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METAI-VOL K 

ANGLIJOS KARALIUS 
SIUNČIA SVEIKINIMU 
KATALIKU KOLEGIJAI 

Japonai įžeidžia Suvienytas 
VALUOS PRINCAS PARY-
ŽIAUS KATEDROJE DALY

VAUS PAMALDOSE. 

lai vis istonniai sių laikų 
įvykiai. 

I 

-

LONDONAS, bir i . 26 (su
vėlinta). — Anglijos karalius 
Jurgis pasiunta jubiliejinį 
sveikinimą Sv. Wilfrido Ko
legijai, Oakamoore, reikšda
mas veliiimjii ir vilties, kad ta 
'Kolegija ir toliaus prospe-
TUOS, žydės ir gerai jai klosis. 

Keiriasi laikai. K i tuomet 
tos Kolegijos profesorius an
glikonų valdžia žiauriai per
sekiojo, kalėjimu baudė m ka j 
talikiš-ko mokslo jaunime skie
pijimą. 

Princas bus Katedroje. 
Notre Dame Katedroje, Pa

ryžiuje, Valijos princas, Ang
lijos sosto įpėdinis, atidengs 
atminimo lentą, pagamintą 
pagerbti Anglijos kareivius, 
kurie žuvo Frarvc-ijojo praeito 
karo laiku. ) 

Ant lentos bus toksai padė
tas angliškame i r franeuzi.š-
kame tekste parašas: 

4 * Dievo Garbei ir Vieno 
Miliono Britanijos Imperijos 
Kadfįv. Atminčiai, kurie mirė 
Didžiajam Kare, 1914-1918, ir 
iš kurių didesnieji dalis ilsisi 
Franci įoje ." 

Tą atminimo lentą parūpi
no savo lėšomis visos Brita
nijos imperijos dalys propor-
cionaliai skaiėiaus žuvusią ka 
reivių. 

# 

Tai bus istorinis šių laikų 
nuotikls, kuomet Valijos prin 
eas dalyvaus pamaldose kata
likų bažnyčioje. * , 
Pašvęsta koplyčia. 

S, V. AMBASADOS VĖLIAVA NUPLĖŠTA 
• i " • • n • — • 4 

PLAČIAI VEDAMA PRIEŠAMERIKONIS-
KA PROPAGANDA 

TOKYO, liepos 2. — Nei-išti liepos 1, kuomet Amerika 
dentil'ikuotas japonas vakar! nepakenčiamai įžeidė Japoni-
Suv. Valstvbiu ambasados' ja. Visuomet turėkite atmin-
darže nutrauko nuo stiebo ty šią dieną. Ruoškitės prie 
amerikonišką vėliavą. 

Jef'J'erson CatTorv, ambaea-
dos charge d'af f aires,* tuo-
jaus apie tai painformavo Ja-

tokio žygio, kokio reikalinga 
tėvynė, kuomet prisiartins a-
tatinkamoji proga. Kiekvie
nas japonas privalo atminti 

ponijos užsienių reikaįų mini- tas taisykles: 
sterį, baroną Shidebara. ] . Pakeisk šiandie savo 

Policija ieško japonuko, ku-., pragyvenimo būdą taip, kad 
ris tuo bu/hį [žeidė ambasadą 
ir pažemino S. (Valstybių em
blema. 

Demonstrancijos. 
Vakar Japonijoj Įvyko mil

žiniškos demonstracijos dei 
japonų/išeivių išskyrimo iš S. 
Valstybių Kongreso pravestu 
įstatymu. 

v J 

Milžiniški masiniai mitin
gai laikyta prie visų naciona-
lių Sliinto šventyklų. Japo
nų minios meldėsi, šaukėsi sa
vo pagoniškų dievaičių i r mi
rusių dvasių eiti pagelbon 
tautai ir pašalinti tą dideli 
M įžeidimą/' kokį atliko Suv. 
Valstybės tuo išskyrimo įsta-
tvmu. 

Tokyo svarbiausias mitin
gas įvyko ties AI ei j i šventyk
la. Dalyvavo tūkstančiai at
sarginių i ir kitų. Nežiūrint 
parlamento atidarymo, laik- j 
raščiai labiausia buvo utžimti 
demonstracijomis.-

Patriotinės japonų draugi-

K 

T^ ,. . T, hos paskleidė visur lapelius ir 
Anglijos Kardinolo Bourne J / . . * 

paskelbimus, kuriuose pažy
mima: 

Japonai neprivalo užmir-

\ 

pašvęsta ir atidaryta kataliki
ška koplyčia Britanijos Im
perijos Parodoje, AVembley, 
birželio 3 d., taipat skaitosi 
istorinis nuotikis. 

Viena, tai katalikiška kop
lyčia, ko seniaus anglikonai 
nebūtų 'toleravę. Antra, ta 
koplyčia greitu laiku pastaty
dinta — nuo projekto iškėli
mo Hgi koplyčios užbaigimo 
praėjo 5 savaitės. 

* 

Išvyko Chicagon. 
Chicagon išvyko turėti pas

kaitų Chicagos universitete 
temoje " Santykiai t a rp Ryrn> 
i r V a k a r ę " Sir Valentine 
Chirol, atsivertusio Katalikų 
Bažnyčion angllkomi dvasiš
kio sunūs. 

Sir V. Chirol ilgus metus 
buvo laikraščio "London TIr 

m e s " užsienių žinių redakto
rium. 

PERSHING VAINIKUOJA 
KAPUS. 

m 1 

PABYŽITS, liepos 2. — S. 
Valstybių gen. Pershing čio-

tas visuomet pasiliktų atmin-
tv. ( 

•r 

2. Niekink viską, kas yra 
amerikoniška, bet buk manda
gus amerikonams pavieniams. 

3. Atsisakyk visokio perte-
kliaus. 

Jc. Pirmoje vietoje statyk 
nacionalę garbe, negu priva
tinius reikalus. 

5. Neineik jokion bažnyčion 
amerikonų arba amerikonišku, 
misionierių palaikomon ir ve-
damom" 

Pažadinimas. 

Vakar atidarius parlamen
to sesijai kalbėjo .premjeras 
Šato ir užsienių reikalų mi-
nisteris Sbidehara. 

Premieras kalbėdamas pa
reiškė, jog viso pasaulio vals
tybės išvysto savo nacionales 

| spėkas ir daro įtakos užsie
niuose. Tas ir pačių japomi 
tautą pažadins, kuri pakilusi 
reikš savo galingą valią. 

Pagaliaus jis reiškė apgai
lestavimo del amerikoniško 
japonų išskyrimo įstatymo ir 
pažymėjo, kad valdsžia tuo 
klausimu darbuosis už japo-

iin liim " ' I I 

NUO RADIO VILNIŲ AMU
NICIJA EKSPLI0DAV0 

Taip raportuoja Rumu
nijos generolas. 

BUįKABESTAS, bir. 30.— 
Crejgužės 28 dieną sale šios 
Kurnami jos sostinės įvyko ek
splioziją Cotroceni amunici
jos sandely. 

Sunaikinta galybė amunici
jos, žuvo daug žmonių, dalis 
paties Bukarešto apgriauta. 

Paskirta militarinė komisi
j a susekti tos baisios eksplio-
zijos priežastį. Komisijos 
pirmininkas,, rumunų armijos 
gen. Negrei, vyriausybei įda
vė įdomų raportą apie tą įvy
kusią eksplioziją. 
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Būtent, komisija susekus, 
kad eksplioziją įvykusi nuo 
radio vilnių susidūrimo ties 
sandeliu. Safco, iš bflkares-
to ra(įk> stoties paleistos vil
nys susidūrė su vilnimis, pa
leistomis iš nežinomos stoties. 
Tas susidūrimas sukėlė neap
sakomą daugybę kibirkščių, 
nuo kurių užsidegė amunici
ja. 

Gen. Negrei tvirtina, kad 
jis taipat darąs eksperimen
tus su pragaištingais spindu
liais. Išmėginimai išdalies 
pavykę. Tečiaus jis nutyli a : 

pie savo aparate. Sako, tai 
militarinė paslaptis. 

PATS SAU IŠPIOVE 
TONSIUUS. 

NORFjOLK, Va., liepos 2. 
Dr. B. F . Bailey, gydytojau
jąs Šv. Vincento ligoninėj, 
pats sau išpiovfe tonsilius. 
Kiti gydytojai stebisi tuo at
sitikimu. 

PROGRESYVIŲ KON
VENCIJA. 

Francija Sakosi Pripažins Vo
kietijos Notą 

KONTROLES KOMISIJA ATLIKS GALU
TINĄ PERŽIŪRĖJIMĄ 

PARYŽIUS, liepos 2. — kad ji pasiketinusi prisitaiki-
j Kuomet Francijos premieras' nti prie taikos sutarties, ne-

CLE/VĘLAND, O., liepos 2. 
— &į penktadienį čionai ati
daroma, progresyvės politinės 
partijos konvencija. Partijai 
vadovauja žinomas Michiga-
no senatorius La Follette. 

TIETUVTJT 
MAŽA EKSKURSIJĖLĖ. 

. . nų gerovę. 

IŠ DEMOKRATŲ 
PARTIJOS KON-

VENCIJOS. 
1 — • . 

NE\V YORK, liepos 1. — 
Dvidešimts penktasis balota-
vimas seka. Dvidešimts ket
virtasis nedavė jokių žymes
nių atmainų. 

Oubern. Smith pasiekė 312 
balsių. McAdoo balsų skai
čius eina mažyn. 

Bet ima augti balsai už J . 
V. Davis, yirginia gubernato
rių. 

Davis skaitosi vienas ^juo
dųjų arklių.'' 

Gal šiandie vakare, ar ry
toj delegatų balsai susiburs 
ant kurio vieno. 

DAUG BOLŠEVIKU REN
GIASI FRANCU0N. 

Pirm poros metų jis tyrinė
jo vienoje kasykloje įvykusios 
ekspliozijos priežastį. Suse
kė, kad eksplioziją įvykus 
sprogus dinamitui. Bet dina
mitas visuomet saugiai buvo 
užlaikomas. Dėlto, dinamitą 
turėjo susprogdinti radio vil
nys. 

Be to, jis patyrė, kad ta 
kasykla stovi tiesioj linijoj 
tarpe dviejų didelių radio sto 
cių. 

Komisijos raportas sukėlė 
nepaprastą sensaciją. Ęjįjmu-
nijos vyriausybė nusprendė 
amunicijos sandelius perkelti 
toliaus nuo Bukarešto ir žiu-
r&ti, kad nebūtų ant radio li-
nijįų. 

