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"Draugas" tebania įiekvia-
aam lietuviui Katalikui Ame 
nkoje jo gyvenimo drangas! 

j 
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Kad tarp mns, katalikų, butų da 
daugiau vienybė*, meilė* ir susipra
timo. Ir kad daugiau galėtume n i -
dirbti naurilng-ų darbų naudokimės 
katalikiška spaudą ir ja platinki
me. 
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Konsekruoti Vyskih K J | Q N e s u t i k i m a i Ang l l ' jOS Mirė JžymusLietuvis Nauju Lietuvos Ge-
j i 

ČEKU VALDŽIA NEPALAN 
KIAI I JUOS ATSINEŠA 

Su Maskva 
— — — — — 

Naujas Vyskupus Laukia Di
deli Darbai ir Vargai 

Praneša, Gal Bus Nutraukti 
a n t y K i a i v: ^ , 

LONDONAS, liepos-7. — , m a kabineto narių pareikala-
Į Anglijos su Sovietų Rusija |vo tuojaus imtis priemonių 

PRAHA, Čekoslovakija, bir ' s a n t v k i a i t a i p l i k o įtempti, jprieš bolševistine Rusijų. 
želio 20 (per pal tą) . • Šven 

Pedagogas 
Žiuriuose-Gudeliuose birže 

Ii o 22 dienų, š. m. mirė To
mas Ferdinandas Žilinskis, 
vienas iš žymiausiųjų lietuvių 
pedagogų. Nabašninko lavo
nas po oažnytipn'ų pamaldų 
palaidotas Šunskų kapinėse 
birž. 25 d. 

leMeliu Statyba 
44 Žmones Žuvo Bostono 

K a b a r e t e 

KAUNAS (per paštų). 
BOSTON, Mass>, liepos 7. { rimą susekti tos didelės pe-

7. — Piokwiek k'iubo rezorte (laimės kaltininkus. 
Pasak 4 'Eltos, ' ! geležinkelio [praeita penktadienį vakare se'j • , . . . , 
A r • m it- • * * u ^ - , . v / . : . , . ; * ! . . - .visgi kam-nors buvo zino-

Amaliai-Tekiai statybos dar- ke šokiai ir didelės jaunimo 1 , 
, • • • *i • i , . , r n a J kad rezorto butas nesti p-
bas eina intesyviai ir sekimu pramogos, kuomet butas štai-1 , , .. 

• TV. i . . . r ^ r ri- ' . . rus, kad us pavojingas ir ga
gai. Dirba apie 1,500 darbi- g a griuvo ir didžiumų besilįn • ' .* i , J * 

. įėjo gru^u. J eeiaus i tai ne-
jatsižvelgta, kuomet ėjo 'busi-

* 

kad kas momentas jie gali.' Londone gyvena bolševikai, 
t a . . . Tęva., Slovakija, pasky- t n j k t į I r k u o m e t ^ ^ - ^ ^ ^ % ^ 
re du naujus vyskupus, ku- , ^ tamMt g ( , i a į ^ s k a ; . g a r f a i ) m a t y t ) n u j a u , . . i a ^ 
n u . vakar konsekravo l r a - | t H n g a - ^ g ^ 5 t a b a s turės pavojv ir todėl išteka čia 
hos ark.vysknpas. kraustytis atgal Maskvon.. Ipropagajida prieš pačia val-

Vy*kupas Jantausch, kurs, , T a i j v y k o M ^ t e v ^ ve-[dzin. J ie vra nuomonės, kad KAUNAS (Titu). Seimo! 
per tris sunkiuosius metus bu , i n m n „ n r ; B j Ano-liia mn™ • . i • - •• L • i • LMI -

. . . . . . , uamos pnes Angnją propa- |m propaganda turės pavvki-Itriuksminm) posėdžio aprasy-
vo apaštaliniu admunstrato-

iš Lietuvos Pasiun
tinybes Amerikoje 

ninku, 300 arklių ir 200 vago- ksminančų užgriovė 
nėlių. Bėgiai nutiesti nuo A- ( S į a j s . JĮ 
malįų 11 klm. Atlikta 20 nuoš. i Atkasti griuvėsius ėmei 
bendros tilt,, statybos.' , d a , : g laiko. Ligi vakar rastai A , k a S a n t S ' ' i u ^ s i n * « t r a 

ta nemažai butelių nuo degti-41 žmonių lavonai. J 
Miesto autoritetai labai su j nes. Darbų eiga rodo, kad iki 

|ši,ų metų lapkričio arba gruo- ' 
Idžio geležinkelis bus nuties- Į jaudinti tuo nepaprastu atsi-Į Žuvo ir vienas miesto po1! 

tas ligi Telšių. Darbus a t l i e - , t i ] d m u - Vedami tardymfii. No Vijos .inspektorius. 
ka vietinės ir viena Klaipėdos a 
linuos. 

Taipat net rukus prasidės 

rium Trnava dioeezijoj, pas
kirtas šios dioeezijos vyskupu, 
gi kitas naujas vyskupas, kum 
Dr. Carsky, paskirtas Rozna-
va vyskupu. 

Abudu prelatai prieš save 
turi galybę sunkių darbų ir 
vargo, kuomet Čekoslovakijos 
valdžia visas laikas nepalan
ki Katalikų Bažnyčiai. 

Vyskupas Jantausch yra į-
iiis, diplomatas ir tas jam 
y* *w * •» « *-r T."• *fc 

iinga. J is turi labai pla-
ėii| dioeezijų, kurioje trečda
lis gyventojų yra magiarai. 

Vyskupas Carsky daug keąi 
tėjęs už savo patriotizmą dar 
pirm karo. Austrijos-Ungari 
jos valdžia jį pavanė iš Ostri-
hom seminarijos, kaipo pavo
jingų imperijai pan-slavį. Pa 
varytą Carsky- savo globon pa 
ėmė Kassau vyskupas ir sa
vo lėšomis jį išleido į kuni
gus. 

Su abiem naujais vyskupais 
Čekoslovaku valdžia labai ne 
taktingai apsieina. 

damos prieš Angliju propa- j jų propaganda turės pavyki- I triukšmingo posėdžio aprašy-j i a i P a i aieiruKus prasmes 
gandos |K išlijo j . Anglijos vy- jmo, ypa<f tarpe bedarbkj i r i m a s spaudoje didžiai ptn-dė- j . I , a u J 0 K plačiųjų^ geležinkelių 
r\wmįhk į s i r e n g u s i pasiųsti kairiausiųjų socialistų. ' tas . Jokių muštynių bei su_ 1»»J^ Jonava-Ežerėiiai tyn-
Maskvon aštrių notų. 

Anglija su Soviete Rusija ' 
turi padariusios pirkly bos su 
tartį. Toj sutartv be kitko pa 
žymėta, kad bolševikai neata- į,K,S nr*»™<"W >*** P* r k e l " 
kuoja Britanijos imperijos i n ^ l l a m b a r K a n . Vokietijon. 
teresų Azijoj propagandos ke • ; 
lin. Dabargi bolševikai tų su
tartį laužo skleizdami propa
gandų priefc Angliju ir ang-

Vietos bolševikai tvirtina, 
kad jei jiems pasidarys ank
šta Londone, jie visų pirkly-

BoKeyikų propagandos klau 
simas gal šiandie bus svarsto 
mas parlamente. , 

COLOMBUOS MIESTAS 
IŠDEGĖ. ! 

APVOGTA ŠV. PETRO 
BAZILIKA 

žeidinrų nebuvo. , nėjimo darbai. Be to bus tiria v _ M a n i z a ] i e s m i e 8 t a s ? tu_ 
- - . ^ l™* ™°™* Telšiai-Kretinga, - ^ ^ ^ „ ^ k n i o n e 

KAUNAS ,(Klta). -> Liė tu l k u r , ( > ^ , e ž i n k t I i o s t a t > b ^ n u " j visai i šdegė / 
vos ir Latvijos l'žsienių Hei- i n a t o m * P r a d ė t i 1926 metais j 

l^radžioje. Tuo ruožu geležin- į Gaisras prasidėjo vienoi 
kelį pradės statyti iš abiejų! vaistinėj. Sudegė bankų butai. 

ROMA, liepos 7. — Anų 
BOGOTA, Colorabia, Ji^p. naktį apvogta Sv. Petro Ba

zilika. Paimta daug auksinįfŲ 

Jei Anglija pakels kovų bol 
lus visoj Kinijoj ir kitose Ry- ševikii propagandai, tai ji no
tų dalyse. Irės, kad prie tos kovos prisi-

Anų dienų tų visų reikalų j dėtų ne vie« Frakcija, liet ir 
Anglijos ministerių kabinetui 
įdavė užsienių reikalų sekre
torius Chamberlain. Didžiu-' 

Vokietija. Tuo klausimu su 
Franci j a jau buvov yedamos 
derybos. 

kalų Ministerių pasitarime 
birž. m. 30 d. ir liepos raėn. 
1 d. pasirašyta protokolas, ku 
riuo numatomas arbitražo ir 

i 

ekonominės sutarėiij pasirašy 
iii«s Latvijos-Estijos sutar-
cįų pagrindaiir. 

Kstijai prisidėti bus sušau
kta Rygoj trijų Pabaltės vals 
tybįį konferencija. 

Be to, pasirašyta konvenci-
— 

Francuzu Vadas Morokoj Reikalauja 

galų: nuo Kretingos 
Telšių. 

ir nuo 

IŠKILMINGAI PUNKTAS. 

gubematoriaus rūmai ir kiti 
namai. 

brangintinų daikte, kurių ver
tė siekianti virš vienų milio-
nų Ii r ii. • 

Areštuota apie Z) įtariamų 
asmenų. 

LIEPOS 7, 1925 

BBĘLYNAS, Uepos *v — 
Praeitų mėnesį buvo surašo-

OySLO, Korvegija, liepoftr7.—rhi Vok^tijos gyventojai, ^'į-
— Čia gryio kap. Amundsen, rių, sakoma, rasta 62^00,000. 
kurs mėgino oru pasiekti šiau ;—* 

OSLO, Norvegija, liepos 7. 
Lincoln E'lsworth, kurs su 

CIJICAGO ir APYLINK. 
Šiandie pramatOmas dai-
oras ir Kiê r viėBiatl. 

rmr~ 

t • 

rini žemgalį. 
J I B eia tiesiog karališkai 

ja, reguliuojanti medžio pluk- j s l l t i k t a s j F ^pasveikintas. Pir-1 Amumdsėnu skrido i žemelį , 
,dyim| ir plaukiojimų pasienio į m i a l l s i a huvo ^ ^ e t a s į ka- Vvteta Amerikon. 
upėmis tarp Lietuvos ir L a t - ; f a ^ u s Haakono zuinus, kur ' — 
V1J08- jį sveikino karalius su t iau t i , GENEVA, liepos 7. — Čia 

*cims- turi ofisų viena tarptautinė j 
XonTegų tautai Amundsen 

PARYŽIUS, liepos 7. —(la imes jis, maršalas, nebusiųs 

PAKEITIMAI PRIIMANT I 
STUDENTUS 

zams maurai gentys perėju
sios sukilėlių rifų pusėn ir 

atsakornyngas. Franci jos premieras Painlėve 
paskelbė gavės žinių iš Moro- _, 
, , , ™, . JT! Bįet ar valdžia gali Moro 
Iros, kad draugingos francu kon siųsti tokių naujų skait

lingų armijų f Beveik ne. Nes 
pačioj Frančijoj vedama plati 

MAŽIAU PELNO Iš 
PHtKASC. 

