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ŠVENTOJO TĖVO BENE-
DIKCIJA K. VYČIAMS. Konferencija Svarsto Vo i 

\ 

> 

- XE\V YORK; rugp. 7. 
Kolumbo \ 'yčių organizacija 
čia turi savo metinę konven
cija 

Konvencija yra internacio
nale. (Dalyvauja apie 5,000 
narių. 

Buvęs organizacijos aukš
čiausias vytis Hearn iš Ro
mos pervežė konvencijai Šv. 
/Tėvo apaštalinį palaiminimą. 
/Tas palahndnimas yra laiško 
formoje, pasirašytas Kardi-
nolo-Sekretoriaus Gasparri. 

&v. Tėvas aukština Kolum
bo Vyčiu atliekamus darbus. 
Tie darbai pirmiausia veda
mi Amerikoje, gi paskui — 
Romoje. 

kiečių Pastabas 
VOKIEČIU DELEGATAI SPARČIAI DARBUOJASI 

YRA VILTIES GREITAI SUSITAIKINTI 

BRANTING APIE SITU
ACIJĄ EUROPOJE, 

* • » 

SAKO, KARO PAVOJUS 
DAR NEPRAĖJO. 

L I E T U V O J E 

Situacija tokia, kaip 
1914 metais. 

LONDONAS, rugp. 7. — kuriais remiantis santarvės 
Vakar plonarėjc konferenei- valstybės sutiko vykinti eks-
jos sesijoje svarstytos vo- pertų planus. 
kiečiu paduotos pastabos ir 
sugestijos kas link ekspertų 
planų vykinimo. 

Tas pastabas perskaityti ir 
nusverti jų naudingumą ir 

BADO ŠMĖKLA RUSIJOJE 

reikale paskirtas komitetas 
kuris, šiandie raportuos kon- Vokiečiai delegatai greitai 
l'civncijos sesijai savo pažiu- apsidirbo. Kaip buvo nuro 
r a s dyta, vakar jie konferencijai 

Vokiečių delegacija spar- ****** savo pastabas, kurių 

STOKHOLMAS, Švedija, 
rugp. 7. — šiandie Europa 
laviruoja tarpe karo ir tai
kos; lygiai taip, kaip butą 

MINISTERIU KABINETE 

Ministerių Kabinetas lie
pos mėn. 21 d. priėmė žemės 
naujiems geležinkeliams nu
savinimo įstatymo projektą. 
J i s pasiųstas Seimui svars
tyti. N( g 

r— 

SENAS PILIAKALNIS. 

KUPIŠKIS . — Kupiškio 

Vokietijos delegatams nu
rodyta tuojaus studijuoti 
tuos dokumentus ir antryto-
jaus konferencijai paduoti 
savo pastabas ir sugestijas. 

pirm dešimties njetu, rugpiu- va l#> Mirabelio dv. lauke yra 

PROJEKTUOJAMA REK
VIZUOTI JAVUS. 

Bijomasi išalkusių darbi
ninkę sukilimo. 

MASKįVA, rugp. 7. —Lai
kraštis "Izvest i ja" praneša, 
kad bolševikų ekonominio ko
miteto susirinkime Maskvoje 
tomis dienomis buvo apkalba 
mas pramatomas naujas ba
das Rusijoje. 

Bolševistinis prof. Popov 
pranešė, kad Doneco, Sama
ros ir Caricino apskričių ka
syklas ir dirbtuves darbinin-

/kai dideliausiais būriais ap
leidžia. 

J ie bėga nuo pramatomojo 
bado. Su šeimynomis persi
kelia i tas vietas, kur yra ge
resni javų uždengimai. 

Popov atkreipė valdžios 
domę, idant ji kuogreičiaus 
pakeltų šelpimo akciją. J is 
pažymėjo, kad Rusijos pra
monės raktu yra Doneco ka-
syklos, kurios gali but apleis
tos ir pragaišintos. 

Tuomet komisaras Dzeržin-
ski, kurs yra ekonominio ko
miteto pirmininku, iškėlė pro 
jektą rekvizuoti nuo valstie
čių javus. Siberijoje ir to
se visose vietose, kur šįmet 
javai užderėjo. 

(Taipat jis pažymėjo, kad 
šįmet i r ateinančiais metais 
Rusijai grasina naujas ba
das. Šiuokart daugiausia 
darbininkams. 

Tad reikia, sakė jis, būti
nai rekvizuoti javus, jei nori
ma apsisaugoti badaujančių 
darbininkų sumišimų ir suki
limų. 

čiai darbuojasi. Pasirodo, 
kad kanclieriui Marx rupi 
greitas susitaikymas. 

Kuomet antradienį vokio-
či|U delegacija formaliai pri
imta konferencijon, jai įduo-

peržiurėjimui išrinktas komi
tetas. 

Žinovai tvirtina, kad kon
ferencija baigsis greitai ir 
gražiuoju. Tik nežinia, ko
kius rezultatus duos eksper

tą visi reikalingi dokumentai, tų planų vykdymas. 

Britanija iš Meksikos Rei
kalaus Atlyginimo 

LONDONAS, rugp. 7. — valdžią painformavo, kad 
Britanijos vyriausybė savo Meksikos valdžia darbuojasi 
ambasadorių AVasliingtone pa i susekti piktadarius ir juos nu 
informavo per amerikonišką bausti. Areštuota kelios de-
pasinntinybę pranešti Meksi
kos valdžiai, kad ji, Meksikos 
valdžia, laikoma atsakominga 
už Britanijos valdinės Mrs. 
R. Evans nužudymą Meksi
koje. 

Premieras MacDonald par
lamente klausiamas pranešė, 
kad Britanijos vyriausybė 
reikalaus iš Meksikos atlygini 
mo už Mrs. Evans nužudymą. 
Kaip didelis bus tas atlygini
mas, prigulės nuo pravestų 
tardymų ir gavus apie tą 
įvykį daugiaus reikalingų fa
ktų. 

Britanijos generalis konsu-
lis Meksikos sostinėje savo 

šimtys me'csikonų, tarp ku
rių didžiuma agrarų, kurie 
dažnai puldavo nužudytos 
Mrs. Evans ukį. 

Taipat pranešta, kad Mek
sikos valdžios parėdymu me-
ks:konai agrarai nuginkluoja
mi. 

Naeionalės agrarų partijos 
Mdrsikoje viršaičiai ir pati 
* 'bregono valdžia tvirtina, 
kad ta žm'.igyudystė, tai ne 
agrarų darbą-,. 

Valdžia tą žmogžudystę no
rėtų suversti ant revoliucio
nierių, kurių tikslas diskredi
tuoti valdžią ir agrar(ų parti
j a 

PRAMATO NAUJA ERA 
EUROPOJE. 

SUSTABDO JAVŲ 
EKSPORTE 

PERDAUG ANGLIŲ. 

SHAMOKIN, Pa., rugp. 7. 
— Visos Philadelpbia Read-
mg Co. kasyklos Shamokin 
ir Mt. Carmei apskritose ke-
letai dienų uždarytos, gi pas
kui bus dirbama nepilnas 
laikas. 

Sakoma, perdaug prikasta 
anglių. Tuotarpu naujų už
sakymų mažai gaunama. 

BERLYNAS, rugp. 7. — 
Čionai viešėdamas Suv. Vals
tybių valstybės sekretorius 
Hughes į laikraštininkus pa„-
reiškė, kad ekspertų planai 
grąžins Europai naują erą, ir 
kad tų planu, vykinimas būti
nai reikalingas Europos atsta 
tymui 

Klausiamas apie situaciją 
Europoje sekretorius Hughes 
išpradžįų nenorėjo tart i savo 

RYGA, rugp. 7. r- Čionai 
ir Revelin bolševikai žymiai 
sumažino Rusijos javų išveži
mą. 

Iš atsiųstų Maskvos laikra
ščių patiriama, kad Rusijai 
grasina didelis badas. 

NEWFOUNDLANDAS AT
SIDŽIAUGĖ PROHIBICIJA. 

— # — 

ST. JOHNS, N. F . , rugp. 
nuomonės. Bet pagriaus pa-1

7# Premieras Monroe pa
žymėjo, kad Europos padan
gės ima šviestis. I r jis tiki, 
Europa susilauks laiminges
nių laikų savo santykiuose. 

davė legislaturai reikalavimą 
i 

atšaukti saloje prohibieijos į-
statymą. 

čio pirmomis dienomis. I r 
šiandie atrodo, kad karas ar
tinasi. 

Tokia tai nuomonė buvusio 
Švedijos premiero Hjalmaro 
Brantingo, kuris viename 
čia laikrašty apie tai rašo. 

" Šiandie mes turime ypa
tingus laikus, nėra nei karo, 
nei tikrosios ta ikos / ' rašo 
Branting. 

Ruhro okupuotė. 
"Generaloi europinėj situa 

cijai pavojus padidintas oku
pavus Ruhro kraštą. Tas su 
paraližavo pokarinį atstaty
mą ir padarė negalimu daik
tu suveržti tarptautinius ge
ros valios mazgus, .kurie bu
vo paliuosuoti kilus pasauli
niam gaisrui 1914 metais. 

"iViena pusė visas laikas 
grasina pulti kitą, gi pasta
roji visomis spėkomis darbuo 
jasi numesti nuo savęs karo 
pasekmių sunkenybes.'' 

Toliaus Branting, kurs yra 
ra socialdemokratas, reiškia 
džiaugsmo, kad Europai vil
ties šviesa jau pradeda brėk
šti. Tai dėlto, kad jo plauko 
žmonės Anglijoje ir Franci-j 

didelis piliakalnis. Žmonėse 
yra daug padavimų apie šį 
piliakalnį, kai kurie liečia net 
stabmeldžių laikus. Kai ku
riuose padavimuose paslėpta 
tikra teisybė,-būtent, sakoma, 
kad jame esą didelės rūsys, iš 
mūryta koridoriai, paslėpta 
turtai ir tt. Iki šioliai turtų 
žmonės nerado, bet rado iš vi 
sų šonų ir viršaus storas, gi
lyn į žemę įeinančias muri
nės gan didelių degtų plytų, 
sienas iš kurių ima plytas ir 
veža į namus. Belupdamas 
plytas, vienas tenykštis gyve
ntojas radęs auksinę grandi
nėlę. Šalę piliakalnio smil
tinuose yra labai daug žmo
nių kaulų; čia rado seną dir
žo sagtį. Piliakalnis, gan 
platus, kvadrato forma., auk
štas. J i s yra piltas nes ro
do jo struktūra ir sale dide
lis duburys nuo itškastų že
miu, i. f g 

Dabar kalnas nesaugomas 
ir ardomas. Reikėtų kam 
nors tai sudrausti. 

AngliĮ-Bolševiky Konferencija 
Gal Bus Atgaivinta 

LONDONAS, rugp. 7. — 
Oficialiai paskelbia, kad ang
lai su bolševikais pagaliaus 
susitaikė. . ' 
• Pirklybos sutartis jau pa
daryta. Svarstoma dabar tik 
abelnoji sutartis. 

LONDONAS, rugp. 6. — 
Anglu-bolševikų taikos konfe
rencija čionai suiro. 

Kai-kas vrfe nuomonės, kad 
suirusią konferenciją bus ga
lima atgaivinti. Bet vargiai 
tas įvyks, nes bolševikai at
kakliai laikosi savo pažiūrų. 

Taikos projektas perdėm 
straipsnis po straipsnio per-lkta. 

diskus uotas ir abiejų pusių 
priimtas, išėmus vieną strai
psnį, kuriuomi liečiama sa
vasčių navionalizavimas. 

Anglai delegatai reikalau
ja, kad svetimšalių savastys 

! Rusijoje negali but nacionali
zuojamos, ty. konfiskuojamos 
valstybės naudai. . 

