
• •Wfr>> !»»>», it '**»*** ••**'*•* . » »» «S». <».i % I , į į ^ ^ y 

I «* Drangas" tebūnie kiefcvie-
nam lietuviai Katalikai Ame 
nkoje 30 gyvenimo drangas! 
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' LITHUANIAN DAILY FRIEND 

t ^ . ' > ^ ^ ' * " » < * » ' »• *• * * » » • • »*ų«į«>i«t mm: 

K&d farp mus, katalikų, butų da 
daugiau vienybės, meilėa ir sųeipra. 
titho. Ir kad daugiau cahMiime 
dirbti naudingu darbų, naudoikim*? 
kata l ik iška spauda ir ja platinki
me. 
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omos Žinios 
ROMA, liepos 2 (suvėlin

ta). — Praeita sekmadienį va 
kare Šventasis Tėvas Pins 
XI trečiu kartu aplankė Šv. 
Petro Bazilikų išpildymui 
Šventųjų Jubiliejaus Meti) 
priedermiu. 

Šventąjį Tėvų lydėjo kele
tas Vatikano aukštųjų prela
te. Bazilikoje Šventąjį fFėvų 
pasVeikino arkivyskupas Pel-
lizao, Šv. PetTo Bazilikos Kori 

ašiai Reika 
lauja Didesnio 

w 

okesnio 

SU WASHIN€TONl DERY
BOS 

**•* 
" T 

Pramatomas Streikas Kiety JŲ 
iose "; fV; 
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ROMA, liepos 4. -- Italijos 
kabineto susirinkime premie-
ras Mussoliiri paaiškino, kad 
Washingtone pasitarimai karo 
skolų klausime nepertraukti. 

Pasitarimas vedė Sign. Al
berti. Jis nėra valdžios delega
tu, bet eksptertu. Jis gryžta 
Italijon' pranešti apie dalykų 
padčtį. Paskiau pasitarimai 
bus atnaujinti, kuomet val
džia apspręs, kiek ji gali at
mokėti. , 

Iš L. Vyčiu Šeinio 
• * • • 

Francija Siūlo Suvienytoms! 
Valstybėms Milionus? 

gregaeijos sekretorius. 
Pasimeldęs Švenčiausiojo j žiavime išsprendė kasyklų sa-

ghOcramęnto koplyčioje, Šven Vininkams įduoti naujus rci-

SCRAN/TON, Pa., liepos 4. Pranešta, kad operatoriai ( 
,Kietųjįų 'anglių ka&yklų an- nepripažins nei vieno to rei-

Įglekasių delegatai čia šuva- kalavimo. Ir jei Atlantic City 

tasis Tėvas aplanke' Šv. Pet
ro antkapį, kur priėnuė ro
žančių ir palaiiui.no palliu-
mus, kurie ten* lankomi vie
nerius metus ir kurie sutei
kimui naujiems arkivysku
pams. 

Paskui aplankė Papų Be
nedikto X>Y, Piaus X ir Ad-
riano IV antkapius. 

Kardinolo jubiliejus. 
Praeita savaitę, ketvirta

dieni, kardinolas Merry de 
V R l, buvusis Papos sekreto-

derybos neduos geistinų re-

ANGLIJA REIKALAUJA 
SKOLŲ. 

kalavimus. 
Anglėkasių su kasyklų* ope

ratoriais kontraktas baigiasi 
rugpiučio 31 d. £>u operato
riais derybos prasidės šio lie-

zultatų, ty. jei .nebus susitai-b '^NDONAS, Kepos 4, -
kinta, tuomet anglėkasių strei AnglŲos vyriausybe reikalau-

80 . BOSTON, Mass. — 
Antradienio rytų O vai. Šv. 
Petro bažnyčioje prasidėjo 
Lietuvos Vyčių 13-tas seimas 

iškilmingomis šv. Mišiomis. PARYŽIUS, liepos 4. - j 5. Moratoriumas turi but 
Šv. Mišias atlaikė gerb. vie- Associated Press reprezen, j apdraustas franeuzų geležin-
tos klebonas kun. Kaz. Urbo- tantui teko čia patirti ruožus keliais, valstybės miškais ir 
įiavieius. Diakonu kun. Juos. propozicijos, kokių pagamino kitais valstybiniais turtais. 
Valantiejus, podiakonu kun. fį l i ansB ministeris Caillaux I ™ 
F. Juškaitis iš Cambridge, ; k a a l i n k a tmokėjimo karo sko -J™, ^ F n U 1 ° , J ° 3 ^ 
•Mass., ceremonietis klier. St. h j S . Valstybėms. Ta p r o p o - į ^ A n ^ I * « e memo-
Kneižys, mokinys iv . Jono se z i c i i a y r a t o k i a . j randama, kuriame pažymima, 
minarijos Brigkton, Mass. j h Ketveriems' metams mo-lį?g " * * " a t a t i n * a m a » l a i k a * 

<Jra% ir pritaikyt* pamo- ratorlumas rrrancgai sureguliuoti savo 
kala pasakė geri, kun. F . M. f 2> ^ ^ ^ ^ l į ^ * * * * S kaita Angli-
J u r a s f flurpmina A i a c c . ' . . _ . i « 

pos mėnesio 9 dienų Atlantic Į Anglekasiai tvirtina, kad 
Uity, N. J. .kasyklų savininkai šiandie tu-

Anglekasiai turėjo čia taip iri pagaminę didelius anglių 
vadinamą trijų distriktų su
važiavimų. Pagaminta ir pri
imta šie nauji reikalavimai: 

10 nuošimčių didesnė užmo 

iš Lavvrenee, Mass. k o n f f o ] i d u o t o s k e t u n a i s n u 0 6 . . 
Sesijos prasidėjo 11 vai. ry ( 3 p r a n c i j a t u o j a u s įmokė I Toljaus pažymima, kad An-

t e; S e i m * a t l d a l 5 0 »rg*™*- S. Valstybių iždan 50 milionų I ffUja nebeturi nei mažiausio 
kas neišvengtinas. streikas Įa s k o I a * * m o k t t » - Tuo tiks- ̂ U<* p i rm .^ r . M. .Bagdonas. < l o ] e r i ų p i n i K a - j 8 f gangreit de-j pasiryžimo kenkti Francijai 
turėtų paliesti visas kietųjų 

tus priiminėjo pirmininko pa j •tfy.l'iori, idant franeuzai su An-
k^iesta p-lė Šliužiutė; ženkle-! A . / . ų ^ T A 

* ' I r o / l 

lius delegatams priseginėjo 
I>-lė Stašaitė. 

Prezidiumas išrinkta: Sei-
nuo vedėju i)r. M. Bagdonas, 

anglių kasyklas ir 108,0% or 
ganiiniotų anglėkasių. 

„__ _ - _ — ^ __ .„ _ ^ _ f -, \i\Ji%zu,ų j n i n ^ a i . > r ^ d i i ^ i i ' H ui*-

lu reikalavimai pasiųsti ne | M a ] ( 1 9 atkalbėjo kun. K. Rr-.*ybBi"..įM pabaigtos gerosios I vesti dervbas skolų klausime 
vien Francijai, bet ir kitoms bonavičius. Delegatų manda- j ^ j j į p a r r i n d u > | s u k i t o m į s valstybėmis, liet 

išteklins, dėlto jie norės strei 
ko. Nes streiko laiku jie už 

valstybėms — Italijai, Portu
galijai, Rumunijai, Graikijai 
ir Serbijai. 

RUMUNIJA NEATMOKA 
SKOLŲ. 

gas Amerikai su pastaba, kad r glija apsieitų lygiai kai su 
jas pripažins ir Anglija. kitais kreditoriais. 

;ar"jc :—n 

BUKAREįSTTA'S, liepos 4. pageibiiiįikai: A. Visminas ir luos anglių ^teklius gaus pro . , . v 
. , . , • d—- New Yorko \\all gatves P. Dauzvardis. 

gos gerus pinigus paimti po--,. . . . „ .. I w , . • • , . . T i ! I T d . .finansininkams Rumunija yra, Sekretoriais: mokytoja J . , kesnis dirbantiems kasvklose draug uz streiką kaltindami L t j T, . . v , , iT I " . ^ i kalta milionus dol. už lokomo Leonaite .anglekasius. « .. ... itivas, kokias pirko nuo Bald-

ŠVĖKŠNOS PROGIMNA
ZIJOS MOKINIŲ VARGAI. 

(IV ir V klasės) sutalpinta 
parapijos klebonijoj, gi kita 
dalis (trys pirmosios klasės) 
— liaudies mokykloje. 

nuo tonjų. 
1 doleris daugiau 

Blogiaasia yra mokiniu, pą 

KAUNAS (per paSta). — 
. , . „ ir Šliužiutė. didžiojo Švėkšnos gaisro lai-

M ^ ™ u s - . i tivas, kokias pirko nuo Bald- Presos ir sveikinimų komi- *? "&&*> * W ? lm°' U t i s . \ i e n i gyvena uūeate 
dfrban- Rugsėjo pradžioje streikas i A. /> , T • •• i IT u •*• nfu,. nalilfeami beturčiais Bet 

nėio savo >75 meti vv-į Tu * Z w m I^ocomotire1 €o. karo lai- sija: kun. UHwnavicias, stu- •r1*' P*"1*001111 "^turčiais, uet 
nus, minėjo s a v o - J imių vy t J e m & liUO ( b e »yra labai negefl*tmas. Nes J- v T t r~~ t * . ~ ~ - ... . J„ • -^ ir vietas progininazijos UJJD-
Hkunavimo iubilieiu. Reiškia, TU- * I U. <. \i l •• u -i n * . f kais. Ir tų, pinigų negali iš- fleutas Tamošaitis ir Kneizya.' v * * y ^ % P ^ 0 i " » ^ j o s im -

*"*' D\jem metam kontraktas, kuomet jis bus įskeltas, t ą i . 4. . . • : , . . ? , , i %» A U J I kiniu ugn s neaplenkė. 
. v , i . , Įgauti. Čia pakele tuo reikalu Mandatų ir skundų komis i -^ l/ u g , , l b l l c*P^"* e - fturi prįegiaiido8 

akcijų Wall gatvės atstovas 
StuppeL 

kelis 

pifni.2o metų jis buvo kon- pj]nas unijos pripažinimas :ateis ir šalčiai ir nebus susi-
sekruotas vyskupu. s u M ^ o f f , i s i g t e m a . 'taikinta. 

Dzieržynski Kovoja Už Pir
menybę Rusijoje , 

Garbyigas jubiliatas tų die
ną c*elebravo Mišias Šv. Pet
ro Bazilikoj, kur buvo susi
rinkę 16 kardinolu ir daugy
bė arkivyskupų, vyskupų ir 
šiaip prelatu, taipat įvairių 
ordenų ir bažnytinių draugi
jų reprezentantų. Buvo ir dip- Apturimos iš Maskvos ži- ro laivai 
lomatinio korpuso nariai n i o s m i r < K l ° > k a ( 1 tarpe komu- tyt daro kokius tai manebrus. 

