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VATIKANAS RAMUS 
DEL FRANCUOS 

SOCIALISTŲ VALDŽIA NE-
PTSIDŽIAUGS PAKĖLUSI 

KOVA BAŽNYČIAI. 

Kovos Bažnyčią, nebus ra
mybės Europoj. 

ROMA, birželio 23.— Vati
kano organas "Osservatore 
Romano" viename numeriu 
aptaria gaunamas iš Pary
žiaus žinias, kad nauja Fran
cijos socialistų valdžia žada
nti pertraukti diplomatinius 
santykius su Vatikanu, at
šaukus iš Vatikano savo atsto 
Vft. 

Jei nauja Francijos vald- , 
<žia, pažymi tas dienraštis, no
rės pertraukti santykius, kas 
lengva bus jai atlikti, tai Va
tikanas ramiai sutiks ta vai-
džios žygi. Nes tas; žygis ne 
Vatikanui kenks, bet pačiai 
Francijai. 

Vatikanas tiktai apgailės, 
kad Francijos valdžia atnau
jina kovą Bažnyčiai. Ir ta 
kova neduos laukiamos ra
mybės kaip Europai, taip vi
sam pasauliui. 

Šiandie Vatikanas su Fran
ci ja turi geruosius santykius. 
Bendromis jėgomis darbuoja
si už pasaulio pacifikaciją. 
Bet jei valdiža imsis kitokifl 
nusistatymo, Bažnyčiai bloga 
ji nieko neatliks. Bet sau ir 
pasaulio taikai lakai daug pa
kenks. 

Sušauks Santarvės. Valsty 
bių Konferenciją 

_ 

TAIP IŠSPRENDĖ ANGLIJOS IR FANCIJOS 
P R E M I E R U 

GRAIKU KARALIUS BE 
VIETOS. 

Nori rašvti teatralius 
veikalus. 

LONDONAS, birž. 24. —jnantį rugsėjį. abu premieru 
Anglijos premieras su Fran- vyks Genėvon, kur bus atida-
eijos premieru čia atlaikė ke-'rant Tautų Sąjungos metinį 
lėtą konferencijų. Pranešta, 
kad tų konferencijų rezultate 
tarp abiejų šalių bus atnauji
nti graižieji santykiai. Kiek
vienam iškeltam klausime a-
budu reiškė vienodas pažiū
ras. Tad trumpoj ateity vi
sos Europos problemos bus 
sutartinai sprendžiamos. 

Pasibaigus konferencijoms 
oficialiai paskelbta tik tiek, 
kad premieru turėjo draugin
gas neformales diskusijas ir 
išsprendė pirmomis liepos die 
nomis Londonan sušaukti san
tarvės valstybių konferenciją. 
Toje konferencijoje galutinai 
bus sprendžiamas reparacijų 
klausimas remiantis ekspertų 
pagamintais planais. 

SPAUDA PRIEŠ SLAPTA 
DIPLOMATIJA. ^ 

Taipat paskelbta, kad atei- selin, Belgijon. 

suvažiavimą. 
-

Sužinota, kad konferencija 
Londone galės įvykti ne anks-
čiaus liepos 16 dienos. Nes 
liepos 14 dieną Francijos pa
rlamentas pertrauks sesiją. 
Taigi kaip ilgai franicuzų par
lamentas posėdžiaus, premie-
ro Herrioto valdžia bus užim
ta kitais reikalais. 

Spėjama, ir gali but tikra, 
kad Londono konferencijon 
bus pakviestos ir S. Valsty
bės. Jos bus prašomos užim-
.ti patarėjos vietą. 

Radikalas Herriot čionai 
AVestminsterio Abate padėjo 
vainiką ant nežinomo karei
vio antkapio ir išvyko Briuk-

BUKARESTAS, bir. 24.— 
Nebetekęs sosto buvęs graikų 
karalius Jurgis su savo žmo
na, Rumunijos karaliaus duk
terimi, išvyko Paryžiun. 

Buvęs karaliujs netekęs tur
tų. Išvyko rasti kokio nors 
užsiėmimo, knrs atatiktų jo 
aukštenybei. 

Kalbama, kad jis onrįs ra
šyti teatralius krutančių pa
veikslų veikalus. Bet nežinia 
ar tam tikslui gali turėti rei
kiamų rašytojo gabumų. 

GELEŽINKELIŲ DARBU 
BOARDAS. 

JAPONIJA ATSAKYS 
SUV VALSTYBĖMS. 

ŽYDAI BŪRIAIS APLEI
DŽIA RUSIJĄ 

BIJO NAUJU DIDELIU 
POGROMŲ. 

Pažymi, kad nota japonų 
nepatenkina. 

TOKYO, birž. 24. — Neofi
cialiai pranešta, kad japonų 
ministerių kabinetas išspren
dęs painformuoti Sirv. Valsty 
bes, jog jų atsakymas į japo
nų protestą japonų imigran
tų išskyrimo reikale nėra pa-
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tenkinantis. JTeeiaus Japo
nijos valdžia tą visą dalyką 
atideda toliaus ligi baigiantis 
prezidento rinkimams S. V. 

Monarchistai rengia 
sukilimą. 

RYGA, birž. 24. — Čionai siu nepatenkinti kareiviai de-
Premieras MacDonald aštriai atvyksta Rusijos daug ]11(")bilizlIoti. j , , b u s a p i e 200,-

T,' l( s spėkos, kurių tikslas gy
ventojus sukelti roevoliucijon. v&sienių miniMxTh . p a d a v c e 

projektą savo kolegoms tą 
reikalą atidėti ir paskui pa
vesti naujiems ambasado
riams. 

Užsienių ministeris notą S. 
Valstybėms jau į pagamino. 
Šiandie ar rytoj nota ims pa
duota kabinetui peržiūrėti ir 
po to bus pasįąsta "VVashing-
tonan. , 

Monarchistai turi vilties, kad 
žydų pogromai išsivystys di-
do'ėn revolhi.-.L-on prieš sovie-
r.i valdžią. Daugelis milita-
r*r A* garui/. >r.v, spėjama, pri-
***cėj* prie revoliucijos. Da-
l'.« karervių ;,'au šivnlie nerim-
b'a cjel blogo maistu. 

Gegužės 1 dieną įvairių kle 

kritikuojamas. du. Jie praneša, kad sovie
tų valdžia nusako ižydams di-

LONDONAS, birž. 24. ,—įdėlius pogromus Ukrainoj ir 
Čionai dvi ""dieni viešėjo Fra- j vidurinėj Rusijoj pradėjus 
ncijos naujas premieras Her-.'liepos 8 d., kuomet Rusija 
riot. Turėjo keletą konferen- niini senojo kalendoriaus pus-
cijų su premieru MacDonal- j vasarą. » 
du ekspertų planų reikale. Į p a s t aromis dviem savaitė-

Spauda karčiais žodžiais ba į m i s ^ r e z v i ( x a i k o s agentai su-
ra premierą MacDonaldę, kn- ė m ė tūkstančius asmenų, ku
ris praneš , kad jo su Her- r i e j t a r i a m i t l i r j sąvyUų su 

*" t monarchistų organizaci Jo
niai ir todėl visuomenė a p i e ; m i g u ž s i e i u U o s e . Tos organi-
tai neprivalo žinoti. |zacijos Rusijon slapta siun-

Anglų laikraščiai pažyminčia galybes propagandos raš-
kad pirmiaus MacDonaldas tų. atkreiptų prieš žydus. 
kovojo slaptą diplomatiją, gi Odessos, Kievo, Charkovo, 
Šiandie patsai jau užsidaro M a s k v o s i r Petrogrado kalėji 

mai prigrūsti kalinių. Iš 
Krimo ir Juodosios juros pa
kraščių žydai būriais bėga į 
didesniuosius centrus, kur 
sutraukiama komunistų ka
riuomenė malšinti gyventojų 
sukilimų, koki pramatomi lie
pos 8 d. 

Iš Petrogrado atvykę žydai 
patvirtina, kad žydai bėga į 

kevalan ir seka slaptosios di
plomatijos pėdomis. 

MacDonaldas šiandie slap
tą diplomatiją pavartoja ne 
vien užsienių reikaluose, bet 
ir naminėje politikoje. Laik
raščiai pažymi, kad prie* kon-
servatistu valdžios butą dau-
giaus atvirumo. 

MacDonaldo šalininkai te-
čiaus jį teisina. Sako, pra- didesnius Rusijoj miestus. 
džioje jis buvęs perdaug at- # 

viras. Bet tas jo atvirumas Monarchistai veikia. 
išnaudotas blogiems tikslams. 
Vieną kartą jis konferavęs su 
laikraštininkais ir pareiškęs, 
kad jo viena kalba nebūtų pa
duota viešumon. Bet kai-ku-' 
rie laikraštininkai i tai neat 
sižvelgę. Tad šiandie jis pa 
sidaręs atsargesnis, 
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Nežiūrint bolševikų vald
žios vartojamų terorinių prie 
monių prie* monarchistų vei-

'kimą Rusijoje, Baltijos vals
tybėse gyveu.i žmonės, kurie 
ton santykių su monarchistų 
organizacijoms, pareiškia, 
jeg šiandie Rusijoje veikia stį 

Kaip geležinkelių darbinin
kų unijjos, taip progresyviai 
Kongreso atstovai kovoja ži
nomą geležinkelių darbo bo-
ąrdą. Nesenai unijos reika
lavo tą boardą panaikinti ir 
ano vieton iškelti kokį naują 
instrumentą. Bet Kongresas 
nesuspėjo to klausimo ap : 

svarstyti, Kongresui yra svar 
biaus politika už darbo žmo
nių likimą. 

Delko tas darbo boardas 
kovojamas? 

Deito,--kad jam nevyksta iš
spręsti industrinių problemų, 
kad nevyksta sutaikinti kilu
sių darbininkų su darbdaviais 
nesutikimų. 

Kita priežastis, kad tas bo
ardas neseka Kongreso nus
tatytų taisyklių užmokesnįų 
klausime. 

Plačiai žinomas ir garsus 
"šopmenjų" streikas ant kai-
kurių geležinkelių vis dar ne
pasiliovęs. Už tą streiką ge
ležinkelių darbininkų unijos 
kaltina darbo boardą. Uni
jos įrodo, kad boardas nesi-
vaduoja patiektomis Kongre
so taisyklėmis, neskiria dar- Valstybiniame Kigijienos 
bininkams* atatinkamų užma- in s t itute, prof. A. Jurgeliuno 
kesnių, ir dėlto kįla darbi- vedamam, 1923 metais veikė 
ninku streikai. IPasteuro stotis ir bakteriolo-

KJongresas yra nurodęs bo-

Iš Demokratų Partijos Konven
cijos Ne w Yorke 

NEW YORK, birž. 24. — 
šiandie čionai atidaroma de
mokratų partijos nacionalė 
konvencija. 

Be konvencijos delegatų 
skaitlingas svečių suvažiavi
mas. 

Konvencijoje yra 416 mo
terų. Iš įų vienos yra tikros 
delegatės, gi kitos anų pava
duotojos. 

Konvencija susidomėjimas 
begalo didelis. 

