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METAI-V0L IX 

MOTERŲ PRIVALUMAS 
i KUKLIAI RĖDYTIS 
TOKSAI ŠVENTOJO TĖVO 

TROŠKIMAS. 

Bankininkai Nenori 
Duoti Paskolos 

Tuo tikslu Amerikoj pakelta 
M kampanija. 

| . 

S. V. VALDŽIOS IŠLAIDOS 
ŽYMIAI SUMAŽINTOS 

Du bilionu i metus mažiau) 
negu 1921. 

L I E T U V O J E . 
ŠAUKS SEIMO EXTRA 

POSĖDI. 

NE\V YORK, liepos 23. — 
Remiantis išreikštais 8v, Tė
vo Piaus XI-ojo norais, Ame
rikos Nacionalė Katalikių M o 
terų Taryba, pakėlė kampani
ja prieš moterų nekuklumą 
parėduose. 

Ši organizacija savo 700,-
000 narių išsiuntinėjo lape
lius, kuriais kiekviena ragina
ma pasižadėti visais lakais 
prisilaikyti kuklybės pamino
se. 

Atsiliepime tarp kitko pa
žymima : 

* 'Pastarųjame metiniame 
Nacionalės Katalikių Moterų 
Tarybos suvažiavime priimta 
rezoliucija, kviečiantį katali
kes moteris viešų jame ir pri
vatiniame gyvenime laikytis 
katalikiškojo mokslo pagrindu, 
ir principų, ypač kas link rė-
dvmosi. 

• 

"Remiantis tos rezoliucijos 
dvasia, Naeionalė Katalikių 
Ifoterų iTaryba atsiliepia į 
savo nares ir jų draugės, 
idant prisidėtų prie didelei 
kampanijos, kurios tikslas 
skleisti katalikiškų, tiesą, gin
ti katalikišką tikėjimą ir ob
servuoti katalikiškus princi
pus. Ar tamsta prisidegi 
prie tos kampanijos, ar steng 
sies patraukti tan geran dar
ban tiek daug kitų, kiek tik 
bus galima ? " 

SAKO, PIRMAUS RUHRO KRAŠTAS TURI BUT 
E V A K U O T A S • 

KONFERENCIJOS PAVYKIMAS 
PRIGULI NUO FRANCUZŲ 

LOXDOXA»V liepos 23. — 
Laikraštis Daily Telegraph 
paduoda, kad finansin. Mo
rgano firma įteikusi ultima
tumą santarvės valstybių pre 
mierams. Firma pažymi, kad 
Amerikonai bankininkai ne
skolins Vokietijai pinigų, 
kaip ilgai nebus užtikrinta 
stipri garantija. 

(Ton garantijom pirmoje vie 
toje turi ineiti pilna Ruhro* 
krašto evakuotė. 

Laikraštis pažymi, kad pre 
mierai begalo nustebinti gavę 
tą firmos ultimatumą. 

J . P . Morgan and Co. firmą 
atstovauja Tbomjis W. La-
mont. Pagal ekspertų planų, 
Amerika Vokietijai skolina 

* 

200 miliomj dolerių. 
Lamont turėjo konferencijų 

su Anglijos i r Franeijos pre-
mierais. I š tų konferencijų 
išnešta Įspūdis, kad francu-
rai žada kiek paakiaus eva
kuoti Rubro kraštą. Bet 
griežtai atsisako pilnai pa
duoti vokiečiams Ruhro ir 
Rlii nelando geležinkelius. 
Svarbiausias linijas jie nori 
pasilikti savo kontrolėje. Sa
ko, tas reikalinga utilitari
niams tikslams. 

Pasirodo, kad francuzai 
tuose kraštuose neatsisako mi 
Ii tarinės rolės. Tai nėra jo
ki s evakuavimas. Dėlto, ne 
galima .Vokietijai duoti pas 
kolos. 

WASHINaTON, liepos 22. 
— 'Suv. Valstybių valdžios a-
belnos išlaidos šiais 1924 me
tais bus du bilionu dol. ma
žiaus palyginus su 1921 me
tų išlaidomis. . 

Visgi tai milžiniška suma. 
J i yra didesnė už visų šalies 
geležinkelių per pastaruosius 
penkerius metus dividendų iš
mokėjimą. 

iTas išlaidas apskaito gen. 
M. Lord, biudžeto direktorius. 

Prezidentas Coolidge tai- U ž ™ k a r vakare iš Vilniaus 
pat skelbia, kad šįmet vald- a t v ? k o ,J)r' Basanavičius; ap-

(Vakar Ministerių Kabineto 
nusprendimu Ministerių Pir
mininkas, p. Tumėnas, krei
pėsi { Valstybės Prezidentą 
prašydamas artimiausiu rrietu 
sušaukti $eimą fcaį kuriems eį 
nantiems reikalams spręsti. 
Seimo sesija busianti labai 
trumpa. 

Majorą Imbrie Tykojo 
Nužudyti Bolševikai 

, DR. BASANAVIČIAUS 
SUTIKTUVĖS. 

V 
- - ' I 

KONSTANTINOPOL, liep., kiu ar kitokiu būdu turi but 
23. — Majoras Robert Imb-1 nužudyti. Nuo to laiko jis 
rie, Suv. Valstybių vice-kori- saugo josi koją Įkelti Rusijon. 
sulis Persijos sostinėje Tehe-; iiXr v . ,. , 

T. Kuomet as buvau, diplo-
rane, kurį anądien persų mi- . ,. . . . 

: ; , ., matiniu agentu Angoroj, 
nia nuzude, savam laike pa
informavo S. Valstybių aukš
tąjį komisionierųj Konstante 

žios išlaidos neturės but di
desnės trijų bilionu doleri\i. 

Ateinančio gruodžio prad 

si stojo pas generolą Nagevi 
čių, Daukanto g-vė, Nr. 12. 
Dr. Basanavičius atrodo svci-

žioje Prezidentas Coolidge i k a s i r &*&*& nusiteikęs, 
metinį biudžetą įduos Kong- D e l D r - Basanavičiaus at-
resui. Neskaitant pastos i§- Į v\-vkimo vakare įvaro Muzae-
laikymo ir išlaidų, surištų su Jaus/.sodely nuleidžiant vėlia-

nopoly, admirolą Bristol, kad 
per šešerius metus bolševikai 
jį tykoję nužudyti. 

Majoras Imbrie bolševikams 
daug nusižengė būdamas vice 
- konsuliu Petrograde 1918 
m., iškeldamas viešumon daug 
bolševikų piktadarybių. 

Po to jis turėjo bėgti iš Pe
trogrado. Persikėlęs Suomi
jos miestan Vibargan iš te
nai jis direktavo amerikoniš
kus militarinius agentus Ru-

Sekretorius Hughes Žada Pa-
gelbos Europai 

vą buvo sutiktuvių ovacijos. 
]š visuomenės tarpo mažytė 
mergaitė, , apsivilkusi tautos 
drabužiais, įteikė sveikinama
jam rožių bukietą. Sode'bu
vo daug publikos. 

publiškomis skolomis, paduo
tame biudžete bus pažymėta 
1,800,000,000 dolerių suma. 

Turi but palengvinimu. 

" Taksų mokėtojai sunke
nybė dar daugiaus turi but pa 
lengvinta,' ' pažymi direkto
rius Lord. 

" Taksų mokėtojas, kurs pa 
triotingai ir be. nusiskundimų Vakkr iš xyto p. Mkis iens 
sumokėjo virš 20 bilionu dolo- Pirmininkas pristatė p. Vai s 
ri,ų karo išlaidoms praeitais tybės Prezidentui patvirtinti 
keleriais metais, teisotai jau- Vidaus Reikalų Ministerių 

Turkijoj, 1922 m. bolševikų 
ambasadorius gavo iš Mask
vos parėdymų mane pagrob
ta arba nužudyti/- pasakojo 
majoras Imbrie Amerikos ko
respondentams. ' ' Bolševikų 
ambasadorius tuomet tur
kams valdininkams žadėjo ne
mažai pinigų, jei tie užsimer
ktų ir tylėtų, kuomet aš kris-
čiau bolševikų auka. 

"Mano draugas, premjeras 
Raouf bey, patyrė tas bolše
vikų intrigas ir jo parėdymu 
areštuota keletas bolševikų 

sijoje. I r patsai keletą kar- papirktų galvažudžiu mane 

VIDAUS REIKALU MEIS
TERIS p. STARKUS. 

čiasi, jog turi but palengvini-
DONDONAS, liepos 23. troškimus, kaip Amerika no- nimų fcaro taksose.'p 

Pagerbti čionai atvykusį Suv. 
Valstybių sekretorių Hughes 
ir kitus amerikonus, suvažia
vusius tarptautiniu advokatų 
kongresan surengtas pokylis, 

Atsiliepimas baigiamas tuoj kuriame dalyvavo Anglijos 
pasižadėjimu: sosto įpėdinis, Vali jos pr inc , 

"Pasižadu, kad privatiniam princas Cannaugbt ir kiti 
ir viešam gyvenime pildysiu Anglijos tituluočiai. 
ir seksiu katalikiškojo moks
lo principus ypač kas palyti 
rėdymosi, skaitymą ir žais
mes . " 

Moterys prašomos tuos pa
sižadėjimus pasirašyti. 

NESMAGUMAI SU MIRU
SIA SUNKU MOTERIŠKE. 

A N SONIA, Conn., liep. 23. 
— Čia mirė Mrs. Catherine 
Bristol, 49 m., sverianti 600 
svarų. J f 1 * l C 

Su tos rųšies lavonu laido
tuvėmis buvo nesmagumų. 

Pirmiausiu reikėjo specia-
lio karsto, Įnirs padirbdintas 
ir svėrė 430 svarų. 

Kadangi lavoną prisiėjo 
nukelti iš trečiojo namų auk
što, tad reikėjo karstą snl la
vonu ištraukti per didįjį lan
gą ir nuleisti žemyn pagamin
tu keltuvu. 

Anot gydytojų, moteriškė 
mirus nuo perdidelio ir nuo
lat didėjančio svarumo. Taip 
buvus sunki, kad vos galėju
si pereiti per kambarį. Per 
tris metus .gatvėn neišėjusi. 

Sekretorius Hughes pasakė 
svarbią prakalbą. Kurios 
su atsidėjimu klausėsi politi
kai i r diplomatai. Hughes 
reiškė velijimų, idant santar
vės valstybių konferencija 
kuogeriausiai pavyktų. 

