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Coolidge Apie Valsty 
PARAGINIMAS PRIE DAŽ

NOSIOS KOMUNIJOS. 

ermaža kunigų Amerikoje. 

bes Apsauga 
SAKO, RUOŠIAMA MOBILIZACIJA BUS TIK 

I Š M Ė G I N I M A S 

Ų PROPAGAN
DA BALKANUOSE , 

AMSTERDAMAS, liep. 28. 
— Sekantis Tarptautinis Eu
charistinis Kongresas įvyks 
1925 metais mieste Chicago, 
Suv. Valstybėse. 

Čionai vakar pasibaigusiam 
Kongrese amerikonų grupė 
priėmė keletą rezoliucijų. 

Viena rezoliucija ameriko
nai (Kongreso dalyviai dėkoja 
Kong už Amerikos miesto pa
rinkimo. iTaipat reiškia pasi- juai mobilizacijos planus -pa
tenkinimo, kad Jo Em. Cliica- į gamino generalis Stabas, ku-
gos Kardinolas Mundelein i rio priešaky stovi geri. Per-
įau iškalno parėdęs visiems j shing. 
arkivyskupijos katalikams pri | Tą, dienai visoj šaly, visuose 

PROPAGANDOS CENTRAS 
YRA VIENNOJE. 

Kur i-amas tam tikslui 
fondas. 

Minėtose šalyse kuone visi 
didžiausi dvarai išparceliuoti 
ir padalinti bežemiams. Te
čiaus ten visi tie bežemiai, ku 
rie gavę žemės, enpatenkin-
ti savo likimu. / 

Tokioj Jugoslavijoj arba 
Rumumjoj" seniaus bežemiams 
buvo geresnis gyvenimas. Jie 
dirbo dvaruose. Nors tai 
sunkus buvo būvis, tečiaus jie 

S. Valstybės įspėja Persiją 

PREZIDENTAS PRIEŠINGAS KARAMS 
IR MILITARIZMUI 

BET ŠAUS TURI BUT APSAUGOTA 
W4»HINGTON, liep. 29.— 

Suv. Valstvbėse šįmet f veda-
ma Apsaugos Diena, kuri iš
puls rugsėjo 12 d. Tai die-

miestuose ir miesteliuose į-
vyįks atsarginių mobilizacija. 

sirengti priimti Komuniją se
kmadienį pirm atidarant Kon 
gresą. Tai bus, taifl vadina-i civiliai gi žmonės turės pat

riotines demonstracijas. Tai 
bus šalies apsaugos šventė. 

Planai pagaminti taip, kad 
tą dieną visi gyveiftojai tori 
susiorganizuoti šalies apgyni-
man, tarytum, šalin Imtų įsi
veržęs priešas. 

ma geenralė katalikų Komu
nija. 

Amerikonu grupė toje pa-
m * 

čioje rezoliucijoje atsiliepia i 
Amerikos Hierarchiją, idant 
sekmadienį pirm atidarant 
Kongresą visose Suv. Valsty
bėse įvyktą generalė Konmni-

Dažnoji Komunija. 

Kritikos. 

ma paaiškinimų apie tą ren
giamą mobilizaciją. 

Atsakymas. 
Prezidentas Coolidge laiš

ku atsakė tai organizacijai. 
Prezidentas pažymi, jog, 

tai nėra joks militarinis žings 
ni s ta ruošiama šalies atsar
gos mobilizacija. 

Tai bus tik išmėginimas, 
kaip greitai šalies gyventojai 
gali prisirengti staiga kilus 
bent kokiam pavojui. 

Tas išmėginimas remiamas 
apsaugos įstatymu, išleistu 
1920 m., kuomet šalis patyrė 
kartybių kilus karui su Vokie
tija. 

Przidentas dar pažymi, kad 
to išmėginimo negalima va
dinti nei mobilizacija. Tai 
tik paprastas nacionalis ma 

VIEvNNA, liepos 26. r-Tre 
čiojo internacionalo vardu' visuomet turėjo užtikrintą 

jKuomet apie tuos planus 
nesenai pasirodė žinių, pači-. 

,Kitoje rezoliucijoje ameri-|fi s t ai (talkininkai) pradėjo:n^>™s, iš kurio teks patirti, 
konų grupė kalba apie dažną- kritikuoti valdžią. Sakvta, (

k a iP d a i l S ^ l i e s gyventojai 
kad valdžia ima žengti mili- >'ra drausmingi kilus pavojui ją Komuniją, Dažnoji Ko

munija būtinas daiktas kovo
ti materializmą. 

Suv. Valstybių klebonai ra
ginami savo parapijoms ir ki
tus pamokslais ir pamokini
mais patraukti eucharistinin 
dievotuman. Ypae tas pra 
vartų pirm busimojo Euchari
stinio Kongreso. 

Amerikos Hierarchijos na
riai kviečiami tuo svarbiu rei 
kalu paskelbti į tikinčiuosius 
ganytojinius raštus. Nes tik 
tuo būdu galima sulaukti ge
rųjų pasekmių. 

Permaža kunigų. 
. Trečiąja rezoliucija palie
čia neužtenkamą skaičių kuni
gų Amerikoje šiandieniniais 
laikais. 

Pažymima, jog daugel vie
tose, kaip Suv. Valstybėse, 
kaip Kanadoj, tikinčiųjų daž
nai Komunijai yra svarbių 
kliūčių. 

Permažai kunigų išpažinčių 
klausyti. YpaČ farmų distri-
ktuose tas kunigų trukumas 
atjaučiamas. 

Dėlto, klebonams atkreipia
ma domė, idant jie savo pa
rapijose pasiteiriautų, kurie 
dorų bernaičių tur pašaukimo 
eiti mokslus į kunigus. To
kiems duoti reikalingos savo 
tėviškosios globos ir paramos. 
Tik tuo būdu tos kliūtys atei
ty bus pašalintos. 

MANILA, liepos 29. — A-
reštuotas vienas vyras, kurs!togoms. Prireikus* kanelie-
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tarizmo pėdomis. Pažymėta, 
kad valdžia tuo būdu turi pa
lankumo karui. 

Kai-kurios talkininkų orga
nizacijos ėmė net darbuotis, 
kad ruošiama mobilizacija bu 
tų panaikinta. 

Viena naeionalė prieškarinė 
organizacija laišku kreipėsi į 
Prezidentą Coolidge prašyda-

' Priešingas karams. 
Prezidentas pažymi,' kad jis 

yra vienas tų, kurie griežtai 
priešinai karams. Bet kad 
apsidrausti karų, valstybė vi
sais laikais turi but pasiren
gusi. 

Karai yra paktadarybė, bet 
šalis turi gut apsaugota, pa
žymi Prezidentas. 

VOKIETIJOS KOMUNIS
TAI SĖBRAUJASI SU 

NACIONALISTAIS 
' 

BERLYNAS, liepos 29. — 
Vokietijos komunistai (socia
listai) visas laikas negražiuo
ju yra su vokiečiais naciona
listais, kurių eilėse didžiuma 
monarchistų. 

Bet kuomet nacionalistai 
mėgina griauti šiandienine 
kanclierio Marxo valdžią, "ko
munistai pirmieji stoja naci
onalistams talkon. 

Aną dieną gen. Ludendorff, 
parlamento atstovas, iškėlė 

BAIGĖSI REVOLIUCIJA 
BRAZILIJOJE 

SANTOS, liepos 29. — Sao 
Paulo, Brazilijoj, revoliucija 
baigėsi. Revoliucionieriai 
ntkfį pabėgo iš miesto. Mies
tą užėmė federalė kariuome-
nė. 

BUS ATGAIVINTA 
KONFERENCIJA. 

LONDONAS, liepos 29. — 
Pasibaigus čia santarvės val
stybių konfenrencijai. Čia bus 
atgaivinta angtų-bolševikų tai 
kos konferencija, kuri pirm 
keltos savaičių pertraukta 

balsuoti valdžios pasitikęjimo j kilus nesusipratimams, 
plausimu. Ludendorff spčjo,! Pertraukus konferenciją, 
kad parlamento atstovai reikš bolševikų vyresnieji delegatai 
nepasitikėjimo, tuomet nacio-
nalistams teks valdžia. 

Komunistai atstovai Luden 
dorffą parėmė. Tečiaus Mar 
xo valdžia gavo didžiumą bal
sų. 

Parlamentas paleistas atos-

išvyko Maskvon pasitarti. Da
bar praneša, kad jie gry£ta 
Londonan su naujais įgalioji
mais. 

LOS ANGELES, liepos 29. 
— Belcher padirbdino naujos 
r(ųšies pasažierini aeroplaną. 
Sekmadienį išrauginant jis 

per 25 metus rėdėsi moterie :ris galės atstovus sušaukti i pats žuvo, jo žmona ir mažas 
kai ir moteriške nudavė^ . , specialėn sesijon. , ' sunūs. Žuvo ir lakūnas. 

Maskvos komunistai, tie pa
tys, kurie šiandie valdo Jtusi-
ją smaųgcjfimi gyventojus, iš
vysto naują propagandą. 
Šiuo įkartu tarpe nepasitenki
nančių gyvenimu valstiečių 
Balkanuose. Tų visų sutrunė 
jusiu komunistinių idėjų sklei 
dimo centras randasi čionai, 
Austrijos sostinėj* 

Klausimas, Suv komunistai 
ima fondus tai pragaištingai 
propagandai. Atsakymas le
ngvas. Tai iš konfiskuotų 
cerkvių ir bažnyčių brangeny
bių. Tam tikslui komiviniai 
su durtuvais iš rusij valstie
čių išsunkia paskutinį prakai
tą, atima javus ir paskutinę 
duonos plutą. Ta£\visa par
davus sudaro fondus savo idė
joms skleisti. Tais fondais 
aprūpinami visi propagandos 
agentai, kurie siunčiami į sve 
timas šajis "apaštalauti," 
žmonių širdyse gaivinti ne 
meilę, bet pragarinį kerštą. 

