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K S B N ė r a Taikos Londono Kon-
1 T ' i — 

TAI VYKINTI KRISTAUS 
TAIKAI PASAULY. 

LIETUVOJE. 
UŽSIBAIGS IV LIETUVIU 
KATALIKU 1C0NGRESAS. 

ERANCIJOS DELEGATŲ TARPE KILĘ NESUTIKIMAI 
AMERIKONAI MĖGINA TARPININ-

K A U T I 

f 
PARYŽIUS, liepos 30. — 

Premieras Herriot telegrama 
persiuntė savo paaiškinimus 
parlamentui apie situaciją 
Londono konferencijoje. 

Ta telegramą parlamente 
skaitė teisingumo ministeris 
Denoult, kurs eina premiero 
pareigas. 

Premieras telegramoj pra
neša, kad nežiūrint dedamų 
pastangų sutarimas nepada
rytas kas link ekspertų planų 
ir nežinia kuomet tas įvyks. 

To t4 pranešimo" parlamen
to atstovai nenorėjo nei klau
syti. Tik vieni radikaliai ele
mentai raliavo. 

Kongresas tęsis 6 dienas. 

VENECIJA, liepos 30. — 
Čionai įvyks Ketvirtasis Ta ip 
tautinis Katalikų Kongresas. 
Paskelbta oficialė Kongresui 
programa. Prasidės rųgpiu-
cio 15, baigsis rugp. 20. Ivon-
gretfaš" bengiamas Tarptauti
nės Katalikų Sąjungos globo
je. 

Kongresas bus išimtinai ka
talikiškas, nepolitinis. J o tik
slas viso pasaulio katalildis 
patraukti broliškon vienybei!, 
neatsižvelgiant tautos arba 
kalbos, iškelti Kristaus Tai-
kos reikale judėjimą ir tuo 
reikalu tarptautinį katalikų 
bendradarbiavimą. 

Pirmoji ir antroji 
dienos. 

Kongresas prasidės rugp. 
15, penktadienį. Pirm atida
rysiant patį Kongresą, San 
Salvadore parapijinėj bažny
čioj įvyks pamaldos. Po pa
maldų pirmoji taikos subjek
tu grupė bus svarstoma. Ši 
grupė iškels pagrindinius Kri 
staus Taikos principus tokio
mis temomis: "Pamokos ant 
(Kalno ir Kristaus Taikos Idė

ja ; " Patriotizmas, Tautybė, 
iTarptautybė Katalikų Tdoks,-
lo Šviesoje;" "Internaeiona-

dė, konferencija turč-a suirti, jaus. Tik tuomet, kuomet 
Šeštadienio rytą sesijai m i s j T e £ i a u s i r t uokar t įsimaišė santarvė susitaikins, kuomet 

patiekta antroji taikos tuibiek- amerikonai. Kaipo pirmiaus, santarvėje bus vienybė. 
tų grupė, bus iškelta tema:j = : 
"Valstybė kaino Humanišku-
mo Draugijos Narys . " Ši te
ma bus paskirstyta į keletą 
dalių: " š v . Tomo Akvino mo
kslas apie tarptautines tei
ses ;• * *• Vals-ybės «overonu-
mo r ibos ; " '•Valstybės, kai
po humaniškumo draugijos 
narės, priedermės. 

NENORI NEI KLAUSYTA taip ir dabar jie pasisiųlė tar 
pininkaiiti. 

Francuzų delegatų tarpe ki 
lo nesusipratimai. 

Gen. Nollet, Franci jos ka
ro ministeris, pranešė jis i§-
stojas iš premiero Iferrioto 
kabineto. 

Gen. Nollet nepatenkintas 
Herrioto nusistatymu. Her
riot, būtent, pranešė, kad kuo 
met Ruhro krašte visa tvar
ka bus grąžinta vokiečiams, 
tuo jaus turės sekti ten mili-
t ari n ė evakuotė., 

Nollet priešinosi. Kuomet 
tas negelbėjo, j is paskelbė at
sistatydinimą. 

Jo paskelbimas nesukėlė jo
kios sensacijos. Nes genero-
las Nollet šioj konfeerncijoj 

LONDONAS,, liepos 30. — jau ketvirtu kartu atsistatydi-
Santarvės valstybių konfere- na. Pirmiaus del Ruhro kra-
ncijoje vis dar nesusitaiko- što tris kartus atsistatydino 
ma. ir visus tris kartus išnaujo 

\šį pirmadienį įvyko plena- atsiėmė atsistatydinimą. Gal 
rė sesija. Komitetai ir sub- taip bus ir šiuo ketvirtuoju 
komitetai įdavė savo rapor- kartu. 
tus, kurie negalėjo tų ir k Tfu Plenarėj sesijoj nutarta vo-
delegatų patenkinti. kieėius delegatus pakviesti 

Kilo nesusipratimai. Atro- Ifonfereneijon. Bet ne tuo-

" 

Brazilijos Revoliucionieriai 
Išsklaidyti 

BUENOS AIRES, Argen- nieriai naktį prieš pirmadienį 
tina, liepos 30. .— Brazilijos išdūmė, 
valdžia oficialiai paskelbė, I Išaušus federalė kariuome-

Tą pačią dieną po pietų I kad federalė kariutmienė užė-
bus Spaudos Konferencija-

Pamaldos už taiką. 
Sekmadienį įvyks iškilmin

gosios Mišios už taiką. Bus 
generalė Komunija. tGi por 
pietų bus patiekta trečioji 
taikos subioktų grupė. 

Kitomis dienomis seks nau
jos taikos subiektų grupės. 
Bus didžiai įdomi,ų prelekcijų 
taikos klausimu. 

Pirm baigsiant Kongresą 
katalikai mokytojai turės spe-

-
cialę konferenciją. 

Kongrese dalyvaus be gar
siųjų teologų, ir įžymieji pa* 
sauliniai mokslo vyra i 

Kad suprasti tos rųšies 
Kongreso svarbą, reikia su
prasti Kristaus mokslą apie 
taiką. 

Slovakijos Vyskupai tą Ko
ngresą medžiaginiai remia. 

Žinomas detektivas leitena
ntas Grady, kuris del kokios 
ten degtinės buvo suspenduo
tas , išnaujo pri imtas tarny
bon. ^M~~J. 

mė Sao Paulo miestą pabėgus 
iš ten revoliucionieriams. 

Revoliucionieriai pabėgo 
traukiniais šalies gilumom 
Valdžia yra nuomonės, kad jie 
bus pagauti į federalius spą
stus, nes pabėgimas nebegali
mas, išėmus vieną vakarų-
šiaurių šoną, kur jie taipat 
turės susidurti su valdžios ka 
riuomene. 

Užėmusi Sao Paulo federa
lė kariuomenė nepasitenkina 
tuo laimėjimu. (Didesnieji jos 
dalis tuo jaus leidosi paskui 
pabėgusius revoliucionierius. 

Revoliucionieriai neatlaikė 
federalistų spaudinuo po ke-
letos dienų nepertraukiamos 
kovos. Ypač su tankomis fe-
deralistai raižė priešus. 

nė jau liuosai įžygiavo mies
tan, i* 3 

Revoliucionierių pašalirilas 
Sao Paulo provincijos guber
natorius Carlos Campos iš
naujo pradėjo eiti savo parei

gas. 
Kuone visi revoliucionierių 

vadai pabėgo, inėmus ir gen. 
Izidoro Lopez. Majoras Mi-
guel Costa nesuspėjo pabėgti, 
tai nusišovė. 

Sao Paulo apgulimas tęsėsi 
23 dienas. 

Ar revoliucionieriai kur ki
tur pasitvarkys, tai 
mas. / 

klaii&-

BUVĘS TEISĖJAS PAVO
JINGAI SERGA. 

Revoliucionieriai dėjo visas 
pastangas atsilaikyti kovoje. 
Bet nevyko. jKuomet prisiar
tino kritiškoji valanda, jie nu 
sprendė bėgti šalies gilumon 
padavus miestą. 

Tam tikslui paruošta speci
aliai traukiniai ir revoliucįo- žiaus. 

PIT1TSBURGH, Pa., liep. 
30. — Pavojingai serga buvęs 
Aukščiausiojo Teismo teisė
jas George Shiras. 

Pirm keletos savaičių jis 
paslydęs krito ir nusilaužė 
koją. Iš to prisimetė liga. 

Shiras eina 92 metus an> 

Į paskutinį lietuvių katali
kų posėdį teikėsi atsilankyti 
Jo Ekscelencija Valstybės 
Prezidentas , p. Stulginskis, 
Mažosios Lietuvos patriarkas 
Martynas Jankus, Žemės U-
kio Ministeris Mykolas Kru-
paivičius, generolas Galvydis-
Bykauskas, visa,eilė Lietuvos 
Universiteto profesorių irf'an 
kštų valdžios narių ir žymių 
visuomenės veikėjų. Baigia
ntis kongresui buvo patiekta 
visa eilė atskirų kongreso sek
cijų, pagamintų rezoliucijų; 
kongresas pavedė katalikų 
Veiįrimo Centro valdybai jas 
galutinai suredagdoti ir pa
skelbti. Gerbiamasis kongre
so pirmininkas, uždarydamas 
kongresą, karštai dėkojo vi
siems kongresantams už jų 
skaitlingą atsilankymą 'ir pa
sidarbavimą. Kongrese buvo 
išnešta daug įvairių pageida
vimų, kalbėjo pirmininkas, 
tik tie pageidavimai neturi pa 
siliktį pageidavimais, bet pa
grįžus namon būti tikrai įgy
vendinti. Priimtos rezoliuci
jos atliks savo darbą tik ta
da, kada jos nepasiliks cent
re, bet kartu su jumis bus 
parvežtos namon ir tarnaus 
jūsų veikimui kelrodžiu. -Mū
sų visų darbų tikslas'yra au
kštesnis, ne žemiškjas. Kiek
vienas mūsų darbas turi būti 
apspręstas santyky su musįų 
aukščiausiu tikslu — sielos isV 
ganymu. Jis džiaugėsi, kad 
inusų kongresą malonėjo at
lankyti aukštai mūsų gerbia
mas Apaštališkojo Sosto ats
tovas arkivyskupas Zecchini. 
Dėkodamas už šį jo atsilan 
kymą, kuris mūsų žingsnius 
sustiprino, prajsė gerbiamojo 
Apaštališkojo Sosto atstovo 
suteikti kongreso dalyviams 
apaštališkąjį palaiminimą. 

