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Katalikai Darbuojas Iš
spręsti Darbo Klausimą 

Bus Vykinama Papos Leono XIII 

AUSTRIJOS VALDIŠKI 
DARBININKAI NORI 

STREIKO. 

Reikalauja sau didesnio 
užmokesnio. 

NAUJA BULGARIJOS 
VALDŽIA TVARKOSI. 

TEčIAUS VALSTIEČIŲ DE 
MONSTRACUOS NESI-

LIAUJA. 

t Enciklika 
KATAW SKAITLINGAS KATALIKU SUVAŽIAVIMAS MIESTE 

M i L W A U K E E 
v • 

AVASHINGTON, fir. 19. —Į Pirmoje sesijoje bus apkal-
yyPi rm i e j i mėgi n i ma i į gyven- bama darbininko užmokesnis. 

dinti Papos Leono XTTI pro- j Pirmininkaus kum. A. J . 
jektus darbo klausime bus pa- Fuencb, teologijos ir sociolo

gijos profesorius St. Francis 
seminarijos. 

Kalbėtoju, bus daug iš įvai
riu tautos sferų. Viena kal-
VJėtoja bus Miss Mary McEn-
erney, Illinois Darbo Federa
cijos vice-prezidentjė. 

Antroj sesijoj pirminin-

kolti skaitlingame Suv. Vai s-
tybių katalikų suvažiavime, 
kurs įvyks šio birželio 27 i r 
28 d. mieste Mihvauk* » Wis. 

Papos Leono XI I I Encikli
ka, žinoma vardu "Rerum 
Ho^aiuia ," tuo jaus po jos 
paskelbimo palelė nepapra 
tą susidomėjimą pramonjės j kaus Notre Dame universite- Į 
sferoje. Ta enciklika kadan-į to profesorius kun. B. Bol 
iri darbo klausimą sprendžia 
krikščioniškos etikos pagrin
dais taip, idant pilnai pasi-

ger. 
Bus įžymiii kalbėtojų i r iš 

Chicagos. 
tenkintų kaip darbininkas, l Darbo atstovai konferencijoje. 
taip darbdavis. 0 v. . . . 

Nuvažiavime dalyvaus, o 
Toje Enciklikoje Papą vi- • • 

sųpirma nurodo, kad darbo j S a l i r kalbės, darbo atstovai, 
klaus, reik spręst pasiremiant ; kaiT> t a i J - Fitzpatrick, Chi-
krikščioniška etika, ty. proto | ^ g o s D a r b o Federacijos pre-
ii širdies pagrindu, taip kad Į «<*«!**% ir kiti. Gar kalbės 
domėn butų imta ' žmogaus i r W - J - * * * * , Thompson 
toi? s kaipo žmogaus artymo,i Street Co. viceprezidentas. 
bet ne kaipo ver*go, arba pa
niekinto asmens, kaip šiandie 
dažnai pasitaiko. 

Enciklikos reikšmingumas. 

Katalikų sferose apkalba
ma Enciklika, yra laikoma 
vienu iš svarbiausių doku
mentų 'darbo klausimuose. Ži
novai tvirtina, kad jei Encik
likoje padėti projektai butų 
Įvykinti gyveniman, darbo 
klausimas tuoyaus sušvelnėtų 
ir darbininkų su darbdaviais 
nesusipratimai išnyktų. 

Mihvaukee suvažiavimas, 
kaip sakoma, bus didžiai rei
kšmingas kaip darbininkų, 
taip pramonės sferose. <Tas 

Antrą dieną pirmoj sesijoj 
bus apkalbamas "valstybės 
ir pramonės" klausimas. Šis 
klausimas plačiai bus disku-
suojamas. 

Tečiaus svarbiausia bus se
sija tą pačią dieną įto pietų. 
Bus apkalbami "darbininko 
ir ' privatinės nuosavybės" 
klausimai. 

Sie klausimai šiandie skai
tomi svarbiausi ir reikalin
gi plataus gvildenimo. Tuos 
klausimus išspręsti reikalinga 
logika ir nesudrumstas s pro
tas. Kiek žinoma, to visa 
trūksta socialistams, kurie 
taipat myli spręsti darbo 
klausimus. 

suvažiavimas bus • pavadinta Iš tos konferencijos reikia 
"Katalikų Konferencija." laukti didelių daiktų. 

Francija skatina bulgarus 
prie darbavimosi. 

A 

VIENNA, birž. 18. — Aus
trijos valdiški darbininkai rei 
kalauja didesnio sau užmo
kesnio, kitaip jie rengiasi su
kelti generalį streiką. Strei
kas atkreipiamas tiesiog į T. 
Sąjungos planus atstatydinti 
Austriją. 

Apie 170,000 darbininkų, 
dirbančių an geležinkelių, pa
stose, muitinėse, policijoje ir 
kitur, reikalauja per metus 
dviejų kadralionų kronų da
ugiau. 

Kanclieris _ Seipel pranešė, 
kad jis gali jiems padidinti 
vos vieną dešimtąją dalį rei
kalaujamos sumos. Kitaip 
valdžia susilauktų milžiniško 
deficito. » 

Tautų Sąjunga pampino 
Austrijos atstatymui paskolą. 
Dėlto darbininkai nori paim
ti sau ne vien tą* paskolą, bet 
dar palikti valdžiai kas mė
nuo nemažą deficitą. 

Vokiečių partijos du minis-
teriu, vice-kanclieris Franjc nu. kva,. Rekordai parodo, 
ir komercijos Sehurff, kans- k ad pinigai išduoti Stambu-
lieriui pasiųfė atsistatydini- Hskiui, valstybės reikalams, 
mą. Pr|ėmus jų dviejų atsis- Bet kokiems tikslas tie miho-
tatydmiroą, griKtų Seipelro 1 nai pavartoti, kas -gali pasV-

C H I C A G O J E . 
NUSIŽUDĖ LIETUVAITĖ. 

NAUJAS ŽEMĖS DREBĖ
JIMAS PERSIJOJ. 

3,000 ŽMONIŲ DAUGIAJJS 
ŽUVO. 

SOFIA, birž. 1 9 / — Nauja' 
Bulgarijos valdžia įsigyvena j namų. Bet motina nenorėjo 
ir tvarkosi, nežiūrint Jugo-fapie tai ir klausyti, 
slavijos nerimavimo. 

Town of Lake nusižudė 17 
metų lietuvaitė, Ona Jasulai-
tė, 1830 W. 45 st. 

Jinai motinai pranešĮi1, kad 
su savo jaunikiu turintį pas- ^ ^ 
kirtu laiku susieiti. Prai£ PAĘYŽtfUS, birž. 19. — 
motinos ją išleisti vakare iš , Naujas smarkus žemes dre-

Viename klony tik du liko 
gyvu. 

Bulgarų užsienių reikalų 
ministeris gavo iš Pranei jos 
nuo premiero Poincare tele
gramą. Premjeras skatina' 
bulgarų valdžią sutikmiai da- | 
rbuotis su savo kaimynais.! 
Sako, tuo būdu bus galima 
lengviau prisitaikinti prie 
taikos sąlygų. 

Kai-kuriose Bulgarijos da
lyse nerimsta valstiečiai, ke-j 
lia .demonstracijas prieš nau
ją valdžią. Bet valstiečių 
nerimavimas nuolat eina ma
žyn. Neturi jie sau atatin
kamų vadų. 

Bulgarijos valstybės ižde 
susekami* dideli neaiškumai. 
Nežinia kur dingę 40 milio-

' Tuomet Ona nuėjo kitan 
kambarin, pasi^mlė brolio re
volverį ir mirtinai persišdvė. 
Paimta ligoninėn antrytojaus 
mir/ė. *, » g 

AIPLĖ6TAS OFISAS. 
f 

kabinetas. Nes vokiečiai ka
binete būtinai reikalingi. , 

Kanclieris Seipel nepripa
žįsta darbininkų reikalavimu}. 
Bet sutinka vesti derybas to-
liaus^ kad sutrukdyti streiką, 
kurs blogai atsilieptų į pasko
la-

BAUfcMž TIKĖTŲ PIRK
LIAMS. 

SPRINGFIELD, 111., birž. 
19. — Nors kartą ' pasibaigs 
viena • suktybė, ypač Chicagoj, 
taip vadinama, "Ti/eket Seal-i 

s Pjėšikai naktį iš sekma
dienio įsilaužė United State 
Express butan ir pataikė Inu-
perial Credit ofisan. Ten 
gelekinę spintą suskaldė kir
viais ir paėmė apie 2,000 do
lerių. 

APIPLĖŠTA VAISTINi. 

Du plėšiku vakar rytą api
plėšė Abrabam Block vaistų 
krautuvę, 170 W. Madison 
st. Pjįgmė 400 dolerių ir ne
mažai Inurfinos. N 

GOMPERS CHICAGOJE. 
kyti. 

Naujoji valdžia pareikala
vo Čekoslovakijos išduoti 
Stambuliskio valdžios pasiu
ntinį Prahoje, Stambuliskio 
bičiuolį Daskalovą. y 

Bulgarijos pasiuntiniui Bu- _ _ 
karesfe įsakyta į dešimtį die- • 1 5 0 AUTOISTŲ PAŠAUK/TA 
nų apleisti Rumuniją. Į TEISMAN. 

Cigarų darbininkų -unija 
turi meįinį suvažiavimą Chi-
cagoje. Tad Čionai atvyko 
ir S. Gompers, Amerikos Da
rbo Federacijos prezidentas. 

KANADA NESULAIKYS 
SVAIGALŲ KONTRA. 

BANDOS. 

iy pers. ' Žinomi sukčiai daž-
0 — 

nai glėbiais supirkd. teatrų 
tikietus ir paskui, prieš pat 
lojimą norintiems parduoda 

WlkDSOR, Ont, Kanada, 
birž. 19. — Suv. Valstybės 
•darbuojasi, idant pati Kana
da sulaikytų svaigalų kontra-

| bandą į Suv. Valstybes. Bet 
Kanados valdžia negalį to 

vo brandaus , . negit ' nurodyta | » * * * • K a n a f , o s , 'statymai 

PREZIDENTAS KELIAUJA Kansas Cit> ^ *** **•* 
j spartaciją. Kansas City yra ALASKON. 
i 
didėlis geležinkelių centras. 

PAKELIUI PASAKYS EILC 
PRAKALBŲ. 

Pirmoji prakalba St. Louise. 

WASHIXQTON, bir> 19. — 
Rytoj prezidentas Hardingas 
su buriu palydovų apleidžia 
Washingtoną. Keliauja "jis 
Alaskon. Šios savaitės pa
baigoje bus žinoma, kokius 

x prezidentas klausimus iškels 
savo prakalbomis. 

Kiek žinoma, sekantis Kon- j 
gresas bus reikalaujamas at-
šaukti karo laikų įstatymą ir 
geležinkelius grąžinti pilnai 

NĖW YORK, birž. 19. — 
Kažkoks Joe, Jacobs vienoje 

privatinėms bendrovėms. T e - Į f i r m o d e i š d i r b o ~18 m e t u i r 

ė i aus prezidentas tam yra 
priešingas. Matyt, jis nuro
dys kitokių priemonių page
rinti transportaciją. ** 

Be to, kitur prezidentas ka- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
lbės iT apie farmeriu. paefetį] ITALAI KOVOJA SU 
ir kitokius šalies reikalus. 

Kol nuvyks į Tacoma, Wa-
Ketvirtadienį prezidentas! shington, jis žada pasakyti 19 

bus St. Louis, Mo., kur pa- prakalbų. Iš Tacoma trans-
sakys pirmąją prakalbą. Kai- portu Henderson vyks Alas-
bės apie internacionalį Tribu- kon. Tai įvyks liepos 5 die-
nalą. Penktadienį kalbas ng. 

kaina ant tikieto. 