Gi bolševikai delegatai tvir 
tįna priešingai. 

Tuo klausimu ilgos valan
dos praleista. Bolševikai pa
davė nuosavas- formulas, ang
lai nuosavas. 

Nebegalint to klausimo iš
spręsti, konferencija pertrau-

PREZIDENTAS UŽIMTAS 
DARBAIS. 

Ruošia prakalbą 
rugpiučio 14 d. 

, minimo interesai nenukentė-
i 

tų. 
Perstudijavęs raportus, 

Prezidentas paklaus iždo de
partamento nuomonės. v 

Kitas reikalas, tai naujo 
WASHINGiTON, rugp.* 7.— atstovo Meksikai paskyrimas. 

Prezidentas Coolidge begalo Tai vietai reikalingas labai 
užimtas. Pirmiausia, jis ap- Į atsakomingas ir taktingas 
dirba savo prakalbą, kokią žmogus. Reikia tokį žmogų 
pasaulys rugpiučio 14 die- rasti savųjų tarpe, 
ną, kuomet s p e c i a l i s 

GYVULIŲ LIGOS 
LIETUVOJE. 

joje iškilo priešaky., kad t 
šiandie Londono konferenci
joje bus galima pasidžiaugti 
to laimėjimo vaisiais. * 

Tautų Sąjunga. 
Branting baigia savo strai

psnį reikšdamas daug pasiti
kėjimo Tautų Sąjunga, kuri. 
anot jo, darosi vis stipresnė 
ir tobuliaus organizuota. 

J is yra nuomonės, kad jei 
viso pasaulio darbininkiški 
gaivalai Sąjungą paremtų, ji 
ateity įvairius karus galėtų 
sulaikyti. 

PLĖŠIKAI SUSIKRAUSTĖ 
KASYKLON. 

'Veterinarijos Direkcijoj 
birželio mėn. įregistruota 11 
susirgime arklfų įplatimu, 26 
— juodlige, 5 — snukio ir na 
gų liga, 35 — arklių susna, 
402 — kiaulių raudonlige ir 
9 — pasiutimu. Visų sirgu-
sių gyvulių liepos mėnesiui li
ko 7 arkliai susirgę susna. 

HAN1HARA NEGRYŽ 
AMERIKON. 

. i 

GRAN JUNOTION, Colo.. 
rugp. 7. — Keletas pastos 
plėšikų, kuriems teko pagrob
ti 15,000 dolerių pinigais ir 
pastos ženkleliais, vejami pa
sislėpė vienoje apleistoje ka
sykloje. 

(Šerifas su buriu apsiginkla
vusių asistentų dienomis ir 
naktimis saugoja kasyklos iš
ėjimą. 

J i s davė suprasti, kad Vo
kietija pa l inkus^ pripažinti 
ekspertų planus. Kuomet ji 
tą atliks, ji atliks didelį ir 
naudinga dalyką kaip sau, 
taip visai Europai* 

900 DARBININKŲ 
STREIKUOJA. 

SCRANTOJST, Pa., rugp. 7. 
— Kasykloje Greenwood su
streikavo apie 900 anglekasig. dymais. 

REV0UUCI0NINIAI NUO
STOLIAI. 

PIO DE JANEIRO, Brazi
lija, rugp. 7. — Sao Paulo ir 
apylinkėse revoliucijos laiku 
atlikti nuostoliai siekia arti 8 
milionų dolerių. Didžiausi 
nuostoliai atlikti armotų šau-

TOKYO, rugp. 7. — Pra
nešta, kad parvykęs ambasa
dorius Suv. Valstybėms, Me-
sanao Hanihara, Amerikon 
jau nebegryšiąs ambasado
riauti. 

Matyt, jo vieton ambasado
rium bus paskirtas kas kitas. 

Vėtros laiku 5 plėšikai už
puolė turčiaus White namus 
Evanstone ir apiplėšė. 

Mirė nuo kaitros Cook ap
skrities komisionierius W. H. 
McLean, republikonas. 

republikonų partijos komi te-
tas formaliai jį painformuos 
apie jo nominavima kandida
tu į Suv. Valstybių preziden
tus. 

Be to, Prezidentas užimtas 
dar kitais svarbiais reikalais. 
Iš šių pirmoje vietoje stovi 
tarifą cukrui. 

Tam taikroji komisija* per-
kratė cukraus muito klausimą 
ir pabaigoje nesutiko. Vie
na dalis vienaip, kita kitaip 
supranta tą, problemą. Abi 
skyrium įdaivė prezidentui sa 
vo raportus. 

Tuos raportus prezidentas 
studijuoja ir svarsto, kas da
ryti tuo -klausimu. Reikia 
jam išspręsti tą problemą 
taip, kad butų patenkinta vi
sa šalis, ir kad cukraus ga-

POLIGAMIJA TURKUOSE 
PANAIKINTA. 

ANGORA, rugp. 7. — Tur
kai kulturėja. Turkijos sei
mas pravedė įstatymą, ku
riuomi panaikinama poligami 
ja (daugpatystė). 

CHICAGO. — Šiandie pra
matomas gražus oras; daug 
vėsiau. 

PINIGŲ KURSAS. 
•d 

RUGPJŪČIO 6, 1924 m. 
Lietuvos 100 litų $10.00 
Anglijos 1 sterl. sv 4.46 
Prancūzijos 100 frankų . . 5.50 
Belgijos 100 frankų 5.13 
Šveicarijos 100 frankų . . 18.87 
Italijos 100 lirų 4.41 
Čekoslovakijos 100 kronų .. 2.97 

iiiiiiiiniiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Siųskite Savo Giminėms 

L I E T U V Ą 

PINIGUS 

Oak Parke viršutinio gele
žinkelio traukinis vienoj kryž 
kelėje sudaužė automobilių. 2 
asmeniu sužeista. 

Praneša, Chicagos policija 
pradėjo smarkią akciją prieš 
piktadarius. 

PLATIHK "DRATO4" 

ii 
P E R 

DRAUGĄ Jf 

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

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

"DRAUGAS," PUBK 00. , 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, VL 
Ofiso Valandos; Kuo 8 ryto iki 8 T. vale. 

Sekmadieniais uždaryta. 
iiiiiiHiiiiiitiiiiiiittiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiHiiiiiiiiuiini 
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Ketvirtadienis, fivgp. t, 1924 

bu, kad tuose dokumentuose 
but bent sykis aiškiai pasa-

11 kyta, apie kokią pašalpos su
ma kalbama. Be aukščiau iš-

Eina kasdieną liakyrui nedėlditnim j vardytų įrodyMą, 4an£u»©je 
» Metama I6.00 >. atsitikimų, atlyginimas už šel-

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

"DRAUGAS 

Pusei Metų 13.00 
Ui prenumeratą mofca&i iėkalno. Lai
kas skaitosi noo užrašymo dienos, 
• • nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresafl visada reikia prisiųs
ti ir senas adresas. Pinigai geriau
siai siųsti idperkant krasoje ar er 
areso "Money Ortier" arba įdedant 
pinigus į registruota laišką. 

DRAUGAS PUB. CO. 

2334 So. Oakley Avenue 
Chicago, Illinois. 

TeL Roosevelt 7791 

ATLYGINIMAS IŠ 
AMERIKOS. 

Lietuva sin Amerika taip y-
ra susigiminiavusi, jog beveik 
nesirastų šeimynos Lietuvoje, 
kuri neturėtų artimų giminai
čių Amerikoje. . 

Ryšrai tarp išeivių ir liku
sių giminių Lietuvoje daugu
moje yra gana tamprus ir pa
prastai apsirieškia gausios 
pašalpos plaukimu vš Ameri
kos Lietuvon, ypač kai išei
vis, ar nesukūrė svetur savo 
šeimynos, ar yra palikęs Lie
tuvoje žmoną ir vaikus. 

Bet toje išsisvajotoje aukso 
Amerikoje toli nevisiems at
eiviams lengvai atsieina. Di
dele dauguma Lietuvos atel. 
vių Amerikoje dirbo rr dar 
<Jabar tebedirba prie sunkiau-
sių darbų,* kaip 'anglių kasy
klose, geležies ir plieno pabri-' 
kuore, popieros gamyklose, 
skerdyklose kr t. t. Bedirbant 
prie tokių darbų, darbininko 
-sveikata, kaip žvake nyksta, 
o be to dar labai dažnai pa-
sitaiko sužeidimų ir net mir-
ties nuotikių, yr/ač angldaka-
syklose. Darbininkui susižei
dus — drauge su juo kenčia 
jo užlaikomoji šeimyna, ar šel 
piamieji giminaičiai; gerai 
dar, jei vargšui darbininkui 
pasiseka išsirūpinti kompen-v 

sacija, kitaip jam ir jo šeimy
nai lemta neišvargstamas var
gas. Ką jau besakyti apie mir
ties įvykius: urna mirtis dar
bininko - penėtojo esti tiesiog 
katastrofa šeimyna), su mažais 
vaikais, o šelpiamieji gimines 
veltui telaukia pagelbos. 

Tečiau, padėjimas nebe vil
ties: kultūringos Amerikos 
įstatymai užtaria šeimynas ir 
asmenis, kurie buvo darbinin
ko prie jo gyvos galvos šel
piami: šelpiamieji gali iš darb 
davio gauti atlyginimą sumo
je maž daug iki keturių kar
tų daugiau negu iš darbinin
ko gavo pašalpos per pasku
tinį metą prieš jo mirtį, jei
gu, žinoma, ta mirtis įvyko 
darbo aplinkybėse. J šį faktą 
aš ir noriu atkreipti suinte
resuotos visuomenės domę. 

Kad gauti aukščiau minėtą 
pašalpą neužtenka, ir net nė~ 
ra butirtai reikalinga, būti gi
minaičiu, kad ir artimiausių, 
bet reikia akyvai priparodyti, 
jog iš mirusiojo buvo gauna
ma pašalpa. Reiškia, gavimas 
pašalpos iš darbininko prieš 
joj mirtį yra svarbiausias mo
mentas gavime atlyginimo po 
jo mirties. Retkarčiais gauna
mos dovanos pinigais, — var
giai gali skaitytis, kaipo pa
šalpa prie Išgavimo kompen
sacijos arba pensijos. 

Pašalpos gavimo prirody
mais gali būti; pašto perlai
dos, bankų ar agentūrų kvi-
tos, laiškai pašalpos siuntėjų 
ir ją, gavusiųjų; kartais net 

pėjo mirtį esti labai sumaži
namas, arba net visiškai at
metamas. Todėl, yra patarti
na, kaip čia Amerikos atei
viams, kurie šelpia savo šei
mynas ar gimines, 'ar mokslei
vius, lietuvėje, taip ypač šel
piamiesiems Lietuvoje kuoru-
pestingiausia daboti visas paš 
io perlaidas, banko kvitas ir 
padėkos laiškus del gautos 
arba pasiųstos pašalpos/ 

Be to, kadangi daugelis lie
tuvių Amerikoje permaino sa-
vo vardus ir pavardes, pa ta r-
tina, kad permainytoji pa
vardė butų .giminėms praneša
ma. Tas angliškai ar lenkiškai 
pavardžių iškraipymas neduo
da galimybės, reikalui esant, 
patirti ypatos tautybe ir ap
ginti Lietuvos piliečių refka-
lus. 

Tuose atvejuose, kada dar
bininkas, del savo artimų 
žmonių gero, buvo apsidrau
dęs, tai del apdraudos pinigų 
(insurance) neprisieina bijo
ti arba abejoti: apdraudos 
pinigai visados tenka tam ke-
no vardu polisas išrašytas. 

