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Lietuvos RBS. 
Atstovybės 
Pranešimas 
• WASUINGTON, liepos 31 
(Liet. Resp. Atstovybe). — 
Šiandieną Lietuvos Seimas ra 
tifikavo šias sutar t is : 

Prekybos sutartį su A^okie-
tija. 

Prekybos sutartį su Norve
gija. 

Nusikaltėlių išdavimo «ntar 
t į su Amerrka. 

ŽINIOS Iš ROMOS IR 
VATIKANO. 

Gompers La Follefte 
Pjuseje 

SKATINA DARBININKUS UŽ JĮ STOVĖTI 
• • 

PATARIA DARBUI NUSISUKTI NUO 
SENŲJŲ PARTIJŲ 

SENOSIOS PARTŪOSIGNORUOJA DARBĄ i 
ATLANTIC CITY, ru,gpj3. 

Progresyviu kandidatas į S. 
Valstybių prezidentus, senato 
rius La Follette, laimėjo or
ganizuoto dar lp paramą atei
nančiuose rinkimuose. 

ROMA, rugp. 1. — Gra
fas Carlo Mnecioli, Vatikano 
mozaikų dirbtuvės direkto
rius, gryžo iš Madrido, kur 
jis gamino nuo garsaus Mu-
rillos paveikslo "Nekalto Pra 
dėjimo' ' mozaikinę kopiją. 

Pagamintą to paveikslo re- r eSyvių partijos kandidatą 

Amerikos Darbo Federaci
jos ckzekutyvė taryba, turė
jusi čia konferenciją, vakar 
išsprendė ateinančiuose prezi 
dento-rinkimuose neremti nei 
Coolidge nei Davis. Apie pen 
kicm*? niilionams organizuotų 
darbininku duota instrukcijų 
stovėti už La Follette, prog-

produkciją šv . Tėvas Pins XI 
dovanos Nacionalei Nekalto 
Pradėjimo Šventovei Ame
rikos Kataliku Universitete, 
\Vashingtone. 

Uurillos pieštas originalis 
paveikslas laikomas Prado 
Galerijose, Madride. 

Šv. Tėvas reiškė noro mo
zaikinę reprodukciją atlikti 
kuogeriausiai ir įkuotrumpiau-
siu laiku. 

1,700 met<| sukaktuvės 
Šv. Jono Laterano Bazili

kos kapitula artimoj ateity iš
siuntinės j>akvietimus įžy
miems asmenims kitais metais 
dalvvauti šios Bazilikos-1,700 į 
metjii dedikacijos sukaktuvių 
iškilmėse. 

Pakvietimai tarp kitko bus 
pasiųsti visiems pasaulio Vy
skupams ir katedrų kapitu
loms ir visiems kunigams, ku
rie įšventinti į kunigus šioj 
pasaulio Motinoj Bažnyčioj. 

Šelpimo misija. 
% Papos Šelpimo Misija Ru
sijoje praktikaliai baigė savo 
darbus. 

Eupatorijoj, Odessoj ir Ro
stove ties Donu Šelpimo sto
tys uždarytos. Visi Misijos 
darbininkai išvyko Romon. 

Prfiimti audiencijom 
Xuo Britanijos karo laivų, 

apsistojusių Neapolio pakraš
čiuose, katalikai karininkai ir 
jurininkai aną dieną atvyko 
Romon ir priimti fcv. Tėvo 
audiencijom 

Šios akcijos imtasi tarius 
galutiną žodį Federacijos pre
zidentui S. Gompersui. kkiris 
nors serga, bet čionai atvy
ko gydytojo ir slaugytojos ly
dimas. 

Gompers pareiškė kad Suv. Idaturai ." 

Valstybių darbininkai negali 
nieko gera tikėtis nuo senųjų 
partijų. Tos senos partijos, 
demokratų ir republifconų, il
gus metus buvo darbininkų 
draugės. Tečiaus pastarai
siais laikais jos nuo darbinin 
ku nusisuko. Darbininkai tad 
neprivalo nuo jų prašyti ma
loniu. Darbininkai turi pakry
pti pažangiojo kandidato pu
sėn. Tas vra senatorius La 
Follette, darbo žmonių priete 
lis. 
Pirm poros dienų laikraščiai 

padavė žinių, kad Gompers 
priešingas senatoriui La Fo
llette ir jį kovos. 

Čionai Gompers pareiškė 
laikrašč/ų atstovams štai ką: 

"Praneškite, kad Samuel 
Gompers nekilome t nemanė 
priešintis La Follette kandi-

Konstitucija. 
* * Yra • būtinas daiktas," sa

kė prezidentas, "'Braziliją 
perorganizuoti taip, idaht at
eity visoki sukilimai respM)-
likoj nebūtų galimi. Gi tai 
galima atlikti ptertaisius (pa
davus revizijai) šalies konsti
tuciją. Kitaipgi, mes turėtu
mėm pripažinti, kad mūsų 
valdžios forma šlubuoja.'' 

Taip sakė prezidentas į bū
rį senatorių, suėjusių jį pas 

RUSIJOS JAVU DERLIUS 
BLOGAS Tėvynėje Lietuvoje 

BET BADO NEBUS, SAKO 
BOLŠEVIKAI. 

ARTISTE 0. RYMAITE 
UŽSIENIN. 

RUSUOS-LIETUVOS 
SANTYKIAI. 

Liūdnas Samaros miesto 
likimas. 

pe Maskvos ir Samaros visais 
plotais šįmet javų derlius ga 

veikinti su vykusiais la imėj i -^a blogas. Nebus bado, sa
ko bolševikai. Bet maisto, 
ypač duonos, trukumas bus 
visur daug atjaueiamas. 

Valstiečiai visur ramiai lai 

Liepos mėn. 5 d. išvažiavo 
į užsienį Valstybės Dramos 
teatro primadona O. Bymaitė. 

SAMARA, regp. 2. — Tar- Artistės kelionės maršrutas 
bus toks: Vokietija, Šveicari
ja ir Francija. 

mais. 

Nemažai žuvusių. 
Prezidentas Bernardes pra 

nešė, kad jis be kitko rūpinsis , . ' , n , . .v \ v . 
. \ . . „ f i kosi, kol-kas nebėga iš sodžių, 

susižinoti su svetimų salių re- . .A. -.v. « . . 
medžių žievėmis 

svetimų šalių 
prezentantais Brazilijoje, ka
dangi kovoje su revoliucionie
riais ir daug svetimšalių nu
kentėjo, kai-kurių savastys 
sunaikintos bombarduojant 
Sao Paulo. Spėjama, tų nuo 
stoliu bus milionai doleriu. 

Nukautu kareivių ir civil m 

Francija Daug Kuo 
Turėjo Nusileisti 

T A D L O N D O N O KONFERENCIJOJE 
ĮVYKO TAIKA 

. 

BRAZILUOS REVOLIUCIO
NIERIAI STIPRUS. 

MONTEVIDEO, Uruguay, 
rugp. 3. i— Apturima žinių, 
kad nors Brazilijos revoliucdo 
nieriai pasitraukė iš Sao 

» Paulo, bet jie nepakriko ir y-
ra gana stiprus. J ie užėmė 

LONDONAS, rugp. 3. — 
Santarvės valstybės čia kon-

• 

t'erencijoj pagaliaus susitai
kė, kuomet Francija paklojo 
žymiųjų iš savo pusės nusi
leidimų. 

Vakar fuo reikalu įvyko 
planarė sesija. Nutarta tuo-
jaus pakviesti Vokietijos re
prezentantus Londonan. 

Turima vilties kad arti
miausiomis dienomis vokie
čiai atvyks ir bus galutinai 
sutarta, kaip vykinti ekspertų 
planus. 

Atvykus voikiečiams, už
ims keletą dienų reikalus pat
varkyti. Paskui konferencija, 
kuri sušaukta ekspertų planų 

rės pasirašyti pagamintą pro 
tokolą. (f ,0įQ 

Iš Paryžiaus .pranešta, kad 
Franci jos parlamentas paleis 
tas keletai mėnesių. Dėlto, jis 

nedarys jjkių kliūčių pre-
miero Herrioto žygiams. 

bus daug šimtų, neskaitant 
sužeistų. Anot žinių Sao 
Paulo mieste apgriauta kele
tas puošniųjų didelių butų. 

Vado likimas. 
Brazilijoj šiandie daugiau

sia interesuojamas! vyriau
siojo revoliucionierių vado, 
generolo Izidoro Lopez,, liki
mu. J is su savo kariuome
nės liekanomis pasprūdo ša
lies gilumon. J is ilgiaus tri
jų savaičių Sao Paulo mieste 
skaitėsi provizorinės revoliu
cionierių valdžios galva tikė
damasis sugriauti prezidento 
Bernardeso valdžią. 

Kas įdomiausia, kad jį rė
mė šių Brazilijos provincijų 
valdžios: Parana, Santa Cata-
lina, Rio Grande do.Sul, Mat-
to Grosst ir Minas' Geraes. 

Valdžia tikisi trumpoj atei
ty visus revoliucionierius iš
gaudyti. 

nesimaitma 
ir samanomis. Nes nesenai 
dar javai nukirsti. Bet už 
kokio laiko visaip gali įvykti, 
kuomet bolševistiniai komisa
rai pradės rinkti nuo valstie
čiu duokles. 

KAUNAS^ 10. VII. 
t a " 

-"Ros-
praneša, kad įdėtos kai-

MERGAIČIŲ PRO
GIMNAZIJA. 

Riazaniuj padėtis. 
Riazaniaus provincijoj val

stiečiai džiaugiasi javų der-
„ TJ? , ,. __,. 22,899,/90 lt. sumai ir nuta 

liumi, ypač Unolovo apylinke-* ^A i ^A ^ \*i±i^*xi~ 
je, kur šįmet gerai užderėję 

Lietuvių Moterų Kultūros 
Draugija praneša, kad š. m. 
rugsėjo m. 1 d. Antalieptėje, 
Zarasų apskr. atidaroiaa Mer 
gaičių progimnazija su bend
rabučiu. 

PAPILDOMASAI 
BIUDŽETAS. 

Ministerių Kabinetas liep. 
mėn. 7 d. priėmė 1924 m. 

biudžeto- papildymo projektą 

kuriuose lietuvių laikraščiuo
se žinios apie Čičerino pada
rytą komisarų taryboj parei
škimą del tarpusavio santykiai 
tarp Rusijos ir Pabaltės val
stybių neparemtos faktais. 
Čičerinas aukštesniuose So
vietų organuose artimoj pra
eity nei del Pabaltės bendrai, 
nei del Lietuvos politikos da
linai jokių pranešimų, nėra 
daręs. 

ATSTATYTA SENA 
ULYTINE. 

rė, kad visos Ministerijos iki 
liepos 10 d. pristatytų 1925 j 
metų sąmatų projektus. 

Jonavos vienkiemy, Biržų 
valsčiuje, iš kur buvo imamos 
plytos Biržų piliai ir visoms 
Biržų miesto bažnyčioms sta
tydinti, dabar mažu maštabu 
atstatvta. Iniciatorius tos 

w 

plytinės J . Slavinskas. 

ŠALDYTUVAI RYGOS 
PLYTINE. 

NORIMA UPBEGTI KITOMS 
REVOLIUCIJOMS. . 

Brazilijos prezidentas 
reikalauja revizijos 

konstitucijai. 

BUENOS AIRES, Argen-
tina, rugp. 2. — Kuomet lie
kanos militarinių spėjkų, kii-

vvkinimo reikalais, bus pa- rios liepos 5 d. mieste Sao 
Paulo sukėlė maištus, šiandie baigta. 

Susitaikymo klausimu per valdiškos kariuomenės vaiko-
dvi dieni ir nakti darbuotasi, mos ir .gaudomos, gryžęs sa-
Trys konferencijos komitetai vo ofisan Sao Paulo provinci-

PERSIJA .PASIDUODA 
S. V. NORAMS. 

