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ANGLIJOJE KILO RELI
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JAS IŠKĖLĖ AMERIKOS 
COWBOYAI SAVO 

APSUKRUMAIS. 

Parodoj o jie virvėmis 
gaudo galvijus. 

LONDONAS, rugp. 22. 
Britanijos imperijos parodo
je mieste Wembley ameriko
niški " ^ f r b o y ' a i " publikai 
kasdien parodo savo apsuk
rumų, kai]) jie gaudo galvi
jus laukuose su vii vi u kilpo
mis. 

Taip sugaunami galvijai. 
retkarčiais net parkrinta ir 
kankinasi. Publikos tarpe 
atsirado minkštaširdžiu žino-, 
niu. kurie tuose 'Votthuy'ų" 
pasirodymuose nieko kita 
n e m a t o , k a i p tik vieną žmu-
rumą. 

Taa klausimas pateko į 
laikraščius. (Ji kiek palau
kus visoj Anglijoj iškeltos 
d i s pu tos. 

Teologo aiškinimai. 

{žymus teologas, Dr. J . P. 
Redmond iš Richmond, prane 
ša, kad žmonės be jokio rei
kalo veda disputas. Žiaurus 
su gyvuliais apsiėjimas nėra 
nusidėjimas Penktajam Die
vo Įsakymui 

"Penktasis Dievo Įsaky
mas nustato žmogaus su žino 
gunu apsiėjimą," pažymi l)r. 
Redmond. ' ' Jei tas Įsaky
mas paliestų gyvulius, jis ]>a-
liestu ir vabalus. Tuomet 
žn!w.rni butu nusidėjimas ir 
musia užmušti. Dėlto, šis 
Įsakymas neužgina žmogui 
užmušti gyvul], neužginn nei 
jam bent kokius skaudėjimus 
daryti.. 

Gyvuliai žmonių naudai. 

"Tečiaus tas nereiškia, kad 
tas žiaurumas nebūtų nusidė
jimas, jei žmogus tai atlieka 
be jokio reikalo, gal tiktai sa
vo žingeidumo pasotinimui. 
Be jokio reikalo žiauriai ap
sieiti su gyvuliu yra misidė-
jinias. Nei tuo būdu žmogus 
save pažemina ir Dievo su
tvėrime niekina. Be to, žmo
gus su gyvuliais žiauriai ap
sieidamas pats brutalizuojasi 

Herriot Nepalankiai 
Sutiktas Parlamente 
Vieni Radikalai ir Socialistai 

K H kštavo 

KOMUNISTAI SU NACIONALISTAIS TIK ŠVILPĖ 
Buvęs Prezidentas Visus Įspėja Nesidžiaugti 

rašo apie buvusia Londono 
konferencija ir daro nepalan-

PARYŽIUS, rugp. 22. — 
Premieras Herriot vakar bu 
vo parlamente, kur jis apie j kias preniierui išvadas. 
vienų valandų skaitė savo i Per laikrašti Revue Heb-
pranešimą apie Londono kon- doiuadaire atsiliepia buvęs 
iVnueiją ir jos rezultatus. Francijos prezidentas Miller-

Premierui pasirodžius pa r- and, kuris nepasitraukia iš 
[lanuentan, jo šalininkai radi-į šalies politikos. 
fkalai ir kit: socialistai atsto- ; Jis pažymi, ka\i sauja žmo-
vai pradėjo raliuoti. Kad j nių parlamente laiko savo 
t u o t a r p u 

Originale programa. 
Originalai revoliucijos su

kėlimo programoj bolševikai 
norėjo Bulgarįjon pasiųsti 
kariuomenę, sudarytų ir bul
garų karo nelaisvių, kurie po 
karo užsiliko Rusijoj ir prisi
sėmę kupinai bolševikų dva
sios. Ta kariuomenė butų 
gelbėjus bulgarams komunis
tams. 

Bet kai-kurie bolševikai 
tam pasipriešino. Jie sakė, 
kad toksai elgimųsis reikštų 
karo paskelbimą Bulgarijai. 
Dar reikštų.aiškų Rusijos įsi
maišymų, kas yra negeistina. 

Dėlto ta programa panai
kinta ir nutarta Bulga|ijon 
gabenti ginklus ir amunicijų. 

MANUOS SKAUTAI 
NUBAUSTI. 

MANII4A, Philipinų salos, 
rugp. 22. — Militarinis teis
mas išnešė apkaltinimo Ištar
mę 204 skautams už prisidė
jimų prie maištų. Kiekvie
nas nubaustas penkiems me
tams sunkiųjų darbų. 

Penki skautai išteisinti. 
Septyniolikos vadų byla pra j 

sidės artimiausiomis dieno
mis. 

Jugoslavijoje Gal Bis Panaikinta 
Monarchija 

Norima Įvesti Federales Valdžios Sistema 

BRAZILIJOS SUKILĖLIAI 
ĮVEIKTI. 

nacional is ta i ir ko-
0 

munistai atstovai įėmė švilp-
i 

ti. 
Taigi, vieni jį sveikino, ki

ti žemino. 
Nežiūrint to, premieras nu

veikė tą nepalankių jam de
monstraciją pasirodydamas 

rankose diktatūra- i r claro 
daug pragaištingumo respub
likai. 

Millerand įspėja franeuzus 
nesidžiaugti Londono konfe
rencija pirmiaus nepamačius 
jos rezultatų. Juk ir 1921 
metais Vokietija pasirašė ir 

MARSAS RYTOJ BUS 
ARČIAUSIA ŽEMĖS 

TAI RETAS SVEČIAS TA 
YPATINGA PLANETA. 

Atsitolins nuo žemės vėl 
ilgam laikui. 

BUENOS AIRES, Argen
tina, rugp. 22. — Iš Brazili
jos gauta žhuų, kad ties Oam? |laikraš#o 
po Grande • revoliucionierių 
būriai nugalėti. Tie būriai 
buvo sudaryti daugiausiai iš 
vokiečių, italų ir ispanų atė
jūnų. 

Oficialiam pranešime pažy
mima, kad virš 50 revoliucio
nierių nukauta ir f>4 suimta. 
Suimtųjų tarpe 29 sužeisti. 

nie'^o *:s to nedarąs. Skai- pasižadėjo pildyti taikos šu
tant jam pranešimo, tik ret- ; tarties saJygas. -Tečiaus ji 
karčiais nacionalistai su ko-į nepildė. Taip gali but ir su 
munistais atsiliepdavo reikš- j ekspertų planais. 
darni nepasitenkinimo. 

J o pranešima, svarstys par 
lamentas ir rezultate bus bal
savimas pasi tikėjimo klausi
mu. Herriot tikisi laimėsiąs. 
pasitikėjimą. 

Nacionalistų spauda daug 

BOLŠEVIKAI ŠMUGE-
LIUOJA GINKLUS 

BULGARIJON 

NEW YORK, rugp. 22. -
Planeta Marsas rytoj ats
idurs arčiausia žemės. Bus 
už virš 34 milionų. angliškų 
mailių padangįų platybėj. 

Taip arti žemės Marsui pa
sitaikė birt i pirm 120 metų. 
fCuono kas 37 metai žemei pa 
sitaiko praeiti pro Marso ša-
Ij. Visuomet toluma būna 
virš 45 milionų mailių. 

Ir kuomet rytoj Marsas su 
žeme pasisveikins, tuojaus po 
to seks atsisveikinimas ir ta 

cija, kuri ginklus priima i r 'p laneta nuriedės savo keliu į 

Buvęs prezidentas peikia 
premiero Herrioto norą pri
pažinti Rusijos bolševikų vai 
džių. Nežiūrėti, ką kitos val
stybės daro. Francija turi 
sekti Suv. Valstybių pavyzd
žiu, sako jis. 

VOKIETIJOJE ORINĖ 
PAŠTĄ. 

ST()CKHOLMAfS, Švedija, 
rugp. 22. — Kuomet gauta-
žinių, kad ttuvien. Valsty
bės panaikins savo įvestų o-
rinę paštų del perdidelių iš
laidų, Vokietijos valdžia inau 
^guravo paštų oru vežioti nak
timis tarpe Berlyno ir Stock-
bolmo. I r aeroplanai jau 
kursuoja. Švedijos valdžia 
iš savo pusės paskyrė pastos 
aeroplanams lanką ir parūpi
no palapines. 

BERLYNAS, rugp. 22. — 
Jugoslavija negali apsispręs
ti klausimu, ar jai palaikyt ir 
toliaus šiandieninę monarchi
jos valdžios formų su stipria 
centraline vyriausybe ar įve
sti federalę sistemų, pripaži
nus autonomines teises pro
vincijoms: Slovėnijai, Kroa
tijai, Černogorijai, Makedoni 
jai ir kitoms. 

Anot Belgrado demokratu; 
"Politika,** pre

miero Davidoviteh valdžia 
stovi už atmainų, nori kad 
valdžia butų decentralizuota. 
Tas laikraštis paduoda su
gestiją pirmiausia Kroatijai 
pr ipaž in t i autonomiją, i r t o n 

provincijon paskirti vice^-ka-
ralių. 

'Kroatų valstiečių vadas 
Stephen Radich, kurs tomis 
dienomis antrukart gryžo iš 
Maskvos, pranešė remsiąs 
premiero Davidovitch'o vald
žių, jei j i atkreips domę į 
kroatų reikalavimus. 

Seniaus Raditeh buvo geraa 
žmogus ir geras vadas kroa
tams. J i s reikalavo Kroati
jai autonominės respublikos 
Jugoslavijos monarchijoje. 
Bet kuomet serbų valdžia ė-
nnė j j persekioti, jis persime-
tė radikalų pusėn, paskiaus 
susisėbrąvo su Rusijos bolše
vikais. I r pastaraisiais lai
kais, matyt, tikėjosi Kroati
ją paliuosuoti su bolševikų 
pagelba. 

GRAŽINA PERMOKĖTAS 
TAKSAS. 

BOMBA GARADŽIUJE. 1 

'Garadžiuje, 5710 S. Seeley 
Federalių taksų kolekto- a|/e. ekspliodavo bonuba. Vi

ri aus ofisas skelbia, kad to- sa apylinkė supurtyta, 
mis dienomis permokėtos tak > Engle\voodo policijai nevy-
sos bus grųžintos čekiais vi-;ko patirti bombos pametimo 

DEDA PASTANGŲ SU-
KELTI REVOLIUCIJA. 

juos išdalina komunistų bu-
į rianiK, kurie rengiasi sukelti 

• evoliuciją. 
Čionai ir kitose vietose a-

reštuota apie 30 asmenų. Nuo 
jų patirta, kad bulgarai ko
munistai tomis dienomis lu-

Susektas sąkalbis; 
30 areštuota. 

o.) 

begalines platybes* Tuomet 
retkarčiais ji nuo žemės bus 
tai už 90 milionų mailių, tai 
vėl už 250 

ATĖNAI, rug. 22. — Bul
garų komitadžų būrys užpuo-

milionų mailių. |lė graikų militarinę stotį 
Neapsakomas tolumėlis. 

Žemės astronomai ir kiti 
mokslininkai jau šiandie nu-

r<Vie keletu mitingi} Įvairiose Įtaisę ant Marso didelės spė-
ttulgarijos dalyse ir nutarę 
sukelti revoliucij-:- Bet re-
voliucijos pradžiai laikas dar 
nepaskirtas. 

Nesusitaiko. 
Revoliucijos sukėlimo klau 

sime Rusijos bolševikai pasi
skirstę nuomonėmis. 

Trečiojo internacionalo pir 
mininkas Zinoviov, bulgarų 

SOFT A, Bulgarija, rugp. 
Kad Rusijos bolševi

kai visas laikas šmugeliuoja 
Bulgarijon ginklus ir amuni
ciją, tas kuoaiškiausiai įro
dyta bulgarų autoritetams 
Juodoje juroje netoli Varnos 
pagrobus .vienų garlaivį, ku>-

ir paskui savo brutalumų pr i - r iuomi bolševikai iš Sevasto- komunistų organizacijos sek-
taiko prie pačių žmonių. polio prisiuntė didelę kieky- retorius Kolarov ir kiti stovi, 

Teologas pagaiiaus išaiški- k amunicijos, daug kulkas- idant tuojaus butų pakeltas 
na, kad gyvuliai gyvuoja žmo vaidžių ir šautuvų. . Į ginkluotas sukilimas. Bet 
gaus naudai. [Tad juos gali j Autoritetams vyko tik dalį j Rakovsky, j i m i m t i bulgaras, 
užmušti ir su jais daryti nau | konfiskuoti, nes didžiuma a-
dingus žmonijai išmėginimus, j municijos ir ginklų sumesta 

" K a r t a girdėjau žmogų' jūron. 
kalbant," sako Dr. Redmond, Darant tų "reidoV* bulga-
"kad jis verčiaus užmuštų rai į liudininkus pakvietė sve 
žmogų, negu arklį Tai visai'timų šalių konsulius, kurie 
kvailas ir nekriikščioniškas į personaliai įsitikino apie bol-
sentimentalizmas."* ševikų darbus. 

3 C areštuota. 
Tuo bulgarų atliktu 

Makedonijoj. Tečiaus grai
kai apsigynė. ' * 

šiems tiems, kurie tiesiogi
niai mokėjo taksas kolekto
riaus ofise. 

Bet tie visi, kurie mokėjo 
taksas per bondrovės (kaip 
tai už šėrus ar bonus), turės 
k i <ik palaukti permokėtų pi
nigų grąžinimo. 

PABĖGO Iš LIGONINĖS. 

TOKYO, rugp. 22. — Pra
neša, Kinijoj pramatomas 
naujas civilis karas. Tas ka
ras turėsiąs kilti tarpe Peki 
no ir Mukdeno už pirmeny
be. 

rei-
YIENNA, rugp. 22. — Au

strijos kanclieris Seiper pa
siuntė sveikinimų Vokietijos i d u " patikrinta vienas daik-
kancl ie r iu i M a r x del p a v y k i , t a s , bū ten t , k a d bolševikai 
mų Londono konferencijoje, jau ilgas laikas amimicijų ir 

LISBONA, Portugalija, r. rijon. Jei taip, tai pa-
22. — Čia pamestos trys bom [ čioj Bulgarijoj turi veikti tai-
bos. Jtariami komunistai. - pat slapta ir didelė organiza 

paskui Tehitcherin ir kiti 
#tovi už sukilimo atidėjimą, 
kadangi Rusijos bolševikų 
valdžia reikalinga pirmiaus 
susitaikinti su Vakarų Euro
pa. 

Lygiai ir kiti bulgarų ko
munistų vadai stovi už atidė
liojimų. Jie yra nuomonės, 
kad šiandieninė bulgarų vald
žia dar gana stipri ir komm-
nistų revoliucija gali susidur
ti su nepavykimais. 

kos žiūronus. Nori susekti 
kokiij-nors naujų faktų apie 
planetų. 

Bet, kaip matosi, nieko nau 
ja nebus susekta. Žemė su 
Marsu kaip paprastai prasi
lenks ir žemės gyventojų mo • BERLYNAS,, rugp. 22. 
kslui nieko nauja nebepaliks, | Iš Maskvos aeroplanu čionai 
išėmus sausąsias teorijas. jatįgabenta 5 mėnesių senumo 

meška, kuri skiriama vietos 
žvėrynui. DAR 2 DAUGIAUS. 

Policija areštavo Fielding 
Smith, 17 m., pryčerio sūnų, 
ir jo 11 metų brolį Earl. 

Fielding su broliu susitarė 
iš žinomo milionieriaus Jacob 
Franks išgauti 8,000 dolerių. 
Grasino mirtimi. 

Juodu sugavo detektivai, 
kuomet nuėjo paskirton vie
ton pinigų atsiimti. 

DAILIOS DIENOS. 

I š kai-kurių versmių patir-
ginklus gabena slapta Bulga-ita, kad bulgarų komunistai 

šuiokart dar ^ekels revoliu
cijos, tečiaus ves intensyvę 
propagandą. 

F e d e r a l i s oro b i u r a s Chi-
cagoje praneša, kad Čia dvi-
tris dienas oras bus tikrai 
dailus. 

Rytoj ir sekmadienį bus vė 
su, bet nešalta ir saulėta. 

Tečiaus vasariniai drabu
žiai bus nereikalingi. Girdi, 
geriaus pasirūpinti rudeni
nius, tik ne žieminius. 

SEIME KARŠTI GINČAI. 

Purėniene pavarė. 

