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METAI-VOL. IX 

APKARŪNUOTAS ISTO
RINIS PAVEIKSLAS 

ROMOJE 
DĖLTO, IVYKO NEPAPRA

STOS IŠKILMES. 

Tai Dievo Motinos 
paveikslas. 

ROMA, liep. 15. — Pirmo
mis šio mėnesio dienomis čio
nai įvyko kilni tikėjimo ir 
dievotumo manifestacija. Ap 
karūnuotas "Madonna della 
Cirazie" istorinis paveikslas. 
Iškilmės įvyko taipat isto-ri-
niam sanktuarium'e, neperto-
Ii nuo Vatikano Bazilikos. 

l&is paveikslas Romon par
iš Jeruzalės 1507 m-c-

3,000 hų Brazilijos 
Revoliucijoje 

PRANEŠA, REVOLIUCIONIERIAI NEPASIDUODA 
MARŠUOJA ANT SANTOS; KOVA EINA 

VALDŽIA ATSISAKO VESTI DERYBAS 

AREŠTUOTI PROHIBICI-
NIAI AGENTAI. 

NEW ORMįANS, La., liep. 
15. — Vietos policija arešta
vo 4 probibieinius agentus, 
kurie mėgino padaryti " re i 
dą/* viename restorane. 

Policija sako, kad restora
ne svaigalų nebuvę nei lašo. 
Tuo tarpu agentai įpuolė vi
dun ir svečių tarpe sukėlę be 
jokio reikalo paniką. 

M E S K Herriot Turės Skaitlingą Stabą LIN6I DIDELIO FONDO, 
KAMPANIJAI NORIMA 
SURINKTI 5 MILIONUS 

DOLERIŲ. 

Konferencijoje 

Bus atsiliepta į darbo 
žmones. 

SANTOS, Brazilija, liepos kas*. Anot pačių revoliucio-
15. Čionai atvyko du ame- nierių, federalė .kariuomenė 
d ikonų, kuriedu gyveno mies- begalo daug nukentėjusi, 
te Sao Paulo, šiandie pačiam j Sao Paulo mieste revoliuci-

GRAŽINAMOS PILIETINĖS 
TEISĖS. 

Tai atliko tvrininkas 
vežtas 
tais. 
Albenzio de Rossi. įtapai 
Sikstui V leidus, paveikslas 
padėtas mažon bažnyčion ar
ti Pontifikalių Rūmų. Paskui 
ta bažnyčia atnaujinta ir iš
dabinta. 

Aukso karūna. 
1644 m. paveikslas ''.Ma

donna della Crazie" apkarū
nuotas aukso karima. iTai 
parūpino Vatikano Bazilikos 
Kapitula. 

Kaip žinoma, Vatikano Ba
zilikos Kapitula turi privibv 
gijų pripažinti aukso karūnas 
įvairiems visam pasauly pa
garsėjusiems Dievo Motinos 
paveikslams. Ta privilegija 
yra palaikyta Papų sutinku n t 
su mirusio grafo Aleksandro 
Sforza iš Bor,gonovo paliktuo
ju testamentu. Tas grafa* 
mirė 1640 m. Būdamas gy
vas jis begalo daug brangino 
j r su didžiausia pajgarba at
sinešdavo i visus Dievo Mo
tinos paveikslus. Garsiesiems 
paveikslams savo lėšomis pa
mpindavo aukso karūnas. 
Tarp kitų viena aukso karū
na teko paveikslui, kurs .Vati
kaną Bazilikos zakristijoj bu
vo laikomas. 

Mirdamas grafas testamen
tu paskyrė sumą pinigų, ku
rie palikti Vatikano Bazilikos 
Kapitulos nuožiūrai. Tie pi
nigai turi but vartojami ka
rūnuoti garsuosius Dievo Mo
tinos paveikslus. 

Karūna pragaišo. 
Ruimingos (Vatikano Bazili

kos zakristijos salione randa
si visų apkarūnuotų paveiks
lų kopijos. Tas aiškiai liudi
ja nepaprastą viso pasaulio 
katalikų pamaldumą prie Die
vo Motinos. 

"Madonna della Gražio" 
paveikslas minėtos Kapitulos 
1644 metais apkarūnuotas. 
Tečiaus Napoleono laikais kaž 
kur karūna dingo. Kas-nors 
turėjo papildyti šventvagystę. 
Dėlto, ilgiaus šimto metą mi
nėtas paveikslas išbuvo be ka
rūnos. 

Šimet gegužės mėnesiu die
voti katalikai iškėlė 
mą parūpinti paveikslui nau
ją karūną. Greitai parupin-

revoliucionierių sukurv. 
Atvykę pasakoja, kad tomis 

dienomis už Sao Paulo ėjusi 
desparatinė kova. 

onieriai įkisrę provizionalę 
valdžią. Iš ten jie briaujasi 
ant Santos uosto, kur randa
si federalės kariuomenės karo 

Jiedu apskaito, kad karei medžiagos sandeliai. Fede-
viu ir civilių bus žuvusių nalė kariuomenė mėgina pas
virs 'HMM), toti kelia revoliucionieriams, 

Į 

Puošnus viešbutis Esplana- todėl eina močiai, 
de ni. Sao Paulo pakeistas Ii- Santos gyventojai apimti 
gonine ir pilnas sužeistų. baimės. Vaidila per tą uostą 

Federalės artilerijos šovi- gabena kariuomenę. Tam 
niai padarė mieste daug nuo- Uksini panaudojami visi pri-
stolių. Daug žmonių n u z u l i n a m i garlaiviai. Pirmosios 
dyta. klasės atsargos mobilizuoja-

Pabėgėliai patvirtina žinių, | mos. Miesto apylinkėse ka-
kad anądien iš čionai pasiųs-1 sami apkasai. 
tus 600 federalių kareivių n. ,. ' .. '. 

. . Pirm poros dienu revoliuci-
orelbėti saviškiams Sao Paulo . . . . , . 

emeriams buvo pasidarą ank
eta. Tad jie pasiųlė. valdžiai 

PARYŽIUS, liepos 15. — 
Francijos parlamento žemes
nieji rūmai nubalsavo grąžin
ti pilietines teises buvusiam 
karo laikais Francijos pre
mjerui Callaux, kuriam aukš
čiausias teismas atėmė pilieti
nes teises dešimčiai metų. 
Prancūzai nacionalistai jį 
kaltino šalies išdavystėje. 

FRANCUOS NACIONALĖ 
ŠVENTE. 

apylinkėse revoliucionieriai 
pilnai iškapoję. 

Apskaitoma, kad revoliuci
onieriai turi apie 34,000 ap
ginkluotų kareivių. Turi už
tektinai ginklų ir amunicijos*. 

MON.TKVIl>EO, Fruguay, 
liepos 15. — Anot gautų čia 
iš pasitikimų versmįų žinių, 
Brazilijos revoliucionieriai 
miesto Sao Paulo apylinkėse 
išnaujo įveikė federalės spė-

pasidavimą ir padavė pasida
vimo sąlygas. Tečiaus val
džia tai visa atmetė. J i pra
nešė, kad revoliucionieriai tu
ri pasiduoti be jokių sąlygų. 

Dėlto, revoliucionieriai nu
sprendė toliau* vesti kovą. 

Brazilijos valdžia tečiaus 
apie militarinį savo veikimą 
paduoda nedaug aštriai cen
zūruojamų žinįų. 

ORGANIZUOTO DARBO VARŠAVOJ PAŠAUTAS 
LAIMĖJIMAS. ! BOLŠEVIKAS. 

AVASIIINGTON, liepos 15. 
— Pirm karo Coronado Coal 
Company anglių kasyklose 
streikavo darbininkai. 

Kompanija, pasiremdama 
anti-trustiniais Sliermano įs
tatymais, uniją patraukė t oi s 

Arkansas valstybėje fede-
ralis teismas pripažino kom-
man, pareikalavo atlyginimo, 
panijai 600,000 dolerių atlygi
nimo. 

Tai buvo vienas didžiausių 
smūgių organizuotam darbui. 

Apeliuota Aukščiausiai! 
Teisman. Šis iTeismas dabar 
išdavė palankią darbininkams 
ištarme. 

AM. LAKŪNAI JAU 
LONDONE. 

LONDONAS, liepos 15. — 
'Šiandie iš Paryžiaus čionai 
atskrido amerikoniški lakū
nai, skrindą aplink pasaulį. 

Kardinolas Vikfrras apie tą 
katalikų troškimą painforma
vo Šventąjį Tėvą, Kurs su
manymą patvirtino. 

" Madonna della Grazie" 
paveikslą dabina nauja karu-

ta reikalingi pinigai. Romos na. 

VARSA VA, liepos 15. — 
Aną dieną čia dienos laiku pa 
šautas Rusijos bolševikų am
basados sekretorius Kovic&ii. 

Varsa vos valdžią apėmė be
galinė baimė. Užsienių mi
ni steri s Zamojsky tuo jaus 
nuvyko bolševikų ambasadon 
ir reiškė daug apgailestavi
mo, pažadėdamas piktadarį 
susekti ir atatinkamai nubau
sti, A . 

Spėjama, kad tas atsitiki
mas Rusijos su lenkais santy
kius dar labiaus pablogins. 

3 NUSKENDO. 

LUDING/TON, Micb., liep. 
15. — St. Mary's ežere čio
nai nuskendo dvi jaunos mer
ginos ir vienas vyYas. 

Merginos" maudėsi ir staiga 
ėmė skęsti vandens sujkury. 
Vyras šoko gelbėti. 

Visi trys skaitėsi geri plau
kikai. Bet visus tris sūkurys 
panardino ir jie 'žuvo. 

Iškelti sjkundai, kad polici
jos pensijų fondas apvogtas. 
Miesto majoras parėdė pra
vesti tardymus. 

PARYŽIUS, liepos 15. — 
Vakar čionai minėta naciona-
lė šventė — Bastilijos griuvi
mas. Buvo su/rengtas ofjeia-
lis pokylis. Dalyvavo ir ge
nerolas Persliing. 

AMERIKONIŠKI LAKŪNAI 
PARYŽIUJE. 

VIBNNA, liopos 14. — A-
meriJconi&i lakūnai šiandie iš 
cia išskrido Paryžiun. Ia Pa> 
ryžiaus skris Anglijon. Te
nai pamainys motorus. 

LA FOLLETTEI PADĖJĖJAS 
DAR NEPASKIRTAS. 

AVASHINGTON, liepos 15. 
— Progresyvė partija turi ka 
ndidatu į prezidentus senato
rių La Follette. Tečiaus kan 
didatas į vice-prezidentus dar 
nepaskirtas. 

PASIDARĖ GALĄ. 
Kaimynai išgirdo šūvio at

garsį namuose, 4230 Tbomas 
st., ir pašaukė policiję. 

Dedektivjų būrys tuojaus 
atvyko ir basemęnte, rado nu
sišovusį John Bilka, 47 m. 

Pranešta, kad pastaraisiais 
laikais jis perdaug vartojęs 
"moonshine." 

\VAfSHINGTON, liepos 15. 
— Progresyvių kandidato i 
prezidentus La Follette leite
nantai visose Suv. Valstybėse 
,tomis dienomis žada pradėti 
smarkią politinę kampaniją. 

Kampanijai planai baigia
mi daryti. Kadangi kampa
nija bus nepigi, .nes prieš La 
Follette visi turtingieji kels 
kovą, dėlto prisieis surinkti 
nemažą fondą. 

Kampanijos vedėjai apskai
to, kad tam dalykui reikėsią 
apie 5 milionai dolerių. 

