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ISPANIJOS KATALIKAI 
ŽURNALISTAI SUSIOR

GANIZAVO. 

us — 4 - ^ — — 

ŠJME7 M. TOLEDO TURĖJO 
KONVENCIJA. 

Bus vykinama progresyvės 
spaudos programa. 

Baisus Lenkų Teroras 
Gudijoje 

GŪDĮ) ŽEMĖSE KOLONIZUOJAMI LENKAI 

VOKIEČIU VALDŽIA 
TURI NAUJį ULTIMA

TUME 
ŠIUOKART NUO SVETIMŲ 
ŠALIŲ KORESPONDENTU. 

JAPONIJA NORI SUSI
DRAUGAUTI SU KINIJA. 

Tuo tikslu pramatoma 
konferencija. 

Nes svetimšaliams gyvenimas 
M O K Y K L O S IR C E R K V E S U Ž D A R O M O S Y o k f e a u M e ^kenčiamas. 

MADRIDAS (per paštai). 
— Sulig Šv. Tėvo rekomenda
cijos, Madrido ir kitų Ispa
nijos miestu katalikai žurna
listai įkūrė brolišką organiza
ciją Šv. Pranciškaus _de Sales 
globoje. 

Ispanijos katalikai žurnali
stai (laikraštininkai) šonai 
rengėsi įkurti tos rųšies orga 
i.-izanją. I>irm karo tuo tik
slu turėta pora konvencijų. 

MASKVOS VALDŽIOS PROTESTAI NEDUODA 
REZULTATU 

RYGA, liepos 11. — Iš Ma-!šir.asi, tas įstaigas uždaro ir 
skvos pranešta, kad ten ne 'gudų vaikus varu verčia lan-
vien bolševikų, liet ir kitų ikyti.lenkų mokyklas. 
žmonių tarpe kilęs didelis su- j r ž d a r i n A j a i r gmlų c e r k v e s > 

judimas del gudų (baltaru
sių) likimo lenkų valdžioje. 
Kelinti metai lenkai valdo žv-

į kurias negalima įvesti len
kiškosios dvasios. Lenki) 
policija gudų tarpe veikia 

limta gaivinti katalikiškoji ,n»aS Gudijos dalis ir p a t e j y j , MSevistinė .-rezvičaika 
Rusijoje. : Gudams varžoma 
žodžio ir spaudos laisvė. 

spauda. Teėiaus tolimesnį 
veikimą sutrukdė karas. 

Pirmoji žurnalistų konven-

gudus terorizuoja, kuomet tie 
atsisako pripažinti lenkiška 
4"kultūrą" ir nepasiduoda po-

BERLYNĄS, liepos 11. — 
Švietimų šalių jSpaudos Sąjun
ga, skaitanti virš 150 narių ir 
reprezentuojanti 25 šalis, vo
kiečių vyriausybei įdavė ulti
matumą. 

Sąjunga reikalauja paleng
vinti svetimšaliams gyvenimą 
Vokietijoje. Duoti daugiaus 
teisių kas link pas>ų, taksų už 
pajamas, namų nuomų ir kitų 
dalykų. : 

TOKYO, liepos 11. — Ja
ponijos užsienių ofisas paskel 
hė, kad artimoj ateity prama
toma Japonijos su Kinija ko
nferencija, kurioje bus išsprę
stos įvairios problemos, del 
kurių šiandie nėra pilno abie
jų taut,ų susiartinimo. 

Dalykų žinovai tvirtina, 
kad Japonija darbuojasi su
jungti krūvon Aziją ir visoms 
Rytų tautoms vadovauti. Sa
koma, ton sąjungon, rasi, bus 
priimta ir Rusija. 

Apie konferenciją su Kini
ja kalbama tokiu tonu, kad 
konferencijos iniciatyva paei
tų iš Kinijos. Japonija ka~ 

Taika Europoje Nepramatoma 
TAIP SAKO KARALIAUČIAUS UNIVER-

SITETO PROFESORIUS 

Amerikon atvyko Karaliau
čiaus Universiteto tarptauti
nių teisių profesor. Dr. Her-
bert Kraus. 

Aną dieną jis turėjo pas
kaitą Chicagos Universitete 
apie tarptautinę padėtį. Pa
žymėjo, kad Europoje taika 
nepramatoma ir nebereikia 
jos nei lauktL 

IŠiandie taiką Europoje ar
do, sako profesorius,* dau
giausia žinoma pokarinių re
paracijų problema. Šalę to 
taiką atitolina žinomas tautų 
nacionalybės arba apsispren-

pakenčiamybė tai paprastas 
silpnesniųjų laikinas nudavi-
mas. Tas neilgam galės tve
rti. Svetimoj vergijoj gyve
nančios nacionalybės parei-

•v. 

.kalaus apyskaitos nuo savo 
prispaudėjų. 

Taikinguoju keliu Suomija 
su Švedija susitaikė del Alan 
salų. Tąpat atliko Čekoslo
vakija su Lenkija del Jovar-
zinos, pažymi prof. Kraus. 
Bet j r a kitų klausimų, kurie 
taikingu būdu negali but iš
spręsti. 

" K a s gali sakyti, pav., kad 

Sąjunga pažymi, kad jei dangi tuotarpu nenori rodyti, 

ei ja įvyko; mieste Seville 1904 | lonizati jai (lenkinimui). 
m. Rezultate įkurta žurnaliz-] Maskvos valdžia siuntė Var
mo mokykla, kuri šiandie, ži- j šavon keletą protestų 
noma vardu "Ora et Labora" 
(Melskis ir Dirbk) duoda jau 
gausių vaisių. 

Antroji konvencija įvyko 
miesto; Saragossa 1908 ni. "rė
čiaus neturėjo pa vykimo ir ji 
buvo suspenduota neaprobuo
tam laikui. 

valdžia neparupins palengvi
nimų, tuomet sąjunga per
trauks visus santykius su ofi-
ciale jVokietija. 

Tas ultimatumas vokiečiuo
se sukėlė daug sensacijos. Re
akcionierių spauda reikalauja 
visus svetimų šalių korespon
dentus išvyti iš Vokietijos. 

Šiandieninėmis sąlygomis 

Praėjo visa eilė motu. Pas-
kui atėjo karas, kuris katali
kus pastūmė prie kitos rų
šies darbų. Nežiūrint to, ka
talikų spauda plito ir ėjo sti
pryn. 

/Tuo laikotarpiu šiaurinėj 
Ispanijoj pasirodė didelis ka
talikiškas dienraštis. Pas-
kiaus dienraštis " E i B e ^ t e , ' ' 
kurs šiandie v ra didžiausias 
katalikiškas dienraštis Ispa
nijoj. Bis dienraštis leidžia-
mas Madride. 

Šiandie kuone kiekviena 
provincija turi katalikiškus 
dienraščius ir jie lošia svar
bią rolę tautoje. 

v 

Trečioji konvencija. 

Didžiuma gudų sutinka but 
Varšavos valdžiai ištikimais, 

j5(lf i bet už tai reikalauja sau nuo-
tas nedavė rezultatų. Varsa- savų mokyklų, su savo kalba, 
vosf valdžia pačių bolševikų j agrariniu reformų, policijos 
žodžiais atsako, kad bolSevi-1 teroro panaikinimo. Lenkai 
kai neturi teisės maišytis į | s « t u o " su t i nka . Jų tikslas 
vidujinius Lenkijos valstybės j visus jrudus varu sulenkinti, svetimšaliams negalimas gy-
reikalus. i>» .)'<' gražiuoju nepasiduo- venimas Vokietijoje. Jie tu-

Lenkų vergijoje šiandie ra- da. rį kur-kas dattgiaus taksų mo-
ndasi virš vieno miliono gudų. i Gudai siuntjė daug protestų kjėti už vokiįiius, furi.mokė-
Anot žinių, nuo "neišt ikimu"! T. Sąjungos tarybai ir -san- ti kur-kas aukštesnes nuomas 
gudų atimama žemė ir pavo- tarvės valstybėms. Šaukėsi 
dama lenkams kareiviams ve- pagelbos. Bet tokios iš nie-
teranams. Visi Gudijos ]>lo- kur nėra. \ 
tai lenkais kolonizuojami. Žinovai tvirtina, kad jiems 

Lenkai negalėdami poloni- tik spėkomis Ims galimas pa-
zuoti mokyklų, nes gudai prie sįliuosavimas. 

DEMOKRATŲ NOMINUO-
. TI KANDIDATAI. 

Abudu kandidatu visuome
nei labai mažai žinomu. Da-
vis karo laiku daug darbavo-Į V JO I V i l l U KUINU i l t i n e M O l l i i m r 

Sako, hiojaus pradėsiu poli- ^ * * * * * angliškai kalban- V m L ^ B L P f f i ^ Pa. 1. 
t.ne kampaniją. j - i tautu naudai J i s yra T. ^ _ „ ^ ^ R a r j ^ į * 

XEW YORK, liepos 11. — 
Demokratų partijos nominuo
ti kandidatai y ra : į preziden
tus John W. Davis iš West 
Virginia, buvęs ambasadorius 
Anglijoj, ir i vice-prezidentus 
Charles W. Bryan, Nehraska 

Trečioji šįmet įvykusi ka- j valstybės gubernatorius. 
talikų spaudos konvencija bu- j J i e d l ^ ^ p a s k e i b ė , j o g a r . 
vo sušaukta Madrido Vysta-1timiausiomis dienomis, pasida 
po Melo, kurs šiandie yra V a - | l i l i e d a r b a i > s p r a dės ią politinę 

Sąjungos; šalininkas, taipat j 
žymus advokatas. J i s prez-
liiterionas. 

Charles Bryan yra žinomas 
tik pavo valstybėj. J i s yra 
žinomo AV. J . Bryan'o brolis. 

uz namus. Tik už vienus pa
sus vokiečių valdžia paima 
per metus 530 100 dolerių nuo 
kiekvieno svetimšalio. 

Žodžiu tariant, svetimša
lius plėšia kiek tik gali. 

kad ji reikaliuga tos konfere
ncijos. 

Rytų suorganizavimas vie-
nybėn iškilo, kuomet S. Val
stybės išskyrė japonus iš at
eivių tarpo. 

L I E T U V O J E 

dimo.principas, kurs didžiųjų 1 Lietuva galės atsižadėti savo 
valstybių mažosioms tautoms sostinės Vilniaus, kuri yra 
nepripažintas-

Prof. nuomone, nepripažin
tas nacionalybės principas 
skaitosi pavojingas Europoje 

3-ji LIETUVOS ŽEM. UKI0 
PARODA. 

ugniakalnis, kurs šiandie nors 
prigesęs, bet kas momentas 
jj$ gali visu smarkumu pradė
ti veržtis. 

Taikos sutartimis nustaty
tos valstybėms naujos sienos 
šiandie neva pakenčiamos. Ta 

šiandie lenkų rankose V klau
sia profesorius. " T o stebuk
lo negalima tikėtis. Dėlto 
tiršti juodi tornado debesys 
renkasi politinėse Europos 
padangėse. Iš to debesio bi-
le dieną gali trenkti perkū
nas. ;Tik negalima nuspėji, 
kuomet tas įvyks. Bet kad 
tas įvyks, negali but dviejų 
nuomonių. yj 

= 

ADVOKATŲ SĄJUNGOS 
PREZIDENTAS. 

(Advakatų sąjunga) metinia
me suvažiavime Sąjungos pre 
zidentu išrinktas Charles E. 
Hughes, šiandieninis valsty
bės sekretorius. 

Lietuvos Žemės Ūkio ir 
Pramonės Parodos reikaluose 
Vvriausvbė teikia šiais me-
tais rengiamai I I I Lietuvos 
Žemės Ūkio ir Pram. Parodai 
Kaune, nuo š. m. rugpiučio 

VALSTYBĖS SEKRETORIUS CHEYENNE, Wyo, liepog 
KELIAUJA EUROPON. "• - Čionai uždarytos dvi 

nacionalės bankos, kurios tu-
NEW YORK, liepos 11. — 

Rytoj iš čia Anglijon vyksta 
valstybės sekretorius Hughes. 
.Ten jis dalyvaus tarptauti-

rėjo" apie 6,200,000 dolerių de
pozitų. 

mėn. 22 d. iki rugsėjo mėn.jniam advokatų suvažiavime. 
1 dienos imtinai, sekančius Šimtai Suv. Valstybių advo-
palengvinimus: 

SMITH SVEIKINA 
N0M1NATĄ. 

lencijos Arkivyskupu, 
Konvencijos sesijoms pir

mininkavo Kardinolas prima
tas, Kardinolas Reig ir kiti 
prelatai, kurie karštai visa ši
rdimi remiia spaudą. Delega
tai buvo nuo 275 išleistuvių, 
iš visų Ispanijos dalių. 

Konvencijoje nutarta kiek
vienoj seminarijoj įkurti žur-
nalizmo kursus " O r a et La
b o r a " mokyklos pavyzdžiu. 
Be to, nutarta Madride įkur 
ti trumpuosius žurnalizmo ku
rsus. Daugelis išleistuvių 
pasižadėjo stydentams patar-

• * 

nauti. 
Žinių agentūra, žinoma va

rdu "P rense Asociada," kuri 
patarnauja katalikiškiems lai
kraščiams, padidins užsaky-
to;^ skaičių. Susisieks su di
desnėmis firmomis ir įkurs 
visuose distriktuose sub-agen-
turas , d _ J _ A j 1 

kampaniją., kad laimėti rinki
mus ateinantį rudenį. 

Vaikų magazinai 
Konvencijoje sutarta, idant 

kiekvienoje parapijoje butų 
leidžiamas kas savaitė biuleti-

XEW YORK, liepos 11. — 
Gub. Smith vienas pirmutinių 
pajfreikino demokratų parti
jos nominuotą kandidatą į 
prezidentus J . W. Davis. 

TTai atliko ir McAdoo. 
Bet Smith žada' Davisą ra

mti kampanijoje. [Tuotarpu 
McAdoo tyli. 

nas, kuriame turi but aiškina-) 
ma Evangelijos ir kiti.bėgan-Į DELEGATAI IŠVAŽINĖJO. 
tieji parapijos reikalai. | 

Kad sulaikyti negeistinų 
vaikams leidžiamų laikraštė
lių plitimą, nutarta išleisti 
vaikam« skiriamą magaziną. 
Tas katalikiškas magazinas 
bus nemažas ir iliustruotas. 
Kitas dar iliustruotas maga
zinas bus skiriamas moterims. 

Konvencija paskyrė nuola
tinį ekzekutyvį komitetą, ku
riam pavesta vykinti visas 
priimtas rezoliucijas ir visą 
katalikiškos spaudos platini
mo programą. 

NEW YORK, liepos 11. — 
Didžiuma demokratų konven
cijos delegatų jau vakar iš
važinėjo kas sau namo. Vie
ni jų pradžiugę, g | kiti susi
krimtę. Ypač McAdoo šali
ninkai begalo susikrimtę, kad 
gub. Smith supainiojo Mc
Adoo n ©minavimą. 

Ant kampo 63 gt. ir Ken-' 
wood ave. plėšikas O'Brien 
užpuolė žmogų. Pasisuko po
licija ir piktadarį sugavo. 

MAURAI PLIEKIA 
ISPANUS. 

LONDONAS, liepos 11. "— 
Anot gautų žinių, maurai su
kilėliai Morokoj pliekia ispa
nus. Ispanija siunčia dau
giaus kariuomenės. 

DARBININKAI PERKA 
AKCIJAS.. 

PHILADELPHIA, Pa. lie
pos 11. — Pennsylvania gele
žinkelio darbininkai jau išpir
ko 50,000 šio ^geležinkelio akci
jų ir toliaus perka. Nes pir
kime geležinkelio bendrovjė 
duoda palengvinime, leidžia 
dalimis atmokėti už įgijamas 
akcijas. 