Ko jie nori. 
^Kelinti metai bolševikai sa

vo socialistines teorijas mėgi
na vykinti praktikom Tuo 
tikslu jie milionus žmonįų iš
žudė, klanusi žmonių kraujo iš 
liepoj. Ir aiškia'i jie mato, kad 
jų tos teorijos neįvykinamos. 
Todėl, kad jos priešingos civi
lizacijai, pačiai žmogaus pri
gimčiai. 

Nežiūrint to, ' komunistai 
šiandie dar vis tebesmaugia 
dešimtis malionų žmonių. Tų 
milionų prakaitu ir ašaromis 
jie savo propagandą perkelia 
dar kitur. 

Ne viena Rusija turi perei
ti pragarines kančias, turi 
kentėti ir kitos šalys, sąpro-
tauja tie raudonieji buSeliai. 

Jie aiškiai mato, kad vals
tiečiai nuo jų tiesiog užsisu-
kaj /Tai kokiems galams jie 
mėgina kurstyti kitų šalių 
valstiečius. 

Ko jie nori? Kas atsakys 
tan klausimam Jei jie nori 
proletariatui laimės, -tai kam 
jie tų! proletariatą kankina ir 
žudo. 

Agentų visur pilna. 
Šiandie komunistų propagar 

ndistų pilna įvairiose šalyse. 
Jų darbuojasi Maskvos tre
čiojo internacionalo naudai 
Graikijoj, Rumunijoj, Jugo

slavijoj, Albanijoj, Turkijoj 
iri Lenkuose. Daugiausia jie 
dirba Bulgarijoj, ,kur greitu 
laiku norima sukelti randoną-
ją revoliuciją. 

Visose šalyse daugiausia 
jie veda propagandą tarpe 
tamsiausių darbininkų ir val
stiečių. Nes susipratę žmo-
niės nelabai klauso tų triuks^-
madarių. 

darbą, turėjo ir duonos. Šian
die iš gautyj sklypų žemės ne
gali pramisti, gi pašalinių užv 
darbių nėra suskaldžius dva
rus. 

ftių tarpe, taigi komunistai 
daugiausia darbuojasi ir juos 
patraukia savo pusėn. Tam
siam vargšui žmogui patinka 
komunisto šauksmas: "Pa
kilk, piešk,, savinkis, nes tau 
viskas priguli. Buržujus gi, 
kurie tau*priešinasi, žudyk.*" 

Ar turės pa vykimų? 
Daugelis klausia, ar komu

nistai turės pa vykimų su ta 
propaganda? Kai-kas atsa
ko, lead vienur-kitur kursty
mai pavyks. Bet didžiuma 
tvirtina, kad tas jų darbas y-
ra tuščias ir tik veltui aikvo-
jami pinigai. Vienur-kitur 
suklaidintų valstiečių būriai 
sukils. Jie bus tuojaus nu
malšinti. Oi didelių sukili
mų jie niekur negalės sukel
ti. 

Didžiuma Valstiečių į komu 
nistų propagandą atsako, kad 
tegul jie pirmiaus savo pačių 
valdomą valstybę patvarko; 
užtikrina liaudžiai gerbūvi ir 
tik paskui teeina su Markso 
raudonąja evangelija pasau
lin. 

Bet šiandie jie neapvils di
desniųjų žmonių minių. . . , . 

WASHJNGTON, liep. 29.— 
Suv. Valstybės; pasiuntė notą 
Persijai. Persijos valdžią j -
spėjama apsaugoti tęn ameri
konų gyvastis ir mantą. Ki
taip gi Persija turės atsakyti. 

Už vice-konsulio Imbrie nu
žudymą Teherane, Suv. Vals
tybės reikalauja kaltininkus I pti^domę. 

(žmogžudžius) nubausti ir 
duoti medžiaginį atlyginimą 
nužudyto Imbrie namiškiams. 

Suv. Valstybių notos tonas 
aštrus. Pati nota todėl daug 
panėši ultimatumui. S.: Vals
tybių reikalavimai yra griež
ti. Persija turės į tai atkrei-

C H I C A G O J E . 
BISCHOFFO AGENTAI TU-
. RES EITI KALEJIMAN. . 

VIENAS ©IDENTIFI
KUOTAS. 

Praeitą pavasarį keletas ži
nomo sukčiaus Bischoffo a-
gentų teismo nubausti kalėji
mu ir pinigine pabauda. 

Aną dieną teisėjas Rush 
tas bausmes patvirtino ir tie 
ponai turės eiti kalėjiman: 

Charles Bischoff, sukčiaus 
brolis, kalėjiman nuo viene
rių ligi penkerių metų ir £,-
000 dolerių pabaudos. 

Earl Greer, sukčiaus svai
nis, nuo vienerių ligi penkerių 
metų kalėjiman ir 2,000 do 
lerių pabaudos. 

Frank Dalkus, agentas, nuo 
vienerių ligi penkerių metų 
kalėjiman. 

Nužudžius poliemoną Mc-
Giynn, ties 27-ta ir Halsted 
st., keletas įtariamų areštuo
ta. Tečiaus1 iš jų tik vienas 
ligšiol identifikuotas. 

Jis yra George O. Meade, 
32 m., 5603 So. May st., kurs 
turi kriminalį rekordą. Jis 
areštuotas Beverly Gardens 
rezorte, 91 st. ir "VVestern av. 

O R A S . 
CHICAGO.—Anot oro biu

ro, šiandie gražus oras; maža 
atmaina temperatūroje. % 

AR ŽINAI KAD 
mašina kuri maino dešimtu
kus, kvoterius ir pusdoleiius 
tapo įvesta gatvekariu kom-

John Karbauski, Walter panijos New Yorke. Įtaisius 
Truskowski ir Anton {Snapu
tis kiekvienas vieneriais me
tais kalėjimo ir po 1,000 dole
rių pabaudos. 

Tuotarpu pats sukčius nie
kur nesurandamas. 

"M00NSHINES" AUKOS. 

AMERIKONAI MĖGINA 
\ TAIKINTI. 

i i » -

LONDONAS, liepos 29. — 
Amerikonai mėgina taikinti 
Francijos delegatus čia konfe 
rencijoje su Anglijos'ir Ame
rikos bankų reprezentantais. 

x Bet nežinia, ar tas vyks. 
Vakar vakare įvyko plena-

rė konferencijos sesija. •' 

169 ŽMONĖS NUSKENDO 
(TOKYO, liepos 29. — Nu

skendo garlaivis Tairei Maru. 
Su juo žuvo 169 žmonės. 

Praeitą sqkmadienį Chica-
goje keturi žmonės žuvo nuo 
"moonshine" vartojimo. Vie
nas jų mirė psyehopatinėj 
ligoninėj, kitas pakvaišęs šo
ko iš viešbučio per langą, tre
čias rastas nebegyvas gatvai-
tėj, šiaurvakarinėj-miesto da
ly, ketvirtas mirė gerdamas 
del "argujnento7**~~~^ * 

D«l pastarojo areštuotas 
"moonshine'' pardavėjas. 

šia mašina bus j>almosuojama 
dvjrlika šimtu žmonių kurie 
maino pinigus įneinat į New 
York subways? Netikri pini
gai palaikomi mašinoj. Ar ži
nai kad Helmar Turkiški Ci. 
garėtai yra supekuoti storoso 
kartono skrynutėse gi papras-
tieje cigaretai tiktai supekiuo-
ti paprastuose pundeliuose, 
dėlto Helmars y/a skirtingi 
nuo paprastųjų. Pamėgink o 
tikrai pamėgsi. (Apgr.) 

P I N I G Ų K U R S A S . 

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos sterl. svarui 4.34 
Francijos 100 frankų 5.18 
Italijos 100 lirų 4.25 
Šveicarijos 100 fr. 17.95 
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GALI BUT ATGAIVINTA 
MONARCHIJA. 

LONDONAS, liepos 29. — 
Iš Graikijos pareina žinių, 
kad tenai gali but atgaivinta 
monarchiją. /Tuo tikslu jau 
veikiama.-

CAMBRIDGE, Mass., liep. 
29. — Pavojingai susirgo se
natorius Henry Cabot Lodge 
po atliktos operacijos. Jis 
eina 74 metus. 

TURINAS, liepos 29. -
Susirgo Italijos karaliaus du
ktė Maria, 10 m. amžiaus. 
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Siųskite Savo Giminėms 
: j . _ 

L I E T U V Ą 

PI N/G U S a 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. 

"DRAUGAS," PUBL. OO., 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, HL 

Ofiso Valandos; Nuo 8 ryto iki 8 v. valį. 
Sekmadieniais uždaryta. 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS n 

ttua kasdien išskyrai oedėldieniuj 

"PLAČIOSIOS PAŽIŪROS". 
SOCIALISTAI IR KOMUNISTAI TAIPGI KLERIKALAI. 

Anot Chicagos lietuvių socialistų oficiozo pranešimo, 
Matau* $&.«©, Progresyvio Politinio Veikimo Konferencijoj Clevela^ide so~ 
Puti autų |3.oo cialistai drauge su kitais kalbėję maldą. Mat nenorėjo liur-

prenmneratą moka*i iikaino. Lai-l b i a i s Prirodyti... Juk sarmata nei poterių nemokėti. Bet šis 
t u skaitosi nuo užrašymo dienos, socialistų dienraštis pasiteisina tuomi, kad ir komunistai 

ATlTAlSfi. neksa kasdien blogyn ir tfo- £'**&<> niekai nesidžiaugia, 

M nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresas visada reikia prisiųs
ti ir ienai adresai. Pinigai geriau
siai siųsti išperkant krasojs ar ez-
preao "Money Order" aria įdedant 
pinigus j registruota laišką. 

DRAUGAS PUB. 0 0 . 
2334 So. Oakley Avenue 

Chicago, niinois. 
TeL Roosevelt 7791 

DRAUGO PIKNIKAS. 

Kiekviena draugija, organi
zacija, ar organizacijų grųjpe 
stengiasi turėti išvažiavimus, 
piknikus?, pasilinksminimus ir 
t. t. Tų išvažiavimų, piknikų 
ir pasilinksminimų tikslas, ~ 
tai susipažinimas giminingos 
idėjos žmonių tarpe savęs, pa 
sidalinimas savo sumanymais, 
džiaugsmais ir vargais. Be to, 
kiekviena draugija ar organi
zacija ieško svečių tarpe sau 
naujų narių. 

