kurioje jo žmona pra
lieta apie jo šeimynos išsigel
bėjimą. Ar ne baisi klaida I h 
taip žudosi žmoiks kuriems 
\ iskas baigiasi s»ame gyveni-

Trockis, įžymus rusų bolševizmo vadas, paskolino 
savo broliui $125,000. J au senai blaivus ir įimti grotai į-
rodė, kad komunizmo apaštalai toli gražu nėra tokios au
kos, kurios norėtų gyventi, kovoti ir mirti už plačiųjų 
masių gerovę.Jie nioka naudotis esama pozicija kad pratur
tėjus. Tas patentuotas demagogas, kurs kitados New Yor-
ke stovėjo prie elektros motoriaus, ir kurs ilgai gyveno 
be didelių turtų, yra šiandien visagalis ir nemaža pinigu 
prisivogė, jeigu gali tokią "paskolą" — dovaną savo 
broliui padaryti. r 

Demagogų istorijos pradžia. 

Trockio istorija -r- didžiumos demagogų istorija. Jie 
pasiekę valdžios vairo išnaudoja minios įsitikėjimą i r api
plėšia darbininkų klasę, nors šaukia, skelbiasi esą liaudies 
likimu susirūpinę. Politiniame gyvenime, jų reformų tiks
las yra* vieną išgriautą tiraniją pakeisti kita dar piktesne 
tiranija. Socialiame gyvenime, jie yra didesni gobšai-ne-

Agu tie kuriuos nualino, apiplėšė. I r kas gali atsistoti sker
sai jų grobiui? Jie teroru, žudynėmis užčiaupia burnas 
visiems geriems gaivalams, demokratams, nuoširdiems 
trokštamųjų ir būtinų reformų šalininkams. Na ir siaučia 
jų nesuvaldomi geiduliai, sotina save galyue, garbe, krau
ju ir auksu. 

Ateina momentas, kuomet ir labiausiai prielankus 
žmonės liaudies reikalams jaučia* priversti, kad išgelbė
jus plačiuosius visuomenės sluogsnius, pulti glėbin vieno 
žmogaus, vieno MussolLni, pavyzdin, įtekmingo diktato
riaus kurs numalšinti j demagogus, ir kurs dažnai patsai 
savo galybę egoistisiems tikslams išnaudoja. 

Nenuostabu, kad monarebistinė Rusijos buržuję val
džia iššaukė revoliuciją, kad rusai norėjo jos nusikraty
ti. Deja, tos revoliucijos vadai, nesitenkinę demokratinės 
laisvės laimųjimais, pasirįžo išgriauti visus tikybinius, e-
konominius, socialius pamatus griebdamies žiauriausių 
prievartos, ginklo priemonių. J ie paskelbė .karą -Kristui, 
pačiam Dievui, kad tuo būdu pašalinus vis įs kHutis ku
rios prieštaravo jų terorui, diktatūrai, jų kraujo ir ugnies 
politikai. 

* » 

i • 

Demagogų istorijos pabaiga. 

Kas tuomet įvyksta! Įvyksta tai kas visuomet atslv 
kartoja istorijoje, kad iškilęs žmegus sutrupina tokių krau
gerių planus, paremia visuomenę religiniais ir socialiais 
pamatais, be kurių tėra netvarka ir anarchija. Bet ta kova 
bus kruvina, nes bolševizmas įsigalėjęs, jis turi draugų, 

n iiWmin1-rj visame pasauly. Skurdas kurs šiandien pasaulį 
"Mitsui ant Company" N e ^ ^ " i a P a a r i a bolševizmo idėjoms, jo kovai prieš kapi

talą, prieš skaudžiai nelygų turtų padalinimą. Bolševizmas 
šiandien randa gerai, prirengtą revoliucijos mintį, pasi
ryžusią ieškoti naujos tvarkos, priemonių žmonijos var
gams sumažinti. * 

borinis ir sočiaiis pasaulis dreba savo pamatuose ir 
gresia perversmais, pasaulis gyvena didžiojo krizio metu, 
dramatiniu laikotarpiu, radikalių — griežtų atmainų die
nomis. Faktas. Dera susimąstyti visiems žmonijos likimu 
besirūpinantiems. 

Ponas Kl. Jurgelionis t ik:ai 
pradės "Dievo žodįr ' skelbti. 
J is apie tai pranešė socialistų 
dienrašty. Tai jau pasaulio pa
baiga! Turbūt p. Jurgelionis 
mato, kad visos jo kuįohj, bin-
golų, chemikalų kompanijos 
tai paprastas 'humbukas' prie 
kurio nekartą prigautoji pub
lika daugiau jau nebekimba 
Kodėl nepabandžius naujo 
"džiafeo"? Geros kloties nau
jai į s ė s t a m kunigužiui! 

Keturis amžius Finlandijos 
katalikai buvo persekiojami ši 
protestantų i r rusų valdžios 
pusės. Finlandiįai gavus poli
tinę autonomiją šalies vyriau
sybė yra palanki katalikų Ba 
žnyeiai. šv . Tėvas finlandų 
Dotiche diecezijai paskyrė vy
skupą Buek, kuris įšventintas 
Finlandijos sostinėje Helsin-
gforse. Naujasai vyskupas tu
rės nemaža darbo naikindama* 

0 

prietarus priešingus kataliky
be i Tikėkimės vienok, kad 
savo išmintinga akcija jis 
pagelbės katalikų mokslo joga 
gražinti finlandų tautai stip-
lybę ir našumą. 

Domės Mąstantieji Žmonės-

Vienas anglų laikraštis " W a t c h m a n " spėja, ka4 mes 
sulaukėme blogų Apokalipsės pranašautų laikų, kuomet že
mę ištiks visokios nelaimės, netvarka, perversmai įsigalės 
ir dieviško įsikišimo reikia laukti. " T a i nebus, sako jis, 
amžių pabaiga, bet tai bus paviaiga pasaulio tokio kokiu 
jis dabar yra ir pranešimas apie naująjį Kristaus moks
lu valdomąjį pasaulį". 

J is gali turėti racijos—tiesos. Šiaip ar taip, pasaulis 
negali ilgai gyventi neramybe, anarchija, supuvusia at
mosfera, fiziniu ir doriniu pagedimu; jis negali vaikščioti 
netik ant vieno ugniakalnio, bet ant daugelio ugniakalnių! 
Reakcija yra būtina ir reakcijos, blogosios dienos ntužsi-
baigė. Visų pareiga budėti sargyboje prieš kylančią re
akciją ar tai bolševizmo ar klaniečių ar kitokių antikris
tų pavidalu, kad tuo būdu lengviaus butų galima persirg
ti visuotinos nesveikatos laikus, kad mažiausia nuostolių 
ir nelaimių, išti etų jau i r taip kankinamą žmoniją. 

I 

FRANCUOS' JtiLiTARIZ 
MAS. 

vakarienę, Vakarienės laiku 
vienas franeuzas klausė kuni- I r pasiskubinau su patėmiji-

Laikraštis "Denver Catho-
lic Register , , rašo, kad vienas 
katalikų kunigas keliaudamas 
Amerikon sustojo Francijos 
sostinėj Paryžiuje. Jo pagerbi
mui paryžiečių būrys surengė 

duosiu. [Taip būva, apsitrynu-
sio diplomo nuplėštas galas 
man išrodė lygus ir tik gerai 
pažiurėjus galima matyti iš-
plušusius dančiukus. Numeris 
labai silpnai išspaustas ir tik 
geromis dienos akimis galima 
pamatyti, paviršutiniai pažiu
rėjus išrodė jog diplomas be 
šaknelių i r be numerio. 

go, kokios jis yra nuomonės 
ę 

apie Napoleoną. Argi tai ne

rs gyvenęs'žmogus! 

mais, bet geriaus ištyrus pa
sirodė klydau! Tamstai diplo-

buvo įžymiausias kuomet no- mo, pasiųsti negaliu nes butų 

SVEIKATA - BRANGUS 
TURTAS. 

NEUŽMUŠK. 

asmens išdavimas, už savo ap-
Kunįgas atsakė, kad, jei^ frajį sirikimą labai atsiprašau, o 
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euzas nori išgirsti pagyros žo
dį, tai reiktų pasakyti taip. 
Bet jei jis nori išgirsti teisy
bę, tai reikėtų pridurti, jog 
kaikuriais žvilgsniais Napole
onas buvo tikrai įžymus žmo
gus, bet jis nebuvo naudingas 
būdamas militaristu. 

Klausęs kunigo franeuzas 
taip pasipiktino atsakymu, 
kad kunigo pusėn sviedė sti-

>klą su vynu ir apleido salę. 
Po vakarienės tas pat kuni

gas pakviestas aplankyti Na^ 
poleono grabą sekmadienį pot 

pietų. Pakvietimą jis priėmė. 
Teeiaus jam neteko matyti to 
grabo. Paskirtą popietį prie 
grabo rado tokias žmonių> mi
nias, kad nebuvo galima perei
ti. 

Atvykęs Amerikon kunigas 
^ r a pilietis vienos neutralių 
valstybių, kuri nedalyvavo bu
vusiame kare. J is sako, kad 
šiandie Franfcija taip milita
ristinė, kad ji militaristiniai 
gyvena, mintija ir miltaristi-
niu oru alsuoja. 

Anot jo, šiandie Franci.ja y-
ra daugiau kaip tris kartus 
militariŠkesnė už buvusią 
pirm karo militaristinę Vokie
tiją. 

šauliams vėlinu geriausios klo
ties. 

- - • > 

Darbininkas katalikas. 
Šis laiškas, jeigu jis butų 

pasirašytas savo tikra pavar
de, mane, kaipo įžeistą asme-

yą pilnai patenkintų i r savo 
įžeidimą iš širdies tam pakly

dusiam piliečiui atleisčiau. 
Pagalios ir po šito laiško ne
bemanau autoriaus tikros pa
vardės ieškoti. 

Bet kas liečia- Šaulių Sąjun
gos, tai faktas pasilieka fak
tu, kad buvęs Darbininko Ka
taliko straipsnis vis tik> nors 
tūlam laikui, suklaidino vi
suomenę ir pakenkė Sąjungai. 
Kas yra ypatingai skaudu ir 
apgailėtina, kad tas atsitiko 
kaip tik tuo laiku, kuomet 
Šaulių Sąjunga, po Klaipėdos, 
su visu pasiryžimu yra stoju
si vykdinti kitus didžiausius 
Tautos uždavinius ir kuomet 
ji kaip tik laukia iš savo vi
suomenės pritarimo ir pagal
bos. 

Todėl toks Darbininko Ka
taliko pasiaiškinimas mane, 
kaipo Šaulių atstovo, negali 
patenkinti, nes tuomi jis ne
atlygina Šaulių Sąjungai pa
darytos skriaudos. 

SAKOSI PAKLYDĘS. 

Sutvertojas 
įsakė: 'NE
UŽMUŠK'. 

Neužmušti, 
tai reiškia ne
sunaikinti sa
vo artimo gy
vasties, nesu
naikinti jo 
sveikatos nei 
garbės, nesu
naikinti . nei 
savo sveikatos. 

Dr. AL, M, RACKUS, 

OFFICB: 
1411 So. SS-th Ave, 

Tel, (ic«ro, 737 
Cicero, III. 

nepersišaldykite. 
Mintis turi didelę galią. Lin

ksmus, pilni vilties ligoniai 
beveik visuomet pasveiksta. 
Argi nuostabu kad daag ligo
nių pasveiksta nuo maldos ar
ba nuo sugestijos. Taipgi min
tis gari k* susarginti žmogų,. 
Žmogus net gali įkalbėti sau 
V\gi}. Susirūpinusių ir aima
nuojančių pilvai niekad gerai 
nevirškjna. P i k t u r n a s tan
kiai apopleksija užmuša. Jau
trių ir gašlių asmenų tankiai 
nervai suira. Rūpinkimės savo 

Mūsų priedermė yra rupin- gyvenimą taip sutvarkyti, kad 
tis kad sveiki būtume ir ilgai kUOniažiausia pvktumo,kuoma 
gyventume. 0 kad ilgai gyveu- : žiaus rupintumės, o kuodau-
tųme, tai turime stengtis pra ! g į a U s šypsotumės. fFavo Link* 
šalinti visas priežastis kurios j m u s v e idas jei ne tau, tai ta-
trumpina gyvybę. Šioje gady
nėje retas žmogus kurs susi
laukia žilios senatvės. Tan
kiausia mirštame nuo nelai
mingų atsitikimų ir nuo įvai
rių ligų. 

Apie nelaimingus atsitik: 
mus daug nerašysime. I r darb-
davis, ir policistas, ir konduk 
torius, ir kiekvienas asmuo 
turi perspėti žmonis nuo pa
vojų i r apsaugoti nuo nelai
mių. 

Apie ligas, tai mūsų dakta
rų užduotis rašyti ir mokin
ti žmones kaip apsisaugoti nuo 
jų. Visos ligos' prasideda: 

a) Nuo persišaldymo, 
b) nuo nesutvarkymo savo 

užgaidų bei minčių, 
c) nuo suvarginimo savo 

pilvo. 

Pcrsišaklymas. Didžiuma 
Kad nors dalinai atsiteistų j JhMJsj miršta nuo kokios no-

prieš Sąjungą, pi pasiūlau j * plaučių ligos, iš persišaldy-
Darbininkui KataMkui tuojaus j m 0 > B e t n e v i e n t i k p i a u ^ i a m s 

kenkia persišaldymas. Beveik 
visos ligos greičiau kimba po 
persišaldymo. Atmink\hie, kad 
kuomet žmogus atšąla, tai ant 
paviisiaus kūno kraujo gysle-

Tik šionus dienomis buvo suteikti Šauliams Vilniaus at-
man persiųstas užkliuvęs Ne\v vadavijno reikalui atatinkamą 
Yorke laiškas, kur Darbiniu-1 auką. Jeigu jis tai pedarys^ 
kas Katalikas aiškinasi de)ei, tai bus aišku, kad Darbinin-
savo neteisingo užsipuolimo 'v"as Katalikas yra ištiesų tik-
" 0 ^ ^ " ant manęs, kai-! ras Lietuvos šauliu; draugas į ų tinklas (arteriolai) ~susi-
po Lietuvos Šaulių Atstovo. l» rėmėjas i r jo apgailėtina traukia ir kūno viduryje už-

Ši laišką paduodu gerb. klaida bus greU užmiršta. 
Lietuvių visuomenei taip, kaip j A. Žmuidzinavičius-žemaitis 

Lietuvos Šaulių Sąj. Atstovas. 
Adresas: A. Žemaitis 

141 ISo. 50-th Ave. 
Cicero, 111. 

Komplimentavimas, kuo- Nedorybė visuomet nubau-
met praktikuojamas kaipo daijdžiama — scenoje... 
lė — vadinamas yra svetin- [ N e v j s į ž*B4»*s moka su

jungti darbą su madonunra... 
Mainyk savo nuomones bent 

gumų... 

