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METAI-VOL IX 

BELGIJOS MINISTERIS 
APIE RELIGINE TOLE

RANCIJA 
DELKO AMERIKOS GYVEN-
TOJAI NEGALĖTŲ PREZI
DENTU RINKTI KATALIKO. 

Francijos Radikalai Renka 

> * 

i 

Pažymi, kaip kituomet butą 
Belgijoje. 

! 

B R i r X K I J S , birž. I (su
vėlinta). — 'Belgija joki u bū
du negali suprasti, kodėl da
lis Suv. Valstybių gyventoju 
turėtu priešintis New Vorko 
gubernatoriaus Smith išrinki 
mui j prezidentus vientik drf 
jo katalikiškos religijos. 

Belgijos valstybės ministe-
ris grafas Carton de \Viart 
gubernatoriui Smith paraše 
laišką, kuriame nurodo, kadi 
kuomet senovėje belgų tauta 
skyrė sau valdovą, ji pasi
rinko liuteroną, nors 95 nuo
šimčiai Belgijos gyventojų y-
re. katalikai. 

Tai buvo 1831 metais, rašo 
ministeris. Tais metais belgia 
iškovojo sau pilną nepriklau
somybe. Šalies viršininku 
pasirinko princą Leopoldą iš 
Sakso Coburgų namu, liutero
ną, nežiūrint fakto, kad šalis, 
kaip ir parlamentas, 95 nuo
šimčiu katalikiški. 

Tas princas. Jintcronas Bel
gijoje valdovavo 34 metus. I r 
belgu katalikiškai tautai neat
ėjo mintis -galvon kelti l>ent 
k^kių priekaištu valdovui del 
jc religijos skirtingumo. 

Dėlto belgų ministeris be
galo stebisi, kodėl kitaip tu-

i 

rety) bot Suv. Valstybėse, ku
rių valdžios forma ir kitais 
dalykais daug interesuojasi 
ne* vien Europa, l>et visas 
kultūringas pasaulis. 

Gubernatorius Smith, kai
lio gabus administratorius 
plaėiai žinomas. Jo asmuo 
patraukiantis kiekvieną. Toks 
Žmogus visuomet tinkamas 
stovėti didžiulės valstybės 
priešaky, nežiūrint religijos. 

Tad Belgija jokiu būdu ne
gali suprasti, kad Suv. (Vals
tybėse gyvuotų tos rūšies ne
tolerancija. 

ATSISTATYDINĘS PREZIDENTAS DENUNCIJUOJA 
P R I E Š U S 

PARYŽIUS, birž. 13—Už-j Kol-kas taip nėra. Ncatsi-

ŽM0GU5 PER 20 METŲ 
NAUDOJOSI PILIEČIO 

TEISĖMIS. 

Pagaliaus pasirodė jis nėra 
pilietis. 

vakar po pietų kaip 3:00 a-
biejuose parlamento rūmuose 
perskaitytas prezidento Mil-

žvelgiant į didelį kairiųjų op
timizmą, žinovai nusako Fra
nci jai bloguosius laikus. Žmo-

lerando atsistatydinimas. (Tuo j nių minios išrinko kairiųjų 
jaus po to ant Flyseo rūmų didžiumą parlamentai!, nes 
prezidento vėliava • nuleista kairieji, kaip paprastai, žadiė-
žemyn ir Franci ja laikinai Ii- jo didelius daiktus valstie-
ko be prezidento. ciams, darbininkams ir miesr 

Abiciįi rūmai išsprendė kaip telėnams. Šiandie tečiaus pa 
šiandie po piet/U, apie 3:(K) si rodė. kad tie žadėjimai yra 
susirinkti į Versailleso minus j tušti, negalimi išpildyti, 
ir išrinkti naują prezidentą. 

SUIMTI 9 PROHIBICINLU 
AGENTAI. 

Millerando pareiškimas. 
Atsistatydinęs prezidentas 

.Millerand vakar išsikraustė iš 
FJysee rūmų. Kokiam laikui 
}>eįsikėlė gyventi į savo va
sarnami Versaillese. 

Po atsistatydinimo paskel
bimo, buvęs prezidentas pas-
kelbė tautai j>areiškimą. Kar-

Jei kartais apie tuodu kan-Į*.į.lis žodžiais kritikuoja kai-

Kairiuju blokas vakar tu-
rėjo skirtingą susirinkimą ir 
paskyrė savo kandidatą i 
prezidentus. 

Žemesniųjų rūmų kairieji 
nori prezidentą turėti radika
lą Painleve, rūmų pirminin
ką, (ii senato kairieji nori 
Doufenrue. 

didatu išeitų nesusipratimų, Į j rįjį | ) 1 ( ) k^ k a < 1 p r j v o r t 0 jį at-
prezidentus gali patekti kas į ̂ statydinti , privertė perženg 

t i šalies konstituciją. trečias. 

Kas bus toliaus. 
Nežiūrint to nepaprasto 

Francijai krizio, franko kai
nos puolimas staiga sustojo. 
Buvo spėta, kad jei grius na-
eionalis blokas, turės griūti 
ir frankas. 

Millerand išrinktas prezi
dentu atsistatydinus prezi-
dentui Deschanel. Tai įvyko 
pirm ketverių metų. Alille-
randui dar tris metus reikėjo 
prezidentauti. 
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NEW YORK, birž. 13. — 
Samuel Peterson iš Logana-
port, Ind., kurs per dvide
šimts metų naudojosi piliečio 
teisėmis per rinkimais visuo
met balsuodamas, pagaliaus 
pasirodė nėra jolčs pilietis, 
bet tik svetimšalis. 

Tai patirta, kuomet jis gry-
žo ei a aplankęs savo gimtinę 
šalį, Daniją. 

Imigracijos autoritetai jį 
tečiaus įleido virš kvotos su 
sąlyga, kad jis tuojaus ke
liautų į savo namus, Logana-
porte. 

Peterson pareiškė autorite
tams, kad jin šion šalin atvy
kęs su savo tėvais eidamas 20 
metus amžiaus ir apie natura-
lizavimąsi jam nei mintis gal
von neatėjusi. 

J i s pasik-olino gryžęs na
mo tuojaus išsiimti pirmuo 
sius pilietybei raštus arba de 
klaraciją. 

REPUBLIKONU KONVEN
CIJA NOMINAVO C 0 0 -

LIDGE. 
CLEVELANI), ()., birž. I& 

— Republikonų konvencija 
kandidatu į prezidentus no
minavo Prezidentą Coolidge. 

U2 jį pirmuoju balsavimu 
atiduota 1,065 balsai. 

La Follette gafvo 34 balsus, 
gi l l i ram Johnson vos 10. 

Italijos su Turkija Nasutikimai 
VIEKNA, riliž. 13. — Sa-

lon Rhodes, kurią okupuoja 
italai ir kuri randasi vos už 

tad Italija savo išeivijai ieš-
. . . y 

ko naujų apsigyvenimui vie
tų. 

keletos mailių nuo Mažosios Tai ne vienos Italijos žy-
Azijos pakraščių, Italija pa- gis. Pirm keletos savaičių 
siuntė daugiaus kariuomenės, buvo kilusios kalbos, kad Ita 

SAVIESIEMS IR UŽSIENIUI. 

PLĖŠIKAI DAUG BRAN
GENYBIŲ PAGROBĖ. 

BOLŠEVIKAI NORI GAUTI 
PASKOLOS ANGLIJOJE. 

AMERIKOS LAKŪNAI 
INDO-KINIJOJ. 

naktį Chicagos polici
j a atliko " r e i d ą " viename į-
tariamame prostitucijos fla-
ta> kur gyvena negrai. Viduj 
rado besilinksminančias neg
res mergaites ir net 9 prohi-
bieinius agentus. 

Policija areštavo mergaites 
i r agentus. Agentai teisina
si, kad jie užėję flatan patir
ti, a r ten ne šinkuojamd svai
galai. 

Bet policija yra kitokios 
nuomonės. J i sako. tai pa
tirt i butų užtekę keliu, bet ne 
devyni«, agentų. 

Prohibicrjos direktorius tjn 
rinėja tą atsitikimą. Jei pa« 
tirs, kad jo agentai taip u vy
kina ' ' prohibiciją, žinoma, a-
gentai neteks vietų. 

LONDONAS, birž. 13. — 
Čioai atvyko Rusijos bol
ševikų valdžios diplomatas 
Maxim Litvinov. Tečiaus jis 
viešumon nepasirodo, dirba 
uždarytomis durimis. Viešu
mon jis išeis, kuomet matys 
atėjusi tinkamoji proga gau
ti paskolos nuo anglų finan
sininku. * . 

* • 

Litvinov nėra delegatas tai 
kos derybose su anglais. Tad 
neturi reikalo jis susieiti su 
premieru MacDonald, kurs 
šiandie yra išvykęs Škotijon. 

Litvinov tad sukinėjasi čia 
tik viename finansiniam dis-
trikte. Su kai-kuriais finan
siniais agentais jis turi pri
vatinių pasitarimų. 

J is kalba apie žadamas an
glams koncesijas Rusijoje. 
Tečiaus, anot įoį tos koncesi
jos neturi išeiti iš sovietų įs
tatymų ribų. 

Sakoma, Litvinov pasįtiki-
ki premiero MacDonaklo drau 
gingumu ir jo palinkimu Ru
sijai gelbėti. Bet jei Litvi
nov žinotų, kad MacDonald 
į Rusijos reikalus yra atša
lęs, tuomet bolševikų diplo
matas nei laiko negaišintų fi
nansiniame distrikte. 

Yra aišku, kad jei MacDo
nald. nerems bolšev. norimos 
paskolos, tai bolševikai nieko 
nelaimės. 

HAIPONG, Francijos Indo-
Kinija, bįrž. 13. — Iš Hong-
kongo čionai trimis aeropla
nais atskrido amerikoniški la
kūnai keliaują aplink pasau-
ll i 

SUSPROGDINTAS BOLŠE
VIKŲ TRAUKINIS. 

NKW YORIC, birž. 13. r~ 
Greenwiflh miestely 10 plėši
kų užpuoli inurtines t roką, 
kuriuomi gabenta importuotų, 
brangių akmenėlių vertės 
125,000 dolerių. Plėšikai vi
sus pundelius perkraustė i sa
vo automobilius ir nudūmė. 

ŽEMES DREBĖJIMAS 
PHILIPINU0SE. 

MANILA, birž. 13. — Pa-
nay saloje ištiko smarkus že
mės drebėjimas. Tečiaus ne
atlikta didelių nuostolių. 

BERLYNAS, birž. 13. 
Pranešta, kad bolševikų vie
nas pasažierinis traukinis 
ant Maskvos-Rygos geležinke
lio susprogdintas. 

NORI UŽDARYTI MĖSOS 
KRAUTUVES SEKMA-

DIENIAIS. 

Miesto taryboj iškeltas su
manymas pravesti ordinansą, 
kad sekmadieniais Chįcagoje 
visos mėsos krautuvės (bu-
černės) butų uždarytos. 

HONOLULU. birž. 13. — 
Kilauea ugnekalnis pradėjo 
veržtis. Retkarčiais veržima
sis sustoja, paskui išnaujo j poli ta" iš gegužės 20 d. O 
pradeda .dundėti ir veržtis. J tuo tarpu toji pat žinia už 

Lenkų spaudos panešimu, 
gegužes 18 dieną apie 40 plė
šikių su revolveriais, šautu
vais ir granatomis sukapojo 
telegrafo ir telefono linijas ir 
įsiveržė i Krzy\vicze miesteli. 
Vileikos apskr. Čia šūviais 
ir mėtydami rankines grana
tas suterorizavo gyventojus 
ir užpuolė policijos sargybą, 
kuri susidėjo iš 5 žmonių. Ko
voj sunkiai sužeista vienas 
sargybinis, o plėšinių metu 
sužeista 4 gyventojai. Vieti-
nis klebonas apiplėštas ir 
smarkiai sumuštas. Išplėšę 
pašto kasą, plėšikai sudėjo vi
są užgrobtąjį turte, į 16* veži
mų, kur be pinigų ir brange
nybių, buvo medžiagų, meta
linių daiktų ir kitų brangeny
bių ir pravažiavo Spas kai
mą, perėjo ?Viliją .keltuvu;, 
C'ia susiduųė su dviem pasie
nio raiteliais sargvbiniais, 
kurių vienas kovoj užmuštas, 
kitas sunkiai sužeistas. Prie 
pat sienos plėšikai dar susi
dūrė su pasienio policijos 
pėstininkų ir raiteliu sargy
ba, liet prasidėjus kovai, pa
starieji pasislėpė miškan 
prieš didesnį priešininkų skai 
čių. Tuo būdu plėšikai perė
jo sieną ir atvyko į miestelį 
Krąjsk, kur Jų yra buveinė 
ir kurių vadas, yra atamanas 
Smolskis. 

Taip rašo informuodama 
lenkų visuomenę "Rzeczpos-

Šiandie saloje Italija turi 
jau apie tris divizijas karei
vių. 

Kam tas reikalinga? Kas 
seka europinę politiką., tas ži
no, kad tokia skaitlinga ka
riuomenė ien ne veltui siun
čiama. • 

Patys turkai pripažįsta, 
kad tas Italijos žygis, iškal-
no suplanuotas ir tas planas 
jau vykinamas. Nqvyta> grai
kams pasisavinti derlingos A-

lija su Anglija tariasi išnau
jo pasinaudoti turki] silpnybe. 
Tuo pačiu laiku Italija pradė
jo didinti savo garnizoną 
Rhodes saloje. 

Tu rk i j o j valdžia ir mili tari
niai vadai tuose italų žygiuo
se mato naują karą. Ar tur-
kus puls viena Italija, ar gal 
talkoje su Anglija, niekaą, 
šiandie negali atspėti. Tik 
žinoma, kad Francįja prie to 
žygio neprisidės. Po pa'dary-

natolijos plotus, tai šiandie j tos Lausannoj sutarties Fran
tų plotii ni&gina siekti I ta l i -ki ja pasižadėjo daugiaus ne-

# 

ja. kiršinti turkų, išėmus savo 
Italija taip ilgai ramiai lai

kėsi,'kaip ilgai ji galėjo savo 
žymią dalį gyventojų pasiųs-

gyjvuosiiis reikalus Sirijoj. 
Kiek žinoma, turkai nenori 

ir b?jo karo. Dėlto, nugirdę 
ti Amerikon uždarbiautų i r ^ i i c italą garnizono didini-
apsigyventų. Kųjomet Ame- mą Rhodes saloje, negali at-
rikoje imigracija suvaržyta, sistebėti. 

sieniui paduota su kitokiu suomenei, o kitas užsieniui, 
sonsu. Štai, "P rage r Pres- aiškiai matyt, kiek teisingos 
s e " iš gegužės 21 d. paduoda ir tikslios yra lenkų užsieny 

SPĖJAMA, VAIKAS BUS 
NUŽUDYTAS. 

Pragaišęs 13 metų vaikas 
P. Denny niekur nesuranda
mas. Spėjama, jis bus nužu
dytas. 

O R A S . 

CHICAGO. — (Šiandie ne
pastovus oras; gali but lier 
taus ir griausmų; maža at
maina temperatūroje. 

IŠ REPUBLIKONU PAR
TIJOS KONVENCIJOS 
CLEVELA^D, O., birž. 12. 

— Republikonų partijos kon
vencija jau pagamino parti
jos platformą, kuri mažai kuo 
skiriasi nuo praėjusių metų 

^platformos. Tik vieni žadė
jimai, kad partija tai ir tai 
atliksianti, kad parti ja taip ir 
taip mananti. 

Žinomas buvęs valstybės 
sekretorius Bryan, demokra
tų partijos vadas, pažymi, 
kad konvencijoje viena reak
cija turi viršų. Progresy-
viams deelgatams nebeduoda-
nei kalbėti. 

Nušvilpia. 
Michigano valstybės dele

gatai mėgino abelnon platfor-
mon įdėti kai-kuriuos progre-

Tiesiog nesiskaitoma su ma 
žumos žodžiu ir nuomone. 

