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"Dranga*" tebmria kiekrie. 
nam lietuviui Katalikai Ame 
rikoje jo gyvenimo brangiui! 
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Kad tarp mus, katalikų, butų da 
daugiau tlenybėa, meilės ir susipra
timo, Ir kad daugiau galėtume nu
dirbti naudingų darbų naudokimės 
katalikiška spaudą ir ją platinkl-
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MONSIGN. QUILLE APIE 
EUCHARISTINI KONGRE

SĄ CHICAGOJE 
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DULUTH, Minn., rugp. l t . 
— čionai ivvko Kolumbo V v 
ėių 43-ioji \yriausioji metinė 
konvejicija, kurioje monsign. 
Quille aiškino suvažiavusioms 
apie ateinanti Pasaulio Ku-
eharistini Kongresą ('bi<-ago-
je. Kongresas įvyks birželio 
20—24 d., m ; motais. 

Eucharistinis Kongresas, 
monsign. Quille pasakojo dėlei 
gatams, bus tikrai milžiniš
kas, kokio dar niekur iichuta. 
Pramatoma, jis (Jhicagon su
trauks ligi 2 nulionjj žmonių. 
Suvažiuos daugvbė Bažnvrios 
viršininku. Bus ten ir tu, ku
rie niekad Romos nėapleidę. 

Kiniečiai Pakilę Prieš 
-*r 

•fi 

Mokyklas 

PRASIDEDA DARBAI 
KASYKLOSE 

• - £ - + - * — . 

• . 

LONDONAS, .rugp. 12. .-
Rrisio laiku nemažai anglių, 
kasyklų uždaryta. Kuomet gi 
valdžia 'paskyrė kasyklų sa-

KRIM REIKALAUJA NE-
PUKLAUSOMYBBS. 

PARYŽIUS, rugp. 12. -« 
Francijos vyriausybė paskel
bė ji gavusi nuo Ispanijos dik-

Vokietija Tikisi Greitai Padą-
m 

ryti Apsaugos 

Bolševikai Lavina 240,000 
Khuečių Kareiviy 

PEKINAS, rugp. 12. — A-jmų mokyklų. Girdi, religinis 
rr..oriko.s Kanados ir Anglijos'lavinimas demoralizuoja^ jau 

uima. 

nus žygius. 

DIDELIS JAVŲ DERLIUS 

50,000 vaiku iš parapijų 
^ ' ipenali7Uo įrankiai 

mokyklų jau lavinami giedoti j 
Angelu Mišias, kurios bus ee- ' 

misionieriai, praleidžia vasa-
| r a Pcitai-HoBeach, pažymi, ^u«.orgnm*ave mojamai rei j 
kad ateinantj rugsėjį daug ' ka Ja uja, kad visas mokyklas I 

, krikščic/iių mokyklą nebus į kontroliuoti} išimtinai pa tys ' 
įgalima atidaryti Kinijoj. Tai j kiniečiai. 
.todėl, kad prieš mokyklas kur ; S t < M a r y , g m e r ? a i r . i n ( ] i f l p . 
| stonu gyventojai. Jie įtikina- j , , k a t a l j k i ž k a m o k v k l a m h o n 

nu. kad mokyklos esančios im l(irabuciu nždarvta. 

Prieš bažnyčias 

BERLYNAS, rugp. 11. - s a k y m o įvyks tolesni susira-
tatoriaus generolo Primo de j Patirta, kad Vokietija atei-. šinėjimai pakto reikale^ Paga-

!vininkams subsidija, ir pada-jRivera telegramą, kurioje pa-|nantį spalių mėnesį tikisi pa- liaus turės but sušaukta 
ryta laikina taika, kai-kur j žymima, kad jis tariasi su; daryti projektuojamą apsau- konferencija atlikti prelimina-

Abd-eldvrimo emisarais. Tie gos paktą su Franci ja ir ligi 
emisarai pareiškė, kad jie au- to paties laiko išspręsti kitus 
torizuoti vesti taikos dery- svarbiuosius klausimus kas 
bas. Teeiaus pirm tą derybą link Rhine okupuotės, milita-
ispanai ir franeuzai privalo rinės kontrolės ir tt. 
pripažinti rifams nepriklau-' Vokietijos valdžia jau ke-
somybę. Ilinta savaitė veda derybas su 

Cia tas rifų reikalavimas '«ntarv§8 valstybių delegatu 
aiSkinanms tuo, kad ispanai' g e n e r o I P w * I c h k a * l i n k v o" Valstybėse bus vertas M » 
su fraheuzais be iokios ato- l d p ' ' i u m.siginklavimo. r,« b.lionus doterų. 
dairos turi vesti karą Afriko-' P"»eSta, ka<l tuo klausimu £emės Lk.o departamentą* 

artimiausiomis dienomis bus kviečių derlių paduoda (579,-

kasyk'Įos jau atidaromos ir 
darbai atgaivinami. 

Valdžia darbuojasi ypač 
darbus atnaujinti Vai i jos ka
syklose. 

CHICAGOJE 
CHICAGO — VIRŠ 3 MIU-

ONŲ GYVENTOJU , 
-. ,je. Kadangi pilnos nepriklau-

šiandie Cnicago skaito virš SOmybės, sako, rifams negali- ^ a d a r ^ t a s "»taruh«i. Kuomet ^ ^ n ^ t ^ f " "" 
tas bus atlikta, santarve eva- 2,9.>6,000,CO0 bušelių. 

W'ASHINGTON, rugp. 12.--
Remiantis šiandieninėmis kai
nomis, apskaityta, kad kvie
čių ir kornų derlius šjmet S. 

diumo arenoj. 

Misionieriai vra nuomonės,! 
kad ta propaganda prieš kri 

lebruojamos (irant parko sta- [ ^ ^ ^ m o k y k l a s > t a i R u_ nisuoja* tikslu paimti savo 

sijos bolševilįų agentų darbas.! k o n t r o l ( ' n bažnyčias. 
Lavina kariuomene ' M i s i o n i ™ a i pripažįsta, kad 

Pranei.i, jog Tlonan provin 
ei ja yrr didžiausias radikalių 
ga.'valu veikimo centras. Te-

'A milionus gyventoją. Fran : m a pripažinti, 
cijos miestas Paryžius skaito 
3,025,000 gyventojų. Tad men-

Franciios vvriausvbe nori. 
Kitu misiįų kiniečiai orga- / " / " " , 5 ^ / ^ m- Md karas šiandie visa energi-

.^ iv*n. m. vihu j t f l l k u o (j^^njs l l z Clncago. | . 
1840 metais Chicago skaitė 

kuo s Cologne. [ A v i ž ų ^usią 1,387,000,000 
Vokiečiai su didesniu pasi- bušelių, miežių 214,000,600 

tikėjimu veda derybas, kuo- buš., pagaliaus rugių 
met franeuzaį su belgais eva- 000,000 buš. 

Chicagos I\ai\liuoIa> Mun-
delei;i Kongresan pakviet"1 ir 
Šventąjį Tėvą, sakė monsig-
noras. Deja, Šventasis Tėvas 
reiškė apgailestavimo, kad ne nai rusai bolševikai lavina ki-
galįs vykti Amerikon. 

Siamo Kolumbo Vvčiu su-
važiavime meksikonų delega-
tija įdavė rezoliucija, kad Is 
7>anijos karalių Alfonsą pakel 
t i garb ' s nariu Kolumbo Vy
rių organizacijoje. Rezoliik*i-
ja pavesta boartlo direkto
riams aptarti . 

Suvažiavimas pasiuntė' rul-
nos ištikimybės pa 
Tėvi:i. 

kumečiai visur pakilę ne vien 
prieš svetimas valstybes, bet 
ir prieš krikščionybę. I\ai-ku-
rių misijų nariai kiniečiai nu-

niečįu ' ariuomenę, kurios | t a r ^ n o v i o n n^bepriimti jokios 
skaičius siekia 240,000 vyrų. j amerikoniškos paramos, bet 

Toj pačioj provincijoj Ka- [ P a r e n g ė užintfi misija tro-
nados episkopatą, Pietinių I l ^ _ j 
baptistų ir Amerikos katali 
ką išlaikomų moJryklg moki-

ja butų "^vedamas, kadangi 
spaly prasidės lietu sezonas. 

„470 gyventojų; 1880 m. v.rs ^ &. ^ ^ ^ kuavo Euhro krašte ir kuo- T a i g i ) t o | i ( , a u g i a u > 

puses mihono; 1890 m. - virs . . , . - r t ,^ . :v turi but pabaigta, vieno miliono; 11)10 m. - virs 
dviejų milionų; 

- 52,-

DU NUSKENDO 
J t<0' 

»asiuntė/ n'l-
>araiška 8v. 

Nutarta Kolumbo dieną, 
spalių 12, pašvęsti Jezuitij 
kentėtojų atminčiai. 

Misionieriai reiškia nuomo
nę, kad rugsėjy reikia laukti 

nini susiorganizavo unijon. I r i įvairiose'įKinijos provincijose 
pranešė, kad jie ilgai nepa- • sukilimą prieš krikščioniškas 
kęsią svetinušalįą kontroliuoja | mokyklas. 

Arti Waukegan Long ežere 
nuskendo Louis Cireenfield, 14 
m., 1,̂ 48 No. i^tivitt at. Nelai- J 

SENATORIAI TURĖS 
BALSC 

MECHANIŠKAS ARKLYS 

KLUXERIU RIAUŠES 

[ MIAMI, Fla., rugp. 12. — 
AVASHINdTON, rugp. 12.- Amerikoj išgalvotas elektra 

Seniau buvo pranešta, kad | varomas mechaniškas arklys. 

met pažadėjo evakuoti dar ki
tus kelis Rhine provincijos 

KONSTITUCIJOS DIENA m i e s t u s - V o k i e ( " i a i l l ia to> k a t l 

su santarve jau galima drą
siau susikalbėti ir kad francu-

BEliLYNAiS, rugp. 12. — > v 
, . , V . . . .^ . . . . . . zų TĖūlar/siSL savo žadėjimus pil-
v akar eiki ir visoj Vokietijoj • J I 
iškilmingak minėta konstituei-

negu 
perniai. 

jos diena. 

RUGPIUČIO 12, 1925 
CHICAGO IR APYLINK. 

— Šiandie apsiniaukę; nepas 
tovus oras; gali but lietaus; 
maža atmaina temperatūroj. 

! 

mė įvyko besimaudant su ki
tais vaikais. 

Michigan ežere nuskendo 
Frank Seliuster, saldainių dir
bėjas, 735 Caiifornia terrace. 

DŽIOVININKŲ MIRČIŲ 
MAŽIAU CHICAGOJ 

Sergančia džiova skaičius 
Chicagoje neina mažyn. Bet 

LIETUVOJE 
LIETUVOS DELEGATAI I 

TAUTŲ SĄJUNGOS RU
DENS SESIJA 

Spėjama, kad kas link Co 
logne evakuavimo sntarinždfci. 
bus padarytas šio rugpiučio Pinigų Kursas. 
pabaigoje. 

s. I * * . 

KAUNAS. Liepos 2įt. (por 
paštą,). Ministerių kabinetas 
nustatė* Lietuvos de'egacijos 

Valdžia laukia Francijos at
sakymo kas link apsaugos 
pakto. J i tikisi atsakymą 
gauti, kuomet Reichstagas 
bus paleistas, tuomet mažiau, 
butų bėrei kai ingo triukšmo 
iš radikalų pusės. _* > . 

Kanclieris Luther j*ra nuo-

I 

Vakarykščios dienos. 

