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METAI-VOL B 

"KOVOS LAUKO VIE
NUOLĖS." 

TOKIU VARDU PASTATY
TAS PAMINKLAS 
WASHINGTONE. 

Francuzai Evakuoja 
Du Miestu 

Bus atidengtas rugsėjo 
2 0 dieną. 

WASHIXOTOX. rugp. 19. 
— Rugsėjo 20 d. Čionai įvyks 
nepaprastos nacionalės iškil-
mos. Bus atidengtas pamin
klas, užvardintas ** Kovos 
Lanko Vienuolės." Tai at
minčiai vienuolio, seserų., ku
rios labai daug pasitarnavo 
šiai. *es puolikai civilio karo 
laikais. Jos ramino mirštan
čius, stangino sužeistuosius. 
Jos vargo palyginamai (lan
giaus už kitus. Jų pasišven
timas iškėlė joms garbės vai-

Gražioj vietoj. 
Paminklas * pastatydintas 

gražioj ir įžymioj vietoj, am
basadų butų daly, kur susi
bėga trys gatvės: Connecti-
eut, Rhodes Island ir M. 
Street. 

Bostono Kardionlas O'Con 
nell ir kiti prelatai sakys pra 
kalbas. 

Paminklą pastatė *'Ancient 
Order oi* Hibernians" orga
nizacija. Viskas atsieis virs 
50,000 dolerių. 

Prie paminklo darbas pra
dėtas 1914 metais. Teėiaus 
buvęs karas sutrukdė darbus 
ir šie pertraukti. Atnau
jinti tik 1921 metais ir šįmet, 
1924. viskas baigta. 

1918 metais Kongresas pa
tvirtino paminklo pastatymą. 

Kas reprezentuojama. 
Paminktas skulptoriaus Je-

rome Conor darbas. Viena
me; šone paminido yra bron
zinė lenta, ant kurios atvaiz
duojama dvylika vienuoliu a-
bi tuose, kiekviena jų repreze
ntuoja ordoną. Taigi, repre
zentuojama viso 12 vienuolių 
ordenn. 

Viršuj tos grupės padėtas 
toks parašas: 

" J o s paguodė mirštančius. 
Slaugojo sužeistuosius. Ne
le vilties kaliniams. m Jojo 
Vardan pagirdė ištrošku-

NUSAKO SVARBIUS REZULTATUS Iš LONDONO 
KONFERENCIJOS 

PASAULIO PIRKLYBA BUSIANTI 
ATGAIVINTA 

NET WASHINGTONE¥lšKIAMA DŽIAUGSMO 
— 

PARYŽTOB, rugp. 19. — 
Pasirašius Londono konferen 
cijos padaryta sutartį, visoj 
Europoj kilo džiaugsmo.- I r 
pačioj Francijoj yra pasiten
kinimo. Nepasitenkina tik 
dešiniausi nacionalistai (mi-
1 i turistai,) ir rojalistai. 

Prancūzu kariuomenė eva-
kuoja du Badeno miestu: Of-
t'enburg ir Appenweir, oku
puotu 1923 metu pradžioje už 
Paryžiaus-Prahos ekspresinio 
traukinio sulaikymų. Poin-
eare už tai nubaudė vokie
čius. 

Tai ]>irmojį evakuotė pasi
rašius Londono konferenci
jos sutartį. Premjeras Her-
riot tuo būdu nori įrodyti, 
kad jo žadėjimai nėra tušti. 

Gaus pasitikėjimo? 
Londono konferencijos pa-

tuomet prieš jų atsisuks vi
sas pasaulis. ' 

Francijos malonėje. • 
BERLYNAS, rugp. 19. — 

Pasirašius • Londono konferen 
cijos sutartis, Vokietija atsi
duria Francijos militar. ma
lonėti. (Vokietija nieko ne
laimėjo. 

fTai vokidečių spoudos nuo
monė pasižadėjus vokiečių 
valdžiai vykinti ekspertų pla
nus reparacijų reikale. 

Kai-kurie laikraščiai pažy
mi, jog premieru Herriot ne
galima daug pasitikėti ir rei
kia spėti, kad-Ruhro kraštas 
nebus evakuotas paskirtu lai
ku. 

Svarbiausias klausimas tai 
tas, ar pasirašytas sutartis 
patvirtins Reichstagas. Te-
čiaus valdžia turi vilties, kad 
jos pusėn didžiuma atstovų 

Lenkai bijo vokiečijų ir bol
ševikų. Seniaus francuzai 
militaristai„ lenkams žadėjo 
visokią pagelbą. Šiandie gi 
j tai tik su ranka numoja. 

Kuomet anų dienų baigta 
daryti taika su vokiečiais Lo
ndone, lenkų pasiuntinys pa
reikalavo audiencijos pas pre 
mierą Herriotų. 

Lenkas klausė francuįo, 
kaip jis mano apdrausti Len-
kijos interesus, Herriot at
sisakė kalbėti. Visa audien
cija tęsėsi pustrečios minu-
tos. 

Vienatinė viltis. 
išiandie lenkai nebežino kas 

daryti. Daug prasikalto jie 
vokiečiams,' bolševikams ir 
kitiems kaimynams. Vįsuo*-
inet statėsi stipriais ir galiu-
gaiš, kuomet francuzai mili-
tari štai už jų nugarų stovė
jo, kuometį jie jiems armijų 
lavino. 

Šiandie vienatinė lenkams 
viltis, tai f *ancuzų parlamen
to nusista ymas. Jei fran-
euzų parla nentas, sako len
kai, pasiprešins draugingu
mui su Volioti ja, lenkai bus 
išgelbėti. Kitaipgi ateity 
Lenkija ir 'Ali gali but suskal 
dyta j dali s. 

BOLŠEVIKAI SAVE 
GHtiA. . 

Jiems net patiems nejauku. 

BERLYNAS, rugp. 19. — 
Trotzky, Rusijos apsaugos 
komisaras, paraše knygų var
du "Lenino atlikti darba i . " 

Trotzky pažymi, kad iki šio 
laiko pasauly buvo trys geni
aliai dideli žmonės. Du iš 
jų mirė, vienas dar gyvas. 
Mirę: socializmo tėvas Marx 
ir Leninas. Gyvas: Leo Tro
tzky. ' ' ? * ¥ ! f. 

čĮovietų centra!inis komite
tas; sulaikė knygų nuo išplati 
nimo. .Net l>olševikams ne
jauku, kuomet Trotzky pats 
save giria. 

Iš Liet. Kat. Moterų Są-gos 
10-ojo Seimo 

Amerikos, Lietuvių R. Ka-llantiejienė iš N. Y., Dobro-
tai. Moterų Sąjungos 10-asisĮvolskienė iš Brooklyno ir p -
metinis Seimas prasidėjo 1 Šlapikiene iš Grand Rapidą, 

MACDONALD TAIKININ-
KO ROLĖJE. 

vakar, rugp. 18, iškilmingo
mis Mišiomis Šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčioje, Bridge-
parte, Chiteagoje. Seimo se-
sijos laikomos Mark White 
Sąuare parko salėje. 
' Mišias 9:00 celebra!vo Jo-

Alai. prelatas M. Krušas, &v. 
Jurgio parapijos klebonas, a-
sistuojant geVbiamiem kuni
gam Meškauskui ir Statkui. 

Mišių laiku bažnyčioje bu
vo Seimo delegatės ir daug 

Mich. 
{Knygų peržiurėjkfto ko

misijon: P . Turonaite i i 
Chicagos, p. Mikolaitienė iš; 
Chicagos ir p. Aleliunienė. 

Spaudos komisijon: p. 
Sakalienė, p. Michalkienė i r 
dvas. vadovas kun. Urbonas 
iŠ Clevelando. 

Pįrmoįe sesijoje buvo '53 
delegatės i r nemažai svečių, 
iš kurių pažymėtini: gerh. 
prelatas M. Krušas; gerb. 

ASTRONOMAI STUDI
JUOJA' NARSA. 

sėkmėmis čia visose, sferose 
džiaugiamasi, išėmus nacio- • palinks. 
nabstus. Spauda taipat rei-
škia i>asitenkinimo. • 
t 

Nacionalistai tvirtina, kad 
Francija buvusioje konferen-. 
. . . . . . , . . , ! konferencijos reparacijų klau 

ci.jo.je nieko rfelaimejo, bet; . v. . , f.Y%_ _*_ 
prakišo daug. Už savo žy
mius nusileidimus susilaukus 

Atgys pirklyba. 
IVAbSrilNGTON, rugp. 19. 

— Del pavykusios Londono 

FLATiSTAFF, Ariž., rugp. 
19. — Čia Lo\vell observatori 
joj atstronomai per milžiniš-
kns teleskopus pradėjo studi
juoti planetų Marsų, jai ar

tinantis arčiaus žemės. No-
rimą patirti naujų žinių apie 
tų dangaus kūną. 

LONDONAS, rūgs. 19. — 
Kuomet pasirašyta Londoon 
konferencijos padarytos su
tartys reparacijų reikale, An
glijos premieras MacDonald 
jiasveikino visus delegatus, 
paduodamas kiekvienam ran
kų. 
• Pabaigoje jis paėmė voki e 
čių kanclieriui Marx'ui už 
rankos, nuvedė jj pas Fran
cijos premierą Herriotų ir 
patarė abiem nuoširdžiai ki
tam kitą pasveikinti. 

Sveikinosi. Be.t ar tame 
buvo nuoširdumo, sunku pa
sak v t i. 

PAŠTAI ŠARVUOTI 
VAGONAI. 

svečių. 
choras. Solo giedojo p. Sau-
rieni?. 

Pasibaigus pamaldoms, de
legatės susirinko miniėto par
ko svetainėn, kur atidarytas 
Sąjungos Seimas. 

Seimo prezidiuman išrink
ta : p. A. Nausėdienė pirmi
ninke, p. Vaškiutė jos pagel-
bininke; p. Z. Jurgaitė, raš-
f-ininke ir p. Gedminaitė jos 
pagelbininke. 

fnešimų, mandatų ir skun
dų komisijon išrinkta: p.Va-^tėms Dievas padeda. 

i i i • i m ' — 

Giedojo bažnytinis klebonai: kun. Albavičius, 
Vaičiūnas, Paškauskas; Ii. 
Vyčių organizacijos vice-pilfr-
mininkas Bagdonas; "{Drau
g o " redaktorius K, Pakštas, 

Seime ūpas pakilus. Dele
gatės išsprendusios uoliai 

darbuotis, atlikti didžiai nau 
dingus nutarimus ir darbus 
kaip savo organizacijai, taip 
Bažnyčiai ir tautai. Pramato 
mas abelnas susiklausymas, 
ju'lna visuose darbuose har
monija. (Tegul gerb. delega-

1 ŽUVO, VIRŠ 20 SU
ŽEISTA. 

sime čionai valdiškose sfero 
se reiškiama daug džiaugs
mo. - i 

Pažymima, ikad Europoje 
Herriot su savo delega- j įv^ks taika, bus atgaivinta 

tais parvyksta namo. Kai- ekonominė padėtis i r atgys 

tik vienų pažadėjimų. 

bama, jis čia gaus reikalingo 
pasitikėjimo už nuveiktus 
darbus. Dalis delegatų jau 
parvyko. 

