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•'Draugas" tebūnie kiekvie

nam lietuviui Katalikui Ame 

nkoje jo gyvenimo draugas! 

• 

-

LITHUANIAN DAILY FRIEND 

np«**« **tr*—rr— 
Veltui statysime bažnyčias, 

dalysime misijas, steigsime 
mokyklas, jei neimsime į sa
vo * aukas spaudos ir jos ne
platinsime. 
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ČEKįl VALDŽIA VIS KO
VOJA KATALIKOS 

_ - . 

Francuzai Evakuos ^ Atmoka 
PRAHA, birž. 13. — Čio

nai sukelta nemaža sensacija, 
kuomet vietos katalikiški laik
raščiai išvilko aikštėn Čekų 
valdžios sąkalbiavimus tikslu.' 
skaldyti katalikus ir suskal
džius jjj organizacijas juos 
pačius pragaišinti. 

Būtent, paskelbta, kad vie
nas buvusis katalikiško laik- | 

Moroko 
• 

• 

as Amerikai 

| Vietos policija deda pastan 
igų, kad tas slaptas smukles 
l išnaikinti. Bet tas darbas sun 
| kiai eina, nes policijai vienai, 
! be vietos žmonių pagelbės, ne 

- ! lengva jas surasti. O žmonės, 
LONDONAS (per pasta), j nesuprazdami, kad tas daro-

— Laikra.štis '*Manchester j ma jų pačių naudai ir sveika 
PARYŽIUS, birž. 14. — f Apie tai dar nekalbamąJQ u a r d i a n M r a š o > k a d g VaJsj'tos gerovei, nepraneša polici. 

jai ir smuklės tarpsta kaip 
tarpę. 

Reikėfų lietuviams susipras 
ti ir nesinuodinti, gi apie sla
ptas* smukles pranešti polici
jai. 

Hankow'e Riaušės 
Išjudiuo Shanghajii 

IPremieras Painleve yra Mo-
j rokoj, kur jis pareiškė, kad 
Francija visomas savo išgalė
mis ir priemonėmis gins pro
tektoratą Moroko j . 

pilnai atvirai, bet ž i n o v a ^ t V m Ų gk0!j„inkų sąraše nepa
tvirtina, kad kova su rifais tu £ v m ė t f t 8 Lietuvos vardas, 
ri but labai ilga ir brangi. I r T a į r e i g k i a ) k a ( Į L į e tuva y-
kokia s i iš to nauda? r a vienintelė valstybe, mokan 

Beveik jokios. .Kaip is I s - " t i mVQ s k o k s # 

Bet, matyt, jo žodžiai neiš- panijos juoktasi už jos nepa-

Komunistai Uzeme Cantona; Rūpinamasi 

. į Rugsėjo 22, 1924 m., Lietu 
raščio redaktorius nuo minis- sipildys. Nes daugelis parla- vykimus Morokoj, taip pašau .'vog a t g ^ o v a s Washingtone Bi 
terio 'Srobar priėmė tris mili- mento atstovų ir šiaip politi-įlis pasijuoks ir iš Francijos, j ' x a u s kas ir Suv. (Valstvbių fi-
cnus kronų ir tais pinigais ku reikalauja, kad Francija i kuomet ji nieko nelaimės. i^ansų sekretorius "Mellon pa-
pradėjo leisti laikraštį, prie- atsisakytų to sau skaudaus I Tai svarbus Francijos val- ' s j r a*£ j / i e t u v o s skeloms Ame 
šinga Katalikų Popularei pa r % protektorato. |<lžiai klausimas. rįkai suregulinoti1 sutartį. 

. . . M 

t i jai . 
Sakoma partija nesenai dar 

buvo galinga politikoje. Ją su 
darė čekai ir slovakai. 

Minėtam laikraščiui pavyko 
partiją suskaldyti. Slovakai 
katalikai atsimetė nuo čekų 
{katalikų. 

Daba 
lionai 
deda 
kus katalikus supi 

Nežinia, ar šis žygis pa
vyks. Bet aišku, kad milioriai 
(kronu; išleidžiama žinant vi
siems mįnisteriams. Ir jei 
taip, tai valdžia atlieka did
žiai negarbingi) 

Anglija Nori Patraukti 
Dominijas 

( Lietuva taipat pradėjo sa
vo skolas mokėti Franeijai. 

NAUJI MINISTERIJOS 
RUMAi. 

' * 
M i s i j o m i s 

SHANGHAI, birž. 14. — jkadas tikslu apsisaugoti ki-
15,000 kiniečių darbininkų, mečių puolimo, 
dirbančių čia audiminėse, an- j Iš Cantono pranešta, kad 
dai pakėlė streiką, be už ke- tų miestą pagaliaus užėmę ir 
lėtos dienų gryžo darban. Da- apvaldė komunistai, ty. kuo-
bar tie visi darbininkai išnau mintango radikalų partija. 

Lietuvros t e i - ' j 0 į i e j 0 gtreikan. Cantoniečiai smarkiai gynė-
ftie darbininkai sustreikavo , « , bet nieko negelbėjo. 

KAUNAS, 
singumo ministerija statydi
na sau didelius romus Duone-' ( l l 0 j a U 8 g a v c ^ n j n a p į e Han-į ^ i a nemažai rūpinamasi 

ilizuota. Lietuvos litas lygiai 
LONDONAS, birž. — fcian.Tuo paktu ji nori garantuoti stipriai laikosi kai Anglų ster 

i Nors Lietuva yra maža vai 
Į ^ ^ ^ Į s t y b ė , , rašo sakomas laikraš-! l a i«io, Ožeškienės ir T o l s t o - ' k o w , 0 r i a u f i e s > k u r i u į a i k u l i n . ;krikščionių misijų likimu vi-

~ -tis, tečiaus jos valiuta stabi- J a u s &&% tri&ampy. j žudyta ne 8, betlkeliolika ki- soi /Kinijoj. Nes kuomet užsi 
Darbas varomas gana spar niečių. / įdegę kiniečiai pradės pulti 

misijas, tuomet tikrai svetini 
die politinė situacija EuropoĮ nepulti Francijos. taipat nor i / l ingas ir tuo Lietuva gali but rangiai, nes dirba kaliniai, ku {t{a L įgmįkįfa* visus kinie- g a J i a , n s hus Pavojaus. 

• 

čiai. Pastatymas atsieis neb-, H a n k o w o r i a u ^ s i š j u d i n 0 

A#iglijos valdžia palinkusi trustisas. 

ir purviną 

viešai paskelbti visus tarpval Be to, Vokietija toje pačio LIETUVIAI "NUODIJASI nos* «*• **** 
stybinius susirašinėjimus pra jo notoje pareiškė, kad ji no- ALKOHOLIU. 
dėjus Vokietijos pakto pasiųl. rinti tos rų.šies atskirus pak- f. 
Taigi, turėtų but viešai pas-j rus padaryti ir su kitomis LAUKU\ rA, Tauragės aps. 
ke!bta anglų su franeuzais no Į valstybėmis rytiniam pasieny.' 

i frontoną puošia gražios kolo-. ,,,. . . v . ' 
% . •• Vietos uoste stovi tusti .5.* 

pfekuriai, laivai. Nėra kam JM 
V«*~bMmNA&k Wrž« 14. 

Anglija nenori bendrai eU 

TA PATI SENA PASAKA. 

darbą. 

ITALIJA REIKALAUJA 
ATLYGINIMO. 

tų susimainymas. Pranešta, 
kad anglų spaudžiama i'ran-
euzu valdžia sutikusi su tuo 
j)askelbimu. Bet vokiečiu vai 

POLICMONAS NUŽUDY
TAS. 

i 

vų stovi neiškrantij. 
»laponų konsuliatas gavo ži-

j — Laukuvoje ir aphnkiniuo-j W A S H I N G T O N birž 13. - , , iu> k a d W i * p w ^ kiniečiai] 
tse valsčiuose labai praplitęs P r o h i b i c i j o s v y k/„imo*,konii- ^enurimę ir riaušės dažnai at 

prilloduoti. Nem«žai kitų lai- F m n c i - hlokuoū M r ^ 
pa

kraščiu. 

t spirito (alkoholio) gabejiimas 
lifi Prūsijos, prasidėjęs dar 
rvokieČiiL okupuotės laikais. 

džia nori tą klausimą atidėti . DETJvOIfT, Mieli,, birž. 14.[Veik kiekvienam didesniam t / V n 
x^i : i „ : u „ : X T ^ X ; „ - i , « »^ • i * * * i _ Y _ I * • - - K O j a . 

inimo komi 
sįonierius Hayes išnaujo skel- s i k a r to ja . Anglai prieš riauši 
bia seną pasaką ir tai tą p a Į n i n k u s Pavartoja kulkasvat-
čią, kurią jis dažnai *»noa»sa-. ' džius. 

• 

ROMA, birž. 13. — Afga
nistane birželio 2 d. sušaudy
ta du italu inžinierių už af
gano kareivio nužudymą 1&24 
metais. 

Italijos valdžia dabar už 
sušaudytus reikalauja nuo Af
ganistano valdžios: atsiprašy 
mo ir 35,000 dol. atlyginimo. 

tolesniam laikui. Nežinia, ko 
I J i s tvirtina, kad prohibici 

Hanko\v'o apylinkėse gyve
ną japonai subėgo ten japo-

KAREIVIU VĖLIAVA 
PAVOGTA. 

GOLDEN, Colo., birž. 14.— 
Čia sukelta nemaža sensacija, 
kuo/set nežinia kur pragaišo 
148-ojo lauko artilerijos — 
Colorado nacionalės gvardi
jos vėliava. 

Ta vėliava buvo Franci.joje 
i r su ja kareiviai dalyvavo 
keliuose mūšiuose. 

Keturi plėšikai užpuolė [kaime yra po 1—2 ar net 
kią priežastį turi vokiečiai. 'Central Savings barnką. Pasi- 'daugiau slaptų smuklių, kame 
Matyt, jie nori pirmiaus ap- *srV:o poliemonas. Piktadariai ' narduodama dectinė vardu i i i 11 T J " ^ ū * , " •*£$• 

. . .* . . •.. / , . . . ,. . ;paruuouama aegune \ a r u u k a j degtines kontrabanda |-c»JU kiniečiu, begalimo įnirtimo, 
sidirbti su pastarąja nota — n nuzuoe ir nudume automo-|»•vollinšlfa', ^smirdnolėl OA tr I * I. ^ «i ' - L i'* i * , . , 

. • M • M • :\v . . OAAAA ^ i (Maircmoicj, pa- Valstybes beveik sustabdyta,! Anglai tuotarpu aplink sa-
nusiginklavimo klausimu. biliu pagrobę apie 20,000 d o U g a m i n t a į ž m e d ž i l J i r v i s o k r u, kad namuose alus jau nedir 

Anglijos užsienių reikalų —; (.atmatų, kuri labai dvokia ir bamas ir tt. 
sekretorius Chamberlain Lon RUMUNUA MOKĖS JEI... 

(kenkia sveikatai, bet del sa-, Ant galo visgi jis pripažįs-
donan gryž kaip pranešta, 
tik ateinanti ketvirtadieni ir 

jos vykinimas progresuoja, nu koncesijon, kad apsisaugo 

vo koncesijas pagamino bari- J 

Pinigų Kursas. 
— . — 

Vakarykščios dienos. 

