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VALSTYBES. su Anglija 

TURĖS KONCERTUS IVAI. TEČIAUS NENORI JOKIU BUDŲ AREISTI RUHRO 
RIUOSE AMERIKOS MIE

STUOSE. 

ANGLIŲ KOMISIJOS NU- NORIMA NUSTATYTI RI 
BAS S. V. KONTROLEI. 

Koncertuos apie dešimts 
savaičių. 

APIE TAI PRANEŠĖ PREMIERAS POINCARE. 

PARYŽIUS, rugp. 20. — 
Franeijos su Anglija santy
kiai eina bldgyn. f 

Franeija dar neatsakė An
glijai j šios nota. Atsakymas 
pasiųstas peržiūrėti ir patvir
tinti Belgijos valdžiai. Pas
taroji painformavo premjerą 
Poineare, kad ji norinti atsa
kymą gerai perstudijuot.Tam 
tikslui reikalingas atatinka
mas laikas. 

Tuotarpu vakar premieras 
Poineare lankėsi karo išnai
kintos Franeijos daly, kur pa
sakė politinę prakalba. Jis 
pirm visko pareiškė, kad Fra
neijos valdžios pozieija Vo
kietijos žvilgsniu neatmaino
ma. Už ta poziciją stovi vi
sa franeuzų tauta. 

Premieras kalbėjo tais pa-

1 NUŽUDYTAS, 4 SU
ŽEISTA. 

NEW YORK, rugp. 18. — 
(J ar s i giesmininkii grupė, ku
ri plaėiai žinoma kaipo Sik
sto Koplyčios choras ir ku
riam vadovauja monsignoras 
Rella, šįmet aplankys S. Val
stybes ir čionai didesniuose 
miestuose turės koncertus. 
Koncertus pradės spaliu 14 d. 
Koncertavimas užims dešim
ties savaiėiu periodą. Pasku
tinis koncertas įvyks gruodžio 
7 mieste San Francisco. 

Tai tas pat choras, kurs 
pirm poros metu lankė Aus
traliją ir turėjo pavykimo. 
fiis choras nieko bendra netu
ri su giesmininku organizaci 
ja, kuri 1919 metais lankėsi 
S. Valstybėse. Šios pastaro
sios priešaky stovi monsisrno 
ras- Casimiri, ftv. Jono Late-
rano choro ir Pontifikalės 
šventosios Muzikos Mokyklos 
direktorius, ftio giesmininkai 
perniai lankėsi Paryžiuje, 
Londone ir Dubline. 

Tiesą pasakius, Siksto cho 
ras jau ilgi metai negyvuoja. 
Perniai lankę Romą žmonės 
keliavo namo Įsitikinę, kad 
jie garsu chorą girdėję gie
dant -ftv. Petro bazilikoj ka
rūnuojant Papą Piusą XT. 
Bet tai nebuvo Siksto cho
ras. Tai iškilmei specialiai 
buvo sukvitsti choristai iš į-
vairiu katedrų. , 

Siksto Koplyčios choras. 
Monsignoras Rella apie Si

ksto Koplyčios chorą paduo- J NĖRA VILTIES RASTI PRA 
da tokiu žinių: Į ŽUVUSĮ KUNIGĄ 

"Daug neaiškumu gyvuoja 
del Siksto choro. Tai kilo dėl
to, kad kuomet choro direkto
rium paliko monsignoras Pe-
rosi, tai choran nebuvo ski
riami nauji nariai giesminin
kai. Dabargi originali o choro 
nariai arba išmirę arba išs
toję su pensijomis, kokios mo 

karnos už trisdešimts metų 
tarnybą. j 

"Kuomet monsignoras Pe-
rosi pirm 25 metu pradėjo 
valdyti chorą, Vatikanas iš
sprendė chorą likviduoti kai
po įstaigą, leidžiatn choris
tams išmirti arba išstoti su 
pensijomis. Tr prie monsigno 
ro Perosi visas laikas cho-
ran nebuvo priimami nauji 
nariai. 

"To priežastis viena svar
biausių, tai buvo ekonomija. 
Xes choras, kaipo organiza
cija buvo nei nereikalingas. 
Jisai giedodavo išimtinai tik 
Pontifikaiėsc apeigose, kurios 
retai pasitaiko, Tečiaus cho
ro tradicijas palaikyti palik
ta direktorius ir vice-direkto-
rius. Pasitaikius Pontifika-
lėms apeigoms arba kitokioms 

r i draugingumo su Anglija, 
stovi stipriai už ententę. Bet 
jokiu būdu neapleis savo už
imtos pozicijos. 

Franeijos programa yra to
kia: 

1. Franci ja Jokiu bud n ne
apleis Vokietijos plotų kaip 
ilgai Vokietija nepertrauks 
pasyvio priešinimosi Ruhro 
teritorijoj ir kaip ilgai neat
mokės karo kontribucijos. 

2. Franeija absoliučiai ne
sutiks, kad ten kokia interna
cionale ekspertų komisija tu
rėtų nustatyti kontribucijos 
sumą. 

3. Franeija sutiks tiek su
mažinti Vokietijos kontribuci-
jos, kiek jai Anglija ir Ame
rika dovanos karo skolų. 

Taip Franeija i nusistačius, 

KILUS STREIKUI, GRASI
NA UŽIMTI KASYKLAS. 

Komisija įdavė prezidentui 
raportą. 

čiais ruožais, kokiais bus at- Anglijos pastangos įvesti tai-
sakyta Anglijai į jos reikalą- ką Europoj yra tuščios. Ang-
vimus. jlija turės imtis kitokio veiki-

Jis sakė, kad franeuzai no-'mo. 

DKTROIT, Mich., rugp. 21. 
— Sekmadienio anksti rytme
tį 7 plėšikai užpuolė Allenda-
le užeigą, kur daugelis nukai
tusių svečių šoko ir linksmi
nosi. 

Kilus triukšmui G sveėiai 
pašauta. Plėšikai su 25,000 
dol. grobiu, pinigais ir daik
tais, nužudė vieną vieškelio 
poliemoną, kurs norėjo pik
tadarius sulaikvti. 

automobilių rado tuščią St. 
Louis policija. 

Visas laikas pražuvęs kuni
gas buvo ieškomas. Jo gimi
nės ir parapijonai pagaliaus 
neteko vilties rasti nei gyvo 
nei negyvo. 

ISPANAI TURI NUOSTO 
LIŪS MOROKOJ. 

MADRTDAS, rugp. 21. — 
Parėjo žinių, kad ispanai Mo-
rokoj turi kruviniausią kova 
su morokanais.' 140 ispanų 
žuvo tomis dienomis. 

WASHIN(yrON, rogp. 21. 
— Atlantic City, N. J., vakar 
kietųjų anglių kasyklų savi
ninkai atnaujino derybas su 
anglckasių atstovais. Nebe-
liko nei poros savaičių. Tuo 
laiku abi pusi turi susitaikin
ti. Nesusitaikius gi, rugsė
jo 1 dieną pramatomas anglc
kasių streikas. 

Tai paskutinės derybos. 
Seniau tartasi be pasekmių. 
Praeitą savaitę anglių komi
sija abi pusi sukvietė konfe
rencijom Taipat negauta 
geistinų rezultatų. Dabar pa
skutinė proga. 

Anglių komisijos nariai še-j 
štadienį gryžo iš Xc\v Yorko! , 
ir aplankė Prezidentą Coolid-
ge. Pastarajam įdavė rapor
tą. Po konftrencijos su Pre
zidentu, komisijos pirminin
kas pranešė, kad jei kasyklų 
savininkai su anglekasiais ne
susitaikins ir pastarieji pa
kels streiką, tuomet pati vy-
riau8vl>ė užims kasvklas ir 
ves jose darbus. Nes ang
lys turi Imt produkuojamos. 

Anot komisijos pirmininko, 
jei šiuo trumpu laikotarpiu ne 
bus įvykinta geistina taika, 
tai bus aišku, kad abi pusi 
ieško saužudystės. Ir ko no
ri, tai tą ir turės. 

Bet tas pat komisijos pir
mininkas visgi pažymi, turįs 
vilties, kad abi pusi pirm ru
gsėjo 1 d. padarys naują| 
kontraktą. 

AVASHINGTON, rugp. 21. 
— Prezidentą Coolidge ap
lankė didieji šalies biznieriai.' šios- sveikatoje ir laimėje, 
Konferencijos laiku jie prašė 
• 

prezidento padaryti ribas .vi
sokiai vyriausybės kontrolei. 
Jie nurodė, kad šalies reika
lams daug kenkia visokia ple
čiama federalė kontrolė gele
žinkeliams, prekybos laivynui 
ir tt. 

Liet. Vyčių Xl-jam Seimui 
? • r • 

Kad visas mūsų Tautos jaunimas stiprėtų kūno ir dva-

KONSTANTINOPOLY 
SIAUČIA EPIDEMIJOS. 

KONSTANTINOPOL, rug. 
21. — Čionai pradėjo siausti,• 
choleros ir šiltinės epidemi
jos. įTurkai kaltina svetimų 
salių pabėgėlių nešvariai už
laikomas stovvklas. 

C H I C A G O J E . 

'Kad visa mūsų jaunoji karta paveldėtų mūsų protėvių 
— didvyrių idealus ir darbus, — 

Kad ateinančios kartos nepražudytų sunkiai iškovotos— 
iškentėtos garbės ir laisvės, — 

Kad mūsų Tautos treėdalįo buvimas Amerikoje nepa
liktų be vardo, be žymės ir be naudos, — 

Kad tūkstančius metų ir tūkstančius vargų pragyvenu
si Tauta, galėtų tūkstančius metų laimės susilaukti, — 

Kad nedidelė skaičium mūsų Tauta taptų, pavyzdžiu 
skaitlingesniems už mus, — 

Kad tuos garbingus Lietuvių Tautos Jaunimo uždavi
nius pasekmingai atliktų Lietuvos Vyčiai, susirinkusieji į 
savo XI-jį Seimą, Springfield, 111., 

— Mes .sveikindami siunčiame širdingiausių .linkėjimų! 
Drangas/* n 

Žinios iš Lietuvos 
NUŠAUTAS ĮTARIAMAS 

PLĖŠIKAS. 

Desplaines policijos nuova
dos poliemonas ^Tyrrell ant 

LENKAI PRADEDA 
PRALAIMĖT. 

VARSAVA. — "Kurjer 
Poranny" praneša iš Pary
žiaus, kad Tautų Sąjungos 
Tarybon busiąs išrinktas Če-

IŠ VILNIJOS. 