TEHERANAS, rugp. 3. — 
Persijos valdžia del vice-kon-
sulio Imbrie nužudymo nus
prendė pripažinti visus Suv. 
Valstybių reikalavimus. Per
sų spauda prašo ĮSUV. (Valsty
bių sumodifikuoti reikalavi
mus. 

kviečiai. 
|Tose apylinkėse valstiečiai 

£erai apsitaisę ir ten retai 
matosi elgetaujančių. Kituo-
sex plotuose javai labai nuken
tėję nuo kaitros ir sausumų. 

Simbiro provincijoj taipat 
menkas derlius. Ūkininkams 
pritruks pašartės. Pirm 15-
os mėnesių ūkininkai įsigiję 
galvijų ir arklių šiandie tai 
nori parduoti, nes atėjus ru
deniui ir žiemai nebus kuo 
šerti. 

Dalis Simbiro ūkininkų žie- nuosavomis pastangomis, nuo 
ma eidavo uždarbiautų, k u o - . s a v u maistu, 
met ėjo sienojų industrija ap- Bolševistinė valdžia įkalba 

NUTEISTIEJI. 

Rygos uoste manoma staty
ti dideli šaldytuvai eksportuo
jamam sviestui laikyti. Apy
tikriais apskaitymais jie kai
nuosią 500,000 latų. 

Apeliacijos teismas galuti
nai nuteisė kalėti Praną Ta
mulevičių 1 met., Joną Kum
pa ir Juozą Tijūnėlį po 2 
metu, Antaną Umbrosą ir Me 
čislovą Žemaitį po 4 met. Vi
siems nutiestiemsiems grąžin
ta pilistybės te-sė. 

nusistatusi nebepriimti jokios 
pašalinės pagelbos. Pataria 
gyventojams prasimaitinti 

linkiniuose miškuose. jSian-
die ta industrija sustojusi 
ir ūkininkai negali gauti jokio 
pašalinio darbo. 

DUBLINE STREIKAS 
PLINTA. 

ėmė svarstyti fraiK-uzų paduo jos gubernatorius Carlos de 
tą planą. Komitetai iš to plajCampos apskaito valdiškus 
no ši-tą išmetė, kai-kuriuos nuostolius, atliktus trijų sa-
posmus pataisė, kai-ką pridė-į vaičių kovos laiku. Tie nuo-j 
jo ir nubalsavo pripažinti. Į stoliai atlikti bombardavi

mais, kilusiais gaisrais ir pa
prastais revoliucionierių ir ži 

DUBLINAS, rug. 3. —Mie
stas neturi elektros. Pirm sa 
vaitės sustreikavo miesto dar 
bininkai,, kuomet sumažinta 
jiems užmokesniš. Dabar 
ima streikuoti kiti darbinin
kai. -

Plenaris konferencijos su
sirinkimas galutinai tai visa 
aptarė ir patvirtino. 

Tik viena kliūtis gali pa
sirodyti. Klausimas, ar vokie 

naujas pozicijas ir nemano pa čiai sutiks su visais konferen 
siduoti. 

tų plėšimais. 
I 

%<Tuotarpu Brazilijos prezi
dentas Bernardes užimtas 
problema — visoje Brazilijos 

į ei jos išsprendimais, ar jie no nacijoje įvesti vienybę. 

BULGARIJA PAŠALINA 
RAUDONUOSIUS. 

SOFIA, rugp. 3. — Bulga
rų ministerių kabinetas nus
prendė iš visų valdžios depar 
tamentų pašalinti visus žino
mus komunistus valdininkus. 
Gi įtariamus įspėti, kad jie 
nesusidėtų su raudonaisiais. 

Samaroj bloga. 
Samaros provincijoj der

lius blogas. Kai-kuriuose di-
striktuose visai menkas. 
Pirm karo Samara turėdavo 
virš 100 milionų pūdų javų 
per metus. Perniai prikulta 
vos 36 milionai. 'Gi šįmet ne
bus nei 25 milionų pūdų. 

Pougschov (?) distrikte vi
sais laikais parinktiniausias 
kviečių derlius būdavo. 1921 
metais tečiaus badas žymią 
dali gyventojų išsmaugė. Del 
bado pakilo kanibalizmas. Vi
sais pakeliais matėsi žmonių 
lavonai. 

Yra vilties, kad šįmet čia 
neatsikartos tos rųšies baise
nybės. 

Miesto likimas. 

Paties Samaros miesto pa
dėtis begalo liūdna. Didžiu
ma krautuvių uždaryta, dau
gybė namų stovi apgriauta. 

4 

Gatvės labai apleistos ir be
galo duobėtos. Viena gatvė 
taisoma. Šaligatviai sugriu
vę. Visur nešvarybės. Be
darbių %bus apie 16,000. 

Nenori pašelpos. 
įTuotarpu Maskvos valdžia 

Kuomet žmogų prispaudžia 
badas, tuomet ir nacionaliz
mas negali but toksai, koksai 
turi but. 
^ — — — — — — — — — — — i — 

PINIGŲ KURSAS. 
valstiečiams, kad jie privalo 
turėti kiek-nors nacionalio iš
didumo ir nors badu mirti, 
bet nesišaukti svetimųjų ma
lonės. 

Tuo būdu bolševikai mėgi
na įrodyti, kad jie gali apsi
eiti be išorinio pasau l io~Be t 
valstiečių tarpe yra kitaip. 

Rugpiučio 2, 1924 m. 

Lietuvos 100 litų . . . . $10.00 
Anglijos 1 sterl. sv 4.41 
Prancūzijos 100 frankų 5.14 
Belgijos 100 frankų 4.67 
Šveicarijos 100 frankų . . 18.63 
Italijos 100 lir . . . . 4.33 
Čekoslovakijos 100 kronų 2.96 
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Siųskite Savo Giminėms 
—:— I —: — 

L I E T U V Ą 

PINIGUS 
a P E R 

DRAUGĄ 99 

NES, "DRAUGAS" pigiausiai siun
čia ir geriausiai patarnauja. "DRAlk* 
GAS" siunčia per didžiausią Lietuvos 
banką — UKI0 BANKĄ. 

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

"DRAUGAS," PUBL. OO., 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, HL 
Ofiso Valandos; Nuo 8 ryto iki 8 r. vak. 

Sekmadieniais uždaryta, 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS" -
Eini kasdieną išskyras nedėldienlui 

Metami fft.00 
Fassi Moti] . . . . . . . . . . . . . i $3.00 

UI prenumeratą metasi iskalno. Lai
kas skaitosi nuo užrašymo dienos, 
ne nuo Naują Metų. Norint permai
nyti adresas visada reikia prisius* 
ti ir senas adresas. Pinigai geriau
siai siusti iiperkant krasoje ar er 
preso "Money Order" arba įdedant 
pinigus i registruota laiika. 

DRAUGAS PUB. CO. 

2334 So. Oakley Avenue 
Chicago, Illinois, 

Tel. Roosevelt 7791 

"ARGUMENTAS" SU ČIGONAIS. TESlNGAŠ ŽMO- | b f t v . e d a v i s u s darbus fo Kash darbininkai nutarė 
•čigonėlhu duos, duos, ' 
Prtettfg* pfle ttferos, / 
t i viščhiltŲ vo£taią, 
VI iąstukų pe&mą." 

U liaudies 

GUS. 

dalim. 

SVARBI TĖVŲ 
PRIEVOLE. 

NESUPRATO NABAGAI... 

I ii* visus 
darbininkai 

Mieste Cincinnati, Ohio vai- riiikimuoae 
stybėje, yra viena didelė rū
bų gaminimo dirbtuvė, kurio-

reikalus. yisi 
metiniuose iusi-
skiria valdybos 

s. 
Pavesdamas dirbtuvę^darbi-

nariams 

kia svaigalų gėrime, vogime 
bei palaidume. 

Kurie tėvai neprižiūri savo 
vaikučių iš pat mažens ir lei
džia jiems gadinti savo plau
čius ir visus vidurius nikoti
no t. y. tabako durnais, su
prantama, kad tokie tėvai ne
myli savo vaikų, nenori tu
rėti jų sveikų. Miesto gyveni
mas, durnai, drėgni kamba
riai daugeliui mūsų vaikučių 
įvaro įvairių ligų, o daugiau
siai džiovos. Jeigu dar prie 
šitų blogų gyvenimo sąlygų 
leisti savo vaikučiams trauk
ti nikotino durnus, aišku, mes 
jų sveikų neturėsime. 

Antras blogas vaikų papro
tys, tai svaigalų vartojimas. 
Nėra paslapties, kad daug 
yra lietuvių šeimynų, kurios 
verda munšainę. Ta munšaine 
nuodija save, duada jos gerti 
savo vaikams, pratina juos 
prie svaigalų vartojimo. To
kių tėvų vaikučiai išblyškę, 
paliegę, gyvenimo ugnies juo-
se jau nėra. Tai gyvi numi
rėliai. Tėvai, bukite išmintin
gi ir neleiskite jūsų vaiku
čiams įprasti į tą pragaištin
gą įprotį. Girtuoklis jokios 
laimes nei ant žemės nepatir-
ria; jis yra visų niekinamas. 

Kiti du blogi jaunųjų pa
pročiai liečia platesnę sritį: 
vogimas ir dorinis palaidu
mas. Vienas su kitu tiedu pa
pročiai labai giminingi. Nete
kęs sunūs, ar duktė viešo p£. 
dorumo, drovumo, vogdamas* 
kas tik po ranka pakliūva, ai
šku, kad neilgai reikės lauk
ti, kad juos visuomeninės tva* 
kos ir teisybės dabotojai už
darys už geležinių krotų į ka
lėjimus. Daugelyje atvejų pa
tys tėvai yra kalti. Per daug 
duoda savo vaikams neišmin
tingos lai&vės, neprižiūri įą% 
užtat senatvės sulaukę, de
juoja ne nuo ko kito, bet nuo 
savo vaikų. .. -

Suprantama, kaip kūdikis 
gerbs savo tėvus, kad jie to 
neišmokino jų kol buvo lai
kas. Tėvai, rimtai pagalvoki
te, kad jus esate atsakomin-
gi uz savo vaikučius ir prieš 
visuomenę ir prieš tautą, ir 
prie* vafctvbę, if pffeg Die* 

Parašė "Draugas" porą straipsnių apie Lietuvos gyven
tojų suskirstymą tikybomis. Savo straipsniuose jis pavartojo 
oficialę Lietuvos statistiką 13 1923 m. (rudenio). Gudoresnie-
ji suprato, kad oficialę Lietuvos statistiką ne Pakštas dari, 
nes jis tuo laiku jau Amerikoj gyveno. Be to, kiekvienas Švie
sesnis laikraščio skaitytojas gerai žino, kad Lietuvos visiems 
gyventojam^ surašyti reikia bent kelių tūkstančių surašinė
tojų, iš Centro diriguojamų. Vėlgi. Pakštas nėra milionie-
rius. kurs galėtų papirkti kelis tūkstančius įvairiausių tikybų 
ir partijų surašinėtojų, kad tie padarytų specialę Pakštui sta
tistiką, labai nepalankią nekatalikams. Vienok atsirado pora 
redaktorių, kurių išmanymas pasirodė esąs žemiau vidutinių 
piliečių: jiedu nesuprato, kad vienas žmogus jokiu būdu ne
gali visos Lietuvos gyventojų statistikos padaryti arba savo 
naudai ją pakreipti, šiton nelaimėn pasitaikė įkristi Rrook-
lyno pp. Sirvydams (tėvui ir sūnui). Jiedu stačia galva žnek
telėjo ignorancijos duobėn, kad net tautiškos pypkės naba-. 
gams iškrito. Jiedu apkaltino Pakštą už visas valdiškos sta
tistikos neva klaidas ir kartu prikišo jam mokslą Šveicari
joj, Tautos Fondo stipendiją ir kitų nedorybių, čia pravar
tu ponams Sirvydams priminti, kad jiems but gera, jei ne 
Šveicarijoj, tai nors Brooklyno aukštesnėje mokykloj pasi
mokinti. Tuomet gal nereikėtų po balas braidžioti. Kad švie
siais žmonėmis tapus, juk neužtenka populiarių "Samoobra 
.zovanijos" ar "Prosvesenijos'' neva mokslo pasakų pasis
kaityti. 

