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KINUOS VYSKUPAI REI
ŠKIA PAPAI IŠTIKI

MYBE 
BUS KURIAMI NAUJI VI

KARIATAI IR PRE-
FEKTUROS. 

Kardinolas Giorgi Jeruzalėje 
pildo jam pavestą 

darbą. 

ROMA, birž. 25. — šven
tasis Tėvas Pius XI paskyrė 
100,000 lirų Pontifikalei Mok
slu Akademijai. , Tuo būdu 
padaryta pradžia fondui, ku
ris bus nuolatinis ir visuomet 
didinamas, idant visados už
tikrinti tai mokslo įstaigai 
gyvavimą. Tą Akademija j -
kurė Papą Pius IV. 

Iš Khanghajaus, Kinijoje, 
kur Vyskupų taryba turi susi
rinkimą, Šventasis Tėvas nuo 
susirinkusių Vyskupu gavo 
pasveikinimjvt. Pažymėta, 
kad Vyskupai kreipiasi į Šve
ntąjį Tėvą viena ir ta pačia 
širdimi, vienu balsu, išpažįs
tančiu vieiifc, nors Įvairiomis 
kalbomis, tifc'jimą ir reiškia 
Vienodus ištikimybės ir ^ k l u 
snybės jausmus. 

Šventasis Tėvas atsakyda
mas pasiuntė apaštalinį lai
minime, dėkodamas Dievui už 
tą j va irių kalbų ganytojų vie
nybę. Nes tik tuo. būdu did
žiuose Kinijos žemės plotuo
se tikėjimas ir Kristaus mei
lė gali but išplatinta. 

Belgija Palanki Santarvės 
Konferencijai 

KONFERENCIJON NORIMA PATRAU
KTI SUV. VALSTYBES 

! ITALIJOS AUTORITETAI 
ROSSI LAIKO KALĖJIME. 

Jis įtariamas socialisto 
atstovo pagrobime. 

IŠ DEMORATįĮ KONVEN
CIJOS NEVV YORKE 

BRIVKSELIS, , b i r i . 25. —Jmininkavo ekspertų komite-
Belgijos valtDžia palanki san
tarvės yalstvbin konferenei-
jai, kokia turės įvykti Londo
ne apie liepos 16, kaip išspre
ndė Anglijos ir Franci jos pre 
mieru. 

Belgija tikisi, kad prie kon
ferencijos prisidės ir S. Val
stybės. Tokiame atsitikime, 
anot Belgijos valdžios, kon
ferencija turėtų pavykimo. 

Ta i pat Belgija neabejoja, j 
kad prie konferencijos prisi
dės ir Italija, kuri turi bend
rų reikalų su Anglija ir Fra-
neija. 

Santarvės valstybėms la
bai norėtųsi savo konferenci
joj turėti žinomą Chieagos 
bankininką Dawes, kurs pir-

tui sprendžiant klausimą apie 
Vokietijos.ekonominę ir finan 
sinę padėtį ir kaip daug Vo
kietija išgaljėtų mokėti karo 
kontribucijos. 

Bet Daweso jos negali gau
ti. Nes tas nominuotas kan
didatu į vice-prezidentus iš 
republikonų partijos. 

MacDonald, Anglijos pre
mjeras, su Herriotu, Franci-
jos premieru, pagamino Vokie 
t i ja i notą apie jos išsiginkla-1 
v imą. Notoje klausiama Vo-
kietija, ar j i išsiginklavus. 
Jei taip tai reikalauja įrody
mai.' 

Anglija bendrai su Franci-
ja pasiųs Suv. Valstybėms 
pakvietimą konferencijom 

Per 18 Valandų iš New Yorko i 
San Francisco 

SAN FRANCISCO, Cal. b. 
25. — Užvakar 9:48 vakare 
Crissey aeroplane lauke nusi
leido su aeroplanu Suv. Vals-

jtybių armijos leitenantas la
kūnas Russell Alaughan. J i s 

Vyskupų pranešime pažymi j viena diena atskrido ėia iš 
ma, kad tarybos susirinkimas New Yorko. Išilgai visą kon 
Shanghajuj pradėtas iškilmin tinentą skrido 18 valandų 20 
ga procesija to miesto gatvė- minutų. »Tos nepaprastas ke-
mis, nuo Zikawei bažnyčios, lionės laiku penkiose vietose 
ligi naujos Šv. Ignacijaus j jis sustojo atsilsėti, apžiurė-
bažnyčios. Procesijos liūdi- t i savo oro mašiną. 
ninkais buvo dideliės žmonių J s Alitchell lauko, šalę New 
minios. j Yorko, leitenantas išskrido 

~ . . . . I tuo jaus po 3:00 rytą. Tikė-
(0 misijų reprezentuojama . . c< * . 

josi San .b rancisco pasiekti Shangbajaus susirinkime. 
Pat ir ta , kad artimiausioj 

pirm saulėleidžio, ty. pirm 
8:00. Bet smarkus vėjas' ateitv Kinijoj bus įkurta de-

. . . . . „-skridimą trukdė. 
šimts naugų vikariatų ir apas talinįų profekturų. 

» . 

Visgi tikslas atsiektas. 2,-
850 mailių padarė į 18:20. 

Pranešta, kad Kardinolas j I m a i l t a b e l n a i ' P " v a l a n d a 

r>* • ** *»'«« to i u I darė 145 mailes. 
Giorgi birtseho 10 konsekravo bazilik, ant ffabor ta»lno.~J». i T a i i s t o r i " i s j į j į S e n o 

ruzalfye. Bazilika pastatyta 
Amerikos katalikų sudėtomis 
aukomds. 

Praeitą pirmad. Kardinolas 
tuqėjo konsekruoti kitą bazili
ką, pastatytą Getsemane dar
že, Jeruzalėje. Bet apie tai 
dar negauta žinių. 

Kardionlas Giorgi su paly
dovais Jeruzalėje entuziasti-
niai sutiktas. 

vėj Xe\v Yorkui su San Fran 
cisco susisiekti imdavo kele
tą mėnesiu. Pravcdus trans-
kontinentalį geležinkelį, susi
siekimui laikas sutrumpintas 
kiek daugiaus vienos savaitės. 

Bet štai šiandie aeroplanu 
greičiaus kaip per vieną parą 
susisiekiama. Netolimoj atef 
t y skridimo greitumas bus pa 
didintas. 

Leitenantas Maugban pir-
miaus porą kartų mėgino 
skristi išilgai kontinento su 
viena diena. Teeiaus turė
davo nepavykimų. Dabar 
jam pavyko. 

Kas įdomiausia, kad jis 
skrido vienas, be jokio pagel-
bininko. Jaunas, drąsus, pil
nas vyriškumo leitenantas lai 
mėjo garbę. Be to įrodė, kad 
oro tarnyba Suv. Valstybėms 
yra svarbus ir parankus da
lykas karo atsitikime. 

Nežinia kur pragaišo Roy 
Carlson, 13 m., 1051 Mons-
field ave. Spėjama, jis bus 
nuskendęs kur kūdroje. 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Lietuvos 10 litų 
Anglijos sterl. svarui 4.30 
Francijos 100 frankų 5.38 
Italijos 100 lirų 4.34 
Šveicarijos 100 fr . 17.59 

HERRI0T K BOLŠEVIKAI, HUGHES KELIAU-
P A K Y S I ^ Ž . 25. - | JA LONDONAN. 

Spėjama, kad premieras radi
kalas l lerriot tomis dieno
mis paskelbs savo galutiną 
nusistatymą, kas link bolše-
vistinės Rusijos. 

Kiek žinoma, Herriot palan 
kus bolševikų valdfžiai. No
ri tą valdžią pripažinti. Bet 
taipat nori, kad bolševikai pri 
pažintų senąsias Rusijos sko
las. 

NEUŽDERĖJIMAI 
RUSUOJE. 

LONDONAS, birž. 25. — 
Čia pranešta, kad ateinantį 
mėnesį Londonan atvyks S. 
Valstybių sekretor. Hughes. 
Dėlto, Anglijos i r Francijos 
premieru rengia* čia santar
vės valstybių konferenciją. 
Tikisi konferencijon įtraukti 
Suv. Valstybių sekretorių. 

GOMPERS KONVEN
CIJOJE. 

MASKVA, birž. 26. — Bol-
$1.00 j ševikai snvo laikraščiuose at

virai pripažįsta javų neužde-
rėjimus dideliuose pietintes 
Rusijos plotuose. Be javų ir 
kiti ūkių produktai pragaišę. Įpublikonai. 

. NEW YORK, birž. 25. — 
Gompers apleido ligoninę ir 
dalyvauja' demokratų partijos 
konvencijoje. J i s norį, kad 
demokratai savo platformoje 
patėviškai neatsineštų į" darbo 
klausimus, kai kad atliko re-

ROMA, bir£. 25. — Cesar 
Rossi, žinomas fašistų orga
nizacijos narys, įtariamas par 
lamento atstovo • socialisto 
Matteotti pagrobime, pasida
vė vietos autoritetams ir lai- \ 
komas kalėjime. 

J i s ilgiaus savaitės buvo 
ieškomas. Slapstėsi Marion 
miestely, netoli Romos. J is 
atsisakė paduoti bent kokį sa
vo pareiškimą. 

Senatorius Vittorio Rolandi 
Ricci, buvęs ambasadorius jS. 
Valstybėms, užsienių kores
pondentu klausiama s apie 
krizį štai ką pranešė: 

Tai ne krizis. 
"'Tai didis perdėjimas kal

bėti apie krizį Italijoje. Ita
lai yra sąmoningi, visuomet 
vaduojasi protu. Krizis pas 
juos skaitosi tas, jei į įvy
kius įmaišomi koki pagrindi
niai dėsniai. Italai, tiesa, iš
judinti pastaruoju socialisto 

pagrobimo įvykiu. Bet tai 
nėra joks krizis. 

"Fašis tų partija visas lai
kas yra populaiė, ypač jauni
mo tarpe. I r todėl j i pasižy
mi savo stiprybe daugiaus už 
kitas partijas. 

Mussolini budrus. 
M Svetimų šalių laikraščiai 

turi but atsargus rašydami a-
pie situaciją mūsų saly, kaip 
mūsų laikraščiai atsargiai el
giasi apie įvykius kitose ša
lyse. 

"Tur iu pažymėti* kad pre-
mįeras Mussolini šalies ir par 
tijos gerovei visas laikas dar 
buojasi valyti partiją nuo 
visokių puvėsių. Tuo būdu 
jis pildo savo šventas parei
gas: Užtai jam simpatizuo-

PIRMĄ DIENĄ KARDINO
LAS HAYES ATKALBĖJO 

MALDA. 
Demokratai atakuoja • 

republikonus. 
NEW YORK, birž. 25. — 

Madison Sąuare Garden va
kar atidaryta demokratų par
tijos nacionalė konvencija. 
Pirmąją dieną atkalliėti mal
dą pakviestas Jo Eminencija 
Kardinolas Hayes. 

