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KATALIKU DIENA AUS
TRIJOJE. 

APIE 400,000 ASMENŲ DA 
LYVAVO DEMONSTRA

CIJOJE. 

Šventasis Tėvas įspėjo prieš 
proselytizmą. 

VTENNA, liep. 1G (paStu). 
— Protestonų sektos Austri
joje su visu atsidėjimu varo 

" nroselytizmo (katalikų klaidi
ni mo arba vertimo į savo se
ktas) darbą. ,Tai atlieka jos 
nova rupindamosis Austrf i jos 
gyventojų reikalais, neva 
juos šelpdamos. 

Tas biaurus sektų - darbas 
pasmerktas Šv. Tėvo laiške, 
koks buvo skaitytas Katalikų 
Dienos mitinge. 

Katalikų Diena Austrijoje 
pirm karo buvo minima. Šiuo 
kart buvo pirmutinė po karo 
tos rųšies šventė. Tai buvo 
demonstracija, kokios Austri
joj dar nebūta. 

Kardinolo kalba. 

Pirm mitingo įvyko proce
sija aplink Ringstrasse. Pas
kui mitingas aikštėje, senųjų 
Imperatoriaus Rūmų prieša
ky. Kalba sakė Kardinolas 
Pi f f i. Vienos Arkivvskuvas. 

» 

Jo Eminencija karštais žod
žiais atsiliepė į austrus stip
riai saugoti savo katalikiška 
tikėjimą, kaipo didžiausią vi
sų laikų turtą. Kardinolo 
atsiliepimą susirinkusios mi
nios sutiko didžiausiu entu
ziazmu. 

i 

Mitingui buvo pagaminta 
programa. Diskusuota šie 
jrvvieii dienos klausimai: še:-
myna, mokykla, labdarybė ir 
kt. Žmonių ateitis šiandie 
nustatoma pradinėmis moky
klomis. Kokios rųšios bus 
mokyklos, tokia bus ir tauta 
ateity. Nestebėtina, jei šian
die socialistai visomis jėgo
mis darbuaojasi prieš krikš
čioniškas mokyklas. 

EainyČios uždaviniai. 

Kaip Austrijoje, taip kitur 
šiandie didžiausioji Bažny
čiai problema, tai padaryti 
kontaktus su darbininkų kla
se, tą klase palaikyti kataliki
škoje dvasioje ir podraug ne
leisti nuo Bažnyčios atsito
linti intelektualų klasei did
žiuose miestuose ir industri
jos centruose. 

Anot raportų, katalikų or
ganizacijos Austrijoje per de
šimtį metų žymiai paaugo. 

Austrijos katalikai turi di-
«?-Jj katalikišką dienraštį 
"Reicbspost," kurs apima vi
są katalikų gyvenimą ir dar
buotę. 

LIETUVOS ATSTOVYBE 
Atstovas Čarneckis Apsilankė 

MIRUSI PREZIDENTĄ HARDINGĄ 
PREZIDENTAS KONFE-

{RUOJA SU REPUBLIKONŲ 
LYDERIAIS. 

Baltuose Rūmuose 
WASHINQTON, VIII , 3 d. (TJB). — Šiandie Lietu

vos vėliava ant Atstovybės narni] buvo nuleista ligi. pusės 
stiebo, kaipo gėdulos ženklas del Prezidento Hardingo mir
ties. Išryto Atstovas Čarneckis apsilankė White House rei
kšdamas savo kondolencijos. 

Prezidentas Konferavo su Dar
bininku Viršininkais 

AVASHTNGTON, rugp. 7. gresas turėtu pasidarbuoti 
Prezidentas Coolidge, kiek su naujais darbininkus paliečiau 
prantama, neturi noro ir pa- 'čiais įstatymais. To reika-
siketinimo šaukti Kongresą liūgas organizuotas darbas, 
specialėn sesijon. Bet kuomet G om persui Prezidentas paža-
vakar Prezidentą aplankė da-Įdėjo ateinantį mėnesį bile die 
rbininkų vadai, kalbama, kad ną pasitarimą organizuoto 
šiuo kartu Prezidentas dar j darbo klausimu. Tuomet 
neišsprendęs, kas reiks dary- Gompers įduos Prezidentui 
t i su Kongreso šaukimu. 

Galimas daiktas, kad Kon
greso specialės sesijos klausi
mas buvo diskusuojamas, kuo 
met vakar Prezidentas konfe-Įdžio 
ravo su Amerikos Darbo Fe- reikalus. 

darbo planus ir visą nusista-
tvma. 

Darbo vadai su Prezidentu 
konferavo daugiaus pusvalan-

apie industrinius šalies 

WASHINGTON, rug. 7. -
Sekmadienį Prezidentas Coo
lidge su žmona buvo pamal
dose čia First Congregational 
church. 

Paskui turėjo ilgus pasi
kalbėjimus su republ ikonų 
partijos lyderiais. Pirmiau
sia turėjo konferenciją su W. 
M. Butler, paskui su Stearns. 
Butler yra naeionalis "com-
mitteeman" iš Mass. ir arti
miausias Prezidento draugas 
ir patarėjas. 

Ilgai kalbėjosi su Brandegee. 

Senatorius Brandegee, vie
nas įtekmingi ausiu republ iko
nų lvderių senate, turėjo ilgą 
konferenciją su Prezidentu. 
Po tos konferencijos su Pre
zidentu taipat ilgai konfera
vo Valstvbės sekretorius Hu-

LIETUVOS MENININKAI 
AMERIKOS SPAUDOJE. Žinios iš Lietuvos 

ghes. 

SOCIALISTAI ATAKUOJA 
NAUJĄ PREZIDENTĄ. 

NEW YORK, rugp. 7. — 
Vietos socialistų partijos su
sirinkime iškelta rezoliucija 
kurią ja naujas Prezidentas 
(coolidge denuncijuojamas 
kaipo "reakcionierius ir dar
bininkų priešas/' 

deracijos Prtz. Gompers ir 
sekretorium Morrison. 

Gompers po konferencijos 
pažymėjo, kad Kongreso šau
kimo deciziją Prezidentas a-
tidėjo toliaus. 

Darbininku vadai, kiek ži-
noma, darbuojasi, kad. Kon-

KallM'tasi apie situaciją an
glių kasyklose. Tečiaus dar
bininkų streikas neprisiminta. 

simai atidedami tolesniems 
laikams. 

. . . . , LJ _ ? 

ANGLIJA GARANTUOJA 
FRANCIJAI APSAUGA? 

Senatorius Brandegee pri
klauso "irreeonsilable" sena-

i 

torių grupei. J i s priešingas 
Tarptautiniam /Tribūnai ui. 
Dėlto jo ilga konferencija su 
Prezidentu sukėlė daug įvai
riu kalbų apie Tarptautinį 
Teismą. 

Kiek žinoma. Valstybės se-

WASHINGTON, liep. 31 
( L i k ) . — "Fellowship Press 
Service" New Yorke rengia 
spaudai įdomų veikalą, kuria
me tilps įvairių šalių dabar 
gyvenantieji kompozitoriai, 
dailininkai ir skulptoriai. 

Lietuvos menininkai turės 
atskirą tomą su savo fotogra
fijomis, biografijomis ir savo 
veikalų sąrašais. 

Minėtoji New Yorko orga
nizacija kreipsis atskirai prie 
kiekvieno lietuvio kompozito
riaus, dailininko bei skulpto
riaus, prašydama suteikti jai 
apie save žinių. 

Tai bus pirmas tos rųšies 
leidinys anglų kalboje, išim
tinai pašvęstas supažindini
mui pasaulio su Lietuvos ko
mpozitoriais bei dailininkais. 

IŠ EVANGELIKŲ REFOR
MATŲ GYVENIMO. 

ILLINOIS GUBERNATO
RIAUS PROKLAMACIJA. 

Šiandie Prezidentas d a u g [ k n , t o r i u s Hugbes yra to Tei-
užimtas mirusio Prezidento 
laidotuvėmis. £Tad kiti klau-

FRANCIJA SUMAŽINS 
SAVO ARMIJĄ. 

Sutartį patvirtins Tautų 
Sąjunga. 

PARYŽIUS, rugp. 7. — 
Francija su Anglija, tarpinin 
kaujant Tautų Sąjungai, pa
darė taip vadinamą garanti
nę sutarti, atkreiptą prieš ga
limą neprovokuojamą priešo 
puolimą. Francija labai bijo 
Vokietijos. Tad sutartis at
kreipta prieš Vokietiją. 

Tuojaus po karo Francija 
darbavosi gauti sau garanti
ją nuo Amerikos ir Anglijos. 
Nuo Amerikos negavo. Dėl
to ir Anglija atsisakė saugoti 
Francija. 

Paskui tuo klausimu ėmė 
darbuotis Tautų Sąjunga. I r 
šiai pagal i aus pavyko gauti 
Anglijos Franci jai reikalingą 
garantiją. 

Sutaisytas sutarimas, arba 
sutartis, dar nepatvirtinta. 
Tečiaus trumpoj ateity tas 
bus atlikta. Svarbiausieji 
sutarties posmai yra šie: 

1. Visa Europa paskirsto
ma į tris plotus. 

2. Pasitaikius užpuolimui, 
užpultoji valstybė tuojaus pa
informuoja apie tai -Tautų 
Sąjungos Tarybą. Ši spren-

prieš priešą turi pavartoti 
kariuomenę, kafo laivyną ar 
ekonominę blokadą. 

Pasiremiant ta sutartimi,! 
sakoma, Francija galėsianti 
sumažinti savo armiją. Nes 
ištikus pavojui, ji gausianti 
Anglijos ir kitų valstybių pa-. 

smo šalininkas. Jei kaip, tai 
kils nuomonių skirtumai ir 
bus nepasitenkinimo kabinete. 
Tai visa paliudys artimiau
sioji ateitis. 

NEŽINIA, KAS BUS DARO 
!MA MEKSIKOS KLAUSIME 

gelbą. 

PREZIDENTO NUSISTATY
MAS NEŽINOMAS. 
f m •—* 

WASHINGTON, rug. 7. — 
Prezidento Coolidge politinis 
nusistatymas nežinomas. Jei 
šiandie kalbama apie: jo ga
limus veikimus ir žygius, tai 
yra tik vieni spėjimai. 

Jo nusistatymas paaiškės 
tiktai susirinkus Kongreso se 
sijai ateinantį gruodį. Tuo
met jis paskelbs savo prane-, 
Šimą. 

WASHINQTON, rug. 7. — 
Pranešta, kad Prezidentas 
Cpolidge Meksikos reikale kol 
kas nieko nedarys. Sakoma, 
lauks pilno raporto atstovų, 
kurie vedė derybas su Meksi
kos valdžia. Dėlto, Meksikos 
valdžios pripažinimas atide
damas tolesniems laikams. 

SPRINGFIFLD, 111., rugp. 
7. — Illinois gubernatorius 
Small paskelbė proklamaciją 
į valstybės gyventojus parei
kšdamas, kad ateinantis penk
iadienis, rugp, 10, skiriamas 
kaipo gedulybės diena. Tą 
dieną mieste Marion, O., bus 
laidojamas Prezidento Hardi
ngo kūnas. 