Gegužės įmėn. 9 diena stu-
dentų ateitininkų būrys pada
rė mažą ekskursijėlę į Pažais-
lius. Mažuoju traukinėliu va
žiavo iki Panemunės mišku, 
paskui mišku pėsčia iki Ne
muno ir iki Pažaisliu. Pa
žai sliuose apžiunėjo gana gra
žią, tik vokiečių laikuose su
naikintą, bažnyčią, išvaikščio
jo požemius kur palaidoti Pa
cai ir komendulai. Atgal ke
lionė buvo linksima kaip ir nu-
vvkstant dainavo, žaidė ir gė
les skynė. 

PARYŽIUS, liepos 2. — 
Patirta, jog Maskvos valdžia 
tikisi greito sauj francuzų val
džios pripažinimo. Dėlto, 
daugelis bolševikjų išanksto 
rengiasi keliauti Francijon į-
vairiais reikalais. 

\ 

f ERIKONAI ALLA-
HABADE. 

ALIiAHABAD, Britanijos 
Indija, liepos 2. — Iš Calcut-

nai ant nežinomo kareivio k a i t o s čionai atskrido amerikoniš 
pa padėjo rožių vainiką. ki armijos lakūnai. 

ALBANŲ GENEROLAS 
NUŽUDYTAS. 

ATĖNAI, liepos 2. — Nau
jos albanų valdžios kariuome
nės1 vadas, generolas (Tremara 
nužudytas buvusio premiero 
Zogu sekėjų. 

PRINCAS PIETINEN 
AMERIKON. 

NEAPOLIS, liepos 2. — 
Italijos sosto įpėdinis princas 
Humbert karo laivu išvyko 
aplankyti kai-kurias Piet. A-
merikos respublikas* 

KANCLIER1S SEIPEL 
SVEIKSTA. 

VIENNA, liepos 2. — Au
strijos kanelieris prelatas 
Seipel jau tiek pasveiko nuo 

ROKIŠKIS. — V i e t i n ė 
4 'Pavasar io ' ' kuopa, kun. J . 
Matulionio vedama smarkiai 
auga ir plečia savo veikimą. 
Narių turi 256, biblioteka iš 
1,000 tomų, pasaulinę ir baž
nytinę vėliavą (ši kaštavo 1,-
100 litų), orkestrą, susidedan
tį iš 16 asmenų. J au organi
zuojamas ir cboras.. I r orkest
ras, ir choras rengiasi vykti 
į Jaunimo Kongresą Šiauliuo
se. " P a v a s a r i o " ^pareina a-
pie 60 ekzempliorių. Yra me 
no, eucharistijos, sporto ir ab 
stinencijos sekcijos ir ketu
rios kuopelės (Vyžaičiuose, 
Ulitėlėje, (Šilaikiuose ir Sode
liuose). Nuo 1924 metų^ sau
sio mėn. 1 d., surengė 4 vaka
rus. Organizuota kuopa da
lyvavo Medžių Sodinimo Šve
ntėse i r gegužės 15 d. iškilmė
se. Kuopa nemokamai nau
dojasi "Blaivybės" draugijos 
teatro sale ir mano artimiau
siu laiku joje sau įsitaisyti 
puikias dekoracijas ir scenos 

Herriot andai lankėsi Londo
ne, Vokietijai pasiųsta nota 
kas link jos nusiginklavimo 
klausimo. Notoj pasakyta, 
kacf Vokietija privalo taikin
tis prie Versailleso taikos su
tarties. . J i privalo ne vien 
nesiginkluoti, bet leisti san
tarvės militarinei kontrolės 
komisijai patikrinti visas įta
riamas vietas. Kuomet tai 
bus atlikta i r bttą rasta, kad 
Vokietija pildo taikos sutar
ties sąlygas, tuomet ta kont
rolė bus pavesta T. Sąjungai. 

Vokietija atsake. 
Tomis dienomis Vokietijos 

valdžia atsakė į tą santarvės 
valstybių notą. Vokietija at
sakymą pasiuntė Anglijai ir 
Franci jai. Vokietija sutinka 
su santarvės valstybių rfotoje 
reiškiamais norais. Nori, kad 
militarinė kontrolės komisija 
kuogreičiaus atliktų savo tą 

inspekciją. j 
Be to, Vokietija pažymi, 

siginklnoti ir darbuotis tai
koje sugyventi su visais buvu
siais jos priešais. 

Kas manoma. 
Čionai valdiškose sferose 

sukelta sensacija tokiu palan
kiu Vokietijos atsakymu. Ma
noma, jog (Vokietija šiandie 
visomis išgalėmis darbuojasi 
susitaikinti su santarvės val-
stybėmims, kad ateinantį rude 
n i be kliūčių įstoti iTautų Są-
jungon ir pelnyti pastarosios 
pasitikJėjimo. 

Francuzų užsienių ir karo 
ofisuose taipat daug stebia-
mąsi tokiu Vokietijos atsaky
mu, kuomet žinoma, kad vo
kiečiai slaptomis gamina gink 
lus ir amuniciją. Tečiaus to 
visa visgi formaliai negalima 
įrodyti. 

Radikaliai elementai reiškia 
džiaugsmo, kad jjų vadas Her
riot laimėjęs vokiečių palan
kumo. 
.- t ,, • • ' • . " , :. • 

NELENGVA BUS GINTI 
ŽMOGŽUDŽIU.. 

New Yorko policinis krimi
nalistų ekspett , Dr. Carleton 
Simon, tomis dienomis prava
žiavo per Chicagą ir klausia-

Dr. Šimon pažymi, kad ta 
abiejų . piktadarybė nebeturi 
sau panašios kriminalogijos 
istorijoj. 

Jis spėja, kad piktadariu y-
ra sveiku, kad jų atliktas pik-

mas apie jaunu žmogžudžiu- t a s d a r b a s P a e i n a i š n e a t a t i n " 
Leopold ir Loeb, štai ką at- k a m i J *&#* skaitymo, perdi-
s a k £ . įdėlio savimi! pasitikėjimo, nuo 

turtij pertekliaus i r pačios jų ' 

socialisto pašovimo, kad to 
mis dienomis pirrmi kartu va-'uždangalą. Butų labai svei 
žinėjosi automobiliu. 

Gyventojai važiuojantį pre
latą visur pažino ir entuzias
tingai sveikino. 

NAUJOS KOVOS 
M0R0K0J. 

MADRIDAS, <Įepos 2. — 
Ispanijos Morokoj atsinauji
no kovos, kuomet tenaitiniai 
gyventojai pradėjo atakuoti 
ispanų kariuomenę. 

Anot oficialio pranešimo, 
kova eina pradėjus šeštadie
niu. Daug sukilėlių nukauta. 
Ispaiųi nuostoliai 20 nukautų 
ir mfaiitn. 

ka, kad blaivininkai visai už
leistų pavasarininkams šią 
salę, kurie tada ją galėtųj tin
kamai papuošti ir įtaisyti vi
sus reikalingus vakarams ren
gti daiktus bei rakandus. 

J. KeliuoHs. 

SKAITYKITE, IR PLATIN
K I T E " D R A U G E . " , 

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

Lietuvos 10 Litų $1.00 
Anglijos'sterl. svarui 4.45 

Francijos 100 frankų 5.47 
Italijos 100 lirų 4.34 
Šveicarijos 100 fr. 17.59 

Kitokios apgynimo siste^ 
mos šiame atsitikime nėra, 
kaip tik .abiejų žmogžudžių 
laikinas pakvaišimas. 

Bet kaip įrodyti abiejų lai-
kiną] pakvaišimą vienu ir tuo 
pačiu momentu, kuomet jiedu 
taip stebėtinai ir nuodugniai 
sudarė tos žmogžudystės pla
nus. 

dviejų arogantijos. 
Visgi ta žmogžudystė turi 

savy nenormalumo ženklų. 
Nežiūrint to, jiedu už tai tu
rėtų atsakyti. 

CHICAGO. — Federalis »-
ro biuras nusako šiandie gra
ži) orą, bet vėsų. 

uiiiiiiiiiiiiiiiniiuiiiiiiiiiiiiuiiiuiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiuniiiuuiiiim 
Siųskite Savo Giminėms 

L I E T U V Ą 

PINIGŲ S 
a P E R 

DRAUGĄ 99 

NES, "DRAUGAS" pigiausiai shin-
čia ir geriausiai patarnauja. "DRAU
GAS" siunčia per didžiausia. Lietuvos 
banką — ŪKIO BANKĄ. 
• "DRAUGAS" siunčia pinigus litais 
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-draf-
tais ir telegrama. 

"DRAUGAS," PUBL. CO., 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, HL 

Ofiso Valandos; Nuo 8 ryto iki 8 v. vak. 
Sekmadieniais uždaryta. 
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USTUTiy KATALIKŲ 
P t t l l A I T I I 

"DRAUGAS" 
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Ui prdummtą mokati iikalno. Lai
ka* akattoti ano uirairmo dienos, 
M aoo ITsajų Metų. Kortai permai
nyti afaftv vfcuuU reikia priaiūJ-
II Ii «uu adreaaa. Piai«ai ftrisu-
rtai tr|*ti yptrkanl kr*wje ar tz* 
preso "Money Order" arba jdedanl 
ptBifui i regiitniota lailka. 

DRAUGAS PUB. 0 0 . 

8334 So. Oakley Avenue 
Chicago, Illinois, 

Tel Eooscvclt 7791 

bedievukus, nei apie CLica-
gos tautininką Šulus, noru
liai jau supuvusius. Nors tam 
jų supuvimui, kriminalizmo 

nedildienim f laipsnio siekiančiam nies tu
rime įrodymų, bet vis tai 
butų mažmožis. Reikia i::.ti 
pamate principus. 

Neabejotinai, tų didžiau
sias nuošimtis prasižengimų, 

buvo ir bus ten kur tie pra
sižengimai, leidžiami ir už 
;b!ogą neskaitomi. Kur jie 
yra draudžiami ir baudžiami. 

TRUPINIUKAI. 
Paskutiniu laiku niekas 

taip nepragarsėjo, kaip etiudu 
žyduku, milionierių sunųs 
universiteto studentai, kurie 
nužudė kito misionieriaus ber 
niuką Franksą. Dabar jiedu 
kalėjime ir laukia, ar juodo 
pakars .ar paliuosuos. 

Abudu žmogžudžiu yra be
dieviai. Ir p. Grigaitis iš 
^Nauijenų" taip niatot>'~jo f 

ve degeneratų padaro, kuo
met ima manyti, kad jam vi
skas leista. 

Paklausk bedievuko, ar rei 
kia laikyti 10 Dievo įsaky
mų. Pasakys: "Žinoma" 
"Na, o pirmąjį f Neturėk ki 
tų Die^vų, kaip tik mane vie
ną/'f Pasirodys, kad pirmo
jo nebereikia. 

