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GINA NEŠTI VIEŠAI 
ŠYENČ. SAKRAMENTĄ 

POLICIJA REMIASI . 
SENUOJU ANGLIJOS 

ĮSTATYMU. 

Šis klausimas bus parlamen
te iškeltas. 

Boiševistine Rusija 
Ginkluojasi 

^ - •i M 

KONFERENCIJA VAKAR 
PRADĖTA. • 

BERLYNAS, liepos 17. — 
Olandijoj, Italijoj ir Šveicari
joj (?) Rusijos sovietiĮ vald
žia pastaraisiais trimis mėne
siais įsigijo 530 aeroplanų, 
40 tankų ir 65 nardančių lai
vių gandytojas-Valtis. Tose 
pačiose šalyse sovietų vald
žia Įsigijo didelę daugybę gin
klų ir amunicijos. 

Vokiečių aeroplanų gamini
mo firmos Fokker šaka Olan
dijoje bolševikams tiesiog 
Maskvon pristatė 330 aeropla 
nų. Italų firmos pristatė 200 
aeroplanų. Italų aeroplanai 

Dar Ne Laikas 

LONDONAS, liepos 17. — 
Carfin'e, Škotijoj, aną sekma
dienį policija uždraudė para
pijos kunigui per atlaidus da
ryti gatvėse procesiją ir vie
šai nešti švenčiausią Sakra
mentą, i 

Carfin'e yra pagarsėjęs 
Dievo Motinos paveikslas. Te
nai bažnyčia skaitlingai kata
likų lankoma per surengia
mus kas metai atlaidus. Ang
lijoje ta bažnyčia plačiai ži
noma, kaipo l4Škotijos Loar
dės. ' ' 

Kuomet bažnvčios rėkto-
rius kun. Taylor sudarė pla
nus turėti gatvėse iškilmingą 
procesiją, policijos viršinin
kas jį painformavo, jog to
kia procesija katalikams ne
leistina. 

Tas didžiai įdomus klausi
mas bus iškeltas parlamente 
i r bus pasidarbuota seną įs
tatymą sugriauti. ' 

Senas įstatymas. 
Senovės laikais, kuomet An

glijoj ir Škotijoj buvo kovo
jami ir persekiojami katali
kai, anglikonų parlamentas iš 
leido įstatymą, kuriuomį už
drausta katalikai kunigams pa 
sirodyti gatvėje bažnytiniuose 
rūbuose, darvti bažnytines 
procesijas, ir tt. Už' tai ski
riamos nemažos bausmės. 

Šiais laikais tečiaus tas įs
tatymas jau retai kur vykina
mas. Kuomet Carfin'e poli
cija uždraudė procesiją, ki
tuose Škotijos ir Anglijos mio 
stuose tokios procesijos įvy
ko. ' Policija nieko prieš tai 
neturėjo. Bet kai-kur poli
cija, matyt, norėdama pasi
rodyti su savo uolybe, dar lai
kosi to kvailoi įstatymo, įkurs 
Anglijai tik vieną gėdą da
ro. 

Kongreso laikais. 
1908 metais Londone bu

vo Tarptautinis Eucharistinis 
Kongresas. (Tuomet Anglijos 
premieru buvo Asąuith. 

• 

Tuometinis Westminsterio 
Arkivyskupas (šiandie Kardi
nolai) Bourne darbavosi, 
idant Londono gatvėmis įvyk
tų procesija su Švene. Sakra
mentu. 

Arkivyskupas Bourne turė
jo ilgus susirašinėjimus- su 
premieru 'Asąuith. 

Pagaliaus Kongresui pa
tar ta nedaryti jokios procesi
jos. 

Nežiurint to, procesija įvy
ko be Švenč. Sakramento, 

I r tuomet laikraščiai ataka
vo tą kvailą įstatymą. Bet 
parlamentas visas laikas pa
siliko kurčias. Gal kartais čiamas senovės liekanas, kū
jam Šįmet bus atkimštos au- rios Angliją viso pasaulio' ah 
sys panaikinti tas nepaken-|kyse žemina. 

bolševikams atsiėjo po 2,000 
auksinių rublių. Priede bol
ševikai davė italams svarbių 
koncesijų šiaurinės Rusijos 
miškuose. 

Patys didieji Aeroplanai 
padirbdinti Olandijoje. Tai 
Junker mašinos. Nesenai 
karo komisaras Trotzky pas
kelbė, jog bolševikų raudono
ji armija sumažinta žemiau 
500,000.. vTuotarpu pasirodo, 
kad bolševikai dar daugiaus 
ginkluojasi. Už didžiumą ae
roplanų bolševikai užmoka 
grynais pinigais — auksu. 

• • i įstoti 

LONDONAS, liepos 17. — 
Vakar čia reparacijų konfe
rencija be jokių iškilmių ati
daryta susirinjcus Anglijos ir 
Francijos delegatams. 

Konferenciją atidarė Ang
lijos premieras. Kalbėjo ir 
amerikoniškas ambasadorius 
Kellogg. 

Paskyrus komitetus ir pa
vedus jiems darbus, konferen
cija pertraukta ligi šios die
nos. 

S. V. DOLERIAI DIDIS 
FAKTORIUS KONFE

RENCIJOJE 

PRAHA, Čekoslovakija, Liga yra labai opi organizacija. 
17.. — Šįmet Vokietija nebus 
priimta Tautų Sąjungon, anot 
Ed. Benes, Čekoslovakijos už
sienių ministerio. 

Ministeris Benes tą spėji-
mą motyvuoja tuo, kad šįmet 
Francija su Vokietija nepada
rys jokio taikingo suturimo, 
kuriuomi turėtų but galutinai 
užbaigti visi nesutikimai i r 
ginčai. Kaip iltfai-gi neįvyks 
toks sutarimas Tautų Sąjun
goje nėra vietos Vokietij/li. 

Benes pažymi, kad jis pats 
asmeniškai visas laikas pa
laukus priimti Tautų Sąjun
gon Vokietiją. Nes Tautų 
Sąjunga yra, idant joje pri 
gulėtų visos valstybės. 

Anot Benes, jTautų Sąjun-

AMERIKA, SAKO, TURĖTU 
FINANSUOTI VOKIETIJA. 

— — — ~ — , \ 

. Amerikoniškais pinigais 
vokiečiai mokėtų 

kontribuciją. 

.M onkiausia* nesusipratimas 
iškelia didelius argumentus, 
gi argumentai dažnai iškelia 
nesutikimus. 

Vokietija, pilnai nesusitai
kiusi su Francija, Tautų Są
jungoje visuomet keltįų gin
čus. T*ai negalimas daiktas. 

K a d Vokietija butų priim
ta, Tautų Sąjungon, pirmiau
sia reikalinga jai susitaikin
ti su Francija reparacijų 
klausime. Be to, T. Sąjun
ga privalo rasti priemonių 
Vokietijos ginklavimosi kont
rolei, taipat Francijos apsau
gai. 

Tai visa negalės įvykti šį
met. 

BRAZILIJOJE AREŠTUOJAMI ARMIJOS KARININKAI 
BUENOS AIRES, liep. 17. 

— Rio de Janeiro depeša, 
persiųsta čionai Agencia A-
mericana, kuri skaitosi pus-
oficiale Brazilijos valdžios a-
gentura, pažymi, jog Brazili
jos valdžios parėdymu Rio de 
Janeiro areštuota keletas au
kštųjų militarinių ir poi i ei
ni ų karininkų. Po to tuo-
jaus pradėti tardymai kaip 
armijoje, taip policijoje. 

Suv. Valstybių konsulis Bra
zilijos mieste $antos reikalau 
ja valstybės departamento pa 
siųsti ten karo laivą ameriko
ną gyvasčių ir mantos apsau
gai. 

LIETUS GESINA GAISRUS 
MIŠKUOSE. 

SAN FRANCISCO, Calif., 
liepos 17. — Prie gaisrų mi
škuose gesinimo kai-kur žy-

PARYŽIUS, liepos 17. — m į a i prisideda lietus. Yra 
Brazilijos ambasada paskel- vilties artimiausiomis dieno 

bė gavusi iš Rio de Janeiro m į s j l l 0 s vį s i l g užslopinti. Bet 
oficialių žinių, kad federalė atliktų milžinišku nuostolių 
valdžia turi pavykimų kovoti n e bus galima atgauti, 
su sukilėliais, kurie iš Sao 
Paulo neišleidžiami. 

Federalė kariuomenė tą 
miestą išpalengva ir atsar
giai apsupa, nenorėdama mie
stui daryti nuostolių. SPRINGFTELJ), 111., lįep. 

Sukilėliai skaitlingai dezer- 17. — Illinois valstybėje 1, 
tuoja federalėn pusėn. Be to, 023,762 automobiliai įregist-
federalė valdžia turi suėmusi ruoti ir už " la i sn ius" surink-
įžymiuosius sukilėlių vadus, ta virš 10 milionų dolerių. 

KIEK ILUNOISE 
AUTOMOBILIŲ? 

WASHINGTON, liep. 17.— NEW YORK, liepos 17. — 
Arti West Brighton, (Staten 
Island, miške rastas nužudy
tas policmono McDonald 8 m. 
bernaitis. 

PARYŽIUS, liepos 17. — 
Anądien iš čia Londonan iš
lydėtas Francijos premieras 
Herriot su 29 kitais pagelbi-
ninkais. Palinkėta jam, kad 
jis iš Londono konferencijos 
gryžtų su taika Europai. 

Nežiūrint to,- kad Anglijos 
su Francija santykiai yra ne
sudrumsti, konferencija prasi 
dės nepasitikėjimo atmosfe
roj. Tiesa, kad premieras 
MacDonald su premieru Hen
rio t sugyvena gražiuoju ir a-
bu nori vykinti taiką |Euro-
poje. Tečiaus abiejų rankos 
surištos nuosavais naciona-
liais interesais. Šie skaito
si svarbesni už pačią taiką. 

Herrioto pozicija. 
Prem. Herrioto pozicija y-

patinga. Visuomenės opini
jos spaudžiamas jis palinko 
sekti buvusio premjero Poin-
carės politinį nusistatymą. 
įTuotarpu Poincarės veikimas 
visuomet Anglijoje susidurda
vo su priešginiavimais. 

Jei kartais Herriot Londo-

jokiu būdu nesumažinamą ka
ro kontribuciją. Anglai tuo-
tarpu senai nori kontribuci
jai padėti ribas. Nori,' kad 
kontribucija butų žmoniška, 
ty. tokia, kokią išgali,(Vokieti
ja atmokėti. 

/Tegul bus vienaip ar kitaip 
išspręsta, Vokietija reikalin
gai milžiniškos paskolos. Tą 
paskolą jai galima gauti ne 
kur kitur, kaip tik Suv. Vals
tybėse. 

Ar Suv. Valstybių finansis-
taį pristatys Vokietijai dide
les 'sumas pinigju, iškalno ne**, 
galima žinoti. Tas prigulės 
pirmiausia nuo to, kaip san
tarvės valstybės sutars Vokie 
t i jos klausimu, ar jos turės 
tuo klausimu vienybę, ar bus 
kokia garantija teikiamai pa
skolai. 

