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SPRENDŽIAMAS ANGLI
JOS KENTĖTOJU KLAU-

ollnAo 

LONDONAS, liepos 26. — 
Šešioliktame ir septyniolikta
me šimtmečiuose buvo pakel
t i dideli ir žiaurus katalikų 
persekiojimai Anglijoj. 

Tuometinis Anglijos kara
lius, žinomas Enrikis VIII , 
atsimetė nuo fKatalikii Bažny
čios, įkūrė nuosava bažnyčią, 
šiandie žinomą kaipo angliko
nų, i r pasiskelbė tos bažny
čios viršininku, 

Prasidėjo katalikų kunigų 
ir pasaulinių žvėriški peras*-
kiojimai. 

Paskiaus tie persekiojimai 
dar tęsėsi ir karalienės Elz
bietos laikais. 

Didelis prieš valstybę buvo 
prasižengimas kataliku kimi-

Šiandie Pienarė Londono 
Konferencijos Sesija 

KALBAMA, KAD FINANSININKAS MORGANAS 
IS IGNORUOJAMAS 

YRA KUO GIRTIS. 

NORIMA SUSITAIKINTI, PASKUI IEŠ
KOTI PASKOLOS 

HERRIOT PASILIEKA LONDONE 
LONDONAS, liepos 27. — 

Kalbama, kad santarvės pre-
mierai nusprendė ignoruoti A-
merikos ir Anglijos bankinin
ku reikalavimus ir vesti kon-
fereneija. toliaus. Būtent, pat
varkyti reikalus ne taip, idant 
jie butų atatinkami bankinin-

gu | arba pasauliniui nepripa
žinti Enriko V I I I bažnyčios 
.galva. 

Uždrausta buvo kunigams 
rodytis viešose vietose apsi
taisius kunigiškais rūbais1 ar
ba duoti dvasinio patarnavi
mo katalikui. Pasauliniai bu
vo baudžiami už kunigų pa
tarnavimo priėmimą. 

Taigi, tais laikais Anglijoje 
Žuvo daug žmonių, kuriuos ga 
Įima skaityti kentėtojais. 

ftv. Tėvas iš Anglijos kunį-
gijos tarpo paskyrė bažtytinį 
teismą;, kuris šiais laikais 
Westminstery turi regulares 
sesijas ' i r tyrinėja žuvusių už 
tikėjimą, gyvenimą. 

Surinkta 252 tos rūšies ken-
tėtojų ir, galimas daiktas, at
eity .juos Bažnyčia pripažins 
palaimintais, paskiaus gal ir j 
šventaisiais. 

Bet užims daug laiko ištirti 
parinktijjų gyvenimą. šian
die tai visa tyrinėjja Anglijos 
bažnytinis teismas. Piskui 
visus surinktus dokumentus 
nuodugniai turės patikrinti 
Vatikano komisija. 

kams, bet taip, idant paten
kintu santarvę, gi ypač Fran 
ei.ją. (Ji kuomet bus padaryta 
sutartis, tuomet pasiteirauti 
kitų bankų Amerikoje ir kitur. 

Premierai yra nuomonės, 
kad jie gali apseiti be finansi
ninko Morgano, kuris trukdo 
konferencijos vedimą. 

Bytop, t y. pirmadienį, įvyks 
pienarė konferencijos sesija ir 
tas galutinai bus aptarta. Ly
giai rytoj bus aptarta, ar kvio> 
sti konferencijon vokiečius. 

Londonan atvyko franeuzai 
bankininkai. IK a i -kuri e jų yra 
nuomonės, kad santarvė gali 
pilnai apseiti be Morgano ir 
be Anglijos bankos. 

Finansininko Morgano re
prezentantas paskelbė, kad A-
merikos bankininkai nenori di
ktuoti ir nediktuoja santarvei, 
kokio jie turi imtis politinio 
kurso Vokietijos reikale. Bet 
bankininkai žiuri, kad propo-
nuojama paskola turėtų ata
tinkamą garantiją, kad repe-
racijų komisija paskui negalė
tų diktuoti savo norų banki
ninkams, kuomet bus duota 
Vokietijai paskola. 

Franeuzai šiandie begalo 
karčiais žodžiais atsiliepia apie 
amerikonus, kad šie nepatai-
kauja Francijos norams, ne
duoda aklai paskolos Vokieti
jai, kuomet norima vykinti ek
spertų planus. 

Ignoruodami bankininkus 
premierai mėgina gelbėti kon
ferenciją nuo suirimo. Bet kuo 
met bankininkai nusisuks nuo 
konferencijos, tuomet ir bus 
po konferencijos. 

AMSTERDAM, liepos 26. 
— Olandijos laikraščiai išdid
žiai paskelbė, kad Olandijoje 
pirmukart pradėta, gaminti a r 
motos ir keletas jau pagamin
ta. 

Armotų dirbimo įstaigos 
randasi Kotterdarroe. Olandi 
jos Industrinė ir komercinė 
bendrovė, kuriai tos įstaigos 
priklauso, pa|gamintų pirmų-
jįj armotų neparduos niekam, 
nei Olandijos valdžiai. Te-
čiaus olandų arkiijai paves 
jas išmėginti. 

Laikraščiai daug giriasi tuo 
įvykiu. 

BULGARIJOJE KARO 
PADĖTIS. 

SOFIJA, liepos 27. — Kad 
apsidrausti nuo komunistų su
kilimo, Bulgarijos valdžia vi
soj šaly paskelbė karo padėtį. 

C H I C A G O J E . 
BARZDASKUČIAI ŽADA 

STREIKUOTI 

RUSIJOJ NEMAŽAI SVE
TIMŠALIU AREŠTUOTA 

VISI JIE LAUKU BOLšE-
VISTINIO TEISMO. 

Svetimšaliai neturi jokiu 
teisių. 

NĖRA PAVOJAUS ŠV. PET
RO BAZILIKAI. 

Barzdaskučių organizacijos 
(unijos) viršininkas praneša, 
kad ateinantį antradienį bar
zdaskučiai pakels streiką, jei 
barzdaskutyklų savininkai ne-
išpildys reikalavime. 

Dalykas ve kame: 
Kuomet moterys pradėjo 

— < įkirpti plaukus, barzdasku-
ROMA, liepos 26. — Bos-'čiams atsirado daugiaus dar-

tono architektas Hafner pa- ho. I r ne bi koks darbas, 
skelbė, kad Šv. Petro Bazili- Tie žmonės turi lankyti spė
kos bonia randasi pavojuj ir eialeR mokyklas, kad išmokti 
gali griųti. "s ta i l iškai" plaukus pakirp-

Iš Vatikano pranešta, kad ti, dar < 'stailiškiauM juos šu
tą bonią architektai apžiurė- ritinėti ir tt. 
jo ir neberado jokio pavojaus. 

PETROGRADAS, liep. 26. 
— Daug interesuojamasi liki
mu fceletos svetimšalių, kurie 
čia areštuoti ir laikomi kalė-1 

tikslu paliuosupti iš Estijos 
ir Latvijos kalėjimų keletą, 
bolševikų. 

Nusižudė. 
Petrogrado svetimšaliai 

daug įdomauja, kas pastarai
siais' laikais atsitiko su prof. 
Aleksiejų Rafalovič, kurs ki-
tuonuet buvo patarėju Rusijos 
ambasadoj Londone. 

J is areštuotas pirm šešių 
savaičių. Už keletos" dienųj 
pranešta, kad jis nubaustas iš 

jime. Iš jų vienas yra vokie-1 trėmiman. Dar paskiaus pra-

10 LAVONURASTA. 

tis Tomler, įžymus Petrogra
do pirkly*. Areštuotas pirm 
penkių mėnesių už ekonominį 
espionažą ir ligšiol nesulau
kiama jo byla. 

Tomler, kurs buvo intere
santu Murmansko sienojų pi r 
klyboje, kažkur pagavo bolše
vikų valdišką raportą apie sie 
nojus. Dėlto, jis paskaitytas 
šnipu ir areštuotas. Vokieti
jos vyriausybė senai reikala
vo, idant jam paskubinti atvi P a s t a r o m i s dienomis čionai 

nešta, kad atrastas jis "pas i 
koręs" kalėjime. 

Petrogrado gyve n t o j a i 
daug kalba apie vieną fran-
euzę moteriška, Juliet Gag-
niel, kuri areštuota 1922 me

tais už bolševistinio teisėjo 
papirkimą. Už tai . j inai nu
bausta mirtimi, bet paskiaus 
mirties bausmė pakeista 10 
metų kalėjimu. 

m 

Nepaprastas įvykis. 

riorais durimis bylą. Tam tik 
slui jVokietija nusamdė du į-
žymiuoju advokatu. • 

BOLŠEVIKAI NEPA
TAISOMI. 

Neatsižada jie propagandos. 

DAUG PINIGU DIRBĖJU 
AREŠTUOTA. 

GATĖS, PA|, liepos 27 — kalingas didesnis atlyginimas. 
Po įvykusios e^spliozijos vie- Barzdaskučių unija tad pa
noj anglių kasVfeloj jau rasta 
10 lavonų. Daugiaus dar ieš
koma. 

DEL UŽDARYMO ORDENO 
MOKYKLŲ TURKIJOJE. 

Kadangi už tos rųšies dar
bą barzdaskutyklų "bossa i " 
brangiau ima, tad ir jų sam
domiems barzdaskučiams rei-, V i e t o s į&yfyį valdinin

kai tvirtina, kad Tomlerio 

Prieš svetimšalius. 

skelbė reikalavimus. "Bos-
s a i " nelabai nori sutikti. I r 
jei nesutiks, tai bus pakeltas 
streikas. 

NIEKO NEDARĄ. 

Teisiamu kriminaliam teis
me už žmogžudyste studentu 
Leopold irlUoeb, sakosi, nie-

19 UŽGRIOVĖ EKSPLIO-
ZUA. 

GATĖS, Pa., liepos 26. — 
Vietos vienoj kasykloj vakar 
ištiko ekspliozija ir 19 angle-
kasių užgriovė išėjimą. Tuo-
jaus pasiųsta iteli būriai dar 
bininkų kasti išėjimą. Neži
nia, ar darbininkai bus rasti 
gyvi. 

ŠV. T E V O AUDIENCIJOJ. 

ROMA, liepos 26. — Sv. 
Tėvas privatinėn audiencijon 
priėmė Amerikos Vyskupą 
Duffy iš Grand Island, Neb., 
i r Chicagos municipalį teisė
ją Barasą su šeimyna. 

