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••Drangas" tebūnie kiekrie-

Biffi lietuviui Katalikui Ame 

rikoje jo gyvenimo draugas 1 
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Kad ta rp mus, katalikų, butu da 
daugiau vienybės, meilės ir susipra
timo, ir kad daugiau galėtume nu
dirbti naudingo darbų naudokimės 
katalikiška spaudą ir ja platinki
me. / , 
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KATALIKAMS REIKALIN
GA DIDESNE AKCIJA 

KINIJOJE 

i ^ ^ ^ ^ ^ S 

Nes protestavai misionieriai 
niekniekius ten skleidžia 

Bolševikai Ir Lenkai 
Rengia M a n ė t e 

Lenkai Mėgins Parodyti Savo Militarine 

SOCIALISTAI KELIA 
RIAUŠES 
• l * 

VTENNA, rugp. 4. — Vie-

PENKI NUKAUTA; DAUG 

PEKINAS, Kinija, rugp. 

Vienas asmuo žuvo. 

Galybe 
| TŽYCA, rus] 

WASHlNGTOX, rugp. 1. 
:— I š Kinijos po septynerių 
metų misionieriavimo Ameri
kon gryžo kun. Bernardas F . 

Meyer, Pranciškonas, vie
nos Maryknoll misijos virši
ninkas Kinijoj. ._ 

l i \ (JA, rugp. 4. — Lenkija lševikų raudonoji annija su-
J i s pasakoja, kad Amerikos j ruošia didžiai išlaidžius mili- traukta taipat į didelius raa-

protestantai misionieriai Ki- tarinius manebrus, kuriuose nebrus. Bolševikai į savo ta 
nijoje veda ypatingą ir kata-, bus pavartota .įo trečioji ar- militarine pramoga nepakvie-J 
likams pragaištingą propaga- mija. Manebrai prasidės m- t.'- jokiu svetimų šalių repre-
ndą. J i e visur tamsius kinie- gpiuėio 11 d. ir Įvyks (iardi- zentantų. Bolševiku maneb- |*"yv r t — 
eius įtikina, kad Amerika esa-Jno apylinkėse, ty. užgrobtuo-j rai prasideda šio rugpiueio 8 j i m U n * P a s a i U-
nti perdėm protcstonvj šalis i r ' s e Lietuvos ir (Judijos plotuo-jd 
katalikai ten nebturi jokios 
reikšmės. Dar daugiau, (iir-

no socialisto laidotuvių laiku,4. — Aria diena, streikuoją ki 
socialistai belmctėdami sukėlė mečiai darbimnkai sukėlė R 

i riaušes, kuomet jiems po akįų riaušes. Riaušininkus malsiu 
pasisuko jų poetiniai priešai, j ti pastatyta anglai jurininkai. 

PERSIJA LIKSIS T. 
SĄJUNGOJE 

G&NEVA, rugp. 4. -- 'Persi
j a išsprendė T. Sąjungoje vi
suomet turėti savo delegaciją, 
kuriai pirmininkaus Abour 
ITassan Ifekime. Persija Sąjun 
goję reprezentuos visą musul-

di šiandieninė Amerika vienu lenkai mėgins įrodyti, kad jie 
protestante išvystyta. | pasirengę susidurti su bile ko 

Kaip žinoma, kiniečiai į A- ' kiu savo priešu. 

se, arti liusijos pasienio. Tais j Iš Minsko sugryžo buvusia 
savo inanebrais. anot žinių, | Latvijos konsulis Rusijoje. J i s 

praneša, kad bolševikai į sa 
vo mnnebrus turi sukoncent 
ravę 200,000 kareivius 16,000 

FAŠISTAI LAIMĖJO SICI
LIJOJ. 

PALERMO, rugi>. *• — 
Sicilijos municipaliniuose rin 

meriką visuomet su pagarba ' Manebrus ves patys lenkai' raitelių, 120 aeroplanų, nema-1 k u n u o s * f a ^ l s t u partija lai-

ndus. I 'žtad jiems ir geriau 
sekasi. 

Katalikai misionieriai to ne 
beturi. Tiesa, jie nėra pamir
šti arba apleisti, bet plačiose 
dirvose veikimui trūksta rei
kalingų fondų. 

Dėlto, Amerikos katalikams 
tegul rūpėtų ta svarbi Kini
joje problema, ty. milionų pa-

vki, išrengtų su nuodingomis 
du jomis. Suprantama, magie 

atsineša. I r kuomet girdi pro francuzij generalio štabo kari žai tankų ir du pulku karei-
testantizmo kėlimą j padan
ges, jie labiaus krypsta pro
testantizmai), negu kataliky
bėm. 

Anot kun. Meyer, Ameri
kos protestantų misionieriai 
Kinijoj puikiai susiorganiza
vę. Nes jie kiniečių atverti
mui turi visuomet didelius l'o-

mejo. 

ninku priežiūroje, j tuos ma 
nebrus Yaršavos valdžia pak
vietė įvairiu valstvbiu milita-

*. ^ * w 

rinius reprezentantus. Sako
ma, busią Latvijos ir Estijos 
armijų reprezentantai, ku-

STREIKUOJA MŪRININKAI 

Xukauta keturi kiniečiai ir 
vienas jurininkas. Daug su
žeistų. 

Po to kiniečiai studentai 
pradėjo gaudyti anglus. Išė
mus vieną anglą, kuri studen 
tai pagrobė ir nusitempė Pi et 
rytinian universitetan, visi ki 
ti suspėjo pasislėpti į sveti
mų saD>j karo laivus. Iš karo 
laivų tuojaus išsodinti juri
ninkai. 

Prieš anglus pakeltas boiko 
tas Cantonc, Swato\v'e, Amor 

y ir kitur. Anglijos karo lai
vams nei maistas nepristato-
mae. 

Shanghajaus- anglų motelį 
sąjunga iškėlė boikotą vietos 
kiniečių krautuvėms, kuriose 
anglų prekės boikotuojamos. 
Moterų sąjunga renka žinių, 

I 
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V I E Š A P A D Ė K A . 

Šiuomi tariame nuoširdžiausi ačiū visiems bran
giems mūsų prieteliams taip skaitlingai . atsilankiu
siems į "Draugo" pikniką rugpiueio 2 d. š. m., taip 
jau biznieriams, kurie davė skelbimų "Draugo" do
vanėlėj knygai, o ypač mūsų veikėjoms ir šeiminin
kėms, su didžiausiu pasišventimu atlikusiems sun
kius pikniko darbus. 

Ypatingai gi mūsų karščiausia padėka priklauso 
Lietuvių Kataliku Federacijos Apskričiui, kurio dar
bu dideliausia dalimi šis piknikas tapo įvykdytas. 

Lai Aukščiausis Viešpats visiems šimteriopai at
lygina! • ' • 

"Draugo" Administracija. 
.B me%-. MKSnilk. <J55W«^ ^ ) i ^ l » ! - , M V W V > . 

Graikija Grasina 
Bulgarijai 

bruose dujos nebus vartoja- I v /Mnr" A 
Į MM\ iORK, rugp. 4. — 
Oia streikuoja da!is miurinin-
\qę ir tinkorių. Nemažai pra

mos. Į 
Praneša, kad rusų lenkų pa 

sieny, Minsko apylinkėse, da
riems bus leista pamatyti, j žnai rusai su lenkais atlieka! 
kaip daug lenkų kareiviai iš- j užpuolimus ir kruvinus susi-
lavinti. I rėmimus, kuriuose teciaua ne-

įTuotarpu anapus sienos, Mi f dalyvauja reguliariai karei-!"" 0 rsamzuc»tas darbas atsi-
nsko apylinkėse, Rusijoj, bo-viai. ^ako remti trečiąją politine pa 

rtiją. Am. Darbo Federacija 
išsprendė, kad darbininkai ri
nkimuose turi .bnt« bepartiuiai. 

dėtų darbų sustabdyta. 
•• - II • na 

AVASHJNGT^\\ rugp. 4. 

duoti angliškas prekes. 
Streikuojantiems kinie 

v 

c 

TEISINA VOKIEČIU DE
PORTAVIMĄ. 

Reikalauja Daugiau Kariuo-
' menes Arba Taikos 

PARYŽIUS, rugp. 4. — Is- gali pakelti rifams' ofensyvą. 
i * 

pani.Jos d i k t a t o r i u s P r i m o de š i o rugp iue io m ė n e s i u ten r 
gonų gelbėjimas. Tam tikslui \ [lWvva i A n a u j 0 pas iMj6 taikj> s i a H£ i a nepakenčiami karšiai. 

rifu vadui Abd-el-Krinmi. J is [Rugsėjy prasideda lietaus Se
reikai inga sudaryti didesnius 
fondus. Reikalinga akcija — 
katalikiška propaganda prieš 
protestantų vedamą propaga
ndą. 

Mat, kaip Amerikoj fana
tikai protestantai myli šaukti, 
kad Amerika protestoniška 
šalis, tai ir kitur jie tokias 
pat metodas vartoja. 

tai padarė ispanų ir francu-1 zonas. Tik spalių mėnesiu 
zų vardu. Taikos sąlygos pa- {atrandamas tinkamiausias lai 

LENKAI KALINIAI KAU^ 
NE BADAUJA. 

Girdi, jie protestuoja prieš 
maisto blogumą. 

siųstos į Adjir per radio. 
Patirta, kad Abd-el-Krim su 

šaukęs savo patarėjus ir ap
tariąs Įduotas jam taikos są
lygas. 

Ui a paaiškėjo, kad marša
las Petain, kurs tomis dieno-

imis gryžo iš Morokos, reika-
liauja Franci jos valdžios arba 
! siųsti Morokon daugiau ka

riuomenės arba daryti taiką 
su sukilėliais. 

Valdžia priešinga siųsti' ten 
daugiau kareiviij. Gi su taika 
ir gi sunkus daiktas. 

kas pakelti ofė*nsyvą. 
Vadams nesunku tai išskai-

tliuoti ir sudaryti planus. Bet 
reikia žinoti, kad karas Mo-
rokoj i'rancuzuose labai nepo-
])uleris. Ypač nepopuleris* 
fraucuzų kareivių iš Rhine 
fronto siuntimas Morokon. 

SOFIA, rugp. 4. — Šįmet. 
Bulgarijoje puikiai užderėjo 
javai. Duonai kaina jau nu 

f puolė. 

ITALAI APSIDRAUDŽIA 
ŽEMES DREBĖJIMO 

VIENNA, Austrija, rugp. 4. 
- IS Lenkijo s praneša, kad 125 
lenkai politiniai kaliniai Lie
tuvos kalėjime Kaune del blo
go maisto sukėlę bado streike. Į Franci jos armijos syriausia 

I 

CERIGNOLA, rugp. 4. — 
Tai pietinės Italijos miestas, 
turįs apie 35/XM) gyventojų. 
Kelinta diena čia apylinkėse 

WASHINOTON, rugp. 4. 
— Komercijos departamentas 
skelbia, kad S. iValstybėse ka
sdien žųva 15 asmenų nuo au
tomobilių' ir ant geležinkelių. 