Nupasakojo jis apie ameri
koniškus idealus ir taikos 

ri matyti visą pasaulį taikoje 
ir laimėje. 1 

Sakė, nors pati vyriausybė 
Europos pjakilimuį nuo savęs 
nežada jokios paskolos, te-
čiaus ji privatines paskolas 
remia ir duoda joms reikalin
gos protekcijos. 

Sekretorius užtikrino susi
rinkusius, kad Amerika ar to
kiu ar kitokiu būdu visuomet 
eis pagelbon Europai, idant 
ji galėtų pakilti finansiniai. 

Tečfiaus pirm visako p a t i | l o r i u g L o r d d u 0 ( J a g t a i ^ ^ 
Europa privalo susitaikinti, i š j p a l y g i n i m u > , 
silyguiti skriaudas ir užtikri- ^ m Q m y r f t l y g u 

nti ramybę. Tai pirmučiau
sioj! Amerikos sąlyga. 

Taip ir bus, sako direkto
rius. Bet kuomet valdžia 
mažina išlaidas, tą turi dary
ti ir atskirios valstybės, ku
rios aukštomis taksomis spau
džia gyventojus. Taksų ma
žinimas turi apimiti visą šalį, 
Visas valdžios šakas, visus 
departamentus. 

Keletas palyginimų. 
- Du bilionu mažiaus išlaidų 

į metus daug reiškia. Direk-

Seimo narį p. Zigmą Starkų. 
Patvirtinimo aktas vakar va
kare buvo p. Valstybės Pre
zidento pasirašytas. 

P. Z. Starkus buvo dar 18 
metais pakviestas į Vidaus 
Reikalų Vice-ministerius, ku

tų aplankė Rusiją persirėdęs 
rusų valstiečiu. Paskiaus 
jis susekė, kad bolševikai jį 
padėję sąraše tų, kurie šio-

nužudyti. Po to, per 8 mė> 
nesiūs ligi man apleisiant An-
gorą dieną ir naktį aš buvau 
turkų policijos saugojamas.'1 

200 PERSU AREŠTUOTA. ADVOKATAI MUŠASI 
TEISME. 

WASHIN.QTON, liep. 23.-
Nuo Suv. Valstybių pasiunti- j Vienos divorsinės bylos lai
tą žinių, jog,persų valdžia ė - ' j p susimušė teisme du advo-
mėsi priemonių išgaudyti vi-
nio Kornfield iš Persijos gąu-

katu — Erbstein ir Fink. Tei
smo sesija pusvalandžiui tu

sus tuos, kurie prisidėjo prie n&jo *>ut pertraukta. Vienas 
amerikoniško vice-konsulio 

* 
majoro Imbrie nužudymo. 

Areštuotas persų vyresny
sis dvasiškis ir 200 jo pase
kėjų, kurie dalyvavo majoro 
užpuolime. 

Persijos atstovas aplankė 

rias pareigas ėjo kelis metus. | V a l s t y W s d e P a r t a m e n t 3 * 
JTno būdu Vidaus. Reikalų ^Tsų v a l d ž i o s v a r d u r e i š k ė 

I 

800 ŽMONIŲ IŠGELBĖTA 
NEW YORK, liepos 24. — 

Garlaivis Boston su 800 pa-
sažierijų susidaužė su kubili-
niu laivu Svviftarrow Rhode 
laland pakraščiuose. 

Boston suskylėtas pradėjo 
šauktis pagelbos. Pagelba 
nuvyko. Pasažieriai išgelbė
ti ir piats prakiuręs Boston 
atitenmptas uostau. 

Susidaužvmo laiku keletas 
asmenų žuvo ir nemažai sužei
sta. 

majoro Imbrie nužudymo re
zultatas. 

Atidarytas Persijos parla
mentas. Pirmininkas kalbė
damas pažymėjo, kad Ameri
kos vice-konsulio nužudymas 
puodijia. visą persų tautą. Tai 
valdžios priedermė žmogžud
žius išgaudyti i r nubausti. 

Parlamente tuo laiku buvo 
premieras ir Jriti ministeriai. 

LONDONAS, liepos 23. — 
Anglijos valdžia atsisako to-
liaus rūpintis projektu praka
sti tunelį pa La Manche per-
taka. 

PERSIJA GAVO VALSTY-
BIU ĮSPĖJIMĄ. 

SUKILĖLIAI LAUKU 
PUOLIMO. 

TEHERANAS, liep. 23. -
Svetimų šalių diplomatinė 
misija čia per turkų ambasa

dorių įdavė Persijos valdžiai 

•— Iš Rio de Janeiro oficialiai 
praneša, kad federalė kariuo
menė pradeda generalį puoli
mą prieš Sao I^aulo miestą, 
kur revoliucionieriai turi vy
riausią; stovyjklą. 

Revoliucionieriai sakosi tu-

Pusei auksinių pinigų ir au 
kso bulionų Suv. Valstybėse. 

12,500,000 žmonių taupymui 
bankose per 18 mėnesių. 

Motorinių vežimų S. Vals
tybėse 1922 metų produkcijos 
vertei. 

Daugiaus, negu du kartu 
vertė buvo medvilnės derliaus 
1922 m. 

Pusantro karto vertės 1922 
m. kviečių derliaus. 

SOFIA BIJO RAUDONŲJŲ 
SUKILIMO. 

SOFIA, Bulgarija, liepos 
23. — Ministerių kabinetas 
po ilgoko posėdžio paskelbė, 

BUENOS AIRES, liep. 2 3 . t k a d Bulgarijos valdžia imsis 

notą, kuriąja reikalaujama im 
tis atatinkamų priemonių ap- rį 20,000 kareivių ir laukia 
drausti svetimšalius. Tai. federalistu. puolimo. 

visų galimų ir prieinamų prie 
monių antkart sutriuškinti 
pramatomą raudonųjų gaiva
lų revoliuciją. 

Tečiaus valdžia yra baimė-

V 
SHARJON, Pa,, liepos 23.— 

Vienuose namuose kilusiame 
gaisre žuvo 5 vaikai* 

Ministerijoje jis nebe naujas 
žmogus. 

Paskutiniu metu p. Starkus 
buvo Žemės Reformos Valdy
tojas ir yra daug darbo pa
dėjęs šiai svarbiai sričiai su
tvarkyti. 

Iš naujo Ministerio galima 
laukti, kad visur pribrendu
sius vidaus klausimus jis iš
spręs žinovo ir praktiko maš
tabu. 

PABALIUOS DELE
GACIJA. 

atsiprašymo už vice-konsulio 
nužudymą Teherane. 

MEXICO CITY, liep. 23.— 
Rinkimų komisija paskelbė, 
kad Meksikos prezidentu išri
nktas Calles. 

PLATINK "DRAUGĄ" 

advokatas turi pamuštą aki, 
kitas viršugalvį. Teismo sa
lės asla išvoliota, 

Atnaujinus sesiją teisėjas 
Sullivan pareiškė, kad tas in
cidentas bus "apspręstas bylos 
gale. 

THICAGO. — Anot oro 
biuro, šiandie pramatomas 
gražus oras; kiek vėsiau. 

i - , t 

P I N I G Ų K U R S A S . 
Lietuvos 10 litų $1.00 

Anglijos sterl. svarui 4.34 
Franeijos 100 frankų 5.11 
Italijos 100 lirų 4.26 
Šveicarijos 100 fr. 17.95 

5 = £ 

LONDONAS, 26. ,VI. r -
Trijų Pabaltijos valstybių 
parlamento delegacijos atsi
lankė "VVestminster katedroje, 
kur buvo uždata ant Bri
tų nežinomo kareivio kffpo 
vainikai ir pasakyta trijų 
kraštų parlamentų kalba. į ją 
atsakė Westm4nster Vysku
pas, linkėdamas jaunoms re
spublikoms gražios ateities 
pasaulio šeimoj. , 

Po to delegacijos Britų va
ldžios atstovo lydimos nuvyko 
prie paminklo žuvus. kare. 
I r čia vėl padėjo po vainiką. 

Po pietų delegacijos nariai 
aplankė parlamento rūmus ir 
buvo pakviesti pas parlamen
to pirmininką ant arbatos. 
Vakare karališkajame teatre 
klausė operos. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiimiiiiiiiiii 

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. 
• "DRAUGAS** siunčia pinigus Etais 
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-draf-
tais ir telegrama. 

'''DRAUGAS/' PUBL. CO., 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, UL 

OfisorValandos; Nuo 8 ryto iki 8 v. vuK. 
Sekmadieniais uždaryta. 

iitiiiiiifiiiiiiiifiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifitiiiiiiiiiiiniiiiuiiitiiuni 
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Trečiadienis. Liepos 23, 1024 

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

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną ii&kynu nedėldfeniaa 

pripažinti, kad per šią moky
klų, katalikai tinkamiausiu 
būdu suteikė savo vaikučiams 
būtinai žmogui reikalingų ti-

Metami $8.00 į kybinių žinių. Tą pereiga Ka-
Pusei Metų $3.00 talikai tėvai geriausiu būdu 

Ui prenumeratą mokasi iikalno. Lai- atliko. Protestonai < ir Žydai 
tai skaitosi nuo užrašymo dienos, 
ae nuo Naują Metų. Norint permai
nyti adrasaa visada reikia prisiųs
ti ū senas adresas. Pinigai geriau- n a s a pį e katalikų mokyklas 
•lai siųsti išperkant krasoje ar ex- *m-r;i_n-
preso "Money Order" ars* įdedant AI1^r iKOJe-
«nnigus į registruota laiika. 

DRAUGAS PUB. CO. 
2334 So. Oakley Avenue 

Chicago, Illinois. 
feL Roosevelt 7791 

apsileido savo pareigose". To
kios yra nuomones žydų rabi-

P A R A P I J I N E S 
MOKYKLOS 

Mūsų šieivija Amerikoje tu 
ri įvairiausiu reikalų. Vieni 
jų liečia bendrąją visų lietu
vių Tėvynę - Lietuvą, kiti -
pačius lietuvius Amerikie
čius. Lietuvių Amerikiečių 
-vienas svarbiųjų uždavinių y 
;ra - išauklėti dorą, tikinčią 
jaunąją kartą, kad ji supraš
ydama plačiosios Amerikos rei
kalu.-, nepamirštų, neniekintų, 
bet mylėtų savo tikrąją Tėvy
nę - Lietuvą. 

Šv. Tomo episkopalų kir
kės, maldnamio, rektorius d-
ras Ernest Stires tame pat 
čiame laikrašty sako, kad vi
si, kurie priešinasi parapiji
nėms mokykloms, turi nutilti, 
niatvdami savo tikrvbinės op. 
canizacijos tikybinio auklėji
mo trukumus, o katalikų Baž
nyčios dorinį auklėjimą ir di
delę įtaką. 