į Francuzai delegatai tvirti
na kad jei Vokietija ateity 
norės pakeisti savo žodžius, tė. 

SIUS. f 9 

SKAIČIUS VIENUOLIŲ 
VOKIETIJOJE. 

COLOGNE, rugp. 19. 
1922-23 metais atliktas cen
zas Vokietijoj rodo, kad tais 
metais šioj šaly buvo 67,000 
seserų — įvairių religiniu or-
denų vienuolių ir 7,000 nau
jokių. 

MIRĖ SENYVAS 
VYSKUPAS. 

Amerikos su Europa pirkly
ba. 

Amerikai t a s ' begalo svar
bu. Nes Europa visais lai
kais buvo didžiausia ameri
koniškoms prekėms tungavie-

Lenkai Apnykti Didelės 
Baimes 

HERRIOT ATSISAKO KALBĖTI SU LEN
KU ATSTOVU 

PARYŽIUS, rugp. 19. — vakiją ir Rumuniją, ir Lenki-
Londono konferencija žymiai ją. Francuzų naujavaldžia 
pakeitė Francijos nusistaty
mą kas link Vokietijos. Dėl
to, "mažųjų ei i tem^/ ' ypač-
gi Lenkiją apėmė baimė. 

Mat, tos visos valstybės lig-
šiol valdėsi Francijos milita-
ristų nurodymais. Šiandie 
tie militaristai pavaryti nuo 

HAMII/TON, Ont , rug. 19. saldžios vairo, p. nauja fran-
Rugpiučio 12 d. įvyko a. a. 
Vyskupo Dovvling laidotuvės. 

euzų valdžia pakeitė visą sa
vo politinį nusistatymą. Ta 

Nabašninkas čionai virš 36 Į nauja valdžia atsisako šian-
metų vyskupavo. Deiman- (die jau taip karštai remti 

timio kunigystės jubilėjaus["mažosios ententes" vatety-
dieonje mirė. Ejo 85 metus, bes — Jugoslaviją, Čekoslo- J savoje kilo tikra pasiauoa. 

mėgina užmegsti draugingus 
ryšius su Vokietija. 

Jugoslavija su Čekoslova
kija dar gali apsieiti be Fran 
cijos globos. Gali apsieiti ir 
Pumunija. Bet Lenkija, tai 
ne. 

i 

Tikra pasiauba. 
Kuomet šiomis dienomis 

Londone su Vokietija pada
ryta ir pasirašyta sutartys, 
dėlto Paryžiaus Jlenkų sfero-

GELBES KIEKVIENAI 
TAUTAI. 

WASHINGTON, rugp. 19. 
— Valstybės sekret. Hughes 
tvirtina, kad Londono kon
ferencijos priimtų ekspertų 
planų vykinimas bus naudin
gas kiekvienai tautai. Nes 
tie* planai sustiprins Europo
je ekonominę situaciją. 

GRAFTERIAI TURI 
ŽŪTI. 

TAŠKENTAS, .Turkesta
nas, rugp. 19. — Čia.bolše-
vistinis teismas už graftus 
pasmerkė miriop Chivos res
publikos užsienių komisarą ir 
pirklybos ir pramonės komi
sarą. 

Bolševikai nusistatę mirti
mi bausti visus grafterius 
(kyšių ėmėjus). 

— 

DU ŽMOGŽUDŽIU 
PABĖGO. 

Iš Jolieto farmos pabėgo 
du žmogžudžiu, kuriedu kalė
jime išbuvo apia 20 m. Tai 
Henry Etchingham ir Her-
man Coppes. Pirmasis bu
vo nubaustas 30-čiai metų ka 
Įėjimo, antrasis gi -*- ligi 
gyvos galvos. 

Pabėgo automobiliu. Maši 
na rasta pamesta sale gele-

l^eštadienio vakare 35-toje 
gatvėje, ties "VVestern ave., 
susidaužė du gatvekariu. 

AVestern ave. gatvekaris NKVV YORK,, rugp. 19. — v. . a . 
ajr v . , . . v , o važiuodamas i šiaurius, smo-
Kad apsidrausti plėšikų, S. . * * 
I* T , , . ,3 v, , gė 3o-tos gatvės gatvekario 
YaJstvbiu Pastų departamen- i ° . ° 
* \ "į . ,. , ,. ,. OArkr . 'šonan ir vos neperverto. Ls 
tas uzsake podirbdmti 3,000 j . *" 

, . bėgių visai ištrenkė, 
šarvuotų sunkių vagonu ve- ^ ' 
v .. į. Nelaimėle vienas žmogus 
zioti pastą. • ' . 

.žuvo ir virš 20 sužeista.. 
Western ave. gatvekario 

Anot žinių, kilusiose Manda-
lay, aukštesnėj Bunna, riau
šėse du policiantu ir du bud-
distų dvosiškiu nužudyta i r 
74 asmenys''suzejsta, Pasia-
rųjin skaičiun ineina 14 įpen 
liciantų. / . v 

PINIGŲ KURSAS. 

KUBOJE POUTINES 
RIAUŠES. 

HAVANA, rug. 19. ,— Pi-
nar del Rio provincijoje libe
ralų partijos šalininkai pakė
lė riaušes. Keletas žmonių 
nužudyta ir apie 15 sužeista. 

DAR VIENA NOTI
FIKACIJA. 

motormanas sako, kad - buvo 
sugedęs stabdymo mechaniz
mas. 

4 ŽUVO RIAUŠĖSE. 

LONDONAS, rugp. 19. — 

Eogpinčio W, 1«24 m. 

lietuvos 100 liJkų . . . . . . . . .tą&Att 
Anglijos 1 stert sv .* 4.52L, 
Prancūzijos 100 frankn . . . . 5.49 
Belgijos 100 frankų 5.12 
Šveicarijos 100 frankų . 
Italijos 100 linj 

Čekoslovakijos 100 kronų 

-w—,r-

18.87 

. 2.97 

Šiandie vakare Evanstone • 
bus dar viena notifikacija. 
Gen. Dawes bus formaliai 
painformuotas, kad jis repub 
likonų partijos išrinktas kan
didatu į vice-prezidentus. 

PRAMOGOS GRANT 
PARKE. 

se ir, anot žinių, pačioj Var- žinkelio tarpe Summitt ir( 

Rugsėjo pradžioje Grant 
Parke bus atidaryta milžiniš
kas naujas stadium, kąipir 
arena žaisn^ėms. 

Rugsėjo i6 ir 7 d. tame sta-
diume Įvyks Chicagos polici
jos atletinės ir kitokios rų-
šies programos. Pelnas eis 
Policmonų Pašelpos Sąjumgos 
naudai. 

Dalyvaus virš 12,000 polic
monų. 

Lyons* 
- «.«r d 

SKAITYKITE IR PLATIN
K I T E "DRAUGĄ," 
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Siųskite Savo Giminėms 

L I E T U V Ą 

PINIGUS 

. % 

a P E R 

DRAUGĄ » 

NES, "DRAUGAS" pigiausiai siun
čia ir geriausiai patarnauja. "DRAU
GAS" siunčia per didžiausię Lietuvos 
banką — ŪKIO BANKĄ. 
^ "DRAUGAS" siunčia pinigus litais 
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-dral-
tais ir telegrama. 

"DBATJOAS," TTJBU 00. , 
2334 8o. Oakley Ąvenue Chicago, ELL 

Ofiso Valandos; Nuo 8 ryto M 8 T. vaK. 
Sekmadieniais uždaryta. 

iiiiiiiiiiiiiiiiminiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiii T 
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" D R A U G Ą S" 

Publfehęd Daily Except Sundays 
One Yemr $6.00 
Six Months , $3.00 

AT NKWS - STANDS 3c. A COPY 
DRAUGAS PLKMSHING CO., I n e 

ftSM So. OakJey A*e.. Chioago, 111. 

Tt'I. Rooecvelt 7791 Ą 

•Dniuuiuiiiiiiiuiiiiiiiuiiiiiiuiiiiiiiiim 
TAUTŲ SĄJUNGOS SĖSI 

JA. I 

Jtugs. 1 d. š. m. prasidės Ge-
nevoje (Šveicarijoj) plenare 
Tautų Sąjungos sesija. 

• 

Šių metų Tautų Sąjungos 
sesija turės ypatingos reikš
mės mūsų Tėvynei Lietuvai. ] 
nes tarp kitų svarbių dalykų j 
bus svarstomas Vilniaus klau-

kolonijos) raportus apie val
domąsias kokoiįas. - Tai yra 
reikšminga Vdfcietijai. 

Gal but T. & reikalaudama 
raporto, manys kitaip sutvar
kyti kolonijų reikalus ir tai 
Vokietijos naudai. 

J cijf u i visokius nešvarius 

Per šią T. S. sesiją laukia
ma, kad Vokietija reikalau
sianti priimti ją į Tautų -Są
jungą. Ir yra labai galams 
dalykas, kad T. S. šį Vokie
tijos pageidavimą patenkins, 
ypae dabar, kai Londono kon
ferencijoje prieita prie susita-
rimo su Vokietija. 

PIRMIEJI ŽINGSNIAI. 

simas. 

Lietuvos valdžia Liet. laik
raščių pranešimu jau paskyrė 
savo delegatus į šią T. S. sėsi-

Jais yra p. E. Galvanaus
kas, p. Sidzikauskas ir tre
čias, kurio pavardė dar neži
noma. 

Artinasi Suv. Valst. prezi-
jdento rinkimai. Šiemet net: 
keturios partijos stato savo 
kandidatus į prezidentus: re-
publikonai, demokratai, pro-, 
gresiviai ir bolševikai. 

. t r fažymej^ ted lai*§-
jus demokratams, fepubJfco 
na nešvarus darfeai feesią *a-
baltinti. Nes demokratai vi
suomet pirsnoje vietoje statą 
ir statysią savo sąžiningumą., 

Toliau* I>avis priešimasi; 

Antradienis, Rugp. 19, 1924 

I i 

MERAMtfliAi BALKANUME 
Balkanų pusiausalis vasuomet turtinga* Krūviniais į-

vykiais. Siame puslaūšaty daug yra tautų ir, kas blo
giausia, jos latrai išdrabstytai gyvena: čia graikų kai-

apsaugos tmto, kun «***, I ̂  T a I ^ c d f m y 0 8 vaizde. Makedonija tikra tautų 
kenksminga w*mm.**. m r r a a l i e n A k u r ^ k a i p aepravesi bent dvi valstybe pa-
blausia £ i ujumj*atus. Ou- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
di, pirklyba "aeturi but var-į tenkinančių etnografinių sienų. Ta. pat įeikk pasakyti irj 

Kai lenką valstybes vyrai 
ie l susidariusią politinių ap
linkybių pasitraukia iš užima -
:mos vietos, tai paprastai jie 
pareiškia viešai nedalyvausią 
jokiame valstybiniame darbe. 
Taip pasielgė Pilsudskis, Pa-

. derewskis Sapieha, Thugut-
It'as ir kiti. Jie stato savo as-

Apie bolševikus nėra kas 
kalbėti. Jų btfekmė Amerikon 
politikai yra taip menka, kad 
rinkimuose jie negali k>štį ko
kios svarbios rolės. 

