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Pirmoji diena. 
Iš ryto. 10 vai. šv. Jurgio par. bažnyčioje iškilmingos 

pamaldos. Šv. Mišias laikys kun. I. Albavičius, Fed. pirm. 
Pamokslą sakys kun. Dr. I. česaitis, Fed. dvasios vadas. 
Pamaldose dalyvaus Jo Malonybe Detroito Vyskupas Gal-
lagher. 

Po pamaldų delegatai bus nuvežti j posėdžių salę 
automobiliais į "Lietuvių svetainę" ant Dix ir 25-tos gatv. 

Planus 

/ 
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Pirmoji Sesija. 
Kongreso atidarymas. 
Atstovų registracija. 
Kongreso Valdybos rinkimai. 
Dienotvarkes priėmimas. 

Komisijų rinkimai: 
Skundų ir įnešimų, 
Spaudos ir pasveikinimų, 
Mandatų, 
Rezoliucijų, , 
Organizaciines, 
Knygų peržiūrėtojų. 
Pasveikinimai. 

Po pietų. Antroji sesija. 
Valdybos narių raportai. 
Referatas p. Molio: "Lietuvių ateivybe Amerikoje ir 

Kanadoje šiandieną." 
Diskusijos del referato. 
Referatas Dr. K. Pakšto: "Lietuvių ateitis Amerikoj." 
Diskusijos. 

NET TROTZKY ATAKUOJA LONDONO 
KONFERENCIJĄ 

PREMIERAS HERRIOT LAIMĖJO KITA KOVA 
BERLYNAS, rngp. 24. — mo.. Tad sesija atidėta kitai 

Kanclieris Marx visgi g^vo 
progos Reichstage paskaityti 
pranešimą apie Londono kon 
i'ereneiją. 

Jis pareiškė, kad Reichsta
gas privalo pripažinti tos 
konferencijos darbus ir eks

pertų planų vykinima. Nes 
tai gabpaskutinė proga taikai 

Reichstagas tuos klausimus 
svarstvs. 

dienai. 
Tuo tarpu autoritetai ėmė 

teiriautis legalių priemonių 
prieš triukšmadarius Reichs
tage vesti sabotažą* Norima 
triukšmadarius areštuoti, ne-
atsižvelgiant į jn nepaliečia-
mybe. 

FLAGSTAFF, Ariz., rugp. 
24. — Iš Lowell observatori
jos paskelbta, kad ant plane
tos Marso siaučia baisi snie
go pūga. 

Astronomai per žiūroną a-
ną naktį pastebėjo Marso pa
viršiumi slenkantį juodą taš
ką. Tai pūga. 

BOLŠEVISTINEI RUSIJAI 
r BŪTINA PASKOLA. 

PLĖŠIKAS, 2 POLICMONU 
ŽUVO. 

BOLŠEVIKAI SUTINKA 
MOKĖTI AUKŠTA 

NUOŠIMTI. 

Dėlto, kad valdžia turės 
didelį deficitą. 

BERLYNAS, rūgs. 23. — 
Kaip Franci jos parlamente 
komunistai atstovai; taip Vo 
k i et i jos Reichstage komunis
tai atstovai kovoja Londono 
konferencijoj padarytą repa-
racinę sutartį remiantis tar
ptautinių ekspertų planais. 
Svarbiausia dėlto, kad tie pla 
nai yra amerikoniško finan-

Vakare. Lietuvių svetainėje didelis koncertas, daly- sininko Dawes planai. Tuo 
vaujant sujungtam visų Detroito parapijų chorams, po tvardu planai vadinami dėlto, 
vadovybe gerb. kun. J. čižausko ir dalyvaujant solistams: kad finansininkas Davės eks 
p. Jonui Čižauskui, p-iniai S. Greičienei, p. C. L. Jolley, pertams pirmininkavo 
p. M. čižauskienei, p-lei Feteskaitel, ir p. Valiukui. 
Antroji diena. 

Iš ryto. Pamaldos šv. Antano bažnyčioje. 
• • A 

w 

Trečioji Sesija. 
Kun. B. Bumšo referatas: "Mūsų organizaciniai rei

kalai/ ' 
Diskusijos. 
Skundų ir įnešimų Komisijos pranešimas. 
Centro vietos klausimas. 

Po piety. Ketvirtoji sesija. 
Referatas kun. Dr. I. Česaičio: "Moksleivių reikalai." 
Diskusijos. 

