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SLOVAKIJOJ VEDAMA 
* KATALIKAMS KOVA Suvien. Valstybių Konsulls 

RUSŲ STAČIATIKIŲ POPAS 
KOVAI VADOVAUJA. 

Katalikams gyvenimas daro
si nepakenčiamas. 

Nužudytas Persijoje 
PRAHA, liepos 19. — Če

koslovakijos respublikoj jau 
kelinti metai religįnė kova ne
paliauja. Atei s laikas, kuo
met ta kova suskaldys į da
lis pačią respubliką. 

Čekoslovakiją sudaro dvi 
buvusios Austrijos imperijos 
provincijos; Čekija (Bohemi
jai) ir Slovakija. 

Po šios respublikos Įkūri
mo tuojaus kilo baisi audra, 
atkreipta prieš Kataliku Baž
nyčia. Nemažai atsimetusių 
nuo Bažnyčios kunigų mėgi
no įkurti naeionalę čeku IKIŽ-
nyčia. žinome vardu "neza-
ležna." 

Kai-kurie tų kunigu apos
tatų pasiskelbė vyresniaisiaia 
arba vyskupais. Savo pusėn 
jio nemažai žmonių patraukė 
skelbiamu klaidingu moka 
lu. Pulta kataliku bažnyčios 
ir kunigai. Respublikos val
džia yra masonu ir socialistų 
rankose^ Dėlto, tie apostatai 
savo piktuose darbuose nebu
vo trukdomi. 

Kova Slovakijoj. 
Kuone penkerius metus re

liginė kova Čekuose ėjo. Pa
galinus aprimo. Suklaidinti 
žmonės kadangi būriais pra
dėjo gryžti tikron bažnyčion. 
Apostatai nebeteko pasitikė
jimo. Šiandie beveik visai 
liovėsi \ų veikimas. Kai-kur 
tik tarp savos pešasi už pir
menybę. Katalikai visur sti
priai išlaikė savo pozicijose 
prie tikrojo tikėjimo. 

Bet šiandie katalikams žiau 
ri kova vedama Slovakijoje. 
Tenai tą kovą suorganizavo 
ir sukėlė iš Rusijos nuo bol
ševikų pabėgę stačiatikių po
pai. 

Kovai vadovauja buvęs Ru
sijoj archimandritu, popas 
Vitalis Maksimenko. Pa-
sprudes su kitais sau lygiais 
stačiatikiais U Rusijos išpra-
džių sakėsi norįs ramios prie-

TEHRRANAS, Persija, lie-1 Amerikonu mėgino pasprųs-
pos 20. — Majoras Robert Im- ti. Tečiaus karietą sulaikė po-

|brie, vietos Suv. Valstybių vi- licija, nes tos rūšies ameriko-
ce-konsuli>, brutaliai čionai;nu žvg\is čia laikomas krimi-

GYVUOJANČIŲ NERAMY
BIŲ JUGOSLAVIJOJE 

PRIEŽASTYS. 

Tai serbų valdžios aštrus 
atsinešimas į kroatus 

slovėnus. 

gi ir militaristiniai. Turkų 
vergija juos tokiais per šimt
mečius išdirbo. Šiandie vi
suose Balkanuose serbai skai
tomi geriausiais kareiviais. 

Suvienytos Valstybes Skaito 

Kroatų norai. 
Kadangi kroatai su slovė-

PARYŽIUS, liepos 19. — n a i s skaitosi kultūringesni, 

nužudytas. Gi Melui Senuo
li r, kurs buvo prie konsula
to, baisiai sumuštas. J i s turės 
mirti. 

Juodu užpuolė persų minia, 
kuomet jiedu norėjo nutrauk-

nale akcija. 
Vos karieta sulaikyta, mi

nia tuojaus apspito. Išsitempė 
abu iš karietos ir danu mušti, 
spardyti. Policija mėgino ap
ginti užpultuoju. Apie 30 po-

ti fotografijų miesto daly, kur, I liciantų sužeista. 
anot persų, apsireiškia kažko
kį ten " stebuklą i. ' ' 

Didis skaičius paliegusių 
žmonių buvo susirinkęs "sto-
buklingoj' vietoj. Amerikonu" 
neklausė policijos įspėjimo ne-
i uit i fotografijų ten, kur ran~ 
dasi moterų. 

Abudu pusgyviu paimta cen-
tralėn policijos stotin. I r ten 
minia įsilaužė. Majoras Imbrie 
primuštas greitai mirė. 

Seymour dar tebegyvas. 

\VASHIXGTON, liepos 20. 
— S. V. valstybės departa-

Kuomet amerikonu Įlipo ka% j mentas, gavęs žinią apie vice-
rieton. minia nužvelgė kame- konsulio Majoro Imbrie nužu-
rą ir pamanė buk tai mašina dymą Teherane, Persijoj, tuo-
skleisti nuodingąsias dujas. jaus ėmėsi priemonių gauti 

.Minia puolėsi prie karietos.; platesni.ų apie tai žinių. 

Brazilijos Kariuomene Griauja 
Sao Paulo Miestą 

B1'EXQS Aires, Argenti- — Valstybės departamentas 
na, liepos 20. —• Anot puso-
i'icialių žinių iš Brazilijos, fe-
deralė kariuomenė pagaliaus 
ant miesto Sao Paulo atsu
ko sunkiąsias armotas ir ėmė 
bombarduoti miestu. s 

Praneša, kad už dienos — 
kitos t'ederalė kariuomenė pa 
kels didįjį veikimų, jei ligi 
te laiko revoliucionieriai ne
reikš noro pasiduoti. 

Federalėn armijon įstoja 
savanoriai karo laikų sąlygo
mis ir bus atliktas generalis 
puolimus prieš revoliucionie
rius. 

AYASHINGTON, liepos 20. 

painformuotas, kad Brazilijos 
revoliucionierių likimas jau 
išspręstas. Sakoma, į keletą 
dienų revoliucija bus visai nu 
malšinta ir grąžinta norma
lė ^ padėtis. 

Brazilijos valdžia išpradžių 
gailėjosi griauti Sao Paulo 
miestą manvdama, kad ir be 
to bus apsieita. Bet rtematė, 
kad revoliucionieriai stipres
ni, negu buvo spėta. Todėl 
bus imtasi griežčiausių prie
monių, nepaisant nuostolių. 
Paaiški, kad revoliucionie

rių tarpe svarbią rolę lošia 
radikalai su tikslu iškelti pro 
lotiariąto diktatūrą. 

Mašinos vokiečių gamintos. 
PARYŽIUS, liepos 19. — 

v 
*_ ' " ' . I . Italijoje dirbdinami Japoni-
laudos Slovakijoj. Bet tai . ' / ' . . * 

.„ , . v • jai skiriami hydroplanai. Vi-
buvo vilkas avies kailiu apsi-

JAPONIJA ISIGIJA HYD-
ROPLANŪS 

JUOS PERKATTALIJOJE. 

^r 

taisęs. Nes kiek palaukus jis 
pradėjo rodyti dantis. 

Suorganizavo jis Slovaki
joj stačiatikius, patraukė sa
vo pusėn nemažai lengvati
kių, i r šiandie tos gaujos vi
sur mėgina laužtis j katalikų 
bažnyčias, užpuldinėja katali
kų kunigus/ kelia triukšmus 
pamaldų laiku ir tt. 

Katalikai kantrus. 
Katalikai .begalo kantrus. 

Jie kitų neužpuldinėja. Bet 
nuo užpuolikų visas laikas vi
somis pajėgomis ir priemonė-

jai skiriami hydropl 
sus darbus direktuoja vokie
čiai. 

Tos oro mašinos yra vieno 
metalo ir naujausio tipo, taip 
vadinamos, skrajojančios val-
tvs. 

mis ginasi. 
Slovakai visais laikais yra 

geri katalikai, ištikimi savoi 
Bažnyčiai- Bet tarpe gerų
jų, pasitaiko ir šiukšlių. {Tie 

yra prisidėję prie Maksimeiv-
kos gaujų. Maksimenko gi 
lengvatikiams žada gražų že
mėje g]|venimą. 

Ikišiol nepatirta, kas finan
suoja tą popo Maksimenko ve 
damą katalikams kovą. Bet 
žinoma, kad pis visuomet turi 
pakaktinai pinigų ir tai kovai 
ir propagandai nesigaili. 

Tokius tai laikus šiandie 
pergyvena Slovakijos katali-

Tos rųšies* oro mašinomis 
japonai lakūnai galės su bom
bomis nuskristi ligi Manilos 
ir atgal gryžti. 

Nemažai hydroplanų jau 
padirbdinta ir daromi išmėgi
nimai Tarpžemių juros pa
kraščiais. Nemažai dar dirb-
dinama. Tuzinai vokiečių ir 
italų mechanikų dirba jstaigo-
oL» • • • * 

Italijoje aeroplanij dirbimo 
įstaigos yra žinomų vokiečiu 
Priedrichsbafene *zeppelinų į-
staigų šaka. Ta šaka įkurta 
vokiečių bendrai su italais. 
Tenai ir Italijai dirbami rei
kalingi aeroplanai., 

» 

Amerikonai vra nuomonės, 
kad Japonijai hydroplanai y-
ra reikalingi. Kuomet šian
die Japonija nėra (gražiuoju 
su Amerika del japonų išsky
rimo, tas japonams duoda 
progos ginkluotis. 

Japonija senai su atsidėji
mu tėmijasi į Philipinų sa
las. Tos salos yra Japoni-

kai, ačių respublikos valdžios'jos pašonėje, tuotarpu jas A-[tarpu! serbai yra atsilikę nuo 

Pareina žinių, kad Jugoslavi
jos valstybėj, įkur valdovu y-
ra serbų karalius ir kur vai-
džią sudaro vieni serbai, ne
rimavimai kasdien eina di
dyn.. Todėl pati valdžia kas-
kartas slenką vis didesnin pa-
vojun, iš kurio paskui nebus 
lengva išsisukti. 

Serbai labai žiauriai elgiasi 
su kroatais, slovėnais, černo-
goraįs ir kitomis butinėmis 
mažumomis. Kroatai su slo
vėnais reikalauja savo kraš
tams pilnos autonomijos. .Ser-
bii valdžia i tai dažnai atsa
ko tų žmonių skerdynėmis. 

Dėlto, tokioj Valstybėj ne-, 
gali but ramybės. I r ilgai
niui tokia valstybė turi su-
bįrėti. 

Serbai šovinistai. 
Vienas Jugoslavijos parla

mento atstovas štai ką pažy
mėjo korespondentui: 

4 'Visą situaciją butų gali
ma pakeisti greičiaus viene
rių metų, jei pati serbų \iald-
žia nebūtų, taip daug šovinis
tinė. Valstybėje yra tautinės 
mažumos, kurios turi laimin
gą gyvenimą. Tai musulma-
nai ir vokiečiai. Vieniems ir 
kitiems duodama daugiau pri
vilegijų, negu kitoms mažu
moms. Tai dėlto, kad musul-
manai ir vokiečiai visuomet 
stovi valdžios pusėje, visuo
met su ja bendrai dirba. Jų 
atstftau parlamente visuomet 
remia visus valdžios sumany
mus. Serbai tų ir kitų nebi
jo, nes jie savo skaičiumi y-
ra nykus. 

"Musulmonai ir vokiečiai 
daugiausia gyvena Bosnijoje 
ir Oercogovinoje. J ie turi 
ten nuosavas mokyklas, kurio
se mokslas išgulaomas jų kal
ba. J ie turi mečetus ir baž
nyčias. Jų dvasiškius ir mo
kytojus apmoka serbjų vald
žia. 

