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Begalo Triukšminga ^ 

Demokratų Konvencija 
EINA BALSAVIMAI Už KANDIDATO 

115 ŽMONIŲ ŽUVO 
TORNADO JE. 

LIETUVOS KATALIKU CENTRO VEIKIMO 
PIRMININKAS 

OHIO MIESTAI LABIAUSIAI 
NUKENTĖJO. 

Apgriautuose plotuose karo 
padėtis. 

•SMITHO BALSAI AUGA; McADOO 
PIRMOJE VIETOJE 

KAI-KAS PRAMATO PARTIJOS SUSKILIMĄ 
\KVV YORfv, birž. .°»(). — prezidentai*. 

Šįmet begalo triukšminga de-1 &iuo vienu klausimu pralei-
sta viena diena ir naktis. 

Ant tralo pagamintai postu
latas, kurs patenkintų tuos ir 
kitus. Klano vardas nemini
mas, bet smarkus balsas reik
štas už religijos laisvę. 

Postulatas. 
Tas postulatas taip skam

ba: 
"Demokratų partija išnau-

jo pažymi savo prigulmybę ir 
atsidavimą kardinaliams kon
stitucijos pagrindams i r jos 

mokratu partijos naeionalė ko 
nvencija. 

Suvažiavę demokratai sus-
tatyti partijos postulatus 
(platforma) ir nominuoti 
kandidatus i prezidentus ' ir 
viceprezidentus, penkiomis 
dieonmis neapsidirbo. 

š i a n d i e jie pradėjo antrąja 
savaitę diskusuoti. praėju
sią savaitę vos apsidirbo su 
platforma. Šiandie pradėta 
balotavimai. Balsuojama už 
kandidatus. 

Iš oficialio balsu balo
to matosi, kad delegatu bal
sai pasiskirsto už septynis 
kandidatus. 

Pirmąją vietą užima Mc-
Adoo, taip kaip I pramatyta. 
Antrąją — New Yorko .guber
natorius Smith. 

Šiandie keletą karau balsuo
jant abiejų pirmųjų kandida
tų balsai pradėjo augti. \Te-
ėiaus už Smith balsų skaičius 
auga sparčians. 

Pirmajame balote MeAdoo 
gavo 431 balsą, gi Smith — 
240. Antrajame MeAdoo — 
431, Smitb — 251. Gi trečią-

i -

LORALY, O., liepos 1. — 
Tomis dienomis per keletos 
valstybių dalių iš vakarų į ry
tus praūžė pragaištinga Vėsu-
la, žinoma vardu tornado. 

Viėsulos padūkimas pakilo 
aukščiausiai! 4aipsnin čionai, 
mieste Sandusky ir kitur. 

Illinois valstybėje ta vėsula 
pakliudė Peoria miesto dalį. 
Paliko 16 žmonių lavonų, ga
lybę sužeistų ir didelius nuo
stolius. # 

'iš i s miestas — Lorain* te-
čiaus daugi aus už kitus nuke
ntėjo. Ligi šiolei suskaityta 
50 žuvusių asmenų. Matyt, 
tas skaičius pasidaugins, nes 
ne visi griuvėsiai dar atkasti. 

Lorain randasi ties didžiuo
ju Krie ežeru. Pirm atušiant 
vėsulai, (tai buvo išvakaro), 
šimtai žmonių viename ežero prierašams, ant kurių pade 

ta ir sustiprinta mūsų vakt- į pakrašty maudėsi, <£uomet 
žia, būtent, kad kongresas ne
begali iškelti jokių įstatymų, 
kurie tuiV'tų paliesti religiją, 
arba drausti religijos pildy
mą, arba apribuoti žodžio ir 
spaudos laisvę arba drausti 
gyventojams iškelti kolekty-
ves peticijas, skiriamas vald- ! s a v p P*111™ dar^cTaugiaus :žmo 

atūžė vėsula, žmonės susibėgo 
butau. i Tornado sugriovė bu
tą. Vieni žmotiių žuvo, kiti 
sužeista. 

Iš šios Ohio valstvbjės da
lies vėsula nuužė Ponu s vi va-
nijos valstybėm kur paskui 

?4$ 
ziai, kad tuo bndu nusikraty
ti skriaudų; kad bažnyčia ir 
valstybė turi pasilikti kiekvie

ni ų' aukų ir pati išnyko. 
Čionai ir visuose vėsulos 

paliestuose plotuose paskelb-
na sau atskirios; kad renkant ! t a k a r o padėtis. Sužeistiems 
valdininkus (viršininkus) ne
būtų atsižvelgiama į asmenų 
religiją. Tuos principus ža
dame palaikvti ir ginti. ;Vi-

iame MeAdoo 437, Smith 2;>;>.! , . t i . . . , . 
J ' šokia religine kova smerkia-

Aštuntąjame balsavime: Mc» ,, | 
Adoo 442, ki Smitb 261. į " 

Į I s to postulato aišku, kad 
Gal rytoj baigsis ta kova už ( l o m o k r a t u p a s i j a aiškiai p a 

nominuote, kuomet delegatai ^ ^ ^ ^ L žodžio ir 
nuils, kuomet išsisems energ*- J ̂ ^ ^ 
ja . i 

Kas* iš JĮI laimės -neleng- Kas bus tolidus. 
Remiantis tuo pastulatu, 

kuriuomi be smerkimo smer-
laimėti koks pašalinis asmuo, \k'mm\ vjsį religiniai fanati-
ty. "juodas arklys/ ' kurių y- kai katalikų priešai, žinovai 
ra nemažai. 
Vieni triukšmai. 

Praeitą savaite daugiausia 
triukšmo buvo, kuomet postu
latų sustatymo komitetas su 
sidurė su nepaprastais klau
simais. 

Platformos 

ir nukentėjusiems pastogės 
gyventojams .visa šalis susku-
1K) pagell)on. 

• • ' 

va pasakyti. Gali laimėti 
Smith^ar MeAdoo. 'Bet gali 

gaminimo ko
mitetas turėjo begalo daug 
vargo su Ku Klux klano klau
simu. 

Pažangiosios srovės delega
tai reikalavo, kad Klano or
ganizacija platformoje ne vien 
butų aiškiai išvardinta, bet ir 
pasmerkta. 

Kiti .griežtai tam priešinosi. 
Tame jie įžiūrėjo katalikų 
laimėjimą, gi Klano organiza
cija darbuojasi, idant katali
kas nepatektų kandidatu į 

nusako, kad kandidatu i pre
zidentus bus nominuotas ka
talikas. 

Kuomet tas įvyks, tuomet 
demokratų partija turės sus-* 
kilti pusiau: mažuma fanati
kų atsimos nuo didžiumos ir 
ta mažuma pakels pragaištin
gą kovą, kad tik katalikas ne
būtų išrinktas Sttv. Valstybių 
prezidentu. į 

•Tečiaus ta kova patiems 
fanatikams pasirodys pragai
štis, i 

Kantrybės. Gal jau rytoj 
žinosime apie demokratų par 
tijos nominatą. 

. TRAUKIAMI TEISMAN . 
P.0HENY, FALL IR KT. 

AVASHTNGTON, liepos 1. 
— Federalė grand jury apkal 
tino ir patraukė teisman įmai
šytus (žinoman žibalo skanda-
lan šiuos* asmenis: Alhert B. 
Fall, buvusį vidujinių reikalų 
sekretorių, Sinclair ir iDoho-
ny, ir žibalo /operatorius, ir 
Doheny, jr., žibalo atsargos 
nuomuotoją. ' 

PASIŽADA NUSIGIN
KLUOTI. 

KUN. MILEŠKA, 
Lietuvos Seimo Atstovas 

Daugeliui Vokiečių Paskelbta 
Amnestija 

BERLYNAS, liepos 1. —! jai bus paliuosuoti. Jie gaus 
Vokietijos prezidentas Ebert I progos greitai ir vėl griaut* 
paskelbė generalę amnestiją įstatymus. .Tuomet šalies įs-
visiems vokiečiams, \kuriuos tatymai negalės skaitytis fs-
vokiečių teismai nubaudė ka-
Įėjimu už gelbėjimą francu-
zams ir belgams sutremti vo
kiečių gyventojų pasyvį prie
šinimąsi .Ruhro krašte. 

Valdžios nariai mėgina tą 
amnestijos paskelbimą laikyti 
kaipir kokiu mažmožiu, kad 
neišjudinti .vokiečių patriotiz
mo, kad nesukiršintii miniu. 

Nežiūrint to, dalis vokiečių 
atakuoja tą ypatingą valdžios, 
nusistatymą. Jie pažymi, kad 
doriniu . atžvilgiu šalis turės 
Uukeutėtį kuomet išdavikai ir 

tatvmais. 
Čionai suprantama, kad 

prezidentą Kbertą paskatino 
paskelbti amnestiją Fraticijos 
premiero Herriot parėdymas 
leisti ištremtiems iš Ruhro 
krašto vokiečiams grvžti i sa-
vo tėviškes. . .^ 

Laikraštis "Local Anzei-
g e r " ir kiti reikalauja vyriau 
svbiės darbuotis, idant Francį-
ja paliuosuotų iš kalėjimų vo
kiečius politinius prasikaltė
lius. Kuomet tas butų atlik
ta, tuomet ir jau Eberto pa
skelbta amnestija butų patei-

Vokietijos įstatymų laužyto- sinta. 

BERLYNAS, liepos 1. — 
Vokietijos vyriausybė pasiun
tė atsakymą Anglijai ir Fra
kcijai j jųdviejų notą vokiečių 
ginklavimosi klausime. 

JAPONIJOS STUDENTAI PROTESTUO
JA PRIEŠ AMERIKĄ 

TOKYO, liepos 1. — Sbiba . Kalintojai nurodė, idant 
pa^ke tūkstančiai japonu stu-, Japonija kantriai užsilaikyt(U, 

Vokietijos valdžjp pasižada d e n t l * inri'i° ™ > s s m i t i " ^ -
prisitaikinti prie Versailleso 
taikos sutarties ir anikinti -į-
vairias slaptas militarines or
ganizacijas. 

DU ŽUVO. 
NA^HVTLLE, iTenn., lie

pos 1. i— čionai du armijos 
TOKYO, birz. 30. • Moks- lakūnu leitenantai žuvo, kuo

lo vyrai nusako didelį žemės met jų aeroplanai susidaužė 
drebėjimą rytinėj Japonijoj, ore ir masinos smogė žemėn. 

