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METAI-VOL K 

Nauji Nesusipratimai Lon
dono Konferencijoj 

ŠIUOKART NESUSITAIKOMA REPARACIJŲ 
KOMISIJOS KLAUSIMU 

! 
PREZIDENTAS GAMINA RUSIJOJE DERLIUS LASAI 
PLANUS KAMPANIJAI. 

Republikonu komitetas pain
formuos apie nominavimą. 

BANKININKAI NORI, KAD KOMISIJOS TEISĖS 
BUTU SUVARŽYTOS. 

P A R Y Ž I U J E R U O Š I A M A S "SVETIN 
G A S " H E R R I C T U I PRIĖMIMAS 

\VASHINjQfTON, liepos 25. 
— l'ž poros savaičių republi
konu part i jos ikomitetas for
maliai painformuos Preziden
tą ('oolitine, kad par t i ja j j 
nominavusi kandidatu i prezi 
denttis. , 

Tokiais įvykiais nominuoti 
kandidatai pasako prakalbas , 
kuriomis reiškia savo nusis
tatymą. Taijri ir Preziden
tas pasakys svarbią, prakalbą, 
kojtią j is j au gamina. 

Po to painformavimo jis 
pradės politinę kampanijų. 

Pranešta, kad Prezidentas 

BLOGAS. 
1—-

Maskvos valdžia 
aimanuoja. 

LONDONAS, 1 iepos 25. — kiaušiniu turėjo plenarę sosi-
Kuonie t san tarvės valstybių I ją. Francijos promioras Ifer-
konferencijoje Franeijos pre- riot lankosi Amerikos amba-
mieras Herr iot sutiko Ruhro sadoj ir ton matosi su valsty-
kraštą evakuoti ir vokiečiams bė s sekretorium Hughes. rlV- ĮCoolidge su prakalbom.^ per-
kaip -ten, taip Rhinelande ge-įčiaus negauta geistina r e z u l J d a u S »«u**iima priešrinkimi-
ležinkelius gręžinti , buvo spė- , ta tų . Į n e J kampanijoj ; Planuoja 
ta , kad konferencija turės pa- Kaip anglai, ta ip ameriko-j vienur-kitur pasakyti tik apie 
vykimo ir greitai gbaigsis. nai pažymi, kad Franei ja pri-1 ^ e ^ a s prakalbas. ' rakaym 

B E R L Y N A S , liepos 25. — 
Bolševikų laikraščiai Maskvo
je atvirai praneša, kad šįmet 
Rusiją paliečia dideli javų 
neužderėjimai, blogesni už 
1920 metų neužderėjimus. 

Ukrainoje javų bus suvaly
ta vos 10 nuošimtis normalės 
kiekybės, gi išilgai Volgos ja
vai visa? išnykę. Bolševisti-
niai laikraščiai už tą padėtį 
kalt ina orą ir blogas javų sė-
klas. 

Valstiečiai iš visų Rusijos 
dalių atsišaujkįa Meksikon pa-
gelbos. Bet valdžia sakosi 
negalinti gelbėti, nes valsty
bės iždas tuštutėlis. 

10 ŽUVO PO TRAUKINIU. 

OAK HARBOR, O., liepos 
25. — Ar t i šio miestelio New 
York Central geležinkelio pa 
sažierinis traukinis sudaužė 
troką, kuriuomi važiavo dau-
giaus poros dešimčių žmonių 
iš pikniko. 

10 žmonių ant vietos žuvo 
ir keletas pavojingai sužeis
ta. 

Tėvynėje Lietuvoje 
VALSTYBĖS PREZIDENTAS |mės punktu. Po to susirinki-

IV LIET. KATALIKŲ 
KONGRESE. 

MAŽA DALIS U ž PRO-
HIBICIJA. 

Į šį ketvirtą lietuvių kata
likų kongreso posėdį teikėsi 
atsilankyti garbingas svetys 
J o Eksc. Valstybės Preziden
tas. [Kongreso pirmininkas 
;Vyskupas Skvireckas reikšda
mas kongreso norus, šiais žo
džiais pasveikino Valstybės 
Prezidentą: 

Ekscelencija, Pone Prezi
dente! 

rendumas prohibicijos kiausi- Tamstos atsilankymas i šį 
mu. Dabar paskelbta rezul- IV lietuvių katalikų kongresą 
ta ta i . 23 distriktai balsavo | suteikia mums didžiausios ga-
prieš prohibieiją i n tik 17 už. Į rbės ir džiaugsmo. Yra tai 
Taipat nubalsuota, kad alus; mums ženklas, kad Tamsta ir 

\ e ž i u r i n t grasinančio •i iau-.n«tų pardavinėjamas stiklais, 

f ' 
(VIOTORIA, B. C , liep. 24. 

— Provincijoje Brit ish Co-
hunbia birželio 20 ivvko refe-

*Tuotarpu a ts i rado nauju valo nusileisti. [Kitaipgi Vo- sakymą jis 'paliks kampįanijos 
kliūčių. Tai reparacijų ko- kietija negaus paskolos. Ta i - vedėjams. Gi patsai atsiduos 
misijos klausimas. Ta komi-j gi Franci ja turi sutikti, kad dalies reikalams, 
sija yra Yersailleso taikos su- j tai komisijai t e i sės ,bū tų su
ta r t ies padaras . .Jis paves-j varžytos. 
ta prižiūrėti , idant \ okielija - , „ . . . 

Žada gelbėti. 
mokytu !C])nracjjas, gi jai nemokant, skirtų atat inkamas 
bausmes. 

Ši komisija, ta i vienų t'ran-
euau įrankis. I r ji , kaipo l e 
nktasis vežimui tekinys, vi<ai 
nereikalinga, kuomet pačios 
santarvės valdžios gali tuos 
v i sus darbus atlikti . 

Franci jos premjeras Herr i -

GRAŽINAMOS PERMOKĖ
TOS TAKSOS. 

\ V A S 1 I 1 \ ( ; T 0 X , liep. 25.-
ot j a u beveik linktų sutikti su Sulig naujo taksų mokėjimo 
tuo reikalavimu, kuomet nė ra figtatvmo, kuriuomi sumažinta 
Jdtokio išėjimo, gi taikymasis Į taksos, pasirodė šalies gyven-
su Vokietija yraj būtinas reir t o j a į permokėję virš lfi mili-
kalas. o m i dolerių taksų. 

Bet kuomet jis pagalvoja, 
koki priėmimą Kaus Raryžiu-

Anglija norėjo tą komisiją1 J«N tai jj visą aplieja šaltas 
visai panaikint i . Bet kad jos prakai tas . 
vardas padėtas Versai lksol -Juk jis tiek šioje konferen-
taikos su tar ty ir franeuzams rijoje nusileido ir dar dau-
yra brangus ins t rumentas Vo-įgiaus turi nusileisti. 
kiečius spausti , tad Franci ja ; Anglijos premieras MacDo-
apie jos panaikinimą nenore- į naud tečiaus jj ramina. 2a-
jo nei klausyti . <*a Ji palydėti atgal Paryžiun 

Tas permokėta i taksas pi-
nigyno depar tamentas žmo
nėms gražina. Pranešta, kad 
virį 5 milionai dolerių grąži
nta. 

jo bado dideliems Rusijos 
plotams, bolševikų valdžia 
Juodosios juros uostuose tur i 
prikrovusi pilnus sandelius 
visokios rūšies javų grudų, 
kuriuos eksportuoja Franci-
jon, Danijon ir Olandijon. I r 
nemano to eksporto sustabdy-
ti. | 

Kadangi baflaują valstie
čiai gali kelti sumišimus, črez 
vičaikos agentams parėdyta 
visus valstiečius "maišt inin
k u s " be jokio teismo žudyti. 

f _ _ — 

SU KARALIUM 
UŽKANDŽIAVO. 

bet ne buteliais. 

GRIŽO Iš LONDONO SEIMO 
DELEGACIJA. 

Pakilo bankininkai. 
Anglija pasidavė Franci jos 

norams. Bet štai pakilo prieš 
reparacijų komisiją bankiniu- ruošiamas labai " s v e t i n g a s - ' 
kai, kur ie santarvės valstybių 
prašomi duoti Vokietijai pa
skolos. J i e reikalauja, kad 
tos komisijos autor i te tas bu
tų suvaržytas , kitaipgi j ie ne
sutiksią skolinti Vokietijai nei 
mažiausios sumos. 

ir tenai gelbėti nuo nacionali
stų atakų. 

Tuotarpu iš Paryžiaus pa
reina žinių, kad tenai jam 

priėmimas, kuomet j is gryž iš 
Londono pasibaigus konferen 
cijai. 

Buvęs premieras Poincare, 
kurs vra senatorium, žada 
Iferriotui surengti puikią pir
tį ir pr iverst i ji pasitraukti iš 

Užvakar konferencija tuo premiero vietos. 

PARVYKSTA S. V. AMBA
SADORIUS MEKSIKAI. . 

važiuojančio į šiaurius. 
P i rm išvyksiant jis 

Meksikos valdžios pasižadėji-
gavo 

Jis prisidės Čia prie politilteS J no, kad- ji darysianti draugiu 
kampanijos. 

M E X I C O CITY, liepos 25. 
Šią Meksikos sostinę apleido 
Suv. Valstybių ambasadorius 
Charles B . W a r r e n . Vyksta 
j is į Suv. [Valstybes. Tenai 
prezidentui Coolidge j is įduos 
ats is ta tydinimo raštų ir po to 
pr is idės p r i e polit inės repub
likonu par t i jos kampanijos . 

Liepos 22 d. ambasador iaus 
atsisveikinimui surengtas va-
karas-pokylis . Dalyvavo dip-
lomatai i r nemtžai armijos ka 
rininkų. Užsienių ministeris 
reprezentavo Meksikos prezi
dentą Obregoną. 

W a r r e n iš čia išvyko priva
tiniu vagonu, kurs prikabin
tas p r i e reguįar io traukinio, 

gas sutar t is su Suv, Valsty
bėmis. 

20 VAIKŲ ŽUVO, 
17 SUŽEISTA. 

V E R A CRUZ, Meksika, 1. 
25. — Eslava teatre užsidegė 
f ii mos. Tea t re butą daugiau
sia vaikų. Kilo baisi pasiau
t a . Rezultate 20 vaikų žu
vo ir 17 sužeista. Didžiuma 

jaukų sumindžiota. 

f 

FVU2NZA, Ital i ja, liep. 25. 
— Vietos seismografas aną 
dieną užregistravo žemės dre
bėjimą, kurs per 3 valandas 
be per t raukos tęsėsi. 

MAŽIAUS AUKSO. 

LONDONAS, liepos 25. — 
Užvakar S. V. valstvbės sek-
retorius lluglies aplankė An
glijos karalių Bučki ngbam 
rūmuose. Kara l ius patiekė 
sekretoriui užkandžio. Buvo 
karalienė ir sekretoriaus žmo-

± 

Vn.kar 18 vai. t raukimu 
Kaiman grįžo Anglijos par
lamentui revizitą dariusi Lie
tuvos Seimo Delegacija p . p . 
Švietimo Ministeris prof. Dr. 
Leonas Bis t ras ir " L i e t u v o s ' ' 
Redaktorius Dr. Jokantas . 

I š grįžusių gerb. Delegatų 
teko girdėti, kad ateinantį se
kmadienį šio men. 6 d. parvy
ksi ąs Kaunan ir naujasis Už-
sienių Reik. Ministeris p . 
Valdemaras Čarneckis. 

kaipo Valstybės Viršininkas 
pr i tar i Katalikų kongreso tik
slams ir darbams. Tikėk ma-
njm, Pone Prezidente, kad lie 
tuviai katalikai, turėdami 
prieš akis aukščiausiąjį kiek
vienam žmogui tikslą, myli 
taipat visa širdimi ir savo že
miškąją tėvynę, y ra pasiryžę 
kuostropiausiai darbuotis jos 
naudai ir klestėjimui, kjad 

mas buvo vedamas šia tvar
k a : 

H) Kun. T. Kapočius pla
čiai kalinėjo, kokią reikšmę tu 
ri šv. Sakramentas kaip mū
sų religiniame, ta ip i r visų 
dieno gyvenime. Nurodęs j 
tai, kad mūsų kūnas negali 
be maisto gyventi, įrodinėjo, 
kad lygiai dedasi i r su' mūsų 
dvasios gyvenimu, mūsų nuo
lat gaivinama, lieka gyva. To
kiu dvasios maistu y r a šv. (Sa
kramentas . Be art imybės su 
Kris tumi, negalima ir tvir to 
tikėjimo išlaikyti ir savo vi
dujinės kovos sėkmingai vešė
ti. Be to, net šiame pasauly
je mes negalime laimingais 
jaustis . Šv. oKmunija i— tai 
mūsų sielos maistas ir mūsų 

net laikinosios laimės šalti
nis. 

2) Antruoju punktu kai ku
rių brolijos įstatų punktų, ai
škinimas. 

3. Buvo svarstomi organi
zacijos reikalai. Sumanymai 
del nusitęsimo susirinjkimo a-
tidėta iki kitam susirinkimui. 

4) Susirinkimą baigiant įsi-Lietuva laisva ir nepriklauso-
ma, Tamstai , Pone Preriden- | r a ^ . į b r o l i j * 1 0 ° s u v i r * U m 

Kai-kurie ' Chicagoje ledo 
pirkliai pabrangino ledą nuo 
50 ligi 60o šimtui svarų. 

• — i 

S K A I T Y K I T E I R PLATIN

K I T E "DRAUGĄ-

N Ė W YORK, liepos 25. — 
Suv. Valstybėse vis mažiaus 
aukso išprodukuojama. 1926 
metais, sakoma, K a n a d a savo 
aukso produkcija aplenks S. 
.Valstybes užimdama pirmąją 
vietą pasauly. Suv. Valstybės 
ats idurs antrojon vieton. 

DARBININKAI UŽ 
LA FOLLETTE. 

BALTIMsORE, Md., liepos 
25. — Politiniame susirinki
me, kuriame buvo reprezen
tuojamos 43 darbininkų uni
jos, indorsuota progresyvio 
kandidato La Follette kandi
da tū ra į Suv. Valstybių pre
zidentus. 

PARVYKSTA PASIUNTINYS 

P E K I N A S , liepos 25. — S. 
Valstybių pasiuntinys Kinijai 
Sburman su šeimyna rųgp. 
22 išvyksta Amerikon. J i s 
sakosi nedalyvausiąs politinėj 
kampanijoj . KRITO Iš 10-ojo AUKŠTO. 

Mis Lillie Daniels, 5202 n l -
gleside ave., nusižudė šokusi AVASHINGTON, liep. 23.: 

per langą iš 10-ojo aukšto Kalbama, kad Californijos se 
Capitol bute, Sta te i r Ran- nator ius Jobnson pereis pro-
dolph st. * gresyyių pusėn, 

Brazilijos Valdžia Nenori Armi-
sticijos su Revoliucionieriais 

ta. vadovaujant žengtų į Sįvie- j n a , , j , ! n a r i ų ' P ° t 0 s u k a l ^ J o 
, į visi " Sveika Marija.. . ' sią ateitį. Kongreso 

sveikinu Tamstą, Pone P re 
zidente, i r tar iu už šį atsilan
kymą i r suteiktą murns* garbę 
nuoširdų ačiū. 

ŠV. SAKRAMENTO 
. BROLIJA. 

si rinkimas baigėsi 8:30 vai. 

4 ŽUVO GRIUVUS 
KAMINUI. 

•) 
^ A N T O S , Brazilija, liepos į Valdžios atsakymas. 

'.o. — Sao Paulo revoliucio- Valdžia nesutikus su revo-
nieriai Brazilijos valdžiai pa- IJucionierių norais tuojaus at
davė sugestijų pada iy t i pa- naujino savo alakas. I r ata-
liaubas (armisticiją) ir pas
kui pradėt i derybas. 

Tečiaus Brazilijos valdžia 
tą sugestiją atmetė. Pasą- &m°ja. 

kos aplink Sao Paulo neatlei
džiamos. Anot žinių, federa-
lė kariuomenė visur pažan-

kyta, jog revoliucionieriai pr i 
valo pasiduoti be jokių sąly
gų i r pri imti valstybės įstaty-
mais nuskirtą bausmę už sa
vo sukilimą. 