RepublikoiSų ir demokratų 
partijas šelpia turčiai, kurie 
paskui atsiima nuo bėdinų 
žmonių. 

Progresyvių nėra kam šelp
ti ir nėra kur pinigų gauti. 
Dėlto, tuo dalyku bus atsiliep 
ta į darbininkų organizacijas 
ir pavienius. Bus paduota 
sugestija, kad darbininkai, ku 
rįų La Follette yra kandida
tas, tam reikalui pašvęstų 
vienos dienos uždarbius. Tuo 
būdu butų surinkta reikalin
ga kampanijai suma. 

P A R Y Ž I U I liepos 15. — 
Rytoj Londone bus atidaryta 
santarvės valstybių konferen
cija. 

Šiandie ton i konferencijos 
išvyksta Francijos premieras 
Herriot. Pranešta, kad su 

taip ir karo departamentas 
siunčia savo ekspertus, kurie 
delegatams patarnaus reika
lingais patarimais ir skaitli
nėmis. 

Konferencijoje bus apta
riami ekspertų planai, būtent, 

jUom ten vyksta skaitlingas a - į k a i P V o k i e t i J a S a l i patvarky-
sistontų ir ekspertų štabas, i U »vo_finaiuras ir kaip gali 

'atmokėti karo kontribuciją. 
Konferencijos pavykimas 

Bet oficialiais franeuzų dele
gatais konferencijoje bus trys 
asmenys, neskaitant premje
ro. 

Kaip iždo departamentas, 

prigulės-nuo to, ar jkontribuj-
cija bus sumažinta, ar ne. Jei 
nebus sumažinta, Vokietija at 
sisakvs mokėti. 

L I E T U V O J E . 
KA SAKO p. SĖJA APIE 

NAUJA LIETUVOS 
KABINETĄ. 

S T 

C H I C A G O J E . 
BUS BRANGUS RINKIMAI. 

" E l t o s " žtriiomis, Latvijos 
užsienių reikalų ministeris p. 
Sėja pasikallK'jime su spau
dos atstovais apie Lietuvos 
naująjį ministerių kabinetą iš 
si reiškė ta ip: 

"Naujos valdžios sudary
mą Lietuvoje negalima laiky
ti Lietuvos politinio kurso | > • ^ - g i 
permaina, nes krikščionvs de- ' AR ŽINAI KAD 
mokratai, kurie dabartinįjį ka didžiausias sidabro šmotas 

sulyg inžinierių padavimo ku
ris - tilpo Kasyklų laikrašty 
"Mining Journal P res s" sve-

nisteris Lietuvai p. Schrotter 
birželio 23 d. įteikė p. Valsty
bės Prezidentui savo įgalioji
mo raštus. Jteikimo ceremo
nijoj dalyvavo p. Užs. Reika
lų Ministeris, Politikos Dep-
to (Direktorius p. Balutis, Fžs. 
Reik. Min. ypating. reik. vald. 
p. Blavieščiunas, kariuomenės 
atstovas leitenantas Grinius 
ir Vokiečių Atstovybės sekr. 
p. p. Seiler ir Dr. Windecker. 
— f Prezidento Rūmus ir at
gal p. Ministerį lydėjo gusa-
rų pulko garbės eskortas. 

binetą sudaro, turėjo daugu
mą ir liogšioliniame kabine
te. Esu įsitikinęs, kad naujo
ji valdžia kai del Latvijos ne
darys kliūčių Latvijos ir Lie-

ria 39,600 svarus, jame yra 75 
nuošimčiai gryno sidabro, iš-

Chicagos policijos viršinin
kas iškeliavo atostogoms. Ne
vyko pa t i r t į kur jis išvyko. 

ŠV. SAKRAMENTO 
BROLIJA. 

išv. Sakramento Brolijos, 
Kauno skyriaA, susirinkimas. 
Birželio 22 d., š. m., 6 v. v., 
Bazilikos šventoriuje įvyko 
visuotinis metinis šv. Sakra
mento Brolijos Kauno sky
riaus susirinkimas. Iš viso 
narių šioj brolijoj 1,100, o 
dalyvavo 800 asmenjų, pirmi
ninkaujant kun. T. Kapočiui 
ir sekretoriaujant kun. K. 

CHICAGO. r - Oro biuras 
praneša šiandie busiąs dailus 
oras ir Šilčiau, 

Cbicago ir Cook apskritis 
šįmet rinkimams turės išleisti 
apie du milionu dolerių. 

Tai dėlto, kad senomis me-
todomis paruošiauni rinkiniai. 
Perdidelisi balotas duodamas 
balsuotojui. Perdaug įvai-
rių kandidatų pavardžių. Re
zultate svarbiau ofisan paten
ka žmogus, kurs visuomenei 
mažaį žinomas. ** 

Rinkimams reikalinga re
forma. Tas priguli nuo vals
tybės legislaturos. Bet pa
staroji tokiais klausimais ma-
žai arba nieko nesirūpina. 

Tuotarpu piliečiai ne vien 
turi balsuoti, bet dar ir iš sa
vo kišeniaus riebiai apmokėti 
tą visą balsavimo procedūrą, 
kurią butų galima sumoder
ninti. 

Kituomet pulk. Roosevelt 
buvo pažymėjęs, jog žmogui 
piliečiui nėra naudingesnio 
daikto politikoje, kaip trum
pas balotas. 

tuvos draugingiems santy- į kast'as Meksikos kasykloj. 
Ar žinai kad du kart tiek pa
sitenkinimo gauni rūkant 
Hehnar Turkiškus cigaretus 
negu paprastuosius cigaretus. 
Pamėgink pamainyti ant Tur
kiško tabako. (Apgr.) 

kiams išsitobulinti. Naujasis 
Lietuvos užsienių reikalų mi
nisteris p. Čarneckis yra ma
no geras pažįstamas. Mudu 
esava diplomatin-ėj srity iš 
Vašingtono laikų." 

. , 

VOKIETIJOS PASIUNTINIO 
IŠKILMINGAS AKRE. 

DITAVIMAS. 

P I N I G Ų K U R S A S . 

DAUG VAISTŲ PAVOGTŲ 
1 ATRASTA. 

Iš Ba»yer Co. krautuvės, 
146 West Kinzie st., vagiliai 
pavogė 16,000 dolerių vertės 
patentuotų vaistų. 

Vaistus policija atrado ir 
du įtariamu areštavo. 

Mirė Chicagos policijos lei
tenantas Larkin po 33 metų 
tarnybos policijoje. 

KAUNAS. - Naujai pas
kirtas Vokiečių Nepaprastas 
Pasiuntinys ir Įgaliotasis Mi-

Lietuvos 10 litŲ 
Anglijos sterl. svarui 
Francijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 
Šveicarijos 100 fr. 

$1.00 
4.34 
5.06 
4.2/5 

17.95 

Siųskite Savo Giminėms 

L I E T U V Ą 

PINIGUS -t 

ii 
P E R 

DRAUGĄ JJ 

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. 

1 'DRAUGAS/ ' PUBL. CO., 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, 111. 

Ofiso Valandos: Nuo 8 ryto iki 8 v. vafc. 
Sekmadieniais uždaryta. 
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d Northern Hotety T:30 vai. 
vakare. 

Tuo savo džiaugsmu norė
dami pasidalinti su kitais, pa
rodyti ir svetimtaučiams mū
sų Tėvynės Garbingus Asme
nis, pakviesta iškilmių va-

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS" 
EUna kasdieną išakynu nedėldieniua 

Metama $6.00 
Pusei Metų $3.00 

U| prenumeratą mokaai iikalno. Lai
kas skaitosi nuo užrašymo dienos, 
na nno Naujų Metų. Norint permai- Į karienėn daug įžymių Ameri-
aytt adresas visada reikia prisius-1 konų, jų tarpe JDe Paul, Lo
ti ir senas adresas. Pinigai geriau-j l o s [r N o t r e D a m e J J ^ _ 
«iai siųsti isperkant krasoje ar ex-
oreso Money Order" arba įdedant 
oinigus i registruota laišką. 

DRAUGAS PUB. CO. 

2334 So. Oakley Avenue 

Chicago, Illinois. 

TeJL Roosevelt 7791 

sitetų Rektoriai. Notre Dame 
į Un-to Rektorius pasižadėjo 
1 dalyvauti, nuo kitų tikimasi 
šiandie, rytoj gauti pranešimą. 

I P I P AMERIKOJE. 
į HiiEM ûaĮįsl n ipo DVĄįįm. » « * » 

Dvasios ir kūno lygsvara. 

I S T O R I N Ė S 
IŠKILMĖS 

Ckciagos lietuviai ruošiasi 
istorinį įvykį paminėti. 

Visi tie, kurie norės tose is
torinėse iškilmėse dalyvauti, 
o dėlei, kokių nors priežasčių 
nebūtų gavę Kat. Fed. kvie
timo, kreipkitės nieko nelau

kdami į Kat. Feder. Centro 
sekretorių kun. Br. Buiiišą 
smulkesnių informacijų gauti. 
2334 So. Oakley Ave. Tel. 
Roosevelt 7791. 

L « 

Mūsų išeivijos didžiausioji 
kolonija yi'a Chicagoje ir jos 
apielinkėje. 

Čia lietuviai turi sukūrę sa
vo dešimtį lietuviški] parapi
jų; įsitaisę parapijines moky
klas; suorganizavę jaunimą 
ir suaugusius į įvairiausias 
draugijas. Tų visų draugijų 
turi sudarę savo minties iš-
reiškėją, Kat. Federacijos Ci.i-
cagos Apskritį. Šiemet aukš
čiausioji mūsų išeivijos orga
nizacija, Katalikų Federacija, 
Chicagoje savo Centro Valdy
bą turėjo. Chicagoje išeina 
vienintelis katalikiškas dien
raštis Amerikoje "Draugas'*. 

TRUMPOS ŽINIOS. 

Taigi, toji įvairiais žvilgs
niai pasižymėjusi Chicagu, 
daug pasišventimo ir aukų 
mūsų Tėvynes-Lietuvos gy-
viausiems reikalams davusi, 
daug prisidėjusi prie Lietu
vos nepriklausomybės sustip
rinimo, o dar daugiau išgauti 
Suv. Am. Valstybių de jure 
Lietuvai pripažinimą, -- su
laukė iš Lietuvos pusės taip 
pat ypatingą pažymėjimą. 

Lietuvos kultūrinis gyveni
mas, kaip jis dabar vystosi, 
ima' sau gyvybes, iniciaty
vos, darbštumo, mokslingumo, 
sveikosios pažangos pavyzdį 
iš savo vienintelio Universi
teto. 

Lietuvos Universitetas Lie
tuvai yra vienintelis savas 
augštosios kultūros židinys. 
Tos kultūros židinio - Uni
versiteto Rektorius atvyko 
pas mus Amerikon. 

Kongresas. 
Franci jo j , Sorbonnoje įvyko 

19-tas tarptautinis tramvajų, 
vietos reikšmės geležinkelių 
ir publikos važiojimo priemo
nių iš 27 valstybių vedėjų 
Kongresas. 

Su dideliu įdomumu kon-
gresas išklausė p. Delavenne 
paskaitos, kaip susisiekimo 
priemonių tobulinimas gerai 
veikia į visuomenę. 

Italijos "-demokratiją''. 

Važiuojant Omnibusu Romo
je vienas keliauninkai pradė
jo peikti fašistų taktiką. Nei 
nepasijuto vargšas, kaip ga
vo lazdą. Tas nepatiko vie
nam aptiekininkui. Jis papei
kė jų pasielgimą. 50 vyrų 
grupė ir jį apkūlė, o nuėję, 
sunaikino jo vaistinę. 

