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RELIGIJOS KLAUSIMAS 
NEW JERSEY VALS

TYBĖJE. 

/ 

CAMDEN, X. J., rugs. 19. 
Miesto Berlin, X. J., mokyk 
lų boardui įdavė aplikacija 
Misa Mary O'Ęrien, norėda
ma gauti mokykfu viet$ pub 
ma gauti mokytojos vietą pu-
bliškosc mokvklose. Mokyk-
lų boardas aplikaciją atmetė 
dėlto, kad jinai katalikė. 

I&į įdomių {atsitikime Miss 
O'Brien papasakojo buvu-

• šiam teisėjui Boyle. šis gi 
tą reikalą tuo jaus pavedė 
yrosekutoriui AVestcott. 

Kuomet prosckutorius (kal
tintojas arb a prokuroras) 
mokyklą boardo pareikalavo 
paaiškinimu, tuomet boa r ola s 
pažyn \jo, kad Siame atstiki- Į 
me jis padarysiąs išimti ir 
Miss O'Brien aplikaciją pri
imsiąs. Tečiaus Miss O'
Brien atsisakė priimti tą ma
lonę ir tas reikalas nukreip
tas į teismus. 

Taigi, religijos klausime 
Xe\v Jersey valstybėje spręs 
teismai. iTeismai turės i š 
tikrinti valstybės konstituci
ją, kurioje aiškiai pažymėta, 
jog religiniai klausimai jokiu 
būdu neturi but iškeliami as-

» meninis, kurie norT ""užimti 
bent kokius ofisus ar visuo
menės pasitikėjimo vietas. 
Aplikantai neturi but klausia 
mi kokios jie religijos, arba 
neturi but varžomi nei jų re 
ligijos. 

Rusijoj Areštuojami 
Socialistai Menševikai 

Nėra Vilties Gruzinams Laimėti Be 
Pa g e I b o s 

Turkija Tuotarpu Nori Pasilikti 
e u t r a I ė 

BERLYNAS, rūgs. 19. — nisterių kabinetas turėjo spe-
Anot žiniai, črezvičaika kaip cialį posėdį. Tartasi apie 
Maskvoje, taip visoj Rusijoj j kilusią revoliuciją Kaukaze, 
išvystė savo nepaprasta akci- Štabo viršininkas Fevzi pa-
ją prieš Įtariamus ir neišti-jša aplankė posėdį ir paskaitė 
kimus bolševiku valdžiai as- pranešimą nuo Mustapba Ke-

Vladikaukazo ir Grozny. ;Tai-
pogi darbuojasi perkirsti ge
ležinkelį, einantį iš Maskvos 
į Petrovska. Jei šis tikslas 
pavyktjij atsiekti, tuomet bol
ševikai turėtą didelių sunke
nybių siųsti kariuomene 
Transkąukazan. Liktų tik 
viena priemonė — nedideli 
laivai Kaspijos pakraščiais. 

Nors revoliucija plinta ir 
kituose plotuose, bet pa vyki
mas daugi aus kaip abejoti
nas, kaip ilgai ,Turkija laiky
sis neutralumo. Oi kad Tur
kija įsimaišytų revoliucijon, 
tai patys revoliucionierių va
dai nebetiki. 

17 LAVONĮJ DAR NESU
RASTA. 

SUBLET, Wyo., rūgs. 18. 
— Pagaliaus patirta pilnai, 
kad Kemmerel Coal Co. kasy
klose XTo. 5 e]|splioxijoje žu
vo 39 darbininkai. 

Iš jų 22 lavonai jau išimta 
iš kasyklos gelmių. 17 lavo
nų dar nesurandama. * 

Kkspliozijos laike kasyklo
je butą 51 darbininko* Iš jų 
12 išsigelbėjo. 

KAS GIRDĖT TĖVYNĖJ LIETUVOJ 
Iš KLAIPĖDOS KRAŠTO. 

MASKVOJE VIZITO-
MAI BUS TAKSUOJAMI. 

ŠILUTĖ. Čionai atvyko 
laukiamos kareivi,ų kuopos iš 
12 karininkų ir 450 kareivių, 
tarpe kurių 50 raitelių, ir 
viena kulkasvaidžių kuopa. 

Iki Rusnės kareiviai vyko 
laivu. Nuo ten pėsti.ėjo iki 
Šilutės. .Sustojo Macikų dva-
re. 

Kareiviai stovyklas turės 
F)ilutės ir Rusnės apylinkėse. 

VAINEIKIO IR BASA
NAVIČIAUS GATVĖS 

PALANGOJ. 

KOVA VOKIEČIŲ 
REICHSTAGE. 

I r p 

AIRIU KATALIKU TIESOS 
DRAUGIJA TURĖS 

KONFERENCIJA. 

J ii 

\ą 
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Draugija rengias leisti 
laikraštį. 

DUBLINAS, nigs. 18. -
Airių Katalikų Tiesos Drau
gija turės čia susirinkimą 
spalių mėnesį. Pranešta, ta^ 
susirinkimas bus įdomus v -
sais žvilgsniais. DelU , kad 
I Dubline bus paskelbti ir mi-

, V M airių katalikų savaitė. 
rit A palies kiekvieno kataliko 
ramus. 

Tiesos Draugijos susirinki
me žada dalyvauti ir Airijcs 
katalikų hierarchijos kai-ku-
r:« nariai. Susirinkime bus 
i«;»mių paskaitą ir bus disku 
stojama įvairių dalyku. 

Praneša, kad Tiesos Drau
gija rengiasi leisti nuosavą 
laikraštį. H*ft 

Pa t s susirinkimas, anot re-
ngėjų, turės nacionalio cha
rakterio. Pramatomas skait

menis. 
Kiną visur areštavimai 

Tik vienoje Maskvoje areš
tuota virš 3.000 asmenų ir 
sugrusta į kalėjimus. 

Areštuojami daugiausia so
cialistai menševikai, kurie 
simpatizuoja gruzinų revoliu
cijai. Bolševikai bijo, kad 
tie visi įtariami neištikimv-
bėję nepakeltų visoj Rusijoj 
revoliucinės propagandos. 

Tomis dienomis bolševikų 
valdžia padarė su Ungarija 
sutarti ir ją jau pasirašė. 
- Politinėse sferose kalbama, 
kad ta sutartis daugiausia at 
kreipta prieš Rumuniją ir 
"mažąją entente." 

Yra žinoma, kad Tautų Są
jungoje rngarijos delegatas 
pasirodė vienas tarp visų tų, 
kurie priešinosi rezoliucija 
'Jruzijos reikale. 

TURKIJA NORI BUT 
NEUTRALI. 

i 

mal paša. kurs išvykęs Tre-
bizondan inspektuoti kariuo
menės ir studijuoti revoliuci
jos situaciją. 

Kabinetas išsprendė, kad 
Turkija ir toliaus turi laiky
tis neutralybėje. nors visi 
Turkijos gyventojai simpati
zuoja Kaukazo revoliucijai. 

Simpatija paeina iš to, kad 
A/.erbaijane su bolševikais 
kovoja musulmanai ir toto-
nai. 

Turkai karininkai skaitlin
gai vyksta Batumo pusėn, 
kad tenąį susijungti su revo
liucionieriai?. 

K n ve r paša ir Djemal pa
ša kuriuodu bolševikai nužu
dė, buvo sudarę planus iš bol
ševikų dominavimo atimti 
Kaukazą, Persiją ir Turkes
taną ir sudaryti didelę turko-
manų imperiją. Tuos planus 
šiandie norėjų vykinti turkai 
militaristai. 

Deja, tam priešinasi Turki-

MASKVA, rūgs. 18. —.Ma
skvos sovietas iškėlė sumanv-
mą uždėti aukštas taksas ant 
vizitorių, kurie del ' žingei-

PREILfc. ^urš ių pakraš-
tv, už 3 kilometru nuo čia, 
šiomis dienomis nuskendo ju
roje šieno prikrauta valtis. 
Dabar nuorima tą valtį ar iš
traukti krantan ar suardyti. BERLYNĄ^ rūgs. 18. 

Vokiečių .Reichstage artimiau j dum# lanko bolševiku sostą- nes ji kliudo kitiems laivams 
šiomis dienomis prasidės ko- pilį. Nuo asmens norima plaukioti. 
va del reparacinių planų. Vai i imti 50 ligi 150 dolerių. i 1 
džia nori, kad tie planai bu- ,Tie pinigai, sakoma, busią 
tų pripažinti taip, kaip juos pavartoti pastatydinti darbi

ni nkii namams. 
Tečiaus sumanymas 

pravedė Londono konferenci
ja. 

Nacionalistai stovi opozici
joje. Jie sako, kad tegul vai 
džia, kaip žadėjusi, formaliai 
paskelbia kaltės išsižadėjimą 
už buvusį karą, tuomet jie 
remsią reparaeinius planus. 
Kitaip gi jie tuos planus 
griausią." 

Nežinia kaip baigsis ta ko-
• va. 

dar 
neaiškus. Ar taksos bus už
dėtos tik ant vienų svetimša
lių, ar gal ir ant rusų, kad 
juos atšalinti nuo Maskvos. 
Nes Maskva jau ir taip šian
die tirštai prisikimšus. 

PIKTUPĖNAI. Jau pus
antrų metų, kaip šį apylinkė 
neturėjo gyvulių gydytojo. 

Palangos valsčiaus valdy
ba nutarė buvusią Plytų gat
vę pavadinti Vaineikio gatve 
del jo nuopelnų rengiant pir
mąjį viešą teatrą, 1894 me
tais Palangos pajūry. Gi 
buv. Tiškevičiaus bulvaras 
pavadintas Basanavičiaus 
prospektu. Dr. Basanavi
čiaus nuopelnai Lietuvai yra 
visiems žinomi. 

/Dabar toksai gydytojas atsi 
kraustė į Sebačio namus. ( i y - j m a s k l i u b o tikslą karių švie 

KARIŲ KLIUBAŠ 
ŠIAULIUPSE. 

Rugpiučio 16 d. įvyko /4-ojo 
pulko karių kliubo Šiauliuose 
atidarymas. Iškilmėse dajy-
vavo pulko vadas. 

.Švietimo komisijos pirmi
ninkas majoras Dr. Domar
kas pasakė atatinkamą iškil
mėms nrakalbą, nurodyda-

ventojai% tuo labai patenkinti. 

ŠIMTAI ŽUVO ŽEMES 
DREBĖJIME. 

GIMNAZUAI DUOTAS 
• LEIDIMAS. 

time. 
Buvo • suvaidinta komedija 

"Vargšas Tadas ." 

ATSISAKĖ NUO "PITTS-
BURGH PLŪS." 

Vilniaus lenkų kuratorija 
davė leidimą kįtiems metams 
Vilniaus Vytauto Didžiojo 

KONSTANTINOPOLIS, • r. I^nmazijai, tik pranešė, kad 
19. - Iš Erzerumo, Armeni- gimnazija neturėsianti teisės 
joj, pranešta, kad žemės dre- j kariuomenės prolongato. 

Pastaroji lau-. jos valdžia. 
ANGORA, rug. 19. — Pra-jkia tinkamesnės progos Rusi-

eitą pirmadienį įTurkijos mi-ljos bolševikus sutriuškinti. 

GRUZIJOS REVOLIUCIO
NIERIŲ POZICIJOS. 

PAVOJUJE. 

Nieko nebus, jei Turkija 
neduos pagelbos. 

PARYŽIUS, rūgs. 18. — 
Gmzijps revoliucionierių po
zicijos yra dideliame pavo
juje, anot gantų žinių iš Kau
kazo. Gruzinai vietomis sti
priai laikosi. Bet jie apsu
pami skaitlingesnės bolševiku 
kariuomenės. 

Siuomi laiku gruzinai re
voliucionieriai ardo geležin
kelius, griauja tunelius, kad 
tuo būdu sutrukdvti bolševi-
kų kariuomenės siuntimą ša
lies gilumon, kur revoliucio
nieriai veda svarbias operaci-

lingas suvažiavimas. Gėle- j jas. 
žinkelių bendrovės sutiko to 
susirinkimo dalyvius trauki
niais vežti numažinta kaina. 

South Water gatvės pra
platinimo darbai bus pradėti 

. spalių 1 dieną. 

Be to, revoliucionieriai mė
gina prieš bolševikus sukelti 
Transkaukazo ir {Kubaniaus 
gyventojus, kurie visas laikas 
neištikimi Maskvos . autokra
tams. 

ri. Revoliucionieriai turi už
ėmę, taip vadinamą, militari-
nj geležinkelį tarpe Vladikau 
kazo ir Tifliso. fToj daly re
voliucionierių, skaičius nėra 
didesnis kaip 10,000. . Bet 
jie turi artileriją ir amunici
jos. 

Bolševikų kariuomenė Kau
kazan siunčiama Juodomis 
juromis iš Odesos ir Novoro-
siisko. Kariuomenė išlaipi
nama Poti ir Batume. Iš ten 
jį siunčiama \ svarbiausias 
kovos vietas. 

Kariuomenė labai atsar
giai ir palengva eina pirmyn. 
Tas revoliucionieriams duoda 
progos pirm jos naikinti jge-
ležinkelių tiltus ir tunelius. 

Bolševikai .daug nuostolių 
daro revoliucionieriams su 
savo šarvuotais vagonais. 

Revoliucionieriams situaci-

WĄSUINGTON, rūgs. 19. 
— "United States Steel Cor-. 

bėjimas praeitą šeštadieni te
nai sunaikinęs 102 sodžių, 
ftimiai žmonių žuvę. 

Duotos taipat koncesijos 
kelioms Vilniaus apskrities 

poration" formaliai paskelb 
kad" ji, prisilaikydama tarp
valstybinės prekybos komisi
jos pa rėdymų, atsisako prak
tikuoti "Pit tsburgh P l ū s " si
stema par<iucwlant plieno pro
duktus. 

Raudo- Į liaudies mokykloms, kurios 
' j n a s i s Kryžius pasiuntė page- tarėjo leidimus 1923-24 moks-
» iu^„ lo metais. 

LIETUVOS IŠEIVIAI. 

lbos. 

MAISTAS EINA 
BRANGYN. 

rūgs. 

NEVYKSTA "NU
SAUSINTI." 

"VVASHINOTON, 
Darbo departamento 

1 9 . 

sta-

SUIMTAS "PAUKŠTIS, 99 

Kaimo kriminale policija 
sulaikė įtariamą jauną žmo
gų. Tardant pasirodė, kad 

tistikų biuras paskelbė, k a d j j i s y r a v j in je t is ir jau senai 
rugpiučio mėnesiu 404 daik- j K a u n . e s i a p s t o s i prisidengęs 

AVASHTNGfTON, rūgs. 19. 
— Vietos policijos viršinin
kas paskelbė, kad sostinę 
"nusausint i" nevyksta ir, 
turbūt nevyks. Tam tikslui 
atsiekti nėra priemonių.-

Girtų areštavimai eina di
dyn. 

tams pakilo kaina. Tas dau
giausia liečia maistą ir far-
mų produktus. 

slapyvardžiu. 
Nesenai tas "paukš t i s " ap

vogė keletą Kauno piliečių. 

1923 metais iš Lietuvos A-
merikon emigravo 2,270 žmo
nių. 1922 m. emigrantų skai 
čius buvo 2,189. 1921 ml 1,-
310, gi 1920 m, — 498 

Šįmet per pirmuosius 4 
mėnesius Amerikon emigra
vo 117 žmonių. 

Pirm karo kas metai iš Lie
tuvos Amerikon emigruodavo 
po 15,000 žmonių. 

PINIGŲ KURSAS. 

Rugsėjo 18, 1924 

Lietuvos 100 litų $10.00 
Anglijos 1 sterl. sv 4.47 
Belgijos 100 f r 4.96 
F{-anoijos 100 f r 5.32 
Šveicarijos 100 f r 18.88 
Italijos 100 linj 4.39 
Čekoslovakijos 100 kronų . . 3.00 

PERĄ, Turkija, rūgs. 19. 
— Bulgarijos sostinėje Sofi
joje, anot žinių, kilęs teroras, 
kurį sukėlę komunistų sukur
styti valstiečiai. Virš 50 
žmonių žuvę. 

FRANCUOS PREMIERį 
UŽPUOLĖ KOMUNISTAI 
POLICIJA VOS SUSPĖ

JO JI IŠGELBĖTI. 

Jis paimtas automobiliui! 
ir nuvežtas stotin. 

Militarinis geležinkelis. 
Kuomet bolševikų raudono

ji armija atsiėmė miestą Ku-

Azerbaijano pasieniu. 
Bet eina pavojus. Bolše-

vistinės divizijos maršuoja iš 
ErivaniausĮ Baku ir kitų vie
tų, s 

Bolševikams sunkenybės. 
(Tuo pačiu laiku apie 8,000 

CHICAGO. — Anot oro 
biuro, šiandie nepastovus o-
ras ; pramatomas lietus; ma-jtais, revoliucionierių provizi-
ža atmaina temperatūroje. onalė valdžia persikėlė į Go- [revoliucionierių maršuoja ant j imti geležinkelio stotin* I |Tai " demokratas." 