P I N I G U K U R S A S 
- • • 

Lietuvos 10 utų $1.00 
Anglijos Sterl. svarui 4.34 
Francijos 100 frankų 5.18 
Italijos 100 lirų ' 4.2*5 
Šveicarijos 100 fr. 17.95 

BERLYNAS, liepos 26. — 
| Čionai policija atliko nepap-

LONDONAS, liepos 26. _ , » • » * kampanija Areštuota 
Čionai bolševikai su anglais a P i f i m «"» u ž P i n i ^ d

v
, r-

vis dar veda taikos konferen- b i n u>- &*džhum jų yra zy-
ei ją,- jei tokiu vardu butų g a - , a a h

 f t. 
Įima pavadinti tas derybas. J ie gamino daugiausia sve-

Nors visas laikas bolševi- (timų šalių pinigus ir paleizda-
kai žada atmokėti svetimoms vo apyvarton. Geriausiai 
valstybėms senąsias Rusijos jiems vyko gaminti ameriko-
skolas, žada daugiaus niekur' niškas banknotes. Kadangi 
nevesti jokios propagandos,' doleriai yra brangus, tad su-
tečiaus jų tais žadėjimais nie- kčiai gerai pelnydavo, 
kur nepasitiki. 

Kaip pamename, turkų An-
goros vyriausybė uždarė virš 
1,300 įvairiu, krikščionių or-
denų mokyklų už tai, kad šios 

• i • -v -v , . x . ^ , ko nedarą bs tos bvlos. Teis-atsisake išsižadėti tikybos .. . t . . -. 
, T. , L v me jiedu juokauja, kuomet ad 

pamokų. Dabjar sąryšy su \ . v J .'. . 
+ liri . ,, TT ,, vokatai kamantinėja liudunm-

tuo, pasak ^Germania" Vati-Į 
kanas atšaukė Romon iŠ iKon 

Laikraštis " iTimes" įrodo, 
kad bolševikai nepataisomi. 
Kuomet jie prieš turtingą 
Angliją lenkia galvas norėda
mi gauti paskolos, tuo pačiu 
laiku jų agentai visoj Euro
poj y eda pragaištingą propa
gandą. 

Dėlto, su bolševikais susitai 
kymas tikrai nebegalimas. 

. - ^ 

15 ŽYDŲ NUŽUDYTA. 

RYGA, liepos 27. — Vie
name rusų garlaivy, kuriuo-
mi keliavo daug žydų, sukelti 
pogromai. Anot* žinių, 15 žydų 
nužudyta ir jų lavonai įmesti 
upėn, kurią j a garlaivis plau
ke. 

REIKALAUS APSAUGOS. 

NEW YORK, liepos 26. — 
Patirta, kad degtinė iš gar
laivių sausumion šmugeliuoja-
ma aeroplanais. 

WASHINGTON, liep. 27.— 
Valstybės departamentas Per 
sijai siunčia notą. Reikalauja 
persų valdžios, kad ameriko
nai Persijoje butų apsaugo
ti. 

KELIAUS APLINK PASAULI 

PARYŽIUS, liepos 27."— 
Argentinos lakūnas, Pedro 
Zanni, iš čionai pradės skri
sti aplink pasaulį. 

MORGANAS EUROPON. 

NEW YORK, liepos 27. — 
Europon vyksta žinomas fi
nansininkas Morganas. J is 
reikalingas santarvės konfe
rencijai, nors jis tai mėgina 
užginti. 

stintinapolio apaštališkąjį de
legatą Filippi. Kadangi a-
paštaliskįasis delegatas te r 

čiau neturi diplomatiino pa- , 
budžio, tai jo atšaukimas dar 
nereiškiąs konflikto su Tur
kijos vyriausybe. 

Žinovai tvirtina, kad jiedu 
pasitiki sayo tėvų milionais. 
Bet kar ta is ; iį su milionais 
galima karčiai apsivilri. 

SKAITYĘITE IR PLATIN
K I T E " DRAUGĄ.J' 

Ties Green Bay vieškeliu 
rastas pakartas «G. Pietras, 
1745 No. Wood st. Policija 
nebežino, ar žmogžudystė »ar 
saužudystė. 

prasižengimas esąs labai di
delis. Už espionažą r esanti tik 
viena bausmė, tai mirties 
bausmė. 

Olandas vardu Schnidt, ku
riam buvo čia pavesta Olandi
jos pasiuntinybę saufeoti, tai-
pat areštuotas pirm penkių 
mėnesių. ČrezviČtfika jo na
muose atliko kratą ir jis pats 
kažkur ištremtas, nežiūrint 
Olandijos protesto. 

Pirm keletos mėnesių areš
tuotas Estijos konsuliato sek
retorius Rosteldt, buvusio 
Estijos pirklybos ministerio 
brolis. Jo byla irgi nesulau
kiama, 

Birželio 13 areštuotas ir 
Latvijos konsuliato sekreto

r i u s . 
Jiedu (kaltinamu už espior 

nažą. Bet areštuotų draugai 
tvirtina, kacj jiedu suimta su 

AMERIKA NEBIJO AUK
SO GAMINIMO/" 

AMERIKONIŠKAS DOLERIS 
PASILIKS VERTĖJE. 

' — 

S. V. laiko kuone pusę 
pasaulio 

WASHINGTON, liep.^-26^-
čiau neturi diplomatinio po-
Iš Vokietijos parėjo žinių, 
kad vokiečiai chemikai išradę 
priemonių gaminti sintetinį 
auksą, sakoma^ iš gyvojo si
dabro. Suv. Valstybių pini-
gyno departamento viršinin-

ir visame pasauly turės pir
menybę. 

Taip pažymi pinigyno de
partamento chemikai. Dar 
jie safco, kad aukso gamini
mas visuomet turi but bran-
! gesnis už paprastą kasimą. 

Visame pasauly šiiandie au
kso skaitoma apie 9 bilionus 
dolerių vertės. 

Per pastaruoju du metu 
aukso produkcija siekė po 16,-
000,000 unicijų kas metai. 
Tarptautiniu sutarimu vienai 
uncijai kaina nustatyta $20.-
67. • ) 

Suv. Valstybės šiandie pa
laiko virš 4 bilionus dolerių kai į tai atsako, kad del to iŠ-

Vadimo nėra jokio pavojaus v e r t ė * a u k s o ' 
pasaulio monetarinėms siste-j Dirbtinio aukso gaminimas 
moms. . ' t a i ilgiausių amžių alchemikų 

Teįgul auksas bus dirbamas svajonės. Bet tegul ištikrų-
didelej kiekybėj ir tegul daug jų bus išrasta priemonių ga-
pigiaus atsieina tas už aukso minti auksą. Tuomet pasau-
kasimą, tai amerikoniškas lio didžiulės valstybės butų 
standarinis doleris visuomet 
nustums Šalin vokišką markę 

priverstos imtis priemonių su-
laikyti kilusią paniką. 

buvo nepaprastas įvykis. Pet-
r6grado uostan su vizitą at
plaukė vienas Italijos karo 
laivas. Didelės žmonių mi
nios žiopsojo į karo laivą ir 
į italus jurininkus. 

Bolševikai italams svečiams 
surengė priėmimą, kurio lai
ku nebuvo jokių prakalbų, tik 
draugingas pasikalbėjimas. 
i 

Dar vienas įvykis, tai ang
lų konsulate pamaldų atlaikj*-
mas. Anglikonų bažnyčia ke
linti metai uždaryta. Angli
jos valdiniams prašant, leista 
konsulate pamaldas atlaikyti. 
Tai speialis Maskvos leidi
mas. 

Pamaldų laikytai atvyko iš 
i 

Rygos anglikonų kunigas. Už
dengta drobule rašomoji ma
šina buvo "a l tor ius ," Už jo 
pakabinta Anglijos vėliava. 
Kryžius ant \ greitųjų pada
rytas iš medžio žievės. 

Apie šimtas anglikonų ir 
kitų tose pamaldose dalyva
vo, į • ' ^ I t f Į g f 

P i A T I N K "DRAUGĄ" 
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Siųskite Savo Giminėms 

L I E T U V Ą 

PINIGU S 
ii 

P E R 

DRAUGĄ" 
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. 

"DRATOAS>" PTJBL. CO., 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, HL 
Ofiso Valandos: Nuo 8 ryto iki 8 T. vafc. 

Sekmadieniais uždaryta. 
IIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIItfllIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIII 



LLETTJVIT? KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

žiūrų. Jis turi visiškai užsi
merkti. Taip ir yra su jumis, 

44 n i ? A T Tf* A. Q " [Markso draugai. 
LJK1WJ\JITLO Suiro ttriirHitic Sako Grigaitis, kad įteik

toji kun. Bučiui dovana nie
ko bendro neturi su Universi
tetu. O tuotarpu patys gavo 
paskelbti, kad neturtingiems 

mioNaąjų Metą. Norint pernai-, Į^tuvos moksleiviams šelpta 
ftuTdSSUI TlSStuJt rttL&lA p r l S l t į i " 

kun. Bučiui įteikta $1,600.00. 
Po bankietą dar pridėta* 

Gina kasdieną išskyroj nedėldieniua 
Metama 18.09 
Fnaai Metą $3.00 

Ui prenumeratą mokasi ižkalno. Lai
ku skaitosi nno užrašymo dienos, 

KAIMAI 1 H m t m LIETUVOJ, 
95 

Uepos 38, 1924 
•n-r 

v 
LAI&VfcS ŠAUKSMAI. 

tt ia Mnac adresą*. Pinisai geriau
siai siųsti išperiant krasoje ar er 
preso "Money Order" arba įdedant 
ptnigua i registruota laišką. 

DRAUGAS PUB. CO. 
8334 So. Oakley Avenue 

Chicago, Illinois. 
TeL Roosevelt 7791 

SCOALISTŲ "PLA
ČIOS" PAŽIŪROS. 
Į Liet. Universiteto Rekto

riaus, kun. P. Bučip pagerbi
mo bankietą subedievėjusių 
atsilankė kokie trys. Pastebė
jome tad mes, kad "kairiųjų, 
tarpe yra labai mažas skai
čius žmonių tikrai plačių pa-
ziurų". 

Chicagos socialistų oficio
zas, matyt, pasijuto kaltas ir 
teisinasi. 

Girdi, jų "tavorJčiai" nega
lėję būti tame bankiete dėlto, 
kad 'g Draugas'' bedie vilkus 
niekina; kad kun. Bučiui įteik 
ta dovana $400 šv. sakramen
to tabernakulum įsigyti; kad 
tai esąpti religinė propagan-

$100.00. Tokiu budtt is vis© 
moksleiviams bus pašalpos už 
$l,76o.OO. 