Berlyno valdžiai pritaria. 

Vokietijos valstybės įvai
rios dalys per savo valdžią pa 
reiškė*Berlyno Marxo valdžiai 
pilnai, pritarimą jai, priimant 

žmogaus didjrbė gludi lygsvaroje tarp jo dvasios ir ku-
no. Netekę fttos l y g s v a ^ žn*qo$į y; t$ujg| njy^ų^ąįs i š 
virsta. Ir mater ia^ p a ^ | j * - | g £ M f f & ^įf>0 n # 
iškelia, šitoje neMm&ę, į e ^ įgĮ ''lįjnjcV. v^fflS»?ifc 
nieko negelbės turtai p w ^ a k įvertina^, įįeJĮto ą e r ^ į bolę 
šerių gaujos, nors k pačių stipriausių,' nieko nepadės mokė
jimas varyti kad ir pačias painiausias mašinas ir dirbtuves, 
negelbės nei konvenclonalės e t i k ė j (nmndac^no paj?ro&ų) 
smulkus detaliai, nes juk ir šunys bei drambliai iki džen-
tlemenų išdresiruojami. 

(Nenusimink, pažangus skaitytojau, nes tai rašau ne »su 
lig šv. Tomo iš Kempis ir niekam, nei sau, neįkalbu jog 
reikia būtinai visų pasaulio gerybių atsižadėti ir ašutiniais 
maišais apsivilkti. Kultūros klausimai prieinami visiems (so-
ms), net šilkines suknelės nešiojančioms ir saldainius kram j 
tančioms). 

ISTORIJOS PAVYZDŽIAI. 

žiloje senovėje, dar prieš Kristaus gimimą, pasaulis yra 
matęs du ypatingai riškiu pavyzdžiu kaip pilnutinei kultūrai 
kenkia neturėjimas lygsvaros tarp kūno ir dvasios, materializ-
man nusvirimas. Tai Kartagena ir Sparta. 

Kartageną fenikiečiai įkūrė apie 800 metų prieš Kristų. 
Ją sunaikino rymiečiai 146 m. (prieš Kristų). Tai buvo f i 
uansinių aristokratų (respublika, užimanti maždaug tą nedi
delį šiaurės Afrikos kampą, kur dabar yra Tunizija. Turėjo 
ji apie 700,000, gal iki vieno miliono gyventojų. Kartagenos 
didelis miestas tais laikais buvo labai garsus savo aukštais, 
auksu ir dramblio kauliji puoštais namais, dideliais turtais ir 
patogumais, galingu laivynu, kurs neduodavo, .rymiečiams ir 
"rankų jurose nusiplauti". Garsus jis buvo medegos turtais, 
puikiai išvystyta pramone ir prekyba, bet į žmonijos kultūros 
iždą jis tik smulkių skatikėlių įnešė. Stigo jam dvasinės kul
tūros ir moralio narsumo,. 

Sparta, graikų šaka, labiausia tobulinosi kūno stiprume, 
viską pavergdama šiam svarbiausiam tikslui. Užgimę silp
nais vaikai čia neturėjo teisęs augti. Gimusius vaikus per
žiūrėdavo tam tikra komisija ir nuspręsdavo tvirtesnius au
ginti, gi silpnesnius žudyti Tad ty&° atžvilgių spartiečial 
buvo stipriausia ir sveikiausia tauta. Vienok kultūros srityje 
jie buvo tokie nykštukai, kokių sunku kur ir rasti. Spartiečių 
silpnesnieji kaimynai ir vientaučiai atėniečiai paliko pasau
liui tokių meną stebuklų, kuriais pasaulis amiiais atsigėrei 

j negali. Imant domėn graikų atėniečių mažutį skaitlių. reiki* 
pripažinti kad jokia, net pati didžiausia ir kultūringiausia, 
šių dienų tauta toli gražu neprilygsta Atėnams. Jie buvo ty 
pingi kultūrininkai. Ir kaip daug jie padarė galvojimo ir gro
žio srityse! Gi spartiečiai. artimi Atėnų kaimynai ir broliai, 
buvo typingi kunininkai ir tik kunininkai. Ir išnyko jie kul
tūros ubagais, nuskurėliais, nieko vertingo pasauliui nedavę. 

Arkadijus 
Bucliovas labai gabus feljeto-
nistąs. Jis leidžįa Kaune Lie
tuvos žydams rusų kalboje 

Mįenrą|tį "ĘcĮjo" ^Garsas), 
kame savo feljetonais užkliu-
do. kartais ir lenkus. iįtąi 
vienas pavyzdingas jo felje
tonas ąjue. ..tai kaip lenkai in
formuoja užsienį apie Lieta-
vų. Paduodame ji Bostono 
\ ' Darbininko'' vertime. 

.*u 

Atidėjus į žalį laisvės ir demokratijos ryksmu£ ir obal 
Reparacijų komisijos ekspertų siųs, paieškojus ioVsalu. TIKRUOJU DARBU "sie^mijį -
pranešimą. Marxo valdžia jau akį labiansia mątari TUNTAS l \ SPiKA. Spėka rakalin 
eiasi stipriau. i ga turtui įgyti ir ąpsąųgotį. Ęet iž. kitos pusės, spėka didėja 

pirmiausią teįęgra^i\as: 
Vilnius. Nuo parubežių lini

jų čia pranešama - neapmato
mos kitajįšk'ai-sovietskai-ger-
manskos lietuvių minios arti
nos; vakar vakare prie mūsų 
rubežių. Nors pačių mulių ne
simatė, bet jų vadas buvo ar
ti rubežiąus. Gudriai užremi-
ruotas lietuviška boba, jis at
sisėdęs aut kalnelio valgė rū
gusį pieną... Pąsįui Vilniaus 
pusėn pažvelgė nab.ašninko gę 
nerolo Mąc^enseno žvilgsnin 

artima ^ ? M ^ b e t * W š y s i 
Lietuvos su Vokietija neatėjo ' 
tinas. 

Vilnius. Iš Lietuvos pusės 
girdėtis stipri artilerijos kono-
nada. Biski vėliaus, konona-
da buvę sugauta ir patupdyta 
be^aisvįų skyriuje/ 

Tolesniai jau ein^ išvysty
mas lietuviškų pienų. 

- "Seši'asdęlynts tukstan-J 

ninęse lįįįfa]fį$. "k|ro 
Iręižkia karinį, o ižver&ant 
lenkiukai tai reiškia: trokštu 
;toauU"§uIwteW-

*Visa šalis apimta sukiUųiu-
dalis gyventojų jau išbėgo su 
savo turtu ir gėrybėmis į arti-
ni^Usias. yiętąs -- ^'ergiųc, 
Kulautuva, Bruže ir su Kaunu 
susisiekia '%W#V: ? i a ž a i s ii** 
tuviškais" g a ^ ? į X ^ 

Dar kreipiame atydų į se-
jm Lįętuvgs liaudininkų (ka-|kantį: 
vajerija) sukoncentruoti apie 
įfiauiius, kur. jau dvi savaites 

Tomis dienomis ?ąryžiaus 
Martin" atstovas gyvenantis 

s,tovi keturios brigados ukinin' K a u n G ) norėolamas į ąrtimes-
kų sąjungos (taip lietuviukai 
vadinama sunkioji artilerija)-
Lietuviški laikražči'ai nesivar-

nius ryšius įei^i su demokrati-
iųe sostines gyventojų dalimi, 
', kreipėsi į arklinės konkės 

žydami rašo: "prekybos" ir t konduktorių rjuikioje franc. is 
k^pramon§B,>, kas išvertus len- j kalboje su šįuomi klausimu: 
kiškai reiškia: mobilizuojamės 
ir pradėsime pult. 

Kaune viskas labai karingai 
nusistatę ir upo apimta: k'ariš 

ir išsitiesęs užmigo... PasJdė-'kiai pietauja karių kliube, ei-

• 

Į turtui beaugant. Nuo Civilio £aro laikų ypatiu^ai pradėta 
vertinti materialės gerybes, ypatingai užsinorėta turtų ir spė-
kos. Vardan šitų idealu traukta mineralai ir metalai iš pat ze-

j mės gelmių, statyta metalų lejyklos, skerdyklos, įvairios dir
btuves. Tam pačiam tikslui vežta į Amerikos pakraščius mi-
lionai žmonių iš visų pasaulio kampų. Ir naudotasi šitais žmo 
nėnm lygiai kaip ir gamtos turtais. Ir padaryta is Amerikos 
turtinga ir galinga šalis. 

Kai doleris pasidarė jau taip didelis, kad jam nebeišteko 
vietos namie, jis pradėjo kelties į Vakarų Indi jas, į Meksiką, 
( Centralę bei Pietų Ameriką.. Kai jam ten pasidarydavo ne 

\ persaugu cirkuliuoti arba nuošimtis jam sumažėdavo, tai pa 

- Ar jųs ruošiatės į karą? 
Konduktorius tiktai patrau-

kė pečiais ir atsJakė: 
~ Aš nesuprantu. 
Lietuviškai tas reiškia: 
Taip, mes visi po ginklu. 
Ar ilgai mes pakęsime tokį 

mūsų puolimą! 
* 

Kuomet toksai laikraštis pa 
kliųya Paryžiaus ųžrubęžin^ų 

^reikalų tęmytojams^ tai jie t-i 
viską skaito aiydžiaį, francu-
ziškame vertime, ir jau rašo: 

- "Stebuklai voj^įęčįų ^ę^-
nikos vystosi. Išmėginimui 
savo karinių išradimų vokio-
čiai apsirinko lietuvių p a skui visagalį dolerį ateidavo ir vėliava lydima šarvuotų laivų 

ir skaitlingų durtuvų neva tvarkai įvesti. Šįtįs finansinės dramą. Vokiečių instruktoriai 
ekš^ursij.9s (arba njUcnjk î) sukėlė preiš Jungtinių Valstybių su ptogelba naujų išradimų iš

mokino lietuvius perkelti iš 
vįęnos YJį$$og į kitą šįmtą tū
kstančių, armijoj tąip? kąd 
tas n,epą^ę,b,inia nę tik ką. 

taikų" imperializmą audrą neapykantos Latiniškoje Ame
rikoje, kame doleris pageidautinas, bet be šnipų iar be durtuvų. 

Materialumui sustiprėjus, ir sportas pakinkyta daugiau 
spėkai, negu grožei. Plačiai išvystytu, bet tankiausia be mo. 
ralio turinio, sportų Amerika bando sekti senosios Spartos j aplinkiniame bet net ir pa-

\ 

takais.. Savo komercija, galingais trųstais ir finansino pluto 
kratija ji eina Kartagenos pėdomis. Nei vienas, bei kitas ke
lias neveda tautos į nemarios didybės srytis. 

Vienok turtų ieškojimas :>r gaminimas juk nėra peik
tinas dalykas. Atbulai, jei turtai tarnautų dvasinei tautos 
dicįybei ir teisingumui, jie taptų visais atžvilgiais išganingi. 
Bet sunku čia laukti šitokio reiškinio šalyje, kame didelė 
turtų diduma priklauso mažai žmonių saujalei. daug turinčiai, 
bet visuomet alkanai, nepasitenkinančiai vien pinigais, bet 
siekiančiai ir politinės diktatūros. 

tiems perkeliamiems. Fasidė-
kojan,t naujai rišr&stįęn^s vo
kiečių pu'otech^ikų ųrįlte-
liams, lietuvių artilerijos ko
manda, 'neąrdydama tylos \iį 
tvarkos, girdima tiktai Var
sa voje. Kas bus! Kas bųsT. 
Kuomet gi Vokietija, ajmiokįs 
nmnis reparacijų ulpkesnius',. 