Nori amnestijos. 
Revoliucionierių sumanymą 

kas link paliaubų valdžiai 
perdavė Sao Paulo t užsienių 
reikalų komercijos rūmų pre
zidentas. Tuo klausimu jis 
veikė kaipo tarpininkas. Ne
buvo jo tikslas tar t i s su vald
žia, bet tik valdžiai perduoti 
revoliucionierių sąlygas. 

B e kitko revoliucionieriai 

nori, idani jie butų liuosi nuo 
bausmės, idant jiems visiems 
butų paskelbta generalė am
nestija* 

K A U N A S . — Šv. Sakra
mento Brolijos, Kauno sky
riaus, susirinkimas įv£ko bir
želio 22 d., š. m., 6 vaL vaka
ro, Bazilikos šventoriuje. Į-
vyko visuotinis metinis susi
rinkimas. Išviso narių šioj 
brolijoj 1,100, o dalyvavo 800 
asmenų, pirm. kun. T. Kapo
čiui i r sekretbr. kun. K. 
K. Žitkui. Susirinkimas p r a 
dėtas atgiedant du 45 psal-

DETROIT, Mich., liep. 25. 
— Charlevoix buto griuvo ka
minas ir nužudė 4 asmenis. 

CHICAGO. — Oro biuras 
šiai dienai nusatko gražų orą 
su vidutine temperatūra . 

P I N I G U K U R S A S . 

Lietuvos 10 iitų $1.00 
Anglijos sterl. svarui 4.34 
Francijos 100 frankų 5.18 
Italijos 100 lirų 4.35 
Šveicarijos 100 fr. 17.95 

a w , -*• š , - i J **.. 

Sunkioji ar t i ler i ja triuški
na revoliucionierių priešaki
nes i r ki tas pozicijas, ypač 
industriniame priemiesty. 

Kai-kurias pozicijas revo
liucionieriai paduoda federa-
lef kariuomenei i r danginasi 
miestan, kur rengiasi ligi ga
lo nepasiduoti. 

Pagautas aeroplanas. 
Valdžios kariuomenė nut

vėrė vieną revoliucionierių 
aeroplaną, kurs skrajojo ant 
Santos išmėtydamas atsiliepi
mus į gyventojus. 

Praneša , kad virš 200,000 
Sao Paulo gyventojų pabėgę 
iš to miesto iij šiandie toli 
laukuose būriais apsistoję. 
Valdžia siunčia pabėgėliams 
maisto ir drabužių. Pasiųs
ta ir gydytojų. 

iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiii 

Siųskite Savo Giminėms 

L I E T U V Ą 

PlNIGUS 
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. 0 0 . , 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, IU. 

Ofiso Valandos; Nuo 8 ryto iki 8 v. vak. 
Sekmadieniais uždaryta. 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS * » 

damas savo ateities, negali pa 
mirSti, kad yra taip galinga 
sava apsaugos draugija, kuri 
pigiau ima už apdraudę ir 

Gina kasdien* išskyras nedėldieninr lengvesniu būdu išmoka rei-
Metama $8.00 kalingiems pašalpą. 

Apsidraudęs save, savo šei-
3LTIZ] mynėlę nuo mirties ir. Kitų nekas skaitosi nuo užrašymo dienos, . v . . 

Pusei Metų fS.00( 
Ui prenumeratą mokasi iškalno. Lai-
oe nno Naujų Metų. Norint pennai-i laimių lietuvis darbininkas 
oyti adresas visada reikia prisius-j gajį ramiau žiūrėti, i ateitį. 
ti ir 8ena3 adresas. Knigai gerian- p a r i s t e n k i m e . i S v e n ^ n e l a i . 
šiai siųsti isperkant krasoje ar ex-
preso "Mouey Order" arba įdedant 
pinigus i registruota laišką. 

DRAUGAS PUB. CO. 

2334 So. Oakley Avenue 
Chicago, Illinois. 

TeL Roosevelt 7791 

TAUTINĖ KOVA KLAIPĖDOJE. 
Klaipėdos krašte yra apie 150,000 gyventojų, kurių apie 

35,000 gyvena pačiame Klaipėdos mieste, gi likusieji mieste
liuose ir kaimuose. Iš 150,000 krašto gyventojų, vokiečių ar 
suvokietėjusių bus apie 60,000, gi lietuvių virš 90,000 -- aiški 
dauguma. Būdami mažumoje, vokiečiai užima pačias stip
riausias krašto pozicijas. Jie gyvena miestuose ir miesteliuo
se, t, y. arčiau mokyklų ir kitų kultutros įstaigų. Jų rankose 
prekyba ir pramonė. Jie ir krašto valdžioje beveik vieni vieš-

mių, kurių galime išvogti. ******> * e s Vokietijai valdant Klaipėdą jie iš visur lietu-
vius išstumdavo ir jų vietose patys įsistiprindavo. Lietuviams I 

ŠEIMYNA IR RELIGIJA. ! * S 

I DARBININKŲ ATEI 
TIS. 

Prieš Suv. Am. Valdybių 
prezidento rinkimus paprastai 
nustoja daugelyje fabrikų 
darbai. Tą daro įvnL'ių parti
jų politikieriai, norėdami į tą 
ar j kitą puse ptkre!p;i rinki-
3;ų balsus. 'To pat gaUme lauk
ti irgi Šiemet. .Mums, Ameri-
Kos darbininkams, privalu bu
tų kiek galint apsisaugoti nuo 
netikėtos bedarbes, kad paš
inu neprisieitii skaudaus var-
go ragauti. Tai galima pada

lyti savo unijose ir įvairiose 
apsidraudimo draugijose. 

Bedarbė žmogui darbininkui 
yra skaudus smūgis. Sunkiai 
sutaupinti centai bematant iš
eina, o jų vieton jau nieko ne
galima atidėti. Badas gresi į 
akis. šeimynėlei vargas. 

Sunkesnė už bedarbę seimy. 
nėlei nelaimė užeina, kuomet 
vienas šeimynėlės narių sun
kiai suserga, arba numiršta. 
Be pašalinės pagalbos su dide
liu vargu gali, o kartais i* 
visiškai negali išsimaitinti. 
Aišku, savo laiku reikia pa
sirūpinti panašių nelaimių iš
vengti. Bet kaip? 

Šeimyna yra valstybės pa-
| grindas. Šeimyna savo kas
dieninius reikalus tvarko ne* 

I 

prigulmingai nuo valstybe*; 
Didelės teisės duotos Aukš
čiausio įvairiuose gyvenimo 
reikaluose, vienok uždėtos 
svarbios pareigos, kurias 
kiekvienas vyras ir moteris 
privalo pildyti, jeigu nori, 
kad šeimynoje butų laimS. 
Kad laimę, sutikimą atsiekti, 
jaunikaitis ir mergaitė prieš 
apsivedant turėtų daugiau 
domės kreipti į viens kito ti
kybinius įsitikinimus. 

Religijos reikšme. 
Lietuvių išeivijoje paskuti

niais laikais pradedama ma
žiau domės kreipti į religijos 
Jdausymą vedusiųjų gyveni
me. Vaikinas ir mergina ne
žiūri, ar yra doras (ra), a> 
uoliai pildo kataliko prieder
mes, ar remia katalikiškus 
užmanymus, ar nepriguli prie 
bedieviškų bepartinių drau
gijų; bi tik gražiai j>akalbėjo, 
kelis sykius išėjo ir viskas 
užbaigta. 

Dažnai atsitinka, kad vai
kinas, kuriam Dievo nereikėjo 
per ilgą laiką, bet norėda
mas gauti katalikę merginą, 
pradeda kaip kada ateiti j 
bažnyčią, o prieš apsivedant it 
j parapiją užsimoka. Mergina, 
manydama, kad jau atsivertė 
prie Dievo ir eina už jo. Bet 

užėmus Klaipėdą,, krašto įstatymai ir valdininkai nepasikei
tė, pasiliko tie patys. 

Tik dabajr tenka ir lietuvių kalbai užleisti truput} vietos 
mokyklose ir valdžios įstaigose. Ligšiol ten paniekintos lietu
vių kalbos vokietukai pabūgo. Seniausiai arijų kalbai vėl 
viešumon sugrįžus, lietuviai gali įgauti tautinės puikybes ir 
nepasiduoti germanizacijai, už ką gali labai supykti Vilhel
mas ir jo vokiškas dievas. Situacijai gelbėti, Klaipėdos vo
kiečiai visomis iegomls ir išgalėmis suskato organizuoties į 
kovą, su lietuvybe. Tarp tokių organizacijų skaitosi ir "Kul-

KATALIKU PASAULY. 
—i 
Europoje. 

Katalikų judėjimas Europo-
je kas kartą vis labiau stip
rėja. Supagonėjusios krikš
čioniškų tautų valdžios aiš
kiai mato ir pripažįsta, kad 
Katalikų Bažnyčia yra taikos 
atspara, kad ji viena turi prie 
monių sulaikyti tautų neapy
kantą, duoti pasauliui ramy
bės. Visa Europa gerbia Ka
talikų Bažnyčios autoritą. Ir 
nors pokarinės sąlygos nėra 
doros ir tikėjimo idealams pa
lankios, bet kas kartą, vis dau
giau ir daugiau grįžta žmonių 
į Katalikų Bažnyčios vienybę. 

Italijoje, bevaldant kraštą 
išbujotam kraštutiniui nacio
nalizmui -- fašizmui, Kat. Ba-

krikščioniškąją dorą, ruošia kinti su Katalikų Bažnyčia, 
tuomi pat katalikystei isbujb-; Šiandie praktikuojančia ka~ 

užsi-tikėjimą nori padaryti 
brėštojo tikslo priemone. Bet 

turbund", kure įteikė Klaipėdos Gubernatoriui arba Aukš
tajam Įgaliotiniui memorandumą. Šitame memorandume vo- žnyčiai yra blėdies, bet yra i f 
kiečiai imperialistai reikalauja "apginti kultūrą nuo barbarų naudos. Blėdis, kad Mussolinl 
lietuvių", o žodis "kultūra" pas juos reiškia vokiškumą: kas 
vokiška - tai kultūringa, kas ne vokiška - tai barbariška, ne
kultūringa. 

Pasigyrę savo kultūra, kryžiuočių ainiai patiekia Klai
pėdos Gubernatoriui penkius pamatinius reikalavimus, ku
riuos "Klaipėdos Žinios" birželio 27 d. šitaip nagrinėja: 

'SULYGINTI" ABIEJŲ KALBŲ TEISES. 
"Pirmas jų reikalavimas - sulyginti abiejų kalbų teises 

Klaipėdos krašte. Ir tasai sulyginimas įvyksiąs tuomet, jei 
geležinkelių stotys turės ir vokiškų pavadinimų, jei geležin
kelių bilietų tekste busią ir vokiečių parašai, jei geležinke
liečiai vartotų vokiečių kalbą. Del šio pasiūlymo butų galima 
diskutuoti, jei jis nebūtų gryna veidmainystė. Apie tai, kad 
prūsų žandarų "kultūra" lietuvių kalbą persekiojo itr vijo 

ti dirvą. 
Francijoje, karo metu įvy

ko' staigi evoliucija Bažny
čios naudai. Nelaimės ištikti, 
mirčiai pažvelgus į laki3, dau
gybe šeimynų ir pavienių ak
menų grįžo prie savo tikėji
mo pildymo. Ir nors daba* 
Prancijos valdžia radikalė ir 
mano atnaujinti Bažnyčiai ko
vą kaip tai buvo prieš 20 me
tų, bet jau franeuzų tautos 
mintfs kitaip nusistačius, ne
gu buvo pirma. Žingsnis po 
žingsnio per sunkumus f n n. 
euzų katalikai iškovos savo 
tikybiniams įsitikinimu r. ts \ai 
džios pagarbos. 

Ispanijoje, valdant hi\\ de 
Riverai, katalikų šalyje pasi
rodė didelė dauguma. 

talikų Anglijoje yra 2,500,000. 
Hollandijoje, katalikai su

silygino su protestantai, o net 
juos ima skaičiumi viršinti, 
įsikūrė katalikų Universitetą, 
smarkiai veikia visuomeni
niam gyvenime. Atsivertimai 
didėja. 

Skandinavų, šalyse kardino 
las Van Rossum buvo priim
tas kaipo Popiežiaus legatas, 
ko nebuvo nuo pat Steiotnta-
cijos Jaikų. Tose protestantų 
šalyse žymus yra Kur. Baž 
nyčiai palankumas. 

Šveicarijoj, katalikystė sti
prėja ir plečiasi. 

VokUtijoje, paskutiniais lai 
kais įvyko daug žymių atsi
vertimų. Visoj Vokietijoj ka
talikams duota yra liuosybė, 
ko nebuvo prieš karą. Kati J i-

Anglijoje, katalikų skai- kaį pasirodė svarbiausia ir 
eius smarkiai auga. Anglikp* j rimčiausis tautos eiemertas. 
nai ima nuo kelių jau metttįvisi gerbia organizuotus Vo 

fmąstyti, kalbėti ir rašyti,»kietijos katalikus, o kartu ir 
keldamas tautos padorumą ii» kad laikas rasti būdų susitari]£at. Bažnyčią. 

* Čeko-Slovakijoj, gindami ka 
brendęs ne tik Klaipėdos krašte, bet ir visoje Lietuvoje, talikai savo teises prieš mas-
Tečiau ir čionai įlenda politinė tendencija. "Kulturbxmdinin-;Poneriją, sustipj-ėjo, susiorga

nizavo, iisaugo i galingą jėgą, 
Belgijoje, daug nesutiki* 

kams" rapi, kad iš senovės užsilikę valctninkai bei moky
tojai, parengti krašto vokietinimo darbui, nepatrauktų atgal 
j Vokietiją, ir kad jų vietoj nebūtų pakviesti iš Lietuvos. \ mų kyla tautiniu žvilgsniu, už 
Kadangi '"Kulturbundas" šį reikalą pastatė j tokią plotmę,]flamandų kalbą. Bet kataliky

stė turi laisvę ir turi didelės 
i takos i šalies reikalus. Kard. 
Mercier, jubiliatas, mokslo 
vyras, labai yra gerbiama* 

tai jis iš esmės negali būti diskutuojamas". 
MOKYKLOSE TIK VOKIEČIŲ KALBA. 

"Tas pat ir su penktuoju reikalavimu - del mokyklų. 

Kur vienas žmogus nieko 
negali padaryti, ten svarbųjį 
reikalą gali atlikti-vien susi
būrę i krūva daug vienos min 
ties žmonių. Nuo nelaimių ap
drausti vienas žmogus negali, 
todėl ir kilo įvairios apdrau-
dos draugijos. Bet maža drau
gija pagali nedaug pagelbėti, 
ypač didesnį narių skaičių iš
tikus nelaimei. Suprantama, 
kodėl geriau ir naudingiau y-
ra mums lietuviams burtis \ 
galimai didžiausią mūsų ap-
draudos Organizacija. Toji 
galinga apsaugos Organizaci
ja yra Susivienijimas Lietu
vių K. Katalikų Amerikoje. 

Jo esmė - kad mokomoji kalba pasiliktų vokiška (nes lietu-
šitiek metų, memorandume nė Žodžio. Apie tai, kad tiek vių kalbos vaikai pakankamai namie iš tėvų išmoksta!), 
metų lietuviams darytą biaurią skriaudą reikia atitaisyti, Kad lietuvių kalbos pamokų butų kuomažiausia, ir kad butų 
memorandume nė šešėlio. Kad daugely, daugely Klaipėdos! mokoma ne lietuvių literatūros kalba, bet dialektas! Jei šis 
krašto įstaigų lietuviškai iki šiol negalima susikalbėti, kad į reikalavimas neturėtų kitų tikslų, tai jis butų tiktai nesu-
net Klaipėdos, Šilutės ir kituose miestuose bei miesteliuose ; brendėlių darbas. Bet jis aiškiai siekia krašto vokietinimo tik-
nčra lietuviškų parašų, kad daugelis, daugelis įstaigų reika
lus veda viena vokiečių kalba, kad Klaipėdos miestas vokie 
šių įstaigai, teatru vadinamai, mėto šimtus tūkstančius, o 

slų, ir kaipo tok i s tegali būti imamas. 
Bažnyčios reikalų "Kulturbundas", žinoma, nori, kad ir 

toliau Klaipėdos krašto bažnyčia pasiliktų prūsų žinioj, ku 
lietuviams nieko neduoda - memorandumo autoriai neprisi- rie Klaipėdoj ir mokesčius iš žmonių rinktų ir savo politiką 
mena. Ir jeigu jie tokį savo žygį vadina kova del abiejų kai- toliau varytų". 
bų sulyginimo, tai kur gauti tinkamą vardą jų darbui api
budinti?! Tai yra nevertinga pastanga kenkti lietuvių tau- < t 

POLITIKA, NE KULTŪRA. 
Visi iškeltieji reikalavimai yra grynai politinio pobu-

tiniam atgimimai, tai yra kryžeivio hronirnoto kumščio ^ ^ t i k s ! a s n g r a . . ^ j ^ . . ^ Klaipėdos kraš 
kultūros'' tradicijų tęsinys! Ne veltui juk memorandumas 

Aukštajam Lietuvos Vyriausybes Įgaliotiniui parašytas vie-
po vestuvių vėl jam nereikia j na vokiečių kalba!" 