K A I NAS, liepos 6. — 
Ikiišol į medicinos fakulteto 
farmacijos ir odontologijos 
skyrius Lietuvos Universitete 
buvo priimami studentais ir 
nebaigę aukštųjų mokyklų. 

Dabar nuo ateinančių mok
slo metų pradžios bus prii
mami j šiuos skyrius tik bai
gę gimnazijų ar kitų kokių to 
paties laipsnio mokyklų. 

Be to, į farmacijos skyrių 
bus priimami turį provizo
riaus padėjėjo laipsni ir pra
ktikavę dvejus metus vaisti- i 

t raneuzų armijai šiandie yra t. 
. > J r • »komunistu propaganda. Be to, 

pavojaus uz nugaros. h • . ,_ ,• m.-
t t , . , . , . . . . Į kariuomene reikalinga Rbine 
Sukilėliai grųsina miestam • . « 

pasieniams. Fez ir Taza ir geležinUelio li
nijai į Algerių. 

ffos franeuzams draugingos 

Francijai eina tad nemažas 
jkrizis. Jei ji praloš karų Mo

rokoj, tuomet Vokietija pa-

• 

gentys: fiebtala, eneraga, tso- j 1 J V S , s a v o globon Austrijų ir 
ui ir branes, kurios pirmiau su Sovietų Rusijos pagelba 

(gelbėjo franeuzams apginti atim* nuo Lenkijos tai, kas 
"Fez ir Taza, tomis dienomis jonis neprigulL 
perėjo rifų pusėn ir rifai Komunistai čia turėjo su* 
šiandie jau briaujasi pirmyn v a ž i a v i m a i r i m t a r ė rellgti 

l>er pralaužtas J^ovos linijos ~gfreikuSj atkreiptus prieš ve-

VYASHINGTON, liepos 7. 
— Praeitais fiskaliniais me-
tais, kurie baigėsi praeito bir 
želio 30 d., iš Panamos per
kaso turėta mažiau pelno, ne
gu pi nubuvusiais metais. 

Praėjusiais metais pajamų 
gauta $23,089,957, gi išlaid.ų 
butą $9/192,818. 

(Tuo tarpu pirmbuvusiais 
metais pajamų butą $27,(¥?3,-
2(M, gi išlaicfcĮ $8,387,099. 

skaitosi garbė. 
organizacija, kuri kovoja ko- į 

i munizmų. Priguli 21 tauta. 

Pinigų Kursas. 
, i 

Vakarykščios dienos. 
Lietuvos 100 litų $10.U0 
Anglijos 1 sv. sterl. 4.86 
Francijos 100 frankų 458 
Belgijos 100 frankų 4.56 
Italijos 100 lirų 3.56 
Šveicarijos 100 fr. 19.42 
Čekoslovakijos 100 kr. 231 
Vokietijos 100 mrk. 23.81 

i — 
CA 

dalis. 
Maršalas Lyautęy, aukšta

sis francuzu komisionierius, 
Morokoj turi apie 100 tuks-

jtančių kareivių, iš kuri(ų dvi-
nėie. Teeiaus sie turi išlaiky-

J . A. .- ' trecdalys vra tų pačių maurų 
ti papildomuosius kvotimus iš - . . * . . . 1 r ., . .. ., .. bet visi karininkai tai iran-
matematikos ir žizikos pilno . & : __Al_, , +; „„,,; 
gimnazijos kurso. 

^—. — 

BELGU MISIJA Į SUV. 
VALSTYBES 

BRIUKSELIS, liepos 7. — 
Belgu, misija karo s£olų rei
kale j S. Valstybes išvyks šio 
liepos mėn. 29 d. 

euzai. Šių spėkų kovoti suki-
permaža. 

Tad komisionierius prisiun 
tė valdžiai reikalavimų, idant 
kin'greičiaus jam butų pasiųs 
ta dar nors 80 tūkstančių ka
reivių. I r jei Frasncijos val
džia atidėliosianti tų klausi-

dailia karų Morokoj. Paskyrė 
iš 150 asmąnjų komitetų, kurį 
įgaliojo kada tinkama skelbti 
streikus. 

Tuo tarpu francuzu pastan 
gos sudaryti bendrų su ispa
nais frontų Morokoj nevyko. 
Laikomos' Madride derybos 
rmtruko. Ispanai nenori ben
drai su franeuzais kovoti ri
fus. 

N£RA VIETOS FEDERA-
LIUOSE KALĖJIMUOSE 

WA!SHINGTON, liepos 7. 
— S. Valstybių teisingumo 
departameųtas susirūpinės, 
kad federaliai kalėjimai kūpi* 
ni kalinių ir naujų kalinių jau 
neturima kur oVHi. 

Federalė valdžia tad "prašo 
pagelbos atskirų valstijų. Ka
linių skaičius pradėjo didėti 
įvedus prohibicijų. 

SANTA BARBARA, Cal , 
liep. 7. — Čia vis dar kai-ka-

JJUVUSJS KARALIUS AP-
LANKE BUVUSI KAIZERI 

AMSTERDAM, liepož 7. -
Buvusis Saksonijos karalius 

da atjaučiamas žemės drebė-įFredericb Angust. aplankė. bu 
mą, tuomet u i įvykusias ne- Jimas. vusį kaizerį Doorn'e. 

Depozitokite JŪSŲ Pinigus 
Iki Liepos 15 D-

Liepos Mėnesio 
Investmentai. 

Liepos mėnesis yra laikas 
investuoti jttsų j>i infcus j IPir-
mo Morgičio Real Kstatv 
Aukso Bonais kurie uždirbs 
ė% ir •%%. 
Aukso bonas arba morjfieius 
pardViotas šioje baakoje yra 
baugia«Lsis investmentas JŪSŲ 
pinigams. Kiekvienas bonas 
i-epr<>zentiuoja dalf pirmo 
morgirio ant aukštos rūšies 
prapertles Soutli Sidė. Pra-
perties yra verlos dvigubai 
kainos morgtflo. tatgi jus 
esate dvigubai apsaugoti. De 
šimts milijonų dolerių vertė* 
banką rekomendoja šios bo
nus. 

Ateikite bau kon paaiškinsi
me apie šios aukso bonus. 

Kad jus padėsite savo pinigus šioje 
dešimts milijonu dolerių vertės ban-
koje iki Liepos 15 d., jus gaunate 3 
nuošimtį taip kaip butumėl padėja' 
jos nuo pirmos dienos liepos. 
Gera banką yra saugiausi vieta ju<*ų 
pinigams. Pinigai kurie nėra laikomi 
bankoj gali but pavogti, o kad ir ne
būtų pavogti tik tiek turėsite į metus 
kiek pasidejote. Kiekvienas doleris 
padėtas šioje bankoje uždirba ?>% 
kiekvienų metų, tatgi sutaupine $100 
jus gaunae $6.00 nuošimčiais į metus. 
Šio būdu pasekmingi žmonės padidi
na jų sutaupytus pinigus. 

Mūsų Foreign Departmentas šioje 
bankoje per daug metų gelbsti Lietu
vius su jų pininginiais reikalais. At
neškite savo pinigus p. Czaikauskui 
del 3% taupino akounto jis pagelbės 
jus su visokiais reikalais. 

Banką atdara visa die
ną Subūtoj nuo 9 vai. 
ryte iki 8 vai. rak. Se-
redoj vuo 9 ryte iki ,7 
p. p. ir nuo 6 iki 8 vai. 
'vak. Kitfj^ diemi-s nuo 
9 ryte iki 3 p. p. 

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK 

U I S VVBfeT T H 1 R T Y - F W T H 
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demokratija! 

P A S T A B Ė L Ė S . 
Kur dabar demokratija? 
Amerika skelbia, kad ji 

esanti demokratiškiausia ša
lis, kad joje pati demokrati
jos sostine yra. 

Bet daugybe kalba ir rašo, 
kad čia tikroji piutokratija 
viešpatauja ir viską valdo. Gi 
demokratija laidojama. 

Bolševikai šaukia, kad de
mokratija persikrausčiusi į 
Sovietų Respubliką. Jie tvir
tina, kad nėra pasaulyje de
mokratiškesnės šalies už* da
bartinį bolševikų rojų. 

Bet ir čia atsiranda prieš
ginų. Šie tvirtina ir faktais 
prirodo, kad tenai demokrati
jos niekuomet nebuvo if nė
ra. Tenai viešpatauja tikriau
sioji tiranija, kurią vadina 
proletariato diktatūra, arba 
gaujos plėšikų ir grobikų 
viešpatija. 

Socialistai ir laisvamaniai 
garsina, kad demokratija vie
ną koją, o gal jau ir abi yra 
įk§lusi į Meksiką. Mat, demo
kratija pamėgusi Meksiką nuo 
tos valandos, kada jos val
džia pradėjo persekioti kata
likus. Vargšė demokratija ne-

Kur gi ištikrųjų ta ''šven
toji demokratija'' yra ir kas 
j i f 

Sprendžiant iš bolševikų, 
socialistų ir laisvamanių spau 
dos bus ji tenai ir tada, ka
da ir kur jie viešpataus, trem
pdami savo kojomis katalikų 
teises ir naudodamiesi iš ka
talikų pavogtu turtu. 

Vagiančios partijos 
Kiekvienoje šalyje papras

tai veikia įvairios partijos, j 
kurias spiečiasi žmonės, kurie 
skiriasi savo pasauliažvalga. 

Tarp tų yra ir vagiančios 
partijos. Jų žmones vos tik 
įgriebia šalies valdymą į sa
vo rankas, tai tuojaus pasis
kubina apvogti katalikus. 

Kokios tos partijos, tai te-
dasiproti sau kiekvienas. 

dirba br. Murokų odos dirbtu
vė Šiauliuose. Pasinaudodama 
pasisekimu Londono parodoj, 
minėta dirbtuvė įsigyja ge-

Rusijos caro valdžia griu 
dama paskui save paliko mil
žiniškas skolas. Didžiausias 

riausias mašinas ir specialis- sumas ji buvo skolinga Fran-

Kas pikto nemano, o gyve* 
nime laikosi teisybės, tai tas 
nenusigąsta, nors šalies kons
titucija pripažintų mirties 
bausmę, nors seimas ar parla-
mentas leistų apsaugos įsta
tymų, o kas baisiausią del to 
kelia triukšmą, tai jau aišku, 
kad kas nors pas tokius ne
tvarkoje. 

