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VIENA MERGINA IŠGIJO 
APLANKIUS LOURDESĄ 
GYDYTOJAI NUSTEBINTI 

TUO ATSITIKIMU. 

EJTTERED AS 8EOOND-GLA8S MATTER MARCH 81, 1»1«, A I CHICAGO, ILLINOIS CNDER 

J |J i I, 
THE 

METAI-V0L IX 
OF ACT OF MARCH S, 187f 

Pusantrų metų turėjo ran-
. kos pirštus pritrauktus. . 

I4DNDONAS, liepos 10. — 
Gydytoju tribvmalas tyrinėja 
nepaprastą atsitikimą. Su 
nacionaliu Anglijos pilgrimų 
buriu iš Lourdeso — stebuk
lingosios vietos, gryžo viena 
mergina. Garsus Londono 
chirurgas Ware tuo atsitiki
mu labai interesuojasi. I r 
kuomet jis ir jo kolegos 
gydytojai* susieis su ta mer
gina, kurios pavardė viešai 

.nepaduodama, jis patirs visa, 
sirgimo istorija ir padarys iš 
to atsitikimo išvadas. 

Brazilijos Valdžia Apie 
Revoliuciją 

PRANEŠA, SAO PAULO SITUACIJA FEDERALĖJ 
K O N T R O L Ė J 

250 KAREIVIŲ ŽUVĘ IR 200 SUŽEISTA 
BUENOS AIBES, Argen- pionieriais, 

tina, liepos 10. — Kelinta Brazilijos valdžia sukilėliu; 
diena eina gandai apie kilusią nevadina revoliucionieriais, 

DEBSUI PASKIRTA NAU
JA VIETA. 

Socialistai pasmerkė 
kluxerius. 

revoliuciją Brazilijoje. Bet 
kelinta diena iš ten neturėta 
žinių. Kuoaštriausia žinią 
cenzūra nepraleidžia nei ma
žiausios žinutės apie revoliu
ci ja 

Vakar tečiaus pati Brazi-
Gydįr--|liJos valdžia apie tai plačiaus 

tojn tribunalas savo išspren- prabilo, kuomet kaimynai 

"maištinin-bet paprastais 
kais . , , 

Kitoje vietoje federalių k a - | s o c i a l i s t a m s 

CLEVELJ3STD, O., liepos 
10. — Socialistų partijos ko
nvencija sergančiam savo va
dui Debsui paskyrė naują vie
tą. J į išrinko nacionaliu so
cialistų partijos pirmininku. 
• Socialistų konvencija pa

smerkė Ku Klux klano orga
nizaciją. Ne dėlto, kad ta 
organizacija kovoja katalikus, 
žydus ir negrus, ir platina re
liginę netoleranciją. Bet dėl
to, kad klanas nepalankiauja 

L I EiT U V 0 J E 
"MAIŠTO" SKYRIUS 

KLAIPĖDOJE. 

dimą pasiųs Medikai i ui Bhi- pradėjo nekantriauti, norėda-'tai revoliucionieriai turi pra-

reivių su revoliucionieriais 
susirėmime taipat turėjo žū
ti nemažai kareivių. 

Jei tiesa, kad liuz kareivi
nės, Sao Paulo mieste, tu-

rėjo tekti atgal federalistams, 

rui Lourdese. 

Tėvo Woodlock 
pranešimas. r 

^lydytojų tribunalo sesijoje 
buvo ir Tėvas AVoodlock, Jė
zuitas, kuris dalyvavo pilgri-
mų kelionėje ir registravo ne
paprastus tarpe pilgrimų įvy-

mi patirti, kas tikrai veikiasi 
Brazilijoje. 

Brazilijos valdžia pripažįs
ta Sao Paulo mieste i r provi
ncijoj sukilimus. Bet pažy
mi, jog visa situacija randa
si federalės valdžios kontro
lėje. 

Pranešta, kad pasiųstos į 
kušins atsitikimus. J i s gydy- Sao Paulo federalės spėkos 
tojams apie atsitikimą davė užatakavo Luz kareivines. 
tokį pranešimą.* 

Nuvykus pi [grimų būriui į 
Lourdes, ta mergina buvo ek-
zaminuota Medikaliam Biure. 

Pirm 17-os mėnesiu viena 

kur buvo vyriausioji revoliu
cionierių stovykla. Kareivi
nės paimtos p didelio kraujo 
praliejimo. 

Anot Brazilijos valdžios 

kuomet susiremta su revoliu-

me atsitikime mergina persi- /pranešimo, 250 kareivių nu
pjovė rankos delną. Nuo t o l k a u t a ir virš 200 sužeista, 
atsitikimo visas laikas jos ra
nka buvni gydytojų priežiūro
je. 

Per riešą jos ranka Uuvo 
sulenkta ir visi pirštai prit-
t raukti. Keletą kartų mėgin
ta pirštus atitiesti pavarto
jant chloroformą. Bet veltui. 

Priede ranka buvo nuklota 
žaizdomis. Iš aštuonių ar de
vynių žaizdų tekėjo pūliai. 
Buvo bandymų t a s žaizdas pa 
gydyti. Vartota visokios me-
dikalės priemonps. Bet be re
zultato. 

kišti visus savo sukilimo žy
gius. — 

Nes Luz kareivinės skaitosi 
svarbiausioji Brazilijos mili-
tarinė vieta. 

Toliaua pranešta, jog dideli 
maišiai eina aplink San Ber
nardo. Ten federalė valdžia 
panaudoja jurininkus, iškel
tus iš karo laivų. 

Anot žinių, federalė vald
žia prieš revoliucionierius 
vartoja aeroplanus, iš kurijų 
mėtomos torpedos i r bombos. 
'Tas labiausia retina revoliu
cionierių eiles. 

Toki tai valdiški praneši
mai. 'Tikrų žinių neturima. 

/Š. m. birž.v mėnesio 14 die
ną Klaipėdoj, Ūkio Banko na
muose (Biržos gatvė) atsida-
rė kauniškės dešrų ir konser
vų " M a i s t o " (Lietuvių Bend
rovės mėsos ! dirbiniams eks-
port.) fabriko skyrius. Ka
dangi. Klaipėdoj vienas pa
našus fabrikas gyvuoja jau 
nuo seniau, tai Jūsų korespo
ndentas, norėdamas ištirti, ar 
reikalinga buvo steigti Klai
pėdoj dar antras tokis fab
rikas, atlankė "Mai s to" įga
liotinį KJaipėdoj p. Vasiliau
ską surinkti žinių. 

Patsai "'Maisto fabr. ran
das Kaune, Aleksote, specia
liai tam tikslui nupirktame 

.Linksmadvario dvare, kuris 
NORTHAMPTON, M a s s . , j t a m ^ ^ s p e e i a l o m i s geiežin-

liepos 10. - Iš AVashingtonoįkel io g ^ ^ į , 8 U j u n f f t a s s u ge_ 
čia atvežtas mirusio Prezi 

Davis Nominuotas Demok
ratų Kandidatu 

NEW YORK, liepos 10. — j Davis užėmė pirmąją vie-
Pagaliaus • demokratų parti-jtą. Gavo 31^ balsų. 
jos konvencija paskyrė* savo Antrąją vietą Mereditli — 
kandidatą į Suv. Valstybių 130. 

Pagaliaus socialistai denu-
ncijavo Italijos fašizmą. 

. PREZIDENTO SŪNAUS 
LAIDOTUVfeS. 

dento jaunesniojo sūnaus 
Calvin lavonas. Šiame mies
te miręs vaikinas buvo gi-
męs. 4 

Po pamaldų šiandie lavo
nas bus nulydėtas į Plymouth, 
Vt., ir ten palaidotas. 

RADICH BUS TEISIAMAS. 

prezidentus. 
Juo yra John W. Davis iš 

AVest Virginia, buvęs kituo-
met Suv. Valstybių ambasa
dorių Anglijoje, 

Nominavim<as įvyko 103-iuo-
ju balotu. 

Kuomet Davis gavo 807 de
legatų balsus, Tom (Taggart 
iš Indiana iškėlė sumanymą 
vienbalsiai nominuoti Davisą. 
Tas tuo jaus ir atlikta kilus 
begaliniam entuzia/^mui. *̂* 

Trečiąją Smith — 121. 
Ketvirtąją Walsh — 98. 
Penktąją McAdoo — 52. 

, Atmainos įvyko, kuomet 
McAdoo savo delegatus pa-
liuosavo nuo ."ištikimybės,'• 
kuomet pamatė, kad iš to nie
ko nebeišeis. 

Pasidavus McAdoo, Smitho 
tad balsai taipat susiskaldę. 

Senatorius Ralston iš Indi
ana atsisakė kandidatūros.. 

Gub. Smith ir McAdoo pa-
Kuomet vakar atnaujintas įsitraukė iš kovos patenkintu 

balsavimas, tai buvo 101-as, 
pasirodė Davis turi laimėti. 

t.uomi, kad' nei vienas kito ne
galėjo palaužti, nei tas, nei 

Komunistams Netinka S. V. Imi 
gracinis įstatymas 

SKATINAMA VESTI PROPAGANDĄ 
. NEGRŲ TARPE 

• .BELGRADAS, liep. 10. — 
Už Kroatijos laisvę kovotojas 
Radich, kurs pastaraisiais 
laikais pradėjo sėbrautis su 
radikalais, Zagrebe bus tei

siamas už priešnacionalę ir 
priešmilitaristinę propagan
da. 

DIDELĖS DEMOKRA
TAMS KLAIDOS. 

ležinkelio stotimi. y is i fab
riko trobesiai, kaip gamybai, 
taip ir administracijai bei gy
venimui pastatyti einant nau
jaisiais technikos reikalavi
mais. ' -Gamybinė fabrikos da 
lis siekia labai stambių maš
tabų. Įtaisytai didžiausi šal- ip 0 ) Sirijon. 
dytuvai, visokios naujosios 

[mašinos, savas vandentraukys 
— sutalpyta tam tikruose at
skiruose trobesiuose. Yra di
džiulės skerdyklos raguočiams 
ir skyrių kiaulėms; bei smul
kiesiems gyvuliams bei paukš 
e i am s. Yra atskirų mašinų 
plauti, džiovinti ir sortiruoti 
plunksnoms bei pūkams'. Vėl 
atskiras skyrius gaminti dė
žėms ir konservams. x 

Nes įvyko žymios atmainos, kitas nieko nelaimėjo. 
ae 

IŠSKRIDO I ALEPPO. 

BAGDADAS, Mesopotami
ja, liepos 10. — Amerikoniš
ki lakūnai, skrindą aplink pa
saulį, iš čia išskrido į Alep-

PREMIERAI SOCIALISTAI 
BENDRAI VEIKIA. 

