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METAI-VOL. VIII 

PRANCŪZO EUCHARIS
TINIS KONGRESAS 

PARYŽIUJE. 
VISAIS ŽVILGSNIAIS GAR

BINGAS PAVYKIMAS. 

Antroji Kongreso diena bu
vo skirta vaikams. 

Pramatomas Anglių Kasy 
klose Streikas 

KASYKLŲ SAVININKAI NENORI PRIPAŽINTI 
II N I J 0 S 

SENATORIUS JOHNSON 
ATAKUOJA TRIBUNALA. 

Nieko nesako apie savo kan
didatūrą. 

NAUJAS SENATORIUS 
NUSAKO REVOLIUCIJĄ, 

ATLANTIC CCTY, N. J., L 
26. — Čionai kietųjų anglių 
kasvklu savininku ir angle-

PARYŽIUS. (koresp*). — 
Xors Eucharistinis KongTe-
s;is čionai įvykęs nuo liepos 
4 ligi liepos * skaitosi tik na - | k a f r i « atstoki konferencijoje 
čionai is Kongresas, tcčiaus J 
jis paliko paskui savo garbin 
ira istorine ir neišdildoma at 

mi bendrovių namuose jie įs
tengia pasistatydinti nuosa
vus namus. 

Puola uniją. 
Pagaliaus kasyklų savinin

kai pradėjo domimujuoti "elo 
sed s h o p . " ty. unija. J i e sa 

v ra 

įvyko dideli nesusipratimai 
aptariant darbininku reikala
vimus. 

minti. Didelės manifestacijos, Be užmokesnio padidinimo 
kiltos apeigos, skaitlingas reikalavimo, darbininkai atsto ™> k a ( l elosed shop 

, » • vai iiflflflv.'. dnr reiknlarhna I nelegaM darbininku monopo-
žinoniu lankvmas neturi sau ^ai pacia\« (lai įeikaiavimą, , H 
I -i- - kad kasvklu savininkai nrina- «J a ' neamenkoniska ir neto. 
Ivgaus atsitikimo, vpae nau- i K a n , v < l s > K , u sdMiuiiKai pnpa- , •< ^ ^ 
joviniais laikais ir tai dar to-, ž i n t « nnii»< *>• "*•«**. riiop" 
kiame mieste, kad kad Pary- i r " e h e f k < , t T " s i s t e m a -
įiiig. šiuos reikalavimus kasykTų 

Kongreso atidarymo apei- ' savininką^ griežtai atmetė. 
gos Įvyko senobinėj puošnioj X o r * M *«> konferencija dar 
Notre Dame katedroj, išpuo-! negniro, bet vistik menka jos 
štoj Papos ir franeuzu velia 
vomis 

srvvvlsė. Dar bus laikoma vie-

,!,.*> nopri^lintioma. unijoj 
(darbininkams. Pažymėjo, kad 
jie nepasirašys ateity jokio 
kontrakto, jei iš tokio neims 
pašalinta visokia monopolisti 
nė "olosed sbop" mintis. 

Savininkai atmetė taipat ir 

ST. PAUL, MINN\, liepos 
27. — Nesenai išrinktas J'ede 

NE\ \ ' įORK, liepos 2. . — vaym s e nator ium farjneryi 
Parvykusių iš Europos lede-1 M a „ m i s , 7 o n n 8 0 1 l m l s a k o A -
ralio senatoriaus Hiram, Jo- mer]kai revoliueiją ir net so-
hnson iš Kalifornijos pager- v i e t i z m ? l ? j e i wriausvbė ne
laimu čionai surengta vaka- T ) a s i d a r m l 0 s a p d r a u s t i fanne 

BELGIJA NORI ATSAKYTI VIENA ANGLIJAI 
ANGLIJA NEKANTRIAUDAMA LAUKIA ATSAKYMO 

rieue. ' 

PARYŽ1TS, liepos 27. — j pilnai palinkusi. Bet Fran-
Belgijos valdžia Francijos rija priešinga. 
premierui Poincare prisiuntė 
1'ormalį pranešimą, kad ji. LONDONAS, liepos 27." — 
Belgija, pati viena ataakysian , Anglijos vyriausybė nekant

rių ir darbininkų, likimo. 
Senatorius Johnson yra did, 1. .. J . . | Daugelis yra nuomones, sa-

ziai priešingas Tarptautiniam . 

Katedra kaip ruinrin- , l a ar kita sesijos. Darbiniu- "ch«ok ofi" sistema. .Jie sa 
ga, taip buvo pilna žmonių, j kų atstovai tikisi, kad savi- kė. kad didžiausia nesąmonė 
Kiekviena vieta joje buvo už ninkai pakeis nuomonę. Te- f operatorių reikalauti; kad jie 
imta. Skaitlingi būriai Smo- j*** 8 savininkai nusistatę no-
nių nesutilpo. Tad stovąjo nusileisti. 
lauke. Daugy!*, žinoma, buvo j Taip esant dalykams, pra-
ir tokių, kurie žodi "Rurha- matomas neišveugtinas anglo-
ris t i ja" perpus laivo V » ^ > - ***"! streikas rugsėjo 1 d 
M- Streikas turės kilti tokiu lai-

Aukščiausias dvasinis susi-' ku, kuomet šaliai reikalingas 
audinimas kilo, kuomet sene- kuras. 

lis Rheimso Kardinolas Ar
kivyskupas atidarant apeigas 
skaidriu balsu užgiedojo "Ve 
ui Creator ." Šventojo himno 
tąsą tuo jaus paėmė katedros 
choras, pagaliaus visi susirin 
kasieji direktuojant vienam 
Tėvui Benediktinui. 

Buvo suvirs šešiasdešimts 
Kardinolų, Arkivyskupų ir k a m s 

Vyskupų ir tūkstančiai prela Paskui 

Pradėtos derybos. 
Atidarius vakar konferenei 

jos sesiję, darbininkų delega
tai padavv visą eilę savo rei
kalavimų. Pirmiausia pasta
tytas užmokesnio klausimas. 
Kasvklu savininkai sutiko 
principe, kad užinokosnis tu
ri but atatinkama šiems lai

tą niautų unijos reikalams. 
Ko panašaus nebūta ir nėra 
kitose industrijose. 

Su "ebeek off" sistema ka
syklų Ivendrovės, apmokėda-
nios darbininkus, nuo šių ati
traukia pask i r t a sumas, pri
guli nėias unijai, kaipo duok
le 

» * 

Nutarta laikyti dar vieną 
sesiją, o gal ir daugiaus. Bet 
.jei savininkai ir'tolesniai bus 
taip nesukalbami, tai konfe
rencija turės suirti. 

priešingas Tarpt 
Tribunalni. J is denunciavo 
kaikurių norą įtraukti Ameri
ką tau Tribunalan. J is sakė,' 
kad tas Trihunalas priguli ' 
Europos tautoms. Oi Šios iš 
Amerikos reikalauja ne drau
gingų patarimų, bot viontiTč 
aukso ir vyre. Svetimšalių 
propaganda Amerikoje tai vi
ską daro, jei kai-kurie ame-
I.'kopai linksta prie Tarptau-
inio Tribunalo. 

Apie savo kandidatūrą į 
prezidentus senatorius nepri
siminė. 

ko senatorius, kad ėia gali 
įvykti taip kaip Rusijoj, kuo
met šalies vvriausvbė nesi-
darbuoja darbo žmonių padė
timi. 

J is sako, kad Rusijos ca
ras turojo galingą armiją. 
Teėiaus nesulaikė rveoliuci-
jos. Mūsų šalis turi menką ar 
miją. Tad nežinia kas ėia ga
li įvykti. 

Senatorius nurodo j blogą 
darbo žmonių padėtį. Sako, 

Ii Anglijai Į jos paduotus ]>ro 
jektus kontribucijos ir Ruliro 
klausimais. 

Vakar oi a jau oficialiai pri 
pažinta, kad Anglijai bendro 
atsakymo nebus. 

Čionai kalbama, kad belgų 
su franeuzais vienybė plyšu
si Ruhro evakuotas klausime. 
?Yaneija nusistatusi nepasi
traukti iš Ruliro, kaip ilgai 
Vokietija noatmokės visos 
kontribucijos. Belgija gi sto
vi už evakuoto tuo jaus. kaip 
tik bus sutarta kontribucijom 
klausimu. 

Anglija paduoda sugestijų. 

BERLYNE PANIKA DEL 
MARKES PUOLIMO. 

jos ir kiti) pasaulio daliu. 

Kardinolas sakė pomokslą. 

ATIDARYTOS RUHRO 
SIENOS. 

1'IKSSELDO.RF, liep. 27. 
Ruforu teritorijos okupuo

toje vakar atidaro sreną, kad 
cyv".".ii>.iM galėtų s u s i e k t i 
*u iu okupuota Vokietija 

Sio: os tampriai uždarytos 

darbininkų delega
tu ir kunigu iš visos Franci- t a j | | U r o d ė f k.1(] n u o a„o| 0ka-

j siu už anglis imamos aukštos 
1 kainos, kad kasvklu savinin-
I 
j kai ima aukštas nuomas nuo 

Romios Arkivyskupas, Kar- ' ( l a r b i n i n k u u ž n l lonmojami^ 
dinolas Oharost, garsus fran y]cmįi namuBm Kai-knr taip n e l P " '-'žudymo 11-o.; boloii ka-
(uzų bierarchijoje oratorius, I | a r o n m # y p a ^ s a v i o n i s darbi- r o i v " J T)uisburgo ^raukn.' . 
sakė atidarymo pamokslą, j , s i , , k a i n s a n f f l v i t n r i , m t 1 ) a r . ; 
Pažymėjo, kad pasaulio tau- ( l u o ( I a m o s pio.įaiu n p f f l l p a . i a . FRANCUZAI SU BELGAIS 
tose kilusios srovės, kurios , l W i a i n g . | SUTIKIME. 
darbuojasi žmones at i t raukt i . . . . . , , ., i 

•' Savininkai atsake, kad po 
„„„ Diovo. neatsižvelgiamo* ^ ^ ^ ^ ^ . ^ j , 'AKYŽICS, l i ,p ( „ 27. -
į t ! l i . ka.l jos tokiu savo ei- ^ ^ned* PiKiau anKlrs j ^ i o " a i P " " ^ k a d f,•aT,0,1-
^iinosi nrdoše .mynas . r l a i p - | . r n n o i m i o j a ^ ^ , i a m n s ! Zai su belgais veikia sutik-
M.inffai ve<Ia išsisnnnoan p* darbininku <iel , l l i a i k a s l i n k R n h r 0 ^ " P 1 1 " " 

BERLYNAS, liepos 27. — 
Kaip ėia, taip visoj Vokieti
joj kilo panika, kuomet pas
kelbta dar didesnis markės 
kainos puolimas. Markė pagi
linus pradeda netekt r vertės. 
Kiną paskui bolševistini rnb-

Vienam amerikoniškam do
leriui mokama <ibb\fi**0 mar
kiu. 

6T) nuošimčių visos šalies t u r g a u tarpvalstybinių karo ško
tų randasi 2 nuoš. gyventojų l«. klausimas turi but atidė-
rankose. J a i rotai kur girdė- (W tolesniam laikui, gi kont-
ta tokia padėtis. Šalies tur- j ribuoijos suma turi but aus
tai tad turėtu but teisingiau I tatyta išnaujo ir tai tokia, ko 

ki.;., išgali Vokietija atmokėti. 
Belgija prie tos sugestijos 

riaj laukia Francijos ir Bel-
p j o s atsakymo kontribucijos 
ir Ruhro klausimuose į pas
tarąją savo notą. Jei tas at
sakymas ėia nebus gautas Il
gi sekamo pirmadienio, par
lamente tais klausimais pra
matomas triukšmas. Premie-r 
ras Baldwin neturės ką atsa-
kyti į statomus paklausinms 
apie situaciją Europoje. 

(Nionai spėjama, kad Fran
ci ja tikrai sutrukdys atsakv-
mą. Rugpiuėio 2 Anglijos par 
lamentas pertraukia sesiją li-
fp rudens. Tad premjerai 
Poi/ieare tikisi, kad tuo laf-
kotarpiu jis turės progos su 
Anglijos vyirausybe pravesti 
liuodugniausias diplomatines 
konversaoijas. 

Ve kodėl Anglijos vyriau
sybė nemažai susirūpinusi. 

50 PREKINIU VAGO
NU SUDEGĖ. 

KAI KURIEMS {GRĮS0 
GYVENTI. 

PREZIDENTAS KANADOJ 

paskirstyti. Tai gali atlikti 
Kongsesas. 

.Jis nurodo, kad šiandie spt* 
cialė Kongreso sesija būtinai 
reikalinga. Pirmiausia ji rei
kalinga palengvinti t'arnie-
riants. Teėiaus Prezidentas Arti Fraukliu l*ark, už 19 į RTRŽAI. Birželio 11 d. 
nenori nei klausyti apie Kong; mailių į vakarus nuo (Miica- j miosto sode pasikorė 6 klesės 

gos, užpraeitą naktj sudegė gimnazistas Bružas. Xutru-
'){) ])rekiuių vagonų, priklau- jkus menkai virvei pasikoitėlis 
sanoių St, Paul geležinkeliui, i l ^ j gulėjo žoįėje ir tiktai 

Sakoma, kad gaisrą pakėlę birželio 10 dieną surado. Dvi 

reso sušaukimą. 

C H I C A G O J E . 

VANCOUVKR, B. ( .. liep. 
S T. - - Oia lankėsi Suv. Vals
tybių Prezidentas Hardingas 
keliaudamas iš Alaskos. Kal
bėjo apie gražiausius S. Vals-
fvbiu su Kanada santvkius. 

Tai pirmas S. Valstybių 
prezidentas, kurs aplanko Ka 
nada. 

KALĖJIMAS UŽ PINIGU 
VILIOJIMĄ-

bosi valkioją valkatos. 

4 AREŠTUOTA. 

Policija areštavo 3 mergi
nas ir 1 VATU, kurie piketa
vo C. B. Sbane rūbų gami
nimo dirbtuve, kur seka stret 
kas. 

KLANISTAMS TEKS UNI
VERSITETAS? 

ėją žmonių rasę. Bet, pareis 
kė Kardinolas, yra vilties, 
kad tuo žvilgsniu turės įvy
kti atmaina. Tą atmainų liu
dija skaitlingosios žmonių m r 
nios. susirinkusios 

to pasidaro pinigo. Oyvenda- tės. 

Vaikų diena. 
Viešosios Kongreso sesijos 

atiduoti buvo laikomos ruimingame 
garbe savo Aukščiausiam Vie Trocadoro auditoriume. Pir-

gaiėių buvo procesijoje. Kito 
se bažnyčiose tas pat įvyko, 

įspūdingiausia procesija bu
vo Auteuil parke, kur daly
vavo tūkstančiai įvairių mo-

Srmėhii Tos minios atvers 'mojo sesijoje Paryžiaus K a r - i , 1T ^ -w • r> 
spariui. ,iut> ulinius ai .J J .» . I kyklų vaikai. Procesijoje bu-savo širdis ir pasižadės neap- 'dinolas Arkivyskupas Dubois 
leisti bazilikos, kaip ilgai iš-; skaitė Sv. TVvo prisiųstą 

savo sveikiirimų telegramą. (Tuo 
pat laiku gauta sveikinimų te-

naujo nesusivionys 
Sutvėrėju. 

su 

vo apie 20,000 žmonių. 
Specialiai susirinkimai at

skiria! vyrams, moterims ?r 
vaikams įvyko įvairiose ba£-
nvčiose. 

* 

Tai buvo keturioliktasis 
franeuzu, nacionalis Eucharis-

.Te.grama nuo Briukselio kata-
Kad atgaivinti ? rancijoj . . . 