Skaityta ir vienbalsiai pri
imta rezoliucija, kad visoj Ja
ponijoj liepos 1 d., kuomet S. 
Valstybėse pradedamas vykiu 
t i japonų išskyrimo įstaty
mas turi but pažymėta kaipo 
prohibicijosj diena. Tą dle-

idant japonai saugotusi ame
rikonų užpuldinėjimų.' Pa
žymėta, jog laukiamas ir pra-
mątomas tas laikas, kuomet 
Amerika turės susiprasti blo
gai pasielgusi taip daug že
mindama japonų tautą.) 

Pasibaigus mitingui, stude-
ntai parodavo gatvėmis. 

ną visi japonai turi susilaiky
ti nuo svaigalų vartojimo. Chį|agoj piktadarybės taip 
Tai savos rųšies protestas plinta, kad apskrities kalėji-
prieš Suv* Valstybes. mas darosi ankštas. 

Iškilmingos Pamaldos 
Kauno Bazilikoj 

TURININGA $10 KONGRESO PROGRAMA 
Šiandie Kaune prasideda 

Lietuvos Katalikių Ketvirtasis 
Kongresas. Tęsis tris die

nas. 
fštai Kongreso programa: 
Liepos. 1 dieną, 9 vai. ryto 

bus iškilmingos pamaldos ^Ka
tedros Bazilikoje, Po pamal
dų — 11 vai. — a,) Kongreso 
atidarymas Tilmanso salėje, 
b) K. V. Centro Pirmininko 
kalba, cj) Garbės Prezidiumo 
ir Prezidiumo rinkimai d) 
Telegrama Hv. Tėvui, e) Pa
sveikinimai, f) Darbo paskir
stymas ir bendrųjų Komisijų 
rinkimas, pagaliau g ) ' K . V. 
Centro motųf /(apyskaitos.) da
rbuotės pranešimas. Po to 
pertrauka pietums iki JJ3 vai. 
Paskaitos: !•) Katalikiško

ji Akcija Lietuvoje, — refe
ruos Dr. Vaitkevičius (Uni-
versiteto Prof.) ir 2) Katali
kų Bažnyčios reikalai Lietu
voje, — ref. Dr. Jokantas 
(/Seimo Atstovas). 

Liepos 2 d., iki piet. — at
skirų sekcijų konferencijos, 
gi 16 vai. referatas Dr. Ere
to: Vienuolynų reikšmė visuo 
steniniame gyvenime. 20 vai. 
Išpažintis Katedros Baziliko
je. 

Liepos 3 d., 8 vai. ryto šv. 
Mišios su bendra Komunija 
ten pat. Nuo 11 vai. iki pie
tų atskirų sekcijų konferenci
jos, 16 vai. ref. A. Šilingo: 
Savivaldybės, po referato — 
rezoliucijų priėmimas ir Kon
greso uždarymas. 

LATVUOS ATSTOVU 
LIETUVAI. 

i i LV El tos" pranešimu, Latvi
jos užsienių reikalų ministeri
ja pasiūlė ministerių kabine
tui paskirt . ligšiolinį užsienių 
reikalų mia. Pabaltijos sky-
riaus vedėją A. Baluodį ne
paprastu pasiuntiniu ir pilna
teisiu ministerių Lietuvoje. 
Taipat pasiųstas užklausimas 
Lietuvos vyriausybei. Latvių 
spauda kelia klausimą apie 
Lietuvos ligišioliniojo atstovo 

* 

paskyrimą nepaprastuoju pa
siuntiniu ir pilnateisiu minis-^ 
toriu. 

CHICAGO. — šiandie pra-
matomas gražus oras; maža 
atmaina temperatroj. 

AR ŽINAI KAD 

vienas iš didžiausių uostų 
statomas TampLeo Mexico, iŠ 
ton bus exportuojama devyni 
milijonai bačkų aliejaus! Ar 
žinai, kad Helmar Turkiškas 
tabakas geriausias tabakas 
cigaretams? Pamėgink pamai 
jnyti ant Helmar Turkiškų Ci-
garetų o tikarai busi paten-

LONDONAS, liepos 1. — 
Depešoje iš Romos sakoma, 
kad premieras Mussolini, tur
būt negalės asmeniškai daly
vauti Londono konferencijoje. 

kinta*. 

P I N I G U K U R S A S . 
Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos sterl. svarui 4.45 

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

> 
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Siųskite Savo Giminėms 
• j . - M 

L I E T U V Ą 

PJNIGUS 

"DRAUGĄ" 
NES, "DRAUGAS" pigiausiai siun-

čia ir geriausiai patarnauja. "DRAU
GAS" siunčia per didžiausią Lietuvos 
banką — ŪKIO BANKĄ. 

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

"DRAUGAS," PUBL. 00., 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, m. 
Ofiso Valandos; Nuo 8 ryto iki 8 v. vak. 

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

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyrų nedėldienina 

Pusti Mėty »»»•.. $3.00 
UI prenumerata, mokaai iikalno. Lai
ku skaitosi aso airaiymo dienos, 
M ano Naujų Metų. Norint permai-
jsyti adresas visada reikia prisiųs
ti ir senas adresas. Pinigai geriao-
slai stųsti iiperkant krasoje ar ex-
pteeo "MOney Order" arba įdedant 
pinigu į registruota laišką. 

DRAUGAS PUB. CO. 

8331 So. Oakley Avenue 
Chicago, Illinois. 

TeL Eoosevelt 7791 
• • . . . . i • 

TRUPINIUKAI. 

Louisianos valstybėje dau 
giausia yra katalikų, o mo
kyklų mažiausia. Iš to botše-
vikėliŲ laikraštis padarė iš
vadą, kad yra tamsuoliai. 
Bolševikai greitai sprendžia 
ir greitai veikia, kada eina 
apie katalikus. Rusijoje jie 
su katalikais taip greitai ar
gumentuoja, kad negaišinda 
ini laiko teismuose, be teis
mo sušaudė katalikų be skai 
čiaus. 

Greiti katalikų šaudymai 
Ir greiti įtarimai rodo tiktai 
bolševikų žvėriškumą ir ig-
noranciją. 

— — — ^ — 

Louisianos valstybė yra 
Amerikos užpečkyje, ūkinin
kų apgyventa skystai. Ne
pasiekdami prekybos centrų 
Louisianos tarmeriai nepa
jėgia savo prakaito vaisių 
parduoti. Neturtingi negali 

vo keliu. Ir laimingi turtuo 
liai ir nelaimingi neturtuoliai, 
visi vienodai negali nusikra
tyti klausimo apie amžiny
bę. 

1— 

Demokratų konvencijoje 
kova už Ku Klux Klaną ir 
prieš jį Katalikai ir sveiko 
proto protestonai stoja už 
tikybinę ir tautinę toleranci
ją, kaukuoti kalakutai už sa 
vo fanatizmą. O visi bedie-
vukai, ir nuklydėliai visokio 
plauko šaukia, kad nereikia 
tikybinės kovos įvesti į po
litiką. 2inoma, kad nereikė
tų. Tik stebėtina yra visų 
katalikybės priešų taktika. 
Jie galanda dantis ir aštri
na peilius, katalikybei pra
žudyti. O kuomet katalikai 
jų žmogėdiškus norus pava
dina vardu, jie šaukia, kad 
nereikia tikybos į politiką 

nešti. 
Pas katalikybės priešus 

visuomet tolerancija yra tik 
tuomet, kada katalikai nesi
priešindami, žioplai leidžia 
save su kaukuliukais suval
gyti, 

NAUJA LIETUVOS VYRIAUSYBĖ. 

KODĖL NEBEATGIJO KOALICIJA? 

Paprastai visose šalyse vyriausybę, tiksliau tariant; 
Ministerių fcabinetą, sudaro toji viena partija, kuri rinki
muose jauna absoliute, baisu daugumą. Pasitaiko kartais 
valdyti šalį net toms partijoms, kurios ir neturi flbsoliutes 
daugumos. Bet Lietuvos politikai, norėdami vienyti visas 
žymesnes krašto paiegas nesilaikydavo šio pasaulinio pa
pročio. Vienok iš sunkiai sulipdomų koaliacijų Lietuva ne
susilaukdavo didesnės partijų vienybes, o tik valstybinio 
aparato lankstumo netekdavo, kas labai kenkdavo vyriau 
sybės darbams. Ajiie koalicija suirimą didžiausias ii* rim-
č?Ausias Kauno dienraštis "Rytas" (birželio 13 d.) taip 
rašo: 

«io. Neturtas, susisiekimo 
tolumas ir nepatogumai pa
rodo, kad Louisianos kata
likai nepasiekia mokyklų 
tk*k, kiek jie butų reikalingi. 
Centralė Amerikos valdžia 
jiems į pagelbą neateina. Žo 
džiu, Louisianos gyventojų 
tamsumas yra ne dėlto, kad 
jie katalikai, bet dėlto, kad 
susidėjo tam daug išviršinių 
sątygV. 

Daryti iš to išvada apie 
katalikų tamsumą butų tiek 
pat protinga, kiek imti kal
tinti katalikybę už tai, kad 
.pravoslaviški Rusijos carai 
neleido lietuviams knygų 
skaityti. 