J o Ekscelencija arkiv. Zec
chini džiaugdamasis pareiškė, 
kad galėjęs dalyvauti šiame 
lietuvių katalikų kongrese. 
J is ir dalyvaudamas kongre
se, ir lankydamas provinciją, 
turėjęs gražios progos prisi
žiūrėti, kad lietuviai myli sa
vo tikėjimą ir tai geras lai
mingos Lietuvos ateities ženk 
las. Prašomas laimino kon
greso dalyvių darbus ir svei
kino visus Kristaus žodžiais 
— Garbė Jėzui Kristui — i 
ką kongresas vienu balsu at
sakė — Per amžius Amen. 
Susijaudinę dalyviai pragydo 
tautos himną. 

J o Ekscelencija kongreso 
garbės pirmininkas Žemaičių 
v v skupas Karevičius reiškė 
vilties, kad šio kongreso nu
tarimai, nors ir ne visi, ir ne 
iš karto, bet laiku bųs 
įgyvendinti. Ne iš karto, to
bulais galime tapti, kalbėjo 
gerbiamas garbės pirminin
kas, bet pamažu jais virsime; 
i r kreipdamasis į visus — žo
džiais i— Garbė Jėzui Kristui 
— buvo sutikta* tokios aplo
dismentų audros, kad sunkn 

LIETUVOS SEIMAS 
SUŠAUKTAS, y 

Gauta žinių, kad prezi
dento Stulginskio parėdymu 

seuno pirmininkas J. Stau
gaitis sušaukė Lietuvos Sei
mą liepos 22 d. 

PRAMATOMAS KOMU
NISTU SUKILIMAS 

BALKANUOSE 

Bolševikai Planuoja Karą 
Anglijai 

LONDONAS, liepos 30. — 
Kaip tik pasibaigs čia santar
vės valstybių konferencija 
Vokietijos klausimu, tuo jaus 
bolševikai atnaujins ' taikos 
konferenciją su anglais. Bol
ševikai nusistatę vienaip ar ki 
taip baįgti tą konfeernciją su 

REVOLIUCIJA PIRMIAUSIA 
GALIMA BULGARIJOJE. 

Jugoslavija ir Rumunija bijo 
bolševikų rankos. 

SOFIA, Bulgarija, liep. 30. 
— Pakilę gandų, kad tomis 
dienomis arba kas valanda 
gali kilti komunistų revoliuci
ja ne vien Bulgarijoje, bet vi
suose Balkanuose. Tie gan
dai plinta žaibo greitumu. 
Nežiūrint to, komunistai vis 
dar ramiai laikosi ir žmonių 
gyvenimas bėga paprasta 
vargo vaga. 

Komunistinė propaganda 
paeina iš Maskvos. Maskvos 
bolševikai yra pažadėję jiems 
pagelbos, kuomet Balkanuose 
kils revoliucijos liepsnos. 

Šiandie komunistai daugiau 
si a veda propagandą TOlstie' 
čių tarpe. Valstiečiams žada 
visokių gerybių, jei jie prisi
dės prie revoliucijos. 

Bet yra žinoma, kad jei re-
voriue. pavyktų, Balbanuose 
butu ikurti sovietai ir valstie-
čiamis butų toli blogiaus. 

Dėlto kas iš valstieėijU šian
die remia komunistus, tie visi 
kasa po savimi duobes. 

Visus ima baimė. 
Ne viena Bulgarija bijo ko

munistų revoliucijos. Bijo 
Jugoslavija ir Kumunija._ Ir 
kas šiandie veikiasi pačfoj 
Bulgarijoj, laimingos šalys 
labai interesuojasi. 

Nes kasgi beliktų Eumuni-
jai, jei komunistai Bulgarijo
je laimėtų valdžią. Kumuni-
ja tuomet atsidurtų tarp dvie
jų gaisrų. Iš vienos pusės 
bulgarai, gi iš kitos — Rusi
jos bolševikai, kurie turi prie
kabių del Besarabijos. 

Jugoslavija sudaryta iš vi
sos eilės mažų nacionalybių, 
kurios kovoja serbus. Jei 
Bulgarijoje butų lemta iškilti 
komunistams, pačioje Jugo
slavijoje nacionalybės sukiltų 
ir mėgintų sugriauti serbų 
valdžią ir pačią monarchiją. 

Makedonai nerimsta. 
,Kroatų radikalų vadas Ra-

dič, sakoma, ir vėl išvykęs 
Maskvon. Ten jis tariasi su 
bolševikais revoliucijos klau
simu Jugoslavijoj. 

Prie kroatų radikale labai 
linksta makedonai, kurie tik 
raudonoje revoliucijoje mato 
sau laimingesnį rytojų. 

Makedonai yra panaudoję 
įvairiausių priemonių įsigyti 

donan. Atvyksta ir JCame-
nev, kitas ekspertas. Jiedu 
mčgins versti Angliją pripa
žinti nors dalį bolševikų vald
žios sąlygų. 

Kuomet anglai priešinsis 
bolševikų norams, sakoma, 
bolševikai pertrauks konferen 

anglais. Jei anglai nenorės eiją, gi*Xž Maskvon ir bolšV 
pasiduoti, bolševikai žada im- v i s t i n ė Rusija pakels karą 
J • v, • • • Anglijai Rvtuose. Pirmiau-
tis griežtųjų priemonių. 

Sutarčių darymo bolševikas 
ekspertas Joffe aįvyko Lon- jos posesijoms. 

sia bus apnykta Persija, gi iš 
ten bus vedama kova Angli-

laisvę. iTečiaus visas laikas 
jie gyvena svetimų engiami. 
Tad komunistai juose mato 
sau tikrus padėjėjus. 

Jei pirmiausia Bulgarijoje 
kiltų, raudonoji revoliucija, 
galimas daiktas, Rumunija su 
Jugoslavija Bulgarijos vald
žiai duotų pagelbos ją numal
šinti. 

ANT STOGO SUIMTA. 

MIRĖ ĮŽYMUS PIANISTAS. 

BERLYNAS, l iepos 30. — 
Čionai mirė įžymus pianis-
tas-kompozitorius Ferrucei 
Benenuto Busoni. Nors bu-
vo italas, bet ilglaus 30 metų 
jis išgyveno Berlyne palan-
kiaudamas vokiečiams. 

Vakar rytą vidumiesty trys 
plėšikai Įsilaužė vienon krau
tuvėm (Krautuve randasi 
dideliame bute, kur yra kele
tas panaktinių. 

Panaktiniai atkirto plėši
kams išėjimą, tad jie pasprū
do ant stogo, kur visi suimta, 
nes nebuvo kur pabėgti. 

RADO DAUG DEGTINES. 

KONSTANTINOPOL, liep. 
30. — Anot žinių iš I Adana, 
anglų patrolis užpultas-Mosu-
l'o turgavietėj. Abejose pu
sėse turima nuostolių. Po 
tos kovos visos krautuvės už
darytos. 

Kažkas prohibicinius agen
tus užvedė ant daugelio deg -̂
tinės, kuri buvo sukrauta 
viename geležinkelio vagone, 
iškur turėjo but pasiųsta kaž
kokiam Morris Goodman ir 
keliems kitiems "bootlege-
riams. ' ' 

Degtinė konfiskuota, 
"bootlegeriai" suimti. 

gi 

CHICAGO.^Anot oro biu, 
ro, .šiandie nepastovus oras; 
gali but lietaus i r kiek vėsiau. 

PINIGŲ KURSAS. 
BOSTON, Mass., liepos 30. 

— 'Senatorius Lodge kiek ge-
rėlesnis. Tečiaus jo laukia 
kita orieracija. 

Lietuvos atstovas Maskvoj 
p. Baltrušaitis išvyko atosto
gų. Kaune laukiamas. 

29 Liepos 1924 m. 

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos 1 sterl. svar... 4.40 
Pancuzijos 100 franku.. 5.06 
Belgijos 100 fankų 4.58 
Šveiearijos 100 frankų.. 18.41 
Italijos 100 lirų . . . v . '4.33 
Čekoslovakijos 100 kronų 2.97 

ir apsakyti. — Valio Ganyto
jau, šaukė "visi* 
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Siųskite Savo Giminėms 

L I E T U V Ą 

PINIGUS 
ii 

P E R 

DRAUGĄ >J 

NES, "DRAUGAS" pigiausiai siun
čia ir geriausiai patarnauja. -DRAU
GAS" siunčia per didžiausią Lietuvos 
banką - UKI0 BANKĄ. 

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

"DRAUGAS," PUBL. CO., 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, HL 
Ofiso Valandos: Nuo 8 ryto iki 8 v. vaK. 

Sekmadieniais uždaryta, 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiini 
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afes fl ft • 9 ft A i 
LDSTUViy KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną iS&kynu ntdėlditniot 

Metami 16.00 
Pnsei Metų |3.00 

Ui prenumeratą moJcasi iškalno. Lai
kai skaitosi nuo užrašymo dienos, 
M nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresas visada reikia prisiųs
ti ir ienas adresas. Pinigai geriau
siai-siųsti išperkant krasoje ar ex-
preso "Money Order" arba (dedant 
pinigus j registruota laišką. 

DRAUGAS PUB. GO. 
2334 So. Oakley Avenue 

Chicago, Illinois. 
TeL Roosevelt 7791 

KVIEČIA LIETUVON. 

bendrą tikslą, bendras idėjas, 
mes ir patys privalome ben
drauti. 

. » . Ui* 

Pasiūlymas. 
Šitą ir turėdamas galvoje 

L. Kr. LL p. Centro Komitetas 
« 

ir L. K. V. Centras kviečia 
asmenyje L. K. K. Federaci
jos lietuvius katalikus atsi
lankyti šią vasarą gausingu 

5BS- •ta 
Trečiadieni, f M s fy WU 

visai nedidelį; savo tokia 
"lietuviška" kalba sukelia 
"manta)}". 

Jų ideologija ir terminologl 
ja mūsų tautai - tikri "fran
čai". Ir kuo greičiau mes iš 
jų "egidos" pasiliuosupsime, 
tuo mums geriau. 

Pasimokino. 
Brookryno "Vienybėje" Ne. 