Fagijo ranka . 
Po išekzamiiiavinio Medika-

liam Biure Lourdese mergina 
nuplovė ranką šaltinio vande
niu. Po to jinai pajuto skau
smų sumažėjimą. 

Kuomet po antrojo nuplovi 
mo pašalinti bandažai, paste
bėta kaikurias žaizdas užsi
raukusias ir gįjančias. 

K a s įdomiausia, kad po an
trojo nuplovimo ranka per 
riešą pilnai atsitaisė ir pirš
tus galėjo jau ištiesti. Visi 
skausmai išnyko. 

Medikaliam Biure Lourde
se sušaukta specialė gydyto
jų sesija. Gydytojai pripa
žino jos ranką sveikstančia. 
Tuotarpu pirm plovimo iš
duotame Biuro certifikate pa
žymėta, kad ranka visai ne
valdoma ir praktikaliai dau-
giaus nenaudingas kūno są-
narys 

RYGA, liepos 10. — Tre
čiojo internacionalo kongrese 
Maskvoje suvažiavę iš visų 
šalių komunistai agitatoriai, 
raudoniausi ta rp visų raudo
nųjų, karčiais žodžiais denun-
cijavo Suv. Valstybių imigra
cinį įstatymą, kuriuomi ten 
varžoma ateitvystė. 

Komunistas Ampler iš Ne\v 
Yorko įdavė% kongresui rezo
liuciją, kuriąja reikalaujama, 
idant visose pasaulio šalyse 
ateivystė nebūtų varžoma. 

Si iv. /Valstybių imigracinis 
Įstatymas labiausia neparan
kus komunistams. Nes komu 
nistai propagandistai vargiai 
ten galės pakliūti. O juk A-
merikoje jie planavo plačią 
darbininkų tarpe propagandą. 
'Tas įstatymas sugriovė jų 
tuos planus ir šiandie jie tu
ri rasti kitokių priemonių sa
vo propagandai. 

Propagandai vesti S. Vals

tybėse, komunistai planuoja 
įkurti speciali propagandos 
biurą. Propaganda Ameri
koje, anot komunistų, turi but 
vedama daugiausia negrų ta

rpe. 
Jie»sako, baltieji darbinin

kai turi but įtikrinti, jog jie 
Amerikoj sulauks tikro ro 

NEW YORK, liepos 10. — 
Begalo ilgai uižtrukusi demo
kratų konvencija partiją pa-
nardys į skolas. Jau šian
die pasidaręs didelis finansi
nis nepriteklius. 

FAŠISTU VALDŽIA PRIEŠ 
SPAUDOS LAISVĘ. 

ROMA, liepos 10. — Senai 
spaudos laisvę varžąs premie-
ro Mussolini paskelbtas dek
retas šiandie pradėtas vykin-

. "ti. Tas dekretas seniaus 

jaus, kuomet išnaikins kapi
talistus ir visokią gamybą pa
ims savo rankosna. Gi neg
rai turi but raginami kelt] 
kovą už lygias teises ir būvio 
pagerinimą. 

6 SPECIALISTAI LIUDYS. 

riant, ranka pasveiko. 
Keliaudama, į Lourdes jinai 

sakė, kad tai paskutinė jai 
Šiandie jinai jau gali ran- proga. Nes gamintasi ranką 

ką liuosai valdyti, Žodžiu ta- amputuoti. 

f$eši gydytojai specialistai, 
kurie ekzaminavo prisipažinu
siu studentu žmogžudžiu Leo-
pold ir Loeb, liudys teisine a-
pie jųdviejų proto stovį. 

Jųdviejų apgynėjai darbuo
jasi pirm bylos pripažinti 
juodu bepročiais ir pasiųsti į 
bepročių įstaigą. 

Bet valstybinis prokuroras 
pažymi, kad žmogžudžiu pir
miausia turi but teisiamu i r 
tik paskui jų protą klausimas 
bus* iškeltas. 

del įvairių kliūčių buvo aticr\ė-
tas. Bet kuomet pastarai
siais laikais spauda pradėjo 
atakuoti valdžią, atsiminta 
tas dekretas. 

BOLIVIJOJ KILUSI 
REVOLIUCIJA. 

PHILADELPHIA, Pa., 1. 
10. !— Pennsylvanijos aukš
čiausias teismas išsprendė, 
kad šioj valstybėj veteranams 
bonusią išmokėjimo konstitu
cinis amendmentas priešingas 
konstitucijai. 

BUENOS AIRES, Argen
tina, liepos 10. — Praneša, 
kad Bolivijos respublikos de
partamente Vera Cruz de La 
Sierra kilusi revoliucija. Tas 
departamentas susisiekia su 
Brazilijos siena. * 

Bolivijoj, anot žinių, triukš
mą kelia liberalai. ( 

SPRK-ĮGFIELD, Mass., I. 
10. i— Connecticut klonio mie
stuose tomis dienomis virš 
20,000 darbininkų išnaujo ga

vo darbus* 

Ypač pavyzdingai įrengta 
rūkomosios krosnys dešroms 
ir kumpiams rūkyti. Fabri
kas turi savo ekspedicijos 
skyrių i r savo agentų provin
cijoje kurie supirkinėja pauk
ščius ir gyvulius. Gyvuliai ir 
sparnuočiai skerdžiama, kai 
juos peržiūri tam- tikras gy
dytojas ir tam tikra kontrolė, 
ministerijos paskirta. Tokiu 
būdu visa gamyba eina, pri
žiūrint geriausiems specialis
tams ir medicinos kontrole t. 
Fabrikas, prie kurio yra pri
traukti sjymiausi Lietuvos fi-
nansistai, stato uždaviniu tei
kti kuogeriausių dirbinių, 
puopigiausia kaina bei kovoti 
be pasigailėjimo su visokio
mis falsifikacijomis maisto 
srity. 

Kadangi, atsižvelgiant į su
manymo didumą ir organiza
cijos rimtumą, " M a i s t o " fab
rikas visa tai gali padaryti, 
tai jo skyriaus atsiradimas 
Klaipėdoj negalės atsiliepti į 
mūsų krašto ekonominę padė
tį. Iš vienos'pusės laukinin
kai turės progos parduoti 
geriausiomis kainomis savo 
gyvulius, iš antros pusės var
totojai turės geresnių ir pi
gesnių produktų. Visas pel
nas, kur iki šiol tekdavo skai
tlingiesiems tarpininkams, da
bar pasiliks laukininko-gami
ntojo ir valdininko-vartotojo 
kišenėj. «JC Ž . " 

Dirbą prie didelių butų ge
ležies sienų konstrukcijos dar 
bininkai reikalauja $1.50 va-
landoje. • 

Žinonio sukčiaus Harringto-
no agentu — Lebeekis ir Žil
vitis, kuriedu nubaustu kalė-
jiman, darbuojasi pasiliuo-
suoti. 

PARYŽIUS, liepos 10. — 
Po Anglijos ir Francijos so
cialistų premierų konferenci
jos vakar paskelbta, kad jie
du sustatę bendrąją notą į 
•isas kitas santarvės vaslty-
•bes. Notoje aiškina savo ben
drą nusistatymą ir pažymi, 
kad tarp abiejų šalių gyvuo-' 
ja draugingumas kas link ek
spertų planų, ir kad konfe
rencija nebus atidėta, 
nate premierui Herriot ren-

Nežiurint to, franeuzų se-
giama pirtis. 

CHICAGO. — Federalis o-
ro biuras praneša, kad šian
die bus giedri diena, bet vė
siau. 

P I N I G U K U R S A S . 

Aną vakarą žaibas trenkė 
51 gat. gatvekarin. Keli žmo
nes išbėgo. Gatvekaris sudegė 

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos sterl. svarui 4.45 
Francijos 100 franku 5.12 
Italijos 100 lirą 4.34 
Šveicarijos 100 fr. 17.59 
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Siųskite Savo Giminėms 

L I E T U V Ą 

PINIGU S 
ii 

P E R 

DRAUGĄ w 

NES, "DRAUGAS" pigiausiai siun
čia ir geriausiai patarnauja. "DRAU
GAS" siunčia per didžiausią Lietuvos 
banką — ŪKIO BANKĄ. 

"DRAUGAS" siunčia pinigus litais 
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-draf-
tais ir telegrama. 

"DRAUGAS," PUBL. CO., 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, 111. 

Ofiso Valandos; Nuo 8 ryto iki 8 v. vale. 
Sekmadieniais uždaryta. 
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DARBAS. 
Kiekvienas darbininkas ver

tas sava užmokesčio. 

&į darbo atlyginime princi
pe sketiiia krikščionija jau 
aitras tūkstantis metų. Jisai 
niekuomet nepatik© vien savo 
ušdarbi mėgstantiems darb
daviams. 

Darbo atlyginimo klausi
mas yra gana painus. Jį tin
kamai išrišti šaukiamos tarp
tautinio darbo konferencijos. 
{ . tas- konferencijas važiuoja 
darbininkų, darbdavių ir val
džios atstovai. Jie visi kartu 
tariasi, kaip teisingu būdu, 
nieko neskriaudžiant, darbi
ninkų klausimą išrišus. 

Mūsų dienose toji ua teisin
gų atlyginimą nž darbe ko
va tarp darbininkų ir darb
davių smarkiau verda, negu 
bnve praeįty. Juo žmonės 
daugiau įtiki ,i pinigų ir dau
giau nieko nemušto kaip vien 
apie milijoninius turtus, juo 
dangiau galingieji imasi ne-
teįsingų priemonių sumažinti 
teisinga, darbininkui atlygini
mą. Suprantama, turi kilti 
tarp tųdviejų luomų neapy 
kauta ir kova. 

• 

4 

Nevisi darbininkai irgi su
pranta, kad j i e gali gauti 
vįen už savo, o ne u i sveti
mą darbą teisingą, užmokestį. 
Jfairiausių agitatorių skar
džiai skambančiais pažadais 
suvedžioti, pasitaiko, kad pra
randa savo sutaupytus centus 
nustoja darbo, patenka įs-
kurdą. Tokie agitatoriai pa
sitarnauja ne kam kitam kaip 
tik darbdaviams. Darbininkai 
pelno nuo jų nieko neturi. 

• - . 

Darbo valandų bei teisingo 
darbininkams už darbą atly-
ginimą nustatyti nėra taip 
lengva problema, kaip iš kar
to atrodo. Mažiausia ką dar
bininkas už savo darbą turi 
gauti, - tai pritinkantis jo 
luomui su savo šeima pragy
venimas. Tasai pragyvenimas 
apima pastogę, maistą, rū
bus, mokslą, saviškių aprūpi
nimą ir t. t. 