DEL ŽODŽIO "BEDIEVIS". 
PP. Sirvydai ilgai kamuojasi ir vis neranda kaip versti 

į anglų kalba žodį "bedievis" (V-bė, liepos, 26 d.). Na, rei-

je dirba virs keturi tukstan- ninkams jos įkūrėjas Nash 
Čiai darbininkų. Ta dirbtuvė 
vedama * Auksinės Taisyklės * 
pagrindu, ty. remiantis krik
ščioniškojo mokslo įsakymu: 
"Nedaryk savo artimui to, 
ko nenori, kad kiti tau dary- tai pensijos. 

>» 

Daug padedama vargo, rū
pesčio kol išauginama vais
medžių sodas. Daug daugiau 
yra vargo, kol išauginama ir 
išauklėjama naujoji žmonių 
karta. Keikia ją išmokinti, iš
auklėti, daug naudingų žinių 
suteikti, reikia nuo daugybės 
blogų papročių apsaugoti. 
Tie blogieji, jaunuomenės pa-
pročiai daugiausiai a p s i i e * - * ^ ^ ^ ^ tf ^ }MM įtraukti... 

Bedievis arba ateistas yra toks žmogus, kurs netiki į Dievo 
esimą. Graikiškai Theos. lietuviškai Dievas. Deistas - kurs 
tiki į Dievą, gi ateistas - kurs netiki į Jį Kaikurios tautos 
graikų kilmės žodį "atheist" vartoja neatmainę jo graikiš
kos šaknies, taip.- angliškai "atheist", francusiškai "athėe". 
Gi lietuviai šalę ateisto dar turi grynai lietuvišką "bedievį", 
o rusai savo tautinį "bezbožnik''. Pp. Sirvydai mane pnki 
ša, buk aš visus liberalus bedieviais vadinąs, šitas priekaiš
tas neturi jokio pagrindo, todėl nedaro jiem jokios garbes. 
Bedieviais aš gadinu tik tuos, kurie tokiais pasisako. Libera 
lų yra visokių. Kanados ekonominiai bei politiniai liberalai 
daugumoje yra labai geri katalikai. Lietuviški liberalai yra 
srovė kovojanti prieš Tautos didžiumą ~ prieš katalikus. 
Mūsiškiai liberalai tai margas kratinys, susidedąs iš trupučio 
bedievių, daugelio laisvamanių ir niekonemanių. Ar pp. Sir
vydai yra bedieviai, aš nežinau. Išrodo, kad ir Jie patys to 
nežino. Senis Sirvydas neperseniai priklausydavo prie kun. 
Petkaus parapijos ir tuom pačiu laiku kovodavo prieš kata
likybę. Paskaičius pp. Sirvydų vedamą laikraštį rodosi kad 
jie yra čigonų tikybos: t. y. kartu laisvamaniai, bedieviai, 
katalikai, protestonai, magometonai, budistai ir kas tik nori. 

Kaikurie bedieviais skaito visus prieš krikščionybę ko
vojančius. Bet aš prie šitos nuomonės niekuomet neprisidėjau. 

BEDIEVIŲ IR LAISVAMANIŲ SKAITLIUS. 
Laisvamanio sąvoka yra platesnė negu bedievio sąvoka. 

Tad ne kiekvienas lasivamanis yra bedievis. Taigi laisvama
nių Lietuvoj tur but daugiau negu bedievių. 

Ignorantai drąsiai skelbia savo neapgalvotas nuomones, 
nes jie neatskiria žioplumo nuo išminties. 

J. šliupas paskelbė buk Lietuvoj yra 100,000 laisvamanių. 
Pp. Sirvydai pasidrąsinę liepos 24 d. paskelbia -kad Lietuvo 

Ta dirbtuvė priguli firmai 
A. Nash Co. Firmos Murėjas 
yra Arthur Nash. Nesenai jis 
buvo tos dirbtuvės savinin
kas. Paskui ją pavedė savo 
darbininkams. Šiandien visa 
dirbtuve pačių darbininkų 
valdoma. Išrinkta iš pačių 
darbininkų atatinkama valdy-

padavė tik porą sąlygų: idant 
dirbtuv.ės reikalai sąžiningai 
butų vedami, ir idant jam pa
čiam ligi gyvos* galvos butų ižiai pragyventi ir laimingas 
mokama 20,000 dol. kas me-

Dirbtuvės pelnas kas metai 
paskirstomas visiems /darbi
ninkams. 

Šįmet ' įvykusiame darbi
ninkų susirinkime patirta, 
kad darbai kuogeriausiai ve* 
darni, kad firma eina didyn 
ir dėlto metinis * pelnas nuolat 
auga. 

Kad pagerbus savo gerade-

je yra 30,000 bedievių, o liepos 26 d. jie priskaitė tokių did
vyrių net iki 100,000. Bet piemenėlio naivumo jie pasiekia 
kai pradeda įrodinėti, kad bedievių yra lygiai tiek, kiek žmo
nių gauna Lietuvoje paskaityti Amerikos liberalų laikraš
čius, t. y. 100,000. Tikrai čigoniškas protavimas/ 

Aš^gi bedieviais ir laisvamaniais paskaičiau tik tuos, ku
rie 1923 m. rugsėjo 17 d. patys pasisakė tokiais esą. 

Tad sulig oficialės statistikos, jeigu laisvamaniams ati
duoti visus nepriklausančius jokiai organizuotai religijai, tai 
jų vis dar nepasidarytų nei 200. Vienok prie tų šaltų skaitli
nių, "Drauge" (liepos 24 d.) buvo padėta tokia pastaba: 

"LAISVAMANIAIS užsirašė tik 55. Tai gal bus tik 
gerai susipratę laisvamaniai. Tūkstančiai nesusipratusių tam
sesnių laisvamanių, nežinodami savo tikybos vardo, užsirašė 
savo tėvų tikybos nariais: katalikais ar kitokiais". 

"Ateistų irgi tik sau jale - 7. Reikia manyti, kad prak
tikuojančių bedievių ir laisvamanių yra daug daugiau, negu 
jų užsirašė. Bet protinis išsilavinimas jų tarpe toks menkas, 
kad jie nuolat sviruoja ir nežino savo pasaulėžiūros tikrojo 
vardo. Tad tankiai užsirašo katalikais sulig senųjų tradicijų, 
nors prieš katalikybę kovoja visomis priemonėmis '. 

Laisvamanių yra Lietuvoj keli ar keliolika tuksiančių. 
Bet tikrojo jų skaitliaus nesuseks kol kas jokia statistika, nei 
patys laisvamaniai nesužinos savo "avelių" statistikos... Kaip 
Ašmenos ar Gardino sričių gyventojas - užklaustas kokios jis 
tautos - atsako "katolik" arba atuteišy," tai* ir milžiniš
ka dauguma tamsių laisvamanių, paklausus jų tikybos, ne
mokės tiksliai atsakyti. Galop laisvamanybė toks neaiškus ir 
nepastovus dvasios stovis, kurs labai panašus čigono religi
jai. Jei Čigonas keliauja per Lietuvą - tai jis, žinoma, katali
kas. Jei jis Rumunijoj ar Rusijoj - tai pravoslavas (stačia
tikis) ; Turkijoj jis magometonas ir t. t. Taip lygiai ir lais
vamanis; Lietuvoj jis greičiausia užsirašys kataliku. Toks jau 
yra būdas primityvių žemos civilizacijos žmonių.- glausties 
prie aukštesnio typo piliečių ir. jų apdarais puošties. Šito
kių mes dar turime gal net keliolika tūkstančių. Jie laisva 
maniuoja, bet dar kartais ir bažnyčion užsuka, kad pasiro
dyti civilizuotais žmonėmis. Jų apytikrį skaitlių žinosim tik 
tuomet, kai Dr. J. šliupas juos gerai suorganizuos ir pasakys 
jiems jų pačių vardus. Bet kol kas laisvamanišką liaudį pa
togiau dviem šimteliais skaitliuoti, nes tūkstančiai dar lau 
kia laisvamaniškų "krikštynų". Siuomi ir baigiu "argumen
tą" su mūsų lietuviškais čigonėliais arba "tuteišais". Vėliau 
gal bus progos fr vėl maloniai su jais pasikalbėti. 

padidinti Jam pensiją ligi 30,* 
000 dol. per metus. 

Apie tai painformuotas Na* 
sh nesutiko. Sako, gana jam 
pensijos tokios, kokia ligšiol 
buvo mokama. Pažymėjo, nė. 
norįs but turtingas. Juk suy20 
tūkstančių dol. per metus 
kiekvienas žmogus gulįs gra-

jaustis. Ir jei jis patenkintas 
tuo, ką turįs, tai kokiems gs> 
lams jam dar daugiaus nore-

Nash nurodė darbininkams, 
kad jie pelno perviršį panau
dotų kokiems labdaringiems 
tikslams, sušelptų tuos savo 
brolius darbininkus, kurie 
menkai uždirba ir skurdžiai 
gyvena. 

Tiesą pasakius, tos dirbtu
vės įkūrėjas galėjo pratur-
tėti valdydamas dirbtuvę, bet 
gi šiandie pasitenkina nedide
le pensija. 

Tuo tarpu Amerikoj y?a de* 
šimtys tūkstančių praturtė
jusių^ dirbtuvių savininkų. 
Visgi jie ir toliaus kraujas! 
turtus ir savo darbininkams 
nepalengvina vargo. Nei Vie* 
nas jų nepasako, kad jam 
jau garfa turtų, tegul toliaus 
kiti turtais naudojasi. 

Taigî  kaip ten butų, Nash 
yra nepaprastas žmogus i f 
teisingas žmogus, nežiūrint J 
tai, kokios aplinkybes jį pri
vertė imtis tokio gyvenimo 
budo. 

Ag. 

KRITIKA IR BIBLIO 
GRAFIJA. 

Bedievių inkvizicija. Knyga 
f. Parašė D-ras A. Maliauskis. 
Kaunas 1922. "Šviesos* spau 
dft. • . v 

Taip vadinamieji "pažan
gieji": Visokio plauko bedie
viai ir Socialistai drebia pur
vais Katalikų Bažnyčią už, jų 
pačių prasimanytą, kultūros 
naikinimą, kurios skleidėjais 
esą fle. 

Bedieviai prikaišioja Ba&» 

Balnyėia. 
Beskaitant jų raitus atro

do, kad tik bedieviai ir socia
listai, tie "nekaltieji avinė
liai", neš* rtgybe, bforyb*, 
laisva meilę..., 

Tečiau, ištiktųjų, kitaip at
rodys išstudijavus isteriją ir 
jos dokumentus. Todėl gerb. 
D-ras A, Maliauskis, pasinau
dodamas istoriniais dokumen
tais ir rimtų užsienio univer
sitetų profesorių knygomis, 
mums ir pasistengė nušviesti 
tikrąjį veidą Visų "pažangių
jų" ir lygybės, brolybės... ta
riamųjų skleidėjus . Knygutė 
nedidele rt Visai pigi. Pusla
pių turi 91. Kftlba gan popu
liari, todėl knygutė įdomi Tr 
inteligentams ir paprastiems 
žmOftefiaaiB. 