Dabar atostogų metas. Vi
sos mūsų mokyklos uždarytos. 
Vaikai sugrįžo porai mėnesių 
namo. Per tą porą mėnesių a-
tostogų metų jie ima bend
rauti su visais galimais gat
vės valkatomis; klauso blogų 

* kalbų, - keiksmų, traukiami į 
blogį blogu pavyzdžiu. 

Kuomet nei mokytojau nei 
auklėtojai negali vaikučių 
prižiūrėti ir jiems piadėti ge
ru, teisingu, doru keliu eiti, 
didelė yra tėvų atsakomybė ir 
pareiga saugoti savo vaiku
čius nuo blogos gatvės Įtakos, 
o parinkti jiems gerus drau
gus. Su kokiais draugais vai
kučiai sutaps, tokiais ir jie 
patys taps. 

Lietuviai Amerikiečiai, stei
gdami ir užlaikydami parapi
jų mokyklas, savo vaikučių 
ateičiai geriausiai pasitarnau
ja. Neganayra žmogų išmo-

-kintk Reikia jį ir išauklėti i 
dorą, gerą, savo tikėjimą 
branginanti, susipratusį pilie
tį. Doros ir padorumo nusto
jęs, nors jis butų labai moky
tas, veltui, — jis butų mokytas 
vagis, plėšikas, ar kitokis ne-

« naudelis. 
Savo ateitį, senatvės aprū

pinimą ir savo vaikučių laimę 
pirmoj eilėje statydami, dorą 
išauklėjimą teikdami savo vai 
kučiams, toki tėvai supranta 
ir šventai atlieka savo uždavi
nį. 

Dorą išauklėjimą suteikti 
savo vaikučiams tik galinu* 
mūsų parapijų mokyklose. Be
spalvė, betikybinė, viešoji mo
kykla keleriopu žvilgsniu yra 
mums žalinga. 

Tą tiesą patvirtina ne vien 
katalikų visuomeniniai va
dai, veikėjai, bet ir žydas ii 
protestonai priptežįsta, kad 
parapijų mokyklas sukurdami 
Amerikos katalikai prieina
miausiu ir tinkamiausiu būdu 
gali išauklėti ir išmokslinti 
jaunuomenę. 

Blaivesni Amerikos piliečiai 
jau pradeda apsidžiaugti sa 
savo neutralėmis, viešomis, b* 
tikybinėmis mokyklomis. Do
rinis suirimas, žmogžudystės 
vagystės verčia juos prie tc 
išvadų prieiti. Štai neperse
niai buvo paskelbta, kad Au-
ąščiausis Teismas Providence 
keturių dienų metų davė 160 
porų dįvorsus. Tai yra šeinių 
į rimo rekordas. Buvęs New 
Yorko gubernatorius Chs. J. 
Whitmann patiekė statistinių 
žinių. .Viename New Yorke bu 
vo papildyta 260 žmogžudys-
čių, kuomet tuo pačiu laiku 
Anglijoje, daug kartų skaitliu 
gesnėj šaly, tokių atsitikimų 
buvo 63. Kas kartas? Daugiau 
šiai mokykla, kuri ruošė gy, 
veniman ne žmonės mokytus, 
o laukinius žvėris. 

Mums lietuviams Ameriko
je reikia būtinai stengtis, kad 
savo vaikučiams galėtume tel
kti, pilną išlavinimą ir išauk
lėjimą mūsų teikti pilną išla
vinimą ir išauklėjimą mūsų 
parapijinėse mokyklose. 

Tąjį išauklėjimą vaikučiams 
teikia visą savo gyvenimą, 
jaunystę, spėkas pašventusiom 
mūsų sesutės -- vienuolės. BTX 
kime joms dėkingi. Bet atmin 
kime, kad jų turime permaža, 
kad visose kolonijose galėtų 
jos darbuotis mūsų išeivijos 
labui. Įvairiais budais verta 
rūpintis, kad Seserų Vienuoli
jos turėtų daugiau pašauki
mų. 

Juo bus jų pasišventusių 
didesnis skaičius, juo grei
čiau pfcgalės teikti mūsų ko
lonijoms pagelbos. Duok 
Dieve, kad su laiku kiekvie
noj lietuvių kolonijoj moky
tojautų mūsų sesutės -- vie-
nuoles. 

New Yorke sinagogos Ema* 
nu -- EI rabinas, d-ras Nathan 
Krass "National Itepublican 
Club" rašo: "Vienintelė pas 
mus didelė tikybinė sąjunga 
pilnai išpildė savo prieder
mę, teikdama vaikučiams rei
kalingą tikybinį išauklėjimą, 
tai Katalikų Bažnyčia. Aš nė-

> su katalikas, galiu negirti pa
rapijinių mokyklų, bet turiu 

KATALIKŲ PASAULY. 
Jaunimo Kongresas Kanadoje 

Kanadoje žymią katalikų 
dalį sudaro francuziškai kal
bantieji. Jų esą apie 3 mili
jonai. Tos franeuzų kalbą var
to jančios Kanados katalikų 
daHes jaunimo Sąjungos vie
nuoliktas kongresas įvyko šį
met tarp 28 birželio d. ir 2 
liepos* d. Montrealy. Kanados 
franeuzų katalikų jaunimo 
sąjunga šįmet švenčia savo 20 
metų veikimo sukaktuvės., 
Per tą laiką ši katalikiško 
jaunimo sąjunga išaugo į mil
žinišką organizaciją. Ji pa
plitus yra 15 Kanados vysku
pijų, turi - 140 savo skiriu. 
Kongrese dalyvavo 147 atsto
vai, daugybė svečių. 

Laiminga tauta, kurios jau
nimas supranta katalikiškas 
organizacijos svarba. 

nufakturos fabrikai dirba pil
ną laiką. Išimtis — laislų dir-
butvS, kame dirba kelesde-
šimts darbininkų; ji dirba ne 
visą laiką. Daug statoma na
mų. *"t>ąilydės turi darbo. Far-
inosna darbininkų atsiranda 
retai uorineių. » 

Camden. Beveik visi manu* 
faktūros fabrikai dirba ištisą 
laiką." Mažai labai bedarbi ij. 
Daug statoma namų. Prie jų 
didelis dailydžių skaičius turi 
darbą. 

Bendrai suėmus, visoje A-
merikoje darbai sumažėja. Be. 
darbių skaičius auga. Sunkus 
darbininkams laikai užeir.a. 
Vertėtų tai lietuviams darbK 
ninkams atminti. Temeti k vm, 
pinig-ų bereikalingiems papuo^ 
šalams, girtuoklystei, taba
kui. Verta rimtas pagalvoti, 

; kaip susitaupius rudens me-
;tui keletą dolerių. Prezidento 
j rinkimų metu darbai kur kas 
labiau sumažės. Verta imti? 

| priemonių, kad save apsaugo
jus, ar tai savo unijoj, ar lab
daringoj draugijoj, ar kitokiu 
būdu. 

TRUMPOS ŽINIOS. 

*V. JUOZAPO PARAP. MOKYKLOS AUKLĖTINĖS NIAI BAIGUSIEJI 8 TĄ SKYR. GERB. SESERS CHAR 
LES KLASĖJE, WATERBURY, CONN. 

KULTŪROS PROBLEMA AMERIKOJE. BEDARBE SUV. AMNpysiėje. 
/ Bath. Beveik visi manufak-VALSTYBĖSE. 

IV. ORGANIZUOTAS ŠOVINIZMAS. 
KARAS PRABUDINO ŠOVINIZMĄ. 

Prieš karą ir karo metų Amerikoje labai nedaug jaus
davosi religines ir tautines neapykantos ir šovinizmo. Ly 
ginant ją su kaikuriomis Europos valstybėmis, Amerika ir 
svetimtaučiui buvo jauki ir laisva šalis. Pasaulinis karas 
kaikuriems Europos kraštams atnešė krauju gimdytos, moder 
nesnės ir tobulesnės laisvės. Ypač Baltijos keturios respub
likos sukūrė tokias laisvas institucijas, kurioms labai ne
daugelis kraštų tegali prilygti. 

Tuom pačiu laiku Amerikos*laisvieji įstatymai mažai 
kuor susiaurėjo, bet'jos žymios dalies visuomenės ūpas labai 
pakitėjo atžngareiviškos reakcijos naudai, šiandien Ameri
ka kad ir neva laisva (bent baltiesiems žmonėms) šerne, bet 
nebe taip jauki kaip buvo prieš karą. 

Karo metų augintas karingasai ūpas ir neapykanta prieš 
vokiečius negalėjo pasilikti "be darbo', nors Europoje ir 
sustojo kulkos zvimbti ir New Yorkas nustojo apie subma-
rinus kalbėti. Per kelis metus spaudoje ir gyvu žodžiu ap 
mokamų agitatorių keliamas kraštutinis nacionalizmas pa
siekė, kartais nesakomo, savo tikslo Paaštrėjo santykiai 
tarp kapitalistų ir darbininkų, tarp protestonų ir kitų tLVybų, 
tarp vietinių ir ateivių, žodžiu, nacionalizmas išsitepė šo
vinizmo spalvomis, išmargintomis klasine ir (religine nea
pykanta. Tiesa, šis šovinizmas dar šilimai jaučiamas. Ry
tuose, kame dideli biznio centrai suveda krūvon pilkos minios 
interesus ir reikalus. Bet Pietuose ir Vakaruose siaurojo 
"patriotizmo" ūpas apsėdo labai daugelį piliečių. 

ANTIKULTURINĖS ORGANIZACIJOS. 
Kad karas įvyktų, tai reikia dviejų priešingų armijų. Kai 

jų nėra, tai reikia pagaminti Tad ir pradėta gaminti. Sus
kirstyta Amerikos piliečiai į dvi grupi; 1) čia gimę' balti 
protestonai amerikiečiai ir 2) visi kili šio krašto pUtečiai i laiką. Kiek geriau eina da* 

Darbo departamentas iš 
Washingtono praneša, kad in
dustrijos centruose prasideda 
bedarbė. Bovelnos ir apavų 
dirbtuvės \Voonsocket, R. I. 
sumažino darbus ;tik popiero* 
ir baltinių fabrikai veikia ge
rai. / 

Portland. BeveiK visi ma. 
nufakturos fabrikai dirba tik 
5 dienas savaitėje; bedarbiu 
nedaug. Apavų dirbtuvės vei
kia visą laiką;'; labai pagei
daujami dailydės. Ieško darbi
ninkų į farmas. 