S. L. R. K. A. gyvuoja jau 
daug metų. Sulyg savo turtu 
ir narių skaičiumi ji užima, 
rodos, pirmutinę vieta musiv 
atskirų organizacijų tarpe. 
Jos iždo globėjų patiektoji 
paskutinė apyskaita daug ką. 
pasako. Katalikų Susivieni
jimas suaugusiems turi sep
tynis apsaugos skyrius, pra
dedant nuo $150 ir baigiant 
$3,000. Mokestis sulyg sumos 
i.r amžiaus. Šio lietuvių kata
likų susivienijimo turtas 1 
baland. d. 1924 m. sieke: 
453,835.57 dolerių. Įvairių pa-
šalpų iSmokėta 1922 m. $11,:- valdininkai Triesfo mie-

nei bažnyčios, nei Dievo. To
kiose šeimvnose atsitinka vi-
šokios nelaimes, nesutikimai 
ir persiskyrimai. Labai aišku 
vaikinas ar mergina pametę 
tikėjimą, apsivedus, negali 
pas juos būti ištikimybe viens 
kitam, nes doros be tikėjimo 
nėra ir negali būti tikros ka
talikiškos meilės šeimynoje 
Tokia šeimyna yra nelaimin
ga, nes visoki blogumai vieš
patauja. Tik tikėjimas gali 
daug nelaimiu iš šeimvno* 
prašalinti. Einantieji į mote
rystės luomų, turėtų daugiau 
kreipti domės i viens kito dva 
šios reikalų stovį. Neužtenka 
Žiūrėti kaip vaikinas ar mer
gina Šiandien elgias?, bet imti 
lak i o didesnį tarpų ir pažiūrė
ti į praeities gyvenini,*}. Ypa
tingai reikėtų daugiau domė.s 
kreipti į tėvų ir gerų katalikų 
žmonių patarimus, o neklausy 
ti menko tikėjimo žmonių. 
Šiandie suirimai lietuvių, šei
mynose Amerikoje vis labiau 
apsireiškia'. Ieškokime priežaš 
čių, o suradę — prašalinkim. 

Papartis. 

ATSTATYTI IMPERIALIZMO PAMINKLUS. 

te, bet toliau varyti krašto vokietinimą, kenkti lietuvių tau
tiniam atgimimui. Ir tokių reikalavimų, kurie ištikrųjų gaiš
tų kelti Klaipėdos krašto kultūrų - memorandume nėra nė vie 
no. Aukštoji mokykla, teatras, muzika, literatūra, iškaityk 

"Antras reikalavimas - atstatyti nuverstus prūsų im-'los, mokrlo populerizacija, koperacija, muziejai, galerijos ir 
perialismo paminklus. Esą, jeigu juos atstatyti - tuojau pra- tt. - ''Kulturbundui" nerupi. Visa, kas šioje srity daroma --
sidėtų "nuoširdus abiejų tautų bendradarbiavimas". Ir dar iniciatyva paeina iš Klaipėdos krašto susipratusių lietuvių 
daugiau. Atstačiusi tuos paminklus Lietuva "toli ui Lietu-: bei iš barbarų žemaičių! Berods, tai yra nemažas įrodymas, 
vos sienų gautų pripažinimo ir įgytų pagarbos kaipo kultu- j koks kultūrinis skirtumas tarp vienos ir kitos grupes! 

1 

ringą valstybė, ir Lietuvos pastangos įgyti Europoj kulturi 
nes valstybės vardų vienu ypu pagerėtų". Reikalavimo mo
tyvavimas vargu bau begali būti niekingesnis. Labai čia rupi 

Klaipėdos krašto kai kurioms vokiečių grupėms metas 
butų suprasti, kad jau praėjo amžiams amžiniesiems toji 
gadynė, kada kryžiuočių ar žandarų pagalba galėjo engti 

Europai ar Klaipėdoj kryžiuočių žygių paminklų bus dau- i lietuvių dvasių, kad metas būti lojaliais Lietuvos piliečiais ir 
giau ar mažiau! Europa gerai nusivokia, koks yra begalinis i imtis aktingo kūrybos darbo. Laikai, kad visa išmintis buvo 
skirtumas tarp Lietuvos dvasios kultūros ir žandarų burano išreiškiama formula.- aš, prūsas ir taškas, ~ šiandie yra jau 

Nesusipratimai. 
I>u Jugoslavijos muitinės 

507.32; 1923 m. išmokėta: 
$93,067.38; 1924 m. išmokėta 
per tris pirmutinius metų 
mėnesius: $57,689.11.-Vien pa
teiktos išmokėjimų skaitlinės 
aiškiai sako, kad yra S. L. 
11. K. A. galingas. 

Lietuvis darbininkas, žiurė-

stu užmušė Italijos pasienio 
sargyba. 
Nuoširdus bendradarbiavimas 

Beneš ir Mussolini apsi
mainė Chigi pily sutarties 
tekstu, kuria pasižadamfa 
nuoširdus bendradarbiavi
mas tarp Čekoslovakijos ir I-
talijos. 

kultūros, kurios pagalba nepaklusnius plebėjus atpratinama 
savo nuomonę turėti. Nekalbant apie motyvavimų, reikala
vimas iš esmės nieko bendro su kultūra neturi Juo labiau, 
kad nuverstieji paminklai nėra buvę kokie kultūros pamink
lai, jie buvo senųjų prūsų imperializmo simbolis. Jeigu vie
nai Klaipėdos krašto gyventojų daliai, kuri lygiai neapken
čia ir lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės, tie paminklai yra 
brangus, tai didžiajai gyventojų daliai jie yra Vergijos sim 
bolis. "Kulturbundas", reikalaudamas atstatyti nuverstus pa
minklus apie sunaikintų ąžuolėlių Rambyno kalne gaivinimų 
nė neprisimena. 

Paminklus atstatyti reikalavimas - nėra kultūrinis ̂ rei
kalavimas, jis yra politinis, siekiantis palaikyti krašto vo
kietinimą". 

LAISyfi PRIEŠVALSTYBINEI SPAUDAI. 
"Trečias reikalavimas liečia spaudos laisvę. "Kulturbun-

dui" labai nepatinka, kad "Mem. Dampfboot'ui" bei "Mem. 
Rundschau'' neduodama varyti propagandos prieš įietuvos 
valstybę. Spaudos laisvė - geras daiktas, bet šis reikalavimas 
yra antikulturinis, nes jis siekia kelti netvarką. Jokia kultū
rinė valstybė nepakęs, kad joje per spauda butų varoma prieš
valstybinė propaganda. Ir jeigu kart kartėmis tie laikraščiai 
sulaikomi, tai anaiptol ne ui valdžios darbų kritiką. Berods, 
maža tėra tų laikraščių numerių, kuriuose nebūtų stengia
mos valdžia įgnybti. Valdžios darbų kritikos niekas netruk-

suvaškėjęs anachronizmas. O jei ir toliau raliuos vokietini
mo gaidą, tokie kultūros apaštalai, kaip "kulturbundas", tai 
žodis "kultūra" veikiai pasidarys pas mus koliojimos prie 
mone. 11 

Puidokas. 

VOKIŠKAS PAVOJUS. 
Po lenkų, sunkiausia sukalbamas Lietuvai kaimynas -

tai vokietys. Laimė mūsų ir visos Europos, kad vokiečiai 
pralaimėjo karą. Jeigu jie butų karą laimėję, tai į penketą 
metų visą Lietuvą butų užkolonizaVę savo kareiviais, o ra
mius Lietuvos ūkininkus but pavertę savo bernais, Vestfa 
lijos maineriais ir pastumdėliais. Lietuvių likučius jie but va 
ru ir apgaulyste suvokietinę. Tuomet tai but buvęs galas ir 
kultūrai ir Lietuvai. 

Karas aplaužė vokiečių puikybės ragus. Būdami pažemin 
ti, jie visgi drąsiai kalba apie sugrįžimą į svetimas žemes, 
tai£i ir Lietuvon. Jie ir dabar atvirai svajoja apie Baltijos 
laisvųjų respublikų pavergimą, pasidalinimą su Rusija. Tik 
vargšus kryžiuočius franeuzai tvarkoje ir taikoje prilaiko ir 
neleidžia armijų mobilizuoti ir ginklų gaminties. Kaip Ber 
lino politikų, taip Klaipėdos "šlėktų" elgęsis verčia lietuvius 
džiaugties vokiečių militarizmo pralaimėjimu. -

Išrodo kad per 30 - 40 metų ftraneuzai neduos vokiečiams 
Europoje įsigalėti. Per tą laiką mažieji vokiečių kaimynai 
galės ramiai gyventi ir stiprėti, kultūroje augti. Ir reikia lin-

Belgijoj ir jisai turi geros į-
takos į belgus ir į kitos tau
tas. 

Rusijoje, katalikystė perse
kiojama. Prasti žmonės ne
gauna progos susipažinti su 
Kat. Bažnveios mokslu. Bet už 
lai inteligentų tarpe, o taip 
pat stačiatikių dvasiškių tar* 
pe yra žymi tendencija - lin
kimas prie Kat. Bažnyčios. 

Lietuvoje, katalikai smar
kiai organizuojasi į savo i-
vairias draugijas. Katalikų 
viešasis gyvenimas atgyja, 
stiprėja. Yra vilties, kad at
gyvenęs savo amžių socializ
mas, nešąs su savimi dorini 
tautai ištižimų, nudžius Lietu
vos dirvoje, 

TRUMPOS 2INI0S. 

do. Bet priešvalstybinė propaganda negali būti pakenčiama.' keti, kad atgimusių valstybių kultūra butų nepanaši j vo 
kiečių brutalę ir žiaurią "Kultur", kurios visas civilizuotas 
pasaulis nemėgsta. Stipras vokiečių storžieviškas, pavydus 
ir karingas sluoksnjp neužsitarnauja pagarbos tų tautų, ku
rios ieško švelnesnių, gražesnių kultūros formų ir gilesnio 

Gera butų, kad "kulturbundininkai" pažvelgtų į "Vater-
land'ą", kuriame veikia tie patys įstatymai, kaip ir Klaipė 
dos krašte.- kaip ten priešvalstybinei spaudai sekas?" 

PAKELTI VALDININKAMS ALGĄ. 
•'Ketvirtas reikalavimas - pakelti valdininkams ir mo- j turinio, šituo atveju mūsų tautai viasi nepakeliui su vokie-

kytojams algą. Reikalavimas butij visai teią§$aį jis .pri-įčic miUtaristais ir nykštukais "viršžmogiais". 

Kruppas veikia. 
Krupp'o firma kartu su 

"Tradt" ir "Bac" firmomis 
Ispanijoje apeme daug fabri
kų, laivų dirbtuvių k. a. Ta>-
ragonoj, Nuevo Vulcano, Bar-
celonoj, Gonrez ir ValencijoJ. 
Muitas, 

Kinijos parlamentas su se
natu prieme įstatymo suma
nymų, pakeliauti 250 rųšių 
prekių jvežamųji muitą 100% 
taip vadinamiems ištaigų "luv 
kso" dalykams. Įstatymas at
kreiptas prieš Japonijos pre
kes. 
Konferencijos dalyviai, 

Londono konferencijoj pe*> 
pirm§. posiedi dalyvavo: Ang
lija, Franeija, Belgija, Italija, 
Japonija, Portugalija, Graik?-
ją, Rumunija, Serbija ir Su>. 
Am. Valstybių atstovai. 
Laikraštininkų "Institutas". 

Maskvoj įsteigtas sovietinių 
Laikraštininkų Institutas. Į j | 
priimami tik komunistai ir 
tai darbininkai arba ukinin-
kai. Inteligentams uždrausta. 
Bet nei darbininkai nei ukf-
ninkai negali nemokėdami nei 
kalbos, nei geografijos, nei is
torijos ka-nors "tavorseiams" 
gero parašyti. Jų vietų noriai 
užima žydelrai, kurie nėra nei 
darbininkai, nei ūkininkai, nei 
inteligentai. 
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IŠ POLITINIO 
LAUKO. 

Trys Suv. Valstybių nacio-
nalės pojitinės partijos turi 
nominavusios savo kandida
tus. Tos partijos y r a : repu-
blikonų, demokratų ir progre
syvių. Progresyvių partija 
dar žinoma vardu kaipo tre
čioji arba nepriklausomoji 
partija. Republikon,ų kandi
datu yra šiandieinnis Prezį-
dentas Coolidge; demokratų 
— advokatas iš AV. Virginia 
Davis; i r progresyvu? — se
natorius iš AVisconsino Lla 
Follette. 

Šios trys partijos artimiaiv 
šiomis dienomis pradės poli
tines kompanijas. Ateinan
čio lapkričio pradžioje įvyks 
rinkimai. Viena iš jų turės 
laimėti. Bet budrieji .šalies 
politikai nusako, kad iš'jų nei 
viena kartais negali laimėti ir 
ateinančiais metais Suv. Val
stybės gali kokiam laikui pa
silikti be prezidento. 

Dalykas tame, kad šimet po 
litikinėn kovon įsimaišė pro
gresyviai, kuriems vadovauja 
republikonų ujamas republi-
konas senatorius La Follette. 
Šis gali lengvai sumaišyti re
publikonų ir demokratų pla
nus. Pat i republikonų parti
jos spauda (tai kapitalistinė 
spaudas) reiškia baimės «del 
progresyvių piakilimo. Pažy
mi, kad progresyviai rinki
muose gali laimėti keletą mi-
lionų balsų. [Tuomet pirme
nybės netektų nei republiko-
naį nei demokratai. 

Tie laikraščiai pažymi, kad 
progresyviai pilno laimėjimo 
negali tikėtis ir nesitiki. Bet 
jų visas tikslas suskaldyti 
rinkikų tfcdsus taip, kad nei 
viena part i ja negautų reika
lingos balsų didžiumos. 

Taip įvykus, prezidento iš
rinkimo klausimas butu per
keltas į žemesniuosius Koi>-
greso rūmus. Šiuose rūmuo
se prezidentą renka atstovai, 
paskirti po vieną iš kiekvie
nos valstybės. Išviso butų 
48 atstovai, Kad gauti did
žiumą, reikalinga 25 balsai. 
Tad vargiai kuris iš trijų 
kandidatų gautų 25 balsus. 
Be tos didžiumos negali but 
išrinktas pezidentas. 

jįeišinkus tuo būdu pezi-
dento. ligi kovo 4, konstitucija 
nurodo, kad prezid. vietą už
imtų vice-pezidentas. Vice 
prezidentą tuomet rinktų sena 
tas. Reikalinga tam tikslui 
didžiuma senatorių balsų. Tai 
gi, vice-prezidento rinkimas 
senate taipat gali but sutruk
dytas. 

I r takiu būdu ateinančiai* 
metais valstybė gali pasilikti 
be prezidento. Kas tuomet 
but veikiama, konstituei ja. ne
nurodo. * 

Yra vilties, kad taip neį-
vyks. Nes iš to galėtų pasi
džiaugti tik vieni valstybės 
priešai. Bet rinkikų balsų 
suskaldymas galimas ir šalies 
politikai neveltui tą dalyką 
iškalno aptaria. 

bet už vietas. 
Be to, šįmet republikonų ir 

demokratų partijos yra pilnai 
užsisukusios nuo darbininkų. 
Tų partijų konvencijon! orga
nizuotas darbas padavė savo 
reikalavimus. Bet į tai ne
atkreipta domės. Tad, sup
rantama, milionlai darbininkų 
turės glaustis prie progresy
vių, nuo kurių yra, vilties šį-
tą laimėti. 