Žmogus retai tesimeldžia, 
kad Dievas gelbėtų jo prie-1 retkarčiais, jei nori jas pato-
teliųs nuo jo... 

J e i žmonės daugiau dirbtų 

bulinti. 
Mums pasakojama, kad se

novėje žmonės gyveno dorai 
o mažiau tikėtusį, jiems tar fe s a B t a i k o j e ) b e t ^ ^ ^ 
biau sektus gyventi... 

Ar pastebėjote, kaip manda
gus pasidaro žmogus, kuomet 
jis nori ką nors parduoti?.. 

jis yra parašytas; 
Philadelphia, Pa. 

July 2, 1923. 
CJerb. Atstovai Šaulių 

New York. 
Gerb. Atstovai; kartais ne

noromis tenka apsirikti, taip 
atsitiko ir su mano pastabo
mis. Jokio noro nebuvo nei 
tamstai nei šauliams pakenk
ti, nes šauliams davau ir vėl 

Net ir kvailys atkreipia do 
mės į save triskart savo gy
venime: kuomet jis gimsta, 
veda ir miršta... 

Kokietavimas tai meilės ka
rikatūra... 

viduryje 
tvenkia kraują. Ot jau ir li
gos pradžia. Be to, odos ka
nalėliai ir narveliai užsirau
kia, — gi kūnas per tuos ka
nalėlius turi išmesti iš savęs 
išmatas, o kūno išmatos yra 
nuodai; ir kuomet tų nuodų 
prisirenka kraujuje daug, tai 
kraujas^ nusilpnėja. O nusilp
nėjęs kraujas netenka atspa
rumo prieš ligų perus (mikro
bus), ir tuomet jau liga leng
vai apgali žmogų. Saugokitės, 

vo artimui teiks sveikatos.... 
Pilvas, pilvelis, kiek jis tu

r i prisikamuoti. O kad mūsų 
pilvelis nusikamuoja ir ne
tenka savų jėgų, tai jau ir 
visam kūnui ne kokia laimė. 
Ar žmogus pagalvoja kada, 
kiek, kaip ir kokį maistą kem
ša į savo pilvą! Pasenęs mais
tas, nešvarus valgiai, perdaug 
mavto, negeras, vanduo, stip 
rus šnapsas, visoki kartu-
mynai, įvairus saldumynai,— 
gimdo galyoes ligi]! Gyvuolys 
žino kiek ir kaip ėsti; ir žmo
gus žino kiek ir ką turėtų vai / 
gyti. Bet žmogus apie savo 
sveikatą užsimiršta ir vergau
ja savo geidubams. Vieron 
kad maitinti savo kimą.»tai 
nuodija save tabaku, šnapsu> 
patentuotais 'p^sukais^ viso
kiais biteriais ir kitokiais nuo
dais.* 

Skaitytoįau, dar kartą per
skaityk šį straipsnį ir įsitė-
myk. Neužmušk savo artimo, 
neužsimušk savęs! 

Klausimai ir daktaro atsaky
mai. 

S, L A. BOBUTĖS RAUDA 
Ištikro, po plynių, jau siunta tie žmonės, 
Baisu net pamislyt kas gal but poryt. 
Prakeikti tie Bimbos, Pruseikos, Jočionys, 
Kaip šunęs pasiutę mus nori praryt. 

Kiek darbo padėjom kol juos išmokinom 
{Cad- esam visi mes beždžionės vaikai 
Je i mus ne tas triūsas, tas pasišventimas, 
I r šiandien jie butų da Romos vergai. 

|Matai kaip tie sunųs atmoka už gera! 
Kad velnias prarytų jau tokius vaikus! 
Išmokę kaip reikia laisvai sau gyventi, 
J au rup.... ėda ir mus jau pačius! 

Oi, kavp mes nuvargome juos bemokinant 
Ka<i Dievo nereikia, dangaus nėr visai, 

pirmutinis gimęs žmogus už- Kad nuocjėmė, Kristus, Bažnyčia, dorybė, 
musė antrąjį... , Tai apšviestam žmogui yra tik juokai. 

TCalkurių reikalingų žinių Greičiausia pramoko laisvai kaip gyventi, 
galima įsigyti .skaitant pa- Tame jau pralenkia ir mus net pačius, 

f garsinimus... *Iaip lengvai jie žiuri į tą moterystę, 
Daugelis poetų praturtėjo, [ Kodėl nunkštaprotis daž- Kad retas jau vaikas pažįsta tėvus, 

kuoriet nukreipė savo energi- niausiai esti i r kietasprandis?.. F J au taip apsišvietus, pamiršt nereikėtų 
ją naudingesnėn darbo šakon.. " K cinikės žodyno.'' j Kad reikia mokytojus gerbti už tai. 

Bet kur tau! Mes jiem tik "Buržu ja i ' , o jie 
tik 

Mus Kuopas sau nori valdyti visai. 
Kad būtum žinoję kad bus toki s "B ie sa s " 
t a i but geriau buvę visai nemokyt. 
Tegai butų likę, jie sau "Klerikalai" , 
Nereiktų jiem šiandien mus Kuopos ardyt. 

Tikrai jau matyti kad velnias apsėdo. 
išėtonai tie kaišioja mum tik špygas. 
Ką reiks mum,darytį kur reiks pasidėti! 
Jau griūva visai Susivienijimas. 

Ir tie " r ae r ika l a i " jau pirštais badžloja, 
Ir vis už tuos biesus, tuos mušu vaikus! 
Turbūt reiks tuos velnius varyt "Velykinės". 
Kitaip su jais gero matyt vis nebus. 

Reikės tik pakviesti sau Strazdą, Krikščiūną. 
Tik gaila mums Mockaus, bet ką eia daryt 
Nė "Naujienos" įiem velnias, galės sau pa 

dirbti, 
^>al šitiem ir seksis ragus^apdaužyt. 

Vienatinė viltis, Velykinė kvitelė, 
Kas \ s neturės, lai ein po velniais! 
Tada pasiliks vien tik laisvamaniai, 
Tada vėl ramybė ta rp mus išsiskleis. 

GurgolieBė. 

Klausimas. Jaučiuosi svei
kas. Esu 24 metų amžiaus ir 
sveriu tik 146 svarus. Bet ma
no veidas pasidaro toks tau
kuotas kad net blizga. I r ne
gražu ir nesmagu, ypatingai 
kad draugai man taip paste
bi. Labai prašau patark kaip 
pasigydyti. P . J . 

Atsakymas, Dėk ant veido 
šlapius karštus kompresus, pa
mainant šaltais, bent po pus
valandį kas vakaras. Po to ap
tepk veidą su ^Vitch HazeU. 
Prauskis tik su skystu muilu 
(Tr. Green Soap U. S. P.). Jei 
rukai, stenkis kuomažiausla 
rūkyti. 

Klausimas. B.-o venerinių li
gų murėjuje, mačiau pavyzdį 
kaip mergaitė gavo sifilį nuo 
įeiepijimo. Jei yra toks baisus 
pavojus, ta i kodėl valdžia ver
čia vaikus čiepyti nuo rauplių. 
S. A. 

Atsakymas. Seniaus buvo 
leista visokiems šundakta
riams, net ir baTberiams (ci-
rulnikams) čiepyti. JTie neiš
manėliai labai tankiai užčiepy-
j<.; asmenį serg-antį sifiliu, ne-
nuvalę (neišsterilizavę) ins
trumento čiepydavo kitus, ir 
tokiu būdu su sifilio perais ga
lėjo užkrėsti sveikus asmenis. 
Dabar jau to nėra- Dabar čl9-
pyjimo baidas yra išimtinai sa-
nitaris ir jokio pavojaus nėra. 
Atpenč, įčiecpytuosius apsaugo
ja nuo baisios i r mirtinos li
gos rauplių, , 

file:///iskas
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SĖJIKAS 
KALTINA DARBININKUS. 

Sunkas šiandie Amerikos 
farmerių gyvenimas. Tai 
pripažįsta ir kapitalistu spau
da. Bet už tą padėtį kaltina 
organizuotą darbą. 

Kaip žinoma, šiandie far-
meriai daug kenčia ne vien 
del savo produktų pigumo. 
J ie nemažai kenčia dar ir 
dėlto, kad produktu siunti
mas geležinkeliais begalo bra
ngus. 

Kapitalistų laikraščiai tad 
už tai kaltina geležinkelių da
rbininkus. Sako, jie ima 
aukštus užmokesnius už dar
bą. Tuo būdu jie skriaudžia 
fermerius. Nes .geležinkeliu 
bendrovės, kad apmokėjus sa
vo darbininkus, nenoromis tu-

».ri imti aukštas ratas už pro
duktu transportavimą. 

Tie patys laikraščiai spėja, 
kad larmeriams ateinančiais 
metais busią dar blogiau. Jie 
girdėję, kad organizuoti gele
žinkeliečiai reikalaują dar 
aukštesniu užmokesnių. Tuo-

* * * * * 

SAUGOJA VISUOMENĘ. 
Kietųjų anglių kasyklų da

rbininkai padarė naują sutar
ti su kasyklų savininkais. 
Ri\gsėjo 19 dieną atnaujinti 
darbai po poros savaičių ne
darbo. Nauja sutartimi dar
bininkai laimėjo 10 nuošimčių 
daugiau uždarbio. 

Kuomet Pennsylvanijos gu
bernatorius abi pusi suvedė 
krūvon ir sutaikė. tuo jaus 
pranešė federalei vyriausybei, 
idant ji saugotų visuomenę 
nuo išnaudojimo. Guberna
torius pažymėjo, kad kasyk 
lų savininkai, padidinę užmo
kėsiu darbininkams, mėgins 
didinti angliams kainą. 

Po to iš AVashingtono pa-
skelbta, kad federaliai autori
tetai Į tai atkreipsią domės 
ir apsaugosią visuomenę. 

Kaip tik tose kasyklose at-
| naujinta darbai, Chicagoje 
tuojaus pakeltos anglims kai-

! uos. Šiandie čia už kietųjų 
I anglių toną turi mokėti 18 do
lerių, gi už geresnės rūšies 

PROJEKTUOJA NAUJUS 
MOKESČIUS. .--f. 

Senatorius' Reed Smoot, 
matyt, pateks finansinėn se
nato komisijon, kuomet prasi
dės Kongreso sesija. Dėlto, 
jis išanksto nusako apie pra-
matomus naujus mokesčius S. 
Valstybių gyventojams. Sen. 
Smoot nori, kad visi pertek
liaus daiktai butų apdėti ne
mažomis mokestimis. Tam 
tikslui jis gamina projektą, 
kurį įduos susiriAusiam Ka-
ngresui. 

Aiškindamas savo mokes
čių projektą, senatorius pažy
mi, kad tie mokesčiai užims 
"sales t a * " mokesčius, su ku
riais pėrniai Kongresas nesu
tiko. Sulig naujo projekto, 
mokesčiai nepalies nebrangių 
gyvenimui reikalingi] daiktų 
arba ūkiams įrankių. 

I Nebrangioms avalinėms ar
ba nebrangiems automobi
liams ir kitokiems daiktams 
perkant nebus mokesčių. Bet 

s 
LIETUVOS TURGAI IR 

PREKYMEČIAI 
Visi . turkai ir prekymečiai, 

pripuolantieji šventadieniais 
ir Valstybės pripažintų šven
čių dienomis, o taipat vietos 
švenčių dienomis, nukeliami \ 
pirmą po to Šventadienio ne
švenčiamą dieną. 

PASĖLIŲ STOVIS LIETU 
VOJE 1923 M. LIEPOS 

MSN. 1 D. 
Praėjusis birželio mėn. pir

moj pusėj buvo šaltas, vėjuo
tas ir lietingas. Ypač šaltas 
oras buvo mėnesio pradžioje, 
būtent 3—8 d. Daugelio ko
respondentų pranešimu, pa
minėtomis dienomis būdavo 
gana didelė šalna, kuri išsi
laikydavo iki 7 — 8 vai. ryto. 
Ji* pakenkė vietomis sodnams, 
daržams ir vasarojui. Išski-

,' riant Biržų, Panevėžio ir U-
tenos apskritis, visoj Lietu
voj birželio mėnesį buvo gana 
apsčiai lietaus, lijo beveik ka

nu s. 
ka automobilių ir užmoka ko
kius du tūkstančiu doleriu, ai-
šku, toksai žmogus gali kele-
tą dolerių pašvęsti i r mokės 
t ims. Taipat tas gali mokė 
ti mokesčius, kurs perka 

minkštųjų anglių toną rei- , ,. * . 
met uz produktu vezima ratos , . , . ' . , . . . • ' . . I brangią avalinę, marškinius 

kia mokėti ligi 15 doleriu. . . . .. . _ v . ° - x , ' a rba brangią eilę drabužių. 
Artinasi žiema. žmones . ,. . . . . . . . 

. Į kadi r kokių tepalų veidui ai 
perka tą kurą ir aimanuoda-' , , 1 ' i plaukams. 
nu moka aukštą kainą. I r 

, . . Toki daiktai priskaitomi 
jų niekas neapsaugoja. Ang- . *T . . 
,. • , , . . v . . , prie pertekliaus. Uz tokius lių pirkliai gražų pinigą da-

sdien, ir, vakarinėj Lietuvos 
brangieji bus apdėti mokesti- d a l y ( T a u r a f f ė s , .Telšių apsk.) 

" lietaus buvo jau ir perdaug. 

pėdos. Pastebėta, kad geres
ni žiemkenčiai atatinka šiltes
nei žemei ir užsjėliams po lu
binu (žaliuoju mėšlu). Kū
gių žydėjimas pietinėj Lietu
vos dalyje (Alytaus, Mariam-
polės, Vilkaviškio ir Kauno 
apskrityse) prasidėjo prieš 
birželio 10 dieną. Kitose gi 
apskrityse antroj pusėj birže
lio, šiaurinėj gi Lietuvos da
lyje žydėjimas užsitęsė iki 

; pradžiai liepos mėn. 

