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Angljja PertraukeSantykius 
Su Meksika 

į 

ANGLIJOS INTERESAI MEKSIKOJE PAVESTI 
S. V. GIOBON 

SOCIALISTŲ VALDŽIA SU- KANADOS PASTOS DAR-
SIRUPINUSI BRANGENYBE. 

Prieš rinkimus žadėjo papi
ginti gyvenimą. 

BININKAI STREIKAVO. 

AGENTAS CUMMINS APLEIS MEKSIKA. 

LONDONAVS, birž. 20. — 
Anglija pertraukė visokius 
santykius su Meksikos / )bre-
gono valdžia ir globoti visus 
ten savo interesus ir paeia. 
ambasada pavedė Suv. Vals-, 
tyliems ir Chili. 

Tuo reikalu premieras Mac-
Donald konferavo su S. ,Val-
stybŲj ambasadoriumi Ke
llogg. % 9 

Tai visa įvyko gavus Mek
sikos valdžios atsakymą į An

g l i jos notą. Matyt, Gbrego-
no valdžia atsakymui pavar
tojo nemandagius žodžius. 

Anglija buvo parengusi 
siųsti misija Meksikai. Da-

susirinikitne. 
Pasirodė Meksikos valdžios 

nusistatymas begale atkak
lus ir kiekviena save gerbian
ti tauta su tokia valdžia ne
gali palaikyti gražiųjų, santy
kių. Pasirodė, to Anglijai 
perdaug. 

Pertraukus santykius parė 
dyta agentui Cunumus tuo-
jaus aploisti Moksiką ir g n -
žti Anglijon. 

' 
KUN. DR. F. KEMĖŠIS, 

Katalikiškos Visuomenės Budintojas, Daugelio mušu Or
ganizacijų Steigėjas, Energingas Veikėjas, šį pavasarį sa
vęs Washingtono Universitete Filosofijos Daktaro laipsnį, 
šiandie atvyksta Chicagon, iš čia už savaitės keliauja Lie
tuvon. 
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Santarvės Valstybių Premjerai 
i Konferencijas 

bai
tas, 

» Baigęs "mokslus. 

Anglijos valdžia patyrė, 
kad Senor Pedro Eza, vienas 
meksikonu socialistų vadas, 
tris mėnesius Maskvoje studi-

PARYŽIUS, birž. 20. — 
Nauja Franci jos socialistų 
valdžia parlamente gauna 
daugybę visokių paklausimų 
(interpelacijų). Tarp tu vie
nas svarbiausių, ką valdžia 
mano daryti kas link gyveni
mo papiginimo. Prieš rin
kimus patsai radikalų vadas, 
šiandieninis premieras Her
riot, rinkėjams žadėjo papi
ginti gyvenimą. 

Premieras tau paklausi man 
dar neatsakė. Bus įdomu isV 
girsti, kaip jis gyvenimo 
brangumo problemą spręs. 

OTTA^YA, b. 20. — " F e -
deration pi Postai Emplo-
y e s " Kanados pastose atliko 
24 valandjų streiką. PaŠta 
visoj šaly tuo laikotarpiu be
galo buvo sutrukdyta. 

Darbininkai reikalauja au
kštesnių algų. 

ANGLEKASIAI KOVOJA 
SU SARGYBA 

W, VIRGINIJOJE 

MIŠKU GAISRAS 
COLORADOJ. 

DENVER, Colo., birželio 
20. — Arapahoc nacionaliam 
miške šiandie baisus gaisras, 
kurs apima apie, 2,500 akrų. 
Apie 300 žmonių pristatyta 
gesinti gaisrą. * 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
KLAUSIMAS. 

Ii lisiius vykimas atšauk- javo sovietų valdžios formą. 
M 

Anglijai perdaug. 

Galntiuii nusprendimas 
fM'rt raukti diplomatinius ir 
ItitfAiu^ santvkins su Meksi-

Meksi-
j i s gabena 

Šiandie jis gryžta 
kon. "Su savimi 
didelius fondus komunistinei 
propagandai Meksikoje. Tos 
propagandos tikslas — Mek-
sitfbjt* įkurti sovietų valdžią 

ka įvyko ministeriii kabineto j — proletarijato diktatūrą. 

SUSKILS OPOZICUA 
JUGOSLAVIJOJE. 

J 

PARYŽIUS, birž. 20. - P . 
Hymans, Belgijos užsienių 
ministt*ris, užvakar konfera-
vo su Franeijos priemiem 
Herriot, kur šeštadieni išvy
ko Anglijon konferuoti su 
Anglijos prenueru MacDo-
nald. Herriot nusprendė iŠ 
Anglijos gryžti per Briuksė
lį antradienį. Tenai turės 
pasitarimų su belgų premje
ru Tbeunis. 

Hymans pranešė, kad Bel
gija su Francija darbuojasi 
sntikmiai, kad nesama nei ma 

žiausiojo nesutikimų debesė
lio. Abi valstybi pasirengu
si veikti išvien ekspertų pla-
nu klausimu. Tas klausi
mas bus sprendžiamas atsi
žvelgiant į aplinkybes. 
Hymans Herriotą plaėiai su

pažindino su atliktomis se
iliaus konferencijomis tuo pa-
ėiu klausimu, 

i 

i 

Vokiečių kooperacija. 
Su premieru Herriot korK 

feravo Brietsvheid, vokiečių 
Reichstago socialistas atsto
vas. Abu diskusavo situaci
jų Vokietijoje ir reiškė vil
ties, kad ekspertų planai grei
tu laiku bus vykinami. 

Vokietis socialistas užtikri
no franeuzu radikalą, kad 
Reichstago didžiuma stovi už 
ekspertų planų vykinima, kad 

Francija turi pilnai tikėtis 
Vokietijos širdingumo ir iš
tikimybės vykinant tuos pla-
nus. 

Pramatomas suskilimas. 
Franeijos parlamente kai

riųjų atstovų tarpe pramato
mas suskilimas, kuomet pri
sieis balsuoti svarbiausiais 
klausimais. 

Du svarbiausiųjų klausimų*, 
tai amnestija politiniams pra* 
s i/e n geliams, ir atšaukimas 
ambasadoriaus iš Vatikano. 

Herioto valdžiai norisi iš 
kalėjimu paliuosuoti ne vien 
paprastus politinius kalinius, 
l>et ir kai-kuriuos valstybės 
išdavikus, artimus radikalu 
širdžiai. 

Dalis kairiųjų tokiam vald
žios nusistatymui priešinga. 

Ta pati dalis taipat prie
šinga pertraukti santykius su 
Vatikanu atšaukus ambasado
rių iš Vatikano. 

Artimoj ateity paaiškės vi
su kairiųjų nusistatymai tais 
svarbiais klausimais. 

AMERIKONIŠKI LAKŪNAI 
SIAME. 

BAXGKOK, Siamas, birž. 
19. — Iš Indo-Kinijos čionai 

VIEXXA, birž. 20. —Ju-
gislavijos parlamente stiprią 
opoziciją sudarė ne serbu at
stovai. Jų tarpe didžiuma 
katalikų. Jų vadu skaitėsi 
Stephan Radifh. 

Bet štai tas Radieh nesenai 
aplankė Maskvą, pas bolševi
kus viešėįjo. 

Del to Radicho pakrypimo 
radikalizman opozicija turės 
suskilti. Nes katalikai atsto
vai nebenori but vadovaujami 
iKjlševiko. 

ANGLIJOS PREMIERAS 
AKĖJAMAS. 

Patariama dirstelti, kokią 
poziciją jis užima. 

PASKELBTAS ATSAKY
MAS JAPONIJAI. 

AVASHIN.GTON, birž. 20.—( 

Paskelbtas S. Valstybių vy
riausybes notos tekstas Ja
ponijai* kaipo atsakymas į ja
ponų valdžios* protestą del ja
ponų ateivių išskyrimo. 

Suv. Valstybės ilgoje noto
je užtikrina Jaj#mijai savo 
draugingumą ir pažymi, kad 
Suv. Valstybės turi teisės bi 
kokią tautą išskirti. 

2 ŽUVO, 5 SUŽEISTA. 

DICKINSON, N. D., birž. 
20. — Čionai ir apylinkjes pa
lietė tornado. 2 asmeniu žu
vo ir 5 pavojingai sužeista. 
Materialiai nuostoliai labai 
dideli. 

Vienas Chicagos teisėjų ne
patenkintas, kad policija, kuri 

LONDONAS, birž. 20. — 
Dalis anglų spaudos ir par
lamento nariai karčiais žod
žiais puola Anglijos premie-
rą MacDonaldą ufe netaktingą 
algimąsi kas link Mussolirti 
valdžios Italijoje. ' 

Ne vienas MacDonaldas 
smarkiais žodžiais kritikuoja
mas ir baramas, bet ir keletas 
jo ministerių. 

I r štai ,už ką.' 
.Tomis dienomis čia darbo 

partija turėjo mitingą, kuria
me dalyvavo premieras Mac
Donaldas su keliais kitais mi-
nisteriais. 

Mitinge išnešta rezoliucija, 
kuriąja smerkiama Musolinį 
valdžia. 

Rezoliucija nukreipta Itali
jos socialistų partijai. Pa
žymima, kad del socialisto at
stovo Jtfatteotti pagrobimo 
anglų darbo partija reiškia 
daug "karštos simpatijos ir 
visa širdimi palinkusi prie 
Italijos socialistų partijos, 
kuri veda kovą spėkoms, 
kurios trempia pamatinius 
laisvės i r demokratijos prin
cipus./' 

Nėra žinoma, ar premieras 
MacDonald su savo ministe-
riais balsavo už rezoliuciją. 
Bet yra žinoma, kad jis ne
balsavo prieš. 

CAPETOWN, Pietų Afri
ka, birž. 20. — Pietinės Af
rikos parlamentan laimėjo 
nacionalė darbo partija. Gen. 

j Smuts, premieras, pralaimėjo 
rinkimuose. Dabar kalbama 
apie nepriklausomą respubli
ką. 

KUO TURI GIRTIS. 

Neuzdareje kviečiai. 
Šįmet Francijoj kviečią de

rlius bus mažesnis, negu per-
niai. Tai dėlto, kad kviečiai 
neužderėję ir dėlto,* kad ma
žesni plotai kviečiais buvo už
sėta. 

Apskaitoma, kad šįmet 
Kviečių nepriteklius sieks du 
milionu kvintalų (vienas 
kvintalas lygus virš 220 sva
rų). 

Perniai kviečių nepriteklius 
buvo apie 10 milionų kvinta
lų. Taigi, su šių'metų nepri
tekliumi kartu jau pasidarys 
12 miliorm kvintalų. 

(Tą nepriteklių Francijai 
prisieis importuoti iš Ameri
kos arba Argentinos, kur pi
nigų mainyba Francijai ne
palanki. 

Duona neatpigs. 
Žemdirbystės ekspertai tą 

kviečių nepriteklių skaito rim 
tuoju dalyku, Jei kas metai 
bu s nepritekliaus, Francija 

g. - . ,. i „v Ketvirtadieni, diena Lietu-
negales pramisti nuosava duo \ " 

, " , •,{- j vos Nepriklausomybės pami
na ir tuue« tuomet speciali- Į , t \ ^ « . 
zuotis gaminti kitus kokius 

MORGANTOWN, W. Va., 
birž. 20. i— Netoli nuo čia 
Brady anglių kasyklų savi
ninkai kitųomet unistams an-
glekasiams pranešė, kad 
jiems bus gražintos 1917 l a 
nžmokesnys. 

Dėlto darbininkai sukėlė 
streiką. iTai įvykus, kasyklų 
savininkai paskelbė, kad ka
syklose dirbs neunistai darbi
ninkai. • t%jKį 

Kasyklos apstatytos sargy
ba. Kuomet tomis dienomis 
imta į kasyklas lydėti neunis
tai, streikininkai pakėlė kovą. 
Eina apsišaudymai. Geležin
keliais privažiavimas nebega
limas. (Streikininkai neleid
žia pas kasyklas siųsti tuščių 
anglims vagonų, v 

Visa anglekasių organiza
cija stovi streikininkų pusėje. 

TARPTAUTINIO TEISMO 
SESUA: 

AMSfTERDAM, birž. 20.— 
Hagos rūmuose atidaryta tar
ptautinio teismo sesija. Te-

YVASHINGTON, birž. 20.— čiaus šiąja sesija - pasaulis 
Vyriausias prohibilcijos vyki- maitai interesuojasi. Nes 
nimo ofisas skelbia, kad nuo spręs mažos svarbos klausi-
prohibicijos vykinimo prad- 'mus. 
žios ligšiol federaliuose teis
muose uždėta virš 19 milionų 
dolerių bausmių už prohibici-
jos j statymo peržengimą. 
Be to, 6,300 metų paskirta ka 
I(\jimo prasižengėliams. Iš
nagrinėta apie 150,000 bylų. 

TOLEDO, O., birž. 20. — 
Netoli nuo čia .gatvekaris su
daužė automobilių. 6 asme-
nvs žuvo. 

* * 

GEGUŽĖS 15 D. ŠVENTĖ. 

Koronerio teismas išteisino 
Walter Dori už J . Prender-areštuoja prasižengėlius; ne 

atskrido amerikoniški lakūnai I visuomet ateina teisman 1% gast, 15 m., nušovimą. Dari 
skrindą aplink pasaulį. dyti. * • n- žovė gindamas savo namus. minamas Danijoj. 

produktus. 
Tuotarpu franeuzų dietoje 

duona užima svarbiąją .vietą. 
Kadangi kviečių nedaug, tai 
duonai kaina gana aukšta. 

Ekspertai pažymi, kad šį
met duonos papiginimas nega 
limas. Gi kuomet nebus pi
gesnė duona, tai gyvenimas ir 
toliaus pasiliks brangus. 

Nežinia, ką apie tai užgie
dos premieras Herriot. Bet 
jei gyvenimas neatpigs, soci-
alistų-radikalų valdžia nebe
teks gyventojų pasitikėjimo. 

njėjimo, Steigiamojo Seimo a-
tidarymo i r metinė Lietuvos 
kariuomenės šventė. (Tą die
ną švenčia visos valdžios įs
taigos ir mokyklos. Valdžios 
įstaigos bus papuoštos tauti
nėmis vėliavomis. 

CHICAGO, — Šiandie pra
matomas gralžus oras, bet ir 
vėl šalčiau po vakarykščios 
šilumos. Vakar buvo 90 1. ši
lumos. 

P I N I G U K U R S A S . 
Lietuvos 10 litų. $1.00 
Anglijos sterl. svarui 4.30 
Franeijos 100 frankų 5.38 
Italijos 100 lirų 4.34 

f Šveicarijos 100 fr. 17.59 

KVIEČIAI JAU KERTAMI 
K ANSASE. 

WICHITA, Kas., birž. 20. 
— Pietinėj Kansas valstybėj 
jau kertami kviečiai. Far-
meriai susekė, kad kviečiai 
jau pribrendę, valymas reika
lingas. 

ŠVEDIJA PR0DUK0UJA 
INSULINĄ; 

STOCKHOLMAS, birž 19. 
— Goehinburge imta gaminti 
didelėj kiekybėj insulinas pa
gal najujo ... proceso. Ikišiol 
insulinas buvoydaugiausia ga-
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Siųskite Savo Giminėms 

L I E T U V Ą 

PINIGUS 
a P E R 

DRAUGĄ JJ 

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 Ghicago, EL 
Ofiso Valandos; Nuo 8 ryto iki 8 v. vafc 

Sekmadieniais uždaryta. 
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L I E T U V I Ų K A T A L I K Ų 
D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS" 
Eini kasdieną išskyrus nedėldieniua 
^ MeUms $6.00 
. Pusei Metų 13.00' 
Ui prenumerata mokasi ižkalno. Lai
kas skaitosi nuo užrašymą dienos, 
ne nuo Nauji} Metų. Norint permai
nyti adresas visada reikia prisiųs
ti ir ienas adresas. Pinigai geriau
siai siusti išperkant krasoje ar ex-' 
preso "Money Order" arba įdedant 
pinigus i registruota laišką. 

r DRAUGAS PUB. € 0 . 
2334 So. Oakley Avenue 

Chicago, Ulinois. i 
TeL Roocevelt 779i 
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TRUPINIUKAI 
Amerikos Liet. R. K. Fede

racijos Kongresui l iukai jau 
nustatytas . Kongresas ivvk.i 
rugsėjo-sept 2, o, 4 dienomis. 
Centro Valdybos norėta buvo 
Kongresą kelti ankščiau, bet 
paskutine savaite rugpjūčio 
įvyksta Homestead, Pa . Liet. 
Vyčių Seiman. O dar viena 
savaite nebegalėtų Detroitle-
čiai suskubti prirengti visr, 
kas reikia. T a d galutinai ir 
nebe atmainomai Kongresui 
diena pasilieka rugsėjo 2, 3, 
if 4 d. 