A. L. R. K. FEDERACIJOS 
VALDYBAI. 

ekskursija Lietuvon. Patogiau o-Lithuanijos atstovas, stu-
šias laikas ir gal but naudin- dentas Marčiulionis, kuris ga-

ŪKIS IR KULTŪRA LIETUVOJE. 

giausias Amerikos lietuviams 
tai butų rugpiučio m. kada į-

vo nuo tautininkų per kaliį už 
tai, kad išdrįso užsistoti už 

'vyksta Kaune Žemės Ūkio i* j įžeistą tautininko Sirvydo 
pramonės paroda, kada įvyk- Brooklyne \Lietuvos valdžią, 

Padėka. 
Mūsų tėvynei Lietuvai teko 

pergyventi sunkių valandų. Y-
patingai tai buvo sunkus lai
kai kūrimosi pradžioj, -kada 
reikėjo ir valstybę pačią kurti 
ir kovas pernešti. Sunkus mo
mentas buvo ir įvairiems želi 
govskiams užpuolant Liūtuvą. 
Ir tais sunkiais laikais mums 
buvo suteikta pagelbą, toji gi 
pagelba ėjo iš Jūsų pusės --
mūsų brolių Amerikoje. Jus 
kas kuo galėdami ėjote į pa-
gelbą, ir mes to neužmiršime, 
kaip ir lig šioliai neužmiršta 
lue. 
Kodėl nesupratome vieni kitų? 

Daugelis iš Jūsų buvo grį. 
žę Lietuvon, bet apsidairę, pa* 
sižiurėję ir pamatę vien griu-
vėsius, riogsančius dar iš po 
didžiojo karo, nerasdami tvat 
kos ir tokio gyvenimo kaip 
Amerikoje, nesupratote ir ne- Šimtą nuošimčių tautininkai 
įsigilinote į tą padėti, kol Ja. „iš "Vienybės'' rašo redakci 
buvo tuomet pas mus. J i ki
tokia ir negalėjo būti. Kaip 
namuose po didelio gaisro, ir 
kada dar vagys tuos pačius Jie rašo apie E. D. Morel, 
nuodėgulius užpuola - sunku!kuris esąs žymus anglų "rim

sta taip pat ir pirmoji Dainos 
dieną (rugpiučio m. 22-30 d.). 
Patogus laikas. 
Kodėl mes kviečiame Jųa 
šiuo 'momentu suprantama: 
be didelio vargo suglaustai 
taupiant laiką galėtumėte pa
matyti čia tai> ko kitais atve
jais visai netektų matyti, ar
ba matyti išmėtytai. Tikėda
miesi rasti šioms mintims pri
tarimo ir sakome nesudie, bet 
ligi pasim'atysiant. 

Dr. Karvelis 
L. Krikščionių Demokratų 

p. Centro k-to pirmininkas. 
Kun. V. Mieleška 

L. Katal. Veikimo Centro 
pirmininkas: 

M. Galdikienė 
Sekretorius: L. K. V. C-ro. 

• 

Matulionis 
Sekretorius: L. Kr. D. p. C. 

K-to. 
Kaunas 
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PAŽANGUMAS. 

jos straipsnius. Malonu yra 
pasigrožėti jų šimtą nuošim
čių grynumo lietuviška kalba. 

susitarti su šeimininkais, snjtinmkas", suradęs didelius* 
jais susišnekėti, tas pat atsi
tiko ir tada. 
Padėtis pagerėjo. 

Šianditn padėtis kitokia. 
Nors dar ir negalime pasa
kyti, kad viskas butų gerai, 
bet jau prie to einame, prie 

Europoje "parako magazi
nus'*; o kaip tie "magazinai" 
sprogsią, tai "žmonės panuv. 
t y s, kad tą mandulį sukėlė n<» 
vokiečiai, bet f rančai..." 

Toliaus rašoma, kad p. Mo
rel išgavinėjo "slaptis'' apie 

to siekiame. Pačios gyvenimo j tai kad Lenkija gavusi daug 
sąlygos pakitėjo. Jos daugiau 
nusistovėjusios nesimalno die
na iš dienos, kaip kad buvo 
iš pradžios. 
Bendravimo reikalas. 

Sugyvenimas mūsų su Ju
mis artymesnis, kaip vienieiru 

amunicijos '' stukių'', apie 
milžinišką kovą "už valdony-
bę" ir pataria Lietuvai pasi-
liuosuoti iš po francų "egi
dos". 

Palikę nuošaliai visas ele
mentarinės "Vienybes" politi 

taip ir kitiems reikalingas., kų gudrybės, mes galime pa 
Tik artimai susirišę tampriais 
ryšiais mes neatsitolinsime 

stebėti, kad jos redaktoriai y-
ra silpni "rimtininkai", gal-

vieni nuo kitų. Turėdami givoje "pasako magaziną" tur 

dabar išvažiuodamas gerinasi. 
.Marčiulionis rado reikalin

gu išskaičiuoti laikraščius, 
kurie jų dalyko nerėmė. Visi 
katalikiški laikraščiai atsidū
rė" jo neprietelių tarpe. O gi 
žmogelis pamiršo kad juos na 
tik nerėmė, bet koHojo ir tau
tininkų "Sandara" ir socia
listų "•Keleivis" su "N-no-
mis". Katalikai nesidėjo su 
Neo Lituanijos reikalu, nes 
tie studentai nieko ypatingai 
bendro neturėjo su katali
kais. Bet mes jiems ir nekliu-
dėmė.» 

Matyt p. Marčiulioniui so-
cialistėliai su laisvamaniais 
artimesni, jeigu prie katalikų 
prisikabino, kurie jam nieko 
nedarė, o bedievukų, kurie 
juos koliojo, nei nepastebėjo. 

*' Neo-Lituani jos' • studen
tams išvažiuojant, primename 
kitiems, kurie norėtų atva
žiuoti, kad mes lietuviai ka
talikai laikomės tvarkos. Mes 
tik tuos iš Lietuvos atvykstan 
čius žmonės teremsime, kurie 
atvyks su mumis iš kalno su
sitarę ir su Lietuvos Katalikų 
Centro pritarimu. Taip nuta* 
rė šįmetą Lietuvos Katalikų 
Kongresas, taip mes Federaoi 
joje esame senai nutarę. Taip 
jau gyvenimas pats parodė* 
ar studentas neaiškus, ar pra
lotas Alšauskas, ar su "(Ja-
lybe" Pauliukonis, ar su Šia u 
lių mokykla Koncevičius, • 
visi jie, kaip tik be susitari
mo su mūsų Katalikų Centru 
dirba, taip žiūrėk tuščiomis it 
bekeliauja Lietuvon atgal. 

TRUMPOS ŽINIOS. 

j Jm 

Apsigynimo sutartis. 
Kalbama, kad šį rudenį bus 

pasirašyta tarp Francijos ir 
Jugoslavijos apsigynimo su
tartis. / 
Darbininkai laimėjo. 

Anglijos parlamentas priė
mė trečiuoju skaitymu vald
žios įstatymo sumanymą, lie
čiantį nuomininkų apdraudi
mą nuo perdidelių nuomų 8* 
mimo 226 balsais prieš 131. 

"PAŽANGUS" KURIS PAŽANGOS NEDARO. 

Keistai dalykai pas mus susidėjo, kad pažangiais ir pla
čių pažiūrų žmonėmis pasivadino tie, kurie patys pažangos 
nedaro, kitų pažangos nemato arba nepripažįsta, o apie kitų 
pažiūrų valdininkus ar darbuotojus tik keiksmais temoka 
kalbėti. Pas laisvamanius toksai reiškinys vadinasi "plačio
mis pažiūromis". 

Nemėgstu tuščių 'optimistų, bet dar sunkiau sutarti su 
išgverusiais pesimistais* kurie Lietuvoj jokios pažangos, nie
ko gero nemato ir labiausia dėlto, kad krašto viršūnėse Tau
ta savo valia pastatė gyventojų daugumos atstovus, t. y. 
katalikus. 

Katalikų valdžia steigia dabar Aukštąją Zemts Ūkio ir 
klauso prie pastoviausių pinigų pasauly, ir jo žygis tapo vie
no "pažangaus" Chicago dienraščio žiauriai nupeiktas, kaipo 
kenksmingas Lietuvos žmonėms. 

Katalkių valdžia steigia dabar Aukštąją Žemės Ūkio ir 
Miškų Mokyklą Dotnavoje ir pradeda organizuoti Aukštąją 
Prekybos Mokyklą Klaipėdoje, bet už tai laisvamanių spau
doje katalikai dar labiau bus pravardžiuojami ir klerikalais, 
ir tamsunais, ir mokslo priešais ir t. p. 

Laisvamaniai Amerikoje neįsteigė nei vienos pastovio* 
ir rimtos pradinės mokyklos, vienok jie čia labai didžiuojasi 
mokslą platiną, t. y. nuolat prie progos niekindami kelias 
dešimtis katalikų pastatytų ir užlaikomų parapinių mokyklų, 
kurios katalikams kainavo milionus dolerių. Katalikui švie
suoliu būti ne visai lengva; jis turi ir aukomis, ir pasišven 
timu savo šviesumą įrodyti Laisvamanis nuo tokio nemalo
naus darbo yra visiškai liuosas. Jam užtenka savo kaimyną 
tamsunu ir klerikalu iškolioti ir jis (laisvamanis) akymir 
koj pasidaro šviesus ir baltas kaip sniegas. Tik šis laisva, 
manio šviesumas, susidūręs su mokslo šviesa, labai greit su 

VILTIS KALNŲ PRAMONEI. 
, Jau seniau buvo spėliojama, kad Lietuvoj gali būti ge

ležies, auglio ir druskos. Dabar Lietuvoj dedama rimtų moks 
linių pastangų, kad ištyrus Lietuvos gelmių turtus. Lietu
vos Universiteto profesorius Smit Sibing (olandas) su savo 
pagelbininku kalnų inžinierium Tamašausku švietimo Minis, 
terijos paskirtais pinigais jau pradėjo savo tyrinėjimus Šiau
lių apskrity. Jei jų darbas apsivainykuotu pasisekimu, tai 
Lietuvoje daug kas pasikeistų ūkio, net ir politikos srity 
se. Gamtos-Matemetikos fakultete apsilankęs "Lietuvos" ko 
respondentas šitaip apskaittiuoja naudą iš spėjamų mineralų: 

* " 1 . mūsų pinigai neitų svetur ir, likdami savo kra-
*te, panaikintų tą puiigų trukumą, kuri* vis dar jaučia
mas žmonėse; . •" 

2. gyventojams atsivertų naujas uždarbio šaltinis, 
ka£ pagerintų jų ekonominę padėtį; 

3. Sumažėtų kainos ne tik tų dalykų, kuriuos imtu
me gaminti mes patys, bet ir visų dalykų, surištų su 
jais, arba reikalaujančių kuro savo gamyba5.; 

4. mūsų Šalis paliktų mažiau prikrausoma nuo už
sienių, iš kur ji daba* įsigabena minėtųjų gaminių; 

5. gavę gero pigaus mineralinio kuro, nes galėtume 
sunaudoti savo miškus vertingesniems dalykams, negu 
kurui; 

6. pigaus kuro pasirodymas rinkoj iškeltų į gyveni
mą daug naujų pramonės šakų, kurios parturtintų kra
štą ir palengvintų žmonių gyvenimą. Mūsų gyvenimo są
lygos pasiektų tada užrubežinių gyvenimo sąlygų, į ku-

. rias mes dar tik iš tolo su pavydu žiūrim* 
Visos šios perspektyvos, nežiūrint, kad jos yra to

kios grandiozinės, mums nėra juu taip tolimos, kaip meti 
esame pratę manyti. 