Ar ramus Amerikos pilie
čiai- jaučia nors kokį sunku-
mą, ką šioje salyje pripažinta 
mirties bausmė f 

Vienybė ir Kova. 

Vienas Amerikos laisvama
nių laikraštis puikiai išve-
džioja, kad mažai Lietuvai, 
turinčiai tokius priešus, kaip 
lenkai, o neturinčiai užtarėjų 

tus, kad visais atžvilgiais sa-
vô  gamybą pakėlus. Numato
ma, netrukus eksportuoti } 
užsienį daug odos. 
Lietuva Stockholmo parodoj. 

Birželio 14 - 21 dienomis 
Stockholme, Švedijos sostinė
je, įvyko Skandinavijos ir 
Pabaltijos valstybių paroda. 
Iš Lietuvos dalyvavo šioje pa
rodoje 21 firma. Eksponatas 
daugiausia ūkio produktai ir 
neskaitlingų Lietuvos fabrikų 
išdirbiniai: kaip antai odos iš
dirbiniai, tabakas, papirosai, 
aliejus, popieris, tepalas. 

Pirmieji Liet. Univ. baigę 
technikai 

Pernai džiaugiamės susilau
kę pirmųjų savo juristų, ku
rie savo universitete išėjo 
aukštuosius mokslus. Šiemet 
galime pasidžiaugti, kad su
laukėme jau ir savųjų inžinie
rių, architektu;. Birželio 13 d. 
š. m. įvyko iškilmingas diplo
minių darbų gyvumas, kuri 
atliko trys nauji inžinieriai: 

gali gyvuoti tenai, kur kata 
likai laisvai gali gyventi ir didžiųjų valstybių tarpe, rei 
savo tikybines ir pilietines 
priedermes eiti. 

Didžiausia ir riebiausia de
mokratija viešpatavusi kita
dos Francijoje, nes tenai ka
talikų mokyklos tapo užda
rytos, vienuoliai ir vienuolės 
išvyti iš šalies, bažnyčios A-
pipiėštos ir apvogtos, katali
kų gyvenimas suparaližuotas. 

Bet dabar tai '•demokrati
jai ' Francijoje pradedami 
šonai daužyti, tek^ socialis
tams ir laisvamaniams nema
ža ašarėlių išlieti. 

Buvusi demokratija ir Lie
tuvoje, bet dabar jau, girdi, 
klierikalai baigia ją laidoti". 
Neleidžia mat, klierikalai so
cialistams ir laisvamaniams 

kalinga yra visos tautos vie
nybė. Žinoma, kad taip 

Bet tas pats laikraštis ir 
tame pačiame straipsnyje šau
kia Amerikos lietuvius į žūt
būtinę kova su valdančiąją 
Lietuvos partija. Argi kova 
sudarys vienybę! Ir kaip ga
li būti vienybe, jei mažuma 
nori visa ką valdyti ir tvar
kyti tautoje ir nenori nusi
leisti įiei jokiame dalyke di
džiumai ? 

Kas yra vienybė laisvama
nių supartimu, tai yra "Neat-
mezgamas Mazgas". 

CARO VALDŽIOS SKOLOS. YPATINGAS MILIONIE^ 
i —• 

RIUS. 

cijai, vigo 16 bilionų auksinių 
frankų. Šiandieniniai Rusijos 
autokratai bolševikai atsisako 
mokėti tas buvusios valdžios 
skolas, kuomet francuzai kre
ditoriai reikalauja valdžios 
jas kokiu-nors būdu kolektuo-
ti. 

16 bilionų frankų, tai mil
žiniška suma. Kuomet francu
zai turčiai earo valdžiai tuos 
pinigus Skolino, Francijos 
valdžia davė apsaugos garan
tiją. Tad šiandie ta valdžia ir 
rūpinasi nors dalį skolų at
gauti. 

Rusijos bolševikų valdžia 
tų skolų klausimu nekvaršin
tų sau galvos, jei ne tas fak
tas, kad jai reikalinga turėti 
santykių su svetimomis vals
tybėmis. Turint santykių, rei
kia prisitaikinti prie tarptau
tinių sąlygų. Tai pa t ir Franci-
ja juk ne veltui Maskvos val
džią pripažino. Tuo pripaži
nimu ji tikėjosi iš Busijos at
gauti nors dalį tų skolų, kad-

A. Račiukaitis gyrė "hydroe- ir vienus nuošimčius, kurių 

J 

IŠ LIETUVOS. 

išmesti tikybos dėstymą iš 
mokyklų neleidžia *išvyti is 
Lietuvos s vienuolių, apiplėšti 

Geros Pasekmės. 
Lietuvos dalyvavimas Lon

dono parodoje duoda gerų pa 
sėkmių. Daugelis Londono fir
mų susidomėjo Lietuvos odos 

lektrinės stoties ant Šešupės 
projektas", V. Snarskis -
"gelžbetoninis tiltas ant Šešu
pės ties Mariampolė", V. Vi
leišis - "Geležinis tiltas ant 
Virvytes". Tų temų gynimas 
buvo atliktai gerai ir nau
jiems technikams pripažinta 
inžinieriaus statytojo laipsnis. 

Paštas plečiasi. * 

Jau nuo senai laiKraščių 
leidėjai skundžiasi, kad nega
lima gauti daug skaitytojų 
kaimuose svarbiausiai del 
menkai išplėsto pašto įstaigų 
tinklo. Ar gi- prenumeruos 
kas dienraštį, jei jį gauna tik 
po kelių dienų, o net gal vi
sai savaitei praslinkus f Taigi 
pašto. įstaigų praplėtimas 
svarbus yra ypač spaudai. Ir 
štai pašto valdyba pradėjo 
tuo dalyku rūpintis. Ji jrra su
dariusi planą, kuriuo per dve
jus metus visuose bažnytkie-
muose ir Valsčiuose bus įstei
gtos pašto įsteigo ar agentū
ros. Planus jau pradėta vyk-
dinti. Per pusę birželio mėne
sio jau atidaryta 12 pašto a-
genturų ir į įstaigos. Iki galo 
šių metų manoma atidaryti 
dar apie 60 agentūrų ir 24 įs-
teigos. 

Tuo būdu laikraščiai ir 
šiaip* korespondencijos greit 

reikalingi kreditoriai. 
Paryžiuje, anot žinių, tų 

skolų klausimu francuzai turi 
derybas su Maskvos valdžios 
atstovais. Pranešta, kad bol
ševikų valdžia, rodos, palauki 
atmokėti dalį tų skolų, bet 
francuzai nori, kad jos visos 
butų atmokėtos. Kelinti metai 
už .tuos 16 bilionų frankų ne
mokami nei nuošimčįai. Ir tais 
nuošimčiais bolševikai nesirū
pina. 

Tarptautines teisės rodo, 
kad visus skolos užtrauktos 
ant valstybes, turi but atmo
kėtos nepaisant atmainų val
džioje. Francija gali varu iš
reikalauti tas skolas. Bet kas 
čia remsis su bolševikais. 

Su v. Valstybių senatorių tar
pe yra gana turtingų žmonių. 
Bet tarp jų turtingiausiu 
skaitosi milionierius senato
rius James Couzens iš Michi* 
gan valstijos. 

Pinigyno sekretorius ~ > An-
drew W. Mellon taipat milio
nierius. Kai-kas tvirtina, kad 
Mellon yra vienas turtin
giausių Amerikoje. 

Pirm poros metų šie abudu 
milionieriai gyveno didelėje 
nesantaikoje. Kuomet vienas 
ką sumanydavo, kitas tuojau^ 
viešai išpeikdavo. Bet dabar 
jau antri metai kai jiedu su
sitaikė ir išvien veikia finan
siniais klausimais. 

Abudu juos sutaikė pinigy
no sekretoriaus projektas su
siaurinti taip vadinamas 'sur-
taksas,. Senatorius Couzens 
sekretoriaus projektą indorsa-
vo senate ir nuo to laiko a-
budu milionieriai paliko arti
mi draugai. 

Šiandie abudu ir vėl dar
buojasi, kad dar daugiau su
siaurinti taksas už persona-
les pajamas. Sekretorius Mel
lon labiaus palankus mažinti 
taksas turtingiems. Senato
rius Couzėns jo sumanymą re
mia, bet jis žengia dar toliau. 

Senat. Couzens sako negana 
sumažinti taksas turtingiems 
bet reikia atkreipti domę ir 
į neturtingus. Šiandie už per-
sonales pajamas turi mokėti 
nevedę pradėjus 1,000 dol. me
tinių pajamų, gi vedę 2,500 
dol. metinių pajamų. 

Tad senatorius iškelia su
manymą, kad tiems visiems, 
kurių metings pajamos nevir
šija 5,000 dolerių, visai taksas 
panaikinti. Jis sako, kad tų 
taksų surinkimas begalo keb
lus, užima daug darbo ir pa
čiai valdžiai daug atsieina. 
Tad verčiau tas taksas, kai-

kurie/ išskirti iš civilizuotų po sunkenybę, visai panai 

KELIONĖ j TOLIMUOSIUS VAKARUS 
(skuros) pramone, ypatingai galės pasiekti savo adresatus, ba Rusijos valstybė. 
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tautų įstatymų. Kovoti su 
bolševikais brangiau atsieitų 
už tas skolas. 

Bet francuzai veda derybas 
ir jie tikisi šj-tą laimėti. Daug 
sveikas pelnysi nuo žąsies a-
vižųf Tas pat yra ir su bolše
vikais. Jie apipiešė visas rusų 
bankas, pagrobė visus rusų 
tautos turtus, apipiešė" cerk
ves ir bažnyčias. Bet pinigų 
pas juos nebuvo, taip nėra. 
Ir neturės. Nes kiekvienas bol 
ževikas rūpinasi tik nuosavų pats randasi. 
likimu, bet ne rusų tauta, ar- Suprantama, pinigyno sek

retorius tokiam nusistatymui 

kinti. 
Ir kuomet šiems neturtin

giems pirmiau taksos bus pa-
tuomet jau bus galima pa
galvoti ir apie "surtaksų" su
mažinimą. 

Argi ne ypatingas šis milio
nierius senatorius. Jis reika-
naikintos, sako sen. Couzens, 
lauja pirtniaus taksas panai
kinti neturtingiems ir tik pa
skui bus pagalvota apie tur
tinguosius, kurių tarpe ir jis 

priešingas. Bet kad jiedu gra
žiuoju šuvyvena, tad senato
riaus projektui viešai nesi
priešina. ""* .j^_ 
Yra įvairaus plauko žmonių. 