Bet ir darbininkas darbi
ninkui nėra lygas. Pirmiau 
šiai iš atžvilgio į savo darbą. 
Jisai dirba arba privačiam 
vienam žmogui, arba visuo
menei, valstybei. Cžtat ir jų 
padėtis yra labai skirtina. 
Juo daugiau kuris darbinin
kas ir prieš platesnę visuo
menę turi atsakomybės nesti, 
juo labiau jisai u i tai to* vi
suomenes ir Valstybes priva
lo bati apmokėtas, juo ge
riau jo būvi* turi Duti aprū
pintas. Tą visos valstybės su
pranta ir savo valdininkams 
skiria didesnes algas negu 
samdantiems i i šono darbinin 
kams. * ;# f? +y 

Prie tų visuomenei tarnau
jančią darbininkų priklauso: 
ligonių prižiūrėtojai, geležin
keliečiai, laiškanešiai, gaisri
ninkai, poli*g* ir 1.1. 

Jų kova už savo darbo tei
singų apmokėjimą t mėtų eiti 
visai kitokiu kejiu, negu tar
naujančių pavįenjems asme-

Reikia pripažinti tiesą, kad 
yra nuoširdžiai dirbančių dar 
bininkų ir jų yra didžiuma, 
bet mažuma dirba tingineda-
mi. Kiekvienas sulyg savo 
darbu turėtų gauti užmokestį 
Suprantama, kodėl net tą pa
tį darbą dirbantieji vieni tu 
tetų daugiau gauti atlygini
mo, o kiti mažiau. 

Genevoje (Šveicarijoj) šie
met įvyko toki tarptautinio 
darbo konferencija. Joje da
lyvavo viso 274 atstovai iš 38 
valstybių. Kaikurios šalys į 
tą konferenciją atsiuntė tik
tai valdžios atstovus. Kitų at
stovų siųsti neišsigalėjo. To
kių valstybių šiemet buvo de
šimts. Jų tarpe taip gi yra 
Lietuva. 

Įvairias valdžias atstovavo 
65 delegatai, darbdavius 27; 
beto 53 valstybiniai patarėjai 
ir 43"darbdavių technikiniai 
patarėjai. 

Tarptautinis darbas ieško 
būdų taikos keliu gauti dar
bininkams teisėtą ir teisingą 
už jų darbą -atlyginimą, kad 
išvengus bereikalingų streikų, 
visuomenei nuostolių, darbi
ninkams sumažinus skurdą. 
Manoma steigti priverstino 
arbitro instituciją, kurio be
šalė ištarmė turėtų būti a-
biejų putšių pildoma. 

Vertas darbininkas savo už
mokesčio. 

K. M. 

\ KAIP VILNC ATGABSIM? 
BB5 • M 

ketvirtadienis Liepos 10 1924 
I "N I II I ' 

i, KULTŪRINIS RECEPTAS. 
P. Trakėnas mažiau pasitiki kultūriniam receptui 

tarp ki tko išvadžioja, kad: 
"Tur but, labiausiai klysta tie, kurie tikisi vien tik kul

tūra atgausią Vilnių. 
Kultūros ginklas - tai dvasios ginklas. Nugalėti mate

riale pajėga kultūros iMiemonėmis - labai kilni graži per-

BEDIEVYBES 
APRAIŠKOS 

2BWAITIJOJ. 

gale. Todėl suprantama, kad ji kiekvienam imponuoja. Bet'dievotų žmonių, kurių ir da 

Beniau garsinta, kad " Že
maitija šventa". Dftbar tenka 
paabejoti apie jos šventumą, 
kai gyvenimo įvykiai kitaip 
pasako. Nemanau kaltinti, 

fd 
gi žiūrėkime į dalykus realiai. Tikėjimas, kad kultūros prie
monėmis pavyksią, atvaduoti Vilnių, labai'panėšėtų į tai, jei
gu, sakysime, kas įsimanytų nuvyti žiemą, diegdamas rožes 
į sniegą. Ja reies bematant nusaltų, žiema botų kaip buvusi. 

Kultūra yra opos augalas. Savo augimui jis reikalauja 
visų pirma įvairių laisvių: žodžio, rašto, mokymą laisvės. Ar 
tos laisvės Vilniaus krašte yra? 

Mūsų Vilniaus krašto vientaučių dauguma neturi ne tik 
mūsų tautinės kultūros, bet nė savo tautinės sąmonės. Ne 
jie užtai kalti. Gabiausią žmogų laikyk, nuo jo gimimo, at
skirtą nuo pasaulio ir lavinimo - jis virs silpnapročiu. Te 
čiau faktas pasilieka faktu.- mums tenka Vilniaus krašte ne 
tik palaikyti savo kultūra, bet ir ji diegti. 

O kaip tu čia diegsi, jei lenkas ne tik neleidžia nieko 
diegti, bet ir tą, kas buvo įdiegta, kardu kapoja ir naikina. 

Lenkas ne tik naikina mūsų įdiegtas kviečius; jis jų vie 
toje sėja savo kūkalį. Ir tas kūkalis želia. Jeigu lenkas ilgesnį 
laiką valdys Vilniaus krašto dirvą-, tai jos sėjamas kūkalis 
gali taip įželti, jog tos dirvos neįars jokis kultūros arklas". 

AMERIKIEČIŲ PAREIGA. į 
Taip, kultūros darbas Vilniaus krašte labai ir labai sun

kus. Jį gali ten dirbti tik žmonės begalinės drąsos, -neperlau-
žiamos energijos ir aukščiausio pasišventimo. Ko negalime 
mes, paprastieji žmonės, pačiame Vilniau*«kirašte daryti, da
rykime laisvoje Lietuvoje. Su ypatingu intensyvumą svieski 
me savo Rytų pasienius. Irkimes prie to, kad nuo Zarasų iki 
Seinų, visas pasienis VTSUPIRMA susilauktų visuotino ir 
priverstino mokinimo. Kad šia kuodaugiausia butų aukštes
niųjų mokyklų, ypač žemos ūkio ir amatų. 

Amerikos lietuvių visuomene ir jos Federacija turėtų 
tvirtai nusistatyti SUGLOBOTI KIEKVIENĄ Iš VILNIAUS 
KRAŠTO IŠMESTĄ NAALAITĮ; skirdama stipendijas, pri
valėtų UŽLEISTI PIRMENYBĘ VILNIAUS KRAŠTO STtT 
DENTAMS IR MOKSLEIVIAMS. Sis kultūros ir labdarybės 
darbas yra lakai vertingas ir prieinamas kuoplaučiausiai vi
suomenei. Tad pradėkime nuo jo, neužmesdami ir kitų pa
reigų link mūsų sostinės. 

Neužmirškime, kad didžiulės Ukrainos (40 milionų) ir 
Gudiįoa (9 milionai) tautos neįstengė savo nepriklausomybės 
atgauti labiausia dėlto, kad neturėjo savo didumui tinkamo 
inteligentų skaitliaus, kurie suorganizuotų tautą į atsparią ir 
susipratusią valstybę. 

RENGKIME MIESTELĖNŲ 
Kalbant apie Vilniaus atgavimą, reikia mąstyti ir apie 

nuolatinį ten apsigyvenimą, krašto valdymą ir atlietuvinimą.-
Dabar lenkai dideliu žiaurumu ir uolumu "iškrapšto" iš 
Vilniaus beveik visus lietuvių inteligentus ir šiaip švieses
nius žmones, kad ateity sudarius ten lenkišką daugumą. Kai 

bar netrūksta, bet kaltinti 
tenka kitus, kurie tarp žmo
nių varo tikybinio ardymo 
darbą. Įvairiausio , plauko 
*švietėjai'1 sėja mūsų tarpe 
įvairaus raugo knygpalaikes 
ir lakiraščius, pilnus neapy
kantos prieš Dievą, tikėjimą 
ir dVasiškiją. Jų sėkla pasie
kia gilumas širdies žmonių ir 
padaro protuose dorinį ir ti
kybinį suirimą. 

Paprastai lietuviai, o ypač 
žemaičiai, myli statyt kry
žius ne tik arti savo namų, 
bet ir šalia kelių. 

Reikalui atsitikus, mokėjo-
juos ginti, kai rusų caro val
džia buvo pradėjus persekio
ti už jų statymų. 

Bet kryžių priešų netrūks
ta ir šiais laikais. Ačiū Die
vui, dar tik priešai neįgijo 
valdžios, kad galėtų viešai už
ginti statyti kryžius, bet iš 
pasalų, nakties metu, tos 
srovės žmonės daužo kryžius, 
pareikšdami, kokį saiką nea
pykantos nešioja savo širdyj 
prieš tuos mūsų šventus at
minimus! 

Mums gi katalikams pri
mena, kad Nepriklausomoje 

• Lietuvoje tas kryžiaus ka-

.žinoma, kad trys kitos suinte 
resuotos valstybės. Francija, 
Ispanija «*r Anglija šį statutą 
pripažino. 

įvairus profesionalai. Tad žiūrėkime ar užteksime Vilniui 
reikalingų savų profesionalų, pirklių ir amatninkų, žodžiu, 
tikrų miestelėnų. 

Iš 2,200,000 dabartinės mūsų Respublikos gyventojų mie
stuose gyvena tik apie 16 nuošimčių arba apie 350,000 gyv., 
kurių tik pusė yra lietuviai, kita-gi pusė - žydai, vokiečiai, 
lenkai. Turime tik du žymius miestus: Kauną- su 100,000 gyv. 
ir Klaipėdą su 35,000, bet tik vienas Kaunas lietuvišką dau
gumą (60 nuošimčių) teturi. Klaipėda dar ilgai bus vokiškas 
miestas, nes kol kas neturime tokio miestelėnų ištekliaus, 
kurs galėtų ten apsigyventi, didinti ir#lietuvinti miestą. 

Miestelėnai daug judresni už kaimiečius. Jeigu jų butų 
pas mus daug, tai jie be jokio spaudimo iš valdžios puses 
laisvai keitusi į tuos miestus, kur tik galėtų gauti darbo ir 
uždarbio. Kaune 1914 m. lietuvių vargiai buvo penkta gyven 
tojų dalis, dabar-gi - po 6 nepriklausomybės metų - Kau
no lietuviai sudaro daugiau pusės visų gyventojų. Daug sve
timtaučių, ypač rusų, išvažiavo; jų vieton atvykdavo vis dau- [mokslas. Dabar tų srovių va 
giau ir daugiau lietuvių. Nors per 10 metus Kaunas iš 87, 
000 išaugo tik į 93,000 gyv., vienok rietuvių skaitlius jame l P^ekėjų darbais. Bet pama 
padidėjo apie 4 kartus; ir tai įvyfco tik laike pastarųjų 6 f tysii«e, kaip valdžia pažiūrės 
metų. I 

Kauną sulietuvinti pftm padėjo žymus lietuvių mieste 
lėnų skaitlius sugrįžęs iš Rusijos miestų. Tiesa, daugeliui jų 
teko patiems atlietuvėti, nes. dešimtis metų išgyvenę Rusijoj 
jie buvo jau įpratę rusiškai tarp tsavęs kalbėti. Kauną per 6 
metus atlietuvinome, bet Klaipėdai pristigom paiegu ir to-
del lietuvystės darbas ten bus daug Ktesais. 