KATONAS. — Nepaprasta
me Seimo posėdy liepos 22 
d. ginčiuose del savivaldybių 
įstatymo atstovė Purėniene 
pašalinta iš* Seimo penkiems 
posėdžiams. Seimas dar 
dirbs kelias dienas, kol pa
baigs svarstyti savivaldybių 
klausimą, Anglų paskolos ir 
naujųjų geležinkelių klausi
mus. 

Iš Lindlalir sanitariumo va
kar nepatėmytinai pabėgo pa 
cientas, Efhvard Manion, 36 
metų. r 

Policija pabėgusio ieško. 
Sanatorium randasi 525 So. 
Ashland boulv. 

priežasties. 

Daily News praneša, kad 
Western Electric Co. įstaigo
se vienu panaktiniu yra bu
vusio caro armijos generolas. 

O R A S . 
CHICAGO. — Šiandie pra

matomas nepastovus oras; 
vakare vėsiau. 

Vakar Chicagoje nuo auto
mobilių žuvo daugiaus 3 as
menys. 

PINIGŲ KURSAS. 

« Rugpiučio 21, 1924 m. 

Lietuvos 100 litų $10.00 
Anglijos 1 sterl. sv 4.49 
Prancūzijos 100 frankų 5.46 
Belgijos 100 frankų . . . . 4.97 
Šveicarijos 100 frankų . . . . 18.78 
Italijos 100 lirų 4.40 

Čekoslovakijos 100 kronų . . 2.99 

KAUNAS. —Liepos 23 d., 
12 vai. naujai paskirtas Lie
tuvai Latvijos Ministeris p. 
Balodi įteiks Valstybės Pre
zidentui savo kredencialus, 
su atatinkamomis ceremonijo 
mis. 

iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiimi 

Siųskite Savo Giminėms 

L I E T U V Ą 

PINIGUS 
ii 

P E R 

DRAUGĄ JJ 

NES, "DRAUGAS" pigiausiai šiuo-
cia ir geriausiai patarnauja. "DRAU
GAS** siunčia per didžiausią Lietuvos 
banką — ŪKIO BANKĄ. 

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

"DRAUGAS," PUBL. 00 . , 
2334 So. Oakley A venų* Ohicago, DUL 

Ofiso Valandos; Nuo 8 ryto iki 8 v. rtJL 
Sekmadieniais uždaryta. 
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n 11 n t u M i II i ūmiu i II linui 11 IIIIII i nu m m Visi pamename bolševikų' 
" D R A U G Ą S " puolimą Varšuvos, kada Lie-

pnbiLshed Daiiy ExcePt sundays > tuva laikėsi Maskvai palan-
one Year t«ooj kaus neitralnmo. Lietuva ga-
M \ Months $3.00 

AT NE1VS - ST.VNDS 2o. A COPY 
DRAIGAS PLBLISHING CO., I n e 

2334 So. Oakley A v e., Chicago. 111. 

Tel. Rooscvclt 7791 
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VILNIUS - EURO-

BRiTp — mmir 
ANGLO-SO VIETŲ KONFERENCIJA PAMBAIGE. 

vo Vilnių, kurį Lenkiją už-j;, , .Ket lJ r i s mėnesius rusai tarėsi su anglais kol priėjo 
kariavo per Želigovskio avan
tiūrą. Kas dabar gali garan
tuoti, kad atveju, jeigu iškil-

| tų Lenkų Rusų karas, Lietu
va neleis per savo kraštą sve
timos kariuomenės! Tokios 

P O S T A I K O S R A K - | garantijos niekas negali duo-

T A S 

Latvių dienraštis "Latvija?* 
S a r g s " įdėjo Latvijos seimo 
nario p. Sanderso straipsnį 
vardu M Vilnius -- Europos 
taikos raktas*', čtfa paduoda-
mas to straipsnio vertimas. 

"Savo aukštesniuose raši
niuose mes esame plačiai iš
sitarę apie tas klintis, kurios 
trukdo Pabaltos valstybių są
jungos Įsikūrimą. Dabar mūsų 
tikslas yra nors kiek įsižiūrė
ti į tuos ateities galimumu?, 
kurie gali kilti sąryšy su San
tarvės padarytąją klaida, be-
rišant Vilniaus klausinis. 

Buvo aišku, kad, jeigu San
tarvė nesipriešina Lietuvos 
kaipo nepriklausomos valsty
bės įsikūrimui, tikriau atnau-
jinimui, tai galėjo laukti, ka<! 
ji pripažins lietuvių teises j 
Vilnių. Kaip kitaip galima į* 
sivaizdinti Lietuvos valstybė, 
jei ne su Vilniumi, su kuriuo 
rišasi lietuvių tradieijos ir 
kunigaikštijos atminimai. Be
tgi Santarvė šituo reikalu 
nesi vadavo teisybės dėsniais*. 
jos nutarimui darė įtakos Len
kams draugingoji Prancūzų 
politika. Kad Prancūzija intei 
resuota tvirtos, didžiulės Len. 
kijos palaikymu, kuri galėti) 

ti. Greičiau reikia priimti 
priešingą. Bet jei. iki to laiko 
neįstengsime padaryti sąjun
gos su Lietuva, Latvija gali 

[patekti labai nepageidauja-
mon padėtin, nes tada sude
rinti Latvių Lietuvių ben-

SVEIKATA - BRANGUS 
TURTAS. 

dradarbiavimas bus sunku, 
arba visai negalima. Vokieti
jos aktingas įsikišimas į ga
limą Lenkų Bušų karą gali 
vėl iššaukti naujo pasaulinio 
karo gaisrą. Vis tik neįsigi
linsime į galimumus. Mūsų ti
kslas yra nurodyti tą svarbų 
vaidmenį, kuri gali suvaidinti 
Lietuva sumišimo valandą. Vi
sa tai del Vilniaus! Tat bu
vo Poinkarė netolregė pohtl-
ka — palikti Lenkijai Lietu
vos širdį, - kraštą, kurs gu
li prieš Rusijos duris ir kuris 
bolševikų gali būti panaudoki 
tas kaipo ginčo objektas. 

Pasaulio padangėse slenka 
tamsus debesiai. Sovietų Ru-j 
sija* neužginčijamai ginkluo
jasi. Santarvė, jeigu ji nori 
užtikrinti Europai taiką, turi 
reviduoti savo nutarimą Vil
niaus klausimu. Su džiaugs
mu galime konstatuoti, kad 
perspektyvos yra. Lenkų lai
kraščiai sužnioję, kad Pran
cūzų parlamento pirmininkas 
Painlevė rengiasi aplankyti 
Vilnių, norėdamas asmeniškai 

ŠIS-TAS IS SUTARTIES TURINIO. 
Dabartinė sutartis užims vietą ligšiol buvusių tarp 

Anglijos ir Rusijos sutarčių. Svarbu kad ši sutartis pri
pažįsta Sovietų valdžiai užsieninės rusų prekybos mo
nopolį ir suteikia ypatingas privilegijas Soviety atstovams 
ir įgaliotiniams Anglijoj. Labai keista kad Sovietų val
džia pasiima vfsą atsakomybę už savo atstovu vedamas 
prekybines transakcijas ir daro juos (atstovus) atsako-
mingus prieš Britų įstatymus ir teismus, vienok Sovietų 
prekybos atstovai nebus verčiami duoti kokių garanti
jų ar užstatų (security) kad prisitaikius prie teismų įsa
kymų ar sprendimų. Šitokia kliauza rodos nepadės Ang
lijos pirklių interesams ir vers juos abejoti apie Sovietų 
tikrąją ir materiale atsiskaitomybę. 

Sutartis užtikrina Sovietams Rusijos jurų pakrančių 

ti. ' Daugelis 
nenusimany-

• 
mm. 

GRYBAI 
Grybauti, -

tai lietuvių 
mCgįamas sp-

• ortas. Retą 
Į lietuvių šei-

šiokio-tokio susitarimo. Konferencija prasidėjo balandžio 
14 d. Labai sunku buvo susitarti del prieškarinių Rusijos 
skolų ir del konfiskuotų Anglijos piliečių turtų. Tad ge
gužės 27 d. konferencija tapo pertraukta ir bolševikų de
legacijos pirmininkas tavorščius Rakovsky sugrįžo Mas
kvon kad gavus daugiau nurodymų iš savo valdžios. j 

Konferencija vėl prasidėjo rugpiučio 4 d. Vienas po- m y n* r?SI> 
sėdis prasitęsė tjeveik 20 valandų, ir, rodos, nebebuvo k a d n e m ė S t Q 

vilties susitarti ir tik del vieno punkto, kurs, rusų rna-'sryDa,rt* i r 

nymu, atidarąs Anglijai kelią reikalauti iš Sovietų val-Ifi^us valgy 
džios atlyginimo ui konfiskuotus jos piliečių turtus. Ga
lop abiejų valdžių ekspertai surado kompromiso būdą a-
biem pusėm priimtiną. Pasirašyta abelnoji ir komercinė 
sutartis, kuri dabar laukia Parlamento ratifikacijos, {do
mu pastebėti, kad sutarties pradžioj praleista Karaliaus 
vardas, kurs panašiuose dokumentuose visuomet mini
mas. Neaišku, ar anglai nenori tai sutarčiai priduoti ga
lutinos svarbos ar pats Karalius nenorėjo savo vardo 
raudonai nudažyti figūruodamas tame pačiame dokumen
te kartu su kruvinosios "aristokratijos" atstovais. Pasku
tinė versija benebus tikresnė. 
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Dt. AL, M, RACKUH, 

Utl i i . M-tb Ar* 
Itt, 

darni apie Amerikoje augan 

suvalgo nuodingų grybų, tai 
pas jį -atsiranda simptomai 
labai panašus į kolerą, bū
tent pradeda vemti, smarkiai 
vidurius paleidžia, kankina 
baisus troškulys, visas kūnas 
pradeda virpėti, darosi silpna, 
gerklėje jaučiasi lyg butų 
koks tai skaudus kamuolys, 
galva svaigsta, akys dalinai 
arba net visiškai apanka, pa
mėlynuoja, norisi miego, ir jei 
pradeda miegoti, o nieks ne-

jpęnktadienis, Rugft. 22, 1924 

kad neužmigtų. 
Grybų mėgėjams; patarčiau 

šio • straipsnelio turinį g e r a į 
įsitėmyti, kad reikale žinotu
mėte kaip elgties. Visi lietu
viai turėtų turėti bent tiek 
mokslo ir sumanumo, kad 
mokėtų gelbėti žmogaus cy. 
vastį įvairiose nelaimėse. Nėr 
prakilnesnio darbo kaip <^j-
bėjimas žmogaus gyvybės! 

Daktaro atsakymai į pa 
klausimus. 

Kiausimas. Gerbiamas l)r. 
Račkus: - Turiu, nepaprastą 
ligą ir norėčiau tamstos pro-
fesionaho patarimo. Kaip tik 

čius grybus, užsinuodyja, kai-1 susipranta jo budinti ir gel- j pradedu rašyti bent 10 minu-
kurie miršta, o kiti žymiai su
naikina savo sveikatą. Užtai 
su šungrybiais ir su šundak
tariais reikia būti atsargiais. 

Grybai kaipo maistas yra 
labai menkos vertas, nes gan 
sunkiai susivirškina, užtai 
daug grybų valgyti yra ne
sveika. Žinoma, vartoti tik tru 
puti grybų del skonio ar del 
kvapo, tai sveikatai nepa
kenks. 

Bet kaikurie grynai yra la
bai gražus pažiūrėti, "mėsin
g i " ir skaniai kvepi, bet sa
vyje turi nuodus vadinamus 
"Muskarinas" . Jei žmogus 

bėti, tai užmiega amžinu mle 
gu. Užtai yra labai svarbu 

eių, tai į mano smilinį pir,<-
tą įsimeta toks baisus įnės-

kiekvienam lietuviui žinoti j lungis kad rodos piršta* su-
kaip tokiame atsitikime žmo-juž. T a i p tęsiasi keletą mi-
gų gelbėti. nuČių. Potam tas piršta pa-

1) Visųpirma apsinuodiju- rausta ir žymiai sutinsta. 1: 
sį grybais reikia būtinai 
pravemdinti. 

2) Potam duoti daug gerti 
ricinos (castor oil). 

3) Šaukti kuogreičiausia 
pagelbon daktarą. 

4) I r iki atvyks daktaras, 
neleisti žmogui užmigti, bū
tent reikia jį judinti, gnybti, 

Į mušti (tik su šaltu vandeniu 

pradžios man taip atsitikdavo 
gan retai, bet vis atsikartoja 
tankiau ir tankku, ir vis su 
baisesniu skausmu. Kadangi 
savo šeimynai turiu uždirbti 
duonos su plunksna, tai butu 
baisu man jei reiktų mesti 
savo dabartinį užsiėmimą. La
bai prašau gerb. Daktarą pa
sakyti man, ar iš šios ligos 

neapipilti) ir daryti viską lyra vilties pasveikti ar net 
Kreipiausi prie keletą dakta-

laukiamos paskolos jiems priseis dar ilgai laukti. Juk bol- ru> b e t m a n n e i k i e k n q ^ 
ševikai nemažai sutarčių; su Baltijos ir kitais kraštais yraigelb(,jo> š i a J p e s u nor ina l l l8 
pasirašę, bet nedaug jų teišpildė. 

Anglai toj sutarty, kaip minėjau, apsilenkė su viena 
prekybos ir kabotažo monopolį, o sutarties priede pripa-į^dic iJa: Karaliaus vardą apleidę. Rusai-gi atbulai padarė 

Įžįsta Sovietams teisę į buvusius Rusijos karo ir preky-

ir sveikas ir t. t. -- A. M. 
Atsakymas p. A. M. Ligą 

susipažinti su aplinkybėmis, 
būti atspara prieš Rusiją fcĮa^^l m e t u Kauno "Echo" 
sąjungininkas karo a t v « ^ 0 į k i « P a i n l e v 6 Vilniaus 
su Vokietija — tai visiems aiš
ku. Vis dėlto tat nereiškia, 
kad reikėjo palaikyti viso% 
Lenkų imperialistinės pastan
gos. Ne į kiekvieną šovinisti
ni apetitą reikėjo kreipti dė
mesio. Taip pat reikėjo pa
daryti su Vilniumi, kuris tu
rėjo priklausyti Lietuvai. Vil
nius yra Lietuvos gyvybė* 
klausimas, nes nė viena Kau
no vyriausybė neatsisakys 
nuo savo teisių į šią sritį, nes 
tat butų lygu tautos išdavi
mui. Tokiu būdų Vilnius pa* 
sidaro lietuvių ateities kovu 
objektu. 

r I 

Bet kas Vilnius yra Lenki
j a i ! Tai raktas toms sienoms 
įgyti, kuriose kadaise buvo 
didesnė dalis Latrijos, Taigi, 
iliuzija apie didžiosios Len
kijos sapno išsipildymą, ir ne 
daugiau. Ne paslaptis, kad 
Žinomos Lenkų seimo grupes 
atvirai reikalauja šešių IKikš-
to apskr. valsčių. I r štai mes 
prieiname prie tos klaidos, 
kurią padarė Santarvė, paten
kindama Lenkijos norus Lie
tuvos sąskaitom Atkirstasis 
nuo Lietuvos Vilniaus kraštas 
virsta likimo pirštu visoje E-
uropojo. Nes Lietuva norom;? 
ne-noroms turi atsižvelgti \ 
tas Valstybes, kurios jai gali 
suteikti paramos Vilniaus 

• kraštui atvaduoti. Tokios val
stybes yra Rusija ir Vokieti
ja. Tegu nesistebi ir neprikai-
Rioja Lietuvai, kad ji, gal but 
yra priversta pasidaryti Ber
lyne ir Maskvoj draugų už
sienio srity. Tiek tolK Lietu
vą nuvedė Poinkarė neapgal
vota politika ir Meierovico 
Lenkų Prancūzų orientacijos 
kultivavimas! Betgi grįžkime 
prie Vilniaus. 

klausimu palaikąs lietuvių in
teresus. Kiek toji informacija 
įeisi nga, nepasisekė patikrin
ti. Vis tik aišku tas, kad San
tarvė ankščiau ar vėliau bus 
priversta atitaisyti klaidą ir 
pripažinti Lietuvos teises j 
Vilnių. Tat galima tiktai pas
veikinti, nes to reikalauja Eu-

>> ropos taika '\ 

Elta. 

bos laivyno laivus vistiek kieno nuosavybėje jie dabar bu
tų. Vrangelio, Kolčako ir kitų baltųjų armijų kaikurie lai
vai pabėgo į Francijos, Anglijos ir kitų valstybių uostus. 
Dabar anglai rusams pripažįstą teisę tuos laivus Išsikrap
štyti iš svetimų uostų, Kadangi Rusijos laivų daugiausia 
yra Francijos uostuose, tai Sovietams teks jų laukti bent 
tol, kol jiems pasiseks tokią pat sutartį ir su Francija pa
daryti. Vienok daug-ko išsiderėjus iš anglų, bolševikams 
bus lengviau tarties ir su "užsispireliais" franeuzais. 