Valstybės legislatura pra
vedė bilių, pagal kurio tie 
sukčiai už tai aštriai bu* bau
džiami. -Bausmė paejėta 500 
dolerių ir vieneri metai ka-
tėjimo. 

PER 1? MEITŲ NETURĖJO 
ATOSTOGŲ. 

netunėjo atosVigij. Šiandie 
jis firmą traukia teisman. 
Reikalauja 60,000 dolerių at
lyginimo. 

I . -

ARABAIS. 

MALTA/ birž. 19. — Libi-
jos '4yrynuose italai kovoja su 
arabais. Didelius nuosto
lius paneša arabai. Bet ir 

leidžia svaigalų eksjjortavi 
mą. y. 

Šį sekmadienį policija are
štavo 10 autoistų už pergrei-
tą važiavimą Chicagos gatvė
mis ir parkais. 

KINAI PAGROBĖ KUNIGĄ 
MISIONORIŲ. 

HANKOW, Kinija, birže-
Ii o 19, ~ Anot žinių, kinai 
banditai pagrotyė katalikišką 
misionierių, Tėvą Molatto. 

• 

UŽ TRUMPESNĮ DARBĄ 
PLIENO DIRBTUVĖSE. 

Viešoji opinija verčia malinti 
* darbo valandas. 

NEW YORK, birž. 17. — 
Plieno trustas, kurs stovi už 
tai, kad darbininkai plieno 
dirbtuvėse ir tolesniai dirbtų 
po 12 valandų dienoje, ma
tyt, neilgai gabps atlaikyti sa
vo pozicijoje. Trustas išlei
džia dideles pinigų sumas su 
tikslu palaikyti ilgas darbo 
valandas savo dirbtuvėse. iTe-
čiaus ateis laikas, kad tas 
jam negelbės. .Viešoji opini- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ja trustą privers darbo va- ***• sunkus. Tų dirbtuvių dar 

komisija pripažino, kad plie
no dirbtuvėse, kur darbas ne
gali but pertrauktas ilges
niam laikui, bet nuolat tur eit 
12-os valandų darbas nėra 
būtinybė. Gali but lengvai 
pakeista paroje trimis mai-
n'/mis po 8 valandas/ GI 
šiandie darbas vedamas tik 
dviem mainom. 

•» 
Reikalingas atilsis. 

Kaip kitų pramonės šakų, 
taip ir plieno <lirbtuvių darbi
ninkai privalo tuifeti tinkamą 
sau atilsį. Nes plieno dirb
tuvėse darbas yra nepapras-

bėjimas palietė, Persiją. Aš
tuoni kaimai sunaikinti. 3,000 
žmonių daugiaus žuvo. 

Drebėjimas nesiliauja. 100,-
000 gyventojų, kurių namus 
sunaikino praeitą mjėnesį dre-
l|?jimas, bėga iš nelaimingo-

MASKVA, birž. 19. —"Su
nkus daiktas patirti skaičių 
žuvusių ir sužeistųxnuo žemės 
drebėjimo Persijoje/ J sako 
persų pasiuntinys. "T ik ži
noma, kad turėjo žūti tūks
tančiai, taipat tūkstančiai ir 
sužeistų/' ^ 

Anot žinių, išlikę gyvento-
| jai gyvi, neturi kuo maitintis, 
neturi nei pastog^ės. Kai-ku
riose vietose dauguma minta 
žolėmis,ir samanomis. 

Vietos persų pasiuntinys 
reiškia vilt&s, kad nelaimin
giems persams pagelbą teiks 
Amerika, kuri visais laikais 
nelaimėse pasirodo duosni. 

Anot žinių, viename Persi

leidžia savo* sodybų griuvė-j 
sius. 

^ ^ _ _ T^ . jos klonv, kur} paliete smar-
io apskričio. Kas gyvas ap- i , , ^ . . . ' ., , 
J . J x f j , T. „• . ! kU s drebėjimas, tik du zmo-

i gu išliko gyvu. 
Visur žemė suaižėjusi. Vie-

Mokslininkai tvirtina, kad; tomis atsivėrė ž>miųs įdubi-
že i^ s drebėjimai Persi joje j m a i " kitur iškilusios kalvos. 
turi sąryšių su 'ugnekalnių Apylinkių išvaizda visai pa-
Vesuvius ir Etna veržimosi, keista. %)*l*,f(H 

SUVALSTYBINIMAS 
GELŽKELIŲ. 

PANOMUOS GELEŽINKE 
LIŪS ANGLAMS. 

Suvalstybinimo Suv. Vals-I VIENNA, birž. 19. — Aus-
stybių • gelžkelių klausimas j t r j j o s geležinkelių operavi-
nuo nekurio laiko buvo labai l l i a s n e š a d i d f i ų valstybei de-
gyvas. Atsirado nemažai šąli j f i c i t a > T a d norima geležin-
ninkų, kad -Suv. Valstybių' , ,. i • _ i i _ 

7 į kelius ilgiems laikams pano-
vatdžia arba visiškai ai*ba da- ,. . m L.. , 
.. . . l v l • . 'muoti analams. įTuo tikslu 
linai paimtų .^elzkelms į savo 

čia jau vedamos derybom 

ATMOKA KNYGOMIS. 

nuosavvbę. Bet dabar tas judė
jimas pradėjo nurimti. 

Praktika rodo, kad kompa 
nijes visuomet geriau ir pa-, ^ ^ 1 9 _ o f i c i a 

sėkmingiau veda gelžkelių rei- ,. . Vj , _ __ _ . _. 
. . . . • . . liai pranešta, kad v okietna 
kalus ir geriau aprūpina vi- . r . . v * 

1JV . ^ j vieton pinigų uz skolas ltali-suomenę, negu valdžios. Beto, I . . . 
/ .. , i jai prisiuntė tris vagonus 
kompanijos padaro sau gera t * \ 

, .v i,.i T i * t* moksliškų knygų, 
pc-ln^is ge^kelių, kuomet vai- * v> 
džios, imdamos tiek pat nuo 

"keliauninkų kaip kompanijos 
padaro nuostolių ir turi mo- * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ 
kesčiais nuostolius dangstyti. \ SlttbieJMlo Minister. pra-

I r patys gelžkelių darbiniu-"j * J ° t i e e t i n u o A u k š t P & n e " 
kai nėra dalininkais valdžios ! m™ės i m i š k a ( 2 ^ kilomet. 

NAUJAS GELEŽINKELIS. 

tuo atžvilgiu. Jiems geriau 
patinka, kad kompanijos val
dyti] gelžkelius. 

Tokią nuomonę pareiškė p. 
W. N> Doak, vice prezidentas 
of tlie Brotherliood of Rail-
\\ay Trainmen. 

Panašią nuomonę išreiškė 

iki 6 batarėjos ties pat Ne-
munu siaurąjį gelžkelį. 

Gelžkelis tiesiamas tam, 
kad Kauno gyventojai tuijėtų 
tame miške poilsį. Prie 6 ba-
tarėjos manoma įruošti bufe
tą ir Vasaros maudyklę. Šis 
darbas busiąs pabaigtas iki 

ir C. II. Markham, preziden-, hixM[<> ^ d i e n o s ^ 
tas, Illinois Central systemos, 
jorganizacijų. 

FARMERIAI ŽENGIA PIR 
MYN. 

landas modifikuoti. Nes vie-
šoji opinija yra stipresnė už 
pliene. 

Nereikalingas ilgas darbas. 

"Federated American En-Mbet ne nuolat darbas ir mie-
i taMi*^ tai gausiai atsiima. gineering SocietesM ekspertų igąs. 

bininkams reikalingas ilges
nis atsilsėjimas. 

Be toj tiemk darbininkams 
yra reikalingas ir paties bu-
vk) pagerinimas, ir kitkas, 

Federalio Land Banko, mies
te St. Paul, Minn., visas ca-
pital stoėk pamatas to ap

skričio farmeriu. Jie atmo7 

kėjo valdžiai, kiek ji buvo da
vusi pinigų pradžiai. Banko 
bėgamasis kapitalas su per
viršiu sudaro apie penkis mi-
lionus, o mortgadžių paskola 
siekia į 60 milionų. 

Farmeriai pradeda gauti 
gražius nuošimčius už įdėlius 
ir dividendus iš apyvartos. 

> / 

^FLATINKITE "DRAUGĄ." 

O . M S. 
CHICAGO. — Šiandie pra-

matoma giedri diena; Šilta. 

PINIGU KURSAS, 
Lietuvog 10 litų $1.00 
Anglijos ster. svarui 4.61 
Francijos 100 fr. 6.42 
Italijos 100 lirų 4.65 
Vokietijos 100 mark. .0007 

Lenkijos 100 mark. .0009 

DRAUGO PINIGŲ SIUN
TIMO SKYRIUS 

Atdaras kasdieną (išskyras 
t šventadienius) nuo 9 vai. 

ryto iki 8 vai. vak. 
2334 So. Oakley Avenue 

(Siunčiame pinigus doleriais 
ir litais* per didžiausius Lie

tuvos Bankus: ' 
ŪKIO BANKĄ ir 

PREKYBOS - PRAMONĖS 
BANKĄ 

Norint kad pinigai butų LleturoJ 
limokėtl DOLERIAIS, reikia 

brangiau mokėti. 
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LiBTUVlŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

» » "DRAUGAS 
K į ^ p Į tfakyru nedėldieniuj-

Metami . 
Port Metų 

UI prenomeratą mokti iikalno. Lai
ku tkaitosi nno atrodymo dieno* 
M ano Naujų Meto. Norint permai
nyti adresą Tiaada reikia priside
ki Ir eenai adresaa- Pinigai geriau-
tU Hnflti tfperkant kraaoje ar ex 
preee "Money Order" arba įde
dant pinigu I regiitmote laieka. 

DRAUGAS PUB. 0 0 . 

2334 South Oakley Avenut 
Chicago, Luinoįa 

Tel. Roosevelt 7791 

visokios rūšies revoliuoįjų, DAUGIAU APIE ŠVETIM-
pradėjus civilizacine ir baigus ' SALIUS. 
prohibicine. Tad nebūtų nuos-

FRANCUZŲ AROGANTIJA. 

.Vokietija santarvės valsty
bėms andai įdavė naujas tai
kai sąlygas. Tas paliečia Ru-
hro teritorijos okupuotę ir ka
ro kontribuciją. 

Franeija kaip pirmiau, taip 
dabar tas paduotas sąlyga < 
atmeta. Bet ji nenori viena at-
saftyti Vokietijai. Nori, kad 
prie atsakymo prisidėtų ir 
Anglija. Teeiaus Anglija ne 
su visais francuzų troškimais 
A* nusistatvmais sutinka. 

Dėlto, francuzų spauda a 
kėja Angliją. Gi pačius vo
kiečius šmeižia. Laikraštis 
"Journal" pažymi, kad Fran-
cijai butų parankiau, jei An
glija prisidėtų smaugti Vokie
tiją. Gi jei ne, tai Francija pa
ti viena .apsidirbsianti. 

Toliaus rašo. 
"Laikome Vokietiją nutvė

rę M£ gerklės ir jau girdime 
jos kriokimą. Jokia pasauly 
jėga neįstengs paliuosuoti to 
francuzų' smaugimo. Ir Vokie-

tabu, jei iškiltų politinė revo
liucija. £ 

Pasiremiant žiniomis iš De
troito, Henry Ford korespon
dentų klausiamas atsakė, kad 
jis nebusiąs kandidatu į pre
zidentus. Bet tuo jaus štai ką 
pareiškęs: 

"Busimuose rinkimuose tu
rėsime keturias partijas it ke
turis kandidatus: republikonų, 
demokratų, trečiąją partiją ir 
"Henry Ford Independent Ti-
eket". Atrodo, kad nei vienas 
kandidatas negaus reikiamojo 
balsų skaičiaus. Dėlto, prezi
dento rinkimu* galutinai tu
rės išspręsti žemesnieji Kon
greso romai". 

