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KATALIKU KAMPANIJA 
MIGHIGAN VALSTYBĖJE 
, KOVOJAMAS KONSTI- . 

CINIO AMENDMENTO 
PROJEKTAS. 

Fanatikai kėsinasi parapijų 
mokyklų. 

• 

tDETROljT, Micb. .(kores-
pondeneija). — Vietos Ko
lumbo Vyčių salėje andai Įvy
ko didelis dioeezijos mitin
gas,, kuriame buvo atstovau
jama 220 parapijų. Buvo 
virš 800 atstovų, kaip kuni
gų, taip pasaulinių. Mitin
gas surengtas apginimui pri
vatinių mokyklų Miebigano 
valstybėje. 

Valstybės fanatikai projek
tuoja panaikinti privatines 
mokyklas, taigi ir parapiji
nes. tTam tikslui jie pagami
no "mokyklų amendmenta" 
valstybės konstitucijai. Lap
kričio pradžioje tas amend-
mentas bus paduotas piliečiu 
balsavimui. Dėlto, valstybės 
katalikai ir kitų tikėjimų gy
ventojai pakelia kampanijų, 
idant ateinančiuose balsavi
muose amendmentas butų at
mestas. Į ., 

Tai bus defensyva. 
Dioeezijos katalikų mitinge 

kalbėjo daugelis įžymiųjų ka
talikų darbiiotojų. Buvo ir 
patsai Detroito dioeezijos Vy 
skapas. Vyskupas kalbėda
mas nurodė, kad privatinėms 
mokykloms eina didis pavo
jus. Tas pavojus labiausia 
grasina katalikų mokykloms, 

Klaipėdos Vokiečiai Rengė Sukilimą 
Japonija, Rusija ir Kinija Norėta Paskelbt i 

Freistatas 
SUKILIMAS NEVYKO, VADAI SUIMTI. 

(Lietuvos Pasiuntinybė Inkų Komitetą sudarė vokie-
/Amerikai . ) 5 ; ^ vadovaujant Rytprūsių 

WASHINGTON, rugp. 9 . Hackenkreuzer'ių organiza-
— Klaipėdoje susektas są- į .. . . . 
mokslas sukilimo su tikslu .«J«; Sąmokslo vadai suimti 
paskelbti freištatą. Maistini-!ir eina tardymas. 

ANGLĮJ-BOLŠEVIKU SU
TARTYS PASIRAŠYTOS. 

I/)NDOKAS, rugp. . 10. — 
Anglų bolševikų padarytos 
eia sutartys pagaliaus pasi
rašytos. Ar jos bus kam nau
dingos, ateitis parodys. 

Tokiu būdu tarp Anglijos 
ir bolsevistinės Rusijos įvyko 
oficialė taika. 

ZITA TIKISI SUNŪS AT-
GAUSIAS SOSTĄ. 

Buvusioji imperotorienė nori 
valdžios Ungarijoj. 

SVAIGALU KONTRABAN
DA ŠVEDIJON. 

Londono Konferencija Baigiama 
LONDONAS, rugp. 10. — 

Santarvei valstybių konferen-
eija kapir baigiasi. 

Franeijos premieras Iferriot 
vakar išvyko Paryžiun - kon-
fereneijon su savo kabineto 
ministeriais. 

Pasiliko' Londone delegatai 
reiškia baimės, kad premjeras 
Herriot tenai gali but negai
lestingai nubartas, gi gryžęs 
gali atmainyti kai-kurias *avo 

paiiuras arba parsivežti nau
jus planus. 

Jei taip įvyktų, galėtų but 
pakenkta konferencijai. 

Bankininkai paskelbė parei-' 
škinn^ kad jie duosią Vokieti-' 
jai*reikalingos 200"milionų dol 
paskolos. Bet už tai ir atsiim
siu, nežiūrint to, Je i Francija 
nebūtų patenkinta. 

Pasibaigus abelnai konfe
rencijai, bus atlaikyta dar fi
nansine konferencija. 

Kova apsunkinta, neturint 
sutarčių su kitomis Šalimis. 

VIENNA, rugp. 7. — Bu
vusioji Austrijos imperatorie-
nė Zita turi vilties, kad jos 
sunūs princas Otto ar vėliaus 
ar anksčiaus al^ausiąs sostą, 
nors šiandie Austrija skaito
si respublika, gį Ungarija yra 
monarchija, bet valdoma re
gento, kuriam nelabai norisi 
paduoti kam kitam valdžią. 

Ungarijos grafas Julius 
Andrassy, uolus Habsburgų 

Jungiasi 
NORI SAVITAI VALDYTI R V l U S 

PEKINAS, rugp.'10. — To
limuose Rytuose organizuoja
mos naujos ekonomines, o gal 
ir politinės spėkos. 

Tam tikslui jungiasi Japo
nija, Rusija ir Kinija. 

Pažymima, kad ta sąjunga' 
nebusianti miltaristine, bet' 

=ac 

KAS GIRDĖT BOLSEVISTI
NĖS RUSUOS PLOTUOSE? 

Menkas javų derlius, didelis 
nedarbas. 

RYGA, rųgp. 9. — Vienam 
korespondentui teko apkeliau 
11 nemažus Rusijos plotus. Ke 

taigi, ir pačiai šalies konsti- „ ^ S a r a t o v o p r o v i n e į . 
tucijai ir gyventoju, laisvei. 

Atspauzdinta galybė litera
tūros privatinių mokyklų gy
nimui Tai visa bus pa-
skleista po visų valstybę. 
Kaip katalikams, taip neką-

ją i rusų-vokiečių respubliką 
ties Volga, paskui skersai 
Kirgistano tyryno į Astracha 
nių ir atgal upe Volga ligi 
Cancmo. 

Javų derlius tuose plotuose 
talikams piliečiams išaiškina-1 l a b a i b l o , „ a s > Teciaus tas blo 
ma dalyko svarbumas. Pa- ( g u m a s n o „ a l l b u t b a d u i p r i e . 
duodami faktai ir a rgumen- , ž a s t i s > X e s k i t o s e R l l s į j o s 

tai už konstitucinę gyventoju Lįalyse javai užderėję, ypač 
laisvę. 

James Fitzgerald mitinge 
kalbėdamas tarp kitko pažy
mėjo : 

Silx>rijoje ir Kaukazo šone. 
Kai-kuriose Saratovo pro

vincijos vietose javai visai 
išnvke. vFavu šimet ten bu-

Bet Išdarbių užregistruota 
virš 18,000. 

Didžiuma dirbtuvi-ų uždaryi 
UL Kitose po porų dienų sa
vaitėje dirbama. Neturima 
užsakymų. 

Astrachanius turi nuosaiva 
badą, tai žuvų badas. Šis 
miestas kituomet buvo gar
sus žuvų turgaviete. Jame 
nedarbas nebuvo žinomas. 

Žiandie yra kitaip. 
Už žuvų badą kaltinamas 

vietos autoritetų atkaklumas 
ir apsileidimas. 

PREZIDENTAS VYKS SA
VO FARMON. 

AVASHINGjTON, r u g p . 10. 
— Pranešta, kad kuomet re-
publikonų partijos komitetas 
formaliai prezidentų painfor
muos apie jo nominacijų kan
didatu į prezidentus, kas į-
vyks rugp. 14, prezidentas 
kokiam laikui vyks į Ver 
mont, savo farmon. 

kų turi šiokius-tokius darbus. 'mi su vaikais 'gaisrų dribai. ' 

"Mes šiandie pakeliam ka- j ?į^ nedaugiaus 15 milionų pu 
mpanija prieš sugalvotą c]ų, kuomet normaliais laikais 
"mokyklų amendmenta. , , Jei j turima vjrf 50 milionų pūdų. 
tas amendmentas bus nuvers-į p a t s a i Saratovo miestas 
tas, nuo to nenukentės publi- ( l a u g v a r „ 0 t u r i m g u n e u ž 

škos mokyklos. Je i amend-< ( k . r ( - , j i m a i ^ het s u dideliu ne- Iškelti skundai, kad Chica-
mentas grius, nebus progos ( l a r b u # A p i e 9 m d a r bmin-1 gos mokyklose nepraktikuoja-
tėvams savo vaikus priversti
nai siųsti tik į publiškas mo
kyklas. 

"Mes nesame puolikak 
Mes esame konstitucinių tei
sių ginėjai. 

"Fana t ika i mėgina prigy-
dyti čia obalsį: "Viena mo
kykla, viena vėliava, viena 
šalis.' ' Delkogi nega
lėtų but toksai obalsis; "Vie
na bažnyčia, viena vėliava, 
viena šal is ." 

Kas tas amendmentas? 
Kalbamas "mokykla amen

dmentas ," jei butų piliečių 
balsais pripažintas, priverstų 
visus tėvus savo vaikus nuo 

STOCKHOLMAS, rugp. 9. 
— Svaigalų kontrabanda 
"sausojon" Švedijon eina sa
vais keliais.. I r kova ne vien 
apsunkinta, bet ir negalima 
tam tikslui neturint pašalinės 
kooperacijos. • Švedija neturi 
padoriausi jokių sutarčių su 
kitomis valstybėmis, kuriose 
svaigalai gaminasi ir iš kurių 
šiandie visa Švedija užlieja
ma. 

Švedijos pakraščių polici
jos viršininkas Posse atvi-
riai pripažįsta, jog kova su 
kontrabanda tiesiog nebegali
ma. 

Su kaikuriomis šalimis tuo 
tikslu jau vedamos derybos. 
Bet nebežinia, kuomet bus pa 
darytos sutartys, 

Alkoholio šmugeliavimas 
visais Švedijos pakraščiais 
taip didis, kad laikraščiai aš
triausiais žodžiais kaltina po
licija apsileidime. 

Daugiausia svaigalų Š.vedi-
jon gabenama iš .Vokietijos ir 
Estijos. Pakraščių gyvento 
jai švedai šiandie tik tuo šmu 
geliavimu daugiausia užsiima 
ir iš to daro pragyvenimą/ i r 
nemažų pelną. 

Pastaraisiais laikais alko
holio atvežimui vartojami hy-
droplanai. Tad kurgi polici
jai juos sugaudyti. 

dinastijos rėmėjas, kurs šio- kas gali tai užtikrinti, 
mis dienomis gryžo iš Ispan?- Sąjungos reikalu čionai 
jos, pažymi, jog buvusioji im- d a u g d a r b u o j a s i Japonijos pa-
peratorienė Zita tikisi gryžti H j u n t i n v s Yoshizawa, kurs to-
lL\garijon ir padėti savo vy
riausią sumi mostam Ji kan
triai laukia atatinkamos pro
gos. 

Grafas Andrassy pažymi, 
kad karališka šeimyna, gyve
ndama Ispanijoj, nepatiria jo 
kio vargo. Ispanai jai pa
mpino atatinkamus namus ir 
daržų. Šeimyna apturi daug 
dovanų iš Ungarijos, Austri
jos ir Čekoslovakijos. Nariai 
nedalyvauja jokioj politikoj. 
litikoj. 

L I E T U V O J E . 

mis dienomis gryžo iš Sacha-

sijos pasiuntiniu Karachanu. 
Kaip žinoma, tarpe Japoni

jos ir Rusijos šiandie nėra di
plomatinių santykių. Dėlto, 
norima susiartinti ir santy
kius atnaujinti. 