Po Mišių atgiedota Te De- » « ™ vyriausiųjų vadų - Dz- J Retkarčiais tia laivai plauko ^ ^ S T P S ^ ? 1 
am, gi zakristijoj kardinolui \MU**o ir Zinovipvo, veda- Suomijos užlajoj, tai vėl pa- £ P J E Profesoriai I 

. ^ 1 : ! ^ , : ^ : u . l A:A-.„ „ ^ J m a kova. Vietos laikraštis sirodb Estijos vandenyse k e s i Vatikano pagelbos. 

likusiuose namuose, po 
mažuose kambarėlufefeeį kiti 

Mandatų ir skundų komisi-
ja kom.: kun. Strakauskas, j Nukentėjo apie 60 mokinių. I sodžiuose, išlmr kasdien turi 
Labiškaitė ir Kairys, j Paliko jiems tik tas, kų prie'vykti miestelin. Jų dauguma 

Inesimjų ir rezoliucijų komi savęs tų dieną turėjo, gi kit-j neturi vadovtėlių. 
ŠVENTASIS TĖVAS REIŠ- «ija: kuto. Dr. J . Navickas, S. kas sudegė. /Sudegus progim-

KIA SIMPATIJOS Kneižys ir Sedenuta. nazijai ir visoms mokslo prie 
Iviygi] peržiūrėjimui komi- monėms, kaip įkainuota 30 

sija: kun. Juras, V. Sereika tūkstančių litų vertės, moks-

jubiliatui įteiktas didis aukso 

PARYŽIUS, liepos 4. — 
Pranešta, kad Japonija prade 

ROMA, liepos 4. Šven- !sija: kun. Juras, V. Sereika tūkstančių litų vertės, moks- jus darbuotis padaryti sajun-
STOCKHOLMAS, liepo* 4. Baltijas juroj bolševikų ka - ! t a s i s T ė v a s a t s a k č * K i n i j o s i r p ^ L i u t k k l t ė - . l a s t i k <*™m dienom buvo \ m su Francija. Ta* sajunga 

1 šarvuočiai ma. l u n i v e r R l t e t o Pekine' profeso- j Išduota valdybos raportai pertrauktas. , turėtų but išdalies atkreipia 
rių grupės protestą prieš Eu- ir išsiųsta pasveikinimai 'kar-1 Progimnazijos viena dalis ' prieš Anglijos interesus. 
ropos valstybes, kurios smau dinolui, Jungtinių Valstybių Į : •"-' • , ""*= 

šau- prezidentui, Massachusetts gu 
bernatoriuį, Bostono majorui 

Šventasis .Tėvas reiškia Ki ir Lietuvos atstovui ir per jį 
Lietuvos 

nė j nelemtoj padėty. Lietuvai. 

medalius Tai ,'Vatikano kaDi- ! < t T i d e n i n S , , užtikrina, kad, švedų; laikraštis "Stock 
tūlos dovana. [Dzieržynski imsis visų galimų^olm Dageblat- rašo, kad bol n ^ a i a p a t i j o s jos šiandieni Lietuvos prezidentui ir visai 

!jam premonių tikslu pašalinti( ševikų karo laivų akcija^yra 
Konkordatas su Jugoslavija. [Zinoviovų iš užimamos pozici- pavojaus ženklas Pabaltės vai 

Vatikanas su Jugos lavi ja i 0 8 komunistų partijoje. Utybėms. Nes bolševikai ruo-
tori derybas konkordato reįr ] Pastaraisiais laikais Dzier- šiasi tais pakraščiais išvysty-
kale. Andai pranešta, kad t o s ^ y n s k i Petrogradan pasiuntė ti savo veiklumų, 
derybos sutrukusios. Tečiaus | ̂ ^ ^ C politinės policijos ko
tas pranešimas oficialiai už- basąją pravesti tardymus apie . 
bintas. Dervbos dar tęsiamos. prapUtusius ten valdininkų j 

turima vilties, kad jos la i - f
t a r P e Papirkimus. Kaip žino-1 S A X T A B A R B A R A > CaJ . , 
ma, Petrogradas yra išimtinoj H e p 0 g 4 _ / V a k a r . g i o m i e s t o 

Zinoviovo jurisdikcijoj ir jam Į ̂ ^ i m Išnaujo supurtė 

' 

SAKTA BARBARA VĖL 
SUPURTYTA 

turi but nemalonus daiktas, s m a r k u s 

čiojo Kamielių Ordeno tarp
tautinį maldininkų būrį. 

Praeitų savaitę audiencijon 
priimta daug maldininku, i ta 
lų ir ispanų. 

Delegatas Romoj. 

įsnaujo 
ėmės drebėjimas. 

s. Bet 
sveikas miestas nuo to supur 
tymo butų griuvęs. 

Mieste eina darbai — griu 
vėsiai pašalinami. Plėšikų vei 
kimas apsistojęs. 

mingai baigsis. 

Karmelitų Ordenas. 
Birželio 24 d. Šventasis Tė-j kad Dzieržynski maišosi į to- fTcsėgi v o g C s e k ų n d 

vas audiencijon piiėmė Tre- jkius reikalus. 
Laikrasrtis "Tiden^ng , , to-

liaus praneša, kad pastaromis 
dviem savaitėmis 700 asmenų 
(langiaus nubftsta ištrėmi-
man ir kad šiandie ištremtųjų 
rusų skaičius siekia 89,00. Jų 

j viena dalis yra kalėjimuose, 
Romon atvyko Apaštalinis !

k j t a __ koncentracijos stovyfc-. 
Delegatas Suv. Valstybėms, i ] o s e # 4 j 
arkivyskupas Fumasoni-Bio- j atremtųjų skaičius Arehan-
nd i geiske yra 11,000, tame s^ai-

— čiuje 2,000 jaunų moterų ir 
LAKEHURSff, N. J., liep. vyrų, kurie gyvena desperati-

4. — Orlaivis Shenandoah va niu gyvenimu. Politiniai areč-
kar išskrido į šiaurius, Maine tavimai Rusijoje nepertrau-
valstijon. kiami. ~v " % 

Def Latvijos Ir Lietu
vos Prezidentu 

Vizitu 

reikštas nusistatymas, kad pi-
jrmuoju vizitu butyj Latvijos 
I prezidento atsilankymas ,Kau 
nan, kadangi Lietuva esanti 
aukščiau proklamuota neprik
lausoma valstybe. Lietuva pro 
klamuota vasario 16, gi Lat
vija — lapkričio 18, 1918 m. 

RIFAI PLIEKŲ FRAN-
CUZUS. 

Pinigų Kursas. 
Vakarykščios dienos. 

Tietuvos 100 litų $10.00 
Anglijos 1 sv. sterl. 4.86 
Francijos 100 frankų 4.58 

KAUNAS, (per pa^tų). — 
**KL Žinios^ paduoda tokių 
žinių IS Ryg<^s: 

Po įvykusio šįmet Latvijos 
ir Estijos prezidentų tarpusa FEZ, Moroko, liepos 4. — 
vio pasikeitimo vizitais, kilo Patys franeuzai pripažįsta, 
klausimas tarpusaviai apsilan kad rifai prieš juos veda net 
kyti Latvijos ir Lietuvos pre- trijose vietose smarkias ata-
zidentam. kas. Kai-kur franeuzai pasit-

Kai-kur pasirj.de žmių, buk r a ū k i ą iS M V 0 P° z i c i »-
Lietuvos prezidentas jau šį- I 
met žadųs atvykti Rygon. Bet Naktinė oru pasta tarp Ne\v 
tai pasirodė nepagrįstais gan Yorko ir Chieagos, kaip pra
dais. Tečiaus toks tarpusa- nešta, turi pavykimo. 

Belgijos 100 frankų 4.56 j vio prezidentų vizito klausi-
ItaJijos 100 lirų 3.56 mas dafear Latvijoje svarsto 
Šveicarijos 100 fo 19.42, mas. Numatoma vizitai'gale- lė brokerių firma Dean O-
Čekoslovakijos 100 kr. 2.97 sią įvykti ateinančiais metai&, hativia & Co. 30 milionų dol. f; 
Vokietijos 100 mrk. 23.81 Iš Lietuvos pusės esąs pa-1 trūksta. 

Chicagoj subankrutijo didė-

» » » » ^ » . 
T e i s i n g a s Patarnavimas lu 

Siuskite Savo Giminėms 
! 

LIETUVĄ 
PINIGUS 

P E R 

DRAUGĄ 
Nes, "DRAUGAS" pigiau
siai siunčia ir geriausiai pa
tarnauja. "DRAUGAS" siun 
čia per didžiausią LIETU
VOS VALSTYBES BAN
KĄ IR ŪKIO BANKĄ. 

"DRAUGAS" siunčia Pi
nigus Litais ir Doleriais: Per
laidomis, Čekiais-Draftais * 
Telegrama. 

"Drau?as" Pub. Co., 
2 3 3 4 S. Oakley Ave 
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DEL SKANDALO LIETU
VOS SEIME, 

• 

Laisvamanių laikraščiai, re
miantis p. Šleževičiaus tele
grama "Sandarai", daug ra
šė apie pašalinimą iš Lietu
vos Seimo soc.-dein. Bielinio, 
liaudininkų Griniaus ir Lapin
sko, koliodami krikščionis de
mokratus įvairiausiais budais, 

! bet ne vienas nenurodė prie
žasčių, del kurių minėt atsto
vai susilaukė tokios bausmės. 

"Draugas" buvo nuomonės, 
kad greičiausiai pašalinti at
stovai Seime buvo sukėlę ko
kį triukšmą ir trukdę Seimo 
darbus. 

Mūsų manymą patvirtina 
dabar Lietuvos laikraščiai. 
Štai kas rašoma "Ryte" bir-, 

želio 21 d. š. m. N. 132; 
"Birželio 10 dieną per vi

są dieną Seime buvo svars
tomas "Spaudos Įstatymo 
Pakeitimas". Jau iš pat pra 
džios opozicija, ypač esde-
kai ir valiaukai, labai ne-
rimastavo, žvalgėsi į visas 
puses, kuždėjosi, tarsi ren
gėsi kažką negera padaryti-
Visiem, kas tai matė, buvo 
aišku, kad: prieš vasaros a-
tostogas (kaip anuomet 
prieš Velykas) mūsų "rim
toji" opozicija rengia sau 
antrą "margutį", kuri va
sarą mitinguose galės savo 
sumulkintiems sėbrams ro
dyti ir tamsius žmonelius 
vilioti į savo pražūtingas 
pinkles. 

ii 

Kalbant atst. Šmulkščiui, 
kuris savo kalboje nurodė-,, 
kad penktadienio posėdyje 
valiaukų atstovai Sleževi
čius ir Toliušis, kalbėjusie
ji po kelias valandas del da
bar svarstomo spaudos įs
tatymo pakeitimo, kalbėjo 

keitimo opozicija spėjo il
giausias kalbas pasakyti 
penktadienį nieko neįnešda-
ma nauja, tai buvo pasiūly
ta sutrumpinti kalbėtojų 
laiką ligi 5 minučių. Seimui 
priėmus šitą pasiūlymą, es-
dekai ir valiaukai pakėlė 
baisų triukšmą, kurį vis 
dėlto pavyko pirmininkau
jančiam numalšinti. Bet ne
ilgam. Pakalbėjus atst. 
Draugeliui, kuris taip pat 
pabrėžė, kad opozicijos kal
bėtojai nieko esminio prie 
šio įstatymo pakeitimo ne
pasako, bet tik tuščiomis 
kalbomis laiką, gaišina, išė
jo kalbėti atst. Bielinis, ku
riam ir pavyko pakelti triu
kšmą. Jisai, žinoiml, taip 
pat visai nekalbėjo del įs
tatymo, bet pradėjo lelioti 
krikščionis demokratus, gra 
sindamas su kumštimi iš
šluoti iš Lietuvos visus ku
nigus ir kitus savo prieši
ninkus. 