Jei tikrai Ford taip pareiš
kė, tai jis kandiduos. Jani kan-
diduojant, įvyks didžiai įdo
mus rinkimai. 

Visi ištautėję žmonės yra 
blogos valios, nors ne visi yra 
blogi. Mums gerai yra žinomi 
ištautėję lietuviai, pavirtę len
kais. Toki su lietuviais elgiasi 
žiauriaus už tikruosius lenkus. 
Mums kituomet buvo žinomi 
ištautėję lenkai, pavirtę ru
sais. Jų pasielgimas buvo blo
gesnis už tikruosius rusus. 

Amerikoje mes turime visą 

liai, išėmus mažą skaičių radi
kalų; i r yra ištikimiausi Dė
dei Šamui. Bet jie nori but liuo 
si savo šeimynose ir laisvi jau
smuose. Nori btit amerikonais, 

NMCALTIEJl AVINĖLIAI. 

Prieš keletą dienų mes fak
tais priparodėme, kad laisva
manių "Tėvynė" kaltindama 

bet ne ištautėjusiais šovinis-[lietuvius katalikus buk jie pro 
tais. x 

Negeras daiktas, jei čia gy
veną svetimšaliai nesirūpina 
išmokti angliškos kalbos, kuri 
kiekviename žingsny relkajin-
ga. Negerai, kad' daugelis ne
sirūpina palikti šios šalies pi
liečiais. Bet bloga, jei svetim-

ANGLIJAI GRASINA 
STREIKAS. 

Saugok, Dieve, nuo ištautė-
jusių žmonių. 

NAUJA PRIEMONĖ. 

Pirm daugelio metų Angli
jos darbininkai įkūrė kopera-
tyves draugijas. Jie turėjo idė
ją panaikinti tarpininkus (a-
uentus) tarpe gamintojų ir 
vartotojų. Be to, norėjo išsi
sukti iš kapitalistinės kontro
lės. Šiandie tie patys darbi
ninkai tariasi apie streiką 
prieš savo socialistus "bosus". 

Anglijos darbininkų kopera-
tyvėms draugijoms gerai vy
ko, pakol jos nepateko pilnon 
socialistų žinybom Išpradžių 
kaipir "avinėliai". Šiandie 
socialistai lyderiai pasirodė 
jie į darbininkus atsineša taip* 

galybę ištautėjusįų airių. Jie«salius norima varu padaryti 
užsigynę savo įgimtos kalbos-[automatiniais amerikonais. 
ir papročių. Jų dauguma čia 
tai didžiausi amerikonižavimo 
šovinistai. Tarpe tikrų ameri
konų, kurie čia gimę, kurių tė
vų tėvai čia augę, retai pasi
taiko amerikonizatorių. Toki 
apie svetimšalius atsiliepia 
prielankiai. Jie nori, kad sve
timšaliai čia, Amerikoje, pa
žintų anglų kalbą. Nori, kad 
svetimšaliai butų piliečiais. 
Bet jie podraug gerbia svetim
šalių kalbą ir jų papročius. Ne 
sikesina jų širdyse panaikinti 
gimtosios šalies meilės. 

-

Kas kita yra su ištautėju
siais žmonėmis. Kuomet šiems 
pavyksta iškilti politikoje, už 

lenkad ir tt. nesąžiningai me 
luoja. "Naujienos" pajuto 
pareigą laisvamanius apginti. 
Nė vieno iš mūsų argumentų if 
faktų negalėdamos paliesti, 
jos mėgina ginti save it sa
vuosius bedievius iš kito galo. 

"Klerikalų priešai", girdi 
visai nemaną Lietuvos bedie
viška padaryt,, jie tiktai einą 
"prieš tam tikrą kunigų poli
tiką". 

Pirmiausia jie nesutinka, su 

bės mokyHos iš kieno pinigų 16, socialdemokratai 8, fcnkai 
n 

gytrena? Kuomet savivaldybės 5, žydai 5, vokiečiai ir rusai 
ir valstybė neims nuo katalikų po 2. Reiškia, šiame Seime ka

talikai atstovai sudaro Seimo 
atstovų daugumą. 

Štai jų pavardės ir vardai: 
Krikščionių Demokratų 

frakcija. 
1. Bistras Leonas, profeso

rius. 
2. Dagilis Juozas, kunigas. 
3. Eretas Juozas, profeso-

nė skatiko mokyklų užlaiky
mui, tuomet teisinėta iš ten ti
kybą. Bet katalikai nesutinka, 
kad jų pinigais butų jų vaikai 
auginami be tikybos, be Die

vo. 
Pagaliaus "N-nos" norin

čios, kad kunigai bažnyčiose 
nevartotų tikybos politiniems 
tikslams, nes tai "kelia mP 
niose faiiatizma ir grūmoja pa
vojum pilietinėms žmonių tei
sėms^. Kitaip sakant, mes, 
bedieviai bedievinsime už ka
talikų pinigus katalikų vai
kus, o jųs tylėkite, nes jūsų 

Kad padau«ginti skaičių, gi^ 
mimų, Francijoje išgalvota 
nauja priemonė. Duos 50,000 
frankų tėvams, kurie turės 7 
vaikus. Bet ne risi tėvai, tUrį 
7 vaikus, galės gauti tą do-

nus. 
4. Galdikienė Magdelena, g. 

mok. 
5. Gvildienė Emilija, g. 

mok. 
C. Jasaitis Domas, medikas. 
7. Krupavičius Mykolas, 

kun. kunigų reikalavimu, kad vals- pasakojimas gali sukiršinti ^ 
tybė mokėtų kunigams algas". j prieš mumis žmones. Ne, ba- g / O M * K a z v s > j u r i s t a s . 

I r čia, žinoma, be pamela-' landėliai, to nebus. Jeigu ju 
vimo "N-nos" negali apseiti. jms valia meluojant apgaudi 
Dalykas tame, kad tokio ku 

vaną. 
Tas projektas, tai valstybinė 

loterija. Tai loterijai norima 
pritaikinti tokius pat princi
pus, koki šiandie francuzų vy
riausybės pritaikomi parduo
dant valstybės bonus, 

imti bent kokias ankštesnes j Kiekvienas tėvas ir motina, 

kaip darytų kapitalistai. 
Nesutikimai kilo det kope-

tija turi pasiduoti arba žūti. 
"Jei Anglija, kurios Ber

lynas palankiai klauso, nori j ratyvų draugijų tarybos elgi 
vokiečius atvesti supratiman, 
tai tuo geriau. Tas paskubins 

vietas, tuomet nuo jų lupų ne
išnyksta svetimšaliai. 

Mes turime vieną Preziden
to kabinete sekretorių. Pirm 
keturiasdešimts metų jis Ame
rikon atvykęs. Taigi, ir patsai 
skaitosi svetimšalis, nes svetur 
gimęs. Tečiaus tas žmogus 
šiandie skaitosi didžiausias 
svetimšalių amerikonizatorius. 

Pasitaikius progai jis visuo
met šaukia: "Ameri^iįzuo-
kime svetimšalius Amerikoje 
pirm negu svetimšaliai pači n 
Ameriką pakeis svetima šali-

mosi teisėtumo. Aukščiausieji 
tarvbos "bosai" nutarė suma-

nu . 

vokiečių pasidavimą. Bet jei »*» **g* žemesnės rūšies 
nenorėtų pasiduoti, jiems butų i Koperatyvių draugijų organi-

. kur-kas blogiau. Ir visgi pa 
galiaus turėtų pasiduoti". 

Tai peilių kova. Ta pusė at
laikys, kuri turės daugiau gy
vybės ir jėgos. 

AR FORD KANDIDUOS. 

Chicagos laikraščio "Tribū
n e " korespondentas rašo, kad 

zacijos oficialistams ir kitiems 
darbininkams. Taryba tvirti
na, kad ji turi teisės tai pada
ryti nesiklausus organizacijos 
narių. Nes tai apeina organi
zacijos gerovę. 

Bet darbininkai sako, kad 
taryba neturi teisės taip elg
tis. Jei jau keliamas užmokes-

Tas žmogus išgalvoja į vai 
rias priemones svetimšalių ti-
merikonizavimui. Jis yra su
manytojas biliaus kas metai 
visus nenaturalizuotus svetim
šalius registruoti, imti nuo jų 
speciales pagalves ir tuos pini
gus pavartoti jų amerikoniza-
vimui. 

Jis sako, kad Suv. Valsty
bėse vra 7 milionai svetimša-
lių, kurių vaikų vaikai ne visi 
moka angliškai kalbėti, nors 

žinomas automobilių gaminto- j tas klausimas turi but paves 
jas Henry Ford ateinančiais , tas arbitracijai. 

nio mažinimo klausimas, tai i fia gema ii* auga. 
Tikras amerikonas Thcodo-

metais kandiduos į Suv. Vals- • Taryba priešinasi. Gi darbi-
tybių prezidentus. Sako, jis ninkai grasina sukelti strei-
nusprendęs kandidatu but iš ką. Logiškai išeina, kad jie 

re Roosevelt, jaunesnysis, ka
ro laivyno sekretoriaus ašis-
tentas, kitaip supranta Ameri
ką ir svetimšalių padėtį. Jis 

ketvirtosios partijos. Ta par- ;nori streikuoti patys prieš sa- nori, kad užtenka svetimša-
rija busianti suorganizuota. ve. . liams gerbti šalies valdžią, 

turį 7 vaikus arba daugiaus, 
gaus veltui po vieną loterijos 
biletą. Kas metai paskirtoj 
vietoj iš daugelio tų 'bilietų 
kiekviename departmente bus 
traukiami keturi biletaį. Taigi 
iš daugelio kiekviename de
partmente laimės tik keturi tė
vai. Laimėjusiems valdžia iš 
mokės po 50,000 frankų. Tr 
laimėję tolesniai jau negalės 
dalyvauti loterijose. Kartą lai
mėję dovaną, biletus gaus tik 
susilaukę dar dviejų vaikų 
daugiaus. 

Visas projektas* dar galuti
nai neapspręstas. 

Projekto kritikai nurodo, 
kad si priemonė daug bloga 
duosianti. Nedaugelį žmonių 
padarysianti turtingais, gi 
daugelį tikrais vargšais. 

Jie s«Ho toliaus, kad butų 
geriausia visoms neturtingoms 
motinoms mokėti pensijas. 

Kita priemonė, tai atpiginti 
žmonėms gyvenimą. Kuomet 
bus pigus gyvenimą*, tai ne
bus skurdo. Išnykus skurdui, 
skaičius gimimų padidės. Tuo 
met nebus reikalingos visokios 
priemones tautos apsaugai. 

Gal kritikų bus paklausyta. 
Bet jei frartenzai imasi tokių 
ypatingų priemonių didinti 
skaičių gimimų, tai su jais y-
ra labai bloga. į 

nigų reikalavimo Lietuvoje nė 
ra. Nė vienas kunigas Lietuvo
je negauna nuo valstybės al
gos už tai, kad jis kunjjfas.Bet 
yra šiek tiek primokama tiems 
iš kunigų, kurie parapijose 
būdami, atlieka ir valstybei 
reikalingą darbą: veda gimi
mų, mirimų, jungtuvių knygas 
i r pristato valstybei statisti
kos žinias. Už tą darbą, be 
kurio jokia valstybė apseiti ne 
gali, kunigai gauna dažnai 
tiek į metus, kiek "N-nų" 
redaktorius į vieną dieną. Aš 
gaudavau 600 markių, (tuomet 
tai buvo $10.00) į metus. Ir 
kunigai visiškai nesipriešins, 
jeigu valstybė metrikų knygų 

nėti žmones ir varytis, kad 
per bedieviškų politiką butų 
mindžiojamos skatalikų teisės, 
tai kunigams valia visur, ir 
gatvėse ir bažnyčiose pasaky
ki, kad jųs meluojate ir esate 
pasiryžę katalikus žmones nu
skriausti. Mes to ir norime, 
kad jųs, jeigu jau sąžinės Ir 
tikėjimo nebtekote, tai kad 
bent žmonių pabūgę, liautumė
tės melavę ir mėginę kataliky
bę pasmaugti ir vaikus gadin
ti. 

