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TOS SĄJUNGOS PLANAS 
IŠKELTAS EUCHARISTI-

NIAM KONGRESE. 
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Tuo klausimu Kongrese 
priimta rezoliucija. 

AMSTERDAM. rūgs. 5. — 
Gruody, 1905 m., Papą Pius 
X paskelbi* dekretą, kuriuomi 
išspręsti visi klausiniai kas 
lytisi sąlygų, reikalingi! kas
dieninės šv. Komunijos priė
mimui. 

Nuo to laiko kasdieninės 
Tiv. Komunijos priėmimo pra
ktika pradėjo plisti po visa. 
katalikiška pasaulį. Dauge-

'5. — Vakar Tautu Sąjungos 
susirinkime kalbėjo Anglijos 

ly šalių įkurta net organiza-j p r emjeras MacDonald. J i s 
cijos su tikslu paraginti ir j padavė savo planus Europos 

VlacDonald Paduoda T. Są 
jungai Taikos Planus 

Pasaulis Reikalingas Nusiginklavimo, 
S a k o J i s 

Europai Taiką Gali Užtikrinti 
Arbitracijos Sistema 

PALANKIAI MACDONALDAS ATSILIEPIA 
APIE AMERIKA 

ANGLUOS SU FRANCIJA 
NUOMONES SUSKILUSIOS 

įGENpyVA, IŠveiearija, rug. 

kitus prisidėti prie kasdieni
nės šv. Komunijos priėmimo 
praktikos. 

taikai. 
Kiek žinoma, jo kalba pa-

'darė visuose gilų įspūdį ir pa 

MacDonald nesutinka su 
Herrioto Pažiūromis. 

* I ' * 
GtfNEVA, rūgs. 4. — Tau

tų Sąjungos susirinkimas va
kar ir šiandie užimtas dau-
giausia Franci jos vargais ir 
jos likimu. 

Anglijos premiieras Mac-
jDonald ir Francijos premie-
ras Herriot pirm eisiant T. 
Sąjungos posėdin turėjo pri
vatines ilgas konversacijas. 
Ir , kiek žinoma, kits kito- ne
galėjo įtikinti, nei įtakos pa
daryti. Abiejų nuomonės to
li skirtingos. Vokietijos 
kontrolės ir Francijos apsau
gos klausimais vienas vie-ferencijon turi but priimta 

ir Vokietija. Turi but pa-Į^aip, kitas kitaip mintija. 

Čionai įvykusiame Eucna-!<] l lotį j 0 planai bus rimtai 
rištiniame (Kongrese iškeltaLvarstomi ir ar tik nebus 
planas įkurti kasdieninės šv. Į pripažinti. 

V 

Komunijos priėmimo pašau-f j j s s a k ( N ka (i ateity Euro-
lio sąjungą (lygą). Prof. ^ į y r a pavojinga skaldytis 
Adolfas Steger Kongrese pa- j atskirias militarines sąjun-
skaitė iš vieno laikraščio i š - | g a s > T o s r u S i e s s l l s i skaldy-
trauką, kuriąja patariama' m a s 1 9 1 4 met&ls j a u p a r o d ė 
įkurti tos rūšies sąjungą. s a v o baisius rezultatus. 
Dėlto, Brent\vood, Anglijoj,' 
Vyskupas Artbur Doubleday 
tam tikslui pagamino rezoliu 
eiją, kuri priimta. 

Europai taiką galima užti
krinti tik irrhitracinni keliu. 
Tuo arbitracimu kurni turi 
būti (Tautų Sąjunga. Tuoj 

t _• 

Rezoliucijoje pasakyta, k a d | b u d u Sąjungos autoritetas 
sąjungą patartina įkurti iš 
diozezijos organizacijų. 

bus išvystytas ir Europa lai 
mės taiką. • 

Profes. Steger, kalbėdamasi K a d t a i v i s a a t s j e kt i , rei-Į gti taika. 

kviestos ir Suv. Valstybės, 
kurios visuomet kviečiamos 
prisideda prie naudingo žmo
nijai darbo. 

Ta nusiginklavimo ir tai
kos "konferencija turi įvykti 
Europoj, T. Sąjungos globo
jo. 

Taigi, tik (T. Sąjunga ir 
Sąjunga. I r MacDonald tiki, 
kad ateity prie <Są jungos pri
sidės ir Suy. Valstybės. 

Anglijos premieras aukšti
no Amerikos atliktus darbus 
ir nuopelnus pasaulio taikai. 
Tečiaus to dar permaža /Tu
ri but (langiaus k tuo jaus 
veikiama. Turi išnykti vi
sokį neapsikentimai pergalė
tojų su nugalėtais. Visos 
šalys turi nusiginkluoti. Tik 
tuomet bus galima pasidžiau-

KESINTASI NUŽUDYTI 
ITALIJOS PREMIER4. 

• • i • * 

LONDONAS, rūgs. 5. — 
vietos dienraštis "Daily Ex-
p re s s " korespondentas iš Ro
mos paduoda žinių, kad pirm 
keletos dienų kesintasi nu
žudyti Italijos premierą Mus-
solini, kuomet tas važiavęs 
automobiliu ir kitų keeltos 
automobilių buvo lydimas. 

Šis atsitikimas buvo stip
riai užslėptas, bet visgi pa
tirta. Keletas šūvių paleista 
į pravažiuojančius automobi
lius. Pataikinta automobl-
linn, kuriame premiero nebu
vo. * 

(Kaltinami fašistų priešai 
socialistai. 

A. L. K. Federacijos Centro 
Valdyba Išrinkta 

SEKRETORIATAS LIKS CHICAGOJE 
( "Draugu i" telegrama), jčiunas, Mastauskaą Krušas, 

Bumšas. Mačiulis. 

LAUJA AMNESTIJOS. 
[mitetas jau turi pagaminęs SAVO PAŠOVĖJUIREIKA-
planus Francijos apdraudi
mui Bet MacDonald sako, 
jog tie planai netinkami. Jėi 
jie butų priimti, tai trumpoj 
ateity turėtų griūti ne vien 
T. Sąjunga, bet Europoje iš
kiltų naujas abelnas karas. 

DETROIT, Mich., rūgs. 4. 
— Vakar rugsėjo 3 d. vėlai 
vakare galutinai išrinkta nau 
joji Federacijos Centro jVal-
dyba ateinantiems 1924-25 
metams. Į Valdybą įeina šie 
asmens: Albavičius, Daužvar-
dis, Šimutis, Pakalnis, Vai-

>Šiandien, rugsėjo 4 d., į-
vyks naujos valdybos posė
dis. Valdyba pasiskirstys 
pareigomis ir paskirs Centro 
Sekretoriato bustyraę. Grei
čiausiai Sekretoriatas liks 
Chicagoje. 

D'ANNUNZIO PAVIRTĘS 
TYRUOLIU. 

P.RESCIA, Italija, rug. 5.— 
Oabrięl d'Annunzio, žinomas 

PAGELBA KLAIPĖ-
DIEčIAMS. 

apie vaikų paruošimą p r i e j k a l i n ^ a s u 5 a u k t j nusiginkla-
pirmosios šv. Komunijos^ v i m o konferenciją. Ton kon-
tarp kitko sakė; 

"Kuomet, pa v., motina iš
eina pasivaikščiotų, ji gali su 
savimi išsivesti savo vaikelį, 
su juom aplankyti Dievo Na
mus, parodyti jam tabernacu-
IIIIIM, kaipo namelius, kuriuose 
gyvena Jėzus ir laukia J is 
ten kiekvieno atsilankiusio. 

Šiandie kalba premieras 
Herriot. 

Paduot savo planus. 
Anglijos į^emieras MacDo

nald turi nuosavus planus. 
J i s krūvon riša nusiginklavi
mo klausimą su Francijos ap 
saugos klausimu. įSako, kad 
nors du, bet ^neatskiriamu da
lyku. 

MacDonald nori tam tiks
lui sušaukti visai ' atskiria 
valstybių konferenciją. Pir-
miaus jis palankiavo S. Val
stybių sumanymui šaukti kon 
ferenciją. Bet šiandie, sa 

VIENNA, rūgs. 5. — Aus
trijos kanclieris, prelatas 
Seipel, kurį socialistas Jawo-
rek pavojingai pašovė, krei
pėsi į respublikos prezidentą j 
Hainisch prašydamas visai 
paliuosuoti užpuoliką. 

J)elto kalbama, kad socia
listui Jaworek'ui iškeliama 
valstybės byla bus panaikin
ta. 

• - • m . -L—==? 

Šilutės miesto gyventojai 
šių metų pavasaryje yra di-

talas poetas-lakunas. kurs p o ^ į n u k e n t ė j ę n u o potvynio. 

Mažosios Lietuvos piliečiai karo pagarsėjo užimdamas 
su savo legionais Kroatijos 

rengia įvairias pramogas pa-
miestą Fiume, pagaliaus visai | r i n k i m u i , ė ž „ n u k e n t ė j u s i e m S 
atsiskyrė nuo pasaulio reika
lu ir aklai užsidarė savo na-

CHlCAffOJE 
VALSTYBES POLICIJOS 

KLAUSIMAS. 

muoFc, anot jo paties rašyto 
laiško, paskelbto Breseia laik 
rašty Provmda. 

Illinois valstybės policijos 
klausimas ir vėl atimu jina-

ko jis, nusiginklavimo ir iap-fnias artinantis rinkimams. 

KINIJOJ PAKILO CIVILIS 
KARAS 

"(Toliaus vaikeliui turi but 
nurodyta, jog Jėzus visuomet 
pasiketinęs ) išeiti iš Savo 
mažų namelių ir pasirinkti 
vietą vaikelio mažoj širdy, 
ten apsigyventi ir jauną gy
venimą iiupuosti skaisčiomis 
ir laimingomis dienomis. 

"flTuo ir kitais klausimais 
motina gali atlikti didelius 
darbus, ypač panaudodama 
mažąjį katekizmą ar mažąją 
Šventą Istoriją su patraukia
mais vaikelį paveikslėliais. 
Tų įgautų ant motinos kelių 
Įspūdžių vaikelis nemirs ir 
senatvės sulaukęs. ' ' 

KOVOSE DALYVAUJA 
200,000 KAREIVIŲ. 

Svetimos valstybės iškėtė 
jurininkus. 

BELGAI EVAKUOJA 
RUHRO KRAŠTĄ. 

B R I U K S E L I S , rūgs. 5. — 
Belgai pradeda evakuoti 
Ruhro plotus. Iš kai-kurių 
vietų laipsniškai kariuomenė 
atšaukiama. Tai militarinė 
evakuotė. , \ 

CHICAGO. — Qro biuras 
šiai dienai nusako jgražų orą, 
bet kiek vėsiau. 

SHANGHAI, rūgs. 5. — 
Pramatomas naujas Kinijoj 
civilis karas pagaliaus paki
lo ir kova eina 30 mailių ilgio 
frontu* už 19 mailių nuo šio 
miesto. 

Karą veda du generolu; 
Che Hsich-yuan ir Lu Yung 
ksiang. Kiekvienas jų turi 
apie po 100,000 kareivių, ku
rie pastumti kruvinon kovon. 

Kam tas kraujo pralieji
mas ? 

Dėlto, kad tiedu generolu 
tarp savęs rivalizuoja. Tas 
ir kitas nori but aukštesniu. 
(Tas ir kitas nori paimti savo 
žinybon didesnius Kinijos 
plotus. 

Kuomet tiedu generolu ko-
fvoja, centralinė Pekino vald
žia yra bejėgė. J i nenori 
net įsimaišyti abi pusi suves
ti taikon. Bijo, kad tie krau
geriai prieš patį Pekiną ne
atsisuktų. 

(Tokia valdžia, tai ne vald
žia ir kaipo tokia neturėtų 
gyvuoti. 

&in miestan suplaukė galy
bės pabėgėlių. 

Savo piliečįų gyvybės ir jų 
mantos apsaugai svetimos 
valstybės, kaip tai Ainerika, 
Pranei ja, Anglija i r kt., pri
siuntė karo laivus ir iškėlė 
jurininkus. 

Pranešta, jog svetimšaliams 
nėra pavojaus. 

(Šis karas gali kartais su
kelti karo liepsnas visoj Ki
nijoj. Tuomet įvyktų naujas 
vals-tybių Įsimaišymas. 

PALIUSUOJA KO
MUNISTUS. 

WIESBADEN, rūgs. 5. — 
Areštuoti už priešmilitaristi-
nę propagandą vokiečių ko
munistai buvo pašaukti čia 
francuzij karo teisman. 

J ie pripažinti politiniais 
prasižengėliais ir paliuosuo
ti. * \ 

LAKŪNAI NAUJOJOJ 
ŠKOTIJOJ. 

PICTOU, Naujoji Škotija, 
rūgs. 5. — Suv. , Valstybių ar
mijos lakūnai, kurie baigia 
skridimą aplink pasaulį, ils 
Newfoundlando atskrido čio-

fnai. 
Kaip šiandie jie leisis Bos

tonan; 

saugos konferencija turėtų 
but sušaukta Genevon ir tai 
T. Sąjungos globoje. Turi 
vilties, kad prie tos konferėn 
cijos prisidės ir Amerika. 

Mat, Europos diplomatams 
ir politikams neparanku ke
liauti Amerikon. Europoje 
konferuodarai jie jaučiasi ne
suvaržyti. . 

Laiške d'Annunzio visai 
šaltai atsiliepia į paduotus 
jam pasiųlymus gryžti politi-
kon ir prisidėti prie suorga-
nizayimo italių lygos arba ko
kios kitos politinio charakte
rio organizacijos. 

. D'Annunzio toliaus pažy
mi, kad jis užsidaręs savo 

namuose ir jam daugiaus ne-
| apeina, kas veikiasi išoro jo 
nam$. 

" K a s mielas vakaras ," ra
šo jis, " a š deginu ant akme
ninio aukuro krūvas neati-

šelpti. Nuo šio darbo nega
lime ir mes atsisakyti, nes jų 
bėdos ir jvargai yra drauge i r 
mūsų vargai. Todėl Kauno 

I Miesto Valdyba yra nutarusi 
asignuoti tuo tarpu vieną tuk 
stantį litų nukentėjusiems 
nuo potvynio ir ruošti aukų 
rinkimą Šiam tikslui. 

PANAIKINTA PROHIBICIJA 

Tos rųšies policijos šalinin
kai jos reikalingumą nurodo 
į dažnus bankų apiplėšimus. 
Jų nuomone, valstybės poliuj darytų man prisiunčiamų lai-
cija tuos piktadarius greitai ]'škų. Pas mane rašyti, tai 
išgaudytų. 

Valstybės policijai prieši
ngas organizuotas darbas. 
Šis yra nuomonės. kad ta 
policija bus naudojama ir 

Bet pirm visaip, jo nuomo-1 darbininkų streikus malšinti, 
ne, militarinė Vokietijos kon
trolė turi but pavesta tuoj aus 
T. Sąjungai. 

Koki bus rezultatai. 
Koki bus rezultatai iš pre

mjerų nuomonių skirtingumo, 
kol-kas šiandie nežinomi. Te
čiaus jųdviejų pažiūrų skir
tingumas padaro blogą įspū
dį į visus suvažiavusius at
stovus1. 

PLĖŠIKAI PASPRŪDO. 
Automobiliniai plėšikai 

Michigan gatvėje, pietinėj 
daly, apiplėšė keletą praei
nančių žmonių. 

Pagaliaus juos užtiko poli
cija. Bet tie pasprūdo, nors 
policija kitu automobiliu vi
josi ir šaudė. 

Pagaliaus vienoj vietoj ra-

hiščias darbas. Mane norėti 
matyti, taipat. Aš niekam 
neatsakau, nei nieko nebepri-
imu pas save. Nei prašymai, 
nei kas kitas negali perlaužti 
mano pasiketinimo. Argi ne
gana man to pasiteisinimo ? " 

ST. JONH'S, N. F., rūgs. 
5. — Newfoundlande per se
ptynerius metus praktikuota 
griežta prohibicija. Tečiaus 
šįmet referendumu panaikin
ta, kaipo rJevykęs eksperime
ntas. 

PINICŲ KUOSAS. 
Rugsėjo 4, 1924 

Lietuvos 100 litų $10.00 
Anglijos 1 stcrl. sv 4.4#-

Belgijos 100 fr 4.89 
Francijos 100 fr. 5.30 
Šveicarijos 100 f r. 18.82 
Italijos 100 lirų 4.39 
Čekoslovakijos 100 kronų . . 3.00 

„ ^ ... »..,,,,,. ,. m stas pamestas vogtas auto-
Kitaip ir /but negali. Tau- M u . r T r . , . , __ , 

^ 6 .mobilius. Viduj buvo klarias tų Sąjunga turi rūpintis 52 
atskiriu valstybių politiniais 
ir ekonominiais reikalais. Bet 
tam tikslui ji nebeturi laiko. 
Užimta daugiausia Francijos 
interesais, jos ateitimi. 

Jei T. Sąjunga pripažįsta 
Francijai ypatingas privilegi
jas, nestebėtina, jei Amerika 
atsisako prisidėti prie tų vi
sų vaizduojamų komedijų. 

Du pusbernioku gyveno na
muose. 1428 W. Congress st., 
apsivogė ir pabėgo. Deja, 
jų vieno liko fotografija ir 
policija greitai abu suėmė. 

kraujų. Taigi, vienas ar du 
piktadariu turėjo but sužeis
tu. 

PAŠALINTAS DEPUTY 
ŠERIFAS. 

Cok apskr. šerifas Hoff-
man iš tarnybos paliuosavo 
deputy šerifą Paul K. Smitli. 

Tas šerifo asistentas aną 
dieną vienoj vietoj užblokavo 
"reidą' ' prieš gamblerius. 