Tečiaus premieras atšovė, 
kad ' 'demokratiniam premie-
r u i " labiaus tinka eiti pės
čiam. 

Tad jis su palydovais ir 
pasileido miesto gatvėmis. 

Išpradžių gyventojai jį 
sveikino.. J am einant paskui 
žmonių minia vis didėjo. 

Pagaliaus iš vienos pašali
nės gatvės ūžtelėjo apie 200 ja daug geresnė Tiflise, Alek-' PAKYŽIUS, rūgs. 19. -~ 

sandropoly ir Karse, taipat ,Francijos premieras radika-J komunistų su lazdomis šu 
kaudami: ' ' amnestijos!' ' 

Policija tuojaus apsiautė 
premierą,, jį sulaikė, gi mi
nias išvaikė. Premieras bu
vo priverstas ineiti vienan 

[automobilių ir stiprioje ap-

las Herriot vos- išgelbėtas 
nuo komunistų mieste Mar-
sailles. 

Premieras i Marsailles nu
vyko karo laivu ir krantan iš 
vežtas torpedine valtimi. 

J a m pasiųlyta automobi-! saugoje nulydėtas geležinke
lius jį su jo palydovais pa-,lio stotin. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
SIŲSKITE SAVO GIMINĖMS 

L I E T U V Ą 

PINIGUS 
PER 

. . 

DRAUGĄ JJ 

Nes, "DRAUGAS" pigiausiai siunčia ir 
geriausia patarnauja. "DRAUGĄ S" 
siunčia per didžiafasią LIETUVOS VAL
STYBES BANKĄ ir ŪKIO BANKĄ. 
"DRAUGAS" siunčia pinigus litais 
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-draf-
tais ir telegrama. 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
2334 So. Oakley Ave. Chicago. 

Telef. Roosevelt 7791 
Ofiso Valandos: 

Nuo 8 ryto iki 7 vai. vakare 
Sekmadieniais uždaryta 
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KARO PAVOJUS RYTUOSE 

LIAUDIES UNIVERSITETAS. 
/ 

MAŽA GYVUMO. 

VOKIEČIAI BRUZDA. 

Pastaraisiais keliais metais pastebimas mūsų išeivi-! 
joj tūlas visuomeninio upo atslūgimas. Dalis šviesesnių 
visuomenes "bruzdelninkų" išvažiavo Lietuvon apsigy
ventų. Kaikuriems visuomenes darbas jau jkirejo ir jie pra
sišalino nuo scenos. Kiti apsigyveno nuošalesnėse vieto
se ir neteko gyvo sąryšio su savo tautiečiais. Dar kiti 
spėjo gerai prasigyventi ir j "buržujus" pavirsti; kaipo 
"buržujai" jie lig-ir vengia tarp proletarų maišyties. Ir iš-
tautejimas daugelį sušaldė. 

Galop, kaikurie ir nebemato reikalo smarkiau bruz
dėti, nes Lietuva jau laisva ir sustiprėjusi, tai jai paramos 
mažai ir bejeikią, o savo tarpe jie neberanda stambesnių 
uždavinių, del kurių butų verta "nuo pečiaus nulipti". Ne-

Nelaiiningoj Kinijoj kilo 
naujas civilis karas. Didžiulė 
valstybe padalinta į keletą 
llalių. Kiekvienas apsukresnis 
Ir turįs įtakos politikas nori j žiūrint šių nepalankių sąlygų, visgi dar vejta bandyti se-
but šalies valdovu. Kuomet , H S gyvumą atgaivinti. Aukų rinkimu nereiktų apsiribo-
gražiuoju nevyksta atsiekti 
tikslas, imasi ginklų, kelia 
karus. 

Už kilusį Kinijoj naują ka
rą šiandie daugiausia reikia 
kaltinti ne tiek kinus milita-
ristus, kiek tuos visus, kurie 
kinams jau kelinti metaį par
duoda ir pristato ginklų ir 
amunicijos. 

Jei kinai neturėti) ginklu, 
tenai nebūtų kraujo pralieji
mo, i 

Amerika, Japonija ir Angli
ja turi padariusios sutarimą 
neparduoti ir nepristatyti Ki
nijai jokių ginklų ir amunici
jos, jokios karo medžiagos. 
Tas sutarimas ištikimai pildo
mas. 

Tuotarpu Italija, Vokietija, 
Francija, Danija ir Norvegija 
atviriai Kinijai parduoda ir 
pristato ginklų ir amunicijos. 

v 

Šiandien Francija Kinijon 
siunčia daugybę orlaivių (ae
roplanų). 

Įžymieji pasaulio politikai 
tvirtina, kad visos valstybes 
privalo tuojaus susitarti ir 
tuojaus sustabdyti ten ginklų 
ir amunicijos siuntimą. Tuo 
pačiu laiku visos valstybes 
privalo pasilikti neutralėmis. 
Tegul kinai vieni kovoja ir 
išmėgina savo stiprumą. Ne
betekę kovai įrankių jie per
trauks kovą ir susitaikins. 

ti. Aukos daugeliui spėjo net labai įkirėti. Reikia visuome
nei ko-nors pagaminti be kolektų ir aukų, o už paprastą 
įžangos mokesnį, kurį jau daugurna įprato mokėti. 

Mūsų džiaugsmui šiemet turėsim porą trupių Lietu
vos artistų, kurie, labai tikiu, įneš mus tarpan gyvesnių, 
šviesesnių valandėlių. Eisime jų klausyties ir ki tus ragin-
sim kad eitų. Mes labai laukiame Lietuvos meno pagelbos, 
kad pakeltų išeivijoj meno skonį ir atgaivintų švelnesnius 
jausmus. Tad lai gyvuoja Lietuvos artistai — svečiai! 

Sale meno mūsų visuomenei labai pravartus ir mokš^ 
las. Reikia gaivinti protavimas, mokinti žmonės tiksliai ir 
nuosekliai galvoti. Žinoma, mokslas nuobodesnis už me
ną. J teatrą mūsų žmonės eis šimtais, bet į mokslines pas
kaitas jie tankiai rinksis tik dešimtimis, retai šimtais. Bet 
lai išmokinsim kiekvienai parapijai bent kelias dešimtis (ar 
nors kelis) naujų mokančių gyvenime orientuoties įmo
nių, tai juk bus didžiausias nuopelnas mūsų visai išeivi
jai. Prasilavinę žmonės susidurs su plačiomis miniomis ir 
ras ten progų rimtesnių minčių paskleisti, diskusijas su
kelti, prabudinti dar miegančias smegenis. Ir kuo švie
sesnė bus mūsų išeivija, tuo daugiau ji kels Lietuvių Tau
tos vardą. Tad ir privalom nesigailėti jėgų ir pastangų 
žmonių švietimo darbui. 

STEIGKIME LIAUDIES UNIVERSITETĄ. 
1 0 

Visokių visuomenės švietimo būdų esame Amerikoj 
praktikavę. Turmie vaikams reguliarių parapinių mokyk
lų, o suaugusiems — vakarinių kursų. Daug turėjome a-
gitacinių (aukoms rinkti) prakalbų ir sporadinių mokslo 
paskaitų. Turime Beethoveno konservatoriją, turėsime ar
tisto Vaičkaus teatro kursus. Kodel-gi mums nebandyti 
visos eilės reguliarių paskaitų iš visų mokslų, t. y. Liaudies 
Universiteto. Nenusigąskime vardo. Liaudies Universite
tas nesunku įsteigti. Ypatingų išlaidų nereikia. Užtenka 
paprastų salių. Nesant mokslo komplikuotų įrankių, ir be 
jų galima apsieiti. Tik reikia turėti bent kelių fakultetų 
arba skyrių mokslams atstovaujančių žmonių ir gauti jų 
pasižadėjimą, kad jie neatsisakys bent kelių lekcijų iš sa
vo specialybės paskaityti. Dabar-gi mes turime univer-

Rasi, tuomet ten bus įvesta [ sitetus baigusių žmonių įvairių specialybių: medikų, gam-
reikalinga tvarka. 

Šiandien kol-kas nei viena 
valstybe nenori maišytis kinų 
tarpan. I r pasižada but neu
tralemis. Tik nežinia kaip il
gai. . ' ^ f i f ? 

Galimas daiktas, kad kinų 
kova praplis po visą valsty
bę. Galimas daiktas, trumpoj 
ateity kovojančios pusės pa
lies japonų interesus, kokių 
jie ten daugiausia turi. 

Tuomet Japonija bus pri
versta siųsti kariuomenę su 
tikslu atsilaikyti ten savo po
zicijoj. J į * ' 

Kas gi paskui? 
Kuomet Japonija pasiųstų 

kariuomenę, kitas valstybes 
tuojaus pagautų pavydas. 
Tuojaus kiltų ginčai interna-
cionaliai nesutikimai ir ant-
galo pačių valstybių kova. 

Į tai visa atsižvelgiant, ka
ro pavojus Rytuose labai ga
limas. To pavojaus prašalini-
mas priguli Japonijai. Tam 
tikslui reikalingas jos taktas. 

tininkų, juristų, technikų, filosofų, teologų, istorikų ir .ki
tokių. Tad jei mūsų Federacijos Centras arba nors Cni-

Trečiosios partijos kandida-Į 
tą į S. Valstybių prezidentus, 
senatorių La Follette Wash-
ingtone andai aplanke "Steu-
ben Society" delegacija. Ši 
draugija labai skaitlinga ir 
šalies politikoje galinga. Prie 
jos priguli daugiausiai vokie- Į 
čių kilmes piliečiai. Delegacija 
senatorių pasveikino su jo 
kandidatūra ir jį užtikrino, 
kad rinkimų laiku jis gali ti
kėtis 6 milionų balsų tik vie
nų vokiškos kilmės piliečių. 

Delegacijos priešaky buvo 
William Meuser iš New Yorko, 
įžymus politikas. Kalbėdamas 
jis pareiškė, kad šiandie mi-
lionai Amerikos piliečių sena
torium La Follette daugiau
sia pasitiki. Tie milionai yra 
nuomonės, kad tik senatorius, 
jei bus išrinktas prezidentu, a-
merikonišką valdžią ir vėl ga 
lės grąžinti žmonėms, kaip 
norėjo Lincolnas. 

Kalbėjo ir New Yorko pub
licistas Schrader. J i s pažy
mėjo, kad* "Steuben Soeiety" 
nariai visais laikais buvo re-
publikonais. Tai jie paveldė
jo nuo savo tėvų. Trys šim
tai tūkstančių jų tėvų gelbė
jo įkurti ir sustiprinti repub-
likonų partiją. Gi 1858 me
tais jie balsavo už Lincolną. 

" T a i didžiai svarbus žing-
snjs pertraukti senuosius is
torinius santykius su ta par
tija. Bet ne mes esame tais, 
kurie atsimainė. Už tai atsa
komybė krinta ant abiejų se
nųjų partijų vadų, kurie iŠ 
davė dedamą juose pasitikėji 
mą. A 

"Demokratinėj partijoj šian 
die jau nei pėdsakių neberan
dame Thomaso Jeffersono pa-
liktų puikiųjų demokratinių 
nurodymų ir pamokų. Taipat 
republikonų partijoje jau se
nai nebėra Lincolno dvasios. 
Abi partiji šiandie valdo ne
matoma galybe, neapčiuopia
ma spėka". 

Ift LABDARINGOSIOS 8Ą 
GOS DIEBKTOBIŲ 

SUSIRINKIMO. v 
Rugsėjo 17 a\, 8 vai. vak. 

Aušros Var t į jaarap. svetai
nėje įvyko Labdaringosios Są 
gos Direktorių susirinkimas. 
Su-me dalyvavo 8 direkto
riai, būtent: kun. F. Kudirka, 
B. Sekleckis, P. Vitkus, A. 
Nausėda, S. Jucevičius, R. 
Nanartonis, M. Šlikas ir B. 
Vitkienė. 

Po perskaitymo protokolo 
imtasi rinitai svarstyti bu
siančios įstaigos reikalus. Ra
porto nuo Seserų Kazimierie-
čių nebuvo, nes komisijos ne
buvo sn-me, tik tiek sužino
ta, kad Jo M. Kardinolas da
vęs žinią Seserims Kazimie-
rietėms, kad jos ruoštųsi prie 
užėmimo Labdarių Ligoninės 
- Prieglaudos. 

Viešos rinkliavos šiemet 
jau nebegausime. Butą nusių
sta aplikacija su narystės mo
kesčiu į Cliicago Labd. Susi
vienijimą, tečiau jie atrado 
priežastį, kad mūsų Labd. Są-
ga yra įkorporuota 4 valstijo
se, todei ir nedaleido lietu 

SVEIKATA - BRANGUS TURTAS 
AKIŲ SVEIKATA. .ligas. "Neretai pasitaiko, kad 

Kaip žem-j žmogus nueina prie akių s p e . 
čiugas aukso 
žiedą dabina, 
taip žydrios 
sveikos akis 
žmogaus vei
dą, puošia. Iš

varvėjusios, 
paraudusios, 

>> "miglo tos" a 
kis net gan 

©r. AL, M. BABmVHĄ 
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gražaus veido išvaizdą gadi
na. 

Akis daug ko mums pasa
ko. Žiūrint į žmogaus akis, lyg 
per mažus langelius, galima 
šiek tiek permatyti žmogaus 
sielos stovį. Iš jo akių galima 
suprasti, ar jis yra sukč ;us -
melagis, arba gudruolis, ar 
lengvatikis, ar melankolikas, 
ar piktas, ar lėtas, ar pikta-
daris, ar geraširdis ir t. t. 
Užtai kriminalogijos ir ko
mercijos moksle, studijos a-
pie akių išvaizdą užima gan 
svarbią vietą. Žmogus nesu
teptos sąžinės, doras, prakil
nių idealų mylėtojas, visuo
met turi akis skaisčias, žyd-

viams dalyvauti viešoje rink-Irias ir gražias. Kriminalistų, 
iiavoje, kuri jau buvo 15 d. girtuoklių ir doros bankrutų 
šio mėnesio. akį s jau yra visai kitokios. 

Nuo to laiko, kaip Chicagos Daktaras pažvelgęs į žmo-1 . ( 

cijalisto akių gydyties, o a-
kių daktaras išegzaminavęs jo 
akis, pasako, kad ligonis turi 
sifilį ar kitą kokią ligą, ir į-
sako didžiam žmogaus nusis
tebėjimui gydyties nuo tos 
ligos. 

Akis yra jautriausia ir vi-
susvarbiausia kūno dalis. O 
visgi yra nemažai tokių, ku
rie savo akių nei vertina tol 
kol pusiau apspitrėja, arba 
kol jo sveikata žymiai sunyks 
ta. Verčiau rankos ar kojos 

[netekti, negu netekti regėji
mo. Apakęs žmogus yra lygus 
pusiau mirusiam, toks yra ne
laimingiausias pasaulyje sut
vėrimas. 

Kad mūsų akis butų svei
kos, kad jos butų žydrios ir 
gražios, ir kad mums akis ge
rai tarnautų žiloje senatvėje, 
tai patartina prisilaikyti se
kančių patarimų: 

1) Rupinties ,kad kūno svei 
kata butų gera . 

2) Nesudrumsti sąžinės ra
mumo blogais pasielgimais. 

3) Neskaityti knygų ar lai
kraščių prietemoje, ar prie 
blogos šviesos. 

4) 'Nežiūrėti stačiai į saulę, 

gajai Są-gai skyrė šv. Anta
no dieną, kad po visas lietu
vių parapijas butų renkamo? 

ar į labai skaidrią elektros vyskupas Quigley, Labdarin-j gaus 'akis, tuoj gali pasakyti 
koki yra jo sveikata. Yra net 
tokių daktarų, kad pažvelgę i 
ligonio akis, gali tikrai numa-

aukos, l ie tuvių Labdaringai į nyti, ar tas ligonis nuo šios 
Są-gai, nei vieną metą kuopos j ligos mirs, ar pasveiks. Yra j nedamiegojimo. Kurie perma 
nepraleidžia tos progos, bet j faktas, kad išegzaminavus a-ižai miega, tų akis yra pa-
pasirodė, kad nekuriose lietu-j kis su optalmoskopu, galima | raudusios, ir pamaži jų regė-

pažinti daugybę ligų, ypatin-j jurtas silpsta. 

šviesą. 
5) Nepersimiegoti. Miega

lių akis tankiai patinsta. 
6) Taipgi saugoties nuo 

• 

Ljvių parapijose nenorim'a duo
ti. Išrinkta komisija iš p. p . įgai inkstų, nervų ir kraujo 
P. J . Vitkaus ir B. Sekleckio 
sužinoti priežastį to neprie
lankaus pasielgimo. 

Nutarta rengti Seimą Wt»st 
Sidės parap. svet. maždaug 
tuom pačiu laiku kaip pernai. 
Surengimui Seimo komisija 
taps išrinkta Centro su-me. 
. Architektas M. Žaldokas 

Taip kalbėjo Ne\v Yorko 
publicistas. I r jis senatorių 
kandidatą užtikrino, kad visi 
vokiškos kilmės piliečiai juo 
pasitiki ir už jįi balsuos atei
nančiuose rinkimuose. 