Detroitiečiai rangias i. prio 
sutikimo skail tingų Kongreso 
svečių karš ta i ir energingi'.!. 
Siunčiame Detroitiečiams nuo 
širdžių linkėjiuių, kad jiems 
viskas pasisektų. 

Nustačius , Kongresui die
ną laikas galvoti, kad patsai 
Kongresas pasisektų, kad jo 
nutar imai butų praktiški ir 
tikslingi, kad Kongresas bu
tų skaitl ingas sumaniais a* 
stovais. 

Pirmasis dalykas, tai kad 
priklausančios prie Federaci
jos draugijos, skyriai jau da
bar pirmame savo susirinki
me nusitartų siųsti savo ats to 
vus i Kongresą. Federacijos 
Sekretoriatas išsiuntinės <li-
joms ir skyriams paragini
mų, bet ir p . | t ier : i pradėt i 
j au reikia rupi i t i* . 

Ka ip susi tvarkyti , kad mūsų 
Seserys mokytojos gali t t j pa-
siliuosuoti nuo skolų, rūpes
čių ir a ts iduot i paseku ringiai; 
vaikų auklėjimui? Kaip išpla 
t inti ir pagerint i mūsų spau
dą? Negalėsime ir Vilniaus 

vargų pamirš ta . negalėsime 
nut raukt i ryšių s, u Lietuvos 
katl ikais. 

* * 

Moksleivių parama, Seserys 
Kazimierietės i r Prariciškic-
tės, spauda, Vilnius, Santy
kiai su Lietuva, labdarybe, 
kolegijos klausima*, t a i mums 
atrodo ir yra tie klausimai, 
kuriuos jau dabar reikfa ap
svarstyti , i r į kuriuos Kong- t 

rese reikės fiuoti. toki a tsaky 
mą kad butų ' džiaugsmingų 
pasekmių, 

O virš v i sako, tai mūsų 
pačių vienybe, mūsų organi
zacijos stiprybė. Čionai rei
kės i r konstituciją peržiurę-
ti i r pataisyt i , reikės i r būvu 
sią takt iką peržiūrėti , i r a te i 
čiai n u s i s . i t / i i . Visiem? dar 
bams bus pasisekimas, jeigu 
i sekančių metų Centro Val
dybą bus išr inkti t inkami 
žmonės. Tad apie kandidatus 
i Centro Valdybą reikia jau 
m a s t y t i Draugijos ir skyriai , 
p i rmame, susirinkime privalo 
nominuoti kandidatus i se
kančių metų Valdybą. I r no
minuotųjų vardus priduoti Sc 
kretorai tui . 

Federacijos Kongreso reika 
lais reikia kreiptis tokiu ad
resu: 

Katal ikų Federacija, kun. 
B. Bumšas, sekret. 2334 So. 
OaŲey ave., Chicago, 111 

a - * — i - BB 
U I T U V I Ų VISUOMENEI 

l l— l »IW»» POLITIKOS SįVAITt. 
FRANOIJA. 

FRANCIJA j au tur t naują prezidentą i r nauja muugtartu,, - , e w M V f ^ 
kabineto pirmininką. Abudu ta rė savo pirmuosius lo - būrius, kurie pereina demor- GERIAUSIAS MAISTAS tR 

Pastaruoju laiku užsienių 
spaudoje pasklino žinios, kad 
Lietuva ruošia ginkluotus 

SVEIKATA - BRANGUS 
TURTAS. 

džius. kacijos liniją i r užpuola so-
Parlamentą raikant part i jos draskosi del užsienio po- džius, esančius lenkų pusėje. 

litikos pakraipos. 6 e t plačiai visuomenei užsienio po l i t ika 'Del tokių lietuvių darbų, len 

Nusi tarus siųsti organizaci
joms savo atstovus į Federa
cijos Kongresą, reikia aptar
t i savo įnešimus Kongresui. 
Tepagalvoja jau dabar kiek
vienas veikėjas, ko nmsų A-
merikos lietuvių katalikų vi 

suomenei t rūksta , kokio yra 
svarbiausieji sakantiems n:c-
ta'»is darbai ir u^urvinim. 0io 
r.hi mes keletą dingiu doda-
i-.c, bet gera kūtę, kad visa 
m »sų spauda i r -.•i; jau viešai 
sv; , is tyt i mūsų uždavinius. 

Kad yra darbo, kad yra 
begalo svarbių užduočių mū
sų visuomenei, apie tai nėra 
ko kalbėti. Kad mes ne i pu
sės to nepadarome, kas butų 
reikalinga, irgi yra visiems 
aišku. I r nepajėgsime tol, kol 
neįkunysime Lietuvių Ka t r l i 
J ų vienybės taip, k a d ji butu 
ir gyva i r geležinė. . 

Pirmasis klausimas, kurį 
kiekvienas susipratęs vk.uo-
menininkas privalo apsvars ty 
ti , kaip mums savo or^anizn 
ciją sustiprinti . Orga^izaciji-
nių reikalų apsvarstymas 
Kongrese turėtų būti vienas 
iš svarbiausia. 

TRUMPOS ŽINIOS. 
Lietuvos Respublikos At-

stbvybė S. A. V. praneša, kad 
birželio mėn. 10 d. pasira
šyta preliminarinė prekybos 
sutart is t a r p Lietuvos ir O-
I and i jos. 

Streikas. 
S. A. V. Scranton, Pa. strei 

kuoja 10,000 anglekasių u P e -
nnsylvania Coal Company. , , 

Nesikiš į Albanijos reikalus. 
Italų i r Serbų valdžios nu 

tarusios, sulyg agentūros 
" S t e f a n i " pranešimu, nesiki-
šti j Albanijos perversmą, lai
kydama ta i Albanijos vidaus 
reikalu. 

Fašis tai auga. 
G rėki jos karo ministeris 

Ivudylis pasidavė dimisijon,, 
kad sutverus naują politinę 
fašistų partiją. J o išėjimai iš 
kabineto gali padary t i val
džios krizi. • , 

mažai t e rūp i : j i saukia prieš* didelius mokesnius, kurių jo 
kia par t i ja negali sumažinti . Tad partijų, lyderiai, prie* vi 
suomenę stodami, apie užsienio polit ika mažai teprisiminda 
vo, o daugiausia r iksmo keldavo del sumažinimo mokesnių. 
Didelius pažadėjimus šioje sr i ty galėjo dary t i t ik tos par
tijos, kurios buvo opozicijoje i r neturėjo progos mokesnių 
kolektuoti daugiausia i r žadėjo ir todėl r inkimus laimėjo. 
Dabar socialistai stovi valdžios pr iešaky ir gerai žino, kad 
narą iš ko savo pažadėjimai ištesėti, t ad apie juos i r tyli. 

Ak tyla — gera byla;.. Tad p . Herriot , ministerių pir
mininkas parlamente kalbėjo ne apie ta i ką jis visuomenei 
prieš r inkimus žadėjo, bet apie ta i , k a s parti jų lyderiams 
labiausia rupi . . 

K iek numanu iš premiero He r r io t kalbos, ta i užsienio 
politikoje galima laukt i apčiuopiamų permainų, kurios pa
lies ne vieną valstybę, bet mažiausia gal Vokietiją. Norin teisingos ir t u r i provokacijo 
tieji nuo . reparacijų išsisukti vokiečiai dabar galutinai įsi 
t ikins, jog karo metu padary tas skr iaudas j ie tu r i atlygin
ti i r kad be rimtų garant i jų Ruhro j ie neatgaus. 

Pirmuoju didesniu Herrioto žygiu užsienio politikoje 
bus Sovietų pripažinimas, kurs turės nemažos reikšmės vi
sai Rytų Europai , ta igi i r Lietuvai . 

Herrioto pažadėtoji amnestijų eilė, reikia t ikėtis , geriau 
jam apsimokės negu kadaise rusų Kerenskiui. 

Apie alijansų politiką premieras nieko nepasakė. Tad 
sunku dabar but pasakyt i , kokie bus jo santykia i su Lenki
ja, Belgija i r Mažąja Antanta. 

KANDIDATAI Į PREZIDENTUS. 
Apie didelius žmones visur daugiau kalbama. Ameri

koje didžiausiais papras ta i skaitomi bokseriai, beizbolinin 
kai kinemų aktor ia i (6 . Čaplino typo) i r butlegeriai. HVel
nio ašarų spaudėjai) . Tai vis nacionaliai d k i v y r i a ^ C h i c a g a 
gi daba r kalba t ik apie vietinės markės produktus : žyde

lius Loeb i r Leopold. 
Bet dabar jau nepapras t i , bet r inkimų laikai, š i tokiais 

" č e s a i s " ir kandida ta i j prezidentus priverčia vargšę pub 
liką apie save kalbėt i ; žinoma, t a i pas iseka ne be didelio 
barškalo. 

Republikonai nominavo p. Coolidge. nes savųjų tarpe, 
matyt i , geresnių i r nerado. Tad užteko i r papras to žmoge
lio. Į v iceprez identus jie nusprendė kimšti generolą Dawes. 
žinomą savo projektu reparacijoms iš Vokietijos išspausti , 
š i s vyras savo parti joj menkai žinomas, vienok spėjęs pa 
garsėt i savo prakt ingu protu. Tad ant Jo kailio ir republi 
konų par t i ja t ikisi gerai pelnyti. 

kai esą buvę priversti imtis 
a ta t inkamų karinių priemo
nių i r skųstis Ambasadorių 
Konferencijai, kur i esą smarr 
kiai sudraudusi Lietuvos Vai 
dzią. 

Be to, lenkų skleidžiama, 
kad ekonominė Lietuvos pa
dėtis -pasvirusi , litas pradė
jęs krist i , kad Finansų Mi
nisteris su didele pinigų su
ma pabėgęs i užsienius iv t t . 

Lietuvos Respublikos Atsto 
vybė yra šiuo įgaliota praneš 
ti, kad visos tos žinios nėra 

VAISTAS. 

Dr. AL, M, RACKCS, 
TeL O M N , 7S1 

1411 8*. 60-th Arm, 
Gtara, UI. 

VITAMINU- Sergantieji del 
mažakraujystės ir šiaip suny 
kę )yc sveikatos žmones lai 

J e i lietuviai maitinasi, pienu, smetona, svie 
mažaiu gertų 
t rupužinės, ' 

o daugiau fa 
no, tai butų 
daug sveikes
n i ir ilgiau 
gyventų. (J e-
ras pionas 
žmogui nuo 
put užgimimo 

dienos yra ir bus geriausias 
ir sveikiausias maistas. 

Prot ingi "amerikonai vie
ton alausj* a r snapso, ar 4 * so-1 šias f Kūdikiams, beabejonės 

>s 
pobūdžio. Ta ip pat Lietuvos 
Vyriausybe nėra gavusi jo
kio rašto iš Ambasadorių 
Konferencijos. 

Tau tų Sąjungai išrišus 
Klaipėdos klausimą Lietuvos 
naudai , lenkai pradėjo per už 
sienių spaudą akciją prieš 
Lietuvą. Lenkų akcija eina 
dviem kryp t im; politine ir e 
konomine, i r visa tai daroma, 
kad sudiskreditavus Lietuvą 
ir sumažinus užsieniuose pa
sitikėjimą Lietuvos ekonomi
ne padėtinu. Tad lietuvių lai
kraščiai perspėjami, del til-

stu, o pastebės ka ip jų svei
ka t a palengvėl pagerbs. Be
veik kiekvienas dak ta ras įsa
ko savo ligoniams, kad mai
tintųsi daugiausia pienišku 
maistu. T a i g i pienas y r a svei 
ka visiem*, visiems išskyrus 
tik tuos, kurie yra t iutukę. 
Kadangi pieną* labai tukina 
ir st iprina kraują, tai t ik rie
biems nepa ta r t ina var to t i pie 
no. 

Koks pienas yra sveikifeu-

d ė s " vaišinasi p ienu. ' J oks 
gėrimas vasaros karščių me
tu ta ip neatgaivins i r nesus
tiprins kaip šaltas pienas. 

motinos pienas yra Uivia svei 
kiausia. Po tam karvės , a r oš-
kos pierfas yra labai sveika. 
Bet kaiktoda pasi ta iko, kad 

Kiek reiktų į dieną išgerti • nevisoks pienas y r a t ikęs. La 
pieno? Vaikams kasdien rei W nesveikas y ra pienas tos 

k ia suvartoti vieną kvortą p a r v e s , kur i t u r i tuberkuto-

pieno. Augusiems a*we V*** *ą' T a i p g i y i a P B V O J i n 8 a g e r 

kvortos. Tai reiškia, kad rei- ti P*ną užkrėstą su mlkro-
kia gert i gryną pieną be jo-
kio prieinamo, ne; pienu gali
ma užbaltinti sriubą, dėti j 
tešlą, į pyragus, ir t t . 

Džiova sergantiems geriau 
sia gyduolė y ra pienas. Pie
nas turi savyje viso kas yra 
reikalinga plaučiams, ' krau

pusių ypač lenkų laikraščiuo- ,i"S smegenims, kaulams ir vi 
se informacijų. Įsoms kūno dalinusi Be to,4 pic-

gai. Per dvi gentkartes taupus ir blaivus japonai visose sri
tyse padarė tokią didelę pažangą, kad Šituo atveju jokia 
tau ta negali jiems lygintis. Todėl ne del savo menkos ver
tės japonai Amerikon nebeįleidžiami, bet del perdidelės ver
tybės. Su t ik atvykusiais šion šalin japonais amerikiečiai 
negali iškonkuruoti jokioje gyvenimo srityje, š i s faktas ai 
akiai įrodo japonų viršenybę, š i tos pažvalgos turėtų laiky 
ties kiekvienas Darvino šalininkas ir kiekvienas biologinės 
krypites sociologas. Šitos materialistinės pakraipos moksli-

bais. Užtai Amerikos miestų 
Sveikatos Komisionieriai stro 
piai prižiūri, kad pieno par
davėjai užlaikytų karves tik 
sveikas, o nesveikas, kad tuoj 
užmuštų ,kad indus pienui 
išvirintų, kad gabenant pie
nų miestan PASTERIZUO
TŲ, tai yra, kad žemiau vi
rimo kfcrščiu užmuštų pato-
gonetinius mikrobus, ir k a d 

New Yorke an t politikos laktų užtupdys. 

D E L J A P O N Ų A T E I V I J O S . 
Japonijos imperija su visomis savo kolonijomis tu r i še 

mes 260.000 ketvir tainių mylių i r a r t i 85 milionų gyvento 

I 

Lietuvos Respublikos Atst. nas turi savyje gan daug n e d ė t ų pienan jokių kemika-
lų. Dėkai tokiam Sveikatos 
Komkionierių stropumui, žmo 
nių sveikata yra apsaugota ir 
jie gali pasididžiuoti, kad di-
tlžiuov^e miestuose ka ip Clii-
eaga, su^ii^imai šiltine yra 
didžiausia retenybė, o chole
ros Amerikoje visiškai Tiora. 
Cholera Amerikoje atsirastų 
jei l>ent medicinos daktarų 
nebūtų, o visokie naprapata i , 

.k i roprakta i ir kitokie šunda 
nių gerybių, tai jie kovoje už būvį visuomet išliks perga- ' .v . . r. v 
i«A . . , .v , t . j . *. • . j « . . . ; k t a r i sk i ignoramusai viespa-
letojais. Aišku kaip diena. Bet k u r gi dabar ta ip gars ia i ) 
skelbtoji Vordikų pirmenybė? Tas t ik parodo, kad k" moks 

ninku Amerikoje daugiausia yra. Je igu japonai mažiausia 
Zruresun daba r k p n u o s gigantus demokratų konvencija ^ o ^ ^ p a g a m i n a e k o n o m i n i l } k n e t a r t i s t i . 

l ininkams pasiseka absurdų pasakyti , ypač Amerikoje, kur 
jų. Pačių gi japonų y r a a r t i 63 milionų i r jie gyvena palygi j mažiau mąstoma, bet daugiau daroma. , 
namai mažame žemės plote: 148,756 ketvir tainių mylių, k a s ; Del visiško uždraudimo japonų ateiviams a tvykt i į šią 
lygu Lenkijai. Gyventojų tankumu Japoniją pralenkia t ik 
Belgai ir Olandai. J e i dar prisiminsime, k a d % Japoni jos 
yra nedirbama žemė, t a i lengvai suprasime ka ip japonams 
yra ankš ta savo žemėje gyventi i r ka ip j iems y ra svarbu 
rast i kur nors vietos nuolat augant iems savo gyventojams. 
Į šaiurės kraštus Užtekančios Saulės piliečiai kraustyt ies 
negali, nes j iems ten peršalta. Bet Jungt inėse Valstybėse ja
ponai r a n d a sau t inkamo klimato i r daug liuosos žemės. 