Teisėjas Caverly pranešė, 
kad paskirtu laiku jis pas
kelbs bausmę Leopoldui ir 
LoeVuit i 
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Siųskite Savo Giminėms 

L I E T U V Ą 

PINIGUS 
a P E R 

DRAUGĄ JJ 

. NES, "DRAUGAS" pigiausjai « W 
cia ir geriausiai patarnauja. 
GAS" siunčia per chdžiausif Lietuvos 
banką — ŪKIO BANKĄ. 
9 "DRAUGAS" siunčia pinigus litais 
ir doleriais: perlaidomis! čekiais-draf-
tais ir telegrama. 

"DRAUGA8," PUBE. CO., 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, HL 

Ofiso Valandos; Nuo 8 ryto iki 8 v. vaK. 
Sekmadieniais uždaryta. 
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- " D R A U G A S " 

čiai už jaunumę ir vilt} -* va
dovauja Kongresui. Sekreto 

1 riai — p-le Vaškevičiutė už vei 
Fubli&hect Daily Eiecpt Bundays ] r -
One Year $roo!klumą Newarko skyriaus il
sis Moaths $s.oo|p_iė Gustaitė už Veiklumą De^ 

AT NEWS - STAKDS 2c A cx)PY troito skyriaus -- gavo sekre-
DRAUGAS r t BLISHTNG CO., Inc. t o r i a u t i . 

ssM so, oakicy Avc, chkago. IR [ Visuomet tas, kas dirbo, 
Tei. Rooeeveu 77ti Įgauna daugiau darbo. Sekre-

•uimiui.uMn.munu .uuiuuuu... j t o r i a v i m a s n e i e n g v a s darbas. 

L E N K I J O J f Z O L A C I J I . 

Iš FEDERACIJOS 
KONGRESO. 

Jani priseis registruoti Valdy
bos narių raportus. O tie ra
portai ne trumpi, nes nemaža 
nuveikta. O dar daugiaus bus* 

(Mūsų special. koresp.) pipirų duodama už nenuveik-
Rugsėjo 2 d. tus darbus. 

Neįdomu skaityti, kad vis- Į Pas mumis, lietuvius jau to-
kas pasisekė kuopmkiausia. k i » taisyklė: padarytus dar-
Vargiai man pasiseks būti j - ! bus pamiršti, nepadarytų ies-
domiu. Mėginsiu nepamiršti "• 
i r nepasisekimų. 

Bažnyčioje. 
Bažnyčioje, Seserų Pranciš-

kieeių gražiai papuoštoje, žmo j į d u o d a raportą pagal savo 
nių pilna. Iškilmingos pamal-.budą. Dvasios vadas kalba a-
dos, kun. Dr. Česaičio begalo I pie misijas ir apie tai, kad 
gražus pamoksals, Vyskupo santaika valdyboje ir sky 

Eina valdybos raportai. 
Kiekvienas valdybos narys 

dalyvavimas sudaro nepapra
sto įspūdžio. 

Detroito Vyskupas ypatin
gas Vyskupas. Pasakė pamo
kslą, kurs liudija, prieš kai-
kurių nuomonę. Kad su A-
merikos katalikų Bažnyčios 
hierarchija galima įeiti Fede
racijai j artimus santykius. 

riuose buvo krikščionišką. 
Pirmininkas, kun. Albavičius 
taip pat nieko neužgauna, P-
nia Nausėdienė, vice-pirmi-
ninkė, neatvyko ir raporto ne-
pridavė visai; ji žmona pas
kendo Akademijos Rėmėjų 
reikaluose. P . L. 
Šimutis antras vice-pirminin-

Tokio pamokslo, kokį pasakė tas išdavė raportą iš Sekre-
Vyskupas Gallagher, nepasi- toriato klaidų. ' 
gėdytų ir lietuvis patriotas. Iš savo darbų nedavė ra-

Vyskupas ir pamokslų pasą- porto, nes mažai jų tebuvo 
kė ir šv. Sakramentu palai- Federacijoje šiais metais. Pra 
minimą suteikė. Cažnyčioje iš- sau nesuprasti blogai. P. L. 
kilmės delegatams ir Detroi- Šimutis vertas žmogus ir Fe-
tiečiams svečiams sukėlė be- deracijoj ir New Yorke. Tai 
galo gražų upą. Pasijutome ne vienintelis tenai mūsų susi-
patys vieni lietuviai esą, bet pratęs veikėjas. 

Lenkija, kuri nesenai (Jar didžiavosi savor porKtine pa
dėtimi Europoje, kurt veržėsi su Francijos pagefba paim
ti net vadovaujančią rolę bent Rytų Europos politikoje, 
šiandien atsidarė nepaprastai keblioj padėty. Lenkija 
šiandien galima sakyti tapo veik izoliuota, palikta sau vie
na. Visi prieteliai ją apleido 
FRANCUflJA. 

Didžiausią smūgį Lenkijai padarė pasikeitimas poli- V 
tikos krypties Francuzijoje, pačftrtfs valstybės vairą frart-
cuzų radikalams, Painleve ir Herriotui. 

Ligšiol Lenkijos nacijonalistai buvo tampriai susirišę 
su Francuzijos nacionalistais, kurių priešakyje stovėjo, 
rodos, nepajudinamai Poinkare. 

Bet štai naujieji rinkimai į Prancūzijos parlamentą 
išmušė iš nacionalistų rankų valstybės vairą. Jų v'tttą už
imt radikalai, kurių vadai Painleve ir Herriotas kaip tik 
prieš pat rinkimus drįso paleisti į pasaulį viešą protestą 
prieš žiaurią tautinių mažumų priespaudą Lenkijoje. 

Ir visa poHtinė Lenkijos padėtis iš karto pasikeitė. 
Lenkija neteko didžiausios paramos, ištikimiausios glo
bėjos. 

Naujoji Francuzų valdžia ne tik nerodo simpatijų, 
bet net Poinkares valdžios pažadėtosios paskolos Len
kijai atsisakė duoti. 

Tai yra skaudus smiigis Lenkijai, del kurio raudoja 
visi lenkų laikraščiai. * 

Bet negeriau stovi Lenkijos santykiai ir su kitomis 
valstybėmis. 
ANGLIJA, 

Anglijos MacDonaldo valdžia su nepasitikėjimu žiuri 
į Lenkijos imperialistinę grobimo politiką, o sunki Len
kijos finansinė padėtis neleidžia anglams duoti jai kredi
to. Čia nieko negelbsti ir Lietuvos miškų (Bialoviežos) 
pardavimas anglams. Kiek jų parduodama, tiek pinigų ir 
gaunama. Bet kredito jokio nėra. 
MAŽOJI SANTARVE. 

SVEIKATA'BRANGUS 
TURTAS. 

RugpluČio 27 d. 1924. studijavę bakterijologiją ir 
serologiją, ir kurie savo gy
venimą yra pašventę išimti-

Gerblama "Draugo" Redakcija: 
šios dienos "Drauge", Chiea-

gos žiniose Tatnlstos sakote, 
kad ačtut člcpijisnsins. Chiea-
goje raupui epidemijos sian-' nai medicinos mokslui, iset 
d*e«a kaip ir nėra. tamstai reikšti jau savo 'su-

pasijutome gyviaus esą mil- Dirbusio darbą sekreta-
žiniškos Katalikų Bažnyčios riato raportas kvestijonuoja-
nariais,. dirbą šventos svar- mas. J i s perskaitytas. J is nuo-
1K)S darbą, kurį remia tos dugnus, skaitlinėmis pama-
Bažnyčios vad'ai. tuotas, faktais įrodytas. 

Bet sekretoriaus raportas 
bus diskusuojamas. Sekreto
rius jaučiasi, kaip high ball 
išsitraukęs: trupučiuką "ex-
cited" ir žada gintis. 

Kas ryt bus pranešiu. 
Koncertas. 

Posėdis užbaigtas vakare 

Taip, vyskupai mus rems, 
nes mes katalikų darbą dirba
me, šventą darbą dirbame. 
Dideli mus rems. Su mažai
siais bus klausimo. 

Kongreso atidarymas. 
Kongresas atsidaro po pie

tų; Kongrese apie 50 delegatų. 
Neskaitlingas. Bet visi dėle [puse po šešių. Vakare koneer-
gatai su galvomis. Tai inte- | tas ir tai nepaprastas koneer-
ligentinis Kongresas. Iš-visur tas. P-nia Grečienė ir p. Grei-
yra delegatų: Brooklyn New 
York, New Jersey, Naujoji 
Anglija, Connecticut, Cleve-
land, Pittsburg Pensylvanija, 
Chicago, Detroit, Grand Ka-
pids. 

Nėra Sioux City apskričio 
ir "Tėvynės Balso" apskri-
v • 
CIO. 

Reprezentacija visos lietu
vių išeivijos Amerikoje yra 
papildoma pasveikinimais.Pas 
veikinimai nieko nereiškia ir 
labai daug reiškia. Neduoda 
jie pageblos sumanymams ir 
nutarimams, bet duoda pagel-

čius, p. ČMŽauskas ir r>nia Ci-
iauskienė, sujungtas trijų pa
rapijų choras vadovaujant 
kun. J . Čižauskui, sudaro 
stebuklingo tiesiog įspūdžio. 
Salė pilna svečių, stačių kuo
ne šimtas. • Programas "first 
class" ir išpildyme ir atspau
sdinime programos knygutės. 
Nuo delegatų ženklelių iki pa
skutinio svarbiausio ir ma
žiausio dalyko Detroitiečiai 
pasirodė verti garbės diplomo. 

Rytojui. 
Į koncertą atvyko kun. 

pral. M. Krušas. Ryt bus 'Fe-

Atsakymas p. P. Beino 
trini: - Stebėtina, kad koks 

Mažoji Santarvė taip pat šnairiai žiuri į Lenkiją. Dar [tai su negirdėtu titulu "sa-

Mano supratimu Tanustos 
turbūt pėr ncapslžlurėjiniji 
klaidinate skaUytojus, nes pa
gal mano supratimą, o su tuo 

^veikiL ^%C&lviS£t%* latanizmo padaras, paremtas 
tik kad neapsaugo fcnogaus nuo a n t burtų, ačiū žmonijos tani-
raupų, bet dar blogiau, . n u 
silpnina žmogaus prigimtą galę 
pasipriešinti ligoms, užnuody
damas Jtio kūną, o pasekmė 
to ptem'hj džiova, arba kita 
mirtina liga. Išradėjo cioplmų 
nuo raupiu daktaro Jenner su
nūs mirė nuo džiovos pTauora. UTU n e į žmoniįos tamsumo, pa-
kaipo auka čiepimo. čiepimas ' • ~, 
rtuo rampiu yra Medikališko d a r u . ČiepUS i š r a d o a u g s t o 
šarlatantzmo padarą,s paremtas I . , . . u 

ant burtu, aėta žmonijos tam- j mokslo ir įstabios observaci-
sumo. « 

pratimąK buk čiepijimas nuo 
rauplių " y r a medikališko šar-

sumui", tai jau nepridera. 

Čiepai nuo rauplių nėra me
dikališko šarlatanizmo padą-' 

Priežastis sumažėjimo ratmitj J6S V y r a S D r * J e n n e r , b e t ^ ^ ^ ^ a f k h o k h } n o n < ^ ^ 

kad gan daug žmonių persir
go taip lengvai rauplėmis, 
kad vos tik keli spuogeliai 
pasirodė ant kūno, ir tokie 
jau savo gyvenime daugiau 
rauplėmis nesirgo. Užtai mo
kslo žmonės galvojo, ar ne-' 
galima butų surasti būdą, 
kad žmogų susarginti taip 
kad tik keli rauplių spouge-
liai atsirastų, kati be jokio pa
vojaus persirgtų, ir tokiu bū
du apsisaugotų nuo subjauri-
nimo veido ir nuo mirties. Ir 
mokslininkams pavyko išrasti 
,čiepus nuo ralrplin. Tai ve ko
ki yra čiepijjmo nuo rauplių 
istorija. 

Visokie šundaktarėliai stfei 
džia po žmones paskalas, buk 
visi "kurie čiepijasi gauna 

yra ne tame kad čiepljama, 
bet quarantina sergančių, svei
kesnis užsilaikymas ir sanita-
rlškesnis gyvenimas žmonijos. 

Butu naudinga, kad Tamista 
perskaitytume knygą anglu 
kalboje "Startlmg Facts Abotit 
Dlsease" parašyta per Cbestfef 
Leverse, sanitariško inžinie
riaus, kurioje yra surinkta vi
so pasaulio valdiška statistika 
apie čiepimns Ir rauplės Ir pil
nai prirodnma kad liepimas y-
ra pilna apgavystė ir kad ne
apsaugo nuo rauplių, bet dar 
blogiau padaro žmonijai. 

Su pagarba 
PETRAS BEINORIS. 

APIE ČIEPUS. 

ligšiol neįsileido Lenkijos j savo tarpą pilnateisiu nariu. 
Vien tik kai kada maloningai pavelyja dalyvauti Lenkijos 
atstovui savo posėdžiuose informacijų tikslais. 
RUSIJA. < 

Su Rusija santykiai dar blogesni. Visokios grūmo
jančios notos ne naujiena. Lenkija bijo Rusijos, nežiū
rint, kad ji ir silpna. Karo šmėkla su Rusija nuolat kybo-
ja ant Lenkijos. 
PABALTES VALSTYBES-

Lenkija norėtų sudaryti bendrą frontą prieš 
Rusus su Pabaltės valstybėmis. Bet ir čia nelabai vyks
ta. Didžiausia kliūtis — tai ta upoganska" Lietuva. 

nltariškas inžinierius" Ches-
ter Levere ir gal but kiti jam 
panašus kvaišopatai galėjo su 
klaidinti tamstų. Bet dar ste-
bėtiniau, kad tamsta mėgini 
" D r a u g o " redakcijai užmes
ti "neapsižiūrėjimą" ir "klai
dinimą skaitytojų", nors tam-

dangi čiepai buvo Europoje 
naujenybė, tad tame amžiuje 
(1798 m.) mažai kas domės 
į čiepus kreipė. Vėliau apie 
šimtų metų, Louis Pasteur iš
rado čiepus nuo pasiutimo. 
Pasteuro Institutai išgelbėjo 
tūkstančius žmonių nuo pa
siutimo ir baisios mirties. 
Taipgi dėkai Pasteuro genija-
lumui, čiepai nuo rauplių vėl 
užėmė svarbiausią vietų me
dicinos moksle, ir milijonai 
žmonių tapo apsaugota nuo 
biaurios rauplių ligos. Ką čų, 

lišku šarlatanu ir žmonijos 
tamsumu" pavadinti, tai jau 
negalima. Louis Pasteur ne
buvo daktaru, bet buvo moks
lo genijus, buvo bakterijologi-

jingų ligų, ir kad čiepijimas 
neapsaugoja žmogaus nuo rau 
plių. J ie porina, buk Dr. Jen-
nerio sunūs įčiepintas' nuo rau 
plių gavęs džiovų, ir buk mi
ręs iš to. Tai yra biaurus me
las! Ko tie šundaktariai neiš-
sigalvoja, kad apsukus gal
vas kvailesniems už save!! 

Visi medicinos daktarai sa
ve čiepijas. Ligoninėse visos 
slaugintojos ir tarnautojai y-
ra įčiepijami. Jie sargina rau 
plėmis sergančius, laidoja, jų 

bet Louisą Pasteurų "mediką-1kūnus, ir nei vienas iš tarnau
jančių ligoninėje negavo rau
plių. Visi kurie yra gerai įčie-
pinti, yra apsaugoti nuo biau-
rių rauplių. Ačiū čiepijimarns, 
Chicagoje šiandie rauplių epi-

sta neturi jokių atatinkamų dų su didžia pagarba, 
kvalifikacijų toje srityje. Iš 
tamstos laiško aiškiai matosi, 

jos ir serologijos tėvu. Nors ^emijos beveik nėra, ir "Dra-
jis buvo katalikas, vienok ly- u S a s " s a v 0 dienraščio skilty-
giai ir nekataliaki ir katali- *e pažymėdamas šį faktų, 
kai mokslo vyrai mini jo var-1 skaitytojų neklaidina. Ne. 

Kodėl amerikiečių tarpe 
taip mažai matosi rauplėtais Taipgi čiepijimas nėra pa-

. remtas ant jokių burtų. Me- veidais žmonių! O tai todeL 
*• 7 

% * Bet ir kitos Pabaltės valstybės nelabai nori klausyti terpe ^ ^ ( s m m p o x ) ir 
Lenkijos. Nesenai gi įvykusi sutartis tarp Lietuvos, Latvi
jos if Estijos, sustiprinusi Pabaltės valstybių vienybę 
dar skaudžiau duodasi pajusti Lenkijai. Ji mato, kad jos 
intaką čia pradeda nykti. 
RUMUNIJA. 

kad tamsta nežinai s k i r t u i n o ^ ^ m o M o d f t k t a r a . ^ kad Amerikoje žmonės yra a-
mi į jokius burtus netiki. Tik' P^viesti, save čiepijas ir iš 

raupų (leprosy). 

Šiuomi norėčiau 

• U A 

rimtas mokslas ir šimtmečių Europos nei vieno asmens ne-
tamstai ;patirimų faktai randa vietų Į l e idž i a jei nėra ičiepintas. 

Kodėl kultūringose šalyse priminti, kad jei Tamsta ture-, medicinoje. Bėgyje daug uni
jai abejojimų apie čiepijimų žių žmonės patyrė, kad k a s . ^ ^ * a D a i mažai žmonių ser-

LikoLenki ja i dar viena sąjungietė — Rumunija, SU j nuo rauplių, ir apie čiepiji- Ĵ ykj eprsirgo rauplėmis, tas S a rauplėmis? Todėl, kad iš
kuria padaryta "st ipri" vienybė. Bet patys lenkai nelabai ,mo pasekmes, tai galėtumei savo gyvenime daugiau tuja 
rumunais pasitiki ir maža tevertina sąjungą su jais. 

Tuo budu Lenkija šiandien, veik visų "prietelių" ap
leista, atsidūrė izolacijos (vienumo) padėtyje. 