* T^ J- "™h Kongi-eso pirmininku 
Kristaus karaliją. Kardino- ' 

*** _ .. buvo monsignoras Odeliu, 
las Charost šaukė Francijos 
motinas, idant jos savo su- Antroji Kongreso diena bu tinis Kongresas. Kongresų 
nus ir dukteris pavestų Die-,vo vaikų diena. La M adei ei n e uždarė Kardinolas Ark:<ys-
vni. Toji nauja gentkartė at- bažnyčioje suvirs 2,000 eboro kupas Dubois Švenč. š i rdies ' 
sitolinančias nuo Dievo fran- bernaičių dalyvavo procesijo-.baz ;hkoje, Montmartre, teik-
euzų tautos sroves sulaikys ir je. Sv. Pranciškaus Ksavero* damas palaiminimų, Paryžiui 
grąžins jas atgal Bažnyčiai* bažnyčioje tūkstančiai mer- ir JTrancijai. 

VALPARATSO, TXD., liep. 
27. — Vietos universiteto 
trustisai konferuoja su Kn 
Klux klano atstovais. Sako
ma K u Klux klan darbubja-
si paimti universitetą savo 
rankosna. 

Mrs. Florence Smitb, tryli
kos \-aiki) motina, teismo nu
bausta vieneriems metams ka
lėjimo už klastingą nuo žmo
nių pinigų viliojimą. 

Jau no kartą ji už tai bu
vo baudžiama ir nepasitaiso. 

Mrs. Smith viliodavo Wh-| Y ^ N I ^ - Grinevičiai -
žmonių piniRns tuo bndn. kad! V , l w k ° 8 a P s k r - ° ^ 4 u l o m J 
ji žadėdavo pristatyti piKiai l n , l k o 2 eskadronas, kariniu-
geros, gražios ir pigios 

dieni po suradimo gimnazis
to, birželio mėn. 21 d. ankstį 
rytą savo kambary pasikorė' 
siuvėjas Cibulskis. 

O R A S . 

ge_ ko Oooevičiaus vedamas, *už-

lumbės, ypač moterims. Paim ^ v i e t o s Zy™«°M « * * * 

CHTCAGO. — Šiandie ne
pastovus oras; pramatomas 
lietus; maža atmaina tempe
ratūroje. 

PINIGU KURSAS. 

davo pinigus ir po viskam. 

BANKININKAS NAMIE. 

12-os VALANDŲ DARBO 
KLAUSIMAS. 

Cbicagon gryžo iš Knropos 
j vietos bankininkas George M. 
Reynolds. J is tvirtina, kad 
padėtis Europoje bloga. Bet 
ji? 
Ii 

j liūs, kurio ganėsi servitutų 
ganyklose. Sužeista 10 kar
vių, iki kraujo sumušti gano 
gyvulius piemenys ir be to su 
žeista 11 kaimiečių, atbėgusių 
ginti savo gyvą inventorių. 

Lietuvos 10 litų 
Anglijos ster. svarui 
Francijos 100 fr. 
Italijos 100 lirų 
Vokietijos 100 mark. 

$1.00 
4.61 
6.21 
4.53 

.0001 
Lenkijos 100 mark. .0005 

NEW YORK, liepos 27. — 
Pirmininkaujant Gary, * plieno 
dirbtuvių didikai -čionai taria 
si, kaip panaikinti 12-os va
landų darbą savo drbtuvėse. 

ae?; 

Lniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiniiuiiiimiiiil 
iiijiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitifliiiiififiiiiiiiiiiiiiiitfiiif ••• 

is negali suprasti, kas to- = _ « ^ ^ • ^ M ^ ^ąw s s 
iaus ten turės įvykti. E 9 l ^ l ! [ • # ^ ^ 

P. Reynolds yra nuomonės, s \ ™ • • ^ • ^ 1 ^ ^ a ^ ^ a ^ 

SEKR. DAVIS PARYŽIUJE. 
PARYŽIUS, liepos 27. — 

Čia vieši S. V. Darbo sekre
torius Davis. 

kad Amerika neturėtų maišy- £ 
tis į Europos reikalus. 

S I Ų S K I T E į Lietuvą Per 

DRAUGĄ 
ŠI 

s S 

mus, 7126 Prairie av 

PAVOGĖ TR0KA. 

t Nes, "Draugas" pigiausiai siunčia ir geriau
siai patarnauja. "Draugas" siunčia per diefeiau-

| pretekstu išsigerti vaup^ens. 
j Vandens atsigėrės merginą, 
užpuolė. 

Vakar teisėjas Sabatli 
Cusbman Delivery Co. všo- tai nubauelė 60 metų kalė 

feris troku vežė 120 maišelių ir pagaliaus atmetė bylos 
cukraus vertės 1,200 dolerių, naujinimo klausimą. 

i 

Trys plėšikai atlėmė nuo šo 
ferio troką ir pragaišo. 

jį už perlaidomis, čekiais-draftais ir telegrama. 
ėjimo s S 
m af. Valandos; nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare. 

į s i 2334 S0. OAKLEY AVE. CHICAGO,ILL i 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

".DRAUGAS" 
Stu tesdisaą išakjrru nodėldienius-

Metams..... . . . . . . . „..•„. $S W 
Pusei lietu $3.00 

Oi prenumeratą mokii Ižkalno. Lai
kas skaitosi nuo niraSymo dienos, 
•• nuo Nauju. Metu. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųs
ti ir senas adresas* Pinigai geriau
sia siusti Uperkant kratoje ar ex« 
prese "MODOJ Ordar" arba įeis
iant pinigus i regtarnot* laišką. 

DRAUGAS PUB. CO. 

giau ne tik nubausta, bet i r 
sušaudyta. Socialistai moka 
ant spekuliantų rėkauti, so
cialistiniai bolševikai moka 
juos šaudyti. Bet pačios spe
kuliacijos nemoka panaikinti. 
Xes lengviau yra žmogų su
šaldyti , negu jam duonos 
duoti. 

Austrijoje maistu speku
liacija sumažėjo paėmus val
dyti šalį kunigui Seipel ir 
per didelį vargą išrūpinus 
Austrijos būvio pagerinimą. 
Rusijoje spekuliacija ir šau-

8334 South Oaidey Avennt 
Chicago, Illinois 

Tel. Roosevelt 7791 

ĮVAIRUMAI. 
Francija turi šiandieną su- Amerikos valdžia praneša, 

virš 23,000,000,000 ameriko- kad čionai moterįs suvartojo 
niškų dolerių skolos. Kao* 1922 metais miltelių savo 

(amendment). O apie senuo-
sius,pirmiau pravestuosius nie 
kas nekalba. Tuofarpu yra to
kių, kurių niekas siievykdo. 
Pav. yra priedas 14-sis, kur 
sakoma, kad negrai turi lygias 
teises su kitais. O pietinėse 
valstybėse to parėdymo nie
kas nepildo. Negrai neprilei-
džiami balsuoti, nei negali jie 
būti išrinkti į valdžią. Neg
rams tenai atimtos nelegaliai 
pamatinės pilietinės teisės. !Tai 
gi iš pietinių Valstybių nele
galiai išrinktieji Kongresmo. 

KATALIKU INDUSTRINE 
KONFERENCIJA. 

dymai tebeina, nes tenai nė- nai ir Senatoriai pravedė pro-
ra "prakeiktų klerikalų", tik 

] darbo žmonių... šaudytojai. i 

šiandieną norėtume visą Fran
cija nupirkti, tiek pinigų ne

gražiems ir negražiems vei
deliams barstyti net 20 mili-

reikėtų už ją mokėti. J i jau jonų svarų. Surinkus tuos 
dabar turi mažne tiek skolos, miltelius į vieną daiktą pasi-
kiek pati nėra verta. Ta sko-: darytų "pilekahris", po ku-
la pasidarė tokia didelė per riuom butų galima palaidoti 
paskutinį karą. 

Užtat Francija dabar di-
100,000 moterėlių. 

Aš nebolševikas ir kriauge-
dina savo kariuomenę, didi- ringų norų neturiu prieš tuos 
na kasdieną savo išlaidas, ru- j sutvėrimiėlius, kurie sau' po 
pinasi, kad Europoje iškiltų j nosim dulkina. Bet kad mano 
dar naujas karas. Kur protas i valdžia butų, aš už tą dulkini-
pas Francija valdančius l mą miltelių padulkinčiau mo-
" didvyrius"? Galėtų apie tai te reles kitaip kaip nors. 
pasakyti laisvamaniai, nes 
Francija valdo laisvamaniai 

Chicagos miestas 

Trupučiuką apie prohibiei-
ją. Svetimųjų valstybių am-

užima basados nebužilgo pritruks 

hibiciją; per tai visas prohi-
bicijos įstatymas ir konstitu
cijos priedas yra nelegalis. 

Taip sako Chicagos "Tr i 
būne". Mes visiškai su tokia 
nuomone sutinkame. I r turbūt 
tai tik dėlto žmonės prohiibi-
cijos ir nepildo... 

O visgi keista, kad apie gy
vus žmones užmirštama, o a-
pie varvalynę tiek riksmo' ke
liama. Ir vėl stebėtina, kad a-
pie juodukus užmiršo, o už pro 
bibicijos vykini ma rėkauja 
kaip tik tie, kurie savo kvai
las galveles guldo, kad kata
likų tikėjimų Amerikoje su
varžius... 

123,000 akerius. Lietuvoje y- degtinės. Diplomatijoje tas 
f 

ra, arba teisingiau yra buvo laimės, kas geriausia nųgir-
tokio didumo nevienas dva- j dys. Apie tai yra patyrę mū
ras. Ant tokio žemės ploto, i sų kaimiečiai dar rusų laikais 
kaip vienas Lietuvos dvaras su "s tarš inomis" ir valsčiaus 
telpa gvventojų tiek, kiek vi- ;"pišor ia is" besikallvklami.jfT ~. ~j7 r~.~„ 

T \ • V - ' , . , , - bici.ių jvede protestonai ir fa-
s oje Lietuvoje. I z vienos gat-1 Tad ir ambasados susiTUpmo, .vl . . . n .v . *~r. . . . . I . . . . . . natiskieji sektantai. Bolsevi-

Dabar trumputėlė sutrauka. 
Francija veda į skolas ir vi

są Europą į karą — Francijos 
laisvamaniai. Niekas ne|tars, 
kad Chicagos pragarmėję plė
šikai ir vagįs butų "davat
kos", ar "kler ikalai" . Aus
trijoje badas ir spekuliacija 
sumažinti per kunigo pastan- N «* darbininkais ginčuose. 

Katalikų konferencija sprę
sti industrines problemas, 
kaip žinoma, įvyko šįmet bir
želio mėnesį mieste Mihvau-
kee. Konferencijoje buvo re
prezentuojamas darbas ir ka
pitalas. Tie reprezentantai iš
reiškė savo pažiūras apie in
dustrinę padėtį. Tos konferen
cijos pasekmė, tai puikus pas
katinimas tpliaus darbuotis tų 
problemų .lauke. Svarbiausio
ji užduotis — darbininkus su 
darbdaviais taikinti, suvesti 
juos kruvpn. Pasidarbuoti, 
kad darbdaviai persiimtų 
krikščioniškais jausmais, ne
skriaustų darbininkų, atiduo
tų jiems kas priguli už jų 
darbą. Gi darbininkus para
ginti, kad jie sąžiningai atlik
tų jiems pavestas pareigas. 

Konferencijos tikslas — A-
merikos industrijon pritai
kinti Papos Leono XI I I nu
rodymus, kokiu būdu darbo 
klausimas tuflėtų but spren
džiamas. Norima įvesti prak-
tikoii to Papos darbo klausi-, 
me encikliką "Rerum Nova-
rum". Įsitikinta, kad ateity 
tas bus galima įvykinti. 

Konferencijoje nurodyta, 
kad pirm poros metų daugelis 
darbdavių mintijo, jog religi
ja neturi nieko bendra su ki
lusiomis industrijoje proble-

IŠ MUŠU CENTRO 
DEŠIMTUKŲ VAJAUS 

PAŽANGA. 
Ko tolyn, to smarkyn zen 

gia dešimtukų vajus. Dauge
ly vietų knygutės plaukia it 
nesulaikoma vilnis* Kai ku
rios kolonijos reikalauja dau
giau knygučių, nes pirmosios 
jau išdalintos ir baigiamos 
parduoti. (Tokių progresistų 
vietą užima Amsterdamas ir 
Detroitas. 

Detroitas milžiniškai imasi 
darbo. Pirm kalbėtojaus nu
važiavimo jau visos knygutės 
buvo paskleistos pardavinėji
mui. Detroite vajaus vedėjais 
ir darbininkais yra gabiausi 
kolonijos žmonės. Jie yra pa-

giedrininkai, su priešaky X.\Meivių, Tamstą kviečiam 
Jusu (vajaus prižiūrėtoju) iv darban. Darbas lengvas i r 
T. Abramaičiute, (vajaus ra-Į naudingas. Tikietelis parsi-
štininke) stoja darbamSu jais 
eina Vyčiai ir Moterų Šąjun-
ga. Laike prakalbų O. Šležai-
tė ir J . Sedlevičienė (Sąjun-
gietės) nusipirko po knygutę 
ir pasiėmė knygučių pardavi

nėjimui. 
Valio, Grand Rapidiečiai! 

Nepasiduokite milžinams 

duoda tik už dešimts centų, 
dovanų gali gauti : $100.00, 
$50.00 ir $25.00. Todėl stok ir 
Tamsta darban, kelk apšvietą. 
Kas pavydi ir neduoda kitam 
'šviesos, tas pats jos nemato. 

Po Giedrininkų Seimo, stu
dentas Petras Daužvardis, 
toliau tes savo maršrutą, mo-

Chicago. Milžinas mūsų iš- ksleivių lioterijos reikalais. 

i įvairių kuopų ir draugijų, vi-

eivijos labai' smarkiai ir u-
mai pradeda judėti. Imasi 
darbo Federacija, Giedrinin-
kau Vyčiai ir kiti. Federaci
jos )ir Giedrininkų apskričiai 

didžiausiu 'entuziazmu ir 
prijautimu nutari* griebtis (?) 
šventojo darbo, apšvietos kė
limo. Federacijos apskričio 
susirinkime kuriame dalyva-

siryže išparduoti daugiausia 
' ? . r , . . , T vo apie šimtas atstovų nuo 

tikietebų; Klebonas kun. J . j . . . , 
Čižauskas širdingai remia, 
pirko 100 bilietėlių, už $10. 
Detroite, prakalbų laike butų 
ir daugiau tokių atsiradę, bet 
nebeturint knygučių reikėjo 
pasitenkinti mažais trupinė
liais ir prisižadėjimais. Dau
gelis prižadėjo būti dieniniais 
ir dvidieniniais nariais. į 

Laukiame tų gerųjų žmonių 
vardų. 

Cia kalbėjome apie rytinę 
dalį miesto, o kurgi da vaka
r inė! Ten darbas eina neblo
giau už pirmąją. Dar no pric-

Kalbės sekančiose kolonijo
se: 

Liepos 30 d., So. Boston, 
Mass. 

Liepos 31 d., Brockton, 
Mass. 

Rugpiučio 1 d., Cambrkįge, 
Mass. 

Rugpiučio 2 d., Hartford, 
Conn. 

Rugpiučio 3 d., New Bri-
tain, Conn. 

Rugpiučio 5 d., AVaterbury, 
Conn. 

Rugp. 5 d., vakare, Xew 
Haven, Conn. 

Rugp. 7 d., Mahanoy City, 
Pa. 

Rugp. 8 d., Shenandoali, 

si prisižadėjo vajaus darbą 
varyti pirmyn, o pirmininkas, 
kun. B. Bumšas paklojo jau
kinę, nusipirkdamas dvi kny-
guti. ' 

Valio, Chicagiečiai! Gyven-
dykit savo prisižadiėjinras 
kunan, o tada jums neužteks ' p a 

300 knygučių, bet 700. Pase- j R u g p 9 ^ M i n e r s v i l l e ; P a . 