•Taigi, amerikoniški pinigai 
konferencijoje bus vienas di
džiųjų faktorių. e 

Kitas dalykas. 
Londono konferencijoj pre

mieras MacDonald iškels dar 
vieną svarbų dalyką. Je i A-
merika žadės Vokietijai pa
skolą, tai jos garantijai bus 
reikalinga evakuoti Ruhro te
ritoriją — grąžinti Vokietijai 
t# industrinį centrą. 

MactDonald dėlto norės pa
daryti sutartį su Francija, 
idant pastaroji ateity pati 
viena neokupuotų jokių Vo
kietijos teritorijų nepasitarus 
su Anglija. 

Tokiai sutarčiai Herriot pa 
lankus. Bet francuzai utilita
ristai tiesiog stulpu šoka. Sa
ko, tuomet Francijai butų tik
roji pragaištis. 

Konferencijos darbas. 
Santarvės valstybių konfe

rencija bus paskirstyta į se
kančius laipsnius: 

1. Premrierų, mitingas. Jiems 
asistuos legalės, politinės, fi
nansinės ir militarinės komi
sijos. 

2. Jei bus sutarta svarbiais 
klausimais, tuomet ekspertai 
pagamins reikalingas sutartis. 

3. Visa eilė mitingų ir dis
kusijų su Vokietijos delega
tais. 

Francijos ekspertai šioje 
tie 

patys, kurie visuomet drauga
vo buvusiam premierui Poin-
care. 

Šiandieną Liet. Universiteto 
Rektoriaus Pagerbimas 

BUS TRIJĮI UNIVERSITETU ATSTOVAI. 
Šiandieną, liepos 17 d., 

7:30 vai. vak., Great Nor
thern Hotel (West Jackson 
M v. ir So. Dearborn st.) 
Lietuvos Universiteto Rekto
riaus, kun. prof. Pr. Bučio 
pagerbimui vakarienė. 

Ta vakarienė yra rengia
ma netik pagerbimui mums 
brangaus asmens, bet vien
kart vyriausios Lietuvos mo
kyklos. 

Svetimtaučiai Įvertina tos 
Vakarienės lietuviams reikš
mę. Chicagos Universiteto 
ir Notre Dame Universiteto 

atstovai suprasdami tos va
karienės svarbą, pasižadėjo 

atvykti. Bus Loyola Univer
siteto rektorius, De Paul Uf 
niversiteto rektorius, Dr. 
Thomas Levan ir Notre Da
me Universiteto atstov. prof. 
Williams Carrey. 

Toji vakarienė parodys, 
kaip Chicagos lietuviai {ver
tina mokslą ir jo atstovus. 

Kas dar nėra užsisakęs vie 
tos, malonėkite paskambinti 
prieš pietus šiandieną telefo
nu Roosevelt 7791, arba Ro-
osevelt 2919. 

ARMLION REKRUTAVIMAS' 
SUSTABDYTAS. 

AVASHINGTON, liep. 17.— 
Suv. Valstybių armijon rekru 
tavimas sustabdytas,, nes su
rekrutuota reikalingas skai
čius vyr,ų. Sutv. (Valstybių 
armija skaito 118,750 vyrų. 

LIETUVOS BANKO 
BALANSAS. 

WASHINGTON, liep. 17.— 
Pranešta, Prezidentas Cooįid- fciia t v į r t a gvetima 

1924 m., birželio mėn. 15 d. 
(Litas = 0.10 dol. U. S. A.) 
A k t y v a s : 

1 Bendras aukso 
fondas 24,413,164.44 

2. Bendras sidabro 
fondas 85,924.57, 

3. Doleriai, svarai! ir 

v . 
ge šįmet neturės 
Politikos laikas. 

atostogų. 

MEXICO CtfTY, liepos 17. 
— S. V. ambasadorius War-
ren pasidavė dimisijom 

WASHINGTON, liepos 17. 
i— Prezidentas Coolidge pat
sai vadovaus savo politinei 
kampanijai. 

no konferencijoj padarytų 
bent kokių Vokietijai n u s i l e i - ^ 0 ^ 0 1 1 0 konferencijoje 
dimų, už tai jis tuojaus bu
tų priverstas rezignuoti. 

Herrioto parlamentarinė po 
zicija begalo apsunkinta. Je i 
jis laikysis Poincarės nusista
tymo, nebeteiks kairiųjų sro
vių pasitikėjimo. Jei jis lai
kysis nuosavo nusistatymo, t. 
y. palankumo Vokietijai, ne
gaus kairiųjų republikonų ir 
demokratų paramos i r ' nega
lės išsilaikyti ofise. 

Tuotarpu premieras Mac
Donald, nors palinkęs gelbėti 
Herriotui, turi visai defini-
tyves idėjas *apie taikos vyki-
nimą. J is nori, kad francu
zai būtinai apleistų Ruhro te
ritoriją pirm vyksiant eksper 
tų planus. 

Vokietijai reikalingi 
pinigai. 

Didžiausia konferencijoje 
sunkenybe bus ta, kuomet 
francuzai stovės už didelę ir 

VOKIETIJA LAUKIA 
PAKVIETIMO. 

BERLYNAS, liepos 17. — 
Vokietija negavo pakvietimo 
Londono konferencijon, bet 
tikisi gauti, kuomet santarvės 
valstybės atliks tokį ar kito 
kį sutarimį. Dėlto, vokiečių 
delegacija iš dešimties žmo
nių kas valanda busA'pasiren
gusi keliauti Londonan. 

i — 1 — 

DAVIS IMASI KAM* 
fPANUOS. 

NEW YOI^K, liepos 17. — 
Praneša, demokratų partijos 
kandidatas į prezidentus Da-
vis "pe r t r aukęs" santykius 
su finansininkais, kuriją inte
resams tarnavo, imasi politi
nės kampanijos. 

Praeitą pirmadienį Cook 
apskrities ligoninėje, mirė du 
žmogų nuo alkoholizmo. . 

valiuta 57,502,278.18 
4. Diskontas dr 

paskolos 32,292,271.70 
5. Kiti akt. 23,672,092,54 

.Balansas / 137,306,731.43 
P a s y V a s : 

1. Akc. kapit. 12,000.000.00 
2. Atsarg. kap. 100,000.00 
3. Bankn. ap. 70,370,908.06 
4. Dep. ir ind. 41,607,599.89 
5. Kiti pasyv. 13,788,223.99 
Balansas 137,866,731^43 

CHICAGO. — Federalis o-
ro biuras nusako šiandie ne
pastovų orą; taipat šiandie 
vėsiau. 

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

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos sterl. svarui 4.34 
Francijos 100 frankų 5.17. 
Italijos 100 lirų 4.26 
Šveicarijos 100 fr. 17.95 
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Siųskite Savo Giminėms 

L I E T U V Ą 

PINIGU S 
ii 

P E R 

DRAUGĄ Jf 

NES, MDRAUGAS" pigiausiai sim> 
cia ir geriausiai patarnauja. "DRAU
GAS" siunčia per didžiausią Lietuvos 
banką — UKK> BANKĄ. 

"DRAUGAS" siunčia pinigus Etas 
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-drai-
tais ir telegrama. 

"DRAUGAS," PUBL. CO., 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, UI. 
Ofiso Valandos; Nuo 8 ryto iki 8 v. vaK. 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
* D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS" 
Eina kasdiena. iia*ynu nadėldi«niuj 

|f«fc*m« $6.00 
JPvati Metų 13.00 

rji prenumeratą mokasi iikalno. Lai
kas tkitî Mri nuo užrašymo dienos, 
M ano Naujų Metų. Norint permai
nyti adresas visada reikia prisiųs-

'ar 20 metų? 
1. Francuzu. tauta žyniai" 

sumažės, jeigu nesugrįš prie 
krikščioniškos doros. 

2. Ji nustos politinės ir e-
Aonominės pirmenybės. 

3. Jai gręs vokiečių kerštas 
už šiaudieninį Vokietijos sm-

ti ii Mnas adresas. Pinigai geriau
siai siusti iiperkant trasoj* ar ez-
preso 'Money Order" arba įdedant 
pinigus i registruota laišką. 

DEAUGAS PUB. CO. 
2334 So. Oakley Avenue 

Cmicago, Illinois. 
rei. Roosevelt 7791 

FRANCIJOS 
"~ ATEITIS 
Francuzu. matematikai ne-

p&gali šaltai galvoti apie sa-
^o tautos ateitį Europoje. 

Tautos ateitis - tai pri
auganti jaunoji karta. Jei
gu į mirusio tauto* nario vie
tą stoja du nauji darbo dirbtų, 
tautos ir savos valstybes rei
kalai bus aprūpinti. Tauta 
tuomet auga ir jai išoriniu! 
priešai nėra baisus. 

Vokietija ^tuom tarpu į i O 
metų turės per *? milijonus 
viršaus gyventojų negu da- i 

KULTŪROS PfiOBLEMA AMERIKOJE. 

III. AMERICA FIRST! 
"America first" (Amerika pirmoji!) - tai smulkiu jų 

':politikierių" dainelė be galo. Ypač rinkimų metu partijos, 
bandydamos patriotizmu vieną kitą. pralenkti, barškina aitą 
gaidą ant kiekvieno kampo, kad ir apsiklausyt negali. 

Pirmam gatvėje .užkalbintam čia gimusiam piliečiui šios 
. dainos prasmė greičiausia bus visai nesuprantama. Ateiviui 

"Amerika pirmoji" bus gal dėlto, kad jis čia didesnę algą 

b . Didžiulis. 1 toną, gra&$ apysakų," trunv Ypatingai d a s f netaurum© 

SPXWOS Kuvsm. f? ~ ? į į f g a l i skf*tyte': *radėi° « * © F " * * t 
' W l >A— 1ro metu, knd* vienos vnlsty. 

bes spauda anpcjydfcve nea-
pykautos nuodais priaž kitą 

-' jui ibuti įdomu. 
Spausdintas žodis turi di-Musų laikų'.demokratija y-j 

ra kitokia, negu ji buvo s e - 1 d e s n ė s s v a r b o s > * W sakyta. 

bo ir savo veikimui vietą. Jie 
nejaueiomis ir be karo steng
sis pavergti išklerusią dori
niai Franciją. 

Tautos tikėjimas ir to ti
kėjimo prisilaikymas stiprina 
visą tauta, duoda jai naujos 
gyvybės. Be doros tauta -- y» 
ra nedorėlių tauta. Nedorė
liai sudaro šeimas, o iš šeimų 
visą valstybę. Nedorai šeimai 
esant, tautos ateitis yra tam
si: kapinėmis ir karstu dvel
kia. 