Konvenciją atidarė naeio-
nalis partijos pinu. Hull. 

įžengiamą ją kalbą pasakė 
senatorius Pat Harrison iš 
Mississippi valstybės, Pažy
mėjo, kad Amerika šiandie 
reikalinga Pauliaus Re vėre, 
bet ne sfinkso. 

Puolė jis repjublikonų ad
ministraciją, kuri apiplėšus 
karžygius*, našles, našlaičius. 

Prisiminė negirdėtus žibali
nius skandalus republikonų 
administracijoje. 

Barė republikonus u/ jų 
naminį ir užsienių reikaluose 
nusistatymą. Išgyrė mirusj 
prezidentą "YVilsoną, kurs 
"mus apdraudė nuo ka ro . " 

Tai nepirmiena tokius da
lykus girdėti. Republikonų 

Japonu Laikraščiai Puola Suv. 
Valstybes 

SAKO, SUV. VALSTYBES IŠKELIA PA-
VOJŲ PASAULIO CIVILIZACIJAI 

TOKYO, birž. 25. — Čionai 
situacija kur-kas pablogėjo, 
kuomet gauta žini)U, kad Ca-
lifornijos valstybėje pastaro-J liui rengia pavojų. 
mis dienomis nužudvta kele-
tas japonų. 

Vietos laikraščiai pažymi, 
kad tai japonų išskyrimo įs
tatymo pasekmės. 

Laikraščiai karčiais žod
žiais v& tai atakuoja S. Vals
tybes. Sako, Suv. Valstybes 
nuolat giriasi savo aukšta ci

vilizacija. Kuomet gi kelia 
rasių kovą, tai jos griauja 
visokią civilizaciją ir pasau-

Kai-kurie laikraščiai prisi
mena net karą, kuoratet japo
nų1 tautai tas pažeminimas 
pasirodys ilgiaus nepakenkia
mas. 

Laikraštis Osaka Asalri S. 
Valstybes vadina barbariš
kuoju kaimynu, kuris nuolat 
giriasi savo aukšta kultūra. 

L I E T U V O J E 

pagarsėjo. 
"19!6* metais demokratai lai

mėjo linkinius tik tn<l1, kdd 
jie žad('jo šalį apM»:ugoti nuo 
karo. Tuotarpu jie ebrėsi 

priešingai. Pagalinus pati 
karą ne šiaip nei taip užbai
gė palikdami Europą didžiau
sioj betvarkėj. 

Karo laiku demokratu ad-
ministracijvt padaugino miiio-
nierių skaičių. P^askui mili »• 
nus darbininkų paliko be dar-

IV-sis LIETUVOS KATALI
KU KONGRESAS. : 

Ketvirtasis Katalikų Kon
gresas įvyksta šiais metais 
liepos 1, 2 ir 3 d. Kongreso 
dalyviai įsiregistruoja Lais
vės Alėja Nr. 31-b. iš vakaro 
birželio 30 d. nuo 17—21 vai. 
ir liepos 1 d. THmanso sajė-
je nuo 7:45—8 vai. 

Liepos 1 dieną, 9 vai. ryto 
bus iškilmingos pamaldos Ka 

administracija, tiesa, iškėlėI tedrog Bazilikoje.' Po pa-.J numatomos sudaryti fiios sek-
netnažai skandalo. Bot ir de- maldų - 11 vai. - a) K o n - l c i j o s : j J a i m i m o ; . ateitininkai, 
mokratai 1012—V.r:0 metaisĮreso atidarymas Tilmanso s a - L * ™ ^ ™ ! ™ ^nrUm^n 

gi 1G vai. referatas Dr. Ere
to : Vienuolynų reikšmė vi
suomeniniame gyvenime. 20 
vai. Išpažintis Katedros Ba-
zilikoje. 

Liepos 3 d., 8 vai. ryto sv. 
Mišios su bendra Komunija 
ten pat. Nuo 11 vai. iiri pietų 
atskirų sekcijų konferencijos, 
16* vai. ref. A. Šilingo: Savi
valdybės, po referato — rezo
liucijų priėmimas ir Kongre
so uždarymas. 

Kongreso dalyviai dirbs se
kcijomis. Šiam Kongresui 

bo. 
ja žmonių minios, gi daugybė j K o n v e n c i j 0 j e k o v a l l ž k a n . 
piliečių, neatsižvelgiant poli- [ d i d a t u n i b l l s a ^ | r i : 

tikos, turi juomi daug pasiti
kėjimo ir mėgina jam bend
rauti jo kilniuose darbuose. 
.Tik jis vienas išgali šiandie 
Italijoje palaikyti tvarką, gi
nti žmonių teises. 

" premjeras Mussolini gali j 
but tikras, kad didžiuma gy
ventojų yra jam pilnai išti
kimi. Gyventojai jam daug 
dėkingi už grąžinimą valsty
bėje tvarkos ir energingos 
valdžios.' ' 

Išvyko malšinti 
žmones. 

Toliaus senatorius Ricci 
pažjymėjo, kad socialistai kuo
ne visoj Italijoje pakėlė pro-į""'"^ T *"." *"* T^Jf 

/ . v ,fv. T? nulionų dolerio perviršio, 
pagandą prieš valdžią. Kur- ' ' l 

DEVER POPULARIS 
KONVENCIJOJE. 

tidary 
lojo, b) K. V. Centro Pirmi
ninko kalba, o) Garbės Pre
zidiumo ir Preeidiumo rinki
mai, (K) Telegrama Šv. Tėvui, 

e) Pasveikinimai, f) Darbo 
paskirstymas ir bendrųjų Ko
misijų rinkimas, pagaliau g) 
K. V. Centro metų (apyskai
tos) darbuotės pranešimas. 

[Po to pertrauka pietums iki 
GI vai. Paskaitos: %) Katali
kiškoji Akcija Lietuvoje, —• 
referuos Dr. Vaitkevičius ("D-
niversiteto Prof.) ir 2|) Kata
likų Bažnyčios reikalai Lietu
voje, — ref. |Dr. Jokantas 
(Seimo Atstovas). 

Liepos 2 d., iki piet. — at-Į CHICAGO. — .Šiandie ne 
skirjų sekcijų konferencijos, pastovus oras: kiek vėsiau. 

NEW YORK, birž. 25. — 
Chieagos majoras iDever čia 
labai popularis demokratų 
konvencijoje. J i s gali patek
ti kandidatu į prezidentus iš 

juodųjų arklių' ' tardo. a 

S. V. IŽDE BUS PERVIRŠIO 
WASHING|TON, birž. 25.— 

Iždo departamentas *ir biud
žeto biuras patvirtino žinių, 
kad už kelių dienų pasibaig
sią fiskaliniai metai S. Vals
tybių ižde paliksią apie 500 

sto gyventojus sukilimam 
Musolinį tad pasiuntė na-

Įmo savo partijos parlamenta
rinius atstovus malšinti kurs
tomus žmones, jiems išaiškinti 
dalykų stovį ir paraginti ra
miai užsilaikyti. 

Be to, Mussolini išsprendė 
pakelti didelį puolimą savo 

ti visą opoziciją. 
Turbūt, socialistai skleidžia 

NEW YORK, birž. 25. — 
Per pirmuosius šių metų 5 
mėnesius Suv. Valstybėse pa
gaminta arti 100,000 automo
bilių daugiaus, negu perniai 
tokiu pat laiku. 

visokių neteisingų žinių, kad 
fcaš momentas Mussolini val-

priešame su tikslu sukoneveik | džla gali but sugriauta, kad 
ja i yra pavojaus. Bet var
giai priešų norai išsipildys. 

pavasarininkų, sportsmerių, 
2) Motenų, 3) Blaivybės, 4) 
Labdarybės, , 5) Bažnytines 
Muzikos, (į) Spaudos, 7) Mo
kyklų Kapelionų i r 8) Darbi
ni nkų ,Kulturos Organizacija 
į§Y. Juozapo ir Šv. Zitos). 

Kongrese dalyvauja katali
kiškųjų organizacijų atstovai, 
nuo 50 narių po vieną, o taip 
gi ir nuo Centro Valdybų. 
Skyriai, kurie turi mažiau ne
gu 50 narių siunčia po vieną 
atstovą ir visuomenės veikė
jai. 

O R A S . 
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Siųskite Savo Giminėms 
- : - I - : -

L I E T U V Ą 

PINIGU S 
ii 

P E R 

DRAUGĄ JJ %jf* 

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

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

• 'DRAUGAS/' ptfBL. CO., 
2334 So. Oakley Avenue Ohicago, HL 
Ofiso Valandos; Nuo 8 ryto iki 8 v. vaK. 

Sekmadieniais uždaryta. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini • • 



D R A U G A S 
— i i — —mmmm—mmm 

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS »» 

Eina kasdieną išskyrus nedėldienius 
i Metama $6.00 
. Pusei Metų $3.00 
Oi prenumeratą mofcasi iškalno. Lai
kai skaitosi nuo užrašymo dienos, 
M nno Naujų Metų. Norint permai
nyti adresas visada reikia prisiųs
ti ir senas adresas. Pinigai gerian
čiai siųsti išperkant krasoje ar ex-
preso "Money Order" arba įdedant 
pinifTis į registruota laišką. 

DRAUGAS PUB. CO. 

LAISVIAUSIAS KAMPELIS šIAtfteS AMERIKOJE, f * \ ne*delis u r e r f e t a ; m* «•"*» J S * * * - * - 1 P R A N E Š I M A S 
jUtootų »-gi nemažas 20 miliomj, o metinis užlaikymas apie * • •• i •• fc « • m 11 i£ 

• 2334 So. Oakley Avenue 
Chicago, Illinois. 

Tel RooBevelt 7791 
«IUIIUIIUIIUIIIIII!IIIIlUlllllUilUllll!IIIU 

(Tąsa) 

gi reiškiasi Kanados franeuzų katalikę laisvumas? 
Prancūziškos kilmes įstatymų valdoma, Kebeko Pro

vincija yra lygiai laisva ir tvarki šalis kaip ir kitos Kana
dos provincijos. Abelnąi, kanadiečiai labai didžiuojasi sa-

K 
3 milious dolerių. Tad vie© mokykJų lietuviško tinklo A-f 

Jmerikoje įrengimas kainuotų minimom $40 miliofra dolerių, 
o užlaikymas — mažiausia 7 miliqnai kasmet. Žinoma, val-f 
džia gauna is mūsų žmonių tuos pinigus, bet išleidžia juos 
ištautinimui mūsų vaikų, lygiai kaip Rusijos carai dary
davo ir kaip dabar lenkai Vilniaus krašte daro. Mes čia 
i šame neskaitlingi kad galėtume politikoje savo teises ap-vo laisvė ir nenorėtų dėtis prie Jungtinių; Valstybių la 

biausia dėlto ,kad čia jiems laisves butų permažu. Šitą nuo-Į ginti, vienok esame laisvi manyti ir seakyti, kad mums da-
monę ne vienoje vietoje tarp kanadiečių pastebėjau. Oi j 
Ke-beko l'rancuziška Provincija to4i pralenkia kitas Kanu 
dos provincijas ir Jungtines Valstybes tuomi, kad jį ne
turi priverstino "melting pot" , to nemalonaus katilo, ka
me visas tautas sušutintų į vieną pilką, bespalvę tautinę 
k tbulbienę", kurioje žmones netenka savo sielos veido ir 
prakilnumo žymių. 