Suomių neutralitetas. 

kampo 4fi ave. ir 22 *at. tok- k o s I o v a k i j o s atstovaR. Ta
rno įtariama pl<*,ka. Ji m i - j m e f a k t ( 1 , a i k r a j t i s , m m a t o 

rod,- viena* gmegna, kurį taa | , o n k l J j ^ p o K t f k f l - • 
plėšikas apvogė važiuojant 
gatvekariu. 

Kuomet polįcmonas plėšiką 
laikė, prisiartino kažkokį trys 
vyrai. Jie pasisakė esą Ci
cero policijos nariai ir norėjo 
plėšiką atimti. 

Tuo laiku plėšikas išsisuko 
iš poliemono rankos ir danu 
bėgti. Poliemonas paleido 
paskui jį šūvį ir tas sudribo. 
Vežamas ligoninėn jis mirė. 

PAŠAUTAS PLĖŠIKAS. 

VTRDEN, 111., rugp, 21. — 
Šįmet kovo 5 dieną vietos ka
talikų jaunas kunigas Vra-
niak gryžo automobiliu iš St. 
Louis atlikęs ten įvairių rei
kalu. 

BERLYNO DUONKEPIAI 
ORGANIZUOJASI. 

BERLYNAS, rugp. 21. — 
Apie 4,000 vietos duonkepių 
organizuojasi, norėdami įkur
ti vieną abelną duonai gamin
ti keptuve. , Tuo būdu nori
ma taupyti kurą ir turėti ma-

Važiuojant pragaišo. Jo'žesnes išlaidas. 

rektoriui leista tani laikui pa
rinkti iš įvairių katedrų arba 
šiaip garsius giesmininkus. 

Parenkami giesmininkai. 
"Tokiame dalykų stovy, 

knmet man reikalinga suda
ryti chorą Pontifikalėms a-
peigoms, aš esu verčiamas 
giesmininkus pasirinkti iš Šv. 
Petro, Sv. Jįono Laterano, 
Santa Maria Maggiore cho
rų giesmininkus arba ir pro
fesionalus. Toksai tad parin-
ktinas choras dalyvavo nepa
prastose pamaldose Siksto 
Koplyčioje praeitais metais/' 

Monsignoras Rella gavo 
Šventojo /Tėvo leidimą su sa
vo parenkamuoju „Siksto cho
ru aplankyti Suv. Valstybes 
ir koncertuose giesmininkams 

nepaprastoms iškilmėms, <įi- dėvėti ypatingus kassokus 

(sutanusi), kokius dėvi Siks
to Koplyčioje giedant. »Tie 
kassokai yra purpuriniai, ly-
lavi ir balti. 

Papai Piui X reiškiant no
rą, monsignoras Rella išla
vino ir direktavo dvylikai 
šimtų giesmininkų, kurie visi 
dalyvavo Šv. Grigaliaus su
kaktuvių paminėjimo iškilmė
se. Del to Pius X kun. Rella 
paaukštino monsignorium. 

Monsignoras Jlella atvykęs 
x\merikon ras čionai daugelį 
buvusių savo mokinių, f ku
riuos mokino' muzikos Šiauri
nės Amerikos Kolegijoj Ro
moje. Tarpe tų buvusių jo mo 
kinių yra įžymių asmenų, 
kaip tai: Sioux Falls Vysku
pas Mahoney ir keletas kuni
gų muzikos profesorių įvai
riose kolegijose. 

GRAIKIJA BUS PAČIŲ 
ŽMONIŲ VALDOMA. 

Respublikos klausimas bus 
išspręstas po rinkimų. 

ATĖNAI, rugp. 21. — Re
voliucinė graikų valdžia pa
skelbė, kad ji sutriuškins vi
sokius sukilimus šaly, jei tuo 
būdu bus norima monarchiją 
pakeisti respublika. 

Pulk. Gonatas, revoliucinės 
valdžios prezidentas, pažymi, 
kad šalies valdžios stovyba 
ateity prigulės nuo naciona-
lio susirinkimo. Artimoj at
eity įvyks rinkimai parlamen-
tan. Susirinkę atstovai galės 
apspręsti, kokios jie nori 
Graikijos. Bet . revoliucijai 
negali but vietos. 

I Du plėšikai vakar anksti 
ryte užpuolė Ne\v Deming 
viešbutį, 305 So. Clark st. 
Užpuolimą nugirdo artima
jam kambary- miegąs vienas 
detektivas. 

Su revolveriu išbėgo kari-
doriun; kuomet plėšikai ren
gėsi apleisti viešbučio ofisą, 
kur nuo klerko atėmė 10 do
lerių. ' » 
. Detektivas paleido keletą 
šūviu, Vienas pašautas plė
šikas išbėgęs lankau sukniu
bo. Kitas tečiaus pasprūdo. 

laimėjimą, nes kovo mėnesį 
Skrzynskiui buvę užsieniuose 
kalbėta, kad pirmoj vietoj bu
sianti lenką kandidatūra, I&-
bar gi atsilankius Benešui 
Londone ir Paryžiuje ir. del 
Sejdos klaidų lenkai netekę 
užsieny prestižo ir čekai gali 
pasitikėti, kad jų atstovas ta
psiąs išrinktas jTarybon. Če
kams šiuo atveju esą dar ir 
dėlto lengva rivalizuot su len
kais, kad pas juos tautiniu 
mažumų padėtis esanti geres
nė negu Lenkijoje, nes ypač 
pastaruoju mėnesiu Tautų 
Sąjungos Taryba labai nepa
tenkinta Lenkijos mažumų 
padėtim. 

"Lietuvos Rytai,'' minėda
mi savo No. 29 nesilankymą 
Vilniuje nesenai pravažiavu
sių Lenkijon suomių ekskur
santų nuo savęs priduria, kad 
suomiai tuo žygiu prakilniai 
parodę savo neutralitetą Lie
tuvos kovoje su lenkais del 
Vilniaus. 

CUBA PRIPAŽINO LIE
TUVA*. 

STAIGI MIRUS. 

Šiomis dienomis gautas už
sienio reikalų ministerijoj 
mūsų atstovo Londone raštas, 
kuriuo pranešama, kad respu
blikos Cuba valstybės taryba 
š. m. balandžio mėn. 28 dieną 
pripažino Lietuvą de jure. 

O R A S . 

APIE 500 AREŠTUOTA. 

10 ŽMONIŲ NUSKENDO. 

ST. PAUL, Minn., rug. 21. 
— Gazoliną varoma nemaža 
valtis nežinia kokiu būdu Mis-
sissippi upėj, ties St. Paul, 
nuskendo. Žuvo 10 asmenų. 

APIE 16 ŽUVO. 

TORONTO, Kanada, rugp. 
21. — Muskoka distrikte su
degė puošnus viešbutis Wa-
wa, , Žuvo api^l^6 asmenų. 

Sekmadienį Chicagos poli
cija atliko nepaprastą med-
džioklę mieste. Ingaudė ir į 

VILKAVIŠKIS. — Liepos 
12 dieną vakare čia staiga 
pamirė 74 m. amžiaus kun. 
Jonas Štrimas. Palaidotas 
iepos 14 dieną. Vielionis, 

kaipo seneliu ir nepriklausęs 
prie parapijos, gyveno gana 
prastai, vargingai ir mirda-1 
mas nepaliko jokių turtų. 

CHICAGO. — Šiandie iš 
dalies apsiniaukę; gali but 
griaustinių; maža atmaina" 
temperatūroje. 

PINIGU KURSAS. 
Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos ster. svarui 4.61 
Franeijos 100 fr. 6.21 
Italijos 100 lirų » 4.53 
Vokietijos 100 mrk. .00002 
Lenkijos 100 mark. .0003 

CHICAGOJ MAISTAS 
PABRANGCS. 

Mažmenomis (retail) per
kant liepos mėnesiui maistas t-
pabrango- 5 n uos. Chicagoje. 
Taip praneša iš Washingto-
no. 

i t L 

AREŠTUOTAS VAGIŲ 
VADAS. 
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P I N I G U S (( 
SIŲSKITE į Lietuvą Per I I 

DRAUGĄ II 
Nes, Draugas pigiausiai siunčia ir geriau- S 

šiai patarnauja. "Draugas" siunčia per didžiau-

s = 

Policija areštavo John Pa-
bite, 1781 So Peoria st. Tai | | m Ą ^ 0 A K L E y A y L 

esąs automobilių vagių gan-; A 
jos vadas. | ^ p 

šias Lietuvos bankas: Ūkio Banką ir Prekybot-
E s 

Pramonės Banką. 
"Draugas" siunčia pinigus litais, ir doleriais: 

perlaidomis, čekiais-draftais ir telegrama. 

Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare. 
CHICAGO, ILL. i § 
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DEAUGAS PUB. CO. 
8334 South Oakley A venua 

Ghicaffo TlUm l̂i 
Tel Eoosevelt 7791 

PREZIDENTO LIKIMŲ, 

tija šiandie daug nukentėjusi.' stusi kiti toki geros širdies są-į FEDERACIJOS KONGRB- Jtaro: "Diedus*/ — Ą. Ęugie-
JJirus prezidentui, p r i j o j ę žiningi ir įtakingi imonės ir SĄS. uis, "Raulas" — A. Benaitis, 
kilo disorganizacija. Tad nori- pakeltų kova. kitiems trus-
n\a, kad ateity ko panašaus tams: maisto, drabužių, avall 
neįvyktų. ' nių, namams statyti medžįa-

Atrodo, kad Kongresas gos ir tt. - Kiek daug jie at-
užsiims tuo klausimu ir pasi- liktų naudos visuomenei. 
darbuos prezidentų likimu. Įs
tatymų keliu viskas galima 
atsiekti. Tik reiktų vengti 

Nes Sia. visko gaminimas nė
ra brangus. Žalioji medžiaga 

>igi. Tuotarpu visuomenė plė-
klaidi], kurias paskui neleng- šiama be pasigailėjimo. 
va taisyti. 