F. V, 
T>—,-r-*' • t u.1 .» m . n >r\ "»' *" r- m 'i K .' 1* |J » ,.'i>g-' • » ?;..» ii 

Nuo pfat lietuvių Tautos 
pradžios gyvavimo iki mūsų 
Tėvynės nepriklausomybės pa 
siskelbimo, iki musij .dienų 
nei kartą per tuos tukstan 
čius praėjusių metų panašaus 
įvykio neturėjome: laisvos 
Lietuvos Universiteto Rek
torius vieši pas mus. 

O tasai Lietuvos Un-to Rek-
torius visiems lietuviams A-
merikiečiams gerai yra žino
mas, labai gerbiamas, ilgus 
metus prieš tai dirbos mūsų 
tarpe yra didž. gerb. kun. 
Prof. Pr. Bučys. 

Cliicagos organizuotieji lie
tuviai^ išgirdę, kad didž. 
gerb. Liet. Univ.-to Rektorius 
atvyksta Amerikon, tą pirmą
jį mūsų istorijoje įvyki pa
minėti, sutarė Liet. Un-to Rę-į 
ktoriaus kun. Prof. Pr. Bučio 
pagerbimui suruošti vakarie
nę. Toji vakarienė Įvyks už 
poros* dienų, būtent liepos 17 

AMERIKOS LIETUVIU R. K, FEDERACIJOS 
XIII KONGRESO PROTOKOLAS.' 

Taip pat Kongresas ragina visą lietuvių išeiviją, 
visas Amerikos organizacijas, kaip centralines, taip ir vie
tinės, spalių 9. d. Vilniaus užgrobimo dieną skaityti tau
tinio gedulo diena ir tą dieną siųsti visoms organizaci
joms i Tautų Sąjungos Sekretoriatą protestus prieš Am
basadorių Konferenciją Kovo 12 d. 1923 metų' nutarimą 
priskiriant Vilniaus kraštą Lenkijai. 

Kun. Petraitis ineša kad mokestį palikti kolonijų nuo
žiūrai. Rezoliucija priimta. Toliaus gi skaitoma Seserų 
Pranciškiečių atsišaukimas. Priimtas. 

Organizaciniai reikalai. 
1. Centro valdybai pavedama sutvarkyti Federaci

jos įstatus, pasiremiant buvusiųjų Kongresų nutarimais 
ir esančiąja konstitucija . 

2. <Mažinti, kiek galima organizacines sekretariato 
išlaidas. 

3. Federacijos vajus įr visą veikimą turėki iškalnp 
apgalvotą ir pagarsintą. 

4. Stengtis sutraukti visas katalikiškas organizaci
jas į < Katalikų Federaciją, organizuoti visose kolonijose 
Federacijos skyrius. 

5. Centro valdybai varyti platesnę propagandą. Fe
deracijos reikalų spaudoje. 

Liet. Pask. nuošimčių reikalas. 
Kad Centro valdvba susižinotų kodėl nemokama nuo-

šimčiai už Lietuvos Bonų kuponus. Kas atsitiko su pini-
gais pasiųstais Lietuvos kareiviams. 

_ k . . _ . • 

Kolegijos Fondo ir Tautos iždo reikalai 
Kun. Petraitis ineša kad asmenis pas kuriuos randa

si pinigai Kolegijos Fondo būtent kun. Misius ir Tautos 
Iždo, kun. Čepanonis kad sugrąžįnti tuos pinigus i Tau
tos Fondą, kad šių metų valdybe būtinai tą paįarytų. %. 
Krušinskas aiškina kad radęs faiškus 191? raštininko 

rašytus šiame reikale ir pirmininkas kun. Urbanavičius 
savo raporte tą pažymėjo bet iki šiol tie pinigai nesugrą
žinti. Nutarta pavesti Centro Valdybai būtinai tuos pini
gus išreikalauti ir įnešti i Centro Valdybos kasą. 

Parapijinių mokyklų reikalu. 
Ątsižveigiąnt į faktą, kad daugelis 4 Amerikos lietu

vių nebęįrnrigina savo tąyų kalbos ir yra linkę ją visai 
pamirštį; 

Atsimindami, kad toksai savo kalbos atsižadėjimas 
darytų didžiausią nuoskaudą patiems lietuviams, nes a) 
rodytų jų dvasinę silpnybę ir tuštybę, b) statytų didžiau-
siąm pavojuų jų tikėjimą, jų gražiausius papročius, c) 
atitolintų jaunąją kartą nųo išganingos tėvų intakos, d) 
nutrauktų ryšius ir, santikiųs čia priaugančių kartų su 
Lietuva ir su visais lietuvių tautos amžiais priaugintomis 
tautinėmis ir kultūrinėmis brangenybėmis;atsižvelgiant tai 
pat į tai, kad lieutvių. išeivijos savo kalbos ir papročių 
atsižadėjimas -- ir pačiai Amerikos tautas ne tik neneštų 
jokios naudos, bet, priešingai, butų labai žalingas, nes A-
merikos lietuviai, netekę savo kalbos ir dvasios, prisidėtų 
prie Amerikos gyvenimo be jokio savo kultūrinio indelio --

Amerikos Federacijos XIII Kongresas Chicago, III. 
kviečia visus Amerikos lietuvius sujungti pastangas ski-
epijimui didesnio branginimui savo kalbps, bų<įo ir gražių
jų papročių; ragina lietuvius tėyųs, gerb- dVąsižkįją, pro-
fesijonalus, jaunimą lietuvių spaudą ir organizacijas vi
siems stoti į bendrą lietuvių frontą - kad išauklėjųs jau
nąsias kartas ištikimas Katalikų Bažnyčiai, Amerikai, ir 
gyvai išlaikiusias savo tėvų kalbą ir tra^cąjas, ir sietu
vos meilę. Tuo tikslu Kongresas ragina visus Am. lietu
vius gyvai susirūpinti įkūrimu prie visų lietjuviškų para
pijų - parapijinių lietuviukų mokyklų su iietųvaitėnis sę-
sefkns taipb mokytojomis; 

Kongresas kviečia visus lietuvius tėvus, ir gej-b.. dva
siškius ypa« susirūpinti vienuolinių pašaukimų auklėjimu, 
kad kuolaugiausiai atsjrąstų kandidačių į sjeserįs - mo
kytojas; 

- Kongresas taip-pat randa reikalingą organizuoti tė

vams ir kitiems iš Lietuvos atvažiavusiems lietuviams 
tautiniai - socijaiius kursus, kurių tikslas butų prirengti 
lietuvius geriau nušviesti jaunosioms mūsų kartoms Lie-
tuvos praeitį, dvasią, troškinius ir reikalus'. 

CENTCO VĄLDYBOą BUKIMAI. 
Nesant daugiau reikalų einam'a prie Centro valdybos 

rinkimų. Gerb. k,ųn. J. Urbonavičius rezignuoja laišku. Nu 
tarta nerinkti nesaričių Kongresas nominuotų asmenų. Nu
tarta rinkti slaptų balsavimu. Pirmininkas kviečįa kum 
Y- Kulikauske ir M. Gurinskaitę suskaityti balsus. Išdaly
ti atstovams sąrašai nominuotųjų asmenų, išbraukus ne
sančius Kongrese. 

• -I a ' • 

Balsavimo pasekmės tokios: 
1) Kun. įgn. Albavičiųs, 63 balsus, 2) Kun. Dr. Igo.-

Česaitis, 58 balsus, 3) Kun. Br. Bumšas, 5^ balsus, 4) 
Kaz. Knišinskas, 47 balsus, 5) Kun. H. Vaičiūnas, 47 bal-
sus, 6) Kun. F. Kemėšis, ^6 balsus, .7) Kun. A. Linkus, 
46 baJLsųs, B) J. ^ocjkzjs, 42 balsus, 9) J. Šaliunas, 42 bal
sus, 10) L. Šimutis. 40 balsus, 11) A. Valančius, 24 bal-
sus, 12) Mar. Vaičiūnienėj 34 balsus, 13) A. Peldžius, 17-
balsus, K Krekščiunas, 13 balsų. 

Pinnieji devyni, gavusieji daugiausia balsų, skaitomi 
Fe/į yaldv^os na^iaijs sekantiems metams, pareigas pasis-
kirs tarot savęs patį}rs. Kam nors atsisakius, jo vieton kvie
čiamas daugiausia gavusis balsų kitas kandidatas. 

Vietą kitų inetų Kongresui paliktui Centro valdybai 
paskirti susižįnojųs su ko.lcųijomis. 

Kųų. Clr,. J. Nayįckas, pirmininkas, sveikiną visus ir 
cįėkoįą vįsięųis uẑ  raųių užsilaikymą, rengimo komisijai 
ir visiems Cliicagieči'ams kurie prisidėjo prie surengimo 
šio kongreso. įnešta ir pripilta padėkoti prezjkidijimųi už 
vedima kongi^sc. 

Congresas užolacytąs sų mąlo^ §:15 vai. yakate. 

Kongresp Vedėjas 

*""• Raštininkė 
MT*L. Gunnakaitė. 
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i i i i i -• " ' •' -"IĮIO kokiam tįksjjui š) vaįa-
'riene yra surengta. Perstatė AMERIKOJE I 

| C b i %\ i. 

SI0UX CITT, »WA. ^ . " S ' t Z į S S 
r~ įteikė dovana nuo niaž. eko-

Liejx>s 1 d. įųusŲ ku^onij^ 10 . Prakalbėjo gerb, klebonas 
apjeido vargoninkas p. K. &la- kun. J. Česn.a. Dekavo už tokį 
pelis, kurio apgaili- nevieu j pasišventimą, ir darbavimosi 
nys, nęs parapija iki šioliai 
klebonas, bet ir viįsi paiąpijo-
neturejo tokio darbštaus var
gonininko, ir gal nebegaus. A-
bu chorai surengė savo vadui 
išlęistųvęs ir atsisveikinimą. 
Nedėlioj birželio 29 d. 4 vai. 
po piet Mnrįjos vaikelių mą-
žujra choras surengė puikius 
pietus atsisveikinimui su sa-
vo vadu. Kada jau pietus bu
vo prirengti, gerb. klebonas 
atkalbėjo malda, ir visi pradė
jo pietauti. Laike pietų visi 
dėkojo p. E. ŠlapeUui už gerą 
mokinimą, darbavimosi ir iš
reiškė daug linkėjimų. Pasi

dėt parapijos k- linkėjo taip 
darbuotis naujoje vietoję. Fa~ 
skui kalbėjo moksl. J. Zabu
lionis, kuris irgi apgailestavo 

KEN8SIM, WIS. 

# . Šlapelio, kad apleidžia nm 
<ų kolonija. Išreiškė širdinga [labai puikiai sugyveno. Įr taip 

vi,si apgailestaudami persis
kyrė su veikėjų p. Ę. Šlapeliu, 

Viekus. 

STANLEY BUKAUSKAS 
Dažy ir Geležies Krautuvė 

Mes darome kon 
traktus moliavo-
imui. "greneral 

pairing". Piešte 
minkąs . Karpen-
teris. Esu perdau 
geli metų patyręs 
tuose darbuos.'. 