Juozas Švaistm. 

IMKIME LIETUVOS 
PREKYBA I SAVO . 

RANKAS. 

Lietuvos nepriklausomybe 
išsikovojome nes kas kiti, 
kaip mes patys lietuviai did
žiausiais vargais ir didžiausio 
mis kančiomis. Atlikę šitą 
darbą, mes turime pasisteng
ti visas mūsų gyvenimo sry-
tys paimti į savo rankas ir 
jas atatinkamai išvystyti. Vi
siems, manau, gerai supranta
ma, kad mūsų krašto ekono
miniai reikalai lošia labai di
delę rolę visame valstybinia
me gyvenime. Jais tat rei
kia visu rimtumu rūpintis, 
kas kiek išsigali šian darban 
prisidėti. Šituo straipsneliu 
aš noriu kreipti Amerikiečių 
domės. Tą srytis tai yra mū
sų prekybos reikalai. Pažiū
rėkime akyliai į Lietuvos gy
venimą, pažvelgkime į mūsų 
miestus, miestelius, tai mes 
galėsime įsitikrinti, kaip čia 
esame tragingoje padėtyje; 
mūsų prekyba svetimtaučių, 
daugiausiai žydelių rankose. 
Tai labai ryškiai atvaizduoja 
svetimtaučių krautuvai skai
čius. Kur nepakreipsi akį, 
vis tai žydelių krautuvės, tai 
kokių kitų ne lietuvių, ir tik 
kur-ne-kur galėsime vos-ne-
vos susirasti lietuvio krautu
vę Šitoks yra nūdieninis šiuo 
žvilgsniu mūsų stovis. Skau
du. Mūsų broliai lietuviai 
dirba, vargsta, visą Lietuvos 
valstvbinio srvvenimo našta 
ant savo pečių neša, na o ki
tataučiai paėmė į savo rankas 
mūsų krašto prekybą, mūsų 
vargstančhj lietuvių lėšas, pi
nigus į savo kišenins sutrau
kia ir pilvus sau augindami 

šaiposi, kad darbas jiems ge 
rai vyksta. Kad tos lėšos bu
tų sunaudojamos Lietuvos gy
venimui, tai dar butų pusė 
bėdos, na o dabar jos ne tik 
kad neina mūsų gyvenimui, 
bet dar jos nukreipiamos 
griauti tai, ką mes esam su
sikūrę. Visa tai mus verste 
verčia tuo jaus susirūpinti mū
sų šalies prekybos reikalais ir 
kam tiktai galima pasisteng
ti pridėti savo r&nkas prie to 

nes žingsnis po žingsnio gali
ma butų bandyti išmušti mū
sų šalies prekybą iš svetimų
jų raukų. Čia reikia pastebė
ti, kad jau ačių Dievui, šiek 
tiek tokių Amerikos lietuvių 
atsirado. Jau turime Lietu
voje keletą jų įsisteigtų krau
tuvių. I r kiek tenka patyrti, 
jiems neblogiausiai vyksta. 
Tik gaila, kad tokijų žmonių 
dar nedaug atsiranda. Gir
dėjau, kad iš Amerikos ren
giama šią vasarą čion esan
čių lietuvių ekskursijų į sa
vo tėvynę Lietuvą. Ot, kad ir 
šia proga galėtų pasinaudoti 
ir parvykę Lietuvon pasižiū
rėti, galėtų vietoje pasidaryti 
kas kur galim šiuo atveju pra 
dėti. Bet be to kelio, yra dar 
daug ir kitų, kuriais pasinau
dojant galima butų pabandy
ti šį tą pradėti. 

Pirmiausiai reikia tik ge
ro noro. Jeigu bus gerų no
rų, tai pilnai galėsime susira
sti ir gerų būdų tuos savo no
rus įgyvendinti. Taigi, A-
merikos lietuviai, pagalvoki
te, ir kas galite stoki
te į darbą. jKas kuo išsiga-
lim stokim savo tėvvnės dir-

ąfl 

vonus arti . 

tus. Tuotarpu mdlionai netta-iUž tokius darbus jie turi at-

KAS KALTAS? 

Amerikos stambiųjų kapv-
talistų vedami laikraščiai iš 
kelia klausimą, kodėl šiandie 
nyki daiis piliečių dalyvauja 
rinkimuose (balsavimuose). 
Suradę statistikų jie pažymi, 
kad 18<#> metais prezidento 
rinkimuose dalyvavo 80 nuo
šimčių visų piliečių. Nuo to 
laiko skaičius dalyvaujančių 
pradėjo pulti žemyn. I r štai 
1920 metais prezidento rinki
muose dalyvavo jau vos 50 
nuošimčių piliečių. Taigi šį
met rinkimuose reikia laukti 
dar mažesnio skaičiaus, sako 
jie. 

-Kame priežastis ? klausia 
tie laikraščiai. Ar tai demo
kratija baigia savo dienas ir 
turi gr iūt i ! Iu pažymi, kad 
jei toliaus taip bus, tai čia 
demokratija nebeteki stipraus 
pagrindo ir turės iftilti nauji 
įvykiai. 
Argi apsileidi
mas kaltas? 

Kapitalistų laikraščiai ne

ri jokių savasčių, gyvena tik 
iš kasdieninio darbo. Net se
natvėje jie neapdrausti. Net 
jų unijas norima griauti. 

Tuotarpu republikonų ir 
demokratų partijos besikeisc-
damos šalies", atskiriu valsty
bių, apskričių ir iniestf val
dymais metui į metus daigi
na išlaidas ir tuo būdu daugi
na taksfcs-mokesčius. Kuo
met nebeužtenka išlaidoms 
taksų, ima paskolas. 

Suv. Valstybįų nacionalė 
valdžia šiandie turi apie 21 
bilioną dolerių skolų. Tai 
demokratų valdymo produk
tas. 

Apie 19 bilionų dolerių sko
lų turi atskiriojg valstybės, 
apskritys, miestai ir mieste
liai. 

Už tas ir kitas skolas per 
metus tik vieniems nuošim-
čifims reikįa virš dviejų bilio
nų dolerių. 

Tuos nuošimčius turi pa
dengti darbininkai, visi tie, 
kurie šiandie nieko nebeturi, 
kurių likimu valdžia nesirū
pina. 

Kapitalistų laikraščiams 
parupo demokratijos likimas, 
kuomet politikos lankan sto
jo progresyviau kuomet prie 
progresyvių partijos ima lin
kti darbininkai ir vargdieniai. 

Gal šįmet ir vėl balsuoto
jų nuošimtis pakils. I r jei 
progresyvių pįartija laimės, 
įdomu, ar tuomet tie laikraš
čiai bus patenkinti demokra
tijos likimu. Pilietis. 

AMERIKOS BOLŠEVIZMO 
SUKAKTUVES. 

Rusijoje bolševikai socializ
mo teoriją jau kelinti metai 
mėgina vykinti praktikon. 
Kadangi socializmo teorija 
neįvykinama, dėlto tam tikslui 
panaudojamas kruvinasis te
roras. Sako, varu komunisti
nis " r o j u s " turi but įvykin
tas. Tečiau tuščias yra tas 
darbas ir.visos pastangos. 

Jei "Rusijos bolševikų vadai 
yra susipažinę su praeities 
istorija, jie žino, kad socialis
tinis komunizmas yra tik vie
na svajonė. I r jei jie tą ne-
užginamą tiesą žino ir visgi 
mėgina vykinti, atlieka did-

besuranda to piliečių atšali- į žiausius kriminalius darbus 
mo priežasties. Kaltina tik 
paprastą žmonią apsileidimą. 
Tuo apsileidimu, sako, labai 
greitai gali pasinaudoti radi
kaliai elementai. 
Tikra priežastis. 

Tečiau piliečių atšalimo 
priežastis yra taip aiški, kaip 
Saulės šviesa. 

J au kelinta dešimtis metų 
eina kaip šią respubliką pasi-
mainydamos valdo dvi parti
jos — republikonų ir demo
kratų. Kelinta dešimtis me
tų tos abi partijos nieko nau-

tai guli banke, ar tai naudo-
Bet galimas progresyvių J jam? Amerikoje. ,Toki lietu-

partijos pilnas laimėjimas, j vi ai galėtų parvykę Lietuvon 
Tai dėlto, kad gyventojams j įsisteigti čią vieną kitą krau-
begalo įkirėjo abidvi senosios 
partijos, kurios kas ketvirti 

ja nemesa zmonm gyveniman. 
darbo. Mes negalime užsi-jNei tai, .nei kitai partijai ne-
menkę žiūrėti, kaip mūsų km- rupi šalies i r gyventojų gero

vė, bet nuosavas labas. 
T? renkama* prezi'l«?«".?as 

tuoinei tos partijos tranai ap
ninka visas šalies vaMov. tes 
ir seka vu'r.ym.as -gyventojų 
lęšocųs. 

Tais visais laikais priaugo 
galyj»ė turčių ir milionierių. 
Tuotarpu milionams darbinin
kų nieko gera neatlikta. Har-
bminkų visa privilegija atė-
JTKS rinkimams tik balsuoti už 
tuos ar kitus "geradar ius . " 

Nedaug žmonių šiandie vai 

LAIKRODININKAI 

A. VV. Y U S K E N 
Laikrodininkas. 

Užlaikau! 
^naujus 
laikrod
žius ir 
alsau se I 

nus.Tai-
pgi užlai 
kau viso 
klas gra
znas (je-
welry) 
plunks-

as, brit-J 
as ir 

plaukų 
čirpimo 
lašinąs 
Prltai-
om a-

• tniua 

<551 So 
Yshland 
Aveniie 

$to' turtai plaukia į svetimas 
rankas ir naudojami mūsų pa 
čių nenaudai. Všitan darban 
galėjų gerokai prisidėti1 Ame
rikos lietuviai. Tikiuosi, yra 
nemažai Amerikoje tokių lie
tuvių, kurie turi užsidirbę 
šiek tiek pinigų, bet kurie ar 

tuvę, užsiimti prekyba. Ma
nyčiau, kad tai butų i r jiems 

metai kovoja ne už principus, Į pelninga, ir mūsų gĮaliai gera,ido didžiausius čia žemės plo-l 

Lietuvis Laikrodininkas 
HJsu pa

tyręs tai
syme viso
kių laikro
džių ir lai
krodėlių. 
Taipgi tu

riu ir nau
jų auksi
nių del par 
davimo pi
giai. Mel
džiu lietu
vių atsilan 
kyti ag pa
tarnausiu 
kogertau-

sia. 

ANTON KAZAITIS 
1 

753 W. 86-th Street 
Keli * * » " - ^ 

sakyti. 
(Šįmet sukanka šimtas metų, 

kaip (Suv. Valstybėse bolševis^ 
tinis (socialistinisi) komuniz
mas mėginta vyjkinti. 
Anglas reformuotojas. . 

Tai buvo 1824 metais. A-
merikon atvyko angliško so
cializmo tėvas Robert Owen. 
tTies Wabash upe, Ohio vals
tybėje, jis nupirko 30,000 ak
rų žemės plotą ir įkūrė nau
jų sodybą pavadindamas 
*' Naujoji Harmonija. ' ' 

Pats Owen buvo turtingas. 
Pirm atvyksiant Amerikon 
jis buvo medvilnės fabrikan
tas ir pagarsėjo kaipo socia-
lis reformuotojas. Atvykęs 
Amerikon, kaipo aristokratas, 
jis Čia tų laifcų žmonių buvo 
aukštinamas. 
įkarta kolonija. 

Koloniją įkūrė sutinkant 
pačiai valdžiai ir kongresui. 
Kongresas jam leido tą iš
mėginime atlikti* neg jis ne
kovojo prieš valdžią, tik dirbo 
ramiomis priemonėmis. Sa
kėsi, j is norįs iškelti naują 
pavyzdingą žmonių valdimąsi. 
Jo noras buvo žmones padą 
ryti laimingais. Žmonėms lai
mė turėjo ateiti be jokios 
prievartos. Tai visa turėjo 
paeiti nuo pačių žmonių su
sipratimo. 

Owen apie savo planus tu
rėjo ilgą paskaitą pačiame 
kongrese. J o paskaitos klau
sėsi pats prezidentas su sek
retoriais i r svetimų šalių di
plomatiniai atstovai. 

Savo sodyboje Owen pa
naikina visokią religiją, baž
nyčias, sutuoktuves ir kitas 
"kapitalistines metodas ' ' var 
žyti žmonių laisvę. Pakvietė 
savo kolonijon visus tuos, 
kurie nenori gyventi kapita
listinės valdžios sistemoje. 
Dėlto, ton kolonijon suvyko 
dešimtys tūkstančių žmonių. 
Prisidėjo daugelis ir mokslo 
vyrų su tikslu studijuoti 
"naują pasaulį," naują tvar
ka. 

i . 

Visiems buvo užtikrintas 
komunistinis gyvenimas. Nei' 
vienas kolonijos žmogus ne
galėjo turėti nei mažiausios 
savasties. Viskas ir patys 
žmonės prigulėjo komunisti
nei kolonijai. Visi gavo* ata
tinkamus darbus, turėjo mais
tą, pastogę, drabužius. 

Praėjus keletui mėnesių tas 
eksperimentas tečiaus pilnai 
suiro ir Owen paskiaus pri
pažino, kad tik veltui jis tam 
tikslui prakišęs savo turtus. 
Trumpam laikui. 

Vieną-kitą mėnesį Owen sa
vo kolonijos gyventojus dar 
sugebėjo suvaldyti. Bet pas
kui imta jo patarimų neklau
syti. Paskui visa kolonija 
pavirto į paprastą debatų 
draugiją. Žmonės atsisakė 
darbo ir rinkdavosi į mitin
gus, kur ėjo debatai apie so-
ciales reformas. Paskui kiti 
kitus pradėjo įtarti. Sakyta, 
daugelis tak. tinginiauja, gi 
kolonijos gerybėmis lygiai su 
kitais naudojasi. JCiti paga-
liaUs pradėjo reikalauti bent 
kokių savasčių. 

Ant galo visoj kolonijoj ki-
lo tokios suirutės, kad "Nau
joji Harmonija ' ' pradėjo ir
ti. Beįrant atsirado privati
nių "buainess?ų," kas komu
nistų teorijai priešingo. 

Suiro ta socialistinės teori
jos svajonė. Gi pats Owen 
paskui ašarodamas pripažino, 
kad žapgaiia Erigiaątįs nągali 

f 

SVEIKATOS 
UŽTIKRINIMAS 

Del stipriausių žmonių pienas yra geriau
sias ir pigiausias sveikatos užtikrinimas. 
Del silpniausių kūdikių jis yra vienas at
sakančių užtikrinimų gyvenime. Del viso
kio stovio žmonių gyvenime, nuo pat pir
mutinio jo gyvenime balso iki užleidimui 
paskutinio kvapo, grynas pienas yra dide
lis stiprybės suteikėjas; tiesioginis apnau-
gotojas nuo ligų. 

Jo naudą galima gauti dvejopu būdu. Vie
nas, visuomet turėti užtektinai šviežio 
pieno iš tokių karvių* kurios yra apsau
gotos nuo nešvarumų ir ligų ir pristato
mas tokių žmonių, kurie kreipia dornes į 
hygieną ir sanitaeiją.. 

Kur to negalima padaryti ir kur tokio pie
no negalima užtektinai gauti, kad užganė
dinus būtinus reikalavimus ~ kur klima
tas arba namų patogumai reikalauja tokio 
pieno, kuris butų atsakantis del visų na
mų virimo reikalams - Borden's Kvapo 
rated Pienas visuomet yra parankus ir 
atsako reikalavimui. 

Del pieninių sriubų ir pieninių valgių vi
sokios rūšies; del keksų ir bisketų, sme
toninių, pudingų, visokių sriubų ir pajų ir 
visokių, kitokių rųšių iš.̂  pieno valgių var
tojamų kiekvieną dieną, faktiškai del 
kiekvieno pieno reikalavimo. 

Jei jųs nori te žinoti kaip virti su Borden's Evapo-
rated Pienu, išpildykite kuponą nučekiuojant kokio 
Tecepto jus norėtumėt ir mes atsiųsime jums dykai. 