Šič rasime visokių bedievių 
ir "pažangiųjų" darbų dar
belių. Gal, malonus skaityto
jau, hesigirdėjes apie prancū
zų revoliuciją, kada nuo be
dievių rankų žmonių galvos 
taip ir krito, O krikščionių 
kraujas upeliais liejosi, kaip 
kad buvo Nerono ir kitų Ro
mos imperatorių laikais; ka
da katalikiškoji dora tapo pa
žeminta, kttda ttnt altorių bu
vo pastatoma plikos paleistu
vės ir jomg teikiama dieviško
ji garbė 

Aloje knygutėje, malonus 
skaitytojau, rasi apie bedievių 
darbus ir kitais laikais, kada 
tie "kultūros statytojai" kul-
lutf| griovė. Bendrai imant, 
Tamsta nesigailėsi tų kelių 
centų, šią knygutę nusipirkęs. 

(Jaunama Šv. Kazimiero Dr-
jos knygyne, Kaune. Papra
šyk "Draugo" Redakciją, kad 
išrašytų tą knygutę; manau, 
ji neatsisakys Tamstos prašy
mo išpildysi. 

• 

V. Gorskis. 

atstovų; savo spaudoje nuolat 
rašo apie bažnytinę inkvizici-

Biblija indijonų kalboje. 
Kanados-indi jonai "Juodo

sios Kojas" neužilgo turės 
spauzlintą Bibliją savo kalbo
je. . - , 
Priimtas budžetas. 

Anglijos parlamentas tre
čiuoju skaitymu priėmė pa* 

nyciai persekiojimus mokslo f tiektąjį Darbo Partijos budže-

ją, Šv. Baltramiejaus naktį i r . Belgrado laikraštis "Vre-

s 

dar begaliai daug kitokių 
prasimanytų priekaištų aklei* 
džia. Jie nuolat kalba apie in
kvizitorių žiaurumus, kutių 
dėlei, anot jų, esanti kalta 

lų ateinantiems metams, 
ftajanga. 

me" tiki, kad iki šių metų 

'" Pagal P. L' Ermite. 

Š E I M Y N O S Ž I D I N Y S . 
• 

JONUKS - PERGALĖTOJAS. 

Pietus. Ponas X. lipa laiptais, juos 
mechaniškai skaitydamas: 1 6 . . . . 1 7 . . . . 
18, Susyk jis sustoja,... girdisi riks
mas, klykimas. 

"Ak, žinau - tai Jonuks. Kas bus 
su tuom vaiku, kad jis jau pradėjo taip 
gyventi?'*. 

Jonuks yra įpėdinis, vienatinis vai
kas. Tokiu būdu jis yra išpaikintas, išle
pintas visais atžvilgiais; tai yra mažiukas 
tyronas, kurio visi drebėdami klauso. 

Tik pamislyk jeigu šita porelę jo 
netektų... Ir bile kas gali jį užmušt: vėjo s 

perputimas, žuvies kaulas, prieštaravimas. 
Jonuks ir gerai žino kad bile kas jį 

gali užmušt, dėlto kad ko negauna, tai iš
dykėlis pradeda raust kaip vėžys, sulai
ko kvapą ir kad jau pradės staugt laukia 
niu balsu, kad visi kaimynai bėga prie 
langų sakydami: "Tai tas vaikas ant tre* 
čio gyvenimo, tai bent sutvėrimas, o Vie3k 
piatie! 

Taip ir šiandien atsitiko; jo tėvas jau 
žino, kad jis triukšmauja. Tėvą* paspau
džia skambutį. 

"Neskambink taip smarkiai Tavo su
nūs ir beto daro taip daug triukšmo". 

"Valgyk viralo. &i kčks g«as vįra* 
Jas!... ^u juk Žinai fea# viralas raugina 

vaikučius. Na jau, nusišypsok". 
Jonuks nepasiduoda. 
"Brangus Jonuk, nu, semk su šituo 

gražiu šaukštu". 
Jonuks paima šaukštą ir meta. 
"Jonuk, jau gana tų šposų. Tu turi 

viralą suvalgyti arba su manim turės*, 
reikalą". 
- Jonuks nieko neatsako, žiuri tėvui 
tiesiog į akis ir paėmęs lėkštę trenkia ją 

vnuo stalo; lėkštė puola ant žentes ir susi
daužė. 

"Ne, nenoriu, ne, nė."- , 
Akymirkoj Jonuką tėvas paima ir už

daro tamsion šepon. 
"Dabar galėsime ramiai valgyt", sa% 

ko tėvas, uždarydamas duris. Dirsteli į 
pačią, kurioa aky*, pilnos ašarų. 

"Ar neužganėdinta? Ar aš negerai 
padariau? Ar mes lauksim pakol jis mu
ms akis išdraskys?" . 

JI -- "Nustok4 nutilk. Tu manę su* 
pykdai. Čionais klausimas ne apie akių 
išdrėskimą. Vaikutis nemėgsta viralo, o 
tu nori jį priverst valgyti. Tu pats ne
mėgsti valgyt jaučio galvos. Jeigu 'aš tau 
kasdien ją siūlyčiau, ką tų sakytai? O 
dabar tu nori kad vaikas darytų tą ko 
tu pats nedarytai. O, jus vyrai!" 

Jis -
JI «. "Dėltfc kad tau nesiseka dirbt, 

tai tas neturi būti priežastimi tavo va£ 
kui bausti". 

5ls - "Tai aš negerai padariau!" 
JI - "Palauk Tik paklausyk". 
Jįt ištikro, išdykėlis suprasdamas kad 

tėvaį tarj tavęs Sesut&ka, 4a? Jąbįau 

pradeda klykti. 
Jis -- "Tai eik ir pasiimk jį. Tas val

kas mane iš namų išvys". 
Motina sugryšta su sūneliu rankose. 

Jonuks net garuoja nuo. pykčio. 
"Nabagėlis. Žiūrėk koks iis raudu-

nas; manai kad šitaip jam sveika kamuo
tis? Ir tu manai jį šitaip stiprą užaugin
ti?" 

Jis - Užteks, užteks •* girdi!'' 
"Ar Jonukas nori tos lėkštės su bal

tais padažais ? " 
"NEt"'_ 
"Užganėdink mamytę." 
"NE!"" 

v Ir Jonuks pastumia lėkštę. 
;i "Tai ko nori, balandėli?" 

"To noriu." 
- Ir Jonuks parodo su pirštu į puodu

ką su juodu ir limpančiu klijum, kurs 
stovi ant bufeto. 

"OI ne. Tas limpa, negali. Mes sU 
tuom suklyjavome puodelį, kurį Jonuks 
vakar sumušė." / 

"A£, aš noriu jo". 
Tėvas: "Ką jis dabar vėl klajojai" 
JI: "TO? (supykęs) Koks žioplys". 
JI: "Gerai, labai gerai. Vis bldgils 

žodžius Vartoji jčaip paprastai. Beveik bu 
vome Užbaigę barnius, dabar vėl pradedi. 
Dar sykį aš prašau tavęs atsimint kad jis 
vaikas; nors laiduok kad jam duodi." 

Jis: "Klijų jam duot?" 
JI: "Kadangi gis nori..." 
JI: "Tai še." 
Ir tėvas nustebęs $s£*i p©4uką k 

įpila didelį iaųkšta klijų į l ė f į p % 

pabaigai bus padaryta tarp 
Jugoslavijos ir Francijos są
junga ir pasirašyta apsigyni
mo sutartis. 

• • i . mmm 
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gerk ta,, tegul tau vicjurįus suklijuoja. 
Aš nusiplaunu nuo to rankas. Kad tau 
tik burna išsiklijuotų!" 

Jt: "Beširdis! EIK iŠ čia". 
Jonuks vėl pradeda verkšlenti. *Tė-> 

vas sa lėkštą Vreh©j rankoj, kitoj su 
klijų IHHKieliiL Atsidusta: "Ko tas gy
vulys norit" 

JI: "A, gyvulys!!*' 
Vaiko liksmai vis eina garsyn. 
Jis: ^si!iiky(|ąnias) - " t a i Vėl 

pradedi. Jonuli, mano marutėli!, ko to 
nori!" 

Jonuks: "Noriu kad tu pirmas šito 
valgytai". 

Jis-.^Nori kad aš to valgyčiau? Ką?" 
Jonuks: "Klijaus", 
JI: Taip? Jeigu jis prašo tai oWyk, 

Aš esu tikra, kad tas klijus nėra taip 
blogas." 

Jis.: " S t a č i u " . 
JI: "Tai nors nuduok". 
Jis: "Ak, taip...." 
Jonuks: "Taip, taip". 
Tėvas nugalėtas įsipila klijų ir bai

siai išsišiepdamas įsipila į burną, bet ne-
nurija. 

Triumfuojanti mnm pab^iooja va? 
ką. * ; 

"A* uįga«ėdfiitas, mtfno katuk? Ma
tai koks tėvelis geras V.» f 
* Jeuuks ateisięj^. veidas parausta i* 

spiegdamas taria: "Tėvas nugėrė ,visas 
kUjaus putas, o aš jų norėjau".... 

-•. * . y. 2. 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
mmum 

mą dovanę laimėjo Ižb. Kva-
raciejutė; antrą dovaną laimė 
jo M. M. Kvaraeiejate. 

Bėgimas ant žemės. Pirmą 
dovaną laimėjo Pr. Mankus. 
Laimėjusiems desvė dovanų 
šie nariai: J. Lozoraitis, P. 
Milius, V. Liutkienė, A. Ka
šėta, J. Svirskas. Čia turiu 

W0 RCESTER, MASS. 
< r -

Linksma gegužinė. 
Liepos 20 dieną, čionai įvy

ko milžiniška gegužinė. J 4 
surengė Pilnų ją. Blaivininku 
draugija \r SLRKA. 41 kuo-
J>a. Diena buvo labai patogi 
is>jnalonus oras sutraukė su
virs 1,500 žmonių. Pegužinė (įžymėti, kad abi kuopos su 
jvyko " Maironio*' Parke. • 

Programas buvo labai gra*-
lus ir įvairus. Plaukimas ar
ba lenktynės ant vandens. 
Pirmas plaukimas 220 jardu. 
Pirmą dovą $1.00 laimėjo J. 
Smetona; antrą kaklaraištį — 
laimėjo J. Čanys; kitą kakla
raištį laimėjo J. Žemaitis. 
10O jardų mažiems berniu
kams. Pirmą dovaną laimė
jo Alb. Pinkus; antrą J. Ala-
vošius. 
50 jardų mergaitėms: Pir-

jos biznieriams, kurie paru-i t* §PART() JftlTltC 
pino įvairų valgių, ir gėrimų • • W U I I H P OfflIllLOi 
parapijos piknikui, buteat 
Adomui Juknui, Juoiui Gra-

iitr . . . I . - I » I I - 1,1 

žtli, Petrui Laskauskui if Jo
nui iCauspė'dui. Taip pat fctbat 
dėkoju visiems aukotojam^ 
darbininkams-ėms ir visiems 
atsilankusiems į pikniką, ku
rio pelnas eis klebonijai sta
tyti. 

Kun. J. O. H. Cesna, kleb. 

WAUKBQAN, ILL 

K. OF L. TROUNdE 
WILM1!OT« 0MW. 

Highly Tbuted Nine Is Beaten 
Heavy Olounting m ^ifth 

Frame Brinfi Victory 
To Local Team. 