Dalyvavusieji bankiete pa* 
gerbė kun. Bučį ne kaipo ku
nigą, bet kaipo Universiteto 
Rektorių ir kaipo žmogų. 
Taip pai padare Fed. Apskri
tys, kuris įteikė jam dovaną 
tiems tikslams, kurie kun. Bū
riui, yra brangiausi: Bažny
čiai ir Mokslui. 

Pagerbti žmogų tokiu, ko
kiu jis yra, jeigu jis nieko 
blogo nedaro ir tegali tik žmo
nės plačių pažiūrų. 

Mūsų siaurieji bedievukai 
nepagerbė Lietuvos Universi
teto, nes jie negali pritarti 
nei vienam kunigui, nei vie
nam tikinčiam, nei vienai baž
nyčiai, net neturtą ir badą 

Lietuvos Respublikoj, imant ją dabartinėmis sienomis, y-
ra apie 2,200,000 gyventojų, kurių fcu$e 1,860,000 katalikų ir 
440,000 nekatalikų, vadinasi, katalikai sudaro ten 89 nuo
šimčių. 

Socialistu ir jų draugų spaudoj nuolat skaitome riksmus, Į vamaniai begalo pavydus. Jie mato, kad katalikai vaikai attv 

JI nmsm *RiE«*3fis. 
Bet labai naivn tartų manyti, kad laisvamaniai šūkauja 

prieš knjMiki* del stokos sąžines laistės Lietuvoj. Ne tas čia 
jiems rupi Laisvaiuaiuai yra savotiški vertelgos. Svetur įsi
gyto pigių ir- prastos rūšies pasaulSžvalgų, apsikrovę "idė
ja" kTomeiiais, jie eina Lietuvon, kaip kokia jetnarka*, ir 
čia varu stengiasi savo "idėjas" iškišti, išpiršti, išplatinti. 
Kai visuomenė ir jo* vadai labai kritiškai į jų "tavora" 
paauri. tai laisvamaniai piestu stojasi iš apmaados. Lais 

šauksmus, buk Lietuvoj nesą sąžinės laisves, lig- visi nekata-
likai ten butų baisiai persiakiojami, ir t. t. Daugiausia šau
kiama ir neapykantos keliamą paries religijos mokinimą mo
kyklose. Įdomu tad Imta žinoti kiekgi yra Lietuvoje tu ne
laimingu vergę, "klerikalizmo" smaugiamu avinėliu. 

Ifekatalikų Lietuvėj yra 44O,O0GŽ Bet ar visi-gi ;ie pras
tai jaudiasi Lietuvoj? Sitų 440į00Q tarpe yra apie 160 000 žy
dų, virš 200,000 protestonų (daugiausia Klaipėdos krašto liu-
terių evangelikų), sentikių ir stačiatikių 55,000, mahometo
nų virš 1,100. Bet šitie visi sąžinės, jsasauitžvalgos ar religijos 
atžvilgiu Lietuvoj visai patenkinti, jokio trukšmo nekelia ir 
ramiai sau darbuojasi kultūros dirvonuose, taip kaip jiems 
išrodo geriau. Niekas negirdėjo, kad Lietuvoj valdžia kištųsi 
į žydę ar protestantų religijos ar bažnyčios reikalas, kad 
draustu, jiems savaip melsties ar vaikus savo tikybos mokyk
lose mokinti, šitokių priespaudos reiškinių reikia ieškoti ne 
Lietuvoj, bet tokiose laisvamaniškoje valstybėse kaip Rusija, 
Meksika, Turkija ir keletas kitų biauriai atsilikusių despotiš
kų kraštų. 

TAI KAS - OI TRUK8M& KĖLU? 
.Visi krikščionys, žydai.ir mahometonai Lietuvos laisvę, 

ginami savo tavų, dvasioje, kad jie mokinami mokyklose" sa
vo tėvų. tikybos, tai laisvamaniai netveria iš pykčio ir pa
vydo, kad Lietuva dar nežada rytoj jų laisvamaniškus prie
tarus priimti, sulig jų dūdelės šokti. 

LAISVAMANIAI ORGANIZUOTASIT 

DANTIS BEH&KTANT. 
Kigyrė. 

Onyte, 
kodėl tu neiš
tekėjai? --. 

- Tėte sar 
kė, dar aS per 

kvaila. --
- Bet kvailumas nėra kliū

tis moterystei! -
Paprastas dalykas. 

- Ką tu sakai žmonai vėlai 
parėjęs namo! — 

- Tai visai paprastas daly-Ligšiol laisvamaniai vedė grynai ardančia, destruktyve 
kovą. prieš katalikus. Kovojo labai efcaotingai, a*ar«faatiš- r

l i a s : *f ? * * ^0^? / „ T t 
kai. Jie ir ateityje: kovos chaotingai, nes jie, chaoso (bet
varkes) vaikai, kitaip juk ir negali, ir nemoka. Tikras lais
vamanis juk negali jokios- pastovios pasaulėžvalgos nes ki
taip jis pavirstu netikru, dirbtinu laisvamaniu. Bet norint vi
sas savo paiegas parodyti reikia juk ir tą laisvamanišką chao,1Met virėjoms yra, bloga: ge 
są organizuoti. r a i valgius pagaminsi, -- tau 

bą vakarą", o paskui tai ji 
visą laiką kalba. --
Virėjos vargai. 

- Žinot, kūmutės, visuo-

NRRRIKIA JIEMS KENKTI. 
nieko neliks, nors ėmus ant
rus pietus sau kaiski, o kaip 

Tikras vargas. -
Valstybes paslapties išdavi 

bent religijos dalykuose, labai patenkinti. Didesnės laisvės 
kenčiantiems katalikų moks- • protestantai ir Amerikoj netari, žydai ir Palestinoj bei New 
leiviams. Toks nusistatymas Yorke nėra laisvesni, o mahometonams Kaune daug laisviau 

neti. 

TRUMPOS ŽINIOS. 

da; kad katalikai toje vaka*|jtigu norite žmones apgaudi 
rienėje norėjo pagerbti kun. 
Bučį ne kaipo Liet. Universi
teto Rektorių, bet kaipo ku-

Prie progos Chicagos socia
liste dienraštis pamelavo,buk 
mes lyginome kun. Bučį prie 
didžiųjų istorijoje žmonių dei-

vadinasi bedieviškas fanatiz
mas. 

Bereikalo socialisteliai tei-
sinatės. Verčiaus tylėtumėte, 

to, kad jis, kaip daugelis (J*» 
džių vyrų, yra mažo ūgio. " 

Visai ne. 
Mes lyginome kun. Bučį su 

tikrai dideliais istorijoje 
žmonėmis, ne del jo mažo u-
gio, bet del didelio mokslo, 
gabumų ir augštos doros, ei
nančios greta su dideliu krik
ščionišku nusižeminimu. Pasi
putusiems ir negabiems sočia-
iistų nykštukams tai, nesu
prantamas dalykas. 

Jeigu del neapykantos prie 
, "Draugo'' "N-niškiai" nega

lėjo ateiti h* pagerbti Lietu
vos Universiteto, tai tik pa
rodo jų siauruma. Be to, ne 
"Draugas" bet Federacijos 
apskritys rengė tą bankietą. 
"Draugas** ne tiek peikia be
dievius, kuriuos kartais gali
ma mokslo stoka pateisinti, 
kiek bedievybę. O subedievė-
jusiems soeialistėliams išperia 
kailį tik tada, kad jie per a-
kis meluoja, arba bishofiškai 
pinigus iš žmonių vilioja. "Aî  
gi "N-nos" spėja, kad jų 
žmones nei tame bankiete ne
būtų sugebėję dorai apseiti? 
Mes taip nemanome. 

Pyksta Grigaitis, kam baž-
* nytinę dovaną mes įteikėme 

kun. Bučiui, "Nė liberalas, nė 
socialistas tokiai propagandai 
pritarti negali" -- rašo jo lai
kraštis. O kas jūsų prašė pri
tarti? Iš jūsų tam tikslui nie
kas neprašė pagelbos. Jus ne
atėjote dėlto, kad net matyti 
negalite kitų, kurie Bažny
čiai pritaria. Ar tai ne pa 
žiūrų siaurumas? Jus apio tą 
dovaną nieko nežinojote prieš 
bankietą. Sužinojote apie tai 
po bankieto. Tai net ir ne do* 
vana jumis nubaidė, bet pat
sai laktas, kad Lietuvos Uni
versiteto Rektorius yra kuni
gą* l a s tai jums tikrai drus* 
ka afcyse. Bet su druska aįyse 

Vokiečių prekybos laivynas. 

Vokietija laike karo nusto
jo 90 nuoš. savo prekybos 
laivyno. 1920 m. Vokietija už
ėmė vienuoliktą vietą, 192-t 
m. septintą vietą šiuo žvilgs* 
niu. 1914 m. Vokietijos pre
kybinis laivynas užėmęs bu
vo antrą vietą. 

Maksimalistai šalinasi nuo 
Maskvos. 

Įvykusieji ginčai "Avanti" 
su komunistų italų partija ro
do, kad maksimalistai kas kar 
tą labiau tolinasi nuo Mask
vos bolševikų užgaidų. 

negu Konstantinopoly. Ir katalikai nesiskundžia perdaug, kad 
negauna prie valdiško stalo jiems priklausomų 80 vietų iš 
įoa 

Tai kurgi tikrieji vargšai ir nuskriaustieji ir kiekgi 
jų yra? 

Sulig 1938 m. statistikos. Lietuvoj yra arti poros šimtų 
žmonių nepriklausanoių. prie organizuotų religijų, tankiausia 
laisvamanių (55), žmonių be tikybos (24), bedievių (7) 
ir U. Del trumpumo bus patogiau visas organizuotoms tiky
boms nepriklausančius vadinti bendru vardą: laisvamaniais. 
Tad lai jų basa Lietuvoj visi 200 ir labai "susipratusių' \ Tai 
tik dešimta dalis mažos parapijos. Visi jie »*™* šiokias ar j • * Į J tolerantingi kisvamaniai, ne grobijonai. Taigi čia aiš 
tokias,, tankiausia gana ankštas vietas valdžios ar visuomenės 
įstaigose. Nei vieno jų už pasaulėžvalgą valdžia nesmaugia, 
nepersekioja, nedraudžia jiems veikti ir organizuoties. O 
vienok visi jie sutartinai šaukia, kanų girdi, katalikai ir kiti 
mokinasi savo tikybų valdžios mokyklose, kam jie drįsta už
imti aukštas vietas valdžioje ir tt. 

t . 