Mūsų Universitetas, būdamas mūsų tautos organiz
mo smegenynas, visuomenei nežiniomis atlieka didelį 
darbą. 

Pakviestas iš Holandijos geologijos profesorius R. 

syklose beieškodamas naudingųjų lašinių, paskiau mū
sų kaimynėj Latvijoje, atradęs akmens anglį, jiedu Fi-
zikos-Matematikos Fakulteto pavedami, pagrindingai su
sipažino su mūsų krašto geologinės sudėties daviniais. 

i Jiedu užtiko žymių, rodančių, jog visai galimas dalykas 
mūsų'krašte rasti akmeninių anglin, fcws geležies ru
dos, druskos ir fosforitų. Kitų naudingų kasinių, kaip 

* vario, dar nepastebėta, bet, tai nereiškia, kad jų visai pas 
mus nebūtų, tuo turpu, kai minėtųjų: anglio, geros gele
žies rudos, druskos ir fosforitų žymės aiškios". 
Be ekonominių atmainų, Lietuva pajustų ir politinę svar 

bą savo mineralinių turtų. Iš vienos pusės Lietuva įgytų 
stambesnę vietą pasaulio rinkose ir tuomet didžiosios valsty
bės albiau brangintų Lietuvos politinį nusistatymą ir ieškotų 
su mumis ne tik ekonominių bet, bet ir militarių-politinių su
tarčių. Iš kitos puses plėšrus kaimynai dar labiau veržtųsi 
Lietuvon, kad pasisavinus jos žemės turtus. Kasyklų atida
rymas turėtų ir kultūrinės svarbos. Labai kiltų teknikos mo
kslai ir komfortas Lietuvoj. Stambiai pramonei atsiradus 
prasidėtų smarkesne kova tarp darbo ir kapitalo, ypač jei 
pastarasai patektų i privačių bendrovių rankas. Sulig Lie
tuvos įstatymų, gelmių turtas priklauso valstybei. Tad pati 
valdžia turėtų imties iniciatyvos- ir pradėti mineralų kasi
mą ir apdirbimą. 

Vienok jei, kaip dabar spėjama, ieškomi mineralai butų 
1,000 -- 1,500 metrų gilumoje (3,000 » 5,000 pėdų), tai pro-
duktingas jų sunaudojimas butų gana keblus ir sunkus, rei
kalautų galingų teknikos įrankių ir stambaus svetimo kapi. 
talo pagelbos. 

EŽERAI - AUKSO ARUODAI. 
Lietuvoj yra apie 1,500 mažesnių ir didesnių ežerų. Ypa

tingai daug gražių ežerų Aukštaitijos rytuose, Ežerėnų kraš
te. Kai žuvų pramone mokslingai taps išvystyta šitame kraš 
te* tai jo ežerai pavirs litų kasyklomis, aukso aruodais. Nors 
dabar Lietuvą valdo "klerikalai", vienok krašto valdžia ne 
atsisako pažangos ir visais atžvilgiais žengia pirmyn, kultū
rina Lietuvos ukį. Nežiūrint to, kad laisvamanija tik lašinius 
petnyčiomis valgo, visgi dar manoma žuvų ukį pagerinti Lie
tuvoj. Tad anot "Lietuvos": 

"1924 m. gegužės mėn. 13 d. Antalieptėje, Zarasų 
apskr., pašventinta pirmoji Lietuvos žuvies perykla — 
žuvies ikrų auginimo stotis. Šventinimą atliko vietos 
parap. klebonas kun. D. Voitkevičius. Iškilmėse dalyva
vo prof. Matulionis, Vandenų ir Durpynų Inspektorius 

p. Rondomanskis ir daug kitų Kauno ir vietos svečiu. 
Tolimas Lietuvos rytų kampelis susilaukė įstaigos, kuri 
iškelia jo vardą, padėdama įeiti kultūringųjų tarpan. Jei 
jau visos sritys, atgavus nepriklausomybę pradėjo pro 
gresuoti, tai viena sritis - mūsų vandenys ligi šio laiko, 
buvo pumiršta, bet pagalįaų ir čia progresuojama. 

Zarasų ežeringam kraštui šį žuvies ikrų auginimo 
stotis senai jau buvo pravarti, bet seniems krašto val
dovams rusams tai nerūpėjo — jiems nerūpėjo, kad mū
sų vandenų ūkis pakiltų, pasidarytų našesnis ir teiktų 
vietos gyventojams daugiau pelno, kad tuo pagerintų jų 
buvj, bet tai ir suprantama: juk Rusija buvo mūsų pa
motė. 

Šit mažas namukas, rūpestingai vietos prieglaudos 
Amatų Mokyklos pastatytas Šventosios upės kranto 
(tiesa, viduje moderniškai įrengtame) išorės pavidalų 
nieko nereiškia, tečiau giliau pažvelgus pasirodo, jog 
šiame namuke telpa milijonai gyvių, kurie atsakomo
mis sąlygomis išplės savo viešpatavimą viso rytų kam
pelio vandenyse. Taip, šiais metais, dar tebesant staty
bos darbams išauginta kelios dešimtys tūkstančių mažų 
žuvyčių upėtakių ir tiek pat sijų (siga). Jos visos su
leistos į gretinius ežerus ir upes. Beikia tikėtis, kad tos 
mažytės žuvytės greitu kikų pasirodys ir dešimteriopai 
grąžins ikrų auginimo stoties įrengimo išlaidas". 
Ramus* kultūros darbas atliekamas valdžios ir žmonių -

piliečių pastangomis geriausiai ir tikriausiai įrodo, kad lasi-
vamanijos pranašavimai apie Lietuvos pražūtį yra ne dau
giau kaip prietaringų žmonių plepalai. Katalikų vyriausybė 
ne agitacija, bet kultūros darbu įrodys, kad ji daugiau turi Smit-Sibiūgas ir jo padėjėjas kalnų inžinierius p. M. 

Tomašauskas, ilgai dirbęs Rusijos ir Mandžurijos ka-' proto ir mokslingo sumanumo todturinti šalį ir kelti jo ukį. 
H M » • • 

Stud. A. Rubikas. 

L Y G Y B Ė , ; ' • . ! * • v 

(Vertimas) 

(1V») 
"Atsidėkot? O, Tamsta Dipitrenai, tu 

rėsite progos, kai busite vyriausiuoju 
didėsės ligoninės gydytoju ten prie aikš
tės ; o tat ilgiausia ir netruks, aš jums sa
kau. Kas >žino, gal jųs tą vietą įgysite 
greičiau, nekaip aš sau statinę". 

Čia darbštusis vaikinas nepastebėmai 
kiek atsiduso, nes jo maloniausia svajonė 
— įsigyt dviratį su statine, paskutiniu lai
ku buvo pasilikus toli užpakaly. Jau iš
tisus vienuolika mėnesių, vandenį nešio
damas, kasdien atidėdavo jis po vieną ar 
po keletą "son" į naują tamsiai mėlyną 
kojinę, kurią jam dar namie buvo numez-
gus jo geroji motutė, - ir ji jau buvo sun
ki ir pikaa. Su kokiu džiaugsmu išsiimda
vo jis kasvakars prieš guldamas ją, iš 
savo medinės skrynutės, ir svarbindavo 

rankoj! * *** į f « K f U 
O nuo to laiko, kai jis pradėjo mai-

tint studentą, be abejo, buvo daug ma
žiau "son" sutaupoma. Bet turtas koji
nėje paliko nepaliestas, iki, vieną nelai
mingą dieną, Dipitrenas, išbalęs ir su-

* mišęs, neparešikė savo draugui, jog namų 
savininkas tik ką, atsakęs jam jau rytdie
nai vargingąją palėpes kamaraitę. 

* Atsakė!" sušuko Šasanis nustebęs, 
"ir jau nieko nėra, į ką galėtumėt kreip
tis pagelbos!" .1*? 

"Gal butų gera nueit į mokyklos 
draugą Leoną...; gminazijoj mudu buvo va 
ištikimu draugu", tarė jis išlėto, ilgai 
galvojęs. Ir vis nesirįžo. "Man labai ne
malonu", pridūrė jis, "bet gal tatai pa* 

Šis pažiurėjo į jį gana šaltai, 
"Šiandien jaunojo tamstos vardadie

ni M 

reiga »» 

Ką Vilius laikė pareiga; visuomet 
tatai ir pildė, ir delfo po kokjoa valan
dos jis jau traukė paauksuoto skambu
čio rankenėlę prie puikių ereago < namų 
durų. 

"Ar Leonas namie!" piaklausė jis *»• 
lia puikia livfSįe atitaisiusio tarno. 

ms", atsakė jis išdidžiai; "ar, Tamsta, 
esat kas iš kviestųjų!" 

Čia Vilius pastebėjo, kad tarnas buvo 
beketinąs užtrenkti duris jam prieš pat 
nosį. v 

"Ne", atsakė jis greit ir tvirtai, "tik 
mokslo draugas; prašau apie mane pra
nešt". \ 

Ir tarnas įvedė įį į prieškambarį, į 
kurį neužilgio atėjo ir ercogo sunūs. Vi
lius buvo pasirengęs pergalėt savo išdi
dumą ir šį kartą viską prisipažint. Tuoj, 
pasisveikinus, papasakojo jis jaunų dienų 
draugui apie savo didelį vargą ir prašė 
paskolint 200 frankų. "Tais pinigais ga
lėčiau aš, duona ir vandeniu tesi tenkin
damas, pragyvent dar likusius keturis 
mėnesius, iki semestro pabaigai, ir but po 
stogu", pasakė jis. 