Bet Amerikos Kongresas nusprendė japonų visai nebe 
įsileisti, kas labai pažemino išdydžią Japoniją pasaulio a 
kyse. Už nieką žemesni nesi jausdami, šituo žiauriu i r ne
mandagiu Amerikos elgesiu begalo įsižiedė. I r visai teisiu 

t — m m f l * m m m m * f c — 1 1 ^ > » » 

Kondensuotas pienas nėra 
nesveikas, bet jau nėra toks 

geras kaip šviežias karvės 
pienas. Kondensuotame pvme 
nėra jokių vitaminių, užtai 

šalį kilo labai aštrus politinis konfliktas tarp Amerikos ir 
Japonijos. Konfliktas savo aštrumą jau peržengė, bet jis 
neišdilo i r i lgai da r neišdils greit ; nuolat jis drums Ramųjį W ž m o ^ s »™^™ *** 
vandenyną... ' • * t i k k o n d e n s u o t u P i e n u M k * 

Peikiant Amerikos elgesį, reikia pasakyti teisybės žodi 
ir apie Japoniją. J i pyksta ' kai juos Amerika įžeidė, bet 
kodėl j i tyl i i r neprotestuoja biauriai i r ž i auna i p € r s e k i o 
dama korėjiečius, engdama kiniečius ir rusus Sachaline? 
Tur but nėra prieš ką protestuoti... Taip, lazda tur i du ga 
lu, kur iu vienas dabar tvoja i r japonams per kulnis; t ik, 
rodos, ne ta ip j a u skaudžiai, kad apsimokėtų "g r i e sn iku i ' ' 
pergarsiai rėkt i . t K. P . 

nų) , tai gautų škorbutą, an
glišką ilgą> a rba šiaip gan 
grei t nusilpnintų. Užtai nepa
tart inu var tot i išimtinai tik 
kondensuotą pieną. Ypatin
gai motinos lai būną atsar
gios ir lai nepeni savo vaiku-

( tąsa 5 pusi.) 

_^*. 
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ROMA VALERIJONO LAIKAIS. 
P E N K I Ų VEIKSMŲ DRAMA. 

Vertė A. Matut is . 

poliaus, eina } gyveumą ne 
abejotinai pirmoji užduotis, 
ta i mūsų apšvieta, mokslei
viai, mokyklos, spauda. Ka ip 
susitvarkyti , kad mūsų visi 
moksleiviai butų aprūpinti« 

Tąsa. 

MAKRYS: Ar ta i t amsta esi krikš
čionių arkideakonas Laurynas? 

L A U R Y N A S : Taip , aš esu. ; 
MAKRY rS: Esame užtikrint i , kad 

krikščionių apeigose kunigai aukoja, au
kas aukso taurėmis "ir aukos kraują ge
r ia iš sidabrinių indų. Nakties laiku, kad 
butų šviesu jūsų apeigoms, ta i žibinate 
perfumuotas vaško žvakes, į s ta tytas į au-
ksninius liktorius. Ta ipg i žinome, kad 
broliai a t iduoda savo pavelde jus i r jų 
vaikai tankiai t ampa vargšais . Pr ivala i 
at iduoti visus užslėptus tu r tus . J ų reika-
akijama imperatoriaus kareivių užlaiky^ 
mui ir tamsta, sulyg savo mokinimo, pri 
valai atiduoti. Cezariui tuos daiktus fr 
visa, kas y ra Cezario. 

LAURYNAS: Mano globoje tas visa, 

Anthony Matare. kuo mūsų Bažnyčia yra tur t inga. Gi im
peratorius netur i tokių didžių turtų. I r , 
kadangi tamsta reikalauji jų, ta i maty-

( si brangiausius ramus tur tus . Malonėk 
man duotį t ik t rumpą laiką, kad galėčiau 
sutvarkyt i viską i r sužinoti visų tur tų 
stovį ir sąmatą. 

M A K R Y S : Aš suteiksiu tamstai trum
pą laiką visko sutvarkymui. Tada pribuk 
čion, pal iepdamas savo pasekėjams, kad 
į palocių pr is ta ty tų visus tur tus . — Ipolir 
tai, paliuosuok kalinį, d raugauk jam ir 
prižiūrėk, kad ištikimai išpildytų mano 
įsakymą. 

LAURYNAS: Čion aš pris tatysiu tur 
tus. J i e y ra daug brangesni negu dalbai-
įsivaizdini. 
(Išeina Laurynas , Ipoliats i r Tercijus). 

MAKRYS (vienas, l inksmai ) : Nauda 
imperijai, bus begalinė. Kareiviai gaus 
didžią paspirtį . I r prefektui -(rodydamas 
į save) dalis ir-gi nemaža liks. T ikra^ e-
su, jog viskas papuls į mūsų rankas . Ta
da muaų įmr&iiuą ant krikščionių, vie
toj sumažinti , reikės padvigubinti . (Sau-
k i a . į žalį) . — Vergie.f (Įeina Meteiions). 

-— Meteli jau, šias žinias nunešk Galeri-
jui Herkuliui . Pasiskubink! — š t a i ve 
keletas sistersų ir pasilaikyk juos dova
nai (išeina). -

M E T E U J U S (vienas; mesdamas sw 
tersus paskui Makr į ) : Laikyk tuos sis-
tersus sau, tu senas veidmainy, o t ik su
grąžink iriane į Nobilijos namus. — Nuo 
to lakio, kada permainiau- savo apsivil
kimą su tuo išgamų, Tercijum, tai nedrį
stu grįžti į mano geradarių namus, nes 
girdėjau kad Fabijus ir jo duktė, Nobi-
lija, sužinojo mano neištikimybę. Pasi-
bastęs kelius mėnesius,. galop gavau vietą 
čia palociuje. Bet gi tur iu a tv i ra i prisi
pažinti, jog aš visai nemėgtu šios vietos. 
— Pereitą naktį m sapnavau laimingas 
dienas, kurias praleidžiau seno Fabijau? 
namuose. O ka ip ta i ilgėjaus vėl patekt i 
į juos. Ir , kuomet prisiminiau, ka ip blo
gą darbą padariau, persimainydamas vio 
tomis su Tercijumi, tai ištikrųjų verkiau 
— kaip vandens lašai varvėjo iš mano 
akių, o gal ta i buvo tik rasa. — Na, nepri 
valote iš to juoktis, nes tai ne juokai. 
Savo i s to r i j a s /ka ip i r juokus, visuomet 

aš laikau atskirai , k i ta ip sugadintų vie
na kitą. Bet — sst, kas ta i ateina, o aš 
turiu skubintis su pasiuntinybe ( išeina) . 

(Įeina Makrys ir Terci jus) . 
MAKRYS: Ar raštus jau įteikei Su-

perbui Maksimui? 
T E R C I J U S ; Dar ne, malonusis pre

fekte. Aš tyčia nesiskubinau, norėdamas 
pirma sužinoti aukso kiekybe, kurią gafr 
fcime iš krikščionių. 

M A K R Y S : Aš jau įsakiau Laurynui 
pr is tatyt i visus tur tus į palocių. Pasi
tikiu, kad jam grįžus — bus aukso, si
dabro ir brangių žemčiūgų. 

T E R C I J U S : Ar t ada paliuosuosi 
Lauryną, jeigu atiduos visus krikščionių 
tur tus? ' - I » W * f & 

M A K R Y S : Visai ne! J i s turės visų 
-pirmiausia aukoti dievams. Ir, jeigu at
sisakys, t a i mirs panašiai, kuif> užsispy
rėlis jo mokytojas Xystus. — Tečiau, da-
į a r pasiskubink su imperatoriaus raštais 
pas Maksimą. 

T E R C I J U S : Skubinsiuos ir išpildy
siu pasiuntinybę (išeina). 

(Bus daugiau) . , j f 

Sioi 

P 
per 
je v 
po 

galii 
toki 
no f 
lain 
prad 

I l , l l n 

-

E 
k 
t: 

I i 

' J I 30: 
3 2 
34: 
33: 
Di< 

E 3< 
3! 

(I 

— 
-JT 

r P< 
i ne 

i SI 
:jlllllll 

NAU. 
i 

Kai] 
vystės 
įstatyr 
tintas 
liepos 
tę v a r 
mas k 
įstatyr 
rasė ii 
ponija 
testą, 
ma at< 
ropos. 
vyst£ 
Eurqp 

Nau 
ateivy 
čiu g> 
eąvių 
Kvoto 
žiami 

Vai] 
amžia 
tų pil 
duos 
Komdi 
jų įlej 
Šymas 
plikat 
mažia 
Čiu, k 
žyme 
tną. 

Kie 
pirmij 
t a s į 
gryžte 
Šalies. 

^Ate 
New 
Kubos 
brikoj* 

' 

' • • 
— ^ • ^ • • • i 

* ' M M l ! K - W : , , , . , ..:... 
• H ^ M A . 

http://nusis.it/ii


•» Į» 
Oft I V I M 

I " . ! - " ! * • U H . H I 1 M Į Iii IIII > M Į p . I l » Į Į į . l „ . Į 

SEJ1 
VIENU-V1ENAS PLAUKS 

PER PACIFIKA. 
— T • \ 

Šion avanturoo leisis šj mė
nesi vienas franeuzų 

jurininkas. 

PARYŽIUS. — Perplaukt 
per aPcifiko okeane nedidelė
je valtelėje, vienų vienam kai- franeuzų piratai važinėdavo. 

gn jam pasiseks, tai bus ši 
kelionė pavojingiausia kokią 

kada nors jurininkas paban-
de. 

M. Alain Gerbault šitaip 
nustato kelionjės kryptį. Pra
dėdamas nuo New Yorko, jis 
važiuos tais garsiais jurų ke
liais, kurie 17 ir 18 amžiuje 

po tirinėtoflui važiuot kaip 
galint, nevažinėtais keliais: 
toki yra aventura vieno jau
no franeuzų jurininko. M. A-
lain Gerbault. (Zebro). Mano 

— Maždaug apie Bahamas, 
salas. 

Toli aus jis bandys daryt di
delę kelionę per Pacifiką, ne
kliudydamas Honolulų ir visų 

pradėti birželio mėnesyj. Jei- tų vietų, kurias turistai lan-

RATAPLANKIU IR TRUBELIŲ IŠPARDAVIMAS = 
S . — TIKTAI DVI DIENI. g 

Čionais yra išpardavimas, kurio jus senai laukėte. 
Gera proga pasitaisyti karą užsidedant gerus rataplan-
kius (tires) už negirdėtai žemę, kaina. Ateik ir pasima
ty t su mumis. Sutaupysi penkiasdešimtą nuošimtį. 
Maiai vartoti Tire'iai Geros Garant. Trubelės 

(Tubes) 
30x3 $ .90 
30x3% 1.50 s 
32x3% 1.75 = 
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32x4 33x4 
34x4 . . 
33x4% 
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32x4% .. 
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ko, nes jo tikslas yra pada
ryti tikrą tirinėjimų kelionę. 
Jis vešis sykiu su savim ma
šiną krutamiems paveikslams 
gaminti, keletą fotografijos a-
paratju ir visokių mokslo 
prietaisų. 

M. Alain Gerbault mano, 
kad go kelionė tęsis 4 ar 5 
įmetus. • 

Yra žinoma legenda apie 
vieną Gerbault ir jūres: 
Alain Gerbold pirmas jurinin
ko franeuziškas protėvis bu
vo misionierius Irlandijoj, 
Švento Patriko laikuose; jis 
perplaukė per Lamanšo vie
nų vienas ant mažo laivelio ir 
buvo vienas iš pirmiutinių kri
kščioniški} misionierių Nčr-
mandų tarpe. > 

• 

Atrodo, kad Alain Gerbault 
(skaityk: Žerbo) paveldėjo 
nuo savo protėvio kelionįu 
pamylėjimą. Jis nuo pai 
mažens keliauja. Užaugintas 
ant Normandijos pakraščių, 
jis keliavo laivu nuo 5 metų 
amžiaus (jo tėvas buvo dide
lis jurų mėgėjaia). Alain tiv 
ifcyo vos »6 metas. Kada kelia
vo vienų vienas — jis 2 dieni 
ir dvi nakti išbuvo ant ju-
rų. 

"Parvažiavęs namo gavau 
gerai mušti, už tai, sako A-

£.00 i a j n kada prisiminė Šita nuo-
2.25 

• P * 
1 r1 • —— 

Peidrtaaienls, biri, 20, » 2 4 

32x4 
33x4 34x4 
Didesnieji 

$9.50 

2.50 5 
3.00 

i 
s 

tikį. Bet, visgi ir buvo ver
ta.' ' 

Nuoširdžiai linkime, kad 
drąsiam .jurininkui pasisektų 

i'jo pavojingas žygis. 
I I 

PAŽANGIEJI DIRBA. 

lementams ten nėra balso. 
Kongrese tuotarpu yra ne

mažai pažangiųjų atstovų. 
Tai tie patys republil^onai ir 
demokratai. Bet jie turi Jri-
tokias pažiūras j šiandieninį 
žmonių gyvenimą. Jiex sako, 
kad kas žmonėms buvo nau
dinga ir gera pirm kelių* de
šimčių metų, tai šiandie tas 
nebetinka. 

Senosios datos konservatis-
tai vįsuomet savo platformo
se giriasi, buk jie-yra darbo 
žmonių reikalų užtarytojai. 
Bet ištikrųjų taip nėra. Ne
gana gražių žodžių, sako pa
žangieji. Bet reikalingi dar
bai. 

Pažangieji (progresyviai) 
republikonai ir demokratai 
vadai tomis dienomis paskel
bė kaipir ultimatumą abiem 
republikonų ir demokratėj 
konvencijom. Nurodė, ko
kius postulatus konvencijos 
į savo platformas turi padėti. 
Jei nei viena partija to ne
atliks, tuomet pažangieji su
darys nepriklausomą ,(inde-
pendent) tikietą, nominuos sa 

i 

vo kandidatus į prezidentus 
ir vice-prezidentus ir pas
kelbs atsiliepimą į gyv*nto
jus, idant jie persimestų ne-
priklausomon partijon, kuri 
stovi ir kovoja už teisybę ir 
žmonių gerovę. 

Štai tie pažangiųjų postula-
tai: 

1. Atšaukti Esch-Cummings 
įstatymą, kuriupmi šiandie 
tvarkomi geležinkeliai, ir vi
sus šalies geležinkelius suna-
cinalizuoti. 

2. Panaikinti teismų tirani-

— -
4. Panaikinti teisėjų vald

žią, kurie už bile menkiausį 
teismo paniekinimą baudžia 
asmenis patys vieni be prisie
kusiųjų teisėjų. 

5. Išleisti įstatymus, kuriais 
remiantis butų kuriamos ben
drovės tarpininkauti tarp 
farmerių gamintojų ir miesto 
vartotoj(ų. Tuo būdu bus pa
naikinti įvairiausi farmų pro 
dūktų trustai; kurie šiandie 
begalo išnaudoja farmerius 
pigiai mokėdami už produk
tus ir išnaudoja vartotojus 
brangiai parduodami tuos 
produktus. 

6. Išvystyti ir naudoti visoj 
šaly vandens spėkas, kas tu
ri but pilnoje valdžios kont
rolėje. 

7. Kuoveikiausia taptau-
tiniai pasidarbuoti su tikslu 
pasmerkti karus ir paskelbti 
priešingais visokiems įstaty
mams. 

JTai kietas rešutis republi-
konams ir demokratams. Kai-
kurie jų įsivaizdina, jog to
kių atmainų negalima daryti. 
Jie norį laikytis savo pratė-
vių palikimo. Sako, negali
ma keisti to, kas palikta. 

Taip kalba užsispyrėliai. 
Ir todėl vald&ios sistemoje 
šiandie randasi galybė nepa
kenčiamų trukumjų. 

Grūdas. 

ww/< 
^<<& %<& 

AR ŽINAI, KAD 

5 Praeitą savaitę Clevelande 
| įvyko republikonų partijos Į ją, idant teismų sprendimai I m e n t « , per kurį girdima bal

sui yg astronomų Ferre, Jou-
austa ir Mesny pasakojimų, 
kad buk galima girdėti bal
sus ateinančius iŠ žvaigždžių! 

Jie išradę speciali ' instru 

s nacionalė konvencija. Neuž-
VELTUI! Floater'is su kiekvienais dviem tire'iais 

perkant šiame išpardavime. Kaip tik tinkamas vartoti E, 1 1* 0 demokratų partija turės 
norintiems -plaukyti ežere. konvenciją Netf'Yorke. 

nestovėtų aukščiaus paties 
Kongreso sprendimu. 