Nugi kas jums darbo! Mūsų (t. y. katalikų, protes
tonų, žydų etc.) mokyklos, mūsų mokesčiais užlaikomos, mū
sų vaikai, tad mes ir galime be jūsų (laisvamanių) leidi
mo mokinties ko tik norim ir net savo tikybos mokytojus 
samdyties, jūsų kandidatus palikdami jums patiems. Galop, 
mūsų kraštas, mūsų valdžia, tad mes ir galim ką norim 
su savim daryti ir sau patinkamą tvarką įsivesti. 

Būdamas kuoplačiausios laisvės, tvarkos ir teisingumo išverdi blogai, tuojau pavaro, 
šalininkas, aš norėčiau matyti Lietuvos laisvamanius nete
kusius bent dalies savo fanatizmo ir begalinių pretenzijų val
dyti, krikščionišką didžiuma. Tad geriausia padarytų mūsų 
laisvamaniai, jei jie panašiai susiorganizuotų, kaip ir kitos j Kreivųjų pažiūrų karinki. 
neskaitlingos pasaulėžvalgos, pav. kalvinistai, n^ihometonai į kas atėjo Kaune pas tokių pat 
ir kitiv Turėdami mažutes savo parapijos, jie patys šiek -Jpažuirų advokatą Sleževičių. 
tiek žinotų kar jie stovi ir kitiems po kojų nesimaišytų, darbo I" - P o D S advokate, krikščio. 
nekliudytų, Susiorganizavę, jie gal gautų piogos kokia-nors'n^ pulkininkas išvadino ma-
tikru darbu užsiimti ir gal mažiau šūkautų, kad juos visi ™ &*&*• K a &m padaryti? -. 
skriaudžia ir niekina. Pirmos gentkartės laisvamaniai, žino. ' - Apskųsk, drauge, jį u£ 
ma, dar pasiliktų fanatikai ir pikčiurnos, nes juk reikia kuo- j Valstybės paslapties išdavl. 
mi-nors savo klaidą pateisinti. Vienok vėliau laisvamaniai, 4n4- " 
kaip ir kalvinistai bei liuteronai, taptų civilizuoti ir gal para-' Atsarsgus. 
dėtų išduoti rimtesnių ir sukalbamų žmonių, panašių, liaip Gydytojas: - Tamsta, tiek 
kalvinistų pp. Yčai ir kiti tolerancijos vyrai, nebepanašus į į <k«g negerk degtinės, - sude-
Kalvina, jų religijos tėvą ir išradėją. Juk ir dabar p. Keis- Sins* " 
tutis Šliupas daug kuom skiriasi nuo savo tėvo Dr. J. šliupo,| Girtuoklis: - Nėr baimės, 
o dar labiau nuo motinos Tėvai fanatikai ir prietaringi lais- P01ls gydytojau: visuomet ar-
vamaniai, tikri dvasios skurdžiai; bet jų vaikai jau civili- l į k i b i r a vandiens turiu. -

Teismo, 
Įveda kalėjime sargai va

gi. Teisėjas atydžiai pažvelgė 
į jį. O, tai senas pažįstsmas.-
»- Taigi, taigi. Tik ponas, į-

tukai kiek labiau. Na, o kaip 

ki moralė evoliucija, kurie daugelį ir žymių žmonių katali-
kybėn atvedė. . 

Tad ir svarbu, kad Lietuvos administracija nekenktų lai
svamaniams organizuoties į savas parapijas. Nes organizuota 
laisvamanija yra geresnė už palaidą ir neorganizuotą. Dabar ia7kosi Pono žmonai -

— ~ — • • • • ' Į*> ••!• im*ęĮMmmm*"~-

jie tik kitus kaltinti ir trukdyti temoka, bet susiorganizavę 
laisvamaniai gal ras daugiau progos į savo pačių pasaulėžval
gą įsigilinti, ją patirinėti ir papraktikuoti, žodžiu; prasila
vinti ir apsišviesti. O katalikams daug smagiau turėti san
tykių su šviesesniais laisvamaniais, negu su žioplais laisvama-
nijos tamsunais. Juk nėra prastesnio gyvulio už mužiką -
b e d i e v i - v i tiems patiksi. -

K. P- - Tai durk dar kartą. — 
i 

Fatiko. 
Berengdama tarnaite savo 

•xmią ėmė ir įdūrė su adata. 
- Oi, ką tu darai f --
— Atsiprašau, poniutė, bet 

tai geras ženklas: ponia ki-

^ — ,L! TJ •i • 

IV. LIETUVIU KATALIKU KONGRESO PRIIMTOS 
R E Z O L I U C I J O S , ' 

1. IV L. k. kongresas, išklausęs. L. K. V. Centro val
dybos darbų apyskaitą ir Revizijos komisijos pranešimą, 
priima ir tvirtina. 

2. IV Liet. kat., kongresas konstatavęs: 1) kad iki 
šiol Lietuvos Valstybes su Apaštoliškuoju Sostu nėra nu
statytų tvirtų ir pastovių santykių: 2) kad tokių patva
resnių santykių trukumas gali pakenkti Katalikų Bažny
čios laisvei, paveda Kat. Veikimo Centro valdybai rū
pintis, kad kiek galint greičiau butų sudarytas konkor
datas Lietuvos Vyriausybei su Apaštališkuoju Sostu. N 

3. IV L. k. kongresas, išklausęs L. K. V. Centro val
dybos pranešimą apie varomą jos kultūrinį darbą ir san
tykius su katalikų organizacijomis, nutaria: 1) visos ka. 
talikų organizacijos ir partijos dirba artimiausiame kon
takte su L. K. V. Sentru; 2) visos katalikų organizacijos, 
išskyrus politines partijas, saVo tarpe susicentralizuoja ir 
per savo centrų atstovus dalyvauja nariais, L. K. V. Cen
tro taryboje, kurios nutarimai yra joms privalomi.: 

4. IV L. k. kongresas išklausęs pranešimo L. K. V. 
C. valdybos ir papildymo Amerikos L. E. K. Fedeoacijos 
atstovo apie tų dviejų organų santykius, nutaria: 1> A-
merikos L. R. K. federaciją pripažinti vienintele cen
trine visų Amerikos lietuvių katalikų organizacijų atsto
ve; 2) savo savitarpio santykiuose L. K, V. centras su 
Am. L. R. K. federacija dirba kuo glaudžiausiame kon
takte; 3) visos L. katalikų organizacijos ar atskiri as
mens su Amerikos lietuvių katalikų organizacijomis vie
šais reikalais susižino tik per L. S . V. centrą. 

5. IV L. k. kongresai susidomėjęs savivaldybių Lie
tuvoje plėtojimosi reikalais ir pripažiųdamas joms didelę 
tautos auklėjimo, ir kuriamojo kultūros darbo atžvilgiu 
reikšmę, randa: 1) kad savivaldybės turi būti taip tvar
komos, kad jos butų ne politikos, bet darbo* orgaąizaetįoe> 
kurįo& galėtų tįnkamąį aprunintį -vie&gr ^>ąių- rsįka&s 

žmogus negali būti plačių pa-r ekonomijos ir kultūros srityse; 2) kad savivaldybės turi 

būti tvarkomos ekonomingai, būtent, - jų išlaikymas ne
turi apsunkinti piliečių - mokytojų neproporcingai jų 
atliekamam darbui. 

Kongresas kviečia, visus katalikus uoliai dalyvauti 
busimuose savivaldybių rinkimuose. 

6. IV L. k, kongresas, apsvarstęs katalikų spaudos 
reikalus, nutarė: A. Periodinės spaudos turinio atžvilgių; 
a) pageidauti, kad katalikų, dienraščiai vestų aiškesnę 
katalikišką liniją, aktyviau gintų; katalikų reikalus ir dė
tų daugiau žinių iš katalikų gyvenimo; b) pageidauti, kad 
visi laikraščiai kreiptų, daugiau dėmesio į savo turinio 
rimtumą, ypae ijadami žinių iš geresnių užsienio spaudos 
biurų, 

B. Spaudos organizacijos reikalu: i) paraginti, kad 
katalikai, ypač katalikų organizacijos, rašytųsi nariais^ 
ir pajininkais į spaudos draugijas ir bendrovės, kaip šv. 
Kazimiero, "Minties", "Vilties" ir kitas; 2) pageidau
ti, kadi panašus ajt'labaiartimos krypties laikraščiai jung
tus į vieną; 3). paragjnti, ka,dv Kadalikų Veikimo Centras ru 
pintųsi, praplėsti esamąsias katalikų spaustuvės ir naujas 
steigti; 4) pageidauti, kad. kuo greičiau butų įkurtas ka
talikų šviesuomenei rinitas mokslo, visuomenes ir litera
tūros žurnalas. 

C. Spaudos plėtimo reikalu: i ) paraginti, kad Kalal. 
V. Centras sudarytų nuolatinį katalikų spaudos komitetą« 
ar biurą, kurs rūpintųsi katalikų spaudą tobulinti, ir pla
tinti; 2) reikalauti, kad kasmet butų ruošiama katalikų 
spaudos savaitė; 3) paraginti kiekvieną kataliką - švie
suolį skaitytį bent vieną katalikų dienraštį ar šviesuo
menei skiriamą žurnalą ir remti juos raštais; 4) priminti, 
kad, kur yra reikalo, privalu steigti katalikų laikraščius 
provincijoje. 

7V I T L. C. kongresas norėdamas, kad Bažnyčios giev 
dėjimas butų atliekamas, kaip to? reikajauja bažnyčios; įs
tatymai ir kad jis pakiltų meno atsįrilgįu į. tinkamą, aut& 
tįį randa reikalinga^: a) kad vąrgoninkiį, vietą užimtų 
asmens islaitoę/ per-' tam; tikrą laiką reikalingus egzaminus 
jŝ f> vyefeapijdf muzikos Emisijos, sudaromos is sv. 1 ^ 
vo Pijaus S "įlotu proprio"; b) kad butų įkurta vargo-

L'L-LigĮ 
ninkauis rengti mokykla, valdžios subsidijuojama. ' 

& IV L. K. Kongresas, prisimindamas studentų ai-
kų reikšme visuomenės darbe ir atsižvelgdamas į da
bartinę sunkiąją ekonominę padėta skatina Kat. Veikimo 
Centrą ir plačiąją, katalikų visuojaenę juos gyvai paremti. 

9. IV L. kat. kongresas, apsvarstęs blaivybes reika
lus Lietuvoje,, pripažįsta reikalinga: 1) sparčiau plėsti 
blaivybės literatūrą per visas kultūros ir švietimo drau
gijas; 2) dainiau rengti priešalkobolines paskaitęs k-
kursus, ypač jaunimui ir moksleiviams. 