šaky stovi kun. Boreišiš ir 
momis. Sakė, kad religija ne-1 g įcdrininkas Stud. Stigmanas. 
turi jokios rolės kflančiuose! Taipgi reikia nepamiršti, kad 

! 

gas. Kvailą ir neteisėtą prohi-

vės tur tąThicagoje galėtume kaip gauti palaiminto skysti-
nupirkti kartais visą Lietuvą mėlio. Nes "nė vienas laivas, 
ir daugiau. Reiškia neblogai! savas ar svetimas negali į va-

y' -

mokama tvarkytis. \ žiuoti į Amerikos uostą su de-
Bet Chicagos istorijoje yra gtine", — sako įstatymas. Bet 

buvę daugiau kaip 123,000 diplomatai moka nusukti ir j -
žmogžudyščių ir piktadarybių. \ statymams galvas, ne tik tau-
Chicagos istorija neturi dar \ toms. Sutarta, kad degtinę ga-
100 metų, ji kuone 10 kartų j lės atgabenti kariškieji lai-
jaunesnė už Lietuva, o šuny-j vai. Nabagė Lietuva! J i neturi 
bių čionai padaryta per tą Ikaro laivyno savo atstovybės 
100 metų 10 kartų daugiau ne 'reikalams degtinės priduoti, 
gu Lietuvoje per 100O metų. ' O visgi butų nebloga, kad 

Mums atrodo, kad tas šu- |karo laivynas imtųsi tiktai 
nybes yra padarę nekalbam i degtinę vežiuoti. Žmonijai vi-
tieji poterių. ! .<sgi butų mažiau iš jo skriau-

dos. 

darbdavių jau atmainė pažiū
ras tuo žvilgsniu. I r jie tiki, 

kai su socialistais Riusijoje i r | k a d r e l i ^ J a >T a b u t i i m s d a * 
kitur gydo žmonijos ligas pjau ! I v k a * v i s i e ™s klausimams 
stydami, šaudydami, varžyda
mi. Kur reikia pagydyti, gy
vybę atgaivinant, kur reikia 
pastatyti suardyta gyvenimą, 
kur vergiją panaikinti, ten tol 

!wc3t sidėje yra dušimtinis 
Bet šiandie didžiuma tų !

 m ; j ^ ; n a s 

nesiseka, kol katalikai su Kri- mas, jei tuose ir kituose bus 

visiems 
"V 

spręsti, jei norima, kad tie 
klausiniai butų išspręsti tei
singai. 

Darbininkam^ su darbda
viais visuomet galimas sutiki-

1922 metais Austrijoje už 
spekuliaciją maistu yra nu 

staus principais neateina. 
Išvada: nuo sektantų, socia

listų, bedievių ir žmogžudžių 
pasaulį galėtų išgelbėti mote
ris, kad šįmetą jos nupirktų 
20,000,000 svarų miltelių ne 
sau ant veidų berti, bet su
verstų tą visą kalną ant bedie
viškai — protestoniškai — 

krikščioniškos meilės kad i r 
mažiausia kibirkštis. Kuomet 
bus juose tos meilės, tuomet 
vieni ir kiti atsižvelk pabel-
ną padėtį. Matys, kad šiandie 
laikai nenormaliai. Darbda
viai supras, kad kuomet gy
venimas eina brangyn, darbi
ninkas reikalingas daugiaus 

Amerikos konstitucijoje y ra | socialistinis vadų gaujos. Jų I atlyginimo. Gi darbininkas 
bausta 13,910 žmonių. Rusi- iš viso 18 priedų. Šiandieną'nėra pasaulyje nė 100,000. Tad 

viso pasaulio moterys, vieny joje už tą pačią maistu spe- \ isi kalba apie patį paikuti-
kuliaciją .dešimts kartu dau- n j jį, apie prohibicijos priedą kitėsl 

nusileis, kuomet atjaus gyve
nimą pigesniu esant. 

Katalikų religija yra visur 

Vyčių, kuris stoja 
dešimtukų vajaus darban. () 
west sidės Vyčiai kur stoja, 
ten Kast sidiečiams yra sun
ku laikvtis. 

Žiūrėsime, kurie bus smar
kesni ir, kurie laimjės dova-
iių • 

Grand Rapids. Mažas bū
relis, bet labai energingas, 
(įiedriiiinkai išsireiškė, kad 
jie apsiima konkuruoti bile su 
kuria Detroito kolonija. Visi 
^ — ^ — • « • . — ^ — — — Į • • • • • • • • • ! . • , ! » II I • — 

ir visais laikais taikos skelbė
ja ir nesėja. Dėlto, šios religi
jos pagrindais turi but spren
džiamos visos industrinės 
problemos. Taip elgiantis pra 
nyks darbdavių su darbinin
kais nesutikimai. 

Tai visa faktais įrodyta 
minėtoje katalikų konferenci
joje. 

Rugp. 11* Forest City, Pa. 
Rugp. 12 d., Scranton, Pa. 
Rugp. 13 d., Kingston, Pa. 
Rugp. 14 d., Wilkes-Barre, 

Pa. 
Fed. Sekret. 

kitę pirmuosius: Kun. B. 
Bumšo $5.00, kun. Albuvi-
čiaus — $5.00, A. Rokas — 
$5.00 U. Mikočiuniutė 2.-
50 ir daug kitų, kurie prisi
žadėjo pirkti ir širdingai rem 
tį savo kolonijas* 

Ganai 0 neallankijtų holoni-

Cambrid(je, Mass. Turėjo 
25 knygutes, jau beveik visos 
parduotos. Žada daugiau par- i Linksmas išvažiavimas. 
sitrauktį ir pradėti kasyti pa-j , . :fc . T . , . v 

Liepos Ii) d. Lincoln dajze. 

LIETUVIAI AMERIKOJE. 
SPRINGFIELD, ILL. 

šoiiius didžiosioms kolonijoms 
Jleadmg, Pa. Rašo studen

tas J . Pautėnis, jau baigia j 
parduoti jiems prisiųstas knV 
irutes. 

Iš visako matyt, kad Ne
tvarkas visus sukirs, nes ten 
apie tuzinas vyrų pasiryžo lai 
mėti pirmąją dovaną. Newar-
kas jau pareikalavo • ekstrn 
knygelių. Valio, Ne\varkie-
čiams! 

Gražu ir malonu, kad dešim 
tukų vajaus klausimu (gerieji 
žmonės širdingai rūpinasi. 
Tiesa, jau turim skaitlingą 
būrį sandarbininkų, tikietėlių 
pardavinėtojų, bet tų dar ne
užtenka, reikia daugiau. Šir
dingai, vardu 'neturtingų mo-

Susįyienijinao L. R, K. A. 121 
kp. surengė smagų iš\iažiavi-
mą. Vadovaujant muzikui A-
leksiui butą dainų ir žaidimų. 
Prie bufeto šauniai darbavo
si Žintelis, Gabalis, Nevardau-
skas, Krasauskas ir kiti. Pelno 
liko nemaža. 

Lankėsi mokyklos reikale. 
Aną šventadienį, mokyklos 

reikale čia lankėsi gerb. se
serys Kazlmierietės: Motina 

Marija ir sesuo Liudvina. 

Už seimo pasisekimą. 
Mūsų darbštus jaunimas — 

Vyčiai visą savo energiją de
da už L. Vyčių XI-to Seimo 
tvarkų ir įspūdingą pasiseki

mą. Vvtė. 

- « 

LENGVI SKAITYMAI. 

KRYŽUOTIS. 

(Apysakaitė). 

(Užbaiga.) 

5. -

Vos pradėjo dienoti kunigaikščio va
rio trimitas davė ženklą kariams rinktis. 
Nepraėjo nė pusvalandis, o tvirti, petin
gi vyrai buvo jau čia pat. Jų žirgai ne
rimavo ir tik laukė kada galės lėkti pla
čiausiais laukais, tamsiaisiais miškais... 

Vyrai susikuopę krūvon uždainavo: 
"Va i lekia, lekia gulbių pulkelis, 
Tėvynės ginti ragin brolelius". 

ir kitas karo dainas. 
J ų garsas plaukė toli toli ir šimtais 

atgarsių skambėjo Nemuno krantuose, 
šventuose miškuose, o net i r debesyse gal
vočiuose... Išėjo ir kunigaikštis. 

Atsisveikinę visas pulkas išjojo iš pi
lies ir jau toli toli nulėkė. 

Veliuoniečių akys lydėjo savo kar
žygius. 

Adakris su savo kariuomene 'įjojo 
Bliskan. ir jaų antra diena, kai gaiš joja. 

i 

Jie nori Fryburgą iš vakarų pusės uz-
pulti. 

Sužinojo Adakris, kad Fryburgo pi
lies mistras Vidurinę Žemaitija terioja. 
J i s su cavo narsuoliais sumanė palaukti 
grobikų ir gėrybėmis apsisunkinusį mis-
trą palengvinti. 

Nereikėjo ilgai laukti. Ant rytojaus 
parlekia mistras, kiek begalėdamas; dul
kių stulpai tik rūksta — nepavyko žygis. 
Gedeminas gena jį pakulniui. 

Nustebo mistras pamatęs užtaškuo
tus kelius ir lietuvius jo belaukiant. Je i 
perkūnas iš giedro dangaus butų trenkęs, 
tai nebūtų jo labiau nugąsdinęs, negu 
pasirodymas rimto lietuvių būrio taip 
kritiškoje jam valandoje. Norėjo jisai 
a'tgal ar į šoną sprukti, bet buvo jau 
pervėlu: Gedeminas ir Adakris užpuolė 
jį iš visų pusių ir sutriuškino jo riterius, 
o jį patį sugavę tvirtomis virvėmis su
rišo ir akyliausiai saugojo. Ot, i r priėjo 
ožys liepto galą! 

Dabar Gedeminas susijungęs su A-
dakrio kariuomene daug pilių kryžuo-
čiams sutriuškino, nė storiausi murai ne
laikė ir griuvo nuo lietuvių narsybės. 
Prįešo pilis pavertė į griuvėsius, o tie 
griuvėsiai niauriai rusėjo. Juose tik pelė
dos, apuokai ir šikšnosparniai gyveno sa
vo baugiais balsais gąsdindami žmones. 

Negreit Adakris su savaisiais sugrį
žo iš karo. Jo grobio — nesuskaityt, o 
svarbiausia keršto taurė lig dugno iš
lieta ir mitinis Fryburgo pilies mistras. 

Dabar lietuviai vėl pakėlė puotą ku
ri nuo pirmosios šiuo tesiskyrė: Sukasė 
žemėn keturis stulpus, prie kurių priri
šo Fryburgo pifces mistrą sėdintį ant 
žirgo. Paskui sukrovę didžiulį laužą pri
smeigė mistrą prie stulpų dviem ragoti
nėm. Ugnies liežuviai vyniojosi apie bu
vusį piktčiurną. 

Vaidelyčių dainos i r vaidilų kanklės 
skambėjo garsiai ir garbino dievaitį ko
vą.... 

Erškėtukas. 

L, K. M. ATEITININKU 
KONFERENCIJA. 

NUO REDAKCIJOS. — Artinanties 
Giedrininkų Seimui, talpiname šitame ir 
sekančiuose " D - o " numeriuose Lietuvos 
moksleivių Konferencijos aprašymą. Vien
kart linkėtumėme, kad lygiu rimtumu ir 
sumaningumu , atsižymėtų ir Amerikos 
katalikų moksleivių tarimai. \ 

1 POSĖDIS. 

Birželio 29 d. š. Į . 9 ^ vai. ryto iš

kilmingomis pamaldomis Bazilikoje pra
sidėjo metinė ateitininkų konferencija. 
Po pietų 2 vai. Liaudies namų salėje 
Centro Tarybos pirrmninkas J . Leimonas 
atidaro konferenciją pranešdamas apie 
gos uždavinius ir tikslus. Po pirmininko 
kalbos ėjo rinkimai prezidiumo. Į prezi
diumą, pasiųlus Centro Tarybai, išrinkti 
J . Steponaitis, Jurkus, Primakas r sekre-
toriatan Dielininkaitis, Orintaitė, Kubilin-
skaitė ir Bistrickas. 

.Toliau sekė konferencijos sveikini
mai nuo 1) "Šviesos" Rygos lietuvių 
katalikų jaunimo draugijos, 2) Studentų 
ateitininkų, 3) Tautininkų ' 'Neo Litua-
n i a " korporacijos, 4} Vilniaus ateitinin
kų, 5) Lietuvos Sporto Federacijos, 6) 
Darbo. Federacijos, 7) Ruomuvos, 8) Sen-
draugų ateitininkų, 9) "La i svės" redak
cijos, 10) "Ž ibur io" dr-jos, 11) "Litua-
llijos , ' — Šveicarijos lietuvių Studentų 
dr-jos, 12į) Pavasarininkų organizacijos. 

Po sveikinimų prijėnrus darbų tvarką, 
prieita prie tikrojo konferencijos darbo. 
Išrinkta į komisijas sekantieji draugai,-ės 
1. mandatų — šapalas; Leimonas ir I V 
trušaitis, 2. redakcinę — Strielčiunas, Ku 
činskas ir Krasnickaitjė, 3.- sumanymų — 
Sudžius, Barzdukas ir Kalnietis. 

Sekančiu dienotvarkes puuktu ėjo 
kuopų darbuotės pranešimai. PraneSura-

*r 

i 

ta iš 45 kuopų, kurių tarpe yra 11 jau
nesniųjų ateitininkų. Iš pranešimų paaiš
kėjo, kad visose kuopose judama, kruta
mą. Vienos kuopos veikia laisvai nei kie
no nevaržomos, kitos sutinka pasiprieši- |" 
nimo iš mokytojų pusės. Draudžia jiems 
burtis į ateitininkų kuopas, bet jie neat
sižvelgdami į tuos draudimus, kuria kuo- ' 
pas ir daro susirinkimus slaptai. Esant 
tokioms sąlygoms vienų kuopų veikimas 
buvo sėkmingas, kitų silpnesnis, bet dau-* 
guma reiškė vilties, kad kitų metų veiki
mas ir tų silpnesnių kuopų sustiprės. Ne- * 
galima praeiti nepastebėjus ir apie sek
cijas. Daug yra kuopų kuriose. įsikūrė 
sporto, abstinentų, eucharistininkų ir ki
tos įvairių įvairiausios sekcijos. 

Pranešimams iš kuopų užsibaigus 
šios dienos posėdis baigiamas. Po šio po
sėdžio visi konferencijos dalyviai atsi
lankė Karo Muzėjųi Ten, apžiūrėję Mu-
zėįų, dalyvavo apeigose nuleidžiant Val
stybinę vėliavą. Žuvusiems karžygiams 
pagerbti uždėtos g«ėlės prie jų paminklo. 
16 Muzėjaus visi skirstėsi į namus. 

Konferencijoj pirmam posėdyj da- * 
lyvavo 109 atstovai ir 244 svečiai. Visų 
atstovų ir svečių ūpas pakilęs. Veidas 
linksmas ir drauge rimtas, nes jaučia tos 
konferencijos svarbą, , : ^ ^ 

Toliau bos). 
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»»»»»»»»)»»J»^a>»»^»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»Me 1 laiku įgįja mibonus. Gi kuo- skalbimas. 
¥ " " l y f f ^ " . A / " ^ | i m e t ^andiie kviečių kainai a 
• * 1 ^ / \ ^ ^ f teitis apsiniaukusi, spekulan-
1 .J 1 X ak «/" X l<J t a i slapstosi. Šaukia ,jie vi

suomenę duoti pagelbą farme? 
riams. > 

Už tokią skaudžią farme-
riams padėtį visuomenė turi 
but dėkinga republikoniniam 

PRIEŠ PERSIKĖLIMĄ Į , turėję visokių sau Dievo ina-
MIESTUS. lonių, kur jautėsi laimingi. 