Sąjungos Rytuose iniciaty
va iškeliama Japonijos, ĮB tai 
po to, kuomet Amerika uždra
udė japonams imigraciją. 

Japonai politikai tvirtina, 
kad Amerika laikosi Monroe 
doktrinos. Dėlto, •Tolimiems 
Rytams irgi reikalingas nusi-

lino per Mukdeną. Mukdene statymas. 
jis turėjo pasitarimų su Man-
churijos karo, lordu Chang 
Tso-lin. 

Čionai Yosliiza\va pagaliaus 
konferavo su bolsevistinės Ru- bus pavojaus. 

Jei Rvtuose bus įvykinta 
apkalbama sąjunga, tai ji, be 
abejones, bus atkreipta prieš 
Amerika. Philipimj saloms 

PARVYKSTA AMBASADO- REIKALAUJA DAUGIAU 
RIUS HERRICK. POLICIJOS. 

PARYŽIUS, rugp. 10. « - j C l l i e a « o s V°Vlc^0S v i r 5 i n i n -
Suv. Valstybių ambasadorių, k a ' <™HnS P r a n e s f ' , k a d is 

reikalingas vieno tūkstančio . Franci jai Herrick keliauja 
Amerikon. Nežinia kokiais 
tikslais. Gal nori atsistaty
dinti. 

KAIP REVOLIUCIONIERIAI 
APLEIDO MIESTĄ. 

penktųjų ligi šešioliktųjų m. 
amžiaus leisti tik į publiškas 
mokyklas. Tokiu būdu visos 
valstybėj esančios privatinės 
mokyklos turėtų savaimi iš-
nvkti. Išnyktų ir visos ka
talikų parapijinės mokyklos. 

įTos rųšies amedmentas 
1920 metais buvo paduotas pi 
liečiams balsuoti. Tečiaus di 
džiuma balsų atmestas. 

Šįmet tas amendmentas i r 
vėl atgaivintas. Iniciatyvai 
fanatikai surinko reikalingą 
skaičių parašų. \Tuo pačiu 
laiku legislatura pravedė įs
tatymą, kuriuomi suvaržyta 

BUENOS AIRES, Argen
tina, rugp. 9. — Gautame iš 
Brazilijos laiške prisiųstas 
Sao Paulo revoliucionierių 
manifestas, kuriame jie aiški
na gyventojams, kodėl jie ap
leidę Sao Paulo miestą. 

Sako, pirmiausia dėlto, kad 
apsaugoti jį nuo sugriovimo; 
gi antra, butą žinių, kad sve
timos šalys rengėsi mieste at
likti "ginkluotas demonstra
cijas," -nes Ju interesai ken
tėjo, 

ticija valstybės sekretoriaus Pagaliaus manifestu gyve-
priimta ir padėta paduoti re- ntojai informudjami, jog re-

parašų peticijoms rinkimas. 
Padėtos tam tikros sąlygos. 

Fanatikai tuomet kreipėsi 
aukščiausian valstybės teis
man, kuris tą 'įstatymą pripa
žino nekonstituciniu* 

Dėlto, privatinių mokyklų 
priešams atsidarė naujas ke
lias akcijai. I r antgalo pe-

ferendumui. 
Reikia tikėtis, kad Michi-

gano valstybės piliečiai ir an-
trukart savo baisų didžiuma 

Į 

sugriaus tą projektuojamą 
"mokyklų amen4menta." 

voliucionierių spėkas sudaro 
15,000 vyrų, jog Sao Paulo 
valstybės tolumoje jie gami
na naują kovos frontą. Pa
galiaus, jog provizionalė Val
džia veikia. 

Kauno žemės ūkio kursus, 
kurių vedėjas yra agronomas 
Talat-Kelpša, ir kurie prasi
dėjo š. m. birželio 20 d. lan-
ko 30 pradedamųjų mokyklų 
mokytojų: Antanaitis Br., 
Barkauskas P., Bagdonavičius 
A., Čiočys P., > Domeika J., 
Greimus J., Grinkevičaitė P.. 
Juzumas A., Jasinevičius J., 
Jasiukevičius J., jKričena P., 
Krikščiukaitis P., Lukštarau-
pis J., Nikšas A., Pavalkis A. 
Paulionis C , Rostapkevičius 
P r . , Šubackas J . , Ske t e ry t ė 

K.. ;Šimulynas K., Šlapiškas 
A., Stasys P., Šlapys St. Ty-
lis M., Ūsas Br., Varanis V"., 
Voičikonis A'., ^Vasiliauskas 
J., Varnas M. ir Žeimys St. f 

Kursai eina kasdien 6 — 8 
valandas. 

jSodinjnkystė, daržininky
stė, bitininkystė ^dėstoma Fre 
dos sodininkystės mokykloje. 
Ten pat atliekami ir prakti
kos darbai. Visi kiti daly
kai dėstomi Žemės Ūkio Mi
nisterijoj. Kursų lankyto
jai jau padarė po Lietuvą ke
letą ekskursijų, tarp kitų ir į 
Dotnavą. Numatoma dar ap 
žiūrėti įžymesni Klaipėdos 
krašto ūkiai. Kursai tęsis 
iki spalių mėn. 1 dienos. 

P0TVINIS FORM0SA 
SALOJ. 

TOKYO, rugp. 10. — Šiau
rinėj Formosa salos daly pot-
viny. anot žinių, 73 asmenys 
žuvo ir 53 visai nesusekama. 
Vanduo užliejo apie 40,000 
namų, iš kurių 3,000 visai su
naikinta. 

Stanley Gut, 4731 So. Loo-
mis st., parvyko namo ir rado 
savo pačią su jaunikiu begir-
taujant. Jaunikį, su peiliu ant 
vietos nudūrė. 

vyrų daugiau policijos. 
Tą reikalingumą jis pama

tuoja tuo, kad Chicagoje pi
ktadarybės plinta kaipo koks 
gaisras ir šiandieninio skai
čiaus policijos jau nebeužten
ka. 

Pradėjus sausio 1, 1924, lig 
šiandie Chicagoje atlikta 212 
žmogžudysčių. Daugelio žmog-, 
žudžių tečiaus nesusekta. Per-
mažas skaičius policijos. 

PINIGŲ KURSAS7 
Rugpjūčio 9, 1924 m. 

Liotuvos JOO litų $10.00 
Anglijos 1 sterl. sv 4.51 
Prancūzijos 100 frankų . / . . 5.49 
Belgijos 100 franku 5.01 
Šveicarijos 100 frankų . . . . 18.95 
Italijos 100 lirų 4,49 
Čekoslovakijos 100 kronų . . 2.96 

KAUNAS. — Lietuvos U-
niversitete nesenai buvo svar 
stomas evangelikų, teologijos 
fakulteto steigimo reikalas. 
Kol kas jokių galutinių nuta
rimų nepriimta ir dalykas į-
duotas Svetimo Ministerijai. 

PLATINK "DRAUGĄ" 

iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiuiiiiiiiiHui 

Siųskite Savo Giminėms 

L I E T U V Ą 

PlN/GUS 
"DRAUGĄ" 

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," PUBL. 00 . , 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, UL 

Ofiso Valandos.* Nuo 8 ryto iki 8 v. vaK. 
Sekmadieniais uždaryta. 
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APSAUGOS DIENA. 

: 

^ 

1917 metais S. Valstybės pa
kėlė karą Vokietijai būdamos 
nepasiriuošusios. Dėlto, tas 
karas begalo brangiai atsiė
jo* Kongresas vienu žygiu ka
ro tikslams paskyrė bjlienus 
dol. Tik vien santarvės vals
tybėms remti paskirta 10 bl* 
Eonų dol. 

Valdžios administracija, 
gavusi savo dispozicijai mil
žiniškų sumų, nebežinojo nei 
kas su pinigais veikti. Įvairio
se šalies dalyse įkurta karei
vių lavinimui milžiniškos sto
vyklos. Imta statyti milžiniš
kos ginklams ir amunicijai 
gaminti dirbtuvės. Kaikur į-
kurti visai nauji miesteliai. 

Apsukrus politikieriai "ir 
šiaip dykaduoniai turėjo pro
gos gerai pasipelnyti. Po ka
ro atsirado galybė naujų mi-
lionierių. Tik vienų aeroplanų 
gaminimui išleista daugiaus 
vieno biliono dol. ir su tais pi
nigais pagaminta vos keliosde 
šimtys oro mašinų. * 

Tai vis nepasiruošimo ka-
ran rezultatai. 

Kad ko panašaus nebūtų at
eity, kongresas 1920 metais iš
leido įstatymą, kuriuemi val
džia įgaliojama imtis apsau
gos priemonių. 

Remiantis tuo įstatymu, ka
ro departamente, pirmininkau 

Tie planai ilgias laikas vie 
šai nebuvo skelbiami. Tik šii* 
metų pradžioje apie tai išpa-
lengvo paduota trumpų žinių 
laikraščiuose. 

Kuomet paskiaus paskelbta 

P A S L A T V I J O S K A T A L I K U S . 
KATALIKAI IR NEKATAL1KAI. 

protestus. Paskiaus ėmė pro
testuoti ir religines organiza
cijos. 

Patsai prezidentas Coolidge 
kilo ginti tuos planus. Jis tal
kininkams ir kitiems aiškino, 
kad tai nesanti jokia mobili
zacija, bet tik gyventojų su
pažindinimas su šalies apsau
ga. Jis pareiškė, kad tai bu
sianti tiesiog "Apsaugos Die
na". 

jant gen. Pershingui, dar per-J, Suv. Vai. sekretorius p. Hu 
niai sudaryti tai apsaugai ori-1 ghes, būdamas Paryžiuje, vie-
ginaliai planai. Nutarta šįmet! n 3 TYH anksti išėjo pasivaik-
rugsėjo 12 d. visoj šary atlikJ **i°ti. Ne poilgam laikui prio 
ti visų militarinių ir civilių į (Are de Trioniphe) ant kapo 
spėkų mobilizaciją. Sulig tais Nežinomo kareivio rastas pa-
planais visoj šaly, visuose 
miestuose ir miesteliuose, kad 
ir mažiausiam valsčiuje, t4 
dieną mobilizuojamos visos 
kareivių atsargos ir visi dar
bininkai, kaip tas butų buvę 
reikalinga, kuomet valstybė 
staiga pasijustų pavojuje. 