MOKYKLŲ KLAUSIMO IŠRISIMAS 

V A L D Ž I O S K R I Z I S Į -'"biausia pažyra Kebeko politikų te) singumą, laisvumą ir 
j f neprietaringumą. Ten nėra to žemo papročio: komunisti-

i nėję mokykloje išpiešti vaikams jų tautybę, kaip tai daro-
Ministerių Kabineto kiizis m a pas mus Amerikoje. Visas mokyklas ten prižiūri vai 

-Amerikoje padare* daugiau džios skiriama Taryba. Bet valdiškų mokyklų Kebeko 
,trukšmo, kaip pačioje Lietu- Provincijoje neturi. Visos mokyklos ten privatės. Mokyk
l o j e . Socialistinio ir bolše- lų^ užlaikymui mokesnius žmonės moka atskirai. Katalikų 
. 'vikiškai— komunistinio plau Į mokyklai tvarko kataliku komisija, protestorrų mokyklas 
įko lietuvių laikraščiai išsi-į — protestonų komisija. Žydų skaitliui padidėjus (arti 80 
•žiojo plačia burna. Patys sau! tūkstančių) gal but bus sutverta ir žydi? atskira komisija. 
iT savo skaitytojams norėjo j Kiekvienas pilietis yra laisvas mokėti savo mokesnį į ku-
" kalte įkalti, kad ne p. Naru- rią jis nori komisiją. Tad sulig savo pasekėjų turto ir 
Savičiaus kaltė, kad įvyko skait liaus mokyklos gauna atatinkamas sumas pinigų. Pra-

•Ministerfų Kabineto krizis. džioje vaikai mokinami tbeveik vien savo prigimtoje kalbo-
; Kas kaltas? Aišku, sulyg jais, j e : lietuviai — lietuviškai, anglai — angliškai, vokiečiai 
.'kunigai. Taigi, tik tu pagal- — vokiškai ir t. p. Tik vėliau pradėdama juos mokinti 
-vok žmogeli, kaip tie Lietu- oficialėje franeuzų kalboje, 

i-vos kunigai yra įtakingi, ga 
i lingi, kad prieš jų keletą Sei 
| mas, Prezidentas, visa Lietu-

LIETUVIŠKOS MOKYKLOS. 

• Tokiam teisingumui, laisvei ir lygybei čia viešpatau
j a nusilenkia. Bet cleja, taip-jaut , 2,000 Montrealio lietuvių gauna sau iš miesto 3 mo-
" nebuvo. I mokyklas su 4 mokytojais lietuviais. Mįat šiame milioui-

Kad įvyko Min. Kab. kri- niame mieste lietuviai ne vienoje vietoje gyvena. Kad su-
< zis kaltas yra susisiekimo nii teikus daugiausia patogumo, franeuzai paskyrė lietuviams 
"nisteris p. Naruševičius. mokyklų klases jiems artimiausiose 3 vietose ir pasamdė 

Kuomet Liet. Seimas pri- 4 lietuvius mokytojus, kad šie gerai išmokintų vaikus gim-
: pažino naujų geležinkelių ] tosios kalbos. Lietuvių mokytojų iūgos^ žinoma, lygios su 

franeuzų algomis. 
Jeigu Amerikos visuomenė ir valdžia butų taip teisin

ga, laisva ir tolerantinga, kaip Kanados franeuzai katali 
kai, tai ir mes čia turėtume tai, ką turi Montrealio lietu-

Į>viai. Tiesa, Montrealio lietuviai šitų mokyklų teisių, ror 
dos, nelabai brangina, nes visa tai jie gavo be kovų, be 
ginču, perdaug laisvai ir katalikiškai. 

Bet šitą pilietinį teisingumą oi! kaip brangintų tie vi
si Amerikos lietuviai, kurie savo didelėmis aukomis sta
tė brangias parapijines mokyklas! Na, tik pažiūrėkim ką 
reikštų Kanados franeuzų katalikų teisingumas pasaikuo-
tas Amerikos saiku. Mūsų čia 500,000, apie 150 parapijų 
ii da apie 100 mažesnių koloijų. Jeigu kiekvienai parapi
jai valdžia (už mūsų pinigus!) pastatytų po vieną dides
nę mokyklą (už $100,000.00) ir kiekvienai mažesniei ko-

* Lietuvai reikalingumą perei-
* narnoje formuloje, o atsisakė 
* patvirtinti labai žalingą Lie

tuvai p. Naruševičiaus perša-
] mos firmos sąlygas ir pasko

lą, — turėjo ne visas kabi-
- netas, o p. Naruševičius atsi

statydinti. 
Bet įvyko kitaip. Ministe-

: rių Kabinėtas padare savo po 
- sėdį. Net penki buvusio Ka-
- fcineto Ministeriai buvo pa-
- reiškė, kad Seimo pereinamo-
I j i formula neduoda pagrindo 
7 daryti kabineto krizį, bet del 

p. Na%iševičiais asmeninės 
• presijos ir pavartoto netakto, 
- 3fin. Kabinetas sutarė pasi-
. duoti diniisijon, ir tokiu bu-

roma biauri, nežmoniška skriauda. 
Kebeko lietuviai šituo atžvilgiu yra laimingesnėje pa

dėtyje, nes jie gyvena laisvoje šaly, vienintelėje visame Siaa 
res Amerikos kontinente. 

K. P. 
• . I ! —— 

Lietuvos Bespiiblikos Minis-
terio nusisattyrau ir Užsie
nių Reikalų Ministerio su;ti-
kimu; nuo šių metų liepos mė
nesio 1 d. Lietuvos Laisvės Fa 
skolos prinokusiuų kuoponų 
apmokėjimas ir bendrai visi 
reikalai del minėtos paskolos 
pavedama Lietuvos Respubli
kos Atstovybei Suv. Amerikos 

[Valstybėse. 

Tai, visų suinteresuotų as-
[menų prašoma visais tais rei 
kalais kreiptise Lietuvos Res
publikos Atstovybėm 

(2622 — 16th Str., N. W. 
Wa»hington, D. C.) 

Darbo pagreitinimui prašo
ma: įįjf 

1. Laiškuose del L. L. Pas-

DANTIS BEKRAPŠTANT, 
Kauno restaurane. 

Svečias. — 
£akyk, ką tu 
rite pietums ? 

Tarnas: - , 
Turim deš
ros su kopas 
tais. — 

— O daugiau? — 
— Gali būti ttešra be kopūstų! 
— O kas daugiau! — 

O, mes tirrrme ir kopūs
tų be dešros. — 
--- Tikrai turtingi, d«ok man 
butdf "Kagmčio".--

kolos jokių kitokh? reikalų ne f Ji viršininkai į***>)*i k l u -

.**V 

ALEKSANDRAS J. JOVAIŠAS, S. B., M. S., M. D. 

Aleksandras dar penkių metų pradėjo mokintis Šven
čiausio Sakramento par. mokykloje Chicago, 111. Su pa
sižymėtum gabumu baigė pradinį mokslą 1014 m. Tais 

I pačiais metais įstojo į Šv. Ignaco Akademiją. Keturiais 
metais baigė nunėtą akademiją. Užbaigęs akademiją 19,1 S 
m. įstoja į Karo mokyklą. 1918 m. pradėjo eiti šv.' Ignaco, 

Jėzuitų kolegiją. 1920 m* baigė kolegiją. Baigęs kolegiją, 
1920 m. pradėjo studijuoti Loyolos universitete medicinos 
skyriuje. Porą" metų Čia pastudijavęs gavo BBC1IELOK O F 
SCIENCE LAIPSNI. 1922 — 1923 m. studijavo išradimų 
tyrinėjime medicinos šakoje prie Dr. A. C. Ioy. universi
teto profesorvrrus. 1923 m. už gabumus tapo priimta* į PI ii 

leisti, ir 
2. Malonėkite ideti savo ad-

resu u/žadresuotą voką (kon-
vertą). <£ j g g 

Atsasakitos del prisiųstų per) 
Atstovybę aukų bonais ir ku
pinais įvairiems L^tuvos rei 
kalams, bus Atstovybes kas 
mėnuo skelbiamos Amerikos 
lietuvių spaudoje. 

K. Bizauskas, 

Lietuvos Respublikos Atsto
vas S. A. V. 

Gero tarno privalumai; 

Blaivas, kuonaet neturi už 
ką pasigerta ištikimas, jeigu 

nus, nes taip turi būti, aty-
due, gaudamas alg$. 

Kauno tramvajus (omnibus) 

Velkasi Laisvas Alėja 
"m-danc-holas", o lietus pil
te pila kaip iš kibiro. Kur 
dėsis vanduo, — per stogeli, 
lubas bėga keliauninkams už 
apikaklės. Neiškentė vienas, 
klausia konduktoriaus: — Ar 
visuomet per lubas taip bė
ga? — 

Oi ne, tik kuomet lyja. 

REDAKCIJOS ATSAKYMAI E i r š t o B C 

— Gydytojas : Tamstai 
P. T. RepšuL Prieš buvusį Birštono vandenys visiškai 

pasaulinį karą iki 1913 metų netinka. Sakyk, gerbiamasis, 
Kusyja nuolatos laikydavo 1, koks asilas Tamstą čia at-
300.000 kariuomenės. Karui siuntė. — 
įsisiūbavus, Rusija sumobili- Ligonis: — Tu, pons gydy-
zavo iki 15 milijonų rytų. tojau. — 

m tik (j paskirti praktikuotis Marcy Ligoninėje. Vienas 
tarp tų šešių yra Dr. Jovaišas, is ten mano bent metus 
pasipraktikuoti medicinos teknikoje. Kas gauna progos pra
ktikuotis Mėrcy ligoninėje, yra skaitoma didele garbe ir 
laimėjimu, nes tai yra didele privilegija. 