B» to, gubernatorius parė
dė, kad ant visų valdiškų vie
tų nacionalė vėliava pusiau 
stiebo butų nuleista ligi rug
sėjo 3 d.. 1923 m.i 

BIRŽAI. — Nuo 1-mos die
nos liepos per keturias dienas 
mūsų miest. rodė daug gyvu
mo. Matėme čia kauniškių ir 
šiaip iš visur suvažiavusių e-
vangelikų — reformatų kura
torių ir svečių, atsilankiusių 
į Synodo posėdžius. Synodas, 
iškilmingai pradėtas sekma
dienį, liepos 1 d., pasibaigė 
vėlai vakare liepos 3 dieną. 
Pirmininku išrinktas kurato-
ris Martynas Yčas, cenzorium 
kun. Kurnatauskas, sekreto
rium kun. A. Šernas. 

Aptarta ir išspręsta klausi
mų, liečiančių reformatų gy
venimą. Išrinkta 3 metam* 
kolegija iš direktoriaus p. V. 
G rytės — prezidento, gen. se
kretoriaus J . Kutros, vice pre 
zidento K. Kurnatausko, se-
niorio kun. P . Jakubėno, pro
kuratoriaus kun. A. Šerno ir 
narių: Dr. J . Mikelėno, Dr. 
Nastopkos. Synodas delegavo 
tris narius: superintendentą 
kunigą P. Jakubėną, kurato-

pamaldų jaunimas su savo 
Vėliava atlankė kapines ir pa 
simeldė už mirusiųjų vėles, 
išklausė nenuilstamo jaunimo 
vado-organizatoriaus gerb. 
kun. Laniausko tam momen
tui pritaikinto pamokslo. Grį
ždamas jaunimas iš kapinių 
dar kartą užeina į bažnyeią ir 
pagarbinęs šv. Sakramentą ei 
na į parapijos salę, kame įvy
ksta nepaprastas susirinki
mas. Po kalbų, truputėlį pa
žaidę, skirstosi namo pilnas 
gyvumo ir kilnaus pasiryži
mo kaimo jaunimas siekti sa
vo obalsio "Dievui i r Tėvy
nei. yy 

BUS IR B-VĖS KRAUTUVE. 

TAUJĖNAI. — Birž. pa
baigoj Taujėnų Vartotojų B-
vės "Vienybė" valdvba nu-
pirko iš pil. Puodžiūno mūri
nį namą už 15,000 litų. 10,-
\000 litų bus išmokėta per miė-
nesį, o 5,000 litų pardavėjas 
sutiko palaukti iki gegužės 
1 d., 1924 m. Dabartiniu lai
ku minėtame name randama 

nų M. Ycą ir prof. Dr. Joną, J _,« • i , r» J 
XTv . ,. . „ ^ ' d e g t i n e s krautuve. Bendro-
Ycą i pasaulini reformatų ko- ..... .. 

* * J „. . 2 . i v* 'Ifcijjns nuosavą namą peto-
ngresą ZiUncban, kuris bus 

AKMENIMIS AMERI
KONUS. 

8 ŽUVO ANT GELEŽINKE
LIO. 

MANILA, rugp. 7. — Du 
amerikonu, AValker ir Brad-
ford Hardon, Negros saloje 
nuvyko tyrinėti cukraus in
dustrijos padėtį. Ameriko
nai nori pirkti cukraus plan
tacijas. Filipinai juodu pa
sveikino akmenimis. 

Kaip žinoma, filipinai yra 
priešingi cukraus plantacijas 
parduoti amerikonams. NIAGARA FALLS, N. Y., 

rugp. 7. — Traukinis užvažia
vo ant troko, kuriuomi važia-j Kuomet ateinantį m/pnesj 
vo būrys piknikininkų. 8 as- 'bus atidarytos publiškos mo-
rnenys žuvo ir keletas sužeis-jkyklos Chicagoje, vaikai be 
ta. . i kitko bus mokomi taupumo. 

KETURIOS PREZIDENTŲ 
NAŠLĖS. 

WASHIXGTON, rug. 7. — 
Šiandie yra keturios S. Vals
tybių prezidentų našlės. (Tai
gi šių prezidentų: Clevelando, 
Harrisono, Roosevelto ir Ha
rdingo. 

NULINGUOTAS NEGRAS. 

SKELBIA, BOYKOTUOSlį KIETĄSIAS ANGLIS 
BOSTON, Mass., rugp. 7.— 

Massachusetts valstybės spe-
cialis anglių tyrinėjimo komi
tetas pasiuntė laišką kietųjų 
anglių kasyklų savininkams ir 
angliakasiams. Laiške pažy
mi, kad jei rugsėjo 1 d. tų 
anglių kasyklose kils strei
kas, tuomet visuomenė "ats i 
suks prieš streiką ir boyko-
tuos anglis ne vien Massaehu-

jsetts valstybėj, bet, rasi, ir 
SARDIS, Miss., rugv. 7. — visoj Naujojoj Anglijoj. 

Iš apskrities kalėjimo pagro- Naujosios Anglijos guber-
btas negras ir minios nulin- j natoriai rugpjūčio 28 dieną 

džia, ar duoto ploto valstybės čiuotas. ^9 Į čia turės suvažiavimą, pažy

mi tas komitetas savo laiške. 
Bus tariamasi, kaip pakeisti 
vartojime kietąsias anglis 
minkštosiomis anglimis, jei 
kils anglekasių streikas. 

Pažymima, kad Naujoji 
Anglija suvartoja vieną pen
ktąją dalį visų pagaminamų 
kietųjų anglių. Dėlto, ji tame 
klausime turi balsą. 

Laiškai pasiųsti anglekaA 
sių organizacijos prezidentui 
Lewis ir kasyklų savininkų 
sąjungos pirmininkui Warri-
ner. 

š. m. liepos 21—28 dieną. 

VABALNINKAS. — Lie
pos 1 dieną, Vabalninko pa
vasarininkų kuopa šventė 
savo metinę šventę, kuri savo 
turiniu padarė gilaus ir gero 
įspūdžio aplinkinei visuome
nei. J au iš vakaro, šeštadie
nį galima buvo pastebėti kaip 
traukė iš kaimų mergaitės su 
glėbiais gėlių, puošti bažny
čios mūrų, o sekmadienio rytą 
vienuose vainikuose skęstanti 
bažnyčia- laukė kokios tai ne
paprastos valandos. Rytą 9 
balandą suskambina, bažnyčios 
varpas, jaunimas nešax pirmą 
kartą savo naują vėliavą, ku
rią pašventinus prasideda iš
kilmingos pamaldos. Per mi
šias visi pavasarininkai prie 
gėlėmis papuošto balto stale-

gioj vietoj galės * gyvuoti ir 
plėtotis. Vietos visuomenė B-
vei labai palanki. 

ONUŠKY, Rokiškio apskr. 
liko vienas traktierius, kurį 
meiliai lanko žmonės, atsi
lankę bažnyčion. Ar ne lai
kas onuškiečiams pamest gir
tuokliavimą ir pasekt blaivi
ninkus. 

CHICAGO. — Šiandie pra-
matoma giedra ;• vėsiau. 

PINIGU KURSAS. 

Lietuvos 10 litu. 
Anglijos ster. svarui 
Franci jos 100 f r. 
Italijos 100 lirų 

$1.00 
4.61 
6.21 
4.53 

Vokietijos 100 mark. .0001 
lio priima šv. Komuniją. Po Lenkijos 100 mark. .0005 
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H , SIŲSKITE j Lietuvą Per 11 

DRAUGĄ 

si 

Nes, "Draugas" pigiausiai siunčia ir geriau

siai patarnauja. "Draugas" siunčia per didžiau-
s s 

šias Lietuvos bankas: Ūkio Banką ir Prekybos-
Pramonės Banką. 

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

Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare. 
i i 2334 SO. OAKLEY AVE. 
$ 

3 s = g 
CHICAGO, ILL. I i 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS" 
kasdiena liakymj a«dikUwti» 

Matams .„*..».»..» |i.M 
P u d Metą 13.00 

Oi prenumeratą mokei likalno. Lai
ku ikaitoei nuo užraSymo dienot, 
M n o Naujų Mitą. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiiįs-

P. Gary, plieno k a r a l i u j 
praneša, kad nebužilgo busią 
galima panaikinti 12 valandų 

M ir tena* adresas* Pinigai gexia«-Į*darbo dieną. Pirnia jisai aiš
kinosi kad jam neleidžiąs to 
padaryti ateivių suvaržymas. 
Užprotestavus kuone visiems 
gyviems 'žmonėms ir priparo-
džius, kad tai netiesa, p. Ga
ry nė nebesako kokios kliū
tys yra, kad negalima tuojau* 
įvesti 8 vai. darbo. J is žada 
padaryti tai " nebeužilgo. 

•U siųsti iaptrknnl kraso js ar sx-
preM "Monoy Order" nite ids-
Aant plnigua t rofiftmoU lalsk*. 

DRAUGAS PUB. 0 0 . 
2334 South Oakley Avenue 

Cmcago, Illinois 
Tel. Roosevelt 7791 

.-ai«ir.aM ;.-»<t»-*ai» = .-

Amerikoje iš 110 milijonų 
gyventojų vos 40 mil. tepri
klauso prie kokių nors bažny-
v * 

eių. 
Katalikų čionai yra 20.103,-

761. Katalikai turi seserų vie
nuolių — 59,347, kunigų—22,-
545, bažnyčių — 17,062; uni 
versitetų, dvasiškų seminarijų 
h kolegijų — 2l!>; vienuolynų 
ir vienuolių namų — 207; kon 
ventų ir noviciatų — 586, au-
gštesnių mokyklų (liigli sch-
ool) 599, ligoninių ir sanato
rijų — 559; ir labdaringųjų į-
staigų visokių — 594. 

katal ikybės istorija čionai 
rimtai teprasideda prieš 150 
metų. Šiandieną yra tai stip
riausia ir įtakingiausia tiky
ba Amerikoje. Katalikybė A-
merikoje butų dar stipresnė ir 
platintusi nesulyginamai grei
čiau, jeigu katalikai ir kata
likų vadai nebūtų užsikrėtę 
perdideliu "amerikonizmu". 
Reikėtų, kad kiekviena tauta 
galėtų turėti savo tautos vys
kupus , v: | J 

kaip indėnai-Irokiečiai Be
niaus elgdavosi su svetimais. 

P. Curran gerai žino ką sa
kąs, nes jisai yra imigracijos 
vykintojas Ellis saloje. 

•> 

PERDAUG POLITIKOS. 

Šiandie Suv. Valstybėse 
perdaug politikos. iTai patvir
tina visi šios šalies įžymesnie
ji žmonės. Tai daugiausia tie, 
kurie politikon nesimaišo, bet 
ją visapusiai observuoja. 

Čia perdaug politikos kiek
viename žingsny. Politikos 
perdaug Šalies administracijo
je, valstybėse, apskričiuose, 
miestuose i r kiekviename mie
sto kvartale (wardoj). Ta po
litika daugiur tampriai suriš
ta su graftais. Kitur j i taip 
suodina, kad neatskirtum nuo 
krosnies kaktos. 

Kitose valstybėse kai-kurios 
visuomenės naudog darbo ša-GeTai, kad žada; bet ar ne-

priseis dar paspausti patiems | kos nacionalizuojamos. Pačios 
darbininkams, kad įtikinus pli valstybės jas valdo ir iš to tu-
eno karaliusjog laukti neap- ri nemažą iždui pelną. Bet S. 
siniokaf Valstybėse toks nacionalizavi

mas jokiu būdu negalimas. 
Perdaug politikos. 