Bet Leonas išjuokė jį stačiai į akis. 
"Kam tad užsimojama studijuot, jei 

neturima lesų! Grįsk prie savo tėviškės 
lauku, ir buk žemdirbys, ūkininkas, kas 

tau, mano galva, geriau liktų. Tu pasi
elgtum daug protingiau. Sugrįžt, tau ma
no tėvas duos pinigų". 

"Niekuometl" sušuko Dipitrenas, slė
pdamas savo susijaudinimą. Jaunas jo 
draugas truktelėjo pečiasi. -

"Žinokis, kaip sau nori", tyčiojosi 
jisai; jei tau. noris badaut, be abejo esi 
sau viešpats. Bet nenusimink senas draų-
ge; prašau dabar vidun paragaut kartu 
su mano draugais didžiulio mano varda
dienio pyrago ir pasilinksmint. 

Bet Vilius ludijfti papurtė galva. 
"Ne, Leonai", pasakė jis tvirtai lengva 

'maniui, "jei man nenori pagelbėt, aš vis* 
tik privalau, visais ;man ̂ prieinamais bu
dais, toliau studijuok Lik Sveikas, gal 
ir tave prispirs kada reikalas kreiptis į 
mane..." 

"Kokia mintis! Kuriuo būdu.gali tu 
man būti reikalingas!" Kalbėjo Leonas 
beveik įžeidžiamai juokdamosi. "Tad su
diev, Viliau". 

Sunkios ąžuolo durys užsidarė ir Vi
lius buvo- vėl gatvėje. Kaip jis tuokart 

namo parėjo, apie tai niekam nepasako-
davo. j 

Šasanjs laukė jo prie laiptų ir persi
gando pamatęs jį skaudžiai nusiminusį, 
jis kuo nestrapinėjo eidamas. 

"Turbūt nieko gera. su turtinguoju 
draugu, Tamsta Viliau?" paklausė jis už
uojautos balsu; bet nesisielokit, vis tik 
ir aš dar čia". 

4'Šasani! "-sušuko studentas, spausda* 
mas jam pūslėtas rankas, "ką aš pradi-
Čiau be tavęs!" 

Dar tą pačią dieną buvo sumokėta 
Viliaus Dipitreno kambario nuomai ir vi
sa vienais "son", kas kietaširdį namu 
savininką labai stebino, bet jis uė žo
džio nepratarė. 

Taip praėjo žiema, ir, diena iŠ dienos, 
Vilius buvo maitinamas, globojamas ir ap 
rūpinamas savo atvįrojo ištikimo dran. 
go, kuriam prisiėjo sunkiai padirbėt, kad 
užsidirbus visą, kas reikalinga. 

/(Bus daugiau) 
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trečiadienis, Liepos 30, 1924 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
C I C E R O J t 

X Pirmadienio vakare lie
pos 28 d. įvyko šv. Antano 
Skolinimo ir Bndavojimo drau 
gijos mokėjimo vakaras. Po 
mokesčių valandai, Direktoriai 
laikė vsavo sn-mą. Draugijom 
advokatas yra B. Mastauskas. 

X P. Juknis rakandų krau
tuves savininkas padidino 
savo biznį. 

X Ateinančia pėtnyeia. A-
paštalystės Maldos draugijos* 
susirinkimas. 

X Kas tik atvažiuoja Cice* 
ron, sako, gražus tai butų 
miestelis, kad neturėtų kiek 

turės mėnesinį susirinkimą 
šiandien, trečiadienį, vakare 
7:45 vai. vak. Teikitės visi 
nariai susirinkti punktualiai. 

Valdyba. 

SCRANTON, PA. 

klebonui ir Juras malonus na
riai ir rėmSgai spaudos, tariu 
didžios padėkos ir pagarbos 
žodžius. 

Kun. P. Raščiukas, 
214 Ripley Plaee, 

Elizabetli, N, J. 

Parėmė spauda. Per trunir 
p$ laika. įsirašė į Šv. Kazimie
ro draugija amžinaisiais na-
riais šios ypatos: 1) V. Juš
kevičius $50 bom), 2) R. A-
leksandravičienė $35, 3) J. 
Jankauskienė $35, 4) M. Jo-
daugienė $35, 5) B. Beliaus-
kiene $35, 6) M. Arlauskiene 
$35, 7) O. Kvedaitienė $35, 8) 

PAIEŠKOJIMAS. 

p w w i 

CAMBRIDGE, MASS 
1 — » 

Lietuvių katalikų parapijos 
klebonas, gerb. kun. P. Juškai-
tis sugrįžo iš ligonbučio. Tu
rėjo operacija, birželio 29 d. 
Stebėtinai greitai pasitaisė. 
Už trijų savaičių sugrįžo na-

00 

mon. O savaitę vėliaus išva-
žiavo "Palangon", į La\vren~ 
ee . pasilsėti. Cambrigdiečiai 
nckantriaudami laukia sugrįž
tant. 

Laikinai 30 vietą užima 

Šiuo prašoma pranešti, ai 
nežino kas kur gyvena Juo
zas Narkevičius" — Merkevi
čius, kilęs iš Turiškių kaimo, 
Krosnos valsčiaus, Marijam
polės apskrities. Prieš karį 
Juozas Narkevičius ~ Merke
vičius gyvenęs Pittsburge. 

Liet. Respub. Pasiuntinybe. 

C H I C A G O J E 
•l T *~ 

WEST SIDE. 
Lietuvos Vyčių 16 kuopa lie 

pos 24 d. laike savaitinį sus
iną, ir vienbalsiai nutars va
žiuoti j dienraščio "Draugo" 
pikniką, kuris įvyks rugp. 3 d. 

M. 

. vus ir atstoves skaitlingai at
silankyti į susirinkimą. 

J. Petraitis, pirm., 
M. česnavičius, rast. 

912 West 18 jPlace 

1 

ADVOKATAI 

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS 

byla* Ylm«M Tctamas* 
Abstraktus. Padar* 

Ir 
7 South Dearborn Street 
ROOM 1588 T R I B Ū N E BLDO. 

Telefonas Randolph 3241 

Vakarais: 2151 West 22 St. 
Telefonas Panai 1887 

-r* 

1 

,-;̂ r.,w «o^o- *vA«n .HW;K»«\ 'Pr- Linkevičiene $35, 9) K. 1 
vienas narnai t\orų ar^itve * » ' I r b kun. 'P. M. Juras. Jam 

Žebrauskiene $3o, 10) M. Rut* r. 
ręs, sako, išrodiįs lyg kapinėm. 

X J. Zalagėnas, Darbinin
kų užeigos savininkas gerai 
varo biznį. 

Lietuvos' Vyčių 14 kuopa 

CICERO ILL. 
Nekurie žmones norėdami 
sučėdyti pinigų, nusipirko 
pentos ant Jeiferson ir su
maišę su mano pentą, bet jie 
to nesako ir kuomet nepasi
sekė, tuomet paleido paska
lą žmonėse buk mano penta 
negera. Neteisybė, mano pen 
tą gerą, tą liudija pas ma
ne pirkę šie žmonės: p. p. 
M. Masiliūnas, A. Pocius ir 
daug kitų. 

S. BUKAUSKAS 
1447 S. 50th Ave. Cicero. 

( in rear) 
Telef. C k » r o 8003 

kauskas $35 i r keliolika meti
nių. 

Ta i didelis prielankumas 
katalikiškai spaudai ir gausus 
jos parėmimas. O tai, juk mū
sų brolių ir Sesučių, sunkiai 
čia dirbančių, bet mylinčių 
Lietuvą ir trokštančiu, kad 
Jos visi sunūs ir dukterys bu
tų tikybiniai ir tautiniai su
sipratę ir apsišventę, kaip ki
tų šalių katalikai, — duosim. 
1110 vaisius. Žmonės čia darbš
tus, dievoti ir geri patrijotai, 
nes labai daug pirko Lietuvos 
bonų ir kitaip ją šelpia ir re
mia. Klebonas gerb. kun. J. 
Kuras gausiai aukoja Lietu
vos apš vietai. &tai nesena! 
Lietuvos Moterų Kultūros Br-

_• jai pasiuntė $1,000. Brangiam 

D A K T A R A I : 
f* 

Telefonas Boulevard 1939 

Dr, S, A Brenza 
MOS SO. A S H L A N D A V E N l E, 

CbJcago, m . 
Vai . : 9 ryto Iki 12 plet: 1 po 
piet lkl S p o plet . 6:30 T*k. iki 
9:20 *ak. * 

Te*. B o n l e v a r t 9597 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1T97 W. 47-tn 94. 
Talandoa a n o S lkl I I dieną. nao f 
iki • vai. vak. Nadėilomla n s o I 

lkl 1 vai . p o piety. 

DR. A, K. RUTKAUSKAS 
" GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4442 So. Western Ave. 
Telef. Lafayotte 4149 

eia besant prisėjo ruošti 
"Field Day". Pelno liko Virt 
lesių šimtų. Dabar trukšmin* 
gai ruošiamasi prie parapijos 

P R A N E Š I M A I , 
LIETUVIŲ DOMEI. 

ChLcagos Labdarių Centras 
pik., kuris įvyks 'Palangoj', j rengia pikniką, rugpiueio (Au-
liepos 27 d. Pruiukavo baisybęIgus*) 14 d. 1924 National Dar-
visokių valgių. Manoma, kad 
šis išvažiavimas duos daug 
parapijai pelno. 

Senas parapijonas. 

P* Telefonas Beeley 7499 
• ^ 

Dr, I. M. Feinberg 
Gydo special iai viaoklas vyro, ir 

moterų lyt iškas ligas. 
9491 Madison B t r e * 

gvninp. Western ATO. — Cnicago 
Yalandoe: S—e po pietų T—9 rak. 

r Tei . Boa levard a i e o 

DR. A. J. KAKALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chlcago, 111. 