10. IV L. kat. kongresas, susipažinęs su Lietuvos lab
darybės reikalais nutarė: 1) kadr visos labdarybės kata
likų dr-jos koncentruotųsi prie šv. Vincento a Paulo dr-
jos; 2) kad iš valstybės iždo soeiaiės apsaugos reikalams 
skiriamos lėšos butų teikiamos šv. Vincento a Paulio drau
gijai sulig globojamųjų skaičių; 3) butų einama prie pa
šalinimo viešo elgetavimo gatvėse, teikiant pavargėliams 
tinkamos globos prieglaudfose, darbo namuose ir k t 

lli. IV L. kat. kongresas matydamas, kad mišriosios 
mokyklos daro demoralizuojamos įtakos tiek merginoms, 
tiek vaikinams, reikalauja, kad įstatymo keliu batų likvir 
duotos mišriosios vidurinės ir aukštesniosios mokyklos, 
paliekant atskiroms mokykloms lygias teisės ir progia-
mas. f 

12. LV L. kat. kongresas, racies, kad vieši vėlybi pa
silinksminimai yra žalingi dterai, kenksmingi sveHėalftl 
ir darbo, našumui ir per tai nejjgiamai ats&efria į vals* 
tybės. saugumą ir stiprumą, pageidauja, kad įstatymo 
keliu visų.viežų pasilinksmiįijuų baigimo laikas- bubi 
nustatytas ne- vėliau, kaip 12 vai nakties, 

13. IV L. kat. kongresas, konstatavęs parnografijos 
plėtimąsi Lietuvoje, kviečia lietuvių katalikų visuome
nę ir spaudą į griežtą kovą, prieš ją ir prašo* kad valdžia 
per savo įstaigas, taip pat: kutųsi tam tikrų* priemonių 
kovai su parnografrją. 

PASTABA: šios ĮV Uetmdų katalike kongreso pr> 
imtos revoliucijos nėra galutinai suredaguotos. 

Galutine, jų redakciją paskelbs, kaip to kongresas 
reikalavo, katalikų veikimo Centro Valdyba. 

m 
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Pavyko. 
Šv. Baltramiejaus parapi

jos choro piknikai, sako pa
vyko gana gražiai, giriasi tu
rėję gana gerus laikus: dai
nuota, lenktiniuota, virvė tra
ukta ir baftavuora, o vis gra
žiai kaip jaunimui pridera, tik 
gaila kad * 'Vijurko'' nebula. 

Patarnauja. 
Kitais laikais lietuviai su 

kokiais reikalais turėdavo 
kreiptis prie svetini taueių* 
bet dabarties randame, jog ir 

jtes $200,000. Šitos rezoliucijos 
įgauta fotografija nuo State 
sekretoriaus. 

Bet J% reikia gerai supras
ti: 

1. Nedavė žinoti 70 šėrinin-
kąins apie metinį susirinkimą.. 

2. Nepasakė tuose laiškuo
se, kad bus mažinimą direkto
rių skaičius, tai yra ii 15, pa
likti 9. 

3. Kaip šita rezoliucijai per-
stato, 28 diena January (Sau
sio) 1924, metinime susirin
kime, tai tie kurie buvo i>a» 
kviesti šėriniakai. per laiškus, 
be žinojimo, kad bus direkto
rių sumažinimas, ir tie pasl-pas*. saviškius galima tas at 

likti. Pavyadin, važiuodami !Jpr" iešin0) t a i y r a s u k e i ė trink-
piiuuką ar kor kitur t u r i m o j e k f t d n e m S M d i r e k t u 

l&tavį, kuris nuveža daug 
geriau ir pigiau, t. y. Pranas 
Dujanauskas. Jisai turi didžiu 
lį t rok;), patarnauja labai 
mandagiai. Vertėtų lietuviams 
paremti jį. 

Vijurkas. 

MILDOS T5ATR0 BENDRO 
VĖS TURTAS. 

Jūsų specialis komitetas 
jau pradėjo kova su neteisėtai 
išrinktais M. Teatro Bendro^ 
ves direktoriais. 

Pradėjus tą kova, reikalas 
parodyti del jūsų* šėrininkų 
aiškumą, ir faktus. 

Šita rezoliucija parodo, kaip 
3C. T. B. direktoriai paėmė i 
savo rankas Jūsų turtą, ver-1 gė 

rius, tai kad butų kaip ir bu
vo 15 direktorių. 

4. Kad ta dieną, tai yra 23 
January (Sausio) 1924, rinki* 
mų nebuvo ir nerinko dhv't-
torių, del priežasties, kad su» 
kėlė didelį triukšmą šeriu in
kai, kadangi visi katrie teh 
buvo į matę prapulti to turto, 
kaip sumažins direktorius, 
kadangi jie piršo išmesti apie 
G gerus •žmones; visi šėniv-n-
kai juos labai mvlėin. Tai 
kaip 28 diena January (Sau-
sio) nepavyko išrinkti ir su
mažinti direktorių skaičių, tai 
jųjų vadas pasakė, kad Jus ei
kite namo, mes vieni išrinksi
me ir sumažinsime direktorių 
skaičių; susirinkimas pasibai-
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KAS, 3325 So. Lowe Ave., t 
Chicagoj, Tik Jisai duos Jura* 
iaug inronnaciįų. 

Kada-gi teismas prasidės' 
apie Rugpiučio vidurį, tai įu* į 
norėsite sužinoti, kai-p? mums 
einasi su tai 9 žmenėmis, Jus 
priduokite savo antraS% ir 

Įkįek jus šėrų turite, kadangi 
mes kaipo komitetas turime 
tą viską, sužinoti. Komitetas p 
•žiurėjo, knygas, tai surado 
kad daug šėrininkų randasi 
kituose miestuos*,, tat jife nie
ko nežino apie tai. 

Žinias siųskite šiuo adresu; 
Mr. J. ŽAKAS, 
3325 S. Lowe Ave., 

Ghieago, UI. 
Pasirąžo komitetas. y 

C. B. Kat., 
3159 So. Unioni Ave. 

3325 So. Lowe Ave. 
Joe Martutaitis, 

3333 So, Wallace Sfc 
Jolin Mockus, 

715. West 28 St. 
A. Jiiirauskas, 

3132 Emerald Ave. 

ADVOKATAI 

JONR r. tAGftZIONAS 
ADVOKATAS 

7 South Dearbom Street 
ROOM 15S* TRi iUJNE BLDG. 

Telefonas Raudolph I 2 f l 
Vakarais 2151 West 22 8t. 

S. W. B A N E S 
A D V O K A T A S 
TP* i^. M e n t o e Street 

R o o m 904 — Tel. Raudolph 2900 
Vai.. N u o 9 ryto lkl 5 po pietg 

M 0 S So. Halsted Str. 
Telef. Tardą 1015 

• = 

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

| Metropolitan State B a n k ą M a m e 
9J01 W. S9nd S t TeL Ganai M 9 9 

JOHN KUCHINSKAS 

s r j g 

.^' 
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| 4909 SO. A S H L A N D AVENTK, 
Chlcaco, III. 

ryto UU 19 plet: 1 p o 
3 po plet . 9:90 vak. M 

• a k . 

Vai . : € 
p le t iki 

. t :90 vai 
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Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1799 W. 47-tk 99. 
TaJandof nuo t lkl IX dieną, nno f 
lkl f vai. rak . Nedė l lomU nao t 

lkl 1 Tai. p o platų. 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
[ GYDYTOJAS I R C H U t O R G A S 

4442 So. Western Ave. 
Telef. Lafayette 4149 

Teftefonaa Beeley 7 4 9 9 

Dr, I. M. Feinbers 
Oydo •parl t l la l Ttsokiaa rjtų ir 

motorų tytllkaa U] 

A t * . — 
po platų 

Dr, A, Račkirs| 
Gydytoja*, Ohirorcas, Obs-

tetrikas ir Specijalista* 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 
n — B « • • > < • ! • i, 
• ) — B« pelito ii •« s m a t t e . 
*)—B« k n o j ^ 
41—Be M l a pe^aja— •nlkeiel . 

i (akmaolf tvliyj*) 
ir •••nnĮg ilapumo pūslėj* b« o-
peracijo*. aa tam tikromis mok»> 
liikomia prl«mon«mla b«l valataia 

•avraima rird*jima •. 
ttaaa i»i—IIIIIIIUĮI. Ir Jai 

rra rclkalaa daro operacija*. 

r, • \ 
TeL BonleTard 9190 

DB. A. X. KABALTOS 
Lietuvis Gydytojai 

3303 South Morgan Street Į 
Ohfcago, BU 

1411 So. 50 Ave. Cicero, UI. 
. atidaryta*: lr*wM*m no* I vaL 
po plot lkl t vai. vakarą 

Nodaltomla Ir wp9*jpj | oH*a* 
rytaa 

1 4 1 1 
P< 

tU4*H 
rj 

V i — 

Apie už dešimts (10) dienų 
jie susišaukė kitą susirinkimą 
ir simiažLno direktorių skai
čių iš 15, paliko 9. Tai reiš
kia išmetė tuos 6 žmonės (di-l'M. B. Teatrą parandavojo pa* 
rektorius) ir paskyrė savo 
žmones. 

liks $200,000 vertės turto. 
Taigi šita rezoliucija paro

do jumis Sėrininkai, kad Jus 
esate jau apgautu Vėliau, ta 

Dr. Maurice Kahn 
Gydytojai ir Chirurgu 

4631 3 . Ashland Ave. 
TeL Yard* C934 

4 «l Valandai; 
Nuo 10 iki 12 piet 
Nuo 2 iki 3 po piet 

Jfto 7 iki d vakare. 
[Nedėl. noo 10 iki 12 piet 

Hlso Tel. Etmilevard t 9 f 
Kezl<l. TeL Dnsael 9191 

DR, A. A. ROTH 
R L 8 A 8 GYDYTOJAS I R 

O B I K U R G A S 
9pec4allstaa Moteridkti, Vyr1*kq 

I w Yatk^ Ir r i šu dirontSkr? Hg^. 

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

Vai.: 19—11 ryto: S*~-S po plat. 
7—8 rak. N « t l t — I I d. 

