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SENIAUSIAS VYSKUPAS 
PASAULY. 

Jis dalyvavo Eucharistiniam 
Kongrese. 

NEW YORK, rugp. 21. — 
Olandijos mieste Amsterda
me nesenai įvyko /Tarptauti
nis Eucharistinis Kongresas. 

K a m iš amerikonu buvo lai 
mes tame Kongrese dalyvau- j 
ti, tas išsinešė neįsivaizduoja 
mus Įspūdžius, neskaitant di
delių dvasiai malonių. 

Kongrese be Kardinolų bu
vo apie penkiasdešimts iš į-
vairių pasaulio dalių Arkivy
skupų ir ĮVyskupij. Tarpe jų 
garbingas senelis inonsigno-
ras Redwood, AVellingtono 
(Naujoji Zelandijai) Arkivy
skupas. 

Arkivyskupas Redwood 
skaitosi seniausias Vyskupas 
visam pasauly. J is Vyskupu 
konsekruotas Londone. Nuo 
to laiko ligšiol jau mirė dvy
lika šimtų Vyskupų. Te-
čiaus jis nepaliestas. 

Tokiam senam žmogui toli
ma kelionė negalėtų eiti svei-
katon. Bet Arkivyskupas 
Red\vood. kaip matėsi, nepa
vargo. ' Vj>ač jis visų domę 
atkreipė į savo nepaprastą ak 
tyvumą Kongrese. Kongreso 
laiku jis vienas pirmutinių, 
anksti rytmetį eidavo į "s ta-
dhfa | | , " kur turėdavo Mišias 
vaikams. 

Bolševikai Žudo Bedarbius 
Ir Išalkusius 

NESENAI JIE PATYS PIKTINOSI RUSU VALDŽIOS 

ŠIANDIE JIE ŽIAURESNI UŽ AUTO-
KRATINC VALDŽIĄ 

PRASIDEDA PIRKLYBINE 
DVIKOVA. 

Londonas nori, kad Ruhr 
greitai butų evakuotas. 

RYGA, rugp. 21. — Rusi
jos erezviėaikos gauja agen
tų Saratove užatakavo 3,000 
b<'darbių ir išalkusių žmonių, 
kurie susirinko krūvon ir so-|žizn" apie nelaimingąją Ru 

Kaltina Krassiną. 
Vidujinės Rusijos pirkly-

bos komisaras Lešava raišo 
laikrašty "Ekonomieeskajajtauta. v Bet po karo Francija 

LONDONAS, rugp. 21. — 
Pasibaigus čia reparacijų rei 
kale konferencijai, tarp Ang
lijos ir Francįjos atnaujina
ma piktybinė dvikova. Ang
lija darbuojasi, kad francu-
zai industrininkai negautų jo 
kių lengvomis sąlygomis Tton-
cesijij Vokietijoje. 

Tai žinoma rivalizuotė. 
Pirm karo pirklyboje niekas 
negalėjo pasivyti Anglijos. 
Tais laikais Londone krikš-

vietu autoritetų prašė darbo 
ir duonos. 

Penki žmonės nužudyta i r 
daugybė sužeista. 

Laikraštis " P r a v d a " pra
neša, kad tie bedarbiai suda
rė ėjimą Saratovo gatvėmis 
ir ne:v> parašus, kuriais rei
kalauta, idant valdžia jiems 
duotų maisto ligi atidary
siant dirbtuves. 

(Pečiaus užuot maisto, bol
ševikų valdžios agentai juos 
pasveikino šautuvais. Tai 
"ga r s io jo" Lenino atmin
č i a i . 

NEMATĘS KRUTANČIŲJU 
PAVEIKSLŲ. 

AVASHINGTON, rugp. 21. 
—Brolis Joseph Dulton* kurs 
darbudjasa raupuotų tarpe, 
^lolokai, nėra nmtęs autoino-
biliaus, nei krutančiųjų pavei 
kslų. 

Apie tai čionai pranešta 
,vieno senyvo misionieriaus. 

Brolis Joseph šiandie rau
puotų kolonijoje užima (Tėvo 
Domien vietą. Pastarasis ei
na 81 metus ir jau 42 metu 
kaip atsiskyręs nuo pasaulio. 

41 ŽUVO ŽEMĖS DRE
BĖJIME 

LONDONAfS, rugp. 21. — 
Rusijos Turkestane aną die
ną įvyko baisus žemiės drebė
jimas. 41 asmuo žuvo, šim
tai kitų sužeista, gi tūkstan
čiai 'netekę pastogės. 

MIŠKŲ GAISRAS 
\ J 

NYKSTA. 

SAN FRANCISCO, Calif., 
rugp. 21. — Šioj valstybėj 
siautę mišku gaisrai kuone 

1 - , v y 

laikras 

Miestai be maisto. 
Anot bolševikų laikraščių, 

Rusijos miestams išnaujo 
pradeda trukti maisto. 

Kai-kur bedarbiai darbinin 
kai kelia demonstracijas. Rei 
kalauja grąžinti Rusijai mai
sto dalinimo sistemą, kuri pa 
naikinta 1921 metais. 

Anot informacijų iš Mask
vos, maisto dalinimo sistema, 
matyt, -bus grąžinta spalių 
mėnesi. Nes tais laikais, pa-
gai nusakymų, rusų minias 
palies badas. 

sijos padėtį ir už tai kaltina 
užsienių pirklybos komisarą 
Krassiną, kurio pastangomis 

j galybė javų eksportuota į už
sienius. 

Komisaras Lešava pažymi, 
kad javų eksportas tuojaus į 
turėjo but sustabdytas, kuo
met patirta apie neužderėji-
mus. 

Teėiaus Krassin to neatli
kus. 

Keičiasi laikai. 
Kituomet autokratinė Ru

sijos valdžia žudydavo badau 
janėius žmones, kuomet tie 
kųr-nors rinkdavosi į kuopas 
su tikslu prašyti valdžios 
duoti duonos. Tuomet bol-

kelinti metai mėgina su Ang
lija rivalizuoti. Francijai 
daug gelbsti atkariautos nuo Į sutarta Londono konferenci

jai pristato (Vokietija. Kuo
met /vokiečiai užtrunka su 
pristatymu, Francija pati va 
ru ima nuo vokiečių. Žymią 
dalį franeuzų armijos Vokie
tija išlaiko: maitina, apmoka, 
duoda pastogę. 

(Kitaip yra su Anglija po 
karo. Kelinti metai šią šalį 
snmugia didelis nedarbas. 

Dėlto pastarosios konferen
cijos laiku Anglijos premie-
ras MacDonald daug darbą-, 
vosi, kad Francija kuogrei-
čiaus evakuotų Ruhro kraštą. 
Gi po konferencijos savo rei
kalavimą atkartojo pažymėda 
mas, kad Ruhro okupavimą 
Anglija visas laikas pripažįs
ta kaipo nelegalį franeuzų 
žingsnį ir tikisi, kad ta oku-
puotė baigsis greičiau, negu 

Is L K. Moterų Sąjungos X Seimo. 
^ . — . • • 

Vakar, rugpiučio 20 dieną,! Raštininkė — M. ^aiciu-
paskutinėje Seimo ' sesijoje nienė, Cicero, III. 
tapo išrinkta naujoji Moterų 
Sąjungos Centro Valdyba. Į 
Valdybą įeina šios: 

Dvasios Vadas — kun. M. 
Urbonas, Du Bois, Pa. 

Pirmininke — V. Valantie-
jįenė, Maspett, L. I. 

Vice-pirmininkė — O. Do-
brovolskienė, Brooklyn, N. Y.' Oleknienė. 

Iždininkė — M. Gurinskai-
tė, Chicago, III. 

Iždo globėgos — B. Bitau-
t 

tienė, Chicago, 111. ir J . Gedr 
minaitė, Springfield, 111. 

Literatinė Komisija — Sa-
i kalauskaitė, M. Jokubaitė ir 

L I E T U V O J E 
AUTOBUSAI KAUNE. 

Vokietijos provincijos ir oku-'joje. 
puoti Vokietijos plotai. Juk 1 Anglijos industrininkai tuo 
ne kitokiais., kaip tik ekono-, tarpu įspėti atkreipti domę, 
miniais tikslais franeuzai su į idant Francija su Vokietija 

ševikai mėgindavo išjudinti 
visą pasaulį, taip jiems buvo 
gaila žudomų žmonių. 

Šiandie tie patys bolševikai 
elgiasi žiauriau už btivusią 
valdžią. Badaujančius už
leidžia ginkluotomis gaujo
mis. I r visa kosere šaukia, 
kad jie yra liaudies priete-
liai, liaudies vardu valdą val
stybe. 

Kas norėjo socialistinio \ 
" r o j a u s , " tas dabar tepasid-

Į žiaugia. 

belgais okupavo ir Ruhro 
kraštą. 

Po karo Francija visas lai
kas turi pilnas rankas darbo. 
Francijoje nedarbas mažai 
žinon\as. Vokietijos lėšomis 
Francija šiandie gamina 
daug geležies ir plieno. Ang
lių ir koksų kuone pusdykiai 

nepadarytų komencinės sutar 
ties su lengvomis Francijai 
sąlygomis. I r jei tos rųšies 
franeuzų su vokiečiais konfe
rencija įvyks, Anglija ras 
priemonių ją suardyti, fran-
euzus su vokiečiais supiudyti. 

(Tai kas veikiasi šiame rai
bame pasauly. 

KAUNAS. — Autobusų su
si si ckiinas Kaune bus įvestas 
nuo rugpiučio 1 d. Pirmą 
savaitę eis tik 4 autobusai, 
antrą dar 4 ir trečią likusie
ji 4. — Autobusą linijos bus 
Kauno stotis, (Šančių, Žaliogo 
Kalno, Slabados ir Aleksoto. 

FRANCUZAI AKĖJA KLASTINGA TELEGRAMA. 
MacDONALDA. ~ 

— VIENYTA, rugp. 20. — Bu-
PABYŽIUS, rugp. 21. —,vcs spaudos biuro viršinin-

DIDŽIULĖ EKSKURSIJA 
I RYGA. 

Vokietijos Kanclieris Vykios Ekspertu 
• P l a n u s 

TAM TIKSLUI REICHSTAGAS TURĖS 
PRAVESTI ĮSTATYMĄ 

BERLYNAS, rugp. 21. — 
Parvykęs iš Londono konfe
rencijos kanclieris Mare ir 
užsienių ministeris Stresse-
mann šiandie imasi darbuotis, 
kad jų Londone pasirašytos 
sutartys Reichstago butų rati 
iikuotos, ir kad tas pat Reicb 
stagas pavestų įstatymą, 
reikalingą ekspertų reparaci-
nių planų vykinimmi. 

nuose. 

visi jau užgesinta, išimus vie 
jją — San Bernardina kaiUT Kadangi Londone padary

toms sutartims daugiausia 
priešinasi nacionalistai, tai 
valdžia atviraKgrąsina, jog ji 
užtai suvaržys Kreditus vokie 
čiams ūkininkams ir atliks ki 
tus nacionalistams negeisti
nus žygius. 