Lietuvos 100 litų $10.00 
Anglijos 1 sv. sterl. 4.86 
Italijos 100 lirų 3-63 
Belgijos 100 frankų 4.53 
Francijos 100 frankų 4.150 
Šveicarijos 100 f r. 19.42 
Čekoslovakijos 100 kr. 2.97 

jų tarpe mirtingumas, per" pra | H U ( K . t , T a u t , Sąjįyiaos p l eM™ 0 1 1 8 * k a d ^ F r a n c i J 0 S a t " Vokietijos 100 mrk. 
prohibicijos 'vykinimas bu- 'Tai tinkamas tiems, kurie nvy Z i - «* 

• •, • . , • . ,. ' " eitus dešimts metr« perpus su n « t, lriQ iwfc« m'<r«ė;n 7 d 
s.ąs pilnai atskirtas nuo poli- lį arkliu joti, bet neturi ark-* . . o T o i ' n e ' k u s e j 0 ( d* 

FRAMIN(;HAM, Mass., 
rugp. 12. - Po Įvykusio čia 

Dabar eina kalbos, kad a-
pie skiriamus 24 administra-

Ku KIux klano mitingo kilo j torius busią pasitarta su se-
nemažos riaušės, kurių laiku natoriais ir partijų lyderiais. 
5 asmenys pašauta. Tš jų (\\\ 

j l.io, ar gal bijo, ar nebeturi 
atatinkamo laiko. Mechanišku 
arkliu joti, kaip sakoma, yra 
geras prasimankštymas, tai
gi, sveikata išsivedėjusiems 
žmonėms. 

pavojingai. 

TAIFŪNAS OLANDIJOJ 

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 

mažintas. Tai dėlto, kad miesl Delegacijon įeina: pirminiai 
tas išlaiko džiova sergantiems ; k u _ E Galvanauskas, 

23.SJ 

sanatoriją. 

POŽEMINIS KABELIS 

KONiSTANTTNOP. rugp. 
11. — Smirna vilajete įvyko 

AMSTERDAM, rugp. 12. 

Prieš mirsiant tos rųšies a r 
j klį užsisakė žinomas W. J . 
Bryan. Jaru mirus firma pri
siuntė tą ypatingą arki j . Mi
rusio žmtvia dabar nebežino žemės drebėjimas. Vienas mie 

— Kifcęs taifūnas rytinėj O-1 stelis visai • sugriautas ir ke- ^ ~ d ė t i X o r s j Q ^rū ne,l\[ 
landijos daly sunaikino Bo- lėtas apgriautų. į bereikia, bet jis gali surūdyti. 
mi lo sodžįų. 4 asmenys žuvo j Kiek žuvo žmonių, nežinia, [ S a k o > a t i d u o s i a n t į kokiai 
ir apie 100 sužeistų. j bet sužeista daug. patriotinei organizacijai. 

New Yorkas su Chicago pa 
gabaus sujungtas požeminiu 
kabeliu, kurs pakeičia visą ei 
lę viršutinių vielų. 

Kabelis yra 882 mailes il
gas. Pratiesimas atsiėjo 3 m«-

onus dol. 

pasiuntinis Londone; nariais 
— d-ras Zaunis, Ign. Jonynas 
ir p- Sidikauskas. 

SUSITARTA DEL KLAIPĖ
DOS BAŽNYČIOS SUTVAR

KYMO 

BKBLYiVAS. Lieptu 24 <1, 
(per pašte.). L'epos 23 d. Lie
tuvos delegacija galutinai su-

PLĖŠIKŲ DARBAI 

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
AMSTERDAM, rugp. 12. — Rytinėj Olandijoj siautęs 

uraganas virš 2,000 žmonių paliko be pastogės. TBoreulo so
džius sumaišytas su žeme. 

MASKVA, rugp. 12. — Eina gandai, kad užsienijų ko
misaras Tchitcherin žada apleisti užimamą vietą. Girdi, jam 
nebepatijika jo viršininkų nusistatymas. 

LiONDONAS, rugp. 12. — Francijos užsienių* ministe-
ris Briand čia tariasi sn anglų autoritetais apsaugos pakto 
reikale. Su rytinių sienų saugumu nesutinkama. 

/Tos rųšies arklį turįs pre- \ Keturi p l a k a i vakar už-
zidentas Coolidge. Nabašnrn-
kas Bryan lankydamas kartą 

puolė Moody AVaters Pie Co., 
1107 Congress st., kasininką, 

prezidentą pamatė tą * žirgą* f kuomet tas su pinigais sugry 
ir ėniė ži,ngeidauti. Paskiau 
jis srM užsisakė. 

MOTERYS PLĖŠIKĖS 
ST. LOUIS, Mo., rugp. 12. 

— Vis dažniau laikraščiuose 
pasirodo žinhj, kad vienur-ki-
tur be vyrų ir moterys užsi-
ima plėšimais. 

Štai ir čionai viehą krautu-

|sitarė su Oberkirchenratu (e-
vangelikų Imžnycios vyriausy 
bė) del Klaipėdos 3n*ašto e-
vangeliškos bažnyčios naujo 
sutvarkymo. Tuo tarpu pasi
rašytas tik protokolas. Sutar
tis nutarta pasirašyti liepos 
mėn. 31 d. 

Atimta 3,435 dol.- Plėšikai j j 
pasprūdo dviem automobi- j MtRĖ KALBININKAS VIRĖ-

žo iš vienos bankos. 

9mmmmmm»»"mmmmm 

liais. 

NUŠAUTAS 
— 

Robert Wesley, negras, 4401 
So. Wabash ave., praeito lie-

BUENOS AIRES, A r g ^ t i n a , rugp. 12. Čia" lau- |vę užpuolė dvi moterys plėši-jpog 18 'd . pabėgęs iš Jolįeto 
kiama atvykstant Anglijos sosto įpėdinio su vizitą. Rito- kės* ir pašovė krautuvininką., kalijimo, Chicagoj užtiktas, 
šiamasi jį iškilmingai sutikti. Iškilmių programon ineina i r ! Bet policija greitai jas areš-j Mėgino jis pabėgti, tad polic-
opera " A i d a . " tavo. 'monų nušautas. 

LIŪNAS • 

PABĖGĖS KALINYS PALANOA. 10* 24 d. 

• 

. 

' 

(per paštą). Liepos 23 d. 7 
vai. r> t̂ą Palangoje micė a a. 
Antanas Virėliunas, vienas žy 
miijjįų- lietu\aų kalbos tyrinė
tojų. 

SKAITYKfTE IR (PLATIN
KITE "DRAUGĄ" 

! » » • » • » » » • » » P 

T e i s i n g a s Patarnavimas T̂ 
• - • » « » . . . - . 

Siuskite Savo Giminėms 
j 

LIETUVĄ 
PINIGUS 

PfeR 

Nes, "DRAUGAS" pigiau-
. . . v . . • • 

šiai siunčia ir geriausiai pa
tarnauja. "DRAUGAS" siun 
cia per didžiausia LIETU
VOS VALSTYBĖS BAN
KĄ IR ŪKIO BANKĄ. 

i 

» 

/ 

v* 

c 
C8 • 
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K) 
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"DRAUGAS" siunčia Pi- ; i ? 
nigus Litais ir Doleriais: Per- 5̂* 
laidomis, Čekiais-Draftais 3r 
Telegrama. 

I 

"Dramras" P i * . - , 
2 3 3 4 S. Oakley Ave 

M Telefonas: Roosevelt 7791 
i Įtf • • T T ' • • - " • I ~ -* ~ — ̂ - - — — — 

I 

• 

I 
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D B A U G h S 
i OIMI IMI 

* i 
13.00 

AT MBWJ - 8TAND8 Sc A OOPY 
HEAUOA3 PUBUSHINO 00, Inc. 
BM 8a Oailay AT*. Chica*o, IH. 

TtL SooMftlt 7791 
IUO. TeL Roosevelt Mlfl 

q p w e s M J I I ~ . " „J, .• 

P A S T A B Ė L Ė S , 

laisvamaniams ir šocialis-f negali visko pareikšti, ką jie tyra tos nuomonės, kad mūsų 
tams klounų ~ komedįjantų turi savo slaptame programe. f planeta buvo kada tai vien 
roles lošti, tai jie to ir ne- Labai suprantamas daly-
siliauja. J ie esą visiškai "ne- ( kas, kodėl katalikai nenori 
kalti avinenėliai", o gal, tei- socialistų ir laisvamanių vai
singiau, užsispyrę oželiai, o džios. 
juos klierikalai, juodiejie in-l Saky s kas, kad katalikai 

ftenacionalai, visaip kankina, jtik savo reikalus gina, o ne 

3fc 

i * 

* . N 

Kuo katalikai stiprus? 
Kad katalikai yra stiprus, 

tai ne naujiena nei katali
kams, nei jų priešams. Bedie
viai seniai tai paskelbė. Ma-
sonineje programoje, kurių 
uoliai vykdo laisvamaniai, o 
jiems gelbti socialistai, bol
ševikai ir kiti, žymiausią vie
tą užima kova su katalikų 
Bažnyčią, ypatingai su ja. 
Priešai gerai supranta, kad, 
jei jiems pasisektų nugalėti 
katalikų Bažnyčią, tai Su ki
tais krikščionimis jie apsi
dirbtų labai lengvai. 

Priešai, matydami ir pripa
žindami katalikų stiprybę, 
bando surasti kame ji gludo. 

Vieni mato tą stiprybę 
"fanatiškame išpažinime ti
kėjimo", kiti ją randa mokė
jime organizuotis, da kiti, 
kaip lietuviškiejie socialistai 
dabar surado "gabume prisi-Į diskas vietas; tuom tarpu iš 

• • 
taikyti prie tam tikrą mate
rialių žmonių interesų 

Katalikai žino. 

talikų stiprybes, kur tik jiems 

no, kad jų stiprybę yra Tame, 

kalėjimuose pūdą, neduodą 
laisvės burnoti, bjauroti Die
vo ir šventųjų vardus, nepri
leidžia, pastvėrus bažnytinius, 
religinius rūbus, aprėdyti asi
lą ir jį vedžioti miesto gatvė
mis, kaip darė jų "draugu-
e ia i " kitados Francijoje, ne
leidžia išmesti iš mokyklų ti 
kėjimo pamokų ir tt. 

Žodžiu, jie nori sulošti ro
les labai skriaudžiamų sutvė
rimėlių, kurie nieko pikta ne
maną, o taip sunkiai kenčia. 

0 kaip laisvai! 

(Ji kuomet tenka paskaity
ti jų laikraščius, Lietuvoje 
leidžiamus, tai matai, kaip 
jie tenai laisvai meluoja, lais
vamaniškai veidmainiauja. 
Skaitydamas taip ir manyk, 
kad Lietuvoje nėra parapi
joje nei vieno kunigo. Iš tų 
" komedijantų'' laikraščių iš
eina, kad visi kunigai susi
kraustė i ministerijas į val-

valstybės. 

Bet katalikų darbai labai 
gerai kalba už juos. Lietuvos 
Valstybė, katalikų valdoma 
reginiu būdu auga, kįla. Visi 
tai pripažįsta, net sųžinan-
gesni laisvamaniai privačiai 
tai tvirtina, nors viešai, del 
politikos, stovi opozicijoje. 

Taigi tik reikia linkėti ir 
padėti, kad katalikai kaip ga
lima ilgiau galėtų vesti Lie-

[tuvą i laimingą ir šviesią at
eitį. 

[ugnies kamuolys. Gi ugnyje 
jokia gyvybe atsilaikyti ne
gali. Iš kur ta gyvybė atsira
do mūsų planetai ataušus f 

Čia mokslininkai pasidalina 
į dvi priešingi sau srovi. Vie
ni pripažįsta, kad Gyvoji E-
sybė - Dievas, davė visokiai 

[gyvybei pradžią, gi kiti tai 
skaito neišmanymu ir gyvy
bės pradžią stengiasi surasti 

• 

be Dievo. 
Bet tuomet jiems sakoma, 

fkad jie įrodytų gyvybės pra
džią be Dievo. Lengva šaukti, 

f rėkti, kad gyvybė pa"ti atsira
do, bet įrodyti pasirodo ne 
lengva. 