Dr, A.Račkus 
Gydytojas, Chirurgas. Obs-

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 
D—B« •Mriaim*. 
•)~B« peuu-u b« mmmm 
D—B« kraujo, 
«>—B« J«ki« a**«Ja«ia rr^katai. 
U— raeljciUui arralkia alrrtl, ja-

H tuoj T%UrU. I* S*U •»« 
rasree 'AaU-ptaa*** (akm«*|a tuliyj*) 

tr akmeni* llapumo pualeje be o-
p«raciJoa, m tam tikromia moka-
Ulkomlj priemonėmis bei vaistais. 

apkaiiaateau marailna girdėjimą. . . 
•yda visakla* llfa* pasekmingai. Ir jai 

yra reikalas darą operacija*. 
rtafaaUaaall patarnavimą talkia aava/ 

efleai 
1411 So. 50 Ave. Cicero, UI. 
Ofisas atidarytas: kaadtea aut 1 vaJ. 

pa plet lkl • vai. vakarą 
NeMUomla Ir asredonuS oflaaa 

ryta* 

WAUKEGAN, ILL 
Taisoma. 

\Yaukeg-une, lietuviu kolo
nijai gatves yra taisomas kas 
jau soniai buvo reikalinga, ne 
buvo išpiltos. Kada palydavo 
ar sniegas sutirpdavo nebuvo 
galima pareiti. Bet dabar bus 
kas kita. Atrodys geriau ne
gu bagoiMU* "North Side", 
nes yra daromas bulvaras. 6] 
mėty turime ir gera. gatvių 
komisionioriu, p . N. Keller. 
Jis, yra katalikas vokietis, da
žnai lanko ir mūsų bažnyčią. 

Vijurkas. 

že. Riverside, 111. 
Čia bus galima linksmai 

laiką praleisti. Bus visokių 
žaidimų ir išhninejimų. Mū
sų šeimininkes pagamins ska
nių valgių. Bus gera muzika 
ir gera svetainė tiems kurie 
mėgsta šokti. Bus visa ko, tik 
atvažiuokite, pasiUnksmisite 
ir kartu paremsite^ naudinga, 
darbų. ' . \ t IIV 

A. Nausėda. 

Liet. R. K. Labd. Saj. Cen-
tro iru"nosims susirinkimas į-
vyks trečiaiŲeny liepos 30 d. 
1924 Aušros Vartų ptlftph 
svetainėje. Kvieėi^une 'atsto-

J 

D r. M a u r i c e Kahn 
Gydytojai ir Chirurgui 

4631 S. Ashland Ave. 
TeL Yftrda 0994 

Valandoj; «m 
Nuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet 

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

f Tel. Boulevard 3989 

Dr. J. P. POŠKA 
GTDYTOJA8 

CHIRURGAS 
S337 So. Morgan Street 
Valandos: 9—12 1S ryto. 
Vakarais njuo 7 iki 9 

CICERO OFISAS: 
1243 Soath 49-Ui Aveflrae 

Telef. Cicero 4«7S 
Valand. : %—$:30 V . ^ T . kaadlen. 

Utarninkai* Ir pėtnyčloxna nuo I 
iki t ral . v a l e 

) 

)f lso Tel. Bculevard 9693 
KezM. Tel. Drexel 9191 

DR.A.A.R0TH 
RUSAS GYDYTOJAS I R 

CHIRURGAS 
Specialistas MoterUky, Vyriška 

Valkų tr Tisų chroniškų l igų. 

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St 
Kampas Slst Str. 

Vai.: 19—11 ryto: t — I po piet. 
7—S vak. Ned. 19—11 d. 

r 
Dr. CHARLES S E G A L I 

P e r k e l i savo ofisų po a a m e r i a 

4729 S. Ashland Ave. 
8PECLJAIISTA8 

DUovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo t—I 
po piety: nuo 7—».«• vakarą 
Nedėi lomis: 10 Iki 12. 

Telefonas Midway 2880 

TeL Ganai 0257 Vak. Ganai SI l t 

DR, P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Str. 

i v a a n d o s : I I lkl 12 ryte: 1 Iki 6 
po pietų; • iki 9 vakar* 

20 metų Prityrimo 
Akinių pri ta ikymo m e n o 

SIMPTOMAI PARBISKIA 
Akių Ligas 

Ar jums skauda galvų T 
Ar jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti? 
Ar skaitant akys greit pavarg

sta? 
Ar kvaišta ga lva? 
Ar matote kaip it p lukančius 

taškus 
Ar atmint is po truput} mažėja? 
Ar akys opios Šviesai? 
Ar jaučiate kaip ir smi l t i s a-

kyge? 
Ar yra balta dėmė ant r o k ų J 
Ar turit kataraktą? 
Ar turi žvairas ak i s? 

DR. JAfl J. SMETANA 
A K I Ų SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Ave . 

K a m p a s 18 gatves 
Ant trečio augšto virš P la t te a p -
tiakos, kambariai: 14, 15, 16 Ir 17 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

Nedėl iomis uždaryta. 

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

Užlaikau] 
naujus 
laikrod
žius ir 
taisau se 
nus.Tai-
pgi užlai 
kau viso 
klas gra-j 
inas (je-į 
welry) 
plunks
iąs , brit-
vas ir-
plaukų 
kirpimo 
mašin&B. 

Pritai-
kom a -
kinius 
1551 So 
Ashland 
Avcmie 

» • ' • • • • • ' 

PRANEŠIMAS 
Turiu už garbė pranešti 

visuomenei ypae savo tau
tiečiams Liehiviams kad aš 
padidinau stocka savo vai
stinėj. Kainos dabar daug 
žemesnės negu pirmiau kad 
buvo. 

NEW CITY PHARMACY 
John Malachowskas, 

Savininkas 
3327 So. Halsted Str 
Chicago TeL Blvd. 0696 

Ręmkitc tuos profesiona
lus, biznierius kurie garsi
nasi (ienraštį **Drauge'\ 

I 

Telef. Boulevard 3551 

Dr. M. ŽILVITIS 
Dentistas 

Perkalė mw o f i s* U. BrteUtoM 
Vark p o oum. 

*8*» So. Hal*ted Street 
— — — — — — m 

MEKANIKAMS PRANEŠIMAS 
C I C E R O J E 

Norėdami ką, pataisyti, kas tai neDutų, ar tai elek
trą,, ar apie nam^, &r apie zoviesus visuomet kreipkitės 
pas manę J. A. ZDANIS. nes esu patyręs mekaniškame 
darbe. Jau Lietuvoje dirbau už mekanika. 

Taipgi užlaikau įvairių spalvų maliavų, šepečių, 
vinių, skuros, žoles pjovimui masinas, elektros lempu
tės, dratų, svičių, stancel ir visokių kitokių reilanenų. 

J. A. Z D A N I S 
HARDVVARB, PAINTS. OILS AND GENERAL 

REPAIRS 

1421 So. 49 Court " Cicero, 111. 

STRAIPSJVIS 8« 
Kas R e i k a l l n s a Jaunų Valkų 

Auginimui. 
Dabar pas iekėme vietą, kur kūdi

kiui duodama kietesnių valgių. Labai 
svarbu jdiegti maisto papročių kol 
kudldis jaunas. N e s šiandieninis kū
dikio valgis nulemia kokis jis žmo
gus bus ateity. 

Maistų, kūdikiams nereikia aprin
kti tik iš vieno ar dviejų valgių- I-
vairumas reikalingas, idant kūdikis 
gautų įvairią budavojančlą medžia
gą. Vienodas maistas irgi nusibos
ta. Paprastai po 12 mėnesių moti
na turėtų nusistatyti valgių sistemą 
ir pridaboti, kad jos kūdikis kietai 
laikosi to. Kiekvienas naujas valgis 
turi butl atydžiai padaromas "Tr i i 
pradžių te ikiamas tik maža'.s kie
kiais. Visados reikia peucti regu-
liariSkotnis valandomis ir neduoti 
nieko penėjimų tarpais. Pa» dauge
li kūdikių sitoki permaina ir pa
platinimas duodasi sunkiai. Jio pil
nai pienii patenkinti ir ktsisuko nuo 
kitų sotesnių valgių. Tokiais atve
jais neduok pieno iki nebus s m a i 
gyta kietesnioji dalis. Jei abi ualis 
duosi sykiu, tai kūdikis pasirinks pie 
ną, o išgėręs jį ne ims kieto. Šokanti 
s istema pavelys motinai p r i r i n k t i 
t inkamų valgių penėjimui- Nepatar
tina daryti permainų valgiuose la
bai karštame oro. 

Vienas š a u k š ' i k a s Eagle B-and 
kondensuoto pieno pridėta* prie vie
nos uncijos virinto vandens mišinį 
sotumu vertą sveikam pienui. Kur 
tik vartojama žodis pienas s is temo
je , reikia miešti Kagle Brand minė
tu būdu. 

Maistą reikia duoti nuo 12-to iki 
15-to mėnesio — po penkis sykius 
į dieną: 

7 ryte. — Oatmeal, miežių ar kvi-
čių košelė, v ienas ar du šaukštukai 
6-8 uncijose pieno. Pasenusi 'duona 
ir sviesto, arba cukorius ir sviesta*. 

9 ryte. — Sunka vieno oranciaus. 
' 11 • ryte. — Paaroštures nuo jau
tienos, vienas ar trys šaukštukai, su
maišyti su tiekų, kiekiu duonos, o 
viskas pavilgyta jautienos sosu arba 
minkštai išvirintas kiaušinis sumai
šytas su pasenusią duonuo: šmotu
kas cukoriaus ir 6-8 uncijos pieno. 

' 3 po pietų. — Jautienos, vištos, 
arba avienos bujonas, Jtrupinus ry
žių ar senos duonos, šeš ios 'uncijos 
pieno, jei reklaJaujama. Duonas 
sviestu, arba cukorius. Daugelis to 
amžiaus vaikų juu frns Ir suvirškins 
obolienę, ar slyvas. Jei to duodama, 
apleisk pieną. 

6 vakare. — Du šaukštai javinių 
košelių su 8 uncijomis pieno; šmo
tukas cukoriaus. Pasenusios duonos 
ir sviesto. 

10 vakare. — šaukštas košelės su 
8 uncijoms pieno. 

Vaikai op 15-tam mėnesiui reika
lauja daugiau pridėčkų prie valgių. 
Kitame straipsny apie tai v pakalbė
sime. 

Skaitykit šituos straipsnius kas sa
vaitė ir pasidėkit ateičiai. 
— — — ' r •' • 

Sakyk su Kvietkom 
Kvietkos visokiom pra

mogom. 
FRANK JINDRICH, Jr. 

2127 VVest 22 Street 
Chicago. 

Telef. Canal 1787 

Tel. Canal 2855 
C. J. PANSIRNA . 

