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METAI-VOL. V1U 

Iš AMŽINOJO MIESTO, 
ŠV. TOMO SUKAKTUVES 

BUS ŠVENČIAMOS 
LAPKRITY. 

Eucharistinis Kongresas 
m. Genoa. 

Prezidentas Paskelbė Proklamaciją 
Rugpjūčio Gedulybes 

ROMA, rugp. 4. — Iškil
mei paminėti Šv. Tomo Akvi
niečio 600 metu kanonizavimo 
sukaktuves paskirtos šįmet 
lapkričio 18—2."> d. Pontifika
te ftv. .Tomo Akademija toms 
iškilmėms pagamino progra
mą. 

Programa apima kiekviena, 
detną paskaitas, kurias turės 
Įvairių tautų įžymiausi kalbė
tojai. Paskaitos daugiausia 
palies ftv. Tomo paliktą dok
triną. 

Tos paskaitos įvyks ne vion 
Romoj, het viso pasaulio ka
talikiškuose universitetuose. I kai. 
Be kitko bus diskusuojamos 
mokinimo programos ir me-
todos. 

Paskutine iškilmių dieną 
paskaita bus sakyta ir Vati
kane Šventojo (Tėvo akyvaiz-
doje. Tai okazijai prelegen
tu paskirtas Įžymus oratorius 
Kardinolas Laurenti. Iškil
mingosios religinės apeigos 
visomis dienomis bus laiko
mos čia Dominikonų bažny
čioje — Santa Maria sopra 
Minerva. 

ir Maldos Diena 
TA DIENA BUS LAIDOJA MAS MIRĘS PREZIDEN

TAS HARDINGAS 
PREZIDENTAS COOLIDGE TVARKOSI WASHINGTONE 

5. WASHINGTOX, rugp 
— Naujas Prezidentas Cooli-
dge sostinėn atvyko penkta
dienio vakare Geležinkelio 
stoty ji sutiko Valstvbės sek 
retorius Hugbes ir kiti ankš
tieji sostinėj buvę vaidinin-

Eucharistinis Kongresas. 
Italu nacionalis Eucbaris-

tinis Kongresas šįmet įvyks 
mieste Genoa. Prasidės rug
sėjo 5 ir tęsis ligi 9 d. 

Šventasis {Tėvas tan Kon-
gresan, kaip patirta, pasiųs 
Kardinolą Vannutelli, Šven
tosios Kardinolų Kolegijos [ [Tuo pačiu klausimu ir va-

Apsistojo Xew Willard vie
šbuty, kur, sakosi, išbusiąs 
taip ilgai, kaip ilgai nebus ga 
Įima persikelti j Baltuosius 
Rūmus. 

Prezidentas Coolidge tele
grama painformavo ponią 
Harding, kad jinai gali būti 
Baltuose Rūmuose taip ilgai, 
kiek tik jai reikės. Nes pirm 
apleisiant visai AVashingtoną, 
našlei Harding prisieis aprū
pinti visa eilė savo svarbių 
reikalu. 

Proklamacija. 
Atvykęs YVashingtonan, 

naujas Prezidentas tuojaus 
atliko konferenciją su Vals
tvbės sekretorium. Tartasi a-
pie mirusio Prezidento laido
jimą. 

tų naminių ir tarptautinių 
reikalų ir problemų. 

Kūnas Baltuose Rūmuose. 
Mirusio Prezidento Hardin 

go kūnas čionai bus atvež
tas antradienį tuojaus po 12-
os dieną. 

Stoty kūną sutiks Prezi
dentas su kabineto nariais, 
Aukščiausiojo Teismo teisė
jai ir kiti valdininkai. 

Kūnas bus nulydėtas į 
Baltuosius Rūmus, kur išbus 
ligi trečiadienio ryto. 

Trečiadienį gi bus išlydė
tas į kapitoliumą, kur pasi
liks ligi vakaro. Paskui bus 
paimtas geležinkelio stotin ir 
išvežtas į Marion, Ohio. 

Pranešta, kad Marion mie
ste laidotuvėse dalyvaus ir 
Prezidentas. 

i 

PLIENO DIRBTUVĖSE 
DARBO VALANDOS BUS 

SUMAŽINTOS, 
> 

APIE TAI PRANEŠA DIRB
TUVIŲ OALVA GARY. 

KASDIEN AUKOS. 

Dirbtuvėms reikalinga daug 
darbininkų. 

Nors automobilistai kasdien 
dešimtimis areštuojami už ne
atsargų ir pergreitą važiavi
mą, nors baudžiami kalėjimu 
ir pabaudomis, tečiaus kas
dien pasitaiko vis daugiau au
tomobilių aukų. 

NAUJA VOKIETIJOS AR
MIJA NEPANAŠI SE

NAJAI, 
YRA DAUG KARTŲ MA-

ŽESNE, BET STIPRI. 

GRAND JURY. 
Žinoma, neturi buvusio mi-

litarinio skaistumo. 
Pranešta, kad "grand ju-

NEW YORK, rugp. 4%— I š ' r y " ir toliaus tyrinės kr.i-ku-
Amerrcan Iron and Steel In- rių Chieagos politikierių graf 
stitme Elbert H. Gary pas
kelbė, kad nutarta artimiau
sioj ateity darbo valandas 
plieno dirbtuvėse sumažinti. 
Valandų sumažinimas įvyks 
laipsniškai, gaunant daugiaus 
darbininkų. 

tus. Tam tikslui bus pampin
ta finansų reikalingoms išlai
doms. A 

PH,OENIX, ARIZ., rugp. 
5. — Keliamas sumanymas 

•Alaskos teritorijos vardą pa-
Anot Garv, 12 valandų dar-'' keisti Hardingo vardu. 

I bas bus visai panaikintas i r ' 

i 
NEBAIGTI MIRUSIO PRE

ZIDENTO DARBAI. 

įvesta 8 valandos dienoje. HARRISBURG, ILL., rug-
Kai-kurie darbininkai dirbs ' pičio 1 Iš vietos kalėjimo 
tečiaus ir 9 arba 10 valandų. Į pabėgo trys kaliniai 
Šiems užmokesnis nebus su
mažinta. 

Tečiaus kurie dirbs 8 va
landas, jiems bus mokama 4 
dol. dienoje vieton šiandie už 
12 valandų $4.80. 

Gary supratimu, šiems pas
tariesiems darbininkam*, a*-

-

CENTRO KOMITETAS SU
SITVARKĖ VILNIUJE. 

BERLYNAS, rugp. 4. — 
Šiandieninė Vokietijos vals
tybės armija, vadinama "rei-
chswher," neturi panašumo 
buvusiai karo laikais militari-
stų vokiečių armijai, kuri bu
vo Hohenzollernų dinastijos 
instrumentas. 

navę savo laiką kareiviai ir 
apleidę armiją, galėtų gauti 
tinkamus užsiėmimus. 

Apšviestesni kareiviai po 7 
(metų tarnybos gali laikyti 
kvotimus j karininkus. Bai
gę vi dūri nes mokyklas tokius 
kvotimus gali laikytį ištarna
vę penkerius metus. 

Genaus apmokami. 
Vokietijos kareiviai šiandie 

gyvena švaresnėse ir sveikes
nėse kareivinėse. Geriaus 
aprėdomi ir apmokami. Iš 
j\j algų kasdien nuo kiekvie
no paskirta suma atitraukia
ma maistui. Maistas geras. 
J ie nevarinėjami j abelnuo-
sius visos valstybės armijos 
manebrus. 

Tai žymi ir podraug ypa- j T e v i a u g m į] į t a r iniai manks-
tinga atmaina. Pirm ka r 0 j t j n a m i m a t p iaėjimu. Po ke-
Vokietija nuolatinės armijos, ^ m e t ų t a r n v b o s k l l o n e 

turėjo netoli vieno milioiioj 

Naujai išrinkti centro lie
tuvių komiteto nariai pasiski
rstė tarp savęs pareigas ta ip: 
pirmininkas — Dr. J . Basa
navičius, vice-pirm. *— kun. 

[įžvelgiant į trumpas d a r b o ' p . Kraujelis ir Dr. V. Alsei-
valandas, užmokesnis busian- į kienė, kuri įeina komitetan 

vyrų. 'Armijoje tarnyba bu
vo priverstina. 

Šiandie ,gi, remiantis Ver-
sailleso taikos sutartimi, Vo
kietijos armiją sudaro tik 
100,000 vyrų, kurie surekru-

kiekvienas vokietis kareivis 
gali but karininku. Prirei
kus, jis gali vadovauti karei
vių būriams. 

Kareivių su karininkais 
santykiai šiandie daug kartų 
geresni, negu kaizerio laikais. 

tuoti iš laisvanorių. Nauja Į § i a n A i e k a r e i v i s k a r i n i n k o a-
armija turi geras kareivines, k v v a i z d o ; j e jaučiasi ] a j g v a f i , 
gerai aptaisyta, pavalgydinta j l a i j 5 v a i k a l b a n o r s r o i k a i i T 1 ^ 
ir kuogeriausiai i š m a n k š t i n t a . ) - t a Į , m p v i s a i s žviigBniais iš-

Kampanija už Tarpt. Tribu-
nalą. 
•• 

.'). 

dekaną. 

Mirė Kardinolas. 
Mirė Kardinolas Marini, 

Rytinės Bažnyčios Kongrega
cijos sekretorius ir Rytų In
stituto Romoje vizitatorius. 

Nabašninkas buvo Kardi
nolas dijakonas. Jo titularė 
bažnyčia buvo Santa Maria in 
Domenica. . 

Kardinolas Marini buvo gi
męs Romoje 1843 metais, gi 
į Kardinolus paaukštintas Pa 
pos Benedikto XV 1916 me
tais. 

Tai buvo aukštos kilmės 
vvras. Kuone visa gvvenima 
išgyveno Jfcomoje. 

Kitos žinios. 
Apeigų Kongrigacija pra

dėjo egzaminuoti atnaujintą 
progresą Palaimintos Kūdi

kėlio Jėzaus .Teresės (Mažo
sios Gėlelės) kanonizavimui. 

Šventasis Tėvas gavo dau
gybę Vyskupų ir šiaip tikin
čių žmonių prašymų pradėti 
procesą Papos Piaus X-ojo 
beatifikavimui. 

Ta rp kih) gautas prašymas 
ir nuo dešimties franeuzų vy
skupų, užsilikusių gyvais iš 
keturiolikos, kuriuos Pius X 
pakėlė Vyskupais. 

Tie Vyskupai tvirtina, kad 
Pius X savo taktika išgelbė
jo Fram?ijoj Bažnyčią atsky
rimo nuo valstybės laikais. 

kar Prezidentas turėjo konfe 
lemiji]. 

Pasekmėje tų konferencijų 
vakar Prezidentas pasirašė 
proklamaciją j Suv. Valsty
bių gyventojus dcl Preziden
to Hardingo mirimo. 

Tąja proklamacija rugpiu-
čio J.0 d., penktadienis, ski
riama visoj šaly kaipo gedu-
lvbės ir maldos diena. Tą die 
ną mieste Marion, Obio, bus 
laidojamas miręs Preziden
tas. 

AYasbingtonan parvyksta vi 
si kabineto nariai, kurie vi
sur buvo išsisklaidę vasaros 
laikui. 

Daug žada. 
Prieš mirusio Prezidento 

laidotuves naujas Preziden
tas kol-kas jokiais svarbiais 
darbais negaus progos užsi
imti. Bet po laidotuvių imsis 
darbo. To darbo labai daug. 

Pirmas klausimas -— ta: 
kabinetas. Prezidentas sako, 
kad jis nepriimsiąs nei 
vieno sekretoriaus atsistaty
dinimo. Bet kaip bus tikrai 
— sunku pasakyti. 

Kitas klausimas, tai šauki-

WABHINGTON, rugp. 
— Staigus Prezidento Har
dingo mirimas administraci
ją paliko tikrame cbaose, ka
dangi liko keletas nebaigtų 
spręsti tarptautinių klausimų. 
Tarp tų ir Meksikos klausi
mas. 