. Referatas kun. B. Bumšo: "Spauda." 
Diskusijos. 
Organizaciines Komisijos pranešimas. 
Vakare. Lietuvių Svetainėje iškilminga vakariene da

lyvaujant senatoriui Couzens, kongresmonui McLeod, žy
miausiems lietuvių k'albetojams Amerikoje, Detroito su
jungtam chorui ir parinktiems artistams-dainininkams. 

.JLu 

Trečioji diena. 
iŠ ryto: Pamaldos šv. Petro v$ Povilo bažnyčioje. 

Penktoji Sesija. 
Jstatų klausimas. 

• Kultūros Vajaus loterijos reikalas. 
Rezoliucijų Komisijos pranešimas. 
Sekančio Kongreso vieta. 
Kongreso uždarymas. 

Po piety. 
Laikraščių Sąjungos posėdis. 
Naujos Valdybos posėdis. 
Vakare. Šv. Jurgio parapijos svetainėje mass mitin

gas ir prakalbos. Dalyvauja: Miesto Majoras, senatorius 
Couzens, kongresmonas McLeod, kun. Albavičius, Dr, K. 
Pakštas, kun. Garmus, kun. B. Bumšas, adv. Mastauskas, 
p. Mykolas Bagdonas, L. šimutis, kun. Dr. I. Česaitis. 

Bus ir muzikalė programa. 

Komunistai kelia kovą pla 
nų vykinimuiy nes neapkenčia 
Amerikos, kuri kovoja komu
nistus, ypač gi griežtai stovi 
prieš Maskvos bolševikų val
džios pripažinimą. 

I r štai kuomet Vokietijos 
kanclieris Marx Reichstage 
norėjo skaityti pranešimą a-
prie Londono konferencijos re 
zultatus, vokiečių komunistai 
atstovai sukėlė baisiausią 

JT 

triukšmą. 
Triukšmui vadovavo komu

nistas Katz ir Schwartz. Rei
chstago pirmininkas mėgino 
malšinti. Pasirodė tai tuščias 
darbas. jTuomet pertraukta 
sesija ir pareikalauta, kad tie 
du komunistu pasišalintų. 

t ž kelių valandų vėl no
rėta atidaryti sesiją. Tečiaus 
nevvko. Nes komunistai buvo 
pasirengę prie naujo triukš-

RYGA, rugp. 24. r - Rusi
jos apsaugos komisaras ,Tro-
tzky Maskvoje kalbėdamas 
smerkė naują Londono konfe 
rencijos sutartį. Jis pažymė
jo, kad tais: pripažintais eks
pertų planais Amerika tyko
ja pavergti visą Europą. 

Anglijos premierą MacDo-
naldą ir Franci jos premierą 
Herriotą apsaugos komisaras 
pavadino Amerikos vergais. 

MARQUETTE, Mieh., rug. 
24. — Vietos policijos virši
ninkas Ford su savo sūnum 
ir kitu poliemonu naktį užti
ko besi laužiant vienon krau-
tuvėn plįėšiką. 

Kilo kova. Žuvo policijos 
viršininkas, poliemonas ir 

plėšikas. Viršininko sumig su
žeistas. 

DAVIS ATAKUOJA KLANĄ 

SEAGIBT, X. J., rugp. 24. 
— Demokratų partijos kandi
datas į prezidentus John W. 
Bavis čionai kalbėdamas vie
šai pasmerkė Ku Klux tla-
ną ir kitas tos rųšies slaptas 
organizacijas, kurios kelia 

Amerika* kapitalistų tarnais..gyventoją tarpe rasinę ir re-
• • I Ilginę kovą. 

«OMA, ru£p. 24. - Itali- D a v i s r e i * k ė vilt ieR> k a d 

jos ministerių kabinetan, pir - ! t a iP * s , s i r *p,ablik(mų 
mdninkaujant premierui Mus-
solini, pilnai pripažino ir pa
tvirtino Londono konferenei-
jos išsprendimus kas link re-
paracinių ekspertų planų. 

partijos kandidatas. 
' Jo kalba enki']ė didelę sen

saciją. 

ATKELIAUJA WAUJ0S 
PRINCAS. 

PARYŽIUS, rugp. 24. — 
Franci jos parlamente premie 
ras Herriot laimėjo dar vie
ną kovą. Opozicija reikalavo 
be jokio Londono konferenci
jos rezultatų svtrstymo par- stybes. 
lamentui pasiliuosuoti. Te 
£!aus didžiuma balsų nubal

suota debatuoti pripažintus 

SOUTH AM fJTON, Ang
lija, rugp. 24. — Walijos 
princas, Anglijos sosto įpėdi
nis vakar išvyko j Suv. Val-

fTOKYO, rugp. 24. — Iš
keltas parlamente . armijos 

ekspertų planus. Tas Lygu pa mažinimo klausimas gal pri-
sitikėjim© reiškimui. 