(bolševikai) dabar esą dievobaimingi žmonės ir uoliai pote
riauja savo VIEŠUOSE susirinkimuose. Sako: j 

"Tiesa, socialistai nepabėgo iš suvažiavimo del poterių. 
Bet yra daug keistesnis pasielgimas komunistų, kurie daly
vavo St. Paul konvencijoje. Tą konvencija jie pilnai KON 
TROLIAVO. ir visgi tenai buvo pakviestas kunigas pers
kaityti maldą. Reiškia, komunistai buvo ne " tarpe pateriau-
tojų", bet patys buvo poteriauto j ai. 

Tuo gi tarpu Maskva, kurią komunistai garbina, užsiima 
antireligine propaganda ir draužia Bibliją net knygynuose 
laikyti". 

Neseniai "Draugas"' rase, kad klerikalizmas dabar la
biau apsėda laisvamanius, negu katalikus. Šitai minčiai visi 
laisvamanių laikraščiai pritarė giliu atsidūsėjimu ir tylėji
mu. Štai dabar socialistai ir komunistai "pabažnai" mel
džiasi, ir net viešai, šituo maldos viešumu rausvieji w raur 
donieji "tavorščiai" pripažįsta religiją esant viešu, ne priva
čiu žmonių reikalų. Užtikrinu, kad Marksas ir Leninas aname 
pasauly smarkiai spiaudo ant savo pasakė jų, kurie kasdien 
klerikaleja, virsdami socialistų eretikais atskalūnais. 

DRAUGO" SUMANYMĄ PRIIMA. 
Laisvamaniams nuolat verkiant, kad šiais laikais tik 

kunigai tėra laimingi, o visi kiti, ypač Lietuvoj, be pasigai
lėjimo klerikalizmo t rinksi narni, "Draugas" jiems patarė bū
ti vyrais ir nežliumbti, o visiems eiti į kunigus. Šitam su-

' Draugas" yra vienintelis manymui nieks iš laisvamanių, viešai dar nesipriešino. Net 
lietuvių katalikų dienraštis A- Į matome pradedant jį vykinti. Komunistai' ir socialistai jau 
merikoje. Jo gyvavimas, plė-1 meldžiasi. "Negromatnas" Mr. Rev. Geniotis su naujieniečių 
timasis, augimas, tobulėjimas J pagelba jau leidžia maldingą ' 'Vadovą' • ir rašo niekam ne
turi rūpėti visiems, kurie sa-! suprantama (nes naujai išrastoj kalboj) naujos vienų "ku-

niekam netikusių činovnikų-
valdininkų. 

ir J. šliupo laivyna| tą visą liaudį su visu jos judomu ir 
nejudomu inventorium galėtų labai greit perkelti į kokią 
"Plačių pažiūrų" šalį prie Kongo ar Zambezi, kame but lais
viau negu Rusijos rojui Tad del 200 liaudies nevertėtų ašarų 
upeliais lieti, ypač kad tą liaudį labai lengvai išvesti iš Egyp-
to nelaisvės. 

Del laisvamanių "Mažiešiaus" Dr. šliupo i r g i neverta 
verkti. Juk nežiūrint žiauriausios klerikalų inkvizicijos se
nis šliupas važinėja po Lietuvą sveikas, sotus, gerai paval
gęs ir atsigėrės. Sako jis daugelį laisvamaniškų pamokslų 
ir niekuomet nebuvo nei primuštas, nei areštuotas. Jam tik 
viena nelaimė atsitiko; jauni gimnazijos vaikezai visiškai 
sukritikavo garsųjį Dr. Šliupo "mokslą", kad tas iš sarmatos Į yra vidaus politikos srityje. 
ir pykčio ėmė ir rezignavo iš Šiaulių gimnazijos. Bet tai Viduje, ne užsieny, dalinami 
čia jo paties netaktas: kam gi jis lindo "klerikališkon" gim- Lietuvos dvarai. Lietuvoje, 

kosi esą lietuviai ir katalikai. 
Visi jau šiandie žino spaudos 
galybę. Visi visuomenės vei
kėja i supranta, kad jeigu jų 
minties spaudos, kad ir labai 
daug veiktų, darbuotųsi savo 
apielinkes ribose, didelių da
lykų be katalikiškos spaudos 
paramos negalėtų padaryti. 

Katalfkiškos draugijos tai 

sos rengiasi dalyvauti savo 
organo piknike. Suprantamas 
dalykas, ištisą metą katalikiš
kos draugijos naudojosi veltui 
"Draugo" skiltimis, garsino 
jame savo biznius, visai to
dėl pritinka, kad ir jos bent 

nigų" religijos katekizmą. Tik gaila kad pp. žygelis ir Nat 
kevičius iš prašytų nuo metodistų $200,000.00 ''misijoms" 
Lietuvoj tegavo, rodos,, nedidelę dalį. O tas gali sutrukdyti 
į "kunigus'' įšventinimą labai daugelio garsių vyrų, kaip 
Graičiunas, Jurgelionis, Grigaitis, Bagocius, Michelsonas ir 
šimtai kitų pasidarbavusių vyrų ir moterų. 

DAR VIENAS RAUDA. < 
Bos Jono laisvamanių "plačių paživrų gazieta" nebespė

ja ir ašarų nusišluostyti, verkia kai Baltrus muštardos puodą 
iškabinęs. Na tik pasiklausykim.-

gerai supranta. Jos beveik vw/,.i • "Amerikiečius pasiekė liūdnos žinios iš Lietuvos. Kleri* 
kalai rengiasi galutinai pažaboti mūsų liaudį. Kad tą darbą 
varius sėkmingiau, jie pirmų-pirmiausia suardė koaliciją ir 
sutvėrė grynai klerikališką kabinetą, paskui jie atėmė iš 
liaudies labai įkainuojamą teisę - savivaldybes. Ir jie dar
ką daugiau išgalvos. Be to jie persekioja mūsų garbingą mok
slininką ir istoriką Dr. J. šliupe - nenori jam beduoti Šiau
lių gimnazijoj mokytojauti, kuomet tuo pačiu laiku patupdė 

šiuo tuo prisidėtų tam pačiam' Kauno Universitete, kaipo vyriausią mokyklos galvą kun. 
laikraščiui sustiprėti kovoje • Bučį, kuris yra pašventęs visą savo gyvenimą "stebuklų ty-
su įvairiausiais katalikų ir Be- rimui . Galybę ir kitokių šunybių klerikalai pridarė mūsų 
tuvių priešais. tėvynėje". ' 

Draugo" piknikas įvyks 3 Į Nuliūdusį reikia suraminti, verkiantį paguosti. Taip
gi laisvamanių raudotojams paguosti, skubinamės pranešti, 
kad laisvamaniškos liaudies Lietuvoj yra tik apie porą šim
tukų. Jei pasidarytų labai karšta, tai aš manau, kad M. Yčo 

gyn. 
Chic. socialistų dienraštis 

liepos 23 dieną supyko cnt 
mūsų. Ir taip rašo: 

"Ekonominiu atžvilgiu Lie
tuva bendrai imant, .taisosi; 
siek tiek geryn eina ir tarp
tautinė josios padėtis' \ 

Tai mat, kartais priseina ir 
Grigaičiams prisipažinti ne-
tiesą parašius. Gaila, kad jie 
retai tesugeba prisipažinti. 

Bet ir prisipažindami jU 

B Lietuvos Chicagos socia
listų organui rašo žinių p. 
Bielinis, socialdemokratas'i* 
bedievis. Bet kad (žmonės, pa
tyrę jau nekartą bedieviškų 
plepalų neteisingumą, nesibi
jotų skaityti, tad p. Bielinis* 
pasirašo "Kunigas". Mėgsta 
*'N-nos" falsifikacijas... 

Tas tad "Kunigas", dejuo
damas ant kunigų parašė, kad 
"kasdien Lietuvoje visi daly. 

?kai eina blogyn ir blogyn". 
Mes parodėme, kaip ant del- j neiškenčia nemelavę. Gird!, 
no, kad Lietuvoje vil i dalykai1 "bet vidujinė josios politika 

išskiriant Vailokaitį ir jo 
klapčiukus >> 

miškų naikinimą f Ar tai dėl
to Lietuvoje viskas eina blo
gyn, kad iš Lietuvos lietuvis-

kių katalkrųf Art Gana. 
Su dumiu du turgų, o i 

'N-nomis" nėra ko peštis. 

Vailokaičiu ir jo klapčiu- to«ų bankų tie tiktai davė 
kais Grigaitis vadina, žinoma, pelncy k u r ^ yra vedami aiš-
krikščionis demokratus. Gali
me pasakyti, ir jau nekartą sa 
kerne,- kad esamais Lietuvoje 
vidaus politikos blogumais 
nesidžiaugia nej Vailokaitis, 
nei jo klapčiukai. Džiaugiasi 
jais kaip *tik socialistai, be
dieviai. Nes jeigu tų blogumų 

IŠ BRITANIJOS LIETUVIŲ 
GYVENIMO 

Darbai. 
Prie odų darbai pas mus jau 

sustoja, prie šlipių užtat pra-
nebūtų, tai jie nebeturėtų k u r , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
IntiEkami beįkąsti. Dėlto b e - | U Ž ^ ^ ^ g a i m a n u o 9 

dievukai ir nesirengė bendra- ^ 1 3 į a mpių d a r b i n i n k a i 

m darbe tų blogumų n a i k i n - j ^ n e t u r i s u g i t v ė r c g a T 0 U n i . 
ti; dėlto turbūt iš bedievukų | ^ . , ą ^ . j , ^ B e t 

'susidaro didžiausi skėčius .. ^ ^ ^ n e b u d a m i Vai 

joje gali dirbti neapribuotę 
laiką ir pas sarę namie. O 

rugpiučio dieną, t. y. ateinan
tį sekmadienį National Darže, 
Kiverside, Iii. 

nazijon, kodėl jis nestojo "plačių pažiūrų" Bulotos gimnazi 
jon Marijampolėje? 