Bedieviai iškėlė daug spė
liojimų apie gyvybes pradžią, 

EVOLIUCIJA *R GYVYBĖ. 

priklausomybės atgavimo mo 
[bet iki šiolei dar nedavė jo-įnientus ir pirmus valstybės at 

A. Tylenis. 

ATEITININKĮĮ KONGRE
SAS. 

m*i 

Šiomis dienomis susirinko 
Kaune Ateitininkų Kongresas. 
Ateitininkai yra didelė ir ga
linga Lietuvos katalikiškosios 
moksleivijos ir studentijos or
ganizaciją. Kongresas susirin
ko paminėti organizacijos gy
vavimo 15 metų sukaktuves. 
Ateitininkų organizacija dar 
jauna, bet yra pergyvenusi 
svarbius laikus ir nuveikusi 
didžių darbų. J i užsimezgė 
rusų viešpatavimo laikais, 
pergyveno didžiojo karo au
dras, Lietuvos laisvės ir ne-

iukstančio kunigų dešimties 
nerasi valdžioje. 

Bet, mat, 'komedijantams', 
Tegu sau ieško priešai k a - Į p e r komedijantiškus akinius 

žiūrint, išrodo, kad ir visi 
patinka, gi katalikai gerai ži- pasauliniai vyrai ministerijose 

ir kitose valdiškose vietose y-
kuris ir pačią mirtį pergalė-j n> "kunigai, nes jie mat, ne 
jo ir "nors mirė, bet gyvas y-
r a " , Jėzuje Kristuje. J is pa
sakė, kad Jis įsteigia Bažny
čią ir "pragaro vartai neper
galės jos ' ir J i s pažadėjo: 
" O štai Aš su jumis iki pa 
šaulio pabaigos". 

Tame katalikų stiprybė. Jei 
katalikai darbuosis būti ver
tais, kad jų tikėjimas nenu-
silpnetų, kad jų vienybės ry
šiai su Jėzaus Vietininku, Ry
mo 

laisvamaniai, ne socialistai ir 
dirba darbą, ir sunkų darbą, 
IK užsiimdami ' 'komedijautiš

k a i s " strapaliojimais. 

Kaip ne politikauti? 

-Matant, ką socialistai ir 
laisvamaniai teikia katali 
kams kitose šalyse, ir įsižiū
rint į mūsiškius, jų draugu
žius, mažiau kultūringesnių!?, 
o daug žiauresnius, tai noroins 
nenoroms reikia katalikai Vyskupu, nesunienketų, ^ i m i u l l , s l c m m *«•*"*«*«» 

tai tegu priešai sugražina,, ' l r n e t Patiems kunigams del 
tokos pasaulinių katalikų, kad ir pirmuosius krikščio-

nvbės amžius, katalikai nes i* t o t i politikon, kad apgynus 

: 

?s amžius, 
pranyks, greičiau jie išeis pa
saulio pergalėtojais. 

Tat, katalikai, niekuomet "*ai P i k l v t i -

savo teises ir turėjus gali
mybės savo priedermes iiuo 

Nors nekurie mokslininkų 
[labai netikę "gizel iai" , ko
kių yra labai daug tarp mūsų 
lietuviškųjų ' * mokslininkų' \ \ 
paskelbė evoliuciją įvykusiu 
faktu, nereikalaujančiu jau 
jokių tolimesnių įrodymų, bet 
tikriejie mokslininkai nesi
skubina to padaryti. 

Jie turi daug įrodymų, ku
rie evoliuciją gali padaryti ti
kru įvykusių faktu, bet da ne-

Įpadarė; mokslininkai suran
da, kad tas ar kitas dalykas 
galėjo būti iš to ar ano da
lyko, bet paties perėjimo, taip 
sakant tilto jungiančio nesu
randa. Kolei to nėra, ten ir 
evoliucija nėra įvykusis fak
tas. 

Didžiausias evoliucijos šali
ninkas ir josios imlus skelbė
jas Eurikas Fairfield Osborn 
savo straipsnyje Times'e lie
pos 12 d. pripažįsta, kad ji3 
negali parodyti jokio s ne žino 
giškos esybes, iš kurios butų 
išsivystęs žmogus. 

AJ\ mūsų lietuviškieji "mo
kslininkai" pralenkė Osborn'ą 
ir kitus panašius ir surado 
vieni, kad kilę iš "monkes" , 
o da kiti iš šuns, nes jis tu
rįs protą ir sąžinę. 

Gyvybė. 

Karščiausi evoliucijos sali

kių patenkinančių įrodymų. 
Buvo mėginta įtikinti, kad 

"*gyvybė" esanti visatoje am
žina ir kad, taip vadinamie-
jei, meteorai atnešė ją ant 
mūsų žemės." Bet mokslinin
kai šį spėliojimų atmetė. 

Toliaus švedų mokslininkas 
Archenijus paskelbė, kad 'ore 
esų pilna skraidančių spernų 
(grybelių). Tokios spermos 
retkarčiais nukrintančios ant 
žemės. Iš jų, girdi, atsiradusi 
ant žemės, gyvybė. 

Mokslininkai greitai su šiuo 
spėliojimu apsidirbo. Jau jis 
padėtas archivan ir greitai 
bus užmirštas 

Panašiai atsitiko ir su ki
tokiais spėliojimais del gyvy
bės atsiradimo arba jos evo
liucijos. 

Visi spėliojimai neatsilaikė 
prieįi rimtų bešališkų tikrų 
mokslininkų kritikų. 

Mokslininkams neužtenka 
garsių šauksmų ir drąsių tvir 
tinimų. J ie tam nesiskubina 
tikėti, jei neduota faktų, įro
dymų. I r paduotus įrodymus 
jie košia per savo įncksliijini 
koštuvų ir dažnai paduotus 
" f a k t u s " sugriauja kaipo ne
tikrus, melagingus.. 

, Neviskas yra mokslas, ką 
kas skelbia mokslu. 

nepamirškime, kanie mūsų sti
prybė ir galybė ir iš ten mes 
jos / visuomet laukime. 

Ar ne komedi j antai? 

j Argi socialistų i: iaisvama-# 

nių laikraščiai nerodo aiškiai, 

Pavyzdžiui, pernai į "pava-
saugojo nuo pražūtingos soči- Į sarininkų' ' kongresą buvo su-

Kam rupi plačiau pasiskai
tyti apio gyvybės pradžia, 
kaip kas ją bando aiškinti, 

pinkai ataušta, kaip prieina į gali rasti kun. prof. P. Bučio 

statymo metus. Prieš karą, 
kad Lietuvą valdė rusai, at
eitininkų veikimas buvo slap
tas, nes ir politiška ir mo
kyklų rusų valdžią organizuo
tą veikimą persekiojo. Tada 
ateitininkai tiktai organizavo
si ir ruošėsi prie tolimesnių 
darbų. Prasidėjus didžiajam 
karui ir užplūdus vokiečiams 
Lietuvę, didžiosios ateitinin
kų jėgos pasitraukė j Rusiją. 
Čia pergyveno pirmą ir antrą 
rusų revoliuciją, čia pradėjo 
ir savo visuomeninį darbą. 
Subūrę po krikščioniškąja vė
liava šimtus moksleivijos, jie 
ėjo į liaudį, į tą Lietuvos vi
suomenės dalį, kurį nuo karo 
ugnies, taip ykt, buvo išbė
gus iš tėvynės ir išsiblaškiu
si po Rusijos miestus. J ie 
tuos žmones švietė, skelbė 
jiems Lietuvos nepriklauso
mybės idėją ir pagalios stip
riai juos suorganizavę, ap-

N u o 1857 t r y s g e n t k a r t e s kūdikių 
la imingai i šaugo š i tuo la iko i šbandy
tu kūdikių mais tu . 

Jei pasiusite'. ^ apgarsinimą j The 
Borden Company, Borden Building, New 
iYoitk, jie pasakys jūsų kalboje, kaip 
penėti jūsų kūdikį su Eagle Pienu. 

i 
Gydytojų Rekomenduojama* 
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organizacijų sunkų visuome-: Kaip visos Lietuvos, taip li
ninį, kultūrinį darbų. , ateitininkų gyvenime prasi-

Įsikurus Lietuvos Universi
tetui, į ji persimetė ir to dar 

deda naujas veikimo periodas. 
Po kovos audrų, po jaudinan-

bo centras, nes čia keli šim-Yių revoliucinių pergyvenimų 
tai ateitininkų studentų eina > prasideda ramus mokslo ir 
aukštuosius mokslus... I kultūros darbas. Tame sunkia 

me, kasdieniniame darbe rei
kalinga daug pasišventimo ir 
ištvermės. Ateitininkų kon
greso uždavinys yra, pažinus 

Susirinko Kongresas. Į jį j 
suplaukė būriai mokinių, uni
versiteto studentų ir vadina
mų "sendraugių", tai yra, 
mokslus baigusių ateitininkų, 
koks šio kongreso tikslas? 
Pirmiausia, reikia pažymėti, 
kų Lietuvoj reiškia kongre
sas. Tai nėra koks paprastas 

ir rimtai įvertinus organiza
cijos stovį, numatyti kelių su
darymui tokių veikimo sąly
gų, kuriose ateitininkai visa
da pasiliktų ištikimi savo o-
balsiui "Visa atnaujinti Kii-

įstuje" ir padarytų tėvynei 
kuogeriausių darbų. 

Pirmoj eilėj reikės susiru-

Seimas, ar konferencija, bet 
[yra masinis susirinkimas or
ganizacijos iegų. Į kongresą 
renkasi ne vien atstovai, bet Į 
ir kuodidžiausias skaičius oi- pinti ateitininkų dvasios ir 
ganižacijos narių i r svečių, j kimo jrrej totos apsauga. Pra

eities audringaisiais laikais 
tas dalykas beveik buvo už-

jiilizino bei bolševizmo įtakos, j važiavę daugiau 6,000 narių, j mirštąs. Ateitininkai, daugiau 
Paskelbus Lietuvos nepriklau į Kongrese atsispindi organiza-
somybę, ateitininkai plaukte 
plaukė tėvynėn ir prasidėjus 
laisvės kovoms, pirmieji ėmė 

eijos galybė. Del to yra daro-
sia, dirbdami del kitų nei ne
pastebėjo, kai patys pradėjo 

ma demonstracijos, parodos,,1 silpnėti. Pirmiausia, jie 
vieši posėdžiai, vaidinimai ir 

j ranką kardų ir šautuvų i r ' t . t. Kongresas veikia ne vien 
stojo į frontą. Juos sekė tuk-'įprotų, bet ir į širdį bei jau
siančiai kitų jaunoliu - sava- j amus. 
narių. Lietuva buvo nuo prie-

prie įrodymų, iš kur gyvy-
ką tie ponai surengtų katali j be atsirado ant mūsų plane-
kams, jei tik turėtų galės. O'tos. 

Patiko Lietuvos ir Amerikos reikia žinoti, kad laikraščiai | Visi, rodos, mokslininkai 

knygoje. "Trumpa Apologeti
k a " . Jų galima gauti ' 'Drau
ge" , prisiunčiant 60 arba 75 
centus. 

šų apginta, jos laisvė jaunų-! 
jų krauju atpirkta.. Ateitinin
kų organizacija ant tėvynės 
laisvės aukuro paaukavo gra
žiausius savo žiedus. 