Vieni milionieriai verčiau ga
lą gautų, kuomet jiems prisi
eitų su dalimi savo milionų 
skirtis. Kiti negarbina dole
rio. Jiems buvo lemta palikti 
turtingais, tad jie nesigaili ir 
kitiems duoti progos pratur
tėti arba laimingiau gyventi. 

Tos rųšies gerų žmonių ne-

ŽAIDIMU KNYGA 
Iki šiol mes amerikiečiai 

neturėjome žaidimų knygos, 
iš kurios būtume išmokę tin
kamų žaismių. Štai dabar ga
vome ją iš kitur. Joję yra L02 
įvairus žaidimai. Šie žaidimai 
labai tinkami žaisti išvažiavi
muose, pknikuose ir įvairiuo
se pasilinksminimuose. Taigi 
labai patartina kiekvienam 
tokią naudinga knygą įsigyti. 
Kama tik 60c 

daug. Bet yra visur. Visuo- "DRAUGAS" PUB. CO. 
menei jie yra tikra palaima. 

Štai kadir tas pat sen. Cou
zens. Bematė jis visuomet pir-
mutinis stoja kovon su viso
kiomis neteisybėmis, nežiūrint 
to, kad jo paties kišenius turi 
nukentėti. 

2334 So. Oakley Avenue, 

CH1CAGO. — Vienam len
kų piknike liepos 4 d. nužu
dytas vienas žmogus. 

Jaunime! Juk žavi mus sau 
lė blaivioj dangaus mėlynėj. 
Gi mūsų gyvenime tik blaivių 
minčių erdvėse laimės saulė 
užtekės. ,Tat, žiūrėkime, kad 
inusų minčių pasaulis alkolio 
dujose nepasinert,ų, — pro jas 
muias laimės saulutė nebenu-
SVJS 
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Q likusį plotą paveda avižoms, kviečiams, 
truputį miežiams ir net rugiams. 

Rašo K. PAKŠTAS. įkvėpimo suteiktų šio krašto juodos rie
timo »4i;Y..Jt.;xi,̂  u:„.,ii„ i* _,!_•• i jis aiilionus pasiturinčių ūkininkų iš į-

vairių tautų, bet daugiausia anglų, vo
kiečių, airių ir skandinavų. Typingiau-
sits Kukurūzų Ruožo valstybes yra Iowa, 
lltenois ir Indiana, bet jis apima dar žy
mias dalis šių valstybių: vakaainę Ohio, 
rytines Kansaso, Nebraskos ir Pietų Da-
kotos dalis. 

Jei lygintume Kukurūzų Ruožą su 
Europos kraštais, tai rastume kad jis y-
ra panašiausias į Ukrainą ir į Rumunijos 
lygumas. Tik lietaus čia jymiai daugiau 
net Ukrainoj. Tad visai natūralu, kad šis 
kraštas produkuoja didumą viso pasaulio 
kukurūzų. 

Kukurūzų Ruožo ūkininkai paprastai 
turi po 160 akrų (apie 65 hektarus), bet 
dažnai ir po 320 akrų ir daugiau. Virš 

bios cilindriškos kiaulės, is abiejų galų 
bent kiek užrauktos. / 

Nors Chicaga staiga užaugo ačiū sa
vo geografinei padėčiai pietiniame gale 
Micliigano, vienok labai žymią dalį turtų 
ir darbo jai siunčia artimas ir derlingas 
Kukurūzų Ruožas. Milžiniška grudų ir 
miltų prekyba ir didžiausios pasaulio 
skerdyklos su daug tūkstančių darbininkų 
Chicagoj tarpsta ačiū Kukurūzų Ruožo 
gausiai ūkio gamybai. Didžiule ir navi-
guojama Mississippi upe beveik pusiau 
perkerta Kukurūzų Ruožą ir teikia puikią 
dominuojančią padėtį šio krašto didžiau
siems miestams St. Louis (800,000 gyv.) 
ir Kansas City (350,000 gyv.). Sale dides
nių įmestų, Kukuc&aų Ruože yra labai 
daug mažų keliolikos tūkstančių gyv. mie-

keletą smulkios pramonės įstaigų ir labai 
daug ambicijos išaugti į didelį miestą. 
Nors Kukurūzų Ruožo miestai auga spar-

Tai monotoniškas kraštas. Rytinė jo 
pėdų nuo jurų paviršiaus. Vakarinė vie
tomis kaubriuota, banguota ir aukštes
nė: rnuo 1,000 iki 2,000 pėdų. Kukurūzų 
Ruožas neturi kokių ypatingai gražių 
gamtos vaizdų. Nėra čia aukštų kalnų, 
melinų ežerų, gražių upių, šniokščiančių 
krioklių ir tamsių girių. Ir akmenų čia 
(kaip Ukrainoje) stinga, nes iš šiam/ės 
lygumų atėję ledynai jų čia neatnešė, o 
vietinė uola giliai žemėje pasislėpusi. 

Nots šis kraštas monotoniškas ir 
nuobodus, bet gausus žemės turtais ir pa
togus žmogaus gyvenimui ir.darbui, svar
biausias šio krašto turtas - kukurūzas y-
ra stipriausias gyvulininkystės pagrindas. 
Niekur Jungtinėsev Valstybėse nematysi 
tiek daug kiaulių ir riebų galvijų, kiek 

bistui čia daugiausia tinkamų modelių, 
nes čia pilni laukai #ubistinės formos kar
vių ir bulių; o jei kada šalę kubistų įsi
galės ir cilindristai, tai šiems aukščiausio 
pusė lygesnė ir žemesnė: nuo 500 iki 1,000 
čiai, vienok žemdirbių skaičius Čia daug 
lėčiau didinasi. Mat visokie teknikos iš
radimai ir mašinos kaskart vis labiau pa-
vaduoja žmogaus rankas ir palyginamai 
mažas ūkio darbininkų skaičius, mašinų 
pagelba, spėja pagaminti gana maisto pro 
dūktų ne tik Amerikos didiems miestams, 
bet dar eksportui užsienin. Turint omeny, 
kad šitas kraštas yra turtingas ne vien 
nikio produktais, bet vietomis ir angliais 
bei Vandens spėka elektrai gaminti, gali
ma numanyti, kad jo ateitis bus dar di
desnė už jo puikią dabartį.; 

6-ta, 7-ta ir 8-ta keliones dienos. 
Automobilių pasitaisę, 3 lytingas 

dienas praleidę pas neužmirštamai svetin-
puses savo laukų jie užsėja kukurūzais, stelių. Kiekvienas toks miestelis turi po šiame Kukurūzų RUože. Dailininkui ku- gus pp. Šlapelius Sioux City, Iowa, bir

želio 24 d. pavakarę išsikraustėm is pas
kutinės lietuvių parapijos Vakaruose. 
Kad-gi žinotumėt, kaip čia mus vaisino! 
ApkroVė skaniausiais valgiais ir nuošir
džiausiu rūpestingumu. Mes ilgai atsi
minsim ponios Šlapelienės tokį gražų su
gebėjimą, lietuviškai svečius vaišinti. 

Persikėlę per Sioux upę, mes atsidū
rėm Pietų Dakotoje, kuri yra 3 kartas di
desnė už Lietuvą, bet 10 įkartu; rečiau ap
gyventa, nei nwjmų Respublika. Dabar jau 
nusitolinom nno Chioagos apie 800 mylių 
ir yra vilties ateity sparčiau varyties pir
myn, į YelIoWstone Parką, kuriame ma
nome praleisti arti 10 dienų, nuo liepos 
1 iki 10 d. 

Mitchell, S. D. 
1925 m. birželio 25 d 

(Bus daugiau)* 
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LIETIMAI AMERIKOJE 
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Parapija. 
Keletas metų atgal fcv. 

jyb£s parapija tarėjo dang 
nesmagumų, nesutikimai tarp 
dvasiškių ir komitetų bodavo 
tankus.Kaipo pasekmes, dar iĄkmie m8*li m a t v t t o k i u s v a r 

dabar yra žmonių kurie eina 
prieš parapijos tvarka, gal 
but dėlto, kad dalykai nėra 
tvarkomi pagal jų noxo. 

Dabartiniam kleb., knn. Ig. 
Kelmeliui atvykus čia klebo-
naut parapija buvo tiesiog 
apgailėtinoj padėty; skolų bu
vo daugybė, nuošimčiai už 
skolas Bemokėti, sutikimo pa
rapijoj nėra. Kompanijos jau 
buvo atsisakę dftot vandenį 
ir šviesa, nes bilų daugybe 
buvo neapmokėta. Bet mūsų, 
darbštusis klebonas nenusi 

ką liko atmokėta visi uŽsili-
kUsieji nuošimčiai ir trečdalis 
skolos, bažnyčia pataisyta, 
papuošta; nauji vargonai įtai
syti ir daugybė smulkesnių 
pagerinimų įvesta. Bet gaila, 
kad vis dar randasi žmonių 

bių darbų suveikta, jie vis 
nepatenkinti. Tokiems žmo
nėms tinka Psalmų prilygini
mas, "turi akis, bet nemato, 
turi ausis, bet negirdi...,, Tiek 
yra gera, kad tokių rėksnių 
nėra daug. Jų priešinimąsi nie 
ko nereiškia prieš klebono ir 
susipratusių parapijonų pasi-, 
ryžimus kelt parapijų ir stri-
print jų kiek galima daugiaus. 

Nauji Vargonai. 
Birželio 7 d., įvyko naujų 

vargonų pašventinimas ir baž
nytinis koncertas. Vargonus 

Dieninė mokykla tapo panai
kinta ir jos vietoj j vesta va
karinė1 mokyklų su lietuvių 
kalbos i r rašybos pamokomis. 
Subatomis yra duodamos ti* 
kybinės pamokos. Nuo liepos 
6 d. čia atsidarys vasarinės 

CHICAGOJE 
IS 18 KOLONUOS. 

warke katalikų bažnyčių. 
Mokykla. 

Parapija atatinkamos moks 
lamės, kol kas neturi, todei 
Čia būdavo mokinama vaiku 
eiai per dienų svetainėj. Tas] malto*o lAtBVOi 
žinoma buvo labai nepatogų. Pradžioj lie&os mėnesio ap- Per keliolika metų prigulėjo 

leido mūsų kolonijų penki as-J i e j ^ ^ j^yeizdos parapi-^JL *?"+ Mo*7' * J ™ "*» 
• .* iv »• • i ' y ^r r ^ Jr^ Vai.: ryto nuo 10— l t nuo 3— 

j nienys, tarp kūnų yra trys ge-1 

ri darbuotojai, būtent, gerb. kun. PY. Vaitukaitis, Jonas 
Jovaiša ir Matas Kuprioniš. 
"* Apie gerb. kun. Vaitukaiti 
nėm reikalo daug plačiai'ra~ 

lietuvių kalbos pamokos, ku- š y t i , nes jojo darbuoti vt* 
* -̂  L J I i' i i • rios bus duodamos kasdien. 
Mokytojumi čia yru stud. 