Fanatizmo pagautas atst. 
Bielinis pradėjo isteriškai 
šaukti Lietuvos visuomenę, 
kad ir jam padėtų išluoti 
"tą šlamštą, kurį krikščio
nys demokratai ir klebonai 
įvedė" (pačio Bielinio žod
žiai). Toki Bielinio kolioji-
mai ir plūdimai atėmė kan
trybę ir iš labai kantrios 
Seimo pozicijos ir ši ėmė 
griežtai reikalauti, kad Bie
linis pasišalintų nuo tribū
nos. Atst. Bielinis, apimtas 
karščio, visai nekreipė dė
mesio -4 pirmininkaujančio 
pastabas ir plūdo ir rėkė 
toliau. Tuomet pirmininkas 
priverstas buvo padaryti 
pertrauką. 

Po pertraukos atstovas 
Bielinis už šmeižimą krikš
čionių demokratų Seimo 
frakcijos, Seimo nutarimu, 
buvo pašalintas vienam po
sėdžiui iš Seimo. Bet atsto
vas Bielinis, norėdamas ir 
toliau daryti obstrukcija, 
iš posėd. salės nėjo. Tuomet 
esdekų "mučelnikas" buvo 
pajėga išvilktas į Seimo ko
ridorių. 

Opozicija, netekusi savo 

kius vakare "Rytas" štai ką 
praneša: 

'Vakar Seime vakaro po
sėdy buvo toliau svarstomas 
ir trimis, skaitymais priim
tas "Spaudos įstatymo pa
keitimas". Svarstant šį įs
tatymą, visą laiką opozici
ja (valst. liaud. ir soc. de-
mokr.) kėlė triukšmą. Už 
triukšmo kėlimą iš posė
džių salės buvo jėga paša
linti valiaukų atstovai La
pinskas ir Grinius. Pažymė
tina, kad Garnių iš posėdžių 
salės išvedė esdekas Bieli 
nis. 

Vakare tą pačią dieną buvo 
tęsiamas posėdis ir toliau 
svarstomas "Spaudos Įstaty
mo "Pakeitimas". Apie įvy- Tai buvo išgelbėjimas krik-, pergalę. 

. 

Pasibaigus triukšmui ir 
pasišalinus iš posėdžių sa
lės visai opozicijai, toliau 
posėdis būro ramiai tęsia
mas ligi 24 vai. Priimta vi
sa eile svarbių įstatymų 
tarp kurių ir dviem skaity
mais "veikusiųjų Lietuvoje 
piniginių vienetų pakeitimo 
litais įstatymas". 

Kitas posėds antradienį 
birželio m. 23 d. 9 vai." 
Iš šitų pranešimų matome, 

kad atstovai Bielinis, Grinius 
ir Lapinskas patys užsipelnė 
bausmės būti pašalintiems iš 
Seimo posėdžio del savo fana
tiškų priemonių trukdyti Sei
mo darbą. 

kariavo, bet Bažnyčios balso 
paklausė ir barbarų gaujas 
nuo Europos atmušė. 

dien stovi prie pat slenksčio. 
Vienybės su Kat. Bažnyčią, 
nes joje mato savo jėgą ir 

ščioniškosios kultūros Europo 
je. 

Rosijos Barbarai. *.-* 

Nors bolševikų sovietai už
sidarę nuo visokios pasaulio 
j tėkmės, nors laiko rusų tau 

Bolševikai, užviešpatavę, j tą nežinystėje, bet kaip nėra 
Rosijoje, padarė tą pat, ką laisvam paukščiui ribų Ir ji 

KATALIKU BAŽNYČIA. 
. 

Mogometo pasekėjai, tamsus 
azijatai, barbarai, žiloje seno
vėje. 

Tikro jai kultūrai, civilizaci
jai jie užkirto kelią. Žmonės 
laikomi tamsumoje. 

Jiems visomis priemonėmis 
skiepijamas tik bolševizmas, 
"tas aukščiausios kultūros 
laipsnis". Su juo skiepijama 
didžiausia neapkanta visa ko, 
kas krikščioniška, katalikiška. 

Tikrojo mokslo bolševikų 
sovietuose neieškok. Jo tenai 
nėra ir jis pripažintas nerei
kalingu, nes jis nekuriuos pa-
statp aukščiau tamsios minios, 
o tai yra priešinga lygybei. 

Galybės gražių turtingų 
privatinių žmonių knygynų pa 
grobta bolševikų valdžios nuo
savybėn ir pūdomi, kaipo ne
reikalingas dalykas, neturįs 
nieko bendro su bolševizmu. 
Meno, dailės dalykai paver
čiami niekais. 

Gražiausi, brangiausi auk
so, sidabro dalykai, tiek reli
giniai, kiek pasauliniai pui
kiausi dailės išdirbiniai, bol
ševikų tarpinami, naikinami, 
panaudojami vesti kruvinoms 
agitacijoms visose šalyse. 

Barbariški šie, visi darbai, 
bet didžiausias bolševikų bar
bariškumas tai tie milijonai 
žmonių sielų, kurios jie pra-
žutin stumia. 

Bažnyčia eis pagelbon. 
Katalikų Bažnyčią negali 

ramiai žiūrėti į tuos milijonus 
žmonių, kuriems atimama vis
kas - mokslas tikėjimas, do
ra ir visi krikščioniškoji kul
tūra ir kurie stumiami mora
lių ir materialių vargų kla-

Katalikų Bažnyčia, Kristaus 
įsteigtoji, yra ne tik Jo die
viškojo mokslę skelbėja ir 
skleidėja, bet ji yiaaaaugoto- į-
ja krikščioniškosios kultūros. 
Ji jai davė pradžią, ją augi
no ir su jos pagelba nešė ir 
neša žmonijai laimės ir gero-
vės 

Buvo jos gyvenime laikotar
piai, kuomet krikščioniškajai 
kultūrai gręsė didžiausias pa-'n a l L 

vojus. j Kaip Bažnyčia išgelbėjo se-
Taip buvo, kada sufanati- niaus krikščioniškąją kultu-

nesutrukdo užtvarai, taip nė
ra ribų Kat. Bažnyčios dva
siai. Ji pasieks rusų tautą ir 
jai duos pagelbą. 

Jau gyvuoja organizacija, 
kurioje telpa ir kunigai mi
sionieriai ir pasauliniai žmo
nės, pasišventę nešti krikščio
niškąją kultūrą tenai, kur 
josios labiausia reikia ir kur 
ji labiausia naikinama. 

Daug Julijonų Apostų da
bar veikia .pasaulyje, bet ir 
jiems kartą 4eks ištarti "Vici-
stime, Gallilėje"! Pergalėjai 
mane, G almėti!" 

Juo gre\čiau žmonija tą 
šauksmą išgirs, tuo arčiau jo
sios laimė. 

NESUTIKIMAI SU MEK
SIKA. 

zuotos Magometo pasekėjų, a-
zijatų gaujos, kaip pratrukęs 
tvenkinys įsiliejo į Europą ir 

gėsi normaliai. 
Spaudos įstatymo pakeiti

mas buvo priimtas pirmuo- ir pietų Europoje. 

visai apie pašalinius daly- vado, nurimo ir posėdis bai-
kus, beveik visai neliesdami 
įstatymo esmės, opozicija 
dažnai rėkavo, šukavo, kėlė 
triukšmą, tarsi norėdama 
nutraukti posėdį. Netrukus 
to jie ir atsiekė. Atst. Šmul
kščiui pabaigus kalbėti, ka-

gręsė ją visą sunaikinti, kaip 
sunaikinta daugybę krikščio
niškų šalių Azijoje, Afrikoje 

rą nuo senovės barbarų, kaip 
gelbti ją nuo bedievybės bar
barizmo, taip Ji gelbės rusų 
tautą nuo bolševikų "kultų

jų skaitymu ir pradėtas 
svarstyti antruoju, bet ne
baigtas. 
Kitas posėdis vakare 7 va-

dangi del šito įstatymo pa- landą. 

Prieš tą bangą Kat. Bažny
čia pajėgė pastatyti sujung
tas Europos viešpatijų jėgas. 
Nors ios viešpatijos nebuvo 
tarp savęs draugingos, dažnai 
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Daug Bytų bažnyčių ats
keltų senovėje nuo Katalikų 
Bažnyčios susilaukė žios pa-
gelbos ir šiandien džiaugiasi 
būdamos jau jos prieglobsty
je. 

Daug Ritų bažnyčių šian-

Kiek žinoma, Suv. Valsty
bės su Meksika susimaino no
tomis. Iš pradižių abi pusės 
paskelbė viešus pareiškimus. 
Kadangi tas' nedavė jokios 
naudos, reikia spėti, imtasi 
taip vadinamos "slaptosios 
diplomatijos". 

Iš Washingtono praneša, 
kad į Meksikos prezidento 
Calles karštą pareiškimą S. 
Valstybės nelinkusios greitai 
viešai atsakyti. Pažymima,, 
kad prezidentas Calles šian
die perdaug įsikarščiavęs, dėl
to reikalinga palaukti, kol jis 
atgaus lygsvarą, kol pilnai at
šals. 

S. Valstybės pareikalavo 
Meksikos valdžios, kad ji pil
nai garantuotų ten gyvenan
čių amerikonų gyvastims ir sa 
vastims apsaugą. Nes Wash-
ingtonas apturi raportų, kad 
ten amerikonai spaudžiami ir 
persekiojami. Net atskiriu 
Meksikos valstijų gubernato
riai nesiskaito su Siįv. Vals
tybių piliečiais. 

ilgas laikas S. Valstybių 
spauda nieko nerašė apie 
Meksiką. Tai dėlto, kad vals
tybės departamentas apturi
mų i& Meksikos raportų ne
padavė spaudai. Norėta be jo
kio triukšmo įvairius reikalus 

vyras su šeimyna - žmona ir 
vaikais, tai vyras sulig kvotos 

ky stovi pusradikalis prezi
dentas Calles, susipras. 

Tuotarpu tas geistinas vai-geidžiamas, gi jo žmona su 
džios pasitaisymas ne tik ne-Į vaikais sulaikoma ir eiuncfa-
įvyko, bet visa situacija ėmė!ma atgal ten, iškur atvykusi, 
eiti blogyn. Paaiškėjo, kad Toks šeimynų skirstymas, tai-
amerikonai už atliktus jiems Į gi, ir yra nežmoniškas ir kai-
nuostolius neatlyginami, kad' po toksai Amerikai nesuteikia 
gubernatoriai atima nuo jų'jokios garbės, 
įgytas savastin žemės, kad j Dėlto, sekretorius Davis 
amerikonams visur gresia pa- j ir reikalauja tuo žvilgsniu at-
vojus, kad amerikonus ban-| mainos įstatyme. Jis pažymi, 
ditai užpuldinėja, nuo jų man- i kad jei koks vyras Ameri-
tą atima, gi Calles 'o valdžia j kon priimamas, tai su juo kar-
iš to niekus daro. Išpradžių tu turi but įleidžiama ir jo 
spėta, kad jis imsis amerikonų 
apsaugai priemonių ir todėl a-

visa šeimyna. 
/ 

Bet ta Viena atmaina sek-pie visus incidentus tylėta., retorius nepasitenkina. Seno-
Bet kuomet ant galo įsitikin-į vės-ir šiandieninis ateivystės 
ta, kad Calles į amerikonų įstatymas aštriai draudžia in-
interesus vien prunkštauja ir eiti tokiems žmonėms, kurie 
visa tai ignoruoja, paskelbtas iškalno butų nusamdyti bent 
viešas pareiškimas Calleso kokiam darban arba iškalno 
valdžios adresu. Teciaus Cal
les greitai ir karštai į tai at
sakė, 

Suv. Valstybių valdžia yra 
kantri, bet ir kantrybei kar
tais pasibaigia ribos, už kurtu 
turi prasidėti tokia ar kito
kia akcija. 
• 

Reikia suprasti, kad S. Val
stybės įvairiomis priemonė
mis vengs karo, jei Meksika 
ims provokuoti. Teciaus diplo
matinių santykių pertrauki
mas visuomet galimas. Ir tas 
įvyks taip greitai, kaip tik 
Meksika atsisakys pildyti S. 
Valstybių reikalavimus, i 
t Meksika nemaža valstybė, 

turtinga šalis, daili geografi
ne padėtimi. Bet jai trųksta 
atatinkamų vadų. Meksikai 
reikalinga demokratija. Di
džiuma gyventojų yra katali
kai. Teciaus valstybę valdo 
sauja masonų bedievių. Anais 
metais jie nedarė net bedie
višką konstituciją, kuriąja 

butų kontraktuoti. 
Kaip žinoma, kuomet atvy

kę ateiviai išklausinėjami, 
visuomet jie klausiami, ar 
kartais jie nėra čia kieno nu
samdyti arba kontraktuoti. 
Kas pasisako taip, tas be jo
kio klausimo atgal' siunčia
mas.. 