Visi susidomėję, kokios rų-
šies platformą patieksianti 
demokratų konvencija. 

Ncfrima . žinoti, kaip demo
kratai atsinešią į prohibiciją, 
į Tautų Sąjungą, į /Tarptau
tinį Tribunalą, Ku Klux kla 
no slaptą organizaciją ir į ki 
tus reikalus. 

Veneija atsineš abelnai į dar
bo klausimą. 

Nuo tų minėtų visų klausi
mų priguli partijos pavykį-
mas arba nepavykimas. 

: Jei republikonų partijos 
konvencija atliko bent kokių 
klaidų gamindama platformą, 
tai demokratams yra progos 
klaidų apsisaugoti. 

Kas bus nominuotas kandi
datais į prezidentus / i r vice
prezidentus! 

Tuo klausimu konvencija 
suskilusi į sroves ir sroveles. 
Kiekviena darbuojasi už nuo
savus kandidatus. 

-

Tečiaus dvi didžiosios sro
vės turi du svarbiausiu kan-

t 

didatu. Tai New Yorko gu-gernator. Smith ir McAdoo. 
Svarbu patirti, kaip kon-lUž abudu vedama kova. 

L I E T U V O J E . 
KAUNAS. 

ĮLAUŽTOS ŽMOGUI 
SMAGENYS.» i 

000. Daugelis tų kareivių 
gryžo į savo tėviškeą sodžiuo
se, kiti užsiliko Moskvoja ir 
kituose centruose ir platina 
darbininkų tarpe nepasitenki
nimą. 

Pati bolševikų valdžia ofi
cialiai praneša, kad didesniuo 
se miestuose yra 1,200,000 be
darbių. Daugiausia bedarbių 
yra Maskvoje ir Petrograde. 

Kareiviai nesuvaldomi. 
Nauja 1902 m. klasė pasta

raisiais laikais sumobilizuota. 
Tie nauji kareiviai tiesiog 
nesuvaldomi. , Garnizonų ko
mendantai raportuoja apie ROMA. birž. 24. — Vienas 
skaitlingas kareivių dezerci- įtariamų sąkalbininkų, kurie 
jas. pagrobę nužudės parlamento 

Iš Maskvos gryžo vienas atstovą socialistą Matteotti, 
Baltijos valstybių aukštas va- gen. Cesare Rossi, ilgas lai-
ldininkas. Jis pažymi, jog kas autoritetų buvo ieškomas, 
gyventojai begalo išjudę <del Pagaliaus pats pasidavė poli-
črezvičaikos teroro, del dau-'ei jai. Jis pranešė, nebuvęs 

,Steve Alba, 23 m., 1140 So. 
Halsted st., nežinia kas su
daužė galvą ir įlaužė smage-
nis. Sužeistas paimtas aps-
krities ligoninjėn. 

Policija tvirtina, kad Alba-
del nusigėrimo negalėjęs duo
ti jokių nurodyme apie atsiti
kimą. 

VIENAS ĮTARIAMAS 
PASIDAVĖ. 

ardui, kad jis nustatydamas 
užmokesnius visuomet atsi
žvelgtų į aplinkybes, pirmiau
sia į gyvenimo brangumą, ar 
pigumą. Tuotarpu tas darbo 
boardas Į tai visa 'neatsižvel
gia. Nustatomos darbinin
kams nepakenčiamas užmoke-
snis. Iš to kįla nepasitenki
nimai ir streikai. i 

TĮe darbo boardo išsprendi
mui dėka, šiandie 210,000 ge
ležinkeliečiu, dirbdami virš 
aštuonių valandų kasdien per 
mėnesį, gauna už darbą po 74 
dolerius. Už vieną darbo va
landą darbininkui išpuola 35 
centai. 

Tokia už darbą užmokesnis 
tik vienai darbininkų šakai. 
Kitos geležinkeliečių šakos 
taipat pigiai apmokamos. 

Darbo boardas tad neatsi
žvelgia i žmonių gyvenimą, 
bet tik žiuri, kad geležinke
liams, geležinkelių bendro-
vėmo gerai butų, kad tos ben
drovės nebūtų nuskriaustos. 

-Tai priežastys, delko gele
žinkeliečiai kovoja tą boardą. 

1 tis. Jis skiriamas apsigyve
nti atvykstantiems skiepytis 
iš provincijos. 

Be to, paminėtuose trijuo
se skyriuose buvo daromi ba
kteriologiniai, serologiniai, 
klinikos cheminiai tyrinėji
mai, padaryta 2756.Wasser-
mamVo reakcijos, išduota ap-gijoa — serologyos, Vasser- • . . •y.' , / 

mano mtkcijos bei raupų f f l ^ i e s ^ gydytojams, ,vakty-
įbes įstaigoms ir privatiąieras J 

asmenims 56590 dožų paganu ' 
ntos raupų limfos. Bendrai in " 
stitute padaryta 7747 tyrinė
jimai, iš jų daugiausia kraujo ^ 
ir tepinėlio. 

gybės areštavimų. Dirbtuvė
se visokia produkcija kuone 
visai pertraukta. 

apleidęs Italijos. 

GEN. PERSH1NG VĖL 
EUROPOJE. 

PREMIERAS SMUTS 
ATSISTATYDINO. 

LONDONAS, birž. 24. — 
Tomis dienomis čionai atvyko 
Suv. Valstybių gen. Pershing, 
kurs pirmininkauja ameriko
niškai kovos monumentų ko
misijai. Komisija Francijpje 
peržiūrės palaidotų ameriko 
niskiĮ kareiviu kapines. .— 

CAPETOWN, birž. 24. — 
Atsistatydino Pietų Afrikos 
Unijos premieras gen. Jan 
Christian Smuts.. Pastaruo
se parlamentan . rinkimuose 
jis pralaimėjo. 

Barnėje, 1532 Elburn ave., 
policija rado nebegyva^ Pat-
rick Fox, 33 m. " Moonshine' * 
auka. 

mos gaminimo skyriai. 
Pasteuro stotyje pereitais 

metais buvo įskiepyti 474 žmo 
nės, kurių 426 įkando pasiutę 
šunys, 24 — kjatės, 21 kiaules, 
9 — karvės, ir 4 — arkliai. 
50 besigydžiusiu stoty žmonių š i a u r i n ė j e C h i n ^ g 

pasmtumu gyvuhų se lės bu- % k o j e ^ ^ e b s t e r a w ^ 
vo p a t e k t o s i sagteles, ai*a t Q r a g t a p r . G i b b c T 1 6 0 ( 2 2 5 2 

I dr^kunus pas . lJ .us ,^ g, j ^ ^ . ^ 1&yom^ 
224 buvo tik įkąsti. Teciaus T» T •• ^ " i ' u i_ J 

I • ,."v, . , , Policna susekė ženklų, kad 
ekspenmentiskai buvo patir- v ? v , 

, , , .y . ?\ tas žmogus yra nužudytas ir tâ  kad as pastarųjų 20 zrno- . ' .. . , ., ..• . . įmestas upjen. mų buvo jkąsti nepasmtusių 
gyvulių. Iš visų besigydan
čių, trys nuo pasiutimo mirė". 
Daugiausia įkąstų buvo Kau 
no apskrity, būtent 143 žmo-i 
nės, toliau — Šiaulių ir Uk 
mergės. Ligoniams prie Ins 

P I N I G Ų K U R S A S . 
• - » 

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos sterl. svarui 4.30 
Francijos 100 frankų 5̂ 38 
Italijos 100 lirų 4.34 

tituto įrengtas net bendrabu- Šveicarijos 100 fr. 17.59 

Praeitą šeštadienį du lakū
nu tolokai nuo krašto įkrito 
Michigan ežeran, kuomet hyoV 
roplano vienas oro kišenius 
sugedo. 

Abudu išgelbėtu. 

A RŽINAI, KAD 
Gelžkeliai turėjo »blėdies ant 
fruktų ir daržovių pernai me 
tą $14,000,000. Ar žinai, kad 
žmonės su mielu noru daugiau 
moka už Helmar Turkiškus 
Cigaretus negu už kitos pi
gesnės rūšies cigaretus užtat, 
kald Helmars turi Savyje 
100% grynai Turkiško Taba
ko? Pamėgink ir tu ir pama 
tysi, kaB kįtokių cigaretų ne
rūkysit 

iniiiiiiiiiiiiiirtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiii 

Siųskite Savo Giminėms 

L I E T U V Ą 

PINIGUS 
ii 

P E R 

DRAUGĄ JJ 

NES, ••DRAUGAS" pigiausiai siun
čia ir geriausiai patarnauja. "DRAU-

• GAS" siunčia per didžiausią Lietuvos 
banką -*- ŪKIO BANKĄ. 
m "DRAUGAS" siunčia pinigus litais 
ir doleriais: perlaidomis, čekiait-draf-
tais ir telegrama. 

''DRAUGAS/' PUBL. 00., 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, HL 
Ofiso Valandos: Nuo 8 ryto iki 8 T. vak. 

Sekmadieniais uždaryta. 
įiiiiiiiiiiiiiiitiiiintiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiititiiiitiiMiiiHMHtmiiuiuni 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S LIETUVOS MINISTERIU KABINETO KUZIS. 

" T Y D A T ir* A C » "fcJINISTERIŲ Kabinetp krisis t*yko birželio 12 d. 
U R A U VI -TVO j Bfl klausimu Dr. P. Karvelis birželio 8 d. "Byte" rašo 

Eina kasdien* išskyras nedeldieniua ta ir įdomų straipsnį, kurį čia cituojame; žemiau pridur 
1 ^ . . ^ I^oo i (^am* ^r **?%& mintį šiuo rupimu klausiniu, 

i Pusei Metų 13.00 
Oi preaumtratą mokasi iikalno. Lai
kai skaitosi nuo užrašymo dienos, 
ne nno Naujų Metų. Norint permai
nyti adresas visada reikia prisiųs
ti ir senas adresas. Pinigai geriau
siai siųsti išperkant krasoje ar ez-
preso "Money Order" arka įdedant 
pinigus j registruota laišką. 

DRAUGAS PUB. CO. 

2334 So. Oakley Avenue 

b*in a k i 

NERAMI. 

lintrn/lienis, tof. 24, 1324 
— — • ¥ 

"Argi ininisterių uždavinys 
. . ym poteilus lbalbStit Itultu-

"Jau kelmtas mėnuo, kai mūsų politinėse sferose kn- . -• , . ,*. ,. 
nagose šalyse vafcUfein \ reh-zio upu gyvenama. , M J T ., .„ J. „ . . .. . . .. . ..;.. _. . , • . . i gijos dalykus nesikiša, — Visa koalicijos istorija paskutiniame Kabinete nerodo v « w ,,, • « r - . . . • .v ,v. _ . » . ' • • • . . i - i j rašo * JN-nos apie naują L*ic bendro darbo jau » £ prtffcos L j p u l u u k u ^ n * ^ ^ ^ ^ ^ -g ^ 

mi koalicijai duoto žodžio, visa laika puola Seimo didžiu , ... 
mes ir jos ministerių politika. Kuniginis momentas, kleri-l . , . % .. 
, *. J • • • . * . * >* j . M e s nematome; priežasties, 
kalizmas, jezavitai ir visi tolygus praeitų dešimtmečių argu , , , -^^ w J^ 
mentei ištraukiami iš archyvu ir liaudiuinku spaudoje kar- k o d e l n u m 8 * e " * 1 ™ S a l e t 1 ^ 
tojami visokiose varijacijose. Patekę į provinciją bandinin
kų Seimo atstovai skleidžia minioms grynai— priešvaisty 
binio pobūdžio nesąmonių, nors patys netiki tam ką kalba. 