Nėra jokia paslaptis, kad ši 
mobifczaeija, šis gyventojų 
supažindinimas su nepapras
tuoju laiku yra labiaus atkrei
pta prieš vidujinius valsty
bes ir valdžios priešus, negu 

Iš 2 miliemi Latvijos gyveirtojų arti 400,000 arba 
penktoji dalis yra katalikai. Trys ketvirtadaliai šitų kata-

apie tai daugiaus smulkmenų, \&ų gyvena rytinėje Latvijosj?rovm€ij©j Latgalijoj. Jie ten 
talkininkų (pacifistų) organl^kalba sava latviška latgaliu, tarme, kuri skiriasi nuo bal-
zacijos pirmutinės ėmė kelti tiečių latvių tarmės tiek, kiek mūsų dzūkų tarme nuo že

maičiu. Latgatiut su Maltiečiu ne visai lengva susikalbėti. 
Api« du trečdaliu Latvijos gyventojų oficialiai pri

klauso liuterių evangelikų tikybai, bet religiniuose daly
kuose dauguma jų yra iadtlerenteįi. Bedieviais jų negalima 
skaityti, nes jie Dievo neneigia, tik nesirūpina ir nesido
mi dvasiniais klausimais. Žodžiu, tai yra tikybiniai igno-
rantai ir apsileidėliai, kol-kas dar prisilaikantieji kaikurių 
krikščionybės ar Huteranizmo tradicijų, kurių prasmės jie 
neieško pažinti. Prieš 400 metų vokiečių pastangomis nuo 
katalikybės atplėšti, latviai kadaise buvo uolus protestan
tai. Vokiečių baronai dvarininkai ir fabrikantai lupdavo 
nuo latvių devynias skuras. Liuterių pastoriai buvo ir-gi 
daugiausia vokiečiai, gaudavo nuo baronų užlaikymą ir 
aklai pildydavo jų valią. Apie vkuirį 19-to šimtmečio lat
vių masės sueiprato tautiniai, pakėlė kovą prieš baronus 
ir kartu prieš jų visus tarnus ir pakalikus. Tad latvių ne
apykantos ratan tapo įtraukti ir vokiečių pastoriai, o kar
tu su jais ir jų atstovaujamas liuteranizmas. Mat liaudis, 
kad ir nevisai tamsi, paprastai niekur nepataiko atskirti 
dvasiSkk) nuo pačios religijos. Tad ir latviai, kovodami 
prieš vokiškus pastorius, gana greit nustojo praktikavę 
savo religiją. O pastoriai pas juos neturi jokio autoriteto. 

Nekęsdami savo pastorių, kad ir latvių, ir neprakti
kuodami Huteranizmo, latviai visgi nenusistate prieš kata
likus. Tiesa, dauguma jų žiuri j katalikybę su tūlu prie-
taringamu, vienok katalikų kunigą jie labiau gerbia negu 
savo pastorių. Ir abelnai, Latvijoj nėra prieš katalikus or
ganizuotos neapykantos, kurią taip uoliai mūsų laisva
maniai augina. Tad latvių laisvamaniai yra daug kultūrin
gesni ir patriotingesni ui mūsiškius laisvamanius. Tuomi 
ir tegalima išaiškinti jų ramų užsilaikymą, kuomet Latvi
joj katalikybe įgauna daugiau teisių ir pagarbos negu Lie
tuvoj. 

KONKORDOTAS SU ŠV. S O S T U / 
Atskirų konkordato punktų smulkmeniškai nebeatsi 

menu; su jo projektu apsipažinau bebūdamas Rygoj 1921 
rp. spaly ir lapkrity. Dabar konkordatas ne tik Vatikano 
rr Rygos pasirašytas, bet jau beveik visas ir įvykintas. Su 
juo labai verta butų apsipažinti mūsų (rukšmadariams lai
svamaniams, kurie iš pykčio pajuodauja tik del tos men
kos priežasties, kad Lietuvon atvyko keletas vienuolių. 

Latvijoj katalikų penkta dalis, o Rygos Seime jų yra 
tik dešimta dalis. Tad ne katalikų tas konkordatas reda
guotas, ne jų balsais priimtas ir ne jų spėka vykinamas. 
Tai daro religiniai indiferentai ir laisvamaniai, stipresni 
patriotai, negu fanatikai. 

Mūsiškiai laisvamaniai lermą pakėlė, kai iš Karaliau
čiaus atvyko Lietuvon trys vienuolės šlaugotojas. Latviai 
laisvamaniai niekeno oespiriami duoda pilniausią laisvę at-

kam valdžia šelpia dvasines seminarijas. <> Latvijos valdžia 
laisvamanių pritarimu užlaiko katalikams ir kunigų semi
nariją ir gimnaziją. Už visuomeninį ir valstybinį teisingu
mą Latvijos valdžia užsitarnauja nemažos pagarbos. Lie
tuvos katalikai su didelėmis simpatijomis žiuri į Latviją, 
į jos valdžia ir džiaugiasi jos sugebėjimu vienyti visas 
patriotines paiegas. Katalikybę paremdami latvių laisva
maniai rengia savo tautai puikią ateitį, augina jos galybę, 

SVETINGUMAS 

Tuč-tuojaus po to mobiliza
cijai pasipriešino Nebraskos 
valstybes gubernatorius Bry-
an, kandidatas į vice-preziden 
tųs iš demokratų partijos. 
Reiškė nepalankumo ir kiti 
keli gubernatoriai. 

Šiandien tad iš spaudos jau 
matosi, kad tos generalės' mo
bilizacijos originaliai planai 
keičiami. Paskirtą, dieną ne
bus mobilizuojami visi atsar
giniai. Darbininkai nebus ati
traukti nuo darbo. Pagaliaus 
"business" šaly tą dieną ne
bus sulaikytas. Bus tik pat
riotinės manifestacijos. 

Karo departamentas davė 
nuprasti, kad kiekviena vįeta 
gali savaip minėti "Apsaugos 
Dienai. '• ^ 

1 .— . 

TRUMPOS ŽINIOS. 
— i i • 

Vainikas Htųrhs'o 
Paryžiuje. 

dėtas vainikas su labai pap
rastu parašu "Nuo Draugo". 
Butų nieks nežinojęs, kad ne 
policistas buvęs ant tarnystos 
prie (Are de Triompli), kad 
"Draugas" nežinomo kareivio 
buvo Suv. Vai. sekretorius p. 
H u « h e s - i s »Jt& 

Viena gražiųjų civilizuotų 
žmonių ypatybių yra svetin* 
gumas. Žmogų priimti pas sa
ve, jį, pavaišinti, maloniai jį 
palinksminti yra švelnia for
ma parodyti jam tikrą artimo 

.««»«.. t ^ p oavu tauta, puiau* M ^ ^ u . J"° 6~J > -Į T o k i o gVet*,guniO rodo 
kuri mažam mūsų kaimynui visuomet bus reikalinga. M e s | k « 
tegalime hnketi mūsų .brokams ir toliau eiti tais keliais, ku- _ 
nais jie dabar pradėjo. Mūsų pastangos vienysis su iųjyJT^ T Z. * 6 

visuose kultūros, tolerancijos ir draugingumo žygiuose. 
MAJESTOTINGOS IŠKILMES. 

Neseniai Ryga pajuto tokių iškilmingų valandų, ko
kių ji neturėjo jau nuo 400 metų. Latvijos arkivyskupas 
Springavičius su didžiausiomis iškilmėmis įžengė senon 
Šv. Jokūbo bažnyčion (dabar katedron), kurią valdžia 
neseniai katalikams sugrąžino. Prieš ir po šitų įvykių pa
saulio spaudoj jau ne kartą praskambėjo Latvijos var
das, šiuom kartu labai gražiai ir plačiai iškilmes aprašo 
Kanados (Quebec) "L'Action Catholiąue" specialis kores
pondentas. Kartu su arkivyskupo sosto įsteigimu įvyko 
pašventinimas naujo latvių vyskupo Rancano, labai žy
maus, mokyto ir energingo latvių kunigo — patrioto. Ma
jestotingose iškilmėse dalyvavo Vatikano legatas arkivys
kupas Zecchini, Vilniaus vyskupas J. Matulevičius, vys
kupas Ropp. Latvijos Respubliką ir Prezidentą atstovavo 
Saeimos (Seimo) pirmininkas p. Wesman, dalyvavo Mį-
nisterių Pirmininkas Samuels, daugelis kitų ministerių., 
profesorių, Saeimos narių, rašytojų ir diplomatinis kor
pusas. Per savo pamokslą bažnyčioj arkivyskupas Sprin
gavičius tarp ko kito pasakė: 

"Mūsų įžengimas į šitą seną bažnyčią nėra nei per
galės, nei galybės įrodymas, nei grūmojimas mūsų bro
liams. Mes čia atėjome vien melstis Dievui ir atnašauti 
Viešpačiui ant Jo pačios liaudies išaukštinto aukuro už 
vienybę, laimę ir nepriklausomybę Latvijos.,. Lai būna 
šis aukuras symboliu ir šaltiniu vienybės ir nepriklauso
mybės mūsų Tautos!" 

Pilnutėlė bažnyčia, kame labai daug buvo ir protes
tantų, klausė jo žodžių giliausioj tylumoj. Paskiau pakyla. 
Jo šventenybės legatas arkivyskupas Zecchini ir tvirtu iš
kilmingu balsu apreiškia Papos vardu, kad Ryga vėl pa
keliama į savystovės arkivyskupijos sostinę ir metropoli
ja. Valanda begalo iškilminga. Visiems klausytojams su
virpėjo gislos tautinės didybės pajudintos, begatui atsakė 
ark. Springavičius. Apylinkinės gatvės juodavo miniomis 
žmonių, negalėjusių bažnyčion sutilpti. Per žmonių jurą 
išsitiesė ilga procesija pralatų, kunigų ir daugelio aukštų
jų Respublikos valdininku į arkivyskupo rūmus, kame bu- S 
vo iškilmingi pietus. 

Pietuose dalyvavo vyskupai, pralatai, Seimo pirmi
ninkas, Ministeris Pirmininkas, buvusieji ministeriai Ulma
nis, Meierowics, Pauluks ir kiti, daugelis žymių Seimo at
stovų, Rygos burmistras, diplomatų korpusas ir daug ki
tų aukštų svečių. Laike toastų visų domę atkreipė Seimo 
pirmininko p. Wesmano kalba kuria jis atsakė į legato 
Zecchini kalbą bažnyčioj ir prašė perteikti Romos Papai 
Latvių -Tautos širdingus pasveikinimus. Ministerių Pirrni-

jos orgi 
A. L. B. K. Moterų Sąjun

gos 10-tee seimas įvyks rug
pjūčio 18--19^-20 d. mūsų mie
ste. Be Seimą sesijų, j kurias 
delegatės susirinks pasikalbė
ti ir pasitarti apie savo drau. 
gijos reikalus, pasidžiaugti 
10-ties metų nuveiktais dar
bais, bus ir Seimo vakarai j 
kuriuos ateis tos pačios dėle-
gafces atsikvėpti po dienos 
darbo, susipažinti su sąjun-
gietėmis ir chieagiečiais ir 
maloniai laika- praleisti. Va. 
karų bus du. Pirmas bus te. 
atras ''Lietuvaitės'' rugp. 15 
d., gi 19 d. bus Seimo vaka
riene. Į abu vakarų įžanga de
legatėms veltui. Vakarai į-
vyks šv. Jurgio parap. svet. 
Bridgeport. Bet negana to. 
Vakarų prasme ne tame, kad 
nenulupti viešnių už bilietus, 
bet tame, kad pasisvečiuotų 
su mumis, užtai ir prašome 
visuomenės neaplenkti mūsų 
Seimo pramogų. Šisai Moterų 
Sąjungos Seimoe mūsų mieste 
įvyksta sykį į 10 metų ~ gal 
vėl dešimts metę ar dar il
giau praeis iki kito Moterų 
Są-gog Seimo sulauksime, už
tai nepraleiskime progos at
lankyti Seimo pramogas. Bi
lietus pirkite iš kalno. Jų po 
kolonijas parduoda sąjnngie-
tės, gi Bridgeporte jų galima 

auti šiose biznio vietose: 
P: 5 * ffetutis. 901 W. 33^r4 

St. V. Stulpinas Pramones Ir 
Prekybos Bendrovėje ant Hal-
sted St. ir Bridgeport Phar-
macy, 3337 So. Morgan St. 