Lewiston. Čia yra didelis 
darbininkų perviršis audimo 
ir apavų dirbtuvės^/ Gera, 
k'ad visi fabrikai veikia nor* 
nepilną laiką. Siūlosi daug du i 
lydžių. Fanuose darbininke 
užtenka. 

Antram. Visi fabrikai dir
ba tik dalį laiko. Bedarbiai 
jnegauna darbo kitose srityse. 
Dalis gauna darbo prie nannj 
statymo. Daug siūlosi darbi
ninkų į farmas. 

Augusta. Ksą perdaug dar-
bininkų • bovelnos ir apavų 
dirbtuvėse. Manufaktūros fa-
brikai visi veikia, bet nepilną 

taVos fabrikai stovi: Kaiku-
rie dirba labai trumpą Taiką. 
Bedarbiai kito darbo nesu
randa. Farmosn'a darbininke 
nereikalauja. Daug liuosų dar
bo rankų. 

Gardine?. Visi manufaktū
ros fabrikai dirba tik laiko 
dali. Bedarbiai kitur darbo ne 
gali surasti. Daug dailydžių 
dirba prie nanrų statymo, bet 'čio redaktorius, kadangi juos 

(ar ateiviai), kurie nėra protestonai, arba ne baltos odos, ar. 
ba svetur gimę. Pirmieji pasivadino pageidautiniais (dėsi 
rable), o antriesiems varu primetė nepageidautinų vardą (un 
dersirable). Kad viskas iškilmingiau atrodytų," pageidau
tinieji" pasiskelbė esą. "didžiausia ir tobuliausia žmonių 
veislė, kokia tik kada - nors buvusi šioje žemėje". Kad 
"tobuliausiai veislei" but prieš ką kovoti, tai išpusta ant. 
ras dar kvailesnis burbulas: buk šitai "tobuliausiai veislė!" 
gresiąs baisus pavojus nuo susimaišymo ir nuo užpludymo 
"netobulųjų" žemesnių veislių. 

"Tobulai veislei" apginti reikia ir tobulų organizacijų. 
Ir pradėjo dygti devynios galybės organizacijų įvairiais^ var
dais: nuo National Security League iki Ku Klux Klan, kurių 
tikslas yra palaikyti pačių sugalvotus prietarus, skleisti ne
apykantą prieš "nepageidautinus" ir palaikyti visomis prie
monėmis monotonišką "kultūra rėmeliuose". Visos šitos orga
nizacijos atstovauja ir gina siaurai suprastą senovę, senąjį į 
Amerikos veidą, kurs nėra miręs kad nepasiduotų laiko ir 
pažangos atmainoms. Akli konservatoriai pajuto; kad Ame
rika sparčiai keičiasi prisitaikydama prie naujų gyvenimo 
sąlygų, kad net jos gyventojų sąstatas keičiasi, mainosi. Se
novė pasijuto esanti nesaugioj pozicijoj, baimės apimta šuk
telėjo visiems savo šalininkams; ginkluokites, ginkluokites, 
nes kitaip -- busite išnaikinti. 

Ir pradėta {pmkiuoties ne vien prieš saujai atvykstan-

bai baltinių ir popieros i*. 

ir jų yra perdaug. 
Waterville. Perdaug suplau 

kę darbininkų j audimo dirb-
tu ves. Visos dirbtuvės veikia, 
bet tik 4 dienas savaitėje. Be
darbiai negali pritilpti, siūlo
si į ūkės darbus. 

Biddeford. Audimo imonese 
perdaug esą darbininkų. Už
daryti kai kurie fabrikai.-Be
darbiams sunkų kur kitur ra
sti darbo. Daug siūlosi i dar
bą dailydžių. 

Belfast. Beveik visi manu
faktūros fabrikai veikia visą 
laiką. Darbininkams gana yra 
darbo. Daug dailydžių dirba 
prie statybų. Pastovus užmo
kestis labai retas. 
Brunswick. Fabrikuos dirba

ma tik dalis laiko. Bedarbės 
yra. Daug yra dailydžių. Dar
bo jiems maža. 

Dover - Totcroft. Visi ma-

Atidėta kelionė. 
Italijos lakūnas Įeit. Loca-

telli, manęs šiemet lėkti į 
šiaurinį žemės ašigalį, nebe
lėks: per maža esą laiko likę 
prisirengti į tą kelionę. Lėks 
kitais metais per Spitzbergą, 

Mussolini dekretas. 
Mussolini, Italijos diktato

rius, eina Burbonų keliais: 
Ministerių kabinetas, jam dik
tuojant, priėmė varžanti spau 
dos laisvę įstatymą. 

1. Nei vienas senatorius nei 
Parlamento atstovas negali 
būti atsakomingasis raikraš-

! 

čius žmonės, bet ir prieš čia gimstančias naujas gyvenimo 
formas, Su naujai atvykstančiais žmonėmis beveik apsidirb
ta: nauju įstatymu įleidžiami oeveik tik vienų protestoniškų T a | v r a ^ 
kraštų piliečiai, ia kurių greit galima nulypdyti, kaip iš mink- kordas. 

areštuoti už spaudos prasikal
timus negalima be Parlamen
to, ar Senato leidimo. 

2. Provincijų prejtktam due» 
ta gfclybė areštuoti redakto
rius už šiuos nusikaltimus: 

a) už klaidingas žinias; 
b) už krašto santykių ga

dinimą su kitomis valstybė
mis; 

c) už skriaudos padarymą 
tautos pasitikėjimui; 

d) už kėlimą gyventoju ko
von; 

e) už klasinės neapykantoe 
platinimą; 

f) už raginimą neklausyti 
krašto įstatymų; 

g) už karališkos šeimynos 
pajuokimą; 

h) už tikė-jimo ir Popie
žiaus pajuokimą. 

Iš Berlyno į Angorą per 
27 valandas. 
Leitenantas Zimmerman, 

vokietys, iš Berlyno per Bu
dapeštą, Konstantinopoli į 
27 valandas atvyko Angoron. 

t 

stos tešlos, pageidautinus žmogelių typus. Bet kaip apsi
dirbti su čia pat, Amerikoje, kįlančiomis naujomis minti
mis? Kad ši darbo dalis pasisektų, pradėta šluoti iš mokyk 
lų pažangesnį elementą, savystovesnės minties profesorius, 
kurie neklupčioja prieš Main street'o madas ir papročius. 
Gana' prisiminus Clarko universiteto (Worcester, Mass.) 
"apčystymas", Amhersto Kolegijos prezidento prašalinamas, 
Oregono valstybės įstatymus nukreiptus prieš katalikų mo
kyklas ir t. t. 

Nauja ar sena mada Amerikoje labai stipra ir moka save 
apginti. Ir nelaimė tiems kurie turi kietus sprandus, sa vysto-
vias smegenis ir viešai atsisako pasiduoti esančiai madoje 
"avelių psikologijai". Tokie tankiai esti sumaišomi su kri
minalistais, merkiami į smalos bačkas ir plunksnomis apipi
lami Ku Klux Klan juokties nemoka: jis-visuomet rimtas ir 
iš juokingų dalykų tankiai dramas padaro. Bet degina jis tą 
Kryžių, kurį savo draojąs kasdien ̂ paniekina. Tegu sau degi-
na, kad tik Tautai akių, neišsvilintų. •?} 

K. P. 

Prieš franeuzų mokyklos. 
"Frankfurtu Zeitung" puo

la franeuzus už franeuziškų 
mokyklų okupuotame Sartos 
krašte steigimą. 

Aukščiausi namai 
New Yorke trys didžiausie

ji namai pasauly turi: 
1. "Woolworth Building" 

795 pėdas aukščio; 59 aukš
tus, o grindų plotis - 131,-
830 kvadr. pėdų. 

2. "Singer Biulding" 600 
pėdų aukščio, 54 aukštų. Jis 
turi 10,000 kv. pėdų. 

1 /'Eąųitable ? ^uUdin*" 
yra 52jp/ pėdų aukšlio, turi 

(39 aukštus. 

1 
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BORDEN'g Eagle 
P i e n a s neturi 

nieko kito savy kaip 
tik gryna, karvfu pie
ną Ir gryną enkrę. 
n*s maistas fiaą k i 
šta* kūdikiams per 63 
metus ir yra vienati
nis maistas savo kū
dikiui duott kada mo
tinos pienas jo neuž-
ganėdfna. 

ADVOKATAI 

Jei nežinai kaip vartoti Eagfe Pieną, 
prisiūsk mums šitą paskelbimą Ir mes 
pasiusime jums penėjimo instrukcijas, 
Kūdikiu Knygą ir kitokias brangias in
formacijas, dykai. 

THE 
DORDEN 

COMPANY 
8 

B O R D E N 
BUILDING 
NEVY YORK 

„;„..> i-nlf i5 r/mrvnps tnrkkl inl r a s 'y^iai molinai, lygiai kūdikiui, l R ' l d KMllS KtllOfieS, t O O e n a i t a d m ! e g a m i l r gyvenami kambariai 

kviečiame ir visas Chicago*;tujMgju f ^ * * ^ ^ bu l l 

kolonijas. Kolonijų & ) * # » » ^ ^ X J ^ m * ^ ^ S 5 ^ l i £ f -
f Po Saulio Seinus įgaliojiami ™y&J*vg*C* ffi,a ^ K S 

M ! . 8A6DZ1UNAS 
ADVOKATAS 

v*Sa Ujrl** rtauaM Tel«mu»»«. Rfiai 
iMMif i l M U O M . K*d»r* pirkia* k 
t>ar4*vtSw D«kQte«Dta4 ,fcr U*M*JU»— 
7 South Dearbom Street 
ROOAl 1538 J K1IH N k BlilHL 

Telefonas Kandolph S261 
Zakarais: 2151 Weat 22 St 

THiitaHMH Ganai į s g ? n 
> 

Koom 
Vai , 

W. B A N E S 
A 0 V O R A T A S 
79 W. Monro* Ktx«« l 

i 904 — Tel. Raiutolpl! 294*0 
Nuo 9 ryto Iki 5 po piety 

Vakarais S202 Ko. Halstod Str. 
Telef. Tartis MIS 

Cbioago. 

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

Metw>po!liao State Banko Jfasne 
9991 W. *2od Si. Tel. Ganai 9999 

> • • • • - • i i 

JOHN KUGHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22-nd St. arti Lcavltt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. Se~ 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 
v. Veda visokias bylas visuose • 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokius Doku
mentus, perkant arba parduo
dant Lotus. Namus, Karmas ir 
Biznius. Skolina Pinigus ant pir- . 
mo morgičiaus lengvomis išlygo
mis. 