Tai visą rodo, kad liaudininkų yra apsirgta tam tikra 
olitt 

Ibiavimas su bedievukais dėl
to kr' pasibaigė, kad inusiš-

,kiai bedievukai tikybos žvil
gsniu niekados neparodė kul 
turingumo. 

Chicago, Illinois. 
TeL Roosevelt 7791 j parlamentarinėse valstybėse pastebima politine liga, 

žmogaus psichikoje nelieka jokio platesnio maste valsty-
•MNtiiiiiiiiHniNfiiiiJiiuiiiiiitiiiiiiiiHiii b - g ^ v i s u o m e n g S reikalams, o visa persisunkia pagieža, vis 

P A V fl IN RA PAflFTIS k a s t a m P a Teistiną kovai su savo partijos priešais. 
IMIUJinUII i n U C I l O i V i g o s š i o g l i a u d f a l i n k u akcijos remittate visuomenėje 

galėjo plėstis tik apatija. Paprastas pilietis negi atskirs par 
tiniai politini momentą visoje šioje kovoje?! O jeigu staty 
ti šio momento uždaviniu kuodidžiausią įsitraukimą į ramų 
darbą, visų gajesnių visuomenės pajėgų sutelkimą kultu 
ros darbui, tai aišku darosi, kad su liaudininkais Seime di
džiumai nepakeliui. 

Įkaitęs liaudininkų protas nemokėjo ar nenorėjo sup
rasti, kad taip niekinamoji " krikščioniško j i" vyriausybė ir 
politika, tai kartu pp. Zaikausko, Naruševičiaus ir kitų 
jiems labai artimų žmonių politika. Jeigu liaudininkai kiek 
šalčiau butų dalyką svarstę, tai turėję butų suprasti, kad 
demokratinėse valstybėse tik partijos, nustoję vilties kada 
nors pačios valdyti, gali eiti tokiais slidžiais keliais, kaip 
liaudininkų taktikos. Geriausia parodo anglų partijų istori
ja, kaip reikia gerbti rimtai partijai savo politinį priešą. 
Jei Angluose liberalai ir konservatyvai pasimainydami valdo 
kraštą ištisais dešimtmečiais ligi didžiajam karui, tai tik 
dėka tam, kad vieni ar kiti būdami net opozicijoje, mokėjo 
susivaldyti nuo demogogijos. 

Suv. Amer. Valstybių Val
džia imigracijos Įstatymu ne 
pateisinamu būdu įžeidė Ja
ponijos tautinę garbę, visiš
kai uždraus daina japonams į-
važiuoti i Ameriką. Tasai įsta 

-tymas, kaip galima numany
ti, neišeis Suv. Am. Valsty
bėms naudon. Jisai gresia tar
ptautiniais klvTJČiais, ekono
mine ir politine kova dauge
liui valstybių. 

Nėra abejones, kad Suv, 
Am. Valstybių valdžia ir vi
suomenė nori išvengti karo 
pavojaus su Japonija, nori su 
gyventi taikoje. 

Bet taipgi tiesa, kad jurų 
^karinės galybės didinimo pas l iudin inku sėdėjimas dviejose kėdėse, jų noras būti 

tangos randa daug pritarimo Į fc v a l d ž i o j e ^ opozicijoje vienu ir tuo pačiu metu, senai 
Suv. Am. Valstybėse, kad nu j a u y r a y i s o k į k o a l icijos moralinį pagrindą suardęs. 

Jei mūsų spauda ir partijos anksčiau nepadarė tinkamų 

tą ir vakarį pasimelsti, jei
gu jie yra protingi žmonės. 
O del valdžios kišimosi } re
ligijos dalykus tiek tik už
teks pasakyti, kad kur pa
tys vieni, socializmo pasekė
jai gauna valdžią, tenai šalis 
pasidaro nebekulturinga ir 
valdžia persekioja tikėjimą. 
Lietuvos valdžioje bendradar 

Kad mūsų bedievukai nėra 
kultūringi, geriausias priparo 
dymas "N-nos." Baigęs šiaip 

"Kas butų buvę, jeigu Kri
stus <butu baigęs augštus mo
kslus f..." Supratk, žmogau, 

Bet jeigu Grigaitis tai su-] Galima butų ir užbaigti 
prastų, tai jis nebūtų mulkis 
ir negalėtų *edievukams "N 
nų" redaguoti. 

Prisiminęs mūsų rašymą a 
pie Tomas More, katalikų; 
šventąjį ir komunizmo tėvų, 
Grigaitis pasipasakojo nesąs 
toks ignorantas, kaip bolševi-taip ir šiokį tokį mokslą Gri 

gaitįs rašo apie Kristų: —] kiškos "Laisvės" redaktoriai 
barberini. Bet nors jie, bijo 

damas užsikrėsti bolševikiš
kų barberių ignorancija it nei 

kas per Grigaitis! Jis, brač, na niekuomet barzdos skusti, 
"navarsitetą" išėjo! Ką jam vienok ignorantas jis visuo-
reiškia Kristns, Dievas! Kris- met pasirodo; kuomet ima kai 
tus padarė tokį mažmožį, kad) keti apie tikėjimą. Jis rašo 
prikėfe mirusius ir pate mi- pabrėždamas juodai: — "Ko 
ręs po trijų dienų prisikėlė 
gyvas. Kas yra kitų ir savo 
gyvybės Viešpats, tam univer 
sitetui yra nereikalingi. 

arr 

matoma panašių nesusiprati-' 
irių galimybė bent kai kurio
se valstybėse. 

Tuom tarpu Japonija nerim 
sta. Jų laikraščiai pilni skau
daus užgauliojimo Amerikai, 

ko sprendžiant, raktų lankti darbo kabineto. Perdaug jau 
Hudai vaisiai koalicijos, kad kam butų noro dar kartą jos 
keliu eit i 

Bet ar šiaip ar taip butų, susipratusioj i ir, valstybiniai 
mąstančioji visuomenė turi suglausti savo eiles ir boti pasi
rengus tęsti kūrimo darbą dar intensingiau, visai nebojant. 
ko įsikarščiavę liaudininkai neskelbtų ir ko nekalbėtų. 

Dr. P. Karvelis. 
Geresnio sutarime nesant, sunkus bure darbas koali 

liniam p. Galvanausko kabinetui Negalėdamas savo darbais 
Seime ir visuomenės patenkinti, jis ilgai braškėjo ir galop tu 
rėjo griūti. Naujas p. Tumėno Kabinetas, tikėkime, mokės 
sutartinai dirbti. Bet ar bus jiems valstybės darbas leng
vesnis? Nemanau... Save spaudoje laisvamaniai dabar dar 
labiau čiaudės negu ligšiel. Gal mes net nespėsime jiems 
atsakyti: " į sveikatą!" 

Sunkumai dar labiau padidės, jei atsiminsime, kad vai 
dininkų tarpe susipratusių katalikų yra tik Šešta dalis. 
Dauguma g i jų yra palaidi indeferentai su žymiu socialisti 
nru priemaišų, ir seniau nestigdavo jų tarpe tokių patvir
kusių egsempliorų, kurie elgdavosi priešingai augštesnėa 

išvadų, tai vien į mūsų užsienio padėtį atsižvelgiant. Bet valdžios įsakymams. Opozicinių partijų valdininkams Ko jų 

pie "N-nų" pliurpalas. Bet 
jie rado prieš mamm argu
mentų šventame Košte. Jie vį 
sada remiasi Šventuoju Raš
tu nes pas bedievukus ma
tyt gaivose savu. argumentų 
trūksta. Ir surado jie clu oV 
luku. 

Pirmame amžiuje Ananins, 
stodamas į krikščionių komu
ną, paslėpęs dalį savo turtų, 
ir už Ui tafi^s užmuštas. Ant 
rasis žiaurumo pripardoymas 
esąs pragaras su amžinomis 
kančiomis tiems, kurie Kris
taus *moksl© neseks. 

"Ar fai nėra didžiausias 
žiaurumas! — klausia "N 
nos. »•» 

Žiaurumo nėra, o "N-nų' 
ignorancijos ir melo tai yra 
pilnas maišas. 

del "Draugas" pats atmeta 
komunizmą f" Nedavęs ant to 
klausimo atsakymo, darp iš
vadą, kąd mes nesame pase
kėjais nei Kristaus, nei šv. 
Tomas More. 

Galime nustebinti išėjusį Ananias netevo užmuštas, 
augštus mokslus ignorantą, bet krito negyvas pats, kuo-
kad mes neatmetame komu- met jam apaštalas Petras pti 
nizmo. parode viešą melą. Į krikšek) 

nių komuną niekas nebuvo 
•Draugo' leidėjai ir redaktorių verčiamas stoti varu net pir 
dauguma yra Kristaus komu- maišiais amžiais. Stojo žqw-

jų dailininkai karikatūromis ^ ^ suklaidinta. 

krizis viduje buvo pilnai pribrendęs. Del to ir p. Galva
nausko pareiškimas savo kolegoms ministeriams apie jo nu 
^įstatymą atsistatydinti, yra tik formalis konstatavimas to. 
kas jau faktinai buvo Tenka visa tai visuomenei tik priimti, 

•> 
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stengiasi įrodyti tautai, kaip 
labai pažemino Suv. Am. Vai 
stybės Japonus žmonijos aky 
se. Neapykanta pagieža, iž-

. eista tautinė garbė jau šian
die Suv. Am. Vai. prekėms 
skelbia boikotą. 

Bet šitame konflikte nevien 
.tik Amerika su Japonija su-

" interesuota. Tasai nusistaty-
. mas paliečia taip pat Angli-

ją-
Anglija turi gerus santykius 
su Azijos kautomis, o taip-

pat turi su Japonija padary-
14 nuo ilgų jau. metų politi
nes sutartis. 

Londonas mato visą pavo
jų šios nemalonios padėties, 
nes Kanadą, Austrija ir Nau-

- joji Zeladija pritaria, simpa
tizuoja Suvienytoms Amer. 
Valstybėms, o Indija visais 
sau galimais mulais rems Ja-

' poniją. Jeigu tik pakiltų tarp 
Japonų ir Amerikos karo gai
sras, tas skaudžiai atsilieptų 
į pačįą Angliją o Azijoje jsi-
miašytų į jį beregint Kinija 

, ra Rusija. 
Tą visą tautų diplomatai 

..nittto ir nieku negali pateisin 
ti Amerikos politikierių, su
kūrusių savo rankos pakėlimu 
naujos tarptautines nesantai
kos ugnį tarp galingiausių 
pasaulio valstybių. 