Kanclieris Stressemann no-
TOKYO, rugp. 21. — Ja- Į ri, kad ligi šio mėnesio pabai-

ponų su bolševikais taikos de.gos su reparacijų planų klau-
rybos Pekine pertrauktos deljsimu Reichstagas pilnai apsi-
žibalo koncesijų Sachaline. ^ dirbtų. . A - ^ ^ . , 1 : ^ 

SARNIA, Ont., rug. 21. — 
Suimtas protestantas evan
gelikas G. Garner už bažnyti
nių rūbų vogimą kataliką 
bažnyčioj. -į įį 

Valdžia darbuosis palaužti 
visus savo oponentus Reichs
tage. Bet jekkartais nevyk
tų tas atlikti, nacionalistai 
tunės atsakyti, jei Ruhro k ra 
što evakuoto bus prailginta, 
taigi, atidėta toliaus. 

Vokiečių demokratų laikra 
šeiai pažymi, kad jei Beich-
stagas vaduosis valdžios nu
rodymais, tai ateinantį mėne
sį apie 700,000 vOokiečių at-j 
sikratys militarinio okupantų 
jungo. Paskiaus evakuotė 
laipsningai bus vedama. 

Berlynan susirinko atskiriu 
Vokietijos valstybių prezi
dentai. Jie studijuoja Lon-Į 
done padarytas reparacines 
sutartis. Visus apie tai f ak
tus surinkg nori pranešti sa
vo legislaturom* 

Nors franeuzai socialistai gry 
žusį iš Londono radikalą pro 

Įmierą Herriot sutiko su pluo
štais gėlių, tečiaug žymi dalis 
franeuzų smarkiai akėja An
glijos premierą MacDonaldą. 

Jei Francija del tos Londo
no konferencijos turės ką-
nors prarasti , sako franeuzai, 
už tai daugiausia bus kaltas 
MacDonaid, kuris hipnoti
zuoja premierą Herriotą. 

Premderas Herriot šiandie 
parlamentui praneš Londono 
konferencijos rezultatus ir 
reikalaus pasitikėjimo reiški
mo. 

kas 1914 m., pulk. Seliger, 
skelbia, kad tais metais Aus
trijos senis imperatorius ka
ro paskelbimo Serbijai aktą 
pasirašė gavus klastingą te
legramą iš Bosnijos. 

Kuomet -imperatorius dve
jojo pasirašyti karo paskelbi
mą, tuo momentu pristatyta 
telegrama iš Bosnįjos, kad 

[serbai užpuolę Bosniją ir iš-

KAU^AS. r— Liepos 24 d. 
vakariniu traukiniu išvyksta 
į Rygą j Latvių-Lietuvių 
Vienybės kongresą 158 as
mens. Jų tarpe 2 universi
teto profesoriai, keletą iš įžy
mių visuomenės darbuotojų »r 
dauguma kitų mokytojų. 

didžiosiose duryse įdėti du 
Petro Rimšos iš bronzos at
lieti medaliai. Kairiojoje pu 
sėje atlietas puikus Lietuvos 
kunigaikščio Gedimino Did
žiojo paveikslas, kurio apa
čioje romėniškomis raidėmis 
padėti skaitmens — 1316 — 
1341. Dešinioje durių pusė
je įdėtas Lietuvos gostinės 
Vilniaus vaizdas, kurio apa
čioje tai pat romėniški skait
mens — 1323—1923. Abu 
medaliu įdėtu į duris sudaro 
vieno medalio abi^pusi mato
mi išorinėmis pusėmis. Šis 
darbas p. Rimšos pašvęstas 
Lietuvos sostinės Vilniaus 
600 metų įkūrimo sukaktu-J 
vėms paminėti. 

GRIŽO P. KRUPAVIČIUS. 

IŠTYRĖ GYVULIUS. 

KAUNAS. — Valstybės 
veterinarijos, bakteriologijos 
laboratorijos gegužėg ir bir
želio mėn. tirta 425 arklių 
kraujas, įtartų susirgimu į-
plaukimu. Iš tų tyrimų su
sekta, kad 10 iš jų ištikro si r 
go įplaukimu. Be to, labora-

. .torija tvrė dar 52 kitokių gy-
žudę apie 400 austrų k a r e i - L ^ ^ t o l o g i n ę m e d ž i a g ą . 
vių. 

SU LAIVU NUSKENDO 
DAUG KAREIVIŲ. 

BUENOS AIRES, Argen
tina, rugp. 21. — Iš Brazili
jos praneša, kad federalės 
valdžios kariuomenė Parana 
upėje nuskandino garlaivį, 
įkuriuomi gabenta revoliucio
nierių kariuomenė. Daugelis 
kareivių nuskendo. 

Ties Campos Novos, toli į 
vakarus nuo Sao Paulo, fe-
deralė kariuomenė kovoja su 
revoliucionierių būriais. 

Tuomet imperatorius atsi
liepė: " J e i taip, tai turi but 
ka ras ' ' ir pasirašė karo pas
kelbimą. 

Antrytojaus patirta, kad 
telegrama buvo suklastuota, 
kad austrų kareivių žudynių 
nebuvę. Bet kas klastavo te
legramą, nepasakoma. 

Rasta pasiutimo o atvejais, 
kiaulių raudonlige 7, trichni-
na (rajus1) 2 atvejais. 

DU MEDALIAI. 

KAUNAS. — Žemės Ūkio 
Ministeris p. ^Krupavičius lie
pos 22 d. sugrįžo į Kauną. 

O R A S . 

CHICAGO. — Anot oro 
biuro, šiandie nepastovus o-
ras ; maža atmaina tempera
tūroje. 

DIDELĖ VĖTRA I0WA 
VALSTYBĖJE. 

DES MOINES, Iowa, rug. 
21. — Tomis dienomis kai-
kurias vallstybės dalis palietė 
didelė vėtra. Du žmogų žu
vo. Dideli nuostoliai atlikta. 

ISPANAI NUGALĖJĘ 
MAURUS. 

DIRBDINA POŽEMINI 
GELEŽINKELI. 

MADRIDAS, rugp. 21. — 
Oficialiai paskelbta, kad is
panų kariuomenė Morokoj po 
trijų dienų kovos vienoj vie
toj nugalėjus maurus sukilė
lius. 

ST. LOUIS Mo., rugp. 20. 
—Šiame mieste bus dirbdina-
mas požeminis geležinkelis. 

-1 
EINA ARGUMENTAI. 

« . . . _ _ - S . _ 

\VASHINGjTON, rugp. 21. 
— Generalio prokuroro ašis 
tentu paskirtas pulk. W. J. 
Donovan, katalikas* 

Prisipažinusių žmogžudžių 
Leopoldo ir Loeb byla baigia 
si kriminaliam teisme. Abie
jų, pusių advokatai argumen
tuoja. Valstybinis prokuro
ras reikalauja abiem mirties 
bausmės. Advokatai ginė
jai šaukia susimylėjimo. 

Šią savaitę Karo Muzėjaus 

PINIGŲ KURSAS. 
Rugpiučio 20, 1924 m. 

Anglijos 1 sterl. sv 
Prancūzijos 100 frankų . . 
Belgijos 100 frankų . . . . 
Šveicarijos 100 frankų . . . . 

Čekoslovakijos 100 kronų . 

$10.00 
4.4S 
5.36 
4.97 
13.79 
4.42 

. 2.99 
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Siųskite Savo Giminėms 

L I E T U V Ą 

PINIGUS 
ii 

P E R 

DRAUGĄ H 

NES, "DRAUGAS" pigiausiai sjua-
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. CO., 
2334 So. Oakley Avenne Ohioago, HL 
Ofiso Valandos: Nuo 8 ryto iki 8 v. vaK. 

Sekmadieniais uždaryta. 
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" D R A U G Ą S" 
Published Daily Escept Sundays 
One Year . . . . _ , . . . . $6.00 
Six Montha $3.00 

AT HEWS - STANDS 2c. A COPY 
DKAKiAS PCBLISHING CO., I n e 

M M So. O&kley Avc , Ckicago. 111. 

Tcl. Roosevelt 7791 
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MELSKIMĖS UŽ VILNIŲ. 

kavimas, nuolatini* ir tvirtas 
laikymos tarptautinės teisės ir 
sutarčių vykdymas Lietuvai 

nius mums visieMs nesufygi-
namai taptų artimesnis, bran
gesnis ir Sv«ntesws; t a i p mes 

LIETUVA R RŪPINAI. 
sudarė tą gerą vardą. Einant I džiaugtumėmės gyvai tuomet, 
tad dalykams geru keliu, ma-įkada Vilnius sugrįžtu; prie 
tau, kad vieno dalyko dar 
trūksta: -- MALDOS. 

Be Dievo pageibos žmonių 
gudrybė nueina niekais. Nes 
"jei Dievas nepastatys namo, 
bergždžiai darbuojasi statyto-

Redakeija šį laišką gavo len
kiškai rašytą. Tuom labiau jis 
yra įdomus. 0 pareikštos jame 
skaisčios ir giliai Vilnių mylin
čios šrdies mintys, yra ne tik 
svarstytinoj, bet ir vykintinos. No 
retume visa širdimi, kad šį laiš
ką persispausdintų visi musu^ lai
kraščiai, kad perskaitytų visi. y" 
pae gerbiamieji mūsų kunigai. 

Redakcja. 

Gerbiamas Redaktoriau, 

• Šį laišką rašyti verčia ma 
ne meilė prie mano nelaimin
gojo Vilniaus, " nesulaužomas 
įsitikinimas į mūsų reikalavi
mų teisę o ypaė tikėjimas 
Dievui, kuris yra "mūsų prie-
iglauila ir tvirtybė".* Šiuom 
laišku norėčiau pasiekti visų 
tikinčių ir patriotingų lietu
vių. 

Štai už keliolikos \lienu pra. 
'sidės Genevoje metinis Tautų 
Lygos susirinkimas, kuris tarp 

."kitų reikalą spręs ir Vilniaus 

mūsų Tėvynes; kaip siratiprė 
[tų mūsų dėkingumo ryšiai su 
Viešpačiu Dievu, 
Maldoje ir kovose mūsų valia,' 

[mūsų noras pavirstų į neper-
laužiamą plieną. 

jai" . Dievo pagelbai isigyti f ° S * ™ * * visuomet galu-
negana teisingų reikalų, ku- | t i n ^ \m k i m i > k a s t u r i »•* 

UŽ VISKĄ KALTAS-

rių turime, bet reikia ir 
maldos, kurios šiuom atveju 
yra rodos, permaža. Todėl ir 
drįstu šauktis į liet. tikėjimą 
ir dievotumą. 

O, kaip mūsų vihis atgauti 
greitai Vilnių augštai pakiltų, 

| kad nors dalis mūsų visuo
menės imtų melstis už Vil
niaus atgavimą. Kad taip rug-
piučio 24: dieną, t. y. 9 dienas 
prieš Tautų Lygos susirinki
mą pradėtume noveną laiky
ti prie šv. Dvasios, arba prie 
Aušros Vartų mūsų šv. Pane
lės. Kad per tas devynias die
nas gerbiamieji kunigai savo 
kunigiškus poterius tai inten
cijai pavestų. Kad mūsų vie
nuoles Seserys kas dieną kal
bėtų šv. Kažančių už Vilnių. 
Kad mūsų motinos, kalbėda
mos su nekartais vaikučiais 

įperlaužiamą norą. 
Vilniaus tremtinis 
M. Urbanovič. 