Calumet upėj rastas lavonas 
Henry Ferris, 60 m., 148 W. 
54 st. 

a) Susisiekimo Ministerija 
išsiuntė stočių viršininkams 
aplinkraštį sekančio turinio: 

1) Uiž parodos eksponatų 
pervežimą su atatinkamais 
Žemės Ūkio ir Valstybės .Tur
tų Ministerijos arba draugi
jų parodų komitetų liudymais 
į Žemės Ūkio Jstaigų steigia
mas Žemės Ūkio Parodas i-
mama 50 nuoš. tarifais nusta
tyto .mokesnio. 

Vežant eksponatus iš užsie
nio tas tarifas taikomas tik
tai- už Lietuvos teritorijos 
pervežimus. 

Šis tarifas eksponatams ve
žti turi galios "1*5 dienų prieš 
parodos atidaromą ir prieš 15 
d. parodai užsidarius. Komi
teto liudymai gali būti prista
tyti kaip siuntimo taipj ir pa
skyrimo stotyse. 

%) Lankantiems parodą gru 
pjėmis, su vietinės administra
cijos aiJba savivaldybių liudy
mais, taikomas ekskursininkų 
tarifas |(įį I J I klasės bilieto 
kainos). * •• 

3) Lankantiems mugu paro
das svetimų valstybių akme
nims su miusų atstovybių liu
dymais, keleivinis tarifas ma
žinamas 50 nuošimčių. 

b) Užsienių Reikalų Minis
terija teikia užsienių ekspo-
nentamsk nemokamas vizas, 
^c) Finansų Ministerija įlei

džia eksponentus iš užsienio 

katu taipat keliauja tan su
važiavimai!. 

BENES KELIONE 
ATIDĖTA. 

Chicagoj areštuoti trys au-
toistai. Jie važiuodami auto
mobiliu vos nesuvažinėjo se
no žmogaus. Tuomet jie sus
tojo ir baisiai apmušė senį. 

CHICAOO. — Šiandie pra-
matomas gražus oras; maža 
atmaina temperatūroje. 

P I N I G U K U R S A S . PRAHA, liepos 11. — Če
koslovakijos užsienių nniniste-
ris Benes tomis dienomis tu- Lietuvos 10 litų $1.00 
rėjo išvykti Amerikon. Te- Anglijos sterl. svarui 4.34 
čiaus kelionė atidėta. Kelio- Francijos 100 frankų 5.06 
nę sutrukdė Londonan sušau- į Italijos 100 lirų 4.26 
kiama konferencija. jšveicarijos 100 fr. 17.95 

Vyro sužeista Mrs. J . Ti 
nich, 46 m., 471 W. 28 st., 
mirė. Policija areštavo mi-jbe muito, jei tie eksponentai 
rusios V5yr#, > .;&& bus išvežti atgal užsienin* 
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Siųskite Savo Giminėms umm 
PINIGU S 
a P E R 

/ DRAUGĄ ?J 

NES, MDRAUGAS" pigiausiai siun
čia ir geriausiai patarnauja. "DRAU-

. GAS" siunčia per didžiausią Lietuvos 
banką — ŪKIO BANKĄ. 

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

"DRAUGAS," PUBL. CO., 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, UL 
Ofiso Valandos; Nuo 8 ryto iki 8 v. vak. 

Sekmadieniais uždaryta. 
IIIIIIIItlIlIlItlIIlIflIllIlIlIHIlIlIlIlIlIltlIilIlIlIlIlIlIUIUlJJSafSIIAUBS 
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D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS" 
Bna katdianą lfekTnu neAėldianitiB 
, Mitams I&00 

Paaai Mat* $3.00 
n prenumeratą mokasi iikalno. Lai
kai skaitosi nuo niraiymo dienos, 
a* ano Naujų Matą. Norint permai-
įyti adreaaa visada reikia prisiųs
ti ir ienai adresas. Pinigai geriao-
atai tinsti iiperkant krasoje ar ex-

"Money Order" arba įdedant 
| refistmota laiaka. 

DRAUGAS PUB. GO. 
2334 So. Oakiey Avenue 

Chicago, Illinois. 
Tel Roosevelt 7791 

Kun. Prof. Bučys. 
Amerika Lietuva ir 

Motery Kultūros 
Draugija. 

Tariamas Lieiuvos Blogumas. 
Daugelis Amerikos lietuviu 

gana žemai stato savo tėvynę 
sakydami, kad ten visų mais
tas esąs tik bulvių šausienė 
ir žalbarščnfi, kad visoje ša
lyje sunkus darbas, neturtas 
ir žmones nemoka nieko ge
rai padaryti. Kalbantieji ži
no, kad ne visur ir ne visa
da Lietuvoje būva taip blo
ga, kai|j sakoma, bet Ameri
koje gimusieji lietuvių vai
kai, Lietuvos nematę ir tegir-
dėdami tik papeikimus, ima 
niekinti Lietuva, kartais nie
kindami ir savo tėvus, atvy
kusius iš jos. Dėlto daugelyje 
šeimynų jau pasidarė, kad vai 
kai nemyli tėvų. Tėvai daž
niausiai nei nesupranta, kad 
ta nemeilė kilo iš neteisingo 
ir neprotingo Lietuvos peiki-

Vienas jaunas Amerikoj* 
gimęs lietuvis sako: "Mus tė
vai nepeiktų Lietuvos, jei ji 
nebūtų peiktina. Jie nenor,i, 
kad mes ją niekintume." 
Taip jie to nenori, bet jie no
ri prieš vaikus pasigirti, kad 
tėvynėje yra daug iškentėję 
jauni būdami. Taip tėvai mėg
sta pasigirti save vaikams te

tų turtais ir kitų padarytais 
pramoaės darbais, o patys ne-
simokisime ir nebandysime to 
daryti, dar pašiepdami besi
mokinančius ir bebandančivs, 
tai, žinoma, nielvo gera netu
rėsime. 

Moterų Kultūros Draugijos 
įsikūrimas. 

Tų suprato kelios užaugu
sios merginos 1922 metalą Lie 
tuvoje. Jos susitarė Įkurti 
Moterų ^Kultūros Draugijų, 
pasirašė įstatus ir įteikė Kau 
no Apskrities Viršininkui, ku
ris draugijų įregistravo į vie
šai veikiančių draugijų sora-
sų. 

Darydamos Kultūros Drau
gijų merginos sutarė visos iki 
vienai, kad negana įmokėti 
savo metinį mokesti ir vaikš
čioti į draugijos susirinkimus 
ir tenai šnekėti bei balsuoti. 
Tais. daigtais beveik visuomet 
tenkinasi vyrų draugijos. Bet 
Moterų Kultūros Draugijos 
pirmosios įkūrėjos suprato ir 
jautė, kad reikia daugiau, 
Dėlto jos įrašė j savo įstatus, 
kad kiekviena narė turi būti 
pasirengus visų savo laikų. 

Naujau Ministerių Kabinetan liaudininkams nebepakliu-
vus, kairiųjų spaudoje dale nešvarių šmeižtų pasirodė ir vi
sokių prasimanymų, buk naujas Kabinetas žadas stambių 
atmainų valdžios politikoje, buk jis viską apversias aukštyn 
kojomis įr t. p. Valdžios oficiozas "Lietuva" užginčyja šituos 
spėliojimus ir sako, kad 

"Mūsų Konstitucija, mūsų valstybes ekonomine ir po
litinė padėtis sudarė mūsų šaliai valdžios linija, nuo kurios 

oaveds" Moterų n e l a t o a i tenukrypsi, neperžengdamas tos Konstitucijos,~arba 
nenuneigdamas pačių paprasčiausių mūsų politinio ir ekono
minio gyveninio faktų. Apie mūsų Ministerių Kabinetų ver-

vynes blogumu ir dėlto tą 
blogumų padidina. Tėvai no
ri pažymėti savo vaikams, 
kad jų jaunoms dienoms da
vė daugiau patogumų negu 
buvo gavę iš savo tėvų. Bot 
vaikai tų pasigyrimų klausy
dami, nesupranta, kad tėvai 
giriasi, nesupranta ko tėvai 
nori, tik supranta, kad Lie
tuvoje bloga. 

Lietuva nėra dangus ir var
gų joje pasitaiko. Tik nerev-
kia tuos vargus didinti besi
giriant savo ir nereikia už
miršti Lietuvos gerumų. Ši
tame straipsnyje aš paminė
siu tik vien.*} iš daugelio gra
žių daigtų esančių Lietuvoje, 
būtent kad ir ten yra žmoni.ų 
mokančių ir norinčių geraii 
dirbti. -Xe visus geruosius 
darbininkus ir darbininkes 
paminėsiu, tik vienų Moterų 
Kultūros Draugijų. Tokių 
draugijų aš žinau Lietuvoje 
keholika. 

Amerikos ir Lietuvos 
Skirtumas. 

Amerika pasižymi savo 
triobų augštumų, savo dirb
tuvių daugybe, savo gelžkelių 
tankumu savo bankų turtin 
gumų. Tais visais žvilgsniui^ 
Lietuva yra mažesnė už Ame
rika. Bet visa Lietuvos jau
nuomenė veržte veržiasi, ir 
grūste grudžiasi į mokslų. 
Lietuvos visuomenė nesigaili 
darbo nei pinigo padėdama 
jaunuomene!, mokslus eiti. Ši
tuo žvilgsniu senoji Lietuva 
yra daug pralenkusi Ameri
kos Lietuvius. 

darbų ir turtų pašvęsti Mote
rų Kultūros tikslams sulig 
draugijos įstatų. 

Tas paragrafas galėjo išrū
dyti žiaurus ir neišpildomos, 
bet įkūrėjos jo nesibijojo. Jos 
pasitikėjo savimi ir savo drau 
gėmis. Svarbiausia, kad jos jį 
išpildė. į 

Pirmutines kūrėjos ir vei
kiai prie jų prisidėjusios bu
vo panelės: B. Vizgirdaitė, ()-
na Laštautaitė, Agota Petrai-
tytė, Katanna Paliulytė, Ele
na Urbonaitė ir kitos. Vieno* 
gyveno Kaune ir darbavosi 
Vaikelio Jėzaus Draugjios įs-

kitos gyveno Kar
mėlavoje ir darbavosi Katali
kų Moterų Draugijoje. Susi
kūrusios savo organizacijų, 
ėmė darbuotis savo įstaigose. 

Daug pasišventimo įdeda-

ir žemę Augštadvaryje pave 
dė Moterų Kultūros Draugi
jai, kad tenai įkurtų auklė
jimo įstaigų mergaitėms. Dr-
ja tų padarė 1923 metų rude
nyje. 

Žemaičių Vyskupas padare 
taip pilt. Buvusį kitados kar
melitų vienuolynų caro kon-

1 fiskuotų J. K. vysk. Karevi
čius atgavo iš Lietuvos Vy 
riausvbes ir 
Kultūros Draugijai, kurių jis 
šelpė ir kitais budais labai 
stambiai. Antalieptyje Mote
rų Kultūros Draugija prade
da kurtis tik dabar 1924 m. 

Žemės Ųkio Ministerija da
vė tai Draugijai žymios pas
kolos geromis sąlygomis, kad 
įkurtų ūkio ir ruošos mokyk
las mergaitėms. 

Kun. A. Petrauskas, Barz
dų Klebonas Seinų vyskupijo
je, gyvas ir nesenas bebūda
mas pavedė ^Draugijai visų sa 
vo tarta Barzduose. Jis tenai 
įkūrė ruošos mokyklų mergai
tėms. 

Lietuvos turtas niekuomet 
nebuvo didelis, o karo metu 
tapo baisiai sunaikintas, rusų 
ir vokiečių pinigų žlugimas 
dar labiaus sunaikino tą, ką 
Lietuviai buvo turėję. Taigi 
ir didžiausiai norėdama su
šelpti gerosios įstaigas, Lietu
va dar negalį joms sudėti tiek 
kiek reikia pačioms svarbiau
sioms išlaidoms ir įsikūrimui. 
Todėl ir Moterų Kultūros Dr 

AR 1US ŠTAMBiy ATMAINĮJ LIETUVOJE? 

Didesnių fa
brikų darb
daviai kas va 
sąrą leidaia 
savo darbinin 
kus atostogo
ms ir užmoka 
algų lygiai 
kad ir už dar
bų. (Judrus 
darbdaviai tu 

mos Į beiulrųn darbų ir daug 
. . , . , . . .. . ikų sklvpų žemės prie pat pasitikedamos vienos kitomis,! / T7* T* , V» i 

xr , . ,. , . . . . Kauno Aleksote. P-lė Rakaus-
lioterų Kultūros Draugijos į 
Kūrėjos, rašydamos įstatus, 
suteikė daug teisių valdybai. 
Svarbiausi valdybos uždavi
niai yra žiūrėti, kad į Drau
giją nepatektu persilpnų as
menų ir išskirstyti darbus na
rėms. 

Visuomenės parama. 
Naujosios Draugijos naudų 

pirmiausiai pamatė Vilniaus 
Vyskupijos dalies valdytojas 
kanauninkas Kukta. Atgavęs 
iš Lietuvos Vyriausybes Aug-
štadvario bažnyčių su triobo-
mis ir žemė (tą visa buvojrų žmonių paramoje, ir savo 
konfiskavę Rusai), jis triobasj t (Tųsa 5 pusi.) 

tingumą ir jų darbų pasisekimą galima mūsų sąlygose kal
bėti ir spręsti tik ta prasme, kuris jų lanksčiau ir lygiau pa
jėgia dirbti, kuris - suokiau. Taip sprendžiant apie Kabi
netų darbus, tenka tuojau pripažinti, kad apie jokius stai
gius perversmus mūsų šaly, paėmus valdžią naujam Ka
binetui, kalbėti netenka. Kažin kokių stebuklų jis nepada

rys, kaip jų nepadarė senasai Kabinetas ir aštuoni prieš jį 
buvusieji. Tegali būti kalba apie tai, kuris Kabinetas gali 
lygiau dirbti mūsų sąlygose - naujasai ar senasai". 

Koalicinin Kabinetan įeinančios partijos savo programi 
nių nusistatymų juk nepalieka už Kabineto durų. Jos savo 
partinius ginčus įneša į patį Vyriausybės centrą, savo ginčais 
trukdo valstybės darbą ir bekonkuruodamos skubinasi kim
šti savo partijos tinkamus ar netinkamus žmones į aukš
tesnės valdžios vietas. 

VIENAS IMS ATSAKOMYBĘ). 
Toliau "Lietuva" tarp kitko taip išvadžioja: 
"Praverdamas koalicinis Kabinetas kurį nors sumanymą, 

kuris butų labai naudingas visai Šaliai, dažnai sutinka kliū
čių del to tik, kad tas sumanymas nepatenkina kurios nors 
partijos atskirą žmonių grupę, ar net atskirą asmenį. Paskui 
kiekvienas koalicinis Kabinetas turi dar tą ydą, kad jame 
nei viena partija nenori imti sau visos atsakomybės del savo 
darbų, ir partijos stengiasi viena kitai primesti kaltę, jei y-
ra nepasisekimų ir klaidų, ir stengiasi tik viena sau dėti 
nuopelnus, jei jų yra Ministerių Kabineto darbe. 

Partinis arba artimesniųjų partijų ar grupių bloko Ka
la darnelšbrido iš vargui Bet!'**1*1*8 T i s a i s t a i s a t ž v i ^ i s 3™ geresnis. Susidedamas iš 

vienos partijos žmonių, tokis Kabinetas gali dirbti lygiai, be 
bergždžių trynimųsis. Jo nariai greičiau susitars tarpu sa
vęs del įvairių sumanymų, neįneš tiek partinės demagogijos 
į savo darbus ir jų patys sau netrukdys; lengviau susitars 
del atskirų žmonių skyrimo į vietas ir kas dar labai svarbu, 
PATS VIENAS PASIĖMĘS PAKELT VISĄ ATSAKOMY
BE DSL SAVO DARBŲ PRIEŠ ŠALĮ daugiau atsižiuręs 
į skiriamų asmenų tinkamumą. Jei tokis Kabinetas yra perim
tas tolerancijos dvasia į kitas partijas ir grupes, Jei jame yra 
stiprus teisingumo ir teisėtumo supratimas, tai darbo lygu
mo atžvilgiu jis yra geresnis už koalicini". 