Kazys Čibirka, gana sugabiai 
mokytojauja. Vasaros laikg 
jam į pagelbų yra pakviestas 
stud. P. Lekėšius. Tėvai turė
tų stengtis leist savo valkus 
pasimokint. gimtosios kalbas, 
nes klebonas ir mokytojai pa
sišventusiai dirba, kad pamo-

jos ir beveik visų idėjinių *> piety: nuo 
Nedėliomi*: 1% iki 11. 

šiems yra gerai žinoma. Tiek 
tik pažymėtina, jog gerb. ku-

SBE 

nigas aplankęs Lietuvų ir ki
tas svarbesnias šalis Vtl su
grįš pas mus. ** 

Jonas Jovaiša buvo geras 
mūsų kolonijos darbuotojas 
nuo pat atvykimo iš Lietuvos. 

i 
D A K T A R A I 

OR. CHARLES SEGAL 
Perkeis savo oflss po numerio 

4729 S, Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

•v* 
y 

a—4 
vakare 

draugijų, kaip tai Fed. Lab-.i 
darių, '! Draugo" šerininkų ir * 
t. t^Daug yra aukavęs Lietu
vos reikalams pats ir ragino 
kitus det aukų. 

Telefoną* Midvray 2880 

vilties, kad ateity pradės 
smarkiau veikti. 

Federacijos skyrius pastaru 
laiku daug kų negali veikti, 
nes tarp dviejų, draugijų, Šv. 
Jurgio vyrų draugijos ir &v. 

minė, rimtai ir sumaniai p i ^ | P a s v e i l t i a o vietinės dioeezijos 
dėjo darbų. Į keturių metų lai- V**7***P*- ^ taipogi pasa

kė puikų pamokslą, kuriam 
labai gyrė Newarko lietuvius 
už jųjų darbštumų ir nesigai-
lėjimų aukų papuošimui baž
nyčios. 

Koncerte dalyvavo šie atsį* 

ADVOKATAI: 

JOHN B. BORDEN 
(John Basjdstunas Bordcn) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

• t W. vYasIrtnfrton St., R. ISIS 
Telephone Dearborn 8940 

Vakarais: 2151 VVest 22 St. 
Telephone Roosevelt 8*30 

Tnli fanas Repubiic 8888 

kinti vaikučius savo tėvų kai-, Rožančiaus, moterų, kylo ne 
bos kuodaugiausia. 

Pirma Komunija. 
Birželio 14 d. įvyko vaiku

čių pirmoji komunija. Moky
tojas rūpestingai prirošė .vai
kučius prie tos brangios iš
kilmes. Iš ryto vaikučiai pri-
3mė Jėzų į savo širdutes, pas 

susipratimai. Ginčai buvo 
taip dideli, kad net buvo 
šauktasi prie tarpininkystes 
vyskupo advokato. Dalykams 
paaiškėjus, pasirodė, kad tie
sa yra moterų draugijos pu-
slj. Beiki pažymėk, kad tie 
ginčiai kylo gal but detto, jog 

Antras tai yra Matas Kup-, 
rionis, taipat geras darbuoto-' 
jas ir rėmėjas visų gerų dar
bų. Matas irgi priklausė prie 
daug idėjinių draugijų ir smat 
kiai rerrfė Lietuvos reikalus, 
kaip tai prigulėdamas prie 
Tautas Fondo pirkdamas L. 
L. P. Bonus ir t. t. 

Laimingos kelionės ir pa
sekmingo gyvenimo tėvynėj 
Lietuvoj 1 Jusiį Draugas. 

CHICAGOS SĄJUNGIE-
TĖMS. 
*mm 

6iomi pranešu, kad liepos 8 
d.y 7:30 vai. va&are, 6v. Jur
gio parapijos mokyklos kam-

i Įžymėjusieji muzikai: A. Sia/kui dalyvavo procesijoj, nes, vyrų draugijoj yra vadoveu-Į bary įvyks Moterų Sąjungos 
pelis, J. Eodelis, Jankus, tų dienų buvo apvaikščloja' jančiųjų tarpe nekatalikiškų Chicagos Apskričio susirinki-

/ ^ 

. O L I S i 
O K A T A S 

l 

SP%8 a*%l 

A D V 
11 S. La Salle st. Room 9001 
TeL Randolph 1814 VnL nuo t -5 

VAKARAIS: 
1241 8. Halsted SU TeL Varos 0083 
7 Iki t T. v. apart P—oiMiliu ir 

Brunza ir Vlsmanas. Abelaai, 
koncertas davė geras pasek-
mes. Jei netaip šiltas oras, pa
sekmes butų buvusios dar ge
resnėms. 

Reikia pažymėt, kad mūsų 
naujieji vargonai yra vieni 

ma Dievo Kūno šventė. 
Draugijas. 

Čia gyvuoja L. V. kp. S. L. 
R. K. A.,—L. D. K. S. ir 
A. L. K. i* Fed. 8 skyrius. 

pažiūrų žmonių. Visgi yra vii- mas. Nuoširdžiai yra kviečia-
ties, kad šv. Jurgio draugija mos visų kuopų atstovės im-
trumpoj ateity apsivalys nuo 
nepageidaujamo gaivalo ir net 
siduos daugiaus savęs i&nau-

Tvirčiausia laikosi S-mo ir dnot laisvaaaaniikiems va-
Darbininkų kuopos. Vyčiai 

puikiausių, antri didume, Ne- ikišiol gyvavo nekaip, bet yra 
dams. 

Senis. 

ti dalyvumų susirinkime. Taip 
gi nuoširdžiai kviečiame senų
jų valdybų pribūti ir perduo
ti naujai valdybai kas yra rei
kalinga apskričiui. 

Marijona Vaičiūniene. 

* Tel. Oaaal 0267 f ak. Prospect ftC5» ' • 

DR. P. Z. ZALATORIS 
lietuvis Gydytoju Ir 

Ofairargaj 
1811 Bo. BaiMtoė M. 

naddeocljft MOO 8. ArtCHlAa Ave. 

EValandos: l t iki I I ryte; 1 Iki • 
po pietų; * Iki 9 vakaro. 

rr -- -r - —̂ =̂*—-
w» 
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, 0. D, 
Lietuvis Akiq Specialistas 

i 
Turėk ivarias Sveikas akis 

Je*«u kenti gal TOS skaudėjimą, 
jsi turi akių nidegimą, Jeijru akys 
aurarss. silpnos, skaudilos arba 
ašaroja. Patarimai Dykai. 

Akiniai $5 ir augSčiau 
Valandos nuo 1 fti f Takara 

Nedaliomis nuo l t Iki 1 
S333 South Halsted Street 

Y II , T i " - • • • • ' '•<•>>-"<* 

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

Oflsas Dkimiestyj 

89 South La Salle Street 
Kanbarte 5St 

Telefonas Central tStO 
Telefonas Vards 44S1 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUTIS ADVOKATAS 

1 W. tinsi «t. arti l i s n U l t t . 
Telefonas Oanal 1&5S 

Talandos: 9 ryto iki 9 rakaro. 8s-
rodoj lf PėtnyČloJ nuo 9 r. IKI • 
T. Veda visokias bylas Tisuos* 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba vtsstdus Doku-
msntus, perkant arba parduo
dant Lotus, Namus. Farmas ir 
Bitniua Skolina I tnj fus aut pir
mo m o r f i j a u s lengvomis ISlygo- ; 
mis. **9JHI 

tr 
K. JURGELIONIS 
| ADVOKATAS 

190 Morth State Street 
Tetef. State »225 

•akarals tr nedėUoe ryt*: 
3335 &t. Halsted St. 

Telefonas Ynrds 0141 

Bylos rlsiose teismuose — Ab-
•tsalUai. — Ingaliojimal — Fas-
kola pinigų l Ir 2 morgiSiama * i 

f**? 

I E Š K O M A P A R T N E R I O SU į9fioo. 
Firma "Pramonė" Lietuvoje (Kaune) ieško dalinin

ko su ^apitalu ne mažiau $9,000. Darbo sritys: mastau 
gaminimas ir prekyba, eentraUnio šildymo, vanden
traukio i r kanalizacijos įrengimas. 

TeL Ganai ttfto 
C. J. P A M S I R N A 

rtnograoas 

Profesionalai, biznieriai gar
sinkite »avo biznius dienrašty 
"^>rauge,^ 

iauklasnan vsiitioja t 
mieste dalia 1901 S. tttissril St. 

fjlM>« • • • • • • • • • » • • • «,<» • | > l > t 

S^i 

Pageidaummas dalininkas išmanantis technikoje ar 
prekyboje. Pelnas ne mažiau 15% užtikrintas 

bmulkesnių žinių galima gauti 
"DRAUGO" MDAKCIJOJE 

2334 So. Oakley Avenue Talefemas Rox>sevelt 2§1& 

J. P. WAITCHES 
ADVOKATAS 

TeL Pullman 8377 Roseland, OI. 

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

127 N. Dearborn m. 
Kambarys 1429 

Telefonas Dearborn S0M 

SPECIALISTAS efsamlnarojl- į 
me abstraktų Ir utjudinamo tur
iu Uisese. Talpai Tada visokius 
sudus. 

mmm 

KWmo*i566.»«M»w«6m^ 

. K. VUOSATUS 
gTnrio didęii pasirinkimą ^pavasariniu 

NAUJAUSOS MADOS SIUTU 
Visokin Btflu 

Padarau ant užsakimo gfreitai ir gerat 
Kainos visiems pritinamos. 

Kreipkitės pas mane del gero patarna-
vimo. Taipgi 

Lietuviu Kraučius 
3887 So. Laavitt St. Oaicafo, HL 

ML Eoosevelt 8982 
fttaggtaą 

S. 0. UCHAWICZ 
Lietuvis Grabortos 

3914 W. 9SS0 Place 
m. 

Patarnauja laido
tuvėse kuoplgiausla. 
Reikalo meldžiu at-
liSauktl, o mano H 
darbu busite užga
nėdinti. 

Tel. Oanal 1971 
2199 1 

n M i a i S i ' i H į r M i i i, i 
— 
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Į AUDITORIUM CAFE i 
AND 

CHOPSUEY 
Gera Vieta Pavalgyti 

Lietuvišku Ir Amerikonišku 
vaisiu kur frattu ir ivarK 
Speciali lietuviški pietus papras 
toms kainomis ano 11:99 ryto 
Iki 9:90 pO piet. 