With Steve Kabarec hol-

LAIŠKAS 1$ LIETUVOS 
• • 1 1 . 

tartinai rengėsi prie virŽmi-
nėtos gegužinės, taigi ir pa
sekmės gražios. Publika lin
ksminosi iki vėlam vakarui. 
Darbininkai, kurie darbavosi 

C I C E R O J Ę 
Moterų Sąjungos antrą kp. 

ruošiasi vieu smarkumu piie 
Jubilėjino seimo. Vienos par
davinėja bilietus Bafckietui, 

per gegužinę buvo šie.' V.' ! k i t o s pardavinėja serijas iŠ-
Sutkienė, P. Milius, M. Kir- laimėjimui. Laimėjimo dova-
milienė, M. ĮBvifskiutė, A. n o* y ^ gražios. Mūsų kuo-
Matlauskienė, K. Ardilauskie- P°s d y i Sąjungiefcj.s, būtent 
nė, A. Kašėta, P. Liubinas ir P o n i o s K- Sritibienfi ir M. Lu 

Ras© A, a t a r t a * 
Bfangus ir Gerbiamieji : 

Atvykau Tėvynėn laimingai 
ir j£u senokai. Bet tiek yra 
čia naujų. įspūdžių, kad lai
ko surasti laiškui patašyti 
nelengva. Ką mačiau ir jau
čiau* trumpai papasakosiu. 
Jei rasite naudinga, palaipin
kite "fifatige'V ding the opposition to four 

*cattered hits and whiffing!**ftiHfiij©, 
ten> Waukegah Knights ot Atv?ke> liėtuvon, piriflitu-
Lithuania defėated the touted sia žinoma atlankiau ta« vie-
Wilmette team 5 to 2 Snnday ta*, kur teko Augti. Seni tie 

J. Na vieką s. Visi bei Visos 
dirbo geriausiu upu, užtad ir 
publika buvo pilnai * patenkin
ta. 

Baigdamas turiu pažymėti, 

tebuvo, |Viršminėtos kuopos 

smarkiai, darbuojasi. Lauk
sime daugiau panašių išvažia
vimų. Reporteris* 

Į PRANEŠIMAS 
Turiu už garbė pranešti 

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

NEW CITY PHARMACY 
John Malachovvskas, 

Savininkas 
3327 So. Halsted Str 

Siuomi tanu širdingai aciu 
Chicago Tel. Blvd. 0696 5 i e m s g v Kazimiero parapi 
mm • • • » • • • • ' » • • • • • • • • • ' • • * • 1 

kauskienė, paaukojo labai gra. 
žių dovanų - rankų išdirbini ų 
Sąjungiečių laimėjimui, kuris 
įvyks Bugpiucio 19 d. šios 
ypatos pardavinėja serija* iš-
laimėjiAui: Lauraitienė, Jur-

kad tokia graži ir įvairi gegu- • Įa i tė> J e s i e ^ S t d g a i t i e n r s 

lifte labai senai mūsų mieste K u t i e n ė > Sriubįenė, Lukaus-
kienė, Šneiderienė, Casienė, 

Iš SI0UX CITY. 
Vieša padėka. 

K M 

fr • » • • • • • • » • » • m » m m 
TeJMbaas BouleVard l tS f 

DrSABrenza 
MOS SO. ASHLAICD AVENIE, 

Ckicogo, m . 
Vai.: # ryto iki 11 plet: 1 po 
plet Iki S po plet. 6:30 vok. M 
6:30 vok. 
r» • . r . - • - — 

4 

M » 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

17t t W. 47-tfc M. 
Valandos nuo I Ik! i* diena, n«o f 
Iki I vaL vak. Nedeiro"mts aao • 

lkl 1 Tftl. po vitų. 

1 

rolefOOM K a l O 74St 

Dr, I. M. Feinberį 
Qy do specialiai vteokias Vjtų \t 

motom lrtiikas Hgao. 
1441 Maflii II • B1MNM 

K A B D . Woitem ATO, — Ckico«o 
Valandos: 1—4 po ptotti T—• vok. 

TeL bouleTard S160 
DR. A. J. KARALIUS 

Lietuvis Gydytojai 
3303 South Morgan Street 

CkJcago, m . 

turį darbščių narių, kurie Zaaaim^ Brazauskiene, Va 
laite, Reikaujskiene, Rakaus
kienė, Mikoiaitienė ir Vaičiū
niene. Neknrios jau yra išpar
davusios ir pasiėmė daugiau. 
Turiu vilties, kad k kitos ne
atsiliks. Kiekviena savo seri
ja i £ parduos. Parduodančiu 
t i kietus pavardžių neteko su-
žinuoti. Cieeros Sajungietės y-
ra visos smarkios veikėjos. 
Jeigu jos pradės k$ veikti, tai 
žinok, kad pasekmės bus pui
kios. Neužtenka, kad Sajitn-
gietės pardavinėja bilietus 
ir serijas Moterų Sąjungom 
Seimui, bet jos žada visos *4in 
eorpore" važiuoti į JubUėjinį 
Seimą. Lai gyvuoji, Moterų 
Sąjungos antra kuopa! 

JAg pasimatimui. 

.—— 

D A K T A R A I : 
4 ^ 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS m CHTUmOAS 
4442 So. Western A ve. 

Tclef. Lafayette 4140 
• i , 1 1 1 —^m*mmm.+m^mmmmmm^$ 

on the lo»ers grounds. 
The K. of L. outfit opened 

itš sėoring in the first round 
on Mesec's single, a saerifica 
by Pierce, Stanzak^ double> 
and a one bast elout by Ktiž-
miekus. Wihnette tied the 
score in the fourth when Bor-
re, AVilmette's shortštop, era 
shed u home ruft into the left 
field region with one on base. 
Corning back strong in the 
fifth frame, the K. of L. ste-
wed the game safely aWay hy 
elouting a pair of doubles and 
singles and a saerifice fiy. 
Neither teanl suceeeded irt 
scoifflg during the remaindef 
of tlie game. / 

Mitter Tightens. 
Mittef, the Wilmetter hur-

ler, \^as nicked for a totai of 
ten hits but always tightencd 
up and pitehed himself out 
of the l<holes , , when men 
were on base. 

laikai. Ir dabar atvykus į Gfi-
škabudj, i Lukšius, ftKkius, ar 
Zapiškj, begalo nejaukti daro
si. Ne dėlto, kad Griškabūdžio 
bažnytėlė karo apardyta; ne 
dėlto, kad Lukšiuose net al
torių kryžiai apdaužyti karo 
laiku; ne dėlto, kad bažnyčio
se rusai ir vokiečiai bepaliko 
po vieną, ir, pat} mažiausį var
pą; ne dėlto, kad Zapyškyje-
gražios naujosios bažnyčios 

Aplankęs pažįstamus ir 
brangius kampelius, važia
vau Ktunad. Vasaros laiku, 
saulėtoj dienoj važiuoti' Kau
nan Nemunu yra neapsakomai 
malonu. Sunku atpasakoti n* 
są Jfertifmo krantų gražuma 
Stovi pakrafrŽiab Senovės pi-
liekalniai, SaMuoja miškais ga : 

lingais augšti kalnai, spindi 
liūliuoja rUinios ir galingos j 
Nemuno vlmys, it pfisimina 
neužmirštama daina: ' j a u 
kia sau laivelis piliekamio 
link", tiktaftame liave sėdė
jo be nfaftcš jau nebejauno 
žemelio, dar žydelis sti armo* 
niMra ir linksmino publikų. Bet 
tyrame skaisčiame ore žyde
lio mUzika visai neatsiduoda-
vo ^eenakn, bet ištikro atro
dė maloni: jautei žmogus, kad 
if tas žydelis su rusiška ar
monika yra taip pat mūšų, 
jaU lietuviškas. 

Kaune labai gera tvarka, 
švaru visur, f akis metasi 

Kauno milicija gražiuose uni-

ir r • i . * •!. i r 

ADVOKATAI 

Box Score. 
Knights Of L. AB R H E 

• i I I • • 

Dr, A. R a č k u s 
Gydytojas, Chirurgaa, Oba-

tetrikas ir Specljalistai 
Elektroterapai. IŠIMA TONSILUS L. D->-a* 

i 
i 

y i » 

Ir AkmeatB tepamo pu*l«J« M «-
JĮMMCU**, *« t»m ttkromla mok»-
BJkomli prt«noo*tnl* M vmlaUlA 

MUrr%liB« flrdėjlm*. . . 
m H i r t i t U i p l , Ir $* 
O*** op*r«clJa«. 

• m 
1411 So. 50 Ava. Cicero, OI. 
OftaM rBtldArvtM: kMdl«» m | m 

po plat Ik) • rmL rtkarOi 
H«d«Hemls Ir 

ryt*A 

= • 

IT 

— — i • • ^ 
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Dr- M a u r i c e K a h n 
Oytlytoja* Ir Chirurgai 

4631 S. Aahland Ave. 
TeLYardat«4 " 

Valandai; toi 
Nuo 10 iki 12 piet 
Nuo i iki 3 po piet 

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

Tel. BofcfevaM 3686 

Ii Dr. J. P. POŠKA 
OYDYTOJAS 

m 
CHlKURGAa 

1337 ao. Morgas Street 
Valandos: d—12 19 rytb. 
Vakarais «uo t Iki • 

CICERO OFISAS} 
IMS Soath 4t-th A v c M * 

Telfef. CJceTo 4676 
Valand.: f—4:10 T. T. kaadien, 

Ulantfflkals Ir pėtnzClomi ano I 
iki t Tai. Tale 

>fi» Tel. ^onterara §693 
Kezld. Tel. Dreael 9191 

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS KR 

CHIRURGAS 
flperfalistaa Moteriškę. V rrlikti 

Valkų Ir rišu chroniška U*y-

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted SI 
Kampas Slst Str. 

Vai.: l l — l l ryto: f—t pa pi«A 
7—3 Tkk. Wad. l t — 1 1 a 

II I • I Į • • Į 

i 

20 metų Prityrimo 
Akiui ų pritaikymo meno 

X 
• » 

Dr. CHARLES SEGAL 
rerkėl i caro ottaą po i a t i i a l a 

4729 S. AsMand Are. 
SPECUALIBTAfl 

DOOTTJ, Moterų fr Vyra L!*a 
VaL: ryto nuo 19—lf nuo 2—4 
po pietų: nuo f—1.99 Tąkart 
Nedėilomls: 10 Iki 11. 

Telefonas Mldaray 1880 

S •» mm* 

Renikite tuos profesijona-

lus, biimRrius \utk oim-

TeL Ganai 02*7 Vak. Caaal 1118 f 

DR, P, Z, ZALATORIS 
Lkrtu vi s Gydytojai Ir 

Chirurgas 
1821 8o. BilHad Str. 

Taandoat 18 iki 12 rytfi 1 Iki I 
90 piaty: I iki t Takare 

i i i • » . . 

i' i itiamai i.ia 
Teief. Boalevšrd 2351 

Dr. M. ŽltVITIS 
Dentistea 

Purk po au»-
/ §J9§ 9m\t.mįkstt§m\ 

Aklų Ligas 
Ar Jums skauda f ai v* T 
Ar jūsų akys ašarojJAt 
Ar yra aideftos? 
Degina ar niežti T 
Ar skaitant akys frėit pavara 

eta? 
Ar kvaišta gaiva? 
Ar matote kaip ii plukanclus 

taškus 
Ar atmintis po truput} niažėja? 
Ar akys opios Šviesai t 
Ar jaučiate kaip ir smiltis a-

kyse? 
Ar yra balta iėnt8 ant voku? 
Ar turit katarakta? 
Ar turi žvairas akis? 

DR. JAN J. SMETANA 
AKTŲ 8PECIALISTAS 
1801 SO. Ashland Ave. 

Kampas 18 gatvei 
Ant trečio aųgftto Tirs rtatte ap-
tiekos, kambariai: 14. 15. 16 i r i T 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

'Nedeliomia uždaryta. 
T . -tf* "-f" 

1 « " » 1 • r » r r » r » r M Į i r > r > r > r > r a r Į į Į a r > a i r l • r»r] 

A R S E R G I ? 
Jeigu sergi, tai atsilankyk tuo-

jaus j SVEIKATOS INSTITUTĄ 
ir sužinok kaip likti sveiku, pa-
gelba VAISTIŠKOS fCUNO ^ t / L -
TUROS IR ELEKTRiSItV Q t -
DYMŲ. 

Šitas naujas būdas gydymos y-
ra paremtas ant tvirtų moksrhtių 
pamatų ir yra pagelbėjęs dauge
liui sergančių, kuriems viii Sfti 
gydymo budai nieko negelbėjo. 