vykti Latvijon ir steigti ten vienuolynus visiems katalikų 
vienuoliams, net jėzuitams, kurių mūsiškiai laisvamaniai1 ninkas Samuels kalbėjo klasiška latinų kalba ir valdžios 

vardu reiškė širdingą padėką šv. Sostui 

Pataria tJkių Vaikų Migra-
ciją^ ~ Buvo patariama, kad 
viešųjų mokyklų vaik., kurie 
pasirengę užsiimti ukininkys-
te užrubežy, butų duodami lei-

prieš išorinius. Nes kas gi iš! dimais į Britanijos visas šalis, 

cįar nematę persigąsta. Mūsiškiai ašarėles laisto, kad val
džia žemės iš kunigų neatima. Latviai duoda po 9 dešim
tinės kiekvienam klebonui ir toje vietoj kur jis išsirenka. 
Mūsiškiai laisvamaniukai randa, kad Lietuvos katalikų vai
kai mokyklose mokinami religijos, o latvių katalikai turi 
visas 

Galop svarbu pabriežti, kad Latvijos arkivyskupo so
stas yra vienintelis visai plačiai Baltijos sričiai, kuri su
sideda iš 7 valstybių. Latvių valdžia stengiasi gauti net 
latvį kardinolą, kad tuomi dar labiau užakcentavus savo 

t e i s ė s r t ^ O M n ^ m o k ^ d M (pradinėse ir viduri- svarbą visam katalikų pasauliui. Taip, jų mokyti laisva-

=5BC9= 

Apsriko. 
—Kūmai, sakyk, k$ šiau-

*lie su muzika ir tokiu truks-
-mu laidoja?— 

— Trukšmadarį saUuninin-
k$.— 

— Ar-gį? O aš maniau, kad 
bedievį.— 

TĖVAS: - Aš tau nekar-
nėse) savo tikybos mokinties ir jų prieglaudos, valdžios maniai yra plačių pažiūrų ir supranta kame gludi jų tautos ^ s a k i a u mkur £ Wmių n&m 

ateitis ir didybė. išeiti; sugrįžęs tavęs nėra-
Kaip butų malonu, kad ir mūsų laisvamaniai šviestųsi dam Dievo meilė, kad dar 

užlaikomos*, tankiausia prižiūrimos valdžios apmokamų ku
nigų Mūsiškiai laisvamaniai kiek agitavo savo spaudoj 
prieš algas Lietuvos kunigams, o Latvijos kunigai, vysku- įr mokintusi, siektų universiteto mokslų. Kultūra ir mokslas!n^o. aiek^g nepavogė! 

išorinių priešų turėtų tiek drąjkur jie galėtų stoti į žemdir-Įpai ir jų kapitula- gaus prideramas jų vietai algas, pačių sušvelnintų jų būdą ir sumažintų jų fanatizmą. Tuomet ir> SUNŪS: - Mat aš palikau 
sos šiandie pulti S. Valsty-j bystes kolegijas arba ant u-[laisvamanių paskirtas. (400,000 Latvijos katalikų turės Ijmes su jais lengviau susikalbėtume ir susitartume. Da- savo kepure, tąi ji ir apsau-
bes? įkių, kur užsiimtų mokinimu, arkivyskupą ir 2 vyskupu sufraganu). Mūsiškiai pyksta,'bar-gi sunkios su jais "rokundos". gojo v j s a , 

MtNiSTEBIS P. UUPAVttIUS 
APIE SAVO ATSILANKYMĄ 

KLAIPĖDOJ. 

Ministeris pv Krup*ičius pasikalbė
damas su Jūsų korespondentu pareiškė, 
kad jis yra atsiekęs didžiausią dalį tiks
le, kuriuo jis važiavo į rvlaipedos kraštą. 
Pas jį esą. buvę atsilankę daug organiza
cijų ir pavienių asmenų, knriuos jis buvęs 
patsai pakvietęs, ir visa tai davę jam daug 
medžiagos. Visų gyvenimo įvairenybės 
klausimų p. Ministeris, žinoma, negalėjęs 
nuodugniai išstudijuoti, jis. kreikęs dau 
giausia domesio į svarbiuosius, pagrindi
nius klausimus, su kuriais jam pavykę gi
liau susipažinti. Tokie klausimai esą: 1. 
bažnyčios reikalai, 2 mokyklos, 3. ekono
miniai reikalaL 

1. Baiayčtoe klausimas. Dabartinė ba-
žayčios klausimo padėtis į p. Ministerį pa
dariusi neigiamo įspūdžio. Tokio įspūdžio 
sudarą: 1. Kovos budai, kuriais ji yra 
•##ama. Tai ypač paaiškėję, kai pas p. 
fcfrnisterį buvo apsilankęs p. Gregoras su 

savo grpp* (rodos jis įą synodu vadino. 
Koresp.y, Kai kurie jo žmonės, atsilankę 
pus p. Ministerį kalbėjo tą pat, ką pla
čiai kalba* po kraštą kunigai, p. Gregoro 
saliniiikai, I kaof, esą, visas bažnyčios at
skyrimo nuo Prūsų darbas y«a vajromas 
tikslu sukatalkinti Klaipėdos kraštą. 
Šis neteisingas, pramanytas tikinimas e-
s^s labai plačiai skleidžiamas. Jį p. Minis
teris esąs girdėjęs ne tik iš lupų pteis jį 
atsilankiusių \ p. Gregoro žmonių, ne tik 
iš lietuvių šaltinių informacijų, bet ir i* 
šiaip vietos. žmonių po visą Klaipėdos 
kraštą. 2. Neigiamo įspmdžio daranti ir 
ta aplinkybe, \kad senosios bažnyčios or-
ganizanijos šalininkai nelaukia, kol šį 
klausimą išspręs legale valdžia, bet sten
gias jo išsprendimą trukdyti, visokiais 
neleistinais budais kiršindami žmones. 3. 
Senosios bažnytinės tvarkos šalininkai 
visokiais budais stengės neleisti žmonėms 

tiesieginiaif su p. Ministerių kalbėti. Pa
vyzdžiui, pasikalbėjimas Priekulėje. 4. Ne
igiamo įspmdzio padaręs ir p. Gregoro su 
jo grupe apsilankymas.; P. Ministeris tu
rėjęs tikslo išgirsti ne tik nusiskundime. 

nr*rėję> patirti tuos pagrindus, ku

riais butų galima sutvarkyti bažnyčios 
klausimas. Tečiau p. Gregoras su savo 
grupe tenkinos tiktai nusiskundimais prieš 
kun. Gailių. Į statomus klausimus del baž
nyčios atskyrimo būdų, tie žmonės veng
davo tiesioginai atsakinėti. Tiktai griež
tai prispyrus, tebuvo galima gauti sieks 
toks atsakymas, ir tai atsakymas gauta 
vos į vieną klausimą. Būtent, bent keletą 
kartų pakartojus" klausimą: "ar bažny* 
čios organizacija yra esminai surišta su 
baJįny&os mokslo dogmatinė puse", - ta 
žmonių gru$£ atsakė - ne, nesurišta. 

2. Mokyklos. Mokyklų padėtis į p. 
Ministerį esantį padarius blogo įspūdžio, 
nes mokyklos esančios labai liūdnoj padė
ty tautiniu žvilgsniu. Jam esą paaiškėję 
iš atskirų žmonių bei. grupių pranešimų, 
iš atsilankymo į mokyklas, : beklausinė-
jant leidžiamų į mokyklas vaikų tėvų, 
kad' išleistieji įsakymai lietuvių kalbos 
reikalu praktikoj nėra paisomi. V y 
stoma tik vokiečių kalba, nepaisant net 
tėvų reikalavimo, o kai kuriose mokyklo
se, | kur pro forma ir yra įvesta lietuvių 
kalbos įmokos, tai jos dėstomo* tik g-al 

uisteris pripažino, kad jis žinąs keletą vo
kiečių mokytojų, kurie lygiai dėsto ir lie-
t uvių kalbą, kaip ir vokiečių, žinoma, kiek 
jie gali. Padėtis esanti apskritai nenorma 
U, kenksminga. P. Ministeris tikįs, kad 
pašalinus kai kurias kliūtis, Direktorija 
galėsianti priversti jos įsakymas vykinti. 
Didžiausias reikalas esąs - sutvarkyti 
mokytojų seminariją, kuri, išėmus lietuvių 
kalbos pamokas, tebėra vedama taip, kaip 
prieškariniais laikais. Del to ir nesą vil
ties, kad jos išleisti ateity mokytojai pa* 
dėtų valdžiai tvarkyti kalbos reikalą pra
džios mokyklose. Pirmas uždavinys esąs-* 
reorganizuoti mokytojų seminariją, kad ją 
apleidžiantieji mokytojai lietuvių kalbos 
mokėtų- nemažiau už vokiečių. 

3. Ekonominiai reikalai. Bestudijuo
jant Klaipėdos krašto ekonominius reika-
hvs, p. Ministerių patyręs, kad ir Klaipė* 
dos krašte esą tų pačių vargų, kokių yra 
ir Didžioj Lietuvoj. Čia padėtis, esą, ga
lima pagerinti piktai plačių valstybini* 
pločiui 

Į Jūsų korespondento paklausimą, ar 
centre valdžia negalėti; organizuoti ūkio 

daugiau kalbos pajokimo tikslu. P. Mi- Į produktų eksportą, p. Ministeris pasakė. 

3E 
kad pati valdžia to nedaranti ir Di€teiojoj 
Lietuvoj, tai negalinti padaryti ir Klai
pėdos krašte. Tečiau jeigu susiorganizuo
tų patys gamintojai, Va&tžia visuomet 
juos remtų ir jiems padėti? produktų eks
portavimo reikalu. P. Mkiisterio įsitiki
nimu, esą butų geras daiktas, jei Klaipė
dos krašto laukininkai sueitų į koataktą 
su Didžiosios Lietuvos žemės ūkio drau
gijomis bei sąjungoaiis. Koordinuojant 
pajėgas, butų galima daugiau atsiekti. 

P. Mateteris atlankė visą kraštą, nu. 
kentėjusį nuo tvano. Iš ^Tvaao kenisa-
ro" p. Tolyšiaus ir iš atskira k** pareiš
kimų p. Mįaisteris s^amojo, ka4 daugelis 
nuo tvano nukentėjusių meletų kekk į 
Didž. Lietuvą, jeigu tena* galėtų gauti 
••'"•- P- Ministeris Uiąs. kad daugele 

jų busią galima aprūpinti žemė. 
Pas p. įįįnjstejrį buvo atsilankę i* 

vokiečių prikKį bei praino«įaiakų orga
nizacijų atstovai. Iš jų atsilankymo p. Mi
nisteris gavo įspūdžio, kad šie žmonėa 
objektuigai ieško kelių ekonomui* ina sun-
keaybėa»ft pasalusi, ir kad jų sprendimai 
ir pastangos siekia poetingų renUtatų 

(Bu.: daugiau) 
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NBMESTEAO, PA. bet ka daryti, kad žmonės su
siprato. 

Berželis. 