Kokia politinė perspektyva laukia Lenkiją ateityje, 
sunku pasakyti.Bet viena yra tikra.Apie kokią norsLenkijos 

'vadovaujančią rolę kad ir Rytų Europos politikoje negali 
būti ir kalbos. 

bos sumanymų ir nutarimų deracijos posėdžiuose. Ryt 
vykinimui. Kas sveikina, tas 
solidarizuoja. O tų solida
rių pasveikinimų tiek, kad su
skaityti jų negalima. Jų skai
tymas užima visų pusdienį. 
Dienotvarkė del tų pasveiki
nimų tapo suardyta. Nustaty
tų referatų negalima sutalpin
ti. Del tų pasveikinimų sus
pėjo tik pusė valdybos savo 
raportus priduoti. 
Prezidijumas. 

Och, tie Ciceriečiai, Cicerie-
čiai. J ie išrinko šio Kongreso 

laukiame " D r a u g o " redakto
riaus ir Spaudos Dr-jos atsto
vo Dr. K. Pakšto. Kongrese 
jiems vietos rezervuotos. Bet 
viešbučiuose negalima pritilp-
ti: Seimų laikas, ne mes vie
ni tariamies. 

Ryt bus raportų priėmi
mas, skundų ir įnešimų užpro-
tokolavimas bei valdvbos rin-
kimai. Tai svarbiausias Kon
greso momentas. Tai svarbiau 
šias Kongreso uždavinys. Jei
gu iš to reikalo išbris tinka-

vadovu savo klebonų. Na, ne mai, tai Katalikų Vienybe ir 
Ciceriečiai tai padarė, bet jėga Amerikoje apsaugota. 
Kongresas. 

Pirmininkas -- kun. Vaičių 
nas, vice-pirmininkai p. Bag
donas ir p. Daugžvardis. Ci
cero už veiki urnų, L. D. K. S. 
už darbininkų vadovavimų,Vy 

Kuomet šiomis dienomis 
Genevoj susirinko T. Sąjun
ga, Amerika buvo klausiama, 
ar ji prisidės prie Sąjungos 
komisijos, kuri darbuojasi už 
pasaulio ginklavimosi mažini
mą. 

Iš "VVashingtono tan klausi-
man atsakyta, kad Amerikos 
ginklavimosi klausimu nusis
tatymas visam pasauliui žino
mas. 

Tai reiškia, kad Amerika 
nusiginklavimo klausimą ki
taip supranta. Amerika ne
priguli prie T. Sąjungos ir ji 
nenori, kad Sąjunga tą klau
simą spręstų. 

Šiemet Europoj lankėsi Val
stybes .sekretorius Hughes. 
Gryžęs namo jis entuziasti-
niai atsiliepė apie Europos 

Žinoma lietuvių katalikų, nes 
amerikiečiai katalikai porą 
žingsnių yra nužengę pirmyn. 

Oanados atstovai. i ir permaža drąsių žmonių tu-
Užmiršau, kad yra ir iš Ca-|rkne, kad drąsią iniciatyvą 

nados net du atstovu. I r su paremtume. 

LAIKOSI SAVO NUSISTA- taikingumą. J is pareiškė, k# l 
TYMO. Tautų Sąjunga nebeturi rei

kalingos iniciatyvos, nei įta
kos, kuomet liečiama pa
saulio valstybių ginklavimo
si mažinimas. 

Anot sekretoriaus, tas klau 
si mas pasekmingai bus išspr
ęstas kitokiu budu. Artimoj 
ateity, gal šį rudenį, AVasl.-̂  
ingtonan tuo klausimu bu» 
sušaukta pasaulio valstybių 
konferencija. 

Apie tos rųšiės konferenci
ją nesenai buvo prisiminęs ir 
patsai prezidentas Coolidgo 
vienoje savo prakalbų. 

Pasirodo, kad Amerika ki
taip žiuri į ^nusiginklavimo 
klausimą ir T. Sąjungos žy 
gius, galima sakyt, ignoruoja. 

Šiandieniniame T. Sąjungos 
susirinkime toks Amerikos 
nusistatymas karčiais žodžiais 
peikiamas. Pažymima, kad A-
rnerika mėgina truputi ir 
griauti T. Sąjungos autorite
tą, mažinti jąja pasitikėjimą. Į 

Je i Valstybės sekretorius 

rimtai paklaust i tų kurie y ra liga nesirgs. Taipgi pat i r ta , 
ii • i • 

(Tęsinys 5 pusi.) 
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Feljetctaas. 

KURPIUS IR PIKTOJI DVASIA. 

«> 

labai įdomiais pasiūlymais Lie 
tuvių imigracijos klausimais. 
Kvepia mulioniniu bizniu. Tik 
jau turbūt iš to Federacijos 
Kongresui neteks jokio rupes- Hughes kalba apie konferen-
čio. Per daUg mes ideališki cijos sušaukimą, jis, supran

t a m a žintf ką kalba. Matyt, 
jis Eufopbje gavo paramos 
les rūšies konferėttkįai 

(Sekant A. Čechovu). 

(Pabaiga) 
Toji lygybė Tamošiui tiek šiandien 

Įkyrėjo, kad koktu darėsi. Malda Ir ta 
nesisekė, nes visos mintys buvo nukreip
tos į pilną, pinigų dėžę, vagius ir gražuole 
žmoną... Ypač nesmagu darėsi jam prisi
minus, kad s'avo sielą yra velniui pažadė
jęs! 

Iš bažnyčios grįžta nusiminęs ir įpy
kęs. Tą' nerimą' norėtų jis nors garsia sa
vo daina išsklaidyti, kaip ir pirma dary
davo, bet vos tik eidamas gatve suriks, 
kaip šast tvarkdarys ir liepia nustoti, pa
stebėdamas dar, kad tik kurpiai gatvėse 
dainuoja... 

Vos atstšliejUs Tamošiui į purviną 
žydelio prieangį kaip ir vėl kaž kas ėmė 
rūpintis, kad Tamošius gražių savo rūbų 
nesuterštų. Ir taip Tamošius niekur ne-
bepritiko, nors ir nebuvo dar visiškai iš-
sibfaivėjęs. Seniau tokiam linksmam sto
vy, jis kažkiek butų galėjęs purvintis ir 
dainuoti. Ubagai taip pat išsižioję rėka
vo ir sekdami prašė Tamošiaus išmaldos, 
ko pirma nedarydavo. Sugrįžęs į namus 
vėl su gražuole žmona nemokėjo švelniai 
ir tinkamai apseiti; delko šiurkštokų iš
metinėjimų rjfiskilaUsė. 

"fta, ponų gyvenimas - tikrai nepa-
kenčiamas!" - pamanė Tamošius. "Nei 
tau uždainuoti, nei gatvėje pailsėti, nei su 
žmona pajuokauti... Visi tave moko, visi 
persekioja. Tfiu!".. 

Tik Isią susėdus Tamošiui su ssvo pô -
aiutė pusrveiaut, pribuvo ir akiniuotasai 

biesas su pranešimu, kad girdi, jis iš~ 
pildęs savo apžadus ir davęs Tamošiui 
turtuoliu pabūt. Dabar privaląs jis užsi-
mokėt, užrašant pažadėtą sielą. - Ir, ne
duodamas net išbaigti pradėtos su degti
ne arbatos, nutempė Tamošių tiesiog į 
pragarą, kame daugybė biesų jau laukė 
ir nerimaudami klykė: 

- Tu asile! Galgone! Apgavike! Drj-
sai tiek ilgai varginti!.. 

Pragare taip labai dvokė siera, sma
la ir žibalu, kad net kvėpimas buvo sun
kus... - Akimirksny viskas išnyko. Akis 
pravėręs Tamošius matė tą patį savo že
mą kurpišką staliuką, ant jo įvairius j -
rankius, neužbaigtus batus ir... labai smil
kstančią lemputę, kurios stikloy pro suo
džius jau nebetymėjo, o juodi durnai taip 
ir vertėsi, kai iš kamino. Prie durų, vos 
per durnus įmatomas stovėjo tamsiais a-
kiniais milicininkas ir rūsčiai barėsi: 

- Tu asile! Galgone! Apgavike! Drį
sai tiek ilgai varginti! Tu gyvuly!.. 

Tamošius pakraipęs galvą ir akis pra-
sišluostęs, nors dar gerai nenuvokė kas 
su juomi dedasi, bet, matydamas sausai 
iščiulptą degtinės butelį, pradėjo suprasti 
pergyventus įspūdžius ir tvėrėsi darbo, 
kad užbaigus batus ir nusikračius tą 
šiurkščiai baranti asmenį, apie kurį tiek 
daug prisapnavo... 

Dabar Tamošius, matydamas įvairius 
ponus ar ponias, niekam nepavydi ir ne
kerštauja. Nebesiskundžia ir savo likimu, 
nes suprato, kad visi vargai ir nelaimės 
- veik vien iš girtuoklystės paeina. Net 
pasirengęs yra mesti ir pats svaigalus 
vartojęs! 

Pauline Guga, 
("Sarg.") 

http://�uimiui.uMn.munu
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nis aiškiausiai parodytų, kad Įspūdžiai ii Lietuvos 

NEPATAISOMI ŽMONĖS. 

Illinois valstybėje y ra AVil-
liamson apskritis. Tenai an
glių kasyklos. Anais metais 
angh kasių streiko laiku arti 
lIoTiįn išskersta virš 20 ne- įdomius faktus, rodos turėtų 

šimtą metų. Franeiją turi 
suvirs šimtą tokių piliečių, 
Snv. Valstybės turi suvirs 
1,000 tokių piliečių, o Bulga
rija turi virš 3,000 šimtame
čių. Atsižvelgiant į šituos 

. •imunizuotų anglekasių, ku-
« bendrovė pastatė dar-

vieton streikuojančių. 
net visa eilė pačių žmog-

udžių areštuota. Bet bylų 
laiku jie visi išsisuko baus
mės — paliuosuoti. Vadina
si, už tas baisias žmonių 
skerdynes nei vienas nenu
baustas. 

Nuo to laiko AVilliamson aps 
kritis vadinama kruvinąja ap 
skritim. Ar tas vardas tei
singas,' ne mums spręsti. Ga
na to, kad ta apskritis ir lig-
šiol nenurimsta i r nemano 
^ri^taikinti prie kultūros. 

būti lengva pailgint žmogaus 
amžinų iki 75 arba 80 metų. 

UTVUOS SANTYKIAI SU 
KAIMYNĖMIS VAL

STYBĖMIS. 

Latvijos pasiuntinys Lietu
vai p. Balodis teikėsi priimti 
" E l t o s " korespondentą, ku
riam išsireiškė apie visą eilę 
klausimų. , 
Lietuvos-Latvijos 
santykiai.. 

Pastarųjų pusantrų metų 
bėgy Latvijos Lietuvos kul-

I šitos sąjungos tikslas yra tai 
ka, darbas, latvių, lietuvių ir 
estų gerbūvis ir nepriklauso
mybės užtikrinimas. Latvi
jos ministerijų kabinetas jau 
patvirtino pavasarį pasirašy
tąją Latvijos Lietuvos sutarf 
tį apie tautines mokyklas ir 
srityse laimingai pasiektasis 
susitarimas padės ypatingai 
einamuosius klausimus su! 
tvarkyti broliško tarpusavi
nio pagrindais. Latvija juos 
sveikina ir tiki, kad jomg seks 
kitos. 

gyvenimo. 
Mano pirmieji įspūdžiai iš 

Lietuvos valstybės, visuome
nės gyvenimo ir kitų apsirei
škimų yra kuogeriausi. Išbu
vęs kelias savaites Kaune, 

MUZIKA IR "DAINŲ 
ŠVENTI." 

Solistams ir dirigentams. 

Gerb. solistams ir chorve
džiams, noriu duoti keletą pa 

matau, kad taip pat broliai j tarimų del mano išįeistų dai-
lietuviai karštai dirba vysty- nų. ; 

darni savo valstybės gyveni- 1. "Dūdelė," parašyta vie-
mą nepriklausomybės pagrin nam balsui ir taikinta sopra-
dais. Aš džiaugiuosi maty- nui ir tenorui. Sopranas dai 
damas čia tą patį gilaus dar
bo norą, kaip ir Latvijoj. Sa

nuoja pirmus du posmu — 
apie dainelę ir antroj daly.... 

Svarbiausieji Latvijos užsie
nių politikos klausimai ir 
santykiai su kaimynais. 

Latvijos užsienių politikos 
svarbiausiais klausimais gali
ma laikyti prekybos sutarčių 
ir kitų konvencijų pasirašy
mas su užsieniais ir muito u-
nijos realizavimas su Estija 
praeitais metais lapkr. 1 d. 
padaryto susitarimo pagrin
du. Galutinai sutvarkius 
sienų klausimus abiejų san
tarvininkų Latvijos ir Esti 

vo laisvąjį laiką manau pa- "graži mano mergelė,7* pa-
švęsti nuodugniam susipažini- keičia dainele, 
mui su Lietuvos garbingąja Tenoras dainuoja antruo-
istorija ir jos kalba, nes tat, sius du posmu apie mergelę, 
tikiuosi, palengvins man at- Pirmoj daly suretinki t... " t ą 

turiniai, ekonominiai, politi-
A.pskrity gyventojų tarpe ne jinai ir visuomeniniai santy-

sutikimus ir pagiežą kelia ži- kiai rodo aiškią tendenciją pa 
noma slapta Ku |Klux klano gerėti. Svarbiausiais nuoti- jos santykiai pasidarė pavyz 
organizacija. Šių metų pra- kiais šituo atžvilgiu reikia lai 
džioje ta organizacija sugal-.kyti s. m, gegužės m. Jvaune 
vojo ten išgaudyti ir išnai- įvykusi Latvijos, Lietuvos, 
kinti visus "bootlegerius." i Estijos konferenciją, Latvi-
Tam tikslui j i nusamdė gal
važudžius ir jiems pavedė te
rorizuoti gyventojus. Rezul
tate gyventojai sukėlė reakci

jos nacionalinio teatro viešė
jimas jūsų sostinėj ir latvių 
lietuvių nesenai įvykusia kon 
gresas Rygoj. Latvijos už-

ją prieš terorą. Iš naujo ta-! sienių reikalų ministerio p. 
me pačiame Herrino miestely j Sėjos paaiškinimą spaudai 
ivvko kruvina kova. Tuokart! jokiu būdu negalima aiškinti 
nukautas vienas įžymiųjų klaįkaipo tokį, kurs keist,ų gegu-
no vadu. ž^s konferencijoj nustatytąją 

Xuo to laiko aplinkui TTer-
riną ir pačiame Herrine vis-

pagrindinę liniją. Turint tat 
omeny, dabartinio ji Latvijos 

kas viisė kaip kokiame nikai- Lietuvos santykiai reikia1 lai-
starae katile. kyti pilnai draugingais. Tio v štamo ki\ 
[ Praeita 

dingi. Dažnieji suomių ir 
latvių tarpusavi visuomenės 
veikėjų ir profesinių organi
zacijų atsilankymai ir tuo pat 
metu įvykstantis nuomonių 
pasikeitimas — duoda aiškų 
vaizdą, kad abiejuose kraštuo 
se yra geroks piliečių bran
duolys, kuris supranta Latvi
jos ir (Suomijos bendravimosi 
reikalą. Su Rusija Latvijos 
diplomatija visuomet stengia 
si palaikyti normalius kaimy
nų santykius ir deda visas 
pastangas prekybos sutarčiai 

likti savo uždavinius Lietu
vo j . " 

Pasikalbėjimo pabaigoj po
nas pasiuntinys prašo per
duoti širdingą sveikinimą vi
siems abiejų brolių tautų tik
riems draugams. [Eltai . 

MIŠKŲ GAISRAI. 
Federalis Miakų Biuras 

skelbia, kad šįmet Suv. Vals
tybių miškuose įvyko daugy
bė gaisrų. Vakarinėse vals
tybėse gaisTus padaugino il
gos kaitros. Daugumoj vie-

pačią, o vis kif>"... (nekunas 
gaidas galima su fermato). 

2. "Stasys/' taip pat teno
rui rašytas. Baritonas gali 
transponuoti į " B dur," kas 
labai lengva. 

" S t a s į " reikia flaugiau de
klamuoti ir tankiai ritmas 
keisti. Čia turėkit omeny 
dikciją! 

S. "8 liaudies dainos," 
(maišytam chorui- yra, išsky 
rus "Lopšine.," komiško îr 
linksmo turinio dainelės. 

Jas reik išpildyti linksmai 
ir kikvienos dainelės posmą 

1*01 
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tų krūmai ir medžių šakos nu 
džiūvo. Mažiausias su ugni- painvairinti su "f," " p " ir 
mi neatsargumas sukelia tad 
baisiausią gaisrą, i 

Biuras pažymi, kad miškuo 
se gaisrai dažniausiai kyla iš 
žmoni-ų neatsargumo, bet rė
čiaus nuo pravažiuojančių ge 
ležinkeliais lokomotivų arba 
perkūnijų. Kartais pames
tas degąs cigaro ar cigareto 
galas sukelia miškuose gais-

pasirašyti, einant toliau už r u s* 
Kalifornijos valstybė šį-

tt. 
Publikai ir chorui patiks 

" A š Mergytė" ir "Kunku-
liukai." Visos kitos dainos 
turi gražias melodijas ne tik 
soprano, bet ir kitų balsų. 
Chorvedžiai prašomi atkreip
ti domę į tai. Jųs galėsite 
balsus leist mormorando, o 
vienas gali dainuoti tekstą ir 
bus įdomu. 