Republikonams palanki sp-

adv. Mastauską. 
Architektas M. Žaldoka* 

snnulkmeniškai nupiešė busiau 
čios įstaigos išvaizdą su vi-

jsais moderniškais įrengimais. 

7) Prausti veidą ir plauti 
akis su tyru šaltu vandeniu, 
kiekvieną rytmetį ir vakarą. 

8) Darbininkai dirbanti f 
prie kaitrios ar šviesios ug
nies, privalo dėvėti gintarinės 
spalvos akinius. Tokie akiniai 

nes tie moderniški įrenginiai, 'apsaugos akis nuo erzinančios 
bei patogumai, dėka p. M. 
Žaldokui, nekainos daugiai 

paaiškino, kad statant namą j kaip Direktorių namui skirta 
neatbūtinai reikia pravesti 
kelią Labdarių žemėje. Nulcr 

suma. Direktoriai buvo labai 
dėkingi p, M. Žaldokui už jo 

ta reikalauti iš miesto; tuomi atsilankymą susirinkimam 

cagos apskritys susirūpintų šituo reikalu, tai jis juk galėtų 
dar šj rudenį stoties kūnu. Tik reikia visus Chicagos lie
tuvių katalikų inteligentus darban įtraukti. Ir įvairios bu
tų mūsų Liaudies Universiteto paskaitos, nes jas skaity
tų žmonės iš įvairiausių kraštų universitetų; Amerikos, 
Šveicarijos, Italijos, Francijos ir kitų. 

Paskaitos patiektų labai margos medegos žmonių jauda tuos senatoriui užtik-
galvojimui, protinimui. Sukeltų gyviausias diskusijas mūsų įrinimus pašiepia. Bet ką ta j 

[gal riasi rūpins gerb. Dr. S. 
Brenza, 

Iš kapinių direktorių su-mo 
raportas nelabai užganėdino 
Labd. direktorius, nes pasiro-

spauda ištikrųjų mintija, tai 
nesunku įspėti. La Follette 

salėse ir už salių durų. Atsirastų visuomenėje daugiau pro
tinio judrumo, taip reikalingo moderniškame gyvenime. 

Užbaigto projekto aš čia nepaduodu. Reiktų kad pla
tesnis ratelis jį išdirbtų. Pagalvokite, atsiliepkite, kam tai s e n o r a P " * * » s » k e l i a * t a * 
įdomu. •< baim§B-

K. P. žiogus. 

Pasirodė, kad pastaruoju 
laiku mažai rašoma laikraš
čiuose apie Labdaringą Są-gą. 
Direkotoriai visapusiai ap< 

šviesos ir nuo džiovinančios 
kaitros. 

9) Mūrininkai labai turi sau 
goties kad neįtikštų į akis 

'kalkių. Nuo kalkių daug žmo 
nių apanka. 

10) Reikia saugoties durnų 
ir dulkių. Nuo durnų akis 
genda. 

11) Daug mergaičių varvi
na į akis vaistus kad akįs svarstę reikalą vienbalr.ia 

do, kad kapinių direktoriai! nutarė išrinkti koresponden Į žibėtų. Tas yra labai kenks-
nenoromis pildo savo nutari-, tą,- kuris butų kiek apmoka j minga. Jei sveikata bus gera, 

mas, ir kad tas koresponden-1 akįs savaimi bus žydrios mą bet B. Sekleckis užtvirti
no, kad Viskas K. O. 

Iš direktorių tarpo buvo pa
geidaudama, kad Labd. Saga 
turėtų nuosavus, taip vadina 
mus "palikimo popieritls , ' 
(will); nutarta kreiptis pas 

tas informuotų visuomenę a 
pie mūsų netik statomąją įs
taigą, bet ir iš mūsų veikimo. 

Esant vėlam laikui su-mas 
tapo uždarytas. 
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ir gražios. Tyras šalt'as van
duo yra geriausias akims ir 
veidui tonikas. 

12) Kitos mergaitės varto
ja kosmetikus blakstienoms 

(Tąsa 5 pusi.) 
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Redakcijoj. 
Redaktorius į raporterį: --

Tamsta man praneši kas jūsų 
kolonijoj įvyko, o lyg Tamsta 
nežinai, kad sugebus laikraš
tininkas priešingai daro. -
Nesupranta. 

— Kiek kartų tau sakiau, 
vvreli, kad esi niekam neti-
kęs, kerėbla ir tikra tiesa -

~ Už ką, dūšelė, bariesi, juk 
a i nefcu į JTedieraeijos Valdy
bę kandidatas. -

• (Tąsa) 
Prieš pat karą butą žemes ūkio pa

rodų ir mažuose miesteliuose, kaip Va
balninke, Kupiškyje ir kitur, dažniausiai 
vien tik su valstiečių eksponatais. Vie
nok jos negalėjo sužadinti liaudies. 

Latvių Smilteno miestelio paroda. 

Kas kita Latviuose. Ten žemės ūkio 
^ l t u r a jau prieš karą buvo daug aukš-
tesnė, nekaip pas mus. Ten ir parodos 
buvo žymesnės. Šiuo noriu paminėti vie
ną Latvijos mažo Smilteno miestelio že
mės u. parodą, kuri man teko aplanky
ti 1914 metais birželio mėn. 15 ir 16 die
nomis ir apie kurią mano užrašai ligi šiol 
užsilaikė. Latvių Smilteno miestelis ne
toli Estijos sienos toks pat mažutis, kaip 
ir mūsų miesteliai: taip pat bažnyčia su 
šventoriumi (tik protestantiška), krautu
vės švaresnės, nekaip pas mus^Bet mus 
ekskursininkus imponavo Smilteno ūkio 
draugijos treji dideli namai, kuriose v ^ -

kia iš tos draugijos išdygusios pieninė" su 
saldainių dirbtuvę, taupomoji kasa (ban
kas) ir vartotojų draugija. Tuose pat 
namuose yra butai tarnautojams, teatras 
(geresnis, negu Kaune prieš karą). Ta
me tai Smilteno miestelyje 1914 m. bir
želio mėn. pusėje surengta 4 ar 5 latviš
kų valsčių žemės ūkio paroda. J ą suren
gė Smilteno . žemės ūkio draugija. Joje 
buvo labai ddielis gyvulių skyrius. Be 
paprastų gražių karvių buvo kergimo 
punkto veisliniai jaučiai, vertės ligi 700 
aukso rublių. 

i 

Prie daugumos karvių buvo latvių 
kalba surašytos lenteles, kurios nurodo, 
kada ir kur karvė atsirado, po kiek kiek
vienais metai* davė pieno, kurio riebumo 
tas pienas, po kiek karvė kasmet suėdė 
maisto vienetų, poy kiek svarų pieno gau
nama iš 100 maisto vienetų. Čia pat buvo 
įtaisytas pavyzdingas karvių tvartas. 

Latvių arkliai nebuvo stambus, jie 
nedideli, bet greiti. 

Mašinų akymus taip p a b u v o turtįn-
gas, Salia- presftio ligi t* laiko Mpftifcfc-

riaus, "Alfa Lava i " buvo, kaip aiškin
ta, geresnis suomių separatorius "Lak
t a " . Be įvairiausių plūgų, rondalių, grė
blių, trijerų, arpų, sėjamųjų mašinų bu
vo garinės, kuliamosios, maži motorėliai, 
mašinos skindeliams piaustyti. Kai kurias 
tų mašinų darbininkai mėgino tam tikra
me dirvos sklypelyje, o t ąvisą agrono
mai balsiai latviškai aiškindavo susirin-
Ttusiai žiūrėtojų miniai. Čia pat buvo mė
ginama arkliais traukiamoji bulvių sodi
namoji mašina. Rateliams sukantis tam 
tikri retežiai su lėkštėmis pagriebia iš 
mašinos dėžės bulvę, nuleidžia vamzdžiu 
į žemę, kurioje tam tikri noragėliai už-
kasa gilyn. Buvo ir mašinos bulvėms 
kasti, įvairus pieno perdirbimo prietai
sai, vėjinių malūnų modeliai. Atskiriame 
paviljoBe iškabinta Priekulio meteorolo
gijos stoties 1913 metų diagramos su nu
rodymais, kuriame mėnesyje kiek butą 
lietaus, kiek turėjo šilumos dirva ir oras, 
kurie pute vėjai, kiek gauta saulės spin
dulių, ir kaip tas visa atsiliepė į žemės 
akį.. Tą visą susirinkusiems aiškina tat-
vįfr acronoo}U*s. FtaPp40s viduji, pušyną 

pastatyti dideli lentų namai. Čia išsta
tyta liaudies išdirbiniai, bitininkystės sky 
rius, koperacijos istorijos dagramos, že
mėlapiai, pavyzdingų gyvenamųjų namų, 
visuomenės namų, teatrų planai ir t. t. 

Tuos pat namuos viršuje dūduoja or
kestras, čia pat virtuvė, bufetas. Iš lauko 
po gražia pažtogia latvių blaivininkų pa
roda su diagramomis, paveikslais ir tam 
tikrais aiškinimais. 

Kiek ilgiau apsistojau prie šios lat
viškos parodos, kad parodyti, kokias pui
kias parodas mūsų kaimyno maži mies
teliai rengdavo prieš karą. 

Parodos Lietuvoje po karo. 
Per Did. Karą žemės ūkio kultūrai 

pakelti nieko nebuvo daroma. Susikūrus 
mūsų nepriklausomai valstybei Žemės U-
kio ir Valstybės Turtų Ministerijos ini
ciatyva 1921 m. buvo surengta keliolika 
kilnojamųjų žemės ūkio parodų; jomis 
norėta surinkti, kas dar buvo užsilikę per 
karą. eBt tos parodėles nesisekė, nes žmo
nės, išbraidyti okupantų, bijojo vesti { 
parodas geresnius gyvulius. 

(Bus daugiau) 
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SĖJIKAS 
ISPANIJA IR MOROKO. *m* t* patį traukinį, jį are*-

tavo, patupdė kalėjiman me-

Mineral Cėnter, Minnesota, lę įkibti. 
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Pareina žinių, kad Moro-
koj sukilę maurai baigia nai
kinti skaitlingą Ispanijos ar
miją, kuri pasiųsta tuos žmo
nes varu priversti pakhisny-
bėn. 

Ispanija ilgus metus turi 
daug vargo su ta Afrikos ko
lonija — Moroko. (Tečiaus 
niekas nekaltas. J i pati no
rėjo to vargo. 
Je i Ispanijai ta kolonija bu
vo reikalinga, jai reikėjo pir-
įniaus rasti priemonių kokiu 
būdu tos kolonijos gyvento
jus padaryt i sau palankiais, 
bet ne priešais. 

Teeiaus tas jai nerūpėjo. 
Jos visa priemonė buvo šau
tuvas su durtuvu. £ i prie-

nė senovėje gal kartais ir 
f* skaitėsi atatinkamiausia pa

vergimui. Šiandie ne. šian
die su šautuvą su turtuvu v-

^ • 
ra galingesnis Įrankis. Tai 
žroon 
•vieta. 

Nors Morokos gyventojai 
toli užsilikę nuo Europos žmo 
nįų kultūros, bet jie turi kad 
ir laisvės jausmų. Kuomet 
žmogus turi patraukimo lais
vėn, reiškia, jis jau supran
ta save gerbti ir savo garbę 
ginti. Laisvėje žmogui gy
venti — Dievo dovana. la is 
vę ginti — garbingas daik
tas. 

Je i ispanai Morokon butų 
įėję su apšvietos priemonė
mis, šiandie maurai butų bu
vę jų prieteliai. Nes butų 

7 sukultūrinti ir įpratinti mo
derni ngai valdytis. Tuomet 
ispanų pagelba jiems butų 
buvus reikalinga. Abiem pu
sėm butų buvę naudos. 

Dabargi tik vienas susi
krimtimas ir pragaištis. Is
panija ten prarado jau de
šimtis tūkstančių savo tautos 
žiedų. I r praras jų dar dau-
giaus, jei nusistatymas nebus 
pakeistas. 

tams ir vienai dienai. Kuo
met terminas užsibaigs, bus 
deportuotas į Švedija. 

Pavel Kovadk, 22 m. am
žiaus, Čekoslovakijos pilietis 
ir Jos e f Betiuska,, girdėjo 
kad kvotai išsibaigus lengvai 
galima važiuoti į Suv. Vals
tybes per Kanadą. Jie at
važiavo į Halifax, gegužės 
14, 1924 m. ir tiesiog važia
vo į For t Francis, Ontario. 
č ia pasamdė laivelį, kurs tu
rėjo juos perkelti į Suv. Val
stybes. Pasiekę Amerikos 
žemę, jie paėmė automobilių, 
kuris buvo imigracijos ins-
pektori)iĮ sustabdytas. Tie. 
du čekai buvo pasodinti kalė
jiman metams ir vienai die
nai ir bus deportuoti. 

Ivar Frannson, 29 m. am
žiaus, Švedijos pavaidini s» at-

Bet kuomet ten nuvyko, imi
gracijos inspektorius pasakė, 
kad negalės toliaus važiuoti. 
J is išlipo i r pėkščias sekė li
pę kelias mylias, o paėmęs 
mažą laivelį jis persikėlė i r 
vėl ėjo apie dešimts mylių, ir 
vėl paėmė tramvajų į Duluth. 
Bet čia buvo areštuotas. 
"Man Duluth visai nepatin
k a " pasakė šis žmogelis, kuo 
met apleido tą miestą. . J i s 
apleido Duluth miestą su aš
tuoniais kitais prasikeltėliais 
del Fort Leavenworth kalėji
mo, ir bus deportuotas. 

Kari Vaino Glader, 26 me
tų amžiaus, Finlandijos pilie
tis, irgi negalėjo išgauti A-
merikos vizą ir nuvažiavo į 
Quebec. . J i s nuvyko } Fort 
Francis, Ontario, ir susidrau 
gavo su žmogum, kuris priža 
dėjo perkelti per upę už pen
kis dolerius. Vidurnakti 

Minnesota valstijoj ir kitą 
dieną paėmė tramvajų į Vir-

važiavo į Halifax, N. S., Ca- ginia, Minnesota, kur buvo 
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nada, kovo 14, 1924 m. Išsi-
ių susipratimas ir an- , - . . . 

baigus Švedijos kvotai jis ne
galėjo gauti vizos vykti į 
Ne\v Vorką. J i s pasirinko 
Mineral Center, Minnesota, 
kaipo lengvą vietą persikelti 
iš Kanados i Suv. Valstybes. 
Rct ten jis sutiko inspekto
rių ant tilto, kuris neleido 
jam pereiti. Bet tai jo ne
sulauk*', nes jau apleidžiant 
Švediją, buvo prisirengęs per 
žengti Amerikos įstatymus, 
ir būdamas patyręs medžių 
kirtėjas, jis pėkščias sekė u-
pę pakol rado vietą kur me
džiai padarė gerą persikėli
mo vietą. Pavojinga papra
stam žmogui, bet su jo paty
rimu buvo lengva. Persikė
lęs per upę jis nukeliavo į 
Duluth. kur buvo suareštuo
tas liepos 11 d., pasodintas 
kalėjiman ir kuomet laikas iš
sibaigs bus deportuotas. 

John Johnsson Torp, 45 
metų amžiaus, Finlandijos pi
lietis, gyveno Amerikoje nuo 
1905 iki 1908 n*., ir vėl nuo 
1910 iki 1915 m. Kuomet no-

Amerikos Jungtinių Vals
tybių, prezidentui Vilsonui 
pasiulus 1919 metų, birželio 
mėn. "28 d. liko priimta Ver-
sailio sutartis, kurioje siūlo
ma sudaryti tokią įstaigą, ku
ri rištu visus tarptautinius 
ginčus, bei klausimus taikos 
keliu. (Tokia įstaiga tapo su
daryta ir pavadinta " Tautų 
Sąjunga." Nors toks vardas 
jai nelabai atatinka, nes pa
minėta įstaiga dar iki šiol 
savo darbu nepasižymėjo nei 
t 

dideliu bešališkumu sprend
žiant kuriuos nors klausimus, 
nei teisingu darbu. Tačiaus 
iš to matome labai svarbius 
bandymus paliuosuoti žmo
niją nuo skerdynių įr duoti 
galimumo sutaupyti milžiniš
kus pinigus, kuriuos karo lai
ku paverčiama durnais ir ug
nimi ir už kuriuos but galima 
tiesiog stebuklingus darbus 
atlikti. Nes karo metu pini-perkeltas per upę ir dieną 

, . , T , p l l jai tiek daug aikvojama ka-
praleido International Falls, T . ^ M 

gumą. tTad nesistebėkime, 
jei savo laisvę gina kiti. 

DEPORTAVIMO PRIE
ŽASTIS. 

Čia paduodamos žinios a-
1 j|įe ateivius, kurie buvo Fe-

deralio Teismo nuteisti del 
peržengimo imigracijos ir pa 
sportų įstatymo. 