"N-nos" sako, kad mūsų be
dieviai norį įvesti Lietuvoje 
tokią tvarką "daugmaž", 
kaip Amerikoje. Taigi, kad 
"daug-maž'\ Jie norėtų Lietu
von įvesti, kas yra blogo A-

vedimui pasisamdys kitus žmo menkoje, o išmesti, kas yra 
nes. Tiktai tuomet valstybė g e r o A r a e r į k a nemoka kuni
gaus mokėti už tą darbą ne g a m s ū]gų^ hct g -ų į. d a r . 
rJTj $10.00 į metus, bet fieM^ v a i c t yt^ [ i* ra į l*k« j* Bet 
kiek reikia žmogui pragyven- t a i mažIT,0žis. Bedieviai norė-

9. Riauka Sikstas, koperato-
rl|is. 

10. Starkus Zigmas, gamti
ninkas. 

1.1. Steponavičius Jona<, 
kun. d-ras. 

12. Šmulkštys zVntanas, kun. 
13. Tumėnas Antanas, pris. 

adv. 
14. Vilimas Adomas, kun. 

Ukininkij Sąjungos frakcija. 
1. Butkus Adolfą*, juristas. 
2. Draugelis Elizejus, gyd. 
3. Jokantas Kazys, gyd. 
4. Josiukas Pet , visuomen. 

darb. 
j . Jaras Juozas, ukin. 
fi. Karoblis Vincas, juristas. 
7. Laikunas Liudas, ukin. 
8. Miškvs Feliksas, veterino-

rius. 
9. Petrulis Vytautas, ekono

mistas. -
10. Rinkevičius Steponas, 

ukin. 
11\ Staugaitis Justinas, kan. 

ti. Kunigų vienas tėra reikalą- , k a ( j Lietuvoje, kaip ir A-j 12. Skyrius Juozas, karinin 
v i r i m ą b o / I 4wul i t> \ i:i i T l o k n l l O - - « i • - » * _ ! • ! • v i M _ . i . . Lrae 

Jei Fordas kandiduotų, tai Koperatyvių draugijų darbi-
šalies politikoje kiltų tikroji. ninku streiką Anglija labai 
revoliucija. Šiandie netrūksta skaudžiai pajustų. 

valstybės įstatymus pildyti. 
Bet jis priešingas šovinisti
niam patriotizmui. Svetimša-

SVIESKITfcS SKAITYDAMI 
GERAS IR NAUDINGAS 

KNYGAS.. 

virrms, kad bedieviai nekolio 
tų kunigų už tai, kad jie val
stybės darbą attikdami už 
juokingą atlyginimą sutaupo 
valstybei į metus keletą mi-
liouų. 

Toliaus bedieviai, girdi, prie 
šinasi, "kunigų reikalavimui, 
kad religijos mokymas butą 
prievarta brukamas valstybės 
ir savivaldybių užlaikomoms 
mokykloms". 

Ir vėl, žinoma, pamelavo. 
Niekuomet katalikai nereika
lavo, kad katalikų tikyba bu
tų prievarta dėstoma žydams; 
nereikalaujama taip pat, kad 
bedievių vaikams butų prie
varta dėstoma kolna nors ti
kyba. Katalikai visuomet rei
kalauja, kad norintiems butų 
leista tikybos mokytis. Ir ka
talikai visuomet sutinka, kad 
tikyba butų išmesta iš tų mo
kyklų, kurių užlaikymui nuo 
katalikų žmonių neimama pi
nigai. Savivaldybių ir valsty-

mefikoje, katalikai užlaikytų 
ir bedieviškąsias mokyklas ir 
savąsias; kad butų skaldomas 
divorsals tautos pamatas, šei
myna. O kad protestoniškoji 
Amerika turi per tas bedieviš
kas mokyklas apgedusį jauni
mą, kad šeimynoms divorsais 
susiskaldžius pas profestonns 
prasideda išsigimimas toks, 
kaip Francijoje, — to bedieviš
kieji vištakiai nemato. 

Kad nematytų, tai dar pusė 
bėdos. Bet kad vesdami Lie
tuvą prie katalikų skriaudos 
ir prie dorinio ištvirkimo jie 
per akis meluoja, tai ir nesu
siranda daug tokių kvailių, ku 
rie patikėtų juos esant nekal-į 
tais avinėliais. 

SEIMAS IŠRINKTAS. 

Į antrąjį Seimą katalikai 
pravedė 40 atstovų, visokie so
cialistai i r mažumos 38, bū
tent: valstiečiai liaudininkai 

I I •! • m •MM- _ 

kas. 
13. Šilingas Stasys, juristas. 
14. Vailokaitis Juozas, kuni

gas. 
Darbo Federacijos frakcija. 
1. Aleliunas Tadas, darbinin

kas, 
2. Ambrozaitis Kazys, vi-

suom. darb. 
3. Beržinskas Viktoras, šalt

kalvis. 
4. Jočys Petras, visuom. 

darb. 
5. Kardišauskas Andrius, 

mažaž. 
6. Kosarkis Kalikstas, inži

nierius. 
7. Lumbis Pulgis, karininkas. 

8. Raulinaitis Pranas-Viktor. 
d-ras. » j 

9. Valaitis Jonas, darb. 
10. Staugaitis Antanas, val

dininkas. 
11. Šukys Kazy?, geležink. 

kontrol. 
12. Žvirgždys Valentinas, 

dailydė. 

DU M Y L I M U . 
(Jau pagyvenusi, bet dar su "visom pre

tenzijom", pusinteligentė pana, svajo-

jauti apie vyrą). 

Kaip čia tamstoms, taip sakant, pa
sakius, kad taip visi gerai suprastut, kad 
Čia nei komedija, nei drama, kad čia nei 
šis, nei tas, bet aš myliu., ne, ne (susi-
gauna) tikriau sakau, mane vejojas, taip 
sakant du vyru, du mylimu., du bernu.. 

mos, du mylimu — vat tau ir po visam. 
Bet, ^ne, gerbiamieji čia, taip sakant, 

nei komedija, nei drama, nei šis, nei tas, 
taip sakant, čia, kaip tas sakė — tikra 
tiesa — du mylimu, ir tik tai du. Oho, taip 
sakant, čia taip sakytu kas nežino mūsų 
sątikių, kas, taip sakant, nežino jų abie, 
ka*, taip sakant, nemato kaip jie, taip 
sakant, trepečiuoja apie mane; kaip jie, 
taip sakant, už mane net viens į kitą pa
žvairuoja, kad ne daugiau, taip sakant, 
ką padaro... Tai ot, taip sakant, kas jų 
nežino, tai, taip sakant, nelaikytų mano 
mylimais; kas gi, taip sakant, juos pažins, (svajoja) Oho, tai nei vyrai, nei bernai, 

tai toki, kaip sakant, malonus jaunikai- tai būtinai, taip sakant, patvirtins mano 
nuomonę., būtent, taip sakant, kad jie ma
no mylimi, kad jie taip sakant, "du myli-

čiai... čia visai, taip sakant, kaip del ma
nęs. — jaunikiai... Tai ot tas dvejetas, taip 
sakant, mane ir vejojas.. tik kaip tai sa
kant, tik mane.. (Spręzdama) Čia gal ki
tas nieko j tą nesakys — tik prasijuoks 
ir gana., sakys juk yra "Trys mylimos" 
komedija, tai čia, "du mylimu" vėl ta 

mu f 
(Spėdama) Kažin ar tik jų nepažįs 

tat? Juk kasdien, taip sakant, Čia būva,, 
tikriau sak$»*t, pas mane būva.. tair taip 
sakant, reiktų pažint, nes mane, taip sa-

pati komedija — ne kas kita". Trys myli- lcant, tai jau senai visi, taip sakant pažįs- ko dar, taip sakant, šiuža. 

ta. Tai gal; taip sakant, ir juos, tuos mano j 
mylimus, arba, taip sakant "du mylimu" 
pažįstat. Ar reikia, taip sakant, ar nerei
kia, taip sakant, vis jie Čia sėdi.. Bet, 
taip sakant, kur jau čia, taip sakant, ne
reiks — vis reikia, taip sakant, jei apsi-
larko. 

JTai ot, taip sakant, vienas iš jų tai 
aukštas, taip sakant, baltutis, pailgu vei
du taip sakant, ir nosis, taip sakant ne-
trumputė.. fla ir smakrelis, taip sakant, 
neatsilikęs nuo veido, taip sakant, ir nuo 
nosies... Vis jau taip sakant Žemyn žiuri. 

Nors veidas ir nosis pailgi, taip sa-. 
kant, bet visgi jis, taip sakant, ponaičiu 
atrodo.. Kur jau Čia, taip sakant, visada 
pas ji "ancukai" taip sakant, visada "kaž 
k a s " taip sakant, taip sakant, "labanar-
kos , ? "kalacikai" taip sakant, ir vis, taip 
sakant, iš neprastų.. Vis pas jį, taip sa-

/ N. 

kant, blizga, vis slidu, taip sakant, ir prie 

Jis ir madų, taip sakant, neužmirš
ta vis pas jį, taip sakant ar galai platus, 
taip sakant, ar viduriai platus., taip sa
kant, ar palto galas platus, taip sakant, 
a r net ir pats rmltas, kaip tai sakos — gu
minis. Be maniškas ir be monkėtų, taip 
sakant, niekados ir nepasirodys. Vis tik 
užsideda, taip sakant, užsimauna, prisika
bina ir tada jau stačiai pas mane, taip 
sakant, stačiai, ir tada jau yra, taip ra
kant, vienas iš tų dviejų mylimų taip sa
kant. ' "• t 

Ir sukas aplink mane, taip sakant, 
jau aiškiai pasakysiu--* stačiai kimba, 
taip sakant,... nori, kaip sakos, mane pa-
vyliot, kad, taip sakant, as jam pasiduo-
čia. Nu* ir kaip dabar išsilaikyt, taip sa-
kant?.. Kaip prieš jį išsilaikyt, taip sa
kant, kad jis, taip sakant, anot jų visų — 
daug ką mylėjo, taip sakant, i r labai my
lėjo.. Sako, taip sakant, tik. pažvelgs a~ 

kim, tai tos jau, taip sakant, ir myli, net, 
sako, taip sakant, prisėsta, taip sakant, 
pritupia. O kas jau ten daros, taip sakant, 
tai ir aš nežinau... Na ir kaip jo dabar, 
taip sakant, nemylėti, kad jis spiria, taip 
sakant, mylėti; kad verčia, taip sakant, 
kad negali pati išsilaikyt, taip sakant. Ot 
regis, taip sakant mylėtum ir gana. Nu 
ką gi — ir mylį... Ką gi — taip sakant.. 

Gražumo, kaip sakiau, taip sakant, 
pas jį •— nu, taip sakant, kaip ir nėr... 
Kaip gi.. Rodos toks baltutis, taip sakant, 
malomitis tik, taip sakant, be usų... O 
tai klausimas, taip sakant, kodėl jisai be 
UMĮ ?.. Po nosiai gi jau rodos, taip sakant, 
po smakrui., reiktų, taip sakant, ir usų.. 
o ei a nėr, iaip sakant. Tai ot myli žmo
gus, taip sakant, ir klausi pats sau, taip 
sakant, kodėl jis be usų?-taip sakant. 