"GALYB* KITŲ ŠUNYBIŲ". 
Bostono laisvamanių laikraštis didžiausia klerikalų šu

nybe (jo žodžiais kalbant) skaito tą faktą, kad valdžia Uni
versiteto Rektorium patubdžiusi kun. prof. Bučį. šis įvykis 
kaip baisi giltinė stovi "Sandaros" akyse ir verčia ją mir
ties agonijoj klejoti. 

Laisvamanių suraminimui, turiu garbės juos painformuo
ti, kad Universitetas yra autonominė įstaiga. Valdžia jam 
neskiria nei rektoriaus, nei dekanų, nei profesorių. Jis, tarsi 
Seimas, visus savo narius ir viršininkus renka pats vienas 
jokios valdžios nesiklausdamas. Iš 130 profesorių ir moky
tojų ten yra tik apie penkta dalis tokių kuriuos "plačių pa 
žiūrų" žmones klerikalais pravardžiuoja. Laisvamanių ir a 
belnai nekatalikų Universitete didelė dauguma. Ir jie SAVO 
BALSAIS niekeno nevaržomi išrinko prof. Bučį savo vadu 
ir rektorium. Tai tur but visi Lietuvos mokytieji laisvamaniai 
gerai jaučia, kad kun. Prof. Bučys turi mokslo ir erudicijos 
daugiau už laisvamanius profesorius. Tad susisarmatink, 
"Sandarėle", savo pačios labai nekultūringų blevizgų ir "pla
čių pažiūrų". 

Jus (laisvamaniai) nuolat raudat ir dejuojat, kad jus 
klerikalų maišau kaip dešras kemša. Bet jei esat plačių pa
žiūrų ir drąsus vyrai, tai prisipažinkit, kad aukščiausią mo
kslo įstaigą, Lietuvos Universitetą, jus patys savo žymiausių 
atstovų rankomis sukimšot į klerikališką bučį, o dabar kaip 
ubagai prie šventoriaus sugulę raudas žliumbiate. 

Ar gi yra pamato už tavo darbus kitus apkaltinti? Ar
gi tai nuoseklu? 

Taip, plačios jūsų pažiūros, plačios.... Kaip turkaus kel-

Vienok ir čia reikia pašte-1 a m j e i r m o t e r s p^eda: koše 
bėti, kad ir vidaus politiko- ( y e n } a > ^kp^į^ i ž popieros 
je Lietuvoje dalykai eina ne- k f t r p g i r H p i n a i r t t P e T u 

abejotinai geryn. ^ j v a i t ę v y r a s g n pogefba motei> 
Pirmiausia, juk ekonominės gali pasiūti maždaug 12 tuzi 

Lietuvos gyvenimas, kuris pa-j Siuvėjai, staliai turi dar 
čių Chicagos socialistų orga-' darbo užtektinai. , 
no žodžiais tariant, taisosi; "Maistas". 

Girdėti, kad p. p. Vailokai
čių "Maistas" pradės siųstt 
Londonan iš Lietuvos: sviestą, 
sūrius, dešrai, viščiukus, kum ne užsieny, lietuviškų mokyk

lų tūkstančiai priaugo. Kauno Ipius, lašinius ir t. t. Ligšio! 
juk, ne Paryžiuje, yra Lietu- siųsdavo kiaušinius, o pernai 
vos Valstybes universitetas, \ Kalėdoms prisiuntė žąsų. Per
kuriami valstybe duoda tokios 
paramos, kokios proporciona-
Jiai neduodama niekur Euro
poje šiandieną. Vidaus politi
koje juk daromi etatų suma
žinimai ir valdininkų tinka
mesnis parinkimas. Pagaliaus 
ministerių pirmininkas Tu
mėnas savo deklaracijoje pa
reiškė, kad nusikratymui biu
rokratizmo bus siunčiami už-
sienyn keletas dešimtų vyrų 
specializuotis valdininkavime. 

Tiesa, tą pamatinį dalyką, 
tinkamų valdininkų^ trukumą 
prašalinti dasiprotėjo padary
ti Tumėnas, katalikas. Ar tai 
dėlto Lietuvoje eina blogyn, 
kad socialistų nesugebėjimus kaipo savo žmogų. Nesidrovd-
taiso katalikas Tumėnas? Ar 
tai dėlto Lietuvoje viskas ei
na blogyn, kad žemes refor-

nai išviso išsiuntė užsienin 
30,000 žąsų, daugiausiai į Vo 
kietiją ir Čeko-Stovakiją. čc-
ko-Slovakijon siunčia gana 
daug šaldytos jautienos. Kad 
ne p. Vailokaitis, tai Lietuvos 
ūkininkams visai butų bloga, 
neturėtų kur savo pertekliaus 
parduoti. > 

P. Čarneckis. 
Mums labai nemalonu, kad 

mūsų gerb. atstovas p. Čar
neckio, kaip laikraščiuose ra n 
dame, -apleidžia, Londoną. G ry
žta Kaunan užimti Užsienio 
Ministerio vietą. 

Nors trumpai Londone 
buvo, 'bet visi pamylėjome 

jo, kaip kiti ponai, ir mūsų 
susirinkimus apsilankyti ir 
prakalbėti ir mūsų bažnyčioje 

ma tol nebuvo vykinama, kol kartu su darbininkais pasi-
Žemes Ūkio ministerijos sočia 
listo vietos neužėmė kun. 
Krupavičius? Ar tai dėlto-
viskas blogyn eina, kad tam 

melsti. Dieve jam padėk Lie
tuvos v«frą tarp politikos au
drų ir verpetų laimingai val
dyti ir vėl kada nors pas 

nes... Del jų platumo jus ir neoear matot, kad patys save bizu- pačiam kunigui reikėjo ir pa- mus, bet jau iš Vilniaus su-
nais išplakate ir patys žliumbiate. sisekė sustabdyti Lietuvos gryžti! "Iš Dr." 

Stud. A. Rubikas. 

LYGfBĖ. 
(Vertimas) 

Mažuose, vienų aukštų namų palėpės 
kambarėliuose, prie Otefeilės gatvės, Pa
ryžiaus mieste, gyveno 1794 metų žie
mą, du jaunu vaikinu, kuriuodu ten ne 
turėjo nei draugų nei pažįstamų. 

Vienam ėjosi gerai, nes darbščios jo 
rankos puikiai jį maitino. Jo darbas bu
vo — aprūpint keletas jam pavestų gat
vių vandeniu. Šiandien tokiu darbu nė cen 
to neužsidirbtura, nes, tiek dideliuose tiek 
mažesniuose miestuose, yra vandens įva-
dos, tam tikri geležies vamzdžiai, kuriais 
tyras vanduo net pačius viršutiniuosius 
namų augštus nuteka. Seniau, mat, nebu
vo tokių patogumų kaip dabar, ir moters, 
taip pat ir visi kiti žmonės, turėdavo pa
kęst stoką ir tokiais dalykais, kuriais 
šiandien naudojamasi su gan mažu dė
kingumu, laikant tat visai mažu daiktu. 
Su kokiu pasiilgimu, prieš šimtą metų su 
viršum, buvo laukiamas vandens nešioto
jas! Ir kai jis pasirodydavo, ar su arkliu 
ir vežimu, ar su vandens statine ant dvi
račio, arba visai paprastai — dviem kibi
rais nešinas, kuriuos prisisemdavo iš mie
sto šulinio, - su kokiu dėkingumu būda
vo duodama jam penki centimai, tariama 
sis "sou" (su), kaipo atlyginimas, už 
branginama, būtinai reikalingą, skystimą! 

&asanis. taip vadinosi vandens nėšio-
! 

• to jas, pilno veido, linksmas ir tiesą my. 
lis septyniolikos metų pietų franeuzas, sa
vo amate buvo labai vikrus, ir nuo anks
tybo ryto iki vėlybam vakarui galima bu
vo išgirst jo linksmas švilpavimas gatvė
je-

Kitam jaunikaičiui, išbalusiam ir, ro* 
dėsi, lepiai augusiam, jaunam medicinos 
studentui Viliui Dipitrenui, ėjos daug blo
giau. Kai jam buvo sukakę dvyliką me
tų, jo tėvas, provincijos gyventojas, atve
žė ji į vieną Paryžiaus gimnazijų, kuriov 
je jis pasižymėjo savo darbštumu ir geru 
elgesiu ir kurią jis baigė pirmu mokiniu,. 

Mokytojai ir draugai jį gerbė ir, ro
dės, nė vienas debesėlis neužtemdins jo 
gyvenimo tako. Bet štai jo tėvas, advoka
tas, netenka savo vietos, - visą šeimą iš
tinka nelaimė. Nėra, is kur pinigų paima. 
Šeima vargsta namie, o vyresnysis sunūs, 
mūsų nelaimingasis studentas - Paryžiu
je: jis šaltame palėpės kambarėly kuo ne-
mrišta badu. 

Jaunasis vandens nešiotojas jau se
nai tą nujautė ir jo geroj širdy buvo no
ro dalintis su savo kaimynu, kad ir pras
tu, duonos kąsniu. Bet ans jam atrodė 
išdidus ir neprisileidžiąs. Jo veide nie
kuomet nebuvo matyt nusiskundimo, h 
kai jis laiptais žemyn leisdavosi, po pa
žastimi savo mokslo knygomis nešinas, 
plono audeklo, apnešiotu, bet visuomet 
be lopų, savo juodu apsiaustu, studento 
kepure ant išdidžiai laikomos galvos, jau
nas Šasanis, vos išdrįsdavo palinkėk jam 

"labą rytą". Į tai būdavo visuomet jam 
draugiškai, bet kiek susilaikant, atsvei-
kinama. Bet visa tat turėjo virst kitaip. 

Kartą, lapkričio m. pabaigoje, senas 
laiškanešys, kuris srigo reumatizmu, pa
prašė jauną*vandens nešiotoją: 

"Ar neįteiktum šito laiško Viliui Dip 
iterenui šitų namų šeštame aukšte?" 