3. Panaikinti teismų išdų*h 
Kaip vienoj, taip kitoj kon-'damus tinjunctions}

,, kįlus Į SPEED TIRE COMPANY 2329 S. VVABASH AVE, § 
SS X e i e i O n a s V1CTO!1 V o 4 ^ y ni'ii fvftdfli ]*n7i\tu/ii'SU'irn P-
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vencijose viršys seni politi- darbininkų su samdytojais 
ginčams. 

sai ypač iš žvaigždės €ape-
11a. Ar žinai, kad kuomet per 
k i Helmar Cigaretus, ta j gnu 
ni grynai Turkiška tabaką ir 

pilnai už savo vertę? 

NAUJAS ATEIVYBC VAR
ŽAS ĮSTATYMAS. 

Kaip žinoma, naujas atei-
vystės reikalų Suv. Valstybių 
įstatymas Prezidento patvir
tintas ir ims veikti pradėjus 
liepos 1 diena. Tas ateivys-
tę varžąs įstatymas yra žino
mas kongresmono Jobnsono 
įstatymas. Ne vien aziatų 
rasiė išskiriama, prieš ką Ja-|mą, kurie čia vyksta apribuo 

juostoj arba kurioj-nors vi
durinės ar pietinės Amerikos 
respublikų, taipat jų žmonos 
ir vaikai ligi 18 metų am
žiaus, kurie arba šiems atei
viams kelionėje draugauja ar
ba pas juos vyksta. 

Ateiviai, kurie gyveno pirr 
miaus Suv. Valstybėse ma
žiausia du metu pirm paduo-
siant prašymą apie jų įleidi-

ponija jau pakelė formali pro 
testą, bet nežmoniškai varžo
ma ateivystė ir iš pačios Eu
ropos. Ypač suvaržoma atei
vystė iš pietinės ir rytinės 
Eurapos. 

Naujas įstatymas sumažina 
ateivystė9 kvotą ligi 2 nuošim 
čių gyvenusių čia 1890 m. at
eivių iš kiekvienos šalies. 
Kvoton neįskaitomi ir įleid
žiami šie ateiviai: 

Vaikai nesenesni 18 metų 
amžiaus, taipat žmono6 visų 
tų piliečių, kurie išlaiko pa
duos Generaliam Imigracijos 
Komdsionieriui prašymą apie 
jų įleidimą. Tos rųšies pra
šymas turi but dvilypis (dū }̂ 

plikate) ir jį turi paliudyti 
mažiausia du įžymuoju pilie
čiu, kuriedu patvirtina pra
šyme padėtų faktų teisingu
mą. 

Kiekvienas ateivis, kurs 
pirmiaus teisotai buvo priim
tas į Suv. Valstybes ir jei jis 
gryžta paskirtu laiku iš kitos 
šalies. 

Ateiviai gimę Kanadoje, 
New Fonnlande, Meksikoje, 
Kubos saloj, Domingo respu
blikoje, Panamos _. j>erfcasp 

tais tikslais atlikti bent kokį 
darbą, kaip tai įvairių tikėji
mų dvasiškiai, kolegijų, aka
demijų, seminarijų arba uni
versitetų profesoriai, jų pa
čios ir vaikai, neturį 18 metų 
amžiaus. 

Studentai, kurie vyksta stu-

eiliui eina; 
Suv. Valstybių piliečių vai

kai (nevedę ir nesukakę 21 
m. amžiausj) tėvai, motinos, 
vyrai arba pačios. 

Toliaus: žemdirbiai, jų pa 
čios ir vaikai ligi 16 metų am
žiaus. 

Tečiaus šių, turinčijų pirme
nybę asmenų, negali but dau
giau kaip tik 50 nuoš. bi ku
rios šalies kvotos. 

Kiekvienas svetimšalis, ku
ris nori vykti į Suv. jValsty-

ką konsulj prailginti tam lei
dimui laiką. 

Už ateivystės įstatymo per
žengimą padėtos aštrios bau
smės. 

Pradėjus liepos 1, 1,927 m., ji žmonija. Bet čia reikia 
bus vykinamas ateivystės įs
tatymo priedas. {Tuo priedu 
ateivystė šion šalin bus apri-
buota tik Mgi 150,000 žmo-
nių per metus. 

Kas link Lietuvos, tai pra
dėjus liepos 1, š. m., per me
tus į Suv. Valstybes bus įlei-

bes, privalo paduoti prašymą džiama tik 302 Lietuvos Žano 

dijuoti pripažintose čia moks- darnus duoti ir kam ne. Tai 

duplikate amerikoniškam kon-
suliui ir pristatyti jam reika
laujamų informacijų. 

£uv. Valstybių konsulini 
turės pilnas teises kam liudy-

lo įstaigose, jei Darbo sekre*-
torius patvirtins jų paduotą 
peticiją. 

Apart viršminėtų į kvotas 
dar neineina: svetimų šalių 
valdininkai ir reprezentantai, 
jų šeimynos'ir tarnai; svetima 
šaliai turistai, arba vykstą 
šiaip praleisti koki laiką arba 
atlikti reikalus; svetimšaliai, 
kurie tik pervažiuoja per S. 
Valstybių teritoriją; svetimų 
šalių jurininkai, kurie nori 
čionai kokį laiką paviešėti; 
pirkliai iš tų šalių, su kurio
mis Suv. •Valstybės turi pirk-
lybos sutartis. 

Kiti visi ateiviai priskaito-
mi prie kvotos. (Kad patekti 
kvoton, ateiviai tari gauti sa
vo šaly amerikoniškų konso
lių liudymus. Konsnlis duo
da pirmenybę remdamasis įs
tatymu. Pirmenybė taip pa-

pat jie prižiūrės, kad į Suv. 
Valstybes nevyktų ateiviai 
virš kvotos. Nes tai butų ne
tikslinga kelionė. 

Tie visi svetimšaliai, kurie 
nepriguli kvotai ir kurie čia 
įleidžiami laikinai, ka«p tai 
profesoriai, studentai ir ki
ta, pasibaigus nurodytam pa
se . laikui pr;va|o tuo jaus ap 
leisti šią šalį. 

Pradėjus liepos 1 d. kiek
vienas Suv. Valstybių rezi
dentas, ty. nepilietis gyvento
jas, jei norį. kokiam laikui ap
leisti Suv. Valstybess privalo 
gauti leidimą .nuo Darbo sek
retoriaus. Jei kuris iškeliau
tų be leidimo, tuomet vyks
tant atgal jis butų priskaito-
mas prie kvotos klasės. Už 
tokį leidimą rezidentas moka 
3 dolerius. Būdamas kitoj 
šaly jis gali per amerikoniš-

nių. Gi pradėjus liepos 1, 
1927 m., kas metai bus įlei
džiama* po 444. 

Juozas Švaistra. 
KNYGŲ SKAITYMAS. 

Kiekvienas žmogus turi tie 
siog jau įgimtą pašaukimo 
troškimą. Jis begyvendamas 
mato daugelį įvairių gyveni
mo reiškinių, daug įvairių da
lykų mato jį apsiaučiančiojoj 
gamtoj, ir visa tai, jį ima sa
votiškai utžindomauti, jam no-
riasi sužinoti, kodėl taip yrą, 
kas čia galima panaudoti sa
vo asmens ir visuomenės gy
venimui. Vieni žmonės ten
kinasi tik tuo, kad išmokti 
kurio nors darbo, kuris duo
tų jam galimybės pragyventi 
ir pasitenkina tai, kieno nors 
pasakojimais apie įstabius gy 
veninio ir gamtos reiškinius, 
tai kokios nors knygelės, laik
raščio pasiskaitymu, kiti vi
są savo gyvenimą pašvenčia 
mokslui, tyrinėjimui ifį įsta
biu gyvenimo ir gamtoa reiš

kinių. Ir šitie žmonės savo 
giliu proto išnarstė gyvenimo 
ir gamtos paslaptis yra para
šę daug įdomių ir svarbių 
knygų, kuriomis minta plačio-

tjcrtvle/tt* 

*VAPORAT&0 
MILK 

ŠEŠIAS 
DEŠIMTIS 

SEPTINI 
METAI 
ATGAL 

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

Kad būtumėt tikri, kad gautumėt 
absoliutiškai šviežų, gryną pieną tam 
dalykui, jie pastate savo pirmą išdir 
bystę netoli ganyklų kur ganosi gal
vijai. Kiekviena nauja išdirbystė to
kioje vietoje yra pastatyta. Pienas 
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 laika. Net ir po ati
darymo jis bus geras keletą dienų le-
dauneje 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 if 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 Buikting New York 

Duona 
Saldainiai 
Žuvis 

Vardas 

Adresas 

Sosai 
Mėsa 

Peistrės 
c 

Pajai 
Pudingai 
Sriubos 

Litlmaniaii 

pastebėti, kad nevisi moksli
ninkai visuomet tiesą parašo, 
kad jie labai dažnai ir gero
kai suklysta. Ir nieko nuos
tabaus. Mes visi gerai žino
me, kad, žmogus nėra neklai
dinga esybė. Ir lietuvių pa
tarlė sako, kad kas nedirba, 
tik tas neklysta. Bet galop 
jau ir čia yra klaida, Ties tas, 
kas nedirba, tai jau tuo pačiu 
daro klaidą, nes žmogus ne 
tinginiui, bet darbui sutver
tas. Taigi ot šitokie suklydę 
mokslininkai ir parašo klai
dingų knygų, o tos knygos 
suklaidina labai daug žmonių, jos, nes žmogus visai gali ne imas.' Na o tą pažinimą dau 
nes daugelis tiksliai nejsten- pajusti, kaip ir kur galėjai I giausia suteikia geros knygos, 
gia nusimanyti, ar čia teisin- užsikrėsti . Jeigu žmogus ' Todėl skaitykime kuodaugiau 
gai, ar klaidingai parašyta. I serga užkrečiama liga, tai vi sia knygų, bet kartu bukime 
Gerai, jei tokios klaidingos • si tžino, ar bent gali žinoti, o ir labai atsargas. Skaityki-
knygos liečia, kuriuos nors,kuri knyga yra gera, o kuri me vien geras, teisingas kny-
menkniekius. Bet klaidingos gi yra bloga, sunku kiefcvier 
knygos, kurios liečia svar
bius gyvenimo plausimus, tai 

nam žmogui tiksliai sužinoii. 
Aš čia tuo nenoriu pasakyti, 

yra tikra visuomenei prapuj- L kad nereikia dėlto knygų skai 
tis, nes jos suklaidinę žmones, tyti. Ne! Priešingai, rei-
suardo, sudarko gyvenimą.j kia kuodangiansiai knygų 
Kad šiandiena turime tiek j skaityti, kas tik kiek įgali,'rei-
daug suklaidintų žmonių, kad! kia visomis pajėgomis švies-
delto daug vargo tenka per-j tis, nes kitaip mes paliksime 
kęsti žmonijai, tai Čia yra la-jvien kitų vergais, patys sau 
bai daug prisidėję suklydusių pražūtį trauksime. Juk tam 
mokslinčių klaidingos pažiu-jir duotas žmogui protas, kad 
ros ir jų knygo6. Jos be pa-' jis suprastų gyvenimą ir ,gam 
s%ailė»jimo ardo ir sunkina ir!tos reiškinius, kad jo (proto) 
taip jau ne saldų žmonijos pagelba pažintų tiesą ir prie 
gyvenimą. Šitokios knygos jos artintųsL Tik šitokiose 
yra užkrečiamiausios bakteri- sąlygose yra galimas, gyveni-

gas. Jų yra tiek daug, kad 
visą gyvenimą vien gerais 
knygas ' skaitydami, vistik vi
sų neperfckaitysime. Pasirin
ki skait)-mui vien tik geras, 
knygas. Kas pats įstengia 
jų rasti, gerai, — tegul pats 
visa atsargiai daro. Kasgi 
pats jaučiasi, kad gali dar ir 
paklysti, tat tegul knygų 
skaitymo reikalu kreipiasi 
pas gerus išsilavinusius kata
likus. Jie tikrai, neatsisakys 
padėti. Tat siekime šviesos) 
bet žiūrėkime, kad jas beskai
tydami neįpultume į neišbren
damai tamsybes, o 
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BUDĖKIME — PRIEŠAS 
EINA! 

1 

• * 

ABSTINENTŲ JUDĖJIMAS 
SLOVAKIJOJE. 

Prie laikinos Lietuvos Lem "Slovakija yra viena iš Ui 
kijos sienos stovi mūsų ka- šalių ktirioje degtinas ir alko-
riuomenės sargyba. Ji kiek- lio pavojus rimtai gresia ma-J 
vieną valanda budi, kad išba- terialiams, socialiam* ir mora 
degę lenkai neužpulti] Lietu- [liams interesams žmonių ir 
vos kaimų, neskriaustų žmo
nių, nenaikintų Tėvynės. 

Jie, būdami sargyboje, visą 
laiką budi. Nes nuo jų budė
jimo priklauso visos apielin-
kės ramvbė. Ir kartas-nuo-
karto jų vado įspėjimas: ''bu
dėkime — priešas eina," pa^ 
kelia iš miego apsnūdusius. 

nuodiįimu alum, deftine, vy-1 rlaivįaiąs yra pavojaus piau-| LABDARIŲ ft^UNGOg 
t% tu taboko «qtf»ii, korta-įkti. Tie kontfal*n4įmai lai
miu lėtiniu ir tt. — Alkolio vad p^unkiną navigaciją, nes 
Vartojimą* y r*, dabar didės- visuomet galimas su tais lą> 
nia.negu prieš karą. [vaig ausidaužym&s. . 
. Bet dždujginantis yra absti-, Apskaitoma, kad S. S^alsty-
neįicijos judėjimas kuris Slo- bėtae) randasi. 250,000 žmonių*, 

REIKALAI 
« 

• I Į | | 

Ar salima dabar pradėti 
ligonbutj statyti? 

visiškai skaityti atįvykdotną 
sumanyi&ą prie dabartinių 
s$!ygu-

Našlaičių prieglauda. 

. , , r._ . .. Besilankant pas lietuvius J deij tflijr tos negalima pra 
vakijoj prasidėjo birž. 1922 kurie pirkliauja n a m W ir [labdarybės reikalak, dažnai j dėti statyti, turiat kasoje tik-

Kas link našlaičių pr*eglau-[pirkta prie šv. Kaalmkro Se
serų Vienuolyno, statyti se-* 

ir didėja nežiūrint į stipru vi-' importuota degtine ir padaro.žmonės klausinėja, kuomet gi 
• *_A_A L i f ' j M . i ^ , •• . » L a e n /xrwrw v.- Iii J u . M i i • „ _A_A_ suomenės nusistatymą prieš t didelius pinigu/s, 250,000 žtno-

abstinentinį. 

Mūsų abstinentai galėjo 
švęsti 3 vasario, 1924 m., mie
ste Vrutky pirmąjj visuotiną 

nių, tai galinga girtuoklių ar* 
mija. Kiekvienam tos armi-

jjos "kareiviui'' gerai klojasi* 

bus pradėta ligonbutis staty
ti? Tą klausimą jie remia 
tųomi, kad Seime buvo nuta-
tarta šį pavasari statyti. Vie-

Colorado valstybės kapita-Jtoje skyrium kiekvienam aiš-

šeimynų, — Jteikia verkti žiu-
rint į tą darbščią tautą, o.gir
tuoklyste sergančią. Ne tik i&Į 
imtinai amatninkų šeimynas, 
žemdirbių ir kaimiečių, bet ir 
daug šeimynų taip vadinamų 
kultūrinių kovoje su materia
liais sunkumais ir vien tik 
dei to, kad šeimynos galva at-

Lenkai šiandie dideli yra L i e - , s i d a v ^ s ^tuokhavimui. -* 
Kaimuose dektinė yra tikru 

abetinettet j6s skyrių JSlovaki- ,h s t a 8 Spencer Penrose ap
joję susirinkimą kur pirmį- ldkft i t0> J ° * d e l P ^ ^ i c i j o s S. 
ninkas prof. Dr. Karolis La l V a i » t Y b i * valdžia nebetenka 

tai šešėsdešimts tūkstančių 
dolerių. Keiktų mažiausiai 
turtėti du šimtu tukstarfeių do
lerių, kad viską už pinigus Į 

kinti, pasistengsiu per "Drauj t a i 5° v a i kų užlaikymui reik- J pastatyti, 
gą" tą dalyką išaiškinti, kaip!*1* kas metai išleisti, skaitant j e į k a s n 

nyi, darė pranešimus apie pra j d P i e d v i e & b i l i o n u d o l e r i u 

džią vystimosi ir dabartinį P^110 u ž g*1**** kas metai. 

kaiman 

tuvos priešai. 