Ola f Arthur Halsson. 25 m. 
amžiaus, nevedęs, paprastas 
darbininkas, Švedijos pa val
dinis. Harlsson atvažiavo i 
Halifax, N. S., Kanadoj, ba
landžio 2, 1924 m., manyda
mas, kad tokiu keliu bus leng
va įvažiuoti į Suv. Valstybes, 
kadangi jo šalies kvota buvo 
išsibaigusi ir daugiaus Švedi
jos pavaldinių nebegalėjo va
žiuoti į Amerikos uostą. JCuo-
met atvyko Halit'ax, jis tuoj 
nuvažiavo į Fort Francis, 
Ontorio, netoli tarptautiško 
rnbežians, ir pėkščias keliavo 
per tiltą International Falls, 
Minnesota i r įėjo į Suv. Val
stybes be jokių peržiūrėjimo 

'•formalumų. J i s nebuvo ap
sipažinęs su imigracijos per
žiūrėjimo sistema, ir kuomet 
paėmė traukinį savo kelionei 
baigti, inspektodiai irgi pa

lies, lietuviai, geriausia 
galime suprasti laisvės brau- r , 'J° t r e ( ^ *Y*l atvažiuoti A-
mimsi fTad TiPsistpbėkime. merikon, Finlandijos kvota 

buvo išsibaigusi. (Tad jis 
atvažiavo į Kanadą, nes gir
dėjo, kad lengva įsisukti į S. 
Valstybes be paisymo imigra
cijos įstatymų, . Kuomet nu
važiavo į Halifax, rado sau 
darbą ir per kelius mėnesius 
padirbėjo. Kuomet apsipa-
žino su šalim ir tikėjos, kad 
apie jo atvažiavimą niekas 
nesusidomės, jis persikėlė į 
Suv. Valstybes netoli Rainer, 
Minnesota, ir tuoj pradėjo ke 
lienę pas draugus į Suv. Val
stybes. Bet neilgai teko jam 
važiuoti traukiniu, imigraci
jos inspektorius jį suareštavo 
ir pasodino kalėjiman Lee-
vemvorth. J i s bus depor
tuotas atgal į Finlandiją. 

Anterie Kinnunen, 31 metų 
amžiaus, Finlandijos pilietis, 
atvažiavo į Kanadą nenorė
damas susidurti su visokioms 
imigracijos bėdoms New Yor-
ke. Nuvažiavo į Quebec ir 
tiesiog į Ft. "VVilliam, Onta
rio, kur jis prašė Amerikos 
konsulio vizos, bet jam buvo 
pasakyta, kad iš Finlandijos 
daugiau negali įvažiuoti į S. 
Valstybes. Negalėdamas 
laukti pakol Konsulas galės 

suimtas. I r bus deportuotas. 
Aapo Askari Ahot 36 me

tų amžiaus, vedęs, darbinin
kas, Finlandijos pilietis aV 
vyko į Kanadą nesenai, ir 
prisipažino, kad norėjo va
žiuoti į Suv. Valstybes. Ge
gužės 8, 1924 m. nuvažiavo į 
Fort Francis, Ontario. Tą 
vakarą pasistatė laivelį ir 
persikėlė į International 
Falls, Minnesota, kur buvo t 

iki gegužės 10 d. Paėmė 
traukinį, norėjo dasiekti Du
luth. Bet irgi buvo suimtas 
ir pasodintas kalėjiman su 
deportavimo bausme. 

John H eikli \KalUota, 18 
metų amžiaus, Finlandijos pi
lietis, su Adolf Lehota, 23 m. 
amžiaus, irgi Finlandijos pi
liečiu, atvyko į ,Kanadą sau
sio 29, 1924 m. Abu bandė 
išgauti Amerikoniškas vizas 
prieš išvažiuojant iš Finlan
dijos, bet negalėjo gauti. Iš 
anksto jie susitarė su tfccob 
Kailio, Suv. Valstybių pilie
čiu ir Miehigan valstijos gy
ventoju, kad jis nuvyktų į 
Kort Francis, Ontario i r ten 
sutiktų tuos abudu imigran
tus, kurie slaptai ketmo įva
žiuoti į Suv. Valstybes. Žmo
gus perkėlė juos per upę už 
$2.00. Vėliaus sugauti. Kal-
liota ir Leliota buvo pasodin
ti kalėjiman ant metų, ir Ja-
eob Kailio, pagelbininkas tu
ri irgi patarnauti vienus me
tus kalėjime ir užsimokėti 
bausmę 200 dolerių. Bet jis 
pasiliuosavo iki lapkričio 1, 
1924 m. užbaigti ūkės darbą. 

-Tie atsitikimai cituojami, 
kad parodžius, kaip pavojin
gas yra slaptas įsiveržimas į 
Suv. Valstybes. 

[F. L. I. S.J. 

riuomenių išlaikymui, karo 
medžiagos gaminimui, o jei 
dar atsinunsim, ką galėtų at
likti tie milijonai žmonių, ku
rie per kelius ištisus, metus 
nieko nedirba, o taiko tik 
kaip čia viens kitą užmušti ir 
paskui daugiau turto pagrob
ti, tai tikrai kiekvienas pri
pažins, kokia butų laimė vi
sam pasauliui, kad nebūtų ka
rų. Užtat visi bandymai da
linai ar visai karų išvengti, 
turi būti sveikinami ir re-
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jmiami, jei jie žinoma, po 
gražiais žodžiais, kilniais o-
balsiais neslepia kurių nors 
kitų tikslų. 

Tautų Sąjungos oficiali s 
tikslas vra siekti ir užtikrin-
'i taiką ir remti, bendrą vals
tybių darbą. 

Dabar pažiūrėkime kokiu 
būdu f'Tautų Sąjunga" tą 
tikslą pasiekti mano. 

ra Šveicarija, Ženevos mies
tas. 

Dabar pažiūrėkime kokių 
priemonių imasi T. S. kad 
pašalinus karus. Pirmu
čiausiai, fl\ S. siekia nuolati
nio, nuoseklaus visuotino nu
siginklavimo. Tuo tikslu no
ri aprėžti ir kontroliuoti vi
sus pasirengimus į karą. Be 
to, ,'Tautų ,Sąjungos nariai y-
ra pasižadėję visus savo gin
čus, kurie galėtų iki karo pri
vesti, teikti trečiųjjų teismo 

i 

sprendimui, arba pranešti T. 
Sąjungos Tarybai ar Susi
rinkimui tirti, ir jokiu būdu 
ne greičiau, kaip per 3 mėne
sius nuo trečiųjų teismo 
sprendimo arba nuo T. Są
jungos Tarybos pranešimo, 
ne greičiau kaip per 6 mėne
sius T, S. susirinkimo prane
šimo pradėti karą. 

Dauguma valstybių yra pa
sižadėję ne tik į trečiųjų teis
mą kreiptis, bet i r visus jo 
sprendimus, visuose reikaluo
se pildyti. 

Žinoma, visi tokie pasiža
dėjimai yra labai gražus ir 
begalo naudingas dalykas. 
Jei taip viskas butų, kaip tik 
ką kalbėjom, būtent, kad vi
sus ginčus rištų teismasr o 
teismo sprendimus valstybės 
tuojau be jokių atsikalbinėji
mų pildytų, tai tikrai nebūtų 
daugiau karo pavojų. Drą
siai butų galima ginkle fabri-
kos į mašinų fabrikas paver
sti, vietoj nieko neveikiančios 
armijos išlaikymo imtis šelp
ti varguolius, atidaryti uni
versitetus, kur butų veltui mo 
kinama, o visus buvusius ka
reivius pristatyti naudinga 
darbą dirbti. 

Bet ką daryti jeigu kuriai 
valstybei trečiųjų teismo 
sprendimas nepatiko, ir ji ne
žiūrėdama visų savo duotų 

Y. X.T pasižadėjimų 'spiauna į viską Pirmiausiai, ji mano si tik-

stybių santykiavimo, kur tik 
išduoti jam vizą, j is paėmė ' i r laukiama i r ieškoma, ku-
tramyajų persikėlė per tiltą įriam> čia kaimynui į apykak-

slą pasiekti tuomet, kada jo
je dalyvaus visos pasaulio 
valstybės, 

Dabar, teisybė, jau yra 
daug narių, veik visos civili
zuotos valstybės, bet joj stin
ga dar tokios galingos vals
tybės,, kaip Amerikos Jungti
nių Valstybių, įVokietijos., Ru
sijos, Vengrijos, Turkijos ir 
Meksikos. Kol šitų valsty
bių ten nebus, vargu ar tai 
bus tikra "Tautų Sąjunga" 
ir ar turės užtenkamai .auto
riteto savo sunkioms užduo
tims atlikti. 

Toliaus, savo darbui vy
kinti "Tautų Sąjunga" turi 
tris organus: 

1 — "Tūtų Sąjumgos susi
rinkimas, kur kiekvienas na
rys turi vieną balsą. 

2— "Tautų Sąjungos" Ta
ryba, kurią sudaro 8 nariai. 
Iš jų keturi, būtent, B 
imperija (Anglija), Prancū
zija, Italija ir Japonija yra 
nuolatiniais nariais, o kitus 4 I a u k§čiau minėtu būdu. Jei 
gali visuomet " T . S . " s u s i - ! ^ ^ t o k i o T a u t u S a j u n g o s 

rinkimas iš savo narių tarpo p a s j u l v n i 0 besiginčijančios 
^Tau senai rasdavosi daug Pažymėti. | valstybės nepriimtų ir vis tik 

žmonių, kurie buvo karų prie- 3 — "(Tautų Sąjungos 8e- pradėtų karą, tai visos Tau-
šininkai ir visus valstybių kretoriatas. . , 'tų Sąjungos valstybės tampa 
ginčus norėdavo ramiu, tai- 4 — "Tarptautiniai Teis- tų kariaujančių valstybių eko 
kos keliu rišti. Kiek tokie 'mo rūmai/' kurių pareiga ri-nominiais ir karo priešais. 

šti visus tarptautinio pobud- Pagaliau, kad išvengus tų 
žio ginčus, kurie jiems butų I nelaimių ir kivirčių, kurie 
patiekiami pačių ginčijamųjų I nuolatos kyla dėlei įvairių 
pusių. {Taip pat jie duoda slaptų sutarčių sudarymo, (T. 
savo nuomones tais ginčija-j Sąjunga reikalauja, kad visos 
mais klausimais, kurios jiems valstybės darydamos viena su 
T. S. Taryba arba susirinki- kita sutartį duotų iTautų Są 
mas patieks. 

U i r i u s. 
TAUTU SĄJUNGA. 

ir manyt nemano nusileisti ir 
vykinti trečiųjų teismo spren 
dimą. Jeigu taip atsitiktų, 
kad toks valstybės pilietis ne
pildytų teismo sprendimo, tai 
žinoma, policija jį priverstų 
pildyti. O ką dabar daryt 
su savistoviomis valstybėmis, 
kurios ne tik pačios policiją, 
bet ir kariuomenę turi: Čia 
T. Sąjunga numato tokį bū
dą: jei kuri valstybė, nežiūrė
dama savo duotų pažadėjimų 
.vis tik eina karan, tai skaito
ma, kad ta valstybė skelbia 
karą visoms Tautų Sąjungoj 
esančioms valstybėms. Tos 
visos valstybės privalo tuo
jau paskelbti ekonominį boi
kotą (nieko nepirkti ir nieko 
neparduoti), o jei to mažai, 
tai ginklą pavartoti. 

Be to, jei kurios nors val
stybės, dar nesančios Tautų 

r i a i - Sąjungos nariais susikivirčy
tu' tų, tai Tautų Sąjunga kviečia 

rišti klausimą taip pat, it jos 
butų jau buvę nariais, t. y. 

jų norai bent iki šio laiko iš
sipildė, kiekvienas mato dar 
ir ne taip senai pasibaigusios 
visuotinos skerdynės (kitaip 
negalima- pavadinti pasauli
nio karo) ir iš dabartinio vai 

Jums, Moters-Lietuves, 
Kurios esat Gaspadines 
Lietuvių šeimyna Amerikoje, supranta-* 
ma, trokšta savo krajavų valgiu, ir tas 
yra teisėta ir priprasta. Taipgi pagirtina 
kad senos tėvynės valgymų tradicijos 
palaikomos gyvos šioje šalyje, kadangi 
daugelis brangių ypatybių, kurias turi 
Amerikonai Lietuvių kilmės galima da-
yesti iki tų gerų, nepainių ir sveikų val
gių, senai garbinamų gimtose šalyse kur 
jie atsirado. Bet šioje šaly daugelis tų 
valgių turi būti gaminami iš medžiagų, 
kurios prieinamiausios, ir dažnai Lietu
vė gaspadnę turi galvosūkio, ką pasi
rinkti. 
Vienas iš svarbiausiu maisto produktu, kurį Lietuve 
gaspadine reikalauja, yra pienas. Borden's Išgaruodin-
tas Pienas suteikia geriausias pasekmes. Jis riebus ir 
emetoningas ir padaro skaniausius valgius. Gali j j var
toti kasdien kaip virime, taip kepime. Pabandyk kavo
je. Ji bus skanesne* 

ATMINK 
Borden's Išgaruodintas Pienas.yra du syk riebesnis nė* 
gu paprastas pienas. Jei nori vartoti kaip paprastą pie
ną, tai turi imti puse^ Borden's Įšgaruodinto pieno ir 
pusę vandens. • • 

BORDEN'S IšGARUODINTĄ PIENĄ 
• 

Prieskoniais 
Biskvitais 
Duona 
Keksais 
Kava 
Koko 
Šokoladu 
Saldainiais 
Cereals 
Pyragučiais 

Gali Vartoti 
Desertu 
Kiaušiniais 
Pridečkams 
Žuvimi 
Kepinant 
Vaisiais 
Čaltakoše 
Kisieliais 
įMesa 
Blynais 

Su 
Košelėmis 
Pajais 
Paukštiena; 
Pudingais 
Sriubomis 
Rašalais 
Salodais 
Kimšimais 
Daržovėmis. 

Jei nori žinoti kaip virti m Borden's Bgaraodintu 
Pienu, išpildyk kuponą, paženklinant kurių re
ceptų nori, ir mes prisiusime visai dykai. 

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building New York 

jungos Sekretoriate uiregist-
Tautų Sąjungos buveinė y- moti, o Sekretoriatas viešai 

paskelbs. 

Be šitos svarbiausios už
duoties — išlaikyti pasauly 
taiką i r rišti visus tarptauti
nius kivirčius, T. , Sąjunga 
turi dar kitus labai svarbius 
ir gražius tikslus. Pirmiau
siai, rūpintis tarptautine pa
dėtimi; tirti kaip kur darbi
ninkai gyvena, kokie uždar
biai, ar daug bedarbių, kiek 
laiko dirba, rūpintis pašalini
mu nakties darbų, moterimis 
ir vaikams, i r tt. fTuo tikslu, 
remiantis 387 Versailio sutar
ties punktu, yra sudaryta 
prie Tautų Sąjungos specialė 
organizacija, kurios sudėtis 
yra sekanti: 

1 — Bendra konferencija į 
kurią kiekvienas T. Sąjungos 
narys, t. y. kiekviena valsty
bė siunčia 4 atstovus. Atsto

vų siunčia vyriausybė, 1 at
stovą darbininkų ir 1 darbda
vių organizacijos. 

<2 — Valdybos Taryba ir 
3 — Tarptautinis darbo 

biuras. 
Toliau T. ^Sąjunga rūpina

si kovoti su neleistina mer 
gaičių ir vaikų prekyba, su 
opiumo ir kitų žalingų me
džiagų spekuliacija apsaugo 
jimu ir ,gynimu nuo įvairių 
ligų ir tt: Pagaliau, Tautų 
Sąjunga remia tarptautinę 

'raudonojo kryžiaus organiza
ci ja 

' 'Ka ip matome " T . Sąjun-
" tikslas vra sražus ir gražus gos 

kilnus. Bet deja, popieris 
kantrus, ant jos viską galima 
užrašyti, o liežuvis lankstus, 
jis viską sako, bet kiek tie 
kilnus teisybės obalsiai bent 

(Toliau 4 iros!*). 
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BLAIVYBES DIBVA 
pe vieną ekzempliorį kiekvie- tas nejudinamas ir laimėta 
nos iš išėjusių jau iš spau- blaivypei ir abstinencijai sio-

BLAIVININKU SEIMO 
ĮSPŪDŽIAI. 

Pilnųjų Blaivininkų Sei
mas prasidėjo Rūgs. 1 dieną 
iškilmingomis pamaldomis 
Šv. Kazimiero bažnyčioje, 
Woreester, Mass. Prieš pa
maldas, priaugančio Blaivi
ninkų Skyriaus mergaitės ir 
bernaičiai (apie 200) eilėse 
sustoję nuo klebonijos iki 
bažnyčios durų sutiko J. M. 
Vyskupą T. OTL.eary ir paly
dovus kunigus. Procesijoje 
pirmiausiai ėjo vaikų priau
gantis skyrius su vėliavomis, 
paskui svečiai, atstovai, ir 
vietinė Blaivininkų kuopa su 
6avo vėliava. Visi buvo pa
sipuošę seimo pagerbimo žen
kleliais. Bažnyčia pilna žmo
nių. Šv. Mišias laikė kun. 
Dr. Navickas, dijakonu buvo 
kun. J . Koncevičius, sub-dija-
konu kun. L. Kavaliauskas, 
eeremonijantas kun. K. Va-
sys; tarnavo klierikai V. Ba-
čys ir St. Kneižys. Pamoks
lą sakė kun. P. Strakauskas 
ir J . M. Vyskupas .T. O'Lea- k« rėmėjas. 
ry. Visi ' in corpore" priė
mė Šv. Komuniją. Pamal
doms baigiantis buvo atnau
jinta Blaivybės prižadai. Po 
pamaldų visi atstovai sykiu 
6ii J . M. Vyskupu JT. O'Lea-
ry ir svečiais kunigais nusi
fotografavo. 