SPRING VALLEY, ILL. 
&*omis dienomis č » lankėsi 

kofcs valkata bambizėfts. At
ties pas vietinį kun. Čepano* 
nį> sakėsi esąs Rymo Katei*.! 
kų kunigas ir prigulįs iwie ko-j Liepos 27, 1924 įvyko Vy
ki© tai italijono vyskupo. Sa-pių piknikas. Diena pasitai
kė esąs iš Chicagos Krikščiū
nas ir nori su kmn. Čepano-
niu slaptai pasikalbėti. Kun. 
Čepaaonis slaptybių su valka
toms netari ir paprašė per du
ris. Bambizėlis labai už tai su
pyko ir eidamas gatvė keikė 
ir vis kumščia rodė". Kurie tai 
matė, turėjo juoko. Bambizė
lis vaikščioja su ilga "suk-
n ia" ir net kryžių užsikabinės. 
Atrodo labai nepatenkintas sa 
vo aiiiutm mat jau neranda 

LAWRENCE, MASS. 
i . . • • • • . i • n 

Lawrenciečiai džiaugiasi 
Palangoj savaitės darbu. Mat 
susitarė ir nuskynė ir nuardė* 
visą pavandenį prie parapi
jos maudyklių namo. Tas eže
ro krantas dabar labai gra
žiai atrodo ir labai patogu 
juomi maudytis. Kurie ta. 
krantą taip puikiai ištaisė 
džiaugiasi savo pasišventimu, 
kiti gi stebiasi kad savaitę 

lietuvių turtas. Sako, aš ma
tęs didžiausių parapijų, o nei 
viena neturi tokios Palangos. 

Pirmeivis sako: "Mums vi
siems lietuviams yra didžiau-
sia garbe turėti tokic Palan. 

Dabar daromas darbo vajus 
Palangoj. Kiekvienas ir kiek
viena kviečiami pabaigti tai
syti ežero krantus ir pabaig
ti taisyti baseball field". 

Nedėlioj kun. Virmauskis 
sveikino ir gyrė parapijonut? 
už tokį pasidarbavimą. 

PAIEŠKOJIMAS. 
= 

Lietuvos Respublikos At
stovybė šiuo prašo pranešti vi 
sų, kas žino, kur gyvena šie 

į asmenys: 

kė nepaprastai karšta, kaip 
dar šioj kolonijoj nebuvo šie
met Kad buvo karšta d., žmo-j ^ m u r y t a s fe k e l i a g ž v y r u i š p i r i m obiI ius . Tėvas Juras ir Cam 

tas. 

tiek daug galima nudirbti. 
Prie to dar kanalas per loma I& Cambridge atūžė auto 

kvailių ftetavin, kad frm t i k ė - p a t s l t a n k 6 » P * n i k a ' J i * a i 

. . ^ x ~ „ L visuomet remia Vyčius. 
tų ir ptnigų duotų. Vargau { 

PRANEŠIMAS 
Turiu už garbė pranešti 

[visuomenei vpač savo tau
tiečiams lietuviams kad aš 

f padidinau stocka savo vai
stinėj. Kainos dabar daug 
žemesnės negu pirmiau kad 

. J buvo. 

NEW CITY PHARMACY 
John Malachowskas> 

Savininkas 
3327 So. Halsted StrĮ 

iChicago Tiri. B M . <W96j 
I « ^ » » « M I W » H I » • • mm*mm>m*mm*mm 

nių neatsilankė tiek, kiek bu
vo manoma. Bet atsilanku-
sieji buvo patenkinti visuomi 
ir įeig-ų buvo nemaža. 

Pikniko darbininkai buvo 
Veronika Ivanauskaitė, M. 
Vasilaus kaitė, Ona Kindo-
liutė. - ' t; 

Gerb. klebonas Rupšys taip-

Mes esam dėkingi visiem*, 
(•kurie atsilankė į šį pikniką, 
remdami mūsų darbus. Bet 
butų labiaus malonu matyti 
daugiaus iš rėmėjų atsilan
kančių tokiuose atsitikimuose 
kas duotų visiems darbuoto
jams daugiau energijos. Yra 
žmonių kurie sako "tegul jie 

[padaro", * tegul jie surengia*. 
Mes nuo to neatsisakoin, su 
mielu noru viską padarytu-

fmėm, bet reikia, kad visi iš
vien remtų mūsų visų darbu*, 
'trupučiuką daugiaus. 

Liepos 20 d. buvo L. R. K. 
A. S. kuopos piknikas. Žmo
nių 'atvyko daug. Vieni žaidė 

'pievoj, kiti gėrėjosi pušynais, 
'treti gi maudėsi ir didžiavosi 
Palanga. Daugelis ketino dar 
toliau dirbti Palangą tobulin
dami. Žadėjo baigti rinkt iš 
vandenio akmenis ir akmeniu
kus ir išpilti žvyriu. Tuomet 
tai jau visus Palanga paten
kins. 

Kas tos Palangos ir tų žino-
nių kurie Palangą ištaisė ne
gi ria! Net ir perdaug giria. 
Kai kurie išeisime ir į puiky. 
bes. 

Vienas šiaudinis kataliką* 
sako: "Aš .važine jaus ant vi
sokių beaeliių. Bet "never" 
manau ant beachių daugiau be 
važiuoti. Šičia man geriausi 
boachiai!" 

Gerb. kun. Cikota aną meti) 
»leisdamas savaitę vakacijų, 

D A K T A R A I : 

Korespondentas. CT* ir &*&* Palanga. Gy-
r o .l*a i r g e r b i a m i k u n i g a i m i - ' 

»mm m m • » • 

Dr.SABrenzaj 
SO. ASIBLAHD AVIOIUB, 

Cnicago, m. 
Vai.: t ryto iki IS piet: 1 po 

• I 

Dr Marya Į 
Dowiat-Sass ' 

vm w. 4T-ta k 
Va*ado« B«O t Ud i i dlen*. tmm • 

| Urt • T U . »nk. IMdaUomto aeo I 
UH ! T t l . PO 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GTD YTOJAS TJR CHIRURGĄ* 
4442 So. YVestern Ave. 

Telcf. Lafayctte 414S 

.Pionieriai A n d z i u l i s i r A l f o n -

sa,. "»"*I9IV 
(kerbiamas kun. Garmus pa

sakė kad La\vrence'o Palanki 
daugiau dolerių verta kaip vi
sa Lietuvos Palanga. Tik lie
pė visą lietuviais amrvvon- . , . 
(I,inti * - ' ' ;NK'mus v i e t a r a s 

Dr, 1 1 . Felnbirc 
Or *o speciattel neokia* rną * 

vo pietų ?* - • 

Dr. A, Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 
elU« lt M 

'SelHaaeaV (akmanls talirja) 
Ir akmenla šlapumo pualej* b« o-
pcracUo* ra tam tlkromi* mpka-

pri«mon*mta b«i vaistai* 
•urraJina girdei m*. . , 
I | M paMtmlufal, 1P Jai 

cataalaa dar* operacija*. 

zzz ' ' " • W 

DE. • . J. KA*ALIUB 
Lietuvis Qj*Jto)m 

I 9968 South Morgan Straet 
dUcaco, SDL 

l» 

1411 So. 60 Av*. Cicero. UI. 
OftaM atidarytas: iMnaiaa nuo 1 vai. 

po plot Iki • «aL va 
Mtaollotni* Ir atradomla 

M i 

Didžiai gerbiamas pralotas 
kun. K. Olšauskas stebėjosi 
kad Lawrence'o piirapija turi 
tokį didelį turtą. Pralotai la
bai gėrėjosi Palanga. Liepė 
visiems dirbti ir pirkti lotus. 

Vienas žmogus dabar atva
žiavęs iš Pittsburgli, Pa. apė-

jjęs Palangg, netikėjo kad tai 

bridgeieeiai pranešė kad kun. 
Juškaitis atvažiuoja Palan-
gon sveikti. Na, Palanga bus 
ne tik išvažiavimų ir atosto
gų, šalis, bet sykiu ir sveika
tos. 

Sveikas. 

C I C E B O J f c 
P-NIA MARIJONA 

VAIČIŪNIENĖ. 

Lili kas pamatęs šį antgai-
vį nemano, kad p. Vaičiūnie
nė jau mirė arba kas tokio į-
vyko nepaprasto. Ponia Mari
jona Vaičiūnienė, aeiu Die
vui, dar labai gyva. Ji yra 
visai Amerikai žinoma, kaipo 
A. L. R. K. Moterų Sii-gos 
Centro raštininkė ir nesuligi-
namų gabumų visuomenės vei 
kėja. Be to, p-nia M. Vaičių-
niene yra A. L. R. K. Moterų 
Sa. gos 10-tojo Seimo rengimo 
komisijos pirmininkė. **A 
\ v o r d t o t h e w i s e i s s u f f i -

eientM. 8eimo rengimo darbas 
eina tvarkiai. Bet daugiausiai 
iėgų, rupesnio ir gumanumo 
deda mūsų 'organizacijos Cen
tro Raštininkė. Visa Sąjunga 
ja didžiuojasi, nes tik jai už-

1. Jakubavieius Petras, gy- fKanainefcas N. a 
venęs 120 Palmen Street, 
Brooklyn, N. Y. 

« i 

S P O B T A S , 
HOME »UN" MUSIKal 

ADVOKATAI 

A. Laurynaitis Prov. 
jlviškumas Cieero 

» • m 

J V i 1. B.6DZ1UNAS 
ADVOKATAS 

Davigiala N. S. 
Maller T. U 

««j»a to i 
2. Šostokienė Dažkevičaitė,' Petrusaitis Cicero 

Marija, gyvenusi Norwich, 
Conn. « 

Liet. Respub. Atstovybe. 

LIET. VYČIŲ XII SKMO 
IŠKILMIŲ TVARKA. 

Rugp. 26, 27, 28 dd., 1924 m. 
Homestead, Pa. 

1 ina seimo dieną rugp. 26. 
9-tą vai. ryte bus iškUniin-

gos šv. Mišios šv. Perto ir 
Ipovlio bažnyčioj. Per Mišias 
visi atstovai yra kviečiami 
priimti *'iu corpore" Šv. Ko
munija. ^ i 

3-eią vai. po piet. -- atsto-' 
vams pagerbti išvažiavimas. 
Atstovai bus automobiliais Į 
nuvežti per žymesnės apielin-
kės vietas, per Sclienle Park, 
naujuosius Liberyt Tubes, pro 
Oarnegie Museum, į Highland 
Park, kur L. Vyčių 11-tos 
kuopos Vytės pavaišins at
stovus užkandžiais. Šis išva
žiavimas yra rengiamas at
stovams be įžangos. 

8-tą vai. vakare ~ Prakal
bos Camegie Music Hali. Kal
bės ."Vyčio" redaktorius p. 
M. Zujus, p-lė D. Gustaite 
iš Detroit, ir, manoma, kal
bės kun. J. Misitts. Dainuos 

[ S. Kimučio vedamas L. V. 
11-tos kp. choras, taip-pat 
Homestead'o apielbikės atsi
žymėję solistai: p-lė A. Le-
lioniute ir p* Pi Petraitis. 
Įžanga 25 centai. 
2-rą seimo dieną rugp. 27. 