Rinitą politinę kompaniją 
ves tik Uys pirmosios parti
jos. 

Ir pirmieji žingsniai tuo at
žvilgiu demokratų ir republi-
konų jau padaryti. 

u. mens neva "pazemnimą 
šeiau už valstybės reikalus. 

Ne taip elgiasi mūsų vals
tybinis vyras p. E. Galva
nauskas. Jisai nors ir pasi

braukė" iš Ministęrio pirnii-
-Binko vietos, tečiau netx>ikotf> 
;ja valstybinio darbo. Jam Tė-
;vynės reikalai daugiau rupi, 
"už visus asmeninius reikalv 
liūs. 

Garbė jam! 

Pirmieji viešai pasirodė de
mokratai. 

Demokratų partijos komi-
,," "1. j tetas oficialiai pranešė Johj* 

W.. Davis,kad?įis tos partijom 
konvencijoje nominuotas kan-
didatu i Suv. Valstybių pre»j 

tam, ji .tari fe* liuosa Tuo-^ i e , TrakŲą, kurią *ba r pasktaWr» Tartai h" Graftai,| 
net ir gertmvis Z* ^ n u s t"mįa m i ^ B * " * nuo E g e ^ s JUTŲ. Brognifmes «ie 
k i l t i įnos Balkanų pietuose visai negalimos. Albanų, bulga-J 
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žmonas. Kad serbai, graikai, turkai ir' kiti nepersekiotų 
savo valstybėse esamų tautinių mažumų, tai ir-gi beveik] 
negalimas, Pietuose neįsivaizlhraous dalykas. Prie tos 
neapykantos, prie tokių persekiojimų ir žiaurumų aega-
titna Balkanuose ramybes laukti. Bombos, politinta a-
tentatai, organizuotų bandų ginklotos ekskursijos vals
tybių pasieniuose.— vis tai kasdieniai Vyragai'', 2a«Ji-J 
įtartieji karingus ta«tų apetitus. Pridėk prie to dar Mas
kvos agente tevofoicines pastangas, ir gausi pilną vai
zdą kruvinos Balkanų ke&es, kurios Europa niekaip ne
įstengia išvalgyti. Dabar spaudoje keliamas lemiąs su
kasi apie Makedonijos ginklotas bandas ir apie Bi/ga-
riįos neva strbo&evflce'jifną. 

!r kaip-gi Balkanų kkusimą rišti? 

lygiai darbai ir kapitalai. Sa
kė, kad demokratą, partijai1 

turi ru|)ėti vwgaas ii* kitos. 
Pagaliaus žadėįo, kad Vol-

gteado jstatymas (cyrohiljicU 
ja) prie de»w>kratn ^licžtal 
l>u>ijį> vykdomai. 

Užsienių poiitikoie 0avis 
žengiąs preridenta Wife>o«o 
nurodytais kelrai^. Stovju' už 
T. Sąjungą kurioii txx#&ų įei
ti ir S. Yatetytočs. 

Pereitą ketvirtadienį ir re-
pmblikonų kandidatas, dabar-į 
tinis prezidentas Cooiidge, jaa 
paskelbė viešai savo partijos' 
politinį nusis&iymą, progra
mą. 

Keikia pažymėti, kad repu*-
blikono kandidato kalboje nė
ra to karingumo, kuriuo pasi-J 
žymi demokratų Davis'o Ical-
ba. 

Prezidentas 
sniarfcių 
no savo priešams, demokra
tam*. Į šitų gi j priekaištus 
šaltai atsako, kad Amerika 
vaduojasi sveiku protu. Tai 

' esąs naeijas nusistatymas. 

j«6 negilus visi sutilpti savo Tėvynėje. 
Jei panašus projektas butų vykinamas visuose Bal

kanuose* tai labiausia pasinaudotų Bulgarija, kurią ser-
fcai k gražkai labai nuskriaudė, pasisavindami beveik vi
są Makedoniją ir atstumdami ją nuo Egejaus jurų. Da
bartiniuose nesusipratimuose teisybes daugiau bulgarų 
pusėje, bet paiegos serbai ir graikai daug daugiau turi 
Tad visai suprantama, kad Bulgarija visur ieškos sau 
užtarytojų ir pagelbininkų: pradedant nuo Tautų Sąjun^ 
gos baigiant Sovietų Rusija. Jei ji tos pagelbos tr nesu
silauks, tai vis tiek savo pačios paiegomis ir propaganda 
vt*a <iarys, pasiekus Egėjau^ jurų k atsienrus bent dalį 
Makedonijos. Ir teisingoji pasaulio dalis labiau pritars 
bulgarams, negu serbams ir graikams. O dabartiniai 
Balkanų Icivarčiai gali privesti prie naujo karo, kurs taip
gi klausimo teisingai ir radikaliai neišriš. * 

ISPANAI MAROKOJE. 
Ispanija turi "Siaurės Afrikoje siaurą Maroko pa

kraštį, apgyventą arti puses miliono karingų maurų — a-
rabų. Bet %valdyti to mažo krašto ispanai nemoka. Čia 
daug ka&a amžina neapykanta tarp ispanų ir morokiečių 
įuk prieš 500 metų visa Ispanija buvo pavergta Afrikos 
maurų. Nuo tų laikų ispanai vis dar bando keršyti savo 
kairtrynams Maroko maurams. Ir mažo krašto didelė Is
panija (20 milionų gyv.) nepajėgia sukontroliuoti ir už
kariauti. Mat neskaitlingi pakraščio maurai susilaukia 
nuolatines paramos iš savo viengenčių Afrikos gilumoj, 

]kur ispanai negalėtų kariuomenes siųsti, nes gilumos kra 
štai drauge su#Sahara yra Francijos protektorate. 

Karas prieš morokiečius kasmet kainuoja šimtais mi-
* • v • « 1 ¥ ? _ 4~^ . * * . «2 - • i a a i r l J i %r««»*"» « * * « _. 

zidentus. 

Prie tos progos kandidatas i V i sa Coolidge kalba liečia 
Davis pasakė prakalbą, api* gvarbian^ius dabarties polHi-

kos klausimu*. Pažymėtini re-

fribourgo profesorius Boulanger (skaityk BulUvy f )Ąmnų ęezetų. Ligšiol Ispanija šiam karui išleidė virš mi-
karo metu tarnavęs Francijos Siplomatijoj ir daug kHIa-IHardo pezetų (t. y. daugiau 200 milionų dolerių), šrrie 
vcs Turkijoj, Graikijoj ir Bu^garijoj kartą Up*nt per Svei- pinigai kaip balon įmesti. Nors karas ir didžiausiu lairm!-
carijos kalnų vjršuues atpasakojo man vieno sena ir &Hjipu u?Ribaigtų, vistiek Ispanija tų pinigų niekaip Moro-
bai išmintingo turkaus nuomonę apie Balkanų kiau^imą.' koje nepelnytų. Ispanjos diktatorius gen. Primo de Ri-
Ka l̂angi negalima »« etnografinių siekių išvesti, nei titi- vera matyt daugiau už savo tautiečius išminties turi, kad 
kamo plebiscito padaryti, tai reikia ginčijaHvainus plotus jįs besirengė atšaukti savo kariuomenę iš Maroko ir pa-
taip padailinti, kad, pavyzdžiui, 1) bulgarams tektų tiek'^ti vietos gyventojams laisvę patiems valdyties. Beda-
turikf kiek Turkijoj yra toaigarų; 2) graikams pavesti tiek' rydamas ten karo inspekciją, de Rivera įsitikino, kad 
bulgarų ir albanų, kiek yra graikų Bulgarijoj ir Albani-' m a urai turi puikias pozicijas ir lengvai pakenčia baisų 
joj; 3) panašiai išspręsti ginčą tarp serbų ir bulgarų su" ̂ ^ų lT troškulį, kad lepesni ispanai tokių kaitrų neat-
albanais, tarp turkų ir graikų, tarp bulgarų ir rumunų. ianx0 ^ n e g a l i tokiose sąlygose maurų nugalėti. Ta<i jis 
Tpl̂ s pasidalinimą* butų visai teisingas, bet su juo kivir- j r b u v o tiusprendęs pasitraukti iš Maroko. Bet kur tau: 
&ai dar nesibaigtų, «es mažumų b«tų dar gana daug' t a u t o s "garbe", tiksliau tariant fanaberija, atsiliepei Kaip 
ir jos butų labai nepatenkintos ir neramios. Todėl, anot taį?j 20 milionų išdidžių ispanų pasiduos pusei miliono 
seno turkaus, reikia kad visos valstybes Balkanuose im- pUSiaukinių maurų?! Kad tu nesulauktum!... Taigi karkio-

; Reikia tikėtis, kad p. Gal-
-vanauskas, vienas gabiausia 
-mūsų diplomatų, sugebės šio«j Kandidatas apie save trum-

ką jau.buvo minėta telegra
mose, i - * *• i 

Jo prakalba, tai demokra
tų partijos programa ir jo 
paties nusistatymas. Jis pa
lietė visus gyvTjosius klMisi-

Jnras.Tuo jo prakalbos turkiia 
paskiau naudosis kampanijos 
vedėjai, kuomet prasidės tik
roji politinė kova. 