PARYŽIUS, rugp. 4. — graikai ištremia bulgarus. 
Graikijos diktatorius, gen. Pa Tuotarpu bulgarai savo šaly 
ngalos, rengiasi su savo ka- spaudžia graikus. T. Sąjun-
riuomene įsiveržti Bulgarijon, gos patvarkymų nepaisoma. 

Bulgarijoje pirm keletos die Bet ir pati Sąjunga nieko iš 
kurios krautuvės atsisako par Įmj nužudytas graikų pirklys to nedaro. 

Nicolaides. Tai įvyko bulga- j • •• 
m miestely Imaka. Gen. Pa-

iams darbininkams šelpti ne ngalos pasiuntė Bulgarijai ul-
turima fondo. Norima sudary timatumą, reikalaudamas žmo 
ti naują fondą atsiliepus tuo E d ž i u s nubausti ir Bulgari- ! \jmku konsulis Chicagoje 
tiksiu į visus Kinijos gvveri- ' J0 8 PWenm pasiuntė dvi grai teisina Varšavos valdžią, ku-
t o j u s : " ^ ^ • _ " f ' > divizijas! - ffos parėdymu tūkstančiai ve-

Iš Atėnų, Graikijos sosti- kiečių iš okupuojamų tenkų 
nės, pranešta, kad jei bulga- PJotU < n e s t i e P l o t a i n^Pri&u-
rų valdžia neprisitaikins prie H I^nkijai) ištremiami Vo-
reikalavimo, graikų divizijos kietijon. Girdi, tas sutinka su 

WELLINGTOX, N. Zelan- tuomet; įsibriaus Bulgarijon. Versailleso taikos sutartimi. 
dija, rugp. 4. — Vietos sočia-1" Bulgarų valdžia šaukiasi Tokia ta ir sutartis. 
listai nutarė boikotuoti S. Va-[Tautų Sąjungos pagelbos, no-
Istybių karo laivyne, kuomet j ri Sąjungos aHbitracijos, bet 

SOCIAUSTAI BOIKOTUO
JA AMERIKONUS 

jis, plaukdamas iš Australi
jos, užsuks į vietos pakraš
čius su vizitą. 

MATTOOX, 111., rugp. 4. — 
Čia vienoj farmoj šuliny at
rasta negyva farmos savinin-

PARYŽIUS, rugp. 4. — Ba kės sesuo, buvusi mokytoja 
nkų klerkų streikas Frarfccijo- Cora Stallman. Vedami tardy 
je dar daugiau plinta. mai. 

RUGPIUČ10 4, 1925. 
CHICAGO IR APYLINK. 

— Šiandie pramatomas dai-
lš Trakijos ir Makedonijos lus oras ir šilčiau. 

Graikijos diktatorius nesutin
ka. 

» 

Italijos Politiniams Kaliniams 
Paskelbta Amnestija 

— 

ROMA, rugp. 4. — Italijos tai, nes juomi nepaliuosuoja-
mi turį sąryšio su sakomo so
cialisto nužudymu. 

karaliaus dekretu paskelbta I-
talijos politiniams kaliniams 
amnestija. Tas atlikta iš oka-| g i t m , i o j i i s ei l,,R f a . 
zijos šįmet smakus 25 m e - ; ^ v a ] ( J ž i o s ^ L ^ pįr 

< I 

Lenkų Raudonojo Kryžiaus' vadas, maršalas Petain, gry-
atstoyai išvykę Lietuvon kon-1 žo iš Morokos ir reikalauja, 

ARYŽUVS, rugp. 3. — I atjaučiami žemės drebėjimai, j t ą r a s » k a i P * t o * W W k a r a " I moji amnestija buvo p"askelb-
r Maldingi italai gyven to ja i , h u s turi užėmęs sostą. Į t a 1923 metais rudenį, kuo-

met fašistams teko valdžios 
I 
praeitą sekmadienį surengė 
milžinišką procesiją tikslu 

feruoti su Lietuvių Raudonojo kad ten butų pasįųsta dar dau mielsti Aukščiausiojo atitolin-
Kryžiaus atstovais tikslu pa- ! ^iau kariuomenės, 
gerinti kaliniams maistą ir su* To reikalauja ir vyriausias 
sitaTti, kad butų leista kali- ' Morokoj vadas, gen. Naulin. 
uių namiškiams pristatyti kali! .Jis šiandie turi jau 200,000 
niams reikalingo maisto. 

PARYŽIUS, rugp. 4. — I-

kareivių. Bet nori, kad dar 
dvi divizijos butų jam pasfų-
stos pa rinktinosios kariuome-

ti nuo miesto žemės drebėji
mo nelaimę. 

r 

Procesijoje dalyvavo apie 
20,000 žmonių. Buvo nemažai 
suvažiavusių iš apylinkių. 

Amnestija palies gal ligi 
12,000 politinių kalinių ir 

tuos visus, kurie nubausti ka
lėjimu už mažuosius nusižen
gimus vieneriems metams ar
ba trumpesniam terminui. Te 
čiaus nelies jokių kriminalis
tų ir tų visų, kurie nubausti 

spanijos diktatorius Primo de nės, kuri paliuosuota iš Rhine 
Rivera yra Morokoj. Pas jį a- fronto, turbūt, iš Ruhro kraš-ĮAm. D. Federacija veda kam 
tvyko Abd-el-Krimo du emi^to . 

Nešta šventųjų paveikslai. j kalėjimu sąryšy su žinomo 
— — (parlamento atstovo, socialis-

WASHIN(fTON, rugp. 4. fto milionieriaus Matteotti, 
nužudymu. 

I paniją už vaikų darbo amen-, Tuo karaliaus dekretu pa-

5 
N, 

saru su 
i 

taikos sąlygomis. 
i 

Francuzai Morokoj negreit dmentą. galiaus patenkinti ir sociali s-

vairas. 

Pinigų Kursas. 
Vakarykščios dienos. * 

Lietuvos 100 litų $10.00 
Anglijos 1 sv. sterl. 4.86 
Italijos 100 lirų 3M 
Belgijos 100 frankų 4.62 
Francijos 100 franku 4.74 
Šveicarijos 100 f r. ' 19.42, 
Cekoslovakijcs 100 kr. 2.97' 
Vokietijos 100 mrk. 23.81 

00 

Į T e i s i n g a s Patarnavimas u 
Siuskite Savo Giminėms 

i 
LIETUVĄ 

P I N I G U S 
P E R 

DRAUGĄ 
Nes, "DRAUGAS" pigiau
siai siunčia ir geriausiai pa
tarnauja. "DRAUGAS" siun 

j čia per didžiausia LIETU
VOS VALSTYBES BAN
KĄ IR ŪKIO BANKĄ. 

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

" D m " Pub. Co., 
2 3 3 4 S. Oakfey Ave 
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" Draugo'' piknikas rug-
piučio 2 dieną i m. pasisekė 
visais* atžvilgiais. Ir dienele 
buvo graži, ir sveteliu atsi
lankė labai • daug, ir pelno 
padaryta nemaža. 

Jau ketvirti metai įvyks
ta " Draugo'' piknikai. Ir 
kas metą jie sutraukia vis 
didesnį " Draugo'' prietehų 
skaičių. 

Tai parodo, kad mūsų ka
talikiškoji visiionienė supran
ta ir pilnai įvertina katalikų 
spaudos reikšmę ir jos svar
bą mūsų išeivijos gyvenime. 

Labiausia džiugino tikrą 
"Draugo" prietelį, kad šių 
metų "Draugo" piknike da
lyvavo ypač daug jaunimo. Ir 
to jaunimo galėjai matyti ne 
tik šokių salėje, bet ir prie 
įvairių pikniko darbų. Tad 
ir mūsų jaunoji karta neatsi
lieka nuo senesniųjų katali
kiškos spaudos rėmime. 

teligentų, kunigų, advokatų, 
biznierių. Džiaugėsi žmonės, 
kad ir mūsų inteligentai eina 
kartu su jais ir remia svarbų 
katalikiškos spaudos reikalą, naikinsią didžiąsias svaigalų 

versmes. 
Žodžiu ir skaitlingas svečių 

atsilankymas ir gausus jauni
mo dalyvavimas piknike, ir 
džiaugsmas "Draugo" pasise
kimu, ir pikniko darbuotojų 
pasišventimas -- viskas rodo, 
kad mūsų visuomenės tarpe 
"Draugas" turi didelio pa
lankumo ir užuojautos. 

Tai priduoda " Draugo" 
vedėjams daugiau energijos 
ir drąsos varyti ištvermingai 
ir toliau simkų ir atsakomin-
gą laikraštiniko darbą. 

ATLIKTA NEMAŽA 
KLAIDA. 

Į šį "Draugo" pikniką bu
vo suvažiavę mažiausia 2,000 
žmonių. Pavaišinti ir aptar
nauti tokį didelį svečių buri 
reikia daug darbuotojų. 0 pi
kniko darbas nelengvas. Ir į 
tą darbą atsirado savanorių, 
kurie nedejuodami, dienos 
karštyje prakritą šluostyda
mi, ištroškę ir pavargg. pa
tys, dirbo išsijuosę. Ypač di
delio pasišventimo parodė re-
stonrano šeimininkės, kurios 
nuo pat pikniko pradžios iki 
vėlyban vakarui valgydino iš-
alkusiu.s svečius. O tų išalku
sių buvo tiek, kad ilgainiui 
pritruko ir maisto. 

Didelė garbė ir giliausia j*'reidą" žinia pasiekė vVa-
padėka priklauso Visiems pik- į shingtoną, iš ten tuojaus pa-

Federaliai prohibicijos py
kinimo autoritetai savo akci
ją išvystę daugiausia netur
tingų ji] tarpe. Atlieka "rei
dus ' ' kur namų rųsyse, daž
nai vienur kitur konfiskuoja 
alkoholiui gaminti prietaisas, 
tai atlieka kratas saliunuose. 
Bet prohibiciniai agentai ven
gia didžiųjų žuvių, ty. tokin, 
kurie turi daug įtakos nacio-
nalėje politikoje. 

Tečiaus kai-kada išnetyčių 
ir jiems pasitaiko atlikti klai
das, kurias paskui nelengva 
atitaisyti. 

Nesenai tokia klaida atlikta 
Chicagoje. Agentai atliko 
"reidą" žinomajam chicago
je "Fish kliube". Konfiskavo 
daug svaigalų. Tuotarpu tas 
kliubas yra politikierių kliu-
bas ir, matyt, agentams tas 
nebuvo žinoma. 

Kilo nepaprastas triukš
mas, Federalis prokuroras 
darbuojasi tą kliubą uždaryti 
vieneriems metams. Bet tas, 
matyt, nelengva įvykinti, jei 
su uždarymu nesiskubinama. 

Kuomet apie tą nepaprastą 

ir valstijų' policijos žinybai. 
Prohibiciniai agentai tik 

ieškosią ir gaudysią profesio
nalius "bootlegerius", ty. 

Iš to aišku, kad ir kuola-
biaus apsisaugojant galima 
atlikti neatitaisomų; ir ap
gailėtinų klaidų. 

Žiogas. 

P A S ĖS. 
Koki įžeidus! 