ŽIBALO TRUSTUI KLIUVO, 

Šiandie nemažai kliūva A-
merikos žibalo trustui. Dar ne
senai jis čia plačiai automo
biliams vartojamą, gazoliną par 

Visi pripažįsta, kad miręs davinėjo po 22 centus už ga-
prezidentas Hardinąas yra per i įQ n ą . Hėšė žmones kiek tik 
sidirbimo auka. Šiandie aųtjjmąnė. Buvo prieš jį nusis-
vieno prezidento sukrauta visų 
Suv. Valstybių reikalų našta. 
Ta našta ir atsakomybė be
galo dideiė, jei atsižvelgsime 
į viešpatijos diduma. Prezi
dentas turi rūpintis didžiau- bernatorius pirmutinis įrodė 
šiais ir mažiausiais šailies rei-
kalais. Gi jei žmogus su visu 
pasišventimu atsiduoda tiems 
visiems reikalams ir stipriau
sia sveikata ir energija gali 
išsisemti 

Pastaraisiais metais nelai
mė įvyko su dviem preziden
tais. \Vilsonas eidamas parei
gas staiga pavojingai susirgo 

kundimų. Bet didikai suvažia
vę nutarė, kad žibalo negalima 
atpigintį. Girdi, bendrovės tu
rėtų didelių nuostolių, Tuotar
pu So. Dakota valstybės gu-

Jcad taip nėra, kaip to trusto 

Jei pasekminga kova atlikta 
su žibalą trustu, tai ir su ki
tais trustais galėtų tas pat į-
vykti. Ateitų kitoki laikai. Čia 
inJiiouieriai neaugtų savo skai
čiumi. Butų atatinkamesnis 
turtų paskirstymas ir net pa
tiems darbininkams nebūtų 
mažinami uždarbiai. 

FRANCUZŲ SPAUDOS 
BALSAS. 

Iš francuzų spaudos atsi-
nešimo į pastarąja Anglijos 
nota, rašo •• Associated Press \ 
gaunama įspūdžio, kad žinoma 
valstybių Entente (Santarvė) 

Katalikų la,ikra*tiainkų *u-* 
važiavimas. 

Federacijos Kongresas, kaip 
jau visiems žinoma, įvyksta 
rugpjūčio 28—30 d. Prieš Kon 
gresą pirmadienį rugpjūčio 27 
d. 6 vai. vak. visų lietuvių ka
talikai *la|krąštininkai prašo
mi yra atvykti į "Draugo'' re
dakciją, kur įvyks metinis ir 
priešk<mgresinis pasitarimas. 
Nuo spaudos begalo daug pri
klauso mūsų visuomenio darbo 
pasisekimas. Pačios spaudos 
pasisekimas daug priklausys 
nuo to pasitarimo. Taigi reikė 
tų, kad nebūtų nė vieno laik
raščio, kuris nebūtų tame lai
kraštininkų pasitarime atsto
vaujamas. 

Atvykstantiems iš toli. 
Jau buvo skelbta, dabar 

atkartojame, kasi Kongreso iš
kilmingos pamaldos, dalyvau-

tstovai kalba. Tas guberna-; baigiasi. Iš to pasekmė ta, kad 
torius savo valstybės , ūkio 
departamentui parėdė pirkti 
gazolinų daugmenomis ir par
davinėti žmonėms po 16c. už 
galioną. 

Taip ir padaryta. Ir* taip 
pigiai parduodant »gauta ge
ras pelnas. Kad taip, tai tuo-

nuo šio laiko Francijai prisieis rugp. 28 d. 9 v. v. Šv. Jurgio 

ir šiandie dar nesveikas, nors j a u s gazolinos klausimas ir 
jau ilgiau poros metų nepre- kitose valstybėse pakeltas. 
zidentauja. Gi prezidentas 
Hardingas, lygiai eidamas sun 
kias pareigas, mirė. 

Tad šiandie keliami projek
tai, ar nebūtų galima čia pre
zidentams palengvinti jų pa
reigų. Ieškoma būdų; kaip rei
ktų tai padaryti. 

Kolkas paduodami keli pro
jektai. 

Vienas; Vice-prezidentą pa
daryti tikruoju ir aktyviu pre* 
zidento asistentu, atėmus jį 
nuo pirmininkavimo senate. 

Antras. Neskaitant viee-pre-

Tuomet trustas nenoromis 
turėjo pasiduoti. Šiandie ir jis 
parduoda gazoliną po 16 cen
tu (15.Tc.) už galioną. Nes jei 
jis nebūtų prisitaikęs prie to 
papiginiino, butų atsidūręs tei-
Mne už visuomenės plėšimą. 

jant Chicagos arkivyskupui, 
įvyks šv. Jurgio bažnyčioje* Tuotarpu apie vakarienę už 

"Pairas"—P. Kareiva, "Mar-
tinukaa" ^ J. Ųrbiutė, *<Die-
kienė — V. Butkienė, "Juo-
dis" —• J. Kulikauskas, "Ro
žė"—O. Vilkiutė, " ^ i n a s " 
— J, Bajsjs, "^įu^rurys" — S. 
Šimulis, "švedas" M. Bagdo
nas, "Magdė" — M. Gurins-
kaitė, "Bakutis" — J. Ma
cas. « -

Kadangi veikalan įeįna la-
bafdaug dainų, tai vaidinime 
dalyvaus parinktų dainininkų 
choras, vadovaujant p. Bal
siui. Pabaigoje vaidinimo — 
gražus gyvasis paveikslas — 
"Nepriklausomą Lietuva". 

Naujai atremontuotoj salėje, 
prie naujų dekoracijų ir švie
sos naujų efektų veikalas da
rys tikrai nepaprasto įspūdžio 

Iškilminga vakarienė. 

Antrąjį Kongreso rugp. 29 
d. vakarA toje pat šv. Jurgio 
parapijos svetainėje šv. Onos 
draugija surengs vakarienę. 

SKAITYTOJU BALSAI 
L. y f ęTŲ SEIMUI. 

vienai kovoti su savo skolinin
ke Vokietija. Ta skolininkė 
kaskart darosi vis atkaklesnė. 
Ir su ja bus dar blogiau. Nes 
ji turės galingą Anglijos para
mą. 

"Anglijos nota reiškia 
draugingų santykių pertrauki
mą su \ Francija", pažymi 
laikraštis "Le Matin". 

"Nors .Anglija turėtų mus 
nevitm apleisti, bet jei ji mu
ms ir toiiaus priešginiautų ,\ 
rašo 1' Echo de Paris, "tai 
mes pasilikime ištikimi savo 
politikai, nes dar ilgoką laiką 

bažnyčia yra ant 33-os g-vės 
ir S a Auburn ave. Po pimal-
dų tuojau įvyks iškilmingas 
Kongreso atidarymas Mark 
VVhite Square svetainėje, ant 
29 g-^vs ir -So. Malsted. Po
sėdžių salė nuo bažnyčios po
ras blokų. Atvykstant iŠ sto
ties yra du keliu. Pirmasis 
imti karą einantį iš miesto iki 

, Malsted ir tenai persėdus va
žiuoti (į kairę) iki 29 g-vės. e įu s > Pradžioje programo ir 

Aeiu So. Dakotos guberna- Anglija iš mūsų nieko negalės 
toriaus iniciatyvai, šiandie vi-j iškaulyti arba mums pąkenk-
suomenė naudojasi pigesne t i". . 
gazoliną. Žinoma, taip ilgai 
nebus. Trustas ras bent kokių 

.kliūčių ir padidins kainą. Bet 
jis nedrįs padidinti taip, kaip 
buvo. i 

zidento, prezidentui asistentu Žibalo bendrovės visuomet 
skirti dar vieną žmogų. 

Trečias. Šalies valdžią taip 
gazolinos brangumą teisino 
tuomi, kad žibalo permaža. 

perorganizuoti, kad departa. Į Kuomet menka produkcija, 
mentų viršininkai turėtų clau-
giaus atsakomybės ir daugiaus 
veiktų nesikreipiant patarimų 
ieškoti pas prezidentą, išėmus 
dįdžiai svarbius reikalus. 

Paduodama dar kitokių pro
jektų. Ir visi jie siekia vieno 
tikslo: sumažinti prezidentui 
pareigas, susiaurinti jam dar
bą. 

tuomet jis turi but brangesnis. 
Tečiaus susekta, kad Suv. 

Valstybėse šiandie žibalo 
tiek daug yra pagaminta, kad 
kai-kuriuose žibalo laukuose 
senai sustabdyti darbai. Ta 
viršprodukcija nedaugeliui bu 

Vienatinę loginę išvadą ga 
Įima gauti iš Vokietijos kri-
zio ir Anglijos notos", sako Le 
Journal, "tai ta, kad Fran-, 
cija su Belgija privalo dar la-
biaus sustiprinti -savo akciją 
Ruhro teritorijoj". 

"Nusisukime nuo tos pur
vinos egoistinės tautos, ku
rios kapitalą ir pirklybą gy
nė mūsų kareiviai savo kar-
žygybe. Su didžiausia dome 
tėmykimės į atsitikimus Ber-
lyne.Tegul mus nesujudina an
glų neapykantos himnas, nei 
koks naujas įvykis Vokie-
čiuose ,\ baigia tas laikraštis. 

Antrasis — pasiekus State str. 
imti karą eįrfcintį į pietus ir 
važiuoti iki 31, persėdus čio
nai važiuoti po dešine iki Hal-
sted. Išlipus porą blokų be
liks eiti į šiaurius. 

Viešbučius rokomenduotiuue 
La Sadle ir Morrison; pigesnį 
Fort Dearborn ir Board 6f 
Trade. 

vo žinoma. Gi tai žiną tylėjo 
Pagaliaus tai visa aikštėn iš- "Anglai mano", pareiškia 
vilko So. Dakotos gubernato- Potit Parisien, "kad anglo-

Tie visi projektai paeina I rius. amerikoniški kapitalistai turi 
nuo republikonų.. Nes jų par- Kaip tai butų gerai, kad ra- pirmenybę prieš Francijps ir 

Kongreso pirmasis vakaras. 
pirmąjį vakarą, rugp. 28 d. 

utaminke, Šv. Jurgio parapi
jos svetainėje statoma nepa 

teks pasakyti, kad programe 
dalyvauti kol kas sutiko se
kantieji mūsų menininkai: 

Solo dainuos Pp. Ramanaus
kas, K. Sabonis, Žilius su 
Daukša (duetasf), p-ia Janu
šauskienė ir dar Chicagoje ne
girdėta, pragarsėjusi Rytuose, 
p-nia Elena Narinkaitė — Ra
kauskienė. Smuiku pagros p-
nia Sabonienė. Prie piano 
skambins p. Saurisxir p. PQ-

Kad Lietuvos Vyčių orga
nizacija yra begalinės svar
bos mūsų jaunimui palaikyti 
prie Tautos ir Bažnyčios, ne-
|)eapsimofca vbekartoti. Kad 
L. Vyčiai nepasiekia savo 
tikslo taip, kaip visuomenė ir 
jie patys to norėtų, taip pat 
yra visiems aišku. Nes. orga
nizacija per. 11 metų sun
kaus darbo, neįstengė sutrauk 
tt nė 10,000 pastovių narių. 
Nepasisekimams aiškėjant ir 
del kitų priežasčių daugelis 
seniaus uolių darbuotojų L. 
V. organizacijoje dabar nebe
veikia. Kokios tad butų prie
monės, kad jaunimo brangio
ji organizacija imtų eiti nau
ju, pastoviu, ir pasekmingu 
kelįu f 