Bet už lertką baisesnis mū
sų visai tautai tiek Lietuvoj, 
tiek čia Amerikoje alkolis. Na 
mie išvirtoji ''munšainė," 
įvairiais budais gautasis al-

pavojum, kaip Dr. Johann 
Lajciak aprašo savo knygoje 
"Slovakija ir civilizacija" 
šiaip: "Nei viena proga ne
praeina negerus degtinės. — 
Kaip tik Slovakas gema, tuoj 

kolis įvairia svaigalų pavida- y f a b u t e l i s a n t s t a l o ^ r a 

le, naikina geriausias mūsų s n t u o k t u v į u be butelio/ Prieš 
tautos »]|&ka&, tiek jauni**, i r ^ iaid0jimo vėl yra butelis 
tiek suaugusius žmones. Al- a n t s t a l o H ] o v a k a s noperka 

abstinencijos judėjimą Slova
kijoje. 1923 m. pabaigoj Slo
vakijoje buvo organiauotų 15 
skyrių ir 16 grupių mokslei
vių. 

Tie 15 skyrių turėjo 5Qf) 

Tuos pinigus ji pelnytų, jei 
Kongresas panaikintų prohi-
biciją ir svaigiuosius gėrimui 
pavestų kontroliuoti pačiai 
valdžiai. 

Bet prohibiciga gyvuoja, 

rifc 6 pf b užlaikymo į* pa 
t y | prisidėtų, ptidėtų Ir Lab
darių Sąjjunga. Takiu būdu 
galima butiį ir nepafdavus 
turimos žemės, kuri yra nu-

neliams prieglaudą, paėmus 
paskolos kokius 20 tūkstan
čių ; o jei dar metus palaukus, 
ir renkant, aukas, tai ir to 
gal nereiktų skolinti. 

pačiam atrodo ir kaip j kiekvienam vaikui po 200 do-
nuo kitų rinitų vyrų girdė-l^rių į metus, dešimts tuks-
j a t l . jtančių ($10,000.00$. Taigi, 

Žmonė* atsimena vieną da-lJ€i B e H * n e i A p u č i o skt>los^ 
lyką, o užmiršta antrą svar- | t a i reiktų kas metai Labda-
besnj, būtent, kad iratarta 
pirmiaus surinkti Šimtą tuks 

pasta^įug ir vidų ištaisius iri Q turima žemė galėtų lik-
rakanklua nupirkua. Nes tik-|ti i r ligoninei kuomet nors 

kaip bus pinigų. O 
mano, kad ligoninė 

daug neša pelno, tai galėių 
Labdarių Sąjunga iš ten pa
aukoti kelias akerus- žemės ir 
tegul stato, bet nejudinant tų 
aukįų, kurios yra sudėtos se
neliams ir našlaičiams. 

Kas link našlaičių, tai tu
riu dar pasakyti, kad geres-

aktyvių narių ir 133 neakty-|Vols t ead<> įstatymas gyras if 
vių. 16 grupių turėjo 1157 P r i e 3° reikia taikintis. Kas 
aktyvių narių. Buvo taipogi "bootlegeriairja S* purdavinė-
skyriai neprijungti prie cent- Ja nuodus, ką jam padarisi. 
ro su 254 nariais aktyv, ir 2 7 p e t m e s» lietuviai, saugoki-j 
nariais .rėmrjais. Apart t o m e s to negarbingo amato, — 
137 abstinentų aktyvįų ir 130 j nuodyti žmones alkolių* Mū

riams surinkti po 10 tūkstan
čių dolerių užlaikymui tiktai 

tancių dolerių ($100,000.00), j * našlaičių. Bet dar klausi-^ 
kitą tiek paskolinti, tai tuo- m a s ' a r nžtektų vienam va i - j f l i o įgauklėjimo, kaip Arkivy-
m statyti. Dabar per trįs k u i 2 0 ° d o l e r i t t * metm> k A iP skupitfos nAšlai^ių prie^audo-
mėnesius kolektuojant po na
mus, surinkta tiktai arti tri-

tai maistui, drabužiams, kny
goms, mokslui ir tt. J o kur 

kolis atima girtuokliams, o ir j 
su saiku geriantiems, sveika
tą, gerą vardą, temdo protą, 
silpnina Valią, stumia \ sugy-
vulėjimą. Naminės nelaimės 
stačiai pasibaisėtinos: bar
niai, keiksmai, muštynės, teis
mai, kalėjimas, be laiko mir
tis. Girtuoklis ir su "saiku*' 

| ir neparduoda paršelio negė
ręs degtinės. Jis neeina į 
darbą ir negrįžta iš jo deg
tinės nei%ėrcs. i— Vienu žo
džiu degtine ir visuomet deg
tinė. — Ar jis turi pinigų ar 
ne tai nesvarbu, reikia tik kad 
jis turėtų degtinės. Jei turi 

j jis pinigų tai išima iš taupo-
geriantys užkrečia savo blo- Į4T10g k a g ( ) g ) ^ n e t a i s k o H n a 

gu pavyzdžiu kitus. Ardo vi
suomenę, stumia ją į tamsią, 
kaip ir jo protas, ateitį; pla 
tina ligas: širdies, pjaivįų, 
smegenų, dirgsnių ir tt. 

Įžymus Anglijos profeso
rius seniai jau pasak*-, "kad 
turėčiau didesnę valdžią, lie
pčiau ant visų saliunų durų 
iškabinti didelę lentą su stam
biomis raidėmis išrašytą; čia 
parsiduoda kolera," nes al
kolis kaip kitas ligas, taip ir 
kolerą padeda smarkiai pla
tinti. 

Susipraski, brolau, mesk tą 
negerą paprotį, kad ir "su 
saiku* \ dažyti alkolį. Pa-
bandyk^nuo jo visiškai atsi
kratyti, o nesigailėsi. Stip
rink savo valią, savo fizines 

iš kaimvno. Ne reikia stebė-
tis, kad šitokiose aplinkybėse 
tiek šeimynų .suardytų, mate-
ralistai, ir kad jų turtas pe
reina į svetimas rankas, tan
kiausiai žydų. — 

Daugumoje miestelių smuk
lėse yra betarpėj kaimynys
tėj, su bažnyčia kaimiečiai 
renkasi tenai sekmadieniais 
po piet, kartais net tuoj po 
lytinių pamaldų, kad užmir
šus sunkumus ir vargus dar
bo savaitės, tuo labiau kad 
jųjų gyvenamuose namuose 
tankiai trūksta ir patogumų 
ir malonumo. 

Smuklės yra tai klubai mie
stelių žmonių suėjimo namai 
ir paliks tokiais Slovakijoje 
tol pakol mes neturėsime skai 

jėgas, savo proto, buk. lobu-'1;™10 i r palinksminimo sa-
, , . , , , lių kur butų galima pasiŠmo-

las žmogus, o ne koks iškleręs ! ; . . , , . ; . m 
, . , . . Įneti alkolio nevartojant. Tuo 

tarpu vieinintėlė vieta, kur 
galima pasilinksminti yra da-

narių išblaškytų, kurie prigu
li stačiai prie centro. 

Mes turėjome Slovakijoje 
1923 m. pabaigoj daugiau 2,-
000 organizuotų abstinentų. 
Tai gera pradžia, bet absti
nencijos judėjimas mūsų ša
lyje turi didelių sunkumų, 
mums reikia suorganizuoti 
milžinišką kovą su alkolio ka
pitalu, o mūsų lėšos per ma
žos. — Ne užtenka perspėti 
mūsų tautą apie alkolio pavo
jų, rtieg turime pagaminti be-
alkolinius gėrimus vietoj al-
kolinių, steigti valgyklas be | 
gėrimų su skaityklomis ir su^Į 
sirinkimų salėmis. i I 

Jles esame įsitikinę, pajga-
liaus kad kapitalas, kuris bus 
įdėtas j tokios rūšies įmones, 
duotų pelną. 

Dr. Ch. de La nyi, 

Presburgo Univ. prof., 
Čekoslovakijoje. 

sų garbė yra brahgesnė ui 
tuos milionus. 

Volsteado įstatymas kaip 
ilgati jis yra įstatymas, kaipo 
toksai turi but pildomas. Šia
me atsitikime nėra jokios ifi-
imties, negali būti nei pasitei-
simo Blaivinbikas. 

BAISIOS LAIžYBOS. 

jų tūkstančių dolerių. " Lab- ! d a r k u r a * ' l v i e s a - * * * * * 
darių kuopos įvairiais budais 
gal kiek daugiaus. Tai turi
me $0 tūkstančių dolerių. Šv, 
Kazimiero Kapinių Direkto
riai pažadėjo dešimts tukstan 
čių. Gerb. daktaras I. Bren-
ža pažadėjo aukoti penkius) 
tūkstančius, tai bus 75 tukst. 
dolerių. Nutarta statyti Ii* 
goninę už 350 tukst. doleriu To<*el » našlaičiams prie 
Tar reiktu paskolinti dau- j grūdos, neturint mačiausiai 

mas ir tt. M — ^ ^ ^ ^ ^ 
Tad gal ir tiesą pasakė Jo 

Aukštoji Malonybė Arkivys
kupas, dabar J. E. (Kardino
las, kuomet nuėjo Labdarių 
komisija pasitarti: "Jei turi
me pusę milijono dolerių pini
gų, tai galite statyti našiai* 
čiams prieglaudą." 

» 

girtuoklis. Budėkime prie- Į 
šas eina. 

PROHMCUA. 
m p — i 

Nepertoli laikinosios sosti
nės Kauno į vieną gana gra
žią apylinkę: vieną iš netoli
mos praeities dienų apsilan
kė nepersenas vyrukas, žino
mas kaipoi Kjauno pilstyturės 
mėgėjas. Atsilankęs pas kai
myną, išsiplepėjęs apie viską 
ir apie nieką, užsiminė, kad, 
girdi* galįs išgerti degtinės 
net du litru. 

Pasiginčyta, pakalbėta ir 
iš 25 litų rankos sumuštos — 
laižybos padarytos. 

Pristato degtine, ima gerti, 
iŠ tikro, netrukus išgėrė ir 
dar net mėgino į namus pa
keverzoti. ('Koki l i / į kiim.). 
Tečiau vos tik peržengė slen
kstį, kaip krito ir visas pa
juodavo. Mat nelemtoji deg
tinė pradėjo veikti. O ka
dangi degtinės nuoctyi buvo 

giaus, kaip 275 tukst. dolerių. 
Tiesa gerb. daktaras J. Bren-
za už 50 tukst. dolerių per 

dviejų šimtų tūkstančių dole 
rių, negalima pradėti statyti. 

Lieka trečias sumanymas, 
penkerius metus pažadėjo no- j statyti vargšams ir seneliams 
imti nuošimčių, bet paskiaus 
taip pat reikės mokėti. Tad 
vienų nuošimčių reikėtų mo
kėti kas metai po šešiolika 
ir pusę tūkstančių dolerių ar
ba per 10 metų daugiaus kaip 
165 tūkstančiu. O kur kitos 
išlaidos, daktarams, nursėms, 
tarnams ir tt. Tad aiškus da-

prieglaudą* 

Viiflama Ir tendiamt 
namas. 

Klausimas savaimi kįla, ar 
negalime, bent vargšams na
mą pastatyti. Nupirkus ko
kią mažą apie 20 ar 30 aknų 
žemės farrtietę už kokius 7 ar 

se, mes nekuomet negalime 
įduoti. Taip sako visi kuni
gai, kttrie ten lanfcėsi. O įei 
mea norime, kad lietuvių vai
kai, kurie ten yra auklėjami, 
visiškai neistautėtų, arba, kad 
neužmirštų, jog esą lietuviai, 
tai galėtų Labdarių Sąjunga 
gauti apmokamą mokytoją, 

[kurs po keletą pamokų į sa
vaitę lietuvių kalbos duotų. 

[Su tuo, manau, sutiktų; Ir Jo 
Eminencija Kardinolas. 

. Žinoma, aš Čia paduodu sa
vo nuomonę. Gal kas kitas 
turi geresni sumanymą, tai 
tegul parašo, o "Draugas" 
patalpins. Nes dabar visiems 
Labdariams tie klausimai ru
pi, kad žemė ir aukos nenuei 
tų niekais. 

Kil*. P. Meškausku*. 
— 

Vokiečiai nerimsta. 

Okupuotame Ruhro 4craŠte 
vokiečiai nerimsta. Kur prl-
stverdami naikina franetmis. 

rūšies kontrabandiniais lai 
Dr. K. 3/.|bartinė smuklė su savo už vais, taip kar didžiuliams ga-

Prohibioiniai agentai sau
goja Atlantiko pakraščius, 
kad degtinė šion šalin nebūtų 
slapta įvežama. Nežiūrint to, 
degtinės kontrobanda elnaj 
Kai-kurių garlaivių kapito- padauginta, tad nors nelai-
nai skundžiasi, kad už kelioli-Įmingą jį mėgino atgaivinti, 
kos mailių nuo Amerikos pa- bet buvo jau pervėlu ir taip 

[netekės sąmones, baisiai ai
manuodamas iškeliavo iš fid 
pasaulio. ' 

kraščių Aįlantikas stačiai 
perdėm nusagstytas įvairios 

Pr. Berželis. 

8 tūkstančius dolerių, galima 
lykas, butų bankrotas, arba. butų pastatyti namą už ko-
jei ir sektųsi, tai su naslai- |k i u g 7 0 tūkstančiu dolerių, t a l j ^ U n l M ^ ^ * ^ 
ciais ir senebais reiktų arba seneliams ir užtekt*. Įgf tv<) {rmttaų ^ „ ^ i n g . 
visiškai atsisveikinti arba ant D a u g ž e t n ės nereiktų pirk- pektorių Mundiy, sumušė, su 
kelių deeė-tkų metų jų globos ti, nes sunku butų apdirbti, rišo ^tonto ir pagnlde ant 
atsižadėti. O ar butu tas tei- darbininkai brangus ir žemės geležinkelio tegių, pasitrau-
singa? Juk aukos tam buvę įšdirbimas brangus. Bet tiek k € . m k e H ų minučių turijo 
surinktos, kad sušelpti varg^ tiktai, kad butų ganyklai ir pravažiuoti greitasis traukl
ius ir našlaičius!? [daržams, kuriuos ir patys se- nys. Mirtis buvo neišvengia 

Bet dar klausimas, kas sko- j neitai gailėtų prieidami apdir- ma« Bet jo laimei, traukinys 
lins tiek pinigų arba kas ga-jbti. Turėtų savo pieno, s u / pavėlavo kiek ir surištasis 
rantuos tą paskolą! Aiškus j rių, sviesto ir daržovių, rei- šiaip, taip sugebėjo nusiristi 
dalykas, negarantuos nei J.'ktų tiktai pripirkti y duonos/nuo bėgių. Išsigelbėjo. 
E. Kardinolas, nei tėvai Ma- j cukraus, kavos ir tt. Drabu-1 
rijonai, nei Labdariai užsta- žių išpradžiog patys atsivež- Spėjimas. 
tys ssavo namus. tų, o paskui galima butų pa- Viem* Paryžaius kikraS-

Todėl ligoninės statimą ar-. rinkti senų kokių ir nuo žmo- tis spėja kad Nojaus laivas 
ba atidėti reikia, ant kelių'nių. tTad užtektų tokiai var- (arka) buvo 2,350 metu prieš 
metų, iki surinksime šimtą 
tūkstančių dolerių aukų, arba 

gšų ir seneliu prieglaudai ko- Jėzaus Kristaus gimimą "cm-
kių 80 ar 90 tūkstančių dole-dirbdinta. 

» - ' • • " » — •* 

LABDARIŲ SĄJUNGOS 
REIKALAI 

Dar apie iv. Vincentą 
Fanlietį. 