18 — VUI — 24 

IR VĖL MOTERŲ SU 
RElf GTAS TRUKS 

MAS, 

Kaž-kodel pastaruoju laiku Brookryno ir Costono 
laisvamanių organams baisiausiu žmogum Amerikoj pa
sirodė esąs Pakštas ir tat nuo to laiko, kai jis persikėle 
Chrcagon. Dabar tufi laisvamanių laikraščiai gavo sau 

[parankios progos pasiagituofi. Laisvamanis be agitaci-
1 jos tur but numirtų iš nuobodumo. O didvyriams juk ne
verta taip staiga išmirti, nes kas-gi tuomet žmonijos li
kimu bepasiropintŲ. Tad didvyrių reta veislė1 suskubo 
save gelbėti iš mirties nasrų, ypač kad atsirado jai naujas 
gyvenimo tikslas: nugalabinti vieną "juodąjį klerikalą" 
ir taip išgelbėti nors dalj pasaulio (t. y. Lietuvą) nuo J* 
tikros pražūties. ' 

ketvirtadienis, Rugp. 21, 1924 

idarbas geriausia vyksta šalyse kame vidutine tempera
tūra sviruoja apie 50 F. Žmogaus darbui geros klimati
nes sąlygos pasidaro tankiausia tuomet, kai vidutine die
nos temperatūra esti apie 60 F., o vidurdieny pakildama 
iki 70 F. Karštesnis klimatas jau mažina žmogaus darbin
gumą ir net moralj atsparumą. Reliatyvė oro drėgmė tin
kamiausia esti tarp 70 ir 80 nuošimčių. Oro spaudimas 
mažai turi įtakos į darbingumą. 

Jei Naujosios Anglijos, New Yorko ir Pennsylvani-
jos klimatas puikiausia tinka darbingumui (t. y. iki 100 
nuošimčių), tai Lietuvos klimatas pasiekia tik 82 darbin
gumo laip'snių, gi Filipinų tik 30 — 40 laipsnių. Metinė 
vidutinė Filipinų temperatūra 80 F., kuri vasaros mėne
siais išbūna pakilus iki 85 F. ir kartais pasiekia virš 100 F. 
Prie didelės drėgmės ši Filipinų temperatūra labai suma
žina žmonių, darbingumą ir budo .tvirtumą. Abelnai, ne
išmintinga butų kaltinti ar peikti kurią-tautą už jos atli-
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klausimą. 
nepasitikėti j poterėlius, pridėtų bent vieną Yra pamato 

; Tautų Lyga, bet jos nepaisyti 
yra negalima, nes tapo ji kuc 

, ne pasaulinė įstaiga. y et A-
"paštalų Sostas rūpinasi pa
rsiųsti tenai savo atstovą; ma-
; tyt spėja, kad jo atstovas ga~ 
. les neleisti neteisingų spren-

I" dimų, ir gal nevieną naudingą 
teisingą reikalą praves. 

- Apaštalų Sosto nusistatymas 
stiprina ir mūsų pasitikėjimą 
tuom labiau, kad mes tu.-, 

j rime tenai savo atstovą, ga
bų vyrą, p. Galvanauską. 

Europoje sąlygos šiandieną 
mums yra gan palankios. Val
džios atmainos Anglijoje ir 
Franci joje; nykimas fašizmo. 

'. remiančio lenkų imperializmą; 
maišatis lenkų užsienio ir vi
daus politikoje; — visa tai da
ro, kad Lenkijos tarptautinė 

I padėtis niejįuomet nebuvo taip 
bloga, kaip šiandieną. Iš ki-
tos pusės Lietuvos tarptauti-

- nė padėtis niekuomet nebuvo 
taip gera, kaip dabar. Skait-

į lmgos paskutiniųjų laikų su
tartys su daugeliu valstybių, 
Klaipėdos konvencijos ratifi-

" Sveika, Marija'' už Vilniaus 
atvadavimą. Kad bažnyčiose 
per tas 9 dienas mūsų vargo-
ninkai po šv. Mišių atgiedo
tų "Amžiną atilsį'' už tuos, 

- Jau jei ne to* mūsų mo
terys, tai sau ilsėtumes ir il-
sėtumes — kol grybais apaug
tume! n. ., • 

Štai vos praūžė Moterų Są 
jungos Seimas su jo vakarais \ 
- štai ir vėl naujas "nespa-

Įkajus". 
- O kas tokio? 
- O gi šv. Kazimiero Aka-J 

dėmijos Rėmėjų Dr-ja rengia 
"Lawn Par ty" ir dar kur, o-
gi pačiame Vienuolyno sode. 

- O jergutėliau I Visuomet' 
norėjau, kad Rėmėjos ką no-
rs panašaus surengtų Vienuo
lyno plačiame kieme, tai i'ain," 
kad jos galop tą nutarė pa
daryti! 

— Nutarė ir netik nutarė, bet 

k UP. i e galvas savo paguldė [ 
Vimių gindami. Kad visi vy
rai, moterys, mergaitės ir ber
neliai, per tas devynias die
nas pusdieny, suskambėjus 
bažnyčios varpui, arba fabrikų 
signalams sugaudus, atsimin
tų, kad Vilniuje tuom pat lai
ku kasdieną skamba lenkų 
daina; "Nie rzueim ziemi?? 

(Neapleisime žemės), -- ir atsi 
minę lietuvių didvyrių pralie
tą kraują, kad sukalbėtų už 
ją anrž. atilsį 'Viešp. Angelas' 
gi savo gyvenime pasiryžtų 
sekti tų didvyrių dorybes, pa
sišventimą ir didvyriškumą. 
Kad nors tiek padarytume, 
jog paskutinėje šio mėnesio 

[Viešpaties dienoje, dieną pri
eš susirenkant Tautų Lygai, 
mūsų bažnyčiose viešas pa

nų tarimą , vykdo, š>ai po ko-1 
[lonijas skleidžia bilietus taip 
sparčiai, kad tik žiūrėk. 

- O kiek atseinfc bilietas! 
- O gi tik 50c. 
- Ar ir "lunčiaus" gausiu 

už tą 50c. T 
- O gi kaip, pačių Seserų 

rankutėmis pagaminto irgi. 
- Oi, bėgu bilieto pirkt i 
- Tik nepamiršk, kad 

"Lawn Par ty" jvjks rugpin 
[čio 31 - paskutiniame sekma
dienyje ir dienoje šie* mėne
sio. * < • • *r.|įl } 
. . - Bėgsiu bilieto įsigyti ir' 

ma atliktume 

O, tuomet tas brangus Vii* 

KUN. PROF. BUCYS 
BOSTONE. 

tai nevidonas Pakštas tą baisenybę padaręs, t. y. prt-Į 
lyginęs lietuvius prie "barbarų" aziaty, ir tai lig atside-
kuodamas lietuviams amerikiečiams už 5 mUionus do
lerių aukų savo Tėvynei. Del pilnesnio efekto; laisvama

nį nių laikraštis prie proletaro Pakšto dar pridėjo Lietuvos 
milionierius Vailokaičius, tuomet laisvamaniškai galvelei 
jau rimtai pasirodė, kad Pakštas tikrai iškoliojo Ameri
kos lietuvius Azijos barbarais. SuKg Jurgio ir kepurė. 

. . ^ " . , Sulig gaivos ir išmintis... 

Dabar-gi man pasisekė sužinoti, kad Pakštas fig-
šiol dar nebuvo lyginęs lietuvių su filipiniečiais. Jis ka
daise esąs bandęs lyginti Amerikos lietuvius su Ameri-

!kos negrais ir tai tik vienu žvilgsniu: jis radęs, kad čio-
nyščių negrų tarpe inteligentų nuošfcntte esąs stambesnis 
negu pas mūsų kolonistus. Tai ir viskas. Dabar sužino
jau "klerikalo" Pakšto nuomonę apie filipiniečiui/ir pa

leidžiu spaudon pirmąjį jų palyginimą SAI lietuviais. Bet 
ir tai tik civilizacijos laipsnio žvilgsniu. Manau jog las-
vamaniai pasinaudos tomis žiniomis savo galvų švieti
mui ir sniegenų šveitimui 

FILIPINŲ KRAŠTAS. 

Filipinų tėvynė susideda iš virš 3,000 mažų ir kelių 
[didelių salų. Jų kraštą apgyvena ne1 viena, bet kelios tau-
ttos, kurių kalbos skiriasi viena nuo kitos beveik tiek, 
[kiek lietuvių nuo latvių. Viso filipiniečių yra 11 milonų, 
kurių tarpe apie 9 milionai katalikų, gi likusieji daugiau
sia magometonai ir stabmeldžiai. Jų tėvynė yra apie 5 
kartus didesnė už dabartinę Lietuvos Respuliką. Kai Fi
lipinų salos bus tankiai apgyventos, tai jos lengvai mai
tins apie 70 milionų žmonių. Dabar filipiniečių tauta yra 
vdiutinė, bet ji gali tapti (j 150 — 200 metų) net labai di
delė valstybė, šiandien ten dar tik 10 nuošimčių jau į-
dirbtos žemės, kiti-gi plotai dar tebelaukia kultūringų 
žemdirbių. 

Civilizacija, panašiai kaip ir ūkininko javai, reikalau
ja taratikrų ir tai ne vienos rųšies sąlygų. Jos gaK būti 
fyzinės, moralės, istorinės, rasinės ir kitokios. Kalbant 
apie filipinus, šiuom kartu pasitenkinsiu vien fyzinėmis 
civilizacijai augti sąlygomis. Jų tarpe, klimatnės sąlygos 
vaidina pirmaeilį ir svarbiausi vaidmenį. Lyginant Lietu
vos ir Filipinų civilizacijas pravartu pradėti nuo tų kraš
tų klimatinių sąlygų. -

Filipinai tai vienintelis Azijos kraštas ištisai priėmęs 
Vakarų civilizacijos formą ir turinį. Šituo atžvilgiu fili
piniečiai labiau europejiški ir už japonus, savo kaimy
nus. Žinoma, nereikia manyti kad viskas europijiška y-
ra tobula. Ir Azijoj yra daugybė gražių, gerų ir labai gir
tinų dalykų. Ir labai neteisinga aziatus barbarais pra
vardžiuoti. 