"Žinoma, mielu noru", atsakė gera
širdis, linkęs pasitarnaut, jaunikaitis. Ir 
jis jau dėjo savo du kibiru nuošaliai į 
kampą, ir, laišku rankoje," skubėjo laip
tais aukštyn, ir, nė kartą nekvepteiėjęs, 
pabarbeno į pajuodusias palėpes duris. 

"Prašau!" pasigirdo už durų silp
nas balsas. 

Šasanis buvo kilęs iš nemokslės liau
dies tarpo; jis maitinosi daugiausia duo
na, vandeniu, svogūnais arba sufiu ir ne 
kartą susiverždavo labiau sau diržą, kad 
netiek jautus alkio gnaibymus. Tečiau ir 
jis išsigando, peržengęs Dipitreno landy
nės slenkstį. Čia jam pr\eš akis stojos-to. 
ks skurdasr kokio jis dar visai nebuvo ma 
tęs! Verdamoji mašina taip nudavė, tar
si Joje ugnis niekuomet k nebuvo ku-
rėnam'a; stalo, kėdžių ir spintos visiškai 
nebuvo; maisto dalykų — u$ pėdsako, o 
vargingoje lovoje, į ploną suskurusį užtie
salą kojas įsivyniojęs, sėdėjo išblyškęs, 
į skeletą panašus, rašto darbe pasinėręs, 
to kambario valdytojas. B tiesų^ skurdus 
reginys, kuris jautrią karštakraujo pietų 
fraoeuzo širdį skaudžiai palietų! 

Jums, Tamsta, laiškas'V ynrtare" jis 

tik arčiau priėjęs. Viliaus veidai kiek silp. 
,nai nuraudo; jam, matyt, buvo nemalonu, 
1 kad jo vargą pamatė. Vis tik jis padėkojo, 
šaltai ir kartu maloniai, kiek galva link
telėjęs, vadinasi, gerasis Šasanis turėjo 
jaustis esąs nebereikalingas. Tad jis pri
ėjo prie durų ir dar kartą apsisuko pilnas 
užuojautos, tarsi, norėdamas ką pasakyt. 
Ir jis pamatė studentą, laišku dešinėje 
rankoje, aukštininką ir, nelyginant, dru
gio krečiamą, -- taip. jis visas buvo kaž
ko susijaudinęs. 

Ar aš gal blogų žinių Tamstai atne-
£iau? paklausė Šasanis vel artyn eida
mas. . 

. . 

a 

'Ne, nieko", atsakS Vilius atsikal
binėdamas, "vienas giminaitis, kurio aš 
buvau prašęs mažos paskolos ir kuris ne
galįs"... 

Čia vandens nešiotojas- staiga tapo 
labai drąsus. "Aš tatai žinojau", pasakė 
jis tvirtu balsu, "ir dėlto leidžiu sau vi
sai kaimyniškai ateit į Tamstą papu&ry. 
Čiaut kartu". • 

Taip kalbėdamas, nukraustė jis kny-
gas ir popierius nuo lentos, išsitraukė iš 
vienos kišenes puskepalėrį duonos, iš ki
tos — didelį sūrio gniužulą ir padėjo juos 
ant prasto užtiesalo; kartu - ir peilį tarp 
abiejų. Paskiau, pasinaudodamas Dipitre 
no nustebimu, pridūrė: "ir dabar dar ge-
ralo!" Ir, nieko nelaukdamas, šoko į sa. 
vo palėpę ir, - nė pusė minutės nepraėjo, 
- gtįžo triumfuodamas boaka pigaus vy* 
no ir cĮnem l&aįom, stiklinaitėm, nešinas. 

Visą tą laiką jo kaimynas nė nekrus
telėjo. 

Dabar Šasanis perplovė duoną į dvi 
daK, pasidalino ir sūrį ir įpylė vyno į abi 
stiklinaiti. "Į jūsų sveikatą!" riktelėjo 
jis keldamas savąją. 

Bet Vilius nieko neatsakė, -- tylėjo 
lyg sumišęs. 

Tas jo tylėjimas paveikė kaž-kaip 
keistai į vandens nešiotoją, ir jis nusimi
nė. "Tamsta nenori sumušt su manim? ,# 

pasakė jis, visai nejučiomis, skausmingu 
tonu, "kad Tamsta kilmingesnis, moky
tesnis ir turtingesnis už mane?" 

"Aš, turtingesnis", sušuko beveik ne
sąmoningai studentas, "aš turtingesnis, 
kai jau dvi dieni kaip aš nieko nevalgiau? 
Atleisk mano drauge, aš ištiesų nenorėjau 
įžeist tavo geros širdies". 

"Jeigu taip, tai prašau ragaut mano 
sūrio", kalbėjo Basanis vėl susigerinęs, 
pataikaujamu balsu. Ir badaujantysis ne
sakė ne. Dėkinga širdimi priėmė jis atvi
rojo geiudario, neturtingo, prastutėlio 
tautos kūdikio, dovaną, ir netik tą vieną 
kartą, bet ir dažniau tą žiauriąją žiemą. 
Be tos pagelbos jis gal butų netekęs svei
katos arba net ir gyvybės. 

"Kada aš tau atsidėkosiu, geras/s 
Šasani?" klausdavo jis dažnai, kai jo 
kaimynas, garuojančiu daržovių sriubos 
dubeniu ir dviem duonos riekėm nešinas, 
peržengdavo jo kambarėlio slenkstį. 

(Bus daugiau) 

i 
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SPRING VALLET, B.L. * ? " * * " • Skaitykirae 
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C I G E R O J b 

buvo iš Visų Šventų Draugi! 
jos. Jniones linksminosi iki 
vėlumai ir nenoriai* skirstėsi. 

Liepos 2? d. Bergman's dar
že įvyko parapijos piknikas. 
Visos draugijos paskirstytus 
darbus užeme jau anksti iš 
ryto. Pirmieji važiuojančių 
piknikan būriai pasirodė tik
tai apie 2 vai. po piet. Link 
vakaro žmonių privažiavo 
daug. Taipgi teko pastebėti ir 
sv#eių, būtent West Sides kle
boną, kun. F. Kudirka, kun. 
Ig. Albavičių, su savo asis
tentu buvusiu Cieeros myluĮ k a r t i n i u ^iku, kuomet 
mu vikaru kun. P. Valiukai- k i t l* t a u t u moterys, kovoja 

, antrą geradarį, bet tas niek. 
nikis sulyginus su pereitais 
metais. 

Gaspadinės vaisino svečius 
gardžiais valgiais. Jos, rodos, t d a u g . K o l k a ' s pasekmių" ne 

teko si .žinoti, bet spėjama, 

Piknikas. 
Mūsų jaunimas darbuojasi 

gerai. .Pereita sekmadienį tu
rėjo 38 L. Vyčių kuopa pik
nikų darže ties lietuvių kapi
nėmis. Žmonių atsilankė gana 

Kažkur ant 61 gatves įvyjco 
šiandie viename saliune žmog 

kad pavyko neblogai. 
Darbai. 

Mūsų apielinkėje yra ang. 
lių kasyklos. Darbai labai su-

mūsų dienraštį * * Draugų{*, 
platinkime jį savo pažįstamų 
tarpe, o pamatysime, kaip vi
si suklaidintieji broliai pažins 
tiesę, ir vel sugrįš bendrai, 
kartu su mumis darbuotis. Ka 
taltkišką spaudų išplatinti ge* 
riausiai gali jaunimas, mūsų 
Vyčiai; todėl nuo jų ir laukia
me geros pradžios. 

Nepažįstamas. 

žudystė. Žmogžudis, praspru- f mažėjo. Dirbama pora pus-
ko. Policija darbuojasi žmogui dienių savaitėje. Supranta-
žudį suimti. 

čiu, taipgi matėsi smarkusis 
Bridgeporto kun. Statkus ir 
damg kitų. Daug skanaus juo
ko piknike teikė vietinis adv. 
p. B. Mastauskas. 

Stebėtini tie cieer?<eeiai, 
blaivu keliu ^.padare pelno a-
pie 16 šimtų dol. Šis piknikas 
bene bus pirmas blaivus pik 
nikas. Nesimatė nei girtij, 
nei geriant, išskirus vien* 

CHAS. K. VUOSAITIS 
VYRŲ IR MOTERŲ 

RŪBU SIUVĖJAS 
Siuvame siutus ir O'Coatus 
naujausios mados. Atliekam 
darbų kogeriausia už vi
siems prieinamas kainas. 

Valome, Dažome ir At
naujiname senus. 

2337 S. Leavitt Str. 
TaL Roosevelt 8982 

prieš nepadorius apsirengi 
mus, tuo dažniau mūsų bažny
tėlėje tenka pastebėti panc-
lės su plikomis rankomis, nuo 
pat liemens. Bažnyčioje visai 
nemoka melsties per pakitė
jimų šnekasi tarpo savęs. Jos 
geros mergaitės, bet galėtu 
būti dar geresnės. 

Čia aš nekovoju vėliausia 
gaadgj, t i k b u t ų d a u g g r a ž i a u 

kad einant Dievų garbinti ap 
sitaisyti tokiais rūbais, kurie 
visų kūnų apdengia, o namie 
tai kaip tėveliai leidžia. 

ma, žmonės negali išgyventi, 
važiuoja kur tik gali nujaus
ti geresnių darbų. 

SPAUDA. 
Kas tik atsilanko Spring 

Valley, sako, kad mūsų gam
ta yra labai graži. Bet pas 
mus netik gamta yra graži, 

SCRANTON, PA. 
Nepaprasta iškilmė. 

Liepos 20 d. Šv. Juozapo R. 
Katalikų bažnyčioje 80 vaikų 
priėmė pirmų sykį Sv. Komu 
nijų. Vaikai gražiai pasipuo
šę rūtomis, eilėmis žengė baž
nyčion, lydint kunigui ir var
gonais graudžiai giedant 

/ 

ADVOKATAI 

t 

Tv W^~ 

Pereitų sekmadieni mergai
čių draugijų ėjo prie Šven
čiausiojo stalo. Skaitlingus 
būrys, visos padoriai apsiren
gusios, it parapijos rožės. Gar
bė parapijai turėti tokį gra
ži) būrelį jaunų mergaičių po 
vardu Nekalto Pras. P. šv. 