Anarchistų nesigailės. 
Francijos vidaus ministe-

riui bus daug vargo kol is-
gaudys anarchistus, kurie, 
kaip patirta, turi artymų ry 
šių su Maskvos kraštutiniais 
bolševikais ir New Yorko 

Veltui butų sakyti, kad gelžkelių statymo išlaidų są 
matos atmetimas yra tikroji krisio priežastis. J i daugiau
sia neblogas pretekstas kriziui. Jau vien altia metę į priim
tas šiems metams nepaprastas Susisiekimo Ministerijos iš 
laidas mūsų biudžete, matome ten ypatingai naujiems dar
bams 16,000,000 litų suma, kurios šiam statymo sezonui tik 
rai užtektų. 

Spirtis gi, kad būtinai visose smulkmenose tą, o ne ki 
ta kryptimi butų tęsiami geležinkeliai po to, kaip inžinie
rių taryba Vyriausybės projektą atmetė, kažin ar turėjo 
Kabinetui prasmės. Jeigu net asmenine ambicija norėti vi
sa pateisinti, tai ir tai reikia pasakyti, kad Vyriausybės pa 
siūlytos linijos ne p. Naruševičiaus suprojektuotos, o je pir 
mtakuno. Arba vėl aimanuoti, kad geležinkelių klausimas 
yra tęsiamas ir atidėliojamas, kažin kas daugiau turėtų 
teisės — Seimas, ar Susisiekimo Ministeris. Juk visiems y-
ra gerai žinoma, kiek vargo buvo padėta, kol p. Naruševičių 
pavyko partraukti iš Londono ir kiek del to visi darbai 
užsitęsė. 

Tačiau šiandie, kuomet griaustinis jau trenkė., maža 
prasmės yra tuos visus dalykus iš naujo kelti ir aiškinti. 
Daug aktualesnis klausimas — tai kokios vyriausybes gali 
ma laukti. Nors tikro ką nors pasakyti sunku, bet ti viso 

f — „ i . . 

yra daug) visuomet atsirasdavo partinių išrokavimų dary
ti įvairias suktybes, kad žmonis labiau keiktų socialistams 
•HHtiiilmim valdžią. Ir kuo r inečiai labiau nepatenkinti, 
tuo laisvamaniams geriau, nes tai didina galimybes jiems 
patiems (laisvamaniams) valdžios višurnėse atsitūpti. Tad 
visai suprantama, kad skaitlingi laisvamaniai valdininkai 
darys visa, kad sukėlus prieš valdžią kuodidesnį žmonių ne 
mMiiMJfcim# 

žymiausi naujo kabineto šulai yra p.p. TUMĖNAS, 
KRUPAVIČIUS IT BISTRAS. 

Adv. Tumėnas yra garsiausias Lietuvos teisininkas ir 
universitete docentas. Respublikos Konstitucijos juridiniai 
pagrindai daugiausia priklauso p. Tumėno išminčiai ir ga 
bumams. Tai stambus teisių autoritetas. 

nistai. Kat. vienuoliai, prie 
karių priklauso ir Marijonai, 
asmeniškos nuosavybes netu
ri, taip kaip ragino Kristus, 
kaip su norinčiais vykino a-
paštalai, kaip svajojo Tomas 
More, kaip per visus krik.1 
cionybės amžius tūkstančiai ir 
tūkstančiai gyveno. Tik atrp 
Kristaus keliu einančių komu
nistų j r tarp bedieviškų sva
jotojų yra skirtumėlis. 

Mes patys gyvename bend
rijoj, bet kitų neverčiame. 
Bedievukai kitus verčia, bet 
patys nevykdo nei komuniz
mo nei socializmo. 

Farisėjai, kurie verte kitus 
pildyti įstatymus, o patys pir 
što nepridėdavo, Kristus va
dino gyvatėmis ir supuvu
siais grabais. 

nes į komuną, kurie norėjo, 
liuosu noru. Tik stojant neva
lia buvo meluoti. Ir matyt 
pas Ananią buvo tiek sužinos 
ir tikybinės baimės, kad pri-
parodžius jam netikėtai me
lą, jis iš to krito negyvas. 

Nėra b'aimės, kad taip atsi
tiktų su VN-uomis." Jos me
lo nebebijo. 

Bedievizmo ir socializmo fa 
nutikai, kruvino bolševizn o 
tėveliai, socialistai Grigaičio 
gaz^tos lupomis mėgina įro
dyti, kad krikščioniškas kd-
munizmas yra paremtas "di-

Apie Žemės Ūkio minister} Mykolą Krupavičių visi ne- džiausiu žiaurumu.'* Ir patys 
prietaringi Lietuvos politikai yra skaisčiausios nuomonės. 
Jo darbui atsidavimas, didelis teisingumas, geležinė energi
ja ir nuoseklumas visiems yra žinomi. 

švietimo ministeris filosofijos daktaras L. Bistras gi-
lios erudicijos ir didelio darbštumo vyras. Jo gabumus Fri 
burgo universitetas atsimena, Lietuvos universiteto studen 
tad patys susiduria su jo proto stiprupu per jo lekcijas uni
versitete, kame jis yra docentas. * 

Kiti p. Tumėno kabineto nariai irg i daug turi ir patyri
mo, ir mokslo žinių ir geros valios. 

Tad "Draugas" ir linki naujam Kabinetui daug i i i - ' 
vermės ir sėkmingumo sunkiame valstybes darbe. 

K. P. 
111 • " " -'-'J'-1-1 " " ' 

tame pat straipsnyje rašo: — 
"pasmerkimas lobininkų ir 
reikalavimas, kad turtingas 
žmogus dalintųsi savo turtais 
su beturčiais, tai juk yra pa 
matinė krikšioriiškojo komuni 
zmo mintis. , , 

SusimiMamieji, ar jus jau 
taip gimėte, ar iŠ didelio 
rašto išėjote iš krašto, kad 
beturčių meilę imate už "diet 
žiausį žiurumą? , , 

Pragaras yra nemalonus da 
lykas ir mes nenorėtume, kad 
tenai patektų žmonių gadinto 
jai, kurie sėdi "N-nose." Ne
norėjo to ir Kristus, fci«omet 
mirdamas ant kryžiaus, meldė 
ši už savo žudytojus: "Atleisk 
jiems, Tėve, nes nežino, ką da 
ro." Visas Jėzaus gyvenimas 
ir mirtis buvo tam pavesta, 
kad nežinančius ką daro iš 
gelbėti nuo amžinos nelaimės. 
Bet ir į amžiną laimę jis ne 
vieno varu nevarė, palikda
mas kiekvienam liuosą valią 
pasirinkti arba laimę arba ne 
laimę. . 

^ Argi tai yra žiaurumas, va 
ru nieko ir prie nieko never
sti? Ar gi yra žiaurumas per 
spėti, kad klaidingas keHas 
veda į amžiną nelaimę? Ar gi 
tai yra žiaurumas duoti gyvy
bę už klystančius, žiaurius 
žudytojus? 

"Didiiausms žiaurumas" ir 
yra tame, kad meilės, atlaidų 
mo i r tiesos mokslą nc-jnati. 
tieji bedievukai vadina žirra-
ranu. 

Anthony Matre. 

ROMA VALERIJONO LAIKAIS. 
PENKIŲ VEIKSMŲ DRAMA. 

Vertė A. Matutis. 

tiBjus—S kurįam patikėjau visas savim,. Į jinio galę, kad, nužudęs, galėčiau ją pa- i grąžinu savo sielą! Sudiev 
tapo Nazariečio-pasekėju — krikščioniu. siųsti į Hades'o (Mrusiųjų) sritį. Už tiek FABIJUS: DieVažin, įsi 
Nungi mano širdis įnirto baisiausia, iria- daug laiko tarnyboje, — senatorių rumUo 
tant tave prieit imperatoriaus tribunolą, < se, aš meldžiu tavęs, imperatoriau, pa-

. 
X ąsa. . 
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VALERIJONAS (rūsčiai): Nutilk 
mergele! Drąsus tavo piktažodžiavinias 
bus užmirštas. — Greičiau, tik skubiau 
sudėk auką ten ant ano aukuro ir tai 
tuojau! arba.— 

NOBLLUA (didžiai nusistebi, maty
dama savo tėvą). 

FABIJUS: Tu, niekingas kūdiki! Ta 
apvyli'ai mane ir sugriovei, suardydama, 
mano namus, kuriuos ugdinau ramumui 
ir laimei. Vai, varge, vargeli! Mano kru
tinę šaukia atkeršijimo ir trokšta krau 
jo. Mano širdis kenčia nuo to laiko,, kada 

"ekzekutoriaus." Anarchistai- sužinojau, jog tas vyliugis Xystas išmo-
kovoja prieV* kiekvieną vol- kino tave neapkęsti ir tapti priešu Ro-

**» 

d&ą bomba, revoiverrų, peilių 
pagalba. • •* 

mos dievams. — Ir užsiliepsnojo, kuomet 
sužinojau, kad Kvintiljjus — tas Kvin-

pamek^nant ir įžeidžiant dievus, įžei-
džiaUt ir paniekinant mane!— Ar girdi: 
tuojau sudėk auką dievams arba, die
važi, ismeigsiu savo kardą į nedėkingą 
tavo širdį. 

NOBLLUA: Tave; kfUngustsVtėvoTi. 
FABIJUS: Tėve? — J>aa^au nebee-

su tėvu tokiam vylįugiui ir niekšui vai
kui,, kaip tu. •— Teciaus až vėl nusiraįiiin 
siu ir priimsiu tave, kiupo mane kūdikį, 
jeigu išsižadėsi krikščionių tikėjimo ir 
sudėsi auką dievams. 

NOBILIJA; Brangiausis. tėveli, as 
niekados neišsižadėsiu savo tikėjimo. 

. VAIJ^IJDNAS::Taitubusi'.pasmer 
kta miritn. Šalin su ja,. Tercijau, kanki
nimui. Įžeistieji dievai teima' atmoniji-
mą. ' f 

VABUUS: Palūkėk, Valerijone, pa-
lūkėk! Pavelyk man e*mBnyiį - m&k&~ 
gam. save kūdikiui. Suteik man atkeri^-

4virtinti šį paskutinį mano meldimą. 
VALERIJONAS: Tavo meldimas y-

ra išklausytas. — Makry, rašyk ištarmę: 
"Mes pasmerkiame Nobiliją už im-

"perialinių įsakymų paniekinimą ir, kaxl 
"butų nužudyta kardu ir, kad tai įvyk-
"tų- iš rankų Famjaus, jos tėvo." 

MAKUYS; Kokioje vietoje ir ties ku 
riuo varstaniu akmeniu ištarmė turi būti 
išpildoma? 

• , VALERIJONAS: Ištarmė turi būti iš 
pildyta tuojaul Tik mano palociaus lai-
ptų nesutepkite krikščionies krauju, i Is-
didžiai)^ Tai^ tai žus'' visi krikščionys, 
kąrie neišpažins visagalingumo (^zariui! 
" JSiTOBILIJA: O laimmgoji valanda, 

laimingiausia mano gyvenime, kurioje at 
sidarė siuetežiuotos mano sielos kalėjimo 
durys ir esu liuosa pakilti į amžinosios 
pą]įjmoi.SKĮgštybas. Priimk, mano Vieš-* 
patie ^avo tarnaitę! J Tavo rankas aš 

— visiems! 
įsidrąsino! Bet 

gi šiuomi aš paniekinu tavo Dievą* ir 
noriu, kad Jis taptų tau priešingiausias 
ir, kad prapuldytų tave! 