Nieks negali įspėti ateiti, o 
atsargumas gėdos nedaro: tie 
''popieriukai" gali kartais la
bai ir labai būti riaudingi. To
kias kvitas, ar laiškus, reika-
lui atėjus, reikės arba tiesiog 
Lietuvos Konsulatams Ameri
koje pasiųsti, arba į Užsienių 
Reikalų Ministeriją Kaune pri 
statyti. Taip dalykus tvar
kant, nėra abejonės, ka<fr 
kiekviena byla del atlyginimo 
už šelpėjo mirtį bus tikrai 
laimėta šelpiamųjų naudai. 

Kadangi šis klausimas ypač 
liečia Lietuvoje esančius gimi
naičius, prašyčiau Lietuvos 
laikraštininkus šį dalykėlį 
persispauzdinti. , 

P R A N C Ū Z A I I R V I L N I y S. vx> mėn., pasiremdama tuom, buk Amb. Taryba neva 
neturėjusi koaip etendi jfrs padalinti ncitralę zoną ir t. t. 

———-— į J Ginčas tas yra ne pratesimai (nie do przegrania)" ir it 
PAINLEVĖ NUOMONE. j toliau p. SkizynsM pastebi, kad ligsiol Lenkija Tau 

Neperseniai visi Lietuvos laikraščiai persispauzdi- *fc S#MB*i *°re>si veikti su dviem iHokais: francuzišku 
no vieno Rygos rusų lailraščk) žinią, kad Francijos Par- «" anglišku. Dabar-gi ten išstosiąs vienas frankp-angliš-
lamento pirmininkas p. Painlevė neužilgo važiuosiąs ap- k a s blokas. "Tad kįia klausimas koks bus to bloko nu-. 
lankyti Varšuvos ir Vilniaus ir kad -jis matąs reikalą iš-, sistatymas į Lenkijos reikalus. Bet čia p. Skrzynski kad 
spręsti Vilniaus klausimą kaįp pritinka šio miesto isto- *r kal*>a> b e t *{ekt aebepasako. Matyt, jis abejonėse 
rijos problemai ir k»d jis esąs tos nuomonės, jog Lietu-j s k £ s t a k3 Pa s a kY s T- Sąjungoj Francijos atstovai, nebe-
va be Vilniaus — vis tiek, kaip Francija be Paryžiaus. 
Šitokios nuomones ištroškę* Hetavkj laikraštininkai puolėsi 
aiškinti tos žinios prasmę. "Ryte" p. Dėdel€ paraše tuo 
klausimu visai rimtą straipsnį, tarsi butų panas dėde, 
vienok išvadas perstaigiai padarė, net neanilazavęs žinios 
turinio. f 

Minėtoje Rygos žimoje yra trys atskiri dalykai: 1) 
kad p. Painlevė ketina Varšuvon ir Vilniun lankyties; 2) 
buk kaž-kada jis yra išsitaręs, kad Vilniaus klausima^ 
dar neišrištas; 3) ir kad Vilnius turėtų priklausyti Lietu
vai, taip kaip Paryžius Francijai. Kaikurie laikraščiai tą 
žinią visai netiksliai suprato, jiems pasirodė, kad p. Pa
inlevė, kaipo Francijos Parlamento pirmininkas dabar iš
sitarė buk Vilnius turėtų Lietuvai priklausyti ir tvojau 
važiuoja Varšuvon ir Vilniun šio klausinio tirinėti.' Žo
džio, jau rengkimes Vilniun, nes jis jau greit bus mūsų. 

KELIONA 16 CHICAJGK)S, 
Į LIETUVĄ. 

i š 

turėdami už savo nugaros p. Poincare. Didžiausias Len
kijos pralamfėjn«as tai taikingesnis nusistatymas Fra*-« 
cijoj, francuzŲ ir angly šioks-toks sutarimas ir abiejų 
šių tautų palankus žvilgsnis j Rusiją. P. Skrzynski mato 
"visą eilę debesų" Lenkijos horizonte, o tie debesys tai 
ne kas kitas, kaip naaja formacija ribų imperiatistinei 
lenkų spekuliacijai. O tai lenkų politikams ir drumsčia 
"šleketną" miegą ir blusų imperijos sapnus. Todėl jie 
ir leidžia įstatymus apie mažumų kalbas mokyklose, 
nors prieš tuos įstatymus ir protestuoja mažumų atsto
vai. 

KLAIPĖDA M VILNIUS. 
Lietuvos tūlas pasisekimas Klaipėdos klausime į-

varo lenkams baimės ir del Vilniaus galutino tikimo. Y-
pač dar, kad Vilniaus miesto Tarybai pasisekė labai 
žioplai save apgauti... teisybę pasakant. Mat ši Taryba Taip su Francjos Parlamento p.rm.ninto nuomo- v k š a j &inQ - ^ nBtar į ka<J y ^ K 

ne pasauhs skaitosi vienok net palank.aus.a Lietayai| ^ enf i •„ a u ^ D a b a r jaH neTeki^. 
,o nuomone ga , Vilniaus mums; ir nesugrąžinti Jeigu ( |u drybės kad padarius išvadą jog Vrtvius turi 
jis važiuoja Lenkijon, tai tas reiškia kad dabar jis vie
šai nieko Lietuvai palankaus nepasakė, nes kitaip jis 
Varšuvon nevažiuotų. Ir kaipo Parlamento pirmininkas 
jis negalėjo Vilniaus Lietuvai žadėti. Priešingai many
ti galėtų tik tokio didumo "diplomatas", kaip Amerikoj 
buvęs p. Vinikas, prieš savo išvažiavimą prikalbėjęs ne-
gudrybių apie Lietuvos politikos uždavinius lenktynėse 
tarp Anglijos ir jos prfešininkų-konkurentų. 

prie Klaipėdos jungties, sekti jos pėdomis tiesiog Lie
tuvon. Visa nelaimė lenkams butų, jei pati Taatų Są
junga (ir francuzai) padėtų savo galvojimo pagrindan 
negudrų Vilniaus miesto Tarybos išsižiosimą, kario. §i pa
ti dabar gailisi 

Garimas daiktas, kad Tautų Sąjungos netolimame 
plenume susidarys tiek plaanki Lietuvai afonosfera, ko-

T, , kios dar niekuomet ten nebuvo. <3al tai Vilniaus mums 
Greičiausia p. Painlevė sen.au kada prieš patekimą j š k a r t o n e g v t o i o k ^ 

tas klausimas dar toli gražu neišrištas ir k&d nelengva 
bus su juom apsidirbti. O tai bus mums žingsnis pir
myn, o ne atgal. 

PROGA SUSIARTINTI SU FRANCUZAK. 

į Parlamento pirmininkus, yra Vilniaus klausimu teisin 
gaf išsitaręs, kaipo privatis asmuo. Bet ir tai mums jo 
nuomonė labai brangintina. 

LENKŲ AMEJONES. 
Juk neperseniai, pereitą pavasarį, Francijos kairiųjų Kad musii žingsnis į Vilnių butų greitesnis ir tikres-vadai pasiuntė Lenkijai griežtą protestą prieš kalinimą 

ir smaugimą tautinių mažumų inteligentijos. Po h l o m l m s ^ . t a ^ r ^ , k l a . . d * r y i , . ^ r ^ ^ J ^ ^ S ^ ^ S ^ J ^ 1 

protestu buvo parašai ir pp. Herriot ir Painlevė. Tad 
šių vyrų iškilimas į Francijos valdžios viršūnes yra di
džiausias pralaimėjimas Lenkijos užsienio politikai. Tai 
lenkai ir pradeda abejoti apie savo politikos pozicijų 
tvirtumą bei jos pasisekimą. }\e prisibijo Tautų Sąjungos 
plenume žadamo iškilti Vilniaus klausimo. Lenkijos at
stovas Taruty Sąjungoj p. Aleksander Skrzynsfci šitų a-
bejonių nemokėjo paslėpti, kai jis pasakė, kad: 

"MŪSŲ tarptautinė padėtis sunki ir matosi horizon
te visa eilė debesų. Lietuva pasiryžusi T. S. busimame 
plenume iškelti Vilniaus klausimą. Stengiasi ji panaikinti 

Povilas žadeiMs. Ambasadorių Tarybos nusprendimą iš pereitų metų ko-
5= 

VIENUOLIJŲ REIKŠMĖ 
VISUOMENĖS GY

VENIME, 

lynaf) žodžiu ir darbu palai
kyti. Branginkime Kristaus 
įrengtą įstaiga. Vienuoliu 
gyvenimu pamažu persiima ir 

•kitų tikybų ir sekt̂ ų žmopės, 
,o k§ bekalbėti apie mus pa-
'čius!'"Jauni vaikiaai ir mer-

(Iš Lietuvos Katalikų I V , ' g i n o s > neniekinkite vienuolių 
Kongreso, Trečiojo Posėdžio), i gyvenimo, bet eikit į $į dirb-

įti ir nuo to atsinaujins Lieta-
vos religinė praeitis, religinis 

. . i 

santykiai su vienuolynais pri
valo būti kaogeriausį tik 
miums reikėtų daugiau darbo 
vienuolynų turėti. Batfj ge
ra, "jei kuris vienuolynas pa
siimtų į savoj rankas spaudą. 
Prof. Vaitkevičius pabraukia 

rterrioto krypties žmonės stovi Francijos valdžios prie
šaky, tol mes turime-nemenkų progų su francuzais susi
kalbėti ir susitarti. Francuzų spaudoj (išskyras jos na
cionalistinį sparną) būdavo tiek daug palankumo Lietu
vos teisėtiems reikalavimams, kiek niekur kitur. Žino
ma, galų-gale viską sprendžia juk ne spaudos, bet val
džios atstovai. Vienok abiejų respublikų vadams ir dar
buotojams arčiau susipažinus galima daug daugiau tikė-
ties- ir valdžios palankumo Lietuvai. Jei francuzai nesi
rūpino mus pažinti, tai labiau suprantama: didesnieji tan
kiai mažesnių ir nepamato. O Paryžiaus akimis Lietuva 
visgi labai maža. Bet negahma pasigirti kad ir Lrehrva 
daug ką žinotų apie francuzus. Mūsų spauda jiems bu
vo labai nepalanki. Palankiau apie juos rašydami turė
tume daugiau teisės ir sau jų palankumo reikalauti. Su
siartinimo žygių mes beveik nedarėm. Tad kiekvienas 
ton kryptrn žingsnis yra labai vertingas ir Lietuvai, ir 
visos Europos taikai. "Rytas" patalpino keletą šrites-
nių sakinių apie garbingą francuzų ta^tą (straipsnis 
"švelnesniam politikos vėjui padvelkus"). "Ryto" *uo-
monė mums yra svarbi, nes jis dabar yra Lietuvos laik-. 