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building New York 

Duonos 
Saldainiai 
Žuvys 

VARDAS 
ADRESAS 

KUPONAS 
Rašalai 
Mėsos 

Pyragai 

but pakeista. Kiekjvienas 
žmogus palinkęs turėti šiokių 
ar kitokių privatinių savas
čių. Togi jokiu būdu negali
ma atmainyti. 

Vienos svajonės. 
Nežiūrint to didelio nepa-

vykimo, kai-kuriose Suv. Val
stybių dalyse ir vėl mėginta 
steigti tos rūšies bolševistine^ 
kolonijas. Teeiaus jos visos 
greitai suirdavo. . v 

K O D Ė L ? 

Beskaitydamas Draugų' ' 
užėjau straipsnį "Mūsų Biz
nieriai." fTas dalykas tur
būt pirmų kartų pateko į spau 
dą, šis klausimas mūsų biznie
riams yra svarbus. 

1. Kodiel lietuviai perka pas 
žydus, o ne pas lietuvius!. 

2. Ar ištikrųjų Lietuvių kai
nos aukštesnės už kitataučių 

fciandie Rusijoje daroma i*;biznierių kainas, 
mėginimas. Tenai šiandie! 
vartojama virvės, šautuvai ir 
durtuvai, kad privartus žmo
nes klausyti komunistų vadų. 

Jei Rusijos gyventojams 
šiandie butų duota laisvės 
nors menkiausia dalelė, jie 
tuojaus nusikratytų komunis-
mo. Pačius komunistus iš
vaikytų jvisais keturiais vė-
įais. 

3. Ar pas lietuvį visos pre
kės prastesnės? 

4. Kodėl lietuvis lietuvmi 
pavydi būti turtingu? 

Man rodos, kad lietuviai 
neturi didelių biznierių. O 
kad jų but#, tai tada ir mūsų 
tauta butų dai*giaus apsišvie
tusi, Lietuvi, remk lietuvį. 

rAgk Patyręs. 
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BERGMANS GROVE RIVERSIDE ILL. 
5 

„y,J>.M.4t.M.M. 

Pradžia 11:30 
Bus visko ko tik kas norės. Dainy Extra. Extr* Band. Kviečiajne visus bef 

skirtumo, Ciceriečius ir Chicagiečius: Extra - imtynes čampiono ir klebono. v I 
Pelnas Naujai Bažnyčiai KLEBONAS Ir KOMISIJOS, f v 

HS 
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BLAIVYBES DIRVA 
Bus iškilmingas seimas. 

WORCESTER, MASS. .svečiai pavaisinti skaniais 
valgiais, ir gėrimais. Po už
kandžių bus ekskursija ant 
Quinsiganiond ežero, kur bus 
parsamdyta laivas "Unele 

Pilnųjų Blaivininku 25 hp.iBm/9 Po ekskursijos sep-
poliai rengiasi prie Pilmjjų! t i l i t ;J valanda vakare pobaž-
Blaivininkn U to Seimo, ko- W&&J svetainėj bus pastaty-
ris įvyks pirmą diena rugsė- t a s S r a ž u s veikalas: "Išpai in-
jo, tai yra Labor Day. Tą die ^es auka." Čia turiu pažymė-
na, pusė pd aštuonių iš ryto, ti, kad minėtas veikalas yra 
šv. Mišių auką atnašaus J o j labai gražus, kuris kiekvie-
Malonybė Springl'ieldo Vys-j"*™ vertėtu pamatyti. Loš 
kopas Thomas O'Lary: tei- «J*tt*tt»i Blaiviiunkų artistai, 
posgi J . M. Vyskupas p a - | ^ i k e pertraukti bus prakal-
sakys pfemoksla. Vienas pa- bos, prie to ir paskaitos, ku-
mokslas bus lietuviškai, kurį nasj duos gerb. kun. J . Kon-
pasakyš, vienas iš lietuviu ku- revičius ir gerb. kun. Pr . 
nign. Tose iškilmingose pa- Grakauskas. Tai gi visos kuo 
maldose dalvvaus Bernaičiu ! P°s Pavalo išsirinkti kuotfau-

čiam apsvaibsta galva i r žmo
gus blogai jaučiasi, nebegali 
tinkamai protauti bei kuri 
nors protinį darbą, kaip rei
kiant, atlikti. Bet laikui bė
gant rūkantis nebejĮaučia gal
vos svaigimo, rūkančio sma-
genys "pr ipranta" 1 prie taba
ko. Žinomas tas "pr iprat i 
m a s " kenkia smagenims ir 
silpnina jų veikimą. Todėl, 
jei žmogus nerūkytų, tai galė
tų geriau, tiksliau mąstyti, 
protauti, spręsmus bei išva
das daryti, turėtų geresnę at
mintį, jo vaizduotė geriau vei 

ir Mergaičių Pilnųjų Blaivi
ninkų l}5 kuopos priaugantys 

ir 

<> 

ni. Psichiatrai proto ligų 
gydytojai tvirtina, kad taba
kas pristato jiems nevieną li-
gonį-pamišėlį ir kad tos pa
čios priežastys ^greičiau veda 
prie pamišimo rūkantį, negu 
nerūkantį. Pamišėlių ligoni
nėse taipat randama žymi li
gonių dalis, kurių pamišimo 
priežastimi tarp kitko yra 
perdažnas tabako vartojimas. 
Nors visiški pamišimai nuo 
tabako vartojimo reti, tečiau 
reikia neužmiršti, kad kilan-
tieji iš tabako smagenų tru
kumai ir smagenų veikimo y-

ktų ir tt. Žodžiu tariant, jei dos proto atžvilgiu paveldėji-
žniogus nerukyty], tai visas jo mo keliu pereina iš tėvų į 
smagenų-Veikimas butij gerės- Vaikus. Todėl rukančįųjų gi-
nis, tobulesnis. Žinoma, jei .minėje laikui bėgant atsiran 
tabaką* kenkia smageniins, 
tai jis kenkia ir protui. Rū
kančiųjų protlas, išmintis dau
giau ar mažiau silpnėjo. Jei 
protas ima silpnėti, tai jis ne-

da didesnių a r mažesnių silp
napročių. O jei kiekviena 
nauja karta nenustoja tabaką 
vartoti, tai iš silpnapročių gi
musieji vaikai turi tiek sma-

iausia delegatų, tas bus nau
dinga Blaivininkų organizaci-

skyries, taipogi ir didžiųjų'jai, nes dar tokio seimo Ame-
skyrius. Visi ateis po baa- į ' 'k o^ nebuvo kaip kad dabar 
nyČia aštuntą valandą ir gra-j įvyks. Čia turiu pažymėti, 
žiai susitvarkę su vėliava eisU<>8 « s Blaivininką semtas 
šv. Mišių klausyti ir laike Mi-*bus tikrai istorinis. |Kada 
Tių priims šv. Komuniją. fTai- mes turėsime sekančiame sei-
gi prašoma ir kitų kuopų de-'ine daugybę kuopų atstovų, 
legatai sykiu dalyvauti, nes ' lai tada galėsime suorgani- piktesniu ir net žiauresniu. 
prieš šv. Mišias visi-sos gaus'zuoti didelę kariuomenę, kuri , Nuogus pasidaro staigus sa-v 

Seimo ženklelius. Kurie p i - 'drąs ia i stos j kovą su did -j V(> veiksmuose ir be tinkamo 
vėluotų, tai tiems bus BU-Į žiausiu pasaulio priešu, t. y. ' apsvarstymo vienaip ar ki-
teikta ženkleliai prie faažny-'su alkoliu. Ta ig i (Jaugiau taip staigiu būdu i)asielgia. 

begali tinkamai nervų siste- genų trukumų, kad nebėra 
mą tvarkyti, ir todėl žmogus 
kas kartą vis labiau netenka 
galios susivaldyti. Štai" ko
dėl mažiausias nepatinkamas 
atsitikimas, nemalonumas ar 
nepasisekimas rūkantį žmogų 

smarkiai sujudina, suerzina, 
nuolat daro jj nekantresniu, 

čios. I r jie galės sykiu da- drąsos ir pasišventimo. Mes 
lyvauti. Visi priimkit pas- su Dievo pagelba kovą lainnV-
kirtu laiku. Čia bažnyčioje sime nepamirškime pirmos 
bus tam tikri išrinkti žmonės, | rugsėjo dienos arba Labor 
kurie suteiks delegatams žen- Day. Reporteris. 
klėlius. Po pamaldų dešimtį 
vajandą prasidės pirmoji se
sija, kurią atidarys J . M. 
Vyskupas ir baigsis dvylikta, 
valandą. Antra sesija prasi
dės antrą valandą po pietų ir 
baigsis ketvirtą valandą. Po! I Tabako vartojimas kenkia 

Std, K. BarhiusJcaa. 

Tabakas silpnina smagenų 
veikimą ir protą. 

Staigumas dažnai teikia ne
malonu mvį ir duoda progos 
susierzinti. Susierzinęs žmo
gus dar daugiau ruko, nore-
damas apsvaiginti snaagenis, 
nebemąstyti ir nebejausti. 
Tuo žmogus, žinoma, nesąmo-

mokslo žmonės buvo ir yra 
griežtai nusistatę prieš taba
ką, kaip ir prieš svaiginan
čius gėrimus, ir labai retas jų 
yra vartojęs tabaką. 
.Tabakas silpnina žmogaus. 

valią. 
»Tabakas veda prie valios 

atrofijos, t. y. silpnina ir nai
kina valios veikimą. Kai 
tabakas nusilninęs nervus at
bukina žmogaus jautrumą, tai 
protui pasirodo sunkiau veik
ti. Bet tkbakas, kenkdamas 
smagenims, silpnina proto įvei 
kimą. Todėl ima silpnėti 
žmogų valandanti proto ir 
valios galia. Tikras natura-
lis nervų žadintojas ir aksti
nas, kuris kreiptų žmogų prie 
gero ,turi būti protas ir va
lia. Bet Idai žmogus pripran
ta erzinti, dilginti savo ner
vus tabako nuodais -— nikoti
nu ar kitokiais aštriais bu
dais, tai valia nebeturi tokių 
smarki,ų žadinimo priemonių. 
Todėl nervų sistema ima no-
bcklausyti žmogaus proto nu-

lią, atima energiją' ir pasiry
žimo galią. Toks tabako ver
gas yra labai nelaimingas, 
nes valios nustojęs ir laisvės 
netekęs turi pasiduoti visiems 
geiduliams, kurie daro jį la
biau pagedusiu už bet tokį 
jau gyvulėlį. 

vilties, jog kuris nors toj ar 
kitoj kartoj pamišėliu nebūtų. 
Todėl visi turi žinoti, kad ta
bakas kenkia smagenims,/ ar-
, . . f . . . . rodymų ir vylios. Is to lai
do 311 veikimą, slopina dėme- . . , . , ,. 

Ikui bėgant atsiranda vadina-
sj, atmintį įr vaizduotę, maži- m o j i ^ ^ t y ^ ^ u . 

ga, kuri visai naikina valią i r na gabumus, silpnina protą, 
gamina silpnapročius ir tuo 
net veda žmones prie išsigi
mimo. 

visai nevalgęs sutikčiau pa
kentėti, kad tik tabako nepri-
trakčiau," tai aš manydavau, 
kad tai visai tuščias pasaky
mas yra, nea negalėjau įsivai
zdinti, kad tabafco vartojimo 
įprotis galėtų visiškai žmogų 
pavergti. Bet turėjau progos 
įsitikinti, kad tiaip yra. Di
džiojo pasaulinio, karo metu, 
turėjau nelaimę pakliūti į [Vo
kietiją civiliu belaisviu. Var
ginami ir nuskurdę belaisviai 
pusryčiams ir vakarienei te
gaudavo kažkokio nudažyto 
\iandens (jieva arbatos ar ka
vos), o pietums lėkštelę skys- s ė s k e l i o a u k š t ° 0 kaip bokštai 
tos sriubos, į kurią nevisada Į P11*?8' ° i š ^itos pusės bedug-
tepapuldavo nuskusta bulvė, r^# 

ROŽIŲ ŠAUS — 
BULGARIJA. 

/Vos saulei užtekėjus prade* 
jau važiuot automobiliu Sofi
jos lyguma, kol pasiekiau Bal 
kanų kalnus. Iš vienos pu-

supuvusios žuvies šmotelis, 
dvokiančios nežinomo gyvulio 
mėsos kresna ar. pagaliau 

Tuo jaus vasirodė snieguotos 
kalnų viršūnės. Tai buvo žie
mos sniegas, kurs išsilaikė lig 

varlės koja... Visai dienai birželio mėnesio. 
teduodavo menkutį duonos' " M e » e s a m e a n t r i b o s r ° -
šmotelį (apie 100 gramų). ž i u l a u H " P u š k i n o man 

Vargšai belaisviai buvo tiek 
išbadėję ir sudžiūvę, kad bu
vo panašus į išimtus iš kars
tų numirėlius. Tik akių bliz
gėjimas bebuvo jų gyvybės 
ženklu. Nuo bado, skurdo ir 
kitų priežasčių nuolat viens 
po kito mirdavo. Kiekvie
nam mirties šmėkla sukosi todėl žmogus nebegali nieko 

naujo nuspręsti, pasiryžti ką P r i c« a k i s - T c * i a u i r t e 
nors veikti i r tt, Šita liga,11*0 b a d o Pa™Juje rūkantieji 

(Kai kurie sakosi, kad t ik!pasi re iški sąryšy *u minota "cįstangdavtf įs ižadėti taba-
užsirukę galį geriau rašyti ar i liga neurastani ja ir melan- ko* J l ° Paduodavo S a ^ ą 
kurį nors kitą protinį darbą eholija, kuri pasireiškia t o k i u ; d ™ S a b a l ė 1 *; *r v e r ^ i a u 

dirbti. J ie, žinoma, pasitei- dvasios iškrikimu, kad j žmo-
sinti norėdami saka, kad ru-jguS lieka nuolat nusiminęs, 
kymag, girdi, padedąs jiems nepatenkintas savimi ir savęs 
geriau mintis sukoncentruoti 
(suspiesti). Tečiau \ a i ne
rodo tabako veikimo gerumo, 
tik liudija smagenų i r prota-

sesijų visi-sos važmos į Mai-

ningai dar labiau smagenims vimo galios liguistumą.. Reiš-
kenkia. Yra gana daug atsi- kia, tokio žmogaus protavimo 
tikimų, kad tabaką vartojau- galia yra jau atbukusi, tarsi 
tieji žmonės tiek sugadina sa-, snaudžia, ir tik tada pradeda 
vo smagenis, kad netenkb pro-[veikti, kai tabakas paerzina 

smagenims ir silpnina jų vei- to ir pamišėliais lieka, ypač»smagenis. 
ronio Parką, kur bus visi kimą. Pirmą klartą rukan- | t ie, kurių smagenys silpnės- Garsieji proto,' išminties j r 

neapkęsdamas yra linkęs nu
sižudyti. 

Kad tabaką tikrai silpnina 
žmogaus valią, tai mes galime 
pastebėti' iš to, kad žmogus 
lieka tokiu bejėgiu, jog nebe
įstengia susivaldyti ir nuga
lėti taboko viartojimo įprotį. 
Kai aš mažesnis būdamas gir
dėdavau kai kuriuos sakant: 
" Verčiau be duonos ar net ir 

S -

pirkdavo sau tabako. Tuo 
budu> žinoma, ne vienas iš
mainė siavo gyvybę' į tabaką. 
Iš čia galima matyti, kad ta
bakas paverčia žmogų į tikrą 
įpročio vergą, visiškai atima 
valią ir žmogus vargsta, ba
dauja ir net mirti pasiduoda, 
nes nebeturi galios pasiryžti 
išsižadėti savo priešo — taba
ko. Taigi ir šiuo žvilgsniu 
nikotinas yra alkolio brolis, 

bulgaras vadas. Iš tolo ma
tyt buvo baltuojanti pievą. 
"Čionais baltos rošės kurios 
ne tiek brangios kaip raudo-
nos. , , i f 

Automobiliui toliaus beva
žiuojant pasigirdo tolumoje 
dainos — moters dainavo tra
dicines ofaft'krasto 4ainas* T I M ^ 
jaus pasirodė ir dainininkės 
— tuzinas merginų ir moterų 
tautiškai apsirėdžiusių. Au
tomobiliui sustojus, jos pra
dėjo mus sveikinti. 