Lietuvos 100. litų $10.00 
Anglijos 1 sv. sterl. 4.86 
Francijos 100 franke 487 
Belgijos 100 frankų 4.82 
Italijos 100 lir,ų 3.98 
Šveicarijos 100 fr. 19.42 
Čekoslovakijos 100 kr. 2.97 
Vokietijos 100 mrk. 23.81 

b 

n i ^ A ^ o r p A O K i A \Y° p i g U H I ° m u d 0 ^ m P r i e t a , kad esą nemažai žmonių,! Q 
IiUKAKbhlAfc>, birž. 14. kiolrvienos progos. kurie prohibiciiai priešinasi. ^ 

gal pemktadianį jis gaus pro-^— Kumnnijos valdžia prane-
gos parlamente papasakoti a- ^a> kad ji skolas Amerikai 
pie visą situaciją Europoje, [ "dės ian t i , jei ir Francija A-

Kas verčia Angliją šiuo įmerikai mokėsianti, 
kart griauti žinomą slaptą di-į Kadangi Francija nori išsi-
plomatijąf Kiek žinoma, An- ' s u k t i nuo sko>? mokėjimo, tai 
glijos pren:.ieras Baldžių yra i r Rumunijai norėtųsi tas pa-
slaptos diplomatijos šalinin- daryti, 
kas. 

SENYVAS KARDINOLAS. 
QUEBEC, Ont., Canada, 

birž. 14. — Birželio 10 d. vie 
tos kardinolui Begin sukako 
GO kunigavimo metų. Kardino 
las eina 85 metus, bet dar ga
na stiprus. Tą dieną J o Em. 

Yra svarbi priežastis. Nori
ma savo pusėn patraukti do
minijas, kurios nepakenčia 
slaptos diplomatijos ir apie 
Anglijos projektuojamą ap
saugos paartą nenori ir klau
syti. 

Anglijos valdžiu yra nuo
monės, kad kaip veik visi dip 
lomatiniai susirašinėjimai bus 
paskelbti viešumon, tuomet, 
rasi, dominijos apsisvarsty-
siančios ir palinksiančios Aoi-

TIE NELAIMINGI VAN
DENS SAIKR0DŽIA1. 

Chicagos visuomeninių dar 
bų komisionierius Sprague 

Pramatoma Nauja Europos 
Valstybių Konferencija 

- I I . , . . . - i - ^ I I . i. • n • • - • • i i ^ . ^ m , 

BERLYNAS, birž. 14. — Kas daryti su santarvės no 
Nusakoma, kad artimoj atei- ta, Reichstago užsienių reika-
ty turės-įvykti Europos vals- \ų komitetas su miaiisteriais. 

tybin generaM konferencija turėjo konferencijas.^ Bet nie-
išspręsti šias svarbias prob- ko galutina dar nenutarta, 
lenias, kaip tai Vokietijos nu 
siginklavimą, apsaugos pakrą Be dirbtuvių mašinerijų nai 

kinimo Vokietijai yra dar 

celebravo aukštąsias Mišias i r gn jos pusėn. 
gavo galybes sveikinimų. Vokietijos užsienių reikalų 

imama, už ••saikuojamą , , vau 
denj. 

Komisionierius yra nuomo- j s e 

nuėsto tarybai įdavė sus ta ty - j* Vokietijos įstojimą T. 8 ^ _ ^ ^ p r o b l e m a ) ^ 

tą ordinansą, kuriuomi remian J""?011- j g a n t a r v ė s reikalavin1as, kad ji 
tis visa*, mieste turi but j - . Pramatoma. kad VolueU- T g ^ 
vesti į visus namus vandens . * * valdžia prmc.pe pnpa- | . ^ ^ . & ^ 
saikro<ižiai. Ord inė se dar g « V««U* ^ " t a r v e s v a l s . ^ . ^ ^ ^ ^ 
pažymėta, kaip daug turi but vb i , notą .kas link nus.gin ^ ^ ^ ^ į 
imflmA už <<saikllo^ama , , vau kJavrmo, išėmus santarvės rei . .. 

, , . . . . .. ,. U4 . i teises, kad iie butų įleisti į ko kalavimą sunaikinti dirbtuve-' . . , ' . • \T7 , l 
Y. .. , . . v tmisiias ir komitetus, kad pa-masmerijas, kuriomis gali v. . - _ • , ' r ., 

• ^ • 1.1 • _ c l 0 J e taryboje Voįvietna pu-
nės, kad ordinansas taryboje jma gamint. gmklus ir anrn- ^ a t s t o v a u j a m a

 J 

sutiks mažai priešų, kadangi Į n*crją. 
ofisas paskelbė, ką kituomet įvedimas vandens saikrodžių 1 Vokiečiai tvirtina, kad kuo- Jei (Vokietija griežtai sta-

P A K f Ž I U S , birž. 14. |:Vokietija pasiųlė. Būtent, pra į visus namus karo departa-į mot jie sunaikintų mašineri- (tysis, galimas daiktas, Angli-

-

Ambasadorių taryba savo mi eito vasario 9 d. Vokietija pa m e n t o reikalaujamas. (Tas y ra jas, tuomet pr is ie ik dau^ dir !ja turės palinkti prie jos rei , 
l i n i n i a m s ekspertams parė- j siuntė Anglijai ir Franeijai sąryšy su sanitariniu perka-'btuvių uždaryti. Uždarius gi kalavimų — sušaukti santar - j 
dė patirti , delko Vokietija ne notą, kurioje pažymėjo, kad fiU> kuriam perdaug vandens! dirbtuves, Vokietija negalėtų vės valstybių konferenciją, ku 
nori kad per jos teritorija* Vokietija nori padaryti ap- neduodama vartoti iš Michi-' atmokėti reikalaujamų nuo rioj pilnai dalyvautų ir vo-
škrist# santarvės aeroplanai. į saugos paktą Rhįne pasieniu, gan ežero. jos reparacijų. kiečiai. 

I % * 

e i s i n g a s Patarnavimas 

« 

• 

Siyskite Savo Giminėms 
J 

LIETUVĄ 
PINIGUS 

P E R 

DRAUGĄ 
Nes, "DRAUGAS" pigiau
siai siunčia ir geriausiai pa
tarnauja. "DRAUGAS" siun 
čia per didžiausia LIETU
VOS VALSTYBĖS BAN
KĄ IR ŪKIO BANKĄ. 

"DRAUGAS" siunčia Pi
nigus Litais ir Doleriais: Per
laidomis, Čekiais-Draftais 're 
Telegrama. 

"Dramras" M Co., 
2 3 3 4 S. Oakley Ave 

Telefonas: Roosevelt 7791 

; 

i 

G 
> 

C/3 

•d 
G 

n o 
K) 

c 
B-
9 

> 

t 

t 

i 
• 

J 
O 

> ^ « » » » n » M i » p » » « f c » i f i » ^ » » i » M i » • • » • » » » » » » **^*m*mŠ*. 

file:///aruu


O R A U G 
CtbUAtd Uūi 

Om Tttl 16.00 
81z Montha $3.00 

AT NEW* - 8TAHD8 8c. A OOPY 
DRAUGAS PUBLISHINO 0 0 , Inc. 
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T. SĄJUNGOS ĮSPĖJIMAI. 

g susipažinę, bet su jais dažnai 
lėbauja svajodami apie dide
lę Lenkiją. 

Tuotarpu Lietuva neskriau
džia tautinių mažumų ir el
giasi savo teisėse, kaip elgia-
s-i kiekviena kultūringa vals
tybe ir tauta, mylinti laisvę ir 
nepriklausomybę. 

Anot žinių iš Genevos, T. 
Sąjungos taryba tomis dieno
mis baigdama suvažiavimą 
įspėjusi Lietuva, kad ji savo 
valstybėje nespaustų, neper 
sekiotų ir neskriaustų tauti
nių mažumų, bet leistų joms 
kultūroje vystytis. 

Jei tas tiesa, kad tos rųšies 
įspėjimą Lietuva gavo, bus ai
šku, kad Lietuvą įskundė ne 
kas kitai, kaip tik lenkai. 
Tai tie lenkai, kurie mėgina 

TARPTAUTINĖ KATALIKŲ 
SĄJUNGA. 

Ačiū Dievui pasaulyje da 
netrūksta idealistų. Turime 
cla daug žmonių, kurie liuosi 
nuo vergavimo materializ
mui. Yra asmenų, kurie moka 
pamiršti savo asmenišką ge

nai sekdami savo ambicijos 
užgaidas padaro skriaudą ben 
clram veikimui, ji, reikia tikė
tis, sustiprintų drausmę, kel
tų kovotojų drąsą, palaikytų 
energiją, o visa tai turėtų ap
sivainikuoti gerų pasekmių 
vainikų. 

Kas gali j Sąjungą dėtis? 
Į Sąjungą gali dėtis atski

ri asmenys, draugijos ir or
ganizacijos. 

Iš jų rinktinių žmonių su
sitveria Tarptautines Katali
kų Sąjungos komitetas. Jis į-
sirašo į Centralinįx Sąjungos 
Biurą ir palaiko nuolatinius 
su juomi sątikius. Centralinę 
Valdybą susidaro iš asmenų 
visuotinojo Sąjungos Kongre-

< - • m • i i . • i " - • " %% = 5 = 

ftana&enis, &rž. 1S, 19Ž5 
^^^ffmaii^^iM^fift 

rovę, savo patogumus, o ban
do patys siekti ir kitus vest i ' s 0 išrinktų. Gi į Kongresą 
prie aukštų, kilnių dalykų, j siunčiami atstovai su spren-

Panašųs žmonės 1920 m. y- Ūžiamuoju balsu iš visų vieti-
ra įkūrę Tarptautinę Katalikų nįu komitetų. 

Lietuvos nepriklausomybę ^ . ^ ( L f t U^Q ^ ^ 
griauti ir pačią Lietuvą pn- ^ ^ C a t h o l i q u e ) t 

jungti Lenkijon. 
Tos rųšies "piliečius" Lie

tuvos valdžia tad ir spaudžia. 
Sugavus juos darant sąmoks
lus prieš valstybę, traukia 
teisman ir šis baudžia kaipo 
išdavikus arba šnipus. 

Kitaip juk nesielgia nei vie
na kita valstybė. Nei viena 
neglosto išdavikų ir šnipų. 
Pačioj l^enkijoj išdavikai ir 

Šios Sąjungos Centralinio 
Biuro nuolatinė vieta dabar 
yra mieste Zug, Šveicarijoje. 
Generalinis sekretorius yra 
K. Mayr. 

Ši Sąjunga įsikurč, kad vi
sų šalių katalikus labiau su
artintų, kad vestų juos prie 
didesnio vienodumo. 

Visų šalių katalikai turi 
nipai aštriai baudžiami. Dar i bendrus priešus, todėl ir ben-

daugiau, Lenkijoj dešimtys [drosnis jų veikimas yra la-
tukstančių lietuvių velka di- bai reikalingas. 

• 

deli lenkinimo jungą. Ten 
lietuviams valstiečiams nelei
džiama atidaryti lietuvišku 
mokyklų. 

Na, ir įsidėmėkite, kuomet 
lenkų persekiojami lietuviai 
ir gudai skundžiasi T. Sąjun
gos tarybai, ji tyli, neskelbia 
jokių įspėjimų Varsa vos val
džiai. Tečiaus ta pati taryba 
skelbia įspėjinnj Lietuvai, 
kuomet išdavikai ir šnipai! 
lenkai papuola lietuviškam I sią faktą. 

Šiandien visoki liberalai, 
socialistai ir bolševikai nors 
įvairiuose klausimuose piau-
jasi tarp savęs, bet bendrai ir 
labai sutartinai ir didžiausio
je vienybėje puola Katalikų 
Bažnyčią, jos mokslą, veiki
mą ir jos paskirus narius. 

Jei vieni kurie paleido anl 
katalikų šmeižtą, tai kiti vi
si be jokio abejojimo piiniig-
tinai jį kartoja kaipo tikriau-

kalėjiman. 

Svarbiausios priemonės, ku
rias Sąjunga vartoja ir var
tos, tarp visokių kitų yra 
bendroji katalikiškoji akcija 
arba veikimas, o ypač spau
da, mokykla, paskaitos, pra
kalbos ir t. t. 