Prieš atidarant seimų, šei
mininkės davė atstovams gar
džių pusryčių, kad nereikėtų 
išsiskirstyti. Šeimininkės 
buvo: A. Bendoraitienė, M. 
Ščiukienė, V. Liutkienė, M. 
Tatulienė ir M. Šeštokienė. 
Xeužilgo visi susirinko į gra
žiai išpuoštų svetainę, kurią 
ištaisė M. Baksiutė, M. Lit-
vaite, J . ^treimikintė ir M. 
Kidukaitis. 

Kun. Dr. Navickas, Blaivi
ninkų Centro pirmininkas, iš
kilmingai atidarė seimą. Vai
kų priaugantis skyrius padai
navo Amerikos, Lietuvos ir 

Blaivininkų himnus, kuriuos 
išmokino p-lė Juziė Leonaitė. 
Toliaus bflvo; atstovų priėmi-

[Beranaitė ir A. Stulienė. 
Blaivin. Centro Valdyba: 

Dvasios Vadas, — Kum. P . 
Samrusaitis, 15 East 23rd St., 
Bayonne, N. J . 

Pirm. - Kun. Jonas J. Ja
kaitis, 41 Providence St., 
Worcester, Mass. 

Vice-pirm. — Kun. J. Kon
cevičius, 342 Wharton St. 

Vice-pirm. — : * 
Rast. — Juze Leonaitė, 48 

Aetna St., Worcester, Mass. 
Red. —)Kun. AT. Matulaitis, 

2334 So. Oakley Ave., Chica-
go, 111. 

Ižd. — Ona Sidabrienė, 6 
Plantation St., Worcester, 
Mass. 
Iždo Globėjai: •*-

Kun P. Strakauskas, 50 AV. 
Fifth St., Boston, Mass. 

Juozas Svirskas, 47 Coral 
St., Woreester, Mass. 

"BLAIVYBES" ŽINIOS. 

L I E T U V O J E . 

Mirė žymus Blaivinin-

Rugpiučio 1& d. mirė džio
vos pakirstas Surviliškyje 
kun. Simonas Krušinskas, 34 
metų amžiaus uolus abstinen
tas. J a u moksleiviu būda
mas velionis pasižymėjo savo 
draugų tarpe abstinencijos 
idėjomis, vėliaus kunigauda-
mas uoliai platino abstinen- ^ ^ klausimą ir nutarė į 

dos priešalkoholinių knygelių 
bei raštų. 

Pačios gi ateitininkų 
konferencijos abstinentų 
sekcijos buvo šiokios rezo
liucijos priimtos; a) Ateiti
ninkų Abstinentų Sekcijos 
platina priešalkoholinę litera
tūrą ir sekdamos priešalkoho-
linį judėjimą renka žinias a-
pie įvykius, turinčius sąryšio 
su alkoholiniais gėrimais, ir 
tas žinias siunčia Liet. " Blai
vybės " Draugijos Spaudos 
Biurui. b) Abstinentų Sek
cijos kreipia ypatingo dėme
sio į abstinentų sekcijų bei 
būrelių kūrimą žemesniųjų 
klasių moksleivių tarpe. d) 
Visi abstinentų sekcijų na
riai turi įsisteigę abstinentų 
ženklelius ir juos būtinai 
nešioja įškilmingesniuose at
sitikimuose. d«) Kiekvienas 
ateitininkas abstinentas sten
giasi paveikti j savo namiš
kius ir gimines, kad šie ne
rengtų vaišių su svaiginamai
siais gėrimais, e) Ateitinin
kų moksleivių abstinentų sek
cijos nariai stengiasi gaivin
ti abstinenciją ir visose kito
se moksleivių ir jaunuomenės 
organizacijose. 

Pabaltės Mokytojų 
suvažiavimas. 

Įvykusi Pabaltės Valstybių 
Mokytojų Konferencija, ku
rioje dalyvavo lietuviams ži
nomas priešalkoholinio judėji 
mo veikėjas iš Estijos prof. 
Ernitz 'as, taipgi iškėlė blai-

eiją liaudyje ypač jaunimo 
tarpe, pirmiausiai rodyda
mas pats gražų ištvermės pa
vyzdį abstinencijoje. 

Blaivybės klausimas 
konferencijose. 

Pastarosiomis Rugpiučio 
mėnesio dienomis sąrišv su 
Ūkio ir Pramonės Paroda 
Kaune įvyko ištisa konferen
cijų eilė ir visose jų buvo ke
liama abstinencijos klausi
mas. Kaikuriose jų priimta ga 
na žymių tuo klausimu rezo
liucijų. Tos rezoliucijos yra 
aiškiu liudijimu, kad mūsų vi 
suomenei šiandien didžiai y-
ra parupęs priešalkoholinis 
klausimas. Štai visų ateiti-

mas ir svečių registracija. 'ninku bendroje konferencijo-
Buvo apie 75 dalyviai. Sei
mo vedėjas, kun. Dr. Navic
kas, taip gabiai ir ištvermin-

je priimtoji rezoliucija absti
nencijos klausimu: 

Atsižiūrint į tai, kad alko-. . 

šį visų ateitininkų bendroji 
konferencija nutarė, kad vi
sose ateitininkų laikomose 
įstaigose ir organizacijos 
rengiamose iškilmėse bei 
puotose ir šiaip pramogose 
negali būti vartojami joki 
svaigieji gėrimai ir ateitinin-, dirba, todėl ir jis siųląs liu
kams neleistina girtuokliau- sistatyti Kongresui šiam klau 
t i . " •' simui palankiai, rūpintis pra-

Be to, dirbo atskirai kel- vesti šiam reikalui tinkamus 

gai vedė seim$r kad pasek-(holio vartojimas žemina niu
rnės buvo labai geros. Pre- ' sų ateitininkų aukštą obalsi, 
eos, mandate, pasveikinimų, 
įnešimų ir rezoliucijų komisi
ja išrinkta: Kun. J . Jakaitis, 
Kun. J . Koncevičius, p-lės J . 
Kriviutė ir J . Leonaitė. Mar
šalka išrinktas V. Blaveckas. 
Pasiųsta du pasveikinimu: 
Lietuvos Blaivininkams ir A-
merikos valdžiai su pageida
vimu, kad neleistų viešai par
davinėti indų ir tavoro na
mie daryti alkoholį. 

Pasirodė, pagal atsišauki
mą Šv. ,Kaz. vienuolynas Lie
tuvoje, didelis reikalas remti. 
Tam tikslui aukavo: Kun. J . 
J . Jakaitis $5, kun. P . Sfcra-
kauskas $3 J . Meškauskas. 
$3, Po $1.00 aukavo; kun. 
J. Koncevičius, kun. J . Juš-
kaitis, J . K r i v i u t ė , J . Svirs-
kas,# M. Daugėlienė, M. Kir-
milienė, O. Kamaraitė, V. 
Rimša, J . Kirmila ir kun. Dr. 
J . Navickas. Po 50c.: K. 

Kielienė, M. Urmonfenė, P . 
Mankus, M. Aidokaitis, A. 
Zaveckas, M. Godzienė, O. 

traukti sekančioje Pabaltės 
Valstybių Mokytojų Sąjun
gos Konferencijoje blaivybės 
klausimą į dienotvarkę ir nu-
tarė abelnai alkoholizmą 
klausimą priskirti prie savo 
darbų tvarkos. 

Profes. Mok. Sąjunga. 
Lietuvos Mokytojų Prof. 

Sąjungos Kongrese kalbėjo 
blaivybės klausimu prof. Er-
nitz. Jo nuomone mokytoji-
ja esanti visuomenės darbuo-
se daugiau idėjinė, negu kita 
koki organizacija, todėl ir 
blaivybės reikale turinti pir
moji susirūpinti. Kituose 
kraštuose, kame blaivybėje 
jau gerokai pažengta, įstaty
mais jau pravesta blaivybės 
mokymas mokyklose. Lietu
voje nesą dar ypatingo įsta
tymo privalumo, Estijoje šis 
dalykas esąs įvestas nors mo
kytojų Seminarijose ir speci
aliai mokytojų kursuose skai
toma blaivybės paskaitos, 
jSuomijoje esą specialiai šiam 
reikalui instruktoriai. Švedi
joje tam tikra Sąjunga dėsty-
ti blaivybės pamokoms, kitur 
mokytojai toje srityje daug 

kie nutarimai: 
Lietuvos Kultūrinių Orga-

nizacijj^ Konferencijoje išne
šta rezoliucija, kad Lietuvos 
Kultūrinių Organizacija Kon 
fere/icija pripažįsta, kad al
koholis yra vienu pavojin
giausių priešių kultūrinio gy
venimo išsivystymu^ griau
damas sveikatą, sielos jėgas 
ir tautos dorą, atimdamas 
tautai ląik&, pinigus kultūros 
kėlimui reikalingus ir todėl 
Konferencija laiko reikalin
gu, kad visos kultūrinės Lie
tuvos organizacijos ir įkuria
moji visų Lietuvos Kulturi-
nių Organizacijų Sąjunga pa
darytų vis, kas atatinka jų 

jėgoms ir priemonėms kovai 
prieš alkoholizmą. 

Liet. Jvatal. Mokytojų Kon
ferencijoje priimta visai gry
nos abstinencijos rezoliuci
jos. Štai jos: 

a) Lietuvių Katalikų Mo
kytojų Sąjungos Konferenci
ja laiko mokyklą vienu ge
riausių faktorių abstinencijos 
judėjimui ir pareiškia, todėl 
norą, kad visi mokytojai su-
lyg savo išgalės dėtų pastan
gų priešalkoholinių pamokų 
dėstymui mokykloje ir padė
tų plėstis moksleivių absti
nencijos organizacijoms, b) 
Tvirtina reikalą steigti gerės 
iii am abstinencijos klausimo 
plėtojimui prie Lietuvių Mo
kytojų Sąjungos Centro Val
dybos atskiria mokytojų ab
stinentų sekciją. c) Konfe
rencija pareiškia, kad Liet. 
Kat. Mokytoj,ų Sąjunga, kai
po organizacija, yra abstinen
cijos šalininke. 

Prof. L Pusep'as 
Kaune. 

Rugsėjo mėnesio pabaigoje 
žada atvykti iš Rygos į Kau
ną pasižymėjęs plačiai Euro
poje savo mokslinėmis pa
skaitomis alkoholizmui tirinė-
ti profesorius L. Pusep'as. 
Yra žadėta skaityti du vaka
ru sekančiomis temomis: Al
koholis ir išsigimimas ir Ko
va su alkoholizmu. Bus pa
rodyta girtuoklių gydymo bū
das hipnozo pagalba, patiek
ta mokslo pafirimai alkoholiz
mo srityje filmomis diapozi-
tyvais. Pelnas, kuris bus gau
ta iš paskaitų, manoma su
naudoti moksliniai alkoholiz
mo tirinėjimo pradžiai mūsų 
universitete. Tuo pačiu me
tu žada atsilankyti ir nuola
tinis mūsų Pabaltės kraštuo 
se alkoholizmo klausimo ža
dintojas prof. Ernitz. J is 
laikys paskaitą apie XIlŠiau-
rės Kraštų priekalkoholinį 
Kongresą Kristijanijoje ir a-
pie ' dabartinį kovos padėtį 
prieš alkoholizmą Šiaurės 
Kraštuose. Be to, manoma 
mūsų visuomenė supažindin
ti gerai su Gotesburgo siste-

nimui ir abelnai abstinencijos' che įtaiaius didelę sporto aik-
idėjos kilimui žalos padary
s iąs 

Yra gauta žinių iš |Suomi-
jos, kad labai daug ginčių 
sukėlę Suomijos ir kitjų kai-

štę, futbolui ir atletikai 10,-
000 žiūrėtojų. Bufetai tenai 
taipogi bus vien su bealkoho
liniais gėrimais. ©veicarų 
Sąjunga ir Visuomenės Labo 

minimu. Suomijai kraštų laik- Lyga, kufiedvi karo metu uz-
raščiai apie Lietuvos Pasiun
tinybės Suomijoje atstovybės 
naudojimąsi eksteritorialė-
mis teisėmis del svaigiųjų 
gųrimų. Reikia žinoti, kad 
Suomija yra prohibicijos 
kraštas. Svaigiųjų gėrimų 
įvežimas svetimų kraštų at
stovybėms tam tikromis tarp
tautinėmis teisėmis teidžia-
ma, bet kuomet šie įstatymai-
peržengiama, su didžiausiu 
tų kraštų visuomenės pasipik
tinimu reaguojama. Tokius 
reagavimo klausimus pasta
raisiais laikais kėlė Suomijos 
priešalkoholiniai laikraščiai 
del kilusio nesusipratimo ta rp 
Lietuvos Pasiuntinybės Suo
mijoje atstovo ir įSuomijos 
policijos. Kuomi dalykas 
baigsis, dar nėra aiškių ži
nių. 

laikė didelį skaičių namų ka
reiviams, rūpinsis tais dviem 
bufetais Lozannoje ir Ciuri
che. 

TAUTŲ SĄJUNGA, 

(Tąsa iš 3 pusi.) 

iki šiol buvo nežalingai vyk
domi, mes, lietuviai, ne kartą, 
turėjome progų patirti. Bet 
žinoma nieko nėra kas tuojau 
iš karto butų tobulas. Tik 
laikui bėgant pamatysim. O 
dėlei karų, kariuomenių ir 
ginklavimosi, tai nereikia duo 
ti save apgauti1. Juo dau
giau gražių žodžių apie nusi
ginklavimą kalbama, tuo dau
giau visi ginkluojasi. I r nors 

,, , , -o I nors gaila, bet vis dar pasi-
alkoholizmo sulaikymui, r a - • \TVZ * i . «A, . 

lieka teisingu obalsis "Nori 

PROHIHCUA ALKOHOLIO 
PARDAVIMO JAUNIMUI 

Brazilijoje. 
Brazilija išleido įstatymą 

JAUNIMAS REIKALAUJA 
PROHIBICIJOS. 

žymėtinas V paragrafas. 
"Bus baudžiami nuo 10,000 

iki 500,000 res'ų (350—1,750 
litųj), tai yra dvigubai, kaip 
kad buvo pirmiau, visi tie, 
kurie pardavinės svaigiuosius 
gėrimus pasigėrusiems arba 
neturintiems 21 metų am
žiaus, perkant sau arba kam 
kitam.' ' . 

taikos, rengkis į karą." Mes 
šauliai fpatingai turime tą 
visuomet atsiminti ir nesiduo
ti apsvaiginti gražiais žo
džiais. [T.]. 

Vokietijoje. 

dama abstinencijos klausimus 
konferencijos metu Ateitinin
kų Abstinentų Sekcija. Sek
cijos paruoštųjų rezoliucijų 
buvo irgi priimta dvi sekan
t i : 

a) Ateitininkų jKonferenci-
ja pareiškia, jog Ateitininkų 
organizacija yra priešalkoho-
Jinė organizacija lir kaipo to
ki savo veikime užsibrėžia dė 
ti organizuotas pastangas 
sąmoningam abstinencijos pla 
tinimui Lietuvoj, b- Kiekvie
na Ateitininkų kuopa stengia
si išsirašyti savo knygynui 

Sargybą*• ir nupirkti best 

įstatymus, organizuoti moki
nius į blaivininkų sąjungas ir 

ina svaigiesiems gėrimams 
pardavinėti. 

Suomija. kėLė diskusijų i r buvo tuo 
klausimu, įteikta nemaža re
zoliucijų, kurių keletas buvo 
vėliaus kongreso priimta. v ę g S u o m i j o s p r i ešalkoholi-
Lief. Kf*t. Mokytojų uių Sąjungų atstovas Loikka-
konferencija. nėn dalydamosis savo įspud-

. . 

it. įskeltasis klausimas su-« S V E T U R . 

Žinoma jau, kad reikalau
jant vokiečių jaunimo Drau
gijai ir iš dalies katalikiška
jam "Ouickborn'ui, , , -įstaty
mu iš 12 Vas. 1923 m. uždrau 
sta pardavinėjimas degtinės 
jaunesniems, kaip 18 metų, 
vyno gi ir kitų svaigalų jau
nesniems, kaip 16 m. Šian
dien jaunimas siekia daugiau. 
J is nori, kad abelnai butų 
uždraustas svaigalų pardavi
nėjimas jaunesniems, kaip 21 
m. amžiaus. — Štai ištrau
ka iš plakatų, kurie tuo rei
kalu pasirodė: v 

" Vokietijos Jaunimo Drau
gija, susidedanti daugiaus, 
negu iš 3 ir pusės milijonų 
narių, reikalauja šios prohi
bicijos : 

" K o d ė l ! " 
"J£adangi jie žino, kad tvi-

si alkoholiniai gėrimai, kaip 
tai : alus, vynas, degtinė, li-
kieriai, kampanijos vynas ir 
tt. yra nuodai kūnui ir dva
siai, kurie trukdo psychinį ir 
proto gyvenimą.'' 