NAUJO KABINETO DEKLARACIJA. 
Mažai kuom skiriasi nuo pirmesniųjų 9 kabinetų. Joje 

kio Ministerijos ji gavo gero- p. Tumėnas pabriežė Vyriausybės pasiryžimą tiesti naujus | t a r š >' a n o r v a i l a i k e vafoKąfc 
gelžkelius, tekt i pagelbos ūkininkams, naujakuriams ir abel-j Kal*tn- ^tipi-ėti. p h n atis-
nai darbininkams. Labai yra sveikintinas naujo Kabineto nu- t o g u I a i k u r d k i a l l * i m r š t i v i*-
sistatymas supraktinti mokyklas ir tobulinti krašto tvarka Įkj* a*3W3 b'avo . ^ ^ n i n e s pa-
sulyg geresnių užsienio pavyzdžių. Mes jau senai reiškėme !'**?f*> neskaityl jokių lalk-

jos narių skaičius dabar yra 
netoli {lenkių dešimčių. 
Reikalai. 

» 

Jos kuria jaunosioms ir bu
siančioms savo narėms mer 
gaičių mokintojų .seminariją. 
Ta įstaiga dabar yra Kaune, 
tėvų jėzuitų name. Bet Jėzui
tai jau parvažiavo į Lietuvą 
ir savo namuose turės įkurti 
savąsias auklėjimo įstaigas. 
Mergaičių Seminarija gaus 
kraustvtis kitur. Iš Žemės U-

SVEIKATA - BRANGUS 
TURTAS. 

A T O S T O G O S . l i n i u - ^ i k i a neužmiršti, kad 
«švieiias ką tik pamilžtas pie
nas yra sveikiausias gėrimas. 

Nei vienas sutvėrimas nėra 
taip keikiamas, kiek mieste 
Šydas, o girioje" uodas. Kad 
kraujo siurfeikai uodai nekas
ių, tai reikia rankai, kojas ir 
kaklą apeitepti su "OIL OF 
C1TRONELLA". Šį aliejų ga
lima gauti b5le aptiekoje, turi 
neblogą citrinos kvapą, bet 
uodai to kvapo nepakenčia ir 
nuo žmogaus bėga. Jei kartais 
uodas, širšė, ar šiaip koks va
balėlis įkąstų, tai tą vietą pa
tepti su AMMONIJA arba su 
svogūnu, tuomet neniežės ir į-
giltoji vieta nesutins. 
Klausimai ir daktaro atsaky

mai. 
Klausimas: - Perskaičiau 

gerb. Daktaro naudingą strai
psnį fepie "Vandenį ir Saulę" 
ir tariu ačiū už gerus pamoki
nimus. Dar prašyčiau kad 
gerb. Daktaras paaiškintume! 
"DRAUGO" skaitytojams, ar 
besimaudant vieįoje vietoje 
negulima užsikrėsti sifiliu ar 
kitokia kokia nors liga? Jug 
kur maudosi šimtai žmonių, 
tai atsiranda nemažai su vi
sokiomis ligomis, ir t. t. --
Matas Y. 

Atsakymas p, M. Y. -- Mau-
danties m!ažoje kūdroje, arba 
pirtyje, yra galimybė užsikrė
sti liga. Jei matai kad žmo
gus yra spuoguotas, ar ligotas 
tai verčiau pasišalinti nuo jo. 
l>et dideliame ežere, ar upėje, 
ar juroje nėra ko bijoties. 
Sveikatingumo Komisijonie-
riai tankiai tirinėja iš maudy
nių vandenį, ir analiza paro-

nų nrangmu užmokėti, bet do» k a d patogenetinių mwkru-
kad jau pasilsėti tai pasilsėti.\ b u y™ I a b a i m a ž a i> n o r * t*™ 

Dr. AL, M, BACKUS, 
Tel, Cicer*. 737 

U l l So. 50-tta Ar; 
CiMTO, 1U. 

ri gerus išrokavimus, mat pa
silsėjęs ir sveikas darbininkas 
daugiau darbo padaro, 'be to 
už suteiktas atostogas darb
daviui bus dėkingas ir ištiki
mesnis. 

Nevisi vienodai naudojasi 
tokia proga: vieni per visas 
savo atostogas namie rūgsta, 
tik "munšainelę" maukia ir 
uar labiau savo sveikatų su
naikina; kiti važiuoja pasi
trankyti <4kur akįs mato, kur 
kojos ne&a", kad svieto pama
tyti, ir grjžta namo dar la
biau pavargę; kiti važiuoja 
su visa savo šeimynėlė kur 
nors į girias kad tikrai atsi
gaivinti ir pasilsėti. 

Važiuojantiems atostogų 
patarčiau vengti tokių vietų 
kur yra perdaug trukšmo, ar
ba ten kur perdaug nubodu. I-
deali vieta liuosų laikų pralei
sti yra ten, kur randasi giria 
ir nedidelis ežerėlis, kuriame 
galima butų pasimaudyti, pa
žuvauti, laiveliu pasivažinėti^ 
pauogauti, gėlių pasiskinti, 
gražių peteliškių gaudyti, vo-
verų ir paukštelių^ čiulbėsiu 
pasigerėti Verčiau porą dole-

Visiems yra svarbiu kad mie
sto ir dirbtuvių bildesio su

kaitė dovanojo medinį namą, 
kurio sienojai jau sukirpti 
bet dar nepastatyti. Reikės 
tas namas pastatyti ir įreng
ti. 

Daug pinigo sulindo į Aug-
štadvario smarkiai apgriuvu
sios triobos, kol jos pa taisė 
tiek, kad galima buvo gyven 
ti. Antaliepčio triobos dar 

vandenyje randasi gan didelis 
nuošimtis žmogaus šlapumo. 
Net jei tokio vandens gero
kas gurkšnis patektų burnon, 
ir tai nelabai tankiai galėtų 
kenkti. 

pageidavimą steigti kuodaugiausia praktingų ūkio, amatų irį™**11* n e i k n ^ r u ' nw«rtWi 
, , u i h «•_.__ _i«*-*L_ LJA^d ,___* , . !su gamta, vienu žodžiu tapti 

TRUMPOS ŽINIOS. 

prekybos mokyklų. Taipgi reiškėme mintį, kad norint gerų 
valdininkų reikia jų prirengti specialėse mokyklose, reikia! • 
siųsti gudresnių valdininkų į geriausiai sutvarkytas pašau- j Daug žmonių laike vakaci-
Ii© šalis, kaip Šveicarija, Belgija, Olandija, Skandinavija. Te 
gu jie ten Ugai ir rimtai studijuoja, renka ir lygina pavys 
džius- ir tinkamesnius pritaiko Lietuvai. Juk gana jau to 
aziatiško apsileidimo. Lai ir mūsų valdžia išmoksta vizas 

daugiau turto suės, kol jas pa- duoti į 10 ~ 15 minučių (Šveicarijos pavysdžiu), vieton kad 
taisys. Mergaičių seminarija i gaišinus pilietį dieną ar dvi. Jei gudresnieji valstybės vyrai 
nesutilps mediniame name, į pajudins savo smegenis, tai juk visgi suras Europon kelią 

MacDonaldo nuomonė. 
Apie busimų Londoną kon

ferencijų MacDonaldas fareiš-
jų, arba tuoj sugrįžę iš vaka-Jkęs: "Aš busiu laimingas ma-
eijų, suserga įva?.riomis Hgo-jtyti Suv. Am. Valstybių at-
mis, o tai todėl kad netikusį j stovus artymoje reparacijų 

,;> reikės mutinio ir didesnio.! ir po kelių metų rimto triūso sugebės Lietuvon įvesti Vakarų 
Visa viltis yra Dievuje, ge-

AMERIKOS LIETUVIU R, l FEDERACIJOS 
XIII KONGRESO PROTOKOLAS. 

(Tąsa) 
ANTRA DIENA ~ RUGPJŪČIO 23, 1928 

SESIJA i n -- 8:45. 
Kongreso pirmininkas kun. Dr. J. M. Navickas ati

darė 3-čių sesijų 8:45 vai. ryte kviesdamas kun. A. Pet
raitį atkalbėti maldų. M. Dąumanats skaito pasveikini
mus, kyrie priimti delnų plojimu. Pirmininkas kviečia 
gerb. kun. J. Koncevičių prakalbėti, pranešti apie Lietu
vos padėtį. Gerb. kun. J. Koncevičius plačiai dėstė kul
tūrinę ir ekonominę Lietuvos padėtį nušviečia mokslei
vių gyvenimų ir jų vargus ir prašo paramos, aukų mo
kyklos statymui ir pensijonatams/Gerb. Atstovui padė
kota delnų plojimų, g i prašymas įteiktas Prašymų Ko
misijai ir vėli'aus bus svarstytas. 

Kun. Dr. I. ČesaitTs Eezoliucijos komisijos narys 
prašo pirmininko, kad paklausti Kongreso dalyvių, kų 
mano apie tolesnę Lietuvos paramą! Kun. Virmauskas 
nurodo,'kad reikia daugiau domės kreipti į Amerikos jau
nimų, nes čia gresia didelis pavojus ištautėjiino. A. Alek-
sis išreiškia nepasitenkinimo Lietuvos Atstovo 'atšauki
mu. L. Šimutis kalba apie Registraciją ir įneša, kad Lie 

? 
Jeigu-m$B tik gėrėsiinės ki- tuvos lietuviai daugiau domės kreiptų į sugryžusius Lįe- S 

Europos pavysdingą tvarką. Tad linkime, kad p. Tumėno ka 
binetas pralenktų savo pirmtakunus iniciatyvos, galvojimo ir 
darbo srityse. K. P. 

• _ p 
tuvon Amerikiečius ir kad Katalikų Veikimo Centras' 
padėtų jiems įsikurti Lietuvoj. Toliaus, kad siuntimai 
atstovų ir kolektavimai butų daromi su Federacijos ž i - . 
nia. Kun. Kemėšis praneša, kad gerb. kun. Staugaitis 
rašė kaslink prįsiuntijno gerb. Atstovo išdėstydamas vi
sų reikalą Federacijos Sekretoriatui. K. Krušinskas įne
ša, kad užgirti kun. J. Koncevičiaus misija. Priimta. 
Kun. I. Česaitis praneša, kad Lietuvos laikraščiai nepai
so į Amerikos lietuvių veikimų ir kad Katalikų Centras 
'atkreiptų į tai, domę. Kad Katalikų Veikimo Centras pri
siųstų bent vienų žmogų į metus, kuris atvažiavęs apsi-
pažintų su Amerikiečiais ir priduotų mums žinių apie 
Lietuvos žmonės ir jų padėti, o ne biznio reikalais. €erb.j 
kun. J. Koncevičius prižada parvažiavęs Lietuvon pla
čiai Kat. Veikimo Centrui išdėstyti ir paskleisti spaudoj 
visus Amerikiečių pageidavimus ir kliūtis su kokiomis 
jie susiduria. Nutarta šias mintis perduoti Rezoliucijų 
Komisijai kuri pagamins tam .tikra rezoliucija. 

"Lietuvių Parapijinės Mokyklos*' referuoja kun. F. 
Kemėšis; nurodo ijštautejimo pavojų ir kokį vaidmenį 
tautos gyvenime lošia lietuvių .katalikiškos mokyklos. Re
feratas dokumentuotas statistiniais daviniais. Daromos 
išvados: paskubintu tempu steigti prie visų parapijų mo
kyklas ir 'auklėti pašaukimus, kad mūsų kultūros cen
trams Vienuolynams nestigtų kandidatų. Referatas priim-

vandenį gėrė. Reikia būti la
bai atsargiems ir negerti van
dens iš tų Sulinių, kurie ran
dasi arti tvartų, arba luomo-
loję vietoje. Taipgi nepatar
tina gerti vandenio iš upelių. 
Sveikiausias vanduo yra iš 
šaltinių, arba iš artezinių šu- | nežinia kur nedėjo. 

konferencijoje. Aš tikiu, kad 
šį konferencija turės pasise
kimo, bet suprantama negalvu 
to prižadėtiM. 
Bolševikų "pasanga". 

Maskvoje bolševikai nese
niai suėmė 1,300 studentų ir 

fo 

tas delnų plojimu. 
^Katalikų Laikraštininkų Sąjunga , , referuoja "Gar

so" redaktorius L. Šimutis, pranešdamas, kad susikūrė 
Lietuvių Katalikų Laikraštininkų Sąjunga, kad laikrašti
ninkai stengsis gerinti laikraščius, juos iliustruoti ir pra
šo sąjungą pripažinti de Jure. giame reikale kalba kun. 
J. Vaičiūnas, J. Mockus, Stancikas, kun. Kulikauskas, 
V. Nausėda ir A. Aleksis. 

Moksleivijos ir "Kolegijos Klauaimas" referuoja 
kun. Br. Bumšas savo referate nurodinėja inteligentijos 
nedateklių, ypačiai pažymi šelpimą Lietuvos Moksleivių. 
Šiame klausime kalba kun. A. Linkus, M. F. Daumantas, 
kum H. Vaičiūnas ir J. Mockus nurodinėdami, kad dau
giau reikia šelpti Amerikos moksleivijų, negu Lietuvos. 
Ši.s klausimas diskusuojainas hibai plačiai, palikta popie-
tinėj sesijoj šį dalyką užbaigti. • 

Kolegijos Klausimas. Siame reikale Kalba kun. H. J. 
Vaičiūnas aiškindamas, kad šis klausimas buvo pakeltas 
Kunigų Vienybės Seime ir pilnai apsvarsčius visus daly
kus pasirodo negalima steigti kolegijos, tiktai ši dalyką 
pavesti Tėvams Marijonams su prižadėjimu juos remti 
šiame darbe. Duota įnešimas uždaryti sesiją ir eiti pie
tauti. Nutarta susirinkti, 2:30 vai. po pietų pirmininkas 
uždarė sesija 12:45 kviesdamas kun. Deksnį atkalbėti 
maldą. Bus Daugiau 
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ra skaitoma "internacionaliz
mu." J tarptautinį susiarti
nimą geriausioji priemonė y-
ra amerikonizmo dėsnis. 

Daugelis aukšto mokslo nemokėjimas francuzų kalbos "Geras daiktas kalbėti a-
tzmonių ieško priežasčių, ko-[įvedė juos dar į kitas labai ' p i e internacionalizmą ir tai, 
del šįmet pavasaris begalo vė- j apgailėtinas klaidas. k o k h l s nuostolius ir nesmagu-

Augustas Gawain šitą kny- m u s atvelka aklas nacionaliz-
gą komentuodamas ražo, kad m a s # Bet reikalavimas ame-

AR SAULB NEBETENKA o vis-gi; norėjo lošti svarbias 
ENERGIJOS? )roles konferenlijos darbuose. 

Bet vėliau paaiškėjo, kad ją 

l 

sus ir net šaltas. 
Chicagos metereologas Cox 

ir kiti tos rūšies vvrai visa 
tai aiškina papras ta i : 

"Saulės energija sumažėjo. 
Saulė j au nėra ta ip kaitri 
kaip buvus ." 

Tą nuomonę patvirtina ir 
prof. E . Frost iš Yerkes or-
servatorijos. 

Kaip tie, taip kiti pažymi, 
kad saulės kaitros sumažėji
mas paeina nuo pakilusių pa
čioje saulėje baisių uraganų. 
Tos saulėje vėsulos \nuo že
mės per žiūronus matomos 
kaipo juodi taškai) sukelia di
delius juodjų garų debesius, gi 
•šie per save nepraleidžia rei-

turi trylika mėnesių, Hekyie-niinlsteris, Walsh, pranešė a» 
nas mėnesio — dvidešimts aš-pie armijų stovį kitose Vals-
tuonias dienas, arba keturias.tybėse. Sulyg juo : 
savaites, ir per metus dar efc- Musija laiko 1,003,000 ka 
tra vieną dieną. reivių; 

Pagal to sustatymo, sausio J Francija 732,248; 

del geresnių diskusijų ir spre
ndimų but buvę, daug geriau 
jeigu Anglijos i r Jungtinių 
Valstybių .diplomatai butu; ge
rai žinoję francuzų kalbą i r 
Europos reikalus. 