Konvencijos pirmininkas 
Mondell savo ilgoje kalboje 
nepalietė svarbiųjų reikalų, 
bet perdėm gyrė tik Prezi
dentą Coolidge ir podraug 
peikė demokratus. 

tTai rimta %tokia . situacija, 
kuomet pirmininkas nenori iš 
kelti svarbiųjų šalies reikalu.* 
Ir republikonai dar nori, kad 
juos gyventojai remtų, sako 
politikai. 

Platforma. 
Kaip sakyta, platformą 

konvencija jau turi parengu
si. 

Darbo klausimas platformo
je minimas. Bet tik tiek, kad 
republikonų partija pripažįs
tanti principe darbininkams 
8-ių valandų darbo dienoje. 

Kiti platformos straips-
syvių straipsnius. Tečiaus! niai, tai vienį atpasakojimai 

tą pačią žinią iš Varšuvos to
kia redakcija: 

" I š Vilniaus pranešama, 
kad pereitą naktį stiprus, gin 
(duoti lietuvių būriai užpuolę 
lenku lietuvių pasieny esantį 
Krywib miesteli, apsiautę ji 
ir ]K) smarkios kovos*, su silp-
nu lenkų pasienio policijos 
būreliu įsiveržė į miesteli. 
Du lenkų kareiviai užmušti, 
o kiti sužeisti. Miestelio gat-
vėse įvykę kovų su gyvento
jai s. Arti 20 gyvento jų 'už
mušta ir daug sužeista. Iš
plėšę miestą, jie kovodami 
su atvykusiais raiteliais pasi
traukė į Sovietų Rusijos teri
toriją. Lietuviai netekę daug 
užmuštų ir sužeistįų." 

Palyginus šiuos du to pa
čio įvykio aprašymus, iš kat 
rų vienas- •skirtas vidaus vi-

skleidžiamos žinios apie lietu
vių puolimus. Reik atminti, 
kad Krzyvvič miestelis yra už 
150 kilometitų nuo lietuvių-
lenkų demarkacinės linijos. 
Bet žmeižtui ir prasimany
mams viskas tinka!... Greit, 
tur but, sulauksim, kad lenw 
kai praneš užsieniui, ka«L 
"ginkluoti lietuvių būriai 
puolę Varšavą ir Liubliną ir 
pasisliepė Turkijoj. Gelbė
k i t !" Elta. 

SKAITYKIT IR PLATOKO 
"DRAUGĄ." 

P I N I G Ų K U R S A S . 
"T 

Lietuvos 10 litų 
Anglijos sterl. svarui 
Francijos 100 frankų 
Italijos 100 linų 

$1.00 
4.30 
5.02 
4.34 

Šveicarijos 100 fr. 17.59 

senieji republikonai reakcio
nieriai juog tiesiog nušvilpė. 

1920 m. platformos i? žadėji
mai. 
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Siųskite Savo Giminėms 

L I E T U V Ą 

PINIGUS 
ii 

P E R 

DRAUGĄ 9f 

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

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

"DRAUGAS/ ' PUBL. CO., 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, UI. 

Ofiso Valandos: Nuo 8 ryto iki 8 v. vaK. 
Sekmadieniais uždaryta. 
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D R A U O A B Penktadienis, biri 13, 1924 

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

"DRAUGAS 
Eta* kaaditną ifakyrns nedėldieiiiua 

» Metama $6.00 
Fosei Metų fS.OO 

Ui prenumeratą raokasi iškaliio. Lai
kai skaitosi nno ožnuymo dienos, 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresas visada reikia prisiųs-

ką nors apie tai spėlioti. Vie
nas t ik y ra aišku, kad buvo 
galioto padaryt i pa skolą An 
lijoje goriau. 

BAIGUSIOS K E T U R I S A K A D E M I J O S KURSUS. 
* • 

(Jelžkelių sumanymai taip 
imt buvo du. Yicnas valdžios, 

arba kitaip sakant Naruše
vičiaus. Kitas valdžiai nepa-
tikąs, siūlė pravest i gelžkclį 

Į iš Kėdainių IKT Lvdavenus i U ii senas adresas. Puugai genau-į - v4 
nai aiusti išpearkant krasoje ar « r , Klaipėda. Bis sumanymas Lię 
pmo "Money Order" arba (dedant 
pinigui į registruota laišką. 

DRAUGAS PUB. CO. 

8334 So. Oaklcy Avenue 
Chicago, Ulinois. 

TeL Roosevelt 7791 
i 
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TRUPINIUKĄ! 
• Pranešama, kad Lietuvos 
ministeriu kabinetas paga-
Haus atsistatydino. 15 Ameri
kos lietuviu laikraščių ' B r a u 
jMfe' buvo pirmasis, kurs pa
talpinome apie tai žinią iŠ 
Lietuvos, " N - n o s " koliojosi 
i r spiaudėsi, sake, kad netie
sa. Dabar, kuomet mūsų nuro
dymai jau yni įvykęs faktas, 
" N - n o s " gali čiaudėti. Bet j 
sveikatą nei joms, nei Lietu
vos hediovukams tas įvykis 
utis. f_f 

tuvai butu ir pigesnis ir nau
dingesnis. Pirmiausia jjs ne
reikalavo statyt i nauju dide
liu ti l tu. Antra, jisai but\i 
MIjungęs Kauną, Šiauliu-Tau-
lagfs liniją ir eidamas i>er 
Suvalkijos dalį i r Žemaičių Į 
vidurį į Klaipėdą, duotu pro-

m ūkininku produktams na u 
dotis Klaipėdos uostu ir to
kiu būdu žymiai pagerintą u-
kininkų padėtį. Apskaityta, 

kad ši linija luitu pigesnė 
net 32,000,000 litu. Už tuos 
pinigus nuo pamatinės lini
jos nu tų galima pravesti vi-
il eilę siaurųjų gelžkelių, ku

rie visą mažne Lietuvą su
jungtą su Kaimu ir Klaipė
da. 

Bet l iaudininkams Naruše
vičius ir jo patarėjai Susi
siekimo ministerijoje to ne
inate. Tad ir prisėjo jiems pa 
s i t raukt i iš valdžios. 
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ginunaieiai. 

Pamatinė priežastis, del ku
rios Lietuvoje valdžios krizis 
įvyko, yra ta, kad įkyrėjo vi
sai Lietuvai lipdyta — lopy
ta valdžia. Buvusioji valdžia, 
g re ta rimtų ir pasišventusiu 
žmonių, turėjo porą bedievu
ką, valstiečių liaudininku, ku
rie -buvo Valdžioje tik tam, 
kad partinę politiką varyt i , 
bedievy I >e skleisti, dirbam- i us 
diskredituoti ir šmeižti, sa
viesiems šiltas vietas apsau
g o t i Paskut iniu laiku, ypač 
mušą bedievuką spauda pažy 
mėjo keletą žymiu skandalą 
— vagysčių stambią jų valdi
ninkų tarpe. I r visos tos suk 
tybes atsit iko su tais valdi
ninkais, kurie prisiskaityda-
vo prie Lietuvos bedievuką. 

Naujai valdžiai reikės pasi
rūpinti gerą šluotą, kol apva
lys taip, kaip apvalė Žemės 
Ūkio ministeriją M. Krupavi 
čius. 

Oficialė priežastis valdžios 
atsistatydino paskelbia, kad 
Seimas neužgyrė valdžios su 
manytų naują gelžkelių. N a r u 
ševiėius, būdamas London, 
gavo paskolą Lietuvos gelžke-
liams statyti, ir patekęs vė
liaus į Susisiekimo ministe-
rius sumanė du gelžkelių pra
vesti, Žemalė i ą šiaurėje ir Su 
valkijoje. Kaip visada, 
ta ip ir dabar bedievukai 
savo sumanymą mokėjo gra
žiai išgarsinti, ir a trodė, kad 
ir paskola ir gelžkelių suma
nymai yra puikus dalykas. 

• 

Bet patirinėjus pasirodė ki
taip. 

~ H*! 

Dabar kas bus .Lietuvoje, 
sunku yra pasakyti . Norėtų
si tikėtis, kad Lietu/vos kata
likai bus gana drąsus ir ne
benorės terliotis su liaudiniu 
kais, bet sutvers vienodą, tva
tą, teisingą valdžią. Džiaug
simės, jei ta ip įvyks. Bet gy-
'i būti, kad neturėdami dide
lės daugumos Seime, neišdrįs 
patys ant savo i r ta ip jau nu
vargintu nuolatiniais darbais 
pečiu, paimti visos atsakomy
bės. 

Norėtume mušu broliams 

Savo senatvėj velionis -ne
turėjo lengvo gyveninio. Te- 20 m. spaudos atgavimo juhi 
būna j'am lengva bent juo-

Ant vagies ke*u,:e dega. padarė garsus suomių choras 
Vilniaus lietuviai nusprendė 

doji žemelė. 

4 'Suome n La ui u " (Suonuų 
Daina), keletai dienų apšilau 

lieju švęsti Sekminių dieno- 'kęs. Kaime. Choras susideda 
je. Toje dienoje tartasi suk- Į iš 80 žmonių, baigusių univei-
viesti Vilniaus apielinkią ka i n t e tus . Veda ji prof. lleikki 
mieėius ir. surengti maldinin- Keimnetti, garsus suomių kom 
kų procesijas j Aušros Var- pozil orius ir dirigentas. J o 

Laikraščių bylos. (Jeg. 17 d. 
(iienrašėio "Lie tuvos R y t a i " 
redaktorė p-lė J advyga Šob-
finskaitė Vilniaus Taikos tei 
sme turėjo net keturias bylas 
Už įvairius patriotinius st mi
l i n ius ar korespondencijas. 
IVsisekus visas bylas su t r au - j i r kariuomenė. \ ' jsą plačia is-
kti vienon, ji gavo o mėn. ka- toriją tuojau sudarė liguisto 
Įėjimo. Byla dar bus kelia-.sielos lenkų šovinistas Obslas 
ma aukŠtesneii instancijom J ir paleido .s]Kiudqg). Al'atyt net 

tų ir Kalvjriją. Tai užgirdę 
lenkai .persigando ir pakėlė 
savo spaudoje lomią buk po 
pr iedanga maldininkų įženg-

bažnytinį koncertą 'Lie tuva 1 

tai]) aprašo ; 
44Visi varto programą, ku

rį* šiaip parašy ta : Suomei 
sią Vilniun Liettrvos Šauliai i įjanlu. 

'MunšainėV 
pardavinėto
ja i ir smukli
ninkai varo 
savo darbą, 
ir vis žmogui 
kala i galvą, 
esą: "&pi*U-
kit, vyrai , ant 

tų durnių da
ktarų pasa

kų, kad nuo " m u n š a i n ė s " 
žmogus gali užsinuodyti. Žiū
rėkit, aš pa ts ir kiti geria
me " m u n š a i n ę " kaip vande-

;Įnį, o a r neėstame sveiki? Pa
s id rąs in tas girtuoklis tokio 

j " m a n d r a v i t e t o , " geria sau 
nuodus iki kas nors baisaus 
su juo ats i t inka. 

Ki t i " m u n š a i n i e r i a i " gir ia 
s:i, k'ad jų pada ry t a "munša i -
n ė " y r a gera, kaip t ikras 
" š t o f a V mat, jie moka " g e 
rai i ščys ty t i . " Netikėkite to
kioms jų pasakoms. Kad' ir ge 
riausius prietaisus turėtų, .tai 
joks " rnunša in i e r iu s" negali 
išimti, iš " m u n š a i n ė s " nuo 
d\\^ — " F u s e l o i l . " 

<jeriant " m u n š a i n ę , " vie
nas sykis nemeluos! . Nuo 
" m u n š a i n ė s " žmogus gali ap 
akti , a rba tarpti suparaližuo-
tu, a iba gauti kokią nors li
gą, ir amžniai nelaimingu lik 
ti. Daugelis net miršta nuo 

keletos kaušelių "munša i -

tai Vaško, kuris sukietėja ir 
man rodos, kad kenkia gir
dėjimui. 

Mano ausys iš prigimties 
nėra pilnai ' j au t r ios , ausyse 
nieko bloga — viskas O. K. 
Teėiaus pilnai žinau, kad ma
no aiujys nėra ta ip geros, kaip 
kitų žmonių. Sykiais net ir 
kiti žmonės tai pastebi. Vaš 
ką išėmus rodos geriau gir
džiu. 

Nuoširdžiai ačiū už utsaky 
iną. 

Su j>agarba, 

A. Žilvitis, 
4200 So. Moplewoo(l 

avc., 
€h icago, UI. 

I*. S. IkiktaJ-as 'atsakyda
mas į ržmonių klausimus tau 
kiausia paties klausimą ned<* 
d i Į " D r a u g ą " . " D r a u g o " 
skaitytpjai su pasigėrėjnnu 
skaito Jūsų apkalbamus svei 
katos dalvkus ir labai dėkjn 
gi uė a t sakymus į paduotus 
klausimus. 

"Vi ln iaus K e l i o " m l a t t ^ lenkiškai są/inri V*niu]<> n«- t a s l»'oC leikki K!en r t t i . 
rins ]). J . Kuklys už Vilniaus {varnu darosi, nuolat kinkos 

Suomiu choro bažnytinis 
koncertas gegUtžt's mėn. 23 d. 

1021 m. (Kaune) . Dirigen-

per juras šaukti , kad drąsus €000 m. jubiliejaus paminėji 'd reba ii- baJfcos Hetuvaiėių mal • tyniskas, suomiškas ir greta 
diniukiii skej'.etaitės Želigovs- lietuviškas giesmių tekstas. butu, atsakomybės nebijotų. 

Nes tos atsakomybėn neiš-
vengs katal ikai . Visrien juos 
kaltins ir šmeiž, ka ip darė '-
ki šiol, vei-sdami ant katali
kų visas savo klaidas, žiof*-
iybes ir suktybes. 

LIETUVOS GYVENIMO 
PULSAS. 

A pi e pask o 1 ą ' ' Drauge ' 
j au buvo senai minėta. Na-
mševiėius įgavo du rmskolos 
pasiūlymu Anglijoje, kuri no 
rėdama 'nusikratyti savo ne-
darbo, ieškojo rinkos savo 
geležei. Naruševičius pasirin
ko sutartį su ta firma, kurios 
sąlygos Lietuvai brangiau a t 
seitų, kuri didesnių nuošim
čių ir didesnio komišino rei
kalavo. 

Tvodel taip i vyko, sunku 
mums atspėti. Naruševičius ir 
jo pritarėjai yra per augšti 
bedievukai ir per dideli in-

1. Vilnijoje. 
Pasimirė a. a. J. Kymantas. 

• Sekmadieni, gcg. mėn. 18 d. 
pasimirė plačiai žinomas ad
vokatas Jonas Kymantas . J i s 
jau ilgesnį laiką sirgo ir pas 
kutiniu metu gulėjo Lietuvių 
poliklinikoj. Vilniaus lietuvią 
visuomenei velionis yra atmin 
tinas žmogus. Kaip žinoma, 
1020 m. lAutuvos vyriausybei 
valdant Vilnių a. a. J . Kvman 
tas buvo Vilniaus miesto gal
va. J i s i r šiaip su lietuviu vie 
šuoju gyvenimu turėjo labai 
daug bendra. J i s buvo prieš 
karą įsteigto lietuvių banko 
(Savitarpinės pašalpos drau
gijos) direktorium, buvo Lie
tuvių Kl iubo 'va ldybos pirmi 
ninku ir prigulėjo prie dau
gelio Įvairių lietuvių drau-

Sekmadienį velionies kūnas 
tapo nulvdėtas i šv. Mikal'o-
jaus bažnyčią. Lydėjo dauge
lis Vilniaus lietuvių, lietuviš
kas g i e s m e giedodami. 

V—20, 9 Valandą iš ryto 

mo straipsnį lenkų teisme ta 
po nubaustas 5 mėn. kalėji
mo. 

Spaudos kolionėmis lenkai 
visą pasaulį pralenkė-ir nuste 
bino. Vienok lietuviams jie 
draudžia kad ir švelniausią 
valdžios kritiką ir patrioti-
uius straipsnius. 