" A r geras derlius, nuota
k a ! " (Bulgarijoj yra mada 
kaimuose jaunas merginas ar 
moteris nuotakomis vadinti). 

"Neblogas," ji atsakė. 
Ta i buvo 8-ta valanda ryto. 

Saulės kepinama rasa spar
čiai nyko nuo rožių. Greit 
jau bus^lO valanda ir iki tos 
valandos nenuskintos rožes 
bus jau nebegeros. Nes pir
mąjį kvapą išleidžiusios rožės 
jau nebetinka kvepalų ganry-

nes kaip vienas, taip ir kitas 
.-• . .. bait Dėlto taip ir! skubinasi 

atima žmogui valią ir protui-1 

gą, energingą žmogų daro bė> 

METINI 
ienraščio "DRAUGO" 

PIKNIKAS 
Į 

Ned. Rugpjūčio-August 3, 1924 
National Darže, Riverside, III, 

PRADŽIA 11 VAL. RYTO. . 

Visua kviečiame "Draugo" prietelius ir rėmėjus atsilankyti j šį Unksmę piknike. 

\ Kviečia "DRAUGO" BENDROVE. 

jėgiu ir nelaimingu vergu. 
Tik nikotinas dar pavojinges 
nis yra, nes ne taip greit sa
vo ivaisius parodo, ir todėl 
žmonės ne taip saugojasi nuo 
jo, manydami, kad jis ne
kenksmingas, tuotarpu kad ai-
kolis kur kas greičiau parodo 
savo kenksmingumą ir verčia 
mus saugotis jor Visi nepro
tingi gyviai instinktyviu būdu 
nujaučia^ tabako kenksmingu
mą ir bėga nuo jo, tečiau 
žmogus, .tas išmintingas tva
rinys ir žemės valdovas, var
toja febaką^ išsižada del jo 
savo proto gabume valios ir 
kitų dvasios vertybių ir lieka 

1 nelaimingu tabako vergu. 
| Žmogus no'ri būti laisvas, gi
na savo teises ir niekam ne
nori ver£u būti. Tat sunkiai 
yra suprantama, kaip išmin
tingas žmogus, it paskutinis 
lepšis, ištyžęlįs, pasiduoda ta
bako vergijai, kuri yra baises
ne u* buvusią baudžiavą.. 

darbininkai nuraškyti jas ir 
sukrauti į krepšius. 

Kiek toliau matėsi vandenį 
kritig einantis nuo pat snR-
guotų viršūnių. Prie vandens 
kričio kelias taip buvo užgrū
stas asilais ir arkliukais rožė
mis apkrautais, kad negalima 
buvo ir praeiti* 

Priėjome prie namų pana
šių į Meksikos haciendas 
(dvarus). Įėjimas buvo už
kimštas bulgariškai apsirėd
žiusių moterų ir vyrų su a-
vies kailio kepurėmis. Buvo 
ten ir turkų su fezais ^tautiš
ka raudona kepuraitė). 

Vyrai, moters nukraustinė-
jo rožių krepšius nuo asilų nu 
garų. Svėrė gėles ir ne&ė 
kitan kambarin su konkreto 
grindimis ir čia jas sukrovė į 
dvi krūvas raudonų ir baltų 
rožių. Darbininkai lipo ant 
rpzių krūvų taip kaip jie lipa 
ant kupetų šieno. 

I š čia gėlės buvo gabena- ' 
mos į didelį distiliacijos kam
barį ir ten paverčiamos į ro-

li eįa aįlku, Wad tabakas žių parfumus. 
-silpninau naikina žmogaus va- Kliukas,, 

i \ 
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SENOVĖS "NORTHSAIDIEČIAF — ATYDA!!! 

ŠV. MYKOLO PARAPIJOS 
LIEPOS 2 7 D. Toj Pačioj Vietoj POLONIA 

VISI I SVEČIUS GROVE 
Northsaidie&ai pasibengė linksmai pasveikinti ir gražiai priimti senovės parapijomis ir bendra

darbius gyvenančius kitose kolonijose. 

4 vai. "Virves Traukimas", ir kiti suorganizuoti žaidimai. Dainos kūnas išpildys parapijos choras. 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
C I C E R O J t 

' 

\J2plUQ0. 
&'.$ savaitę visokių reginių 

Ciceroje matytis. Visomis gat-
\emis, kur tik pažiūri, mote-
jys ir vaikai su visokiais pun-
duliais skubinasi į parapijos 
svetavic. Pačių - gi svetainę 
tartum plūste užplūdo pikni
kui vištos. 

Gaidys. 
Cicero susipešė. 

Vakar dvi moteris savo 
kaimynystos daržuose parapi-| 

jos pikniko pietums gaidžius 
j gaudė. Joms begaudant vištas, 
supyko, o gaidžiai susipešė. 

Liudinikas. 
Peša. 

Kur Cicero nevaikščiosi, 
visur tik kalba, šneka japie 
didelį piknikų kuris atsibus 
kitų nedeldienyje Bergmans 
Groce darže. Bet su tuo tai 
dar niekis. Ugi štai vakar ei
nu, žiūriu, skaitau Ciceros 
gaspadkies 75 vištas piknin-
kui peša. 

Skanu bus. 

ma. 
Susirinkimai. 

Fed. 4 sk. labai svarbus su
sirinkimas įvyks liepos 27 d. 
Šv. Jurgio par. svetainėje. 
Prašome būtinai visus narius 
susirinkti. 

Liepos 31 d. Lietuvių svet. 
bus svarbus Federacijos Sei~ 
mo ' komisijos susirinkimas. 
Kiekvienas narys ir norintys 

D A K T A R A I: 
Telefonas Boulevard t t S t 

Dr.S,ABrenza! 
I 4 6 0 8 S O . A S H L A N D A V E N C E , 

Chleago, 111. 
Vai.: t ryto Ud 11 plet: 1 po 
piet iki S po plet. 6:30 *ak. Iki 

i 9:30 vak. 

Vrt Boulevard d 9531 

Marya I 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
G Y D Y T O J A S I R CHTRCTIGAS 

4442 So. VVestern A ve. 
Telef. Lafayctte 4146 

Dr 
Dowiat-Sass 

1791 W. 4T-t* 9*. 
Yalandos nuo S Iki l f dieną, nao • 
lkl t Tai. vak. Nsdėlloinls aao I 

Iki t ral. po platų. 

Telefoną* Beeley 1439 

Dr, I. M. Fetnberg. 
ardo specialiai visokia* rjrų ir 

• •oteru lytiškas ligas. 
1491 Madison Street 

l a m p . Western Ave. — Cfeloago 
Valandos: 1—4 po platų T—• rak. 

Tel. BooJeTard 1190 

DR. A. J. KAKALIUS 
Lietuvis Gydytoja* 

3303 South Morgan Street 
Chicatfo, DL 

Dr.A.RačkusĮ 
Gydytojas, Chirtursrai Obs 

tetrikas ir Specijalistaa 
Elektroterapas. 

18UVLA TONSILUS -
D • ) — B * poltU kr' mm 
•>—B« knrajs. 
4>— B« J . k l . 
U — P M I J M I U U Mraikt* sterH. «a> 

II t a s j r*ix7tt b gmU «W 
I «•*»«. 

y** 'Osli mmmf (akmeni* tultyj*) 
Ir akmeni* l lspumo pueieje b* o-
peracljoa, *u tam U k romi* m«k*-
Itlkomia priemonėmis bei vaistai*. 

Apkmit—Įtinu *nsr%ilna girdėjimą, 
stftto viaaklss lfajrss pasekmlacal. Ir Jei 

rr» reikalą* daro operacija*. 
fVafeeiJeaMUl p^taraarlmą talkia aavo 

o i l ie : 

1411 So. 50 Ave. Cicero, UI 
Oflsaa atidarytas: kaaOlen no* I v a i 

po plet Iki • Tai. rakara 
Nedelloml* Ir - - -

rytas. 

Kahn 
Gydytojai ir Chirurgai 

4 6 3 1 S . A s h l a n d Ave. 
Tel. Y arda 0994 

Valandoi; 
Nuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet 

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

>flso Tol. Boulevard 9693 
Kc'/.ld. Tel. Drexcl 9191 

DR. A. A. ROTH 
RŪBAS GYDYTOJAS IB 

CHIRURGAS 
•peciallstas Moteriškų, Vyriško. 

Valkų Ir visų chroniškų Ilgų. 

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

:|Vai.: 19—11 ryto: f—1 po pla*. 
. 7—8 Tak. Nad. 19—11 d. 
^ • j 

Specialu pranešimas: - spren gsmo, kad tas bendTais daro-
dimai aukščiausiame Korte 

su Džiure. 
Nedėlioję Daiulajaus 27 -d. 

1924. Bergmans G rovė darže 
bus vasarinės sesijos. Po sau
le Seimo Kortan apskundė 
Dėdė Atanazas areštuotąjį. 
Vederis gal liept keisą, atidė 
ti. Bet, didelis ir mažesnis, 
aukščiausi teisėjai, kad keisą 
nepralošti, liepė didelę žmo
nių džiure pristatyti i Berg-. •,-. . . . - , . . . . i. 

„ j - m i ,- i pne darbo prisidėti privale-
mans U rovė darže. Todehai! • .,. . . . 

I J . . *m. a ** * 4 . » . » ^ . , * A « M i V n A f l y 1* V i l k 

Subatoje Ciceros Moterų ir 
\ y rų Extra benas po vis*) 
Chicago išvažiuos širdies pa
raginimus kad j Ciceros Džiu
re ir Chieagos Lietuvius kvie
čiame. 

Keiso svarbą jau tame gali- _ _ 
te suprasti, kad extra sėsi jo- ] 2 i n 5 j a a n t Vakacijy. Šiomis 
je, ir da vasarą, daroma Kor-, ( 1 į e n o m i s daugelis atlanko Dė
tas. Tndgi į džiure Chieagos j l r o i t a . Muzikas Čižauskai vv*-
pilieeiai Lietuviai būtinai rei- - i s i p^ kleboną gerb. kun. J. 
kalingi, i t Čiaušką. 

Čypo ir Šeripo pranešimas jį 
Už nedali va vymą Teisme Ci 
eeros džiures brenčius pareis-

CLEVELAND, OHIO. juoko ir išsimankŠtinimo ge. 
rai. 

I v « 

tų ateiti, nes tarsimės ir rin 
ksime narius prie svarbesnių 
darbų, ypač tarsimės seimo 
ir bendro išvažiavimo reika-

« 

le. 

Atostogos. 

Vasaros laiku dauguma va-

Vienas iš dalyvių. 

SIUVĖJAI 

"Draugas". 
"Draugas" gaunamas pas 

kia, kad visi nedalyvavusio- gerb. Širvaičius 9258 Cardoni 
ji žliums per amžius, baltomis j Ave. Taipgi čia galima nusi
šautomis akimis, tuščiais be pirkti laivokortos, namas ir 
maisto krepšiais, ir kankysis Įgautt visas informt) 
sausi kaip ne G amatam Kliu-
bo vaikai. 

Klerką A. T. 

OETROIT, MIGH1GAN 
Linksmai laiką praleidžia. 
Vasaros dienelės puikios. 

Visi džiaugiasi, kad toki va-1 
sąrą linksmumą duoda, ne»i v 0 laikomas piknikas (išva 
nakties metų galima pasiskė-, ž i a v i m a«) š v- Franciškaus So 

agentūrą. 
•macijas apie 

Vytis. 

PITTSBURGH, PA. 
Padėkavonės žodis. 

Liepos 4 ir 6 dienomis bu-

4 

Tel. Boulevard 3680 

Dr. J. P. POŠKA 
• 

GYDYTOJAS 
m 

CHIRURGAS 
S337 So. Morgan Street 
Valandos: 8—12 18 ryto. 
Vakarais nuo 7 lkl 9 

CICERO OFISAS: 
1243 Sonth 49-th Avestue 

Telef. Cicero 4979 
Vai and.: 3—6:80 • . • . kasdien. 

T'tarninkais ir pėtnyčioms nuo 3 
iki 9 Tai. vale 

Dr. CHARLES SEGA L 
Perkėla savo ofisą po numeriu 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJAIJSTAS 

Džiovu, Moterų ir Vyrų Ligo, 
VsX: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 
po pietų: nuo 7—&.«• vasara 
Nedėilomis: 10 lkl 12. 

Telefonas Mldway 2880 
• • • I I r • • 

TeL Ganai 0357 Vak. Ganai S U S 

! DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Str. 

Vaandos: 10 lkl 12 ryta: 1 lkl f 
po pietų: f lkl t 

ti, o dienos irgi puikios, ne
karštos. Toki vasara seniai 
•uvusi. Nedeldieniais būna vi

sokį pasilinksminimai: pikni
kas, išvažiavimai ir t. t. 
Moterų išvažiavimas. 

serų Vienuolyno naudai, Sese
rų l'armoje, Castlo Shannon, 
Penna. Todėl vardan Seserų 
Franciškiečių išreiškiame pa
dėkos žodį tiems visiems ku
rie dirbo piknike. Ypatingai 

Liepos 13 d. Moterų Sajun-' &°uih S i d e labdarybės drau-
Ofl 54 kp. įvyko išvažiavimas >riJos moterims, kurios netik 

su visu pasišventinu dirbo 
virtuArėje, prie užkandžių etc. 
bet dar joms pareikalavus ne 
tik jos paeios įžangą mokėjo, 

Remkite tuos biznierius, ku

rie dažniausiai garsinasi dien

rašty "Drauge". 

Telcf. Boulevard 2551 
Dr. M. ŽILVITIS 

Dcntlstas 
Perkėlė savo ofisą iš Brighton 

Park po nura. 
8265 So. Halsted Street 

puikiausioje vietoje Belle Isle 
Sąjungietės linksmai dien^ 
praleido žaiždamos įvairius 
žaidimus. 
Sportas. [ ^ i r v ^ darbininkai ligiai 

. . . 
Daroma agitacija, kad spor»,su visais. 

tas basebole labiaus visus už-j Gryno yfno išvažiavimas 
interesuotų. Taigi Fed. Seimo c l a vė $430.00. Gaila kad 4-tą 
rengimo komisija nutarė reng-' tlįeną liepos pasitaikė 4 lietu
ti prieš Fed. Seimo draugišką v i ų piknikai kartu, antra pa-
išvažiavimą ir pasikviesti Cbi v a k a rė j didelis šturmas su lie-
eagos Vyčių basebole tyni^ * t u m išvaikė žmones namo, per 
žaisit su mūsų tymų basebo-. l a i turėjome atnaujinti pikni-
le tymą. Gautas atsakas ^ir j ^ nedėlioję lierx)s 6 d., bet 
matoma, kad bus galima tas p e r trumpų laikų negalėjo pa-
jvykinti. sigarsinti kaip reikia. 

Todelgi Federacijos prieš-
.,šeiminis išvažiavimas bus ne-
Ii paprastas, nes visų trijų kolo

nijų spėkomis tas išvažiavi-

gėjama bei rengėjoms išreiš
kė padėkų aplodismentais ir 
susukant 3 kartus Valio! 

Papietavus visi kartu ėjo 
pasivaikščioti po ūkės ( žoly. 
ims ir .suradę prie miško gra
žų kalnelį, pradėjo įvairiu? 
žaidimus, vyrų ir merginų 
lenktynes, tikrojų bėgimą, su
lįstom kojom bėgimą, vllba-
rio, lenktynės iš paskirtų 
vietų friuts surinkimą; atsi
žymėjusiems, buvo teikiamos 
dovanos. Buvo sutaisyta 2 
Base ball indoor rateliar"ku-
rie lošė gemį iš ko buvo daug 

l » ^ » » M » » » » » » » — " » ^ ' 

1 
Liepos 13-tą sekmadieni APie 5-tą valandą buvo su^ 

Liet. švento Jurgio parap.'rengta vakareine. Po įvairių 
Bažnytinio choro įvyko savy- išsimankštinimu tyram ore 
bės išvažiavimas, ant Stakičh skaniai valgėsi. Po vakarie-
ukės Le Roy O. ; n e i j praleidus kokį laiką, a-

Giedras dienas oras, ūkės pie 7-tą valandą rengėsi į ke-
patogumai ir gamtos gražus Honę visi linksmai namo. 
tvariniai, suteikė išvažiavimo, 
dalyviams daug linksmumo, iš 
ką galima spręsti išvažiavimą 
gana pavykusiu. 