Nestebėtina, jei šiandieninė 
Aalies administracija ir rankas 
pakrato, kuomet jai prisime
nama apie nacionalizavimą an
glių kasyklų, geležinkelių ir 
kt., kas butų, beabejonės nau* 
dingą visuomenei* 

Administracija nesutinka. 
Todėl, kad Čia perdaug politi
kos, kad karo laikais apie tai 
kuogeriausia patirta. 

Karo laikais šalies adminis
tracija išmėgino pati valdyti 

Rusijos Krasinas sako, So
vietai už pripažinimą de jure 
neatmokės caro padarytųjų 
skolų, nes tai butų perbrangi 
kaina. Matyt bolševikai jau
čiasi Europos košėje gana sti
priai, kad taip kalba. J ie žada 
už pripažinimą tik atlyginti 
svetimtaučių nuostolius bolše
vikinės revoliucijos laiku. Bet 
nebužilgo ir to nežadės. Nes 
tie, kurie pinigų turi, ieško 
pelno Rusijoje visokiais bu 
dais. Ir jeigu tik jiems Rusi 
ja leis pasipelnyti jie užmirš geležinkelius, kai-kurias gin 

pačių geležinkelių sukėlė tiek 
betvarkės, kad nelengva ir ap
sakyti. 

Taip yra, kadi čia kiekvie
nas darbas, kiekvienas pro
jektas yra neatskiriamai su
jungtas su partijine politika. 

TCaip tik vyriausybė ima 
vykinti1 kokį projektą, tuojau 
įvairiausios rųšies politikie
riai sukįla. Kiekvienas su sa
vo pasiųlymais, kiekvienas su 
rekomendacijomis. Geriausias 
ir tinkamiausias darbininkas 
čia niekur negaus jokio val
diško ar miestinio darbo, jei 
nebus politikierių rekomen
duojamas. Miestuose be politi
kos negalima gauti nei gatvių 
šlavėjo vietos. \ 

Suv. Valstybėse nevyksta 
ir pačią prohibiciją vykinti. 
Dėlto, kad perdaug politikos. 
Prohibicijos įstatymą vykinti 
skiriami ne atatinkami žmo-

zacija atsiektų tikslą ir butų 
naudinga lietuvių išeivijai A-
merikoj. 

Galėtų būti ir butų gerai, 
kad kiekvienoje kolonijoj bu
tų stiprios L. Vyčių kuopos, 
^)et nėra ir negalima jų sus
tiprinti. Dėlto negalima kuo
pų sustiprinti, kad čia augęs 
lietuvių jaunimas, ypač vai
kinai, prie Lietuvos vyčių ne-
sirašo, net vyčių vardo nepa
kenčia. • 

Lyg butų kam tai priekaiš
tas. 

Senas Vytis neva sumano tą 
vykinti, kas jau yra praktikoj 
— esą reikią duoti vyčiams 
veltui naudotis parapijų sve
tainėmis. Juk dabar, beveik 
visose parapijose, jei tik yra 
koki svetainėlė, L. vyčiai ja 
naudojasi veltui. Nė viena ki
ta draugija ar kitos org. kuo
pa neturi tiek privilegijų par. 

Tas ir yra visa bėda, kad organą, tai greit IT net piktai 
neturime jaunimui, gimnasti
kai tinkamų namų. Iki šioliai 
lyg nesuprasta, o gal paniekiu 
ta Amerik. jaunimo papročiai. 
Nesirūpinta turėti tinkamos 
šios šalies jaunimui vietos. 
Kaikurie Amerikos jaunimo 
žaidimus, papročius vadinda
vo indijoniškais, laukiniais. 
Kuomet pamatė, kad jaunimas 
jau garuoja iš lietuvių tarpo, 
ir tai dėlto, *kaį lietuviai ne
turi nieko kas jaunimą (Ame
rikos jaunimą) patraukia, tai 
tie patys \indijoniski žaidi
mai, jau geVi, tik nėra vietos 
kur pasidėti, kur žaisti. < 

Sunku prirašyti. 

Gali angelas iš dangaus at
eiti, ir tai sunku čia augusį 
jaunimą prirašyti, o dar sun
kiau prilaikyti prie L. Vyčių. 
Aš pats savo prityrimu tą sa-

is 

nės, bet politikierių favoritai. I svetainėse, kaip kad turi L. 
Su viena paštą Suv. Vals-t Vyčiai, 

lybėms gerai sekasi, nors i r ^ n m d u o t i t l a j i a m a # 

ten žėri politika. Gal tai dėl
to, kad paštą Čia skaitosi tra
dicinė įstaiga . 

Kas blogiausia, kad čia ta 
politika ne vien nemažėja, 
bet vis daugiaus plinta. Čia 
žmogus gema, gyvena ir mir
šta nepaprastoj politikos at
mosferoj. I r ' nežinia kas bus 
toliaus. 

Rusijos neteisybe? klų, amunicijos, laivų, orlai-

Begalo įsigalėjęs ameriko-
nizmas, kuris net katalikus 
šioje šalyje yra pagavęs, pa
gimdė imigracijos suvaržymą. 
Ne tle,k bijota, kad saviškiams 
darbo ne užteks, kiek bijota, 
kad didelio skaičiaus ateiviu 
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nepasiseks suamerikoninti. I r 
dabar Ellis saloje, išlipus at
eiviams, įvvksta tokie dalv-
kai, kad net valdžios atstovas 
p. Curran, pasipiktinęs. Jisai 
sako, kad su ateiviais Ameri
ka Ellis saloje elgiasi lygiai, 

Pirma buvo manyta, kad,vių ir kitas dirbtuves. Su tais 
f ; * bolševizmas negali gyvuoti,'mėginimais aukštieji šalies 

kuomet kitur yra kapitaliz
mas. Dabar pasirodo, kad bol
ševizmas dėlto ir stiprėja, kad 
gobšai piniguočiai visus savo 
principus parduoda už pelną. 

vFrancuzų, Anglų ir lenkų pi 
niguočiai susirūpinę, kaip nuo 
Lietuvos Klaipėdą atimti. Bu
vo derybos ir nutruko. Iš vi
sų Lietuvos kampelių šimtai ' da tokie šalčiai, kad lietuviai 

valdininkai apsvilo pirštus. 
Pagamino visuomenei nereika
lingų sunkenybių deficitais. 
Geležinkelius trumpai valdė. 
Bet pridirbo tiek skolų, ant 

" 

žiuje paskelbta, kad derybos 
atidedamos "del karščių ' \ 
Žinoma, karštyje viskas išsi-
skėdžia. Tik vargu ateis ka-

alsako,— mes neskaito m " V y 
t ies" , nemokam. Susirinkimai 
nepunktualųs, ilgi ir nuobo
dus savo tuščiomis diskusijo
mis. Žaidimai vis tie patys ir 
ne sulyg šios šalies papročių. 
Sueigose narių pasielgimas 
palaidas, nemandagus ir t. t. 

Kamgi aplink vaikščioti, už 
sunerims bėdoti ir jaunimą 
nuo savęs atstumti?! Dau
giaus organizacijų nereikia. 
Neišmintingumas organizuoti 
naujas Org. *o apleisti netai
sius senų org. Reikia kuogrei-
čiausia pataisyti L. Vyčių org. 
kad čia augęs lietuvių jauni
mas nereikėtų už sprando pa
ėmus traukti kad prisirašytų, 
bet kad pats ieškotų tos org. 
ir su pasididžiavimu, su pri
sirišimu butų jaunimo organi
zacijos •mariai. Tat šių metų 
L. V. delegatai susirinkę sei-

kau. Ne su viena motina ir [man turėtų ne katučiais pa-
jaunuoliu kalbėjau, kad pri-1 ploti išduodantiems raportus, 
sirašytų prie L. V. Veltui. Be- i bet tuojaus imtis tikrų žings-

t > 

KALBANT APIE JAUNIMĄ. 

ir tūkstančiai protestų supJau 
k ė pas l ie tu vos valdžią prieš 
tuos mėginimus atimti mūsų 
gyvybes vienintelį uostą. Ka
ršti tie buvo protestai ir visų 
Lietuvos gyventojų norus jie 
reiškė. Užtat oficialiai Parv-

nuo savo gyvųjų reikalų at
sisakytų. Greičiausia bus taip: 
jeigu (didžiūnai savo neteisy
bių Lietuvai neatitaisys, tai 
Europoje gali pasidaryti taip 
karšta, jog jų pačių galybė 
artimajame kare gali sutirpti. 

Aną dieną " D r a u g e " tilpo 
ištraukos Seno Vyčio straips
nio parašyto V Vytyje" apie 
L. Vyčių organizacijos reika
lus; " G a r s a s " jo tą rašinėlį 
pakomentavo ir pagyrė už gra 
žias mintis. Ir aš girčiau jį, 
jeigu butų pasakyta neseno-
viški ir be pasekmių sumany
mai. Taip, yra daiktų, kurie 
kuo senesni, tuo geresni, bet 
kiti visai priešingai, kuo nau
jesni tuo geresni. 

Matytis, ir seni ir jauni su
pranta, kad nėra Lietuvos Vy
čių org. taip, kaip turėtų bū
ti. Žinoma, reikia mums senais 
prityrimais bet up to date su
manymų, kad Amerikos lietu 
vių katalikų jaunimo organi-

Taip, kolektų darymas 
narių susirinkimuose, tai ne
gudrus narių apsunkinimas. 
Bet kenogi čia kaltė? Kaltė pa 
čių org. narių, kad neišmano, 
nemoka sudaryti planų, kad 
turėjus savo reikalams pinigų. 
Jaunimo org. iš aukų negali 
gyventi. Beto, organizacija tu
ri ką nors duoti ir nariams, 
o ne visados reikalauti nuo na 
rių. 

Nėra tokių svetainių. 

Tuščia kalba. Senas Vytis 
sako: "Padėt i jaunimui para
pijos salėse įsigyti įvairių t 
sportui ir pasilinksminimams 
įrankių". Kiek gi jau rastum 
visoj Amerikoj lietuvių para
pijose tokios svetainės, kurio
se butų užtektinai vietos pas
tatyti keletą ožių šokinėjimui, 
pakabinti virvių narstymuisi, 
padėti pool-tables, įtaisyti 
bovvling — alley, įtaisyti slio-
wer-baths, įtaisyti basket-ball 
žaidimui vietą, ir t. t. Nėra 

tokių svetainių. Jeigu kur y-
ra nors kiek panaši svetainė, 
ir jei užimsi gimnastika, .tai 
nebeturi svetainės nei susirin
kimams, nei vakarams. 

ragindamas kad rašytųsi prie 
vyčių įgyjau daugiaus sau ne 
draugų. Yra ir tėvų, kurie 
žiuri blogai į L. V., bet kiti 
norėtų, kad jų vaikai priklau
sytų prie I* Vyčių. O jaunie
ji, didžiuma, visiška didžiu
ma, iš tolo kratosi nuo vyčių. 
Sako: "Ką nori tai daryk, bet 
aš prie vyčių nepriklausysiu, 
visi juokiasi iš 
priklauso niel 
V. org., nebent sueigose tarp 
savęs pasistumdo". 