Nereikia parduoti savo svei-
Ne vien Suv. Valstybėse katos už masinančius mieste Kongresui ir repubbkoninei 

žmonės apleidžia ūkius ir ma- Į uždarbius. Reikia atsiminti a-
žcsr.ius miestel'us ir persike- teitį ; r senatvę, 
lia gyventi į didelius miestus, Į Labai gražus Kanados Vys-
į pramonės centrus. Taip yra kūpu raštas su įspėjimais ir 
ir kitose šalyse, kur pramonė paraginimais. Be abejonės, 
progresuoja. Ūkininkų paau- tuo būdu daugelis žmonių bus 
gę vaikai ir miestelių jauni- sulaikyti nuo persikėlimo į 
mas tiesiog veržiasi į didžiu- didelius miestus, kūnuose dc-
lius įmestus. Juos ten tran-
kia įvairios priežastys. Kaiką 
didesni uždarbiai. Daugumą 
įvairesnis ir linksmesnis, pil
nas pretikių miesto gyveni
mas. Jaunimas patekęs mies
tų sukurin dažniausia nupuo
la doroje, ištvirksta. Mažas 
jaunimo nuošimtis tegali nu
galėti miesto gyvenimo įvai
rias kliūtis ir siekti savo tiks
le, 

Čnai siaučia skurdas, kur dar 
bminką žmogų tyko visokios 
nelaimės. 

VALGYKITE DAUGIAUS 
DUONOS! 

Pirkite miltus ir kviečius ir 
valgykite daugiaus duonos! 

Taip skelbia Chicagos ta
riamieji patriotai. Sako tuw 
būdu bus pagelbėta farme-

Antai Kanadoj] toji pati Ii- riams, kurie ne.gali parduoti 
daugelio kviečių nupuolus 
kainai. 

ga siaučia. Ūkininkai kartais 
su šeimynomis apleidžia savo 
sodybas, savo tėviškes ir dan 
ginasi į pramonės centrus. 

šalies administracijai. Kaip 
tas, taip toji kitokiais reika
lais ir perdaug rūpinosi. Bet 
farmerių padėtis pamiršta. 

Kas kaltas už šiandieni
nius nenormalius santykius, 
kuomet kviečiams kaina lyg* 
1914 metų kainai, gi duonai 
kaina dviguba! Ne visi žmo
nės gali pirkti miltus ir ga
mintis duoną namie. 

Del tų daugelio kitų prie
žasčių republikonų partijos 
eilės pradeda braškėti. Kong
rese kįla liaudies blokas. Pa
tys republikonų vadai pripa
žįsta pavojų. Kad tuotarpu 
ateinančiais metais generaliai 
rinkimai. 

Nuo ryto lįgi vakaro val
gant duoną nebūtų galima 

nukreipti einančio pavojaus. 

spekulacijomls. Kitų darbu 
nori pragyventi. 
Kad tie visi žmonės imtų

si produktyvaus darbo, sako 
komisionierius, tai per sekan 

Padieniams darbininkams 
mokama ikį 5 dol. su užlaiky
mu. Bet gauną 5 dol. dienoje 
turi mokėti ūkio darbą. Pirm 
karo farmų darbininkams neijčius šimtą metų Suv. Valsty-
pusės tiek nemokėta. Kansas'bės nereikalautų ieškoti dar-
ir Nebraska valstybėse nuo'bininkų užsieniuose. Per šim-
dienos mokama ligi 4 dol. tą metų visokiai ateivijai ga 
Kuone tiek ten mokėta ir lėtų but\ uždarytos durys. Nes 
pirm karo. iTai kviečių plo- gimimai aukštesni ' kaip kur 
tai. Tenai darbai trumpai tę- kitur ir darbininkų priaugi 
siasi. 

Kaikur farimeriai negali is 
ko įbokėti aukštų užmokesnlų 
darbininkams, tad patys vie
ni su savo šeimynomis ka
muojasi. Ką suvalys, užteks 
ir to. Ko nesuspės, žemelė su 
pūdys. Gi suvalius viską, kas 
iš tol Pusdykiai turi parduo
ti ir nieko nepelnyti. 

Suv. Valstybių Ūkio depar 
tamentas nusako farmeriams 
ir industrijai naudą, kuomet 
farmerių darbininkai bran
gus. Kokia ta nauda? 

mas butų normalis. 
Komisionierius savo tvirti

nime remia šiuo argumentu: 
" Je i buvusio karo laiku čia 

buvo užtektinai darbininkų, 
Suv. Valstybių produkcija 
tuomet buvo pakelta auk§-
čiausian laipsnin, nors penki 
milionai geriausių darbininkų 
buvo sumobilizuota armijon, 
tai delko gi šiandie turėtų tru 
kti darbininkų V 

Tas argumentas tinka imi
gracijos priešams. Bet jis ne
dali įtikinti aristokratijos, 

Jie pataria, kad pasiturį 
žmonės nors po vieną tukstan 

Dauguma Kanados ūkininkų, i tį arba daugiau bušelių kvie-
tai katalikai. Apleidę . savo čių nupirktų. Tie kviečiai iki ( u k i u o s e ) darbininkai nuolat 

FARMOMS PERMAŽA 
DARBININKU. 

• 

Suv. Valstybių fanuose 

gimtines vietas, žymus skai- žiemos butų palaikyti sande
lius jų pamiršta i r Bažnyčią liuose. Paskui juos butų ga-
ir tikėjimą. Be to, tuomi per Kma parduoti su pelnu. Far-
sikėlimu daromi dideli nuos- meriai. tad šiandie gautų pi-
tob'ai ūkiui ir pačiai valsty
bei. 

Pastaraisiais metais Kana-

brangsta, gi tuo tarpu far-
mose gaminami produktai ei
na pigyn. 

Tai ta pati farmeriams pro 
blema. Ši problema jau treji 
metai farmerius smaugia. 

Štai kokia: Del darbininkų prie kurios priklauso ir pat-
brangumo daugybė farmerių sai komisionierius. 
apleidžia farmas. Keliauja į I Tai ne kokis išradimas, 
miestus. Lakę farmeriai su- kad čiagimių dauguma šali-
mažins produkciją, kuri šian- naši juodųjų darbų. Tas se-
die esanti perdidelė. ,Tuomet nai žinoma. Kad taip yra, tad 
pakils kainos produktams. I čia begalo ir gyvenimas dar-

Tuotarpu į miestus sup- bininkams darosi vis labiaus 
lauks darbininkų. Del jų dau- brangus ir nepakenčiamas, 
gumos atpigs darbas. Šalies Bet pakeisk kitaip, jei 
industrija bus pastatyta į sveikas, nori. Gi jei negali-
normales vėžes. 

Šalies administracija kalti
na perdidelę produkciją (o-
verproduetion) už farmų pro 
dūktų brangumą. Sako, reik
tų tą produkciją sumažinti. 
Kad pagelbėti farmeriams, 

ma, tad produkcijai reigalin-
gos didesnės jėgos. 

JŲS GAUNAT JŪSŲ 
PINIGŲ VERTĘ 

Kada Jųs perkate HELMAR Cigaretus, 
Jųs gaunat kokybę. Jųs gaunat 20 tyrų 
Turkiškų Cigaretų supakuotų kietose 
skrynutėse, kurios apsaugoja juos nuo 
susilaužymo ir susimankymo. 

Kada Jųs perkat paprastus cigaretus, 
Jųs gaunat juos supakuotus j paprastus 
pundelius, kurie daleidžia cigaretams . 
lengvai sulūžti. 

HELMAR suteikia Jums kokybę, kitokie 
duoda jums kiekybę, katrą Jųs pasiren
ka t? ' 

LIETUVOJE. 
nigų ir jiems tuomi butų su
teikta didelė pagelba. m e t a i f a r m e r i ū S s m a u g į a . t l ] t a pro(Įukciją sumažinti. KARPfiNAI, (Vegerių vai 

Pagabaus žmonės raginami, š a u k i a s i pagelbon vyriausy- Kad pagelbėti farmeriams, sč.) Birželio 17 d. Vartotojų 
do,̂  tas gyventojų persikėli- pirkti miltus, gaminti duoną I b ė f c B e t i r g nesiskubina tos kaikurie galvočiai pataria gy b-vės valdyba čia buvo suren 
- V F *aip pasididino, kad apie ir Šios daugiau va ly t i . I>-problemos spręsti. .Turi ji ventojams daugiaus duonos gusi gegužynę. Tvarkos pri-
••••: ^ rė jo prablti ir pati Ka- tuo būdu busią didelė pa-ei s v a r b e sn ių reikalų. Vyriausy- valgyti. žiūrėti buvo atvykę iš Vege-
nados hierarchija, kurios prie ba farmeriams. Gi patiems ^ atstovaują žmonės farme 

10 ir 20 skrynutėje 

ATSIMINK SKRYNUTĘ IR VARDĄ 

šaky yra Kardinolas Begin. žmonėms busią labai sveika. rįus įfa r a m ina . Sako dar ko-
Ylicarchija tuo klausimu paa Ant galo patiems farme- ĉ iaįjco pakęskite. Eina ge-
M S - raštą j tikinčiuosius, riams duodama patarimų, r e s n į laikai. Treji metai tie 
Ra <z narna žmones laikyti* sa- kad ateity jie sėtų mažiau iaikaį eina ir neateina, 
vo gimtinių vietų. Ragina ne- kviečių. Nes kviečiams nesą- jg yjST, g u v Valstybių kraš 
parduoti ūkių ir nesidanginti ma turgavietės. Europa turin hj praneša, kad farmoms 
i didžiulius m:estus, kar ir ti nuosavų javų, be to, de! trumpa darbininkų, nors jie 
taiy* jau didis žmonių snplau- brangaus dolerio negalinti j r brangiai apmokami. 
kmias. Raštu įspėjami katali- pirkti amerikoniškų kviečių. Illinois Michigan Wiseon-
ka». kad didžiuose miestuose Tai ir yra visa farmeriams s m jndiana ir Ohio valsty-
*rę**a pavojus jų sveikatai ir nelaimė. j^se f a r m u darbininkai šaan-
po/.;ai dvasiai. Miestuose y- Ypatingi dalykai. Kuomet die apmokami beveik taip 

sunku d-rbininkairs išau '-vVčia^s pramatoma puiki brangiai, kaip butą 1920 me-
! savo vaikus dorais. ateitis, tuomet žmonės nėra- tais. Per šimtą mailių aplink 
Vyskupai šaukia ūkininkus ginami pelnyti vieną — kitą Chicagą darbininkams far-

buti ištikimais savo žemei ir šimtą dol. Tuomet vieni ja-
savo tėviškėms, kur daugelis vų spekulantai apsidirba su 

Bet ar bus sveika šaliai nu- rių net trys milicininkai, bet 
puolus Tarmų produkcijai, tai pirm negu ateiti gegužynėn, 
taipat svarbus klausimas. i jie išsigėnė alučio ir "samo-

, gono." Mat, šioj apylinkėj y-
SAKO, YRA DARBININKŲ, ra <}ar degtindarių, kurių nri-

mose mokama 50 dol. iki 7,0 
dol. į mėnesį. Be to, duoda- bijo ir vengia rankų darbo. 

jų yra gimę ir augę, kur ap- kviečių perviršiu. Trumpu I mas kambarys, maistas Ir Nieko nedirba, tik užsiima 

S. Valstybių imigracijos 
(ateivijos) generalis komisio
nierius Husband Šiomis die
nomis atliko ypatingą "išra-
d;mą." Jis paskelbė, kad A-
merikoje yra užtektinai dar
bininkų. Tik visas vargas ta
me, kad jų žymus skaičius ne 
nori dirbti. 

Anot jo, didelis žmonių nuo 
šimtis Suv. Valstybėse tiesiog 

licija galutinai negali likvi
duoti. Bufetas buvo be svai
ginamų gėralų, bet krūmuose 
kas tai rupestiųgai buvo pri
rengęs degtinės ir "samogo-
no." Girtų buvo daug. Lietu
viško jaunimo kaip ir nebu
vo, nes dainas dainavo dau
giau latviškas, rodos, del šių ' 
pastarųjų ir įvyko peštynės; Mūsų apylinkėje kiekviena ge 
jose buvo sumuštas vienas mi gužynė ar vakarėlis baigia-
licininkas šu jo paties sau- si peštynėmis. Buvusio vaka-
tuvu. Kas ten buvo kaltas, rėlio pelnas buvo skiriamas 
geriau parodytų tardymas. Karpėnų liaud. mokyklos ne

turtingiems mokiniams nupir 
kti knygų. Tik deją, to pelno 
maža buvo: apie 6 litus, o Ir 
tuos pačius vienas rengėjų 
pragėrė. 

VEL I JUS, LIETUVAITĖS! 
(Mano Jums atsakymasv). 

Redakcijos įvadas. — Kapitonas Ne-
mo atsiuntė "I^raugui" straipsnį, kuria-
p e jis atsišaukia į Užjūrio Lietuvaites 
Sesutes Lietuvos Jurininkų reikalais. 
"Draugo' ' skaitytojai, o ypač skaityto
jos kurioms laiškas buvo adresuotas, 
beabejo jį skaitė su didžiausiu pasigėrė
jimu. Jis apeliuoja visupirma į moterų 
jautrią širdį, nes protas savaimi supran
ta Lietuvos Jurininkų Sąjungos didžiuo
sius uždavinius, kuomet Lietuva alsuoja 
grynu juros oru prasikirtusi sau vartus 
Klaipėdoje. 

Panašų atsišaukimą kapitonas Nemo 
patalpino "Lietuvos" dienrašty. Į tą at
sišaukimą skubiai atsiliepė Lietuvos mo
teris. Mes tikimės, kad ir Amerikos lie-
tuvaitės širdis nepaliks skolinga. Gi ką 
mintija tėvynės lietuvaitė, teesie šis kap. 
Nemo "Lietuvoje" atsakymas į gautuo
sius laiškus. 

Antradieniais ir penktadieniais tarp 
17 ir 19 valandos, peržiūrėjimui įplau

kusių raštų ir atliktų darbų, pasikeiti
mui mintimis, nustatymui tolimesnio vei-

buvo ir penktadieny 22 birželio. Reikia 
pastebėti, kad jurininkai, kurie visi esti 
po truputį prietaringi penktadienio nemė
gsta, bet man asmeniškai atrodo, jog ge
resnės dienos visoj savaitėj nerasi ir 
penktadienį daugiausiai pamėgau. Štai, 
kad ir tą dieną. Jau susirinko visa Val
dyba. Nėra tik mūsų Pirmininko gen. 
Nagevičiaus. Jo belaukdami, kalbamėsi 
kas apie ką. Žinoma, daugiausia atsi
minimai iš praeities įdomaus ir įvairaus 
jurų gyvenimo. Bet štai pasigirdo te
lefono skambutis. Triubelę paima kapi
tonas Kuizinas. Klausosi. Ką tai atsako, 
ir, padėjęs triubelę, praneša mums, kad 
pirmininkas gavęs kokį laišką su labai 
maloniu siurprizu; sako jį tuoj atsiusiąs 
ir neužilgo ir pats ateisiąs. Penkiqms 
minutėms praslinkus, įeina pasiuntinys 
su laišku: Laiškas paprastas, bet koks tai 
išsipūtęs: matomai kas vidury jo dar į-
dėta. Susidomėję ir užintriguoti , tie
siog išplėšiame jį iš pasiuntiniu rankų ir 
stengiamės kuogreičiausiai ištirti paketo 
įtalpą. Ant stalo iškrinta sidabrinis rusų 
rublis ir aukso širdis, o rjos vidury skai
stus, kaip dangaus mėlynė, kuklios ži
buoklės žiedelis. • 

Daukantas pradeda skaityti laišką kimo plano ir užsibrėžtų darbų pasiskirs-
•, ._„; T.i^^^ng Jurininkų Sajuneros Vai- he* urnai pridengia jį delnu ir sako: $a 
J.j li^o nariai paprastai posėdžiauja. Taip j kreipiamasi tiktai į du Valdybos nariu ir 

todėl atiduodu Tamstai sulig prigulmy-
bės. Paimu ir žiūriu. Ranka moteriška; 
ra&ytas cheminiu pieštuku. Skaitau ir 
užsidegu laiško nuoširdumu ir rašiusios 
jį sielos skaistumu. Ponai! Juk aš tiktai* 
atbalsys Jūsų sielos, Jūsų svajonių ir 
troškimų! Ar aš turiu teisės užslėpti šį 
laišką! Ne, tegul visas pasaulis skaito! 
Klausykite! 