P. A. PALLULIS 
Savininkas 

32004)2 So. Halsted Street \ 
TeL Boulevard 8T*8 

Atdara Diena Ir Kakt| 
aiiirtiiiiiiiiirfinrrminiiiininiiiiimiifir 

Dr. JOHN SIMONAITIS 
CHIROPRACTOK 

SpecialissuOju ,,rub«k>v«Ti8»* flel at
letu, Rumatinių Nervų, abelno 

isusilpnimo Ir kitų ligų gydymas. 
1919 South Hatoted Street 

Valandos 9— 9̂ vakare 

Dr. RAYMOND i. THOMA 
^VDTTOJAS Ir CHIRURGAS 

Ofisas: 9499 So. WeMern Ave. 
Vai. 1—3 p. p. 7—9 v. v. 

Telef. RepubUc 7500 
Recideneiia: 2509 Marquette Rd 

Telef. Prospect 7500 

DR. VAITUSH, 0 . D. 
luietuvis Aklu Specialistas. 

Palengvins akiu {tempimą, kas 
yra priežastimi skaudėjimo gai
vos, svaigulio, aptemimo, nervuo-
tuflio, skaudančius ir uždegusius 
karščius akiu* kreiviu akių, kata
ro, namiego, ir taip tolM-us, be i 

1 vaistu arba Skausmo. Net erviršl-
na nsi akiu medi kalis irokslaa 
Visuose atsitikimuose daromas 
egzaminas elektra parodantis ma
žiausias klaidas, taip pat kaip 
visokias ligas arba nenormali pa
dėjimą, silpnybę muskulinių a-
klų. Akiniai padaryti, kurie pri
taikomi sunkiausiuose atsitiklmuo 
na Nauji stiklai jdedami { rėmus, 
jei reikalaujama. Stiklai {dėti nuo 
numerio Ii recepto duoto visiems 
ligoniams. Ir rekordas laikytas vi
su atsitikimu Netikros akys pri
taikytos. Speciale atyda atkreip
iama palengvinimui visu nervu 
Ilgų, kurios paeina nuo erzinimo 
svarbiu narvu ir smegenų vidurių, 
paeinančių nuo nepataisytu aklų, 
Įtempimo, kuomet geras pririnka
mas ir nešiojimas akiniu paleng
vins padėjimą. Taipgi arti ir coli 
matantiems pagelbėta. Speciale a-
tyda atkreipta ( mokyklos vaikus. 
Valandos: nuo 19 ryto iki 8 vak 
Nedėllomls nso 9 iki 1 po pistv 

Tel. Bou3evard 7999 
1949 W<«t t f - l h Street 

AJUNEI $4 O t AUGft&IAU 

Pnone Roosevelt 7795 

OR, L P. MICZOLL M J). 
2359 S. Westero Ave. Cor. 9rt S t 

Specialiai Gydau Rumatlzmą. 
Vak: Nuo 9 v. ryte Iki 1 v. p. p. 

Nuo 6 v. vak. iki 9 vai. vak. 
Ned.: Nuo 9 vai. ryte iki 1 v. p. p 

s»«* 

Dr. A, Račkus 
Gydytojas, Chirurgai. Oba-

tetrikas ir Spedjalittas 
Elektroterapas. 

IŠIMA T0NSH.US -
D—Be 
9)— B< peilio I i ' bt į k u u n * , 
•i>—Ut kratų* , 
4>— B« joltW par«|Bttt «veikatiU, 
6)— Pacijentui nereikia širsti, gali 

*«oj valgya, ir giUi eiti i darbą 
PAGYDO: "Gal-stone*" (ak^eabi tal-

iyje) ir akmeniu Mapame ĮMMMJ Ke 
operncijofi, m tam tikromis inaksU-
Mi4H«i<i prieavonėaoia bei vaiatass. 

AplufrtiiKiems KURrąflna Rlrdejiaaa. 
Gardo visokitM iifmm iMMekmirųrai, Ir jei 

yra reikalas Sara operacija*, 
rrafeeijmaalj patarnavimą teikia sava 

aftac 

1411 So. 50 Ave. Cicero, Dl. 
Ofisas atidarytas: Kasdien nuo t vai. 

po piet iki 9 vai. vakare. 
KedčHotaU i i 

rytas. 

-/- — - ? 
/ — 

DR. A. L RUTKAUSKAS 
OJDYTOJA8 IR CHIRURGAS 
4442 So. ^restern Ave. 

Teief. Tjatayocte 414S 

» -

OR, BENEDICF ARON 
Ofisas S801 S. Kedzie Ave. Phone 
Isrfayette 0075. Valandos 2~€ vak. 
Rezidencija S150 W. 63 St. Phone 
Prospect Oeie. Valandos Iki l t 
ryto, 7 iki 8:80 vakarą. 

a * * * ^ • • • » » 

r Ofiso Tel. Boulevard 
H«*id. Te*. Drexel Alni 

OP. A.A. ROTH 
HUSAS GYDYTOJAS ER 

CHIRURGAS 
Sl^cfallsfns Moterišku, Vyrišku 

Vaskn ir visu cbronaikn liga. 

Ofisas ; 1 1 0 3 1 Hststid St 
Kampas 31st Str. 

Vai.: l ~ - i po piet. 7—8 vak. Nod. 
Ir Sventadlenisls 10—U d. 

— 

#*• 

Ifarcg Telefonas Taros 16M 
Ofljo Tel. Boulevard 5913 

OR A. J. BERTASH 
<464 So. Halsted S t 

Ofiso valandos nuo 1 iki I t 
pietų ir i Iki 8 vakare 

• • i 

DR. S. B E I S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas: 2201 W. 22nd St. 

Cor. S. Leavltt St. TeL Ganai 6223 
ReUdenciJa: 8114 W. 42nd St. 

Tel. Lafayette 4083 
Valandos: 1— i & 7—8 V. V. 

NedėlloJ: 10—įj ryte. 

m i 

PUBLIiKA KLINIKA 
Bei sergančia taranto 

Ifereikia daktarui saokėtl 
A B JŲS ESAT IŠSIGYDĖ NUO 

UiSISENĖJUSIŲ LIGŲ 
Specialistai kraujo Mgn| 

Kraujo Ir Šlapumo egsamlnaclja 
Tiktai f 1. 

l igoniai , moka tiktai o i serumus, 
Cėpus ir gyduoles 

Mūsų Klinikoje yra vartojama t e 
lkusios mados instrumentai 

moksliniu budo 
Gydome kraujo ligas. Inkstus, pu
sią, nenatūralius nubeglmus, silp
numą, pnrvlnguma, reumatizmą it 

visas chroniškas flgaa 
Kalbame lletuvttkal 

National Health Clinic 
1637 W s n Madtoon St. 

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

NedėHoj 10 Iki 1 
aaaa»aaaasaaa,**"Paa«aaia»»wa^«^aaaB^aaaai 

VYRAI GYDYKITĖS 
$50.00 Gydimas Ilk $10.00 
Iki pranešimui gydysu vyrus uš 
numažinta kainą $10.00. Sis pasiū
lymas del trumpo laiko. Tatgi at
eikite šiandien atidėliojimas yra 
pavojingas. 

Ar sergate? 
Ar norite iš
sigydyti? At
eikite pas ima 
ne del plino> 
Fiziškos ir La 
batorijos per
žiūrėjimo. Su
žinokite jusų 
tikra stovj. 

Negaišyklte 
laika pas ki-« 
tu« gydytojus. 
Aš vartoju X-
Rav ir l i i e -
roskopa del 

Dr, egzaruinacljų 
kurie surania W. R. Register ^ ^ p r l e 4 a s t J 

109 N. Dearborn i\#ų. Mano 35 
St. 12-to aukotis metų pasek-

VšsU e ^ ^ ^ p T u v o > r l p ^ 
vyrų &1?*1*?*- Švęstos gydy-
Mano g e r i a u s i a s ^ , ^ , ^ 4 0 ^ ^ 
paliudyjimas yra ^—^ Ateikite 
mano išgydyti ir Įgi^naian, Tei-
patenklnti pa- jgingas ir ga-
cientai. |Dtt8 gydimas. 

*fi06' Europos Remėdljos * 9 1 4 ' 
TIKROS ir PAGERINTOS 

Suteiktos del kraujo nagerlnjmo. 
Ligos kurios buvo negaUma ižgy* 
dyti pasiduoda Siame scientifiškam 

fydymui. Aš vartuoju mano gy-
yme naujausius serumus, karve-

rauples, antitoksinus, baktefinus, 
ir kitus greitai gydančius valytus 
kurie gydo neatkratomaa ligas į 
trumpą laika- Ateikite Šiandien 
d ai patarimo kuris bus suteiktas 
veltui. Valandos 9 ryto iki 6JSO 
v. v. Utaminkais, Seredomte ir 8u 
batos vak. iki 8 v. v. Nedaliomis 
nuo d vai. iki 1 vai. p. p. 

DR. W. R. REGISTER 
103 BT. Dearborn Street, 

I Paimkite elevaitori iki x2 aukičio 
IU. 

Telefonas Boulevard 1833 

Dr.SABrenza 
430S SO. ASHLAND AY EsTUE 

Chicago, DJ. 
Vai.: 9 ryto iki 12 piet: 1 po 
piet iki 3 po piet, 8:80 vak. iki 
0:30 vak. 

CeL 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 West 47th St. 
Valandos nuo 8 iki 13 cnena, nno 
• iki 8 vai. vak. aTsdelinmli nno 

s iki s vai. po pieta. 
• * 

Dr. A.j. KARALIUS 
Tot Boalevnrd 3138 

Lietuvis Gydytoja* 
S303 South Morgu Street 

Gkioago, HL 

Dr. Maorice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 So. Ashknd Ave, 
Tel. Yaa-ds 09H 

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

Nedėi nuo 10 iki 12 piet 

' 

1 » . _ _ 

I 

Tel. Boulevard 3686 

Dr. J. P. Poška 
GYDYTOJTAS D l CHIRURGAS 

3337 South Morgan Street 
Valandos: 3 — U U ryto. 

Vakarais nno 7 Iki 8 
CICERO OFISAS: 

1243 South 49th Avenue 
Teief. Cioero 4676 

Vai.: tTtarninkals ^r Pėtnyčjoms 
nuo t Iki 9 vaT vak. 

-
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CMCAGOIE 
UEPOS 4 R AUTOMOBI

LIŲ AUKOS 

Nemažai Žuvo Besimaudant 
Hzcrc 

Liepos 4 dieną Cbicagoje 
> asmenys žuvo vartojant 

iemonines eksplioduojan-
las ugnis, 2 žuvo nuo auto-
lobilių ir 2 nuskendo. 