Sąjunga neatsisako nuo po
litikos, bet ji jos nelaiko sa
vo tiesioginiu tikslu. Žinoma, 
ji nevaržys savo'narių veik
ti sulyg savo nuomonės ir sa
vo šalies reikalų, bet visuo
met ves prie to, kad politika 
ir valstybių tvarkymas rem
tųsi Dievo įstatymais ir Kris
taus dvasia 

Sąjungos didžiausias troš
kimas taip katalikus suvie 
nyti, kad jie politikoje imtų 
persvarą ir taip ją pakreip
tų, kad galėtų užviešpatauti 
pastovi taika, kuri apsaugotų 
žmoniją nuo baisaus kraujo 
praliejimo arba nuo tokios ti 
ranijos, kokia viešpatauja 
bolševikų rojuje - Kusijoje. 

Ar tokis katalikų priešų KAZIO ŠIMONIES PAVEIK 

Štai nekurie to laikraščio 
išsireiškimai: \ 

"Kad ponas Šimonis yra 
menininkas tai nėra abejonės, 
bet kada norima įvertinti jo 
piešinius, tai nelengvas dar
bas. Jo piešinių lengvumas, 
dailus išreiškimai ir lyriškos 
ypatybės yra nepaprastos. 
Žiūrint į jo piešinius, rodos 
matai Cezanne ar Matisse, 
spalvų virtuozus; gi ištikrųjų 
čia lietuvis , ,. 

"Iš kur gi gavo ponas Ši
monis tokį gilų spalvų moks
lą? Sakoma, kad mokinęsis 
Paryžiuje,'Berlyne, ir kituose 
dideliuose miestuose; aišku, 
kad jis pateko po įtekme 
Francijos piešimo mokyklos. 
Bet jo darbas rodo daug indi
viduališkumo; neatsimename, 
kad kur būtume matę pana
šių dalykų". 

"Tik vienaip galima išaiš
kinti šio menininko darbą. Jo 
piešiniai rodo, kad šaltinis jo 
inspiracijos buvo tai, jog ge
rai suprato Lietuvių senovę. 
Lietuviai paeina nuo Indo
europiečių ir tad neturi nie
ko bendra su Busijos ir Len
kijos tautomis,, taipat nieko 
bendra neturi ir su visa vaka
rų Europa. Lietuvos istorinė 
ir fiJilogine dalis yra reikš
minga ir jos kalba yra daug 
panaši į Sanskritą. Šita teori
ja padeda šį klausimą tinka
mai išaiškinti. Pono Šimoni r 
spalvos atrodo paeiną tiek iš 
Rytų šalies, kiek ir iš Euro
pos. Taipat verta pažymėjimo, 
kad vienas jo piešinys rodo 
kelis pakelių kryžius, pana
šius į tuos, kurie galima ma
tyti Bunnoje ir Siame". 

Malonu mums pasiskaityti 
tokių išsireiškimų apie savo 
tautietį. Jis garsina ne tik sa
ve, bet supažindina svetim
taučius su mūsų tėvynė, jos 
praeitimi, jos kilimu. Jis ro 

Ar ta taryba įspėja lenkus .darbas ir jų nusistatymas ne 
už Lietuvos sostinės Vilniaus, turėtų katalikams atidarytų 
užgrobimą, už Lietuvos plačiu akių, kad jie pamatytų, kaip 
teritorijų savinimąsi? 

Ar taryba įspėja Rumuniją, 
kuri smaugia katalikus unga-
rus Transylvani joj ? 

Ar įspėja serbų valdžią, ku
ri turi pavergusi visą eile 
tautinių mažumų. 

Kas-kita yra su Lietuva, 
jei prieš ją skundus iškelia 
Varšavos ponai, kurie su ta
rybos nariais ne vien arčia a 

yra reikalingas tampresnis su
sijungimas ir vienodesnis vei
kimas. 

Tarptautinė Katalikų Są
junga, turėdama savyje visų 
šalių katalikų atstovus, su
gebėtų patiekti tinkamus ko
vos planus, pagerinti jau var
tojamus ginklus, suderyt:} 
vieną vadovybę, vietoje dau
gybės atskirų vadų, kurie daž-

SLŲ PARODA. 

nori tokia pasilikti, turi rū
pintis savo jaunuomene, kad 
ji butų katalikiškai išauklėta, 
ypatingai jai turi rūpėti jau
nuomenę, siekianti aukštesnį
jį mokslą - studentija. 

Lietuvos katalikiškoji vi
suomenė yra giliai susirūpinu
si savo katalikiškąją studen
tija, kuri yra susispietusi at
eitininkų organizacijoje. Iš 
jų Lietuva daugiausia tikisi 
gero. Ir kodėl? Jie, mat, neat
sisako nuo tikybos ir dorovės, 
kurios sudaro tvirčiausią vi
suomenes ir valstybės pamatą. 
Studentų ateitininkų obalsis: 

"Visa atnaujinti Kristuje". 
Tąja kilnia Kristaus skelbtų
jų idėjų dvasia jie rūpinasi iš
pinti savo privačius ir visuo
meninius darbus ir rūpesčius. 

Taigi šią jaunuomenę - at
eitininkus šelpė ir šelpia ka
talikų visuomenė. Bet tas dar
bas ėjo lėtai. Šelpimas buvo 
daromas neorganizuotai. Šį
met, kuomet ateitininkai švęs 
savo penkiolikos metų sukak
tuves nuo savo organizacijos 
įsikūrimo reikia jų šelpimą su 
tvarkyti. > 

Tam tikslui manoma sut
verti kiekvienoje parapijoje 
iš draugijų bei organizacijų 
atstovų komitetas. Jis susi
darys sau planus ir sulyg jų 
rinks ateitininkams šelpti au
kų. Jis taipat rūpinsis, kad 
jo apielinkė sudarytų stipen
diją, arba nors jos pusę. Pasi
tikima, kad taip gana lengvai 
galės susidaryti daug stipen
dijų. Šalę sudarymo stipendi
jų ir rinkimo aukų ateitinin
kams šelpti, manoma rinkti 
aukų statyti ateiininkų na
mams. Jų namų reikalingu
mas visų labai užgiriamas ir 

-

remiamas. 
Kad greičiaus namas atsis-

IŠ LIETUVOS. 
PAJŪRIS, TAURAGĖS APS. 

ŠILALĖS VALSČ. 

Statomas naujas tiltas. 
Pradėta statyti ant upės 

kytojų - Puleikio ir Baltučio. 
Tuojau pradėta rinkti aukas. 
Geg. men. 25 d. nuvežta Švė-
kšnon pirmos aukas: 9 centne
riai grudų - bulvių ir 44 li
tai pinigų. Švėkšnoj esąs irgi 
susitveręs komitetas aukoms 
rinkti ir išdalyti nukentėju-

Juros naujas tiltas toje v i e t o - l ^ ^ g . į e i n 4 S . k u n Būdvytis, 
je, kur stovėjo ant "ožių" 
laikinai pastatytasis. Šis tiltas 
bus apie 10 metrų aukščio ir 
apie 70 m. ilgio. Statomas ant 
pušinių polių. Tilto' statyme 
apsiėmė kaž koks žydas, gau- ,>, , k u n a > trenkė, 

grafas Pliateris ir kiti. Au
kas sukrautos gr. Pliaterio 
arklidėj. Be pastogės palikę 
2350 asmenų (maždaug). 
Švėkšna, Taurag-ės aps. 

damas iš valdžios atlyginimą.. 
Dirba apie 40 - 60 darbinin
kų. Jų tarpe yra ir rusų, kaži 
iš kur atvykusių. 
Gegužine. 

Gegužes mėn. 24 d. Pajūrio 
šauliai surengė p. K. Nausė-, 
dos beržynėlyje ant Juros 
kranto puikią gegužinę, į ku
rią susirinko gerokas būre
lis apylinkės jaunimo pašokti, 
pažaisti ir pasilinksminti ty
rame ore. Šioje apylinkėje šio
kia pramoga pirmutinė. 
Teneniai, Tauragės aps. 
Valančių minėjo. 
Vyskupo Valančiaus penkias 

dešimt metų mirimo sukaktu
vėms paminėti čia, miestelio 
aikštelėjo prie šventoriaus, 

Po ilgos giedros, susitven
kus gausiems debesiams, geg. 
25 d. užėjo smarkus lietus su 
perkūnu. Žaibas krito į Rum-
šienė8 trobelę Gedikuose ir ją 
sudegino. % 
Oras ir derlios. 

Pradžioje pavasaris buvo 
labai patogus laukų ir pievų 
derliui, bet užėjus ilgesnei 
giedrai, pradėjo gelsti apdy-
gusieji javai, žolė menkėti, 
nes žemė labai išdžiuvę jo. Pa
sivėlinusieji sėti dejavo, ar 
beišdygs įų vasarojus... Bet, 
ačiū Dievui, vakar gausus 
lietus viską atgaivino: ir pie
vas ir laukus. Bugiai išplaukė 
ir ko puikiausiai atrodo. Pie-

pastatyti vainikuoti vartais vos ir dobilai gerai kelia. Šie-
(bromas) ir gegužės mėn. 24 met galima tikėtis derlingų 
d. pasakytos vietos mokytojų 
- K. Puleikio ir S. Baltučio 
dvi prakalbos: "Valančius -
liaudies švietėjas'- ir "Valan
čius -- blaivybės apaštalas". 
Bažnyčioje gi gerb. klebonas 
kun. P. Bučnys nupiešė Va
lančiaus asmenį ir gyvenimą, 
tam pritaikintame pamoksle. 
Padegėlius šelpia. 

metų Lietuvoje. 

Naumiestis, Tauragės aps. 
Mokinių darbelių paroda. 

Geg. mėn. 24 d. atidaryta 
viduriniosios mokyklos salėj 
jos ir apylinkės pradžios mo
kyklų II mokinių darbų, dar
belių paroda, kurioje išstaty
ta: medžio, kartono, karpy-
bos, šiaudų, siuvinėjimo, n<f-Vietos kleb. kun. Bučnio 

paraginimu iš sakyklos gegu- r i m o> P^šy 0 0 ^ braižybos, Hp-
žės mėn. 21 d. susitvėrė d y b o s > r a ž t o d a r b u ir- *• *• P a " 
"Švėkšnos (ir saviems) pade- T ° d a t ę s i s i k i b i r ž e l i o * 4 

tatų Kiiune, ateitininkai du geliams aukas rinkti" komi- " D r a ^ ° " korespondentas: 
tetas iš ukin. J. Kairio ir mo- " Draugo" Korespondentas. savo atstovu atsiuntė net A-

do, koki turtai gludo da svei- n l e r i k o n ' k a d i r * * . * " J * 

Mes Amerikos lietuviai ne
daug ką buvome girdėję apie 
da gana jauną (nes tik apie 
32 metų senumo) artistą Kazį 
Šimonj. Ir štai jo paveikslai 
pasirodo Amerikoje ir sutin
kami su pasigėrėjimu ir pa
gyrimais. 

Baltimores žymus laikrašti.? 
"The Sun" geg. 19 d. 1925 
m. labai gražiai atsiliepia a-
pie artistą ir jo paveikslus. 

koje Lietuvos liaudyje ir kad 
sveika apšvieta gali mums 
duoti vis daugiau ir daugiau 
panašių vyrų. 

KATALIKIŠKOJI STUDEN 

i 
, 

Tauta, kuri nori gyventi ir Į Taip išrodo, kad daliai A 
stovėti šviesiųjų tautų eilėse 'mer. lietuvių katalikų mažai 

rinktų aukų tam kilniam da
lykui. 

meiliais, kuriems rupi tikt tai, 
kad jiems patiems butų gera, 

Amerikos Lietuvių katalikų o su kitais, kas jiems galvo. 
visuomenė, rodos, peršaltai 
sutiko katalikiškosios studen
tijos atstovus. Suprantantieji 
reikalą gausiai aukojo. Bet 
tokių permažai atsirado. 

u-

rūpinasi savo jaunuomene, ku
ri yra tautos ateitis. 

Katalikiškoji tauta, kuri 

Tupi, kad katalikiškoji Lietu
va ir liktų tokia. 

O gal jau jie prišlijo prie 
tų, kurie nemano ilgai gyven
ti, kuriems nerupi ateitis, ku
rie sau ir savo tautai yra 
išdavę nuosprendį " nešima1-
šyti kitiems galingesniems po 
kojų. Ne. Taip negali būti. 