— Palauk gi, Tamsta, rėkia visi. 
— Na, kad jau taip, skaitykite, su

tinka ant galo Daukantas, bet visa kaltė 
kris ant Tamstos. 

— Brangus gentilman^ — jurinin
ke ! visą autorės pyktį imu ant savęs. Tai
gi klausykite, mieli draugai! Aš, susijau
dinęs mikčiodamas skaitau; "(Norėčiau, 
kad šį raštelį skaitytų tik p. Nagevičius 
ir p. Nemo"). 

— Siunčiu jums, Lietuvos Jurinin
kai auksinę širdelę (ir sidabro rublį), 
kaipo ženklą mano širdingo prijautimo ir 
linkėjimo, kad ta širdelė patrauktų visas 
gyvas Lietuvos sūnų ir dukterų širdis, 
kad visi kaip vienas remtų Jasų sumany
mą, Jūsų kilnų darbą! 

Brangieji Lietuvos Jurininkai, Jųs 
mūsų Viltis! Dirbkite ir mes padėsime, 
jei ne medžiaginiai, tai moraliai stiprin
sime Jūsų dvasią. O, aš savo jausmais, 
auklėčiau vyrus tokius, su kuriais Jųs e-

isite prie užbrėžto tikslo, prie laimės Lie
tuvai! Man netelpa krūtinėj jausmai, ku
riuos norėčiau Jums išreikšti... kiekvieną 
kartą virpino man širdį ir džiaugsmo a-
šaros vilgo akis, skaitant Jurininkų strai
psnius (del tautinio laivyno), bet pasku
tinis kapit. Nemo straipsnis mane be
galiniai sujudino... Lai pildosi Jūsų sva
jonės, lai saulytė Jums šypsosi, žvaigžde
lė kelią terodo, o širdyse Lietuvos meilė 
teliepsnoja! 

Tikra Lietuvos dukra, 
Emilija V. 

22—IV 23 m. (Matomai autorė buvo la
bai susijudinus, nes datoje žymiai suk
lysta). 

Galų gale nebepakeldamas sujaudini 
mo perduodu laišką Kuizinui. "Skaityk 
Tamsta, išnaujo!" o pats žiūriu į kitus. 
Vr Šuipys pakėlė galvą aukštyn ir krap
što savo barzdelę. Daukantas nerimas-
tauja: tai atsikelia, tai vėl atsisėda. Iš 
veido Jursk'o nusišypsojjimas pranyko: 
matdma kas tai pensnė atsirado netvar
koje, nuėmęs šluosto juos nosine. Plata-
kis stengiasi daugiau pagauti krūtinėn 
kvapo. Kuizinas toli nusviedė ką tik pra
dėtą papirosą, aš gi priešingai užsiku-
riau naują ir mintyje klausiu jų: "Kas 
gi, mano brangučiai, pasidarė su jumis? 

Juk rodos ne ant povandeninių uolų už
klupote. Rodos ir viesulo nėra ir galų 
gale jųs ne ant laivo dankčio? O vis gi 
jūsų išvaizda ne tokia kaip kad darant į-
vairius išskaitliaviimis! Kogi p. Reingar-
das pradfėjo taip žingsniuoti iš kampo į 
kampą? Na, Kuizinas pabaigė skaityt! Va 
lio, valio! riktelėjome mes visi. Valio! 
tau, pirmoji brangioji dangaus kregždu
te! Valio tau, Lietuvos dukra! 

Neskubome mes dar nusiraminti, 
kaip įsiveržė metų 10—12 berniukas. 

"Labas!" sveikina mus ateivis. 
"Labas!" atsakome jam. 
" A r čia Jurininkų Sąjunga?" 
"Čia !" 
"Štai panelė liepė atiduoti laišką" 

ir berniukas išsmuko laukan. Sekretorius 
i 

Jurskis paima laišką ir pradeda skaity
ti, bet urnai atsigręžia į mane ir sako: 

"Kapitonas Nemo, ir šis [Tamstai." 
'^Tai laiminga diena!" sakau. Imu 

laišką ir žiūriu. O, čia tai jau pasirašyta 
pilnu vardu ir pavarde! Ponas sekreto
riau, skaityk balsiai. Sekretorius prade
da: 
Kapitonas Nemo! 

"Lietuvos Jurininko balsas į Lietu
vos moteris," idėtas "Lietuvos" 136 Nr., 
pasidarė gan garsus, ir jo aidas atsiliepė 

(čTąsa 4-me puslapy ) 
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AR PATARTINA YRA 
SVAIGALU PAJUNKfi-

LIAMS LAIPSNIUOTOJI 
BLAIVYBE? 

Sulyg kaikurių teologų nuo 
monės, daugiau naudos butų 
daroma blaivybės dirvoje, pa 
tariant pąjunksėliams, kad už-
siduotų niekuomet nepasiger
ti, arba saugotis pasigėrimo, 

Į jam, kad vakar.„ blaivininkai 
! girti jį sumušė taip kad net 
, apaargino — net turėjo šau-
jktis kunigo! Ar verta tokia 
organizacija blaivybes vardo? 
Per daug metų aš bandžiau 
įkalbėti savo žmortėms, kad 

,**Jei per tiek šimtmečių, taip 
vadinamosios dalinos blaivy
bės, neįstengs sustabdyti gir
tuokliavimo bangų, tai gana 
aišku, kad nėra kįtokios gy
dyklos, tik vienintelė abstinen 
Gija." Iš tikrųjų aš taip esu 
įsitikinęs, kad jokiu būdu "ne
drįstų nei vienam pajunkėliui 
taip girtuokliui kaip tvarkia
jam svaigalų sunaudotojui 
bent po mažai, gerti, nes kad 
ir po mažiausia geriant vis 
tiek nėra vilties, kuomet pri
eiti prie pilnosios blaivybės, paliautų girtuokliavę, kad pa

mylėtų bent daliną blaivybę,'iki pilhai asmuo nepersitik 
ir iš sakyklos ir klausykloje, • ring>. ) r a d ^ gvaįgalų galima 

; bet kol pats neįsitikinau stu- d a u g g e r i a u a p s į e i t i . Vadina-ir laipsnvs po laipsnio mazm 
.• *Jj ,• i i» » J- dijuoti pilnosios blaivybes uz 
ti stiklelių skaičių kasdien,' _ ~ . . 

. . .v . . ., \ duoti, nesimatė jokių mano 
kas savaite išgenamųjų, pu-f . . __ . „ v. 

raginimo pasekmių. Pačiam 
nąjį susiturėjimą atidedant 
tolymesniam laikui. 
Keikšdamas pagarbą tų mo

kslo vyrų nuomonėms, čia 
esu priverstas pasisakyti, kad 
mano nuomonė, tai nėra tie
sa, Esu įsitikinęs, kad tok
sai patarimas veik visuomet 
esti bergdžias. • Jei iš karto 
pasirodo nevisai bergždžias, 
tai už metų, už kitų dar ar
šesnės pasekmės pasirodo iš 
taip' vadinamosios dalinos 
blaivybės. Štai pavyzdi s :Už-
ėmęs vietą kito klebono pa
rapijoje radau sutvertą taip 
vadinamąją daliną blaivybę, 
kurios nariai daro prižadus 
tiktai nepasigerti ir pilnair 
susiturėti vien nuo smarkių
jų svaigalų. Naujam klebonui 
toje parapijoje naujai apsigy
venus, dalinių blaivininkų 
draugija surengė pokylį vasa 
ros metu, išvažiavo į laukus, 
ir ten turėjo taip vadinamų
jų lengvų svaigiamųjų gėra
lų, ir tai sekmadienio po piet. 
Pirmadienio ryte anksti nau
jas klebonas tapo pakviesta* 

mieji gydytojai, kurie siųlo 
svaigalų, kaipo vaistų vidu
riams, yra tūkstančių medici-

isitikinus svaigalų budingu- nos specialistų protestais 
mui, nors po mažai sunaudo-1 smerkiami. Tai nieko mums 
jamų, ir pradėjus įkalbėti ki- nereikia, tiktai gaminti kuo 
tiems, nors iš karto vien tikdaugiaus apšvietos, susiprati-

IŠ HKESTYILLE, ILL. 
Chicęgos Vargoninkai danė 

Koncertą. 

Liepos 22 d. visi Chicagos 
vargoninkai, pagarsėję daini
ninkai ir būrys svečių, vieni 
automobiliais, kiti traukiniu 
dūmė į Westvillę pas gero. 
kun. L. S. Brigmaną. West-
ville yra net 132 mylių tolio 
nuo Chicagos. 
Bažnytinis koncertas. 

Tą dieną vakare Sv. Petro 
ir Pauliaus bažnyčioje įvyko 
labai gražus koncertas kurį 
davė Chicagos lietuviai var
goninkai ir šiaip pagarsėję ar 
tistai, vadovaujant p. A. S. 
Pociui. 
. Pirmiausiai giedojo clioras 
" In Monte Oliveti" ir "O 
doctor Optine". Jonas Rama
nauskas, įžymus tenoras, pui-

negali atsigėrėti. Faskui vėlištutė p. S. Lauraitier# dairia-»gerb. kun. kleb. Brigmana* ir 
milžiniškas choras užtraukė1 vo solo "Laivinė daina". Pu- viet vargoninkas p. J. Kudir-
galingu balsu "Tibi Lauš" ir 
"AdoroiTe". Chicagos žvai
gždė solistė p. S. Lauraitie-
nė begalo gražiai sugiedojo 
solo "Ave Maria". Nors ir 
bažnyčioje, bet publika vos 

blika ją lydėjo gausiu delnų 
plojimu. "Geležinio vilko mar 
šaš? įspūdingai sudainavo 
J. Balsis, K. Sabonis ir cho
ras. Ant galo choras ir visa 
publika, vadovaujant p. Po-

susilaikė neplojusi, nes švel- j ciui, triukšmingai sudainavo 
nus, malonus p. Lauraitienės "Lietuva tėvynė mūsų". 

mažas skaičius atsirado, ku
rie tapo nariais abstinenci
jos, bet už metų už kitų kas 
mėnesį, kas susirinkimas vis j 
po kelis pasidaugindavo, kol 
ne priaugo iki arti 300 narių, 
tik suaugusių, neskaitant vai
kų, kurie kas metas priren
giami prie pirmos Komuni
jos vis įkalbami ir įtikinami 
prisižadėjo bent lig 21 metų 
amžiaus nelytėti svaigalų. 

Negana to, Amerikos Kata
likų Pilnųjų Blaivininkų or
ganizacija jau gyvuoja dau
giau negu 50 metų, o ji iš 
pat pradžios buvo susitvėrusi 
vien tiktai kaipo dalina blai
vyta, bet neilgai trukus pa
matė, kad nėra jokių pasek
mių, persiorganizavo į Pilną
ją Blaivybę ir dabar laiko 
kas metas Seimus ir gyvuo
ja, ir yra nuveikusi nemažai 
gero. Anot lenki) Jėzuito Tė- j 

mo, kurių labai trūksta apsi 
leidusiai žmonijai. 

balselis taip užintrigavo pub
liką, kad mes buvome užsi
miršę kur begėdį... 

Choras sugiedojo "Pie Je-
su". Po to solistas Justas 
Balsis gražiai pagiedojo so
lo "Domine adjutor meus". 
Choras vėl stipriu balsu už
traukė 4 4 Af f erąntur Regi' \ 
Paskui pp. S. Lauraitienė, J. 
Ramanauskas ir S. Žilius la
bai įspūdingai sugiedojo trio 
"Jesų Dei vivi , \ Jei nebaž-
nyČioje, publika butų jų nepa-
leidusi, bet plogusi ir plojusi. 

ka. 
Žvalgaitis. 
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kiai sugiedojo solo "Ave 
Maria". P-nas Bamanauskas j A n t « a l ° c h o r a s sig'edojo 
ištikrųjų turi labai gražų ir j " J u d a t e Dorainum" ir pa-

Pihiasai Blaivininkas, malonų balsą kuriuo publika l a i i m n i m ** 
j Į • •-»[ Salėje koncertas. 

Iš bažnyčios visi suėjome 
į parapijos erdvę svetainę, 
kur neužilgo prasidėjo pasau
linis koncertas. 

Pirmiausiai choras puikiai 
sudainavo "Kur Dievas". Pp. 
S. Lauraitienė ir J . Rama
nauskas dainavo duetą "Vie
ną Kartą". Publika iššaukė 
juodu net du sykiu. Anicetas 
Šlapelis dainavo solo "Witti 

Išėjus iš svetainės kur tik 
pasiklausai tai visur girdi: 
"Tai dar savo gyvenime to
kio puikaus koncerto nesu 
girdėjęs. Bučiau nesigailėjęs 
nei penkių dolerių". Ištikrų
jų, šis koncertas ilgai ilvgai 
pasiliks westviliečių atminty-
je. 

Klebono vaišingmnas. . 
Po koncerto artistai ir sve

čiai šulė jo į kleboniją kur 
gerb. kun. kleb. L. S. Brigma
nas svečius vaišino pats jie
ms patarnaudamas. Buvo pa
sakyta daugybė kalbų. 

Ant rytojaus gerb. klebo
nas pasamdė tris automobi- j 
liūs ir pats palydėjo svečius 
į Chicagą. , 
Norint aprašyti visus West-

vilio išpudžius reikėtų užimti 
labai daug vietos, taigi kitą 
sykį šį tą apie tai parašysiu. 
Tik turiu pridurti, kad su
rengimui šio milžiniško kon
certo labai daug pasidarbavo 

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

ANT NAUDOS. 
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809 tf. 35th S I , Chicago 
TeL Boulevard 06U ir *774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. • 

' 1 i =g=S =E= 
• • . » . ; 
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AR ŽINAI KAD 
Medicinos daktarai reprezen 
tuoja didžiausia grupę proie 

in the Seeret Dwellmg". V. 'sumalu, šioj šaly!_ Suvienytose 

pas ligonį, kuris pasiskundė, vo Bysztygos išsireiškimo: [ SENIAU TAIP NEBŪTA. 
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Pilnųjų Blaivininkų Liet. Katali
kų Susivienijimo Seimas 
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Čionai vaizdely parodomas 
salonas pasažieriniame gar
laivy "President Arthur." 
Tas laivas yra *'United Sta-

JVYKS RUGPIUČIO 7 IR 8, 1923, WATERBURY, | tes Shipping Board" žinybo-
CONN. • je. Tas laivas vežioja žmo 

Visi Gerbiamieji Blaivininkai-ės malonėkite uoliai S 
rengtis Seiman — įnešimus daryti, išrinkti delegatus, j ; 

Kę padarysime, tą ir turėsime! a 

nes tarpe Amerikos ir Euro
pos skersai Atlantiko. Pažy
mėtina tas, kaį kaip šiame 
laive, taip ir kituose keliau
jantiems žmonėms parūpinti 

IVU1L r. Virmauskis. g .įvairiausios rųšies patogu-
'•• ^Al^^ux i^0UXi ia i*Al i iA4Ai^ i^ t i t ^^^^ Senesniems žmonėms y-

Blaivininky Centro pirm. 

ra tam tikri salonai, kur su
sėdus galima pasikalbėti. Gi 
jaunimui yra šokių ir įvairių 
žaismių salės. Garlaiviu" Pre 
sident Arthur" nesenai Eu
ropon keliavo skaitlingas bū
rys jaunų turistų. Mandagi 
laivo įgula turistams aprodė 
visą laivą, pradėjus viršuti
niu deniu ir baigus milžimš-
komis laivo mašinomis. Kelio 

Daukša ir S. Žilius dainavo 
"Skambančios stygos", Kas
tas Sabonis — solo " I š kalė
jimo". Jis maloniu ir stipriu 
balsu taip patiko publikai, 
kad aplodismentais buvo pri
verstas išeiti net penkius sy
kius. Aš netoli klebono sėdė
jau, tai gird/ėjau, klebonas 
prašė slėdincių neploti, nes, 
sako, jam esą labai gaila p. 
Sabonio, kad jį labai nuvar
ginsią iš po ilgos kelionės. 
Bet kur tau, publika šaukia 
ir šaukia. Aš negaliu suprasti, 
kodėl p. Sabonis negiedojb 
bažnyčioje! Aš manau, kad 
programos taisytojai bijojo, 
kad žmonės nesusilaikys nuo 
plojimo. 