Esu mekanikas 
pirmos rūšies. No 
rSdami gražiui iš 
puošti savo kam
barius kreipkitės 

pas: 

S. BUKAUSKAS 
1447 S. 50th Ave. Cicero. 

(in re\ir) 
Tclef. Cicero 8003 

linkėjimų ir gero pasisekimo 
naujoje vietoje. Ant galo kal
bėjo ir p. E. Šlapelis. Apgai
lestavo, kad reikia skirtis. Ji
sai pareiškė, kad skiriasi ir 
išvažiuoja iš mūsų kolonijus 
ne tįel kokių nesmagumų, ar 
uesutikimų, bet išvažiuojąs į 
didesnę lietuvių kolonija ir 
prie lietuvių centro, Ckicagos, 
kad tokiu būdu dar daugiau* 
pasidarbuoti Bažnyčios ir Lie
tuvių tautos labui. Linkėjo ir 
D rašė visus laikytis vienybės 
ir taip darbuotis kada atva
žiuos ir kitas vargonininkas. 

vakaro vęjsti n.. ^ . Ju^ejį , ku- f 
įris iš eilios ^iekvįen^L pastale 
šį ta pasakyti. Visi l išreiškė \ 
gražių minčių lin^ėjimį ir at-
sisveikinto. Ąnt galo' kalbė 
jo gerb. klebonas, moksl. J. 
Zabulionis ir E. Šlapelis, ku
ris dekavo už surengimą, jo 
išleistuvėms tokios puikios va 
karieuės ir už dovanas, kurias 
gavo nuo- choro įr choristų, 
ir sakė, kad 1S;oux City nie
kados neužmirš, nes su visais 

atlaidai. 

29 birželio d. niusų kolo
nijos šv . Petro bažnyčioje 
buvo tos bažnyčios Gdobejo 
atlaidai. Minėti 'atlaidai šįmet 
'mūsų bažnytėlėje mums nuvo 
paminėtinai iškilmingi. Oras 
dailus. Graži diena, bažnytė
lė išpuošta. Svetiniu kunigų 
atvyko. Buvo ir niusų laukia
mas. Tėvas Andriulis. Jis at
vyko šeštadienio vakarų. 
Klausė išpažinčių, sekmadie-
nip rytą g vai. atnašavo Šv. 
Ali šias. Mišių laiku draugijų 
nari'ai buvo pasipuošę Drau-
gijų ženklais. Atrodė labai iš- ' 
kilmingai. Bažnytėlė buvo pil 
na. Kuone visi ėjo prie Šv. 

"DraugąV galima gauti pir- Komunijos. Tėvas Andziulis 
kti Detroite Lietuvių svetai-1 tuomi labai džiaugėsi, kad jo 

[nės name "Lietuviškame sa)- j pasakyti tiesos žodžiai misijų 

ADVOKATAI 

*»a 

MM Iš DETROITO. 

* * • ! * « % 

dainių palociuje". 1916 ̂  25-th 
Street. 

Ten pat galima užsisakyti 
"Draugų" metams, pusei me
lų ir t. t.,"Lietuviškas sal-
dainių palocįus" visiems man-

Panedėlio vakare 30 birže- dagiai, greitai ir gerai patąr-
flio d. didžiųjų choras surengė naus. Pamėginkite. 
išleistuvių vakarienę su mūza •— 
ka. Kada jau viskas buvo pri
rengta, muzika orchestra už

siraukė marša, visiems susėdus 
apie papuoštus ir skaniais val

giais apkrautus stalus. Kiebp-i o ' 
nas atkalbėjo maldą ir prasi
dėjo skani vakarienė. Po va-

j karienei gerb. klebonas prabi-
3 T 

D A K T A R A I : 
Telefonas Boulevard 1939 

jDr.SABrenza 
4*08 SO. ASHLAND A V E N C E , 

C h J c a g o , U I . 
Tai . : 9 rjto Iki 19 plet : 1 po 
plet iki 3 po plet. 6:30 vak. Iki 
9:30 vak. 
u • • • • » • < » » • . « • • , » » • • • • • • • • • > 

ŪR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S 
4442 So. Western Ave. 

Telcf. Lafayctte 4140 

metų atitaisė čia žmonės i 
gerų gyvenimų. Po Šv. Mišių 
Tėvas Andžiidis pasakė gra
žų pamokslui, Sumų laikė pa
ts mūsų gerb. klebonas K. 
Bistrais per sumų pamokslų 
pasakė Tėvas Andziulis. Po 
Sumai, žmonėms susirinkus į 
bažnytinę svetaine, Tėvas An
dziulis pasakė puikių prakal
bų, žmonės labai užganėdinti, 
ir Tėvui Ąndziuliui dėkingi. 
Mišparus atlaikė kun. J. Klp-
ris Waukegano Šv. Baltra
miejaus parapijos klebonas. 

tėL toalerar* 0517 
* 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-tk M. " 
Valandos noo f iki 12 diena, amo • 
iki f Tat Tak. NedėllomUr a a o 9 
* ' Iki f Vai. po platų. 

Telefoną* Beelej 7439 
>* 

Df, I, M, Feinberg 
Gydo specialiai rlaoklaa rjrą ir 

motery lytiška* llgaa. 
f 4 0 t ląadiaon Street 

U m p . W e a t e m A T O . — ' ChJcago 
Yalandoa: 1—4 po platų T—• vak. 

T(?L Bodlevard S l t o 

DR. A. J. KAKALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
v 4 M v ' JT 

Ohicago, m . 

Dr. Maurice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgas 

4 6 3 1 6 . A s h l a n d A v e . 
' Tel. Yarda 0994 

Valandos .-
įjuo 10 iki 12 piet 
Nuo 2 iki 3 po piet 

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

Dr, A, Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

I IŠIMA T0NSILUS -
D— B* •Mrlaj^a*. 
t)—B« peilio l l M ąki—I—. 
»)—B« krsaj*. 
4)— B* J^ l« p * ? i j * u BTcUnaa. 
D—PaeUmtal n«r«lkl* »Jrrtl, r»-

11 t M j T%ISTU. k> rmll «HI 
1 darbe. 

I
/aaT«e mm gaaa* (akmenis talirle) 

Ir akmeati ilapumo pu»l*Je be o-
peracljos, BU tam tikremie mok»-
lllkomli prlemonena* bei Talatala 

Apkurtuslrtnt Bne^-ąllne girdėjimą. 
«rde tieeklae Ugme paeekmlnrel. Ir jei 

' /ra reikalai daro operacija*. 
rrefraljeoalj patarnavime telkia eare 

oflee: 
1411 So. 50 Ave. Cicero. UI. 
Ofisai atidarytas: kasdien nuo t vai. 

po plet Iki t vaL vakare, 
Nedellomls Ir 

rytas. 

y tiso Tel. "Botdevard'rfli6Ml" 
Rczid. Tel . Drcxcl 9191 

DR. A. i ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Special istas Moteriškų. Vyrišką 

Va iką ir Tisą chroniškų ligą. 

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

Vai.: l t — 1 1 ryto: 2 — t po p la t 
7—8 rak. Ned. I I — 1 ? A. 

, _ / . 

Nevisiems sekasi žuvauti. 
<Jal but nevenai valstijai nė 

ra tiek daug gražių ežerų, 
kaip kad Mieliigane, užtai, at
ėjus vasarai (žmones atsitrau* 
kia nuo darbo, skubinasi link 
vandens. Vieni maudosi, ki.ti (

Ta Pačia dieną trečią pamok-
žuvauja, subatoj liepos 5 d. at- į *s|* I ^ a k ė Tėvas AncUiulis. 
sitiko nelaime. Išvažiavo bū
relis lietuvių vaikinų j ežerą 
žuvauti. Tik staiga vien'as iš 
draugų j krito į gUausią ežerą 
dalį ir pasinėrė. Iš pradžių jo 
draugai manė, kad jis pasine
ri"* juokais, bet pasirodė, kad 

T^el.'BouTevart! 2T686 

Dr. J. P. POŠKA 
GYDYTOJAS 

I R 
C H I R U R G A S 

3337 So. Morgan Street 
Valandos: 9—12 iš ryto. 
Vakarais nuo 7 iki 9 

ČIOBRO OFISAS: 
1243 South 49-tl i Aveirae 

T e l e V Cicero 467« 
Valand. : 3—6:30 v. v. kasdien. 

Utara inka i s ir pė tnyč ioms nuo 3 
iki 9 va), vak. 

Dr. CHARLES S E G A L ' 
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 S. Ash land Ave. 
SPECLTAI4STAS 

Džiovų, Moterų ir V r n j higų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 
po pietų: nuo 7—% « t vakar* 
Nedėi lomis: 10 lkl 12. 

Telefonas Mldway 2880 
•j . * rf-^-

telefonas Boulevard 9550 

DR- HARRY TETER 
DENTISTAS 

f Tel. Ganai D2S7 Tak. Canal 2118 f 

DS, P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

CJiiiurgas 
1821 So. Halsted Str. 1 

Į Vaandos: 10 iki 12 ryte; 1 Iki 6 
po pietų; t tkt 9 vakar* 

f t M » a r r r n • r T T r ra n mm m m J U J L J • 

# t 
t H ~*: . . » - z : x . .»» - ..—: :—:— 

vaikinas iStikro nuskendo. Tuo 
jau jo draugai puoltsi i va iv 
deni ir ištraukė jį pusgyvi. 
Draugams begaivinant, vaiki
nas atgijo. 

Turbūt Detroito ežerai gar
siai skamba po Amerika, ka
dangi atvažiuoja ir iš k.itų ko-
loniju jyasižuvautų. Tūla pa-
nele buvo atvažiavus net iš ry. 
ių į Detroįtą pasižuvauti. per 
dvi savaitės, žuvavo, bet žu-
\ įs nepagavusi, grįžo atgal \ 
rytus. Turbūt, ^t inklas" bu
vo perrėtas. 

žuvininkas. 

S, 0. LACHAVVIGZ 
Lietuvis Orabortos 
Į S U W. ISrdĮ fJV 

Clcafpo, Dl. 
Patarnauja la ido

tuvėse kuo pigiausia. 
Reikale meldJHu at 
sišaukti, d mano 
darbu bosite užga
nėdinti . v r * 

•UL Oaaal t « t 

l£*3 &J{if] r*\iA*»t ^<f**M 

trr* • rwi • 

laip, lai 

"iįętas niuąų Ąnieriifojię iyfrtįna tį-
Ipąi xą iwvp$. ^avjzdžiu, turinę 
HELMARS cigaretus ir sakau drau-
gai, keliaukite po visą pasaulį, bet 
nerasite smagesnio ir šviežesnio ci^a-
i f t g y yyT,yABM. 

Jei nerūkote Turkiškų cigaretų, pa
bandykite HELMARS. Tikrci džiau
gsitės pennaina } Turkiškus vietoję 
pigių maišyto tabako cigaretų. HEL
MARS susideda tik iš gryno Turkiš-

• . v i ' . - . ° " 

ko Tabako. 

Po palaunininiu Švenčiausiu, 
niusų bažnytėlės globėjo at
laidai užsibaigė. Gaila, kad 
randasi žnionąlių, kurie at
laidų negerbia, nes 'ant vaka
rinių pamaldų (mišparų) ma
žai teatėjo. Yų. dieną būvy 
net du išvažiavimu. Katali
kams nevertėtų rengti, tokius 
išvažiavimus a'rba pikųinkus, 
kuoinet esti jų' bažnyčios Glo
bėjo atlašiai. % Pranas. 

BALTIMORE, MD. 
• 

m 

Tel. Canal 2655 
C. J. PANSIRNA 

FOTOGRAFAS 
1901 South Halsted J$tr K a m p a s 
1 9 - t h ir Halsted*St . <)hicago, 111. 

Šaukiamas, ' važiuoja 1 v i sas . 
miesto dalis. 