Serbai militaristai. 
Serbai į kitas tautines ma

žumas atsineša priešingai. 
Nes su kitomis mažumomis y-
ra visai kitas dalykas. Kro
atų ir slovėnų tautos yra kur-
kas skaitlingesnės. Taipat 
jos intelektualiu atžvilgiu au-
kščiaus stovi už pačius ser
bus. 

Kuomet ilgus šimtmečius se 
rbai buvo turkų junge, kroa
tai su slovėnais gyveno Aust
rijos valdžioje i r naudojosi 
aukštesne kultūra. Kuomet 
serbai visas laikas buvo už
imti kova U4 savo nepriklau
somybę, kroatai su slovėnais 
vedė ramų gyvenimą galingos 
Austrijoc imperijos globoje. 

Dėlto šiandie kroatai su slo 
vėnais skaitosi pažangesni, 
bet nelinkę prie kovų. jTuo-

j dėlto jie ir reikalauja Jugo
slavijoje turėti jei nf? pirme
nybę, tai nors su serbais lygy 
bę. :'' 

To nori ypač kroatai. 
Bet serbai, nusijauzdami e-

są geri kareiviai, geresni už 
kitus, jokiu būdu pirmenybės 
arba ir lygybės nenori nie
kam duoti. J ie nusirriano, 
kad jei duosią lygybę, tai tru
mpoj ateity jie patys Jugo
slavijoj nieko nebeteksią. I r 
jie tiki, kad su savo militariz-
mu priverstų paklusnybėn 
kulturingesnius už savn. * 

Tai priežastys. 
Aukščiaus paminėti faktai 

ir yra priežastys, delko šian
die Jugoslavijoje kilę , suiru
tės ir delko serbų valdžiai 
grasina pavojus, gi pačiai 
valstvbei susiskaldvmas. 

Jugoslavija kituomet su 
Italija padarė sutartį, kuriąja 
Italijai pavedė savastin mies-

* 

tą Fiume. 
fFas miestas yra svarbus 

Kroatijos uostas. Ne. vieni 
kroatai tai sutarčiai priešin
gi, bet ir didžiuma pačių ser-
tyj. Jei valdžia paskelbtų gy
ventojams referendumą Fiu
me klausimą, tai 90 nuoš. Ju-
goskvijos gyventojų pasiprie
šintų tai sutarčiai. 

Bet serbų valdžia pažymi, 
kad toks gyventojų atsiklausi-
mas nebereikalingas. Sako, 
valdžia geriau žino už gyven
tojus, ko gyventojai nori. I r 
todėl jų vardu atlieka įvai
rius negeistinus darbus. , 

112,078^11 Gyventoju. 
AVASHINGTON, liepos 20. 

—t S. Valstybių cenzo /biuras 
paskelbė, kad šio liepoą mė
nesio 1. 4 Suv. Valstybės skai
tė 112,078.611 gyventojų. 

Suv. Valstvbėse vra 79 m i e-
• * 

štai, turį 100,000 arba dau-
giaus gyventojų. Kažkurių 
miestų tikras skaičius gyven
tojų tečiaus nepatirtas. 

Kai-kurie miestai gyventoju 
skaičiumi paviję ir pralenkę 
kitus miestus. 

New Yorko miestas skaito 
virš 6 milionų gyventojų. Chi-
cago be maža ko turi 3 milio-
nus. Philadelphia arti 2 mili
onų. Apie Detroitą nieko neži
noma, bet spėjama turės jau 
virš vieno mUiono. 

LATVIU SVEČIAI. HUGHES LONDONE. 

Marx. 
-

KLAIPĖDA. .— Grįždami! LONDONAS, liepos 20. - -
iš Rambyno užsuko į Klaipė- Anglijon atvyko S. Valst>bių 
dą skaičiuj apie 30 žmonių vi- sekretorius. Dalyvaus tarp-
si Latvių-Lietuvių Vienybės .tautiniam advokatų suvaž,ia-
draugijos nariai. Pirmadie-ivune. 
nio vakarą svečiai buvo pa-
kviesti į Lietuvių klubą, kur BERLYNAS, liepos 20. — 
gubernatorius p, Budrys su-1 Vokiečiai nacionalistai pakelė 
rengė vakarienę, dalyvaujant kampaniją pašalinti kanelierį 
visiems svečiams ir kai-tku-
riems klaipėdiškiams. Laike 
vakarienės buvo daug kalbų 
iš abiejų pusių. pirmiausia 
svečius pasveikino p. Budrys, 
atsakė draugijos pirmininko 
pavaduotojas. Po visų kalbų 
svečiai padainavo latviška 
dainų. Svečių tarpe buvo 
daug aukštesnių mokyklų ir 
laikraščių atstovų. Birželio 
24 dieną svečiai buvo nuvež
ti į užmarį parodyti Lietuvos 
Saharą. Vakare visi gryžo 
namo. * • 

PROGRESYVIAI TURI 
VICE-PREZIDENTA. 

BARCELONA, liepos 20. — 
Kilo industrinė panika. Dau
gybė dirbtuvių uždaryta. 

IŠGĖRUSI "MOONSHINE." 

APLEIS UŽttĮAMA VIETA-

MADRIDAS, liepos 20. — 
Ispanijos direktoriato pirmi
ninkas, gen. Primo Rivera, 
išvyjko Morokon patikrinti is-
piami armijos. 

Pranešta, kad jis gryžęs iš 
Morokos atsistatydins iš už
imamos vietos. 

AYĄSHINGTON, liepos 20. 
— Progresyvrų partija pa

galiaus parinko ir nomina
vo ir vice-prezidentą. Dabar 
progresyvių tikietas bus: 

Kandidatai: sen. La Folle-
fte į prezidentus ir sen. Whe 

feler į vice-prezidentus. 

Apskrities ligoninėn paimta 
Anna Kurek, 4 metų, 1022 So. 
Leavitt s*., kuri, sakoma, ra
dusi kur tai "moonshineM ir 
išgėrusi. Gydytojai tvirtina, 
kad jinai pasveiksianti. 

PAMESTA BOMBA. 

Ties butu, 1300 So. Wabasa 
ave., sprogo bomba. Visi buto 
langai ištrupėjo. Butą užima 
Armstrong Tire firma. 

apsileidimui. jnerika .valdo* 

GRAND RAPIDS, Mich., 
20. — Kilusiame gatvekarių 
" b a m ė s e " gaisre vienas žmo
gus žuvo ir keletas sužeista. 

DIDELĖ VĖTRA FRANCI-
JOJE. 

PARYŽIUS, liepos -20. — 
Tomis dienomis • per Franci-
ją praūžė baisi vėtra, pasu
kdama ant Belgijos. 

Anot žinių, 26 Į asmenys žu
vę. Materialiai nuostoliai la
bai dideli. 

i . 

Policija ėmėsi visų galimų 
priemonių surasti plėšikus, ku 
rie nužudė poliemoną McGlynu 
m - -• •" ' - r ? 

P I N I G Ų K U R S A S . 
l ietuvos 10 Mtų $1.00 

Anglijos sterl. svarui 4.34 
Francijos 100 frankų 5.11 
Italijos 100 lirų 4.26 
Šveicarijos 100 fr. 17.95 

TSSS, = 

DAR KARTĄ ATSISTATY
DINO. 

BELGRADAS, liepos 20.--
Dar kartą atsistatydino Ju
goslavijos ministerių kabine
tas, kurio priešaky buvo Pa-
sic. 

LONDONAS, liepos 20. — 
Anot žinių, Jugoslavijos ka
riuomenė susirėmė su albanais 
plėšikais. Nukauta plėšikų 120 

eivilizaciįosi bet b«galo. karin- serbų 14» 
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Siųskite Savo Giminėms 

L I E T U V Ą 

PINIGUS 
a 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. 

''DB^TOAS/' PUBL. CO., 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, HL 
Ofiso Valandos; Nuo 8 ryto iki 8 v. vak. 

Sekmadieniais uždaryta. 
iHiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N E A S T I B 

"DRAUGAS 
I Juo kas toliaus nuo jos, ar.' 
įba ją laužo, juo daugiau pâ  

" i tiria savo menkystes įrody
mų; be krikščioniškos doros 

Eina kasdieną iiakynu nedėldieniui j nebūtu galima apsaugoti sa-
Metama t f&ao.vęs, kovoti už būvio pageri-
*a»«i ***** • •••• f&M.ninią, nebūtų ramybes ir tai-

Oi prenumeratą mokasi iškalno. Lai- j ^ o s ^e įos>» 
tas skaitosi nuo užrašymo dienos,! . . . . . .Y 
\e QŪO Naujų Metų. Norint permai-! suprantama, be knktfcoius-
ajti adrdsas visada reikia prisiųe- kos doros, be prisilaikymo 
d u Miai aditaas. Pinigai geriau-1 d u o t ž m o n i j a i 1 0 Dievo įsa-
oai siųsti isperkant krasoje ar «- . . . T . 
preso 'Money Order" arba įdedant j kTmV> darbininkui žmogui 
©inigua j registruota laišką. sunku butų kovoti ir ilįpvoti 

DRAUGAS PUB. CO. *>avo būvio pagerinimą. 
Frakcijos darbininkų tauti

nis kongresas užtat ir į tar
nybą išrinko net 14 katalikų 

LAISVAMANI} f AflAltt 
« - M M i . mm . m m a m uHimimnir 

pi 
ee ife Sfc 

19Ž4 

MAS, 

2334 So. Oakley Avenue 
Chicago, Illinois. 

Tel. Roosevelt 7791 

FRANCIJOS DARBI
NINKAI. 

Prieš pasaulinį karą. Vokie
tijos išdirbiniai savo kokybe 
ėmė viršyti Anglų, o dalinai 
ir Francuzų išdirbinius. Vo
kiečių prekės įgijo pasauly 
pagarbos ir jie pradėjo gana 
sparčiai užkariauti kitų vals
tybių rinkas savo prekėms. 

Francijos visuomenė ir val
džia tuomet ieškojo priemo
nių, kaip galima butų Franci-

; jos išdirbinius pastatyti gar
bingoje vietoje. Besiteirauda
mi, priėjo prie išvados, kad 
būtinai reikalinga francuzų 

* darbininką išlavmt kiek ga
lint geriau savo amate, o be to 
duoti jam ir bendrąjį augštes-
nįjį mokslinį išsilavinimą. 

Tos minties vedami, fran
cuzų fabrikantai paskutiniais 
laikais nesigailėjo savo darbi
ninkams teikti progos prasila
vinti. 

Viso to pasekmės pasirodę 
labai geros. Inteligencijos įga
vęs darbininkas, su skoniu, įr 
tinkamiau ėmė gaminti tas pa 
čias prekes. Jų vertė — koky
bė beregint pakilo. Tą atmai
ną tuojans pajuto vartotojai-
pirkikai. Francuzų prekės į-
gijo jau dabar pasauly gar
bingos \ietos, ypač, kad po 
karo Vokiečiai negalėjo siu<» 
žvilgsniu konkuruoti francu-
zus. 

Bet ir Francijos darbinin
kai aktyviai prisidėjo prie 
savo draugų protinio požymio 
pakėlimo. Iš vietinių Syndi-
katu, jie sudarė Federacijas 
ir Konfederacijas. Tos centra-
lines organizacijos, besirūpin
damos darbininkų dienos rei
kalais, daug domės pradėjo 
kreipti į intelektuali sufedere-
ruotų darbininkų išlavinimą. 

Birželio mėn. pabaigoje š. 
m. Paryžiuje įvyko Francuzų 
Darbininkų krikščionių kon
federacijos penktasis tautinis 
kongresas. Jame pasirodė, 
kaip įvairus elementai sutel
pa toje darbininkų konfede
racijoj, kaip jie moka savo 
teisingus reikalavimus ginti. 