Sovietai dėjo didžiausių pastangų, kad gavus Britų 
valdžios garantuotą 50 milionų svarų paskolą (t. y. virš 
220 milionų dolerių) ir kad atgavus Caro valdžios 10 mi
lionų svarų, tebegulinčių Anglijos bankuose. į 

Sovietai neatšaukia savo dekreto panaikinančio Carų 
valdžios skolas. Vienok jie padaro anglams išimtį ir pri-

c n_ n J- i \-- J- •• i. « >i . . . _ii i roiesionalis Spazmas ', var Sulig senų Caru diplomatijos tradicijų, bolševikų atstovai . . ,. , .. . 
po tris kartus persižegnojo ir, tik šitą ceremoniją atlikę, jie'«"u g į f 5 vafyy. ' 
pasirašė sutartj. Ką-gi tai reiškia? Ar tai, kad jie pasiryžo s l a s b u d a s «ydymo SIOS "*os 

suktybių atsižadėti, ar anglams užimponuoti ar gal tai pap- v,'a sU ^ektro-galvani.smu. 
rasto klerikalizmo ženklas? B e t J*1 efektro-gah-ąjuznias 

ir tam tikras budas gimnas-
NAUJAS KLERIKALIZMAS. tikavimo negelbės, tai nieks 

Musų laisvamaniai teisingiausios veislės žmones. Jie ne^elbes. Kai kam šiek ti-k 
protestuoja prieš visas pasaulio "neteisybes ir žiauru- g e l t e t i ^ r a š a n t n a u d o j a s i 
mus". Nejaugi jie dabar tylėtų matydami kaip tikriausių J aba i 8 tor i l p l u n k s n o s kotel iu> 
laisvamaniškų principų valstybė, didžiule Rusija, narsi- ' 
duoda'juodam klerikalizmui: bolševikų stambus diploma
tai žegnojasi ir, kas bjauriausia, mano susitaikinti su pa
čiu Vatikanu, "klerikalizmo" centru. Tai dar vienas įro
dymas, kad klerikalizmas, negaudamas vietos pas kata-

Apsireiškė Malarija. 

EYMAS. - Ryme ir apv
ilkus, vis labiau plečiasi pas įvairiaspalvius laisvamanius, ^ ^ e s e apsireiškė malarija. 
Matyt Lietuvos laisvamanių eretikai, typo Voldemaro i r | v i s o s %oninės prikimštos 

žada patenkinti anglus skolintojus, tik karo meto skolas'Čepinskio, užkrėtė ir kaimynus frusus. Jei taip ir toliau "sergančių. Daugelis miršta. 
dalykai eis, tai neužilgo išvisim besižegnojančius ne tik 
paprastus laisvamanėlius, bet ir žydų rabinus. Tuomet» K iek žuvo. 
musų sandariečiai nebežinos ir kur beadresuoti savo-pro- Brazilijoj San Paulo mieste 

laike revoliucijos žuvo 1,106 
Žmonės. Taip oficijaliai pa
skelbta. Namų sugriauta l r 

800. 

jie atideda tolimesnėmS'derybpms. Kas liečia anglus sa
vininkus, kurių nuosavybę bolševikai konfiskavo, Sovie
tai pasižada susitarti su atskirais savininkais. . _ ^ _ ^ ^ _ « ^ 

Ši anglų-rusų sutartis yra 'viena ir nedaloma". Nuo [testus prieš jų pačių klerikalizmą. Bet katalikybei iš 
jos visos išpildymo priklausys nauja anglų paskola ru* klerikalizmo" tik tiek naudos, kiek ir iš sandariečių pro
sams. Kadangi labai sunku tikėties kad bolševikai sutar-testų: nei šilta, nei šalta, 
tis ištikimai ir be suktybių pildytų, tai reikia manyti jog # # K. P. 

G. Petrov'as. 

KALVIS MOKSLININKAS. 
(Vertė kun. F . Sruoginis). 

Amerikoje 1879 m. mirė Elju Beni
tas, vienas uoliausių blaivybės apaštalų 
ir iš viso darbininkų žmonijos labui, pil
nus prasto darbininko, žmogus beveik be 
jokio mokslo jaunystėje, jis ilgu, ištver
mingu darbu įgijo daug reikšmės to lai
ko visuomenei suėmė garbinga vietą tar
pe to laiko moks. ir rašytojų. Per 50 m. 
darbuotės visuomenei buvo nepailstamas 
skelbėjas kilnių idealų. 

J is kalbėdavo: 
— Žmones dažnai giriasi įvykusia žmo 

nijos pažanga,' didžiuojasi mokslo ir tec
hnikos išradimais ir įvairiais pagerini
mais. Nesu/rantu, kuo čia galima taip 
girtis. Oamta suteikė žmonėms protų, o 
kai kuriems ir gana gilų protų. Smage-
ninė nuolatos šiek-tiek darbuojasi. Tai ko 
čia stebėtis, jei gyvenimas nestovi vietoje, 
o po truputi slenka pirmyn ir kiekviena 
žmonių karta suteikia ką nors naujo, pa
lieka kokią kilnią mintį, genialų išradimą, 
neatidedamą gyvenimo pagerinimą? 

Aš, priešingai, daugiau stebiuos tuo, 
— kalbėdavo Elju Berritas: - kad žmonės 
ligsioliai, palyginamai, labai maža nuvei
kė, kad gyvenime tiek daug yra įvairių a-
kį veriančių netobulumų, kurie žymiai su
mažėtų, jeigu visi žmones ka-nors išmin
tingą ir gerą darytų, visi rimtai apie gy
venimą mąstytų. Pagalvokite patys, kiek 
savo gyvenime sutinkate protingų galvų 
ir stiprių rankų, kurios galėtų padaryti 
ir daug gero ir daug n'audos suteikti vi
suomenei; o tačiau jos nyksta, žūva be jo

kios vertes dėlto, kad jas nevartojo dar
bui, kaip reikiant nesunaudojo. 

Pats Elju Berritas stengėsi ištobulin
ti visas gavo jėgas ir gabumus ir 50 me
tų uoliai besidarbuodamas aiškiai parode, 
kaip daug gera gali padaryti ir vienai 
darbininkas nuoširdžiai tiesos vardan be
sidarbuodamas. J is pradėjo savo darbuo
tę būdamas* kalviu, paprastu darbininku 
prie žaizdro ir priekalo. J o tėvas, netuK 
tingas, turįs didelę šeimą, žmogus nega
lėjo savo vaikų leisti į aukštus mokslus. 
Visas vaikų mokslas pasibaigė liaudies 
mokykloje. Užtat tėvas stengest savo Vai
kus gerai ftlauklėti. J is kalbėdavo vai
kams: 

- Aš. negaliu jus žmoniškai išmokslin
ti, neištenku pinigų. Bet galiu ir privalau 
i kvėpti jums Dievo baimę. Čia nereikia pi 
nigų, kad tik paties širdyje butų kas nors 
dieviško. 

Todėl vakarais, pabaigęs darbą, jis 
sušaukdavo visą didelę savo šeimą 
pas besikurianancią krosnį. Vaikai 
susėsdavo pusračiu. Pat i ir dukterys siu
vo, mezgė, lope, o senelis — tėvas,užsidejęs 
didelius sidabrinius akinius, pfcėmęs Sv. 
Raštą, aptaisytą stora oda, ramiu, lygiu 
balsu ką-nors skaitydavo arba pasakoda
vo. Mėgiamuoju jo skaitymu buvo anglų 
rašytojo Šekspyro veikalai- J is Bekspyrą 
arba skaitydavo ištisai darbą atpasakoda
vo sutrumpinęs savais žodžiais. 

Pats kalbėdavo: 
— Žiūrėkite vaikai, koki yra žmonės* 

kuo dega jų širdys, o kaip mes gyvename. 
Paskui paėmęs Sv. Eaš|ą, atidengęs jį 

džiaugsmingai glostydamas pageltoJiavu-

$ius jo lapns, pridurdavo: 
— Da}>ar paklausykite, kokiais pri

valo būti žmones ir kaip mes turime gy
venti. 

Taip praleidžiami vakarai pas besi-
kurianančią krosnį darė į vaikus didelio 
įspūdžio. Mažos vaikų galvutės mokėsi 
mąstyti apie gyvenimą. Vaikai mat. , 
kad gyvenime yra daug visokio vargo, 
kentėjimų, sunkenybių. Jaunos vaikų šir
delės labai viską jausdav6 ir kiekvienų 
'atskirai galvodavo, kaip prašalinus tą 
blogą. 

Kartą, po pietų motina sakė vai-
karna pasaką apie baisųjį Siaubūną, ku
ris pagrobė jauną gražuolę ir kankino 
ją,uŽdaręs spvo pilyje. Mažas Elju aty-
džiai klausėsi ir, kuomet pabaagė moti
na pasaką sekus, neilgai galvojęs, pa
klausė; 

— Mamytė, man rodos, kad pasaka 
nepramanyta? Siaubūnas — tai blogybė? 
O gražuolė -- tai žmonių gyvenimas! 
Blogybė kankina musų gyvenimą, sun
kina jį. Kuomet aš užaugsiu didelis, ei
siu kovoti su Siaununu. Aš nukaposiu il
gus jo nagus, sulaužysiu nepakenčiamas 
jo pilies sienas ir išlinosuosiu gražuolę. 

— Ir»aš! a š l l r aš! sušuko vaikai. 
Nusijuokė motina: 
-i Na, jau dabar žuvo Siaubūnas... 

Kur jam atsispirti prieš tokius vyrus? — 
Vaikai dažnai galvojo ir tarėsi, kaip 

jie kovos su Siaubūnu. Vyresnysis brolis 
pats prisiruošė ir išlaikė kvotimus į liau
dies mokytojus. Elju nebuvo kada lan
kyti mokyklos. Kiekvienas nereikalingas 
valgytojas sunkino šeimą. Dėlto vaiką 
leido moiąytis amato. J is stojo į kalvę. 

Sužadintos ^uiatys toje pat pakrai

poje vystėsi, plėtojosi bedirbant kalvėje. 
Elju visuomet atydžiai žiurėjo, kaip kala 
įkaitintą rėžį geležies ir kaip netikęs ga
balas naugės klusniai keičia savo išvaiz
dą sulig žmogaus noru. 

-- Štai, - mąstė j isai: - negyvą ge
ležį ir tai galima perdirbti, kaip nori. 
Nejaugi su žmonių gyvenimu negalima to 
pat padaryti, jo pakeisti, duoti geresnę, 
norimą, jam išvaizdą? Reikia tik norėti 
ir mokėti. Kiekvienas darbas meisterio 
bijo. Gyvenimui perdirbti taip-pat reika
lingi meisteriai. - Ir jaunas Berritas, 
dirbdamas prie -žaizdro, dumdamas dum
tuves, susitelkęs galvojo, kaip tapus gy
venimo meisteriu, kaip nukalus geresnį 
žmonių gyvenimą. 

- Reikia mokytis, - kalbėdavo p a t 
sai sau: -- Žmonių gyvenimui perdirbti 
reikia daug darbo. Viena galva visko ne-
apsvarstysi, vienu protu visko nepaju
dinsi. Reikia prisirinkti kiek galima dau
giau svetimo proto, visų žmonių gyveni
mo prasmės supratimo. Čia reikia visos 
žmonijos pastangų. 

Elju Berritas nusprendė mokytis 
svetimų kalbų. Užduotis buvo nelengva. 
Kalvė nutraukdavo daug laiko, uždarbis 
buvo menkas, o iš* karto pačiam vienam 
mokytis buvo persunku. Reikc.jo mokyto
jo. Turėjo paskutinius grašius mokėti už 
lekcijas. Jaunas kalvis greitai susipažino 
su kalbomis ir tuojau pats vienas, be mo
kytojo, galėjo mok. Elju Berritas mokėsi 
trijų kalbų: lotynų, graikų ir prancūzų. 

, - Šitos trys kalbos -- pirmutiniai 
svarbiausių išminties pagrindų raktai, -
kalbėjo jisai: -- Visa senov§s išmintis pa
siliko pas graikus ir romėnus, o prancū
zai dabar eina visų tautų priekyje. -

(Bus daugiau) 



Penktadienis. Rucp 22. 1924 DRATJO AB 
• « ' — i •' ; : • : J ae 

A.L.R.K. Federacijos XII Kongreso 
Tvarka ir Kelrodis. 

Detroit, Mich. 
Retroitieė'iai su didžiausia iškilme ir prisirengimu lau

kia Federacijos Seimo. Viskas prirengia tvarkiai, tik lan
kiame kuoskaitlingiausiai delegatu-ėin, bei svečių atvyks
tant, v |jj-j£ ~ 

Rugsėjo 1 d. Labo r Day,bendras prieš šeiminis para
pijų išvažiavimas Belle Isle Parke, puikiausia vieta ant 
tyro oro, išvažiavimas Iras nepaprastas. Turime žinių, 
kad daugelis delegatu, bei sveČFį dalyvaus. 

Clucagos Dievo Apveizdos parap. (Vyrių basebolo ty
mas prižadėjo atvažiuoti ir persitikrinti sporto stiprumo 
su L. Vyčių 79 kp. tymu. Basebolo rugtynės prasidės 1 :'>0 
po pietų. No. 2. Daimont, Laike užkandžių bus tinkamos 
programas. 

Rug$. 2 d. Antradienio 10 valandą ryte. Šv. Jurgio 
bažnyčioj iškilmingos pamaldos. Dalyvaus J . M. Vysku
pas Oallegher. daugelis svetimų kunigų. Federacijos Cent
ro Pirm. kun. Tg. Albavičius, Rekrt. kun., B. Bunišas ir kili. 

Važiuojant iš miesto reikia imli šiuos gatvekarius: 
"Woodw€f*l" važiuoti Nortli iki Oure-H ''Are., fv-ia imti 
"t luinnount" važiuoti Easl iki Russell SI. ršlipus eiti vie
nų bloke į North'Cajrdoni ir VVestminster i šv. Jurgio baž 
nycją. Po pamaldų '' ' automobiliais bus nuvežti į 
sesijų svotai] 

Rūgs. J d. PanmUlo* Iv, Antano bažnyčioje. 
Tfotgs. i (f. Pamaldos šv. I Viro ir Pocvilo bažnyčioje. 

Seimo sesij< į bus laikomos /, - Sv* lainėje, l)ix ir 25-
tos gat. Važiu i sesi.i ;s i it it i gatvekaris "Baker", 
važiuoti West, kun. priveš \* '• svetainės. 

Atstofams-ėms patartina "apsistoti šiuose viešbueiuo-
se: Hotel Statler ir //•>/*/ TuUer. Al i greta ("Jrand Čir
ena Park. Kaina nuo £3.1)0 i?- n urs. 

Moksleiviai, noriutii i pas žnv. apsistoti, kreipki
tės iš kalno žemi aus \r i antrašu. Vietos bus pam
pintos. 

Federacijos So'mo teerto programas 
rugsėio 2 dieną. 

Detroito lietuviai jau nekantriai laukia Federacijos iš
kilmių, ypač koncerto, n i no; kad programas bus įspo 
dingas. Kadangi gerb. soli>fai f). ]>. Jonas ir Marijona 

žauskai pagarsėjo savo žavejančiais balsais, visada pub
lika- patenkina. Gerb. solistė p. Stasė Stepam ja Gn 'eit-
nr, coloratr-ro soprano, dar Detroite nebuvusi, o plačiai 
girdyta, kaipo a?*tistė-daininii I••/» nustebins publik: •>«*-
timtautis balso mokytojas p. (•'. L. Jolley, teitoms su avo 
skambančiu balsu sudainuos gražius Reikalus ir jau gerai 
išmokęs lietuviška "Meil*;-" 

Sujungti chorai vadovaujant gabiam muzikui koiup 
toriui gerb. kim. Juozai c"not!sk,:i, griaus?ningai išpildys 
kel;^ veikalus, ypač Kantata ".Vilniaus Seneli" kada atbu
si . " Muzika p. Jena • Žodžiai patrijotiŠki. Pa

skaita tojui gali spręsti. Žemiau t« Ipa programas ir 
Kantatos žodžiai. 