Subatoje Rugp. 16 d. lankė-

Filipiniečiai Vakarų kultūrą pasisavino nuo ispanų, 
[kurie tą kraštą valdė per 300 metų. Bet prie nepalankiau
sių klimato sąlygų jiems negalima buvo didelę ir greitą 
pažangą daryti. Vienok šiandien filipiniečiai- jau .turi a-
pie 5,000 pradinių mokyklų su arti 1 miliono vaikų, daug 
vidurinių mokyklų ir 2 universitetu. Vienuolių dominiko
nų Santo Tomas universitetas yra seniausias po Jungti
nių Valstybių vėliava; jis turi medicinos, inžinerijos, gam
tos, literatūros, filosofijos ir katalikų teologijos fakulte
tus. Universiteto studentų lietuviai turi apie 2,000 (kartu 
su Lietuvos žydais), gi filipiniečiai "apie 5,000. Iš to ga
lima apytikriai spręsti, kad inteligentų nuošimtis (ne skai
tlius) pas filipiniečius yra du kartu mažesnis negu pas 
Europos lietuvius ir gal 3 — 4 kartus didesnis negu pas 
Amerikos lietuvius. Dabar filipiniečiai smarkiai kovoja 
už savo nepriklausomybę. Jie skubiai platina šviesą pas 
atsilikusius kai-kurių salų gyventojus. iMatant jų dideles 

Įkultūrinęs pastangas, galima drąsiai spėti, kad jie nuga
lės daugelį gamtos kliūčių ir laimingai žengs pirmyn. Ži
noma, ir Lietuva vietoje nestovės. Ir nieko nėra gražes
nio, kaip kultūrinės lenktynės. Mes atgavom savo nepri
klausomybę. Linkėkime ir filipiniečia.ms svetimų pančių 
nusikratyti ir vystyti savo gražią ir labai švelnią tautinę 
fculturą. Tuomet lenktyniuosime laisvi su laisvais. 

Žinoma, filipiniečiams dar'įo pastangas brangiau kai
nuos, negu lietuviams, kurie gyvena palankesnėse sąly
gose. Jau dingo tie laikai, kada atsilikusių tautų nieki
nimas buvo madoje. Japonai ir filipiniečiai įrodo pasau
liui, kad Azijos tautos moka pažangos keliais vaikščioti 
ir kultūrines brangenybės kurti. Q ką bekalbėti apie In
dijos išmintį ir dailę! Prisiminkime, kad ne visuomet ir 
ne visiems mūsų trukšminga Vakarų civilizacija laimes ir 
džaugsmo teikia. Tuomet ir į aziatus išaukšto nežiurė-
sim ir iškalno nesmerksim. 

Filipiniečiai ir lietuviai turi savy įgimtų budo ben
drumų: būtent, palinkimą mysticizman, muzikos ir meno 
pamylėjimą, branginimą vidujinio ir ramaus sielos džiau-
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bas geriausia sekasi prie 60—65 F. temperatūros laipsnių, Įvoti ir galvojimą įvilkti į matomas formas, 
protinis — prie 35 — 40 F. Kombinuotas proto ir rankų K. P . 

ADVOKATO MASTAUSKO 
KALBA. 

Sąjungietės jau turėtų mane 
gerai pažinti, ir jus žinote jog 
aš nesu linkęs prie suteikimo 
tuščių pagirų 'arba bergždžių 
komphmentų; ir dei to esu be
nt dalinai priverstas duoti pa
gyrimą ir rezervuotą patenkl-
nhną išerikšti Moterų Sąjun

gos Viršininkės, Delegatės S0** narėms ir jos viršaitėms 
už jų gražią darbuotę. 

Jau čionai buvo išreikšta 

L. K. Mot. Sąjungos Vakarie 
nėję Chicagoj, rugp-

19 d. 

Gerbiamosios Moterų Sąjun-

ir Gerbiamieji Svečiai. 

Visuomet būna malonu ir 
smagu kalbėti, kuomet klau
sytojų tarpe randasi grožioji 
lytis; nes ji vien tik savo bu
vimu sujudina gražesnius jau-

•smns ir normaliai priverčia 
kalbėtojus prie didesnių pas
tangų. Jeigu kalbėtojas netu
rėtų jokių gabumų arbo butų 
be jokio paJinkimo prie viešo' 
kalbėjimo, vis vien jeigu jo 
klausytojai butų moterys, tat 
jis* iškiltų virs savęs ir jo pas
tangos jį patį nustebintų; ko 
nors gero jam pasisektų pasa
kyti. Ir aš dabar duosiu tam 
įkvėpimui pilną ir neaprube-

I žiuotą laisvę. Jeigu gerai išeis, 
tai nuopelnas bus jūsų, o, jei
gu nagerai* išeis, tai papeiki^] 

į m a ? ir-gi jums teks. 

daug minčių ir gražių žodžių 
Sąjungietėms už jų pasišven
timą ir už jų darbus. Kad Są-

|jungai sekasi, niekas negali a-
bejoti, nes ji jau skaito savo^ 
narius tūkstančiais. Kad mr-
veiktas darbas buvo didelis, 

šviesesnė. Sąjungietės.jau su* 
[dvigubino penkis metus ir at
eitį turi gražią. Dieve padėk 
jums, yra linkėjimas kiekvie
no susipratusio lietuvio. Jan 
Moterų Sąjunga nebeina kūdi
kio žingsniais, jau ji žengia 
moteriškai ir ją reikia išsiū
buoti, kad jos įsisiūbavimas 
galėtų ją pats nešti. Tuomet 
moterys galės savo energiją, 
ypač protą pakreipti į kitus 
[reikalingus darbus. 

Mes vyrai turime ir turėsi
me suprasti, anksčiau ar vė
liau, kiek mes esame kalti mo-
terimą. Čionai aš neturiu ome-

~. . v . . inyje tą, kad jos mus užaueri-visi tai pripažįsta, ypač jeigu f
 JJ £ J i^f.1 

. , . , . . . no. Visai ne... Tas beabejo 
jbuvo mums labai svarbus pa-fsupras* jog kiekviena narė tu

rėjo kieno nors būti prikal
binta. Čia beabėjo teka dau
giausia dirbti jums kurios čio
nai esate susirinkusios. Tikino 
si jog jus visos gausite iš šio 
suvažiavimo daug naujos e-
nergjios tolimesniam darbui. 
Mūsų Kardinolas yra pasakęs, 
kad pirmieji penki metai or-1 

ganizacijoms būna sunkiausi; [te4ninkai anais taikais gyven-
pergyvenus penkeris un*us davo. Mušu namai butų tokie, 
padėtis pasidaro geresnė ir kokius I<ttli,onai &mwik»j& 

turėjo ir dar Jvaikur turi. Be
abėjo, įeig» ne motery gud
rumas, tai j»s k Jur šiandien 
visus sunkius ^abus dirbtų, o 
jų ponas MT valdytojas tiktai 
medžiotų, kariautų i r žvejotų, 

Moterys gan senai suprato, 
jog su kumščiu pasaulis ne
pagerės, jokios ptaŽangos nej-
vyks. Jos tai suprato matant 
blogą vyrų pasielgimą. Jie sa
vo šeimyna daug neshniprno. 
Vyrai tik ieškodavo priežas 
ties namus apleisti ir teisybę 

[kam nors iskverbti su buože 
arba su kardu. Vyrai šiokią-
tokią laisvę iškovojo puiega ir 
kardu. Tta laisvė buvo gera'ir 
gyvavo tiktai taip ilgai, kaip J 
vyrai buvo geraį suorganizuo-' 

mai pasidarė labai malonus ir 

tarnavimas, Ir vyrai ta fakt-^ f** ur vienas kitam nžsitikejo. 
kai kada pripažįsta moterim?. 
Aš turiu ontenyje naminę kuJ~ 
turą, namų komfortą. Vyrai, 
ar jus žinote, jeigu ne mote
rys ir jų ^uvlrumas, mes gal 
ir šiandien dar gyventumėm 
urvuose, miškuose, kaip pns-

Tai vyrus patenkino-, bet mo-
terų nepatenkino. 

jis nebnorėjo namų apieisti. 
Jos sugalvojo naminius ra
kandus ir stogą. Tas sumaži
no vyrų žiaurumą ir padarė 
juos švelnesniais. Per šitą vi
są periodą, ji dirba sunkų na
minį darbą ir vienas iš jos 

[darbų buvo maisto gabeni
mas. Jos vyras pašaudavo sty-
įrną, o ji turėjo jos odą nulup-
tį ir mėsą namon parnešti. Tai 

[buvo vyrams laikai! Mes juos 
praradom! Galime atsidusti! 
Praradimo priežastis buvo Mo 
teris. J i sugalvojo ratus ir vy
rą įtikino, jog. jis bus Iaįmin* 
gesnis už savo kaimyną, jeigu, 
turėdamas ratus, jis juos var
tos mėsai vežfi. Tuomet ^is t 

[vieną diena* galės daugiau su* 
vežti mėsos, negu jo moteris 
gaišdavo į mėnesį. J i dar pri-

jžvelgkime į mūsų padėtį šian užmušę. Mūsų laikais m o t e r s 
dien. M& vyrai turime supra-1 galvojo kaip tų vvni er**ri-

dėjo, " o jeigu pasiektų *£-
Joms nebuvo patogu šeimy- Jmokimti arba pripratinti ark-

|sti tikrą padėt]. Jau moterys 
priėjo prie to, jog mašinos jo
ms visą naminį darbą daro. 
Kur ir koks bus galas. Nepra
našausiu. Tik patarsiu vyrams 
moterų pavyzdį sekti kaiku-
riose gyvenimo srityse. Bū
tent: moterys iškovodamas sau 
laisvę, nepraliejo nei vienos 
moters nei vieno lašo kraujo. 

Į Bet vyrai kraujuje yra pas
kendę ir per amžius taip bu
vo; jeigu mes nepasimokhisir 
ine, tai ir pasiliks. 

Moterys vyrus sušvelnino, 
šeimynos meilę įvedė, šiokią-
tokią pagarbą jos savo švel
numu ir gražumu sau išlavino, 

£net ir tikybos mus jos išmo
kino. 

Vįenok vyrų gailesčio jos 
mus neišmokino. Kuomet jos 

ną maistu apnrpįnti, vyrasns 
karuose būnant. Jos tada pra
dėjo galvuoti, kaip savo vy
rus padarius gudresniais, kad 
visų vyrų iŠ namų: nebūtų jei-

| kalinga išsiųst Painiausia jos 
išrado nieOfe tacfe tyrui rftb. 

ją pakreipti į vagą, kuri dau
giau naudos moterims atneš
tų. Kad toji nauda ir pasau
lį pagerina, tai joms nesvar
bu; svarbu tik tas, kad jom* 
l̂ una geriau. Būdamos silp* 
nesnės,jos fizinės paiegos ne*. 
vartoja, bet jos savo protine 
paiega priverčia vyrus prie 
atėjimą. Mes nenorime būti 
ti augauti tokiu neaiškiu, ne
matomu ir ikišiol mums nesu
prantamu būdu. Gal su laiku 
mes tapsime gudresni ir, vie
toje jausmais, pradėsime gy
venti protui vadovaujant. Mo
terų kooperacija galės pa^ 
kubinti tos laimingos dieno* 
atėjima. Mes ne norime butt 
žiaurus ir šiurkštus. Mes bra
nginame jūsų šve-'numą mei
lę. Veskite, bukite' vadais, bet 
neduokite mums suprasti, jo tr ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ s a v o paslėptą gudrumą pa 

& t*s ratus trauktų, Tokin [kreips į tą šalį, tai tuomet j jus tai darote, nes tobulinant 
būdu j i tapo palinosuota n u o , b u s i m e i š t ikrųjų laimingi Tuo 
,maisto gabenimo. | m e t ^ i r karai^.išnykę. 