Del vasarinių javų sėjos 
suvėlinimo jie vėlai sudygo, 
todėl šalta pirmoji birželio 
mėn. pusė jiems buvo ypač 
skaudi ir vasarojų buvo jam 
pradėjusios stelbti piktažolės. 
Vasariniai pasėliai yra jaut
resni blogam orui ir todėl jų 
pagerėjimo, palyginant su 
praėjusio mėnesio įvertinimu, 
nepastebiama. Bendrai visą 
Lietuvos plotą imant, vasari
niai javai liepos mėn. 1 d. į-
vertinami: miežiai 2,8; avi-
žos2,7; žirniai 3,0; vikiai 2,9; 
Linai atrodo bent kiek blo
giau, negu vidutiniškai, Dar
žų stovis vidutinis. Bulvės 
11 apskričių vidutinės, kitose Klaipėdos krašte net pievos 

kai kur užtvino, ir rugiai nuo gį apskrityse truputį blogės 
lietaus išgulė. 

Antroji birželio mėn. pusė 

turės but padidintos, jei nori
ma patenkinti geležinkelie
čius. 

Vienas Chi/^agos kapitalis
tų laikraštis nurodo, kad šian
die kaikurie geležinkeliai vos 
verčiasi. I r jei geležinkelie
čiai paduosią naujus reikala
vimus, tai tu geležinkeliu ben-
drovėms prisieis uždaryti o-
fisus pertraukus "busines-

ro. 
Tai kas darosi šiame mar

game pasauly. 
Visuomenė saugojama nuo 

išnaudojimo! 

sa. 
11 

• Prie miestelio teatro durų 
parašas: Įėjimas veltui. Tai 
pamatę priėjo pilna salė pub-

nylx čia milionieriai kaip j l k o s i r džiaugiasi gerą vaidi-

Kuoniet darbo žmonės ne-
gali atkelti gyvenimo brange-

perkant reikia mokėti mokes
čius valdžiai. 

Anot sen. Smoot, ateinantis 

nės negu vidutinės. 
Lanki) ir paprastų pievų 

buvo jau šiltesnė,,.ir atsilikę' žolė šiemet šienavimo laiku 
augalai del drėgmės ištek
liaus sparčiai pradėjo taisy
tis. Liepos mėn. pradžioje 
augalai jau žymiai pasitaisė 
ir bendras jų stovis išblaškė 
abejojančių del busiančio der
liaus baimę. 
' Suvedus korespondentų 

pranešimus, liepos mėn. 1 d. 
bendrai visoj Lietuvoj žiem-

"' sales t a x " klausimo. Tą 
vietą užims naujas projektas. 

grybai auga, išnaudojimas ei
na plačia vaga, tai kaikurie 
laikraščiai susirūpinę turčių 
likimu. 

nimą veltui pamatę. 
Vaidinimas baigėsi. Publi

ka eina link durų ir mato sar-
• 

gus ir parašą, kurio pirma 
Darbininkai kalti, jei galiu-1 nepastebėjo: Išėjimas po vie-

gi trustai išnaudoja tarme- ną dolerį. Krapštė galvas ir 

ims. dolerius mok'vjo. 

Kongresas visai tad nekels Įkenčiai įvertinami: rugiai 2,8; 
kviečiai 2,7 — ty. geriau ne
gu vidutiniškai, y Tuotarpu, 
kaip praėjusį mėnesį buvo į-
vertinami tiktai vidutiniškai. 
Ypač pagerėjo •••*{ £ i emkenčia i 
šiose apskrityse: Zarasų, Ro
kiškio, Utenos, Kėdainių, 
Kretingos, Tauragės, Telšių, 

negu vidutiniškai 

Teisėjas: Kodėl neatnešei 
tuojaus į Valdybą pinigų, ku
riuos radai ant „gatvės? 

Kaltinhnkati: — Nes buvo 
jau vėlu, ponas teisėjau. 

Teisėjas: Tai privalėjai ry- Geriau 
tą anksti atnešti. 

Kaltininkas: (mikčioda
mas). Kad... kad y te jau ne-
turėjau nė cento. 

žiemkenčiai atrodė apskrity
se: Alytaus, Kauno, Mariom-
polės, Vilkaviškio, Seinų, Ša
kių, Šiaulių, Raseinių ir Klai-

priėjus atrodė menkiau, negu 
vidutiniškai, dobilai — geriau 
negu vidutiniškai, gi Alytaus 
apskrity ir Klaipėdos krašte 
geri. 'Dobilų piovimas pra
sidėjo paskutinę birželio mėn. 
savaitę. 

Sodnai, daug nukentėjo nuo 
šalnų, šaMo oro ir vėjų, netu
rėjo galimybės* pasitaisyti ir 
todėl obuolių, vyšnių i r sly
vų daug tikėtis negalima; 
kriaušių gi, matomai, bus vi
dutiniškai. • 

Reikia pažymėti, kad praė
jusis birželio mėn. šaltas oras 
turėjo tą gerą ypatybę, kad 
sunaikino ir neleido platintis 
įvairiems augalų kenkėjams 
— kirminams ir vabzdžiams. 
Nereta mūsų krašto nelaimė 
— ledai šiemet ir birželio m. 
krašto nelietė. 

["Lietuvos Ūkis"] 

Plačiausiai Rūkomas 
Tonų tonai Tabako, milio-

, 'nų dolerių vertės yra su-
r vartojama per cigaratų 
. rūkytojų armiją, visam 
sviete. 

Iš viso tabako, kuris pa
verčiamas į durnus, nėra 
geresnio tabako, kaip kad 
100% ty ra* Turkiškas 
Tabakas esantis HELMA-
RUOSE. 

20 HELMARŲ duoda 
jums kokybę. 20 paprastų 
cigaretų duoda jums kie
kybę. Katrą jųs pasir.cn-
kat? Jie kainuoja beveik 
vienodai. -

HTLMAR yra supakuoti 
kietose skrynutėse, kas 
apsaugoja juos nu osusi-
laužymo ir susimankymo. 
Paprasti cigaretai yra su
pakuoti į pundelius, 
ATSIMINK SKRYNUTS 

IR VARDĄ 
Išdirbėjai aukš

čiausios ' rūšies 
Turkišku ir K«y-
piišku Cigaivtii 

pasaulyje. 

kepasi OorlO 
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BAISUS LENKU TERORAS VILNIUJ i)c nėra vilties. Tokių yra apie 30 žmo- slas seminarijoj jau dabar liepos mėn. 

Lietuviu padėtis Vilniaus krašto pa
staruoju metu pasidarė visai nepaken
kiama. Lenkų valdžia, matyt, yra nu
tarusi visai lietuvių gaivalą, panaikint*, 
ar bent jį taip suvaržyti, kad visai men
kai beturėtų gyvybės. Paduodamieji fak
tai iliustruoja lietuvių padėtį Vilniaus 

į krašte. 
Beveik visi lietuviai inteligentai dar 

1921 metais buvo 'paskelbti svetimša
liais. Jiems buvo išduoti paliudijimai, 
kuriuose rašoma, kad jie esą svetimša
liai, " K a u n o Lietuvos" piliečiais. Ka
dangi tokiems svetimšaliams negalima 
niekur be leidimo išvažiuoti iš gyvena
mosios vietos (kaip baudžiavos laikais) 
ir kadangi išleistais tam tyčia įstaty
mais jiems gali būti uždrausta verstis 
jų profesija (kas jau dabar ir daroma 
— gydytojams draudžiama praktikuoti, 
vaistininkams laikyti krautuves ir taip 
toliau) ir gresia pavojus kiekvienu mo
mentu būti išvarytam, lietuviai intelige
ntai priversti buvo prašyti Lenkijos pi- kykloms jau 7 met. gyvavo Vilniuje mo 

nių; visi jie gali būti išvaryti, kas jau 
dabar ir daroma: — dviem Švenčionių 
gimnazijos mokytojams LTntuliui ir But
kui paliepta iki rugsėjo 1 d. išvažiuoti. 

Yra Vilniuje " R y t o " draugijos pri
vatinė gimnazija, kurioje mokosi 500 
vaiku. Jokiu teisių ir lėšų lenku vald-
žia tai gimnazijai neduoda. Baigusius 
į Lenkų universitetus nepriima. Nežiū
rint to, kasmet liepia prašyti leidimo, 
šiemet į toki prašymą atsakė, kad duos 
leidimą, jeigu labai daug bus mokoma 
lenkų kalbos, lenkų istorijos ir geogra
fijos ir jeigu visi mokytojai turės lenkų 
pilietybę. Kadangi lenkai gerai žino, 
kad beveik dvidešimts tos gimnazijos 
mokytojų pilietybės neturi ir gauti ne
gauna, tai toks reikalavimas yra lygus 
gimnazijos uždarymui. Tokia pat pa
dėtis yra ir Švenčionių lietuvių gimna
zijos. Paduoti skundai centralinei len
kų valdžiai Varšuvoj, atsakymo dar nė
ra, nors mokslas jau už kelių dienų tu
ri prasidėti. 

Prirengti mokytojams pradžios mo-

lietybės; po pripažinimo Lenkijos sienų 
kito išėjimo lietuviams nebeliko. Bet! 
ir čia daroma didžiausių kliūčių, brauti 
lenki] .pilietybę tegali šiame krašte gimu
sieji arba labai ilgai, ne mažiau kaip 

• 10 metų čia gyvenusieji ir tai tik lenkų 
akyse politikos atžvilgiu ištikimi. Ne
daugeliui pasisekė ta pilietybė gauti, o 
jau visiems tiems, kurie gyvena mažiau 
kaip dešimtį metų, nors apsigyvenę čia 
dar prie rusų, ar vokiečiu, gauti piliety-

kytojų seminarija trijų metinių kursų. 
Dar pernaį lenkų valdžios buvo patvir
tintas leidimas tokiai mokyklai. Šiemet 
liepos mėn. gautas įsakymas tą mokyk
lą uždaryti. " J e i norite (pasakyta ta
me įsakyme), galite prašyti leidimo se
minarijai iš penkių kursu/* su plačia, ži
noma, lenkų kalbos ir istorijos progra
ma. Kas pasiliko daryt i ! " R y t o " drau
gija prašo leidimo tokiai mokyklai (tei
sių ir lėšų taipat žinoma neduoda). Mok-

27 d. turėtų prasidėti; atsakymo dar nė
ra. Kas darvti su buvusios seminari-
jos mokiniais — nėra žinios. Visus ma
tyt, lenkų valdžia nori prašalinti. 

Su didžiausiu vargu lietuvių "Ry
t o " draugijai per 1921 ir 1922 metus 
pasisekė įsteigti apie 120 pradžios lietu
vių mokyklų Vilniaus krašto sodžiuose 
ir miesteliuose. Daugybę dar reikėtų į-
steigti. Tarptautiniu traktatu ir pasi-

, žadėjimu Tautų Lygai, Lenkų valdžia 
negali drausti svetimtaučiams funėti sa
vo kalba pradžios ir vidurinių mokyklų. 
Negalėdama tiesiog užerrausti, išgalvojo 
visokių pinklių. Reikalauja, sakysime, 
tinkamų mokyklai namų, reikalauja, kad 
skirtas namas butų pripažintas tinkamu 
tam tikrų komisijų iš lenkų gydytojų ir 
inžinierių. Tokios komisijos, žinoma, 
neranda dzūkų krašte nė vieno tinkamo 
namo naujo gi taip greit nepastatysi, ir 
mokyklų, neva del tos priežasties, steig
ti negalima. Pasisekus susitarti del na
mo, randa kitų kliūčių, netvirtina mo
kytojo, jeigu jis nėra lenkų pilietis, ar
ba nemoka gerai lenkiškai. Vienos ap-, 
skrities (Belstogės) švietimo globėjas 
be jokių ceremonijų net pareikalavo, kad 
visose lietuvių pradžios mokyklose vis
kas, be lietuvių kalbos, butų dėstoma le
nkų kalba. Reikalavimas visais atžvil
giais yra neteisėtas i r priešingas dargi 
lenkų įstatymams, ir žinoma, nebus jis 
pildomas. 

Lenkai neduoda ramumo ir kitoms 
lietuvių kulturiniems įstaigoms. Pasi-

šanitarinės pagelbos draugijos ligoninė 
Vilniuje, tur but >del to, kad geresnės 
neturi ir lenkai ir kad ta ligonine, pi
giai gydydama ligonius, atneša labai di
delę naudą visiems Vilniaus krašto gy
ventojams be skirtumo tautos ir tikėji
mo. Tai ligoninei uždrausta cįabar tu
rėti savo vaistinę, liepta iš naujo nors 
jau gyvuoja 5 metai, prašyti 'leidimo, 
dviem lietuviam gydytojam uždrausta 
toj ligoninėj darbuotis nes neturį lenkų 
pilietybės ir esą politiniu atžvilgiu len-
•kams neištikimi. 

Trys labai svarbios lietuvių įstaigos 
'— Laikinasis Vilniaus Lietuvįų Komite
tas (Vilniaus lietuvių atstovybė), Vil
niaus lietuvių kliubas ir lietuvių valgyk
la — užima nedidelį bustą iš keturių 
kambarių. Rugpiučio 14 d. š. m. gautas 
pranešimas, kad miesto valdyba tą bus
tą rekvizuoja lenkų valdžios reikalams. 
Prieš tokią didžiausią sauvalę paduotas 
skundas; atsakymo dar nėra. Ieško vi
sokių pinklių, kad savo darbą prirodyti 
teisėtu. vf i *• 

Lietuvių labdaringos įstaigos, prie
glaudos našlaičiams, kurių yra dešimtis, 
skursta blogiausiuose- bustuose; buvo 
mėginta net iš tokių bustų prieglaudas 
iškraustyti. Ligšiol dar tat nepasisekė. 
Nedrįso,dar apie tūkstantį vaiku, našlai
čių išmesti į gatvę* 

Vilniųjfe eina <lu lietuvių laikraščiu 
lietuviu kalba ir vienas lenkų kalba. Tų 
laikraščių ir jų redaktorių padėtis be 
galo sunki. Laikraščių * numerius nuo-

rodė jiems pavojinga dar gi Lietuvių lat konfiskuoja, redaktorius sodina ka

lėjimam Beveik visi lietuviai inteligen
tai jau yra buvę redaktoriais. Dabar 
žinoma, iš redaktorių reikalaujama dar 
lenkų pilietybės. 