Mes bendradarbiaujame su ge
riausiais Gydytojais ir Chirurgais 
mieste ir galime jumis parūpint 
visus tinkamiausius budus gVdy-
mo. 

Mes esame praleidę virš 10 me
tų mokslui *f patyrimui Jval-
rluosft daktariškose inokykloi* kr 
gydymo jstatgose ir galim* Ju
mis tinkamai patarnauti, atgavi
me sveikatos. 

ATSILANKtK TUOJAU* I 
TRA1KIS HEAliTB S 

INSTITUTE. 
8327 South Halsted Str. 

(Ant aatrų Ulba) 
VaJaadoiK. Kuo t ryto frl 18 

Pietų ir iftfo 8 iki 8 Tatare 
iTaatadHhtttt ' laaal 

|T t T I i a m t e 

Mesec, lf, rf 
Pierce, 2b 
J. Kabarec, 3b 
Stanczak, ss 
Kuzmickus, cf 
McKilIen, rf 
Da:ck, lf 
Rules, lb 
Docis, c 
S. Kabarec, "p 

5 
4 
3 
4 
4 

i 

2 
2 
4 
4 
4 

2 
1 
0 
1 
0 

2 
1 
0 
2 
2 

0 0 
0 1 
0 0 
0 1 
1 1 

0 
0 
1 
0 
X 
() 

o 
o 
o 
o 

Totais 
Wilmette 
Brown, lf 
Rorsberg, 2b 
Borre, *ss 
Baslį, lb 
f£en8mitk »<5 
Schniidt, cf 
Cerney, 3b 
Htthzen, rf 
8chufse,rf 
Mitter, p 

36 5 10 2 
A B R H B 

4 0 0 0 
, 4 1 2 1 

4 1 2 1 
3 0 0 0 
4 / 0 0 1 

^ 3 0 0 0 
3 0 1 0 
2 0 0 0 
1 0 0 0 
3 0 0 0 

'". •+> 

JOHN i , BAGOZIUNAS 
A D V O K A T A S 

k r į s Ttat«M teUrnn 
M « J * ,Smi fS> i i< , Tmmmf 

7 South Dearbom Street 
BOOM 15*8 TRIBŪNE BLOG. 

Telefonas Randai p h 9991 
Vakarais: 2151 VVest 22 St. 

fonas Panai iMf 
" • - • - r r • i 

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

994 -B. Tel. Randolph 99O0 
VaL. Nuo 9 ryto iki 6 po pieta 
Vakarais 830S fio. Halsted Str. 

Teief. Tardą 1919 
Chlcafo. 

r 
C. V. C H £ S N U L 

A D V O K A T A S 
Metropolitan Statė Banko Name 

S991 W. S2nd St. TeL Oaaal 9999 
mJ i • i • 

r r r — r . 

Tofals 30 2 4 
Score by innings: 

Waukegan 2 0 0 0 3 0 0 0 0-5 
Wilrnette 0 0 0 2 0 0 0 0 0--2 

Two base liits -- Stanaack, 
S. Kabarec, Dack. Home run, 
Boite. Saerifice hits, Pierce, 

% JĮ 

J. Kabarec. Stmck out - By 
S. Kabarec, 10; by Mitter, 3. 
Bages on balls - oft S. Kaba* 
rec, 2. 

r 

< l HOME RUN MUŠĖJAI %t 

% 

I 

A. Laurynaitis Prov 5 
Kiškuhas Cicero 4 
Kaminskas N. S. . . . 
Dltvigiala N. S 
Buividas Roseland . 
Milfer T. of L * 
r*. Laurynaitis Prov. 
Damakaitis W. P. . 
Bnkauskas Cicero «.. 
Mažintas Cįcėro . ? . . . 
Zaringas Prov. 
Drazdauskas K. S. , -į* ** 
Caagirda N. 8* H. 'i iy 
M. Andruskėwich VJ&. i} 

Liaaiain Brightou T 

Ūrbikas firightOn 4 
K4uc4iinska6 T. of L. . . . 
Pocewįcz T̂  &Į+- ,.. a..... 

• • ^ 
i 

• * • • • *į «\ * 
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tiktai griuvėsiai riogso; bet 
dėlto, kad senųjų pažįstamų, 
j'aunų dienų prietelių niekur 
nerandi. Veidai vis nepažįsta
mi; arba iš mažų išaugo tvir
tais vyrais, arb* guli jau ka
puose, liūdna išpradžių daro
si turbūt kiekvienam. Ir be-
nebus tai vien'a iš svarbiau
sia priežasčių, kodėl amerikie
čiai, atvykę Lietuvon, neapBi-
buna ir daugelis gfjšta Ame
rikon. 
Atsistato. 

Jau tėviškės kaiminydtėįe 
galima pastebėti, kad karo 
žaizdos užgija, griuvėsiai at-
satomi, arba atstatyti. Ir tas 
atsistatymo ūpas taiso žmo
gui pirmąjį įspad-j. Ypač kuo
met atsimeni, kad juk mes lie
tuviai negyvename jau so
džiaus if vienos šeimynos pat
riotizmu, bet jau išaugome } 
tautos ir valstybės didelę šei
mynų, kurioje kiekvienam ben 
drieji visų rūpesčiai supran
tami ir brangųa. 

Pirmiausia reikia pastebėti, 
kad atsistatė karo išMaškyto
ji žmonių vienybe. Griškabū
dy, Lukšiuose, Zapišky, la
kiuose ir visur kur teko butl, 
katalikiškos draugijos veikia 
gyvai, chorai bažnyčiose ir va 
kaleliuose gieda begalo gra
žiai sutartinai. Ypač puikų įs
pūdį daro Šakiai, kur vargo
nų" bažnyčioje nėra, bet gimv 
nazijos moksleiviai taip gražų 
chorų sudarė, kad nesijaučia 
jokio trukumo. Bažnyčios 
šventadieniais grūste prigrū
stos žmonių.Pažvelgęs į besi
meldžiančios minios veidįis, 
tuojaus pažinsi kad Lietuva 
buvo ir tebėra katalikų šalis. 

Zapyšky, pav., per Šv. Jo
no atlaidus žmonių netilpo ne 
tik mažytėje bažnytėlėje, bėt 
ir ant šventoriaus: tūkstanti
nės minios užpylę aplink baž
nyčių visų kalnų if meldėsi 
lauke. Zapyškyje yra beiie se
niausia Lietuvos bažnytėlė, 
dar Vytauto laikais statyta.. 
Daug Lietuvos vargų ji ma
tė. Ir iki šiai dienai tefeėfa 
prie* altoriaus groteliai, ku
riuos franeuzų arkliai Napo
leono .laikais ilgriatžė, kuo
met franeuzai iš bažnyčios pa. 
darė ttjdtų. Praėjo tie laikai, 
Lietuva yra nepriklausoma, 
oalnyčaose malditigųjįf tuks
iančiai. If tik ne^aftinglH! 
baroarų ženklas tet)ėsottt ir 

Ifliudija, kad Lietuvos Žffionjų 
dvasias, mūstį šventenybių fle-

1 j apgalėjd di<*ys*s -KapdėMtta if 
taoni lafetu neap^^s mnsų 
bėdiėvišlnejl n?MįuŠ|i. 
Kaunan, , f 

" X . . - . • « ' 

JOHN KUCHINSKAS 
lilETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22-nd St. arti Leavltt St. 
Telefonas C anai 2552 

Valandos: atryto iki 9 vakaro. Se-
fedoj ir PėtnyČioj nuo 9 r. iki t 
r. Veda visokias bylas visuose 
lėismuose. Egzaminuoja Abstrak-

IOrmuOSe. T i k t a i ž y d e l i ų a t r o - į f tus ir padirba visokius t)oku 
do perdaug, nes jis kalba vi
sokiomis kalbomis, tiktai ne
lietuviškai. Jų rankose beveik 
visa prekyba. Kaskartų vis 
daugiau atsiranda ir lietuvių 
pirklių, bet sulyginamai tai 
lašas, ypač provincijoje. 

(Bus daugiau) 
> — Į I II M f r į » 

— — i 

Tel. Canal 2655 
C. J. PANSIRNA 

Fotografas 
PANSIRNA 6TTJW<i 

1101 M. Raistcd k . , Cliicago. 
Tolumos nedaro skirtumo 

Saukiamas, važiuoją 1 visas 
miesto dalis. 

J 
. . . . . . ^ | H | u ( , | , į y y , į į į į į i M j , į , h. 

i REIKALAUJU 
Arkitekto Braižytojo 

(draftsraan) 
Patyrusiam, lavintam braižytojui 
pastovus užsiėmimu, kreipkitės 
sekančiu adresu: -8 j • • 

M. E. ZALDOKAS 
1263 M. Paulina Str. 

K a m p . M i l w o i i k e e A T C C h l c o g o 
Te l . Off. H u m b o M t 4 I S 0 

R e s . UtM«boldt t l » S 
%(.m~mmm~m-m it» - *^ormm* » » * - * » » • . » < 

mentus, perkant arba parduo
dant Lotus. Namus, Farmag ir 
Biznius. Skolina Pinigus ant pir
mo morgičiaus lengvomis išlygo
mis. 

W-
— • I I 

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

Buvęs Lietuvos Atstovybės Va
šingtone Patarėju. 
Metropolitan State Banko Home 

SS01 West 92nd Street 
Telefonas Canal M t t 

JL A. O L I S 
A D V O K A T A S 

11 S. La Salle st. Room 2001 
TeL Randolph 10S4 VaL nuot -5 

VAKARAIS: 
StOl S. Halsted s t TeL Bivd. 677S 

f. v apart PanedėUo Ir 
Pėtnyčios 

^ 

3BBSS 

» 

1 
i 
1 
Į 
1 
1 

Tu Negali Išvengti i 
I»iM(iittnfiq žnAifym^ ncaMtUba 
Skausmy ir dierliu reumatizmo. • • 
Ne«na«umtj staigaus perialim*. 4 
Sokan^iii, traukančių, i padukimĄ 
varanfiy akauamg, kuomet skauda 
dantį, diefia tuti u Ikauda f*lv«, jef 
nepamtolini tpiė 

Ir*g. 8. V7P*t. Ofi*. 
tnrifttM ir BtfaiSinda-
mas laiko Juooii pni« 
naudoji. Jisai suteikia 
attk«if ir greitą pa-
lengyinimą. 

Ne! riep* aturM 
leimyna negali būti ne 
bonkef ih į gyduolių. 
Nfra tikfasfc, Jei netu-

C INKARO TaiaUien-
io. 

F.AD.RICHTERIC0. 

rr 
Sakyk su Xvietkom 
Kvietkos visokiom pra

mogom. 
FĖANK JINDRIOH, Jr. 

2127 West 22 Steett 

Teief. Can^ l C l lh 
i • i r i • t 

n n •! 
• * • • - • * . • . . . • • . . 

GRABORIM : 
' • i m 

•• , 

= 
14*7 So. 4» Ave. Tel. Cicero 8276 

OHAS. SYRBWICZ 
Lietuvis Graborius 

LaidotuvirU kai
nos kiekvienam 
prieinamos. 
Pirmo* Klesoi 

Mašinos 
Private Ambu- Licensed Eirjb. 

lance F. E. Palocs 

1 

•«\ 

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

Ofisas DidmlestyJ: 

29 South La Salle Street 
Kombarls B80 

Telefonas Central I S N 

Vakarai* 3223 8. Halsted St. 
I T a n M 46S1 

- r * * * * - - ^ S P " 

[TeL Central 6200 

STASULANI 
A D V O K A T A S 
Vidurmiestyje Ofisas: 

[Room 911 Cnicasjo Temple Bldg-
7 7 W. VVashington St. 
CICERO Ofisas: PanedėUo vak. 