Pas kiekviena bedievuką 
pakrapštęs toliau, rasi, kad 
pirmųjų trijų įsakymų apie 
Dievą ir šventos dienos atil
sį nėra ko paisyti. Šeštąjį ir 
devintąjį įsakymą apie skais ten jų bus mažiau. Pas be

dievukus, amžiną bausme pa tybę esą reikia tiek tik pil 
įniršusiems, Dievo atsisakiu
siems, asmenišką laisvę virš 
viso ko statantiems, dores į-
sakymai laikosi tiktai kiikn 
čioniškojo mokslo inercija. 
O kur nuo 'prietaru 'bedievu 
kai pasiliuosuoja ,tenai pasl-
liuosuoja žmogus nuo jjmo-

tarti: 

"Prasižengimai pareina ne 
nuo tikėjimo ,ar net ii ėjimo, 
o visai nuo kitokių priežas
čių, tankiausia nuo skurdo. 
Be tQi daugelis kriminalistų 
yra ligonys, kuriuos reikėtų 
gydyti, o ne bausti... laktas, 
kad tarp tikinčiųjų yra dau 
giau kriminalistų negu t&rp 
lietikinčių j u o 

dyti, kiek "aš kitiems sk
riaudos nedarau". O kuomet 
jie Dievo neturėdami, dorai 
pamato nebetekę, "kitiems 
skriaudos nedarydami" ima 
skęsti paleistuvybėje ir sve 
timoterystėje, tuomet ir , pra
sideda išsigimimus. 

giškumo ir pfctsidaro laisvas... [ Tie bedievukai, kurie neta-
žvėris. Pavyzdys, Nitsches ir 
Osear Vilde moralybė. O jų 
yra ir daugiau. 

* 

AMERIKOS REIKALAI EUROPOJE. 

P. Grigaitis du zuikiu čio
nai norėjo nušauti. Įrodyti, 
kad- tikintieji yra kriminalia 
tai ir kad Frankso žudyto
jai yra ligonys, kuriuos rei
kia gydyti. Tųdvėjų žydukų 
ievai papylė milioną savo 
žmogžudžiu sunūs gelbėti 
nuo bausmės. Dabar ir kila 
klausimas, ar Grigaitis tuo
du * žmogžudžiu gina iŠ gry
nos simpatijos, kad jie yra 
tokie pat bedievukai, kaip 
jie, ar yra kiek gavęs atly* 
ginimo iš to milionuko, skir
to 'žmogžudžių apgynimui. 

Atrodo, kad nei vienas nei 
kitas, o tiktai paprasta p. 
Grigaičio ignorancija kai jis 
pradeda filosofuoti apie tikė 
jimo ir doros dalykus. 

"N rnos" kalbėdamos apie 
berniuko Frankso žudytojus, 

[apie du jaunu milionierių 
žyduku-bedievukuį taip filo
sofuoja: 

"Prasižengimai pareina ne 
nuo tikėjimo, ar netikėjimo, 
o visai nuo kitokių priežas
čių, tankiausia nuo skurdo. 
Be to, daugelis kriminalistų 
yra ligonis, kuriuos reikėtų 
gydyjti, o ne bausti". 

Jeigu čionai norėta apgin
ti tuodu žyduku, Loebą ir Le 
opoldą. tai butų įdomu žino
ti, kiek "N-nos" gavo už mi 
lionierių žmogžudžių teisini
mą?... 

Prasižengimų įvyksta dėl 
skurdo, įvyksta dėl "susirgi
mui, tai tiesa. Bet netiesa, 
kad tai butų " tankiausia' \ 
Ir netiesa, kad prasižengėliai 
tik dėlto žmonės žudytų 
ir vogtų ,kad yra neturtigi, 
arba ligonys. Yra daug ir 

AMERIKOS EKONOMINĖ PIRMENYBĖ. 
Nuo senųjų amžių, kai Graikijoje! ir Romoje kūrėsi kla 

siskoji rivilisacija, iki pat Didžiojo Karo per ištisus pus
trečio tūkstančio metų Europa vadovavo visam pasauliui 
visose gyvenimo srityse: meno, mokslo, kart ekonomijos ir 
politikos 

Bet pastaraisiais 30 metų Amerikos Jugtinių Valsty
bių ekonominis išsiplėtojimas milžino žingsniais pasivarė 

pirmyn ir pasiekė ligšiol negirdėtų aukštybių, šiton pu
sėn veikė ir Didysis Karas, naikindamas Europos tautų 
tirtus ir žymią jų dalį perkeldamas Amerikon. Tad šian
dien nebe mažutė Vakarų Europa, bet dydis šiaurinės 
Amerikos kontinentas su centru New Yorke vadovauja ir 
pirmininkauja pasaulio ekonominiam gyvenimui. Ekonomi
nė galybe veda Ameriką ir prie politinės pirmenybes, kuri 
jau aiškiai pasviro Washingtono pusėn. 

NUOSTABUS DALYKAS. 
Be skaitlinių niekaip neatvaizdinsi grandiozinių Ame

rikos turtų. Imant omenin žmonių dar nenaudojamus gam
tos turtus, Pietų Amerika butų pati turtingiausia pasau
lio dalia. Bet turint domėję tik tas ekonomines Vertybes, 
kurios pasaulio rinkose nuolat kečiamos, pardavinėjamos, 
tai Jungtinių Valstybių turtai yra lygus bile kurių pen-

po dar degeneratais ,tie t u - į ^ didžiausių tautų (imant jas be kolonijų), Sis Jungti-
ri dar doros nuotrupas, b e t ! , ^ Valstybių turtas 1900 m. buvo įvertintas. 88 miliar-
visi jie slenka degeneracijos d a i s d o l c r i l L & 1 9 2 0 m, jis jau buvo vertas net 350 mi-
keiiu žemyn. Kurie bedie- l i a r d u dolerių. Tai gigantiška pažanga padaryta tik per 
vukų susipranta, tie sugrjž- 20 metų. Turėdamos tik 6 nuošimčius viso pasaulio gy
ta prie tikėjimo. ventojų, Jungtinis Valstybės turi virš trečdalio viso auk

so, užaugina ketvirtą dal| pausaulio kviečių ir ::, kukurūzų 
(corn). Jos pagamina 45% plieno ir geležies, 50% auglio, 
60% vario ir bovelnos. 80% automobilių, 

argumentų su klerikalais pa-j ^ Mdyris Karą* Amerikai davė galima dalinai su-
sirodo ,kad jos daugiau žino j p ^ j kad ir iž lių skaitliniu: prieš karą Amerika buvo 
apie Jėzų, negu apie Karo- Aohn&i Europai virš 4 miliardų dolerių, o po karo Eu 
lį Marksą".j 

* * N-nų •' ignorancija i r me 
lavimą tikėjimo dalykuose 
mes jau parodėme tiek ii* 
tiek kartų. Jeigu jie apie 

Maskvos '' agentai'' savo 
"Laisvėj" rašo: "Iš "N-'nų" 

>W. 

GYDYTOJAI M**, k * * T " S L ? S ! ^ 

suvirškomas maistas. 

Eagle Pienas pagaiiiinia* * l ^ ^ l J f l S kudi-
H i k r a u s , ypatingai paruoštas, į ^ ^ ^ į 
krams sustiprinimo, kurio j * r t * į £ ^ " £ 
metus jis buvo priimtas maistas kfidart*ms penet 

M n*n* kaip nį* ^ * ? * j f f l a 3 X f f i paskelbimą ir «es juma pasiusime ^^J*~**JC£* SftUktyįKayg% ir kitokias brangias iaformac^ dykai, 
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težino ,tai ištikro kila klau
simas ,ką gi žino tos naba-

ropa tapo skolinga Amerikai arti 20 miliardų dolerių. 
AR GALIMA APSIEITI BE EUROPOS? 

Jungtinių Valstybių gerovė pačiame savo pamatė la
bai žymia dalimi remiasi užsienine prekyba. Amerikos 

.išvežimai jau nuo kelių dešimtų metų žymiai perviršina 
Karoli Marksą dar nrnauu JQj| įydbmw T a i p ^ ^ ^ g ^ > t a i p ^ d a b a r t e b ė r a 

, Europa buvo—ir pasilieka pati stambiausia Amerikos rin 
] ka, kame Jungtinės Valstybės dabar parduoda apie du 

Sėlė - "Naujienos". Labai t r ^ d f l l i | ^ ' ^ 
blogus ženklus socializmo a f et 
čiai... _. , | ' 

TRUMPOS ŽINIOS. 
Vokietijoj. 

Kancleris Marsas pranešė 
nacianalistų vadams von Tir 
pitz, Westarp ir prof. Hoet-
zclie, k'ad valdžia stovinti už 

• r» P. Grigaitis nepajėgė duo
ti jokių prirodymų kad "tarp 
tikinčiųjų yra daugiau krimi 
naltstų, negu tarp netikin
čiųjų". Jam, nabagėliui, mes 
galėtame ateiti į pagelbą ir 
parodyti kalėjimų statisti
ką ,suryg kurios yra aišku, 
ka*t kiekviename kalėjime Ii 
krąi rasi keletą bedievukų, 6 
tikinčiųjų keletą šimtų. Bet 
ta statistika visai neparodo 
to, ko norėtų pk Grigaitis. 

Juk neabejotina yra tiesa, 
kad tikinčiųjų tarpe geru 
žmonių yra kur kas daugiau, 
negu tarp hedievukų. 

Tai apskaitoma nuosim-

% » 

ir "ligonis" pasidaro kiimi-
nalistų \ kada jame yra silp
nas pamatas doiybei, kada 
jis pasidaro iš dalies, arba 
visiškai moralis degeneratas. 
Ne visi gimsta degeneratais. 
Dažniausiai žmogus pats sa-

franko-britų. reikalavimų pri-
labrn daug neturtėlių .r hg^\ ^ ^ ^ ^ k o . 
„,ų, kūne nevagia, nežudo ^ ^ ^ ^ ^ y 
nveko. Tik tada neturtėlis F 

ir pastovi kol kas. 
Savęs žiuri 

» 

Italijos diktatorius Mussolini 
Madride pareiškęs, kad jis 
palankus peržiūrėti taikos su 
tartį, kiek tas duos Italijai 
naudos. 

TIK apsieiti be Europos Amerika galėtų, bet šitas 
< "apsiejimas" suparalizuotų jos normalų augimą, dauge

liui darbininkų atimtų darbą ir abelnai užtrauktų Ameri
kon ''blogiausius vėjus". Blogų laikų niekas nemėgsta. 
Ypač jų vengia prie komforto pripratę amerikiečiai. To
dėl jiems labai svarbu kuodaugiausia savo produktų sve
tur ii&parduoti. Ii čia ir dygsta patys svarbiausieji Ame
rikos reikalai Europoje; Amerikai reikia kad Europos rin
kos "neužšaltų", kad ten žmonės turėtų už ką pirkti šio 
krašto prekes., ir gerais pinigais už jas mokėtų. 