Ar Ameril#os lietuvių jau
nimas ištautėjęs, nebenori bū
ti lietuviai? Ne, neištautėjęs, 
jie nori būti lietuviais ,— ame
rikoniškais lietuviais? Ne lie
tuviškais lietuviais. 

nių, kad pataisius organizaci
ją tinkama Amerikos lietuvių 
jaunimui. -

Ne ardytojas ar amerikoni-
za torius. 

Turbūt pamanysite mane e-
santi vyčių ardytojas ar ame-
rikonizatorius. Kaip norite, 
manykite, aš čia neišsiteisin
siu. Bet toki yra vyčių padė

si iš vyčių, o kas t i s I r j e į g į £ y "wimAįi ne_ 
įeko negauna L. Ppadarys reformos organizaci

joj, tai dabar vos tik sulaiky
toji nauja Amerikos liet. kat. 
jaunimo organizacija pradės 
ptt&ti. I r jos nebeatkalbinėsi, 
sakydamas — dar palaukite 
L. Vyčių seimo, jie padarys 
reformas, jums bus tinkama or 
ganizacija. 

Jaunas Vytis. Kame priežastys. 
Patyrinėjus daugiaus, kame 

priežastys kad Amerikos lie
tuvių jaunimas nesideda prie 
L. V. randama šitokios: Sa
ko — pakol organizacija va
dinsis vardą "Lietuvos vy
čiai", jie nepriklausysią, jie e-
są Amerikos piliečiai. 

L. V. onr. nieko neduodan-

Vienas žydelis kariuomenėj 
smarkiai apsirgo infiuenza. 

Tarp de Juonių žydelis pra
šo, kad atsiųstų jam kunigą. 

— Kaip tai kunigą, atsilie
pė daktaras, turbūt nori ra
biną? 

— Ne, šaukė sergantis Još-
kis, ar tu manai, kad aš noriu 

ti nariams. Jei sakai — gauni | užkrėti rabiną savo liga^ 

Sulietuvino A. Matutis. 

ŠV, F I L U M E N A. 

/ 

Trijų Veiksmų Drama. 

(Tąsa) . / 

SCENA III. 

FILUMENA (išbusdama): Ar gi aš 
sapnavau? Ar gi ištikrųjų Dangaus Ka
ralienė aplankė šio kalėjimo nepakenčia, 
mąjį mano narvelį, kad palaiminti ir su
tvirtinti mane. (Apsidairo). Stebėtina! 
Dar tebegirdžiu angelus giedant garbi
nimo giesme. Ne, ne! tai nebuvo sapnas. 
Angeliškasis kvepėjimas, pripildąs mano 
narvelį, tikrai rodo, jog dangiškieji sve
čiai aplankė, kad sutvirtinti mane. 

SCENA IV. 
* 

(Įeina Maksimi jonas ir sargai). 

MAKSIMI JONAS: Ką gi aš matau? 
Juk uždarėme ją visą sužeistą ir sukru
vintą. Kas gi atmainė tave? 

FILUMENA: Stebiesi iš mano atsi
mainymo? Tai angelų darbas. Du dan
giškieji cherubinai, šviečiantiejį lyg sau
lė, pasirodė man, teikdami balsamą mano 
žaizdoms; i r išgydė ir labiau sutvirtino 
mane nei buvau prieš kankinimą. 

MAKSIMIJONAS: Tai netiesa. Tai 
išgydė tave Jupiteris, augŠčiausias Ko
mos imperijos dievas, kurį garbina Dio-
klecijonas pasirįžęs noriai išgirsti tavo 
sutikimą. j 

FILUMENA: AŠ turiu ir vėl tarti 
šimtą sykių kartotą " N e ! " 

MAKSIMUONAS: Sarge, tuojau pa-' 
šauk Dioklecijoną. 

(Sargas išeina). 

SCENA V. 

(Įeina Dioklecijonas, rydimas Nobili 
jaus ir kareivių). 

MAKSIMIJONAS (Dioklecijonui) : 
Pažvelgk į šią mergelę, valdove! Jos žaiz
dos tapo užgydytos Jupiterio galybe, bet 
gi ji vis dar priešinasi. 

DIOKLECI JONAS: Mergelė, dar sy
kį as maldauju tavęs atsižadėti savo kvai
lysčių. Atiduok man savo ranką, o už tai 
duodu tau savo gyvastį, 

FILUMENA: Aš negaliu to padaryti. 
Aš myliu Kristų, kurio mergelių pulkai 
dar tebegiesta man malonias giesmes. Į 
Jo tai karalystę aš einu. Jo meilė niekad 
nenyksta. Pas jį tapsiu amžinai skaisti. 
I r ką gi reiškia man šis gyvenimas? Ne
verta nei mąstyti apie jį. Aš sutinku jį 
pralaimėti, kad gavus laimingą ir am
žiną gyvenimą ten aukštai (rodo ranka 
aukštyn). 

DIOKLECUONAS: Nutilk, širšuole. 
Greitai išnaikinsiu tavo svajones. Nobili-
jau, šią mergelę nuvilk per gatves į už
miestį ; paskui pašauksi saidokininkus ir 
Romos gyventojų akyveizdoje paliepsi per 
verti ją miriop vilyeiomis. Taigi, šalyn sti 
j a ! • - i i -•':*• 

jN'OBILIJUS: Ne, valdove; aš atsisa
kau vilkti šią nekaltą mergelę į mirties 
vietą. 

DIOKLECIJONAS (labai nustebęs): 
Ką gi aš girdžiu? Nobilijau, tai pirmąjį 
sykį tu išdrįsti priešintis mano * įsaky
mams? * 

NOBILUUS: Taip, valdove; aš jau 
atlikau savo dali. Tik pamąstyti. Nuo lai 
ko, kuomet užžengiai sostan, aš buvau 
nuolatinis tavo sargas. Dieną ir naktį, 
kaipo ištikimas šuo, aš sergėjau tave." 
Didžiausiuose pavojuose, žiauriausiose 
kovose, aš buvau nuolat prie tavo šono, 
pasirengęs tave apginti savo stiprumu, 
taip, net visa savo gyvastim. Jeigu įsa
kysi man šioje valandoje paaukoti savo 
gyvastį už karališko tavo asmens apsau
gojimą — už Romos apgynimą — pasiduo
du tau ir "klausau t&vo įsakymų. Bet gi 
vilkti užmiestin nekaltą mergelę, kurią 
neteisėtai atskyrei nuo mylinčio jos tėvo, 
kurią žiauriai kankinai prie kančių stulpo 
ir, kurią paskui įmetei kalėjiman, kad nu
raminti pagiežą; nungi vilkti ją į žiau
riosios mirties vietą, tai pareiąkiu savo 
atsisakymą. (Numesdamas kardą ties im
peratoriaus kojomis). Žinok, jog aš esu ir
gi krikščionis ir didžuiojuos, nešiodamas 
tą vardą. ' 

tflOKLECI JONAS: Galingieji Ro
mos dievai, ar girdlžiate? Ar gi matėte, 
kad imperatorius butų taip paniekintas 
ir apviltas? Vienas, kurs yra paaugštin-
tas virš visų kitų, dabar išdrįsta paju
dinti imperiją ir suokalbininkauti prieš 
mano asmenį. O, išdavike!- išgama! niek
še! prasikaltėli! Kuomi gi kitu galiu tave 
pavadinti, tu vylingi? Ei, sargai, šį išda 
vįką įmeskite į tamsųjį kalėjimą; jame 

bus kankinamas ir paskui temiršta ba-
dum! 

NOBILUUS: Taip, narsieji draugai, 
veskite mane į paskirtą vietą.Aš nesibijo
jau žiauriosios mirties prieš Romos prie
šus ir drąsiai žiurėjau į jos veidą, dabar 
ir-gi nesibijau. O tu, tirone, visą savo 
žiaurumą paskandyk mano kūne, tečiau 
neįžeisk šios nekaltos mergelės. 

. DIOĮCLECIJONAS: Gana, niekingas 
išdavike! Sargai, šalyn su juo! 

(Du kareiviu išveda Nobili jų). 

SCENA VI. 

DIOKLECIJONAS (atsikreipdamas j 
Filumeną); Dabar gi prašalinkit šią išda
vikę pasiųskite vilyčias į kiekvieną jos 
kūno dalį ir kraujas telaša iš kiekvienos 
jos kūno žaizdos. Žudykit ją išlengvo, pa
liekant jos širdį ir smagenis, kol paskuti
nis kraujo lašas išvarvės iš jos gįslų. Ša
lyn su ja! Tu gi busi atsakomas už jos 
gyvastį (pasirengęs išeiti). 

MAKSIMIJONAS (išeinant Dioklecijo
nui) : Imperatoriaus įsakymai bus išpildy
ti. — Kareiviai, prie savo pareigų!1 

(Kareiviai išvelka Filumeną u i sce 
no*). 

Uždanga nusileidžia. 

ANTROJI VAIDYKLA. 

Girios Aikštėje. 

(Estradoje tamsu. Filumeną prįrišta 
prie medžio stulpo. Saidoldninkai stovi su 
parengtomis vilyeiomis lyg prisirengę pa
leisti, taikant Filumeną; tečiau vilyčių ne
išleidžia. Imperatorius stovi netoliese ir 

rūsčiai išbara juos). 
DIOKLECIJONAS: Delko gi, išgve

rėliai niekšai, neišleidžiate vilyčių ir ne
duodate jai mirti kančiose. 

I SAIDOKININKAS: Kas-žin-kas už
būręs laiko mus, jog negalime paleisti vi
lyčių. 

DIOKLECIJONAS (įniršęs): A, aš 
matau! Tai toji burtininkė sužavėjo jus. 
Taigi, aš permainysiu demonišką jos ga
lybę. Maksimi jone, imk savo kardą ir tuo 
jau nukirsk jos galvą. 

MAKSIMIJONAS: Kareiviai, atliuo-
suokit ją nuo mazgų. ^ 

(Kareiviai atriša Filumeną, kuri pa
žengia į priešakį). 

FILUMENA (klaupdamosi); Dangis. 
kasis mano Sužiedotini, dei Tavęs aš iš
kentėjau visus tuos įžeidimus ir paniekini
mus; del Tavęs aš žingsniavau nedorumo 
gatvėse nesuteptomis kojomis. Bet gi da
bar einu pas Tave — pas Tave, kurį aš 
numylėjau, kurio aš ieškojau, kurio .aš il
gėjaus, visados! I r į Tavo rankas dabar 
pavedu savo sielą. 

DIOKLECIJONAS (labai įniršęs): 
Nukirsk jos* gaivą tuojaus! 

Filumeną palenkia galvą ir budelis 
užsimoja kardu nukirsti Filumenai galva. 

— Reginys. 

> Uždanga nusileidžia. 

Trečiojo veiksmo pabaiga. 

Galas. 

file:///indijoniski


IJ JAUNIMO DARBUOTĖS, atjausdamas Vyčius, už darža^ 
nieko nerokavo ($35). Susirin
kimas atsistojimu išreiškė 

j jam gilioj padėkos žodį. 
susirinkimas. 

Detrpit, Mick. Rugp. 1 įvyko 
L. Vyeii) 79 kp. mėn. susirin
kimas kurs buvo entuziastiš
kas. Skaitė laiške iš Spring-
i'iekl, 111. kuriame Vyriu Sei
mo komisija paragina ir nu
rodo Seimui reikalingus daly
kus; antras laiškas buvo iš 
Clevelando, nuo L. Vyčių 25 
kp. užkvietimas dalyvauti Vy
čiu išvažiavime rugp. 12 d. 
Abu laiškai buvo su aplodis
mentais priimti. Pasiraginta ir 
žinant Clevelando Vyčių dr 
gišką vaišingumą, vienbalsiai 
nutarė nuvažiuoti, pasigėrėti. 