Sekretorius tad pažymi, 
kad toks nusistatymas . pa
čioms S. Valstybėms yra 
kenksmingas. Išsilavinę a-
matuose darbininkai negali 
čia vykti, nes jie iškalno ne
bežino, ar gaus darbą, ar ne. 
Gi tarp tokių žmonių yra la
bai geistinų vyrų. 

Dėlto, tą įstatymo posmą 
anot sekretoriaus reikia pa
keisti. Tuomet kas norės ke
liauti Amerikon, tas nekeliaus 
kaip ligšiol aklai, bet žinos, 
kad čia jam atvykus jo laukia 
užsiėmimas, jiems užsiėmimus 
Amerikoje nurodys ameriko
niški konsuliai, kurie išduoda 

remiantis šiandie gyventojai, j ateiviams liųdymus.Konsuliai 
lygiai ir svetimšaliai, perse- d a ž n a i tai;ėtu but painformuo 
kiojami. 

Žiogas. 

NORI PATAISYTI ATEI
VYSTĖS ĮSTATYM4. 

S. Valstybių Darbo sekre
torius Davis pagaliaus ima 
pripažinti, kad ateivystės įs
tatymas reikalingas pataisy
mo. Sekretorius pataisymus 
iškelia, kuomet iš visų pusių 

jami, kokios rųšies darbinin
kų Amerika reikalinga ir ko
kių nereikalinga. Tad konsulis 
galės čia siųsti tik reikalin
gus, kuriems iškalne bus už
tikrintas darbas. 

Tuos ir kitus įstatymui pa
taisymus sekretorius žada į-
duoti kongresui, kuomet gruo 
džio pradžioje bus pradėta 
nauja sesija. 

Chicagon pakviestas Elec-
pradėta kelti protestai, kad'tricai RauVay Employes in-
remiantis šiandieniniu įstaty- ternacionalis prezidentas Ma
mų nežmoniškai apsieinama hon. Nes viršutinių geležin-

f»tvarkyti. Mintyta, kad Me- su ateiviais. Sakysime, kuo- kelių tarnautojai- žada strei-
met .Amerikon atvyksta koks kuoti. 

i . . . 

ksikos valdžia, kurios priešą-
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KELIONĖ 
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jis užsitarnauja gilios pagarbos. 
Laidotuves. 

Mūsų išvyka atvyko į Sioux City 
liūdnu momentu, nes rado mirusią klebo
no motiną, a. a. ponią A. Česienę. Prie 
tokios padėties, mūsų kompozitoriui p. 
Vanagaičiui teko giedoti gedulingas mi
šias. Laidotuvės buvo labai iškilmingos: 
dalyvavo vietos vyskupas, apie 10 kunigų 
ir didelė minia, žmonių lydėjo velionę į 
"kapus. Pamokslą sakė kun. Mikulskis, 0-

są tiesiog į kalėjimą. Tik kai pasiaiški- Ruožo, kaip ūkiu, taip ir gamta, kuri yra 
no kokius ponus jis veža - detektyvų j tikriausias ūkio pagrindas. 

Rašo K. PAKŠTAS. 

jų, daugiausia pašalpinių.. Vargoninko p. 
Šlapelio rimtu triūsu čia laikosi geras 
choras, kurs priduoda daug gyvumo lie
tuvių parapijos vakarams ir gegužinėms. 
Darbuojasi čia jaunimas, ypač vyčių kuo-
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poje susispietęs. 
Šioje mažutėje lietuvių kolonijoj par- m*ho$ lietuvių klebonas, 

tinių rietenų nėra, nes nėra kam jų už-
-vesti: mat stinga laisvamanijos fanatiš
kų misionierių. Didžiausias uždavinys pa
rapijos akyse - tai pasistatymas savos 
klebonijos. Jei tik parapijonai, nors ir 
neturtingi, sujungs savo pajėgas, tai šis 
gražus darbas greit galės įsikūnyti. Pro
jektas rodos jau parengtas. 

Klebonas kun. Česna yra gimęs ir 
augęs Amerikoj, -Scranton, Pa., bet lietu
vybę labai gerbia ir pilnas gerų norų dar
buojasi parapijos ir kautos labui. Už tai 

Zaleskį veda kalėjiman. 
Tokia kelionė kaip mūsų negali ap-

seiti be įvairių prietikių. Mūsų automobi
lius labai sunkiai į kalną lipa, tad nus
prendėm čia (Sioux City) jį pertaisyti. 
Mūsų šoferiui p. Zaleskiui išvažiavus iš 
garažo automobiliaus išmėginti, štai prie 
jo prikimba detektyvai ir pareikalauja 
visų dokumentų. Jis gi neturėjo "bill of 
sales" ir kai pasisakė, kad automobilius 
yra mums dovanotas, tai detektyvai pa
siuto iš pykčio ir veda mūsų gerąjį Felik-

pyktis kiek atslūgo ir pasisekė mūsų 
draugui šiaip-taip pasiliuosuoti, bet au
tomobilių suareštavo (vakar) iki rytojaus 
12 vai. Dabai- mes jau laukiame jį palei
džiant ir rengiamės kelties per Missouri 
upę į Pietų Dakotos mažai apgyventą 
valstybę. 

Sioux City, Iowa. 
1925 ni. birželio 23<d. 

Kukurūzų ruožas. 
Gamtiškais bei ūkiškais sanpretavi-

mais besiremdami, kiekvieną sausžemį 
geografai suskirsto į kraštus arba regi jo
nus. Šitaip sanprotaujant, visą Šiaurės A-
meriką galima suskirstyti į beveik 50 
kraštų, kurių ribos toli gražu nesutampa 
su valstybių sienomis. . 

Štai dabar mes jau baigiame važiuoti 
per taip vadinamą Kukurūzų Ruožą 
(Corn beit), o dar viną dieną pakeliavę 
mes įvažiuosime į Didžiąsias Lygumas, 
kurios daug kuom skiriasi nuo Kukurūzų 

Kaip gi išrodo tas Kukurūzų Ruožas? 
Daugeliui lietuvių šis kraštas jau k 

pažįstamas, nes šitame krašte guli gana 
žymios lietuvių kolonijos: vakaruose 
Sioux City (Iowa) ir Omaha (Nebraska), 
centre Springfield (IU.) ir St. Louis (Mo.) 
b rytuose Columbus ir Dayton (Ohio), 

Kukurūzų Ruožas yra padaras bent 
kelių gamtos reiškimų: lietaus, saulis, 
dirvos ir ledynų. Uolos čia sudribo guls
čiais pluoštais, beveik horizontiniaįs. "še
šis kartus ledynai iš šiaurės peršliaužė 
per ši kraštą, išlygino jį ir praturtino jo 
dirvas derlingais elementais Vasaros sau
lė čia tiek įkaitina, kaip ir tropiškuose 
kraštuose, o lietaus ir-gi užtenka. Visų 

šį. platų ir turtingą kraštą tinkamiausiam 
kukurūzų auginimui. Vasara lietus čia 
dažnai lyja trumpais (apie 2 Valandų), 

,bet smarkiais perijoefais, todėl netrukdo 
saulei vėl šviesti ir kaitinti. Šiltose liepos 

mėn. dienose po smarkaus lietaus čia be
veik girdėti gali kaip kukurūzai anga* 

Kai baltieji Žmonės Kukurūzų Ruože 
pirmą kartą pasirodė, tai rytinėje jo daly 
(Ohio ir Indijanoj) rado puikių lapuočių 
miškų, kuriuose ošė ąžuolai, liepos, apu-
šės alksniai ir kiti. Miškų protarpiuose 
žaliavo sočių žolių pievos, kuriose laisvai 
sau braidė bizonai, briedžiai ir stirnos. 

Gi vakarinė šio krašto dalis miškij 
neturėjo. Ji buvo ištisa milžiniška stambių 
žolių pieva (prerija), siaurais medžių 
diržais apjuostyta vien tik upių ir upelių 
pakraščiais. Mat kuo toliau į vakarus, 
tuo mažiau lietaus. Tad vakaruose nebe
užtenka drėgmės ir jis čia užleidžia sa
vo vietą banguojančioms prerijoms. 

Dabar šitame krašte mažai liko nei-
gamtos elementų tarsi suokalbis prirengė dirbtos žemės. Vietoj indėnų ir bizonu, 

dabar čia liūliuoja neapmatomi kukurūzų 
laukai. Kukurūzų ruožas yra tokio didu
mo kaip visa Francija ar Ukraina: apie 
250,000 ketvirtainių mylių. Tad sutalpino 

(Bus daugiau). 
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D R S U ū S S 
IJOAKIMAS PIVARUNA3 IR STEPANIJA ŽILINCrAIT*. 

Birželio 28 d. š. m. 8v. Pe
tro par. svetainėje minėjome 
mušu gerk parapijiečių var
do dieną. Petro Kodžio, Jono 
Simanauskio ir Povilo Kule-
šio. Jųjų pagerbimui vardo 
dienoje susirinko nemažas 
būrelis lietuvių. Visi dailiai 
linksminosi. Cia turiu pažymet 
kad KenoJieeiai ir besilinks-

% mindami ne pamiršta savo pa
rapijos reikalų. Atsilankius 
vietiniam klebonui, buvo duo
tas įnešimas paminėt vardu
ves aukomis, atnaujimui mo
kyklos, ir čia pat suaukuota 
$131.00. Ypač mūsų biznieriai 
gražiai pasirodė, aukaudami 
dešimkėmis ir penkinėmis an
tra sykį tam pačiam tikslui. 
Garbė mūsų Kenošiečiams ir 
Kenosho biznieriams, kurie 

ADVOKATAI: 

I JOHN B, BOROEN 
(John Bagdafonas Borden) 
U B T U V I S A D V O K A T A S 

• t W. Wmshtmgtoa SU R. 1310 
Telephone Dearborn 8944 

k Vakarais: 2151 YVest 22 St 
Telephone Roosevelt 8080 

t VanQ Telefonas RepubJJc MOO 

• • 

prie kiekvienos progos ne pa
miršta savo Bažnyčios ir mo
kyklos reikalų. Tuo žvilgsniu, 
Kenosha pralenkė daug skait-
lingesnes už save kolonijas. 