Tunu už garbė pranešti, 
visuomenei ypač sayo' tau- : • 
i * V « T ' • 1 • I ^ ' V -

1 • 
Seta^dantjj padaromas taip 
kaip" tik'iustf tačių dantys*. 
JSU 

Kas nes 
- - * >̂ «* •• **• - . « + 5#*k 

to niekas 
nežino. ...; 

.-ray Į \Ęxl°y& 

Advokatams ir "daktarams, biznie
riams ir veikėjams, perkantiems ir 
parduodantiems, darbo ir darbininkų 
j ieškant iems — 

— viaiems "Drauge" garsintus apsi-

6v. Alt'anso parapijos, pik
nikas 4 liepos d. š. m. Turė
jom labai gražų piknikų. Oras 
buvo "labai gražus; žmonių at
silankė l'abai daug. Vieni val
gę, gėrė ir linksmai kalbėjo
si, o kiti jaunesni šoko ir vi-

Isi labai linksmai laitų pralei-
lonie. Apie 9 valandų skirstė-

niės linksmi namon. Žinoma 
[pelno irgi liks parapijai. 

Labai g'aila yra, kad niusų 
žmonėse yra 4siplatinus degti-
uė. O žinoma, jos dirbinio bei 
naudojimo pasekinės lieka la
bai prastos. Taip pas L. kriau
čių šapoje 7 d. liepos š. m. at
ėjo p. M. gana gerai į kaušu-
A ir pradėjo šaukti visokiais 
žodžiais Bosų ir reikalaut',, 
kad jai užmokėtų už darbų. 
Cet ir fcasąs bųyo kiek įkau-
šęs ir jų gerai apkūlė. Žinoma, 
basų suareštavo. Tąi vis alko-
\}QJio pasekmės. 

Vyrai, moterys! Meskime 
degtinę maukę. Gana to įštvir-
kimo. Ar nematot, kad sunkus 
laikai apeina? Taupykite ryto
jui ^ąt ika. S Vargšas. 

HĘLMĄBS yra absoliutiškai 
1 gryni ir įpąkiuoti į kartono sk-

rynutės kadį jie neluitų 

K-i'p kiti, taip, ix- jus džiaugsitės 
permaną į Turkiškus 

_ 
Gamintojai augščiausies 

rūšies Turkiškų Ir EgyptiSkų 
cigaretų pasauly. 

J3OXr.S.9flOyv20| 

g 

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS 

' * d » byla* T i t t M M T e i i f f i D t H 

7 ^&outh Pearbom Street 
ROOM 1538 T R I B Ū N E BLDG. 

Telefonas Rando I ph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 S t 

^ooąg Canal 1M TeleC< 
• 
r i in i i f i ••— i p V i I i t 

'"% % B A N D Ė S 
A D V O K A T A S 
Vt W. Bfonroe Street 

R o o m 904 — Tel. l iautlalpb 2»Ou 
Vai. . Nuo 9 ryto lkl 5 po pietų 
Vakarais 3203 So. Halsted Str. 

Telef. Tards 1016 
•r Ghlcago. 

• ' • ' • • • • -

C. V. C H E S N U L 
A D V O K A T A S 

Metropolitan State Banko N a m e 

9201 W. 22nd S t Tel. Ganai 6999 

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

Buvęs Lietuvos Atstovybė* Va- I 
^ š i n g t o n e Patarėjo. 

Metropolitan State Banko Kame 
2201 West 22nd Street 
Telefonas Canal 9699 

l U i . 

i A. 011S 
A D V O K A T A S 

11 S. La Salle st. Room 2001 
TeL BandoIph 1034 VaL nuo 9-5 

VAKARAIS: 
3301 S. Halsted s t Tel. Blvd. 6773 

9—8 v. v apart Panedėl lo Ir 
Pėtnyčlos 

Wr*f 

'*'/ 

h*i 

^SKIŠHT 
m ir 

'»/; 
5fi 'm 

u* •T"-* • » « t<"»>-^ • •-'• 

PHILADELPHIA, PA. 
Atsišaukimas \ 

Chiladelphij^iųs ir 
kės lietuvius. 

i ių, t'ai nieko nekenkę nes yra 
labai didelė pastogė. 
Philadelphijos L. K. Šįryšio 

Presos komisija. 

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

Oflsaj Didmiesty j : 

29 South La Salle Street 
Kam baris 6S0 

Telefonas Central 6899 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Yards 4081 

"iTeL Central 620O 
A "E 

STASULĄNI 
U A D V O K A T A 8 

Vldurmlestyje Ofisas:' 
* R o o t n 911 Chlcago Temple Bldg 
n 7 7 VW. VVashington St. 

-' -̂ —* 
[CICERO Ofisas: Panedėl lo v a k ] 
j 1314 S. Cicero A v. TeL Cicero 5030 j 
BRIDGEPORT Ofisas: Kitais vak. 

Į3236 S. Halsted St. Tel. Boul .6737! 

1 J. P. W A I T C H E S " " * 
L a w y e r į 

LIETUVIS ADVOKATAS 
I Dlen.: D . 614—5ffl—127 N. Dear-

born St. TeL Randolpb 5584—55»5 
Vakarais ' 10717 Indiana Ave, 
Roseland TeL Pul lman 9877 

LAIKROPINĮNKAI 

tieeįanis Lietuvinnis kad aš j i 
padidinau stocka SJIVO vai- I 
stinėj. Kainos (Jabar daug 
žemesnės nę&u pirmiau' kad * 
buvo. 

NEW CITY m U H U Y j 
John Malachowsk,as, 

p^So.Hffe^.SttĮ 
• Chicaffo Tel. Blvd. 069.6 

• 9 

IŠ SHENAMŪOAH, PA. 
« _ • w> 

Naujų nariu, atsirado ir 
daugiaus Šv. Kaz. Dr-jaL S. 
Žilionis ąmž. narys $35, Jo 
žmona 0<na Žilionienė $35; Ma 
rė Ruškiepe $35. Metiniii 10. 

Širdingiausiai ačiū visiems 
nariams.' ». 

Kun. F. Kačiukas. 

Broliai ir sesutes. Du metai 
atgal, 26 liepos d., 1922' metų. 
ačių Amerikos lietuvių pasi
darbavimui, Suvienytų Valsti
jų valdžia pripažino neprigul-
iuinga Lietuvą. Visi lietuviai 
labai žiaugėsi tuomi — darė 
manifestacijas, parodas ir tam 
panašių dalykų. Ir ištikrųjų, 
buvo kuomi džiaugtis! Tas 
džiaugsmas turėtų kasmet at 
sikartoti. 26 liepos dienų. To-
dėlei ' ' Pliiladelpliijos L. K. 
Sųryšis", kaip praeitais me
lais, taip >ir šįmet tų minės 
labai svarbių, istoriškų deiu^ j 
- 26 liepos d., apvaikščios di- : 

deliu, grandijozlniu, tam tyčia | 
atatinkamu pikniku Scliuet-
zen Parke prie 83 ir Finicuni 
Avenue. Tat, broliai ir sesu
tes, meldžiame, nepamirškite 
26 liepos dienos. Koskaitlin-
giau pribukite į tą piknikų, pa 
gerbkime ligiai brangių mūsų, 
tėvynę Lietuvą šį kraštų, ku
ris tuoųii pripažinimu, lygiai 
pagerbė niunris lietuvius, kai 
po ir Lietuva. Įžanga bus ne 
*di4ęle, vos 25 centai nuo as^ 
"menr. Jei kartais ir lietus ly-

A. VV. Y U S K 
Laikrodininkas 

tTžlaflcau| 
naujus 
laikrod
žius Ir 
taisau se 
nu6.Ta.i-
pgi užlai 

a**^fteo 
klas gra-! 
žnas ( je- f, 
welry l 
plunlss-
aas, brit-J 
^ais ir 
plaukų 

r\>imo 
mašinas. 

Pritai-
k o m a -
kinlus 

551 So g 
Ashland 
Avenue 

! f rr—Trr: : : 

SĮUYEJAI 

Lietuvis lialSrbdiii 
Eatt- pa

tyręs tai
syme viso
kių laikro
džių ir lai
krodėlių. 
Taipcl tų,-

riu Ir nau
ju auksi
nių del par 
davimo pi
giai. Ątel-
džiu l ietu
vių atsilan 
kyti ag pa
tarnausiu 
koceriau-

slu.^' 

ANTON 
753 W. 86 - th Street 

Keli žingsniai nuo Halsėed 6 1 

THOMAS KRYWliLET 
Pirmos Klesos 
kiRIAUČIUS 

Siiitąi padaromi ant 
užsakymo. 

Visokių Stylių 
Qcria,usia ir Didžiausia 

^rJaŲcišką fetaįga 
į vakarus nuo Ashknd 
Yąlom, Prosinam 

ir 
Pirmiau po num.1702 W. 

47th Str. 
Dabar po num. 

4711 So. Hermitage Ave. j 

m, i mm] 
IHHHI SIUVĖJAS 

Siuvame siutus ir OToatus | 
nau.iausios mados. Atliekam 
darbą kogęriąusia }x% vi
siems prieinamas kainas. 
' Valome7 T>ažome ' iVAt-
nau.įinanie senus. 

2937 g. Lęavitt Str. 

JĮ-

k 

http://nu6.Ta.i-
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uiteA^m, 

CHICA G0/E 
POLICMONAI TURI BUT 

MANDAGUS. 
• n % Chicagos policijos viršinin

kas įspėja visus poliemonus, 
idant j ie v isur ir visuomet su 
žmonėmis apsieitu mandagiai 
i r žmoniškai ir del menknie
kių žmonių neareštuotų. 

"Nioko nekainuoja but ma
ndagiu, nes ki taip galima ne
betekti užsiėmimo." 

Vienas žiūrėtojas sekančiai 
prakalbėjo: ' T o m e on! West 
Pul lman! Leave the diamonds 
and they will bet the game 
but they wont į a v e 'a good 
n a m e " , i 

Ąr ištikrųjų, ciceriečiai, a r 
jums nėra sarmatos ta ip elg-

X Kun. P r o T P r . Bučio p a - Į t i s P ™ S . W p maža kolonija 
gerbimo vakarienė įvyks 17 ~ j k a i P W e s t Z i m a n o . A r nega-
VII 7:30 vai. vak. Great N o r - į 1 ^ * 1 teisingai pasielgti, ka ip 
thern viešbutyje (YV. J a c k s o n ' m e s s u J u m i s pasielgėme, ti , kad st iprumas neapribotas. 

CHICAGOS ŽINIOS, 

bonas gerb. kun. Aleksandras 
Skrypfco. J o kalba buvo link
sma i r r imta, pilna nuoširdžių 
linkėjimų savo išt ikimam a-
sistentui, kun. A. C. Martin-j 
kaus . 

Turėjome progos girdėti p-
na. Joną Ramanauską, žy-
miansį dainininką Chicagos 
Lietuvių tarpe. Balsas lyriš
kas, dikcija pavydėtina. J a u 

R E I K A L I N G A 

blvd. ir So. Dearborn g-vė). 
P e r šią vakarienę nei kokiu 

rinkliavų nebus. Apsitaisyti 
užteks papras ta is šventadie
niais rūbais . 

X Perei toj subatoje apie G 
_' vai. vak. tar Policmonai, areštuodami au- v a i - ™ K . t a rp 52 ir 53 So. 

toistus už pergreitą automo- j b e s t e n i a v e , streetkaris, ku-
biliais važiavimą, neprivalo r h , ° važiavo prof. Bnčys, su

malė automobili. Kun. Prof. var to t i aštrių arba nepritin 
kančių žodžiu. 

LAIKĖ SUPANČIOTA 
VAIKĄ. 