;je T. S. sesijoje apginti Vil- pai prasitarė. Jis parei&ke, 
; niaus reikalą, ir mes gal j kad pirmiaus tarnavo WaJl 
'greit sulauksime laimingo šio i gatvės finansinimkams. Bet 
'. skaudamojo klausimo išrisi-' šiandie ji« tą ta i i i^ą jau pa-

mo: - *, # i * dėjęs šalin ir visas savo spė-
kas pašvęsias partijos reika-

Be Vilniaus klausimo ir ki- j rams, 
* tų dalykų šių metų T. S. se-1 Užpuolė republikonų patti-
-«ija svarstys mandatarinių jc), kuri šiandie stovi val-
valstybių (kurioms paversta įdžios priešaky. Barė jis ir 
valdyti atimtos iš vokiečiu peikė republikonų administra-

pufelikonų nusistatymo daly
kui yra šie: 

1. Žemės ūkis pastatyti ant 
vienodo ekonominio pagrindo 
su * kitomis industrujomis, 
idant farmeriai neturėtų Val
go. , • į 

2. Pastangos, kad pasaulis 
valstybės eitų prie tiusigmkla-
vi*oo. 

3. Darbo klausbuu nepabli-
konai iiipinasi k rupirfsis kuo 
daugiausi pasitarnauti. 

tų baisiai persekioti visas savo" mažumas, kad jos pra
dėtų bėgti į sava^ tėvynes. Tuomet iš Serbijos pabėgęs 
bulgarų kaimas užims vietą iš Bulgarijos pabėgusio ser
bų kaimo ir taip panašiai. Tiesa, projektas labai žiaurus, 
bet kartu labai efektyvis ir radikalus; jis galetg Balkanų 
ligoniams neblogai "paraačyti". Turkai su graikais jau 
pradėjo jį vykinti. Graikai išvaro savo turkus j Turkiją,! 

menč ir visi mrltaTistai, gaudydami tikruosius krašto rei
kalus, atkakliai pasipriešino išmintingam diktatoriaus su
manymui, kurs but sutaupęs ispanams šftntus milionų 
pezetų, taip reikalingų Ispanijos irrigaciįai ir kitiems rei
kalams. Dd šito nepasisekimo gen. dė Rhrera, rodos, tu
rės pasitraukti ir gal but kartu nuo sosto nutraukti ir sa
vo užtarytoją karalių Alfonsą XHJ. Ispanai pasiliks Ma-

k turkai 'išvaro graikus j Graikiją. Bėda tik tame kad že-| r o k o j i r toliau su maurais kariauti ir geriausias kjašio pa 
mės plotą §itos valstybės neteisingai pasidalino: ^^'4' 
kams priderėtų miestas Smyrna su nedideliu Mažosios A-
zijos pakraščiu. Dabar-gi Turkijoj yra daijgv daugiau 
graikų, negu Graikijoj turkų. Graikai išvaryti iŠ Turki-

kuri įkaite arti pemkių niili- ARTISTAI l& LIETUVOS 
jonų narif. PiY^gros -̂vių parti
ja, turėdama savo pusėje to
kią galingą organizacija, kaip 
Darbo Federacija, gali šių Dabar reikia laukti politi

nės kampanijos pirmų jų žing
snių iš trečiosios, progresivės ^ jj^tog^ 
partijos, pusės, kurios kandi
datu yra La Folletas. Ir politine kova per rinki-

Už La Folletą stovi sočia- mus gal būti labai smarki, 
listai ir Darbo Federacija, f — — 

legaš žudyti vien del tuščios garbės, šitaip mėtydama sa
vo turtus, Ispanija dar ilgai pasiliks užpakaly kitų tautų. 

• K. P. 

tono. Ci».:*i*k į bus itlc lapkri
čio mėn. Apsistoję €hicagoj, 
jie žada pastatyti M e t a lic 

PAIEŠKOJIMAS. 
Lietuvos Konsulatas -Cliica-

goje paieško IvAZIMIERO 
A. Vanagaitis, J. Olšauskas į tuviškų veikalų, kr.iif su di-§ BERNOTO iš Vaitimėnų kai< 

ir V. Dineika, Lietuvos 'Artis 

metų rinkiiHams ^ r y i i dkfe- [ i e U o i r ^^mi viesėio Brook-. 
^ lyn, N. Y. Pr:c jų dabar pri 

tui, atvyko Amerikon 21 bir-J Vaistybiniam teatre. Žada s ta 
deliu pasisekimu ejo Kaune, 

tyti '*Aušros Sumiš'', "Kęs
tučio Mirtis", "Valdovo Su

sidėjo ir J. Dikinis iš J. Vaic-iĮnus" ir keletą komedijų. Be 
kaus grupės. Jie keturi ruošia 
programa, rudenio gastrolėms,'ros Teatrą7' panašiai 
kurias *aJa l^adėti nm Bo?« Kaune "Villv«)iokv*,? 

to jie ruošia.;! sukurti "Saly-
kaip 

mo, Šilalės val»č., Tauragės 
apskr. Gyveno kada Oklaho. 
ma €ity, Okla. 

Kas žino apie tą asmenį, 
ar jis gyvas ar yra miręs, ma
lonėkite pranešti Lietuvos 
Konsulatui, 608 įSo. t)earborn 
street, Chicag®, III. 

F e l j e t o n a s . 

DVASIOS BE VIETOS,., 
(Sekant A. Čechovu). 

(Pabaiga) 

- Visi buvo kažkokioj įdonuoj pas
kaitoj ir visi lyg dvasios be vietos iškly
do... - Nieko tuo tarpu namuose nėra. Was 
vvoUen sie ponas Silpnalmdi? - klausia 
auklė. 

-- Aš, panele Klara, *tai ko norėjau... 

sis ir smerkdamas save už ištyžimą, vie-- Ieli will... Nieko aš nė wili, bet pra
šau gi Tamstą sėstis! Aš dar kai ką at- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
minsiu Jums pasakyti... i } ne stačia g^alva <Sšd!«i»ė is miegamojo ir 

- Nepadoru merginai būti vyro kam- atsidūrė auklės kambario angoj, 
bary... Jųs pons Silpnabūdi, aš matau, e- - Panelė Klarai - prašneko jis dre-
sate savotiškame upe.. Tyčiojatės..Aš su t baneiu "balsu, belsdamusis į j ū r i s . - Pa-
prantu, fčad žadinti iš miego žmogų to-į| nel§ Klarai Tamsta miegi?.. Aš.. Sergu... 

nais baltintais, sutaikęs kvėpavimą kut>J ną ranką padėjęs ant krutinės, o 'antraj ri valia, dirksniai ir... tokios paskaitos a 
Silpnabūdis asirėmė i tarpduri, vie-

kiems mažn>ožiams nel)uvo prasmes. Aš 
tat gerai suprantu... 

Klara apsisukę ir išduliao sau. Silp-į 
nabudis šiek tiek nusiraminęs ir gedinčia 
mas save, dar labiau apsukę anMode gal 

kasydamas pakaušį laukė ar ne praeis jo 
baimė. 

Grįžti į miegamąjį, kuriame degė 
žvakė ir rėmuose, mirkčiojo jo išnaudoto-

^Suprautu dabar^ ką reiškia stip. 

pie dvastas be vietos!.. Žmogus mokytas, 
, mąstąs, o tuo tarpu — bala žino, kas (ia-

rosi?! - Net gėda!"„ 

Mat, ką Via jai pasakius? - m:,blo. \\\\-\ vą. Keletą minučių jis.jautėsi oepetW^ 
sau arčiau prieiti. Ne.sffoijokite !.. 

Įxmiegamąjį įžengė grakšti baltaplau
kė vokietė - Klar* ir netoli jo atssitejo 
įsakymo laukiančio pozoj. 

- Sėskit Tamsta... Štai kame daly-j 
ka*».. *'ką išties man jai pasakyti?" -
dar kartą niąsto Silpnabūdis, rangydama
sis lovoje ir džiaugdamasis, jog jo dvasia 
pamažu nurimsta ir... randa sau vietą... r-
AŠ tikrai sakant štai ko norėjau... Ryt, 
eidama miestan, Tamsta nepamiršk nu
mirkti profesoriaus Barbačausko redaguo 
jamą 4'Izraeliaus Žodį", uiat, tikiu ten 
rasiąs kai kurių naudingų aurodymų... 
Prašau sėstis!.. 

-- ^Žodį**! Gerai, nupirksiu! TTas wol-
4en sie docli? B>. 

giausiai. Teeiau netrukus ir v # pradėjo 
vaizduotis nebūtus daiktus... Nusispiovę* 
ir sur'adęs apgraibom degtukus, įbraukė, 
norėdamas naujos žvakes šviesa nustumti 
negeistinus vaizdus. Vienok ir šviesa ne
gelbėjo. Įbaugintam rodėsi, kad. kuo ne iš 
kiekvieno kampo žiuti i jį keistos baisy
bės, o tų nea|>kenčiami| žmfcnių paveiks-
tai, taa-si mirksi savo negyvomis akimis 
ir tyčiojasi iš jo... 

— Skambinsiu ir vei jai, kad ją šim-. 

Vaistui.. 
Tečiau atsako kaip nėr, taip aėr: ty

la ir tamsa. 
- Aš tamstos prašau,.. Sapramtate? 

Prašau! IT kam gi tas uasispyriiiiasl!? Ne
suprantu! - Ypač kuomet žmogus., ser
ga! 

- Aš Tamstos žmonai pasakysiu.. J ų * | 
neduodate merginoms ramytrfs pons Silp
nabūdi! -- Kuomet gyvenau pas aną mi-
nisterį, irgi turėjau panašų atsitikimą, 
bąt neiškentusi, pranešiau jo pačiai. Tą 
pat padarysiu ir su Tamsta, jei nesiliausi
te baladojęs!... Aš ae iš tų silpnavalių 
merginų... 

~ Ak, kuriems .galams man reikalin
ga įnsų tvirta, valia J Aš sergu ir tiek. Vai

tas kelmų, - sumanė jis, - Sakysiu, kad j stų prašau... Suprantate, ko aš noriu? 
sergu ir tiekJ Paprašysiu vaistų... I — Vkgi aš nenoriu tapti Tamstos žmp 

Nors Silpnabūdis ir skambino, tečiau uos priešininkė ir Jus nesileisiu! - tafe--
atbalsio nesulaukė. Jis skambino dar porą KlaUa. . i t * ^ y% 
kartų, bet ni^aiikdaiuas pajg^bos ir M - j «- Krii la Tamsta ir vislus!^S«^ft-
to prakaito ii baimės išjĄHas, *egno<Jama»l tate, kvaila!^ _ _ _ _ j . _ J į ^ * f ^TfV^ 

— .,^^^m^M ^reit, besi klaus vdanias monotoniško m akys, - neužtek© 3eg\h tetoveti prie au- ^ , . . .. . . . x. » 
J 4 * ' . /Ii: . A • Klaros kvėpavimo, us pradėjo snausti ir, 

pakišęs sulenktą ranką po galva - užnu-
go... t 

Anksti rytą, greituoju traukiniu grį
žusį iš Palangos kažkokiu skubiu reika
lu Silpnabūdžio žmona, neradusi vyro sa
vo kambary, bėgo ieškoti, kad pastarasis 
atsiteistų už atvežimą iš stoties. -- Savo 
laiku matuodama ir įžengdama į tarnai
tės kambarį, pamatė gana nuostabų regi
nį. Lovoje gulėjo Klara, o netoliese, ant 
Tufrų ipntinės, susirangęs kamuoliu sal- , 
džiai miegojo ir garsiai kriokė jos vy
ras, ponas Silpnabūdis... 

Ką sakė tokiam vyrui žmona ir kuo 
pasiteisinti .galėjo jisai - atspėti nesun
ku. Jeigu gi kam sunkoka, sutinku a£ 

klės durų vienuose baltiniuose - taip pat 
vsiais žvilgsniais buvo nesmagu. Ką gi 
daryti? Laikrodis išmušė jau ir antrą va-] 
landą, bet baimė vis dar nesimažino. Prie 
angy buvo tamsu ir, tarsi, iš kiekvieno 
kampo žiurėjo kažkokios keistos ir bai
sios baidyklės. Net jautė jis, kaip kažin-
kas pakėlė jo baltinius.. 

- Šimts kelmų... Panelė Klara! Ne-J 
jaugi, užmiršai, kad duoną valgai iš ma
nęs? 