Nutarė pasiųsti atstovus į 
Vyčių seimą. Paaiškėjo, kad 
apie tą laikų vyksta ten atos
togoms atletas Jonas Gustai
tis su seseria Dom. Gustaite. 
Su aplodismentais priimta. 
Taigi pageidauta, kad gerb. 
kun. J. Či&auskas Seime da
lyvautų. Jis pasižadėjo jei 
kliūtys nepasitaikys. O jei ir 
daugiaus važiuojančių atsira> 
tų mandatai bus suteikti. 

Piknikas. 

Bendras išvažiavimas.' 

Pageidauta surengti bendrų 
Vyčių išvažiavimų sutariant 
su L. Vyčių 102 kp. rugp. 19 
d. Kadangi gal dauguma iš ry 

pos 29 d. išvažiavime surengi; 
6v. Rožančiaus Moterų dr-įa. 
Po šv. mišių susirinkusios ir 
prisikrovusios skanių valgių, 
troke išdūmė į miškus prie u-
pės, į vietą, vandinamą "Blue 
hole". Ten linksmai Slide. 
Atsilankė gerb. kun. kleb. L. 
Brigmanas, varg. J. Kudirka 
ir daug svečių. Vieni maudė-

tinių valstijų važiuos į Vyčių gį, kiti žaidė kitą ką ir daina-

• v 
S Iš pikniko rai>orto paai 

kėjo. kad nieko neuždirbta. 
Geradarys gerb. K. Abyšala, 

Dr. Maurice Kahnj 
Gydytojas ir Chirurgas j 

4 6 3 1 8 . Ashland Ave-2 
Tel. yarda 0994 

Ofiso Vai.: 
18—10 v. ryto. 1—3 ir 7—9 v 
v. Nedėliomis: nuo 10 v. ry 

I to iki 1 vai. po pietų. 

IV1. Boulcvard 0537 | 

Dr. Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-th St. 
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki t Tai. vak. Nedaliomis nuo 8 

Iki 2 vai. po piety. 

seimą tai labai gera proga 
sustoti Detroite ir pasilinks
minti išvažiavime, o iš čia 
vykti į Seimą. Butų pageidau
jama, kad praneštų iškalno, o 
mūsų Vyčiai maloniai patiks, i 
Patarčiau šiuo reikalu kreip
tis prie 

A. J. Petkus 
9258 Cardoni Avenue, 
Detroit, Mich. 

Vvtis. 

^ro. Buvo bėgimo lenktynės, 
kurias laimėjo p. J. Ragaišis 
ir p. Joana Mičiudaitė. 

Visi linksmi gryžo namo. 
Viešnios. 

Savo gimtinę vietą atlankė 
viešnios iš Chicagos: p. Ona 
Žilienė ir p. Agota Jurgutai-
tė. Ta pati. 

VYKCS GRAŽUS PIKNI
KAS. 

EX BAMBIZAS APVYLĖ. 

Telefonas Boulcvard 1939 

Dr.S.A Brenza 
4608 So. Ashland Avenue 

Chicago. 111. 
Vai.: 9 ryto Iki 12 plet : 1 po 
plet iki S po piet: 6:30 r ak . Iki 
d:30 vak 

ryio IKI i& piei : A po 
t po piet : 0:30 rak. Iki j 

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4442 So. Western Ave. 
Telef. Lafayette 4146 

Išvažiavimas. — Viešnios. 

Westville, IU. — Nesenai 
čia lankėsi B. Jankauskas, 
kurs prieš keletą metų čionai 
buvo nezaliežninkų bambizu, 
bet, susit. su savo šeiminin
ke, pabėgo. Dabar jis atvykęs 
atostogoms pas uošvius ir švo-
geirį. 

Jis buvo pasižadėjęs kat. 
parapijos svet. ar darže kalbė
li. Visi, be skirtumo, buvo net 
plakatais kviečiami susirinkti 
i prakalbas. 

Atėjo paskirtas vakaras, lie 
pos 14 d. buvusio bambizo nė
ra. Žmonių -buvo prisirinkęs 
pilnas daržas pasiklausyti jo. 
Nusiųsta pasiuntinis ,į namus, 
bet nerado jo. Tada gerb. kle
bonas sukvietė visus žmones 
į svetainę ir pranešė, kad ap
vilti p. Jankausko. Vietinis 
varg. Juoz.~Kudirka papasa
kojo įdomių nuotikių iš pra
eities. ; 

Pirmiau B. Jankauskas mul 
kimlavo bambiznyėios pasekė
jus, o dabar visus, be skirtu
mo, apvylė. 

Išvažiavimas. 

Pirmiau Liet. Darbininkų 
Sąj. kp. ir L. Vyčių kp. su
rengdavo išvažiavimus, o lie-

Providenee, R. I. — Liepos 
22 d. įvyko Šv. Kazimiero par. 
choro piknikas. Daug žmonių 
atsilankė. Pelno padarė apie 
$70. Choras, kuri§ vedėju yra 
į*arg. Rap. Juška, palinksmi 
no susirinkusius gražiomis lie
tuviškomis dainelėmis. Visų 
ūpas buvo pakilus. 

Koresp. 

CHICAGOJ\ 
SHANE DARBININKŲ 

STREIKAS. 

i 

Dr, A, Račkus 

-
DR. CHARLES SEGAL 

Perkėlė savo ofisą po numeriu 
47 29 SO. ASHLAND AVEMUB 

SPECU AUSTAS 
Džiovu. Moterų tr Vyra Ligų 

Vai.: ryto nuo l t — 11: nuo S—8 
po pietų: nuo 7—t: l t vakare. 
Nedėliomla: l t lkl 1. 

L Telefonas Drezel I8M 

y. 
NUSILPNĖJIMAS 

Liečiantis gyvybė vyrų ir moterų 
greitai pagydoma naujais vaistais 
"Health Tablets" No. 1 — vyrams 
ir No. 2 moterims. SveHcata prigu
li nuo gero sveiko raudono krau
jo ir vaistų kurie prašal inag silp
numą gyvasties organų padarant 
kraują tyrų. 

Apeti tas pasididins, s t iprumas Ir 
sveikata greitai sugryž. Prisiųsk $1 
an t 10 dienų gydymo. 

"HEALTH R E M E D t E S " 
,3101 So. Halsted St. Ctaicafto. 

fc—p • • • • • • • • • » • • • » — » » » » » »fl| 

• 

Kolorado ir Havvaii 

Salas 

Sugryž 

I Rugsėjo 20 d, 1923 

Seniams už skebus jnokėda-
|vo po $5, ir $10; dabartinia
me Shane Co. streike už ske-
bus temoka po $1.00. Kad 
uždirbti $5.00 į dieną reikia 
penkis skebus atvesti. Nekurie 
apsiėmė tą, darbą atlikti: vai
kščioja po namus ir renka ske 
bautojus. Šiek tiek jiems se
kasi. 

Kitados atveždavo į Ameri
ką juodukų ir.gaudavo už juos 
po $1,000 už kiekvieną; ir tai 
dar žmonių pardavinėtojai 
skųsdavosi, kad pigiai gauną. 
Butų įdomu sužinoti, kaip jau
čiasi tie lietuviai, kurie par
duoda savo brolius lietuvius 
ne už $1,000, bet už vieną do
lerį. Judošius \Į tas buvo gu
dresnis, nes pardavė Kristų 
už 30sidabrinių. Bet nelabai 
jie pasidžiaugs iš savo darbo. 
Nes galų gale jiems patiems 
darbdaviai kailį nulups, o ir 
visuomenei jų vardai lengvai 
gali tapti žinoma. Kur tuomet 
reikės akis dėti, kaip žmo
nėms pasirodyti. 

Pirmadienį rugpuičio 6 d. 
komisija iš 5 žmonių, kurioje 
yra ir nuo "Draugo" redak 
cijos atstovas, kun. B. Bum-
sas susitarė eiti pas miesto 
majorą, kad jisai pagelbėtų 
streiką baigti patarpininkau
damas derybose. Streikeris. 

•H 

Columbia 
Nevr^Process 

BANKĄ REMONTUOJA. 

..I^TJ: s Telefonas Seeley 7439 

Gydo specialiai visokia* vyrų ir 
v 

Dr, I, M, Feinben 
t moterų lytiškas ligas. 

2401 Madison Street 
Kamp. Western Ave. — Chicago 
Valandos: 2—4 po pietų 7—9 vak^ 

m 

Dr. A. J. Bertašlus 
(Ber tash) 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
3464 So. Halsted Str. 

Ofiso Vai.: 1-3 po piet 6-8 vak, 
Rezidencija 

3159 So. Union Ave. 
Tel. Boitf. 5913 Tel. Yds. 1899 

Rezld. tel. Van Burcn 0294 
Ofiso tel . Boulcvard 9693 

Dr. A. A. R0TH 
— M g GYDYTOJAI įg 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Yyrl&ku 
Vaitai te Ttmi rfcronllkM Us%. 

Ofisas: 8315 S. Halsted St. 
• a i . : 19—11 ryto; I—1 po 
Plst. t t i r t Ifsd. l t 11 d. 
Res. 1139 Independence Blvd 

Ckioago. 

C. B. Shane Co. siuvėj.j 
streikas tęsiasi jau ketvirta 
savaitę. Streikeriai laikosi ga
na tvirtai ir kiekvienas ma
no laikytis*toleį kolei streikas 
bus laimėtas. Kaikuriose uni
jos dirbtuvėse buvo trukumas 
darbininkų, tai apie 50 strei
ke riii net nenorėdami gavo ap
leisti streikerių eiles ir eiti 
užimti reikalingas vietas. Į 
darbą išėjo tų dauguma kurie 
nesenai atvykę iš Lietuvos ir 
pirmiausiai rūpinos su dar
bais. O tie kurie likosi stovėti 
streikerių eilėse, tai patys ge
riausi darbininkai ir narsus 
kovotojai. 

Kartą per susirinkimą atvy
kę bosai iš vienos dirbtuvės 
norėjo paimti į darbą keletą 
vyrų, bet jie atsisakė eiti tol, 
kol nebus streikas laimėtas. 
t 

Jie sako, tebus streikas nors 
kelis metus, vienok nenusilei
sim^ nes su mumis stovi 40 
tūkstančių organizuotų siuvė
jų tik vienoje Cbieagoje, o ką 
sakyti apie visas Suv. Vals. ir 
Kanadą; visi jie eina kartu su 
mumis. Net kai-kurios lietu
viškos draugijos per savo su
sirinkimus, atminusios mumis, 
aukoja pinigus. 
Kas streiklaujiauja. 

Kompanija turi keletą de-
sėtkų streiklaužių, daugiausia 
jaunos mergaitės ir vaikus; 
bet visi neprityrę. 

Seniau dirbtuvėse juodukus 
panaudodavo streiklaužiauti, 
o šiais laikais ir šioje dirbtu
vėje streiklaužiauja kuone vi
si lietuviai. 

Skebai atpigo. 

Rezidencijos Tel. Brnnswlck 4887 
Dr. S. YUCIUS D. C. Ph. C. 