Praeitą sekmadienį Chiea-
joj ir apylinkėse nelaimėse su 
mtomobiliais žuvo 8 ir apie 
JO asmenų sužeista. N 

VIEŠA RINKLIAVA. 

Kat Labdaringai Sąjungai 
išgauta iŠ valdžios leidimas 
viešai rinkliavai Rugpiučio 

D R rA U G K S 

i 

i 

• • 

18 KOLONIJOS 

Liepos 8 xi, 7:30 vai. vak. 
yra šaukiamas susirinkimas 
Dievo Apveizdos parapijos 
svet. Atstovai nuo draugijų ir 
pavieni veikėjai yra prašomi 

SVARBUS PED. SUSIRIN
KIMAS. žiniH-Ms. 

X Įvykęs sekmadienį, lie
pos 5 dieną, Aušros Vartą 
par. piknikas gerai pasisekė. Federacijos Chicagos Apskri 
Oras buvo labai gražus. Žmo
nių suvažiavo daug. Reikia 

Trečiadienį, liepos 8 dieną, 
š. m. 8 vai. vakaro šaukiamas 

tikėtis didelio pelno parapi- tykioje. 
j a i . 

X Praeitą sekmadienį Vy
čių "base bair Lyga turėjo 
tik du žaidimu. Vest Side 

čio susirinkimas. Susirinkimas 
įvyks Aušros Vartų: par. mo-

Pašome visų skyrių atsių
sti kuoskaitlingtausiai atsto
vų, nes yra daug svarbių da-

grumesi su Cicero, o Mar- * * ? apsvarstyti, ypač arti
mojo. Federacijos Seimo rei
kalus. ąuette Park su West Pullman. 

Kiti tymai visai nežaidė, nes 
skaitlingai susirinkti. Bus tar T o w n o f j ^ i r Brįdgeport 
tąsi ir rinkimas darbininkų 
del sekančio pikniko, kuris į-
vyks liepos 19 d. National 

Tą paeią dieną 9 asmenys ({roy^ R i v e r s i d ^ m. Kviečia 
tskendo Miehigano ir kituo- Kįm Ig Aftavi&ust kleb. 

Jonas F. Dimša, pirm. 
mskendo 
ie ežeruose šalimais Chiea-
:os. 
jTai bent poros dienų rekor 

Kad Liepos 4 d. žmonės 
be reikalo žųsta, tai nestebė-
ina- Nes Nepriklausomybės 
ie^os minėjimas šaudymais 
r ekspliozijomis nekulturin-

s. 
Bet automobilių aukos vie

ton mažėta taipat eina didyn 
ir nežinia kas bus artimoj a-
teity, Turės but apribuotas 
automobilių vartojimas. 

GIRIA SAVO VYRA 

ATLYGINIMAI Už PLĖŠIKŲ 
NUKOVIMĄ 

Andai policmono nušautas 
Charles Johnson, profesiona-
lis vagis, kuomet jis įsikraus
tė vienajn ilatan. 

Johnsono moteris, 11907 No. 
Halsted st., sakosi nežinojus, 
kad jos vyras buvęs krimina
listas. Bet kad jis buvęs jai 
taip geras, kad ji negalinti at 
si girti. 

Jų namuose atrasta daug 
vogtų daiktų. Ir pati sakosi 
nežinojus, kad tai buvę vog
ta. ^ 

Valdyba. 

U' ** 

Cook apskrity plėšikai 
daug bankų apiplėšia. Tad 
Cook apskrities, ir Chicagos 
Bankininkų sąjunga paskelbė 
atlyginimo 2,500 dol. už kie-
kviąną nukautą bankos plėši
ką ir 1,000 dol. už plėšiko a-
reštavimą. 

Tais atlyginimais naudoja
si policija, policijos agentai 
ir bankų tarnautojai. 

Atlyginimas bus <iuodamas 
ne vien už plėšiko nukovimą 
plėšima laiku, bet plėšikui bė
gant, kad ir praėjus mėnesiui, 
jei tikras bankoa plėšikas bus 
nukautas. 

NEMAŽAS GAISRAS TIES 
HALSTED GATV. 

Keras Manufacturįng Co. 
kelių aukštų bute kilo gaisras, 
ttus butas randasi Kees gat
vėje, ties North Halsted gat. 
i 

Gaisras kilo trečiajam auk
šte, kuomet bute buvo apie 40 
darbininkų ir darbininkių. Ir 
greitai liepsnos pradfėjo ėsti. 
antrąjį ir ketvirtąjį aukštą. 

Tečiaus gaisrininkai greitai 
liepsnas sukontroliavo, bet ga 

NELAIMĖ APEIGŲ LAIKU 

Mayslake miestely, netoli 
Chicagos, prie Šv. Juozapo 
kolegijos ir seminarijos pris
tatomas naujas butas. 

Praeitą sekmadienį įvyko 
tam butui kertinio akmens pa 

be kovos pasidavė savo kon-
tragentams, 18 kolonijos ir 
Norts Sidės tymams. 

Rezultatai įvykusių žaidi
mų šitokie: Cieeriečiai suplė
kę West Sidie&ius, laimėdami 
18 prieš 3", o Mąrąuetteparkie-
čiai apgalėjo Westpullmanie-
čius, gaudami K) prieš 8. 

X Serganti nuo senai sese
le" Marijona, Kazimierietė, vi
sai apsilpo. Sekmadienį, lie
pos 5 dieną, suteikta jai pas
kutinis šv. patepimas. Pagyti 
nėra vilties. 

X Šeštadienį, liepos 4 die
ną, įvyko Chicagos Vyčių 
draugiškos išvažiavimas. Iš 
visų kuopų; suvažiavo gan 
daug vyčių. Buvo atsilankę 
ir gerb. svečiai: kun. J. Alba-
vieius, kun. Dr. K. Rėklaitis 
ir konsulas p. P. Žadeikis. 

X I/. Vyčių išvažiavime, lie 
pos 4 d7 puikią prakalbą pa
sakė gerb. Lietuvos konsulas 
p. Žadeikis. Po trumpą kalbe
lę pasakė p. Stulpinas ir stud. 
Balanda. 

X Penktadienio vakare, L. 
V. 112 kp. susirinkime, Mar-
quette Park, kalbėjo gerb. klie 
rikas Marčiulionis ir puikiai 
sudainavo porą dainelių j>lės 
Birutė i r Elena Zakariutės. 

BRIDGEPORT. 
i 

p ^ i . 

Visi su
tinka kad 
Boimiškas Apy-

niy -> paskanintas 

PURHANI 
MALT 

Duoda geriausiu* Rezultatus 
Klauskite Jusi/ 

Urosernuiko 

NAMAI - ŽEMĖ 
PARDAVIMUI medinis 3 

flatų namas. Pirmame flate 
yra 5 kambariia, 2-rame 6 
kamb. ir 3-čiame 3 kamba-riai 
Elektros šviesos, gesas ir visi 
įtaisymai. Namas randasi Ci
cero arti lietuvių bažnyčios. 
Raudos neša $110 i menes;. 
Kaina $8,700.00. 

Atsišaukite 
1'DRAUGO" Ofisą 

2334 So. Oakley Avenue 

AR ŽINAI KAD 
3615 svetimtaučių aplankė 
Kauną praeita metą. i r kad a-
pie šešų tukstančia gyvena 
Kaune? Ar žinai kad Helmars 
turi savyje 100% gryną Tur
kišką tabaką kurie patenkina ™> £ £ £ ~ 
ir duoda smagumą nežiūrint 
kiek jus rūkote. 

NAMAI - ŽEMĖ 
Antradienis, Liepos T. 1925 

— — — i » ' 

C. P. SUROMSKIO BAR-
GENAI PARDAVIMUI 

ARBA MAINYMUI 
BRIDGEPORTE 

12 flatų ir 2 storai mūrinis 
namas, įmoket $5,000 kitus 
kaip renda. Randasi ant Hal
sted St. 

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

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

2 pagyvenimų, storas € kam 
bariai ant viršaus, kaina $6,-
500, įmoket $2,000. Randasi 

REAL ESTATE 

C. P. SUROMSKIS CO I 
P e r k a m , 

parduodam 
Ir mainom 
namus, far-
m u taipgi 
Ir riaokiua 
biznius. D a r . 
ba a t l i ekam 
greitai , p i 
giai Ir gerai. 
Kreipkitės: 

3352 So. Halsted Str. 
Tel. Boulevard 9641 

— B 

DR.HUMPHREYS' 

S 

Susivienijimo L. B. K. A. 
15 kp. nuo sausio iki liepos 

tvekariai Halsted gatve nega j mėnesio, s. m. savo nariams 
Įėjo ilgą laikų pervažiuoti Ir.iSmokėjo $1,338.34. Kiekvie-
turėjo gryžti atgal. 

Kilus gaisrui visi viduj dir 
be laimingai apleido butą, 
taip kad jokia nelaimė neįvy
ko su žmonėmis. 

VAIKAMS TIKRAS 
"ROJUS." 

Chicagos vakariniai (West) 
. . . . , ., parkai atidaromi vaiku zais-

s ventimmtas. Apeigų laiku su- K* r .. 
mems, meškeriojimams ir ki-lužo pastatyta aukštai platfor 

ma, ant kurios stovėjo apie 
100 asmenju. 

toms pramogoms. 
Aplinkiniams vaikams tuo

se parkuose per du mėnesiu 
M bos tikras "rojus.' Visi susirinkę nudribo 15 

-pėdų žemyn. Ir iaimė, kad l 

nei vienas asmuo nebuvo pa- C o o k ap8krities kalėjime į-
voiingai sužeistas. tariamai miręs vienas kali-

Šventinimo apeigas atliko nys Sakoma, užsinuodijęs. 
monsign. Rempe. Vedami tardymai. 

• — , 

GAISRAS "WHITE CITY." 

nas narys kuris tik buvo ne 
laimės paliestas gavo paselpa. 

Tamsta irgi nelauk kol sir
gsi ar mirsi, bet šiandien pri
sirašyk prie S-mo L. B. K. A., 
didžiausios lietuvių organiza1 

cijos. V. Petrauskas. 

Specialistai užsise-
nejusig chroniškų 
ligų VYTU, motery 
Ir raiku. Daktarų 
Medikalė laborator i ja . 
DR. HORVAT. D R . * ^ n i / l J N G 
1 3 4 7 W . 1 8 S t . . K a m į M r f n u e Island 

Ar«. , 1 a Va>andoa *;ufr ir iki 8 
kasdien. Nedėl ioj n u a 9 ik i 12. 

. _ _ 

UŽLAIKAU GELEŽINIŲ 
DAIKTŲ: 

MalevŲ ir kitu reikalingu daiktu 
prie namu. Geriausios malevos 
u i žemiausias kalnas. Kviečiu 
vietinius l ietuvius atsilankyti, o a i 
sute iks iu teisinga patarnavimą. 