Tečiau, a t sako- nesulaukė. Tada, ne-J 
drąsiai pravėrė jos duris ir pažvelgė į 
kambarį, kame pro langą buvo matyti pa-] 
tekėjęs mėnuo, kurio balzgana šviesa at
simušė į miegančios Klaros veidą. Sil
pnabūdis, pradžiugus, kad Klajra mifeg'a 

pasakyti,:^ką esu nugirdęs: vyras aiški-

h- Jausdamas nors,\ir miegančią,r.beLvis. y, ! . v ; / ^ " > * ' *t 

tB^^^^^^^^HH^^^^^^K. I niąs. spiritąT žmona eri teisinosi paklaidai h Oisįgaiutinai nų^ranimo ,\jc \ i ^ \ T ^ . J / - ^ / . , - . ^ 
«»vof bail^nt), l giliai1 už-
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\ 
20 4 . Ciecrajc y-

ra i>askelbta sveikatos diena. 
Visos miesto slaugytojos ir 
daktarai pasižadėjo dalyvauti 
parodoje. {f 

- t 

Rug!»«e<i€> 17 4. sv. (Jrigt. 
liaus clkums turėjo išvažiavi
mu, Biverside iuišk.uu*e. Die
na pasitaikė graži. Išvažiavi
me dalyvavo apie 60 asmenų. 
IiinkMikintasi iki vakarui. 

skaitlingas para,pdjo« susirin
kimas. Tartasi del busimo ba-
saro, kuris Įvyks pradžioj 
ateinančio mėnesio. 

Pereitą, sekmadienį per su
mos pamaldas priaugančiųjų 
clioras graliai giedojo. Choras 
turi gražių balse. 

Tą patį sekauadienį įvyko 

Kaip Šįmet, taip ir ateinan
čiais luotais parapija rengia 
pikniką. 1*925 m. piknikas* į-
vyks 21 ibyTŽelio National dar
že. Nereta gauti tą patį dar
žą, bet savininkas niekam ne-
beišduoda -daržo. 

Atein'&ntį sekmadieni, t. y. 
mgpiučio 24 d. įvyks, Kat. 
Federacijos, vietimaus sky
riaus priešseiminis susirinki
mas, 1 vai. po piet. 8 mokyk
los kambary. 

Visos draugijos kurios at 
.einančiais metais manote ren-

1 gti piknikus - išvažiavimus, 
Kreivos Akis Ištaisomos I.f . v

 s .. 1 0 , ,. 
1 tai prašom nedaryti 12 d. lie

pos, nes tą dieną bus musųs 

• "Laivvno", atsiprašau, "Lai-

OR. ŠERIO, 8. B. Ym^T" 
Lietuvis Specialistas 

Akiniai $5 ir augsčiau 

METINE ATSKAITA 
$v. Antano Lietuvių Parap. Budavojimo ir 

Skolinimo Bendroves 
CICERO., ILL. 

BAiaiANT METUS BIRŽELIO 36 D. 1924 

ADVOKATAI 

Turtas - Assets 
Paskala an* Njnmj . . $48,1 **•*<> 
Nuošim. nedail i , pi cm. . . 48.25 
| nešima i n e d a m 1.438*00 
Įtaisymai įrankiai 84 .OO 
P a s kasteriu . 250.25 

. P-LĖ JUSTINA KARPIUtĖ 

Visas tnrtas . . . . $47,»*0.*8 

Įplaukos -- ReceipU 
Pinigai prad. meto; $2,114.7W 
{neš imu įplairtce . . . . . 31,842.50 
Nnošitn. {plauke 2,407.50 
Komisija už pask 250.00 
{stojimai 221.75 
Perrašymai 7.50 
K n y g u t e s : . . . . 11.40 
P a s k o l o s a tm 3.840 00 
Bl los pr i imamos 12,157.50 

Visos įplaukos $52,358.04 

Iškaščiai - Liabilities 
{nešimai į m o k $»§,330.00 
{nešimai porm. S.805.75 
{nešimai kertam. 1.428.00 
Bllos apmokamos 8.600.00 
Pelnas išdal 2,653.36 
IPelnas neišdal inlas 133.38 

Viso* startos $4*7.950.48 

Išmek. - Disburaiti. 
Pa**ol . ant namų $29.2*3.00 
{nešim, ištrauk 44,209.50 
Nno&hn. a ž p e š t a i 273.20 
AgHlrmides 25.00 
Bi los priim 8 057.50 
Gener. Išlaidos «*.«3 
Algos 180.68 
P a s kasin. 2,50.23 

Visi išmokėjimai . $52.358.01 

Vai.: 3 iki 9. K*d. 14) iki i. 
3333 South Halsted St. 

Aš. 

,—• • •ĮC 

— 
• r 

Dr. Chiropractor ir 
Akuserka 

ANDBU: KAUSHILLAS 
Gydau be vaistų ir be operacijų. į 
v i sokias l igas vyrų, moterų ir va i 
kų . Kurie sergate kreipkitės, o 
rasite pagelbą. Patarfcnas dovanai, j 

Vi laahnn a n o 1 iki 9 vakare. 
N . Yavds 4$M 

$252 So. Halnted SL 

REIKALINGAS BUTAS 

^ iš 3 - 4 piliai mebliuotu 
kambarių. Tinkamiausia but 
Cioeroįe. Apsigyventų nuo 
rugsėjo 3 d. Pasiūlymus sių-

j " Dranga'' • sti D-rai K. 
.Pakštui, arba patelefonuoti 
J jam Roosevelt 7791. 

P-le dustina Karpiutė viena iš uoliau
sių 4*Draugo'' korespondenčių. , 

P-lė Justina yra Amerikoje -gimusi 
ir augusi, bet labai veikli vyle ir LDSK 
darbuotoja. Josios pasidarbavimu sureng
ta daugybe teatrų ir kitokių vakarų. 

ŽVENTO AtfTA5fQ LIETUVIŲ P A R A P I J O S BUDAVOJIMO I R 
SKOLINIMO B E N D R O V Ė S D I R E K T O R I A I : 

Pirmininkas — Adomas SUilRaitfka* $2,000.00 Boml* 
Pagclb in inkas — Juozapas Mockus ' $2,000.00 B o n o s 
KascrtHs — Jonas Mikdlamls $5,008.00 
Rašt in inkas — IYHx Streloftmas ,'. 
Rast . Page lb . Antanas Blslys 
Antras PasgeHb. -— Juozapas Stankevičius . 
Kolektorius — Jonas Junolus . ., 

Petras RašinaM* •. . . 

AUBURN, ILL,. 

= 

D A K T A R A I : 

T f > l r > f c i « a n lsWssiiW'sl assal l f t & f l 
V n ^ v n ^ V M l m^msasjis^^^^sssî am «•» m m 

Dr.SABrenza 
i 

4608 SO. A S H L A N D A V E N U E 
Ctdeago, UI. 

Vai . : $ ryto A i 12 pie t : 1 po 
p i e t iki 3 p o piet , 8:30 vak. iki 
t : 9 0 vak. 

• O I • • I I I • • • • • • • • • • • ^ 

Dr Mary a 1 
Dowiat-Sass 

1T0T W. «7-tk •*. 
Yaiaadoa & M l « U dega*. » • • 4 
Ud $ vai. r a k . Wedėilomls 

iki t vai. p o 

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

4412 So. Western A ve. 
Telef. Latayet te 414$ 

J 
Į . 

*>, A, Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs 

tetrikaa i r 8pedjalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 

sr-r 

Dfc I. M. Feioberg 

Yaiandoe: po platu T—• vak. | 

•gflgjti 
i lapaao puaMJ* b* •> 

•a tam tikromis moka-
pii«noD«mia tol valital* 

gtnlaita^. -
pa—km mąai. Ir J«l 

0ar« eparacljaa 
talkia aava 

1411 So. 50 Ave. Cicero, m. 
Ofaaa atidaryt**: kaadlai aaa 1 vai ao avat na • 
N«UHoml« Ir 

ryta*. 

kos naiuuoso iki vidui-nak-
riai. &eni ir jauni susirinkda
vo ir šokdavo ir trypdavo, o 

y ^ j M ^ t ^ ^ ^^aiiyiainkčs vui^aidav^ M^-
yiWiMil)Wių ašarouii^, Det gi 

Melito1 Valdyba č»n^ h- "iž-
Kasavž'jb" hį hutSų. Nungi ei
nasi šlėktai. Už tai viešuose 
baliuose ^atsif^ksina". 

Visi vadinami " progresy
viais' ' ir t ikrai \*'progresuo
ja". Kas link minės tai ne-
noreeiau gyventi (tarpe tokhj 
"progresyvių". Tai tikras nuo 
puolis ir gėda lietuviams, o 
ne progresavimas. 

Kur katalikiškos spaudos 
nėra, tai nėra katalikiško ju
dėjimo nei veikimo. O bedie
viškosios spaudos pasekmes 
aiškiai matomos. Ir vietoje 
>Aingti kultūros keliu, žengia-
i-ia į laukini ii gyventoju pa
pročius. . : j l 4 

Sąmata. 

kaB dangnma atsalę /katti] 
Bčįžnyčiai ir nėra praktikuok 
janti katalikai. Teeiau, kai 
pasitaiko krikštas, šliubas ai* 
^>agrabas, kiomet skubinasi 
prie katalikiško kunigo ir rei
kalauja jo patarnavimo ir ba
žnytinių ceremonijų. 

Katalikiškų draugijų nėra 
nei vienos. Bet užtai čia gy
vuoja tautiškojo S. L. A. kp., 
L. D. L. D. kuopa ir Lietu
vos Sunų 'draugystė. Laikras-

jėių daugiausia ateina eieįh-
kiškų ir bedieviškų. Jokio vei 

; kimo nėra. Bet gi baliai ir 
vakaruškos yra didžioje ma
doje. Ir susirinko dūksta, try 
pia, traukia baltaji "mula", 
na ir susipeša kartais. , Pa*-
kui tęsimasis po teismus ir iš 
kašėiai. 

Pirmiau būdavo aršiau. 
Buvo tai privatinės vakaruš-

I*r*e k n y tfu «"• i u 
Maršalka — Leonas Glozetis 

Ir Kantlkas — Alex Zaremba 

Notortjašus Ir Advokatas B. Mastauskas 

$5.000.00 Bond-
$2.<ooo.oe Bonas 
$2.000.00 Bonrts 
$2.000.00 Bonds 
$2.000.00 Bnntls 
$2,000.00 Boiuls 

JOHN I. BAfiDZIBNAS 
ADVOKATAS 

artai 

7 #»mth Dearborn Street 
ROOM 1688 T R I B V T E BLDO. 

Vakarais: 2151 Weet 22 St. 
Telefonas OanąĮ Į 66 7 

s. w. e A N £ s 
A D V O K A T A S 
7$ W. Afonroe Street 

R o o m §04 — Tel. Randolph 2900 
Vai.. Nuo Š ryta Iki 5 a o pietą 

S20S S o . Halsted 6tr. 
Vards 1016 

Gblcaco. 