"Fotografas 
PAN SIRN A STUDIO * 

1001 S. Halsted St., Chicago 
Tolumas nedaro skirtumo 

šaukiamas, važiuoja į visas 
miesto dalis. 

v •• ii 

VAIKO sveikata la
biausia priklauso 

nuo maisto kurį jam 
duodi. Lai nei viena 
motina nebando eks
perimentuoti. 

žindyk savo kūdiki, 
bet jei del kokių 
nors priežasčių jūsų 
pienas išsenka, neri
zikuok maistais apie 
kuriuos nesi tikra. 

Borden's Eagle Pie
nas buvo priimtas 
kūdikių maistas per 
virš 60 metų. Jis yra 
gamtiškas maistas, 
kuomet motinos pie
nas neprieinamas. 
Gydytojai rekomen
duoja jį motinoms 
sunkiausiuose atve
juose. 

Jei nežinai kaip var
toti E a g l e Pieną, 
prisiūsk mums šitą 
paskelbimą ir mes pa
siusime jums penSji-
jimo instrukcijas. Kū
dikių Knygą ir kito
kias Brangias infor
macijas dykai, 

THE BORDB* COMBUiY 
JBordenWdjj.NcwYork 

8 

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

R o o m 904 — Tel. Randolph 2909 
Vai. . N u o 9 ryto iki 5 po pieta 
Vakarais 820S So. Halsted Str. 

Telef. Yards 1015 
Chlcago. 

^ mš 

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

Metropolitan State Banko Kame 
1201 W. 1 I2nd St. TeL Canal 6699 

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22-nd St. arti Lea%Ut St. 
Telefonas Canal 2553 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. Se-
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 
v. Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Egrzaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokius Doku
mentus, perkant arba parduo
dant Lotus. Namus, Farmaš ir 
Biznius. Skf^Iina Pinigus ant pir
mo morgičiaus lengvomis išlygo-
m i a 

BALYS F. MASTAUSKAS' 
A D V O K A T A S 

Buvęs Lietuvos Atstovybe* V*- t 
š ingtone Patarėju. 
Metropolitan State Banko K 

9201 West 22nd Street 
Telefonas Canal 6699 

m 

A. A. 0 L I S 
A D V O K A T A S 

11 S. La Salle st. Room 2001 
TeL Randolph 1034 Vai. nuo 9-6 

VAKARAIS: 
9301 S. Halsted st. TeL Blvd. 677S 

v. v apart PanedėUo Ir 
Pėtnyčios 

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

mm » — Į 

CHAS. K. VUOSAITIS 
VYRŲ IR MOTERŲ 

RŪBŲ SIUVĖJAS 
Siuvame siutus ir CVCoatus 
naujausios mados. Atliekam 
darbs, ko^eriausia. už vi
siems prieinamas kajnas. 

Valome, Dažome ir At
naujiname senus. 

2337 8. Leavitt Str. 
TeL Roosevelt 8982 

' ' 

i 

GRABORIAI: 

Lietuviškas Restoranas 
J. A . L e p p a , Savininkas 
Vienas iš gražiausių 

valgykly Chicagoje, 
Valgiai Skaniausi. 
PatLavimas manda-
giausis. 
3206 S. HALSTED ST. 

Chicago, 111. 
Tel. Boulevard 3985 

Oflaaa Didmleetyj: 

29 South La Salle Street 
Kambarls 630 

Telefonas Central 6 1 1 • 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Yards 4681 

i T e l . Central 6900 
A. E. 

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

įRoom 911 Chicaco Temple Bldg 

77 W. VVcshington St. 
CICERO Ofisas: PanedėUo rak.] 

|1314 6. Cicero Av. Tel. Cicero 6030 
BIUDGEPORT Ofisas: Kitais vak. 
3236 S. Halsted S t TeL Boul. 6737 

m » . . » . » • • . > • • • • • • • • • 

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

LIETUTIS ADVOKATAS 
Dlen.: D . 514—51«—127 N. Dear-
born St. TOL Randolph &5«4—55»5 
Vakarais 16717 Indiana Ave. 
Roseland TeL PuUraan 6177 

! • • • • • ^I» • SI 

JVAIRŲS KONTRAK-
TORIAI 

= i 

S. D. LAGHAVVIGZ 
LletnFla 
S314 W . SSffi ffk 

Clcago, 0 L 
Patarnauja lat4o» 

toTėse kuopif laujla, 
Reikale melSSHl **-
•isauktl. o m*no 
darbu buslta «««»-
oedintL 

TeL O n a i l l t t 
siti 

mT\ 
1437 So. 49 Ave. TeL Cicero 6276 

LIETUVIS 
OHAS. SYREWICZ T 

Funeral D i r e o 
tor 

Pii-mos Klejos 
Masinos 

Frlvate Arnbu- Wcen«e4 . En>b. 
lance y. E. - Palac* 
5— — — p — — m m m m ^ i ^ — 

• • ' • • •—mmmMmmmmmi 

A R S E R G I ? 
Jeig-u sergi, tai atsi lankyk tuo-

jaus į SVEIKATOS INSTITUTĄ 
Ir sužinok kaip likti sveiku, pa-
Belba VAtSTIŠKOS KŪNO KUL
TŪROS I R ELEKTRIŠKŲ GT-
DTMŲ, 

ž i tas naujas būdas gydymos y-
ra paremtas ant tvirtų mokslinių 
pamatų ir yra pagelbėjęa dauge
liui sergančių, kuriems visi kiti 
gydymo budai nieko negelbėjo. 

Mee bendradarbiaujame su ge
riausiais Gydytojais ir Chirurgai* 
miesto ir gal imo jumis parūpini 
visus t inkamiausiu* budus gydy
mo. 

Mes esamo praleido virš 10 me
tų mokslui ir patyrimui {vai
riuose daktariškose mokyklose ir 
gydymo jstalgoso ir gal ime ju
mis t inkamai patarnauti, atgavi
m e sveikatas. -x 

ATSILANKYK TUOJAUS Į 
% TRAJOas H E A L T H 

INSTITUTE. 
3337 Snuth Halsted Str. 

( A n t antrų lubų) 
Valandos: N u o 9 ryto iki 12 

pietų ir nuo I iki I vakare 
Šventadieniais pagal sutartus . 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalifi Kontraktorini, 
statytojas ir geni} namu 
Į taisytojas. 
2319 West 24-th Strttt 

Chicaco, UI 

t Telefonas Canal 7233 

PETRAS CIBULSKIS 
Maliavoj imo Kontraktorius 

DaŽŲ ir Pq>eros Krautuvė 
2338 SO., LEAVITT STR. i 8338 SO 

|Tel. Lafayette 4123 

P L U M B I N G 
(Kaipo lietuvy?, l ietuviams vii 

patarnauju knogerlausaai 
M. TTJ8KA, 

S228 West 8«ta Stroe* 

• • ' 

SKAITYKTrE IB PLATIN
KITE "DRAUG4. 
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. DRAUGO 
\ . 

M E TINI S~ 
Petfcam, perduodam ir 

mainom namus, farmas taip 
yį ir visokius biznius. 

Darba atliekam greitai, 
pigiai ir gerai. 

Kreipkitės: 

?352 So. Habted Str. 
Tel. Boulevard 9641 

« » - ' 

. 

Ned. Rugpjūčio-August 3, 1924 
& \ 

National Darže, Riverside, III. 
0 

" 

* 

I 

Visus kviečiame "Draugo1 prietelius ir rėmėjus atsilankyti į šį linksmą 
pikniką. i 

Kviečia"DRAUGO' BENDROVE. 

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

ANT NAUDOS. 

JUIIMS 
809 W. 35111 SI., CMeiCC 

T a Boulevtrd ©611 ir 0774 
PADAROM PIRKIMO IR PAR. 

DAVIMO RASTUS. 
Pasekmingai siunčiam pini rus ir 
• Parduodam Laivakortes. • 

" » 

frttfc^"*-*Mgjį^-~ ' « u ^ " '*į^^^^ '-<z^^^* 
• ^ - i ^ ^ ^ ^ , 

CHICA GOĮE 
, . _ ^ 

nušovė gatvekario kondukto- biznieriai pasigarsino "Drau-
riij. 

jy go' pikniko atmkitinoje kny
goje. J ie supranta katalikis-

Žuvo Oscar M. AVright, 21 kos spaudos reikšme ir jfc 
metų, sargas ant viršutinio remia. 
geležinkelio, kuomet važiuo 

EINA VĖSESNIS ORAS. 

Federalis oro biuras prane
ša, kad ateina vėsesnis oras ir 
įkaitusiam nuo saulės kaitros 
Chieagos miestui bus daug pa 
lengvinimo. 

ĮKRITO TEISMO 
KAMBARIN. 

siaut teisme sesiją. Viduj ' jant traukiniui jis iškišo gal
ino laiku buvo keletas žmo va per vagono langą. 

. 

P A R D A V I M U I 
B I Z N I S 

i IUVO įauai g«vroj apiei. PJ: S. L 
X T e k o g i r d ė t i , k a d iŠ Ga* j lengvai g l t i n ą padaryti $10*0 į 

T ,. v , v ,• • va^tc turiu parduoti dėlei svai 
r y I n d i a n a , Žada atvaZlUOtl j priežasties. Puikus fixtieriai ir 

mu. 3 

SUIMTAS ĮTARIAMAS 
ŽMOGŽUDIS. 

Chicagoj pakelta kampani
ja, kad uždrausti nepriaug-
liams važinėti automobiliais. 

ŽINIŲ - ŽINELĖS. iVakar policija suėmė tris į-
tariamus piktadarius, važia
vusius automobiliu ii polici
jai reikalaujant nesustojusius. p r i e . s p i k e r i o " kuris biu 

Policija kitu automobiliu " D r a u g o " piknike National 

X Aušros Vartų par. komi
tetai taipgi stropiai ruošiasi 

Cook apskrities bute per 
stogą (skylight) vienan teis-1 Padė jo vytis ir šaudyti ir darže Riverside, 111. 
mo kambarin įkrito darbinin
kas Leo Trainor. Paimtas 
ligoninėn jis mirė. 

Nelaimė įvyko pirm pradė-

stanėių. 

sa 
arbios 

?toc-
" D r a u g o " pikniką didžiau-' J S rfnda

L ^ **»; sūdoma ji.-
° r c . 600 už viską duosiu ant išmokesdių 

SIS "blirys, kuriam VadovaUS jeisru reikės. Viskas verta du syk 
p. Kybartas. Lauksime atvyk? 