* * praktikuodamas Mercy ligoninėje, mano tęsti stu-
Beta Pi, Medikų Draugiją. Taipgi nuo 1923 iki 1924 m. | dijos Medvinos Mokslo Tyrinėjimo srity Cliicagos Univer-
studijavo Medicinos Tyrinėjimo srity Chikagos universi- ' " 
lete prie Dr. iV. C. Ioy. Ta h* metais parašė ir atspausdino 
dvi disertaciji apie originalus patyrimus medicinos moks-

lonijai po mažą lietuvišką mokyklą (už 50,000.00) — tai \ ksle. Cia reikia pažymėti, kad retas studentas esti priim 
šitas teisingumas mums reikštų sugrįžimą mūsų vaikų 
naudai mažiausia 20 miiionų dolerių, muųs sumokėtų val
džiai įvairių taksų pavydale. Tai tik mokyklų rūmų i«a 

du pasiliuosuotl nuo p. Ha- statymas, ir tai labai pgiai a^kait l iuotas. Jeigu kiekvie-
rusevičiaus asmens reikalų. rU)S didesnės mokyklos užlaikymą labai pigiai rokuoti $20 
Kas tikėjosi ir gaudė iš An- 000.00 metams ir mažesnės mokvios - $10 000 00 tai už' 
gių firmų sau naudos ir kam laikymo išlaidos kasmet sudarytų mažiausia 4 milionus do-

- daugiau rūpėjo Lkuva, o ne lerių. Jeigu pusė miliono Amerikos lietuviij rimtai uzsima-

sitete ir gauti Filosofijos Daktaro laipsni. 
Apie Dr. A. J . Jovaiso gabumu* ir išsilavinimą nerei-

, n a d a u ^ s a k ^ t Š jo gauti laipsniai h- suteikti jam pripužr-
Je. Vasario 19, 1924 m. tapo priimtas į Sigmą Pagarbos Dr- mmai Draugijų ir universitetų už j© pasižymėjimus aiškiai 
angiją, Chicagos universitete, už pasižymėjimą gamtos mo-, pasako. Aleksandras dar jaunas, vos 24 metu J s rasrrr 

asmenis reikalas ,visiems ai
šku. I r juo daugiau socialis
tiniai bolševikiški laikraš
čiai tą dalyką nagrinės, juo 
labiau sau giminingų asmenų 
privačius "b iznius" aikštėn 
iškels. Mes jiems linkime su
rasti teisybę. 

tas j Sigmą Honorary Fraternity. 
Birželio 11, 1924 Bt Aleksandras gavo M. D. laipsni 

Loyola universitete. Medicinos mokykloje. Tuo pa*iu lai-
gavo Mokslo Magistro laipsnį €hicagos Universitete. Taį 
nepaprastais atsitikamas Chicagos aukštų mokslų mokyk
lose gauti tuo pačiu kartų du laipsnių, M. B. ir M. S. dve
juose universitetuose. Dr. A. J Jovaišas gi tuo pačiu laiku 
užsiregistravo abejuose universitetuose ir vienu kartu ga

nytų neatsilikti nuo Lietuvos, tai jiems čia priderėtų dar { v© abu laipsniu 
turėti 25 aukštesnės mokytas (High Schools), 5 kolegijas Birželio mėn. 1924 is 56 Dr. Aleksandro klasos drau 
— •>*»* — — T - . . _ _ _ _ _ _ ^ F , , \ 

žęs studijuoti ir lavintis aukščiaus pačioje medieiHOs moks 
lo dirvoje. m0 M f U f J f l f 

J is tūlą laik# buvo Chicagos Criedrininkų Apskri
čio pirmininkas, nr dabar yra Chicagos Giedrininkų Apskri
čio iždininkas, ilgą laką buvo Amerikos Lietuvos Vyčių 
36 kp. vice-pirm., priklauso prie K. of C. organizacijos. 

Tikimės, jaunasai Daktaras turės pasisekimai savo pr6-
fesijoje, ir bus naudingas žmogus liet. Katalikų visuome
nei Amerikoje. Mesgi linkėjame jam ilgiausių metų ir v*̂  
šokių Dievo malonių profesijoje ir gyvenime . 

K. A. L. 

' Naujienos'' prade jusois 
save statyti augsčiau Kris 

.taus ir Dievą rašyti paniekos 
dėlei mažąja raide, pasipąsa-
kodamos apie savo pikniką, 

• dejuoja: "—Augščkutsias P-
jerkunas užvakar turbūt užsi-

..rūstino, kad žmonės gražiai 
linksminasi septindadieniais, 
kad jis urnai papliupo smar
kiu lietum ir visus pasilinks
minimus išardė ir sunaikino". 

Kai$ sau norite "Naujie
nos" , pametusios tikrąjį Die-f 
vą, jau važiuja pas "Augš-
čiausią Perkuną , , . Dar vieną 
kartą daugiau tuomi parodo, 
kad naturalis tikybinis žmo
gaus palinkimas turi pasi
reikšti ta ar kita kryptimi. 
Netiki į Dievą pradės tikėti 
į perkūną, žaibus, žalčius ir 
1.1 Tai bent pažanga. 

Anthony Matre. 

ROMA VALERIJONO LAKAIS, 
PENKIŲ VEIKSMŲ DRAMA. 

Vertė A. Matutis. 

v ' Tąsa. 
SYRA: Meldžiu tavęs, viešpatie, visu 

nuolankumu ir visa meile, kokią moteriš
kė tik turi; visomis ašaromis, kurias mo
tina išliejo ant tavęs; kiekvienu maloniu 
žodžiu, kokį sesuo kada nors ištarė tavo 
ligoje bei nufiudime; visais kiekvienos jų 
rankų darbeliais, kuriuos aukavo tau — 
mūsų meldimą. 

(Klegesys pasigirsta iš lauko. {eina 
Kornelijus ) . 

KORNELIJUS: Malonusis viešpatie, 
šiuomi pareiškiu, kad Nobilija jau negy
va (išeina). 

(Egperija ir Syra verkia). 
EGERIJA: Imperatoriau, žinai, ką 

tu nužudei šiandieną. J i buvo tyriausia, 
maloniausia ir skaisčiausia esmė, kokią 
tik žinojau šiame pasauly; pačio ji mer
gaitės gėlė. — Ir ji galėjo bujoti, jeigu 
ne vylrugingos rankos to klajūne*, kais 
sekė ją iki jos namų, iki apsauga* ^Ss* 

tai, taip, net iki paskutinio užsislepi mo 
vietai. Dėlto tik ji mirė, kad nenorėjo 
savo .turtų atiduoti šiam azijiečiui — šni-' 
pui (rodydama į Tercijų): 

TEKCIJUS (susimaišęs); Tai įžei
džianti ir apgaulinga melagystė! — No-
bilija atvirai prisipažino esanti krikščio
nė. 

E O E S I J A : Tik kantrybės, Vioipa-
tie, iki as sugausiu jį, žiūrint tiesiog jo 
veidan ir reikalaujant patvirtinimo ma
no kaJbfeii. (Į Tercijų). Ar gi ne tu, Ter-
cijaai, anksti šį rytą ieškojai meiKngos 
Nobilijos jos narvely ir ar nekalbėjai jai 
—- kad, jeigu susituoksi su manim, tai 
ne tik išgelbėsi savo gyvastį, be^ nežiū
rint žiaurių imperatoriaus įsakymų, gale 
si Iiktist krikščione T 

TEBCIJTJS (prasikaltusią čyniė vei-
th stovi bejiegis). 

VALERIJONAS (tyrinėjančiai): Ter 
cijfcu, tavo išveizetey patvhttiisi skaudųjį 
tiesos pasakymą. Aš galėčiau tuojau pas 
merkti tave miriop. Teičiau, priimk mafio 
patarimą ir išsinešdink iš čia kuogreičiau 
sia. Padaręs tokį vyliugniigą darbą two 
joi ^riw4rijiili teisingųjų žnaftnjc i?»sty&&r 
ir #ev^ keršto. 1^ jieigfti tepji poniâ  no-̂  

retų, kad ^r tuojaųs, aš galiu priimti jos 
skundą prieš tave. Verčiau prašalink ir 
daugiau nebeparodyk vylingumo savo ve i 
do šiame Forume nei kitoje Bomos ai
kštėje. Šėlauk! (Tercijus prasišalina). 
Betgi, gerbiamoji, ar aš galiu žinoti tam
stos vardą! 

EGERIJA: Mano vardas yra Ege-
rija. 
VALERIJONAS: Aš gan tankiai gi 

rdėjau tamstos vardą, didingus tams
tos nuopelnus ir išaugštintas dorybes. 

I r šiuomi- meiliai, pildau tamstos mel
dimą, bųtentr tamsta gali turėti No-

bilijos kūną sulyg savo velijimo. 
* Į 

EGERIJA: Širdingausa ačiū, Vieš
patie! E;.va, Syra! 

(Egerija ir Syra išeina. Imperato 
rius su sargais i r g i išeina.. Scenoje 

ąritemsta. Įbėga Fabijus.) 
-•FABIJUS (įnirtęs įbėga): Tamsybių 
dvasios, kur gi vyliojate savo auką?— 
Kur gi yra mano duktė? — Atneškite 
prieš mane, kad geisčiau as išsimaudy
ti sudrumstame jos kraujuje; pal^erti 
savo raakas į jos i'intęįgų geimesr taipį 
ir kad galėčiau sutriuškinti išfraikusią-
ir suakmenėjusią, jos galvą*." 

Nobiiijos lavonas nešomas neštuvų. 
Palydovas sustabdo nešėjus estrados vi 

. . F A B I J U S (pan i ręs ) ; Kas yra šie 
žmonės? — Ko jie čia stovi? — Ko jie 
čia ieško? — Ko gi taip rūpestingai 
žvelgia į mane? — Jus nepažįstami 
man! Aš nepažįstu jūsų! (Frfsiartina 
prie lavono.; O kas gi čia? — Tai No$>i 
lija! (Verkia) O, Nofcilija, brangi No-
bilija! — Gerai atmena1 ta*vo pasigailė
jimo verksmgtf Akis, maManjaneioe at
leidimo! Tavo raukas, ieska«čias užta
rimo! Nungi tavo verksmas jau nupy
lęs; tavo akys įsmigę prakeikimu ma-
nėp! — Tečiau, žiūrėkite tos rankos ke^ 
liasi augštyn. kad išduoti mane! — Jos 
išsitiesia ntanėp! — Jos t artinasi prieš 
mane — sustabdykit jas^ suturėkite; te 
nesiartina nianep; atmosfera, siaučian
ti, kenksminga man ir atsiduoda kapi
nėmis. — Ha, jos airtialaei manėp vis af 
oiau ir arčiau — aš nebeišgafiu nuo jų 
pabėgti, lavono akymis jos perveria pa-
čiąjąt mano Širdį — mirtinos ran« 
kos griebia mano gerklę — aš ėastu — 
a i ds^Gti Pasigailėjimai f Golbekit ma

ne! goflbekitT jį (KH* cton^afe/ 

• 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
(]mąj§ iv. Komunija t a t visi 

•«•» 

C I C E R O J E 
15 d birželio Labd. Są-goš 

3 kuopa laike paprasta mė
nesinį susirinkiia^. 

Atstovų ia draugijų bei 
iš skyrių mažai teatsilankė, 
nežinia kodėl. Butų gerai. 
kad visos draugijos kurios 
turi išrinkusios atstovus at
stovauti draugiją kuopoje. 

Raportas iš Centro nors ir 
rneko naujo nesakąs, bet pvi 
imtas. Taipgi kuopa nutarė 
išmokėt', pašelpa bietinosioni* 
būtent: Stepttlaavičienei ir K 
asparienei. 
Taipgi kon*iija išdavė rapor 

tą nuo kapiniu dienos. Pa 
aiškėjo, kad kapinių dienoje 
nors* petnyėi;* buvo, bet pel-
padaryta netoli 400 dole
rių. Tai vis komisijos ir gas-
padinės nuopelnas. 