1
1314 8. Cicero Av. Tel. Cicero 5036 
BRIIK3EPORT Ofisas: Kitais vak. 
S«3« 8. Halsted St. Tel. BouL 6717 

> • ! • > • r j ^ » » » ^ • • • • • » » » • • » ^ 

J. P. W A I T C H E S 
L a vv y e r 

LIETUTIS ADVOKATAS 
Dten.: D. 514—516—127 lf. Dear-
bora St. TeL Randolpti 5584—55*5 
Vakarais 10717 lndiaaa Ave. 
Roseland TeL rilHil^a 6»77 
)0tmm*mW9***m1 • • • • • • • • • • » » • • » • 

ĮVAIRĮĮS KONTRAK-
TORIAI 

\mm m • - i " r - T - J r l ' ••* "I" • r — 

Tėlefon&s Canal 5395 

JOHN 6. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktorlui, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 
2319 West 24 th Street 

OhicafO, UI. f • \,*m 

UU W. tSffi FL 
Cico«o, I1L 

PatornadjA lkldo-tęmm »«•»if»»nsia. 
ąalkals meldžiu at-

• T i r o n a s "canal* 7283 ' 

PETRAS CIBULSKIS 
MaltavAJinio Kontraktorius 

D*ių ir Poperos Krautuvė ' 
2338 SO. LEAVITT STR, 

K3TB "DRATJė̂ . 
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D R A U G A S 
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TAI KUR ŽMOGUS. KAIP ŽMONĖS APGAUDI-
NĖJAML 

"Union CUub Motor Live
r y " , 175 E. Chieago ave., sa- Frank Cambria, kuris turi 
vinink^i J . M. Emery suka-Į avalinių taisymo krautuvėle, 

847 \Vest 59 st., policijai štai 
k$ pranešė: 

Pirm keletos dienu nepažį
stamas žmogus atėjo krautu-

vėlėn atsiimti avalinių, ku
rias buvo palikes taisyti. 

Bekalbant jis pašlijo ant 
kresės. 

" A š greitai mirsiu,'% pra
bilo jis silpnu balsu. Ką- aš 
turėsiu darvti su savo šešiais 
tūkstančiais dolerių? Noriu 
juos palikti bažnyčiai." 

J is savo rankose stipriai lai 
kė storoką odos krepšį. 

Duok man, sakė jam*Cam
bria, Bet nepažįstamas reiš
kė nepasitikėjimo. 

Tuomet Cambria nuėjo ar-
timojon bankon išėmė savo 
sutaupytus $1,185, atidavė 
tuos pinigus nepažįstamu i, 
paimdamas nuo jo krepšį ir 
tuojaus abudu leidosi pas ku
nigą. Cambria nešė krepšj, gi 
nepažįstamas kišeniuje jam 
Cambria'o duotus pinigus. 
Manyta atsiskaityti nuėjus 
pas kunigą. 

Beeinant staiga nepažįsta-

ko 60 metų amžiaus. 
Tad jis susikvietę visus sa 

vo darbininkus — dienos ma 
nadžierį, nakties manadžerį, 
šapos formaną, elektrininką, 
knygvedę ir pirkimų agentą 
i r tarė jiems: 

•'Mano "bus iness" yra 
vertas virš 100,000 dol. Tai 
visa aš šiandie pavedu jums 
be jokių sąlygų. Darbuokitės 
ir pelnu dalinkitės. Jei būtu
mėt reikalingi patarimo, vi
suomet klaupkite manęs. Aš 
tuo tarpu gyvensiu nuoša
liai, nes užsidirbau pinigų 
tiek, kad galiu be 'businesso' 
apsieiti. > j * * J 

Darbininkams neapsakomas 
džiaugsmas. 

Tokių žmonių kai]) Emery, 
pasauly reta. 

Maldos Apaštalystes Draugi 
jai ui gausią auka 253 dole
rių 12 centų. Tai pat gerb. 
kunigams, kurie aukomis bei 
kitokiais budais remia mūsų 
jaunutę ištaiga, ir parodčiu-
sioms didelį prielankumą p. p. 
Savickaitei ir Kairaitytei. 

Maloni reikale esančiam au
ka, bet dar malonesnė geroji 
aukotojo širdis. Kad butų dau
giau ir daugiau tokių širdžių! 
Jos šelpdamos savo artimą su
šelpia patį Kristų. 

Dar kartą širdingai dėkoja
me visiems mus u geradariams 
amerikiečiams. Tegul Viešpats 
šimteriopai visiems atlygina? 

Vargdienių Sesers. 
Petro Kriaučiūno N. 9. 
Mariampole, Lithiupia. 
16. VII - 24. 

Urba ir parapijos komitetai 
labai grąžai priėmė visus ir 
savo linksmumu linksmino 
kitus. 

Chicagoa paite (vldumlesty) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 
randasi atėję iš Lietuvos laiškai 

Parapijos choras padainavo! žemiau įvardytiems asmenims, ku-
pora dainelių, vadovaujant' r i l* d e l e i adresatų persikėlimo 
ponui Brazaičiui. Ištikro Nor, UUm ™ton a r b a W t o k h » P * * * * 

REAL ESTATE 

th Sidiečiai gali didžiuotis sa
vo choru. Kai pradėjo daino-
ti, tai visi iki vieno traukė 
jų link pasiklausyti. 

Mūsų parapijonai labai gra-
*_4 « „ 0 ; ^ ^ A T tx +-u„~ «, „ Prašydami laiško paduokite laiš-M pasirodė. I r is tikro sve - | k o J J ^ n e B m * J į ^ f i M 

5ių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatvės 
[ėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVERTISED. 

laišką, suras negu su pavarde. 

DIEVO APVEIZDOS PAR. 

UŽSINUODIJO KŪDIKIS. 

M r s. Antoinette Bylina, 43-
42 So. Paulina st., paliko vir 
tuvėje pusantrų metų mergai
tę su šuniuku, gi pati išėjo 
laukan triustis. 

Liepos 31 d. Šv. Ignaco die
na, tai mūsų gerbiamo ir my-
li.mo kun. klebono Albavi-
čiaus ir vardo diena ir gimi
mo diena. 

Mergaitė rado imodii\gų mas sudribo ant šaligatvio ir 
(strychninos) pilių. Pat i ke- negali atsikelti. Cambria nei 
lėtą suvalgė ir šuniukui dar pakaustytas nubėgo pas kuni-
davė. 

Mergaitę tuojaus pagaivo 
konvulsijos. Šuniukas greitai 
nugaišo. (Kol atvyko pakvies
tas gydytojas, mirė i r mer
gaitė. 

Chicagos patriotinės organi 
zacijos darbuojasi, kad gen. 
Pershingo rengiamoji "mobi 
lizacijos d iena" rugsėjo 12 
pavyktų čia kuogeriausiai. 

Tam tikslui taisomi jau pla 
nai. Tečiaus oficialiai dar nie 
ko neveikiama. 

gų, palikęs nepažįstame. Gry 
žo su kunigu ir "sergančio ' ' 
nepažįstamo neberado. 

Cambria atplėšė užrakintą, 
krepšį. Viduj rado tik... po-
per galius. 

ATNAUJINS DERYBAS. 

LIETUVOS KONSULATAS 
CHICAGOJE PAIEŠKO 

ŠIŲ ASMENŲ AME
RIKOJ. 

ANTANO VAINICKIO, ku 
ris vadino save "Mike Bens-
k i ' ' ir kadaisia gyveno Cleve-
landė. Iš Lietuvos paeina is 
Seirijų valšč., Alytaus apskr. 

KAZIO ŠALČIO, gyvenan
čio Detroit, Mieli. 

Kas žino apie čia ieškomus* 
asmenis maloniai prašomi pra 
nešti Lietuvos Konsulatui, 
608 So. Dearborn St., Chiea
go, 111. L. Gaižaitė, 

Sekretorius. 

Praseša, Chicagos nuėsto 
majoras atnaujins derybas 
su gatvekarių bendrove kas 
link gatvekarįų nupirkimo. 

Pirm to ;gi buvo manyta, 
kad dervbos ant visados nut-
rūkusios, nes bendrovė už vi
są savo "businessą" perdaug 
reikalauja. 

Kuomet majoras darbuojasi 
gatvekarius miestinti, dairge-
lis klausia, ar čia vikiama gy
ventojų labui, ar majorui ru
pi miesto gerovė. 

Yra aišku, kad tos rųšies 
reikalų miestas negalės ilgai 
išlaikyti, jei jam teks juos 
įsigyti. 3 n politika jokis " b u 
siness" atsakomingai negali 
but vedamas. 

TJaip vadiname " t r ac t ion" 
fonde miestas turi surinkęs 
arti 40 mihonų, dol. Tad dau

geliui šiandfe sopa galvas, 
kokių būdu tą fondą išjudinti. 

Tuo fondu miestas gali pa
gaminti požeminius geležinke Vargdienių Seselių Vienuo
lius. Gi gatvekariai - tegul U j a M a n ^ j ^ j e reiškia šir-
juos valdo privatinė bendro- ^ ^ ^ s a v o g e r b i a . 
vė. Tik žiūrėti, kad gatveka-• m i e m s ge r a dar ia ins gyvenan-
rių bėgiai kur reikia butų pra tiems Amerikoje, kurie gausio 

PĖANEŠIMAS. 

A. C. W. of A. Locai Union 
269 susirinkimas įvyks 8 d. 
rugpiučio (Augusto) 1924 7:-
30 p. m. 1564 N. Robey St., 
Prašomi atvykti visi Localo 
nariai, nes bus referendumas-
balsavimas už pakėlimą mėne
sinių duoklių ligi dviejų dole
rių į mėnesi vienodas mokes
tis per visą Ameriką ir Ca-
nadą. Malonėkite tad ateiti 
visi ir apsvarstyti reikalus. 

Valdyba. 

PADĖKA. 

Iš ryto bažnyčioje įvyko pa
maldos, kurių laike keletas 
šimtų vaikuflų dalyvaudami 
priėmė Šv. Komuniją savo 
ganyto jaus intencijai. 

Klebonijoje per dieną ne
buvo ramybės, nes per visą die 
ną atvykdavo iš visos Chica
gos žmonių su pasveikinimais 
arba asmeniškai, arba telefo
nais. 

Vakare parapijos svetainė
je įvyko vakarienė, kurioje 
dalyvavo virš 100 viotLnįo jau
nimo. Sveikino šeimininką gra 
/iomvs kalbomis adv. K. Čes> 
nulis kun. Al. Skrypka, D r. 
K. Pakštas, " D r a u g o " redak
torius, kun. B. Bumšas, Kat. 
Federacijos sekretorius, adv. 
B. Mastauskas; nuo parapijos 
choro sveikino p. J . Balsis, 
vakaro vedėjas, ir nuo Vyčių 
~ p. J . Madas. Choras ir Vy
čiai įteikė gražių dovanų. 

Prakalbose buvo pažymėta, 
kad nenuilstamas darbštu
mas, širdies gerumas ir visuo-
menis veikimas ycfač jaunimo 
tarpe gerb. kun. Albavičiaus 
patraukė prie jo visų širdžių 
meilę ir pagarbą. Nelengva y-
ra vesti parapiją su visais 
santaikoje, sunkiau yra pase 
kmingai auklėti Amerikos jau 
nimą lietuviškoje ir katali
kiškoje dvasioje, dar sunkiau 
yra vadovauti visam mūsų iš
eivijos visuomeniniams darbą 
ms. Kun. Albavičius ir kai
po parapijos klebonas ir kaip 
savo kolonijos jaunimo vadas 
ir kaipo Katalikij Federaet 
jos pirmininkas, nenuilstamai 
dirbdamas priešų neįsigijo. 
Tai yra labai retas pasaulyje 
dalykas. 

Parapijos choras ir solistės 
merg'aitės paįvairino gražiai 
programą gražiomis daino
mis. Skirstantis tapo sudai-
notas griausmingai "Ilgiau
sių metų". 

Kep. 

pasisekė. Pelno girdėti liko 
vienas tūkstantis dolerių. Už 
tai valio, klebonas, pikniko ko 
misija, parapijos komitetai, pa 
rapijonai ir visi dalyvavusie
ji! Valio! 