Socijalistai prisispyrę sten
giasi visiems įkalbėti, kad 
žmogus yra išsivystęs iš ko
kios nors žemesnės gyvūnų 
rųšies. Bet kaip tik kas nors 
jiems pritaria ir jų tvirtini
mais remdamasis palygina 
juos prie gyvūnėlių ar gyvu
lėlių, tai jie vėl didžiausiai 
įsižeidžia ir tuojaus "išsilojo-
ja" . Rodos kas gi čia tokio? 
Jeigu jau žmogus iš gyvulių 
yra, na tai ko jam pykti, jei 
jam ta garbė pripažinta. 

u 

niko šeimininkams-ėms! 

Atvykusių į pikniką svečių 
buvo iš visų Chieagos koloni
jų. Ir su kuom nesusitiksi, 
visi reiškė džiaugsmo, kad 
"Draugui" taip pasisekė. 

skelbtas savos rųšies prohibi-
cinių autoritetų nusistatymas, 
kurs užneša i atsiprašymą. 

Nes pažymima, jog ateity 
federaliai prohibiciniai agen
tai nedarysią jokių kratų au
tomobiliuose, kliubuose, priva 

Mokytas" socialistas tvir
tina, kad "šuo turi ir protą 
ir sąžinę", taixar nebus tik 
"naujai įvykęs faktas", kad 
žmogus išsivystęs iš šuns. 
% Jei socialistas susiranda 
sau totyą giminystę, lai sau 
ją turisi. Pasiskaičius socia
listų rašytų; straipsnių jų 
laikraščiuose, beveik galima 
tą giminystę jųjų pripažinti. 

Be to sulyg mokyto socia
listo esą pasaulyje taip: 

" Mokslas apie gamtinių 
ypatybių paveldėjimą rodo, 
kad gyvūnai kartais uzgema 
ne su tomis ypatybėmis, ku
rias turėjo jų tėvai—arba tė
vukai, bet "atsigema" į ko
kią nors žemesnę rųšį, iš ku
rios tie gyvūnai buvo išsivys
tę tolimoje praeityje. Tuo bū
du pasitaiko ir žmonių su gy
vulišku protu ir gyvuliška są-
zine". 

Džiaugėsi žmonės, matydamf tiniuose namuose, ar kur ki-
tarp atsilankiusių ir mūsų in- (tur. Tai visa paliksią miestų 

Tikra tiesa1, ką mokslas čia 
sako. Socialistai turėtų jį ge
rai įsitėmyti. Į lietuviškus 
socialistus žiūrint, tai kad jie 
užgimė "ne su tomis ypatybė
mis, kurias turėjo jų tėvai ar
ba tėvukai, bet atsigimė į že
mesnę gyvūnų rųšį." •-

Jų tėvai arba tėvukai buvo 
geri katalikai, žmonės ramus, 
ne burnotojai, ne blevyzgoto-
jai prieš Dievą, tikėjimą, iri Ar negalėtų 
• • • ii • i i n ri r i f - n 

Bažnyčią. Jie nekėlė kitų žmo
nių' širdyse neapkantos h 
keršto; jie nekėlė* ©balsio "kla 
sių kova" ir t. t. 

Gi dabartiniai socialistai 
jų vaikai visiškai kitokių y-
patybių žmonės. Šios jų ypa
tybės rodo, kad, jei jau jie 
buvo per "milionus metų evo
liucijos" priprogresavę iki 
žmogaus laipsnio, tai dabar 
atsigimė | kokią tai žemesnę 
rųšį. , i" I ; '! ' 

Taigi socialistai, ar nebus 
ta gyvūnų rųšis, kuri įrodys, 
kad yra ir "devoliucija" — 
grįžimas prie žemesniųjų rų-
H 

Gerai nors ir tiek. 
Mūsų "pažangiejo" socia

listai ir laisvamaniai patys 
nemato nieko gera Lietuvoje, 
jiems ten tik juoda ir juoda; 
jie prieš savo akis turi vien 
kokią tai klerikališką šmėk
lą. Bet nors tiek gerai, kad 
nekurie jų laikraščiai atsi
spausdina p. Hirshovitze, 
Faundation kompanijos pa
siuntinio, pastabas ir'įspūd
žius, kurių jis gavo, viešėda
mas Lietuvoje. 

Ištikrųjų, reikia stebėtis iŠ 
to, kad beveik visi svetimtau
čiai, kurie tik dabartiniu lai
ku lankosi Lietuvoje, gauna 
gražiausių įspūdžių, o mūsiš
kiai "pažangiejie" juodžiau
sių. Reiškia, kas nors pas juos 
negerąjį, o ne Lietuvoje ir Lie
tuvos valdžioje. 

Ponas Hirshovitz pastebi, 
kad Lietuvos finansai yra 
daug geresniame stovyje, ne
gu kokios kitos šalies, Lietu
vos banko padėtis puiki, biu
džetas labai patenkinantis. 
Jis mato smarkų Lietuvos au
gimą, tvarkimąsi, jos sodiečių 
darbštumą, inteligentiškumą, 
visų lietuvių patriotiškumą 
ir t. t. Žodžiu, jis pareiškia 
tikįs į puikią Lietuvos ateitį 
ir kad jai turės crįžti ir Vil
nius. ; i 

Kodėl ne lietuviai? 
Svetimtaučių kompanija no

ri įsikraustyti į Lietuvą su sa 
vo kapitalu. Jie neturi baimės 

'dėti ten savo pinigų. 
Ar ne laikas butų Amerikos 

turtingiems lietuviams, bah-
kieriar/Tk nuo svajonių eiti 
prie realių dalykų - organi
zuoti savo kapitalą ir eiti su 
juo Lietuvon. 

imtis daryti 

Į N E Š I M A I 
• - . . 

XV. FEDER. KONGRESUI 
11, 12, 13 Rugfciučio 1925 m. 

Philadelpjiia, Pa, 

Organizaciniais reikalais. 

1. Kongresas primena vi
soms katalikiškoms organiza
cijoms Federacijos priklau
sančioms priedermę sumokėti 
skirtąjį nario mokesnį, po Cc. 
nuo kiekvieno draugijos na
rio. 

2. Alga Centro sekretoriui ir 
sekretoriatui laikyti imama 
vien tik iš lėšų susidariusių' 
iš narių mokesnių. Algos 
aukštuma 
Valdybos. 

C H I . F E D E R . A P S K . š e š i a i s reikia katalikams. 
mirtis į vienybę. Beikėtų la
biau ir labiau populerižuoti 
katalikų tarpe Federacijos i-
deją. 

10. Imigracijai užsidarius, 
vis mažinantis išeivijos skai
čiui, juo labiau reikia vi
siems lietuviams katalikams 
vienytis. Ne tik atskiri as
mens bet ir draugijos turėtų 
glaustis prie stipresniu orga-
ni»acijų. Idėjinės draugijos 
turėtų glaustis prie Federa
cijos; paselpinės - prie Susi
vienijimo L. A. K. A. 

Amerikonizacija. 
11. Amerikbnizacijos reika

lu Chieagos Apskritys siūlo 

jau' reikalauti paskolų grąži
nimo iš tų moksleivių, kurie 
yra jau išėję mokslus ir turi 
savistovų užsiėmimą. 

4. Į Centro valdybą rink
tini asmens, kurie yra parodę 
savo palankumo Federacijai. 

5. Federacijos Centro val
dybos padarytos sutartys su 
Lietuvos Katalikų Centru tu
rėtų būti pranešamos Federa
cijos skyriams. 

Artimiausieji Darbai. 
6. Kadangi Amerikos ir 

Lietuvos laisvamaniai, ypač 
mūsų laikais, kelia aršią ko
vą Katalikų Bažnyčiai, Fede
racija, kaipo visų lietuvių 
katalikų Centras, stato savo 
artimiausiuoju uždaviniu gin
ti katalikybę čia Amerikoje 
lietuvių tarpe ir Lietuvoje, 
remiant tenikščių katalikų 
akciją. 

7. Kovai !!š'u bedievybe su
daromas tam tikras Fondas, 
į kurį kiekvienas katalikas 
Amerikoje turėtų įnešti ma
žiausia 1 duoklę. 

8. Svarbiausiąja priemono-
ne kovai su bedievybė reikia 
laikyti spauda. Spaudai pra
platinti katalikų tarpe reng-

BUS DIDŽIAUSIAS 
KONGBESAS. 

1926 metais ChicagSj įvyks 
Tarptautinis Eucharistinis 
Kongresas. Kad tas Kongre
sas turėtų kuogeriausio pavy-
kimo, datig darbuojasi Jo fc-
minencija Kardinolas Munde-
lein, Chieagos Arkivyskupas. 
Kardinolui gelbsti vietos ku
nigija ir visi geri katalikai. 
Teciaus tas visas darbavima
sis yra tylus. Nesvarbu, kas 
šiandie veikiama, kaip prie 
to Kongreso rengiamasi, kaip 
daug rūpinamasi Kongresą 
padaryti iškilmingu. Bet 
svarbu bus, kuomet ameriko-

I* 

* 

*s 

j 
* 

Kongresui priimti rezoliuciją, * a i »*» * k H n i s **m*tyB Ui> 
nustatoma Centro kurią šiuo klausimu išnešė 

II. Am. Vak. Valstijų L. K. 
3. Centro Valdyba turėtu Seimas, vasario 1 d. 1925 m. 

ko nematę, kuomet ^ie įgaus 
j spūdžio, kaip daug katalikai 
yra atsidavę savo Bažnyčiai 4l* 
ir tikėjimui. 

Kad Kongresas bus vienas 
didžiausių, apie tai nusako 
ne vietos kunigija arba ka
talikai, bet pašaliniai žmo-
nes. 

Nesenai su maldininkų bu
riu Romoj lankėsi Namuro, 
Belgijoj, vyskupas Heyten, 
Tarptautiniu Kongresų Ren
gimo Komiteto pirmininkas. 
Šių metų pradžioje vyskupas 
Heylėn buvo Chicagoje ir at
liko pirmųjų reikalingų pasi
ruošimų busimajam Kongre
sui. 

Homoj būdamas "N. C. W. 
C. News Service" korespon
dentui vyskupas padavė įdo
mių žinių apie rengiamą Kon
gresą. Vyskupo žodžius su- \, 
traukoje galima šiaip atkar- ' 
loti : 

" Lankiausi Chicagoje ir tu
riu pripažinti,, kad Eucharis
tiniam kongresui jau atlikti 
dideli prisiruošimai. Chicago 

Kadangi būti mums lie
tuviais yra Dievo duoti 
teisė, 

Kadangi Dievo Bažnyčia 
mums tos teisės negina, 

Kadangi katalikų parei
ga yra būti geru piliečiu 
tos šalies, kur gyvenama, 

Kadangi varu grūdamas 
patriotizmas veda tik prie 
opozicijos, nesutikimų ir 
neapykantos ir per tai kliu
do vystymosi katalikiškų 
idealų mūsų išeivijoje, 

Seimas, aiškiai skirda
mas tikrąją amerikonizaci
ja nuo prievarta brukamos 
anglonizacijos, nutarė: 

1. Raginti visus lietuvius 
katalikus prie kaskart di
desnio pamylėjimo šios ša
lies ir branginimo jos kil
niųjų; idealų tikroje Kris
taus dvasioje, 

2. Vardan mūsų išeivijos 
labo ir labo pačios Ameri
kos protestuoti ir p r i e š in - l m i l ž i m : k a s m i e s t a S j tad to 
tis visokiam mėginimui iš- k i a i v i e t a i i r ^ ^ 1 ^ Kon-
tautinti mumis per prie-
vartą, ar tai fizinę, ar mo
ralę. 