#iw (Bus daugiau) J 
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CICERO, ILL. ŽINELĖS. 

Diplomai. 
Birž. 17 d. vakare, par. 

ĵ vet. išdalinta diplomai bai
gusiems šv. Antano pitr. mo
kyklą. Baigusiųjų mokykla bu 
v o 42 mokiniai. Taipgi buvo 
>urengtas mažas programėlis. 
Žmonių i pramogų atsilankė m,Mlu 

tymu. Kuopai reikėjo užmokė- Pamaldos, 
t i 18 dol. už jos pastatymų. 

Šv. Antano dieftos rinkliava 
gražiai pasisekė. Surinkta 107 
dol. su centais. Matomai ir 
čia Cieeros k îopa bus pirmoj 
vietoj. Čia kuopa ištarė šir
dingų ačiū gerb. klebonui kun. 
H. J. Vaičiūnui — Labd. re-

Koresp. 

daug. 
Rinkliava labdarybei. 

Per visas pamaldas, birž. 
17 d. Šv. Antano bažnyčioj, 
bfcvo renkamos aukos Liet. 
Labd. Sų-cai. Rinkimu rūpino
si Labd. Sų-gos 3-čia kuopa. 
Labdarių sus-mas. 

Birž. 17 d. įvvko Labd. Sų-

KRIKš. DARBININKAI 
DARBUOJASI. 

Čia yra airių bažnytėlė. Yra 
toks senutis kunigas, tai pa
maldos būna trumpos, niekad 
nebūna giedotiniu, mišių. Tai 
labai greit pabaigia — per pu
sę valandos ir atleidžia. Gegu
žines pamaldas laikyti sueida-
vom pas Ant. Siraiiaitį. 

• 

Biznierius ir ūkininkas. 
Pas mus biznierium yra vie

nas lietuvis, Pov. Šatus. Jis 
turi vienâ  valgomųjų daiktų 

Newark, N. J. —. Vietinė krautuvę. Tai kone visi lietu-
,. D. 8. kuopa puikiai gyvuo-|™i eina pas savo tautietį 

Ja. Tarp narių yTa gražus su
siklausymas ir toks širdingas 
pasišventimas organizacijos 
labui. 

C H I C A G O J E . 
ROSELANDO JAUNIMAS IR 

JO VEIKIMAS. 

- os 3 kp. sus-mas. Iš draugi- [ Prie L. D. 8. semio busian-
jų atstovų mažai buvo, bet čio birž. 26 ir 27 rengiamasi ne 
atskiru narių susirinko beveik 
pilnas mokyklos kambarys. 

Iš Centro raportas labai 
trumpas — priimtas. Iš Vaini
ku dienos raporto paaiškėjo, 
kad 3-čia kuopa visas Chiea-
î os kuopas pralenkė su riųk-
liava; surinkta 180 dol. su cen
tais .Tik Centras daug nesma
gumo padarė, su budos pasta-

Lietuviai Daktarai 

Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos nariai. 

atlaidžiai. Atstovais išrinko 
kun. Ig. Kelmelį, P. Dauzvar-
dį, D. Janulionį, J. Žemaitį ir 
A. Kazla. Darb. 

GEGUŽINĖ. 

So. Boston, Mass. -— Saldž. 
Širdies V. Jėzaus dr-ja suren
gė gegužinę, birž. 10 d. Sally's 
Kock Park. Suvažiavo skait
lingas būrys lietuvių. Tarp ki
to ko buvo ir lietuviškų žaidi
mų. Koresp. 

pirkti. Dar vienas lietuvis, J. 
Jačionis turi ukį ir jis visiems 
lietuviams atveža jjieną. 

Griausmas. 
BirŽ. 7 d. buvo didelis griau

smas ir trenkė Jokūbo Bara-
kaučiaus stubos stogan ir po 
visus kambarius išsidriekė, ale 
neuždegė, o žmonių nebuvo tą 
sykf"^tūboje, tik moteris Bara 
kaučienė ėjo Į stubą, tai tik jų 
sutrenkė ir ji pargriuvo, ale: 
vėl atsitaisė. Insurance komp. 
apžiurėjo; gaus apmokėt už pa 
darvtus nuostolius, 

J. e. 

r 
>-

TeL Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DE^TISTAS 

4713 &0. ASHLAND AVENCE 
arti 47-tos Gatvės 

\ Valandos: nuo 8 ryto Iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 iki 9 vakare. 

• • • • • • » • • • • • • • • ' • ' — • • » • • » 

MAŽUTĖ LIETUVIŲ KOLO
NIJA. 

t e k Caoal UT, Vak. Oanal i t t i 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvi* Gydytojas Ir 

Chirurgai 
1111 Soatfc Hatetert 

Valandos: l t Iki 11 ryt*: 1 Iki 4 
po pietų: f Iki • 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgu Street 

cmcAGo, n u i o i i 
Telefoaas Tardą MSI 

Valandos — t tai 11 S ryto 
po plotu I iki t rak. nedaliomis 
ofisas atdaryta*. 

Orang-e, Mass. — Nedaug 
lietuvių eia yra, tai nelabai 
kas yra ir nauja. Gražus mū
sų miestelis. Lietuvių yra apie 
25 šeimynos ir gerai visi dir
ba ir kone visi turi savas stu-
bas ir daržus. Dirbtuvių yra 
keletas. Viena didelė dirbtuvė 
siuvamų mašinų. Vadinas 
Xe\v Home. Toji dabar gerai 
eina. Pas mus žmonės visi ka
talikai, dažnai važiuoja į At-
hol lietuvių bažnyčią. 

I 

to l M U 

PRANEŠIMAS. 

DR. A. L. YOŠKA 
1900 So. Halated Str. 

ttef. Gamai §118 
Ofiso *al.: l t ryto iki 11 po piet 

S iki 7 ral vakaro, 
•ai .: S iki 4 po plotų. 
41M Arcire* Are. 
Tel. Lafayette t t t t 

Tobulrauslomis moksli pritintais: 
1,—be peilio, 
S,- -be kraujo, 
S,—be marinimo, 
4,—oe skausmo, 
5,—be jokio pavojsus sveikatai ] 

Po operacijos, pacljentas gali tuoj 
eiti } darbą, kali tuoj valgyti: dai-j 
nininkų balsas jam p a malonesnis! 
visa sveikata geresnė. Kuriami ls-( 
ėmiau tonsilus, yra pilnai užganė
dinti. 

Ligonius su Įvairiomis Ugomlrj 
prij lmu:— 

Kasdien nuo 1 vai. po pietų iki] 
9 vai. vakare. 

Nedėliomia ir seredomis ofisai) 
uždarytas. 

DR. AL. M. RAČKTJS, 
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

OBSTETRTJKAS, 
Ll So. SOth Ave. d o 

£ = • • ! 
TeL Boalevard 24 t t 

DR. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytoju 

3303 South Morgan Strtft 
Chlcago. ID. 

} 

mmm~~»»»»»»~~ + mmmmmmmm~' * H 

| DR. CHARLES SEGAL | 
ofisą | 

HLASD 

SPECUALIS1 

Perkėlė saro ofisą po numeriu 
4720 SO. ASHLAftD AVEMIB 

Džiovą, Moteroj Ir Vyrą Ligą 
I Vai.: ryto nuo l t — I i : nuo i—11 

fiv. Benedikto 6j>ato dr-jo» 
nariams. 

Kenosha, Wis. r - Birž. 24 
d. š. ra. įvyks Šv. Benedikto O-
pato Dr-joe metinis susirinki
mas, tuojau po pamaldų, S v. 
Petro parap. svet., Kenosha, 
Wis. 

Visi nariai, kaip vietiniai 
taip ir iš apielinkės miesteliu, 
malonėkite nepamiršti dienos 
ir laiku pribukite į metinį su
sirinkimą, nes bus daug svar
bių reikalų apsvarstymui ir 
naujos vaidybos rinkimas. Ne
užmirškite kad sulyg konsti
tucijos XVIII skyriaus 4 par. 
be svarbių priežasčių nepribu-
vusiems nariams į metinį susi
rinkimą gresia doleris baus
mės. 

V. Varanavičius, nut. rast. 
379 Lemon Str., 

Kenosha, Wisc. 
*—-

WAUKEGAN'0 LIETUVIŲ 
ATYDAI. 

Ponas Nikodemas Kulys 
(802 — 8-th Street) yra įga
liotas atstovauti Lietuvių dien
raštį "Dranga/' Waukegan'e 
ir apielinkėje. Turint į "Drau
ge" reikalų, galite prie jo 
kreiptis. 

"Draugo" Administracija. 

Roselaad. — Čionai yra daug 
katalikiško jaunimo, o dau
giausiai priaugaiičio. Apie vi
są jaunimą suriku įmpasakoti 
ką jis veikia, tik kreipsiu do
mės j organizuotą jaunimą, ku 
ris yra L. Vyčių organizacijoj. 
Sporto mėgėjai. 

L. Vyčių 8 kp. čia tiesiog 
šturmuoja. Turi baseball tymą 
kuris kas vakarą tik mankšti
na savo ramenis, ir stojus į 
grumtynes, ne bile kuris ty
mas jau ir gali sukirsti, o čia 
vėl juos ii paskų jaunesnių 
tymas seka. Šis ir per naktis 
bolę daužo. O gi Vytės ir ne
pasilieka ir jos turi sudariu
sios savo tymą, susitaisė ir 
uniformas (tik kiek kitokias) 
ir jos mankština musulus. Gir-
dėjau kad nepoilgam pamaty
sime ir mergaičių tymą, gru-
mefcties su kitu tymu.Ar ne ste 
bėtina?! feitose kolonijose vy
rai bijo pradėti tokį darbą, 
o Roselando ir merginos stoja 
j sporto darlįrą ir gyvuoja sy
kiu su vyrais. 

Kuopa auga. 
Iš tokio kuopos darbavimo

si ir pati kuopa auga kaip ant 
mielių. Kiekviename susirin
kime prisirašo naujų narių. 
Dabartinio vajaus metu tas la
bai svarbu. Kuopa matomai 
to negarsjnac, bet aš neiškęsiu 
neišsitaręs, kad tik Roselandas 
ir nesukirstų visas kitas kuo
pas to vajaus pabaigoje. Visai 
nebus stebėtina kuomet iŠ 
Roselando nusileis centran 
šimtinė aplikacijų su na uja H 
parašais. Dabar tas laikomu 
slaptybėje. Ir aš jau daugiaus 
apie tai nekalbėsiu. 

Išvažiavimas. 
Birž. 12 d. L. Vyčių 8 kuo

pa laikė susirinkimą. Sus-mo 
vedėju buvo pirm. vytis Stan
kus, Sus-mų vedime turi ga
bumus, j trumpą laiką daug 
dalykų aptarta. Šiame sus-me 
tartasi daugiausiai iš veikimo 
programos. Nutarta turėti pik
niką kuris bus River Dale 
parke. Laikas bus paskelbtas 
vėliau. Tame piknike bus krei
piama daug domės į sportą. 
Bus teikiama dovanos tiems 
kurie geriausiaį atsjžymės ko
kiame nors žaidime. Išskirs 
tam tinkamiausius žaislus, ir 
paskirstys atatinkamas dova
nas, tam tikroji komisija karį 
susideda iš pasižymėjusių as
menų. 

sutarta turėti draugišką ii-, 
važiavimą, ir aptarta kad susi
dėti bendrai su West Pullma-
no L. Vyčių kuopa. 'Tam iš
rinktoji komisija gavo iš kuo
pos pilną įgaliojimą susižino
ti su west pullmaniečiais ir 
surasti tinkamą vietą. 
Rudens sezonui. 

Išrinkta taipgi komisija, ku
ri rupmtiisi užimti sales se
kančiam rudens sezonui bent 
keturiems vakarams, tinka
miausiu laiku. 