Taipgi kuopa ,tarė širdin-
gilusia aeiu visoms rinki
kėms, darbininkams, gaspa-
dinei ir visiem?* biznieriams 
kurie prisidėjo prie šios die
nos pasisekimo. 

Kuopa taipgi stropiai ren
giasi prie taip vadinamos s v. 
Antano dienos, kuri įvyks 
20 d. liepos. 

Kuopa svarstė apie vieš;} 
rinkliava Ciceroje .kurią ma
noma turėti Labordav die-

.je. Žinoma, jei. tuomet nebus 
parapijos bazaro, nes kuopa 
nori prisitaikinti prie parapi
jos reikalų. 

pašinaKulorjeme suteiktomis 
per Imą, Br. J. Navicke J2ie 

J vo malonėiBk. 

Mokslo metų užbaiga. 

15 d. birželio šv. Petro mo
kyklos vaikueiai,Seseri»is pa 

Dievo Kimo švente Ciee-
rieeiai minėjo iškilmingai. 

Tą diena bažnyčia buvo iš
puošta kiiogražiausiai, alto
riai gėlėmis padabinti, viskas 
buvo prirengta seserų kazi-
mierieeių. 

Taip. kad 22 brželio pasi
tiks atminti ilgai. 

J. M. 

* KENOSHA, WIS. 
Kas čia, ar mūsų kolonijo-

jos žinių rašėjai žiniii pri
truko ,ar kas T 

Nevertėtu jiems toliau s-
4. t.' 

nausti. 
26 d. geguž\o s v. Petro ba

žnyčioje lm,vo misijų pradžią, 
kurios t«^ėsi per septines 
dienas. Misijas vedė kun. 
Dr. J. Navickas La Salette 
kongregacijos vienuolis. Vi
sas dienas žmonės lankėsi la 
bai skaitlingai. 

Misijos užsibaigė 1 d. bir
želio, sekmadieni. 

sidarbavus, šuoruose mokslo 
metų užbaigai vakarą. Pro
gramas susidėjo iš muzikos, 
dainų ir vaidinimų. Viską iš 
pUde vaikučiai, šv. Petro laô -
k y klos mokifiiad. Žmonių į 
tą vakarą prisirinko kuone 
pilna šv. Petro bažnytinė sve 
taine. Programas visiems pa
tiko, o užvis labiaus nigeriit-
kų šokis visus juokino. Iki 
šiam laikui per devinis me
tus šv. Petro parapijos mo
kyklą vedė Notre Damietės, 
kurios su šiais metais mo
kyklą užleidžia Seserims Pra
ne iš k ietėnis, tat ir mūsų pa-, 
rapijos mokykloje įvyks šio
kia tokia atmaina. 

šv. Petro atlaidai. 

Pereitą sekmadienį 22 d. 
birželio mūsų gerb. klebonas 
kun. 8. Bistrais iš sakyklos 
užsakė, jog busimą sekma-
dvjnį 29 d. birželio mūsų 
bažny#oje bus šv. Petro at
laidai ^ sakė, bus ir svetinių 
kunigų. Kaip girdėti ant mi
nėtu atlaidų busiąs veinas iš 

vą s» sav© poBtimiafe prie

šininkais. 
Eastonieciai sunkiai atjau

tė šflkhtiC išcBrbiHių fabriko 
sutrumprutą efetrbo toik$, o 
dar labiau įvairi*; mašina 
dirbtuvėse. 

Butų gerą kad iautaane ru 
pintis mes patys savo rytoju
mi, kad visi burtume's į LB 
KS 40-ąjį skyrių ir organi
zuotu būdu pasistengtume 
užeifrančhis beoarb€s metus 
laimingai praleisti. 

Jonas A. 

ir Braadauakas iš N^rife Sįde 
gavo po vieną. 

Roselandas išrodo turi be
galo gražų tya-% šiuos me
tus ir be abejonės nepasiliks 
toli nu& pirmų trijų vietų ir 
dar gaįi nors kokią dovaną lai 
meti. 

AB—B^H—E 

CAMBRIDCE, MASS. 
- • 

Susirinkimas. 

Beržimskas p, 
Savickas 1b. .' 
Stanevich cf-2b. 
Ivamisnkas ė. 
Bavigiala 2fo-ef. 
Urba 3b. 
Butkus U. 
Drajzd'mi&kas rf. 
Aadrttške\Tieh ss. 

5._1_2—0 

4—3—1—0 
4 ^ 3 ^ 2 - 1 
5—2—2—4> 

rr̂ - TTI ... 

Viso 40—19—18-

tėvii Marijonų. Žmonės labai 
Pirmoji šv. Komunija.. i laukia tėvo Andziulio, kuris 

i 

jau nu*tai suvirs čia laikė n*i-
Jo kilnius pamokslus 

D A K T A R A I 
Telefonas Boulevard 193t 

Dr, S, A Brenza 
f 4 « 0 8 8 0 . ASHIiAlTD A V E N C E , 

Chicago, 111. 
Vai.: t ryto 1X1 13 plet : 1 po 
piet Iki S po plct. «:SO vak. Iki 

J t : 3 0 vak. 

Tą dieną gerb. misijonie-
rius vaikučiams suteikė pir-J 

j žmones ir dabar da atmena 
"l'ir galima sakyti, kol gyvi 

bus, atmins tat ir dabar jo 
laukiame atvykstant. 

Elzbietos Sunūs. 

OR, A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4442 So. Western Ave. 
Telef. Lafayctte 4146 

Bnafermrd t & * 7 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

17«7 W. 47-tk Ht 
Valandos nno I Iki 12 dieną, nao I 
iki f vai. vak. Nedėl iomis nno t 

Iki 1 ral. po platų. 

Telefonas §eeley 74X9 

, Dr, 1, M, Feinberg 
Gydo specialiai visokias vyrų. ir 

motery lytiSkaa Ilgas. 
I M I Mafilarm Bueet 

. Zainp. Wectern Are. — tlilcago 
•alandoa: s—t po platų 7—t vak. 

Dr, A, Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 
D 
t)—fU peilio |f 
D—B« knrnj*, 
4)—Be Jskis P W * J M I TeitMiaml. 
D — FaoUcatol atMikla •Irsti, ga

li tooj ralffTtl. ar tmU «ttl 
I aarb*. 
'6all-«taMB* (akmenis tulžyje) 

Ir Alunenia šlapumo pualėje be o-
peracljoa, su tam tikromis nioke-
Uikomis priemonėmis bei vaistai* 

Apkitrtostfsns snrr&ftlna girdėjimą. 
Cljde riseklas Ilgas pasekmlnral, Ir jei 

yra reikalas daro operacijaa 
PrefesUeoall patarnavimą telkia saro 

ofise: 
1411 So. 50 Ave. Cicero, HL 
Ofisas atidarytas: kasdien nuo 1 ral. 

po plet lkl • ral. vakare 
Nedellomls Ir seredomia ofisas 

ryta*. 

EASTON, PA. 

Darbai. i 

TeL ikmlcvarr] 21«0 
DR. A. f KAKALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Chieago, III. 

Dr. Maurice Kahn 
Gydytojai ir Chirurgas 

4631 S. Ashland Ave. 
Tai. Y arda 0994 

Valandos r 
Nuo 10 iki 12 pkt. 
Jf so 2 iki 3 po piet 

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

)fix> Tel. Boulevard 96 93 
Kczld. Tel. Drcxel 9191 

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų. VyrfSku 

Vaiki | Ir ylsg chroniškų Hgų. 

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

Vai.: 10—11 ryto: S—t po plet. 
7—8 rak. Ned. I i — 1 2 d. 

Iš vL<nr girdėti pasisknn-
<lžiant, kad darbai fabrikuos 
sumažėję. Panašiai yra irpan 
mus, tai vienai ,tai kitas fa 
brikas trumpina darbo laiką. 
Žmones sunkiai gali pragy
venti. Bet į tai }vairųs poli
tikieriai neatsižiuri. Jie nori 
tik daugiau sukiršinti žmo
nes prie.š prezidento rinkimus 
kad tokiu būdu laimėjus ko-

LDKS. 8-t«s kwopos susi-
rrakitoas įvyko 10 diena bir
želio, Buvo lafcai gyvas. Gerb 
mūsų pirmininkas pratiesė, 
kad gerbiamos darbininkų tė
vas ykun. "Dr. F. Kemems bus 
Bostono apiehnkėse tarp 2S 
rVi(rže*io» A ir t Bepos. Vi^i 
viebalsvii nutarėme, kad jei-
ga tik bus galima surengti 
prakalbas. Suruwšti prakal
bas pavesta valdybai. 

8-la kuopa labai gerbtafl^/ 
nigą Drą F. Kemešį ir iš 
savo ižd»> nutarė suteikti ke
lionei aors maža dovanėlę, 
$10. Pagirtini už tai \\\vtsA\ 
kuopos uolesnieji narni, kad 
jie gierbia darbininkų judėji
mo tev^ Amerikoje. 

Nepažįstamas 

Roseland 
Rimkus 1b. 
Fryer *\t. 
Buividas e-p. 
F. Wistortas 3b 
Murkevich »s. 
Lutkue c. 
Klimavieh rX 
P. Wistortas p. 
Petkus c. i 
Bučius 2b. 

f Jn®(_l • • • • 

AB—B—II—E 
4—3—1—0 
-i—1—4—0 

A D V O K A T A I 
Telefonas Y arda S80O 

F. P, BHADGHIILIS 
A D V O K A T A S 

, ( B u v ę s VllBlaua Ir Kauno Apy
gardų Teismo Taisė jaa) 

Veda bylas visuose Teismuose 
Padare visokius dokumentus. 
D u o d * Lietavss teisią} patarimus. 
3112 S. Halsted St. Chlcago, IO^ 

3__0_0_0 
iJ-0—2—0 
4—0-0—1 

S P O R T A S 
NORTH SIDE - EOSE 

L AND. I 

ĮT 

, 

Tel. Boulevard 3686 

DR, JONAS P, POŠKA 
GYDYTOJAS _ 

ir 
CHIBTJRGAS 

3337 S a Morgan Str. 
VALANDOS: 9—12 m ryto 
Nuo 2 v. pa piet iki 9 vak. 

J 

Dr. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po numerio: 

4729 S. Ashland Ave. 
' SPECIJALISTAS 

Džtovij, ATotern Ir Vyrti Lljcij 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 
po pietų: nuo 7—8.*t vakare 
Nedoilomia: 10 Hd 12. 