,Kadangi jaunimas nenori, 
kad jų draugai butų savo ne
žinojimo aukomis ir kęstų 
baisias girtuokliavimo pasek
mes ." , -'!'* 

" Kadangi jaunimas, žen
giant į gyvenimą* nori atme
sti visą tą, kas trukdo pažin
ti tikrą gyvenimą džiaugs
mą." - t 

"Draugai , padėkite .žodžiu, 
raštu ir darbais mūsų kovo
je atsiekti: laimingą ir skai
stų jaunimui gyveninią. 

s 

Suv. Valstybėse. 
įdomus dokumentai. Dak

taras Ley iš Briusselio, pa 
buvęs kaikurį laiką Ameriko
je, atpasakoja savo įspu-
džius. Štai jo atsiliepimai: 

-Šeštadieny po pie'c ir va 
kare vaikščiojau po New Yor-
ko kvartalus ir niekur nesuti
kau pasigėrusio. Ar tai to
dėl, kad jų visai nėra! Ne, 
nes kartais laikas nuo laiko 
jų galima sutikti. Gėrimai, 
ypatingai "v isky," įgabena
mi tik kontrabanda. Bet iš 
priežasties, kad jie negali bū
ti laisvai pardavinėjami trak
tieriuose, seka, kad tankiai 
apgyvendinti New Yorko 
kvartalai, visai kitaip atrodo, 
negu kuris nors didelių kon
tinento miestų kvartalų. Ne
reikia labai tikėti tendencin
goms spaudos žinioms kai 
del prohibicijos pasekmių A-
merikoje. Aš galiu užtikrin
ti kad 1) įvedimas prohibici
jos neikiek nepadidino mor-
fijo ir kokaino vartojimo, 2) 
visi kalėjimai ir pamišėlių 
namai, skaičiuje 68, liko vi
sai tuščiais po prohibicijos 2 
metų įvedimo. 

"DRAUGAS" GALIMA . 
G A i m ŠITUOSE 

VIETUOSE: 
r i 

JI 

SPORTO AIKŠTES BE 
ALKOHOLIO. 

Šveicarijoje. 
,Nuo tuo laiko, kaip buvo 

suprasta, kad visokieriopo 
sporto negalima suderinti su 

Užsibaigus Mokytojų Kon
gresui, buvo Lietuvių (Katali
kų Mokytojų Sąjungos meti
nė Konferencija ir Lietuvos 
Kultūrinių Organizacijų Kon 
ferencija ir šioee konferenci
jose aktualusis blaivybės klau 
stmas Sian4ieu uebuve palifc-

Šių metų Blaivybės Drau- a&oholmiais gėrimais, Spor-
gijos Konferencijoje dalyva- to Sąjunga Šveicarijoje pa

garsino naujus parėdymus. 
. Einant jais, pereitais metais 
Šveicarijoje buvo atidengta 

žiais išsivežtais iš Lietuvos] didžiulė sporto aikštė Lozan-
apie blaivybę atsiliepia laik 
rašciUose ir šiaip pranešimu© 
se, kad mūsų Blaivybės Drau: 
gijos mėginimai naudotis mu-^ 
s«ų seimo išleistais svaigie 
šiems gėrimams pardavinėti 
įsta#j*&ais 4*«* krašte WaH 

nos apylinkėje ant Lėnmno 

Latvijoje. 
Įstatymo projektas. Nau

jas įstatymo projektas 
bus patiektas, įstatymda-
viams. Iš daugumos pasiū
lymų pažymėtina:: uždarinė
ti visas svaigalu, pardavyklas 
sekmadieniais per visą dieną; 
suvaržyti svaigalų pardavinė
jimą per visas visuomenės 
šventes; pavesti priešalkoho-
linėms draugijoms išdirbinė
ti naujas pataisas įstaty
mams, kurie liečia svaigiuo
sius gėrimus, ir galutinai 
kiekvienus metus mažinti ga
mybą alkoholinių gėralų į 10 
nuoš. sulyginant su pereitais 
metais. 
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453 N. 13 St. 

Philadelphia, !Pa. 

Rev. J . KAULAKIS,, 
324 Wharton ,St. 

Philadelphia, Pa. 

(T. KRIŽINAUSjKAS, 
38 E : Center St., 

Shenandoah, Pa. 

J . FILIPOV1CH, 
437 So. Pacą St. 

Baltimore, Md. 

P. LUKŠIS, 
VJ0 Van Buren St. 

Newark, N. J . 

C. OOBER, 
4834 Wegg Ave., 

E. Chicago, Ind. 

I. GRIGUTAVICH, 
36 W. <6th St., 

St. Charles, III. 

* 

^ 

t# B fa 
parlamento rinkimai.' Perei
tais metais tik poros balsų 

. dauguma, jis liko parlamen
to priimtas. 

Pietų Afrikoje. 
Del vietos rinkimų^ Anti

alkoholinis sąjuHis Pietų 
Afrikoje žengia pirmyn. An
tialkoholinis ir Bažnytinis 
Kongresas Cradok'e davė 
naują impulsą antialkoholi
niam darbui. Pranešimai, 
talpinami, ar tai anglų ar af-
rikonų ;(kalba paėjusi iš olan
dų) kalbomis, sekami skaityT; 

ežero kranto. Nežiūrint, kad : tojų su entuziazmu. Vienas 
buvo skaitlingai didelių bra-
varų pasiūlyme, bufete tebu^ 
vo tiktai bealkoholiniai gėri
mai. 

©areaia fygtei, kad Citjri-
/ 

įdomiausių tojo kongreso mo
mentų, tai bravarininkų de
legatų, pranešimas. Svar
biausioji antialkoholinė Pie
tų Afrikos jėga, tai vietos 

Islandijoje. 
Tauta reikalauja prohibici

jos. Žinoma, kad Ispanija pri 
vertė grasinant badu Islandi
ją priimti įstatymą apie pa
naikinimą prohibicijos vyno 
ir degtinės. 

Islandija per silpna, kad 
galėtų priešintis, turėjo nusi
leisti, vienok nepakeičiant sa
vo nusistatymo. % ; 

Paskutiniuose rinkimuose 
iš 42 valdžios atstovų, 30 pro-
hibįcijonistai^ dauguma .nuta
rė, kad visas Islandijos pel
nas iš vyno pardavinėjimo 
bus vien tik tam sunaudotas, 
kad išradus sau rinką ir pa-
siliuosavus nuo Ispanų pri-
guimybCg. 
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j LIETUVIAI AMERIKOJE l 
C I C E R O J E lyne. Atstovė išrinkta p. M. 

Vaičiūnienė. Taip pat paskir-
jta auka $5.00, iš kuopos iždo. 

Rūgs. 15 d. Šv. Antano Bravo Sajungietės, tai yra gra 
Antano parapijos kambary žus, ir šventas darbas! į Mo- jatsilieka 
buvo laikytas Motera Sąjun-' terų Sąjungos Apskričio su- kilnaus darbo. Taip ir šiuo 

Suskinlumas. 
Sekmadieny rūgs. 14 

Antano dr-stė, laikė savo pa
prastą, susirinkimą, susirinki
mas buvo skaitlingas. 

Skaitytas parapijos klebo
no laiškas, kviečiantis vaka-
rienei. Šv. Antano dr-ste ne-

nei nuo vieno pra-

D E A Ū O A S 

j kompozitorius A. Vanagaitis, 
i paliesdamas mūsų muzikos pa 

5 

gos 2 kuopos susirinkimas. ' sirinkimą išrinktos atstovės 
Narių atsilankė gana daug. p , Rimkienė, Lukauskienė ir 
Susirinkimas buvo gražus ir Mikolaitienė. Beje, taipgi Mo-
svarbus. Buvo išduotas ra-[terų Sąjungos vietinė kuopa 
portas iš Moterų Sąjungos 10 nutarė tuojaus po bazaro su-
Seimo. Šį raportą davė p. ' rengt i Bunco party. Komisiją 

sudaro: K. Sriubienė, Stanai
tienė, ir Brazauskienė. Teko 

Monik'a Lukauskienė. 
P . Marijona Česienė paaiš

kino apie ateinantį Moterų Są rgirdėti kad iš visų vakaru 
jungos vajų. Atstovų rapor- pelnas eis į naujų grotelų fan
tas priimtas vienbalsiai gau- (dą. Neklysiu pasakiusi kad 
siu delnų plojimu. Toliaus ė- vakarai pelno duos labai 
jo komisijos raportas apie daug. Nes mūsų Ciceros gera-
bazarą. ' širdžiai žmonės labai remia 

P . K. Sriubienė, E. Bra- [ visus savo parapijos reikalus, 
žauskienė i r A. Stasaitienė pa i Daugiau tokiu rimtų ir svar-
aiškino, kad pasekmės yra la ,™u susirinkimų. Lai gyvuoja 

r bai puikuos, ir kvietė visas Į Moterų Sąjungos 2 kuopa Ci-

čykiu vienbalsiai nutarta da
lyvauti, ir iš kasos paskirta 
dovana $25.00. 

Nutarta laikyti balių rūgs. 
28. Sako, busiąs labai 
rus. 

įvai-

Sajungietės į pagelbą prie j c e r 0J! 
bazaro. Užbaigus komisijų ra
portus, ėjo nauji sumanymai. 
Buvo įnešta ir nutartą su
rengti pasilinksminimo vaka » 
rą. Į šio vakaro komisiją jėjo . 
šios: p. E. Rakauskienė p !>l 

»- S 

Aš buvau. 

VVAUKEGAN, ILL. 
Artinasi. 

Koncertuos. 
Iš kai kurių šaltinių teko 

girdėti, kad gerai žinomas 
Lietuvos operos artistas, te
noras Justas Kudirka ir kiti, 
duos koncertą spalio 5 Lie
tuvių svetainėj. Kiek teko gir
dėti, viršminėtas artistas tu
ri malonų tenorą. Taigi bus 
mums malonu jo pasiklausyti. 

Vijurkas. 

O. Valaitė, p. P. Zakarienė, p- &v. Baltramiejaus parapijos j u d ' . y Kazimiero p 
lė Kažiliunaitė. Antras dide-; vakarienė jau artinasi. Sako , | j o I a į k ( / p a s k a i t a s t i p i 

lis, ir svarbus nutarimas bu-! kad tai busianti viena iš di-
y j 

vo surengti agitacines pra- džiausiu ir gardžausių vaka-
kalbas, pradedant Moterų Są-; i ienių, kokių dar pas mus 
jungos vajų. Išrinkta komisi- {nebuvo. Uaspadinės jau tam 
jas į kurią įėjo šios: p. Rim
kienė, Lukauskienė, ir Bra 
žauskienė. Perskaičius viršmi-
nėtus visus vardus galima už
tikrinti, kad jos surengs gerus 
ir gražus vakarus. f Taipgi bu
vo išrinkta atstovės į A. R. 
K. D. penktą Seimą, kuris į-

vakarui paršiukus, vištas ir 
kalakutus uždarė ir peni, lie
tuviškas midus irgi jau į bač
kas pilamas. O kad tik grei
čiaus gavus tų skanumynų pa
ragauti. Bilietai jau iškalno 
pardavinėjami. Patartina vi
siems iš kalno įsigyti, nes tik 

WORCESTER, MASS. 
Lietuvos artistų paskaitos. 

Lietuvos artistai: J . Biki
nis, V. Dineika, J . Olšauskas 
ir A. Vanagaitis š. m. rūgs. 

pa r. salė-
fipie Lietu-

SVEIKATA. tas patarti, ką daryti, kad 

(Tąsa nuo 2 pusi.) | m a n o n a g a i l a b a i y r a t r a p ų s 

jėgas. Pabaigdamas kaLb?, j u o d i n t i . ^ i a b u t i l a b a i ir t. t. - J . E. 
kvietė amerikiečius lietuvius a t i o m s s u k o s m e t i k a i S ) 

nes tūli iš jų turi savyje n n o . I kyk nagus saldzmme a l . e j u ^ 

A D V O K A T A I 
Atsakymas p. J. E. - Mir-

apsukti laivus, kuriais jie at-
važiavo, Mtus galu ir p l a u k t i , ^ fc U g a i n M v a r t o j a n t , ' p Į , 
savo Teviskelen kur mus au- , i m a fi j v a i r i a s W a k s t i e . ' 
gino močiutės daina. 

J. P. WAITCHES 
L a w y e r • 

LIETUVIS ADVOKATAS 

Paskaitininkai palydėti triu
kšmingu katučių plojimu. Ne
žiūrint į tai, kad DUVO vėlus 
laikas, vienok klausytojai vis 
nesiskirstė ir plojo. 

J . Dikinis išėjęs nupasakojo 
monologą, iš savo gyvenimo 
prietikių. Plojimams nebuvo 

nų ir akių ligas; tuomet dar 
labiau blakstienos ir akįs ga
li susibjaurinti. 

13) Ašaros žymiai pagraži
na akis, bet pertankiai verk
ti yra nesveika. 

14) Niekad nereikia trinti 
ar šluostyti akis su pirštais. 
Reikale, galima nušluostyti 
akis su švaria skepetaite. 

Viši keturi artistai pasiro- j 1 5 ) J e į t a n k i a į ga}yą s o p a ? 

dė su savo dainomis. Išpildė ^ r e i k i a n u e i t i p r i e d a k t a _ 
A. Vanagaičio kurinius: " K i - ' r o i r p a s į t e i raut i , ar kartais 
pasauli! Mes be Vilniaus n e - | n e r e i k t ų a k i m s a k i n i ų . 
nurimsim!" ir " Bzimdzi --

NEMĖTYKsavoPINIGUS 
Periant naujus drabužius, At-

neškit pas mus savo senus siutus 
ir overkotus tai mes atnaujisime. 
Patyrę 20 metų šitame darbe 

galo. 

Dzimdzi'\ " E i pasauli!" su-
Džiaugkimės, kad turime 

regėjimo dovanų, kad galima 
kėlė nepaprasto pafriotingo u g e r ėt ies šio pasaulio graži 
po, matėsi žmonių akyse aSa-' b r a n g i n k į m e i r s a Hgoki 
ros; paskutinė dainelė palink- m e s a v o a k ^ s 

smino ir prajukino klausyto- D a k t a r o atsakymai } paklau-
tojus. Jautėsi nuoširdumas tar 
pe artistų ir klausytojų. 

Su dainomis 
gaiš aplodismentais pabaigta I 

sinrus. 
Klausimas. Gerbiamas Dak-

ir gnausmin- j t a r e . __ J a u k e l i n t i m e t a i k a i p 

man viduriai yra sugedę. Jei 
prakalbų programa jau 12 vai » i m u k o k h } n*ors p i l s ų a r b i . 
nakt. prasidėjus. Ilgai dar šne-j t e r i u > t a i n e g a l i u i 5 e i t i iau_ 
fcuciavo žmonių būriai salės k a I 1 N u s i b o d o J a u m a n s a v e 

prieangy apie įgautus įspu- j t ruč in t i su visokiais pilsais ir 
džius. Visi linksmi, visi pa- j a b a i p r a š a u k a d , Daktaras 
tenkinti s k i r s n i namo. Cai- p a t a r t u m e i ką daryti, kad 
la, kad panašių vakarų mažai m a n v i d u r i a i n e b u t ų u ž k i e . 

vos kovas, sportų, teatrų ir tesusilaukiame . U ž šių pramo- t f l j e M L 

muzikų. F^s^itas^^s^o;^ t u r i m e b u t i d e k i n g i g e r b . , ^ s a k v m a / p . M L : „ V a l 

o ^ a!. 
rinl 
pin 
skaitąs nebuvo. 

Lietuvos susikūrimų, 

.: D. 614—616—137 H. Dea* 

i bom Bt. Tel. Randolpb 55*4—6ix»8 
Vakarais 10717 Indiana Ave. 

Roseland TeL Pallmaa **7? 

Tel. Dearborn 4766 

JOSEPH C. SOBOL 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Saite 1518 Ashland Bloek Bldg. 
165 N. Clark St. Chlcago, IU. 

Residencija 
2341 W. 23 Pi. TeL Canal 3589 

J Namus Nežiūrint Kur Gyventam 
Valoni visokios rųšies vyrų ir 

moterų skrybėles 
Padarom darbą greitai, 

• Pigiai, gerai 
U. S. CLEANERS AND 

t>YERS 
Savininkas 

W, 6. N O R A K 
2210 W. 22-nd Street 

Chicago, 111. 
Telefonas Roosevelt 1639 

» 

yks Šv. Kazimiero Vienuo- • apribuotas skaičius tėra. 

D A K T A R A I : 

Telefonas BouJcvard 193)9 

Dr, S, A, Brenza 
4608 SO. ASHLAND AVENUE 

Chicago, IU. 
Vai.: 9 ryto iki 12 piet: 1 po 
plet iki 3 po piet, 6:39 T ak. iki 
9:30 vak. 