"Draugo" keliuose nume-
įiuose "Senas Vytis" ir "J-
aunas Vytis" padarė rimtų 
pastabų. Bet apie budus tai
symo mažai ką tepasakė. De
javimas, kad nėra vadų, kad 
kiti mums nedirba, reiškia tik 
savo silpnybę. Vyčiai ne ma
ži vaikai, kad reiktų jiems 
vystyklų ir auklės. Žinoma, 
naudingas yra daly-

pabaigoje dainuos "Kanklių" 
clioras, vadovaujant p. Sau
liui. I 

atsiųstų. 
3 . L. Vyčių nesutvarkysi

me idealiai viena diena. Ę e i - ^ 
kia pastovios organizacijos, 
kuri galėtų ją tinkamai ir 
nuolatos taisyti. Reikia Vyčių 
Centrui duoti pačių geriau
sių ir pačių gudriausių žmo
nių. Seimas daugybėje darbų 
nevisuomet suskumba kandi
datų į Centro Valdybą ypa
tybės apsvarstyti. Ne visi 
tinkamiausieji kandidatai į 
C\ V. atvyksta Seiman. Rei
kėtų Seime rinkti Direktorių 
Tarybą ir jai pavesti Centro 
Valdybą skirti ne vien iš Sei
man atvykusių atstovų, bet iš 
visų Amerikoje esančių tin
kamiausių žmonių. Tai butų 
ir sulyg mums išduoto val
džios čarterio. 

4. Laipsniai. Esant įvai7 

rios vertės narių, naujų ir 
užsitarnavusių, didesniam pa- * 
raginimui, reikėtų įvesti laips 
nius. 

5. Apdraudos skyrius, Ne
gali būti Vyčių organizacija 
*' every thing for nothing''. 

Reikia duoti nariams ką 
nors apčiuopamo. Vienu spor
tu toli nenukeliausime. Reikė
tų įvesti ne *ik apdraudos, bet 
ir pašalpos skyrių. Išsikalbi
nėti sunkumais jaunimui ne
gražu. Vienas čia tegali būti 

negu kitų darbu. Einant prie 
to, ką mes patys galime pa
daryti, aš manau, butų nepro-
šali pasvarsčius sekančius 
klausimus. 
1. Vardo immainymas. Var-

Kaip Tamstos matote tojPdas—ne išganymas. Turi jis 
vakarienė bus ne tiek vakarie
nė, kiek tikras iš parinktų įė-
£ų ir retas koncertas. 

kas patyrusiųjų pagel-
ba. Bet daugiaus reiktų pasi- klausimas, ar tikrai naudingi 
rupįnti savo pačių veikimu, O jei naudinga, tai į darbą? 

Jaunieji daug turi jėgų, drą
sos; dirbant ir Dievas padės 
iv senesnieji Veikėjai ir visuo
menė pagelbės. 

6. "Vytis". Mūsų laikraščio 
mūsų jaunimo dalis neskaįto, ^ 
nes lietuviškai silpnai temo
ka. Dalį. tad "Vyčio" leisti t 
anglų kalboje, lietuvių dvasio
je. Redaktoriaus paieškoti kuo 
gabiausio, apmokėti nesigai-

savo svaii>ą, bet organizaoi-
jon dedasi žmonės daugiau 
del matomo turinio, negu del 

Prpgrame dalyvaus dar po- gražaus vardo. L. Vyčių var-
ra žmonių. Jie savo sutikimą {<Jas yra gražus, jis turi savo^int, nes be idėjų platinimo,' 
jau yra, davę, bet jų pavardžių ^vietelių. ,Vardo pamainymas * jaunimo nepasieksimo, 
tyčia dabar neskelbsime, U a l | d a ^ sukeltų ginčų visai be- 7 R^.[ų ^ ^ . ^ 
patys atspėtumėte* Mes tuo-, reikalingų. Vardo, sakyčiau, 'C e n t r o k o m i B i j k u r i i n t u l 
tarpu del jų tiek tik galime 
p&sakyti, kad jiems dalyvąu 

prasta* graži drama 4 aktuose' iant> vakarienės programa pa-
ir t paveikslo. Veįkalas at
vaizdina mūsų kovas spaudos 
uždraudimo metu. Vaidintojai 
parinkti vieni geriausių Chi-
cagojet Roles pasidalino ši-

. . . =r= 
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.Belgijos valstiečius, kurių na
mai i r laukai išnaikinti". 

Gi francuzų komunistų or
ganas V Humanite pažymi, jog 
nerastum brutalfhgesnės - kal
bos, kokia pavartota Anglijos 
notoj. 

r 

KOMEPUA DVIEJUOSE 

VEIKSMUOSE. 

Veikėjai: 

fcUomlti* — žydas, rubsiuvys 
Zopelienė — darbdavė 

Zopelis — jos vyras 
Ona Murinaitė — popelių tarnaitė 

Joškis — žydo pagelbininkas 
Policijantas 

Teisėjas 
Raštininkas. 

I AKTAS. 

Paprastas žydo siuvėjo namas: sta
lą*, mašina ir įrankiai reikalingi siuvi
mui. 

Žydas sėdi ririe maši/tos, skubyii siu
vą. Vi valandėlės įeina ponia Zopelienė 
sų savo tarnaite. Tarnaitė neša didelį 
šmotą sudeklo* 

darbą. ^ 
ŽYDAS: (Atneša kėdes ir sako): Pra

šom s4st. Niu, ar tamstų norėsi kad ką 
pasiučl 

ZOPELIENĖ: (Ima iš tarnaitės au
deklą, deda ant stalo ir sako): 

Taip, aš noriu kad pasuitum man ilgą 
viršinį apsiaustą, ar galėsi? 

ŽYDAS: Nįu, kodėl ne? 
ZOPELIENĖ: Sakau, gal perdaug tu

ri darbo; o aš norėčiau kad man greit 
pasiūtum. ^ 

ŽYDAS: (varto audeklą, žiūrinėja). 
Gera, ašgalėsį pasiskubint. 

ZOPELIENfi: Bet aš norėsiu kad pa
siūtum del visų šventų. 

ŽYDAS: (nustebęs). Ui, del visi 
šventi! (vėl žjuii į audeŲą) Niu, poni, ar 
išteks matarįjif 

ZOPELIENfl t (nesuprasdama žydo 
minties) Ką, ar užteks matarijos? Na ką 
tn čia kalbi, (renio į audeklą)' &urėkt jųk 
tik tia yra visas šimtas inasfų. Tai kiek 
mastų išeina į ilgą viršinį apsiaustą? 

ŽYDAS: (mąsto) Ui, aš mysįiua 

si darys tokia, kokios nebuvo 
dar, kaip Federacija yra Fe
deracija. 

Tikietai į vakarą ir vakarie
ne yra jau pardavinėjami. Gau 
ti jų galima: pas Federacijos 
skyrių valdybas, "Draugo" o-
fise, Brįdgeporte pas P. Baltu
tį, Liet. Poekybos B-vėje. 

Cicero j — pąs J. Mockų, 
1301 S. 5Qth et., L. Krefcšciu 
ną, }447 S. 50 Ąve. ir^Dąrbi-
nikų Uįei^oj, 1447 S. 50 Ave.[balsų, nor,s vieną atstovą te-

nemainyti, o daugiau pasi 
stengti, kad jaunimas Vyčių 
tikslus pažintų ir pamylėtų. 

2. Seimų balsavimas. Iš
vengimui vienos grupės ilgo 
įsigalėjimo, dėl didesnio užin-
teresavimo organizacijos rei
kalais, gilesnio demokratiz
mo palaikymui, reikėtų, kad 
kiekvienas 10 kuopos narių 
turėtų Seime 1 balsą, nežiū
rint, kiek kuopa atstovų į 
Seimą atsiuntė. Pav. kuopa 
su 1QQ narių,, galintį pasiųsti 
10 atstovų, tuisėtų Seime 1/) 

si jaunameciais. 
8. Reikėtų įsteigti sporto 

sekcijai fondą. 

9. Iš mėnesinių mokesčių, pa 
likti dalį, kad ir mažą, kuo
poms. 

10. Kas metą daryti naujų 
narių vajų. 

Svarbiausiais skaitau punk
tus 3, 4, 5, 6, ir 9. Kam rupi 
ir kas teisę turi Vyčių org. 
taisyti, tepasvarsto. 

"S 

Nes didelis laikas.' 
j 

Vytis Pranelis. 

ŽOPCUEJBjį: Mu(įvį ifrifcą tamstai 

ZOPELIENĖ: Gerą vakarą tamstele! 
3YPĄS: (Atsistoja ir atsako) Ui, gė-Į (mąsto) n, n, n, (krapšto galvą) kad kai 

ir ir ir ir 3 ir 2 biški ant ploči. Niu, o del 
visi šventi,kokį nori kad padaryti? 

ZOPELIENĖ: (vėl nesupranta žydo 
pasakymo) Na tai mieruok, aš turiu sku
bėti, nes mano ponas automobilyje manęs 
laukia. 

ŽYDAS: Niu, poni, prašam tą neba-
jote, man tas greit einasi, aš tuoj pama-
ruosi, aš į tą darbi gera įprati. Niu, aš 
daug nemaruoji tik ilgi, o stori ir kiti ilan 
ki nutaiki po nosi kumpumL 

(Žydas ima mierą ir sako): Niu, gėri 
aš tamsti pamaruosi. Niu, prašom stok, at 
suk niugarį. (Zopelienė atsistoja, žydas 
mieruoja tik ilgį, paskui sako): 

ŽYDAS: Niu, jau gatavi. Kaip tamsti 
urąvardi? (ima paišelį). 

ZOPELIENĖ: Ponia Zopelienė. (Žy
das užsirašo). Tą žinok gerai, kad aš no-

m*- • > . . l E5 - 5 - . 
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kiek reikės, o kas liks tai man sugrąžinsi. 
Ar tu surirąnti! 

(ŽYDAS mąsto ir, nusikreipęs į šalį 
kartoja) Del visi šventi. Ui, del visi šven
ti. Niu, aš labai gerai suprantu^, bet kaip 
anam pamaruot? 