Skaitydami šv. Vincento gy-
venimą ir matydami jojo ne
paprastą ir nuostabų pasišve
ntimą vargstančiųjų žmonių 
palengvinimui, kįla klausimas* 
iš kur jie ėmė tiek energijos, 
tiek jėgų tokių gailestingų 
darbų atlikimui. (Tai visapir 
miausiai iš ten ėmė, iš kur ir 
visį šventieji, tai yra iš bega
linės Dievo meilės, kokia Jis 
numylėjo žmones, kad del įų 
išganymo ir sumažinimo- vi
sokio sįurdo ir vargo atsiun
tė Savo šunn, Jėaų Kristų. 
Sėmė tos energijos iš švenč. 
Šakramentiė, kurį dievotai 

gjriimdavo, šventai laikyda

mas šv. Mišias. Bet nemažu 
paraginimu prie tokio pasU 
šventimo buvo ir tas, kad šv. 
Vincentas buvo kylės iš pra
stų varguolių žmonių, prie to 
pats buvo taip sakant priti-
ręs ant savęs skurdo ir var
go gyvendamas nelaisvėje 
pas turkus. Ant kiek jis my-
lėffo varguolius, savo artimus, 
sekantis pavyždis parodo. 
Kuomet sugrįžo „is nelaisvės 
į Franciją, viename mieste 
vienos našles vienatinis su-
nus už ką tai buvo teisiamo 
nubaustas į katorgą, prie sun 
kių darbų ant laivų. To
kius nubaustuosius geležiniais 
pančiais prirakindavo prie 
laivų ir turėdavo per dienų 
dienas irklais darbuoties. 
Vincentas apie tai sužinojęs, 
pasigailėjo tos našlės ir nuė
jęs pas katorgininkų virsi-

KE m * n i >.< m n t m 
įlinką, prašė, kad tos našlės 
sūnų paliuosuotų, o jį į jo 
vietą priimtų. Tas anais 
laikais buvo galima. (Virši
ninkai, nepažindami, kas jis 
esąs, sutiko. Paliuosavo vai
kiną, o Vincentą pančiais pri
rakino prie laivo ir jis taip 
sunkiai darbavosi, kaip kiti. 
Po kelių dienų sužinojo, kad 
jis yra kunigas ir J paliuosa
vo. 

Šv. Vincentas, būdamas 
Į tarp katorgininkų, pažino, ko
kiame jie skurde gyvena, to^ 
del būdamas vyriausiojo visų J 
Francijos kalėjimų priveisė-
tojaus gen. Gonda, vaikij mo
kytojas, savo i*|tarimu sten
gėsi palengvinti jų nepaken
čiamą padėtį. Paskiaus iŠky-
lo Franeijoje karė ir daug 
užmuštųjų kareivių lavonai 
gulėjo ant laukų ir pievų ne

palaidoti, per tat judami 
teršė orą ir gamino j vairias 
ligas. šv. Vincentas matyda
mas tokį dideli pavojftj žmo
nių gyvybei, SUorganiaavo gai 
lestingų bfolių draugiją ir 
pasiuntė rinkti nuo laukų 
neužkastus lavonus ir gelbė
ti įvairiais budais sužeistuo
sius. x 

Kuomet Lotaringoje, kam
panijoje, Pikardijoje platino
si maras ir kitos ligos ir te
nai skubinosi su pagelba ai
tai pinigais, ar tai , savo pa
tarnavimais. Ly&iai, kuo
met Anglijoje badas viešpata
vo ir tenai pasiskubino su sa
vo pagelba, pasiųsdamas įvai
rių turtų. 

Žodžiu sakant, visais f bu
dai* stengėsi labdarybę pla
tinti tarp <žmonių ir paleng
vinti vargšams skurdą kentė

ti. ' f 
Nors pats gyveno neturte, 

ir Varge bet taip mokėjo pra
kalbėti f visuotnenę ir turtin
guosius, kad niekas nesigai
lėjo žemiškų gerybių gailes
tingiesiems darbams, kuriuos 
jis nurodydavo ir patiems 
pasišvensti stojant į tas kon
gregacijas, kurias jis įsteigė, 
kad labdarybę naudingiaus 
vesti. Galima drąsiai pasa
kyti, kad nei joks turtingiau
sias Valdovas neišdalino tiek 
turtyį ir gerybių vargšams su
šelpti, kiek šv. Vincentas išda
lino ar tai savo ranka, ar per 

manimuose,, šalinosi, kiek ga-j tančius sušelpimui organiza-
lėdamas nuo žemiškos garbės j ei jas. (Tokią pat organizaci-

parinktuosius pagelbininkus.] ^ . ^ Brm^ęs ;I/Qb^ 
Tarp daugel įvairių labdarin
gų ialsisimų buvo visuomet 
šv. Vincentas malonus, ramus 
ir dvasioje susitelkęs su Die
v u ; Taikus sueigose, mtojo-̂  
nus kalboje, ištvermingas su-

ir pagirimų. 
Guosdamas ligonius, ir mo

kydamas sergančius ir varg
šus kantrybes, šv. Vincentas] 
mokėjo ir pats kantriai fužėi-
laikyti ir kuomet labai susir
go, parodė ttideię kantrybe, 
kalbėdamas kitiems i *' Jei 
žmonės žinotų, kaip did&ns 
nubpelnus galima kentėjimais 
surinkti., tąi visi karštai, ligos 
geistų.'' Mirė šaukdamasis 
prie Dievo: "Viešpatie,^pasi-
skubink mane gelbėti." (Pg. 

Ją t> šv. atm. Kun. A. Sta-
niukynas įsteigė, kurią pava
dino L. R. K. Labdarių Są
junga po šv. Antano Globa. 

Jos tikslas yra toks pat, 
kaip ir anų šv. Vincento įstei
gtų draugijų; šelpti vargšus* 

ĮtutŠlaičius, ligonius ir tt., lo-
džiu sakant nešti pagelba vi
siems vargstantiems femo-
nėms. 

m. 

i 

s 
m m 

<m 

riai, kokį mums. ir visiems 
gailestingus darbus daran
tiems jįĮv. Vincentas paliko pa-
vyadį. Jo pavyadį pasiekė 
kitos tautos ir steigia pas sa-' 
Ve artimus varguose skens-

Tad Visi Brangus Lieti* 
pitii Knttilibni, kuriems & 
saus. Kristaus mokslas yra 
bm*gitey kuriems ne tikim is-
ganimas rupi, bet ir snvo t*r-

\i*į §trm sunaudojimas, — fa-
pgki&s į Lab4*rilį \Są}ungąl 

K, P. M. 

^•• •H -!čg-
l 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
G I C E B O J E 

i 

Sekmadienyje birželio 1 d. 
Š\\ Antaną bažnyčioje, vaiku 
C-iai priėmė Pirmą šv. Komu
niją. Yi*o priėmė 100 ir tryii 
ka: 55 berniukai ir 58 mergai 
tčs. 

Visi vaikučiai labai puikini 
pasipuošę buvo. Mergelės bal 
tai, baltu veilonu ir žalių rū
tų vainikėliais ant galvos; 
berneliai, juodai apsirėdė bu 
vo. 

N v. Antano para p. Benui 
mašą grojant, gerb. klebonai 
vaikučius iš purap. svetainės 
lydėjo bažnyčion. Ta? darė 
labai džiaugsmingą įspūdi j 
žiūrinčius. 

C I C E R O 
l ' ž l a i k a u g r a ž i a u 
šias maliavas jte 
riaušių kompani 
jų, gatavus ir ne 
gatavos, o kam 
reikalinga sutai
sau, gražiausių 
spalvų, nes dau
gel) metų esu 
patyręs maliavo-
jime sutaisau ple 
sterj del malia-
vojimo. norėdami gražiai Išpuošti 
kambarius krepkitės pas: 

STANLEY BUKAUSKAS 
1447 S. 50th Are. Cicero. 

{ėjimas nuo 15 str., in rear 

Phone Cicero 8003 

Bažnyčioje altoriai 'puikiai 
gerb. Seserų Kazimieriečiu 
j.apuošti. Vaikučiai gražiau
sioje tvarkoje užėmė s'avo vie 
tas bažnyčioje. Uenb. klebo
nai laikė 5v. Mišias. 

Štai atėjo svarbiausioji va
landa, priėmimas. Sy, Komuni 
jos. Čia pirm Komunijos 
klebonas pasakė gražų }>amo-
slą pritaikintą, tos dienos a-
peigoms. 

Vaikučiai, klebonui vado
vaujant, paantrina Šv. Kriks 
to įžadus, atkalba Aktus, skir 
tus pinu priėmimo Šv. Ko
munijos, eina prie pat alto
riaus priimtų Švenčiausio j 
savo sieku. 

Gražiausioje tvarkoje, vai
keliai kaip angelai apsiautė 
1)V>VQ Aukurą, prie kurio jie 
pirmą sykį bankiotavo savo 
Viešpaties Pokylyje. — Ei
nančius žmones bažnyčioje, d 
ypač vaikučiu, tėvelius tas re
ginys labai sujudino, nes ant 
veik visu veidu ašuru spin-
danti lašai matėsi. 

Vaikučiams priėmus >šv. Ko 
muniją jų tėveliai artinosi, 
nes mūsų dvasias vadai tiek 
darbavosi, kad nevien vaike
liai vienytusi, Dievuje, bet 
kad ir tėvučiai. Tėvai pak
lausė klebono raginimo ir da
vė savo vaikučiams gražu pa-
vvzdi. Visi esantieji, bažnv-

čioje e jo prie Dievo stalo. adu. Homesteadas laimėjo. 
Bažnyčia gi kimšte prikimsta Ant galo Homesteadiečiai ė- \ 
žmonių buvo. jo su Dukėn&is persitikrinti. 

Garbe cicerieoiams už tokį ,Dukeniškiai Uuo s&hų laikų 
pavyzdingume savo vaiku
čiams. Garbe Seserims Kazl-
mierietėms už tokį gražų vai 
kačių lavinimą. Garbė Cice
ro? dvasios vadams už jų da? 
bštumą u- gražius pamokini 
mus. 

Kur Dievas vadysteje,. ten 
iisejkinės didelės darbuose, 

ten sveikos šeimynos, ten su 
tarimas draugijose, ten kultu. 
ringu dora tauta. 

Valio Cicerieeiai! 
Svetys. 

PIKNIKAS. 

D A K T A R A I 

8v. Dievo Motinos Sopu
lingos dr-stė rengia feotfeftt 
pikniką — išvažiavimą ,į Ri-
versidę, 111. birželio 22 d. 1D-
24 m. Bus visokių žaidimų ir 
skanių užkandžių. 

Visi susirinkite į svetaine, 
ir su trokais bus #aliina va 
žinoti į piknikų. 

T'.kietus galima gauti pas 
draugijos naro?. 

. Valdyba... 

Telefonas Boulevard 1930 

D r S A Brenza 
4202 SO. ASHLAND AVENCE, 

niu&go, m. 
Vai.: 9 ryto Iki 12 piet: 1 po 
plet iki S po plet. 6:30 va k. Iki 

|9:SO vak. 

rel. Bosuevard 0517 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1797 W. 47-Ik 22. 
Yalandoa nao t Iki 13 dieną, D no I 
Iki t vai. vak. Nedėllomla nao I 

Iki 3 vaj. po piety. 

DR, A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4442 So. VVestern A ve. 

Tclef. Lafayctte 4146 

Telefoną* Seeley 1499 

Dr, I. M. Feinberg 
Oydo *p*clallai visokia* rjrų Ir 

matorn lytiška* lira*. 
1401 Madison Street 

l u p p . ffeatern Are. — Ohlcago 
Valandos: t—I po platų 7—• vak. 

Dr, A, Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapaa. 

IŠIMA TONSILUS — 
1)—B* — rinlnf, 
D—fU peili* I i k* 
*) —Bą kn»aj«, 
4)—B« j*ki« r«T»j»a« 
ft>—PsHjeotal M r a l k l a alrstl, • » -

U tuoj »%l»rU. Ii fU • l l l 
I «waa, 

l"*ST** 'fimll-nUmen' (akm«nla tultyj*) 
Ir akmeni* šlapume pual«J« b« o-
p«raclJos, an tam tikromis moki-
lUkomli priemonėmta bei vaistai*. 

Apkurtn*l<»int augrąitna girdėjimą. 
•lyd* visekiaa Ucaut pasekmingai. Ir Jai 

/ra reikalą* daro operacija*. 
ITel Mfjenali ~ pa tarną vlm* teiki* **T* 

•na*] 

1411 So. 50 Ave. Cicero, 111. 
Ofisas atidarytas: kasdien nu* B T*L 

po plet Iki • T*L vakare 
NedAUomls Ir seredomls ofli 

rytas. 

Tel. Boulevard 9169 
DR. A. J. KAKALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Ohfcago, III. I 

Dr. Maurice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgas 

4 6 3 1 S. Ashland Ave. 
Tel. Taitis 0994 

Valandos i 
Nuo 10 iki 12 piet. 
ftno 2 iki 3 po piet 

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

>fiso Tel. Boulevard 
Koziri. Tel. Dre\el 9191 

DU.A.R0TH 
RUSAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų. YyrlSktj 

Vaikų tr visų chroniškų Ilgu. 

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

j Vai.: 19—11 ryto: I—I po plat 
7—8 vak. Ned. 19—11 d. 

HOMESTEAD, PA. 
Piknikas. 

A. L. R. K. Federacijos Gtas 
skyrius turėjo pikniką, nedė-
lioj, birželio 15 d. Homevillc 
fnrmoj. Griežė Bukausko or
kestrą visokiais šokius, tik ne 
labai buvo smagu, nes reikė 
jo šokit ant žoles, bei ir tai 
buvo gana vietos pasivaikš
čioti ir pasigrožėti gamtos 
gražumu. Butu labai puiku, 
įeigu lietuviu piknikuose 
skambėti] lietuviškos daįno. 
ir žaidimai, bet to visai n§ra. 
BasebaJI. 

Žaidė L. Vyčių lltos kp. 
Iiaseboll komanda su svetijn 
taurių tymu. Svetimtaučių ty 
mas stiprus, bet Vyliai sup
liekė gaudami 7 prieš 0. Bu
vo įvairių lenktynių, laimėju 
šieji gavo puikias dovanas. 
Virves traukimas. 
Po lenktynių sekė virvės trau 
kimus Braddoko su Houieste-

Puikiausias 
Kalendorinis 

Laikrodis 

Tel. Boulevard 3686 

DR. JONAS P. POŠKA 
GYDYTOJAS 

ir 
CHIRURGAS 

3337 So. Morgan Str. 
VALANDOS: 9—12 is ryto 

INuo 2 v. po piet iki 9 vak 

^ [ _ _ _ __ ___ _ A Į 

| Telefonas Boulevard 9550 ] 

Dr. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

Džiovų, Moterų Ir Vyru Lljra 
Vai.: ryto nuo 10—12 tiuo 2—4 
po pietų: nuo 7—&.«• T*Jtax* 
N*dėilomis: 10 iki 12. 

Teleronas Mtdvray 2880 
i . n i r " i i — — • 

rtoflo 12 niė-
nesig, 7 (lia
nas savaitėj 
tr SI dieną 
mėnesy, va-
lahdas. nil-

inutes ir se-
jkundas, ne-
[veluoja nei 
fvienoa mi-
nutos. \n>-
dirlitaa f.š 
oxidis«d 
metalo. 
Toki« laik-
ro«li«, ku-

r t u o m v i s i 
džiaugsis. Jis yra kur vertesnis nesu 
jis kainuoja. 

NESIUSK PINIGŲ. Tiktai prisiųsk 
savo vardą Ir adresą. Mes apmokė-
sim pastos persiuntimą. Jus tik užmo
kėsite $H.o5 pastoriui, kuomet jums 
uep&tiktų mes piniifus sugrąžinsi me. 

KAMAK NOVKI.TY CO. l>ept. 447 
H51 — 4»th Wr„ Hrooklyn. K. Y. | 

ir vadinami ^čampionais." 
buvo žinomi kaipo stipriausi 
Dėlto visi įdomavosi kas lai
mes. Čia ir. vėl Homeateadie 
či'ai liicb laimėtojais ir atėmė 
nuo Dukeniskių '<eamp^on^', 

vard$. 
Padėkot verti. 

Visi darbininkai ir darbi
ninkes dirbo kuogeriausiai. 
Ypae reik ižtartl padėkos žo 
dį R, Kunikauskienei, kuri la 
bai gerai pardavinėjo įžangos 
likietuft, nes visų ižreikalavo 
užsimokėti už "laisni,us'\ A-
eių L. Onaieiui, R. Petraitie-
nei, K. Vainauskienei, M. Mu 
zikevičienei, už gerą, pa^idar 
bavimą piknike. Žmonių buvo 
daug. Pelno liks. 

Federacijos 6tas skyr. taiia 
visiems atsilankiusiems aeiu. 

A. Žaliaduonis. 

Pasitikėjimas. 
Sulyg Berlyno ir Londono 

pranešimais, Vokietijos ban
kininkai pilnai patenkinti 
lleiehsbanko valdyba. 

Š V E N T A S R A g T A S 

Ką tik esame gavę iš Lie
tuvos " NAUJĄ TESTAMEN
TĄ.' • Knyga labai gražiai at 
spausdinta ir mažo formato 
~- didumo sulig maldaknygę. 