• . r — -

Lenlm studentai peštukai. 
Kas kuomi garsus... Mūsų 

• 

Cbicaga tai gyvulių skerdy
klomis pagarsėjo. Ui Vilniy 
lenkai pagarsino laikraščių 
persekiojimais, našlaičių prie 
glaudų pogromais i r studen-
lais-bonmis. Atsiprašant " p a 
triotizntO" apsėsti <4šlechet-
ni M studentėliai valkiojasi po 
miestą ir jieško progų didvy
riškai " pisižymėti . Sutinka 
kur lietuvį gimnazistuką — 
numuib jam kepurę, apstum-
do žydukus a r ką nuo dvira
čio nuverčia. Kar ta i s jie net 
Don-Kišotą pralenkia, suren
gdami t ikrai kraujingus muš
tynes. Ne ką gero begali ir 
tikėtis nuo Želigovskio vaiku. 
La t ra i tėvai, la t rai ir vaikai. 
Bet teis reiškinys, kad lenką 
studentai eina gir tos ^polici
jos pareigas ir savo elgesiu 
nesiskiria nuo patvirkusią bei
nu, tai ja'u t ikrai lenkiška žy
mė ir, rodos, vienintelė pašau 
ly. Lenkai sėbrauja, bent poli 
fcikoje, su tolerantingais ir 
naudingumu garsiais francu-
aais, bet inatyt, menki jie mo 
kiniai, luid net elementaraus 

kio k < r ic ier ius" i^gązdina. 
(ierai, laiku nji^ii)ranlale, 

jog ne vieta jįSNįtfvetimoje 
sostinėje tupėti, fiteis laikas. 
KuonioJL svetiitki rtiiika su la/. 
(iii jus k a i p avinus atgal į 
Varšavą išgfns... 'Lietuviai-gi 
kantrybės ir di-ą^ps turi ište
sės ir sulauks savo laiminge-
snės dienos. 

2. • Kaune. 

velionies kimas bus iy- įuandagumo neįstengia pramo 
dinias iŠ šv. ^Mikalojaus baž- kti . Už tai ir Amerikoje " l e n 
nyčios į Antakalnio kapines, k a s " vir to kolionės žodžiu, 
kur jau ilsisi velionies gyve- 'ka ipo tikro storžievio pavyz-

žinieriai, kad mes išdrjs tume'nimo drauge ir kiti artimieji dys. Tai bent reputacija!... 

Del nauju gelžkelių. Val
džios ir visuomenės sferose 
p-ustaruoju laiku daug ginčy-
jamasi dc\ nauju gelžkelių 
tiesimo per Žemaitiją. Yra 
nusistatymas tiesti dvi lini
j a s : nuo Kazlą Kudos i Taura 
gę (100 kilometrų) ir nuo 
Amalių pro Telšius į Kretin-
gą (100 kilometrų). Kaip Tel 
Ši.ai (Siaurines Žomaitijos cen 
t ras) , t'aip Tauragė (Pietinės 
Žem.) yra labai susu-upinę, 
kad valdžia nuo ju k'raištO" dar 
bą pradėtų; šituom reilcalu 
tų miestu darbuotojai daro 
susirinkimus i r siunčia Kau
nan delegacijas, prašymus ir 
net protestus. 

Na u j i ge 1 ž kol i a i 1 ab a i b u s 
svarbų s visai Lietuvai, bet 
ypatingai Klaipėdai ir tiems 
kraštams per kuriuos jie bus 
tiekiami. Tad visai supranta
mas piliečių susirūpinimas ir 
nervavimasis. -. 

(Pas taba : š į straipsnį jau 
parašius, gau ta žinia, buk Lie 
tuvos Ministeriu Kabinetas 
atsistatydinęs, nes Seimas, at
metęs jų gelžkelių tiesimo 
projektą) . 

Pakyla uždanga, išeina sc* 
neii prie choro dirigentas pro-
fes. Klemetti, pakyla audrin
gas plojimas, ovacijos. 

Pirmiausia pagieda dvi 
Suomių mokyklų giesmes; vie 
na Jue mula re jugi ter XIV 
šimtemečio, kitą Jezu dulcis 
inemoria XV šjjntmečio.Pas-
kui keturis iš Piae "Contio-
n e s " liarmonizuotas 11. KI e-
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mett i : O dulcis Jėzus, Ave 
iiiaris steiki, Persoment uodie 
ir Psallut scholarum concis. 
Po šių Crucil'i.\Lis šešiais ir as 
* 

Uioniais balsais. Po pertrau
kos sugiedojo Jesu aarteiionį 
(Jėzuu mano tur te) J . S. Ba
cho suomiškai,* susidedančią 
iš vienuolikos giesmių. 

Pagiedojus p i rma giesmę pu 
Miką užsimiršus buvo bepra
dedanti ploti, bet tššš pasK 
girdus, susilaikė. Čia vėl Dra
mos Direktorius priminė, kad 
giesmių jaigarbai susilaikytą 
publika plojus;. Choras giedo-
JQ... Pu ik ia i giedojo. Kaunas 
pirmą kar tą išgirdo toki pil
ną iškilmės, roliginės dvasios, 
technikos lankstumo ir gilaus, 
derno artizmo bažnytinių gie 
smių chorą. Tai buvo ne gie-

' ? 
nes. 

Daug kartų {eko man gel
bėti apsinuodijusius nuo 
t <munš ,ainės. , ' Įširdusios mo
te relės kaikada sakydavo 

Paskui gieriniu ?ąlS§as, lo- nuiii: " K ą či.a dak ta ias ta ip 
mučyjęs, girtuoklio biesas ne 
ims, jei pastips, tai bent šei
mynos n e k a n k i n s / ' Vienok 
kiekvieno nelaimėje lietuvio 
reikia gailėtis ir jį gelbėti. Ži 

jnoti ka ip žmogų gelbėti, rei-
/k ia kiekvienam. Ir jei kar
tais atsit iktų, kad žmogus 
nuo Mm3frn5ainėgw apsinuodin 
tų, tai štai ką reikia da ry t i : 

1. Kuogreičiausia šaukti 
daktarą. J e i daktaro prisišau
kti negalima, reikia šauktis 
policijos, o policija nugabens 
apsinuodijusi į ligoninę. I r i-
ki a tvyks daktaras , tai rei
k ia : ' 

Atsakymas p. A. Žilv. — 
1. Kad kojos neprakai-tuo-

tų, re ikia kas vakarą mazgo 
t i jas š i l tame vandenyje PU 
iegutiniu muilu, vadinamu 

TAR S O A P , " ir potam ap
tepti paklus bei tarppriščius 
su "PKRC11LORIDE O F I-
RON. ' , 

2. Ausis yra geriausia iš 
valyti p launant su "HYDRO-
(iEN P E R O X I D E * ' arba dai
gėl iau su skyst imu sulyg se-
sančio ' recepto: U Saturted 
sol. of Soduim Bicarbinate G 
oucesf 

Clycerin 2 ounces, 
« 

Plieno 1 20 ckops. 
PlaUttmt su šiuo skystimu 

imsis, tai netikrai vašką su
minkštins ir išplaus lauk, bet 
ir ausų niežėjimą sustabdys. 

Krapštyt i ausis su špi lka y-
ra gan pavojinga. 

2. Pi l t i ant galvos van
dens, povam dėti butelius šil
to vandens. 

8. 'Kutent i su įplunksna, ar
ba su šiaudu gerklę, kad vem 
tų. 

4. Duoti gert i labai stiprios 
kavos. 

o. Dėti prie kojų padų bu 
teiius su karš tu vandeniu. 

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
PAKLAUSIMUS. 

Gerb. Dr. Račkui, 

Cicero, 111. 

Gerbiamasis: -

Klausimas. Pas mus atėjo 
koks tai ruskis, a r žydas, par 
d'a vi nedarnas del krano f i Įt
ins. J i s šukė, kad miesto vari 
duo yra nesveikas ir visokios 
ligos nuo to plinta. (J kad ap 
sisaugoti nuo ligų, tai reikia 
prie krano pr i t a i sy t i filtrą. 
Tuos filtrus jis parduoda po 
5 dolerius. J i s pr isuko prie 
krano filtrą i r leido vande
niui bėgti kokią 10 minutų, 
ir kai nuėmė" tą filtro ir pak
ratė "ant stalo, t a i iškrito i£ 
filtro tokios mažytės baltos 
kirmėliukės. Mes baisiai 
tšsigandom, ir dabar net ne
jauku gert i nevirinto van
dens. Prašau daktaro paaiš
kinti, a r Chicagos miesto van 
deny kurį mes geriame yra 
kokių nors kirmėleiių, ir a r 
tie filtrai yra geri, už ką bu
si labai dėkingas. — P.Ck 

Malonėkite 
dojimas, bet tiesiog religinės atsakyti , per "J>raūgą," į že-̂  

miau paduotus klausimus. 
1. Mano kojos perdaug pra

kaituoja. K a i p tas galima bu
tų prašal int i : 

2. Kiek laiko .atgal dakta
ras rašei patarimą nekrapš-

harmonijos švelni iškilminga 
kalba, į sielos gelmę. Tai bu
vo bažnytinės muzikos dangi
škas alsavimas, kuriuo gyve
na ištroškusi siela ir medės 
liepsna vainikuota širdis. Vi
si balsai, kaip ypač Crucifi- lyt i " š p i l k a " ausų. Taigi 

xus'e, dirigento maestriškai kaip geriausia ausis išvaly-
ved'ami, taip ir pilas, k a i p t i ? Aš kaip syk, moterų plau 

Atsakymas p . P . G. — c i d 
cagos miesto wmduo yra la
bai sveikas ir švarus . Nebijo
kite, jokių 'kira ie l ių tame vun 
denyje nėra ir negali būti. 
Chicagos melstas kiekvieną 
lašeli vandens perkošia i r iš
filtruoja }>er tam tikras smė
lio filtras, ta ip kad net ma-, 
žiausios bakterijos j geriau-ų-
jį vandenį nepatenka. O tą 
Žuliką, kurs tyčia įdėjęs į sa 
vo filtrą kirmėliukės, monija 

kaip tars i gėlės į žavėtiną kams vartojamą " š p i l k ą " ir j žmones, — tai ver ta atidouti 
Suomių svečiai. Kauno vi- girliandą, o ši tik supas akor i vartoju .ausų valymui. Ausys ' į policijos rankas. Kraniniai 

suomenei kibai gražų . įspūdį dų bangose,"- (perilgą laiką pr iauga kokio I filtrai yra visai nereikalinga. 

s 

33'. 
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Rice s Store 
2110-2112 & 2114 

SĖJIKAS 

22-nd Street 

JUROS LIG-IR KAPINES. 

Juros, kuriose randasi dau
gybė gyvų esybių, yra ir-gi 
milžiniškas arabas visdkiųjgsniuose viskas normalu, gį 
negyvų kūnų, kurio miršta 

€«£€€€€€€€€€€# 
daug tykiose ar negiliose ju
rose, kur nėra srows. Juo
dosios juros ypatingai tuomi 
pasižymi. Viršutiniuose sluo-

vybės pilna, kaip visur, bet 
kas sekunda pradedant nuo giliai jokia gyvybė negali iš-

» 

I 

Jūsų pilnas patenkinimas garantuotas arba pinigai 
jums gražinami 'atgal. • 

Mes norime, kad jus žinotumėt mnsų krautuvę taip 
geraL ka ip mes patys, esame užtikrinti , kud .jeigu at-
silankytumet mūsų krautnven tas jums ir mums iš 
eitų ant naudos. 

šie speeials yra Snbatni. Ši krautuvė atdara iki 10 
valandai vak. 

11 
i 

n 
n 
* 

Kirk Olive muilas vertas 
10c šmotas 5c 

10c vertės marškiniam^ 
aeck bands visokio did. 5c 

Bicyele kortos, rogularė 
kaina 50n < laba r 39c 

rokoladas, sulužę šmotai 
50c vertės dabar svaras 29c 

Organdv kruzuoti kalnie-
riai visokiu spalvų jar-
das . , 29C 

—Klektros garbinuotojas 
plaukams, garantuotas ant 
metų specialiai 65c 

Didelis pasirinkimas moteriškų **under arm b a g s " 
(Kapšiukai) visokių spalvų vertės iki $3.50 dabar spe
cialiai tiktai • $1.59 

Vaikams dotted voile (materijoms) lygus ar kviet-
kutėmis, kruoputėmis, didžio iki 14 vėliausių spalvų 
specialiai $2.98 

Vyrų satininės nosinės | Vyrų paris garters vertės 
15c vertės už 6VŽC j •>"*• dabar 19c 

Vaikų ribbed Union Siu- j Vyrų Nainsook Union 
tai, balti, ir gelsvi 6J)c ver-j Saitai visokio didžio spe-
tės 49c I eialiai po 50c 
* Geros rūšies paduškomsl Vaikams juodos panče-
nžvalkalai, leisais trimuoti | kos visokio didžio nuo 9 
|1.25 vertės po 98c vertes 25c j>ora I2V2G 

Moterų Kvartukinės Dreses 
Reguliario ir Kxtra didžio, perkelio ir gingbam labai 

gražiai pasiūtos specialiai tiktai, po 79c 

R I C E ' S S T O R E 

milžiniškų jurų • gyvulių lig 
pat mažiausio gyvūnėlio. 

Tai yra* išmatos visų šitų 
gyvūnų, išmatos pilnos taukjų, 
k u r i o s d u o d a j u r a i t ą t a u k o 

toma ir tą keista reiškinį ku
rį mes vadiname puta. Pa
prastų vandenį galima ir kaž
kiek sudrumst, bet jame ne
bus nei trupučio putt^ tuomet 
kai jura putoja kaip vanduo 
pamuiluotas be jokio vėjo pū
timo. 

Tad jura, kaipo didelis 
kapinynas, turėtų but lizdas 
visokių ligų. Atbulai-gi jos> 
sveikatingumas net priežodin 
įėjo. Dėl to, kad oksigenas 

sudegina visus pūvančius 
daiktus ir šitas sudeginimas 
visų liekanų yra tuo greites
nis, kuo vanduo yra šaltesnis 
ir judresnis. 

Geltonasis drugys ir chole
ra atsiranda tose vietose, kur 
vanduo yra stovintis, pilnas 
liekanų ir kur tropikų saulė 
dekompamioja prisi rinkusią 
medžiagą. Čia oksigenas ne
gali už tektinai greit atlikti 
savo pareigų. 

Ta s nata atsikartoja per 

silaikyti vandeny gazų užnuo-
dintame. Tie gazai pasiga
mina iš prisirinkusių gyvybės 
liekanų, kurios \kr tūkstan
čiu?; metų nuspdo j durą dug
nų. Čionais jos nebuvo sude
gintos*, nes čia truko oksige-
no. ; * O. 
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Iš AKADEMIJOS DIE
NYNO. 

Kugsėjo 10, vm. 
Mokslas prasideda. Moki 

niai išklauso šv. Mišių. Pa 
laiminimas su šv. Sakranam 
tu. (Jerb. kun. V. Kulikaus 
kas pasakė pritaikintą pamo 
kslą, mokslo metui praside- riausiai pasisekė, 
dant. 

[Rugsėjo l l , 1923. 
Mokslas' prasideda sulig 

prognamo. 
Rugsėjo 19, 1923. 

Pasilinksminimas sureng
tos ketvirtameeių, kad iskU 
mingai priėmus pirmametes ir 
supažindinus jas su Akademi-
kių pareigomis. 
Rugsėjo 17, 1923. 

Gerb. kun. Damčius aplan
kė Akademija iš Shenando-
ah, Pa. 
Spalio 3, 1923. 

Gerb. kun. Rėklaitis ap
lanko Akademiją atvažiavęs 
iš Lietuvos. J is parode inte
resą mergaitėms gimusioms 
Lietuvoje. 
Spalio 11, 1S23. 

Pradines mokyklos moki
niai surengė programą pami
nėjimui Columbo T>ienos. 
Spalio 13, 1923. 

Akadėmikes surengė Bunco 
Party. Smagiai, praleido lai
kų. 

Lapkričio 18, 1923. 
Akadamikės aplanko Field 

Museum, kad suradus dau
giau žinių apie Zoologijų. 
Lapkričio 25, 1923. 

Muzikalis programas suren 
gtas šv. Cecilijos garbei. Tarp 
kitų svečių buvo ponas Bab
ravičius, mūsų artistas. 
Lapkričio 27, 1923. 

Augštesni skyriai surengė 
programų, paminėjimui Padė
kos Dienai. 
Gruodžio 4, 1923. 