Po to choras sudainavo nėję laikas kuolinksmiausia 
praleista. Seniau to nebūta. "Močiute mano" ir "Vaikš-
Musų bočiai neturėflo laimės 
turėti tokių patogumų keliau
jant juromis. 

tinėjo meška". J. Ramanaus-
kas-solo "Vėversėliai Čiul
ba" ir "Oi greičiau". Lak-

Valstiiose yra apie 150,000 už
baigusių mokslus daktarų, a 
pie 140,000 iš jų yra prakti
kuojanti. American Medical 
Directory listas parodo 147, 
812 vardų daktarų kurie iš
sklaidyti po visa Amerika. 
Ar žinai kad visuomet turi ni
ky ti Helmar Turkiškus Cigu-
retus užtat kad juose randasi 
100% grynai Turkiško tabako 
gi Turkiškas Tabakas geriau 
šias visiems rūkyti. (Apgr.) 
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Siunčiu per didžiausius Lietu- \ 
foa Bankus. - s i 

Padarau legaliSkus dokumentus. ' ] 
\patarnauju pirkime ir pardavl- j 
Erne namu, lotu Ir farmų. 
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Užsiregistravęs Lietuvos atsto- i < 
Jvybėje. 

Taipg i užlaikau Draugo dl- \ : 
jdžiausio knygyno skyrių su di- : ; 
džiausiu rinkinio knygomis. Ui- ! ! 
'prenumeruoja Draugą. i 
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4414 South California Ave. 3 
Tel. Lafayette 5976 

Jonas Klimas 

UETUVOS ŪKIO BANKAS * 
Kapitalas 15,000,000, Litu, 

Turtas ir atsakomybė 50,000,000 LitiL * 
Didžiausias ir tvirčiausias bankas Lietuvoje. Turi sa

vo skyrius kiekviename Lietuvos miestelyje ir greičiausiai 
apmoka amerikiečių perlaidas. Už padėtus pinigus vie
niems metams moka 8% palūkanų. 

Jeigu įdėlys (depozitas) padarytas Amerikos Dole- . 
riais, bankas grąžina tais pačiais pinigais. 

įietuvos Ūkio Bankas turi korespondentinius ryšius 
su didžiausiais pasaulio Bankais. 

Visais bankiniais reikalais kreipkitės į LIETUVOS 
ŪKIO BANKĄ, Laisvės Alėja Nr. 31, Kaunas, Lithuania. 

Adresas telegramoms: UKBANK. KAUNAS. 

VĖL Į JUS, LIETUVAITĖS! 

(T?^a nuo 3-čio puslapio). 
į keletos Lietuvos dukterų širdis. 

Čion noriu tarti keletą žodžių tik ne
didelės moterų grupės vardu, bet manau, 
kad ir kitas moteris pasieks tas taip 

skambus balsas. 
Mes atsiliepiame į Jūsų atsišaukimų 

ir visa siela veržiamės prie Jūsų idė
jos ir sukūrimo Lietuvos tautinio laivy
no 1 

Uždavinys nelengvas, bet ir mes mo
terys, tikros Lietuvos dukros su gerais 
norais. Tėvynės meile ir pasiryžimu no
rime pritarti Jūsų triūsui, Jūsų idėjai ir 
Jūsų kilniems sumanymams! 

Pasakykite mums, išmokykite mus. 
kaip ir kų privalome daryti, kur siųsti 
aukas taip geriems Jūsų tikslams? 

Nedidelės moterų grupės vardu 
Ernesta Krakauskienė. 

K a u n a s , 22—VI— 23. 

Jurskis pabaigė. Vėl garsus valio pri 
pildė kambarį. i 

44Na, ką?7 primerkęs mefistofeliš
kai vieną akį, mečiau į susirinkusius. At 

v. sįveria durys ir jose pasirodo gen. Na-
tems, % \ 

ĮXa, kas gi Čia tokio ?" Jdausia. 
i . tft štai ka*!" Skaitykite'! 
^Na^ j a i skaičiau! P ne, ne! Ant

rojo laiško dar ne skaičiau." 
Skaito... Perskaitė... pridengė akis 

delnu... ir susijaudinęs sako: 
— Draugai! grįžt nebegalima — tai 

pirmyn iki pilno idėjos įsikūnijimo! o lai
škus ir dovanas siųlau perduoti muzėjun 
ir lai jureivybės istorija nepamirš tų pra 
kilnių Lietuvos moterų širdžių, kurios 
plakė vienodai su pirmųjų mūsų Tėvy
nės jurininkų širdimis, ir tai pasakęs iš
ėjo. Valio! sušukome mes pritardami jo 
žodžiams. 

Ištiesų, kas per laiminga dienelė! Ro 
dos ir dangus atjautė mūsų laimę, ir pa
keitęs savo iki tol rūstų veidą gražiai 
nusišypsojo, nes dar 6 valandą, tarsi ko 
gailėdamos, buvo apsidengęs storu gedu
lingu pasruvusių vandeniu debesų uždan
galu ir verkė, o jau 7 valandą saulė švie
tė pilna galia ir laimino savo skaisčiais 
spinduliais Sąjungog vėliavą, kurios sida
brinis inkaras iš dėkingumo siuntė jai 
atgal milionus deimantinių u,gnelių. 

Aš skubinu namo pas savo žilą Ne
muną pasidalinti su juo sulig įpročiu 
savo sielos džiaugsmais ir liūdesiais. Pra 
einu pro Vytauto bažnyčią. Durys atvi
ros. Bažnyčįoje nė>-gyįvosvdvasios ir tik^ 

\ tai prie J Dievo 'tMotįnos i paveikslą r kak-1 

liąi,' kaip^ąsųįapleigtos^naslaiį&s tyrąja-
šarėlė, žiba lemputė. Nė nę'pasijutau 

v kaip perpuolau ant kelių ir pakėliau akis 

į dangų. Gal manote, kad mes jurininkai 
pamaldus! Nežinau! Laike audros ir mu 
šio mes nesimeldžiame, nes nėra laiko. 
Kai gražus oras, vėl nesimeldžiame, nes 
taip pat neturime laiko. Bet pakliuvę į 
krantą, mes pasijuntame kaip ir nebe sa
vi. Pradedame lankytis bažnyčion ir 
melstis, .tik malda be žodžių, nes juos mes 
nuolatinėse su žiauriais gamtos gaivalais 
rungtynėse jau pamiršome. Melsdamies, 
nors ir be žodžių, mes taip pat širdžia 
pasikeliame į beribias aukštybes ir tuo
met darosi lengva... lengva... Viskas, kas 
tiktai apsupa mus, linksmina mūsų širdį 
ir mes jaučiamės laimingi ir dėkingi Su
tvėrėjui gyvų ir mirusių esybių už sutei
ktą gyvybės džiaugsmo jausmą. Mes ti
kime į visą kas gera ir mylime Viešpa
ties sutvėrimus... 

Nušviestas saulės spindulių Dievo 
Motinos veidas maloniai žiuri į mano 
sielą. Iš džiaugsmo širdis pradėjo smar
kiai plakti, ir aš pajutau kaip sale mano 
krutinės, lyg pritardama manajai, išleng-

mano širdis! Ant nuleistos rankos nuk- niekas nebeatsisakys aukoti naudai ir lai 
rito lašas ir mane paėmė pyktis ant ge
rojo kunigo Tumo už neužlopymą stogo. 
Pakiėliau akis aukštyn. Žiūriu: lubos šva
rios ir baltos, kaip lietuvaitės siela. Ne! 
Negali būti! Argi ašara! I r tai dar pas 
mane, pas kurį per visą amžių rodos ne
ištryško dar nė viena ašarėlė! Et — nie
kis, čia taip sau kas tai. J darbą! 

Iš manęs laukia atsakymo mylinčios 
[Tėvynę širdelės! Taip, reikalauja ir lau
kia atsakymo! Atsakymas trumpas. Sykį 
jus su mumis, brangiosios mes nieko ne
bijome! As jau išanksto žinau, ką atsa
kys mūsų jurininkai, Jie pasakys jums 
tą, apie ką mes nuolat kalbame ir svajo
jame! Jie pasakys, jog mes turime pra
šyti mūsų valdžią tuoj susijungti su mu
mis, jog Vyriausias Lėšų Kinkimo Lai
vynui Statyti Komitetas privalo turėti 
buveinę Kaune. Jie pasakys, kad Komi
teto sąstatan be moterų — patronesų, 
kurios jau taip pasižymėjo besidarbuoda
mos Tėvynės naudai, privalo dar įeiti 

• autieji .kišęmsje laiškai. 
- Madonos veidas lyg pasislėpė už 

t šviesaus^ uždangalo; prieš. mano akis pa-
5 sirodė . geltonplaukių.*Eijoilijos ir Ernęg-
• tos veideliai, ir mano atskalūne siela ė-
inėjonis melstis... Į jus, kUnios Lietuvos 
dukterys, krypo mano mintys įr traukė 

vo dreba ir auksinė širdelė ir šlama es- bent po vieną iš esančių Seime frakcijų 
atstovą ir bent keletas įžymesnių visuo
menės darbuotojų. Jie pasakys, kad Vy
riausiam Komitete privalo būti atstovai 
visų miništerių ir valstybės kontrolės. 
Jie pasakys, kad toks visuomeniniai — 
tarpžinybinis Komitetas įgys pasitikėji
mo visuose visuomenės sluogsniuose ir 

mei mūsų brangios Tėvynės^ ir tuomet 
prasidės mūsų istorijos nauja, gadynė. 
Taip, brangios lietuvaitės, grįžti arka su
stoti pusiaukely neturime teisės, juk jū
sų ir mūsų obalsiai šiuo sykiu vienodi: 
44 visos už vjeną, viena už visas ir visoą 
už Tėvynę." 

Šiomis dienomis įsisteigs 44Laivynui 
statyti prijaučiančių ir rėmėjų Draugi
ja ." Ton Draugijon bus priimami visi,' 
kurie myli Lietuvą ir Jurą — Jurą ir 
Tėvynę. Kada ir kaip tas bus atlikta, ne
žinau —. tai ne mano dalykas. Mes turi
me Lietuvos Jurininkų Sąjungą, kuri sa
vo laiku paskelbs apie tai ir padarys kas 
reikia., Turime daug istorinių pavyzdžių, 
kada tautos, iškrikusios, nuvargintos, be
veik jau nykstančios, suvienytomis jėgo
mis stojo darban, pašalino visas nelaimes 
ir vargus ir tapo vėl galingomis. 

Taigi daugiau drąsos ir ištvermės, 
brangios Lietuvaitės! I r ^reit Klaipėdos 
uoste ant mūsų laivų, pasitinkant aušrą 
ir lydint saulę, pradės skambėti varpai 
ir bus pakeliama ir nuleidžiama mttsų 
trispalvė tautinė vėliava. 

Valio Jums, Lietuvaįtįės, -kurios iš, 
tiesėte mums savo draugišką rankutę ir 
pasiryžote žengti su mumis į nežinomas, 
bet taip viliojančias, jurų bangas! 

Kapitonas Ncmo% 

į 

aid 
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GIEDRLNLNKŲ SEIMAS. A * 
Antradienio vakare, liepos j nutarusį kiekviename savo su

tins dalyvaujančiuosius ir pa-

Giedrininkas. 

DRAUGIJOS REMIA LAB 
DARINGĄ DARBĄ. 

3.1 d., pabaigus darbą — pa-
Worcester. Mass. — Giedri-- tiesus ateities platforma, bus 

ninkij I M M jau pilnai prl- gardi vakarienč, kuri sudru-
rengtas. Worcesterio giedri-[ 
ninkai ir visi lietuviai laukia 
aukštų svečių. Jų priėmimui 
yra rengiamos gražiausio-
programos. 

Sekmadieny, liepos 29 d. bus 
turiningiausias ir gražiausius 
Naujoji Anglijoje išvažiavi
mas. Viena, jis bus labai gra
žiame, artistiškai išdekoruota-
me Maironio parke; antra., ja 
me dalyvaus mūsų išeivijos 
šviesuomenė profesijonalai, 
kunigai, studentai ir mokslei
viai. Daugelis jų (kai-kurie ką 
tik iš Lietuvos atvažiavę) sa
kys prakalbas, aiškin> išeivi
jos ateitį — maitins ir stip 
rins klausytojus dvasiniai. 
Nė vienas N. Ang. ir apylin
kės žmogus nepraleiskite šio? 
progos, nes kitas panašus at 
sitikimas negreit įvyks. 

Pirmadienio vakare, liepos 
30 d. bus labai žavėjanti pro
grama: juokingas ir *pamoki-

s-me rinkti aukas Labd. dr-
jai. | | ] 

Sios aukos eina tiesioginiai 
ligonių ir našlaičių sušelpi-

kit Naugatuck keliu į Water- į Ciceros kermošių. Cičeric-
bury i r tuoj kairėj rasite par
ką. 

Širdingai visus kviečia 
Vyčiai. 

TAI, BROLYT, TAI BISKJ 
CICEROS KERMOŠIUS. 

akstins drąsiau žengti gied-' mui. Narių duoklės laikomos 
ros keliu ateitin. : ižde prieglaudai. 
^ Nepamirškite dienų? daly- Visiems aukotojams ačiū,, 
vaukite visose' iškilmėse r— vardan sušelptųjų. 
tuomi paremsite moksleivius1. Plačioji visuomenė yra šir-
ir turėsite didelę naudą sau. Į dingai kviečiama prisidėti 

Worcester, Mass. — čionai 
gyvuoja Labdaringoji dr-ja 
kuri globoja našlaičius ir li
gonius, šelpia valgiu, aprūpina 
drabužiais, parūpina darbą ir 
hutus. 

Kurios dr-jos prisideda. 
Šios draugijos prisideda prie 

šios draugijos kilnaus labda
ringo darbo ir savo atstovus 
atsiunčia į šios dr-jos susirin
kimus: Blaivininkų kp.—Ščiu-
kienė. Kirmilienv, Morkūnie
nė; L. 1). S. 7 kp. — Kazlaus-

nantis veikalas, linksmos, ke-j k a s . M o t e n j g^g^ - k p _ 
Navivlienė, (jriškiėnė, Grigai-liančios nuliūdusių širdį dai

nos, prakalbėlės, deklemaci-
fjos ir kiti pamaitinimai. (l.e-

Cena S. L. K. K. A. 42 kp. — 
Liubinas, Kupstas. Tribandi.*<; 

LielDviai Daktarai 

nys margas, o šis vakaras bus j <.y K a z i m i e r o dr_ j a _ L o k i a c _ 
dar margesnis — patenkins k a s i r J u § k f t ; g y y . m | o M a r į _ 
.jaunus, senus, nevedusius ^ jos dr-ja ~ Seskevičdenė, Sta-
linksmus. pcinskiėnė, Česnauskienė; Vy-

l — -i(V'»Ų 25 kp. - V. Geruliuti ir 
FUuktaitė; šv. Onos dr-ja — 
Česnienė, Zaromskienė, Ulevi
čienė; Šv. Vardo Jėzaus dr-
ja — Kazlaitis, Volungis, Ku
zma, Marijos Vaik. Merg. dr-
ja — M. Cvikliutė, A. Krikš-
Čiunaitė; Šv. Jurgio dr-ja — J. 
Bendoraitis ir Zuromskis. 

Draugijų atstovai uoliai 

Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos nariai 

i 
t 

Tcl. Blvd. 7042 I 
Dr. C. Z. Vezells 

LIETUVIS DENTISTAS 
i 4712 SO. ASHLAND AVENIU 

arti 47-tos Gatvės 
I Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Į Seredomis nuo 4 iki 9 vakare. 
I • » - » - • » » « . » - - » » » % 

prie šio kilnaus darbo. Viso
kiais reikalais atsišaukite šiuo 
antrašu: 41 Providence St., 
Worcester, Mass. 