ZOPELIENĖ: Na, tai kįefc kartų tu 
mieruoji? * 

ŽYDAS: Ui, visi po vieną sykį. 
ZOPELIENĖ: Na ju£ jau pamiera-

vai, sakei kad viskas gerai. 
(feina Ponas Zopelis) ZOPELIS: 

Man nubodo jūsų beląųkiaųt, važiuokim 
namon, ko jųs čia taip ilgai laukiate (ir 
vėJ greit išeina). 

ZOPELIENĖ: ( n e k a s i a i ) Są£au,'a!r 
pasiusi visiems šventiems,^eine tai aš ne
šu kitam siuvėjui. Mat £ad neturiu lai 

tamsti esi aukšti stori moteriški, tai išeis 
(vėl masto) apie ė, ė, ė, 5 mąsti ant ilgi ( ta"S, mastų. A š ^ S ę ! tau palieku. Vartok 

ko, (J tarnaitę) Ona, imk ąų4e$a> neškiva 
riu kad pasiūtum del visų Šventų; geriau J pas kitą siuvėją. Tik prasįdėk su žydu 
užsirašyk kad manęs neapvilfumt tai'ir nebaigsi. Tegul jį.gąMs, trukdo mus 

ŽYDAS: (kartoja) del visi šventi! (vėl bereikala 
žiuri į audeklą) Aš bandysi pataikinti ŽYDAS: (griebia už audekle ir sa-
kiek mątariji išeis. / . ko): Ui, pani,'pani, kam toki sbįtki, nes-

ZOPELIENĖ: (Vis nesupranta žydo f ubėk, susikalbesim bus viską gera. Aš 
minties). Na ir vėl kaziną ką tu kalbi, juk tamsti pasiusi visi apsiaustųvi taip graži 
sakei, kad h ma,^užteks , o-čia yra'šin> kad nei į visa Psryzį miešti negalėsi su

rasti. Ui vei, kad tamsti žinotum kaip aš 
s4^ u 
visą. 

graži siuvi, tik visi dėkoji kam tik aš pa
siuvi. Da neseni aš siuvi del pani Pipi-
rečkieni labai graži šilkini apsiausti. Ui 
vei, pani kad tamsti matytum kati|) aš a-
ųam nutaiki, ant stovi kai stovy Ii, ne nu-
šalį neik ir ans man dėkoji dėkojį šimti 
tūkstanti syki ir dar dideli magaryči atne
šė. Gal tamsti ana pažįsti? 

ZOPELIENĖ: Na kam tu man čia pa
sakoji vsokias istorijas, matai kad laiko 
neturiu. Paskutinį kartą klausiu ar pasiu
si ai* ne! 

ŽYDAS: Ui, pani, juk aš saki kad pa
siusi, aš taikinsi iš visa mana "širdį. 

ZOPELIENĖ: (eidama per duris) 
Na gerai, lik sveikas, bet žiūrėk kad but 
gatavą visiem šventiem ir kad Likusį au
deklą man sugrąžintum! 

ŽYDAS: (linksmai^ Kįfl, poniuti, vė-
ryk manim, tamsti aud'ekli nepražus nei 
vįenas plaukįs, kas atlik bus sugrąžinti; 

(Zopelienė su tarnaite išeina. Žydas 
vaikštinėja po sceną, vėl žiuri kilnoja var
to audeklą ir kalba). 

- ' (Bus daugiau) 

• 
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PAĖMUSIEMS "DEŠIMTU
KŲ VAJAUS" KNYGELES. 

LABDARIŲ VIEŠA RINK- ; GARIECIŲ JAUNIMO DAR-
LIAVA CICEROJ 

Reikalinga rinkikių. — Vaka
ras. 

BUOTĖ. 

Gary, Ind. — Nors Si lietu-
j viu kolonija nedidelė, bet dar-

Cicero, Dl. — Rugpj. 19M.'bsti. O kad visi lietuviai sto-
Labd. &a-gos 3kp . laikė mene- tų darban, lai kalnus nuvers-
$inį susirinkimą, kurs buvo tiune. Kažin kodėl kai-kurie 
skaitlingai. Raporte iš centro!dar snūduriuoja, 
paaiškėjo, kad 3 kp. paskirta Jaunimas čia turbūt veik-
yra žydas ir Magdė centro pi
knike "Labor day". Bet 3 kp. 
nedalyvaus centro piknike, nes 
tą dieną Labd. Sąj. 3 kp. Ci-
ceroj yra vieša rinkliava, tad 
kuopai bus reikalinga darbi
ninkų. Dar. pageidaujama. 
kad ir iš Chicagos kiek riaki-
kių but galima gauti. Kuopa 
nusitarė duoti rinkikėms 10 
nuošimtį nuo surinktų pinigų. 
Taipgi bus pagaminti užkan
džiai. Kuopa tą dieną turės 
porą ar trejetą automobiliu î -
važinėjimui rinkikių^ 

Kuopti taria širdingą ariu 
aukotojams: p. Andziuliui, Ci-
ceros seniausiam biznieriui 
kurfc neužmiršo labdariu, ir 
vienam asmeniui kurs paauko
jo 5 do?., bet pavardės nesakė. 

Kuopa taipgi rengias} prie 
vakaro. Komisijoj yra A. Va
lančius, L. Krekšėiunas, 
Nutarta duoti pašelpą dviem 

našlėm. Koresp. 

DARBUOTOJŲ SUTUOKTU 
V£S. 

Lawrenc3, Mass. Etagp. 12 d. 
kuu. Pr. Juras suteikė mote
rystės sakramentą pasižymė
jusiai darbuotoju .porai: Pet
rui Baltuškoniui su Mar. 8e-
keviėiute. N Koresp. 

Liausiąs. 
Rugp. 12 .d. L. Vyčių 82 kuo

pa laikė susi linkimą. Susirin
ko didokas būrys jaunimo. 

Pirmininkas kitas. 
Pirmininkas, Teofilis JSupra-

navičius, atidaręs sus-mą, pra
tarė keletą žodžių į susirinku
sius, kad pasitraukę nuo pir-
mininkystės, nes esąs tautiečių 
raštininkas, nuo jų gaunąs al
gos už nutarimų rašymą, tad 
jam esąs geresnis, išrojtavi-
mas su jais ir darbuotis. Vy-
tis Supranavičius yra darbš
tus veikėjas jaunimo tarpe 
ir kitose drauguose. Tikimės, 
kad jis neatsisakys ir toles-
niai su jaunimu darbuotis. 

Į jo vietą pirmininku iš
rinkta pasišventęs darbuoto
jas p. Ant. Pažėra, kurs ne
noromis turėjo prisiimti tą 

buotoji .̂ * 
'Naujai valdybai linkime sė

kmingai darbuotis kuopos la
bui, tautai fr Bažnyčiai. 

Piknikas. 

Rugį). 12 d. Vyčių kuopa 
surengė pikn. Sujudo dirbti 
Vyčiai ir Vytės, prigelbstint 
gerb. kun. klebonui ir kai-ku-
riems parapijonams, taip kad 
piknikas puikiai pavyko. Pel
no liko net $127: Pusė skii4a 
parapijai. Kuopa širdingai dė
koja gerb. kun. kleb. J> Mar-
tišiunui, kurs labai remia jau
nimą ir šią pramogą išanksto 
garsino ir pačiame piknike dir 
bo. Taipat kp. labai dėkoja 
gm>s aukotojams, Vyčių rė
mėjams, ki f. Ant. Zdankui, p. 
Gedvilams ir kitiems kuomi 
nors pasidarbavusiems. 

Du milionieriu. 

Svečių atvažiavo net iš ki
tų kolonijų. Iš West Pulhna-
no atvyko «du milijonierių. Juo 
du kai pradėjo "fundyti", tai 
nebuvo galima spėti gerti. Net 
sušildė pardavėjus. Turėjom 
šajjakošę valgyti atsivėdini-
mui. Mat, jie geri .pažįstami, 
gariečių jaunimo mylėtojai. 

Tolimi svečiai. 

I 
Federacijos Kongresas ne

toli. Per Kongresą bus pas
kelbta kas laimėjo dovanas 
už darbą ir duosnumą. 

Visi paėmusieji iš manęs 
knygeles būtinai priduokite 
jas man NE VĖLIAU KAIP j 
UTARNINKO VAKARE RU-
Gf. 21 PIENĄ I "DRAU
GĄ." Kun. B. Bumšas. 

ĄR NORI APVAŽIUOTI VI 
SĄ PASAULĮ PER 5 VA

LANDAS?!! 

sunky darbą. 

Paskui žiūriu, kad ir vėl at
eina per smiltynus didelis bu 

Seiman atstovai. 

Dr. Maurice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 S. Ashland Ave.; 
Tel. Yards 0994 J 

iSugryžo po vakacijų RUGP. 
(AUG.) 12 — ir vėl užsiims 

praktika. i 

Vyčiu XI-jl seimą kurs 
įi 

Įvyksta Spriugfiekl, 111. išrin
ko keturis darbščius narius-
es: K. Runku, K. Tamuliunai-
te, Prenkaitę ir Ant. Pažėra. 
Vytis Pažėra apsiėmė važiuo
ti pats visas savo lėšas pa
dengdamas. Tai pirmą kartą 
dar šią kuopą seime atstovaus 
keturi atstovai-ės. 

Baigiant sus-mą nuo vietą 
atsisakė abu raštininkai. 
Raštininkystėse permaina. 

tys jaunimo, svečiu. Tai cice-
rieėiai Vyėiai-tės. Jie pasirodė 
meilus, linksmi ir gyvi. Jie 

S paliko "malonų įspūdį pas ga-
rieėią jaunimą. Jiems labai 
širdingas aeiu. 

Buvo ir nelaimių. 

Pasikalbėjimas. 

Suėjo pora vyriuku ir štai 
mažidaug koks pasikalbėjime 
įvyko. 
— Nulaužiau stulpą. Apsiė-

Jeigu taip, tai tuojaus nu
sipirk knygą. Kelionė aplink 
pasaulį per 80 dienų. Ją para
šė Julės Verne. Į lietuvių kal
bą vertė J. Balčikonis. Ši kny
ga begalo įdomi; kad ją pra
dedi skaityti, tai jau nenori 

^lėti kol perskaitai Ją skai
tydamas pervažiuoji visą pa
saulį ir matai jį kaip ant del
no. Knyga 228 puslapių. Kai
na $1.25. 