I 

Panašų tikslų tūri ir atei
tininkų kongresas. Ateitinin
kai patys pamatys ir kitiems 
parodys, į kų užaugo jų orga
nizacija per tų audringų 15 
metų laikotarpį. Be to kon-

• 4* 

Tolimesniais valstybės tvar f gresas, peržvelgęs praeities 
kymo metais ateitininkai in- gyvenimo įvykius bei viso 
tensyviai dirbo ir dirba dau- veikimo pasekmes turės nus-
giau už bet kokių Lietuvos j tatyti naujų kelių ateičiai. 

teko i didelį materialinį skur
dų ir tas dalykas skaudžiau
sia atsiliepė į organizacijos 
galybę. Daugelis geriausių 
darbininkų pačioj jaunystėj 
vienas po kito pradėjo žengti 
į kapus... Del tos pat ir kitų 
priežasčių daug kas prarado 
i r dvasios iegų. I r tik pas-
kesniais laikais labiau susi-
įupinta užkirsti tom blogy
bėm kelių. Tuo tikslu Ateiti
ninkų Susišelpimo Fondas ir 

(Tųsa 3-čiame pusi.) 
„ . . , - . . . 

Kun. Dr. J . Vaitkevičius, gyvenimo taisyklę, vienų privačiam, ki- viai i r todėl ramina žmones savo visiškai nusistatymo privataus ir viešo gyvenimo medegos arba kitokios kokios energijos 

« 
KATALIKIŠKOJI AKCIJA. 

-

(Referatas skaitytas XV Liet. B. K, 
Federacijos Kongrese) 

(Tųsa) 
Toksai bedievių pasakojimas yra gry 

niausiąs melas, veidmainystė ir silpnapro
čių apgaudinėjimas. Yra melas. Tiesų sa
ko žmogus tuomet, kuomet jo žodžiai ata-
tinka jo mintims, jeigu gi ne, jeigu kų ki
tų kalbą, o kų kitų mintija, tai meluoja. 

Jeigu butų tiesa, jogei bedieviai ger
bia kitų įsitikinimus, tuomet turėtų pri
pažinti tikintiesiems teisę tvarkyti viešų 
gyvenimų sulig jų privačiais tikybiniais 
įsitikinimais, kaip reikalauja sau teisių 
tvarkyti viešų gyvenimų sulig savo bedie
viškais įsitikinimais. Tokios teisės tikintie 
šiems jie nepripažįsta, nes reikalauja i-
dant tikintieji pasiliktų susavo tikyba 
privačiame gyvenime, o viešame eitų su
lig bedievių taisyklėmis, kitaip kalbant 
reikalauja, kad tikintieji turėtų dvilypę 

tų viešam; sau gi savinasi vienlypę. Ar 
yra tai įsitikinimų gerbimas, jeigu kas 
pripažįsta savo įsitikinimams tokias tei
sės, kurių nepripažįsta turintiems kito
kius įsitikinimus? O bedieviai tai daro, 
todėl netiesa yra, kad jie gerbtų kitų į-
sitikinimus. 

Yra veidmainystė. Veidmainis yra 
žmogus, kuris, siekdamas žemus tikslus, Į 
prisidengia gražiais ir kilniais obalsiais, 
kad nieks nepastebėtų jo nelemtų sieki-
?r.ų. 

Bedieviai siekia visiškų tikybos iš
naikinimų, tečiau turi pridengę savo sie
kimus gražiais kitų įsmkinhnų gerbi! o 
obalsiais. Jeigu galima gerbti kokį daik
tų, jo nekenčiant ir laukiant jo išnykimo, 
tai bedieviai gerbia tikybinius tikinčiųjų 
Įsitikinimus. > • • t 

Yra silpnapročių apgaudinėjimas. 
Jeigu bedieviai pasisakytų aiškiai, jogei 
tiksliai siekių visiškų tikybos išnaikini
mų, gal nevienam tikinčiajam akys atsi-

lojalu nusistatymu tikybos žvilgsniu. Įgi
ję žmonių pasitikėjimą nejučiamis diegia 
bedievybės nuodus. Tuom tiktai ir gali
ma išaiškinti tų faktų, jogei visi tie ne
tenka greitai tikėjimo, kurie skaito be
dievių raštus ir susideda su jais. 

Štai kitas gyvas' faktas, išimtas 'ū 
Lietuvos gyvenimo, kuris parodo neabejo
tinai, jogei bedieviai stengiasi tvarkyti 
viešų gyvenimų sulig savo privačiomis 
nuomonėmis. 

Lietuvos konstitucija garantuoja vi
siems laisvę net ir bedieviams, bedieviai 
gali kurti sau bedieviškas mokyklas ir 
gali netrukdomi bedieviškai auklėti sųvo 
vaikus. Tečiau jie tuom nepasitenkina, jie 
kelia seime dideliausius triukšmus, kad 
prašalinus* tikybos mokymų iš visų Lie
tuvos mokyklų, net iš tų, kurios yra skir
tos katalikų tėviį vaikams, reiškia jie ne
pripažįsta katalikams teisių auklėti sa
vo vaikus sulig savo įsitikinimais, bet rei
kalauja, kad auklėjimas butų sutvarky-

datytų i r nustotų jų raštus skaitęs ir jų j tas sulig bedieviška pasaulėžiūra, 
susirinkimus lankęs. Žino gerai tai bedie- j Kiek ilgiau teko sustoti prie bedievių 

klausimų, nes tas jų nusistatymas >;ra lo-
gingas, plaukiąs iš viešojo gyvenimo es
mės. Nes, jeigu viešojo gyvenimo tikslas 
yra žmogaus vieneto gerovp ir tobulybė, o 
kitaip negalima sau to gyvenimo vaizduo
tis, tai žmogus nuosekliai ir logingai link
sta reikalauti iš viešojo gyvenimo to, kų 
skaito už savo gerovę ir tobulybę. 

O kų žmogus skaitys^ už savo gero
vę ir tobulybę tas priklauso nuo jo pa
žiūrų į žmogų, į jo esmę, į jo tikslų, į 
Dievų, gautų, į santykius žmogaus su 
Dievu ir gamta, žodžiu priklauso nuo jo 
pasaulėžiūros. , 

Iš to plaukia tolesnės išvados, bū
tent, kad kiekvienas žmogus eidamas į 
viešų gyvenimų neša su savim tam tikrų 
pasaulėžiūrų, kurių reiktų pavadinti sa
vo rųšies tikyba. 

Bedieviai turi savo rųšies tikybų ir 
jos vardu reikalauja tvarkyti viešųjį gy
venimų. Jie tiki, kad Dievo nėra, kad nė
ra .sielos nė jos išganymo, kad yra vien 
medega arba kitas koks energijos pavi
dalas, kad jis valdo visų pasaulį, todėl Į 

pagelba \ reikių rišti visus gyvenimo d 

klausimus. 
Vienu žodžiu negali žmogus eiti į 

vk'Šų gyvenimų be įam tikros pasaulėžiu-
ros, be savo rųšies tikybos. Toks tik yra 

[ ta rp žmonių skirtumas, jogei vieni turi 
Dievo duotų tikybųy kiti patys yra pasi-
darę sau tikybų, pasiremdami ištvirkusių 
geidulių ir pagedusios širdies reikalavi-
mais. I 

Šių faktų akyvaizdoje labai keistai 
atrodo katalikas, kuris sakosi esąs kata
likas, reiškia žmogus turįs katalikiškų pa
saulėžiūrų, o viešame gyvenime apseinųs 
be tos pasaulėžiūros. 

Kadangi viešas žmogaus gyvenimas 
yra kokios nors pasaulėžiūros atspindys, 
todėl katalikas, kuris viešame gyvenime 
nesilaiko katalikiškos pasaulėžiūros, turi 
būtinai laikytis kokios kitos, kuri tuo bū
du užgauna ir \ isai nepageidaujamoje švie 
soje pastato ir jo privatų gyvenimų, reiš
kia jis yra nepilnai katalikas, o tik da-s 
linai. « f 

(Bus daugiau) 
- U 
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DARBININKŲ SKYRIUS. 

Jg pačiam savininkui. 
Argi nevertėtų' visose di-

'desnėse dirbtuvėse įvesti tos 
į rųšies sistemą! 

Aguona. 

DEMOKRATIJA DIRBTU-
VWE. 

Dr. Fr. Crane vienam laik
rašty rašo, kaip jam kartą 
teko aplankyti vieną dirbtu
vę, kurioje dirbami moteriški 
drabužiai. Kur ta dirbtuvė 
randasi, jis nepasako. 

Tik pažymi štai kokiu įdo
mių faktų: 

Dirbtuvėje dirba apie vie
nas tūkstantis darbininkų ir 
savininkas neturi su jais jo
kių nesmagumų. 

Kitose dirbtuvėse streikai 
pakeliami ir baigiami, bet 
toje dirbtuvėje nėra jokių 
treikų ir visi darbininkai 
kasdien užimti sau skirtais 
darbais 

Tai ypatingas dalykas, sa-

ADVOKATAI: 

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdilunas Bordcn) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

• • W. Washlngton St., R. 1310 
T d e p h o n e Dearborn 8946 

Vakarais: 2151 West 22 St. 
Telephone Roosevelt 9090 

H u n ą Telefonas RepubUc 96 OO 
—/ 

m* 
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 Vai. nuo 9-5 

VAKARAIS: 
8241 S. Halsted St. Tel. Tarti.-* 0062 
7 Iki I T, T. apart Fanedėuo tr 

Fėtnycios 

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

Ofisas DidmlestyJ 

29 South La Salle Street 
Kambarls 530 

Telefonas Central 6300 
Telefonas Yards 4481 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
- / 

JOHN KUCHINSKAS 
LIETI VIS ADVOKATAS 

2221 W. 22sd St. arti Leavitt S t 
Telefonas Oanal 2552 

Valandos: 8 ryto lkl 9 vakaro. 8e-
redoj Ir PėtnyčioJ nuo 9 r. Iki • 
v. Vada visokias bylas visuos* 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak 
tus ir padirba vtsckius Doku 
mentus, perkant arba parduo
dant Lotus, Namus, Farmas ir 
Bisnius. Skolina Pinifus ant pir
mo morgičiaus lengvomis lSlygo-

ko Dr. Crane. I r tai visa pa
prastai išaiškinama. Vyriau
sias dirbtuvės "bos sa s " vi
sai nesimaišo į darbininkų 
reikalus. J i s sako, tegul jie --
darbininkai, patys žinosi. 

Tarpe pačių darbininkų y-
ra# gana susipratusių žmonių. 
J ie žino, kad dirbtuvėje dar
bo pavykimai priguli nuo 
pačių darbininkų. Darbininkai 
privalo gauti teisingą atlygi
nimą už darbą, bet ne tokį, 
koks galėtų sugriauti "busi-
ness 'ą" ir pačią dirbtuvę už
daryti. Uždarius dirbtuvę, 
kas gi darbininkams naudosi 
Jokios. Bet negerovės iš be-
darbo, tai labai daug. Tad 
verčiau visuomet turėti dar
bo, gauti teisingą užmokesni 
ir jaustis patenkintais. 

Tie susipratę darbininkai 
tą visą tiesą apie dirbtuvės 
padėtį ir apie darbą aiškina 
nesusipratėliams. Ir dėlto, 
dirbtuvės darbininkai iš savo 
tarpo turi išrinkę atstovus} 
savo seimelin. Tas seimelis i 
paskirtomis dienomis tu r i ' 
sesijas ir veda visus darbi- ! 

ninku reikalus. s 
Pats "bossas" j jokius Į 

sprendimus nesimaišo, tik ret-1 
karčiais painformuoja seimelį | 
apie finansinę dirbtuvės pa
dėti. 

> 

Rezultate visoj dirbtuvėj 
gyvuoja pilna demokrafija, 
t y. patys darbininkai valdon. 
Jie kiti kitus prižiūri, paragi 

ir kuogeriausiai butų atlik
tas. Kuomet viskas kuoge
riausiai atliekama, pati dirb
tuve finansiniu atžvilgiu stip
rėja. Ja i stiprėjant, darbinin
kams visuomet užtikrinamas 
darbas. 