Aukavo šie asmenys: 
Po $10.00: Kum S. Bystrais, 

J. Vitkauskas; 
Po $7.00: V. Šliogeris; 
Po $6.00: J. Armonas; 
Po $5.00: J. Šimanauskas, 

E. Šliakienė, J. Riekus, M. 
Milikauskas, V. 'Vasiukeviče, 
J. Juškauskas, K. Pelius, J. 
Bocvinskis, P. Kulesius, P. 
Kodis, S. Lukmonas, V. Kar
velis; 

Po $3.00: J. Gutmonas, K. 
Mikėnas, K. Mažeika, K. Bič
kauskas; 

Po $2.00: V. Varanaviče, 
M. Kibartas, J. Jurkūnas, A. 
Osilius, Harry P. VVerner, P. 
Karpaviče, A. Valis, J. Šaltin-
skas; 

Po $1.00: J. Trakšelis, O. 
Martinkienė, A. Lemešis, P. 
Vilvikis, A. Barauskas, P. 
Kaminskas, K. Mikalauskas, 
A. Pūras, J/Žilių, M. Dūda. 

Ten buvęs. 

PIRMOSIOS KOMUNIJOS 
ATMINTIES DIPLOMAI. 
Turime už garbė prane&ti 

visuomenei, kad mums pasise
kė gauti iš New York labai 
gražių Paveikslų. Paveikslai 
spalvuoti labai malonus ir į-
vairus Vaikučiai gavę nuo 
Seserų arba Mokytojų toki 
Diplomą negalėsas atsidžiaug
ti gražumų. Kaina visai nedi
deli. 

Beikalaukite tuojaus: 
"DRAUGAS'' 

2334 So. Oakley Avenue 
Chirago, 111. 

D A K T A R A I 

DJL CHARLES S E G A L l l D r , A . R a č k u s 

fSf 

A. A. O L I 8 
• D V O K A T A S 

11 S. La Salle st. Boom 2001 
TeL Rando I ph 1034 VaL nuo 8-5 

VAKARAIS: 
8141 8. Halsted St. Tel. Yards 0082 
T Iki 0 T. v. apart Panedėlio ir 

1 _ » ^ _ _ Fetnycsos 

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

T 

Ofisas Didmtestyj 

29 South La Salle Street 
Kambaris 530 

Telefonas Central 6390 
Telefonas Yards 4681 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
. — . ^t 

» » » » » a » » ^ 

I 
i 

JOHN 
LIET U V U ADVOKATAS 

8281 W. 22nd 64. arti L B M M 
Telefonas Ganai S55J 

r. Tada visokias bylas visuose 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus Ir padirba visokius Doku
mentus, perkant arba parduo
dant Lotus, Namus, Farmas Ir 
Btsniua Skolina Pinigus ant pir
mo morgieiaus lengvomis Islygo-

mraĖ\ 

X Sukaktuves. Pittston, Pa. 
lietuvių kleb. gerb. kun. J. 
Kasakaieiui sukako 20 mehj 
kunigavimo. Vietiniai profesi-
jonalai, inteligentai ir choras 

, surengė savo gerb. klebonui 
puotą, vasarnamy prie Har-
veys Lake. 

X Baigė mokslą. Hiemet 
Pittstone baigė miesto viduji
nę mokyklą, (bigh scliool) 11 
lietuvių, 8 mergaitės ir 3 ber-1 
niukai. 

X Išvažiavo. Kun. J. RaS-
tutis, kunigavęs Wilkes-Barre, 
Pa. per porą metų, išvažiavo 
į Kewanee, UI. užimti klebono 
vietą, 

X Graži auka. Worcester, 
Mass. kun. kan. Maciejausko 
prakalbose suaukauta $400 
Švėkšnos padegėliams. Gerb. 
kanauninkas dabar lankose 
Bostone. 

X Nėra darbo Clevelande 
darbai visai sumažėjo, iš ki
tur atvykusiems darbas nega-

Gegužės 16 d., š. m., Šv. Antano bažnyčioj, Cicero, 111., 
iškilmingai tapo surišti moterystes ryžiu. 

p. Joakimas Pivarunas buvo uolus L. V. 8 kp. narys, tū
lą laiką ėjo pirmininko ir režisieriaus pareigas. Grand Rapids, 
Mieli, suorganizavo L. V. 43 kp., kurioj irgi uoliai darbavo
si eidamas pirm. ir režisieriaus pareigas. Darbavosi prie 
L. V. Cfyįcagos apsk. ciioro Ir dramatiško skyriaus. Buvęs Vi
sų Šventų parapijos komitetu. Žymus darbuotojas lietuvių 
išeivijos dirvoje. 

P-lė Stepanija Žilingaitė (Pivarunienė) uoli darbuotoja 
L. V. 4 kp. Moterų Sąjungos 3 kp. ir kitose idėjinėse organi- j 
zacijo.se. Pasižymėjusi scenoj ir dainose. 

Laimingiausios kloties jaunavedžiams! 

A. F. CZESNA 
MAUDYNES 

Turkiškos, sulfurines 
vanos ir elektrinis 

gydymas 
Dabar naujai išradome minera

lines, slerlnes vanaą kurios yra 
^eros nuo visokių Ilgu: reumatis-
mo, cirkuliacijos, kraujo Ir t. t 

Masažinis braukymas, elektriniu 
Ir švedišku būdu. Su mūsų pilnu 
setu instrumentų mes galime su
teikti 25 skirtingus treatmentus. 

Namas naujai Ištaisyta ir pa
didinta. Yra vietos del 150 ypa-

itų. II toliau atvažiavę gali buU 
savaite laiko arba taip ilgai kiek 
reikalinga. 

Moterų skyrius atdaras Utarnln-
kais nuo f iki 12 vai. nakties. 

Atdara dienomis ir naktimis 
1657 West 45th S t , * 

Kampas So. Paulina St. 
Phone Boulevard 4552 

sU 

. 

Perkėlė savo oftsa po numeriu 

4729 S. Ashland Ave. 
SPEOIJALISTAS 

Džiovu, Motera ir Tyrų Ligų 
Tai.: ryte nuo 18— l t nuo t—i 
po pietų: nuo 7—8:ot vakare 
Nedeliomis: U Iki 11. 

Telefonas MKhray 2880 

• i 

Tel. Oanal 0157 vak. Proepeot 8088 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytoju U 

Chirurgai 
issi so. nsistti M. 

Resldenclja 8800 8. Arteslaa Ava. 
Taiandos: l f iki I I ryte: 1 Iki I 

po olėtų; * iki 8 vakaro. 

I 

DR. SERNER, 0. 0. 
Lietu? ls Aklų SpoclaliMias I 

Turėk švarias. Sveikas akis 
Jeigu kenti galvos skaudėjimą 

jei tori aklų uždegimą.. Jeigu akys 
suvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja. Patarimai Dykai. 

•kiniai $5 ir aagičian 
Valandos nno 1 iki f vakaro 

Nedeliomis nuo 18 iki 1 
S333 South Halsted Street 

Gydytojas, Chininas. Ofcs-
tetnkas ir Specijalistas 

Elektroterapas. 
IŠIMA TONSILUS -

1)—Be marinime, ' 
f)~Be p̂etno h u skaosn*. 
X) « « K I M Ų * , 
0)—Paetjnttai nerrtkls sirgti, f** 

tuoj valgyti, ir gsM 
raerTDO: JHiml-^mm" (skmmiš 1JC 

iyie) lt* akmeniu Šlapumo ptupMJ be 
•peraeUes, «i tam tikroaUt lartsM 
Skomį* priemonėmis bei 

Apkurtusiems Hiujrąiina rirdėjima. 
(lydo visokias Hgae pa«riunm«mi, ir Jsl 

yra reikalą* Sars operacijas, 
rrefenljoaali pataraavfaas telkia save 

•flSfl 

1411 So. 50 Ave. Cicero, m 
stMarrtsa: Ksasiss ome S vsL 
plet iki • vai. vakare. 

«*K 

DR. A. I RUTKAUSKAS 
GVUrTOJAS IR CHIRURGAS 
4442 So. Western Ave, 

Telef. Lalsyette 4188 

DR. BENEDICT ARON 
Ofisas 8881 6. Kedzie Ave. Fhoae 
Lafayette 0078. Valandos 1--8 vak. 
Reaidenclja 8150 W. 68 St. TTiOsit 
Proepect 8810. Valandos Jftt 18 
ryto, 7 11d 8:80 

*********** 

CICERO/ 

, 
ŽAIDIMŲ KNYGA 

Valandos: 9 ryto iki » vakaro. Be- U i l l i a ffaut. VDaČ nemokAI1-
rodoj ir Pėtnyčioj nuo 8 r. Iki 8 . 6 '• L*^ flemOKan 

tiems amato. Tie kurie ir dir
ba kiek užmokestį gauna men
ką. ' m 

Šv. ^Vntano Lietuvių para
pijos Budavojimo Paskolos l k i S io1 m e s amerikiečiai -
Bendrovė (spulka) atidaro 13 neturėjome žaidimu knygos, 
seriją liepo (July) 7 d. Bau- * k u r i °s būtume išmokę tin
gumas laukia pradžios, kad k a m u ža^mių. fttai dabar ga-
tapti šerininkais šios bendro- v o m e 3* i5 kitur. Joje yra 102 
vės *• spulkos. 

Suskubkite ,visi, išpradžios 
lengviau, mokėti Visuotinai 
šėrininkų susirinkimas atsi
bus antradieny liepos 14 die
ną. 7:30 vai. vakare, šv. An
tano parapijos svetainėje. 

Feliksas Sfcrelčiunas, rast. 
1418 S. 48th Ave., 

Cicero, UI. 

*mm 

•«»»*l» trtdM*-- •<«!»- <4^i -..-»e>. " 8 * 

K . JURGELIONIS 
ADCOKATAS 

188 Iforth State Street 
Telef. State 8825 

Vakarais Ir nedėlios rytą: 
3 3 3 5 S o . H a l s t e d S t . 

Telefonas Yards 0141 

Bylos viaiose teismuose — A D * 
atraktai. — Ingallojimal — Pas-

pinifu 1 ir 2 moTgičiama 

i 

J. P. WAITCHESI 
ADVOKATAS 

t Tel. PuUmaa 8377 Bosolsnrt, Di. 

10717 Indiana Ave. 
M I E S T O O F I S A S 

127 K. Dearborn St. 
Kambarys 1420 

Telefonas Dearborn 8088 

SPECIALISTAS egzaminavo j I-
me abstraktu Ir nejudinamo tur 
to teisėse. Taipgi veda visokį 
sodus. 

IEŠKOMA PARTNERIO SU $9,000. 
Firma "Pramonė'' Lietuvoje (Kaune) ieško daliniu-

ko su kapitalu ne mažiau $9,000. Darbo sritys: mašinų 
gaminimas ir prekyba, centralinio šildymo, vanden
traukio ir kanalizacijos įrengimas. 

įvairus žaidimai. Šie žaidimai 
labai tinkami žaisti išvažiavi
muose, pknikuose ir įvairiuo
se pasilinkemijiimuose. Taigi 
labai patartina kiekvienam 
tokią naudinga knygą įsigyti. 
Kaina tik 6 0 c 

"DRAUGAS" PUB. C0. 
2334 So, Oakley Avenue, 

Chicago, I1L 

Akiniq pritaikymo 
25 metų prityrimo 

AKIŲ LIGAS 
Ar Jums skauda «a!va? 
Ar Jūsų akvs aaarojaf 
Ar yra uždegto* f 
Degina ar nisftt? 
Ar skaitant akys greit pavarg 

> • • » • • 
Tel. Oanal 8858 

a S. P A i r S I R H A 
- Fotografas 

PAMS1RHA STUDIO • 
Tolumas nedaro skirtumo 

Sankiaraas, važio o j * J visas 
miests dalia ItOl 8. Halsted S t 

. ' 

ar Pageidaujamas daUninkas išmanantis technikoje 
prekyboje. Pelnas ne mažiati 15% užtikrintas. 

feuiulkuaiuų zmių galima gauti 
11DEAUGO' • RBDAKCUO JB 

2334 So. Oakley Avenue Telefonas Roosevelt 2919 

6 n ¥ 4i\ K. vuosAms 3 

* 

Idos I 

ssrifia 

r 

-

Kdfiamat ix geriauses tinvejes 
ant West Sides. 

aTmitt dideli parfiinkinm pavasarinių 
I JR^JVSl^ 1 v y r l fr moterų. NAUJAUSOS MADOS SIUTU . 