OHIROPRACTIO GYDYTOJAS 
Be gyduolių, be operacijos 

Vai.. 9-3.; 6-8 P . M. šventad. f-12 
1571 Milwaukee Avenue 

Kamp. Robey ir North Ave. 

Universal State Banko vi
dus pradedama taisyti, kad 
geriau patarnavus savo depo-
zitoriams ir kitiems kurie turi 
reikalus su tuo banku. Sako, 
kad tas pertaisymo darbas už
imsiąs apie du mėnesiu laiko. 
Nuo šeštadienio banko biznis 
bus laikinai perkeltas į buvu
sios spaustuvės vietą, uzpaka 
Ąy banko, 814 33-eia g-vė. Toj 
vietoj bus atliekamas visas 

•v 

banko biznis, kaip ir pirmiau. 
Malonu matyti lietuvių biz

nius taip augant, plečiantis. 
Rep. 

MOKSLEIVIŲ ŠEIMYNINIS 
IŠVAŽIAVIMAS. 

Pasilinksmink su šitais puikiais Rekordais ir 
pamiršk karšti. 

Kaip mes įerzinti kuomet girdžiame fonografo re
kordu* kurie duoda muziką, su adatos baisiu aš t rumu 
ir tie pekordai lablaus įereina per Rugpj. karstas dienas. 

Bet grojant šituos Columbia rekordus išgirsite vien-
tik saldžią muziką be adatos aštrumo ir garsaus 
trukšmo, nes rekordai nauju būdu padaryti su geriau
siu yaviršm kuris iki šiam feikui produkuotas. 

Vakarais kuomet visi šeimynos nariai susirenka 
namuose, uždėk Situos' Columbia rekordus. Rekordai 
duoda seno krašto tikrą muziką, liaudės dainas, ir / 
geriausius naujus šmotelius geriausių lietuvių artistų. 
Išgirstant juos, užmiršime dienos valgus ir sunkeny
bes. 

Nueik dabar pas savo Columbia pardavėją ir nusi
pirk šituos puikius rekordus. « 

10 colhi 75c. ^ 

E-7869 i 

E-7868 A 

E-7616 < 

E-7603 

E-7602 i 

L 

Lakintai 
šokikai 
VU niuiuis & Lušiiako-
jis. su Smuikos Akom-
paii. . 

r'Kclionė 
Iš Virballaus į Kauną 
VoKylia & Lušnafcjojis 
su Smuikos Akompau. 
Šibyro Nelaisvėje 
Lekcija iš Biblijos 
J. IMifiifrinus ir P . Lu-
šnakojis, su smuikos 
Akompatn. 
k a MooJ'utc Padarei 
Kaipgi Gražus, Gražus 
C'alomija Staniuliutė ir 
Ona Kudauskaitė — 
Bicžis su Orkestros 

v.\kpmi>an. 
Plaukia Sau LAiveUa 
Al Jsivilkeiau Cigotiu 
Ifuba Sakimija Staniu
liutė ir Ona Kudaus
kaitė — Bicžis su O T -

^kestros Akoiupan. 

Viena Merkytė, Valgas 

E r7Knc\ M c r ^ u ž ^ l ė . eikš pas 
-IDIV mane. Polka. 

Orkestrą "Kaunas" , 
šokiu muzika. 
Vos tik menulis 
Gogiržinė daina 

E - 7 4 7 8 -{ Liaudis Damos, Arook 
lyrno 
Mtšras Kvartetas. 
Ka« bu« be deg inės 
Dykai nieks neveža 
J. Geležiūnas ir P . 
Bukšnaitis. 

E-7395 

E-7394 

E-7257 

Du Broliukai Kunigai. 
P e r Tamsia Naktelę. 

Brooklyno Miiras 
Kvartetas. 

Du ubagu. 
Ubagėlis. 
Juozas Plieniunas ir 

Pijušas Lušnakojis. I 

PINIGUS LIETUVON 
Nusiunčiame 

"Telegramų per 2 dienas. 
Perlaidomis per 25 dienas. 
Turime tiesiogynius susisie-
kymus «u (Lietuvos Bankais 
Pasinaudokite prega siuns-

dami pinigus Lietuvon 
per 

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK 

1112 W. 35-th St. Chicago. 
Turtas Tiri $7,000,000.00 

LIETUVIAI ADVOKATAI 
'«SL *«» 

DearbMii §097 

A. E. 
ISTASULANI 

ADVOKATAS 
Vitfurmiestij Ofisas 

iRoom 172« Chicago Temple Bldg. 
|77 W . Washington St. 

ORbAS CICERO 
1505 Bo. 49-th Oourt 

Paaedėlio, Seredo ir Pėtnyčioa • • 
Tel. Cicero «04« 

. IMI i- -<)!»>-

Tel. Dearbom f057 
A. A. S L A K I I 

ADVOKATAS 
Ofisas Tidurmiestyje 

CHICAGO TEMPLE BtTTLDIHO 
f 7 West Washinpton Street 

Boom 172« 
1 falandos 9 ryto lkl I po pMtj 

Namų Tel. Hyde Park I t f i 

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

m~** 

AUKOS 'VAIKELIO JĖ 

ZAUS" DR-JAI. 

Rookrord. 111. 

Nebeliko jau nei mėn. laiko 
iki Giedrininkų Cbic. Apskr. 
šeimyninio išvažiavimo sekm. 
rugsėjo 2 d., tą sekmadienį 
prieš Labor day, Beverly hiIls. 

Tas sekmadienis bus pir
mas po įspūdingojo Kat. Fe
deracijos seimo kurs įvyks 
rugp. 28, 29 ir 30 dd. Chica-
goj. Beabejo, kai-kurie atsto-
vai-ės į K. Federacijos seimę 
užsiliks kelioins dienomis ir 
dalyvaus tame draugiškame 
Giedrininkų išvažiavime. 

To išvažiavimo užkandžių 
likietų galima gauti pas 
Giedrininkus kuone visose ko
lonijose. Jų kaina visai pigi, 
tik 50c. 

Manoma turėti įvairi?, įdo
mia programa tame išvažiavi
me. 

Tą dieną nesutarkite kur 
kitur važiuoti, o tik į tę, mo
ksleivių išvažiavimą. 

Moksleivis. 

ALGOS $15.00 Į DIENĄ. 

Po $5.00: Kun. kJeb. Jakistys, L. 
Šiukšta, 13. Garšva, A. Rupšys ir J-
BaubCys, 

P. šiujraitė $11; 
Ks. J. Buržynskas $10; 
J. Balčiūnas $6.00; 
O. Naniunionė $4.00; 
Po $2. J. Jasillunas, A. Kairys; 
Po $1: V. MiBliunas, J . Grigas, 

J . Lietuvninkas, St. Kaluitka, I). Mi-
rionis, Pr . Geliažius, JN Juozukevi-
čius, A. Stankus, B. Tauliunas, J . 
Valaitis, E. Kelencienė. V. Lapins
kas, A. Babauckas, J . Simonas, B . 
Žetautukė, K. Navickas, A. Narci-
kienė, R. Laurinaitienė, M. Baskie-
nė, M. Žilinskienė, A. Radžiūnas, J. 
Butvidienė, O. Marmienė, A. Valgys, 
A: Kovirienė, V. Gedgaudą, V. Ora-
nickas, K. Valiulis, M. Marčiulienė, 
P. Laurinaitienė, A. Gatautis, J : Pa-
neviežys, Jankauskienė. 

Smulkesnių aukų $3.70 
Viso l abo^96 .7 t . 

Itacine, \Vis. 

• St.. šepikas $6.00; 
Po $5: J. Kesminas ir A: Ger-

čius; 
Po $2: A. Kumpis ir P. Ruigris; 
B. Rodzevičienė $1:50, 

Po $1: M. Šidlauskienė, M. Barš-
tienė, Ag". Žižminskaitė, P r . Steponas, 
A: Gudžiūnas, B. Mockaitė, K. Stul
gis, J . Kreiskomas, K. Ražas, A: 
Grerčius, J. Steponas. 

Smulkesnių $5:11 
Viso labo $37.€1. 

Ktmosha, "Uis. 

Kun. kleb. Bystrais $6.25; 
K. Zgrunda $5:00; 
1'. Kodis $2.00: 
P. Stankus $1.50; 
Po $1: J. Blažys, O. Gricaitė, D. 

į Andrekus, P. Stankevičius, R: Vait-
', kevičius, P. Mačiulaitis, S. Juška, A. 
Kariačką, A. ^ušknys , F . Miliauski.s. 

! F. Kleviekis, J. Balčiūnas, M: Mi-
j likauskis, J. Vinckienė, O: šlekienė, 
' V: Varianavičia, J. Jakimavičius, S. 
Zaleckas. 

Smulkesnių ir nejvardintų. $22.25 
Viso labo $55.00. 

Berlynas. — Tik 81 nuoš. 
Vokietijos metalų pramonėj 
darbininkų dirba pilną laiką; 
12 nuoš. dirba tik dalį laiko, 
o 7 nuoš. visai nedirba. 
^ — — — — — — — • — — — • — i — — * 

L Michnievicz-Vidikiene 
KUŠERKA 

101 S. Halsted St 
Kampas 31 gatv§ 
Phone Yarda 1119 
Viename ofise BU 
Dr. J. F . Van 

JPain*. 
SažlnlSkaa pa-

l tarnavit \as prie 
• " * • ' \i gimdymo.Vlaokl pa 

patarijnai dykai. 
Valandos: nno T ryto, iki U , nno 
6 iki 9 vai. vakarą. 

Of isu Didmiesty): 

29 South La Baile Street 
Kambarts 6te 

Telefonas Central otfO 

Vakarais 3223 S. Halsted St 
Telefonas: Tardą • • » ! 

l " » « * 
J. P. WAITCHES 

L a w y e r 
LH7TUTT8 A D V O l A l i l 

Dien.: R. 614-516-127 N. Dear-
born 6tr. Tel. Randolpb BM4 
Vakarais: 10736 S. Wabash A 
Roseland Tel. Pullman 6 t t7 

S. W. B A N £ S 
ADVOKATAS 

78 W. Monroe Street 
Room 904 — Telef. Randolph 9900 
Vai: Kuo 9 ryto iki 6 po pietų 
Vakarais: 9303 So. Halsted Str. 

Telef. Yarda 1015 
ChicafO. 

K— 

Alton, UI. — Unistai tin
kuotojai (plasterers), per de« 
rybas su darbdaviais, išgavo 
algos pakėlimą, $1.00 į dienc. 
Dabar vietinių nnistų tinkuo
tojų nustatyta alga yra $15 į 
dieną už 8 valandas. St. Louis 
tinkuotojai dar tegauna tik 
$14 į dieną už 8* valandas. 

Betas paprastas daiiunin-
kas uždirba $15 į tris dienas, 
po 8 valandas į dieną. 

S-S- LEVIATHAN 

Pasaulio Champion Laivas 
GREIČIAUSIAS, DIDŽIAUSIAS, GERIAUSIAS 

Did«lis laivas Laviathan dabar jau pasirodo, kaipo gTeičiausis 
pasažierinis laivas ant jujriu. Jis perviršijo visus greituino re
kordus, padarant 687 jūrinių mylių j 25 valandas. 