Kratoms ir areštams nesimato galo. 
Pastaruoju metu daug žmonių (apie 30) 
suareštavo Švenčionių apskrityje, art i 
laikinos Lietuvos sienos vien tik už tai, 
kad jie kada jų valsčiai priklausė Lietu
vai, buvo paimti Lietuvių kariuomenėn, 
o dabar atitarnavę sugrįžo savo tėviš
kėn. Šiemet birželio mėnesį buvo kra
tos Laikinajame Vilniaus Lietuvių Ko
mitete du kart. Centro komitete nuken
tėjusiems del karo šelpti ir du kart p . 
Em. Vileišienės vedamo j prieglaudoj. 
Birželio 27—30 d. š. m. buvo areštuoti 
o moksleiviai baigusieji gimnaziją: Um
brasas, Žemaitis ir Pakula, 2 baigusių 
mokytojų seminariją — Kumpa ir Te-
mulevičius ir vienas 7 klasės gimnazis
tas Tijūnėlis. Suimti neva už šnipavi-
mą Lietuvos naudai. Yra tikrų žinių, 
kad jie visai nekalti. Juos norėjo vo
kuoti lenkų šnipas, kuris apsimetęs Lie
tuvos valdžios agentu, prikalbinėjo lie
tuvius moksleivius padėti jam rinkti ži
nių neva tai Lietuvos valdžiai. Supro
vokuoti kurį nors, turbūt, jam nepavyko, 
gana to, kad įskundė ir suareštavo. Pa
vykus su dideliu vargu tėvams apsilan
kyti kalėjime pas savo sunūs ir paleidus 
vieną už trijų milionų užstatą, paaiškė
jo dabar, kaip lenkų žandarai elgiasi su 
suimtaisiais jaunuoliais. Tokio barba
rizmo, turbūt nėra buvę niekur pasau-

(Seka ant 4-to pusl») 
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DAR MARGESNIS 
KIEK ESAMA VAGIU 

BERLYNE?... 

Prieš didįjį karą vagių Be
rlyne buvo labai reta!* Da
bar* pasunkėjus gyvenimo są
lygoms, jų atsirado labai 
daug; Kriminalinės policijos 
žiniomis Berlyne dabar esą a-
pie 10,000 vien kišeninių va
gi^ profesionalų, kurie ypa
čiai energingai ėmė veikti pa
staruoju metu. 

KVIEČIŲ LIETUI 
.,* - ; 

1804 m. I*pa|tijdje ėlrtė fyti 
nepaprastas RejHk*. Iš dan
gaus ėmė kristi kviečia gau
dai. Grudų pribiro labai daug. 
Pasirodė, kad jte buvo vijo 
atnešti iš šiaurines Afrikos. 
Ten, mat, audra išlaužė kele
tą grudų sandeliu ir vėsula 
išnešiojo grudu& 

Popietį daro iš tam tikros 
medžio masės. Popieris ga-

pagaliau, susilaukėme. JRugr«ti. 
piučlo 8 d., fiot&rikdš Sodo, f f i e ffdgoš feildft $ftm4he-
kuris randasi Karino priemie
sty, už Nemuno, Aukotosios 
Freidos dvare, btrvo iškilmin-
gos įkurtuvės. Įkurtuvėse 
dalyvavo ftespublikoš Prezi
dentas p. A. Stulginskis, 
daug ministerių, aukštį vals
tybės valdininke, profesorių, 
visuomenės veikėjų ir svečių* 

Iškastoje oranžerijos Ba
ilina II nauja padaryt ta ma- m a m s g t a t y t i snobėje, pade 
se (koše). ir daryt iš jos po-

ti, kad Botatntef HoAo vedė 
ju yra prdf. K. Regelis, Švei
carijos pilietis, bet prisirišęs 
prie mūsų krašto. 

VISIEMS ŽINOTINA 

ir negalėjau prisipažinti prie 
jų įatotfiii užmetiittų. 1MO-
met ėme manę mušti. Pi#-
miausia davė per veidą, kad 
net kraujas pradėjo bėgti S 
nosies, paskum ftiušė gumine 

Į lazda su švino buožele an£ 
Į galti* riflfišę rankas prie So-

Gavusieji daugiausia balsui 
Federacijos kongrese sudarė t 

A. IĄ B. K. Federacijos Cen
tro įValdybą ir pasiskirstė pa
reigomis. Šiemg metams Kat 

ŽMOGAUS GYVENIMAS. 

Vienas danų statistika? su
darė nm malinio miesto 2nio-
gaasf sukaktisio 60 metų, gy
venimo statistiką, iš kūr ma
tyti, kad tasai 60 metų žmo
gus per visą gyvenimą — 20 
metų mitgojo* 1 7 ^ metų dir
bo, 7\į met. linksminosi, p1/^ 
met. vaikštinėjo ir darė kūno 
jnankštinimus, 3% metų val
gė, 2y2 met. rengėsi ir 2% m. 
nieko tteveikė. 

PASAULIO TURTUOLIAI. 

dant pirmą kertinį akmenį, 
pierį. Geresnis popieris daž-'feuvo jame įmūrytas tani tik- Fe l . Centro Valdybos sąsta-
mausiai išrašomas rašalu; jo ras dokumentas, įdėjus'Jį į ' t a g a t o k g . 

blikos Prezidente ir kitų sve- A y ^ C h i c f t g o > m 

išvalymas ne taip lengvas.! stiklini bei cinkuotą indą. D<*- - r ^ ^ v a d a s _ K u n . D r . 
Bet stoka popierio privertė ^ m e n t a s išsirašyta* Bespu- I g , ūsai t i s , 2354 So. Oakiey 
žmones galvot, kaip išimt ra
šalą iš popierio. Jau esą iš
rasta kokie tai pelenai ben-
tonite Suv. Valstybėse. Jais 

čių Pirmininkas — Kun, I. Al-
bavičius, 7 1 7 , W e s f i & n St., 

DOLERIS Už ŽODĮ. 

Yra daug žmonių kurie uo
liai rankioja pasižymėjusių 
asmenų f anka rašytus raštus. 
Tokie rankiotojai dažnai bū
na labai įkyrus, stačiai neduo
da ramumo įžymiesiems. Įky
rėjo įie ir garsiam visame pa
saulyje rašytojui Kiplingui. 
Kartą jis gavo iš vieno jįfie-
rikiečio tokį laišką: "Man y-
ra pranešę, kad už Tamstos 
kiekvieną rašytą žodį moka 
po dolerį. Siunčiu Tamstai 5 
dolerius už nedidelį posakį." 
Į šitą laišką amerikietis gavo 
tokį atsakymą: "Siunčiu Ta
mstai savo nuoširdų dėkingu
mą/ ' Po pasakymų nebuvo 
niekelio parašo. Tai tau ir 
turi. 

Patys turtingiausi pasauly
je yra šia 10 asmeny; i ) Jar
das Genrichas (Amerikoje), 
kurio turtas vertas 590 toilio-
nų dolerių; 2) Itokfeleris (A-
merikoj), kurio turtas vertas 
500 milionų dolerių; 3) Her
cogas Vestmin — Aerskis, tu
rįs apie 150—200 milionų do
lerių; 4) Zacharovas Vosy
lius (Paryžiuje)i kurio tur
tas vertas apie 126 miliomis 
dolerių; 5) Stinesas Ilugo — 
100 . milionų; G) Bokfeleris 
Persi (Amerikoj) — apie 100 
milionų dolerių; 7) baronas 
Mitusi (Japonijoj) — apie 
ltK) milionų dolerių; 8) Iva-
zaki (Japonijoj) — apie 100 
milionų dolerių? 9) Drokas 
(Amer.) — apie 100 mil. dole
rių ir 10) Bekers Jurgis (A-
mcrikoj) — 100 milionų dole-
nų. 

Minėtas dvaras Žemės U-
kio ir Valstybės Turtų Minis-1 chicajro 111 

sėkmingiau valoma popieriai. t e r i i o s ^ v o pefduotas Lietu-j V į c e ^{im __ A R N a u s i e . 
Viename Chicagos mieste kas1™8 universitete Matęmati^ I d i e n ė ^ m w 3 3 r d s t ) C h i c a . 
mėnuo surenkama 25 tūkstan
čiai tonų setlo popierio. 

KAIP GREITAI PASTORIN
TI MEDUKUS. 

kos ir Gamtos fakultetui tik 
prieš keturis mėnesius, bet* 
padėjus daug ru*|xe6Uio ir da
rbo^ sodas tapo puikiai įtaisy
tas* 

go, 111. 
Vice pirmn. — Leonardas 

Šimutis, 222 So. 9th St., Bro-
oklyn, N. Y. -

Iždininkas — Juozas B. Ša-

GUMINIS GATVĖS. 
Gumos pramonininkai buvo 

* 

susirūpinę, kad nettebus kur 
jos dėt, nes labai dau pridir-
Imma. Prasta išeitis. Suv. 
Valstybėse padaryta bandy
mai guma isklot gatves. Po 
dviejų metų bandymo atrasta, 
kad guma yra tinkamiausia ir 
stipriausia medžiaga ' miestų 
gatvėms grįsti. Guma klo-

Medukų turinčių jau colio 
storuma, reikia išlengva su 
aštriu peiliu nuo šakų iki že
mės žievę perpiauti dviejose 
ar trijose vietose, tik nepiau-
ti iš pietų pusės. Slyvos, 
vyšnios ir kiti medukai, kurių 
žievė labai kieta tampri, labai 
išlengva teauga, testorėja, o 
perpiovus per du metu įstorė-
ja tiek, kiek nepiovus per še-
šius metus. Kitais metais ga
lima piautį kitose vietose tik 
ne iš pietų pusės. 

Botanikos Sodui pavestas 
~ w « • **.+ «i OAMA T i liūnas, 844 Bank St., VVater-plotas siekia apie 30 ha* Ja- | ' • 

būry, Conn. 
Sekretorius — Kun. B. 

me manoma didelę dalį paski
rti daigynams, kur bus augi
nami vaisiniai medžiai ir uo
gienojai. Jie biis parduoda^ 
mi nebrangia kaina gyvento
jams. Taipat gerą sodo plo
to dalį užima kūdros, kurias 
bus galima pavartoti! vande
nų ir balų augalų kultūroms 
ir žuvininkystei. 

Apie 9 ha užima medžių 

Bumšas, 2201 W. 22nd St,, 
Chicago, 111. 

Iždo globėjai: 
Kun. F. Kemėšis, Caldwell 

Hali, Cath. University, Wash-
ington, D. C. 

Kazys Krusinskas, 59 Ten 
Eyck S t , Brooklyn, N. J. 

Juozas Mockus, 1301 S. j50th 

jų, užvertę aukštyn, per pa
dus ir kulnis kokias tris va
landas. Kadangi nuo tokio 
mušimo beveik netekau sąmo
nės, tai sutikau su jų kaiku-
riais, visai neteisingais, už
metimais." Dar biauriau ir 
smarkiau mušta kiti penki su
imtieji. Jonas Kumpa savo 
tėvui Kaziui Kumpai* atvyku
siam iš Marcinkonių, Gardino 
Krašto, aplankyti savo sū
naus Lukiškių kalėjime 1923 
m., rugpiučio 4 dieną pasakė: 
" LenMai labai imišė manę* 
Pranas Tamulevičius savo tė
vui Pranui Tamulevičiui iŠ 
Marcinkonių aplankiusiam ir
gi pasodintą sūnų Lukiškių 
kalėjime Vilniuje pareiškė: 
"Lenkai mane taip smarkiai 
mušė, kad vos gyvas likau." 
Klimas Plokštis 22 metų am
žiaus, iŠ Margionių kaimo, 
Gardino gub., Marcinkonių 
valse, ant skiedrino savo na
muose malkas kapodamas bu
t o lenkų kareivio suimtas, at
vežtas 1923 m. kovo 6 dieną 
į Mareikonis milicijos nuova~į 
* — . # m « «T> s%. # i i 

"don. Buvo suimtas, Itšipo 
fiėiffiffitis į fclMrteolnėnę. flkrf 
6 i n > - 7 If t 28 metų valsty^ 
bės milicininkai viiofciais n#* 
žmoni&ais budais tardydami 
nuftanidno mfftiil*L Pįa1*5-
tas 1923 m. kovo 10 d. Mar
cinkonių kapuose, jaaai otf-
čys, 28 metų amžiaus is Pu
vočių, Gardino giib., Maaėln-
konių vals. lenkų šnipo &** 
re«iiotas kovo t 4 artežti* 
Mareinkonių" policijai, k^ri 
suimtąjį ta^dė bar^artitoll \t 
betftrdydama nukafikind i#23 
m.; kovo 1 ė. palAidolaS M*f^ 
eifikoniį M««y«06 kftptioiB î 
Marcinkonių kaiffid ImofeS 
matė nužudytųjų kurfutfše' 
žaizdas, d mftoli MUdjd* 
"'posterunko" buvę žnldh*^ 
^HfdėjO naktj iŠ 6 ftt - T ftl 
baisiausią tardorfiųjt| ŠftuiBf-
n;ą ir dejavimą. Tarnas ftcėš-
r.ulevičiuš iš Ma'r în'kfcniil 
X t t 19 lenkį šnipo Bfcfo M-
šautas, kada girdėdamas žmo
gaus šauksmą įėjo į namus, 
kur šnipas atiminėjo pimgus 
nuo Petro Gaidžio. PalaiJo* 
tas 23 XII Lazdyno kapaoso, 

T^ip elgiasi lenkai sti ! i4»i 
viais Vilniaus kraite. Prie! 
tokius nežmoniškus Jų darbus 
kankiniai protestuoja ir pra
neša laisviems lietuviams ir 
visam civilizuotam pasauliui. 

tfclta} 
~~. =• 

skyrius, kurs beveik sutvar- p^-» Cicero, 111. 
kytas. Prie kiekvieno medžio! Visais reikalais prašoma 

BOTANIKOS SODAS 
LIETUVOJE. 

Kas yra botanika! v Bota
nika yra mokslas apie auga
lus. Taigi botanikos sodas 
bus toks sodas, kur augina-

yra pridėta metalinė lentelė 
[yienybė] i S ū užrašu lietuvių ir lotynų 

kalbomis: medžio pavadini
mas, iš kur jis kilęs it kur 
jų daugiausia auga. 

Žoliniai augalai taipat žy-
nuai sutvarkyti. 