"Naujas Testamentas" rei
kėtų kiekvienam katalikui įsi
gyti, nes tai yra Katalikų ti
kėjimo pamatas. 

Kaina tik $1.25. 

A D V O K A T A I 
Telefoną* Y arda 2t»0 

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

(Buvęs Vilniaus ir Kauno Apy
gardų Teismo TelsAjas) «. 

Veda bylas visuose Teismuos* 
Pa<laro visokius dokurnentua 
Duoda lietuvoa tei*i\j patarimus. 
Z112 S. HalHted St, OkiicMįįo, III. 

S. W. B A N E S 
A D V O K A T A S 
t f W. Monroe Stropt 

Rooiu 904 — Tel. Kamlolpli 200© 
Vai.. Hao 9 fjto iki 5 po pieta; 
Vakarais 9S0S So. Halsted Str. 

Telaf. Vards 1015 
„ Cbicago. 

Draugti 
Tautiečiai! 

S V £ I K A T A. 

(tijsa nuo 2-ro pusi). 

Cių vien tik kondensuotu pie
nu. 

Ar sergate, ar esate svei-
(ja, vartokite kuodaugiausia 
pieno, nes piene randasi ne
tik maistas^ bet ir gyduolės 
nuo visokių ligŲ, o sveikuo
sius pusėtinai apsaugos nuo 
visokių ligų. 

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
PAKLAUSIMUS 

KLAUSIMAI. 

(įerb. Dr. Kaekui, 
Cicero, 111. 
Gerbiamasis: — 

Malonėkite atsakyti, per 
^'Draugą*' i žemiau paduotus 
• klausimus: 

1. Ant mano veido randasi 
tokios baltos pletmos ir kaip 
saulė užgauna labai peršti. 
Kaip nuo tų pletmų pasigy
dyti ? 

2. Koks geriausias muilas 
del barzdos skutimo! Aš var-

* * • • » ' I ' " ' 

DR. HARRY 1ETER 
DENTISTAS • ! 

• 
Setas dantų padaromas taip 
kaip tik įusu pačių dagtys, 

i Duodu gas. Peržiūriu X-ray 
3100 So. Halsted Str. 

Tel. Ganai 0257 Vak. Ganai 2118 

DR. P. Z. Z AUTOMS 
Lietuvis Gydytojas l į 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Str. 

f Vaandos: 10 Iki 13 ryte: 1 iki t 
po pietų; 6 iki • vakar* 

Skaitykite, Platikinte, Remia
te n Drau^' ,

l vienantelj kata* 
likišką dienšraštį Amerikoje. 

-»<•#•»• -4**1 . -«*• 

Visai neužtenka to, ką gamin 
tojai sako apie stebėtiną Turkis 
ką tabaką esantį HELMAR. Aš 
juos visados rūkau ir jie nuola
tos mane užganėdina." 

HELMAR susideda iš to stebu 
klingo tabako vadinamo Turkiš
ku. Turkiškas gi tabakas yra pa
sauly geriausias tabakas cigare 
tams, <* HELMAR yra daryti iš 
100% gryno Turkiško tabako. 

HELMARS 
yra absoliutiškai gryni 

HELMARS supekiuoti kartono 

skrynutėse, kad nelužtų. 

BOXES of 

tojų "Sha^ing Cream." 
Mano moterei auga ant vei-j 

do spuogai: vieni aug'a, kiti 
gyja. Kaip tuos spuogus pra
šalinti ? 

4. Kaip prašalinti ausies 
švilpimų f Daviau tonsi.lus iš
imti, bet ausis vis švilpia. 
Skausmo ausyje nejaučiu. E-
su "Draugo" skaitytoju, to
dėl uz atsakymų busiu labai 
dėkingas. 
, Su pagarba, 

Antanas A. Buknis. 

METINIS PIKNIKAS 
RENGIA 

LIET. PILIEČIU DARB. PAŠEL. KLIUBAS 
NEDĖLIOJĘ BIRŽELIO 22,1924 

NATIONAL DARŽE, RIVERSIDE, ILL. 
Pradžia 9 vai. ryte Įžanga 50c. 

-

MUZIKA J. PHILLIPS 

Visus kviečia atsilankyti, 
NARUI. 

Atsakymas p. Bukniui: — 
1. Tepk veidą su gliceriną, 

arba su ZIN€ OXlDE, 'arba 
** 7 

su migdoline smetona. 
2. ^veikiausias muilas prau 

simui veido ir barzdos sku
timui yra "PtJRE CASTIL-j 
LE SOAP." 

3. Suogai ant kūno ran
dasi iš įvairiausių priežasčių 
taigi daktaras tik asmeniš
kai išegzamiuavęs gali duoti 
patarimus. Geriausia bus jei 
nueisi pas Dr. Vitkų. 

4. Ausų užimę galima pra
šalinti tik su pagelba elekt-
ro-dffN&ptfiįos, ir Ė^E^TlŽO-
POLYSININE-VIBRACUA. 
Nueik prie specijalisto dakta
ro elektro-terapo, o jis jus 
pasekmingai pagydys. 

Klausimas: — Um daktar 

. r- *r . 

rai pripaii-no, kad turiu plau
čių ligjj, ir etsu labai susi
rūpinęs. Laikrašty skaičiau, 
kad šviežios mėsos sultis y-
ra gera liekarsta nuo džio
vos. Prašau daktaro patari 
mų ar tai te».sybė ir ar gerai 
man butų gerti mėsos sultis. 
Gerčiau prikimusius daiktus, 
kad tik išgyčiau.-Labai gaila 
mun palikti mažus vaikučius. 

E JT 

Atsakymas poniai E. N\ — 
Klausyk daktaro nurodymų. 
Maitinkis pienu. Buk daugiau 
sia tyrame ore, nesibijok sau 
les. Jautienos m§sos sunka 
gali gerti drąsiai ,nes tai nė
ra nuodai ir jūsų sveikatai 
nepakenks. 

tilrekis Pa^n-EspellerloTrjBiiBt 
Nelauk ligi to, kuomet Jau busi. pri

verptas i s^s'K^ll-'Vr Buukla«u dieiioa 
darbui,' 9*\ o rankom, kojom ir pečiam 
suteik pakmeviiiiiiiij ! 

Ę Žmojfiit,, kuria i'irlm nu aavo musku
lais, nėį?a"i būti Kergiinčiu. l'amūginkit 
Pah*Esa«n«ria ištsitrinti kkai'danta* vlet** 

Ilrengk'te skaiuinmų pt<"ig ir diegian
čiu sąnarių. Paia -Exp«lUria palaiko 
sveikuti imeiies K»roje padėtyje! 

30c. ir 70c. už bonka aptkka». 

_ f >Pt yCHTgt ^jftįĮ -

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS 

• • # * ky la* H * * * * * T i temut t f . R|tr«ial 

pažaaH*** D^tamaata* Ir Ual*jia**t 
7 douth Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBLNE HLDG. 

Telefonas Randolph IMI 
Vakarais: 2151 West 22 Bt. 

. rTelefooae Canal l t *7 t L 

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

Metropolitan S&te Banko M ame 
M O l W . M n d St . Te l . Catnal « « 9 * 

i 

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

Buvęs Lietu vos Atstovybė* Va
šingtone Patarėju. 
Metropolitan State Banko lfi 

2201 West 22nd Street 
Telefonas Canal €«9» 

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 2-5 

VAKARAIS: 
3301 S. Halsted s t Tel. Blvd. 6775 

v. v apart PanedėUo tr 
Pėtnjčlos 

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

OfJaa* Didmiesty j : 

29 South La Salle Street 
i Kam baris 530 

Telefonas Central 5820 

Vakarais 3223 S. Halsted St 
Telefonas: Vards 4181 

Tel. Central f200~ 

STASULANI 
A D V O K A T A S 
Vidurmlestjje Ofisai: 

Room 911 Chicago Temple Bldg 
7 7 VV. VVashingtcm St. 
CICERO Ofisas: PanedėUo vak. 
1314 S. Cicero Av. TeL Cicero 5032 
BIIIDGEPORT Ofisas: Kitais vak 
SZ39 S. Halsted St. Tel. Boul. 673. 

r J . P. W A I TC H ES 
L a w y e r 

LIKTUVIS ADVOKATAS 
Dlen.r D. 514—512—197 H. Dear- , 
born St. Tel. Randolph 5584—5586 | 
Vakarai* 10717 Indiana Ave. 

) Roseland Tel. Pullman 22?? i 
« « i » i » « i « Į « m « « « « > 4 i 4 » t i » » « •*» B 

T 

S. 0. LACHAVVICZ 
22J4 W . n. Ctcaco, m. 

Patarnauja laldo-
taveee kuopl»lao*la 
Reikalą m*ldllu at-
atkaukti, o mano 
darbą busit* ul*a-
nėdlntl. 

TeL 1971 
2122 

= • Į s y s i J SSrsr 

Movlng & Expresing 
Perkraustome ir į kitus 

miestus. Nauji ir Antros 
Ęankos Rakandai. 

Perkame ir Parduodame 
H. SHEPHARD 

3152 So. Wallace Str. 
Telef. Boulevard 4794 

' ^ P I IIBIII — m t m m m m m , i • •> • • Į I 

IIMIINIHHIIIIIIIIIIIIIIinillMIIIIIIIIIIIIIHM 
PAGRAŽINAM NAMUS 

Maliavojame, dekoruojani*. kalsi. 
m no jam e ir popleruojame natrius, 
dedame stiklus j naujus namus. 
Mes tą visą Tamstos darbą g~alime 
atlikti už gana prieinama kainą — 
pirmą negu duosi kitam vtre paiy-
mėtą darbą, atsiklauskite kainos pas. 
mus 

Kreipkitės: 
BRJDGEPORT PAINTING 

HARDWAR£ OO., 
814)1 So. Halsted Mf, 

Tel Verda f2S2 
mmmnmmmminmnmiMinmm 

^ 
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i / , v 7 ^ t o s d ~ f P R A N E Š I M A I , P A R D A V I M U I 
, tun Imti išvažiavimo komiai- ' " " -•» ™ ' ' 

B I Z N I S 'jai įteiktos ne vėlai us 22 d. 
I l)iiželio 3 VįL po pietų, ve-
'liaus-gi, gautos dovenos skai 
tysis be vertėj ir komisija 

PRANEŠIMAS. 

WESTERN AVE. VARDAS POLITIKIERIJA PIRMOJE *>us privelta aikvoti iš Ap-
NEPAKEISTAS. | VIETOJE. skricio iždo. 

2. Visų kuopų kpntestan-
, Pristačius atatinkamus ar

gumentus. Chieagos miesto ta 
jįrba atšaukė savo išsprendė 1,800 dolerių per metus dail
inę \Yeshrn ave. pakeisti 
"TV'oodro^ VVilson road" va
rdu. 

Tad AVestern ave. ir pasi
liks tuo vardu gatvė kaip bu
vus. ' 

Ccok apskrities komisioiiie- tai ir kdntestantes turi būti 
rių taryba pati sau paskyrė komisijoje įregistruoti ir gi 

nevėliaus 22 d. frirželio 3 vai. 
giaus išlaidu gazolinai, var
tojamai automobiliams. 

Tarybos pirmininkas te
gaus ant tų ^padaugintų iv 
laidų nepadėjo savo veto. 
Kaipgi? Juk ir jam pačiam 

Ivai-kas tad nori Municipal reikalinga apskrities lėšomis 
pier (Chieagos miesto prie- važinėtis. \ 
plauką Miehigan ežere) pava- (Visuomenė tai mato ir gir
dinti "AYoodrow \Vilson!di. I r nekelia protestų. Tik 
pier. ' ' murma, kuomet reikia jai 

Bet miesto taryba tuo klau aukštas taksas mokėti, 
simu dar nieko netarė. Ati
dėta tolesniems laikams, kad 

s 

paskui ir vėl neprisieitų at-
šaukti savo išsprendimų. 

8 PLĖŠIKAI KALĖJIME. 

GAVO GRASINIMU. 

Tž pastos traukinio api
plėšima ties Rondout aštuoni 

j plėšikai jau kalėjime. 
' ketoriu dar ieškoma. 

po p ie tų , ik i to laiko nejsire-
tiistravę negalės dalyvauti 
žaidime kaipo Vyčiai. 

3. Kiekviena kuopa turi is 
rinkti sau laiškanešį skrajo
jančiai krasai. kurio užduo
tis bus išnešioti kuopos na
riams laiškus. 

Pageidaujama, kad butu 
išrinktas apsukrus vaikinas. 

4. Važiuosime i "Theeher 
P a r k " sekančioj tvarkoj : 

Knegimo komisija lauks P ė t n y ^ i o j / b i r ž . 2 ( ) ( l 7 : o Q 

atos ir Ūtos kp. 8:30 v. išry
to, kad užėmus Vyčiams gra 
žiausią. parkuose vietų; to-

Teatrl. Kliubo LietuVa iš
vadavimas įvyks 'nedėlioję, 
birželio 22 d. į Willau Spring 
miškus. 

Trokas išvažiuos nuo 4«~to£ 
ir So. Paulina gjt. lygiai 10 
vai. išryto iš Brigliton Pa*!; 
nuo p. Makaro 2458 vV. 45tos 
gt. 10:15 išryta 
—Nariai ir narės visi daly
vaukite ir bukite paskirtu lai 
k u, minėtose vietose. 

^T. K. L. Reiur Komi*}, 
Pastaba: Šv. Mišių pasis

tenkite išklausyti anksti ry-
ta 

K V I E T K I N Y Č I A 
parsiduoda, geroj vietoj lietu
vių apgyventoj, biznis geras, 
parsiduoda iš priežasties li
gos. 

Atsišaukite: 
Boulevard 4668 

L O T A S 

T0WN OF LAKE. 

PĄKSIDŲODA lotas 30x125 
Tris blokai nuo Vienuolyno 
ant Campbell ave. Parduosiu 
pigiai už $1000. 

Atsišaukite prie savininko: 
K. ŠAUKUS 

1712 So. Union Ave. Ghicago 
2ras flatas. 

ITJChicagos poblišku mokyklų | K ai-kur i e suimtųjų visus 
superintendentas MeAnd- (apiplėšimo planus išpasakojo. 
re\v gavo vtąsiunntj jo ir jo Suimti ga\ šiandie bu 8 sta-
Sfelmynos gyvasčiai laišką,* ,j«»i į tomi prieš Suv. Valstybių 
jis, superintendentas, nesi
liausiąs reformuoti pnbliškas 
mokyklas. 

-

Tas laiškas pavestas poli 
elniams autoritetams 

GRASINA MILIOMERIUI. 

graiid jury 

Chieagos niiilonierius Hart-
man, daugelio krautuvių sa-
viuinkas, gavo grasinanti lai
šką, kad jo sunūs 10 metų 
bus pagrobtas, jeį jis neišmo
kės 10,(MK) dolerių. 

Laiške buvo nurodyta vie
ta, kur jis turi pamesti rei
kalaujamus pinigus. Pažy
mėta, kad jis apie tai nein-
i'ormuotų policijos. 

Tuo reikalu užsiėmė polici
ja. Hartmano namus, 5117 
EJ!is ave., detektivai saugoja. 

GHICAGOS ŽINIOS. 
Chiea'gon atvažiavo kun. 

Mr. F. Kemėšis. 

X Roselando \ yčių tarpe 
prieita prie pilno susitarimo. 

X VYost Sidės parapijonai 

laukja extra kolektos Seserų 
• 

Mokytojų namams statyti. 
X U'est Si dės visi vyrai 

tartasi Važiuoti į Spaudos D-
jos pikniką Marijonų 1'arinon 
Sakosi, paimsią ir "straike-

n. 

PADIDINTOS MIESTO 
IŠLAIDOS 

jCliieagoje nereikia žmo-
i$ems laukti taksu atpigimo. 

Miesto ta r y I >a pa s t a ra jame 
susirinkime padidino miesto 
išlaidas virš vieno miliono do
leriu dauginus. 

Sako, vtas reikalinga " B e -
ard of Local Fmprovement" 
naujus automobilius ir tro-
kus įsigyti ir kitoms įvairioms 
miesto išlaidoms. 

NESUSITAIKOMA. 

Miesto valdybos vedamos 
su gatvekarįu bendrove dery
bos kas link gatvekarių atpir
kimo suiro ir. matyt, nebus 
atnaujintos. 

Gatvekarių , bendrovė per-

X Oiiongoj baigiami mokyk 
Jf)se mokslo melai. Kam dabar 
vaikučiai nepristato savo lai 
k u " D r a u g o " ar "La ivo , " 
praneškite " D . ' ' adminitsra-
cijai. Bus siuntinėjama už tų 
pat kainą paštą. 