Naujam Prezidentui prisi
eis tuos visus reikalus išnau-
jo nuodugniai patikrinti ir tik 
paskui visus klausimus sprę
sti. 

Svarbiausia Tarptautinio 
Tribūnai o klausimas liko be 
išsprendimo. Dabar nežinia, 
kas toliaus bus daroma. 

AVASHINGTON, rugp 
— Matyt, Kongresas Prezi-

Įdento Hardingo našlei pripa-
žįs pensiją — 5,000 dol: j 
metus. 

NEBUS STREIKO PER 
MĖNESI. 

Miesto majoras Dever iš
važiuodamas iš Chieagos aną
dien sulaikė gatvekarių bend
rovės darbininkų streiką. Ma
joras užtikrintas iki jam gry-
šiant nebus streiko. 

Dabar darbininkų vadai nu 
tarė, jog streikas turi but ati
dėtas kokiam mėnesiui, ligi 
po Darbo dienos. 

t i didesnė 25 nuošimčiais. 
Dirbtuvėms reikaliga apie 

1)5,000 darbininkų daugiaus. 
Valandų darbo sumažinimas, 
sako, korporacijai duos per 
metus apie 45 milijonus dole
rių nuostolių. 

Kad tuos nuostolius pa
dengti, bus padidinta kaina 
plienui. 

5. 

vieton atsisakiusio M. Šikš
nio, sekretorius kun. P. Bie
liauskas ir isdininkė p. Žeb-
rauskaitė. 

Centro komiteto veikimo 
tikslas — padėti neturtingųjų 
tėvų vaikams įgyti mokslo. 
J is įsteigęs Vilniuj visą eilę 
bendrabučių, kurie išlaikomi 
gaunamomis iš Lietuvos ir A-
merikos aukomis. Sunku tik 
su butais, nes iš jų lenkų val
džia komiteto įstaigas išvari
nėja. Iš keleto butų jau se
niau išsikelta, dabar gi vėl 
pareikalauta apleisti kai ku
riuos butus. 

VOKIEČIAI SEPARATIS
TAI NUSPRENDĖ 

PALAUKTI, 
LAUKS SUKILIMŲ PAČIOJ 

VOKIETIJOJ. 

Tik tuomet Rhinelande 
skelbs respubliką. 

MERGINA NUBAUSTA. 

BERLYNAS, rugp. 5. 
Aną dieną Rhinelando sepa
ratistai, kurie su Franeijos 
pagelba nori toj Vokietijos 
teritorijoj paskelbti respubli
ką, turėjo Coblenze slaptą su
sirinkimą. Nuspręsta pa
laukti su respublikos skelbi
mu. Tas skelbimas tečiaus 
kuoveikiaus bus įkūnytas, 
kaip tik Vokietijoje pakels 
sukilimus komunistai arba Už pergreitą automobiliu ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

mas Kongreso specialėn sėsi-' važiavimą 20 dol. pabaudos ir , monarchistai _^___^^^^ 
teismo lėšomis nubausta 19. Kai-kurie sprendė, kad tas 
metų Miss Jean Wheller, 826' sukilimas turi įvykti artimiau 
Hermitage ave. • šiomis dienomis. Bet patys 

Už pergreitą važiavimą tei- vyriausieji vadai išsprendė 

jon. Kai-kurių nuomone, Kon 
greso specialė sesija labai rei 
kalinga. Tas prigulės nuo 
Prezidento pažiūrų. 

Be to, yra visa galybė ki- sėjai neturi pasigailėjimo. kantriai laukti. 

Franeuzų pagelba. 
Laikraštis Neue Zuricber 

Zeitung, Šveicarijoje, paduo
da žinių, kad Rbinelande vi
sos vokiečių organizacijos 
nuo separatistų viršininkų 
gavusios slaptų instrukcijų, 
kuriomis nurodyta, kas turės 
but daroma, kuomet bus duo
tas ženklas kurti respubliką. 

Anot minėto laikraščio, tos 
instrukcijos daugiausia palie
čia daugumai gyventojų su
siaurinti pilietybės teises, ne
prileisti jų prie jokių ofisų, 
sustabdyti visus prūsiškus 
laikraščius ir kuoveikiaus iš-
ginkluoti šiandieninę polici
j a . , 

iTečiaus tas visas cĮarbas 
turi but atliktas su franeuzų 
pagelba. Pirm pradėsiant 
tą darbą, Franci ja turi tikrai 
pažadėti ne kokią kitą, bet 
miIi tarinę pagelba. 

Beabejonės, separatistų pla
nai nokinami. Bet darbą tru
kdo atatinkamų vadų truku
mas. 

Vokietija turi užtektinai 
jaunų vyrų. Neskaitlingai 
armijai tad yra iš ko pasi
rinkti. Dėlto priimami tik 
sveikiausi ir stipriausi kaip 

kūnu, taip dvasia. 
i 

Nesunki tarnyba. 
Tarnybon savanoriai (lais-

vanoriai) priimami nuo 17 
iki 21 metų amžiaus. Priim
ti turi tarnauti 12 metų. Po 
tos tarnybos paliuosuojami ir 
jie keliems metams pasilieka 
atsargoje, nors tas priešinga 
franeuzų norui. Vokietijos 
konstitucija draudžia karei
viams po 12-os metų tarnybos 
atnaujinti toliaus tarnybą. 

Vokiečių jaunimas labai 
nori patekti armijon. Nes 
tarnyba nėra taip apsunkinta, 
kaip pirmkariniais laikais bu
tą. Be to, kareiviai turi įvai
rių patogumų. Tarnybos lai
ku jie mokinami visokių ama
tų. Valdžia žiuri, kad, ištar-

laiko. Kareivių nepasitenki
nimų retai pasitaiko. 

Visą armiją sudaro 7 divi
zijos pėstininkų, 3 divizijos 
raitarijos, keletas burių arti
lerijos ir pagelbininkai karei
vių būriai. 

Visa armija išsklaidinta po 
visą valstybę. Tam tikslui 
visa Vokietija padalinta į se
ptynis departamentus. 

DUESSELDORF, rugp. 5. 
•— Franeuzų autoritetų parė
dymu, vokiečių skautų orga
nizacija panaikinta. 

PINIGU KURSAS. 

Lietuvos 10 litu $1.00 
Anglijos ster. svarui 4.61 
Franeijos 100 fr. y, 6.21 
Italijos 100 lirų 4.53 
Vokietijos 100 mark. .0001 
Lenkijos ltX) mark. .0005 
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P I N I G U S 

SIŲSKITE į Lietuvą Per 

DRAUGĄ 
Nes, "Draugas" pigiausiai siunčią ir geriau

siai patarnauja. "Draugas" siunčia per didžiau
sias Lietuvos bankas: Ūkio Banką ir Prekybos-
Pramonės Banką. 

"Draugas" siunčia pinigus litais, ir doleriais: 
perlaidomis, čekiais-draftais ir telegrama. 

ii 
5 1 

i i 

> = = 

Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare. 
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USTUVIV KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS" 
Btea f̂1**1*! iiakynu nadėldieniiur 

Mratą moki! iikalno. Lai
tai ikaitoti nno •irašymo dienos, 
M ano NaoJU Metų. Norint permai-
njtl adroą visada reikli priiiųf-
H M ftaa* admaa Pinigai geriaa-
iU tinsti ispeikant kratoje ar ex-
m n Monej Orte" arba |dt-
tart pinigui 1 rarfitnota labka. 

DRAUGAS PUB. 0 0 . 
8834 South Oakley Avenut 

Ohicago, Illinois 
Tek Roosevelt 7791 

Prezidento Hardi ngo kuna* 
vežamas į Washingtoną, sus 
tos Chicagoje trumpai valan
dėlei rugp. 6 d. 3:30 vai. p. 
p. Amerikon sostinėn bus 
atgabentai rugp. 7 d. O 10 die
ną to pat mėn. po iškilmių 
sostinėje bus palaidotas gim
tajame miestelyje Marion, O-
bio. Paskutinioje kelionėje roi 
rūsį prezidentą, lydi jo žmona 
ir artimieji prieteliai. 

Užsienio politikoje, naujam 
'prezidentui užėmus vietą, yra 
tikimasi daug permainų. Da
bartinis užsienių Teikalų sek
retorius, Hughes, žada pasiSa 
linti, nes greičiausiai nesutiks 
su prezidento pažiūromis. 
Kiek tasai Lietuvai atneš nau 
dos, negalima atspėti. Nes ir 
užsienio reikaluose prezidento 
nusistatymas nėra aiškiai ži
nomas. 

Naujasis prezidentas, Calvin 
Coolidge, yra taip pat kilęs iš 
paprastų žmonių, kaip ir mi
ręs prezidentas. Jo protėviai 
nuo 300 metų gyvena Naujoje 
Anglljcrje. Iš jo praeities tiek 
yra žinoma, kad būdamas 
Massachusets gubernatorium, 
laike policmonų streiko, pasi
rodė esąs žmogus stiprios ir 
griežtos valios. Ar ta stiprybė 
bus už darbininkus ir skriau
džiamuosius, ar už piniguo
čius, ateitis parodys. C. Coo
lidge būdu primena Roosevel
tą, bet ar pažiūromis taip pat, 
sunku pasakyti. 

O tame užsienyje vis naujos 
nelaimės. Anglijos su Franci-
ja sąjunga baigia irti. Angli 
jos premjeras Baldwin pareiš
kė, kad Francija privalo, ar
ba gydyti pasaulio žaizdas pa
sidariusias po karo, o ne jas 
plėsti, arba sąjunga tarp An
glijos ir Franci jos suirs. Fran
cija savo elgimosi su Vokie
čiais nepermainė ir ne žada 
mainyti. Taigi vadinamoji 
M širdingoji sąjunga" bene bus 
palaidota šiomis dienomis. O 
tai reiškia, kad Europa eina 
pasiryžusiais žingsniais kas 
kart artyn naujojo karo. 

NORI DAUGIAUS 
"DIVORSŲ". 

Jau girdėtis, kad angliaka
sių streikui artinantis, nauja
sis prezidentas pažadėjo imtis 
griežtu priemonių, ir geležine 
ranka tvarkyti tą klausimą. 
Geras dalykas, jeigu griežta 
valia šalies pirmininko sulai
kys nuo šalimo žiemos laike 
neturtingųjų minias; bet vien
kart reikės, kad ir tie, kurie 
tą šilumą gabena, angliakasiai 
nebūtų skriaudžiami. 

Yra rimtų abejojimų, kad 
pasiseks tą klausimą tinkamai 
• v • v « • 

įsnsti. 

Amerikos moterys turi ly
gias teises su vyrais šalies 
politikoje. Būdamos pilietės 
jos gali balsuoti, taip kaip bal 
suoja vyrai piliečiai visuose 
reikaluose. 

Bet tuomi jos nepasitenki
na. Jos mėgina siekti aukš
čiau. Nori didesnės lygybės, 
ar tik ne aukštesnių sau tei
sių už vyrų teises. 

Už tą naują lygybę dau
giausia darbuojasi turtingo
sios moterys, kurios neturi 
jokio užsiėmimo. Jos turi pa
gaminusios naują bilių. Sako, 
kaip tik žiemos pradžioje su
sirinks Kongresas sesijon, tą 
bilių įduos per palankius sau 
atstovus. 

Tas jų bilius, tai "Lukre-
tijos Moft" amendmentas fe-
deralei konstitucijai. Amend-
mente (priede) bus pažymė
ta, kad visose Suv. Valstvbo-
se "moterys visame kame tu
ri lygias teises su vyra i s ' \ 

Tas reiškia, kad jos nori tu
rėti lygias teises su vyrais 
kaip darbe, taip vakivietėse, 
taip visame civiliame gyveni 
me ir visuose civiliuose rei-

— . 

kaluose. žodžiu tariant, ly
gybė visame kame. Jei kar
tais vyrui gali užeiti koks 
"naravas", jis gali pasakyti 
savo pačiai: "Gana tau švais
tytis aplink namus. Aš galiu 
kokį laiką pasišvaistyti, vai
kų prižiūrėti, pietus ir vaka
rienę pagaminti. Gi tu, boba, 
eik dirbtuvėn, dirbk ir duok 
man su vaikais užlaikymąJJuk 
naudojies lygiomis teisėmis". 