Telef. Oentml 4411 

MMRT, 6U61S 
ADVOKATAS 

127 N. Dearbom Street 
Valand.: nuo 6 lkl 8:30 
Nedėl iomis 9 iki 12 
ResM.: 3323 So. Halsted Sir. 

T«lef. Baufevard 1810 
Chicago. 

$25,000.00 Honds 

BROOKLYN, N, Y, 
S^LC 

TeL BoaJe^ard H t O 
DR. | . J. KAKALIUI 

Lietuvis Gydytojai 
8303 South Morgan Street 

J 

Dr. M a a r k e Kahn 
aortoj** a ounugM 

4631 a. AsMand Ava. 

Į 
Valandoi; 
Vne 10 iki 12 piet 
Kuo 2 iki 3 po pret 

Kuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėl. nuo 19 iki 12 piet. 

rfV 

i 

! 

Tel . BotUevaad $$86 

Dr. j : P. POŠKA 
GYDYTOJAS 

m 
C H I R U R G A S 

8887 So. Morgao Street 
Va landos : 9—12 18 i r t a . 
Vfekarais nuo T I B I 

CICERO OFISAS: 
124$ € • ! ! < • 4a- th A m a a i 

Telef. a o e r o a$7$ 
Valand, : • — • : » • *• • • kaadlea, 

Utaraaakata Ir p ė t n y a o m a a a o a 
lkl • raL vak . 

i 

a 
Remkitc tuos pro 

lus, 
dienraštį ^Dnnge". 

>flao Tel. Baulevard $ 6 $ $ 
Keatd. Tai. Daeae l $491 

DR. Ai Ai ROTH 
RUSAS GYDYTO JAS KR 

C H I R U R G A S 
Spee la lbtas Moteriška. Vyrl iką 

Valką tr rlso, chronl iku Ilgų. 

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

|Val . : 1—3 po piet. 7—8 vak. Ned. 
ir Šventadieniais 10—12 d. 

Dr. CHARLES SEGAL 

i 

4729 S. Ashland Ave. 
BPECIJALISTAS 

DUOTU, M o t ė m Ir Vyrą Ligų 
VaL: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 
po pietų: n u o 7 — * . « • 
Nedėi lomis: 10 Iki l f . 

Telefonas M4d w a j 8880 
• • , ** 

TeL Ganai SSS7 
1 1 •• • • • • « | 

2116 

DR. P. L ZAIATORIS 
Lietuvis Gydytoja* Ir 

CbinirgM 
1821 fio. Halsted Str. 

Vaaadoa: 1$ lkl 12 ryta; 1 IkS t 
p o platų: < iki s 

> T ~ i i i i 

0D4-
bizaieriua kurie garsi-

1Telef. Boatevard 2&M 

l>r. M. 2ILVIXfS 
Dentis tas 

Perkė lė saas» uftea tf Hn^utou 
1 

tS$A So. Halsted Street 

Tel. Canal 2655 
C. J. P^VNSIRNA 

Fotografas 
P A N S I R N A STUDIO 

1901 S. Hals ted St., C b k a g o . 
Tolumas nedaro skirtumo 

Saukiamas, važiuoja i visas 
miesto dalis. 

J 

Sakyk su Kvietkom 
Kvietkos visokiom pra

mogom. 
FRANK JINDRICH, Jr. 

2127 West 22 Stareet 
Chicago. 

Telef. Canal 1787 

S, D. LACHAWICZ 
Lietuvis Grabortos 
2814 W. 2Srd tl, 

Clcago. DJ. 
Patarnanja hvido-

tuvėae kuoplgiausla. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu bualta ažjra-
nedlutl. 

VaL Oanal « « 
S l t f 

Serijos prasideda: Pirma Pirmadienio vakare 
Spalio (Oct.) pirma pirmadieni Sausio (Jan.) pir
ma Pirmadieni Balandžio (April) ir pirma Pir
madieni Liepos (July). 

Akcija A ant trejų metu, B ant &ežių, C ant 
12 melij, ir D arit keturių metų ir aštoniu mėnesiu. 

Susirinkimai laikomi kiekviena Pirmadiepiu 
vakarais 7:30 vai. 6v. Antano parapijos mokykloje. 

Už padėtus pinigus mokame 3%, ant ilgesnio 
laiko kaip šesiu mėnesiu mokame 4% nuošimti. 

• Lyg šios dienos turime Šėrininkų 161. 
Žmonės perka namus ir pinigų reikalauja. Pri

sirašykite prie šios Bendroves ir nesigailėKite, nes 
jums atneš didela naudą. Šį Bendrovė nėra p© A-
gentų įtekmės. Yra luosę. 

Kas pirmiausia uzsiregistroja, tas pirmiausia 
gauna ims kolą. 

Su pagarba, 
Feliksas Strelčiunas, rast. 

1418 Soutk 48-th Avenue 
Cioero, Illinois 

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

Metropotttaa Stata Banką l a š i 

t f lS l W. S2nd t a . TeL Ganai 

JOHN KUCHINSKAS 
UBETUViS ADVOKATAS 

2221 W. $2-nd St. arti Leat l t t St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos: 9 ryto Iki 9 vakaro. Se-
redoj ir PėtnyčioJ nuo 9 r. Iki • 
v. Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokius Doku
mentus/ perkant arba parduo
dant Lotus. Namus , F a r m a s Ir 
Biznius. Skolina Pinigus ant pir
mo niorgičiaus lengvomis- Išlygo
mis. 

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

Buvęs Lietuvos Atstovybei T a -
šingtone Patarėju. 
Metropolitan State B a n k e 

2261 West 22nd Street 

^e= < » » M 

Iš Federacijos Apskr. Su
rinkimo. 

Uugpiueio 8 d. buvo pusinei 
tinis vietinių kuopų bei dr-
jų t^tovų Busirinkinias apta
rimui bėgančių Federacijos 
reikalų. 

Svarstyta ir pageidauta, 
kad Federacijos centras ir 
skyriai gyviau subrustų veik
ti, »egu pereitu laiku. Su tuo 
visi sutiko, kad dabartinė Cen 
tro raštinė yra nctinkaiikoj 
vietoj. Eytinems valstybėms, 
didžiumoj lietuviais apgyven
toms, Centras Chicago j per
daug nuošaliai. Todėl nutarė 
daryti akcija, kad" ateinantis 
Federacijos kongresas perkely 
tų raštinę į Rytįoes valsty
bes, y . 

Nutarta išsiųsti pasveikini
mo laiškus Lietuvos ministe-
rių kabinetui, kurio, sųstatas 
dabar 'atatinka -Lietuves gy-
ventojii didžiumai. 

Taip pat ir p. K. Bizauskui, 
kuris paskirtas Lietuvos nepa-
prastu |.asiunti»iu ir įgaliotu 
ministeriu *Washingtone. 

Atstovų į Federacijos kon-
gresą išrinktas p. J. Mačiulis. 
Taip pat dalyvaus ir "Gar 
so" red. L. Šimutis. 

Nomifiavo į Fed. valdybą 
šiuos asmenis: kun. N. Pakal
ni, K. Krušinska, L. Šimutį, 
J. Mačiulį, kun. I. Albavieitj, 
B. Vaškiutę, A. Nausedieac, 
kun. Urbanavičių, J. Šaliunę, 
kun. J. Švagždi, kun. J. A. 
Karalių, M. Šimoni, kun. Būni 
šę, P. Daugžvardį, Dr. K. Pa
kštų, M. Jokubaitę. 

Sekantį susirinkimų nutar
ta laikyti rugpiučio 29 d. 
"Garso" name. 

P. ML raSt. 

Piimas ldšeninis Uet—An§ 
1 iškas ir Anglo—Lietuviškas 

ToHDYlTETris' 

For Headache 
Siek Stomach 

One or two Orangeing pew6ers braee you 
right up. tbe pain ie gone, your stomach 
•ettles, nerve* relax, the entfre eyatem 
respond*. Perfect tnedicine for men or 
women, prevento nearly all alcknea*. Get 
& 10c pkff. Oranselne powders of anjr 
drusrgist. Milllons used yearly. They never 
lall. Formula on every pbig. No narcotlcs. 

ORMJGELSE 
V A <Fapdaa) 

— ^ 

A, A. O i 1S 
A D V O K A T A S 

11 S. La Salle st. Room 2001 
Tel. Randolph 1084 VaL n o o t - 5 

V A K A R A I S : 
S. Halsted st. TeL Blvd. S77S 

* . • apart FaaaSėl lo Ir 
Fetnyčlos 

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

valgykla Chicago^. 
Valgiai Skaniausia 
Patarnavimas manda-
giausls. 

3206 S. HALSTED ST. 
Chicago, III. 

Tel, Boulevard 3985 

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

m.mmm* 
Ofisas DldmlestTj : 

29 South La Salle Streot 
Kambaris 68a 

Telefonas Centrai 6390 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas Yards 4681 

—* 

H M * 

WESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ.** 
Geriau leisk kūdikiui verkti, negu pripildyti jį su narkotiiiicaia nuodais 

kad *'«pm«liiutr' jo bkausmą ^aeinaalį auo netvarkoj esančių vidurių. J 
• Dar geriau—duokite jam truputį 

BAMBINO 
tyriausio, aaldaus-skonio, tikro vidurių paliuosuotojo. Jame n€r* svaigalų. 
N6ra na*fcoti5kų nuodų. Ji* yra tik lengvai veikianti kombinacija, -pada
ryta ii dartovių iitaunkų, kuri pagelbsti nuo vidurių užkietėjimo, vidurių 
dieglio, mėšlungio. Kūdikiai mėgsta jį. Jie net prsk> daugiaus. 

Jūsų aptiekorius parduoda Bambino—8Sc. ui bonką, 
arba pasiųskite tiesiai į laboratoriją. 

f . AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th Street Brooklyti, N. Y. 

Talpina savyje 12,000 žodžių 
knygeles didumas: 5colių ii 
gumo, ir 3 colių platumo, taip | 
gi turi gražius apdarus, aiškia 
spaudą, ant plonos popierot 
spausdyta. Ant galo knygu 
tės randasi paaiškinimas, kaip 
tapti Amerifeos piliečiu, taip-
%\ yra surašytos visų valstijų 
sostinės. 

Atydžiai skaitad ir moki 
nanties, kožnas lietuvis gali 
lengvai išmokti kaip tašyk 
liškai ištarti angliškai. Taigi 
patartina kožnam t% žodynėli 
įsigyti, ir nešiotis su savim ki-
šeniuje, nes jis' aestoras ir la
bai nežymus kuomet įį nešioji 
kišeniuje. 
Jo kaina labai pigi tik vie
nais doieriš. ($1.00). 

^DRAUGAS;- PUB. t50. 
^34 S. OalOcy Ave., 

mjm 

CHAS, K. VUOSAITIS 
VTEŲ IR MOTERŲ 

RŪBŲ SIUVĖJAS 
Siuvame siutus ir O'Coatas 
nau.įauMos mados. Atliekam 
darbą k<jt^eriausia. už vi 
šiems prieinamas kainas. 

Valome, Dažome ir At
naujiname senus. 