Lietuvos Reikalai. 
12. Kadangi skaudžiausias 

tina ateinančiais metais spau-.šiuo laiku Lietuvos reikalas 
dos vajus. Patogiausias laikas yra Vilniaus vadavimas, kon-
butų Gavėnia. 

9. Pasekmingai kovai su 

Lietuvoje tą patį, ką nori da
ryti ir prie ko veržiasi sve
timtaučiai. 

Aišku, kad jie nemato sau darytus žygius, protestuo-
tenai nuostolių. Jų neturėtų jant prieš Lenkijos Konkor-
nei lietuviai amerikiečiai. j datą su Vatikanu. 

gresas tinka. 
"Chicagoje katalikiškas gy 

venimas pavyzdingai ir pui
kiai suorganizuotas. Ten bū
damas daugiau visko radau ir / 

radau, negu tikėjausi. Viąų 
parapijų bažnyčiose meldžia
masi už Kongreso pavykimą. 
Meldžiama Aukščiausiojo, i-

merikoje remti įsikūrusią Kau Į dant Kongresas iškeltų triu
mfą, butų tikroji Amerikos, I 

gresas šiuo reikalu ragina 
visus lietuvius katalikus A-

ne "Vilniui vaduoti Sąjun
gą". Taip jau Kongresas už- katalikams ir visai šaliai pa
giria Lietuvos valdžios pa- laima. Suprantama prie chi-

cagie,čių maldų prisideda viso 
pasaulio katalikai už Kongre-

(Tąsa 3-čiame pusi.) 

i 
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P. G. 

LAIMĖS IEŠKOJIMAS. 
(iTąs^) 

Bet... ateina išsvajotas rytojus, o lai
mės kaip nėra, taip nėra... 

Tai kame gi, žmogau, tavo laimė 1 
Kame tavo dalis! Kūryba skyrė tau 
kančių skyrė ir laimės. Tik kada tu jos 
sulauksi? Dar tebebūdamas vaiku jauti 
laimes troškimą. Kūdikėlis -- laimingas 
ant motinos rankų! Motinos meilėje jo 
siela randa paguodos. Kenčia ji tarp 
svetimų. O kūdikystės dienose, jos labai 
daug! Tik peržvelgkime jas - o suplas
nos mūsų Vargais jfrislėgtos širdys! Iš
vysime kaip linksmi krykštavimai ir ne
kaltas juokas veržiasi iš sielos gelmių 
laimes atgarsiais! Kūdikio dienos - ma
lonios dienos. Jos poetų apdainuojamos, 
senelių apraudojamos. Kieno širdis jų ne
pamena? Kam jos nebrangios nekaltais 
sapnais, brangiais atminimais? 

Ar mainytumei jas \ bent kokius pa
saulio tUrtusf Ne, niekados! Jos tyliai 

išaušusios už visą brangesnės. Jos tai -
laimės dienos, palaimos dienelės. 

Tečiau vieta gyvenimo ranka sklei
džia gyvenimo knygos lapus iš ateities 
į praeitį... Prasiskleidžia jaunystės die
nelės? - Ar jos ne laimingos? Ar ne lai
minga jaučiasi mergužSlė po sunkių die
nos darbų tarp savo gėlių? - Kiek lai
mės, kiek jausmo, kad glaudžia mylimą 
žiedelį prie nekaltų, meilė degančių, lu
pelių... prie skaustaus skruostelio.. Ar 
ne miela pasvajoti apie mylimą bernužė-
lę tarp kvapiųjų gėlių?I 

Sesytė, tu laiminga... Tave lanko 
giedrus laimės spindulys... O kiek tokių 
dienelių, tokių malonų, svajingų vakarų 
jaunystės šalyse? 

-- Daug ir... maž! 
O bernelis, bernelis... Ar ne laimin

gu jaučiasi, kad, užsėdęs ant bėro žirgo, 
jojo į platųjį svietą laimės ieškotų. 

Pamanyk, pajausk -- vėl suplasnos 
tavo širdis... 

Daug, oi daug praslenka tokių sma
gių minutėlių. Bernelis laimingas, mer
gelė laimingesne... Visų veidai nusvįtę.. 

Leidžiasi saulutė, mergaitė darželyje kovoje iki jos pasiekiame. 
dainuoja, bernelis, žirgelius dabodamas, 
svajoja, svajoja. "Viskas šiame gyveni
me yra pernešama, bet nepernešamas at
minimas jaunystės dienelių. Siela greičiau 
skriaudą paslėps negu laimėje nutylės, 
sako Goethe. , 

Tiesa, tylios užmiršimo bangos pas
kandina senelio atminimuose artimo 
skriaudas, bet jokiu budtt negali paskan
dinti atminimo laimingųjų jaunystės die
nelių... . t Ę-^įBM 

JOSJ lyg užburti sapnai, nuolatas aju-
dina senųjų širdis. Šviečia jos mūsų gyve
nimui laimės spinduliais. 
' Senelis mato, kad ten buvo laimės. 

Tiesa, mes geriausiai ir galime įvertinti 
praleistas valandas po tam tikro laiko. 
Kartais einamasis momentas mums pa
sirodo gana svarbus, kilnus, malonus", bet 
kiek pagyvenę jį apgailestaujame, sako
me, "apsivyliau ,\ 

Antra, tą momentą, kurį skaitome 
savo laimės valanda, laimės nepajaučia
me. Tik po nekurio laiko pamatome, kad 
buvome tikrai laimingais. Laimė gludi 

Kartais žmogus mano - busiu lai
mingas, kaip pasieksiu, na saj^ysim, už
sidirbsiu krūvą pinigų. Prabėga kiek 
laiko - pa s jį pinigų iki noro, bet jis ap
sivylė -- laimės nejaučia. Pinigai rūpes
tis, žmogaus Žmogus jais negali pasiten
kinti. 

Mes, jaunuomenė, gyvendami gied
rias jaunumės dienas daug kame tikimės 
sutiksią laimės. Žiūrint į pasaulį mūsų 
akimis, matosi kažkokios slėpiningos lai
mės meilėje. Lyg jau ir nujaustume Mei
lės Didybę! Bet ne visų širdyse skamba 
harmonijos varpai. Jaunimas vietoj mei
lės daugiausiai gyvena įšigeldimtl, seksu-
ale meilė. .% « fį i 

JJorint šitą slėpinį atvesti ir pama
tyti šitos slėpiningosios laimutės akis, 
reikalinga plačiau panagrinėti " meilės'* 
esmę. \it. I 

Jaunuolis pirmą syk įsimylėjęs - }-
sigeidęs, virsta rimtesniu, vyriškėsniu, 
užsimąsčiusiu. Mėgsta filosofuoti, grie
biasi poezijos, nors pirma buvo visai pro-
zaišku. Dėlto nedyvai, kad įsigeidę vy

rukai virsta filosofais, poetais ar did-
vyriais... 

Mergaitė žinoma savo viltimi. J i iš-
tiesų vyliai, tikėdama būti pati laimin
ga ir " j į ' \ laiminti. Taip ir turėtų būti. 
Bet kartais virsta visai apgailėtinai. Čia 
yra laimės, ir dar kokios!., tik mes jau
nuoliai, tikėkit manim, nemokame jos 
rasti, nemokame myietL Meilė yra rim
tas ir šventas dalykas, bet ne žaislas. J i 
turi mylimajai ypatai teikti, nieko iš jos 
nereikalaudama. Teiki to, ką žmogus žmo
gui bevelina: doros, didybes, prakilnumo, 
palaimos, laimes ir begalo laimės. O to
kia meilė, kuri tyko artimą išnaudoti 
savo geidulių; įniršimui patenkinti yra ne 
tik tų dviejų žmonių, bet ir tautos, žmo
nijos pražūtimis^ 

Kiekvienas, jaunuolaį - jaunuolės 
privalome kelius syk perskaityti Gobio 
"Asmens kultūros pa«)riad^s,, Vydūno 
"Gimdymo Slėpinius , , kur meiles ir. 
lyties klausimai aiškiai keliami aikštėn ir 
nuodugniai gvildenami. Ir patys nusver-
sime savo laimė, šiose platybėse, 

(fius daugiau) 
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LIETIMAI AMERIKOJE 
OETBGIF, MICHiGAN 
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Federacijos 4 skyr. 
Nežiuriant, kad ir pasitaiko 

kliūčių, betvvis darbuojasi del 
visuomenes geroves. Aeiu dr-
joms ir kuopoms kurios visa
da remia Federacijos darbuo
tę ir dar prisideda prie finan
sų. Kadangi Federacijos 4 sk. 
iždas buvo tuščias, tai dn-įos, 
kuopos ir atstovai sudėjo ke
lete desėtkų dolerių ir atsto
ve nutarė pasiųsti i Federaci
jos kongresą. Išrinktas veikė
jas S. Stepulionis. 

Automobilių karalius. 
Fordas porai savaičių pa 

ver Rouge milžiniškų dirbtu
vę, iš stambesnių asmenų te
ko girdėti, kad už poros me
tų Fordo River Rouge dirbtu
vėje dirbs 200,000 darbininkų. 
Juokų nėra, nes milžiniška 
dirbtuvė aiškiai tą liudija. 
Tokiu būdu, West Side dar 
labiaus pakils; šv. Antano ir 
šv. Petro parapijos žymiai pa-!*"" Pluošt i įvairiomis gyvo-

šo amžinu moterystės ryšiu 
Petrą Laškauską su Božė Mo-
geniutė. Kadangi p. Lankaus
kas yra mūsų kolonijos biznie
rius, yra visų mylimas, turi 
daug draugų, ir kadangi p-lė 
Mogenrutė buvo jauna, dora 
mergina, taiposgi iš šios ko
lonijos, visi norėjo matyti tą 
jauną porelę imant šliubą. 
Susirinko žmonių pilna baž
nyčia. Altoriai buvo labai gra 

ką galima prakišti smagiai peti kitiems. 

sidaugins, ypač šv. Petro pa- m i s gėlėmis. Šv. Mišios buvo 
iškilmingos. Gerb. kfeb, pasa
kė pritaikinta jaunavedžiams 
pamokslą, šv. Cecilijos choras 
nepaprastu gražumu pagiedo
jo. 

Pasibaigus šv. Mišioms jau-

rapijos apielinkėje yra pui
kios vietos apsigyventi. <J at
vės švarios ir viskas patogu 
atvažiuojantiems iš kitur pa-
tarčia šioj apielinkėj apsigy
venti. Del visokių informacijų 
gulima kreiptis į Lietuvių A- Į medžiai nuvažiavo pas vie-

_ Igentura, 8511 Ferndate Ave., t i n i ^otografista Vincą Bal-
leido darbininkus j*si\7etCo\^ v e d a ***** J« *™™> ^ * ° f 0 { ^ r a f a ^ s », 
kaip pradės dirbti, tai tik lai- 'Jis v i s a d a » ™ tautiečiams su ^ r b - k l e b- * yargon. vyko | 
kykis, nes naujos mados au- teiks teisingus nur imus . ^ P** P; Laskauskienės tė-
tomobiliu* pradės dirbti. Ir Biznieriams nurodys bizniui v u s - Tenai trumpu laiku su-
dar žado priimti 25,000 naujų ! r i e t a s -
darbininkų. Fordas stato Ri-| Mėgsta. 