Praėjusis pasaulinis karas 
daugybei fraacuzų atidarė a-
kis. Pamatė tai, apie ką pir
miau mažai galvojo. Pamatė 
ir išsigando. Tautos dora, be
laidant šalį socialistams, nu* 
puolė. Tautos prieauglis be
veik išnyko. Franciją pamažu 
pradėjusi žengti į išmirusių 
-tautų skaičių. Metai i metu* 
tauta mąžta. 

bar. Jie visi turės turėti dar- Sa u n a" n e * u "senam krajuje'T, nlsiVairžydamas kumpį valgo 
ir turi tualetą pačiame stubos vidury. Pigiam "politikieriui,> 

Amerika bus pirmoji visuomet ir visais atžvilgiais ir tai taip 
sau, pati per save, labiausia-gi kad jam taip patinka. "Poli 
tikieriui" savotišku būdu pritars daugelis romantikų svajo
tojų, labai toli stovinčių nuo gyvenimo faktų. Bet stipresnis 
galvoto jas gatvės šauksmais nesivaduoja. Jis ieškos davinių, 
skaitlinių, aiškių įrodymų, šitokių galvotojų ir psikologų tar
pe yra ir p. Charles W. Wood, kurs "Psychology" liepos nu
mery, straipsnyje "America first" ieško įrodymų kuomi A-
merika yra pirmoji pasaulio tautų tarpe. Jis randa, kad A-
merika pirmoji yra. 
turtais, žmogžudystėmis, ji daugiausia išleidžia įstatymų ir 

daugiausia jų sulaužo, 
šale skaitlingų proletarų ir nuskurusių gyventojų, A 

menkoj yra daugiausia milionierių, kurie savo sujungtais tur
tais pralenkia bile kurią pasaulio valstybę. Juk Amerikoje 
daugiausia užauginama kukurūzų, kviečių ir bovelnos, dau
giausia iškasama anglių ir geležies, daugiausia gaunama alie
jaus, čia daugiausia stambių, pramonės ir prekybos įstaigų, 
daugiausia aukso ir pinigų. Tad turtais Amerika dabar jau 
pirmoji ir dar ilgai tokia pasiliks. 

- Anot p. Ch. W. Wood, "Amerika tikrai yra pirmoji tarp 
tautų savo pažiūromis į įstatymus. Faktinai, ji yra pirmoji 
skaitliumi ir didumu savo įstatymu; ir ji kasdien išdirba 
(it manufactures) tokią daugybę naujų įstatymų, kad pa
darytų gėdą Europai Ji taipgi pirmoji ir įstatymų laužyme. 
Wliat is the use. we ask, of keeping so many old law* when 
we can make new ones so rapidly? (Kokia-gi nauda, klausia 
me, laikyti taip daug senų įstatymų, kada mes galime taip 
greit naujų pasigaminti V). 

"Įstatymų dirbimas pas mus yra didelis žaislas (game): 
ir mes tuomi beveik tiek susijaudiname (excited) kaip ir nuo 
sviedinio (basc-ball). Bet kas-gi nori žiemos metu sviediniu 

Francuzų tauta ištižo, nus
tojo daugumoje krikščioniš
kos doros. Didelė nelaimė gre
si tautai i akis. O viso to 

» 

priežastis — dalimis įgyven
dinimas socailistų mokslo į gy 
venimą, bedievybė. 

TRUMPOS ŽINIOS, 
Prieš Mussolini. 

Prieš spaudos laisvės var
žymą smarkiai protestuoja I-
talijos laikraščiai. Giornale 
d' Italia" ragina išleistąjį 

Kad Francijos ateitį išgel
bėjus, buv. Poincarės valdžia 
ėmėsi teisingo kelio: panorė
jo tautos dorą pakelti. To at
likti nei socialistai, nei įvai
rus radikalai neišgali, o rei
kia tautą gelbėti nuo dorinio 

', supuvimo. Štai kodėl Poinca* 
rės valdžai kvietė grįžti i£ 
ištrėmimo keturias kat. vie
nuolių kongregacijas. 

Bidžiausis francuzų priešas 
šiandie - Vokietija. Taip 
samprotaudama francuzai ke
lia aikštėn įdomių žinių. Me
dicinos Akademijai Paryžiuj 
p. Calme'rte patiekė nuo 1806 
m. statistinių žinių. Tarp 1806 
— 1850 daugiau gimė, kaip 
mirė. Nuo 1855 gimimų ir mi
rimų skaičius eina viens prie 
kito artyn ir 1890 m. susily
gina, t. y. miršta tiek pat 
kiek gema. 

Iškilusis 1914 - 1919'm. ka
ras sumažino giminių skai
čių 1,500,000 ir karo lauke 
žuvę apie 1,500,000 francuzg. 
Kitaip, karo nuostoliai žmo. 
nėmis Franci jai kainavo 3 nu-
lijonus žmonių. Bet ir po ka
rui gimimų skaičius Franci-
joj labai sumažėjo. 1922 m. 
gimė mažiau 75,000 už 1920 

Mussolini dekretą lygiomis 
taikinti ir fašistų ir nefašistų j MsU<> fc jgį^M aineriMečiams rupi kas pasidaro iš įstaty 
paudai. 

Streikai Anglijoj. 
» Anglijoje per 6 šių metij 
u 

mėnesius kilo 611 streikų. Jie 
palietė 369,000 darbininkų. 
Dėlei streikų nustota 10,642,* 
000 darbo dienų. 
Maskvoj kongresas. 

Maskvoje prasidėjo tarp. 
tautinis raudonasis syndika-
linis kongresas. 

Mažąją Entantę platins. 
G rėki ja rūpinasi įstoti | 

Mažąją Entantę. Tuo reika
lų p. Papanastasiu aplankė 
Belgradą, Budapeštą ir Sofir 
ją. 

Nauja mokslo katedra. 
Sofijos Universitetas, Bul

garijoje, šį rudenį atidaro nau 
ją katedrą, « 14-ai prezidento 
AVilsono punktams išaiškinti 

Grekijoj nebus perversmo. 
Grekijos delegacija Pary

žiuje užginčina, buk Makedo 
nijoje monarchistai ruošią pei 
versmą Grekijoje. 

m. M 
Tų skaitlinių akyvaizdoje 

• francuzai smarkiai .susirūpinę 
* savo tautos ir-valstybes at<: i-

timi. 

Tupm tarpu vokiečių tautos 
daugėjimas eina nepaprasta* 
smarkiai pirmyn. 

Palyginus 1922 m. davi-
t nius, matome, kad Vokietijoj 
; gimė 1,450,000, o Franci j 0.7 

tuo pat laiku 760,000, arba 
• 690,000 mažiau už vokiečius. 

Tie netoli septyni Šimtai 
; tūkstančių viršaus gimusiu 
! vokiečių daugiau francuzam.4 
.' baimės teikia, negu kas kita. 

mų kai politikos sezonas jau praėjo?" 
Taip, įstatymų leidimas Amerikoje lig ir savotiškas spor

tas, labiausia reikalingas rinkinių metu. kad partijų politikie
riai turėtų apie ką gražiai pakalbėti piliečiams rinkikams. Į 
statymų leidžiama negirdėtai daug, vienok nedaug išleidžia
ma gerai apgalvotų įstatymų. Todėl ir reikia juos taip tan
kiai mainyti. Vėl-gi. ir gyvenimas čia greitesnis, negu kitose 
valstybėse, tad ir reikalauja jis greitesnių atmainų įstaty
muose. Bet visai kitas dalykai tų įstatymų laužimas, nepil
dymas, piliečių sauvaliavimas, kenkiąs krašto gerovei ir ge
ram jo vardui 

ŽMOGŽUDYSTĖS. 
Kalbėdamas apie įstatymų laužymą, p. Ck. Wood tęsia 

toliau: 
"Bet štai yra rimtoji klausimo pusė: nes tarp visų ei vi 

lizuotų tautų, Amerika žmogžudystėmis visas toli pralenkia 
(America is pre-eminsntly first in niurder). Mes nemegs 
tame žmogžudysčių. Mes vienbalsiai esame joms priešingi". 

Dešimts tūkstančių žmogžudysčių Jungtinėse Valstybėse 
vienais 1923 metais! Tiek nužudoma žmonių tik laike (ma
žesniųjų) Karų, kaip Italų - Turkų karas 1910 m., Lietuvos 
- Rusijos karas 1919 - 1920 m. ir t. p. Bet taikos metu jokia 

valstybė tiek nenukenčia nuo žmogžudysčių, kaip Jungtinės 
Valstybės. Ir tai nežinrint į tai, kad daugelis Unijos valsty
bių turi mirties bausmę ir visos valstybės abelnai turi pui
kius įstatymus prieš žmogžudystės, geresnius negu daugely 
kitų kraštų, kaip Italija ir k. į 

Šitų žiaurių faktų akyvaizdoje. reikia ieškoti ir tikrųjų 

novėje. Senovėje svarbiau* 
sius Valstybės reikalus sprę
sdavo visa tauta, arba, ge
riau pasakius, to ar kito mie-? 

sto. piliečių susirinkimas. To
kius tautos ar miesto susi
rinkimus dabar pakeičia par
lamentas, mūsiškai — seimas. 
Parlamento arba seimo dar
bus, lygiai ir svarbiausius pa
saulio nuotikius praneša tau
tai spauda. 

Laikraštis yra tai regulia
riai. einąs laiškas. Pirmas 
toks kas dieną pradėjo eiti 
1777 metais. Tai buvo "Jour
nal de Paris". Prancūzų re
voliucijos metų pasirodo dau
giau kasdien leidžiamų dien-
raščių.̂  Kiekvienas toks laik
raštis nori turėti kuo didž
iausios įtakos skaitytojams. 
Norint turėti didesnės įtakos 
visuomenei, tenka laikraš
čiams ieškoti daugiau skaity
tojų. Ieškant skaitytojų, kon 
kuruojant su kitu laikraščiu, 
taip pat norinčiu įtakos, rei
kia būtinai laikraštis tobulin
ti, jin dedant įdomių felije-

Mat sakytas žodis pasiekia tik 
tam tikną, apribot* klausytojų 
skaičių, o rašytas neribotą. 
Be to, yra jau nuo seno ži
noma, kad vert>a vohtirt, se-
ripta manent. Kada tos pačios 
mintys yra kelis kartus karto
jamos tai vis sis tas, kaip 
yra sakoma, palieka: seniper 
aliąuid kaeret. %e be pamato 
žymiausias prancūzų enciklo-
pedistas - Voltaire — yra pa
sakęs: šmeišk, šmeižk ir via 
šis tas prilips. 

Pasirodžiusi spauda pir-
miausia pradeda kovoti del 
laisvės "la presse est Iibre! D 
suffit. Le genre liumain est 
sauvė. II n'y a plūs des des
potes! (Spauda yra laisva. 
Užtenka. Žmoniii giminė iš
gelbėta. Jau nebėra daugiau 
despotų). Kunigo Maury žo
džiai, Hatino cituoti veikale i 
Histoire de la presse francai-
B% t. VIII, p. 11-12. 

Laisva spauda turėtų būti I 
tiesos skelbėja. Kaip gaila, 
kad spauda, užuot skelbus tie
są, tampa netiesos skelbėja. 

tos blogybės priežasčių, o nesitenkinti tuomi kad ''America 
first" ir gana, tad nutilkit visi reformatoriai. 