Žemaitis. 

bet atipgi ir žmonės. Nors "Garbinkite vaikai Viešpatį", 
vargas, nors darbų maža, bet ^ r i e altoriaus pasakyta pa-
visgi visuomeniniame gyve- mokslėlis. Vaikučiai atnauji
nime kruta juda? Butų gera/ no Krikšto apžadus ir pasiža-
kad mūsų jaunimas susitartų 
ir padarytų mūsų katalikiš
kos spaudos platinimo savai-

dėjo būti visai blaivus iki 20 
metų savo amžiaus. Laikė Šv. 
M i š i ų , p r i ė m ė i š - k u n . P . K a š 

te. Ne kas kitas čia kaltas, *k&0 ***** P i n «a sykį Šv. 
kad niusų tarpe atsiranda vie
nas, kitas neišmintingas ir 

D A K T 
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Telefoną* Boolevard 1666 

Dr.SA Brenza 
4«08 SO. ASHLAND AVENCE, 

Chicago, UI. 
Vai.: t ryto iki 12 plet: 1 po 
piet iki S po piet. 6:30 rak. Iki 
t : 10 T ak. 
> — a į a m • • • • • • » » • • » » • • • • • • • • ' 

A R A I : 

DR. A. K. RUTKAUSKAS' 
GYDYTOJAS TO C H I R U R G A S 

4442 So. Western A ve, 
Telef. Lafayotte 4146 

J 

TaL §511 

l 
Dr Marya 

Dowiat-Sass 
1707 W. 47-tM M. 

Valandos noo S Iki 11 diena, nao • 
Iki t Tai. vak. Nedėliotu!* aao • 

iki 1 »al. po plato. 

Dr.A.Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILŪB — 
D—Bm • • H i l a i , 
•>—•* pctlla U b« 
»>—K kfMM. 
«)— B« M U p*T«Ja« 
i)—PMU««ial acraikaa 

U ta*j T^fjU, ir 

mente, Dieve, duok tiems ku-
berniukai. Iš jų jauniausis 7, 
o vyriausis 15 metų. Visi įra-

Rožančiau.^ 

baž-
ir komunistams bernauti, tik nyčia. Visi džiaugėsi iš naujo 
mūsų katalikiškos spaudos skaitliaus jaunučių Katalikų 
stoka duoda progos įsivyrau- Į ir dauguma jų pavyzdžiu ir 

pamokslais paskatinti, gaivi
na savo širdyse, kaip ir tie 
kūdikėliai, nekaltų karštų mei 
lę ir gyvų tikėjimų į Tikrų 
Dievų Jėzų Kristų Šv. Sakra
mente. Dieve, duok teims ku-
(tikėliams išbūti tokiais iki 
mirties, kokiais jie buvo ne
kalti Šv. Komunijos dienoje. 

t i įvairiems netikriems pramv 
šams. Gana, Vyrai, snausti. 

Beeley 7436 * 

Dr, I. M . Feinberg 
Gydo specialiai visokias vyrų. * 

motam lytiškas ilga*. 
•401 Madiaoo Street 

U r n a . Weetern A te. — Chicago 
•aland©*: 1—t po pietų T—• vak, 

Vel. Boulevard 1160 

DR. A. J . KAKALIUS 
Lietuvis Gydytojai 

3303 South Morgan Street 
Chicago, ni . 

I 
mm •teaąy <akm«a|« tallyj*) 

Ir akmenis el*purno pueleje b* o-
p«ractJoa, «u tam tikrom!* mpkav 
llikomla prt«mon«mla bal vaiataJa. 
artoa4ee*« •acrailaa girdėjimą. 

i lira* p«—kmla*at. Ir Jai 
yra reikalai daro operacija*. 

pa tama vtaoa talkia aavo 
ofisas 

1411 So. 50 A ve. Cicero, UI. 
Oflaa* atidarytas: kaadtaa ana I vaL 

po plot Iki t vai. vakare. 
NadAMomla 

rytaa. 
Nr-

J 

Dr. Maur ice Kahn 
Oydytoja* ir ChiinrgM 

4 6 3 1 S . A s h l a n d Ave . 
Tel. Y arda 0994 

Valandoi; 
Nuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet 

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

Tel. Boolevard 3686 

Dr. J. P. POŠKA 
GYDYTOJAS 

CHIRURGAS 
1SS7 So. Morgan Street 
Valandos: 9—12 iš ryto. 
Vakarais nuo, 7 Iki t 

CICERO OFISAS i 
1243 Sooth 49-th Avetme 

Telef., Cicero 46 7« 
Valand.: 3—*:36 •• T- kasdien. 

Utarnhikais ir pėtnyčloma nuo 8 
iki • TaL vak. 

)fLso Tel. Boulevard 9609 
Kezid. Tel. Dreiel 9191 

DR. A. A. ROTH 
X 

R18A8 GYDYTOJAS tH 
CHIRURGAS 

Specialistas MoteriSkų. VyrlSka 
Vaikų Ir risų chronišką ligų. 

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

Vai.: l t — 1 1 ryto: t—S po ptat 
7—* Tak. Nad. 11—11 d. 

• av 

Dr. CHARLES S E 6 A L 
rerkėlė savo ofisą po aomeriu 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

Džiovų, Moterų tr Vyrų L.l<rų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo l—A 
po pietų: nuo 7—».«9 ' rakara 
Nadėilomis: 10 lkl 12. 

| Telefonas Midway 2880 

- « 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojai Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Str. 

Vaandoe: 16 Iki 12 ryta: 1 Iki • 
po pietų: I 1U I rakara 

A. + A. 
JONAS DRUKTElfIS 

mirė liepos 26, 1924 m.,| 
7:45 vai. vak. 46 metų am
žiaus. Kilo iš Kauno red. 
Tauragės apskričio Pagra-
mentės parap. Kuturių 
kaimo. Išgyveno Amerikoj 
16 metų. 

Paliko dideliame nuliū
dime švogerį Antaną, švo-
gerka Petronėle Bernotie
nė, podukre Barbora Ko 
veckienė ir Antaną Kovcc-
ki. 

Kūnas pašarvotas 4524 
So. Marshfield Ave. Laido 
tuvės įvyks seredoj liepos 
30 d. 1924. Iš namų 8 vai. 
bus atlydėtas į Šv. Kry
žiaus bažnyčią, kurioj į-
vyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. 

Po pamaldų bus nulydč 
tas i šv. Kaz. kapines 
Nuoširdžiai kviečiame vi
sus gimines, draugus ir pa j 
žįstamus. dalyvauti, šiose 
laidotuvėse. Laidotuvėms! 
patarnauja grab. J. F. Eu 

deikis, Yards 1741. 
Nuliūdę: Giminės. 

Sakau 
Aš Jums! 

"Nesu turtingas, bet gyvenime yra 
vienas dalykas, kur} galiu pirkti ir 
džiaugtis lygiai su turtuoliu ir tas 
yra HELMARS^r Amerkios did
žiausia verte cigaretuose''. 

20 HELMARS kainuoja kelius cen
tus daugiau už 20 paprastų cigare-
tų, bet su kiekvienu HELMAR yra 
smagumas, ir. džiaugsmas, o iš pap
rasto cigareto tik pigus maišytas ta
bakas supekiuotas popieros punde
liais. 

HELMARS yra absoliutiškai 
gryni ir jpekiuoti } kartono 
skrynutes, kad jie nelužtų 

Kaip kiti, taip ir jus 
permaina į Turkiškus 

les 

MnoAtmtoA 

Sakyk su Kvietkom 

Gamintojai augščiausios 
ruSies Turkiškų ir Ecyptiškų 

cl«raretų pasauly. 

BOXESoflO°«-ZO, 

^S^ 

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 PHARMAGY 
John Malachowskas, 

Savininkas 
3327 So. Halsted Str 
Chicago Tel. Blvd. 0696 

a 

I 

Kvietkos visokiom pra
mogom. 
PRANK JINDRICH, Jr. 

2127 West 22 Street 
Chicago. 

Telef. Canal 1787 

Tel. Canal 2655 
C. J. PANSIRNA 

Fotografas 
PANSIRNA STLTDIO 

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

šaukiamus, važiuoja į visas 
miesto dalis. 

&W 

msH crt r v / 
'"i 

GRABORIAI: 

O visus pirmosios Komunijos 
atmintie tegul patraukia prie 
tikros tiesos pažinimo ir jos 
siekimo. 

I 

S. D. LACHAWICZ 
m_rmmi Uctarli GraborliM 

SS14 W. Ur6 TL 

WĮm-:įL.r - :. ^B 

Cicago, IU. 
Patarnauja laldo-

turėae kuoplglauala. 
Reikalą meldžiu at
sišaukti, o "aano 
darbo bturtte ui«a-
oėdintt. 

M 1 *eL Owl 11" 
mSUB^Mi Bitt 

1437 So. 49 Ave. Tel. Cicero 887S 
IilETPVIS 

CHAS. SYREWICZ 
Funcral Direc-

tor 
Pirmos. Klesos 

Mašinos 
Trivate Ambu- I>»censed Emb. 

lance F. E. Falacz 
i 

LAIKRODININKAI 
A. VV. Y U. S K Ė-N 

Laikrodininkas. 
Užlaikau! 
naujus 
taikrod-

us tr 
taisau še 
nus.Tai-
pfi užlal 
kau viso 
klas gra- j 
žnas (je-
welry) 
plunks
nas, brit-
/as ir 
plaukų 
kirpimo 
mašinas. 

Pritai-
om a-

kinius 

1551 So 
land 

Avcnue 

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

Vienas iš gražiausių 
valgykla Oucagoje. 
Valgiai Skaniausi, 
Patarnavimas manda-; 
giausis. 
3206 S. HALSTED ST. 

Chicago, 111. 
Tel. Boulevard 3985 

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS 

b/laa T1KM« TdimuMi. 
AtMtraktos. P»dar* 

rimt D*kam«ataa tr 
7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUDO. 