• ,. >. .— I Dauguma girdėjau labai pa-
* p v \ 7 0 1 T A T A T» ! m^&'° kaityti Dr. K. Pakšto 

kelionės aprašymą. Butų geru 

ir naudingai. 
Gerb. Dr. Wi*now yra vit-

na įž Chicagos ir Ciceros dvi
dešimt šešių moteriškų dantis
čių. Jinai taipgi yra vienati
ne lietuvė dantistė visoje Obi-
cagoje, kartu ir Cieeroje. 

Savo profesiją, gerb, dan
tistė, pasekmingai praktikuo
ja jau kelinti metai. Sugryžus 
po vakacijų vėl atidarė savo 
ofisą ant 2137 So. Cicero A-
venue, tikslu toliau prakti
kuoti. 

Spec. Rep. 

IND. HARBOR. 

—-

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
IiTETITVIS ADVOKATAS 

• 0 W. WasfctBgton St.f R. 1810 
Telcphone Dearborn 8916 

Vakarais: 2151 West 22 St. 
Telephone Roosevelc 9088 

Wamu Telefonas Repo bite 

r^ — - v 

t 

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

11 8. La Salle st. Room 2001 
TeL Rando I ph 1034 Vai. nuo 8-5 

VAKARAIS: 
8242 S. Halsted St. Tel. Yards 0082 
T NU t T. T. apart Paoedėllo tr 

Fėtnyčlos 

daiktu, kad "Draugas'' išleis
tų ta- aprašyme atskiroj kny
gelėj, iš to butų daug dau-
giaus naudos, leidėjams ir 
skaitytojams. Aš pats nema
žai nupirkčiau. Lauksime. 

Parapijouas. 

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

Ofisas Didmiesty) 

29 South La Salle Street 
Kambaris 530 

Telefonas Central M M 
Telefonas Yards 4481 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 

a O B CITY, 1QWA, 
Išvažiavo Lietuvon. 

Liepos 17 d. Pranas Ku
činskas su šeimyna up'eido 
šią kolonija, ršvyko le.>ue*>. 
Linkiame jaiu kuoįrei >ausios 
kloties. 

Išvažiavimas. 
Liepos 18 d. gerb. vargon. 

E. Šlapelis ir gerb. kleb. kun. 
i J. Česna išvažiavo su vaikais 
į j Riverside Parka, tas 

važiavo ilga eilė automobilių, 
kad rodos visi lietuviai iš 
šios kolonijos dalyvauja ves
tuvėse. Nesutilpus žmonėms 
stuloje, visi valgS, gėrė ir šo
ko lauke; panašiai kaip ant 
pikniko. Vestuvės buvo tokios 
didelės kaip parapijos pikni
kas. 

Linkiame jaunavedžiams 
kuogeriausios kloties naujam 
nioterys-tes gyvenime. 

Koresp. 

Pastangomis darbštaus kle
bono kun. rt. Bičkausko ir 
veikėjų, eia sitsitvėre" naujas 
L. R K. Federacijos skyrius. 
Yra tterina'toma, jog yra ga-
liamybėg pasiųsti atstovų nuo 
šio naujo skyriaus i FW. 
koflgresa, Philadelphia, Pa. 

Koresp. 

Štai gauk šią knygą, Ją. ge
rai paskaityk ir išmok, tai da 
geriau pamylėsi savo šalelę ii 
kitiems apie j$ mokėsi papa
sakoti. Ta knyga vadinasi: 

LIETUVOS ISTORIJA 
paradyta Antano Aleknos. Kati 
na 75c, puslapių 265, Galima 
gauti 

"BBAtrao" nmtmtti 
2S&4 So. Oakley A ve. 

Chicago, 111. 

Visi su
tinka kad 
Boimiškas Apy-

nių -- paskanintas 

• P « M ^ » S — ^ — i ^ — ^ — — — 

D A K T A R A l a 
1 

-- -t a 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po numerio 

4729 S. Ashland A ve. 
SPBOUALISTAS 

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
VaL: rfio nuo 18—19 nuo S—i 
po pietų: nuo 7—S:*9 vs 
Nedėllomis: l t iki 11. ^ v 

Telefonas MJdway 1899 
VTin - pgUĮTi' V' Ji ni f i iii i r i 

"•ui * * -

m-*m 

I - . ~l 
n Tel. Ganai 0157 vak. Froapcct 8889 

DR. 1 . 1 ZAUNIUS 
Uetuvis Gydytojai Ir 

OhiruiffM 
i tu ta dSSėš i t 

ReaKlenclja 6600 S. ArttHatt A ?e. 
Valandos: l t Iki 11 ryte; 1 iki i 

po pietų; 6 iki f takare. 

Dr, A, Račkus 
Bięktrotarapm. 

IŠIMA T0N6ILU8 * 
1)—Bt marinlm*, 
D—Be peili* b ae 
8)~Be knuijė, 
4)—B« jokie psTeJaą* 
8)—Paciiental n«r«iki« 

tuoj rmigrU, ta rali «M 
PAGYDO: "Omt-atmom" (skm«a 

tyjt) h aknieaii ilapumo p 
2>eracU««, ra tam ttkroa 

omis priemonėnta bet 
Apkurtusiems sumitna airdėjta«a> 
Gfdo visokia* litfa* piiitaeMiiĮff, ii |et 

yra reikalai daro operacija*. 
Pref«.U*mH patai ae i lėkę MUda eave 

eflM 
1411 So. 50 Ave. Cicero, flL 
OflaM atidarytas: Kaadieo nuo t 

po ptet Iki 9 ral. vakare. 
KedėHotnla fa Mredomu oftaa 

ryta*. 
N € 

I 

MALT 
Duoda geriausiu? 
Rezultatus 
Klauskite JŪSŲ 

UroserninKo 

C I C E R O J E . 
• • • 

Sugrįžo. 
Dr. Ilelen Wisuow, lietuvė 

dantiste, kuri Ciceriečiams y-
ra gerai žinoma, tik ka sugrį
žo iš Californijos, kur buvo 
nuvykusi su savo motinėle 
\ akacijos tikslu. Didesnę da
li savo kelionės, gerb. Dan-

JOHN KUCHINSKAS T 
LIETUVIS ADVOKATAS 

M I I W. 22*4 St. arti U*r*tt SL 
Telefonas Ganai 3552 

Valandos: t ryto iki t rakaro. 8e-
redoj ir PėtnyčioJ nuo 9 r. iki I 
r. Veda visokias bylas Tisuose 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba rlss/kius Doku
mentus; perkant arba parduo
dant Lotus, Namus, Farmas ir 
Stanius. Skolina Pinigus ant pir
mo morgičiaus le^fromls Išlygo-

tistė, praleido garsięjaine Ix»s 
yra I Angeles tii'j.Ue ir ColoraTcs 

gražiausias parkas šiame mie- pakraščiuose. Paaiškėjo, kad 
ta Dėdės ^nuid žemes dali? ste. Vaikai žaidė, maudėsi. 

Turėjo linksma laiką. 
Sutuoktuvės. 

Liepos 26 d. klebonas suri-

yra nepaprastai apdovanola 
j gamtinėmis grožybėmis ir vi
sokiomis įvairenybėmis ir lai-

» ^ * ™ ^ M * * M * * ^ * M » • • » • • • ' » » » « i » » » » « . Į \ 

I 

— — ^ ^ — • ^ 

K, JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

199 Hortlk State Street 
Telef. State 3225 

Vakarais Ir nedėlios ryt*: 
3335 S*. Halsted St. 

Telefonas Yards 0141 

Bylos risiose teismuose — Ab
straktai. — Ingaliojimal — Pas
kola pinig-ų 1 ir 2 morgičiania. 

j . P. WAITCHES 
ADVOKATAS 

Tel. Puliman 6577 Roseland. Ui. 

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

127 N. Dearborn St. 
• Kambarys 142 i 

Telefonas Dearborn • • § « 

SPECIALISTAS egsamlnarojl-
me abstraktų ir nejudinamo tur
to teisėse. Talpai veda visokius Į 
audus. 

ARGENTINOS LIETUVIAI į SUV, VALSTYBIŲ 
LIETUVIUS KATALIKUS, 

Argentiniečiams lietuviams trūksta katalikiškos 
spaudos - laikraščiu, knygų ir knygeliu. Jų užsipre
numeruoti ir nusipirkti trūksta lesu, nes ten uždarbiai 
gana menki. 

Suv. Valstybių lietuviai katalikai JUsetų jttos rem
ti, siunčiant laikraščių ir knygų. 

Galima siųsti šiais adresais: 
Sen. VLADAS JttATTJĖOMS 

Estafeta Villa Angus B. A. 
Zarate T. C. C. A. 

Rep. Argentina 
Arba 

Sen. A. DUi>A * 
229 B. CaUe Pasco 

Roaario de Sta Fe. 
Argentina. 

(Tąsa) 
so pavykima. 

"Man teko matytis s n Kar
dinolu Mundelein. Jo Eminen
cija labai aktyvis Kongreso 
reikale. Tobulina visą organi 
zuotę, nustato reikalingą tvar 
ką. Kardinolas daug dirba. 
Tad reikia pažymėti, kad 
Kongresas visais žvilgsniais 
bus milžiniškas. Amerikonai 
pripratę atlikti ne mažus, 
bet milžiniškus darbus. Jų į _ 
kiekvienas (Jarbas kuoplačiau-
siai vedamas ir atliekamas. 
Kaip jie skaitlingi ir duosnųs 
taip ir jų darbai nepriguli 
mažiems. 

"Kur Eucharistiniai Kon
gresai buvo laikomi visuomet 
paskui save paliko didelę Die
vo palaimą ir malonių gausy
bę. Chicagai bus nepaprastas 
Dievo laiminimas, nes ten ka
talikai yra stiprus savo tikė
jime ir jie patys yra skait
lingi". 
Patirta, kad busimas Eucha

ristinis Kongresas Chicagon 
sutrauks nemažai kardinolų ir 
galybes arkivyskupų ir vys
kupų. Be Šventojd TSvo lega
te iš Komos ir Šiaip keletas 
kardinolų žada vykti chica
gon dalyvauti Kongrese. 

f 0. D. 
t/ iftoil* Akiq Specialistas 

Turėk svarias, Sveikas aid* 
Jelru kenti šatros akaudėjfma, 

jai turi aklų iid*gima, Jeigru akys 
t n n r g « , «ilpnoS, skaadAss 
ašaroja. Patarimai Dykaf. 