ŠV. JUOZAPO PARAP. MOKYKLOS ATJKIJsTIHIAI-BteS BAIGUSIEJI 8 TĄ SKYR. GERB. SESERS WILIAMS 
KLASĖJE, WATERBURY, OONN. 

VVATERBUfiY, CONN. 
Birželio 17 d. buvo šv. Juo

zapo pa ra p. mokyklos iškil
mingas mokslo metu, užbaigi
mas. Šiais metais diplomus ga 
vo sekantieji asmens: 1) Ma

re UribinaLte, 2) Ona Jan- , redinskaitė, 11) Margareta j$ bei smaaniiu^ aukauja jau 
kauskaltė, 3) Mare Kriaučiu-
naite, 4) Elzė Kožauskaite, 5) 
Ona Laukaiėiutė, G) Juzė Liu 
tvaiėiutė, 7) Elena Meiniutė, 
8) Agnė" 8akoT-iutė, 9) Ona 
Šiugžtliniute, 10) Uršulė Se-

D A K T A R A I : 
i t* 

Telefonas Boulevard 1939 

Dr.SABrenza 
4908 SO. A S H L A N D AVENTJE, 

Chlcago, III. 
Vai . : 9 ryto IkJ 13 piet: 1 po 
plet lkl S po piet . 6:30 vak. Iki 
9 :30 vak. • 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4442 So. Western A ve. 
Telef. Lafayctte 4149 

TeL Boetfevara 9691 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1
1797 W . 47-tk S*. 

Valandos nuo 8 lkl 13 diena, nao • 
lkl 8 vai . rak . Nedė i lomis a s o t 

iki 3 vai. po platų. 

Telefoaaa Beeley 7499 

Dr, I. M. Feinberg 
Gydo apaolaltal v isokias vyrų lr 

moterų lyt iškas l igas. 
8401 Madtsoa Street 

emp, Weatera Ave. — Chlcago 
Valandos: 1—4 po pietų T—9 vak. 

Dr, A, Račkus 
Gydytojas, Chirurgas. Obs-

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 
D— B* • • • t s l l i , 

, •)—Bt peili* U 
I)—Be kraaje, 
«)—Ba jakla p»T« 
t i  lt tpej veajrytl. I* 

I 
sr-r 

Pasrde '—M-rtseie* (akmanla taltyj.) 
lr akmeni* ilapame puslej* b« o-
peradjoa, ra tam tlkromla moka-
llikomla prtemonamla bei Talatala 

Apkortoalenu •t«pr»žlaa girdejimą. . . 
a\y*a vlaakkM ll«aa paaekmlnsai, lr Jei 

yra reikalą* daro operacija*. 
FiefeaUaaall patarnavimą teikia aaro 

oda*: 
1411 So. 50 Ave. Cicero, HL 
Oflam* atidaryta*: kaadlen nuo 1 vai. 

po plot lkl • Tai. vakarą 
Ned*!lomia tr 

ryta*. 
I i 3* 

Sembreckiute, 12) Emilija 
Šerpinskaite, 13) Ona Tarno-
štiieiute, 1-4) Marė Verseckai-
tė, 15) Agnė Žmuidiniute, 16) 
Leokadija Baltrukoniutė, 17) 
Julė Butneriutė, 18) Monika 
Daugėlaitė, 19) Stefanija Jur-
koniute, 20) Aleksandra Ku
li kauskaitė, 21) Rožė Mati-
josaičiutė, 22) Elena Mitrule-
v i lu t e , 23) Antanina -Plotai-
tė, 24) Alena Pliopliutė, 25) 
Marė Pultinaviėiutė, 26) Ona 

niaiio gerauh išauklėjimui. 
(Jerb. klebonui šiame darbt> 
gelbsti gerb. kun. Jonas Bak-
švs, gerb. kun. Antanas VaS-
kelis, įvairios draugijos h 
visa eilė svetiškiŲ darbuotojų. 

Vyeiii 7 kp. paskyrė mokyk
los vaikams ketures aukso do
vanas už panišyma, kompozi
cijos paskirtoje temoje. Už 
lietuvių kalbi} pirm<i 'dovana, 
laimėjo Juzefą Liutvaitė, o 
antrą Ona Jankauskaitė. Už ti 

Samuoliutė, 27) Luce Statke» lkyoos temoje raštą pirmą do-
vieiutė, 28) Ona Šuopianiutė, vaną laimėjp, Marė Paltana-
29) Aleksandra Juškaieiutė, 
30) Adelė Žukauskaitė, 31) A. 
Baltrukonis, 32) B. Beržin-
skas, 33) J . Dulskis, 34) 
A. ilrinciimas, 35) E. Ignoi 

tik pasiimkite sau į kvsenę i* 
atvažiavę atiduokit Cieeros 
6v. Antano parapijos Fede-
ruoto Seimo skirtingoms komi 
sijoms, o bus labai dankjiu — 
ariu. Balsas ir visos privile
gijos visų kolonijų Ąėlega^ 
tams žmonėms lygios ir užtik, 
rintos ir prie kiekvienos sesi
jos konsulo. čermonas. 

n e i j l i m s i š d a v ę s y r a t o d e l i a i lygomia A p s a u g o j maistas yra 
'geriausis sargas. Pridedant Borden'a 
Eagle' Pieną prie jusy kūdikio kas-
dleniilio valgio, galėsite bnti tikri 
kad jo kūnas gauna reikalaujama 
kiek) sotumo. Jusg kūdikis turėtė 
šaut i du šaukštu Kagle P ieno kas
dien apart Ritų valgiŲ. Atmiežk du 
šaukštu Eagle Pieno su tr imis ket
virtadaliais puodelio la i to vandens. 
Kiti valkai labiau jį mėgs ta su gin-
grer ale, vaisių sunkomis, arba su
plaktu kiaušiniu ir skaskoniu. 
Skaitykit šiuo* straipsnius kas stk-
va"C lr pasklėklt aift^Hal. 

vieiutė, o antrą Monika Dau
gel i utė. Garbė Vyčių kuopai/ 
kad prisideda prie apšvietos 
darbo f 

Birželio 15 d. oaigusieji 

Nedėlioję 20 d. liepos, 1924 
m. Šv. Antano parap. svetai
nėje per parapijos susirinki
mą Cieeros Moterų Benas Su
sitvėrė. Vyrai tai pat prisidėjo. 

Pirmoje praktika bus atei
nančioje subatoje^ po pietų, 
Makabiliuose važiuojant. Ins. 
trumentai visų muzikančių ir 
tų nauji, iš Klaipėdos nuo Ju
lės. Po Saulio Seimo Pikni
kus bus ! Lyderka good 

I C~ 

e 
T e l Boa levard 8190 

DR. A. JT. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojai 

3303 South Morgan Street 
Chlcago, m . 

>fiso Tel. Boalevard 969S 
Rezid. Tel. Drexel 9191 

DR. A, A. ROTH 

Dr. Maurice Kahn 
Gydytojai ir Chirurgu 

4631 8 . Ashland Ave. 
Tel Tardą 0994 

Valandot; »'^ 
Nuo 10 iki 12 p i e t 
Nuo 2 iki 3 po piet 

Nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėl. nuo 10 iki 12 p ie t 

R L 8 A 8 GYDYTOJAS I R 
CHIRURGAS 

•perts l l s tas Moterišku, VvrlSkų 
Valkų lr visu chroniško ligų. 

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St 
Kampas 31»t Str. 

Vai.: 19—11 ryto: f — t po plet. 
7-—8 vak. Ned. 19—11 d. 

r Tel. Boa levard S«86 

Dr. J. P. POŠKA 
GYDYTOJAS 

m 
C H I R U R G A S 

S387 So. Morgan Street 
Va landos : 9—12 1S ryto. 
Yakara l s nuo 7 iki 9 

CICERO OFISAS: 
124S South 49- th Avesme 

Telef. Cicero 4979 
Valand.: t—6:S0 v. v. kasdien. 

Utarnlnkaie ir pėtnyč ioms nuo 2 
i k l t vai . vak. 

Dr. CHARLES SEGAL 
Ferkėlė savo ofisą po 

4729 Sa Ashland Ave. 
S P E C H A U S T A S 

Dilovu. Moterų lr Vyru Lljru 
Vai.: ryto nuo 1 0 — l t n u o 2—I 
po piety: nuo 7—».«9 n 
Nedėi lomis: 10 lkl 12. 

t Telefonas Midway 2880 

TeL Ganai 0357 Vak. Genai 2 1 M 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Str. 

Vaandos: 10 lkl l t ryte; 1 lkl t 
po pietų; I Iki S vakar* 

tas, 36) A. Jurgaitis, 37) M . [ m o k y k l » .bažnyčioje Augs-
Jurkevimis, 38) J . Kalvaiti*, G ū s i u i sa\^o makla8 bei is-

Bemkite tuos biznierius, ku

rie dažniatisiai garsinaai dien

rašty " D r a u g e " , ^ 

Telef. Boulevard 2531 

Dr. M. ŽILVITIS 
DentisUs" 

PerkėleV sav» ofissi. J i Baisjatou 
E s s * p o nusa. 

8295 So. Halsted Street 1 

39) K. Katilius, 40) J . Kviet-
kus, 41) J . Pažėras, 42) J . 
Saukas, 43) S. Šliogeris, 44) 
AI. Saklukas, 45) S. Vaitkus, 
46) P . Bakutis, 47) A. Balau, 
da, 48) V. Baranauskas, 49) 
J . Daukas, 50) B. Dirgkičius, 
51) K. Jurkevičius, 52) K. 
Kauneekis, 53) A. Marčuly-
nas, 54) A. Mažeika, 55) J . 
Pocius, 56) V. Podžiunas, 57) 
% Šaknaitis, 58) A. Škirpa-
tunas, 59) J . Svečas, 60) 1. 
Valaitis, 61) V. Zanavičius. 
Šiais metais mokyklą lanke 
apie dvilika šimtų auklėtinių 
Čia mokytojauja Šv. Dvasios 
dvidešimtis sesenj mokytojų 
ir gerb. kun. Jonas Bakšys. 
Ant užbaigimo mokyklos pa
veikslų, apart šesesdešimtis 
vieno diplomuotų auklėtinių, 
matosi vietkies parap. klebo
nas gerb. kun. Juozas J . Va-
lantiejus, gerb. Sesuo Wil-
liams ir gerb. Sesuo Guarle*. 