/Moterys) y niekuomet; nėra 
buvę pustelB^kės/ ir, prieząs. 
t i s ro-yra jų komforto meilė. 
Vyrai yra jau miiiardu* vvru 

Tai darydama žinoma, mote 
f* visutMitt aSšftiB^v©, jog 
tai yra vyrui naurfe. Bet pa-*' 

mus, jus puikybe- mums i>-
ki-epyjate ir mes dar esame 
p.uij^bėje paskendę, čia tai 
yra jums didelė dirva. O mū
sų obalgįs yra ir bus "Jjaiky-
kis-Nepasiduokl" «> 

•> 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
V diiai. Garsinimų rinkimo, ko <ti sekmadienį rugp. 24 d. ba- narius nedalyvuaįaneius Sei- OTTORlIfWEŲ SEIMAS. 
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CLEVEUND, MHO. 

Įnešimai į L. R. K. Federaci
jos Kongresą. 

Šiais laikais risi labiausiai 
sHu,domavę k « p amerik.- K ] u } P e d e r a c i j o s C e n t r o 

nai su politika prieš savo ri
nkinius, taip ir lietuviai prieš 
savo seimus. Sąjungietės ruo
šiasi prie savo seimo Chica-
go, 111., Vyčiai Homestead, 
Fa., o R. K. Federacija De-
troit, Mieli. Toks judėjimas 
i^ana puikus, kuris priverčia 
kiekviena veikėja pagalvoti 
apie seimų. įnešimus ir t. t . 

Žinoma, nevisi lygiai galvo
ja apie ta i : vienos kolonijos 
turi susiorganizavus savo ap-
skrjčina, kitos kolonįjos turi 
i k yrių ir parodo daug veiklu
mo Tat-gi šiuo kartu ir 
Clevelando kaikurios draugi
jos ar kp. priklausiančios prie 
R. K. Federacijos išrinko ko
misijas, kad jos susiejusios 
duotu įnešimų į F. Kongresą. 
Gaila, kad Clevelando draugi
jos ne visos priklauso prie Fe
deracijos, bet yra vilties, kad 
delegatai sugrįžę iš F. Kongre 
so, ir Clevelande stengsis su
organizuoti Federacijos sky
rių, kaip ir kitose kolonijose. 
Tat-gi į šį Federacijos Kongre 
są išrinktas t vienas at
stovas, kuris atstovaus vi
soms šioms trims draugijoms: 
D. L. K. Vytauto Draugijai, 
L. Vyčių25 kp. ir L. D. K. Są

jungos 51 kp. 
Įnešimai į F. Kongresą, 
1) Kad Federacijos Centro 

valdyba skirtų kalbėtojus ir, 
kad jie stengtųsi suorganizuo
ti Federacijos skyrius, kurio
se kolonijose nesiranda. 2) 

misija- pranešė, kad jog jos žnyčios kieme. 
dalbas užbaigtas ir programa 
atiduota spaudon. Tik dar ne-

vai
dyba stengtųsi dangiau kreip-

Įti domės į dabartinius Federa
cijos skyrius; jeigu per laiš
kus nebūtų galima pagelbėti 
tiems skyriams, tai kad būti) 
pasiųstas atatinkamas tam 
žmogus. 3) Kad "Federacijos 
Kongresas išrastų budus, kad 
visus tuos klebonus paraginti 
prisidėti prie d'arbo — suor-

mo viršelis daryti iš geresnės 
[X>pieros. Išvažiavimo rapor
tas pažymėjo, jog darbas jau 
pradėtas ir t. *t. Garsinimas 
Kongreso anglų spaudoje tuoj 
bus pradėtas. Svetainės iš
puošimo komisija ir vakarie
nei rengti komisija iš trijų 
parapijų po du išrinkta. Kon
greso pamaldų tva rka nu ta r t a 
irgi pranešti spaudoje. Nutar
ia užsisakyti "Draugo" ne-
mažiaus 200 ekzempliorių ir iš 
dalinti veltui Kongreso da
lyviams" del publikacijos. Rini
tai užbaigus visus reikalus 

P-as K. Burneika padova
nojo parapijos naudai - išlai-

paaiškėjo, kiek viso galėjo mojimui "Overland Touring 
t>ut surinkta. Nutarta progra-|Car." Jeigu i trumpų laikų ti-

ganizuoti savose parap. arba j gražiausiame upe visi išsis-
kolonijose F. skyrius, kuriose 
nėra suorganizuoti. Visų trijų 
dr-jų komisija išrinko atstovu 
į F. Kongresą Juozą—Y. Sa
dauską, im 

Komisijos valdyba, 
F. Saukiavičius, pirm., 

J . V. Sadauskas, rast. 

OETROIT, MICHIGAN 
Iš Federacijos Kongreso ren 

gimo tolesnes darbuotes. 
Rugpiucio 14 d. įvyko visų 

trijų parapijų bendros komi
sijos posėdis. Posėdis buvo 
gyvumo pilnas malonus. Kiek
vieno siela ir mintis broliškos 
meilės gaivinama stengėsi 
bendrai darbuotis. Sėkmingai 
vadovaujant gerbiama m pirm. 
M. Šimoniui viskas ėjo sklan-

D A K T A R A I : 
. » « • » » • • * « 

Telefonas Bottlcvard 199* 

Dr,S,A,Brenza| 
4696 SO. A S H L A N D A V E N l E 

Chicago, 111. 
VaL: 9 r y t o iki 12 plet : 1 po 
piet iki 3 p o piet , f : 3 0 vak. ik i f 
9 :30 rak . 
• — • • • • • • • • • • • • • • • • ! • • • • • 

Tel. Boulevard 0537 n Dr Mary a 
Dowiat-Sass 

1707 W. 4 7 - t h St. 
Va landos n u o 8 iki 12 diena, n u o 
6 iki 8 va i . vale. Vedol iomis nuo 

8 iki 2 vaL p o p ie ta . 

r 
j 

Tele fonas Seetey 7439 

Dr, I. M, Feinberg 
G y d o special iai v isokias vyrų iv 

inotera ly t i škas ligas* 
2401 Madison Street 

|t K a m p . W e s t e m Ave. — Chicago 
Valandos : 2 — i p o pietų 7—9 vak. 

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

4442 So. Western A ve. 
Telef. Lafayctte 4149 

> — — • — — * * • ; • « — — • — • — • — — — — Į 
• ^ . • 

Dr.A.RačkusI 
Gydytojas, Chirurgas, Obs 

tetrikas ir Specijalistai 
Elektroterapas. 

IŠIMA TOHSILUS — ' 
D— B« 
• ) — Bm pWIU Ii 
«)— B» tSBmmm 

-PMUratal i 
i 

•mo JT 
(tkmenli tnlirj*) 

tr afc—8» il»pwn»o pu»l*J« b« o-
peracljo* SS tam tikromis mok«-
llikomla prl«mon*mii b«l vaistais. 

ragrąSIn* g1rd*Jlm%. . . 
litrm* paaekmtngal. Ir J«t 

o oparmclja*. 
vUa% talkia MITO 

onas: 
1411 So. 50 Ava. Cicero, BĮ. 
Oflaaa atidaryta*: kasdien ana S vaL 

po ptat Iki • vaL vakarą 
Haatliomla tr aaradomla oflaaa 

ryta* 

Tel . Boulevard 2160 

Dr. A.]. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
t lik a s o . IU. 

Dr. M aurice Kahn 
Gydytojai ir Chirurgai 

4 6 3 1 S . Ashland Ave. 
Tel YafffeODM 

Valandai; T ^ L H E 
Nuo 10 iki 12 p ie t 
Nuo 2 iki 3 po piet 

| Nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėl nuo 10 iki 12 paet 

>fiso Tei. Boulevard 9699 
Keairf. Tel. Dreze l 9191 

DR, A, A, ROTH 

Tel . Boulevard 3689 

Dr. J. P. POŠKA 
OJAS G Y D Y T O J A S 

Į 

C H I R U R G A S 
8937 So. Moagan Street ' 
Valandos: I — 1 2 II r y t a 
Vakarais nuo 7 ik i • 

CICERO OFISAS} 
1249 Sontfe 49Mfc A v e a a e 

Telef. Cicero 4979 
Valand.: t — 8 : 9 9 *. V. kaadten, 

Utarn inka i s ir pėtnyčioma n u o 9 
iki 9 T S L vak. 

Remkke tuos profesiona
lus, bimierius kurk gani 
naši dienraštį drauge". 

R 1 8 M O Y9TTO JAB I R 
C H I R U R G A S 

Special istas Moteriškų, Vyrišką 
Valkų ir vbtu chro»i5kq Ilgų. 

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

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

I DR. CHARLES SEGAL] 
numeriu Ferfcėl* savo ofisą p o 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJ AUSTAS 

! 

Bik>vų, Moterų tr Vyrų I J g ų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 
p o platų: n u o 7 — s . s s 
Nedėi lomis : 10 Iki 12. 

Telefonas Midvray 2889 

m JI 
JTeL Ganai 0257 Vak. Ganai 2 1 1 8 1 

I DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Str. 

( V a a n d o s : l t iki 12 ryta; 1 Iki • 
po platų; I iki I 

Telef. Boulevard 2551 

Dr. M. ŽILVITIS 
Dentistas 

Perkė lė savo ofisų i š Brighton 
Park p o n u m . 

SS66 So. Halsted Street 

kirstem. i * 
Spaudos Komisija. 

KENOSHA, WIS. 
Dažnai yra rašoma iš kiti) 

;olonijų apie Moterų lietuviu 
vatalikių veikimą ir jų pasi
sekimus. Is to nėr ko stebėtis, 
nes jau tokie laikai, kad mo
terys vyrus visame lenktynuo-
ja. Mat ką jos tartą jau su
mano, tai savo ištverme ir iš
pildo. Moters, kad jau ka, no
ri veikti, tai iš tikros širdie* 
naši švenčia. Už tai joms vi
suomet gerai vyksta. Šiuo 
kartu turiu progos pažymėti, 
kad ir musij kolonijos mote
rys darbuojasi, kiek galėda
mos. Jau keli metai, kaip eia 
gyvuoja moterų Sv. Onos Dr-
ja. Prie jos priguli visos su
sipratusios moters katalikės. 
Minėta Dr-ja kas metas su-
reagia keletą gražių pramo
gų, štni/'kavi ir nūnai, mo
terų Šv. Onos Dr-ja uoliai 
rengia ant 24 Rugp. garsų 
pikniką šv. Petro parap. baž
nyčios naudai. Vieta piknikui 
parinkta Dunneback miškai, 
kur gamta yra labai graži. 

Girdėjau, kad ir muzika bu
sianti per pikniką. Visi tad 
rengkiniės į šį pikniką. Visi 
i Dunneback misk~ą. T e n ir 
vieta graži, ten oras tyrus, ten 
ir valgiai skanus. 

Pasarga. Jeigu butų lietus, 
tą pačią dieną, piknikas bus 
Sv. Petro bažnytinėj svetai
nėje. 

Pranas. 

CHICAGG HEIGHTS, H.L. 
Bazaras. 

Pasil>aigtis piknikams, ren
giamas dabar parap. baza
ras. Bazaras manoma pradėk 

kietų užtektinai bus išpar
duota, tai ir automobilius ke
lio nors bus iSlaimetas. 