Prieš Herriotą parlamente 
vedė atakas Poincare šalinin 
kai. Už premierą kalbėjo so
cialistas Plum. Jis pažymėjo, 
kad Poincarės programa y-
ra militaristinė, priešinga vi
sokiai taikai Europoje. 

GAL BUS IŠLEISTI DOLE
RINIAI ŽENKLAI. 

Poperiniai doleriai brangiai 
atsieina. 

Paskutinį kartą kviečiame vietines draugijas, Fede
racijos skyrius, Centralines organizacijas ir kataliku pa
rapijas išrinkti delegatus ir sius!! Kongresan. Paskutinį 
kartą primename, kad nuo šio Kongreso pasisekimo be
galo daug priklauso netik ateinančiųjų metų darbų pasi
sekimas, netik mūsų Federacijos, Lietuvių Katalikų Vie
nybes gyvenimas, bet ir visas mūsų išeivijos labas. 

KUN. I. ALBAVIČIUS, pirm., 
KUN. B. BUMŠAS, sekret., 

2334 So. Oakley ave., 
Chicago, Illi 

WASHINGTON, rugp. 23. 
— Suv. Valstybių pinigyno 
departamentas pakėlė kam
paniją supopulariz.uoti sidab 
rinį dolerį, kuris labai retai 
šiandie pasitaiko apyvartoje. 
Jei kampanija pavyktų, tai 
sumažėtų skaičius viendoleri-
nių poperos banknotų. 

Pradėjus tą kampaniją .im
ta diskusuoti, ar nebūtų gali
ma Suv. {Valstybėms įvesti 
ženklinių (token) pinigų. Jie 
galėtų užimti vienadolerinių 
poperinių pinige vietą. 

Tam tikslui tečiaus reika-
lingas pinige dirbimo įstaty-

vers Kato kabinetai atsistaty
dinti. 

ANDBRSON, Ind., rugp. 
24. — Bv. Marijos katalikiš
kose kapinėse nežinomi van
dalai išvertė 28 akmens ant
kapius. 

mui pataisymas. Tuo patai
symu pasirūpins pinigyno de 
partamentas. 

Perniai pinigyno departa
mentas atspauzdino apie 500 
miHonų vienadolerinių pope
ros banknotų. Poperiniai 
banknotai, imant aplamai, su
sidėvi ir suplyšta per 6 mė
nesius ir jų vieton reikia 
spauzdinti kitus. 

Kas kita butų su ženklais. 
Tos rųšies pinigai butų meta
liniai, lengvi, nemažesni kaip 
sidabrinis doleris ir butų pa
rankus nešioti. 

fTo klausimo išsprendimas 
prigulės nuo Kongreso. 

7 ŽMONES APSVILO. 

Chicago Heights viename 
saliune prohibiciniai agentai 
darė kratą. Apie 200 žmonių 
mėgįno agentus pulti. Te-
čiau nevyko. 

Old Independent bravare, 
1458 No. Halsted st., įvyko 
alkoholio ekspliozija. Tai bu
vo denatūruotas alkoholis, iš 
kurio buvo gaminamas neuž-
šalantis skystimas, vartoja
mas automobilių radiato

riams. 
7 asmenys labai apsvilo. 

^Gaisras kilo. Tečiaus greitai 
užgesinta. Nukentėję paimti 
į ligonines. Jie bravare dir
bo. 

Plėšikai įsilaužė Inlander 
Bros. sandelio ofisan, 60Q°̂  

Wentworth ave. Suskaldę 
"seifą" rado tik 25 dol. Bet 
ofise nuostolių atlikta virš 
500 dol. 

STOCKHOLMAS, rug. 23. 
— Vietos laikraščiai vienbal
siai reiškia daug pesimizmo 
kas link finansinės ir ekono
minės Rusijos padėties. 

Vienas laikraštis pažymi, 
jog Rusijos bolševikų valdžia 
fiskalinius 1924-25 metus pra 
dėjo su 40 nuošimčių defici
to. Finansų komisaras So-
kolnikov klausiamas ^apie fi
nansinę padėtį atsakė: 

"Rusija reikalinga pasko
los, nežiūrint "to, kiek tas tu
rėtų atsieiti. Paskola būti
na kadi r trumpam laikui, ne
žiūrint to, kiek butų imama 
nuošimčio.'' 