Konfederacijos vyriausia se
kretorius G.-Tessier darė pra
nešimą. Konfederacija apima 
76 departamentus; yra suvie
nijusi 504 syndikatus, o taip 
pat Elsace Lotaringijoje 221 
vietinius syndikatus. 

Katalikų darbininkų grupes 
įtaka į visą konfederaciją pa
sirodė esanti labai didelė ir 
ji vis auga. 

Konfederalio biuro prezi
dentas Julės Zirnlield tą aiš
kiai pabrėžė, nurodydamas 
priežastį. 

''Krikščioniškoji dora, ŝa
kė jis, yra privaloma kaip 
tautomis, taip ir pavieniems 
asmenims, politikams, pilie
čiams, veikėjams, lygiai ir 
darbininkams. 

darbininkų daugiau, negu pe-
įmai metais. 

Darbininkai, įgiję kiek dau
giau inteligentijos jėgų, tuo-
jaus pamato, ku r y r a jų tei-
sjnga užtarėja ir parama: do
ra, tikėjimas, speeiališkumas 
darbe, sąžiningas darbo atli
kimas. Tą turint, lengvu bū
du gali susijungę pagerinti ir 
ekonominį savo gerbūvi, o 
taipgi šalies vardą pakelti. 

Darbininkams kovoj su li-
l>erali*škuoju žmonių išnaudo
jimu, kapitalizmu, reikia vie
nybės, proto, doros ir savo rei 
kalų supratimo. 

TRUMPOS ŽINIOS. 
Diplomatų mokykla. 

Austrijoje įsteigta (Vieno
je) tarptautinė" diplomatijos 
mokykla. Ji pradės veikti nuo 
ateinančio rudens. Priimami 
visų tautų studentai, kurie 
moka francuzų kalbą ir yra 
baigę kolegiją. Mokslas tęsis 
du metu. 
Suris. 

New Yorko pirkliai tvirtina 
esant 245 sūrio rūšims, įvai
riausiu būdu daromom*. 
Sieros gamyba. 

Dabartiniu laiku Suv. Am. 
Valstybėse pagaminama dau
giau negu kitur sieros. 
Apsiginklavimui 111 mil. dol. 

Amerikos atstovų rūmai 

"fcjllė" Kepos 6 ii., *a4|*myje ''Daugiau tafcto". »vfe-
tSias - e^bitnmierttas raSo: 

DAUGIAU fAKTG! 

"fcirįelio 33 & jvyito Šiaulių, tfinnazįjos abiturientų 
atsisveikinimo vakaras. Ks&p praėjusiais metais, taip ir 
šiemet tradicijon įeina vakarai be svaigalų. Labai tai gir
tina ir taktinga iš jaunųjų šeimininkų - abiturientų pusės. 
Labai gražu buvo, kai 12 Išmušus, prasidėjus šv. Jono die
nai, abiturientų buvo pasveikintas dalyvavusis tame vakare 
\vienas senesniųjų mūsų tautos žadintojų, Dr. Jonas Šliu
pas. Jam buvo įteiktas galių bukietas ir sudainuota * 'il
giausių metų". 

Tik, deja, sotenizantas net tokioje iškilmingoje valan
doje neišlaikė reikiamojo takto. Labai nemalonu buvo, kai 
pačioj pradžioj pradėjo reikštis partyvumo ir savo paties 
skundų bei 'rokundų atmosfera". Savo atsakymą į pas 
veikuumą pradėjo jis nuo to, kad yra uždrausta kalbėti 
iš Šių sienų apie kunigus, Bažnyčią ir Lietuvą", O juk 
patsai prieš por$ mėnesių skelbė "Šiaulių Naujienose". 
kad pasitraukęs patsai iš gimnazijos del to, nes prikaišio
jamas jam užgauliojimas tikybos, doros, dvasininku. 

Kad kunigai nėra nusistatę prieš ik*. J. šliupą, kaip 
visuomenės veikėją ir tautininką matyti nors ir iš to, kad 
pernai tokiose pat iškilmėse sveikino jį kapelionas su atei
tininku Juozu Paukšteliu. Ir šiemiet tuo atveju vėl sveiki
na Dr. Šliupą ateitininkas Rauckinas ir net, baisenybė, eu-
charistininkas. kuriuos taip žemina savo laikrašty mūsų 
solenizantas. Be to. Jr jis pats yra pabrėžęs, kad tureda 
vęs ir iš kunigų tarpo bendradarbių tautės dirvoje. Bet 
jei dvasininkai negali pritarti jo religijos ir mokslo klai
doms ir atsilikusiai materializmo pasaulėžiuriai, tai jau 
kitas dalykas. 

štai ir šiemetiniame abiturientų vąškare Dr. šliupas 
perša abiturientams savo pasaulėžiūrą, reikšdamas savo 
kalboj įsitikinimo, kad porą metų padirbėjus moksle, ypač 
gamtamoksly, jaunimas prieisiąs prie jo pažiūrų. 

Aišku kad, kiekvienas platesnių pažiūrų žmogus at
mes tą jo peršamą mokiniams nesutinkančią su teisybe 
gamtos filosofiją, taip lygiai atmes ir bažnyčios žmonių 
laikymą kažin kokiais dvasios pigmėjais pakalikais". 

SUAKMENĖJĘS FANATIZMAS. 

Seni daiktai pelėja ir pūva. Kaikurios liekanos suakme
nėja. Suakmenėjęs daiktas sunkiausia pasiduoda kokioms-
nors atmainoms. 

Sulig 1923 m. statistikos, Lietuvoje yra 55 "susipratę" 
laisvamaniai, 24 žmonės be tikybos, 7 bedieviai ir 1 stabmel 
dįs. šie visi 87 piliečiai vyriausiu gyveninio tikslu pasistatė 
kovą prieš katalikus. Jų įnirtimas ir fanatizmas nežino nei 
galo, nei krašto. Pastoviais fanatikais būna tik labai prieta 

i f e l M Y N O S ŽffiHt- v o ^ l k t o s i r taurios motinos. įanga. Kasdieninių mpeeaių ir 

NYS. 
^» 

Daug apsiveda ne iš 
meilės. 

"Del ko tų su Ja afteive-
dei? l a i klausimas užduoda
mas vyrui kuomet jis pasis. 
kuhdžia ant savo pačios. To
ks pat klausimas pritaikomas 
ir apsivylusiai žmonai. 

" ta i kas gi tave priveSė 
prie altoraus?,, - klausiu 
daugelio žmonių ir jų" atsaky
mai būna labai įdomus. 

"Aš subankrutinau, todėl 
apsivedžiau, kad vėl atsisto
jus ant kojų. Bet niekuomet 
nesapnavau, kad turėsiu tiek 
daug nesmagumų bei kivir-
čių". Taip išsitarė vienas gy
dytojas kelias savaitės po 
vestuvių. 

Viena nelaiminga jaunave-

IT JI čiupo pirmą vaikintą ku-' Tu*gų verpete flašiga$lėjiinaa 
rs jai pasitaikė, nežinodama nuolat mažinasi. 
ir nesirūpindama žinot ar tas 
vyras jai tinka ar ne. Bėg& 
nuo vilko, ir užbėgo ant meš
kos. Į mėnesį laiko jį patyi% 
kad ji pabėgo nuo vieno tyra-
110 ir pateko į kito tyrano kro-
tėles. r • 

Gražus, didelis vyras, kurio 
žmona buvo kaip lėle, sakė 
kad jis niekuomet jos nemy
lėjo, nors jie vedė jau prieS 
dvyliką metų. Kaip Jis, taip ir 
ji fcuvo labai nelaimingi. 

"Bet ji privertė mane ją ve
sti, tad tegul ir kenčia • sa-
kė4 jis ir pridūrė kad ji turė
jus daug stipresnę Valią ne
gu jis. Jis nei nepajuto 
kaip susižiedavo su ja. Ir ka
da pamatė savo klaida, tai ji 
jau jo nebepaleido.v 

Daugiau ne vienas vyras 
dė prisipažino, kad ji ištekė- apsiveda iš pasigailėjimo. 81-
jo kad prasišalinus nuo sa- taip daryti yra labai pavo-

• Pinigai ir vedybos. 
Daug mergaičių ir vaikinų 

apsiveda **d gavus daugiau 
i i uosytės. Jie lanai nemėgsta 
sugrįžti namon paskirta va
landa vakarais ir susivėlinus 
išklausyti tėvų nustų pamok
slą.. Ifet daageHs apsivilsta: 
is tėvų kalėjimo pabėgę pa
tenka ' žmonos ar vyro kalgy 
jimą. 

Apeivedintai del pinigų Ja-
bai retai gertioju pasibaigia. 

Viena moteris prisipažino, 
kad nusibodo biednystė, ne
turtas, tad ji aįjsivedė su tur
tingu. Ji buvo tolerantinga, 
prifeitaikAnti, m^int i namus, 
tad savitarpinė" meilė fcug© if 
klestėjo. Bet tai išimtis. 

Keli vyrai kurie apsivedė 
del turtų prisipažino kad jų 
gyvenimas buvO vfenas dide
lis vargas. Jų |teo*os be pa
liovos juos kankindavo ir ne
pavargdavo fcttol'at kartoda. 
mos, kaip daug jie yra joms 
skolingi. 

Vienas vyras dlvorsų korte 
tris Savaitės po vestuvių- j|*i-
sipažino, kad jis apsivedė kad 

Dovydaitis vėl senį patupdė į kaliošus. 
Kadaise šliupas net Harvardo universitete pabandė is

toriko vaidmenį sulošti. Ir čia prof. Golder'is neiškentėjo 
nonsensus beklausydamas ir buvo priverstas išsitarti, jog J. 
šliupas joks istorikas, o tik paprastas pasakorius. 

Jonas šliupas, rodos, neblogas yra specialistas akušeri
joj, bet .apie šią specialybę jis kai kodėl retai tekalba, o vis įšaukti pavydą ir nusistebėji 
pasirenka savo kalboms temas iš tų mokslų, kurių jis nesi-
mokino ir kurių jis pats neišmano. Už tai niekus ir nukalba. 

Šliupas sako kad užtenka dviejų metų pasimokinti gam
tamokslio kad tapus tokiu geru laisvamaniu kaip jis pats 
kad yra. Taip, žinoma, kad Šliupą pasivyjus to pilnai užten
ka, net ir perdaug. Geriausi ir mokyčiausi laisvamaniai 
ir bedieviai randami 4 - - 5 gimnazijos klasėje. Tuomet jiems 
bedievybe esti labai aiški, suprantama ir neklaidinga. Bai
gę gimnazijos 8 klasę šitie laisvamaniai darosi truputį šal
tesni. Universitetan patekę kairiais visai netenka savo karsto 
temperamento. Baigę universitetus labai abejoja apie laisva-
manybės ir bedievybės "dogmatus" ir "tiesas'. Taip, tarpe 
tų, kurie studijavo gamtos mokslus tik du metų, laisvama
nių ir bedievių yra dar gana daug. Bet kaip jų maža tarpe 
tų, kurie turinė jo gamtos mokslus per 20 metų! O tarpe gar
siausiųjų išradėjų - genijų bedievių beveik nėra, bet krikš-
čionų ir labai dievobaimingų kataliku čia milžiniška daugu
ma. Mat mažas mokslas veda žmogų puikybėn ir nutolina nuo 

ringi ir bailus žmonės. Gydytojas Jonas šliupas yra visų prie- j Dievo, bet didysis mokslas, aukštoji išmintis mokslininką pri-
taringųjų tarsi karalius, šalę gerų patrioto ypatybių, Jonas artina prie Dievo. Iš šliupo kalbų, matyt kad jis tik menkas 
Šliupas turi tą prastą ypatybę, kad jis jokiose apystovose 

priėmė įstatymą pastatydinti1 negali atsižadėti fanatiškų prietarų ir jokiose iškilmėse ne 
S naujus kreuserius ir 6 Sar-I įstengia džentelmenu pasirodyti. Aišku, Dr. Jono Šliupo fa-
vuočius viso už 111 milijonų 
dol. 
Kruvinas susirėmimas. 
Salonikuose pakilo kova tarp 

streikininkų tabako darbinin
kų ir policijos. 37 darbininkai 
užmušti. 

studentas, išėjęs iš labai paprastos medicinos mokyklėlės, ku 
rioje gamtos mokslų tik pauostė, bet dar neragavo. Tad ir 
nukalba niekus, jeigu jis but sąžiningai ir nepripuolamai 
gamtos pasimokinęs, tai jis jau nebūtų laisvamanis ir nenie- dolerių -neprilygsta. 