Sostinę Vilniun perkėlus, Kaunas vėl netektų savo lietu
viškos daugumos, kurios netekęs jis visgi toli gražu dar 
nesulietuvintų 2 kartu už save didesnio Vilniaus. Politinc-j 
ramybei, valstybės tvirtybei ir kultūrai labai kenkia kad 
šalies miestai savo tautybe labai skiriasi nuo kaimų. Tad 

ras netik nesibaigė su rusų 
valdžios pnspauilimate, iš
kentėtais del tikybos reika
lų, bet tik prasideda dar ga
lima laukti ir blogesnių vaiz
dų. &tai tikri atsitikimai. 

Mažeikių apskr. keliu iš 
Viekšnių į Kegrių ir Sver-
končų sodžius rasta iš nakties 
gegužės 16* d. sudaužytų ke
liolika kryžių. Netoli Kegrių 
sodi. Kryžiaus »v. Jono Kepi 
»tovyla sulaižyta, e netoliese 
kitas kryžius taip trenktas 
metu (balsiu), kad net žy
mės išraustos kryžiaus lieme-
ny. Prio kaimo Sverkončių 
kryžiaus koplytėlėje išlaužta, 
išmesta stovy la; taip pat ras
ta ant kapų sudaužyti mažės 
ni kryželiai. 

Bet svarbiausioji vieta, kur 
surasti pėdsakai kaltininkų, 
tai visai naujas ūkininko K. 
kryžius apdaužytas ir šv. Jur
gio figūros išlaužytos, o ne
toliese rastas numestas pasas 
su kitais dokumentais, dai-
Jyttes, kuris dirba Kapenų 
dvare,, remontuodams kume
čių triofeesius. 

Žinantieji žmones tvirtina, 
kad K. J. su kitu savo sėb
ru K. J., grįždami naktyje 
gegužės 16 d. ta*visą bedie-

* viską darbų atlikę. Tai liudi
ja' jo pamestas ten pat prie 
kryžiaus pasas ir kiti raštai. 

Tas žmogus yra aršus so
cialistas. Visa tai rodo* prie 
ko veda socialistų ir bedievių 

į tuos darbus* ir ar tinkamai 
bus nubausti kaltininkai! 

"K. V." Kardas. 

Nenori pripažinti. 
Italija atsisakė pripažinti 

naujų Tanger'o statutų. Yra atgausime 200,000 gyventojų miestų, tai ten rasime lietuvius 
beveik išnaikintus k vien ministerijų valdininkų toli gra
žu neužteks kad sugražinus Vilniui lietuvišką veidų. Mies
tų gyventojų didelę daugumą sudaro juk ne valdininkai >: 
ne kariuomenė, bet pirkliai, amatninkai - darbininkai kr 

TRUMPOS žiinoa. * 

Nauji rinkimai. 
Sulyg " Daily JExpress" 

pranešimu, svarbiausieji An
glijos nunisteriai nusistatę 
yra šį rudenį padaryti nau-

» 

jus į Parlamentų rinkinius. 
žiūrint į Vilnių, yra nepaprastai svarbu prirengti įnteligen ; Konferencija. 
tijos, pirklių ir amatninkų didelį perteklių, kurs sugražintų į Liepos }6 dienų Londone 
Vilniui jo tautinę spalvų. Tai ir šelpkime, ir mokinkime vi-1 i vyks sąjunginių valstybių 
sus Vilnijos tremtinius įvairių amatų, prekybos ir inteligen-
tinių profesijų. Neleiskime lenkams amžinai užgniaužti Vil
niaus krašto kultūrų ir fietuvystę. 

r 
K. P. 

konferencija karo nuostolių 
atlyginimo klausimu. Suv. 

Am. Valstybes taip-gi daly
vauja. 

AMERIKOS LIETUVIU R, L FEDERACIJOS 
XIII KONGRESO PROTOKOLAS. 

(Tąsa) 
P. Juozas B. Šaliunas, Federacijos Iždininkas išduo

da detalį išlaidų raportų, parodant kiek yra dabar pini
gų ir kaip jie sudėti. 

A. I* R. K. FEDERACIJOS Ut TAUPOS It>NBf> 
Iždininko metinis raportas. 

Oerb. Atstovai: 
Smulkmeniškų raportą įeigų ir įvairių išmokėjimų 

Tamstoms patiekė Fed. Sekr. p. K. J. Krušinskas. Tat aš 
pakalbėsiu tik bendroj santraukoj. Pas ižiiminka yra 
didesnės įeigų negu pas sekretorių. Dėlto kad! greb. kun. 
J. Laukaičio pinigai buvo priduoti iš Poiitiiania State 
Banko tik gruodžio men. 192? sumoje $1!/U3.52. Gulu-
tina skaitline Sudaro vienokį b&Iansa. 

Bendra santrauka. 
Rugsėjo m. 5 d. 1922 balansas , $6-4,645.74 
Iki mgprut'io m. 23 d. 1923 pajamos 32,635.59 

Kim. Prof. Bueio Fondas l,52r>.(XJ 
Neiškolektuoti čekiai 124.77 
Neiškolektuoti h, L. P. Bonų)- kuponai kurie skai

tomi easfe 50.00 
Ckeeking acc't First National Bank,Brooklyn, 

N. Y. • «_•«:•.• • • * $ • • • • • " • • • * 1,716.47 

• 
• 9 

Bendrai viso I 
! Nuo 9-5-22 iki 8-23-23 išmokėta 

$97,281.33 
42,875.09 

Bendras balansas $54,406.24 
PASTABA: Tarp Sekr. ir Hd. yra skirtumas $11.02 

kurie buvo neatitaisyti nuo praeitų metų atsiskaitant tarp 
Fed. ir Tautos Fondo Ižd. 

Pas Iždininkų balansas susidaro sekančiai: 
L. L. P. Bonais ir kuponais $43,070.00 
U. S. L&erty Bondsais 1,900.00 
AV CJ Q 71 ^ M) 
' • . O . k } . r • • • • • i w , w 

Turift Bonds ;•.•••_•,•:•• • • - • •'•x<»;<» •••••'• • 2t).0fr 
Lietuvių Ąmer. Bendrovių serų 5,285.00 

Bendrai! viso — $54,406.24 
Prie to yra neiškolektuota L. L. P. B. kuponų ui 

$2,047.50. 
Kaipo •€. V. narys dirbau tiek kiek leido aplinkybės, 

ir savo pareigas atlikau taip kaip geriausiai mokėjau ir 
leiSo gyvenimo aplinkybes.. 

t 9. B. BALIUKAS, 
A . L i K . Fed. ir T. F. Iki. 

Iždininko raportas priimta^ delnų plojimu. 
Kun. P. Kemėšis, Iždo globėjas ir Publikacijos Ve

dėjas, išduoda raportų žodžių pranešdamas, kad kaipo iž~ 
do globėjas peržiūrėjęs knygas ir radęs jas tvarkoje; kai
po Publikacijos Vedėjas rašęs laikraščiuose ir vedęs visų 
publikacijos darbų. Raportas priimtas delnų plojimu. 

Kiti dii Hdo Globėjiai kun. Taškunas iš K"orwood ir 
M. Kerbelis iš Amsterdam nepribuvo ir raportu nepri-
siuntė. 

, Presos Komisijos narys, Pranas Paliulis, skaito tek
stų laiškų ir telegramų, kurias komisija jau pasiuntė. 
Kuri. A. Linkus praneša, kad delegacija.buvo nuvykus pas 

rAntvyskųpį Mundęlein, bęt jo nerado namie, tatgi pas
veikinimų pasiute telegramų; Kyla diskusijos dėlei teksto 
telegramos Prezidentui Stulginskui. įnešta, kad aiškiai 
pabriežti kad vien tik KATALIKŲ ATSTOVĄ terems. 
Ponas L. Šimutis įneša, kad apart siuntime kablegramos 
dar platesnį laišką pasiųsti Ministerių Kabinetui. Kila 
klausimas, kas tą darbe atliks, ar Presos Komisija, ar 
Kaujegi * €etftr& Taldlyba, duota balsavimai v ir pasirodo 
kad Presos Komisija ta ątfiks. 

t . . . . . . . . . . . • 

Kongreso pirmininkas kviečia Mandatų Komisijų iš
duoti rar3oKtų - p. Krekščiunas komisrjos narys praneša, 
kad nekurie mandatai randasi be* dvasios vadų parašų, 
bet kadangi visi čia esantieji delegatai atstevauja Kata
likiškas Draugijas ir yra ištikimi žmones, tat prašo, kad 
Kongresas visus priimtų. Tas patvirtinta. Totiaus pažy
mį, kad nekurios draugijos; siųsdamos delegatus, nesi
laikė įstatų* t. y. prisiuntė daugiau delegatų, negu kad 
konstitucija leidžia, Pirnalninkas skaito paragrafų, ku
riame pažymimi skaičius atstovų. Pažymėta, kad šiame 
Kongrese palikti taip, kaip yra; bet kad ateity tas dau
giau neatsitiktu, nes delegatų skaičkts bns kontroliuo
jamas sulyg i statų. Pakelta klausimas apie dienotvarkę: 
tame reikale kalba kun. Pr. Ign. Česaitis iaešdamas k*4 
Kongresą baigti į dvi dieni vietoj tri^ų, taip gi mainyti 
dienotvarkę. Tas klausimas diskusuojama, galop nutar
ta dienotvarkės klausimas pavesti Rezoliucijų Komisi
jai, kuri patiekus tekstų priduos Kongresui-gi tas pri
ims ar pakeis, > , 

Kun. Ign. Albavičius skaito kun. J. Urbonavičiaus 
referatų "KATALIKŲ » A T O A ' V referatas priimtas 
su delnu paljkau, & Ii. Šimutis siūlo, kad referantai iš
reikšti padėkos žodį už pagaminimų referato ir vykinti 
Spaudas Savaitę pe* visa advento laikų; ypačiai, kad 
knygos iš Lietuvos Imtų, |«rd!avinejamos už prieinamų 
kainų; kad Katalikiški laikxasčlai daugiau talpintų kata
likiškų žinių ir fc*JN t v a s k a vadai stengtųsi rašyti dau
giau dvasinio pobūdžio rašt$..&un. Dr. L česaitis pa
duoda dienotvarkę, kuria Kongresas priima. Taipgi ineša, 
kad 3-čią. sesijų laikyti uždarytomis durimfe t. y. kad 
kurie nėra atstovai, nebūtų įleidžiami svetainėn, išmiairt 
tuos, kurie turis tam. tikrus paliudymus. įnešta rytojaus 
sesijų pradėti. 8 vai. ryte. Pirmininkas km. Dr. J. Na
vickas uždare sesija 6:20 vai. vakare kviesdamas kun. 
Pr. Virmausk^ atkalbėti maldę. 