VALERIJONAS: Prasalinkit ją nu-
žudymui. 

FABIJUS (įnirtcs,rištraukdamas sa
vo kardą): Šen, ištikimas mano karde h* 
atkeršik štai anam nedėkingam kūdikiui! 

(Vmi išeina, išskyrus Valerijoną, Ter
cijų, Bgeri ją ir ąyrą). 

EGERIJA (klaupdama prieš Vairei-
jona): Gerasis imperatoriau, išklausyk 
vieno mano maldimo. Šlykščios tavo tar 
nų rankos tecepaliecia ir tenedergia la
vono nekaltos Nobilijos, kurią aš mylėjau 
daugiau .u& viską Čia žemėje ir pavelyk 
man paimti jos kuna į mano koplytėlę, 
nes ji buvo dora ir prakiim mergelė. 

VALERIJONAS: Osala, kad patvir
tinti tavo meldimo aš negahu. Jos lavo
nas turi būti paskandintas librio upėje 
arba sudegintas. 

(Bos* danginu). 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
M k 

IŠ CLEYELANDO, las visiems, vyskupystės kalu 
likaiiis yra svarbus. Lygiai su 
kitomis tautomis proporeio-
naliai prisidėdami, lygiai su 
jais ir teisių joje turėsime. 

Reikia mums grąžinti seno 
vės duosnumo dvasią. Reikė
tų padirbėti... 

Jeigu mes pažiūrėsime į ki-
tų kolonijų lietuvius, tai ten 
rasime nuolatines rinkliavas, 
kaip tai Vienuolynams, Lab-

Semin&rijai Vajus. 

Su birželio 22 š. m. eia pra 
sidėj© kampanija sukėlimui 
trijų milionų dolerių vietinei 
katalikų seminarijai statyti 
Iš neoficialių šaltinių sužino
ta, kad išdalinus visoms para 
pigoms proporcionaliai, lie
tuvį^ s v. Jurgio parapijos 
katalikams išpultų sudėti a- daring'ai Sąjungai, mokslei 
pie $20,600. iviams ir tt. 

Seminarijos statymo darbas Pas mus to nėra, o juk imi 
tų tarpo yra pasiturinčių žino 
nių, kurie galėtų skirti žy
mesne auką geriems tikslams. 
Šiuo laiku nėra galimybės ti
kėtis ,kad sudėtume nors ke
tvirtą mums išpuolančios su
mos dali. Bet vėliaus reikėtų 
surasti bailai išdirbti, pra 
kilnaus, gero tikslo siekiant. 
Padarysime, nes vienybėje — 
galybė. 

yra remtinas. Tuo reikalu 
mūsų tarpe neturėtų bu t gin
čų. Nebus konigų seminarijos, 
nesusilauksime nei sau jauno 
gios kartos dvasios vadų. 

Dvasines Seminarijos reika 

C I C E R O 
Užlaikau gražiau 
slas maliavas g« 
riaušių kouip<ini 
jų, gatavos ir ne 
gatavo*, e kam 
reikalinga sutai
sau, gražiausių 
•palvų, nes dau
geli metų esu 
patyręs maliavo-
jirae sutaisau ple 
sterj del malia
voj i«»o, norėdami gražiai išpuošti 
kambarius krepkitės pas: 

STANLEY BUKAUSKAS 
1447 S. 50th Ave. Cicero. 

Įėjimas nuo 15 str., in rear 

GRANO RAPIDS, MIGH. 
• v • 
1SS1-Musų veikėjai dirba 

juosę ir neturi laiko kada pa-
nu-rasyti "Dr&ugan" apie 

veiktus darbus. Kiti gali, net apk*«frt*. Toliau sveikino į 

nepamirš tume stovo dienraš- P R 1 N F C U i C 
ėio, ir savo gera pavyadžiu • " ' * J 1 1 » ^ » " w n w 
kitus prie gerų darbų para
gintume. 

Grand Rapids lietuviai kru 
ta, juda, dirba kaip biteles. 
Sunku viską ir .išpasakoti. 

Štai birželio 15 dieną vie
tinis choras surengė nnisų di-
cBL gerb. klebono pagerbimui 
koncertą. Kadangi mūsų gerb. 
klebono vardo diena buvo 
penktadienyje, 13—VI, tai ta 
pačia dieną nebuvo galima 
pasilinksminti. Koncertas su
ruoštas 15 birželio. Minėtas 
koncertas su vakaru labai ge
rai pavyko. Žmonių prisirin
ko tiek daug, kad nei vietos 
nebuvo. Apie 8 vai. gerb. kle 
bonas kun. A. Dexnis jėjo 
svetaknėn. Orkestras pasitiko 
jį su maršu, o moksl. A. Ju-
sas palydėjo kleboną į žalumy 
nais išpuoštą kėdę. Choras 
sudainavo * ' Ilgiausių Metų.' * 
A. Justas, vakaro vedėjas, vi
sos parapijos vardu sveikino 
gerb. kleboną gražia prakal
ba, pažymėdamas tą didelę ir 
gerą Grand Rapids lietuvių 
atmainą, kad gerb. klebonui 
vadovaujant, pastatyta graži 
muro bažnyčia. 

P-lė A. DedLnokė įteikė kle
bonui dailią pintinę vaisių, 
ložėmis ir aplinkui doleriais 

D A K T A R A I 

į 

Telefonas Boulevard 1939 

DrSABrenza 
4*08 SO. ASHLAND A VENĮ K, 

Chicago, Iii. 
Vai.: 9 ryto Iki 19 piet: 1 po 
ptet iki S po plct. 6:SO vak. Iki 
9:S0 vak. 

• — a a a i — — — » • • • i ' » ^ 
Tas. B a l s i a i * 9*97 

Dr Marya Į 
Dowiat-Sass 

f f t f W. «7-tal s*. 
Valandoj noro S Ikt 12 diena, nno f 
Iki • vai. rak. Nedaliomis aso 9 

Iki 1 Tai. po pietų. 

Telefoną* Beeiey 74S9 

Or, I, M. Feinberg 
O r i o specialiai visokias rytų ir 

moterį] lytiška* ilga*. 
• M l Madjaoo Street 

ajunp. We**era Are. — -etUcago 
Talando*: 1—4 po pietų T—9 vak. 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4442 So. Western Ave. 

Tclef. lafayctte 4149 

pagalvoti, kad nieko gero n e (
v a i r i o s draugijos: sv. Ražan 

atliekama. Taigi, manau, bu "aus folijos vardu R. Cup-
Phone Cicero 8003 į tų getą, kad šalip tų darbu l'ene> ^v- Agotos — M. Asmn 

_ tieuė; M. Są-gos — O. Šlažai-
tė; Choro vardu — P. A. Ab-
ramaitė; panų draugystė, Va 
karo vedėjas, S. L. R. K. A. 
F. įteikė nno visų aukso lai
krodį doVanų retežėlį ir au 
kso plunksną. . 

lierb. klebonas savo kalbo
je visiems nuoširdžiai dėkojo 
už meile, užuojauta, suturimą, 
vienybe, išreikšdam'as vilties, 
kad visi kartu dirbdami, dar 
daugiau gerų visuomeninių 
darbų padarys, 

Toliaus sekė vakaro prog
ramas. Buvo duetas. Daina
vo p. M. Linas ir p. A. Ab-
loinaitė dvi seserys L. ir A. 
Abromiiitės; solo dainavo p. 
A. Petkevičius. 

Dr, A, Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 
D— B« —Jri***—, 
•)—B« p«41i« lf 
»)—B* knaj s , 
«)— m J»kl« pmrt 
*>-FMUmtal aaNlkia stnftt, ca-

U tuoj valgyti. lx *mU «IM 
I 

ra*r*a 'AaM-aSsass* (a,km«n|a tulžyja) 
Ir akmenla šlapumo pralojo bo o> 
peracUoo, ra tam tikromis mpka-
llikomla prlemonemla bol valotata 

ApkiirtooleoM raifraitna girdėjimą. 
•yda vioofciao U*aa paaokmincal. k* Jol 

yra roikalaa daro operacija*. 
ProfcaUoaaU ~ patamavtm* taikia aa ? o 

oflao: 
1411 So. 50 Ave. Cicero, UI. 
Oriau atidaryta*: kasdien nuo t vai. 

po ptet iki t vai. vakarą 
Nodaltomto ar aoradoaala aflaaa 

rytas. 

Tek Boalevard 1190 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

i m . 

D r . Maur ice K a h n 
Gydytojas ir Chirurgas 

463T S. Ashland Ave. 
Tai Yarda 0994 

Valandot ? 
Nuo 10 iki 12 piet 
Nno 2 iki 3 po piet 

I Nno 7 iki 9 vakare. 
Ntdėi. nno 10 iki 12 piet. 

)fiso Tel. Boulevard 9699 
RczJd. Tcl. Drevei 9191 

DR. A. A. ROTH 
RL8AS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriška. VyriSką 

Vaiku ir vt»ų chroniška ligų. 

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

Vai.: 19—11 ryto: 9—9 po ptet. 
7—9 vak. N e d. 19—11 d. 

— 

Viskam labai dailiai atlik
ta. Už tai turi birti pareikšta 
vieša padėka mūsų vargoni
ninkui A. Mondeikai. 

(J aibė pasidarbavusiems, 
garbe mūsų parapijonams, 
kad jie eina ranka rankoti su 
savo Dvasios Vadu^-

Ten buvęs. 

Lietuvos Respublikas Minis 
fcerio aasisttttyinu ir Užsie
nių Reikalų Ministerio sutiki 
mn, nuo šių metų liepos men. 
1d. Lietuvos Laisves Pasko
los prišokusių kuponų apmo
kėjimas ir bendrai visi reika
lai det minėtos paskok>s pa ve 
dfitoia Iaietuvos Respublikos 
atstovybei Suv. Am. Valsty
bėse. 

Tar, visų suinteresuotų as
menų prašoma visais tais Bet 
kalais kreiptis Lietuvos Res
publikos Atstevyfeen, 

<2622 — 16tk Str., N. W.l 
Waskington, D. C.) 

Darbo pagreitinimui prašo
ma: 

1. Laiškuose del L. L. Pas
kolos jokių kitokių reikaKj ne 
teisti, ir 

2. Malonėta įdėti savo ad
resu užadrisuota voką (kon-
vertą). 

Atskaitos del prisiųstų per 
Atstovybę aukų bortais ir ku-
l»onai£ įvairiems .Lietuvos re i 
k&kutts, feus Atstovybes kas 
mėnuo skelbiamos Amerikos 
1'sėtuvių spaudoje. 

K. Bizauskas, 
Lietuvos Respublikos Atsto 

vas S. A. V. 

#4 
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SUVIENYTOJI CHICAGOS 
KAT. LABDARYBĖ MUMS 

PRANEŠA! 
"Dvi svetimtaučių parapi

jos, Šv. Trejybes 1118 Nob-
le st., lekišką. ir/ Šv. Jurgio, 

Draugai Tautiečiai 
Jų Būva Teisybe! 