Amerikos lietuviams katali
kams reikia rūpintis savo jau-

pamiršti Lietuvos katalikiško
sios studentijos. 

Savo jaunuomenei Ameriko
je steigti kolegiją, ar&a, ge-
riaus sakant, padėti tai pada
ryti vienuoliams Marijonams, 
c Lietuvos katalikiškąją stu
dentiją šelpti gausiomis auko
mis. "Duok ir ]bus tap duo
ta". Atlygins Dievas. 

Ar gal jie tapo tais savi- huomenė čia Amerikoje ir ne-
SKAITYKITE IR PLATIN

KITE "DRAUGĄ" 

MAŽAS KRYŽELIS, 
BET SUNKUS!... 

(Tąsa) 
JONAS ~ (Irgi rūsčiai) Ir tu dar iki 

šiam laikui to negalėjai suprasti? 
IGNAS -- Girdėjai, turbūt, Jonai, pa

tarlę: "Iš svetimo vežimo, tai nors į pur
vyną lipkie". 

JONAS - Kame gi tu čia matai pa
našumą? 

IGNAS - Ogi visame. Švarkas bus 
tik tuomet tavo, kuomet už jį užmokėsi. 
Tu gi už jį dar neatlyginai ir todėl savi
ninkas tur tiesą palaikyti jį taip ilgai, 
kol už jį neatlyginsi. Išlipęs iš vežimo 
tur pekšcias eiti. Išrėdytas iš švarko, tur 
vienmarškinis valkiotis. Argi neaišku? 

JONAS - Nekalbėtum tu taip, jeigu 
su tavim taip atsitiktų... 

IGNAS - Taip, taip! ir tu, Jonai, 
kitoniškai nekalbėtum jeigu mano vieto
je būtum. (Įeina Stasys). 

SCENA 2. 

STASYS - (Linksmai, smagiai) Na 

ir kodel-gi judu kaip gaidžiai pasipūtę? 
Ar tik nesusibarėte f 

JONAS - (Rūsčiai) Ir kur-gi nesi
pykti. Štai Ignas nuvilkęs nuo manęs 
švarką, privertė mane komedijos lošti. 

ICrNAS - Ar tamista, Jonai, su švar 
ku vaikščiojai ar be švarko, visvien ko
medijas lošei. 

JONAS - (Eušciai) Tik jau meldžiu 
niekų neplepėti, nes pritrukęs kantrybės, 
galiu nemandagiai pasielgti. Nebuvau ko-
medijantu ir juom nemanau būti. 

IGNAS - (Irgi rūsčiai) Ir buvai ir 
esi komedijantas! 

JONAS - Gerai! nemiršk ką sakei. 
IGNAS — Nesibijok, Jonai, aš negir

tas, taigi ir žinau, ką sakau. 
JONAS ~ Sakei, kad aš buvau ir esu 

komedijantas. Taigi štai priparodyk, lai 
ir Antanas girdi. 

IGNAS - Kad neturėdams švarko 
komedijas lošei, tai pats prisipažinai, ar 
ne 7 

JONAS - Taip, pj& tą sakiau, nes 
vaikai tyčiojosi iš manęs, bet iš tavo 
priežasties. 

IGNAS ~ Taigi prie vieno prisipaži

nai, kad be švarko atrodei it komedian
tas, bet eidamas su švarku irgi komedi
ja ntiška i elgeisi, ar ne? 

JONAS — Žinoma, kad ne! 
IGNAS - Matau, kad iki' šiam laikui 

dar nesupratai, taigi supraskie. Vaikščio
damas gatvė nuduodavai sportelį. Mau-
keisi, kraipeisi, nosį. aukštyn kėlei, pasi-
puošęs svetimu švarku. Na argi tai ne 
komedijos?!.. 

JONAS - Na tai visvien, bet jis bus 
mano... 

IONAS - Žinoma, kuomet užmfkėsi, -
tai bus tavo, bet dabar dar jis ne tavo. 
Švarkas pataisytas. Mokėk! 

JONAS ~ Tas lengva ištarti. Mo
kėk! bet ar manai, kad pinigų, tai it van
dens iš šulinio galima kibiriu pasemti? 

IGNAS - Ar taip? tai reiškia, kad ir 
toliau esi pasiryžęs komedijos lošti? Na 
ir dar pyksti, kad tave komedijantu pa
vadinau. 

STASYS - Na ne, aš nemanau, kad 
Jonas be pinigų atėjęs norėtų švarką pa
imti. 

JONAS ~ Ištikrųjų nebeturiu. (Iš
verčia abu kelnių delmonus ir rodo). 

STASYS - Ar žinai, brolau, ką aš 
tau patarsiu, kad galėtum užtektinai pi
nigo turėti ? 

JONAS - O ką? Už patarimą, aš ta-
mistai, Stasy, busiu labai dėkingas... 

STASYS ~ Gerai. Aš noriai tau pa
tarsiu, tik vieno reikalauju, kad tu, Jonai, 
paklaustum manęs. 

JONAS - Jeigu tas galima, tai ko-
dęlgi ne! 

Stasys - Galima, galima, tik klau
syk! Štai, (rodo į gražius prosintus Jono 
marškinius) eik tu tuojaus namon, parė
jęs nusimesk tuos sportiškus marškinius 
kurie manau, irgi dar neužmokėti. Kuo
met tą atliksi, apsireng darbinis marški
niais ir darbinėmis kelnėmis, na ir eik 
imkis nors ir prasčiausio darbo. 

JDNAS - O kurgi jį gausi? ™ " ~ 
STASYS - Jug matei, kad šimtai 

darbininkų dirba mūsų Kaune prie ka
nalizacijos. Gali jie, kodelgi ir tu, Jo
nai, negalėtum. 

JONAS - Tai vėl atrodys it tikra 
komedija. 

. STASYS - Kodėl gi sakai komedija? 

JTJNAS - Mane jug žmonės pažysta. 
Aš biškį, mat, inteligentas. Buvau vals
čiuje raštininku. 

S T A S Y S - Tai kokį gi tu, Jonai, 
mokslą pabaigei? 

JONAS - Tai ką paisyti mokslą, bet 
aš gabus!... 

STASYS - Na, mat, sakai, kad ga
bus, o nesugobi uždirbti ir atsilyginti už 
siutą. Vadini save inteligentu, o vos ke
lios klases pabaigei. Mūsų tikri inteligen
tai ne taip daro. Pažystu tokių, ką ir 
pilną kursą gimnazijas užbaigę, o vienok 
nesidrovi grįžę tėviškėn imtis prasčiausių 
darbų: aria, akėja, mėžia. Tie jaunikaičiai, 
tai tikrai to žodžio prasme inteligentai, 
nes jie supranta, jog prasčiausias, bet vi
suomenei naudingas darbas, ne tik žmo
gaus nežemina, bet atpenč - žmogų aukš
tina... 

JONAS -- Aš to negaliu suprasti. 
STASYS - Negali suprasti - o sakai 

kad ai gabus inteligentas. Nepyk ant ma
nęs. Jonai, už tą ką pasakysiu. Ateitis ta
vo labai liūdna!.. Tokių inteligentų kai» 
tu, tai pilni kalėjimai. 

(Bus daugiau) 
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GLEVELAND, OHIO, ! , Racine Wis mT -
« f e * i h w n i H | WMIWI Kazimiero parapija, dvasiniai 

y j ir ekonominiai, gyvuoja labai 
Šv. Jurgio parapijos lietu- t v i r t a i # S k o l o s y r a keli šimtai 

viu katalikų aukos, Tėvui Ka- d o l e r i ų het £ tą gerb. klebo-
zimierui Lietuvoje. Aifkavo: n a s k u n A £ a U r i s k a s ragina 
M. Resusaite . . $5.00 ^ ^ 0 ^ atmokėti. 

Po $1.00: K. Banionis, IV 
Brazaitis, B. Brazaitis, Y. Ei-
dukevec, M. Stalioraitiehe, P. 
Domckius, K. Leimonas, V. 
Žemaitis, K. Chaslovskas, K. 
Dudienė, A. Isibauskeni, A. 
M. Maitaitis, 

NORTH SIDE. 

karnoj vietoj gauti. Gra-
[lima tikėtis kad trumpoj atei
ty žemė bus užpirkta. 

Draugas. 

Čia darbai eina pusėtinai 
gerai. Lietuviai gyvena pasi-
turančiai daugele turia nuo
savus namus. 

Po 50c.: M. Nemonaitiene, 
Dudienė, Ą. Isibauskienė, A. 

Kun. J. Svagždys, Montello, 
Mass. lietuvių klebonas, bu-
\usis Federacijos Centro pir
mininkas, praeita savaitę įš 

Sąjungiete išvažiavo j Lie
tuvą. 

Marijona ir Antanas Sutkai 
10 d. birželio apleido Chicagę. 
Išvažiavo aplankyti savo se
nus tėvelius.- Prieš išvažiuo
siant iš namų Moterų Sąjun
gos veik visos narės atsilankė 
į jos namus atsisveikinti ir į-
teikti gražią dovaną atmin-

įčiai. Marijonai Sutkienei visos 
su ašarotu veidų tarė sudiev, 
linkėdamos laįmingps kelione,* 
ir greito pasimatymo. 

Iš MARQUETTB J>Ą&K. 

ar-

Stepulionienė, A. Banionis, Y .J v y k o Lietuvon atagstogų 
Jastonsky, P. Miniaitienė, A.| 
Savickienė, M. Cigelskienė.j . . j ^ ^ į .. D r i m d z i 
J. Marcinkevičia; 

Po 25c.: J. Samsonienė, A. 
Monlnelienė, J. Bartulis, J.Įgrįsti į Ameriką. Artistas J. 

Bikinis apsigyveno Brooklyne 
pas ponus Šimučius. 

(tįstas J. Alšauskas išvyko Lie 
tuvon. Rudeny vėl mano su-

Šeštokas. 

Mažos aukos $1.75. 

Viso $24.75. 

ADVOKATAI: 

: JOHN B. BORDEN 
(John Ragdziunas Bonlen) 
LIETUVIS ADVOKAT.VS 

'«» W. Washlngton St., K. 1310 
Telephone Doarbora 8948 

I Vakarais: 2151 West 22 St. 
Telephone Roosevelt 9090 

Į Namų Telefonas Republie 9600 

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

190 Norta State Street 
Telef. State 9225 

Vakarais Ir nedėlios rytą: 
3335 So. Halsted St. 

Telefonas Yards 0141 
Bylos viaiose teismuose — Ab
straktai. — Ingaliojimal — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiaras. 

Brooklyno kriaučiams nusi
kračius bolševikų jungo, bol
ševikų dienraštis susirūpino 
apie savo ateitį. Reiškia, pa
tys bolševikai "nužudė žąsi 
kurį dėjo aukso kiaušinius*'. 

Sajuagiete. 

IŠ MAEQUETTE PARK. 

Pereita sekmadieny šv. Ka
zimiero Karalaičio Draugija 
turėjo savo mėnesinį susirin
kime. Susirinkimą atidarę 
pirm. J. Kabelis, malda su
kalbėjo gerb. kun. Dr. K. Rė
klaitis. Kaip paprastai susi
rinkimas buvo rimtas. 

Komisija išdavė raportą 
apie parapijos sutvėrimą. Pa-
reikšdama, kad Kardinolas 
dar tikro leidimo nedavė, bet 
tikimasi gauti. 

Komisija, į kurią įeina S. 
Šambaras, P. Gailius ir. A. 
Dargis, aiškino apie žemės 
nupirkimą. Iš raporto paaiš
kėjo kad jau vienoj vietoj bu 
vo apėję žemės, tik ant ne
laimės vidury jos vienas žino

vas" bus žymiai pagražintas &us ^ k a s ė fundamentą ir 
ir spausdinamas ant geresne* Jau sta*osi stubą. Komisija 

Artistas Jonas Dikinis įsto
jo į L. D. K. S., 12 kuopos, na 
rių tarpą. 