Dar įdomiau, kuomet patys 
i darbininkai išsprendžia, kiek 
I jų kuris turi gauti užmokes-
nio už darbą. Tai atlieka dar
bininkų seimelis ir visuomet 
be mažiausios skriaudoj dirb
tuvei. 

NEDARBO KLAUSIMAS 
LIETUVOJ. 

Pagaliaus bedarbių buvi
mas negali neardyti ir aps
kritai visuomenės laimės. Nes 

ir kūno stiprybę - štai jei , 
ne viešas, tai tylus kongreso L~ 
obalsis. Tuo reikalu jis tars 

• " 

D A K T A R A I 

argi gali žmogus jaustis lai- 'savo galingą žodi ir. nuo jo 
mingas, kada tžinai, kao\ čia-
pat, toje pačioje visuomenėje, 
kuone šimtai brolių bedarbių 
badą kenčia, o gal ir miršta. 

Taigi, ar imsim valstybi-
Praeitą žiemą ne tik darbi- niu atžvilgiu, ar visuomeni

ninkų klase, . rašo Lietuvos 
Darbo Federacijos laikraštis 
"Darbininkas", bet ir visą 
visuomenę ir, valdžią surūpino 
nuolat auganti bedarbių ar
mija. Tečiaus tuomet susini-, 
pi nusius kiek ramino viltis, 
kad pavasarį ir vasarą atsira
sią darbų ir visos bedarbių 
nelaimes pragaišią. 

Deja, viltis beliko tik vil
timi. Atėjo ir praėjo pavasa
ris, o bedarbių vis dar yra 
šimtai, jei ne tūkstančiai. 

niu, ar kuriuo kitu ~ visais 
atžvilgiais imant reikia rim
tai susirūpinti, kad bedarbių 
nebūtų, kad visi turėtų dar
bo ir uždarbio, iš kurio ga
lėtų gyventi. 

Darbo Federacijos pastan
gomis Seime šiems metams 
viešiems darbams organizuo
ti buvo paskirta pusantro mi-
liono litų. Bet tais pinigais, 
jau dabar matyti, neaprupinsi 
visų bedarbių. Bedarbiams 
aprūpinti reikia tvarkingai, 

pareis ne vienas Lietuvių 
tautos kultūros laipsnis. 

Penkiolikos metų laikotar
py ateitininkai prikėlė Lietu
vą... Iš jų ateities darbų tė
vynė laukia kultūrinės švie
sos. Garbingas kongrese! Pra-
vesk tikslius, sustiprink atei
tininkų ir Lietuvos pamatus.. 

i 
SKAITYKITE IR PLATIN

KITE "DRAUGĄ" 

Tos rųšies padėtis turi ne sistematingai ieškoti kitų 
tik pačius darbininkus, bet 
visuomenę ir valdžią, privers
ti rimtai pagalvoti, kur \ir 
kaip parūpinti tiems bedar
biams darbo. 

Nėra kas ir sakyti, kad 
gausus skaičius bedarbių yra 
pavojingas abelnai visiems 
darbininkams, nes jiems žy
miai mažinami uždarbiai. Be
darbių buvimas tikrų krikš
čioniu širdyse nuolat gailes
ti laiko ir nerimą kelia, kad 
jc artimas, jo brolis, neturė
damas uždarbio, kenčia alkį 
ir kitus vargus. Ne vienam 
n ša ras išspaudžia matymas 
alkanu, pusnuogių, basų dar
bininkų, stiprių vyrų, kurie 
badu nenorėdami mirti, atei-

• — a 

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

180 North State Street 
Telef. State 3225 

Vakarais tr nedėlios rytą: 
3335 S*. Halsted St. 

i 

Telefonas Yards 0141 
Bylos risiose teismuose — Ab
straktai. — Ingaliojimai — Pas
kola pinigų 1 Ir 2 morglčlams. 

J. P. WAITCHES 
ADVOKATAS 

Tel. Pullman 6S77 Roseland, UI. 

10717 Indiana Ave. 
M I E S T O O F I S A 8 

127 N. Dearborn St. 
Kambarys 1421 

Telefonas Dearborn W M 

SPECIALISTAS egzaminavoji-
me abstraktų ir nejudinamo tur
to teisėse. Taipgi »eda visokius 
sudus. 

I 

na prašyti duonos kąsnelio. 

a, i dan tv i saks d a r b ' J 7 a i k u ! K i e k Š i r d g e l o S t e n k t t V*kMi 

patiems bedarbiams - visa 
tai yra savaime suprantama, 
visa tai yra tiek visiems aiš
ku, kad ir kalbėti apie tai 
nėra reikalo. Bet reikia pa
brėžti, kad bedarbių buvimas 
yra labai žalingas pačiai vai 
itybei. Kiek tai darbo jėgos 
perniek žūva. O juk ta jėga 
galėtų labai daug naudos val
stybei atlikti. 

Bedarbių buvimas yra pa
vojingas ir visuomenės tvar
kai bei ramybei. Nes pilną e-
nergijos i r jėgos vyrą, ne
gaunantį darbo ir paramos, 
verčia ir vogti ir plėšimais 
užsiimti. Nes negi žmogus 
mirs badu! O išmaldos to
kiam, viena, niekas nenori 
duoti: visi varp dirbti ir dar
bo neduoda; antra, jam ir 
garbės jausmas to neleidžia 
daryti. Jam atrodo, kad yra 
garbingiau iš ko atimti, ar 
kas pavogti, negu vergiškai 
prašyti. 

"Bossas ' klausiamas, del-
ko jis pats nepaduoda tokių 
ar kitokių darbininkams rei
kalavimų? Jis atsako, kad 
jei jis taip elgtųsi, greitai kil-

Jtų nepasitenkinimų. Kuomet 
gi darbininkai patys tvarko 
savo darbo reikalus, visuomet 
saugojasi klaidų. I r jei kokia 
pasitaiko, tuojaus atitaisoma. 

Tokia demokratija yra svei
ka dirbtuvei, darbininkams ir 

Vaiet 
AutoStroo Sauffi britva lnirl aštrinasi 

Razor 
Sharpens Itself 

Jums setas $1.00 ir $5.00 
Parduoda kiekvienoje krautuvėje 

kuri pardavinėja britvas. 

priemonių. I r jų turėtų ieš-
koti valdžia. Tiesa, ji šį-tą 
daro. Tečiaus aiškaus planin
gumo tame jos darbe nema
tyti. 

Valdžia, kaipo priemonę-
nemažinti skaičiui bedarbių, 
rodos, tvirtina lietuvių dar
bininkų važiavimą į Francija 
laukų darbų dirbti. Gal but, 
ta priemonė kiek sumažins 
bedarbių skaičių. Bet ar ji 
bus sveika mūsų valstybei, 
reikia abejoti. Gal daug ge
resnė priemonė butų daliai 
bedarbių aprūpinti darbu — 
tai ne leidimas iš kasžin ko
kių pasviečių darbininkų ten, 
kur jmkanka savų darbinin
kų. 

Vasarą sparčiai eina staty
ba, bet tas maža džiugina be
darbius. Žiūrėk, Kauno pak
rašty Sale vienos bažnyčios 
statomas trečias ir ketvirtas 
aukštai, atliekami dideli re
monto darbai. O kas ten dir
ba? Kokia ten kalba girdima? 
Tai vokiečių. Tą pat galima 
pasakyti ir apie daugelį kitų 
vietų Kaune ir kitur. Pav., 
Mariampolėj ant Šešupės sta
tomi nauji tiltai. Tokiems 
darbams pakanka vietos dar
bininkų. Deja, vietiniai į dar
bą neimami, pargabenama 
darbininkų iš kasžin-kokio pa
sviečio. Gi mariampoliškiai 
vaikščioja be darbo. 

Toliau, ar neduotų dauge
liui darbininkų darbo uždrau
dimas įvežti Lietuvon kadir 
tokius batus, batelius, viso
kius baldus ir tt., kuriuos 
}v Lietuvoj galima paganan
ti. Šitam reikalui tik reiktų 
atatinkamai pakeisti muitą 
įstatymą. 

Pagaliaus, mūsų dirbiniams 
reikia kuoveikiaus surasti už
sieniuose rinkų. Tai valdžios 
darbas. I r ji turėtų imtis prie
monių, kad sumažinti Lietu
vos darbininkams vargus. 

- * r 

CHAS. K. VUOSAmS 
Didiiauses Ir geriauses siuvejei 
. ant West gidės. 

Tunu dideli paairinkiiBa pavasariniu 
SSS?JSJiel vF"i S moterų. 
HAUJAUSOS MADOS SIUTU! 

Visokiu Styiu 
Padarau, ant užsakimo greitai ir gerai 

Kainos visiems prieinamos. 
Kreipkitės pas mane del ger© patama- ^ 

vimo. Taip«f 
Valome, dažome ir atnaujiname senus. 

OHAS. K. vuosilrns 
• „ „ Lietuviu Kraučius 
2337 So. Leavitt St. Chicatfo 111. 

Tel. Roosevelt 8982 
Trao^oT¥o"YoT8Ttfo-oTW?o^^ 

; 

VYRAI GYDYKITĖS 

Iki pranešimui gydysu vyrus už 
numažintą kaina f 10.00. Sis pasiū
lymas del trumpo laiko. Tatgi at
eikite šiandien atidėliojimas yra 
pavojingas. 

Ar sergate? 
Ar norite iš
sigydyti? At
eikite pas raa 
ne del pilno 
Fiziškos ir La 
batorijos per
žiūrėjimo. Su
žinokite jūsų 
tikrą stovi. 

Negaišykite 
laika pas ki
tus gydytoju* 
AS vartoju X-
Ray ir Mic-
roslcopą del 

Ar «.reato? l e g a u n l n a c l J u . Ar sergatoT i j ^ ^ BUranda 
W. R. Reglster U k r a priežastĮ 
lOt N. Dearborn Ilgų. Mano 35 
St. 12-to aukštis imetų pasek

mingos prakti 
Visų sergančių kos buvo pa
vyru - draugas. įšvęstos gydy-
Mano geriausias mui sergančių 
paliudyjimas yra vyrų. Ateikite 
mano išgydyti ir šiandien. Tei-
paten kinti pa- jsingas ir ga-
cientai. I bus gydimas. 

Europos R06 914 

DR. CHARLES SEGM 
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

SPECIJALISTAS 
Džiovų, Moterą ir Vyrą Ligą 

Vai.: ryto nuo 10—12 nuo J—4 
po platų: nuo 7—8:*0 vakare 
Nedėliomis: 11 lkl 11. 

Telefonas Midwaj 8880 

' / ^ 
» 
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Dr. Maurice Kahn 
Gydytoju ir Chirurgu 

4729 S. Ashland Ave. Į| 4 6 3 ^ £ S ^ 4
A ~ 

Valandos: 
Nuo 10 "iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po pfci. 
Nuo 7 iki 9. vakarą. 

Nedėl nuo 10 iki 12 piet 
•s? "t i 

[Tel. Oanal 0257 vak. Prospect 0808 

DR, P. Z. ZAlATORiS 
Lietuvis Gydytoju Ir 

Chirurgai 
1811 So. Halsted Bt. 

Rezidencija tOOO S. Artesian Ave. 
Valandos: 10 lkl l t ryte; 1 lkl • 

po pietų; 0 lkl 0 vakare. 
s— - • ~~ ' i 
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Remėdijos 
TIKR6S Ir FAGfcRINVOS 

Suteiktos del kraujo pagerinimo 
Ligos kurios buvo negalima išgy
dyti pasiduoda šiame scientlfiškam 
gydymui. Aš vartuoju mano gy
dyme naujausius serumus, karve-
rauples, antitoksinus, bakterinus, 
ir kitus greitai gydančius vaistus 
kurie gydo neatkratomas ligas i 
trumpą laika. Ateikite šiandien 
del patarimo kuris bus suteiktas 
veltui. Valandos 9 ryto iki 6:30 
v. v. Utarninkais, Seredomis Ir Su 
batos \ak. iki 8 v. v. Nedėliomis 
nuo 9' vai. iki 1 vai. p. p. 