Taip įvykus, kam moteriš
kė galėtų nusiskųsti"! Šiandie 
tinginius ir apsileidėlius vy
rus pačios patraukia teisman. 
Teisėjas juos kaip didžiau
sius piktadarius baudžia. 
Baugina katorga. Bet jei Kon
gresas pravestų ruošiamą ly
gybės amendmentą, tuomet 
jau ir vyras galėtų savo pa
čią pašaukti teisman ir pri
versti ją duoti jam su vaikais 
užlaikymą. Į pačios gi nusi
skundimus teisėjas tik ranka 
numotų. 

To pasekmė kiekvienam ga
li but labai aiški: "divorsai" 
pasidaugintų, šeimininis gy
venimas nutratuotų, anot pa
tarlės, kaip gudo ratai. Dora 
žmonėse dar labiaus nupultų. 
Gyvenimas butų nepakenčia
mas. » 

Ir nestebėtina, jei tam ypa
tingam amendmentui prieši
nasi visos katalikų moterų or
ganizacijos ir visos kitos pro
taujančios moterys. 

Šiandie kuone visose ats
kirtose valstybėse moterys dar 
bininkės apsaugojamos nuo 
perilgo darbo ir nuo išnaudoji
mo specialiais įstatymais. Pas
kui tos darbininkės neturėtų 
jokių privilegijų. Ir kokiems 
galams? Juk konstitucijos a-
k y vaizdo j jos butų lygios vy
rams. 

Tas amendmentas liečia ir 
lietuves darbininkes. Ir joms 
blogas taisomas ir jų organi
zacijos turėtų kelti protestus, 
kuomet ysusirinks Kongresas 
sesijon, kuomet bus keliamas 
o amendmento klausimas. 

Nacionalė Katalikų Moterų 
Taryba tuo klausimu paskuioė 
pareiškimą. Smerkia tą "lygių 
teisių" sumanymą. If ištikro 
jis smerktinas. 

Nes kadir fiziniu atžvilgiu 
moteris negali but lygi vyrui. 

DAR VIENA NtTMSYBfc. 

Filipinų salos turi 12 mili
jonų gyventojų, kurie senai y-
ra ištroškę nepriklausomybės. 
Nors geltonosios rasės, bet 
tauta labai gabi; inteligentų 
turi užtektinai. Bet visa ne
laimė, kad salose yra turto, 
prie kurio seiles varvina A-
menkos piniguočiai. Karo me
tu Amerika, bijodama sukili
mo, pati svarstyti pradėjo a-
pie Filipinų Nepriklausomy
bę. Tuom labiau, kad tuomet 
buvo paskelbti garsieji WiIso-
no 14 punktų. 

Bet dabar Amerika ne tik 
nebemąsto apie paskelbtas 
tautoms laisves, bet dar ėmė 
Filipinus su nagaika valdyti. 
Užprotestavus Filipiniečiams 
prieš generolo Wood ir jo 
pakalikų slėgimus ir neteisy
bes, ir atsistatydinus nuo val
džios visiems filipiniečiams, 
gen. Wood visur paskyrė ka
riškius; ir Amerika jo pasiel
gimą remia ir rems. 
Kur nerems, kad nepasotina

miems gobšams yra tai gra
ži karvutė pasimilžti. "14 pu
nktų" autoriui Wil šonui gir
dėtis ėmė nugarkaulis džiūti. 
Bet jo pažadams, jo apgaulin
gai skelbtiems teisybės ir lais
vės punktams senai nugarkau
lis nudžiūvo. 

4dėjos turtingais ir laimingais 
nevieno nepadarė. 

i — 
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KĄ KITI RAŠO. 

Dar butų galimą pakęsti, toniška už mūsų bedievukų. Ji 

ILIUSTRACIJA Iš "N-NŲ 

Štai mažutis pavyzdys, kaip 
"N-nos" yra teisingos, kuo
met jos nori kovoti "už dar
bininkus prieš klerikalus". 

No. 180 jos praneša, kad 
Mineapolyje, Rogers kotelyje, 
rastas negyvas kunigas V. J. 
Lochren. Senas, 60 metų žmo
gelis gyvenęs viešbutyje kar
tu su mergina; o užsirašęs bu
vęs kaipo "Mr. Martin" su 
pačia. Štai ir žiūrėkite, pa
saulis, kokie tie bjaurybės 
kunigai! Ką bedaro jaunieji 
kunigai, kuomet seniai yra 
tokie! Ar ne prakeikta kleri
kalų sėkla?!... 

Tuotarpu anglų laikraščiai 
apie tą patį dalyką praneša 
ir sako, kad tas Lochren yra 
protestonų pastorius. Su pro-
testonų pastoriais tokių skan
dalų atsitinka kuone kasdie
ną. Ir "N-nos" visus juos 
skelbia seilę rydamos iš džiau
gsmo, ir visada pas juos pas
toriai šventinami į kunigus. 
Šiais vienais metais tokių 

kad mūsų bedieviai nurodytų 
teisingai mūsų esančias klai
das. Tuomet jas taisytume. 
Bet kada jie kovoja "už pa
žangą" prieš tikėjimą meluo
dami ir šmeiždami, mes sako-
me taip, kaip yra: kad jie 
yra ne tik veltėdžiai, valsty
bės darbo nedirbantieji, bet 
melagiai ir bedieviai. 

šmeižimų ant katalikų dvasi-
Taip buvo, taip bus, kol [ škijos tilpo poras desiiiitų. 

pasaulį ims gydyti ligonis, kol 

Kiti mūsų bedievukų laik
raščiai lojo ant Lietuvos val
džios,, sakydami, kad jau 
"klerikalai" yra sutarę Lie
tuvą franeuzams ir lenkams 
parduoti. Kuomet derybos 
del Klaipėdos suiro ir Lietu
vos delegacija atsisakė par
duoti Klaipėdą franeuzams, 
kuomet Galvanauskas ministe-
rių deklaracijoje pareiškė, kad 
už Vilnių mes kaip kovoję, 
taip ir kovosime, i— tuomet 
lojimas sustojo. Nebežinoda
mi ką bedaryti, uodegą pabru
kę, nukiūtino į kampą ir reiš
kia "savo nusistebėjimą", 
kad Lietuvos valdžiai užteko 
tiek drąsos. . 

jeigu jie norėtų turėti akis 
ir ausis, jie butų matę ir gir
dėję, kad per tuos metus Lie
tuvos valdžiai užteko drąsos 
visada ir ginties nuo bolševi
kų, vokiečių, lenkų, ir Klaipė
doje sukilimą padaryti. Lietu
vos valdžios drąsa til&.yra ki-

nemėgina su kakta pramušti 
sieną, nes toje kaktoje yra 
proto, kurio neturi mūsų lais
vamaniai. Tuomi protu vado-
vaudamies, Lietuvos statyto! 
jai muša tada, kada reikia, 
politikoj, kada mušti nėra rei 
kalo, arba negalima. Su drąsos 
ir proto pagelba laikosi Lie
tuva ir auga. o ne ant bedie
vukų "au, au"! 

DANTIS BEKRAPŠTANT. 

Adymas. 
Tas buvo Lietuvoje ir prieš 

karą ir vakar dieną bet tas 
taip pat, su mažomis atmai
nomis, -buvo ir Amerikoje. 

—— 

Kristaus atneštuosius teisy
bės principus pasauliui pirš 
sumasonėję * 'didvyriai [ \ 

rCažkoks prakeikimas ant 
visų tų gerų norų guli, kada 
juos anti-katalikai, arba aka-
talikai skelbia. Ateina kas no
rs ir išvirkščiai padaro. Iš mei 
lės prie vargdienių gimsta 
neapykanta ^prie turtingųjų. 
Iš nuosavybės teisingumo, 
gimsta išnaudojimas. Iš tautų 
lygybės — Makiavellio diplo
matija. Iš patriotizmo — Šovi
nizmas. Ir taip daina begalo. 

Tol, kol pasaulis nesusipras, 
jog "viską reikia atnaujinti 
Kristuje". Viską ir gydomus 
ir gydytojus; ir Kristuje — 
ne Markse, Bebelyje, ar ma-
sonerijoje. Nes pripažinus 
Kristaus atneštuosius princi
pus, patį Kristų negalima at
mesti.. 

Vogtieji pinigai, ir vogtos 
— — — ^ •! i •! i 
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ŽMOGAUS SUMANINGU-
MAS. 

Žmogaus sumaningumui nė
ra ribų. Užkariavęs juras, pra
deda skraidyti padangėse kai 
paukštis. Pavergj kai-kurias 
gamtos spėkas, kurios jam 
šiandie tarnauja. 

Dabar žmogus jau pavijo" 
šilkvabalį, kurs nuo amžių pa
ts vienas bemokėjo šilko va~ 
laknelius gaminti. Dirbtinąjį 
šilką nuo tikrojo beveik nega
lima atskirti. 

Per dvidešimta praėjusių 
metų dirbtinojo suko gamyba 
Amerikoje penkeriopai pasi
daugino. Kad tuotarpu natū
ra lio šilko .gamyba tuo pačiu 
laiku padidėjo vos per pusę. 

Šiandie tas žmogaus išgal
votas šilkas plačiai vartoja
mas. Nes jis, jei ne stipres
nis, tai pigesnis už tikrąjį šil
ką. Amerikonišką dirbtiną šil

ką šiandie užsieniuose varto
ja apie 20 milionų žmonių. 
Žmonės jį perka kaipo tikrąjį 
šilką. Nes jie netiki, kad ras
tųsi toks galvočius, kurs ga
lėtų pagaminti dirbtino šilko. 

Gaminti dirbtinąjį šilką 
vartojamos keturios skirtin
gos priemonės. Bet tam tiks
lui žalioji medžiaga yra tik j Lietuvoje taip buvo. Ameri-

Vilkokinio valsčiaus rybose 
padaryta tapo drąsi vagystė. 
Valsčiaus viršaitis, Gėraila, 
su valsčiaus raštininku Kebe-
kievičium susėdo protokolą 
surašyti. Raštininkas prade
da: — "Piktadarybės vietoje 
rasta butelis..." 

— Palauk, Tamsta, — sako 
viršaitis; — reikia užrašyti, 
kas buvo butelyje. Tardymui 
tas gali but i labai svarbu. 

— Konjakas,.— sako rašti
ninkas, patraukęs gerokai iš 
buteliuko. 

— Ne, vyšniuvka! — sako 
viršaitis, mauktelėjęs du gur
kšniu. 

— O aš sakau, kad konja
kas, — spiriasi raštininkas 
išnaujo "mėgindamas". Ir 
tokiu būdu butelis greitai iš
tuštėjo. . 

— Rašyk Tamsta, — nutarė 
viršaitis, — kad "rasta pik
tadarybės vietoje butelis, bet 
kas tame butelyje buvo buvę, 
negalima buvo prie- geriausių 
norų susekti". 

viena. Tai celuloza. Celuloza 
yra medžio, poperos ir medvil
nės substancija. Tai vis j>i-
gųs daiktai. Tečiaus visa sun
kenybė yra tame, kad tą ce
luloza pakeisti tokia medžia
ga, iš kurios butų galima gau
ti valaknėlius. Tai atsiekti, 
vartojamos chemikalijos — di
džiai stiprios rūgštys. 

Kaip dirbtinąjį šilką gamin
ti išgalvojo vienas franeuzas 
1884 metais. Paskui tą gamy
bą daugiaus ištobulino fran-
euzai ir vokiečiai. 

ŠV. 
Sulietuvino A. Matutis. 

L U M E N A . 
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koje, jeigu ir buvo, tai anais 
dar laikais, kada prohibieijos 
nebuvo. Apie tai, kad valdi
ninkai prohibiciją pildo, visos 
Šarkos čirškia. 