AR GIRDĖJAI? 
Gal but da negirdėjai, kad 

liepos mėnesio 1925 m. "Lai-

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

11 S. La Salle st. Room 2001 
' Tel. Randolph 1034 VaL nuo 9-5 

VAKARAIS: 
S241 S. Halsted S t. Tel. Yards 0092 
7 iki 9 T. v. apart Paucdėiio ir 

Fėtnyeios 
I i 1 ~ • J 

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

Ofisas DidmlestyJ 

29 South La Salle Street 
Kambaris 530 

Telefonas Central 6390 
Telefonas Yards 4881 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 

popieros. 
Nuo to laiko "Laivas" teiks 

ne tiks gražių ir labai nau
dingu pasiskaitymų, bet bus 
malonus ir pažiūrėti. Žodžiu 
"Laivas" bus pagerintas, o 
jo kaina liks ta pati $2.00 per 
metus. Adresas; 

aiškino, kad jeigu nesuskubsi
me greičiaus žemės nusipirkti, 
tai neužilgo nebegalėsime tin-

» i " L A I V A S' 
2334 So. Oakley A ve. 

Chicago, 111. 

•I JOHN M I N S K A S I 
LIETUVIS ADVOKATAS 

1291 W. 22*4 St. arti L—991 S t 
Telefonas Cianai 2559 

Valandos: 9 ryto iki 9 rakaro. Ša
radoj Ir Pėtnyčioj nuo 9 r. Iki • 
v. Veda visokias byla* visuos* 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokius Doku
mentus, perkant, arba parduo
dant Lotus, Namus, Farmaa ir 
Biznius. Skolina Pinigus ant pir
mo morgičiaus lengvomis išlygo
mis. *«* 
i » » • * ^ » • • • » • . • • • » • • • • • • • • • m U 

tuos profesijom-
Im, biznierius kurie ffarai 
naši dienrastj "Drauge". 

Tel. Canal 2955 
C. J. P A N S I R N A 

Fotografas 
PANSIRNA STUDIO 

Tolumas nedaro skirtumo 
Saukiamas, važiuoja J visas 

mieste dalis. 1901 S. Halsted St. 

«!1llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllg 

I AUDITORIUM CAFE I 
AND 

S CHOP SUEY " 
Gera Vieta Pavalgyti 

Lietuviškų ir Amerikoniškų 
Svaigių kur gražiu Ir Svariu-
S Speciali lietuviikl pietus papras 3 
5 toms kainomis nuo 11: JO ryto 
S iki 2:00 po piet. 
| P. A. PALLULIS 

Savininkas m 

s 3200-02 So. Halsted Street § 
Tel. Boulevard 5798 

Atdara) Diena Ir NaktJ j 
Zililllilllllllllllllllllllllllllllllllilillllill' 

Penktadienio vakare, birže-
jlio 5 d., po jramaldų, rem,ėj|i 
antro skyriaus įvyko susirin
kimas. Neatsižvelgiant į šilta 
orę, į susirinkimą atsilankė 
skaitlingas būrys narių, su-
gražiais sumanymais. Tas pa
rodo, kad žmones labai užjau
čia mūsų Seseris Kazimierie-
tes. Siame susirinkime išda
lyta daug serijų del leidžia
mosios victrolos ir radio, ku
rių laimėjimas įvyks spalio 
2 d. s. m., Lietuvių Audito
rium. 

Taipgi šiame susirinkime 
prisirašė daug nauj^ narių. I 
Mes rėmėjos labai džiaugia
mės, kad atsiranda kas kart 
vis daugiaus tokių kilnių mo
terėlių, kurios prisideda prie 
Silnių darbų. Tikimės trum
pame laike, jeigu taip narių 
skaičius augs, tai šis remejų 
skyrius išaug į vieną iš skait
lingiausių organizacijų Bri-
dgeporte. 

Remeja. 

A. + A 
Magdelena Sereikienė 

(Po tėvais LaiŠkaitč) 
mirė blrždlo 12 d. 1925 m. 4 
vai. ryte, 60 melų amžiaus. Ki
lo Iš Kauno Red. Panevėžio 
Apskričio Naumiesčio Parap. 
Strilionlų Kailio. Išgyveno A-
merikoj 24 metus. 

Paliko dideliame nuliūdime 
Sunų Joną Ir marčią Mortą 
Screikienę. 

Kūnas pašarvotas 608 W. 120 
St. West Pullman. Laidotuvės 
jvyjks Utarninke birželio 19 d. 
Iš namų 8 vai. bos atlydėta j 
šv. Petro ir Povylo bažnyčią. 
West Pullman kurioj Įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines. Nuo
širdžiai kviečiame visus gimi
nes, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose v laidotuvėse. * 

Nuliūdę: Sunūs ir Marti. 
Laidotuvėms patarnauja gra-

borius J. F. Eudeikls, Telef. 
Yards 1741. 

D A K T A R A I 

Dr, A, Račkus I 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA T0NSILUS -
1)—Be marinimo, -
2)—Be peilio ii be skauiuu*, 
3)—Be kraujo, 
4)—Be jokio' pavojaus *veikutai, 

j I 5)—J'acijrntui m-reikia birgtl, sali 
tuoj vaisyti , Ir guli eiti i darbą 

I PAGYDO": "Cial-Htonet," (akmenis tul-
iyje) ir akmeniu Šlapumo ptutlėj be 

1 " operacijom, NU tam tikromis moksli-
ftkomis priemonėrala bei maistais. 

Apknrtmiems Migražina sirdėjimu. Į 
Uydo visokias ligas pasekrainsai, ir je i ' 

yra reikalas daro operacijas, 
Profesijonali patarnavimą teifua savo 

ofiso ^ " ^ 

1411 So. 50 A ve. Cicero, 111. 
Ofisas atidarytas: Kasdien nuo t vai. 

po piet iki U vai. vakare. 
Medėliomis ir seredomb ofisas užda

rytas. 
-

Dr. RAYM0ND J. TH0MA 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Ofisas: 6558 So. Western A ve. 
Vai. 1—3 p. p. 7—9 y. v. 

Telef. Republie 7500 
Residencija: 2509 Marq.uct te Rd. 

Telef. Prospect 7500 

"LAIVO" PIKNIKAS. 
Jei da nepastebėjai, tai 

iiuomi primename, kad LIE 
P0S 12 d. National Orovc. 
Riverside, 111. {vyksta "LAI 
V 0 " pirmasis piknikas. 

"LAIVAS ' nori sutraukti 
į viena būrį savo skaitytojus 
ir prietelius; nori, kad jie su
sipažintų, nuomonėmis pasi
dalinti} ir remtų "Laivo" va
romą darbą, kuris nesą daug 
naudos taip lietuvių kataliku 
visuomenei, kaip ir kiekvie
nam savo skaitytojui skyrium. 

TAIGI PRAŠOME Į "LAI
VO '' PIKNIKĄ. LIEPOS 
12 D. 
«« 

PJione Itooscvelt 7795 

DR. K. P. MICZOLL M J). 
2359 S. Westem Ave. Cor. U St. 

Specialiai Gydau Rumatizmą. 
Vali: Nuo 9 v. ryte iki 1 v. ©. p. 

Nuo 5 v. vak. iki 9 vai. vak. 
Ned.: Nuo 9 vai. ryte iki 1 v. p. p 

• — 

įMarquette Pharma< 
Vienatinė Lietuviška Ąptieka 

iioje Apielinkėje 

F A R A K A Sj 
Registruotas Aptiekorlus 

ir Savininkas 

2346 VVest 69th Street 
Arti Westarn Ava. 

Fhone Republie 5877—58S1 
CHICAGO. ILL. 

S. 0 . LACHA VVICZ ^i 

Lietuvis Graborlus 
3914 W. 23rd Vlace 

Chicago, 111. 
Patarnauja laido

tuvės* kuopigiausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti. 

Tel. Ganai 1271 

/ _ 

I. P. ĮMES 
ADVOKATAS 

TeL (Pullman 8377 Roseland. III. 

10717 Indiana Ave. 
M I E S T O O F I S A S 

127 N. Dearbora St. 
Kambarys 1420 

Telefonas Dearborn 60»« 

SPECIALISTAS egzaminavojl-' 
me abstraktų ir nejudinamo tur
to teisėse. Taipgi veda visokius 
sudus. 

g¥ll^oTyiririrgooIa»^goTiri^ 

CHAS. K. VUOSAITIS I 
Didiiauses ir geriauses aiuvejei 

ant West Sidcs. 
E Turiu dideli pasirinkiina pavasarinių 
g materijų del vyru ir moterų. 
" NAUJAUS0S MADOS SIUTU 
g Visokiu Stylu 
a Padarau ant užsakinio greitai ir gerai 
• Kainos visiems prieinamos: 
• Kreipkitės pas maut del gero patam*- N 

vimo. Taipgi 

5 Valome, dažome ir atnaujiname senus. 
CHAS. K. VTJOSAITIS 

į Lietuviu Kraujus 
2 2337 So. Leavitt St. Ohicagot UI* 

TeL Roosevelt 8982 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ » ^ i * 
jnsgBHstfQaasttąaatfsqgQtttQQwutQ^fttaQqttMi 

S 

• 

Marijona Petrošienė 
( P o Tėvais Bartušaitė) 

mirė ligonbutyje Birželio 13. 
1925 m. 5 vai. ryte sulaukus 
85 metu amžiaus. Kilo iš Kau
no Red. Raseinių Apskričio 2i-
daičiu Parap. Kokly Kaipto. Iš
gyveno Amerikoj 18 metu. 

Paliko dideliame nuliūdime 
Vyra Mykolą, dukterį Antaniną 
Ir du siuat Joną Ir Juozapą-

Kūnas pašarvotas Eudeikio 
pagrabų name, 4605 S. Hermi-
toge Ave. Laidotuvės {vyks Sc-
redoj birželio 17 d. Iš Eudei
kio koplyčios 8 vai. 1 šv. Kry
žiaus bažnyčią, kurioj |vyks ge
dulingos pamaldos už velionis 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines. 
Nuoširdžiai kviečiame visus ?;-
minas, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Vyras, Vaikai. 
' Draugės ir Draugai. 
Laidotuvėms patarnauja gra

borlus J. p . Eudeikls, Telef. 
Yards 1741. 

a 

VYRAI GYDYKITĖS 
$ 5 0 . 0 0 Ciydunas tik $ 1 0 . 0 0 
Iki pranešimui gydysu vyrus už 
numažintą kainą #10.00. šis pasiū
lymas del trumpo laiko. Tatgi At
eikite šiandien atidėliojimas yra 
pavojingas. 

Ar . sergate? 
Ar norite iš
sigydyti T At
eikite pas iria 
ne del pilno 
Fiziškos ir La 
batorljos per
žiūrėjimo. Su
žinokite jusu 
tikrą stovį. 

Nemaišykite 
laika pas ki
tus gydytojus. 
AŠ vartoju X-
Ray ir Mic-
roskopą del 
egzamtnacijų 
kurie suranda 
tikra priežastį 
ligų. Mano 35 
metų pasek
mingos praktl 
kos buvo pa
švęstos gydy
mui sergančiu 
vyrų. Ateikite 
šiandien. Tei
singas 'Ir ga
bus gydimas. 

Dr. 
W. R. Register 
109 N. Dearborn 
St. 12-to aukštis 
Visų sergančių 
vyrų draugas. 
Mano geriausias 
paliudyjimas yru 
mano išgydyti ir 
patenkinti - pa
cientai. 

«g(jį» Europos R e j u ė d i j o s ^ a , ! ^ 

'I 

tOS ir PAGERINTOS 
Suteiktos del kraujo pagerinimo. 
Ligos kurios buvo negalima išgy
dyti pasiduoda šiame sclentifiškam 
gydymui. Aš vartuoju mano gy
dyme naujausius serumus, karve-
rauples, antitoksinus, bakterinus, 
ir kitus greitai gydančius vaistus 
kurte gydo neatkratomas ligas i 
trumpą laiką. Ateikite šiandien 
del patarimo kuris bus suteiktas 
vaitui. Valandos 9 ryto iki 5:30 
v. v. Utarninkais, Seredoniis ir Su 
batos vak. iki 8 v. v. Nedėliomis 
nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. 