Nuvykus išvažiaviman po 
nepaprastos kelionės, Išvaž. 
rengėjai bei rengėjos sutaisė 
pietus iš įvairių užkandžių. 

Laike pietų "gerb. J. Čižaus 
kas šv. Jurgio parap. vargo 
ninkas pasveikino chorą ir 
svečius dalyvius, išreikšda
mas gerus linkėjimus, ragino 
visus netinginiauti, kad ne
taptų nuskriaustais ir persta
tė dienos, programo turinį. 
Reiškė padėkos žodį rengė
jams už gerą pasidarbavimą, 
rengėjoms už pagaminimą į-
yairių skanių valgių. 

Rengime dalyvavo sekan
čios ypatos: P-nia A. Navic
kienė, p-lė O. Alinckiutė, p-lė 
O. VaŠkevičiutė p-lė Jul. Pal-
šiutė ir p-lė P. Sakaiauckai-
te. S. Jasinskas, P. Urpšaitis 
ir A. Grigaitis. Dalyviai ren-

ADVOKATAI 

THOMAS KRYWULET 
Pirmos Klesos 
KRIAUČIUS 

Siutai padaromi ant 
užsakymo. 

Visokių Stylių 
Geriausia ir Didžiausia 

Kriaučiska Įstaiga 
l vakarus nuo Ashland 
Valom, Prosinam 

ir Taisom 

Pirmiau po num.1702 \V. 
47th Str. 

Dabar po num. 
.4711 So. Hermitage Ave. j 

JOHN 1.6A6DZIUNAS 
ADVOKATAS 

v«S* b/Ina rimam*e Tel»miM0«. Ifis 
ou«js Abstraktus. Pmėmr* pirkim* B 
psras i ts i f D«koimenttu tr ICSUSJISMU 

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BL1>G. 

Telefonas Raudolph 3261 
Kakarais: 2151 VVeat 22 St 

Telefonsa Csnal IMI 

S. W. 
A D V 
79 W. 

Room 904 -
Vai.. Nuo 9 

B A N E S 
O K A T A S 
Monroe Street 

- Tel. Ilaiulolph 21W>0 
ryto Iki 5 po pietų 

Vakarais S203 So. Halsted Str. 
Telef. Yards 1015 

Chlcago. 

—•> 

C. V. C H E S N 0 L 
A D V O K A T A S 

Metropolitao State Banko Name 
2201 W. S2nd St. TeL CanaI JMIOf 

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22-nd St. arti Ijoa^itt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. Se-
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 
v. Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus Ir padirba visokius Doku
mentus, perkant arba parduo
dant Lotus. Namus, Karinas ir 
Biznius. Skolina Pinigus ant pir
mo morgičiaus lengvomis išlygo
mis. 

! r 

CHAS. K. VUOSAITIS 
VYRŲ IR MOTERŲ 

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

Valome, Dažome ir At
naujiname senus. 

2337 S. Leavitt Str. 
TeL Roosevelt 8982 

®AR S E R G I ? 
Jeigu sergi, tai atsilankyk tuo-

jaus } SVEIKATOS INSTITUTĄ 
ir sužinok kaip likti sveiku, pa-
gelba VAISTIHKOS KŪNO KUL
TŪROS IR ELEKTRIŠKŲ GY
DYMŲ. 

Šitas naujas būdas gydymos y-
ra paremtas ant tvirtų mokslinių 
pamatų ir yra pagelbėjęs dauge
liui sergančių, kuriems visi kiti 
gydymo budai nieko negelbėjo. 

Mes bendradarbiaujame su ge- į 

l u I Kaip girdėt, kad išvažiavi 
mas vėl yra rengiamas Labor 

| Day, Rūgs. 1 dieną, todėl pa-' 
sitikima kad bus pasekmin 

j mas bus rengiamas. Detroite g e t m į s n e g u ^ ^ 
[katalikams turėtų būti džiau- Komitetas. 

riausiais Gydytojais ir Chirurgais j i . x*lefonas canal 7233 
mieste ir galime jumis parūpint | ' * ™ « - -». —.-u-
visus tinkamiausius budus gydy- J 
mo. " 

Mes esame praleidę virS 10 me
tų mokslui ir patyrimui įvai
riuose daktariškose mokyklose ir 
gydymo įstaigose ir galime ju- -
mis tinkamai patarnauti, atgavi
me sveikatos. * 

ATSILANKYK TUOJAUS t 
TRATNIS HEAJ7TH 

INSTITUTE. 
3327 South Halsted. Str. 

. (Ant antrų lubų) 
( Valandos: Nuo 9 ryto iki 12 J 

pietų ir nuo 6 iki 8 vakare. 
Šventadieniais pagal sutarties. 

ĮVAIRUS KONTRAK
TINIAI 

• — « 
Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAlSKIS 
Grenerali* Kontraktorim, 
statytojas ir senų narni] 

taisytojas. 
2319 West 24-th Street 

Chicago, EI. 

PETRAS CIBULSKIS 
Maliavojinio Kontraktorius I 

DaŽŲ ir Poperos Krautuvei 
2 3 3 8 SO. L E A V I T T S T R . • 

• « » « • . < ^ » « K 

Tel. Lafnyette 4223 

P L U M B t N (r 
[Kaipo lletuvys. lietuviams visados} 

patarnauju kuogerlauslal 
M. YlftRA, 

8228 West 88U1 Street 

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

Buvęs Lietuvos Atstovybės Va
šingtone Patarėju. 
Metropolitan State Banko Hame 

2201 West 22nd Street 
Telefonas Ganai 68»9 

A. A. 0 L 1 S 
A D V O K A T A S 

11 S. La Salle st. Room 2001 
TeL liandolph 1034 VaL nuo 8-5 

VAKARAIS: 
3301 6. Halstod St. Tel. Blvd. «77i 

6—8 T. v apart Panedėllo tr 
Pėtnyčios 

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

O f i s a s U l d r a U v t y j : 

29 South La Salle Street 
Kambarls B»0 

Telefonas Central 88to 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Yards 4881 

[TeL Central 6200 

ISTASULANI 
A D V O K A T A S 
Vidurmlcstyje Ofisas: 

[Room t l l Cnloago Temple Bldg 
7 7 W. VVashington St. 
CICERO Ofisas: PsntHlėlio vak. 

i
1814 & Cicero Av. Tel. Cicero 5030 
BRIDGEPORT Ofisas: Kitais vak. 
3336 S. Halsted St. Tel. Boul. 6737; 

stsa "••^IH^- . * ^ ^ » ^ 

J. P. V V A I T C H E S 
L a w y e r 

UKTUVIS ADVOKATAS 
Dieo.J^). 614—516—127 H. !>**«-
born St. TeL Randolph 6.S84—55»5 

) Vakarais 10717 Indiana Ave. 
Roseland TeL Pullman 8877 

f^^K^m • • • • » « • • • • » » • • » » » » • • » 

S NEKALTO PRASID. ŠV. PANOS MARIJOS PARAPIJOS ' 

Brighton Parke Įvyks 

NEDELiOJ LIEPOS JULY 27 D. 1924 
INATIONAL DARŽE RTVERSIDE ILL> 

iiiiiiiiiiiimiiiMiiffmH'H11™"1111"1^"""*^1"""11^'^!^^^^^ 
V 

PIKNIKAS 
Pradžia 10 vai. Ryte 

Kvieaame visų koskaitlingiausia atsilankyti musy parapijos piknikan, 
' i*k 

KLEBONAS 

file:///J2plUQ0
file:///emis
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CHICA GOJĘ 
IŠGELBĖJO NUO PLĖŠIKŲ. BRIDGEPORTIEČIŲ 

* VAKARĖLIS. 
S. Dexter Hughes,- 5820 S . 

.Claivmont ave., vaf.iavo auto-- Sitbatoi vakare 7:30, liepas 
parapijos mobiliu su M i s s ' I d a Shiptey f!26 A šv . Ju rg io 

pHo Caluniet ave. Vienoj svetainėje įvyks įdomus ir 
vietoje Hughes sustabdė m a - j £ r a ž u s vakarėlis parapijos 
>iną ką tokio pa ta isy t i . pikniko darbininkų pagerbi . 

l imena i ' " rengiasi prie virves ] 
traukinio su mūsų "s inge-
i i a i s " ka ip žiūrint, bus daug 
•' ženoeių " įr 'k otdtimeriu ' , 
' ' s i nge l i ams" reikės pasiieš
koti kokio nors " F o r d u k o " 
į pagelbą. 

O! K a dar mūsų komitetai 
žada " t aukuo tą paršiuką-" 
kaipo dovaną tam, kuris jį 
(paršiuką) pagaus. Kaip žiū
rint, visi rengiasi prie par
šiuko gaudymo. Kai kurie per 
ka net " O v e r a l l s " kad butu 

k a m i Lietuviams brangios or
ganizacijos, jaunis l ietuviams 
daugiau reikėtų pagalvoti a-
pi e apsidraudimą. Bet apie šį 
da lyke parašysiu kitų kar t . 

Dabar visi žinokite, kad S. 
L. B . K. Cliicagos Apskričio 
išvažiavimas įvyks šį sekma
dienį. 

K. Varanavičienė. 

•Yuojaus pr ie jo prišoko ' i m , i i r taipgi padėkai para- geriau gaudyti " t a u k a i s iš 
veturi jauni Dlėšikai ir su r e - l : i J ° n a i n s u ž rėmimą parapi- Į tepta parš iuką" . jaunį plėšikai 
volvęriais jį pr iver tė važiuo-i*0 8 P i kn ik<> ta ip skaitlingai 
t i į M gt. iš La\vndale ave.. 
kur apylinkė retai žmonių ap
gyventa. 

iTenai sustota i r piktada
riai pradėjo tempti iš automo 

dalyvavusiems. 
Tanu- vakarėlyje bus demon 

straeija naujų S t e g e r s Player 
Piano vertės $900.00 kurie bus 
lemtas išlošimui ant bazaro. 

Taipgi bus graži muzika su k l i a u s merginą. Jo s kliksmn|v . . . . . . . . 
. . „ ,. . . . i šokiais, ir gerimn įvairios ru-

migirdo pro sali pravažiuoją I v • 
, . , . . . !&ies, 

I/anirn i vakarėli bus tiktai 
2.V. porai, bet parapijos pik
niko darbininkams veltui. 

Rep. 

detektyvai 
Vienas 16 metų piktadaris 

suimtas, gi t rys pabėgo. Bet 
kuomet suimtas vienas 
papuls ir pabėgę-. 

Visi gerai prisirengė, atsi
lankykite. Vietos bus visiems 
i valias. 
> 

Agatonas. 

CHICAGOS VYČIŲ APSKR. 
CHORAS. 

P R A N E Š I M A I . 
LIETUVIŲ DOMEI. 

tai 

PASIDARĖ GALĄ. 

Labdaringos Cbicagos Ap
skričio piknikas įvyks 14 d. 
RngsSjo (Sept.) 1924 m. Na-

X<-identifikuota dailiai 
šitais i ui> i jauna moteriškė 

ap 
va

žiuodama taxi eab išbėrė nuo
dų ir greitai mir 

WEST SIDE. 
Iš Kat. Spaudos l)r-jos 14 

kp^ susirinkimas įvyko liepos 
20 d. Susirinkimas nebuvo ia-
bai skaitl ingas, bet nutari
mais tur t ingas. 

tional Darže. Bus visokių įvai 
renyliių. Nesigailėsite ats i lan-Ir imu. GeLstume, kad visi va 

Turės išvažiavimą į maudy
ne (beacb par ty ) sekmadieny 
įkypos 27. Išvažiavimui vieta 
pa r ink ta : Pine Beacb Ind., 
ar t i ( lary. Vieta švari ir pa
togi. 

Šiuomi nuoširdžiai kviečia
mi, gerb. choristus, choro rė
mėjus, ir visus Vyčius va^ 
žiuoti. drauge. Visų važiuojan* 
ėių meldžiu pribūti i Mark 
White Sąuare parką 9 vai. 
ryto, Trokas iš tos vietos is> 
eina 9:30 vai. Meldžiame vi 
sų dalyvauti skaitlingai, bu* 
smagiau. Bus užkandžių ir ge-

P A R D A V I M U I 
L O T A I 

ANT 63 GATVfiS BIZNIAVA 
VIETA. 

Tuščias bizni avas kampas 
102x125 pėdos kaina $15,000 
ant išlygų viduj 50x125 pėdos 
Kaina $6,000 pusę įnešti. 

Nepaprastas Bargenas. 
14Vi akerio ant Cicero Ave. 

$8,500. Gatve cementuota. 
Residencija tuščia galima 

užimti - kampas 152x125 pė
dos $3,200. Turime ir daug ki
tu bargenu. Kre ipki tės : 

Kedzie Realty Company 
6245 So. Kedzie Ave. 
Telef. Prospect 9200 

REIKALINGA. 

kę. 
A. Nausėda. 

U Pirmiausia', buvo raportas 

IŠNEŠĖ "SEIFĄ." 

Keturi plėšikai Įsilaužė i 

iš buvusio išvažiavimo i Tė 
» 

vų Marijonu larmą. Bet ne* 
atsilankius visiems komisijos 
nariams galutinas pranešima* 

Aušros Vartų Sv. P . M. Mo
terių ir Merginu I)r-jos pus
metinis susirinkimas įvyks ne
dėlioję 27 d. liepos, 1 valan
dą po pietų. 

Malonėkite visos narės at-
kad pelno liks [>ilankyti, nes bus daug svar-

jbiii dalykų svarstyti , ir bus 
i ą . " Kuomet nevyko, išvilko r ; 0 > š iame susirinkime nuta-!<l«oti iš pusmetinio knygų 
"<fifą' laukan. Įritino auto- n-» v j s n fa p(>ina pavesti Tė-j Patikrinimo pranešimai — ra-
mobilion ir nuvažiavo. *<Sei- V11 Marijonu naujam VienuoJP 0 1 ^* 8 ^ daug kitokių svar* 

" F a i r ' krautuvės garadžių, ; r a p o i . t a s j ; k ( ) a t į dė t a s , bet vis-
2235 S. State st. Surišo pa 
naktini menino at idaryt i " se i 

S 1 posiroiie, 
I virš aštuoniosdešimtys dole-

Kuomet nevyko, išvilko H l l <%iani0 susirinkime nuta-

WEST SIDE. 

žinotų drauge troku, jei kam 
negalima, tai galima nuva* 
žiuoti: Mieli. Central t rukiu, 
South Shore Elec. Hne, priva-

Įčiais automobiliais važiuojant, 
važiuoti tiesiai link Gar y, o 
privažiavus visai a r t i miesto 
pasukti į rytus porą myliu. 
Taigi širdingai kviečiame vi
sus. 

Valdyba ir komisija. 

f e , " sako. Imta tukstanties lynui. 
dolierių. Paskiaus 

bių dalykų mušu draugijai 

PRARIJO NUODU. 

prisiminta busi- į pageruit i . 
Kviečia visus pirmininke: 

E. Kiškunienė. 

SĄJUNGIEČIŲ DOMEI. 

mas " D r a u g o " piknikas. Bu
vo tartasi nusivesti koki sa-

* 
vo bizni, bet tokio nesurasta. 

Susibarusi su w r u Mrs. M.ikad nepakenkus kitiems. Nu-i 
\Yalsh, 24 m., prar i jo nuodų tarta važiuoti in corpore ir te-
savo sesers namuose, 845 nais kaip g i rda i pirmininke!™ . . . . v . . v . 

' f o i Clncagos Apskričio pnessei-
Sunnvside ave. Pa imta liaco- i p. Gasparkienė žada ka n o r s ' . . . , . . • 

o r . k .minis susirinkimas ivy,ks 
ninėn. I tokio naujo sugalvoti. 

Naris . 

Į A. Ti. R. K. Moterų Są-gos 

Sakyk su Kvietkom 
Kvietkos Visokiom pra

mogom. 
FRANK JINDRICH, Jr. 

2127 West_22 Street 
Chicago. 

Telef. Oanal 1787 

NE ANT MATRAS0, BET 
ANT GALVOS. NORTH SIDE. 

B d Morrison, o0 m., 1435 
Ogden ave., laikinai pakvai
šęs, aplink save apsuko mat-
rasą ir šoko iš antrojo namų 

VISIEMS LIETUVIAMS! 
Kas Nežino? 