BIZNIS DIKTUOJA POLITIKAI. 
Politikos centras, žinoma, sostinėje, Washingtone, triz 

nk> centras New Yorke. Kadangi stambusis biznis. į trus 
tus susikoncertavęs, gludi pamate beveik kiekvieno pohti 
nio valdžios žingsnio, tai ir politikos centru priderėtų 
skaityti New Yorką, specialiai VVall Streefi'ą. Stambusis 
biznis kartais esti taikus, o kartais ir karingas. Jis esti 
taikus santykyje su galingiausiais, bet karingesnis su sil
pnaisiais. Ir Amerkios biznis labai karingas Vakarų Indi-
jose ir Centralėje Amerikoje, taikesnis Pietų Amerikoje ir kios, praktingos ir pagręstos ekonominiais reikalais. K. P. 

Azijoje ir visai ramus Europoje. Tad europiečiams gali bū
ti visai nepavojinga ir net smagu su Jungtinėmis Valsty
bėmis pirkliauti ir jų kapitalus pas save kviesti. 

Amerikos politika Europoje ir vaduosis ekonominiais 
išrokavimais; Jos Viduriniai Vakarai vis daugiau produ
kuoja ūkio produktų ir gamina vis daugiau pramonės reik 
menų. Todėl Rytinių Valstybių pramoninkui ir Vakarinių 
Valstybių ūkininkui jau darosi namie perankšta. Jo ukao 
produktai ir pramonės gaminiai dabar dar labiau vertina 
Europos rinką negu seniau, štai kodėl net respublikonai, 
norėję net visai su Europa "atsižegnoti", pastaraisiais 
laikais vėl labiau kalba apie Tarptautinį Tribunalą ir net % 

apie Tautų Sąjungą. 
NEPIRKSI—NEPARDUOSI. 

Amerikai svarbu kad Europoje taika viešpatautų, kad 
žmonės g&rų pinigų turėtų ir iš Amerikos prekes sau ga
bentų.. Bet svarbu ir iš Europos valstybių šj-tą pirkti. Juk 
jei visai nepirksi, tai paskiau ir savo nebegalėsi parduoti. 
Tad kaip matome, Amerika negali Europa nesidomėti, nes 
kitaip ir jos pačios reikalai gerokai nukentėtų. . 

Galop, ir pats auksas nebecirkuliuodamas kaipo pini
gas ir gulėdamas bankų dėžutėse taps Amerikai nebenau
dingas, net pavojingas. Reikia ji paliuosuoti iš tų "pini
ginių kalėjimų" ir paleisti laisvan darban, kurio ypač 
daug yra suardytose Europos dalyse. Ten kapitalas yra * 
negausus, todėl bent pradžioje neštų jis daug daugiau nau
dos, negu čia Amerikoj. Amerikos bankieriai tai puikiai užuo
džia, patys "nesisarmatina" Europon kojos įkelti ir dar 
pačią valdžią ten paskui save tempia, kad Ši dalyvaudama 
Europos politikoje kartu apsaugotų ir dolerio reikalus. Ai
šku, vėliava seka pinigo takais.. Taip visur būdavo, gal* 
taip ir toliau bus. 

LIETUVAI IRGI SVARBU. 
kad jos kaimynai butų turtingi ir gerus pinigus už jos 
produktus mokėtų. Vokietijai nuskurus, mūsų kraštui la
bai pravartu susirasti patogią rinką Amerikoj, Anglijoj ir 
kitur. Nuo gerai vedamos prekybos su užsieniu daug pri
klauso ir Lietuvos piliečio likimas. Tad kaip Lietuvos, taip 
Amerikos pažiūros j Europos politiką yra vienodos: tai-

O N A I R J O N A S 
• 

Buvo gražus, šaltas rytas. Jonas 
Vilkelis stovėjo, rymodamas ant tvoros 
ir žiurėjo, kaip gražiai pasirėdę ponai
čiai ir panelės jodinėja raiti dideliame 
miesto parke. * 

Retam žmogui ateitų f galvų, kad 
tas jaunikaitis prastai apsirėdęs, badą 
kenčia. Jo platus pečiai, dailus vekias, 
pilkos akys ,dengte dengė ik lauko visa 
tai, ką jis jaute viduj. • 

Viena mergaitė, jodinėjusi ant gai
vios bėraites ,kri.to jam i akį. Jos pa-
rėdalas jodinėjimui pritaikytas, buvo 
puošnus. Jos drąsa ,jos mėlynos akys 
ir auksiniai garbiniai rodos traukte 
traukė Jono akis, ir jis valandėlei pamir 
so net apie alkj<w 

Margaitė ,nors maža ir laiba, stip
riai laikė bėjruitę rankose. Bet netikė-

bedievukai yra vagis nes, tai pasigirdo trukšmas, bubnais ir tru-

v • • 

ciais. 
Jeigu pasaulyje bus tik du 

bedievukų, ir abudu bus va
gys ,tai mes galėsime visai 

Z. teisingai pasakyti, kad visi 

nematysime nei vieno teisin
go iš esančių bedievukų. Mes 

J nenorime tvirtinti, kad vi*i 
-bedievukai yra prasižengė
liai, bet jų tarpe yra didikiu 
KUS nuošimtis prasižengėlių, 
taį yra tiesa, ir mes* tam tu-

į _. rhjit, prirodymų. 
Mes nekalbėsime, nei apie 

bomis pradėjo griežti. Bėraitė pagul
džius ausis ,pradėjo šokinėti. PoHcijan-
tas pamatęs pavojų, pradėjo vytis nesu
valdomą sutvėrimą. Bet bėraitė lyg vė
jas bėgo vis greičiau ir greičiau. Mer
gaite įsikibus j vadeJaites buvo nešama 
visu smarkiinm. 

Pasirinkęs artimiausi kelią skersai 
jjiusų lietuvius daktarėlius1 per parką, Jonas Vilkelis užėjo beraįtęį 

už akių. Jo stipri ,geležin^ ranka nust
vėrė kumelaitę už brizgUo ir nors jį (ta r 
nutempė kelis žingsnius, betgi jis ją iš 
laikė. Mergaitė iš išg'asčio nejautė, kaip 
tai viskas atsitiko. Jonas ištraukė jos -
kojas iš kilpų ir nusodino ją nuo balno. 

Valandėlę jis laikė ją savo ranko
se. Jos meilus veidelis darė Jonui gilaus 
įspūdžio. 

Žmonės subėgo iš visų pusių. Jau 
dabar radosi užtektinai norinčių patar
naut. Jonas pranyko iš jų tarpo, neieš
kodamas jokio užmokesčio už patarnavi
mą. Jis savęs neskaitė tokių, kurie jieš-
ko netikėtos laimės. Bet gi mergaitės 
gražios ypatybės ,nedavė jam ramybės. 
Ar tai ištikro jis pamylėjo ją, klausė sa
vęs, nusišypsodamas. Šaltis parke, rodos 
jam, padidėjo. Jonas apleido parką ir 
grįžo į miesto gatves, kurios jam nė kiek 
nebuvo malonesnės. 

Sustojęs prie lango ant Mąin Street 
ir dairėsi aplink. Tik istai, ir nesujuto, 
kai šalę jo privažiavo gražus automobi
lius ir ten pat Nsustojo. Jonas norėjo pa
sišalinti, kai netikėtai pajuto ranką ant 
pečių. Pažvelgęs pamatė, kad šalia jo 
stovi žmogus atrodęs lyg kokio didiko 
tarnas. 

"Galų gale tave atradau", tarė žrno 
gus džiaugsmingai ir mandagiai. "Buk 
geras, ir sėskis į automobių ir aš riąr-
Vęšįų tave narnom Jo augštybė labai su

sirūpinęs tavimi. Sakau, Pranuk, ma
lonėki." 

Ir paėmęs jaun&aitį už pažasties 
traukė—- jį į save. Jonas norėjo nusi
kratyti; 

"Tik apsižiūrėk, tamista klysti", ta 
re jisai trumpai. "Mano vardas ne Pra
nas. Paleisk mane, ar...' 

"Ką tu niekus kalbi. Tu jau gana 
mus nugąsdinai. Eikš su mattini.'' Jo 
nas priverstinai buvo įtemptas į auto
mobilių. . 

*Aš nežinau, kaip tamistos vardas/* 
jis atsiliepė sėdėdamas automobiliuje, 
"bet tamista ne tą žmogų sugavai. Ta
mista malonėki pasakyti, dei ko. mane 
nekaltą imi?" 

"Lyg Pranuk nieko nesupranti," 
atsakė žmogelis. "Aš norėčiau žinot, kur 
gi tamista buvai ligšiol. Kur gi tami-
stos drabužiai ir auksinis laikrodėlis 
kurį turėjai kai palikai namus? Jau 
daugiau tu iš po mano akių neiš
trūksi." 

dino tave nuo mus pabėgti?" klausė 
I>onas Rudaitis, žymus miesto milionie-
rius. "Ačiū Dievui, kad tnre surado. 
Mes dabar tave geriau dabosime." 

Jonas nieko nesuprato. Ar jis sapnuo- v' 
^ju ar apkvaišo? Ką gi jam norima pa

daryti! 
''Pramik, taip visai negražiai mm 

ičgazdinai." Ašaros riedėjo per ponios 
Rudaitienės veidus, kai ji bučiavo Joną-

"Aš tik tiek galiu pasakyti, kad 
mane nenoromis čia atvežė; aš nesu jū
sų šeimynos pabegęį vaikas, mano brau 
gi ponia>" tarė jis. "Aš esiu tik be
darbis žmogus. Mano vardas Jonas Vii-
kelis. Aišku, kad per klaidą mane par-
siveze. 

Nesuprasdiamas, kas čia galėtų būti, 
Jonas tylėjo. Automobilius sustojo ties 
gražiu paloeiumi. Prišakines durys tuo 
jaus atsidarė. Žmogelis skubiai nusive
dė jį į didelį labai gražų prieškambarį. 
Čia sutiko jį džentelmonas ir. gražaus 
veido moteriškė. 

"Mana brangus vaikeli, kas įgun-

Ponas Rudaitis pažiurėjo į 'tarnų 
stovintį šalia jaunikaičio. 

"Kur gi tu radai, Pranuką, Pet-
rai?" klausi jis, nepaisydamas jaunikai
čio teisiuimosi, 

"Nugi ant Main Street, jūsų augš-
tybe," atsnkė tarnas. "Jis ginasi, kąd 
jis ne Pranas, bet kas kits. Jis visai 
nenorėjo eiti su manim." 