Astros Ratelis surengė Bun 
co Party. — Viskas kuoge-

(tąsa 5 pusi) 

2110-2112 & 2114 W, 22 STREET » 
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"Mirt ies spinduliai. » » 
AR ŽINAI, KAD 

Amalgamated Ciothinjr VVor-
Iš Londono praneša, kad \k"'* turėjo savo seimų Pliila-

delphijoj, kuriame dalyvavo 
išrastieji / "mir t ies spinnu- \otu. . . . 

•' f Į.iOO delegatų kurie reprezen-
l i /u" padarius bandymų, pa*i tuoja šimtų tukstančvą darbi-

T_ A., • . • , ,• ninku, 
rodė tikrumoje nieko negalį 

Ar cinai, kad 20 Helmar užmušti. Taip tvirtina \Vil-

liam Leach, aviacijos vice-se-

kretorius. 

Cigaretų kainuoja biskutį ėttū 
giau negu 20 paprastų, bet iš 
Helmar gausi daugiau užga
nėdini mo. 1. Marijona Bartušiutė, 2. Izabelė Vaišvilaitė, 3. Kaulija Jodikytė, 4. Veronika Vabolaitė. 

-LABDARIŲ SĄJUNGOS 
REIKALAI. 

Šv. Vincentas Paulietis. 

Vincentas, jausdamas i>a-
šaūkimų i kunigus, priėmė 
šventinimus; nesykį, už 30 
aukštas dorybes ir prakilnius 
darbus siulp jam tai vienų, tai 

Galima drąsiai pasakyti, kad j kitų vyskupystę, bet jis del 
prie dideliausių vargšų, naš- ' savo gilaus nusižeminimo nie-

I laicįju ir įvairių nelaimingųjų; kuomet nesutiko priimti. Die-
šelįvėjų ir globėjų priklauso vas savo išrinktuosius veda 
šv. Vincentas Paulietis. J i s erškieėiu keliais. Taip buvo 

ir su šv. Vincentu* Plau
kiant jūrėmis iš 'Tuluzos j 
Marsilija, papuolė į jūrinių 

čiai, bet labai buvo dori ir die j plėšikų nagus, kurie nuvežę jį 
vobaimingi žmonės ir savo j į Afriką, pardavė vienam ne

dėti aukas, kad juos\ išpirkus 
iš vergijos. Pradžioje buvo 

katekizaeijas platinti tarp so- veizdos Seserįų draugijų, Šv. 
diečiu ir varguolių Kristaus 

klebonu Šatilione, bet maty- mokslą ir dorą gyvenimą. Ka-

gimė Franci joje, kaime Piu-
ji 1575 metais. J o gimdyto
jai, nors neturtingi kaimie-

vaikelius laimi rūpestingai 
auklėjo. Ypatingai dievotu
mu ir vargšų numyĮėjimu at
sižymėjo Vincukas. J i s ma
žas būdamas jau ganė gyvu-

doram žmogui, ir išsižadėju
siam krikščioniu • tikybos ir 
priėmusiam turkų-mągameto-
nų. Pas jį išbuvo Vincentas 
kelius metus ir kaipo vergas 

liūs ir kiek kartų sutikdavo| ja*n tarnaudamas; bet savo 
elgetų, atiduodavo jam duo-į maldomis ir geru pavyzdžiu 

dainas, kaip reikės sunkiai 
atsakyti prieš Dievą-už para-
pijonų sielas, atsisakė nuo 
klebonavimo. Visų .Prancū
zijos kalinių viršininkas gene
rolas Konda pakvietė Vin-
fontą į mokytojus savo vai
kų, Jisai mielai sutiko, o 

dangi kaimuose ir mažuose 
miesteliuose sergantieji varg
šai ir aplamai bednuomienė 
buvo labai apleista ir badų 
ir skurdą kentėjo, jų aprūpi
nimui ir sušelpimoi šv. Vin
centas įsteigė Gailestingųjų 
Seserų draugiją. 

paskui tapo išrinktas visų ka-| J u u ^ i u o t imi buvo rinkti 
linių kapelionu. 

Dabar tapęs dvasišku vadu 
ir tėvu tiems nelaimigiesiems, 
kurie kartais teisingai už 
prasikaltimus, bet .ne retai ir 
nekaltai kentėdavo, kalėjimuo 
se itždaryti, rūpinosi jų var

ną, kurių gaudavo, išgenant 
gyvulius. Pirmus pinigus, 
kuriuos pats uždirbo, atidavė 
pavargėliui. Tėvas, matyda
mas jame didelę išminti, ati
davė į mokslus^ kuriuos pase
kmingai užbaigęs Tuluzos a-

atvedė atgal prie krikščionys
tės ir abudu atplaukė į Romą 
aplankytu Apaštalų karstą. 
Taip Vincentas, prityręs var-
icstančiųjųu žmonių likimą, 
stengėsi, nuo šio laiko visomis 
savo sielos jėgomis pagerinti 

kademijoje, gavo daktaro jų likimą šiame pasaulyje, 
laipsni, bet jis įuomi niekuo- Matydamas pats savo akimis, 
u*rt nesigyrė ir tiktai po jo kaip krikščionis papuolę į ne-
mirčiai žmonės sužinojo apie laisvę pas turkus, daug turi 
jo aukštą mokslą. j iškentėti, ragino krikščionis 

gą sumažinti. Gildamas did
žioje pagarboje pas viršinin
ką Gondą, stengėsi savo di-
dple įtekme išgauti iš jo vi
sokių galimų palengvinimų 
kaliniams; o pats rūpinosi jų 
sielų išganymu, ir dvasiniais 
reikalais. 

Matydamas, kad kaimiečiai 
mažai supranta tikėijimo mo
kslą ir aplamai yra apsileidę 
pamokslų klausyme, įsteigė 
K imi g ų Misijonorių. kongre
gaciją, kurios užduotimi yra 
per miaijas, rekolekcijas ir 

aukas ir šelpti vargstančius 
žmones, ligonius lankyti ir 
jiems patarnauti. 

Kadangi anais laikais ma
žai buvo tikrai pasišventusių 
savo aukštam pašaukimui ku-
nigik šv« Vincentas pradėjo 
steigti jų prirengimui semi
narijas, į kurias buvo priima
mi jaunikaičiai, mokinami, la
vinami ir j dorą šventą gy
venimą pratinami. 

*VAPORATEJ> 
MILK 

ŠEŠIAS 
DEŠIMTIS 

SEPTINI 
METAI 
ATGAL 

The. Borden Kompanija išdirbo būdą 
pagaminti gryno pieno užtektinai ir 
pristatyti bile kada ir bile kur. 

Kad būtumėt tikri, kad gautumėt 
absoliutiškai šviežų, gryną pieną tam 
dalykui, jie pastatė savo pirmą išdir-
bystę netoli ganyklų kur ganosi gal
vijai. Kiekviena nauja išdirbystė to
kioje vietoje yra pastatyta. Pienaa 
kuris eina į Borden's kenus yra tur
tingiausias ir gryniausias produktas. 
Vartokite jį del visų virimų ir kepi
mų, nes jis užganėdina visais atžvil
giais kaipo šviežias skystimas. 

Pieną keną galite laikyti pentereje 
— atsakantis dalykas visuomet ant 
rankų. Jis užsilaiko bile kokiame kli
mate bile kokį laiką. Net ir po ati
darymo jis bus geras keletą dienų le-
daunėje arba šaltoje vietoje. Iš jo pa
daroma ideališkas sriubas, sosus. dre-
singus, dezertus; virimui ir kepimui 
galima vartoti ten kur reikia šviežų 
pieną vartoti. Pabandykit ir kavoj. 

Jei jųs norite žinoti kaip virti su 
Borden's Evaporated Pienu, išpildy-
kite kuponą pažymėdami kokį receptą 
jųs norite ir mes atsiųsime jį jums dy
kai. 

THE BORDEN COMPANY # 
Borden BriMmg New York 

Duona 
Saldainiai 
žuvis 

Sosai 
Mėsa ~ 

Pcistrės 

Genevefos Seserų draugiją 
mokinimui vargšų mergaičių 
ir tt. 

Karaliui Liudvikui XIV 
mažam esant, jp motina Ona 
pakvietė šv. fVineentą į sena
tą, kad savo išmintingais pa
tarimais pagelbėtų jai valdy
ti Franeijos karalystę. Tu
rėdamas didelės įtekmes, j tarė karalienė, "tuojaus apie 
daug nuo karalienės išprašy- j tai man duok žinią, idant pa-
davo aukų vargstantiems žmo! daryčiau taip kaip dabar pa-
nėms. Vieną kartą prašė ka-1 dariau. 

Pajai 
Pudingai 
Sriubos 

Vardas H 

Adresas r 
« Litfnianian 

ralienės pašelpos vargšams. 
u 

Sv. Vincentas turėjo didelę 
K&raliene tarė, kad pagal jo įtekmę visame krašte ir tuo-
prašymu jau viską atidavus,! mi naudodamasis, daug išpra-
ką galėjo. " O gi tie žemčm>,j šydavo aukų savo labdarin
gai, deimantai kam yra, tarė goms įstaigoms ir vargšams. 
Vincentas, rodydamas į , tas 
brangenybes. Tuomet ji ati-

Nemanau čia visą jo g>/ve-
nimą aprašyti, nes dienraš-

davė ir tas brangenybes, prie tyje permažai vietos butų, o 
to ir brangųjį deimantų žie
dą, kurį šv. Vincentas tųpjaus 

Pagal tų seminarijų pavyz- užstatė, o 'už gautus pinigus, 

antra didelių, storų knygjų y-
ra prirašyta apie tai svetimo
se kalbose i r kas jas moka, 

dį, buvo ir visoje Europoje 
jų steigiama. 

Prie to dar reikia priminti, 
kad šv. iVincentui taip rūpė
jo vargšai ir šio pasaulio ne
laimingieji, kad jų sušelpimui 
įsteigė daugiau labdaringų 
draugijų, kaip štai: Šv. Kry
žiaus Seserų draugiją, Ap-

sušelpė vargšus. Sužinojusi gal labai plačiai pasinaudoti, 
apie tai karalienė, išpirko 
žiedą ir sugrąžino šventajam, 
sakydama; "Daugiau, meld
žiu, neužstatinėk to žiedo/ > 

Vincentas atsakė: "Sunku 
man bus, Šviesiausia Kara
liene, išpildyti tą jįusų įsaky
mą.' ' "Tad , meldžiamasis/ ' 

bet čia norima brangius lie
tuvius paraginti prie gražių 
šv. Vincento pavyzdžių, prisi
dėti prie gailestingųjų darbų. 

Šv. Vincento gyvenimo ap
rašyto jai sako: "kad nebuvo 
tokio vargo, kulianie Sv. Vin
centas nebūtų atėjęs su pa-

gelba.. Išpirkinėjo nelais-
vius nuo turkų, įsteigė prie
glaudas našlaičiams, pataisos 
namus grįžtančioms moterims 
ir merginoms į dorą gyveni
mą, namus sugadintai jau
nuomenei. Įsteigė ligonines 
sergantiems amatninkams, į-
taisė viešnamius sergantiems 
keleiviams ir t t " Tos drau
gijos ir įstaigos daugumoje ir 
dabar tebegyvuoja francijo-
je ir po visą pasaulį yra pla
tinamos. 

Taip šv. Vincentas, pilnas 
pasišventimo darbais varg
šams ir nelaimingesiems, su
laukė 75 metų amžiaus ir 
1660 metais atidavė šarvo sie
lą į Dievo rankas, o popie
žius Klemensas XII paskyrė 
jį ta rp šventųjų.' 
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BLAIVYBES DIRVA 
DEL KO TURIME BŪTI 

ABSTINENTAIS? 

Kki juokiasi. 
Daug yra žmonių, kurie a-

pie abstinentus atsiliepia su 
pajuoka ir panieka. Visgi ab
stinentų judėjimas duoda la
bai gerus vaisius, ir geistina, 
kad visuose kraštuose, visuo
se gyventojų luomuose jis 
daugiau ir daugiau rastų 
prielankumo. 

Abstinencijos gerumas. 
Del ko turime būti absti

nentais? Į— 
Visu pirma del mūsų pačių 

naudos. — Yra žmoniją ži
nančių savo palenkimą prie 
alkolio vartojimo. Te jie nuo 
pastorojo atsisako — tuom 
sustiprins savo jėgas, sveika
ta, kurį buvo silpninama, jų 
gyvenimas bus ilgesnis, o pa-

prie paukščio su sulaužytais 
sparnais, kuris jau nesugeba 
paliekta aukštyn. 

A&olk mmų priešas. 
Alkolis silpnina žmogaus 

jėgas ir protą, jis paverčia 
žmogų į gyvulį ir drąsiai ga
lima butų pasakyti kad būna 
daugiau* prasižengimų po al-
kolio įtaka. Alkolis įneša 
nesantikius ir barnius j Šei
mynas ir daugiausiai priside
da prie išsiskirstymo šeimy
nų. Nelaimingi vaikai, ku
rių tįjvai alkolikai. Nelaimiu* 
gos žmonos ir motinos, kurių 
gyvenimas surištas su alkoli-
kų gyvenimu. 

Kibus uždavinys. 
Vesti priešalkoline kovą, 

tas pats ką dirbti gerovei ir 
laimei žmonijos. Ką reiškia 
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B e t susirinkimai , žadžiai ir ***** k a d * * " ^ t o 

kalbos nieko negelbsti, jei sti
nga pavyzdžių ir darbavimo
si, nes žodžiai sujudina, pa-
vy ėdžia į patraukia. 

KAS DARO PROTINGIAU? 

kas jiems atrodo nepasiekia 
jas su saiku yra girtuoklis, — Sausio 8, 1924. 
aišku, jog .gėrėjas su saiku Mokinės uoliai pradeda. 

mai aukita, Kpd buvęs ar- .sa^o pavyzdžiu daugelį padą-!Naujas Metas m sttpria e 

Ar Tamsta tikrai, * moder-
nojo medicinos mokslo sąvo
koj imu, geri su. saiku, ty. var
todamas alkolį Tamsta palau
ki, kol pirma išgerto alkolio 
veikimas pranyksta? 

Ką Tamsta pasakysi apie. 
šį atsitikimą? 

— Žmogus įėjo į savo mie
gamąjį kambarį. Auria! pa
duoda (kvepia) dujomis! 
Kranas f (kurs paduoda gasą) 
atsuktas. Žmogus susilaiko 
nuo kvėpavimo ir greitai bė
ga prie lango, norėdamas iš
vėdinti kambarį. Po to jis 
atsigula. Po valandos į is 

j mūsai laikų visos labdarybės 
doresnius T>asilinksminiinus . < . . , 

1 . įstaigos, jei ne kovojama su 

tuoklis, kuris paliko abstinen
tas, ilgą laika slaptai gertų, 
'negalima prileisti. Greitai 
buljų galima gį pamatyti gir
tą ir netiesini einantį per gat
ves. 

Iš tų Amerikos abstinentų, 
kurie tokiais turėjo likti ten 
uždraudus vartoti alkolinius 
gėrimus, aišku daugelis Viso
kiais budais stengėsi pasirū
pinti alkolio. Bet praneši
mai, kuriuos degtinės ir alaus 
gamintojai (fabrikantai) įde
da į laikraščius ir kurie skel
bia, kad nusausintose šalyse 
daug daugiau girtuokliauja
ma ir žmonės masėmis nuodi
jasi ir tt.f yra sugalvoti, ar 
tomis žiniomis norima vėl ten 
įvesti alkolį. Jei tūkstančiai 
Tyrų gyveno blaivus karo 
metu, kai pas mus iš prod-

vartoti 

ro girtuokliais. Aš nieko aergija gero mokinti*, 
šiuo atveju girtuokliui nega-% sausio 21, 1924. 
liu Užmesti, nes" gėrimo su* sai' 
ku sąvoką labai lengvai gali 
ma pratęsti. Bet kiekvienas 
abstinentų draugijos narys.' Vasario 1, 1924. 
žino, kad išgerdamas alaus ar 
vyno stiklelį darosi nebe na
rys. (Taigi šie žmonės dau
giau nebepriklauso mums, bet 
jie priklauso fTamstai, daran
čiam tokius užmetimus. 