F. J. YANAS 
2805 West 63rd Str. 

\ 

SOUTH SIDE. 

»iiHiiiiniiUHiiiuiiiii)i.-..aiminiiiiiiiim 
ja__ S 
S T c l . Irving 1246 

I FRANK N0RW1SH f 
Mallavoj imo ir P o n c ^ i o j i m o S 

KONTRAKTORIUS | 
)arbas gvarantuotas. P r i e i n a m o s ^ 

kainos. Saukite vakarais. 

8 flatų naujas mūrinis na 
Imas, visi vėliausios mados į-
taisymai įmoket $9.000, kitus 
kaip (renda. Randasi ant 65 ir 
Justine St. 

8 flatai ir storas, kampinis 
namas, štimu apšildomas, į-
moket $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, įmoket $3,000 kitus kaip 
renda. Randasi Bumside ant 
96 ir Forrest Ave. 

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

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO, 

S 2 8 1 9 W. Bairy Ave. Chlcago .S 

slIlIUIIIIHIIIIIIIIIIIIHIflHINIIIIHIflIlIlIlll 

m«t • • • • 

Sekmadienio pavakarėj ži-. 

BRIDGEPORT. 

Saldžiausios S. V. Jėzaus 
žaismavietėj 'White D r . t ė s mėnesinis susirinkimas 

City' kilo gaisras. Tuo laiku 
buvo daug žmonių. Ir laimė, 
kad nekilo didelė pasiauba. 
Baigėsi keletos žmonių leng
vais sužeidimais spraudžian
tis per išėjimus laukan. 

Ant Wallaceir 35 gat. su
sidaužė du automobiliai. Vie
nas žmogus žuVo. Vienam vai
kui galva permušta. 

Įvyks antradieny, Liepos 7 d., 
7:30 vai. vak. Chicagos Liet. 
Auditorium salėj, 3135 So. 
Halsted St. V-JI 

Visi nariai esate kviečiami 
pribūti, nes randasi "daug 
svarbių reikalų aptarti. 

Taipgi atsiveskite draugų 
prisirašyt prie draugijos. 

A. Bugailiškis, rast. 

STANISLOVAS 
NORVAIŠAS 

nelaimingai su t iko smertj Bcfi-
ton Harbor, Mieh. Liepos 4 d. 
1926 m. 12 vai. diena 24 me
t ę amžiaus. Ki lo iš K a u n o Red . 
&tauliu Apskričio, Radvi l iškio 
Parap. Stati&kiu Kaimo. Išgy
veno Amerikoj 20 metu . 

Pa l iko didel iame nul iūdime 
Motina SalomŲą, tėvą TadauŠu, 
brolius Pran«, Silvestrą ir Ka
zimiera ir seseris Marijoną, 
Mortą. Ameliją, Valeriją, Mo
niką ir Veroniką. 

R i m a s pašarvotas 2222 So. 
Irving Ave., Laidotuves įvyks 
Seredoj Megtos 8 d. 15 n a m ų 
8:30 vai. bus atlydėtas | Auš
ros Vartų P . Sv. bažnyčią, k u 
rioj J Vyks gedul ingos pamaldos 
u i vel ionio sielą. 

P o pamaldų bus nulydėtas j 
šv . Kazimiero kapines . ' Nuo
širdžiai kvieč iame visus g imi
nes, draugus Ir pažjstamus da-

' l jvaut i š iose laidotuvėse. 
Nul iūdę: Motina, Tėvas, 

Broliai ir Seserys. 
Laidotuvėms patarnauja gra-

borms *. D. LMfcMric* TeL 
Casa l 21»t . 

Kraujo Suirimai 
Ligos 

Užkrečiamos 
Slaptos 
Ligos 

Gydomos ce / i aus lų ir pasekmin-
s iaushi m e t o d u 

Nauj i Arapnenamine ir Luescide 
dymo tą Ilgu, 
j is galėjo at -
gydymai yra 
geriausi Ir ti
kriausia išgy
dymas nuo 
kraujo suiri
mu Ir Sifilio. 
Del labai di
delio skai&aus 

ats i lankymo 
ligoni a pas 
p r . Ross gy-
plglntl kalnas 
nuo * 

Dr B. M. R o s s 

55 S. Dearborn St < 

$1200 
IKI 

$5 00 
D^lel pasekmingų resultatų ir ia 
bai žemų kainų, atsi lanko labai 
daug žmonių. Tūkstančiai Jau yra 
pasveikę ir yra laimingi. 
Deš imtis gydymo kambarių yra 
paskirta del sergančių. 

fifPEClALLS GYDYMAS 
UŽ P U S Ę KAINOS 

Gydymas n u o ūžnuodij lmo Kraujo, 
Pūslės , š l a p u m o ir Chroniškų Ligų 
Viena geriausiai įrengtų instituci
jų del gydymo t ų ligų. 
Pas i tar imas ir EgzamlnacIJa Dy
kai. Reikalaukite knygelės del 
Specialių Ligų. Duodamos veltui. 
Vyrų priėmimo, kambarys, 60$ —•[] 
Moterų pr iėmimo kambarys, 608 
— K a l b a m e visokias kalbas. 
35 S. Dearborn St., Kamp. Monroe 

DR. B. M. ROSS 
SS S. Dearborn Street 

Chicago. 
P e n k i a s aukštas, Crilly N a m a s 

25 metai t a m e N a m e 
, VALANDOS: 

Kasdien n u o 10 ryto iki 6 vak. 
Nedėl ioj nuo 10 ryto iki 1 po ptat 
Panedėly, Seredoj ir Subatoj nuo 

1' 10 ryto Iki I vakare 

Telefonas Canal S i t i 

BUTKUS UNDERTAKING 
Co., Inc. 

P. B . Hadley, Licensed 
Balsamotojas 

71Q W. 18 St., Chicago, IU. 
Viskas k a s reikalinga prie pa-

grabų. Teis ingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Važiuojame ] 
tolimėsnesk^rletas už tą pačia kai
na. Leiski te m u m s pagelbėti jums 
nuliūdimo /valandoje . 

• m 
Simpatiškas - Mandagūs 
Geresnis Ir Pigesnis Už 

Kitų Patarnavimas 

E U D E I K I A I 
PAGRABŲ VEDĖJAI 

didysis Ofisas.-
4605-^7 S. HERMITAGfi 

AVENUE 
Tel. Yards 1741 ir 404p 

SKYRIUS 

t 

4447 So. Fairf ield Aveirue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
4904 West 14tn Str., Cicero 

TeL Cicero SOM 

VV. A D A M A V V i C Z E 
LIETUVIS GRABORIUS 

Ir Registruotas Balsam6tojas 
Seniausis ir pigiausiaa. Teisingas 

^patarėjas nul iūdimo valandoje be 
skraudos i m o n ė m a Už ta pačią kai
ną važiuoju j tol imesnius miestus. 

Atidarau Ofisą: 
4340 So. California Avenue 

Tel. Lafayette 5083 

809 W. 35th St.. Chicago 
TeL Boulevard M I I ir 0774 

P A D A R O M P I R K I M O IR P A R 
D A V I M O R A S T U S . 

Pasekmingai s iunčiam pi n i r o s Ir 
Parduodam Laivakortea. i 

•^R 

MORGICIAI - PASKOLOS. 

A N T R I MORGECIAI 
Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 
,r kontraktus. 
IBTTERNATIONAL INVESTMENT 

OORPORATIOIT 
S804 South Kedzie Ave,, 

Lafayette «7SS 

•I, ' • " » • 

Remkite tuos profesijona-
lus, biznierius kurie garsi
nasi '<Draugo', dieurasty! 

PRIE VIENUOLYNO 
5 kambarių naujas mūrinis 

bungalow, furnace apšildomas, 
kaina $7,300, įmoket $2,000. 

2 pagyvenimų naujas mūri
nis namas 6-6 kambariai kar
štu vandeniu apšildomas, mū
rinis garadžius. įmoket $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 įmoket $3,000. 

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

6 kambarių bungaJow, fur-
nace apšildomas, lotas prie, 
šalies, kaina $6,500, įmoket 
$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 nuosavybes, ūkės arba 
namus Lietuvoj, Lenkijoj, Ru
sijoj, arba kituose Šalyse mel
džiame priduoti į mūsų ofisą. 
Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 
8 vakare, Nedelioms nuo 9 ry
to iki 3 po pietų. 

Kreipkities; 

C, P. SUROMSKIS & GO. 
3352 SO. HALSTED 

ST. CHICAGO 
Tel. Boulevard 9641 

NAUDOKITĖS 
PROGA 

Dabar yra geriausias lai
kas pirkti namą arba lota. 
Tarime didelį pasirinkime 
geriausių bargenių, viso.i 
Chicagoj. Siunčiame pi
nigus Lietuvon irj j kitas 
Šalis ir parduodam laiva
kortes ant visų linijų. Eg-
zaminojame abstraktas, da
rome doviernaštis ir viso-
kes legales popieras. Ap
draudžiami namus, rakan
dus ir automobilius nuo vj-
sokių nelaimų. Visais rei
kalais kreipkitės pas 

l M. STULPINAS & GO 
3311 So. Halsted Street 

Telefonas Yards 6062 
Chicago, IU.' 

Notar> Public. 

{VAIRUS KONTRAKTORIAI 

Tel. Prospect 0906 

HEATING • 

i 

(Š i luma) 
Garą ir karštu r a n d ė s i u 

JOHN V. THOMPSON 
«34T So. W E S T E R N A V Ė N U K 

8 * • » • * » ' 
iTet. Republ lc 45S7 

JOHN G, MEZLAISKIS 
G E N E R A L CX)NTRACTOR 

ANI> BLTLDER 
7026 S. Arteslan Are . Chicago. 

Te lTVarda €062. . jo 

S A. K A I R I S ~ o o 
• M u i i m o ir botiavojlmo narna 
l GEJJERALIS 
O 
O 
o G O N T R A C T O R I S i 
į Atsi lankykite pas mane duona 
c x i w a patarimą. 

5311 Soutii Halsted Street 
Chicago, DL 

H o m e } • 
^S856 Lowe Avenue 
Kytygo"»n»gog»m»ygy>-irrBryg 

į > » » » » > • » » » • > • • m — « 

PLUMBING 
t e l e f o n a s Canal 0410 

Geriausias phmnerls, darbą at
l ieku s e r a i ir saitulSkai. 

THOMAS HIGOIHS 
W1S So. Oakley Ave . Cliioago 

— * 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDWARE GO. 

Malarojime, dekaroojame, 
kalsimuojame ir popieruo-
jame namus. Padarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie-

ru ir stiklu ir t. t 
S149 8 0 HALSTED ST. 

Prea. Ramandonk j ĮOhlcairo, m TeL Yardf 7282 • 