^^^Ta 

D r . M a u r i c e K a h n Į 
Gydytoja* ir OhimrgM 

4691 S. Ashland Avt 
TA X»b ^ 

. . r a 
Nuo 10 iki 12 piet 
N«o 2 iki 3 pa piet 

Nuo 7 iki 9 vakare. . 
Nedai, nuo 10 iki 12 piet 

i 
1W. Boale-vard 36S« 

Dr. J. P. POŠKA 
GYDYTOJAS 

CHIRIROA3 

a — i * * 
Yakarala nuo 7 Ud • 

q e » o oriMSi 
IMS f o n * *»*«n Artm 

Uai t l a i •«*-

>ftoo Tei. Boulevard M M 
Uesid. Tei. Drezel t l » l 

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
•pectalfetM Moteriški}, Vyr t tk * 

Taikq tr visa chroniška ligų. 

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St 
Kampas 31»t Str. 

Vai.: M—11 ryto: S—S po pV*. 
7—1 vak. Ned. l t — l t d. 

Dr. CHARLES S E G AL 
Perkėl* mro ofisą po Dumerln 

4729 S. Ashland A?e. 
SPECUAUSTAS 

Motera tr Tjrų Ugų 
• a L : ryto nuo 10—12 ouo 2—4 
po platu: auo 7—k«f TiUara 
NodėUomia: l t lkl 12. 

Telefonas Midway 2880 

TeL Ganai 0357 Vak. Ganai U I S 1 

DR. P. Z. ZAUTORIS j 
Lietuvis Gydytojai Ir 

Ghinirgaa 
im »o. Halsted Str. 

VaaiKoa: l t lkl 12 ryta: 1 Iki t! 
po pietų; I Iki t 

. » • • 

. ... k | Į T e 1 ^ - B o u ^ a r d 2351 

Skajaylate, PlatifctotpV »«B|ki- • * M- 2H-VITIS 
^ ^ B t ^ ^ ^ m i l l l M B l B m pentis tas 

Perkate savo ofteą II Brlghton 
__ j l fMisgpom 

Itkžska diejsirait} Aa»rikoįc. So, 

20 metų Prityrimo 
Akinių pritaikymo meno 

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
Akių Ligas 

Ar jums skauda galvą T 
Ar jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti? 
Ar skaitant akys greit pavarg

sta? 
Ar kvaišta galva? 
Ar matote kaip Ii plukančius 

taškus 
Ar atmintis po truputį mažėja? 
Ar akys opios šviesai? 
Ar jaučiate kaip ir smiltie a-

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

DR. JAN J. SMETANA 
AKIŲ SPECIAMSTAS 
1801 So. Ashland A v a 

Kampas 18 gatves 
Ant trečio augšto virš Platte ap- i 
tiekos, kambariai: 14, 15, 18 Ir 17 
Valandos: 5uo 9 ryto Iki 9 vak. 

Nedėliomis uždaryta. i 
*—— M — aJ 

DR. 0. VAITUSH, 0. D. 
LTETUVYS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins visų 
akių tempimą 
kas yra priežas
timi skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tumą, skaudančius ir užsidegusius 
karščiu akių kreįvos akys katerak-
to, nemiegio; netikras akis įdedani 
Daroms egzaminas tfelektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi tejsngai. toli ir arti matan
tiems pagelpsta. Sergėkite savo re
gėjimo ir vaikus einančius mokyk
lon. Valandos: nuo 10 iki 8 vakaro 
Nadaliomis ouo 10 tki i? . 

11845 W. 47 8t. Ir Ashland Av. '««£££ 

Moterų Sąjunga atsistojo ant 
tvirtų {)aiuatij ir —įėjo į tinka 
mas vėžes. Užtai ir Seimą ti-
kinjes turėti "First daBs'* nes 
p. VaičiunLeną komisijai sei
mo pirmininkauja, o ji jau 
nebepirmg, čcimę, rengia, nes 
būdama (Jrand Rapids'e suren 
ge vien^ gražiijjų Seimų Mū
sų Sųjungos istoiijoje. 

Tad ir. Moterų Snjungos 
10-taa Seimas ir jo vakarai bus 
vieni iš gražiausiij ir pasek-
mingiausių. Kviečiame visuo
menę į Soimo vakarus, rug-
I)iučlo 18 ir 19 d. šv. Jurgio 
parap. salėje. 

Teisybę ir mandagumą 
mylinti. 

Tei." Canal 2655 
O. J. PANSIRNA 

Fotografas 
PANSIRNA STUDIO 

1»01 S. Halsted St., Chicago. 
Tolumas nedaro skirtumo 

Šaukiamas, važiuoja \ visas 
miesto dalis. 

i • • i • » l 'l 

Buividas Bose. 
F . Laurynaitis Prov. 
Damokaitis W. P. 
Bukauskas Cicero 
Mažintas Cicero 
Kupernavičius Cicero 
Drazdauskas N. S. 
Daugirda N, S. 
Andruškevich. N. S. 
Stanevich N. S. 
Lumin B. P. 
Urbikas B. P. 
Kluchinskas T. of L. 
Pocevvich T. of L. 
Misevicz T. of £». 
Zaiing'as Prov. 

K. OF L. IMAGUI. 

j IVakarais; 2151 Weet 22 S t , 

• .i i i t i i II Į , i ^ 

S. W. B A N Ė S 
A O V O K 4 T A B 
7a ^». Jaooaoe strcei 

•04 — TeL BmnUotęh 

M0» So. Oalstad filr. 
Yard* 1011 

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

Our ąuestion has been ans-' 
wered, as to who wili be the 
first to defeat Town of Lake, 
the leaders of our league. 

The visitors were Brightoir 
Park Council 36 who gdve 
them tiieir first defeat, a 
sliutout 2 to 0. 

It woul4 be no surpriso to 
see T. of Lake beaten. out of 
the championship if they con-
tinue to play the šame style 
of baU agalnst the Nortli sid^ 
ant ProvįoTence, \\lio are next' 
on tEeir list, as they did a-
g^ainst Brighton Park in theif 
la»t coiiibat. 

First and seco^d place se-
ems to be a*sured to Town of 
Lake and^ Brighton Park. 
Third place at pres«nt is held 
by North Sįde, who wiil have j 
to put up tReir fight for it,N 

if Providence Co. 4 will keep 
8-ta vai. vakare Carnegie|u p w i t h t h e i p b r a n d af pj a y_ 

ing which they are showing 
lately. 

Cicero Conncii 14, the new 
ly organized young hunch of 
hustlers have asgured' iliem-
selves of at l^ftst ttftk place 
for their maiden year in our 
Jeague, it mušt be noticed that 
they have gained *a vietory 
over our lašt years cham-
plons, Council 4, and have 
caused a considerable amount 

M I N S K A S 
> 

LIETUVIS ADVOKATAS 
2*2* W. 22-wd St. arti Lea«1M St. 

Telefonas Canal 2(62 
j i Valandoa< k ryto lkl 9 vakaro. Se-

redoj ir Pėtnyčioj nuo I r. iki I 
' v. Tedą vlaokias bylas visuose 

teismuose. Sgsaminuoja Abstrak
tus Ir * padirba visokius Doku-

; mentus, perkant arba parduo
dant Lotua Namus. Farmaa ir 

I Biznius. Skolina Pinigus ant pir-
mo morglčlaus lengvomis lilygo-
mla 

BALYS F. MASTAUSKAS | 
A D V O K A T A • 

Buvęs Uetuvos AUtovrbss Ta-
iingtone Patarėju. 

I Metropolitan State B—ko 
2201 West 22nd Street 

2C 

A. A. 0 L I S 
A D V O K A T A S 

U a U Sall« si. Boom 2001 
Tet Itaadolpb 1024 T a t auot-ft 

VAKABAIS: 
StOl 8. Halsted st. Tei. BĮvd. 2771 

v. v apart PaneAėllo tr 

Music Hali teatras - Petro 
Vaičiūno 3-jų veiksnių pieša 
"Pražydo Nuvytusios (jėlės". 
Taip-pat bus koncertinis pro
gramas, kuriame dalyvausj 
gerb. J. ir M. Oižauskai iš 
Clevelando, kurie yra vieni 
iš geriausių lietuvių dainkiin 
kų visoj Amerikoj, ir p-le* 
A. Puidžiute, gabi snruiki-
ninkė, išpildys smuikos solo. 
Tikimas^ kad šiame vakare 
dalyvaus ir kalbės Lietuvos Į o f trouMe and worry to our 

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

29 South U SaUe Stmet 
Central ^ ^ ^ 

Vakaraij 3223 S. Halated St. 

ž $ » » * » y ' 

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

jaus į SVEIKATOS INSTITUTĄ 
ir sužinok kaip likti sveiku, pa-
gelba VAISTIŠKOS KŪNO KUL
TŪROS IR ELEKTRIŠKŲ GY-

; DYMŲ. 
Šitas naujas būdas gydymos y-

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

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

Mes esame praleidę virš 10 me
tų mokslui ir patyrimui įvai
riuose daktariškose mokyklose ir 
gydymo ištaigose ir galime ju- J 
mis tinkamai patarnauti, atgavi
me sveikatos. 

ATSILANKYK TUOJAUS I 
TRAINIS HEALTH 

INSTTTTJTE. 
3327 South Halsted Str. 

(Ant antrų labų) • 
Valandos: Nuo 9 ryto Iltį 12 • 

pietų Ir nuo 5 Iki 8 vakarą. 
*veot*<M«niaia pa^al sutarties, 

Atstovas gerb. K. Bizauskas. 
Įžanga 50 centų, rezervuotos 
sėdynės $1.0O. 
3 čią, seimo dieną, rugp. 28. 

4-tą vai. po piet. Baseball 
rungtynes tarpe Liet. Vyčių 
11-tos kp-, Homestead, Pa. ir* 
L. V. 25-tos kp. Clevelando^ 
O. Įvyks ant West Fieid. Į-Į 
žanga visiems dykai. 

8-tą vai. vakare Bankietas 
Elks salėje, 9-th &ve% su į-
vairiu programų suskiėdan-| 
čiu iš kalbų^ femų ir muzi-

[kos. Įžanga $2.00, atstovams 
dykai. / į, •!. I 

Prieš Seimą Paned. vfek. 
rugp. 25 bus šokis Stokol\| 
svetainėje, 5-th Ave. Į si šovį^ 
ki visi atstovai yra Ikriečia-
mi dalyvauti. ^ 

Moksleiviai atstovai į meU 
džiami prisiųsti žinią/, kad 
dalyvaus Seime, o visien is yi* 
ra užtikrinta nakvyne pi iva-
čiuose namuose. \ 

Kati dalykai bus pranešti 
vėliaus. \ | V 

'Šiuo adresu reikia krefpti.s 
Sfehno reikalais: x 

L. V. XII Seimo Rengime 
Komisija, 
144 Šast Fourth Ą fre, 

Homestead, Pe. i 
F r e s o s K o m i s i. p a 

leading teame. 
Wlio will score tUe seeond 

victory over tke league lea-
ders^ Tewa ^f Lake t. 

GRABORIAI: 

Ooastj, WL 
Petornąn^ laido-

tave** aaoplUauala. 
Mita lą mtldJUa at-

e mano 

Li*iuvi*i Qrabo««us " 
Laklptu^v kai
nos kiekvienam 
prieinam*. 
Firmos Klepos 

K Private Arobu- Ucenąa^ Emb. 
lanca F. B. Paiacz 

! • 

Sakyk su Kvotom 
Kvietkos visokiom pra-
gom. 