Telefonas Mhhvay 2880 
w r - ,-;, i 

TeL Canal 0257 Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
m 

Lietuvis Gydytojas Ir 
Chirurgas 

1821 So. Halsted Str. 

20 metų Prityrimo 
Ak i n i II pr i ta ikymo meno 

iržclkh 15y 1924 Nortii Si-
dc r> kuopa susirėmė su nati 
,įai pertaisytu stipriu tymu 
Boseland 8 kp. Pradžia bu
vo begakr graži ir paerrode, 
kad North Side turės daug 
darbo supliekti Roselandą i-
ki šeštam North Side turėj© 
viršų 6 prieš 5 bet ir šį kar
ią Nortli Sidt (slmggers) ne-
tenusiimne ir šeštame gavo 8 
upibegimus (runs) ir nuo to 
laiko iki pabaigai North Si
de turėjo virša. Abi puses at
sižymėjo mušime. Roseiando 
#<catcher , , Buividas gavo 2 
honie run taipgi ir Davigiala 

. . . 36—7—12-5 
i42 base mūšiai" Fryer 2 

Buvvidas, Stanevich, M. An-
driuškevich **S base mūšiai" 
Rimkus, Kaminskas, Urba, 
Butkus 2 "liolie raas" Draz-
dauskas, Davgiala Buividas 2 
" strikc outs Beržinskas 10 
Wistastas 4, Biuvidas2,-"ba
se o» balls" Wi^Urtas 3, Bui
vidas 1. - ' 

Agatonas. 
Bosetend 2-^0-2-1-0-0-1-1-0-7 
N. Skie 0-3^-0-CK8-l-4-x-19 

m I I 

SKAITYKITE M PLATIN
KITE 'DRAUGE'' 

Išvalyk dantį* 
tikruoju bucto— 
vartojant vais
ias kttrie dantų 
nedrajjko. Valyk 
dantis sa 

* 

fEl tavo kūdiki* 
V nakty verkia, yra 
aeramue ir nemiega, 
gali būti tai ja mai
stas, karia kelia tas 
Decias, 

Tbkiafe atvejam t«-
ritameta vartot Bor-
den's Eagle Pieną, 
maistą, kuris išauk
lėjo daugiau drūtų it 
sveiku vyra bei mo
tery negu visi kiti 
kmKkru maistai krū
vom sudėti 

Eagle Pienas buvo 
priimtas pienas per 
63 metas. Jis stip
riai rekomenduoja-
dytojy, kuomet mo
tina pienas aepriei-
mas ir duodamas gy-

Jei nežinai kaip var
toti E a g l e Pieną, 
prisiūsk mums šitą 
paskelbimą ir mes pa
silsime jums neneji-
jimo instrukcijos, Ku 
dikiu Knyga ir kito
kias brangias infor
macijas dykai. 

THE BORDEN COMBiBY 
BordcnBIdį,NewYoik 

8 

s. 
*» 

VM. . 

. W. 
A B V 
79 W. 

N u o 9 

B A N E S 
O K A T A S 
Sfonroe Street 

- Tef. Tf iislalph 999s> 
ryto lkl 5 po pletq 

FflH 8999 So» BhUsted 89?. 
Telef, Yards 1015 

Chlcago. 

JOHN L B A GOZIUNAS 
ADVaKATAS 

TctMDI 

T South Dearborn Street 
BOCAI 1&S8 TEOtiUNE BLiDO. 

Telefonas Randolph 1261 
Vakarais: 2151 West 92 91. 

TeleiūPae Canal 1—7 ritaU 

< • _ • ^ - 1 

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

Metro pma»au Stote Banko Haine 

t a t f V . 12ad St. TeL Oan&l 

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

B « v ę s Lietuvos Atstovybė* VsV» 
i ŠhKBtooe Patarėju. 
' Metropolitan State Banko N a m e 

2201 West 22ad Street 
Telefonas Canal 9999 

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

11 S. La Šalie st. Room 2001 
Tel. *Randoiplr 1934 Vai. n n o 9-5 

VAKARAIS: 
S901 S. Halsted st. Tel. Bivd. 977% 

v. v apart PanedėUo kr 
Petnyčios 

COLOBTES 

Telefonas Boulevard 9550 

N . MfiftY TETER 
DENTISTAS 

Va&ndoe: 10 iki 12 ryte; 1 lkl 6 
po pietų; 6 Hd 2 vakaro 

Į — ~ 1 II - » ! • • » - Į | n , , , , į 

Dutfda gas. Jf er2iartu A-ray 
MM 9m. sbanat. Str. 

Remkite tuos profesijona-

lus, biznierius kurie garsi

nasi dienraštį **D*auge'\ t 

S I M P T O M A I P A R E I Š K I A 
A k l i j M g a s 

Ar jums skauda ga lvą? 
Ar jūsų akys ašaroja T 
Ar yra u ž d ė t o s ? 
Deg ina ar niežti? 
Ar skaitant akys greit pavarg

sta? 
Ar kvaišta ga lva? 
Ar matote kaip h plukao^iua 

taškus 
Ar atmint is po truput? mažėja? 
Ar akys op ios šviesa*? 
Ar jaučiate kaip i r smilt is a-

kyse? 
Ar yra balta * ė m * ant TehųT-
Ar .turit ka taraktą? 
Ar turi žvairas akte? 

DR. JAN i . SMETANA 
\KIŲ SPECIAX1STA8 
1801 So. A s h l a n * Anre. 

Kanapas 18 gatvės 
Ant trečio augšto virš Platte a p -
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 

Į Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėl iomis uždaryta. 

DR, 0, VAITUSH, 0, D, 
L1ETLVYS A K I Ų SPECIALISTAS 

Palengvins visų * 
akių tempimą 
kas yra priežas
timi skaudėj imo 

palvos, svaigulio, aptemimo, .nerve-
tumą, skaudančius ir užsidegusius 
karščiu aklų kreivos a k y s katerak-
to, nemiegfo; net ikras akis j dedam 
Daroms egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisngai, toli ir arti matan
t iems pageibsta. Sergėkite savo r e 
gėjimo ir va ikus e inančius mokyfc-
lon. Valandos: nno 10 iki 8 vakaro 
Nedėl iomis nuo 10 iki 17. 

1545 W. 47 S*, ir *9&**i Ar 

MOTERIMS ftt MEROINOMS! 
(M iw turit Geltonus plaukus f O gsl Jųs plaukai yri juodi l 

Ar KaftUniniai gūdi, ar Auksinės panos; Rausvi plaukai ar Visiš
kai Raudoni! Vienok nežiūrint kokios spalvos jie nebūta, neieisk 
pleiskanoms sunaikinti ja grasumo 1 

kmfft*» atlik* tai, jei jus tik laika nuo laiko juos murinsite. 
Nežiūrint ar jus savo plaukus dar tebedevit supintus į ksaa, ar su
suktus r maegų, ar pal jau esat trumpai ausikirpe, vienok jųs nega
lite daleisti, kad nesvarios, idkrikę pleiskanos suftadrtt}• juSų išvaiz
dą t JUDU nfreikfis kentėti nesaMffumo dėlei niesejimo ir beatlupimo 
f aivos odos, jei naudosite Ruffl**. 

Netikėkit nroau itodiiui. Nusrpirkit 65c. konloi ir pačios per* 
d Kmfftm* yra mirtinu priešu pleiskanų ir kartu / ra 

puikiausiu plakų tonikų, kokį tik kada esate naudoję! Csiiraa 

J r r 

• lt • 

titikrinkite, kad 
puikiausiu plal 
gauti aptiekote 

F. AD. RICHTER & CO. 
104.114 Sa. 4tk Strs*t Broolrirn. N. Y . 

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

DidmieatyJ: 

29 South La Salle Street* 
Kambaris KM 

Telefoaas C e n t n i 6SM 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Yards 4681 . 

reL Central 6200 
A. 

iSTASULANI 
A D V O K A T Ą 

IRoom 
Vidurmiestyje Ofisas: 

911 Chlcago Temple 

VVashington 
BU w 

ICERO Ofisas: PanedėUo vak. | 
ĮSI4 8. Cicero Av. Tel. Cicero 503 

^GEFORT Ofisas: Kitais 
S. Halsted St. Tel. Boul. i 

> * i — 

—— = 

l 

PRANEŠIMAS C M -
. ČIAMS 

j ilunMoar pratrpStt, RaaT aš mrptfkno 
nuo A. Tarvido Hardvrare Storą. Už
laikau geriausios rūšies mal iavų, pri
rengtų ir neprirengtų maliavojimul. 
Taipogi užaikau geriausio al iejaas ir 
tarpatlno ir gražių s ienoms išpuošti 
popierų ir a š užlaikau visokios rū
šies geležinių daiktų: sonikellų, Vi
nių, v isokių kranų ir visokios rū
šies tulšių ir daržel iams laistyti g a 
minių paipų i r d r a t ų į l angas ir du
ris ir dratinių audeklų del langų ir 
durų ir vmralSiavtanif Ir nmllavoji-
raul šepečių Ir visokios rūšies pail
siu. 

Pirmas kišeninis Liet.—Ang 
liškas ir Anglo—Lietnviškae 

^Talpina savyje 1ZJO0 žodžiu 
Knygeles diftamasr 5eolii| i i 
gumoi ir 3 colių platnmo, taip 
gi turi gražins apdams, aiškią 
spauda, ant plonos popiero* 
apausdyta. Ant. galo knyga 
tės randasi paaiškinimas, kaif 
tapti Amerikos piliežia, taip 
^i yra snrašytos visų valstijt} 
sostinės. 

Atydžiai skaitant ir noki 
namties, kožnas lietirvis gali 
lena^pai Sfeiokti kaip tašyk 
liškai ištarti angliškai. Taigi 
patartina kožnam ta žodynėlį 
įsigyti, ir nešiotįs sn savim ki-
Beniuje, nes jis nestoras iria- rašyti kada ji išpildė ir ką patSmi-

bai nežymus ktroraet jį neSfoji 
kišeninje^ 
Jo kaina labai prgi t& vie
nas doleris. ($1.00). 

DRAUGAS/' PUB. 0 0 . 
2334 S. Oakley Ave., 

w s s i . n i * •'" i »•• " ' f * " " -

J. P. W A I T C H E S 

tr 

STRAIPSNIS t « 

J. A - Z D A N I S r y 

Hantwaji8, Paints, Oils aod Creaaral Eapairs 
im *oxrm mk COUST - CICEEO, UJU 

' i r , „ M , 1 i i ' ', I ,Į 

Fastrodavvk su Gydytoju Greitai. 
Tuo jaus dfcioti žinią, o motina tu

ri tfareti raštišką rekordą jo tempe
ratūros, pttlso, kosėjimų, verkimo, 
skausmo ženklų ir abelnos "kūdikio 
išvalados. Ji turėtų atžymft i kiek ir 
ko kūdikis valgė" kiek vandens g6-
r#, kiek sykių 5jo lauk ir kaip. 
kiek šlapinosi, ką, v€m§ ir bile ki
tus fiepaprastus apsireiškimus. Rei
kia pa4a«cyti dalį š lapumų ir iSmatų 
del gydj^ajff analizes. 