"Keistas įsivaizdilUIAas,,, targ Po
nas Rudaitis liūdnai. "Imk Pranuką, 
Petrai, ir nuvesk į kambarį. * Nepaleisk 
jo iš akių," 

(Bus Paugiau), 

t * % 
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KNIKAS DIDELIS \ 

Aušros Vartų Š.M.P. Parap. m Nedėlioję, Liepos 6,1914 
PIKNIKAS 

NATIONAL GROVE DAH2E, 
RIVERSIDE, ILLINOIS 

Su Dovanomis: Vargonų, Laikrodėlio, Branžoletos ir Auksines Pluksnos. 
Viso #100.00 vertės. 

PIKNIKAS PRASIDĖS 9-t? VAL. RYTE. ĮŽANGA 50c YPATAI 
E S 

I • • • • » « . « • » » • » • » » ! 

Davažinoti galima 22rais karais iki galui; po tam paimkite Riverside karus 

PASARGA: Jeigu tą dieną butų lietus, tai Piknikas bus dabaigtas Aušros 
Varty Parapijos Svetainėje. 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
CICERO, ILL. I rodė kiekviena tauta kokius 

šokius ji turi. Mūsų vaikai 
Lietuvių Namu Savinint ų Į vadovaujant gerb. E. Šlape-

Sąjungos pusmetinis snsirin-[ liui taipgi dalyvavo, buvo 
kiinas bus šįvakaią trečiadie apsirėdę lietuviškais drabu-
m 2 d. liepos 7:30 vai, vak., 
Laikfitos svet. 49th Ąve. ir 15 
Str. | 

Namų savininkai bukite vi 
si laiku, o galėsime tartis 
apie svarbius reikalus. 

Koresp. K. D. 
r-

SI0UX CITY, I0WA. 
Lietuviai Laimėjo Pirmą 

Dovaną. 

Laike 73 metų sukaktuvių 

Žiais ir parode ką gali. Pu
blikai .labiausiai patiko lietu 
viskį šokiai ir todėl mūsų 
vaikam« duota buvo pirmą 
dovana — 15 dolerių. Vieti
niai laikraščiai didelėmis rai 
dėmis parašė: "Lithuanian 

Falk Dancers are "YVinners 
over 5 other Nations". Taigi 
garbė mums Garbe ir ačiū 
gerb. mūsų varg. už pasidar 
bavimą. Vaikai kurie daly
vavo šokiose buvo sekantys: 
Ant. Gagelis, S. Mockevičiu-

Petronis, A. Useliutė, J. Pu
mputis, E. Nasleniut), K." 
Lukšias, L. Urbonaitė, A. Li kurį surengė mūsų jaunimas 
nkeviėiutė, ir A: Žibiutė, 

Piknikas. 

Birželio 22 d. parapijos da 
rže įvyko pirmutinis šių me
tų parapijos piknikas. Oras 
buvo gražifs. Žmonių susirin
ko laibai skaitlingai. Pelno 
padaryta gražaus klebonijos 
pastatymui. Ačiū visiems ku 
rie prie pikniko darbavosi, 
ar aukavo. 

Reporteris. 

Gerb. klebonui kun. J . B. 
Kloriui pagerbiniį^ vakarėlis, 

Vyčiai, N. P. Mergaičių Dr-
ja ir parapijos choras. Susi
rinko daug gražaus jaunimo. 
Pap visus matės geras ūpas 
jžr daug dftiaugsmo, 9 vai. 
komisijos narei O. Jakučiu-
tes ir S. Kundroto lydimas, 
jejo svetainėn mūsų gerb. 
klebonas. Orkestrą pasitiko jį 
su puikiausiu maršu, o pu-

žios ir turtingos. Ilgesnę pra 
kalbą pasakė, komitetas J. 
Jakutis Fotografistas A. Pri 
cinauskas ir varg. N. Kulys, 
Klebono kalba buvo gana il
ga, bet nenuobodi visi klau
sėmės atsidėję ant galo cho
ras sudainavo n Ilgiausių Me 
tų". Padėka priklauso Drau
gijoms ir orkestrai, Ituri vel 
tui gi*ojino. ' 

Kame skirtumas? 
Daug vietų teko dalyvauti 

blika ranku plojimu. Priėjus šeimyniškuose vakarėliuose ir 
prie stalo, p-lė B. Mačuliutė visur matosi skirtumas jų 

šio miesto šventės visos ta\K te, S. Ūselis, J. Balčiūnaitė, 
tos dalyvavo programose. Pa S. Gagelis, P. Urbanaitė, A. 

D A K T A R I 
'Telefonas Boulevard 1959 

DrSABrenza 
MOS SO. ASHLAND AVENCE, 

CUIcago, m . 
Tai.: 9 ryto iki 12 piet: 1 ptv 
piec lkl S po ptet. 0:30 rak. Iki 

, . t:S« vak. 

DB. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4442 So. Western A ve. 

Telef. Lafayctte 4146 

f 05S7 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1797 W. 47-tk SS. 

I" Valandos na o t lkl 1S d te na. ano • 
lkl t Tai. rak. Nedėliosite nao S 

lkl S vai. po plotu. 

Beeley 748t 

Dr, I . M . Feinberg 
Gjdo specialiai visokia* vyru, lf 

motorų lytiškas liga*. 
Seal M a t o m Street 

K e t i Are. — Caicego 
ralandoa: S—4 po platų T—• rak. 

Dr, A.Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 
D—B* 
•)—-B« 
D—m 
*) — B« J»fcĮs prnrt 

"~U tu#J T%JITU. 
I afera** 

Paarė* *9mU-ttmt* (akmsala taltyj*) 
ir skm«otp iUpųrao poaiaj* b* o-
p«raclJo», mi tam tikromis mokt-
USkomU prUmoatoli b«l vmtatalSi 

Apkartusiems «ucr«linm gird«Jtraą. 
~s tlmdUm UCM psMkmlavsi. Ir Jei 
jrr* reikalsa daro operacija*. 

pataraaviai*. uikia eare 
ofise: 

1411 So. 50 Ave. Cicero, m. 
Ofisas atidarytas] kaaitan aoe I vaL 

po plot iki • vaL vakarą 
Nedaliomis Ir 

rytas. 

WAUKE6AN, ILL. 
Varduvės. 

Birželio 2 5d. Lietuvių s\o 
tainėje tnivo surengta mūsų 

sscr 
tr 20 metų Prityrimo 

Akinių pritaikymo meno, 

j"Tol. Boulevard 21*0 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
8903 South Morgan Street 

ChJcago, m . 

D r. M a u r i c e K a h n 
Gydytojas ir Chirurgas 

4 6 3 1 8 . Ash land A v e . 
Tek Y ards 0d94 

Valandoj; ,j £ 
Nuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet 

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

)fiso Tel. Boulevard 969S ., 
Rczid. Tel. Drexel 9191 

DR. A. A. ROTH 
IllBAB GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Speciallstaa Moteriškų. VyrlSku 

Valkų tr visų chronišką Ilgų. 

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsled St 
Kampas Jttst Str. 

Vai.: l t — 1 1 ryto: I—t po ptet 
7—8 rak. Mad. 19—12 d. 

T a Boulevard 3686 j 

DR. JONAS P. POŠKA 
GYDYTOJAS 

ir 
CHIRURGAS 

3337 So. Morgan Str. 
VALANDOS: &-12 iš ryto 
Nuo 2 v. po piet iki 9 vak. 

Dr. CHARLES SEGAL 
PerkėleS savo ofisą po nomertn 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECUALISTAS 

Džiovų, Moterų tr Vyru Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—I 
po pietų: nuo 7—t.«t vi 
Nedėilomia: l t lkl 12. 

Telefonas Midvray 288t 

SIMPTOMU PAREIŠKIA 
Akių Lfgraa 

Ar jums skauda galvą? 
Ar jūsų akya ašaroja? 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti? 
Ar skaitant akys greit pavarg

s ta? 
Ar kvaišta galva? 
Ar matote kaip lt plukančlus 

taškus 
Ar atmintis po truputį mažėja? 
Ar akys opios šviesai? 
Ar jaučiate kaip Ir smilUs a-

tc VS© ? 
Ar yra balta dėmė ant vokų? 
Ar turit kataraktą? 
Ar turi žvairas akis? 

DR. JAN J. SMETANA 
AKTŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Ave. 

Kampas 18 gatvės 
Ant trečio aųgsto virš Platte ap-
tiekos, kambariai: U, 15. H * l r l 7 
Valandos: nuo 9 ryto lkl 9 vak. 

Nedėliomis uždaryta. 
-• 

Įteikė gelių bukietą su gra
žiais linkėjimais. Vakaro ve
dėjas* buvo St. Kundrotas. Va 
karienes laiku teikė linkėji
mus Gerb. klebono Varduvė
se minėtos draugijos ir komi 

rengime. Chieagoj jaunimas 
turi ger$ yystemą rengime 
del bizniško atžvilgio, nes 
kiekvienas turi užsimokėti 
paskirta mokestį įeidamas, 
nors, valgyti visai negausi. 

tetai. Visų kalbos buvo gra-jO Waukegane jaunimas visai 

DR. 0. VAITUSH, 0. D. 
LIETUVYS AKIU SPECIALISTAS 

Palengvins visų 
aklų tempimą 
kas xra priežas
timi ^skaudėjime 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tuma, skaudančius ir užsidegusiu* 
karščiu akių kreivos akys katerak-
to, nemiegio; netikras akis {dedam 
Daroma egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisngai, toli ir arti matan
tiems pagelbėta. Sergėkite savo , re
gėjimo ir vaikus einančius mokyk
lon. Valandos: nuo 10 Iki 8 vakaro 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
1545 W. 47 St. ir Ashland Ar. 

maišei), kada maudai dol sumažini
mo karščio. J f i rankos tr kojos Šal
tos, vartok Šilto vandens bonkas. • 

Sunkioje ligoje maistą reikia su
mažinti. '.. 

Girdymas vandeniu yra dideles 
svarbos ligoje. Įteikia vandens siūlyti 
dažnais protarpiais, jei galima, tai 
kas valanda, kūdikiui budint, ir rei
kia užsirašyti kiek per 24 valandas 
sugeria. 

Vidurius sergančio reikia liuosuoti, 
kasdieną; jei reikalas yra, tai išplau
ti, arba šilto vandens J lieti. Keikia 
atžymėti kiek] šlapumų ir duoti dau 
giau vandens, jei urėjos maža. 

kitaip rengia: Mergaitės su
nešto, valgius, vaikinai minks 
tus gėrimus. Tokioj vakarie
nėje pastebi pas mergaites 
gražų, išsilavinimą, valgių, ga-
mim'uie, kad ir pereita kartą 
patimijau namie keptus 'ke
ksus" ne vien kad jie ska
nus, bet ir artistiškai pad^r 
ryti. 

S* Monophonas. 

STIIAII'SMS 7 t 

Priežiūra kūdikio lovoje. 