DR. W. R. RKGISTKR 
109 N. Dearborn Street, 

Chicago, III. 
Paimkite elevaitorį iki 12 aukščio 

DR. A. L RUTKAUSKAS 
GVDVTOJAS IR CHIRURGAS 
*442 So. Western Ave. 

Telef. Lafayette 4149 

'% 

DR. CHARLES SEGAl 
Perkėlė savo ofisą po numerm 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

Džiovų, Moterą Ir Vyrų Ligą 
Vai.: ryto nuo 10—12 'nuo 2—4 
po pietų: nuo 7—8:19 vakare 
Nedėliomis: l t lkl 12. 

Telefonas afldvray 9880 

/ • ' - N 
ITeL Canal 0257 vak. Prospect Mot 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytoju It 

Ohirorgti 
1891 t o . Halsted Bf. 

Reaidencija 9900 S. Artesian Ave. 
Valandos: 19 Iki 12 ryte: 1 lkl I 

po platų: t lkl t vakare. 
9 9 9 C -• - • •• -

DR. SERNER, 0 . D. 
Lietuvis Aklų Specialistas 

25 mietų prityrimo 

SIMPTOMAI PAREI9911A 
AKIŲ LIGAS 

Ar Jums skauda galvą? 
Ar jūsų akys ašaroja f 
Ar yra uždegtos! 
Dogma ar niattlT 
Ar skaitant akys greit pavarg 

99*? 
Ar kvaišta galvą T 
Ar matote kaip ii plakančius 

taikus 
Ar atmintis po truputi mažėjat 
Ar akys opios šviesai t 
Ar Jaučiat* kaip Ir smiltis a-

kyae? 
Ar yra balta dera* ąaž vokų T 

Dr. Jau J . Smetana 
1801 So. Ashland Ava. 

Kampas 18 gatvės 
Ant trečio augšto viri Platte ap-
tlekos, kambariai: 14, 16, 16 Ir 17 
Valandos: nuo f ryto Iki t vak. 

Ned. Nuo t A M Iki 11:20 A M 

I 
Turėk švarias. Sveikas akis 

Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 
M turi akių uždegimą. Jeigu akys [ 
suvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja. Patarimai Dykai. 

Akiniai $5 ir augščiau 
Valandos nuo 1 lkl t vakaro. 

I Nedėliomis nuo 10 Iki 1 
333$ South Halsted Street 

DR. VA1TUSH, 0 . 0 . 
Lietuvis Aklų Specialistas. 

Palengvins akių i tempimą, kas 
yra priežastimi skaudėjimo gal- į 
vos. svaigulio, aptemimo, nervuo-
tumo, skaudančius ir uždegusius 
karOcius akių, kreivių aklų, kata
ro, nemiego, ir taip tolia u s, be 
vaistų arba skausmo. NepervirSl-
na nei aklų medikalis mokslas. 
Visuose atsitikimuose daromas 
egzaminas elektra parodantis ma
žiausias klaidas, taip pat kaip 
visokias Ilgas arba nenormali pa
dėjimą, silpnybe muskullnlų a-
klų. Akiniai padaryti, kurte pri
taikomi sunkiausiuose atsitiklmuo 
se. Nauji stiklai jdedaml i rėmus, | 
Jei reikalaujama. Stiklai {dėti nuo 
numerio i i recepto duoto visiems 
ligoniams, ir rekordas laikytas vi
sų atsilikimų Netikros akys pri
taikytos. Speciale atydą atkreip
iamą palengvinimui visų nervų 
ligų, kurios paeina nuo erzinimo I 
svarbių nervų ir smegenų vidurių, 1 
paeinančių nuo nepataisytų aklų j 
Įtempimo, kuomet geras pririnki- '• 
mas Ir nešiojimas akinių paleng-
vias padėjimą. Taipgi arti Ir toli 
matantiems pagelbėta. Speciale a-
tyda atkreipta 1 mokyklos valkus. 
Valandos: nuo 10 ryto iki 8 vak. • 
Nedėliomis nuo 9 lkl 1 po platų ] 
* ' 4 , 1 Tel. Boulevard 7«8t 

1945 West 47-th Street 
AKINEI $4 IR ALGSCIAO 

DR. BENEDiCT ARON 
Ofisas 8801 S. Kedzle Ave. Pbone 
Lafayette 0075. Valandos 2—9 vak. ! 
Rezidencija 0150 W. 98 St. Pbone 

1Prospect 0010. Valandos lkl 10 
ryto, 7 iki 8:80 vakarą. 

Ofiso Tel. Boulevard 
Rezid. Tel. Drezel 9191 

Dn. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriški?. Vyriškų 

Vaikų ir visų chronišką ligų. 

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

Vai.: 1—8 po piet. 7—8 vak. Ned. 
ir Šventadieniais 10—18 d. 

- 1 
Namų Telefonas Yards 1999 
Ofiso Tel. Boulevard 6918 
DR A. J. BERTASH 

9401 So. Halsted SS. 
jflso valandos nuo 1 lkl S po 

pietų Ir 0 Iki 8 vakare 

DR. S. BEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas: 2201 W. 22nd St. 

Cor. S. Leavitt St. Tel. Canal 0299 
Rezidencija: 3114 W. 42nd St. 

Tel. Lafayette 49S9 
. Valandos: 1—4 & 7—8 V. V. 

Nedėlioj: 10—12 ryte. 

Telefonas Boulevard 1939 

Dr.S.ABrenza 
4800 SO. ASHLAND AVENUfi 

Chicago. 111. 
Vai.: 9 ryto iki 12 piet: 1 po 
piet iki 3 po piet, 6:30 vak. iki 
9:80 vak. 

Ves. Bonle ̂ 7 0037 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 West 47ta St. 
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 
9 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 

H iki 2 vai. po pietų. 

Dr. A.J. KARALIUS 
9*4. Boulevard 9190 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Street 

Cklcago, m . 

J Geras paprotys 
Niudolrit Ruflles kasdien, kad uflaikiu« 
Ivoa odą av«ka Ir kad turlti paikius 

ius plaukus. 

sunaikina pleiskanas, tą svarbiausi 
prieš* gralių plauku. 

Nusipirkite bonk« ui 65c šiandien 
pas savo vaistininką. 75c kuomet 
siumfisau tiesiog iš laboratorijos. 

9. AD. RICHTER A CO. 
Berry * South 5th Sts. 

Brooklyn, N. Y. 

* 
i 

g . • • » • - • • » . • • • • » • » • M M . » H 
Tel. Hemlock 206J 

DR. JOSEPH KELLA i 
LIETUVIS DEKTISTAS 

0558 S. Westcrn Ave. Chicago. 
Vai.: Kasdien nuo 9 v. ryte iki 8 . 
v. v. Ned. nuo 9 lkl 1? va!, p. p j 

' PUBLIŠKA KLINIKA 
Deji sergančių žmonių 

Nereikia daktarui mokėti t 
AR JŲS ESAT IŠSIGYDĖ NUO 

UŽSISENĖJUSIŲ LIGŲ 
Specialistai kraujo ligų 

Kraujo Ir Šlapumo egzamlnacljn 
Tiktai $1. ' 

Ligoniai moka tiktai u2 serumus, 
Čepus ir gyduoles 

Mūsų Klinikoje yra vartojama vė
liausios mados instrumentai 

moksliniu būdu 
Gydome kraujo ligas, Inkstus, pu
sią, nenatūralius nubėgimus, silp
numą., purvingumą., reumatizmą ir 

visas chroniškas ligas. 
Kalbame lietuviškai 

National Health Clinic 
1657 W e s t Madison St. 

Kampas Paulina St. 
Valandos nuo 10 iki S vai. vakare 

Nedėlioj 10 iki 1 

Dr. M a u r i c e K a h n 
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 So. Ashland Ave. 
Tel. Yards 0994 

Valandos: 
Nuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki S p© piet. 
Nuo 7 iki 9 vakare. 

Nedėl nuo 10 iki 12 piet 

l 

Tel. Boulevard 3686 
Dn. J. P. P o š k a 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3337 South Morgan Street 
Valandos: t—13 iš ryto. 

Vakarais nno 7 Iki t 
CICERO OFISAS: 

1243 South 49th Avenue 
Telef. Cicero 4676 

VaT.: Utarninkais ir Pėtnyčioms 
nuo 8 iki 9 vai. vak. 

t . ^M 

rr-

FRANCUZIŠKAS 
DAKTARAS 

Specialistas kraujo, odos, chroniš
kų ir slaptų Ilgų 

Gydo su pagelba naujausių 
metodų X-Ray Spinduliai 

Ofisas 180U So, Ashland Ave. anl 
viršaus Ashland State Banko 

Telefonas Canal 0464 
Valandos 2:00 lkl 4:30 ir 8 lkl 10. 
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po piet 

REZIDENCIJA: 
4201 South Richmond 84, 

Tel. Lafayette 5878 

DR. J, W. BEAUDETH-J 

file:///usis
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rt MBUONIĖRIAI Iš UĖTU- VĖ*RA IR NUOSTOLIAI. 
VOS. 

(Vakar, 9 vai. ryto atvyko į 
Chioagą laukiamieji misionie
riai iš Lietuvos kun. D r. J. 
Vaitkevičius ir kun. V. Drau 
gelis. i iii 
DU POL1CMONA1 IR PLĖ

ŠIKAS ŽUVO. 

D R « U G S , S 
I Į < » n i U IN ?s=s 

• — - r 

Praeitos savaitės pabaigoje 
po didelių karščiu. Chicagos 
apylinkėse ir artimose valsti 
jose siautė didelė vėtra su 
perkūnijomis. 

Anot žinių, 12 asmeny žu
vo ir dideli nuostoliai pada
ryta. 

Šeštadienį apie 9 vai. ryto 
ant kampo Sangamon ir (1on-

TRAUKIA TIESON POLIC-
MONĄ. 

i 

ŽUVO 8 ARKLIAI. 

Sudegė Jackson AVarehouse 
and Storage Co. arklidė. Liep 
snose žuvo 8 arkliai. 

BRIDGEPORTAS. 

Carl Volz, turtingas chica-
gress st. policija pastebėjo, jgietis, traukia teisman motor 
kaip vienu automobiliu va-j ciklinį poliemona. Schulz iš 
žiuojij keli Įtariami vyrai šo- Franklin Park. Reikalauja 
vė į viena pravažiuojantį au- 10,000 dol. atlyginimo už su-
tomobilių. mušima. 

Po to įtariamieji pasuko 
pietų pusėn. 

Tuo jaus visoms policijos 
stotims pranešta atsitikimas 
ir policijai Įsakyta žiūrėti nu 
rodyto antomobiliaus. 

Detekfivai ir policmonai ė-
mė saugoti visas strategines 
gatves, kuriomis plėšikai dau 
giausia važinėja. 

Seržantas Comvay su ke
liais policmonais važiuoda
mas AVestern ave arti 46 gat 
Vės staiga pastebėjo važiuo
jantį įtariamą automobilių su 
keliais vyrais. Kuomet mėgi
no sustabdyti, tas automobi
lius dar smarkiau paleistas. 

.Tuomet imta vytis. Pikta
dariai greitai važiuodami at
sisukę ėmė šaudyti. Kaip pa-
Birodė, su savim jie turėjo 3 
rmpiautais vamzdžiais šautu
vus ir vk<na revolveri. 