"žmones pasakojo tėvynėje, kad 
Amerika palaiminta visukuo kas 
gera. Aš tam tikiu, ties rūkau 
HELMAR& Jie duoda linksmybę, 
laisvę k užganėdinimą su kiekvie^ 
nu durneliu-" 

Tai grynas Turkiškas Tabakas ku
ris yra ] HELMAR Turkiškus eiga-
retus duoda kiekvienam rūkytojui 
smagu jausmą, šio smagumo ne-
gausit rūkydami pigius dgaretus 
maišyto tabako pekiuotus pople-
ros pundeliuose. 

HELMARS yra absoliutiškai gryni 
ir jpekiuoti į kartono skrynutes, 
•< HJ iic nelužtu. 

Kaip kiti, taip ir jus džiaugsitės' 
permaina \ Turkiškus. 

Sm^ Gamintojai nugščIausloB 
rūšies Turkitkų \r Kf^ptiŠkų 

cigrarotų paaauly. 

DOXES of 
IOoi-00 

A D V O K A T A I 
Ielef< T*xds 9990 

F. P, BRADCHULIS 
A D V 0 K A T Ą S 

(Buvęs Vilniaus Ir Kauno Apy-
Kardy Teismo Teisėjas) 

Veda bylas visuose'" Teiemnose 
Padaro ' visokius dokum«ntus. 
Duoda Lietuvos teisių patarimus. 
9112 « . Halsted St. Chicago, IM. 

r 
S. W. B A N E S 

• f ^ 

A D V O K A T A S 
?• W . Momroe Street 

Room 904 — TeL Randolph 2900 
VaL. Nno 9 ryto iki 5 po pieto 
Vakarais 8202 So. Halsted gtr. 

Telef. Vards 1015 

Tel. Boulevard 3686 

DR, JONAS P. POŠKA 
GYDYTOJAS 

•saaaa 

CHIRURGAS 
3337 So. Morgan Str. 

VALANDOS: 9—12 iš ryto 
Nuo 2 v. po piet iki 9 vak. 

Dr. CHARLES SĖGAL 
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

| Džiovi!, Moterų ir Vjmj Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 
po pietų: nuo T—!.«• vakare 
Nedėilorais: 10 lkl 12. 

, Telefonas Midway 2980 
*• i — — — — — r f ^ i i i • 

_ _ _ • » • 

T Telefonas Boulevard 9550 

DR, HAfiRY 1ETER 
DENTISTAS 

getas dantų padaromas taip 
kaip tik JUSTI pačių dantys. 
Duodu gas. Peržiūriu IS-ray 

9tfW So. Halsted Str., t jnasi dienraštį Drauge „ 
•4Maa«alRaa*»alBa*BaVB*aaa**SM 

TeL Canal 0257 Vak. Canal 2118 

DR. P. L ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Str. 

Vaandoa: 10 iki 12 ryte: 1 lkl • 
po piety: 6 lkl 9 rakare 

MUSIĮ tarpe yra žymus vt$i 
kėjas, apie kurį Amerikos lie
tuviai nedaug žino, tai p. J. 
r'. Margelis. 

Kiek išgalėdamas, remia 
mūsų visuomeninį veikimą, pa 
larnauja žmonėms įsigyti ne-
jtidomo turto, nes jisai turi 
savo "Real Estate ir Tire In
surance" ofisą 509 West Le-
onard st. 

Velias Grand Rapidieeiiį 
paramos. f 

A. Milius. 

Remkite tuos profesijona-

lus, biznierius kurie garsi-

CNAS, K. VUOSAITIS 
VYRŲ IR MOTERŲ 

RŪBŲ SIUVĖJAS 
Siuvame siutus ir O'Coatus 
nauįausios mados. Atliekani] 
darbą kogeriausia už vi
siems prieinamas kainas. 

Veliame, Dožome ir At
naujiname semii. 

96th Su Erviiįįc ave., slovėnų, 
buvo tarp pirmutiniu trijų 

kurios atsiuntė vardus auko
toju, šimet Suvieavtai Kata 
likų LabdaiybeL Taip praac 
sa organizacijos valdyba. 

Vardai Sitų žmonių (minė
tų 2 parapijų), kurie aukavo 
biedniems ir suvargusiems 
bus pagarsinti pirmose vieto
se tos knygos kurią manoma 
įteikti Kardinolui Mundeleiti. 
Ji bus laikoma arkidiocezijos 
arcluvuose. Planuojama para 
pijų aukas įrašyti tokioje ei
lėje, kokioje jos gaunamos. 
Tokiu būdu Jo Emin. ras var
dus aukotojų Sv. Trejyibės pa 
rtipijos pirma visų 350 dioee-
zljos parapijų. Šv. Jurgio pa 
rapija (slovėnų) užims trečią 
vietą. Sv. Marijos, Buffalo 

G rovė, bus antroj vietoj. 
Kadangi vardai bus surasy 

ti į knygą kaip tik gamina 
si, tai bile kas pažiūrėdamas 
knygą galės pamatyti kaip 
greitai kiekviena parapija at 
siliepe į Kardinolo Mundeiein 
prašymą aukų biedniems ir 
našlaičiams. Reiškia bus dide 
lės konkureneijos tarp para
pijų. Dėlto ir parapijonai Sv. 
Trejybės parapijos ir Sv. Jur 
gio užsipelnė didesnės garbes. 

Parašai ,nors jie turėttj but 
uždaromi kaip tik jie pasie
kia Suv. f£ata3ikų Labdary
bės ofisą, 126 North Desplai-
nes st., dar kol kas nebus už 
daryti. Taip kad visoms para 
pijoms ir parapįjonams dar 
paliekama proga irašyti savo 
Vardus į knygą prieš ją įtei
ksiant Jo Eminencijai. 

Tae Associated Catholic 
TCharities of Chicago, • 

120 K. Desplaines str. 

r»*J ^ \ V 

JOHN L BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS 

7 South Dearborn Street 
BOOM 15S8 TRIBŪNE, BLDO. 

Telefoitas Raadolph SM1 
Vakarais: 2151 YVeet 22 8 1 

Telefonas Ganą] ia67 

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

Metropolitssi Mate n — i u Mmme 
MOl W. 32nd St. Tel. Oasml««tfl 

zz: 

1 

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

Buvęs Lietuvos Atstovybės Va
šingtone Patarėju. 
Metropolitan State Banko Name 

1201 Wes* 2tnd Street 
Telefonas Canal 6699 

- » • * 

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

11 S. La Salle st. Room 2001 
TeL Randolph 1034 VaL nnofcVS 

VAKARAIS: 
2301 6. Halsted st. Tel. Bivd. «T7i 

v. v apart PanedėUo Ir 
Petnyčios 

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

Sj 

Ofisas Didmlestyj: 

29 South La Saite Street 
610 

Vakarais 3228 S. Halsted St. 

f«<j 

t t — 

Pirmas kišeninis Liet.—Ang j 0 kaina labai pigi tik vie-
liškas ir Anglo—Lietuviškas nas doleris. (|L(Mt. • 

Ž O D Y N Ė L I S 

^alpina savyje 18,000 Žodžiu 
'Knygeles didumas: 5colių ii 
gumo, ir 3 colių platumo, taip 
gi turi gražias apdarus, aiškia 
spaudą, ant plonos popieroa 
spausdyta. Ant galo knygų 
tas randasi paaiškinimas, kaip 
tapti Amerikos piliečiu, taip* 
9į yra surašytos visų valstijų 
sostinės. 

Atydžiai skaitant ir moki 
nanties, kožnas lietuvis gali 
lengvai išmokti kaip tašyk 
liškai ištarti angliškai. Taigi 
patartina kožnam tų žodynėlį 
įsigyti, ir nešiotis su savim ki-
šeniuje, nes jis nestoras ir la
bai nežymus kuomet jį. nešioji 
kiŠeniuje. 

2334 S. Oak% Ave 

L 
2337 S. Leavitt Str. 
TeL Roosevelt 8988 

111 "t 

• r * ' f ' P f 1 

Pronibicijos Jstatymas. 
i^nomijoje įneštas svarstyti 

įstatymo sumanymas reikalau 
jąntis svaigalų draudimo įsta
tymo revizijbs. 

Patsai prdliibicijos princi
pas bus ir toliau palaikomas. 

Tel. Central 0200 

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

Room 911 Chicago Temple Bldg 
7 7 W. Washington St. 
CICERO Ofisas: Fanedėtto vak. 
1314 S. Cicero Av. Tel. a c e f o 50M 
BItIDGEPORT Ofisas: Eitais vafc. 
5334 S. Halsted St. Tel. BouL §737 

r ^ • — 

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

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dlen.: D. 514—516—127 K. Dear
born et . TeL Randolph 55*4—56SS 
Vakarais 10717 Indiana Ave. 

0 7 7 

52» 

S. D. LACHAVVIGZ 
Uetnvts Grabortns 
SS14 W. S2M r t 

Cicaffo, m . 
Patarnauja laldo-

tnvėsa) kuoplflausla. 
aelkale meldžiu at

sišaukti, o mmap 
darbą buslts nl«a-
nedlatL 

l t f l 

N B N U S I C I Ą S K 1 T — 
, - JI5 TIK IEŠKO BAMBINO 

Jte imo kur motma laiko Bambino—irji« žmoVkad 
jis jo nori Kūdikiui Bambino reiškia tiest, kiek 
išimimas iš šėpos skanios vaisiu ko i i s . 

»•****».! »T*> 
yra nepavojingas—pasekmiftgas--saldaus skonid 
vidurių paliuosobtojas. 
Kūdikiai mėgsta jį. Jie net praJo daufijras. 
Jei jutų kūdikis neramus, tUTi aptraoktą liežuvi, 
negali ramiai miegoti, labai verkia tarsi skausmų 
kankinanmas, tat išvalykite jo stkem% tu lengvu 
vidurių paHuosuotoju, tokiu kaip Bambino.^ib ji 
ims su noru ir daug geriau jausis*.ftu6 to. J kelias 
valandas uetualenųs simptomą! turės pr*»yktj " 

F. AX>. R1CHT8R * CJO, MH-114 So. 4tb Strest, BROPKLTN, H Y. 

Moving & ExpresiRE 
Perkraustome ir į kitas 

miestus. Nauji ir Antros* 
Rankos Rakandai. 

Perkame ir Parduodame 
H. SHEPHARD 

3152 So. WaHace Str. 
Telef. Bonlevard 4794 

iiiiiuiiiiiiiiiitiiiiitiiiiniiiitiitiiitiiiiiiiiiff 
PAGRAŽINAM NAMTO ' 

Maliavojame, dekoruojame, kalsi
mu© jame ir poplerŲojams na|nu9, 
dedame stiklus i naujus namus. 
Mes ta visą Tamstos darbą m^a^ 
atlikti už .gana prieinama k a i l ^ —" 
pirma necu duosi kitam virt paiy-
mėtą. darbą., atsiklauskite kainesaaa 
mus 

Kreipkitės: 
BBIBGEPORT PAfUTDfG 

H A R D W A J * ««>.. 
%14» Jbo. MaĮlIaU ^tr. 