•kiniai $5 it augščiau 
Valandos nuo 1 Iki f 

Nedėllomla nuo 1S lkl 1 
1 3333 South Halsted Street 

DR.HUMPHREY5' 
— • — - ^ ^ 

j į - — — — — • • ^ » • » ^ W » • » » i 

CHAS. K. VUOSAniS 
Didiiaues ir geriaases rinvejes 

__ . . wit Wert Sides. 
Toriu dideli pasirinkimą pavasarinių 

N?£^2*Us3ft ' 
Visokiu Stylu 

Padarau ant užsakimo greitai ir geni. 
Kainos visiems prieinamos. 

i Kreipkitės pas mane del gero patarna-
S> - vima Taip>a 
3 VsJeme, dažome ir atnaujiname senus. 

CHAS. E. vuosAms 
_^^ Lietuviu Kraulius 
2337 So. Leavitt St. Chicago, Ui 

Tei Boosevelt 8982 

AR SKAITEI? 
Lietuva garsi, garbinga ša-j 

iis. Ji yra Tavo tėvynė. Ar 
žinai jos praeit}? Ar skaitei 
ar gerai išmokai jos istoriją? 
Rodos, kad dar ae. Tai nege
rai. Lietuvis būtinai turi žino
ti savo šalies istoriją. Be jos 
žinojimo, tai kaip žmogui be 
rankos, ar be kojos, ne esi 
tikras Lietuvos - tėvynes §i< 
nus. Ką gali pasakyti svetim
taučiui apie savo šalį, jei jos 
istorijos pats nežinai. Jei lie
tuviams nerupi savo tėvynės 
istorija, tai kaip ji gali ru-

IIIHimniMllllllljHJHUMIlHlimHHn^ 
PAJkOcGINKlTF 

AUDITORIUM CAFE I 
C H M E Y v 

Gera Vieta PmmgfU 

VYRAI GYDYKITĖS ' 
$50 T $10 
Iki pranešimui gydysti jyrus u i 
numažinta kalną $10.00. Sis pasiū
lymas del trumpo laiko. Tatgi at-
eikite šiandien atW6«ojm»as jrra 
pavojingas. 

Ar seteate? 
Ar norite iš
sigydyti? At
eikite pas nta 
ne del pilno 
FiziSkos ir La 
batorijos per-
žiurėjimo. Su
žinokite JUdlJ 
tikrą Btov}. 

Negaliyklte 
laika pas ki
tus gydytojui 
A l vartoju X-
Ray ir Mie-
roskopą del 
egzaminacijų 
kuris suranda 

kra priežastį 
ru. Mano IS 

metų pasek
mingos praktl 
kos buvo pa-

draugas, švęstos gydy
mui sergančių 
vyru. Ateikite 
šiandien. Tei
singas ir ga 
bus gydimas. 

AT sergato? 
W. R. Regfster 
109 N. Dearborn 
SS. 12-to aukštis 
Visų sergančių 
vyrų 
Mano geriausias 
paliudyjimas yra 
mano išgydyti ir 
patenkinu pa
cientai. 

Europos 
Remėdijos 

TIKROS Ir PAOERIKV08 
Suteiktos del kraujo pagerinimo 
Ligos kurios buvo negalima išgy
dyti pasiduoda šiame scienUfiškam 
gydymui. AŠ vartuojii nhtno gy
dyme naujausius serumus* karve-
rauples, antitoksfmis, bakterinus, 
ir kitus greitai gydančius vaistus 

I kurie gydo neatkratoraas Bgas į 
trumpą laiką. Ateikite šiandien 
del patarime kuris bus suteiktas 
veltui. Valandos 9 ryto iki 6:80 
•V. v. Utarnlnkais, Seredomis Ir Su 
batos vak, iki 8 v. • . Nedėllomis 
nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. 

DR. W. R. RE6ISTER 
109 N. fifeAUBORJf ST. 

Paimkite elevaitorį iki 12 
aukščio 

GUicago, 111. 

DR. VAITUSH, 0 . D. 
l ietuvis Aklu Specialistas. 

Palengvins akių iteinplma, kas 
yra priežastimi skaudėjimo gai
vos, svaigulio, aptemime, nervuo-
tumo, skaudančius ir uždegusios 
karščius akių, kreivių akių, kata
ro, nemiego, te taip toli* is, bs 
vaistų arba skausmo. Neperrirsl-
na nei aklų medi kalis mokslas. 
Visuose atsitikimuose daromas 
sgsaminas elektra parodantis ma
žiausias klaidas, taip pat kaip 
visokias ligas arba nenormali pa
dėjimą, silpnybe muskulinlų a-
kfų. Akiniai padaryti, kuris pri
taikomi sunkiausiuose atsitiklmuo 
se. Nauji stiklai {dedami f rėmus. 
jei reikalaujama. Stiklai |dėtl nuo 
numerio • recepto duoto visiem* 
ligoniams. Ir rekordas laikytas Ti
sų atsitikimų Netikros akys pri
taikytos. Speciale atyda atkreip
iama palengvinimui visų nervų 
ligų, kurios paeina nuo ersinlmo 
svarbių nervų ir smegenų vidurių* 
paeinančių nuo nepataisytų aklų j 
Įtempimo, kuomet geras pririnki- ' 
raas ir nešiojimas akinių paleng 
vins padėjimą. Taipgi arti ir toli 
matantiems pagelbėta, Speciale a-
tyda atkreipta j mokyklos valkus. 
Valandos: nuo l t ryto iki S vak. 
Nedėllomis nuo 9 iki 1 

l 
Tel, B&u'evard T f 89 

Um Wost 4 r t h Street 
AKJJTBI «4 D i AFGČČIAH 

plstv 
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DR. A. L RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CEORiJRGAS 
4442 So. VVestem Ave. 

Telef. Lafayette 414S 
^ ^ ~ ' - - • • • . . • - * 

i DR. BENEDfCr AROM " 
{Ofisas 3801 S. Kedsie Avn . 
f Lafayctte 0075. Valandos *—« 
[Rezidencija 9190 W. gg SL Pftoa* 
{Prospect 0810. Valandos Įsa 90 
[ryto, 7 lkl 8:30 

• — • » — » » < • T t a n , Į Į 
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Ofiso TeL Boulerard MM 
ResM. TeL I>rexel S1S1 

D P . A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Specialistas Moterišku, VyriNri 

Talkų ir risq chroniškn Ilgų. 

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

•a i . : 1—I po plet 7—1 vfctt. Nė4. 
ir Šventadieniais 19—12 d. 

Hemų Telefonas Yards 1099 
Ofiso Tel. Boulevard 5918 

DR A, J. ąERTASH 
1404 So. Halsted SL 

Ofiso valaados nuo 1 iki 8 pg 
Pietų Ir f iki 8 vakare 

r^ 

Dr. JOHN SIMONAITIS 
CHIROPRACTOR 

Specializuoju "rubdowns" del at
letų, Rumatinlų Nervų, abelho 
susilpnlmo ir kitų ligų gydymas. 

1919 South Halsted Street 
Valandos 6—9 vakare 

'—. — *•— .— 

* 

Specialistai užsise-
nėjusių chroniškų 
Ilgų vyrų, moterų 
9r valkų. DakUrų 
Medlkalc Laboratorija. 
DR. HORVAT, DR. WILIiING 
1347AV.18SL, Kampas Bluelsland 
Av«., t fl. Taranaos >/UO 9 iki 8 
kasdien. NedėlloJ nuo 9 Mtl 12. 

• » » m m » » » Į g 
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Lietuviškų 
f valgių kur 

ir Amerikoniškų: 
gražiu Ir ivariuj 

•Speciali lietuviški pietus papras 
kainomis nuo 11: l t fyto: 

iki 2:80 po piet. 
P. A. PALLULIS 

Savininkas 
3200-02 So. Halsted Street 

§ TeI. Boulevard 5780 
Atdara Dieną ir Naktį 

tiimiiiiHimiiimiiųiin 

DR. H E R Z M A N Į 
I S R U S I J O S 

Gerai BetuvMm* žinomas per 10 
metų kaipo patyręs g> lyto jas, 
chirurgas ir akušeris. 

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
.vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Rsy ir kitokiu-
elektros prietaisus. 

Ofisas ir Labaratorija: 1035 W. 
18U« St., netoli Morgan St. 

VALANDOS: Nuo 10—12 pistų 
* ir nuo 6 iki 7:<0 vai. vakare. 

Sienomis: Canal 
Telefonai: 8119. Naktį 

Drexel 0950 
Boulevard 4136 

3235 South Halsted S t 
Va4.; »—10 A. M. ir ps 8 v. vak. I 

r * - - * * - » » a i 
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PUBLIŠKA KLINIKA 
Del serffaAčių 

Nereikia daktarui 
JŲS ESAT ISSIOIDC BTOO 
UŽSISKNĖJUSIŲ U O Ų 
Specialistai kraujo ligų 

ir Ilapumo 
x Tiktai f 1. 

Ligoniai moka tiktai ui 
Čepus ir gyduoles 

Mūsų Klinikoje yra vartojama vė
liausios mados instrumentai 

moksliniu būdu 
Gydome kraujo ilgas. Inkstus; pū
sle, nenatūralius n u bėgimus, silp
numą, purvingumų, renmalliiną ir 

Visas chroniškas ligas. 
Kalbamo lietuviškai 

National Health Olinic 
1657 West Madison St. 

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

Nedėlioj 10 lkl 1 
. $ n• u r n * • • . . • 
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DR. S. BIEZiS 
>K 

GYDYTOJAS IR CHniFBGAS 
X — Spinduliai 

Ofisas: 2201 W. 22sjd gs. 
Oor. & Leavitt S t TeL Danai 9ŠŠŠ 

Rezidencija: 5114 W. 4taA S t 
TeL Lafayette 4988 

Valandos: 1— i & f - n | V4 V* 
Nedėlioj: 10—12 ryte. 

- s — 
I • • 

Telefonas Boulevard 1958 

Dr.SABrenza 
4808 SO. ASHLAND AVENDaf 

Chicago, JJL 
Vai.: 9 ryto iki U piet: 1 po 
piet iki 2 po piet 8:98 vak. 1M 
9:99 vak. 

r 

CeL Boulevarg 8557 

Dr Mary a 
Dowiat-Sass 

1707 West 47th S t 
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, ns 
8 iki 8 vai. vak. sfodėlionus M 

8 lkl 2 vaL m 

Dr. A.J. KARALIUS 
Vai Boulevard 1188 

Lietu via Gydytojai 
3303 South Morgan 8treet 

mM** — 

D r . Maurice K a b a 
Gydytojas k Chirurgai 

4631 So. Ashland Ave. 
tei. Y arda 0994 

Valandos: 
Kuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet 
Kuo t iki 6 vakaro. 

Nedėl nuo 10 iki 12 fiet 
• " • • • • • • - • • i ^ S ! 

Tel. Cicoro 8421 

DR, HELEN M. VVISNOVVi 
X-RAY 

A^« OM,v/fo, 1n. i I ti9i So. CkVro Ave. 
ROOM 5 

TeL Boulevard 36S6 
Dr. J . P. Poška 
GYDYTOJAS IR 

3337 South Morgsa StfNC 
^a4askios: M l 

Vakarais BOO 7 OJ I 
CICERO OFISAS: 

1243 South 49th 
Telef. Cicero 49M 

VaL: TJtamlnkale ir 
nuo t iki 9 vai. vak. 

i i i i i i 

-
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CHICAGOJE 
PRANYKO MERGAITĖ; 

AREŠTUOTAS KLERKAS 

Policija areštavo Harry 
Perlitis, 40 m., 5 So. Albany 
ave. sąryšy su Helen Harold-
son, 14 m., pragaišimu. 