TVaterburio lietuviai katali
kai gali tikrai pasididžiuoti 
mokyklos lankytojų skaitliu-
mi. Vargiai kurį Amerikon 
lietuvių kolonija gali šiame 
atveju je su waterburiečiais 
lenktiniauti. Kad jauntoo 
apšvietos darbuotė čia pasek
mingai sekasi, tai ačiū pri
klauso visųpirmiausiai gerb. 
klebonui kun. J . J.. Valantie-
įįtai, kuris nenuitetančiai dar-

tikimybę aukojo, o birželio 18 
d. po globa savo mylimo dva
sios vado gerb. kun. J . J . Va-
lantiejuus ir gerb. Seserų mo
kytojų Lake Quassapuag dar
že turėjo linksmą išvažiavi
mų. Brangus jaunime! Ap
ie wlus šv. Juozapo parap. mo
kyklos suolų, linkiu kad jusi> 
obalsis "Dievas ir Tėvynė" 
visada butų jūsų kelrodžiu! 

Ginvyras. 

C I C E R O J E 
Pasaulio Seimas. 

Šių savaitę Cieeros gyven
tojų nebaderiuokite. Visi Ci-
ceriečiai labai bizi yra. Vienas 
antas svarinasi, kiti gaidžius 
ir vištas gaudo, kitos puodus 
perka, sūrius raugia, dreses, 
siutus siuva. Kit i striunas ir 
dūdas praktikuoja. Bet svar
biausia priežastis nelaiko tai 
tų, kad dabar sesijos eina 
link susidelegavimo į Po Sau
lio Seimą kuris jau suvis n©» 
toli. Vieta, laikas i r menesis 
jau pavyko, taip sakant, nus
tatyti. 

Vieta. *— Bergmanns G rovė. 
Laikas: nedėlioj 12 o*clock. 
mėnesis - Džiulajus. Delega
ta i : Visas Cieeros miešta?, 
Draugijos, KKubai, Jauni ir 
seni. 
i Kadangi šis Po Saulio Seir 

įcUDIKlv 
rEROVEs srtlMŠ 

I H L . l . l . M . . . u . . , J . . . . I I U . . I I • . . . I 

DEL APRŪPINIMO 
MOTINV IR J Ų 

KŪDIKIŲ SVElKATO&j 

f 20 metę Prityrimo 
Akinta p n t s i k y m o m e n o 

s n i P T o M V T PAHfiUdfiJLA v 

Akių Lsgas 
Ar jums skauda ga lvą? 
Ar juay akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti? 
Ar skaitant a k y s greit pavarg

s ta? * 
Ar kvaišta ga lva? 
Ar matote kaip lt s iukanč ius 

ta ikus 
Ar atmint is po truputi mažėja? 
Ar a k y s opios šviesai? 
Ar jaučiate kaip lr smilt is a-

kyse? 
Ar yra balta dėmė a n t v o k ų ? 
Ar turit kataraktą? 
Ar turi žvairas ak i s? 

DR. JAtt J. SMETANA 
AKir; SPECIALISTAS 
1901 So. Ashland Ave. 

K a m p a i 18 gatvės 
Ant trečio augfito v i r i P lat te a p -
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 i r i ? 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

Nedėi lomis uždaryta. 

mas bu« begalo svarbus, ir 
Imoįasi ir visa savo energi-'kadangi €icerie3iai L i e t u v i a i ' m a ^ £ £ ^ r ^ ^ g ^ l v l e a a s o-l 

S T K i U P S M s 82 
Žindančios * Motinos turi būti AVMV-

~g*os 
Žindymo laikotarpiu motina netu

rėtų persidirbti. Dažnai motinos, ku
rios Aš pradžių turt užtektinai pien», 
randa, kad j i s mąžta kuomet jos su-
gryžo prie namų darbo. Kitos moti
nos turi sunkiai dirbti žindymo lai
kotarpiu, bet darbas turėtų būti lai
psniškai sunkinamas. Didžiuma mo
tinų tik po šešių savaičių tegali bū
ti pilnai stiprios užsiimti darbu. Su 
šiuo laiku pieno tekėj imas pilnai nu-
sistato. 

Reikia vengti nuovargio nuo per-
sidįrbimo, pasilsint laike darbų. Daž
nai pagulint penkias aninutas kas Ba
landa, duos motinai progos daugiau 
darbo, atlikti negru kitaip, kad sau
giau galėtų atlikti. Kad gavUs dau
giau pasilsio, gerai yra motinai pe
nėti vaiką atsi lošus arba pusiau gu
lint, ae duos jai 15 ar 20 minutų 
pasilsėjimo kas keletą valandų. Nei 
motina nei kūdikis neturėtų užsnū
sti pirm negu penėjimas visai pa
baigtas. , ^ -

Pasibovij imas. 
"Kuri nors forma pasibovijimo, pa

si l inksminimo arba pasismaginimo y-
ra reikalinga kiekvienam. Per sąži
ningą motiną, kuri būna stuboje nuo 
laots sergėdama savo kūdikį nedaro 
geriausia del s a v e kūdikio. Buvimas 
aut oro lr smagus pasibovijimas, 
kuris nenuvargina, bet palaiko m o 
tina su kūdikiu l inksmame upe, y-
ra ablems labai naudingi. Keikia 
vengti rbpesčio, pykčio, ir stiprių su 
sijaudinimų, kad angi jie įtakuoja 
pieną. Motina turi pramokti save 
sukontroliuoti lr nureguliuoti savo 
gyvenimą del gerovės savo kūdikio. 

Sanlė yra didelis gydytojas. 
Nesunkus mankštinimai ore lr ant 

saulės, ^ ypatingai ėjimas, r^fftaUcgi 
gera i -mot inos sveikatai ir jos' nervų 
ramybei. Jei motina turi d a u g darbo 
atlikti stuboje, ji neturės daug spė
kos pasivaikštinėjimams, bet visgi j i 
turėtų nusistatyti praleisti tūlą .d ie 
nos dalį ant oro. Motinos, kuri<*.ns 
patinka s m a g u s ė ji mase ras pasi
vaikšt inėj ime į*t* «Jank»tym4- T 1 * 
nereikia nuvargti. Darfų prlž lursj l - , 

SIUVĖJAI 
i • m m m m*m • • • • 

THOMAS KRYVVULET 
Pirmos Klesos 
KRIAUČIUS 

v 

Siutai padaromi ant 
užsakymo. 

Visokia Stylių 
Geriausia ir Didžiausia 

Kriaučiška Įstaiga 
l vakarus nuo Ashtend 
Vatom, Prosinam 

ir Taisom 
Pirmiau po num.1702 W. 

47th Str. 
Dabar po num. 

47 f f S o. Hermitage Ave. 
ik <i» • • • • a i • m m m » • • • • • • • • • • » l 

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

Buvęs Lietuvos Atstovybės Va
šingtone Patarėju. 
Metropolitan State Banko N a m e 

1901 West 22nd Street 
Telefonas Ganai 9999 

_ 

A. A. 0 L I S 
A D V O K A T A S 

11 S. La Salle st. Room 2001 
TeL Kandolph 1024 VaL a n o 9-5 

VAKARAIS: 
g301 S. Halsted st . Tel. Bivd. 6775 

v. v apart PanedėUo tr 
Pėtnydios 

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

• a . ę » — HM^^eją^eS>s>^^9ae——— — Į — » 

Ofisas DidnaJestyjt 

29 South La Salle Street 
Kam baris 530 

Telefonas Central 9999 

Vakarais 3223 S. Halsted S t 
Telefesaas: Yards 4081 

(Tei Centrai 9200 

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

[Rootn 911 Chlcago Temple Bldg 

[77 W. Washrngton St, 
[GERO Ofisas: PanedėUo vak. I 

J1314 S. Cicero A v. Tel. Cicero 50*9 Į 
(BREDGEPORT Ofisas: Kitais v a k . | 

S. Halsted St. TeL Boul. 9 7 2 7 1 

/. P. W A I T C H E 3 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dlen.: D . 514—919—127 M. Dear» 
bora St. Tel. Raadolph 55S4—55S5 
Vakarais 10717 Indiana Ave. 
Roseland T d . Pol i man 9*77 
> a x — • • u — ^ + m m * • •' i » * — « 

ĮVAIRUS KONTRAK
TINIAI 

9 > — 
'Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS t 
Generalis Koatraktor iu , 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 
2319 West 24-th Street 

Chieago, 1U. 
M . ^ 1 ^ - ^ 

• ^ • ^ . * . 

CHAS, K. VUOSAITIS 
VTEŲ IR BIOTBRTJ 

RUBĮf SIUVĖJAS 
Siuvame siutus ir O'Coatus 
naujausios mados. Atliekam 
darbą * kojęeriausia už vi-
siems prieinamas kainas. 

Valome, Dažome ir At
naujiname senus. 

2837 & Leavitt J t r . 

i Telefonas Canal 7233 -r* 

PETRAS CIBULSKIS 
Maliatoj imo Kontraktorras 

DaŽŲ ir Poperos Krautuve 
2*38 SO. IiEAVTTT STft. 

<m • » » » » » M » » f c « > 

m i i U _ j j * _.' ' i . ^-g^e» 

, i REMKITE SAVUOSIUS, 
aaaassf 



• m n ••> Į Į 

D R A U G A S 

t. 
C///C4 G0/£ 

viai gali džiaugtis, kad yra 
vienas rimtas laikraštis ang
lų kalboje ginantis jų reikalu* 
ir atsakinėjantis lenkų propa-
gandos melams. Savo darbą 

BROLIUKAS NUŠOVĖ 
SESYTC. 

Tai įvyko netyčiomis. I r 
jis nekaltas. Kaltas tas, ku
ris neberanda atatinkamos 
vietos padėti ginklus, idant 
vaikai piie jų neprieitų. 

Jimmie Loek, 9 metų, 5818 
South Xeenah Ave., šluoda
mas maudynės kambarį, po 
maudyne rudo pakimštą dvi-
vaikai prie 'jų prieitų. 

Jimmie Laek, 9 metų, 5818 
kų šautuvą j rankas prisidė
jo prie peties. LTno momen
tu kito kambario tarpdury pa 
si rodė jo 3 metų sesytė. 

Šautuvas pūkštelėjo ir se-| 

tėnas, P . čižauskas, Sun. J . 
Statkus, J . Vilkišis ir P . Ju>-
ka. 

Norintieji dalyvauti is>a* 
žiavime (exeursion) malonėki 

TOWN OP LAKE. 
T- -ty 

5.IU" l'" • "• » 
LUgoi ai, \m 

P A R D A V I M U I REAL ESTATE 

"Li thuan ia 'os" redaktorius ' t t Užsiregistruoti iš anks^b 
Keturi piktadariai, įtariami j varo be didelio triukšmo a* 

policmono Frank MeGlynn nu 
žudyme, vakar areštuoti, kuo
met mėgino pasprųsti auto
mobiliu. 