•Rūgs. 3 d. [škllmingn puota Lietuvių Svetainėje, fro-
gramas platus ir. turtingas, kalbės žymus kalbėtojai: l)r. 
A". Pakštas, Adv. B. HįastnuskaB. Kmt. /?. Rumšas. L. si-
mutis, Kun. Ig. Albavici-us, mokytojau M. Bagdontts, fdtn. 
P, Garmus, senatorius Couzens, kongresmonas McLeod ir 
kiti. Be to, dainuo- solistai-ės. 

7 

' 

Pt H g s. 4 d. Š v. Jurgio parap. svetainėj prakalbos su 
koncertu. Kalbės visi pažymėti asmens. Dainuos choras 

solistai. > <^i in^HHBIIl l i ^ 
Visi programai bus įspūdingi. > 
Kongresui visus raštus siųskite šio antrašu: 

m. Federacijos Kongresas, 
\ .. . 1916*—25th S., Detroit, Mich. \ 

Telefonu klauskitW>s£ 2325, 
t arba Hehilock- £932-W. . 

A Spaudos Komisija. 
P R O G R A M A S . 

" E i , užtrauksim tąją dainą" V. Greičius 
S. Greiaienė, Soprano Coloraturo. 
Akompanuos F . Greičius. 

"Salve demore caste p u r e " (iš op. " F a u s t " ) Goutn-od , 
Chas. L. Jolley. 

"Visur t y l a " ... 
"Našlelė Sūnelį" 
"To reado r " (iš operos "Carmen") 

Jonas Čizauskas, Baritonas. 
Akampanuos Kun. J. Čizauskas. 

4. "Patekėk, aušrine" Kačanauskas 

1. 

2. 

Si, <ą • . • • m • • 

. • . . 

Gruodis 
Jonas Čizmiskas 

Artistė ponia S. Greičienė, 

Colaruturo soprano dalyvausianti XII Feder. Kongreso 'r ,a 

Koncerte, Rugsėjo 2 e i , Detroite, Mich. r 

a = 

t 

Detroito, Mich., Šv. Jurgio, šv. Antano ir šv. šv. Petito ir Povilo parapijų sujungti chorai, kurie dalyvaują XII Fe* 
, deracijos Kongreso Koncerte, Rugsėjo 2 d. š. m. 

*'Mano rožė" .. . . . . . Kačanauskas 
Marijona čižaus$eidėt Colatura Soprano. 
Akompanuos J. Čižtouskas. 

5. "Nesėgk sau R o ž ė s " Paulauskas 
Duetas M. ir J. Čižaushcd. # 

6. "Meilės Skausmai" (iš oper. Bouffe) 
JS> GreiČiem. 

7. "BefoTe the Dawn" . . >. Chadudch 
Chas L. Jolley, 

8. u Oij neverk Matušėlė" . . . . . .» . . Naujalis 
J, Čizauskas, 

9. " A r i e " (iš Oper. "Trav ia t a" ) .'. Verdi 
Marijona ČizaiusĘenė. 

10. "Ijaci darėm la m a n o " (iš Op. Don įGiovani) Mozart 
S. Greičienė ir Chas L. Jolley. 

11. "Spi ra te "Mephistopheles da ina" (iš Oper. Faust) 
J . ČiSauskas. 

12. " D u e t a s " (iš Op. "Barbiere de SevigUa") Rossini 
M. ir J. Čižauskai. 

13. " S e x t e t " iš Operos " L u c i a " (4-ms balsams) 
^ Čizauskienė, Feleskiuiė, Valiukas ir Čizauskas. 

14. "Vilnius". . . (b) "Sodiečiu Šocas" . . J. Čizauskas 
•- (c() Kantata "Vilniau Seneli, kada atbusi." Muzika 

J Čižausko. Tenor solo... ir sujungti chorai (Šv. Jur
gio, Šv. Antano, išv. Petro i r Povilo). Solo dalį iš
pildys p-as Valiukas. 
Diriguos kun. J . Čizauskas. Akompanuos A. Astaus-
kaitė. 

15. "Lietuva, Tėvynė Muši]." 

K A N T A T A . 
1. "Vilniau Seneli kada atbusi, 

* Kada aplankysi savo anūkus, 
Kada į Lietuvių rankas pakliūsi, 
Kadagi palinksminsi savo vaikus^ 
Palinksminsi savo vaikus. TenoraS' solo. 

2. Vilniaus,, Sostine, kadai šiai buvai mu^ii, 
Sklydo tavo garsas iki Latvių, Prūsų. 

Vyrų koras. 
3. 0 dabar tu kenti pančiais sukaltas, 

Kenti del Tėvynės, tarytum lyg kaltas-. Mišrus koras. 
4. Ne, mes, mieli broliai, ilgiau nebetaukim, 

Burtkimės į kuopas i r į Vilnių traukim, 
Traukim kuogrejeiausiai nieko nelaukę, 

J. ML Gerg. Kun. J. Čizauskas, garsus muzi-
kas'kompozitorius, vadovaus chorui per XII 
Federacijos Kongresą Rugsėjo 2 dieną, Detro
ite, Mich. 

':lv 
v r 

I r nežiopšokiim tenai nutraukę. I Bassas solo. 
5. Sukilkim artojai, balnokim žirgus, 

I r drOžkim į kovą prieš savo. priešus, 
Nueikim į Vilnių juos išganiokim 
I r Vilnių ten nuo priešo paliuosuokim. Mišrus koras. 

6. Mes eikime- drąsiai lietuviai laisvi, 
I r vykime lenkus iš Vilniaus visi. 
Tiktai * tą syk krūtimi skausmas nurims . 
Taip Vilnius mūsų rankose vėl atgims: Tenoras solo. 

7. Šauliai narsieji į eiles stokim, . f 
Su plieno kardu narsiai kovokim, « 
Peris į petį eilėmis stokim, 
Su aštriu kardu lenkus feapokim. 

8. Šauliai nesnauskim visi -budėkim, 
J lenkų žingsnius visad žiūrėkim, 
Eikime. Kraduokim brangią sostinę, 
Kur lenkai turi brolius paminę, 
Nors kraują liesim, galvas guldysim, 
Brangųjį Vilnių vistiek valdysim. 

9. Nebijau aš ginklo, kad ir baisiausio, 
Nebijau aš lenko, kad ir pykčiauaio. Vyrų koras. 

10. Mes Lietuvos kauliai tuoj visus šaukim 
Ir ilgai nelaukę į Vilnių ^traukim. Mišrus karas. 

*11. Taigi broliai visi stokim vyti priešą pragaištingą; 
Ir kiekviena* visus šaukus; y y r a į į kov$ garbinai 

Mišrus koras. 

Tenoras solo. 
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BLAIVYBES DIBVA 
fsirpna8 dalykas, tai n*>s ne- bar ąS turiu naują &?***% s»- » šeimynai nuodas perka, 
(privalome užmiršti. Kuoinet rvyje, kar i taip-ginori dar vie Susilpnėjimas. 

S E I M A S . 
• 

Eidamas Lietuvių Rymo Ka* 
talikų Pilnųjų Blaivininkų 
Susivienijimo Amerikoje-Kon. 
stitucijos dėsniais, skelbiu mu 
sų organizacijos metinį Seimą, 
kuris įvyks šįmet pirma (1) 
dieną rugsėjo mėnesio, Wor-
cester, Mass. 

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

Seimo tvarka.-

Ikite kreiptis į Centro Iždinia-
kę O. jSidarbrienę. 

O. Sidabrienę. 
6 Coramonwealth Ave., 

\Yorcester, Mass. 

ffr tada jau stiklas ima žmo-

BAISIAUSIAS AP* 
GAVIKAS. 

Nainiai. 

1. Seimas prasideda iškil
mingomis šv. Mišiomis 9 va
landą ryte, šv. Kazimiero "ba
žnyčioje, AVorcester, Mass. 

a) Iškilmėse dalyvaus J o 
Ekscelenciją Tarnas M. O'Le-
ary, D. B., vietinis Springo 
fiold'o diocezijos vyskupas. 

b) Šv. Mišias laikys kun. 
dr. Jonas Navickas, Sus-mo 
pirm. 

c) Pamokslą pasakys kun. 
Pranas Strakauskas. 

d) Visi Seimo atstovai i r 
visi vietinės kuopos nariai 
eis " į i eorpore" prie šv. Ko~jg 
munijos. L ^ k u r s m ė g o p e , ^ ^ ger

oj Visi blaivininkai a tnau . J t i g y k į p a & i r d ę s s a v a a r k l i u s 
jins tavo Blaivybės įžadus. Į š a l t i ; i y j e ^ r j o j o n a m o . T a . 

da jo ponas tarė jam: " J o k 

Įmes, būdami blaivus, esame1 ną stiklą išgerti ." I r tada 
pagundos prie to atvesti, kad eina toliau* kaip japonų priė
jau siekiame butelio, tada vi* žodis sako: "Pirmiausia žmo 
si mūsų ge'ri norai ir sumanjr gus ima vieną stiklą, paskiau 
mai sugriūva. Pamąstykime ižmogus ima d a r vieną stiklą; 
tik apie pagundas prieš dorą, 
prieš skaistybę, arba prasi- J gų. 
žengimus ir nusidėjimus 
prieš asmenybę! (Taip Vokie
tijoje apie 1905 metus tokių 
prasikaltėlių buvo priskaito'-
ma apie 200,000. Taip, 20$r 

{OOO žmonių, daugiausia jau-į 
nų vyrų ta rp 7 ir 27 metų;, 
keliauna kasmet už tokį elgi
mąsi, į kalėjimus ir nelaisvę 
daugiausia dėlto, kad jie al-

Ikolio negailėjo pernešti, kurį 
manė reikią gerti. Girtybės 
platinime daug darbuojasi 
smuklininkai Taigi smukli-

Tęsinys. 

Dar baisesnė yra alkolio 
įtaka į smagenis ir į nervų 
sistemą. Alkolis yra 'pirmo
je eilėje tarp nervų nuodų. 
Vynas, alus, degtinė ir k. va
dinasi "svaiginamieji" gėri- __^ ^ ^ • J ^ B H B B I 
mai dėlto, kadi jie tuojau ap-juinkai yra agentais kalė j i - L ^ 1 ^ neprivalo gerti pir-
svaigina mūsų protą. Visi mams ir bepročių namams.1 ' . - . .s 
mes gerai žinome pasigėrimą: Užtarėja* girtybės laisvės 
yra tai praeinanti beprotybė, pripildo kalėjimus. 
Bet ar mes galime įsivaizdi- Mjrtjc$ Tarnas. 
ati, kaip pažemina pasigėri- B e to alkolis yra geriau-

[ Vienintelis yrą^budas išven 
gti alkolio troįkulio4 ir pasi
tenkinti paprastuoju, kurs 
nuolat jaučia kūne* vandens 
stoką, gesinti jį vandeniu. 
Jtfes, tai yra visi tie, kurie 
šių gėrimų visai neragauja
me, neturime jų nei mažiau
sio pageidavimo. Čia mes 
nepasiaukojame. Mes biau-
rimės vynu, alum, likeriu, 
degtine ir tt., be kurių kiti 

fmano negalima esą gyventi. 
Degtinės, vyno* alaus ir t. 

Prisižiūrėkime dar alkoliui 
kaipo gudriausiam visų ap-

įgavikų. , Tankiai jis bent me
tus daro žmogui gera, kad 
tuomi jį tvirčutu pavergti; 
kaip piktas kortininkas, pra-Į 
džioje visuomet duoda save 
aukai išlošti. • Geria vaikas, 
jaunikaitis, suaugęs žmogus 
varo toliau; rodosi, kad jie 
jokios ypatingos skriaudos ] 
negavo. Po pasigėrimo se 
ka kateris, bet j i s neilgai tę-Į 
siasi, o tada galima jau daug 
pernešti ir pasigėrus nebe-
gaunama galvos skaudėjimo. 
Na, dabar ir giriamasi išdid
žiai: "kaip daug galiu perne
šti ! " Oi nelaimingas kvai
ly,, daug geriau butų, jei tu 
šių nuodingų gėrimų negalė
tum nei kiek pernešti! Ge 

« * * * * * « * « « « 

SUKAKTUVES) KAS IŠ J Ų ? p * o , esama pavojaus, kad jį 
> r t imo j ateity gali griųti.VTa 

Amerikoniška spauda pra
neša, kad tomis dienomis sii-
ėjo vieneri raitai, kaįp plieno 
industrijoje panaikintas dar
bininkams dvylikos valandų 
darbas dienoje. Į 

Didžiulį kapitalą atstovai- architektus ir parėdė jiems 
ją laikraščiai užtai priskaito apžiūrėti Bazilikos bonės sti-
didelius nuopelnus plieno tru- j>rumą. Už keletos dienų iš 
stuL Tai viskas įvykę is plie Vatikano oficialiai paskelbta, 
no trusto galvos "malonės . ' ' kad Bostono architekto tvirti 

zuiia pirmiausia paskelbta R0 

mos laikraščiuose* paskui at-
Jkartota Amerikos spaudoje. 

Vatikano autoritetai, netu
rėdami minty jokio įtarimo, 
pakvietė v garsiuosius italus 

mojo stiklo, tik tada apsisau^ riama ramdai ir toliau, kol 
Įgos i r ano daugiau, &ie nuo- tampa pavadintas "girtuok-

[mas žmogų! Mes, žmonės, 
kurie turime būti Dievo pa
veikslu, alkolis mus paverčia 
velniais, arba niekšais, arba 
kvailiai^ nustumia jis mus 

i žemiau gyvulio! Vienas taro j 

Pirmoji sesija: 
12:30 valandą: 

a) Seimo atidarymas; 
b) x\tstovų registracija; 
c) Seimo valdybos ir komi-

sijų rinkimas; 
. d) Pasveikinimų priėmimas 

bei pasiuntimas; 
e) Kun. Koncevičiaus pas

kaita - 'Blaivybė Lietuvoje\ 

Antroji sesija.-
3:30 valandą: 

a) Kun. Dr. Navioko pas-i 
kaita - "Blaivybes platini
mas jaunuomenės t a r p e " ; 

b) Susivienijimo Centro 
Valdybos raportai. 

c) Įnešimai ir sumanymai, 
teikiami Rezoliucijų Komiąi-
jos; 

e) Seimo komisijų raportai. 

Trečioji sesija 

5:30 valandą, 
a) Pono P. Daugžvardžio 

paskaita - "Blaivybės Pras-

[dar sykį į šaltinį, kur arkliai 
turi ger t i . " Tarnui pasiro
dė tai kvaila, vienok paklausė 
šeimininko ir padarė, kaip į-
sakė. "Na , ar arkliai atsi
g ė r ė t " — paklausė jo šeimi
ninkas,, kai jis parjojo namo. 
— "Ne , juk kiekvienam žino
ma, kad arkliai pakankamai 
atsigėrę daugiaus nebegeria." 

šias karalienės mirties tar-Į 
nas. J is savo draugus pa
daro pirm laiko senais; pus
amžius žmones paverčia jis 
seniais i r kūnu ir s i e k ; jis 
pirm laiko paguldo juos ant 
mirties patalo. Šveicarijos 
miestuose, vienoje statistiko
je paduodama, kad kiekvie
nas devintasis arba dešimta
sis miršta ligomis, žaizdomis 
ir visais kitais nelaimiigais 
atsitikimais, kurie savyje su 
alkolu neko bendro neturėjo, 
kuruos blaivus, sveiko kraujo 
žmogus botu; išlaikęs* tuo tar
pu alkoliu užnuodytas ir nu
silpnintas kūnas nebegalėjo 
išlaikyti. 

Čia krinta baisios aukos; 

m e . " 

— " T a i p ? " paklausė šeimi
ninkas, "arkliai yra protin
gesni už t ave?" — Apie ark
lio supratimą tankiai kalba
ma, bet karvė, tai visuomet 
laikoma kvaila. Alpių pievo
se tarp visų kitų žolių yra y-
patingos piktažoiės vadina
mos "encian." Kamė tose 
pievose bežolėdama ėda visas 
gerąsias žoles, bet "encianą" 

j nepalietus gražiai aplenkia. 
Ką gi daro žmogus? J i s pats 
mielu noru geria nuodus — 
alkolį. U j f U l l ^ f 

b) Naujos Centro Valdybos 
rinkimas; 

c) Seimui vietos nuskiri-
mas; ir 

d) Seimo uždarymas. 
Vakare vietines kuopos ruo 

šaimas Seimo atstovams pri 
ėmimas. 