Viiokiu Styfa 
S Padarau ant užsakinio freitai ir garai 
• mm s Cl*^08 visiems prieinamos. 
° Kreipkitės pas mana del gero patarna

vimo. Taipgi 
Valome, dalome ir atnaujiname senus, 

OHAS. K. VUOSAins 
- ^. „ Lietuviu Kraučius 
[9837 So. Ifavitt 8t. Cfhicago, DL 

TeL Roosevelt 8982 
tt amtggatiiaf 

1 Oi UI 1 

B^^S "T'̂ l 

M *fl 
î s m â̂ .v ^̂ H 

••i *2 B2i ̂ n̂  

jiununtui. 
Lietuvis Grabortns 
a s i 4 W. 2Srd Vince 

Chicago, UI. 
Patarnauja laido

tuvėse kuoplglausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti. 

TeL Oanal 1871 
' S18f 

^~ 

PAMEGDntlTE 

AUDITORIUM CAFE I 
CHOPSOEY 

i 

jBliiaaqitia«r 

Gera Vieta Pavalgyli 
Lietuvi iki Ir Amerikoniikni 

^valgių kur graliu ir ivartu! 
Speciali nstuvlikl pietus papras
toms kainomis nno U:So rytoj 
iki 1:00 po plet 

P. A. PALLULIS 
Savininkas 

13200-02 So. Halsted Street 
Tel. Bonlevard 8788 

Atdara Diena Ir 
aiifiiiuiuii 

Ar kvaišta gaiva? 
Ar matote kaip b plukan«ns 

taikus 
Ar atmintis po truputi maieja ' 

1 Ar akys opios svisssit 
Ar Jandtats kaip ir smiltis a-

kyssT 
Ar yra balU flem* anl voknt 

Dr, Jan J, Smetana i 
1801 So. Ashland Ave. k 

Kampas 1S gatvės 
Ant trečio augito v i l t Platte ap-
Uekoa kambariai: 14, 15. U Ir 17 
Valandos: nno t ryto iki f vak. 

Ned. Nuo 0 A M Iki i.l:J0 A M 

J. SIMONAITIS. D. C. 
CHIROPRACTOR 

Specializuoju "rubdowns" del at
letų, RumatiniŲ Nervų, abelno 
susllpnimo ir kitų Ugų grydymaa 

1818 South Halsted Street 
Valandos 6—9 vakare 

Dr. RAYMOND J. THOMA 
GYVYIOJA6 \r CHIRURGAS 

Ofisas: 855S So. Western Ave. 
Vai. 1—3 p. p. 7—9 v. v. 

Telef. Republic 75O0 
Residencija: S»08 Marquette Bd. 

Telef. Prospect 7800 

DR. VAITUSH, 0 . D. 
lAstovis Aldu SpMjialistas. 

Palengvins akių įtempimą, kas 
yra priežastimi skaudėjimo •a i 
vos, svaigulio, aptemimo, nervuo-
tunio. •kandančius Ir uOdegusius 
karsčius akių, kreivių akių, kata
ro, nemiago, ir taip toljaus, be 
vaistų arba skausmo. Nei ervlrši-
na nei aklų medi kalis mokslas. 
Visuose atsitikimuose daromas 
sgaamlnas elektra parodantis ma
giausias klaidas, taip pat kaip 
visokias ligas arba nenormali pa
dėjimą, silpnybe muekulittlų a-
kių. Akiniai padaryti, kuris pri
taikomi sunkiausiuose atstitkimuo 
se. Nauji stiklai Įdėdami t rėmus, 
jei reikalaujama. Stiklai Jdėti nno 
numerio i i recepto duoto visiems 
ligoniams, ir rekordas laikytas vi
sų atsitikimų Netikros akys pri
taikytos. Speciale atyda atkreip
iama palengvinimui visų nervų 
ligų, kurios paeina nuo erzinimu 
svarbių nervų ir smegenų vidurių, 
paeinančių nuo nepataisytų akių 
jtsmpimo, kuomet geras prlzinkl-
mas ir nešiojimas akinių paieng-
vias padėjimą. Taipgi arti ir toli 
matantisms pagelbėta. Speciale a-
tyda atkreipta { mokyklos vaikus. 
Valandos: nuo 18 ryto iki S vak. 
Nedeliomis nuo 9 iki l po piety 

Tel. Boulevard 7180 
1848 Wttst-4i*th Street 

AKINEI 84 D : AUGSV&AO 

ma* 

Phone Roosevelt 7798 

OR. K. P. MIGZOLL M.D. 
8358 S. Westem Ave. Cor. 84 S t 

Specialiai Gydau Romatizma. 
Vali: Nuo 9 v. ryte iki 1 v. p. p. 

Nuo 5 v. vak. iki 9 vai. vak. 
Ned.: Nuo 9 vai. ryte iki 1 v. p. p 

PUBLISKA KLINIKA 
Del sergančių Žmonių 

Nereikia daktarui mokėti 
AR JŲS ESAT I8SIOYD3 NUO 

UŽSISENĖJUSIŲ LIQJJ 
Specialistai kraujo ilgu 

Kraujo ir Šlapumo essainJnaolfO 
Tiktai S i . 

Ligoniai moka tiktai ui serumus, 
sopus ir gyduoles 

Husų Klinikoje yra vartojama vė
liausios mados instrumentai 

moksliniu budo 
Gydome kraujo ligas. Inkstus, pu
sią, nenatūralius nubegimua, silp
numą, purvingumą, reumatizmą ir 

visas chroniškas ilgas* 
Kalbame lietuviškai 

National Health Clinic 
1887 Wost Mart i— St. 

Kampas Paulina s t 
Valandos nuo 10 iki 8 vai. vakare 

Nedėlioj 10 iki 1 
mmmmmmmm^mmmmmmmmmmmmąmm^mmmmm l 

VYEAI GYDYKITĖS 
$50.00 Gydimas tik $10.00 
Iki .pranešimui gydysu vynis už 
numažintą kainą 810.OO. Sis pasiū
lymas del trumpo laiko. Taigi at
eikite šiandien atidėliojimas yra 
pavojingas. 

Ar sergate ? 
Ar norite iš
sigydyti? At
eikite pas ma 
ne del pilno 
Fiziškos ir La 
batorijos per
žiūrėjimo. Su
žinokite jūsų 
tikrą stovi. 

Nemaišykite 
laika, pas ki
tus irydytojua. 
Ai vartoj* X-
Ray ir Mle-
roskopą del 

Dr jęgsaminaciją . 
W. R. Re«i»t« fe. »£«*į 
109 N. Dearborn ugn. Mano SS 
St. 12-to aukštis įmetą pasek-
Visų sergančių į ^ ^ ^ p ^ 
vyrų draugas, 8 ^ ^ gydy-
Mano tferikusias m į ? serganŽlų 
paliudyjimas y r a Į ^ ų . ^tetkito 
mano išgydyti ir 4 ^ 4 1 0 0 . Tei-
patenkinti pa- gingae i r ga-
ctental. b a # gydimas. 

'riOfi' Enropos RemėdijDs «914 ' 
TIKROS ir PAGERINTOS 

Suteiktos del kraujo pagerinimo. 
Ligos kurios buvo negalima išgy-
dyti pasiduoda Šiame scientifiikam 
gydymui." Aš vartųoju mano gy
dyme naujausius serumus, karve-
rauples, antitoksinus, bakterinus, 
ir kitus greitai gydančius vaistus 
kurie gydd nesikratomas ligas į 
trumpą laiką. Ateikit* Šiandien 
del patarimo kuris bus sutelktas 
veltui. Valandos 9 ryto iki 6; SO 
v. v. Utarninkais, Seredomlft ir Šu 
batos vak. iki S V. V. Nedeliomis 
nuo 8 vai.''Iki 1 vai. n. p. 

DR. W. R. REGIP1ER 
108 N. Dearborn Street, 

Palmkits elevaitorj Iki <Z aukščio 
Gnicago, DL 

Ofiso TeL Bonlevard 
w—id TeL Dresel 8181 

D P . A. A. ROTH 
RŪMAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Specialistas Moterišką, Vyriški 

Valką ir visą chronišką ligą. 

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

VaL: 1—s po plet 7—g vak. Ned. 
ir Šventadieniais l t — l t d. 

_ 

Telefonas Yards 1888 
Ofiso TeL Boulevard 8818 

DR A. J. BERTASH 
8484 fio. Halsted St. 

Ofiso valandos nuo l Iki S 1 
tietų ir f iki I vakarą 

- i / 

DR. S. B E I S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas: 1881 W. 23nd St. 

Oor. & Leavltt St. TeL Oanal 8SS8 
Rezidencija: 8114 W. 48nd St. 

TeL Lafayette 4888 
Valandos: l — i & 1—g y . ą». 

Nedėlioj: 10-plS ryte. 

Telefonas Boulevard 1888 

Dr.SABrenza 
4608 SO. ASHLAND AVKsTTOB 

Chicago, HL 
VaL: t ryto iki 12 plet: 1 po 
piet lki 8 po plet. C:t0 vak. t u 
>:S0 vak. 

Dr Mary a 
Dowiat-Sass 

1787 West 47tk 04. 
Valandos nno 8 Iki 18 dieną, nsw 
• iki 8 vaL vak. Vedėliomis sjgsj 

8 iki 8 vaL f* peštą, 
\ J - ' i . •• ' • A • i 

Dr. A.J. KARALIUS 
VsL Boulevard 1181 

Lietuvii Gydytoju 
8303 South Morgu 8treit 

Okioago, DL 

^ • L. ' • •""•• 'iiJE.ii • a i u ^ 

Dr. Maurice Kahn 
Gydytojas ir Ohirurgai 

4631 So. Ashland Ave. 
Tel Yardi 0994 

Valandos: 
Nuo 10 iki 12 piet 
Nuo 2 iki 3 po piet 
Nuo 7 iki 9 vakare. 

Nedėl nuo 10 iki 12 piet 

/ 

TeL Boulevard 3686 

Dr. J. P. Poška 
GYDYTOJAS IR ORUtTJBOA* 

3337 South Morgan Street 
8—18 Ii ryto, 
nuo 7 lki • 

CICERO OFISAS: 
1243 South 49th Avenue 

Telef. Cicero 4676 
Vai.: Utarninkais Ir pėtnjrčloms 

nuo t iki 9 vai. vak. 

mk** 

http://zacijo.se
http://'iiJE.ii
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?OWtt OF LAKE. 

I 

SVARBUS PED. SUSIKIN 
KIMAS. 

Trečiadienį, liepos 8 dienę, 
i. m. 8 vai. vakaro šaukiamas 
Federacijos Chicagos Apskri
čio susirinkimas. Susirinkimas 
jvyks Aušros Vartų par. mo
kykloje. 

Prašome visų, skyariu atsių
sti kuoskaitliTigjiausiai atsto
vų, nes yra daug svarbių da
lykų apsvarstyti, ypač arti
mojo. Federacijos Seimo rei
kalus. 

Valdyba. 