Gydytojui ką įsakius, reikia tas pil 
f dyti tikrai griežtai Motina- turėtu ųį 

L a vv y c r 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dlen.: D . B14—516—127 N. Dear-
born St. TeL Randolph 5584—56S5 

fTll Ini l IaaB Ave. 
Tel. F a l l m a a SS71 

Dien.: v . 
Iboro St. 1 
f Vakarais 
( Roseland 
a t n i • » * • a • 

jo. 
Jei gydytoją negal ima greitai gau 

ti, tai reikia prisilaikyti sekančių da
lykų: Kūdikį reikia laikyti lovoje kol 
tik rodys temperatūrą virš 99.5 lai
psni** F Jei Ilga buvo sunki, ta i refc-
kia jį palaikyti lovoje Ir dar trys 
ar septynios dienos po to, ka'p jo 
temperatūra paliko normalė (89.6 i-
ki 99.5F.) ir laik€si tokia 24 valan 
das. Galima išvengti daugelio ii;,ų 
pj.eekmiu, pailginant šitą laikovarpį 
pasveikimo. 

Tuirl savo kūdikį laikyti sveikn ir 
stipriu. Kūdikio sveikata ir i s s i w -
t j m a s priguli daugiausia ant priežiū
ros ir pieno, kurį jis gauna. Kūdikį 
reikia kasdien maudyU ir reguliariš-
kai penkti. Jei negali savo kūdikio 
žindyti, pabandyk Borden's Eaąie 
P i e n ą Tat yra pirmaeilis kūdikių pe « 
nas — pagamintas iš riebaus kar
vių pieno Ir kruopi to cukraus — y-
pač kūdikiams. Jį gydytojai visur re
komenduoja del jo kokybes ir vie
nodumo. Per keletą gentkarčių tū
kstančiai Amerikos mot iną išauklėjo 
savo kūdikius su Borden's Eagle Pie 
nu. Jos tą darS dėlto, kad jos ra
do jį užganėdinančiu. 

Yra faktas, kad vaikai dažniau
sia būna nedapeneti tuo metu kada 
jie aparčiausiai auga. Regis jie val
go užtektinai, bet tikrenybėje jų mai 
stas nesuteikia j iems t inkamos so
ties. Nesenai visi tyrimai mokyklos 
vaikų tarpe parodž, kad Uagle Pie 
nas yra pasekmingas taisant neda-
penetus vaikus. Kiekvienas vaikas tu 
ri turėti Eagie Pieno sutelkiamąją, e-
nergiją. Jaunas vaikas turi gauti ka
sdien po du šaukštu Eagle Pieno at
miešto t r ta ia ketvirtadaliais puodelio 
šalto vandens. Duok paryčius ir po 
pietų. Senesni kūdikiai dažnai labiau 
jį mėgsta su g inąfr alt . vaisių sun
ka, suplaktu kian#tniu ir skansko-
niu. 

Skaityk šiuos straipsnius kas savai-
tc i r pftfc** ateičiai. 

http://wssi.ni
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DAR VIENAM MILIONIE-
RIUI GRASINAMA. 

.BUS LYGU PALIAUBOMS. 

Milionierius Hines, Evan-
stone, tomis dienomis gavo 
grasinantį laišką. Keikalau-

Vyčiai į daubą ir pajudinki
me žemę. Lai gyvuoja ilgiau
sius metus 13 tos kuopos at
letai ,profesk>nalai i r energin 
gi veikėjai. Valio! *bk «* 

J. A. P. 

SKAITYTOJŲ BALSAI. 
ROSELAND. 

WEST SIDE. 
Vienas Chieagos alderma-

nas, kuris yra demokratų k o n ' . P-nų Sabonių, mokinių, j -
veneijoje N«w Yorke, paklau- vyks mokslo metų užbaigos 

Keletu žodžių noriu paaiš
kinti roselendiečiams, kadsma 
ne *' Naujienos j . neteisingai 
apšmeižė patalpindamos ne-

vartuojamas per vien; apa
čioj yra ant biznšs o viršui 
vienam pagyvenimui samda. 
Ir je igu aš bučiau uždaręs 
vaidenį tai nebūtų buvę van
dens abejuose lamuose, to

dėl, kad ir bučiau norėję tą 
padaryti, nebūčiau galėjęs. 

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

stas, ką jis manąs apie tai, jei 
jama paskirton vieton padėti ,New Yorko gubernatorius 
20,(^0 dolerių. Kitaipgi grą-1 Smith butų nominuotas kan-
sinama jam mirtimi. 

Suprantama, laiškas paves
tas Chieagos policijai, kuri 
mėgins susekti autorių. O 
juk susekimas galimas. 

Je i koks pusprotis rašo grą 
sinančius laiškus, tokiam tin
kamiausia Vieta yra bepročių 
įstaiga. 

Bet jei taip elgiasi sveiku 
protu žmogus, tai jis pir
miausia turi suprasti, kad jis 
negali gauti reikalaujamų pi
nigų. Bet jei ir gautų, ne
turėtų progos jais naudotis. 
Xes visuomet #ali but polieiT 

jos nutvertas. 
Labai reti atsitikimai, kuo

met policijai nevyksta susek 
- ti juodrankių. 

koncertas. 
Birželio 27 d. 1924 m. Mel-

dažio svetainėje 2244 W. 23 
r d PI. Įžanga veltui visiems. 

Jaunas Mokinys 

teisingą aprašymą. 
Tas aprašimas tilpo gegu-j 'Toliaus kaslink gaso ir-gi 

yra gryna melas. Jeigu p. 

didatu į prezidentus.' 
Aldermanas atsakė; Tai 

butų entuziazmo visoj Ameri- P»*IKa 7 vai. vakare. Pro
gramas bus įvairus ir gražus. 

Kviečiame visus atsilanky-
ti. ; « * m 9 

koj kaip paliaubų dieną lap
kričio 11, 1918 m. Visa ša
lis, nuo Atlantiko ligi Paci-
fiko panertų džiaugsme. 

I r delko t a ip ! Dėlto, kad 
gubernatorius Smdth skaitosi 
drėgnas. Jo administracija 
gyventojams grąžintų perso
nale laisvę, 

NORTH SIDE. 

Vakar Chieagos rotužėj ki
lo nedidis gaisras, kur tuo-
jaus užgesintas. 

žio 29 d. No.139 "Nati-nose" 
" Naujienose" buvo parašy 

ta, kad namo savininkas no
rėjo išmesti savo rendaunin 
ką ant gatvės už neužsimoke-
jimą rendos į laiką. 

Taip tas faktas buvo, bet 
aš savo valia to nedariau, 
kol negavau nuo valdžios lei 
dimą ir šerifui pribuvus su 
savo pagelbininkais buvo iš
nešti rakandai mano ren-
dauninko ant gatvės, bet tuo 
pačiu laiku p. Šimkienė su-

Sikma išvartojo daug gaso ir 
turėjo dideles bylas mokėti 
tai už tai ne aš esu kaltas, 
tai jos pačios dalykas, jeigu 
daug gaso vartojo1. 

* 

Tokiu būdu aš tapau per 
"Nauj ienas" pažemintas ir 
žodžiu sakant apšmeižtas. 
"Naujienos" užsigeidė pake
nkti mano geram vardui. To 
del prašau "Naujienų", kad 
tą neteisingą šmeištą ant ma
nęs atšauktų per "Naujie-

TIKRAI NAMAS 
Savininkas turi parduoti tuojaus 

puikų medinį namą. 610 W. 46th 
PI. lmos klesos stovy, plumbing: vi
sas naujas, karšto vandens šiluma— 
elektra, vanos, cementinės gTindys 
beismente, eonerete pamatas, cemen 
tiniąi takai apie namą, 2 karų ga-
radžius užpakaly. Kaina IC000.00 
Cash, $2000. Balancas sulyg suti
kimo, j j'y-'i 

J. A BUCKLEY 
724 W. 47th Str. 

ANT PARDAVIMO 2 flatų po 6 
kambarius mūrinis naftas po nura. 
6056 So. Lafayette Ave elektra, va
nos, porčiai, geras beismentas, 2 
fintas tuščias galima tuojaus- krau
stytis, raktas ant 1 flato. Kaina $6,-
200 00. Ant lengvų išmokėjimų. 

MALESH & ARANZA, 
Victory J106 

BEAL ESTATE 
'C.P. SUROMSKISTČO? 

R E A L E S T A T E 
Parkam, 

parduodam 
ir mainom 
namus, far 
maa taipgi 
Ir visokius 
biznius. 

Darbą at 
liekam gre 
itai, pj^iaį 
ir gerai. 

tės: 
Kreipki-

Mot Sąjungos 4 kp.' mene- s i r # ° "Skarlatina i r šaukėsi 

NORI ATGAUTI TAKSAS. 

Dar nesenai .garsi Chica-
goje svaigalų firma Grommes 
and Ulrieh federalin apskri
ties teisman padavė byla. 
Reikalauja nuo federalio Chi
eagos kolektoriaus % grąžinti 
£00,000 dolerių, anot firmos, 
neteisotai iš ,jos iškolektuot,ų. 

NUŽUDĖ PAČIA. 

Mohn Sproule, 28, 7033 Jus-
tinę st., nužudė savo pačią. 
Della, su kuria buvo pasime
tės. 

Žmogžudis tuojaus pats no 
rėjo nusišauti, bet pasirodė 
revolveris tuščias. Dėlto iš-

6 gėrė jis nemažai iodinos ir 
išsitiesė šalimais pačios lavo
no. 
! Sproule paimtas ligoninėn. 

Ten jam išpumpuota iodina ir 
bus pagydytas. Po to jis 
bus pašauktas teisman. 

CHICAGOS 
ŽINIOS. 

VANDENI REIKIA 
VIRINTI. 

X Šiandie iš Chieagos iš-
vašiuoja gerb. Kun. I)r. F. 
Kemėšis. Vyksta Lietuvon, 
kur jo senutė motinėlė pasi
ilgus laukia. Laimingos ke
lionės nuoširdžiai jam linki 
visos draugijos ir visuomenės 
veikėjai. 

X Išėjo iš spaudos trečias 
padidintas " L a i v o ' ' numeris. 
Kas suspės užsisakyti "Lai 
v a " iki 1 liepos dienai, i mo
tus tas mokės $1.50, o po pir
mai liepos d. jo kaina bus $2 
i metus. 
9 

X " D r a u g a s " su " L a i v u " 
ieško lietuvių kolonijose no
rinčiu platinti tuodu laikraš
čiu agentų, pardavinėtojų, iš
nešiotojų ir t. t. Atsiliepkite 
į " D r a u g o " ofisą. 

X Moterų ir merginų Au
šros Vartų dr-ja laikys susi
rinkimą suimtoje vietoj nedė
lios. Šiuomi • atitaisoma įvy
kusi klaida. 

X Iš Lietuvos gauta Dr. F . 
V. Fersterio "Jaunuomenės 
Auklėjimas." Gera, didelė 

knyga. Spaudos pusi. turi 541 
j Kaina pigi - $1.75. Kreipki
tės į " D r a u g o " knygyną. 