Sargyba. 

Programas surengtas pager 
bti kua. Mii talaičiui atvažia
vusiam iš Lietuvos. 
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V O S 4 8 V A L A N D O S 
BELIKO. . . 

Pusmet in ia i kvot imai prasi 
deda. 

« 

Vakario 18, 1924. 
Pralotas Olšauskas aplan

kė Akademijų. Mokinės sa* 
ren^ė prognamą. Gerb. Pra-
kitas Akademikėms pasakė 
j^Įnidiiųrą put ri jotinį painoki 
nima. 

Vasario 11, 1924. 
Baloon Partv. Akademikes Salandžio 28, 1924 

Kovo 31, 19Ž4. 
Ajitrametės scenoje statė" 

Armold'o "Sorob andr Btfft-
tum." 
Balandžio 10, 1924. 

Akademikas atlanko P<MW 

Žemaičio parodą. Ponas Že-
iiiaitis pasakė mokinėms pra-
tylbėlę. 
£aiaxidžio 22, 1924. 

Ponas Žemaitis, jo žmona, 
ir ponia Nausėdienė atsilankė 
Akademijoje. Ponas Žemaitis 
ypatingai užsiinetresavo mo
kinių piešinio darbais. Panele 
AuškaJnyte padeklemuvo. 
Bakindžio 27, t92L 

Astios Ratelio Arbatėlė. 
Tuo laiku buvo įvairus progį 
ramas perstatytas. 

Vos 48 valandos beliko — L s ^ ™ š n rr ^m^mirta. vkv-1 Botanikos ir Zoologijos kla 
įhi Akadem.jos Rėmėju Pik- ^ į ^ J ^ ^ J ^ ] ^ a p l a n k § Field Museuiu. 

pabunda. Vėl tas duįjų kva 
pas! Atsikelia jis iš lo^os'žios buvo uždrausta 
ir vėl vėdina kambarį. " Du- ! svaiginamiej i gėrimai , o pas-
jos gagėtų mane užtroŠkinti. , kui kai tie buvo brangus , — 
— mano j is , ir todei prisuka tai ko galima laukti toje di-
laikrodį ta ip , kad tas , kas va- Vėjo valstybėje (Amer iko je ) , j ie pamilt?. — Žmogus , kuris „ J ,. L. . , svarbiausiu priešu, priežastį landą skaiulantų ir tu paza- kur visai ir greičiausiai užgali atsisakyti nuo svaicalų i . , . . . . , , • . | nu daugumos nelaimių ir var- dmtų: žmogus nori kas valan- drausta gaminti ir pardavinėj a stipresnis kovoje su ne- T .̂ . . v r , , , . , . . . , . . m ^ f t P ^ U ^ U K ^ , ! . . J ., l s r^h, Kukvieims uždirba sau dą vedinti kan^>ar|. Tamsta ti alkoli? 

dorybėmis ir savo siipuvbe-• , I i . ;i ; * • *• • i 
alga, bet reikia mokinti juos pasakysi. Sis žmogus ne 

gaus sielą ir prirengia ją del sas eina į traktierių? 

s. Pilnas atsisakymas nuo # r , .. , . . , .. .v . Bet tie, kurie be įrodymų 
• gerai ją suvartoti, ne s ka pilno proto. Kodėl jis iš kar- . . . . . , , .. . . ,., 

vartojimo paaukština zmo-i .V1. , . T 1 . v, , . fc. \ . . * tvirtina, kad abstinentai, likę 
, reiškia didelis uždarbis jei Vi- to neužsuko krano?'* , , . , .. 

del idealizmo ir artimo mei
lės, geria alkolinius gėrimus 
slaptai, išduoda savo visai 
žiaurius įsi tikinimus. Jei 
vienas kitas abstinentas, pa-

didelių pasišventimų, o tam _ . . .. vi _ 
., ,. , , Dide l i s at>astalas kovo io 

reikal ingas paivvzdvs, kuris „ ,. v. _ ,.* 
* a \\-i\ I I I ' / n i A T l I O t ' k a i v i n / taip dažnai patraukia ir ki

tus. 

Taig i m e s abstinentai , ku-
s u ' rie nevar to jam jokių, svaigi -

alkoliu žiiromas Kardinolas namjųjų gėr imų — degt inės , 
Mannigs mdištant i>asakė: alaua, \7Tio ir kitų — iš kar-
" Dabar kaip »iau s toviu vie- to užsukom ki-aną, e T a m s t a . 7 7 7 . 

r "^ . ' . , . . ' sizadejęs nevartoti jokių ai 
ną kO|įą grabe, gailiuosi tik vedini. 

nikui, National Darže,, River-
side, Ilt. bh-ž. lo d. Per tas 
48 valandas stropiai rengia
si visi A.Tt. D. skyriai, kad 
pikniką padarius tikru pikni
ku — ty. linksni i n maloniii, 

Apielinkės Hiverside gra- vjaejo. 
žios, laikas metų gražus, tiks
las pikniko dar gražesnis — 
Visas pelnas šv. Kazimiero 
koplyčiai — tik duok Die

nus. Buvo vienas is gyviau
sių pasUiakttmifumų. 
Vasario 13, 1*2*. 

Viulenitne Party. Akademi
kes pačios iisulirbo įvairių 
^Valentines" ir juos parda-

sos 
tjegažio 1, 1924. 

Akadeniikės išvažiavo pa
matyti teatrą "Under Tlie 
Red Robe." 
^Gegužio 6, 1924. 

Akademikui ldiubas suren-

svečiaius per valuinenc. Tai-
ve, giažų saulėtą ir šiitą die- p-gi ]>erstatė scenoje farsii 
ną — visa Ghicaga duj pik-T'^otografisto Galicynje.M 

nifcan! N.!Kovo 26, 1924. j 
Komitetai Cliicagos Board 

Vasario 24, 1924.) I^6 B 4 , n c o P a r t y * m 
* « T^ T t - r i " - i Gegužio 11, 1924. 1 

A. R. D. Jubiliejine vaka- ° , ZTJ, • . i.I , ,_ .-. . ., . i Akademikes pasitiko Jo E-rieae. Akademikes tarnavo i . .. ._ ,. . ,,. , minencija, Kardinolą Munde-

Abstinencija derina. 
Taipogi didelę įtaka turi '™™' k a d n u o V**> jaunystės 

abstinencija į moralumą. ^į^toiau į absineneijos <Ja^ a 

Alkolis veda darbininką ir 
mokytą žmogų į tinginiavi

mą ir atšalimą prie darbo, at
ima sielų laisvumą ir nepri
klausomybės jausmus, *vi|us 
idealus ir pasišventimus, ir 
tokį žmogų prilyginti galima 

bą, ir del to skaitau tuos me
tus už dingusius ne del J)ievo, 
bet del darbininkų.,, Popio-

kova su alkolizuKi." 

kolinių gėrimų, išties gertų 
slaptai, tai del ko ar galima 
visi abstinentai vadinti veid
mainiais? Kiekvienoj drau
g i o j ir srowj gali būti veid
mainių. Pavyzdžiui, aš ge
rai pažinau daugeli girtuok
lių,, kurde lal>ai tvirtino^ &<*̂  
jie gėri*jai su saiku (truputį 

Idžia tikėti į kkų idealizmų, tegeria). Bet del to aš ne-

Kas daro protingiau? 

Juk visi abstinentai gena 
jkptai ." 

Užmetimas, jog mes slaptai 
geriame, dažniausia daromas 

žius Pijus X sakė: Visuose! t u , kurie patys neslaptai g* 
Visuomenės darbuose nei vie-Iria," Btrfcnt &etn* jų laukinis 
nas nėra taip skubus, kaip smoginimąsis gyvenimu nelei-

IŠ AKADEM. DIENYNO. 
(tąsa). 

Gruodiio S, 192^. 
<Jeii>. kun. Česaitis aplei

džia Cliicagą duoti Misijas, 
per tai Aktsdemi^ės netenka 
lietuvių kalbos mokytojo. 
Gruodžio 12, 1923. 

Aplanko Akademikes Rev. 
Selinckler, 8. V. D. ir duodu 
pamokinimą apie pašaukimą 
į Misionieres. 
Gruodžio 30, 1923. 

Prof. Juan Cliiapuso, vie
nas iš gai'siausių pianistų, da 
vė koneertą muzikos mokyto
joms ir mokinėms daugimi 

ef Education aplailik<'» Akade
miją. Klausėsi įvairių pamo-
kų. Visukuom iiuvo patenkin
ti. Akademikes rado rimtas, 
mandagias pasielgime. Moks
lo programą rado vedamą su 

lig atujftųjų mokyklų nus-
tatumu. Akademijai suteikė 
privaJumus kredituotai Chica-
gos augštųių mokyklų. 
Kovo H, 1924. 

0<w*b. lom. Beklaltb i>aro-
dė llomos paveikslus ir dės
tė jų reikšmę. 
Kovo 17, 1924. 

Akadertukės surengė progra 
mų šv. Juozapo garbei. 

lein. 
Gegužės 28, 1924. 
Iškilmingas užbaigimas ge

gužės mėnesio. Marijos gar
imi mokinių procesija vienuo
lyno darže, - , 
Birželio 3, 1924. 

Dideli metiniai kvotiniai. 
Birželio 11, 1024." 

Akademikes trečiametės su 
rengė iškilmingą atsisveikini
mo vakarėli. 
Birželio 12, 1924. 

Klasės l>iena su įvairiu pro 
gramu rytmetyje. Vakare A-

lumnieėių suvažiavimas ir 
puota. 

0 

Birželio 13, 1924. 
i * Mokslo metų užbaiga. l£o 
kinės sceuoje stato il K n y g ų 
K a r ė . , , 

Stud. Kaz. Barkauskas. 

NEBŪKIME TABAKO VERGAI, 
TABAKO KENKSMINGUMAS ŽMO

GAUS PSICHIKAI. 
1. Dvasios galių surėdimas. 

Prieš negu kalbėti apie tabako ken
ksmingumą žmogaus psichikai, reikia ži
noti jos beiškinių "struktūrą arba dva
sios galių surėdymas. Juk, jei mes no
rime žinoti, kas tai ar kitai mašinai ken
kia, kaip ir kodėl kenkia, tai pirmiausiai 
turime žinoti tos mažinos surėdymą ar
ba jos mechanizmo (mašinerijos) struk
tūrų. 

tas, tarsi, įvairiai aiškina, įrodiuėįa ir 
saitai tvirtina; "SutiaMa," arba "nesu
tinku." Taįgi, žmogui dažnai tenka ko
voti su savimi, ty. su tuo, kuris labiau
siai mylimas ir branginamas. Ta ko
va yra labai sunki, kankinanti ir ne
visli omet protas laimė ja. Tą gineą, it 
koks teisininkas, sprendžia kita žmogaus 
dvasios galia, būtent, sąžinė, kurį leidžia 
arba neleidžia tą ar kitą ką daryti, vie
naip ar kitaip pasielgti. Kuo valia ge
resnė ir tvirtesnė, tuo žmogus yra galin
gesnis kovoje su įvairiomis pagundomis. 
Bet dažnai pasitaiko, kad blogi palinki
mai pavergia žmogaus protą ir valią. 
Tada užgesta išmintis šviesa^ protas iš
krypsta, valia susilpnėja — ir žmogus 

į lieka pagundų vergas. Tada ir šviesus 
Žmoguje yra įvairių psichinių galių; 

- jausmai, norai, protas, valia, sąžinė. ™ i-a--™* - * a — ^ u » ir BTHKUS 
- , - , . . , J p r o t a s klvsta doros sritvje. &tai kodėl 

o daiktai, vaizdai, garsai »! . . . J J ^ ^ W 1 j vairus pasaulio 
kūno pojūčiais (matymu, girdėjimu, uos
le, lytėjimu ar paragavimu) daro į mus 
tokį ar kitokį įspūdį. Iš to įspūdžio mes 
jaučiame savyje malonų ar nemalonų su
si j audrinimo ar susierzinimo jausmą. 
Jausmai kelia mumyse įvairius norus, 
troškimus, siekimus, geidulius bei aist
ras. YMMIL norai esti ankstesni, kilnesni 
ir labai svarbus, o kiti i— žemesni, ar vi 
sai žemi ir net gyvuliški bei * kenksmin
gi. \"rotas viską žmogui nušviečia ir 
paai>ki:ia, kas gera o kas blo&a, kas da
rytina, o kas ne. . Kuo žmogus protin-

u\i\ išmintingesnis, tuo . aiškiau ir 

| istoriįoj minimieji mokyti valdovai, 
mokslininkai ir net JUosofai klysdavo, 
prie nesąmoniii prieidavo ir tiek daug 
negražių ir knaujingų dalykai yra prida
rę. 

Tat žmogui kutinai reikalinga svei-
Jcas protas ir tvirta valia. Proto ir va
lios }^gą remia ir stiprina sąžinė, kuri 
yra Aukščiausiojo įkvėptasai tiesos bal
sas. . Sųžinės balsas yra religijos gaivi
nimas, stiprinimas ir niekuomet nenu
rimsta. Nors sąžinės balsas kartais1 

blogumų nusmelktas ir nutyla kiek ta
čiau jis visai nenurimsta, bet nuolat at-

tesniemsiems. kurie turi būti labiau iš
siplėtoję ir galingesni. Jausmai ir no
rai turi bfcrtL palenkti po Šviesaus j>roto, 
išminties galia, kad jausmai negalėjjų 
proto nusmelkti ar užtemdyti, bet kad 
protas galėtų jausmais ir norais viešpa
tauti ir tiksliai juos tvarkyti. Protas 
turi būti tvirtos valfts remiamas, kuri 
padėtų gyvuoti geriems norams, pasiry
žimas ir slopinti bloguosius. O valia 
turi priklausyti nuo sąžinės, kuri yra 
Dievo įkvėptas žmoguje tiesos balsas re
liginiu hudu gaivinamas ir stiprinamas. 

Žmoguje yra dar ir kitų dvasios ga-

sugadinta nervai ir smagenys. 

„ 2. Tabakas silpnina žmogaus 
jautrumą. 

•Tabako vartojimas erzina žmojgaus 
nerVus. Artificialis (dirbtinis) nervų 
erzinimas yra labai kenksmingas. Per-
dažnai ir persunkiai erzinami nervai 
netenka spėkų ir atbunka. Jei kurios 
nors srities nervai atbunka, tai silpnėja, 
atbunka ir tos srities jautrumas.. Savo 
nervų atbukimą žmogui labai sunku yra 

. pastebėti. Bet juk kiekvienas žino, kad 
pradedant rūkyti tabakov dmnai -graužė 
akis, durnų kvapas ir kartumas buvo ne

greičiau jis1 atskiria blogą nuo gero, i^J** 
klaidą nuo tiesos. Nejvisi is jausmų ki-
le norai esti geri. B4egus norus protas 
stengiasi nugalėti ir užslopinti. Bet 
netvarkomi ir neaukiėjami jausmai daž
nai sugeba aptenidyti proto šviesą, su-
nuunnti jo įtaką, ir žmoguje prasideda 
vidujinė kova tarp jausaų, norų — iš 
vienos pusės — ir proto — i S kitoj. 
Jausmai, tarsi, i*ėkia: "Norka,: noriu.... 
ir nen^irimsiu, kol nepasieksiu V9 o pro-

Kadangi tolis sudėtingas yra dva
sinis žmogans surėdymas, tai Irisai aiš
ku- yra, kad nepaprasta sątvarka, pri-
klausonrytDJė ir harmonija Uiri Imti tarp 
jausmų,, norų, proto, vaKos ir sąžinės. 
Juk kuo sudėtingesne ir ko^likuotą dar
bų atliekanti yra kuri nors mašina, tuo 
didesnė santvarka yra jos' iheetoantzitte. 
Todei ir žmoguje* žemesnieji ja.usfnai ir 
pali«ki«at bei norai tari tarnauto aukš

lių. Žmogus #turi atminti, kuri padeda j^aforms uoslei ir skoniui, kad net galvą 
svaigino, o syvais atsiduodąs kandiklis 
ar cibukas stačiai erzinte erzino, kad net 
veidas susiraukdavo. Visa tai buvo la
bai nemalonu rūkyti pradedančiam, kaip 
ir kiekvienam nerūkančiam žmogui. Ta
bako smarvės ir kartumo vengia vabzd-

ilgesniam laikui atsiminti matytus, gir
dėtus ir kitais budais patirtus daiktus ir 
žinias. Vieni turi geresnę atmintį, o ki
ti silpnesnę. Be atminties žmonės ne
galėtų nieko išmokti. Žmogus gali pri
sistatyti sau mintyje, arba, kaip sakoma, 
įsivaizduoti tai. ką jis seniau yra matęs 
ir tas matytas, žinomas daiktas it at
vaizdas (fotografija) prieš akis mintyje 
stovi. \TįUO būdu mes. galime ir numi
rusius žmones įsivaizduoti. Bet mes ga
lime ir nematytus daiktus įsivaizduoti. 
Aš Amerikoj dar nebuvau, bet kai gau
nu iš ten laišką, pradedu apie Ameriką 
mąstyti, tai aš sugebu prisistatyti min
tyje, įsivaizduoti tuos didelius vandeny
nus, miestus, dirbtuves ir tt., nors nie
kuomet jų nemačiau. Ta ckasios galia, 
kuri padeda mums įsivaizduoti, vadina
ma vaizduotė. 