PAIEŠKOJIMAS 
I 

Lietuvos piliete Salomėja 
Petruševičiene iš Pakrojaus 

miestelio ,išauli.ų apskričio 

RYTO NUOMONĖ 

''Kyla klausimas - kokion opozieijon gali stoti liaudi
ninkai f Juk ir ligi šiol jie nors oficialiai dalyvavo pačioje 
vyriausybėje, bet gi faktiniai buvo kuo griežeiaužioj Opozi
cijoj. Ta jų opozciija reisk§si visur ir Seimo darbuose,, ir 

spaudoj, ir visuomenėj. Socialdeirookratai būdami oficia-
lėj opozicijoj nei kiek ne stipriau varė ©pozicinį darbi]. 
Liaudininkai šioje srity su jais pilnai konkuravo. 

i Butų gera dar, jei tie patys v. liaudininkai butų lai
kęsi doros ir išmintingos opozicijos, bot kada ejo aklas 
plukdymas krikščioniškųjų partijų, skleidimas visuome
nėje, ko neprasimanytų gandų apse tos pačios Vyriausy
bes darbus, kurie jie patys sėdėjo - pavadinti ati darbu, 
vertu doros politinės partijoj negalima. Užtenka jau tik 

praneša, kad jos vyras, Joku pavartyti paskutinių dienų v. liaudininkų spaudą, kur 
bas Petruševičius iš Podbir- i trūkstant objektyvių ginčų, kimbama į atskirus asmenis, 
žės valsčiaus atvyko Ameri- al'l>a prisimenant iš viduramžio istorijos ir pastatoma gre-
kon 1913 metais ir dirbo S- ta šių dienos klausimai, ir bendrai verčiama viskas ant 
erantone anglių kasyklose.1 krikščionių galvų, pamatai kokia buvo koalicija. 
Yra gandų, kad Jokūbas Pe-Į Bendrai, jau nuo St. Seimo y. liaudininkai (dar tuomet 
truševieius žuvęs kasyklose, socialistai liaudininkai) nuolat dalyvaudami koaiicinfj vy-
Tad šiuo Lietuvos Respubli- riausybej, tuo dalyvaudami ir jos darbuose ir jos varomoj 
kos Atstovybė prašo visų,I politikoj visuomet stengiasi atsakomybės atsikratyti, vis
kas žino apie Jokūbo Petru 

įsitaisyti gražaus susisieki-*] ševičiaus likimų, malonėti 
pranešti Atstovybei AVashing 
tone. 
Lietuvos Respublikos Atsto

vybe. 
O . *x• V . 

kg, sumetant ant kitų, ir ne tik sumetant, bet ir pridedant 
šio to jfį 

Tas viskas darė nerimto įspūdžio, ir šalis tai pilnai su 
prato. 

Taip kad dabar kalbėti'apie koaliciją su v. liaudinin
kais, turint tokių, gausią, praktiką fe praeities, gal butų 
šiek tiek ir naivu, (tąsa 3 pusi). 

KATALIKO PASAULY. 
Luxemburgo dievotumas. 

I Visiems yra žinoma, akd 
didėji Luxemburgo kunigaik 
štystė perdėm beveik yra kaj 
talikiška šalis. Prieš kelio
lika dienų įvyko ten tauti
nis eucharistinis kongresas 
Prasidėjo jisai Dievo Kūno 
šventėje, o baigėsi 22-birže-
lio s. m. Didelės žmonių mi
nios dalyvavo iškilmingoje 

procesijoje. Tokių procesijų 
sunkų kur daugiau Europo-
pe rasti. ' 

Per visą Dievo Kūno okta
vų švenčiama šv. Pan. Mari
jos, Nuliūdusiųjų Palinksmin 
tojo šventės. 

Šios iškilmės - tai Luxem-
burgiečių tautinės šventės. 
Šv. Panelės stebuklingoji sto 
vyla visų oktavų apsupta 
maldininkų. Išgijimų ir ki
tokių gautų per šv. Pane
lės užtarymų, malonių padė
kos rotai puošia visų josios 
altorių. (įv, Panelės laiko ant 
rankos kūdikėlį Jėzų, ap 
vainikuotų aukso vainiku ka
ip ir ji pati, apsupta bran
gių akmenų ir auksu siutu 
rūbu, rankoje laiko karalis-
kos galybes ženklą-skeptrą, 
Luxemburgo miesto raktus 
ir rąžančių. Paskutine iškil 
mių dienų išnešama stebukli
ngoji Motinos Dievo stovyla 
ir profesionaliai nešama ^ra 
miesto gatvėmis. Luxembu-
giečai' labai myli savo Dievi 
škąją (j lobe ja, o ji jiems už 
jų meilę gausiomis molonė-
mis atsimoka. 

•terasa Columbia # 

Čia puikus N*u*sCol«ra Eik Patsai pamatyti 
bla Phonotri* |h 'a* !*©€» ^ ^ j geresni yra. feaujt 
lia 420, kaina |U>«. Ttsnl Columbia Phonograph'ai. <** 
Columbia pardavėjas tau ^ ^ , m 

parodo. " w 

Visuomet Džiaugiesi. Kuomet 
Perki Cohtmbta Itekonta*. 

J*igu nori išgirsti puikiausia " e t u v i * ™ f % X -
jausias ir popu.arišklausias dainas ir * « £ * £ £ _ 
į a u s i u s komiSkus parinkinius, pirkite Columbia rekor 
d H S T i k geriausi ir geriausiai _ žinomi artistai Ameri
koje ir Tėvynėje padaro rekordus del Columbia išgir
sti juos yrTklausyti tokios muzikos kokios m ^ s U u n * 

N?rtk šiandien j Columbia knautuv? ir « ^ p i r k 
tuos puikius žemiau, pažymėtu* rekordus. Tie rekor
dai taip patiks, kad klausysite juos daugelį kartų. Jel-

. Pu neturi Phonograph'o paklausk matyti nauja c o 
lumbia. Yra tiek įvairių modelių, kad bus-jlengva raa-
ti vien* pa^al kainos, kuria nusistatęs mokėti. 

10 — OoVLų 76* 
(TsJrnnai Šokikai 

%
% (Vestuvių Marias 

1 cnnOP (Rlfmrto Polka TI ,7QAQ 
1 6 0 0 2 r ( C o l u m b l H Uetuvių * ' 5 W 

(Orkastra. 
(Madralka Polka 

16W»F<£££; "££lyn.kl, B7616 
! . (Armonikos Solo. 

(Į Beržyną Eina Ona. 
1 A r H W P ( A t v * ž l * V O S T e t e U l l i 
ĮOVOVJ! (Kastas Sabonis, 

( Baritonas. 

(švintant Aušrelei 
16001P (6ėri*u *lr**14 

(Jonas Ramanauskas, 
(Tenoras. 

E7602 

E7603 

(J. Plieniunaa Ir P. Lu-
(inakojis. 
(Komiškas Dialogas. 

(Sibyro Nelat*Tėj« 
(Lekcija 1i BftiUJoa 
(J, Plieniunaa ir P. Lu-
(Snakojis. 

((Plaukia Sau Lairella. 
( A i IshrflkiSan Clgatte 
(Boba. 
(Salom. Staniultnti Ir 
(Ona Rudauskaits Bietis 
(Ką Močiute Padarei. 
(Kaipgi Grafais, Grafcr* 
(Salom. StaaluUut* Ir 
(Ona RudauakaiU Bieils 

(Vos Tik Mėnulis (Kelione iš Virbai iaus 
E7868 <* K*™* E7478 <( 

(K. Vosylis ir P. Lui- (Brooklyn'o Miaraa 
(nakojis. (Kvartetas. 

COLUMBIA (PHONOGRAPH COMPANY, Inc.. HE1»T YORK 

Atnaujina susisiekimą. jos atnaujinta pav'andeninis 
Tarp Vokietijos ir Ispani-1 telegrafų ««sisi9kimas. 

m~m • • -

AMERIKOS LIEUVIŲ R. K. FEDERA
CIJOS XIII KONGRESO 

PROTOKOLAS. 

(Tąsa) 
. 

Liet. Gieetn. Dram. Dr-stė 61) On'a ^Valatkiene, &L 
K K 16 kp. 62) Juozas Brazaitis, Darbininkų Sąjungos 
20 k p. 63) Antanas Nausėda; vA.kadenuĵ >sv Rėmėjų Dr-> 
jos 3 skvTiaus 64) Emilija Nausėdienė, Dr-ste Motinos 

Apie katalikų tamsumą, ar l>ievo Aušros Vartų 65) Vincentas Nausėdas* šv. Petro 
Šviesos mylėjimą liudija ki- ir Pov^o pamp. 66) k«n. J. Rakauskas, Tretininkų 
t! faktai. Mes nekalbėsime D r _ j 0 8 6 7 ) jasii^kiemv Visu šventų Parapijos Choro, 
apie tuos šimtus umversite- r*\ r ~ ir -i xr- * « •• ^ « 
ty, kuriuos katalikai yra js- ^ V " " * 8 K u m ' k t t ' . V l s , J S v e n t ų F w * « « b9) K l , n ' 
teigę visose šalyse. Mes ne- * -L^1^1^* AkademijosBem. 4 skyr., 70) Joana Luko-
kalbesime, kad be katalikų t šiene, SLRK. 33 kp. 71 \ Naiuajuni.enėv Apaštalystes Mjal-
Europoje šiandie nebūtų bu I dos, 72) Stefanija Strumiliutė, Federacijos 27 skyr. 

73) Julius Hliogeiis, Federacijos 19 skyriaus, 74) Jonas vc nei šimtos dalies mokslo, 
kuris dabar yra. Nes Euro
poje visokiam mokslui pra
džią davė Romos Vyskupai 
ir Katalikų Bažnyčia. 

Amerikoje katalikų tėra 20 
milijonų. Jie lygiai su- kitais 
moka mokesčius apšvietai. 
Ir virš to kas metą išleidžia 
savoms mokykloms į $300,-
000,000.00. Katalikų vaikų 
lanko katalikiškas mokyklas 
2 milijonų ir antra tiek eina 
j viešąsias. 4 milijonai kata
likų vaikų mokyklose ir mi
lijonai sudedami apšvietai, šj 
tą kalba. 

Bet skaitlinės ir faktai ne
kalba bedievuky neapykan
tai. 