Dažnas pozicijos permainymas be
gulint lovoje yra svarbus kūdikiui, ne 
tik, kad tuomi jis geriau pasilsės, bet 
dar tuomi, kad niekad kraujas neuž 
tekės. Kasdien reikia kūdikis išmau
dyti. Maudynė del karščio (apie fO 
laipsnių F.) gali būti duodama sykį 
ar j dieną, jei karštis didelis. 

Temperatūra. 

Maudynės temperatūra turi but nu 
statoma termometru. Maudant reikia 
imti visas apsaugas, kad serganti kū
dikį neperšaldžius, arba neišbaidžius, 
ar suerzinus. Karšty galima ant gal
vos uždėti šaltą, kompresą arba ledų 

Yra faktas, kad sveiki -kūdikiai da
ro linksmas motinas. Tinkamas mais
tas ir tinkama priežiūra turėtų pada
ryti kiekvieną kūdikį stiprų ir vikrų. 
Jei negali savo kūdikio žindyti, jū
sų pirmoji mintis turėtų būti Br»r-
den'M Kaglr I't«*nas. Per tris gent-
kartes motinos jį vartojo, pamatę, 
kad jų kūdikiai tuoj pradėjo augti 
ir tarpti kaip tik gaudavo Kagle 
Uratui. Horden Kompanija per tris 
gentkartes Jttkino tūkstančius tėvų, 
kad jų kūdikių sveikata yra svarbiau 
šias žingsnis prie jų busimo pasise
kimo gyvenime. Dorden's Kagle Pie
nas išauklėjo mlHonus kūdikių j svel 
kus ir vikrius vyrus ar moteris. 

SCENECTADY, N. Y. 
1— 

GEGUŽINE! 
Liepos 5 dieną 1924 m. šv. 

Kryžiaus lietuvių parapija 
rengia sveiką ir malonų su
sivažiavimą bei pasilinksmini 
mą dideliame ir gražiame so
de, būtent "Blesers Park S-
tops 3, Albany RoaU." Di
delė salė šokiams ir į vairiau
si patogumai, Gros geriausia 
orkestrą nuo 4 vai. po piet 
iki 11 nakties. Bus svai.-J.i-
nys -BalsebaU" nuo 2 vai. ^ ^ k u r i e y i g i b u g p i k n į . 
po piet. Dainuos mūsų clio-Įke B u s k g i ^ ^ į y M 

ras ir bus pildomi jvairmrsi ^ v i r y - s t n m k i m a 8 ^m_ 
žaidimai. TVipgi. ivau-., ska- ^ m o t e n | m n i e r g l n o m i S ) 

nus užkandžiai bei malonus ^ y y n | j e n k t v n g f f > moierų 

lietuviški gėrimai. ^ ^ ^ meT^Bų i r „ . ^ 
Visi vietiniai ir apylinkių ] i n k t > ^ s i r k i t o k i ų ^ ^ 

kolonija lieutviai esate aj*.* d a l | g ^ ^ ^ ^ i M m 6 s > 

širdžiai kvieciaim. Bm j v a i r į ų ž f t i d i m i | ^ ^ 
Pradžia šios gegužinės 12 ^ . . . JęmQ.K -D . p į k j u k ^ 

vai. d^hos iki J nakties ^ t r o k a g v e g n u o z v h į ą i f 

ir sodai gražiai žaliuoja, o 
ąpielinkėje prasideda laukai. 
Lietuviai čia surengia viso
kių išvažiavimų, bei pikni
kų piors ir nėra daug čia lie , 
tuvių. 6 d. liepos š. m. kaip 
jau visiems ia lietuviams 
yra gerai žinoma, g*arsi , k 
veikli Dr-stė Šv. Jono Krik
štytojo rengia pikniką. %. 
Poršakino farmoje prie upes 
(rivės) ,North 5 Ave., Idbel-
rose Park , 111. 4-5 blokai 
nuo Lake Str. po dešinei pu
sei pasisukti. Pikniko pra
džia 11 ryte. Kaip •visada į 
šios draugystės iškilmes su
eina visi lietuviai ir eia au
gę, tai ir šį sykį tikimės vi
sus atsilankusMis užganėdin
ti visokiomis pramogomis. 
Bus gera muzika ,visokių gė
rimų, šaltos košes, saldainių 
už dyką, visokių kilbasų, 
raugintų agurkų, ir vi
sokių valgių, nes Melrospfer-
ko lietuviai turi visokių biz 

Parapijos Komitetas 

MELROSE PARK, ILL, 

Tel. Ganai 03*7 Vak. Ganai 2118 

» 
1 

Telefonas Boulevard 9550 

DR. HARRY TETER 
DENTISTAS 

getas dantų padaromas taip 
kaip tik jūsų pa&ų dantys. 
Duodu gas. Peržiūriu X-ray 

3100 So. Haisted Str. 
m m-<m m»im mm e JĮPJS m .e.g.SLSLnJS*w 

DR. P. Z, ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

/ Chirurgas 
1821 So. Haisted Str. 

VaandosflO lkl l t ryto; 1 Iki • 
/ po pieta; • lkl f vakar* 

• » M M » I 

Remkite tuos proiesijona-
lus, biznierius kurie garsi
nasi cHenrastį "Drauge", 

THOMAS KRYVVULET 
Pirmos Klesos 
KRIAUČIUS 

Siutai padaromi ant 
užsakymo. 

Visokių Stylių 
Geriausia ir Didžiausia 

Kriaučiška įstaiga 
I vakarus nuo Ashland 
Valom, Prosinam 

ir Taisom 
Pirmiau po num.1702 W. 

47th Str. 
Dabar po num. 

4711 So. Hermttage Ave. 

Trylika ne išrodo, daugeliui moti
nų kaipo senas aaažius mergaitei. Bet 
pasiekus &į amžj, jų auima jausmas 
vilties ir susijudinimo, kurio motinai 
Ji 16aU5kinfi negrali. žitas brendimo 
periodas yra rimčiausias momentas 
mergaites gyvenime, dėlto, kad tuo- J. 
laiku visas jos kūnas keičiasi ir rei
kalinga tada pilna motinos priežiū
ra. Pridedant Eagle Pieną prie jos 
valgių gali jai pagelbsti, nes suteiks 
reikalinga -*eik5ją, kuriu laimingai ja 
perveš per šitą pavojaus periodų. Tu 

_" f rStum duoti du šaukštu ant dienos, 
«—'9 geriausia paryftiu ir po pietų. At-

miešk su trimis ketvirtadaliais puo
delio šalto vandens. Eagle Pienų ga
lima sukombinuoti su suplaktu kian 
Šiniu ir skanskoniu, su glnger, ale, 
vynuogių ar kitų vaisių sunka, arba 

Atėjus vasaros fcukuk, pas 
mus žmones rengia visokių 
piknikų^ bei pasilinksminimų, 
nes čia mūsų miestely . yra 
tyras sveikas oras, medžiai 

19 ant Dake Str. 
P. Valuckas 

RUSIJOJE 

Nelaimės. 
Rusijoj, Ladogos ežero i*a-

krašč?.uos, pakilus pavakario 
vandeniui net 14 pėdų, sunai 
kinta 61 kaimas. 

A D V O K A T A I : 

i — 
Skaityk šrtns siralpsnlus kas sa

vaitę ir pasidėk ateičiai. 
&' I. J " T T T l ' . „" AL ,,'., .., • . JLM 

ORAS. K. VUOSAITIS 
VYBŲ IB MOTERŲ 

RUBtf SIUVĖJAS 
Siuvame sintus* ir O'Coatus 
nauįausios mados. Atliekam 
darbą kojęeriausia už vi
siems prieinamas kainas. 

Veliame, Dožome ir At-
naujiuame senus. 

2337 S. Leavitt Str. 
Tel. Roosevelt 8988 

- J 
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TelefOBM Yards SSSS 

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

(Buvęs Vilniaus Ir Kauno Apy
gardų Teismo Teisėjas) 

Veda bylas visuos* Teismuose 
Padaro visc \ iu s dokumentus. 
Duoda Lietuvos teisių patalinius. 
S U S S. Haisted St. Cbicago? IU. 

'•• » » • 

[naujus 
laikrod
žius ir 
taisau se 
nus.Tai-
pgi užlai 
IKSU viso 
kias gra
znas ( j e - p 
welry) 
plunks- I 
nas, brit 
vas ir 
plaukų 
kirpimo 
masinas, 

Pritai-
kem a-
kinius 
4551 So j 
Ashland M 
Avcnue • 

-mm* 
i", *\'J 

S. W. B A N E S 
A D V O K A T A S 
7t W. Monroe Street 

Room 904 — Tel. Ramlolph 2900 
Vai.. Nuo 9 ryto lkl S po pietą 
Vakarai* * 2 0 * So. Haisted tat. 

Telef. Tards 1015 
Chlca«a\ 

i A. OLIS 
A D V O K A T A S 

11 S. La Salle st. Room 9001 
Tel. Raadoipa 19S4 VaL nuo 9-6 

VAKARAIS; 
9501 S. Haisted st. Tel. Blvd. §775 

v. v ayart PanedeUe ir 
Pėtnyčios 

S, D. LAGHAVVICZ 
l ietuvis 
tSM W, Mrtf WL 

Clcago, B l 
Patarnanja laido

tuvėse kuopiaiausla. 
Reikale meldUu at-
šliaukti, o mano 
t a r t u ImaliS • ! • » -
mUtmtL 

TeL OMUl 1171 
9199 

?TS^^^T^^R?JS^9C — — 

JOHN 1.6AGDZIUNAS 
ADVOKATAS 

r«*k brlas vhMsat TeteorasM. Kgiasu 
««Jft assanAtss. PaSars pirkim. W 

7 South Dearborn Street 
ROOM 1559 TRlttUNB 1 U H 1 . 

Telefonas Randolpb S9B1 
Vakarais; $161 VVest 22 St. 

T e l e M a s Caaai ,1551 

A 

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

m ++*+ 
Ofisas Didmiesty): 

29 Sooth La Salk Street 
Kambarls 559 

Central 9599 

Vakarais 3223 S. Haisted St. 
L i Tards 4581 

• • . • ! • • • C 

— -

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

Metropolitan S5959 Hanko Kame 
8201 W. fSnd SS. Tel Ganai 5599 

- • 

BALYS F. MASTAUSKAS 

! 

A D V O K A T A S 
Buvas Uetuvos Alatovybea Ta-

slaęlaaą Patarėju. 
Metropolitan State Basko JVam* 

2901 West 22nd Street 
Telefonas Oanal 5599 

Tet Central 9S00 

STASULĄNI 
A D V O K A T A I 
Vldurmlestvie Ofisas: 

Room 941 Cbieaso Tempia BUfc-
77 W. WMhlngton M. 