Vaisinių, įr technikinių au
galų skyrius jau visai sutvar
kytas. Jame yra apie 600 į-
vairių augalų, pasėtų tam tik-

kreiptis pas Sekretorių, kun. 
B. Bumšas. Visi čekiai priva
lo būti išrašomi Joseph B. 
Šaliunas, vardu ir siunčiamas 
sekretoriui, kun Bi Butnšui, 
2201 W. 22nd St Chicago, 111 

BAISUS LENKU TERORAS 
VILNIUJE. 

mi, daugiausia, kitų kraštų 
augalai, mokymo ir mokslo iose gražiai išdirbtose lysvė-
tikslams. Tokius sodus visos se. Jie gauti iš visų Eūro-

sujungiama su cementu, — 
šis būdas esąs geresnis ir pi
gesnis. 

kultūringos tautos turi. Did
žiausi ir žymiausi jų yra Lon
done, Paryžiuje, Amsterda-

jama ant ištiesto metalo ir me, Berlyne, Miunchene, Šen-
brune ties Vienna, Upsaloje 
ir Lunde. 

Tokio sodo įkūrimo ir mes, 

pos botanikos sodų: yra iš 
Gruzijos ir Turkijos, Mano
ma, kad iš tų augalų galima 
bus gaminti vaistai. 

Sodas daro. labai gerą įs
pūdį, todėl atsilankiusiems į 
Kauną pravartu jis aplanky-

-(Tąsa nuo ^čio pusi,) 
lyj*. Štai ką rašo vienas su
imtųjų:," Po ilgos kratos nu
vedė mane į "Uržąd ,Polieiji 
Panstwowej ,> — Dominikonų 
gatvė ifo. 3, kur mane kaltin
dami šnipavime Lietuvos nau
dai, tardė kelias valandas. 
Kadangi aš nesijaučiau ir 
nesijaučiu kaltu, tai žinoma, 

TEGUL EINA. 
( S a t y r a ) . 

ftegul eina JJO šimts pypkių tūzas ir karalius! 
Aukštį, žemį ir visokius tegul griebto galas; 
Jau man kortos įsipyko, lošti aš paliausiu, 
Kad matysitf kur kortuojant, tiiojaūs Ittsltžaifksiu. 

Vieną dieiią sūbatoje, kaip pas dfaiigį ėjftti, 
* . Pora dešimčių littikų, kiseniūj tūfėjaii; 

Štai žiuriii; aplinkui stalą Vaikinai seifejd, 
Vienas mane vos pamatęs tuo jaus ii* prade jd/ . 

— Draugas, — "mažu" nori !o§l i^gi l iuko f , mėginti 
— Kelis litus 6U Centilkais kiŽeniuri varyti!" -
— Kaip "baibokas" tas vaikinas, manė "jiakusifio^ 
Tuoj ant kėdės šalia savęs, mafle paSodiMfc 

Traukiau aukštį, septinakę, žemį ir" kattdrl, 
Tūzą vaikę kai ištraukiau, btito "po šdfl* baHų/T 

Dešimts litukų pas draugą tuo jaus iraskftmbč}6, 
Tas su džiaugsmu pažiūrėjęs, kišeniun įdėjo. 

(Tegul eina, po šimts pypkių, tūzas ir karaliui* 
Aukštį, žemį ir visokius tegul griebia galas; 
Jau man kortos įsipyko, lošti' aš paliausiu, 
— Kad matysiu kur kortuojant, tuo jaus atsitrauksiu! 

[Pavasaris} 
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MOKYTOJO PASAKOJIMAI . 
VAIKAMS. 

Smagenos. 
(Tąsa) 

Įdomu, ko žmogus gauna pasiger-
damas. 

Pradžioje geriančiajam pasirodo la
bai smagu. Visam kūne, taipat ir gal
voje atsiranda malonios šilumos. Vi
sas pasaulis ir visas gyvenamas suspin
di rožės spalva. Bet neilgai tas apdu-
jimas tęsiasi. Vieni tuo jaus pradeda 
liūdėti, ir jie verkia be jokios priežas
ties. Kitus tuojaus apninka noras gla
monėtis, ir jie ima ieškoti ką paglamo
nėti, pabučiuoti. Treti pradeda patys 
save girti. Ketvirti, galop, ima kabin
tis prie kitų ir ieško progos pasipešti. 
Girti žmonės, namon parėję, pradeda 
barti ir keikti žmoną ir vaikus, paskum 
ima muštis, daužyti daiktus, visą pra
garą kelia. Bet smagenų paraližas ei
na dar toliau* Girtuoklio galva visai 
apduja. Jis jau nebegaji tinkamai kal
bėti, tvirtai ant kojų stovėti ir krinta 
žemėn. Jei žmogus nebeteko lygsva
ros, tai reiškia yra suparaližuotas jo 
mažosios smagenos. Nekartą pasitaiko 

netejjSįč jausmo — vįsaunebejąučia^šalr 
čio'. Todėl girtuokliai dažnai sušąla ar-
ba nusąla rankas ir kojasv 

laimingo girtuoklio kūnas esti be jaus
mų, visados išpurtęs, melinai raudonos, 
spalvos, akys , raudonos ir nuolat ašaro
ja, gulėdamas garsiai kriokia. Čia ga
lima aiškiai įstebėti, kaip girto žmogaus 
smagenos palengva netenka galėjimo 
dirbti: pirma paraližas ištinka pačias 
švelniąsias smagenų dalis — girtuoklis 
daifiuoja, garsiai juokiasi ir pradeda 
nebe sus įvaldyti} paskum didžiųjų sma
genų paraližas vis eina tolyn — girtuok
lis |)fadeda mikčioti ir kalboje raitfgio-
tis; pagaliau paraližas apima ir mažą
sias, smagenas — girtuoklis nustoja lyg
svaros ir puola. m? * 

.Taigi nusigeriančio žmogaus sma
genos ir dirksniai suserga nebepagaii 
davinėti įsakymų atskiriems nariams ir* 
tvarkyti kūno veikimą. 

Išsimiegojęs girtuoklis turi pagirias 
persirgti. Tos pagirios kiauros negala
vimas: vemti verčia, galvą skauda, silp
na, nesmagu. Po dienos, po kitos ligo
nis l>afgrįžta noraialion sveikatos padė
ti n, tik įsisiurbęs girtuoklis reta kada 
turi kantrybės galutinai išgyti: vos su
sigriebęs kelis centus jis vėl geria norė
damas nūlfialdyti nemalonius , pagirių 
jausmus. Ir taip girtūokliavinias vėl 

gyyeno kartu su arkliais. Kareiviai la-
bai jį mylėjo ir kuo turėdami vaišino. 
Gyvulys gerai pažinojo savo globėjus, 
šaukiamas visuomet noriai klausė. Bet 
štai kartą vienas kareivis sumanė ne
gražiai "paštukayoti , , su ožiu. Karei
vis atsinešė butelį degtinės, nutvėrė o-
žį už ragų ir supylė jam gerkiėn dides
nę dalį butelio degtinės. - Pradžioje ô  
žys smarkiai pasimuisykavo, pačiaudė, 
pagaliau nubėgęs tvartan atsigulė ant 
šiaudų. Ten jis išgulėjo ištisas dvi die
ni, užsimerkęs ir lietuvį ifckiaięs, nieko 
n^ėdė ir visai tylėjo šaukiamas. Karei
viai labai pyko ant savo draugo už td-

skias negražias štukag ir bijojo, kad ožys 
neapaktų. Kai trečią (Šieną ožys pasi
rodė kieme, tai kareiviai laimi nudžiugo 
ir pakaitomis jį glostė, mylavo ir vaiši
no kas kuo galėdami. Bet anas karei
vis," 'g£vęs degtinės vėl fyžosi pakartoti 
savo negražias "štukas." Šaukia — 
ožys nieko bloga nemanydamas atbėgo į 
kareivį, feet kai jis pastebėjo kareivio 
rankoje butelį, tuojau protingasis gyvu
lys, r;o valandėlės, lyg pagalvojęs, ata-
stųpčia8 pasitraukė nuo yfliugo ir — į-
sibėgėjęs puolė gimdytoją: išmušė ka 
reiviui iš rankų butelį ir ėmė smarkiai 

O vienas iš kareivįų, pagalvojęs, tarė: 
"Na ką, draugai! Juk mūsų oželis, kad 
ir neprotingas tvarinys, pasirodo gud
resnis už mus. Mes nors ir žinome, kad 
degtinė prie gera nepriveda, tečiaus 
stiklelio niekuomet nelenkiame — jei tik' 
proga pasitaiko. Bet štai gyvulys tuo
jau suprato, kas yra ir šoko kovoti! Tai
gi, draugai, mums toli ligi ožio supra
timo V v - * v , 

Žmonės, kurie dažnai vartoja svai
galus, įjunkusieji girtuokliai, suserga il
galaikėmis (chroniškomis) smagenų if 
dirksnių ligomis, l'okie nelaimingi žmo
nės tampa netinkami darbui ir patenka 
priegiaiidon, ligoninėn ar bepročių na
muose. Jų rankos pradeda drebėti, 

kaip senių, ima netinkamai vaikščioti, 
pradeda silpnai matyti. Daugelis pa
tampa idijotai, t. y. ftiekam verti žmo
nės, kiti sukvailiuoja, treti suserga nuo
maru, ketvirti -r- baltąja karštine. Be
pročių skaičius kas metai didėja ir 
jiems tenka statyti vis naujos ir nAujos 
ligonįuės. Gydytojai sako, kad daugu
ma bepročių $fa alkoholio dafbas. Apie 
baltąją karitiiię jųs, gal but, jau esate 
girdėję. Si liga ištiktųjų'baisi. Ser
gančiam rodosi, kad jis es$s užpultas 
pelių, žitlrkįųa^ f gyvačių. Jis guli lo
voje ' labai karščiuodamas, anginai ne-
fima^taudaūias, judėclaisag, stengdatna-
sis nuvyti n$Q antklodės'bėgidjaitaa^ at 

rėpliojančias po ją peles, gyvates* Mie
goti jis jau nebegali. Jis be paliovos 
prašo savuosius nei valandėlei neatsi
traukti nuo jo, apginti, jį nuo kirminų 
ir žvėrių. Šia liga žmogus paprastai 
serga tik kelias dienas ir dažniausiai ji 
baigiasi mirtimi. Bet kartais pasitaiko 
ir išgyti. Tik jau toks ligonis, šylą ma
tytas, negalima greit užmiršti. 

Mūsų dirksniai yra sudaryti iš 
smulkiausių akelių. Į tas akeles įsis
kverbia alkonolis ir suardo dirksnių 
darbą. Dažnai tenka girdėti sškafit: 
"Mano dirksniai taip suirę, reikia 3 » 
sutvirtinti gero vyno stiklėlnV JtB&s, 
tur but, žiemą pasitaikė matyti, kaip 
vargšas iš jėgų išsimtasęs arklys sustoja 
vidury kelio nebegalėdamas iŠ vieto s 
patraukti prikrauto vežimo. Bet bešir
dis vežėjas kerta botagą kartą kitą —-
kietas botagas skaudžiai UžgaunA varg
šą gyvulį, ir jis dafo dar Vieną kitą 
žingsnį ir — kririta. Coks botago tef-
tis yra V^TIO stiklelis žmogui susirgu
siais dirksniais. Gamta nuovargio pa
jutimu dugda žmogui suprasti, kad dir
ksniai daugiau versti dirbti ?*ga&n«, 
nes yra ribos ir jų darbui. If kars tte' 

paiso šio perspėjimo, ktfrs udri kieto 
botago kirčiu, t. y* alkoholiu privartti 
dirksnius dirbti, tfis susilaukia, s k a l 
sios bausniės: ^rksniai labai greitai t i 
sai atsisako dirbti. %

į 
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SaitiMliš 
ŽINIOS Iš DETROITO. 

Platinkime spauda. 

linguma laisvamaniškų rastų, 
tuokart pameta skaitę. įtaikąs 
hutų susiprasti i«r be aiškinimų 
Katroje stuboje dar randasi 

Spauda yra galingiausias 'koks laisvamaniškas šlamštas 
įrankis. Kad kokj tikslą atsie- 'laikas ko gretinusiai prašalin-

! 

kus, svarbiausias žmonijai ti. Kati katalikų pinigais vi-
maistas; kad patapus suma- » * ^ la^vamaniškų - raudo
niais, be>. kultūringais tautos , n W oumbizėlių neaiUEtume 

mM . . , • , .. .. , ; Tuokart pashoditTame, kad e-sunais privalome skaityti ka- r * ; . 
,., .v, , • », [šame susipratusiais katalikais, 

tahkiską spauda ir ją platinti, * r 

, , . . . . . , . i Ateina šaltesni ir ilgesni va-
kad kiekvienoje stuboje rastiv . . . . . . 

; Ikarai ramiausias laikas stu-

ma Kotrė, su "kuria jo boba 
Laip vykusiai dvejodavo val-
paraisiečius bedievukus, taip
gi apleido jį. Ui, vai! 

A r neturime vortų žmonių. 

Ant 15-tos avenue, prie 
Froebel viešosios mokyklos y-
ra statoma "Judge Gary — 
Bishop Alerding Settleinent 
House". Toj įstaigoj daugiau-

i sia domės bus kreipiama i 
rodyti sn savo gabiaįs anriavi, v a i k ų a n k I 6 į i m ^ L a b i a l a s i a i 
ypač Detroito Lietuviams yra }a r u p i M U f | v i w j a 8 MgMs k a t 
gerai žinomas artistas-komedi- j , n n į a a -
jairtas gerb. K. Krištopaitis, QM6t k f t d i r ^ ^ 
kuris su sa?a miklumu tiek n « • • v.. . *., 

yv " Į blusotogas nori įsiveržt*. j šil-
juokų Iškrečia, kad iš juoko net' 

randa viu^kio tipo ypatų. Taip 
ir pas mus yra; juos nors trura 
pai pažymėliu. 

L. Yj&ų 7S* kuopa jau nę 
sykį galėjo visuomenei pasi-

I Lietuviai Daktarai 
tmenkot Lietuvių Dairtarų 

Draugijos nariai 

si katalikiškas laikraštis lt 
visokio turinio katalikiškų 
knygų, kurias beskaitant ne 
ju&onis pataptume sunaM .;is 
tautos budintojais. 