1919 metais M. Pichou pri
minė Lloyd George, kad fran
cuzų kalba buvo oficialė kal
ba Hagos konferencijoj. Pre-
mieras atsakė, kad publika ne 
sidomavo šituo kongresu, ku
ris buvo diplomatų darbas. 
Bet Lloyd George norėjo, kad 
taikos konferencija butų ig-
norantų darbas. 

James Brown Scott moks-
kiamos kiekybės kaitrių sau-1 liričius ir Amerikos pilietis 
lės spindulių. Mažiaus spin- j gina francuzų kalbos univer-
duhų atsiremia į žemę, ma- i salumą diplomatuos reikaluo-
žiaus čia gaunama šilumos. 

Šįmet gi yra tas laikotarpis, 
kuomet saulės paviršių vieto
mis siaučia daug didesnės vė-

se mokstiniais argumentais ir 
skaitlingais įrodymais. Ko

lumbijos Universiteto prezi
dentas Nieholas Murray But-

sulos, negu kitais laikais. Kuojler pritaria jam veikalo įžan-
didesnės vėsulos, tuo dau-
giaus jos sukelia dujų, kurios 
išsklaido saulės kaitrius spin
dulius į begalines platybes. 

Reikia priminti, kad fran
cuzų kalba tapo išrinkta kai
po vienintelė kalba Hagos 

Cox su Frost tečiaus nevie- į Tarptautinės teisių Akademi-
noda nuomonę turi apie sau- jos. Jon priklauso tik pir-
lės taškų (vėsulų) didėjimą. Į mos rūšies juristai . , išitą įs-
Cox sako, kad saulės taškai l taigą valdo dvylika narių įvai 
savo maximumo pasiekia kas riaušių šalių pilieči|U. Tad jų j j z n i a n 

vienuolikti metai. Frost gi nusprendimas turi nemaža 

rikoninimo neturi reikšti aklo 
nacionalizmo reikalavimo. 

' 'Kuomet amerikonai pa
liks tikrai amerikoniškais, tai 
svetimšaliai i r amerikoninimo 
ims alsuoti amerikonizmu, kai 
po nauju, bet ne šios šalies, o« 
r u, Universaliu oru ." 

Taip milionierius Ford su
pranta svetimšalių amerikoni-
nimą. J i s priešingas svetim
šalius varu amerikoninti. J i s 
sako, tegul patys amerikonai 
bus amerikoniški i r bus pavy
zdi s svetimšaliams. Tuomet 
svetimšaliai patys suameriko-
nės. 

Ford Amerikoj ,gimęs ir au
gęs .ir todėl gali skaitytis 
tikruoju amerikonu. 

Darbo sekretorius Davis 
svetur gimęs ir šion šalin at
vykęs jaunas būdamas. Te
čiaus Davis šiandie labiaus 
už čiagimius amerikonus šau
kia už priverstiną svetimšalių 
registravimą i r amerikonini-
ma. 

Koks skirtumas! 
Amerikonas paką n t r u s, 

žmoniškas, teisybę gerbiąs. 
Kad tuotarpu Davis isinjėręs 
siaurojo supratimo naciona-

patžymi, kad kas dvidešimts 
du metu. 

Tai vieni mokslo vyrij spė
jimai. Gi spėjimai nėra fak
tai, nėra tikrenybė. Gali but 
taip ir kitaip. 

Kad saulės šviesos ir kait
ros energija eitu mažyn, gali
mas daiktais*. Xes visi mato
mi daiktai nėra amžini. Gal 
bus laikai, kuomet saulės švie
sa ir visai išges. 

PRANCŪZIŠKOJI — DIP-
LOMATŲ KALBA. 

Žymus amerikietis James 
Brown Scott tik-ką parašė iš
tisą tomą apologijai francuzi-
škos kaipo diplomatinės kal
bos. (Le fsancais, langue dip-
lomatiąue moderne, Par is ) . 
(Francuziškoji — moderninė 
diplomatiška kalba). 

Autorius yra teisių profe
sorius Georgetown universi
tete, i r narys korespondentas 
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garsaus Francijos Instituto. 
J i s ėjo pareigas techniškojo 
Jungt. Valstybių delegato 
antroje Hagos konferencijoj 
1907 metais, ir taikos konfe
rencijoj Paryžiuje 1918 me
tais. J i s turi asmeninio pri
tarimo, kurs pavėlina jam iš I patybes, kurias norima, ame 

svarbos. 
Pastaruoju laiku ir Lietu

vos studentijos dalis pradeda 
daugiau domės krepti į šią 
kalbą ir jau pradeda jos mo-
kinties, kad paskiau liuosai 
galėtų cirkuliuoti tarptauti
niame gyvenime, kaip diplo
matijoj, taip ir socialiame 
veikime. O. V. 

Aguona. 

KALENDORIAUS KLAU
SIMAS. 

FORDAS APIE SVEUMŠA-
LIU AMERIKONINIMA. 
Garsus Amerikoje automo

bilių gamintojas, milionierius 
Henry Ford, atsisako prisidė
ti prie tų visų rėksnių šovini
stų, kurie šaukia čia visus 
svetimšalius varu amerikonin
ti. 

Ford pažymi, kad tie visi 
rėksniai nebežino tikrosios a-
merikoninimo prasmės. Dėl
to, pirmiaus jiems patiems 
reikia susiamerikoninti ir tik 
paskui tą savo amerikonini
mo dvasią kitiems kvėpti. 

4 'Kuomet pirmiaus suame-
rikoninsime amerikonus," sa
ko Ford, " tuomet bus lengve
snis daiktas mūsų šaly ame
rikoninti svetimšalius. 

" K a i kurias svetimšalių y-

palyginnimų spręsti gauna
mus rezultatus diplomatiniuo
se susirinkimuose viena a r ke
liomis kalbomis. 

r&oninti, "svetimšaliai įgijo 
šioj šaly manydami, kad tos 
ypatybės yra tikrai ameriko
niškos. Šis faktas niekad ne-

Nors jis pilietis angliškai! butų įvykęs, jei patys ameri-
kalban&Os šalies, jis pastebi, ' konai butų amerikoniški, 
kad abiejų kalbų vartojimas "Amerikonizmas nėra nei 
(lygiomis sąlygomis) taikos tautinis, nei tarptautinis. A-
konferencijoj išdavė apgailės- merikonizmas yra universali s. 
tanjamus vaisius. Mes negaminame jokių tautie-

Lloyd George i r preziden- čių, kuomet amerikoniname 
tas Wilsonas reikalavo griež- žmones. Bet juos padarome 

Pasaulio mokslo vyrai' darug 
interesuojasi kalendoriaus 
klausimu. Norima grigorinj 
kalendorių pakeisti naujuoju. 
Julioninis kalendorius jau 
panaikintas ir Rusijoj, nes pa 
si rodė atsilikęs. Netobulas v-
ra ir grigorinis kalendorius, 
delto( jį norima pilnai pertai
syti. 

1923 m. vienas Tautų Są
jungos komitetų iškėlė kalen
doriaus revizijos klausimą. 
Tam tikslui aptarti paskirtas 
subkomi tetas. 

Bet pirmiaus Geofizikų ir 
Astronomų unija suvažiavime 
Romoje iškėlė kalendoriaus 
revizijos klausimą. Patir ta, 
kad kalendoriaus revizijai S v. 
Tėvas yra palankus. Be Ba
žnyčios autoritetų aiškaus su
tikimo kalendoriaus pakeiti
mas arba, pertaisymas nebūtų 
galimas. Bažnyčiai yra svar
bus daiktas šventos dienos. 

Suv. Vlstybių vyriausybė 
nuo T. Sąjungos minėto sub-
komiteto gavo laišką. Vyriau
sybė prašoma reikšti, savo pa
žiurę kas Link kalendoriaus 
revizijos ir tuo reikalu koope
ruoti. 

Jei kalendoriui butų pada
ryta revizija, tuomet prisiei
tų tarptautinį Kongresą ir tą 

1 diena visuomet išpultų sek
madieni/ Kiekvieno mėnesio 
kiekviena diena visuomet iš
pultų ton pačion savaitės die
non. Kiekvieno mėnesio 1, 
8, Ip, ir 22 dienos visuomet 
išpultų sekmadieniais; 7, 14, 
21 ir 28 dienos visuomet iš
pultų šeštadieniais; ir t t . 

Metų pabaigoje likusi vie
na diena, anot prof. Marvin, 
turėtų but užvardinta kokiu 
specialiu vardu. Bet ta die
na visam/ pasauly turėtų but 
švenčiamk. Ta dienr skaity-
tusi 365-oji diena i r jai logi
nė vieta turėtų but tarpe 
gruodžio 28 ir sausio 1. Pa-
galiaus ta diena visuomet pri
gulėtų praėjusiems, bet ne 
prasidedantiems metams. 

Naujas tryliktasis mėnesis, 
anot prof. Marvin, turėtų but 
padėtas tarpan šiaštadienių 
birželio ir liepos mėnesių. 

Pribuišieji (prakilnieji) me
tai turėtų kaip ir šiandie, 366 
dienas. Ta viena priaugusi 
diena nei vienam mėnesiui ne
prigulėtų. Bet į metus ji 
galėtų but įkergta naujo mė
nesio pradžioje arba pabaigo
je ir butų skaitoma kaipo spe-
cialė šventė. 

Bažnyčių ir nacionalės šve
ntės pasiliktų savo vietose. 
Tik prisieitų joms pažymėti 
naujas mėnesių dienas. Su 
tuo apskaitymu ir patvarky
mu nebūtų sunkenybių., 

Tos rųšies kalendorius bu
tų paremtas meteorologiniais 
dėsniais ir, anot prof. Mar
vin, išeitų tomulas, ko šian 
die turksta grigoriniui kalen
doriui. 

Šveicarija 500,000; 
Lenkija ir Ifalija po 250,-

000; .y\\ 
Ispanija 240,000; 
Hollandija 163,262; 
Anglija (be kolon.) 15 

935; , 
Čeko-Slovakija 149,876; 
Jugoslavija 130,000; 

•Rumunija 125,000; 
Grekija 110,000. 
Vokietija sulyg Versalles 

sutarties turi turėti nedau
giau 100,000. Kiek ištikrųjų 
jį turi, sunku susekti, tik vi
siems aišku, kad su taip ma
žu kariuomenės skaičiumi ne
pagalėtų vidaus tvarkos pa
laikyti. 

MINISTERIŲ KABI
NETO DEKLARA

CIJA. 
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Rusijos bolševikai, kovoda
mi su krikščionybe, mėgino 
panaikinti sekmadienį ir žmo
nių atsilsiui paskirti pirma
dienį. /Tečiaus jiems ta kova 
nevyko. 

Kaip taip, tai jie iškėlė ka
lendoriaus reformai projektą. 
Bolševikai >nesiklausia pasau
lio pažiūrų, bet patys vieni 
dirba. Kalendoriui pagamin
ti paskirta specialė komisija. 

Štai koki bolševistinio ka
lendoriaus planai: 

Metai turi 360 dienų, pada
linti į 12 mėnesių, kiekvienas 
po 30 dienų. 

Kiekvieną mėnesį sudaro 5 
savaitės.' Savaitė turi 5 die
nas, iŠ kurijų 4 yra darbo die
nos. 

Dieną sudaro 25 valandos, 
valandą 57 minutės. Darbo 
diena — 9 valandos. 

Aguona. 

KAS KIEK TURI KARIUO 
MENĖS. 

Anglijos Parlamente karo 

AR ŽINAI KAD 
Rusų laikraščiuose praneša

ma apie įvedima pirmoj? 
^treet karų linijos syaterrtOB 
po Sovietų valdžios mieste, 

klausimą galutinai Išspręsti. D a k ų k u r i s y r a a n t k r a n t o 

Dar prieš septintąją valan
dą pradėjo Seimo salėn rink
tis ne tik Seimo nariai, bet 
taip pat labai gausingai i r 
publikos. Įeinant naujam Mi-
nisterių Kabinetui posėdžių 
salėn plojama. Atidarius 
kan. Staugaičiui posėdį dekla
raciją skaito Min. Pirm. p. 
Tumėnas. 

Gerbiamieji atstovai 
Man teko dilelė garbė stoti 

Ministerių Kabineto prieša
ky; mano sudarytasai Minis
terių Kabinetas savo daugu
moje yra sudarytas iš buvusio 
Ministerių Kobineto dalyvių; 
todėl patys Tamstos, Gerbie-
mieji, iš anksto numatote, kad 
šio Ministerių Kabineto dar
bai esmėje negalės skirtis nuo 
atsistatydinusio Ministerių 
Kabineto darT>ų. 

Bet Tamstos žinote, žino 
tai ir Jtfinisterių ^Kabinetas, 
kad jo padėtis Seime bufi sun
kesnė, negu buvusiojo Kabi
neto, kad iš Seimo tarpo bus 
keliami jam dažniau, negu 
kad tai būdavo reikalavimai. 

Ministerių Kabinetas aiš
kiai mato, kad jisaį ryžosi pa
siimti labai sunkią naštą ir 
labai sunkiu momentu; prisi
ėmė tą naštą del to, kad, ma
no sudaryto Ministerių Kabi
neto narių nuom6ne, kiekvie
nas ginčuose praleistas laiko
tarpis, nepagimdęs pozity
vaus darbo, yra valstybės at
statymo, valstybės stiprinimo 
atidėliojimas ir todėl nusikal
timas prieš valstybę. 

Taip žiuri į darbo reikšmę 
Ministerių Kabinetas pats ir 
gerai nusimano, kad darbo 
reikšmė krašto atstatyme, vai 
stybės stiprinime yra gerai 
suprantama visam valstybės 
tarnau^jų aparatui ; todėl 
pasitiki, kad iš Seimo pusės 
turės paramą, ir gaus realiu. 
nurodyme ten, kur atstovų 
prityrimas, žinios pasirodys 
aukštesni. 

tai, kad anglų kalba but ly
giai vartojama sale francuzų. 
Be abejones, jie to reikalavo, 
nes jis nemokėjo francuziškai, 

universalės civilizacijos dės
nio veiksniais. 

" T i e žmonės, kurie smerkia 
taip vadinamą amerikoniško 
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Suv. Valstybių oro biuro 

Washingtone viršininkas pro
fesorius Marvin turi pagami-

Caspian jūrės. Jos įvedimas 
ėmė vienuolika mėnesių. A l 
žinai kad jeigu esi nuolatinių 
rūkytojas tai turi rūkyti Hel-

nęs planus naujam kalendo- m a r Turkiškus cigaretus nei 
riui. (Tie planai yra harmo- tat kad jie turi savije 100% 
nijoj su pasaulio lydimųjįų • grynai Turkiško Tabako kurib 
metereologų ir astronomų pla yra geriausias tabakas eiga. 
nais. retams. Kaip Kiti taip i r tu 

Prof. Marvin metams vie- busi pasitenkinęs juos rnky-
natą nustato savaitf. Metai j damas. 

u . ; J. 
Pasitikėdamas savo darbu, 

Ministerių Kabinetas turės 
susirūpinti, kad bendrai val
stybinio darbo našumas bu
tų padidintas, kad darbas bu
tų tiksliai suskirstytas, kad 
darbe butų drausmė, kad val
stybiniam darbui reikalingas 
personalas butų pakeltas in
telektualiai. Ministerių Ka
binetas imsis visų priemonių, 
kurioms 'Tamstos pritarsite, 
neišskiriant planingo keliems 

SVEIKATOS 
UŽTIKRINIMAS 

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

Jo naudą galima gauti dvejopu būdu. Vie
nas, visuomet turėti užtektinai šviežio 
pieno iš tokių karvių, kurios yra apsau
gotos nuo nesvarumų ir ligų ir pristato
mas tokių žmonių, kurie kreipia domės į 
hygieną ir s&nitaeiją. 

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

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

Jei jųa norite žinoti kaip virti su Borden's Evapo-
rated Pienu, iSpildykito kuponą nučekiuojant kokio 
Recepto jgs norėtumėt ir mes atsiųsime jums dykai. 

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building New York 

0 

Duonos 
Saldainiai 
žuvys 

VARDAS 
ADRESAS . . 