Apsivedimo priežasčių yTa 
natizmas suakmenėjęs, nebepagydomas, nes priklauso "zui 
kio stratai'. kintų katalikų toje valandoje, kada šie įteikia jam gėles 

Laike karo Ik. J. Šliupas išeina su paskaita iš filologijos! ir pasveikimus. Jei senis mokslą, išmanytų, tai pasimokintų 
ir savo drąsiu neišmanymu pasistato ant juoko, čia prof. Bu- i nors nuo jaunų moksleivių kaip gražu būti tolerantingu ir 
ga jam primena, jog senis kalba apie tai ko pats neišmano. į mandagiu žmogum ir hubirėtų nuo jo ta stora fanatizmo ir 

Nuvykęs Kaunan senis užsimanė pasirodyti antropologu t^ėtarų žievė, turi jo protui ir pasijudinti neduoda, 
ir išvesti žmogų iš bezdžienies. Čia vėl nepasisekimas.- prof. ^ K P 

mą draugų tar^e. Tai visgi 
negražus tikslas. 

Pažystu keletą porelių, ku-
rios susituokė iš meilės. J11 
moile ir dabar dar tebėra ly
giai gyva ir jaunutė, kaip bu
vo prieš vestuvės. Žiūrint iš 
šalies 'kibai fjražu ir smagu. Ir 
tokių porelių yra rodea dau 
giau xegu paprasto! manoma. 
Laikraščiai kalba ir garsina 
tik nevykusias vedybas. O lai
mingąsias teUnio. vien arti
miausieji draugai. 

Vedantieji nutų daug lai
mingesni, jei prieš vestuvės 
labiau žiūrėtų į širdis, negu 
į kišenes. Visai be pinigų ne
smagu gyvent, bet be meilės 
dnr biauriau. Žmonių geras 
būdas, sielos gražumas, mok 
«las, kilnus idealai yra tokie 
turtai kuriems ir milįjonai 

« • * • * • * • — . 

Stud. A. Rubikas. 

ARTIMO MEILĖ 
^ 
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• 
(Tąsa) 

Toji žiema buvo tokia skaudi, kokios senesnieji žmo
nės dar nebuvo matę. Gilus sniegas storai buvo pridengęs 
žemę; šalčiai buvo toki smarkus, kad net medžiai .poškė 
darni skilo. Kuo to balso ligonis nubusdavo, ir jam klie-
dant rodydavosi, jog atėjęs pasaulio galas. 

Kad ir kiek liga buvo jį suvarginus, galop jis ėmė įto 
truputį eit geryn, ir atėjo diena, kada Jis taip godžiai 
stvėrėsi miltu putros, jog gerasis šeimininkas nusišypsojęs 
paklausė, ar nenorjs jis ko daugiau. 

"Ak iš tfosų", atsakė berniukas, "aš taip alkanaą 
kad net jus mielu noru suvadgyčiau'\ * 

"Tai ir gerai", tarė šeimininkas, "aš stengsiuos kiek 
galėdamas, kad tave pasotinus; palūkėk trupučiuką, aš 
tuoj tau ką atnešiu; nors tat ir nebus karališkas valgis, 
bet tau vis tik bus gardu ,\ 

tr jis grįžo kumščios didumo duonos žiaunelė nešinas, 
kas ttto brangymečiu buvo retenybė. Skanumo įį nebuvo 
skani, nes tai buvo bado rnetų - kieta, juoda ir sausa -
duonelė. Padalyt ją į mažesnius kąsnelius be kirvio ne-
aš labai mėgstu skaityt, o jau šešios savaitės, kaip netu-
buvo ga&ma. 

"Vieną kąsnelį suvalgyk sįryVkitą vakare,,, tarė.jis 
dėdamas'juos ant popierio šalia putros puodelio. "Dau
giau valdydamas gali v£l karštį suslkelt, dėlto buk atsar
gus.*' Tiek tepasakęs šfeimininkas išėjo, nelaukdamas lai
mingojo berniuko padėkos, kuris,tuoj stvėrė vieną duonos 
kąsnelį ir .gardžiai jį kramtė. t>uoha buvo jam lafeu ska
ni, tik jis buvo dar labai silpnas, jam bekramtant žandai 
ilso. 

j)abar Valentinas kasdien gaudavo po to^į Ha$Wį, M 
kįekvieną kartą jis butų tr& feąrt tiek suvalgęs. 

Bet štai, vieną Vakarą* seimininkas atsiprašydamas 
pasakė, kad jis nebeišsigalys duoti berniukui poN tokį duo-
nos kąsnelį. 

"Mielu noru> mano vaikuti, duočiau aš^tau, kad ga
lėčiau, bet ir mano vaikiukai šįryt iš bado graudžiai ver
kė! Todėl po piet buvau nuėjęs į kleboną, ir jis sutiko nu<» 
ryt dienos tave priimt. Jis gana malonus ir duosnus kuni
gas, tau ten bus gera, geriau kaip .prie manęs, del to buk 
ramus". 

"Geriau man niekur nebus" atsakė nuolankiai Valen
tinas, ' 'Tamsta buvai man toks geras, nors aš ir visai sve
timas. Nežinau nė kaip dabar Tamstai atsidėkot". 

"Nusiramink, mano vaikuti", pasakė jam geradaris, 
"kas vis dėlto nori atsidėkot, nuolat tani gali rasti pro
gos šiame pasauly". 

Kitą rytą Valentiną šeimininkas išėmė iš jo guolio. 
Vaikščiot jis dar negalėjo, jam dar* permaža buvo paiegų 
nueit pėsčiam į .gerąjį kleboną. Daugiau kaip porą žings
nių jis nepaiegė nužengt, jis^ svyravo kaip vienų metų 
kūdikis ir turėjo laikytis sienos,' kad neparpultų. . . 

1 ifT\i nebemoki vaikščiot", šypsojosi jo geradaris, "to-, 
del prisieis tave kaip nors neąte nunešt". 

Buvo galvota šiaip ir taip. Galų gale Valentiną įvy-. 
nioįo į keletą skarų, fapdarė šienu ir kaip kokią šieno ku
petą, .nešę jį ant kupros malunink;0 asilas. 

"Šitaip tai bent nenušalsi", tikrino šeimininkas, "šiah 
(Jien vėl smarkiau šąla". 

•Prasidėjo kelionė. Maluninkas pats vedė asilą ir drą
sino raitelį, kuris iš pradžios kiek dejavo^ e paskiau ir 
visai nutilo. Vedikas manė, .kad jis užmigo. Bet kai jį 
nuėmė, nmluninkas pamatė, jog berniuko butą ne užmigu
sio, tik nuo šalčio ir silpnumo nualpusio. 

*H§į kartą jkažin ar jis išsikas.,*, pastebėjo jis, pečius 
fetikletejes, "jė!Mį.g*3fe - geras atviras.vaiku, šfe&i 

labai daug. Bet sykį apsive
dusiems svarbiausia visas 
sunkenybes kantriai pakelti 
ir nugalėti. 

X. Y. Ž. 

noru bučiau įįj. ir Miaų ftftitinęs, jei badas nišmitį manęs pijos". 

prispyręs '. 
Bet ir sį kartą nugalėjo stipri vaiko prigimtis, tiesa, 

ne be kruopščios gerojo klebone pagelbės, kuris paguldė jį 
į šiltą lovą ir gerai maitino, ir tada te^aleido, kai saulė
tas pavasaris leido pamiršt visas šaltos žiemos Daiseriy-
bes. Ašaromis akyse atsisveikino Valentinas --.jam iš nan-
ja reikėjo eit į nežinomą pasaulį ieškot 4uonos, draugu* į-
sigyt amtftas. Buvo skurdu. Bet šį kartą jis bent drapanas 
turėjo tinkamesnes, švaresnes. O ir jo gyslose tekėjo nau 
jas žvalus kraujas; jis jautė savy iegą ir drąsą ir buvo pa-
sirįžęs visur fiadoriai elgtis. 

Bet sunku buvo rast duonos kąsnis ir jaunasis mūsų 
draugas buvo perėjęs jau beveik ištisai vieną francuzų 
provinciją.ir atkeliavęs į Lotaringiją, o kaip jo niekam 
nereik taip nereik: nei lauko darbininku, nei tarnu, nei 
taip kuo, jis niekam negalėjo įsisiulyt. Nuliūdęs, suvar
gęs, bado kankinamas, traukė jis savo keliu, stengdamo-
si* kad nusiraminus, sudainuot kokią dainelę. Buvo gra
žus birželio rytas. Rasa šėrėjo žolėje ir medžiuose. Bet 
jo akies niekas netraukė. 

Štai prie kelio i/asisukimo pamatė jis m kokios poros 
šimtų žingsnių kaž-ką einant, iš folo nepažįstamasis atro
dė jam kunigu, į kurį jis ©epersenai buvo užėjęs. Jis ėjo 
keleriomis mišių knygomis po pažaste nešinas. 

Valentinas, pagreitinęs žingsnius, tmį M 3**W> ir, 
madagiai kilstelėjęs mažą savo kepuraitę, paklausė: "Gal 
man duotumėt panėšėt jūsų knygas!" 

Kunigas kiek nustebo, nes buvo, matyt, kuo giliai 
susimastęs. Jd veiaasTbuvo rimtas ir sausas, kuriame ga
lima bųVo pastebėt, kad šešiomis dešimtimis save amžiaus 
jis nemaža buvo hukentęs. Jis pažiurėjo į vaiką tiriamo
mis žmopus akinds, pauavė jam dvejas Mygąs, trumpai 
ir maloniai dėkodamas ir pridūrė: 

."Kur keliauji, vaikuti, nian votim, ta m m * * 

* ' • > • 
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Eltumaienis, liepos 21, 1924 
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D R A U G A S 
i" i i i nu ** ** " •• * ~ i • n 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
^ ^ A ^ ^ 

C I C E R O J E 
• • • • • 

Iš Sa-čiu veikimo. 
IM$. 14 d. Mot. Są-gos 2 

k p. laikė* mėn. susirinkimą^ 
Keatsižvelgiant į šiltą orą, na
res skaitlingai lanko susirin* 
kimus, matyt supranta, kad 
darbo daugybes, na, o įneš 
Cvcerietčs nenorime būti pas
kutinės. 

Ruošiamasi prie Jub. Sei
mo. Turėdamas sravo tarpe net 
tris Seimo rengimo komisi
jos nares, ižinome, kad šį mė
t į Seimas pilnai pasiseks. Tai
gi ir kuopa jau įsisiūbavo par 
davinedama tikietn Seimui, 
vakarienei ir teatrui, Seimui 
įnešimai, taipgi giminami. De
legates į tą, Seimą išrinktos* 
K. Sriubienė, Elzb. Siriuniene, 
M. Lukauskienė, F. JKikolai-
tienė ir Aug. Šatkienė. 