Išaiškino. 
i— Gerbiamasis; pasakyk 

man, kaip tai karas pasidaro? 
— Labai paprastai. Ateis 

rusų kariuomenė, mindžios 
javus; paskui ateis vokiečių 
kariuomenė, mindžios javus. 
Paskui vienas po kito, pasi
keisdami, arba visi kartu min
džios javus. Ot, taip ir yra 
daromas karas. Bimb. Bamb. 

Trijų Veiksmų Drama. 

(Tąsa). 

SCENA VIII. 

DIOKLECUONAS: Užsispyrėle mer
gele, tu išdrįsti paniekinti mano asmenį? 

FILUMENAS: Ne, mano viešpatie, aš 
gerbiu tamstą, kaipo mano valdovą, tečiau 
aš garbinu karalių Karalį, kaipo mano 
Dievą. Žinok, viešpatie, jog aš esu krik
ščionie ir įžadas, kurį sudariau Kritsui 
užlaikyti skaistybę, yra nesulaužomas ir 
neatšaukiamas. 

DIOKLECIJONAS. (rūsčiai): Neiš
mintinga mergelė, ar gi ir tu jau išmo
kai tų kvailysčių! (Į šalį). Rūstumas įn-
iršino mane taip, jog tuojau sutriuškin
čiau tą paikuolę. Tečiau turiu aš nusimal-
Sinti ir nurimti. Tokiose apystovose geriau 
sia griebtis pataikavimo arba vyliojimo. 
Prižadai ir linksmybės pavyliuos j$ ir gal 
sutiks. (Į tarną). Pasiskubink, tarne, pa-

i laukti Maksimi joną. 

SCENA IX. 

(Tarnas išeina ir tuojau grįžta su 
jimijoatt). • *"**" 

MxVKSIMUONAS: Saukei mane, vie
špatie? 

DIOKLECIJONAS: ,Taip. (Paimda
mas jį į šalį). Žinok, Maksimijone, jog 
aš taip pamėgau tą mergelę, 
jog aprinkau ją patapti mano 
sužiedotine, bet gi ji atsisako man duoti 
savo ranką vien tik del to, kad ji nega
li sulaužyti savo įžado, sudaryto jos Die
vui. Taigi, , Maksimijone, trumpam lai
kui palieku ją tavo priežiūrai. Imkis vy
liojimo. Ir, jeigu man pavyliuosi jos su
tikimą, tai gausi dovana laukia tavęss 

(išeina ui šalinių durų; nuo čia tėmija 
visą eiga). 

SCENA X. 

MAKSIMI JONAS (vyliojančiai): Li
pšnioji mergele, delko gi atmeti imperato
riaus meilę ir paniekini išaugštintą jo as
menį? Tark jam tik vieną meilųjį žodį, 
kad sutinki duoti savo ranką ir patapsi 
Šalies ir marių valdytoja. 

FILUMENA: Aš noriai sutinku savo 
ranką duoti draugingumui, bet gi jo mei
lei — niekados! 

MAKSIMUONAJS: Tik pamąstyk a-
pie didingus turtus, kokie laukia tavęs. 
Busi apdabinta rečiausiais marių žemčiū
gais ir visokie galimi patogumai bus ta 
vo vien pamojus rankai. » 

FILUMENA: Aš nepaisau patogumų 
nei žemčiūgų: tas visa laukia manęs Dan
guje, i 

MAKSIMIJONAS: Tai bent sutik pa
tapti Vestos vaidiliute ir sergėti šventąją 
ugnį, o jaunoji tavo gyvata bus gerbtina 
šventykloje ir metams slenkant tapsi iš
augštintą kodylą besmilkinant dievams. 

FILUMENA: Ne, aš klaupsiu prieš 
kitą tyresnį aukurą, o mano kodylas yra 
krikščionies deganti meilė tikrajam Die
vui. 

SCENA XI. 
DIOKLECUONAS (staiga įiengęs); 

Gana! Maksimijone, neapsimoka veltui 
kalbėtis draugingais norais su ta užsispy
rusią širšuole. Tuojau pašauk kareivius. 
Tenuvelka ją už miesto prie kančių .stulpo 
ir tekankina ją iki sutiksiant. 

MAKSIMUONAS (šaukia): Karei
viai, pasiskubinkit! 

SCENA xrr. 
({eina kareiviai). 

MAKSIMIJONAS: Suretėžiuokit šią 
mergelę ir vilkit ją paskui mane. 

(Skubiai suretėžiuoja kareiviai ir iš
velka Filumeną paskui Maksimi joną). 

Uždanga nusileidžia. 

REGINYS. 

įvykimas girios aikštėje. 

Ties viduriu tvirtai įstatytas bent sep
tynių pėdų aukščio stulpas, prie kurio 
pririšama Filun=fena. Ji apsirėdžiusi balta 
suknele, kuri išrodo sukfatrjota. Iš abie-

<mm <**• 

jų jos šalių stovi du kareiviu su ištiesto
mis rankose kančiomis. Kiti kareiviai tė
mija, kaip plaka bei kančiuoja FiJumeną. 

Per visą reginį scenerija nušviečia
ma raudona ugnim. 

Uždanga pasikelia, parodant trum
pam laikui reginį, ir vėl nusileidžia. 

Antrojo veiksmo pabaiga. 

TREČIASIS VEIKSMAS. 

Pirmoji Vaidykla. 

Kalėjime. 

SCENA t 

(Kalėjimo narvely Filumeną randasi 
viena. Nuošaly matosi sofa). 

FILUMENA (klūpodama meldžiasi): 
Numylėtasis sužiedotini! Iš širdies gilu
mos dėkoju Tau už sutvirtinimą manęs 
iškentėti nepakenčiamas kančias tų pik
tųjų pagonų pasityčiojimo ir išniekinimo 
akyveizdoje stabmeldiškosios Romos gat
vėse. Nužemintai dėkoju Tau, kad daleidai 
panašiai kentėti man, kaip Tu kad ken
tėjai ir karštai numylėjau Tave už da-
leidimą plakti mane geležinėmis kančio
mis. Dangiškasis Sužiedotini, meldžiu Ta
vęs suteikti man malonę ištverti tikėjime, 
dvasios ir kūno skaistybėje ir, kad galė< 
eiau kantriai pakelti kankinimą sunke
nybes, kokios dar laukia manęs. (I i at-
sistoja ir iš-lengvo artinasi prie sofos; at-
*ifoZ* ir matomai nJaiagt). 

mm • » 

SCENA H. 

(Estradoje truputį pritemsta. — Ka
lėjimo narvelis pamaiu prasiveria ir švie
čiant žaliai bei raudonai šviesai pasirodo 
Mergelė Marija, stovinti ant pėdėstalo 
(aukščio 5 bei 6 pėdų), apsupta kdetos 
mergaičių, pasirėdžiusių angelais. Merge
lei Marijai kalbant į Filumeną girdžiasi 
tyki muzika). 

MERGELĖ MARUA (maloniai): Fi
lumeną, Filumeną, mano kūdiki, bran
gusis kūdiki! Turėsi kentėti dar tris (Me
nas ir paskui tapsi liuosa nuo kančių ir 
skausmų. Buk tik ištverminga. A r gi ne
junti tos meilės, kokią aš turiu del ta
vęs? Vardą, kurį gavai per krikštą, yra 
tai ženklas, kuriuo panašėji į mano Sunų 
ir į mane. Tu vadiniesi Luinena, kaip Jė
zus, tavo Sužiedotinis, yra vadinamas Lu-
men, Šviesa, Saulė, ii-, kaip aš pati esu 
vadinama Aurora, Žvaigždė, Mėnulis vi-
šame pilnume. Nesibijok! Aš prigelbėsiu 
tau! Nungi, pasaulis, kurio silpnumas pa 
žemina tave, rodo savo galę. Tečiau favo 
kovoje siųstoji malonė sustiprins tave ir 
tavo angelas Gabrielius, kurs buvo ir n ta
no angelu, kurio vardas reiškia galybę, 
pribus tavo pagelbon. Jį ypatingai pavė-
du tau, kad globotų tave, kaipo mylimą
jį mano kūdikį. Dabar gi sudiev iv ma
no, palaiminimas tesustiprina tate! 

(Vėl pritemsta ir reginys iš^Jtota). 

(Bus daugiau} 

* 

\ 
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FEDERACIJOS DAR 
BUOT£. 

Detooit, Mich. — Liepos 29 
d. K. Federacijos 4 skyr. lai
kė susirinkimą. Atstovai skait 
1 ingai susirinko. Matomai su
sidomėjo Federacijos reika
lais. Rimtai svarstė bėgančius 
reikalus. 

Dešimtukų vajaus komisija 
pranešė, kad knygutės kone 
visos jau išdalintos ir darbo 
vaisiai pagirtini, nes bilietai 
sparčiai perkami. 

Aptarė vakarą kuris Įvyks 
spalio 14 d. Programą išpil* 
dyti užkvies visas dr-jas ir 
tuopas, kad prisidėti, o K. Fe
deracijos skyrius prirengs, 
veikalėlį. . Tarybos atstovui 
atsisakius važiuoti į Feder. 
seimą Chicagoj, išrinkta ko
misija kuri pasiteiraus gal 
kas iš Federacijos skyriaus ga 
lės nuvažiuoti. 

Nut. rast. ir iždininkui atsi
sakius, t r inkta j ju vietas P. 
Gustaitis rast., o ižd. vieta pa
likta ant toliam Prie scene-
rijų išrinko K. Petroką. 

Scenerijų komisija susi
rinkimų nelaikys, lauks para
pijos susirinkimo, o gavus 

• — < . i— ,— • • — • n i- i -ui — — m « — 

Lietuviai Daktarai 

daugiau informacijų matys ar 
bus galima darbas vykinti, ar 

Vytis. 

CLEVELANDO JAUNIMO 
JUDĖJIMAS. 

Parapijai darbuojasi*. — Sve 
čiai. — Bendras išvažiavimas. 

— Vakarai. — Sandaro-
"* kai. 

Cleveland, Ohio. — Liepos 
23 Liet. svet. L. Vyčiu 83 kp. 

jlaikč ekstrą susirinkimą. Nors 
tą dieną buvo ir šilta, bet na
rių prisirinko gana daug ypač 
mergaičių. 

Sus-man atsilankė ir gerb. 
klebonas, kun. V. Vilkutaitis 
su par. komiteto nariais. 

Bendras išvažiavimas. 
Pirmiausiai apsvarstyta Vy

čių šeimyniškas išvažiavimas, 
kuris įvyks rugp. 12 d. š. m. 
Plačiai aptarė Detroito Vyčių 

i 

Amerikos Lietuvių Daktarę 

Draugijos nariai 
» » » » » » » » » • • » » » • • » • • • • 

Tel. Blvd. 7041 

Dr. C. Z. Vezel is 
LlaCTCVIS DENTISTAS 

4719 HO. ASHLAND AVENCK 
arti 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 rak. 
Seredomls nuo 4 iki 9 vakarą. 

0r. 0 . VAITUSH, 0 . D. 
LDBrrrns AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins visu 
akių tempimą 
kaa yra priežaa_ 
timl skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tumą, skaudančiu* ir užsidegusiu* 
karščiu akių kreivos akys katerat-
to. nemiegio; netikras akis indedam 
Daroma egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli ir eiti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re
gėjimo ir vaikus einančius mokyk 
lon. Valandos: nuo 19 Iki 8 vakaro 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
1545 W. 47 Si. ir AsMand Av. 

užkvietimą^ į bendrą Šeimyniš
ką išvažiavimą* Galop, kp. nu-
tyrė kviesti visus detroitie-
čius į Šį išvažiavimą. Nutarė 
parašyti tam tikslui kompen-
tentiškns laiškus su užkvieti-
mais. I r šiuo kviečiame visus 
Detroito Vyčius ir Vytės at
vykti į Clevelandą. 

Piknikas. 

gai grįžti (n&m#. 