J a u visi' žino, kad liepos 2} 
!d. 11)24 oi. Polonijos darže 

aukšto. Bet krizdamas P&-, j t . f frrson, I 1 L } v v k s š v < M y . 
taikė ne ant matraso , t ik a n t į k o l o p a l . a p i j o s piknikas. Var-

itai atidaryt1, nuo 10:00 vai. 

i sekmadieny liejios 27-tą, 2:(M) 
j vai. po pietų Aušros Vartų 
Par . mokyklos kambaryje. W 
sos kuopos malonėkite atsių
sti atstovių, kad visas bend-
rai prisiruoštume prie Seimo 
įnešimų. Gerb. atstovių pra
šau neslvėliuoti, bet pribūti 
punktualiai . 

O. A. Nevulyte, 
Apskr. Pi rm. 

Tol. < anai 2655 
C. J. P A N S I R N A 

Fotografas 
P A N S I R N A HTl'DIO 

1901 S. H a l s a i St.. Clik'AffO. 
Tolumas uc<lam .skirtumo 

šaukiamas, važiuoja j visas 
miesto dalis. 

1 

AR KALBI LIETUVIŠKAI? 
Mes turime vieta pardavėju: 

kuris moka Anglų ir Lietuviu 
kalbas. Atsišaukite ofisas 

ONEIL 
5551 So. Kedzie Ave. 
Tel. Republic 2667 

Chicago, 111. 

A N T R A N D O S 
(furnislied) kambarys be val
gio - telefonas, vana, šva rm, 
šviesus kambarys. 

4355 So. Caiifornia Ave. 
Telef. Lafayette 8992 

VIEŠAS PRANEŠIMAS. 

&iuomi pranešu visiems pir
kusiems L. L. P . Bonus kad 
aš priimu del iškolektavimo 
kuponus nuo 1^ L. P . Bonu. 

J. C. Encheris, 
4403 So. Mozart St. 

PAIEŠKOJIMAI 

ROSELAND, ILL. 
galvos. Mirt inai susižeidė. 

' j rvto. 
VAIKAMS PATOGUMŲ. 12:00 vai. ryto priešai baž-1 

C1bi a- n ^ * $ stovės " t r o k a i " , kur ie . Šv. Onos Moterie Draugija 
• V . _ — j w • • * 1 V j * Tirš ta i apgyventose 

gos dalyse, kur nėra ar t i jo-
ki.'i parkų ir vaikams žaisma-
vieėių, bus parinktos kai-ku-
rios gatvės ir dienomis ar> 
saugotos nuo visokio s trafi-
kog, ta ip kad vaikai tose gat
vėse liuosai galėtu žaisti. 

nuvež žmonės staeiai į daržą. ' rengia iškilminga vakarienę 
Žmonių būriai iš kitų para- su programų, Šeštadieny, lie-

pijų susitarė ir atvažiuos i inos 2G d., 8 vai. vakare , Stra-
musų pikniką. Girdėti, kati milos svetainėje. 
North Sidės choras, Pono Bra- Komitetas. 
žaičio vedamas, uždaiuons 

S. 0. LA0HAW!CZ 
Lieta vis Gimborla* 
M 1 4 W. asrd Pi . 

Otcvųro, DL 
PHtarnauįa laido 

tuTėae kuoplgiausla. 
Reikale meldžiu at-
ilftauktl. o mano 
darbo b u t U «žg»-
o«dioti. 

T«L OMtfd 11T1 
• l t t 

TOWN OF LAKE. 

Labd. Sąj. 1 kuopa laikys 

linksmų dainelių. 
_. , . . . „ . , Kiti nei pietų nevalgi/ at-! 
i aip planuoja viešųjų dar-

1 . , . . • važmos paragaut i mūsų p n 
bu komisiomerius Sprague. , . , i . • • • • i • r 

r n . garsėjusių seimininkių vai- nienesim susirinkimą liepos 
Alatvt, tas snmanyroas ar t i -» . 

. * . . . * &'*}• 
miaus:omis dienomis bus ku- r i f T i , . . . . 

(r. dar kiti atvažiuos pa-

mjamas. matyti vyrų BU virve lankty 

27 d. Sv. Kryžiaus parapijos 
svetainėje 4 vai. po pietų. 

Nariai malonėkite susi.rink-

KETURI VAIKAI 
IŠGELBĖTA. 

na vi mosi ( tug of war ) . Mote t i. 

rų ir merginu Valdyba. bėgimus. 
O! a r t i galo, tėmykite, bet 

ne pabaigoj bus " t a u k i o t o j S. L. R. K. A. Chieagos Ap-
}>aršo° ^greased p i g " gaudy- skri tys šioj nedėlioję liepos Mrs. Tillie Amelia. 5028 S. 

I loyne st.. vakar ryte i.šėjo m&{ ^ ^ ^ r e n g i a m ^ ^ 
dbrbo ieškotų. Namie paliko B e t k į ^ n e a p s i l u o k a v i ^ ž i a v į m ą į Jackson Parką prie 
da r miegančius 4 vaikus, ku- k ę i špasakot i Kas atvažiuos senojo Musejaus. Kviečiame 
rių vyriausiam 8 metai, gi įix\ j r ( l a i l g i a l l pamatys. Į visas ' kuopas atsilankyti. į šį 
jauniausiam 2 metai . Strioga Draugas, i švaž iav imą/ š i s S. K R. K. 

Kaimynai suuodė iš i lato - išvažiavimas skirsis nuo kitų 
einantį gazą. Negalėdami in \fusl, p a r a p i j o s komitetai išvažiavimų tuo, kad viskas 
eiti vidun, pasaukė pol ie ra . rengia begalo tr iukšmingą pi- bus vel tu i : vieta, oras ir dar 
%j išlaužė dur is i r rado visus kniką parapijos naudai , kuris bus duodama atsilankiusiems 
vaikus pr i t roškusius . jvyks Polonia Darže. Jeffer- dovanų $5 vertės. Girdėjau, 

Imtas i pulmotoro i r visi son Park , 111. liepos 27, 1924. kad norintieji galės prisira-
atgaivinti . 

Lietuviškas Restoranas 
J . A . L e p p a , Savininkas 

Vienas iš gražiausia 
[valgykly Chicagoje. 
Valgiai Skaniausi, 
Patarnavimas manda-
giausis. 
3206 S. HALSTED ST, 

Chicago, 111. 
Tel. Boulevard 3985 

6:.uo prašoma visų, kas ži 
no, pranešti Lietuvos Respub 
likos Atstovvbei Wasliingto-
ne kur gyvena Jonas ir Sta 
s \s Džiugai, kilę iš Krakena 
vo valsčiaus. 

Liet. Respub. Atstovybė 

ĮVAIRUS BIZNIAI 

*~ABNER H. C0HEN~ 
HARDWARE 

Maliava. Aliejus, Elektros, Plum 
!)ing- ir N a m a m s reikalingi daly-J 
kai. 

įtari io Jrengimal 

Prirengta mal iava irai. $1.50 

12202 W. 22nd Str. City 
Tel. Canal 6456 

NICK BARTH 
Teaming 

l 'ž lalkonie maliava, al iejų Ir lan
gams siikhi.s. cementą Ir pleiste-
rį. (Parduodame anglis, karais, to
nais ar lm.-ketais. E s a m e agentu-
ro Valspar varnishes ir Enamel . 

536 W. 18th Str. 
Tel. Canal 5028 

Telefonu užsakymai pri imami ir 
pristatomi. 

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

ROSELANDO BARGENAS. 
Pardavimui naujas 5 kamb. 

medinis bangalu, aukštas ce
mento beismontas, šiluma ap 
šildomas, elektra, ąasas, va 
nes, garadiius 2 mašinom, lo
tas didžio 50x187 pėdų ilgio, 
ir kitoki j vairus naujos ma
dos įtaisymai į visa runda me
dukais ir rožėmis apsvadintas. 
Kaina $9,100, reikia įnešti $3,-
C00 likusius lengvais išmokė
jimais. Atsišaukite 

10631 So. May Str. 

PUIKI PROGA GREITAM 
PIRKĖJUI. 

Savininkas priverstas par
duoti puiku 4 apt . namą kuris 
randasi an t vieno iš geriausiu 
kampu West Auburne. Šiame 
name randasi 2 pagyvenimai 
po 4 kambarius, 1 po 5 i r 1 
po 6 kambarius apartmentai . 
Ta ip pat i r 2 karam mūrinis 
garadžius. Viskas moderniš
kai. E x t r a platus lotas. Kaina 
greitam pardavimui $31,000. 
Cash reikia tik $14,000. Ran-
dos į mėnesi neša $335. 

JOHN J. KELLY 
2717 West 63-rd Street 

Chicago, 111. 
Telefonas Prospect 8300 

KA TIK UŽBAIGTAS. 
Xaujas 5 kambarių mūrinis 

bungalow. Iš šono einama ant 
31 pėdos loto. Gatvė išeimen-
tuota. Ext ra dideli pagyveni
mui kambariai . 3 klosetai -
prosiiimui lenta. Puikus si
dabriniai fixtures. Kaina $8,-
500. Lengvais išmokeseiais. 
Atsilankykite subatomis ir 
Nedėliomis. 

5633 So. Albanv Ave. 
Chicaęro, UI. 

AR TURI {3,000? 
SOUTH VVEST BARGENAI. 

10 naujų mūriniu namų po 2 flatų 
kiekvienam arti Lietuviškos Katali
kiškos Bažnyčios ir Mokyklos 5 — 5 
kambariai ir 5—6 kambariai. Visi 
moderniški įrengimai. Dideli lotai. 
Kaina $13,000 ir au&ščiau jmokėti 
eash $3,000. Balansas ant išlygų. 

Naujos Bungalows $1,000 
|moketi. 

Furnace štimų ir karšto vanden» 
ši luma 5—6 kambariai. Moderniški 
įrengimai, dideli lotai. Gatvės visos 
apmokėtos. Kaina $7,250 ir augščiau. 
Tiktai reikia $1.000 eash jmokėti. 
Ralanjsos labai prieinamais mokes 
čiais. 

Extra Specialiai Bargenai. 
5 kambariu "colonial" styliaus bun 

galow su 3 kat i bariu nameliu užpa
kaly, statyta ant extra didelio loto. 
Prie to dar kitas lotas. Visi modet-^ 
niški jrengimai. Člonais tikrai nepa
prastas bargenas už $7,500. Jmokėti 
$3,000 reikia ir gali imti. Balansas 
$55 i menes). Turi būti parduotas 
tuo jaus. 

MC GURK REALTY GO. 
Soutih East Corner of 55-th ir 

Kedzie Avenue 
Telefonas Republic 4060 

Chicago, 111. 
Atdara vak. ir Nedėliomis. 

REAL ESTATE 
> » • • • • • • • • • • • » » • • » » 

įC.P. SUROMSKIS & CO. j 
REAL ESTATE 

Perkam, parduodam ir | 
mainom namus, farmas taip j 
gi i r visokius biznius. 

Darbą a t l iebam greitai, 
{pigiai ir gerai . 

Kre ipk i tės : 

3352 So. Halsted Str. 
Tel. Boulevard 9641 

T - • • • - « 

PRANEŠIMAS 

Mūsų "zenociai ir "o ld- syti pria tos visiems katali-

Turiu už garbė pranešti Į 
visuomenei ypač savo tau- j 
tieeiams Lietuviams kad aš 
padidinau stoeka savo vai
stinėj. Kainos dabar daug 
žemesnės negu pirmiau kad 
buvo. 

NEW CITY PHARMAGY 
John Malachowskas, 

Savininkas 
3327 So. Halsted Str 
Chi 
' A J. 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDWARE GO. 

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

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

Pres. Ramancionis 
Chicago, 111. Tel. Yards 7282 

2 FLATAI $15,500. 
Marquette Manor. Naujas 

namas 5 ir 5 kambariai . Ar-
žuolu tr imuota. Ugnavietė. 
'cnygynės šėpos Šaldytuvas 
(Iee box)) ir pečiai. Lengvais 
išmokeseiais. Atsišaukite 

6254 So. Kedzie Ave. 
Tel. Prospect 9869 

Chicago, 111. 
~AR GALI PRISTATYTI 

$3,500? 
2 flatų moderniškas namas 

Marquette Manor su gara-
lžium del 3 karų. Ieigu į mė

nesį $167, Nelauk ilgai bet 
tuojaus pasimatyk su 

ONEIL 
5551 So. Kedzie Ave. 

Chicago. 111. 

B I Z N I S -

— T 

mainom ant namų. 
kreipkitės: 

Perkam, f 
parduodam j 

mainom 
namus ant 
farmų, Ir j 
farmas ant • 
namų. Vi- • 
šokius bi2- j 
nius, bučer 
nes, gro~ 
sernes, au
tomobilius l 
ir lotus j 
Su re ika la i s ! 

3404 S. MORGAN ST. i 
Tel. Yards 1571 

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI 4R MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS Cd 

809 W. m St. Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

P A D A R O M PIRKIMO IR PAR
D A V I M O R A Š T U S . 

Pasekmingai s iunčiam pinigus ir 
V Parduodam Laivakortes. • 

•k 

AR REIKALINGI TAU 
PINIGAI? 

Mes sko l iname ant pirmų] 
.norgfelų. 

Mes taip pat 
P e r k a m e ir PardnoVlame plr> 

nus morgičius po |500.00 ir aug-j 
Učiau. 

Norint platesnių informacijųj 
į"cr*»ipkitės pas: 

JUSTIN MACKIEW1CH 
MORTGAGE BROKER 

REAL ESTATE L0ANS 
INSURANCE 

2342 So. Leavitt Str. 

NORINT NAMU IR ' 
^ BIZNIO BARGENU 

Visokie rnšiu. pamatyk , 

L. J. JACOBSON 
3002 W. 59th Str. 

R a m p a s Sacramento 

Nauji 2 flatų namai «-6 kamb.' 
Brighton Parke lengvais išmokė
jimais. 

Special Bargenai 
Augrštos rūšies namai, 2 flatų 

ką tik pastatyti 5-6 ir 6-6 kamb. 
Marąuette Manor. Specialus kai
nos ir specialus išlygros ant šių 
namų. 

Bargenai 
Pasirinkimui bizitlavi kampai it 

viduriniai tušti lotai augštos kle-
S08 Lietuviu A p y l i n k e j Geriausios 
Bizniui Vietos. 

Kriaučiams, barberiama, kvlet- | 
kininkams, auto salesrooms, garą-! 
džiams, bučerngms, hardware ma-

i 1 lavos ir rakandų krautuvSms Ir 
daugybe kitokių biznių. 

Norint platesnių informacijų 
J kreipkitės pas: 

AUTOMOBILIAI 
Didelis bargrenas visokių rūšių 

era rantuotų karų. Išmokeseiais 
ar mainais. 

Mes perkame karus u i Gasb 

Pinigai skolinami ant karv 
cuomet jus jais ja n važines i te j 

SHERMAN AUTO SALES 
4614 So. Ashland Ave. 

Blvd. 8778rt A i 

P I A N A S 

j L. J. JACOBSON j 
3002 West 59th Str. 

Kampas Sacramento PARSIDUODA 
^ 

Bučerne ir grosernė 20&0 W. 22 Str. ( JE ' " " ' 
už tikrą pasiūlymą gal ima nupirk 
ti ir su nanMi. Galiu mainyti aut lo
to arba mažo namo. 

Biznis gerai išdirbtas, randasi l ie
tuvių apgyvento j apiel inkėj . 

Parsiduoda dėlto, kad turiu 2 biz 
niu. Atsišaukite pas 

Savininką 
2210 West 22 Street 

E. J. H £ N I F F 
REAL ESTATE 

T U R I U P A R D U O T I TUOJAUS 
P L A Y E R P I A N Ą 

Iš priežasties kad turiu apleisti ' 
miestą l iepos 26 d. parduosiu $700 
player pianą su suoleliu, kabinetu ir ] 
98 rolėmis uė $125 ir $11 storage 
o h ar ges. 

i 1S89 Miluvaukee Ave. 1-mos lubos « 
Heikajaukite Mrs. r iuszak ' s p l a y e r ' 

plano. 

LOANS INSURANCE 
General Contractor & 

Builder 
Su tos rųšies reikalais 

kreipkitės pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausis. 

5710 S. Kedzie Avenue 
Chicago, I1L 

Rezidencijos Tel. Ofiso TeL 

Prospect 5101 Prospect 5778 

V 
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