Spėjama, kad kuomet bol
ševikai su Anglija padarė su 
tartį, tai, rasi, jie Londone 
ar New rorke ir išsirūpins 
kiok-nors paskolos gauti. 

Komunistai žudomi. 
Laikraštis Tidningen, kū

lis paprastai skelbia tikras 
informacijas apie Rusijos 
reikalus, deficito kkrrsrmn 
pažymi ; 

"Jeigu biudžete pasidarė 
40 nuošimčių deficito, kuris 
turi but padengtas poperi-
niais pinigais, tai nauja bol
ševikų monetarinė reforma 
turės griūti. Šiame atsitiki
me ne vien červonco vertė 
sumažės, bet pati sovietų 
valdžia negalės atlaikyti po
zicijos. Taip bent pareiškė 
Kamiene v, finansų reformų 
autorius. Šiandie bolševikai 
žymiai sumažina javų ekspor 
tą. Taigi ims balansuotis 

pirklyba ir bolševikų červon
cui bus kitas smūgis." 

Toliaus laikraštis rašo: 
Komunistų partiios vir 

patenkinti permažomis algo
mis ir dar vis užtrunkančiai 
išmokamomis. Viršaičiams 
dar sumažintos išlaidos ir už 
keliones geležinkeliais. To 
pasekmėje pasirodo štai kas: 
Kuomet iš tkomunistų ofiso 
Maskvoje į sodžius nuvyksta 
su įvairiomis misijomis komu 
nistai, tie dažniausia nebe-
gryšta namo — nužudomi. 

Antai vieno komunistų lai
kraščio korespondentą Mali-

jnovskį nužudė jo tikras bro
lis." 

Nori karo. 
Kad pagerinti kiek-nors fi

nansinę bolševistinę Rusijos 
padėtį, yro keletas projektų, 
iš kurių trys svarbiausi šie; 

1. Panaikinti proletariato 
diktatūrą ir susidėti su kitais 
socialistais. Kadangi šian
die be Lenino bolševikai ne
betekę galvos, tai kiekvienas 
jų bijo viešumon iškelti tą 
projektą. 

2. Pavesti svetimų šalių ka 
pitalistams kai-kuriuos Rusi
jos plotus koncesijomis. Tai 
Krassino sumanymas* Te
čiaus tam priešinasi Tchit-
cherin. 

3. Pagaliaus Trotzky pa
duoda sugestiją pakelti karą 
tai ar kitai šaliai. Anot jo, 
tai vienatinė Rusijai pagel-
ba. 

Nors šis sumanymas yra 
vienas drastingiausių, bet 

jis rimtai bolševikų aptaria
mas. 

MADRIDAS, rugp. 24. — 
Ispanjjos generalio štabo du 
nariu siunčiama Washingto-

nan studijuoti amerikoniškas 
militarines mokyklas. į į 

PINIGŲ KURSAS. 

a 

Rugpiucio 23 d. 1924 
Lietuvos 100 HtŲ $10.00 
Anglijos 1 sterl. sv. . . 
Prancūzijos 100 frankų . 
Belgijos 100 franke . . . . 
Šveicarijos 100 frankų . . 
Italijos 100 lirų , 

Šalčiai p rovinc i jo je l a b a i ne - Čekoslovakijos 100 kronų 

4.50 
5.40 
5.01 

18.77 
4.43 
3.01 

I 

Už papirkimų ėmimą sus
penduota du Chicągos polie
monu — Ireland ir AVandke. 
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Siųskite Savo Giminėms 

L I E T U V Ą 

PINIGUS 
a P E R 

DRAUGĄ f> 

NES, "DRAUGAS" pigiausiai siun-
; Čia ir geriausiai patarnauja. "DRAU

GAS" siunčia per didžiausią Lietuvos 
banką — ŪKIO BANKĄ. 

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

"DRAUGAS," PUBL. 00. , 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, UI 

Ofiso Valandos; Nno 8 ryto iki 8 T. v a t 
Sekmadieniais uždaryta. 
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- " D R A U G A S " 

PubUshed Daily Except Sundaya 
One Year $6.00 
6ix Momns $3.00 

AT NEWS - STANDS 2c. A COPY 
DRAUGAS PLBOSH1NG CO., Inc. 