Netikėtas. 
Atsirado Clevelande netikė

tas "advoka tas" — P. K., tū
las valparaisietis. J is sakosi, 
buk esąs "advoka tas" ir žinąs 
gerai bylas, kad jis dažnai 
gaunąs didelės bylas, net po 
$15,000. Gerai vadintis advo-

Paskiau svarstė biznia-

•sandžtrokij giminaičiai. Žmo
nėms vis reikia būti atsar
giems. Granitas. 

LMKfYttlAUJA StJ PA
RAMA. 

Hashu^ lf. H. — Dabar y-
ra taisomas vietinės liet; kat. 

katu kai žmonės nežino, bet bažnyčios vidus. Visos liet. 
kas žino šio " advokato v mok- katalikiškos draugijos lenkty-

v a pikniką, kuris Vyčiu buvo J &1$' k**ris nėra pabaigęs aukš- niauja su parama bažnyčios 
i i i J • * • * • • » • J * * ,rr% • v • • v 

manytas rengti šv. Jurgio par. 
naudai. Bet pasirodžius, kad 
par. komitetai vieni apsiima 
tą darbą varyti, tai tokiu bū
du Vyčiai visą darbą pavedė 
par. komitetui, o jis apsiėmė 
dirbti, kaip ir' visi parapiJo
nys. Šis piknikas bus vienas 
didžiausią, kaip jau gyvuoja 
CIevelando lietuviai. Bus pa
imti speciališki karai, kuriais 
galės važiuoti netik parapijo-
nys, bet ir ne parapijonys. Vi
si CIevelando lietuviai, kaip 
maži, taip paaugę ir seni, 
ruoškimės į šį šv. Jurgio par. 
pikniką. Piknikas įvyks rugp. 
26 d. š. m. 

YVAUKEGAITO 47 VYČIŲ 
KŪOP08 SVĄIMNIir-
KŲ IŠMUŠIMO RE

KORDAS, 

Detroit, Mieh. Micfiigano 
Darbo Federacijos metinis sei
mas įvykg šiame mieste, rūg
ė j o 18 d. 

tesnės mokyklos, tai jį tik juo- taisymui. Tai gražus apsireiž-
kas ima. Tai vis taip daro \ kimas. Kor. 

^ M ^ i t e i M k ^ a h I ±2* 

Tel. Ganai K I , Vak. Canal U I S 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvi* Gydytojai Ir 

Dr. Maurice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 8. Ashland Ave.S 
Tel. Yarda 0994 % 

Ofiso Vai.: 
a~10 v. ryto. 1—3 ir 7—9 v. 
v. Nedėliomis: nuo 10 v. ry
to iki 1 vai. po pietij. 

181! •ovtfc Halsted Street 
•alandes: l t lkl 11 ryta: 1 Iki 4 

po platu: • lkl t vakar* 

D r . Ma Stup nieki 
3107 So. Morgan Street 

CIICAGO, U L I I O U 
Telef sua* Taras 99*9 

Valandos — 1 iki 11 Ii ryto 
po plotu • lkl t rak. Modaliom' 
ofisas uždaryta*. 
• • » • • • » » • • • • - • • • • • • • SJSl • • ! 

DR, A. L, YUŠKA 
1900 So. Halated 8tr. 

Oanal S U S 
Ofiso vai.: l t ryto lkl 11 po 

I lkl 7 »al vakaro, 
vai.: 1 lkl 4 po plati). 
4199 Arenos Ava. 
Tel. Lafayeas t t t t 

M . Boalevard H M 
DR. A. J . KARALIUS 

Lietuvis Gydytojai 
S303 South Morgan atottft 

Cbioago. DL 

Tel. noulcvard 0537 I 

Dr. Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-th St. 
Valandos nuo S lkl 12 diena, nuo 4 
lkl 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

lkį 2 vai. po pietų. 

[ « - • - • • • • - • • • • » • • • • • • • • • ^į 

Telefonas Boulevard 1939 

Dr.SABrenza 
4408 So. Ashland Avenue 

Chieago. 111. 
Vai.: 9 ryto iki 12 plet: 1 po 
piet iki 1 po plet: 4:14 vak. Iki 
9:30 vak. 

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4442 So. VVestern A ve. 
Telef. Lafayctte 4144 

y ĮsBi • ^ ^ > ^ ^ a < a ^ » ^ > ^ ^ » ^ » ^ > a » ^ . ^ 4 a ^ w w m m į9aH âa» V 

4 1 
! • • • • » » • • • • • » 1 

Blvd. 1 4 0 1 . 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
1315 So. Halsted Street 

Valandos: Nuo 9 Uil 3 dieną, Nuo 
7—9 vak. 

Nedėliomis 9 lkl 12 dieną. 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po numerio 

472* SO. ASHLAND AVSVUB 

SPECUALISTAS 
Džiovę, Moterą Ir Vyrą Liftą 

Vai.: ryto nuo l t — 12: ano 2—B 
po pietų: nuo 7—8: l t vakare. 
Nedėliomis: l t lkl 1. 

Telefonas Drevei 2880 
Į — — — — _ ^ j - — _ _ _. v < — Į | 

Veikalai. 
Vyčiai dabar tur paėmę 

jiu veikalu: vieną Jabai juo
kingą " I š po pačios pantap-
liii", o kitą. istorišką ,— " I š -

i 
^riovjmas Kauno pi l ies , \ Pir
masis veikalas bus vaidintas 
rugsėjo 2 d. šv. Jurgio par. 
svet. Šis veikalas ne vienį iš 
juoko pravirkdys; antras bus 
vaidintas gruodžio 30 d. Ger
inama Turnverein Vbnvarts 
svet., prie E. 55 gat. Ta sve
tainė ant 55 gat . r o ne lietu
višką arba par. paimta dėlto: 
šis veikalas nebūtą galima 
pastatyti šiose svet., nes nė
ra tam tinkamą seeneriją, o 
ko šiam veikalui labiausia ge
rą reikia, tai sceneriją IT vi
sokią primosimą; tokiu būdu 
priversti buvo imti šią svet. 
Šiame sus-me prisirašė dvi 
naujos narės: Alena Simonai-
tė ir Roz. Simonaitė; maty
ti kad kp. iš judviejų turė.s 
gabias veikėjas. 
Svečiai. 

Lankėsi iš Detroito gerb. 
klierikas Daumantas su savo 
broliais ir seserimi pasisve
čiuodami Clevelande. Taipogi 
dabar atvyko gerb. 0 . Simo
nienė, sena clevelandietė ir j -
žymi veikėja katalikiškos vi
suomenės dirvoje, ypač daug 

> 

B. Kairaitis 
Rulis 
Junčius 
Docis 
Kuzmickas 
Mesius 
Audrus 
W. Kairaitis 
Vasilius 
Kundrotas 

AB. R. 
26 8 

24 11 
28 8 

29 11 
23 7 
13 4 
24 7 

2tf 10 
13 3 

/ 4 1 

J. 

H. 
15 
12 
13 
12 
9 
6 
8 
8 
4 
1 

Ave. 
.577 
.500 
.464 
.414 
.391 
.375 
.3321 
.30S 
.308 
.350 

Docis. 

• ^ — • » » 

LIETUVIAI ADVOKATAI 
-*»«>- *«§*=-

fel. Dearbavu 4067 

A. E. 
ISTASULANI 

ADVOKATAS 
Vidurmlestij Ofisas 

iRojMk l?St Chica^o Temple Bldf. 
177 W. Washington Št. 

Skyriaus vedėjas S T A S Y S P I E Ž A , 

VYRŲ RUNaTYNfiS. 

Liepos 29 d. L. Vyčią 4 kp. 
stojo rungtynėsna su L. Vy
čią 8 kp. Roselande. Išpradžią 
ir vieni ir kiti laikės gana sti
priai. Nuo ketvirto " inn ingo" 
Aštuoniolikiečiai jau pradėjo 
pilti kailį Roselandiečiams. 4-
tos kuopos tymas padarė 17 
prieš 9. 8 kuopa pralošė. Iš 
Aštuoniolikiečią atsižymėjo 
F . Laurinaitis, metime; "home 
r u n " padarė K. Šurna, B. 
Kundokas ir A. Laurinaitis. 

Iš šalies žiūrįs. 

Rungtynią sąstatas: 
Kuopa 8 
Rimkus l b 
Saviczus cf 
Martinkus ss 
Vistortas 3b '-
Mačiutas lf 
Klemovičius c 
Dapsis rf 
Malke v i cz p 
Sukis 2b 

Kuopa 4 
A. Laurynaitis lb 
AV. Be versi s ss 
C. Siurna rf 
W. Kondokas c 
F.Laurynaitis cf 
J. Macas lf 
P. Smitas 3b 
J. Shemaitis 2b 

AB. R. H. E. 
3 
4 
4 
3 
5 
3 
3 
4 
4 
i 

33 
AB 

5 
5 
3 
3 
4 
3 
4 
4 

AV. Laurynaitis cf 4 

1 
1 
2 
1 
0 
1 
1 
1 
1 

17 

1 
2 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
2 

8 

0 
1 
n 
O 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

4 
. R. 11. E. 
2 
1 
9 

3 
2 
1 
3 
2 
1 

0 

1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 

0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 

Pullmano 35 kuopą supliekti. 
Man atrodo kad vi:: line 

kuopa garia stipri yra, kažin 
kodėl jie visas ligšiol rungty
nes yra pralošę? 
, "Rooterią" pusėtinai bu
vo, ypač West Pullmano mer 
gaičią. 

Iš mušą pusės geriausiai 
žaidė J. Docis ir Junčius. Jie* 
du padarė po *<llome-^un',. 
Junčius tai tiesiog tikras 
"Babe Ruth". Ligšiol jisai y-
ra padaręs šitame sezono de
šimts "home-runs". Jisai g; 
sako tai dar ne viskas; 'Sa 
ly, brol^. Vijurkas. 

SVETIMTAUČIAI SUPLIEK 
TI. 

Newark, Bf. J. — Suvirs 
tūkstantis unistą gatvekarią 
darbininką atmetė pasiūlymus 
Public Service korporacijos 
kuri norėjo kad jie ir dar pen
kis metus dirbtą su ta pačia 
užmokesnimi ir tomis pačio
mis darbo sąlygomis. 

— - — m m 

i • • fc » i » » — m»»» + | M 

Rezidencijos Tel. Brnnswick 4887 
Pr. S. 1TUCIUŠ D. C. Ph. C. 

CBTROPRACTIO GYDYTOJAS 
Be gyduolių, be operacijos 

Vai. 9-1; 6-8 P. M. fcrentad. 1-12 
1579 Milwawkee Aveaue 

Kainp. Robey Ir North ATC. 

"^ ^ 

Dr, A, Račkus 
IŠVAŽIAVO 

1 

35 17 13 2-
kp, 8 0 0 0 0 8 1 0 0 0 — 9 

yra pasidarbavusi L. Vyčią. kp. 4 0 0 - 0 0 1 6 4 x - 17 
25 kp. Linkime jai linksmai 
praleisti savo vasarines va-
kacijas Clevelande ir laimin-

f 

M • » i W > » m » i**^ • • • • • • • • • • • • » T T į į 

Dr, M. Strikol'is 
Lieto vU 

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
4401 gb. Ashlaod Avenoa 

TeU-t^oulevard 7830 
Vai.f T l M 4 Ir € lkl f 

Ked. 14 lkl 12 
I 4441 So. Albanr Arenae 
T«l. Froapec* l t » 0 
Vai.: pag-al •utarti. 

9 NUSILPNĖJIMAS ' 
liiečiantls gyvybČ vyrų ir moteTy 

grreitai pagydoma naujais vaistais | 
"Health Tablets" No. 1 —^vyrams \ 
Ir No. 2 moterims. Sveikata prigru- | 
11 nuo gero sveiko raudono krau
jo ir vaistų kurie prašalinag silp- , 
n urną gyvasties organų padarant 
kraują tyrų. 

Apetitas pasididins, stiprumas ir 
sveikata greitai sugryž. Prlsiųsk $1 
ant 10 dienų gydymo. 

"HEALTH REMEDIES" 
3101 So. Halsted St. Chicaao. 