X Su birželio mėnesiu bai
giasi pusė metu. Laikas at
naujinti " D r a u g o " prenume 
ratą kitai pusei metu. 

X 4 i Draugo" skaitytojai j -
domaujasi "La ivu . " Kas no
rėtų su juo apsipažinti, atsių
skite savo adresą " D . " admi
nistracijai, o vieną numerį 
gaus dovanų. "LiavasV eina 
karta į savaitę 32 pusi. dyd-
žiot 

/ Prasidėjo Oliieagoje visa 
ra. Kaista. 

liaus, t3ta susi.važiavus su 
Kitu '( '^1 kp. t u r i h u t i P*1* 24tą 

k p. 8:30 v. išryto, lHta kp. 
turi būti pas 4tą kp. 8:15 v. 
išryto ir sykiu su 4ta kp. tu 
ies skubintis pas 24tu kp. ka
me lauks 16 ir 4 kp. atvažiu 
jant \\\ 36 ir 24ta kp.x gi iš 
ten visos 13, :tt, 24 ir Ui kp. 
sykiu vyks į 'Tbeacber Park ' 
kame jau lauks Išvažiavimo 
Komisija, pono Krekščiuho 
orkestrą, 14ta ir 5 ta k p. ir 
fotografas, gi 8 ir 35 kp. to
lumo dėlei prašomos, suva
žiavus svkiu vykti i parkus 
lai p anksti kaip galima. 

Išvažiavimo Komisija, 
r , 11 So. Halsted Str./ 

CliLeago, UI. 
P. S. Su dovanomis ir i* 

* 

registravimu kontestantų 'hm 
kia skubėti, nes išvažiavimo 
programas eina į spaudų 2^(1. 
birželio. 

Komis. 

vai. vak. Šv. Kryžiaus par. 
mokvklos kambarv, K. Fede-
racijos 7tas skyniis laikys 
mėnesinį susirinkimą 

Šis susirinkimas yra labai 
svarbus dėlto draugijų dele
gatai bukite malonus visi tu 
sirinkti . Nesivėluokit! 

Valdyba. 

, P I A N A S 
PLAYER PIANO BARGENAS 
Parsiduoda 88 notų, $700 player 

pianas su kabinetu, suolelis su 90 
muzikos rolių, palikta krautuvėj aat 
pardavimo už $135. 

Priimsiu mokesčiais: 
1389 MUwaukoc Ave. 

Klauskite Mrs. I.ENOCI'S piano 

PRANEŠIMAS. 

VYČIAMS. 

Chieagos Apskritys. 

ROSELANDAS. 

Choras. / 

Mūsų choras yra pavyzdin
gai vedamas ir gražiai pagie-

Liet. Teatrl. Dr jos šv. Mar 
tyno. 

KM 

Priežnieiinis susiri nki-
mas įvyks subatoj 21 birželio 
d. š.;n. 7:30 vai. vak. šv. Jur
gio pampi jos svi't. 32 PI ir 
Auburn ave 

Draugijos nariai, teiksitės 
kiekvienas pribūti j susirinki 
ma, nes turime itaug naujų 
reikalų aptarti 

Su jmgarba, . 
P . Kilevičia, rast. 

R E I K A L I N G A 
REJKAT.INGA pardavėja 

dirbti Cloak ir Suit krautu
vėj, turi būti prityrusi, su 
niokesėiu sutiksime. 

Atsišaukite tuojaus: 
MH. GRODSKY, 

Frydel Style Shop 
4732 So. Ashland Ave. 

AR ŽINAI, KAD 

WBST SIDE. 

Nepamirškite — visi į vakarą 

. Sekmadieny, birž. 22 d. Au
šros Vartų mokyklos mokiniu 
vakaras įvyksta par. svetai
nėje. Pradžia 7:30 vai. vaka 

da šv. Mišių l'aiku. Butų la- r e x e p r a ] e į s k i t e progos, visi 
hai. ^ r a , kad nustoję K iedoti, ( a t e i k i t e i r pamatyki te kų mu 
nekeltų p ra ras to ęnnyderio, 
nes bažnyrioj esantiems la 
bai kenkia melstis. Girdėjau, 
ką*l neiškentė žada " Drau
g u i " skundų ntšyti. O tų vi 

sų vaikučiai gali mums paro
dyti. 

Girdėjau, kad programa bus " J 2 to 10. 
labai graži ir užimanti. Mes 

Tax'ai dideliuose miestuose 
Suvienytose Valstybėse tapo 
pakelti taip daug, kad jie an-
gse.ia.usi kokie kuomet briVo, 
o tas iž priežasties dabar e-
saneios prohibicijos?, Ar žinai 
kad tikrai mėgsi gerų Oi garė
tų, jeigu pamėginsi rūkyti 
Helraar! 

T0WN OF LAKE. 

Birželio 15d. MeKinley par 
koj Vyeių 13tos Icp. "basebo-
Ho" tymas rungtyniavo . su 
Vyeių 36tQS kp. tymu. Ištikro, 
buvo gan snuirkios imtynės, 
nes tai susirėmė du Meading' 
tymu. 

Kuone visą laiką varėsi vl»* 
nas kitą pralenkdami. Betgi, 
po intensyvaus rungtynia
vimo, Vyeių 13 »kp. tyma* e-
mė viršų — supliekdamas 
Brigbtonparkieėių rezultate 

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

"DIDELIIARGENAI. 
BRIGHTON PARKE 

Gražus medinis namas 2 fl. 
po 5 kambarius pusė bloko 
nuo Western Ave. Savinin
kas priverstas atiduoti už $ 4 r 
500. Reikia cash $2,000. 

PAS MARQUETTE PARK. 
Lotas 30x125 ant Fairfield, 
tuoj pas parka. Parsiduoda 
už $450.00. 

Gražus mūrinis namas 2 po 
6 kamb. Šalę tušėias lotas, 
peėiu šildomas. Parsiduoda 
už $12,000. Reikia easb $3,-
000. 

Atsišaukite pas : , 
A. SALDUKAS, 

6630 So. Western Ave. 
Tel. Prospect 7616 

" A O M A T M G E N A I 
Jei Auksą Myli Pasiskubink. 

' 5 kamb. mūrinis namelis, beis-
mentas, elektra, guzas, visi jUUsy-
mal viskas apmokėta, gatvekarių 11 
nija art i . Greitam pardavimui. Kai
na $4350, iškalno $1250, likusius 
ant lengvų išmokėjimų. 

2 flatų —5 ir 5 kambariai visi 
jtaisymai viskas apmokėta turiu pa-
uakoti už .$5,500. Iftkalno S2000 
Kandos neša $70 J mėnesj Ūkusius 
kaip sutiksime. 

2 pagyvenimų 5 Ir 5 kambariai 
ir krautuvė. J,otas 50x125 — prie
šais Garfield boulevard Savininkui 
reikalingi pinigai turi paaukoti už 
$7,200 iškalno $1500. Likusius sulig 
jūsų noro Pi rk greitai, jeigu nori 
gauti šiuos bargenus. 

J. N. ZEWERT & CO. 
4377 Archer Ave. 

Southvvest cor. Archer & 
Kedzie Ave. 

SOUTH SIDĖŠT BARGENAI 
7250 So Maplewood Ave., 

parsiduoda 5 kambarių name 
lis, garą džius, $4000, dalis iš 
kalno kitus išmokėjimais. 

7234 So. Claremont Ave., 
oarsiduoda namias su 2 lo
tais $4000 dalis iškalno kitus 
išmokėjimais, lengvais. 

6818 So. Claramont Ave. 2 
augs tų medinis namas 6—7 
kambar.ni, „ 3 karams garą-
džius $15,000. Pusę easb kitus 
lengvais išmokėjimais. 

REAL ESTATE 
N'ORĖDAMI 
PIRKTL PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

FABIONAS CO. 

809 W. 351h SI., Chicaeo 
TdL Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR. 
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
ę Parduodam Laivakortes. • 

l 

BUK G U D R U S 
Pasiteiriauk, kol dar yra lai 
ko išsirinkti gerų vietų 
Marquette Manor. 

PASINAUDOK PROGA 
del gyvenimo puikiausiame 
lietuvm distrikte Chicagoj, 
kur gyvenimas bus malonus i 

j Arti sv. Kazimiero VienuoJ j 
ir Marquette park, kuris 
bus vienas iš gražiausių 
parkų visame mieste. 

MES PASTATYSIME j 
k n l H t. i Ir n a m ą .Tn« rtnrUc 

> > 

" i mėgstame juokus, taigi, tame 
sa daro vieno, kito nesusival' f . , , *• i i ^ j 
, ^ . vakare juokii bus tiek, kad 

visiems užteks. 
Visi vakaran! 

Laukiąs. 

dymas. Vertėtų sitdransti per 
laug megstanėius-eias urzeti. 

Darbininko draugas. 

MLžINIšKAS BAUUS SU DOVANOMIS 
Laikrodėlio, kolonikų. britvos, kanklių ir obuolių Bakso 

1 Rengia 

Besiartinant L. Vyeių t ra 
db'iiiiam išvažiavimui, išvažia 

dang reikalauja už savo "Ira- vį jno konr.^ijai yra svarbu, 
s i n o s s V Turbnt, nenori kad kuopos nepamirštų se-
P a r d u o t i - I:; neius ^lalvkus: 

l + A, 

LABDARINGOS SĄJUNGOS 24ta KUOPA 

SUBATOJ, BIRŽELIO 21,1924 
W. ZEITA SVET., 6103 SO. STATE STR. 

Pradžia 6:00 vai, vak, Tikietas 25 centai 
Kurie turite nusipirkę serijų tikietus, tie pafys tikietai 

bus geri įeiti svet. ir dabar." Kviečia visus Komisija. 

Reikia, pasakyti, kad Bri 
gbtonparkieeiai turi gan smar 
kų tymą. Tat kiti Vyeių ty 
mai. "look o u t " su jais. 

' Beje, dar reikia pabrėžti, 
jog Vyeių 13. kp. tymas tu
rėjo "konfliktų" ir su West 
pulmaniečiais. Gog. 30 d. ir ta 
nie lošime Town of Laikie* 
eiai laimėjo nuo Westpullma-
'nieeių su rezultatu "14 to 1." 

Korespondentas. 

GERTRŪDA (GRISH) GRIŠAITĖ 
mirė birželio T8 d. 1924 m. 5.15 vai. išryto 9% metų 
amz. Gimus Chicagoj. lapkr. 26 d. 1914 m. Paliko di
deliame nubudime tėvą Juozapų, motiną Moniką iri 
brol; Teodorą Grisius. 

Kūnas pašarvotas 6515 So. Rockwell str. Laidotuves 
rvyks subatoj. birželio 21 d. 1924, iš namų 8 vai. bus 
atlydėta i Nekalto prasid. šv. M. P. bažnyčią kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sieią. Po pamal , 
du bus nii]ydetax | Sv. Kazimiero kapines. Nuoširdžiai 
kviečiame visus gimines, draugus ir "pažystamus, daly
vauti šiose laidotuvėse Laidotuvėms patarnaus grab. 
J. F. Eudeikis, Yards 1741. 

Nuliūdę tėvas Juozapas, motina Monika, brolis Teo
doras Grisiai, _ Telef, Republic 9723 

-j^į -Į^ Į^j- - M i l e i n i M T * " ' " i l t "I ' ^ iH t~~*~" '^^ į^ į 'i 

PRANEŠIMAS 
6vuomi pranešu savo Tautieeiams,' kad šiomis die-

V 
nomis atidariau DRABUŽIŲ VALIMO ŠAPĄ. 

Mes patarnaujame kuogeriausiai ir prieinamų 
kaina 

16. AMBRULEVIČIA 
1542 N. PAULINA STREET, 

CHrCAGO, ILL. 
, *.-

Labdarių Sąjungos 1-mos 

kp. ^Decoratien D a y " komi
sija dėkoja rinkėjams ir au
kotojams už suteiktas 30 g^g. 
d. aukas. 

Aukas rinko: 

E. Yultauskienė . . . . $23.00 
S. Ambrozienė 22.13 
E. Yurkienė 19.58 
J./ Sacillo 17.00 
E. Verdienė 5.95/ 
S. Jereekaitė 4.00 

Išviso $91.6fr 

Nuoširdžiai aeiu 

A. Radavičia, 

A. Butkevičia, 

M. Paukšta. 

^faplewoo<l Ave. Lotai tar
ne 69tos ir 70tos 30 pėdų plo-
eio bargenas, po $750 dalj i-
moketi iškamo. kitus- leng
vais išmokėjimai.*. 

Artesian Ave. tarpe 71 mos 
»r 72ros — 371/į oėdu lotai. 
$900 kielrvienas. "$300 iškalno 
kitus lengvais išmokėjimais 

Washtenaw Ave. tarpe 70 ir 
71 mos po $1000 kiekvienas. 

Turime ir daticriau bprareny 
n*iart tu eia paduotų. Kreip
kitės pas: 

JOHN YURKŠA8 
FLOERSCH & CO. 

2344 West 69th Str. 

NEPAPRASTAS BAR
GENAS. 

Greitam Pirkėjui. 
2 pagyvenimų medinis na

mas furnace šildomas 2-^-4-
kambarius, garadžius alley iš 
cementuota. Randos $100 j mė 
nesĮ $9,300. Ca,sb $4.500 balan 
ce sulyg sutikimo. 
| JiOHN T. JASINSKI 

3205 So. Morgan Str. 
ANT PARDAVIMO 2 flatų po t 

kambarius mūrinis na>nas po num. 
6056 So. Lafayette Ave elektra, va
nos, porčiaif geras beismentas, 2 
flatas tuščias galima tuojaus krau
stytis, raktas apt 1 flato. Kaina $6,-
200 00. Ant lengvu iftmokėjlmų. 

MAJLESH & ARANZA, 
VIctory 1106 

kokį tik namų J u s norite 
Marquette Manor. Mūsų 
kainos visiems prieinamos. 

VVEBER & VVILLIAMS 
2516 W. 63rd str. 

Telet Republic 1932 

m C.P. SUROMSKIS & CO. 
R E A L E S T A T E 

Perkam, 
parduodam 

ir mainom 
namus, far i 
mas taipgi 
ir visokius 
biznius. 

Darbą a t i 
liekam gre 
itai, pigiai 
fr gerai. 

Kreipki-
tei: 

3352 So. Halsted Str. 
Telef. Boulevard 9641 į 

- ~ _ 

nom ant namų. 
k r e i p k i t ė s ; 

Perkam, 
parduodam 
mainom 
namus ant 
farmu, Ir 
farmas ant 
namų,. Vi-
soikus biz
nius, bu6er 
nes, gro-
sernes, au
tomobilius 
ir lotus mai 

Su reikalais 

3404 S. MORGAN ST. 
Tel. Yards 1571 

ĮVAIRUS KONTRAK-
TORIAI 

Telefonas Canal 5395 

JOHN 6. MEZLAISKIS 
Oeneralifl Kontraktoriui, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 
2319 West 24-th Street 

Chicagt), m. 
————*— ^ - i — r - -, T , - , , N-*-

NAUJAS MŪRINIS namas (bun-
galow) moderniškas, geroj apielin-
kėj ar t i mokyklos ir bažnyčios, ge
ra transportacija, nepaprastai ge
ras bargenas randasi ant 44tos ir 
Mapjetvood 

Atsišaukite i 
•DRAUGĄ." 

2»S4 So. Oakley Ave. 

KLAUSYK ŪKININKE! 
Bizniavas medinis namas — sto

ras ir 5 pagyvenimai, mainysiu ant 
ūkės, arba priemiesty ant namelio. 
Kaina be biznio $10,000 su bizniu 
maliava i r geležimis $14.000, rando* 
neša $112.00 j mėnesi morgičlus $4,-
500. Atsišaukite: 

1971 Canalport Ave 

Telefonas Oaaal 7Sta 
PETRAS OIBrjTLSKIS 

MalUToJlmo Koo«wUtorta>» 

D A Ž Ų 
IR 

POPIERŪS 
KRAUTUVE 

rT«p*pra0U* 
mošų blsnlc 
auglnuui Ml 

kla i f l n l i ^ f 

Koatumvimm*-

patarnartma 
2338 So. Leavitt Street 

B A R G E N A S 
Pardavimui namukas 5—2 kam

barių mūriniai, cementiniai postai, 1 
toiletai ir vanos, atskirium galima pir 
kti su maJLais pinigais 1 blokas nuo 
.bažnyčios tr 2 blokai nuo mokyklos 
parduosiu u« $4,500. Atsišaukite: 

S l t t U O M Str; 

Lafayette 4223 

P L U M B I N G 
ĮKaipo lieto rys, lietuviams visados] 

patarnauto kuoceriao&laJ 
M. TU6KA, 

Wėst 
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