Padaryk tavo kelionę į Sena Tėvynę ant šio tvirto laivo. J o 
didumas užtikrina didelius kambarius, ruimingas socialines ,vo-
ilsio vietas ir daugelis denių. Del tfečios kliasos kainų eikite 
dabar pas vietinį agentą arba rašykite 

UNITED STATES LINES 
110 S. Dearbom St. I^oeal agents in aU cities Chicago. 

Canadian ofisas: 79 Queen ątreet W.. Toronto 
Managing: Operators f<»r , 

UNITED STATES SHIPP1NG BOARD 
*m w 

LIETUVIAI GRABORIAI 

(Telefonas Boulevard 4139 

A. Masalskis 
Graborius 

Patarnauju lai* 
dotuvėse ves- j 
tavese, krtkšty- > 
nėe ir kituose i 
reikaluose. Kai- p 
nos prteioAmos. 

13307 Auburn Avt. Chicago. j 
• į — < • • » » • ! • • • • • • • • • »l » > • • • • • Į 

8. D. LACHAWICZ 
LIETUTIS GRABORIUS 

3814 W. 18-rd VI 
Patarnauja laldotuvėss kuopi-

ginusia. M k a l a mnldfiu atsišau
kti, o mano darbą busite 
nėdintL TeL 1171—1199 

PINIGUS LIETUVON! 
Siunčiu per didžiausius Lietu

vos Bankus. 
Padarau lecraliSkus dokumentus, ' 

[patarnauju pirkime Ir pardavl-
:me namu, lotų ir farmų. 

NOTARY PUBLIC 
Ę Užsiregistravęs Lietuvos atsto-
įvybė je . 
# Taipg i užlaikau Draugo dl-
|^džiausio knygyno įkyrių su dl-
#džiausiu rinkinio knygomis. Už
siprenumeruoja Draugą. 

Jonas Klimas 
IWA South California Ave. 

Tel. Lafayette 5976 

Tel. Lafayette 4221 

PLUMBIN6 
Kaipo Uetnrya, Hetuvlanu visa
dos patarnauju kuogeriausia. 

M. YU*KA 
1229 West Sg-ta Streel 

/ 



i D B A p n a • 

CHICA GOJĘ 
PER CHICAGA PRAVEŽ

TAS PREZIDENTO 
KŪNAS. 

KAS LAIMĖJO? 

TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ 
MATŽ PRAVAŽIUOJANT 

^RAUKINĮ. 

Draugo" piknike 59 nu
meris laimėjo Lietuvos Albu
mą ir " K a u n a , " O No. 135 
laimfejo sėte knygelių su pa
veikslais. 

Atsišaukite " D r a u g o " ofi-
san. 

"DRAUGO" PIKNIKAS. 

žmonių tūkstančiai. 

Praeitą sekmadienį 'buvo 

Vakar vakare per Chieaga 
pravažiavo traukinis, kuriuo-
mi nulydėta Washingtoiran 
mirusio Prezidento Hardingo 
w ^ f l jRoselando parapijos bazaras, 

Traukinis Chicagon atvažia W e s t ******* parapijos pi
knikas, "Naujienų" piknikas. 
Diena išaušo giedri, bet ne 

vo iš vakari] šono, Chkago & 
Northwestera geležinkeliu. 
Čionai gi jis perstumtas į 
Baltimore & Ohio geležinkelio 
bėgius ir po kelių trumpų 
pauzų skubiai išvažiavo AVa-
shingtonan, kur bus šiandie 
tuojaus po pietų. 

Dešimtys tūkstančių Chica-
gos gyventojų gavo progos 
matyti specialį traukinį, ku-
riuomi nuvežta sostinėn šalies 
Prezidento palaikai. 

JTies Kedzie ir Kinzie ave. 
atvažiavusį traukinį sutiko 
miesto deputacija su majoro 
vietininku O'Brien priešaky. 
Nuo Chicagos įduotas milži
niškas gyvujij gėlių vainikas 
su parašu "Chicagos Sympa-
t i ja ." 

Chicagos miesto ir valsty
bės delegatai iškeliauja TVa-
shingtonan dalyvauti Prezi
dento laidotuvėse. 

LAIMINGA DIENA. 

Praeitas šeštadienis Chiea-
goje skaitosi laiminga diena. 
Nuo automobilių nežuvo nei 
vienas asmuo. 

KARŽYGIS POLICMONAS. 

Lincoln parke vienas polic-
monas, Irvving SwarcT, pasi
rodė tikras karžygis. Mlss 
G. Byrnes važiavo vienu ar
kliu karietėle. Arklys pasi
baidė. Pradėjo pašėlusiai 
bėgti boulvardu išilgai parko. 

Policmonas Sward su mo
toriniu dviračiu pavijo arklį 
is sulaikė. 

karšta. Taigi į " D r a u g o " pi
kniką nė nesitikėta perdaug 
žmonių. Tuotarpu pasirodė 
kitaip. 

Jau apie pusdienį National 
Grove pakraščiai buvo apsta
tyti automobiliais. Toliaus 
daugiau. Atvažiuoja trokais, 
strytkariais, nuosaviais ir sam 
dytais automobiliais. Apie 3 
vai. jau buvo apie 2 tūkstan
čiu žmonių. O vėliau vieni pa
sižmonėję gryžta namon, kiti 
dar atvažiuoja. Svečių skait-
lingumu tas piknikas, kaip 
paprastai " D r a u g o " piknikai 
pasisekė visiškai. 

Įvairumų galybes. 
Ūpas atvykusiųjų buvo la

bai geras. Nes įvairumų nes-
tigo. 

Ko čia nebuvo? Vyrai eina 
lenktynių streikėrį mušdami, 
virve traukdami, bilijarda 
mušdami, bowling aliey riti
nius svaidydami, ar monkes 
(laužydami. Moterys, provizo
rinius chorus sudariusios, so
džiaus dainelėmis lenktyniuo-
ja. Jaunimo prh? šokių prisi
rinko tiek kad erdvioje ve
randoje ne visi tegali sutilpti. 
Po visą platų sodtį įvairus į-
vairiausi ratai ir dovanos. 
Čia sūrį dovanų duoda, čia 
saldainių saujomis, rėškutė-
mifl ima žmonės. Tik atspėk. 
ar poromis paėmei, ar ne, o 
bus tavo uždvka. Kitur vėl 
kitokių dovanų, tinkamų ir 
mažiems vaikams ir didelėms. 
Prie stalų su pyragais pasi
tiesė skaitlingos šeimynos, ku
rių tarpe matyt buvo iš visų 
Oieagos kampų atvykusių. 
Trie baro, kur šeimininkavo, 
kaip visada, tikrai biznieriš
kai -Cicerrečiai, visuomet pil
na žmonių apspitę. 

Pasirūpinta buvo, kad nie
ko sveteliams nepritruktų. Ir 
yienok nepermatyta, kad 
West Sidės Sajungietės taip 
puikiai mokėjo vaišinti res
torane svečius, jog vakarop 
jau pritruko maisto. Skundė
si vienas žmogelis, kad tik 
sandvičių begavęs; bet vien
kart pasidžiaugė kad sajun-
gietiems taip pasisekė daug 
svečTų pritraukti. Daug jokių 
prikrietė bažkoks žydelis iš 
Įjietuvos, su juoda, kaip sma
la barzda, su jn lnu maišu do
vanų. Taip puikiai pasakas ir 
juokus pasakojo, kad žmonės 
beregint jo visą maišą išpir
ko. 

Katalikų stiprybė auga. 
Du dalykų pažymėjus rei

kia pasidžiaugti, tai darbuo
tojų pasišventimą ir žmonių 
susipratimą. 

t Kuone iš visų kolonijų at-
"Draugo" a<*m*Jvykusieji darbininkai, dirb-

•^ darni be poilsio, tą pikniko 
pasisekimą sutvėrė. Iš West 
Sidės Sajungietės atliko res
toraną; kiti buvo prie strei-
kėro, prie rinkių su lazdelė
mis, prie monkių su bolėmis, 
prie vartų, prie tikėtų ir tt. 
Brighton Parkiečiai valdė ra
tus visokius ir Bowlling Alley. 
Town of Lake taip pat įvai
rius ratus. North Sidės dar-

uotojai aprūpino biliardą, pa 
rdavinėjo aiskrimą, saldainius. 
Ciceriečiai pailso prie baro. 
Iš Cicero taip pat buvo ir 
Krekščiuno benas. Visiems 
prisidėjusiems darbu prie pik
niko pasisekimo garbė ir ačiū. 

Bet reikia pažymėti, kad 
ir mūsų žmonių susipratimas 
kįla kasmet. Kaip tyčią tą 
dieną "N-nos" surengė savo 
pikniką. Skelbė ji sieksniais, 
fajerverkus žadėjo, patriotiz
mu prisidengdami žmones vi
liojo. I r visgi šį metą žmonių 
mūsiškių nepaviliojo. Tukstan 
tinės minios atvyko pasižmo
nėti su savaisiais, su katali
kais. Mūsų vienybė aplink ka
talikiškąjį mūsų dienraštį sti
prėja. Jaučiama, kad bedie
viams vis brangiau priseina 
mokėti, kad žmones patrauk
ti. Tr tai vis jiems mažiau 
žmonių belieka. 

vdraugai-ės ir pažįstami yra 
kviečiami. Pasilinksminsime 
draugiškai, kaip vienoj šeimy
nėlėj. 
' Šį vakar bus kp. susirinki
mas. Visi nariai-ės susirinkite 
ir mėgstantieji dirbti, ar pri
sidėti prie kilnaus, labdaringo 
darbo, kviečiame ateiti ir pri
sirašyti tprie kuopos. 
y Valdyba. 

PRANEŠIMAS, 

LABDARIŲ LINKSMAS Iš 
VA2IAVI1CAS. 

« U N . ALBERTAS RUPŠYS 
APSILANKĖ. 

Vakar " D r a u g o " Bedakci-
jon atsilankė nesenai įsišven
tinęs į kun. Alb. Rupšys. Iki 
sekmadienio, jis apsistojo Ci
cero. Paskui važiuoja West-
ville, 111. Jauną kun. Peori-
jos vyskupas paskyrė asisten
tu pas kun. Brigmaną, 0. C. 
J., Westvillės kleboną. 

NUOŠIRDŽIAI AčIU. 

" D r a u g o " piknikas puikiai 
nusisekė. 

Nuoširdų tat tariame ačiū 
pikniko vedėjams, darbinin
kėms, darbininkams i r skait
lingai atsilankiusiems sve
čiams — prieteliams. Darbi
ninkių ir darbininkų uolus 
veikimas, dažnai lydimas net 
linksmomis dainelėmis ir sve
čių malonus, blaivus, visur 
prielankus užsilaikymas pa
kelia mūsų dvasią darbuotis. 
Kur tiek prietelių, turi eiti 
viskas puikiai. 

Kuopos sus mas. 

Brighton Park. — labda
ringos Są-gos 8 kp. rengia 
gražų pikniką su įdomia pro
grama sekm. rugp. 19 d. Mar-
cjuette Parke. Ten bus žaidi
mai, lenktynės ir dovanos 
duodamos. Tą dieną netik kuo 
pos nariai bei narės, bet visi 

PRANEŠIMAS, 

Išsiplėtojus bizniui, kuris 
jau viršija $3,000,000.00 do
lerių, dabartinė UNIVERSAL 
STATE BANKO vieta pasida
rė maža. 