Darykite visokių kombina
cijų,, kad tjk butų gražu. 

didžiausio palankumo princi 
ą savaitę statytas n šiai galima sutvirtinti, plė-lp*. Nežiūrint kai kurių *smul-1 ***} l a b a j nukemV'jo. /J>n 

teisman vienas "įtariamas kla- eiant objektinga tarpusavio' kiu diferencija, Latvijos sau- gaisra i išnaikino 4£,000 akrų; [) a j1 W ) 8 išpildymas. 
» •*•• f v * X1 

no vado nukovėjas. J i s pa-'informaciją, gilinant proky \ tykiai su Lenkija yra norma- K^azaus m:SKo. ^ &m p r j e -pr0gOS noriu duo-
liuosuotas. liezultate praei- |bos ryšius sutarties pagrin-i lųs ir draugingi. r ° n a i vienas miškų gaisras tj kejetą patarimų, kaip rei-
tą sekmadienį atnaujinta ko-'dais, dažniau susitaikant, ir 

bendradarbiaujant abiejų tau 
tų kultūros, mokslo, meno ir 

Visais tais atsitikimais į' literatūros darbuotojams. Iš 

va. Šeši žmonės žuvo ir ko
letas sužeista. 

Herriną pasiųsta valstybės 
kariuomenė. I r visuomet to
kiu laiku, kuomet ji neper-
daugiausiai reikalinga. 

Pastaruoju kartu tai pat 
pasiųsta kariuomenė, kuomet 

savo pusės pridėsiu jyisas pa
stangas, kad tas darbas butų 
pasekmingas. Įeidamas j tik
slias ribas, tasai darbas nuly 
gintų taip pat politinio pobū
džio nelygumus. 

- • žmonių lavonai jau gulė- ] Pabaltės valstybių 
» ant lentos. 
itepublikomi partijos kau

lu tatas į vice-prezidentus ne-

sąjungos klausimas. 
Manau, kad apie svarbųjį mažėti, bet paskutinėmis die-

Pabaltės valstybių sąjungos į nomis gautosios žinios liudi-

Latvijos ekonomi
niai santykiai. 

Latvijos finansinė padėtis 
yra tvirta. Valiuta patvari 

1 grasino Nacionaliam flenero: 

lo Granto Parkui, kuriame 
i ^ 7 

randasi seniausi ir didžiausi 
medžiai. 

Miškų gaisrai begalio smar-
jau ilgoką laiką, nes išleistie- ^ P ^ t a . Į valandą prasi-
ji banknotai padengti virš 
200 nuoš. brangiais metalais 
ir vertinga patvaria valiuta. 
Sąryšy su ramumu miško pre 
kybo j e valiutos rezervas pa
staraisiais mėnesiais pradėjo 

ai rytuose kalbėdamas a-[klausimą mėgstama dažnai 
pie klano organizaciją, nieko 
bloga neprasitarė apie tai, 
kad kluxeriai terorizavo Wil-
Llmson apskrities gyvento
jais. 

Suprantama, tas kluxe-
riams davė nemažai drąsos. 

Chicagos dienraštis " T r i 
būne" neveltui pažymi, kad 

kalbėti perdaug plačiu užsi
mojimu, talpinant jon tokias 
tautas, kurių ankstesnis poli
tinis bendradarbiavimas tega 
limas gal tiktai tolimesnėj at
eityje. Suprantama, Pabai 
tės valstybių sąjunga tegali 
turėti vieną tikslą, būtent, 
tvirtinti naujųjų, ypatingai 

Williamson apskritį matyt, mažųjų valstybių nepriklau-
prisieis apgyvendinti naujais 
kultūringais žmonėmis. Tuo 
būdu bus sukultūrinti tenykš
čiai gyventojai. 

Tuščias bus darbas kelti 

somybę, kelti ekonominį ger
būvį ir užtikrinti taikos dar
bo galimumą. Užtat ypatin
ga svarba turi būti duodama 

ja, kad didėjant eksportui ir 
susiaurinus kreditą importui, 
valiutos fondas Latvijos ban
ke vėl didėja. Nesenai įvy
kusioji paroda Rygoj liudija, 
kad Latvijos smulkioji ir vi
dutinė pramonė darosi svar
biu faktorių ekonominiame 
gyvenime. I Taip pat laukų u-
kis ir ypatingai pienininkys
tė vis labiau vystosi. 

Latvijos žemės reforma sa
vo pagrinduose reikia laikyti 
pravesta. Šiuo metu jau pra 
sidėjo priskirtųjų žemės skly-

Kauno konferencijai, kurioj pų korboravimas ant naujųjų 
bent kokią kultūros akciją, pasireiškė Latvijos, Lietuvos' savininkų vardo; tas darbas 
jei slaptas organizacijas ne
kovos aukštieji žmonių bal
sais renkami šalies virsinin 
kai, jei pačiuose žmonėse ne
bus nei kiek doros ir tikros 
krikščionybės, jei artimo mei 
lė jiems bus svetima, jgi' vai
kai auklėjami be religijos. 

DAUG ŠIMTAMEČIŲ. 

* Gyventi iki 100 metų nėra 
jokia pasaka. Patikėtina sta 
tistika prirodo, kad Anglija 
turi 87 piliečius išįryvenusius 

ir Estijos aiškus noras preky 
bos klausimuose eiti toliau už 
vadinamojo didžiausio palan-
kūmo principą. Latvija vis l vininkai dirba su nematyta iš 
laikosi to nusistatymo, kad ' tverme ir pasiryžimu. Tai 

tęsis kelis metus. Taip pat 
naujakuriai sparčiai statosi. 
Su maža išimtimi naujieji sa- tai> k a s t u r ė ^ b u t rap^ta 

driekia per dvi maili, kartais 
daugiaus. Dėlto ir gesinimas 
labai apsunkintas arba visai 
negalimas. Pirm atplėškant 
gaisrui atokiose vietose pla
čiais ruožais su dinamįtu me
džiai griaunami, krūmai pa
šalinami. Vartojamos ir ki
tokios priemonės. Kai-kur 
tik vienas lietus sulaiko gais
rų plitimą. 

Miškų Biuras tų gaisrų ap
sisaugojimui randa tik vieną 
atatinkamą priemonę: kviesti 
žmones ir pratinti juos prie 
atsargumo. Inteligentai turi 
šviesti liaudį. Visi turi pir
miausia suprasti, kad miškuo, 
se vartojant ugnį reikalingas 
didis atsargumas. Turi ži
noti, kad miškai šaliai begalo 
naudingi, jie tampriai suriš
ti su visu žmonių gerbūviu. 
MiŠkjų gaisrai padaro milžini
škus nuostolius, kurie atsilie
pia į visus gyventojus. 

Bet ne visi Jori suprasti 

netrukus turi būti pasirašyta 
ekonominė konvencija su ata-
tinkaimais punktais apie mui 
to unijos įkūrimą tarp Lat
vijos ir Lietuvos ir supranta 
ma Lietuvos ir Estijos. Ta
sai svarbusis aktas turėtų le
miančios reikšmės Pabaltės 
valstybių sąjungos tolimes-

geriausioji garantija, kad mu 
sų žemės reforma neturės tų 
katastrofinių pasekmių, ku
rias jai pranašavo Latvijos 
priešai. Nėra abejonės, kad 
šitie savininkai stovės kaip 

ma. 

kia išpildyti dainas. — Visu-
pirma kad gražiai dainuoti, 
reik turėti gražų balsą ir gra
žią vaizduotę. Kiekvienos 
dainos tekstas turi but atmin 
tinai išmoktas. Pirma negu 
dainuoti, reik susipažinti su 
dainos turiniu. Dirigentas 
privalo chorui pirma negu 
pradės meliodiją mokinti, at
pasakoti dainos turinį ir iš
mokinti žodžius. Vėliau tik 
meliodiją ir balsus mokinti. 
Liaudies dainos soprano me
liodiją turi balsai mokėti. 

Mokinantis atskirai balsus 
reikia didelę domą kreipti į 
dikciją, kad priprasti žodžius 

jųs Pabandykite! 
'Nesu ekspertas, bet neilgai man 

ėmė dažinoti geriausį tabaką ci-
garetams. Sykį ' užrukęs 
HELMARS jus, irgi, greitai su
prasite kodėl Turkiškas Tabakas 
yra geriausias cigaretams. Rūkau 
HELMARS ir mano draugai juos 
ruko. Tikiu, kad ir jus sykj i para
gavę Turkiško Tabako, visados 
mėgsite HELMARS". 

Dvidešimts HELMARS kainuoja 
kelis centus daugiau už 20 pa
prastų maišyto tabako cigaretu 
jpekiuotŲ pundeliais. HELMARS 
yra padaryti iš gryno Turkiško 
Tabako, pasauly gars:ausio ta
bako cigaretams. Jus noriai mo
kėsite skirtumą kelių centų jei 
sykį užsirūkysite Turkišką Ta 
baką. 

Kaip kiti, taip ir jus džiaug

sitės permaina i Turkiškus 

•> . ' 
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Gamintojai aukščiausios " 
ruSics Turkišku . ir ĘgyptMku 

ei^-aretų pasauly. 
• ^ = ) 

siuvinį dainų "Dzimdzi-Dzimj Draugai .Muzikai! Jusi] ran-
dzi" ir kitas liaudies daine- koše lietuvių jaunimas, kurį 
les, bei keletą originalių). -augokite nuo ištaut<\jimo ir 

Diigentas turi visuomet pa! ir stengiatės duoti jam peno. 
rinkti programą "margą," t. i D((htirtkika.s, lai yra sieto* 
y. visų kompozitorių. Choro j gydytojas, o daina — vais-
koneertas vaizduoja gėlių bu
kietą ir jis turbūt labai labai 

Kada bus tinkama taisvklingai, su melodija, tar- g r a ? u s - -
programa ir gražiai sūdai 

Š V E N T A S R A Š T A S 
Ką tik esame gavę iš Lie

tuvos "NAUJĄ TESTAMEN- Įbosta klausytojui. Geriau 

ti. Dabokit, kad neatsikvėp
ti vidury žodžio! 

Kada visi balsai išmoks, 
leiskit susidainuoti laisvai 
kelis kartus, o per kitą pa
moką, mėginkit kontroliuoti 
dikciją ir ritmą. Kuris cho
ras turi mano dainelių, paim 
kit pirmai pamokai ' " Aš mer
gytė. " Jųs turėsite • didelę 
naudą. Visi balsai turi savo 
melodiją ir gražiai " pešasi." 

Dainuojant visuomet maty-
Jcit daina. Dainuodami vie
ną, o mąstydami kitą jųs nie
kuomet nesuįdominsit klausy
tojų. Nedainuokit koncer
tuose daug dainų, nes atsi-

TĄ." 'Knyga labai gražiai at 
spausdinta i r mažo formato 
— didumo sulig maldaknygę. 

"Naujas Testamentas" rei-

mažiau, bet gražiai sudainuo
ti. 

Programą sudarykite iš ri-
mitų (pradžioje) ir užbaigkite 

nuotos dainos, tuomet gėrė
sis mūsų dainelėmis ne tik 
mes — lietuviai, bet ir sve
timtaučiai. 

Dalyvavimas kituose 
choruose. 

Teko girdėti, nuo keletos 
dainininkų, kad jie lanko an-
glų-amerikonų chorų pamo
kas. Tas yra geras daiktas, 
bet saugokitės i— neužsikrės-

u 

siena už valstybę, kuri jiems-tkėtų kiekvienam katalikui įsi- |komiškomis. (Komiškam sky 
padėjo gauti šimtmečiais 
lauktąjį nuosavų žemės skly-

niam vystymuisi ir tas žings- pą. 

gyti, nes tai yra Katalikų ti
kėjimo pamatas. 

-"IHtJLUGA8/ r 'FUB. QO> 

riui, aš neužilgo išleisiu per 
p. X. .Strumskį, Brooklyn, N. 
Y., 342 P . O. Box) kitą są-

kit svetimu raugu taip, kad 
savęs išsižadėti! 

Daunuokite i r mokinkitės 
iš svetimtaučių, jei galima 
kas išmokti, o jei ne — nebū
kit perdaug "duosu-ųs..." Jųs 
einat jiems pagelbon, o jie?... 
Geriau tas valandas sau pa-
švęskit. Nekelkit svetimtau
čių vardo ir jų dainų nedai
nuokit, nes turim tukstančių-
tukstančius savų neišdainuo 

/ T . . 4 "i • mestu. 
tų. (Jei negaunat Amerikoj. m . i 
nusipirkti nauįų dainų, tai 
kreipkitės Lietuvon,). 

tai! 
Alusų užduotis — būti ge

rais gydytojais, o ne kokiais 
ten ' 'felčeriais..." 

Aš geidžiu »su jumis susi
tikti gastroliuojant ir jei bu
siu kuo naudingas — prašau. 
Malonėčiaų išgirsti chorus 
dainuojant, nes man bus la
bai įdomu. 

Daug girdėjau apie lietu
vių chorus Amerikoje, tat no
rėčiau savo ausimis girdėti, 
kad gryžus Lietuvon apie jus 
pranešti savo draugams mu
zikams. — 

» Dainų šventės 
reikalu. < 

Tarkimės, ;gal nves galė
tume sekančiais metais čia A-
merikoje surengtą " Dainų 
šventę" kai]) šįmet buvo Lie
tuvoj (,Kaunq). Aš linkė
čiau visiems Amerikos lietu
viams, kad jie užjaustų tam 
reikalui ir po "penktuką" su

ostų. 
Tiek daug lietuvių Ameri-

(Tęsinys 4 pusi.) 
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BLAIVYBES DIRVA 
žai yra namų kur nerugtų sa- nusišauna. Tokių ir panašių i ją gelbėti kaip galėdami iš 

- •— 

BLAIVYBĖS LITERATŪRA. prociai peidę šaknis, kad mū
sų sodiečiai tėvai visuomet 
turi paprotį vestis vaikus 
bet į kokį balių ir patys, iš
tisas dienas praleisdami, sė
dėdami prie alučio, nekartą 

, 

Dr. V. Bode. Kodėl mūsų 
vaikai neprivalo .gerti vyno 
ir alaus. Liet. ^Kat. Blaivy
bės Draugijos leidinys Nr. 
20. Versta iš vokiečių kai- '• ir degtinėlės, pratina iš pat 
bos, 1924 m. [kūdikystės savo vaikučius pa 

Tik ką išėjusi iš spaudos į mėgti taip negardu niekuo-
brošiura, paįuoda labai įdo-jmet negėrusiam alaus rukštų 
ni;jų ir didžiai gausiai įvairių I skonį, nejauste nejaučia, kaip 

• 

gydytojų ir profesorių atsilie 
pimų, kodėl tėvai neprivalo 
duoti gerti vaikams vyno ir 
alaus. Veikalėlis rašytas 
vokiečių kalboje garsaus blai 
vybės skelbėjo Dr. T. Bodės, 
dabar verstas lietuvių kal-
bon, mokina ypatingai tėvus, 
kaip jie kartais neišmintingai 
daro, duodami vaikams val
gyti ar gerti įvairių skanė
sių, kuriuose įmaišyta degti 
nėa, kaip įvairių visuomenes 
sluoksnių vaikai vedami tėvų 
draug i svečius, kame gėri
mai turi vietą, kaip kitą kar
tą, tėvams nepagalvojus, vai
kai pratinami po trupučiuką 
gerti. Ir taip autorius rem
damosi įvairiais gydytojų ir 
auklėtojų žodžiais įtikina, 
kad vaikams nereikalingi gė
rimai ir kad leisti sveikiems 
vaikams vartoti alkoholinius 
gėrimus, nors ir nedaug — 
didžiausi neteisybė daroma, 
o sergantiems vaikams jų duo 
ti didžiausia nesąmonė esan
ti. Tą mintį autorius pare
mia ne tik mokytų asmenų at
siliepimais, bet ir savo ir ki
tų gydytojų praktika patvir
tina, ypatingai tų gydytojų 
nuomone, kuriet anksčiau klv-
do, o paskiaus patys savo ne
sąmoningumą suprato. Dau
gelio profesorių iškalbingais 
žodžiais, kaip tai: Muncheno 
prof. Buchnerio, Emso sani
tarinės tarybos Dr. Geisse 43 
metų patyrimo išvados žod-
žiais> prof. Thomo, žinomo 
mokytojo Siegerto, Berlyno 
prof. Paulseno, žymaus peda
gogo Jenos prof. Reino atsi
liepimu, Berno vaiki) ligoni
nės direktoriaus prof. Dem-
mės ir daugelio kitų mokytų 
vyrų žodžiais nurodo, kaip 
baisus nuodai yra alkoholis 
vaikų smegenims ir nervams. 

To negana, Dr. Bode tame 
savo vaikelėlyje nurodo, kaip 
vaikų dora, vartojant alkoho
lį, nukenčia. Girdamas jis 
kaip abstinencija ir griežta 
blaivybė Vėlesniais jaunystės 
metais saugo jaunuolius nuo 
daug klaidų, gaišiai nuteisia 
vartojančius alkoholį ir sako 
nuteisto darbininko Levan-
dauskoi už gyvulišką prasi-. 
žengimą 10 metų kalėjimo žo
džiais: "Kad čia butų vaikai, 
aš norėčiau juos įspėti nuo 

jie savo vaižus girtuokliais 
padaro. Labai ir labai pra
vartu kiekvienam iš tėvų ir 
jaunimo pasiskaityti šią rim
tą knygelę. Jei šiai knyge
lei pavyktų pasiekti nors da
linai, kad vaikuose alkoholio 
vartojimą sustabdžius, tai 
Blaivybės Draugija, išleidusi 
ir šią knygelę, bus atKkusi 
nemažą tautoje darbą. 

GIRTYBE. 

"Girtybė visokių 
nedorybių motina." 
<Šv. Cyrilius Aleks). 

Kiek girtybė padarė ir da-

ladirtas ir aeteksuotų triūbe-
lėmis skistymėlis. Tpač mai
nų srityje geras biznis daro
mas iš arelkėlės, nes visi Jos 
ieško dulkėms nuplauti ir ape 
titui įgyti. Yra žmonių daug 
metų Amerikoje gyvenančių, 
bet nieko' neturinčių, nes ką 
per savaitę uždirba, tai su-
batoj ir sekmadienyje prage
ria, V 

(Teko matyti kaip krikšty
nos, vestuvės ir net pakasi-
nos, bei egzekvijos ir meti
niai atminimai paverčiama 
girtybės pokiliais. 