Perlitis ikišiol buvo klerku 
.pas tos mergaitės tėvą ir tė
vas mat(ė juodu dažnai kal
bantis. ' 
" |TatT mergaitės pragaišime 
įtariamas Perlitis ir išimtas 
jam 

APIE CHICAGOS 'VALY
MĄ". 

4 '\varanfas.' 

5 0 0 , 0 0 0 D O L PARANKOS 

Po Drake botelio užpuoli 
mo, kurio laiku nušauta vie
nas hotelio klerkas ir du plė
šiku, Chicagos policija išnau-
jo skelbia apie Chicagos va
lymą, būtent, kriminalistu 
naikinimą. 

Tas yra po kiekvieno įžy
mesnio įvykio i r po kiekvie
nos žmogžudystės. Paskiau 
viskas aptilsta ir gryžta nor-
malis piktadariu teroras. 

Dienos Karalaitė. T T*P » « » ! - » • •""• r. wppi =H5=S 

Visų kulturingii žmonių yra 
priimta taisyklė, ka^. užatsi-
žymėjimą pasišventinie bei 
darbštume visuomenės ar or
ganizacijų labui, yra teikia
mos dovanos. 

L. V. Chicagos Apskritys ir 
gi yra paskiręs tris dovanas 
uždangiausiai pasidarbavimą 
šiam piknikui pardavinėjant 
tikėtus. 

VASAROTOMS MOKYK
LOMS LABAI TINKAMOS. 

Lietuvių Kalbos Gramatika 
P. Kriaušaičio ir Rygiškiu 
Jono Etimologija, Aukštesnio 
šioms Mokslo Įstaigoms. 
Kaina 60c. 

Lietuvių Kalbos Gramatika 
J. Damijonaičio. Trumpas 
vadovėlis Mokykloms (moks
lo pradžia) popieriniais vir
šeliais. 
Kaina 50c. 

Pirmų dovanų laimėjusi vy- ^ ^ ^kizmas, Vaike-
te bus apvainikuota karališku L. . • T a 

liams rengiamiems prie Pir-

Maxwoll street municipa-
liam teisme teisėjas John II. 
Lyle vienam plėšikui už jo 
atliktus penkis plėšimus pas
kyrė 500 tūkstančių dol. pa
rankos (kaucijos). 

fTeisėjas sako, tik tuo bu-
tto galima tos raišies piktada
rius išlaikyti kalėjime ligi by
los. Nes piktadariai su žema 
paranka tuojaus paliuosuoja-
mi ir jie tuojaus imasi savo 
seno amato. 

Teisėjo Lyle nusistatymą 
visuomenė remia. Nes Chica
goje jau negalima apsiginti 
piktadarių. 

Kad Chicagoje siaučia pik- vainiku i r bus tos dienos ka
ralaitė. Beto, dar gaus $10 
auksu. Sekančios dvi yp. par
davusios daugiausiai tikėtų 
irgi bus apdovanotos po 5 dol. 
auksu. 

tadarių teroras, tai kiekvie
nam žinoma. Šįmet ligi rug-
piuėio 2 d. Chicagoje nužudy
ta 227 žmonės. Tai ne auto
mobilių aukos. Tai plėšikit 
galvažudžių ir kitų žmogžu-
džhj aukos. 

Tiesa, policija daug dar
buojasi, didžiuma žmogžudžių 
areštuoja. Bet žmogžudžių iš
naikinti negali. 

Yra kliūčių. Yra mieste to
kių spėkų, kurios piktadarius 
protektuoja. 

MOTEKYS BARZDSKU-
TYKLOSE. 

SAKOSI JI PIRMU KARTU. 

Patogi Josephine Keating, 
17 m., 3459 AYest Adams st., 
areštuota plėšikės rolėje. 

J i nusisamdę taxicab ir lie
pė ją. vežti nurodyton vieton. 
Kuomet šoferis sustojo, jinai 
išlipusi išsitraukė revolveri ir 
atrėmė i šoferi, reikalaudama 
pinigų. 

Bet šoferis momentaliai 
Barzdsknėių unija Chicago g T i o b - — u ž r a n k o ? i r . ^ ^ 

revolveri 
Areštuota. Pasisakė esanti 

stenografė ir senai neturinti 
darbo. Kadangi pinigų reikė 
jo, ji mėgino varu išgauti. Ti 
štai iš pirmo karto jai nevyko 

je pripažino, kad barzdskuty 
klose gali dirbti ir moterys ly 
giomris su vyrais barzdsku-
eiais. Seniau tos nųšies mo-, 
terys darbinrnkės pigiau už 
vyrus buvo apmokamos. 

Praneša, kad Chicagoje 
barzdskutyklnse dirba virš 
800 moterų. 

DAR VIENAS PASPRŪDO 

„Iš Jobe t o kalėjimo pabėgo 
dar vienas kalinys, Chicagos 
kriminalistas Kramei*. Polici
ja čia ieško. Andai iš kalėji-
pio pabėgęs AVebb nesuranda 
mas. > 

MAŽAI KIETŲJŲ A N G U Ų 

2iniM-2ineles-
X "Draugo ' piknikas rug-

piuėio 2 d., puikiai pasisekė. 
J r gražus oras ir svietelio 
daug ir biznio nemaža. Džiau-
gsmas ėmė, matant, kad 
••Draugas" turi tiek priete-
lių, kurie jį remia nuošir-
( i z ia i . 

X Sekmadienį, rugp. 2 d., 
North Sidės tymas supliekė 
aštuoniolikieėius, gaudamas 
K) punktų prieš 5. Tuo bu-Apsižiurėta, kad Chicago 

iuri labai mažų ištekliu kietų- du North Sidei veik jau už-
jų anglių. Tuotarpu angleka- tikrintas šio sezono ėiampio-

natas. Tų paėių dienų AVest 
Side laimėjo žaidimą iš Mar-

siai nesutaria su operatoriais 
ir pramatomas streikas. 

Pelnas "Vyčio'' Nauadi. 

Daugelis sako ir tiki, kad 
spauda yra vienas didžiausių 
galiūnų šiame pasauly. 

L. Vyčiai irgi pilnai įverti
na spaudos svarbumą ir deda 
daug pastangų, kad kuodau-
giausiai praplatinus dorų lie
tuvių katalikiškų spaudų jciu-
nimo tarpe. 

Tad šio pikniko visas pel
nas ir yra skiriamas vieninte
lio Amerikos L. K. jaunimo 
žurnalo "Vyčio*' naudai. 

Todėl tikimės, jog į šį L. 
V. piknikų atsilankys netik 
visas Chicagos jaunimas pri
klausantis ir nepriklausantis 
prie L. V. organizacijos, bet 
ir iš kitų kolonijų laukime 
atsilankant nemažai savo idė
jos draugų. 

P. G. 

mos Išpažinties ir 6v. Komu
nijos. Sutaisė Kun. V. K. 
Kaina 20c. 

"D R A U a A S" 

2334 South Oakley Ave. 
Chicago, IU. 

AR PAŽ|STI "LAIVĄ?" 
Jau penkti metai, kaip 

lanko Amerikos lietuvius sa
vaitinis laikraštis "Laivas". 
Ar jau pasipaiinai su juo? Ja
me daug tikybinių straipsnių, 
daug įvairiausių žinių iš viso 
pasaulio, ypač iš katalikų gy-
venimo, jų darbų ir vargų. Ja
me rasi naudingų atsakymų į 
įvairius klausimus, ir pats tu
rėdamas abejonių galės už
klausti ir gausi atsakymą ar-
metus. Adresas; 
ba paaiškinimą. 

Jo kaina $2.00 metams. 
Adresas; 

" L A I V A S" 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago, 111. 

NAMAI -- ŽEMĖ 
• DIDELIS BARGENAS 

CICERO. 
s namas 5-6-3 

. 

NAMAI - ŽEMI 

C. P, SUROMSKIO 
šiltu vandeniu apšildomas. 
Rendos neša $110 į mėnesį. 
Kaina tik $8,300. Savininkas 
išvažiuoja ant farmų, tat na
mas turi but parduotas grei
tai. Atsišaukite i 

1 'DRAUGO " Ofisą 
2334 So. Oakley Avenue 

TURI BUT PARDUOTAS 
Lotas labai geroj' vietoj pat vidui 
Calumet kolonijos. Mažas jmokėji-
mas likusius lengvais mokėjimais. 
Del platesnių Žinių rašykit© 

Box 52 
2334 S. Oakley Ave. Chicago. 

MORGICIAI - PASKOLOS. 

BRIGHTON PARK. 

Labdaringos Sų jungos 8 
kp. susirinkimas įvyks antra
dieny, rugp. 4 d., 7:30 vai. va
kare, Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos svetainėj. 

Visi labdariai esate kvie
čiame susirinkti, nes bus ap
tariama kasi ink rugpiučio 16 
d., aukų rinkimo. Mes turi
me pradėt ruoštis, kad neat-
silikus nuo kitų kuopų. Brigli-
tonparkieėiai į darbi}! 

G. P. 

BRIDGEPORT. 

Draugystės Saldžiausios Šir 
dies V. Jėzaus mėnesinis susi
rinkimas j vyks antradieny. 
Rugpiueio 4 d., 7:30 vai. vak. 
Chicago Lietuvių Auditorium 

GRINEVIČIA 
imiM.i mylimas brolis persisky
rė su šiuo pasauliu sulaukęs 
S8 metų amžiaus. FUiKpiučio 
mėn. 3 diena. 10 vai. ryte. Pa
ėjo iii Vėsneliaukio kaimo. Ma-
riampolvs valsčiaus. Ameriko
je išgyveno 20 metų. 

Paliko dideliame nuliūdime 
seserį Julijoną Andziulicne. — 
Amerikoj, Ir brolį Joną -- Lie
tuvoj. Kimas pašarvotas ran
dasi 1327 So. 48th Ct.. Cicero, 
III. Laidotuvės įvyks Ketverge. 
Riurpiuėio 6 dieną 8:S0 vai., iš 
namu 1327 So. 491 h Ct. į šv. 
Antano bažnyčią Cicero, o iš 
ten bus nulydėtas i šv. Kazi
miero kapines. 

Visus gimines, draugu- ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
mirusiamjaiu paskutinį patar
navimą. 

Nuliūdę ir pimi gilios sief-
Tartos liekame, sesuo Julijona 
ir švogeris Jurgis — Andziuliai. 

Laidotuvėms patarnauja gra-
borivs I. Z. Zolp. Telefonas 
Blvd. 5203. 

ąnette Park, gaudama 6 pri^š ^ j , 3135 So. Halated St 
4. 

vo atostogoms i r ., , ,. «, . 
h ' . bn j reikalų aptarti. Taipgi 

Kapids, Mich. p-le Ala- . . u-> . , 
AI -i •.- vr- v. atsiveskite naujų draugų pn-

X Vakar, rugpiueio 3 d., 
! išvažiavo 
[Grand 
jrijomi Šlapikaite. Viešes pas 
savo tėvelius koki mėnesį. 