•• — — — . — — — — — — J 
• — • r~•*• —« • — 

— — i • • • • • l I ii • —mmmmmm«ą 

" la i . Boulevard 3999 

Dr. } . P. POŠKA 
crnrYTOJA* 

I R 
C H I K l K ( i A 3 

B i a r So. Morgan Street 
ValandcHs: 9—12 iŠ ryto. 
Ykicarata n a o 7 iki t 

CICERO OFISAS; 
1149 PonH» 49»th A v e o o e 

Telef. a c e r o 4999 
VaJand.: 3 — « : 3 0 v. v. kasdien. 

Utaratekato ir pėtnyčloma n o o t 
lkl 9 TaL vak. 

P e r k ė l ė aavo ofisą po H n e r i n i 

4729 S. Ashland Ave. 
SPEGIJALĮSTAS 

WAovų, Moterą Ir Tyrą I>Ucą 
VaL: r y t o nuo 1 0 — I I n u o I—1» 
po pietą: n u o . 7—9.«9 Tąkart 
Nedėi lomis: 10 lkl 11. 

Te le fonas Mtdwaf 2880 

2119 j 

INK 
TeL Oanal OS57 Valą 

DR, P. L l 
. Lietuvis Gydytojas Ir 
, Chirurgas 

1821 So. Halsted Str. 
Yaandoa: 10 lkl l t ryta: 1 Iki 0 

po platų; • Uri 9 vakarą 
Į^w^HE^fc«—•»i m • —*ii—i »•«•»». mum •'•• m <* * 

Bet, kaip čia reikia apgau
ti šteitą (State)? Kadangi į-
statymai reikalauja, kad bu
tų renkami direktoriai su ži
nia visų šėrininkų. 

Ta. viską padare, ir pasiun
tė t$ rezoliucija; State'o sekre
toriui, manydami, kad mes sė
rininkai esame ant tiek žiop
li,, kad paduosime tą visą tur
tą j tų 9 žmonių rankas. 
Bet mūsų advokatas D. Ben-

tall ir sugavo juos. Žinoma 
jie ginsis kadangi jie turi pi
nigų. Taipgi jie žino, kad jei 
mes pralošime, tai jiems pa-

20 metų Prityrimo 
Akinių pritaikymo m e n o 

tsai prezidentas tos korpora
cijos už penkiolika tūkstančių 

| ($15,000) per metus. 
Tas teatras, neša^apie $90,-

000 per metus, kadangi komi
tetas žiurėjo knygas ir matS 
tą viską ir duoda jiimis žino-

• įąjiT i i i i • 

Lietuviškas Restoranas 
J. A. Leppa, Savininkas 

Į Vienas is gražiausių 
valgyklų Chicagoje. 
Valgiai Skaniausi, 
Patarnavimas manda-
giausis. 

3206 S. HALSTED ST, 
Chicago, 111. 

TeL Boulevard 3985 

BcnJaitev tuos profesįena-
lu&v bii^įerius kurie garsi
nasi dienraštį "Drauge". 

Telef. Boulevard 2551 

Dr. WL ŽILVITIS 
D*ntisu»» 

Perkė lė 

SIMPTOMAI PARUIfiSJA 
Akiu Ligas 

Ar jums skauda galva T" 
Ar jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti ? > 
Ar skaitant akys greit pavarg

sta? 
Ar kvaišta, galva? 
Ar matote kaip it plukančlua 

taškus 
Ar atmtntkMpo truputį mažėja? 
Ar akys opios šviesai? 
Ar jaučiate kaip ir smilt is a-

kyse? 
Ar yra balta dėmė ant vokų? 
Ar turit katarakta ? 
Ar turi Žvairas akis? 

DR. JAN J. SMETANA 
AKIŲ S P E C I A M S T A 8 
1801 So. Ashland Ave. 

Į K a m p a s lf» gatvės 
I 12.1 Ant trečio augšto virš P la | t e ap-
iš B r i g b t o » | | tiekos, k ioattekat; 14. i s . : 16 ir 17 

Nedėi lomis uždaryta. 

ti apie tą bendrovės * stovį. 
Jus katrie buvote y 2§ di#ną 
January 1924 - susirinkime, 
tai jus žinote* kad nebuvo jo
kių rinkinių ir direktorių su-
mažminio, o šitą, rezoliucija 
parodo, kad jus balsavote, ir 
rinkote, ir mažinote- direkto
rių skaičių. Ar teisybe yra, 
paskaitykite šitą dokumentą .̂ 
Mes komitetas prašom Jūsų 
pagelbos del mūsų visų šėri
ninkų, kad mes galėtume iš
gelbėti tą žūstanti turta^ ku
ris jau stovi ant pražuvimo ]̂ 
kranto. Tai Jus, katrie gyve1-
nate kituose miestuose, tai 
stengkitės susižinoti su * skun
dėjų raštininku drg. J. ZA-

I 

= 
14S7 So. 49 Ave, Tel. Cicero 8276 

CHAS. SYREWICZ 
l-\inenil Dii-ec-

tor % 

PtriiiON KI«MO*» 

JLTETUVIS ADVOKATAS 
2221 W. 22-nd St. arti Lea%1tt St. 

Telefonas Canal 2662 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. Se-

| re<*oj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 
"*. Veda visokias bylas visuose 
teismuose.' Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokius D o k u 
mentus, perkant arba parduo
dant Lotus. Namus, Farmas ir 
Biznius. Skolina Pinigus ant pir
mo morglčiaus lengvomis iš lygo
mis. 

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

Buvęs Lietuvos Atstovybės Va-
gtn«£one Patarėjo. 
Metropolitan State Banko Kame 

2201 Wes l 2»nd Street 
Telefoną* Oanal M M 

A, A. O L I S 
' A D V O K A T A S 
11 S. La Salle st. Room 2001 
Tel. RiMdotph 1914 TaL nuo »-& 

VAKARAIS: 
3901 S. Halsted st. TeL Bivd. 6775 

• — 8 v. v apart Panedelfto Ir _ 
Pėtnyčioa 

1 Private Ambu- Licensed Embi 
lance- F. E. Pahicz 

= 0 
" = 

SIUVĖJAI 

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

2 5 

W * 

AR S E R G I ? 
Jeigu sergi, tai atsi lankyk tuo- j 

»>jaus į SVEIKATOS INSTITUTAI 
•ir sužinok kaip likti sveiku, pa- \ 
gelba VAISTIŠKOS KŪNO KUL-

.TUROS IR ELEKTRIŠKŲ GY-
; DYMŲ. 

šitaa naujas būdas gydymos y-
ra paremtas ant tvirtų mokslinių 
pamatų ir yra pagelbėjęs dauge
liui sergančių, kuriems visi kiti 
gydymo budai nieko negelbėjo. 

Mes bendradarbiaujame su g«-
riausiais Gydytojais ir Chirurgais 
mieste ir gal ime jumis p a r ū p i n t i 
visus t inkamiausius budU3 gydy
mo. 

Mes esame prap ide virš 10 me-
; tų mokslui ir patyrimai ivai-

! ritrose daktariškose m6kyklose ir 
gydymo Įstaigose- ir gal ime ju* 
mis t inkamai patarnauti, atgavi
m e sveikatos. 

ATSILANKYK TUOJAUS l , 
TBAIKIS K Ė ^ L T H 

Į INSTITUTE. 
S327 Sorutli Halsted Str. 

(Ant antrų lubų) 
Valandos: N4io fc r y t o liri 12. • 

į \ pietų ir iruo a iki 8- • « * * ? * J 
* f gventadieniaUi pagal sutartie*. į j 

I 

: 

THOMAS KRYW(JLET 
Pirmos Klesos 
KRIAUČIUS 

Sftitar pa«f»romi ant 
užsakymo. 

Vrsoli| Sty% 
Geriausia m Didžiausia 

Kriaučiška įstaiga 
1 vakarus nuo Ashland 
Valom, Prosmam 

ir Taisom 
Pirmiau po num. 

47th Str. 
Dabar po num. 

1*4711 So. Hmnitage Ave. j 

lK 

29 South La SaUt Street 
Kambarls BS0 

f l t j U m į Central 6 8 M 

Vakarais 3223 S. Halsted S t 
T t U < h — T a r t a 4 t81 

I Ti«iomet kuvo pa(^SS«t «yA»le» Ji»T«f-
puikiausia ir labiausiu patikėtinai lini-

L mentat, kokj tik pinigsi g»U. nupitlrti. 
N8ra tikrasis, jei neturi INKABO vaifr 

t baženkli<v 
Fs AD. R1CHTER «• CO* 

"i 104-114 So. 4thSt.. IProAlyn. H. Y. 

..— _̂ mr? = r 

CHAS, K. VUOSAITIS 
VYRŲ IE MOTERŲ 

RUBĮfSIUVĖJAS 
Siuvame aiutns lEO'CoalUB 
naujausios mados. Atliekam 
darbą ko/serianeia už vi
siems prieinamas kainas. 

Valomą Dažome ir At-
| naujiname senus. 

2337 S. Leavitt Str. 
TeL Roosevelt 8982 

• • •' • 

[TeL Central 6200 
A. E. 

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

[Rr<on 011 Chicago Temple Bldf• 
7 W. Washington St. 

Ofisas: Panedėl io vak. 
IS14 S. Clcerof Av. TeL Cicero 5036 
JRTDGEPORT Ofisas: Kitais vak, 

ą Halsted St. TeL Beul . 67S7 

> • • • • » • • • fmm^l 

t P. HfAITCHES 
L a vv y e r 

M R f T V ADVOKATĄ* * 
LDtea.: D: 514—516— 12T H. Dear-
| boru St. TeL Randolpb 5584—B.Vi5 

skarai* 10717 Indiana Ava. 
Roseland TeL F a U m - n §S77 

ĮVAIRUS KONTRAK-
TORIAI 

a » « • • • • • • »M— • » » » T » » » < 

Telefonas Ganai 5395 

JOHN 6 , MEZLAISKIS i 
kneralia Kontraktorinj, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. mM 
2319 West 24-th Street 

Chicago, m 
i i " ! • • » • • I I » -<m • • • • • mĄ | 

C 

' • • • • 
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i 

p^# | » » M • . , ^ p » y p « p i y m 

Dimos 
B- Ukjttto; 

i*u« Jūrrio, kuro 
ptpioffiu pailU0B» 
ii apsir«dtiuūem« 
,vo galvas eu rra> 

w 
m 

tpdita. TitTyĮnja 

ką, arba. 4ii t5c. prkiun-

"([ Telefonas Canal 7233 

PETRAS CIBULSKIS 
Maliavojutio Kontraktot iua 

DaŽŲ ir Poperos Krautuve 
j 3&3S SO. LEAVITT S « L 
į | .i • m m ^•i« • • • i • » . ^ » « . « . . « . i ( 

I £ P L A 1 I * 
KITĘ "P^AUG .̂. 
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Į) Į tinos šeimyhininfe, nėra 
kas besakyti. Pavalgę ir vel 
atnaujino žaislns ir taip link* 
sminosi visi iki vėlybam va
karui. Namon gryžta geriau
siame upe, 

A. MOTERŲ SĄ GOS 10-TIES Į šį vakarą, stengsimės suk* 
METŲ JUBILIEJAUS viesti visus spaudas ir orga- _ 

SEIMAS. nizacijų atstovus ir visus ki- OHICACHEeiAI, ATSIIMKI-
tus visuomenės veikėjus. TE LAIŠKUS. 