• • * 

< 

Kanadoje rastas jauno vy 
ruko lavonas su peršauta 
kakta šalip gražaus automo 
bilio, o kišenėje kortelė; "Ne 
siteiriaukit mano vardo be 
reikalo. Noriu tiktai, kad pa 
saulis žinotų, jog aš sau ga
lą padariau dėlto, kad bu
vau perlaimingas. Mano tė
vai milionieriai ir aš visuo
met turėjau gyvenime ko 
užsigeisdavau, čionai aš nie 
ko geresnio neberasiu. Einu 
su pasiilgimu pamatyt, kas y 
ra kitame gyvenime." 
- Gali mūsų bedievukai, gal 
vodami apie tikejinto nerei-
kalįngumą^ rašyti visokias 

ir 

Klimas "Viltis" Dr-ja 75) Dr. Jonas Poška, Šv. Ka 
zimiero Dr-ja 76) B. Nenartonis, Kunigų Vienybe 
kun. H. J. Vaičiūnas, 8v. Grigaliaus Choras, 78) Ka-
2is Žabiieraitks, Dr-ste 8v. Antano, Juozas Htankevičia 
79) Labdaringos 8ąjungos 8 kp. 80) Anastazas Valan
čius, Lietuvos Vyčių 14 kp. 81) P. Gudas, Giedrininkų 
(j k p. 82) S. Laurai tietie, Moterų Sąjungos 2 kp. 83) 

Teklė Mikolaitienė, 6v. Kazimiero Akad. Rem. 9 skyr. 
84) Ona Rimkienė, Katalikų Spaudos Dr-ja 85) Juozas 
Mockus, Federacijos 12* Skyriaus 86) Kun. Anicetas 
Linkus, 87) Feliksas Strelčiunas, 88) Domininkas Na-
ruševiče, Liet. Darb. Sąjungos 49 kp. 89) janos Narakas, 
Drja Gyvojo^ Rožančiaus 90) Barbora Daukšiene, Tre
tininkų Dr-ja 91) Ona Levickiene, Dr-ja Šv. Motinos 
Dievo Sopulingos 92) Juozapatą Strelčiuniene, Šv. An
tano parap. 93) Ona Rašinskienė, Apaštalystės Maldos 
94) Franciška Mockaitienė, Dr-ste Visų šventų 95) L. 
Krekščiunas, Šv. Antanu parap. Benas, 96) kun. H. J. 
Vaičiūnas, Amžino Rožančiaus Dr-ja 97) Etssbieta Mi-
kolainiene, 

CHICAGO HEIGHTS, 1LL. Šv. Kazimiero Parapi
ja 98) kun. J. Svtrskas. •* 

CLEVELAND, OHIO, Tautos Fondo 22 Skyriaus, 
99) Afeksandras Banys. * 

DETROIT, MICH. Federacijos 4 skyriaus 100) D. 
Gustaitė, Liet. Vyčių 79 Kuopa, 101) EL M.-F. Dau
mantas, j 

GRAND RAPIDS, MICH. šv. Petro ir Povilo pa
rapijos, 102) Marijona Šlapikauskaitė. 

LAWRENCE, MASB. Šv. Pranciškaus parap. 1 )̂3)-
kun. F. A. Virmauskas. 

m i ttlfi ffiniTr iiiliii ftiB krtihfaJiMit^ 

k 

Apskritys, 104) Kazys Krušinskas, ir UH)iianlas Šimu
tis, f . 

ROCKFORD, UJL. ŠV. Petro ir Povilo parap. Uun. 
Juoz. Jakštys, "Motei-ų Sąjungos 9 kp. M. JasiJionienė, 
SLRK. 137 kp. 107 Juozas Andriukaitis. 

SHEBOYGAN, WISC. Šv. Kryžiaus Dr-ja Ir šv. 
JuozajM) Dr-ja 108) Vincas Ragaišis, Nek. Pi-as. Para
pija kun. K. Zaikauskas. , 

SPR1NGFIELD, 1LL. Tautos Fondas 69 Skyr. 110) 
J. Sugvntaite, Lietuvos Vyčių 48 kp. 111) Jule Gedmi
naitė, Moterų Sąjungos 56 kp. U2J F. A. Aleksienė, 
Federacijos 37 Skyriaus A. Alcksis 113). 

WATERBURY, CH3NN. Šv. Juozapo Parap\jii, U4) 
Juozas Šaliunas, 115) kun. Dr. J. M. Navickas. 

AVESTVILLE, 1LL. SLRK 151 kp. l^ižancavos Mot. 
Dr-ja 116) Juozas Kudirka, Sv. Petio ir Povilo parap. 
117) kun. L .Brigman&s. 

KIARY, 1ND. Federacijos Skyriaus Gary, 118) 
Kun. J.' S. Martisfc Dr-stė šv. Kaziniiero 119) Antanas 
Ždankus ir Šv. Mikolo Draugija Antanas Zdanlvus. 

IŠ LIETUVOS, Kun. J .Koncevičius įgaliotinis Lie
tuvos Katalikų Veikimo Centro. 

Toliaus sekė prezidiumo rinkimas; kmšta rinkti iš 
trijų kandidatų. Perstatyta, L. Šunutis kuris gavo 41 
Ivalsą; kun. Dr. J. M. Navickas kuris gavo 60 balsų įr 
A. Valančius 11 balsų. Pirmininkų lieka kun. Dr. Na
vickas, I pagelbuninkas L. Šimutis; II A. Valanč ?«us. Ras 
tininkas perstatyta Kl. M. F. Daumantas -44 balsus, 
M. L. Gurinskaite 45 balsus ir V. Balanda 11 balsj. 
Pirma raštininke M. L. Gurinskaite, antras raštininkas 
Kl. M. F. Daumantas. , 

PRESOS KOMISUA išrinkta iš 5 narių kurion pa
teko sekanti: kun. M. L. Kruša, M. Bagdonas, p-lė A. 
Alaburdaite, Pranas Paliulis ir kun. A. linkus. 

REZOLIUCIJŲ ir ĮNEŠIMŲ KOMISIJA- kun. F. 
Kemėšis, k,un. Dr. Ign. Česaitis, A. Aleksis, Juozas Stan 
kevičia, Mikas Bagdonas, kųn. Virmauskas ir V. Gal-
raitė. 

MANDATŲ KOMISIJA: L. Krekščiunas, B. Nemar 
tonis ir F. Strelčiunas. 

KNYGŲ REVIZUOS Komisija: p-le J. Gedminai
tė, J, Mockus ir J. Klimas. 

SKUNDŲ Komis ja: P, Mjažeika, kun. A. Petraitis 
ir B. Sekleckis. 

TVARKOS Komisija: Viktoras Balanda k Juozas 
Garuckas. 

Duotas iaešimas uždaryti pirmą sesiją ii* susirinkti 
2 vai. po pietų. L- Šimutis uždaro sesiją 12:30 vai. po 

SVEIKINIMAI, 
2 vai. po* pietų, kun. Dr. J. Navickas, K<mgret** ve

jas, 'atidarė antrą sesiją kviesdamas kun. H. Vaičiūną 
atkalbėti maldą. Vardo šauksis pasivėlino sekantieji de
legatai: Kazimieras Žalhieraitis,, Juozapatą Streleru-
nienė, Rožė Mazifiauskfemykun. P. La|>elis, Juozas Ka-
uička, Užsiregistravo sekanti delegatai: Juozas Sauris, 
p. Nausėdiene, Antanas Peldžius, Dr. J. Poška 

SVRIA'INIMAI, * 

Lietums Katalikų Veikimo Centro atstovas, gerb. 
kun. J. Koncevičius, skaito Federacijos Kongresui pa
sveikinus laišką nuo Žemaičių Vyskupo Karevičiaus: Ir 
paskui ji.s Kongresą sveikino žoilŽ4,ų: lietuvos Kataliku. 
Veikimo Centro, Lietuvos Mokytojų sąjungos, "Vilties" 
Dr-jos Centro Valdybos ir nuo kitų eetitralinių katali 
kų draugijų ir organizacijų Ldetuvoje. Pinnininkaš kun. 
Dr. Navickas dėkoja gerbiamam 'atstovui kun. Koncevi
čiui už sveikinimus. Toliaus raštininkas M. F. Dauman
tas skaito sveikinimus: 

TelegramMis: Alner. Liet. R. K. Moterų Sąjungos 
9-tas Seimas; J. P. Mačiulis, ^usiv. 1*RKA. Publikaci
jos Vedėjas. 

Laiškais: Šv. Kazimiero Seserys; Moterų Sąjungos 
o kuopa su auka $2.00 G.iedrininkų Org, Pirminkkas-J. 
Bartkus; kun. Petr. Raščiukas Šv, Kazimiero Dr-jos į-
gaiiotinis; šv. Kazimiero Dr-ja (Nortli Side) CUicagpj; 
M. Kamandulis - Montello, Mass. LDKS. Naujos Angli
jąs Apskritys; Naujos Anglijos Pilu. Rlaivinmkų Af**r. 
tys ;Naujos Anglijos Federacijos Apskritys; K*$ys 
Pakštas, LDKS. Piroiininkas; kun. Matulaitis, Kunigą 
Vienybes Pinnininkas, 

Gyva žodŽMi; Kun. P. Andziulis-Kunigų Marijimi| 
Vardu; kun. F. Vinnauskas-Blaivininkų Organieacijes 
vardu; L. Šimutis "Garso" red. adm. spauslnvės ir New 
York Susiv. Apskričio vardu; kun. A. Linkus-Giedriniaku 
vardu;kun. M. L. Kružas-Seserų PranciškieČių vardu; 
A. AJeksis-Lietuvos Vyčių vardu; kun. F. Kemėšis-L. 
Darbininke K. Sąjungos vardu; S. Valaačitts-Labdai'in 
gos Sąjungos vardu; A. Nausėdienei. Kazimiero Aka
demijos Rėmėjų vardu; kun. H. J. VaičiHBas-''Draugo" 
Bendroves ir Ciceriečių vardu; kun'. Rr. Bumšas Chica-
.gos Federacijos Apskričio vardu; A. Banys-Tautos Foa-
do 22 skyriaus pinmunkas, Cleveland, Ohio su auka 
$10.00. Kongresas visus sveikinimus priėmė delnų pk>: 
jimais. 

įnešta pasiųsti pasveikniUflus sekahtitem»: Telegra
ma, Šventąjį Tėvą Popiežių; Suv. VaJstįįc Preadesitį 
Calvin Coolidge; ii- Lietuvos Respublikos Prezidentą 
Aleksandra {^fcal^insj^ ? 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
Monsignoras M. Krušas. 

Po vyskupo pamokslo buvo 
padaiyta rinkliava įbažnyeio-
je geresniam pavargėlių ap-

~» 

• 

i 
• 

\ 

CICEROJR 

Bire&io 24 d. 1924 buvo ** 
rengta islestuves kun. Dr. F . 
K e m e š i u i . « 

Diena nors ir buvo iš ryto 
labai lietinga, bet į pavaka
re nušvito, pasirodė saulute. 
A pi* aštuntą valanda vaka
re jau svečiai pradėjo rink-

.tis i sv i ta iw. Svėrių buvo ga 
"lia g r a f e ir skaitlingas bū
relis. Apie devinta valanda 
svečiai Susėdo prie stahi, prie 
užkandžių. Netrukus praside 
jo ir programas. 

Vakaro vedėja M. Vaičiū
niene paaiškino vakaro tiks
lą, po tam sekė 'svečių kal
bos (apie kalbas nerašysiu, 

nes jau buvo "Drauge" ) ™pinimui jo vyskupijoj. 
Išleistyvės buvo suruoštos'su ****** prisirinko pidna ba 
viena dienele. Nors Chicagos ' * * * « • ^ a v o ir tokių, ku-

Apskričio vardu rengė, bet Y'm s § c K^° l » s t a t y m o Šv. 
Sakramento. 