Kad- galėjus duoti savo de-
pozitoriams kuogreičiausi pa
tarnavimą, greitumą ir paran 
kurna bankinio biznio atliki
me, šio Banko Direktoriai nu
tarė dabartinė Banko vieta 
perdirbti nuo fronto iki galui 
namo. 

fTokis remontas (remodeling) 
užims apie porą mėnesių lai
ko. % 

Todėl pabaigoje šios savai
tės visas dabartinis Banko 
biznis bus laikinai perkeltas | 
buvusios drukarnes vieta, ta
me pačiame name, tiktai nuo 
33-čios gatvės po num. 814. 

Per pora mėnesių, kolei visi 
nauji pirmos klesos Banko į-
rengimui bus užbaigti, šioje 
laikinoje vietoje, bus atlieka
mi kaip ir pirmiau visi Banko 
reikalai, kaip ta i : taupimo, pa 
skolų, apdraudos, pinigų siun
timo, laivokorčių ik t. t. 

Jeigu šiuo trumpu laikotar
piu mus gerbiami depozito
riai sutiks kokius neparanku
mus dėlei mažumo vietos, iš-
kalno atsiprašoe ir užtikrina
me, kad už tai mūsų naujojoje 
vietoje, kaip perdirbsime na
rna, visi Chicagos lietuviai ras 
parankuma, tvirtuma ir grei
čiausi mūsų patarnavimą. 

Tai bus ištikro GRAŽIAU
SIAS, DIDŽIAUSIAS IR STI 
PRIAUSIAS Amerikos Lietu
vių Valstijinis Bankas. 

Valdyba ir Direktoriai. 
Į Per J. J. ELIAS, 

Prezidentas. 
• . r - T i Į . . . . 

S. BALČIŪNUI, CHIC. IJWT. AU
DITORIUM B-VfcS RAST. — P r a , 
nešimą apie b-vės sus-mą. gavome 
pervėlai, dėlto netilpo. 

PARDAVIMUI. 
N A M A I 

DIDŽIAUSIA PROGA PIR 
KIME NAMŲ. 

PARDAVIMUI 3 augStų muro na
mas; statytas 8 metai atgal pagal nau 
jos majdos; 5 pagyvenimai ir storas; 
aržuolių ištrymuotas pagal naujau
sios mados; karštų vandeniu šildo
mas; randos neša $345 J mėnesį; na
mas randasi ant Halsted gatvės p|rle 
33-čios; geriausia lfaetuvių biznio vie
ta ; kaina $30,000; apie pusė ar dau
giau turėdamas gali pirkti. 

PARDAVIMUI 2 augš^ų namas 2 
flatai po 4 didelius kambarius; su 
maudynėms, gasŲ, e£«Bktra ir kitais 
parankuma i s l a m a s statytas 7 me
tai atrodo labai gefrai ir randasi Bri
ghton Parko lietuvių apgyventoj vie
toj ; kaina $7,800; tas yra tikrai se
ras pirkinys ir yra verias pamatymo. 

PARDAVIMUI vieno pagyvenimo 
muro namas 5 kambariai ; su gasų, 
elektra, maudynė ir kiti parankujpaai; 
namelis yra statyta* prieš karę pa
gal naujos mados; lotas 0 pėdų plo
čio; randasi apie 10 blokų už Kedzie 
Ave. Kaina $4,506. 

| 
Viršminėtiems namams nereikia tu 

rėti visus pinigus galima gaviti mor-
gičius lengvais išmokėjimais. Ateikite 
diena ar vakarais pas 

BRIGHTON REALTY CO. 
4034 Archer Ave. (prie Cali-
fornia Ave.) 

PARSIDUODA muro namas ant 
kampo Lietuvių apgyventoj vietoj 
a#it West Sidės. Storas del bučernės 
5 pagyvenimų. Po 5 kambarius, gafra-
džius 2 automobiliaus. lotas fiale, ren-
dos i metus $2.590. Kaina 24,000. 
Ant lengvų išmokėjrmų. 

Naujas muro namas su storų (sn-
1 iuna.s) Ir pagyvenimai ant kampo 
basftrnentas ir pastoge visais įtaisy
mais. Renda $2,350. Kaina $1,9800,, 
an t lengvų išmokėjimu savininkas 
duoda paskola, iš priesasties savinin
kas apleido Chicaga. 

JUSTIN MACKIEWICH 
2342 S. Leavitt St. Chicago. 

Tel. Canal 1678 

DIDELIS BARGENAS 

Pardavimui 6 kambarių na
mas 3 metai kapi budavotas. 
elektros šviesa su trimis LO 
TAIS ir vištos namas. Gražiai 
medžiais apsodintas prie pat 
upės. Ant UI. ir netoli Kedzie 
Ave. Lietuvių kolonijoj. Pa
siskubinkite šitą namą pama
tyti. Parsiduoda ant lengvo iš
mokėjimo. Morgičių padaro 
patsai navininkas. Kainuos ti
ktai $3,950. Vertas $5,000. La
bai retą tokia proga pasitaiko. 
Savininkas įneina į kitą biznį. 
Tokiu būdu turi būti greitai 
parduota už nužeminta prekia. 

M. ROZENSKI 

3301 So. Halsted St. 

B I Z N I S 
ANT PARDAVIMO niaučiaus 

i čeverykų taisomas mašinos ir su vi
sais kitais jrankiais padu siuvama m a 

i šina finishing mašina su trimeriu peč 
mašina džekls Kr kiti daiktai par
siduoda pigiai nes visos mašinos yra 
mažai vartotos galite matyti po num. 
5610 So. RiolK-y Str. Chicago, III. 

rr>£ 

A U T O M O B I L I U S 
PARDAVIMUI 5 pasažieriu auto

mobilius; 6 cylinderiai; visi 5 tajerai 
bevelk nauji; mažai vartotas bė
ga |r atrodo kaip naujas; parduosiu 
už $450. Ats išaukto pas 

Joscph Yushkeuhz 
4034 Arcrer Ave. Chicago. 111. 

PAIEŠKOJIMAI 
Aš Anielė (iš Marazy) Liužinienė 

paieškau savo bj.-.ollo Vincento Mara-
7.0 nuo 19 metų gyvenančio Aurora, 
111. — Meldžiu atsiliepti ar pranešti 
uian jo antrašą. — Ačiū. 

ANIELE M U M N I E N E 
4 Anli St. Amstcrtlam, N. Y. 

Lietuviai Daktarai 

Amerikos Lietuvių Daktarą 

Draugijos nariai. 

Tel. i m d . 7042 

- ^ »l 

N'ORĖDA'MI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

. L. FABIONAS GO. 

809 W. 351h St , Chieaeo 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. • 

A. f A-
E. JANUŠKEVIČIŪTĖ 
mirė rugpiučio 4 d. 1923 
5:25 vai. po pietų, amž
iaus 3 metų. ir 3 mėnesių, 
po nelaimingos operacijos 
Šv. Elzbietos ligoninėj-

Paliko dideliame nuliū
dime tėvą Pranciškų, mo
tina Marijona ir brolį Juo 
zapa. 

Laidotuvės įvyks antra-
dienyj rmrp. v d. iš namų 
1611 N. Ashland Avenue 
į šv. Mykolo bažnyčia 9 
vai. rvfco. Po pamaldų bus 
nulydėta į Sv. Kazimiero 
kapines. 
. .Nuoširdžiai kviečiame 
gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti laido
tuvėse. 
? Nuliūdę: 

Tėvai ir brolis 
Januškevičiai. 

Dr. C. Z. Vezelis { 
LfETUVIS DENTISTA8 

4719 SO. ASHLAND AVENUK 
arti 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 rak. 
Seredoinls nuo 4 iki 9 vakare. 

Tel. Canal 1&7, Vak. Cmnal t i l t 

DR. P. Z. ZALATORIS 
LiKvTif Gydytojas Ir 

GhirnrgM 
IS l i ftoatfc Halsted 

valanda*: l t iki 11 ryta: l lkJ 4 
po ptttn: • Iki • 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CnOAGO, ILLIS01I 
Telefonas Vards 5911 

Valandos — l tki 11 Ii ryto 
po pietų I lkl 1 rak . Hedeliomla 
Ofisas uždarytas, 

! » » » • • » ^ » ^ » » « » » » » • • • • • M • m Į 

DR. A. L. YUŠKA 
1900 8o. Halsted Str. 

Tel. Oaaal 1118 
Ofisu vai.: 11 ryto iki 11 po piek 

i lkl 7 vai vakaro. 
vai.: 1 iki 4 po pleftu 
41M Arcter Ave. 
Tsl. Lafayette 1991 

Tel. Boulevard I1SS 
DR. A. J. KARALIŪg 

Lietuvis Gydytojai 
3303 South Morgan Street 

Gkloago, m . 
J^m^m^m m » i i i « » — » — » — — s e e e e e e e i 

• * . . - - . -

fTel. Blvd. 1401. 
Dr. V. A. ŠIMKUS 
1315 So. Halsted Street 

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

Nedėiiomis 9 iki 12 diena. 
e * • • • » » • » • . » » » » » » » » • » • » • » » » 

Dr, M, Strikol'is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4901 So. Ashland Avenue 

Tel. Boulevard 7820 
Tai.: 1 iki 4 ir 6 lkl 1 

Ned. 10 lkl 11 
I: 9941 So. Albany Avenue 

Tel. Prospect 1910 
Vai.; patai sutartį. 

Antradienis Bug^j, 7̂  192a 

K LIETUVOS KNYGOS. 
• 

No. 43. Giesmynėlis apdarytas i 75c. 
No. 37. Lakštutė dainų rinkinėlis pradedamaijai mo

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

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

tis 50c. 
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 75c. 

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

baiga ir apie apokaliptiškajį skaičių 666, 15c. 
No. 45. Broliukai — Dobileliuikai U 20c. 
No. 26. Planetos ir žvaikždės, trumpas astronomijos va

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

No. 26. Giesmynėlis be apdarų 60?. 
Botanikos Vadovėlis. — Vertė V. Vilkaitis. — Jame 

telpa 136 piešiniai. Kaina 4 50c. 
Apie Kristaus Sekimą $1.20 
No. 13. Kame Išganymas 20c. 
Duonelaičio raštai $1.00 
No. 2. Mūsų Jaunuomenės Idealai 20c. 
No. S. 2. Kariagos Aidai Tėvynes 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 Raštai. Kaina 80c. 
No. S. 3. Kaip Susikūrė Jungtinės Valstybės. M. Šalčius 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 5G& 
No. S. 2. Žvaigždžių Takai. Triveiksmė pasakos dra

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

rašė Petras Vaičiūnas. Kaina 1 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 4;1c. 
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 75c. 
No. BįLokslo 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 50c. 
No. 24. Mano Knygelė , 10c. 
No. 36. Marikė 15c. 
No. 7. Labdarybės tvarkymas kitur 10c. 
No. 27. Paklydėliai 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 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 Negyvo ja , 

gamta: žemė, vanduo, oras, Kaina 60c. 
Apmastymai Visiems Metams. — Dviejose dalyse. Kaina $3.00 
Braižinėliai. — Parašė Skrusdė \ *.. 45c. 
Fabijele. — Audeklo apdaruose $1.50 
Dvasiško Qyvenim© Vadovėlis. — Iš Francuzų kalbos % 

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

251 pusi 75c 
1 

P. S. Užsakydami knygas, meldžiam parašyti knygų unm. 
• • 
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