Pastaba.- Su visais Seimo 
reikalais kreiptis š iuo 'antra
šu: 

41 Providence Stv 
Woorcester, Mass. 

Ne avin's ir ne jautis 
Tik baisios žmonių aukos. 

"Ai troškulį HMJMU." 
Jei mes visas aukščiau iš

dėstytas tiesas pastatytumam 
prieš akis alkolio pardavė
jams ir draugams, ką jie į tai 
atsakytų? Oi štai ką: " T a i p 
žinoma, perdaug nesveika. 
Perdaug tu neprivalai gerti. 
Bet vienas stiklas arba du, 
tai nieko nenužudys, niekam 
neįvarys ligos. Vieną stiklą | 
arba du troškuliui nuvaryti 

į&ągieji gėrimai tiek pradarė 
i r pridaro vargo, skurdo, kad 
į » turi būti pasalinti. O tai 
pasalinsime, jei mes jų nepir
ksime kitaip sakant, jei mes 
patys jos neapkęsime. Vi
same pasaulyje juos ne taip 
lengva pašalinti, ypač greitu 
laiku, bet pirmiausia mes pa
šalinkime juos iš mūsų namų. 
valsčių, apylinkių, iš mūsų 
Tėvynės tą drėgnąjį dinami-

LA k w • 1 * t • * » 

Ai jus pahnksmtnu. 
Paklausykime dabar pasku 

t i ui o alkolio trimfavimo: " A š 
[jus palinksminu, aš pagraži 
nu gyvenimą/* 
namiėji gėrimai pakelia upą, 
kad jie gėrėją padaro links
mu, kad jie uždengia bėdas, 
vargus ir rupesnius tai tie
sa. Bet ir čia j i s yra ne 
geradarys, o apgavikas ir me 
lagis. J i s mums meluoja, 
kai sėdime prie stikliuko, ar
ba prie bakalo. J i s mums 
pasakoja, kad mes esame do
ri ir teisingi žmonės; kad 
mes esame teisingi, bet visas 
pasaulis daro mums neteisy
bes, skriaudžia mus; kad mes 
esame arba bent turime būti 
pasaulio karaliais, viešpa
čiais. I r kai mes įsivaizduo-l 
ta laime naudojamas; tuo pa

l ių" kol "delirium t rėmens" 
pradeda rodyti pirmąsias sa-

• vo žymes. Tada jau pasi-
liuosuoti nebegalima. I r kuo-
met alkolis pasirodo velniu, 
kuriuomi jis ir yra? Gi tuo
met, kai jo ištikimiausiu drau 
gu tampa vyras ir šeimynos 
tėvas; kuomet tėvo pavyzd
žiu paseka ir vaikai; ir kuo
met šiaip jau gyvenime aukš
tesni ir kilnesni uždaviniai 
prie jo prisiartins. Tada at
ėjo tas laikas, kuomet alkolis 
savo tarnus trenka į žeme* ir 
mindo kojomis. Ar tai ne 
velnio išgalvota? 

(Tiesa, yra tokių vyrų, ku 

Pasigėrimas yra praeinąs 

%. *» • i t i 

PRANEŠIMAS. 
" 

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

troškulį. Yra tai tik galvos 

I užsinuodijimas, tankesnis gė
limas veda prie tankesnio^ 
užsinuodijimo; nuolatinis gė-

j rimas priveda prie nuolatinio 
užsinuodijimo. Nerašysiu 
čia apie baisenybes "deli-

frium tremens," nei nepaduo
siu Ičudno skaičiaus* kaip 
daug kas metai del deliriu-
m'o pakliūva į ligonines ir 
bepročin namus', kaip daug 
deUriuni'e miršta. Pamąs
tykime tik apie girtuoklius pa 
žištamus mums: kaip liūdno
je padėtyje randasi jo ner
vai, jo dvasinis gyvenimas, 
jo siela... Kaip daug paeina 
iš šio nusinuodijįmo prasi-

Didžiai Gerb. Sus-mo kuo-j žengimų bei nusictejįmų min-
pų valdybds ir pavieniai na- timi ir jausmais! Iš kur ky
liai, malonu man pranešti, la vadai, muštynės, žudynės? 
jogei Blaiv. Sus-mo ženkle-' Žinoma ne vien tik iš pasi-
liai, kurie nuo senai buvo į gėrimo bei gėrimo, bet taipgi k a d ne tik'neužgesins trošku. 

ramiai gali suva r to t i " Čialčiu tveriame apie save var-
mes vėl matome veidmainį ir ' « , skurdą... Skurdą krtiems, 
apgaviką. Atrodo, lyg kad skurdą mums patiems... 
jie tiesą sakytų; bet jie mano - K u r bent vienas rūpestis 
visai ką kita. J i e žino, kad Del alkolio išnyksta, _ ^ 
kaip tik mes paBaeginsime iš- ffen į j Q vietą du, trys 
gerti stikliuką degtinės, tai Dar baisesni išdygsta." 
tuo jaus pareikalausime ir an- Girtuoklis nors ir turi vie-
tro ir trečio; jei » e s išgersi- L ^ ^ valandėlę linksmą, 
nue bent stikl* jo alaus, tai : l ) e t i š tikrųjų skurdų gyveni-
tuojaus .įgausime dar didesnį „ ^ Apskritai, visi darbš-

Kad svaigi-1 , .. . .. 
* ne geria nors iki ribos se
natvės ir jiems matomai ne
pakenkia. Bet tokių vyrų 
yra labai maža ir todėl pap
rastai, jie žinomi visoj apy
linkėje, kuriuos, kaip žmonės 
sako, galima ant pirštų su
skaičiuoti. Bet mes nekalbė
sime eia apie išimtinius žmo
nes, kurie turi tokią prigim
tį iš protėvių yra sveiki, ku
rie ypatingai patogiose ir 
sveikose sąlygose gyvena ir 
todėl dešimčia sykių jie gali 
pernešti daugaiu už mus. 
Mes gi ramiai prisižiūrėkime, 
kad nesame jau tiek iš pri
gimties ,'fveiki, kad jau iš to-
vų gal but esame silpni, arba 
gal per kokias klaidas, bei ap 
linkybių priversti tapome 
silpni. 
Girtuoklis girtuok-
lį gimdo. — —7"H 

Be visų tų, kurias aukš

tus, taupas darbininkai yra 
sukimas, kuomet gmddittu*- faug Linksmesni, šviesesni, 
kas giria saro alų, buk jis 
esąs maistinga* ir gesinąs 
troškulį. Je i reikėtų jam 
troškulį nuvaryti ir sveeius 
papenėti, tai jis verčiau pa-

flaimingesni už geriančius. I)a 
rbštu3is darbininkas tuojau 

[mato apie save išteklių, svei
kumą, pasitenkinimą, šeimy-

[nos laimę; tuo tarpu girtuo-
siųlytų pienoy vandens, v a i - f ] ^ temato skurdą, ligas, ne-
siu, duonos ir tam panašių [pasitenkinimą, viso ko stoką, 

[valgių bei gerina*, nes jie yra ;geimynos . skurdą. Blaivus 
tinkamesni alkiui ir trošku- žmogus yra mylimas ir ger-
liui nuvaryti, [biamas; girtuoklis — neap 

^v 

rengiama daryti, j au yra pa- iš mumyse esančių nusidėji-f^0y j ^ t dar jį paerzina, ta ip sįšgali nusisamdyti kokį butą, 
daryti. Ženklelių rūšys r n^ų ir ydų, iš pavydo, iš neapy ^ žinoma ir degtinė. Kas Vįsaį nepatogų ir nemalonų 

šiuos gėrimus pripranta ger- | ( n e s gf^o dažnai prageria), Kolled Gold po $1.00; Gold kautos, pykčio, godumo i r tt., 
Plate po 50c.; Metai Bronze bet Augiausia atsitikimų, 
Emblems j po j 25c. Paskuti- kad prasižengimai nebūtų į-
nieji padaryti ypatingai del vykę, jei tas didis pagelbinin-

V 
priaugančių skyrių. Ženkle
liai yra labai gražus. Geisti-
na,fkad kiekvienas narys įsi-
îp-įtų^ ženklelį ir pasipuoštų 

- t r i n t i e j i ženklelių, malonė-! Žmogaus dorybės yra tai 

kas, alkolis nebūtų padėjęs, 
jei jis butų nesuerzines jaus
mų, neapgavęs sąžinės, gerų* 
pasielgimų neužmigdęs. 

čiau minėjome, blogybių, yra 
dar viena, iš priežasties al
kolio pasekmė; kad girtuok-Į 
lių tėvų ydos * krinta ant jų 
vaikų. Girtuoklių vaikai 
jau pačiame prade yra ne
sveiki; jų kūnas silpnas arba 
jų nervų gyvenimas sunkus,, 
arba jų doros jausmai ir va
lia sugadinti. Iš visų nenau
dingų ir kenksmingų žmonių, 
kokie tik yra pasaulyje, ligo
nių ir nusidėjėlių, didelė dar 
lis yra girtuoklystės vaisiai. 
Jau graikai sakė: "girtuok
lis gimdo girtuoklį," sunūs 
taip ilgai neišlaikys, kaip tė-

Alus taip > u padarytas^ į kenčiamas ir niekinamas, vas. Bern'e, prof. Demme, 
Tuo tarpu, kai girtuoklis vos kurs vadovavo vaikų ligonbu 

J i s turėjo but " malonin
gas , " kuomet visuomenės cy
pini ja jį prispaudė prie sie
nos. 

Tas trusto galva, tai žino
mas Gary. Pirmi poros me
tų sveikatai pataisyti jis lan-. 
kėši Europoj ir net šventojoj 
Žemėj. 

Parvykęs Amerikon, plieno 
trusto direktorių susirinkime 
jis daug pasakojo apie savo 
1 * krikščioniškus'' įsitikini
mus. Gi kuomet organizuo
tų darbininkų viršaičiai rei
kalavo plieno dirbtuvėse pa
naikinti vergiją, j is atšovė, 
kad darbininkai nenorį trum
pų darbo valandų. Mat, il-
giaus dirbdami, daugiaus už
dirba. 

iTik vėliaus visuomenės o-
pinijos spaudžiamas jis pri
sitaikė prie trumpesnių dar
bo valandų. I 

Bet kas iš to. Darbinin
kams nepalengvėjo. Nepadi 
dinta jiems užmokesnis. Su
trumpintos darbo valandos, 
susiaurinti darbininkams už
darbiai. 

Ne visur dar panaikintos 
tos algos darbo valandos. 
Daug kur nepanaikinta septy 
oių dienų darbas savaitėje. 

Velkant darbininkams to
kią vergiją, žymi dalis dar
bininkų nepasidžiaugia savo 
vaikais, gi vaikai nepažįsta 
savo tėvįų. Vaikams miegant 
tėvai eina anksti darban. Vė
lai gryžus iš darbo randa vai 
kus miegančius. 

• Darbininkai senai nori pa-
siliuosuoti iš to Vargo. Pa-
siliuosavimas galimas tik su
siorganizavus. Tečiaus plie
no dirbtuvių darbininkams už 
drausta organizuotis. Dirb
tuvėse įvesta, šnipų sistema. 
Jei tik kuris prašneka apie 
uniją, toksai už tai pašalina
mas iš darbo. 

Amerikos Darbo .Federaci
ja ilgi metai' mėgina plieno 
darbininkus organizuoti. Vis 

nimai neteisingi ir prasima
nyti. 

iKiek palaukus priešingoje 
Katalikų Bažnyčiai spaudoje 
pasirodė žinių, buk VatikaJ 
nas nežinia kokiems tikslams} 
projektuojąs gauti didelę in 
ternacionalę paskolą. 

Po tos žinios pagaliaus Ro-
jmoje ir kitur paskleisti gau

dai, kad Katalikų Bažnyčia 
Šventaisiais Metais tikisi pel 
nyti milionus nuo lankančiu 
Romą maldininkų (pilgri-j 
oro). 

To jau užteko. Vatikano 
autoritetai pradėjo teiriautis, 
kas čia veikiama. I r patir
ta, kad tas i r kitas Katalikų 
Bažnyčiai nepalankias žinias 
platina katalikystės priešai, 
daugiausia priešreliginės 
draugijos ir organizacijos. 

Bažnyčios priešai tomis pi
ktomis priemonėmis mėgina 

• 1 

IŠventiesiems Metams sukelti 
sabotažą. Mėgina atbaidyti 
tikinčiuosius nuo lankymo 
Ęomos ir kitų šventų k riks 
čionylįės vietų. 

Anądien Vatikano autori
tetai kategoringai užgynė t ko
kią tai projektuojamą inter
nacionale paskolą. Pažymė
jo, kad jei (Vatikanui butų 
reikalingi pinigai, tai galėtų 
gauti reikalingos paskolos 
Bonios bankuose. Galėtų at
siliepti į katalikišką pasaulį 
ir pinigų butų pristatyta dau 
giaus kaip reikėtų. Tečiaus 
Vatikanas visais laikais nerei 
kalauja akolinti, nei šauktis 

Ipagelbos. - Milionai tikinčių 
savanoriai sudeda reikalingas 
sumas vesti plačiuosius Baž-

Įnyčios reikalus. 
Pagaliaus autoritetai pa

reiškia, kad nuo tų piktų žmo 
nių skleidžiamos propagandos 
Bažnyčia neturės nuostolių. 

[Nes melai ir prasimanymai 
visuomet pasiliks tokiais. Gi 

[katalikiškas pasaulis su tos 
rųšies melais gana apsipna-
tęs. 

tyje, ištyrė santykius 10 šei
mynų girtuoklių ir 10 — blai
viųjų. Girtuoklių šeimynose 
buvo 57 vaikai, kurių 25 mirė 
pirmoje gyvenimo savaitėje; 

ti, tas.įgauna visai naują, bet 0 blaivusis išgali pasistatyti 
labai piktą troškulio rūšį. -nuosavą namą, ir kuomet jis 
Didžiausi troškulio kentėtojai > s u savo vaikais pavaikšti po i 6 buvo idijotai; 5 pasiliko vi-
yra tie, kurie daugiausia da- sodą arba pažiūri savo kūtei, sai maži; 5 sirgo epilepsija;! 
rė, kad jį nujgesinus. Čia at- ' s u gyvuliais, tai jis jaučiasi '5 turėjo prigimtas ligas ir kuose ir trečios ir ke tv i r tos !^ 
sitinka taip, kaip vienas žmo- Hukstantį kartų laimingesnis tik 11 išsivystė pakenčiamai, kar tos ," Beabejo čia yra 
gus sakė, kure t& vieną s t ik - -u i vargšą girtuoklį, kurs ko-[Gi blaiviųjų. 10 tėvų porų tu* sunki nuodėmė, kuri vaiku* 

sidėti organizacijom 
Tokios tai metinės sukak

tuvės. I r reikia pasakyti — | 
kas iš jų! \ 

i ' ' ' |U 
* FKTU ŽMONIŲ * 

PASTANGOS. 

Vienas Bostono (Mass.į) 
architektas padavė spaudai 
žinioj, kad Sv. Petro Bazili
kos, Bomoje, didžiulė bone 
(dome) esanti daug nestipri. 

a* 
pirmoje savaitėje; 6 .turėjo 
šiokius ar tokius skaudulius. 
50 buvo visi sveiki. Čia tam
pa baisiai aiški tiesa mum* 
švento Basto žodžių: Až ap-f 
lankysiu tėvų nuodėmes vai 

nevyksta. Daugelis bijo pri- P a s a u l y y r a t į e s į o g be sąži-

Jnės žmonių. Argi turįs nors 
truputį sąžinės žmogus galė
tų skleisti plepalus, buk Ro
mos Papą darbuojąsis paver
gti Ameriką, buk Suv. Vals-
tybių piliečiai katalikai pir
moje vietoje ištikimybę pri
siekę Papai bet ne šiai res
publikai. Tos rūšies ir kitų 
žinių. Amerikoje pilna. Ka
talikų Bažnyčios ir Šv. Tėvo 
biauriojimams čia leidžiami 
laikraščiai. 

Kas tuos laikraščius skai-
to? Bažnyčios priešai, dau
giausia protestonai. 

Visi įpratę tvirtinti, kad a-
merikonai yra daug apšvies
ti. Bet istikrųju įjų ^Harpe 
dgnorantų didesnė dalis. 

m U "Draugą", vienintelį kata-

lą buvo norėjęs išgerti: "Ba-kiame kampe vėl sau a p a k i m a i ^ j o Oį yaife^ Iroriu, 5 mir^lfr vaikų vaikus sugadina! ^ li^išką dienšraitj Amerikoje. 