. (Pabaiga) 

Prisistatę galima vienuolių gyvenimas mūsų bažnyčios pa 

nau-gyvemmo ir veikimo vaizdą, i l a i m a i > m n s n tėvynės 
prisiminę tą naudą, kurią jie j ̂  >, ^ ^ ^vo kM^ t ė v a s 

žmonijai nuo pat atsiradmio 
daro pradžios jų darbų teL-

vaisius 

Kipas. Po paskaitos buvo 
atidarytos diskusijos, kuriose 

giamus vaisius suprasime, j g y v a v o kun. Stakėiė, prof. 
kad priešininkų balsai skam- i B e i n y 8 f . p r o f . Vaitkevičius, 

tą skaudulį, kad vienuolynai raščių karalius. Šis dienraštis savo mintių rimtumų, tu-> 

bina, kad vienuoliai nenaudin 
gi veltėdžiai, net kenksmingi 
žmonijai, yra tušti klyksmai. 
Tikintieji katalikai šiems prie 
tarams pasiduoti neprivalo. 
Jie turi vienuolių gyvenimą 
pažinti ne romanus skaityda
mi, teatrus, ar kinus lankyda
mi, tet vienuolynuose pagy
vendami, ir įsitikins, kiek jie 
pirma nesuprato, klydo. Mū
sų priešininkai vienuolių gy
venimo teisingai nepažįsta. 
Prelegentui teko Šveicarijos 
socialistų tarpe kalbant girdė
ti, kas tai jėzuitai, ar ,— pro
testantų, -ar katalikų gailestin 
gosios seserys. Kiekvienas 
lengvai jiems pasakytų, įkad 
jie kliedą; tiek to, svarbu 
nats faktas. Kad ir kaip mū
sų * priešininkai vienuolynus 

pas mus rusų laikais visai ne
galėjo veikti ir turėję užsida
ryti vien maldoje ir del to 
žmonėse išsidirbusi nuomonė, 
kad vienuoliai tingimai, ne
naudingi. Bloga dar tai, kad 
kitą kartą tėvai savo vaiko su 
tikru vienuolišku pašaukimu j 
vienuolynus neleidžia, o kitą 
kartą į juoa įstumia visai nė

rinio įvairumu, formatu, iliustracijomis, kalbos grynu
mu, žodžiu visukuom toli praienkia visus Lietuvos dien
raščius ir man norisi jį lyginti beveik prie Paryžiaus "Le 
Temps". Tokio dienraščio Lietuva dar neturėjo. Jis reiš-; 
kia savo simpatijas francuzų tautai, nors negali visai pa-; 
sitiketi jos valdžia. 

K. P. 

- - i 

studentas Grinius ir stud. Za- j turintį pašaukimo. Reikėtų 
štautaitė. Pirmasis kalbėto-' skiepyti žmonėse sveikesnė 
jas, sutikdamas su prelegen- pažiūra į vienuolyną ir vier 
to Išreikštomis mintimis, pa-' nuolio pašaukimą. Stud. Gri-
remia jį gražiais istoriniais' nius apie vienuolių padėtį 
išvadžiojimais, primindamas i Lietuvoje, išsitaria ir nusis-
garsius Vytauto laikus, &ada j kundžia, kad įvyksta nesusi-

purtų, vieiraolkrs terštų, -mAsų 
Jiatininkų pareiškimas. Svar- i pirmoji rjprelga jie (vitesiuo-
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pats Vytautas išgelbėjo visą 
krikščionių Europą nuo mon
golų antplūdžio. 

Toliau iškelia garbingus je-
euitų darbus mūsų tėvynėje ir 
tikisi, kad Lietuva susikaupu
si dideliame tikybin^ume ir 
doroje, bus naujas katalikų ti 
kybos plėtimo baras. Prof. 

Iteinys f>abrėžia didelę vie
nuolynų reikšmę visuomenės 
gyvenime, nes vienuolynai a-
titaiso moderninio žmogaus iš 
•krypirajus. Vienuoliai, atsisa
kę visų egoistinių tikslų, -ge
riausias mokyklas, prieglau
das; ligonines steigia. 

pratimų del darbo paskirsty
mo vienuoliams, taip tan 
patin Panevėžio kviečinoios 
tą patį darbą dirbti Kryžiaus-
ir » Kazimierietės meftuolės. 
Stud. Zaštautaitei baiguą kal
bėti posėdis uždaromas, nes 
oponentį nebuvo ir prelegen
tas atsakyti žodžio neėmė. 

Darbas. 
— Tainsta *osi labai laimin

gas, nes gali daryti, ką nori;. 
.*- Visai ne. f£ad aš galė

čiau daryti, ką noriu, tai 'afe 
Susųjcieko nedaryčiau. 

1KYTAS" APIE FKANOJZUS. 
Tarp kitoko. jis rašo: .' -

"... nenuostabu, kad nevienas mūsų nusiminęs 
klausia, nejau ir visai nebebus pasaulyje teisybės 
mūsų atžvilgiu, nejau jos neatsiras nė tarp musų; 

idealizuojamų prancūzų. Vienas, kitas jau Ir pykti ant, 
jų buvo be pradedąs, - įtardamas besireiškiant jų 
imperializmą, palaikantį nė svetimais Icraštais nepa
sotinamų lenkų agresijos planus. Ir kaip gi rrenusi-: 
minti, kaip gi nepykti, ypač del prancurę! Juk kiek
vienas iš mūsų, kuriam nors kiek gyvenime teko 
susidurti, sakysime, |cad ir su vokiečiais, kurių mi-
btarkic kumštį ir egoistinio imperiaazm® storinan
čią dvasją, berods, bemaž -visa mttsą tauta yra ge
rai pažinusi pasaujinio kars okupacijos metu, ir su 
prancūzais privačiuose santykiuose, tuojau pajutome 
tą didelį, pasakysiu, tiesiog žmoniškumo skirtumą 
tarp tų dviejų tautu: kiek vokietis savo šaltu for
mališkumu, savo siauru ezoizmu, o dabar net stor
žieviškumu svetimšalių atžvilgiu daro tiesiog nejau
kaus įspūdžio, verčiančio turėti su vokiečiu kuo ma
žiausia bendro, ne tik sau užuojautos ar paramos 
nesitikėti, tiek prancūzas savo nuoširdumu, savo 
jautrumu ir savo ypatingu mandagumu, ypač sve
timšalio atžvilgiu, palenkia į save, snicelia pasitikė
jimo, verčia atverti jam $*v* skausmą 4r tff*tfe jo 
gattmos parames, teisingo užtarimo". 

Nors jau prabėgo trejetas 
savaičių kaip atsiskiriau nuo 
Chicagieeių, bet mintimi ir 
dvasia gyvenu s* jKums. Kaip 
šiandien dar atsimena mano 
išleistuves. Noriu padėkoti Vy 
&ams ir pažįstamiems tfŽ do-
vaites ir už tai, kad Mase 
palydėjo į taaūkinį. 

Keliofre" feuvo labai smagi. 
Su manim važiavo dar kele
tas iš C&ieagos, tarp jų kom-
pozitoruife A. Pečius. 

New Ytrfae rnrčjome pTo-
gos atsilsėti ir pasivaikščio
ti po miestą. Ant rytojans nu
vykom*! prifepiaaką, kur Sto
vėjo laivas "Berengaria'\ 
votipom į Vidn. S«siwr<lom 
kiekvienas savo kambarį. Tar
nautojai pasitiko « a s kuo«*Mi 
dagiausiai. 

Dešimtą valandą sušvilpė 
milžinas laivas ir pradėjo ju. 
dintis iš vietos. Bematant iš. 
plaukėm į jurf palikdami 
N«w Yor̂ fcf. 

Bevažiuojant suradaa dar 
daugiau lietavių iš kitų mies-
tų. Laivo administraeiįa ra-
pinosi patarnauti keliaunin
kams knojgeriansiai. Kiekvie
nas jautėsi pilnai patenkin* 
tas. Kas vakaras buvo duoda* 

f 

Enas koncertas. Ir gerb. Po-
cius dažnai skambino piano ir 
dalyvaudavo koncertuose. Po 
septynių die*rų privažiavame 
Soutliamjrtoaa. Iš tem trauki
niu vykome į Londoną. Lon
done išbuvome porą dienų. 
Antrą dieną aplankėme auto-
mobiliu svarbiausias Londono 
vietas. Matėme karališkus aa-
*»us, protestonišku bažnycaHj 
ir kataRkų >Sl. Pauis €atb%-
dral. Tai yra begalo didetė 
bažnyčia, iš kurios visas mie
stas matytis. Aukščio turi 400 
pėdu. Kiekvienam amerikie
čiui važiuojančiam į Lietuvą 
patarčiau aplankyti šitą įdo
mią Cathedral. 

Po dviejų dienų apleidome 
Londoną. Laivu "Baltara' 
važiavome į Klaipėdą. Ant 
"Baltaros*' kur kas buvo pra
sčiau. Kilo vėjai, lvstus. Dau-

Įlgelis pradėjo sirgti. Trims 
dienoms prat&nkus privažia
vome 3>anzigą. fJia išstovėje-
me visas Ždienas. Oalų gaie' 
atvylcome i Klaipėdą, kur mt» 
labai gražiai pasttrko ir val
džia ir visuomenė. Per dieną 
•pasivaikščieįoiae po miestą, 
vakare ^i -šeštai valandą, iš-
siskirstetae. Kiekvienus savo 
keliais traukiniu vyko į sa
vo tėviškę. Važiuojant Lietu
vos laukai iš karto darė nela
bai malonaus įspūdžio. Apie 
Šiaulius, Radviliškį daugely 
vietų rugiai martki, o vasaro
jus Apsemtas nuo vandens. 
Radvilišky prisįėjo laukti tra
ukinio. Turėd. laiko, 'ėjau pa
sivaikščioti po miestą. Bnvo 
ftevym^nės. džėjau % ^ažny-
^ą. Po a«maldą sa^rįstu į 
stotį. Ir >štai satfeku gerą pa-
žjstaraą iš Cbicagos, turijasį 
vaistinę 18 kolonijoje. Iietru 
voj jisai ym ^avęs valdišką 
darbą. Maionu buvo .pasikal
bėti su savo senu draugu. 

' Iš Radv^Skio traukiniu vy-
kaa į Suibacių. Apie Panevė
žį ragiai kar icas geresni at-
rodo, %tegu JfcefcMritiįoje.' Galų 
«»le jJarvaž»v«u į tevokę, 
kar radau viską ^eram Stovy, 
je. Kelionė buvo ilga, bet *fca-
ionk Bet dar maloniau Tėvy
nėje. / 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
• 

CICEROJE. INO, HAR80R, 
Kaip girdėtis, Šv. Ąatano 

parapijom b&saras prasidės j Miestas Indiana- liarbor su 

f 

\ 
t 

pat pradžioje ateitflrrr&o Mė
nesio. Paprastai Cicero baza-
rai pasiseka kuogeViausial. 
Keikia tikėtis, kad ir šieiflet 
pasiseks. Tuo i reikalu 12 d. 
rugpiueio vakare įvyks para
pijos susirinkimas. Susijiitki-
num yra kviečiami atsilanky
ti visi, motervs ir vyrai. 

Rufrpiueio 4 d. staiga mir-, 
<imi mirė P. Baioriuavičius. 
Žmonės pasakoja, kad velioni;* 
užvaigįs nuodingų grybų, ir 
tuoj susirgo. 

Faderacijos 12 skyrius pra
šo tų vreų asmenų, kurie bnv 
vo paėmę antrojo parapijos 
pikniko tiktetų, juos sugrų* 
ži«ti. kad butų galima stula-
ryti pilną, atskaita. Žinoma, 
komisija pageidauja, kad pi
nigai butų grąžinami, o ne ti-
k teitai. 

kokiais 30 tūkstančių Įvairių 
tautų gyventojais stovi prie 
ežero Miehįgaaa i rytus nuo i 
Chicago už kokių 18 ąngl. my
lių tolumo. Tarp kitų tautui 
yra taip pat lietuvių apie 150 
šeimynų. Lietuvių kolonija 
turi murinę šv. Pranciškaus 
bažnyčią, kun. Jaksčio rupes
niu ir pampi jonų pastangomis 
pastatyta 1913 metais už ko
kius 25 tūkstančius dolerių. 

Išvažiavus klebonui kun. 
Čuberkiui į Lietuvą, liko vie*: 
tiniai lietuviai be kunigo. Per 

paskelbė, jog prad&oje rug-< 
sėjo men. paprašys gerb. tęva 
AndziuTį sU šv. Misijomis at
važiuoti. 

Korespondentas. 

— ? 

EXTRA! EKTRA! 

PHILADELPHI A, PA. 

KAS B*m «m BOT? > ADVOKATAI 
Aki bnarjti, ar neskaitai 

dienraščio "Drangp"! Žino
ma, kad sfcąitau kaip kada. 
Žinai ką? Jau nuo šios dienos 

j pradėk ji skaityti kasdieną. 
Amerikos lietuviai nekuo- nių apie Lietuvą, jos padėtį ir Jame yra daug ainių žinelių. 