REFORMOS CHICAGOS 
POLICIJOJE. 

"Chicagos policijos viršinin
kas paskelbė, kad policijos pa-
troliavime bus įvestos žymios 
reformos. 

Viršininkas patyrė, kad pė
sti policmonai patroliuotojai 
neatatinka šiems laikams ir 
kaipo toki laipsniškai bus pa
naikinti. Policmonams patro-
liuoti gatves bus parūpinti au-
tomoboliai ir motorįniai dvi
račiai. 

Šiandie piktadariai važinėja 
automobiliais. Pėsčias polic
monams jiems yra meifkas dai 
ktas. Taigi, prieš automobilius 
bus statomi automobiliai. 

Pereita trečiadienį, p-lė K. ž m o n g s S l l p r a n t a m ^ y , 
Bartkaitė pasekmingai užbai 
ge aukštesnę mokyklą (ko
mercijos kuršę). Tad p-l§ S. 
Ivaškevičiūte parengė puotę 
savo namuose garbei p-les 
Bartkaites. Sukvietė gražų ir 
linksma būreli jaunimo, kuvie 
kartu reiškė džiaugsmą p-lės 
Bartkaites laimingoje dienoje. 

Žodžiu sakant, kur jaunimo 

iš skurdaus gyvenimo 
nau sau, mes paprasti 
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apė. 

šelpti neturtingus moksleivius, 
aukodami po dolerį kitę, o pro 
fesijonalas nesirpranta mdks-
leivio vargo. Matydamas, kad 
tame reikale nieko nepešiu, 
užsiminiam visuomenės reika
lus. Čia vėl tariamas profesi-
jonalas ėmė reikšti savo įsi
tikinimą. Girdi, kg. gi ta Fe
deracija "grinorhi" valdoma 

Moterų Sąjungos, vietinės 
kuopos susirinkimas įvyks 
šiandien, birželio 6 d., 7:30 
vai. vakare, parapijos svetai
nėj. Visos narės yra- prašomas 
ateiti, nes bus svarstomą apie 
Sąjungiečių seimą. Bus pra
nešimų iš apskričio. 

V, Daugirdienė, pirm. 

randasi, ten netrūksta žaidi- * g a U n w e i k t ^ ^ t i k s l a s 
mų, dainavimų, ir skambini 
mo, nes p-lės Ivaškevičaitės, 
abi' sesuti moka ir yra išlavin
tos muzikos srityje, tflerai pa
ilsusius nuo įvairių žaidimų 
ir nuo saldaus juokavimo, 

ginti lietuvybę ir katalikybę, 
tai kaip tokia organizacija, 
pagal jo nuomonę, be angli-
konizacijos raugo gali gyvuot, 
ji turia griūti. 

Užsiminiau, kad tėvai Mari 
kviečia į išpuoštą kambarį jom{ r e Q g i a s i p r ] e ^ f a 
prie puošnio stalo, paragauti 
vakarienės, pagal amerikoniš-
kg styliaus parengtos. Daug 
linkėjimų ir draugiškumo pa
reikšta. Galop p-lė Kaz. Bart
kaitė prabylo ir reiškė nuo
širdų ačių ponams Ivaškevi
čiams, ir jaunimui kurs atsi
lankę. Malonus įspūdžiai užsi
liks atmintinai. 

Pasisotinę grįžome atgal va 
karą užbaigti visokiais špo
sais. Bet štai, besilinksmi
nant laikrodžio durelės prasi
vėrė ir gegutė užkukavo tris 
kartus, užviešpatavo tyla, pa 

kolegijos, kur ateity iŠauklės 
mums tikrus vadus patrijotus. 
Žinoma, jam ir jie netinka, nes 
ir jie taippat nepučia miglos 
žmonėms į akis. O kaip, to
kia kongregacija, sulig pro-
fesijonalo nuomonės, ir gi tu
rėtų griūti. Jų vietoj buk su
sitversianti nauja. Tur but 
anglikonisacijos dvasios. At
eitis parodys. 

Mat pati Tėvų Marijonų 
Kongregacija gal ir nebūtų 
taip bloga, bet tas "Draugas'' 
tai visiems užsispyrėliams 

Lietuviams Laiškai 
CMcaeos Pašto ie 
Chicagos pažte »(federalis 

butas) randasi žemiaus saky
tiems lietuviams prisiųsti lai
škai, bet del klaidingo adreso 
nepristatyti į namus. Tuos lai 
skus galima gauti nuėjus as
meniškai, į General Delivery 
skyrių prie langelio, ant ku
rio padėtas parašas: ADVER 
TISED. Prašant laiško, rei
kia paduoti pavardę, kaip ant 
laiško parašyta ir numerį. 

NAMAI - ŽEMĖ 
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sidarė ramu ir girdžiasi pas- | j t l i u v a : "D™ug»«" žiuri tiesę 

SUVAŽINĖTAS ŽMOGUS. 

Liudininkai matė tokį atsi
tikimą Grand ave., arti Wells 
st. Trys automobiliai važiavo 
didžiausiu greitumu. Iš jų du 
buvo taxicab, gi vienas - pa
prastas. Tuo momentu skersai 
Grand ave. pasitaikė eiti 
Cbarles O. Green, 27 m. Vie
nas taxicab smogė į praeinan
tį. Nelaimingas nublokštas ša
lin. Tuo momentu kitas auto
mobilius per gulintį perva
žiavo. Ir nei vienas automobi
lius nesustojo. * 

Green paimtas ligoninėn 
greitai mirė. Policija teirian-
jasi žmogžudžių autoistų. 

SUŽEISTAS VAIKAS. 

ir susipratimą skelbti tarp 
skaitytojų, o ne pataikauti 
kokiai vienai žmonių grupei. 

Gaila, kad profesijonalas 
gyvendams dvidešimt šimtme
ty nesupranta organizacijų 
svarbos, km* jau senai supra
to paprasti darbininkai. 

Grinorius. 
" 

. • • • • . . . . » 

X Pdės Gricaitea vakacir 

joms buvo nuvykusios į Ry
tus. Aplankė gražiausias vie
tas. Buvo nuvažiavusios į Ca-

kui varpelio gaudimas - ding, 
dong, ding atsikartojo 
tris kartus. Jaunimas pagau
tas, įsisvyravęs didelių links
mumų sustojo ir turėjo skir
ties, nors tas draugiškas suė
jimas buvo sunku persisskirti. 
Tik ta nereikalingoji ir ne
kviestoji viešnią "miegalė" 
sukinėjosi. ir visiems lindo į 
akis. Jaunime, sako, gana lin-
ksminties eik ir užmerk aku
tes. Po ilgų atsisveikinimų ir 
linkėjimų, dar užtraukėme 
dainelę "Namon, broleliai, na- n a d $- baimingai pagryžo. Au-
mon" ir gmomė namuolė. Momobiiius nesykį nesugedęs 

Omega. 

Birželio 21 d., pas Rumšus 
(5702 So. Justine St.) įvyko 
dukters, Agnutės "graduation 
party'* kurią iškėlė jos tėvu
čiai, sukviesdami artimesnės 
giminės ir pažįstamus. 

Puokilio metų kiekvienam iš 
eilės prisiėjo išsireikšti savo 
įspūdžius, kurių butą nemaža. 

I Visi esantieji, tuometu, linkė-
'jo jai geriausios laimės bei 

PASITARKITE SU 
k SPECIALISTU. 

Ar Jui esate wr -
gantys kur} liga su
ardo sveikatą.? Kad 
sergate ir buvore 
prie visokių gydy
tojų kurie nedavė 
nie Jokių rezultatų, 
tai yra kad jie visai 
nežino jūsų tikra 
Uca. 
Ateikite pas mus 
tr pavelykite mums 
duoti tikrą egzami
ną, kuris suraa tik
rą priežastį j usi: 
ligos, del Sio tikslo mes turime ge
riausias Europos ir Amerikos {taisąs. 
Mūsų X-Ray masina yra viena iŠ 
galingiausių Siame mieste. Mes ga
lima peržiūrėt jus be sunkumo. 

PILNĄ EGZAMINACIJA 

902 Banaitis Antanas 
903 Bolakanskas Frank 
904 Banas Klemens 
905 Baksaitis Juzeph 
911 Cepulionis Antanas 
913 Dantine Maryona 
920 Oabraite Ona 
930 Jaskevious H. 
932 Juknevicie Ąnton 
945 Kubilis Emilijai 
946 Kuniskerie Domicėle 
948 Livkevicius Juosapas 
957 Narkus Juzupas 
960 Pagonis John 
961 Petrulevio Jonas 
967 Rimkus Antanas 
j69 Budriene Locyje 
986 Stankevici Frank 
991 Waisgita Alex 

PARDAVIMUI medinis 3 
flatų namas. Pirmame flate 
yra 5 kambariia, 2-rame 8 
kamb. ir 3-čiame 3 kamba-riai 
Elektros šviesos, gesas ir visi 
{taisymai. Namas randasi Ci
cero arti lietuvių bažnyčios. 
Randos neša $110 } mėnesį. 
Kaina $8,700.00. 

Atsišaukite 
"DRAUGrO" Ofisą 

2334 So. Oakley Avenue 

PAIEŠKOJIMAS 
AS Stanislovas Tarkauskas paleS-

kau savo pussesery Marcelės Oend-
•vtlienės ir Kotrinos Kaminskienės 
abidvi paeina iŠ Telšių miesto. Kas 
apie jos žino arba jos pačios malo
nėkite pranešt J 

DRAUGO Ofisą 
2834 So. Oakley Ave. Chlcago. 

IEŠKO DARBO 
Patyręs bučeris ieško dar

bo bucerneje. 
Atsišaukite: 

4'DRAUGE" 
2334 So. Oakley Ave 

NAMAI -- ŽEMĖ 
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C. P. SUROMSKIO BAR-

GENAI PARDAVIMUI 
ARBA MAINYMUI 

BRIDGEP0RTE 
12 flatų ir 2 storai mūrinis 

namas, jmoket $5,000 kitos 

DEJŲ. ESTATE 

G. P. SUROMSKIS CO, 

UŽLAIKAU GELEŽINIU 
DAIKTU: 

Malevų Ir kitų reikalingų daiktų 
prie namų. Geriausios malevos 
už Žemiausias kalnas. Kviečiu 
vietinius lietuvius atsilankyti, o aš 
suteiksiu teisinga patarnavimą. 

F. J. YANAS 
2805 West 63rd Str. 

j 

siiiiiHlNiiuiiuiiiiinūnrnRniiintiiiiiiK 
STcI. Irvln* 124« 

f FRANK NORVVISH Į 
Mallavojimo ir Poporiiiojlmo S 

| KONTRAKTORIUS | 
X Darbas gvarantuotas. Prieinamose 

kainos. Saukite vakarais. -_ 

19 \V. Barry Ave. Chlcago. į | 
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RENDA VIMUI 
ŠvĮesus kambarys dęl gero 
vaikino. Atsišaukite: 

'4439 So. Talman Avenue 
2-ros lubos. 

IR PATARIMAS VI
SIŠKAI VELTUI. 

Aldermono Tliomas Byrne, 
6743 So. Irving ave., 6 metų. 
vaiką Richardą pravažiuojąs 
automobilius sužeidė. Vaikas 
paimtas šv. Bernardo ligoni- P«^kmių visame kame. 
nėn. Sakoma, esąs kritiškoj P a g a u s prabylo ir patį Į 
padetv Agnutė, ačiuodama visiem už Į 

pareikštas mintis ir pasižade-,NePrižlu!?ta? * negeraa gydymas y 
»• t l ra pavojingiau negu pati liga 

CITY HALL BE LEDO. ? ° ' T ^ l a ^ t e s n ę m o k y U* 
I high school*\ 

Chicagos City Hali bute va- B eJa ' r e i k i a P r i d D r t i ' J°& 
Bumšaitė yra užbaigusi šv. 
Kryžiaus parapijinę mokyklą 
ir apart to turi gerą išauk
lėjimą, gerą ypatybių, moka 
pajuokauti ir rimtai pakalbė
ti. 