ŽMOGŽUDYSČIŲ PRIEŽASTYS. 
Propagandistai minioje išplatino nuomonę, buk žmogžu

dysčių stambiausieji ir pirmiausieji 1 ^ 1 ^ ™ ^ Amerikoje 
esą.* alkoholis ir italai bei kiti Pietų Europos žmonės. Bot tad 
yra visiškas nonsensas. Visi žino, kad alkoholis pastumia 
žmones prie nedorų darbų. Taipgi žinoma ir apie Pietų Ita 
lijos juodrankių gaujas, bet ji vis dar labai toli nuo Ameri-
kos. Tik pagalvokime. 

šiandien Anglija turi daugiausia girtuokliai, bet žmog
žudysčių ten 25 kartus mažiau, negu Amerikoje, ir tai imant 
domėn gyventojų proporciją. Italijoj, vel-gi turint omeny 
jos gyventojų skaitlių, žmogžudysčių 3 kartus mažiau negu 
Jungtinėse Valstybėse. Tad nors atgabentum -čia visus Ang
lijos girtuoklius ir Italijos juodrankius, tai vistiek jie ameri
kiečių nepasivys, "nesubitins''. 

Tad stambiųjų kaltininkų reikia kitur ieškoti, ne alko
holyje ir ne italuose, nes šie yra tik smulkus "pridečkai". 
Didelis turtų troškimas ir Amerikos piliečių menkas išauklė
jimas bus bene stambiausieji kaltininkai. 

BERELIGINIS MOKINIMAS KALTAS. 
Ir kitų rųšių prasižengimuose Amerika pirmoji. Juk čia 

išvagiama kasmet nuo 3 IKI 5 MILIARDŲ .dolerių turto. 6i 
tuo atveju ir Rusijos bolševikai Amerikos nebepralenktų net 
kiauras dienas plėsdami žmonių turtą. 

šitą pirmenybę Amerikai teikia prastai pastatytas mora-
hs auklėjimas. Mokykla be religijos gali neblogai išdresi
ruoti jaunimą mokslų srityje, bet jų valios ir širdies nelavina, 
neauklėja. Apie daugelį amerikiečių galima butų pasakyti: 
they are instructed. but not educated (pramokinti. bet neiš
auklėti). Bet šio krašto konservatoriai ir atžagareiviai ins
tinktyviai bijo prie savo klaidų prisipažinti. Jie pasitenkina 
tuomi kad Amerika pirmoji, nedaug paisydami kame gludi 
toji jos pirmenybė. Gi pažangesnio ir idėjos atžvilgiu drą
sesnio typo žmonių Amerikoj kol-kas dar nedaug. Todėl ga 
Įima spėti, kad Amerika dar ilgai pasiliks "pirmoji". 

K. P. 
M M 

valstybę savo skaitytojus. 
Tada, tai yra karo metu, aly-
kčiausios neteisos IJIĮS* pra
manoma ir skelbiama. Ogi cla-
bar ar š e ta pat f Tiesa, daba* 
vienos valstybes spauda ma
žiau šmeižia kitą valstybę, 
bet už tai viena partija sa
vo laikraščiuose gerokai mė
gsta pagarbinti sau priešingą 
partiją, tą ar kitą luomą, tą 
ar kitą asmenį. 

Partijų laikraščiai ^ako tai, 
kuo jo skaitytojai t iki O 
skaitytojai tiki tuo, ką tūks
tantį kartų kartoja jo parti
jos laikraštis. Na, o tie parti
niai laikraščiai "prikaito ja 
nebūtų dalykų". 

Mūsų partinė spauda yra 
netaura. Ypač daug machiave-
lizmo valstiečių liaudininkų 
spaudoje. Žmogus, jų spaudą 
sekdamas, pats savęs klausi-
ar tos partijos laikraščių ve-
dėjai ir bendradarbiai toki 
neišmanėliai, ar taip jau blo. 
gos valios žmonės. Sakytam 
įrodyti imkime kad ir 137 
"Lietuvos Žinių" numerį. Ja. 
me labai žymioje vietoje -
pirmame puslapyje - randa
me kaž kokio ten Aio straip
snį šiaip pavadinta: "<Ginma-
zijų kapetionai žvalgybrmnkn 
rolėje". Girdi "Kunigai virs
ta žvalgybininkais arba, kaip 
dabar juos vadinama, peliti
ne policija. Ministeris Bis
tras, ffloatyt, jiems ią darbą 
pavedė, nes ministerija rašo 
panašiai, kaip žemiau sel-a: 

Lietuvos Kespuh&ka 
F. Pr. ir Pr. Ministerija 

Kaunas » 
Mokesčių Departamentas 

1924 m. vasario 
6342 Nr. mėn. 23 ė. 

Kun. Mažonų v iri u i. feu*ulift 
gimnazijos kape-lionui. 

Departamentas maloniai pi a 
šo Tamstos galimai skubiau 
suteikti apie P. A., Univ^aai-
teto studentą, žintų jo t&ikv. 
mybės, doros k darbšttmio. 

Kanceliarijos viršininkai. 
Mašanauskas". 

Sušnipinėjęs til> cnuut;* 
Mokesnių Departamento laiš
ką, Atus skubjjausl jį |*iskel-
^rti "Lietuvos Žiniose" O iš 
to laiško dar.o dvi išvadas 
būtent: 1. kad pas mus taip 
esą del to, kad visą valsty
bes gyvenimą pilnai esanti pa
ėmusi į savo rankas kunigi
ją; 2. pas mus - i r darkrikšč. 
demokrato Bistro ministerijo
je - viskas galhna. 

(Bus dangiau) 

TAUTOS FONDO KASOS APYSKAITA PRADEDANT 

RŪGS. 1 D. 1923 METŲ. 

Kas bus su franciją už 10 

(Tąsa) 
Išlaidos per sausį ir vasarį mėn. 

Už ofiso tvarkymą . ' . . . . . • . $7.00 
Telefonas •. . ' , 6.15 
Draugui už spaudą 5.00 
Ofiso nuoma 16.00 
Už kvitų popierą -. 48.75 
Folderiai ,. 2.00 
Moksleiviui paskola 1. 150.00 
Draugui už spaudą 18.00 
Blankai .• 8.25 
Draugui už spauda 7,50 
Kun. Dakniui avansas * 100.00 
Mimtografu popiera 15.60 
Telegramas 41 
Draugui spaudą , ' . . . . . 4.00 
Ofiso nauma iki vas 32.00 
Knygos virSai ir pofiera 2.35 
Fair smulkmenos 75 
Už telegramą \ .- ,b9 
Už telefoną 9.10 
Ofiso tvark. alga v . . 10.50 
Stiklas plunksnakočiams • - 40 
Popiera - 1.8<> 
Už dvi knygi ir popierą 9.^5 
Draugui už spaudą 7.00 
Stationary . . . ., 5.05 
Sekreotriui alga už gruod. ir saus 350.00 
Kun. Dakniui alsą •» 15O.ft0 
Sekretoriui alga už vasari 175.00 
Kelionė* išlaidos kalbėtojui e.Sfo 
Šviesos pataisymas / 1.90 

Fa l r popiera . . . .• 2.7! 

Viso $>er s t u s j Ir vakarį 
1 Įeigos per kovo mėn. 

*M48.«> 

Norwood, Mass ....>. 57.10 
Provldence, R. I 35.05 
Cambridge, Mase - 144.00 
Kun. J. Daknys p'ridavė 100.0O 
Liaw,rence, Mass 326.50 
V l l T l U ) J. I 1 • • • • • • • • • • » • • , • • • * • « • . • • • • • • * • • • • • • • • • • • • a • • • • • • • • J^O D . V V 

Cicero, 111 , -..".,. 260.00 
Cbicago, III. Brldgeport 300.00 

Schenectady, Conn v . , 35J11 
LoweU, Mass. 28.15 
Boston, Mass , 57.50 
Už U.. S. Bondsus 1.06 
Worcester, Mass. , 118.40 
Provldence, R. I , . 157.3* 
Newark, N. J , 17.50 
New Bri tam, Conn 72.00 
Ansonia 83.00 
Brighton, Mass, <. 43.55 
Norwod, Mass , . . . • 8660 

Viso Jeigu per kovo mėn. . . v . $3,113.86 

Išlaidos kovo mėn. 
Moksleiviui paskola 50.00 
Moksleiviui pAskola . . : ,100.00 
Moksleiviui paskola 100.00 
Moksleiviui paskola • - ^ . . 14)0.00 
Moksleiviui pasktola , 100.00 
Moksleiviui paakola * . . 100.00 
Moksleiviui paskola » 100.00 
Moksleiviui paskala . : %* , 100.-00 
Mokslfti-viul paskola * Ū̂0.t)0 
?N|irįe f̂cti jpâ ebta- '. *0.0t> 
Moksleiviui pastoja '. _̂ 60.00 

Moksleiviui paskola, ,. įoo.OO 
Moksleiviui paskola 150.09 
Telegramas * 
Telefonas . .* » " ' \ . 
Rišimui virvėliy .'.'.'.V.".V.".V.V.'.*.'.'.'.V.'.V.".. 
]H k»y& 2. 
Ofisui įvairus reikmenai i e 
Ofiso nuoma 
Telegrama 
Pašto ženkleliai 
Už spaudą 
Telegramas 
Už spaudą 
Telegrama j 
Pašto ženklai * 
Klišė Kultūros Vajui 
30,000 kvitų 
Kun, P . Garmui alga 

• • • » • 

6 60 
4 -M 

2.SO 
55 

M.65 
.50 

. 3.17 

. 5.00 
.7$ 

. 4 0U 
.85 

. 5 42 
. 5.50 
297.50 
300.00 

Išlaido k M o m t e . ^ $1,M025 

Įplaukos balandžio mėn. 
Norwood, MASS 
Deiroit, Mich 
Chtoago, m . Bridgeport 
Roseland, 111 
Claveland, Ohio 
Cleveland, Ohio . . . . . . 
Hojūaestead, P a . 
Melrose Park, IU 
Chicago, 111. Dievo Apv 
Kingston, Pa. -
Ptttston, P a 
Dr. K. Pakš tas 
Cicero, III •, 
Brooklyn, N. Y 

&0.00 
55.43 

8.M 
* < 8.00 

• 7.»0 
• ' v J.00 

• 75 
.', 9.00 

P*r&P 2$.00 
6.00 

20.00 
K • 306© 

6*0 
10.00 

r. 

t~ 
» « ».•• 

^ w. m**Rimtim , Mmn 
(6\u daugiau) 



Ketvto»dJwm, Liepos lt t̂ 24 D R A Ū O A B - * • 

—— 
• • • ^ • • • - • - S j a a S B j a I " H M 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
C I C E R O J E 

• i 

Kaip girdėti eicerieeiai, 
< r Braugo" pikaikasi rengiasi 
važiuoti t rokak. Mat parajw-
j«s piknikas daugehs nega
lėjo važruoit, ne* lijo, tai sa
ko važiuosime " D r a u g o " pi-
kuikan rugpjūčio (August 2 
d. 