Tai gi iš tų tik svarbiausių 
nutarimų aiškiai matyt, kad S 
kiiopa įsileidusi į darbą pilnoj 
Vagoje. Verti už tai pagyrimo. 
Jaunimas kuris dar neįstojote 
į L., Vyčių organizaciją, neleis 
kitę veltui laiko. Privalote grei 
č i ausi ai prisirašyti, ir sykiu 
dirbsime darbą, naudingą dar
bą, iš kurio bus nauda mums 
ir mūsų tautai ir Bažnyčiai 
Tad lai gyvuoja Roselando 
jaunimas! Jovaras. 

"DRAUGO" REDAKCIJON 
ATSILANKĖ SVEČIAI. 

AK ŽflfAi KAS 
kad kiekvienas pakelis kuri 
nori siųsti Lietuvon neturi Į 
sverti daugiau kaip 22 svarus 
ir neturi būti daugiau kaip 
lęšių pėdu square? Ar žinai 
kad gali būti .patenkintų ru-
Jkant 10()# grynai .Turkiška 
Oigareta jeigu* rukįfsi H«i-

(Apgr.) 
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IŠMOK 
AMATA. 

Mokanti nuo $35 
iki $50 savaitėj, len-
grvas darbas trumpų 
laikų išmokamas. 
Mes mokinama kirpimo siuvimo 
prosljimo, kišeotiu dirbimo ir siu
vimo ant Electric Power Mašinų. 
Atsilankykite diena ar vakarais. 

JOS. F. KASfcriCKA, Principal 
MASTER TAILORIffG SCHOOL 

lOONorth State Street 
Ramp. Lake Str. 4 floor. 

• 

Tel. Blvd. 6052. N a k t Canal 2118 
Dr. V. A. ŠIMKUS 

3315 So. Halstcd Street 
Valandos: Nuo 10 iki 12 dieną, 
nuo l—3 po pietų, nuo f—| vak. • 

Nedėliomia 10 iki 12 dieną. 

"Dr, M, StrikoTi* 
l ietavlg 

GYDYTOJAS ir CHTRrRGAS 
4601 So. Ashland Avenue 

Tel. Bouievard 7820 
Vai.: 2 Iki 4 ir 6 iki f 

Ned. 10 iki 12 
Namai: 8*41 So. Al bau y A T eone 

ifel. Prospect 1#S8 
Vai.: pagral sutartį. 

!| 

• • • • • m i 

Remkite tuos biznierius, ku

rie dažniausiai garsinasi 

dienrašty "Drauge". 

Val.: ryto nuo 18 — 12: nuo 2—B Į 
po pietų: nuo 7—8:88 vakare, j 
Nedėliomia: l t iki 1. 

Telefonas Drexel S8M 
! » » » • » • » » * » • • • » • • • • • • • » **į^ 

Rezid. tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. BotoJevarfl 9093 

Dr. A. A. R0TH 
S1TT9A8 GYDYTOJAI t» 

GBTJCURGA8 
epeclaliataa Moteriškų, •yriškų 
Valkų 1* viaq cfcronlšką litų, 

Ofisas: 28SS a Halsted St. 
Va!.: 19—11 ryto: 8—8 pe 
pl«C T—Ivak. Ned. 18—18 d. 
Res. 1139 Independence Blvd 

Chicato. 

< » • • • • • • • • • *» » » » » » • » < • » » » • » [ 

Dr. 1 K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS IR CBTRURGAS 

4442 So. "VVestern Ave. 
Telef. Lafayeite 4140 

j | i • i • +imami*m m • • • • m.mm • 
i 

i 

— . 
Tel. Bouievard 0537 

Dr. Mary a 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-th 88. 
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų. 
MiMuMHMHifaUSi ^mmttmmįt 

Telefonas Bouievard 1G39 

DrSABrenza 
4008 So. Ashland Avenue 

Chicago. Ui. 
Vai.: 9 ryto iki 12 ptet: 1 po 
piet iki 2 po piet: 6:38 vak. iki 1 
9:30 vak. I 

» • » ! • » » • *M j i fa m m i * m i 

i\ T OR. MAURIGE KAHN 
•YDYTOJAS IR OHTRDRGAJ 

4031 So. Ashland Ave. 
Tel. Yards 0994 

rtkVa 4 L ^ M S ^ ^ J ^ ^ ^ m 

Ttt. T U t t 9994 
O n J f t TAJU: 

•—J 8 v. ryto. 1—8 l t T—9 • . v. 
Ifedėllomia: B M 19 9. ryt» Ud 
1 vml, po pietn. 

-t 
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KAS PRISIUS MUMS 
«avo tikrą Adresą j ir porą ad
resų savo pažįstamų; ir pas
tos markių už 2 centa, — tae 
gaus naudingą knygutę 

BRANGINKITE SAVO 
SVEIKATĄ. 

Tą knygutę gražiai parašė lie
tuviams gerai žinomas Dr. Al 
M. Badkus. Ta knygutė sučė̂  
dys jums turto. 

Kreipkitės šiuo adresu: 

DR. AL. M. RAČKUS 

Medicinai Laboratories 

1411 So., 50-th Are. 
Cicero, ID. 

. ' r^f M, i K 11 
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f Rezidencijos t e l . BrUnsidck 4887 
Dr. S. YUdlUS D. d. Ph. 0. 

CHJROPRACTIC GYDYTOJAS 
Be gyduolių, be operacijos 

Vai. 8-1; 5-8 P. M» švelitad. 8-12 

[ | fcamp. Robey ir North Ave. 
* M* • ū m i u •.• » ».'•.»!> ••..» • M m p mnm 

Birž. 16 d. Šv. Bedo Kolegi
jos moksleiviai: V. Sodaitis ir 
A. Benikas atsilankė "Drau
go' ' redakcijon. V. Sodaitis 
vakacijų laiku mokys vaikus] 
Pittston, Pa., pas kun. Kasa 
kaitį. Rep. 

S. D. LACHAV7I0Z 
LEETUV18 GRABORITJ8 

1814 W. 43-rd Pi. Chicago, OI 
Patarnauja laldotavėM knopl-

glaaaia. Rrtkale meldžiu atolSao-
kti, o mano darbą bntite nžaa-
nėdlnti. TeL Ganai 1971—11M 

PIRK LOTĄ 
[Puikioj Parkholme Subdivizijoj, 
(tarpe 48-tos tr 62-ros Ave. Ir 16 
|ir 19-tos Cicero, 111. 

Vanduo, šalygatviai, grazas iri 
[kiti {taisymai, viskas apmokėta. 
i Kaino* nuo $1,000 ir ausč iau . 
[Nepraleiskite šios progos. Iieika-| 
(laukite informacijų pas 

JOHN 0. SYK0RA 
RI.-:AL E S T A T E B R O R L R 

1410 So. 52-nd Ave. Cicero, 111. 
Telefonas C4cero 8154 

i atdara Nedėl. iki 4 vai po r-ietu 
r ; » M « 4 « « 4 t 4 « 4 ^ M 4 M t S 4 ^ { 
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RŪKYTI REIŠKIA 
GĖRĖTIS 

Rūkyk Helmarus ir gėrėkis sma
gumu iš 100% tyro, šviežaus Tur
kiško tabako, Helmaruose randa
si lengvumas, kvapas, malonus 
skonis, dėlei ko jus džiaugsities 
rūkydamas, kad ir per visą dieną. 
Paprastai cigaretai duoda Jums 
kiekybę, o ne kokybę. Helmarai 
duoda Jums kokybę ir pakakti
nai ju už kelis centus, daugiau 
negu paprasti cigaretai kiekybes. 
Helmars yra supakuoti kietose 
skrynutėse, taip, kad Jųs pirkda
mi Helmarus esat užtikrintas £au 

ti JUSTJ cigaretus geriausiame sto 
vyje, n«susilaužiusius, taip kaip 
Jus gaunat kokybės cigaretus. 

ATSIMINK SKRYNITTC 
IR VARDĄ 

\ 

Mnwiqfti& 

Išdirbėjai Au-
l^ciausios rų-
šįes Turkiškų 
ir Effyptiškų 
Cigaretų pa-

sattlyje. 

BOXEgoi 
lOorK 

! <l 
Ii' ' 
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PINIGUS LIETUVON 
Kusiunčia 
— per — 

Tiesiogini Susiaiekymą 
Doleriais ir Iitaii 

Pigiausiai ir Greičiausiai. 
Visuomet Siuskite per 

[CENTRAL MANUFACTURING 
OISTRIGT BANK 

1112 W. 35-th St. Chicago. 
Turtas virš $7,000,000.00 

NORĖDAMI 
PIRKTL PARDUOTI AR MAI
NYTI vfSADOS KREIPKITftS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO 

809 W. 35(1) St., Chicago 
Tel. Bouievard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. • 

^ 

— . 

PINIGUS LIETUVON 
Siunčiu per didžiausius Lieta-

Įvos Bankus. 
Padarau legališkus dokumentus, 

[patarnauju pirkime ir pardavl-
ttue namu, lotų ir farmų. 

I NOTARY PUBLIC ,, 
.-Užsiregistravęs I-ietuvos atsto-C 

^vybėjė. 
S Talpg i užlaikau Draugo di-į 
^džiausio knygyno skyrių su di-
Ę džiausi u rinkinio knygomis. Už
siprenumeruoja Draugą. 

Jonas Klimas I 
4414 South California Ave. I 

tel. Lafayette 5976 

20 metų prityrimo 
Akinių pritaikymo mene 

SIMPTOMAI PARKISKIA 
Aklų Ligas 

Ar Jums skauda galvą? 
Ar Jūsų akys ašaroja T 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti? 
Ar skaitant akys greit pavarg

sta? 
Ar kvaišta galva? 
Ar matote kaip Ir plakančius 

taškus ? 
Ar aUnintis po truput} mažėja? 
Ar akys opios šviesai? 
Ar jaučiate kaip ir smiltis aky 

se? 
Ar yra balta dėmė ant vokų? 
Ar turit kataraktą? 
Ar turi žvairas akis? 

JOHN S. SMETANA 
AKOTU SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Ave. 

Kampas 1S gatvės 
Ant trečio augšto virš Platto ap-
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 -vakare. 
Septlntadienlais 9 r. iki 12 dienos. 

w - • • • • 
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D-ro RAČKAUS IŠRADIMAS. 
Ilga laiką Dr. Račkue galvojo, tra

le, išrado Ir išbandė geriausius vaistas 

PLAUKAMS 
Tie vaistai tai ners kokie patentuo

ti humbukai, bet daromi po priežiūra 
D-ro Račkaun Ir jie veikla aat plau-,, 
kų Štai kaip: 

l ) - lžnroša mikrobus, kurie ėda 
plaukų šaknis. 

2) -Sustiprina plauką šaknis. 
S)Išjudina kraują galvos skalpoje 

Ir priduoda plaukams daug gy
vumo ir jiegų. 

4)-Sustabdo plaukų sJlnlrUTBĮ. 
5)-Augina plaukus. 

Kurie nori gauti tų vaistu.; ta! to- , 
ri prisiųsti su laišku: — savo amžių, 
keletą nuslinkus!ų plaukų ir pažymė
ti ar tie plaukai yra nuolat sausi ar 
riebus, ir ar yra pleiskanų. 61 ų vai
stų aptiekose neg-auhit. Kreipki ties tie
siog prie mūsų FIRMOS. 

KAINA 15.00 ui vaistu* tr o i pa
tarimus kaip užlaikyti plaukus. Daug 
žmonių mums dekavoja. Pinigas sių
skite šiuo adresu: , 
DR. RAČKUS Medicinai Lafcst-atory, 

i 1411 So. 50th Ave., Cicero, Ui. 
yįm • • • • » A » » M » M » » » M » » » » » M » «fra| 

T Tel. Lafayette 4M3 

rLVMUNI 
Kaipo lietavys, lietuviama visa
dos patarnauju kuogeriausia. 