DR. W. R. REGISTER 
109 N. DEARBORN ST. 

Paimkite elevaitorį iki 12 
aukščio 

Chicago, 111. j 

DR. SERNER, B. D. 
Lietutis Akiu Specialistas 

' » 

Turėk Svarias.. Sveikas akia ' 
Jeigu kenti galvos skaudėjrma, 

jei turi aklų uždegimą, jeigu akyp 
suvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja. Patarimai Dykai. 

Akiniai $5 ir augščiau 
Valandos nuo X iki 9 vakare 

Nedėliomis ruo 10 Iki 1 
3333 South Halsted Street 

.' rs^ 

Tel. Boulevard 3688 
Or. J. P. Poška 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3337 South Morgan Street 
(t a — u iŠ 

Vakarais nuo 7 lkl 1 
CICERO OFISAS: 

1243 South 49th Aveane 
Telef. Cicero 4676 

Vai.: Utarninkais ir Pėtnydomg 
nuo B iki 9 vai. vak. 

..rf 

i Akintą pritaikymo mhšto 
26 metų prityrimo 

SIMPTOMAI 
AKIŲ LIGAS 

Ar Juras skauda gal»a? 
Ar jusu akys ašaroja T 
Ar yra uždegtos l 
Degina ar niežti? 
Ar skaitant aky* greit pavasg-

staf 
Ar kvaišta galva T 
Ar matote kaip ii plukančlus 

taškus 
Ar atmintis po truputi mažėja? 
Ar akys opios Šviesai 1 
Ar Jaučiate kaip Ir smiltis a-

' kyse? 
Ar yra balta dėmė aal voku T 

Dr. dan J . Smetana 
l t a i So. Ashland Ave, 

Kampas 18 gatvės 
Telefonas' Canal 0523 

Ant trečio augšto viri Platte ap-
tlekos, kambariai: 14, 15. 16 Ir 17 
Valandos; nuo 9 ryto Iki 9 vak. I 

Ned. Nuo 9 A M iki 11:30 A M | 

DR. VAITUSH, 0 . D. 
Lietuvis Akiu 8peci įlįstas. 

Palengvins akių Jtemiums> 
yra priežastimi skaudėjimo gal
vos, svaigulio, aptemimą, nervuo-
tuino, skaudančius ir uldegusius 
karsčius akiu, kreivių akių, kata-1 
ro, nemiego, ir taip toliau % be 
vaistų arba skausmo. NepervirSl-
na nei aklų medikalls mokslas, i 
Visuose atsitikimuose daromas 
egzaminas elektra parodantis ma
žiausias klaidas, taip pat kaip 
visokias ligas arba nenormaU pa
dėjimą, silpnybę muskulinių a-
kių. Akiniai padaryti, kurie pri
taikomi sunkiausiuose atsitiklmuo 
se. Nauji stiklai įdedami į rėmus, 
Jei reikalaujama Stiklai įdėti nuo 
numerio iš recepto duoto visiems 
ligoniams. Ir rekordas laikytas vi
sų atsitikimu Netikros akys pri
taikytos. Speciale atydą atkreip
iama palengvinimui visų nervų 
ligų, kurios paeina nuo erzinimo 
svarbių nervų Ir smegenų vidurių, 

Saeinančlų nuo nepataisytų aklų i 
empimo, kuomet geras pririnki- ' 

mas ir nešiojimas akinių paleng- i 
vlns padėjimą. Taipgi arti ir toli | 
matantiems pagelbėta. Speclalė a 
tyda atkreipta } mokyklos valkus, i 
Valandos: nuo 19 ryto iki 8 vak 
NedėHomls nuo 9 lkl 1 po pietų • 

Tel. Bouevsrd 7S89 
1545 W'»t 4? th Street 

AKINEI $4 O; ATTGSClAn 
m-1 

Dr, A, Račkus 
Gydytojas, Chirurgas. 0b§-

tetnkas ir Specijakstas 
Elektroterapas, 

IŠIMA T0NSILUS -
D—Be 
9J—B« peilio tt bt 
3 ) - l * krao>, 
4)—B« jokio pavojau* sveikatai. 
B)— I'ivijentui nereikia sirgti, gali 

tuoj valgyti, ir gali eiti | dartie 
rAGVDO: "GaJ-stoneii" (akmenis tni-

i r j e ) Ir akmenis ilapumo pūslėj S* 
operacijos, su tam tikromis moksll-
Ikomls priemonėmis nei veistais. 

, Apkurtusiems sugražina girdėjimą. 
Gydo visokias ligas pasekmingai, ir Jei 

v rra reikalas daro operacijas. 
Profesionali patarnavimą teikta savo 

ofiso 
1411 So. 50 Ave. Cicero, HL 
Ofisas atidarytu*,: Kasdien B M t vaL 

po piet Iki 9 vai. vakarą. 
Nedėliomis ir seredomis ofisas 

rytas. 
— 

DR. A. L RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4442 So. Western Ave. 

Telef. Lafayette 414i 

DR. BENEŪCHRON 
Ofisas 3801 S. Kedzie Ave. Phoae 
Lafayette 0075. Valaados ft-4) vak. 
Rezidencija 8150 W. 03 St. Phooe 
Prospect 0010. Vatandoa iki 10 
T t o , 7 lkl 8:30 vakare, 

Dr. JOHN SIMONAITIS 
CHIROPRACTrOR 

Specializuoju "rubdown8" del at
letų, RumatiniiJ Nervy, abelno 
susilpnimo ir kitų Ugų grydymas 

1010 South Halsted Street 
Valandos 6—9 vakare 

Specialistai užsise-
nėjusių chroniškų 
ligų vyrų, moterų 
tr vaikų. Daktarų 
Medlkalė Laboratorija. 
DR. HORVAT, DR. WTLLING 
1347 W.18 St., Kampas Blue Island 
Ave., 2 fl. Vaiandos nud 0 lkl 8 
kasdien. Ncdėlioj nuo 9 lkl 12. 

nS ' • f ~ 

PUBLIŠKA KLINIKA 

i 

(Tąsa iš 2 pusi.) 
i Ameriką, yra atsiuntęs savo 
atstovus, tuo tikslu ir Lietu
voj varoma didelė akcija, Su
prasta, kad nuo ateitininkų 
dvasios ir kūno strpiybes pa
reina šviesi Lietuvos ateitis. 
Tą suprato ir geru jų brolių 
amerikiečių širdys ir visi tie, 
kurie dar myli savo tėvynę 
Lietuvą, ateitininkus širdin
gai rėmė ir rems. 

Ši tie klausimai stovi ir 
prieš Ateitininkų kongreso 
akis. Nauji keliai i dvasios' 

DR. H E R Z M A N 
I i B O S U O S 

i Gerai lietuviams žinomas per 15 

{ metų kaipo patyręs gjjytojas, 
chirurgas Ir akušeris. 

Gydo staigias ir chroniškas ilgas 
! vyrų, moterų ir vaikų pagal nau- | 
į Jausiu* metodus X-Ray Ir kltoklua 
elektros prietaisus. 

į Ofisas it Labaratorija: 1025 W. 
18tli st., netoli Morgan St. 

VALANDOS: Nuo 10—13 pietų ; 
Ir nuo C lkl 7: M vai. vakare. 

Dienomis: Canal į 
Telefonai: *11Q. Naktt 

Drexel (1950 
Boulevard 4136 

3235 South Halsted St. 
Į Vai.: t—10 A. M. Ir po 8 v. vak. j 

Del sergančia iinonlų 
Neicikia daktarui mokėti 

AR JŲS ESAT IŠSIGIDĘ NUO 
meiSENĖJUSIŲ LIGŲ 
Specialistai kraujo ligų 

Kraujo Ir šlapumo egramlnaclja 
Tiktai $ L 

Ligoniai .moka tiktai ui serumus, 
Čepus ir gyduoles 

Husų Klinikoje yra vartojama vė
liausios mados Instrumentą] 

moksliniu budo 
Gydome kraujo ligas, Inkstus, pū
slę, nenatūralius n u bėgimus, silp
numą, purvinguma, reumatizmą ir 

visas chroniškas Ugaa 
Kalbame lietuviškai 

National Health CHnic 
1657 Wcst Madison Bt. 

Kampas Paulina S t 
Valandos nuo 10 lkl 8 vai. vakare 

NedėlloJ 10 Iki 1 
V 

Ofiso Tel. Boulevard 
Reaid. Tel. D re x ei »1»1 

Di*.A.A.ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Specialistas Moterišku, VyrSku 

Valkų Ir visu chroniSku hf*. 

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

Vai.: 1—8 po piet 7—8 vak. Nod. 
Ir Šventadieniais 10—18 d. 

Namų Telefonas Taros l t t t 
Ofiso Tel. Boulevard 5018 

DR A. J. BERTASH 
8404 So. Halsted S*. 

Oriso valandos nuo 1 lkl t pa 
Pietų Ir 8 Iki 8 vakaro 

i m 9 — 
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DR. S, BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHTRURGAB 

K — Spinduliai 
Ofisas: 2201 W. 22nd BU 

Oor. S. Leavitt St. Tel. Oanal tSSt 
Rezidencija: 8114 W. 42nd S t 

TeL Lafayette 4088 
Valandos: 1—4 & 7—t T. V, 

NedėlloJ: 10—12 ryta. 
mf 

r* Telefonas Boulevard 1080 

Dr.SABrenza 
4808 SO. ASHLAND AVEJIUB 

OhJcago, DJ. 
VaL: 9 ryto iki 12 piet: 1 pa 
piet lkl 2 po piet 8:80 vak. lkl 
»:S0 vak. 

I Tel. Cioero 8421 

DR. HEĮUEN M. W 0 W 
LIETUVE DANTISTE 

X-RAY 
2137 So. Cioero Ave., Cicero, HL 

ROOM 5 

•B" 

Dr Mary a 
Dowiat-Sass 

1707 Weat 47tk S t 
Valandos nuo 8 lkl 12 diena, m 
0 iki 8 \ aL vak. Madėhonrio 

8 iki 8 vaL pa platų. 

- T 
-

Dr. A. L KARALIUS* 
TOL Boulevard 8I0O 

Uetuvia GyUytoJti 
3303 South Morgan Bttmt 

Caloago, DL 
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18 18 KOLONIJOS. 
! 

AREŠTUOTAS FEDERA-
LIS VIRŠININKAS 

> Chioagoj areštuotas pulk. 
4 

Will -G ra y Beach, federalis 
• "narkotiku viršininkas ir keli 

jo agentai. 
Pasirodė, kad vietoje nar

kotiką ieškoti, juos suradus 
! konfiskuoti ir pavesti federa-
&i valdžiai, pulkininkas Bea-

1 eh su agentais konfiskuotus 
narkotikus norintiems par
duodavo ir pelnydavo didelius 
pinigus. 
r Tai susekė specialiai fede-

S. M. S K U D A S 
• " i i<i i 

1 IVII 
Graborius ir Balsamotojas. 
Patarnauju laidotuvėse ge

rai, dailiai ir pigiai. Automo
bilius parsamdau, Veseilijoms 

Nors vasara, bet pas mus 
ciaug veikiama. Pora savaičių 
atgal turėjome parapijos dr-
jų pikniko. Dabar draugijos' į r f l į ^ n 0 I n t

_ į " t t < 
ir parapijonys galvoja, ką 
padarius, kad sukėlus dar di
desnį "šurum - burum". 

Pereita. 
/ 

ketverge vyčiai 
laikė savo susirinkimą ir nu
tarė smarkiai darbuotis, ren
giant parapijos jubiliejinį ba
zini], rugsėjo mėnesį. Išrinkta 
atstovai nuo vyčių dalyvauti 
Lazaro komisijoje, kurio po
sėdis ivvks š. mėn. 19 d. 