KUPONAS 
Rašalai 
Mėsos 

Pyragai 

rajai 
Pudingai 

Sriubos 
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go skaičiaus asmenų siutimo rbai esmėje negalės skirtis 
užrubežin studijoms atatinka- .nuo tos programos, kuriai 

mų sričių. 
Valstybės darbo tinkamas 

sutvarkymas, tinkamo perso
nalo užlaikymas prie valsty
binio darbo ar papildymas 
reikalauja lėšų, tinkamo atly
ginimo, pensijomis aprūpini--
mo; Ministerių Kabinetas tu
rės suį Tamstų pritarimu su
rasti lėšas. 

Toji aplinkybė, kad Teisin
gumo Mini8teriui tenka laiki
nai pasikarti valdyti ii Vidaus 
Reikalų Ministerija, y ra irgi 
surišta su mano nusistatymu 
pasiūlyti Ministerių Kabine
tui apsvarstyti, ar negalėsime 
muąų Valstybėje policiją per
kelti į Teisingumo Ministeri
ją, pavesti ją betarpei proku
ratūros priežiūrai. 

Pareiškęs, kad mano sud»-
tnetams suskirstyto jrtitMlui- ryto Mimjst«rin Kabineto da-j 

Tamstos esate pritarę, aš pa
liesiu tuos atskirus momentus, 
j kuriuos Ministerių Kabine
tui teks atkreipti domę pir
moje eilėje. 

U&sieniiį politihcu —̂  Mes 
stosim eilėn tų valstybių, bei 
tautų, kurios deda visas pa
stangas, kad kiląnčiųs tarp 
valstybių ginčus likviduoti tai 
kiu būdu. Privalomo Tarp
tautinio Teismo idėją, Tautų 
Sąjungos autoritetą mes rem
sime visomis moisų pajėgomis. 

Išrišus konfliktą del Klai
pėdos Krašto, tikimės galėsi
me įeiti į artimesnius santy
kius su Aliantų Valstybėmis. 
Paskolos sutarties su anglais 
realizavimas bus pirmų dienų 
Ministerių Kabineto uždavi
niu. 
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es iškilmes. 

Pilnųjų Blaivininkų 25 kp. 
iškilmingai šventė Šv. Jono 

entę. Nepatogu buvo švęs-v 
sv 

tankiai darbuojasi Blaivinin
kų tarpe. 

Širdingi linkėjimai. 

Vakerieniaujant kiekvienas 
pasakė po prakalbėlę, linkėda 

MINISTERIŲ KABINETO 4. .Ypatingas kreipimas do- j po reikalinga žemės ūkio kul- j aprūpintų susisiekimo atžvil 
DEKLARACIJA. mės į muąų prekyba su užsie- turai kelti priemonė. igi» ŽernaitįSą, k t r i šiuo at-

—'•—h— niais ir toj prekyboj atatin- Naujakuriams bus rūpina- vėju yra blagiaasioje iš visų 
Jkamos pusiausvyros iSaiky-'mas kreditas ūkiams įsikurti;]Lietuvos dalių padėtyje. Šie 

Naujų rinkų studija 
(Tąsa nuo 3 pusi.) 

Lietuvos preSyDos santykių 
tolimesniam vystymui teks 
sudaryti atatinkama prekybos 

sutarčių su visa eile mums 
palankių valstybių, lygiai teks 
rūpintis, kad galutinai sunor-
muotume mūsų kaimyninius 
santykius su mūsų kaimynė-

mas. 
vimas. Prekybos laisvė kraš
to viduje ir su užsieniais. trobesiams statyti. 

5, Prekybos ir pramonės ru 1 Miškų uky pažymėtini šie 

t i į24 dieną, taigi mūsų kuo
p a užsisakė šv. Mišias birže-Jk l^o»as, ragindamas parapi 
lid 29 d. Visi nariai ir narės Jonus prie uolesnio veikimo, 

l 

išKlausė šv. Mišių ir laike jų 
dievobaimingai priėmė šv. Ko 
muniją. Čia turiu pažymėti, j p a*sai pasižadėjo darbuotis 
kad mums toji diena begalo j d a r n a s v i s a s s a v o pajėgas. 
malonu buvo apvaikščioti, nes Vakaras baigėsi vidunaktį 
ir mūsų kuopos Dvas. Vadas **** vakarienei Blaivinin-
ir gi Jonas, tai yra mūsų ^ ' s sudėjo: 

mi savo gerb. klebonui ilgų 
metų. Pabaigoje patsai gerb. 11]ds dedant normavimo pama 

tan sutartis. 
Mūsų nuoširdžiu uždaviniu' 

gerb. klebonas kun. Jonas J . 
Jakaitis. 

Linksma puota. 
Ta dieną buvo iškilminga! 

surengta vakarienė. J i pra
sidėjo 8 vai.- vakare., ^ b a ž 
nytinėje svetainėje. ] minė
tą vakarienę tapo . užkviesta •* 
mūsų gerb. klebonas kun. J . 

nes darbas plačiai paleistas, j b u s padarytus Pabaltijos Vai 
kurio susiaurinti negalima, gtybių susiartinimui apmatus 

toliau vystyti einant prie ar
timos Valstybių Sąjungos su
darymo. 

Ministerių Kabineto bus de 
dama pastangų, kad įgyven
dinus iki* šiol neįgyvendinti 
12 liepos, 1920 m. padarytos 
su rusais sutarties punktai. 

Mūsų domė visuomet bus 

mų sukūrimas, kaipo preky-' 
bai ir pramonei atstovaujan
čiojo organo ir Vyriausybei 
tais klausiniais patariančiojo. 

Prekybos ir Pramdhės Mu
ziejaus įkūrimas. 

6. Metalinių pinigų apyvar
ton paleidimas: pradžioje ne
pilnaverčių smulkiųjų metalo 

U. Matlauskienė, 
M. Urmonienė. 
A. Bendokaitienė, 
M.Siniauskienė, 
M. Šeškeviėienė ir 
T. Čepkauskienė. 

Vakaro ir vakarienės 
rengėjos. 

M. Ščiukienė, M. Urraoiue-

• 

J . Jakaitis. Adv. A. J . M ii- nė, V. Liutkienė, U. Matlaus-
leris, klierikas V. Bueys ir 
kitokių svečiu. Minėtos va
karienės tikslas — tai nmsų 
niusų Dvasios Vado pagerbi
mas, kurisai daug gero nuvei
kė mūsų parapijai ir nenuils-

atliktini darbai : 
a) sutraukimas miškų kirti

mo ligi metinės kirtimo nor
mos, 

b) sustabdymas miškų par
davimo eksportui ir naudoji
mas jo tik vietos reikalams, 

c) intensyvus miškų atžel-

Krasto apsauga. 
Nėra tautos laisvės, jeigu 

nėm geros kariuomenės, jei-
igu kariuomenė nėra tinkamai 

ypatingos domės bus atkreip- geležinkeliai bus pradėti sta- ^ ^ ^ y ^ įlavinta, jeigu ji 
ta į rupinimą jiems pagalbos tyti dar šiais metais. Netru- ^ ^ ^ o r g f m i n ė MiSt 

kus Vyriausybė išdirbs smul- T o d e l k f t r i u o m e n ė t u r ė s bu_ 
kų didesnį planą ttaujų gėle- {. t u k i ė j a m f t s t i p r i o s ^ 
žinkelių statymo ilgesniam lai 
kotarpiui, ka l̂ tobulai aptar
nauta šiuo atveju visą Lietu
vą. Reikalinga bus paskirs-

dymas, 

dvasioje, tinkamoje drausmė
je, j i turi žinotų kad ja re
miasi Valstybė, tauta, kad 

J tautos laisvei ginti gali būti 
tyti geležinkelius pirmos ei- ^ ^ ^ i g ^ įuomenės 
lės ir vietinės reikšmės. 

pinigų iš bronzos"ir sidabro,] <*) aprūpinimas piliečių.mi 
o po to aukso monetų. 

-7. Tiksli mūsų kredito įstai
gų priežiūra ir visų pastan
gų dėjimas kredito sąlygoms 
pas mus palengvinti. 

Žemės ūkio srity pagrindi
nis siekimas: pakelti žemės 
ūkio kultūrų lig tokio laips-

plentus. Plentus reikalinga 

, nio, kadvjralėtų savo produk-nukreipta ] senąją naturalę * \e * i 
tais užkariauti užrubežiuos valstybių sostinę Vilnių, į 

skriaudžiamus bei persekioja
mus tenai brolius; mes dėsi
me visas mūsų pastangas, kad 
sulaužyta sutartis butų ati 

ško medžiaga statybos reika-
lams galimu greitumu ir pri
einamumu. 

e,) vietos gyventojų kuro ap 

PlenUd: ^Vyriausybė at
kreips didelę dūmę į nmsų 

bus suskirstyti į rūšis, ir pri-' 
silaikant vakarų Europos pa 
vysdžių, teks juos susiauriu-

visų jos pajėgų, net gyvybės. 
Iš kitos pusės, Ministerių Ka
bineto uždavinys sudaryti 
kariuomenei tokias sąlygas, 
kad jos materialis aprūpini
mas, dvasinis išlavinimas jo
kiu būdu nebūtų blogesnis, 

ti, kaip esamus taip ir projek negu kitu. valstybės tarnauto-
tuojamus, nes esamieji plen-

rupmnno klausimo sutvarky- tei y m d a i l g u m o j e ^ p i t t ų S j 

mas šioj srity daug domės bus ^ t o d e l ^ ^ 6 u n k u j w > g ^ 
kreipiama i durpynų i š n a u d o - J ^ ^ t v a r k o ^ j ^ y ^ t ę s . 

3 ima> ti ir naujus plentus, kad pa-
f) griežta kova su miškų l e n g r i i m s privežimą prekių 

^ y s t e ir nesąžiningais mi§- i r k r o v i l l i ų p r i e gcfežįnkeliųi 
kų tarnautojais, ihnijų Ministerių Kabinetas 

g) parengimas naujų ir pa- griebsis visų priemonių, kad 

kienė, M. Šimanskienė, A. * * * * * k a d ^teisėtai okupa 
Bendoraitienė, A. Mačiuliukė, 

Pagamino labai puikią va
kariene. Svečių ūpas geriau
sias. 

Reporteris. 
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KNYGYNAMS IR ŠIAIP INTELIGENTAMS. 
Ž I N O T I N A 

Jau išeina iš spaudos St. Tijūnaičio ruoštas vadovėlis 

A L K O H O L O G I J A 
duodąs suprasti, kaip yra kenksminga vartoti svaiga
lus, kokios blogybes kyla iš to ir kaip nuo jų pasiliuo-
suoti. Taip pat pasirodė ir A. KasakaiČio knygutė 

"ALKOHOLIS - VAIKU DVASIOS IR 
PROTO ŽUDYTOJAS." 

, Abidvi knygas galima gauti : 
Kaune. Liaudies Namuose (Blaivybes Centre). 

Užtai, kas nori sukurti sau ir kitiems laimę, privalo 
šfas didžiai naudingas knygas įsigyti. Kaina: pirmo- i 
šios — 1 lit., antrosios 20ct. Imant virš 10 ekz. nulei- J 
džiama 25%. 
Tik supratę iš ko kyla visos nelaimes — jų išvengsite! 

PASTABA: Su prisiuntimu — dvigubai. 
* • ^ ™ 

ei jai ir tautų persekiojimams J b) mūsų sąlygoms tinka
mos gyvulių veislės įvedimas, 

e) pieninkystės ūkio vysty-
butų padarytas gulas (plojai). 

Finansai, prekyba 
ir pramone. » 

Finansų, prekybos ir pra
monės srity Vyriausybe, besi
laikydama l>endrų ivsni$, tau-
pmuo ir tikslumo valstybės iš 
laidose, savosios valiutos pa
stovumo ir mūsų prekybos su 
užsieniais lygsvaros bendruo
se krašto finansuose, raciona
laus mūsų ekonominėse sąly
gose savosios pramonės rėmi
nio ir saugojimo, tuo jaus im
sis šių konkrečių darbų. . 

1. Mūsų mokesčių sistemos 
tobulinimas įvedant ir nuo 
pelno mokesnį šioms trims sri 
tims: prekybai i r pramonei, 
laisvosioms profesijoms bei 
tarnybai, kapitalui. 

2. Tolimesnis jau įvestųjų 
valstybinių monopolių vysty
mas, bei plėtimas. Arbatos 
monopolis. 

3. Tobulinimas mūsų naujo
sios nuo svorio muitų siste
mos turint omeny kaip mūsų 
krašto gamybos interesus taip 
ir bendrus nmsų valstybės 
reikalus. 

rfeikaHngą rinką. Iš prie
monių šiam tikslui siekti pa
minėtinos šios: 

a) javjų sėklos atnaujini- j »autojų kadr,ų. VSiam tikslui 
m a s jbus įrengta Aukštoji miškų 

mokykla Dotnavoje (kartu su 

tobulinimas esamų miškų tar- sutvarkius vietinės reikšmės 

po atskira institucija, 
i) intensyvus kaimų skirs

tymas viesėdžiais ir žemės iš
rūšiavimas, 

mas ir stiprinimas, 
d) paukščių ūkio kėlimas^ 
e) greito ir prieinamo ūki

ninkams kredito parengimas, 
f) valomųjų javų punktų ir 

elevatorių reikalingo skai
čiaus įrengimas, 

g) skleidimas ūkininkų tar
pe reikalingų iš žemės ūkio 
srities žinių, rengiant jiems 
kursus, paskaitas, literatūrą, 
steigiant žemės ūkio klases 
prie pradžios mokyklų, žemes
nes žemės ūkio mokyklas. 

Žemės ūkio kultūros kėlimo 
darbuotojų kadrui parengti 
bus įsteigta Dotnavoje aukš-

tokia pat žemės ūkio mokyk
la), patobulinta Panevėžio gi-

vieškelius ir kelius. 

Klaipėdos nosUts ir van
dens Jceliai: Vienas is svar
biausių uždavinių Vyriausy-

• " • %ės bus tobulinimas ir paireri-rminkams kursai; steigiami 1 . F«**^ " 
nonas Klaipėdos uosto ir Ne
muno upyno susisiekimo tiks-

kursai eiguliams ir žvalgams 
rengti, 

h) palaikyti tampresniems 
ryšiams, tarp Žemės Ūkio 
Ministerijos ir Žemės Ūkio 
srityje darbuotojų, bus įstei
gta prie Žemės Ūkio Ministe
rijos Žemės Ūkio Taryba, (u. 
s. ploja). 

Susisiekimas. 

lanis. Sureguliavimas Ne 
muno srovės teks atlikti pir
moj eilėj. 

Telegrafas, telefonas, paš
tus, rpdio susisiekimas: fei 
susisiekimo sritis rodo kultū
rinį veidą kiekvieno krašto, 
todel Vyriausybė dės yisas 
pastangas ištobulinti ir page
rinti aptarnavimą mūsų vi

jų. ( 0 o ja ) . 