Teko pastebėt*, ko' ta kata
likiškų, šeimynų skaitant lais
vamaniškus laikraščius ir 
knygas. Užklausus kokią Bau-

»boję su savo šeimynėle pasis
kaityti įvairiausių žinių, gra
žių, bei pamokinančių straips
nių iš katalikiškų laikraščių, 
G perskaitę siųskite Lietuvon 
saviškiams arba kareiviams, 
kurie su didžiausiu stropumu 
Amerikos katalikiškus laik
raščius skaito. Pabandykit 

dą atneša tie šlamšteliai žmo- pasiųsti ir paklauskite kaip 
gelis neturi ką atsakyti; m»- patinka katalikiški laikraš-
siskundžia, kad kaip kuriems čiai. Matysite kad tiesa pasa-
eina antras metas veltui. Kiti kiau. 

m teisinasi,kad burdingierius už
rašęs ir t. p. Kuomet gauna 
platesnį paaiškinime apie za-

Tel. Boulivard 0537 

Dr. Marya 
Dowiat-Sąss 

1707 W. 47-th St. 
Valandos nuo 8 iki 12 dicn%, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomia nuo 8 

iki 2 vai. po pietų. 

m 

Jau Sugryžo iš Tolimos 
Kelionės. 

•Dr. A Račkus 
Ligonius priima kasdien 

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

1411 So. 50-th Ave. 
Cicero, 111. 

• « * • • • • » 

Pastaruoju laiku yra parda
vinėjama naudinga knygutė 
"Disputas su ' Biblistais". 
Žmonės gaudo kaip medų. Kas 
dar iki šiol negavo galės gau
ti prie šv. Jurgio bažnyčios 
iRMfcMiomis.Taipgi sparčia \ kny 
gutės parduodamos ' 'Turto 
Norma" ir kitos. Bravo už 
platinimą naudingų knygų. 
Kiekvienoje kolonijoje atsl-

: Dr* Maurice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgas 

4 6 3 1 8 . A s h l a n d Ava.) 
Tel. Yards 0994 

Telefonas Boulevard 1939 

Dr, S. A Brenza 
4008 So. Ashlaaid 

Chicsgo. UI. 
• a i . : P ryto Iki 12 piet: 1 po 
piet iki S po piet: 6:1* rak. Iki 
9:30 vak. 

— • 
Dr. Makaras 

U Ę T U V Y S GYBYTOJAS IR 
CHIRURGAS. 

Už Chlcagos greičiausiai ir ar
čiausiai pasiekiamas sekančioms 
kolonijoms: Indiana Harbor, Hast 
Chicago, Hammond, Gacy, Harrey. 
Steger, ir Joliet. Todėl visokiais 
reikalais kreipkitės: 
1444 WENTWORTH AVE. CHI-
CAGO HEIGHTS, ILL. Tcl. 404 
Ketvergo vakarais; 10453 S. State 

St. Roseland. Tel, 349, 

Dr. i K. Rutkauskas 
GYft.lTTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. YVestern Ave. 
Telef. Lafayette 4140 

Valandos.-
Nuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet 

Nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet. 

Rczid. tel. Vau Bureu 0304 
Ofiso tel. Boulevard MOS 

Dr.A.AR0TH 
ati«A8 GTDYTOJAA ti 

CHIRURGAM 
speolallstaa Moterišką, f yriška 

v alk v I* ritrą okruaJAka: Hk% 
Ofisas: SSM S. Halstcd M. 

r ai.: U—11 ryto: i—1 P« 
piet, T—ivak lfsd i * — I I a. 
Res. 1130 Independeaoa Blvd 

f~ 

%> 

08. CHARLES SE6AL 
rertcėl* savo oftea. po 

4190 80 . A8HLAMO AVBMUK 

SPECUATJSTAS 
i>xiovų, Moterq Ir Vrnj LlffV 

I faL: ryto aao M — II : nuo I—I 
| ,>o pietų: nuo 7—4:19 vakarą 
> Sedėliomla: l t lkl 1. 

Telefonas Orezel SSM 

f Telęfooa» Seeley 74SS 
»» 

Dr, I. M. Feinberg 
Gydo specialiai visokias vyrų ir 

moterų lytiškas ligas. 
2401 Sladlson Street 

Karop. Western Ave. — Chicago 
Valandos: 2—4 po pietų 7—9 vak. 

; * 

^m 

TONSILUSl 
IŠIMU 

rOBILlALSIOMIS MOK8I 
PRIE3IONĖMIS: 

1.—l>e peilio, 
2.—be kraujo, 
3.—be marinimo, 
4.—b© sk«u»sno, 
5.—«be jolkio pa-vojaus svei-| 

kataL 
Po operat-lios žniofrni nereikia gulėti lovoje, nereikia sirffti. 

nereikia gaišti tmo darbo, nereikia kentėti sopulių; žmogus gali| 
tuoj valgyti, dainuoti ir jausties linksniai. 

Patarimus tonsilų reikalais duodn užtfyka. 
žmonės yra maloniai kviečiami atlankyti mano klinika, 

x kuriems pataremuju yra pilnai užganėdinti. 

DR. AL. M. RAČKUS 
Gydytojas, Chirurgas ir Obstetrikas, 

1411 Soutli 50-4S; Avauue Cicero, IlUnois. 

verkti prtseina, o kaikurie net 
apserga. G,erb. Krištopaitis 
vaidindamas teatrus ar mono
logus palieka publikoj neisdil-
doma; įspūdį. .Todelgi Detroito 
Lietuviams bus proga p. Kriš-
topaitį pamatyt spalio 7 d. 
Vyeių vakare vaidinant " Po
nas ir Mužikai'' raidis žianro-
jo ponaičio Magerskio rolę. 

PatarTFna kad iš kalno b;«lie-
tus pasirūpintų, nes kas nusi
pirks už $1.00, gaus pirmas 
sėdynes. Bilietus galima gauti 
pas p. Abišalę ir Vyčių narius. 
Visi pamatykite teatrą "Po
nas ir Mužikai", nes ir scene-
rijos ir Šviesos bus naujai į-
rengta. 

Mat. 

GARY, rjfl>. ĮVAIRUMAI. 

Šeimyninis vakaras. 

Sekiiiadieny, rugsėjo 30 d. 
šv. Kazimiero liet. parap. 
svet. L. Vycįj 82 kuopa ren
gia šeimyninį vakarę. Prasi
dės 4 yal. po pietų. 

* ^^J\*afca%«>%#J4K A U i S y , 

Čionai girdėt pageidavumj 
lietuvių kalbos, skaitymo, ra-
šymo, aiįtmetikos,anglų Kal
bos ir t. p. kursų vakarais ar 
sekmadieniais parap. svetai 
nėj arba panašioj patogioj 
vietoj. Gal kuri nors kat. vie
tinė organizacija pasirūpins 
tuo reikalu. 

Jau perdaug gerbia tai ka? 
svetima. 

Rūgs. 19 d. vakare 6v. Ka-
zimie 

tą viet$ toj įstaigoj. lietu
viai daag pasidarbavo ir au
kojo tai ištaigai, kun. kleb. J. 
Martišiuno raginami. Jei batn 
proga įkišti lisfcuvį, tai lietu 
viai darbuotojai ir organiza
cijos turėtų pasirūpinti, kad 
vertas, teisingas žmogus, ti
kras katalikas ten įeitų. 

Darbai. 

Piiefte išd'.rbystėse nors grei 
tai keičia iš 12 vai. į 8 va!, 
darbo šiftus, bet dar ne vi 
šiems darbininkams sutrum
pino darbo valandas. Darbda
viai kaip kur ir teisinasi, kad 
esa sunku, visai nepraktiška 
sutrumpinti darbo valandas. 
Daugeliui darbininkų eferba 
sutrumpino tik dviem valan
dom, reiškia, dirba 10 valanda 
į di«na. Kai-kuriems darbi
ninkams algas pakėlė vienu 
kitu centu į valandą, nes 
trumpesnes valandas dirbant, 
sunku buvo pragyventi, ypač 
su šeimynomis. 

Kalbama ir vietinėj spau
doj rašoma, kad šiame mieste 
trumpoj ateity dar statysiu 
didelių dirbtuvių. 

Pet. Mikčiunas. 

K. Krfttopaitis, 
artistas — komedijantas, Spalio 7 d. 
vaidins veikale "Ponas ir Mužikai" 
Pono Magerskio rolę. (Del platesnės 
informacijos skaityk Žinios iš Detroi
to). 

Dr. A. .1. Bertašlus 
( Bertash ) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8464 So. Halstcd Str. 

Ofiso Yal.: 1-8 90 piet 6-8 vak. 
- Resideiicija 
8159 80. Union Ave. 

Tel. Boul. 5913 Tel. Yda. 1699 
f 

MISIJŲ TVARKA, 

R0SELAND, ILL. 

Iš Wcd. skyr. darbuotės. 
Rugsėjo 23 d. įvyko vieti

nio Fed. sk. susirinkimas, ^ka
me buvo išklausyta sekančių 
.Fed. Kongr. atstovų raportai: 

Ak. Reni. dr-jos — J. Lukšie 
nė; parapijos — kleb. kun. P. 
Lapelis; Fed. 27-to skyr. — 

Į J. Šliogeris. Raportai buvo 
jro par. klebonijoj buvo' • u * . . .. , 

r . vienbalsiai priimta. \ 

Kurias laikys Marijonų Kon
gregacijos kunigai, atvyku

sieji iš Lietuvos iki 
Kalėdų šių metų. 

1. Nuo 16 iki 25 rugsėjo — 
Waukegan, 111. 

2. Nuo 27 rūgs. iki 7 spalio 
Omai 10je, Nebr. 

3. Nuo 8 iki 14 spalio Sioux 
City, Iowa. 

4. Nuo 21 iki 28 spalio Ro-
ebestery, N. Y. 

5. Nuo 29 spalio iki 11 lapkr. 
Pittstone, Pa. 

6. Nuo 12 iki 25 spalio Wil 
kes-Barre, Pa. 

7. Nuo 26 lapkr. iki 9 gino 
džio Kingston'e, Pa. 

8. Nuo 10 iki 23 gruodžio 

jScranton'e, Pa. 
Klausia gydytojo: Ka. reikia 

daryti man klišam (bowlcgs). 
Gydytojas: Jodinėk ant ark

lio. 

fRcs . Tcl. Republic 7812 
Al i? Soutli Talninn Ave. 
Vai: nuo 9 iš ryto iki 12 

Dr. FELIX A. MANELIS 
NAPRAPATH 

3267 So. Halstcd St. Chicago. 
Ofiso vai: Nuo 1—5 vak. ir nuo 
7—9 vak. Tcl. Boul: 2777 

T R e a i d c i i c n o s T r t . Rrnns»vk-W 4»«7 
Dr. 0. YUCIUS D. C. ?h. C. 

CHIROPRACTIC GYDYTOJA*. 
Be gyduollŲ, "be operacijos 

Vai. M i 6-8 P. M. ftrenfad. I-II 
157Q Mllvraukcc Avvnne 

Kamp. Tlohey tr ?fnr»li A»^. 
Ofiso Telef. Brun«»kk ftS*5 į t 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

809 # . 351h SI, Chicago 
TeL Bculevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. 

PATOGI IE TRUMPA 
KELIONĖ Į UETI7VĄ 

Keliauk sauglsi 
ant smagių S. V. val
džios laivų, kada va
žiuosi l Lietuvą arba 
partrauk gimines čio
nai. Plaukimas du 
kartu savaitėje. Sma
gi, greita kelione, pui 
kus ir Įvairus yal-
Kiai — ruimingi kam 
bariai — paranku-
mal visokį — socia-
lės svetainės — tas 

ka gausite ant B. V Vaidilos laivų. 

8. H. I-evlathan . .Itugs. 29—Spalio 20 
K. H. Preeldent Arthur Spalio 81 
n. H. tieo. Wa«liingtoa Spalio *\ 
H. H, America Spalio 13 
8 . R P r e s i d c n t K o o . s c v d t S p a l i o 2 » 

S. 6 . P r e s l d c i i t H a r t l i n g . . S p a l i o 27 
Rašykite apie kaimui ir kitas 

informacijas i 

UNTTED STATES LIN2S 
110 SO. DKAR1KWN ST. CHICAGO. 

Agentai didesniuose miestuose. 
Canados ofia.: 79 Queen S. W„ Toronto, 

\ ė t̂l** iik t 

UNITED STATES 
SHIPPING BOARD 

sutuoktuv. K. "Sakalauskaitės 
su tūlu we»tvillieciu k u n savo 
l«etuvisk© miesto lietuvių ne- ©eserų Pranciškie<ių vajaus 
pažįsta. Parėdke *mvo.vieti- rcika^ nutarta rūpintis ir da-

Vajaus reikale. 

uis vargoninkas Jonas Radze
vičius ir jaunosios sesuo Marė. 
Jaunavedžiams įeinant į klebo
nija Ant. Pažėra triuba pagro
jo marša, gi išeinant pakliur-
kino jiems armonika. Jauna-
vedŠiai automobiliumi išvažia
vo į Westville. 

Girdėt, kad ir daugiau mu
šu, jaunųjvj panašiai imsią 
ši|uba, kažkodėl pabūgę baž
nyčios. Mat patikę ruso pra
sės ta mada. Dar nesenai ka
da viena lietuvaitė susiplakė 
su rusų stačiatikiu. Užsimanė 
susituokti. Šliubą ėmė liet. 
kat. par. klebonijoj. Lietuviai 
ir lietuvaitės, ypač vietiniai, 
yra paprato gerbti ta> kas yra 
svetvnfgL Nestebėtina, kad 
kai-kurie vaikinai h\ mergai
tės ir draugauja so »lavų kil
mės jaunimu, kurs stovi daug 
žemioa kultūroj už lietuvius. 
Bičiuliauja n«t ir su gralJcais. 
ICalba, kad čia yra net keletą 
gerai lietuviškai kalbančiu 
lu'grujkc, įų motinos esančios 
lietuves. 