Iš krepšinio pikniko. 
Mot. Są-gos 2 kp. metimfe 

išvažiavimas fvyko birž. 29 d. 
liiversklėje. Pavyko kuopui-
kiausiai. Dalyvavo apie 200 
asmenų, Kadangi jis buvo da
romas sn serijomis, tai ir pel
no padaryta apie $200 doln 

kuris buvo skirtas groteliu 
fondam taip kad tame fonde 
jau turime $250. Puiki pra
džia. Už išvažiavimo pasisek 
kimą padėka priklauso pirm. 
K. Šriubienei v M. Vaičių 
menei, nes jos pašventė dau
giausiai laiko, ruošdamos už
kandžius ir kitus dalykus. 

Ruošiamasi prie žiemos se
zono. Kad žiemos laiką su
naudoti tinkamai/ prad§tA 
rengtis iš anksto. Turime už
sibrėžusios sulošti puiku, te
atrą, kuris neabejojame pasi
seks, nes į komisiją įėjo tin
kamiausios ypatos, kaip tai; 
Dainininke - E. Rakauskiene, 
Ciceros žvaigždute - S. Lau
rai tienė ir žymi lošėja - Ona 
Valaite. Kuopa daug tikisi 
iš viršminėtos komisijos. Pa
sisekimo! Eoresp. 

Šv. Kazimiero Akademijos 
Remejų 9 skyrius laikys sa
vo susirinkimą 21 liepos d. Šv. 
Antano parapijos mokyklos 
kambary. Visi nariai yra kvie 
eiami atsilankyti tai pusme
tinis susirinkimas. Daug svar
bių reikalų yra. O. R. 

DETROIT, MICHIGAN 

• H B mmm 

jTelcf. Boulcvard 2551 _ ^ 

Dr. H. ŽILVITIS 
, Dcnt is tas 

P e r k ė l ė savo of isą i š Brtgiiton 
Park p o Hfttm, > 

3265 So. Halsted Street 

Darbai. 
Pradedant liepos mėnesį ne-

kurios automobilių dirbtuves 
pradeda gerians dirbti. Jei ir 
kitos geriaus dirbtų, darbinin
kai butų linksmesni. Taipgi 
ir visas judėjimas gerians to
buli ntusL 
Fed. Seimas. 

Federacijos kongresus ne
betoli. Komisija dirba, kad 
Federacijos kongresas^ visoms 
pusėms pavyktų. Plačiau pa
teiks žinių rengimo komisija. 
Vyčiai. 

L. Vyčių 79 kuopos base-
bolo tymas šauniai pasirodė* 
supliekdami kitus tymus. Vy
čiai pradės persiimti už eiam-
piono vardą. Vali" vyčiai! Pa-

į rodykite savo sportiškus gtv 
= * 

D A K T A R Ą L 
m - - • 

Telefonas Boulevard 1939 

D r, S, A Brenza 
4008 SO. A S U I i A N D AVEKUK, 

Chicago, UI. 
Vai . : t ry to iki 13 p le t : 1 p o 
plet i k i S p o piet . 6:SO »ak- Iki 
9:30 Tale. • 

r. 

TefL • & » 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W . 47-tfc BU 
Valandos nno I Iki U disną, nuo f 
lkl • vai. rak . Nedftllomla nao • 

tkl t ral . po Piktą. 
1 • ' 

Telefonas 74S9 

Dr, I, M. Feinberg 
rjydo spaclallai vtsosria* wjm Ir 

m o t s n j lyt iškas llfaa. 

Valandos: pO piStU t • 

OR. A. K, RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

4442 So. western A ve. 
Tclef. Lafaje t te 4146 

— J 
» ^ ^ — • — — — • • • — i i • 

Dr, A. Račkus 
Gydytojas, Chirurgas. Obs-

tetrikas i* Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — v>=a 
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raščio "D RAUGO J5 

METINIS PIKNIKAS 
ugpjučio-August 3, 1924 

National Darže, Riverside, III 
PRADŽIA 11V AL. RYTO. 

Visus kviečiame "Draugo" prietelius ir rėmėjus atsilankyti į šį linksma piknike. 
Kviečia "DRAUGO" BENDROVE. 

bumus. 
Išvažiavimas. 

, , . į XT • r i pereitus metus Katalikių Mo 
trečio tūkstančio rinktines pu-!gyvai Maironio- .Naujano 
Mikas ~ daugiausiai jauniiiio. uJaunimo Giesmę'! ir dar 

Liepos 4 d. buvo L. Vyčio l g v a ž i a v i l l l Q darbininkai kaip keletą tautiškų dainelių. Pa-
j manydami malšino svečių 
troškuli ir alkį. Po 12 vai. pra 

79 kp. draugiškas išvažiavi
mas. Vyeiai linksniai dieną 
praleido tyrame ore. Buvo 
žaidimų, bolę grojo. Kitokio 
programų nebuvo, nes gražų* 
gamtos vaizdeliai trauke jau
nas 'širdis linksmintis, žaisti 
ir tt. 

Pastaba. Mūsų koresponden 
tai mylį kortais pasididžiuo 
ti, kad gali savo žinutėse v'v*, 
ną labiaus išpusti, o kitų pas* 
merkti. Kad tas turėtų tiesą 
- tai taip ir turėtų būti, bet, 
kad to nėra, tai turiu žodi 
tarti. "Darbininko" No. 74 
tilpo 72-ros kuopos nario ap. 
rašymas LDKS. 72 kp. dar
buotės. Tarpe visokių pagiri -
mų pasakyta: duetas Valiuko 
ir Sirvaitienės išėjo kiek silp
niau. Tai netioa. Duetas p. 
Valiuko ir p-nios Širvaitėnės 
taip žavėjaneiai skambėjo, 
kad. publika truksmingai pri
vertė atkartoti. Kas reiškė ne 
silpnumų, bet gerumų. Tokio 
rašejo nekaltinu, matyt, mu
zikos nesuprasdamas, savus 
išmislus pavartojo. Geriaus bn 
tų plaėiaus įsigilinti, o tik 
tada rašyti. Matas. 

terų Sa-ga išleido pasiimtiems 
darbams vykinti. $175,000. 

ADVOKATAI 
•n 

vyko labai gerai. Chorui.pra
sišalinus pasirodė So. Bostono 

sidėjo programas. Susikirto4lakštutė, p-lė M. Grybaitė. A-
Lawreneo ir Cambridgio jau-!komponuojant jos sesutei O-
ni vyčių Imseballo rateliai, j mitei, suskambėjo jos tvirtas, 
Lawrenea nors mažesni bet j švelnus soprano balsas. Visi 
laimėjo 9 to 6. Už valandos j gėrėjos. Jos vietų užėmė Sta. 
sužaidė jo skurdus trimito bal- j sys Paura iš BrigMonc. Tai 
sas. rPai buvo ženklas karališ-'jpaėiai pianistei akonrpanuo. 
kbe procesijos. Jš visų pa. Į jant išsiveržė malonus barito-

'no balsas. Jo 'rodos, niekad 
neatsiklausvtum. Publika 
jiems gausiai plojo. Koncerti
nę programo dalį baigė skait-

kraščių žmonės skubinosi prie 
parengto sosto. Tolokai nuo 
bruzdesio vietos, ant kalno e-
sancios koplyčios pasirodė 
spalvuota procesija. Visi susi- l;.ngas ir gerai suharmonizuo

tas Montello choras, J. Banio indomavo. Per ininipje i>ada 
,vta kelio atėjo *Įm»mĄi*&?*$ P o t o ^ į ^ * * * 

orkestrą ir prasidėjo šokiai, o 
koplyėios skiepė dėka O. Side-
i'aviėiutės, Venčienės ir k. biu 
vo parengtį karališki pietus^ 
kuriuose dalydavo gerb. svė-

LAIKRODININKAI 
A, VV. Y U S K E N 

Laikrodininkas. 
Užlaikau! 
aujus 

lolkrtJd-
ą u š i^ 
taisau se! 
TUs.Tai-
pgi užlai 
kau viso 
kias gra
znas ( j e - | 
welry) 
plunks
nas, brit,-{ 
ras ir 
plaukų 

IrptTuo 
raaš\nas. 

t1 r i tai
kom a-
kinius 
1551 So 
Ashland 
Avenuf 

(akm«nla tuliyj*) 
Ir »km««ti ilapumo pu«lįj« be o-
peracijo*. m tam tlkromit mpka-
llikomla prlsmonamla bal valatala. 

aasratma &rto&oą. . , 
« M p m k m t o m , tr )al 

JT% raiteaiaa dar* oparacljaa. 
~ patarnaTlai* talkia aaro 

«flaa: 
1411 So. 50 Ate. Cicero, BĮ. 
Oftaaa atidarytas: kaartlaa no* 1 vaL 

po plet tkl t vaL Takara 
Nedeliomla tr —rartamtB oftaaa 

rytaa. 

— 

r TeL Boulev»rd *!•<> 

DR. A. J . KARALIUS 
Lietuvis Gydytojai 

3303 South Morgan Street 
. . . . i s 

• K 

Dr. Maurice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgas 

4 6 3 1 S . A s h l a n d Ave . 
Tel. Yards 08H 

Valandos; 
Nuo 10 iki 12 piet 
Nuo 2 iki S po piet 

Nuo 7 iki IjJjĄjįi* 
Nedel. stuo 10 iki 12 piet 

l • n • 

>fiso Tel. Boulevard 90OT 
Iteaid. Tel. D m e l 9191 

OR, A, A. ROTH 
RD8AB GYDYTOJAS ER 

CHTR1JBGAS 
Special istas Moterišku. Vyrukų 

Valką tr Tlaą chronl iką Ilgą. 

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

Tai.: lt—11 ryto: t—l po plot. 
7—t rak. Ned. 19—11 d. 

» 

Iš NAUJOSIOS ANGLIJOS 
L. Vyčių N. A. Apskričio 

Tradicinis išvažiavim'as, 4 d. 
liepos, puikiausiai pavyko. 

Nors kiekvienoj kolonijoj 
Imvo po keletą piknikų bet 
Pahmgon- buvo suplaukę iŠ 
gyvesnių jų kolonijų apie pus

čius prnl. Olšauskas ir kiti 
kunigai. Ant pievos prasidėjo į 
lietuviški žaislai, kurie tęsėsi 
iki tamsos. Visi #rįžo namon 
geriausiame upe, dainuodami. 

Palangos Apuokas. 

KATALIKŲ PASAULY. 

b •" ! -

— mm —— 
i , i — 

Tel. Bfltotevaid S6«B 

Dr. J. P. POŠKA 
GYDYTOJAS 

m 
CHIRURGAS 

»337 So. Morgan Street 
Va landos : 9—12 Iš ryto. 
Vakara is nuo 7 ikt t 

CICERO OFISAS: 
t S 4 3 Sttrth 49- th Ave«rt» 

•Salai. C i teso 4»76 
Vaiand.: r-^«:ŠT> v. -r. «Wtt!*n, 

y t a a ^ n k a t e tr petnycioms nuo 3 
tai * Wl. vak. > 
mmmm*————•—•"••-*—^ 

J 

«— 

Dr. CHARLES SEGAL 
P e r k e l i §avo ofisą p o aumerlu 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

i 

fr Vrro-fe4Įra 
Vai.: ryto n u o 10—12 nuo 2—4 
po pietų: nuo 7—1.«9 
Kedėi lomls: 10 lkl 12. 

Telefonas Mldway SSSO 
r*5 

Tel. Ganai 0257 Vak. Ganai 911S 

DR. P. Z. ZALATORIS 
lietuvis Gydytojas Ir 

Ckafurgas • 
1821 So. Halsted Str. 