Švietimo srity. 
Švietimo srity manoma tę

sti pradėtasis priruošiamas 
darbas visuotinam privalo
mam pradžios mokslui įvesti; 
ne vienodoms įvairiose Res
publikos vietose sąlygomis e-
sanfc, jis bus įvedamas ten, 
kur visos tam reikalingos są
lygos leis tai padaryti. Bus 
dedamos visos pastangos vi
durinįjį mokslą sutvarkyti di
džiausio praktingumo kryp-
tinii. tam pat reikalui paten
kinti bus steigiamos ir speci-
alės mokyklos, kaip prekybos 
pramonės, amatų, technikos ir 
kit. Aukštajam mokslui t a r : 

pti bus teikiama Universite
tui visa Valstybei pakeliama 
pagelba. Pradėti darbai ir 

Gyvieji inusu/i krašto reikai 
lai, ypač dabar prisijungus' suomenės greitu ir nebrangiu 
Klaipėdai prie Lietuvos, ver- susinėsimu pastų, telegrafu i r 
čia, kad visas kraštas imtų telefonu. Eadio stotis dides-
tampriai suristas su mūsų nio maštabo bus pastatyta 
vienintel. uostu Klaipėda. Čia dar šiais metais ir duos ga-

toji žemės ukio mokykla, kai- i r g t o v i p r i c § Vyriausybę di-jluuybės greit susisiekti su vi 
delis uždavinys papildyti e- sa Europa, 
šamą jį tinklą geležiukelių, ku-j Oro smisieikimas: Ypač 

greitu tempu vystosi visame 
kultūriniame pasaulyje susi 

rie jungia visą Lietuvą su uo-
,stu artimiausiu keliu. Tad 

Žemės Ketonuos darbai bus 'prieš Vyriausybę stovi neati- siekimas oru. Toji susisieki-
vedami visu nuo mūsų sąlygų dėliotinas reikalas tęsti nau-iino šaka įgyja vis didesnės ir 
priklausomu spartumu. 'Ta-'jus geležinkelius. Biuo atvė- didesnės reikšmės. Lietuva 
čiau kiekvienam apskrity j bus ju turi bud pratęsta pirmoje negal atilikti nuo kitų kraštų 
paliekama nustatytas skaičius' eilėje geležinkeliai, kurie i r tinkamas sutvarkymas ae-
didelijų kultūrinių ūkių garny-1 jungtų galimai artimiausiu rodromti Lietuvoje darosi gry-
klų ir pavyzdingi] ūkių, kai- keliu Kauną su Klaipėda ir vu reikalu. <» s 
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sumanymai meno srity ras 
tinkamos Vyriausybės para
mos. ~ r i j *$ 

Oeresuiam mokyklų darbui 
ir jų veikimui suvienodinti, 
Vyriausybė, eidama pagal
bon savivaldybėms stengsis 
perimti iš jų visą eilę jų laiko 
mųjįų viduriniųjų mokyklų. 

Vietų santykiai 
su centru. 

Ministerių Kabinetas steng 
sis sunaudoti visas pajėgas 
vietose, palikdamas savival
dybėms visą tą darbą, kuriam 
jos yra tinkamai pasiruošu
sios, ir kurį jos ištesi atlikti, 
neužeidamas centrui to dar
bo, kuris jam palikti butų ne
tikslu. ' 4 V*į 
(Dešinėje gyvas pritarimas). 

— i 

SUOMIJOJE - POHIBICI-
JOS ŠALY. 

(Pabaiga) 
Klaidingai butų manyti, kad uždrau

dimas iš priežasties nepilno „ prėžiunėji-
nio abeinai plakimu vandens pavadinti 
butų galima. Žinoma, ir įSuomįjoje ga
lima už didelius pinigus turėti alkolio, 
nors jis ir uždraustas, bet ar pas mus 
negali morfinistas tiek mort'inos gauti, 
kiek nori, nors ji tik aptiekoje gaunama, 
kaip alkolis Suomijoje! Bet tas nieko 
neįrodo, ištikrųjų šalis yra blaivi, visiš
kai blaivi, alkolis yra tenai visai "išėjęs 
iš gyventojų papročių. Kauniečiai ir 
valdininkai geria t"iai tik įstatymu lei
stą taip vadinamą * 'silpną, alų," kuris 
daugiausiai tik 2 nuoš. alkolio teturi, ir 
kaipo toks laikomas nesvaiginamu gėri
mu. Bet negalima spręsti apie visos 
šalies padėtį iš didžiaųjų miestų. * Jėjus 
į šalies vidų girįžiama visai kitos nuo
monės. Mokytojai, dvasiškija, minis-
teriai, valdininkai ir darbininkų vtidai 
užtikrina, kad uždraudimas turėjo labai 
didelės irakos į papročius, buitį, issivys-
timą, produktivingumą ir darbštumą. Be-
abejo, uždraudimas atneša gerus vai
sius, ir bus gyventojų palaikomas ir į-
vertinąmag. 

Visiems, kurie esame pripratę j>rie 

girtuokliavimo mūsų tautų, kurie taip Į rienės vartoti alkolį. Uždraudimu buvo 
suaugę viešame gyvenime; su aukolio 
vartojimu rodosi tos plačios visuomenės 
nusistatymas keistu ir stebėtinu. Ką 
pasakytų nmsų kaimiečiai ir darbininkai, 
pasiulyjus jiems savo valia atsisakyti ir 
ištremti iš palies alkolį? Juk jie prie to 
pripratę nuo lopšio iki grabo, kad jis 
prie kiekvieno susirinkimo, kiekvieno 
viešojo darbo, pasikalbėjimo, kelionės, 
kiekvienos šventės neatbūtinas. 

Čia ir yra visas klausimo sunkumas. 
Buvo gerta Suomijoje, geriama ir da
bar. Bet? gėrimas tai kiekvieno genan
čio dalykas, neturįs nieko bendro su tau
tos gyvenimu. , Nėra girtuoklių papro
čių, nėra traktierių, su privalomais 
svaiginamais gėrimais. 

Gal niekas i manę nepadarė tokio 
Maus įspūdžio, kaip žinia, kad socialde

mokratų partija, 'toje šalyje su 3,500,000 
gyventojų, iš kurių 85 nuošimčiai gyve
na kainuiose, turinti apie 36,000 narių, 
savo nuosavybėje turi G48 liaudies na
mus. {Tas ii* paaiškino viską. Žmonės 
sueina į liaudies namus, turi tenai savo 
susirinkimus, pasitarti apie bendrą dar
buotę, pasikalbėti, pastatyti Veikalus, 
padainuoti ir pašokti. Tenai neduoda
ma iiieko gerti savaime suprantama, ir 
tame tai nepanašus jie mūsų tautoms, 
kurios priprattfsk>& tiuo pietų' iki Vaka-

rr 

atimtus iš geriančių alkolis^, daugiau nie
ko, jų gyvenimas ėjo paprastu keliu, pas 
mus f*i įvedus uždraudimą turėtų dide
lių nuostolių viešas gyvenimas, nes jis 
s Bristas su viešbučiais ir jų papročiais, 
o tieji viešbučiai tik iš alkolio užsilaiko. 

Tas inumis pamokino, i r tuomi bu
vo išrištas klausimas, kuris mumis dau
giausiai traukė į Suomiją ir pamokino 
kaip turime veikti savo šalyje. 

Kad daeitų iki uždraudimo, kuris 
vis vien įvyks, turi būti traktieriai iš
vesti iš visuomenės gyvenimo, mes turi
me tautą išmokinti ir ja i suteikti gali
mybės savo visuomenės reikalus atliki
nėti rie traktieriuose, kur vartojama al
kolis, o jų vietoje turime steigti liau
dies namus, valgyklas be alkolio ir tt. 

Abudu tikslu dasiekti reikalingas vi
suotinas balsavimas. Tauta turi būti. 
taip išauklėta, kad pati pasitrauktų nuo 
traktierių ir steigtų bealkoriuius liau
dies namus ir susirinkimo vietas taip, 
kaip Suomija daėjo prie susipratimo. 

; Su tokiu įsitikinimu keliavome na
mo, su juo pradėjomev darbą pas save. 
Ir likome įsitikinę, kad Suomija sulai
kys savo uždraudimą; suomų tauta ne* 
daleis, kad atsisakyti mio didelio kultū
rinio žingsnio pirmyn, nes stovi sargy
boje blaivybės šalininkai su savo stip

ria valia ir pasiryžimu. 
J ie mums parodė ką daro ištvermė 

ir pastovumas. 
Atsisveikinome mes su jai§ su vilti-, 

mi, kad kelias kuriuo einame prives 
mus prie tikslo, ir kad turime pasiekti, 
to, kad mūsų tautos neišnyktų ir neiš
tvirktų! % . f ^ j g 

Dr. tned* Holitscjier, 

Pirkenbamer prie Karlsbado. 

ORO ĮTAKA Į ŽMONES. 
Galima galutinai pasakyti, kurie mė

nesiai yra gpriausi del darbo. . Šitame 
klausime prityrimas studentų, fabrikų, 
biurų darbininkų yra vienodas: v i s mes 
paprastai būname žemai nupuolė, nuo 
Kalėdų iki vasario mėnesio. 

Sausis yra blo,gas mėnesis — slo
gos, kosėjimai, blogas ūpas. Vasaris i t 
kovas ir-gi blogi mėnesiai su dideliu 
mirtingumu. Pavasary balanSžio, gegu
žės mėn., viskas kyla—sveikata ir biz-
nis. Per vidurį birželio geriausias pe
riodas. Nuo tada vjel oras nepatogus 
iki rugsėjo, kuomet vėl viskas kyla iki 
lapkričio mėnesio. 

Karštos, sausos vasaros dienos yra 
sunkiai pakenčiamos. B t t įde&ms fak
tas, kad &fogžūdys&ų yra imtžM vasa

rą negu pavasaryje ar rudenyj, kada stai
ga užeina karsto oro. 

Profesorius Dexter, įrodinėja, kad 
moterys susimuša vasaros laiku tankiau-
negu vyrai. Rugpiučio mėnesyj, kada 
vyrams per šilta bartis i r muštis, mote-
rų nervai gatavi trukti ; tada jos daug 
turi reikalų su policija. Geografai vi
sų Sėmių pripažįsta, kad moterys dau
giau jaučia oro permainas negu vyrai 
Tai daug įtakos į jas padaro. (Buįų ge
rai, kad Vyrai tą atsimintų). 

Temperatūra, anot prof. Dexter 
daugiau negu kas kita veikia į jausmus, 
kurie žadina prie mušknosi. Tad Pie
tų valstijose daugiau žmogžudysčių ne
gu Šiaurėje. 

Baigiant turiu priminti, kad nede
ra mums munaeri prie* orą. Išmint«-
gas Hniogu* turi suprast į kad bk>gas *-
ras yr* viens iš natūralių gyvenimo sue-
kvraų. kylėdamas ir imdama? orą to
kiu, kokiu yra, žmogus susitaupo daug 
energijos kurią gali sunaudoti geriems 
darbams. 

A»eriko6 oras yra palankus opti

mizmui i r stmkiam darbui; 

>..;•„ 
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P. S. J licrg-mans darių galima davažbioti 22 
K»trrkariais, važiuojant į vakartis persėsti J La 
G range k* važiuoti iki Bcrgmans stoties. 
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BERGMAN'S DAR2E, RIVERSIDE, ILL. 

Šiame piknike "bus geriausia niuzika, skaniausi valgiai, gardžiausi perimai ir įvairiausi žaislai. 
Piknikas ketina būti vienas iš puikiausi, nes Oro Biuras pranašauja kad LIETAUS TAI TIKRAI 
NEBUSI! V A 

^ 

Pradžia 12 vai. 
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Kviečia visus 
įį=EEEEEEEE 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
VVAUKEGAN, ILL. 

i • 

Kaci mergaičių baliaus rncs 
visi laukiame lai tiesa, nes 
kur tik nueisi, kur tik pasi-
suksi, tai visi tik apie tą ba

rnu, kad ir Cliicagos jaunimas 
neatsiliks nuo savo muzikos ir 

1 drauge atvažiuos. Neprosalį 
butų ir Kenosha, Wis. jauni

ke. Kas nori tą viską p a m a t u i pasirodyti. Tikrai lifakrs-
tyti ir išgirsti, tai turi pats "^i laiką ty vakare praleistu-
nteiti i tą vakarą. Iš tuos m e . 

įsidėmėkite! tas vakaras bus 
ateinantį nedėldieny liepos 13 

šypsenos supratau, kad jau 
turi kokiu juokingą dalyką 
tam vakarui surengusios. To-'d. 1924 m. Lietuviu, svet. ant 
liau klausiu, kokią muziką tu- 9-tos ir Lincoln gatv. Pradiia 

lių kalba, ir nėra padyvo, nes ( r o s ? n e s čionai yra geri ir 
prastą muzikantų. Nagi ir at
sako. Kad muziku tam vaka
rui paėmė net iš Chicagos, Lie 
tuvių geriausią orkestrą, Rė
kus Syneopators Orkestrą. 
Suprantau dilbai kodėl W*U* 
keganieeiai taip nerimauja ir 

jau visiems yra žinoma, ko
kius vakarus Wankegauietės 
gali ir moka surengti. Koi*s 
juos retai rengia, bet kad su
rengia tai jau yra kuo pasi-
tiziaugti. 

Girdėjau, kad ir šitą vaka
rą, kurį rengia liepos lo d. 
tai bus tokis vakaras kokio 
mušu galvočiai da neismish-
no ir negalėtų išmislyt. Neiš
kentęs kas tai gali buii, pa
klausiu kelių paneliu, k*j jos 

G-tą vai. vak. Kadangi šitai* 
vakaras rengiamas prakilniam 
tikslui, šv. Kazimiero Seserų 
koplyčios naudai, taigi kiek
vieno priederme yra savo atsi
lankymu tame vakarėlį daly
vauti ir paremti tą vakarą 
Ne vien jaunimas visi be skir-

laukia to vakaro. Kurgi ne- tumo ir jauni ir seni. O be to, 
laukti. Rėkus orkestrą, Bro-'jeigu mergaitėms pasiseks vi-
lyti, kaip užtraukia lietuvišką sus numerius išparduoti, tai. <"i0s Turtų Tarybos M. Mo» 
šokį, nemokėdamas eini šokti, bus išlaimėjimas Cedar 

Kun. Praf. Budys. 

Amerika Lietuva ir Moterą 
Kultūros Draugija. 

(Tąsa) 

darbštume. Oi-a priedu kele
tą žinių apie Mergaičių Semi 
narijų: 
L. Moterą Kultūros Draugijos 
Mergaičių Mokytojų » 
Seminarija. 

Lietuvos Moterų Kultūros 
Draugijos Mergaičių Mokyto-
ją Seminarija 1921 m. lap
kričio m. tapo reorganizuota 
iš Katekeelų, Prieglaudų ir 
Vaikų Darželių Kursų. 1921 
in. gruodžio-m. 31 d. Švieti
mo Ministerija suteikė jau
nesniųjų mokytojų teises. 

Iš Žem. Vyskupijos Bažny-

s**?* ADVOKATAI 

nes negali nusėdėti, tai best 
muzika! Visi eisime tos šau-

rengiaf Man su šypsena atsa- nios muzikos paklausytų. Ma-

D A K T A R Ą * 
Telefonas Boulevard 1939 

DrSABrenza 
4408 SO. ASHLAND AVENCE, 

Chlcago, III. 
Vai.: • ryto iki 12 piet: 1 po 
piet iki 3 po piet. 6:30 vak. Iki 
9 : S 0 v a k . 

Tai. RooJevard 0617 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-ta SL 
Valandos nuo t lkPVl dieną, nuo I 
lkl • Tai. ra k. Nedėllomis nao f 

Iki 1 vai. po platų. 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4442 So. Western Ave. 

Telcf. Lafayette 4140 

Telefonas Beeley 7436 

Dr, 1. M, Feinberg 
Gydo specialiai visokiu vyrų ir 

notarų lytiška* ilgas. 
1401 Madjson Street 

l u n p . W este r a Are. — Chioago 
Valandos: 1—• po platų 7—1 rak. 

• / 

Dr, A, Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obt-

tetrikas ir Specijalistaa 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 
D—B« s—rtnlias, 
• ) — B t peili* Ir 
I ) - B « kTMja, 
•>— B * j * k u **< 
D — PaeUeatal aerslaia tiršti , s a 

li tu»J r%l*rU. IK s a u sMI 
I darksj. 

r a s r a * 'eaJI-stssi es* (akmenis tnl iyjs) 
ir akmeni* šlapumo pualAJs tos «-

• peracijos, su tam tikromis moks
liškomis priemonėmis b«4 vaistais. 

Apkmrtsjsl. sas suįrrasina gi r d* J Ima. .» 
tiydo risakias Ilga* pasekmingai. Ir Jai 

/ r a reikalas daro operacijas. 
rrofe»lJooaU patarnavimą telkia saro 

ofiso: 
1411 So. 50 Ave. Cicero. IU. 
Ofisas atidarytas: kasdien So* t vai. 

po plot iki 9 vai. vakarą 
Nedaliomis Ir šaradomis ofisas aJSn 

rytas. 

Tel. Boulevard 2160 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chlcago, 111. 