Xal Tardą 1MM 
uiiHUUimiHiuiiiuHiuiiniimiiiiiMiiiiui 
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CHICAGOJE 
dzin sakant, vienas' skaitliu- ^ snd&iiavo Wetą dainelių He 

m<n™\w*«ww\ *wv-\\ ,»WIHĮH,̂ .*.I»U V M 

CHICAGO. — šiandie pra 
matomas gražus oras; 
siau. 

kiek ve 

DIDELE VĖTRA 
CHICAGOJE. 

JAPONAI NUSTEBINTI JA
PONŲ NUŽUDYMU. 

TOKYO, birž. 24: — Vietof 
spauda dideliais an^^alviais 
paskelbė žinių iš Suv. Valsty
bių, kur nužudyta du japonu. 

Sekmadienio pavakarėj, pa- T o g & d o g a J p o n i j o ; j s u k ė l ė d i 

skui naktį Chicagą palietė viė- d e l ę s e n s a € i j ą . y r a p a v o < 
jaus čia svetimšaliams, ypač tra su perkūnijomis ir lietu

mi. 
Vėtra netikėtai pakilo tuo-

jaus po 3:00 popiety, kuomet 
dangus pradėjo niauktis, kuo
met dešimtys tūkstančių žmo
nių saulėtoj dienoj išvažiavo 
į parkus. 

Už pusvalandžio sutemo 
kaip naktį. Pakilo vėsula, 
griaustiniaj, begalinis lietus. 
Galybe žmonių permirko. 

Blogiausia buvo laivams 
Miehigano ežere. Kai-kurie 

J vos išsigelbėjo kilus vėtrai. 
Pranešta, kad keletas žmo

nių žuvo. Medžiaginiai nuo
stoliai laimi dideli. jTanduo 
daug rusių užsiėmė. Kai-kur 
po geležinkelių tiltais gatvė
mis nebuvo galima nei prava
žiuoti, nei pereiti. 

Sveikumo departamentas 
Įspėja gyventojus, ypač pieti
nės biesto dalies, gerymui 

Yvandenį atvirinti. Nes vėtra 
labai suteršė ežere vandenį. 
Daug suteršto vandens iš Ca-
lumet upės subėgo ežeran. 
Vandenį reikia virinti, nes 
tuo būdu galima apsidrausti' 
užkrečiamųjų ligų. 

amerikonams. 

GOMPERS PERSIDIRBĘS 
IR SUSIRGĘS. 

NEW YORK, birž. 24. — 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Gompers guli Le-
nox Hill ligoninėje. 

Gydytojas Dr. Hensel pra
neša, kad Gompers nuo. persi-
dirbimo susirgęs. 

PASKIRTAS VYSKUPU. 

Gauta žinių, kad kun. F. C. 
i 

KeHay, ' ' Catholic Church 
Kxtention': draugijos pirmi
ninkas, fiv; Tėvo paskirtas 
Oklahbmos Vyskupu. 

Vyskupas-elektas visoj A-
merikoj yra plačiai žinomas. 
Kunigijos tarpe jis užima į-
žymią vietą. Didis Bažnyčios 
dirvoje darbuotojas. 

CHICAGOS ŽINIOS. 

LAUKIA MIRTIE! 
BAUSMĖS. 

Cook apskrities kalėjime 
laukia mirties bausmės jau

drias žmogžudis B. Grant, 19 
m., kurs pirm pusantrų metų 
su kitu sėbru mėgino apiplėš
ti vieną krautuvę ir nužudė 
tai pat jauną policmoną. 

Pirmoji teismo instancija 
jį pasmerkė miriop. Apeliuota 
aukščiausiai! valstybės teis
man, prašyta atnaujinti bylą. 

Tečiaus teismas atmetė pra
šymą. 

Datoar jam nėra pagelbos. 
Pinigų neturi. Jį gynęs teis
me advokatas mirė. Namiš
kiai jo likimu nesirūpina. 

Vienas gubernatorius jį ga
li išgelbėti nuo kartuvių. Bet 
nėra kam darbuotis. 

Tai gatvinio auklėjimo re
zultatas. 

P R A N E Š I M A S . 
» Liet. K. K. Labd. Sąj. Cen 

tro susirinkimas įvyks trečia 
dienv, birželio 25 d. 24 m. 7:30 
Aušros Vartų parapijos svet. 

Atstovai ir atstovės kvie
čiami skaitlingai atsilankyti į 
susirinkimą. 

J. Petraitis Pirm., 

M. Česnavičius, Rait. 
j ^ — — — ^ ^ • • i 11 - . i • i — • • . — '••'•• 
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A RŽINAI KAD 
€hewing G.umas netik, kad 
pastate didelį ir grąžų namą 
Chicagoj, bet, yra skaitoma 
kaipo viena iš didžiausių iš-
dirbysčių šioj šaly ir pernai 
metą jie išleido suvirs už ke-
turiasdešimts milionų dolerių. 
Ar žinai, kad Turkiškas Ta
bakas Helmar Cigaretuose y-
ra geriausias tabakas rūky
mui! Pamėgink rukyit Hel
mar -TūykiSkus cigaretus ir 

^>»^» * , ^ _ » ^ » 4S*a- • • •* *m • w • • A * 

X Šiandie gerhl Jum. Dr. 
F. Kemešio atsisveikinimo va 
karienė Cicero, 7 v. v. K. Mot. 
Są-ga kviečia į iškilmes vi
slia gerbiančius kun. Dr. F. 
Kemešį. 

X Šiandie Joninės, sveiki
name visus Jonus, musij 'g.-
rus Rėmėju's. 

XAušros Vartų par. mokyk 
los mokslo metų užbii^n pa
vyko labai gerai. Visi atsi
lankiusieji patenkinti. 

X Rytoj 25-VI Lab. Są-gos 
Centras renkasi i Aušros Var
tų po r. svet . 7:30 vai. vak. 

X S. Pieža, klierikas, sug 
rižo pas tėvelius f^Brighton 
Park atostogų. 

X "Drauge" apsilankė ko
legijos stud. J. Klimas ir T. 
Lenkauskas. Apsigyveno Bri-
gliton Parke. 

• 

XWest Sidės Vyrų ir Mo
terų dr-jos dauguma įsigijo 
tikietus į Marijonų Farmą Va
žiuoti 29—VI. To dėlei jie per 
kelia savo susirinkimą iš ne
dėlios į subatą ty. 28 birž d. 

X Šv. Jurgio1 parapija jau 
ima bruzdėti, ruoštis į para
pijos pikniką, kuris įvyksiąs 
13 liepos National Grove. 

X Draugijų korespondentai 
atliks saVo iv/davinį, jeigu 
trumpais sakiniais praneš j 
"Draugą" susirinkimų bei nu 
tarimų įtalpą. 

X* Pagirtina, kad katalikiŠ 
kos dr-joe, darydamos svėnią 
dieną piknikus, iš MŽiavimn?, 
primena savo r.arlams katali-
]-o priedermę, - - šventą die-
'vj išklausyti sveti tu Misi n. 

Igiausių vakarų 13 kuopos gy 
vavime. 13 kuopa gali pasi
džiaugti su taip dideliu bu
riu po Vyčių vėliava susispie 
tusių. Narių dauguma tai A-
merikoje augęs Jaunimas, Iš 
Lietuvos atvykusio jaunimo 
daugiausiai prisideda prie kp. 
veikimo, nes jie jau daugiau 
prityrę, arba susipažinę su 
kuopos veikimu. 

Iš seniausių narių, arba 
veikėjų randasi prie 13tos 
kp. Al. ir M. Panavai, V. 
Stancikas, Z. Bajorinaitė, Z. 
Navickaite, J . Kaniušėnas, J. 
Janusas. Prie narių ir p-lė 
Janusas. Prie narių ir p-lės 
Bajorinaites pagerbimo dau
giausiai pasidarbavo: P. V. 
Stannikas, Al. Panavas, J. 
Kaniušėnas ir p-lė Navickai
tė. L. Vyčių 13 kp. yra labai 
dėkinga Virš minėtiems na
riams už jūsų taip didelį pa-
sidarbi vimą ir už taip daug 
publkios sutraukimą į tą va
karėlį. 

Narių Vajus. 

L. Vyčių centrui paskelbus 
naujų narių vajų ir paskyrus 
davaną $50.(X) auksu, kuri kp. 
prirašys daugiausiai narių, 
^aus pirmą dovaną. Tai 13ta 
kuopa sujudo iš paskutiniųjų, 
kad laimėjus dovaną. Turint 
gabių organizatorių ir nenus
tojančių veikėjų per tai 13 
kp ir laimėjo pirmą dovaną. 
Visa garbe to vajaus priguli 
gerb. V. Stancikui, kuris per 
dienas ir naktis tą darbą vy
kdė be perstojimo prirašyda
mas 150 naujų narių per ge
gužės mėn. 170. Tai negirdė
tas lietuvių Amerikoje drau
gijose įvykis. Tas duos pavyz
dį kitoms L. Vyčių kuopoms, 
kad per pasišventimą ir nenu 
stojantį darbą galima kalnus 
nuversti. Tai gerb. L. Vyčiui, 
į darbą su šventu pasišventi
mu, o darbai patys per save 
vyks, nes tą parodė 13tos kp. 
narsumas. 

Programas. 

Vakaro ve<leja^, Al. Pana
vai paaiškinus vakaro tikslą 
su tam tikrą prakalbėję, ku
rią publika priėmė trukšmin-
gu delnų plojimu. Kun. A. 
Martinkus pasakė ilgoką įžan 
ginę prakalbą. V. Aųkštalis, 
Centro raštininkas, nupiešė L. 
Vyčių l«}tos kp. gyvavimą, ap 
kainavo jos veikimą ir pa
sišventimą Nors jo prakalbę 
lė buvo trumpa, bet daug 
reikšmės turėjo jaunimo tar
pe. Pabaigoje savo prakalbos 
jis pridavė 50 dol. auksu, ku
riuos 13tos kp. nariai entuzia
stiškai priėmė. P-nia Krasaus 
kienė* buvusi (Z. Mastauskai-
tė) 13 kp. lakštutė ir gerai 
žinoma Chicagoje dainininkė, 

tuviŠkai ir angliškai. Adv. 
Statulanis kalbėjo angfiškai; 
pasakė, kad verta jaunuoliui 
ir reikalinga prigulėti prie 
ideališkos draugijos, įrodyda
mas to dalyko svarbą. P-nas 
Ramanauskas, pasižymėjęs 
Chicagos dainininkas, o ypač 
tarpe Vyčių, sudainavo kele
tą dainelių "O varge, varge" 
ir "Kur bakūžė samanota." 
Jo dainelės žavėte žavėjo pub 
liką. ir sujudino kiekvieno lie
tuvio širdį. p. Z. Bajorinaitė 
čia Amerikoje gimusi ir augu
sį, bet lietuvių kalbą gerai 
vartoja. J i nuoširdžiai palin
kėjo 13tai kuopai geriausios 
kloties ir padėkojo už suteik
tą dovaną "Encykfopedia Bri 
tanica" 100.00 (šimtą) dol. 
vertės. Baigdama prakalbą 
pasižadėjo dar. daugiau veikti 
13toje kuopoje , ir pavartoti 
įgytąjį mokslą ir gabumus. 
P-nas Budris, Cliicagos Aps
kričio pirm,, po trumpos pra 
kalbėlės pridavė dovanėlę 25 
dol. nuo Chciagos Apskričio. 
Adv. Brenza, Metropolitan 
State Banko Pirm., nupiešė { 
Town of Lake kolonijos vei
klumą, nes jis ją gerai pažįs
ta, kad pats gyveno per ke
lius desėtkus metų nuo pat 
jaunystes. Adv. M'astauskas, 
gerai žinomas Chicagos vei

kėjas * ir kalbėtojas, * kalbėjo 
angliškai. Turintis aiškią iš
kalbą ir nepaprastus gabu
mus kalboje, klausytojus ža
vėte užžavėjo, — per visą lai-' 
ką niekas nesijudino. Jei bu 
tų, daugiau tokių pasišventu 
sių jaunimo vadų, kaip p-nas 
Mastauskas, kurie sujudintų 
jų jaunas širdis ir pažadintų 
jas prie karštesnio veikimo 
Bažnyčios ir Tautos labui, 
mes kalnus nuverstume. Po jo 
kalbos kalbėjo p-nas V. Stan 
cikas, iymus Chicagos veikė
jas, spaudos platintojas ir ga
bus organizatorius, kuris pri 
rašė 150 naujų narių per ge
gužės mėn. prie 13ots kuopos 
savo trumpoj prakalboj paaiš 
kino savo planus ir išdėstė 