Cook apskrities koroneris 
AVolff įspėja tėvus saugoti 
vaikus nuo gatvių, nes daug 
vaikų suvažiuojama. 

sensacingų riksmų. Todėl 
"Li t ln iama" yra malonu n©, 
tik pačiam perskaityti bet i* 

f inteligentai amerikonui paro
dyti. Viena numeri gavęs laiu 
kukito. O labai retas laikraš
tis gali tokį laukime įskiepy, 
ti. Gauk numerį ir pamatyk 
pats kaip jis atrodo, 

Kazys Botyrius. 

CHICAGOS ŽINIOS. 

D. L. K. Vytauto Gvardi
jos susirinkimas įvyks nede-
lioje 27 d .liepos 2 vai. po pie-, 
tų paprastoji svet. 

Visi nariai malonėkite 'pri
būti, nes bus svarstymas ka* 
link 20 metų apvaikščiojimo 
ir pataisymo konstitucijos. 

N. Klimas, nut. rast. 

WEST SIDE. 

X Kun. Prof. Pr. Bučys iš
važiavo vakar atlankyti N o t - ! n y s : 

re Dame Universitetą. 
4. 

X Spaudos dr-jos 14 kp. 

Bažnyčios ir mokslainės nu-
dažymui paaukavo šie asme-

pas išvažiavimo komisijos na
rius-. J . Simonaitį, kun. J . 
Statkų, M. Žemgulaitę ir E. 
Astrauskaitę. Laivo kompani
ja reikalauja, kad už dviejų 
savaičių ' laiko butų jai prie 
duota važiuojančių skaičius, 
kad galėtų rezervuoti vietas 
vėliaus nebus priimami. j l ie tuvių moksleivių Lite-

Šį kartą prie kuopos prisi- j ra tiška Draugija rengia drau-
rašė dvi naujos narės, į jau- kgišką išvažiavimą, kuris bus* 
namečlų skyrių: A. Krušaitė! |nedėlioj, liepos 27 deina, ant 
ir P . Kaminskaitė. 

Korespondentas. 

VALPARAIJ30, IND. 

sytė sudribo. Užtaisymas p a j ^ t a r ė " i a corpore" dalyvau
ti " D r a u g o " piknike. 

X Aušros Vartų parapijie
č i a i gausiai atsiliepia ir ne-Į 

taikė jai tieside: šonan ir mer
gaitė momentaliai žuvo. 

Atvyko policija. Rado ji 
Jimmie apkabinusį abiem 
rankom sesvtės lavoną ir ver-
kianti. . 

. . * v • ,, ... , j ruošiasi prie parapijos 
As nešoviau, .ns pasako- j . * * "~*\ . 

,. .. . . AV v . ;nio pikniko 27 - v IT. Visos 
jo policijai. As nešoviau,' 

M. Stakėnas $7.00; 
St. Staškunas $6.00; 
Po $5: K. Budris, J . Mež-

laiškis, M. Karlavičius, Ad. 
Jonas Kučinskas, P . Ša
rūnas, T. Benešiunas, Si m. 

NORTH SIDE. 

tuščiomis i savo klebono laiš-l^ i t a r t a s > 8& Jareckas, Z. Mie 
ką. 

X North Side nejuokais 
meti-

tik pakėliau šautuvą prie pe- ' 
ties ir tas pūkštelėjo. Nie
ko nedarnu, kas su manimi 
turės įvykti. Nužudžiau se-
še r i . " 

• 

Tos nelaimės laiku motina 
triusėsi virtuvėje. Vyras 
buvo darbe. Laek turėjo 4 vai 
k\i<. Beliko trys. Jimmie v-
ra vyriausias. 

geriausios jėgos sumobilizuo
tos. 

ŠIANDIE PRASIDĖS 
BYLA. 

X Cliicagos lietuvių jauni
mai labai gerbiamas kitų ko
lonijų. YalparaisieČiai kviečia 

fį išvažiavimą. 
X Gretimas Chicagos mies

telis Cicero stebina kitas lie
tuvių | kolonijas savo sumanu
mu. Šią savaite jie vėl ruo* 
šlasi "s tebuklus ' ' parodyti. 

X S. L. R. K. Chicagos 
Apskritys 27 liepos dieną ren
gia išvažiavimą į Jackson 
Parką prie Senojo Musejaus. 
Viskas veltui. Pusė Chicago* 
žada dalyvauti. 

TYLI SPĖKA. 

Jaunų žmogžudžių Natlian 
Leopokl ir Kichard Loeb byla 
prasideda šiandie krimina
liam teisme. Bylą ves teisė
jas Caverly, be prisiekusių 
teisėjų, kadangi abu prisipa
žino1 kaltu ir atsidavė teismo 
malonei. 

Byla turėjo prasidėti rug-
piučio 4 dieną. Bet kadangi 
abu prisipažino, tai atidėlioji
mas nebuvo reikalingas, 

Valstybei ims tris savaites 
įrodyti faktais abiejų darbus. 
Bus pašaukta apie 100 liudi
ninkų. " T H F F ^ f 

Apsigynimui ims keliai die- į kas yra Lietuva, kokie jos 
nas išrodyt, kad žmogžudžiu žmones, k«*i j ? teisingi r* ik* 
yra kaltu, teieaus neatsako už ! lavimai, ir taip toliau. Sma-

Gamtininkas Burroughs sa
ko, kad tylios spėkos nuveikia 
daugiau negu triukšmingosiom 
Tą patį pastebėjo ir Krilovas 
rašydamas sakme apie pilną 
ir tušėią bačką. Lašas ant la
šo prakerta skylę kiečiausio
je uoloje. Taipat vienas nume
ris "Li thuania" po kitam ty
liai, bet' neatlaidžiai. kala A-
menkos J visuomenei žinias, 

liauskas, Ant. Doviatas, Pet. 
Dobrovolskiene, J , Casparka, 
J . Šiaulienė, J . Šarka, J . Zala
torius, J . Kazaiauskas, V. 
Legeekienė, ]g. Dačiolas, L. 
Mataitis, J . Knistautas, A. 
Bumbalas, B. Mataitis. 

Po $4.00: Kaz. Bukauskas, 
Ant. Vaičulis, J . Raubišius, S. 
Leonavičius, M. Jurevičius, A. 
Gaidaite, Elz. Zajankauskienė, 
M. Laucaitienė, O. Judtkiene, 
M. Stankelis, A. Marozaitė, K. 
Vosaitis, A. Daniunas, D. Jan. 
kevičius, A. Ragainis, M. Mi-
ciulis. 

Rep. 

BRIDGEPORTAS. 

savo darbus. Yra bepročiu. 

NEVYKO NUSIŽUDYTI. 

August Holler, 50 m., 1618 
Indiana aive., mėgino užsitroš-
kinti gazu. Kuomet tas sun
kiai ėjo, mėgino nusižudyti 
kirviu. Bet tik susižeidė. 

Paimtas apskrities ligoni
nėn, kur sveikstąs. Bus pa
šauktas teisman pasiaiškinti 
už savo darbus. 

gu buvo gauti paskutini* 
"UihtiaDJia" numeris ir pa
matyti, kad jis yra didžio 
formoje, storume ir Įvairumo 
straipsnių pagerėjęs. Lietu* 

Iš jaunimo darbuotes. 

Lietuvos Yyčhi 16 kuopos 
savaitinis sus-mas įvyko .lie
pos 17 d., Vyčių kambaryje. 

Tarp įvairių raportų ir svar 
stymų kuopos reikalų liko nu
tarta keletas svarbių dalykų: 
1) Galutinai nutarta surengti 
ekskursiją ežeru (Lake MieM-
gan) į Mihvaukee ar kitur, a-
pie vidurį ateinančio mėnesio. 
2) Aplankyti gerb. kun. Pet 
raiėio astronomijos abservaio 
riją. 3) Išrinkta projektų ko
misija L. V. Org. 12-jam Sei
mui. Į komisija įeina: P. Or^ 

Metinis piknikas 3v. Myko
lo parapijos įvyks liepęs 27, 
1924 Polonia grove 61-st Hig-
gins Ave. Bus trauktynės ir 
lenktynės ir altienės joselis 
Pereitą metą ženočiai 
pralaimėję, nenori pasi
duoti jauniesiems vieną sykį 
pralaimėję, o jeįgu ir vėl že
nočiai pralaimėtų, tai dau
giau nešoks ant jaunųjų tai 
butų tikras laimėjimas jaunų
jų. To laukiama su nekantru-, 
mu. Aš sakau, kad šįmet lai
mės ženočiai. Nenuilstančios 
northsidietės darbuotojos Ona 
Kavaliauskienė, E. Andruš-
kevičiene praneša, kad pik
nike turės daug valgių su
rinkusios. Yisai maža reikė* 
dapirkti. Dėlto nesiveškite iš 
namų valgių. Bus galima gau-
ti piknike Moterų sąjungos 4 
kuopa rengiasi visu smarku
mu pagaminti šiitų valgių, o 
šv. Kažančiaus draugija duo-
senti šaltą košę, kurie tik no* 
rės. Kviečiu visus atsilanky. 
t i į metinį mūsų pikniką. 

Northsidietė. 

kalno prie Sigerio ežero. Mes, 
moksleiviai, kviečiame chic'a. 
giecius, Gariečius ir apielin-
kės lietuvius atsilankyti must^ 
išvažiaviman ir praleisti šven
tadienį tyrame ore kartu su 
mumis. Del parankumo suras
ti vietą kreipkitės į Lietuvių 
moksleivių knygyną, 751 Gy
rus str. 

Komitetas. 

B I Z N I S 
PARSIDUODA 

Badėme ir groscrnė 2050 W. 22 Str. 
už tikra pasiūlymą galima, nupirk 
U Ir su namu. Galiu mainyti ant lo
to arba mažo namo. 

Biznis gerai išdirbtas, randasi lie
tuviu apgyventoj apielinkej. 

Parsiduoda dėlto, kad turiu 2 biz
niu. Atsišaukite pas 

Savininką 
2210 West 22 Street 

P I A N A S 

ĮCP.SUROMSKIS&CO. 
REAL ESTATE 

I 

! 
Perkam, parduodam ir • 

mainoni namus, farmas taip * 

i t 

TURIU PARDUOTI TUOJAUS 
PLAYER PIANĄ 

Iš priežasties kad turiu apleisti 
miestą liepos 26 d. parduosiu $700 
player pianą su suoleliu, kabinetu Ir 
98 rolėmis uė $125 ir $11 storage 
c h ar ges. 
1389 Milvraukee Ave. 1-mos lubos 
Reikalaukite Mrs. Pluezak's player 

piano. 