M. YUSKA 
8228 West Ss-Ui Street 

1 
• — 
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D R A U O S B Antradienis Birželio 19, 
3 2 

— 

CHICAGOJE 
' • i 

MIRĖ KUN. J. ŠAULINSKO Į puofc ir apiplėšė praeinantį 
T i V A S . Anton Wroblow, 122 South 

pesplaines st. 
Neužilgo policija visus su

ėmė. 
Kun. J . Saulinskas gavo 

laišką nuo savo brolio kun. 
Aleksandro, kuriame jis pra
neša, kad jų tėvas'mirė. Ap
sirgęs 2 d. gegužės plaučiu 
uždegimu, gi 14 d. gegulės 
mirė. Laike mirimo kuvo: 

vî na*b labdarys nepalikti) ne
prisirašęs prie vietinės kuo
pos. #ep. 

< < OLDJTIMERIŲ" PRIETE-
LIŲ SKAIČIUS ŽYMIAI 

AUGA. 

APŽVALGA. — IŠVAŽIAVI
MAS. — NAUJI NARIAI. 

Bridgeport. — V. Vyčiu 16 
ikp. sus-mas jvyjvo birz. 13 d. 

kun. AMsandras . brolis Sta-j A ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
sys, motina^sesuo D o m i c e i j h ^ J į į o ^ p r a n e g ė > k a d surin-
Palaidotas 17 d. geg., Jezno 
kapinėse. Suprasdami kun 
Juozo liūdesį, prašome priim 
ti mnsų. tikros užuojautos žo 
dj. 

SUSPENDUOTAS POLICI
JOS LEITENANTAS. 

Chioagos policijos viršinin
kas pradėjo tvarkyti policiją, 
kuri pasirodė nieko nedaro iš 
savo priedermiu, kurioje dis
ciplina (drausm£) niekais 
laikoma. 

virši-Ana dieną policijos 
irinkas telefonavo \ienon po
licijos stotin. Telefonu atsa
kė vienas seržantas. -Virši
ninkas kvietė prie telefono 
stoties kapitoną. Seržantas 
atsakė viršininkui: " Gerai, 
broli, pakviesiu kapitoną." 

Už tą nemandagume ser-
lantas suspenduotas. 

Kitą dieną policijos virši
ninkas aplankė kitą policijos 
stotį. Neberado leitenanto, j bavea kuopai. 
kurs turėjo but stoty. I r tą 
iuspendavo. 

i . 

Viršininkas sako, kad poli
cija turį , eiti savo prieder
mes ir pilnai atsiduoti tarny
bai, bet ne bi kaip laiką pra
leisti. 

kęs $150. , 
J. Pabijonas padarė apžval

gą nauju narių vajaus ir pra
nešė, kad laike narių vajaus 
prisirašė 50 narių; sutverti du 
baseball teamai ir jaunamečių 
sk. suorganizuotas. 
- Petr. Jurevičaitė, jauname-

(vių sk. vedėja, pranešė kad 
viskas tvarkoj pas jauname-
CiUS. s 

Nutarta turėti išvažiavimą 
birž, 24 d. Išvažiavimo kom. 
Įeina P. Gritėnas ir J . Stasula-
nis, šeimininkės: P. Jurevieai-
tė, A. Mastavieintė, A. A. Bal
a i t ė ir A. Saunoraitė. Per sus
iną prisirašė nauji nariai: p-10 
J. Pleikaitė ir adv. Adolph E. 
Stasulanis. 

Advokatas Stasulanis turi o-
Tisą mieste, ant Wasliington ir 
Clark g-vių, Cnicago Temple 
Building, room 1726;^taipgi ir 
Cicero, 1505 So. 49-Ct. Prie 
L. Vyrių lo* kp. priklauso ir 
žymus lietuvis advokatas V. 
W. Rutkauskas, daug pasidar-

Marytė. 

Žinia yra, jog tarp paskelb
tųjų old-timeriį, kurie rikiuo
jasi rungtynėsna su Vyčių 
svaidininkais, liepos 4 d. 3Še-
verly kalnuose, dar atsirado 
stojančių "old-timerių" eilės-
na šie akmenys: M. Gasparas, 
Sedomka, J.- Mickeliunas ir 
Al. Panavas. 

Beje, visi pradeda įdomauti 
kuriam iš Vyčių tymui prisi
eis tų "old-timerių" sveikas 
kailis išpliekti. Retakalbis. 

mas. Reikia aptarti Kat. Fed. Seliną 
Visos draugijos ^fisiųs^tte delegatus, 
š i ame aua-me bus ir KtJN. B. BUlft-
ŠAS. Jis daugr ko muins \ pa*sakys. 

Valdyba. 

REIKALINGI AR ZINAI KAD LIETUVIAI ADVOKATAI 

N O R T H STDE. — Šv. Kazimiero 
Akademijos Rėmėjų viet inio skyriaus 
susirinkimas jvyks S} vakarą, birž. 19 
d. šv. Mykolo paj\ svet. 1644 Wa-
bansia ave. Visos narės malonėsite 
susirinkti ir naujų narių atsivesti. 

Valdyba. 

ROSELAND. Kat. Federac i jos . 27 
skyriaus mėn. susirinkimas įvyks ry
toj, ( seredoje) , birž. 2 d. 7:JO vai. 
vakare. Dr-joa dar neužsimokėjusios 
duokles Centrui raginamos dabar už
simokėti , nes dr-joa neužsimokėjuslos 
Centrui neturės teiaės atijati aavo 
atstovų J Feder. kongresą, š iame su-
sir. turėaim gerb. kun. B. Bufnša. Bua 
avarbu pasiklausyti jo pranešimų ir 
kalbos. Padarykime aus-ma kuo-
skaitlingiaus}. Valdyba. 

i^vra irb iv nak- Lietuvos Prezidentas yra Oe-
neralis Vadas visos Lietuvos, timis su gerų mokesčių. 

Atsišaukite 
Western Pelt W<xrks 
4115 Ogden AvenuC 

Near 22 nd and Crawfo^d Ave. 

<+~m 

P R A N E Š I M A I . 

*•-•-—' 4-

\ l š i t o s VARTC PAR. MOKYKLOS 
PIKNIKAS. 

W E S T SIDE. — Štandeni, birž. 19 
d. 9.yal. ryto, visi Aušros Vartų m o 
kyklos mokiniai važiuoja į Jackson 
Park. Taigi visi paskintu laiku pri

bukite. PiknikU <K 

REIKALINGA ' 
REIKALAUJAME 

100 moterų dirbti naktimis 
prie dėjimo kanų, prityrimas Į 
nereikalingas. 

Reikalingos 50 meTginų ^ir 
j Simų moterių prie Anspektavi-
mo ir sortavime. 

CONTINENTAL GAN 0 0 . 
5411 West 65-ta Street 

i nuunt IITIUII 
/ 

ftAKAKOTJ BARGHENAS 

f 
Geriausia proga jaunoms poroms 

jaigytl s 5 kambarių rakandus. Turiu 
parduoti tuojaus už labai prieinama 
kaina. Vėliausios mados rakandai, 
valgomojo kambario parior setas mie-
giamojo kambario, karpetai, grindinė 
l t |npa, paveikslai, fonografą* su reT 

kordais. Parduosiu visus ant karto 
arba po viena. Nepraleiskite - šio 
bargeno. v / 

1922 South Kedzie Avenue. 
1-raos lubos. 

kariuomenės! Ar žinai kad j 
dvidešimts Helmar Turkiškų i 
Cigaretų nekainuoja daugiau, 
kaip 20 paprastų cigaretų gi1 

vereios turi dusyk tiek? 
(Apgr.) 

AR ŽINAI KAD 
Rekordai dideliuose ligon-

bučiuose parodo kad 70% žmo
nių yra arba ė*ą buvę aukos 
kokios nors" lytiškos ligos h 

Puse'šių žmonių tapo pagy
dyti ant tiek kad tik ženklai 
ligos prapultų. 25% tapo tik
rai pagydyti užtat reikalingos 
priemonės buvo vartojamos ir 
tam tikras laikas pašvęsta. 

Nekurie neis patys bežino 
kad esą, užkrėstais, gi kiti per
daug- kuklus eiti pas daktarą 
gydytis, gi kiti visai nepaiso. 

ei. 

A. E. 
ISTASULANIj 

ADVQKATAfi 
VidurmiestlJ Ofisas 

[Room 1726 Chlca«o T e m p l e Bldg. 

177 W. Washington gt.j 
OFISAS CICERO 

1505 So. 40 - th Oourt 
[panedėlio, Seredo ir P ė t n j č t o s Tak. 

Tel . Cicėno 6048 

* -

J. P. WA1TCHES 
L a w y e r 

u r r u v i s ADTOKATAS 
Dien. : R. 514 .516-127 N . Dear-
boro Str. Tel. R a n d o l p h 5584 
Vakarais: 107S6 S. W a b a s h A 

Tel. P u l l m a n 6S77 

! 

Rose laod 

M 

NAMAI 
BAROENAS PAS J. KLTMA į I a i P u i k n s P ^ l d ė j i m a ^ jų I 

M< [ed.lnis namas 5x5 kambarių ant 
cenneTitp statytas netoly lietuviškos 

tik 

F E D . 20 SK. S V A R B U S SUS-MAS. 
N O R T H SIDE. — Antradieny, birž. 

19 d. 3v. Mykolo par. svet. 7:30 vai. 
vakare, jvyks K. Eederacijos 20 sk. 
labai svarbus priešselminis susirinki

m a i 

VEIKIAI SUIMTI. 

NAŠLAIČIAMS PASIDAR
BAVO. 

Šeši piktadariai vakaro už-

A. f A. 
JONAS PRANCKUNAS 
persiskyrė su šiuo pasau
liu birželio 17 d., 4 vai. 
po pietų, 36 m. amžiaus^ 
Paėjo iš Panevėžio apskri
čio, Raguvos vaisč. Kuni
giškių sodžiaus. Paliko 
dideliame nuliūdime bro
lius Antaną. Petrą ir se
serį Seliomiją. Taipsri ir 
tris pusbrolius. Priklau
sė prie Ūkininko Draugi
ja? ir Piliečiu Kliubo. 

Pamaldos už nabašnin-
ko dusią jvyks seredoie, 
birž. 20 d.. 10 vai. ryto, 
Aušros Vartų ^ar. bažny
čioje, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero irani-" 
nes. Nabašninkas pašar
votas po. No. 7200 S. Cam-
ple Ave. Visus <rimin*3 ir 
pažystamus prašome daly
vauti joio laidotuvėse 

Nuliūdę broliai Anta
nas ir Petrą vPrunrkunai 
ir sesuo Bagdonienė. 

Marąuette Park. — Muši? 
kolonija nors dar nedidelė," 
bet nepasiliko kitu užpakaly 
Vainikų dienoj, kapinėse rin
ko aukas na.slaif-iams. Daug 
prigetfaejd HV. Kazimiero A-

I kad. auklėtinė.-, iš Vienuoly
no, fiarbė joms už pasidarba-

*- vimą ir širdinga* ariu vardan 
našlaičių; taipogi gerb. sese
rims už prjrengima auklėtinių; 
ir kitoms rinkojcmis arba kas 
tik kekiu nors bndu prisidėjo 
prie to darbo, visiems širdin-

V * i 

gas aciu. 
Sekančiai aukų ^urinko: L. 