Koresp. 

saros laikais visuomet būdavo 
šalto vandenėlio atsigerti. Nes 
tam tikslui buvo perkamas 
ledas. 

Majoras Dever parėdė šįmet 
subalansuoti miesto biudžetą. 
Kai-kurios nereikalingos iš
laidos panaikintos. Sulaikytos 
išlaidos ir ledo pirkimui. 

Daugeliui, kurie gyvena pi
liečių lėšomis, tokia padėtis 
nepatinka. Bet yra dešimtys 
tūkstančių žmonių, kurie per 
vasarą namuose apsieina be 
ledo. Neturi iš ko nusipirkti. 

, 

BRIDGEPORT. 
• — 

Praeitą penktadienį forma
liai atidaryta Chicagoje mu
nicipalinė prieplauka. 

Darbininkai ir Profesio
nalai 

..Nesenai, man teko atsilai
kyti pas jauną Bridgeporto 
profesijonalą, kuriam darėme 
nemažai biznio, kad jis prisi
dėti! prie sušelpimo neturtin
go moksleivio. Na, kokį atsa-
kimą gavau, *'Jeigu jis neturi 
pinigų tai jam nereikia nei 
mokslo. Tegul eina prie ųki 

Per 28 metus mes sėkmingai gydome 
visokias Chroniškas ligas - kraujo 
keblumus, vidurių nesmagumus. 
Kupros skaudėjimą, ruroatismą, kru
tinės skaudėjimus, odos ligas, galvos 
apkvaitimą Ir L t 

Mes turime naujausius serums 
"<K>«» fr "014" suteiktas pacientui 
be skausmo. 

THE PgOPLKS HEALTH mSTITUTE 
Dr. GILL Specialistas 

40 North Wells Street 
Kampas Washington 

Valandos: Panedėiials, Ketvergafs 
ir Pėtnyčloraa nuo 9 iki 6 vai. vąk. 
Itarninkais, Seredoms ir <3ubatoms 
nuo 9 iki 8 vai. vak. Nedaliomis ir 
šventėmis nuo 10 iki l vai. p. p. 

Ger»g sbelnan naudojimui 
linimentas 

Pain-£xpelleris 
Kuomet reumatizmas ar neuralgija 
varvina jua, ištrinkite skaudama* 
vieus iiuo atsakančiu šeimyniniu 
liniraentu ir tuojas pajausite paleng
vinimą. 
35c ir 70c bonka vaistinis*. T«my-
kitę, kad butų Inkaro vaizbaienklis 

F. AD. RICHTER t CO. 
Barry * South 5th Sts. 

Brocklyn, N. Y. 

ror BILIOUSNESS 
VAHTOKITH 

BEECHAM'S PTLLS 
palenirvintmui Snkiėt^jimo 
viduriu, Piktumo. Galvos 

Skaudėjimo ir Palluos. vidurių 
ISvalo Oda 

XtKA CALOMBL 
Pirkite nuo vaistininko 

tie ir 60c d«ze 

BEECHAM'S 
P(LLS 

Telefonas C anai 31*1 

BUTKUS UNDERTAKING 
Co., Inc. 

P. B. Hadley, Lioensed 
Balsamotojas 

710 W. 18 St., Chicago, DL 
Viskas kas reikalinga prie pa-

grabų, teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Važiuojame 1 
tolimesnės vietas už ta pačia kai
ną. Leiskite mums pagelbėti jums 
nuliūdimo valandoje. 

M » » » — - - • - • » » » « - » • • . • » » » • • • * , ; 

Simpatiškas •*• Mandagus - ! 
_ > 

Geresnis Ir Pigesnis Už 
Kitų Patarnavimas .. 

E U D E I K I A I 
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas.-
4605-07 S. HERMITAGE 

AVENUE 
TeL Yards 1741 ir 4040 

SKYRIUS 
4447 So. Fairfield Avotruo 

Tel. iAfayette 0727 
SKYRIUS 

4904 West 14th Str., Cicero 
Tel. Cicero 8094 

I 

J 

ninko tarnauti ir pasiliuosuos 

Geras paprotys 
Naudokit Rnfflea kasdien, kad uilaiklus 
Ivos odą sveiks 
il«snč*us plaukus. 

Kalvos odą sveika ir kad turttf puikius 

Ralfo* 
sunaikina pleiskanss, tą svarbiausi 
priešą fraaMl plaukt). 

Nusipirkite bonką ui 89c šiandien 
paa save vaistininką. 73c kuomet 
sjumflatns ūeaiog ii laboratorijos. 

V. AD. RICHTER * CO. 
Berry A South 5th Sts. 

Brooklyn, N. T. 

^ 

W. A O A M A V V I G Z E 
LIETUVIS GRABORIUS 

Ir Registruotas Balsamotoja? 
Seniausis ir pigiausiaA Teisingas 

patarėjas nuliūdimo valandoje oe 
skraudos žmonėms. Už tą pačią kai
ną važiuoju l tolimesnius miestus. 

Atidarau Ofisai 
4340 So. California Avenue 

Tel. Lafayette 50^3 

MORGIčIAI - PASKOLOS. 
Į , 

ANTRI MORGEČIAI 
Suteikiami ant 1% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 
ir kontraktus. 
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 

i S804 South KedzJe 
Lafayette 6738 

Ave., 

-~-m 

kaip renda. Randasi ant Hal 
sted St. 

4 pagyvenimų mūrinis na
mas, kaina $6,500. , 

2 pagyvenimu po 4 kamba
rius, kaina $2,800, įmoket 
$500.00. 

2 pagyvenimų, storas 6 kam 
bariai ant viršaus, kaina $6,-
500, įmokėt $2,000. Randasi 
ant Halsted St. 

SOUTH SIDE. 
8 flatų naujas mūrinis na

mas, visi vėliausios mados į-
taisymai įmokėt $9,000, kitus 
kaip renda. Randasi ant 65 ir 
Justine S t 

8 flatai ir storas, kampinis 
namas, štimu apšildomas, į-
mokėt $6,000, kitus kaip ren
da, Randasi ant 50, netoli Ra-
cine Ave. 

4 pagyvenimų naujas mūri
nis namas, visi vėliausios ma
dos įtaisymai, štimu apšildo
mas, įmokėt $3,000 kitus kaip 
renda. Randasi Burnside ant 
96 ir Porrest Ave. 

2 flatų mūrinis namas, po 6 
kambarius, su visais- įtaisy
mais kaina $11,200, įmokėt 
$2,500, Randasi ant 56 tos ir 
Morgan St. 

PRIE VIENUOLYNO 
5 kambarių naujas mūrinis 

bungalovv, furnace apšildomas, 
kaina $7,300, įmokėt $2,000. 

2 pagyvenimų naujas mūri
nis namas 6-6 kambariai kar
štu vandeniu apšildomas, mū
rinis garadiius. įmokėt $3,500. 
Randasi ant 62 ir Richmond 
Street. 

4 flatų naujas mūrinis na
mas po 4 ir 5 kambarius, į-
mokėt $7,000. Randas? ant 62 
ir Maplewood Ave. 

BR1GHTON PARK 
2 pagyvenimų naujas mū

rinis namas po 6 kambarius, 
su visais įtaisymais, kaina 
$13,500 įmokėt $3,000. 

2 pagyvenimų namas po 4 
kambarius, su visais įtaisy
mais, aukštas beismentas, ir 
pastoge, randasi ant 4015 So. 
Maplewood Ave. Įmokėt 
$1,500. 

6 kambarių bungalovv, fur
nace apšildomas, lotas prie 
šalies, kaina $6,500. įmokėt 
$2,000. Randasi ant 43 ir Mo-
zart. 

šie namai gali but maino
mi ant didesnių ar mažesnių 
namų, bile kokių biznių lotų, 
arba farmų. Turim daug ki 
tokių bargenų ir mainų ku
rios negalime patilpinti. 

Taipgi kas turit kokias 
nors nuosavybės, ūkės arba 
namus Lietuvoj, Lenkijoj, Ru
sijoj, arba kituose šalyse mel
džiame priduoti į mūsų ofisą. 
Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 
8 vakare, Nedėlioms nuo 9 ry
to iki 3 po pietų. 

Kreipkities; 

C. P. SUROMSKIS & CO. 
3352 SO. HALSTED 

ST. CHICAGO 
Tel Boulevard 9641 

Perkam, 
parduodam 
Ir mainom 
namus, far-
mas taipgi 
tr visoklua 
biznius, Dar
ba atliekam 
greitai, pi
giai ir gerai. 
Krelpkltėa: 

3352 So. Hafeted Str. 
TeL Boulevard 9641 
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NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-

?YTI VISADOS KREIPKITlS 
AS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

S. L FABIONAS CO. 

809 W. 3511 St. Ctlmi 
TeL Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakorte*. 

•—-
NAUDOKITĖS 

PROGA 
Dabar yra geriausias lai

kas pirkti namą arba lota. 
Turime dideli pasirinkimą 
geriausia bargenių, visoj 
Chicagoi. Siunčiame pi
nigus Lietuvon ir j kitas 
Sulis ir parduodam laiva
kortes ant visų linijų. Eg-
zaminoiame abstraktas, da
rome doviernaštis ir viso-
kes legales popieras. Ap-
draudžiam namus, rakan
das ir automobilius nuo vi
sokiu, nelaimu. Visais rei
kalais kreipkitės pas 

V. M. STULPINAS & CO 
3311 So. Halsted Street 

Telefonas Yards 6062 
Chicago, HL 

Notar> Public. 

įVAIRŲS K0NTRAKT0R1AI 
• P n . Į • i . , 

g m « « » i « » « « » > » « > » i | 
Tel. Pro«pect 0#06 

HEATING 
(diluma) 

Gani ir karatu vandeniu 
JOHN V; THOMPSON 

«S47 So. W E S T E R N AVENIHE 

» - - • • 
• Tel. Repubifc 4637 

JOHN G, MEZLAISKIS 
GENERAL COmTRACTTOR 

AND BUILDER 

iT02« S. Artestan Ave. Chlcago. 

TeL Yards €0«2 £ 

| A. K A I R I S 
• Muriroo Ir budavojlno namu 
J GEHERALft 

1 C 0 N T R A G T 0 R I S ] 
• Atsilankykite pas mane dnoaaĮ 
o gom patarimą. 

a 

S311 South Halsted Street 
Chlcago, IU. 

Home 
2» S156 Ijowe Avenue 
g>*rygyriTByc^i o-ygyy* 

" • ' - » • . i F 

telefonas Canal 0410 

PLUMBING 
Geriausias plomerH. darbą st-

Meku gerai Ir sątlnlfiksi. 
T B OMAS HIGOINS 

%*1S 8o. Oakley Ave. Chlcago 

m BRIDGEPORT PAINTING 
& HAROVVARE GO. 

Malavojime, dekamojame. 
kalaimnojame ir popiemo-
.i*«p« namus. Pudarome 
.dribt.greitai ir pigiai. 

Užlaikome maliavų, popie-
rn ir stiklu ir t t 
3149 8 0 HALSTED 8T. 

Fra. RamantioDii 
Ohicaco, HL TeL Yardi 7282 
M S I 