Areštuotas Joseph Svarik, 
40 m., 4747 So Honore st., už 
tai, kad jis savo dešimtų me
tų vaiką kai-kada laikydavo 
retežiu supančiotą, ta ip kad 
j is mažai galėtų paeiti ir ne
galėtų apleisti namų. 

Svarik sako, kad jis trečiu 
ka r tu vaiką: supančiavęs. Nes .k t i , tegul nelaukiant ;/tsiIie^ 

Bueys išliko sveikas. Užmušti) 
nebuvo. 

X Perei tam sekmadieny 
West Sides sveatinėj buvo 
bal ius: likusį nuo pikniko a-
viną TVestsidietės skaniai iš
kepė ir pavaišino svečiu*. 
Žmonių buvo apie 700. 

X Aušros Vartų vargonų 
pašventinimas įvyks ?>1 rug
pjūčio (August ) . 

X Sparčiai ruošiama 
" D r a u g o ' ' pikniko informaci
nė knyga. Kas nori i ją ̂ a t^ -

J u s esate pasirįžę . laimėti 
šampijonatą i r jus ta ip daro
te. Ant galo sezono jus gailė-
sitės ir pamatysi te , kad " H o -
nesty is the best po l icy" . 

Ateinančiam sekmadienyje 
West Pul lmanas žais su North 
Side i r mes esame pasirjžę lai 
mėti. i r jei North Side t a ip 
darys ka ip Ciceriečiai arba kauskaitė . 

Gražus jo balselis, gražiai jau
smingai j is skamba, kyla gar
sai, rodos, iš širdies gelmių. 
Artikulacijos ę užsimojimas, 
ta ip sakant bare to vartojimą* 
- žymi garsiojo Kipro į taka 
P. J . Ramanauskas davė pro
gos apie save spręsti užtek
tinai. P ianu akomp. K. Vi t-

j is išeina iš nanm ir retai 
gryžta ligi 2:00 nakties. Daž
nai nepareina, miega kur po 
šaligatviais. 

Ta ip tai taip, l>et čia už, 
draus ta su vaikais ta ip ne
žmoniškai apsieiti . 

,Svarikai turi dar kitu du 
vaiku. Tečiaus tiedu, kaip 
i r reikia, namų laikosi, tėvų 
klauso ir su jiedviem netuii-
ma nesmagumų. 

Areš tuotas Svarrk stebisi, 
delkogi jis negalėtų pančioti 
vaiko, jei kitaip jo negalima 
suvaldyti . v į g 

pia i "Draugo-- administraci

ją. 
X North Side laukte laukia 

gerb. kun. A. Baltučio sugrįž
tant . Ruošia grandiozini suti
kima. 

4 kuopa ta i mes nepasiduosi
me mūsų " jmtience is exhaus 
t e d " . 

TOWN OF LAKE. 

ROSELAND. 

Vyčiai veikia. 

Kurį laiką buvo apmirusį 8 
L. Vyčių kuopa, bet pastaruo
ju laiku ima vis daugiau ro
dyti ffvvumo. 

I kuopą įėjo nauju n a n u . 

teismams i r tas p ra rys tuos 
palukius. 

APVIRTO TROKAS SU 
PIKNIKIERIAIS. 

nauut pajėgu, nauju sumanv-

W'mu. (ialima sakvti , kad su šv. 
i no diena (24 birželio) įvyko 

BENDROVĖ, mūsų Vyčių tarpe i gerąją pu-
' I s ; per>ilaužimas. Sus-ilnki-

Kituomet Thompsono ad- ' j r . a s tuomet buvo lutai g y \ c s . 
ministracija nuo gatvekar ių! JVug gyvumo pridavė ir įim-
bendrovės nebepriėmė apie 8 <ų dvasios vatio da ibuc tė . ' 
milloių> dolerių, prigulinčių Mes tikimės, kad £erb. kle-
naiestui. Bendrovė tuos pini- įKui'as ir toliau- mum* pad«*s 
gus ligšiol laiko banko s e ir dirbti. Bažnyčios, Te> ynes ir 
sako gauna 2 nuoš. pahikio. įuusų pačių iaW., tikimės, 

Miestas gi nuo bendrovės kad antru kar iu nereikės ta ip 
už tuos milionus reikalauja 5 i ilgai snausti L. Vyčių 8-tai 
nuoš. palukio. Įk])., kaip buvo j* . rna prie/ 24 

Tas reikalas bus pavestas I-VI. L. V. S kp. valdyba yra 
ši: pirm, J . M. Sukis, viee-
pirm. J . Zabela, prof. rast . B . 
Stočkus, fin. rast. J . Podziu-
n'as, iždin. ir režisierius B. 
Liutkevičius. 

Laimingai darbuoti* Rose-

Ties Huron ir Biekerdike ™&*™K ^h™-
st. prieš pirmadienį nakčia a p 
vir to trokas su piknikieriais, 
važiavusiais namo iš Ratvinia. 
Alenas vyras ir viena moteri
škė žuvo in keliolika kitų su
žeista. Kai-kurie sužeistų, 
sakoma, nepergyvens žaizdų. 

Trokas apvirto užėjus vie
no šono ra tams ant krūvos 
akmenėlių, kuomet norėta p ra 
s įlenkti su kitu troku. 

Kun, A. C. Martinkaus Pa 
gerbimo Vakaras. 

Liepos 6 d. įvyko vakaras 
pagerbimu gerb. kun. A. C. 
Mart inkaus Davis Sąuare P a r 
ko salėje, kurį įrengė vietinė 
Giedrininkų 19 kuopa. 

Publikos prisir inko ar t i 
dviejų šimtų. Didelis, gražus 
būrys gražių žmonių; jų t a r 
pe lab'ai d a u g žymių svečių. 

Vakarienė ' ' ref reshments ? ' 
buvo lengva, vasarinė (teisin
giau amerikoniška, artist iš
ka) . Stalai balti, gėlėmis pa
puošti. Solenizanto -- didžiai 
eerb. kun. Ant. C.-Martin
kaus kėdė padekoruota gy-
vų rožių vainiku. Svetainėje d r e s k i m o r v i s l v r p i a i l k i a r i m 

W E S T PULLMAN. 

Pereitamyje sekmadienyje 
AVest Pullmano komanda žai
dė svaidini hole su Cicero ko. 
randą, kur i i r laimėjo su ga
lutinu rezultatu 6 to 3. 

Pirmą kartą, kada mes žai
dėme su cieeriečiąis, mes lai
mėjome ir anie prižadėjo mū
sų kailius išpliekti "phys i -
oally". I r todėl mes buvome 
prisirengę ir su buriu nuva-
žavime. Bet ciceriečiai pama
tė, kad mes turėjome gerų 

DEMOKRATAI LAIMĖSIĄ-
Illinois demokratų vadas 

Brennan parvykęs iš N m r L ' j ^ , , , M h j i e n i e k o 

Yorko t u r t i n a , kad šįmet de- i l l e p r a d ė J 0 ) ^ a t v į r a i p a s i e l g e 

mokratų part i ja laimėsianti | K i t a s ttfimoeitttion u m p i r e » , 
r inkimus. j neatvyko ir todėl tas vienas 

turėjo tęsti ant metikos ir 
Gatvekarių bendrovė C h i c a - | < < b a s e ^ i r j i s j ^ ^ v i s k ą 

goję prodėjo operuoti du p o - | c i a v ė eiceriečiams ir visi gera i 
žeminio geležinkelio vagonu. suprantant, sportininkai, gale-
Daromi išmėginimai, a r tos jo matyt, kad j is "chea ted for 
n i š ie s vagonai t inka gatvėms, j Cicero*'. : 5. jf ? W " 

atmosfera buvo begalo jauki . 
Programa. 

Programui „.vadovavo * p-lė 
Ver. l ialnaitė. Vedėja, pareiš
kusi vakaro tikslą, pradėjo 
programą ir paprašė p-lę S. 
Jurga i tę , iškalbingąją dekla-
matorė, šias metais baigusią 
•^v. K. Akademiją pasakyt i 
linkėjimus ir įteikti kun. Mar-
t Lukui gelių besketą nuo (Jie-
drininkų 19 kuopos. 

P-lės K. Vitkauskai tė i r I-
vaškevičiutė skambino piano 
duetą. Mergaitės jaunos, bet 
i'abai gabios; p-no A. Pociaus 
mokinės nestebėtina, kad a-
biejų pirštukai mikliai bėgio
jo per pianą klavLšius. 

(Jerb. kun. .Juozas J . Pužau
skas kalbėjo vaidžiai nors ne
ilgai. Daug pasakė. Kalba bu
vo interesinga, pr i ta ikinta 
prie iškilmių. 

P-nia Aleksandra Perzins-
kienė vietinė Šv. Cecilijos cho
ro įžvaigždė, dainavo solo. P-
nia Peržinskienė turi malonų, 
jautrų soprano balsą. Publ ika 
iššaukė ją antrų kar tu nes to 
žavinčio balselio norėjosi 
klausyti ir daugiau. P ianu a-
komp. p-lė V. Daukšaitė. 

Gerb. kun. Anicetas Linkus, 
gerb. kun. Martinkaus moky
klos draugas " G k d r o s " re
daktorius, ypatingas mokslei
vijos mylėtojas, kuris ta ip 
daug ir širdingai susirūpinęs 
moksleivių reikalais prabilo i 
mus keliais optimistiškais žo
džiais. 

Programo tarpe buvo ir 
juokinga dalis. O t a i tas išdy
kėlis "Lie tuvos P rez iden ta s" 
mumis aplankė. Jonas Šimkus 
ir ki tas vaikutis atliko dialo
gą: "Lie tuvos Prez iden tas" . 
Čia ir nenoroms, o tur i juok
tis. Vaikučius prirengtus at
siuntė Šv. Kazimiero Seserys 
iš paties Vienuolyno. Puikiai 
išmokinti nėra ką besakyti . 

Kalbėjo mūsų mylimas kle 
. . . . 

P-no Mato Zujaus L. Vyčių 
redaktoriaus, jaunuomenės va 
do. kalba buvo širdinga, pa
sakanti , ką reiškia turėti, ge
ras vadas ~ kunigas. 

Iškalbusis adv. B. F . Mas-
tauskas, buvęs Lietuvos Atsto 
vybės patarėjas AVashingtone, 
begalo pavyzdingai -- t rum
pai, tečiaus k'albos turinio 
reikšmingumas buvo begali
nis, norėjome jo iškalbos klau
sytis daugiau. 

Dainavo p-nia Elena Bakau 
skienė, dainų žinovė. P-nia E . 
.Rakauskienė tono kompozici
jos y r a išdirbusi tekniškai la
bai ir labai. Augštąsias gaidas 
pasiekia ta ip lehgvai, kad sun 
kūmo jokio klausytojas nejau 
čia. O tas balsas jos ta ip pla
čiai siekęs koks jis lankstus 
minkštas, t ikras auksinis. Nie 
kur girgžtelėjimo, niekur 

R E I K A L I N G A S 
bučeris, nėra reikalo turėt i 
prityrimą, b i t ik butų dirbęs 
bučernėj. Ats išauki te : 

2210 West 22-nd St. 

Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral , Delivery (iŠ Adams gatvės 
įėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVERTISED. 