"Draugas" Pub. Oo. 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago, HL 

N A U D I N G A S 
Pirmas kišeninis Liet.—Ang 
liškas ir Anglo—Lietuviškas 

nu Xut. rast. M. Sakalauskaitė m i a u S r o t i V>™u bemj< * k u b i -

t »+»&*t&&&%9/*« »&%» &« WI * *9S 

Tcl. Doulcvard 0537 

Dr. Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-th 81. 
Valandos nuo 8 Iki 12 dieną, nuo 6 
Iki 8 vai. vak. Nedėliomia nuo 8 

iki 2 vai. po pietų. 

išvažiuoja aukštesnio mokslo 
siekti. Vyčių kp. labai apgai
lestauja netekdama jos. Ji kp. 
tarnavo per 6 metus būdama 
jos raštininke. Nors ji palieka 

nau su dviračiu laiku pribūti 
ir per tą nelaimę visai nepri
buvau. 

— Tai tas niekis. Jonai. Ma
no tėvas labai įdegė mėnesio-

neužpildomą spragą, vienok,na. Turėjau daboti jį, kad sau-
kp. linki kuogeriausio pasise
kimo moksle. Į jos vietą iš-

Telefonas Boulevard 1938 

Dr,S.A.Brenza 
« 

4*08 So. Ashland Avenue 
Chicago. 111. 

Vai.: 9 ryto iki 12 plet: 1 
plet iki 8 po piet: 6:30 vak. 
9:30 vak. 

Iki 

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. VVestern Ave. 
Telef. Lafayette 4146 

DR. CHARLES SEGAL 
perkėlė savo ofisą po numerio 

•119 SO. ĄSHIiĄHP A VEJI L B 

SPECUALIST4S 
Diiovo, Moterą tr Vyru Ugų 

• •J . : ryto nuo l t — 18: nuo S—B 
po ploty: nuo T—I I t vakare. 
Nodėllonola: l t lkl 1. 

Telefonas Drexel M M 

Dr, I. M. Feinberg 
Telefonas Seeley 7439 

Gydo specialiai visokias Tyru ir 
motery lytiškas ligas. > 

2401 Madl&on Street 
^^jnp. we*tern A*e. — Chloago 
VaUDdo»: t - i po * * * 7 - 9 rak. | 

^ ^ , , , , - • ' - - - m 

lės negautų. Kitaip, bučiau tė
vo netekęs. 

Talpina savyje 18,000 žodžių. 
Knygeles didumas: 5colių it 
gumo, ir 3 colių platumo, taip 
gi turi gražius apdarus, aiškią 
spauda, ant plonos popieroi 
spausdyta. Ant galo knygų 
tės randasi paaiškinimas, kaip 
tapti Amerikos piliečiu, taip
gi yra surašytos visų valstijų 
sostinės. 

Atydžiai skaitant ir moki 
nanties, kožnas lietuvis gali 
lengvai išmokti kaip tasyk-
liškai ištarti angliškai. Taigi 
patartina kožnam tą žodynėli 
įsigyti, ir nešiotis su savim ki-
šeniuje, nes jis nestoras ir la
bai nežymus kuomet' jt nešioji 
kišeniuje. 
Jo kaina labai pigi tik vie
nas doleris. ($1.00). 

DRAUGAS, PUB. CO. 
2334 South Oakley Ave. 

Chicago, I1L 

rinko V. Kalinauskaitę, įžy- — Tai mudu, xVntanai, su 
mią. darbuotoja jaunimo tar- j laužėm prižadą. Pfisipažinkiii), 
pe. -

DISPUTAI SU1 BIBLISTAIS 

Fin. rast. J. Strieleiunas ap
leidžia (iary, taipgi važiuoja 
eiti mokslus. Į jo vietą išrinko* 
K ZaviSa, pasišventusį dar-

Dr, A. Račkus 
IŠVAŽIAVO 

Kolorado ir Havvaii 

Salas 

Sugryž 

Rugsėjo 20 d. 1923 

Reald. tel. Van Burei 

Ką tik iš spaudos išėjo 
kad negerai padarėm. Kitą kari "disputai s u biblistais." Kai
tą pasisaugosime ir pasisteng
sim būti ir tai laiku, ar ne, 
Antanai. 

— Žinoma, žinoma, Teikis 
stipresnės vienybes laikytis, 
nes juk tai mūsų pačių labui. 

Tik ką atvažiavęs. 

PRLKGLAUPAI 

Cicero, IU. 

Van Buren 02f4 
Ofiso teL. Boulevard 9693 

Dr, A. A. R0TH 
KP1A8 OYDTTOJAl |ff 

CHIRCRGAJi 
ipedallstM Moterlakg. Tjrlikų 
Vmikų Ir Tte, ckroalikv ligų. 

ėOmmi 8384 8. Halsted 88. 
TaL: 19—11 ryto; 8—8 po 
oUt. T—irak. lfad. 19 18 d. 
Res. 1139 Indepeadeace Blrd 

9 m mm m m i 

850.00 (boną) ja le Povilaitė; 
Po $*5.00; Jcun. kleb. Vaičiūnas, J. 

Kelpšas. A. Rabašauskas, K. Kava
liauskas; 

83.00: Krinčius; 
81.40: J. Montvila; 
Po 81.00: M. Tumauskaitė, P. Ara-

brazaitė, M. Šileikienė, M. Šupsilienė. 
O. Danilienė, E. Varaitė, P. Zaurie-
nė, M. Levinskaitė, J. Mikolainls, šil-
kinienė, V. Grigaliūnas, Simanauskie 
nė, Mikolainienė, Laurinaitis, Moc
kienė. E. Trakienaitė, O. Stankie-
nė, V. Žemaitienė, O. Binkienė, E. 
Urbonienė, M. Ma|:tinkienė, Stašaitie-
nė, Lekienė, Tamašauskaitė, Nenar-
tonis, A. BJslys, M. Jur^šytė, A. Ba-
kaitienė, J. Mikutis, M. Markunienė, 
D. Naruševičius, J. Juraška, V. Mo-
zerienė. A. Lazdauskas, O. Glozerie-
nė, S. Davidauskas, P. Jakštas, J. 
Masionis, J. Narakas, J. Gorskis, K. 
Gasiunas, M. .Marcinkus, A. Krencius, 
P. Girdžiunienė. V. Brazauskas, L. 
Žukauskas, J. Akramavičia, J. Moc
kus, A. Jurgilas, A. Ruškis, O. Staš-
konienė, M. Vrubiiauskienė, M. Lu-
košaitienė. 

Smulkių iNier?ardintų $22.02. 
Viso lfcbo $165.42. 
Ačiū. 

Jtun. J. Narbutas 
•% * Dr." J««liotiiUa. 

na tik 15c. Labai naudinga 
pasiskaityti kiekvienam ii 
išgirsti kaip kun. B. Bumšas 
tružkino ponus biblistus, kada 
jie drįso stoti su juo į dispu
tas. ' 

''DRAUGAS" PUB. CO. 
2334 South Oakley Avenue, 

(Z 

2 d 

AB ŽINAI KAP 
Italu Dvasiškija Ryme praša
lino devynis reprezentantus išį 
Ceiiiralio Komiteto užtat kad 
jie balsavo už fašistu bila, gi 
šį bila davė galę fascistains bu 
U Italijos diktatoriais? Ar̂  ži
nai kad augšeiausios rųšies 
tabakas eigaretams yra Tur
kiškas tabakas, gi Helmar tu
ri savije >00% grynai Tur
kiško tabako? (Apgr.) 

PRALEISKIT 
JŪSŲ PINIGUS 
IŠMINTINGAI 
PAPRASTI cigaretai 

naturališkai kainuoja 
pigiau, kadangi jie užtūri 
paprastą tabaką ir yra su
pakuoti į pundelius. 
HELMAR Cigaretai užtū
ri 100% t^rą, Turkišką Ta 
baką ii* yra supakuoti kie
tose skrynutėse kas apsau 
goja juos nuo susilauiy-
mo ir susimankymo. 
Jei Jus pageidaujat pilnos 
Jūsų pinigų vertybės, Jus 
turite pirkti kokybe, o ne 
kiekybe. 
20 HELMARŲ kainuoja 
truputį daugiau negu 20 
paprastų cigaretų, oet su 
kiekvienu HELMARŲ Jų 
kiekvienu H E L M A-
R U Jųs gaunate kelioli
ka kartų daugiau malo
numo. 

v 

ATSIMINK SKRYNU
TĘ IR VARDĄ 

10 ir 20 skrynutėje 

MngMįĖfP 
IšdirlK'jai aukščiausios ryšics 

TurkLškų ir EfjyptlšUų 
Cigaretų pasaulyje 

PINKUS UETOVOH 
Nusiunčiame 

Telegramų per 2 dienas. 
Perlaidomis per 25 dienas. 
Turime tiesio£ynius susisia-

fkymus su Lietuvos Bankais. 
Pasinaudokite proga siuns-

dami pinigus Lietuvon 
per 

CENTRAL MANUFACTURIN6 
DISTRIOT BANK 

1112 W. 35-th St. Chicago 
Turtas viri $7,000.000.00 

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos nariai 

Dr. A. J. Bertašlua 
(Bertash) 

GYDYTOJAS « l CHIRURGAS 
3484 So. Halsted Str. 

Ofiso Vai.: 1-3 po piąt 6-8 vak. 
Restdencija 

3159 So. Union Ave. 
Tel. BouJ. 5013 Tel. YflS. l t » f 

t TeL BlTd. 104J 

Dr. C. Z. Vezelis 
Ll i rr i VIS DENT1STA8 

471S MO. ASHLAND AVENUK 
arti 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vaJt. 
Seredomls nuo 4 iki 9 vakare. 

^ t \ M A » 

Vel. Oaual M l , Vak. Oanmi >1U 

DR. P. Z. ZALATORIS 
LSetvTis Gydytojai Ir 

Ohirnrffai 
1811 •ovtk Halated Btreet 

Valandos: If lkl 19 rtf»: 1 Iki 4 
po platų: I lkl 9 

• « » » » » » i 4 • • * » • • » • » » » » » > ! » • 

Dr. 1VL Stųppidd 
3107 tk. Monm Str** 

OHIOAGO, I U U I O I * 
T^efona* VartU 6#J9 

•alandoa — t lkl 11 II ryto 
po pl*tu i lkl 1 vak. ••dėUomla 
of Įsas uždaryta* 

«' 

. A / / / / 
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Rezidencijos Tel. Brunswi<-k 4887 
Dr. S. YUCIUS^D. O. Ph. O. 