Ttr 
Sftaityldte, Platikinte, Kemki-

file:///Yorcester


LIETUVIAI AMERIKOJE 
• C I C E R Ū J E 

Iš Namų Savininkę Sąjungos 
Veikimo. 

Paskatinis susirinkimas bu
vo neskaitlingas, bet rinitas. 
Visi reikalai svarstyta rimtai, 
įstojo keletas naujų narių. Jų 
tarpe ir L. L. N. Bendrovės, 
Tai parodo, kad šio kampelio1 

gyventojai namų savininkai 
pradeda suprasti vis labiau ir 
geriaus savuosius reikal.ts. 
Neturėtų būti nė v'feno, kiais 
n e p r i d ė t ų prie Sąjungos. O 
prigulėti, būtinas reikalas y-
ra. Tai jau senai žinoma. Kur 
vienybė, ten galybė. Tad lai-' 
kykimės vienybes, o busime 
galingi. 

Kaip jau senai žinoma, eina 
bruzdėjimas apie cemontavi-
nia jielių. Rinkta peticijos ta

me. Tikrų rezultatų nedavė. 
Mat randasi vienas kitas prie
šingas. 

'^t^f^m LIETUVOS ŪKIO BANKAS I 
BALANSAS 1923 M. GRUODŽIO M6N. 31 D. | 

CONDENSED STATEMENT AT CLOSE OF BUSINESS, DECEMBER 31-th 1923 U 

rodė dideli debesys nurodan 
tys ant lietaus. Be atėjus lai
kui pradėti piknike pasivlaiė 
gražu. Is anksto prisirinko 

žmonių. Atsilankė net 

ADVOKATAI 

daug 
•(Litas—0,i0 TįCU. U. 3. A.) 

Beje, šiame susirinkime n u - ^ kitų miestelių. Ats i l anku- | | A K T Y V A S - A S S E T S 

| MOKINIŲ 
ATYDAI! 

Ateinantį mėnesį prasidės 
\ mokslo metas, tad laikas 

pagalvoti apie knygas. 
Draugo knygyne randasi 

įvairių knygų. 
Perkant daugiau duoda

ma nuolaidą. 
"Draugo Knygynas 

2334 SO. OAKLEY AYE 
Chieago, 111. 

tarta kreiptis į valdžią, kad 
taisytų šviesą tamsių gatvių 
tarpe. Buvo pageidauta turėti 
savas advokatas, kaipo pata
rėjas. Tuo reikalu išrinkta ko
misijai. Pakeltas klausimas a-
pi e sena dirbtuvę kur r 16 ir 
49 Ave. pradėta taisyti. Is-j 
rinkta komisija patirti, kas 
ten bus daroma. Jeigu kas pa
vojinga, protestoti. 

Pilietis p. Juknis pareiškia, 
"Ką čia mes faituojames už 
tą dirbtuvę, yra geras plotas 
žemes. Susitarę atpirkime, tai 
galėsime ką nors naudinga 
padaryti sau ir visiem*". 

I r ne puiki mintis? Tik rei
kia vienybės ir noro, o galima 
viskas padaryti. Tad M r. Ju
knis "go aiiead". 

K. D., koresp. 

SPRIN6 VALLEY, i l L 
Saldžiausios Jėzaus Širdies 

11Moterų draugystė surengė ne
paprastai didelį pikniką llu-
gpincio 17-tą šv. Onos Baž
nyčios naudai. 

Šiais metais piknikai sekas 
gerai. Nota oras šią vasarą 
yra labai lytingas, bet kai 

šieji buvo pilnai patenkinti, Į 
nes gavo,* ko tik norėjo gert i ' P r 
arba valgyti. I r visi labai lin
ksmai laiką, praleido tyrame 
ore, Taip pat ir mūsų klebo
nas kun. Rupšys dalyvavo 
kartu su visais. 

Šitas nepaprastas pasiseki
mas priklauso nuo mūsų veik
lių tos dienos šeimininkių, ku
rios buvo: G. Kundokienė, M. 
(lumauskienė, P. Jokubaus-
kienė ir O. Juodsnukienė. Pel
no atliko nemaža - $118.87. 
Mūsų kolonija gali pasigirti 
turinti tokių veiklių moterų, 
kurios daug darbuojas Baž
nyčios labui. Girdėjau, kad 
mūsų parapija rengia jau Ba 
/.arą. Tinkamasi, kad moterys 
neatsisakys ir toliaus pasidar
buoti. 

Šita moterų draugija gyvuo 
ja apie 10 metų ir skaito na
riu apie 100. J i yra daug nu 
veikusi Bažnyčios labui. 

Tą pačią dieną mūsų baž
nyčioje buvo vaikų pirmoji 
Komunija. Iškilmės buvo la
bai 'įspūdingos. 

Mūsų kolonijoj yra daug gy 
vumo katalikų tarpe. Tik y-
ra trukumas, kad mūsų ko
lonijoj nėra Federacijos sky
riaus, kuris visas katalikiškas 

1. Kasą" ir užsienio valiuta 367,294.42 
Cash and foreign currency 

2. Valstybes ir kiti % popier., 
akcijos, kilnojamas ir — 
nekilnojamas turtas 16,011,680.08 
Government Bonds, Stocks, 
other Seeurities and Inventory 

3. Diskontas 7,101,085.25 
Loans and Discounts 

| 4. Einamosios sąskaitos, sky
riai, bankai-korespond. 2,528,714.57 
Checking accounts, bran-
chcs and correspondents 

PASYVAS - LIABILITIES Į 
l.Nj\kc. kapit. ir rezervai 15,169,110.39 | 

Stock Capital & Surplus f 
') 5,436,999.58 

308,329.35 

Indeliai 
Deposits . 

3. Vekselių perdiskonta 
vimas Į 
Bills Rediscounted 

4. Bankai-kbrespondentai 
ir įvairios sąskaitos 4,439,395.75 
Current <& Spec. Accounts-
Correspondents 

5. Kiti pasyvai 
Other Liabilities 

6. Gryno pelno 1923 
ProHts for 1923 

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS 

***• kyla* T!«U«M Tet»muM«. M l c w i • 
anąja Abstraktus. Padar* pirkim* M 

7 South Dearborn Street 
ROOM 1598 TKIBCJ1CE BLPG. 

Telefonas Rando! ph 8291 
Vakarais: 2151 West 22 St 
^ ^ Telefonai Oinr i 1997 

S. W. B A N E S 
A I) V O K . A T A 8 
*9 W. Monroe Street 

Room 904 — Tel. Raiidolph 9900 
Vai.. NOQ 9 ryto iki 5 po pietų 
Vakar** 820* 8o. Halsted fitr. 

Telef. Tardą 1019 
Chieago. 

307,538.06 

* 347,401.19 

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

Metropolitan State Banko Kame 
9201 W. 22nd S t Tel. Canal 9099 

Lit. 26,008,774.32 Lit 26,008,774.32 
Lietuviai Amerikiečiai, dekite savo pinigus į šį tvirtą ir atsakomingą banką 

įnešdami Amerikos doleriais, bankas pilnai garantuoja išmokėjimą doleriais. Už 
įneštus pifiigus mokama sekanti nuošimčiai: Vieniems metams ar ilgesniam lai
kui 8%, pusei metų 6f/c, kiekvienam pareikalavimui 4%. 

1 LIETUVOS ŪKIO BANKAS 
! 31 Laisvčs Al., kaunąs * LITHUANIA 

tik kas rengia pikniką, tai i 
, , „. . ' ,. draugystes sujungtų i krūvą, 

via visada ko crra&rausios uie-J v ' «_ ., ., 
uos. Rodos, kad ir \mt\ f " • 

Buvęs ant pikniko. 

D A K T A R A I : SI0UX CITY, I0WA. 
Telefonas Boulevard 1930 

D r, S A. Brenza 
4 6 0 8 S O . A S H L A N D A V E N I E 

C h i e a g o , 111. 
| V a i . : t r y t o i k i 1 2 p i e t : 1 p o 

p l c t i k i 3 p o p i e t , 6 : 3 0 v a k . i k i 
0 : 3 0 v a k . 

_ * 

Tel. Boulevartl 0537 

Dr Marya 
I Dowiat-Sass 

1707 W. 47-th St. 
Valandos nuo 8 iki 12 diena, nuo 
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis mio 

8 HU 2 vai. po pietų./ 

Į s S 
r i 

Telefonas Seeley 7439 

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

moterų lytiškas liga^ 
2401 Madison Street 

Kamp. \Vestern Ave. — Chieago 
Valandos: 2—i po pietų 7—i vak. 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
* G Y D Y T O J A S I R C H I H I ' R G A S 

4442 So. Western Ave. 
Telef . L a f a y e t t e 4 1 4 6 

Dr.A.Račkus 
Gydytojas, Chirnrjras Obs 

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 
1)—Ba marinimą, 
• ) — B« peili* 1* b* • > • • — , 
D—VU kraują, 
«)— B« Jakl. pavajana sveikatai, 
i ) — Paeljrntul oer.lkla •treti, • » 

U taaj f«lgrU. te vali • !« 1 | dar b*. 
rmtrd* '«ail-«taae«/ (akmiBli taliyja) 

tr akmeni* šlapumo pualeje be o 
peracljoa, ni tam tikromis moks 
Uikomla priemonėmis bei vaistais 

| Apkurtusiems sugrailna (trdejlma. . . 
6 / ( U Tlsekias U<as pasekmingai, tr Je« 

yra reikalas daro operacijas. 
rVafesIJsaaU patarnavimą telkia saro 

ofiso: 

1411 So. 50 Ave. Cicero, BĮ 
Ofisas atidarytas: kasdton nuo S vai 

po plot Iki • vai. vakarą 
Nedaliomis te seredosale ofisas 

rytas, 

T e l . B o u l e v a r d 2 1 6 0 

Dr. A. J. KARALIUS 
l i e tuv i s Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
C h i e a g o , 111. 

Dr. Maur ice Kahn 
| Gydytojas ir Chirurgu 

4 6 3 1 9 . A s h l a n d A v e . 
TftL Yards 09M 

Valandoi; J& 
Nuo 10 iki 12 p i e t 
Nuo 2 iki 3 po piet 

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

^ 

v 

>fi90 Tel. Boalevard 96tS 
Itezid. Tel. Drexcl 9191 

DR. A. A. ROTH 
R U S A S O T T > T T O J A 8 IK 

C H I R U R G A S 
S p e c i a l i s t a s M o t e r i š k ų , T y r i ^ k g 

Vaikų Ir risų chrviiil*.^ Ilgy. 

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St 
Kampas 31»t Str. 

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

Tel. Boalevard S686 

Dr. J. P. POŠKA 
GYDYTOJAS 

IR | 
CHIRURGAS 

9337 So. Morgan Street 
Valandos: 9—19 Iš ryto. 
Vakarais nuo 7 iki 9 

CICERO OFISAS-
1149 Sooth 49-tb Aveane 

Telef. Cicero 4979 
Valand.: 9—6:99 • . • . kasdien. 

Utarninkals Ir petnyčloms nuo t 
Iki 9 Tti. vak. 

DR. CHARLES SEGALl 
Perkėlė savo ofisą po numerio • 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

ji Džtovn, Moterų tr Vynj Ltffu. 
VaL: ryto nuo 10—U nuo 2—4 
po pietų: nuo 7—».«• vakar* 
Nedėllomis: 10 Iki 12. 

Telefonas Midway 9880 
" T T T " f ' •• 

Tel. Canal 0257 Vak. Canal 31181 

DR. P. Z, ZALATORIS t 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Str. 1 

{Vaandos: l t iki 12 ryte: 1 Iki • Z 
po platų; • lkl 9 vakarą 1 

Rcmkite tuos profesijona-
hnf biznierius kuri* garsi
nasi fanmtį "Drauge"-

Telef. Boulevard 2551 

# Dr. M. ŽILVITIS 
Dcntlstas 

Perkėlė savo ofisą iŠ Brtghton 
Park po num. 

9945 So. Halsted Street 

Nuo ]>at &v. Ka.z. parap. su-
or(t;aniicaviiiio atsirado ge-
ros širdies žmonių* ku
rie darbavosi kiek galėjo ,ios 

! laimi. Bet nedaug lokių tėra, 
kurie lik šiai dienai su tuo 

| pačiu noru rūpintųsi jos ge-
I rovė. Teeiau turime veikej.u, 
kuris lik šiai dienai nenuils
tamai da?-l)iiojasi, nereikalau-
damas nei jokio atlyginimo, 
panašiai kaip tas juodukas 
Afrikoje, apie kurį skaitėme 

i " Laive". Juodukas 3 mvliats 
nešė akmenis bažnyčiai pa
statyti.^ Taip ir gerh. moks. 
Jonas Zabulionis veikia mušu 
parapijos naudai ir butų il
giau veikęs, bet šįmet baigęs 
vietinę šv. Trejybos, Tėvų 
Pranciškonų, kolegijų, rengia 
si apleisti šia kolonija ir stoti 
\ seminarijų. 

Kai moks. J . Zabulionis ap
leidęs Tėvynę, atvyko Ame-' 
rikų, apsigyveno šiame mies-

**. ^Ę^^ 

te. Padirbęs kelis metus sker
dyklose, pradėjo mokintis. 

Apaštalų Šv. Petro ir Povilo 
vardu. Iškilmėje dalyvavo kun 

Kuomet Hetuviai sumanė a t - ! j . F. Jonaitis ir kun. Valaitis, 
siskirti nuo vietinės lenkų pa- Mūsų gerb. kleb. kun. J . Oi-
rapijos ir sutverti savo, Ger. žausko rupesniu viskas buvo 
Zabulionis buvo vienas iš pir-Į prirengta labai gražiai. Para-

Į)ijonys pasirodė palankus, pa
tarnaudami kūmais skaitlin
gai. Taipgi gražiai parėmė 
aukomis. Išviso aukų surinkta 
$450.00. 4jarl>e parapijonaniti 
už dosnumų! 

Kreivos Akis Ištaisomos 

DR. SERNER, 0, D, 
Lietuvis Specialistas 

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

3333 South Halsted St. 

mųjųN veikėjų! Jisai buvo 7 
metus parapijos komiteto na
rys, 3 metus raštininku ir 1 
metus pirmininku. Pirmin, 
pareigas baigs šį mėnesį. Gal 
nerasime tokio pirmininko ir 
veikėjo. Reikia nori ir pasi
šventimo, to netruko moks. 
ZabuHonui. 

Gerto. moks. tankiai rengė 
parapijos naudai vakarėlius, 
hazarus, piknikus ir tt. Ne-
sykį palinksmino, žmonės pri
davė gyvumo parapijoje ir pa 
darė parapijai nemažai pelno. 
Rase daugybę korespondenci
jų. Kada lietuvio kunigo nelm 
vo arba kada visai nebuvo 
kunigo, jis rūpinosi parapi
jos reikalais, jis laikė žmonės 
prie vienybės. 

Darbavosi taiposgi ir mok
sleivių naudai rinkdamas au
kų ir kitokiais budais. 

l'ž jo nuolatinę veikimą pa
rapija yra jam labai dėkin
ga. Apgailestaujame, kad mū
sų veikėjas apleidžia mus, 
bet drauge džiaugiamės, kad'Chieagos šaunus sporto Vyčių 
jis panorėjo tapti kunigu, pa- basebolo tymas atvažiuos ne 
sišvęsti Dievui. Neabejojamo, vien bolę žaisti bet ir su mmą 
kad jis bus visur naudingas,'jaunimu susipažinti o taipgi 
visur pageidaujamas. Lai Die-jbus ir delegatų -- delegačių. 

Feder. 4 sk. susirinkimas. 
Federacijos 4 sk. rnėn. prieš-

seiminis susirinkimą* įvyk> 
rugpiučio 24 d. tuojau* 
po Mišių. Prašome dalyvauti 
ir kviečiame naujų atsilanky
ti, nes Federacijos skyriuje 
Paskutinis Piknikas. 

Vasarų jau baigiasi. Bus 
ir piknikams galas. Rugp. 24 
d. $v. Jurgio parapijos pikni
kas bus paskutinis. Jisai i-
vVks Abišalos darže. Patartina Negalima praleisti nepami 

nėjus ir sumų. Siimų laikė v i s i e m s k o skaitlingiausiai at-
kun. Valaitis ir pamokslų pa- » * * » M ! piknikų. Bus daug 
sakė klebonas kun. J . Čižaus- ***** " kitokių margumynų, 
kas, kuris būdamas didis mu- D a r l > a i &erėJa-
zikos mylėtojas, turįs Dievo D a r b a i P****** g r i a u s ei 
apdavanota auksini žavėjanti ! t L Stambesni bankieriai pra 
teittfra --' balsų, dar gražiai pa
giedojo " s o l o " Arijų "St'abat 
Matei*" Rossini. Toks giedoji
mas dar labiaus parapijonus 
pažadino prie meilės ir vieny
bės. 