P-lė K. Jonikiutė skaitė kp. 
pirmininko St. Šimulio kisieliai agentai patyrus, kad; m,. . . v 'lca is Lietuvos. Tas šukele na-Chieagoje pranvkę arestavj-| . , . , .. nu tarpe didelio entuzijazmo 

- * v . . ir gausius katučius. Nutarta 
* Areštuoti prisipažino. Juos.. , ,. , ,. 

[jam atsakyti kuopos vardu. 
Xe reikia nė minėti, kad vv-
(viai laukte laukia sugrįžtant 

1911 CANALPORT AVE. 
Tel. Roosevelt 7532 

REIKALINGAS" 
Jaunas vaikinas dirbti prie 
milkmano. Atsišaukite: 

2241 West 23rd Place 
Chicago. 

l auk ia a š t r io s b a u s m ė s . 
r 

BRIGHTON PARK. 
a*-

Pranešimas. 
^L. Vyėių 36 kuopti laikys 

labai svarbu susirinkimą ket
virtadieny, rugpiuėio (Aug.) 
13 d. Susirinkimas ivvks Mc-
Kinley Parko salėje, punktu-
aiiai 7:«>0 valandą vakare. 
7Į susirinkimą pribukite vi
si, vytės ir vyriai, nes žada Į 
dalyvauti svečiai iš 112 kuo
pos. Ant šio susirinkimo 112 
kuopa ir vietinė 36 kuopa 
aptars daug dalykų paliečiant 
draugiškumą bei susibendra-
\imą šių kuopų. Taipgi galu
tinai šios kuopos aptars apie 
bendra šeimvniška išvažiavi-
raa, kuris įvyks 23 d. rugpiu-
V " 

eio. 
Po sus i r ink imo i v v k s žais-

4. » 

lai MeKin ley p a r k o ru imin
goj salėje P r i b u k i t e vis i , nes 
žais lų bus v isokiu l ie tuviškų 
i r amer ikon i šku . 

Banys. 
L. V. 11S KP. VAŽIUOJA. 

>i\\o pirmininko. 
P. Jatužis pranešė, kad šio 

mėn. 16 d. bus našlaičiams 

EiiiiiiiiiiiiiiiimiiyHįiiiiiiiiiiiiiiiiiiicitg 

i AUDITORIUM GAFE 1 
AND 

CHOP SUEY I s 
S 

Gera Vieta Pavalgyti = 
£ Lietuviškų Ir Amerikoniškų g 
••valgiu kur gražiu Ir svariuS 
sSpeclal i lietuviški pietus papras S 
3 toms kainomis nuo 11:10 rytoS 
S iki 2:00 po piet. 

P. A. PALLULIS = 
Savininkas 

| 3200-02 So. Halsted Street 
Tel. Boulevard 5788 

S Atdara Dieną Ir Naktį 
•>« l rv M111111 f 111111 • 1111111111111111111111M f 111 j 

Simpatiškas - Mandagus - J 
rinkliava (tag day). Nutarta J G e r e g n i s I r Figesnis U ž J 
prisimeti prie šio prakilnaus 
darbo. Tam tikslui iš vyčių 
mergaičių tarpo numatyta rin 
kėjos. Kadangi kaip tik tą pat 
dieną buvo rengiamasi i 

!''beach party", tai susirinki
mas rado reikalingu tą pra
mogą atidėti rugpiučio 23 d. 
Mat, pas mus "Cbarity befo-
re pleasure". 

Prie vyčiu kuopos prisirašė 
naujas narys Kazimieras 7A-
kas, miklus ir smagus vyru
kas. Vytis K. Žėkas ir p-lė H. 
Mikuckaitė priduoda mūsų 
kuopai daug gyvumo, kaipo 
muzikantai. Pirmasis groja 
"saxapbone", o antroja yra 
pijanistė. 

Kurie dar norite dalyvauti 
Ii. Vyčių 1G kuopos išvažia
vime, ateinanti sekmadieni -
rugp. 16 d., malonėkite atsi
lankyti ryt - ketvirtadienio 
vakare į kuopos susirinkimą 
ir tenais užsiregistruoti pas 
bili vieną iš kom. narių: V. 
Bagdoną, K. Astrauskaitę, p. 
Jomantą ar B. Budri Mokės-. 
tis visiems lygus po 1 dol.; 
nežiūrint Vyčių nariai ar pa
šaliniai. Trokas apleis apie 9 
vai. ryto nuo šv. Jurgio par. 
Milės ir važiuos į grąžę vietą. 

Kom. 

Po susirinkimo turėta ivai-
* 

ru s ža id imai . Malonu, k a d i 
s i s i r i n k i m u s v isados a t s i lan
ko gan didel is b u r v s na r iu . 

Koresp. 

VASAROS LAIKAS YRA 

GERIAUSIAS. 

Kitų Patarnavimas 

E U D E I K I A I 
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas.* 
4605-07 S. HERMITAGE 

AVBNUE 
Tel. Yards 1741 ir 4040 

SKYRIUS 

S3 • • • • ^ * — — » » • . 

4447 So. Falrfield Aveirae 
Tel. ILafayettft 0727 <. 

SKYRIUS 
4904 West I4th Str., Ctoero 

Tel. Cicero 8004 

* i ' ' -

S. D. LACHAVVICZ 
Lietuvis Graborius 
2914 *0F. Mrd Flace 

Chieago, IU. 
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiaueia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užgu- Į 
nėdintl. 

Tel. Ganai 1271 
2190 

NAMAI « ŽEMĖ NAMAI - ŽEMĖ 

C, P. SUROMSKIO 

PASITARKITE SU 
SPECIALISTU. 

Ar Jus esate ser
gantys kuri Uga su
ardo sveikatą? Kad 
sergate Ir buvote 
prie visokių gydy
tojų kurie nedavė 
nie jokių rezultatų, 
tai yra kad jie visai 
nežino jūsų tikra 
ligą. 
Ateikite pas mus 
ir pavelykite mumr 
duoti tikrą egzami
ną, kuris suras tik
rą priežast] jusi; 
ligos, del šio tikslo mes turime ge
riausias Europos ir Amerikos {taisąs. 
Mūsų X-Ray mašina yra viena iš 
galingiausių Siame mieste. Mes sa 
lima peržiūrėt jus be sunkumo. 

PILNĄ EGZAMINACIJA 
IR PATARIMAS VI

SIŠKAI VELTUI. 
Neprižiūrėtas ir negeras gydymas y-
ra pavojingiau negu pati liga. 
Per 28 metus mes sėkmingai gydome 
visokias Chroniškas ligas - kraujo 
keblumus. vidurių nesmagumus. 
Kupros skaudėjimą, rumatizmą, kru
tinės skaudėjimus, odos ligas, galvos 
apkvaitimą ir t. t. 

Mes turime naujausius serums 
"«0«" Ir "914" suteiktas pacientui 
be skausmo. 
THE PEOPLE'S HEALTH 

INSTITUTE 
Dr. GILL Specialistas 

40 North Wells Street 
Kampas Washington 

Valandos: Panedėliais, Ketvergais 
ir Pėtnyčioms nuo 9 iki 6 vai. vak. 
Utarninkals, Seredoms ir čubatoms 
nuo 9 iki 8 vai. vak. Nedaliomis ir 
Šventėmis nuo 10 iki 1 vai. p. p. 

i 

Telefonas Canal 3191 

BUTKUS UNDERTAKING 
Co., Inc. 

P. B. Hadley, Licensed 
Balsamotojas 

710 W. 18 St., Chicago, UI. 
Viskas kas reikalinga prie pa-

grabu- Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Važiuojame j 
tolimesnės vietas už tą pačią kai-
na. Leiskite mums pagelbėti jums 
nuliūdimo valandoje. 

KŪDIKlv 
KROVčs SKYRIUS 

5 5 5 5 B 5 5 B 5 S 5 B 

SPECIALI BARBENAI 
TURI BUT PARDUOTI 

GREITAI 
šiuomi yra proga nusipirk

ti namą; su mažu įmokėjimu 
tik $500 likusius lengvais mo
kėjimais. 8 kambarių medinis 
cottage randasi ant 3238 So. 
49 Ave. Cicero, UI. Kaina tik 
$3,450. Galima padaryt 2 pa
gyvenimų su maža suma pini
gų. 

$1,000 cash nuperka 3236 S. 
49 Ave., Cicero, m. 2 flatų 
namas su mažu namu užpaka
lyje. Kaina tik $4,200. Liku
sius lengvais mokėjimais. 

Lotai ant Kostner ir Ken-
neth Ave's., arti Archer Ave. 
30x125 pėdų, kaina tik $358. 
Šie lotai turi but parduoti iki 
Rūgs. - Sept. 1. Įmoket tik 
$25.00 likusius $5.00 } mėn. 
Nepraleiskite šios progos. 

$500 cash nuperka mūrinį 
namą 3808 Wallace Street ar
ti 38. Kaina tik $2,700. 

Atsišaukite pas; 
FRANK J. PETRU 

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲJŲ J V 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.] 

V.i>.iro.s iaikas yra piknikų laikas. 
Gt'h's visos žydi ir gamta gražiau- j 
šiomis spalvomis patraukia akj. šis 
yra laikas važinėjimo. Važinėjant 
gelžkeiin nupigintoms kainoms ga-
iitt- pasimatyt su giminėms ir drau
gams tolimesniuose miestuose. Tokia 
proga yra pasiūlyta North \Vestern 
Kail.road rugpiučio 16 d. exkursija i 
Mihvaukee. Kad ir neturite giminu 
ir draugu kaina šios kelionės ($2.00) 
patenkins jus*. Jus matysite gražių 
YVashington Parką ir artrtnesnius 
ežerlo rezortus. Kokio geresnio pa-
silinksminino jus galite turėt su bū
reliu draugų. 

VIEŠA PADĖKA 

Nuoširdžiai dėkavojam vi
siems gimmėm.s, naž|*tamėntK 
įr draugams a. a. ANTANO 
GRINEVIČIUS u i taip skait
lingą atsilankymą laidotuvėse 
ir Rrabortui Igna<-ut Zolpui už 
puikų patarnavimą laike laulo-
tuvtj m.IMI neužmirštamo bro
lio a. a. Antano. 

Sesuo ir Svogerls, 
Andziuliai. 

>*»•-
j r » i 

tani* trini te, *mi 
»«cTti*BtL. 

' STRAIPSNIS 137 

Šita valgių sistema atatiks reikalam, 
normaliai sveikų kūdikių. Ji neskiria 
mu kūdikiams su labai opia sveika
ta, Toike atvejai yra nepaprasti ir 
reikalauja gydytojo apžiūros. 

15 iki 18 mėnesiu — keturis 

»yklus dienoje. 

1443 West 18-th Street 
Chicago, 111. 

Telefonas; Canal 0806 - Atda-
j ra Nedėlioj nuo 8 iki 11 v. ryte 

PARDAVIMUI 
7140 iki 7148 S. Maplewood 
Ave., nauji ir moder. 4 ir 5 
kamb. mur. bungalows ką tik 
baigiami. Nepraleiskite šios 
progos matykite jos bile ko
kia dieną, arba Nedėlioj. Sa
vininkas ant vietos. Kainos 
$6,750 ir $7,750 lengvais mo
kėjimais. 

SAVININKAS PARDUODA 
Lotus ant 33-čio PI. arti Pau
lina St. Visi įtaisymai taipgi 
Sąlyga tves apmokėtos. Kaina 
$750 cash $200 likusius leng
vais mokėjimais. 

WM. J. McGAH 
111 West Monroe Street 

Tel. Randolph 1322 

• 
BARGENAI 1 

DIDELIS BARGENAS 
CICERO. 