Mokykla. 

! * \ 

i 
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0 I C E R O 
Užtaikau gražiau 
šias maliavas ge 
riaušių kompani 
jų, gatavos ir n e 
gatavos, o kam 
reikalinga sutai
sau, gražiausių 
spalvų, nes dau
gel] metų esu 
patyręs maMavo-
jirae sutaisau pi e 
steri del malia-
vojlmo, norėdami gražiai Išpuošti 
kambarius krepkitės pas: 

STANLEY BUKAUSKAS 
1447 S. 50th Ave. Cicero. 

įėj imas nuo 15 str., in rear 

Phone Cicero 8003-

kelioms sajungietėnis išpuolė 
viskas surengti. Čia noriu pri 
minti ,kad "šios ypatos dau-* 
giausiai pasidarbavo: p. K. 
Šriubienė Moterų Sąjungos 
2 kp. pirmininkė ir ponia M. 
Lukauskienė. JOIILS i pagelba 
pribuvo Brazauskienė, Štasai 
tienė, Nebereižienė, Nevelytė, 
Mikolaitienė, Bartkaite, Nau
sėdiene, Brenzaitė, ir Sakalie 
nė, musij nenuilstančios są-
jimgietės visuomet yra pirmu 
tinęs prie visokių graižų dar 
bu. Užtai garbė priklauso vi 
ršminėtoms veikėjoms už to
ki gražų surengtų vakarėli. 

Aš buvau. 

GARY, IND. 

Sustiprinimo Sekramentas. 
Birželio 18 d. vakare, šv. 

Kazimiero bažnyčioje dide
liam būriui vaikučiu, ir ke
liems suaugusiems suteikta 
Sustiprinimo sekramentas. 

Seniukas vyskupijos gany
tojas serga, užtat jo pakvies 
tas svečias, vyskupas iš pa-
rubežio prie Meksikos, at
liko apeigas. Dalyvavo ir 

Pažanga vis daroma kau
link statymo par. mokyklos. 
Moterų šv. Hožančiaus dr-ja 
surengė" vakarę, nesenai ir pu 
se pelno paskyrė mokyklai. 
&v. Kazimiero dr-j'a paskyrė 
savo surengto visą, vakaro 
pelną kurs buvo virš šimto 
dolerių. Birželio 15 d. šv. 
Mykolo dr-ja surengė vaka
rų. Pelnė virš šimto dolerių. 
Šimtų dolerių paskyrė moky
klai. Žmonės skaitlingai lan
ke tuos vakarus dėlto, kad 
jų pelnas buvo. skiriamas kil
niam tikslui. Matyt, kad 'žmo 
nės iškiai mato reikalą tos 
mokyklos. Je i tik dar kiek 
daugiau suaukos, tai neužil
go bus galima pradėti s ta ty
ti jų. (ierb. kun. J . Martis 

NAUJA LIETUVOS VYRIAUSYBĖ. 
• • • 

(Tąsa) 
Jie t avo taktikos nemes,* varys ją sena linija. f 

Tad ir turėt tokius koalicijos draugus ir bendradar
bius nesveika nei pačiai šaliai, nei pačioms partijoms^ su
darančioms su jais koalicija . 

Tektų sudaryti kabinetų krikščioniškoms partijoms, 
joms jį palaikyti ir nešti už jos darbus atsakomybę. Ar 
grynai bus partiaLs a r darbo kabinetas, tas rodytųsi ne 
labai ir svarbu. Daug svarbiau butų, kad jis varyti} tie
sia griežtų linijų, o tada rastų pritarimo, kai}) pačiam Sei-
met, taip ir visoj šaly. .Kraštas senai reikalauja aiškios 
vienodos griežtos politikos iš vyriausybės. * • 

Tokia politiku netms galima dalyvaujant koalicijoj ir 
v. liaudininkams. /''*-, . , 

V. Liaudininkai einu opozieijou, kaip jau kad rašoma, 
ir tai dar, griežtom Abejojama, ar tai butų opozicija, nors 
pavadinta ir butų ir griežta. Nes ligi šiol jie buvo visur 
opozicijoj ir toji opozicija nebuvo negriežta. Sekamas lai-ps-
nis, kokį turėtų liaudininkai užimti^iš eilės tai batų, tik
riau pasakius arba nuosekliau pavadinus, sabotažas. J ie 
jo be abejonės,, imsis nei kieti nedvejodami ir nemąstydami, 
kaip ir ligi šiol'neinųstė, kų jie atneš tuo gero šaliai ir jos 
gerovei. t 

Tad bukime r^'isirengę ir prie to ir atda turėsime pro
gos .galutinai įsitikinti, kas labiau v. liaudininkams rupi, 
ar savo partijos gerovė a r visos šalies reikalai," 

t J . 
Taigi, kaip matyt, koalicijos suirimo priežastis buvo 

n rilP'r 
v 

y/ vr i r 

labai tuo rūpinasi. Neilgai TO * * * koks atskiras nesusipratimas, bet visa eilė nesu-
teks laukti kai mūsų vaiku
čiai bus mokykloj auklėjami 
ir katalikystės/ir lietuvystės 
dvasioje. 

Smiltynietis 

D A K T A R A I 
Telefonas Boulevard 19Sf 

Dr.SA Brenza 
MOS SO. ASHLAND AVENCE, 

Chicago, IU. 
Vai.: 9 ryto flcl 13 plet: 1 po 
plet iki S po plet. t:Sd vak. Iki 
• : » i t t 
! • • • ' • • i • • * • • * • • • • ' i • • • • • « • • « 

Į? 

DR. A. K, RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRVRGAS 
4442 So. Western Ave. 

Telef. Lafayctte 4146 J 
t? TeL BooJerard 9&ST 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

tirt w . 47-ta «t. 
•alandea nao I Iki 1S dieną, nuo f 
Iki t vai. Tak. Nedėllomta nao • 

Iki 1 ral. po ptetn. 

Telefonas Seeley 74S9 

Dr, I. M, Feinberg 
Oydo specialiai visokia* rjrų tr 

| lytiškas Haas. 
•491 m < l m l 
wmtm Ave. 

os: t—4 po pietų T—• vak. 

Dr. A, Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

tetrikas i r Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 
D — B e — rlnlnu, 
I ) — B« peilio Iv be l 
»)—Be kraoje. 
fc> —PMijrntal nereikta 

H taej veJcyM, Iv 

(aJtnMola tuliyj*) 
ir elrewn|v. il&pumo pual«Je be e-
peracljoa, ra tam tikromis mokf-
tlikomia piiemonamla bei Yalat&la. 

•urrallna r1rdėjtm%. 
T i i B i i lira* paaekmlnssi. Ir Jai 

yra ral kata* daro operacija*. 
I*i •*i*IJi—U p*ta.rnavtBa« talkia tavo 

oria*: 
1411 So. 50 Ave. Cicero, U I 
Oflaea atidaryta*: kaadlen nuo 1 vaL 

po plat iki • ral. rakara 
Medeilomia Ir veredevala efleaa 

rytaa. 

HOMESTEAD, PA. 
Birželio^ 23 d. įvyko ALR 

K. Fet l 6-to skyriaus susirin 
kinius. Pikniko komisija is-
davė atskaita. Pel/io liko 
$44.(X"). Ant galo A. Žalia-
diionis padais trumpą poli
tišką pranešimą. Pranešda
mas linksmą žinią, kad Lie
tuvos ministeriu kabinetą su

tarimų ir kartu valstiečių liaudininkų dviveidė taktika: 
oficialiai jie esti koalicijoj e,bet neoficialiai stoja griežčiau 
sion opozicijon. Valdo sali neva bendrai, bet visą, atsako
mybę už visas (taigi tr savo) darbus stengasi suversti tik 
vienam Krikščionių Demokratų blokui Prisiartinus rinki
mams valstiečių liaudininkų "par tner ia i" pabėga, kad ga 
lejus dar garsiau šaukti prieš valdiią, kurioje dar vakar 
jie buvo KEi reikia rogutėmis žemyn nučiuožti, tai vals
tiečiai liaaudininkai pirmieji "ukvatninkai" , bet kai ten
ka rogutes į kaina užvežti, tai mūsų v. liaudininkai ne
žymiai dingsta . . Taip, liaudininkams šitokia koalicija ga
na patogi, bet ji prasta tiems, kuriems krinta atsakomybė 
už liaudininkų darbus. 

BOIKOTUOS. 

tav&i skriaudos pridarė, o 
savo blogus darbus nuvers
davo ant Krikščionių-Demo-
kratu. 

. . . . "L i e tuvos žinios ' ' birželio 11 d. i r g i prisipažįsta, kad 
koalicija griovusi ne vien dėl, geižkelių tiesimo: ' 'atme

tant kitas priežastis, geižkelių statybos ir savyvaldybių 
daro vumi katalikai. Iki šio- r ef0rmoa įstatymai turėjo jau prieš Seimo atstogas sukel-
lei daug bedievių^ocialistu į ti k o j o t o krizį, kuris išėjo visai subrendęs. 
kabinete buvo ir jie daug i i e ; Ligšiol buvę faktinoje opozicijoje, socialistai ir liaudi

ninkai dabar norės daT labiau jkirėti savo priešams. Bū
dami mažumoje kaip visuomenėje, taip ir Beime, jie da
bar nieko gudresnio nebeišgalvos kaip boikotas. Taigi boi 
kotas valstybinio darbo ir šmeižimas savo politikos prieši-
ninkų-valstiečiams liaudininkams bus veinintelis susirami
nimas. Gi krikščionių demokratų blokas vsišką susiramini
mų gaus sunkiame valstybės darbe. Jų (Kr. dcm.) -paie-
gos nuolat i r sparčiai auga, tad manau kad jie kairiųjų 
boikotų rimtai atrems teigiamuoju darbu. 

K. P. -

T*t Boulevard 9190 
DE. A. J. KARALIUS 

fevietaris Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

IU. 

D r . Maurice Kahn 
Gydytojai ir diimrgas 

4 6 3 1 S. Ashland Ave. 
Tai Yards 0994 

Valand«: t i 
Nuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet 

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

)flso Tel. Boulevard 9A9J 
Rezld. Tel. Drexel 9191 

DR. A. A, ROTH 
R L SAS GYDYTOJAS IR 

OHrarRGAS 
•pedallstas Moterišku. Vyrt§kq 

Valkų Ir visų chroniškų Ugų. 