' met aenustos indoniavę Lietu
vos reikalais ir tenykščiais H 

LIETUVIAMS 
Dieną 26 liepos (1924 m.) 

kaip jau buvo garsinta kad į-
vyks, įvyko UKTUVIŲ DIE^ 
HA PHILADELPHIJOJ - at 
mintis pripažinimo Lietuvos 
per Suvienytas Valstijas. Ir 
kad neužėmus daug vietos, pa
žymiu, kad visais atžvilgiais 
ta Lietuvių Diena Philadel 
pfeijoj pasisekė; taip medžia
giniu... kaipo ir moraliniu... 

vykiais. Kiekvienas Amerikos 
lietuvių laikraštis stengiasi 
teikti žinių iš Lietuvos. Su
prantama žinios ir Lietuvos; 
padėties aprašymai tiek turi 
svarbos kiek jie yra teisiiigi ir 
tikri. Tik mokytas, apsišvie
tęs, veifclus asmuo galį Lietu
voje jos reikalus sužinoti juo
sius supi*asti ir aiškiai ir su
prantamai parašyti. 

" Darbininkas " s u džiaugs
mu praneša Amerikos lietuvių 
visuomenei, kad visiems gerai 
žinomas "veikėjas kun. Fabįjo-

Ačiu sumaniam ir uoliam pa- , K e m e | 
sidarbavimui jos vedėjui, Ą 

tris nedėldienius pamaldas la i , ' tgaspadoriuin , gerb. Antanui 

jos reikalus. Kokių žinių žinelųf Nugi 
Kas tik dar nėra užsisakęs ] * r neskaitei straipsnių apie 

JOHM I. BAGDZHJNAS 
ADVOKATAS 

TcteaiBM*. 

7 JfcKtffa Deartoom Street 
ROOM 1M8 T K I t t t N E BLDG. 

Telefonas Bando lph 8261 
Vakarais: 2151 West 22 St. 

Telefoną* Canal iQ67 

. . 

PRANEŠIMAS 
i 

Turiu už garbė pranešta 
visuomenei ypač savo ta«j 
tiečianas Lietuviams kad aš 
padklifiau stocka savo vai
stinėj. Kainos dabar daag 
žemesnės negu pirmiau kad' 
buvo. 

NEW CITY PHARMACY 
John Malachowskas, 

Savininkas 
3327 So. Halsted Str 
Chicago Tel. Blvd. 069G 

kyti atvažiuodavo gerb. kuti.' 
Martišiimas iš <aary, IndTP as-
kiaus paprašius kun. Marijo
nų viršininko, tapo paskirtas 
laikinai klebono priedermes 
eiti kun. P. Meškauskas, kui
sai čia išbuvo per pusantro 
mėnesio. Galop Rugpiueio 2 
d. šiais 1924 m. atvažiavo 
gerb. kun. Jonas Adomas Ger-
vickas ir pradėjo kleįmrauti. 
Ant rytojaus sekmadienyje 
savo įžanginiame pamoksle 

"Užumeckiui; jo pasekėjui, 
greb. Pranui Pūkui ir ki
tiems. Ir šiemet ta Lietuvių 
Diena buvo didesnis užintere-
savimąsis negu pernai, nes 
dangiau buvo dalyvaujančių 
negu pernai tos Dienos šven-
tėję, 

V. 

PRANEŠIMAS. 

Visuotinas metinis kunigų 
naujas klebonas pabrėžė savo, Vienybės Amerikoj susirinki-
sumanymus: kad Dievui pa
dedant ir parapijonams su ko
mitetais iš Vieno dirbant, sten
gsis kleboniją pastatyti, mo
kyklą įrengti doroje pakelti 
parapiją, o kad parapijonys ti
kėjime ir doroje sustiprėtų, 

mas įvyks šimet rugpiučio Ii) 
ir 20 dd. Fort Pitt Hotel, 

« 
Pittsburgh, Pa. 

Seimas atsidarys 10 vai. A. 
M. 

Kunigų Vienybės Valdyba. 

D A K T A R A I : 
< < * • 

•n 

Ii 
/ * • 

Telefonas Boulevard H S f 

Dr.SABrenza 
i MOS SO. A S H l i A N D A V E K U E , 

Cfaicago, IU. 
Vai . : O ryto iki 11 plet: 1 po 
plet lkl S po p let . « :»0 vak. iki 

' t : M lak. 
— — • m m m • »i • fci* »• — 

TeL t&lT 

Dr Marya j 
Dowiat-Sass 

i 7*7 w . 47 - ta a i 
Valandos nno I lkl 11 diena, neo « 
lkl • T»1 . rak. Nede l lomls B M I 

lkl I ta i . po pietų. 
• - • • - • • 

— «\ 

OR. A. I RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S 
4442 So. Westem Ave. 

Telef. Lafayctte 414« 

PAIEŠKOJIMAS. 

r 

i 
\ 

Dr, L M. Ftintarg 
Grdo specialiai r i eoa las wjrų * 

motary lytiška* 

Valandos: p o pis tų T—• 

l H \ 
TeL Bonievara Ji«© 

DR. A. J. KAKALIUS 
lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 

Dr, A, Račkus 
Gydytojas, Chirurgas. Obs 

tetrikas ir Specijalistaa 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 

BjSSS rJSn %pjr 
(akBMBla toityJ«> 

Ir atun«o|fe llapomo pu«MJ« b« #• 
racijos, m tam tlkrMati mokt-p«r«4 

Bško 
ra«T%ilnA «lrd«jlma. .-

JT% r*ikalaa daro oporacljaa 
~ p*t&rn*vlm« talkia ia«a 

oftaa: 
1411 So. 90 Ave. Cicero. UI. 
OfUaa atidaryt**: kaadloa nuo 1 nfe. 

po plot lkl • vai. 
Hodollomu ir 

vytas. 

Šiuo prašoma visų, kas t\ 
no, ]uaiiešti Lietuvos Respub 
likos Atstovybei Wasbingto-
sys Džiugai, kilę iš Krakena 
vo valsčiaus. 

Liet. Respub. Atstovybe 
S. A. V. 

/ ? • 

Sakyk su Kvietkom 

Dr. Maurice Kahn 
ardytoja ir CUnurfM 

4631 6 . Ashland Ave. 
TeL Yank 0994 

Nuo 10 iki 12 f»et. 
N ao 2 iki 3 po piet 

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

i 

Tel. B o u l e v a n l 3686 

Dr. J. P. POŠKA 
- i f GYDYTOJAS 

f, . ' • ^ 
)f iso Tel. Boalcvard M M 
Rezld. Tel. Drexel §191 

DR. A. A, ROTH 
RUSAS OTPYTOJAB I R 

OEHTRCIRGA8 
Specialistas Moterišką. Vyrioką 

Valkų Ir visų chronlSką ligų. 

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

VkJ.: l t — 1 1 ryto: 1—t p o 
7—1 T&k. Nad. l t — I I <L 

' • »in • — H m ^ m a ^ f 

* * 

C H I R U R G A S 
1537 So. Morgan Street 
Valandos: t — 1 2 II ryto. 
Vakarais nuo 7 iki t 

OTCERO OFISAS: 
1243 S o * ! * 4 t - t b A N M 

Telef. Gicefro *S7* 
Va lan* . : >—«:»• f. • . kMdleų, 

U U r n i n k a l s Ir petnyčftoma nuo • 
Iki t ral . rak . 

^ II I mmmmmmmm^mmmmmmmmm 

Remkite tuos profesijona-
las, biznierius kurie garsi" 
nasi «etirast| urauge . 

Of. CHARLES SEGAL 
rerkėlA MITO onsą p o nomer ln 

4729 S. Ashland A?e. 
SPEOJAIiSTAS 

Džiovu, Moterų Ir T y r ą Ugų 
VaL: ryto nuo l t — 1 2 nuo 2—I 
po pietų: nuo 7—*.»t 
Nadėilomia: 10 lk l 12 . 

Telefonas Mldway 2SSO 

Kvietkos visokiom pra
mogom. 
n t A N K JINDRIOH, Jr. 

2127 West 22 Street 
Chicago. 

Telef. Canal 1787 

gu b\\e kario kito Amerikos: 
laikrašičo. Žiar^ite: 
" Darbininkas" vieną, kartą, 

savaitėje - metams . . $1.50 
Bostono, jo apylinkių ir «ž-

seinio ėmėjams $1.85 
'• Darbininkas" 2 kartu sa

vaitėje - metams $3.00 
Bostono, jo apylinkių ir už

sienio ėmėjams $3.00 
"Darbininkas*' S sykius sa-

. . $4.50 

Tų sukaktuvės). 
Visai nemačiau ir neskai-

išvažiavo lietuvon, žadėjo pa-! ****** " I B e t a m s 

silikti "Darbininko" bendra- Į Bostono, įo apylinkių ir už
darbiu. Jis "Darbininko"! s ien11* v ė j a m s . . . . $5.50į 
skaitytojams gausiai teiks ži- Užsakymus siųsti adresu: 

"DARBININKAS" 
*66 Broadway So. Boston, Mass. 

as 

L I E T U V O J E 
ATMAINOS FINANSŲ 

MINISTERIJOJE. 

Finansų Ministerijos Pata
rėjas ir Mokesčių Departa
mento Direktorius dr. P. Kar
velis atsistatydino, nes jis yra 
paskirtas Žemės Banko vai-
dytoju. Mokesčių Departamen
to Direktoriaus pareigas eiti 
paskirtas p. J. Tamošaitis, ku 
ris jau Departamentą iš Dr. 
P. Karvelio perėmė. 

Apie p. J. Tamošaičio as
menį galima patiekti kitokių 
žinių: Kilęs iš M,unkiškių kai
mo, Radviliškio valsčiaus, Šia-
triių apskrities. Vidurinį nio-
ksta ejo Šiaulių vyrų gimrta-

perkolats Netiesioginių Moke& 
čių ir Valstybinių Monopoliu 
Valdybon Teisių Patarėju. Su 
jungus Vadybą ir Rinkliavų 
Departamentą į vieną ~ Mo* 
kesčių Departamentą, paskuti
niame ejo ^Teisių Patarėjo pteu 
reigas iki sio naujo paskiri* 
mo. 

P. J. Dobkevičius, buv. ^i-
i%ansų Ministeris, pakviesta* 
yra Finansų Ministerijon Pa
tarėju. Po 2-3 savaičių, bai
gęs savo einamuosius reika
lus ir kiek pasinaudoję* va-
kacijomis, p. J. Dobkevičiui 
pradės eiti pareigas Finansų 
Ministerijoje. 

Nauja Sudargo bažnyčia. 
Prieš karą sudegė R. K. baž-

zijoj, kurią baigęs įstojo į P e - į ^ i a - S i e I f * s t a t o m a n a u J a 

— - 18v. Jono Krikšt. Todėl birže-

Tel. Canal 2855 
C. J. P A N S I R N A 

Fotografas 
* A N S I R N A STUDIO 

1901 S. Hals ted St., Chicago. 
Tolumas nedaro skirtumo 

Saukiamas, važiucja i v isas 
miesto dalis. 

S. 0 . LACHAWICZ 
U c tar ls Grabortas 
M M W. M r d n . 

C4oago. UL 
Patarnauja la ldo-

tnrėM kuoplglausta. 
ae ika le m e l d « u at -
• l laukt l . o «nano 
darbu buait* mlga-
nedluti. 

11T1 
I l t f 

— 

j > • • » • » • • > <m W • • • H i » « l 
Tel. Canal OM7 Vak. Canal 1118 

DB. P. L ZALATORIS 
Lietuvis Gydytoju Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Str. 