Darbai. 
Nors kaikurios dirbtuvės 

ir sutrumpino darbo valandos, 
bet žmonių nuo darbo neat
leidžia — dirba. Korų dirbtu
vę, stovėjo — nedirbo kelis 
mėnesius, bet dabar pradėjo 
dirbti gerai. 

Vietinis. 

L. VYČIŲ CHICAOOS APS 
KEIČI0 ĮNEŠIMAI L. VY

ČIŲ 12 JAM SEIMUI. 

0 A 

Kreivos Akis Ištaisomos 

A. Del neįvykdintų su
manymu. 

1. Įsteigt prie Vyeių spaus
tuvės knygyną, pirmoj vietoj 
iš scenos kūrinėlių, mokyk
loms vadovėlių ir rinktosios 
literatūros kurinių. 

'2. Aukso Kardą, tinkamai 
progai p'asitaikius, realizuotis 

3. Organizacijos vardą nus
tatyt sulig referendumo davi
nių krypties. 

B. Nauji sumanymai. 
1. Vietoj spaustuvės direk

torių rinkt Revizijos Komisi
ją, kuri bile kada gal tikrinti" 
spaustuvės ir Centro stovį 
(apyskaitas, bilas, sistemas ir 
tt.). Revizijos Komisijos na
riai spaustuvės^ klausime ir 
reikaluose tur sprendžiamąjį 
balsą. įj 

2.Spaustuves Administrato
rius Centro valdybos ir Revi
zijos Komisijos samdomas ir 
kontroliuojamas, b ne Seimo 
renkamas. ' 

3. Centro Valdyba netinka
mai einantį pareigas' Centro 
Valdybos narį 2-3 balsų atsta
to, o jo vieton kooptuoja nau* 

4. Centro ir spaustuvės a-
py skaitos sueentralizuojamos 
ir vedamos po priežiūra Cen
tro Valdybos ir spaustuvės 

* 4 

A d m i n i s t r a t o r i a u s . 

5. Daryt naujų narių prira
šymo ir Pašalpos skyriaus VaT 

jų. Tvarką nustato Centro 
Valdyba. 

6. Pagamint organizacijos* 
nariams narystės liudijimus. 

7. Iš narių mokesčių 2-3 du
oti Centrui, o 1-3 palikt kuo
poms. 

8. Prie Centro laikyt šiek 
tiek apmokamą žmogų, kursai 
rūpintųsi organizacijos spor
to reikalais. 

9. Įvesti insurance (apdrau-
do») skyfių ir kas iš narių no
ri gali priklausyti. 

10. Centro valdybon rinkti* 

rekomendacijos.. 
11. Ateity Centro Valdyba 

renkama nominacijos būda. 
12> Centro valdyba iš trijų 

vice-pirmininkų. 
13. L. V. Chicagos apskri

t i s rekomenduoja gerb. prelo-
tą kun. M. L. Krušą organi
zacijos dvasios vadu. 

Konstitucijos,* ceremonijalo, 
pašalpos skyriaus, jaunamečių* 
reikalai Seime bus plačiai ir< 
nuodugniai peržiūrėti ir svars 
tomi. Tais klausimais yra su
darytos komisijos, po kurių' 
raportų eis rezoliucijos. 

Tautiniai kultūriniai klau
simai, santykių palaikymas su 
Lietuva, ypač su idėjiniai 
draugais pavasarininkais ir a-
teitininkais taip pat bus iškel- J 
t i ir nustatyti. 

M. 

mę. 12-me Seime rinkti sulig 
kuopiį ir 'apskričių formulės f . 

ADVOKATAI 

PAIEŠKOJIMAS. 

Metinis Giedrininkų Seimas 
įvyks rugsėjo 5 ir 6 diena Ci
cero, IH. 

Visi nariai kuogreičiau ruo-
skities prie šio Seimu, nes 
reikia kiekvieno nario — na
rės pasidarbavimo ir pagel-

|bos, kad Seimas butų pasek
mingas. 

Visos kuopos šaukite "ex-
t r a " susirinkimus, rinkite de» 
legatus, aptarkite Seimui į-
nešimus, kad mūsų •organiza
ciją pakelti i augštesni stovį. 
Jei norime, kad mūsų moks
leiviai susilauktų tikrai gied
rios ateities, visi rinkimės į 
šįmetinį Seimą. 

Su visokiais reikalais krel-
pkities prie "Giedros' f redak
toriaus tokiu adresu: Gerb. 
Kun. Linkus, 4943 W. 15-tli 
St. Cicero, m . 

Giedri ninku organizacijos 
pirmininkas 

Ignas I. Barkus. 

I JOHN L BAGDZIUNAS 
A D V O K A T A S 

?a9a b/bu vfafti«at TeĮfMSMt 

Lietuvos Konsulat'as Chica-
goje paieško KAZIMIERO 
BERNOTO iš Vaitimėnų kai
mo, Šilalės valse., Tauragės 
apskr. Gyveno kada Oklaho-
ma City, Okla. 

Kas žino apie tą asmenį, 
ar jis gyvas ar yra miręs, ma
lonėkite pranešti Lietuvos 
Konsulatui, 608 So. Dearborn 
strcet, Chicago, UI. 

KVIETKINES 

Sakyk su Kvietkom 
Kvietkos visokiom pra

mogom. 
FRANK JINDRICH, Jr. 

2127 VVest 22 Street 
Chicago. 

Telef. Canal 1787 

Dr. Chiropractor ir 
Akuserka 

ANIELĖ KAUSHILLAS 
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias l igas vyrų, moterų ir vai
kų. Kurie sergate kreipkitės, o 
rasite pagelbą. Patar imas dovanai. 

Valandos nuo 1 iki 9 vakare. 
Tel . Yards 495J 

3252 So. Halsted S*. 

f T South Dearborn Street 
1 ROOM 1&*S Z R I B O H B BLDG. 

Tfciefonas Randolpb S2«l 
Vakarais: 2151 VVest 22 St. 

Tetefo—« Panai 1—7 

S. W. B A S E S 
A D V O K A T A S 
7 f W. Mtmm Slreet 

Rooni 904 — Tel. RAiidolph 29M 
Ymk. H u o 9 rjte iki 5 po ple1q 

saos so. 
Telef. Varda 1015 

Ghicaffo. 

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

MetropoUcan State Banko Kame 
2991 W. 22nd 9 t Tel. O m a i 9999 

Telef. Centnrt 4411 

KASIMIR P. GUGIS 
A D V O K A T ^ T L S 

127 N. Dearborn Street 
Valand.: nuo 6 iki 8:30 
Nedėl iomls 9 iki 12 
Res id . : 3S23 So. Halsted Str. 

S Telef. Boulevard 1310 
Chicago. 

Tel. Canal 2965 
C. J. P A N S r B M 

Fotografas 
PAJTSTRNA STCDIO 

1901 S. Hals ted St., Chicago. 
To lumas nedaro skirtumo 

Saukiamas, važiuoja i v isas 
miesto dalis. 

KVIETKINE 
ANT BRIDGEPORTO I 

[Puikiausios nusikintos kvie-* 
Įtkos, vestuvėms bankietams,< 
įpagrabams vainikai ir ki-j 
[toras pramogoms. } 
> Patarnavimas mandagiausias , ] 
Įkainos žemiausloa. 

URBA FLOVVER SHOP 
3321 Aubum Avenue 
Telefonas Blvd. 2035 

Sa & & S £ S S S £ < 

CHAS. K. VUOSAITIS 
VYRŲ IE MOTERŲ 

RŪBŲ SIUVĖJAS 
Siuvame siutus ir O'Coatus 
naujausios mados. Atliekami 
darbą, kogeriausia už vi
siems prieinamas kainas. 

Valome, Dažome ir Ak 
naujiname senus* 

2337 S. Leavitt Str. 
Tel Roosevelt 8982 

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22-nd St. arti Leavitt Si . 
Telefonas Canal 2552 

Valandos: 9 ryto iki 9 Vakaro. Se-
rsdoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 
v. Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokius Doku
mentus, perkant arba parduo
dant Lotus. Namus, Parmag Ir 
Biznius. Skolina Pinigus ant pir-

l m o ntorgičiaus lengvomis l&ygo-
1 mis. 

I 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDVVARE CO. 

Malavojime, dekaruopaiaae, 
kalsimuojame ir popieruo-
jame namus. Padarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie-

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

Pres. Ramancionis 
Chicago, m. TeL Yards 7282 

DR, SERNER, 0 . D, 
Lietuvis Specialistas 

Akiniai $5 ir augščiau 
Vai.: 3 iki 9, Ned. 10 iki 1. 

3333 South Halsted St. 

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau 

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriau/sk» aukso . 5 u mošų 
pleitom ga l ima valgyti kiečiausią 
maistą. Garantuojame visą savo dar
bą, ir žemas m ū s ų kainas . Sergėkite 
savo dantis, k a d nekenktų jūsų svei
katai . 

1545 VVest 47-th Stveet 
Netol i Ashland Ąve. 

S. D. LAGHAVVIGZ 
Ltetavto Oeaoortm? 
2814 W . 2S»* •*• 

Cteafo. BL 
Patarnauja l a i d o -

InvėM kuopis lausla . 
a e l k a l s meld l lu a t 
sišaukti, o 
darbą bastea « i C 
nėdiutL 

- TdL Osvat tVlt 
l l t t 

Complete in.Itself 
*- * '- \ 

Paga laoda skustuvo a i -
m e n ę neižimant j o tž sku
s t u v ą Greitai, Parankiai . 
Labai lengvai Išvalomas. 
P i lnas setas — skustuvas 
su galąstuvų Ir e x t m a š 
menys $1.0O ir angšeiau. 

| Yalel/luto-Strop Rator 

uidžiausia Lietuviška Krautuve Chicagoj 

P E A H L Q U E E N KONCERTINA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Mūsų krautuve—Viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame u | žemiausią kainą, kur kitur taip 

negausi. Mašinėlių, laiškams drukuoti ir ofiso dar
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius lai
krodžius, žiedus, gliubinius ir deimantinius; grama-
fonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau
sių, armonikų, rusiško ir prūsiškų išdirbysoių. Ba
lalaikų, gitarų k smuikų, kokių tik reikia. Dirbame 
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius 
ir muzikališkus instrumentus atsekančiai. 

Taipri užlaikau pilna eile optiškų dalykų. 

STEPONAS P. KAZLAVVSKI 
4832 So. ASHLAND AVE. CHICAGO, IIX. 

Telefonas BOULEVARD 7309 

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

Buvęs Lietuvos a t s tovybės Ta-1 | 
š inytone Patarėju. 

l i tsn State B a n k o 
9101 VVest 22nd Street 

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

11 S. La Salle st. Room 2001 
TeL Randolpfa 1SS4 VaL n o o t - 5 

VAKARAIS; 
SS01 a Halsted st. TeL Bivd. §77S 

v. v apart PanedėUo Ir 
P ė t n j č i o s 

^ 

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

Ofisas DidmieatyJ: 

29 South La Salia Street 
Kam baris 5S0 

Telefonas Central 639S 

Vakarais 3223 S. Halsted S t 
Telefonas Yards 4681 

reL Central 6 2 0 t 

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

i 911 Chicago Temple Bldg. 
7 W . Washington St. 