^J2W5L a*' 
a^J SU 
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STASULANI 
A D V O K A T A S 

•11 Oncago Temple Bldff 
W. VVashinjfton St. 

CICERO Ofisas: Panedėno vak. 
|1S14 8. Cioere A T . Tek Oceto 60S« 

)RT OfiaasJ Kitaif »ak. 
S. Halsted Sa, Tei. Bool. t7«7 

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

LIBTTJTIS ADVOKATAS 
.: D. I i i I I I .mi M. 
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ĮVAIRUS ROMTRAK- ( 
TORIAI 

TelefooM Canal 5395 

JOHN G, MEZUISKIS 
[ Generalis Kontraktoriūi, 

statytojas ir senų namų 
taisytojsrfi. 

8319 Wett fM-tfa 8trt«t 
Chicago, DL 
• - * 1 » • • • ! » » • — • • • • • • > 

Telefonas Canal 7 2*3 

PETRAS CffiULKIS 
MaUavoiimo 

fDaŽŲ Ir Poperos 
2SM SO. LĘAV1TT STR, 

« 
l^m m mm 
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BAISI VĖTRA PADARĖ DI
DELIUS NUOSTOLIUS. 

Praneša, 9 žmonės žuvo. 

Pastaromis dienomis torna
do ir begalines perkūnijos (e-
lektrines vėtros) paliete val
stybės AViseonsin, Iowa, Illi
nois ir Indiana. 

Praneša, kad 9 asmenys žu
vę ir virš 50 sužeista. Laukuo
se ir miestuose nuostoliai 
sieks daugelio milionų. 

I6\va ir AYiseonsin daugiau
sia nukentėjo, anot žinių. Mie
stai ir miesteliai tornados ap
griauti. Didžiausi kornų plo
tai kaip patalas iškloti. Žeme
snės vietos vandens nžsemtos. 
Daug farnra trobesiu vėtros 
kažkur nutrenkta. Medžiai iš
laužyti, tvoros išverstos, tele
fonų ir telegrafų stulpai išvar
tyti. 

Chieagoje ir apylinkėje tai-
pat dideli nuostoliai atlikti. 
Daug namų rusių užlieta, daug 
medžių išlaužyta arba išvar-
tvta. Mieste vietomis gatvės 
nžsemtos, susiekimai kokiam 
laikui pertraukti. Per kelias 
dienas daugelis žmonių tikras 
baisenybes jergyveno. 

LIETUVOS KONSULATAS 
CHICAGOJE PAIEŠKO 

ŠIŲ ASMENŲ AME-
RIKOJ. 

p-nia > Ant. E. Nausėdiene. 
Maldą sukalbėjo gerb. JMotina-
Marija. 

Nepribuvus sekretorei, rasti 

ir Mateliunas, ižd. p. Stonkus. 
Toji draugija brangina sa

vo kalba, papročius ir budus, 

Ct., 8:00 vai. vakare. 
Kuopos malones prisiųsti 

skaitlingai dalyvių, nes buc 

TE LAIŠKUS. REAL ESTATE 

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

KAZIO ŠALČIO, gyvenan
čio Detroit, Mieli. 

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

Sekretorius. 

SVARBUS PRANEŠIMAS. 

PROHIBICINIU AGENTŲ 
"REIDAI" 

Tomis dienomis Cbicagoje 
prohibieiniai agentai atliko 
kelete pavykusių saHunuose 
" re idų" . Visur rasta nemažai 
tikrojo alaus, "moonshinės 
ir "džinės. 

" 

Miesto daly Buraside agen
tai daugiausia pelnč. Tenai jie 
susikirto su policija. Viename 
saliune, kuriame jie darė "rei
dą", rado keletą polieraonų, 
kurie mėgino trukdyti kratos 
atlikimą. 

• 

Kuomet ginčytasi su polici
ja, sa liūno bar tenderis pas
prūdo. Vienas agentų paleido 
tris šūvius ir susistabdė bė
ganti bertenderi. J is areštuo-
tas. 

Policijos viršininkas žada 
suspenduoti buvusius saliuno 
poliemonus. 

Daug svaigalų agentai kon
fiskavo saliune, 43 gat. ir E-
merald Ave. 

Šiuomi pranešame, kad Mo
terų Sąjungos 10-to Seimo va
karienėje, rugpiučio 19 <!., ku
ri v ra rengiama Moterų Sa-
gos I-mos kps. Sv. Jurgio 
parap. salėje, vaikai nebus j -
leidžiami. taigi perkantieji bi 
lietus, žinokite tai iš kalno. 
Vietos svetainėje rezervuoja
mos tik suaugusiems, gi vai
kų vieta vakarais turi bntl 
namuose, ne bankietuose. 

Pirmos Iviijpos sauno-'ios 
narės, netik apsiėmė šeiminin
kauti Seimo vakarienėje, bet 
ir bilietų daugiausiai par
duos, tarp daugiausiai pnrda-
vusif iki šiolei yra šios: 
p. Rožė Maziliauskiene parda
vė" 25 bilietus ir dar negalai, 
pp. Z. Leščauskieiio ir B. Bi-
tautiene pardavo po 10 bilie
tų ir daugiau pasičnaė. Kitos 
narės irgi neatsiji^la nuo jų. 

Rugpiučio 18 d. bon statytas 
gražus veikalas "Lietuvai
tės" , paskui hii* šokiai ir lai
mėjimai - skanus užkandžiai 
ir gėrimai. Tan vakaran visus 
o visus prašome atsilankyti, 
senus, jaunus ir vaikus. Tai
gi vaikai galės pasižmonėti 
18 d. vakare, o sua rus i e j i 19 
d. vakare. 

Seimo kom. narė. 

ŠV. K. A. R. C. PROTOKO 
LAS. 

GERAI UŽDIRBO. 

Tasieab šoferis Deckelman 
vėžino vieną moteriškę ir ki
lus ginčams už atlyginimą ją 
apmušė. 

Teismas brutalį šoferį nu-
baudė 1,000 dol. pabaudos, 
teismo lėšomis ir priede vie
neriais metais kalėjimo. 

Praneša, Chieagoje gimimų 
skaičius šįmet didesnis už pe
rnai metų tą patį laikotarpį. 

Sv. K. A. R. Centras turėjo 
regulerį susirinkimą sekma
dienyje, rugpiučio 3-eia d. 2-
rą vai. po pietų 1924, ftv, K. 
Vienuolyne. 

ĮĮJmrTAM 
- ^ U 1 "žs™ litf i 1 ^ 

ninkavo p-lė Ver. A. Galnaite. 
Atstovėsi 

1 skyrius: p-nia M. Šedie-
nė, V. A. Galnaite. 

2 sky. A. E. Nausėdienė, O. 
Sekleckienė, P . Burbienė, J . 
Volterienė, P . Naugzemienė. 

3 sky. J . Kaminskaitė, K. 
Jesenčiutė. 

6 sky. V. LindžLenė, P. Nau
sėdienė*. *^ 

9 sky. O. Reikauskienė, E. 
Petrošienė, E. Gricaitė. 
4, 5, 7, 8 ir 10 skyrių atsto
vės nepribuvo. 

Skyrių raportai. 
1 skyrius laukia seserų ir 

rengiasi prie vakarienės. 
9 skyrius turės vakarienę 

vietoje išvažiavimo. Kiti sky
riai taipgi darbuojasi. 

"Lawn Party". 

P-nia O. Reikauskienė ra-
portuoja, kad su pagelba 
gerb. Seserų visa yra vykina
ma puikiai. Bilietai padaryti 
po 50c. Dalyvau jaut i e jie sky
riai pasiėmė po 50 bilietų. P-
nia A. E. Nausėdienė paėmė 
extra 41 bilietą. "Lawn Par-
t y " arba piknikas įvyks rug
piučio 31 d. Šv. K. Vienuoly, 
no kieme. Gerbiamos Seserys 
pagamins gerų užkandžių ir 
lengvų gėrimų, gi skyriai dar. 
bus pasidalino sekančiai: 

1 sky. - "clioculate" sal
dainių ratą ir šiltas sandwicli, 
2 sky. - tarnaus prie stalų, 
3 sky. - prie ice creamo, 9 
skv. - smulkių daiktu, 6 skv. -
visiems pagelbės. Aukų rinki
mo nebus. * 

Seimas. 
Šv. K. A. Rėmėjų Seimas 

bus rugsėjo 28 d. Šv. K. Se
serų Vienuolyne. Nutarta už
sakyti Šv. Mišias, kaip tai 
kas metas esti daroma. Nutar
ta atspausdinti 200 laiškia 
Smulkesni dalykai palikti kU 
tam susirinkimui. 

Susirinkimą uždarė pirm. 
p-nia A. E. Nausėdienė, mal
da sukalbėjo gerb. Motina 
Marjia. 

A. E. Nausėdiene, pirm., 
V. A. Galnaite, to sus mo 

rast. 

iteAliki 
yra grynai patriotiška ir kata-! svarbus sus-mas. Kartu pra-
likiška, užtai ir remia grynai 
katalikišką apšvietos įstaigą 
būtent šv. Kazimiero Vienuo
lyną. Per pereitus du A. R. D. 
seimus ši draugija pasiuntė 
$25.00 dovanų, dabar tekštelė
jo net visą šimtinę koplyčiai 
ir tai " c a s h " pridavė Moti
nai Marijai. Tai draugija, ku-

šoma priduoti kuopų jneši-
mų busimam "Seimui. 

Valdyba. 

BRIDGEPORT. 

Mergaičių Dr-jos Nek. Pras. 
Šv. M. P . mėnesinis susirin
kimas ivyks pirmadieny rugp. 

ri narius šelpia ligoje, pageib- n d g ' yįū v a k > 

sti jų šeimynoms mirus, o be 
to dar ir tautai brangius rei
kalus remia. Patartina vyrams 
spiestis šion draugijom Susi
rinkimai dr-jos įvyksta šv. 
Jurgio parap. mokyklos kam. 
baryje^ kas trečią subatą mė
nesio. Draugija kviečia nau
jus narius savo kuopon. Vien
genčiai, didinkite skaitlių na
rių šios prakilnios draugijos. 

Rep. 

P R A N E Š I M A I . 
Artistai (dainininkai) no

rintieji dalyvauti K Y W Ra-
dio programa kuris bus Rug
piučio 28 - 8 P. M. Kreipki
tės šiuo antrašu: ' 

P. Sarpalius, 
814 West 33-rd St. 

___ ' \ 

CH. VYČIAMS PRANEŠI
MAS. 

Šis susirinkimas labai svar
bus, visos narės kviečiamos 
atsilankyti, gi kurios atsilikę 
su mokesčiais malonėkite u/-' 
simokėti. 

M. L. Gurinskaitė, pirm. 

MERGAITĖMS MUZIKAN 
TEMS. 

BRIDGEPORT. 