2337 S. Leavitt Str. 
Tel. Roosevalt 8982 

I I * 

!| J. P. W A . T C H E S 
L a w y e r 

LIK1LV1S ADVOKATAS 
, M e n . : D. B14—518—117 H. Dea»-

toorn St. TeL Randolph 

RoA«laad T d . 

— • ^ N 

BRI06EP0RT PAJNTIN6 
& HAR0WARE CO. 

Ma-lavDJjme, dekaruojame,, 
kalshnuojame ir popieruo-
.iame namus. Paaarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikonw maliavų, popie-

m ir stiklu ir t. t. 
1149 SO HALSTED ST. 

Pres. Ramaacioflis 
Chicago, m. !tel Tai^s ?2W 

A R S E R G I ? "7 
Jeigu sergrl, tai ateilankyk tuo-

jaus i SVEIKATOS INSTITUTĄ | 
ir sužinok kaip likti sveiku, pa- I 
«efba VAISTISKOS KŪNO KUL-
TUROS I R ELEKTRIŠKŲ QT-
DYMŲ. 

Šitas naujas būdas gydymos f-
ra paremtas ant tvirtu mokslinių 
pamatų ir y r a pagelbčjęs dauge
liui sergančių, kuriama visi kiti i 
gydymo budai nieko negelbėjo. 

Mee bendradarbiaujame su ge-
riaustais Gydytojais Ir Chirurgsas 

i mieste Ir sjalime jumis parupiat į 
visus t inkamiausius budus gydr -
mo. 

Mes e s a m e praleidę virS 10 me
tų mokslui i r patyrimui Jvafl-
riuose daktariškose mokyklose Ir | 
gydymo jstalgeee Ir «aKm« te
mis t inkamai patarnauti, a t ea* i -
me ffvelkatoa 

ATSILANKYK TUOJA0B I 
TRATNIS HEALJnR 

LNS'1'lTUTHl 
2S27 Soutk g a l s t e i « t r . 

<Ant autr^ lutH)") 
Valandea: » a o 9 ryto !kl 12 

pietų ir n i e i i i 1 vakare. 
Srentadlenlals pagal eutart iea 

l i n i i i i i i i i m i n r i • • • • g ^ Į l 



•• • I i 
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CWG4 GO/£ 
CHICAGO. — Anot oro 

biuro, šiandie gali Imt lie
taus; kiek šilčiau. 

TRYS PASIDARĖ 
GALĄ-

Viena moteriškė ir vienas 
vyras pasidarė galą <Į sakina 
dienj palyzdami po einančiais 
traukiniais. 

kta komisija . iš šiu asmenų, 
pp. Doeiulienes, Šiaulenė3, 
Gasparkienes ir J. Vaitkevi
čiūtės. , į 
Taipgi šiame susirinkime nu-

tarė siųsti delegatą į Fed. 
•— palengvinti ir pagerinti j Kongresą, kuris bus Detroit, 
žmonėms gyvenimą dideliame Mieli. Išrinktas važiuoti Kon-
mieste. gresan gerb. kun. Ig. Česaitis. 

Butų gera, kad ir kitos drau
gijos pasirūpintų išrinktai sa
vo atstovus į taip svarbų Kon
gresą. 

Kat. Spaudos Dr-jos 14 kp. 

DU GAISRININKU 
PR1TR0ŠK0. 

Vidumiesėio tunely, kurs 
vartojamas sunkenybių siun
timui, vakar rytą kilo gais-

!ras. Gesinant du gaisfinin-

Kuopos vardu nutarta pa 
siųsti pasveikinimą Moterų 
Sąjungos dtšimtąjam Sei
mui, r kum 'įvyksta rugp, 
18, 19 ir 20 d., mūsų koloni
joj - Bridgeporte. 

Išrinkta nauji žaislų vedė
jai, lietuviškiems ir angliš
kiems žaislams vesti. Lietu
viškiems — J. Stasiulionis. An
gliškiems - M. Žemgulaite. 

Šį kartą prie kuopos prisi
rašė keturi nauji nardai: T. 
Janusas, P. Janusas, T. Ja-

10. 

nutarė paaukoti $15.00 del nušas ir K. Matulokas. 

Moteriškė, tai Mrs. Ida ku piitroško nuodingomis du-
Khiesing, 3 vaikių motina, jomis. Paimta ligoninėn. 

Parke. gyvenusi Norsvood 
Pirm pietų jinai skundėsi 
galvos skaudėjimu. Vyras 
jai patarė pasivaikščioti su
tikdamas paimti su vaikais 
namie. 

Moteriškė išėjo ir palindo 
po traukiniu. 

Vyras, tai Frank Zielinski, 
51 m., 3621 AVolf'roni st. Jis 
buvo pasimetę su pačia ir 
{f neturėjo- darbo. Krito 
priešaky einančio traukinio. 

Nusišovė 

ŽINIŲ - ŽINELĖS. 

X Kun. Pr. Meškauskas 
ir -b r. A. Andriušis išvažiuoja 
Lietuvon. Chjeagą juodu ap
leidžia liiigpiuėio 21 dieną. 

X Rugpiuėio 20 d. vakare 
išvažiuoja iš Cliicagos Lietu
von p-lė M. Duobiate iš Bri-
dgeporto kolonijos. 

X Akademijos Rėmėjos 
jau pradeda bruzdėti. Jos ren-

CJraben-jgi'asi prie "Lown Party", ku-
hoter, 14 m. vaikas 5237 So.jris jvyks RugpimMo 31 d. šv. 

Kazimiero Seserų Vienuolvno 

"painto". Mat dabar malia
voje bažnyčią, tai reikia ne
maža pinigų. 

Rep. 

Korespondentas. 

BRIDGEPORTAS. 

Iš jaunimo darbuotės. 
Lietuvos Vyčių 16 kuopos 

savaitinis siis-mas įvyko rugp. 
14 d.. Vyčių kambaryj. 

Išklausius keletą valdybos J kandidatus ir rinks delegatus 
raportų tapo perskaitytas lai- \ Seimą. 

NORTH SIDE. 

Amerikos Lietuvių B. K. 
Federacijos vietinis sky. 
svarbus susirinkimas bus 
Rugpiučio 19 d. Prašau skait
lingai susirinkti visų dra t ri
jų atstovų. Susirinkimas no
minuos į Federacijos Centrą 

Cieors:*' 

škas L. V. 14 kuopos Cicero 
su užkvietimu į pasilinksmi
nimo Vakarą. Kuopos nariai 
žadėjo juos paremti. 

• Campbell ave. 

3 ŽUVO NUO "M00N-
SHINE." 

Sekmadieni Chieagoje 3 as^ 
menys žuvo nuo "moonshi-
ne" vartojimo: 

štai jie: 
ITugh Reid, 50 m.: Robert 

' Liinzon, 56 m.: Josepb Sziil-
ranfk. 40 m. ^ 

PLĖŠIKAS PAŠAUTAS 
IR SUIMTAS. 

Frank Coubal, 18 m., sn ki
tais trimis sėbrais, užpuolė ir 
plėšė žmoirų ant kampo 44-os 
ir AVood st. 

Pasisuko policija. Plėšifrai 
bėgti. Bet aukšAiaus minė
tas i4pauc>tis" pašautas ir 
suimtas. 

Jis bus priverstas išduoti 
savo sėbrus. 

darže. 
X " Draugo" Redaktorius 

p. K. Pakštas ieško buto. Ma
lonėtų apsigyventi kur Cicev 
ro kolonijoje. Jei kas žinotų 
tinkamą Imtą, gal teiktųsi 
duoti žinia i "Draugo" Ke-
dakrija. 

X Jau pasamdytas daržas 
"Laivo'' piknikui, kuris įvy
ks kitais metais Liepos 12 
dieną. 

X J Marijonų naujai įkur
tą noviciatą nuvyko iš \Vest 
Pnflmano - du vaikinai, iš 
"\Vest Sidės -- vienas. Taip 
jau atvažiuoja daužia u kan
didatu iš rvtu. 

WEST SIDĖS PADANGĖJE. 

DU ŽUVO UPĖJE. 

Arti WheeKng T>es Plainesj 
u}i\je nuskendo du jaunuoliu, 
kuomet jų dviejų Taitis apsi-
vožė. 

APLANKYS NAMUS, 
ŽAISMAVIETES IR TT. 
"Association of Home and 

Public Health Xurses" pra
neša, kad rugpiučio 20 d., ty. 
*yto% t ° s organizacijos narės 
aplankys tirštai apgyventas 
Chieagos dalis ir padalins 
žmonėms, žinoma, vargšams 
pamokinančiu raštu, antisep
tikų, dantims šepetėlių ir tt. 

Šios organizacijos tikslas 

Kun. Pr. Meškausko išleistu
ves. 

Seredoje, rugp. 20 d. 7:30 
vai. vakare, Aušros Vartų par. 
svetainėje yra rengiama gerb. 
kun. Pr.v Meškauskui išleistu
vių vakarienė. Gerb. kun. Me
škauskas šioje parapijoje yra 

llaug pasidarbavęs jr nuvei-j 
kęs daug gerų darbų. Taigi: 
žmonės norėdami išreikšti jam 
savo dėkingumą ir rengia jam 
pagerbimo vakarienę, į kurią 
kvieėia visus kiiosuTdtlim»ia il
siai atsilankyti. Prie vakarie
nes girdėjau bus gražus ir 
programas. 
Į Fed. Kongresą, išrinko at

stovą. 
Sekmadieny, rugp. 17 d. 

Aušros Vartij par. svetainėje j 
įvyko Kat. Spaudos Dr-jos 14 
kp. susirinkimas. Nutarta ru-; 
denį rengti vakarą su vaidi-t 
nimu. Vakarui sutaisyti išrin-, 

A. + A. ' 
KAZ. BOVIŠAS 

mirė rugp. 15 1924, 6 vai. 
vakare, 47 metų amžiaus. 
Kilo iš Kauno Red. Tau
ragės Apskričio Šilalės 
Parap. Jusaičių Kaimo. 
Išgyveno Amerikoj 26 nu 

Paliko dideliame nuliū
dime moterį Oną, du sūnų: 
Joną- ir Antaną. Dukteris: 
Pauliną., Oną, Kazimiera 
ir Eleną. 

Kūnas pašarvotas 4634 
So. Fairfield Ave. Laido
tuvės įvyks Utarninke, 
rugp. 19 d. Iš namų 9 vai. 
bus atlydėtas į Nekalto 
Prasidėjimo Panelės šv. 
bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už ve 
lionio sielą. 

Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapi
nes. Nuoširdžiai kviečia
me visus gimines, draugus 
ir pažįstamus dalyvauti 
šiose laidotuvėse. Velionis 
prieš mirtį labai prašė, kad 
visi giminė ir pažįstami 
pasimelst" už jį. 

Nuliūdę.- Ona Bovišienė 
Ir vaikai 

Susirinkimas įvyksta an
tradienį Rugp. August 19, 
1924, 1644 Wabansia Ave, 
Chicago. Taippat nepamirš
kite riDraugo*' pikniko ti-
kietų, o kurie pardavėt ti-

| kietus, grąžinkite pinigus. 
Vietinio skyriaus valdyba. 