Vaandoa: 10 iki U ryta"; 1 lkl 6 
po pietų; I lkl 9 vakaro 

20 metų Prityrimo 
Akinių pritaikymo m e n o 

SIMPTOMAI P A R E I Š K I A 
Aklų Ligas 

Ar jums skauda ga lvą? 
A r Jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos? 
Deg ina ar niežti? 
Ar skaitant akys greit pavarg

sta? 
Ar kvaišta ga lva ? 
Ar matote kaip ii p lukančlus 

taškus ' 
Ar atmktltis po truputi mažėja? 
Ar akys opios šviesai? 
Ar jaučiate kaip ir smilt is a-

kyse? 
Ar yra balta dėmė ant vokų? 
Ar turit katarakta? , 
Ar turi žvairas akis? 

n, m k SMETANA 
A K I Ų SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Ave. 

K a m p a s 18 gatves 
Ant trečio augšto virš Platte ap-
t iekos, k*mbaxi»i: 14. 4.5, 16 i r i ? 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

Nekėl iomis uždaryta. 
^—^———•—— »' m n a 

apsirengė karalaites vainl-
kuotojas I. P. KaleVa, lydi
mas, taip pat papuoštų jau
nų mergaičių, kurios nešė ku-
valaitės vainiką ir didžiulį 
rakta. Vel iiasigirdo trimito 
balsas ir eia pasirodė atei
nantį šio Išvažiavimo bei va
saros Karalaite (Onytė lieiirf-
berkaitė) karališkuose kostiu
muose su buriu palydovių. 
Prisiartinus prie puikiai pa
rengto, tautiškomis spalvomis 
ir Vyties ženklais papuošto so 
ato I. P. Kale va pres kaitės 
tani tinkamą dekleraciją, už
dėjo karalaitei Vainiką (karū
ną) ir pasodino ant sosto (Mi
nioje plojimas). Po to, taip 
Įiat ceremonialiai tapo atlydė
tas ir karalaites pasirinktas 
karalius (Valerijonai Puplau
skas, A. B.) ir ji pati jam už
dėjo vainiką ir įteiks raktą. 
Karalius raktą perdavė Vyčių 
apskričio pirm. V. T. Savie* 
kui. Pastarasis trumpai apibu
dino tų iškilmių reikšmę, pa
reikšdamas, kad p-le Lensber-
kaitė ne veltui įgijo &OSN die
nos Karalaites vainiką,,bet už 
saVo <Jidį darbštumą Popule-
riškumo Konteste, nes .gavo 
1260 balsų, t. y. tiek tlkietų 
pardavė. 
Prasidėjo kita programo da

lis. Širdingą introdukcijos pra 
kalbą pasakė vietos klebonas 
gerb. kun. F. Virmauskis. Jau 
nas Nashua'ės Vyeių ehoms ' ^ TT a . . ; t , . . u:m m.r _ _ ; j 
v e d a m a s g e r b . J . Š t a t o Š t U S k o , • Telefonas Canal 72Š3 

užtraukė Vyčių Himną, pas-

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS 

Va«a bjlaa vlmme THsraoaaa. 
aMj* Abstraktus. Padarą plrkĮm 

Daktuacotua to U»U»j 
7 South Dearborn Street 
ROOM 153S T R I B Ū N E BUDO. 

Telefonas R a a d o l p h 55^1 
Vakarais: 2151 West 22 St. 

—^-

S. W. B A N E S 
A D V O K A T A S 
T9 W. Monroe Street 

R o o m t d 4 — Tel. RandcRph 2»O0 
VaL. l i n o » ryto Iki 5 po pietų 
V a k a r t i s £203 So. Halsted Str. 

!Telef. Yards 1015 
Chicago. 

&* 

Kat. Moterų Veikimas. 
Liepos 7 dieną Edmontone, 

Kanadoje, įvyko Katalikių 
Moterų Sąjungos Jsongersas* 
Skaitlingai atvyko delegačių 
iš rytų, vakariu ir. Kanados 
centro. J. E. arkivyskupas O' 
Leary pasveikino kongresą, 
pranešdamas, kad šventasis 
Tėvas Pijus XI pagiria ir lai-
nųna jų darbams, linkėdamas 
gerų pasekmių. 

Gauta leidimas' steigti Que-
bec 'c K. M, Są-gos skyrių. Per 

Lietuvis Laikrodininkas 
Ksu pa 

tyręs tai-, 
syrne viso
kių laifcro-

*džių ir lai
krodėlių. 

Taipgi tu
riu ir nau-' 
jų auksi 
nių del par 
davimo pi
giai. Mel
džiu l i e t u 
vių atsilan 
kytl aS pa
tarnausiu 
kogeriau-

sia. -

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

Metropolitan State Bjuiko N a m e 
a t b l W. sand St. Tel. Ganai 6«W 1 

. ANTON KAZAITIS 
753 W. 36 - th Street 

KeU žingsniai n n o Halsted St. 

— 
T 

m — • 

SIUVĖJAI 

1 

ĮVAIRUS K0N1RAK-
TORIAI 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIJ 
Oeneralis Koutraktorius, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 
2319 West 24 tb Street 

Chicago, m . 

kui apie ketvertą gražių lietu
viškų kariškų da'Jielių. Išėjo 
puikiai. Sekė gerb. svečio pra
loto K. Olšausko indomi pra
kalba agįe Lietuvos politi
nius, ekonominius ir kuTturos 
reikalus. Po jo pasirodė So. 
Bostono choras, vedamas 
gerb. M. Karbausko užtraukė 

iotonas (.anai 7233 

PETRAS CIBULSKIS 
Mdliavojiino Kont rak torius 

Dažu ir POperos Krautuve 
i 2338 SO. LEAVITT STR. 

• • • » » » » « M ^ » » . —t 
THOMAS KRYVVULET 

Pirmos Klesos 
KRIAUCIUS 

Siutai padaromi ant 
užsakymo. 

Visokiu; Styliy 
Geriausia ir Didžiausia 

Kriaučiška įstaiga 
i vakarus nuo Ashland 
Valcj«n, Prosinam 

ir Taisom 
Pirmiau po num.1702 W. 

>.>v 47th Str. 
Dabar po nura. 

4711 So, Hermitage Ave. 

JOHN KlICHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22-nd : U. arti Lea^itt St. 
Telefonas <C*au»l 2552 

Valandos: 9 ryto lUi 9 yakaro. Se-
redoj ir* Pėtnyči oj nuo 5 r. iki .6 
v. Veda tisoki n s *byias visuose 
teismuose. Kgrza.; į inuoja Abstrak
tus ir padirba visokius Doku
mentus, perkant arba parduo
dant Lotus. N a x įus, F a r m a s ir 

' Biznius. Skolina ;Pinlgns ant plr- j 
mo morgičiaus H ngvomis ' iš lygo
mis. 
• • • • Į . ' / 

BALYS F. MA^TAUSXAS I 
A D V O K A T A S 

i Buvęs Lietuvos AM tovybės V a - <\ 
Singtone Patarėju. 

' Metropolitan State BtUAko K a m e 
2201 West 22nd Street 
Telefonas Ganai W 99 

k A. O L I S 1 
A D V O K A T A S 

11 8. La Salle st. Room 2001 
Tel. Randolpn 1034 VaL n n o 9-5 

V A K A R A I S : 
9301 S. Halsted st. Tel . Blvd. «77S 

v. • apart PanedčUo Ir 
Pėtnyčlos i 

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

+ m*m mm 
Ofisas Didmiesty j : 

29 South La Salle Street 
Kambaris KSO 

Telefonas Central M M 

Vakarais 3223 S. Halsted S t 
Yards 4681 

• •• • - ^ i i 

CHAS. K. VUOSAITIS 
VYRŲ IR MOTERŲ 

RUBĮĮ SIUVĖJAS 
Siuvame siutus ir O'Coatus 
Tiauiausios mados. Atliekam 
darbą kojęeriausia už vi
siems prieiuamas kainas. 

Valome, Dažome ir At-
nau.įiuame senus., 

8337 S. %e*4fe Str. 
Tel. Roosevelt 8982 i 

t Tel. Central .6200 

STASULANI 
A D V O K A T A S 
Vldurm/estj je Ofisas: 

[Room 911 Chicago Temple B!dj5 

77 W. yyaahlngton St, 
į c i c f i n p Ofisas: PanedėUo vak. 
1314 6. Cicero A v. Tel. Cicero 50361 

IBRIDGEPORT Ofisas: Kitais rak. 
3236 S. Halsted St. Tel. Botil. 6737 

J. P. W R I T C H E S 
L a vv y B r 

LIETUVIU ADVOKATAS 
D1«JB.: D. Ą 1 4 T - M 6 — r t l t _ N f Dear-
foru 6t. « « . 

1 0 7 « ĮfcįilswĮ Ave. 
1HSL Pullmaa M7T 

— e n a t a t e a * — : * a v jutm wee** • 



• >• • • • » " 
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CMG4 CO/E 
SUIMTAS JŽYMUS SUK-* 

ČIUS. 
^ 

Chiea^ojo suimtas Charles 
Keene, kurs daugeli bankų 
rvtinėso valstybėse ir kitur 
apvogęs. 

J is sugautas, kuomet Chi--

Adele Ambotukė $127.24 
P. Ona Seklecki^ie $76.52 
Ponia Nauįokienė, $61.30 

hy« I i , . QI , Į •; i,. ^ *>'JfM 

;mus ir dar pirm. ir vice-pinn. 
padare po trumpą pranešimą, 
tada nut. rast. vytė O. Redec 
kaitė iššaukė Valdybos nariij 
vardus. Pirm. pakvietė visus 
valdybos narius į priekį, už 
stalo, kad visi kuopos nariai, 
kaip nauji, taip i r seni, susi
pažintų su visais kuopos val
dybos nariais, reikalui esant 

* • • " V ' r 

m0^į9mm 

A. L. R. K. MOTERŲ 
SĄJUNGOS SEIMAS. 

Kun. Urbonavyehis, $63.45 . ^ 
P.. Tekle Petki.enė, >85.54 1 žinotų £rie ko kreipties. Kiek 

eagoje norėjo pakliūti vienon j Kaip matyti iš sąrašo tai 
bankon "te l ler iu ." . ' S e r b - k l™. J . Čužauskas lai-

J o suktybės štai kaip bu- > * J ° baugiausiai, užtai gn) 
vo atliekamos: ' jprie šios progos butų verta 

Laikrašty paskelbdavo r e i - P l a č i a u pakalbėti apie tyliuo-
kalaująs liaukai "tel lerio", ,,S"1S> bet brangiuosius Vienuo. 

turinčio liųdymą (referenei- j1?1 1 0 Pietel ius, 
ją) . Kuomet į jo paskelbi- . Pasaulyje pasitaiko, ka.l 
mą atsiliepdavo "teBeriai* 
ir jam prisiųsdavo liiidymus, 
jis iš tų vieną tinkamiausią 
pasirinkdavo ir su tuo lin
dynių pats gaudavo bamkose 
" leDerio" vietą. 

Padirbdavo jis dieną-kitą, 
arba kiek ilgiaus, ir pradin
gdavo su pavogtais iš bankos 
pinigais. 

Taip jis operuodavo i va i 
rinose miestuose. 

MIRĖ NUO MOONSHINE." 

Praneša, Cook apskrities Ii 
goninėj nuo "moonshine" 

mirė vienas vyras ir viena 
moteriškė — tai Stanley B&-
rh ir Mrs. Rose Chiek. 

VAIKAS VAIKĄ 
PAŠOVĖ. 