Į H « » » - » » « » I I • • • • • • • • > , , , j | 

Kemkite tuos biznierius, ku

rie dažniausiai garsinasi dien

rašty "Draaga". 

» 

Or, I, M, Feinberg 
Gydo specialiai visokias vyrų ir 

moterų lytiškas ligas. 
2401 Hadison Street 

Kamp. Westeru Ave. -+• ChUatto 
Valandos: 2^-4 po plet^ 7-*įjnttL 

Upmmm&Ę M * ' • • > • • < H 

Dr. A. J. Bertašlut 
(Bertash) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3404 So. Halsted Str. 

Oflw Vai.: 1-3 po piet 6-8 vak. 
Resideneija 

3159 So. Union Ave. 
T e l BouiL 5013 Tel. Yds. 1099 

» i. • i • i • • - ^ 
I . m m • m m % 

Reaid. tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9999 

Dr.A.A.R0TH 
miMAB GYDYTOJA* ftr 

9pedallstas MotertfkTj, tftmtę 
Valkai te visą chromlik« U««. 

Ofisas: 9999 B. Halsted 0C 
Tai.: ! • — m ryto: 2 — • pa 
piat. T—urak. ffad. ! • — l t 4. 
Res. 1139 Indėpendenoo Blvd 

> 

35 KUOPA SUPLIEKTA. 

Du žaidimai laimėta. 

Sekmadieny liepos 29, su 47 
kuopa iš "VVaukegano leido
mės į West Pullmana persi
tikrinti svaklinio rungtynėse 
su tenykščia kuopa. 

(Kelione iš Waukegano buvo 
gana ilgoka; bet ne ve-ltui, nes 
mes išlaimėjome du žaidimu, 
vienas po kitam su rezultatais 

į 10 ir 4; 7 ir 4. 
Toje dienoje mes iš savo 

pusės nebuvome pilnoje stip
rybėje, nes keletas iš gerųjų 
žaidėjų nebuvo rungtynėse, iai 
gi sunkiau mums buvo West 

Kučkailis. Vytis 48 kuopos, 
profesionalas. 

Virginia, 111. — Liepos 15, 
Vyeių 48 kuopa nukeliavo į 
VirginJa, mažą Illinojaus mie^ 
stelj, stoti rungtynėFna su te-
nais Vietiniu miestelio tymu. 

Sviedinio rungtynės buvo 
labai smarkios, nes minėtas 
Virginia tymas yra smarkus. 
Čtesnos m e t i m a s , i š t i k r ų j ų , 

daug pagelbėjo. Jisai opo
nentus vienas po kito nuklojo. 

Šitose rungtynėse žaidė 
Kučkailis, narys 48 kuopos. 
Jis priklauso prie Danville 
tymo, kuris yra Three ,— Eye 
LygojcJo atsižymėjimas, kaip 
gaudime ir mušime, stebino vi 
sus. Jisai padarė home-run. 

Apie-- -Springfieklo veikimą 
toliaus daugiau bus aprašyta, 

Sąstatas rungtynių: 
K. of L. AB. B. H. E. 
Koskis cf. 4 ' 0 0 0 
Laskaudas rf 2 1 1 0 

I 
Kolorado ir Havvaii 

Salas 

^ugryz 

Rugsėjo 20 d, 1923 

OFISAS ČlCĖRO 
1505 So. 49-th Court 

įPanedello, Sefedo ir Pėtnyčlos Tak. 
Tel. Cicero 9948 

T . . . . . w . « M . . a j » » • • • 

fcl. Dearbora 8057 
A . A . S L A I I I Į 

ADVOKATAS 
Ofisas Tidurmlestyje , 

CtttCAOO TEB^PIiE BtTTLDnfO 
77 West Waahingt0u Street 

Room 1729 
talaado9 9 ryto lkl I po ploty 

Namų Tel. Hyde Park t t t l 

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

m^** 
Ofisas Didmiesty]: 

29 South La talki Strtet 
•anbar t s BM 

Telefonas Central 9S99 

Vakarais 3223 S. Hafetod 8t. 
Telef 

i— trntm^ 

Grigiskis 2b 
Kutskill, lf 
Olesoskis, lb 
P. Laukitas ss 
J. Laukitas c 
Chestnut p 
Young 3b 

4 0 0 0 
4 2 2 0 
3 1 0 1 
4 0 1 0 
3 0 0 0 
3 0 1 0 
3 0 0 0 

II . - I Į l l f l | I • • I - I • » • 
— — 

PATARIMAS LIGONIAMS 
Gauk patarimą D-ro Van Pain*. Spaciališto kt^is 

stipraata tavo stovį ir kujrts patarė tau kaip pasl-
selbėtl. SfoTiiit išsig^dyU refkia rasti ligos PRIE
ŽASTĮ. Pasitark su daktaru kuris turi ilgu metų 
prityrimą chronišku ir viduriniu ilsų* lai tave ge
rai išegzamjnuoją.. 

Tavo kraujas h* Šlapumas turi būti egzeminuoia-
mas mikroskopu. Jeigu kenti nuo CrrdniSlrg Lig^j 
arba silpnumo lytiškų ligų ar užsrauodijimo krau
jo, tau reikalingas specialia gydimas. Seruju Elektra 

Dr. J . Van Paing 
Ofisas ir laboratorija 

Valandos 10 išryto iki 9 m k vakare 
9101 Aoutn fialstod S4. Telefonas Yards 1119 

• 

Virginia Mąr. 
Murry rf 
Emery cf 
K. Wailace 3b 
Teeman ss 
J. Turner l b 
Flynn c N 
Rogers lf 
A. W.allace 2b 
ĄlcDaniell p 

30 4 5 1 
AB. R. H. E. 

4 0 1 1 
4 0 0 0 
4 1 1 0 
4 0 2 0 
3 0 0 0 
4 0 0 0 
4 0 0 0 

- 4 0 1 0 
3 0 0 0 

i I I i • • i m i ii • i u t im i i n i • £ 

k. Michnievicz-Vidikiene 
KUŠERKA 

101 S. Halsted St 
Kampas 31 gatve 

ĮPhone Yardj 111d 
Viename ofise su 
Dr. >. F. Van 

"JPaing. 
Sąžiniškas pa-

l^tarnavitiaa prie 
^gimdymo.Vteoki pa 

patarimai dykai. 
Valandos: nuo 7 ryto, lkl 13. n no 
t iki f ral. vakare. 

•.r- ' • — i, , r . i'< ' , a 

LIETUVIAI GRABORIAI 

Telefonas Boulevard 4139 

A. limiškis 
Graborius 

Patarnauju lai-
dotuvėse ves
tuvėse, krfkšty-1 
nėe ir kituose 
reikaluose. Kai- i 

>4" 

3307 Aubura Ave. Chicago. j 
IIIM m m * • ! » • » m^ m m • 

+ mm*{ 

T 8. D. LACHAWICZ 
LIETUVIS GRABORIC9 

9S14 W. 38-M n . Chloago, Dl 
Patarnauja laidotuvėse kuopi* 

giauala. tl<ihile meldžiu atolsao-
ktl, o mano darbą busite užga
nėdinti. Tel. Ganai 1971—1199 

v 34 1 5 1 
K. of L. 0 0 0 2 0 0 2 0 0 —4 
Virginia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 — 1 

Tas kurs paniekina didiiuo 
sius daiktus, nėra vertas ma-j 

LIETUVON PER 10 DIENU 
VienintėUa vandeniu kelias l i e t o -
von per SoaH*amptoa ant MllilWq 
laivų 
ACUITANIA MAURETAHU 

BERENGARtA 
Apleidlla New Yerka kas Utar-
ninkas. Greitas persėdymas South-
amptone. Lietuviai ypątiskai ly
dimi. 

Reguliariai išplaukia tiesiai J 
Hamburgą 

_ * . (I Piuanr* S106.50)Kares Taksai 8 « • (Į HairiburM lW.8ft) fftSt 
KELEIVIAI IŠ LIETUVOS 

s*da laivan PillavoJ važiuojant 1 So-
uthatupton» ir ten persėda »nt Mil
žinų laivu;. Plaukia kaa savaitė. , 

Greičiausi laivai pasaulyj*. 
Informacijų, del kalno, ir felkalinru 

dokumentų atvažiuojantiems keleivia
ms galite rauti nuo bils arento. Rei
kalaukit. Jų yra Jūsų miesto arba a-
pUUnkeJ. 

Ounard l ine , 
140 K. Dearboa 

į t . OOcaga 

j . p. wArrcHEs 
L a w y e r 

f 

Dlen.: R. 514-516-117 H. Dear-
born Str. Tel. Randolpb 9994 
Vakarais: 10736 S. Wabash A 
Roseland Tel. PuUman 6977 

• » » » » 

S. W. Ė A N Ė 8 
ADVOKATAS 

79 W. Monroe Street 
Room 904 — Telef. Randolpb 9900 
Vai: Nuo • ryto lkl 6 po pi«tu 
Vakarais: S20S So. Halsted Str. 

Telef. Vardą 
Chicafo 

Akinių pritaikymo mene 
20 metų prityrimo 

L 

SnfJpTOMAI PARK.lAmiA 
AkJų Liffaa 

Ar Jums skauda ralvą? 
Ar jūsų akys ašaroja f 
Ar yra uždegtos T 
Degina ar niežti T 
Ar skaitant akys greit pavarg

sta? 
Ar kvaišta galva T 
Ar matote kaip ir plukančlns 

taškus T 
Ar atmintis po truputi malėja T 
Ar akys opios šviesai T 
Ar jaučiate kaip Ir smiltis aky

se? 
Ar yra balta dėmė ant vokų T 
Ar turit katarakta t 
Ar turi žvairas akla? 

John J. Siustam 
AKINTU SPECIALISTAS 
1901 So. Ashland Ave. 

Kampas 18 gatvės 
Ant trečio augito viri Platto ap-
tlekos, kambariai 14. 15, I I Ir l f . 
Valandos nuo 9 ryto iki • vakarą. 
Saptintadleniais t r. Iki 11 dienos. 

- • • - • - - * « • 

— 
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ii PINIGUS LIETUVON; 
! ; Siunčiu per didžiausius l ietu-; 
i -vos Bankus. 
V Padarau legališkus dokumentus.] 
j Į patarnauju pirkimą ir pardavi-
: :me namu. lotų ir farmų. 

|! NOTABY PUBLIC 
: c Užsiregistravęs Lietuvos atsto-i 
! t vybėje. 

Taipg 1 užlaikau Draugo dl-
I idžiauslo knygyno skyrių su di-
i idžlausiu rinkinio knygomis. Už-
:t prenumeruoja Draugą. 

jonas K l i m a s 
4414 South CaliforoiA Av§. 

Tel. Lafayette 5976 

Tel. Lafayette 4198 

PLuMBIRG 
Kaipo Metavys, ttetovtsms 
dos patarnauju kuogertavusaa. 

M. Yli iKA 
9119 West 9S-ttt Straet 

• ! 

I M 1 1 .11 » • • » į 

-—^ 

•^S l 

Reniikite tuos hįzjii£»iiš, ku
rie dažnUušiai g&rsįii&si dieflr 
rašty ^Draugė" . 
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CHICAGOJE\\\ 
i 

i » i » « « < » t « t » Į 

v nsisaukė visus mokyk- IS JAUNIMO DARBUOTAS. 
• u i " 

*fcrn*tftoiis Bo^pj. 6, 1923 

TRAUKINIS SU PREZI
DENTO KŪNU. 

NEBUS JOKIO FORMALIO 
PASITIKIMO. 

Ii Chicagos traukinis važiuos 
BaJtimore ir Ohio geležin

keliu. 