" • ' • •• • • • • • • ' ' » *• ' ' * ' 

€1CKJU> Ofisas: Panedėlio vaA. 
Į S U S. Cicero A^.TeLCleare 5555 
BitlDOEPORT Orisas: KJtals va* 
5286 S. Haisted fla.VpLllaaa.5fS 

f J. P. V M I T C H E S 
L i w y t r 

fFSZŠSl—_ 
boru St TeL Raudolpb 6<|4 • I tos 
Vakarala 19717 fcsilaaa Ave. 

Tel. PulUnan SSTf 

http://svai.-J.i-
http://fla.VpLllaaa.5fS
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mOHIBICINIAMS AGEN- šeimyna. Nes kaip tėvu, taip 
TAMS DUOTA DARBO. . [vaiku galvos suskaldytos. 

—i Nežinomas piktadaris tam 
Chicagos ir kitų aplinkinių tikslui turėjo pavartoti dide-

miestpLj prohibiciniams agen
tams užduota nemažai darbo. 

Prohibieijos direktoriaus 
ofisan, Chicagoje, pranešta, 
kad iš Kanados į Suv. Vals
tybes vandeniu įvežta vieno 
miliono dolerių vertės degti
nės — tikros degtinės. 

Spėjama, kad ta degtinė 
nukreipta Chieagon, kad " su
drėkinti* ' - liepos 4 dienos 
Šventę. 

Bet kur ta degtinė iš laivo 
iškrauta, kur randasi patsai 
laivas, niekas nebežino. 

Visi prohibiciniai agentai 
pasiųsti j aplinkinius India
na ir Illinois miškus ieškoti 
degtinės ir pačii| kontraban
dininkų. 

Sakoma, ta degtinės kont
rabanda atvežta tiesiog iš 
Montreaįiaus. 

Nežinia, ar vyks agentams 
rasti tą degtinę. Bet kad 
jiems užduota nemažai darbo, 
tai faktas. , 

lį gelįgalį. 

Sajungiečių Domei. 
Šiuomi pranešu, jogei Mo-

terlj Sa-gos Chicagos Apskrk 
čio Priešseiminis susirinki
mas Įvyks liepos 2-ra d ; 1924., 
7:00 vai. vakare, Aušros Var 

tų parap. svet. Visos kuopos 
malonėkite atsiųsti 'atstoves, 
nes yra daug kas svarstyti. 

Pirmininkė 

IŠILGAI KONTINENTO 
ORU. 

Liepos 1 dieną pradėjus iš
ilgai Suv. Valstybių kontinen
to imta oru vežioti paštą, iš 
New Yorko per CMcagą į 
San Francis^o ir atgal. Aero
planais skrindama ir nakti-

| mis. 

SVARBUS SU—MAS t 

P R A N E Š I M A I . 

Labdaringos Sąjungos Cen 
tro Direktorių svarbus susi-
rinMmas įvyksta šiandien 8 
vai. vakare, Aušros Vartų pa 
rapijos mokyklos kambary. 
Visi Direktoriai esate kvie
čiami dalyvauti su-me. 

Direktorių Rast. 

tinai aptarti "FourHi of Ju-
l y " (išvažiavimas, kuris bus 
Thacher |»arkon, Jftver Fo-
res. Kurie manote valiuoti 
užsiregistruokite komisijoj?. 

Beto mūsų "basebaH" ty
mui via skirta lošti su "VVau-
keganiečiais "esliibition ga-
me". 

Lauksime skni*Hn~o susi-
rinkimo. 

Korespondentas 

BRIGHTON PARK. 

PRANEŠIMAS BRID3EP0R 
TIETŽMS. 

ABNER H, COHEN 
HARDWARE 

Maliava, Aliejus, Elektros, P lum-
bing ir N a m a m s reikalingi daly
kai. 

RadJo įrengimai 

Prirengta mal iava gal . $14(0 

2202 W. 22nd Str. City 
TcL Canal S456 

'«>«•« *flff 

P A R D A V I M U I 

KELRODYS 

ŽMOGŽUDŽIAI NUBAUSTI 
KALĖJIMU. 

- Kriminaliam Chicagos 
teisme t rys žmogžudžiai nu
baust i kalėjimai ligi gyvos, gal 
vos. Tai " L a r r y " Heffer-
nan, AVilliam Cramer ir Otto 
Christenson. 

Jie visi teismo apkaltinti už 
automobilių pirklio Joseph 
Lanus nnžurtyma, plėšimo tik
slais. 

Pirm vienerių metų iš jų 
du buvo nubaustu miriop. By
la atanujinta ir ištarmė pa
keista. Žmogžudžiai kaląji-
mo bausmės ištarmę džiaugs
mingai sutiko. Tai juk ne 
kartuvės. 

PRAMATOMA TRIUš-
MINGA DIENA. 

Liepos 4 dieną šįmet Chica
goje pramatoma labai triukš
minga diena. Nors Chieagoj 
uždrausta įvairias priemoni-
nes ugnis pardavinėti, bet už
taigi priemiesčiai pilni įvai
rios rųšies 'Teiei-ver^ų." 

K O K I U Į R A N K I U IŠŽUDY
T A ŠEIMYNA. 

Villa Park policija nebera
nda įrankio, kuriuomi turėjo 
but išžudyta visa Otto Eder 

ANT PARDAVIMO bučern?, geroj 
virtoj, tiktai vi^nintfle bučerne per 
& blokua Turi būti parduota iš prie 
žasties Ii eros. 

Atsišaukite: 

5758 So. Robey Str. 

Į L. Vyčių Tradicinį Isvažia 
vimą liepos 4 d. 1924 nx 

"Thatcher Park-', River Fo 
ręst, HL 
Važiuojant gatvekariais rei

kia imti Lake Str. gatvėkarį 
ir važiuoti iki galo Chica
gos linijos. Išlipęs ten pat 
ant tos pačios gatvės reikia 
imti kitus gatvė karius ir va
žiuoti iki Thatcher Ave., pas
kui paeiti i šiaurius (North), 
iki Chicago Ave. kur"randa-
si įėjimas i parką. 

Važiuojant geležinkeliu rei 
kia važiuoti 'Xorth Western' 
keliu iki "River FoT-est" sto
ties, p*askui paeiti į šiaurę 
(North) iki Chicago Ave. 
Važiuojant automobiliais ga 

Įima važiuoti bile keliu iki 
Chicago Ave., gi, Chicagos 
Ave, į vakarus iki galo. 

Chicagos Vyčių kuopų val
dybos su išvažiavimo kom. 
laikytame pasėdy 28. d. birže 
lio nutarė, važiuojant j "Th 
utcher Pa rk" suvažiuoti vi
soms kuopoms į AVest Side 
ty. pas 24 kuopą. 9 vai. ry
to, o iš tenais visi sykiu trau 
ksime į parkus, gi 14-ta ir, 
5-ta kp. prašomos laikytis 
Beniaus paskelbtos tvarkos 

Visi Vyčiu Išvažiaviman. 
44a liepos (July) ,kaip Vy 

čiaitaip ir visi norintieji va
žiuoti i tradicinį Vyčių išva 
žiavimą į Thecher parka, ma 
lonėkite susirinkti S v. ryto, 
prie Bažnytinėms svetainės, 
1400 S. Feirfield Ave. Jš ten 
visi kartu dainuodami trauk 
sime, kur visos Chicagos 

jaunimas bus suvažiavęs. 
— Banys. 

Iš priežasties Moterų Są
jungos Apskričio susirinkimo 
seredoje, Moterų Sąjungos 1-
mos kuopos susirinkimas ati
dedamas ant ketvergo, liepos 
10 d. 7:30 vai. vakare. 

Visos narės kviečiamos at
silankyti, nes šis susirinki
mas yra labai.svarbus. 

i f Valdyba. 

VYČIŲ VALDYBOMS CH. 
APSKRIČIO 

TOWN O PLAKE 

Vy ių domei. 
Liepos 2 d. 8 vai. vakaro, 

Davis Square parko rr.'ėj, 
Vyčių 13 kuopa turės savai
tinį susirinkimą. 

Visi nariai teiksitės laikų 
susirinkti ,nes turime galu-

ta « 

,8:30 i š t. y. būti parke 
ryto, kad užėmus Vyčiams 
geriausių vietų parke; 

Išvažiavimo Komisija. 

Liet. Kriaučių Kliubo Ext-
ra susirinkimas įvyks šian
dienų, liepos 2 d., Liuosybės 
svet., 1822 Wabansia Ave., 
7:30 vai. vakare. 

Šiame susirinkime bus ga
lutinas svarstymas ar prisi
dėti prie Chicagos Liet. Dr-
jos Sav. Pas. ar pasilikt po 
senovei, kaip iki šiol t. y. sa
vistoviai Liet. Kriaučių Kliu-
bui. 

Visų narių dalyvavimas bū
tinai reikalingas. Valdyba. 

PRANCIŠKUS 
NORBUTAS 

Mirė balandžio 17 d. 1924 m. 
Lietuvoje 75 metę amžiaus. 

Paėjo ii Kauno Rėdybos, Ra 
šeiniu Apskričio, Sidlavos pa
rapijos, šiauleliu kaimo. 

Paliko dideliame nuliūdime 
3 sunūs, 5 dukteris, Ameriko
je 2 sunu, Pranciškų ir Jo
ną, dukteris Kazimierą če r 
noriene, Juzefą Stoskienę ir se 
šerį Marijoną Misevičiene. Lie 
tavoje sūnų Leoną, dukteris 
Zofiją Lauraitienę, Oną Giečie-
nę, Antoniną Oiedvigienę, sese
rį Juzefą Daukskurdienę. 

Pamaldos už mūsų amžiną 
atilsį mieliausj tėvelį įvyks lie
pos 5 d. Pirmos šv. Mišios bus 
5:30, antros bus 8:30 vai. isry 
to, iv . Kryžiaus bažnyčioje 
ant Town^of Lake 46 ir Wood 
gatvių. 

Nuoširdžiai prašome visus gi 
minės, draugus ir pažystamus 
atsilankyti į pamaldas. 

Mirė mūsų širdžiai brangus 
tėvelis; lauk mūsų paą tave 
ateinant, o mes neužmiršime 
tavęs mūsų maldose. 

Nuliūdę 

Susai, dukterys, seserys, 
žentai ir marčios. 

— i 
i 

Sulig pareito L. Vyčių Chi 
cagos Apskričio nutarimu 

kuopos privalo sudaryti pro
jektų kom. del sutrumpini
mo Ap. susirinkimų. 

Todėl tuo reikalu prašo
me dalyvauti nuo visų kuopų 
valdybos arba jų įgaliotiniai 
ateinantį antradieni. vakare 
— 8 d. liepos, Šv. Jurgio 
parap. mokyklos kambary. 

L. V. CH. AP. 
i 

Valdyba. 

AUTOMOBILIAI 
Didelis bargenas visokių m š i ų 

garantuotų karu. Išmokesčiais 
ar mainais . 