Draugo" pikniko tikietus 
galima gauti pirkti pas se* 
kančius asmenis: Pr . Vitki\k 

L. Krekžčiuną, J . Mockų i b 
pas kitus Federacijos darbuo
tojus. 

Indus nameHus, tai vasarai at
ėjus visi suskanta maliavoti 
savo namelius, kurs nebijo ku. 
pėcioDiis lipti, ta* ir kitam ei* 
na i pagelbą. Bet tokie pa-' 
gelbininkai be munšai»ele» 
nedirba, o kaip išsigerta vie
ną, • antra, tai jau, jų kalba, 
net koktu darosi iš šalies 
klausant, nei maaų vaikų no-
sudahojama. .Daug laike iiiis* 
eiceriečiams kol atpras nuo 
nnmšaineles ir sutvers stip 
rią Blaivybes kuopa, N 

Nekeikunas. 

i 

Šį rudeoiį į Sv. Antano pa
rapija žada atsilankyti vys
kupas. Vyskupas suteiks pat
virtinime Sakramentą. Tad 
kurie nesate" apturėję pat vi r-
tiaiimo sakramento teiksitės 
užsiregistruoti dabar kleba 
nijoje, rodos, ne velau kaip 
šį penktadienį. 

CLE VEL A NO, OMO. 
Masu Vienybės reikalu. 

Pastaruoju laiku katalikų 
tarpe matomas geras reiški 
nys, kuris duodąs progą džiau 
gtis. Bet džiaugsmas butų vel
tui, jeigu mes nemokėtumem 
savų už manymų vykinti gale-

Šv. Antano draugystė str*. 
piai rengiasi prie savo me
tinio išvažiavimo, 10 d. rug
pjūčio. Šv. Antano clr-stė yra 
skaitlingiausia vyrų dfraugya* 
tė Ciceroj. Pamatysime, kj| 
vyrai gali surengti. 

dr-jų valdyba nariai ir visuo
menes darbuotojai. Žiūrint 
rimtai į dalykų stovį, m'atoma 
daug spragų, nedateklių. Spra 
gos užtvert, nedateklius^ da-
pildyti, reikia pasitikėjimo 
vieni kitais, meiles ir vieny
bes. Dabar prie to einama. 
Kyla klausimas, Ar, pavyks 
kalbamąjį dalyką suderinti? 
Pavyks. Beikia sumaniai veik 
ti. Apart sumanumo, dar rei
kia gerų norų, pasišventimo. 
Kitaip butų veltui darbas mū
sų vienybes rei ialu. 

Spragas. 
Augščiau minėjau spragas, 

kurios trukdo mums gražiai 
sugyventi ir mūsų jėgos 
kreipti naudingoje pusėje. 
Spragų yra daug. Čia keletą 
pažymėsiu: Pirmoji spraga 
gal bus didžiausia, kad mūsų 
daugumas norėtų dėvėti dra-
bxšą *' bepartyviskumo ". Bet 
tie "•bepartyviai", būdami 
katalikų tarpe, atlieka gan cla 
žnai šnipų darbą, daro prane
šimus kitiems. Mums reikėtų 
nuo panašių " p o n ų " 'apsiva
lyti. Pasakykim jiems: "Dvie-

Didžiausia Lietuviška Krautuve Chicagoj 
• > • • • - . 

FEAlt f j Q U E £ N KONCERT1NĄ 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Mūsų krautuvė—Viena iš didiiausių Chicagoj e 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip 

negausi. Mašinėlių laiškams drakupjti ir ofiso dar
bams yra naujausios mados. Užtaikom visokius lai-

. krodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; grama-
1 fonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau

sių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbysčių. Ba
lalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikią. Dirbame 
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius 
ir muzikališkus instrumentus atsakančiai. 

Taipgi užlaikau pilna eilę optiškų dalyk*. 

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

Telefonas BOULEVARD 7309 

ADVOKATAI 

i 

• • 

C M C ' A G O J E 
NORTH SIDE. 

mesni ryšiai auga tarp mūsų gi West Pullmaniečiai pas-
kolonijų. Dabar Waukeganie- merkia. Aštuonolikipoi u& 
čiai atsilankykite mūsų pa*, North Sidieeius ir. CieerLe* 

cius už neteisinga žaidime. 
Gerbiamas rašytojau, ar 

je, tai yra, kad mes dėlei ka-f i n s l x > n a m s negalite tarnau-
1 • 1 • • * y talikų visuomenės gero neatsi

žadėtum savo " A š " ir vien 
tik ikištum pirmyn izmus% ku
rie yra gan gerokai nudėvėti, 
nenaudingi šių dienų gyveni
mui. 

6ių dienų užmanymas suda-
i ryti katalikų tarpe vienybe, 

Ciceroj veikimas, vasaros j yi a kilnus, remtinas kiekvie-
metų kiek sustojo. Dauguma | no kataliko. 6iuomi klausimu 
Cicerus gyventojų turi medi- yra susidomėję- dvasios vadai. 

D A K T A R A I : 
Telefoną* Boulevard 1939 

Dr.SABrenza 
4 1 0 8 SO. ASHIiAITB A V E N 0 K , 

CbJonfo, U . 
Ta i . : t r y t e iki U plet: 1 po 
plet Iki S p o plet . 6:36 Tftk. Iki 
9:50 T»k. 

I 

— \ 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S 

4442 So. VVestern A ve. 
Telef. Lafayctte 4149 

TeL Booserar* MS7 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

"> 1T07 W . 
Valandos n o o • Iki 12 dieną, nao • 
U l i t L Tfck. Nadėl lomia a s o I 

Iki 1 vai. p o pistų. 
J 

Dr. I. M. Feinberg 
Gydo specialiai visokia* ryrų ir 

motarų lytJastas Ilgas. 

Ave . — 
Valandos: 1—4 po platų 7 — • Tak. 

Dr. A, Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

KIMA TONSILUS — 
• Į • » • a r l n l i t . 
§)—B« pelu* ii 
D — B « kraaja, 
4)—B« Jskte s*< 

I 

• taaj 
1 

(akxnsn|s tnliyjs) 
Ir skmen|s šlapumo pualej* IM o-
psracijos, su tam tikromis mpks-
lllkomis priemonėmis bei •alstais. 
mftastssss so«T%ilna girdėjimą. 

U * M ps—smmsal. Ir Jei 
yra reikalas daro operacija*. 

patarnavime taikia saro 
ofiso: 

1411 So. 50 Ave. Cicero. UI. 
Ofisą* atidarytas: kasdien nuo S TSL 

po plot Iki » TOL Takaro. 
Nedellomla ir oorodomis ofisas 

rytas. 

rapijos pikniką liepos 27 d. 
1924 m. Poloni jos darže. Jer-

Liepos 13 d 1024 m. North _ f e r s o l l | 11L m e s įus t a i p p r i . 
imsime ir pai*ody«ime ' 'gooa 
t ime", kad negryšite į Wau-

v. 
a " ^ 

VeL Boalevard 1140 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytoja* 
3908 South Morgan Street 

Cfekago, IU. 

tr 
D r . M a u r i c e K a h n 

Gydytojai ir Chirargas 
4631 S. Ashland Ave. 

Tel. Yarda 0994 
Valandoi; 
Nuo 10 iM 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet 

Nuo 7 iki 9 vakare. 
NedėL nuo 10 iki 12 p i e t 

>ffso Tel. Boulevard M M 
Keaid. Tel . Drexel »1»1 

DB.A.A.R0TH 
R l 8 A 8 (JYl>¥TOJA« [ R 

GHf l tCRGAS 
• p e d a U s t e u Moterišku, Vyrišką 

Valką Ir visrj chronl lkq l igą. 

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St 
i Kampas 31at Str. 
\Vai.: i i — l l ry to: 1—I po p M . 
h—8 aaJc Nad. 1#—1S d. 

• m 

Dr. CHARLES SEGAL 
Perkėla t a v o ofisą p o numeriu 

4729 S* Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

^ = j L 

Tel. Boulevard 36*6 

I 
Dr. J. P. POŠKA 

GYDYTOJAS 
EB 

OBLIKl KGAS 
aa37 So. Morgau Street 
Valandos: 9—X2 iŠ ryto. 
Vakara i s nuo ? iki 9 

C I C m O OFISAS: 
1243 So%)tk 49-tu Aveirae 

Telef. -Cicero 4676 
Valand. : 8^—t:SO • . v. kasdien. 

U t a r n i n k a i s ir patnyčioma nuo 3 
iki 9 vai. vak. 

I 
Džiovą, Moterą Ir Vyrą Lk$ą 

Vai.: ryto nuo 10—18 nuo 3—4 
po p ie tą: nuo 7 — s . s i 
Nedėi lomis: 10 Iki 12. 

Telefonas Midway 2880 
. .. >SĘt 

U " Antroji spraga yra nema
žesnė už pirmąją, tai, kad 
mūsų pačių nesuderinamas 
nusistatymas link 'priėmimo* 
Amerikonizmo -- išlaikymas 
tautybės. Vieni imasi sunkaus 
darbo, nori atsispirti ištaute-
jimo bangai, kuri graužia imi 
sų tautybes pakrantės, randa
ma gražius jaunus medelius, 
nešasi į gelmę — žųsta... Tie 
jiatys kovoja už palaikymą sa 
\ų gražių įpročių, nori augin 
ti katalikų sudarytą draugijo-
n; aparatą, kuii-ime numat(» 
naudą lvatalikų Bažnyčiai u 
gerbūvį Tautai. Kiti pasiima 
lengva .darbo, kad ateivius sn-
smerikonizuoti ir eia augantį 
jaunimą ištautinti. Ir tai nori
ma atlikti skubiu laiku. Tasj 
krypsnys iššaukia pasiprieši
nimą. Žinoma, kartais atsitin
ka, kad kai kurie "peraukš-
t a i " stato lietuviškumą, bet 
tuomi tik rodo laisvės brangi-
Bimą. Man išrodo, kad ir vie
nų ir kitų principas jiems 
brangintinas ir šioji spraga 
galima but užtverti tik tuo-
uiet, kada gimtų nuolaidumas, 
kaip pas vienus, taip ir pas 
kitus. 

Šiai spragai siulyriau tyki 
užtvarą: Mokykime visus 

LAIKRODININKAI 

VV. Y U S K E N 
Laikrodininkas. 

UžlaikauJ 
rtau>u8 
laikrod-
i ius ir 
taisau se 
lus .Tai-
pgi užlal 
kau viso 
klas gra-į 
žnas (je-j 
welry) 
plunks
nas, brit-
vas ir 
plauku 
kirpimo 
mašinas. 

Pritai-
kom a-
kinius 

1551 So Į 
Asiiland M 
Avenue 

" f m m m m — m & 

! Telefonai Boulevard 9550 

\ DR. HARRY TETH 
DENTISTAS 

&etm daj^ų padaromas taip 
knupi t i k i n u ? paciią dasatys. 
Jtoodtt l^as. Peržiūriu X-ray 

J I X L U r v • • 

TeL Ovud M H Vak." C r a u ' a i l S 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Cliirurgas 
1821 So. Halsted Str. 

Vaandos: 19 iki 13 ryte; 1 Iki ( 
po ploty; • Iki • vakaro 

^^•JWWIWMMVM^w*« ta»awvpvSs iw i t *M 
Telef. Boulevard 2551 

Br. M. ŽILVITIS 
Deutistas 

Perkė lė savo ofisą i š Brighton 
Park p o num. 