R$. D. 

Vyčių Domei. 
Lietuvos Vyčių 5 kuopa iš 

North Sidės rengia "moon-
light pienie" Bugpiucio (Au-
gust) 9 d. 1924 m.^šeštadie-
nyj 4:00 vai. po piet. Polo-
nios Darže. 61-st ir Higgins 
Ave. Jefferson Park. 
. .Šiame piknike komisija ža
da suteikti tokių įvairenybių, 
kad net plaukai sustos ant 
galvos. 

Neatsilanke gailėsites, o at
silankę lauksite su nekantru-

tys įėjęs į daržą manytų, k a o 
tai viena didelė šeimyna. 

Piknikas iš visų atžvilgių | 501--Akstiniens Alzbiato 
503-Bauer Therese 
505-Baublini Antanni 
511—Burinskis A. 
513~Cepulis Edvartas 
5145--Danelius Jonas 
521-Galinauskis F . 
252—(ialvanovski Paul 
523~(jarienaitieni Ursulia 
529—Judrijauskienei Onai 
532-Jablonskui Viliamny 
535-iJuzulenas Paul 
536-Jurgaitis S. 
540-Kaxdailis S. E. 
542-Kibildis Kazirrteras 
543-Kranczanos Antanas 
553—Martuzas Tadausas 
554-Merkalenai Jonenai 
558-Norbut John 
560-Orvidene E. 3 % > 
560-Orvidas E. 3 
562-Parestes Franci skas 
564-Pinkos Leon 
568—Raszsnsis Jonas 
569-Rekosh Lauš 
574—Sadauskis Joe 
575-iSangailiener Jnoz. 
578-Shimkus S. 
581—Stefanis Julijus 
582-Stokes P. 
583—Stropas Petronėlė 
587-Vicicsko Katai 
588-AValanciunas P. 

P I A N A S 
PLAYER PIANAS 

. Iš priežasties bedarbės ir 
reikalingumo pinigų parduo
siu savo $700 player pianą ir 
87 roles, su suoleliu ir kabine
tu už $100 ir $18.00 storage 
charges. \ 
Klauskite Mr. Frank 's piano 

1389 Mihvaukee Avenue 
1-mo Lubo. 

I E Š K O 
AS Marijona PillpaiCiuke paieškau 

savo brolio JuoiapeUPilipaičio ir švo» 
Eerio Juozapo Bendoraičio seserų 
Magdalenos ir Petronėlės Pilipaičiu-
kių. Jie visi paeina iš Suvalkų red. 
Vilkaviškio apskr. Uskinų Valšč. Us-
kinų kaimo, 23 metai atgalios jie gy
veno Chicagoj aš išvažiavau } Ško
tija. Jie patys arba kas apie juos 
Žinote praneškite sekančių adresų: 

CHAS. SrMERVTLT,E 
;$47—6-th St. Brooklyn, N. Y. 

mu kito tokio pikniko. 
T S. D. 

P R A N E Š I M A S . 
IŠ BRIGHTON PARKO. 

PURITAN 
MALT 
EXTRACT 

Perkam, parduodam ir 
mainom namus, farmas taip 
gi ir visokius biznius. 

Darba atliekam greitai, 
pigiaį ir gerai. 

Kreipkitės: 
3352 So. Halsted Str. 
Tel. Boulevard 9641 

\ 

Svarbus Susirinkimas!!! 
Lietuvos Vyčiu 36 kuopa 

laikys ekstra svarbu priessei-
minį susirinkimą panedėly 
rugpiučio 4 d. š. m. Bažnyti
nėje svetainėje. Susirinkimas 
prasidės punktualiai 8:00 va!, 
vakare. 

Vytės! Vyči'aiLant šio susi
rinkimo pribukite kuoskait-
lingiausiai, nes ant šio susirin
kimą bus tariamasi apie įne
šimus Seimui. 

Valdyba. 

Kuomet perki Malt Ex-
tract — apynius kodėl 
nepirkti geriausius, kad 
gautum užganėdinimą? 
Puritan yra geriausios, 
rūšies. Sultingi ir Stip-' 
rųs. Pirmas išmėginimas 
jums ta parodys. 

Norint gerų rezultatų vi
suomet vartok — Puri
tan apynius. 
Puritan H op — Cukrinis 
Puritan* Malt Extrart, 3 
uncijų pakelis apvnlu ir 
Puritan H o p . Cukrinis 

Sympas . 

P U R I T A N I 
MALTT? I Hop 

Syru 
nas 
Klavored 
Sujjar 
Syrup 

Plain 
l i t 

ract 
« s** 
šviežiais 
^ovniaJs AiuršY-iausios Rūšies 

i . 

R—— 

ABNER H. GOHEN 
HARDWARE 

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

Radio įrengimai 

Prirengta maliava gal. $1.50 

2202 W. 22nd Str. City 
Tel. Canal 6456 

'U 

Pleiskanos sunaikina — 
Ruffles atgaivinai 

Kaip vanduo nuolatos laS«damaa ant akmens 
iSmuša duobę, taip ir pleiskanos, nors išlėto 
bet tikrai, sunaikina plaukų Šaknis lt yra 
priežastimi plauku suplonėjimo, Kurie su lai
ku pasiduoda nuplikimui. 
Neprisileiskite šitokio atsitikimo prie savęs! 
Naudokite 

Z-40 Rnffh 
tuojaus, kai tik pastebėsite pleiskanų—ty 
nesvarių baitų lupynėlig pirmą pasirodymą 

savo galvoje. Ruffles sunaikins pleiskanas ir paragins augimą jūsų plaukų. 
Bonka 05c. aptiekose, arba ui 75c. prisiunčiamo stačiai ii dirbtuves. 

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4tb Street Brooklyn, N. Y, 

ĮVAIRĮĮS BIZNIAI 
p , , ^ t m m « a w i i a w • B B S B B S S B S S B S S B B I S S B H M S M S i s s a M S S I S B B B S B B 1 S S S S S S S S B S S S S S S S S S 

Lietuviškas Restoranas 
J. A . Leppa, Savininkas 
Vienas iš gražiausių1 

valgyklų Chicagoje. 
Valgiai Skaniausi. 
Patarnavimas manda-
giausis. 
3206 S. HALSTED ST, 

Chieago, 111. 
Tel. Boulevard 3985 

NORTH SIDE. 

ilginami. {mis aukomis mūsų draugijai 
Tuo tarpu šiandie taip nk- ^ j ^ jgtaigoms rodo didjį prie- būreliai žmonių sustoję vieni 

Linksmiausia Diena! 

Tai buvo North Sidiečiams 
liepos 27 d. 1924 m. parapijos 
piknikas. Dieria buvo graži Lr 
nieko netruko. Kur tik eisi 

ra. Perkant gatvekarius, no-Į lankųjį . Mūsų maldos nuolat 
rimą ant miesto gyventojų už skrenda ir skris prie Aukš 
traukti naują naštą, naujus 
mokesčius, naujas išlaidas. 

dainuoja, kiti pasidalindami 
įspūdžiais linksminosi, kiti 

čiausiojo Sosto maldaudamos • atsisėdę džiaugėsi mūsų šei 
atlyginimo. 

S 

ENGLEUIOOD STAR MALT 
EXTRACT CO. 

Tikrai Gryna 
Miežine Selykla 

Bohemian ir 
Domestic 

CHAS. K. VUOSAITIS 
VYRŲ IR MOTERŲ 

RUBįĮ SIUVĖJAS 
Siuvame siutus ir CTCoatus 
naujausios mados.# Atliekam 
darbą kogeriausia už vi
siems prieinamas Rainas. 

Valome, Dažome ir^ At
naujiname senus. 

2337 S. Leavitt Str. 
Tel Roosevelt 8982 

#p 

X penkias minutas laiko galima gauti geriausį rezul- E 
tatą, nereikia virti apynių skonis sykiu su selykla. Tu- į= 
rime ir kitų apynių atskyrai. | 

Pamėgink tik viena kartą o beabejo ka4 visuomet B 
i ' T T ' 1 * A l i I T T • *"̂ > 

l 

NICKBARTH 
Telming 

l'žlaikoiue maliava, aliejų ir lan
gams stiklus, cementą ir pleiste-
r|. Parduodame anglis, karais, to
nais ar basketats. Esame agen^u-
ro Valspar varnishes ir Enamel. 

536 W. 18th Str. 
Tel. Canal 5928 

Telefonų užsakymai priimami ir 
pristatomi. 

mini ininkų valgiais; 

pat siunčiame ir i kitus miestus. 

Englewood Star Malt Extract Co. | 
1047 West 63-rd Street | 

Chieago. 11L %, ..., . Telef. Wentworth 2487 f 
iiiiiiiiiiiiiitliamfuUiM 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDWARE CO. 

Malavojime, dekaruojame, 
kalsimuojame ir popieruo-
jame namus. Padarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, pppie-

ru ir stiklu ir t. t. 
3149 8 0 HALSTED ST. 

Pres. Ramancionis 

(BUK G U D R U 
Pasinaudok propa kol dar] 
n*a laiko išsirinkti gerą 

[vietą del gyvenimo arti 
luette Park ir šv. Ka-Į 

simiero Vienuolino. 
KAS KĄ NORI 

Pirkti narna, parduoti,] 
įmainyti ar budavoti 

Kreipkitės pas 

Z SMiChLViCi *CO 

Apsaugam Insurinam viską 
Tel. Prospect.4345 

jT in iT lŪMMRi rLOt i " ! 
del gero savo vaiku ir sau kur y-
ra medžių ir kvietkų. kur yra 
vieta daržovėms ir kiemas vai
kams. Tėvai ir motinos, padaryki
te savo vaikams ir sau linksmu
mą, žinot gerai kad pinigai išduoti 
už rendas niekados nesugryžta. 
Puoš pačius pinigus ką mokat už 
randa {mokėsit į narna; trumpu 
laiku pats namas išsimokės. Aš 
variu didžiausiam pasirinkime na
mu ir lotu aplink gv. Kazimiero 
Vienuolyną, kur yra puikiausia 
Chicagos Lietuvių kolonija, netoli 
Marųuette Park tur is bus vienas 
iš gražiausiu Parku visam mieste. 

Taipgi visus visokios rųšies biz
nius farmas lotus mainom ant na
rnu visose Chicagos dalyse. 

Išmainom prastesnius namus ant 
sreresnu n a m u kokioj tik victo.j 
turite. K a i p o Lietuvis tai visados 
l ietuviams patarnauja kogeriausia i 

REAI/ ESTATE INVESTMENTS 
2418 W. 3Iarquette Rd. (Or 67 

Blvd.) (Arti Western Ave.) 
Tel. Pro*c>ect 8678 

#• 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO, 

808 '#.35111 SI. Chieago 
Tel. Boulevard 9611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO m PAR-
DAVIMO RASTUS. 

L Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. • 

AR REIKALINGI TAU 
PINIGAI? 

Mes skoliname ant pirmų] 
jjmorgičių. 

Mes taip pat 
Perkame lr Parduodame plr-

[:nus morgičius po $500.00 ir aug-J 
hčlau. 

Norint platesnių Informacijų j 
[kreipkitės pas: 

JUSTIN MACKIEWICH 

MORTGAGE BROKER 
IREAL ESTATE L0ANS &j 

INSURANCE 
2342 So. Leavitt Str. les 

E. J. H E N I F F 
REAL ESTATE 

LOANS INSURANCE 
General Gontractor & 

Builder 
Su tos rųšies reikalais 

kreipkitės pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausis. 

5710 S. Kedzie Avenne 
Chieago, 111. 

Reaideneijos Tel. Ofiso Tel. 
Prospect 5101 Prospect 5T78 ' 

Remkite tuos profesijona-
lu$, biznierius kurie garsi
nasi dienrašti "Drauge". 
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