Henry K ola r, 13 m., 100.") 
So. 61 ave.. Cicero, revolve
riu pašovė Jamesą Steffen, 
tai pat 13 m., norėdamas pa
rodyti, kai)) plėšikai žmones 
sando. 

VAIKIŠČIAI PLĖŠIKAI 
NUBAUSTI. 

- p — •» 

Kriminaliam teisme teisė
jas Cook nubaudė Pontiae pa j 
sitaisymo įstaigon nuo 3 ligi 
20 met,ų du vaikiščių: James j 
AVilliam Kennedy, J.6 m., ir 
Ear l Woodward, 17 m. 

Jiedu pradėjo užsiimdinėti 
žmonių plėšimais ir paga-
liaus buvo nutverti. 

Illinois Central stoty, ties 
atrastas 63 gat., išeinamoje 

pamestas nužudytas kiurikis 
* f 

vienos dienos senumo. 

ATBALSIAI IŠ ŠV. KAZĮ 
MIERO VIENUOLYNO KO 

PLYČIOS KERTINIO AK 
- MENS PAŠVENTINIMO. 

] vykusios ceremonijos Ka-
ziniierieėiu Vienuolyne birže 
lio 8 d. jau buvo aprašytos 
seniai, taipat buvo paminėta, 
kad koplyčiai sinfeta aukų a-
pie $1,500.00 tą d:.eną. Kaip 
žinome, kai kurios aitkos buvol 
dravigijų įteiktos asnteniai Plo
tiniai Marijai, l>et rinkikės ir 
rinkėjai po kiemą, surinko jų 
dvlžiumg. Rinkikų buvo viso-J 
kių -- A. R. J), narės, aka-
demikės ir gerb. kunigai. Štai. 
sąrašas tų brangiijį Vienuoly
no prietelių ir kiek~k»ris su
rinko dėžutėse: 

Ona Auškalnyte, $11.84 
Zofija Jurgaitė, $14.09. 
" B o y s ' \ $6.67' 
Sesuo ML Konstancija, 

$24.75 « „ * * * • • 
Kun. J . Čužauskas, $259.40 
Kun. Meškauską s, įl4JU82 

dažniausiai daug kalbama ir 
rašoma apie žmonės, kurie 
šiokiu ar tokiu būdu vra nuo 
lat " in tlie publie eye", bet 

[mažai tesigirdi apie rimtus ir 
tylius mūsų visuomenės dar-

Ibininkus. Pa v. kun. J . Čužau
skas. Jo pavardę nė taip dai
nai m'atome laikraščių skilty
se, bet kas gali pilnai įvertin
ti to brangaus kunigo prakil
numą. J is tylus, bet uolus dar 
bininkas musij tautos. Įval-
rias visur, visų organizacijų 
iis brangus prietelius, visu* 
jis ragina prie gerų darbų b 
tai ne vien žodžiais, bet visų 
savimi, savo pavyzdžiu. O kas 
nežino, kad "žodžiai sujudi
na, bet pavyzdis patraukia ' ' . 
Vienuolyno jis prietelius buvo 
nuo seno ir juo tebėra, -- už
miršęs save. jis dirba kitt^ 
naudai. Aeiu. Lai Dievas lai
mina Tave už Tavo gražius 
darbus! 

Antras, brangus mūsų vi
suomenei asmuo tai kun. F . 
Vaitukaitis. Apie jį irgi neper 
(iaugaiusiai girdėti, bet žinan
tieji įkainuoja jo pasišventi
mą ir darbus. Kun. F. Vaitu
kaitis tai pašaukimų auklė
tojas. Jo skatinamos, ragi
namos ir auklėjamos mergai
tės, kuriose jis numato pašau 
k imą Vienuolynam daugina 

[Seserų Ka'zimierieėLų skait
lį IJ. Jo globojamų mergaičių 
berods jau 17 stojo Vienuoly, 
nan - kun. F . Vaitukaitis 
tai vertas A. a. kun. A. Sta-
niukyno įpėdinis. Kur rasime 
brangesnį darbą, kaip padėti 
jaunuoliui bei jaunuolei "su-
rasti save", išlavinti jų dvasią 
it valią, kad jie pasirinkę sau 
dvasinį luomą, galėtų darbuo. 
t is 'musų visuomenei, bei sa
vo sielos naudai. Toksai dar. 
baa yra šventas ir tokį darbą 
tyliai, uoliai ir kantriai dirba 
kun. F . Vaitukaitis. Galėtu
me ir daugiau surasti/ mūsų 
tyliųjų, bet uoliųjų darbinin
ku, bet pasitenkinsime šį sy 
k į paminėję tuos brangiuosius 
mūsų du dvasiškiu kunigus -
darbuotojus. Darome tai, kad 
parodyti didelį jiems dėkingu
mą ir nors jie savo geruosius 
darbus slepia,. bet visuomene 
juos piJnai apibrangina. Dau-
gelį kartij aeiu brangiems Vie 
n uolyno Prieteliams. 

Rep. 

P. B. Naugžemienė, $116.72 vienas valtiybos narys iš sa« 
Kun. F . Vaitukaitis, $123.73 vo pusės išdavė raportą 

Viso dėžutėse $1,113.09. iš praeito pusmečio. Tr-
upipai suglaudus galima pasa
kyti ką 16 kuopa nuveikė per 
šį praeitą pusmetį. 

Per šį pusmetį prie kuopos 
prisirašė 66 pilni nauji nariai 
ir apie tiek jaunamečių. IVPO. 
po j dabar yra 148 nariai be 
jaunamečių. Kasoj turi pini
gų $22.38. Du kartu " m w v 
pore" ėjo prie šv. Komuni
jos: vieną Velykų laike, ant
rą per šv. Misijas; per iv-s-
titurą J o malonybės gerb. 
Praloto kun. M. L. Krušo iš
puošė bažnyčią ir bromą vai
nikais; surengė tris pasilinks
minimo vakarus - šokius; vie 
ną šeimynišką vakarienę pra
dedant naujų narių vajų; vie
ną "Bunco P a r t y " ; du išva
žiavimus | Thatcher Park; pa
minėjo 20 metų suktuves nuo 
Lietuvos spaudos atgavimo, 
surengdama draugišką pasi
linksminimą, kur griežė gerb. 
L. Krekšeiuno benas iš 12 mu
zikantų. Sporto sekcijos suor
ganizuota beisbolo ir mergai-
(vm tenis ratelius; išleista du 
kartu išlaimėjimui serijas po 
$10.00 aukso. Pirmoji laida 
davė kuopai nemaža pelro, 
antroji dabar yra išdalyta na
riams išparduoti. 

Iš valdybos raportų inaž 
daug galėjo patirti svarbos-
niuosius kuopos nuveiktus dar 
bus. Kuopos valdyba žada dė
ti pastangų, kad. ateinantis 
pusmetis savo darbais nusver
tų praeitąjį pusmetį. 

Užbaigus valdybai raportus 
kilo sumanymas, kad kuopa 
surengtų išvažiavimą M 

RuošHantės prie 10-jo Sei
mo, kuris įvyks Rugpjūčio 18-
19-20 d. d. 1924 Mark JVhite 
Square svetainėje Chicago, 
Illinois. Jau beliko kelios sa* 
vaites iki mūsų Seimo, Rugp. 
18-19-20 A. d. Apvaikščiuost-
me jubiliejinį Moterų Sąjun
gos Seimą 10 metų sukaktu-
vės. Šis seimas bus vienas iš 
svarbiausių, pasekmingiausių 
ir gražiausių seimų. Kuopos 
ir Apskričiai i skalno malonė- j 
kitę rengtis prie seimo.'Stem 
gkitės skaitlingai prisiųsti 
delegačių seiman, nes kuo dan 
giau bus delegačių, tuo nan. 
dingesnis bus mūsų seimafc. 
Sulyg mūsų konstitucija kuo-
pa, turinti nemažiau kaip 10 
n'arių gali siųsti į seimą vie
ną delegatę. Kuopos gi turin
čios daugiau narių, galės sių
sti nuo kiekvienos 20 narių 
po vieną delegatę. 0 kaip lin
ksmą ir malonu dirbti mū
sų organizacijos naudai kuo
met matai vienodą interesą-
vimąsi sąjungiečių savo rei
kalais visose kuopuose o y-
pač dabar prieš seimą, kaip 
visoms mums lygiai svarbi, 
*r brangi mūsų Sąjungą. Jau 
dieną po dienos artinasi 
Rugp. 18-19-20 d. d. dar ne-
pervėlu, rinkti delegatės ne-
pervelų, šaukti "ex t ra M kuo
pų susirinkimai, juose svars
tyti Sąjungos reikalus ir per 

[delegates atsiųsti seiman rim
tų įnešimų. Vardan Moterų 
Sąjungos nuoširdžiai meldžiu 
visų kuopų bei Apskričių, 
kad nesigailėtumet lėšų dėlei 
delegačių, kad galėtumėt jas | 
prisiųsti seiman. Štai bran- 1 
gios sąjungietė's, imkime gra- i 
žų pavyzdį nuo 26 kuopos 
Clevėland, Ohio kuri laike 

Moterų Sąujngos vajaus pri
rašė 96 naujas narės ir jau iš
rinko 4 delegatės į 10 seimą.* ̂  

Marijona Vaičiūnienė, 
Moterų Są-gos Centro Rast. 

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

(IEAL ESTATE 

Duoda tikrus rezultatus 
Jus rasite kad jis 

Sultingas Stiprus 
Geriausias koki esi var 

to.jes. 
Nėra reikalo turėti prl 

tyrimą, kuomet nusiper
ki Purltan. 

Dviejų rusiu — Plaln 
Purltan Malt Eitract. 3 
uncijų pakelis apyniu Ir 
Purltan H o p ^ (tikrinis 

PURITAN 
M A L T 

IEŠKANTIS PIRKT NAMO 
PAMATYK 726 W. 21ST. 

3 augščių muro namas, — 
trys pagyvenimai, - akmens 
frontas - maudynės^ elektro 
šviesa, ~ taipgi 2 augšeių me
džio namas ant to paties lo
to. Randos neša per abu na
mu $90 i mėnesį Prekė tik 
$9,000. Su $3,000 gaii nupirk
ti tą namą. 

M . j . K I R A S R. E . 
IMPROVEMENT CO 

3335 So. Halsted Street 
Tel. Tania 6894 

[C.P.S0R0MSKIS&G0.Į 
f » 1 ? A T r j C T A T T REAL ESTATE 

Hop 
Synipas. 
Flavorcd 
Siifcnr 
Syrup 

Playn 
Extract 

su 
šviežiais 
Apyniais 

AuKŠčlausias Kušins 

SPECIALIS BARGENAS. 
Crreitam pirkėjui 6 kambariu 
mūrinė bungalow karstu van-

[deniu šildoma, 1 karui medi
nis garadžtus. Kaina $9,000.00 
reikia $4,000 cash, art i 63-Čios 
ir California Ave. 

JOHN J. KELLY & CO. 
Real Estate 

Loans, Insurance, Investments 
2717 West 63-rd Str. 

Tel. Prospect 8300 
t Chicago. 

Tel. Canal 2655 
C. J. PANSIRNA 

FOTOGRAFAS 
1901 South Halsted Str Kampas 

19-th Ir Halsted St. Chicago, 111. 
šaukiamas, važiuoja į visas 

miesto dalis. 

S. 0. LACHAWICZ 
Lietuvis Grmborlua 

SS 14 W. 2»rd PI. 
Cica*o, SUL 

Patarnauja laido
tuvėse kuoplslausia. 
Reikale meldilu at-
sišauktl, o . mano 
darbu bo#ite vt*+ 
nėdiuti. 