Minėtos žmogaus dvasios galios pai-
reina nuo smagenų ir dirksnhj arba ner
vų, kuriais yra išpintas visas žmogaus 
kūnas. 'Tas dirksnįų tikslas yra vadina
mas nervų sistema. Gydytojai dabar 
tvirtina, kad tabakas kenkia nervų siste
mai ir smagenims ir taip, žinoma;, silpni
na ir net ardo žmogaus dvasios galias, 
kurios nedali tinkamai pasireikšti, jei 

žiai ir gyvuliai, nes ir j ^ neatbukinti . ka energijos ir nupuola dvasioje, 
nervai ir nusilpnėjęs .jautrumas to ne-. ( Nors nevisi tabaką varto jautieji 
pakenčia. Visa tai rodo, kad. sveiki ir 
neatbukę gyvių ir žmonių nervai nepa-1 

kenčia nei tabako nei jo smarvės. Ta
čiau laikui bėgant rūkantis žmogus ne
bejaučia, kati durnai akis graužia, kad. 
tabako durnų smarvė ir kartumas nema
lonus uoslei ir skoniui ir net baisus, nuo 
dingi syvai jo nebeerzina. Mes papras-
tai sakome, kad rūkantis žmogus prie 
tų nemalonumų priprato ir, žinoma, ma
nome, kad tas **pjrj|>iytimaa,r. rūkan
čiam nė kiek nepakenkė ir be jokių nuo
stolių įvyko. Toks manymas yra klai
dingas. Vartodamas tabako fcmogus 
nuolat erzino akių, uoslės ir skonio ner 
vus. ,v Nuolat erzinami nervai pradėjo 
silpnėti ir atbukti. Atbukus nervams, 
atbuko ir tos srities jautrumas. Iš čia 
aišku, kad rūkantis yra atbukinęs akiju, 
uoslės ir skonio nervus ir netekęs kai 
kurio tos srities jautrumo laipsnio. To

limesnis rūkymas dar. labiau silpnina 
nervus ir atbukina jautrumą. Kad taip 
yra, tai mes galime ir iš kitų pavyzdžių 
įsitikinti. Juk maži batai spaudžia ko
jas ir erzina jų jautrumą. Laikui bė
gant ir kojos "pripranta" prie to spau
dimo ir erzinimas nebejaučiamas. Bet 
vėliau pasirodo, kad tas kojų "priprati
mas" su nuostojiais įvyko, nes spaudžia
moj vietoj atsirado mozol#' (nagniotka, 
populė) ir skaudančios kojos paviršius 
toj vietoj neteko jautrumo. Tabakas 
kenkia ne tik matymo, uoslės ir skonio 
nervams, bet ir kitiems, kuriuos tik jis 
pasiekia. Švelnesni nervai silpnėja ir 
atbunka. Nervų silnėjimas ardo visą 
nervų sistemą ir dažnai esti priežastimi 
ir pagrindu nervų lįgai — neurasteni
jai. Neurastenija sergąs žmogus esJt 
labai opus, neramus, nepatenkintas, mA% 
sįminęs, ir labai greit susierzina, neten-

žmonės serga neurastenija, tačiau kiek
vienas daugiau â r. mažiau nusilpnina sa
vo nervus., atbukina pojūčius, jausies ir 
jutimo galią, o visa tai kenksmingai at
siliepia į jausmus ir jautimo galią. 
Reiškia, tabakas kenkia ir išviršutinei 

rkuno jutimo galiai ir išvidinei dvasios 
jautimo galiai. - Žodžiu tariant, tabakas 
silpnina, atbukina, žmogaus jautrumą, 
kuris labai svarbus yra. Daugiau ar 
mažiau netekusieji jautrumo žmonėB 
menkiau begali atjausti švelnumo, gro
žio meno, estetikos ir doros dalykus ir 
reikalavimus ir greičiau palinksta prie 
nešvarių niekšybių ir žmurumų, nes, 
jaut rūmui atbukus, žmogus nebebijo tų 
baisenybių, kurių jis vengrų normalą 
jautrumą turėdamas. Iš čia aišku, kad 
tabakas, silpnina .jautrumą, kenkiu imw-
gaus bu4ni ir padeda jam i b1o*ą Hnfc? 
tl..« • > 
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Tariti šinlingiaiiišį ačiū %vi* 
sieiHH savo g*»rj>. pampijo-
minis, draugijoms, Jauniumi, 
biznieriams, aukjototojanis, vi 
šiems darbininkams, gaspadi-
nčms, aukų rinkėjams už taip 
uolų pasidarbavimą birželio 
S. 1924, šv. Antano pefapiJGe 
])iknike. Y pa f- tariu ariu bro-

Jiams Vasrakams, IVrnadt-
šiui (savininkui G raini \Vor-
ks Coal Vardo), Stankevičiui, 
Lutkui ir Judeikini( gra bu
rini) už veUui suteikimą tro 
kų ir uutoiirubilhi. Taipgi šir 
ilingiausį ačiū visiems para
pijos komitetams ir trustis-
tams už ju darbštumą. 

Lai, Dievas, savo malonėmis 
atlygina Jums visiems. !Vr 
Sv. Antaną birželio 13 d, šv. 
Mišios bus atnašaujamos spt-

' ei'aliai uį, visus darbuotojus ir 
aukotojus. 

(Jryno pelno nuo šalto ir ly 
linge pikniko liks apie $1,-
600.00. 

Kun. H. J. Vaičiūnas, 

Klebonas. 

Cicerus katalikus pasinaudoti 
Dievo malonėmis toje s'avo pa 
rupijos Globėjo dienoje. Biis 
sveeju kunigu. 8v. Mįjsios pra 
**des 5tą valandą ryte. Su
ma 10:38. Vakare pamaldos 
7:30. Suteikimas atlaidų ir 
adoracija fc>v. Antano Iielik 
vijos po Mišparų. 

išpažinties klausoma bus 
ketverge vakare ir JHM- atlai
dus ryte. Ketverto vakare be 
vietiniu kunigu, ir kun svečiai 
padės išpažinties klausyti, či 
savaitė jau paskutinė, kurioje 
dar galima Velykitn; išpažintį 
atlikti, todėl lai, nei vieno ne
lieka, kuris neatsiliktu šven
tą kataliko priedermę/ 

Dievas laimina nekalta sie-
I;,. 

Klebonas 

BRADDOCK, PA, 
Kultūros Vajus. 

-
Birželio 1 d. čia įvyko 1*. 

Česmilio prakainos. Žinomi u 
nedaugiausiai buvo. Mokslei
viu pagelbai aukavo: 

M. Vitartas 5 dol. Po 1 dol.: 
J. Puskunigis, A. Liudvika, 
*L. Kantrimns, P. Radzevičiumi, 

A. Muzikevičia,- K. Barta 
sius, M. Puzinienė, A'. Taut-
keinė, P. Liudvikienė, M. Pel-
r u tie ne, G. Miniotiem'', A. ("i u i 
dienė, A. Pampikionė, O. Pam 
pi kaitė, O. Miųiulienė, T. Diš-
kevičius. 

Smulkių $4.05. Viso $25. 5e. 
A. Zalioduoni?. 

C H I C A G O J E 
P R A N E Š I M A I , 

i lUVS 

KORTE SIDE. 

SHE80YGAN, KKIS. 

Pėtnyčoije, birželio 13 d. 
šv. Antano šventė. Šv. Auta 
no par. Cicero, atsibus atlai
dai. Nuoširdžiai kviečiu visus 

Birželio 15 d. 3 vai. po piet 
bus lošiama šv. Petro bažn. 
svetainėje, Kenosba, Wis. gra 
YAI* veikalas "Ar esi čia ma
no Jėzau?" Los šv. Petro mo
kyklos mokiniai. Pelnas baž
nyčios naudai. 

Konosbo ir apielinkės lietu-
viai-ės nuoširdžiai esate kvie
čiami atsilankyti. 

K ¥ i eč i a pa ra j >. Komitetą 

HOMESTEAD, PA. 
A. Kati'alius 5 dol. J. Da

inėmis 2 dol. J. Jurčiukonis 
2 dol. Po i dol.: J. (Jrėbliu-
nas, V. Kranžlys, J. Ruple-
vičius, P. Šveikauskas, A. 
Bardzilauskas, A. Šatkauskas, 
P. Remeneius. Smulkių aukų 
$1.88. Viso $17.88. 

A. 2alioduonis. 

, J _ * 0 . 

D A K T A R A I 

N. S. Pittsburgh, Pa ' 
P. Bajorais 5 dol. Po 1 dol.: 

E. Lukoševičiutė, A. Lukoše 
vičiutė, P. Žičkienė, V. Mar
cinkevičius, J. Lukšys, J. Plu 
kys, J. Kavaliauskas. Smul
kiu aukų $5.85. Viso $17.85. 

A. Žalioduonis. I 

Lietuvių Amerikos Politiko* 
Ivltubas. Gerbiamieji šiuomi 
pranešame visiems, kad yra 
rengiamas puikus išvažiavi
mas birželio (June) 15 d. 11)-
24 m. Pradžia 12 vai. d. į Je-
fferson girias Egbnik N. 2. 
Nepamirškite, bus visokių žei 
smių. Dėlto kati atsilankys 
linkimai praleis Laikâ  

Kliubo nariai susirinkite 
11 vai. ryto prie svetainės 
1G44 Wabansia ave. 

Valdyba. 

A D V O K A T A I 

v 

VYČIŲ CHORISTAMS IR 
RĖMĖJAMS 

L. Vyčių Ch. Apskr. Choras 
turės ka' tokio svarbaus šj 
vakarą — birželio 13 d., Maj k 
AVhi.te Square parko svetai
nėje, prie 29 ir H'alsted st. 

Todėl visiems svarbu daly-
vatui šio vakaro susirinkime 
Kaij>o ehoristams-tems ir gei
biam. €horo rėmėjams. Ten 
bus duodami raportai; ten 
bus renkama nauja valdyki; 
ten bus svarbių pasitarimu; 
ten bus laikomas kaipo meti
nis susirinkimas ir dar kitų 
dalykų. 

Valdyba. 

» • » • - - » - • » » > , 
T e l e f o n a s B o u l e v a r d 19S9 

Dr.SA. Brenza 
460* SO. ASHLAND AVKNUE, 

Cblcago, III. 
• ryto iki 12 plot: t po 

piet iki 3 po piet. 0:30 vak. Iki 
9:30 va k. 

I 
Vai 

9% • 
Td. Rnulerarti 0M7 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1797 W. 47- tk 8t. 
Talandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo C 
lkl t vai. rak. Nedėllomta nao t 

iki S vai. po pt«t<|. 

Iteleft tmaf •r 
B e e l e r 7 4 3 9 

Dr, I. M. Feinberg 
Ojdo specialiai visokia* ryrų tr 

motery lytiška* Hgaa. 
1401 Madison Street 

aamp. We*tern Ave. — Chicago 
•alandos: S—4 po platų 7—9 rak. 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
G Y D Y T O J A S I R C n i R U l t G A S 

4442 So. Weatern Ave. 
Tclef. Lafayette 4149 

Dr, A, Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 
D — B e 
t )—Be peili* lt 
»)— B* krswja> 
4)— Be jakto pav« 
R>—Pacljentol a«relkla s i n t i , aa-

• taaj T a l a m . Ir r*ll «Ul 
t darbą. 
•6mH-«t—*ee* (akmeoia tafiyje) 

Ir akmenis šlapumo punleje be o-
peraclioe, so tam ttkromts moks
liškomis priemonėmis bet vaistais. 

apkurtastasas sugrasioa rlrdejlma. 
Cide Tleekias lieja* pasekmingai, Ir Jei 

yra reikalas daro operacija*. 
Prefestjeaalt patarnavime telkia save 

ofisą: 

1411 So. 50 Ave. Cicero, 111. 
Ofisas atidarytas: kasdien no* t vai. 

po piet Iki • vai. vakarą 
Nedaliomis tr seredomls ofisas 

ryta*. 

J r 
Tel. Boulevard 2190 

DR. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chlcago, 111. 

i Dr. Maurice K a k 
Gydytojas ir Chirurgai 

4 6 3 1 S . Ashland Ave. 
Tel y ards 0994 

Valandom-
Nuo 10 iki 12 piet 
Nuo 2 iki 3 po piet 

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

)fiso Tel. Boulevard 9693 
Reaftd. Tel. Drexel 9191 

DR. A, A. ROTH 
RUSAS GVDVTOJAS 

CHIRURGAS 
Sf*>ciallsCAs Moteriškę. Vyrišku 

Talki} ir viso. chroniškų Hgų. 

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

V*\.: 19—11 ryto: S—t po piet 
7—8 vak. Ned. 19—11 d. 

i 

Tel. Boulevard 3686 

DR, JONAS P. POŠKA 
GYDYTOJAS _ _ 

ir 
CHIRURGAS 

8337 So. Morgan Str. 
VALANDOS': 9—12 iš ryto 
Nuo 2 v. po piet iki 9 vak. 

»*% 

Dr. CHARLES SEGAL 
Perkėla aavo ofisą 9 0 numeriu 

472D S. Ashland Ave* 
SPECIJALISTAS 

Džiovi?, Motera ir Vyrų Litrą 
Vai . : r y t o n u o r © — 1 2 n u o 2—4 
po pietų: nuo 7—&.«9 v> 
Ned( įlomis: 10 Iki 12. 

Telefonas Midvvay 28S9 

I 

^ 

-> 

Tel. Canal 0257 Vak. Caaal 2118 

DR. P. Z. ZALAT0R1S 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirursjas 
1821 So. IL l̂stcd Str. 

Vaandos: 10 iki 12 ryte; 1 lkl 6 
po pietų; 6 Iki 0 vakar* 

Telefonas Boulevard 9560 

DR. HARRY TETER 
DENTISTAS 

Setas dantų padaromas taip 
} kaip tik jūsų pačių dantys. 
! Duodu jras. Peržiūriu X-ray 

3100 So. Halsted Str. 

Remkite tuos biznierius, ku 

rie dažniausiai garsinasi dien 

rašty ,,DraTlge,,, 

GAVO P I N I G U S LIETUVOJE 
KURIUOS SIUNTA FEfc "DRAUGĄ" §IB ^SMBKJl!: 

Pilipavich 13. 
Kuzas J. (C'lovoland, CMiio) 
GrubliauskaK Pr. 
Agtirkienė M. (C4ary, Ind.) 
Marčiulionis J. 
Lakis F. (Iioseland, UI.) 
Vaiužis J. lfM 

Bernotas P. (Springfield, JII.) 
Žostautienė J. 
Usteliene lloz. 
Jaskiuuis St. 
Ustis B. 
Kieliene S. 
ZoiK'l L. 
Striško P. 
Sti-avinskienė Ona 
Druteniene E. (Cicero, 111). 
Šeštokas J. 
Penkauskas Ad. 
Bartkus J. 
Kairys Kl. 
Masiulaito M. 
Laiškonis .Joe. (du čekra). 