II. 
Pasekmės. Jšulig daktaro 

Helenijaus girtuoklis užnuo
dija vidurius, praranda gerą 
virškinimą, silpnina Širdį; ga 
dina plaučius, akis ir kitus ku 
no sąnarius. Palengva gir
tuoklis vista-džiusta ir Žengia 
karstam Pats sau sutrum
pina keletą arba keliolika mę- b u t i abstinentais. Laike ka
tą amžių, palieka siratystėje tekizaeiįos, o kur yra moky-
ir bėdnystėje žmoną, vaike- klos laike tikybos pamokų, 
liūs ir jiems neužpelnytą katekėtai, bei katek£tės pri 

atsitikima, galima butų šiitt-
tai priskaityti. 

/Todėl girtybė yra didžiau-
sis žmonijos priešas. 

IV. 
Nuo to nevidono apsiginti 

geriausia priemonė yra ab
stinencija arba pilnoji blai
vybė. ^ 

Suaugusius girtuoklius sun 
ku padaryti abstinentais. 
Nors Vokietijoje ir kitur yra 
tam tikros ligoninė* kur juos 
gydo, bet daugumą girtuokliu 
išgydys tik karstas bei gra
bas. Vėsi, dcferie nori Dievo 
garbę padidinti ir gelbėti sa
vo tautą nuo didžiausio prie
šo — girtybės, privalo uo
liai skiepyti pilnąją blaivybę 
arba abstinenciją jaunimo 
tarpe. Geriausiai veikia į 

girtuoklystės %angų. Rinki 
me kiekvienoje parapijoje ne
laimingus įvykius Jš girtuok
lystės ir su tam tikromis pa
stabomis garsinkime laikraš
čiuose. Trumpi, aiškus ir 
teisingi įvykiai iš girtuoklių 
gyvenimo, geresnis bus per-, dalį savo surinktų vynuogių 
spėjimas ir pamokinimas, ne
gu ilgi ir sausi straipsniai to
je srityje. Abstinencijos 
centras turėtų pasirūpinti 
surasti idealį kalbėtoją, kurs 
apvažiuotų visas kolonijas ir 
jas pajudintų iš girtybės le
targo, prakalbomis ir surink
tomis žiniomis iš blaivybės 
stovi© per laikraščius. Die
vo pagelba, stiprus noras ir 
uolus darbas, veda prie tiks
lo. Tad ir męs abstinentai 
uoliai stokime darban blaivin 
ti savo tautą, o Dievas , bus 

sąjungos įstatai savai organi
zacijai. 

S v e t n r. 
Bulgarija. 

|vykęs šįų metų vynuogy
nų laikytojų bulgarų susiva
žiavimas yra nutaręs nemaža 

skirti bealkoholiniams išdir
biniams. 
Norvegija. 

Pirmoji studentų priešal-
kohotinė ' organizacija Euro-
je yra kilusi Norvegijoje 
prieš 40 metų (1883 m., ba
landžio mėn. 25 d.) ir būtent: 
įvykus daktaro Oskaro Nis-
sen paskaitai, kuri buvo Te
ologijos Sąjungos suruošta 
Kristijanijos universitete. Iš 
tos sąjungos kilo daug-uolių 
abstinentų ir blaivybės sKel 
bėjų. , 

Muzika ir ' fttnfti." 

jaunuomenę geras pavyadys. 
Todėl pimoa blaivybės p k - / n u s * P ^ 1 ^ ^ ^ f s * l s ; | Švedija. 

iValdžia pasirūpino čia iš tinto jai visupirma patįs turi) Kun. Petras Kašciukas. 

vargą ir kartais savo skolas. 
Be to, sulig to paties dakta
ro girtuoklių tėvų vaikai yra 
negabus, palinkę prie visokių 

ro nelaimiu, žmonijos kūno ir ] i g ų i r d o r y b i ų . D r . Hele-
sielos reikaluose, neužtektų! n i u 8 r a š o > k a į ih m fcgtiai^ 
apgailėti tų pragaiščių ašarų 8 0 ^ ^ j k a l ^ j i m u s p e x 

Jeremijaus Pranašo verkusio 
del Jeruzalės nedorybių. Gir
tybė žudo žmogaus turtą, hu
ną ir sielą. Priemonė iš tų 
nelaimių gelbėtis: yra pilnoji 
Maivybė arba abstinencija. 

I. 
Sulig prieškarinės statisti

kos, vienoje tik Kauno guber
nijoje ir tik už degtinę,, par
duotą monopoliuose gaudavo 
10,000,000 rublių pelno rusų 
valdžia, o kur alus, vynas, 
konjakai, likerai ir tty drą
siai galime spręsti, kad už 20 
milijonų rublių išgerdavo 
svaigalų tik Kauno guberni
jos gyventojai, o jų dauguma 
lietuviai. O kas apskaitliuos 
piniginę vertę naminio alaus, 
kurs taip labai yra madoje 
Lietuvoje. Panevėžio, ftiau-
lių ir kituose apskrieiuose 

girtybę. Iš 100 žmogžudžių, 
80 tokiais tapo per girtybę. 
Iš 100 bepročių namuose yra 
80 buvę girtuokliai patįs ar
ba ju, tėvai. Iš 100 nelai
mingų atsitikimų, susižeidi-
mų ir mirčių nelaimingų 80 
nuoš. atsitinka girtiems. Tai
gi visokių nelaimių ir stai
gios mirties tankiausiai yra 
priežastis girtybė. 

Girtuoklybė žudo turtą, gir 
tybė ir sielą įstato pavojun 
pražūti. Apsvaigęs girtuok
lis netik nieko gero negali 
daryti savo dužios išganymui, 
bet dar pildo visokias nedo
rybes. Kuomet šventą die
ną dievoti žrnaaėa eina į 
bažnyčią Dievą garbinti ir 
padėkoti už suteiktas gery-

pas ūkininkus alus niekad ne- bes, — girtuokliai triukšmin-

valėtų išdėstyti vaikučiams 
girtybės visokias nedorybes, 
sužadinti juose girtybės pasi-
biaurėjimą. Iš kitos pusės, 
išai&dmr> Jiems pilnos blai
vybės prakilnias pasekmes, 
neapsakomą abstinencijos 
naudą kūnui ir sielai ir ra
ginti visus nors iki 20 metų 
amžiaus pasižadėti būtį pil
nais blaivininkais. Aš ir ki
ti kunigai taip darome ir vai
siai iš to gražus. Nuolat 
reikia raginti prie pilnos blai 
vybės vaikučius, bet pasiryži
mus geriausiai padaryti pir
mosios ^Komunijos dienoje. 
{Tos dienos iškilmė ir svarba 
giliaus atsimuša vaikų sie
lose, o padaryti pasižadėji
mai ilgiaus tvers ir geriaus 
bus pildomi. Žinoma, jei 
prie to retkarčiais dvasios 
vadai ir tėveliai paragins. 
Jei kas met kiekvienoje pa
rapijoje nuo pirmos šv. Ko-

"BLAIVYBĖS" DRAUGUOS 
SPAUDOS BIURO 

20903. 

išsibaigia. Vienas baigiasi, 
kitas jau raugiama4" ir daro
ma. Geria visi, nuo didelio 
iki mažo. Žagarėje laike ka
lėdojimo mačiau kaip 5 metų 
vaikas rūsčiai atstūmė arba
tą, o noriai apsilaižydamas 
išmaukė stipro alaus stiklinę. 
{Tai kasdieniniai įvykiai netik 
Lietuvoje, bet ir čia Ameri
koje. Jei prieš karą viena 
tik Kauno gub. pragerdavo 
už 20 milijonų rubliu, tai gal 
nemažiaus pragerdavo Vil
niaus ir Suvalkų gub. lietu
viai. Taigi metinė auka gir
tybės dievaičiui lietuviai su
dėdavo apie 40 milijonų rub
lių. JKiek tai galima butų už 

gai girtauja, girtybės urvuo
se. Gražiai ražo garsus ra
šytojas TertuH jonas: "Gir-
tudklio bažnyčia smuklė; ku
nigas smuklininkas; alt&rius 
smuklės stelas; jo tikėjimas 
Indelyje, jo viltis stiklelyje; 
jo visa meilė girtybėje." Ir 
tikrai taip yra. Nes girtuo
klis del stiklelio išsižada vis
ko. Pasigėręs bus neteisiu 
liudytoju; pasigėręs pakels 
muštynes, ir visokias nuode-

Lietuvoje. 

1. ,Nauji Blaivybės Draugi
jos Skyriai. 

Sių metų rugpiučio 8 die
ną tapo įregistruoti naujai į-
kurti "Blaivybės'p Draugijos 
Skyriai: 1) Sintautų, 2) Bar
zdų, 3) Šipylių, 4) Pažėrų. 

2. Sių metų didesnei prieš-
alkoholinei akcijai varyti dar 
buojasi įvairiose Lietuvos 
vietose "Blaivybės*' Draugi
jos įgaliotiniai: Difartas Su
valkijoje, Lcvanas ifciaulių ir 
dalinai Biržų-Pasvalio ap
skrityje, stud. Sudžius Žemai 
tijoje, stud. Barkauskas Ma
žeikių* apylinkėje, Merkšaitis 
Kauno apylinkėje ir kiti. Y-
patingai daug dirba ir su di
delėmis pasekmėmis Dif artas, 
laikydamas įvairiose vietose 
priešalkoholinius mitingus, 
platindamas priešalkoholinę 

munijos vaikai iki 20 metų literatūrą, kontroliuodamas 
darytų pasiryžimus buti pil- svaigiu jų gėrimų pardavinė-
nais blaivininkais ir tokiais jįmo įstaigas. Pastaruoju 
butų auklėjami, tai mūsų tau-.laiku lankė Alytų, Simną, 
ta greitu laiku susilauktų Balbieriškį, Prienus, Veive-
žymus skaičius abstinentų _rius, Plutiškius, Gudelius ir 

leisti alkoholizmo klausimui 
rišti vadovėlį, skiriamą ypa
tingai mokytojams. Tą vei
kalą Internacionalis Biuras 
kovai prieš alkoholizmą labai 
išgirė. Veikalas vadinasi: 
Handbok i AJkokalfragen von 
Prof. Sjovall, Lund, iStock-
holm, 1924 m. 345. S. 3, 30 
kr. 

Labai gražų pavyzdį duoda 
Ispanija del svaigiųjų, gėri
mų pardavinėjimo: sekma
dieniais čia visai uždrausta 
visoks svaigiųjų gėrimų par
davinėjimas. Pas mus gi re
storanų savininkų susivažia
vimas š. m., rugpiučio 11 ir 
12 dieną kaip tik iškėlė klau
simą, kad butų sekmadieniais 
prailginta staigiuosius gėri
mus pardavinėti, negu iki šiol 
įstatymai skynė. 
Vengrija. 

Ir Čia yra varžoma svai
giųjų gėrimų pardavinėjimas 
bent sekmadieniais: visose 
vietose, Jcame yra mažiau 
kaip 10,000 gyventojų, viso
kios įstaįgos svaigiesiems gė
rimams pardavinėti sekma
dieniais visą laiką prieš pie
tus ir nuo 5 iki 12 po pietų 
uždarvtos. 

pačios Ti-
Telegrafui 
medžiagos 

ir iš to butų daug gero Baž
nyčiai ir Lietuvai. Pusėti
nos blaivybės yra mažos pa-' 

kitas vietas. Daugybė proto
kolų svaigiųjų gėrimų įstaigų 
laikytojams sustatoma del įs-

sekmės, kaip ir skirtumas j tatų nustatytų joms neužlai-
mažas tarp pusėtino blaivi- kymo. 
ninko ir neblaivininko. /To- 3. Nuo šių metų Bugs. 14 

TIBETAS CIVIUZU0JAS1. 

Tibeto sostinė Lbassa, kur 
gyvena aukščiausias tibetonų 
dvasiškis vardu Lama, dar 
nesenai europėnams buvo ne-

del ir pajuokiama: "Nm ara- d. "Blaivybės" Draugijos Į prieinama. /Tibetonai tą mie-
ko žemaitis apako, — šaukia 
blaivininkas išgėręs komia-
Ico." 

Lietuvoje praktikuojama 
kovoti su girtybe pilnos blai-

susitarimu su vaidilų trupe, 
vadovaujant buvusiam Vals
tybės Teatro premjerui Sta-

stąr vadino šventuoju ir pa
slaptingu. Dėlto, svetimų ša
likų lankytojams miesto vartai 

pilnai apsieiti. 
Šiandie nuėstas Lhassa te

legrafu sujungtas su Britani
jos Indija. To sujungimo 
iniciatyva iškelta 
be to valdžios, 
vielų ir kitokios 
pristatė Anglija, gT "stulpų 
parūpino Tibeto valdžia. i 

'*fcr ^romiausia, 'kad Vibef 
to gyventojai niekur nesi
priešino, kuomet per jų lau
kus vesta telegrafo linija. 
JTuo nepaprastu įvykiu visi 
daug interesavosi ir dar gel
bėjo sustatyti stulpus. 

Kuomet {Tibeto sostinė te
legrafu sujungta su Indija, 
visame Tibete paskelbta tau
tinė šventė. Ypač pirkliai 
džiaugėsi turėsią puikius te
legrafu patarnavimus. To 
buvo reikalingi jų interesai. 

Metai už metų, palengva 
tamsiausi Azijos kraštai su
žibės civilizacijos šviesoje. 
Katalikai gi misionieriai 
ten neš mokslo šviesą ir kal-
turą. To visa ten žmonės 
labai reikalingi. 

niuliui pradeda veikti Liau- visuomet buvo uždaryti. 

net- papildys. &v. Povilas LyUs pagelba. Ta priemo- atras." Pradžiai 
(I korintieeiams laiške M W D į i r Amerikoje bus geriau-' vaidinti Kazio Pei 

dies Namuose "Liaudies Te
manoma 

tuos pinigus kasmet įsteigti 
degtinės; ji yra visame kame j įvairių mokyklų, prieglaudų 
kalta!" — Toliaus tokiais Į ir visokių įstaigų, 
pat gydytojų išsireiškimais j Kiek lietuviai prageria tur 
į rodęs, kaip alkoholiniai gėri- to Amerikoj, sunku ape&ait 
mai gadina vaikų norą vai- liuoti. Tik dalis išeivijos 
gyti, sako, kas pieną, vaisius 
ir saldžius valgius noriai val
gąs, tas vargiai kada nors 
gali buti girtuoklis. Priešin
gai, vaikai, iš mažens varto
dami alkoholį, girtuokliais jletas išeivių su stiklais ran 
virsta. Jr tai vis aiškina į- koše pasiputusiai s>di apie 

stalą ir tarsi sako: žiūrėkite 
kaip mes čia geriame, netarp 

vaidinti ^a^io Puidos 3 veik-
versi) išskaičiuodamas nedo-L i a Daug šventųjįi buVo ab- smų drama: "Gaires" Blai-
rėlius, kurie nepaveldės dan- stinentais. Jonas Krikštyto- vybės Draugijos konkurso 
gaas prie jų priskaito ir g i r - j ^ b u v 0 abstinentas. Jis'l913 metais pagirtas veika-
tuokhus. &tai jo žodžiai: «valgė"skėrius ir laukinį me-jlas. Liaudies Teatras veiks 
"Neklyskite! nei paLeisiuviaiĄ^ j ( M o r k . 6 ) > Į&,# jona3\ŪS sekmadienis. Paties 
nei stabų garbintojai, <nei sve 

gėrė ?r tebegeria ir net fdo
mi didžiuojasi. {Paakiai ga
lima patėmyti fotografijas 
parsiųstas Lietuvon, kur sta
las apstatytas bateliais, o ke-

timoteriai, nei girtu&kUai, 
nei begėdžiai, nei vaikų dar
kytojai, nei vagys, nei godus. 
»ei girtuokliai, nei piktžo-
ižtuotojm, nei plėšikai nepa-
vtiėės dangaus karalystės.'* 
Daug žmorauj per fktybę gy
vena biauriaueį gyvenimą ir 
jos apakinti nenaa pasitaisy
ti. Štai 1924 m* vmms gir-

vairių girtuoklių gydymo spe 
cialistų žodžius surinkęs. 

Nors knygutė nedidelė, bet 
labai daug duoda įtikinančių 
minčių. Kuomet mūsų tauto-

na ir vandeniu, absitinentais 
buvo; šv. Romualdas, šv. Cla-
ra, šv. Petrfcs Alkantara. šv. 
Jonas nuo kryžiaus, šv. Cyri
lius Alek., šv. Anasfazijus ir 
daugybė kitų. Ir dabar yra 
nemažai abstinentų kunigų, 
vienuolių ir svetiškių tarpe. 
Tik uoliau*? dirbkkne, žodžiu, 
plunksna ir pavyudžk, o abs 

ituolis Shetiūndoah. P« pasi- tineirtu eilės tirštis. Jei gir 1 
fcwe, antras tampa Uio nu- tyfcė nuodija sveikatą, paker-
mdytm, už UnSmą prie sve-

kaip jus Lietuvoje. DabarHm&s moteries, Elsworth, 
profcibicijar —bet dabar g ir -I^* mtoii bažnyčios mižmdė 
tauja netik vyrai, bet mote-ImvteriShę, yh/rį nenorėja sn 

montuojama gražiai įtaisoma 
salė — fojė, bufietui patogi 
salė paskiriama. 

4. KugpiueiO 11 ir 12 die-

Bet šiandie tame neprieina
me ir paslapčių pilname mie
ste jau ima leisti savo diegus 
Europos civilizacija. Lhas
sa palengva nusimeta senovės 
tradicinius rūbus ir pradeda 
puoštis naujoviiiiais parė-
dais, tinkamais šiems pažan
gos laikams. 