Boti***. ; & , J 
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INB, HARBOfl. 

C I C E R O J E 
Liepos 6 d. įvyko Sv. An

tano dr-jos susirinkimą!?. Su
mas nelabai skaitlingas, nes 
vasaros metu su-mai esti ne
skaitlingi. Prisirašė naujas 
narys P . Petraitis. Lauksime 
daugiau naujų narių. 

Vienas draugijos narys p. 
Žukauskas pavojingai sužeis
tas automobiliu. Alat draugas 
Žukauskas važiuodamas iš 
darbo išlipo iš gatvėkario, tuo 
tarpu visų smarkumu važia
vęs automobilis ji sunkiai su
žeidė. v ą J I 

Kitas p. Kavaliauskas sa
ko jau dirbąs, pašelp^ už ke
lete savaičhj tapo i š a k ė t a . 

Raportai iš Katalikų Fede
racijos ir Labdaringos Sa
gos tapo priimti. Draugystes 
Šv. Antano atstovai lankosi 
į paskirtas vietas. 

Piknikas. 
Taipgi draugyste sparčiai 

rengiasi prie draugijos pikni
ko kuris įvyks 10 d. rug
pjūčio, Bergmans darže. Kad 

į Sekmadieny Kepos 6 d. gia.|v g ^ į į j ^ . . N a c t u ^ 
lietuvių K. K. sv. PraneH*-

ne ta bažnyčia. 
* 

Mirė. 

Sekmadienį mirč apdegusi 
4 liepos mergaitė. Ta i vis tė
vų neatsargumas. Tėvams rei
kėtų labiau daboti savo. vai
kus. Į l j p 

Ginčai 

zurka" (M. OreeKyaki) išpil
do p . J . Degesiutė, J . Boka-
niut. s , »: įĘ 

tš CLEVELANDO. 
yy Clevelando L 

gio par knygynas. 

kodėl aptingo ir mažai lanko. 
'Dabar yra galutiaas nutari
mas, — kas 2 susirinkimus ap 

* u r " leis, duoti žinę draugijai a-
pie atstovų neatsilankymą.. 

Bi re l io 6 d. lykytame su Į Taipgi nutarė rengti balių, 
P . Švenčiausios rankomis į"™«*\¥ » «* - ^ x " " ^ ' ^ 1 (Cfeopi»> išpildė labai puikiai 
piešti paveikslai. Kaip bažny- ; k a u s *»**y*fej* *«*<> * • * * p j D e g e s i u * e \ 
čia stovi, pirmą sykį taip gra- m a j ^ J * v

SY; K™im™T° ^ e " Į Kvintetas "Neverk pas ka- sirinkirtie plačiai kalbėta spau sulošti gražų veikalą- po Ka
ziai tapo išpuošta. Rodos karpį*1^ ^Jį?™** , " . ^f ^ ~ f p $ " (Petrausko) sudainavo: dos platinimo reikale irjevie- ledų. Išrinkta komisijų: J. 

O. Varkauskiute, M. Tumule- sta, kad sekančiame susirin-, Šūkis, P. (Jlugodienė, P. Ja-
vičkite, J . Lučiuniutė, P. Ku- kime visi pasižadėję veikėjai nušaitis knygynui padidinti, 
pčiunas, J . Zautra, A. Stan- neartadėliodami atsilankytų.. Vakaras, 
šauskas. - |L Jiems bus suteikta dalis, ku-

Solo smuiku "ftungarian ria jie turės apeiti per stu 
Dance" (Brahmas), išpildė P. *Mk rinkdami knygas bei už-
Kupčiunas. | n&lMĘfįpl katalikiškus laik-

Prakalba palakė kim. P. r a ^ i l l & - J a u P^Ęįį »• 
[Virmauskas, kun.-F. Juras k k n W > o reikėjai: M. NanS-

Bet daug yra sakančių 
geriausias 

Cicieriečiai daug kalba a-
pie Demokratų konvencija. 
Vieni sako kad tas preziden
tas butų geras, k i t i sako kad 
tas. 
kad Fordas butų 
prezidentas, (lai ir Smitli bu
tų neblogiausis, nes katali
kams butų už priedermė bal
suoti už Smith'ft. 

» • • 

Reikia išaiškinti. 

Užpakalinių gat vairių klau
simas turėtų būti kitaip 
sprendžiamas. Turėtų būti su
šauktas viso Grantworko na
mų savininkų susirinkimas ir 

'50; Rožančavos Moterų drau
gija aukavo $25.00; Šv. Pran
ciškaus dr. $10.00. Viso labo 
$70.50. 

Visos aukos yra* įduotos 
Seserims ir jos visiems auko
tojams širdingai dėkoja. 

Aukavo: * 
J. Badais $3.00 

Po $1.00: J . Balaiko* J . 
Spudvilas, M. Bateekis, J . Ra-
dzis, V. Grimailo, J . Vaifckevi-
čia, J . Zvinglis. 

Kiti nenorėjo savo vardų 
paduoti. 

Kun. F. Meškauskas. 

paaiškinti žmonėms kiek tas 
piknikas pasisektu n u t a r t a i , - _ . . . . . 

. . .1 . . . . . Idarbas kainuotų kiekvienam, 
gerokai išgarsinti, ir garsi- . 

. , .. .. IDauguma savininkų kalba, 
nimo darbas pavesta piknvko , , , . . . , . 

kati kiekvienam kainos virs 
komitetui. 

Bainyčia. 
r>00 dol. Tokiu būdu nenori 
rašvties ant peticijų. Hutų 

Šv. Antano hažayčia gra*kgerai, kad komitetai, paaiš-
žiai išpuošta. Sale didžiojo ;knitų tą dalyką žmonėms per 
altoriaus matose V. Jėzaus ir "Drauej i" . Ž. 

fT 

D A K T A R A I 
I • • • » » • m» m — » • — W m»» • • • • » | l 
Telefonas Boulevard 193§ 

Dr.SABrenza 
4608 SO. ASHt>ANI> A V E N C E , 

Chlcago, l l l . 
Vai.: » r j l 0 * l X% *H*ęU. * V** 
piet iki 3 po piet . «:S« trak. Iki 
t :30 vak. 

Tel. Boadermrd H t l 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 4 7 - 1 * WL 
Halandoa nuo S Iki 1S dleo«. n no f 
iki t •*! . T*k. Nedė l lomU nao I 

tkl 1 Tml. po pietų. 

1 

Telefoną* Beeley 7 4 3 i 

Dr, I, M . FeinbefE 
Oydo apaelallal rlsoklaa rytų ix 

• totarų lyt iškas Ugma. 
M S I MadJaon Street 

Kamp. Weatern Ave . — Chicago 
• a l a n d a a : I — « po platų 7 — I vak. 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

4442 So. Western A ve. 
Tck'f . L a f a y e t t e 4 1 4 S 

Dr, A, Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Oba-

tetrika? ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 
D—BU 
t ) — B« pdlU kr b« 
* ) — B« krmoj*. 
4)— B* J«ki« p«T*jB 
U—Pa«U«ital MNdkfci §tr»tl. g— 

U t M j W%1MJU, i> gmU eiU 
I darb%. 
'6al l - i t—f* (akm«o|i tultyje) 

Ir akmeni* itapumo pu«lej« k* e-
peracUo*. *o tam tikromis mokt-
Uikomla prlemonėmla b«l vaiataJa. 

apktirtoslrma ratrrailna clrdėjrma. . . 
• y d a vkwkfcM lira* paaekmlnjai, tr Jai 

yra reikalą* daro operacija*. 
a%af#JaaaH pat*raavlm« taikia aaaa 

ofla*: 

1411 So. 50 Ave. Cicero, m. 
Oflaaa atidarytas: kaadlaa ava 1 vaL 

a*. pi*c lai t Tai. vakar* 
NadAllomU Ir aaradoml* oflaaa 

ryta*. 

Xel. Boulevard >160 

DR. A. J . KARALIUS 
Lietuvis Gydytojai 

3303 South Morgan Street 
CbJcago, 111. 

D r. Maurice Kabn 
Gydytojas ir CtiirurgM 

4631 8* Ashland Ave. 
Tel. Yards 0994 

Valandot; ' t . i i f 
Nuo 10 iki 12 piet 
Nuo 2 iki 3 po piet 

Nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet 

Hiso Tel. Boulevard 96*3 
Kezld. Tel . Drexel 9191 

DR. A. A. ROTH 
R U S A S G Y D Y T O J A S DR 

C H E R U R O A 8 
Special istas Moterišku. Vyrišku 

Valku Ir visu chronišką ligų. 

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

Vai.: l t — 1 1 ryto: 1—t po plaf. 
7—8 rak. Ned. l t — 1 9 6. 

1 

•a> 

Tel Boulevard 3686 

i DR. JONAS P. POŠKA 
GYDYTOJAS' 

ir 
CHIRURGAS 

3337 So. Morgan Str. 
VALANDOS: 9—12 iš ryto 
Nuo 2 v. po piet iki 9 vak. 

Dr. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

Džiovu, Motera ir Vyra Ugų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 
po pietų: n a o 7—S.*9 vakar* 
Nedėi lomis: 10 lkl 12. 

Te le fonas Midvvay 2880 

Tel. Canal 0257 Vak. Caoaft 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Str. 

m i • i i 'm 
Telefonas Boulevard 9550 

>* 

DR. HARRY TETER 
DENTISTAS 

Setas dantų padaromas taip ; 
ka ip t ik jusu pačiii dantys. 
Duodu gas. Peržiūriu X-ray 

S l t 0 80. Halsted Str. 

Vaandos: 10 iki 12 ryte: 1 Iki 6 
po pietų; 6 iki 9 vakare 

u • • m^* 

Remkite tuos profesijona-
lus, biznierius kurie garsi-

į!naši dienraštį "Drauge"* 

NASHUA, N. H. 
Iš mūsų kolonijos labai ma

žai yra žinelių, "Drauge" , 
mat labai yra toli nuo mūsų. 