[CICERO Ofisas: PanedėUo va* . 
1314 & Cicero A v. TeL Cicero 5084 
B R I D G E P O R T Ofisas: Kita is vak. 

I32S6 8 . Halsted St. TeL Boul. 6797 
,»«^B- ... * --s**- ~>&a 
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J. P. WAITCHES 
L a vv y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: D . 614—616—197 K. Dear
born St. TeL RaadolBh 6564—96^6 

(Vakara i s 99717 Indi—si Ave. 
Roseland TeL PnUman 9977 

%mmmmmm*m>mm m»» mmmm*** • • • • • • 
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Jei norite, kad biznis 
sektųsi, garsinkites die 
nrašty ^Drauge'*, ku
ris duoda geriausias 
pasekmes. 
Galima siųsti skelbi

mus per pašte, adre-i 
suodami: 

"DRAUGAS" 
2334 So Oakiey Ave| 

Chicago, 111. 
Tel. Roosrveit 779l4 

" ? . » « SL» f * aLir.Tf-g-,g-**.y.93> i 
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CHICAGO/E 
PENT0R1AMS P)\D1DIN-

TA UŽMOKESNIS. 
ŽINIŲ - ŽINELES. 
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tad rengkimės į A. R. K. boliu salėje, 5 kp. -- visokiais sidėjimo par. mokyklos kam- PARIJOVIMUI NAMAI 
'Lawn Party" . 

Busiu ten ir 
Aš. 

H-S WEST PULLMLAN, IIX, 

go 
M 

X Šiandien Rugpiučio 21 d. 
Remiantis sutartimi su kon 11 vai. 20 m. n. Chicagos lai-

traktoriais, pentoriams uuis- ku iš stoties La Salle išva-
tanis torais dienomis automa- žiuoja kun. Pr. Meškauskas, 
tičkai padidinta užmokesnis. X Vakar apsilankė į "Drau 
Pirmiaus jiems buvo mokama 
darbo valandoje $1.25, gi da
bar $1.50. , 

Tiek šiandie mokama mū
rininkams ir plasteruotojams 
(tinkuotojams). Trumpoj at 
eity ir kiti unistai prie namų 
statymo susilauks tokio auk
što užmokesnio. 

Kas įdomiausia, kad nei 
vienoj kitoj industrijoj, dar
bininkai taip aukštai neapmo
kami. » 

Svarbiausia to priežastis 
tame, kad darbininkai prie 
namu statvmo ne visuomet 
turi progos dirbti. Dažnai 
blogas oras sutrukdo jiems 
darbus. 

Vieša padėka. 
Visiems darbuotojams, ku

rie per visą bazarą, nenuilsta
mai dirbo, stengdamiesi kuo-
geriausia atlikti savo apsiim
tą darbą, ypač komitetams ir' 

Redakciją p-nia Meleš- draugijų paskirtiems darbi-
kienė iŠ Waukegan, 111. Rei- ninkams: (Šv. Verionikos, Sv. 

laimėjimais užsiims, 6 kp. 
taipat laimėjimais, 7 kp. — 
virtuvę, $ kp. - prie baro. 

Meldžiame kuopas gerai pri 
sirengti, parūpinti reikalingų 
piknikui daiktų. 

J. Petraitis, pirm., 
M. česnavičius, rast. 

bariuose. Visi Direktoriai tei-
ksis dalyvauti nes yra daug NEPAPRASTAS BARGE- \ 
svarbių reikalų apsvarstyme NAS. 

Krau P. Lapelis, 
šv. Kaz. kap. vice-prez. 

— — i K 

kia pastebėti, kad pp. Meleš-' 
kai yra dideli ' 'Draugo" ir' 
4 'Laivo" prieteliai ir rėmėjai. 
Jie skaito "Draugą" jau 8 
metai ir sako, kad jie jokiu 
būdu negalėtų persiskirti su 

Kryžiaus, Šv. Juozapo ir Vy
čių 35 kp.) tariu kuqširdin-
giausį ačiū. Taip pat visiems 
aukotojams, kurie aukojo sa
vo parapijos bazarui, sutjik 
dami nemažą pagelbą, labai de 

ŠV. KAZIMIERO KAPINIŲ 
REIKALAI. 

milimiausiu jiems draugu-' kojų. Nors žmonių per visą 
dienraščiu "Draugu". 

X Taipgi vakar apsilankė 
p. Pr. Zdankus Notre Dame 
universiteto studentas. Pr. 
Zdankus yra buvęs M Draugo" 
Redakcijos narys. 

MOKYKLOSE PRITRUKS 
VIETŲ. 

Chicagos gyventojai dide
les sumas įkas metai sumoka 
publišku mokyklų reikalams. 
Tečians politikieriai dažnai 
išeikvoja mokyklų fondus. Re 
zultate pasirodo nei pinigų, 
nei naujų mokyklų. 

Angliška spauda praneša, 
kad kuomet trumpoj ateity 
mokyklos bus atidarvtos, a-
pie 54,000 vaikų nebus vie
tos. 

T0WN OF LAKE. 

DAWES ATAKUOJA 
PROGRESYVIUS. 

Sąjungietės. 
Rugpiučio 10 d. Moterų Sąj.̂  

21 kuopą turėjo sus-mą šv. 
Kryžiaus parap. svet. 

Šį sykį seimai užėmė svar
biausia vietą sus-me. Moterų 
Sąjungai Seime atstovauti iš
rinkta: L. Tilunaite, M. Pau
kštienė, E. Druktenaitė. Į Šv. 
K. A. Rėmėjų seimą išrinktos: 
M. Paukštienė, O. Bajorinie-
nė, L, Tilunaite. 

Vienas įprotys Sąjungiečių 
tarpe yra puikus, kad atsilan
ko naujų narių. Šiame sus-me 
prisirašė: R. Cekauskaitė, E. 
Diksniute, P. Dikselienė, A. 
Salcalienė, T. Setikienė, Narių 
augimas organizacijoje begalo 
daug reiškia. Gyvuokite Są
jungietės! T-la. 

laiką buvo nedaug, bet pas 
kutinis vakaras viską pralen
kė. Todei gryno pelno nuo 
nuo bazaro atliko apie 1,200 
dol. Taip pat dėkoju visiems 
kurie atsilankėte j bazarą, nes 
tik jūsų atsilankymas ir su
teikė nemažos naudos parapi-
gai. 

Kun. J. Paškauskas, kleb. 

Pranešimas. 
Šv. Kazimiero kapinių Di

rektorių susirinkimas įvyks 
penktadienyje, Rugpiučio 22 
d., 8 vai. vakare Nekalto Pra-
— — — — — — — i — — — — ^ 

REIKALINGA. 
REIKALINGAS 

rankinis zeceris (kompozitorus) dar
bas nuolatos, užmokestis gera; gali 
but unijos vyras arba ne. 

Kreipkitės 
K. OF L. PRESS 

47S6 South Wood Street 
V. Rukstnlis 

Tol. lAfayette 6298 

K A U N O 

PRANEŠIMAI. 
LABD. SĄJUNGOS KUO 

P0MS PRANEŠIMAS. 

Labd. Sąj. kuopos apsiėmė 
per pikniką kuris įvyks rug
sėjo 14 dieną National Dar
že, šiuos darbus: 1 kuopa -

ratais ir saldainiais, 3 
kp. - prie geito. 4 kp. — prie 

Aną vakarą Evanstone fi
nansininkas Da\ves formaliai 
painformuotas republikonų a 
pie jo nomhiavima kandida
tu i viceprezidentus. 

Dawes pasakė prakalbą. 
Jis nušvietė tokią republiko
nų valdžios programą, apie 
ką jau pirmiaus jo kalbėjo 
Prezidentas Coolidge. 

Tik finansininkas Da\ves 
be kitko dar atakavo progre
syvių partijos kandidatą se
natorių La Follette. Pro-
gresyvio kandidato pasekėjus 
išvadino demagogais, radika
lais ir kitais epitetais. Sakė,, 
kad jie švaisto raudona vėlia
va. 

PLANETA MARŠ 
ČIA PAT. 

Planeta Marš užporyt bus 
arčiausia žemės — virš 34 
milionų mailių. 

Viso pasaulio astronomai 
nukreipę ant Marso žiūronus, 
nori pagauti kokių nors faktų 
apie tą retą svečią — dan
gaus kūną. 

Garsieji Amerikos astrono 
mai atsiliepia į pasaulio val
stybes nors porai dienų ne
vartoti savo didžiulių radio 
stočių. Klausyti, ar kartais 
nebus paduoti bent koki nuo 
Marso signalai, bent koki bal-
Sdi. 

"ROOT - BEER' 
PUTELE. 

SU 

' REIKALINGAS BUTAS 
iš 3 — 4 piliitti mebliuotų 
kambarių. Tinkamiausia but 
Cieeroje. Apsigyventų nuo 
rugsėjo 3 d. Pasiūlymus sių
sti į "Draugą", D-rui K. 
Pakštui, arba patelefonuoti 
jam Roosevelt 7791. 

JĮfr^—I • • • » » • • • • • • ! • • • » • » » » • » 

(Daina be gaidų) 
šilta vasaros diena. Oras 

kvapų pilnas. Medžiai ošia, 
žole žaliuoja, paukšteliai čiul-
bia... 

Buriaį žmonių šviesiomis, 
vasarinėmis drapanomis apsi
rengę žaidžia " aguonėlę" 
plačiame sode, paskui "zuikį 
gando'' bėga, veja viens kitą, 
juokiasi kvatoja galop sugau-
•na. Bebėgiodami sušila, pra
kaituoja, saulė rodos pasida
ro karštesnė, jau nebešildo, 
bet tiesiog svilina -a i gerti 
norisi, širdis trokšta ko nors 
skanaus, šalto, kvapnaus -- ir 
štai didelis stiklas "root be» 
erio" tyro kaip gintaras, šal
to, kvapnaus su balta puta 
iškilusia paviršyje! Ah, geri ir 
nori, rodos ir akys nušvinta 
at v ilgius širdį, ali, atsidusti 
patenkintas. Tokia skanaus, 
kvapnaus "root beerio" na
mie daryto, skiepe šaldyto 
bus A. R. D. Vienuolyno dar
že, svečiai galės jo gerti ik* 
soties rugpiučio 

a 
31 d. Visi 

<£*>• 

REIKALINGA 
REAL E S T A T E 

SALESMANAS 
Nepaprasta proga lietuviui 

vaikintu kuris moka Angliš
kai kalbėti. Geram vyrui mo 
kęsu algą, ir komisą. 

Pašaukite 
Mr. PAULSON 

Tel. Republic 5600 
Chicago, 111. 

M A T R O N A " 
Reikalinga švari, teisinga moteris 

del generalio darbo krautuve. Vieta 
pefetovi ir gera, alga nemaža. 

Atsišaukite, 
J. OPPENHEIMER & CO. 

Ashland Ave. ir 47-th St. 

L 

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

c'ystas su keturių inicii pakelis a-
pynials Europos. 