2334 So. Oakley Ave., Chicago. UI. 

TeJ. Roohcvelt 7791 
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MOTERYS PILIETĖS. 
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VOKIETIJA, KLAIPĖDA IR LIETUVA. 
BitttA* 

FitfTiivos 
įMrmadiepi*, &ugp. 25, 1&24 
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Andai Prezidentas Coolid-
ge savo prakalboje, paskui 
gubernatorius Bryan ir kiti ša 
lies politikai ragino ir ragi
na Amerikos pilietės moteris, 
idant jos vsios rinkimuose da
lyvautų ir balsuotų. 

Amerikos moterys ilgus 
metus kovojo už lygias vy
rams pilietines teises., Buvo 
spėjama, kad kuomet jos tas 
lygias teises gaus, tai čia j -
vyks didelės perversmės. 

Rezultate pasirodė kitaip. 
Gavusios pilnas pilietines tei
ses, šiandie jų vos menka da
lis naudojasi tomis teisėmis. 
Maža jų dalis dalyvauja rin
kimuose. 

Angliška spauda tokai pa
dėtimi labai interesuojasi. Po
litines partijas remia laikraš
čiai nori, idant moterys sa
vo balsais prisidėtų prie rin
kimų. Politinių partijų vadai 
šiandien nebežino kaip geriu 
tis moterims pilietėms. Jų vie
ni jas kviečia savo pusėn, 
kiti - kiton. Deja, moterys 
nelabai klauso tų ir kitų šau
ksmų. Kurios balsuoja, tos be 
raginimų dalyvauja rinkimuo
se. Kitų neprisišaūksi. 

Praėjusiais Chicagoje ma
žoriniais rinkimais kaip vyrų. 
taip moterų piliečių žymi da 
lis visai nebalsavo. Kad dau
gelis vyrų piliečių nebalsuo
ja, kaltinamas jų apsileidi-
mas. Bet kodėl moterys pilie
tės nebalsavo, tas klausimas 
nebuvo išspręstas. 

Dėlto, Cbieagos universite
to politinio mokslo skyriaus 
studentai atliko tyrinėjimus. 
Ir štai kokių davinių jie 
patyrė apie moteris pilietes: 

Pirmoje vjetoje moterų ne-
balsavimo priežastis, tai jų 
indifereneija (abejutiškumas) 
Ta indifereneija liečia dau
gelį ir vyrų piliečių. Kita 
priežastis, tai moterų susirgi
mai. Daugelis moterų negaJi 
apleisti vaikų, arba slaugy-
namus sergančius šeimynoje. 
Rasta moterų tarpe ir pap
rastos ignorancijos. Tečiaiic 
susekta ir tokių, kurios ne
nori balsuoti tik dėlto, kad 
užsiregistruojant reikia joms 
pasakyti savo amžių, taigi, 
metus. 

Tečiaus svarbiausioji mote
rų nebalsavimo priežastis, tai 
daugelio jų antisufražizmas. 
Tos rųšies moterys kaip se-
niaus, taip šiandie tvirtina, 
kad moterims eiti politikon 
yra labai kenksmingas pa 
čiai žmonijai dalykas. 

Reikia suprasti, kad didelė 
didžiuma moterų visas laikas 
priešinosi ir šiandie priešina
si toms politinėms teisėms. A-
not a. a. Kardinolo Gibbonso, 
politika ne visuomet yra šva-
ri. Politika dažnai yra purvi
na. Ir štai tuo purvynu turi 
susitepti moterys. Moteris ne
nori maišytis politikon, nes ji 
yra namų židinio vaideliutė. 
Jos svarbiausioji ir šven
čiausioji priedermė - auklėti 
doroje vaikus. Nuo jos prigu
li tautos dorumas ir pamaldu
mas. 

Ir-tikra tiesa. Ta tiesa re
miantis antinufražistės mote-

UETUVIŲ VOKUMCOS SIMPATIJOS. 
1919 m. pradžioje prasidėjo pirmieji lietuvių ginkluo

ti susikirtimai su lenkais, kurie pagadino ir be to blogus 
mušu santykius su Lenkija. Kai lenkai apsitupėjo Vilniu
je, tai mes galutinai supratome lenkus esant mirtinais 
mūsų tautos priešais. Visai tad natūralu mums ieškoti 
tokių sąjungininkų, kurie padėtų mums lenkus iš Vilniaus 
iškrapštyti. 