Nesenai tą užburtą miestą 
aplankė du europėnu keliau
ninku. Jiedu svetingai pri
imta vietos gyventoju. Vie-

KAS YRA JAPONUA? 

ną įvyko Kaune restoranų sa- l i a s europėnu, tai anglų gene-
vimnkų Lietuvoje susivažia- r o l a s Pereira, žinomas kėliau 

fiinlas ir Rytų žinovas. 
(Tad Tibetonai civiližuojasi, 

tai liadija faktas, kad jų sos
tinėje jau įvesta telegrafai ir 
telefonai. Sostinės gyvento
jai ypač naudojasi telefonais, 
karie pas juos skaitosi nepa
prastas daiktas. Kai-kurie 
ilgiausias valandas pašvenčia 
pasikalbėjimams .telefonu, 

vimas. Posėdžiavimas. Po 
sėdžiavo susivažiavime â pie 
99 dalyvių, jų tarpe keletas 
bfavarininkų. Iškelta liko 
keletą restoraninkams svar-
bių klausinių: reikalauti vai

tą gyvybę, išplėšia turtą ir dlios pakelti svaigiųjų gėri-
siek? prapuitin stumia, tai ab- mų pardavinėtojams pelno 
sttneBttai* negalime pasitenkm Buolantį, pakeisti kaikuriuos 
ti vien saro lakaer bet tarinK? f įstatymu* svaigiesiems gėri 

4 » irgt yx» p l w genmo pa-rys, mvSum, vaikai ir m- \h mUett ir &s *<*«j»e |e i t i į įUB& V H ^ ^ B C ir mams pardavinėti. Priimta'nor. be to tortu galima jiems 

Japonijos valstybę sudaro 
4 didelės ir 3,850 mažų salų. 
Japonijos salose yra virš 200 
ugniakalnių, iš tų 21 skaitosi 
aktiviai, ty. neišgese. Per 
praeitus 300 metų didelių že
mės drebėjimų Japonijoj bu
vo 108. • * f-

Japonija savo pradžią ima 
#nuo 660 metų pirm Kristaus, 
Tad ji jau ekzistuoja 2,583 
metus. ' 

Nuo pat Japonijos prad
žios ten viešpatauja viena ir 
ta pati dinastija. {Šiandie
ninis japonų imperatorius 
skaitosi iš eilės 122-uoįu. 

Japonija su Europa santy. 
kius užmezgė dar nesenai, vos 
pirm 60 metų. Tečiaus rigt 
karo su Rusija ji vis $ar;ne? 
daug pasauliai buvo žinoma, 
Pasaulis apie ją daug ką pa
tyrė tik to karo laiku ir nuo 
to laifco ji pagarsėjo, priimta 
didžiulių valstybių tarpaa k 
rimtai imta su ja skaitytis. 

(Tąst iš 3 pusL) 
4 

ko j ! Jųs galėtut kas meta* 
švęsti "Dainos šventę...'" 

O kad taip ateinančiais me
tais '<sudroštume , , koneerĮta ^ 
New Yorke, didžiuliam sodel? 
A f... Nors aplinkiniai cho* 
rai !... 

Butų lietuviams garbė ir 
Lietuvos vardas pakiltų. 
Daug prisidėtų h prie Vil
niaus atgavimo. Mūsų gra
žios liaudies dainelės suža
dintų nevieną svetimtautį, y-
pač amerikietį, kuris mūsų 
tautai ir (Valstybei gali padė
ti. * flf 

Aš trumpai suglaudęs pa
duodu mintį ir linkiu visiems 
dainos mylėtojams platinti tą 
idėją žmonėse, kad jie patys 
reikalautų ir suprastų, kokią 
didele politinę reikšmę turi 
Dainos Menas. 

Amerikos lietuviai muzikai 
galėtų imtis to darbo ir pef 
žiemą paruoštų chorus, o vi
suomenės darbuotojai ga^elc> 

organizacijos darbą dirbti. 
Kiek man teko girdėti, tai 
nėra sunku gauti vietą kon
certui — šventei, nes mums 
gali pagelbėti konsulatai — 
Lietuvos valdžios atstovai. 

Tat nepamirškite atsiliepti 
tuo reikalu per visus laikraš
čius. 

A. Vajnagditis. 

Į 
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Adv. C. fiesiralis, Cicero^ [ 
atidarė nauja, ofisą, ant p. Jo* 
nareio vaistines (įtampas 49 
Ave. ir 1-1 gatvės). Vieta pa
togi. -Geriausio pasisekimo. 

Mokyklas. 
Antradieny, vietinėms mo

kykloms atsidarius, lietuviai, 
neturėdami savosios, turėjo 
siųsti savo vaikučius ; sve-

pelno, apie tris šimtus dol.|timtauSių, daugumoj ir neką-
f Su visu smarkumu ruošiamasi talikiškas, mokyklas. Laukia -
prie šeštadienio ir sekmadie- naa, ir tai labai kantriai lau-

C p [J I C Idos vakare padaryta gerokai 

si seredos vakare. 

Bėda su iškraipytomis pa
vardėmis. Šv. Bernardo ligo
ninėje serga lietuvis iš Cicero, 
bet pavardės sunku buvo pa
tirti, įg 

GARY, INO. 

Šiandie, vakare t. y. rugsė
jo 5 d. Apaštalystės Maldos 
dr-ja laikys mėnesiai susirin
kime. Visus dr-jos narius kvie 
cia dalyvauti vakarinėse ir 
rytmetinėse pamaldose, po 
pamaldų susirinkimam 

Garbė Cicero. Iš Kat. Fede
racijos kofigreso Detroite, vė-

uuuisių žiniii patirta, kad mū
sų dvasios vadas kun. H. Vai
rumas tapo išrinktas į Centro 
valdybą. 

Bazarui gerai sekasi. Scre-

nio. Daug naujų daiktų matė- kiama savos, lietuviškos ir ka
talikiškos, parapijinės mokyk-

Rep. los. Gal, su Dievo pagelba, ir 
sulauksime artimoj ateity. 

Į lietuvių akademiją,. 
Kiek žinoma, trys lietuvai

tės šį rudenį iš šios kolonijos 
Parapija pelnė. f išvažiuoja lankyti šv. Kazi-

Rugp. 31 d. įvyko Šv. Ka- ™« r 0 Akademija, seserų Ka
zimiero parapijos bazaras, f«iinieri«6ių vedama Chica-
kurs pradėta parap. kieme, o|S°J- Y r a č i a lietuvaičių lan-
baigta par. svetainėj. 

Vos pradėjo bazaras įsisiu 

ir iš Chicagos. Visi dailiai priešai ateivi! ir savo daroajs 

buoti kieme, lietus užėjo ir 
tada prisiėjo lysti į pobaržny-
tine rusi. Ten nebuvo galima 
visų pramogų sukimšti. Sve
tainė prisigrūdo pilna žmo
nių. Jaukumas buvo visur 
jaučiamas toje susirinkusioj 
parapijos šeimynoj. Sveėių 
buvo net iš Cicero, 111. Visgi 
parapija padarė nemažai pel
no, nors lietus ir pagadino* 
kiek. -̂tf'rtfi 

j kančių vietines ltigh schools. 
Tėvai čionai matyt yra susi
prato ir nepavydi apšvietos 
savo vaikams. 

Misijos. 
Rngs. 7 d. prasidės misijos 

* PRANEŠIMAS SERGAN-1 į ****** liet. bažnyčioj. 
TIEMS. 

Mes gydome pasekmingai 
įvairias ligas be vaistų, vi
sais naujausiais pasauli je 
žinomais gydimo budais. 

Atsilankykite į 
TRAINIS HEALTH 

INSTITUTE 
3327 S. Halsted Street 

(Ant Antrtj Lubn) Vai.: Nuo 9 ryto iki 12 pie- misijas ir na 
tų ir nuo 5 iki 8 vakare. «[siojo malones. 

Misijas duos tėvas misijonie 
jrius P. Andziulis. Beabejo. 
pa ra pi joną i pasirūpins netik 
paty? pasinaudoti gausiai tei
kiamomis Dievo malonėmis 
misi.m laike, bet ir tikėjime 
atšalusius paragins lankyti 

naudoti aukščiau-

linksminosi. Pasirodo, kad 
mūsų Kenoshiečiai ir besilink
smindami ffepamiršto savo 
bažnyčios reikalų. t)avus į-
nešima paminėti krikštynas 
aukomis bažnyčios nudažy-
mui, tuo tuojaus visas stalas 
tapo nuklotas penkynėmis ir 
dolerinėmis. Ypač mūsų Keno-
shos biznieriai puikiai pasi
rodė. Jau antrę sykį kloja 
penkynės tam pačiam tikslui. 
Viso labo aukų surinkta 
$100.00. 

Aukojo šie asmenis: 
Po $8.00: Kun. S. Bystrais, 

J. Šimonauskas; 
Po $7.00: K. Mikėnas; 
Po $6.00: A. Germais; 
Po $5.00: A. Velis, J. Dau-

kienė, P. Kodis, J. Meilūnas, 
J. Kfcreta, K. Bičkauskas, K. 
Varais, A. Mockus, K. Stul-Kelia lietuvių vardą. 

Mūsų kun. kleb. J. Atarti, « * ^ T- » & * # * * , L- Jete 

yra atsi'žymėję tuomi? Ar ži
nome katrie yra munts prie
lankus ir kurie ateivybės kil
mę nelaiko žerfklu pažemini
mo f Drąsiai galima sakyti, 
kad žinančių tų dalyką yra 
maža. 

APIE ČIEPUS. A D V O K A T A I 
I 
i 

kabai apgailėtina, kad De 
troito l ie tuvių tarpe neatsi 
randa snsidoincjusiu poiltika, ^ į g ^ u į ^ j ^ į , gadynė, 

(Tąsa nuo 2 pusi.) 

Kodei Lietuvoje rauplių epi-
demjia pradeda žymiai nykti/ 
Todėl, kad lietuviai supratę 
čiepijimosi vretę, niekieno ne
verčiami, patys noriai čiepi-
jasi. Ir ateis laikas, kad rau
plių epidemijos Lietuvoje ~ 

JOHN L BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS 

^f* . *k»HM Tel»mu**«. K,*;*** 

» iNtanamtfu Ir 
7 S-onth Dfearborn Street 
ROOM 1538 TRiBUJTĖ BliDG. 

Telefonas Randolph 8201 
Vakarais: 2151 W«it 22 8t 

Telefonas canąĮ lt«7 

dalyvauja čionai svetimtau
čių tarpe, gražiai ir tinkamai 
atstovauja lietuvius tarp kita
taučių ir kelia savo tautiečių 
vardą. Butų gera, kad ir iš 
pasauliečių katalikų tarpo at
sirastų šviesių žmonių kurie 
dalyvauta įvairiuose visuome
nes veikimuose, o ypač poli (i 
koj ir tuomi žymiai paleng
vintų kun. kleb. Martiui to 
kiame kilniame darbe, kair 
lietuvių vardo aukštinimas. 

Tollestonietis. 

KENOSHA, WIS. 

D A K T A R A I : 
mm m ^ " ^ \ 

Telefonas Boulevard t939 • l 

\ fDr, S. A Brenza 
> , 4608 SO. ASHLAND AVEtfUE 

Chicago, 111. 
Vai.: 9 ryto Iki 12 plet: 1 po 

| piet lkl 3 po piet, 6:30 vak. iki 
. 9:30 vak. 

Tel. Boulevard 0537 

l 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-th St. 
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 
f iki 8 vai. vak. Nedėliomls nuo 

8 Iki 2 vai. po pietų. 

Pavyzdingos krikštynos. 

Kugpiučio 31 d. pas nnis 
Kenoshoje turėjome nepapras 
ta iškilmę. Oerb. Kenosho šei-

c ^ mvna Petras ir Jozefą Kod 

DR. A. K, RUTKAUSKAS «•" " J į * " J J - J S f e 
les, lakele puikius % krikšty
nas. Svečių atsilankė daugybė 
ne tik iš Kenoshos, bet net 

niauskas, J. RudominaS; 
Po $2.00: P. Tilius, Lc-

škts; 
Po $1.00: J. Jurkirnas, P. 

Ku^ešius, P. Čepukenas, M. 
Česna (Glik.) M. Okas (Chic.) 
P. KaZiulionaitė (Chic.) J. 
Šaltinskas (Chic). 
' Panašių pavyzdingų krikš

tynų, kur tiek butų bažny
čiai aukota, retai tenka laik
raščiuose patėmyti. Kenoshie-

kurie, prigulėdami vienai ai 
kitai partijai, nušviestu sieli 
tiek verte vienos ar kitos pai 
tijos kandidatu* Jeigu atsi 
rastų tokiu ypatų, tai ir is 
lietuvių galėtų keli palaikyti 
.pasekmingai kokia nors kan
didatūra. 

Reiktų politikos dvasra, da 
bar apmirusę lietuvių tarpe 
nors kokiu būdu adbudinti. 
Nežiūrint kokios partijos ai 
pakraipos reiktų būti veikles
niais politikoje. Mėginime ta 
atsiekti su .pagelba šio gar
baus laikraščio rašytojas šio 

kad Lietuvoje su šubiatrrrn-
tais veidais mergaičrų ir jau
nikaičių nesiras. Neduok Die
ve, kad lietuviai paklausytų 
šundaktarių plepalų ir nesi
duotų savęs, čiepinti. Ir var
giai rasis daug tokių niekšų 
lietuvių tarpe, kurie norėtų 
kad Lietuvos, gyventojai bu
tų su subiaurintais nuo rau
plių veidais. Mano noru yra 
kad lietuvaičiu veidai butų 

.kuoskaiseiausi, kad Lk f̂uVos 
gyventojų veidai butų kuogra-
žiausi. 

lietuviai saugokitės apga-
straipsnio pasistengs k# nors' v i k ų šundaktarių, neklansyki 
parašyti per 'ateinančias tris 
dienas apie nekuriuos kandi 
datus. 

J. P. Uviok. 

AR ŽINAI KAD 

Vilniaus Universitetas turi 
1703 reirularlu studentu ii 

ciai tame pralenkė daug skait- M 
^v T . J,, .506 nereguliarių studentų? 

ungesnes wi save kolom ras. . v. . , , ^ . ° v . T̂  , . v. ' A r Kinai kad paprastiem ci-uarbc mūsų Kenoshieciams . . , , , . . ^^ 
garėtai duoda tau kiekybe gi ir Kenoshos biznieriams už jų 

prilankumą bažnyčios reika-
v^ams!.. 

Ten bttvęs. 
« w 

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
4442 So. VVestern Ave. 

Telef. Lafayette 41M 

Dr,A,Račku8i 
Gydytojas, Chirurgas Oto 

tetrikas ir Specijalistaa 
£lektroterapas. 

IŠIMA TONSILTJS — 
D—B« • • I I I I I M I , 
!)—B« ptiu* te h* * H M , 
D— B* k i M k 
* ) — B« J*kl« p*v«J«a« atdka/mfšt 
%}—l*«eUratal a m i k i a atrstt, r a 

n tna j va lc r t l . te gaJI attt 

Telefonas Seeley 7439 

Dr, t. M, Feinberg 
Gjdo specialiai visokias Tyrų ir 

moterų lytiškas llgas> 
2401 Jfadison Street 

Kamp. Western Ave. — Chicago 
Valandos: 2—4 po pietų 1—9 vak. 

Tel. Boulevard 2160 

Dr. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chicago, 111. 

I 
Pacraa 'Sall-staMa* (akmenla Ul iy ja ) 

Ir akmente- Itajnimo pualcja be o-
p*raclJo«, aa tara tlkromla moka 
Kikomia prlamonamla bal valatala 

Apkortoalenu a»?r»t1na girde J Ima. M 
rtaaktaa Draa pasekmingai. Ir Jai 

yra relkalaa darą operacija*. 
t>raa,»alJaaaaJ4 patarnavUn« U l k l a aava 

oflaa: 

1411 So. 50 Ave. Cicero, UI. 
Oflaa* atidaryt**: kasdien DU* I vaL 

po plat lkl t vai. vakarą. 
Nedellomia Ir ae rėdomi* oflaa* 

ryta*. 
1 , . 

genausias 

J 

i i 

Dr. MauriceKahn 
Gydytojas ir CUiirnrgM 

4631 8 . Ashland Ave. 
Tel Y .mis 0994 

Valandai: «3J 
Nuo 10 iki 12 piet 
Noo 2 iki 3 po pfcf 

Nuo 7 iki 9 vakar* ^ . 
Nedėl. nno 10 iki 12 piet 

Tel. Boulevard »«»• 

Dr. J; P. POŠKA 
GYDYTOJA* 

IH 
cmnvttOAs 

»3*7 80. Morgaa Street 
Valandos: »—1* ** ry ta 
Vakarai* nuo 7 lai » 

CICERO OFISAS: 
134* Soatfa 4t-tfc Avewa« 

Telef. Cicero 4«7« 
Valand.: • — • : ! • •- •• a*wdien, 

tTtartiliikaIs Ir pėtnyčlomm nmo i 
iki t raL vak. 

>fiso Tel. Boulevard 96M 
Kezid. Tel. Drexel 9191 

DR. A. A. ROTH 
RU8AS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, VyriSkų 

Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

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

Vai.: 1—3 po plet. 7—8 vak. Ned. 
Ir Šventadieniais 10—12 d. 
• -• i - ' j 

«* 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisų po namertn 

4729 S. Ashland Ave. 
S P E d J A U S T A S 

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ll(rų% 
VaL: ryto nuo 10—12 ouo 2—4 
po pietų: nuo 7—ft.vt vakarą 
Nedėliomls: 10 lkl 12. 

Telefonas Midway 2880 

• ^ P 
TeL Ganai 0Sa>7 Vak. Caaal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
lietuvis* Gydytojai I r 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Str. 

Vaando*: 10 lkl 13 ryte; 1 Iki f 
po pietų; 0 Iki 0 vakare 

Skaitykite, Flafckitft*, Bemki-

t€ ''Draugi", viėniaUSį la-t^ 

likiška dieašwOt> Aaiajaitoj^ 

\ 

fTclef. Boulevard 2551 
Dr. M. ŽILVITIS 

Dentlstas 
Perkėlė savo ofisų 18 Brlghton 

Fark po num. 