Kauno Malt yra dėlto 
peras kad yra išdirbamas geriau
sia patyrusių išdlrbėjų KAUNO 
EXTRACT. Netik kad geras ir 
skanus, bet ir naudingus del 
sveikatos, jisai gamina sveikata ir 
padaro apetitą. Taigi kiekvienas 
Lietuvis turi mėginti vartoti KAU
NO MAI/T EXTRACT. 

Perkant reikalaukite Kauno 
Malt Extrart jeigu krautuvinin
kas neturi tai reikalauk tiesiog iš 
vietos. 

•i 

Lithuanian Products Co. 
3613' S. Halsted St. Chicago. 

Tel. Boulevard 7258 

Bungalow \Marqnette Manor. 
6 kamb. moderniškas mūrinis 
bungalow ir vienam karui ga-
radžius. Kaina $8,500 įmokėt 
$2,000. 

' O. H. LYONS & CO. 
5931 So. Kedzie Ave. 

Tel. Prospect 9163 
Chicago, m. 

PARSIDUODA medinis namas 
dviejų pagyvenimų po 5 ir 6 kam
barius. Parsiduoda" nebrangiai. Pasi
naudokite gera proga. Visi įtaisymai: 
Elektros Šviesa, vanos, beismantas 
ir tt. 

Atsišaukite pas savininką 
rų, lubų: 

1513 South 49 Avenue 
Cicero, Itt. 

DIDELIS BARGENAS 
3414 Parnell Ave. 

3 flatu mūrinis namas, peČu 
šildomas. 3-6-6 kambarai. E-
lectric Lights. Mažas namukas 
is užpakalio. Kaina $12,000. 
Gash $3,500. Kitus lengvais iš
mokėjimais. Kreipkitės 

CAHILL BROS. 
5501 So. Ashland Avenue 

Tel. Prospect 0580 

B I Z N I $ 

REAL ESTATE 

i 
ir • Perkam, parduodam 

mainom namus, farmas taip 
#i ir visokius biznius. 

Darbą atliekam greitai, 
pigiai ir Kerai. 

Kreipkitės: 
3352 So. Halsted Str. 

ant ant f j T e L B o u l e v a r d 9641 
e . 

UK GUDRU 
Pasinaudok proga kol dari 

laiko išsirinkti gerą 
tą del gyvenimo arti 
ąuette Park ir šv. Ka 
ero Vienuoline 

KAS KĄ NORI 
Pirkti narna, parduoti, 

yti ar budavoti 
Kreipkitės pas 

KASTANTINAS 

KONCEVIČIUS 
mirė nuo plaučių uždegimo li
gos Rugp. 18 d. 1924 m. 5 v. 
vakare 50 metų amžiaus. Kilo 
iš Kauno Red. Raseinių Aps
kričio Kražių Parap. Išgyve
no Amerikoj 25 metus. 

Paliko dideliame nuliūdime 
Moterį Julijoną du sunu Kon
stantiną 19 m. Boleslovą 16 
m, 3 dukteris Stefanija 14 m. 
Felicija 10 m. ir Zofia 8 m. 
3 seseris Adolfiną, Malviną 
ir Konstanciją ir brolį Juoza~ 
pą-

Kūnas pašarvotas 2838 W. 
36-th Place. Laidotuves įvyks 
Pėtnyčioj rugp. 22 d. Ii namų 
9 vai. bus atlydėtas į Nekalto 
Pras. P. šv. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. 

Po pamaldų bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines. Nuo
širdžiai kviečiame visus gimi
nes, draugus itr pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Moteris. Vaikai, 
Seseris ir Brolis. 

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Zolp Tel. Blvd. 5203 

Puritan 
Malt 

Reikalauk kenutėS Turitan ku
ris yra stiprus, sultingas, malt 
extract, jia duoda geriausius 
rezultatus. 

Niekuomet nežinosi jo' geru
mo jeigu jo neišmėginsi. 

Pamėgink — Šiandie. 
Dviejų ruSių — Plain Puri
tan Malt Eztract 3 uncijų 
apynių pakelis ir Putitan 
Hop-FUvored Malt Cukrinis 
Syrunas. 

PURITAN 
MALT Hop 

Syru 
pas 
Flavored 
Siiftar 
Syrtip 

Plain 
Ext 
ract 

Šviežiais 
4nyniais 

Aiur$4-latis1os Rūšies 

ĮVAIRUS KONTRAK
TINIAI 

> » » > i i i m • • » » « • • • • • • • • • Į 

Tel. Blvd. M41 

A. KAIRIS 
Mūrinio tt budavojlmo namu 

GENERALIS 

C O N T R A C T O R I S 
Atsilankyki to pas mane duosNi 

gera patarimą. 
3352 So. Halsted Street 

Chicago, UI. 
. Rome 

3356 Lowc Avcmie 

Telefonas Canal 5395 

JOHN 6. MEZLAISKIS 
Generalia Kontraktorini, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 
2319 West 24-th S tmt 

Chicago, m. 

PARSroUODA krantnvg 
(Variety . Store) Brighton 
Parke. Biznis gerai išdirbtas 
ir gera vieta del biznio. Prie
žastis pardavimo tnrin 2 biz
ni ti. Kreipkitės. 

4282 Archer Ave. 

NEPAPRASTA PROGA." 
Restorantas pardavimui. 

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

148 W. 69th St. 
Chicago, m. 

Z. SMiCH i v j c L &CO 

Apšautam Insurinam viską 
Tel Prospect 4345 

j PIRKIT NAMĄ ARBA LOTA 
del gero saro raikn ir sau kur y-
ra medžiu ir kvietku. kur yra 
vieta daržovėms ir kiemas vai
kams. Tėvai ir motinos, padaryki
te savo vaikams ir sau linksmu
mą, žinot gerai kad pinigai išduoti 
nž rendas niekados nesugryžta. 
Itaojs pačius pinigus ka mokat už 
randa {mokėsit i narna; trumpu 
laiku pats namas išsimokės. Aš 
rurlu didžiausiam pasirinkime na
mu ir lotu aplink šv. Kazimiero 
Vienuolyną, kur yra puikiausia 
Chieagos Lietuvių kolonija, netoli 

\ Marauette Park kuris bus vienas 
iŠ gražiausia Parku visam mieste. 

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

I l š m a i n o m prastesnius namus ant 
geresnu namu kokioj tik vleto.i 
turite. Kaipo Lietuvis tai visados 
lietuviams patarnauja kogeriausia 

Telefonas Ganai 723S ' T 
PETRAS CIBULSKIS 
Maliavojtmo Kontraktorius 

DaŽŲ ir Poperos Krautuve 
2338 SO. LEAV1TT STR. 

Telefonas Canal 0€10 

PLUMBING 
Geriausias plumeris, darbą at

lieku gerai ir sąžiniškai. 
THOMAS 1DGGIN8 

2313 So. Oakley Ave Chicago, 
- ^ 

Lafayette 4223 

P L U M B I N G 
o lietuvys, lUIuviama visado*) 
patarnauja Kuogeriaaalal 

M. TCSKA, 
3228 We«t 38th 8tr#et 

~ » 

PAMATYK 
Jfrr Economical 7ran$portati0n 

C/CHEVROIET/ PIRMA 

Pas 

Mc MANUS MOTOR SALES 
Lengvais Išmokėjimais - Mokėk Važinėdamas 

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

PARDAVIMUI puiki kampini 
Grooernė ir Bučernė vietoje tirštai 
apgyventoje lenkų ir čeku. Pui
kiausi visi nauji MflxtuTes", pulkus 
Storas, bet kada aS nemoku lenkų, 
čekų nei angų kalbos ir kaipo far-
merys neapsipažinęs su bizniu tai 
yra man persunku ir už tai parduo
siu pigiai. 

Atsišaukite J storą: 
5200 S. Hondre St. 

F A R M O S 
FARMOS FKE8. 

82 akrų; muro namas 12 kam-
barų, barnė 40x8? ir kiti 4 maži 
namai. 16 karvų, 3 arkliai, 12 kiau-
lų, 150 vifitų, javai, ir visi padargai 
tik ui $7,600.00. 

109 akrai žemės, 26 akrai sodo, 
19 akrų klevinio miško, 16 kam
barių stuba, barnė 38x68 ir 6 ma
žesni namai, 9 karves, 2 arkliai, viš
tų, kiaulių, javai mašinos. Tik 2 
rnallios nuo miesto. Pusė mallės nuo 
ežero. Kaina $8,600.00 įmokėti $3,-
000.00'. 

P. D. ANDREKUS 
jPenrvrater, Mkh. 

P I A N A S 

KEAL E8TATE IWVESTMEXTS 
2418 W. Marųuette Rd. (Or 67 

BlvA) (Arti Western Ave.) 
Tel. Proepeet 8678 

NORĖDAMI 
P1BKTI, PARDUOTI AR MAI-
NTTI VISADOS KREIPKITftS 
P A S MUS. TAS 'JUMS B U 8 

AKT N A U D O a 

S. L. FABIONAS CO. 

808 W. 3Slk S t CMcaco 
Tel. B«ule?ard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. • 

GROJIKLIS PIANAS 
Iš priežasties neturėjimo darbo tr 

reikalingumo pinigų, aš parduosiu sa 
vo $700 vert-ės grojiklj planą ir 87 
rolelius, su benčiumi ir kabinetu už 

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

832S IJncoln Avenue 
Pirmas augštas. 

Kas neslgarsina, to niekas 
nežino* 

Advokatams ir daktarams, biznie
riams ir veikėjams, perkantiems ir 
parduodantiems, darbo ir darbininkų 
j ieškantiems — 

— visiems "Drauge" garsintis apsi
moka. 

Jei laiko neturi, pašauk: 

• Tel. ftoosevelt 7791 

Federalis oro biuras Chica-
goje užtikrina, kad ateina'šil
tesnes dienos. 

Detroit, Mieh., j>aieskonias 
žmogžudis, Frank Fleming, 
suimtas Chicagoįe. 

00 YOU KN0W WHY • - - Basebail Mt: Ali ttie WnU Akin? Oran (e Hiis najei 8 ) HslMT 
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Į | . » t H t Ce*<T 4ET 

i T H O t e 4UMi NOW TUKT 

\ 6*v.t»«NwL H*VS *Te>pTac 

C-————, aooa owr ^ 

mtimATttH*. CUOOON Qx*. y. 

5MtTH COMC 
HEAS SI R. 

AR REIKALINGI TAU 
PINIGAI? 

Mes skolinama ant pirmų] 
[morglčių. 

Mes taip pat 
Perkame tr Parduodame plr-J 

įus morgičius po $500.00 ir aug-
!3čiau. 

Norint platesnių informacijų] 
{kreipkitės pas: 

JUSTIN MACK1EWICH 

MORTGAGE BROKER 
ESTATE L0ANS 
INSURANCE 

2342 So. Leavitt Str. 

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

i 

LOANS INSURANCE 
General Contractor & 

Builder 
Su tos rųšies reikalais 

kreipkitės pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausis. 

5710 S. Kedzie Avenue 
Chicago, 111. 

ResidencUos Tel. Ofiso Tel. 
Prospect 5101 Prospect 5778 

V — 

Remkite tuos profesijona-
lus, biznierius kurie garsi-
i m i diennstį " D r a u r e ^ 

file:///Marqnette