Apsivylus TautųSąjunga, daugelis lietuvių vis labiau 
pradėjo orientuoties Berlyno pusėn. Nuo to laiko, kai lie
tuviai nusikratė vokiečių okupantų ir bermontininkų jun
go (1919 m. rudenį), Lietuvos laikraščiuose daug pradė
jo tilpti visokių "laiškų iš Berlyno", ir šiaip daug straip
snių, kuriuose mūsų rašytojai nuolat dejuodavo, kad 
"nabagę" Vokietiją vargai spaudžia, kad tie "šeimos" 
francuzai neduoda vokietukams atsikvėpti. Žodžiu, galė
tum kaikuriuos mūsiškių raštus versti vokiečių kalbon ir 
talpinti Berlyno nacionalistų laikraščiuose. Net prūsų 
antiestetingas gyvenimo skonis pradėjo lietuviuose sau 
pasekėjų rasti. Ačiū pigiam pragyvenimui (seniau, ne 
dabar), šimtai lietuvių suplaukė į vokiečių universitetus, 
kame šalę mokslo dar gaudavo ir germanizmo dujų. Vie
ni nuo jų apsvaigo, kiti-gi (gudresni) pasišlykštėjo. Ger
manizacija spraudėsi Lietuvon ne tik per duris, bet ir per 
langus ir plyšius, panašiai kaip polonizacija Liublino li
nijos laikais. Vokiečių kalba gavo mūsų gimnazijose pri
vilegiją vienintelės svetimos privalomos kalbos. Germa
nizmas (ir tik jis vienas beveik išimtinai) susilaukdavo 
viešų pagirimų lietuvių spaudoj ir susirinkimuose. Žodžiu, 
kryžuočių ainiai pradėjo triumfuoti Lietuvoj. Vokiečių 
šnipų (virš 60) pastangos, kaimynystė, prekybiniai rei
kalai, vokišku žargonu kalbantieji Lietuvos žydai — vis
kas augino lietuvių vokiškas simpatijas. Tik brakšt! Klai
pėdos sukilimas... Tuojau Berlyne ir Karaliaučiuj mūsų 
konsulatai užatakuojami prūsų nacionalistų gaujos. Vo
kiečių spaudoje šmeižtai prieš Lietuvą. Lietuviai studen
tai koliojami ir kartais apstumdomi Vokietijos universi
tetuose. Ir išlindo yla iš maišo... 

Ir Lietuvos laikraštininkai jau rečiau ir rečiau rau
da del vokiečių nelaimių Ruhro krašte ar del reparacijų. 
Vokiškos simpatijos Lietuvoj pradėjo tirpti. 

LIETUVIŠKOS SIMPATIJOS VOKIETIJOJ. 
Tiesą sakant, vokiečiai niekados negarbino Lietuvos 

ir neįžiūrėjo lietuviuose gabumų lygių vokiškiems. Jie la
bai mėgdavo piktai mus pažeminti. Vienok prieš Lenkiją 
jiems mes esarrte reikalingi, kaip ir jie mums. Tad visai 
suprantamas vokiečių išrokavimas paremti mus kovoje 
prieš lenkus. 

Vokietijai Lietuva butų pakenčiama tik tuomet, jei 
ji atsižadėtų Klaipėdos ir pavestų Vokietijai galutinai su-
prusinti to krašto lietuvius. Lietuvių prusinimas vokie
čiams gerokai sekdavosi ir dabar jie negali iš apmaudos 
tverti, kai mes bent dalinai užkertam jiems kelią j Klai-

(Rašo p. A* Bacevičius) 
Brangu* draufai: 

Išvažiuodamas iš Amerikos 
žadėjau daug žinučių para
šyti iš tos Lietuvos, karią bu-
vau apleidęs 18 metų. Bet čia 
taip malonu ir tiek* daug nau
jų įspūdžių, kad apie parašy
me nebesinori ir mąstyti. 
Didelis atmainai. 

Per tuos 18 metų, kaip aš 
buvau Lietuvoje bebuvęs, di
deles atmainos įvyko. Ne tik 
iškabos krautuvių ir valstybi
nių įstaigų bei mokyklų, ne

tik būriai tadfvių ikt*vis^ 
kų i f milicintakai su Het&viš* 
komi* uniformomis, netik val
stybiniu Svaatfių laika jjfcve-
suojančįosi lietuviškos vėlia
vos, bet visa lietuvio žmo
gaus dvasia rodo, kad Lietu- rias masinas, spiečiasi į ko 

skaičius *uf». Sudeginti ka
ro laikais namai, išnaikinti 
akiai atsistato' ir auga. Ūki
ninkai imasi visoms pajėgo
mis, kad ir gyvulių veisles ir 
sėklas gerinti, perkasi. į vai-

va ir lietuviai tenai jaučiasi 
neb caro vergai, bet savos že
mės susipratę piliečiai seimi
ninkai. Tai pamatas viso*' 
kiam darbui žmonių daromam 
Lietuvoje. 