Vaandoe: 19 lkl I I ryta; 1 lkl l<| 
po p ieta; • Iki 9 Takare 

m* " '"• ""' '" •' m •"« ' • 
Telef. Boulevard 25*1 

Dr. M. ŽILVITIS 
t>eutistas 

Perkė lė t » w ottaa i š Brlghton 

v — , 
« o , S a l a t e d Street 

AR S E R G I ? ' 
Jeigu sergi, tai ats i lankyk tuo-

jaus į SVEIKATOS INSTITUTĄ 
ir sužinok kaip likti sveiku, pa-
ge lba VAISTIŠKOS KUKO K U L 
TŪROS I R E L E K T R I Š K Ų GY
DYMU-

Šitas naujas būdas g y d y m o s y-
ra paremtas a n t tvirtų moksl inių 
pamatų ir yra pagelbėjęs dauge- Į 
liui sergančių, kur iems visi kiti 
gydymo budai nieko negelbėjo. 

Mes bendradarblaujaute su go
riausiais Gydytojais Ir Chirurgais 
mieste ir ga l ime jumis parūpint 
v i sus t inkamiausius budus gydy
mo. 

Mes e same praleidę virS 11 me
tų moks lu i ir patyrimui įvai
riuose daktariškose mokyklose ir 
gydymo iš ta igose ir ga l ime ju
mis t inkamai patarnauti, atgavi
m e sveikatos. 

ATSILANKYK TUOJAUS I 
TRATNIS H E A L T H 

INSTITUTU. 
S327 S o u t h Halsted Str. 

( A n t antru lubų) 
Valandos: N ų o 9 ryto Iki 12 

pietų ir nuo 6 iki * vakare . 
Šventadieniais pagal eutarties. 

trapilio Universitetą, juridi
nį fakultetą. 

1889 m. baigęs Universitetą,, 
stojo dirbti tiesioginių mokes
čių sr\ty, eidamas įvairias pa
reigas. 

ištarnavęs neilgą laiką Vi 
daus Reikalų Ministerijos U-
kio Departamente, buvo pas
kirtas Mokesčių Inspektorium, 
iš pradžios provincijoj, o pas* 
kui liko perkeltas Petrapilin. 
Oia pratarnavęs mokesčių ins-i 
pektorium apie penkefis me-
lus, buvo pakeltas iždo Rū
mų viršininku, o vėliau Iždo 
Rūmų Valdytojo padėjėju. 

Grįžęs 1921 m. vasario mė
nesį Lietuvon, pastojo tarny
bon į Finansų Ministeriją, kur 
iš pradžių buvQ pasiirtas vy-

lio 29 dieną buvo šventinamas 
kertinis akmuo. Į iškilmes at
vyko g'arlaiviu Popiežiaus de
legatas . Zechini ir pralotas 
Narjauskas, kurių dviejų pa
sitikti nuvyko didelė žmonių 
minia, kun. M. Brundzo va
dovaujama. 

Procesijoje ejo mergaitės, 
apsirengusios tautos firbfcis, 
kas Sudarge laikoma didele 
retenybe. Vietos mokytojas iš
kilmės^ keletą kafrtų nufoto
grafavo, taigi paliks neišdil
domas Sudargo R. K. Bažny
čios kampinio akmens šventi
nimo paminklas. 

čiau. Tai sakai, feus mmsų 
Chicago j Sajungiečic seimas $ 

Na tai, sure, kad bus. Ir aš 
) tau pasakysiu, ka-d tai bus 

vienas iš puikiausių seimų, ką' 
iki šiol Cfeioagoj yra buvę. 

Kodėl taip sakai? 

Wliat you think? Bus vie
nų Moterų ir Marginių iš v i 
sos Amerikos. 

Iš visos Amerikos? 
Žinoma iš visos Amerikos, <*, 

atstovių bus tiek ir kiek. Są-Į 
jungietės pasirinko sau net 2 į 
svet. Dvi svetainės? Taip,' 
Seimo sesijos bus Mark White 
salėj 'ant Halsted ir 29 tos ga
tvių, o bankietas ir vakarėliai" 
bus Šv. Jurgio parapijos sve
tainėje, Aubum ave ir 32-nd 
riaoc 

Įžanga tur but bus? Žino
ma, kad kus. Seimo sesijose 
galima svečiuotis veltui, ban-
kieto bilietai kainuoja vienas 
doleris. 

O kas bus daugiau? 
Nu-gi girdėjau, kad daly

vaus mūsų talentuoti žmonės. 
iš Chicagos, Springfield, 111., 
Pittsburgh, Pa., New Ilaven, 
CoUn., ir viena iš garsiausių' 
Lietuvaičių pianisčių, kuris ką 
tik atvyko iš Lietuvos. 

Nepraleisk tad šios gražios 
progos! Jeigu dar neturi bi
lieto, tai nusipirk. Bilietų ga"-
lima gauti pas kiekvieną Są-
jungietę. * 

Į Moterų Sąjungos bankietą 
ir teatrą eisiu aš, eisi ir tams
ta, eisime visi. Tad nepamirš
kime tu dviejų vakarų Rugfpiu 
čio 18 ir /I9 'd. Į 

Lyg pasimatymui 

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

R o o m M 4 —. xej # Raiidolpb 2900 
Vai.. Nuo 9 ryto iki 5 po pietų 
Fafcarals S20S Bo. Halsted Str. 

Telef. Yards 1016 
Chicago. 

* — 

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

Metropolitan State Banko K a a e 

1101 W. U n d St. TeL Canal «6»S 
• • • 

r* ~— • 

JOHN KUČINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22-nd St. arti Lea%ltt S t . 
Telefonas Canal 2562 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. Se-
redoj ir PėtnyCioj nuo 9 r. iki 6 
v. Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokius Doku
mentus, perkant arba parduo
dant Lotus. Namus, Parmas ir 
Biznius. Skolina Pinigrus ant pir
mo niorglciaua lengvomis iSlygo-
mis. I 

• — -

i 

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

Buvęs Lietuvos Atstovybės Va* ! 
fiingtone Patarėju. 
Hetropol l tan State Banko N a m e 

I M I West 22nd Street 
Telefonas Canal M M 

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

11 S. La Salle st. Room 2001 
TeL Bando lph 1034 VaL a n o # - 5 

VAKARAIS: 
SSOl S. Halsted st. TeL Blvd. €775 

v. v apart PanedėUo ir 
Pėtnyčlos 

<i' 

MH ±Bb 

»3»9W tjw&9&9i i 

— — 

Naujas daktaras. Š. m. lie
pos m. 1 d. baigė" Fribourg'o 

rfesniuoju valdininku ypatin-' universitetą' ir gavo aukštųjų 
giems reikalams, o nuo 1922 filosofijos mokslų daktaro lai-
m. gegužės men. It5 d. buvo psnį Klemensas Rudinis. 
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KVIETKINE 
ANT BIIIOGEPOfiTO 

|PuikiaTisos nusikintos kvie^ 
tkos, vestuvėms bankiėtamsi 
pagrabams vainikai ir ki
toms pramogoms. 

Patarnavimas mandagiausias , < 
kainos ieratausioa 

1 URBA mm SHOP 
3324 Aubum Avenue 
Telefonas Blvd. 2035 

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

o n s a a Didmiesty j : 

29 South La Salle Street 
Kambaris MO 

Telefonas Central M M 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefoams: Yards 4681 

f.Tel. Centrai «200 

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

[Room t l l Chicago Temple BIdg. 

|77 W. Washington St-I 
ECERO Ofisas: PanedėUo vak.] 

[1814 S. Cicero A T . Tel. Cicero 50361 
[BRIDGEPORT Ofisas: Kitais vak. 
23286 S. Halsted St. TeL Boul. 6737 

.-«<«*--. ss*$šs 
,mm • • • • » • • 

J. *. W A 4 T € H £ S 
L t w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dlea . : D . 514—516—127 H. Dear-
born 8t. TeL Bando lph 5584—55»5 
Vakaxais 10717 Indiana A v a 
Roseland TeL Pul lmao 6877 

\mm • ' ! • • • • • w » - tmmm 

•MM 
T = 8 

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

NEMOKĖS PINIGUS 6EREIKAL0 
Mūsų krautifvė — Viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kaino, kir kitur taip 

negausi. Mašinėlių, laiškams drukuoti ir efiso dar
bams yra naujausios mados. Užlajkom visokius lai-

, kfodžius, žiedus, žliubinius ir ditmantimas; graraa^ 
4 foaus lietuviškais rekordais ir kOBeerijUiij fceriau-

siu, annonikm rusišku ir prusieku išdiii)ysči^» Ba
lalaikų, gitarų k snluikų, kokių tik reikia,. Diroame 
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius 
ir muzikališkus instrumentus atsakaBeiai. 

Taipgi užlaikau pilna eile optiškų dalykų. 

STEPONAS P. KAZUWSKI 
46S2 S*. ĄSILAKD AVE. CHKJAGO, ILL. 

\ IYA1RĮIS KONTRAK-
TOMAI 

"Q įeiefonas Canal 5395 

I0HN G. MEZLAISKIS 
Srcneralis Kontraktoriu*, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 
S $19 West 24 tb Stratl 

Chicago, Dl. 

« 1« ;lefo nas Canal 7233 

PETRAS CIBULSKIS 
M«!n 'iTOjhno Kontrak (orias 

Dažįn'f Poperos Krautuve 
SSSi SO. LEAVITT STR. 

Telefonas Ca p.%1 0610 

PLUtvtemę 
Geriausias f p l u ' n e r l s ' darbą at-

TUd̂ aiŲS inooUfs 
2315 S * Oa'kCtir A r e Chieago, 
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BRIDGEPORT. 

GRYŽO PAMOKINTI. CHICAGOS ŽINIŲ ŽINELĖS 

Dešimts Chicagos triukš
madarių aru) diena, išvyko a-
tostogų į Alichigan City. Te
nai jie pradėjo triukšmauti 
aršiau, negu namie. Norėjo 
parodyti Chicagos drąsą ir 
dvasia. 

UI poros dienu 7 jn gryžo 
per Miehigano teismus užsi
mokėję ten aukštas pabaudas 
ir atlyginimo už daužymąsi 
viename kalėjime. 

(Kiti trys nubausti kalėjimu 
ir pasiųsti keliems mėnesiams 
dirbti valstybinius darbus. 

Taip mokinami triukšma
dariai kitur. Bepig jiems 
Chieagoje triukšmauti, kuo
met už savo nugarų dažnlau-
sia turi politikierius. 

X Prieš keletą dienų pas 

Iš Moterų Sąjungos 1-mos kp. 
darbuotes. 

* Artinasi A. L. K. K. Mote
rų Sąjungos 10 Seimas. Jisai' 
įvyks rugpiučio 18, 19, 20 d. 
Seimo sesijos bus laikomos 

žaitė, K. Vaitkiene, J . Lešins-
kienė, A. Kliukas, Ą. Dauta
ras, V. Bagdonovicz, E. Sabu-
tienė, S. Šlušnis, M. Šedienė, 
J. Rastutis, N. N., J . Martin-
kienė, M. Toleikis, U. Žoberai 
te, V. Sudaite, S. Montrimas, 
V. Baltrukonis, F . Venckevi-

P R A N E Š I M A I . 

Mark White Sąuare s vėtai . cz, A. Auškalnienė, M. Kaei-

ponus Nausėdas sukviesta bu- nėję, gi Seimo vakarai bii!» 
vo graži vakarienė gerb. kun. &v. Jurgio parap. salėje. To-v 

prof. P. Bučiui pagerbti. Bu
vo keliolika žmonių iš Fede
racijos Centro, iš " D r a u g o " 
redakcijos i,š " A l m o s " ponių, 
iš Vyčių Centro valdybos. Va
karėlis pasižymėjo nuoširdu
mu j r jaukumu. P-n ra Nausė
dienė yra bene gabiausia šei
mininkė Chieagoje. 