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

Tai.: 19—11 ryto: t—S po plet. 
7—8 rak. Med. 19—11 d. 

Rezoliucija. 

AlilvK Fed. C-tiis skyrius 
išnešė BekaaSt*} rezoliucija :-

Kadangi, ministeriu kabi
nete iki šiolei viešpatavo be 
dievial-sociiiJistai, kurie no 
darbą dirbo, bet algas tik 
emė ir trukdė Krikščioniam* 
Demokratams dirbti naudin
gą Lietuvai darbą; 

/ " D r a u g e " No-145, birželio 
ll)-tos dienos yra sekančios 
klaidos: 
SS Pittsburgli, Pa. - Auka-

, 

Tel. Boulevard 3686 

DR. JONAS P. POŠKA 
GYDYTOJAS 

ir 
CHIRURGAS 

| 3337 So. Morgan Str. 
'VALANDOS: 9—12 iš ryto 
Nuo 2 • . po piet iki 9 vak. 

Dr, CHARLES SEGAL 
Perkėlė «uro ofisą po 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECUAIJSTAS 

DŽ1O*TJ, Motėm Ir Vynj Ugų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo S—4 
po pietų: D U T—&.*• rakam 
Nedėllomls: 16 Iki 12. 

Telefonas Mklnay 29M 

Kajdangi, Liettiva yi*a kata 
lik'^ka šalis del to ir val
džia turi but katalikiška. 

Prižaihun neatkreipti dominės į Amerikos Jiedievišku^1 

laikraščius, kurie dabar š--
ineiž, meluos,niekin»s Lietuvos 
valdžią, kaip tik įmanydami, 
prirašydami visokių nebūtu 
daiktų savo šlamštuose. 

Pirmininkas L. Onaitis 
Raštininkas A. žaliaduonis 

.. šiuomi atitaisomos klaidos 

TeL Canal 9257 Tak. Caaal 21IS 

DR. P. Z, ZAUT0R1S 

Telefonas Boulevard 9550 

DRJARRYTUER 
DBNTISTAS 

Betas dantiį padaromas taip 
kaip tik įasū pačių dantys. 
Duodu gas. Peržiūriu X-ray 

3100 80. Halsted Str, 
%p i m i n • » < u j > j m ^ * M M H 

_ 
-•-;;•• 

Lietuvis Gydytojas Ir 
Chirurgas 

1821 So. Halsted Str. 
Vaandoa: 19 Iki 12 ryte: 1 Iki 8 

po pietų; f Iki t rakara 
» • • » • • • • 1 • » • > M W i ^ > į H W M > 

Remkite tuos profesijona-
lus, biznierius kurie garsi
nasi dienraštį "Drauge". 

i U 
•rtcttrr^ 
*3aa varto

ju Pe-r'u-na 
aavo šeimynoj" 
per paskuti
nius 25 m. del 
šalčių Ir ktesu-
lio. Mes netou-
tumė vartoję 
Iki šiol jeljru 
nebūtum© pa-

. • e freru rexul-
tatu". 
Geo. Ca«s4<5y, 

Ste-adtsh Mlch 
Pe-rn-na T«a 

ranajaaia Am-
per pask. 50 
m. įelmyn.iPar 
duod. visur Ta 

ar Sky*-j 

THOMAS KRYVVULET 
Pirmos Klesos 
KRIAUČIUS 

Siutai padaromi ant 
užsakymo. 

VisokiŲ Styliy 
Geriausia k Didžiausia 

Kriaučiška įstaiga 
j vakarus ndo Ashland 
Va lom, Prosinam 

ir Taisom -" 
Pirmiau po num.1702 W. 

47th Str. 
Dabar po num. 

4711 So. Hermftage Ave. 

i 

* nf ia — - • ^ 

GHAS. I VUUSAITIS 1 
VtEŲ IĖ MOTfcBŲ 

RU6Ų SIUVĖJAS 
Biuvaane siutus ir O'Coatus 
tiaTi.iatoiios mados. Atliekam 
da?*bą k©£eriau«ia až vi-
sie5ns prieinamas kainas. 

Valiame, Dažome i r At-
•n&ujin&nate sfenus. 

2SSt S. Leavitt Str. 
Tel. Roosevelt 8988 

1 1 • 

vo: J . Bartinkus 0 dol. / r 
J . Bartinkus 5 

Turi būti J.. Bartnika^s G 
dol. ir J . Bartnikas 5 dol. 

Homestead, Pa. A8K Fed. j 
<j-ta,s skyrius $200 

Turi būti : ALliK Fed. C-
tay H k yrius -$200. 

Teipog-i. mano koresponden 
ei joj No. 344: ar 143, mano 
jfcivarde iškreipta: A. Žalio-
duoni^, turi būti A. Žaliaduo 
nis. 

A. žaliaduonis 

Klausykit 
Drauga i Tautiečiai! 

'%-mą sykį Amerikon atvykęs 
ir išlipęs Jlėw Yorke, dėde pasi--
ėmė pas save. Ten jis man davė 
rūkyti HELMAR. Aš negaliu 
pamiršti ?irmą jausmą rūkant 
HELMARS. Jis vis dar pas ma
ne ir as visados rūkau juos ir 
niekad nepabosta." 

Taip ir jums pasiregėtu, jei jus 
taipgi rūkytumėte HELMAR 
Turkiškus Cigaretus, kadangi 
HELMARS susideda iš Turkiš
ko Tabako garsaus po visą že
mę kaipo geriausio ir brangiau
sio tabako cigaretams. / 

HELMARS yra absoliutiškai gry 
ni ir įpekmoti į kartono skrynu
tes, kad jie nelužtu 

Kaip kiti, taip ir jus džiaugsitės 
permaina į Turkiškus 

Mnaywuti 
Gamintojai augSčudisioa 

rūšies Turkiškų Ir Egyptiškų 
/ clftaretų pasauly. 

BOXESo/10"20 

^Bm 
k: 

m 
fin^ U0I 

A D V O K A T A I : 
Telefonas Tards 2390 

F. P. BRADOMS 
ADVOKATĄS 

(Buvęs Vilniaus ir Kauno Apy
gardų Teismo Teisėjas) 

Veda bylas visuose Teismuose 
Padaro visc Vius dokumentus. 
Duoda Lietuvos teisiu patarimus. 
3112 S. Halsted St. Chioago, IU. 

lt 

Geri svečiai/ 
Švedijoje pernai metais at

silankė apie 50,000 turistų, ku 
rie čia paliko per penkis mi-
lionų dolerių. 

Susikalbėjo. 
— Ar ligonis valgė pietų?-

klausia gydytojas. 
—O taip, valgė. — 
— Ar su apetitu? — 
— Ne, p^has, su šaukštu.— 

i i 

w* 

S. 0, UCHAWICZ 
arr 

a t n w. 23rd n . 
Ciciųfo, U t 

pgtamauja 4s4do-
ttr^se kuopifl*uste-
Relkal* meldilu •*-
slfiaukti, o m*»« 
Oarbu bvtite •»«»-

S1M 

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

Room 004 — TeL Kaudolph 2000 
Vai.. Nuo 4 ryto iki 5 po piety 
Vakarais 2203 So. Halsted Str. 

Telef. Yasds 1015 
Chicago. 

tr i 

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

11 S. La Salle st. Room 2001 
TeL Kandolph 1034 VaL nuot -5 

VAKARAIS: 
5301 8. Halsted st. Tel. Bivd. t77S 

6—8 v. v apart PanodėUe tr 
Pėtnyčios 

I I* • 

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS 

Ve*» bylas T14D«M Teismo***. Rirsaa 
ao»i» AtMtasktns. P»imm ębMmm tr 
pardArim) Sekanteata* Ir Ualisjbaaa 
7 South Dearborn Street 
ROOIl 1S38 XR1BVH« BLOG. 

Telefonas Raadolpfc I2«t 
(Vakarais: 2151 West 82 St 

Telefonas Oanal t t a t -

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

m i i » m 
Ofisas Didmiesty j : 

29 South La Salle Street 

TeleftMfcas Central 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telef* Tarta <SS1 

*—— i II i • M M 

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

MetsopoHtaa State Banko Hanse 
2301 W. 92ad SL TeL Canal ««*• 
, i , ' i • i i i i i ' i f 

***** 

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

Buvęs Listuvos AtstoTyb** Va-
Patar*ju. 

6tn te Bankn Hi 
9201 West 29nd Street 
Telefonas Canaf M t * 

n 3 2 J = 

TeL Central S2O0 

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

Rnesn 411 Cnlonen Tempte Wdg 
W . Washington St. 

CICERO 
1814, S. t^ioero A T . TeL Oteero 50St 
BHIDGEPORT Ofisas: Kitais 
3236 S. Halsted SL TeL Boul. 6717 

• • • • • r » w mmmi»—< 

1^7 P, WAITfcHES 
L a w y « r 

LOJrUTU ADVOKATAS 
Dlen.: D. 514—*!•— M *• * 

St, TeL n i t S n t j S SM4 /SSaa 
Vakarato 10717 Indtaaa Ave. 
RoseUnd Tel. Pnllman M77 
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CH/C4 G0/£ 
RASTA VISA ŠEIMYNA 

IŠŽUDYTA. 

Matyta besivalkiojąs koks 
įtariamas. 

.AVost Ebahurste, art i Chico-
įos , vienuose namuose, ties 
Division st., rasta išžudyta 

kASTAS NUŽUDYTAS 
PANAKTINIS. 

'— 

TOWN OP LAKE 

Mokslo metų užbaiga 

Nežinomi piktadariai, ma
tyt, išpasalų užpuolė ir nužu
dė Melville Bevali, 22 metų 
panaktinį Rhodes garadžiuje, 
524 East 63 st. I š "cash re-
gis ter io" paimta 20 dolerių. 

visa šeimyna: Otto Eder, Che-f Taigi, del 20 dolerių mižn-
eker Taxi Co. šoferis, jo žmo (lytas žmogus. 
nĄ Frances ir trys jųdviejų 
berniukai 11, 6 ir 3 metų am
žiaus. 