Mūsų kolonijos Sv. Kazi
miero parapijos trijų etiorų 
koncertas buvo -i) birž. d. 
Koncertas buvo rengiamas 
varduvių dienoje klob. kun. P. 
Daniuno pagerbimui. 

Vakaro sulaukus, visi bėgo 
i parapijinę salę ir aš nuėjau 
pašiurėti. Žmonių buvo pilna 
salė, o vaikų dar tlaugians. 
Tv.dj pasikėlė uždangalas, ir 
tint scenos pasirodė didelis 
skaitlingas choras, arti C0, 
dainininkų. Iš kito šono pasi-
rodo skait^ai;as vklurinK 
,*i-.oras, apie hO ttmių o iš k'-
lo Jono \i.sirode niažutVin 
choras, apie Šmitas. Dnilu, 
nežinai nei kur žiūrėti, visur 
gražu, visur ir linksma. Prie
šaky pasirodo varg. A..8tan-
šauskas. Didžiuli* choi*as už-
(iainuoja: "Nuženg (jalybė , ,, 
ir k*Ilgiausių Malfarr. Po to 
sveikina, p. J . Gumbravičiu-
tė ir choro ir Vyčių vardu į-
teikė dovana, gražų laikrodį. 
Paskui vidurinis choras dai
nuoja " L a i gyvuoja sveiks'*, 
ir mažiijų choras. Nuo abiejų 
chorų pasveikina p. J . Elke-
.viėiutė ir jteikė gražia beske 
gėlių. 

Po to choras dnižiuris, dai
nuoja ' 'Op o p " (Uroodzio), 
ir gražiar užgaudė trimitas 
((Jrėčiaus). Paskui trijo 4<8u-
švilpino kazokėlis7* ir " I š 
geriau septines", (Šimkaus) 
Atli-ko p. O. Varkauskiutė, M. 
rrainulevičiutė, J . Lučiuniutė 
puikiai. Po to trijo smittfcit 
" O Sole Mio", (E. Cap«a), 
J. Begesiutė, J . Bokaniute, I". 
Kupčiūnas, pianu akompana 
vo A. Stanšauskas. Labai pui
kiai atliko. Po to pakyla v ir 
dūrinis choras, dainuoja " U I 
jūrių inarių". (Kelpšo), i r 
"Oi. čia čia", ir " P a s M6-

J. Stepfmaitis. 
P o to choras sudainavo: 

" A š pas^jiau ąftiolą" ir " E -
jau grybaut i" (A. Stanšaus-
ko>. Vakaras baigėsi, nors 
touvo šilta, bet žmonių buvo 
daug. Ant galo kun. P . Da-
niunas dėkojo chorams ir sve
čiams ir. visiems žmonėms už-
atsilankymą. 

Tą dien% buvo .ir pirnuj 
vaikučių Komunija, kur ber
niukų ir mergaičių daug pri
ėmė Viešpatį į savo širdį. 

Tą įvykį paminėti nusiėmė 
paveikslus. 

Dabar mūsų jaunimas ir pa
ra pjjona i ir klebonas taiso gra 
žia- salę del šokių. Sus laibai 
grajt; bus galima šokius lai
kyti ir koncertus. , , 

Linksma yra, k'ada žmonės 
darbuojasi savo kolonijos Ša

kienė, Gribauckienė, M. Kuz-
mauskienė, M. Paliulionis, A. 
Azusenis, J . Zareckas, M. Ba-
guzinekas, L. Luckus, Ii. BiJ-
ls, Z. Šūkis, P. Glugodienė, P . 
Janušaitis. Visi smarkiai rū
pinsis knygyio gerove. Jie 
yra įžymiausieji veikėjai. Ki
ti vėlesniame laike pasižadėjo 
padirbėti. Jų vardų kol kas 
neturiu. Y l i a u s pažymėsiu. 

Į komisiją sutvarkyti ir pa
skirti veikėjams dalis pa^al 
artymesnė jų gyvenimo vietų 
įeina: J . Sukis, K. BilK P. 
Sedeckas. 

ADVOKATAI 

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS 

7 &outa Dearbom Street 
ROOM l iMI TRIBUIfK BC*De. 

Telefooaa Raadolpk SS61 

Vakarais: 2151 West 22 St. 
Trfefttnaa Canal 1667 

Taipgi nutarė rengti šeiml-
nišką vakarą rudenį, atvėsus 
orai. Komisijon įeina: J . Šu-
kisj P. Jackus, A.- Padegi
mas. Teatrališko choro drau
gija aukauja 25 knygas kny
gynam Išreiškė s-mas padė
kos žodžius nenuilstančiai I-
dejos draugijai. Agota Gri I 
bauckienė užrašo laikraštį 
"Darbin inke" metams kny
gynam Auką priimta rankų 
plojimu. Dar keletas narių 
užrašė laikraščių, bei aukavo 
knygų, kurių vardu dar netu
riu knygynas turi netoli šim
to narių, todėl suprantama, 
kad Clevelande L. Katalikai 
atjaučia ir jų gausiai remia. 

Koresp. P. Glu-na. 

i--W. B A N E S \ž 
A D V O K A T A S 
7 t W. Monroe Street 

R o o m 994 — Te*. Kandolph S996 
Vak . Nuo 9 ryto lkl 5 po pletq 
Vakarais 820S So. Halsted Str. 

TardB 1615 
Ghicago. 

• • * 

rovei. • 

Lakštutė. 

Susirinkimas. 
a 

Susirinkimai nutarta lai
kyti savaitė vėliaus. Ęietojo 
pirma penktadieni Hepos 24 
'dabar įvyks liepos 11 dieną 
knygyno kambary. Visi esate 
kviečiami i susirinkimą, atsi- j 

į lankykite taipgi, draugijų ar- ' 
! s t o v a i , n e s d a u g a t s t o v ų k a ž -

1 

i 

i 
i 

r 

U T K GAUTOS IŠ VOKIETIJOS 

Maldak 
AUKSO ALTORIUS 

nyges 

H 

Baltais kauliniais viršeliais, vidury virše
lių yra įstatytas gražus kryžius. 4G4 puslapių 
kaina $2.00 

Juodais, skuriniais minkštais viršeliais( su 
kabėmis). 464 pusi. Kaina $2.25. 

ANIOLAS SARGAS 
Baltais kauliniais viršeliais, nedidelio for

mato, 288 pusi. Tinkama knygutė jaunimui. 
Kaina $1.75c. 

ANIOLĖLIS 
Juodais minkštais skuriniais viršeliais ne-

t 

didelio formato. Kaina 75c. 
! Gi juodais kietais viršeliais. Kaina . . 50c. 

VAINIKĖLIS 
Kietais viršeliais, mažo form. Kaina 40c. 
Perkant didesnį skaitlių, kainos yra nulei-

džiUmos. 

• 

». Šiltas gFazus rudenėli; * •• 

Galima gauti: 
"DRAUGO" KNYGYNE, 

2334 Sp. Oakley Ave., Ghicago, • BĮ. 

A. W. Y ITS K E N 
Laikrodininkas. 

Užlaikau 
tRHJVW 

haikj'od- '• 
Mūs ir 

Italsa u se 
nus.Tai-

jpgi užlai 
Ik&u viso 
kias gra
znas (je-
welry) 
plunks
nas, brit-
^as i r 

p l a u k ų 
kirpimo 
maginas. 

Pritai-
kom a-
'tinius 
1551 So 
Ashlaml 
Avenue 

KVIETKINE 
ANT BRIDGEPORTO 

[Puikiausios nusikintos kvie-j I 
Jtkos, vestuvėms bankietams,j | 

pagrabams vainikai i r ki-! Į 
toms pramogoms.. . 
i Patarnavimas mandagiausias, 
kainos žemiausioa 

1 URBA FL0WER SHOP 
3324 Aubunt Avenue 

; Telefonas Blvd. 2035 

C. V. C H E S H U L 
A D V O M A T A 8 

Metropolitan State Banko Name 
2801 W. Mnd St. TeL Oaoal MM 

BALYS F. MASTAUSKAS 
A D V O K A T A S 

Buvęe Lietuvos Atstovybės Va
šingtone Patarėju. 
Metropolitan State Banko 

SM* West 22nd Stovėt 
Telefonas Canal M M 

• i 

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

11 S. La Salle st. Room 2001 
Tel. Randolph 1034 Vai. nuo 8-5 

VAKARAIS: 
3301 S. Halsted et Tel. Blvd. 6775 

• . T apart PanedėUo tr 
Pėtnyčios 

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

Ofisas DfctmtestTJ: 

29 South La Salle Street 

Telefonas Central 6SM 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Vards 4081 

!,-

(Tel. Central 8200 

A E 

STASULANI 
» A D V O K A T A S 

Vidumi teatyje Ofisas: 
[Room 811 Chlcago Temple Bldf . 

J77 W. VVashington St.Į 
[CICERO Ofisas: PanedėUo vak. 
1314 S. Cicero A v. Tel. Cicero 5038 j 
BRIDGEPORT Ofisas: Kitais vak. 

i 3236 S. Halsted St. Tel . Boul . 673" 

T J. P. W A IT C H ES 
L a w y c r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
DIen.: D. 514—818—127 H. Dear-
born St. TeL Randolph 5884—&5t>5 
Vakarais 10717 Indiana Ave. 
Roseland Tel. F n l i m s a M77 

S. D. LACHAVVICZ 
Lietuvis G«»borlas 
1*14 W. 28rd PI. 

Oloago, DX 
Patarnauja laido

tuvėse kuoptslausla. 
Reikale meldžiu at-
•iaauktU o oaano 
darbu bualtt užga
nėdinti. 

TeL Canal 1271 

SIUVĖJAI 

5» 

3= 
• • • 

(Šwnka»s), u V a i ne miškas li
že' f (Slinkaus). Gražiai išėjo 
dainos. Po to trijo dainuoja: 
"Va i fcii toli", ir "Kodėl 
negersiu", (s inkaus) p. J . 
Venciutė, J. Ęrmilavičiutė, O. 
Matuzaite. Paskui mažučiu 
choras dainuoja: "Žvirblis", 
"Ka t inas" , " E s k karvyte" , 
"Oi tai t a i " (Šimkaus), ir 
čiutė". Visos daineles (Vana
gaičio). "Tup i gaidis" (A-
leksio). Labai gražiai padai
navo, duetą, smuiku p. Utkiu-
tės m'ažos sesutės išpildė. 