O to darbo daroma daug ir 
gražaus. Ir miestuose ir kai
muose, ir sostinėje ir provinci
joje organizacinis judėjimas 
neapsakomai auga. Mokyklų 

arsa^^ 

rys šiandie ir sako, kad jei 
kurios moterys norėjo politi
nių teisių, tegul jomis ir nau
dojasi. 

Ir naudojasi, bet ir tų pa
čių norėjusių ne visos eina 
pilietines pareigas. Kitos jų 
neturi laiko. Darbuojasi už 
kitjj konstitucinį amendmen-
tą. Nori jos iškovoti mote-
rims ir lygias su vyrais civi-
les teises. Jos nori, kad at

eity šeimynos užlaikymas 
prigulėtų ne nuo vyro, bet 
bendrai ir nuo -žmonos. Jos 

pėdos kraštą. 
Spaudoj ir oficialiuose santykiuose nelengva patirti 

tikrąją vokiečių mintį apie Lietuvos nepriklausomybę. 
Šiuo reikalu pravartu giliau pasirausti, štai vienas vokiš
kojo nusistatymo pavyzdys: 

Vienas Lietuvos ministeris, ilgus metus mokinasi Vo
kietijos universitetuose ir vokiečiu studentų tarpe įsigijo 
daugelį draugų. Laikui bėgant, ačiū savo dideliems gabu
mams ir sąžiningumui, jis pakik) į Lietuvosministerius, o 
jo draugai tapo Vokietijos vice-ministeriais ir departa
mentų direktoriais. Mūsiškis ministeris ne tik oficialiai su
sirašinėjo su savo draugais aukštais vokiečių valdinin
kais, bet ir privačiai draugiškai pasikalbėdavo apie poli
tikos reikalus. Oficialiais raštais, žinoma, bandydavo 
viens kitam kuolabiausia įtikti, "švelnumynais" apsimai
nyti. Bet kartą mūsų ministeris pabandė patirti tikrąją 
(ne oficialę) savo tų draugų nuomonę apie Lietuvos ne
priklausomybę ir ką-gi patyrė? Aukšti vokiečių užsienio 
ministerijos valdininkai, lietuvio draugai, pasistengė būti 
atviri ir pasakė, kad sustiprėjusi Vokietija nepakęs jokių 
valstyvių, kurios neleis Vokietijos sienoms betarpiai su§i' 
durti su Rusija. Labai aišku. Sapienti sat. 

KLAIP£DOS"MAI$TAS. 
I rengtą vokietukų maištą Klaipėdoj reikia žiūrėti 

kaipo į karštakošių "augalų—nebrendalų" žingsnį. Vienok 
rengtasi prie jo gana rimtai, jei Vokietijos nacionalistai 
jau buvo prirengę visokios medegos ir amunicijos net 
7,000 savo kareivių. Kadangi maištui bandė vadovauti 
Vokietijos piliečiai, tai dar gali kilti kokių nesusipratimų 
tarp Lietuvos ir Vokietijos. 

Abelnai, vokiečiai yra pratę prie "stiprios" valdžios. 
Humanistinį nusileidimą jie skaito silpnybė. Dabar Klai
pėdos krašte jie viską valdė ir vokietino lietuvius per mo
kyklas ir bažnyčias. Turėtų pasibaigti jų viešpatavimas. 
Reikia greit įgyvendinti Klaipėdos naujas statutas: t. y. 
prašalinti lietuviškai nemokančius mokytojus ir valdinin
kus ir lietuvių kalbos teisės visame krašte sulyginti su 
vokiečių kalba ir t. t. Jei Klaipėda nepHdys savo statuto, 
tai kaip ji gali pretenduoti kad Kauno valdžia jį pildytų? 
Prieš darant rinkimus į Klaipėdos Seimelį ir į Lietuvos 
Seimą, reikia žiūrėti, kad pačiame Klaipėdos krašte butų 
įgyvendintas statutas ir lygybės įstatymas. Ir įstatymus 

peratyvus. Blaivybė auga. 
Nesigirdi per atlaidus mies
teliuose girt;ų kruvinų pešty
nių. Tikybinis susipratimas 
taip pat auga, Bažnyčiose 
pilna, jaunimas, ne tik seniai, 
meldžiasi bažnyčiose sąmoni-
ningiau, negu pirma. O kas 
svarbiausia, kad po maldos 
dalyvauja visuomeniame gy
venime, kad savo tikėjimą 
apgynus. . 