Telefonas RandolpJb 8291 
Vikarais: 2151 West 22 S t 

Telefonas Canal 1<M7 
* > 

S. W. B A N E S 
A D V O K A T A S 
79 W. Monroe Street 

Room 904 — Tel. Randolpli 2900 
Vai.. Noo 9 ryto Iki 6 po pietą 
Vakarais S20S So. Halsted Str. 

Telef. Yards 1016 
Chicago. 

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

Metropolitan State Banko Kame 
2201 W. i I2nd St. Tel. Canal «699 

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22-nd St. arti Lea^ftt St. 
Telefonas Canal 2552 * 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. Se
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 8 
v. Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokius Doku
mentus, perkant arba parduo
dant Lotus. Namus, Farma* ir 
Biznius. Skolina Pinigus ant pir
mo inorgičiaus lengvomis išlygo
mis. 

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

j Buvęs Lietuvos Atstovybės Va
šingtone Patarėju. 
Metropolitan State Banko Name \ 

2201 West 22nd Street 
Telefonas Canal s699 

A, A. 0 LI S 
A D V O K A T A S 

11 S. La Salle st. Room 2001 
Tel. Randolph 1034 Vai. noo 9-5 

VAKARAIS: 
9301 S. Halsted st. Tel. Blvd. 6775 

apart PanedėlJo tr v. v 
Pėtnyčios 

•MM 

383= 3 = 

« • % 

Renakite tuos profesiona
lus, bizniaus kurie garsi-
naši dienraštį "Drauge". 

Telef. Boolevard 2551 
Br. M. ŽILVITIS 

Dantistas 
Perkėlė savo ofisą & Brigliton 

Park po n u o . 
SSS5 So. Kalsted Streat 

• •• — • — M M 

! 

NESVAIGINK 8AVO KŪDIKIŲ.— 
Geriau leisk kvlikiul refrk î, TY^M. pripildjil ii m BMfkotiSkais noodais, 

kad ''aFinaBiutr' jo įkauauaa. paeiijitntį nuo netvarkoj «a»n5ių viduriu. 
Dar geriau—duokite jam truputi 

D3 J±&X. ^ 13>J O 
tyrtautlo, aaldaur^konio, tikro viduriu paliuoauotoj*. Jame n«ra avaigalu-
N«ra narkotiSku BUOUU. Jia yra tik lengvai veikianti kombinacija, pada
ryta ii dar*oviy iSaunktj. kuri pagelbsti nuo viduriu uikietėjimo, viduriu 
dieglio, mėšįungio. Kūdikiai mėgsta jį. Jie net praSo daugiaus. 

Jutu aptiekoriua parduoda Bambine-~36c. ui bonką, 
arba pasiųskite tiesiai į laboratoriją. 

F. AD. 1UCHTER & CO. 
104.114 So. 4th Street Brooklya. N. Y. 

Lietuvis Laikrodininkas 
HJ8U pa

tyręs tai-
sypae viso
kių laikro
džių ir lai
krodėliu. 
Taipgi tu

riu ir nan-
jų auksi
nių del par 
davimo pi
giai. Mel
džiu lietu
vių atstlan 
ky-ti a§ pa
tarnausiu 
kogeriau

sia. 

ANTON KAZAITIS 
753 W. *5-tb Street 

Keli žingsniai nuo Halsted St. 
• < m m a i 1 

A R S E R G I ? 
Jeigu sergi, tai atsilankyk tuo-

jaua i SVEIKATOS INSTITUTĄ 
ir sužinok kaip likti sveiku.v pa-

i g-elba VAISTIŠKOS KŪNO KUL
TŪROS IR ELEKTRIŠKŲ JQT-
DYMŲ. 

gftas naujas būdas gydymos y-
ra paremtas ant tvirtų mokėUnių 
pamatų ir yra pagelkėifa danie
liui sergančių, kariame visi kiti 
gydymo budai nieko negelbėjo. 

Mes bendradarbiaujame su ge
riausiais Gydytojai* ir CWrųr*aiR 
mieste ir galime jumis 'parūpint 
visus tinkamiausius būdu* gydy
mo, i 

Mes esame praleidę viri ,10 me
tų mokslui ir patyrimui įvai
riuose daktariškose mokyklose ir 

. gydymo ištaigose ir galiate. ju
mis tinkamai patarnauti, atgavi
me sveikatos. 

ATSILANKYK TUOJAUS Į 
TRAiy iS HEALTH 

INSTITUTE. 
S»37 South Halsted Utx. 

(Ant antrų lubų) 
Valanda*: Kuo S ryto Iki 12 

pietų ir nuo « iki ? vakare. 
Šventadieniais pagal sutarties, 
• • i i n.gtfiggi II igJgigmgjggjggmi" ' ' » 

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

sg i eae e» 
, Ofisas Didmieetyj: 

29 South La Salle Street 
Kam baris 520 

Telefonas Central CSM 

Vakarais 3223 S. Halsted S t 
Telefonas: Yards 4681 

[Tel. Central 4200 

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

i 011 Chicago Temple Bldg 
[77 W. VVashington St,Į 
[CICERO Ofisas: Panedėlio vak. 
[1S14 8. Cicero Av. Tel. Cicero 503« j 
BRIDGEPOTtT Ofisas: Kitais vai 
8230 S. Halsted St. Tel. BouI. 6737 j 

*: -' 

ES 
!

! • • • • • • • • • • * * • • • » » » • 

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

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: D. 514—516—127 H. Dear-
boru St. TfL Randolph 5564—55*5 
Vakarais 10717 Indiana Ave. 
Hosetend Tel. Pnllman 6677 

» • • • • ! • • • • • • • » 

ĮVAIRUS KONTRAK-
TORIAI 

i 

i f e ) W g i < a < a mtm —»*•—i»e*e»e»e*«a^ei 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktorinj, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 
2319 West 24-th S t m t 

Chicago, n t 

i Telefonas Canal 7233 

PETRAS CIBULSKIS 
Maliavojim© Kontraktovius 

i
r Dažu Jr Poperos Krautuve 

2338 SO. LEAVTTT STR. 
• • • » a a a e » a a e a e e » • • • — • 6 

• « • • • — . — . • - . , — 

gĝ hk. * '^^gVfl^f.-^SHflgSS^^ 

I Tel. Lafayette 432S 

P L U M B I N G 
[Kaipo lietu vys, lietuviams 

patarnauju koogeriauaiai 
M. YUSKA, 

3228 West 38th Street 

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE ''DBAUG4. 

— f 
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Dienraščio "DRAUGO 
M E TINI S-

C.P. SUROMSKIS & CO, 
RĖ AL ESTATE 

Perkam, parduodam įr 

mainom namus, farmas taip 
jri ir visokius biznius. 

Darbą atliekam greitai, 
pigiai ir gerai. 
Ą Kreikei tesi . 

3352 So. Halsted Str. 
Tel. Boulevard 9641 

' % • • • • » i 
^^-

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-
MtTl VISADOS KREIPKITftS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

Ned. Rugpjūčio-August 1924 
. i , 

v 
National Darže, Riverside 

l 

ABIONUS Ctt 

800 W. 351h St, CMcaio. 
Tel. Boulermrd MII ir 0774 , 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-I 
DAVIMO RASTUS. 

Visus kviečiame "Draugo" prietelius ir rėmėjus atsilankyti į šį linksmą 
, • 

pikniką. 
Kviečia" DRAUGO BENDRO VE. 

*m* <*»-

CHICA GOJĘ 
PROGRESYVIAI DIRBA. , GHIGAGOS ŽINIOS. 

i — • 

Politinės progresyvių gru-1 
pės Chicagojo ir Illinoise, x Kun. Prof. Buoys buvo 
pilnai patvarkė politinei kam išvažiavęs i AVaukegana, kur 
panijai programą ir dabar jam AVaukegano parapijonys 
įau imasi priemonių ta pro- surengė priėmimo vakarienė, 
gramą vykinti. kaipo savo buvusiam klebo-

Svarbiausias tikslas — po- nui. 
litinei kampanijai gauti pini
gu. Nes kampanija visuomet 
surišta su išlaidomis. Kuo 

X West Sidės sąjnngietės: AR ŽINAI KAD 
ruošiasi į Moterų Sa-gos Ju- Tylus aeroplanai pasirodė pa 
bilejinį Seimą. j sėkmingi pirmame išbandyme 

X Town of Lake labdariai MeCook Field Dayton, Ohio* 
su nauja energija ima veikti. Iš tos priežasties jie netenka 

X "Draugo*' piknike bus trečio nuošimčio savo jiegos. 

P A R D A V I M U I 
B I Z N I S 

met bus pinigų, tuomet rasis 
politinii) darbininki? ir bus 
laimėta čia senatoriui La Fol-
ktei nemažai balsia. 

Politinin fondan bus renka
mos liuoso noro kontribuci
jos. Ypač darbininkai bus 
kviečiami remti progresyvę 
partiją kaip pinigiškai, taip 
balsais. 

Du plėšiku apiplėšė Buck 
and Rayner vaistų krautuvę, 
Clark ir Randolph st. Iš 
"seifo" paimta apie 3,000 do
lerių. 

X Brigliton Parko parapi 
jos piknikas 27 liepos pasisie-
kė kuopuikiausiai. 

XL. R. K. Federacijos pir
mininkas atsilankė į Marlan 
Hills. Labai grožėjosi Mari jo-
nų Kongregacijos vienuoly
nu. Tyrame ore suruošta va
kariene. 

t'Leopold'o ir Loeb'o byla se 
ka kriminaliam teisme, išian 
* — 

die pakels ofensyvą kaltina
mųjų alvokatai. 

Miss Myra Edwards, 25 m., 
819 E. 39 st. pašauta kojon. 
Areštuotas Sydney Nash, 50 
metų. 

Mrs. Mary Hunt, 5525 So. 
May st, savo vyrą suraižė ir 
i&rarė iš namų. Vyras krei
pėsi policiįon, 

A. I A. 
B A R B O R A 

PARNARAUSKIENĖ 
mirė Liepos 25 d. 6:20 v. v. 
Sv. Marijos Ligonbuty Rhine-
laiuler, Wisc. 