Priešseiminis Išvažiavimas 

Bendras priešseiminis išva
žiavimas čia pat. Kas nori da
lyvauti šiame nepaprastame 
išvažiavime, turi įsigyti ženk 
lėlius pas Fed. setmo rengimo 
komisijų. Ypač jaunimas ture 
tų išvažiavime dalyvauti nes 

našauja, kad viskas pagėru
sių, visi nusiminiai praeisiu ir 
busianti ateitis geresnė. 
t)arbo užtektinai yra visiems. 

Tėvynainis. 

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau 

Traukimas dantų, be skausmo. 
Bridže geriausi*, aukso. :>u įdusu 
plcitom galima valgyti kiečiausiu 
maistą. Garantuojame, visą. savo dar
bą, ir žemas musę kainas. Sergėkite 
savo dantis, kad nekenktų jūsų svei
katai. 

1945 \West 47-th Street 
Nętolj Aghland Ave, 

vas jam visame padeda! 
Prieš išvažiavimų gerb. 

njoks. surengė kelis vakarė
lius, nors buvo jam sunku, 
kadangi vakarų dirbo sker
dyklose. 

Rugp. 10 tk vaidai vaidino 
du veikalu: "Nepriaugęs Did
vyris ir "Mokykloje". 

Rugp. 17 d. Vaidinta "Ne
laimingas Gešeftas. Potam se
kė du dijalogu: "Senel is" ir 
"mamvtė" . Eilės ir šokis. Ant 
vieno ir kito .vakarėlio žmo
nių susirinko skaitlingai ir 
pelno • nemažai padaryta. Gir
dėtis, kad gerb. moks. Zalm 
iioniui rengiama kažin kas ne% 

paprasto. Ir jam netikėto. į 
Laukiame! >& 

Vietinis. 

Todėl kas gyvas visi dalyvau
kime, nes tokio išvažiavimo 
dar nebuvo ir greit nebus. 

Dr. Chiropractor ir 
A.kušerk/i 

ANIELĖ KAUSHILLAS 
Gydau be vaistų ir bė operacijų, 
visokias ligas vyrų, moterų Ir val
kų. Kurie sergate kreipkitės, o 
rasite pagelbą. Patarimas dovanai. 

Valandos nuo 1 iki 9 vakare. 
Tel. Yards 4951 

8252 So. Halsted St. 

Tel. Canal 2955 
C. J. PANSIRNA 

Fotografas 
PANSIRNA STUDIO 

1901 S. Halsted St., Ohkago. 
Tolumas nedaro skirtumo 

Saukiamas, važiuoja į visas 
miesto dalis. 

Telef. Central 4411 

KASIMIR P. GUGIS 
A D V O K A T A S 

127 N . D e a r b o r n S t r e e t 
V a l a n d . : n u o 6 ik i 8:30 
N e d ė l i o m t s 9 ik i 12 
K c s i d . : 9 9 J J So . H a f e t e d Str . 

Te le f . B o u l e v a r d 1 3 1 0 
C h i e a g o . 

JOHN KUČINSKAS 
1>IETUVIS ADVOKATAS 

2921 VV. 22-nd St. arti Lea\1tt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos: 9 ryto iki 9 rakaro. Se-
li redoj ir PėtnyČioj nuo 9 r. iki 6 
r V. Veda visokias bylas visuose 

teismuose. Kg-zaminuoja Abstrak
tus Ir padirba visokius Doku
mentus, perkant arba parduo
dant Lofus. Namus, Farmas ir 
Biznius. Skolina Pinigus ant pir
mo morgičiaus lengvomis išlygo
mis 

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

Buvęs Lietuvos Atstovybes Va
šingtone Patarėju. 
Metropolitan State Banko Varne 

2201 West 22nd Street 
Telefonas Canal M99 

A, A. 0 L I S 
A D V O K A T A S 

11 S. La Šalie st. Room 2001 
TeL Randolph 1034 VaL nuo 9-5 

VAKARAIS: 
3901 8. Halsted st. Tel. Blvd. 9775 

9—9 v. T apart Panedėlio tr 
Pėtnyclos 

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

Ofisas DidmiestyJ: 

29 South La Salle Street 
Kambarls 5S0 

Telefonas Central 6390 

Vakarais 3223 S. Halsted St 
Telefonas Yards 4681 

v.— 

Sakyk su Kvietkom 
Kvietkos visokiom pra

mogom. 
FRANK JINDRICH, Jr . 

2127 Wost 22 Street 
Chieago. 

Telef. Canal 1787 . 

a-<V£ 

DETROIT, MICH. 

yarpą pakrikštino." 
Rugp. 17 d. įvyko naujo di

delio šv. Juozapo bažnyčiom 
varpo krikštynos. Krikšto ap
eigas atliko pra. Vam Ant* 
verp. Varpas pakriks. Pirmųjų, 

S . D. LACHAVVIGZ 
Ltetnvts Graborms 

1 9914 Vf. 99r« « . 
M • Clcago, DL 

=rs^s=rx—.VV " 

. Patarnauja lal««-
IOT6SS kuopi9lft««*»-
ąelkals meldžiu »t-
stsauktt. o mano 
darbą bmslts •*«» 
nėdlntl. 

I>«L OSUSl 1971 

CHAS. K. VUOSAITIS 
VYRŲ IR MOTERŲ 

RŪBŲ SIUVĖJAS 
Siuvame siutus ir O'Coatus 
naujausios mados. Atliekam 
darbą ko^eriausia už vi
siems prieinamas kainas. 

Valome, Dažome ir At
naujiname senus. 

2337 S. Leavitt Str. 
TeL Roosevelt 8982 

BRID6EP0RT PAINTIN6 
& HARDVVARE GO. 

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

ru ir stiklu ir t. t. 
3149 S0 HALSTED ST. 

Pres. Raiųancionis 
Chieago, III TeL Yards 7282 

• . ~ — * - « — * « * — — . 

[TeL Central 6200 ^ ^ ^ 

STASULANI 
A D V O K A T A S 
Vldiirmiestyje Ofisas: 

į Room 911 Chieago Temple Bldg 
77 VV. VVashfngton St J 

[CICERO Ofisas: Paaedėllo vak. 
1314 8. Cicero A v. Tel. Cicero 5039 
BRIDGEPORT ORsas: Kitais vak. 
3339 S. Halsted St. TeL Roul. 6737 

• i P » » p » « » P » p » W « P f p j p » p i » M mm p » p » ^ ^ | j 

J. P. WAITCHES 
L a vv y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dlen.: D. 514—516—127 H. Dear-
bom St. TeL Randolph 5584-~&,V»5 
Vakarais 10717 Iadlana Ave. 
Roseland TeL Pollmao 997T 1 

• i 5t* 

B*tUr tham a Mumtmrd Plailęr 

Nuo šalčio, kosulio, galvos skau 
dėjimo. Neu raitijos; kujnatizmo 
tr visu skaudėjimų 

Visose Vaistinėse. 
3 5 c mnd 65c , jart and tubes 

H o . p i U l . ixe , 9 3 . 0 0 

1 | 

Jei norite, kad biznis 
sektųsi, garsinkites die 
nrasty "Drauge", ku
ris duoda geriausias 
pasekmes. - , 
Galima siųsti skelbi-! 

mus per pašt?, adre
suodami: ^ i 

"DRAUGAS" 
2334 So Oakley A v e 

Chieago, III. 

Tel. Roosevelt 7791 
Į [ . • > . . > . . Į . » t . f c . . . . . » . • • • • m 
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APLANKĖ "DRAUGO" 
REDAKCIJĄ. 

ŽINIŲ - ŽINELĖS. 

X Vakar 11 vai. 20 m. ry-
Vakar, ' •Draugo" Redakci-|t© kim. Pr. .Meškauskas apleį-

jtj atlankė Kat. Mot. Sajun- lio Chicago ant visados. Išva-
gieeių Seimo-delegatės : p-nia žiavo f Lietuvę. Iš Xew Yor-
M. Žakiene iš MinersviUe, Pa. ko išplauks 23 rugpjūčio nak-

ro vedėja p. A. Nausėdiene (tą sudarė: 
pristato dainuoti garsias Chi-
cagos daininkes pp. Laurai-
tiene ir Volteraite. P-nia Lau
ra itienė nežiūrint vakaro ve
dėjos kvjetimo nei publikos 
delnų plojimo atsisako dai
nuoti. Vakaro vedėja paskui 
paaiškino, kad girdi p-nia 
Lauraitienė nesijaučiant ge
rai. / 

Skambino piano .nauja Chi-

P-lė M. Jokubaitė New Ha-jeia laivu "Olynipie". Drau-
ven, Conn. P-nia Sakalienė jge su juo keliauja kun. prof. 
"Moterų Dirvos" redaktorė Pr. Bučys. Kun. Meškauske is-
ir p-lė M. Brenzaitė. Į leisti susirinko La Salle sto

tyje gražus tautiečių būrelis. 
X L. Vyčiu 13 kuopos base 

bolininkai rengiasi susiremti 
su Homesteadieeiais per Vy-

Prisidengdami nori nuo-leių Seimą rugpiueio 28 d. 
mon imti garadžių, penki plė X Kun. Xorbutas pasišve-
š.ikai užpuolė Josepb A. Ni-jeiaves Chicagoje pora, dienu, 
kola jo namuose. 937 Foster vakar išvažiavo į Shenando-

"hą. 

PLĖŠIKAI KANKINO 
ŽMOGŲ. 

I p. Masko-
laitis, p. Kižiunas, p. 
Kaminskas, ir p. Rugienis. 
Kalbėjo gerb. kun. prof. B. 
Urba, kun. Mac. Gne. ir p. 
Žaldokas. Parapijon^s įteikė 
gerb. kun. prof. Bučiui do
vaną, $50. Gerb. kunr Prof. 
Bučys gražiais žodžiais dė
kojo širdingai northsidie-
čiams už surengtą vakarienę 
Labai tur ime džiaugtis čionai 

eagos pajėga p. Pakštienė, del mūsų parapijonų, kurie 
kuri nesenai atvyko Chi- moka pagerbti asmenis pasi

darbavusius jų labui. Gerb. 

rektorių susirinkimas įvyks 
penktadienyje, Rugpiučio 22 
d., 8 vai. vakare Nekalto Pra
sidėjimo par. mokyklos kam
bariuose. Visi Direktoriai tei
ksis dalyvauti nes yra daug 
svarbių reikalų apsvarstymui 

Kun. P. Lapelis, 
šv. Kaz. kap. vice-prez. 

cagon. Reikia paste
bėti, kad p. Pakštienė gabi 
pianistė -- gražiai skambina. 
Publika gausiu delnų plojimu 
šaukė ją net keletą sykių. [ Žmonių buvo stfsirinkę daug. 
Kalba kun. B. Biunšas Fed. | Gaila, kad nebuvo kun. Pr. 

kun. prof. Bučys atsisveikino 
su svečiais ir vakaras užsi
baigė. 

NORTH SIDE. 

PARDAVIMUI NAMAI 
PARSIDUODA medinis namas 

dviejų pagryvenimų po 5 ir 6 kam-1 

barius. Parsiduoda nebrangiai. Pasi
naudokite gera proga. Visi įtaisymai: 
Elektros šviesa, vanos, beismantas 
ir tt. 

Atsifiaukite pas savininką ant ant
rų lubų: 

1513 South 49 Avenue 
Cicefo, Dl. 

DIDELIS BARGENAS 
3414 Parnell Ave. 

3 flatu mūrinis namas, peču 
šildomas. 3—6—6 kambarai. E-

jlectric Lights. Mažas namukas 
Liet. Kat. šv. Kazimiero Br . , i š užpakalio. Kaina $12,000. 

Oash $3,500. Kitkas lengvais iš
mokėjimais. Kreipkitės 

CAHILL BROS. 

REAL ESTATE 

( 

ve. 
Tai įvyko jam vienam 

t s-ant namie. Nikota namie 
turėjo nedidj "sei tą ." Dėl
to, plėšikai pareikalavo .jį a-
tklaryti. (Kuomet tas atsisa 
kč. keletą valandų buvo kaiu-
kinamas ir šiandie jis randa
si blogam padėjime. 

Antgalo plėšikai išsinešė 
"seifą." Vakar rytą jis-to
li nuo narni} rastas nuskaldy
tas.. "Si.iiV " butą 6,500 do!. 
vertės deimantu ir 300 dole
riu pinigai. 

X West Sidės parapijos 
choras rengiasi prie rugpiu-
čio 31 d. koncerto. Į chorą su
trauktos geriausios jėgos iš 
visos West Sides. Malonu ma
tyti, kaip didelis jaunuolių 
būrys, susirinkęs, ištisomis 
valandomis daro repeticijas. 
Reikia tikėtis, kad koncertas 
pavyks. 

MOTERŲ SĄ GOS 10-TOJO 
SEIMO VAKARIENĖ. 

SAKO, JOKIOS NAUDOS. 
. 

•Tie visi, kurie perka daug 
plieno ir geležies. tvirtina, 
kad žinomos plieno trusto si
stemos "l ' i t tshui 'di P lūs" 

.panaikinimas .neduoda visuo
menei naudos, kctiios tikėta
si. Tai ypač dėlto, kad plie
no produktai pabranginti. 

Tas ir pramatyta. Kuo
met plieno trustas negali ge
rai pelnytis išgalvota siste
ma, tai šiandie kitokiu būdu 
nuo žmonių atsiima. 

K0R0NERIS PAŠALINO 
GYDYTOJĄ. 

i Cook apskrities koroneris 
AVolff iš savo štabo pašalino 
girdytoje, Dr. E, R. I*e 
CJount, už kokį tai neatatin-
fcamą koronerio ofise pasiel
gime. 

•Sakoma, tas gydytojas ap
skrities ligoninėj mirusių as
menų lavonus pjaustydavę? 
ir kūno organų dalis savin-
davesis vieton siųsti tai ko
ronerio chemikui, kai kad ki
ti lydytojai elgiasi. 

Gydytojas Le Count koro
nerio ofise ištarnavęs 18 me
tų. 

MIRĖ ARMIJOS PUL
KININKAS. 

A'akar Cliicagoje staiga mi
rė Suv. Valstybių armijos 6-
jo korpuso štabo viršininkas. 
Samuel Vinton Ham. 

Chicagos Legiono postai 
visi stovi už "Apsaugos Die-

>» nos ' minėjimą. 

Rugp. 19 d. šv. Jurgio par. 
svetainėje įvyko L. R. K. Aro-
terų Sąjungos 10-ojo Seimo 
vakarienė. Vakarienės bilie
tai garsino, kad vakarienė 
prasidės 6 vai., o prasidėjo 
8:15. Taigi laiku atvykę ru* 
gojo, kad ilgai reikėjo lauk
ti. Negerai moterys padarė, 
kad taip anksti pagarsino 
valandą. Juk darbo diena, nie 
kas negali (> vai. susirinkit. 
Daug- svečių. 

Prie durų t i kietai nebuvo 
pardavinėjami, nes visi jau 
buvo parduoti iš ':alno. Kas 
n e t u r ė j o iš k a l n o n u s i p i r k ę s 

t i kietų turėjo grįžti namo. 
Svečių ir viešnių buvo pri

pildyti visi stalai kiek tilpo 
šv. Jurgio didžiulėje svetai
nėje. 8:15 p. M. Vaičiūniene 
atidarė vakarienę prasyda
ina Moterų Są-gos Centro 
dvasios vadą atkalbėti mal-

• 
< ia . 

Skani vakarienė. 
šių. iškilmingą vakariene 

rengė Nekalto Pras. P. Š. Mer
gaičių Draugija. Keikia pas* 
tebėti, kad vakarienė buvo 
tikrai gerai ir skaniai paruoš
ta. Reikia pastebėti, kad Bri-
dgeportietės visgi geros šei
mininkės. Taigi vaikinams 
norintiems gauti geros šeimi
ninkės, patarčiau apsisukti 
apie Bridgeportą.... 
Programas. 