D r. Maurice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 S. Ashland Ave. 
Tai Yards 0994 

Valandof r 
Nuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet 

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

)flso Tcl. Boulevard 9693 
Rezid. Tel. Drexel 0191 

DR. A. A. ROTH 
RISAS GYDYTOJAS CR 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų. Vrrtfkų 

Valkų Ir visų chroniškų Ilgų. 

Ofisas 3 1 0 3 S. Halstsd St 
į Kampas 31st Str. 
j vai.: II—11 ryto: I—I po plac. 
7—8 vak. Ned. ! •—11 d. 

i 

• • -

Dr. CHARLES S E G A L " 

Tel. Boulevar3 3686 

DR. JONAS P. POŠKA 
GYDYTOJAS 

CHIRURGAS 
3337 So. Morgan Str. 

VALANDOS: 9—12 iš ryto 
Nuo 2 v. po piet iki 9 vak. 

Perkėla savo ofisų po 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECUALISTAS 

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Lirų 
Vai.: ryto nuo 10—U nuo 2—I 
po pietų: nuo ^ — » . • • 
Nedėilomis: 10 lkl 12. 

Telefonas Miduajr 2IS0 
»' - — t r ^ — e . 

m. x J. • • • • • • • ' ~ " " * *'" " " *^t 

Telefonas Boulevard_^550 

DENTISTAS 

DR. HARRY TETER 
Setas dantg padaromas taip 
kaip tik jvthų pačių dantys. 

>du gas. Peržiūriu X-rr 
3100 So. Halsted Str. 

TeL Ganai 0257 Vak. Canal 91IS 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Str. 

Vaanios- 10 lkl 12 ryte: 1 lkl 6 
po pietų: 6 lkl t 

į j » . • « • • • • » » — • • • tmimmm 

Cheet Vakaias tikrai pavyks. 
Visi žada atvykti ir pažiūrė
ti, \\Ą tos mergaites moka pa-
darvtk Eisime. 

Neramus. 

IŠ SHENANDOAH, PA. 
\ l 

Iš ShenandoaJi. Pa. j Scran 
ton, Pa. 

[ šią skaitlinga ir malonią 
parapiją, Did. Gerjj. klebono 
kun. J. Dum-ciaus pakviestas, 
atvykau 10 rugsėjo 1^23 m. 2 
mėnesi ii kitose kolonijose va
žinėjau, likusi laiką čia. pra
leidau, dirbdamas kaipo vika
ras ir spaudos platintojas. 
Turėdama* neparastą gerb. 
kleb. kun. J. Dumčiaus prie
lankumą, didelę paramą gerb. 
kun. 8. Norbuto, gerųjų pa-
rapijonų, o taipgi visų kaimy
nų kunigų prielankumų į Šv. 
KazMiiiero Draugija įrašiau 
Garbės o narius, Amžinųjų 6i 
narrų, metinių apie 109 ir už 
$1,000 pertraukta ir išplatinta 
knygų, o už kita $1,000 išpla
tinta tolesnėse kolonijose na-
lių prirašynėjimu/ Tai nuo
pelnas prielankumo gerb. 
klebonų ir paramos jų gerųjų 
parapijonų. Daug ė'ia teko 
darbuotis klausant. Išpažinčių, 
sakant pamokslus, apie 30 te
ko pakrikštyti, ligonių* aplan
kyti ir apie 25 į kapus palydė
ti. Dabkr atsisveikindamas su 
maloniais Shenandoriečiais, y-
patingai- reiškiu didžiausios 
padikos ir pagarbos ^erb. kr« 
bonui kun. J. Dumčiui, taipgi 
nuoširdžiausiai dėkoju už 
prielaftkumą ir paramą, gerb* 
kun. S. Norbutui, visiems na
riams ir apielinkės kunigams. 

Kun. P. Raščiukas, 

116 Tbeodore'Str., 
Scran ton, Pa. 

» > p 

Remkite tuos profesijona 
>. 

a » e S a T S y į , l - . biznierius Urie garsi-
J ..«« - w.w» str i inasi -faMĄ "Drauge", j 
l a a s s s s i 

kytojų {Seminarija išnuoniavo 
dešin. sparną T. T. Jėzuitų 
rūmų (Rotušes aikštė 12 N.) 
ir prie Aleksotos gatvės "Per
kūno Šventvietė". 

1921 U 22 m. buvo reng. 
klasės. 

1922 - 23 m. buvo 2 reng. 
klas. ir 1 pagr. kursas. 

1923 - 24 m. buvo 2 reng. 
klas. ir 2 pagr. kursu. 

Ateinančiais mokslo metais 
atidaroma 3-čias pagr. kursas. 

1921, 1922 - 23 m. mokyto
jų buvo 12. 

1923 - 24 m. mokytojų buvo 
.18, jų tarpe Dr. Kan. K. (ie 
nis, Dr. M. Andziulytė, Dr. 
Kokas Šliupas, veikėja p. Ma
gdalena Draugelytė - (Jaldi-
kienė Seimo Atstovė ir kiti. 

Mokinių: - 1921 m. buvo 31. 
Mokinių: - 1922 m. buvo 64 
Mokinių r - 1923-4 m. buvo 

82. 
Bendrabutyje buvo: 

1921-22 m. 31. 
1922-23 m. 50. 

. 1923-24 m. 65. 
1924 m. gauta iš 2emės Re

formos Valdybos sklypą že
mės Aleksoto Kalne gražioje 
vietoje M. Mokytojų Semina
rijai su bendrabučiuy progim
nazija ir pavyzdino pradeda
mąja mokykla namams staty 
ti, vaisinis sodnas tapo jau 
užsodintas, numatoma tipinių 
medžių ir bendrai augalų so
dnas, daržas, gimnastikai 
aikštė. 

Mokslo priemonės. M. Mo
kytojų Seminarijoje yra kny
gynas, mažas fiziko - kabine
tas, globoskopas, zoologijos ir 
zootomijos paveikslai, geogra
fijos ir istorijos žemlaptai ir 
paveikslai; einama prie papil
dinio fiziko «- kabineto, įgi
jimo chemijos kabineto Merg. 
Mokytojų Seminarija yra iš
laikoma L. Moterų Kultūros 
Draugijos narių ir visuomenės 
aukomis, taipo gi Švietimo 
Ministerijos pašalpomis. 

M. Mokytojų Seminarijoje 
yra Ateitininkų 2 kuopos: 
vyresniųjų ir jaunesniųjų, kas 
antra savaitę daroma susirin
kimai, skaitoma referatai. Ši
ais metais tapo organizuota 
fev. Marijos Fan. Sodalicija. Į 
Sodaliciįją įeijo 40 mokiu. 

Aš Mėgstu Juos! 
"Kada tik paimu lagaminą, del ke
lionės ai visados atsimenu pasiim
ti kartoną HELMARS. kadangi 
niekas tiek smagfumo man neduo
da kaip skaityti laikrašti ir rūkyti 
HELMAR". 

Tikras smagumas ir pasid&augi-
mas cigaretus rūkant kįla Hk ii 
Turkiško Tabako dėlto, kad Tur 
kiškas Tabakas yra kvepiantis, 
minkštas ir saldus. HELMAR Tur 
kiški cigaretai daromi iš gryno 

, Turkiško Tabako ir patenkina 
kiekvieną, rūkytoją. 

HELMARS yra absoliutiškai gry 
ni ir jpekiuoti į karteno skrynu 
tes, kad jie neluitų 

Ka'p kiti, ta'p ir jus džiaugsitės 
tte™a na į Turkiškus 

Mna^guJiod 
Oaniintojai aukščiausios 

•ušioa Turkiškų ir E&yptiSkų. 
ci|raretų pasauly. 

BOXES<^l O ortO 

Wz. 

JOHN I. BAGDZ!UNAS 
ADVOKATAS 

Vaaa b/laa vimiasa Talsmoaaa. Rssaasi-
•Maja Abstraktas. Paaara ptraiflaa k 
P — S S H I M > DskuuiMit— Ir JrnUiJIsiai 

7 &outh Dearborn Street 
ROOBf 1538 TRIBŪNE BLDGk 

Telefonas Randolph 3281 
Vakarais: 215if West 222 St. 

Telefogafl Oanal i«a? 
i|West 

S. W. B ' A N E S 
A D V O K A T A S 
t% W. Mnnroe Street 

Room 904 — Tel. Kandolph 21HHJ 
Vai.. NBO 9 ryto Iki 5 po pietų 
Vakarais 3203 So. Halsted Str. 

Telef. Vards 1016 
Cbicago. 

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

Metropolitan State Banko Hamė j 
2201 W. 22nd St. Tel. Ganai 0099 | 

> . - - J 

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

Buvęs Lietuvos Atstovybės Va
šingtone Patarėju. 
Metropolitan State Banko Narna 

2201 We*t 22nd Street 
Telefonas Oanal 6699 

A, A, D L I S 
A D V O K A T A S 

11 S. La Salle st. Room 2001 
TeL Randolph 1034 Vai. nuo 9-5 

VAKARAIS: 
3301 S. Halsted st. TeL BĮvd. 6775 

apart Paned^Uo Ir 6 — 8 • . r 
I'ėtnyčlos 

tmmm 

1**} 

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

Ofisas Didmiesty! t 

29 South La Salle Street 
Kambaris 630 

Oeatral 6696 

Vakarais 3223 8. Halsted St. 
Telefonas: Yards 4661 

M 

"vi tKISH 

3 ^ ^ ^ r»^i 

JONAS: --Koks skirtumas 
tarp vardų Leonas ir Leonar 
dast 

ANTANAS: - Ė-gi mat: 
Leonas paeina nito žodžio 
Leo - levas, o Leonaidas pa
eina nuo - Leopardo. 

L. Knirpštokas. 

GHAS. K. VUOSAITIS 
VYRŲ IR MOTERŲ 

SIUVĖJAS 

PLATINK "DRAUG4" 
Į6a • ' * » ^ » i . ^ - • - — 

iL 

Siuvame siutus ir O^Coatus 
naujausios mados.,Atliekam 
darbą kop^eiiausia už vi
siems prieinamas kainas. 

Vaknne, Dažome ir At
naujiname senus. 

2337 S. Leavitt Str. 
Tai Ropsevelt 8982 

THOMAS KRYVVULET 
Pirtnos Klesos 
KRIAUČIUS 

Siutai padaromi ant 
užsakymo. * 

Visokiy Styliy 
Geriausia ir Didžiausia 

Krlaučiška įstaiga 
I vakarus nuo Ashland 
Vaiom, Prosinam 

irTaisom 
Pirmiau po num.1702 W. 

47th Str. 
Dabar po mim. 

47 U So. Hermltage Ave. 
ft • m mm m m_ m* m mm m m mm.9'*MJ»JW » * 

J T e U Oeatra l 6 2 0 0 

STASULANI 
A D V O K A T A S 
Vldurmlestyje Ofisas: 

[Room 911 Chlcago Temple Bldg 
[77 W. W»3hlngton St. 
(CICERO Ofisas: Panedėlio vak. 
:1814 S. Clce*o A v. TeL Cicero 69361 
I B I I I D G E P O R T Ofisas: Kitais vak. 
1S36 S. Halsted Si. Tel. Boul. 6737 

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

LTBTUVtS ADVOKATAS 
Dlen.: D. 614—516—137 If. Dear
born St. TeL Randolph 6666 66aS 
Vakarais 10717 Indiana Ave. 
Roseland TeL FnThisan 6677 

Bemkite tuos biznierius, ku
rie dažniausiai garsinasi dien
rašty "Drauge". 

W. Y U S K E N 
Laikrodininkas. 

Užlaikau] 
naujus 
laikrod
žius ir 
taisau se 
rtus.Tal-
pgi užlai 
įcau viso 
klas gra-j 
Inas (Je-
welry) 
plunks
nas, bril-j 
/aa ir 
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ponais įvaįrieiĮs Lietuvos rei-
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NEDARBAS CHICAGOJ 
IR APYLINKĖSE DIDI

NASI. 
PASTARAISIAIS 3 MENE-

ŠIAIS 7 NUOŠIMČIAIS . 
PASIDIDINO. 

CHICAGUS ŽINIOS, 

Apie 80,000 darbininkų 
neturi darbo. 

f 
Illinois valstybes statistikų 

gaminimo biuras praneša, jog 
Chicago je ir apylinkėse por 
pastaruosius 3 mėnesiu? ne
darbas pasididino 7 nuošim
čiais. 

X W«st Side ftv. Pan. Merg. 
Dr-ja pirmadieny tarsis 
" D r a u g o " pikniko restorano 
reikale. Žada pačios vienos per 
$300 padaryti. 

X Dievo Apveizdos parapi
jos draugijos lenktyniauja, 

Į kuri daugiau parduos tikietu 
parap. piknikam 

X Sv. Kai. Ak. Rėmėjos 
tikisi turėti, savo susirinkime 
13 — VII gerb. svečia iš Lie 
tuvps. 

X Xorth S i dės moterys pa
siryžusios visus buvusius iš
važiavimus "subi t in t i" . 

Kam *i busy' *, klausite. -
kalams, bus 'Atstovybės kas Ugi tam, kad merginos ir mo-

jpėnuo skelbiamos Amerikos terys trauks virvę (tng of 
war)l Vyrai bčgs lenktynes, 
kiti gaudys "taukuota- paršą, 
(greased pig) . I r dar bus 
visokiu, negirdėtų įvairenybių. 

Dabar klausite kam kur ir 
kada viskas tai įvyks. 

lietuvių spaudoje. 
K. Bizauskas, 

Lietuvos Respublikos Atsto
vas S. A. V. 

P R A N E Š I M A I . 

X Brid&epotiefiai išsijuosę 
Abelius bedarbiu s k a i f i u s ( s l e n g i a s i s a v o p a r . pikniką pa 

Piieagoje ir apylinkėse sie- i m f y t i knopasekraingianaią, 
fcia 80,000. j x ^o rs " L a i v o " kontestas 

Kitose Illinois valstybės da p a s įbaigė, bet skaitytojų skai-
tyse nedarbas kur-kas didės- J ^ m i o l a t o s auga. Kas nėra 
nis. Antai «alyb» anjrleka- « L . » 3 T l a tes, tai praneša 
siu neturi darbo. Seniaus di- "T)railo.0>> Administracijai. 
dėlė kiekybė amj.'iy panarni n-j . . 

Sv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Centras laikys savo 
susirinkimą, nedėlioję liepos 
(July) 13 d. 2 vai. po piet. 
Visas delegatės i£ visų sky
rių prašome atsilankyti Susi
rinkimas įvyks Sv. Kazimie
ro Vienuolyne. 

Valdyba. 

18 TOS KOLONIJOS 

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

IEŠKANTIS PIRKT NAMO 
PAMATYK 726 W. 21ST. 

3 augscių mnro namas, — 
trys pagyvenifnai, .-- akmens 

Nagi-Syento Mykolo para- i frontas - maudynės, elektro 
pijos piknikas, kuris įvyk*. šviesa, -- taipgi 2 augšeių me

džio namas ant to paties lo
to. Raudos neša per abu na
mu $90 i menes j . Prekė tik 
$9,000. Su $3,000, gali nupirk
ti tą narna. 
M. J. KIRAS R. E. 

IMPROVEMENT CO 
3335 So. Halsted Street 

Tai. Yards 6894 

liepos (July) 27 d. 1924 m.« 
Polonio's darže Jefferson, 111. 
10:00 vai. rvte. 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

Daržas gražus ir lengvai 
pasiekiamas. Tad visi, iki vie
no traukime tą dieną ten, Icur 
netik linksmai laiką praleisi
me, bet ir naudingą darbą pa~ 
remsime. 

Strioga draugas. 

ta ir dėlto daugel kasyklose. LAIŠKAS Į "DRAUGO' 
darbai visai pertraukti. 

Chicago skaitomas miestu, 
kurį mažiausia paliečia ne
darbas. Dėlto, daug bedar
biu iš 'kitų miestų suvyko ir 
tuo būdu dar daugiaus situa
cija pabloginta. 

REDAKCIJĄ. 

GUB. BRYAN CHCCAGOJE. 