CmROPRACTIO GYDYTOJAS 
Be gyduolių, be operacijos 

Vai. 9-1: 6-8 ?. M. gventad. 9-lf-
1579 *Iilwaukee Avęnue 

Kamp. Robey ir North Avet 

Tel. Lafajette 4251* 

P L U M B I N 6 
•Ą Kaipo lieto vys, lietuviams visa

dos patarnaujy kųogeriaosia 
M. YUftKA 

8328 West 88-th Street L 

|EXPRES1NIS PATARNAVIMAS 
BREMENAN 

Reguliariai išplau
kimai Seredomls ir 
Subatomis. Didel) 
greiti laivai. Ge
riausias* valgis, pa 

vieniai kabinai po 
dvi ir keturias lo
vas. Padarykite sa 
vo kelionę linksma 

jJSC — - - važiuojant 
SUVIENYTU VAUSTTJU VAL

DŽIOS LAIVAIS 
Pres . Artlmr Jtu«i>. 25—Spalio 2 
Ueo. Wastxiiusto<n Russ- i—-Si>alio S 
l.cviathan . . . . Rūgs. 8—Rūgs. 29 
S. S. Amerika. .Rūgs. 11—Spalio 1S 
Prcs. Rooscvelt Rūgs. 15—Spal. 13 
Pres. Fillmore Rūgs. 18. 
Pres. llaniing Rūgs 22—Spalio 27 

Rašykite del informacijų apie 
plaukimą, kainas ir tt. 
UNITED STATES LINES 

110 So. Dearborn St. Chicago. 
Lokaliai agentai visuose miestuose 

Manafring • Operators for 
U. S. SHIPPING BOARD 

. 

k. Michūievicz-Vidikiene 
KUŠERKA 

3101 S. Haljted St 
Kampas 31 gatve 
Phone Taidf 1119 
Viename oflae BU 
Dr. JT. F." Van 

įPaing. 
Sąžiniška* pa-

tarnavitiAs prie 
T^gimdymo.Vlaokl pa 

patariumi dykai. 
VaJando*: nuo 7 ryto.'llu H , nuo 
6 Iki 9 vai. vakare. 

DR. A. L. YUŠKA 
1JW0 So. H»ifited Str 

Tel. Ganai 1118 
Oflao vai.: l t ryto IU 11 po plak 

k lkl 7 vai vakaro. 
aVw. vak: 1 lkl 4 po plato}. 

4111 Arctet Ava. 
Tai. Lafayette • • ! t 

TeL Boulevard »14# 
DR. A. J. KARALIUI 

Lietuvis Gydytojai 
3303 South Morgan 

Chicago. EIL 

• • . • - » 

LIETUVIAI GRABORIAI 

S >' " ' • ' • * • 
Telefonas Boulevard 4139 

A. Masalskis 
Graborius 

Patarnauju lai
dotuvėse ves- J 
tuvėse, krikšty-1 
nėe ir kituose { 
reikaluose. Kai- i 
nos prielnauiSS. 

3307 Auburn Ave. Chicago. 
' » » » » • >y M I 

Y S. D. LA0HAWI(K& . 
LZETDVTS GRABORIHf 

2114 W. 23-rd FL Chioago. Dl 
Pataruanja laidotuvėse knopl-

fjftnsla- Rašale meldžiu ats'Saa-
kti. o mano darna busite alga-

Į nėdinti. TeL Ganai 1171—liti 
9nm^^M * ti* mm męmatmmmmmamamm1 

Remkite tuos biznierius, ku
rie dažniausiai garsinasi cben-
ražty <<Drauge,,

# 
.,..-. ,,.- '. . i:r 

Jr.MStrikol'i 
Lietuvis 

GYDYTOJAS ir CHIRCRGA1I 
4101 So. Ashland Avenue 

TeL Boulevard TStt 
• a i . : tllcl 4 ir S lkl f 1 

Ned. 1S Iki 11 
: 6641 So. Albany Avenue 
Tel.' Prospect ltSO 
Val.: pasai sutarti. 

PLATINKITE *<DJlAU64 , , 

23= TS5= 
^iHiliiniiiiuiiiuutmiHHiifuiiitiniuiiHiuimiHiiu 

Ką 
KAUNASH 

uno Albumas 
/ 

* 'KAUNAS' '"Jame galima pamatyti visą Kauna 

kaip ant delno. Jame yra Valstybės Preaidento rū

mai, Seimą rūmai, įžymiausios įstaigos, baukos, krau

tuvės, Lietuvos streetkariai, mirusiųjų Lietuvos kar-

žygių paminklas, puikiausios Kauno bažnyčios ir *.t. 

Taigi labai verta tokį albumą įsigyti. Kaina tik 75 c. 

DRAUGAS PUBLISHING COMJPAHY 
2334 Sa Oakley Avenue Chicago, Ulinois. 

. » - * , . . . 

i 
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CHICAGOJE TIK 28 tfUOš. 
AMERIKONŲ. 

l | W W Į O — * • » » < < * • »}f 

Lietuvių skaičius kiek 
"didesnis." 

licija spėja, kad rųsy buvo 
gaminama "moonshine." 

•j kiaušiai: nusisekti. Mes bridge-
portieeiai gavome senai lau 
kiamas Seseris Kazimierietes. 
užtai dabar remkime jas kaip 
galime — jų darbus žinome, 
tad neapleiskime jų. 

Rėmėja. 

IŠ WE»T S I M S PADAN
GĖS. 

SUTUOKTUVĖS. 

Chieagos Komercijos Sa
ga paskelbė, kad jų pastan-

Kun. Kemėšio prakalbos. 

Rugp. 16 d. Aušros Vartų 
gomis ssukaityta Chicagos, p a r a p > s v o t j v y k o p mkalbos. 
gyventojai atskiriomis tauto- Kalbėjo gerb. kun. F, Komė
mis. Tai esą atlikta "busi- #m a p i e darbininkų reikalu*,!*' 
nesso" reikalais. 

Pagal to sąrašo, visame mi
este rasta vos 28 nuoš. ameri
konų, gi 72 nuošimčiu priguli 
svetimšaliams. Tikrais ame
rikonais skaitomi tik tie, ku 
rie čia gimę iš tėvų čiagimių. 
Bet čiagimiai iš tėvų svetim
šalių pri skaityti prie tėvų 
tautybės. 

Iš svetimšalių, anot S-gos 
paduodamo sąrašo, pirmąją 
vietą užima lenkai. Jų yra 
Chieagoj daugiausia už kitas 
tautas. 

Paskui lenkus iš eilės seka 
vokiečiai, paskui šiuos rusai. 
Lietuviai užima net 15-ą vie-

j -
Town of Lake.f— Rugp. 12 

gerb. kun. A. C. Martinkus su
rišo neatmezgamu ryšiu Town 
of Lake veikėjos, p-lės Z. Jur. 
gaitės brolį, Antaną Jurgaitį 
sai p-le Ona Ogintaite. 

Bažnyčioj, didysis altorius 
apie kooperaciją. Nors kalbėjo I buvo papuoštas gėlėmis. Degė 
dvi valandi. vienok taip už
imančiai, kad rodosi tik pen
kiolika minutų laiko praėjo. 

Beto, dar kalbėjo kun. Ig. 
Česaitis, ir p. M, Bagdoną;-. 

Iš Kat. Spaudos Dr jos veiki
mo. 

Rugp. 19 d. Aušros Vartų 
par. mokykloje jvyko Katali
kų Spaudos dr-jos susirinki
mas. Siame sus-me buvo svar
stoma apie šių metų veikimą. 
Xutarta surengti didelį vaka
rą ateinantį rudenį ir tame 
vakare bus padovanota rašo
moji mašinėlė. Surengti pro

tą. Jų suskaityta vos 43,274. £ r a m a t r inkta komisija iš:Pr. 
Ir tai sakoma, kad tas są

rašas knotikriausiai atliktas. 

SVEČIAI "DRAUGO" 
REDAKCIJOJE. 

Vakar, rugp. 20 d.. "Drau
go" Redakcijon atsilankė sve
čių iš Homestead, Pa. Bū
tent; p-lė Ona Dimšiutė, Ane
lė Aučiutė ir J. J. Orėbliu-
nas. Jie važiuoja j L. Vyčiu 
seimą Springfield, 111. Pq 
Vyčių seimo žada gryžti Chi-
cagon ir dalyvauti Federaci
jos seime. Re-p. 

MAJORAS GRYŽO. 

Chieagos majoras Dever 
grvžo iš rytiniu valstvbiu. Jis 
pranešė, kad gatvekarių su-
mnnicipalizavimas turi bnt 
stumiamas pirmyn. Tas klau
simas bus pavestas išspręsti 
piliečiams. 

POLICIJOS PASIDARBA 
VMAS. 

Skrajojas policijos būrys, 
kuriam vadovauja leitenantas 
Orady, tomis dienomis išgau
dė net vienuolika plėšikų, ku
rių tarpe yra kelios jaunos 
moterys. 

.Ta piktadarių gauja daug 
žmonių apiplėšusi. 

Smilgio. J.'Mikulėno ir A. Pel-
d v* ziaus. 

Nutarta p. Pr. Dovydaičiui 
pasiųsti $25.00 platinimui ka
talikiškų žurnalų Lietuvoje. 

J Federacijos seimą išrinkta 
atstove p. E. Šiaulienė. 

žvalgui tis. 
A 

JAU IšANKSTO RENGIASI. 

Bridgeport. — šv. Kazimie
ro AkacL Rėmėjų 27ras sky-
rius nepailsta darbuotėj nė 
vasaros metu naudai mūsų 
vienintelės grynai lietuviškos 
įstaigos, būtent šv. Kazimiero 
Akademijai. , 

Štai 2-ms A. R. D. sk. turi 
nusamdęs gražiąją šv. Jurgio 
parap. svetainę ant spalių 27 
iL 1923, kurioje dienoje rengs 
linksmą pramogą su dovano
mis. Vakaro serijos nyksta 
kaip i>avasaryje sniegas — 
kai kurios rėmėjos išpardavė 
už kelias dešimts dolerių — 
kitos dar ne taip sparčiai dir
ba, bet visų rėmėjų vardai bus 
paskelbti už kiek kurios išpar-
davė serijų. 

Skyriaus narės, bei lietuvai
čių Vienuolyno prietelės pra
šomos yra padėti išparduoti 
serijų. Norinčios gauti jų mel
džiame kreiptis pas šias po
nias: B. Naugžemienę 3202 S. 

visos žvakės ir elektros žibu
čiai. Š. Cicilijos eboras, vado
vaujant p. V. Daukšai, giedo
jo "Veni Creator". Pasižymė
jęs smuikininkas, p. M. Petro
šius, grojo smuiko solo. Išpil
dys buvo nepaprastas. 

Po šliubo gerb. kun. A. C. 
Martinkus pasakė trumpą pa
moksią, davė gražių pamoki
nimų jaunavedžiams. 