Tel. Boulevard 0537 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-tb St. 
Valandos nuo 8 iki 12 diena, nuo 
• iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 

8 iki 2 vai. po pietų. 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. VVestern Ave. 
Telef. Lafayctte 4149 

• / 

Telefonas Seeley 7439 

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

Ą V i moterų lytiškas li«a^ 
2401 Madison Street 

* ! Kamp. Western Ave. — Chlcago 
I Valandos: 2—1 po pietų 7—9 vak. 

TeL Boulevard 2160 

Dr. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chlcago, Hl. 

Dr, A, Račkus 
Gydytojas, Chirurgas. Obs 

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapaa. 

IŠIMA TONSILDS — 
1)—B* marinimo, 
2)—Br peilio ir b* skausmo, 
3)—Be krunjo, 
4)—Be Jokio pavoju u s s veik irtai, 
5)—I'acijentui nereikia sirgti, ga

li tuoj valgyti, Ir gali eiti į 
darbi}. 

Pajrydo Hiall-stoneH* (nkmenjn tulžyje) 
ir ukmeuįs šinpunio ptiMlėje be o-
peraeiJoH, su tam tikromis moks
liškomis priemonėmis* bei vaistais. 

Apkurtusiems sugražinu girdėjimą. 
G>do viMokias lign« pasekmin-cai, ir jei 

yra reikalas daro operaei jas. 
rrofesijonalį patarnavime teikia savo 

ofise: 

1411 SQ. 50 Ave. Cicero, UI. 
Ofisas atidarytas: kasdien nuo i VAI. 

po piet iki 9 vnl. vakare. 
Nedėliomis ir srredomis ofisus ukda-

rytns. 

D r . M a u r i c e K a h n 
Gydytoju Ir Chirurgu 

4631 8. Ashland Ave. 
TeL Ytrdi (HMM 

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

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

-J 

Tel. Boulevard S686 

Dr. J. P. POŠKA 
GYDYTOJAS 

IR 
CHIRURGAS 

SSS7 So. Morgą* Street 
Valandos: »—12 II ryto. 
Vakarais nuo 7 lkl t 

CICERO OFISAS: 
1143 Soutb 4t - tb Aveooe 

Telef. Cicero 4676 
Valand.: •—1:16 T. • . kaedien, 

Ut*r»in*eift ir p t o y S o n u nuo I 
tkt-t wL vtJL ^ 

)fiao Tel. Boulevard 9 6 t t 
Rezid. Tel. Drexel t l t l 

DR. A. A. ROTH 
, R4J8A8 GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Specialistas Moterišku. Vyriška 

Vaiką ir visų chroniška Ilgu. 

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St 
Kampas 31st Str. 

j Vai.: 1—3 po plet. 7—8 vak. Ned. 
ix Šventadieniais 10—12 d. 

) 
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jausmingai atpasakojo J . Di
kinis, savo įkalba baigdamas 
apie Vilniaus atvadavimą 
šiais žodžiais: 

Ateis diena, bet paskutinė; 
Žiūrėsim garbę kam atims, 
Ar truks lietuviška krutinę, 
Ar žlugs lenkelių 

tiras L. 
Lietuvos sporto vystymosi 

ir jo rejikšmę mūsų tautai 
o:yvai apibudino V. Dineika, 
savo kalbą pabaigdamas pagei, 
davimu, kad Lietuvos ir Ame
rikos lietuviai sportsmenai, 
sudarė, vieną galingą šeimy
ną, galėtų sulošti su Šveicarie-
čiais ir atsiimti savo pralaime* 
jimus Paryžiaus o-
limpiadoje, jan atvaduotoje 
mūsų prabočių sostinėje Vil
niuje! 

Įdomiai apibrėžė teatro rei
kšmę, jo nuopelnus žmonijai 
ir mūsų teatro susikūrimo is
toriją J . Olšauskas. Pagaliau, 
muzikos klausimą gvildeno 

Klausimas. Malonėk Dakta-

;a!. va i . Klausytojų p n s i - l ! d v b o n u i k i m > J a k a i , i u - ^ ^ 
ko ame SĄ nors sale tai- Į ( , y k a i „ ^ ^ p r a k a l t ) l ) i y ^ .f 
a ,r daugiau. Įžangos , p a - | v a k a r u L A c , i ų b r o l t e m s artis- v i s o k i u s r u p - u s v a l g i ^ N i e . 

į iams uŽ nuoširdžias valandas, [ k a d n e V a l g y k b a l t o S ) ypatin
g i kurias patyrėme Jūsų kiaušy- a i ^yM[oE d u 0 I 1 0 S (Geriausia 

kovas ir nuveiktus darbus ; • . | ° . 
uul111' i yra valgyti rupią, suziedeju-

Mums malonu, kad randasi sįQ j u o d ą seleninę duoną. Ne-
/.monių, kurie nesidrovi atei t i ! sinuodink save visokiais pil-
i mus, pasidalinti savo žinio- s a į s įr biteriais. 
mis ir moksIu^Datiarman aiš
ku, kad 'Dzimdzi -- Drimdzi* 
teatras turi prakilnių Vilniau? 
vadavimo ir tautinio susipra-

P*8111" timo kėlimo obalsius! "Dzini-1 

dzi - Drimdzi , , šioje salėje 
duos savo vaidinimus 5 ir G 
spalių, taigi aplankysime 
juos, paremdami kilnius sie
kius ir pagerbdami brangius 
svečius. ,:" 

v Parapjionas. 

Tel. Canal 265.% 
O. J. PANSIRNA 

Fotografas 
PANSIRNA STITOIO 

1901 S. Halsted St , Ohicago. 
Tolumas nedaro skirtumo 

Saukiamas, važiuoja j visas 
miesto dal)s. 

KAZIMER LAUCIUS 
Lietuvys Siuvėjas 

; 

! 

DR, CHARLES SEGAL 
Perkėla savo oflsa. po uamerin 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

Džiovų, Moterų u* Tjrų Liffų 
Tai.: ryto nuo 10—1S nuo I—4 
po platų: nuo 7—».«• vakar* 
Nedėliomis: 10 lkl 12. 

Telefonas liidvrav 2880 
• r i • r ~ r • — • M / 

—P 
TeL Ganai 0257 Vak. Ganai 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Str. 

l t lkl 12 rytės 1 Iki • 
po plotų; t lkl t vakaro 

DR. SERNER, 0. D, 
Lietuvis Specialistas 

Turėk švarias, Sveikas akis 
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti. 

Akiniai $5 ir augščiau 
Valandos nuo 1 iki 9 vakare. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 
3333 South Halsted Street 
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J. MILKE VICZ 
MTTAILOR~*f 
PRANEŠIMAS 
LIETUVIAMS 

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

Darau Ant Orderio 
Siutus ir Ovorkotus del 

vyru. 

Patyręs 
20 metų ant šito darbo. 

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

Taipgi taisau, valau ir 
prosinu. 

/ . MILKE VICZ 
OETUVYS SIUVĖJAS 
670 West 18-tli Street 

Chlcago, IU. 
Telef. Canal 0SS4 

rsr i 

S. D. LACKAVVICZ 

I 

Lietuvis Graborius 
2814 W. 23-rd Place 

Chlcago, IU. 
Patarnauja laido

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

Tel. Canal 1271 
2190 

Su Savo Siuvimo Reikalais Busite 
Patenkyti 

Taipgi 
Taisau, Valau ir Prosinu 

I 
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Darau Ant Užsakymo Visokiu 
Madu 

{vairių 31a t ori JŲ 
Žieminių ir Rudeninių 

Kreipkitės Pas Mane 

.ų 

i . B A K T Y S 
PIRMOS KLIASOS LIE-

TUVYS KRIAUČIUS 
Turiu už garbė praneStl visuo

menei ypač savo tautiečiams Lie
tuviams* kad aS padidinau etocka 
savo kriaučiškai įstaigai, ir da
bar turiu didžiausia pasirinkimą 
rudeninių ir žieminių materijų. 

SIUTAI IR OVERKOTAI 
VISOKIŲ STAILŲ 

Padarome ant užsakymo geriau-

KAZIMER LAUCIUS 
3305 South Auburn Ave. j j Mtme0t m< • 

ChicagO, 111. Tel. Yanls C419 
_ JL l a 

sia ir pigiausia taipgi, 
Valoni, Prosinam ir Talsom 

3249 So. Halsted St. 
J. B A K T YS 

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS 

V«Oą bj)M rimi— Teiania«M. Rrxam' 
— • M Atrinktam. Fadar* ptrKJm* b 
OarOaili«« Dckomentu* Ir TratUJIi— 

7 South Dearborn Street 
ROOM 1588 TRIBŪNE RLDO. 

Telefonas Randolph 8241 
Vakarais: 2151 West 22 St. 

Telefonas Canal is*7 

S. W. B A N E S 
A D V O K A T A S 
7» W. Alonroe Street 

Room »04 — Tel. Itaudolph 2SH)0 
Vai.. Nuo 8 ryto lkl 5 po pietų 
Vakarais 8203 So. Halsted S«r. 

Telef. Tardą 1018 
Chlcago. 

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

Metropolitan State Banko Name 
8201 W. 22nd St. TeL Canal ««M 

Telef. Central 4411 

KASIMiR P. GUGIS 
ADV^OKATAS 

127 N. Dearborn Street 
Valand.: nuo 6 iki 8:30 
Nedėliomis 9 iki 12 
Resid.: 8823 So. Halsted Str. 

Telef. Boulevard 1810 
Chlcago. 

HELEN BELMEN JERRY 
LIETUVĖ ADVOKAT* 

4454 South Westcrn Ave. 
Telefonas Lafayctte 4089 

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

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

\ Room 1117 — 1122 " 
127 N. Dearborn Str. 
Telef. State 7521 

Vakarais ir nedėlios rytą: 
ofise "Naujienų'* name: 

1739 SO. Halsted Str. 
' Telef. Rooscvdt 8500 

Panedėlio vakare: 
4601 So. Marshficld Ave. 

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau 

Traukimas dantų be skausmo, 
liridge geriausio aukso. Su mūsų 
pleitom galima valgyti kiečiausia 
maistą. Garantuojame visą savo dar
bą, ir žemas mošų kalnas. Sergėkite 
savo dantis, kad nekenktų jūsų svei-

1545 Weat 4T-tn Street 
Netoli /iBtilfimT Ave. 

PRANEŠIMAS SERGAN
TIEMS. 

Mes gydome pasekmingai 
įvairias ligas be vaistų, vi
sais naujausiais pasaulije 
žinomais gydvmo budais. 

Atsilankykite į 
T R A I i a S UEALTH 

INSTITUTE 
3327 S. Halsted Street 

(Ant Antrų Lukų) 
Vai.: Nuo 9 ryto iki 12 pie
tų ir nuo 5 iki 8 vakare. 

Kas nesigarsina, to niekas 
nežino. 

Advokatams ir daktarams, biznie
riams ir veikėjams, perkantiems ir 
parduodantiems, darbo* ir darbininkų 
Jleškantlems -~ 

— visiems "Drauge" garsintis apsi
moka. 

Jei laiko neturi, pašauk: 

Jcl. Roosevelt 7791 

m .ifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiifffiiiiiiniiiitiiiiittiftninitiiiiiitiiiiiHitns 

CICERO TAILORING COMPANY 
PATYR? LIETUVIAI SIUVĖJIAI 

Pranešimas Visiems Lietuviams 
Užlaikome didžiausia linija įvairių rudeni

nių ir žieminh-i materijų. 
Siuvam Ant Užsakymo 

Siutus ir Overkotus naujausios-mados 
Mūsų Darbas Visados Augštos Rųšies 

Kreipkitės pas mus del gero patarnavimo 
Padarome darbą gerai ir pigiai 

Savininkai 

T. BARTKUS IR J, KULPINSKAS 
4837 West 14-th St. 2-nd Tloor Cicero, m. 

«lllllllllllllllllllllll]|IIIIIIIIIIIIIHIIIIilllllllllllllllllll!IIUUIIIUIUIIIUIIlllJlllllUlllll|« 
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JOHN M I N S K A S 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22-nd St. arti Leavltt St 
Telefonas Canal 2552 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. Se-
redoj ir Pėtnyčloj nuo 9 r. iki <! 
v. Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokius Doku
mentus, perkant arba parduo
dant Lotus. Namus, Farmaa ir 
Biznius. Skolina Pinicus ant pir
mo morsičlaus lengvomis ižlygo
mis. 

w* 

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

11 S. La Salle st. Room 2001 
TeL Randolph 1034 VaL nuo t-5 

VAKARAIS: 
3301 8. Halsted st. Tel. Rivd. «77S 

v. v apart Panedėlio ir 
Pėtnyčlos 

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

Ofisas DldmlestyJ: 

29 South La Salle Street 
Kasnbaris 530 

Telefonas Centrai 6390 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas Yards 4681 

i^®* 7x&8>> 
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C H A S . K. V U O S A I T I S 
PATYRĘS LIETUVIU KEAUČIUS 

Vyru ir Moterų Rūbų Siuvėjas 
OVERKOTUS IR SIUTUS 

Padarome ant užsakymo greitai ir pigiau. 
Atliekame darbą kogįriausia už visiems prieinama 

kaina. 
Valome, Dažome ir Atnaujiname Senus. 

C H A S . K, V U O S A I T I S 
2337 So. Leavitt St. M . Rooaevelt 8982 Chicag-a. 

[TeL Central 6200 

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

[Room 911 Chlcago Temple Bldg 
77 W. VVashington St. 

(CICERO Ofisas: Panedėlio vak 
1314 S. Cicero A v. Tel. Cicero &0S6 
BRIDGEPORT Orisas: Kitais- vak. 
3236 S. Halsted St. Tel. BouL 6737 

Remkite tuos profesijona-
lus, biznieriai kurie garsi
nasi dienrašti "Drauge", 
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P R A N E Š I M A I . 
WEST SIDE. 

KA* DAUGIAUSIA MOKA 
MOKYKLŲ TAKSŲ. 

- A u š r o s Vartų par. choristams. 
ŽINIŲ - ŽINELĖS. Pėtnyčioje, rugsėjo 19 d. 

— y:30 Y^ v a į a r e Aušros Var-

ROSELAND, ILL. 

X Bunco Pa»rty. Nekalto 
Sušokta, kad Ilinois vals- .Prasidėjimo Panelės Sv. ])r-

tvbėje mokvklu užlaikymui ja lab'ai smarkiai ruošiasi 
taksu daugiausia moka lar-!prie "Buneo P a r t v " kuris i-
meriai, kurio toėiaus nei per-.vyks rugsėjo 24 d. Aušros 
pus nesinaudoja mokyklomis., Vartų. par. svetainėje Tėvu 

Pasirooo, farmeriai mokyk Marijonų naujo vienuolyne 
Jonis užlaikyti sumoka 70 naudai. Tikietij parduota dau-
nuaš. tak.su. Tuotarpu tie o i a u šimto. Permatoma gra-
patys farmeriai n u <k\ klonis.zn? pasekmių. 

tų par. svet. įvyks generalė 
bažnytinio koncerto repetici
ja. Visus kviečiame atsilan
kyti, nes begalo svarbu. 

Valdyba. 

Pranešimas. 
Federacijos vietos skyriaus 

svarbus pokongresinis susi
rinkimas įvyks nedėlioję rug
sėjo 21 d. 1924 m. tuoj po 
Mišparų, parąp. svetainėje. 
Visos dr-jos prašomos skait
lingai dalyvauti. 

Valdyba. 

mą nežinosite Tretininko pa- met tapti Tretininkais malo-
reigų ir sunku bus priimti prolnėkite ateiti i susirinkimą ku-
fesiją. Taipgi kurie norėtu- 'ris būva, 3 nedėldieni mėne-

A. G. 

REAL ESTATE 

SJO. 

PARDAVIMUI NAMAI 

L. VYČIŲ C. A. CHORO 

SUROMSKIO BARGENAI! 
3 pagyvenimu naujas mūri

nis namas, po 5 kambarius 
aukštas beismentas, elektri-
kos. pastogė del padžiovimo 
drabužiu. Kaina $10,000. Ma
žas įmokė j imas. Randasi ne
toli Šv. Jurgio bažnyčios. 

ĮVAIRUS KONTRAK-
TORIAI 

Tel. Blvd. 0«41 
1 A. KAIRIS 

Murimo Ir budavoj imo namu 
G E N E R A L I S 

GONTRACTORIS 

DOMEI. 

Gerbiamieji ir (Jer-sios Bro
liai 11* Seseris Tretininkai, ma- _ . Atsilankykite pas mane duosu 
, ., .. • , , , • • • • 2 pagyvenimu namas, po 4-: gera patarimą, 

jlonokite atsilankyti i sus inu-1 4 kambarius, aukštas beismen aasa so. iraisted street 
'kirna, kuris ivvks 21 d. rugsė-įtas, elektrikos, kaina $4,500.' ohicago, 

Įmokėti $500.00 kitus kaip 

duoda vos 40 nuoš. vaiku. X , Koncertas. Ateinanti se-
Pranesta, ta neteisybė turi jkimadienį, rugsėjo 21 d. Auš*-

but panaikinta. 

APIPLĖŠTAS ALDER-
MANAS. 