-Vaaaiaajaa—••——mmmmmmmmmmJ 

T . , 
Jei norite, kad biznis 
sektųsi, garsinkites die 
nrasty "Drauge", ku
ris duoda 
pasekmes. 
Galima siusti skelbi

mus per pašte, adre
suodami: 

DRAUGAS" 
2334 So Oakley Ave 

Chicago, 111. 
Tel. Roosevelt 7791 

DR. SERNER, 0. D. 
Lietuvis S-oecialistas 

Turėk švarias-, Sveikas akis 
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akiu uždegimą, jeigu a-
kjs nuvargę, silpnos, skaudžios 
arba ašaroja, tuojaus ateik pasi
tarti. 

Akiniai $5 ir augščiau 
Valandos: Nuo 1 iki 9 vakare. 

Nedėliomls nuo 10 iki 12 
3333 South Halsted Street 

OETROIT, MICHIGAN 
Sept. (Rūgs.) 9-tik bus iš

rinkti arba i&iomrnuoti kan 
(lulatai abiejų/ didžiųjų parti
jų. Vėliaus iš tų gavusrų no
minacijas taps išrinkti užimti 
svarbiausias valdybos vietas. 
Bus išrinkta' "Sfichigan Vals-

• , . 

tijos Gubernatorius, Legisla-
turos arba Seimo nariai, Way-
ne Co. arba apskririo keturi 
Teisdariai, Šerifas ir Proku
ratorius, taipgi Miesto Majo
ras ir daug kitų mažesnes 
svarbos valdininkų. 

Norint ar nenorint teks ne
mažam skaičiui lietuvių tu
rėti reikalus su išrinktaisiais 
į valdybą Miesto ypatingai 
Apskričio, ir nekurięms net 
su Valstijos užimančiais aukš
tas vietas. Kad su jais visais 
ypatiškai susipažinti negali
ma mes visi žinom, -bet reikia 
pasistengti nors šiek tiek apie 
juos patirti, idant butų gali
ma nuosprendi padaryti, kat
ras vertesnis gauti mūsų bal
są. Štai pakila. svarbus klau
simas apie mūsų žinojimą po
litikos. 

Ar mes lietuviai žinom, ku-1 
rie kandidatai yra griešti 

Helmar Turkiški eigaretai 
duoda tau kokybę. Pamėgink 
permainą į Yiirkiškus o tikrai 
busi pilnai patenkintas taip 
kaip ir kiti. 

(Apgr.) 

T/EROVčs SKYRIU!? 
f i-A. i: . i i i - . i i . tr . . . i n n . . n u.<n I S g ą 

DEL APRŪPINIMO' 
MOTINŲ m &į 

KŪDIKIŲ SVEIKATO&j 

i * * * . 

•**r*M MmnuU ir taaul 
ir w JBBBKM^ kai lai 

m «4r*Mk kar| mm t»-

taryUt arHral Ir k im i 

te jų kriminalas ir melagin
gos propafgandos! Motinos at
minkite, jei nečiepinsfte savo 
dukrelės, ir jei jos susirgs 
rauplėmis, ir jei jų gražius 
veidelius rauples subiaurins, 
tai jos keiks jumis visą savo 
amžių. 

Nei vienas ntfmire" ir pavo
jingai nesirgo nito* gero čiepi
jimosi. 

Nei vienas rauplėmis nesir-
go kurs gerai buvo įčiepintas. 

tfaigi čiepinti s kiekvienam 
apsimoka, nes tikrai apsaugo
ja nuo biauTtos ir baisiai pa
vojingo* raiipliij ligos. 

D-fas Med. Al. M; fcačkus 
1411 So. bO-th Ave., 

CiceTO, 111. 

9 = 

mmm 

Dr. CRiropractor ir 
Akušerka 

ANIELĖ KAUSHILLAS 
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Kurie sergate kreipkitės, o 
rasite pagelba. Patarimas dovanai. 

' Valandos nuo 1 iki 9 vakare. 
Tel. Tards 4»51 

S252 So. Halsted St. 
^ 

• !• f 

f I l - i i i Ui I I m 

a LACHAW!G2 
Lietuvių Dentistas patar

naus geriau 
Traukimas dantų be skausmo. 

Bridge geriausio aukso. Su mūsų 
pleitom galima valgyti klečlMislą 
maistą. Garantuojame visa savo dar
bą, ir i e n a s mūsų kainas. Sergėkite j 
savo dantis, kad nekenktų jūsų svei 
I r o ^ii i 

1545 West 47-fli Street 
NetolJ Afrnūmy ave. 

Lietuvis Graborius 
2314 W. 23-rd Place 

Chicago, 111. 
Patarnauja laido

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

Tel. Canal 1271 
2190 

^mymimmiįmmjmmjimmmm^mpĘm^mjm^Km 

STRAIPSNIS 88 A. 
Kūdikio maistą niekados nereikia 

parinkti iš vieno ar dviejų tik val
gių, {vairumas reikalingas idant su
teikti visą statymo medžiagą. Vieno
dumas irgi išvengiamas. Vaiko mais
tas turi kas dieną turėti bent vie
ną iš šių valgių. 

Javų ir kitokių grudų; tie. kurie 
turi kevalus, kaip sėllnos, čieli kvie
čiai, nepaliruotos ryžės laiko savy 
viatminus ir yra rupus, kas nepri
leidžia prie užkietėjimo vidurių. Dar
žovės, ypatingai žalios, turtingos 
geleže, mineraluose ir vitaminuose 
— tas yra ir vaisiuose. Niekados ne
reikia duoti saldainių tarpe valgių, 
bet galima duoti kaipo skanskonj po 
to kai suvalgyti pietus-. Cukrų gali
ma dėti į koko, pudingus ir vai
sius. Pieno ir kiaušinių riebalai tin
ka vaikams, bet jų, nėra keptuose 
valgiuose. Mėsos labai mažai reikia 
duoti pirm septynių metų, 

Pienas yra greiausias ir svar
biausias maistas augančiam kūdi
kiui. Tai tobuliausias mūsų turimas 
maistas ir pigiausias. Pienas turi 
gryno proteino, kuris atstato sunau
dotą medžiagą ir teikia medžiagos 
augančiam kūdikiui; riebalų, kurie 
teikia kuro kūno veikimams; karbo-
hydratų cukro pavydai e, kuris taip
gi yra kuras, tik greičiau dega, ne
gu riebalai. Kiekvienam kūdikiui 
paprastai reikia duoti paintę per 
dieną. Bordens Eagle Brand Pienas, 
du -Šaukštai atmieęti trijų-čVerčių 
puoduko vandens, suteikė daugeliui 
nedapenėtų mokyklos Vaikų svorio. 
O nedapenėjimas yra uostas ligomis. 

Vaikas dažnai nemyi plieno vieno. 
Tad galima duoti su koko, kiauši
nienė, sriubose, Smetonoje ir tt. Dėl 
pavyzdžio duodame du receptu: 
Kiaušinienė (asmeniškas receptas) 

*2 šaukštai Bordens Eagle Brand 
1 kiaušinis 
1 šešiolikta dalis šaukšto trintų 

riešutų. 
Septynios aštuntadalys pufodleio 

vandens. 
Čvertis šaukštelio vanilos 
Sumaišyk Eagle Brand su vande

niu gerai. Įplak" kiaušini ir plak ge
rai. Pridėk vanilą ir riešutus. Kepk 
garu vidutiniškame karšty. Jei jdė-
jus peilio galūnę j košelės vidurj, 
peilis nea^limpa, tai kepti užtenka. 

Koko 
3 šaukštai koko 
3 š&utištai cukraus 
trupučiuką druskos 

KUNIGU MARIJONU j 

MARŠRUTAS IKI 
KALĖDŲ. • 

T V A R K A 

Rugsėjo mėnesiui 

KUN. P. ANDZIULIS: 
Nuo 31 rugpiučio iki 6 

rugsėjo - Indiana Harbor, 
Intl. 

Nuo 7 iki 13 rugsėjo 
Gary, Ind. 

Nuo 15 iki 21 rugsėjo -
Slieboygan, Wis. 

Nuo 22 iki 28 rugsėjo -
Milwaukee. Wis. 

R!UN. I. OTfcAUlS: 
Nuo 8 iki 14 rugsėjo -« 

St. Loųis, Mo. 
Nuo 15 iki 21 rugsėjo -

Racine, Wis. 
ABUDU 

Nuo 6 spalio iki 19 sp. 
Mahanoy City, Ča. 

Nuo £0 spalio iki 26 sp. : 
1Tsaquille, Pa. 

Nuo 27 spalio iki 9 lap
kričio flW PhilacteTphia, 
Pa. 

Nuo 10 lapkr. iki 23 lapk. 
Minersviiie, Fa. 

Nuo 24 lapk. iki 7 gruod. 
Mount Carinei, Fa. 

Nuo 8 gruod. iM 21 gruod. 
Shenaadoah, Pa. 

Pastaba; 
Išvažiavus kun. Zaikaus 

kui, jo pakvietimas neteka 
galės, taigi Sheboygane mi
sijų nebus. 

S- W. B A R Ė S 
A D V O K A T A S 
19 W. Monroe Street 

Room t04 — Tel. Itandoiph 2900 
V«U Nuo 0 rjto iki 6 po pletg 

8203 So. Halsted Str. 
Telef. Tards lOlfi 

Chicago. 

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

Metropolitan Btate Banko Varne 
**0i # . Knd S t Tel. Ganai fttfftft 

Telef. Central 4411 

KASIMIR P, GUGIS 
ADVOKATAS 

r27 IT. Dearborn Street 
Valand.: nuo 6 iki 8:3Q 
Nėdeliomis 9 iki 12 
Resid.: 3SŽ3 So. Halsted Str. 

Telef. Boulevard 1310 
Chicago. 

_ 

HELEN BELMEN JERRY 
LIETUVĖ ADVOKATĖ 

, 4454 South Western Ave. 
Telefonas Iiafayctte 4089 

Valandos: Nuo 7 iki 9 vakarais, 
Nuo 2 iki 6 Subatotn po piet. 

Telef. Haymarket 1105 

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

172b West Chicago Avenue 
Rytais nuo 9 fltf 12. ftarniiiko ir 

Ket vergo vakarais Naujienų 
Ofise. 

1739 South HaLstcd Street 

H 

—— 

JOHN K U N S K A S 
>LIETCVIS ADVOKATAS 

2«ai W. 22-nd St. arti Ueavltt St. 
Telefonas Caual 2552 

Valandos: 9 ryto iki 9 rakaro. Se-
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 
•.^ Veda visokias byla* visuose 

ftefsmuose. Ej^zaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokius Doku
mentus, perkant arba parduo
dant Lotus. Namus, Farmas ir 
Binrfua. Skolina Pinigrus ant pir-
mo morgičiauf letigvoniia Blygo-
mla 

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

į Buvęs Lietuvos AUtovybėe Va-
Į*niirto(ha Patarėju. 
' Metropolitan State Banko Mame 

H301 West 22nd Street 
f Telefonas Canal • « » ! 

A, A. O L I S 
A t) V 0 K.A T A S 

11 S. La Salle st. Room 2001 
TeL RandoIph 1034 VaL nuo 9-5 

V A ĮT Ą R A T K ' 

8301 8. Halsted s t TeL Blvd. •T7I 
v. T apart Panedelio Ir 

Fėtnyčioa 

> 

^- l -" ' , ^ t , ^^ 

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

Ofisas Didmiesty J: 

29 South La Salle Street 
Kambaris 530 

Telefonas Central 63W 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas Yards 4*81 

g i •••m^^ . f *m& 

3 puodeliai- verdančio vandens. 
1 pudoelis Bordens Eaglė Brand. 
Sumaišyk koko, cukrų ir druską; 

atmiešk vandeniu, pilant po trupu-
ciuką^ Paviririk bent dvi minuti: 
jpilk pieną ir plak idant ant pavir-
Slo ndpaaidayyt\j putu. Pasidaro ska
nesnis jei prieš padavimą jdedi pas*, 
šaukštuko vanilos. 

Sjkalfyk Mtmts smHpmtkft* kjte sa
vaitę atjdiiai ir pasidėk Juos ateičiai. 

Central 6200 

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

[Rootn 011 Chicago Temple Bld£ 
77 W. Washmgton St.j 

t , 
ClCEltO Orfsas: Panedelio vak. 
H814 S. Cicero Av. TeL Cicero S0381 
[BRTDGEPORT Ofisas: Kitais vak 
(3236 S. Hateted St. Tel. Don!. 673; į 

>*« i ii m <,Mm it • , 

i J. P. WA1TCHES J 
L a vv y • r 

LfETfJVtS ADVOKATAS 
^ J M e n . : D . 6 l 4 ^ — » t a — 1 2 7 H . thMT 
horn St. Tel. Randolph 5584—55»5 
Vatnmrti 107O Btdttna Ave. 
Roseiaod Tel. Pnllmaai 6877 
l i i t f i i j*!^ m * i » v » . . •«*»«.•.» • • • • • i * - . e 

• * * . III 

Remkite tuos profesijona-

Jb», bitnierKis kurie farsi* 

naši diearaiej "DraUįre,\ į 

http://iii-.ii.tr


D B A U 0 A 8 y«nlrt«cU«tat, jhgt- I, 1W*. 
————r~T" 

C///C4 G0/£ 
ti "higli school" 4 metus o tui nuvežė ir parvežė. . 
^college" 2, taigi šešerius me- Per nežinojimą, taip para-
tus. Ųuigley 5 metais išeina-^šiau. Labai atsiprašau pono' 
ma visas tų įstaigų mokslas. Norkaus. Tyla. 

Jaunikaičiai, kurie jaustų , 
pašaukimo į kunigus, galėtų'' 

NORTH SIDE. 
T 

AGENTAI CICEROJ 
UŽĖJO TIKRA 

BRAVARA. 

Konfiskuota daug alaus ir 
7 'moonshinės." 

Prohibicijos agentai užva-
kar Cicero mieste atliko tik
rai didelj žygį. Padarė 
" ivi t lą" Doneiuart saliune, 
4379 We«t 26 s t , kur rado 
|rengt$ tikriausią alui gamin
ti bi ava i ą ir kur iį 4*inoon-
slone" buvo skaninama neva 

" T H E WHITE SISTER" Quigley Semi nary rasti tinka-
mo prisiruošimo. 

" T r e White Sis ter" veika- Einantis. ' 
i'as plariai rodomas Chieagosi — • 
teatruose, yra labai j domus.! VISIEMS TIKRIEMS LIE-

PRANEŠIMAI. 

Kiekvienam katalikui kuris 
myli krutamuosius paveiksiu*, 
patartimi jį pamatyti. 

44The \Vhite Sister", vei-
kale, svarbiausią rolę lošia 

TUVIAMS. 

Ęugsėjo (Sept.) 14 d. 1924 
m. 12 vai. piet. prasidės Liet.' 
Labdarių Cliieagos Centro 

žymi aktorė Lillian Gish. šis (piknikas Eiverside, 111. J 
veikalas yra loštas Italijoje 
prie Vezuvijaus ugnekalnio »ir 
labai gerai matosi kaip iš to 
ugniakalnio veržiasi lava, nai 

A. R. DRAUGIJOS 
. SKYRIAMS. 

\ 

tikroji .degtinė ir b r a n g i a i ' k i n i , a l m i apielinkes, kaip 
pardavinėjama. j vanduo užlieja miestą ir jo a-

Konl'isbioth: 104 bačkos i Palinkės. 
gero alaus, 400 kvortų "mo-- Vi> ' r tS veikalas vra rodomas 
onshine," 35 blešinės (kiek 

Kurie dalyvavo paskuti-i 
niame Labdarių piknike galė
jo įsitikinti ir stebėtis mūsų 
šeimininkių gabumams, galėjo 
pasidžiaugti gražia musij OT-
kestra, galėjo savo troškulį nu 
malšinti skaniais gėrimais. 

Šis piknikas bus dar gerės-' 

viena o iralionų.) alkoholio ir j R o d o k a i P turtingo kunigaikš-
didflU ai" išvežioti trokas. * * • / * * » įsimylėjusi i vienoj 

•eštuotas! k a r i n i n k ' ) ' £ a v u s> žinią, kad 
jis užmuštas karėje, įstoja j 
•' Baltųjų Seserų' ' vienuoly
ną. Po kiek laiko tas užmuš
tas karininkas sugrįžta. 

grynai katalikiškoj dvasioj.'nis, nes viskas ruošiama rū
pestingai. 

Donemarto ar 
dar Zeniau, Nes abudu tą 
viitą vedė. 

Saliuue prie baro, antrąja-
nu ,, , •, ias K ar mm Kas sugrįžta, ir 
me aukšte, "reido laiku a- , . . '.. . 

, . ... v randa ją vienuolvne, bet u 10 gontai rado oesivaismaneius, ,** ; , . , . * ' . nencui nei matyti, ir iki galui skaniais gervmais apie 30 C:-'! ... 
... I'. r„ v . įislaike Dievui duotus prieža-

eeros piliečiu. i eciaus ,jų t r 

, , . , . v ., vv • dus. Ir ant galo tas karinin-
nekliudyta ir tie .>vaikseiojo. L v v ° 

kas šuva žemės drebėjimo ka-KO VERTAS TOKSAI 
ŽMOGUS. 

Mrs. Klizabeth Frazer, 30 
m., ant kampo Westem ave. 
ir 
Su 

tastrofoje. 
A. V. 

Gerbiamieji! Atsilankykite 
visi į Labdarių pikniką Rug
sėjo 14 dieną Riverside, UI. 
ir paremkite Labdarių kilnų 
našlaičių šelpimo darbą! 

Ade. 

A. R. D. 5 Seimas įvyks 
rugsėjo 28 d. šv. Kazimiero 
Vienuolyne. , r 

Visi A. R. D. skyriai taip 
Chicagos kaip ir kitų miestų 
privalo daryti uekstra" susi
rinkimus, išrinkti delegates 
Seiman bei aptarti naujus su
manymus A. R. D. gerovei. 
Taipgi metas jau, kad visi A. 
R. D. skyriai išrinktų iš na
rių tą " ex t r ą " dolerį mokes-
ties, kurį A. R ; D. narės bu
vo nusitarusios sumokėti ko
plyčios kertini akmenį de-

[dant. A. R. D. skyrių valdy
bos malonėkite sukrusti, šau
kti susirinkimus narių, ir 
rengtis 5 mūsų organizacijos 
Seiman. 