•'Vijosi VYestern ave. ligi 59 
gatvės. Ten piktadariai nebe
teko savo automobiliui kont
rolės. Mašina smogė į stulpe. 
Jie visi iššoko ir pradėjo sla
pstytis žolėse už garadžiaus. 
J.ij vienas spruko vienų namų 
atvirau basementan. 
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'Kilo su policija kova. Žuvo 
1 plėšikas ir 2 policmonu. 
Seržapvtas Comvay pašautas 
ir vargiai pagysiąs. Sužeistas 
dar ir 1 plėšikas. Kitu du pl<* 

A. F. CZĖSNA 
MAUDYNES 

Turkiškos , sulfurines 
vanos ir elektrinis 

• 
mtm 

Dabar naujai ĮSradome minera
lines, sierines vanas, kurios yra 
geros nuo visokių Ilgu: reumatiz
mo, cirkuliacijos, kraujo ir t. L 

Masaiinis braukymas, elektriniu 
Ir švedišku būdu. Su mūsų pilnu 
setu instrumentų mes galime su
teikti 25 skirtingus treatmentus. 

Namas naujai ištaisyta ir pa
didinta. Yra vietos del 150 ypa-

Itų. Iš toliau atvažiavę gali būti 
savaitę laiko arba taip ilgai klek 
reikalinga. 

Moterų skyrius atdaras Utarnln-
kais nuo 8 iki 12 vai. nakties. 

Atdara dienomis ir naktimis 
1657 West 45th S t , 

Kampas So. Paulina St. 
Phone Boulevard 4552 

NAMAI -- ŽEMĖ 
PARDAVIMUI 

2 flatų mūrinis namas. Krautuvė 
ant pirmo aukščio 6 kamb. ant ant
ro. Pastogė, didelis beismentas ir 
garadžlus. Gera vieta kraučiui. 

Atsišaukite. 
£042 West 21st Street 

PARSIDUODA medinis na 
mas 6 kambariu. Lotas 28x 
146. Namas pabudavotas 
ant galo loto. Ant priešaki
nio loto galo galima statyti 
bizniavę namą, nes namas 
randasi ant Mlchlgan ave. 
apie 103rd st. Roseland, III. 

Kaina $11,80C, įmokėti 
$5,000. 

Parsiduoda lotas 30x25 pė 

NAMAI-ŽEMĖ 
VERTA PAGALVOTI, 

Nelaikykite pinigus kur pa
slėpę, arba kur už mažą nuo
šimtį. Įsigykite savą nuosa
vybę, namą, lotą arba uko, 
kur jūsų pinigai neš pelno 
jums patiems ir kartu bus sau 
giausiai investinti. Žemiau pa
duodame tiktai mažą dalį 
mušą bargenų. 

T O T A T 
75x117, trys lotai ant Ashland 

Ave., tarpe 68 Ir 69 Sts., prie trąns-
fer kampo, už $10,000, pusė cash. 

100x110, 4 lotai geroj biznio vi e-

NAMAI -- ŽEMĖ 
Pirmadienis, Bin2. 15, 1925 
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dŲ, ant Indiana ave. arti 103 
toj ant We8tern Ave. netoli 71 8 

st.lrindfanaave.KaIn^$9,. : t^ra^8i
kampas' p*r8iauoda »l*ai 

050.00. 50x125, 2 lotai tinkami bizniui art 
A t s i š a u k i t e i Archer Ave. netoli California Ave., 

"DRAUGO" OHsą 
t 2334 So. uakley Ave. 

Birželio 5 d., Kataliką Fe
deracijos 26 skyrius turėjo 
susirinkimą. Šis susirinkimas 
buvo skaitlingesnis už visus 
kitus praėjusius.. Sugrįžo ke
letas draugijų, tikimosi dar 
daugiau pritraukti. Susirin
kimas buvo gyvas. Tarta 
daug svarbių ir naujų daly
ku. Pakeltas klausimas kas-
link tvėrimo Tėvų Marijonu 
kolegijos rėmėjų skyriaus. 
Pasirodė daug užjaučiančių 
tam dalykui. Tikimasi, kad 
Bridgeportas bus vienas iš 
pranešti, kad ir mūsų skyrius 
pradeda gyvai veikti. (Jai už 
tvirčiausių rėmėjų. Linksma 
kad mūsų kolonijoj ran
dasi daug priešų, kurie tyko 
viską kas prakilnaus iš pat 
pamatų sugriauti. O tokiu 
paukštukų randasi nemažai 
mūsų tarpo, net yra ir profe-
sijonalų. Viena pastabą to
kiems naktiniams paukštu
kams. Jie turėtų atsiminti kur 
jie sėdi. Jug kas kasa duobę 

M prakilnioms centralinėms or-
šiku suspigo pabėgti ir užsi- Iganizacijoms, greičiausiai pa
kabinti pravažiuojančių gat-
vekarių. 

Kaip bematai visą apylin
kę apsupo policija. Bet pabė 
gūsių nesugavo. 

Nušautas plėšikas yra Mi-
chael CJenna, nesenai nužudy-
to Angelo (ienna, žinomo 
Vbootlegerio," brolis. 

VAŽINĖS SU PRAKAL
BOMIS. 

jon įpuola. Garbė Bridge-
portui, kad panašią griovikų 
nepaiso, bet priešingai, dar 
smarkiau veikia. 

Korespondentas. 

S. V. vice-prezidentas Da-
jures, sakoma, vvksias i toli-
mus vakarus sakyti prakal
bas k&s link reformų, reika
lingumo senate. 

ŽAIDIMU KNYGA 
Iki šiol mes amerikiečiai 

neturėjome žaidimų knygos, 
3š kurios būtume išmokę tin
kamų žaismių. Štai dabar ga-
Ivome ją iš kitur. Joje yra 102 
įvairus žaidimai. Šie žaidimai 
labai tinkami žaisti išvažiavi-
muose, pknikuose ir įvairiuo
se pasilinksminimuose. Taigi 
labai patartina kiekvienam 
tqkią naudinga knygą įsigyti. 
Kama tik 60c 

"DRAUGAS" PUB. CD. 
2334 So. Oakley Avenue, 

Chicago, III. 

AR PAŽĮSTI "LAIVį?" 
Jau treti, rodos, metai, kaip 

lanko Amerikos lietuvius sa
vaitinis laikraštis 'Laivas". 
Ar jau pasipažinai su juo? Ja
me daug tikybinių straipsnių, 
daug įvairiausių žinių iš viso 
pasaulio, ypač iš kataliką gy 
venimo, jų darbų ir vargų. Ja
me rasi naudingų atsakymų į 
įvairius klausimus, ir pats tu

pėdamas abejonių galės už
klausti ir gausi atsakymą ar
ba paaiškinimą. 

Jo kaina $2.00 metams. 
Adresas.-
. " L A I V A S " 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago, III. 

Gerai abebuua naudojimui 
UninaentM 

Pain-Expelleris 
Kuomet reum»ti«m«« ar neuralgija 
vargina jus, iitrinkite skaudama* 
vietas iiuo atsakančiu šeimyniniu 
linimentu ir tuojas pajausite paleng
vinimą. 
35c ir 70c bonka vaistinėse. T?my-
kite, kad butų Inkaro raiabaienklis 

AD. RICHTER 
Berry A South Sth 

Brocklyn, N. Y. 

kita, k 

ĮVAIRUS K0NTRAKT0RIA1 
• • « « . • — — — - — -

raiabaicnklia 
* ca / 

h Sts. ^ m '—ji 
PASITARKITE SU 

SPECIALISTU. 
Ar Jus esate ser
gantys kur] liga BU-
ardo sveikata? Kad 
sergate ir buvote 
prie visokių gydy
tojų kurie nedavė 
aie jokių rezultatų, 
*al yra kad jie visai 
nežino jūsų tikra 

Ateikite pas mus 
ir pavelykite mum* 
duoti tikrų egzami 
na, kuris suras tiks 
ra priežastj jusi 
ligos, del fiio tikslo mes turime ge
riausias Europos ir Ameriko* j taisai. 
Mūsų X-RAy mašina yra vieną iŠ 
galingiausių Siame mieste. Mes ga
lima peržiūrėt jus be sunkumo. 

PILNĄ EGZAMINACIJA 
IR PATARIMAS VI-

SIŠKAI VELTUI. 
Neprižiūrėtą* ir negeras gydymas y-
ra pavojingiau negu pati liga. 
Per 28 metus mes sėkmingai gydome 
visokias Chroniškas ligas - kraujo 
keblumus, viduriu nesmagumus. 
Kupros skaudėjimų, rumattsmą, kru
tinės skaudėjimus, odoa ligas, galvos 
apkvaitimą, ir t. t. 

Mes turime naujausius serumą 
"6ur» ir "814" suteiktas pacientui 
be skausmo. 

THE PEOPLE'S HEALTH 
INSTITUTE 

Dr. GILL Specialistas 
40 North Wells Street 

Kampas Washington 
Valandos: Panedėllais. Ketvergais 
ir Pėtnyčloras nuo 9 Iki G vai. vak. 
Utarninkais, Seredoms ir 3ubatoms 
nuo 9 iki 8 vai. vak- Nedaliomis ir 

•d *d ']VA i IMI 0t onu 8}uiąiu»Xg 
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I PEOPLES PAINT T 

HARDWARE CO. 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDWARE CO. 

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

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

Pres. Ramancionis 
Chicago, Hl. Tel. Yards 7282 

— — i • w 

5Tel. Yarda 60«2 <o 

š A. K A I R I S ; 
O1 B 

Mitrimo ir budavojlmu namu 5 
GENERAL1S 

C O N T R A C T O R I S * 
Jj AtslUuikjkite M mase diroau* 
ogetm pmtarimm. " 
g M I I Ssuth Haleted Street 

Chicago, IIt 
Į.-

3^3356 lA>we Avenue ' 
» 

« - — 
1 Tel. Kepti bllc 4 M I 

JOHN 6 : MEZLAISKIS 
GENERAL CONTRACTOR 

AND Bl'ILDER 
7026 S. Artenian Ave. Chicago. 

{Telefonas Canal 0610 I 

PLUMBING 
Geriausias plomeris, darba> at

lieka gerai Ir sąžiniškai. 
TBOMA8 HIGGINS 

MIS 80. Oakley Aire, Chicago-

—— 
TeL 

PLUMBING 
Kaipo Itocarya, 

M. TUiKA, 

For BILIOUSNESS 
VARTOKITE 

BEECHAM'S PTLLS 
palengvinimui Sukietėjimo 
vidurių. Piktumo. Oaivęs 

Skaudėjimo tr Paliuos. vidurių 
IAvalo Odą 

NĖRA <AIX)MKF 
**irklt« nuo valatlninko 

25c ir 50c d«ž« 

BEECHAM'S 
PILLS 

Walter Gregorowicz 
Broliai Sav. 

Užlaikom Maliavą, 
Stiklę, Automobile Sup-
plies, Eenkmenių, Plnmbe-
riškių daiktu, Popierą ir tt. 

Carpenter Kontraktoriai. 
Pristatom į visas dalis mies
to. Medžio darbus atliekam 
kuogeriausia. Taipgi deu-
gem stogus. 
1901 WEST 47TH STREET 

Tel. Lafayette 4139 
Chicago. 
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I FRANK N0RWISH , 
S Si 
~ MaUavoJImo ir Poperląiojlmo s 
1 KONTRAKTORIUS | 
••Darbas gvarantuotas. PrieinamosS 
= kainos. Saukite vakarais. J 
S2810 W. B a n y Ave. Chicago.£ 
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UŽUIKAU GELEŽINIU 
DAIKTŲ: 

Malevų ir kitų reikalingų daiktų 
prie namų. Gerįausios malevos 
už žemiausias kalnas. Kviečiu 
vietinius lietuvius atsilankyti, o aS 
suteiksiu teisingą patarnavimą. 

F. J. YANAS 
2805 West 63rd Str. 

Parsiduoda tik už $5,000.00. 
53x125, 2 lotai kampas Cicero Ave. 

netoli Archer Ave., didelis bargenas 
greitam pardavimui! 