Rytoj Chicagon iš Xew 
Yorko atvyksta N'ebraska va
lstybės gubernatorius Bryan, 
kurs demokratu konvencijoje 
omiuotas kadidatu i viee-

i 

prezidentus. 

PARVYKO VALSTYBINIS 
PROKURORAS. 

Tš atostogų gryžo valstybi
nis Cook apskrities prokuro
ras Crowe, kurs paskelbė, jog 
Cieeros policmonus mušeikas 
žut-but patrauksiąs krimina
liu teisman, jei ių prasižen
gimai bus liudininkų patvir
tinti. 

TROKA! PARDUOTI. 

Federaliai autoritetai par
davė 16 konfiskuotų trokų ir 
automobilių. Mašinos konfi
skuotos Chieagoj su alumi. 

Gerbiamieji^ 
Meldžiu jūsų malonės pra

nešti per "Draugą", kur ir 
koki bankai išmokės nuošim
čius už prinokusius Lietuvos 
Laisvės Bonų kuponus. 

Su tikra pagarba 
A. Tribičius. 

Redakcijos atsakymas 
(iVrbftimasai, 

l Tamstos paklausimą atsa
kydami, nurodome, kad "Dr
augo" 150 X. 25 birž. d. tilpo 
tuo reikalu Liet. Resp. Atsto
vybes 8. A. V. pranešimas. 

Kadangi gali pasitaikyti ir 
daugiau asmenų, nepatėmiju-
sių minėto pranešimo, tad jj 
ėia paantriname. 

&v. Antano iš Padvos Dr-
stės pusmetinis susirinkimas 
įvyks liepos (July) 13 dieną 
1924 m. 1 vai. po pietų Die
vo Apveizdos parapijos sve
tainėje So. Union Ave. ir 18 
gat. 

Valdyba. 

BRIDGEPORTAS. 

Perkam, 
parduo

dam namus 
ant farmų, 
ant namų. 
Visokius b! 

černes, gro 
sernes, au-

Ir lolus mai 
nom ant namų. Su reikalais krei
pkitės-

znius, bū

tom obil fu s 

3404 S. MORGAN ST. j 
I Tel. Yards 1571 

CP.SUROMSKIS&CO.! 
R E A L E S T A T E 

Perkam, 
parduodam 

ir m a i n o m 
namus, far 
mas taipgi 
ir visokius 
biznius. 

Darba at 
l iekam gre 
itai, pigiai 
ir gerai. 

PRANEŠIMAS. 

M Y K O L A S 
D A U J O T A S 

mirė Liep. 10 d. 1924 m. 6 30 
vai. ryte. Kilo iš Kauno rėd., 
Raseinių apskr., Viduklės pa
rap. Amerikoj išgyveno 35 me
tus. 

Paliko dideliame nuliūdime 
2 dukteris Mikalina ir Eleną 
5 sunūs Kazimierą, Dominin
ką, Juozapą, Mykolą ir Izi-
£<*{*%?,***, 1080*} Elzbietą Ven
ckienę. ] v 

Kūnas pašarvotas 1438 So. 
51 Ct., Cicero, 111. 

Laidotuvės įvyks panedėlyje, 
Liep. 14, iš namu 8 vai. bus 
atlydėtas į Šv. Antano bažny
čią, kurioj įvyks pedulingos pa 
maldos už velionio sielą. 

Po pamaldų bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines. . 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvė-

Nuliūdę 
dukterys, sunai ir sesuo. 

Laidotuvėse patarnauja gra-
borius Eudeikis Phone Yards 
1741 

Lietuvos Respublikos Afinis-
terio nusistatymu ir Užsie
nių Reikahj M misterio suti
kimu, nuo šių metų liepos mė
nesio 1 d. Lietuvos Laisvės Pa 
skolos prinokusiu, kuoponų 
apmokėjimas ir bendrai visi 
reikalai del minėtos paskolos 
pavedama Lietuvos Respubli
kos Atstovvbei Suv. Amerikos 
Valstybėse. 

Tai, visii suinteresuoti] as
menų prašoma visais tais rei
kalais kreipti*e Lietuvos Res
publikos Atstovyben. 

(2622 ? - 16-th Str., N. W. 
AVashington, D. G.) 

Darbo pagreitinimui prašo
ma: 

1. Laiškuose del L. L. Pas
kolos .jokių kitokių reikalų ne 
liesti, ir 

2. Malonėkite i dėti savo "ad-
i 

resu užadresuotą vokų (kon-
vertų). 

North Side puikus išvažiavi
mas. 

Moterų Sąjungos 4 kuopa 
rengia metinį išvažiavime, į 
Jefferson miškus 13 liepos d. 
1924 m., ten kuj* kasmetai iš
važiuoja. Kviečiame visus at-
silankvti. Užtikriname, kad 
husite užganėdinti visi, nes 
dabar puikus žolčs gražumas, 
tyras oras, gėlės kvepia. Tu
riu priminti, kad bus duota 
net. 4 .dovanos kas bus grei
čiausias: bėgs vyrai, moterys 
ir merginos. Nepamirškite pui 
kiaušio ir gražiausio sąjungie-
ėiu išvažiavimo. 

Kviečia Rengėjos. 

- • 

NORTH SIDE. 

Džiaugsminga naujiena. 
Netoli ta diena, 
Kada mes visi 
Busime " b n s v " . 

Šv. Alponso d r-jos susirin
kimas įvyks subatoj 12 liepos 
(July) d. 1924 iš priežasties 
&v. Jurgio parapijos pikniko, 
kuris bus nedėlioj 13 liepos d. 
1924 susirinkimas 7:30 vakaro 
paprastoj svetainėj. 

Valdyba. 

TOWN OF LAKE. 

"Draugystė ftv. Petro ir Po-
vylo ant Town of I Jake turės 
savo pusmetinį susirinkimą 
liepos 13 d. 2 vai. po pietų 
Šv., Kryžiaus parapijos svet. 

Visi nariai pribukite, nes 
yra labai svarbių reikalų ap
tarti. 

P. D. V. 

i 

S. D. LACHAVVICZ 
UaMiTto G»borl«s 
I t l f W. SSrd PI 

Patarnauja laido 
tQT«M kuoplg1au»l» 
į s i k a l ė meldžiu at 
•l iaukU. o mano 
darbo ' bos i te • * * • 
nsdtou 

tfffl 
• i t t 

ANT PARDAVIMO 
Mūrinis namas; 3711 %Soutb 
H'alsted 8t. 1 storas, 2 po 5 ir 
2 po 4 ¥ambarius flatai vis-1 
kas sulyg vėliausios mados, 
aaradžius 2 automobiliam. 
Randos į metus $2,064.00 sa
vininkui reikalinga eash $3,-
5(K) kitus lengvais išmokėji
mais. Koki pasiulym'a Jus tu
rite? 

Pasaukite A. T. MAZUR 
1643 W. Division Str. 

* Tel. Haymarket 8564 
Arba Humboldt 3996 

B I Z N I S 
PARSIDUODA ARBA 

IŠSIMAINO. 
Moteriškų skrybėlių ir ki

tokių aprėdaių krautuvė, ran
dasi ant Halsted netoli 31-
mos gatvės mainysiu ant ki
tokio biznio arba namo. Tin
kamas del Beauty Parlor. Pla
tesnių žinių kreink;.fės pas : 

C. P. SUROMSKI 
3352 So. Halsted Street 

Tel. Blvd. 9641 

PARSIDUODA 
n»i<Vinė ir jcros^rn''2050 W. 22 Str. 

u i tikrą pa-! u lyma gal ima nupirk 
tl ir su namu. 

Ili/.nis K< raJ išdirbtas, ratulusi H«-
ruviŲ amr.vvi-iitoj jipi< link. i 

Parsiduoda drlto. ka<l turiu 2 biz
niu. Atsišaukite pas 

SAVININKĄ 

2210 W. 22 Str. 

IVAIRĮIS KONTRAK-
TORIAI 

Kreipki
tės: 

3352 So. Halsted Str. 
Telef. Boulevard 9641 

Telefonas Canal 5395 
JOHN 6. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktorim, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 
2319 VVest 24-th Street 

Chicago, TU. 
Įa» • « • • • • • » • • ! • • ! * ' Į 

I Telefonas Canal 7 283 

PETRAS CIBULSKIS 
MaUavojimo Kontraktorius 

DaŽŲ ir Poperos Krautuve 
2338 SO. LEAVITT STK. 

P I A N A S 

• 

-

GAVO PINIGUS LIETUVOJE 
KURIUOS SIUNTĖ PER "DRAUGĄ" ŠIE ASMENYS: 

Jucevičiene M. (Cicero, iTl.) 
Kun. M. A. Vitkus 
Kranowski J. (du siunt. E. St. Louis, 111.) 
Oaralevieia J . (Michįgan City, Ihd.) 
Ruibis L. 
Sadonis M. 
Raudonis K. 

t 

Kunckienė Elz. ((iary, Tnd.) 
Vaznonis Ant. 
Stogienė H. 
Skipitis J . 
Savickas M. v 
Danyla M. (Cicero, 111.) 
Pocius J . B. 
Jurevičius D. (du siunt.) 
Miller P . (St. LouLs, Mo.) 
P. PI. % -
Vertelka A. 
Matutis Alex 
Leketas F . 
Kuprys Adolf. 
Jonelis J . 
Vinauskas J . 

P L A Y E R įPIANAS 
Turi būti parduotas tuojaus, iš prio-
žasties bedarbės $700 player planas 
kartu su 100 muzikos Šmotelių suo
lelis ir kabinetas, Kaina $100. Apart 
to yra $18.00 storage cbarges. 
3«23 i.iiicoln Ave. 1-nios lininis 
1 blokas I vakarus mio Ik'lmont A \ . 

KlaiL^kite Mr. i.c\vaiuloiiski 
player pianą. 

A N T R A N D O S 

"DRAUGO" PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS, 
Atskaitos del pronto, per A m n s kasdien, ISskynis šventadienius Iki 8 v. v. 

Atstovybę aukų honais ir ku- 2334 So. Oakley Ave. T»I Itnneimeit T, t e l . Roosevelt 7791 

ANT RANDOS 
Turiu 3 randas, Isnuomavimul už 

labai prieinama kaina, viena $18. an
tra $17 tre t la $12. Visi kambariai 
šviesus ir geram stovy, netoli nuo 
fabriktj. Savininko, ga l ima matyti ąu-
batoj nuo 2 vai. te per visa diena n<>-

dtl ioj . Ateiftaukite 
A. GENDVTI.AS 

4456 So. Honore Street 
1-mos lubos i.š užpakalio 

AR ŽINAI KAD 
Šveicarų laikraščiai prane

šė* kad 72 metų senutę iš 
AVattyl neseniai rezignavo iš 
fabriko kuriame jį išdirbo 64 
metus. Ja i buvo iškeltas dide
lis bankiet'as jos kėde buvo 
apklota gėlėm suteiktą jai 
daug dovanų. Ar žinai kad 
nėra geresnio tabako kaip 
100% grybai Turkiško tabako 
r.igaretams kuris randasi Hel-
maruose. Pamėgink Turkiška j 
tabaką o tikro kito nenorėsi 
rūkyti. (Apgr.) 

iiiiiiimmimiiiiiiiiiiimiiiimmiiiiiiiiiii 
PAGRAŽINAM NAMUS 

Maliavojame, dekoruojame, kalsi-
muojame ir popieruojame nafnus, 
dedame stiklus j naujus namus. 
Mes tą visą. Tamstos darbą gal ime 
atlikti viž gana prieinamą kainą —-
pirmą negu duosi k i tam virs pažy
mėtą darbą, atsiklauskite kainos pas 
mus 

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

U A R I ) W A R E CO., 
S149 So. Halsted Str. 

Tel Var«ls 7282 
mm: iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmimiiiiiiR 

Tel. Lafayette 4223 

P L U M B i N G 
į Kaipo lietu vys, l ietuviams visados} 

patarnautu kuogeriauslal 
M. Y t S R A , 

S228 Wcst S8th Street 

ĮVAIRUS BIZNIAI 

ABNER H. GOHEN 
HARDWARE 

bing ir 
kai. 

l ladio Jrengimai 
• 

Į s i rengta mal iava irai. $1.50 

Maliava, Aliejus, Elektros, P lum-
»»«-.-. i* N a m a m s reikalingi daJy-

O 

— — 

City 2202 W..22nd Str. 
Tel. Canal 04 5« 

A' 

NICK BARTH 
Teaming 

I'žlaikonie maliava, aliejų Ir- lan-
gams stikhis, cementą ir pleiste-
rj. IParduodame anglis , karais, to
nais ar basketais. Ksaine agentu-
ro Valspar varnishes ir Knamel. 

536 W. 18th Str. ' 
Tel. Canal 5928 

Tele fone užsakymai pri imami ii* 
pristatomi. 

B U K G U D R U S 
Pasiteiriauk, kol dar yra lai 
ko išsirinkti ger^ viet*^ 
Marquette Manor. 

PASINAUDOK PROGA 
del gyvenimo puikiausiame 
lietuvių distrikte Cbicagoj, 
kur gyvenimas bus malonus 
Arti sv. Kazimiero Vienuol 
ir Marquette j>ark,v kuris 
bus vienas is gražiausių 
parkų visame mieste. 

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

WEBER & WILL!AMS 
2516 W. 63rd str. 

Telef. Republic 1932 

^ 

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITftS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

S. L FABIONAS CO, 
! 

809 W. 35tli S t . Chicago 
Tel . l o a l e r a r d 061?. ir 0774 

P A D A R O M PIRKIMO IR P A R 
DAVIMO R A Š T U S . 

Pasekmingai siunčiam pinigus i r 
• Parduodam Laivakortes. * 

»»» 

AUTOMOBILIAI 
Didelis barmenas visokių rufiių 

garantuotų karų. * L4mokesčiais 
ar mainais. 

Mes perka nie karus u 2 Cash 
• * * 

Pinigai skolinami ant k a i \ 
ctiomet jus jais Jaa važjnčsite 

SHERMAN AUTO SALES 
4614 So. Ashland Ave. 

' Blvd. 8778. 

|^,5-- • 'tf&*įį»-~ •'•*!į^^įF*- --HKgĮggjt--" •K^^įį?' •• 
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AR REIKALINGI TAU 
PINIGAI? 

Mes skol iname ant pirmų] 
įmorgičių. 

Mes taip pat 
Perkame ir Parduodame pir-j 

Jmus morgičius po $500.00 ir aug-
i ^ i a u . 

Norint platesnių informaeijųj 
[kreipkitės pas: 

JUSTIN MACKIEWICH 

MORTGAGE BROKER 
IREAL ESTATE LOANS &j 

INSURANCE 
2342 So. Leavitt Str. 

NORINT NAMU JR 
BIZNIO BARGENĮ) 
Visokių rūšių pamatyk 

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

Kampas Sa/Tamento 

. — . . . ^ g 

00 YOU KN0W WHY - - it* u w » t l H i » OIIM Kr ms fipv By Fistar 

Nauji 2 flatų namai 6-6 kamb'. 
Brtghton Parke lengvais/ ifimokg-
jimais. . 

Special Bargenai 
Augfttos ruSi^s namai, 2 flatų 

ką tik pastatyti 5-5 ir 6-6 kamb. 
Marquette Manor.— Speciales kai
nos ir speciales išlygos ant šių 
namų. 

Bargenai 
Pasirinkimui biziiiavi kampai ir 

viduriniai tuSti lotai augStos kle-f 
sos Lietuvių Apiollnkej Geriausios! 

I Bizniui Vietos. 
Kriaušiams, barberiams, kviet- f 

kininkams. auto salesrooms, garą-* 
džiams, bue>rn6ms. hardware ma
liavos ir rakandų krautuvams ir 
daugybe kitokių biznig. 

Norint platesnių informacijų 
kreipkitės pas: 

L. J. JACOBSON 
3002 West 59th Str, 

Kampas Sakramento 

ZZ9 
jHTtUNATIONAL CARTOON QO II..X.-^ 

Sl:_::> hite 'TJrauge 
jReal Estatų Bargenus. 