X Moterų Sąjungos Seimo 
komisija nenuilstomai dirba. 
Nori surengti tikrai jubilėjin| 
Seimą. Linkime geriausios 
kloties! 

3 DARBININKAI ŽUVO. 

Illinois *Steel Co. vienoj 
dirbtuvių, Gary, Tnd., pirma
dienio vakare ekspliodavo ga-
zas. 

Kiek teko sužinoti, 3 darbi
ninkai žuvo ir keletas sužeis
tų. Pačioj dirbtuvėj pada-
rvta vieno miliono doleriu 
nuostolių. 

Smarki ekspliozija buvo 
girdima ir atjaučiamą toli ap 
link Gary. 

Pagelbos būriai per naktį 
dirbo atkraustydami griuvė
sius, kuriais buvo prislėgti 
darbininkų lavonai ir sužeis
tieji. 

Iš sužeistų keleSas turės 
mirti, sako gydytojai * 

X Kun. Prof. Bučys aplei
džia Chieaga Rugpiučio 15 
dienų. Iš New York o išplauks 

j laivu "Olympic" Rugpiučio 
23 dieną. 

X L. Vyčių organizacija ir
gi sumikiai ruošiasi prie sa« 
vo metinio Seimo. 

X Vakar atsilankė "Drau
g e " p-lė Justina Karpiutė iš 
Westvillės, 111., uoli 'Draugo' 
korespondentė ir vietinės Vy
čių kuopos veikėja. 

X West Sidės parapijos 
choras turės savo išvažiavimą 
ateinantį sekmadienį. 

> 

CHICAGA PALIETĖ 
VĖTRA. 

Užpraeitą naktį Chicagą 
palietė smarki vėtra su per
kūnijomis ir lietum. 

Kaip mieste, taip apylinkė
se padaryti dideli medžiagi
niai nuostoliai. 

Vanduo daug rusių užliejo, 
kai-kuriose gatvėse busvo tik
ri ežerai, taip, kad jomis su
sisiekimas pertrauktas.* 

Ypač visur patiltės van
dens buvo užlietos. Tose vie 
tose daugiausia buvo darbo 
pašalinti vandenį. 

< Tas pats choras smar
kiai rengiasi prie vargonų pa : 

šventinimo koncerto, kuris į-
vyks 31 Rugpiučio. 

X Nakti iš antradienio i 
trečiadienį buvo kilusi audra 
su žaibais ir griaustini!. Va
kar gi veik per visą dieną 
Chieagoje lijo. Tiek prilijo, 
kad beismontai buvo apsemti 
vandenio. Auotmobiliai plau
kė gatvėmis, kaip laivai. Tai, 
rodos, pirmą dar kartą šią va
sarą toks ilga* ir smarkus lie-
tus. 

IŠ 18 KOLONIJOS. 

Išleistuves. 

Už VYRO NUŽUDYMĄ. 
Už savo vyro nužudymą a-

reštuota Mrs. Ida Allureuvv-
zo, penkių mažų vaikų moti
na, 3251 So. YVells st. 

Kažkur pragaišo šuniukas. 
Jinai savo vyrą siuntė šuniu
ko ieškoti. Tas nėjo. Už 
tai jis nušautas. 

PRANYKO TURTINGAS 
CHICAGIETIS. 

Turtingas ehieagietis, L. 
Guyon, pirm keliolikos dienų 
su savo šeimyna nuosavu mo
toriniu laivu išplaukė Michi-
gano ežeran, paskui Huron 
ežeran. Laive buvo 6 juri
ninkai. 

Dvyliktoji diena praėjo, 
kaip nuo jo negauta jokių ži
nių. Jo brolis i r kiti spėja, 
kad turėjo įvykti kokia nelai
mė su laivu kilus audrai eže
ruose. 

Pradėta ieškojimai ir klau
sinėjimai. 

Jonas Martutaitis, senas 
Chicagos gyventojas, išgyve
nęs 33 metus.,Amerikoje, šio-' 
mis dienomis išvažiavo i Lie
tuva. 

Jonas Martutaitis buvo pa
vyzdingas lietuvis ir katali
kas. Jisai prigulėjo prie Die
vo Apveizdos parapijos nuo' 
• • • * » 

jos įsikūrimo. 
Prieš karą išleido savo mo

terį i? 2 sunu į Lietuvą, kur 
sutaupytais skatikais buvo 
nusipirkęs ukį. 

Dabar ir pats grįžta į Tė
vynę užbaigti 'amžių. 

Liepos 30 d. susirinko drau-' 
gų būrelis išleisti savo tau
tietį. Visi linksmai linkėjo sa
vo draugui laimingos kelionės 
ir gražaus gyvenimo mylimo
je Tėvynėje. Ne vienas gal 
širdyje pavydėjo Jonui Mar-
tutaičiui, kad vyksta į Lietu
vą, kur baigs gražiai gyven
damas ant savo ūkio, savo 
metelius. 

Reikėtų ir kitiems lietu
viams gyvenantiems Ameri
koje imti pavyzdį iš Jono Mar 
tutaičio. Neleisti pinigą vel-

je parapijoje kaip žinoma, gy
vuoja Mot. Są-gos 1 kuopa, 
užtai šiai kuopai tenka irMoni 
priedermė, tapti šeimininko 
arba svečių seimo bei delega* 
ėių vaišintoja. Rugpiučio 19 
d. Mot. Są-gos 1 kuopa rengia 
Seimo vakarienę. Mūsų sąjun-
gietes, jei jau ką užima tai 
stengiasi surengti "100% per4 
fcet". Pirmosios kuopos gas-
padinės tapo išrinktos kuo-
pos įžymiausios narės. Štai 
jos: ppv Zofija Leščauskiene, 
Juozapa Valterienė, Rozalia 
Maziliauskienė. Bronislava Bi 
tautiene, Agnietė Gilienė, Ka
zimiera B&ubkienė, Franciška 
Burbiene, Kaz. Račkauskiene. 
Ona Aleliunienė, Marcijona 
Vaišnorienė. Jos tai bus Sei
mo vakarienės šeimininkės. 

Bet mūsų netik sąjunginės 
dirba, bet jų vyrai irgi joms 
padeda. Štai p. Juozas Leščau 
skis yra vyresniuoju (bosu) 
skerdyklose, jam tarpininkau
jant sąjungietės gaus geriau
sią mėsą už "vvbolesale" kai
ną. Ačiū p. Lesčauskiui už jo 
palankumą mūsų organizaci
jai. 

Vakarienė bus pagaminta 
skani r sveika. Apie programą 
kitą syk parašysime, tik tiek 
pasakome, kad ton vakarie-
nėn bilietus reikia pirkti iš 
kalno, nes prie durių jų ne-' 
parduosime. Iš kalno norime 
gražią tvarką padaryti svetai
nėje, kad nebūtų susikimšimo 
užtai iš kalno turime žinoti, 
kiek svečių turėsime, užtai 
prie durių tą pati vakarą ne* 
bebus galima įsigyti bilieto. 
Sąjungietės iš kalno juos par
duoda, gi Bridgeporte galima' 
bilietų vakarienės gauti šiose 
vietose: V. Stulpinas ( Liet. 
Pramonės ir Prekybos ofise)' 
ant Halsted St., P. P. Baltu
tis agentūra (901 W. 33-rd 
St.), i r Bridgeport Pharmacy 
3337 Morgan St. 

Patartina įsigyti visiems 
vakarienės bilietų. Jų kaina 
tik $1.00. 

Rep. 

nienė, K. Zarumba, G. Miku
tis, Skyksnian, O. Pocaitė, S. 
A., N". N., J . Bulavą, J . Pau
lius, U. Butkevicz, Miss A. 
Kalvaitis, J . 'Aušrienė, P. J . 
Gaižauskiai, J . Karolėlis, J . 
Keršanskas, A. Kimidaite, N. 
N"., N. K"., J . Nomeika, Mrs. O. 
Pilitausks, S. Mažunis, J . Bau 
džiunas, N. N., Mrs. A* Genis, 
J. Bronušienė, M. Vaičiulienė, 
O. Deringienė, E. Vitkauskas, 
A. Stumbraitė, Mrs. S. Šim
kienė, N. N., V. Randonis, J . 

* 

Siaudvitiene, V. Wickus, K. 
Vanags, Mrs. B. Aluza, H. 
Gudonis, J . Butavas, V. Pet 
kevitz, R. Vitkausky, A. Nu 
tautiene, U. Kelpšienė, K. 
Klenauskienė, J . Petroševi-
čienė, T. Veryga, T. Balnis, 
M. Sbuman, J . Šetkaitė, P. 
Radavičia, S. Jnsavičia, J . 
(Jrumblis, B. Navickas, T. Pi-
litauskis, J . JesulaLtis, J . Jo
nikas, A. Iiamanauskis, S. Bu-
stienė, A. Pilipavičienė, B. 
Stromskienė, B. Snaudienė, 
M. Gečienė, J . Saeaucilienė, 
F. Jereckis, A. Pinginas, J . 
(i niekis, J . Saveikis, K. Ku-
petis, A. Viršelis, J . G niekis, 
J. Gedminas, V. Rukštalis, J . 
Lopšas, N. Paukšta, J . Moc
kienė, V. Joncas, A. Krunis, P 
Birgždaitė, P. Žetautienė, J . 
Lešinskis, A. Ginčauskis, S. 

BRIDGEPORTAS. 
Susirinkimas. 

Sekantis susirinkimas L. 
Vyčių; 16 kp. ^ įvyks šiandien, 
ketvirtadienį 7 d. rugp. 8 vai. 
vak. šv. Jurgio par. svetainėj. 
Į ši susirinkimą yra kviečia
mi atsilankyti visi nariai ir 
norintieji prisirašyti prie L. 
Vyčių organizacijos.' Vyte. 

I 

IŠ DIEVO APVEIZDOS PA 
RAPIJOS LIET. VYČIŲ 

4 KUOPOS. 

TOWN OF.LAKE. 

Svarbus mėnesinis ir prieš-
seiminis susirinkimas ivvks' 
šiandien ketverge rugp. 7 die
nų 8 vai. vakare parapijos 
svetainėje. Visi nariai prašo
mi būtinai atsilankyti. Bus 
svarstomi seimo įnešimai ir 
kitoki svarbus kuopos reika
lai. Valdyba. 

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

LAIMINGAS BUSI 
jeigu nusipirksi šia 5 didelių kam
bariu naujai budavota bungalow Bri-
Shton Parke, visas išbaigimas aržuo-
linls pagal naujos mados;' furhažų 
šildoma; augštas skiepas ir antsto-
gie; reikia pinigais $2,500; kaina 
greitam pardavimui tik $6,300; pa-
simatykite diena ar vakarais su 
BRIGHTON REAI/FY COMPANY 

4084 Archer Ave. 
((Prie CalifornJa Ave. 

EXTRA BARGENAS _ 
Parsiduoda kampinis namas 2100 

West 24 Street 2 Storai ir 2 flatai 
lietuviu apgyventoj vietoj. Randos 
neša $125 į mėnesj. Kaina $12,500. 

REAL ESTATE 

Parsiduoda namas 2050 W. 22 St. 
3 flatai storas ir beismentas, gram
džius 2 karam. Bandos neša $142 J 
mėn. Kaina $12,500. 

Šv. Cecilijos Draugijos ir Lab. 
6 kuopos išvažiavimo 

komisijos nariams. 
Malonėkite visi komisijos 

mrriai atsilankyti ketverge. 
Rugpiučio 7 d., 7:30 vai. vak. 
į šv. Mykolo parapijos svetai
nę. Tarsimės apie rengiamo iš
važiavimo sutvarkymą. 