. Ališauskas Alex 

Mažeikis St (Cicero, XII.) 
Noreika Ig. 

i Nureika P. 
Jonelis Jonas 
Savickaitė Ona 
Stočkus P. (Itoscland, BJ.) 
Aukskalnaitė B. 
Mrs. C. Cibiįskienė 
Eev. J. ^upšknskas (du čęk.) 
Butkienė V. J 
G. Kaminskiene 
Cibulskis P. 
Labanauskaitę O. 
N. N. £ 
Krūmas J. 
Kamiuskaft P. 
Šiaulys Julius 
A. Kairys 
Mitkus J. (Cicero, UI) 
Stalionis J. , 
No»ikii5 Ant. 
JereebieBė V. 
SiiogerionS Pr. 
Bagdonas M. 
Bev. J>r. Bėkjaitis 
N. K 
Bertulis J. 

Zugnus M. 

DRAUGO PINIGC SIUNTIMO SKYRIUS 
2394 So. Oakley Ave Tel. R^onrt:* 
Atd»r«8 kasctieBę, išskyrus $Yęv*j>$j*wų» įfei 8 v. 

Ner Panašaus-
Draugai! 

* 

"Mano draugai dažnai bandė pri 

kalbinti nuo HELMOK prie Įeitu rn 

šių cigaretų. Bet kuodaugiau klau 

sau jų ir rūkau tuos kitus, tuo la 

biau įvertinu HELMARS." 

"Sykį paragavęs Turkiško Tabako, 

tokio kokis esti į HELMARS. nieka

dos negrįšrte prie cigaretų maišyto 

tabako. 

HELMARS 
yra absoliutiškai gryni 

HELMARS eupekiuoti kar 

tono skrynutėse, kad nelužtų 

Telefoną* Vard* 2190 

F. P. BRADCHULIS 
A D V O K A T A S 

(Buvęs Vilniaus ir Kauno Apy
gardų Teismo Teisėjas) 

Vsda bylas visuos* Totamuosa 
Padaro j , visokius dokumentus. 
Duoda Eletuvos teisių patarimus. 
3112 S. Halsted St. Gbicago, Iii. 

S. W. fi A N E S 
A D V O K A T A S 
79 W. Monroe Street 

l loom 9#4 — TeL Kandolplt 99O0 
Vai.. Kuo 9 ryto Iki 5 po piety 
Vakarais 3X08 So. Halsted 6tr. 

Tolef. Yarrts 1016 
CSiicago. 

JOHN I. BA6DZU1NAS 
A D V O K A T A S 

V«*a byias visu*** T d m n u . RsaaiaV 
*M*i* Abstraktas. Padas* pnnonM a* 
pardavim* P*fc*pimtn* br ISHIISJISSBS. 

7 South Dearborn Street 
ROOM 1580 TRIBŪNE Bf/DO 

Telefonas Randolph 8291 
Zakarais: 2151 West 22 SI. 

Telefonas OaoaĮ 1997 

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

MeUBopolitao State Banko Hanse 
2201 W. 22nd St. Tel. Canal 9899 

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

Buvęs Lietuvos Atstovybės Va-
1 šinptone Patarėju. 

Metropolitan State Banko Karae 
2201 West 22nd Stitet 
Telefonas Canal 6«W9 

MtuLtgytoA 
Gamintojai augS«*iauslos 

rūšies TurklAkq ir KiryptUkg 
cigaretu pasauly. 

BOXES ofio0ąo\ 
:lrT*-r-r),> 

3 ^ 3 * T J * » , 

te>*5ia!^j»s 

s?-

ilShT 

r \ 

C I C E R O 
Užlaikau gražiau* 
šias malia\as ge 
riaušių kompam 
jų, gatavos ir n» 
gatavos, o kam 
reikalinga sutai
sau, gražiausių 
spalvų, nes dau
geli metų esu 
patyręs maliavo-
jhne sutaisau ple 
ster) del malla-
vojimo, norėdami gražiai išpuošti 
kambarius k rėpki tos pas: 

STANLEY BUKAUSKAS 
1447 S. 50th Ave. Cicero. 

Įėjimas nuo 15 str., in rear 
Phone Cicero 8003 

Senato vaišingumas. 
Amerikos Senatas ragino 

prez. Coolidge užsiprašyti ta r 
parlamentinę Sajungę posė
džiauti] W'as}iLngtonan W2d 
metais. 

— 

Moviiig & f xpresinĮ 
Perkraustome ir į kitus 

miestus. Nauji ir Antros 
Rankes Rakandai. 

Perkame ir Parduodame 
H. SHEPHARD 

3152 So. Wallace »tr. 
Telef. Boulevard 4794 

' P R A N E Š I M A S 
4'Laivo" Administracija f>raneša visiems, kad ga-

didinus uLaiv^" ir jo kaina truputį pakeliama. 

Metams "Laivas" kainuos j'au nebe $1.50, bet 
$2.00. 

Bet kas užsįsakys "Laivg." iki Liepos 1 d. s\in., 
dar ^aus <<Laivq,.,, visiems metams semjja kairia, b u 
tent už $1.50. 

Kas tat nori gauti 4<Laivą" pigiau, tegtilpa.sisku-: 

bina jį užsisakyti. 

"L A I V 0 " ADRESAS 
2334 SO. OAKLEY AVE. CHICAGO, HL, 

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 Vai. nuo 9-5 

VAKARAIS: 
33<Jt S. Halsted st. Tel. Bivd. 6773 

v. v apart Pancdėlio ir 
Pėtnyčioa 

V. VV, RUTKAUSKAS 
A D V O K A T A S 

Ofiaaa Dldmi<«ryJ: 

29 South La Salle Street 
Kambarla 630 

Telefonas Central 0SM 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Vards 4681 

Tel. Central 6900 

STASULANI 
A D V O K A T A S 
Vidurmiestyje ORsas: 

Room 911 Cnicago Temple Bldg 
7 7 W . Washirt£ton St. 
CICERO Ofisas: Pancdėlio vak. 
11314 S. Cicero A v. Tei. Cicero 5036 
BKIDGEPORT Ofisas: Kitais rak. 
3236 S. Halsted St. Tel. Boui. 6737 

J. P. W / U T C M € S 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: D. 114—516—127 N. Dear 
bem St. Tel. Randolph 5564—6T>85 

'Vakarais 10717 Indiana Ava. 
RoHebuuT Tel. Pnllman 6877 

S. D. LAGHAVV1GZ 
Ltetnvis Oraborlos 
9314 W. 9«rd 1"L 

Ctca«o, Hl. 
Patarnauja laido

tuvėse . kuoplgiauala. 
įs ikala meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu boaits ut*a-
nėdinti. 

Tel. Cnnal 1971 
9199 

i 

PLATINK ( ( DRAU64 M 

PLAČIAI PAGARSĖJĘS 
LLMMENTAS 

Naudojama* nuo diegiančių aąnarių 
ir muskuly. 

Nuo skauimų krutinėję ir pe^iuo**. 
Kuomet reumau'zmaa jugų muskulus 

sutraukia į mazgą. 
Nuraminimui drebančių, durančių 

iMUralgijos guaibymg. 
Noo jSoarinimų tr numuiinių. 

N'uo dieglių ir bkauamų. 
Patrinklt juenti — Pravys •kauerną 

ialin. 
Visuomet laikykite bonką po ranka,— 

niekuomet negalit iinoti, kada ji* 
jums bus reikalingas. 

35c. ir 70c. ui bouką aptMrote. 
' F. AP. RICHTER 4CO. 
104.114 Sa. 4th Su. aVMSftba.it. T. 

file:///Vor-
http://aVMSftba.it
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NUO "MOONSHINE". PA- Į VĖŽIO LIGOS PAVOJUS. 
KVAIŠO IR GALĄ j 

X&andie Mergaičių Aka
demijoje mokslo metų užbai
gimo aktas su margu progra
mų. Gaila, kad jų dabartine 
svetainė talpina, vos apie 100 
asmenų. 

PASIDARĖ. Chioagos sveikumo depar
tamentas „gyventojų apsaugai 

KAD TIK NEPAMIRS 
TUME... 

Sta-salienė, A. Petroniute ir 
O. Papievute. 

Brigliton Park 6 tas skyr. 
— B. Lindzeine ir Dausonie-
nė. 

Cicero 9tas skyr. — O.iRei-
kauskiene ir Petrošienė. 

Wčst Side lOtas skyr. D. 

PARDAVIMU! 
N A M A I 

SOUTH SIDE SPECIALAS. 
PARSIDUODA arba išmai

no 8 flatų naujas mūrinis na
mas ant kampo. Po 5—6 ir 6 

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

„ T , /kambarius; štymu apšildomas 
(iasparkiene ir I j abanaus - ( r a n d o s n e š a m o į m ė n e s į 

Prisigėręs 
pakvaišo ir galą pasidarė W. 
Wandland. 45 m., 11^7 Oak-

lUool^sllim;,^ *wžrtai iŠ ežero pinnpuojaman j 
vandenili įmaišo chlorino, ku-, 

! kiene. 
Piknikas. 

Piknikas ivvks birželio 15 
ris išžudo įvairių ligų perus. 

J)r. AVilliam Held tvirtina. dalr ave. PakyaiŠėlis sudau
žė namie rakandus, paskui *** ™ chloriną vandenį var-
užsilipo atikon ir iš ten kri
to galva žemyn* ant šaligat
vio. 

J o moteris su jaunu sūnum 
mjėgino Jį sulaikyti nuo tos 
saužudystės, bet nevyko. 

Moteriškė nuėjo policijon 
ir nurodė vietą ir žmones, 
pas kuriuos sauzudis pirkda
vo k*mooIis^nne.', Tuos žmo
nes moteriškė, kaip ji sakė, 
keletą kartu įspėji) neparduo
ti "moonshine" jos vyrui. 
Bet įsjMJJimų neklausyta. 

Policija arešlavo Mis. Au
na 

tojau t žmonėms yra pavo
jaus gauti vėžio ligą. 

RYTOJ VĖLIAVOS 
DIENA. 

Rytoj Chicagoje iškilmin
gai bus minimos 147 metų su
kaktuvės, kaip pripažinta 
šiandieninė Sur. Valstybių 
naeionalė vėliava. 

Miesto majoras Vėliavos 
dienos miuėjimi paskelbė pro 
klamaciją. Ragina Chica^ros 
gyventojus ryto] visame mie
ste išskleisti amerikoniškas 

— O, oi, oi, kad tik nepa-
mirtštume — ogi rytoj pik
nikas A. R. T). National dar- d. National Grove, Riverside, 
r/x\ Riverside. 

— Tik; nueisim ant Mišių, 
pietų nevalgysime namie, nes 

žinome, kad skanins pietus pi
kniko svečiams gamins A. R. 

Įmokejimas $8,000 arba išsi
maino ant mažesnio namo. 
Randasi gražioj vietoj South 
Side, 56tos netoli Ashland a-
ve. 

Jll. Skyriai pasidalino dar
bais sekančiai: 

Town of Lake ir Bridge-

DIDELIS BARGENAS PRIE 
VIENUOLYNO. 

2 flatų naujas mūrinis, na
mas, karštu vandeniu apšil
domas, visi įtaisymai vėliau 

«,-.f; r̂ iAc. \ T>^^r,;«fA i*r n 'ta.s $18,500. Parsiduoda- už neti p-les A. Petion.ute ir O. $ 1 6 ; 5 0 o / l ę ^ a i T i S m o k ė j i m a i d 
Papieviutė ir žadėjo daugiau1 C. P. SUROMSKIS &'CO. 

part užints virtuvę. North Si
de prie Tce Cream. 18th Str. syo s "mados. ^"u"rini"s"garadžlus 

T), narės I r susitarę namuo- apsiėmė Puneh Oards pardavi«j2jų automobilių. N'amas ver-
se — vaikinai pasiėmę savo 
"širdeles ," tėvai savo vaike 
liūs — šiaip sau kaimynai 
savo draugus ir trauksime 
gražios Riverside link. Žmo
nės sako, kad tai šimet bus 
pirmas piknikas, kurs puikiai 
nusiseks, nes oras tą dieną 

Sehlee. kuri saužudžiui j vėliavas. 
parduodavo nuodus. Arės-J . 
įaoim. vyras „..surastas. No- LAIMINGAI KELIAUJA. 
nma ir JI suimti. 

MAJORĄ? PARĖDĖ 
TARDYMUS. 

Del vaiko Roberto Franks 
nužudymo pirmiausia areš
tuotu du Harward mokyklos 
mokytoju. Jiedu ]*>li<*Lja į-
taiė Franks pagrobime h- nu 
žudyme. 

Paaiškėjo, kad detektivai 
tuodu mokytoju begalo kan
kino ir nnišV*. Vertė juodu 
prisipažinti. 

Miesto majoras įsakė pra
vesti tardymus. Kaltininkai, 
sako majoras, ne vien Ims y>a-
šalinti iš policijos tarnybos, 
bet dar patraukti kriminaliu 
teisman. 

Majoras, kaip praneša., pats 
asmeniškai tuo reikalu begalo 
interesuojasi. Jolicija kali
nių neprivalo kankinti ir tero
rizuoti. 

reikia važiuoti A. R. 1). pik-
njkan — o gali dar ir dovanų 
laimėt — tad visi piknikan, 

Jš New Yorko ' • I ) r a u C T i " i k u r t i k r a i k i p ' " i e n a s "*oo.l 
telegrama praneša, kad kun. 
Kazėnas, Mickus ir Bacevi
čius garlaiviu George Wash-
ington laimingai keliauja Ku-
ropon. 

' t i m e " turės. N. 

Stanley Rose, 1647 Ferdi-
nand ave., pašovė savo pačią. 
Girdi, už tai, kad ji nevalan-
ti^pirkios. 

NEI VIENO POLICIJOS KA
LĖJIMO TINKAMO. 

Ohieagos sveikumo depar
tamentui raportuota, kad Chi-
cagos policijos stotyse kalė
jimai yra tikri nešvarybių u j -
rvai, kur uždaryto žmogaus 
negalima laikyti. Sveikumo 
komisionierins I)r. Bundeson 
darbuojasi tuos policinius ka
lėjimus apšvarinti arba visai 
aklai užkalti. 

CH1CAG0S ŽINIOS. 
/ N 

APGYNIMAN BUS STATO
MA BEPROTYBE. 

Šiandie šv. Antano die
na. Sveikiname vi>us A tita
nus, veiklius ' 'D raugo" Rė-
inejus, 

i 

X Šiandie gerbt kun. Br. 
liumšo gimimo diena. \m lin 
ki jamš n<'nuilstanči'am visuo 
menės darbuotojui, ilgiausią 
metu. 

X A: A. Pirmininkė sako, 
kad per Akademijos IJėmėju 
pikniką 15 birželio d. (sek-
madienye nelis, bus gražu, ir 
piknikas puikiausiai pasi
seks. 

X Roselande vyčių tarpe j -
vyko nesusipratimų. Susirin 

kinius šaukti visuomet vertė
tu ne kam kitam, o draugijos 
Valdvboms. 

X T>r. K. Pakštas su žmo
na n4>ogyveno»BrTgl)ton Par
ko a^ielinkėje, netoliausiai 
nuo Marquette Parko. 

X Cireroje Šiandie didelės 
iškilmės, šv. Antano parapijo 

j e atlaidai. 

AR ŽINAI, KAD 
!/ et u via i renka pinigus Kau-

mergaičių surinkti. Brighton 
Park, gaus dvi moteri del 100 
kišenių sukne. Cicero turės 
barą ir saldainias. Prie bo-
lių bus West Side. (Tr d'ar 
daug pamarginimu bus — vis 

tikrai bus "pas tovus" (net ką negalima aprašyti, tik kai 
" D r a u g a s " taip sako!) O jau kuriuos paminėjau). N 

mieste tie durnai taip nubos- Cicero, 111 akmeniui dole-
ta, žmogus taip ir nori tyru rių surinko jau $74.00. Btųįk 
oru' pakvėpuoti, tad būtinai ton Park surinko $10.00 (O 

kur kitos kolonijos? Turbūt 
nesinori girtis, vienok Cice-
riečiai pirmą vietą užėn e ir 
jie pravedė kelią). 

Ponia O. Reikauskienė pra 
nešė, kad #avo amžiną ,narę 
O. Rašinskienę. I r ponia Nau 
jokiene gavo į amžinus na
rius p-nus Miluigus iš Auro
ra, UI. 