Blvd. 8778. 
Mes perkame karus už Cash 

Pinigai skolinami ant karų 
tuomet jus jais jau važinesite 

SHERMAN AUTO SALES 

i 4614 So. Ashland Ave. 
»m>m • • « * • » mm • • ' • » • • • • • « » » « j g 

l A R Z D A S K O T Y K L A " " 
(BARBERSHOP) 

parsiduoda nepaprastai geroj vietoj 
augančioj apiel inkej. Vidutiniai skai
tant jeigu $85.00 kas savaitę, tų ga
rantuosiu rafitu. Mažas jmokejimas ' 
paims biznį. 

Atsišaukite: 
3836 So. Ashland Ave., 

Chicago, III. 

P I A N A S 

REAL ESTATE 
***" '* .".'.r* w m" * ** "***,mm"m,mm" 

NORI PIRKTI NAMĄ AR 
MAINYTI NAMĄ 

VAŽIUOK PAS MANE . 
2 fl. muro na 

m a s po 5-6 ru 
mus. Mainau 
a n t bučernSs 
ar grosernes. 
namas randasi 
'ąnt 53 Mor
gan si r. 

2 fl. medinis 
namas ir 3 lo 
tai. Mainau 
ant bučemSa 
ar. grosernSs 

N a m a s randasi ant 81 Vincehnes ave. 
2 fh mūrinis namas po 6 rūmus, 

mainau ant mažo namo ar ant bu-
černSs, grosernes ir ant automobi -
liaus. N a m a s randasi ant 35 J,owe 
ave. • 

4 fl. namas po 1-6-1-5-2 po 4 rū
mus. Mainau ant bučernčs. N a m a s 
randasi ant 61 Raeine ave. 

2 fi. medinis namas po 4 rūmus. 
Mainau ant farmos. N a m a s Ran
dasi Rrighton Parke. 

6 fl. įmed. namas. Mainau ant 
farmos. Narnas randasi ant Normai 
Bul. 55 | 

5. r. Caree. 2 lotu kaina $2,700. 
Cash $1300. 

6 r. Garec. 2 . lotu, kaina $4500 
Cash $1000. 
8 fl. namas $15,000 

4 fl. namas $10.500 
3 fl. namas 8,500 
5 O. namas $12,000 
4 fl. namas $6,500 
2 fl. namas . . ^ $6,500 
4 fl. namas $2.400 
2 fl. Ir storas $4,500 
Tuose namuose visi parankumai. 

3404 S. MORGAN ST. 
Tel. Yards 1571 

REAL ESTATE 
« - ' I , ! ' ' 

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

P e r k a m , 
parduodam 

ir m a i n o m 
namus, f ar 
m a s taipgi 
ir v isokius i 
biznius. 

Darbą at 
l i ekam gre 
Itai, pigiai 
ir g e r a i 

Kreipki-
tės: 

3352 So. Halsted i Str. 
Telef. Boulevard 

' »' 

levard 96̂ 1 j 
fmm* • • • • • • • • • • į 

NORTH SIDE 
• l i t i 

Vyčiij penktos kuopos mė-
nesinis susirLukimas įvyks 
šiandien liepos 2 d. 1924 m, 
Šv^Mykolo par. svet. 7:45 v. 
vak. Pražom VISŲ narių susi 
rinkti, nes bus apkall>ania ko 
Jj svarbus dalykai. 

Valdyba. 

P L A Y E R P I A N O B A B C E N A S 
Parsiduoda 88 notij, $700 player 

planas su kabinetu, suolelis su 90 
mu2ikos rolių, palikta krautuvėj ant 
pardavimo už $135. + 

Pri imsiu mokesčia is : 
1S89 >fnwaukee Ave. 

Klauski te Mrs. LENOCI'S plano 

PARDUODU 2 pagyvenimų namą 
po 6 didelius kambarius, gazas, e le
ktra, maudynės, didelis jardas pusant 
ro loto, tyki apliel inkė, netoli Crane 
fabriko. Inefiti reikia 19 fiimtų. Sa
vininkas visuomet namie. Atsišaukite: 
į savaitę . laiko. * 

3217 W. 37 Piacc . 
1 lubos. 

ANT PARDAVIMO. 2 automobiliai 
1921 Elear 5 pass. -touring ir 7 pa-
.sažieriy, parduosiu arba mainysiu 
ant namo. loto arba biznio. ,^» 

Kreipkitės: 
k 

722 \\\ 351 h Str. 

DRAUGYSTĖMS A R HA BIZNIE
RIAMS kam reikalinga cigaru pikni
kams, baliams, turime pigiausia kai
na ir geras J u m s uždarbis dubelta-
vas. 

J. J. STRAVINSKAS 
70.4 W. 31 Str. Tel. Bou l \d . 5000 

PAlEftKAU DftOfiS Stanislovo Va-. 
lutMo paeinančio iA Haseinlu Apskr., 
Upainiu Kaimo gyveno I'hiladeliihl-
joj . 

MeldžlM atsišaukti: * 

VINCENTA šALMERAITfi 

0«0 \V. S6II1 Str. (hk-ago , III. 

THE GEEVUM GIRLS 
• 
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DIDŽIAUSIA PROGAf 
APLANKYTI GIMINES LIETUVOJE 1 

Visi turinti pirmus Amerikos popierus ir be po- S 
piery galite važiuoti Lietuvon ant metų ir daugiau 

= ir pagryžti atgal. Ta teisę duoda naujas Imigraci- = 
3 jos Jstatymas. S 
^ Visus reikalingus Amerikon pagryžimo doku- s 
•̂  mentus mes padarome. Pakol ant jūrių gražus o-
= ras, važiuokite vakaciias praleisti j tėvynę, Lietu- = 
= vą. Kainos iš New Yorko j Klaipėdą III klesa įS 

@
= $107.00; II klesa $135.00 ir aukščiau. Karės taksu M 

$5.00 extra. g 
= Visais reikalais kreipkitės pa's: 
| V. M. STULPINAS, GEN. AGENT. | 

| LIETUVIŲ PREKYBOS I 
BENDROVES i 

i 3311 So. Halsted Str., Chicago, 111. i 
Phone Yards 6062 g 

IIIHIIIIIIlllEllllllIlIfl^llllllHll^llllllllllir^^ 

PARSIDUODA UučernS ir groser 
nfi. Visokių tautų apgyventa vieta 
parsiduoda greitu laiku. 

M. P.OMANOWSKAS 
Ša« W. 20 Str. 

arl>a 
W. Cullrrton Str. 

A N T PARDAVIMO 4 pagyvenimų 
medinis namas 2 no 6 kambarius ir 
2 po 5 kambarius. Parduosiu arba 
mainysiu ant mažesnio namo, loto, 
automobiliaus, bučernčs arba kito biz 
nio. 

J. L E P O 
722 \V. 35th Str. 

ĮVAIRUS KONTRAK-
TORIAI 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalu Kontraktariiit, 
statytojas ir senų namn 

taisytojas. 
2319 West 24-th Str«et 

Chicago, OI. 

:•: 
lelf fohas Canal 7233 

-S 

PETRAS CIBULSKIS 
Mallavojlmo Kontraktoriūs 

Dažų k Poperos Krautuve 

2338 SO. LKAVITT S i R. 

ĮTcI. Lafayctte 4223 

P L U M B I N G 
[Kaipo liet u vys, l ietuviams visados J 

patarnauja kaogeriausiaf 
M. YUŠKA, 

3228 West 3 8 t b Street 

e s '>„>•• 

ifiiiuifiifitiitiiiiiiiiiiiniiiiiiiimiiiiiiiifftf 
PAGRAŽINAM NAMUS 

Maliavojame, dekoruojame, kalsi-
muojame ir popieruojame na^nus, 
dedame st iklus į naujus namus. 
Mes ta visą, Tamstos darbą gal ime 
atlikti už gana prieinamą kaina — 
pirmą negu duosi k i tam virš pažy-
mėta darbą, ats iklauskite kainos pa? 
m u s 

Kreipkitės: 
B R I D G E P O R T PAINTDfG 

H A R D W A R E CX>., 
3149 So. Halsted Str. 

Tel Tardą 7282 

i i i i i in i i i i i i i i i i iu i i i i i i i i i i i i i i iu i f i i i i i i i i i i i i 

B U K G U D R U S 
Pasiteiriauk, kol dar yra lai 
ko išsirinkti gera. vieta 
Marquette Manor. 

PASINAUDOK PROGA 
del gyvenimo puikiausiame 
lietuviu, distrikte Chieagoj, 
kur gyvenimas bus malonus 
Arti sv. Kazimiero Vienuol. 
ir Marquette park, kuris 
bus vienas is gražiausiij 
parkų visame mieste. 

MES PASTATYSIME 
kokį tik namą Jus norite 
Marquette Manor. Mūsų 
kainos visiems prieinamos. 

1VEBER & VVILLIAMS 
2516 W. 63rd str. 

Telef. Repnblic 1932 

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

ANT NAUDOS. 

S. L FABIONAS CO. 

899 W. 3911 S I . Chicago 
Tel. ftoulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam p in i fus ir 
m Parduodam Laivakortes . • 

I R REIKALINGI TAU I 
PINIGAI? 

Mes skol iname ant pirm 
jmorgičių. 

Me.s taip pat 
•Perkame ir P a r d u o d a m e pir-

n u s morgičiua po 1500.00 ir augr-
15čiau. 

Norint platesnių informac.iji.ij 
treipkitės pas: 

JUSTIN MACKIEWICH 
M0RTGA6E BROKER 

[REAL ESTATE LOANS 
INSURANCE 

2342 So. Leavitt Str. 

^ M i l l f ^ VESTHier^VS 5AT> 
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NORINT NAMU IR 
BIZNIO BARGENįf' 
Visokių rusių pamatyk 

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

Kampas Sacramonto 

: 

Nauji 2 flatu namai 6-C kam b 
Brigrhton Parke lengrvais išmokė
jimais. 

Special Barganai 
AuRrfitos rupias namai, 2 flatų 

ką tik pastatyti 5-6 ir 6-6 kamb. 
Marquette Manor. Specialžs kai
nos ir pppeialSa iSIygros ant Siy 
namų. 

Bargenai 
Paairinkimui bizniavi kampai ir 

t viduriniai tnSti lotai aug-štos kle-
,so.s Lietuvio Apiolinkfj Geriaasios 
Bizniui Vietos. 

Kriaušiams, barberiama, kviet-
kininkams, auto salesrooms, garą-
l i iams , bučerngms, bardware ma
liavos ir rakandu krautuvėms ir 
daugybe kitokių biznių. 

Norint platesnių Informacijų 
kreipkitės pas: 

L. J. JACOBSON 
8002 W e s t 5&ta Str . 

Kampas Raoramento 

Skaitykite 4<Drauge'' Real 
Hstatų Borgenus. 

Savieji pas savuosius. 

* • 

http://informac.iji.ij