LAIKRODININKAI 

£i ir visokius biznius. 
Darbą atliekam greitai, i 

• .• • pigiai ir gerai. 
Kreipkitės: 

Tel. (anai 2655 
C. J. PANSIRNA 

Fotografą* 
PANSIRNA STUDIO 

10OI S. Halstr-ri St.. Cbicago. 
Toltųtuts muaro skirtumo 

šaukiamas, važiuoja j visas' 
miesto dalis. 

PRANEŠIMAI. 
CICERO, ILL. 

Lietuvos Vvčh) 14 kuopa 
laikys susirinkim'a seredos va 
kare paprastu laiku. Bus rei
kalas aptarti kaslink išvažia
vimo į ežere, į šeimyniška Ba-
sket pieriie ir kitus svarbiu? 
reikalus. 

Pirm, 

S. D. LAGH AWICZ 
Lleturls Graborius 

W M | ^ ^ aai4 w. asrd Pi. 
Oicaco, IU. 

Patarnauja laido-
ture«e kuoplglausla 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu budte * i*a-
nėdlutl. 

i t 

3352 So. Halsted Str. 

i TeL Boulevard 9641 

Perkam, 
parduodam 

mainom 
namus ant 
farmų, ir 
farmas ant 
namų. Vi
sokius biz
nius, bučer 
nes, gro-
sernes, au
tomobilius 
Ir lotus . 

«mainom ant namų. su" reikalais 
kreipkitės: 

3404 S. MORGAN ST. 
TeL Yards 1571 

BAIGĖ KARJERA. 

Chiea^oj policija areštavo! 
(]\! mergaites, 18 ir 14 metų., 
Tai pusseserys Louis ir Rose ( 

Colbert. 
Abidvi atvyko Chiea^on iš 

Monmout, 111., norėdamos pa- j 
matyti pasaulio. 

Tėvai painformavo Chica
gos policija. Abi rastos vie-į 
nam viešbuty ties Halsted st. 
f Atvyksta tėvai jųdviejų pa
imti namo, iš kur pabėgo. 

Praneša, Sov. Valstybių pi
liečiai vokiečiai remsią pro-
gresyvig partija. 

PRANCIŠKUS 
R I M G A I L A 

i n i n" po operacijos liepos 20 d. 
1924, 8:45 vai. ryte 47 metų 
amžiaus. 

KJlo iš Kauno Red., Rasei
nių Anskr., Relnies miestelio. 
Išgyveno Amerikoj 29 metus. 

Paliko ddieliame nuliūdime 
moterį Julijoną, tris podukres, 
Oną, Ehebietą ir l lr i i / iną ir 
žentą Villemą. 

Kūnas pašarvotas 5003 \V. 
(.raini Ave. Laidotuves įvyks 
Ketverge, lienos 24 d. Iš na
mu 8:30 tai- bus atlydėtas i 
šv. Antano bažnyčią, kurioje J-
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. 

Po namahhi bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę moteris, podukres ir 
žentas. 
Laidotuvėse patarnauja gra-

| bortus ZoU> Phone Blvd. 5203 

GAVO PINIGUS UETUV0JE 
KURIUOS SIUNTĖ PER "DRAUGĄ" ŠIE ASMENYS: 

Kassales, J . xV. (Los Angeles, Cal.) 
Gabrys L. (du čeku) 
Balauskas, R. 
Raudoanite, M. 
MasiHnnas, M. 
VaičiuMnas, C. 
Vasiliauskienė J . 
Lavinovich, V. (Maywood, 111.) 
Gncfleikis, S. 
Stankus, LL (Cicero^ UI.) 
Jankevičius, D. 
Mureika, P . (telegrama) 
Kazragienė, M. 
Lapsienė, J . (Braddoek, Pa.) 
Rozgaitė, O. 
Iiniauskas, St. 
Bučinskiene, V. 
Radžinskas, P . 
Liutkienė (Cicero, Iii.) 
Preidziene, M. 
Waagird, D. 
Sųngaiia, K. 
Vaicekauskiene, U. 
Dakšus, 1>. (Racine, Wis.) 
Bąltrukonis, V. 
Vitkus, Kun. M. A. (St. Louis,. UJO.) 
P. Lekitis 
AlbaviMus, Rlev. Ig. 

"DRAyoO" PINIOŲ SIUNTIMO SKYRIUS, 
Atdaras kasdien, išskyrus šventadienius iki 8 v. v. 

2334 So. Oaktey Ave. T«L Roesevett 7791 

Lietuviškas Restoranas 
J , A . L e p p a , Savininkas 

Vienas iš gražiausia 
valgykly Chicagoje. 
Valgiai Skaniausi, 
Patarnavimas manda-
giausis. 

3206 S. HALSTED ST, 
Chicago, 111. 

Tel. Boulevard 3985 

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

• ANT NAUDOS. I 

U, FABIONAS CO. 

Lietuvis Laikrodininkas 
UJsu pa

tyręs tai
syme viso
kių laikro
džių ir lai
krodėlių. 
Taipgri tu

riu Ir nau
ju auksi
nių del par 
davimo pi
giai. Mel
džiu lietu
vių atsilan 
kytl aš pa
tarnausiu 
kogeriau-

sia. 

ANTON KAZAITIS 
7S3 W. U - t h Street 

Keli žingsniai nuo Halsted St. 

m » ' " < 

PRANEŠIMAS 
Turiu už garbė pranešti 

visuomenei ypač savo tauj 
tiečiams Lietuviams kad aš 
padidinau stocka savo vai
stinėj. Kainos dabar daug 

I žemesnės ne#u pirmiau kad 
buvo. • 

NEW GITY PHARMACY 
John Malachowskas, 

J Savininkas 
13327 So. Halsted Str 

Chicago Tel. Blvd. 0696 

ĮVAIRUS BIZNIAI 
JĘh — 

ABNER H, COHEN 
HARDWARE 

• Maliava, Aliejus, Elektros, Plum 
' bing {ir Namams reikalingi daly-1 
• kai. x 

f Radio Įrenginiai 

'Prirengta maliava gal. $1.50 I 
-»-t 

|22a2 W. 22nd Str. CityĮ 
Tel. Canal 6-156 

f AR S E R G I ? ' 
Jeigu sergi, tai atsilankyk tuo-

j jaus į SVEIKATOS INSTITUTĄ 
J ir sužinok kaip likti sveiku, pa-
! gelba VAISTIŠKOS KŪNO KUL
TŪROS IR ELEKTRIŠKU GY
DYMU-

šitas naujas būdas gydymos y- ' 
ra paremtas ant tvirtų mokslinių ' 
pamatų ir yra pagelbėjęs dauge
liu^ sergančių, •kuriems visi kiti 

I gydymo budai nieko negelbėjo. 
Mes bendradarbiaujame su ge

riausiais Gydytojais ir Chirurgais * 
mieste ir galime jumis parūpint ' 

> visus tinkamiausius budus gydy-
ii m o » 

Mes esame praleidę virš 10 me
tų mokslui ir patyrimui įvai
riuose daktariškose mokyklose Ir 
gydymo įstaigose ir galime ju
mis tinkamai patarnauti, atgavi
me sveikatos. 

ATSILANKYK TUOJAUS I 
TRAINIS HEALTH 

INSTITUTE. 
1 S227 South Halsted Str. 

(Ant-antrų lubų) 
Valandos: Nuo 9 ryto Iki 12 

pietų" ir nuo 5"iki"8 vakarai' " 
l * . . ^ — ^ , ,ąutaitl#* 

NICK BARTH 
Teaming 

Užlaikome maliava, aliejų ir lan
gams stiklas, eementa ir pleiste-
rj. Parduodaine anglis, karais, to
nais ar basketais. Esame agenta-
ro Valspar varnlshes ir Enaniel. 

536 W. 18th Str. 
Tel. Canal 5828 

Telefonų užsakymai priimami ir 
pristatomi. 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDWARE CO. 

Malatvojimė, dekaruajame, 
kalsimuojame ir popieruo-
.iarne namtis. Padarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie-

ru ir stiklu ir t. t. 
3149 SO HALSTED ST. 

Pres. Ramancionis 
Chicago, UI. TeL Yards 7282 

AUTOMOBILIAI 
Didelis bargenaa visokių rūšių 

f garantuotų karų. Išmokesčiais 
ar mainais. 

Mes perkame karus už Casfaf 
Pinigai skolinami ant karę 
tuomet jus jais jau važinesite 

809 W. 351h St.. Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigui ir 
I • Parduodam Laivakortes. • 
\ - M 1 I I I ^ i i i i ii M 

AR REIKALINGI TAU 
^ ^ ^ i 

Mes skoliname ant pirmų] 
įraorgičių. 

Mes taip pat i 
Perkame Ir Parduodame pi r-j 

!
mūs morgidius po $500.00 ir aug-j 
fičiau. 

Norint platesnių informacijų} 
[kreipkitės pas: 

JUST1N MACKIEWiCH 

MORTGAGE BROKER 
IREAL ESTATE LOANS 

INSURANCE 
2342 So. Leavitt Str. 

NORINT NAMU IR 
BIZNIO BARGĖNŲ 
Visokia rusiu pamatyk 

L. J. JACOBSON { 
3002 W. 59th Str. 

Kampas Sacramento 
Nauji 2 flaty namai 6-6 kamb. 

Brighton Parke lengvais ižmokC-į 
jimais. 

Special Bargeuai 
AugStoe rilšles, namai, 2 flatų, 

• ka tik pastatyti 5-5 ir 6-6 kamb.' 
Marąuette Manor. Specialės kai-,; 
nos ir specialSs išlygos ant čių 
namų. 

Bargenai 
Pasirinkimui bizniavi kampai ir 

viduriniai tuiti lotai augštos kle-;| 
sos Lietuvių Apielinkej Geriausios! 
Biznio! • Vietos. 

Kriaušiams, barberiams, kviet 
kininkams, auto salesrooms, gara-
džiams, bučern€ms, hardware ma-

! liavos ir rakandų krautuvSma ir Į 
daugybe kitokių biznių. 

Norint platesnių informacijų 
kreipkitės pas: , 

L. J. JACOBSON 
3002 West 59th Str. 

Kampas Sacramento 

SHERMAN AUTO SALES 
* 4&14 So. Asuland A T 6 ; 

i 

r 

NORINT PARDUOTI 
R E I K I A 

G A R S I N U S 
Jei nori parduoti: namą, 
liotą, biznį, rakandus, au
tomobilį, patelefonuok 
"Draugui": 

Roosevelt 7791 
Arba teikis atvykti pats 
2334 S, QąkfejLAį 

i 