KAUNO MALT EXTRACT 
Tikrai Lietuvių Maltas 
Vienas iš geriausiu, turtingas Ir 

čystas su keturių iincu pakelis a-
pyniais Europos. 

Kauno Malt yra dėlto 
geras kad yra išdirbamas geriau
sia patyrusių išdirbėju KAUNO 
EXTRACT. Netik kad geras ir 
skanus, bet ir naudingas del 
sveikatos, jisai gamina sveikata Ir 
padaro apetitą. Taigi kiekvienas 
Lietuvis turi mėginti vartoti KAU
NO MALT EXCRACT. 

Perkant reikalaukite Kauno 
Malt Evtraot Jeigu krautuvinin
kas neturi tai reikalauk tiesiog iš 
vietos. 

Lithuanian Products Co. 
3613 S. Halsted St. Chicago. 
v Tel. Boulevard 7258 

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

T—*- • H M . • ' M'MI I t I n 

NEPAPRASTAS BARGE-
NAS. 

Bungalow Marąuette Manar. 
6 kamb. modemiškas mūrinis 
bungalow ir, vienam karui ga-
radžius. Kaina $8,500 imokėt 
$2,000. 

0. H. LY0NS & CO. 
5931 So. Kedzie Ave. 

Tel. Prospect 9163 
Chicago, 111. 

Turiu parduoti tuojaus 5 kamb. 
murini bung-alow aržuolo grindys 
furnace šiluma. Ix>tas 100x125 Sod
nas ir didelis plotas užsodinta uo
gom $2,000 Cash balanca lengvais 
išmokėjimais. Adresuokite 

10734 So. Albany Avonuo 
Mt. Greenwood, III. 

Trtcf. Mt. Grecroood, DI. 101 

iTzTiV" 
I "KEPYKLA A N T P A R D A ^ 

SEAL ESTATE 

VIMO. 

v — 
5*S 

VIEŠA PADĖKA: 

Visiems dalyvavusiems 
pamaldose mano tėvo A-
leksandro Ignotavičiaus, 
Rugp. 14 d. Šv. Mykolo 
par. bažnyčioje, tariame 
širdingiausiai ačiū gerb. 
kun. prof. B. Urbai, $erb. 
vargoninkui J. Brazaičiui 
ir visiems dalyviams ku
rie teikėsi atvykti į mini
mas pamaldas ir atjautė 
mus toje dienoje. 

Nuliudė: • 
Conrad ir Agota 

Ignotavičei 

A. A. 
MAR. BENBCKIENĖ 
(Po tėvais Urpšaitė) 

mirė rugp. 17 d. 1924 m. 
2 vai. iš ryto 30 metų am
žiaus. Kilo iš Kauno Red. 
Raseinių Apskričio Jur
barko Par&p. Aleksandra 
vos dvaro. Išgyveno Ame
rikoj 11 metu 

Paliko dideliame nuliū
dime vyrą. Kazimierą du 
sunu Bronislovą 5 m. Ka
zimierą 6 dievu; puseserę 
Marijoną Balakavičienę 
Lietuvoj Motiną, dvi sese
ris Petronėle ir Veroniką 
ir du brolu Joną ir Ka
zimierą. 

Kūnas pašarvotas 4541 
So. Hermitage Ave. Lai
dotuves įvyks Seredoje 
rugp. 20 d. Iš namų 8 vai. 
bus atlydėta į šv. Kry
žiaus bažnyčią, kurioj į-
vyks gedulingos pamal-
dos už veliones sielą. 

Po pamaldų bus nuly
dėta į šv. Kazimiero ka
pines. Nuoširdžiai kvie
čiame visus gimines, drau 
gus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę; Vyras, Vaikai 
ir Puseserė Balakavičienė 

Laidotuvėms patarnau
ja grab. Eudeikis. Tel. 
Yards 1741 

ĮVAIRUS KONTRAK
TINIAI 

Tel. Blvd. 9641 

A. K A I R I S 
Murtmo ir btulavojlmo namu 

GENERALIS 

G O N T R A G T O R I S 
Atsilankykite pas mane duosu 

geru. patarimą. 
SS52 So. Halsted Street 

Chicago, 111. . 
Home 

3358 Ixroe Avemie 

Savininkas važiuoja Lietuvon. Biz
nis nuo seniai išdirbtas ir tiktai vie
na kepykla tuoj apielink^j. Parduo
siu pigiai. 

8€51 naJtimore Ave. 
South Chicago. 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalia Kontraktoriui, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 
2319 West 24-th Street 

Ohicago, fl|. 

Telefonas Canal 723S 

PETRAS CIBULSKIS 
Maliavoj lino Kontraktorius 

DažŲ ir Poperos Krautuvė 

1SS8 SO. LEAV1TT STB. 

|Tel. Lafayc tte 4221 

P L U M B I N G 
(Kaipo lietu vys, lietuviam* visi 

patarnauju kuogeriaustal 
M. VT/fflLA, 

3198 West S*th Street 

PARSIDUODA krautuve 
(Variety Store) Brighton 
Parke. Biznis gerai išdirbtas 
ir gera vieta del biznio. Prie
žastis pardavimo turiu 2 biz
niu. Kreipkitės. 

4282 Archer Ave. 

PARDAVIMUI Cigaru,1ken 
džių (saldainių) krautuve. La 
bai geroj vietoi, tik pusė blo
ko nuo mokyklos. Prie krau
tuvės užpakaly yra dar trys 
ruimai. Atsišaukite, 

5710 So. Robey Str. 
NEPAPRASTA PROGA. ~ 
Restorantas pardavimui. 

Randasi labai geroje vietoje-
apylinkėje. Daro gerą biznį. 
Priežastis - pardavimo išva
žiuoja savininkas iš miesto. 
Parduodu už teisingą pasiu-
lijimą.. 

148 W. 69th S t 
Chicago, BĮ. 

PARDAVIMUI puiki kampinė 
Grocernė jr Bucernė vietoje tirštai 
apgyventoje lenku ir čekų. Pui
kiausi visi nauji "fijturea", puikus 
fctoras, bet kada as nemoku lenku, 
čekų nei angų kalbos ir kaipo far-
merys neapsipažlnęs su bizniu tai 
yra man persu-nku ir už tai parduo

s i u pigiai. 
Atsišaukite į storą? 

5200 S. Honore St. 

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

Darba atliekam greitai, 
pigiai ir gerai. 

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

p . M g P ^ O " " * • • • • • • • • • • • • • • • įį 

įiBVK. GUDRU ~ 
Pasinaudok proga kol dar! 

•yrą, laiko išsirinkti gerai 
Ivietfc del gyvenimo artij 

Marąuette Park ir šv. Ka-
imiero Vienuolino. 

KAS KĄ NORI 
Pirkti narna, parduoti,] 
stinyti ar budavoti 
Kreipkitės pas 

Telefonas Canal 0810 

PLUMBING 
Geriausias plnmeris, darbą at

lieku serai ir sąžiniškai. 
THOMAS HIGGrNS 

2S13 So. Oakley Ave CbJca«o, 

9" i 

PAMATYK 
-for Economical Transportation 

^ C H E V R O L E T PIRMA 

, 
Pas 

Mc MANUS MOTOR SALES 
• « 

Lengvais Išmokėjimais - Mokėk Važinėdamas 

6711-19 So. Western Ave. Republic 5300 
Sales - Service -- Parts 

P I A N A S 
r GROJIKLlfe ETANAS 

IS priežasties neturėjimo darbo ir 
reikalingumo pinigų, aS parduosiu ša 
vo $700 verte* grojikli pianą ir 87 
rolei I u s, su benčiumi Ir kabinetu u i 

$110 
ir $18 storage iškaSčių. Klauskite 
Mr. Larson's piano. 

3323 Lincoln Avemie 
Pirmas augs tas. 

R E I K A L I N G A 
Reikalingi del pardavio real esta-

te lietuviai vaikinai ar vyrai, geram 
agentui mokae algą ir komisą. Pa-

| šaukite: 

' 

*lr. PAL'I^SON 
Republic 5000. 

ac: 

Remkite tuos profesijona-

lus, biznierius kurie garsi

nasi dienrašti "Drauge". 
ar=r 

THE GEEVUM GIRLS 
UNO.E r O AV'D LiTTLE NELL.WETgE] 

MTEJ?eiBW sL&2> VCOVC Q3ME f " 
7D PAV USAVI S>T! f ^ 

c? 
W-W-W-NELL AN* ME TMOUGHT 
W-W-WE.b--S-S-S-SPENDOUR^ 
V-V- A-V-A-C-A ---MQL1I>AVS( J 
W«1V4 V-YOU' r 

> I 
CEI^TAINLY! -ATtOl 

MUŠT MAKE T 

Z S MlCHLMCL A CO 

Apsauąam Insulinam viską 
Tel Prospect 4345 

PIRKIT NAMĄ ARBA LOTĄ j 
del gera savo Taiku Ir sau knr y-
ra medžiu ir kvietku, kur yra 

| vieta daržovėms ir kiemas vai
kams. Tėvai ir motinos, padaryki
te savo valkams ir sau linksmu
mą, žinot gerai kad pinigai iSduoti 
už rendas niekados nesugryžta. 
Tuos pačius pinigus ką mokat už 
randa ^mokėsit i narna; trumpu 
laiku pats namas išsimokės. A& 
turiu didžiausiam pasirinkime na
mu ir lotu aplink Sv. Kazimiero 
Vienuolyną, kur yra puikiausia 
Cliicagos Lietuviu kolonija, netoli 
Marąuette Park kuris bus vienas 
13 gražiausiu Parku visam mieste. 

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

Išmainom prastesnius namus ant 
Kcresnu namu kokioj tik vieto.i 
turite. Kaipo Lietinis tai visados 
lietuviams patarnauja kogeriausia 

REAL ESTATE LNVESTMENTS 
S41S W. Marąuette Rd. (Or 67 

Blvd.) (Arti Western Ave.) 
Tel. Pro#f)eet M78 

N'ORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-
mrti VISADOS KREIPKITĖS PAS MUS. TAS JUMS BUS ANT NAUDOS. L. FABIONAS CO. 

800 W. 35111 S I . Chicago 
TeL Boulevard 1611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO JR PAR-
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai sinneiam pinigus ir 
9 Parduodam Laivakortes. # 

/fuTTHTtU K 

AR REIKALINGI TAU 
PINIGAI? 

Mes skolinamo ant pirmų] 
Imorgičlų.. 

Mes taip pat 
Perkame Ir Parduodame plr-1 

|inus morgičius po $500.00 Ir aug-J 
ičlau. 

Norint platesnių Informacijų j 
[kreipkitės pas: 

JUSHN MACKIEWICH 

MORTGAGE BROKER 
:EAL ESTATE L0ANS &| 

INSURANCE 
2342 So. Leavitt Str. 

" L 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 Avenne 
Chicago, UI. 

Residencijos Tol Ofiso Tel. 

Prospect 5101 • Prospect 5*78 

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

• 
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