[kaip p&sekmingiau pritrau
kti jaunuomenės po Vyčių vė 
ilavą. Negana, kad tiek narių 
priraišė, bet dar pasižadėjo ir 
ateityje tą darbą vykdinti, 
jei Centras kokį nors vajų 
vykdins. Taipogi prašė p. Ši
mulį nuo 18tos gtv., stoti \ 
lenktynes ateityje per šitą 
vajų jis sake, kad nebuvo lai 
ko ir negalėjo taip greit vis
ką sutvarkyti, tai dabar gera 
proga bus ateityje. Vakaro 
vedėjas įteikė davaną nuo 13 
kp. p-nui V. Standikui 35 
dol. už jo pasidarbavimų per 
tą vajų. 

T. A. P. 

P A R D A V I M U I 
N A M A I . 

TOW NOF LAKE. 

Negirdėtas Town of Lake 
Įvykis. 

Birželio 19, L. Vyčių 13 
kuopos įvyko pagerbimo nau 
jų narių ir c-les Z. Bajoriu-
naitės vakaras. Publikos pri-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ sirinko pįnutė svetainėj bu-. 
tikraj gugi patenkintas, ^ J vo iš visų Chicagos kuopų. Žo" 

A, f jį 
URŠULĖ FACEŠIUTĖ 

miri birželio 22, 1924 m. 
9 vai. vak; 29 metų ami. 

Gimus Amerikoj. Pali
ko dideliame nuliūdime 
motiną Marijoną Urbona
vičienę ir brolį Vincą. 

Kūnas pašarvotas 1915 
W. 23 Str. Laidotuvės i-
vyks ketverge, birž. 26 d. 
Iš namų 9:30 v. bus atly
dėta į Aušros Vartų bažn. 
kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nuly
dėta į šv. Kazimiero ka
pines. Nuoširdžiai kviečia
me visus gimines, drau-

n pažįstamus dalyvau-
iose laidotuvėse. 

Nuliūdę Motina ir brolis 

5 centai - 7 dienos 
Jeigu viena šeimyna susidedanti iš 

penkių ypatų butų pirkus mėsą iš Swi-

ft Kompanijos per vieną savatę 1923 
metas, jei buty davę uždarbio kompa-
nijai ant visos savaitės pirkiniu mažiau 
kaip 5 centus. 

Šios skaitlinės yra priduotos Suvie
nytų Valstybu Valdžios statistikos paro
dant kiek mėsos išpardavė Svvift Kom-
panja ir kokis jos uždarbis. 

Mokant gerai suvartoti kapitalą Swi-
it & Company sutaiso mėsas moderniš-
iiiškai, sanitariškai ir labai švariai. 

Turint didelę sistematišką organiza
ciją £vvift Kompanija išsiuntinėja viso
kios rūšies mėsas j krautuves ir marke-
tus kituose miestuose geram stovy. 

Tiktai per didelį apskaitliavirną ir 
geras metodas varimo biznio ši kompa
nija gali pristatyti mėsos penkiems 
žmonėms per septynias dienas su 5 cen-
.iti uždarbiu. 

Svyift & Cornpany,s uždarbis 1923 
išviso siekė tiktai vieną dalį cento ant 
svaro ant visy išleistųjįi produktų. 

Swift & Com pany 

TIKRAI NAMAS 
Savininkas turi parduoti tuojaos 

puikų medinj namą 610 W. 46th 
P I lmos klesos stovy, plumbingr vi
sas naujas, karšto vandens šiluma— 
elektra, vanos, cementines grindys 
beismente, eonerete pamatas, cęmen 
tiniai takai apie narna/ 2 karų ga.-
radžius užpakaly. Kaina $6000.00 
Cash, |2000. Balancas sulyg suti-
k l m o- -' Uh*M 

J. A BUCKLEY 
724 W. 47th Str. 

ANT PARDAVIMO 2 flatu po « 
kambarius mūrinis nalnas po nura. 
6056 So. Lafayette Ave elektra, va
nos, porčiai, geras beismentas, 2 
flatas tuščias galima tuojaus krau
stytis, raktas ant 1 flato. Kaina | 6 , -
200 00. Ant lengvų Išmokėjimų. 

MALESH & ARANZA, 
- Vlctory 110« 

NAUJAS MŪRINIS namas (bun-
galow} moderniškas, geroj apielin-
kėj arti mokyklos ir bažnyčios, ge
ra transportaclja, nepaprastai ge
ras bargenas randasi ant 44tos ir 
Maplewood 

Ataižaukite f 
•DRAUGĄ," 

2S34 So. Oakley Ave. 

B I Z N I S 
ANT PARDAVIMO 

FOTOGRAFO STUDIJA 
randasi puikiausiam Lietuvių cent
re Chicagoj. Biznis išdirbtas per 12 
metų ir visie«ns plačiai žinomas. Jei 
gu reikėtų, išmokysiu biznio. Va
žiuoju Lietuvon. Kreipkitės | 

Į H H H I I I Į J _ 

B E A L E S T A T E ^ 
f ClSOBOMSKIS &Č(Li 
! R E A L E S T A T E 

c P. 

"DRAUGAS," • 
2334 So. Oakley Ave. 

K V I E T K I N Y 6 I A 
parsiduoda, geroj vietoj lietu
vių apgyvento j , biznis geras, 
parsiduoda iš priežasties li
gos. 

Atsišaukite: 
Boulevard 4668 

P I A N A S 
PLAYER PIANO BARGENAS 
Parsiduoda 88 notų, $700 player 

pianas su kabinetu, suolelis su 90 
muzikos roliy, palikta krautuvėj ant 
pardavimo už $135. 

Priimsiu mokesčiais: 
1389 Milwaukee Avv. 

Klauskite Mrs. LENOCI'S piano 

" M A I N Y M U I " 
NAMAS MAINOSI ANT 

BUČERNĖS 
2 aukštų — 4 pagyvenimų, 

randos $87 į menesj, kaina 
$8,500. Savininkas priims bu-
černę ar grosernę už pirmą j -
mokėjimą kitus kaip randa. 

Kreipkitės: 
C. P. SUROMSKfS 

3352 So. Halsted Str. 

I f 1ETULTNGA 
Jt 

Eeikalingi muzikantai varto
janti įvairius muzikos instru
mentus. Atsišaukite tuojaus: 

L. KREKŠČIUNAS, 
36 W. Randolph St. Room 608 
Telef.' Dearborn 4664. 

FARMA 
AR TURI SEPTYNIUS ŠIM 

TUS DOLERIŲ?-
Nupirksi 80 akrų geriausią 

farmą su gyvuliais, namais ir 
visais įtaisymais kas reika
linga ant farmos. 

Farma randasi labai gražio 
je vietoje prie daug vandenų 
ir Summer Resort. Savininkas 
mainys aut miesto namo. Pri
ims už pirmą įmokejimą 'biz
ni arba lotus! 
C. P. įSUROMSKIS & CO. . 

3352 So. Halsted Str. 
Telef. Boulevard 9641 
3 lubos iš ušpakaUo. 

Perkam, 
parduodam 

Į Ir (Tiainom 
| namus, f ar 

mas taipgi 
ir visokius 
biznius. 

Darbą, at Į 
liekam gre f 
Itai, pigiaį 
ir gerai. 

Kreipki- j 
tės: 

3352 So. Halsted Str. 
Telef. Boulevard 9641 

nom ant namy. 
kreipkitės: 

Perkam, 
parduodam 
mainom 
namus ant 
farmu, ir 
farmas ant 
namu. Vi-
soikus biz
nius, btu r 
nes, gro-
sernes, au
tomobilius 
ir lotus mal 

Su reikalais 

3404 S. MORGAN ST. 
Tel. Yords 1571 

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

PASINAUDOK PROGA 
del gyvenimo puikiausiame 
lietuvių distrikte Chicagoj, 
kur gvvenimas bus malonus 
Arti sv. Kazimiero Vienuol. 
J r Marquette j>ark, kuris 3 
bus vienas is gražiausių 
parkų visame mieste. 

MES PASTATYSIME 
koki tik namą Jus norite 
Marquette Manor. Mūsų 
kainos visiems prieinamos. 

WEBER & VVILLIAMS 
2516 W. 63rd str. 

Telef. Republic 1932 j 

N5R!DAMI 
PIRKTį PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

L. FABIONAS CO. 

809 W. 35111 SI. Cbitaeo 
TeL BoolCTard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR: 
DAVIMO T RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakorte*. • S 
ĮVAIRUS KONTRAK-

TORIAI 
(Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalla Kcmtraktoriui, 
statytojas ir senų namų 
i taisytojas. 

2319 West 24-th Strert 
Chic&go, EI 

i 

U 

» 

4 

REIKALINGA PARDAVĖJA 
kuri galėtų užimti vietą, visuose sky 
•riuose galėtų būti generalė pardavė 
ja visoj krauutvėj. Turi mokėti lietu 
vių ir anglų kalbas gerai. 

OPPENHEIMER & CO. 
Ashland & 47 Str. t 

ANT RANDOS. 
1 kambarys švitrus, apšviestas su ele 
ktra, gesoj patogioj vietoj vienam 
ar dviem galima suvalgiu ar be val
gio. 

Atsišaukite: 
JOE MARKŪNAS, 
3223 Aufourn Ave. 

3 lubos iš uzjpakalioi 

Telefooas Canal TSSS. 
PETRAS CIBULSKIS 

HaliaToJimo Kootvnktoriop 

D A Ž U 
IR 

POPIEROS 
KRAUTUVE 

Ifapapraatae 
moaų blsnlc 

aoflmaa 
kla 
KLoatumarlam* 
patarnarlma. 

2388 So. Leavitt Street 