Delegatėms ir svečiams pasi 
stiprinus, prasidėjo progra 
mas. Programas buvo labai 
turtingas ir gražus. Pirmiau
siai kalbėjo p. M. Vaičiūnie
nė. Užbaigusi kalbą pasiūlė 
p. A. Nausėdienę vakaro ve
dėja. P . A. Nausėdienė pasa
kė trumpą prakalbą, bet kaip 

/ 

Sekretorius. Apie jį nėra kas 
rašyti. Jo prakalbas visi mėg
sta. Skambina duetą B r. Nau 
sėdaitė ir J . Sauris. Publika 
aplosismentais privertė juo
du būtinai atkartoti. Kalba 
Moterį} Są-gos Centro pirm. 
D-lė M. Jokubaitė. Reikia pa
žymėti, kad tai ištikrųjų pui
ki kalbėtoja. Nors ji yra a-
merikietė, bet labai gražiai 
vartoja lietuvių kalbą. Garbė 
turėti Sąjungietėms tokią ga
bią kalbėtoją. Smuikuoja p-
nia L. Sabonienė, viena iš ge
riausių lietuvių tarpe smui
kininkių. Publika ją privertė 
pasirodyti keletą, kartų. Dai
nuoja lakštute Peleną Rakaus
kienė. Publika tiesiog buvo 
sužavėta josios maloniu balse
liu. Rodosi kad ji dainuotų 
visą vakarą tai nenusibostų 
klausyti. Bet ja'i publika ne
davė ramybės, šaukė ir šau
kė. Springfieldietė p-lė J . Ge
dminaitė puikiai pašoko. Kei
kia pripažinti jai artistiški 
gabumai. Kalbėjo J . H. Vai-j 
čiunas. Kaip visada taip ir 
dabar labai publikai patiko. 
Dainuoja J. Ramanauskas, ku
rį publika labai mėgsta. J is 
buvo priverstas atkartoti. 
Kalba advokatas B. Mastaus-
kas. Jis kaip visuomet taip 
ir dabar juokų prikrėtę tiek, 

net šonai skaudėjo. Už jo 
gražia. kalbą, Sąjungietės 
pasižadėjo jį apvesdinti... Be 
abejo p. Mastauskui tas labai 
patiko... Ponia Saurienė, a-
kanipanuojant p. Sauriui, gra
žiai sudainavo solo *'Moterų 
himną". Žodžiai Jono Kmito, 
kompozicija J . Saurio. Šis 
himnas buvo dainuotas pirmą 
sykį. Ištikrųjų, tai gražus 
himnas. Ponia Saurienė tie
siog aiavėjo publiką savo 
skambiu balseliu. Ant galo 
dainavo žymus daininkas Kas
tas 8abon i s. Apie ji nėra ką 
nei rašyti, jam sykį pasiro-

* 

džius publika kviečia ir kvie
čia. 

Publika, vakarienė ir pro
gramų labai patenkinta, išsis
kirstė jau po 12 vai. Ši vaka
rienė ilgai pasiliks atsilankiu
siųjų mintyje. 

Rep. 

Meškausko, kuriam irgi pa
gerbti buto rengiama ši vaka
rienė. 

Lai Dievas jiems laimina ir 
duoda laimingą kelionę į Te- i 
vyne! 

CtunJ. 

ir Seserų Draugijos susirinki
mas įvyks ned. rugp. 24 d. 
tuo jaus po pamaldų šv.. Myko
lo parapijos svetainėje 1644 
Wabansia Ave. Malonėkit visi 
nariai-ės atsilankyti, ries bus 
daug svarbių reikalų. 

, A. J., rast. 

r 
WEST SIDE. 

NORTH SIDĖS ŽINUTĖS. 

P A R D A V I M U I 
MTJRCT BUNGALOVV 

5 kambariai. naujas i» puikus, 
platus lotas; puiki vieta gyventf 
Parsiduoda pigiai ir lengvais i**.io-
kėjimais arba mainysiu ant namo 
ar biznio. 

Taipgi turiu ir daugiau geru na
mu, farmu tr visokių bizniu parda- { 
vimui pigiai ir :aainimui. Pas manęs 
gausite teisinga ir greita patarnavi
me. 

S. SL03TKSNIS 
3401 S. Halsted Street 

Antros Lubos 
Tel. Yards 2242 

, j Chicago, M . 

Sv. Mykolo par. svet. rugp. 
13 d. įvykp puikus kun. prof. 
Pr. Bučio išleistuvių bankie-

paprastai interesingą ir turi-i tas. Kun. Profesorius nesiti-
nmgų. Po tam kalbė.io dva- kėjo, kad jam tokį vakarą su-
>ios vadas M. Urbonas iš Du rengtų iSTortli Sidės žmonės. 
Bois, Pa. Uerb. kun. Af. Tr- Kun. prof. B. Urba vedė ši 
bonas matytį didelis baiki- vakarų ir jam labai pasisekė, 
įlinkas, nes jis labai daug juo- Varg. J . Brazaitis surengė 
kų pridarė, pasakodamas sta- puikų programą. Dvi jauno* 
vo įspūdžius Cbicagoje. Daj mergaitės' tai yra F . Nausė-
kalba M. Vaičiūnienė ir įtei- daitė ir E. Sinkevičiūtė pa-
kia gerb. Moterų Są-gos dva- dainavo labai gražiai. Vyrų 
šios vadui kun. M. Urbonui kvartetas taip puikiai atliko 
dovaną $100.00 auksu ir di- savo rolę, kad kelis sykius tu-
džiausį buketą gėlių. Vaka- rėjo pakartoti. Kvarte-

Jau tur but visi žinot ar gir
dėjot, kad Aušros Vartų para
pijos Bažnyčioje yra įtaisyti 
nuo mėnesio laiko nauji var
gonai. J ie tyli, kaip žemė, ir 
laukia savo valandos, kada 
prabils savo gražiais balsais. 

Ta valanda jau nebetoli. Ru-
gpiučio 31 dieną įvyks jųjų. 
pirmas atidarymas ir pašven
tinimas. Aušros Vartų par. 
choras struopiai ruošiasi prie 
tos dienos, praktikuoja pra-
kaitodamas. Bet choristai nie
ko neatboja. Dirba išsijuosę. 
(Jerb. p. K. Sabonis nuošird
žiai prašo gerb. tėvų ir moti
nų paraginti savo sunūs ir 
dukteris, kad nors paskuti
niais vakarais, lankytųsi į re
peticijas arba paniokas. Taigi 
nepamirškite, tėveliai ir moti
nėlės, priminti savo sūneliams 
ir dukrelėms/ir apskritai tie-j 
ms, kurie priklauso prie cho-1 j 
ro , k a d r i n k t y s i į p a m o k a ? 

Sekanti pamoka įvyks pėtny 
etos vakare 8:00 vai. rugp.! 
22 d. 

Pirmininkas. 

K A U N O 

KAUNO MALT EXTRACT 
Tikrai Lietuvių Maltas 
Vienas Iš geriausiu, turtingas Ir 

čystas su keturių uu<\i pakelis a-
pyniais Europos. 

Kauno Malt yra dėlto 
geras kad yra Išdirbamas geriau
sia patyrusių išdirbeju KAI NO 
EXTRACT. Netik kad geras ir 
skanns. bet ir naudingas del 
sveikatos, jisai gamina sveikata ir 
padaro apetitą. Taigi kiekvienas 
Lietuvis n ui mėginti vartoti KAU
NO MALT EXTRACT. 

Perkant reikalaukite Kauno 
Malt E.\traet jeigu krautuvinin
kas neturi tai reikalauk tiesiog iš 
vietos. 

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

Tel. Boulevard 7258 

5501 So. Ashland Avenue 
Tel. Prospect 0580 

B I Z N I S 
'"PARSIDUODA krautūvi 
(Variety Store) Brighton 
Parke. Biznis gerai išdirbtas 
ir geita vieta del biznio. Prie
žastis pardavimo turiu 2 biz
niu. Kreipkitės. 

4282 Archer Ave. 

PAUDAVIMUI puiki kampinė 
Grocernė ir Bučernė vietoje tirštai 
apgyventoje lenkų ir čeky. Pui
kiausi visi nauji "fixtures", puikus 
Storas, bet kada aš nemoku lenkų, 
čekų nei angų kalbos ir kaipo far-
merys neapsipažinęs su bizniu tai 
yra man persunku ir už tai parduo
siu pigiai. 

Atsišaukite } storą: 
5200 H. Honore St. 

P I A N A S 

Perkam, parduodam 

I mainom namus, farmas taip 
gi ir visokius biznius. 

Darba^ atliekam greitai, 
J pįgiai i r gerai. 

Kreipkitės: 

3352 So. Halsted Str. 
Tel. Boulevard 9641 

BUK GUDRUSS 
Pasinaudok proga kol dar 

yra laiko išsirinkti gerą 
viet4 del gyvenimo arti 

IMarąuette Park ir šv. Ka-
imiero Vienuolino. 

KAS KĄ NORI 
Pirkti narna, parduoti,! 
ainyti ar budavoti 
Kreipkitės pas 

ZrS MlCHLYltĘĮ^jOO 
rF?r.7TK <$3^Srnxrr 

Apsaug-am Insulinam viską 
Tel. Prospect 4345 w 

GROJIKUS PIANAS 
IS priežasUes neturėjimo darbo ir 

reikalingumo pinigų, as parduosiu sa 
v« $700 vertės grojiklj pianą ir 87 
rolelius, su benčiumi ir kabinetu už 

$110 

TORIAI 
JTH. Blvd. 9641 

A. K A I R I S 
Murinu* ir budavojimo namu 

GENERALIS 

G O N T R A C T O R I S 

PRANEŠIMAI 
BRIDGEPORTAS. 

Labdarių Sąjungos 5-tos 
kuopos susirinkimas įvyks 
sekmadieny 24* d. rugpiueio 2 
valanda, po pietų, 6v. Jurgio 
parap. mokyklos kanib. Visi 
malonėkite astilankyti. 

Valdyba. 

ŠV. KAZIMIERO KAPINIŲ 
REIKALAI. 

Pranešimas. 
Šv. Kazimiero kapinių Di-

A. I A. 
ANTANAS SENOMIS 

Mirė rugp. 20, 1924, 6 vai. 
vakare. Vedęs, 47 metų am
žiaus. Paliko moterį Jad
vyga ir 4 vaikus. Iš Lie
tuvos paėjo, Panevėžio ap
skričio, ir parapijos, Pajuo 
dzių kaimo. 

Laidotuvės bus subato], 
rugpiu&o 23, 9:30 vai. ry
to iš namų 3314 So. Mor-
«an St. į šv. Jurgio bažny
čią, po pamaldų į šv. Ka
zimiero kapines. Gimines, 
draugus ir pažįstamus kvie 
čiame dalyvauti laidotuvė
se. 

Lieka nuliūdusi 
Moteris ir vaikai 

1 

Atsilankykite pas mane dnosu 
gera patarimą. 

3352 So. HaLsted Street 
Chicago, 111. 

Home 
3350 Lowe 'Avenue 

Telefonai Canal 5395 

JOHN 6. MEZUISKIS 
Greneralia Kontraktoriui, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 
2319 West 24-th Street 

Chicago, DL 

i Telefonas Canal 7233 ' 

! PETRAS CIBULSKIS 
Malia\o.ftriK) Kontraktoriui 

DažŲ ir Poperos Krautuvėj 
i 2338 SO. LEAVTTT 8TR. 

t ' ' ' • " m 
Telefonas Canal 0610 

PLUMB1NG 
Geriausias plumeris. darbą at

lieku gerai ir sąžiniškai. 
THOMAS HTGGINS 

2313 So. Oakley Ave Chicago, 

ir $18 storage ISkaSčių/. Klauskite 
Mr. I^arson's piano. N 

3323 IJncoln Avenue 
Pirmas augStas. 

REIKALINGA. 
REIKALINGAS 

rankinis 2eceiris (kompozitorus) dar
bas nuolatos, užmokestis gera; gali 
but unijos vyras arba ne. 

Kreipkitės 
' K. OF L. PRESS 

47LU South Wood Street 
V. Rukštaljs 

Tel. TAfayette 62J>8 

REIKALINGA 
REAL E S T A T E 

SALESMANAS 
Nepaprasta proga lietuviui 

vaikinui kuris moka Anglis 
kai kalbėti. Geram vynii mo-
kesu algą ir komisą. 

Pašaukite 
Mr. PAULSON 

Tel. Republic 5600 
Chicago, UI. 

MITTONA 
Reikalinga švari, teisinga moteris 

del generalio darbo krautuve. Vieta 
pastovi ir gera, alga nemaža. 

Atsišaukite, 
J. 0PPENHEIMER & CO. 

Ashland Ave. ir 47-tn St. 
REIKALINGI agentai orderioti 

visokes gėles įvairiausius medžius, 
luošu" laiku galima užsidirbti' kelius 
dolerius. > 

Kreipkitės laišku 
V. GAIŽAUSKAS 

10808 South \Vabash Ave. 
Chicago. 111. 

PIRKIT NAMĄ ARBA LOTA. i 
del gero savo valko ir sau kur y- j 

11 ra medžiu ir kvietkų. kur yra 
vieta daržovėms ir kiemas vai
kams. Tėvai ir motinos, padaryki
te .savo vaikams ir sau linksmu-

1 roa, žinot gerai kad pinigai išduoti 
už rendas niekados nesugryžta. \ 
hios pačius pinigus ką mokat už 
randa {mokėsit | narna; trumpu 
taiku pats namas išsimokės. Aš 

[ turiu didžiausiam pasirinkime na
mu ir lotu aplink Šv. Kazimiero 
Vienuolyną, kur yra puikiausia 
Chicagos Lietuviu kolonija, netoli 
Margu et te Park Jcnris bus vienas 
i$ gražiausiu Parku visam mieste.. 

Taiffigi visus visokios rgšies biz
nius farmas lotus mainom ant na
mu visose Chi eagos dalyse. 
Išmainom prastesnius namus ant 

| geresnu namu kokioj tik vieto.j 
| turite. Kaipo Lietuvis tai visados j 
{lietuviams patarnauja kogeriausia < 

REAL ESTATE EVVESTMENTS 
M19 W. Marqvutte Rd. (Or 67 

rffvd.) (Arti Western Ave 
Tel. Pro'įpect 8678 •i 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FA6I0NAS CO, 

I E Š K O 

|Tel. Lafayette 4223 

P L I J M B I N G 
JKaipo lietu vys, lietuviams visados J 

patarnauju kuogerlauslai 
M. YUfiKA, 

S228 VTest S8tb Street 

PAIEŠKAU savo draugės Marijo
nos Kavolytės paeinančios iš Džiugų 
Kaimo, Eržvilko vai. Tauragės apskr. 
Girdėjau, kad ji gyvenanti Chica-
goje. Prašome atsišaukti ar ji pati 
ar kas žinote jos adresą.. prašome 
pranešti. Taipgi galite atsišaukti per 
telefoną Lafayette 5250. 

PETRONĖLE URBrčITE, 
4424 So. IVashtenau- Ave. 

PAIEŠKAU savo brolio Mateušo 
Vareikos paeinančio jš Jujėnų kai
mo Panevėžio apskr. Girdėjau pir
miau gyveno Cllnton, Ind. Vėliaus 
išvažiavęs j Ranton, Pa. Jis ar kas 
kitas prašome atsišaukti 

KAZIMIERAS VAREIKA 
1522 Garfield Street 

Gary, Ind. 

PAMATYK 
įor Econcmieal Tran$portati»n 

PIRMA 

Pas 

Mc MANUS MOTOR SALES 
Lengvais Išmokėjimais - Mokėk Važinėdamas 

6711-19 So. Western Ave. Republic 5300 
Sales - Service - Parts į . i ^ i . K t ž j m h . L ^ i i i ^ t ^ - - ^ ^ a > i . > . ?t. Įji^žhįiiigfcttA^įi nasi dienrašti ge • 

! 

808 W. 3Sth SI.. Chicago 
Tel. Tlculerard 6611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. • 

AR REIKALINGI TAU 
PINIGAI? 

Mes skoliname ant pirmų] 
[morgičiŲ. 

Mes taip pat 
Perkame ir Parduodame pir

mus morgičius po $600.00 ir aug
inčiau. 

Norint platesnių informacijų] 
įkreipkites pas: 

JUSTIN MACKIEW1CH 

MORTGAGE BROKER 
[REAL ESTATE L0ANS &l 

INSURANCE 
2342 So. Leavitt Str. 

• » • 

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

LOANS INSURANCE 
General Contractor & 

Builder 
8u tos njšies reikalais 

kreipkitės pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausis. 

5710 S. Kedzie Avenue 
Chicago, S t 

Residencijos Tel. Ofiso Tel. 

Prospect 5101 Prospect 5778 

Remkite tuos profesiona
lus, biznierius kurie garsi-

• 
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