TeL OMMl Į S U 
9 1 1 * 

»^<mm m m m i» — » ^ » m t n s < tm^ fcwJĮI 

excnr-
sion" ant ežero į Mirmniko, 
ar kitur ir atsilyginti Ciceros 
beisbolininkams. už jii tokj, 
musii jauniems, ką, tik susu 
organizavusiems beisbolinin
kams, nuoširdų priėmime ir 
vaišes, kuomet jie buvo nuva
žiavę pas juos lošti. Nesant 
daug laiko, sumanymai liko a-
tidcHi kitam sus-mui* Beabe-
jonės jie bus įvykdinti. 

Šį kart$ Vvie kuopos, prisi
rašė paneles: B. Augustinai-
tė į pilna mečiu, skyrių ir E. 
Mazeliauskaite į jaunameeiij. 

Korespondentas. 

""AR S E R G I? 
Jeigu sergi, tai atsilankyk tuo 

I* jaus į SVEIKATOS INSTITUTĄ 
ir sužinok kaip likti sveiku, pa-
gelba VAISTISKOS KŪNO KUL- ; | 
TUltOS IR ELEKTRIŠKU GY-

1 DYMU. 
šitas naujas būdas gydymos y- ! 

ra paremtas ant tvirtų mokslinių 
pamatų ir yra pagelbėjęs dauge- \ \ 
liui sergančių, kuriems visi kiti 
gydymo budai nieko negelbėjo 

Mes bendradarbiaujame su ge
riausiais Gydytojais ir Chirurgais 

i mieste ir galime jumis parūpint 
visus tinkamiausius budus gydy-

Imo. 
Mes esame praleidę virS 10 me

tų mokslui ir patyrimui jvai-
(riuose daktariškose mokyklose ir , 

gydymo įstaigose ir galime ju
mis tinkamai patarnauti, atgavi-

> m e sveikatos. 
ATSILANKYK TUOJAUS Į 

t 

rVrkam, parduodam ir t 
mainom namus,, farmas taip ! 

j gi ir visokius biznius. 
Darbą atliekam greitai, 

J pigiai ir gerai. 
Kreipkitės: 

3352 So. Halsted Str. j 
Tel. Boulevard 9641 j 

T-r-

L O T A S 
PARSIDUODA PIGIAI 

arti prie Marquette parko ir 
liet. Vienuolyno 69 ir Talman 
Sts. parsiduoda lotas 29x125 
už $675. Suros i r saidvokai 
išmokėte. Toj pačioj vietoj lo
tai daii£ brangesni. Savininką 
galima matyti šešt. ir sekm. 
po pietų iki 9 vai. vak. 

3546 So. Union Ave. 
. (2 4iib. i«.u%p.) 

Chicago, Dl. 

FARMA 

HEAX 
rt'TE. 

TH 

Lietuviškas Restoranas 
J. A . L e p p a , Savininkas 
Vienas iš gražiausia 

valgykla Chicagoje. 
j Valgiai Skaniausi, v 

Patarnavimas manda-
giausis. 
3206 S. HALSTED ST. į 

Chicago, 111. 
Tel. Boulevard 3985 

FARMA! #700 
Įmokėdamas nupirksi gra-

•žiansia farma su visais gyvu
liais ir mašinomis, kas reika
linga ant farmos. Taipgi mai
nysime ant namo arba bile ko
kio biznio. Priimsime lotus už 
pirma i mokėjimą. 

C. P. SUROMSKIS & CO. 
3352 S. Halsted St. Chicago 

Tel. Boulevard 9641 

TRAINIS 
INSTTTUT 

3327 South Halsted Str 
(Ant antrų lubų) 

Valandos: Nuo 9 ryto fki 12 \\ 
pietų ir nuo 5 iki 8 vakare. I 

, | šventadieniais pagal sutarties. 
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BRIDGEPORT. 

Lietuvos' Vyčių 16 kuopoa 
pusmetinis sus-mas įvyko bir
želio 10 d., Vyčių kambaryj. 
H i ame sus-me, be įvairių ra^ 
portų ir nutarimų, kuopos vai 
dyba padare trumpą kuopom 
apžvalgą, ką kuopa per šešis 
mėnesius yra nuveikusi. 

Perskaičius kuopos per mė-
l nes j laikytus sus-imjL nutari-

ERNESTAS XIGOWICZ 
mirė liepos 17 d v 1 vai. 

S> pietų, Gary'g ligoninėj, 
ary, Ind., sulaukęs 21 me 

tu, po trumpos li^os. Pa
liko dideliame nuliūdime 
motina Antanina Kigowi-
čienė ir seserį Leonorą. Er 
neštas buvo gimęs šioj ša
ly, So. Chicagoje, buvo la~ 
bai gabus mechanikas, tu
rėjo savo garadžiu, mirė 
no 4 dienų sirgimo gerk-

Įles liga. 
Kūnas randasi 3604 Deo-

dor St.. Indiana Harbor, 
Ind. Laidotuvės įvyks pa-
nedėly, liepos 21 d. 9 vai. 
išryto, iš namu į 8v. Pran
ciškaus bažnyčia, o po pa
maldų į šv. Kaz. kapines. 

Visus gimines draugus ir 
pažįstamus kviečiame da
lyvauti laidotuvėse. 

Liekame didžiam nuliū
dime: Motina A. Kigowi 
čienėx ir sesųp. -

I 

Merginos — J u s u 
Rūpesčiai Užsibaigė! 

I 

BUTO laikai, kuomet niekas nežinojo 
kas yra pleiakanoe ir kaip nuo jų 
atsikratyti, šiandien yra viiižkai pa
prastu dalyku užlaikyti savo plau
ku* ir gulvoa odą tvarioje ir svei
koje padėtyje. 

Rtsffles 

ėl 
I 
i 

iitepant galvę kaa vakaras einant fultl 
per savaitę ar dešimti dienu, sunai
kina pleiskanas ir paragins jūsų 
plaukų augimą. Po to naudokite 
Ruffles tik retkarčiais sulig reikalo 
ir daugiau neturėkite jokių nesmagu
mų su pleiskanomis. 
Bonka 85c. aptiekose, arba ui 75c. 
p*-isiunčiame stačiai U dirbtuvė*. 

F. AD. RICHTER A CO. 
I 104-114 So. 4tfcSt., lr~kl , . , N.Y. > J 

PRANEŠIMAS 
Turiu už garbė pranešti 

visuomenei ypač savo tau
tiečiams Lietuviams kad aš 
padidinau stocka savo vai
stinėj. Kainos dabar, daug 
žemesnės negu pirmiau kad 
buvo. i 

NEW CITY PHARMAGY 
John Malachowskas, 

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

ĮVAIRUS BIZNIAI 
• • » • • » » » » » » » ^ » » « » < • » » • » » 

ABNER H, COHEN 
HARDWARE 

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

Radfo įrengimai 

Prirengta maliava irai. $1.50 

2202 W. 22nd Str. City[ 
Tel. Canal 6450 

JBHB^H 
šk JF^^j 
m ff ^k 

vls^B^ ̂ sl 
V S ^ B H I M V^BI BHP 

^B&v 
3̂ \ Ĵ L̂ I 
• P 

^ ^ 

^ ^ Perkam, f 
^k parduodam 

^ mainom 
| T 1 namus ant 

'•jM yiH'aJ'mų, ir 
L 1 1 farmas ant 

^^P/Mfnamų. Vi-
r i v šokius biz-
fU W n i u S , bU(V f 

JjmW ne"» gro> 
W qernes, au-

^ ^ ^ L tomobilius 
^ * ^ i P lotus 

mainom ant namų. Su reikalais 
kreipkitės: ' ' 

3404 S. MORGAN ST, 
Tol. 

i » 
Yards 1571 

N'OREDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
GYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO, 

• 0 9 W. 351h $1., Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM'PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS. 

i.'ae*kmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. • 

i • 

[ » » » » * • » » » » » » » » » ! 

NICK BARTH 
Teaming į 

Užlaikome maliava, aliejų ir lan
gams stiklus, cementą ir plciste-
vį. Parduodame anglis, karais, to
nais ar basketals. Esame agentu-
ro Valspar varnishes ir Enamel. 

536 W. 18th Str. 
Tel. Canal 5928 

Telefonų užsakymai priimami ir 
pristatomi. 

AR REIKALINGI TAU 
PINIGAI? 

Mes skoliname ant pirmų] 
Įmorgičių. 

Mes taip pat 
Perkame ir Parduodame pir-] 

{mus mortilčius po $500.00 ir aug
liau. — 

Norint platesnių informacijųjj 
[kreipkitės pas: , 

JUSTIN MACKIEWICH 
MORTGAGE BROKER 

IREAL ESTATE LOANS &! 
INSURANCE 

2342 So. Leavkt Str. 

NORINT NAMU IR 
BIZNIO BARGENŲ 
Visokiu mšin pamatyk 

L. J. JACOBSON 
3062 W. 59th Str. 

Kampas Sacramento 

S 2 S 2 S Z 
D R A C H SUNKUS DARBAS 

nekenkia nei vienam, 
esančiam geroje fiziškoje 
padfitjje. Užlaikyk savo 
tvirtumą masažuodamas 
savo muskulus kiekviena 
vakarą einant gulti. I6si-
trinkite gerai au senai 
žinomu ir patikėtinu 

• 
' ir ISVĖNG-

KITE nuovar- •• 
gio, skaudamų rl 
muskulų ir 
diegiančių pe
čių. Bukit ]A 
tvirtu ir įvei- [I 
k u, tuomet rJ 
jokis darbas 
jums neliro-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3 y s niekuomet 

» persunkus. Nei viena atsargi šeimyna ne
gali būti de bonkos ftito linintento. N6ra 
tikrasis, jei neturi INKARO vaisbaienklio. 

BRIDGEPORT PAINTIN6 
& HARDWARE CO. 

Malavojime, dekaruojame, 
kaisimuojame ir popieroo-
jame namus. Padarome 
d'artm greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie-

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

Pres. Ramancionis 
Chicago, 111. Tel. Yards 7282 I 

AUTOMOBILIAI 
Didelis bargenaa visokių rt^ių 

) garantuotų karų. I&mokesčiais 
ar mainais. ^F^ 

Mes perkame karus n l Cash 

Pinigai skolinami ant karr* 
j cuomet jus jais jau važiuosite 

SHERMAN AUTO SALES 

i 4614-So. Addand Am j 

Nauji Z flatų namat 6-6 kamb. 
Brigrhton Parke lengvais Išmokė
jimais. 

Special Bargenai 
Augrštos ruSies namai, 2 flatų 

I ka tik pastatyti 5-5 ir 6-6 kamb. 
Marąuette vManor. Specialės kai
nos Ir specialus iSlygos .ant šių 
namų.* 

: Bargenai 
Pasirinkimui bizwla\i kampai ir 

viduriniai tušti lotai aug&tos kle-
soa Lietuvių Apylinkėj Geriausios I 
Uizniut Vietos. 

Kriaušiams, barberiams, kviet-
kininkams, aute salesrooms, gara-
(Jžlams, bučern.čms. hardware ma
liavos ir rakandų krautuvams ir 
daugybe kitokiu bizni ų. 
Į Norint platesnii} informacijų 
kreipkitės pas: 

L, J. JACOBSON 
3002 West 59th Str. 

Kampas Sacramento 

NORINT PARDUOTI 
REIKIA 

GARSINTIS 
Jei nori parduoti: namą, 
liotą, blznj, rakandus, au
tomobilį, patelefonuok 
"Draugui": 

R o o s e v e l t 7 7 9 1 
Arba teikis atvykti pats 
2334 S. Oaklcy Ave 

u ^ ruimo 
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• 
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