Be,ndyla be šalo. 
Stipriausi barzdylos bluso-

jogo šulai apleido jį- Dabar 
jau ir jo aukščiausiai gerbia-

roma pirmi žingsniai. Šv. Pran 
ei škaus Tretinink*ii dr-ja ne
laukdama nei Fed. skyr. nuta
rimo pradėjo darbą. Gi Fed. 
skyr. rengia tuo tikslu prakal-, 
bas ant spalio 7-tos. Nutarė 
kviesti kalbėtoju Fed. Centro 
sekretorių kun. B. Bumšą. Be 
to, tą pat dieną bus parinkta 
auką prie bažnyčios. Prie šio 
darbo yra kviečiama visos dr-
jos išrenkant rinkėją. 

o % S . 

i 

~ * 

L Michnievicz-Vidikiene 
KUŠERKA 

13101 S.fialsted Si 
Kampas 31 gatvi 

ome Yaidi III9 
lesame oftse «r 

J. F. F » B / ' 
M-

•ąžlntSkaa pa 
tarnavit>»a prie 
'gimdymc.Visok! pa 
patarimai dykai. 

Valandoa: nuo T ryto, iki l*. ooo 
f lkl | vai. vakarą. 

.Z'tfii' miitn'llfi' * 

. n . '>» .vr\m~ 

• < • » » • « ^—.^—»» 
Tel. Lafayette 49»S 

PLUMBINfi 
Kaipo lietavys, lietuviams 
dos pataruaujŲ kuogeriaiiNla 

M. YVŠKA 
» 3 » Weat 38-th 8t*aet 

Vadai Comport Setų 

TeL Blvd. 7 0 « 

Dr. C. Z. Vezelte 
UaTTUVIS DENTISTAS 

4713 t*D. ASHLA5D ATKSTJS 
arti 47-tos Gatves 

Valandos: nuo 9 ryto lkl 9 vak. 
SeredABoJa ni*o 4 iki 9 vakarą 

! 

Danai 1»7, rak , Cansl 31ia 

OR. P. Z, ZAUTORIS 
Uotnvii Gydytojai Ir 

ObirSgai 
l i t i Sontk HaL^ted 

\ Talaoass: I i !kl 11 ryta: I lkl 
po platų: I Iki t vakar* 

• -

D r . M . Stupnicki 
3187 So. Koisu Stre«t 

CHfCACK), ILUSOI1 
felefooa* Yards MSI 

valandos — t Ik! 11 II ryta 
M ptatąi 9 iki • vak. «s44iioatis 
ofisas atdarytas 

Ęm u • 1 M • »»m —m m m m m m> -m — i 

QR( A. L. YUŠKA 
1000 So. Halsted Str 

.TeL Uaaal 1118 
Otlm, vai.: 19 ryto Iki 11 po : 

I iki T vai vakaro 
vai.: 1 iki 4 po 
41*1 Arcfcer A»e. 
Tai. Lafayotte SS99 : i 

TeL Boalevard frlaf 
DR. A. J. KARALITJ8 

Lietuvi* Gydytoju 
SS03 South Morgan gtroct 

Cldcago. DL 

f TeL Blvd 
Dr. 
«315 

Valandos: 
7—9 vak. 

. 1401. 
V. 
So. 
Nue 

NedėUomls 

A. ŠIMKUS 
Halsted 8treet 
9 iki S diena, Nuo 

9 lkl 11 diena. 

Dr. M Štrikol'is 
LlcSavls 

GTDYTOJA8 ir CHIRURGAS 
4S01 bo. Ashtaiul Avenue 

TeL Boalevard 78M 
Vai.: 1 iki 4 ir 4 iki I 

Ned. 19 iki 11 
ai: 8841 So. Albany 

TeL Prospect 1980 
Vai.; pasai su tart). 

I 
Tcl. Lafayette 3415 

OR. G. K. ČERYS 
(CHERRY) 

DENTISTAS 

Didžiausia Proga Kiekvienam Pasinaudoti. 
Comport trijų (3) šmotų setas populiario Polychrone fi-
nish artistiškai išpjautas, susidarantis ;.š vaisiams biiudo 
ir dviejų liktorių. Už keletą valandų darbo liuosame laike 
gali įsigyti šį puiku set$ kuris nekainuos Jums nei vienas 
centas. 

Prbiųskite mums savo varda^, pavardę ir adresą o mes 
suteiksime Tamstai pilnas informacijas kaip galima ši 
setą įsigyti. 

JOHN Y0WAISH COMPANY 
1066 Elisabeth Aven^ 

Grand Raprls, Itfich. 

-EI 

u 
i 

Perkėlė savo ofisą j Brighton Park i 

4454 So. Western Avenue 
( K a m p . 4 3 S t . ) C h i c a g o , III. 
V a l a n d o s : N u o 3 p o p i e t ų iki 9 ' 

v a k a r o ; S u b a t o m s n u o 9 r y t o iki [ 
9 v a k . ; N e d ė l i o m s n u o 10 iki 12. n 

• 

~LIĖf ITif'lAl GRABORIAl " 

8. D. LACHAWIC2 
U KTLTIS GRAHORim 

9X14 W. l t - rd PI. Ckicago, m \ 
Patarusnja laidotnvess kuopt-

Klausia. Ralkale matdžio aisiiaa-
ktl. o mano darbą bosite a i fa-
nėdlnU. TeL Oasad 1171—1199 

•• — mm ^ • m <P»^-«fc^> ™ 1 • ^ t mm ^ mm m>< mm \ 

» s : 

i 
B-

U E T U V 0 S U K I 0 BANKAS 
Kapitalas 15,000,000, Lit*. 

Turtas ir atsakomybė 50,000,000 Litų. I 
L>id^iausias ir tvirčiausias bankas Lietuvoj. Turi sa

vo skyrius kiekviepame Lietuvos miestelyje ir greičiau
siai apmoka amerikiečių perlaidas. Už įdėtus pinigus 
moka geriausius nuošimčius. Pasidėjus metams ar i lges- / 
niam laikui 8%, pasidėjus pusei metų 6%, ant pareK 
kalavimo 4%. 

Lietuviai amerikiečiai! dėkite savo pinigus į šį tvirta 
ir saugų banką, tai darydami, turėsite didelė nauda sau 
ir savo tėvynei padėsite ekonominiai pakilti. BANKAS 
IŠMOKĖS AMERIKOS DOLERIAI^ 

Lietuvos UMo Bankas, 31 Laisvės alėja, • 
Kaunas, Lithuania. 

I Telefonas Bonsevard 4ist 
-

K. Masalskis 
Graborina 

Patarnaują} lai-
dotavėse ves
tuvėse, krlkšty- 9 
aee ir kituose} 
reikaluose. Kat-1 
uos pricinamoa. t 

3307 Auburn Ave. (Jhicago. j 
• ^ 

AR ŽINAI KAD 
Puikus Rusų bažnytinėj rūbai 
ir valstijinei rūbai išsiuvinėti 
auLsu sidabru ir padabinti* 
pelnais, rubies ir emeralrls y-

l rengiami ant parodos ku-
B įvykus buvusiųjų Rusijos 

rCaru didžiam KremUn palo-
eiui? NeTčurie iš jų yra keturių 
ir penku šimtu merų senumo 
yra buvo vartojami senųjų 
Rusijos Patriarchu. Ant neku
riu yra taip daug auksu iš-
suvinėta kaid jie gali stovėti 
bei jokio prirėminio. Ar žinai 

Į |kad Turkiškas tabakas ku 
randasi Helmaruose yra gry
niausias tabakas kokį gali rū
kyti? (Apgr.) 

1 

http://Koo.sc
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l|l CHICAGOJE 
BAIGIASI ŠVIESOS TAU

PYMO LAIKAS. 
IŠ WES? SIDE. 

parapijai laike vakarienės !-
teikti. 

Trečia* dalykas buvo svars-
tytas, tai Seserų Praneiškle-
čių vajus. Čion taip pat visi 
atstovai vienbalsiai nutarė tą 

'vajų. semti ir visi vienybėje 

AR ŽINAI KAD 

Ateinantį sekmadienį Ohi-
oagoje baigiasi šviesos taupy
mo laikas. 

Chrenoriečiai neprivalo pa
miršti lytoj, šeštadienį, išva-
kaiV) nustatyti laikrodžius. 

Praeito balandžio 30 dieną. Į rudens pakirsti, tad kai-kur?* 
Chicagoje laikrodžiai mis-'gal mano jog jų jau ir nebė-
tatyti viena valanda grei- 'ra. Yra jų, tik ne visurJeį kas 
$au. Dabar reikės laikrod- j nori jų pamatyti ir gaut, lai 

Draugija Aušros Vaiti), vy
rų ir moterų yra surengusi 
taip vadimą, rožinį balių. Jis 
Įvyksta rytoj, rūgs. 29 d., A. 
Kučinsko svet 2301 W. 22 
Pi. Kadangi visi laukuose ro
žių žie lai jau nuvyto, nukrito 

dirbti, taip kad butų joms žy
mi nauda. Parapijonas. 

ŠIOSE VIETOSE GALIMA 
PIRKTI TIKIETUS BOBRA-
VIČIAUS KONCERTUI, OCT. 
SPALIO 5 D. ORCHESTRA 

HALL. 

lifornia Ave. 
F Stasinli* 4405 So Fair Slovakijoj gyventojų yra 3,-* . btasiulis 44Uo bo. *ajr- 000,8701. Eusini jo j yra 604.-

field Ave. 74, gyventojai. Czechoslovaki-
, Bethoveno Konservatorija, 'jos Kepufctfkoj yra 6,558,586 

A~ o< T> ooco GI u r i. 1 vyrų i.r 7,052.763 moterų. Ar 
A. S. Pocius, 32o9 SO. Harsted ^ k u o m e t ^ ^ H ^ , m a r 
Street. Turkiškus Cicaretus1 gauni 

grynai Turkiško tabako gi 
kuomet perki paprastus eiga-

/aus vienai valandai sulaiky-i einą rytoj į minėta balių, čion 
ti, ty. viena valanda atgal bus dar ir daugiau įvairumų. 
nustatyti. muzika i.s pat Kauno; Hutas 

Taigi, prad-ėjus sekmadie- ir meška iš Illinois girių, da
nių ėia prasidės ir vėl norma-i Įima bus patiems pasilink*-
lis laikrodžiu rodvmas. 

DAUGIAUS NETENKA 
"LAIŠKIŲ." 

mist ir pažaist. Užkandžių" ir 
išsigert bus iki soties. Visi į 
n u r o d y t ą v i e t ą . 

Narys. 

Miesto majoras Dover 95-
iems saliuniiikams dauginus *SVAREUS SUSIRINKIMAS. 

užlai panaikino "laisuius" 
kyti savo "minkštųjų" gery 
mų užeigas. Nes jų saliunuo 

J n. sv. Jurgio mo-21 d. i 
kykloje vyčių kambaryje įvy-

se svaigalai buvo šinkuojami ko 12 vietinių pašalp. drau-
» 

kaip senaisiais laikais, kuo- gijų, vyrų ir moterų, vaidybų 
met nebūta prohibicijos. susirinkimas. Susirinkimą su-

šaukė ir vedė vietinis klebo-
Cottago Grove gatvėje du (nas kun. M. L. Krušas. ,Tiks-

plėšikn vėlai vakare užpuolė las to susirinkimo buvo trejo
pas. Draugijoms Įrengti tin
kamą šėpą mokykloje; apkal
bėti parapijos vakarienė 30 

Josepb AVard, 23 metų. 
Vieną pK'šiką jis parsmo-

gė ant šaligatvio ir leidosi 
bėgti. Kitas plėšikas ji bė
ganti lengvai pašovė. 

"Drangas" 2334 So. Oakley 
Avenue, Roosevelt 7791. 

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

Universal State Bank, 3252 
So. Halsted St., Boulevard 
07000. 

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

Liberty Land & Investment 
Co. 3301 So . Halsted St. , 

Blvd. 6775. 
P. Baltutis. 901 W. 33 St., 

Yards 4669. 
M. J. Kiras. 3335 S. Halsted 

St., Yards 6894. 
"Naujienos", 1739 So. Hal

sted St., Roosevelt 8500. 
i t 

Birutės Konservatorija, A. 
Kvedaras, 3252 So. Halsted 
Street. 

Kandidatas į' Senatorius 

REIKALINGA 

retus gauni kur kas pigesni 
tabaką? į4 (Apgr.) 

PARDAVIMUI. 
N A M A I 

ANT PARDAVIMO S pagyvenimų 
į ijvurinis namas 6 flatų, dideli Švie

sus kambariai dideli porčiai. Geros 
randos ir sąlygos. Atsišaukite pas sa-

• vininką. 
3831 WMlaco įitroet 
3 lubos i* priešakio' 

NAMAI ANT PARDAVIMO. 

2 lubų naujas mūrinis namas. 6 
ir fc kambariai, elektra, vanos, 29 
pėdų lotas netoli nuo vienuolyno ir 
Marąuette Parku. Kaina $12,600.00. 

Thomaą A. Doyle 
Viena iš didžiausiu pagarbu 

kokia #al!.ma žmogui suteikti 
viešam gyvenime dirbančiam 
tai tapo suteikta Tbomas A. 
Doyle demokratu kandidantui 
Ketvirtam Congressional dis 

REIKALINGA moteriškė 
prie namiĮ darbo mokanti val
gius gaminti ir švariai narna 
užlaikyti. Atsišaukite: 

3101 So. Morgan Street 

BEIKALINGI audėjiai 
(weavers) ant rankinių • stak
lių. Prityrimas nereikalingas. 
Darbas nuo štukio ir pastovus. 

OLSON RUG CO. 
1502 — 12 West Monroe St, 
REIKAĮJNGA moteris ar 

mergina prie namu darbo. At
sišaukite 

W. J. STANKŪNAS • 
3315 So. Halsted St. 

Telef. Yards 1546 

REIKALINGA. 
moteris ar mergina prie namų 
<}arbo, drabužių plauti nerei
kia. 

Atsišaukite:' 
J. PRAKAPTIS. 

3525 Main Str. Ind. Harbor, 
Ind. 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

DcArlMra 9057 

A. E. 
[STASULANll 

ADVOKATAS 
VitfurmieatiJ Of isu 

1726 ChJcago Temple Bldg. 
7 W. Washington St.Į 
OFISAS CICERO 

1314 So. Cicero Avcnuc, 
[PMiedello, Scredo ir Pėtnyeios vak 

Tcl. Cicero 6048 

» » • » » - » • < 

' V. W. RUTKAUSKAS 
A D V O K A T A S 

Ofisas Didmtortyit 
.38 South La SaUe Street 

E m b u t a fiM 
Telefonas Central fS90 

Vakarais 3223 S. Halsted St 
Telefonas: Yards M i l 

Bf.-ig-hton Parke 2 lubų naujas mu- rm^ATATTo -i «• 
rinis namas, elektra, vanos, pirmą ' - T Į l O J A U S . r e i k a l i n g a s y a r -
flata vandeniu šildoma, garadžius, 
didelis lotas t. t. Kaina $14,500.00. 