Į muzikalę dalį šio vakaro 
Pasiskaičius apie planus K. 

Federacijos ir L. Vyčių Sei
mą, laikau už pareigą para
šyki ir apie Moterų Sąjungas 
10-ties Metų Jubiliejaus Sei« 
ma. 

Moterų Sąjungas 10-ties 
Meri? Seimas įvyks 18. 19, 20 
d. Kugpiueio mėnesį. Seimas 
prasidės 9-tą vai. ryte su iš
kilmingomis pamaldomis Šv. 
Jurgio bažnyčioje. Pamokslą 
pasakyti stengsimės prašyti 
savo Dvasios vadovą kun. Ur
boną. Gi Seimo sesijas bus 
laikoma* Mark "VVhite Parku-
čio salėje. Atsidarant Seimui 
maldą atkalbės J. M. Kun. 
Pralotas Krušas. Rugpiučio 
18 d., vakare bus sulošta vei
kalėlis "Lietuvaitės", los 
&v. Agnietės" Valdytos" ra
telis. Pasibaigus lošimui bxt 
šokiai, idant delegates turėtų 
progos susipažinti su Chiea
gos visuomenę. Bilietų kainas 
į šį vakarą yra labai žema* 
tik }K> 50c. ir 7'w. Delega 
tems, rodos veltui. 

Rugpiučio 19 d., 9 vai. ry
te bus laikomas pamaldos už 
mirusias narės Mot. Są-goj*. 
Vakare 6 valandą bus suruoš
ta iškilmingą puotą -- vaka
rienė, pagerbti delegates. Į sj 
vakarę bus kviestas Lietuvos 
Konsulas p. Žadeikis. 

programą yra kviečiami p. 
Saboniai, . p. Rakauskienė, 
Lauruitienė, p. Sauriai, p. 
Pakštienė, p-lė Gedminaitė iš 

Chieagos pažte (yldnmlesty) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 
randasi atėję ii Lietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatų persikėlimo 

Springfieldo, p. Ramanaus-i^ ton *»«tan arba kitokių priežas-
kas. 

Bilietai į šį vakraą tik $1. 
Noriu pastebėti ,kad bilietai 
bus parduodami tik iki savai
tei prieš Seimą, neveliaus. Tai 
yra iki 10-tai August. 

Šitą iškilmingą puotą - va
karienė ruošia Mot. Są-gos pir 
mą kuopą ** Bridgeportas' \ 
Galiu visuomenę užtikrinti, 
kad skanią vakarienę valgys. 
Seimo rengimo komisija dar 
bais pasidalino ir stengiasi 
savo pareigas rūpestingai at-
I IK. 11. 

Seimo rengimo komisija i 
A. A. Nevulytė, rast. 

Sių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatvės 
įėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVEBTISEP. 

Prašydami laiško paduokite laiš
ko num., nes su juo greičiau 
laišką suras negu su pavarde. 

TOWN OF LAKE. 

Prudential Life Insurance 
Co. ofisan, 4247 W«*t 22 st., 
įsilaužė plėšikai. Suskaldę 
"seifą," pagrobė 4,000 dol. 

Frank Berg teismo nubaus 
tas 200 dol. už važiavimą au
tomobiliu esant girtam. 

. 

VISŲ PAŠELPIMŲ DRAU
GIJŲ DOMEI. 

PRANEŠIMAS 
* 

Susivienijimas Lietuvių Ry
mo Katalikų Pašelpimų 
Draugijų Illinois Valstijos lai
kys nepaprastą-ekstra susirin
kimą Utarninko vakare 7:00 

• 

vai. vak. Liepos (July) 29-tą 
d., š. m., pas F. Stasiui), 4403 
So. Fairfield Ave., Cliieago, 
UI. Visų katalikiškų pašelpi
mų draugijų valdybos bei at
stovai malonėkite atsilankyti 
nes yra keletas labai svarbių 
dalykų aptarti apie Susivie-
njiimą. 

Su pagarba, 
A. Stuikis, Pirmininkas. 

Sv. Cecilijos choro išvažiavi
mas. 

Praeitą sekmadienį, liepos 
20 d. Šv. Cecilijos choras tu
rėjo šeimyninį išvažiavimą 
Palos Park miškuose. 

Diena buvo graži, šilta ir 
saulutė kaitino, kuomet visi 
giesmininkai - ės, apie 10 v. 
ryte, susėdo trokan ir trauke 
Palos Park miškų linkun. 

Palos Park yra labai graži 
vieta; ten piknikauti ypatin
gai jaukų. 

Choristai-es linksminosi — 
žaidė visokiu visokiausius 
žaislus, draugiškai kalbėjosi, 
bolę svaidė iki sulaukė atva
žiuojant varg. p-no V. Dauk-
šo su savo žmona. Sulaukę 
sustojo buriu ir užtraukė ke
letą liaudies dainelių. Balsai 

Įlieposį harmonijon, gi atbal-
sys taip toli per mišką trau-
kėši -- skambėjo, kad net pra
eivių klausą palenkė; maši
nos pradėjo sustoti supranta
mai, norėjo girdėti mūsų cho
ro dainas ir jų maliodijas. 

Paskui šeimininkės p-lės: 
V. Daukšaitė, S. Navickaitė, 
E. Biazaiskaitė, E. Ivaškevi-
eaitė ir pagelbininkės O. Ka-
tauskaitė, S. Auškalnaitė; K. 
Stumbraitė pradėjo ruošti va 
karienc. Rengimo komisija: 
K. Lauraitis, B. Keperša ir 
K. Šūkis joms prigelbėjo. 
Gardžiai privalgydino. Pagir-

901—Astrauskeni Eva. 
902—Arkis Louis 
913—Bruno Petro • 
9W—Cepanis Kristhans 
918—Dolinova Frantiska 
91^-Dųlcas Alex. 
927—Girciųs Emily 

940—Jiras Byron 2 
942—Jurkis An 
945—Kerbetone Petronėle 
946—Klimaitė Jafile 
947—Kluosas Jozas 
948—Klowas Stasis 
953—Kuprys A. 
956VKueinas Juosepas 
962—Meilūnas Kazimeras 
965—Mikšius Frank 
966—Mociunui Kazimerui 
974—Paremis J. 
976—Pocz Julius 
97&-Piatkieni Ona 
983—Poskeviciene Barbora 
985—Raslcin Rose 
990—Ronkaicini J. 
991—Rūkas Wm. 
995—Samulionis Povilas 
1002—Sipoteonu Ana 

1004—Šimkus Mečislovas 
1006—Stancikcis K. 
1007—Stanone Ona 
1009—Stumbris Chas. 
1011—Sūdei—kis Antanas y 
1013—Tamašauskas Jul. 
1015—Urwakis J. 
1016—Vasiliūnas Erank 
1023 Wilcyznsk—i John 
1025—Wrybleskis Adolph 
1026—Wysotzki Julius 

RE A L E S T A T E 

Sakyk su Kvietkom 
Kvietkos visokiom pra

mogom. 
FRANK JINDRICH, Jr. 

2127 West 22 Street 
Chicago. 

Telef. Canal 1787 

Parduodame ir mainoma 
ant namų farmas įvairiose 
vietose Valstijoje Illinojs. 

Kokybę žemės gvarantuoįat-
me nes ištirta per visiem ži
noma gerai patyrusi agrono
mą p. D. B. Pratapa* Kainos 
sulyginama su kitom farmom 
panašios rūšies yra žemos it 
lengvai įperkamos. 

, FARM BUREAU 
Del platesnio žinių kreiptis 

pas 
M. Dūdas 

3137 West 38 Place 
Chicago, Ui. 

Tel. Lafayette 1360 

REAL ESTATE 
ir 
IC.P. SUROMSKIS&CD. 

REAL ESTATE 
Ptfkam, parduodam ir 

f j mainam namus, farmas taip 
gi ir visokius biznius. 

Daria, atliekam greitai, 
pi#iai ir gerai. 

Kreipkitės: 

- r 

u*l 

PURITAN 
MALT 

Aukščiausios Rūšies— 
Visuomet ffcra.s — 
viena kenutė duoda -f | 
tiek rezultatų kaip ir g. 
kita. 
Vieną sykį pamėginus 
Puritan — niekuomet 
kitokių nevartosi. Jis 
sultingas. .stiprus ir 
duoda geriausius re
zultatus. 
Geriausia tai pačialu 
išmėginti. 
Dviejų ruSių — Plaln 
Puritan Malt Eztraet 
su 3-oz. pakelių apy
nių arba Puritan Hop-
Flavored Malt Cukri
nis Syrupas — 

PURITAN 
MALT Hop 

Syru 
pas 
Plavored 
Sujtar 
Syrup 

Plaln 
E*t 
ra<t 
su 

frrteiiais 
Apyniais 

m •iausios_Rusies 

A l A. 
B A R B O R A 

PARNARAUSKIENĖ 
(po tėvais Urbikaitė) 

mtfTtiepos 25 d , 6:20 
Y; v. Šv. Marijos Ligon-
buty Rhinelandeir. Wisc. 

iš kur bus parvežta i 
Chicagą 10 vai. išryto 2*7 
d. Liepos pas tėvus 4147 
So. Kedzie Ave.. 

Vėliau bus pranešta a-
pie laidotuves. 

Nuliūdę vyras Juoza
pas, tėvai Pranciškus ir 
Barbora Urbikai, seserys 
Juozapą Urbikaitė ir O-
na Laurinaitienė ir bro
liai Antanas ir Julijonas. 

Laidotuvėms patarnaus 
grab. S. D. Lachawicx 
phone Canal 2199. 

REIKALINGA. 
REIKALINGA AGENTAI 
Galima padaryti gera pini

gą dirbant atliekamų laiku 
Atsišaukite laišku. 

ANTHONY PAVELKIS 
Adv. Mgr. . 