Visflj aukų galvos suskaldy
tos kokiu tai sunkiu daiktu.1 Keli plėšikai užpuolė api-
Vienas vaikas įmerktas van-1 plėšti JTamlin restorane, 3836 

MERGOS BENDRAI 
SU PLĖŠIKAIS. 

deny maudynėj. Kiti lavonai 
buvo suguldyti į lovas ir pri
dengti užklodalais.. 

iTa baisią tragedija užėjo 
kaimynai sekmadienio pavaka 
rėj, kuomet jie nepastebėjo 
pasirodančio iš namui nei gy
vo asmens. 

Nuėjus vienas duris rado 
atviras. Tiiojaus i juos atsi
mušė koks supuvęs oras iš vi
daus pravėrus duris. Pašau
kta policija*, kuri rado- tikras 
baisenybes. 

Kaimvnai sako, mate ana 
dioną. kažkokį nepažįstamą 
besivalkiojant aplink tuos na
mus. 

Policija sako, tai bepročio 
darbas. 

AVest Madison s*., kuomet jau 
na merga laukė huvo sargy
boje ir su plėšikais pabėgo 
automobiliu. 

5 ŽUVO SUSIDAUŽUS 
TRAUKINIAMS. 

LLOYD GEORGE BARA 
DARBO PARTIJOS 

VALDŽIA. 

LONDONAS, liepos 1. — 
Mieste Manchester sakyda
mas: prakalbą Lloyd George a 
takavo darbo partijos vajdžią 
m jos slaptos diplomatijos 
metodas. 

14Jie tvir t ino," kalbėjo bu
vęs premieras, "kad kuomet 
užims valdžios ofisą, niekas 
nebus slepiama nuo proleta
riato. Sakė, kad jų užsienių 
ofisas busiąs tiesiog "krikš-
toliniai Tomai," kur viskas 
praeivių bus matoma. Tuo-
tarpu šiandie to ofiso langai 
v/šalę. Paslaptis kiekvienam 
darbe, kiekviename jų žygy." 

Arti Buda, I1L, žuvo 4 pa-
sažieriai i r lokomotyvo* ku-
rentojas, kuomet Burlington 
traukinis Xo. 8, greitasis pas
tos traukinis, smogė kito trau
kinio galan — No 2, einančio 
iš Denver Į Chicago. 

Sekmadienyje, birželio , 22 
d. šv. Kryžiaus mokyklos au
klėtiniai turėjo mokslo metų 

užbaigimą. Atvaidino labai 
turiningą programą. Apie 7 
va.l vfck, numinga School 
Hali jau buvo pilnutė, kaip 
ant "maine f lor" taip ir ant 
"ba lcony ' \ 

Programą su vaizdžia įžen
giamąją kalba, atidarė gerb. 
•kun. A. Martįnjpiš, mokyk 
los literatiškas patarėjas. 

Programa susidarė •!£ į va i" 
rių įvairiausių šokių, c'rihų 
ir dainų, kuriuos begalo pa
girtinai atliko mokyklos me
rgaites įr bernaičiai, prade
dant su IV tos Dainoms pia
nu akomp. varg. p. V. Dau
kša, gimnastikoms p-lė K. 
Vitkauskaite. 

Atsisveikinimo eilę Anglij 
kalobje sakė J . Skilandžiu-
nas; o Lietuvių kalboje L. 
eCsnaltė. Abu iškalbus. Tin
kamai sesučių nezariečių pri
rengti. Abi kalbi vartojo tai
syklingai. 

(ierb. kun. J . J Oižmisko 

iš Bridgfcport, 
Tyla. 

<į»fmw>in> 

P R A N E Š I M A I . 
PRANEŠIMAS CHIC. 

ČIAMS. 
VY-

Liet. Vį&Sių Chicagos ap 
^kritys laikys pusmetinį str-
sirinkimą liepos 12 d. 8:00 
vai. vak. prie 13 kp. (Town 
of Lake) ,Davis Sąuare park 
svet., prie 44-tos i r Wood 
Str. . < 

Visos kuopos malonėsite 
skaitlingai prisiųsti dalyvių 
į minėtą su-mą. 

Gerb. Vyčiai bukite taip 
malonus susirinkti ant laiko, 
kad nereiktų laukti apie va
landą i r pusę, kaip kad bu-J 
ta praeitais susirinkimais. 

Valdyba. 

Apveizdos parapijos mokyk
los- kambary, 8 v. v. 

Visi yra kviečiami laiku at 
silankyti, kad susirinkimą ga 
Įima butų greitai atlikti 

REAL ESTATE 

Liet. Kriaučių Kliubo Ext-
ra susirinkimas įvyks trečia
dieny, liepos 2 d., Liuosybės 
svet., 1822 Wabansia Avę., 
7:30 vai. vakare. 

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

Visų narių dalyvavimas bū
tinai reikalingas. Valdyba. 

N A U J A S M Ū R I N I S n a m a s ( b u n -
g a l o w ) moderniškas, geroj aplel ih-
kėj arti mokyklos ir bažnyčios, t ė 
r a transportaclja, nepaprastai g e 
ras bargenas randasi Brighton Parke. 

Atsišaukite pas savininką 
2630 So. 48 Oourt, 

> Cicero, IU. 

PARSIDUODA: 
bučerne ir groserne už pu
se kainos, turi būti parduo
ta greitam laikui. 
Atsišaukite 

4511 So. Wood Street. 

REAL ESTATE 
' r • " 

G,P. SUROMSKIS & GO. 
R E A L E S T A T E 

P e r k a m , 
parduodam 

ir m a i n o m 
namus, far 
m a s taipgi 
Ir v isokius 

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

Užlaikau 

Koncertas. 
L. Vyčių 11-tos kuopos a r 

tistai p. Pet. Petraitis ir. p . 
Puidukė buvo surengę kon
certą 18 d. birželio. "Carne-
gie Libery". Koncertas pui 
ki'ai nusiseko, tik gaila, kad 
labai mažai publikos atsilan
kė, rodos ,oras buvo gana 

kalba buvo interesinga, pa- gražus, 
mokinanti. 

PAMESTAS KŪDIKIS. 

Michigan ežero pakrašty 
ties Erie st. rasta* pam. ku-
<likis-mergelė 18 mlėnesių. Ge
rai, kad laiku išgelbėta nuo 
ikritimo i vandeni. 

Paimta ftv. Vincento prie-
glandon. 

SUIMTAS VIENAS 
SUKČIUS. 

Chicagoj areštuotas Har-
land Ifeid, 1401 No. Hamlin 
ave., kurs norėjo pigiai i r 
greitai praturtėti . 

J i* 97-se bankose padėjo po 
du dol. raš£ klastingus če
kius, kurių sumos įrašytos j 
knygutes ir paskui pradėjo 
kolektuoti dalis įrašytų sumų. 

TečiauR greitai jis sučiup
tas. 

AR ŽINAI KAD 

didžiausias pasauly tiltas sta 
tomas Franeijoje ant Clern u-
pes, jis turės ilgio n* mylias. 
Ar žinai, kad Helmar Cigare
tei duoda tau kokvbe gi kiti 
cigaretal tiktai kiekybe! Busi 
pilnai patenkintas, jeigu per
mainysi rusi cigaretų. 

T>RAl'GYKT£MK ARBA BIZNIE
RIAMS kam reikalinga cigaru pikni
kams, baliams, turime pigiausia kai
na ir jferas Jums uždarbis dnbeltst-
va.s. 

J. J. STRAVINSKAS 
104 W. 31 Str. T<«1. Koulvtl. 5009 

BRIGHTON PARK 
Sukaktuvės. 

Šiandie sukanka du metai, 
kaip gerb. kun. Juozapas Sa-
ulinskas darbuojasi nmsų pa 

Gerb. kleb. kun. A. Skrypkus 
savo kalboje palietė svarbiai 
sius mokyklos gyvenirc.c įvy
kius per 20 metų . F a l i š k o 
nuoširdžių padėką gerb. Se
serims Nararietėms už jų Šir 
dingų darbą per taip daug 
metų. 

Vakaras suteikė daug ne
pamirštamų įspūdžių nes tų 
jaunų artistų atliktas progrn 
mas visus pilnai patenkino. 
Buvo nenuobodus. 

Lai būna didele garbė ge
rb. mokytojoms, Seserims 
Nnzarietėms už vaikučių iš
lavinimų - prirengimą. Tai 
juos kiekvienos dienos darbo 
valsui - sunkaus darbo. elMs 
Seserų Nazariečių greit nepa 

mrišime; o ilgai jų pasi 
ševntimą minėsime! 

VTTT-tų skyrių baigė 40. 20 
irergaiių ir 20 bernaičiu. Se
kantieji gavo diplomus: Z. 
Auškalnaitė, S. Benai te, S. 
Blažaitė, L. Česnaite, E. Ci 
cinaitė, M. Jaškaite, J . K u -
čiauskaitė, Z. Kąsputattė, £ , 
Kaminskaite, B. Ličkaitė, O. 
Marozaite, S. Mikalauskaite,-
L. Petrošaite, K Pelroše.^-
č*;itė, P. Sadauskaite, J . Si-
tkaitė, B. &iulpalte, S. Ven 
ckaite,K. Žeikaite, V. Bajori 
nas ,S. Bajorinas, S. Brazau 

naujus p 
Jaikrod- į 
žius ir 
taisau se 
nus. Tai
pgi užlai 
kau viso 
kias gra
znas ( je-
welry) 
plunks
nas, brlt-
vas ir 
plaukų 
kirpimo J. 
ma.šinas. m 

Pritai- S 

P A H D r O D U 2 pagyvenimu namą 
po 6 didelius kambarius, gazas, ele
ktra, maudvnSs. didelis jardas pusant 
ro loto, tyki aplielinkS. netoli Prane 
fabriko. įnešt i reikia 19 .šimtų. Sa
vininkas visuomet namie. Atsišaukite: 
i savaitę laiko. 

3217 W. 37|Plfrce. 
1 luboK 

biznius. 

^J 

PARSIDUODA bučernS ir groser 
n§. Visokių lautų apgyventa vieta 
parsiduoda greitu laiku. 

M. ROMANOVVSKAS 
836 W. 20 Str. 

arba 
\\. CuUerton Str. 

PARSIDUODA Šaltos koš6s ir ken 
džių krautuve, š ioje krautuvSje yra 
parduoti knygų ir kitokių reikme
nų. Krautuvė arti ^lietuviškos baž
nyčios. Parsiduoda greitai ir pigiai. 

Atsišaukite: 
4602 So. Wood Str. 