Healt Dpt. daktaro. Dakta 
ras pribuvo ir pripažino, kad 
ji serga ir todėl liepė šerifui 
kad butų rakandai sunešti 
atgal kur fbuvo, bet daugiaus 
nieko ypatingo nebuvo. 
Aš manau ,kad "Nau-nos" 

tą patį butų padariusios, jei
gu jų rendauninkas nebūtų 

mokėjęs rendos už kelius mė 
nesius. 

Toliaus aš kreipiausi i teis
imą ,kuris jvyko (June) bir-

sinis susirinkimas įvyko 17 d. 
birželio, 1924 m. Atsilankė na 
rių gana skaitlingai. Aps
varstėm* bėgančius reikalus. 
P. Kregždienė pranešė, kad 
turime rengtis prie ateinančio 
seimo, kuris įvyks 18, 19 ir 20 
dd. Chieagoje. Programams 
apgarsinimus apsiėmė gabiau
sios mergaitės: A. Kriaučiu-
naitė, O. Valiuniutė iš kurių 
daug gero tikimės. 

Buvo pranešta, kad yra liuo 
sas nedėldienis rugp. 3 d. Xu iželio 4 d. š. m. Kuomet tei-
tarta turėti išvažiavimą į Je-1sėjas ištyrė dalyką pp. Sik-
fferson girias; atsilankę, kvie niams tik tedavė 10 valandų 

nas" . 
I. Tyškewiez 

PRANEŠIMAS 

tė sąjungietes pagaminti šil
tų valgių parapijos piknike. 
Visos sutiko dirbti kaip vie
na. 

Birželio 15 d. kun. LTrba su 
rišo amžinu ryšiu Valeriją 
Sudaitę su A. Martišiunu. 
Buvo ji žymi darbuotoja są-
jungiečių tarpe, u i tat visa 
kp. linki jai geriausio pasise
kimo ir ilgiausių metų. 

V. D. 

laiko išsikraustyti iš mano 
namų, beto dar teisėjas liepė 
pasirašyti ant $500.00 bonsų, 
kad man renda bus užmokė
ta į du mėnesių ir pusę. 

Kaslink kitų*dalykų, kaip 
tai gaso ir vandens uždary
mas tai "Naujienos" neišty-
rusios dalyko tikrai netei
singai mane apšmeižė. Visi 
žino, kad aš turiu du namu 
vien prie kito ir vanduo yra 

GDLK. Vytauto dr-jos prieš 
pusmetinis susirinkimas į-
vyks pėtnyčioje 27 d. birže
lio (June) paprastoje svetai
nėje. 8 vai. vakare. Malonė
kite visi nariai susirinkti, 
nes bus svarstyta kon
stitucijos pataisymas ir 20 
metų sukaktuvių apvaikščio-
jimas, kuris bus 30 rugp. 

Nut. Rast. N. Klimas 
- • . . - - . • ' , 3 

NAUJAS MŪRINIS namas (bun-
galow) moderniškas, geroj apielin-
kėj arti mokyklos ir bažnyčios, ge
ra transportacija, nepaprastai ge
ras bargenas randasi Brlghton Parke. 

Atsišaukite pas savininką 
2C30 So. 48 Court, 

Cicero, 111. 

B I Z N I S 
ANT PARDAVIMO 

FOTOGRAFO STUDIJA 
randasi puikiausiam Lietuvių cent
re ChicagoJ. Biznis išdirbtas per 12 
met,ų ir visietns plačiai žinomas. Jei 
gu reikėtų, išmokysiu biznio. Va
žiuoju Lietuvon. Kreipkitės \ 

3352 So. Halsted Str. 
Telef. Boulevard 9641 

- • - • >m»m 

C P. 

"DRAUGAS," 
2334 So. Oaklcy Ave. 

Sveikumo departamentas iš 
naujo įspėja Chieagos gyven
tojus, kad gerymui vandeni 
reikia atvirinti. Nes pasta
rųjų dienų siautusios vėtros 
suteršė Miehigano ežero van
denį, kurs gerymui vartoti y-
ra pavojingas. 

TOWN OF LAKE 
SPORTAS 

13-tos kuopos atletai jau 
varosi, visų Chieagos kuopų 

j priešaky, nes dar nepralaimė-
• jo nef.vieno luošimo šį pava-
jsarį. Turint gabius lošėjus 
jkai ta i : Paulika, Misevičių, 

Ties Chieago ave. ir D e a r - j P r i l s a i t i > H e m % B n m y J r 

boru st. tarp dviejų automo- j d a u f f ^ k u r i e ^ ^ m 

bilių pagauta ir sutrinta Mrs. : f c l l t > b e t n e p s i d u o t i l i g pasku_ 
Anna Goodsell. i tiniųjų kiekviename lošime. 

I Didelė garbe turėti 13 tai 
Ties 22 gat. iš Michigan kuopai tokius lošėjus profe-

ežero ištrauktas Henry T. sionalus ir gabius veikėjus. 
Lyon lavonas. Tai buvęs a- į Dabartinė 13 ta kuopa era 
valinių pirklys. . jparodo puikią ateitį Tai gerb 
" » » ' • ' I Į Į I , • • : 

• » * » * * » » » » » • • mm,W 

U TIK GAUTOS Iš VOKIETIJOS 

Malda 
AUKSO ALTORIUS 

nyges 

JI 

Baltais kauliniais viršeliais, vidury virše
lių yra įstatytas gražus kryžius. 464 puslapių 
kaina $2.00 

• 

Juodais, skuriniais minkštais viršeliais( su 
kabėmis). 464 pusi. Kaina $2.25. 

ANIOLAS SARGAS \ 

Baltais kauliniais viršeliais, nedidelio * for
mato, k 288 pusi. Tinkama knygutė jaunimui. 
w\ n J f j t t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . «J) J., i J C 

ANIOLĖLIS 
Juodais minkštais skuriniais viršeliais ne

didelio formato. Kaina 75c. 
Gi juodais kietais viršeliais. Kaina . . 50c. 

CHAS. K. VUOSAITIS 
VYRŲ IR MOTERŲ 

RŪBU SIUVĖJAS 
Siuvame siutus i rO 'Coatus 
naujausios mados. Atliekam 
darbą kogeriausia už vi
siems prieinamas kainas. 

Veliame, Dožome ir At
naujiname senus. 

2337 S. Leavitt Str. 
Tel. Roosevelt 8988 

_> 

S. 0. LACHAWICZ 
Lietuvis flraborias 
1314 W. 2Srd r i . 

dc*go . m . 
Patarnauju laido

tu vėae kuopiflauala. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu boalta nl*a-

| nėdlntl. 
TeL O M M J 1S71 

• l t t 

VAINIKĖLIS . 

-
Kietais viršeliais, mažo form. Kaina 40c. 
Perkant didesnį skaitlių, kainos yra nulei

džiamos. 

Galima gauti: 

''DRAUGO'' KNYGYNE, 
2334 So. Oakley Ave., CJhicago, 111. 

A, f A. 
URŠULĖ PACEŠIUTĖ 

mirė birželio 22, 1924 m. 
9 vai. vak. 29 metų amž. 

Gimus Amerikoj. Pali
ko dideliame nuliūdime 
motiną Marijona Urbona
vičienę, poteyj B. Urbona
vičių ir brolį Vincą,. 

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

Nuliūdę Motina, potėvis 
Baltramiejus ir brolis Ur-1 
bonavičiai. • 

K V I E T K I N Y Č I A 
parsiduoda, geroj vietoj lietu
vių apgyventoj, biznis geras, 
parsiduoda iš priežasties Ii-

Atsišaukite: 
Boulevard 4668 

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

pianas su kabinetu, suolelis su, OG 
muzikos rolių, palikta krautuvėj ant 
pardavimo už $135. 

Priimsiu mokesčiais: 
1380 Miluaukcc Ave. 

Klauskite Mrs. LENOCTS piano 

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

BUČERNĖS 
2 aukštų — 4 pag-yvenimų, 

raudos $87 į mėnesi, kaina 
$8,500. Savininkas priims bu-
eernę ar grosernę už pirmą į-
mokėjimą kitus kaip randa. 

Kreipkitės: 
C. P. SUROMSKIS 

3352 So. Halsted Str. 

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 ant miesto namo. Pri
ims už pirmą imokejimą. biz
nį arba lotus. 

q. p. SUROMSKIS & co . . 
3352 So. Halsted Str. 

Telef. Boulevard 9«41 
3 lubos iš iišpakalio. 

nom ant pamų. 
kreipkitės; 

Perkam, 
parduodam 
mainom 
namus ant 
farmu, ir 
farmas ant 
namų. Vi-
soikus biz
nius, bučer 
nes, gro-
sernes, au
tomobilius 
ir lotus'mai 

Su reikalais 

3404 S. MORGAN ST. 
Tel. Yards 1571 

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

! PASINAUDOK PROGA 
del gyvenimo puikiausiame, 
lietuvių distrikte Cbicagoj, 
kur gyvenimas bus malonus 
Arti sv. Kazimiero Vienuoj 
jr Marcfuette park, kuris 
bus vienas iš gražiausių 
parkų visame mieste. 

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

WEBER & WILLIAMS 
2516 W. 63rd str. J 

Telef. Republic 1932 j 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

809 W. 35111 SI. CMC1|0 
Tel. Boulerard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. • 

ĮVAIRUS KONTRAK-
TORIAI 

f— 

REIKALINGA PARDAVĖJA 
kuri galėtų užimti vieta visuose 8ky 
riuose galėtų būti gen erai ė ^ pardavė 
ja visoj krauutvėj. Turi mokėti lietu 
vių ir anglų kalbas gerai. 

J. OPPENHEIMER & CO. 
Ashland & 47 Str. 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalifi Kontraktoriui, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 
2319 West 24-th Street 

Chieago, D l 

**> 
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iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiuiiiiuiiiiiiiiif 
PAGRAŽINAM NAMUS 

Maliavojame, dekoruojame, kalsi-
muojame ir popieruojame , na|uua, 
dedame stiklus j naujus namus. 
Mes tą visa Tamstos darbą galime 
atlikti už gana prieinamą kainą — 
pirmą negu duosi kitam virš pažy
mėtą darbą, atsiklauskite kainos pas 
mus 

Kreipkitės: 
• BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE OO., 
8140 So. Halsted Str. 

Tel Yards 7382 
iiiiiiciiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitmiiime 

PARSIDUODA Šaučiška Šapą, 
Biznis labai gerai išdirbtas. Randa 
labai pigi. Parsiduoda iš priežasties 
savininko nesveikatos. 

2321 W. 69th 
Arti jfftrtsrn A T « Š 

Tdefoaas Canal Tf88 
PETRAS CIBULSKIS. 

MallaTojtmo Koo trak tori tu> 

D A 2 U 
IR 

P0P1ER0S 
KRAUTUVE 

Nepaprasta* 
mošų blsnio 

ametmas rali 

kla saflnlika 

patarnarlma. 
2338 So. Leavitt Street 