Turime didelį pasirinkimą lotų re
zidencijoms ir bizniams prie Mar-
quette Parko, apie Vienuolyną: kai
nos $600.00 Lr augščiau. Taipgi turi
me daug gerų lnvestmentui arba biz
niui lotų ant 63 St. arti Crawfor<1 
Ave., Cicero Ave. ir Archer Ave., už 
labai žemas kainas. Turime ir labai 
gerų lotų Brighton Parke, kurių 
kainos yra nuo $700.00 augščiau. 

NAMAI. 
MARQCETTE {PARKE. 

• 

a 

PJayer Pianas mažai var
tuotas 25 rolės ir benčius, 
#ražiaus Wamut medžio už 
$195.00. 

H m< 

PARSIDUODA 

Upright Pianas Aržuolo 
Medžio už $65.00. 

Phonografas Columbia už 
$28.00. 

Eadio Setas naujas 5 ta 
bes su didelia baterija ir 
truba vertas $150.00 už 
$65.00. 

3327 So. Halsted Street 
1 ——u 

Chicagos policijos viršinin
kas Collins begalo sujaudin
tas piktadarių akcija Chica
go je. Jisgsaukia, kad visi pik 
tadariai butų kariami. 

2 flatų mūrinis namas netoli VVos-
tern Ave. Ir'6 3 St. ant Arteslan Avo., 
pirmas 5 kambarių, antras 6 kam
barių; 2 karų garadžius, steam ap
šildomas, sun parloriai ir screened 
porčial. Kaina $15.000, jmokėti tik 
$5,000.00. 

2 flatų naujas murinta namas prie 
69 St. ir Washtenaw Ave. po 5 kam
barius, vandeniu apšildoma, ledaunės, 
visos screen tvoros, knygoms ca-
E6S. lr visi naujausios mados jtaisy-
mai, puiki vietą prie parko. Parsi
duoda pigiai tik už $14,500.00, dali 
įmokėti, kitus kaip randa. 

Bungalow ant CaMfornia Ave. ne
toli Marąuette Parko, 5 kambarių 
su dideliu garetu-attlc ir 2 karų 
garadžium; parsiduoda pigiai, tik už 
$7.500.00. jmoket $4,000.00. 

Bungalow 6 kambarių ir 4 gyve
nimo kambariai skiepo, prie S2 Kt. 
ir Arteslan Ave. randos nesą $48 p^r 
mėneej. Prekė $6,500.00, jmokttl 
$2.500.00. 

BRIGHTON PARKE 
Storas lr 2 flatai ant 47 St. netoli 

"VVestern Ave., tik vieno meto senu
mo, flatai po 4 kambariais. Randos 
$120.00 per mėneej. Prekė $18,000-
00. Savininkas priims mažeanj namą 
ir dal) pinigais. 

2 storai ir 3 flatai kampinis mu
ro namas, 2 flatai po 8 kambarius, 
kitas 6 kambarių, steam apšildomas, 
turi visus naujausios mados jrensl-
mus ir 2 karų garadžių. Kaina 
$27,000.00. {mokėti $10.000. 

ENGLEWOOD. 
4 flatų kampinis muro namas ant 

57 St. Netoli HaJsted St. po 5 Ir 6 
kambarius, ąžuolo apdalllnlmal — 
trimings; randos nesą $195.00 kas 
mėnuo. Preke $23.000.00, mažą dali 
Jmokėti. 

VASARINIS 
RESORTAS. 

Puikus vasarnamis Wisconslno Vai 
stijoj prie S mailių didžio ežero ir 
cementuoto kelio, 130 mailių nuo 
Chicagos. 4 namai po* 9, 71r 4 kam
bariais su rakandais, didelis boat 
house su 12 laivukų, didelis kluonas 
barn su cementuotu tvartu, 19 gal
vijų, 4 arkliai, 200 vištų, 153 akerlai 
žemės, 100 akerių dirbama, 53 ake-
riai gražaus miško ir Summer Re-
sort. Preke $30,000.00. Savininkas 
priims namą J mainą Chicagoje. 

FARMOS 
76 akerial neto!i Benton Harbor 

Specialiai 
Bargenai 

PARDAVIMUI 
arba 

MAINYMUI 
BRIDGEPORTE 

4 pagyvenimų mūrinis na
mas aukštas cimentuotas beis
mentas. Kaina $6,500. 

2-jų pagyvenimų medinis na' 
mas 6 ir 7, kambariai. Visi \-
taisymai. Kaina $5,500. Ma
žas į mokėjimas. 

2-jų flatų naujas mūrinis na 
mas 6 ir 6 kambariai. Visi 
įtaisymai. Kaina $13,000. 
Kandasi ant Union Ave. ne
toli 31-mos. 

2-jų pagyvenimų bizniavas 
namas. Randasi ant 32-ros ir 
Halsted St. Įmokėt $3,000 ki
tus kaip renda. 

4 pagvvenimų mūrinis na
mas po 4 kambarius. Visi įtai
symai. Įmokėt $3,500. Namas 
randasi ant 33-čios netoli Au-
burn Ave. 

2-jų pagyvenimų namas po 
4 kambarius. Įmokėt $500 ki
tus kaip renda. 

SOUTH SIDEJE 

REAL ESTATE 

C. P. SUROMSKIS CO, 
Perkam. Į 

parduodam 
Ir 
namus, 
mas 

mainom 
far-

talpgl 

mmM. 
ir visokius 
biznius. Dar
bą atliekam 
greitai, pi
giai lr gerai. 
Kreipkitės: 

i 

3352 So. Halited Str. 
Tel. Boulevard 9641 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO, 

. • 2 pagvvenimų mūrinis na
mas po 6 ir 6 kamb. Visi įtai
symai. Kaina $8,500. Įmokėt 
«p^,O0U. 

2-jų flatų mūrinis namas po 
6 ir 6 kamb. Visi vėliausios 
mados įtaisymai. Kaina $9,-
500 mažas jmokėjimas. 

2 pagyvenimų medinis na
mas 6 ir 6 kambariai su visais 
įtaisymais. Kaina $3,900 j mo
kėt $1,000 kitus kaip renda. 

6 flatų naujas mūrinis na
mas. Visi vėliausios mados i-
taisymai. Įmokėt $7,000 kitus 
kaip renda. Randasi netoli 
Washington Park. 

BRIGHTON PARKE 
• 

2-jų pagyvenimų naujas 
mūrinis namas po 5 ir 5 kam
barius. Aukštas beismentas ir 
pastogie. Įmokėt $2,500 kitus 
kaip renda. Randasi ant 44 ir 
Talman Ave. 

2-jų flatų, naujas mūrinis 
namas 6 ir 6 kamb. Kaina 
$13,500 įmokėt $3,000. Randa
si ant 41-mos Maplewood 
Ave. 

2-jų pagyyenimtj namas 4 ir 
4 kamb. Visi įtaisymai. Kai
na $6,800 mažas jmokėjimas. 
Randasi ant 42̂  ir Maplewood 
Ave. 

2 pa^yvemum mūrinis na
mas 4 ir 4 Kamb. Kaina 
$6,500. Randasi ant 43-čios ir 
Washtenaw Ave. 

MAROUETTE MANOR 
2 flatiį nauja* mūrinis na

mas 6 ir 6 kambariai. Visi 
vėliausios mados įtaisymai. 
Mūrinis garadžius dėl 2 auto
mobilių. Įmokėt $3,500. Ran
dasi ant 62-ros ir Ricbmond 
Street. 

5 kamb. naujas mūrinis 
^CimnrnLk^ntU TTL tmnB^ bungalow su visais vėliausios 
apšildomas, cementuotu skiepu, geru j * .. • • T i •*. A I 
kluonu-barn ir tvartu. Didelis jaunas niadOS į t a i s y m a i s . I m o k e t $ 1 . -
sodas turintis virš 1500 vaisinių mo- 500 kitus kaip renda. Randasi 
džiu, slyvų, vyšnių, obuolių, gmšiu,' ant 65-tos ir California Ave. 
peaeių ir 1% akerio žemuogių 4 pagyvenimų naujas muri-
(trawberries), 40 akerių dirbamos • "J '-•,-

809 W. 351h St. 
TeL Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR. 
DAVIMO R A S I U S . 

Pasekmingai siunčiam pinigus iri 
Parduodam Laivakortes. 

NAUDOKITĖS 
PROGA 

Dabar yra geriausias lai
kas pirkti namą arba lota. 
Turime didelį pasirinkimą' 
geriausių bargenių, viso.i 
Chicagoj. Siunčiame pi
nigus Lietuvon ir j kitas 
Šalis ir parduodam laiva
kortes ant visų linijų. Eg-
zaminojame abstraktus, da
rome doviernaštis ir viso-
kes le^ales popieras. Ap-
draudžiam namus, rakan 
dus ir automobilius nuo vi
sokia nelaimų. Visais rei-. 
kalais kreipkitės pas 

V. M. STULPINAS & CO 
3311 So. Halsted Street 

Telefonas Yards 6062 
Chicaso, m. 

Notary Public 

fT 

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

LOANS INSURANCE 
General Contractor & 

Builder 
Sn tos rųšies reikalais 

kreiptes pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausia. 

6710 S. KecLsie Avenue 
Chicago, ni. 

ReeldencUoo TeL 
Proepect &101 

Ofiso Tel. 
rrospect 677§ 

M0RT6EČIAI - PASKOLOS 

žemės, 4% akerių dailaus miSko, 
dalis apsėta; 4 H akerių žieminių 
kviečių, 4 akerlai avižų, 4 akerlai 
dobilų, ir 4 akerial komų. Visos mo-
demiš.kos ūkio mašinos. 2 gasoiino 
enžinai, 2 sunkus vežimai ir trys 
lengvi vežimai (buggies). 2 arkliai, 
2 karves, 102 vifitos. Gera vieta pa
daryti puikų- gyvenimą. Ir pinigų 
Parsiduoda labai pigiai arba mai
no ant namo. 

JOHN J. LIPSKI & CO. 
REAL ESTATE BROKERS 
4650 S. WESTERN AVE. 

Tel. Lafayette 1914 
Atdara Vakarais iki 9 ir šven
tadieniais nuo 9 ryto iki 3 p. p. 

REIKALAUJAME AGENTŲ 
Išmokti pelningą Real Estale 
biznj; pilna laiką arba vaka
rais. Galimą padaryti iki $500 
ir daugiaus per mėnesi. Maty
kite John J. Lipski. I 

nis namas su visais vėliausios 
mados įtaisymais. Įmokėt 
$6,000. Randasi ant Campbell 
Ave. arti 63-čios. 

2 flotų naujas mūrinis na
mas 5 ir 5 kamb. Visi vėliau
sios mados įtaisymai. Įmo
kėt $3,500 kitus kaip renda. 
Randasi ant Rockwell prie 
Marąuette Road. 

Šie visi namai galima but 
mainomi ant kitokių namų. 
Taipgi priimam į mainus pir
mus arba antrus mortgičius, 
farmas, lotus arba bile kokius 
biznius. 

Kreipkitės 

G. P. SUROMSKIS & CO. 
Real Estą te 

3352 SO. HALSTED 
ST. CHICAGO' L 0 N S ANGELES, CaL, 

ANTRI MORGECIAI 
Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame TreCius Morgičius 
tr kontraktus. 
INTERNATIONAIi INVESTMENT 

OORPORATIOlf 
8804 South Kedcfe Ave., 

Lafayette 8738 
Į į% » • » • » » - v ^ - » . 

B I Z N I S 
PARDAVIMUI KRAUTUVĖ 
Cigarų, cigaretų, kendžių, ioe 
eream ir grosernė. Biznis iš 
dirbtas per ilgus metus. Arba 
mainysiu ant namo. Atsišau
kite 1609 So. Halsted St. 

ŽEMĖS DREBĖJIMAS CAU-
FORNUOJ. 

TeL Boulevard 9641 
ATDARA NEa)l?lUOMIS Nuo 
9 vai. ryte iki 4 vai. po pietų 

birž. 14. _ Penktadienio* va
kare čia ir apylinkėse atjaus
tas žemės drebėjimas. 