šv. Jurgio draugija. 
Si draugija gyvuoja seniau-

šiai prie mūsų parapijos. J i 
ir vardą parapijos šv. Globėjo 
turi. Jos reikalus tvarkiai ve
da šioji valdyba: Pirm. K. 
Naugžemis, Vice-pirm. J . Ur-

L. Vyčių Chicagos Apskri
čio priešseiminis susirinki
mas j vyks rugpiučio (Aug.) 
16 d. šeštadieny, Ciceroj, Bv. 

Visos mergaitės lietuvės1 

muzikantės, kurios griežiate 
kokiais nors instrumentais, 
tinkamais prie orkestrų, ir no
rit dalyvauti mergaičių or-
kestroj, susirinkit į Mark 
AVhite Sąuare parką ant Hal-
sted ir 29-tos gatvės utarnin-
ko vak. 8:00 vai. rugp. 12 d. 
su instrumentais. Mes norim 
surinkti tinkamų instrumentų 
ir sudaryti LietuVių mergai
čių orkestrą Cbicagoje. Lai 
pasirodo ir lietuvių mergai
tės, kad gali sudaryti orkes
trą, netik amerikonės. Kvie
čiame susirinkti skaitlinga! 
vien mergaitės. 

L. Krekščiunas Mgr. ir 
Direktorius, 

A. J. Anderson. Asst. 

Praneša, liepos mėnesiu Illi
nois valstybėje 30,000 darbi
ninkų daugi aus nebeteko dar
bo. 

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. 
KUkusMte Mr. Frcmk's pimio 

1389 Milwaukee Avenue 
1-moi Lubos. 

Puritan 
Malt 

Išmėgink visus kitus 
apynius — paskui pa 
mėjęink Puritan. 
Mes paliksime ta Ju-
su nuožiūrai kuri Jus 
geriau norite vartoti. 
Sult ingas — Stiprus 
Rezultatai Užtikrinti 

"Aukščiausios Rūš ies" 
Dviejų rusiu — 
Plain Puri tan Malt 
E.xtract 3.oz apy
niu pakelis ir P u 
ritan Hon-Flavo-
red Malt Cukrinis 

Syrunas. 

P U R I T A N 
MALT Hop 

Syru 
pas 
Flavored 
Sugar 
Syrup 

Plain 
E i t 

ract 
Šviežiais 
Apyniais 

Aukščiausios Rūšies 

Merginos — Jūsų 
Rūpesčiai Užs ibaigė! į 
Buvo laikai, kuomet niekas nežinojo 
k u yra pleiskanos ir kaip nuo ji) 
atsikratyti, šiandien yra visiškai pa
prastu dalyku užlaikyti savo plau
kus ir galvos odą svariojo ir svei
koje padėtyje. • 

RaffUs 
ištepant galvą kas vakaras einant frultl 
per savaitę ar dešimtį dienų, sunai
kins pleiskanas ir paragins jūsų 
plaukų augimą. Po to naudokite 
Buffles tik retkarčiais sulig reikalo 
ir daugiau neturėsite jokių nesmagu
mų su pleiskanomis. 
Bonka 05c aptiekose, arba ui 75o. 
prishinčiame stačiai ii dirbtuvė*. 

F. AD. RICHTER & CO. : 
104-1U S.. 4tkSt, BrookJji, H.T. A 

KODĖL Chicagos 
Žmones Perka 
"L'' Serus 

J — Jie gerai apsipažinę su "L" patamayJknu. Jie ma
to kokiu būdu JŲ pinigui neša pelną. 1923 metais 
203,953,574 pasažioriai važiavo "L" ka,rais. Iškait-
liavus išeina apie 600,000 kasdiena. 

2 
3 

IIII • i ' I i . •zsU 
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— Pastovus pelnas. "I." patarnavimas yra reikalau
jamas kiekviena valanda kiekviena diena. 

— Reikalingas Patarnavimas. "L" patarnavimas yra 
būtinai reikalingas. Per 32 mėty Jis prisidėjo prie 
Chicagos ir jos apielinkiu augimo. 

— Progresyvls Vedima*. "L" linijos dabar yra val
džioj pn. Samuel Insull ir jo pagelbininku. The 
"Passenger Ownership" policy yra ta pati kaip 
ir "Customer Ownership" policy kaip kad yra 
Commonwealth Edison Kompanijos ir Peoples 
Gas Light & Coke Kompanijos. 

— Darbininku Bendrininkystė. 4,284 "L" darbininkai 
(73% visu darbininku) yra jdėję pinigus J "L" 
šėrus. 

— Suvirs $18,000,000 liko pelno iii'IS m. Atėmus 
aperavi'mo expensus taxus, nuošimčius ir visas 
kitas išlaidas, per 1923 metus liko pelno tris 
syk tiek kiek reikalaujama išmokėti dividentu. 

— Augimas. Skaitlius "U'% pasažieriu 192 3 padidėjo 
12 y.% daugiau negu 1922 metais. 

— Pagerinimu įPlianas. Kompanija turi užsibriežius 
nupirkti 100 plieniniu karu ir pailginti platfor
mas kad butų galima sujungti po 6 ir 8 karus. 
Padidėjimas biznio ketina mažiausia atnešti 
$400,000 pelno kas meta./ 

— Mėnesiniai Divideutai. šie Serai $100 viena* ne-
ša mėnesinis dividentus iš Kompanijos pelno 
$7.80 į metus už šėra. Jie paliuosUojami nuo ypa-
tišku nuosavybės tax"ų Il l inojaus Valstijoj ir nuo 
Federal income tax'ųj 

•t s\ — Lengvas Taupymo Planas. Gali pirkti už cash 
•*•*-' arba ant išmokesčio po $10 iškalno ir $10 kas 

Mėnuo už šėra; 7% nuošimtis pavelyta ant iš-
niokeščiu. 

Norint daugiau žinių pakalbėk bent su 
• viemi "Ii" darbininku" arba pasiusk že

miau telpanti kuponą. Mes taip pat pasių
sime veltui Chieago Rapid Transit Kom
panijos Street Guide to Chieago. 

Utility Securities 
Company 

72 W. Adams Street Chieago 
MIIIIIIIIIIIIHMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIŲIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIU'-

| « GAUK KOPIJA | 
~ John T. Morau. Room 843-72 West Adams Street, Chieago. = 
= Be atsakomybės iš mano pusės, meldžiu man prisiųsti pilnas Irt- 3 
= formacijas apie Chieago Rapid Transft Kompanijos 7.8^, Prior = 
= Preferred Stock ir kopija kompanijos street guide Chicagos miesto E 
= Vardas 4 ., E 
E Adresas .,. .i# E 

Chicagoa pažte (tldomleftr) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 
randasi atėję ii Lietuvos laiSkav 
žemiau [vardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatų persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių iSnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (ifi Adams gatves 
įėjus po dešinėj pusėj), prit 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVERTISED. 

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

1—Baltrukonis W. 
18—Easakaitis Mafcausas 
37—Jonutis Pranas 

• 41—Kepehii Petrui 
46—Kudirka Izabele 
48—Lickus M. S. 
53—Milaknis Jurgis 
58—Palikas Jonas 
60—Petreikis Stasys 
64—Pronokus Kasi antas 
66—Pukenz Pavilai j 
68—'Rekuzas Lindas 

• i 

Perkam, parduodam ir 
mainom namus, farmas taip 
#i ir visokius biznius. 

Darbą atliekam greitai, 
pigiai ir gerai. 

Kreipkitės: • 

3352 So. Halsted Str. 
Tel. Boulevard 9641 

SUNKUS DARBAS 
nekenkia nei vienam, 
esančiam geroje fiziškoje 
padėtyje. Užlaikyk savo 
tvirtumu masažuodamas 
savo muskulus kiekvieną . 
vakarą einant gulti- Issi- ' 
trinkite gerai *u senai " 
žinomu ir patikėtinu 

Ir I8VENG-
KITE nuovar
gio, skaudamų 
muskulų ir 

diegiančių pe
čių. Bukit Y 
tvirtu ir svei
ku, tuomet k 
iokis darbas 
jums neišro-
chs niekuomti i 

ĮVAIRUS BIZNIAI 
BaMSSSpSHMBHSpaBBHSSMWSMBaM^MįSSSJSPHPHSSM>S 

Lietuviškas Restoranas 
J, A* Leppa, Savininkas 
Vienas iŠ gražiausių 

valgyklų Chieagoje, 
Valgiai Skaniausi, 

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

Chieago, III. 
Tel. Boulevard 3985 

{BUK GUDRUS) 
Pasinaudok pro^a kol dari 

lyra laiko išskmkti gera 
f vietą del gyvenimo arti] 
ĮMarąuette Park ir šv. Ka-| 

liero Viemiolino. 
KAS,KĄ NORI 

Pirkti narna, parduoti,' 
" lyti ar budavoti 

Kreipkitės pas 

Z. S MICHLVICL&CO 
•li*XuT& *3B*ST*M*T 

Apsaugam Insurinam viską 
Tel. Prospect 4345 

PIRKIT NAMĄ ARBA LOTĄ j 
del gero savo vaiku ir sau kur y-

] ra medžiu ir kvietkų. kur yra 
viela 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. 
ruoš pačius pinigus ką mokat už 
randa (mokėsit į narna; trumpu 
laiku pats namas išsimokės. Aš 
tūrio didžiausiam pasirinkime na- , 
mu ir lotu aplink šv. Kazimiero < 
Vienuolyną, kur yra puikiausia 
Chicagos Lietuviu kolonija, netoli 
Marquette Park kuris 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 
geresnu namu kokioj tik vietoj 
turite. Kaipo Lietuvis tai visados 
lietuviams patarnauja kogeriausia 

CHAS. K. VUOSAITIS 
VYRŲ IR MOTERŲ 

RŪBŲ 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. 
Tel Roosevelt 8982 

NICK BARTH 
Teaming 

Užlaikome maliava, aliejų ir lan
gams stikras, cementą ir pleiste-
r|. Parduodame anglis, karais, to
nais ar basketais. Esame agentti
ro Valspar varnishes b* Ehraamel. 

536 W. 18th Str. 
Tel. Canal 5928 

Telefonų užsakymai priimami ir 
pristatomi. 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDWARE CO. 

Malavojime, idekaruojame, 
kalsimuojame ^ ir popieruo-
.iame namus. Paoarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie-

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

Pres. Ramancionis 
Chieago, Dl. Tel. Yards 7282 

REAIi ESTATE INVESTMENTS 
241* W. Marouette Rd. (Or «7 

Blvd.) (Arti Western Ave.) 
Tel. Prof^peet M78 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

809 W. 351h S t . Chieago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
fj Parduodam Laivakortes. • 

I R REIKALINGI TAU 
PINIGAI? 

Mea skoliname ant pirmu] 
[morgičių. 

Mes taip pat 
Perkame ir Parduodame pir-

jmus morg-ičius po 1600.00 ir augr-J 
fščiau. 

Norint platesnių Informacijų] 
[kreipldti's pas: 

JUSHN MACK1EW1CH 

MORTGAGE BROKER 
IREAL ESTATE L0ANS 

INSURANCE 
2342 So. Leavitt Str. 

Remkite tuos profesiona
lus, . biznierius kurie garsi
nasi dienraltj "Drauge". 

į™, t ' —m—mm—m 

E. J. H E 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 
\ Chieago, UI. 

Resldencljoa Tel. Ofiso Tel. 
Prospect 5101 Prospect 6778 l 
Remkite tuos profesiona

lus, biznierius kone gani-
nati ditnrmsti <iDrauge,\ 