P A R D A V I M U I 

kom a- M 
dnius A 

4551 So 
Ashland 
Avennc I 

Vyčių Seima^ 
. L. Vyčių Seimo, komisija 
stropiai darbuojasi kas-link 
busiančio seimo 26 27 28 dd. 
rugpjūčio m. J e i ir toliau 
taip energingai dirbs, Seimas 
bus įdomus ir jaukus. Jau 
laikas neilgas tik du mene-
nesiai, užtai visi kiek gali- ; 

nie stenkimės apsiėmusias pa 
reigas atlikti. 

Presos Komisija 
S. Eimutis 

J. Bulevičia 
317 4th Ave., 

Homestead. Pa. 
i 

BARZDASKUTYKLA 
(BARBERSH0P) 

parsiduoda nepaprastai geroj vietoj 
augančioj apiel inkčj. Vidutiniai skai
tant jeigu $85.00 kas sava it y, ta ga
rantuosiu rastu. Mažas jmokčjimas 
paims biznį. 

Atsišaukite: 
3836 So. Ashland Ave., 

Chicago, IU. 

1 AUTOMOBILIAI 

Sajungiečlų Doraei. 

rapijoj. Jo darbštumas pa 
rapijos labui, jo pasišventi- s k a s ? B . 0apas,: P . Gaidelis, 
mas parapijom? yra labai i- K # Jacius, K. Jereckis, A. 
vertinamas Lr mes Nek. Pr., ] , a u r a i t i s , S. ]\retukas, K. 
šv. P. parapijonai dėkojame Mažrimas, J . Ruzgis, J . Ski-
jam už jo nenuilstamą darbą, landžius, N. Šimanis, h. §i-

Lmkime kun. J . kaulins- nianis, S. Sambaras, J . Snic-
kui daug Die\Jo pagelbos, (

v.kus, V .Ugničius, V. Vana-
sveikatos i r tt. ir kuoilgiau- gas, ET Vaičkus, J . Zabiel'a. 
šiai mušu tarpe darbuotis. Buvo ir svečių - gerb. kun. 

Šiuomi pranešu, jogei Mo
terų Saigos Chicagos Apskri-
t-io PrieSseiminis susirinki
mas Įvyks liepos 2-ra d. 1924., 
7:00 vai. vakare, Aušros Var 

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

Pirmininkė 

Įaetuvos Vyčių Ctiicagos A-
pskričio Basebolininkų Lyga 
laiko savo mėnesinį susirin
kimą liepos 1, 1924 m. Dievo 

GABRIELIUS 
MIKUL6NAS 

mirė birželio 20 ii. 1924 nelai
minga mirtimi lapo automobi
liai!- užmuštas .'12 motu am/.. 
ncnedes. Kilo is Vilniaus ivtl., 
š v e m i o u i u apskr., Tvereėių pa
rap., Kukučių kaimo. Išgyveno 
Amerikoj 11 metu. 

Pal iko didel iame miliieliute 
ses^*r| tluzefa Kloniene, š v i ^ e -

rj Ailoll'ą Kloni :l pusbrolius 
Petrą ir Valanio Krasauskus ir 
Karoli Mlkuk'np — Lietuvoje 
brolį Praneiškų lr seserj Ona. 

Kulias :*ašai\o!as H:iO M 90 
Str. ( l iun i sk le ) . l ialdotuves f-
vyks ser»»<loi**- Iiez>os 2 d- H» na
mu. K vai. bus atlydėta* \ Vi
su š \ e n t ų ba/.u.. kurioje lyyks 
gedul ingo- pamaldom ui \^lk>-
nio sk'ią. 

i'ii pamaldų bus nulydėtas į 
šv. Ka/.iiuiero kapines. 

Nuoširdžiai kvieelame visus 
ahuiiic- , drairgrus ir pa/.jstannts 
dalyvauti šiose laidotuvėse, liai 
dotuvems patarnaus yrab. J. F . 
lUideikis Vanls 1711. 

N'uliudi' sesuo, švonjerts lr 
pusbroliai. ^ 

Didelis bargenas visokių rūšių 
garantuotu kary. Ifc-nokesčiais 
ar mainais. 

Blvd. 8778. 
Mes perkame karus už Cash 

Pin iga i skol inami ant karų 
a iomct j u s jnis jau važ ines i te 

SHERMAN AUTO SALES 
4614 So. Ashland Ave. 

•* P T A N A S 
P l i A ^ E R P I A N O B A R G E N A S 
Parsiduoda 88 notų, $700 player 

planas su kabinetu, suolelis su 90 
muzikos rolių, palikta krautuvėj ant 
pardavimo už f 135. 

Pri imsiu mokesčiais: » 
1389 MiUvaukee Ave. 

Klauskite Mrs. LENOCI'S piano 

ĮVAIRUS KONTRAK-
TORIAI 

Telefonas Canal 5395 

JOHN 6. MEZLAISKIS 
Generalis Koutraktorim, 
statytojas ir senq namg 

taisytojas. 
3319 West 24 th Street 

Chicago, OI. 

Darbą a t 
I l iekam gre 
l itai, pigiai 
| ir gerai. 

Kreipki
tės: 

3352 So. Halsted Str. 
Telef. Boulevard 9641 

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

PASINAUDOK PROGA 
del gyvenimo puikiausiame 
lietuvių distrikte Chicagoj, 
kur gyvenimas bus malonus 
Arti šv. Kazimiero Vienuol 
»r Marquette park^ kuris 
bus vienas is gražiausių 
parkų visame mieste. 

MfiS PASTATYSIME 
koki tik namą Jus norite 
]\farquette Manor. Mūsų 
kainos visiems prieinamos. 

WEBER & WILLIAMS 
2516 W. 63rd str. 

Telef. Republic 1932 j 

fc> 

! 

% " • • • ' 
T<'lefonas Canal "433 

PETRAS CIBULSKIS t 

(Seka parašai) J . Skrypko ir klierikas N.N. 

Tavo Pareiga Jais Rūpintis. == 
Maii kūdikiai negsili niekuomi sau pagelbėti! Kuomet ių vidu

riai utkieteja, jie nelino kas jiems kenkia. Tai yra reikalas jus, 
motinoi! Prišiurtkit juos rūpestingai. Pridabokit kad jų viduriai 
veiktf kiekvieną dieną. Ir jei apsireikštų nors mažiausia vidurių 
užkietėjimas, duokite jiema Bambino—Kūdikių Geriauaj Draugą. 
Kūdikiai mėgsta jj. Jie net praab daugiaus. Jis veikia greitai, len
gvai, tikrai. Bonka 36c. aptiekoae ar tiesiai ii laboratorijos. 

F. A D . R1CHTER & CO. 
104-114 So. 4th Street Brooklyn, N. Y. 

MalJavojimo Kont rak tori us 
Dažų ir Poperos Krautuvė 

2338 SO. LKAVITT S T ą . 

ĮTel. Lafayette 4223 

P L U M B i N G 
[Kaipo lietuvy*?, l ie tuviams visados) 

patarnauju kuoporlanslal 
M. YTJSKA, 

3228 West 38th Street 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

809 '#. 3SA SI.. GMeiio 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. 9 

ggrrj 

. AR REIKALINGI TAU S 
PINIGAI? 

Mes sko l iname ant pirmi 
[morgičių. 

Mes taip pat 
P e r k a m e ir P a r d u o d a m e pir-1 

nus morffičius po 1500.00 ir auj?.] 
^^(Jiau. 

Norint piatesniij informacijų^ 
Įkroipkitėa pas: 

JUSTIN MACKIEWICH 

MORTGAGE BROKER 
fREAl ESTATE L0ANS 

INSURANCE 
2342 So. Leavitt Str. 

f THE GEEVUM GIRLS 

iifiiiiiiiiiiififiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiifiiiif 
PAGRAŽINAM NAMUS 

Maliavojame, dekoruojame, kalsi-
muojame ir popieruojame nafnua, 
dedame st iklus \ naujus namus. 
Mes ta visą. Tamstos darbą ga l ime 
atlikti \ už g-ana prfelnanią kainą — 
pirmą negu duosi kitam virš pažy
mėtą darbą, ats iklauskite kainos pas 
mus * -

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

H A R D W A R E CO., 
8149 So. Halsted Str. 

Te] Yards 728d 

— iiiiii::siiiiiiMitiiitiiiittiiiiiiiiiiiiffifiiiMtim 

NORI PIRKTI NAM^ AR 
MAINYTI NAMĄ 

VAŽIUOK PAS MANE 

\. 

Jl-SUR^ING^DCAMA, 
77o M)therto ŠteorHer H 

WILL 
IEPr9CXE£DS OF VVHICH 

flLL B t VCNfKTtt TCVVAieDS 
ĤE MOVEMtNT TOR 

2 c^CASt 
NEVA,THE . 

•o. 

ISANCHMRS WIFE- MlSS fiEEVUM 
rANiEt,lHE 

12ANCHER.—v>OE (SAZINkOS 
LAI>V JUANITALVVIFE 
OF A CREAT PEEie.— 

— MISS (sEOAJM 
> * > * i 

2 fl. muro na 
mas po 5-6 r u 
mus. Mainau 
ant bučernes 
ar grosernes. 
namas randasi 
ant 53 Mor
gan str. 

2 fl. modinis 
namas ir 3 lo
tai. Mainau 
ant bučernes 
ar. grosernčs 

NTamas randasi ant 81 Vinnennrs ave. 
2 fi. mūrinis n a m a s po 6 rūmus, 

mainau ant mažo namo ar ant bu-
Cernės, grosernes ir ant automobi-
i i aua^ N a m a s randasi ant 35 Lowe 
av<^f^ 

i* fl. namas po 1-C-1-5-2 po 4 rū
mus . Mainau ant bučernės. Namas 
randasi ant 61 Racine ave. 

t fl. medinis narnas po 4 rūmus. 
Mainau ant farmos. Namas Ran
dasi Brighton Parke. 
/ € fl. med. namas. Mainau ant 

fanuos . N a m a s randasi ant Normai 
B u į 55 ^~-

5. r. Taree. 2 lotu kaina |2,700. 
Caah $1300. 

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

4 fl. namas $10.500 
3 fl. namas K &>r,0Q 

5 fl. narnos $12,000 
4 fl. nartus $6.50<V> 
•2 fl. namas $6.60rt 
4 fl. namas * 2 ' 4 y 0 

2 fl. ir Storas * 4 - 5 0 ( > 

Tuose namuose vhti parankumai. 

3404 S. MORGAN ST, 
Tel. Ya«b 1571 