Medinis namas 5-6-3 kamb. 
šiltu vandeniu apšildomas. 
Rendos neša $110 į mėnesį. 
Kaina tik $8,300. Savininkas 
išvažiuoja ant farmu, tat na
mas turi but parduotas grei-
tai. Atsišaukite į L A I M E S . 

"DRAUGO" Ofisą 
2334 So. Oakley Avenue 

REAL ESTATE 

KAS PIRMAS TAS 
• 

G, P. SUROMSKIS CO, 

Pardavimm Arba 

Mainymui. 

PRALEISKITE DIENĄ RAS SAVO DRAUQUS 
TIKTAI 

$ 2 Į ABI 
PUSI 

M I L W-A U K E E 
NED., RUGPIUČIO 16 D. 

Nužemintos kainos tikietaf geri tik ant 
SPECIAL NESUSTOIAMŲ TRAUKINIŲ 

Apleidžia Chicago (MadJson St. stoties) 7:25 ryte 
Į Mihvaukee 9:25 ryte 

Gryžtant Specialis Traukinys apleis Lake Forest 
stot j, Mihvaukee 6:30 vai. vak. ta pačia dieną. 
Vaikams puse kainos. Bagažiai nečekuojami. 

Piln« informacijų kreipkitės: 
H. G. VAN WINKLE, Goneralis Agentas 

148 S. Clark St., (Tel. Dearborn 2S2S) 
22« W. Jackson St. (Tel. Dearborn 2121) 

Arba Madteon St. Stoti Tel. Dearborn 2O0O 

Chicago & Northvvestenn Ry. 

Metinės Sukaktuvės 

A. I A. 
STANISLOVO 

ROZEVIČIAUS 
Kuris persiskyrė su šio 
pasauliu Rugpiučio - Aug. 
13 d., 1924. Palikdamas 
dideliame nuliūdime mo
terį Jievą ir dukterį Zo-

Metinės pamaldos už 
A. a. Stanislovo sielą į-
vyks ketverge rugp. 13 
d., 1925 m., Nekalto Pras. 
P. šv. bažnyčioje 7 valan
dą ryte. 

Nuoširdžiai kviečiame 
visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šio
se pamaldose. 

Nuliūdusi; 
Rosevičių šeimyna. 

4436 S. Fairfield Avenue 
Chicago, UI. 

7 ryte. — Oatmeal, manavų, eorn-
meal, kiekviena kruopų' koftelė turi 
būti virta tris valandas diena pūrm 
penėjimo. Tabalgus virimą, koSelė j ^ , 
turi būti kaip skystas kisielius. Ja G E R I A U S I S P A S I Ū L Y M A S . 
perkoAia per koštuvą, o atvėsus ji Į 

Nuperka bizniava lotą 3310 
So. Asliland Ave. 

WM. J. McGAH 
111 West Monroe Street 

Tel. Randolph 1322 

pasidaro kai kisielius. Kito duok du 
ar tris šaukštus su pienu. Duok dar 
8—10 uncijų pieno atsigerti. Skru
dintos duonos. 

9 ryte. — Sunka vieno orančiaus. 
11 ryte. — Minkštai išvirtas kiau

šinis sumaišytas su pasenusios duo
nos trupiniais, arba vienas šaukštas 
jautienos sunka. Pieno atsigerti. Rū
korius ar sėlinu biskvitas, arba pa
senusi duona su sviestu. 

3 po pietų. — Avienos, vištos ar 
jautienos buljonas, su ryžėngis ar 
mėsgaliais, arba pasenusios duonos 
trupiniais. Kiaušinienė, krakmolle-
nė, ryžių pudingas, virtos slyvos, 
keptas obuolis, arba obuolienė. 

6 vak. — Manavų, ar kvietinė ko
šelė (virta dvi valandil. Duok ar 
tris šaukštus su pienų. Pieno dar 

P A R D A V I M U I 
5 kambarių cottage karštu vande
niu apšildomas. Didel* pastocė. 
Cementinis beismentas. Kampinis lo
tas 36x125 pėdų. Art* Vienuolyno. 

Kaina $5,500. Cash $2,000. 
J. SINKI S & CO. 

809 AV. 69 St. Normai 4400 

atsigerti. Rūkoriaus ar .jmsenusi duo
na su sviestu. 

Mergaitės brendimo pej-iodas yra 
laikas kiekvienai motinai būti atsar-
'giai. Tai laikas, kada jos visos pa
žiūros randasi keistame, statymosi 
laipsny, kurio pamatis yra kūno 
per8ilaudimas. Tai laikas kada jos 
sveikata labai svarbi. Ta sveikata 
yra motinos problema. Kiekviena • 
motina turi ja išrišti. JJ turi išauk
lėti mergaitės sveikat ir stiprybę, 
kad pervedus ją laimingai per S) 
periodą. 

Be užektinai gero maisto bręstan
čios mergaitės kūnas negali atsi
lankyti gamtos reikalavimams to 
laikotarpio. Tokie vaikai turi gauti 
du sykiu Eagle Pieno j dieną, apart 
kitų valgių. Atmiešk du šaukštu 
Eagle Pieno į tris čvertis puoluko 
šalto vandens. Nekurie labiau myli 
su ging'er ale, vaistų sunka, arba ' P" • - * • • • » • » * • » • » » • » » — « * • » * 
kiaušiniu. Ji galima vartoti su nauda ANTRI MORGECIAI 
Ir nekurtuose virtuose valgiuose. 

Skaityk šitus straijpsnhis kas sa 
vaite ir pasidėk ateičiai 

EXTRA BARGENAS 
už pusę, kainos parsiduoda arba iš-

; simaino grosernė ir pieninė už na
mą, lotą arba imsu teisingų žmogų-
j partnerius, nes vienas negaliu ap
sidirbti. 

Atsišaukite tuo jaus: 
1413 South 49 Conrt 

Cicero, III. 

PARDAVIMUI Krautuvė kurioje 
yra užlaikoma grocernės ir kiti 
smulkmenai. Priežaątis pardavimo 
savininkas mirė. Turi but parduotas 
greitaL Atsišaukite: 

1327 South 49 Court 
Cicero, 111. 

BRIDGEPORT 
6 flatų mūrinis namas, }-

mokėt $2,000, kitus kaip ren-
da. \ 

4 pagyvenimų mūrinis na
mas po 4 ir 5 kambarius, kai
na $6,500. 

2 pagyvenimų medinis na
mas, kaina $3,500, įmokčt 
$50o;oo. 

2 pagyvenime naujas mū
rinis namas. (>-6 kambariai, 
mūrinis garad^:uj. iiuokėt 
$3,500. 

BRIGHfON PARK 

2 pagyvenimų. naujas mūri
nis kampinis namas, 6-6 kam
bariai, su visais vėliausios ma
dos įtaisymais, imokėt $3,500. 

2 pagyvenimų po 4 kamba
rius, su visais įtaisymais, 
aukštas beismentas, kaina $o,-
900, įmokėt $1,000. 

3 pagyvenimų namas, po 5 
kambarius, kaina $7,500. 

SOUTH SIDE. 
12 flatų 2 storai, su visais 

įtaisymais, pečiais apšildo 
mas, įmokėt $7,000. 

2 flatų mūrinis nanns su 
visajs vėliausios mados įtai
symais, 2-6 kambarius, kaina 
$9,200, mažas įmokėjimas. 

ROSELAND. 
2 pagyvenimų naujas mūri

nis namas, 6-6 kambariai, su 
visais vėliausios mados jtaisy-
mais, įmokėt $3,500. 

4 pagyvenimų naujas mūri
nis namas po 4 kambarius, sti
rnų apšildomas;- su visais vė
liausios mados įtaisymais, kai
na $16,000, įmokėt $3,000 ki
tus kaip renda. 

CICERO 

mūrinis bizniavas namas, sto
ras su pagyvenimų 2 pagyve
nimai ant viršiaus, beismen
tas, garadžius, įmokėt $3,000, 
randasi ant 1434 S. 49th Court 

4 pagyvenimų po 4 kamba
rius, su visais įtaisymais, f-
mokėt $5,000. 

2 pagyvenimų medinis na
mas, po 5 kambarius, įmokėt 
$3,000, kitus kaip renda. 

PRIE VIENUOLYNO 
5 kambarių naujas mūrinis 

bungalovv, furnace apšildomas, 
kaina $7,300, įmokėt $2,000. 

2 pagyvenimų naujas mūri
nis namas 6-6 kambariai kar
štu vandeniu apšildomas, mū
rinis garadiius, įmokėt $3,500. 
Randasi ant 62 ir Richmond 
Street. 

4 flatų naujas mūrinis na
mas po 4 ir 5 kambarius, į-
mokėt $7,000. Randas? ant 62 

]ir Maplewood Ave. 
Šie visi namai gali būti mai

nomi ant kitokių namų, farmų 
lotų, arba biznių. 

Ofisas atdaras nuo 9 iš ry
to iki 8 vakare, Nedėlioj nuo 
9 iš ryto iki 2 po pietų, 

Perkam, 
parduodam 
tr mainom 
namus, far-
m u taipgi 
Ir visokius 
biznius. Dar-
bą atliekam 
greitai, pi
giai ir gerai. 
Kreipkitės: 

3352 So. Halsted Str. 
Tel. Boulevard 9641 

' • • • • • • • • » • 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

809 E 3511 SI. Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO m PAR-I 
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir i 
Parduodam Laivakortes. \ 

B A R G E N A I 
N A M Ų I R 

L O T Ų 
Chicagos miestas auga ne
paprastai greitai-sykiu su 
juo kyla ir vertybė žemės; 
Tūkstančiai žmonių kuri*? 
pirko namus ar lotus pa
dare didelius pelnus. Jei no
ri but laisvu nuo skur:»o, 
tai pirk narna arba lota, o 
už kelių metų patapsi nepri-
jsrulmineru. Kur, ir ka pirk
ti, kreipkis pas mus, se 
kančių adresu: 

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

Chicago, HL 
Telefonas Yards 6062 

Notary Public. 

[VAIRUS K0NTRAKT0RIA1 

7! % 
TeL Prospeet 0906 

H E A T I N G 
(Šiluma) 

Garu Ir karšta vandenin 
JOHN V. THOMPSON 

6347 So. WESTERN AVENCB 

Tel. Republic 4537 

JOHN G, MEZLAISKIS 
GENERAL CONTRACTOR 

AND BUDLDER 
"020 S. Artesian Ave. Chicago. 

i 

MORGIčIAI - PASKOLOS. 

STeL Yards «Ofl2 *o 

A. K A I R I S I 
Mūrinio ir budavojlmo namo g 

GENERALIS 

C O N T R A G T O B I S j 
Atsilankykite pas mane doosv^ 

SOra patarimą. 
M U feoutb Halsted Street 

Chicago, m . 
Home i 

5 3356 Lowe Avenue 
K»Tl?ro^aTrB^^r«»y»^»ira'8r»«i 

relefonas Ganai 0610 

PLUMBING 
Geriausias p laineris, darbą at

lieku gerai ir sąifnižkal. 
THOMAS HIGGIN8 

tSIS so. Oakley Ave. Chieago 

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE "DRAIKIĄ" •'•• 

• • 

Suteikiami ant 6% palūkanų 
Taipgi perkame Trečius MorglCiuo 
ir kontraktus. . 
rNTERNATIONAIj INVESTMENT 

CORPORATION 
• 8804 South Kedzle Ave., 
; Lafayette 67S8 

H ^ » » » M » » ^ 1 » » » » » ^ » ^ 1 M • — — - ^ g | 

U . CO. 
3352 SO. HALSTED 

ST. CHICAGO 
Tel. Boulevard 9641 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HAROVVARE GO, 

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

ru ir stiklu ir t t 
3149 80 HALSTED 8T. 

Pras. Ramancionii 
Ohicago, Hl. Tel. Yards 7282 

, 

» 
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