Solo d&inavo p. O. Varkau-
skaitė, '' MeiJė' • (Aleksio); į 
gražiai padainavo. Duet* 
smuiku "Prince Cupid Ma-

Didžiausia Lietuviška Krautuve 

/ 

P E A R L Q U E E N K O N C E R T I N A * 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Masu krautuvė—Viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur tain 

Begausi. Mašinėlių laiškams druknoti ir̂  ofiso dar
bams, yra naujausios mados. Užlaikom visokius lai-

| krodžius, žiedas, šliubinius ir deimantinius; grama-
fonus lietuviukais rekordais ir koncertinių geriau
sių, armonikų rusi&kų ir prūsišku išdirbysčių. Ba
lalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikią. Dirbame 
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius 
ir muzikališkus instrumentus atsakančiai 

Taipgi užlaikau oilna eile optįŠkn dalvkų. 

. STEPONAS P. KAZLAVVSKI 
4632 So. ASHLAND AVE. CHICAGO, ILL. 

Telefonas BOULEVARD 7309 

THOMAS KRYVVULET 
Pirmos Klesos 
KRIAUČIUS | 

Siutai padaromi ant 
užsakymo. 

Visokiy Stylių 
Geriausia h* Didžiausia 

Kriaučiška įstaiga 
I vakarus nuo Ashland 

Valom, Prosmam 
ir Taisotn 

Pirmiau po num.1702 W. 
47th Str. 

Dabar po num. 
4711 So, Hermitage Ave. j 

r__. : z , «̂— 

CHAS. K. VUOSAITIS 
VYRŲ IR MOTERŲ 

RŪBU SIUVĖJAS 
Siuvama siutus ir O'Coates 
niūkusios mados. Atliekam 
darbą kogeriausia už vi
siems prieinamas kainas. 

Valome, Dažome ir At-
naujiname senus. 

2397 a Leavitt Str. 
Tel. Roosevalt 89W 

m-
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ĵ dėtis šįmet" moterys su mer- Į serijį pardavinėjimo kohtes-

i« NAUJAS PARĖDYMAS 
VYKINAMA*, CHICAGOS ŽINIOS. 

Chicagoje inxta vykinti nau
jas (jis senai miesto tarybos 
pravestas, bet apleistas) parė 
dymas, kuriuomi miesto gat
vėse automobiliams nustato
mas maximum važiavimo grei 
tumąs 20 mailių valandoje. 

Pirmąją dieną policija are
štavo 149 autoistus už per-
gTeitą važiavimą. J ie pa-
šaukti teisman. 

važinėjimą 

X Norintieji gauti spaudos 
Draugijos išvažiavimo į Ma
rijonų farma paveikslą, gali 
jį pamatyti ir užsisakyti 
" D r a u g e " . 

X "Old t imeriai" pralai
mėjo prieš Vyėių 4 kp. base-
bolo tymą S to 4. 

Betgi Vyčių 4 kp. tymas 
turėjo smarkiai imties, n>į»pri 

Prieš greitą v*fcn*™m ! s i § i ° Pamainyti ir pati ge^ 
kampanija pradėta todėl, nes iiausį metiką (plteher). 

pastaraisiais laikais perdaug! X Vyčių 13 kuopos baseball 
žmonių buvo suvažinėjama. 

Nebežinia, ar kampanija 
bus įvykinta. Nes visi vi
saip žiuri į tą vykinimą. 

PARVYKO MIESTO 
MAJORAS. 

Iš Ne\v Yorko parvykt) Clii-
eagon majoras Dever. Mažai 
kalba apie politika. Tik sa
ko, kad demokratų partijos 
konvencijoje kilę nesusiprati
mai nepažeidę partijos ir jai 
laimėjimas rudenį užtikrintas. 

Iš geležinkelio stoties majo
ras tuojaus nuvyko savo ofi- k i t u kūnini* dalyvavo ir pra-

tymas liepos 4 durnoj suplie
kė \Vaukeganieeius su rezul
tatu b' to 3. lštikro tai buvo 
ir "konfl iktas" . 

X Ona Navickaitė, Vyčių 
13 kuopos nare, Vyčių išva
žiavime laimėjo pirmą dova
ną gintaro karolius, nes dau
giausiai gavo atviručių - ne
toli trejatą šimtų. 

X "Old timerių tymas bu
vo sudarytas iš įvairių pro
fesionalų: Kunigų, daktarų, 
advokatų ir taip toliau. 

X Vyčių išvažiavime be 

ginomis ketina r lenktyniauti. 
Vyrai virvę trauks. Singe-

liai juokiasi, kadženočiai tu
rės forduką. pagelbon parsi
kviesti. Bet ne t iesa , ; - ^zeno-
čiai ir be forduko juos į" o-
žio ragą suvarys. Pamatysit. 
Taipgi šv. Mykolo par. cho. 
ras dalyvaus metiniame iš-
važiavime. Bolinininkai ketina 
atpyškėti. su troku į pikniką. 
Parodys ir jie, ką gali. O 
vienas žmogus ketina atga
benti gyvą paršuką į balių 
Kas tą ptoršuką sugaus grei
čiau, tas bus pagirtas, o par
šiukas ne bile koks. Aš neži
nau, ar kas jį pajėgs sugauti. 

Girdėjas. 

te-. Šiuo . tarpu !* fcv. Pranciš
kaus draugija stovi pi n no ja 
vietoje. Vyčiai taip pat nes
kaudžią. Pagalios, ir kitos dr-
jos nenori pasiduot*. 

Kontesta:icas. 

/ 

P A R D A V I M U I 
N A M A I , 

P R A N E Š I M A S 
BRIDGEPORTAS. 

T0WN OF LAKE 

Pusmetinis susirinkimas. 

PAMESTA. 

Ketvirtadieny liepos 10 d. 
& vai. vak. Šv. Jurgio par. 
svetainėje įvyks L. Vyčių 16 
kp. pusmetinis susirinkimas. 

Todėl visi nariai ir norin
tieji prisirašyti prie L. Vyčių 
organizacijos malonėsite atsi
lankyti pažymėtu laiku. 

Valdyba. 

IEŠKANTIS PIRKT NAMO 
PAMATYK 726 W. 2 1 S L 

3 augščių muro namas, -
trys pagyvenimai, - akmens 
frontas - maudynės, elektro 
šviesa, - taipgi 2 augščių me
džio namas ant to paties lo
to. Bandos neša per abu na
mu $90 i mėnesį. Prekė tik 
$9,000. Su $3,000 gali nupirk
ti tą namą. 
M. t KIRAS R. E* 

IMPROVEMENT CO 
3335 So. Halsted Street 

Tel. Yards 6894 

san, kur jo laukia galybė da- lotas M. Krušas, Vyčių Chi-

Liepos 6 d. Davis Square 
Parke įvyko kun. A. Martin-
kaus pagerbimo vakarėlis. I š 
parko važiuodamas, nuvykau 
t i e s i o g j v i r š m i n e t ą v a k a r ė l i 

su "Kamera'* dar ir su pa
veikslėliais nutrauktais vidui 
kameros. Kaip tik ant nelai 
mės pasidėjau ant kėdės, tai 
tiek ir mačiau. Jei Ihirie pa
ėmėte per klaidą, ar radote 
kur užmesta, meldžiu grąžinti 
man 4353 So. Rockwell, St., 
arba į Vyčių spaustuvę 4736 
So. Wood St., o aš už tai bu
siu labai dėkingas. 

Juozas A. Paukštys. 

NUŽUDĖ ŽMONA 
IR PASIKORĖ. 

rbo. Sakosi dabar atsiduo- i c a S ° s ^P^r ič io dvasios va 
«i$8 darbui. ( 'as* . 

X Chicagos Vyčiai pasta
ruoju laiku veikia, dirba įsi-
juoso. Mat yra pasiryžę su
traukti po savo vėliava visą 
čia augusį jaunimą. 

X Chicagoj, bedarbė gan 
žymiai jau apsireiškia nežinia 
kas bus toliau; vis nuolat at
leidžiama darbininkai. 

Charles X. AVilcoxen, Chi-
cago Lake Shore ir South 
Bend Electric Kaihyay prezi
dentas, nužudė savo žmoną, 
70 m., ir patsai pasidarė ga
lą pasikar^makr"' ' 

Patsai žinog^ud^S ir sava-
žudis ėjo 78 metus. Matyt, 
pablndo sulaukęs senatvės. 
_ Tragedija įvyko matyt, 
praeitą pirmadienį Long Be-
ach rezidencijoje, arti Miclii-
gan C i t y / I n d . 

IŠ 18 TOS KOLONIJOS. 

UŽTROŠKO GAZU. 

Namuose, 4836 So. Paulina 
st.„ rasta negyva užtroškusi 
gazu Mrs. Ethel Balcerzak ir 
jos 4 metų vaikas. 

Namai buvo pilni gazo du
jų. Gazą užgesino verdantis 
katile^ri^fluo? Katilas buvo 
užkaistas skalbti. 

Dievo Apveizdos parapijos 
draugijų rengiamas piknikas 
Įvyks liepos 20 d, Nationrl 
(J rovė, Riveršule, 111. Draui;;-
;ų atstovai ir Komitetai ren
giasi prie šios pramogos 
luostropiausiai. Daug gyvu
mo rodo atskiros drauifijo^ 

PURITAN 
| MALT 

Stovi • pirmoj vietoj 
opinijoj tų, kurie jj 
Žino. 

. S t iprus Sult ingas 
Padirbtas 15 geriau

sių miežių. Pernai m e 
tų, parduota suvirs 
3,500.000 kenukų. 
"Augždlausioa Ružles" 

Geriausi H«a*ltatal. 
Dviejų rui lų -*• P la ln 
Puritan Malt Fztra* t 
BU J-o*, pakelių apy
nių arba jPuritan H o p -
Flavoręd Mali Cukri
nis Syrupas * -

P U R I T A N 
MALT 

ANT PARDAVIMO 
4 flatų medinis namas eonere-
te pamatas 2 po 5 kamb. 1 po 
4 ir 1 - 3, garadžius eash $2,-
500.00 kiti ant išmokėjimo. A-
gentai neatsišaukite. 

3321 Auburn Avenue 
2 lubos iš užpakalio 

B I Z N I Ŝ  
PARSIDUODA ARBA 

IŠSIMAINO. 
Moteriškų skrybėlių ^ir ki

tokių apredalų krautuve, ran
dasi ant Halsted netoli 31-
mos gatves mainysiu ant ki
tokio biznio arba namo. 'Tin
kamas del Beauty Parlor. Pla
tesnių žinių kreink'.tės pas : 

C. P/SUROMSKI 
3352 So. Halsted Street 

Tel. Blvd. 9641 

PARSIDUODA . 
Bneerne ir Rrosernė 2050 W. 22 Str. 

už tikrų pasiu tymų galima nupirk 
ti ir su liautu. 