Toliau gerb. Motina Al/aria 
paaiškino pašventinimo ak
mens ir atidengimo stovylos 
a. a. kun. A. Sraniukyno pro
gramą. Taipgi gerb. Motina 
Maria pra.se tvarkdarių. Po
nios Sekleckienė ir Petkienė 
iš Bridgeporto apsiėmė su
rinkti. Ženklelius pardavine-
ti moterys ir mergaitės pa
rinktos iš Bridgeport. Taipgi 

ŠV. KAZ. RĖM. APSKRIČIO 
PROTOKOLAS. 

Šv. Kazimiero Vienuolyne, 
Segima 3 d. 1924 m. įvyko 
Šv. Kazimiero Akademijos JK 
mėjų Apskričio susi rink įmas. 
Pirmininkavo gerb. pirm. A. 
Nausėdiene. Maldą atkalbėjo 
gerb. Motiva Maria. 

Delegatės užsiregistravo iš 
sekančių skyrių: 

Town of Lake lino skyr. 
A. Baltutienė, V. Galnaitė, ir 

N A M A I . KURIM JUS 
JIEŠKOT. . \ 

Namas kaip parke — Puikiw mu
ro namas po 5 ir 6 kamb. A u s 
tos klesos vieta ir labai graži. IŠ 
rodo kaip parka."*. Namas moderniš
kas. Kaina t ik |15,(M)0. Jnešt reikia 
$7000. Kas nori gerą namą turėti 
Ir smagiai gyventi, tegul nieko nelau 
kdamas kreipiasi j mūsų ofisą 

Pa ikus mingalow — Visai nauju
tėlis bungalow South Sidėj (pr ie 
liet. Vienuolyno). SeSi erdvus kam
bariai, furnice heat šildomas Vis
kas pagal paskiausios mados, pla
tus lotas ir kitokie parankumai . 
Kaina $6,800, Apie pusę reikia 1-
nešt likusi suma pagal sutarties. 

Nieko nelaukite . — Tuojaus pama 
tykite šį, modernišką dviejų flatv 
namą po 6 ir 6 kambarius. Randa
si tirštai lietuviais apgyventoj vie
toj." Visi kieto medžio (ąžuolo) už
baigimai, didelis ir gražus beismen-
tas, karštu vandeniu šildomas — 
kiekvienam fletui a tskiras boileris. 
Pagal šiu laiku tai yra t ikras bar
menas. Kaina tik $12,000 Jmokėt 
apie pusę, o likusi suma lengvais 
išmokėjimais. 

Reto. mes tu r ime daugybę visokių 
namų visose dalyse miesto — pi
gių i r brangių. Kreipkitės bile lai
kų — dieną a r vakarais — j mūsų 
ofisą ir busite užganėdinti. 
BRIGHTON REALTY CO. 

4034 Atfcher Ave., 
prie Califarnia Ave. 

J. Yushkevičius, vedėjas. 
Į ^ W Į » y ^ W y ^ i. - i *+ • - • > W ^ W 

SPECIALIS BARGENAS 
Arti gražaus Marąuette Pa rko aug-

PARSJ DUODA Bizniavau Uoa rHSies ' i e t u v l<* ****** •** šv-

REAL ESTATE 
>»^a>« » » • • » • • • • • » * mį£ 

3352 So. Halsted Str. 
Tel Bouievaird 9641 

L O T A I z. 
GERAS LOTAS 

PARSIDT'ODA 30x125 Pėdg lotą 
geroj ir garžioj vietoj. Galima sta
tyt bungalow ar gerą dvifletj. Par 
duosiu pigiai ->- už cash arba len
gvais mėnesiniais išmokėjimais. 

Kreipkitės pas savininką; 
S. STRAZDAS, 

4034 Aivher Ave. 

MES PASTATYSIME 
Jums kaip jus norite ir 

kur įus norite Marquette 
Manor, puikiausiam lietu
viu distrikte .Chicagoje. 

PASINAUDOK PROGA 
j ir įsigyk namą arti šv. 

Kazimiero Vienuolyno, kur 
gyvenimas malonus, arti 
arti gražiausio parko visam 
mieste Marquette Park. 
Mūsų kainos visiems priei 
narnos. 

Planus mes parūpinsime. 
Kreipkitės; 

VKEBER & MLIAMS 
2516 W. 63rd str. 

Telef. Republic 1932 

f C.P, SUROMSKIS & GO. 
R E A L E S T A T E 

kampinis lotas šiaur-vakari-
nis kam}>as We«tern Ave ir 
47to Plafle 41x.l2r) už l'abai 
prieinama kaini). Atsišaukite 
pas savininką; 

Telef. Republic 5232 

B I Z N I S 

Z. Jurgaite. 
Brindgeport 2ras skyr. — is Akademijos mergaites pa-

A. Nausėdienė, O. Sekleekie- dės dirbti. Prie u/.k'andžiu ap-
n<\ Petkienė ir Pr. Burbicmė. si.ėmė moterys i West Sido. 

Nortli Side 3čio skvr. — An Susirinkimas užsibaigė maf 
druškevi<v*ienė ir Naujokiem'*, da. 

18th Street 5to skyr. — O. { Akademike. 

Praneša, jog kaltinamuoju 
du jaunu p*grolr\*u ir žmog-|n ( . i r k j t u o s f k miestuose pa-
žmlxin, Leopoldą ir Loebą, ap Į | : . I IOsavį imiį Vilniaus iš lenkų 
ginėjai tems kaiT>o lK'pro<viu,L jį(. kovOA ^ ) a t 5 j n s yilniu 
kuriuodu reikėtų atskirti nuo į̂  | e n k l J ? Ar ž i r iy i ? ^ į j l t . ] 
inoniu, liet ne mirtimi baus- m a r Turkišld eigaretai duoda 
" tau daugiau vertės už 

Wt%k ' prireipais remiantis •;.„< negu paprastieii ei 

Atvažiuok Nedėlioję Į | 

Marųuetle Park Terrace 
Čionais tai paskutinė proga nusipirkti augštos rū

šies propertę Lietuvių Distrikte. Puikiausios propertės 
visoj Cliieagoj. 

• • • • . - . 

Lotai po 
$590 
ir augsčiau 

uz puii-
i> negu paprastieji eigaretai j 

advokatai liaudie ir gamina | užtat kad jie turi lOO^r gry-
•pgynimo planus. , ir iai Turkiško tabako? 

D I D E L I S P I K N I K A S 
RENGIAMAS 

^V. KAZIMIERO KABALAJČH) DRAUGIJOS 
BIRŽELIO 15 D., 1924 

TERArTXAL GROVB Htb ir CENTB AVKNLK 
.Chicago Heights, IU. 

Kviečiame visus apielinkės lietuvius ir lietuvaites, 
atsilankyti, taipgi Harvey ir Stegerio, bus puiki muzi
ka; tikimės, kad kiekvienas busite užganėdinti. 

Kvie.'ia visus KOJVtlTETAS. 

Ant iš mokesčio Tiktai 
$12 j$175 

į mėnesi { Cash 
PASIRINKIMUI REZIDENCIJOS IR BIZNIO LOTAI 

Skersai gatvę nuo puikaus AJkirąuette Parko kuria
me randasi Cymnaisium, kur galima plaukyti, lošti bo-
le, turėti piknikus ir kitus pasilinksminimus arti šv. 
Kazimiero Vienuolyno. 

GATVEKARIĮJ LINIJA PRAILGINAMA 
TIESIAI Į MARQTJETTE TERRAPE 

kas reiškia, Jcad ėionai ši graži apielinkė sparčiai augs. 
ir tie, kurie pirks dabar pasipelnys. 

VAŽIUOK NEDELIOJ TENAI. KUR VISI VAŽIUOS 

Visi važiuos i Marąuette Terrace, šiaur-rytmiam kam 
pe parko mūsų reprezentantai prisisegę mėlynus ženk-
lėlius .patiks jus. Dėlei jūsų parankumo mūsų automo
biliai stovės ant California Ave. ir Marquette Road visą 
dieną nedėlioję, jie jus nuvež. 

PARDAVIMUI groserio ir 
pieno biznis, jei norės galė
siu parduoti ir su namu. Biz
nis daromas iš vien lietuvių 
geroj vietoj. 

Nedaug tokių biznių yra Ci
cero j . 

Atsišaukite; 
1417 S. 49 Ct. Cicero, III. 

" IJLŪNERY SHOP 
(Skrybėlių Krautuve). 

Turiu parduoti iš priežas
ties žmonos ligos. Biznis gerai 
išdirbtas puikiausioj lietuvių 
kolonijoj ant 63eios. Puiki 
proga lietuvaitei, merginai ar 
moterei. Atsišaukite pas sa
vininką: 

2519 W. 63rd Str. 

ANT PARDAVIMO groser-
nė ir rūkytos mėsos, geroje 
apielinkėje*. Turiu parduoti 
šią savaitę, nes vyras eina į 
ligoninę. 

Atsišaukite: 
1 2242 W. 21st Place. 
! Telef. Roosevelt 2577 

ITŪfTA I 

Kazimiero Vienuolyno, parsiduoda 2 
flaVj mūrinis namas 6—6 didelį 
kambariai , saulės kambariai , u&ne-
vietė.% knygynės ir indinės Šėpos, 
fttymu šildoma, viskas moderniška, 
plieno konstrukcija, beismentas plei 
steruotas. 

Kaina $15,500. Cash $5,000 
Atsišaukite; 
WEBER & WILUAMS 

2516 W. 63fd Str. 
Telef. Republic 1932. 

Perkam, 
parduodam 

Ir mainom 
namus, f a r 
mas taipgi 

1 ir visokius 
biznius. 

Darbą a t 
liekam gre 
itai, pigiai 
Ir gerai. 

Kreipki
tės: 

3352 So. Halsted Str. 
Telef. Boulevard 9641 

ANT PARDAVIMO 1918 Ford 
touring karas, gerai apmaliavotas, 
geros cushions viskas geram stovy. 
Kaina $75 didelis gazinis pečius su 
3 ovenais, kaina $20.00 Knygryne 
Šėpa $20 00, gazinis pečius $5.00. 

Atsišaukite vakarais : 
GLEICH, 

2830 W. 39 Place ' . 
Lafayctte 5298 

P I A N A S 
P l \ Y E R PIANAS. 

Paliktas/ storage, reguliarė kaina 
$700 iristrum^ntas pirmos kleeos.su 
suoleMii, kabinetu ir 75 muzikos vo
leliais. (Parduosiu už $100 ir $31 už 
sloraga. Esu be darbo dėlto pini
gai tnįn reikalingi. Atsišaukite krau 
tuvėn 
138D MUAvaukee ave. Klauskite Mr. 
Jankowsk«'s Player Plano. 

Lake Towns Impr. Go. 
SUB — DIVIZIJOS OFISAS: 

71mos IR CALIFORNIA AVE. 
MIESTO OFISAS: 

10 S. LA SALLE STR., 
' . CHICAGO. 

R E I K A L I N G A 
REIKALINGA: Moteriš"dir-
bti ant farmos prižiūrėti pau
kščius ir daržus. 

Atsišiukite į 
"DRAUGO'' ADM.; 

2334 So. Oakley AveJ 

SALESMANAS " 
Reikalingas lietuvys, kur is moka 

angliškai, pri tyrimas nereikalingas, 
tokis kuris turi plačią pažinfj savo 
apielinkėj. Gali uždirbti* nuo $100 
iki $200 pardavinėjant mūsų aug-
fito« klesos lietuvių distrikte prie 
Marąuette Pa rk kur ket inama pail
ginti gatvekarių liniją 

Atsišaukite pėtnyčioje 

10 So. La Salle Str. 
Room 348 arba 

» 

Telefonuokite Main 3933. 
I Subatoj po pietų ir nedėlioj atsi

šaukite ant propertės: 

71mos ir California Ave. 

EXTRA BARGENAS. 
Parsiduoda muro namas 2 

augštų su beismentu 4-4 kam
bariai. Randos neša $100.00 į 
mėnesi. Kaina $10,600.00; pu 
sę eash; viskas geram stovy. 

Atsišaukite: 
C. M. WEBER, 

2243 W. 22nd Stf. 
ANT PARDAVIMO tuščias medi

nis namas su Storu, labai geroj vie
toj unt bizniavo kelio streetcar 59 
st. lines. Cimentuotas beismentas, 
garadžius, 4 dideli rujnai pagyve
nimui, elektros, vanos ir tt. Dar 
vienas bargenos lotas prie pat Vie
nuolyno, kampas 41 %xl25. Kam ro-i 
kalingas bizniavas namas ar kam
pinis lotas Kreipkitės pas savinin
ką: 

K. KO VAI/JI K A, 
4959 So. Paiiima Str. 
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PIRKITE ŠITUOS BAR-
B A R G E N U S 
PARSIDUODA bizniavas 

niuro namas 5 fialai ir storas. 
Kaina $12,000.00 ant išmokė
jimo. 

2. i'latų naujas muro namas 
ant pardavimo arba išmainy
mo. 

6 flat\j muro namas, parduo 
siu arba mainysiu ant mažes
nio namo ar biznio. 

2 flatii namas po 4 kamba-
rius, gera transporbaciįa. Kai 
na $3,500. Cash $1,000, likusia 
sunig. ant Jenkvo išmokėjimo. 
Su reikalais kreipkitės pas: 

A. GRIGAS, 
3114 So. Halsted Str. 

Tel. Blvd. 4899. 

N'OREDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

809 W. 35111 SI. GMeago 
TeL Bflplęyard O t i l ir 0774 

PADAROM PIRKIMO I g PAR
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
M Parduodam Laivakortes. 9 

ĮVAIRUS KONTRAK
TINIAI 

Telefonas Canal 5395** 

JOHN 6. ME2LAISKIS 
Generalifi KcmtraJctoriui, 
Btatytojas ir senų namų 

taisytojas. 
2319 West 24-th Street 

Ohicago, UI 

Klauskite Mr. KNAPP 

4 FLATŲ — PRIE MAR-QUETTE PARK 
PARSIDUODA 4 flatų na

mas, 4 po 6 kamb., lotas 90x 
120, Randos neša $180.00 i 
menes j ; pečiu šildomas. Kai
na — $18000. 

3 FLATŲ IR STORAS 
Medinis 3 flatų ir storas, 

lotas 50x125; garadžius 3-jû  
kari|, randos neša $105. i me 
nesį; kaina $8000. 

9 FLATŲ 
Parsiduoda arba mainysime 

9 flatų mūrinį namą puikioj 
apielinkėj del tolesnių žinių 
kreipkitės ofisan; 

BIZNIO NAMAS 
, Medinis kampinis namas su 
groserne su 3 kamb. ir pa 
gyvenimas; randasi ant gero 
kampo netoli Marąuette rar-
ko — Kaina $11500. 

6 FLATŲ 
Parsiduoda mūrinis 6 fla

tų. ''Normai Park*' visi fla-
tai po 7 kamb. namas geram 
padėjime. Kaina $31000. 

Lengvais išmokėjimais. 
LOTAS ANT W£STERN 

AVENUE 
prie 65tos parsiduoda pigiai. 
ROZINSKI — LBMONT CO. 

6312 So. Westerp Ave. 
Tel, Prospect 2108 

Telefonas Canal 7SSS 
PETRAS CIBULSKIS 

MallaToJtmo Kootvaktorios 

0 A 2Ų 
IR 

POPIEROS 
KRAUTUVE 

Nopapraata 
mušu. blsnk 
augimas ral* 

kla sadnlafei 

Košt urna rlaini 

patamarlma. 
2338 So. Leavitt Street 

iimiiiiniiiiiiiiiiiHiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiuiir 
PAGRAŽINAM NAMUS 

MaHavojame,' dekoruojame, kalsi-
muojanie ir popieruojarac najpius. 
dedame stiklus \ naujus namus. 
Mes tą visą. Tamstos darbą galime 
atlikti už gana prieinamą kainą — 
pirmą negu duosi kitam virš pažy
mėtą darbą, atsiklauskite kainas pas 
mus 

Kreipkitės: 
BRIDGEPORT PADITING 

H A R D W A R E CO.. 
8149 So. Halsted Str. 

Tel Yards 7282 
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