Prašydami laiško paduokite laiš
ko num., nes su juo greičiau 
laišką suras negu su pavardt, 

501—Apkianci Jazapui 
502-^Bastys Juozas 
506—Blinstruboweie An'an 
508—Butkus F rank 
509—Čičinskas Alena 
5,17—Grigaitis Vincentas 
518—Gustas Miliai 
522—Jarasunas Baltrameis 
529—Makutenas J . 
531—Mulis Anna 
532—Narbutunei O. 
533—Navroskes Victor 
537—Petraitis Steponos 
538—Pietras Adani 
539—Pranui Valeckui 
541—Poskeviciui Kaz. 
542—Rudaičiui Jonui 
543—R y m ke v i c i us Joze f a 
545—Sabai i ausk as K. 
546—Sakalas Ig. 
547—Sąri s Joseph 
551—Sliikus Antosi Mrs. 
558—Tsitsanis Vangjel 
559—Urbucinei Petronėlei 
iftil—AYaliekis Kastant in 
r,64—Waitus A. 

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

IEŠKANTIS PIRKT NAMO 
PAMATYK 726 W. 21 ST. 

3 augščių muro namas, -
t rys pagyvenimai, -- akmens 
frontas - maudynės, elektro 
šviesa, - taipgi 2 augščių me
džio namas an t to paties lo
to. Randos neša per abu na
mu $90 į mėnesį. Prekė t ik 
$9,000. &u $3,000 gali nupirk
t i tą namą. 

M. j. KIRAS R. E. 
IMPROVEMENT CO 

3335 So. Halsted Street 
Tel. Yards 6894 

REALESTATE 
• • ' ty. i ' ' ' • • • / • • 

fp.«...i himi • • , u *> ' *" • i'-J 

?C.P. SUR9MSKIS & CO. 
R E A L E S T Ą T E 

L I E T U V I A M S MUZI
KANTAMS. , 

tai, drąsiai , ryškiai . P ianu a-
k'omp. V. Daukšaitė. 

Prieš baigsiant, vedėja įtei
kė gerb. kun. A. C. Martin-
kui dvi dovani: gelių beske
tą ir Čhr. Mišioms Kiejiką. 
Kielikas y r a brangus ir gra
žus, "žymiai viršija $100.00, 
kuriam suaukavo Amžino Ro
žančiaus nariai . J a m e yra į-
špiauti šie žodžiai: " R e v . A. 
C. Mart inkus June 13, 1924", 
nes visa buvo daroma jo var
do dienai, kur i buvo birž. 13. 

Paskut inis numeris progra
moje buvo vakaro kalt ininkas 
- gerb. kunigas Antanas C. 
Mart inkus. J a m kaip jis pats 
išsireiškė, "be r iko vien dėko
t i " . Lengva buvo pastebėti 
nuoširdų dėkingumą J o kalbo
je. Ačiavo rengėjams, progra
mo dalyviams, svečiams, vi
siems atsilankusiams, o ypa
t ingai už tą brangią dovaną -. 
kieliką, kur i sujudino jo šir
dį ir labai nustebino. 

Iš t ikro vakaras suteikė 
daug malonaus ir nepamiršta
mo įspūdžio. Ačiū už tai ren
gimo komisijai. 

Tyla. 

P R A N E Š I M A S . 
Šv. Kaži m. Akadem. Rėmė

jų 3-čio skyriaus susirinki
mas įvyks 15 liepos d. 1924 
m. par. svetainėje 7:30 vak. 
Kviečiamos yra visos atsilan
kyti, o įu r io s turi te pikniko 
tikietus, a r pinigus, malonė
site būtinai atiduoti, nes jau 
laikas. Valdyba. 

CHICAGIEČIAI, ATSĮIMKI-
T E LAIŠKUS. 

— 

Chicagos pašte (vidumiesty) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 
randasi atėję iš Lietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatų persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išneSiotojai negalėjo surasti. 

Liepos 15 d. įvyksta L. Kre-
kščiuno orkestros generalė 
prak t ika (repeticijos), Mark 
AVhite Sąuare Parke , Halsted 
St. i r 29-tos gat. 8:00 vai. vak. 

Je igu lietuviai muzikantai 
nenorės užimti gerų darbų, 
busiu priverstas imti svetim
taučius. Kviečiu visus lietu
vius muzikantus atsi lankvti i 
šj susirinkimą, su instmmen-
tais. 

L. Krekščiunas, Mgr., 
A. J . Anderson, Ass. Mgr. 

AR ŽINAI KAD 

B I Z N I S 
PARSIDUODA 

Bueernė ir groserno2050 w . 22 Str. 
už tikrą pasiu lymą, galima nupirk 

Ii Ir su namu. Galiu mainyti ant lo
to arba mažo namo. 

Biznis gerai išdirbtas, randasi lie
tuviu apgyventoj apfelinkėj. 

Parsiduoda dėlto, kad turiu 2 biz
niu. Atsišaukite pas 

SAVININKĄ 

2210 W. 22 Str. 

P I A N A S 
PLAYER PIANAS 

Turi būti parduotas tuojaus, iŠ prie
žasties bedarbės $700 player pianas 
kartu su 100 muzikos šmotelių suo
lelis ir kabinetas, Kaina $100. Apart 
to yra $18.00 storage charges. 
3S23 Lincoln Ave. 1-nios Lubos 
1 blokas { vakarus nuo Bclmont Av. 

Klauskite Mr. l.<-\\ aiulon-kl 
player pianą. 

ĮVAIRUS KONTRAK-
TORIAI 

(Telefonas Canal 5395 

JOHN 6. MEZLAISKIS 
GeneralJB K on t rak t orini, 
s tatytojas i r senų namų 

taisytojas. 
2319 West 24-th Street 

Chicago, BĮ. 

Xew Yorko mieste y ra 284 
viešbiiorus gi 8uvienyto.se 
Valstijose 22,700 viešbučiai su 
lyg padavimo Viešbučiu, Susi
vienijimo Xew Yorke? San 
Francisco tur i t ik per pusę 
tiek viešbučių kaip New Yor-
kas. Aštuonolika šio miesto 
viešbučiu tur i suvirs 450 kan* 
barių. A r žinai kad Helmar 
Turkiški Cigarėtai tur i geriau 
sia tabaką užtat kad juose 
randasi Turkiškas tabakas? 
Milijonai pamaine njšį cigare* 
tų an t Turkiškų užtat kad jie 
geriausi. (Apgr.) 

A. i A. 
T. M. ARŠANSKIENĖ 

mirė liepos 13 d. 1924 m. 2 vai. 
ryte, 59 metų amžiaus. KJlo iš 
Tauragės Apskričio, Girdiškės 
parap. Požerig kaimo. Išgyveno 
Amerikoj 26 metus. 

Palik.> dideliame nuliudiriie 
/ vyra Pcim Aršanska, 

Kūnas pašarvotas 3409 An-
bu m Ave. Laidotuvės įvyks s^-
redoj, liepos 16 d. Iš namų K 
vai. bus atlydėta į šv. Jurgio 
bažnyčią, kurioj įvyks goduliu 
gos pamaldos už velionies sie
lą. 

Po pamaldų bus nulydėta i 
šv. Kazimiero kapines. Nuošir
džiai kviečietme visus giminės, 
draugus ir pažįstamus daly
vauti >iose laidotuvėse. 

NuMude: 
Vyras Petras Aršanskas. 

t Telefonas Canal 7233 

PETRAS CIBULSKIS 
Maliavojimo Kontraktorius 

DaŽŲ Ir Poperos Krautuvėj 
2338 SO. LEAVITT STR. 

hB^^^^^m^^mm^mm^ Mm a» ̂  • • m m 

Tel. Lafayette 4223 

P L U M B I N G 
| Kaipo lietu vys, lietuviams visados} 

patarnauju kuogerlausJal 
M. YTŠKA, 

3228 West 38th. Street 

ĮVAIRUS BIZNIAI 

Perkam, 
parduodam 

Ir mainom 
namus, far 
maa taipgi 
Ir visokius 
biznius. 

Darbą ąt 
liekam gre 
ltai, pigiai 
ir gerai. 

Kreipki-
tės: 

I 
3352 So. Halsted Str. 
Telef. Boulevard 9641 Telef. uouievara » M I 

Perkam, 
parduo

dam namus 
ant farmų, 
ant namų. 
Visokius bi 
znius, bu-
Černes, gro 
sernes, au
tomobilius 
Ir lotus mai 

nom ant namų. Su reikalais krei
pkitės; 

3404 S. MORGAN ST, 
Tel. Yards 1571 

•m* 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

809 W. 3511 St, Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir. 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigas ir 
• Parduodam Laivakortes. • 

* J ^ ^ » W ,-5.=^WPfo-. ^s^^^Sfe-, jtBS&^b; i ^ ^ ^ ^ B f e i <*: S% 

AR REIKALINGI TAU i 
PINIGAI? 

ABNER H. GOHEN ' 
HARDWARE 

Maliava, Aliejus, Elektros, Plum-
bing ir Namams reikalingi daly
kai. 

Ratlio Jrenglmai 
Prirengta maliava gal. $1.50 

2202 W. 22nd Str. City 
• Tel. Canal 04 5« 

• ^ ^ — ^ ^ " ^ « 

NICKBARTH 
Teaming 

Ižlaikonie maliava, aliejų ir lan
gams stiklus, cementą Ir pleiste-
rj. Parduodame anglis, karais, to
nais ar basketais. Esame agentu-
ro Valspar varnisbes ir Enamel. 

536 W. 18th Str. 
Tel. Canal 5928 

Telefonų- užsakymai priimami ir 
pristatomi. 

AUTOMOBILIAI 
Didelis bargenas visokių ruSIų 

garantuotų karų. ISmokesčlais 
ar mainais. 

Mes perkame karus u i Casb 
Pinigai skolinami ant kan* 
cuomet jus jais jau važinesite 

SHERMAN AUTO SALES 
4614 So. Ashland Ave. 

Blvd. 8778. 

S K A I T Y K I T E I R PLATIN
K I T E " DRAUGĄ.^ 

Mes skoliname ant plrmųj 
ĮmorgiČių. 

Mes taip pat 
Perkame ir Parduodame pi r-

nus morgičius po $500.00 ir aug-
ičiau. 

Norint platesnių informacijų) 
kreipkitės pas: 

JUST1N MACK1EW1CH 
MORTGAGE BROKER 

REAL ESTATE LOANS 
INSURANCE 

2342 So. Leavitt Str. | 
m-

NORINT NAMU IR 
BIZNIO BARGĖNĮI 
Visokių miių pamatyk 

L. J. JACOBSOr̂ J 
3002 W. 59th Str. 

Kampas Saeramento 

Nauji 2 flatų namai 6-6 kamb. 
Brighton Parke lengvais Lšmoke-
jimals. 

• 

Special Bargenai 
Augštos rūšies namai, 2 flatų 

ką tik pastatyti 5-5 ir 6-6 kamb. 
Marąuette Manor. Speciales kai
nos ir speciales išlygos ant šių 
namų. 

Bargenai 
Pasirinkimui bizi.iavi kampai ir 

viduriniai tušti lotai augštos kle-j 
sos Lietuvių Apielldkej Geriausios 

. niznlul Vietos. 
Kriaušiams, barberiams, kviet-

kininkams, auto aalesrooms. gara-
džiams, bučernCms, bardware ma-
liavos ir rakandų krautuvėms ir 
daugybe kitokių biznių. 

Norint platesnių informacijų 
kreipkitės pas: 

L. J. JACOBSON 
3002 West 59th Str. 

Kampas Saeramento 

1L 

NORJNT P A R D U O T I 
R E I K I A 

GARSINTIS 
Jei nori parduoti; namą, 
Uotą, biznj, rakandus, au
tomobilį, patelefonuok 
"Draugui": 

, Roosevalt 7791 
Arba teikis atvykti pats 
2334 S. Oakfey Ave 

Chicago 
— 

http://8uvienyto.se