Cicero naujos mados 2 lubų mū
rinis niftnas, 5 Ir 5 kambariai elektra, 
vanos tt. Kaina $12,000.00. 

Yra verta jums pažiūrėti mūsų už
tikrintus barpenus j pamuš IT biznia-

, vas vietas, didelės Ir mažas, sulyg 
t r i k t e . M r . D o y l e k u r i s j a u v i e - jūsų kišenių, nes miesto Chicagos 
Ša m d a r b e v r a v i s i e m s p a ž į s t a - m a n i š k a s augimas tvirtina jum už-
mas nes* jis'dirbo kaipo lejrisla- į darbi iemėa ir n a m u l™*tmentuose. 

DARGIS & DARGIS 
726 West 18 th Street 

Tel. Canal 1603 

d. š. ui. ir trečias Seserų Ptan- cher Ave.. Lafayettc 0621. 

turos narys ir city council, pa 
reiškė kad jis kandidatuosiąs 

Telegramas", 666 W. 18 j senatorius kad užpildžius tuš 
8t., Roosevelt 7653. | & a ^ i e . t a Pf"!^ P° »»?•»» 'L 

* . W. Rainv, ki.tl4mniokratai ku-
Dargis & Dargis, 726 W. 18 rie taip *pat mintijo kandida-

St., Canal 1603. ; tuoti tuojaus ^ v o peticijas ^ Jaaelo Pliarmaev 4r>59 So I1™™* »r su visa sird^zia prita- n£Lma8 2 f lata l p o e k a m b a r i aageio ijiannaey, 4.).u &o. r(. p o n l l i p ^ j r ^ f a ^ Raau e l ek tra l n a u d y n ė m a lr 
ITerniitage ave., Blvd. 7078. įi remti. Wardos organizacijos džius; statytas ant cimentimb pama-

J. J. Zolp, 4601 So. Marsh- ^ ^ v o susirinki,nu visos jam S į ^ . ^ ^ J J J l ^ S ' ^ k ; 
pritarė ir uztjknno savo para- ) i e tuviu ap,eiinkėje; yra js.soo mor-
nia. Taip kad visa 4 Wanla gifiio. 

PARDAVIMUI 2 pagyvenimų me
dinis namas po 4 kambarius; narna." 
6 metai kaip statytas; randasi Brig-

HRIGHTOM PARKO NAMŲ 
BARGENAI. 

PARDAVIMUI 2 augŠllj žiedinis 
įus; su 

garą 

donininkas prie ftv*. Kafcimwo 
Bažnyčios, Pittsburprh, Pa. 
Xorintis ta vietą, užimti te tuo
jau S atsiliepia. . 

REV. M. J. K.AZ&KAS 
2112 Sarah Street 

Pittsburgh, Pa. 

IEŠKAU KAMBARIO 

PAIEfiKAU kambario prie 
geros šeimynos.Kas turite ma
lonėkite pranešti į 

"Dranffo" Adm. 
2334 S»>. Oakley Ave. 

(J. P ) 

• - . — ~ 

field Ave., Yards 014.*). 
Venta Pliarmaev, 4135 Ar- yra pasirengtos jam padėti. 

Gal Republikonal nesipriešins la
bai Representantųi Doyle kuomet jis h t o n P a r k e uetuvlų apielinkėje; kai-w, - v , i !• n "\Innt, .M U i > n m « « « v i QO 4 » « r . ^ - « ~ » v V , . . ^ . ^ „„«...wv j.« n i o n j^arKe lietuvių apiennKeje; 

eiSKiecilJ Vajll.*. 14 s p a l i u nill- ^- M O n U i a n i a r m a e y , JO^-t g a u s demokratų nominacija kadan- na $4.000; nereikia visų pinigų 

Dr. H elen M. VViinovv 
LlfJTUVAITA DENTIST*: 
2i 3 J South Cicero Aven-ue 

(Arti Douglas Elevator) 
Ant antrų lubų. roora 5. 

Tel. Cicero 5526 
Valandos: nuo 9 iki 12 ryte; nuo 
likl 6 po piet; nuo 6 iki 9 vak. 

'.i i 

Ward išgelbėjo 250 doleriu, si) kolonijoje daromas. Mat, 
koriuos su savimi turt'jo. -ftv. Jui^v) paranijine mokyk

la kuone kas melas aaga, 
kuone ka;̂  melas nikėje įren
gti viena nauja mokyklos 
karnbaij, taip kad šiais metais 
atidarytas kuone paskutinis 
14 kambarys. Oion ir susidur
ta sn draii'-iju šėpomis, ku
rios buvo vierr.r, tai kitur po 
mokyklos kambarius whJaškv-

Chieagoje kasdien automo
biliais suvažinėjama du ar 
trvs asmenvs. Šįmet tu au 
L4 yra jau ,510. 

BRANGINKIME IK MES. 

Kiekv*. na tauta brangina 
•iena ij įc kūrėjus. NTegqna to. 
Kaikurie stengiasi dar ir kitu 
tautu ii.en'niiiku> savintis. Iš 

tos. Jos kartais būdavo ap
draskomos. Už tai šis dianai-, offiee 3311 So. 'Talsted St. 

AVabansia Ave. rIumbolt 1098. gi -J'3 yra ,abai p°Pularis žmogus ir PARDAVIMUI 2 augstų medinis 
"'. . * visų žinomas. Per visa laika kuomet namas 2 flatai po 4 kambacius; su 

F . J . T u p i k a i t l S , P h a r n j a C V , j i s dirbo \iešumoJ Ilepreientantas ga«u. elektra, maudynėms, sklepaa ir 
V9Q V 1T» Qt P n l l m n n (\R\Q i I^oyle yra visuotifrt užstojęs namu 2 Sandės užpakalyje; randasi BrU 
-.>.> &. l U f e t . , r u I l n a n l J O O J . Į s a v j n J n k u s m t u o g k u r | e t u r , *hton Parke lietuvių apgyventoj vie-
Justin Kūlis Pliarmaey, 3259 imažUs namu.n. jis visuomet darbavosi į°J; kalr;a »5«"°1- a p i e p u » C piDl|ral ^ 

. ,v , ** , ^ kitus ant morgičio. 
SO. H a l s t e d S t , B l v d . 6 9 7 4 . deiel .umnilnlmo Jtaxn. N e r a n e I p A R D A V H i U I 3 ,nauJ^, mūriniai 

\ . i mažiausios abejones kad jia patekės „amaj 2 flfctal po «. kam barius; BU 
K . h . J o n a i C l O A p t i e k a , | Konicresan dirbtu už mūsų gerovę ir kcįrstų vandenių Šildoma; 2 boile-

4 8 4 7 W 1 4 S t P i e e r o S 9 Į pilnai tenais ISreikitų žmonių rcl- rial; viskas padaryta pagal naujuu-
tertf \M. J.*t Oi . , k i e č i u ov. kalavimus. Nei' vidnas kuris praeity slos mados; namai dar nėra užbaigti 

J\ R a m a n a u s k a s ( k r a u t u v ė ) es:a baUavęs už Represontanta Doy- ir randasi gerausloj Brtghton Parkoj 
inonta d A f i . ' Kr. ! : • neturėjo progos gailėtis. Nes jis lietuvių apielinkėje; reikia tik $5.000 
1 0 0 0 8 SO. ^ r i c h l g a n A v e . > « n e k u o m c t

J
 ŽR1

P
ohl^ n e

g
u , v y „ . plnlg«Ji. o kitu. ant morgiClo leng-

J. A. M^keliunas (krautu-) -Sn^ ial!f l nplmnrv ba l8av lmas 4-vc: 3207 Wallaee St. 

ju atstovu, susirinkimas a|>- Į 

Speeialls primary balsavifnas 4- Norėdami pamatyti virSmlm'tus na-
I tam ' dihtnkto jvyks Spalio 2-rą lr mus atsilankykite diena ar vakarais-
I paskutinis balsavimas tam distrikte p a 5 ^ _ ^ . .V- ~ ' . . .•-'-• — _ 

Lietuvių Prekybos -ve . bus ^ ^ ^ 6 dt Atst«t*k t* «ne- BRIGHTON REALTY CO.̂  
na ir neužmiršk atiduoti savo baisą 4 0 3 4 A r c h e r A v e . ( p r i e Cftli-

-r T^-I* *•<•• i *t* n n j liž5 RepresenOuita Doyle. 
J. Klimas office 4414 S. Ca-i Upfcr.) farnia Ave.) 

Or. P. G. Luomons 
Lietuvis Dr.ntų Gydytojas 

2201 W. 22-nd & So. Leavitt Sts. 
Tcl. Canal 6222 Chioago, 111. i 

VAL..' 9 iki 12 ryto ir 1—8.30 
vakare. Ned. pagal sutartj. 

S. P. WAITCHES 
La w y e r 

L o e r D v n A n v o E i \ i A « 
l>len.: R. 514-M0-127 H. Dear-
boro Str. Tel. Raodnlph 56*84 
Vakarais: 107S6 8. Wabasb A 
RoMtand Tel. Pu I (man 637 7 I 

A. A. S lak i s 
ADVOKATAS 

Ofisas Vtdurmlestyje 
CipCA<iO TEMPLE IMJILDING 

77 Wmt Washlngton Street 
Roora 1726 Tel. Dearborii 9057 
Namu Tcl. Hyde Park SS95 

• » » » • 

S W. B A N E S 
ADVOKATAS 

79 W. Monroe Street 
Roooi 904 -- Telef. Randolph 2900 
Vai: Nuo 9 ryto iki 5 po piety 
Vakarais: 8208 So. Halsted R'r 

Telef. Vardą 1016 
Chlcago 

r 

Remkite tuos biznierius, ku

rie dažniausiai garsinasi dien-

m .t ri* ittt|bia'ife>->* 

: 

£\ya\ o savo sopas atsiimti. 
Kad padengti išlaidas įrengi
me tos sopos nutarta sureng
ti 2 balių Sv, Jurgio par. sveti 
ir tam darbui išrinkta komisi
ja iš 5 asmenų — 3 vyrų ir 2 
motėm. 

lietuvių tautos tarpo ne vienas svarstęs pado ji m q mokyklos i ̂ s-s 
teko svotimv'iiis. Bet tai buvo j ir <Iraugiju reikalus nutarė'BBC 
praeity. Ji mus skaudžiai pa-(įrengti viena didelę šėpę su 
mokino, giasdien savo tautos perdarymais kiekvienai drau-
menininkus privalome gerbti, 
jais mj)intis, ne!eisF. juos bū
ti svetimu tautij apetitais. 

Už dienos kitos turėsime 
žymaus menininko — artisto 
koncertą. Juomi yra p. J. Bol^ 
ravie'.us. Neužtenka vien gra
žiais žodžiais užuojautos ro
dyti. Reikia ir darbu prie to 
prisidėti. O tai galime pada
ryti spalio 5 d. nuvykdami į 
Orebestra T Tali išklausyti mi
nimo koncerto. Pasirūpinkim** 
gauti iž anksto tikietus. Juot̂  
galima gauti visose Chicagos 
IV'tuvių kolonijose. Jjt\i nei vie 

' • i. > «"• 

Antras dalykas susirinkimo 
buvo tas kad pasitart5, kokia 
būdu remti parapijos vaka
ri mė. Vienbalsiai nubalsuota 
kad ta vakarienė remti viso
kiais galiniais budais. Neku-
rių draugijų atstovai pafeiš-

i kad esą neužtenka remti 
no nesiranda mūsų iarpo, kurs! ac.iž\u bei agitacija, bet rei-
neatsilankytų j p. Bobravi- j kėtij remti auka, ir kad jau 
r-iaus koncertą. ! jųjų t. y. Visu Šventu draugi-

Dainų bernužėlis. I ja nusitarus1, iš kasos auka BE 

10.000 KOSTUMERIU 
aplankė mūsų krautuvę atidarymo dienoj, rugpiučio 15-ta dieną.' • 

9 Yra gerą priežasties!!! Užtat kad pas mus teisingas patarnavimas visiems — 
Tavoras geriausias, kainos prieinamiausios dėlto iš "iVOLF'S" krautuvės prak

tiškiausia pirkti. 

MUŠI) PEČIŲ IŠPARDAVIMAS dabar 
ATLANKYK MUS - SUTAUPYK 

PINIGUS 
WoIf Fūrniturė House 

KAMPAS ARCHER IR SACRAMENTO* AVE'S. 

•a B — * ° - B a B -—g—-

siiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiig 
• ką tik išėjo iš spaudos • 
S M A 2 A S 

[ K A T E K I Z M A S 
"" VAIKELIAMS RENGIAMIEMS PRIE PIRMOS 

IŠPAŽINTIES IR SV. KOMUNIJOS. 
' . „ , . Sutaisė kun. V. K. 
Sis Katekizmas Jabai lengvas ir parankus. Jame 

yra naujieįi ir senieji poteriai. 
Kaina tik 20c. 

««i "DRAUGAS,'' PUB. CO., 
2334 So. Oakley Am, . . . . Chicago, UI. 

m-Perskaičiau Maža Katekizmą sutaisytą Kun. V. K. 
Labai jį pamėgau. (Meldžiu tuoj man prisiųst 200 ko-
pijy). Aš ji plačiau skleisiu nes Jis yra labai supranta
moje kalbije ir labai pilnas. Kun. F. A. Virmauskis. 

S 
= • 
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A B C 

LE JULIUS SNEEZER BY BAKER 

I KHCW I'MA LlTfUf 
wHifru-w//vD vmsNn 
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VAIKAMS ELEMENTORIŲ JAU TURIME. 
t 

Buvome pritrukę Elementorių ABC. Dabar atspau-
dėme nauju> Taigi kas norite gauti kreipkitės į *'Drau
go' ' Knygyną. 

Minėto Elementoriaus Kaina 30c. 

"DRAUGAS" PUB. CO. 

2334 South Oakley Avenue Chica^o, BĮ. 

« » - - -

ŽAIDIMŲ KNYGA. 
Iki šiol mes amerikiečiai, neturėjome žaidimų knygos 

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

Kaina tik 
"DRAUGAS" PUB. 00 

2334 South Oakley Avenue 

fifle ' 

Ghicago, m. 

*> 

j 

\k 