Vestuvės jvyko pas jauno
sios tėvelius, ppi Ogintus.Daug 
svečių dalyvavo, ypač svetim
taučių. Buvo ir gerb. kun. A. 
C. Martinkus. Vestuvės buvo 
linksmos, daug linkėjimų iš
reikšta jaunai porelei, sumesta 
dovanų. 

Linkime jaunavedžiams gra
žaus sugyvenimo, geriausios 
kloties. 

Tyla.. 

AR ŽINAI KAD 
per Gegužės mėnesį Lietuvos 
Valdžia iždan surinko 14,557,-
950.07 litų? Ar žinai Jcad Hel-
mar Turkiški Cigaretai paten
kino rūkytojus per paskuti
nius 15 mėtį, ir Kad Helmar 
yra vienas cigaretas kuris vi
suomet patenkins tave? 
y (Ąugr.J 

REIKALINGA ' 
REIK A LAU JA MA vargo-

ninko, kuris galėtų gerai ves
ti ne tik chorą, bet ir orches
tra ir beną. Tinkamam geres
nės vietos nereiktu. 

Kun. V. Vilkutaitis 
6527 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio. 
REIKALINGOS merginos 

ir motervs prie lengvaus fab
riko darbo. Prityrimas nerei
kalingas. Darbas pastovus. 

OLSON, RUG CO. 
1508 West Monroe Street 

REIKALINGI vyrai dirbti 
ant rankiniu staklių prie di-
vonų dirbimo. Prityrimas ne
reikalingas. Darbas pastovus. 

OLSON RUG CO. 
1508 W. Monroe Street 

PARDAVIMUI. 

ANT. RAKAUSKAS 
mirė rugpiučio 20 d. 1923, 
2 vai. ryte, netikėta mir 
čia automobilius užmuš
tas, amžiaus 37 metų. 

Paėjo iš Kauno redyhos 
Tauragės apsk. žygaičių 
par. Balčių kaimo, Ame-
rike išgyveno 22 metų. 

Paliko dideliame nuliu 
dime moterį Ona, dukteris 
Ona 9 metų Stefanija 6 
metų, ir broli Jonai. 

Laidotuvės j vyks ket
verge, rugpiučio 23 d. iš 
namų 4550 So. , Marsh-
field Ave. j šv. Kryžiaus 
bažnyčia 8:30 vai. ryto. 

Po pamaldų bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečiame 
gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti laidotu
vėse. 

Nuliūdę: 
Moterys Ona 

Dukterys Ona ir 
Stefanija. 

brolis Jonas 

Iš LIETUVOS KNYGOS. 
4 * < * 

PARSIDUODA saliuno 
" t e t u r ė s " su visais įtaisy
mais pigiai, patirsite ant vie
tos pas savininką: 

2225 So. Leatvitt St. 
Telef. Canal 7010 

N A M A I 

TIK PRIMINIMAS. 

Sekmadieny, rūgs. 2 d. Be-
verly HiHs įvyks Giedrininkų 
Chic. Apskr. šeimyninis išva
žiavimas. Nepamirškite išauk-
sto įsigyti užkandžių tikietus 
(tik 50c.) ir atvykite links
mai Jaiką praleisti, su drau
gais, draugėmis sueiti, ir si: 
naujais draugiškumo ryšius 
užmegsti. Moksleivis. 

P R A N E Š I M A I . 
AKAD. RĖMĖJŲ SUS MAS. 

Šv. Kazimiero Akad. Rėmė
jų Dr-jos extra susirinkimas 
įvyks antradieny, rugpiučio 21 
d. Šv. Kazimiero Vienuolyne 
7:30 vai. vakare, šis susirinki 
mas yra labai svarbus, tad gi 
visi skyriai prašomi prisiųsti 
delegates. Valdyba. 

"MOONSHINE' AUKOS. 
skienę (sk. rast.) kampas U 
nion Ave. ir 33-rd St. 

Iš jų gavusios serijų — va
lio jas pardavinėt. " Laike tai-
kos reikia rengtis karan" — 
taip ir mes anksti iš laiko 
rengkimės prie rudeninės mu

lo nuo eksplozijos rųsy. Po- s^ pramogos, kuri turi pui-
• • - - - ' » — 

mas įvyks šį vakar, 21 d. rugp. 
Aubum Ave. ir Rožę Mariliau- J : 3 ° v a l S v- M>'k o l° P a r- s v e t -

Stanley Gajewski, 36 m., ir 
jo sunūs, 5 metų, baisiai ap 
degė kilus gaisrui namuose, 
1545 Comell St. Gaisras ki-

North Side. — šv. Kazimie
ro Akademijos Rėmėjų 3-čio 
skvriaiis mėnesinis susirink i-

1644 Wabansia ave. Visos na 
rės, senos ir naujos, prašomos 
susirinkti, nes bus svarbių ap 
tarimų. V. A. D. 

ANT PARDAVIMO mūrinis trijų 
flatg namas. Elektra, ROS:IH ir visi 
jtalsymal. Vtakaa "Vtp to date". Taip
gi ir vienas našias užpakalyje ant 
vieno pagyvenimo. 

Attfisaukito užpakaliniame name: 
2714 H. iMitniUi Ave. < h h a«<>. 

Telef. Vlctorjr 6«54 

Ž E M Ė 
m * B — «KMft8. I 

Lietuviai pirkite ųkos lietuvių ko
lonijoj 40 akrų gerose Zenus užsėtu 
javais S arkliai, 3 karves, 160 viStų. 
28 kiaules, 12 kalakutu, 2 mplios i 
miestą mašinos Javai viskas už $2,800 
jmokėti $1,200. 

40 akru didelis sodas geri budin-
kai 2 arkliai, 3 karvės, 40 vištų au
tomobilius, 4 kiaulės., mašinos padar
gai viskas $2,600 jmokėti $1,000. 

80 akrų užsėtą, javai gyvuliai vis
kas 3 mylios i miestą $3,000, įmokėti 
$500 arba mainysiu ant namo. 

P. D. ANDKEKIS 
Hox 107 

Pentwatcr, M ii higan. 

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUČTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKIT8S 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

i i Uearbani 9057 

AE. 
ISTASULANII 

ADVOKATAS 
Vhhirmiestlj Ofisas 

[Room 1726 Glihago Temple Bldg. 
Į77 VV. VVashington St.Į 

OFISAS CICERO 
1505 So. 49-tli Court 

[Panedėllo, Scredo Ir Pėtnyčloe vak. 
Tel. Cicero 0048 

TeL Dearbora 9057 

A. A. S L A E I S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
CHICAGO TEMPT.E BUILDING 

77 West Washinictoii Streel 
Room 17S« 

Talandoa f ryto lkl I po plotų 
Namų Tol. Hydo Park IS96 

] > • • • • • • * • • • • • • « - » • • * • • • • * ! 

809 W. 35(11 St., Chicago 
Tel. Boulevard 9611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. 9 

I 

B « » » • • » • » » • » • » • • • • • • • • • • ' 

V. W. RUTKAUSKAS i 
OflflM Dfdndeotyjt 

29 South La Salle 8treet 
( • m h t r t « RJUI 

Telefonas Centrai 6390 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Vardo 4 M 1 

' i • • ... i į 

9 J. P. WAITCHĖS "' 
L i w y c r 

IIKTIJVIM ADTOKATJM 
Dlen.: R. 914-510-117 H. Dear-
boru 8tr. TeL Randolph 5iA*4 
Vakarais: 107.16 St Waba*h A 
ItoMiand Tel. Pallmaa 6377 

S. W. B A N £ S 
ADVOKATAS 

79 W. Monroe Street 
Room 904 — Telef. Randolph 9900 
Vai: Nuo 9 ryto lkl 5 po pietų 
Vakarais: 8209 So. Halsted Str. 

Telef. Yarda 101S 
Chicago. 

LABDARINGOS &ĄJ. CENTRO di- j 
rektorių susirinkimaa jvyka antra
dieny, rugp. 21 d. 8 vaT. vak., Aua-
^ros Vartų par. svet., West Slde. Visi 
direktoriai susirinkite, nes svarbu. 

Valdyba. 

• 

ŽAIDIMŲ KNYGA. 
Iki šiol mes amerikiečiai neturėjome žaidimų knygos 

iš kurios būtume išmokė tinkamų žaismių. Štai, dabar ką 
tik gavome ją iš Lietuvos kurioje yra 102 įvairus žaidi
mai. Šie žaidimai labai tinkami žaisti išvažiavimuose, 
piknikuose ir įvairiuose pasilinksminimuose. Taigi labai 
pravertu kiekvienam tokią naudingą knygą įsigytu 

Kaina tik ' 60c. 
"DRAUGAS" PUB. CO. 

2334 South t)akley Avenue Chicago, m. 

L1TTLE JUUUS SNEEZER 
Ht LLO, yot/w<M 

wrrxsWĘHii^ »Y BAKtX 
m •'«T I 

WEREH^VT 
T SfeENTHAT 
FAC€ B£R»€? 

MX/SHOULDL 
— — — I 

N0W- UT M£ 
SBE 

PM THE KLŪK DAT 
WAS D0VW AT VOt/R. 
HOUSE FQ& SUPPER, 
LAŠT 

THATS THE VM 

FOR SUPPBFZ* 

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

kyklai. Parašė J. Talliat-Kelpša 50c. 
No. S. 1. Lietuvos Ist. (252) 75c. 
No. 62. Melskimės. Vaikams 60c. 
No. 52. Pavasario Balsai 75c. 
No. S. 2G. Paišymo 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 guli pasakyti apie pasaulio pa

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

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

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

telpa 136 piešiniai. Kaina 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 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 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 pasakeiiųL . . 15c. 
No. S. 1. Metodikos Etiudai. Parašė J. Murka 50c 
No. S. 2. Žvaigždžių Takai. Triveiksmė pasakos drar-

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. h Lietuvos Istorija. Parašė Antanas Alekna 75c. 
No. 21. Eudens Aidai .' 60c. 
No. 15. Šventa seno Įstatymo Istorija 60c. 
No. S. 2. Mūsų Vargai Poema penkiose dalyse. Maironis 45e. 
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 kalbos vertė 

B. Kasaitis 75c. 
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 . y, 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. Butelių darželis 20c. 
No. 14.-Tomas Akvinietis 3c. 
No. S. 2. Socializmas ir Krikščionybė 5c. 
No. 8. Savasties Klausimu v 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. 
Apmąstymai Visiems Metams. — Dviejose dalyse. Kaina $3.00 
Braižinėliai. — .Paražė 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. v 75c. 

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

DRAUGAS PUB. CO. 

t 

2331 South Oakley Avenue Chicago, Hlinoif. 