X Atostogoms išvyko ir p. 
K. Sabonis Aušros Vartų par. 
vargoninkas. Jį pavaduoja p. 
Stulga. 

Visi nariai esate kviečiami 
pribūti, nes randasi daug svar 

POPULIARUMO PIKNIKAS 

Daug Chicagos lietuviai y-
ra turėję įvairiu piknikų bei 
išvažiavimų, bet tokio pikni
ko kaip, kad turės L. V. Chi
cagos Apskritys rugp. 9 d., 
National darže, dar Chicagie-
čiai nėra turėję. Tas piknikas 
bus skirtingas ne vien tuo, 
kad jame bus viena geriausių 
muzikų Chicagoje, bet ir tuo, 
kad įžangos tikėtai į p i k n i k e 
perkant pas nariu* i§ anksto, 
parsiduoda po 25c. 

sirasyti prie draugystes. 
A. Bugailiškis, rast. 

BRIOHTON PARK. 

K - - • • 

Kraujo Suirimai 
Slapti* j /*1MS0 8 

Ligos Užkrečiamos 
Gydomos ge/lauslu fr pasekmln-

gtaosiu metodu 
Nauji Arsphenamlne Ir Luesclde 

l~ . 

[jf \ kriaušis iSgy-

pĮflymai yra 
geriausi Ir tl-

dyma« 
kraujo 

nuo 
Hulri-

tnų ir Sifilio. 
Del labai di
delio skaičiaus 

atsilankymo 
ligoni g pas 
Dr. Iloss gy-

Dr B. M. Ross I <Jymo m Ilgu. 
• ^ ! jis falėjo at-

M S . DearbornSti piginti k a | n f t s 
nuo 

$12 00 
I k i 

$500 

Padėkos žodis . * 
Aš negaliu praleist nepadė-

k\iojusi savo brangioms drau
gioms už taip brangias do
vanas man suteiktas liepos 
30 d. Aš niekad nemaniau, \' 
kad bučiau užsitarnavusi to
kios pagarbos ir dov. nuo savo 
draugių. Trūksta man žo
džių išreikšti savo širdies 
džiaugsme ir dėkingumo my
limoms draugioms už jųjų 
tokį didį gerumą. Visoms 
tariu daug širdingiausiij a-

IXilel pasekmingų rezultatų ir la 
bai žemų kainu, atsilanko labai 
daug žmonių. Tūkstančiai ^au yra 
pasveikę ir yra laimingi. 
Dešimtis gydymo kambarių yra 
paskirta del sergančių. 

SIPECIALIS c;YDVMAS 
Vt PUSĘ KAINOS 

Gydymas nuo uiauodijimo Kraujo, 
Pūslės, Ala mum> ir Chroniškų Ligų 
Viena geriausiai j rengtų instituci
jų del gydymo tų lijfų. 
Pasitarimas ir Egzaniinarija Dy
kai. . Reikalaukite knygelės del 
Specialių Ligų. Duodamos veltui. 
Vyrų priėmimo, kambarys. 506 — 
Moterų priėmimo kambarys, 608 
—Kalbame visokias kalbas. 
35 S. Dearborn St., Kamp. Monro? 

; DR. B. M. ROSS 
35 S. Dearborn Street 

Chicago. 
Penktas aukštas, Crilly Namas 

25 metai tame Name 
VALANDOS: 

Kasdien nuo 10 ryto iki 6 vak. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po piet. 
Panedėly, Seredoj ir Subatoj nuo 

10 ryto iki 8 vakare 

ANTRI MORGEČIAI 
Sutelkiami ant «% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 
ir kontraktus. 
INTERNATIONAL INTESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzle Ave,, 

' Dafayette 6738 

ĮVAIRUS BIZNIAI 
Telefonas Canal 3161 

BUTKUS UNDERTAKING 
Oov Inc. 

P. B. Hadley, Llcensed 
Balsamotojas 

710 W. 18 St., Chicago, 111. 
Viskas kas reikalinga prie pa-

graby. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Važiuojame į 
tolimesnės vietas už ta pačia kai
nų. Leiskite mums pagelbėti jufns 
nuliūdimo valandoje. 

P A R D A V I M U I 
PLAYER PIANAS 

Moderniška skrynia, 88 notų, ge
ram stovj. Benčius ir kabinetas su 
75 rolėm. Kaina 

$110 
IS priežasties apleidimo miesto 

galima bankai sutvarkyti mokestis. 

3323 Lincoln Avenue 
l -mas aukštis 

Mr. Jankowski 

. . . . - -.-

KAS PIRMAS TAS 

LAIMĖS. 
Pardavimui Arba 

Mainymui. 
BRIDGEPORT 

6 flatų mūrinis namas, }-
mokėt $2,000, kitus kaip reu-
da. 

4 pagyvenimu mūrinis na
mas po 4 ir 5 kambarius, kai
na $6.500. 

2 pagyvenimų medinis na
mas, kaina $3,500, įmokčt 
$500.00. 

2 pagyvenimų naujas mū
rinis namas, 6*-6 kambariai, 
mūrinis garadi'ui. įmoki* 
$3,500. 

BRIGHTON PARK 

2 pagyvenimų naujas mūri
nis kampinis namas, 6-6 kam
bariai, su visais vėliausios ma
dos įtaisymais, įmokėt $3,500. 

2 pagyvenimų po 4 kamba
rius, su visais įtaisymais, 
aukštas beismentas, kaina $•>,-
900, įmokėt $1,000. 

3 pagyvenimų namas, po 5 
kambarius, kaina $7,500. 

SOUTH SIDE. 
12 flatų 2 storai, su visais 

įtaisymais, pečiais apšildo 
mas, įmokėt $7,000. 

2 flatų mūrinis nanns su 
visais vėliausios mados įtai
symais, 2-6 kambarius, kaina 
$9,200, mažas įmokejimas. 

ROSELAND. 

REAL ESTATE 

C, P, SUROMSKIS CO, 
Perkam, 

parduodam 
Ir mainom 
namus, far-
mas talpfl 
ir visokius 
blsnlus. Dar-
b* atliekam 
arei tai, pi
giai Ir serai. 
Kreipkitės: 

3352 So. Habted Str. 
TeL Boulevard 9641 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO, 

•————•——>-—^>— » - » » - S » • • • • ' • 

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. Fairfleld Aveirne 

TeL LaCayette 0727 
SKYRIUS 

4904 \Wst 14th Str., Ciivro 
Tcl. Cicero 8094 

2 pagyvenimų naujas mūri
nis namas, 6-6 kambariai, su 
visais vėliausios mados įtaisy
mais, įmokėt $3,500. 

4 pagyvenimų naujas mūri
nis namas po 4 kambarius, $ti-

jmu apšildomas, su visais vė
liausios mados įtaisymais, kai
na $16,000, |mokėt $3,000 ki
tus kaip renda. 

809 W. 35th St.. Chicago 
TeL BouIeTard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RASTUS. 

k'asekmingai siunčiam piniflM ir 
Parduodam Laivakorte*. 

BARGENAI 
NAMŲ IR 

LOTŲ 
Chicagos miestas auga ne
paprastai greitai-sykiu su 
juo kyla ir vertybė žemės. 
Tūkstančiai žmonių kuri* 
pirko namus ar lotus pa
dare didelius pelnus. Jei no
ri but laisvu nuo skur:io, 
tai pirk namą arba lota, o 
už kelių metų patapsi nepri-
gulmingu. Kur, ir ką pirk
ti, kreipkis pas mus, se
kančiu adresu: 

V. M. STULPINAS & CO 
3311 86. Halsted Street 

Chicago. UI. 
Telefonas Yards 6062 A 

Notar> Public. 

Graborius ir BaJsamuotojas 
S. M. SKUDAS 

Parsamdau Automobilius Krikšty
noms, Vestuvėms ir t t. 

1911 Canalport Avenue 
Telefonas Roosevelt 7532 

• • » ' • 

cių! 
Ona Kazlauskienė. 

' 

S. D. LACHAWICZ 
^<s 

Lietuvis Graborttis 

2S14 W. 23rd Place 
Chicago, IH. 

Patarnauja laido
tuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti. 

Tel. Canal 1271 
2199 

PRANEŠIMAS. 
DR. G. Z. VEZELIS 

Pagryža į Savo 
Buvusį 

Dentisto Ofisą 

4712 SO. ASHLAND 
AVENUE • 

_ 
ir dabar praktikoja Dentista-
rija po numeriu 

4712 SO. ASHLAND 
AVENUE . 

Arti 47-tos gatvės 

Telefonas Boulevard 7042 

CICERO 

mūrinis bizniavas namas, sto
ras su pagyvenimų 2 pagyve
nimai ant viršiaus, beismen
tas, garadžins, įmokėt $3,000, 
randasi ant 1434 S. 49th Court 

4 pagyvenimų po 4 kamba
rius, su visais įtaisymais, į-
mokėt $5,000. 

2 pagyvenimų medinis na
mas, po 5 kambarius, įmokėt 
$3,000, kitus kaip renda. 

PRIE VIENUOLYNO 

5 kambarių naujas mūrinis 
bungalow, furnace apšildomas, 
kaina $7,300, įmokėt $2,000. 

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

šie visi namai gali būti mai
nomi ant kitokių namų, farmų 
lotų, arba biznių. 

Ofisas atdaras nuo 9 iš ry
to iki 8 vakare, Nedelioj nuo 
9 iš ryto iki 2 po pietų. 

C. P. SUROMSKIS & GO, 

( V A R U S K0NTRAKT0R1A1 

TeL Prospect 0906 

HEATING 
(Sil urna) 

Gani Ir karštu vandeniu 
JOHN V. THOMPSON 

«M7 So. WESTERN AVĖJOTE 

• T e l Jlepubllc 4537 

JOHN G, MEZLAISKIS 
GENERAL OOHTRACTOR 

AND BCILDER 

47026 S. Artesian Ave. Chicago. 

aaa t .nt Asą t»t&wuMSiQAMt** 
TeL Yarda 6062 fi 

A. K A I R I S 
Murimo Ir budarojlmo namu 

GENERAIJS 

C O N T R A C T O R I S 
o 

I S* 
•J Atsilaukyldte pas mane d 
a f e r a patarimą. 

8811 bouth Halsted Street 
Chicago, HL 

Home 
oj 8886 Ix»we Arenu e * 

•* » » • • » - • • • • • • • • 

te 
o 

telefonas Canal 0618 

PLUMBING 
Geriausias plumerts, darbą at

lieka gerai Ir sąžiniškai. 
THOMA8 U1GGLN8 

(818 83a Oakley Ave, Chicago 

- •J& » o 
• 

— 

Remkite tuos " profesijona-
lus. biznierius kurie garsi
nasi "Draugo" dienrašty! 

3352 SO. HALSTED 

ST. CHICAGO 
Tel. Boulevard 9641 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HAR0WARE CO, 

Maiavojime, dekaruojame, 
kalgimuojame ir popienio 
jame namus. Padarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie-

ru ir stiklu I r t t 
8149 6 0 HALSTED 8T. 

I Fra . Ramandonii 
Ohicago, TU. Tel. Yard« 7282 
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