&37 Diversey Blvd. - skersai gat
vė nuo Elevafced stacijos. 

Chieago, III. 
GERA PROGA. $ 

Parsiduoda groserne ir pieni
nė, ' sūriu, sviesta ir varškės 
dirbtuvė, priežastis pardavi
mo datirste pas mus 
1413 S. 49 Ct. Cicero, 111. 

Surinko Paspartutas. 

P A R D A V I M U I 

tuo būdu įtariami sulaikyti ir 
suimti. 

Vienas iš jų turi but žmo#-
žudis, (kurs nesenai 47-oje gt. 

X Daugelis draugijų ren
giasi važiuoti "Draugo ' ' pik-
nikan " i n corpore". 

X Wcst vSidės beveik visi 

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllis) 

I ENGLEW00D STAR MALT 

ANT PARDAVIMO Kamera ver
tės $200.00 parduosu už $75.00 su 
visu varstotu ir apsiimu išmokyti 
padaryt paveikslus didumas 57 No. 
2 Premo Zeiss Kodac anastigmet 
F 6. 3. 

Atsišaukite: 
JUOZAS KAREIVA 

2821 West 22-nd Place 
Nuo 8 iki 9 vai. vak. 

N A M A I 

EXTRACT CO. <• — 

KLEM. TAMKUTONIS11 
mirė Englewood ligonbutį po 
sunkios galvos operacijos lie
pos 27 d. 1924 m. 1:30 po pie-

I . t ą J4) tnctij Ir 8 mėn. amžiaus 
' fįiiines E. ~ChJ<a«o. Ind. (inio-

. i / . i . . y ii. į t i s . 

Paliko dideliame nuliūdime 
tėvą Mykolą, Motiną Marijoną 
ir seseiį Gerdmtą. 

Kanas pašarvotas 6747 So. 
Western Ave. laidotuvės įvyks 
i r t m p i iiepo> 31 d. IŠ namu 
a vai. bus atlydėtas j šv. Jo
no bažnyčią, kurioj įvyks ge«iu-
Iiitgos pamaldos už velio sielą. 

Po pamaldų bus nulydėtas t 
8v. Kazimiero kapines. Nuošir
džiai kviečiame visus giminės, 
draugus ir až|stamus dalyvauti 
šiose pamaldos*-

Nuliūdę: Tėvas. Motina, Se
suo ir visi giminės. 

Laidotuvėm* patarnauja grab. 
A. Masalskis. 

Tikrai Gryna 
Miežine Selykla 

. 

Bohemian ir 
Domestic 

ANT PARDAVIMO namas 1 pa
gyvenimui concrete apačia 4 kamba
riai ir augštas elektra gazas ir mau-

[ dynė. Netoli bažnyčia* Brighton Par
ke. 

Atsišaukite pas savininką: 
4442 So. Waslitenaw Ave. 

Chieago, 'tai. 
BARGENAS R O S E T J A N D E 

2 augščių mūrinis namas 6 ir 6 kam
bariai aržuolu trimuota karšto van
dens šiluma garadžiuįa, lotas 33x125 
ant Wabash Ave. arti Visu Šventu 
bažnyčios. Kaina $16,500 Casb. $4,-
000. 

GEO. F. KLIMWICZ & CO. 
10801 Michigan Avenue 

« - - - -

Į penkias mmutas laiko galima gauti geriausį rezul
tatą, nereikia virti apynių skonis sykiu su selykla. Tu- = 
rime ir kitų apynių atskyrai. 

Pamėgink tik viena kartą o beabeįo kad visuomet | 

ABNER H. COHEN 
HARDWARE 

Maliava, Aliejus, Elektros. Plum-
bing ir Namams reikalingi daly
kai. 

Radlo Jrengimai 

P I A N A S 

PAIEŠKAU sav bbrolio Vincento 
Jovaraucko paeinančio iš Jurbarko 
Valsčiaus Butrimų Kaimo. Amerike 
gyvena 18 metų. Jis pats arba kas 
apie ji žinote malonėkite pranešti j 
šiuo adresų: 

Chieairo Tll mAlA, , „ A „ ^AMm i IPETRONELE JOVARAUSKAITĖ 
w ,ago, m. jelef. Wentworth 2487 = | sase so. waiiaee street 

Chieago, 111. \ 

PLAYER PIANO BARGENAS 
Turiu parduoti tuojaus iš priežas

ties apleidilmo miesto. $700 vertės 
player pianas su suolelių 125 muzi
kos rolėmis, kabinetų ir t. t. už 
$125. 

s 3324 N. Marshfield Avenue 
Chieago, 111. 

Reikalaukite Mrs. Masoniek'is piano. 

I E Š K O 

1047 West 63-rd Street 
tvrorth 2487 j 
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BRIDGEPORT BARGENAI 
2 flatų mūrinis namas 6 ir 

6 kambarai, beismantas, ga-
radžius, su visais įtaisymais, 

PARSIDUODA Delicatessen krau-I K a i n a $ 8 , 5 0 0 . IŠHiaiUa S U t b l -
! u^l 1fb^..*! ,roj_a? ieI\.N:-?1: ?^b**lfi kokio biznio. 

6 pagyvenimu medinis na
mas, .randasi netoli šv. Jur
gio bažnyčios. Įmokėti $1,000 
arba savininkas mainys ant 
bile kokio biznio. Priima lo
tus už pirma įmokėjima. 

4 pagyvenimu medinis na
mas, 2 lotai prie šalies. Įmo
kėti $1,500 kitus kaip lenda. 

BRIGHTON PARK 
BARGENAI 

2 pagyvenimu naujas rnuri'-
uis namas, 6 ir 6 kambariai, 
furnace apšildomas. Randasi 
netoli Lietuviškos bažnyčios. 

Smokėti $3,500, kitus kaip ren~ 
a. 

2 pagyvenimu medinis na
mas, 5 ir 5 kambariai, Kaina 
$3,900. 

2 flatų naujas mūrinis na
mas su visais įtaisymais ga
ru apšildomas. Įmokėti $4.500 
kitus kaip renetai. 

BARGENAI PRIE LIETU
VIŠKO VIENUOLYNO 

2 flatų naujas mūrinis na
mas, 6 ir 6 kambariai, mūri
nis garadžius, karštu vande
niu apšildomas, namas vertas 
$18,000 parsiduoda už $15, 
500. įmokėti $4,000. 

2 flatų naujas mūrinis na
mas, 5 ir 5 kambariai, su vi
sais įtaisymais, įmokėti $4,-
000, kitus kaip renda. Randa
si ant 64-fcos ir Fairfield Ave. 

SOUTH SIDE BARGENAI 
2 flatų mūrinis namas, 6 ir 

6 kambaraį su visais įtaisy
mais. Randasi netoli Wash-
ington Parko, Kaina tik $9,-
500. 

8 flatų apartment buildin-
gas, naujas kampinis namas, 
po 5 ir 6 kambarius, parsi
duoda labai pigiai, arba iš
mainą ant mažesnio namo, 
arba gero biznio. 

Tie visi namai gali būti mai 
nomi ant kitokiu praperčiu 
arba bile kokiu bizniu. 

G. P. SUROMSKIS & CO. 
3352 S. Halsted St. Chieago. 

Tel Bulvei 0641 

O R REIKALINGI TAU 
PINIGAI? , 

Mes skoliname ant pirmųj 
[morgičių. 

Mes taip pat 
Perkame Ir Parduodame pir

ma morgičius po $500.00 ir aug-
jščiau. 

Norint platesnių informacijų J 
[kreipkitės pas: 

JUSTIN MACKIEWICH 

MORTGAGE BROKER 
IREAL ESTATE L0ANS 

INSURANCE 
2342 So. Leavitt Str. 

' • • • • • • ! • • » » » S 

Prirenjrta maliava gal. $1.50 

2202 W. 22nd Str. City 
Tel. Ganai 0456 

NICK BARTH 
Teaming 

Užlaikome maliava, aliejų ir lan
gams stiklus, cementą ir pleiste-
:|. [Parduodame anglis, karais, to
nais ar basketais. Esame agentū
rų Valspar varnishes ir Knaniel. 

536 W. 18th Str. 
Tel. Canal 5928 

Telefonų užsakymai priimami ir 
pristatomi. 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDVVARE CO, 

Malavojime, dekaruojame, 
kalsimuojame ir popieruo-
.jame namus. - Padarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie-

ru ir stiklu i r t. t. * 
3149 SO HALSTED ST. 

Pres. Ramancionis 
Chieago, IU, Tel. T a r i s j ą g ^ 

NORINT NAMU IR 
BIZNIO BARGĖNU 
Visokių rnšių pamatyk 

L. j . JACOBSON 

• • 

S002 W. 59th Str. 
Rampas Saeramento 

Nauji 2 flatų namai 6-6 kamb. 
Brigbton Parke lengvais ISmokS-
jimais. 

Special Bargenai 
Au^Stos ruSies namai. 2 flatu 

ką ttk pastatyti 5-5 ir 6-6 kamb. 
Marųuette Manor. Specialča kai
nos ir specialSs išlygos ant šių 
namų. 

Bargenai 
Pasirinkimui bizniavi kampai ir 

viduriniai tusti lotai augštos k lė
šos l ietuvių ApielinkeJ Geriausios 
Bizniui Vietos. % 

Kriauklams, barberiams, kviet-
kinlnkams, auto salesrooms, garą-' 
džiams, bučernSma, hardware ma
liavos ir rakandų krautuvams ir 
daugybe kKokių biznių. 

Norint platesnių informacijų 
kreipkitės pas; 

L. J. JACOBSON 
, 3002 West 59th Str. 

Kampas Saeramento 

& 

fT 

t J, H E N I F F 
REAL ESTATE 

LOANS INSURANCE 
General Contractor & 

Builder 
Su tos rūšies reikalais 

kreipkitės pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausis. 

5710 S. Kedzie Avenue 
Chieago, UL 

Residencijos Tel. Ofiso Tel. 
Prospect 5101 Prospeet 5778 

NORINT PARDUOTI 
REIKIA 

GARSINTIS 
Jei nori parduoti: namą, 
Hotą, btoij, rakandus, au
tomobilį patelefonuok 
"Draugui": 

Roosevelt 7791 
Arba teikis atvykti pats 
2334 S. Oakley Ave 