' M 6 5 So. iU l s t*d Stseot 

Sidieeių l>urys nuvažiavo 
\Vaulu\iiaiuui, kur juos prieme 
IrukšnuB^ai. Visi linksniai lai 
ka. praleido ir ])abaigoj bau-
tU'si pa s i likti tUc kad ^ehaT-
i 'euri^iL" B e a p « i ė i Q e l a u k t i . 

V i e n a s a t s i t i k i m a s m a n ^ 

nustebiuo, tai niusų <4baclio-
fceriai^, visi jie šoko ir links
minosi ka r tu . su Waukegano 
liiažuoleinis. 

Linksma matyti, kad arty-

^ g m e i i u s " Anglie kalbos -
i.oK'iskime, kad mūsų jauno
ji karta užmirštu lietuvių kal
bą! Tam ieškokim priemonių. 
Tuomi bus mažinomos iš mu-
sų tarpo spragos. 

(kirbkime idėjas. 

Kuomet rišama klausim'as 
suradimui tvirto pamato ka
talikų vienybei,- kartais gal 

• 

1*31' neatsargumų išlenda -min
tis slopinti kokių, nors kilnių i-
<a\įų. Prie to einama tiksliai. 
Tas neturėtų būti. Kas duiU>tų 
katalikų vienybėn naudai, o 
po draug žemintų kokia gerą 
idėją, iš to darbo pasekmė bu. 
UI " vienybe", o ne vienybė. 
Toki vienybės rūmai būti) sta. 
tonii ant žagarų, o ne ant tvir
to pamato. Mažo vėjalio užtek 
tų sugriauti jai. Dalydami, pla 
mis vienvbei, norėdami, kad -
tie planai butų priimtini, nau
dotini -- gerbkime susiklausy. 
mo, nuolaidumo idėjų. 

Jaunuolis, 

kegana. 
S. D. 

Didvyriai? 
Teko man būti liepos 13 d. 

i'.rj4 m. Wėst Pullmane kur 
žaidė "basebal l" Vyčių 5 kp. 
iš North Sides ir Vyčių 35 

Tamstoms neatrodo keista, 
kad " didžiausios''' komandom 
mėgintų nuskausti vien^ 1̂  
unlaževaflių,, komandų? 

Jeigu jus skriaudžia,, žino
te kur kreiptis. Yra tani L5-
r ink ta komisiją, lniri priima 
skundus. 

Prašyčiau gerbiamo korė*, 
pondento pirmiau apsvarstyti 

kuojai West Pullmanieuai. o paskui rašyti, kaipo tikras 
Žaidimas prasidėjo 12:30jžines, 

vai. po piet ir viskas gerai 
sekės iki 9 " in ingui" , kuo
met VVest Pullmaniečiu "roo-
ter ia i" puolėsi miešti umpire, 
mat jų kuopai nesisekė, iai 
kų nors reikia kaityti. North 
Sidieėiai laimėjo 8 ir 4. 
• Skaitau liepos 15 d. 1924 
m. *'Draugų" ir kas ten? U-

Strioga draugas. 

JOHN I. BA6DZIUNAS 
ADVOKATAS 

kyla* TISBSSS TS ISSUMSC. Ri 

7 Soutb Dearbom Street 
ROOM 1588 T & I B U t f S BLDO. 

Telefoną* BaaOolph 8 2 i l 
Vakarais: 2151 West 22 St. 

Telefonas Oaifal 1M7 

S. W. B A N E S 
A D V O K A T A S 
19 W. Ifonaoe Street 

R o o m 904 — Tel. Kaudolpb 2IMHJ 
Vai.. V n a § ryto HM i p o piet g 

8208 So. Halsted Str. 
Telef. J f a r d a 1018 

fo. 
rf 

T " • " • • • 

C. V, C H E S N U L 
A D T O K A T A 8 

Metropolitan State Banko Rame 
1801 W. 12nd St. TeL Oanal OMO 

JOHN KUCHINSKAS 
LIETL Vlfc ADVOKATAS 

2221 W. 2 2 - a 4 St. arti Leavttt St. 
Telefonas t a n a i 2552 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. Se-
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 
v. Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokius Doku
mentus, perkant arba parduo
dant Lotus. Namus, Farmas ir 
Biznius. Skolina Pinig-us ant pir
mo morglčiaus lengvomis išlygo
mis. J 

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

Buvęs Lietuvos Atstovybes Va- | 
š ingtone Patarėju. 
• totsopol i tan Ktate Banko 

2201 West 22nd Street 
MM 

• — — — 

¥<r99t999'&&&'&9&99&9^i&9&9!9&*į 

Nėra 
Klausi

mo, kad 
Puritan 
Malt 
/ • i i 

lun 
geres
ni ' 
skoni 

i i . • • • • * 

J 

~*«r •• » 

ItBMMTC flĄVTOSTTO. 

Lietuvis Laikrodininkas 
.fc.su pa

tyręs tai
syme viso
kių laikro
džių ir lai
krodėlių. 

Taipgi tu
riu ir nau
jų auksi
nių del par 
davimo pi
giai. Mel
džiu l ietu
vių atsilan 
kyti aš pa
tarnausiu 
kogeriau-

sia. 

ANTON KAZAIT1S 
9 M W. 36-tb Street 

SW • " * v i * 
St. 

wmmmm 

WAUKEGAN, ILL. 

Piknikas. 

Šv. Baltramląįaus parapi
jos clioras, laikys savo metin| 
nį pikniką, sekina^, liepos 20, 
Gagės Lake, 111. 

Vijurkas. 

KVIETKINE 
ANT BRIDGEPORTO 

Puikiausios nusikifitos kvie-
tkos, vestuvėms bankietams^ 
pagrabams vainikai ir 'ki-J 
toms pramogoms. 

Patarnavimas mandaglauflias, 
kainos žemiausios. 

URBA FLOVVER SHOP 
3324 Aubum Avanue 
Telefonas Blvd. 2036 
Mi 

Dviejų 
rusių --

Plain Puritan Malt Extraet 
3-o». apyniu pakelis ir Puritan 
Hop-Flavored Cukrinis Syrn-
pas. 

PURITAN 
MALT Hop 

syru 
l>as 
1'iHvored 
Simar 
Syrup 

Plain 
Kxt 
ract 
su 

Šviežiais 
Apyniais 

Aukščiausios Rūš ies 
3= 

A. 
MARC. BANZINIENĖ 

(|Po ėtvais E iča i tė ) 
mirė l iepos l f d. 1023 m. Ki
lo iš Kninno red. Tauragės Ap-
4kr. Gaurės parap. Padrutupų; 
kaimo. Metinės pamaldos už A.' 
a. nabašnikės siela bus l iepos i 
18 1924. Dievo Apveizdos baž
nyčioje. ^ 

Pirmos šv. Mišios 6 vai. ry
te ir 8 valanda. 8v. Mišias su 
egzekvijom. Nuoširdžiai kvie
č iame giminės , draugus ir pa
žįstamus dalyvauti š itose g e 
dulingose pamaldose. A. a. m ū 
sų myl imiausia k a i p m u m s } r u 
sunku tave užmiršti jau praėjo 
metai kaip raus apleidai bet aiu 
sų širdyse dar vis tebegyveni 
ir gyvensi - v isados m u š u m y 
limiausia. 

Nul iūdę: Vyras Mikolas Ban-
zinas ir Sūnus Viktorus Datt-

Tel. Canal 2655 
C J . PAH6IRNA 

FOTOGRAFAS. 
1901 Soath Halsted Str K a m p a s 
19-tb Ii- Halsted St. Ciiieago, IU. 

šaukiamas, važiuoja J visas 
miesto dalis. 

• • I I i ' • • • 

SIUVĖJAI 
Į Ui i • | i . . • < • • 

M m KRYVYULET 
Pirmos Klesps 
KRIAUČIUS 

Siutai padaromi ant 
užsakymo. 

Visokių StyliŲ 
Oeriausia ir Didžiausia 

KrJaučiška Įstaiga 
į vakarus nuo Ashlarjd 
Va l^n , Prostnam 

ir Taisom 

^ : 

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

11 S. La Salle st. Room 2001 
Tel. Randolph 1034 VaL nuo 9-5 

VAKARAIS: 
SSOl 8. Halsted st. Tel. Blvd. 977* 

apart PmnedėUo ftr v. v 
Pėtnyeios 

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

Ofisas Didmiesty^: 

29 South La Salle Street 
Kambarto &M 

Telefesjas Central 9999 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Vardą 4681 

" 

[Tel,. Central 6200 
AT* 

STASULANI 
A D V O K A T A S 
Vidurmiestyje Ofisas: 
911 Okteągo Temple B l d s j 

W. VVashington « 
ŽCICERO Ofisas: Panedėl io vak.] 
1314 S. Cicero Ar . Tel. Cicero 6039] 

[BRIDGEPORT Ofisas: Kita is rak. 
3399 S. Halsted St. Tel. Boul . OIS: 

r 
I J. P. VVAITCHES 

L a w y € f 
U E T U V I S ADVOKATAS 

Dlen.: D . 614—519—127 H. Dear-

I bora St. TeL Itandolpli 6664—55»5 
Vakarais 10317 1 

Pirmiau po num. 1702 W. 
47th Str. 

Dabar po nurn. 
4711 So. Jtertnit«ge Ave. 
*>p9*9»9i m s^^^asa^spssjįsj m<n^m&immm.m m* 
— - Į * " - • • • •' • •!••••• • - . . — — — , . - — — , , „ — I M I . • — - " - " -

GHAS. K. VUOSAITIS 
VY*Ų JH M0TJ5EŲ 

ra8v smvėJAS 
Siuvame siutus i r O'Coatus 
naujausios mados. Atliekam 
darbia k a i r i a u s i a nž vi
siems prieinaBias kaĮnas. 

Valoųie, Dažome ir At
naujiname senus. 

2837 S. Leavitt Str. 

PRANEŠIMAS 
Turiu už garbė pranešti 

visuomenei ypač savo tauj 
tiečiams Lietuviams kacl as 
padidinau stocka savo vai
stinėj. Karnos dabar daug 
žemesnes negu pirmiau kaa 
buvo. 

NEW CITY PHARMAGY 
John Malachowskas, 

Savininkas 
3327 So. Halsted Str, 
Chicago Tel. Blvd. 0696 

Į f l * ssi f s» ss M m ^ ^ as»-^>-<s>.^ m ^ s x f c ^ x » < » ^ m m • 

a=r^ • • • » • i .'ir 

S, D. LACHAWICZ 
^ 

U^s^Tts «3«a>wrtaa 
6614 W. *6T«1 F t 

Patarnauja ;sa*do-
tnvėaa kuopiflaM**-
aelkala pael«*lu at^ 

^tjauktl. o mano 
darbo hnaffea 
J9n4J»tL 

TeL Gannt 1»T1 

— r ~ i , 

file:///Vaulu/iiaiuui
http://kartu.su
http://fc.su


' 

*l 

, 

: ^ liJL'HJi. , g 
DRAfrCr J U 

ia»ifci. — - ae- i^.—imi'i» 

CMG4 GO/£ 
rodo. 