ŠIANDIE CHICAGOJE BUS|>skaiu Myo s"manymws sPi 
y u i . i v n v v ^ u w w w ' m m ir po nuodugnaus apsvar

stymo nutarta pasiųsti sekan
čius įnešimus į L V. XI-tą,jį 
seimą, per savo atstovus: 

1. Seimuose kad kiekviena 
kuopa turėtų po vieną, balsy 
nuo kiekvienos dešimties savo 
narių, nepaisant kiek delegatų 
ji nusiunčia seiman. Tai yra, 
jei kuopa turi 100 narių (kas 
jai duotų teisę, sulyg dabarti
nės konstitucijos siųsti 10 de
legatų), bet tik vieną delega
tą tenusiunčia, tai ta kuopa 
per savo delegatą turėtų 10 
balsų, lygiai taip kaip kad 
butų nusiuntusi 10 delegatų. 
Iš antros pusės, jei ta kuopa 
nusiųstų 15 delegatų, tai jie 
Išviso teturėtų tik 10 balsų. 

2. Prisilaikant S. V. teisių, 
pavesti org-jos augščiausį au
toritetą direktorių tarybai, vie 

PRANEŠIMAS, 

Traukinis su Prezidento 
Hardingo lavonu Chciagon at 
važiuos šiandie apie 4:00 po 
pietų, arba kiek ankščiau. Čio 
nai nuo vienų geležinkelio bė
gių traukinis bus perstumtas 
ant kitų ir nieko nelaukus va 
žiuos toliaus į Washingtoną. 
AVashingtoną pasieks rytoj 
popiety. 

Prezidentas Hardingas Chi- ton ^ ^ v a l d y D a L ' T a ^ b a 

susidėtų iš nemažiaus kaip 5, cagai išarti buvo žinomas Čia 
jis buvo nominuotas kandida
tu į prezidentus 1920 m. Pas
kui šiaip lankėsi kaipo Prezi
dentas. 

Chicagos miesto taryba to
dėl nutarė formaliai jo kū
ną sutikti, nulydėti miesto ro-
tužėn ir tuo būdu pagerbti. 

Apie tai telegrafuota po
niai Harding į San Francisco 
penktadienio vakare. Bet mi
rusio Prezidento sekretorius 
Christian ponios Harding var 
du. padėkojo Chicagos tarybai 
už gilią sympatiją ir pažymė
jo, kad traukinis su lavonu ne 
bus sulaikytas niekur visoje 
kelionėje. 

Nežiūrint to, miesto komi
tetas atvažiuojantį traukinį-
ties miesto ribomis oficialiai 
sutiks ir per miestą palydės. 

Per miestą traukinis va~-
žiuos Baltimore & Ohio keliu. 
P ro McKinley parką, paskui 
pro Marąuette parko apylin
kę, toliaus į pietus išvažiuos 
į Indiana valstybę. 

JVEST SIDĖS PADANGOJ. 

Rengiasi Seiman. 

Rugp. 2 d., š. m. AUSTOS 
4 

JVartų par. svet. įvyko L. Vy
čių 24-tos kp. mėn. susirinki-
mas. Narių nelabai daug teat-
silankė, tečiaus 8:45 vai. vak. 
jairm. J . Judickas atidarė sus-
mą, paaiškindamas, kad sus-
mas specialiai buvo šaukia-
tmas aptarti kuopos įnešimus 
į XI-tąjį seimą del patobuli
nimo mūsų prakilnios organi
zacijos. 
Darbuotojas pasitraukė. 

ITrumpai bet karštai apsvar
sčius kuopos bėgančius reika
lus, g. vytis S. Žibąs, Šios 
kuopos jJaunamecių Vyčių or
ganizatorius Įr vedėjas kurio 
pastangomis tapo sutvertas 
stiprus jaunamečių Vyčių 
svaidininkų ratelis, pareiškė 
kad jo sveikatos dėlei jis ne-
•begalėsiąs toliaus aktyviai 
darbuotis su Jaunamečiais. 
J o rezignacija tapo priimta 
su apgailestavimu, nes jisai 
visą savo sielą buvo įdėjęs 
į Jaunamečių organizavimą. 
J o vietą tinkamai užpildyti 
bus nelengvas dalykas. 

Seimui įnešimai. 

Vėliaus, įnešimų komisija 
( F . L. Savickas, S. Žibąs, S. 
Cibulskis ir J . Judickas) per-

ir nedaugiaus kaip 9 nariu. 
Narys gavęs daugiausia balsų 
liekasi Tarybos ir organiza
cijos pirmininku, bet kitus 
valdybos narius išrenka toji 
taryba. Valdyba tuomet atsa
ko tarybai, o taryba seimui. 

3. Įvesti laipsnius tobuli
nant ir plečiant ceremonialo. 
Direktoriatas išdirba plotus. 

4. Jvesti apdraudos skyrių. 
5. Įvesti pašalpos skyrių. 
S. Sumažinti mėnesinį mo-

j kesnį iki 15 centų, centran 
siunčiant 10 centų o kuojas iž
de paliekant 5 centus. 
. 7. Išrinkti generalę komisi
ją kuri organizuotų ir tvar
kytų Jaunamečių Vyčių kuo
pas. 

8. Reguliariai turėti Jauna
mečių skyrių organe Vytyje. 

9. Tobulinti Sporto st-kcjją 
įsteigiant jai Fondą. 

10. Dalį " V y č i o " leisti ang
lų kalboje. 

11. Kasmet daryti naujų 
narių vajus. 

12. Sekantį seimą laikyti ry
tuose. 

13. Šiuos nutarimus pas
kelbti spaudoje ir įduoti aps
kričio priešseiminiam susirin
kimui. 

Visus šiuos klausimus refe
ravo F. L. Savickas. 

Atstovauti kuopa L. V. ^Ki
tame seime Springfielde apsi
ėmė: S. Cibulskis, A. J . Va-
lonis, J . Judickas, M. Stogui-
tė ir klierikas J . MaČiulionis. 
Visi keliaus savomis Kšomis. 
Vytis S. Cibulskis su keliais 
savo draugais važiuos Spring-
fieldan savo makabiliumi. 

Taipgi girdžiama kad ir vi
suomenei gerai žinomas daini
ninkas, gerb. K. Sabonis, L. V. 
24 kp. narys ir vietinės parap. 
vargoninkas dalyvaus seime. 

Kp. rep. Pr. 

los vaikučius kurių buvo 200, 
ir, 'klebonai nieko nežinant, 
nuėjo pirmadieny išpažinties, 
kurios klausė kurt. Pr. Vaitu
kaitis ir kun. Anicetas M. l i n 
kus. Gi antradieny, Šv. Igna
co dienoje, atsilankė netik šv. 
mišių išklausyti, bet dar visi, 
gerk klebono intencijai, p K - U ^ ^ t a t l c t ė s _ 
me Švenčiausią. Tarnavo vist 
ministrantai, kurių buvo 50. 
Jie irgi priėmė Šv. Komuni
ją. Žmonių išklausyti šv. mi
šių, priimti Šv. bei pasimelsti 
už kleboną irgi atsilankė skait 
lingas būrys. Šv. mišias lai
kė pats gerb. klebonas. Didy
sis altorius gerb. Seserų buvo 
paskandytas vien raudonose 
rožėse. 

m ' NORTH SIDE. — Lietuviu Politi-
TOWn OI iLake . — Rugp;} . 1 nlo Kllubo tnėn. susirinkimas Jvyk* 

d Davis Sniinre narkn <^1P Pirmadtent- rusP- — Aus. 6 d., 7:30 T »5quare parKO S a i e - V a l v a k bažnytinėj salėj. Visi na-
j e , L . V y č i ų 1 3 k p . t u r ė j o SIU r i a i malonėkit pribūti, nes yra la-

. . . . . bai svarbių reikalų aptarimui. No-
S i r i n k i m ą . P i r m i a u s i a i perbė-r in tya prisirašyti užkviečiami atsUan-

gta bėgantieji kuopos reika- k y a B r f t ' 
lai. Pasirodė, jog daug vei
kiama. A N T R A N D O S 

Prie naujų dalyke, nutarė 
suorganizuoti atlečių ratelį iš 
mergaičių, kurios tuojaus 
praktikuosLs "būsenai!", " t e -
n n i s " ir tt. 

ANT RANDOS Pikčernė — Pho-
tostudio geroj vietoj su 4 kamba
riais pagyvenimui, viskas j taisyta su. 
lyg: vėliausios mados, randa pigi 

Atsišaukite: 
1411 So. 40 Court 

Clceip, Dl. 

Ift DIEVO APVEIZDOS 
KOLONIJOS. 

Klebono pagerbtuvės. 

l iepos 31 d. aštuoni olikie-
čių visados esti laukiama su 
dideliu nekantrumu. T a yra 
Šv. Ignaco diena. Gi tą gar
bingai brangų vardą nešioja 
mūsų visų gerbiamas kun. 
kleb. Albavičius. 

Vaikučių linkėjimai ir dova
nos. 

Po šv. mišių visi mokyklos 
vaikučiai susirinko svetainėn 
kur atsilankė ir gerb. solemni-
zantas. Išpildyta įvairi pro
grama, išreikšta visokių linkė
jimų ir įteikta gerb. klebonui 
be gėlių bukieto ir dvi dide
liai brangias dovanos. Su jais 
kartu linkėjimus išreiškė ir 
klebono asistentas gerb. kun. 
Pr. Vaitukaitis. Klebonui pa
vaišinus vaikučius išsiskirstė 
visi linksmi. Negalima nuty
lėti apie mūsų gerb. vienuoles 
Kazimierietes kurios kad ir 
vakaeijų laike iš vienuolyno 
atvažiavo ir su kun. Vaitu
kaičiu taip gražiai viską ant 
greitųjų surengė. 

Vyčių choro vakarėlis. 
Vakare, L. Vyčių 4 kp. cho

ras, kaip visuomet taip ir šį
met, surengi* kun. Albavičiui 
šeimynišką vakarėlį pagerbti 
j i vardo dienoj. • 

Apie 8 vai. vak. jaunimo ir 
šiaip parapijiečių bei svečių 
atsilankė skaitlingas būry*. 
Jaunimui pažaidus vakaro 
vedėjas varg. Justas Balsis 
sukvietė visus prie stalo. Kiek 
palaukus pasirodė gerb. sale-
mizantas eilėje savo draugų, 
kunigų: H. Vaičiūno, A. M. 
Linkaus, A. C. Martinkaus, B. 
Bumšo, J . Paškausko, J . Stat
kaus, B. Urbos, Pr . Vaitukai
čio ir kitų. Visi sutikti su at
sistojimu ir gausiais plojimais. 

Chorui sudainavus "Ilgiau
sių Metų" nuo giedorių įteik
ta dovana. Nesenai susiorga
nizavę 4 kp. atletai, kurie be
veik visi yra buvę gerb. kleb. 
mokiniai, irgi jam įteikė do
vaną. Kitos draugijos taipgi 
klebono nepamiršo. 

Prasidėjus programai gerai 
žinoma daininkė p. Dom. Šulc-
kaitė padainavo kelias daine
les, ant piano akompanuojant 
gabiai pianistei p. A. Petkiu-
tei. Choras keliais atvejais ir
gi dainavo. 

Užsibaigus dainoms kalbėjo 
kun. B. Urba, Pr. Zdankus, 
kun. B. Bumšas, kun. J . Pas
kališkas, kun. H. Vaičiūnas. 
Visi išreiškė Širdingus linkė
jimus gerb. kun Albavičiui. 

Po visų kalbėjo gerb. kle
bonas išreikšdamas visiems 
padėką ir su visais pasidalin
damas savo linksmais jaus
mais. 

Vakaras baigėsi chorui su
dainavus "Gyvuok, Sveiks". 

Po to dar visi linksmai pa
žaidę, pašokę išsiskirstė atsi
sveikindami su gerb. klebonu 
reikšdami jam linkėjimus. 

•Gyvuok stiprioj sveikatoj, 
mūsų vade, i r dar 
Linkim Jums metų ilgiausių, 

Jaunamečiai. 
Taipgi nutarė suorganizuo

ti jaunamečių Vyčių kuopą. 
Šis milžiniškas darbas paves
tas V. Balandai ir V. Stanci
kui. 

Be šių dalykų dar tinkamai 
aptarta sporto reikalai. 