• 

A. N. 

Šv. Juozapo Globėjo Drau
gijos susirinkimas įvyks ned. 

irugs. 7 d. k m. tuojaus po 
(pamaldų šv. Mykolo par. sve
tainėje 1644 Wabansia Ave. 
Kviečiami visi nariai atsilan
kyti, nes bus daug svarbių 
reikalų. , : 

Dr-jos Rep. 

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

TOWN OF LAKE. 

Moterų Sąj. 21 kuopa tu
rės mėnesinį susirinkimą ne-
dėlioj, rugsėjo 7 d. 2 vai. po 
pietų Šv. Kryžiaus parapijos 
kambaryje. 

Narės malonėkite susirinkti. 
f f * i Valdyba. 

BRIDGEPORTAS. 

ŠV. KAZIMIERO VIENUO
LYNO KOPLYČIA. 

v> >2 gat. laukė gatvekario. Senai laukiamoji Seserų ko-
jgja bnvo jos trys mer- p | y . | a j m l b a i g i a n l a ( J . r a ž u s 

p ū t ė s : S. 6 ir 3 im-ti, am- d i e T B a m i s dHdgiiia Seseris 
V • 
z , a l l >- ir Vienuolvno prietelius. Bet 

Ateinant gatvekariui štai- y i e n o ^ }ye{ s i e m ) n e u ž t e n . 
ga ant lankančios moteriškės k a kopiV4-.faj. R e i k i a j u k v i ( l u 

su mergaitėmis užvažiavo : ftpnoStj, langus spalvuotus su 
automobilius, visas sužeidė ir ^ a ] t o r ius , sėdynes ir t. t. 
autoistas nuvažiavo, mėginda w t a m v i s a m r p i k i a p i n i g u h . 
mas pasprųsti. pinigų. Čia tai rėmėjos turi 

freėiaus nelemta jam buvo pagalvoti kaip surinkti ko-
paspnjsti. Tuo laiku pasi- Jamgiausiai pinigu. Draugi-' 
suko detektyvai. Įšoko j pra- j o s prašomas neatsilikti nuo 
važiuojantį automobilių ir rėmėjų. Turtingos draugijos! 
piktą žmogų pavijus areštą- gaJetų savo vardu aukoti i-
v 0 - vairiu dalyki} koplyčiai. Da-

Pasirodė yra Ed. Seery, bar metas 'apie tai tartis sa-
3038 Broad st.. J is paimtas v o susirinkimuose. Kiekviena 
Xew City policijos stotim katalikiška bei lietuviška dr-
Q\ motina su mergaitėmis Ii- ja turėtų ši bei ta įtaisyti Se- k 

goninėn. serų koplyčias. Tai butų gra-
Jei tos rūšies žmogus iš- žį atmintis draugijos vardo 

vengs kalėjimo, tai bepig au- ir maloni dovana Seserims, 
toistams čionai gatvėse žu- Draugijos Rėmėjų Seiman 

privalo pasiųsti savo atstovių 
ir pranešti, k$ tokia ar kito-

L. Vyčių 16 kuopa laikė sa
vaitinį sus-mą rugp. 28 d., 
Vyčių kambaryj. 

Apsvarsčius kuopos kaiku-
frius reikalus nutarta rūgs. 4 
d. surengti priėmimo vakarėlį, 
delegatams, atstovavusiems 
mūsų kuopai L. Vyčių 12 sei
me, Homestead, Pa. Kuopai 
atstovavo gerbiami: Vyčio 
redaktorius, M. Zujus ir V. 
Rukštalis Centro rast. Šiam 
vakaržliui rengti išrinkjta' ko
misija: stud. V. Balanda, .J. 
Stasiulionis, O. Kaledaitė ir 
J . Dambrauskaitė. 

Nariai esate širdingai kvie
čiami atsilankyti į šį vakarė
li. Čia išgirsite naujai iš Sei
mo parvežtų žinių. Visiems 
kuopoms nariams į vakarėlį 
nutarta įžanga veltui 

Esant reikalui išrinkta dar 
pora mergaičių dirbti į para
pijos bazanj. — 

Šį karta, prie kuopos prisi
rašė naujas narys. J . Pulo-

as. 
Korespondentas. 

PAIEŠKOJIMAS. 

Šiuo paieškoma: 
1. Justinos Tarnuiiniutės -

Zablonskienės, 
2. Aleksiaus Zablonsko, 
3. Jono Blekaičio. 
Šie asmenys kilę iš Nema

niūnų valsčiaus, Alytaus aps 
Liet. Pasiuntinybė Amerikai. 

DIEVO APVEIZDOS PAR. 
KOLONIJOS PRANE

ŠIMAS. 

Svarbus Šv. Juozapo Globė
jo Draugystes susirinkimas, 
įvyks sekmadienį rugsėjo 7 
d. tuoj po pamaldų. Bažnyti
nėje svetainėj.-Visi nariai ma
lonėkite susirinkti. 

Kviečia 
Valdyba. 

TOWN OF LAKE. 

ONA KIENE 
lockaltė) 

m. 3:45 v. 
& Kilo 

ira»c»S« Aps-
p. Išgyve-

(Fo tėvais 
mirė nigs. 4, 
Išryto, 47 
iš Kauno Rt\l. 
krlt'lo JurbarlL 
no Amerikoj c 

P a l i k o dideliame nul iūdime 
1 su nu Antaną Tr Kazimiera ir 
2 dukteris Ona Ir Matilda. 

Kūnas pašarvotas 3326 Wcst 
110-1 h Street M t. Greeimood. 
111. Laidotuves fvyk.s subatoj 
rūgs. 6 d. Iš namu 8 vai. bu* 
atlydėta į Visu Šventu bažny
čia, kurioj j \ yks gedulingos pa
maldos ai veUonies sielą. 

Po pamaldų bus nulydėtas į 
ftv. Kazimiero kapines. Nuošir
džiai kviečiame visus .(rimines, 
draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse. Laido
tuvėms patarnaus grab. J. F. 
Kudelkis Yards 1741. 

Nuliūdę: Sunai ir Dukterys. 

P A R D A V I M U I 

A N T PARDAVIMO 10453 So. H o -
m a n Ave. 6 k a m b a r i ų co t t age a r ž u o -
lo grindys ir trimingai elektros švie
sa, karšto vandens šiluma; vienas ak 
ras žemės. Kaina $4,750 Iškalno $1,-
500 likusius po $35 į mėnesį. Savi
ninką galima matyti kasdiena nuo 
12 iki 4 po piet . 

J O H N GLEICH 
2830 VV. 39-«h P lace 

Agentas Plummer 
7840 So. Halsted Street 

ANT PARDAVIMO medi
nis namas 2 pagyvenimu po 
4 kambarius labai šviesus. E-
lektra, gazas ir Vanos? Atsi
šaukite pas savininką ant 2 
lubų. 
1417 So. 49 Ave. Cicero, 111. 

PARSIDUODA NAMAS 
prie Vienuolyno, mūrinis 2 po 6 kam 
barius ir mūrinis garadžius 2 karam. 
Parsiduoda už prieinama kaina. At
sišaukite pas savininką 

6600 Soutlt Artesian 
Telef. Republic S989 

Chieago, III. 

ĮVAIRUS KONTRAK
TINIAI 

REAL ESTATE 

. 

1
Perkam, parduodam ir 

mainom namus, fannas taip 
gi ir visokius biznius. 

Darbą atliekam greitai, 
pigiai ir gerai. 

Kreipkitės: 
3352 So. Habted Str. 
Tel. Boulevard 9641 II 

» • • • • • -

fBUK G U D R U 
Pasinaudok proga kol dar 

[yra laiko išsirinkti gerą, 
įvieta del gyvenimo arti 
jMarąuette Park ir šv. Ka 
simiero Vienuolino. 

KAS KĄ NORI 
Pirkt i narna, pardnoti j 

įainyti ar budavoti 
Kreipkitės pas 

nZ IS MICH FVlCLjSCO 

Ant Pardavimo Reo trokas. 
Išvežioju mėsg, kostumeriams 
perkančiam parodysiu visa 
kelia. Atsišaukite: 
1900 So. 61-st Ct. Cicero, IU. 

GROJIKUS PIANAS ' 
$700 Grojiklinis Pianas parsiduoda 
Už 

$115 
ir $12.00 storagre cbarges, kartu su 
73 muzikos rolėmis, suolelis ir ka
binetas. Klauskite Mrs. Santos pia
no. 

3323 LINCOLN AVE. 
l -mos Lubos 

Chieago. N 
« " • — 

CHAS, K, VUOSAITIS 
VYRŲ IR MOTERŲ 

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

Valome, Dažome ir At
naujiname senus. 

2337 S. Leavitt Str. 
Tel. Roosevelt 8982 

d\ t i žmones. 

DIDELIS PRAMOGOS. 

Tas pramogas rengia 
(iraut parke Chicagos poliei-
.'a. Pelnas eis Poliemomi 
Baviselpos Sąjungos naudai. 

Tai bus savo rųsies turna-
Ivvks rytoj. M-štadien, ir 

mentas. Pol'eija rodys įvai
riu įdomybių, kokių daugelis 
nėra matę, nei girdėję. 

/rnrnamente dalyvaus 1,-
200 polienionu, parinktmiau-
siu vyrų. 

T—vyks rytoj, šeštadieni, ir 
užporyt, sekmadieni. Prad
žia lygiai 2:00 popiet. 

Įsibrovė klaida. 
" D r a u g o " 193 numeryje 

kia draugija įrengs Seserų man berašant apie Šv. K. A. 
koplyčiai. N. j Rėmėjų pirmo skyriaus veiki-

jina, įsibrovė klaida. Buvo pa-
QUIGLY PREPARATORY 

SEMINARY. 

AUTOMOBILIUS SUDEGĖ 
STOTY. 

sakyta, "Ponas Stulgis auka
vo troką — veltu inuveže ir 
parvežė" turėjo būti ponas 
Norkus aukavo troką — vel-

AR ŽINAI KAD 
Lietuvos Valdžia yra nusta
čius minimun alga moterims, 
mergaitėms neturinčioms 17 
metų amžiaus 3.60 litų į die^ 
na. -- moterys suvirs 17 me
tų amžiaus 4.60 litų į diena? 
Paprastas darbininkas gauna 
5.52 litų į diena pamokytas 
darbininkas gauna 6 litus 

Ties viena gagoHnoi sto
tim liejant gazolinų automo
biliui!, pastarajame eksplio-

Chicagos Quigley Prep. Sem. 
yra viena iš didžiausių ir gra
žiausių Amerikos seminarijų, 
kurios rengia jaunuolius į ku
nigus. Jų lanko apie 700 mo-
kiniij. 

Mokyklos namai yra pasta-
tvti gotiko stvliumi. Vidus 
yra puikus. Be nepaprastai 
gražios koplyčios, Seminari
joje yra puikių salių, kaip 
"swffnming pool", "gymna-
sinm" ir <4library". Mokyk- _ 
los rektorius yra Msgr. F. A. assistentas 6.56 litus - gerai f | 
Pureell. Rektoriauja jau 19 išlavinti mechanikai gauna 
metų. 7.60 litų ir 8.16 litų j dienų. 

Mokytojų tarpe yra vienas | Ar žinai kad Helmar Tnrkiš-

MATEUŠ. TARVIDAS 
mirė niffs. 3 d., 1924 m. 12:30 
vai. išryto. 38 motų amžiaus. 

Kilo iš Kauno U«"tl.. Taura
gės Apskr., Kvotlarnes Parap., 
Ubartu Kaimo. 

Amerikoj tegyveno 11 metų. 
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Barbora ir 2 sunn Lie
tuvoj. Amerikoj broli Joną ir 
3 seseris. 

Kūnas pašarvotas pas seserį 
M. Bukauskiene 4506 So. Tal-
man Ave. 

Laidotuves įvyks subatoj rug
sėjo 6 d. Iš namų 9 vai. bus 
atlydėtas į Nekalto Prasid. šv. 
P. M. bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldi} bus nulydė
tas 1 Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdus sesuo Marcijona Bu 
kauskiene. 

J. MILKE VICZ 
TAILOR 

P R A N E Š I M A S 
LIETUVIAMS 

Aš dabar turiu aukščiau
sios rūšies, naujausios ma
dos žieminių ir rudeninių 
materijų. 

Darau Ant Orderio 
Siutus ir Overkotus del 

vyru. 

Patyręs 
20 metų ant šito darbo. 

Meldžiu Lietuvių atsilanky
kite busite gražiai užganė
dinti. 
Kainos Visiems Prieinamos 

Taipgi taisau, valau ir 
prosinu. 

J. MILKE VICZ 
670 West 18-th Street 

Chieago, 111. 
Telef. Canal 0334 

f Tel. Blvd. 96*1 

A. K A I R I S 
Murlmo Jr budavojimo namu 

GENERALIS 

i C O N T R A C T O R I S į 
Atsilankykite pas mane dnosu 

gera patarimą. 
3352 So. Halsted Street 

Chieago, 111. 
Home 

3356 IiO\ve Avcnue 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDVVARE CO. 

Malavojime, dekaruojame, 
kalsimuojame ir popienio-
jame namus. Paaarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie-

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

Pres. Ramancionis 
Chieago, Ill..Tel. Yards 7282 

_ • • • • • • » • • • • • • • • • • • • • • • • • r ^ 
TArmitage 6193 f 

i JA00BS0N R00FING 
CO. 

Apšautam Insulinam visk^^ V 
TeL Prospect 4345 

jaunas profesorius kun. B. 
davo žibalas ir visą automo- r r b a J i s d § s t o Biologiją ir 
bilių apsiautė liepsnos. F«-jftr. Raštą. Mokytojų vra ap;-
vojingai apsvilo automobiliuj 20. Mokyklos kursas tęsiasi 
buvęs 3 meijg bernaitis Geor-D metai, kuriais einamu "high 
gfe W. Schaal. Automobilius IsehooP' ir <<college?, moks-
sudegė. Prignlėjo jo tėvui, i lai. 
1720 No. Albany ave. Kitose mokyklose reikia, ei

ki cigaretai* duoda tau dau
giau vertės už tavo pinigus 
negu paprastieji cigaretai nes 
jie turi savije 100% grynai 
Turkiško tabako. Tikrai busi 
patenkintas permaina į Tur
kiškus cigaretus. 

(Apgr.) 

•fir Economical Transportation 

PAMATYK 7 CHEVROLET PIRMA 

Pas 

Mc MANUS MOTOR SALES 
v 

Lengvais Išmokėjimais - Mokėk Važinėdamas 
6711-19 So. Western Ave. Republic 5300 

^ ^ H Sales -- Service -- Partg 
i g t t i i m M i n u »* m > i * . J H » a * t » u i i < . j 

General Roofing Contraetor 
Visi stogai egzaminuojami 

aprokavinmi duodami veltui. 
ir 

Mes taisome senus tr dengiame 
naujus stogus visokios rūšies. 

Mūsų trokai vaZKioja j visas da
lis miesto ir priemiesčius. 

3 Prakiurimus Stoge 
Pataisome už $4.00 

Visas Darbas Garantuo
jamas 

| 2011-13 W. Division Str. J 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS1 
Generalia Kontraktoriui, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 
2310 West 244fa Str#«t 

Chieago, UI. 

} ( » • • » • » • » » » • . » • » » » » • 
| Telefonas Ganai 72SS 

. 

PETRAS CIBULSKIS 
Maliavojimo Kontraktorhis 

DažŲ ir Poperos Krautuvė! 
^ 2888 SO. LEAVITT STR. 

Telefonas Canal 0610 

PLUMB1NG 
Geriausias plumcris. darbą at

lieku gerai ir sąžiniškai. 
THOMAS mGGINS 

2818 So. Oakley Ave Chieago, 

[Tel. Lafayette 4228 

P L U M B I N G 
[Kaipo lietuvys, lietu v lama Ttaado*] 

patarnauiu kuogerlausiai 
I L 

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

ANT NAUDOS. 

S. L, FABIONAS CO. 

m W. 35111 SI.. Chicaso, 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 I 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- I 
DAVIMO RAŠTUS. J 

. 'asekmingac siunčiam pinigus ir Į 
* Parduodam Laivakortes. % ] 

Į IWJWI ! • • MII — < ' » W M 1 — • # 

E. J. H E N I F F 
R6AL ESTATE 

LOANS INSURANCE 
General Contraetor & 

Builder 
Su tos rūšies reikalais 

kreipkitės pas mane. Pa
tarnavimas mandagiansis. 

5710 S. Kedzie Avenue 
Chieago, UI. 

Hcsidencijos Tel. Ofiso Tel. 
Prospect 5101 Prospcet 5T78 

4 
•v 

Remkite tuos profesijona-
lus, biznierius kurie garsi
nasi dienrašti "Drauge". 

Tel. Canal 2655 
C. J. PANSIRIfA 

Fotografas 
PAJTSIRNA STUDIO 

1801 S. Halsted St., Chieago. 
Tolumas nedaro skirtumo 

Saukiamas, važiuoja j vlaaa 
miesto dalia U 

K A U N O 

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

čystas su keturių uncu pakelis a-
pyniais Europos. 

Kauno Malt yra dėlto 
geras kad yra Išdirbamas geriau
sia patyrusių išdirbėjų KAUKO 
EXTRACT. Netik kad geras ir 
skanus, bet ir naudingas del 
sveikatos, jisai gamina sveikata ir 
padaro apetitą. Taigi kiekvienas 
Lietuvis turi mėginti vartoti KAU
NO MALT EXTRACT. 

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

Lithuanian Products Co. 

1
3613 S. Halsted St. Chieago. 

Tel. Boulevard 7258 

*«i. 
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