Žairiiman. Apžiurėjus farl 
m$, gyvulius, mašinas ir tt. 
suėję visi į dar&ę, pradėjome 
linksmai žaisti.' Žaislu, buvo }-

'KT-'r, • ̂  a= "H** 
« r * 

SUIMTA 4 VAIKAI 
PLĖŠIKAI. 

Keturi vaikai plėšikai, ku
riu vyriausias eina 12 metus 
amžiaus, suimta bevažiuojant 

'vogtu automobiliniu ant kam
po1 75 st. ir Bennett ave. 

Policija sako, tie 4 vaikai 

CHICAGOS ŽINIOS. 
X Į kun. prof. Pr. Bučio, 

fabriko nfcjno, sukvietė visus 
saviškius į grincią, nusivilko 
viršutinius rūbus, nes buvo 
labai karštą diena, paprasš 
savo žmonelės rūgusio pieno, 

mm!^^^mm^tT^-
um****+ **m v ;** 

P A R D A V I M U I 
B I Z N I S 

Apveizdos parapijos pikniką 
nedėlioj, t. y. 20 liepos dieną. 

įvairių lenktynių, virvės trau-
Lietnvos Un-to Rektoriaus pa Į į ^ kiaušinių nešimas ant 
gerbimo vakarienę yra atvy- ga ukšto, maišan įsilipus lenk-j jau mano "makabi l ius" su-
kusių iš tolo svečių. Dalyvaus 
trijų universitetų atstovai. 

# PARSIDUODA 
Bučernė ir grosem<» 2050 W. 22 Str. 

i i i tikrą pasiu lymą galima nupirk 
ti ir su namu. Galiu mainyti ant lo
to arba mažo namo. 

S a k e : K a d Š t t a i p , t a i VISI iki , B i m l 9 g ^ išdirbtas, randasi Jie-

vienam važiuosime į Dievo te2» ^ent*\SPTT?L « u 
Parsiduoda dėlto, kad turiu 2 biz-

vairių įvairiausių: Aguonėle, pasikorė kajpurę ir drabužius 
Žilvitėlis, Žvirblelis ir kiti. ant vagio ir sėdęs už stalo pa
žaidimui daug gyvumo davė 
Dr. J . P . Polką. Taipgi DUVO 

Užsisakyti vietą galima šian
die telefonu Eoosevelt 7791, 

liepos 4 diena areštuoti už a r , a r b a &**& 2919. 
klio su vežimu pavogimą. Bet x T i e g A u š r o § y . ^ 
palmosuoti, kuomet arklio sa- | „ y č i a n i o š i a m o s « n e g i r dė tos , 
vimnkas atsisakė juos trauk- ( n e r e g § t o s n a i l j e nybės , o vis 

tai parapijos naudai. Ateikit, t i teisman 
Suareštuotų jauniausiam y-

ra 8 metai. Tai Johnny Bfc-
Mahon, 1371 E. 70 st. 

tynės ir tt. Už šiuos kas lai- Į taisytas. Pasižmonėsime". Aš 
mėjo buvo duodami praizai Į tikiu, kad Tamsta irgi ten 

ŽMOGŽUDIS GAVO 25 
METUS KALĖJIMO. 

pamatysit. 
X Dievo Apveizdos para

pija sumobilizavo visas pa
rapijos virėjas į savo pikniką 
20 - VII. Tų dieną pietų 
nieks nevalgys , o važiuos i 
Riverside. 

AVilliam J . Sotek, 42 m., X North. Sidiečiai prakai-
gruodžio 12, 1923, nužudė sa- tuoja, ruošiasi prie savo kle
vo motiną, kuomet ta jsimai- bono iškilmingi^ sutiktuvių. 
še į jo su pačia barnius, mė-. X West Pullmano beisboli-
gindama abu taikinti. jninkai pasiryžę yra kitu kar-

Kriminaliam teisme Sotek tn apgalėti North Side 8:4. To 
nubaustas 35 metais kalėji- reikalauja lygybė. 

mo. X Brighton Parko kaikurie 
Lengvą bausmę . gavo suse

kus, kad jis atlikdamas bai
sų darbą buvo pilnas "moon-
shinės." 

POUCMONO NUŠAUTAS. 

dovanos. 

Užkandžiai ir prakalbos. 
Šeiminininkės bežaidžiančius 
B vėčius pradėjo kviesti pietų, 
kad po piet galėtų dar links
miau žaisti. Svečiai susėdę ant 
žalios pievos, skaniai valgė 
VVestsaidiečių šeimininkių pa 
taisytus pietus. Šiek-tiek pa
sistiprinus, Kat. Spaudos Dr-
jos pirmininkė p-nia D. Gas-
parkienty trumpai prabilo į si* 
sirinkusius ir pristat* kalbėti 
gerb. kun. Dr. Matulaitį. Gerb 
Dr. Matulaitis ryškiai išdėstė 
Kat. Spaudos draugijos tiks
lą, jos pasiryžimus ir troški
mus. J i s ragino, kad ^kuo 
daugiausiai prie šios prakil
nios draugijos prisirašytų na
rių. Užbaigęs savo kalbą, 
pristatė kalbėti gerb. kun. 
Prof. Pr. Bučį, ką tik atvy
kusį iš Lietuvos, kad jis ke
letą žodžių mums pratartų. 

X " D r a u g o " piknikas jau G e r b * P r o f - k l a u s ė s™irinkii-
netoli; įvyks 3 rugpiučio d i e . J ^ u a P i e k a 3 i s t u r i s kal*>ėti 

busr. 
Draugas. 

PRANEŠIMAS SĄJUNGIE 

TEMS. 

katalikai iki šiol nesupranta, 
kad savo numirėlius bedie
vių laikraščiuose skelbti yra 
save pajuokai išstatyti. 

Frank Zietz, 17 metų, įsi
gijo revolverį ir su kitu savo 
sėbru leidosi žmonių plėšti. 
Tečiaus greitai jis susidūrė 
su polkmonais ir žuvo pats, 
kuomet mėgino šauti į polici
j a 

J o sėbras pasidavė. 

AREŠTUOTA DU PARKŲ 
POLICMONU. 

ną National darže, Riverside, 
T11. Visų kolonijų draugijos 
tai dienai skiria darbininkus-
es. "Draugas ' ' šiemet teika 
atsilankiusiems į pikniką do» 
vanų. 

WEST SIDE. 

Marijonų Farmon Išva
žiavimas. 

Vis laukiau ir maniau, kad 
kitas parašys apLe Marijonų 
Farmon išvažiavimą, kuris į-
vyko birž. 29 d., bet iki šiol 
apie jį niekas neparašė. Nors 
ir nepratęs esu rašyti, bet 
bandysiu apie šį linksmą išva* 
žiavimą šį-tą pabrėžti. 

Didelis būrys. Visi nekan
triai laukėme 29 d. birž., kada 
galėsime linksmai būryje va. 
žiuoti traukinių Marijonų 
Farmon. Marilan Ilills, 111. 
kad pakvėpavus tyru farmos 
om ir pamačius Tėvų Mari 
jonų naujai pastatytą vienuo
lyną. 

Apie devintą valandą susi
rinko ddižiausis žmonių būrys 
iš visų Chieagos kolonijų, net 
ir iš Gary, Ind. ir vLsi links
mai m'aršavo į stotį iš kur 
traukiniu važiavo minimon 
vieton. Man traukinu neteko 
važiuoti, nes iš kalno buvau 
susitaręs su gerb. Dr. J . P. 
Poška važiuoti automobiliumi. 

Mums nuvažiavus apie 11 
vai. jau radome būrelį žmo
nių. UI pusvalandžio pradėjo 
nuo stoties eiti žmonių būriai 
taip, kaip Lietuvoje į atlai
dus. Tas reginys kiekvienam 

Humboldt parke motorbus > V ° g y V a s L i e t » v 0 8 atsimi 

Stanton ave. policijos sto
ties policmonai areštavo du 
parkų poHemonu Vinieky ir 
Vanderovde. 

Jiedu važiavo, automonfliu 
su dviem moterim. Pastaro
sios pradėjo klykti. Jųdvie
jų kliksmą nugirdo policija. 

Mėgino sustabdyti automo
bilių. Nevyko. Tuomet šau
ta keletą kartą į važiuojan
čius. Vienam parkįų policmo-
nuJ sužeista ranka. 

Sulaikius automobilių, areš
tuota. 

PADIDINO UžMOKESNj. 

Geležinkelių darbo boardas 
padidino užmokesnį šešių ge
ležinkelių bendrovių 1,921 te
legrafų operatoriui. Į mė
nesį jie gaus 8,422 dolerių 
daugiaus. 

Du plėšiku sugauta, kuomet 
jiedu apmušė ir apiplėšė vie
nos kavinės savininką ties Hi-
ver vieškeliu. 

sas susidaužė su' automobiliu. 
Vienas asmuo sužeistas. 

Viename Chieagos laikraš
ty daug rašoma apie Leopol
do ir Loeb, kurie nužudė vai
ką Franks. beprotybę. Tai 
pirmutinė jųdviejų gelbėjimo 
priemonė. 

Chieagos vidumiesty pro
jektuojama įtaisyti trafikos 
signahM, 

nimas, kad žmonės pėsti trau
kia būriais per žaliuojančias, 
gėlėmis papuoštas pievas. 

Marijonų Forma. Tėvų Ma
rijonų farma randasi 18 mai
lių į vakarus nuo Chieagos. 
Vieta labai graži ir žemė ma 
tyti labai derlinga. 

Naujasis Vienuolynas pas
tatytas ant kalno labai gra
žioje vietoje. Manau, kad ant 
vienuolyno stogo užlipus, bu
tų galima pamatyti Čhidaga, 

t nes labai aukštas namais at> 

Kun. Dr. Matulaitis paprašė 
paaiškinti apie įvykusi Lietu
vos valdžioje krizį ir apie 
Lietuvos gelžkelių statymą. 
Apie tai gerb. kun. Prof. Bu-
čys, aiškiai ir plačiai mums 
išdėstė. Taipgi buvo užklausta 
apie Liet. Finansų minister} 
p. Petrulį ar jis tikrai pabė
gęs su Lietuvos pinigais į už
sienį. Gerb. kalbėtojas paaiš
kino, kad Petrujis nepabėgo 
su pinigais ir pabėgti su jais 
negalėjęs butų kad ir norėjęs, 
nes 210 pūdų aukso jis nebū
tų pajėgęs pasinešti. O antra, 
lai netaip lengva prie tų pi
nigų ir pačiam ministeriui 
prieiti. J i s vienas neprilei-
džiamas. Mažiausiai turi eiti 
trys žmonės. Tą paskolą palei
dę vokiečiai, kad išviliojus 
pigiai iš Lietuvių Htus. 

Gerb. Prof. baigus kalbėti, 
buvo pristatytas gerb. Dr. J . 
P. Poška. Apie jį daug ne* 
reikia kalbėti, nes visiems ge
rai žinomas kaipo vienas iš ge 
riaušių kalbėtojų. Gerb. kal
bėtojas suprantančiai išdėstė 
kaip spauda veikia į žmogaus 
protą, širdį ir valią, ir kokios 
pasekmės iš geros ir blogos 
spaudos. Jo kalba labai visie
ms patiko. 