Biznis gera I išdirbtas, randasi Jii-
1'iivių apgyvenloj apielinkėj. 

Parsiduoda dėlto, kad turiu 2 biz
niu. .Atsišaukite pas 

SAVININKĄ 

2210 W. 22 Str. 

REAL ESTATE REAL ESTATE 
Perkam, 

pafduo-
dam namus 
ant farmų, 
ant namų. 
Visokius bl 
znius, bu-
černes, gro 

„ , _ __ sernes, au-
• v P^^fl l . .^r* E ^^m>A. tomobil ius 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ' Ir lotus mai 

nom ant namų. Su reikalais krei
pkitės-

3404 S. MORGAN ST. 
Tel. Yards 1571 

C.P. SUROMSKIS & CO. 
R E A L E S T A T E 

ĮVAIRUS KONTRAK 
TORIAI 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalifl Kontraktoriui, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 
2319 West 24-th Street 

Chicago, Bl. 
_ i m i ~ ~ T • • - - - . - - — — * 

Telefonas Ganai 7233 

PETRAS CIBULSKIS 

FARMA 

H o p 
byru 
pas 
Flavorcd 
SuKar 
Syrup 

Pla in 
Kxt 
ra« t 
s u 

Šviežiais 
\nvnia is 

Aturit-tauslos Rūš ies 

NORTH SIDE. 

PRAŠĖSI KALEJIMAN 
IR GAVO. 

Už girtavimą areštuota 
Mrs. Mary Warchel r40 metų, 
4550 So. Laflin st., žinoma 
"moonshin*'s" mylėtoja. 

Belaukiant šv, Mykolo pa
rapijos metinio išvažiavimo, 
arba pikniko kuris įvyks lie
pos 27 d. 1924 m. PolonLa 
grove 61-st ir^ Higgins Rd. 
Pradžia 12 vai. ryto. Prie to 
pikniko nortsaidieeiai smar
kiai ruošiasi, o ypač kaip 
girdėjau, moterys. J au kalba
si apie šiltus valgius. Reikės 
sako, pagaminti šiltos sriubos, 
skanios mėsos, keptą paršiuką 
o jau šaltakošės tai bent ke
letą tonų atsivežti. Moterys 
ketina pakalektavoti pas mu-
sų biznierius. Biznieriai pa
rapijos pikniką remia, todėl 
ir parapi jonai juos remia. 
Vyrai nenori apsileisti,, jie sa
kosi, gausią kelis vežimus a-
laus, sodės, ir papsę. Nortli-
saidieeiaį šįmet mano per sa
vo pikniką uždirbti nemažiau Teisme jinai pati prašė tei 

sėjo pasiųsti j a pasitaisymo L ^ ^ ^ ^ "" ~ ~ 
jsta.gon, gal t u , badu a tpra- . . ^ ^ ^ d . ^ ]& 

stu moonshit^' vartojimo. , . v . --^ T- . 
jbai ^ražu ir šilta. Kaip gir-

stų **moonshme' vartoj 
' Teisėjas Khler išklausė pra 

šymą ir pasiuntė ją 30-iai die
nų ton įstaigon. \ 

Nebyliai Pasiuntiniai Visos Tautos. 

-

P < ) Ž E M I X I S telefono "cablę" kuria mažai ka sto-
«* resnis už vyrišką kums^ia turį saryje 2,400 plonu 
siulinių varo dratejiu, kiekviena pora iš jy teikia 
kel ia pernešimui balso. „ 

Sie drateliai kurie randasi apačioj Amerikos 
miestų, neša tūkstančius baisy iš miesto j fabriką, ir 
nuo vieno jūrių krašto iki kito. 

Jeigu šiuos varo dratelius paliuosavus nuo vie
tų tuomet nieko nebūtų gralima suprasti, gi dabar 
kuomet jie , randasi savo vietoj, v ienam kalbantios 
kiti negirdi. . . . 

Paprastai apie 54,000,000 telefono kalbų perneša
ma kasdiena per drauts Bell SystemOs. š imtais ka
beliuose, tuzinais atdaruose dratuos, j ie kel iauja ty
loje šalę viens kito, gi priėjus galą savo kelionės ir 
vėl atranda balsą. Tyloj pereina iš telefono į telefoną, 
jie audžia modelį tautos gyvenimo. 

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY 
BELL SYSTEM 

One Policy . One System . Universal Service 

AR TURI SEPTYNIUS 
ŠIMTUS DOLERIŲ? 

Nupirkai 80 akrų gražiau
sią t'armą su gyvuliais, na
mais ir. visais įtaisymais kas 
reikalingu ant fanuos. Far
ma randasi, labai gražioje vie
toje prie daug vandenų ir Su-
mmer Resort. Savininkas mai
nys ant m;.?sto namo. Priima 
uZ pirrmj įmbkėjimą. biznį ar
ba lotą. 

C. P. SUROMSKIS & CO. 
3352 So. Halsted Str. 

Telef. Blvd. 9641 

Mallavojimo Kont rak torius 
Dažy ir Poperos Krautuve 

2338 SO. I J E A V I T T STR. 

iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiminiiiiiiimiiiiiiiiiiii 
PAGRAŽINAM NAMUS 

Maliavojame, dekoruojame, kalsl-
muojame ir popieruojame nafrnus, 
dedame stiklus į naujus namus. 
Mes tą visa Tamstos darbą gal ime 
atlikti už gana prieinamą kainą — 
pirmą negu duosi kitam virš pažy
mėtą darbą, atsiklauskite kainos pas 
mus 

Kreipkitės: 
RKIDGEPORT PAINTING 

U A R D W A R E CO., 
3149 So. Halsted^ Str. 

Tel Yards 7282 
iiim::iiiimimiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiimiift 

Tel. Lafayette 4223 

P L U M B I N G 
[Kaipo l ietuvys, i lotuvlams visados! 

patarnauju kuopreriausial 
M. VTŠKA, 

8228 West 38tli Str«H»t 

tės: 

3352 So. Halsted Str. 
Telef. Boulevard 9641 

Perkam, 
parduodam 

Ir tnainom 
namus, far 
maa taipgi 
ir visokius 
biznius. 

Darbą at i 
l i ekam gre 
itai, pigiai Į 
ir gerai. 

Krelpkl-

B U K G U D R U S 
Pasiteiriauk, kol dar yra lai 

•ko išsirinkti ' gerą vietą 
Marquette Manor. 

PASINAUDOK PROGA 
del gyvenimo puikiausiame 
lietuvių distrikte Chicagoj, 
k u r gyvenimas bus malonus 
Arti šv. Kazimiero Vienuol. 
J r Marquette park,. kuris 
bus vienas iš gražiausių 
parkų visame mieste. 

MES PASTATYSIME 
kokį tik namą Jus norite 
M arquette # Manor. Mūsų 
kainos visiems prieinamos. 

WEBER & VVILLIAMS 
2516^ W. 63rd str. 

Telef. Republic 1932 

ĮVAIRUS BIZNIAI 
•— 

ABNER H. COHEN 
HARDWARE 

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

ANT NAUDOS. 

S. L FABIONAS CO, 

803 #. 3SHl SI. Chltlio 
Tel . l o u l e v a r d 0611 ir 0774 

P A D A R O M PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO R A Š T U S . 

j.&8ekmingai siunčiam pinigus ir 
« Parduodam Laivakortes. 9 

A. mt». 

Maliava, Aliejus, Klektros, P lum-
bing ir N a m a m s reikalingi daly
kai. 

Kailio J rengimai 

Prirengta maliava gal. $1.50 

2202 W. 22nd Str. City 

&-
Tel. Canal 0456 

NICK BARTH 
Teaming 

I i la ikonie maliava, aliejų ir lan
gams stiklus, cementą ir pleiste-
rj. !Parclii<Klame anglis, karais, to 
nais ar basketais. E s a m e agentu-
rp Valspar varnislies ir Enamel . 

536 W. 18th Str. 
Tel. Canal 5928 

Telefonų užsakymai priimami ir 
pristatomi. 

1 

SKAITYK "DRAUGĄ" 

AUTOMOBILIAI 
Didelis bargenas visokių rūšių 

garantuotų karų. ISmokesčiais 
ar mainais. 

Mes perkame karus už Cash 

Pinigai skol inami ant karų 
tuomet jus jais jau važinėsi te 

SHERMAN AUTO SALES 
4614 So. Ashland Ave. 

Blvd. 8778. 
a — • - - - » 

AR REIKALINGI TAU 
PINIGAI? 

Mes skol iname ant pirmųj 
[morgičių. 

Mes taip pat 
Perkame ir Parduodame pir-J 

nus morgičius po $500.00 ir aug
inčiau. 

Normt platesnių informacijųj 
[kreipkitės pas: 

JUSTIN MACKIEWICH 

MORTGAGE BROKER 
[REAL ESTATE LOANS &i 

INSURANCE 
2342 So. Leavitt Str. 

S 

3 0 YOU KN0W W H Y - They Oelay 6oquets Untii Mw Shuffled 011? ūjFislifl 

LEDU KRUŠA. 

Užvakar pavakaj»g pietinę 
Chicagf s dalį palietė vėtra! su j 
ledais. ? Gatvėse kai-kur le- Į 
dų krūvos it£gs laikas stove-
jo. lįf^sdžių šaKds nusukinė- { 
tos visur augusi aukšta žolė) 
kaip išvoliota. Galybe med 
/žių lapę ledai nukapojo. Kai-
knr* ružoj msia l užsemtL 

NORINT NAMŲ IR 
{ BIZNIO BARGĖNŲ 

Visokių rusių pamatyk 

L. J. JACOBSON 
3002 W. 59th Str. 

K a m p a s Saeramento 

Nauji 2 flatų namai 6-6 kamb. 
Brighton Parke lengrvaia išmokė
jimais. 

Spec ia į Bargenai 
Augštos ruSies namai, 2 flatų 

ka tik pastatyti 5-5 ir 6-6 kamb. 
Marquette Manor. SpecialCs kai
nos ir speciales išlygos ant šių. 
namų. 

Barcenai Bargenai 
Pasirinkimui biziiiavi kampai ir 

viduriniai tušti lotai augštos kle-
sos Lietuvių A p y l i n k ė j Geriausios 
Bizniui Vietos. 

Kriaučiams, barberiams, kvlet-
j kininkams, auto salesrooms, gara-

I džiams, bučernims, hardware ma
liavos ir rakandų krautuvčms ir 
daugybg kitokig biznių. 

Norint platesnių informacijų 
kreipkitės pas: 

L. J. JACOBSON 
3002 West 59th Str. 

Kampas Saeramento 

Skaitykite "Drauge" 
|ReaI Estatų Bargenus. 
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