Ligonius globoja. 

Aplinkinės kolonijos, kurios 
turi ligonių "VVorecsterio ligo 
ninėse, malonėkite pranešti 
šiuo antrašu: 76 Providence 
St., Worcester, Mass., o mes 
aprupinsim juos. 

Mes esame dėkingi Bostono 
kolonijai už pranešimą apie 
šiuos ligonius: Iš Moterų Sąj. 
kp. — Ieva Merkelienė; iš Lie
tuvos Dukterų dr-jos — Ona 
Saboniut>\ Apie jas žinia pri
davė p. Strakauskienė. 

Susivienijimo 41 kp. užsi
mokėjo savo metinę duoklę 
$10.00. Kitos draugijos ta ip 
gi malonėkite ta patį pada-
ryti. 

Labd. dr-jos valdvba vra se-
kanti: P. Mankus — pirm., J . 
Stašaitis — nut. rast., O. Si
dabrienė ->- fin. rast., P. Lan-

- ižd. P. M. gvinas 

DIDŽIAUSIĄ IŠVAŽŲVI-
MA. 

Tei. Canal 157, Vak. Canal 1118 

! 08. P. Z. ZALATORiS | 
Lietuvi* Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1811 ftracfe HaLsted Street 

j Valandas: 19 iki l t ryta: 1 Iki « j 
po piety: f lkl 9 vakare 

• f — 

darbuojasi ligonių ir muš lai f* i u 
Šelpimu. 

Priduota aukų. 
Pereitame su>-mo priduota 

aukų iš šių draugijų: Šv. Var
do Marijos — $343, Susivieni
jimo -^ $3.00, Šv. Onos—$3.11, 
Šv. Kazimiero $3.20, Šv. Jur
gio — $2.25. D. M. Ccikliutė 
nuo savęs aukojo $5.00. 

Šv. Vardo Jėzaus dr-ja y i a | 

. 

Rengia L. Vyčių Conn. Ap
skritis, liepos 29 d. 1923 m., 
Lindę n parke, Naugatuck, 
Conn. Pradžia bus 1 vai. po 
pietų. 

Šis išvažiavimas bus netik 
didžiausias, bet ir linksmiau
sias nes tai jaunimo išvažia
vimas. Bus geriausia proga 
sueiti ir pasikalbėti su pažįs
tamais ir susipažinti su nepa
žįstamais. Geriausia orKestra 
gros visokius šokius, sal> di
delė, bus^ linksma ir gera šo-

!kti. . 

Dr. M. Stupnicki j L- — 
B j Telefonas Bouleva 

3io7 so. Mor̂ , M i|Dr,S, A Brenzaj 

> 

CHICAGO, n i n o i i 
Telefoną* Tardą 5011 

Taiandoa — t Iki 11 H ryto 
po platų f lkl s rak. HedellomJa 

I ofisą* oždarrta*. 

n • • • • • • • • • • • • — - « i 
n DR. A. L. YUŠKA 

1900 So. Hateted Str 
Tei. Ganai S U S 

Ofiso ral.: l t ryto tkl 11 po plak 
I M 7 ral vakaro. 

•Va. ral.: S lkl 4 po pietų 
i l M Archer Are. 
Tai. Lafayette t t t s 

• — — t 

T 

TeL Bonlevard 2449 
DE. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytoju 
3303 South Morgan Strttt 

Chicago. IU. 

• • • • • • • • • • • • • • » • • • • • • • • 
TeL Blrd. 1401. 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
2315 So. Halsted Street 

Valandos; Nuo 9 iki 3 diena, Nuo f 
7—9 vak. 

Nedėliomis 9 iki 12 dieną. 

i Dr, M, Strikolis Į 
Lietuvis 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4801 So. Ashland Arenue 

Tel. Boulevard 7820 
Vai.: 2 iki 4 ir 6 iki t 

Ned. l t iki 12 
Vašiai: 6641 So. Albany Arenu* ^ 

Tel. Prospeet 19SO 
Val.: pagal su tart J. 1 

ard 1930 

4608 So. Ashland Avenrue 
Chicago. IU. 

Vai.: 9 ryto iki 12 ptet: 1 po 
piet iki 3 po piet: 6:30 rak. iki 
9:30 vak. 

DR. CHARLES SEGAL 
perkėlė saro ofls* po numerta 

4730 SO. ASHLAND AVEHUB 

į SPECIJALISTAS - ' 
Džiovu, Moterų ir Tyrą I 4 m 

Vai.; ryto nuo l t — 12: nuo 2—t 
po pietų: nuo 7—S:lt ra kare 
Nedėliomis: l t lkl 1. 

Telefonas Drexel 3889 
L • 

_ m 

NUSILPNĖJIMAS 
Liečiantis gyvybė vyrų ir moterų 

greitai pagydoma naujais vaistais 
"Health Tablets" No. 1 — vyrams 

i ir No. 2 moterims. Sveikata prigu-
| ii nuo gero sveiko raudono krau- f 

jo ir vaistų kurie prašalinag silp- | 
numa gyvasties organų padarant 
kraują tyrų. 

Apetitas pasididins, stiprumas ir 
sveikata greitai sugryž. Prisiųsk $1 
ant 10 dienų gydymo. 

"HEALTH REMEDIES" 
3101 So. Halsted S t. Chicago. 

Telefonas Seeley 7489 

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

moterų lytiškas ligas. 
2401 Madison Street 

Kainp. \Vestern Ave. — Chicago 
Valandos: 2—4 po pietų 7—9 vak. „ 

• 

Beto hu:s plati ir įvairi pro
grama. Dainuos aplinkinių 
kolonijų chorai, bus skrajo

j a n t i krasa ir Olimpiški žai
dimai. Bėgimas, lenktynės, 
bėgimas maišuose, surištom 
kojom; lenktynės asmenų sve
riančių 200 svarų; abipusis bė
gimas (relay rare), šokinėji
mas, šokimas iš vietos (stan-
ding jump), šokimas aukštyn 
(high jump)y metimas pakalų 
(horseshoes),butelių rinkimas, 
virvės traukimas, tinklo svai-

Įdinys (volley ball), ir t. t. 
Čia visko negalima supasako-
ti, nes perdaug užimtų vietos 
laikraš.tyje. 

Visk$ geriaus patys pama
tysite kai atsilankysite. 

Kiekviena valandą ir minu
tę kų, nors naujo bus galima 
pastebėti. Bus skaniausių už
kandžių i r įvairiausių gėrimų 
pilni bara i Visiems gražiai 
ir mandagiai patarnaus. Tad 
važiuokime visi 29 d. liepos i 
Linden parką. . » 

Kelrodis: važiuojant per 
Waterbury gatvekariais, auto
mobiliais važiuokit So. Mainj 
gatve, ir netoli Naugatuck po 
dešinės pamatysite parką. Va-

įiiuojant psr kitur pervažiuo-

Tos ten klebonų imtynės. 

CICEEO, ILL. — Kur tik 
pasisuksi Ciceroje, ar gatvėj, 
ar pas biznierius, visur tik 
kalbama apie 29 d. liepos. Mat 
liepos 29 d. vėl bus parap. 
kermošius, Bergman's grove, 
Riverside, 111. 

• 
Visos kaip viena. 

Draugijos kaip viena stoja 
į darbą ir ne vien darbininkus 
duoda, bet i r aukoja. Pati K. 
Federacijos kp. paaukojo net 
$20, kad nupirkti saldainius. 
Dr-jos: Apaštalystes Maldos 
$10 paaukojo, Nekalto P ras. 
P. Sv. $10, šaltakošės nupirk
t i ; Šv. Antano,. Dievo Moti
nos Sopulingos, Moterų Sa
gos kp. ir kitos neatsilieka, 
bet visos kaip viena stoja 
darban. 

Kas galėtų aprašyti kiek jau 
daiktų surinkta! ,Vištų, ančių, 
kilbasų, Jurbarko bačkelių, 
ir( t. t. ir vis kermošiui. 

Biznieriai: vieni tą, kiti tą. 

Ciceros bHbiieriai visą sa
vo biznį žada į Bergman's 
grove liepos 29 d. ^numufin-
t i " ir parapijai darbuotis. 
Duonkepiai kepa duoną, pie
niai raugia sūrius, bučeriai 
kilbasas kemša, "nnnkštyjų 
gėrimų*J užeigos butelius i r 
bačkas korkuoja ir t. t. Tai 
bus biskį kermošius. 

Tik ruošia, tik sveria. 

čiai nei vieno Chicagiečių pi
kniko neapleido, ypač jei pa
rapijos labui ruošiamas. Tu
rime viltį kad chieagiečiai 
pasirodys draugiški, atva
žiuos ir į ciceriečių kermo-

PARDAVIMUI, 
"USAT 

BRIGHTON PAKK0 BAR-
GENAl! 

PARDAVIMUI 2 augStų muro na
mo po 6 ir 7 kambarius; viskas pa-

i A N T R A N D O S 

n u - • v . . . i gal naujos mados;gusas, elektra, mau 
Mlj. C h i e a g i e č i a i t u r ė s k u o m i jdynėa ir augštas skiepas; dviem au-

I tomobiliams tvartas ir didelis viftti. 

ANT RENDOS geras kambarys. 
Elektra ir visi patogumai. Kambarj 

,| gali renduoti vienas arba du. Vaiki
nai turi būti blaivus ir geri katalikai 

Atsišaukite 
"DRAUGO" OFISAN 

2334 So. Oaklcy Ave. Clik-ago. III. 

užsiinteresuoti ir susidomėti, 
nes girdėjau, kad mūsų Cice
ros klebonas eis imtis su vie-

ninkas; savininkas pajrduos pigiai: 
kaina $10,000; pusę pinigais o liku-
dus ant morgičio. 

PARDAVIMUI 2 augštų muro na-
j mas 2 f.atai po 6 kambarius; namas 

n i l Ch lcagOb g e r b . k i e b o i l U . statytas 5 metai pacol naujos mados 
'•U karštų bandenių šildomas ir su 2 
J ooileriais; visas aržuolo ištrimuotas; 
kaina $11,500; Jiereikia visų. pinigrų 
turėti; namas yp&. vertas $15,000 pa-

| sal šių laikų. 

REIKALINGA 

Tai bent betai bus! 

X. Dundulis. 

C H I G A G O J E . 
NORTH SIDE ŽINUTĖS. 

TARDAVIMUI 3 augštų muro na-
i mas 3 pagyvenimai po 4 kambarius 
j su gasų, elektra ir maudynėms; kai

na $9,500; nereikia visų pinigų tjn-
į rėti. 
Į PARDAVIMUI 2 pagyvenimų me-

Susirūpinę. 

"Old-timeriai" taip stipriai 
•usiorganizavo, kad musų*jau-

X (7 /' uis i a (j (' rada rių. 

Keikia pasidžiaugti mūsų 

Ciceros profesionalai irgi 
nesnaudžia. Vien į ruoSIas prie 
gydymo kiti vaistus sveria. 
Mat ciceriečiaį atsargus. Jei
gu ir persivalgytų. Na jeigu... 
kaip žinai, ir-r-u, viskas gydy 
mui priruošta, pavojaus ne
bus. 

Su liauju ir garsiu. 

Naujas straikeris su garsiu 
skambalu jau keliauja, kermo
šium Medinis vyras, tiems ku
rie jam į dry-vandenio kruti
na su bole užduos tiems jis 
duos visą ilg% stiklą štainos. 
/ 
Vien dėlei to visimoMs. 

Ciceros Vyčiai —tės bus ko 
mandųjuščiai prie visokio žai
dimo. Ką Ciceros Vyčių kuo-

dinis namas po 4 kambarius; 6 metai 
kaip statytas; kaina $4,000 greitam 
pardavimui. 

Nogėdami pamatyti viršminėtus na
mus atsilankykite diena ar vakarais 
pas 

BRIGHTON REALTY CO. 
J. Yushkewitz„ vedėjas 

nuoliai "s ingel iai" sus i rupi- j 4034 Archer Ave. (prie Cali-
no, ar galės juos pergalėti vir forma Ave.) 
vės traukime, kuris bus para- l ) ( . m r . n , ~"~Z 

1 PARSIDUODA murinjs n.*una-s J 
pijOS i š v a ž i a v i m e , S e k m . 29 : f>*u<Po 6 kambarius, elektra gaząs 

• . ' . v i ir visi moderniški įtaisymai, lotas 
d. l iepOS. G i r d i , r e i k s i r lt \ 37 pėdų pločio — garadžius 2. mafti-
•. .. 1 i • • -i • *: nom, netoli 'nuo lietuviškos bažny-
kitų kolonijų parsikviesti ..tlW p a r d u o t i . Atsi^^kite 
" s i l l g e l i ų " , k a d t ik l i e p a s i d a - (io8- Savininkas eina j biznį ir dėlto 

. 4435 So. Wa«htenaw Ave. 
vus tiems "old-timeriams . 
Abi pusi turi gerus vadus. BARGENAS PAS J. KLIMĄ J 

. . , Med.'nls namas 5x5 kanittarlų ant 
i 4 O l d - t i m e r i a i l l S V a d o v a u j a cemento statytas netoly lietuviškos 

rnr \ . . i . .vuJ, .w1i„o bažnyčios labai gražioje vietoje tik 
veteranai: M. Andruskevicius už $7 800 00 
ir J. Berkelis O i(fftHg*>1 LftmK*9 I I'implnis lotas su dviem mediniais 

i bir.alavais namais po 4x4 ir 6x5 kam-
A . B a c e v i č i u s ii* J u o z a s D a i l - : b..rius geras šiaučtul ir barberniai 

. , I parsiduoda už $9,800.00 $2,800.00 
g l l ' u a s . \ ! niortgage. 

Du mediniu namu ant vieno loto. 
prišaljiniame esti saliuno biznis ir na
mai tik $8,800.00. 

Medinis vieno pagyvenimo namas 
kampiniu gražiai aptaisytu lotu su 

l l o r t h s i d i e č i ų duOSnUlllU. K l o - 'cementuotu garadžiumi parsiduoda la 
, ; bai pigiai ir labai lengvomis sąlygo-

bouui paraginus, kad parapi-'mi* 
. . , . , , , . - | laidelis bargenas, medinis ant dvle-

jOliai ] )r iSldetU k u o g a l i p i l O j jų p a & V Venimų namas 4x5 kambarių, 
parapijos pikniko, tuoj geri f ^ k t > **£* :" i?£l • £ ? " , £ ! ? * " 
1 1 0 I . I l i n l a l s porčiais netoli nuo Western 
parapijoiiis, vieni pinigais, i Butrd. tiktai už $5,500.00. 

, . . . I Medinis ant. dviejų lubų namas e-
Klti V a l g o m a i s d a i k t a i s p r i S l - įiectrlka ir vana ant pirmų lubų po 

7x7 kambarius ant stulpų $5,000.00. 
Mūrinis dviejų pagyvenimų su gra

žiu beismentu 6x6 kambariu* pirma* 
flatas furnace šildomasr^andos neša 
$95.60 j mėnesį netoly 55-th St. $12,-
500. 

Mtirinis dviejų pagyvenimų su base-
mentu 6x6 kambarių su visais moder
niškais įtaisymais $12.500.00 turi par
duotas ar mainytas ant mažo biznio. 

Parsiduoda bučernės biznis su na
mu ar be namo lietuvių apgyventoj 
vietoje su namu ar be namo biznis 
$3,700.00. 

Parsiduoda bučernė netoly street 
kario Unijos lietuvių apgyventoje vie
toje labai pigiai. 

Reikalauju namo apie vienuolyną 
4 pagyvenimu po 4 kambarius nori 
mokėti apie $15.000.00. 

Reikalauja namo Brighton Park6 
| medino 5x5 kambariu apie $7,500.00, 

Medinis dviejų pagyvenimų namas 
po 5x5 kambarius prie pat lietuviš
kas bažnyčios. Electra, vanos naujai 
išvarsuotas"labai pigiai parsiduoda. 