Du plėšikai užpraeita naktį 
vėlokai užpuolė 20-os wardos 
aldermaną Fiek, kiiomei šis 
gryžęs iš vieno susirinkimo 
namo. 559 \V. Roosevelt road, 
rakino duris. 

Atėmė nuo jo 75 dol. pini
gais, sadute vertės 1 000 (Įol. 
ir jž 'edę. .'.utoiuobiliu pabė
go. 

ros Vartų par. bažnyčioje bus 
atkartotas bažnytinis koncer
tas. Įžanga veltui. 

NORTH SIDE. 

Kun. klebonas Paryžiuje. 

Atėjo greitoji žinia iš Pary
žiaus, kad mušu gerb. kun. 
klebonas P. Baltutis jau yra 
Paryžiuje, o Nortli Sidė.ie Ims 
per šv. Mykolo atlaidus. 

Parapijonai gavus tokia 
žinia, sujudo. Visi rengiasi 
prie iškilmingos vakarienės. 
Tikietai išperkami. Žada būti 
daug sveėiu. Visi norėtų iš
girsti (domių žinių iš didelės 

1 kun. P. Baltučio kelionės ap
link pasauli. Ypač įdomu iš
girsti pasakojimų apie Kven-

772,000 dolerių vertės laisvės]tąją Žemę, apie Romą. apie 
bonų, prisiekusių teisėjų pa- Liurtla, apie Lietuva, mūsų 

Tėvynę, apie Austrija, Lenki
ją, Vilnių ir t. t. 

Kas dar nėra Įsigijęs tikie-

Penl 
mėnesio 
sezono: repeticija ir susirinki-Į ( U l o t a a t s k a i t a iS v i s ų m e t u > 

Bus paaiškinta ką Tret. nu-

io Visu Šventu r>ar svetainė * m o k e t l $500.00 kitus kaip Home 
ktadienio vakarą 19 šio J tl0L^no nn^ SfST/g 'S SŽS ™™^K™W? j*™ £= £ g \ 

i.F> tuo.iaus po sumos. Sis susi- ant grosernes, bucernes, pri-1 " ^ ! ^ r ^ _ _ 
10 įvyksta a t i d a r y m a s ; r i n k i m a s y r f t m e t i n į s # R U S ig.lims lotus už pirma įmokėjima. i ' - . ^ ^ „ ^ ^ •*' . .*•• 
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Perkam, parduodam ir 
mainom namus, fannas taip 
gi ir visokius biznius. 

Darbą atliekam greitai, 
pigiai ir gerai. 

Kreipkitės: 

5352 S o . Halsted Str. 
Tel . Boulevard 9641 

DALT0N PALIU0SU0TAS. 

AViliam Dalton, 19 m., kurs 
Chicagos kriminaliam teisme 
buvo teisiamas treėiu kartu 
už pavogimą iš vienos bankos 
-
i 

1 
livosuotas 

mas mušu ehoro. 
Visų narių, kurie supranta 

mūsų choro svarbą ir mano 
pasilikti nariais, yra neat-
mainoma pareiga pribūti, šia
me sezone laukia mus dideli 
darbai. Tat į darbą! 

Rej?eticij'a ir susirinkimas 
atsibus Mark White parko 
svetainėje. Valdyba. 

veikė per šiuos metus. Taipgi 
naujokai nepamirškite ateiti 
j susirinkimą skaitlingi au, 
nes nesilankydami į susirikki-

C. P. STJROMSKIS & CO. 
Real Estate 

3352 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 9641 

DEL MIGLOS NELAIMES. 

Vakar rytmetį Chicago bu
vo paskendęs tirštose miglo
se. Delio, gatvėse Įvyko di
desnių ir mažesnių nelaimių. 

Viena didesnių, tai viršu
tinio geležinkelio dviejų trau
kiniu susidaužvmas. Tai i-
vyko ties 36* gatve. Pietų 
pusėn važiuojąs 
smogė stovėjusio ties stotim 

tų vakarienei, tepasiskubina, 
nes vėliau negaus. 

Špokas. 

WEST SIDE. 

Draugija Aušros Vartų Šv. 
M. P. Vyrų ir Moterį) laikė 
savo susirinkimą 14 rugsėjo, 

^Sept . 1924 m. Perskaiėius nu-
!tarimą iš praeito susirinkimo. 

lokaJio traukinio paskutiniu ! 0 . ,_. 
1 Prasidėjo svarstymas kitų 

•reikalų. Pasirodė ir korespon-
jencija užkvieėianti prisidėti 

Liet. Teatr. Dr-stės šv. Mar
tino extra susirinkimas įvyks 
penktadieny rugsėjo 19 dieną, 
7:30 vai. vakare, šv. Jurgio 
parapijos svet. 32 PI. ir Au-
burn Ave. Draugijos nariai 
kiekvienas privalo atsilankyti 
į susirinkimą, nes bus labai 
svarbus reikalai aptarti. 

Su pagarba 
V. K. nut. rast. 

P A R D A V I M U I 
R A U N D A I 
GROJIKLIN1S PIANAS 

i i i / S 

Su 102 rolėmis kabinetas ir suolelis, 
naujas kainavo $70<ls Turiu parduo
ti nes apleidžiu mlesla. 

3324 N. Marshfield Avenue 
Arti School Street 

Klauski te Mr. Re i s piano 

$4,200 ĮEIGŲ. 

8 flatai ir 2 krautuvės N. E. 
kampas 45-tos ir Union Ave. 
Lotas 75x125, propertė geram 
stovy, pečiu šildoma. Kaina 
$25,000, išlygomis. Pamatyki
te 

J. A. BUCKLEY 

724 W. 47 St. Chicago, UI. 

6RIDGEP0RT PAINTING] 
& HARD1VARE CO, 

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

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

Pres. Ramancionis 
Chicago, 111. Tel. Yairis 7282 

P L A Y E R — P I A N A S 
Ant Pardavimo 

$250 
$250 nuperka puiku Player Pianą, 

vartotas tik 3 mėnesiai . Cash ar IS- namus. Busiu prie namo visa diena 

11ARGKNAS BRIGHTON P.UIKK 
Parsiduoda naujas mūrinis namas 

jrražioj vietoj po 4320 So. \Yasht<>-
naw Ave. prie Lietuviškos Bažny
čios ir mokslainės, namas yra M 
valiausias mados įrengimais 4 — 4 
didolj kamb. 3 dubultavi mieg-rui-
miai, kieto medžio grindys, balto ' 
a k m e n s toiletai grindys, aukštas bei- j 
smantas ir stogas. Parduosiu arba i 
mainysiu ant bučernės. grosernes ar- j 
ba kitokio biznio. Kaina $1.000 pi
giau negu kiti užmokėjo už tokius : 

Ai-mitage 6193 

JACOBSON R00FIN6 
CO. 

General Rooflngr Contractor 
Visi stogai egzaminuojami 

aprakavimai <lu«»<lami veltui. 

NORTH SIDE. 

L. D. K. 8. 20 kuopos su
sirinkimas įvyks ned. rūgs. 21 
d. š. m. Tuo jaus po pamaldų 
šv. Mykolo parapijos svetai
nėje 14344 Wabansia Ave. 
Kviečiami visi atsilankvti 

• 

nes bus daug svarbių reikalu 
ir užsilikusios duokles užsi
mokėti. Tai pat kviečiami yra 
ir naujai prisirašyti prn* tos 
prakilnios organizaeijos. 

A. J. pirm. 

vagonam 
Bet laimė nei vienas asmuo 

pavojingai nesužeistas. 

POLICKCNAS PAŠAUTAS. 

Kovoje su plėšikais pavo-

prie bazaro Aušros Vartų pa
rapijos, kuris prasidės 9 lap
kričio, Nov., 1924 m. Nespėjo 
perskaityti raštininkas koresp 
luoj draugai pakėlė rankas 

Poliemonas 
siąs. 

vargiai 

jingai pašautas poliemonas p r i i m t k o r o s p o n ( l e T l d i a i r „ m 

Kennedy. .f.s pašautas, kuo- ' f a r t a s a v o h u d a tmH J r ({h])t 

met mėgino nutverti du plė- , ^ v i e n o p a r a r i ; J 0 P n a u d a L L l k o 

šiku, kuriedu pašovę viena įj§riiikta komisija iš dviejų 
groserninkj) bėgo. ( Asmenų Jono Krūmo ir An-

Pa^57-:1ano Bartkaus vesti ta darbą, 
'Taigi, gerbiamieji draugai ir 
draugės, visi i darbą,, vyrai, 

PENKTAS PABĖGO. 1 dirbkim brikus ir važius, o 
" moters ir merginos mezginius, 

Iš Jolieto kalėjimo farmos kaip tai, staltiesias ir kaįdras 
anų diena, pabėgo keturi ka- , į r taip toliau. Draugija visus 
liniai. Užvakar pabėgo pen- narius kviečia iš laiko prisi-
ktas. Pastarasis yra iš Chi -dė t su kokia nors auka i dr-
( 'a£os. jos būdų, kurių turėsim baza-

Visi pabėgę yra žmogžud-,re del visokių išlaimėjimų. 
žiai. Trys iš jų teismų nu- Narys. 
bausti kalėjimu ligi gyvos — 
galvos. 

A . - f - A . 
PRANCIŠKUS JOGMINAS 
mirė rugsėjo 18 1924 m. 37 
m. amžiaus. Kilo iš Kauno 
red. Šiaulių Apskr. Šiaulė
nų par. Užpelkės Kaimo. 
Išgyveno Amerikoj 17 m. 

Paliko dideliame nuliūdi
me moterį Emiliją (po tė
vais Kondjutaičiutė) ir 2 
vaikučius Milevia 8 m. Pr
anciškų 2^8 m., brolį Joną 
ir seserį Stanislavą. Lietu
voj seseris Morta, Ona ir 
Terese. 

Kūnas pašarvotas 12244 
Emerald Ave. Laidotuvės 
įvyks panedėly rugsėjo 22. 
Iš namų 9 vai. bus atlydė
tas į Šv. Petro įr Povilo 
bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už ve
lionio sielą. 

Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapi
nes. Nuoširdžiai kviečiame 
visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose 
laidotuvėse. 

Nuliūdę: moteris Emilija 
Jogminienė ir vaikučiai. 

ANGLYS BRANGESNĖS. 1 G. SKOBY 

su bato j- ir nedalioj iki 2 po p u t u ar
ba t i lefonuokito Krpublic 4394. 

DIDELIS BARGEN.YS BRIGHTON 
P A R K 

P a r s i d u o d a <lu m ū r i n i a i n a m a i p o 

mokesčiais . In storage 
1722 South Ashlaiul Ave. 

Chicago, III. 

P A R S I D U O D A rakandui del 2 
kambarių už pigia kaina, priežastis 
pardavimo esu priverstas apleisti į du flatu po 5 ir 5 kambarius. Bai-
Chicaga. Kas pirks Kalės ir kam-1 smentai ir aukotai jtaisyU papai vė-
barius paranduoti — randa pigi &a- į liatįsios mados. Parduoda pats savi-
II gyventi vieni vyrai ar merginos; ninkas. 
kambariai randasi ant pirmu lubų Į Namai randasi 39f>3*ir 3951 Fo. 
is užpakalio. Savininką gal ima ma* I Tai m art A v e , Atsišaukite; 
tytl apie 7 vai. vak, " C. W I M M V S 

323« So. Emcia l i l Ave. I 1344 Soutli Turhor Ave. 

I 

Ir 

Mes taisome senus Ir dengiame 
naujus stogus visokios njš les . 

Mustj trokai važiuoja f visas da
lis miesto Ir prlemiesčins. 

3 Prakiurimus Stoge 
Pataisome už $4.00 

iBUK GUDRUS 
Pasinaudok proga kol dar) 

f yra laiko išsirinkti gerą) 
vietą del gyvenimo arti! 
Marąuette Park ir šv. Ka 
imiero Vienuoline 

KAS KĄ NORI 
Pirkti narna, parduoti,! 

mainyti ar budavoti 
U Kreipkitės pas 

W3mrtrtmmmmu 
I 2423 wžš 63«5ntcvT 

Apsauąam Insurinam viską 
Tel. Prospect 4345 

t 

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

ANT NAUDOS. 

S. L f ABiONAS Ca 

Visas Darbas Garantuo
jamas 

2011-13 W. Division 

rantuo- i 

809 W. 351h St.. Chicago 
Tel. ftonlerard Q6Ū ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RAŠTUS. 

. 'asekmingai siunčiam pinigus ir 
•» Parduodam Laivakortes. 9 

• : : -

PASINAUDOK PROGA 
Didžiausias I špardavimas | 

VYRŲ IR VAIKŲ RUDENINIŲ IR * 
ŽIEMINIŲ DRABUŽIŲ I 

Ant I 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAiSKIS 
Generalis Kontraktoriui. 
statytojas ir senų iianii} 

taisytojas. 
2319 V/est 24-th Street 

Chicago, m. 

BRIDOEPORTO 
OVERKOTAI 

Naujausiom S ^ f į į O 
Madų 

Ir 

Augščiau 

SIUTAI 
n Visokių 

Stylių 

Ir 

Augščiau 

i Įvairių materijų, visokių sizu, 

I nekurie su dviejom kelnėm. Tu

rim ir Bart Schaffner & Marx 

siutu. 

An^Iiij kasyklų operatoriai m 
painformavo Chieagoje ang- | 
lių j>irkliiis. kad anglys pa- I 
branginamos vienai tonai nuo S 
25 ligi Tik\, žiūrint anglių rų | 
sies. 5 

^:{!Pi(!911IH^BIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllIlllfllllIf|||III|II14IIIIItllllllllllll||llltillllltlIIIIIIIBllf» 

PATYRĘS LIETU- I) 
VIŲ SIUVĖJAS f 

Cook apskrities kalėjimo 5 
viršininkai skundžiasi, kad |= 
kalėjia»» kupinas kalinių ir |= 
jau nesama naujiems vietos. * 

OVERKOTUS IR SIUTUS 1 
Padarau Kaip Tik Nori E 

TURIU DIDELI PASIRINKIMĄ | 
Rudeninių ir Žieminių Materijų E 

Kainos Prieinamos, Patarnavimas E 
Mandagiausias — 

S 
'Kreipkitės Pas Mane = 

Busite Patenkinti S 

G. SKOBY i 
2150 So. Hoyne Ave. Ohicago. I 

TeL Canal 7031 » 
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Tėkftomm O M M I 72:t:i 

PETRAS CIBULSKIS 
Maliavojimo Kontraktorins 

DaŽŲ ir Poperos Krautuve 
2338 SO. LKAV1TT S I U . 

IC1. Lafayctte 4223 

P L U M B I N 6 

E. J. H E N I F F 
REAL E S T A T E 

LOANS INSURANCE 
General Contractor & 

Builder 
Su tos rųšies reikalais 

kreipkitės pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausiš. 

5710 S. Kedzie Avenue 
Chicago, Hl. 

Residencijos Tel. Oftso Tel. 

Prospcet 5101 Prospect 5778 

[Kaino Metuvys, l ietuviams visiido.-' 
patarnauja knogerhiuslal 

M. YrftKA, 
S228 \\est S8th Street 
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N E L A U K ! 
KELNĖS!KELNES! KELNĖS 
$1.95 $1.95 $1.95 

Ir Augščiau 
Visokios rųšies, ditlelis išsirinki 

mas, vilnoniu įmaišytų, plonų ir sto-
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Telefonas Canal 0610 

PLUMBING 
Geriausias plumeris , darbą at

lieku prerai ir sąžiniškai. 
TH031AS 1TJGGINS 

2318 So. Oakley Ąve Chicago, 
xJf 

NORINT PARDUOTI 
REIKIA 

G A R S I N T I S . 
Jei nori parduoti: namą, 
Hotą, biznj, rakandus, au
tomobilį, patelefonuok 
"Draugui": 

Roosevelt 7791 
Arba teikis atvykti pats 

2334 S. Oakley Ave 
Chicago 

ru. 

PAUL LEASES 
3427 So. Halsted Street 

Opposite 34-th Place 
v 

Chicago . 
Tel. Boulevard 1566 

\ 

GAVO PINIGUS LIETUVOJE 
KURIUOS SIUNTĖ PER "DRAUGĄ" ŠIE ASMENYS: 

V'asilaite Urs. 
Tamošaitienė ,1 uozefa 
Butkus P. 
Allinsckas J . (Cicero, 111.) 
Storas V. (Melrose Park, III.) 
Daukas Jonas (Roseland, 111.) 
Pastarnokas (W. 'Clevealnd, O.) 
Lukoševičius VI. 
Bartkus Ig. 
Verbyla J . P. (Hartford, Conn.) 
Laukis Juoz. 
Margelis J . F. (Crand Rapids, Mieli.) 
Ložis Kl. 
Lukoševičienė M. 

, Matutis Juoz. 
Setkaite M. 

,' ^lečas K'az. 
Masiulaite M. 
Šetkaitė Julija ' 
Malsiauskis Alox 
Olbikas Ant. 

"DRAUGO" PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS, 
Atdaras kasdien, išskyrus šventadienius .iki 8 y. v. 

4 2334 So. Oakley Ave. Tel. Roosevelt 7791 
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