K. Narys A. J . 

Parsiduoda namas .74 ir Dorches-
ter 2 flatai po 5 kambarius,, karštu 
vandenių šildomas, viskas moderniš
kai įtaisyta sulyg vėliausios mados. 
Randos neša $180 f mėnesj. įnešti 
veikia $5,000, Kaina $15,000. 

Šiuos namus parduoda pats savlnln 
kas nes apleidžia miestą. 

•Atsišaukite 
2210 W. 22-Bd St. 

I M ' • 

Perkam, parduodam ir 
mainjom namus, farmas taip 
gį. ir visokius biznius. 

Darbą atliekam greitai, 
pigiai i r gerai. 

Kreipkitės: 

3352 So. Halsted Str. i 
Tel. Boulevard 9641 ! 

Moterų Sąjungos kuopom 
kurios dar nesugrąžino pini-' 
gų p2 Bankieto Bilietus, mel
džiu sugrąžinti nevėliau kaip 
10 d. Rugpiučio. Laimėjimo gi 
tikietai reikia sugrąžinti ne-^ 
voliau Rugpiučio 15 d. Turiu 

Turkus, U. Juknevu-ienf, A . j v i l t i e s > k a < 1 «"<***** * N » : 
giet('» atliks savo priederme. 
]skalno už tai tariu nuošir-

UK G U D R U S 
Pasinaudok proga kol dar f 

įvra laiko išsirinkti gerą 
Letą. del gyvenimo arti 

luette Park ir šv. Ka-I 
dero Vienuoline 

KAS KĄ NORI 
Pirkt i narna, parduoti.! 

įmainyti a r budavoti 
Kreipkitės pas 

(Jailaitė. ^r. Toleikaitė, O. 
Salag'aitė, .T. Šeputaitė, M. 
Stankienė, J . Bliudiene, P . 
Mikutiene, B. Zansitaite, K. 
Jueienė, I. Panavas, O. Milie-
ne, J . Sacillo, N. Sokait<\ A. 
Ragaišis, S. Gedminas, P. 
Kulaiša, T. .Afileškis, A. Rudin-
skas, J . Bulavą, J . MonstvL-
las, J . Taniai i unas, N. N., A. 
Kreneiunas, V. Šerkauskas, J . 
Bartusevieia, S. Ežerskis, J . 
Baltutis, Mrs. M. Misiūnas, N. 
NT., N. N., B. Eglinienė, J . A. 
Želevas; 

Po 50c.: A. Vieto; 
Po 25c.: N. N., N. N.. 
Sykiu $248.42. 
Labdarybės pirmoji kuopa 

reiškia nuoširdų ačiū visiems 
aukotojams, geraširdžiams — 
Labdarybės prieteliams. 

džlai aeiu. M. Vaičiūniene. 

ĮVAIRUS BIZNIAI 
Lietuviškas Restoranas 
J. A. Leppa, Savininkas 
Vienas is gražiausių 

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

r 

Chicago, 111. 
Tel. Boulevard 3985 

Labd. SJJJ. 1 kuopa padare 
rinkliavj) šv. Kryžiaus bažny
čioje sekmadienyje, liepos 27 
d. 

Aukojo šie asmens: 
Po $10.00: N. Sadauskis; 
Po $5.00: K. Petkelienė, L. 

Petkelis, K. Bytautas, W. Pa-
dogrinskas, K.— Jereckis; 

Po $3.00; B. Jesulaitis, J . 
^aumbiene, Miss Lekaitė; 

Po $2.00: M. Doršienė, S. 
Kasmauskis, A. Badavičius, J . 
Sikselis, J . Urbas, B. Vitartai-
lė, M. Paukšta, J . Juciene, P. 
Birkelaitė, P. Mackelis; 

Po $1.50: U..Panaviene, P. 
Galinauskas; 

Po $1.25: A. V. Katauskiai; 
Po $1.00: O. Budminaite, O. 

Ivaškevičienė, A. Bronušas, 
B. Bužinskienė, A. Akomavi-
eia, A. Gaižauskiene, A. Je-

V. A. Galnaite, 
Labd. 8aj. 1 kp. sekr. 

PURITAN 
MALT 

EXTRACTV 

I^eopold ir Loeb byloje lių 
dija gydytojai specialistai. 

sutaite, U. Žukauskienė, P. 
tui, bet jis taupyti, o paskui \ Sarutaitė, N. N., N. N., J . 
nusipirkus žemės Lietuvoje' 
grįžti į Tėvynę baigti savo 
amžių. 

J. B, 

Jakubaitis, P. Bukauskis, B. 
Rupšlaukis, S. Sirvidas, M. 
Krauklis, N. N.,VA. Jakimaus-
kis, A. Noreikienė, O. Šva~ 

GHAS. K. VUOSAITIS 
VYRŲ I E MOTERŲ 

RŪBU SIUVĖJAS 
Siuvame siutus ir O'Coatus 
naujausios mados.^ Atliekam 
darbą kogeriausia už vi
siems prieinamas kainas. 

Valome, Dažome ir At
naujiname senus. 

2337 S. Leavitt Str. 
Roosevelt 8982 

PARDAVIMUI. 
Nauji mūriniai ^namai užbai 

gti ir, baigiami budavoti po 
6 ir 6 kamb. karštu vande
niu apšildomi, ąžuolo užbai
gimai, įtaisymai pagal vėHau 
šios mados, vieta labai graži 
arti parkų ir mokyklų 66 ir 
Tolman ave. 

2 nauji namai Brighton? 
Parke 4 ir 4 kamb. beismon-
tas, bungalow stogas, įtaisyti 
pagal vėliausios mados. Par
duosime pigiai ar mainysime 
ant senesnių namų ar lotų. 

Namas 8 metų senumo po 
4 ir 4 kambarius, maudynės, 
elekrta, aukštas stogas, beis* 
mentas per pusę namo. Ben-
doš galima gauti 65 doleriai 
į mėnesį. Namas randasi 4014 
So. RockweU s t Preke 9000.-
00, efesh $3000.00; 

3 ir pusė pagyv. narna* 
3230 Low ave. Pertaisytas 
per nauja gerame stovy, ele
ktra ir visi kiti parankumai 
tik už $6100.00, caąh $2000.00. 

Atsišaukit greitai 

JOKANTAS BROS. 
4138 Archer Ave. 

Tel. Lafayette 7674 

Z S MiCHtvjCL^CO 
a»fSrmx*T 

Apsaugam Insurinam viską 
Tel. Prospect 4345 

i 
PIRKIT NAMĄ ARBA LOTA 

del gero savo ratku ir sau kur y- * 
| na 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. 

j Tuos pačius pinigus ką mokat už 
randa Jmokėsit į narna; trumpu 
laikn pats namas išsimokės. Aš 

\ turiu didžiausiam pasirinkime na
mu ' ir lotu aplink šv. Kazimiero 
Vienuolyną, kur yra puikiausia 
Chicagos Lietuviu kolonija, netoli 
Marotiette Park kuris bus vienas J 
iš gražiausiu Parku visam mieste, j 

Taipgi visus visokios rūšies biz
nius farmas lotus mainom ant na
mu visose Cliieagos dalyse. 

Išmainom prastesnius namus ant 
geresnu namu kokioj tik vietoj 
turite. Kaipo Lietuvis tai visados ! 
lietuviams patarnauja kogeriausia \ 

RESTORANAS 
ANT PAEDAVIMO resto

ranas ir Lunch Koom parduo
siu arba mainysiu ant namo, 
loto, automobilio, bučernes ar 
kito biznio. 

722 West 35-th St. 
Tel. Boulevard 3249 

L O T A I 

REAL ESTATE INVESTMENTS 
2418 W. >Iarque€te Rd. (Or 67 

Blvd.) (Arti Hestern Ave.) . 
Tel. Prospect 8678 J' 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

ANT PARDAVIMO 2 lotai 
ant Talm'an Ave. puse bloko 
į pietus nuo Archer Ave. At
sišaukite pas savininką. 

R. YUCUS 
5200 So. Honore Str. 

Chicago. UI. 

P I A N A S 

800 W. 351h St . Chicago 
Tel. Houlevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO JR PAR
DAVIMO RAfirrus. 

i'asekminpai siunčiam pini pus ir 
• Parduodam Laivakortes. • 

j Tel. 
v . i • 

"Aukščiausios Rūšies ' ' 
Pamėgimus vieną kartą Pu-
ritan, tuojaus žinosi skirtu
mą. Nėra jam lygaus. 

Sultiigas— 
Padirbtas iŠ geriausių mie
žių, v 

Stiprus— 
Kiekviena kenutė duos už
ganėdini mą. 
Duos geriausius REZULTA

TUS. 

Dviejų rūšių — Plaln Purl-
tan Malt £xtmct S uncijų 
apynių pakelis Ir Putitan 
Hop-Flavored Malt Cukrinis 

3311 

NICK BARTH 
Teaming 

Užlaikome maliava, aliejų ir lan
gams stiklus, cementą ir pleiste-
rj. BParduotlame anglis, karai*, to
nais ar basketais. Esame agentu-
ro Valspar varnishes ir Enamel. 

PLAYER PIANAS 
Iš priežasties bedarbės ir 

reikalingumo pinigų Darduo-
siu savo $700 player pianą ir 
87 roles, su suoleliu ir kabinę- j 
tu už $100 ir $18.00 storage 
charges. 
Klauskite Mr. Frank 's piano 

1389 Milwaukee Avenue 
1-mo Lubo. 

AR REIKALINGI TAU 
PINIGAI? 

Mes skoliname ant pirmų] 
jmorgičių. ' 

Mes taip pat 
Perkame ir Parduodame pir-

jmus morgičius po 1600.00 Ir aug-j 
hčiau. 

Norint platesnių Informacijų] 
(kreipkitės pas: 

JUSTIN MACKIEWICH 

MORTGAGE BROKER 
[REAL ESTATE LOANS 

INSURANCE 
2342 So. Leavitt Str. 

I 
536 W. 18th Str. 

Tel. Canal 5928 
Telefonų užsakymai priimami ir 

pristatomi. 

I E Š K O 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDVVARE CO. 

Malavojime, dekaruojame, 
kalsimuojame ir popieruo-
.jame namus. radarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie-

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

Pres. Ramancioais 
Chica*p, Ui TeL Y*wte -7282. 
'• > l > r , i > l „ l l ^ l . . l . l i „ M i W r » 

AS Marijona Pilipaičiuke paieškau 
savo brolio Juozapo Pilipaičlo ir švo 
gėrio Juozapo Bendoraičio seserų 
Magdalenos ir Petronėlės Pllipaičlu-
klu. Jie visi paeina iš Suvalkų red. 
Vilkaviškio apskr. Usklnų Val&č. Us-
klnų kaimo, 23 metai atgalios jie gy
veno Chicagoj aš išvažiavau į Ško
tija. Jie patys arba kas apie juos 
žinote praneškite sekančių adresų: 

CHAS. SUMERVIIiliE 
347—6-th St. Brooklyn, N. Y. 

REIKALINGA. 
REIKALINGA AGENTAI 
Galima padarvti gera pini

gą dirbant atliekamų laiku 
Atsišaukite laišku. 
ANTHONY PAVELKIS 

Adv. TVTgT 
2334 So. Oakley Avenue 

Chicatfo^ iU« 

E. J. HE N I F F 
REAL ESTATE 

LOANS INSURANCE 
General Contractor & 

Builder 
Su tos rųšies reikalais 

kreipkitės pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausis. 

5710 S. Kedzie Avenue 
Chicago, BĮ. 

Rezidencijos Tel. Ofiso Tel. 
Prospect 5101 Prospect 5778 

\ 

J 

Remkite tuos profesiona
lus, biznierius kurie garsi-
ttm dienrašti "Drauge"* 