Zopelienė $13.80, B. Balsevi-į 
«ūtė 13.06, 0 . Sabaskaitė 9.35, \ 
E. Prasevieiutė 6.64, J. Rup
šienė 5.05, p. Stradomskait(V g 
4.15, V. t Daniušiutė 3.75, Ą.!g 
Kamonaitė 2.84, A. Ambotaitė/£ 
2.30, O. Doršuitė 2.25; A. Per-
menait- 2.25, L Butkevieiutė', 

A. + A. 
ONA JASULAITĖ 

mirė birželio 17, 192.9 6 
vai. vakare, amžiaus 17 
metu. Netikėta mirčia. Gi
musi Chicagoje šv. Kry
žiaus parap. \ 

Paliko dideliame nuliū
dime tėvą, motina, tris 
brolius ir dvi seseris. , 

Laidotuvės įvyks Birže
lio 21 d. iš namų 1813 W. 
45-th St., į šv. Kryžiaus 
bažnyčia 9 vai ryto. Po pa 
maldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame 
visus gimines, draugus ir 
pažystamus dalyvauti lai
dotuvėse. 

Nuliūdę. 
Visa šeimyna Jasulaičių. 

REIKALAUJAME 
100 vaikų 

suvirs 16 metų amžiaus ir 
jaunu vyrų dirbti naktimi? 
krauti kanas, duedame "piece-
work ' \ 

50 vaikų suvirs 16 metų dir
bti dienomis. 

CONTINENTAL CAN CO. 
5411 West 65-ta Street 

REIKALINGAS lietuvys če-
verykų i pardavėjas turi butl 
prityręs. Atsišaukite 

4604 So. Ashland Ave. 

Reikalingi 
malioriai u-
nijistai. Dar 
bą užtikri
nu visai va
sarai, tiktai 
patyrę lai 
atsišaukia. 

Kreipkitės 
pas 

P. M. CIBULSKIS 
2338 South Leavitt Str. 

Chicago. 
Telef. Camal 7233 

bažnyčios labai gražioje vietoje 
už $7,S00.00. 

Kampinis lotas su dviem mediniais 
bižniavais namais po 4x4 ir 5x5 k a m 
barius geras siaugtui ir barberniai 
parsiduoda už $9,800.00 $2,800.00 
mortgage. 

Du įmediniu namu ant vieno lotoC 
priSakiniame esti saliuno biznis ir na
mai tik $8,800.00. 

Medinis vieno pagyvenimo n ^ p a s 
kampiniu gražiai aptaisytu Imu su 
cementuotu garadžiumi parsiduoda la 
bai pigiai ir labai t lengvomis sąlygo
mis. 

Didelis bargenas, medinis ant dvie
jų pagyvenimu namaą 4x5 kambarių, 
elektra, vanos, gražus -caradžius stik
liniais porčiais netolP nuo ^V^estern 
Bulvd. tiktai už $5,500.00. 

Medinis ant dviejų lubų namas e-
lectrika ir vana ant pirmų lubų po 
7x7 katabarius a» t p.tulpų $5,000.00. 

Mūrinis dviejų pagyvenimų su gra r 
žiu beismentu 6x6 kambarius pirmas 
flatas furnace ši ldomas, randos neša 
$95.00 j mėnesį netoly 55-th-6t . $12.-
500. 

Mūrinis dviejų pagyvenimų su base-
mentu 6x6 kambarių su vifais moder
niškais į taisymais $12,500.00 turi par
duotas ar mainytas ant mažo biznio. 

Parsiduoda bučernes biznis su na
mu ar be namo lietuvių apgyventoj 
vietoje su namu ar be namo biznis 
$3.700.00. 

Parsiduoda bučernė netoly street 
kario linijos lietuvių apgyventoje v ie
toje labai pigiai. 

Reikalauju namo apie vienuolyną 
4 pagyvenimu po 4 kambarius nori 
mokėti apie $15,000.00. 

Reikalauja namo BrlgMon Parke 
medino 5x5 kambariu apie $7,500.00. 
^ M e d i n i s dviejų pagyvenimų namas 
po 5x5 kambarius, prie ,pat l ietuviš
kas bažnyčios. Eleetra. vanos naujai 
išvarsuotas labai pigiai parsiduoda. 

L O T A I 

=E 

Ką tik gavome iš Lietuvos gražiais skuros apdarais 
ir paauksuotais pakraščiais maldaknygei 
"MAŽAS NAUJA? AUKSO ALTORIUS" 

Kaina ...f. . . .T $2.25 
DRAUGAS PUB. 0 0 . 

2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinoia 
* 

Du krūvoje 25x125 lota iyant Mo-
zart st. netoly ki4.npo parsiduoda la
bai pigiai. 

Du krūvoje po 30x125 lotai ant 
Ca7"rfornia ave netoli l ietuviškos baž
nyčios parsiduoda labai pigiai. 

Parsiduoda saliuno biznis ir namas 
su maža svetainė del mitingu namas 
neša rendos $100.00 J nvėnes}. Kaina 
tik $8,300.00. j 

JONAS KLIMAS 
4414 So. CaŲfornia Ave. 

Chicago, IU. 

vaikams!! 
Apjakimas prie gimimo, 

smegenų sifilis, paralyžius ir 
visokios baisios odos ligos tai 
jų paveldėjimas! Nei vienas 
kuris neesą išgydytu iš- šių li
gų negali turėti sveikų šeimy
nų nei pats būti -sveiku. 

Pasižiūrėk į savo gyvenimą 
ir pamąstyk ar tokioj padėtij 
turi teisę vesti ar ne. 

Šimtai visokių ligų randasi 
kurios paeina nuo kraujo už-
nuodijimo. 

Nežiūrint kokia liga turi ir 
kur gydei si ateik ir sužfnok 
tikrąją teisybę. 

Norint būti išgydytu reikia 
būtinai sužinotr priežastį li
gos. 

Leisk save įšegzeminuoti 
Mikroskopu ir Masserman Sy-
sfcema. Liga negali pasikavoti 
nuo Kraujo išbandymo. Mikro
skopo ir Xray. ę 

Jeigu turi lytiška liga tai 
negali būti kitaip išgydytas. 

Lai stoka pinigų nepastoja 
tau kelia, tam yra lengvos iš
lygos. 

Dr. J . VAN PAING 
3101 South Halsted Street 

Valandos 10 ryto iki 8 vak. 
Telef. Yards 1119 

rel . Dearborn ĮKIŠ* 

J L A . S L A I I 5 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiostyje 
CHICAGO T E M P L E BCHiDIHG , 

77 West Washingt0n fitreet 
R o o m 1"2« 

Valandos 9 ryto iki f po platų 
N a m ų Tel. Hyde Park 1191 

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

Ofisas DldmJeaty]: 

29 South La Salle Street 
Kambaris BSO 

Telefonas Central 63fO 

' 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Tele fona i : Tardą 4681 

Į ^ . p . •• • • • • • • • . • • • • • • 

ADVOKATAS 
( B u v . Vilniaus ir K a u n o Apygar

dų Teismo Teisėjas) 
Veda bylas visuose Teismuose . 

Padaro visokius dokumentus 
Duoda >JJetuvos teisiu patarimus. 
3112 S. Halsted St., Chicago. 

Telephone Yards 2390 
fį * — » < • » • » mt^ ^ im w tm im im^+^faj* 

S. W. B A N E S 
ADVOKATAS 

79 W. Monroe Street 
R o o m 904 — Telef. Randolph 29O0 
Vai: N u o • ryto iki S po pietų 
Vakarais: 3203 So. Halsted Str. 

Telef. Yards 1013 
Chicago. 

! • • • » • ! • • • • • • • ! • • » » » » » • • » ! • » » 

122, J. Bražinskais 1.80, J . , 
AFariulioTiiiitr 1.07, viso $70.-
50. 

A rusų kolonijooj yra Labd. 
Sąj. 23 kuopa. Susirinkimai jj 

i laikomi Urną sekmadienį, 3 vai ̂ o 
po pietų, mažome vienuolyno-g 2334 South Oakley Avenue 

J FARMOS!! ^ FARMOS!! 
Jei nori buri sveikas, gyvenk ant farmų — čia tyras oras, ir^šviežias maistas. 

Mūsų farmos yra visai arti Chieag»r. Eiaa geležinkelis Burlington and Quincy R. 
R. Į Cliicagos vidurmiestį ima tik 30 mihutų. Į Cicero tik 15 minučių. Mėnesinį tikietų 
turint kainuoja tik 12 centų tikietas. Traukiniu į dieną, išeina 60. Taigi kada nori, tada 
galima gauti. 

Mūsų farmos randasi prie Tėvu Mari jo n u Kongregacijos farmos kurią pereitais me
tais nusipirko. Tėvai Marijonai žada šiais m e t a s i statyti Vienuolyną. Taigi šioje ko
lonijoje žemė labai pakils. Kas atsimenat kejį m e t a i atgal, prie šv. Kazimiero Vienuolyno 

ž lotai buvo labai pigus, o dabar baisiai pabra a n g 0 . Tas greitu laiku gali būti ir £U šiomis-
farmomis. 

Mes parduodame žemę nuo 2T/2 akerių iki 100. Galite įnešti labai mažą sumą pinigų. 
Žemė labai derlinga ir dabar pigi. . -j 

Norėdami daugiau informacijų kreipkitės į " D r a u g o " Ofisą. 
DRAUGAS PUB. CO. 

i . Michflievicz-Vidikiene 
UUŠERKA 
5101 8 . Hal s ted S t 
Kampas 31 gatvė 
Phone T a r d t 1119 
Viena^ir*} ofise sy j 
Dr. J. F . Van f 
Pa las . 

Sąžinlftkaa pa 
'tarną v i t xaa prie 
glmdymo.Vlsokl pa 
patarimai dykai. 

Valandos: nuo 7 ryto, Iki 1*. o no 
e iki 9 Tai. vakarą. 

K-

N 

• • » * • » » » . 

VVHISTLE TAXI 
AUTOMOBILIAI 

Pigus važinėj imas 
20c. u£ mylią 

2219-2223 So. Westcra Ave 
Telefonas Catial 4400 

i 

H" 

• • < » » » • • • » » • » • - — — % 

Yards 11M 

STANLEY P. 
MAŽEIKA 

ORABORIUB D? 
Ba lAmootoJas 
Turiu antome-

bilius Tlsokism# 
rsiksJama Kaina 
prie inama 

3319 Anbnro 
Ave. Ohieago 

Chicago, Illinois. • 
name. Pageidaujama, kad nei gjMaaMAaa^iA«AaaAt4iaaaAiAaaaiAaa^^ 

L1TTLE JULIUS SNEEZER 

I M/WlW<3 I SVPfOSi\ 
v J t* i • • Į i i> 

BY ftAKtK 
WEU H£ TOLO 

M£ lOGOMC AHD 
esi< ow AK/ytmfttt 
I WĄrVT£Df 

• • • • 

Vartoti Automobiliai 
Imami ant morgičių labai pri-
etnamomis kainomis. 

B. H. BUCH 
Tfel. Kildare 5804 

Telefonas Boulcvard .4130 

a 
"i 

A. Masalskis 
Graborins 

. i ' a t a n i a u j o lai- j 
dotuvėse v e s - ' 
tuvese. kr lksty- ? 
n ė e ir kituose ' 
reikaluose. Kai - i 
nos prie inamos. 

I 3307 Auburn Ave. Chicag 
los. t 

• • • i i 

Fabriko Išpardavimas 
Iš Fabriko 

1 lesiai 
Vartotojui 

MES SUTAUPYSIME TAU PINIGĄ 
Telefoiiuok arba atvažiuok reikalaudamas kad veltui 

parodytų tau šia mašina. ' 
Tikrai: džiai^iesimekairiSkaja konstrukcija šios plau

namos masinos BUTĮTERFLY. 

Maiina nereikąluoja aliejavimo. Didelis vario kubilas 

. . . . i , 1 * 1 ' i r garantuojami 

2100 m£tS£ ~ D0VMl °°-.S--S 
'J9& 

\ 

Tel. Rockwell 6800 

file:///ienon