Po susirinkimo linksmai 
pažaista, pašokta. 

Prie kuopos per šį sus-mą 
prisirašė Petras Gelgaudas ir 
Anelė Gudelytė. 

Korespondentas. 

CHICAGIECIAI, ATSIIMKI 
TE LAIŠKUS. 

Chicagos pašte (vidumiesty) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 
randasi atėję ii Lietuvos laiškai 
Sėmiau įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatų persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (ii Adams gatvės 
įėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVERTISED. 

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

908—Bataitis Frank 
912—Bieliūnas Petrus 
934—Dublnaku S. 
935—Dubelua Jonas 
938—Fergis Paul 

^949—Juršėnas Jozef 
953—Gasparka J. 
954—Gasud VValter 
956—Cieddris Louls 
965—Glaclus Doni 
973—Jakštas J. J | 
983—Kaspars Francis 
988—Kirui KazimeĮrui 
9»7—Kumpikai Petrui 
1000—J ,i k etas Frank 

1002—Udikas Pilipas 
1005— Makryni Eva 
1006—Makare P. 
1011—Matulauskas Janas 
1013—Maseikene Ane 
1014—Masur T. B. 
1016—Mediesis Mick. 
1020—Mlkajauskl B. 
1021—Nanviot Feliks 
1023—;Niauraite Anna 
1025—Olisausklenė Maryjona 
1032—Paulauskls Ignas 
1035—Petrauskui Ludvikul 
1037—Pocius Kostas • 
1039—Popovicl Olui John 
1052—Saeklis Anton 
1067—Semetuibki'u Feleksa 

105 9—Snarsk is Pitier 
1066—Strazdui Antanui 
1074—Urbutis Joseph 
1075—Usandenis Juozapas 
1076—Vilka Kostas 
1077—Vaznonis Ursuli 
1078—Vilnius Stanislava 

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

ANT NAUDOS, 

S. L. FABIONAS GO. 

109 '#. 351h St, cmcago 
Tel. Bonlevard 9611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR. 
DAVIMO RAITUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. • 

P A M O J I M A I 
AS Aniele (iš Mamzų) Liužinlenė 

pale&kau savo ujrolio Vincento Mara-
zo nuo 19 metų gyvenančio Aurora, 
111. — Meldžiu atsiliepti ar pranešti 
man jo antrašą — Ačiū. 

ANIELE LIUŽINIENE 
4 Ardl St. Amstcrdam, N. Y. 

PARDAVIMUI. 
N A M A I 

GERA PROGA 
nusipirkti namą, su bizniu — 4 kam
bariai pagyvenimui apačioj ir 5 kam
bariai ant viršaus. Turiu parduoti, 
nes apleidžiu miestą, parduosiu už 
teisingą pasiufiymą. 

7032 St. Laurenoe Atre. 

BARGENAS BARGENAS. 

. .Puikus naujas nawas 6 kam 
barių ir aukštu basementu tiii 
karnas kokiam bizniui. Elek
tra gesas, ąžuolo medžio ištai 
syta. Parsiduoda labai pigiai. 
Priežastį patirsite ant vietos. 

Pirmesnis pasinaudos gera 
proga. Atsišaukite pas savi
ninką po num. 2649 W. 69 str. 
netoli nuo Marąuette Parko. 

LOTAI 
PARDAVIMUI už pusę kainos lo

tas prie šv. Kazimiero Vienuolyno 
41x125 kampas. Buvo mokėta $2500.-
00, o daba)r parduosiu už $1500.00 
nes savininkas turi gTeitai išvažiuo
ti j IJetuvą. Kas. jieškote bargeno 
tai atsišaukite greitai, o yra puikiau
sioj lietuvių kolonijoj. 

JOSEPH ATGA1TIS. 
808 \V. 3Srd Pls. < 

T«l. lioul. 1550. 

B I Z N I S 
GERA PROGA: — Parduo

du restaurana už pirma tei
singą pasiųlymę,, nes noriu 
greitai apleisti miestą. Netoli 
lietuvių bažnyčion. Apgyventa 
visokių tautų. Biznis išdirbtas 
oer 3 metus. Atsišaukite grei
tai. 

North VVood Restaurant 

1803 W. North Ave. 
Chicago, 111. 

ANT PARDAVIMO Siaubaus 
f-everykų taisomas maftitios ir su vi
sais kitais įrankiais padu siuvama ma 
ftina finishing masina su trimeriu peč 
mašina džekis fr kiti daiktai par
siduoda pigiai nes visos mašinos yra 
mažai vartotos galite matyti po num. 
5810 So. Rpbey Str. Chicago, III. 

PAIN-EXPELLERIS 
JUMS PAGELBĖS! 

Kuomet šaukiamasi Pain-Ezpellerio 
pagalbos, Skausmas greitai apga

lima ir nesmagumai 
—pranyksta . Su 
pirmu inyptelėjimu 
reumatiiko skaus
mo, nervus kratan
čios ne uralgi jos, kan
kinančio ir riečian-
čio i krūvą strėnų 
dieglio, tuojaus nu
sipirkite fiito galin
go ir patikėtino Šei

myninio linimento ir juomi ištrin
kite skaudamas vietas. Tikrasis 
Pain- Eipelleris turi muslį INKABO 
vaisbaženklį. Visi kiti yra pa> 
mėgzdiiojimais. Kaina 35c. ir 70*. 
aptiekose arba i i 

F. AD. RICHTCR A CO.. 
104-114 Ssuta 4tk St, Brssldya, H. f . 

Nesitikėtas dvasiniuose daly 
tuose pasirodymas. 

Nepaisant kad yra vakaeijų K Jūsų darbų vaisių didžiau 
laikas, gerb. (Seserys atvažia- šių! Alfa, 

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma
loni kombinacija. Tos nešvarios baltos 
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
kiekveno plaukus. 

yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis 
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos 

galvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, naudokit Bufjles. 
Kama 66 centai aptiekose, arba už 75 centus prisiunčiamo 

tiesiai iŠ labaratorijos. 
P. AD. RICHTER & CO. 

1 0 4 - 1 U So. 4th St. 
GSMS&AMBiBfi&tfaaSSMtfM •fisfMrn Brooklyn, N. V. 

Iš LIETUVOS KNYGOS. 
« < « • <& 

No. 43. Oiesmynėlis apdarytas , 75c. 
No. 37. Lakštutė dainų rinkinėlis pradedamaijai mo

kyklai. Parašė J . Talliat-Kelpša 1.. 50a 
No. S. 1. Lietuvos Ist. (252) 75c. 
No. 62. Melskimės. Vaikams 60c. 
No. 52. Pavasario Balsai 75e. 
No. S. 26. Paišymo metodikos bruožai. V. Bičiūno . . . . $1.00 
No. S. 3. Svetimų ir nesuprantamų žodžių žodynėlis 

J . Šlapelio 1 25c. 
No. 32. Skaičiaus Pradžiamokslis. Laisvai vertė Esmai-

tis X, 60c. 
No. S. 2. Vainikai. Naujesniosios poezijos antologija. 

Spaudai paruošė K. Binkis $1.00 
No. 22. Trigonometrija : . . . . 1.00 
No. 23. Aistiški Studijai 1.50 
No. S. 3. Sociologija, trumpas to mokslo vadovėlis. 

Parašė prof. kun. Šaulys 40c. 
Tikėjimo klausimai. Parašė J . Gerutis 76c. 

No. S. 1. Botanika. A. Žygas. 42 pusi 25c. 
No. S. 1. K$ Mokslas gali pasakyti apie pasaulio pa

baigą, ir apie apokaliptiškąjį skaičių 666/ 15c. 
No. 45. Broliukai — Dobileliuikai 20c. 
No. 26. Planetos ir žvaikidės, trumpas astronomijos va

dovėlis, pagal K. Flammarionc. Parašė J . 
Gerutis. Kaina 30c. 

No. 26. 6iesmynėli3 be apddrų 60e. 
Botanikos Vadovėlis. — Vertė V. Vilkaitis. — Jame 

telpa 136 piešiniai. Kaina 50c. 
Apie Kristaus Sekimą $1.20 
No. 13. Kame Išganymas 20c. 
Duonelaičio raštai , $1JH) 
No. 2. Mūsų Jaunuomenės Idealai 20c. 
No. S. 2. Kariagos Aidai Tėvynės gynėjams dainų rin

kinėlis. Sukomponavo ir pritaikino J . Tallat-
Kelpša 20c. 

No. S. 26. Kūno lavinimos klausimas Lietuvoje. Pa
rašė Kar. Dineika. Kaina 5c. 

No. S. 26. V. Krėvės Raitai. Kaina 80c. 
No. S. 3. Kaip Susikūrė Jungtinės Valstybės. M. šalrius 25c. 
No. S. 1. Mūsų raštų istorija. M. Biržiškos. 112 pusi. . . 45c. 
No. S. 1. Muzikos Teorija. Pagrindinims muzikos dės

niams išmokti vadovėlis. Parašė kun. Teo-
doras Brazys 45c. 

No. S. 32. Mano Dovonėlė. Vaikams įvairių pasakėlių. . . 15c. 
No. S. 1. Metodikos Etiudai. Parašė J . Murka 50a 
No. S, 2. Žvaigždžių Takai. Triveiksmė pasakos dra

ma. Viduno 40c. 
No. S. 2. Milda meilės deivė. Teatrališkas veikalas. Pa

rašė Petras Vaičiūnas. Kaina 35c. 
Apeigos Rymo Katalikų Bažnyčios. — Vertė J . Gerutis 60c. 
No. S. 1. Lietuvos Istorija. Parašė Antanas Alekna 75c. 
No. 21. Rudens Aidai 60c. 
No. 15. Šventa seno Įstatymo Istorija 60c. 
No. S. 2. Mūsų Vargai Poema penkiose dalyse. Maironis 45c. 
No. S. 1. Mažosios Lietuvos buvusiejie rašytojai Pa

rašė Prabočių Anūkas 45c. 
No. 39. Melskimės maldaknygė del merg 60c. 
No. S. 2. Jūrių Varpai, triveiksmė mysteria. Parašė 

Vidunas 50c. 
No. 26. Išpažinties Paslaptis. Iš vokiečių kalbo s vertė 

B. Kasaitis 76c. 
No. Mokslo pasakos, su 23 piešinėliais. Parašė Pr. Ma

šiotas. % . . . 25c. 
No. 26. Pragiedruliai, vaizdai kovos del kultūros. Ant

roji knyga. Parašė Vaišgantas. Kaina $1.00 
No. 48. Jėzaus Širdies Mėnuo .1 50c. 
No. 24. Mano Knygelė 10c. 
No. 36. Marikė 15c. 
No, 7. Labdarybės tvarkymas kitur 10c. 
No. 27. Paklydėliai 1 15c. 
No. 46. Raudonoji Vėliava .\ 15c. 
No. 18. Rūtelių darželis 20c. 
No. 14. TOmas Akvinietis 3c. 
No. S. 2. Socializmas ir Krikščionybė 5c. 
No. 8. Savasties Klausimu 3c. 
No. 40. Savasties Principas t 3c. 
No. 9. Žemės savastis teologijos supr 2c. 
No. S. 1. Logikas Evoliucija. A. Jakštas 10c. 
No. 60-61. Demokratija .' 1.00 
No. S. 3. Gamtos Pradžiamokslis dalis I Negyvoja 

gamta: žemė, vanduo, oras, Kaina 60c. 
Apmastymai Visiems Metams. — Dviejose dalyse. Kaina $3.00 
Br&ižinėliai. — Parašė Skrusdė 45c. 
Fabijole. — Audeklo apdaruose $1.50 • 
Dvasiško Gyvenimo Vadovėlis. — Iš Francuzų kalbos 

vertė kun. A. Staniukynas 75c. 
No. S. 1. Bažnyčios Istorija. Parašė kun. A. Alekna. 

251 pusi 75c 

P. 8. Užsakydami knygas, melcKiam parašyti knygų unm. 

DRAUGAS PUB. 0 0 . 

2334 South Oakley Avenus Chicago, Illinois. 
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