JONAS KLIMAS 
4414 South Califorais Ave. 

Tel. Lafayette 5976 
Chicago, HL 

[dėjo bei pažadėjo prisidėti. 
iTaip, kad mažai kų tereiks 
pirkti. Gi mūsų biznieriai vol
tui trokais nuveš netik daik
tus, bet nemažai ir žmonių, 
nes pienininkas, pasižadėjo 
duoti net du dideliu t roku. O 
mūsų geradaris Juoz. Špa-
kauskas jau tretį metų, kaip 
veltui duoda trokų ir automo
bilį piknikui vežti daiktus. K i 
ti, katrie tokiu būdu negali 
prisidėti, atvažiavę į piknikų 
gerokai "praspendina" . Už-
tad nestebėtina, kad mums pa
siseka gerai" uždirbti.Mat, kur 
vienybe ten ir galybė. 

Ilep. 

AR ŽINAI KAD 
CongressionaL medalai yra do
vanojami .per Prezidentą Su-

BEIKALINGI vargonin
kas, kurs taipgi galėtų zakris-
tionauti. MOKYTOJA — mer
gina, kuri galėtų mokinti lie
tuviškai ir angliškai. 

Malonėkite kreiptis: 
Rev. VANAGAS 

720 Parthenais Street 
Montreal Canada. 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

|TeCTEnrbilra 9057 

A. E. 
ISTASULANIj 

ADVOKATAS 
VldurmiestlJ Ofisas 

[Koom 1726 Chicago Temple Bldg. 
|77 W . Washfngton St.Į 

OFISAS CICERO 
1505 So. 49-Ui Court 

[Panedėlto, Scredo ir Pėtnyčlos vak. 
T d . Cicero «048 

Tcl. Dearborn 9057 

A. A. S L A K I I 
ADVOKATAS 

Ofisas Yidurmiest) je , 
\ CHICAGO TEMPLE BUILDIlf G j 

7 T West Wasliinpton SCreci 
Room 1726 

f Va.lando# 9 ryto iki E po p\%tų ) 
Namų Tai. H y d e Pa r k B191 

Jį* • • • • • » » • • < • • • • » • • mim » • * » ' 

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

' Ofisaa DidnJeatyj: 
29 South La Salle Street 

Kambaria Kito 
Telefonas Central 6390 

Vakarais 3223 S. Halsted St 
Telefonas: Yards 4681 . 

Lt. WAITCHES ' 
L t w y t r 

LIKTl'VDJ ADVOKA1M 
DK*n.: R, 614-516-127 H. Dear
born Str. Tel. Itandolph 5584 
Vakarais: 107«6 S. Wabash A 
Iloseland Tel. Pu 11 man 6377 

pa yra suplanavus ir kermo-1 v i e n y ' t u Valstijų vardu Kon-
\m . , . . . , j ftreso vpatoms: ' "Oficierius 
siui parodys tai jau vien del ' k u r } s atsižymi savo karžygį 
to užsimokės kermošiaus ne- Į kurnu susiremiant su priešai.. 

neatsižvelgiant savo gyvybės'. 

A U T O M O B I L I U S 
PARDAVIMUI automobilius už pu

sę kainos; automobilius, yra mažai 
vartotas ir viskas pirmos klesos; 
bėga ir. atjrodo kaip naujas; kaina 
greitam pardavimui $4 50. Atsišauki
te diena ar vakarais pas 

Joseph Yushkewitz 
4034 Archer Ar. Chicago. 

apleisti. O kur' dar kitokios į-
vairybės. ^ 

0 kaip chieagiečiai? 

Chieagiečiai beabejo atvyks' 

Ar žinai kad jeigu viena syki 
pamėginsi rūkyti HeMiiar Tar 
kiškus Cigaretus tuomet tiktai 
suprasi ir apkainuosi Turkis-
Ivo tabako pilna -vertį? 

- ; JApgr.) 
ase 

4 Dienų Cord Tire'ių 
. Išpardavimas 

10,000 myliu rųšies nauji pirmi cord tire'iai turintieji 
vardą ir serijos numeri gražiai apvynioti su originaliais 
fabriko apvyniojimais. 

30x3 ., 
30x3V> 
31x4 .. 
32x4 
33x4 . 
34x4 

• • • • 

$6.95 
8.95 

11.05 
14.45 
15.45 
15.95 30x3V2 $6.95 

\Tsi ratapliankiai (tires) 4 ^ ir 5 colių kainos labai 
numažintos. 

Freeman Tire Co. 
3803 Roosevelt Road Tel. Lawnd>°de 0453 

Atdara vakarais ir Nedėliomis. 
Mes esame reguliariai išpardavinėto jai i r užlaikome 

pilna eilę Standard Tires, tubes ir kitų. dalybų. Patar
navimas, Taisymas įr Vulkanizavimas. 

MES KALBAME LIETUViattJ 

i 
S. W. B A N E S 

ADVOKATAS 
79 W. Monroe Street . 

Room 804 -- Telef. Raadolpb 290« 
Vai: Nuo 9 ryto iki 6 po pietų 
Vakarais: 8203 So. Halsted Str. 

Telef. Yards 1016 
Chicago. 

K — 

L O T A I 
Du krūvoje 25x12 5 lotai ant Mo-

zart st. netoly k^mpo parsiduoda la
bai pioiai. 

Du krūvoje po 30x125 lotai ant 
Ca!ifornia ave netoli lietuviškos baž
nyčios parsiduoda labai pigiai. 

Parsiduoda saliuno biznis ir namas 
su maža svetainė del mitingų namas 
neša rendos $100.00 į mėnesi. Kaina 
tik 18,300.00. 

JONAS KLIMAS, 
4414 So. California Ave. 

Telef. Lafayette 6976 

[ k. Michnievicz-Vidikiene 
KUŠERKA 

3101 8. Halsted St 
Kampas 31 gatvi 
Phone Yards 1119 
Viename ofise su 
Dr. J. F. Vaa 
aing. 

S%žiniSkaa pa- f 
'tarną vir \as prie 
•glmdyroo.Vi80ki pa 
patarimai dykai. 

| Valandos: nuo 7 ryto, iki IX nno ) 
6 iki 9 vai. vakare. 

?RezidcnHjos Tel. Brun.sui< k 48«I 
Dr. S. YUCIUSD. O. Ph. C. 

CHIROPRACTIO GYDYTOJAS 
Be gyduolių, be operacijos 

Vai. 9-1; 5-8 P. M. Šventad. 9-11 
^ 1579 MiKvaukee A\ enue 
Samp. Robey Ir North Ave. 

LIETUVIAI GRABORIAI . 

8. D. LACHAWICZ 
LIETUVIS ORABORICS 

2814 W. IS-rd n . Ckloago, I 
Patarnauja laidotuves* kaopl-1 

gsssMla, Reikale meldžia atsi laa-Į 
kti, o mano darbą busite atga-
Dėdlntl. TeL CaaaJ 1171—1199 

B I Z N I S 
Mes turime ant pardavimo 

gražiausią, krautuvę šioj apie-
lmkėj. Sena vieta, parsiduoda 
labai pigiai. 
- Kreipkitės pas 

DARGIS And DARGIS 
726 West 18-th Street 

~ANT" PARDAVIMO restan-
racija lietuviais apgyventoje 

{vietoje proe gatvekariu, jei^u 
$85.00 iki $90.š0 į diena penkių 
metu lease randa už pirmus f T 
m. $85.00 likusius $100.00 i 
mėnesį kąjna $4,500.00 $2,500 
cash $2,000 mortgage. Parsi
duoda labai greit. 

JONAS KLIMAS 

Telefonas Boulevard 4139 

A. Masalskis 
Grabelius 

Patarnaajy lai. 
dotuvėse vi 
tuvėee, krikšty-
nėe Ir kituose [, 
reikaluose. Kai-»' 
kos prieioamoa. 

(3307 Auburn Ave. Chicago. j 

4414 So. California Ave. 

Tel. Lafajette 4221 

P I U M B I N 6 
Kaipo Ifetavys, lietu T lame visa
dos patarnauju kuogertansia. 

Bi. YUftKA 
9228 West 88-tn Street 

mmm »•*• i m i m i l l l 
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JOMARKAS t- PICNIC!!!! 

Į Ci^eros Pik iką,. SV. A N T A N O PARAP. FĘD., C I C E R O , ILLINOIS 
N E D Ė L I O J Ę L I E P O S - J U L Y 

BERGMANS GROVE, Riverside, III. 29 1 9 2 3 
Pradžia 11:30 A. M. 

Įžanga 35c. Ypatai 
Bui 

E-: • ^ 

visokiu įvairybių. Auto ir veršį tikrai u-aiiKsim. Atsiveškit tikietus. Naujas straikeris, ir Mr. Medinis Stain bus. O m e Out' visi,, bus good! 
Pelnis ' naujai bažnyčiai. - , - Kvieeiame visus Ck^rieeius ir Chįoagiečius. KLEBONAS ir KOMITETAI. 

= 4. į -•. ± — 3E 3 i 

^ r~CHIČAGOĮE \ 
MAŽINA GAZUI KAINA- iv 

Ta įstaiga Chieagojc g>-\HN 
ja tiems vaikams, kurio neno
ri lankyti mokyklų. Tai kaip-
ir pataisos įstaiga. 

vasaros laiku didis skaičius 

• 

NUSKENDO VAIKAS. 

Illinois Komeivijos Komi
sija paskelbė mažesnę gaxua 
Kaino Chicagoje. Tas suina-

Vžinimas — 5 nuoš. mažiau, 
daugiausia paliečia didžiuo

sius gazo vartotojus. 
Vienam tukstaneiui kubiniu 

gazo metru vieton vieno <lo-
lierio reiks mokėti ftV. tai
gi 5c. mažiau. 

T a patį komisija paduoda 
gDgestiju sumažinti kainą ir 
už elektros vartojimą. 

sūnų pagenda. Vark White Stpiare, 29 ir 
llalsted gat. maudimosi vieto-

— - i ĘJ 

YPATINGA KAMPANIJA. | >p »<'*l<'",1<> ' mpt'J Sta"- Bn-
! naszak. 

KVIEČIAME Visus NA. 
RIUS. 

L. Vyrių Chieagos Aps. ebo-
ras rengia x"Beaeb pa r ty" 28 
d. lie}x>s — July, šeštadieny, 
po pietų, -4:00 vat , prie E. 7 9 !

k t i k o g ) > Komisijos nariai y m 
gatvės, iVfieliigan ežero. 

Visus choro, ir L. 

oig-jos narius kviečiame da
lyvauti minėtame išvažiavime. 

Norintieji dalyvauti tame iš
važiavime, turi užsirekorduoti 
pas komisijos narius nevėliau 
kaip 27 d. liepos. (Galima už-
sirekorduoti ir laike choTo pra 

i 

nuo Mark AVbite Sq. Parko, Į $ • * • • * • 
29 ir llalsted St., 4:00 vai. po 
pietų. Norintieji važiuoti tro- j 
ku turi būti dar prieš 4:00 
vai. 

Komisija. 

0 

m 
& 
m 

L 

(liicagoje daug vaikų gat
vėse ^uvažiniėjamn. Dėlto ke
liama ėia kampanija, idant 
vaikus apdrausti gatvėse. 

Kaip kam atrodo, kad rei
ktu gatves apdrausti nuo vai
ku. (Vaikams ne vieta gatvė 
se, ypač pakilus šių dienų tra-
fikai. Vaikams saugiausia vic 
ta kiemai. Tegu] miestas pa
mpina (langiaus vaikams žni-
smavieciu. 

_ '! 5 e J 

\). .Jovaišaitė, K. Baubkieri'ė ir 
Vyėių V. Bagdonas. 

Visi choristai važiuos troku 

RICH! 
K0MISI0NIERIAUS ĮS

PĖJIMAS. 
— MAJORAS ĮSIMAIŠO. 

Pradėjus liepos pirma die-
na iki šiol Chieagoje apie' Chieagos majoras pagaliaus , 
šimtą asmenų sukandžiojo šn- pareikalavo, kad iš "Paren- į 
1,os- t a i " mokyklos butų pašalintas j 

Sveikumo komisionierius l)r. dabartinis viršininkas, km> j 
Bundeson įspėja, kad ypač su savo asistentais visas lai-
vaikai saugotusi šunų, nemė- kas kankino toj ištaigoj lai- I 
gintu su jais glamonėtis. \Vs komu.s vaikus. 

I 

Visi apyniai atrodo lyglife. bet 
nelygus jų rezultatai. Pu ritau 
Malt yra sultin
gas — sultingas. 
stiprUs ii' labai 
skanus. 

Dirbamas ir 
vartojamas vien 
lik namuose. 

Paklausk savo 
Groserninko! 

PURITAN MALT 
HOP FLAVORED H i g b C S t PLAIN EXTRACT WITM 

G i J J* i i+ii " SUGAR SYRUP FRESM PRESSEO HOPS 
f 

• u 
i • • 

Metinės Sukaktuvės 

A. f A. 
JUOZ. VITARTO 

mirusio liepos 23 1922, m. 
amžiaus 48 metų. 

Pamaldos už jo dūšia 
bus pėtnyčioj liepos 27 d. 
Aušros Vartų bažnyčioj, 
(West Side) 7:30 vai. ry
te. 

Nuoširdžiai kviečiame 
gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti pamal 
do.se. \ 

Nuliūdę: 
Moteris Jul. Vitartienė 
Duktė Ona ir brolis 
Pranciškus Vitartas. 

2316 So. VVinchester Ave. 

L f A. 
ANT. ŠMITAS, 

mirė liepos 25 d. 1923 9 
vai. ryte amžiaus 38 nu 

Paėjo iš Kauno Redy-
bos Tauragės Apskr. Šila
lės parap. Amerike išgy 
veno 21 metų. 

Paliko dideliame nuliū
dime tėvus ir seserį Mari
joną Lietuvoj. Amerike 
2 seseris Ona Jogminienė, 
Veronika Lukošienė. 

Laidotuvės įvyks pa-
nedėly liepos 30 d. iš na
mų 1928 Canalport Ave. 
į Dievo Apveizdos bažny
čia 9 vai. ryto. Po pamal 
dų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame 
gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti laidotu
vėse. 

Nuliūdę: 
Seserys Ona Jogminienė 
ir Veronika Lukošienė. 

Dr. Maurice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 8. Ashland Ave.* 
Tel. Yards 0994 J 

| Ofiso Vai.: 
|8—10 v. ryto. 1—3 ir 7—9 v. 
| v . Nedėliomis: nuo 10 v. ry^ 
| t o iki 1 vai. po pietų. 
M 

Tel. lloulevard 05S7 

Dr. Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-th St. 
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
Iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų. 

Hr/iil . tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boiilevard »«93 

Dr. A. A. R0TH 
KUKAS GYDYTOJAI ». 

CHTRIJRGAK 
*|H*JalUuu< Moteriukę, Yyrtftk* 
Valku *» ***<J cftunmlakv Ug* 

OftsaH: SSSft H. BaLstt-d Kt. 
Vai.: l t — 1 1 ryto ; »—» P« 
oJet> t—svak Ifad M — 1 » « 
Re*. US» Independenoe Blvd 

Calo*«o 

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. VVestern Ave. 
Telet. Lafayette <1*« 
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T E N M E S : 
Šoksim, trypsim-linksmi busim, 
Visi linksmai pauliosim. 

Kol širdis plasta krūtinėj; 
Apsisuksime smagiai. 

>if»mMii:iiiitiimimmr!miimiiiimmiiiHimiiiimi:~f • • M riiniit itn MMIMM 

B E T O B U S : 
Žaidimai, lenktynės, dovanojimai, bu

fetas, puikiausias restoranas, gėrimai ir 
kitokį margumynai. 

•• 

TIKIETUS GALIMA GAUTI KIEKVIENAME FEDER. SKYR. KAS PIRKS TIKiETĄ IŠ KALNO, TAS GAUS KNYGUTĘ 50C VERTIES KVIEČIA RENGĖJAI, ĮŽANGA 35G 
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