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Juozapą, tevnsr Pranciškų 
ir Barbora Urbikus, seseris: 
Juozapa l'rblkaite ir Oną Lau
rinaitienę ir brolius Antaną ir 
Julijoną ir švogerj A. Laurinai
ti. 

Kūnas pašarvotas 4147 So. 
Kedzle Ave. Laidotuves |vyks 
Seredoje, Liepos 80. iš namų 
8:30 vai. bus atlydėta j Nekal
to Prastd. šv. Marijos P. baž
nyčią, kurioje vyks gedulingos 
pamaldos už veliones sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta j šv. Ka
zimiero kapines. Nuoširdžiai 
kviečiame visus gimines, drau
gus ir pažįstamus dalyvauti šio
se laidotuvėse. laidotuvėms pa
tarnaus ffrab. S. D. Lachavicz, 
Canal 2199. 

Nuliūdę vyras Juozas Parna-
rauskis, tėvai, seserys Ir broliai. 

duodama dovanų atsilankiu
siems stora knyga. Ja visi at
silankiusiems džiaugsis. 

X Gerai daro draugijos ko
lonijose, ragindamas susirin
kimuose skaityti katalikišką 
spaudą ir vien katalikų laik
raščiams duoti skelbimus. Sa-
v; pas savus. 

X "Draugas" taria ačiu 
gerb. Korespondentams, Agen 
tams, Rėmėjams ir Prie'te-
liams už raštus, h*C+—tu pra
šo rašyti aiškiai, ypač pravar
des ir vienoje lapo pusėje. 

X D-jų korespondentai pa
duokite savo pranešimus i S 
anksto bent 2-3 dienas. 

Ar žinai kad lietuviai rūky
tojai pardeda kasdiena dau
giau rūkyti Helmar Turkiš
kus cigaretus ir dėlto jie da
bar supranta kodėl jų drau
gai Amerikonai visuomet ru
ko Helmarš. (Apgr.) 

REIKALINGA. 
REIKALINGA AGENTAI 
Galima padaryti gera pini

gą dirbant atliekamų laiku 
Atsišaukite laišku. 

ANTHONY PAVELKIS 
\ Adv. Mgr. 
2334 So. Oakley Avenue 

Chicago, Dl. 
1 I E Š K O 

LIETUVIAMS MUZIKAN
TAMS. 

Visi lietuviai muzikantai y-
ra kviečiami atsilankyti ant 
repeticijiį L. Krekščiuno or
kestras, kuris įvyks liepos 2!) 
d. Mark White Square Pa*-
*ke, ant Halsted ir 29-tos gat
vių. 8:00 vai. vakare. Turime 
prisirengti labai gerai su mu
zika į dienraščio "Draugo** 
piknikų, kuris įvyks rugp. 
(Aug.) 3 d. National darže, 
nes tai bus vienas iš puikiau
sių Piknikų, ką buvo šį me
tų. Taigi turi būti ir muzika 
atsakanti. Nepamirškite atsi
lankyti visi orkestros nariai 
ir nenariai, nes man reik 
daug muzikantų . 

L. Krekščiunas, 
Direktorius ir Mgr. 

A. J. Andresiunas, 
Asst. Mgr* 

PA IEŠKAU sav obrolio Vincento 
Jovaraucko paeinančio ifl Jurbarko 
Valsčiaus Butrimų Kaimo. Amerike 
gyvena 18 metų. Jis pats arba kas 
apie ji žinote maionėktie -pranešti 
šiuo adresų: 

ĮPETRONELE JOVARAIS*. AITfc 
3256 So. Wallaee Street 

Chicago. m . 

VIEŠA PADĖKA 

ERNEST. KIGOWICZ 
Nuoširdžiai tariame ačiū 
dalyvavusiems laidotuvėse. 
Ačiū visiems kunigams ir 
vargoninkui už gedulingas 
pamaldas, grab. šulskiui. 
visiems kurie prisiuntė gė
les ir mašinas. Visiems gi
minėms, draugams, pažįsta 
miems ir visiems kurie tik 
kokių nors būdu prisidė
jo prie pagražinimo laido
tuvių. Lai Dievas visiems 
atmoka. 

Antanina Kigovvicz 
ir sesuo Leonora 

PARSIDUODA bučernė ir groserne 
galima nupirkti už teisingą pasiūly
mą. Parsiduoda dėlto, kad turiu 2 
bizniu. Taipgi mainyčiau ant loto ar 
automobilio. 

4235 S. Kedzie Ave. 
Chicago, 111. 

PARSIDUODA Delicatessen krau
tuve labai gt roj apiel. N. S. Labai 
lengvai galima padaryti $100 J sa
vaitę turiu parduoti dėlei svarbios 
priežasties. Puikus fixtleriai ir Roč
kas, randa pigi, štimu šildoma $!,-
600 už viską duosiu ant išmokeačių 
jeigu reikės. Viskas verta du syk 
liek. 

&37 Dlversey BJvd. -- skersai gai-
vė nuo Elevated stacijos. 

Chicago, III. * 

P I A N A S 
P M Y E R PIANO B.VRGENAS 

Turiu parduoti tuojaus iš priežas
ties apleidiino miesto. $700 vertės 
player pianas su suolelių 125 muzi
kos rolėmis, kabinetų ir t. t. už 
$125. 

3324 N- Marsh field Avenue 
Chicago. m . 

Reikalaukite Mrs. Ma^onick'is plano. 

P A R D A V I M U I 

Pasekmingai siunčiam pinirm ir 
• Parduodam Laivakortes. • 

AR REIKALINGI TAU 
PINIGAI? 

Mes skolinam* ant pirmi, 
[morgičių. 

Mes taip pat 
Perkame Ir Parduodame plr-

»us morgičius po $500.00 ir aug-
jščiau. 

Norint platesnių informacijų] 
(kreipkitės pas: 

JUSTIN MACKIEWICH 

MORTGAGE BROKER 
[REAL ESTATE LOANS 

INSURANCE 
2342 So. Leavitt Str. 

ANT PARDAVIMO Kamera ver
tės $200.t>0 parduosu už $75.00 su 
visu varstotu ir apsiimu išmokyti 
padaryt -paveikslus didumas 57 No. 
t Premo Zeiss Kodac anastigmet 
F 6. 3. 

Atsišaukite:' 
JUOZAS KAREIVA 

2321 Went 22-nd Place 
Nuo 8 iki 9 vai. vak. 

— S 

NAMAS 
T 

ANT PARDAVIMO namas i pa 
gyvenimui eonerete apačia 4 kamba
riai ir augstas elektra guzas ir mau
dynė. Netoli bažnyčios Brighton Par
ke. 

Atsišaukite pas savininką: 
4442 So. VVashtenavv Ave. 

Chieago, III. 

ĮVAIRUS BIZNIAI 
Wimmmm • • *»»< 

VIEŠA PADĖKA 

JUOZ, P. WABAL 
Nuoširdžiai cariu ačiū 

Aušros Vartų parap. kuni
gams, kun. B. Urbai, mies
to r*>licijai, giminėms drau 
gams ui prisiuntima gėlių 
ypačiai West Sidės žmo
nėms kuris prisiuntė gra
žią, kvietka ir visiems ku
rie tik ' kuomi prisidėjo 
prie pagražinimo laidotu
vių. 
Nuliūdus: 
Žmona Frances C. Wabal 

1928 So. Ridgeway Ave. 
mmmmmmmmmmmmmmm 

ABNER H, GOHEN 
HARDWARE 

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

Radio f rengimai 

Prirengta maliava gal. f 1.50 

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

> » • • * • • » • • • • » • • » » • • • • • • H 

NICK BARTH 
, Teaming 

Užlaikome maliava, aliejų Ir lan
gams stiklus, cementą Ir pleište-
i Į. Parduodame anglis, karais, to
nais ar Jbasketais. Esame agen tu
ro VaLspar varnishes Ir Enamel. 

536 W. 18th Str. 
TeL Canal 5*28 

Telefonų užsakymai priimami ir 
pristatomi. 

NORINT NAMU IR 
BIZNIO BARGENĮĮ 
Visokių rnžių pamatyk 

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

Kampas Sacramento 

Nauji 2 flatų namai 6-6 kamb. 
Brighton Parke lengvais išmokė
jimais. 

Special Bargenai 
Augštos rūšies namai, 2 flatų 

ką tik pastatyti 6-5 ir 6-6 kamb. ' 
Marquette Manor. SpecialCa kai
nos ir speciales išlygos ant šlu 
namų. 

BfrtĮMl 
Pasirinkimui bizniavl kampai ir 

viduriniai tušti lotai augštos k lė
šos Lietuvių Apielinkej Geriausios 
Bizniui Vietos. 

Kriauoiams, barberiams, kviet-
klninkaras, auto salesrooms, gara-
diiams, bučernfinvs, hardware ma
liavos ir rakandų krautuvėms ir 
daugybe kitokių biznių. 

Norint platesnių informacijų 
{kreipkitės pas: 

L. J. JACOBSON 
3002 West 59th Str. 

Kampas Sacramento . 

d— » » » » » • 
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BRIOGEPORT PAINTING 
& HARDWARE CO. 

Malavojime, dekaruojame, 
kalsimuojame ir popieruo-
.iame namus. Padarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie-

ru ir stiklu ir t. t. 
3149 8 0 HALSTED ST. 

Pres. Ramancionis 

E. J. H E N I F F 
REAL ESTATE 

LOANS INSURANCE 
General Contractor & 

Builder 
Su tos rųsiės reikalais 

kreipkitės pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausis. 

5710 S. Kedzie Avenue 
Chicago, 111. 

Resideneijos Tel. Ofiso Tel. 

I Prospect S101 Prospeet 6778 

L i i i 

NORINT PARDUOTI 
R E I K I A 

GARŠINTIS 
Jei nori parduoti: namą, 
uotą, biznį, rakandus, au
tomobili, patelefonuok 
"Draugui": 

Roosevelt 7791 
Arta teikis atvykti pats 
2334 S. Oakley Ave 

1 