2334 So. Oakley Avenue 
Chicago, IU. 

Tol. Canal 2655 
C. J. PANRIRNA 

Fotografas 
PANSIRNA STUDIO 

1901 S. Halstetl St., Chicago. 
Tolumas nedaro skirtumo 

Šaukiamas, važiuoja į visas 
miesto dalis. 

LAIKRODININKAI 

f 
PRANEŠIMAS 

Turiu už garbė pranešti 
visuomenei ypač savo tau
tiečiams Lietuviams kad aš 
padidinau stocka savo vai
stinėj. Kainos dabar daug 
žemesnės negu pirmiau kad 
buvo. 

NEW CITY PHARMACYĮ 
John Malachowskas, 

Savininkas 
3327 So. Hakted Str 

11 Chicago, Tel. Blvd C696 
1 | H JLaj_i, *}**\ UmmjjĮnmipi^AMk 

Lietuvis Laikrodininkas 
msu pa

tyręs tai
syme viso
kių laikro
džių ir lai
krodėlių. 
' Taipgi tu
riu Ir nau
jų auksi
nių del par 
davimo pi
giai. Mel
džiu lietu
vių atsilan 
kyti aš pa
tarnausiu 
kogeriau-

sia. 

$10 Iškabo, $10 Kas Mėnuo 
už Serą padarys tave 

"L" Pusininku 
• * 

Mūsų Lengvaus Taupumo Planas duoda proga visiems 
"L" rėmėjams gauti pelną iš "L" uždarbiu. Tavo mė
nesinis investmentas Chicago Rapid Transit Company 
Prior Preferred Serų netik kad pagelbės Kompanijai 
augti — bet pagelbės TAU augti prie finansiškos so-
vystovystės. 

Ar tavo jeigos didelės ar mažos ėlonais gera proga 
Įsigyti extra pinigą kuriuos uždirbs tau elevrited trau
kiniai. Nepaprastai geras pelnas — 7 — 8«J£ ant tavo 
taupymu — hngvai gali juos jsigyti tai saugus in
vestmentas. 

78Įw % Prior Preferred 
Šeru Chicago Rapid 

Transit Company 
Eleveted Unijos yra vedamos Mr. Samuel Insull u* 
jo draugu, Sis Passengfr Partnerahip planas yra taip 
pat pasekmingas kaip ir Customer Owenrship planas 
Commonvvealth Edison Tompanijos, The Peoples Gas 
LJght & Coke Companijos, Public Service Company 
of Northern Illinois ir kitų tos rųSies kompanijų. 

Mėnesiniais Dividentais 
Aėrai kainuoja po |100 vienas, u i juos mokama mė
nesinių dlvidentų <7.80 | metus už kiekvioną ftėrąv 
Ale serai yra liuosi nuo ypatiskų nuosavybės 1ax'ų 
Ulinojaus Valstijoj ir nuo Federal income tax'Ų. 

> 

Mėnesiniu Mokesčiu 
Plianas 

Pasinaudok šiuo saugiu aystomatiskai taupymo pila
mi Mokėk $10 iskalno už aėra; ir .f 10 kas mėnuo; ~% 
pavelijama ant išmokeščių. Pasiųskite žemiau telpan
ti kuponą, o gausite pilnas informacijas apie sį sau
gu planą. Mes su mielu noru Tctmstai pasiųsime ko
pija Chicago Rapid Transit Kompanijos Street Guldė 
miesto Chieagos. 

Utility Sec u rities 
Company 

72 W. Adams Street Chicago 
ilIlIlMIlIlIlIMMIlIlIlIMIIIimilllllllinillH'IIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIII-j 

I GAUK KOPIJA f 
John T. Morą n. Room 843-7 2 West Adams Street, Chicago. 

Be atsakomybės iš mano pusės meldžiu man- prisiųsti pilnas in-
X formacijas apie Chicago Rapid Transit Kompanijos 7.8% Prior 
E Preferred Stock ir kopija kompanijos street guide Chieagos miesto 

P A R D A V I M U I 
NAMAS 

3352 So. Halsted Str. 
TeL Boulevard 0641 

» • • • • • • 

N'ORĖDAMI 
PIRKTL PARDUOTI AR MAI-
NTTI VISADOS KREIPKITftS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

LNT NAUDOS. 

R\ESIDUODA naujas 6 
kambarių murinis namas ant 
didelio kampinio loto. Labai 
maža j mokėti i skalno o liku
sius kaipo randa. 

8800 So. Wabash Ave. 

L O T A I 

Vardas 
Adresas 

~lllllllllllllllllllllillllllllHllllllllillllllilllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllll>\ 
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I ENGLEW00D STAR MALT i 
i EXTRACTCO. I 

BIZNIAVAS KAMPAS 
Ant 59 tos Gatves 

83x10.% tuščias kampas, la
bai tinkamas krautuvėj ar ga 
radžiui. Išlygomis. 
Bungalovv Marąuette Manor 
' 5 Kambariu karštu vande

niu šildoma 1 karui guradžius 
moderniški įrengimai. $9,500 
*- Cash iškalno $3,500. Liku
sius lengvais išmokėjimais. 

F. J. KLEISNER 
RF.ALTOR 

2848 West 59-th Street 
Chicago, III. 

Telef. Prospect 5650 

6I0NAS CO. 

8N W. 35111 St, Chicago 
T«L Boule?ard 1611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR. 
DAVIMO RAITUS, 

fattkaiagai siunčiam pinigu iri 
• Parduodam Laivakortes. • 

I: 

P I A N A S 11 

PL.AYER PIANO B.-VRGENAN 
Turiu parduoti tuojaus ifi priežas

ties apleidimo miesto. $700 vertis 
player pianas su suolelių 125 muzi
kos rolėmis, kabinety ir t. t. už 
$125. 

3324 N. Marshfleidi Avenue 
Chicago, III. 

Reikalaukite >Irs. Ma^ooick'is piano. 

a s r 1 

ĮVAIRUS BIZNIAI 

ABNER H, COHEN 
HARDWARE 

Maliava, Aliejus, Elektros, Plum-
bing ir Namams reikalingi daly* 
kai. 

Radlo įrengimai 

Prirengta maliava gaL $1.50 

(2202 W. 22nd Str. City Į 
Tel. Ganai 6456 

NICKBARTH 
Teaming 

Ižlaikome maliava, aliejų ir lan
gams stiklus, cementą ir pleiste-
r|. Parduodame anglis, karais, to
nais ar basketais. Esame agent^-
ro Valspar varnishes ir Enamel. 

536 W. 18th Str. 
Tel. Canal 5928 

Telefonų užsakymai priimami ir 
pristatomi. 

AR REIKALINGI T A U l 
PINIGAI? 

Mes skolinama ant pirmų] 
orglčių. 
Mes taip pat 
Perkame ir Parduodame pir

us morgičius po $500.00 ir aug
iu. 
Norint platesnių Informacijoj 

(kreipkitės pas: 
JUSTIN MACKIEWICH 
MORTGAGE BROKER 

[REAL ESTATE L0ANS 
INSURANCE 

2342 So. Leavitt Str. 

i 

Tikrai Gryna, 
Miežine Selykla 

Bohemian ir 
Domestic 

ANTON KAZAITIS 
. 7&S W. ss - th Street 

E Į penkias minutas laiko galima gauti geriausį rezul- i 
E tatą, nereikia virti apynių skonis sykiu su .selykla. Tu- 5 
E rime ir kitų apynių atskyrai. = 
= Pamėgink tik viena karta o beabejo kad visuomet p 
E vartosi. Kiekvienas garantuotas kenukas duoda geriau- = 
Ę sais pasekmės. Norintieje selyklos malonėkite rašyti E 
E lietuviškai. Užsakymus išpildome greitai ir gerai. Tai- | 
§j pat siunčiame ir i kitus miestus. E 

BRIDGEPORT PAINTING 
&HARDWARECO. 

Malavojime, dekaruojame,, 
kalsimuojame ir popieruo-
jame namus. Paaarome I 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popiė-

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

Pres. Ramancionis 
Chicago, UI. Tel. Tards 7282 

NORINT NAMU IR 
BIZNIO BARGENĮĮ 
Visokią rasiu pamatyk 

L. J. JACOBSON 
3002 W. 69th Str. 

Rampas Saoramento 

Nauji .2 ąatu namai 6-6 kamb. 
jBrl«rbton PąVhe len^vafei išmokė

jimais. 
i Special Bargenai 
į A«gftto« ruSiea. namai. 2 flatų 

ka tik pastatyti 5-fr ir 6-C kamb. 
f Marąuette Manor. Speeialės kai

nos ir sprcialfs išlygos ant žių 
•namų. 

. Bargenai 
Pasirinkimui blziilavl kampai Ir 

viduriniai tiiSti lotai au^fttos kle-
sos Lietuviu Apiclinkej GeriaaskM 
Bizniui Vietos. 

griaučiams, barperiams, .kyiąt-„ 
kinlnkams. auto salesrooms, gara-
džiąms. bUčernSms, hardware ma
liavos ir rakandu krautuvėms ir 
daugybę kitokiu biznių. 

Norint platesnių Informacijų 
kreipkitės pas: 

L. J. JACOBSON 
3002 We*t 59th Str. 

Kampas Saoramento 

L ). H E N I F F 
REAL ESTATE 

LOANS INSURANCE 
General Contractor & 

Builder 
Su tos rūšies reikalais 

kreipkitės pa& mane^ Pa
tarnavimas mandagiausis. ^ 

5710 S. Kedzie Avenue 
Chicago, m. 

I Reahlfncijos Tel. Ofiso Te4. į 
Prospect 5101 Prospect 677S 

E 
s 

Englewood Star Malt Extract Co. 
1047 West 63-rd Stteet i 

_ Chicago, IU. Telef. Wentworth 2487 - , 
SllUllUllMIIIIIIUnimU«HllllllllllUllllUIIIIIIMIIIIIIIlllllHIIIIIIIIIUlllHIUIHIUiimi« 

AUTOMOBILIAI 
Didėlis bargenas visokiu ruiių 

garantuotu karų. Iimokesčiaia 
| ar mainais. 

Mes perkame karus už Casb | 

( Pinigai skolinami ant karę 
tuomet jus jais jau važinėsite 

SHERMAN AUTO SALES} 
4614 80. Ashland Are. 

Blvd. 8778. 
|» » • «* aa>4|4^ 1 ĮsfcMJ s • Ii i aV» 41 

NORINT PARDUOTI 
R E I K I A 

GARSINTIS 
Jei nori parduoti: namą, 
Uotą, biznį, rakandus, au
tomobilį, patelefonuok 
"Draugui": 

Roosevelt 7791 
Arba teikis atvykti pats 
2334 S. Oakley Ave 