Pasibaigus programui, vėl 
visi ėjo žaisti. 

Reikia pažymėti, kad už šio 
išvažiavimo pasisekimą pri
klauso daug garbės pirm. p. 
D. Gasparkienei kuri labai 
rūpestingai dirbo. J i labai 
daug tikietų pardavė ir kitais 
dalykais pasirūpino. 

Taipgi reikia tart i padėkos 
žodis ir šeimininkėms kurios 
taipgi daug dirbo ir nemažai 
tikietų pardavė: V. Butkie^ 
nei, Šiaulienei, E.- Šliogerie-
lei. Mikšienei, Dočiulienei, 
Gaidaitei, U. Paulikaitei, A. 
Kairaitei ir kitoms kurių var
dų nei pavardžiųv nežinau. 

Žvalgaitis. 

A. L. R. K. Moterų Sąjun
gos Seimo komisija išsiunti
nėjo visom kuopom išlaimėji-
mo bilietus. Išlaimejimas įvy
ks Rugpiučio 18 dieną 1924 
Šv. Jurgio parapijos svetai
nėje 32-nd place ir Aubum 
Ave., Chicago, 111. Serijų kai
na yra nuo 1, cento iki 25 
centų. Išlaimėjimo dovanos 
yra šios 2 rankų išdirbiniu 
1 Šilkų Sketys (Umbrella) 
$10 ir $5 auksu, ̂ a m e reikale 
nuoširdžiai meldžiu visų kuo
pų pasidarbuoti, "nes vieny bė
ję galybė. Pinigus už serijas 
meldžiu prisiųsti nevėliau 
kaip Rugpiučio 11 dieną. 

J a u iš 22 kuopos Cambrid-
ge, Mass. gauta pinigai už 
išlaimėjimo bilietus. Tai pir
mutinė kuopa, kuri iki šiol 
prisiuntė. Turiu vilties, kat) 
ir kitos kuopos nepasiduos. 

Vardan Moterų Sąjungos 
Seimo konusijos tariu nuo. 
širdžiai ačiū 22 kuopai už pa
sidarbavimą. Iškalno tariu pa
dėkos žodį ir kitoms kuo
poms, kurios taipgi jau baigia; 
išparduoti bilietus (serijas) 

M. Vaičiūnienė, 
Komisijos narė. • 

niu. Atsišaukite pas 
SAVININKĄ 

2210 W. 22 Str. 

~ P I A N A I 
PLAYER PIANAS 

Turi būti parduotas tuojaus, iš prie
žasties bedarbės f700 player pianas 
kartu su 100 muzikos šmotelių suo
lelis ir kabinetas, Kaina $100. Apart 
to yra $18.00 storage charges. 
3323 Lincoln Ave. 1-mos Lubos 
1 blokas | vakartis mio Belmont Av. 

Klauskite Mr. Lewandouski 
player planą. 

PAIEŠKOJIMAS. 

v • 

zi Šiuo prašoma visų, kas 
no, pranešti Lietuvos Respub 
l ikos Atstovybei Washingto-
ne kur gyvena Jonas ir Sta
sys Džiugai, kilę iš Krakena 
vo valsčiaus. 

Xiet. Respub. Atstovybė 
S. A. V. 

|Tel. Lafayette 4223 

P L U M B I N G 
[Kaipo lietu vys, lietuviams visaric 

patarnauju kuogerlauslal 
M. YU6KA, 

8228 West S8tik Street 

Lietuviškas Restoranas 
J . A . L e p p a , Savininkas 

Vienas iš gražiausių 
valgyklų Chicagoje, 
Valgiai Skaniausi, 
Patarnavimas manda-
giausis. 

3206 S. HALSTED ST. 
Chicago, III. 

Tel. Boulevard 3985 

PARDAVIMUI NAMAI 
IEŠKANTIS PIRKT NAMO 
PAMATYK 726 W. 21 ST. 

3 augšeių muro namas, --
trys pagyvenimai, - akmens 
frontas - maudynės^ elektro 
šviesa, -- taipgi 2 augš&ų me
džio namas ant to paties lo
to. Įtandos neša per abu na
mu $90 i mėnesį. Prekė tik 
$9,000. Su $3,000 gali nupirk
ti tą narna. 

M. J. KIRAS R. E. 
IMPROVEMENT CO 

3335 So. Halsted Street 
Tel. Yards 6894 

^ - m N • • • . — i. i . i • i ,»— • • • i w . « n • • m — — . « — • 

PARSIDUODA medinis namas ant 
8-jų pagyrenlmij labai geroj vietoj, 
priešais* lietuviška bažnyčią. Karštu 
vandeniu Šildoma. Ras nori ta bar* 
gena, kreipkities pas savininką 

1513 So. 49-th Court 
Cicero, 111. Ant 2 lubu. 

ĮMOKANT VIENA 
TŪKSTANTI. 

Nupirksi 6 pagyvenimų na
rną kuris randasi netoli šv. 
Jurgio bažnyčios. Teipgi s*a-
vkunkas mainys ant bile ko
kio biznio. Priims lotus m: 
pirma j mokėjimą. 

C. P. SUROMSKIS 
3352 So. Halsted Street 

Tel. Blvd. S641 
ANT PARDAVIMO 

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

3321 Aubum Avenue 
, 2 lubos ič užpakalio 

(VAIRUS KONTRAK-
TORIAI 

REAL ESTATE 
— r "K!*" 

• • M . 

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

Perkam, 
parduodam 

Ir mainom 
namus, far 
mas taipgi 
ir visokiu* 
biznius. 

Darba at 
liekam grt 
itai, pigiai 
Ir gerai. 

Kreipki
te*: 

3352 So. Halsted Str. 
Telef. Boulevard 9641 
! * • • » » « 

h Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalifi Kontraktoriui, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 
2319 West 24-th Street 

Chicago, UI. — • 

Elektrikinls 
Samavoras 

VELTUI 
FEDERAL ES3P 

Per
kant 

18-TOS KOLONIJOS. 

Pasikorė. 

_ J??§.» 6ieifeRti^praėj|i5 i* 

Federal yra ganmtootas ant 
Vienų Metų Su vėliausiais pa-

pate 

• Šis puikus Federal E-
lektrikinis Samavoras $9.-

0 

50 vertes duodamas vel
tui. Pasiskubinkite kol dar 
JŲ yra užtektinai! 

Paprašyk kad duoti* ju
ms veltui demonstracija 
Federal Cleanef jusu na
muose. Pašauk Randolph 
1280 ir reikalauk Local — 
336 drba 164 — 

Išmokėjimais-
$450 

I Iškalno 

— balansą mėnesiniais išmokėjimais 

karti* su elektros blla. 

T ? COMM0NWEAIIH EBISCT* 
JLLECTRIC Ti;i9 

72 West Adams Street 
. - f -

4592 Broadway 852 W. 63-rd Str. 
3127 Logan Blvd. 2950 East 92 Str. 

3935 W. Madlson Str. 

Subatomis atdara iki 1 vai. po pietų 
per liepos ir rugpiučio mėnesius. 

| Telefonas Canal 7233 

PETRAS CIBULSKIS 
Mallarojimo Kontraktorins 

DaŽŲ ir Poperos Krautuvė 
2338 SO. I J E A V T T T STR. 

M M M M M M » • » » » » • • • » • • • » mm — . » j | 

ĮVAIRUS BIZNIAI 

Perkam, J 
parduo

dam namus j 
ant farmų, 
ant namų. 
Visokius bl 
snlus, bu-
Černes, gro 
sernes, au
tomobilius 
ir lotus mai 

nom ant Barnų. Su reikalais krei
pkitės: 

3404 S. MORGAN ST. i 
Tel. Yards 1571 

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

AKT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO, 

8 N W. 35111 $1. Milcaio 
Tel. Boulevard 8611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS, 

k'asekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes, • 

K—-< i m m m m M 

ABNER H. COHEN 
HARDWARE 

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

Radio įrengimai 
Prirengta maliava gal. $1.50 

2202 W. 22nd Str. CHty 
Tel. Ganai 6456 

NICK BARTH 
Teaming 

Užlaikome maliava, aliejų ir lan
gams stiklus, cementą ir .pleište-
r|. Parduodame anglis, karais, to
nais ar basketais. Esame agentu-
ro Valspar varnishes ir Bnamel. 

536 W. 18th Str. 
Tel. Ganai 5*28 

Telefonų užsakymai priimami ir 
pristatomi. 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDVVARE CO. 

Malavojime, dekaniojajne, 
kalsimuojame ir r>OT>ieruo-
įame namus. Padarome 
d'arba greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie-

ru ir stiklu ir t. t. 
3149 SO HALSTED ST. 

Pres. Ranmncionis 
Chicago, Ui, Tel. Yards 7282 

AUTOMOBILIAI 
Didelis bargenas visokių ruSių 

garantuotų kary. Iimokesčlais 
ar mainaia 

Mes perkame karus a i Cmšk 
Pinigai skolinami ant karų 
cuomet jus jais jau važanėsite 

SHERMAN AUTO SALES 
4614 So, Ashland Ayt. 

Blvd. S77I 

AR REIKALINGI TAU 
PINIGAI? 

Mes skolinama ant plrmų| 
[morglčių. 

Mes taip pat 
Perkame . ir Parduodame pir

kus mongičius po $500.00 ir aug-| 
įSčiau. 

Norint platesnių informacijų] 
(kreipkitės pas: 

JUST1N MACKIEW1CH 

MORTGAGE BROKER 
IREAL ESTATE L0ANS 

INSURANCE 
2342 So. Leavitt Str. 

NORINT NAMŲ IR 
BIZNIO BARGĖNŲ 
Visokių rusių pamatyk 

L. J. JACOBSON 
8002 W. 69th Str. 

Kampas Sakramento 

Nauji 2 flatų namai 6-6 kamb.I 
Brighton Parke lengvais Umoke-
jimais. 

Special Bargenai 
Augstos rusieą, namai, 2 flatų 

ka tik pastatyti 5-B ir 6-6 kamb. 
'Marąuette Manor. Specialus kai
nos ir spectyiSs Išlygos ant siu 
namų. 

Bargenai 
Pasirinkimui bii^tavi kampai Ir 

viduriniai tu&tl lotai aų^Stos k lė
šos Lietuvių Apielinkej Geriausios 
Bizniui Vietos. >, 

Kriaušiams, barb^rlama, kvlet-
kininkams, auto salesrooms, garą-
džiams, bučėrnSms, hardware ma
liavos ir rakandų krautuvlma ir 
daug-ybS kitokių biznių. 

Norint platesnių informacijų 
kreipkitės pas: 

L. J. JACOBSON 
8002 West 59tk 8tr. 

Kampas Saoramemo 

NORINT PARDUOTI 
R E I K I A 

GARSINTIS 
pti nori parduoti: namą, 
Hotą, biznį raiHUMtus» au
tomobilį patelefonuok 
•DraugfiT: 

Rooaevett 7791 
Arba tefiete atvytti pats 
2334 & Ottkiey Ave 

.*, ^ 

r* 

A 