Bar vieną dalyką pastebė
jau, tai lietuvių mandagumą, 
Nuo paprasto kaimiečio iki 
mokslus einančio ponaičio jau 
ti pas yisus kažkokį nuošir 

boja. Tai mažne visi buvusie
ji kareiviai. 

Žinoma, yru trukumų. Du 
trukumu pastebėjau, kurie la
biausiai skausta. Ketkar. 
čiais, kuomet susipratę kata
likai ir patriotai ar tai bažny
tines, ar tai patriotines «isiki-
mes rengia, atsiranda koks 
bedievukėlis ir mėgina savo 
gyvuliškumą parodyti. Ne 
daug tokių, bet gaila, kad 
yra, nes tie nabagėliai juk ir, 

nori, kad žmonos vyrams 
duotų užlaikymą, kuomet šie i reik ten vykdyti su dideliu griežtumu, nes kitaip vokiečiai 
nenori dirbti jokio darbo. 

Tai butų kita moterims sun 
ki ir labai sunki našta, gi šei-
mininiam gyvenimui didelis 
pavojus. 

G. Petrov'as. 

KALVIS MOKSLININKAS, 

vis manys, kad lietuviai yra liurbiai ir ištyžėliai, nemoką 
savo teisių gerbti. Su maišto rengėjais ir-gi reikia elgties 
sulig įstatymų, o ne sulig amnestijų. Gailestingumo tikras 
prūsokas nesupranta ir neįvertina. Jei parodysim griež
tumo ir stiprumo, tai vokiečiai greit pasidarys sukalba
mi ir nebesikesins ant Lietuvos teisių Klaipėdos krašte. 

K. P. 
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Lietuvoje šiais metais labai 
gražus. Kur niekur, žemesnė' 
se vietose rugiai menkoki, bet 
įendrai imant viskas labai ir 
labai gražiai užderėjo. Auga 
ne tik Lietuva, netik lietuvių 
dvasia, bet ir Lietuvos duo
nelė. :• 
Amerikos bendroves. 

Įdomu amerikiečiams, kaip 
gyvuoja mūsų įsteigtos ben 
drovės. Iš jų tki viena paro
do savo gyvumą, tai Lietu
vių Prekybos B-vė, p. J. J. 
Romano vedama. 

Kaune turi daug automobi
lių, mašinų sandėlių, samdo 
daug darbininkų, kalvių, ma
šinistų ir kitokių. Jų bankas 
veikia gerai. Šiauliuose turi 
elektros stotį, kasa durpes. Ir 
vis dar naujų užmanymų ne
paliauja. Tad nei nepavydu, 
kad, p. Romanas gyvena Lie-

durnų. Net milicija, kurio* tuvoje • puikiai, yt koks milio-
amatas reikalauja dažnai J"e% f nieriukas. 
tumo, ir tie yra mandagus. 
Milicija Lietuvoje, kaip da-
bar, labai gražiai tvarkos da-

kad paklydo. Bet visur maty 
ti, kad Lietuvos jie paklaidin
ti nepajėgs. 

Antra nelaimė, tai pradinės 
mokyklos. Tose mokyklose 
mažai tikybos • temokinama. 
Seserų nėra, kunigų per ma
ža visoms mokykloms, moky
tojai gi daugiausiai iš taip 
vadinamos Profesinės Mokyto 
jų Sąjungos. O ta Sąjunga su 
savo visais nariais jira visis-
kiai bedieviška. Mėgina jie iš 
vaikučių nekaltų širdžių iš
rauti tikybą. Dievo ir artimo 
meilę. Bet tikisi Lietuva ne-
bužilga turėsianti tiek kata
likų mokytojų, kad galėsianti 
apseiti ir bedievukų pagel
bės. Auga mat, ir mokytojų 
tarpe katalikiškas susiprati
mas. 

Šiaip smulkmenų bene ir 

Bet kitos bendrovės visai 
"poor". "Rūbas" - silpnas. 
4 'Rūbo" b-vės vedėjas turi 
Kaline gražų namą, ir krautu
vę ant Laisvės ai. Tai privati 
nuosavybė. Bet pati bendrovė 
stovi be nieko, net pradėti 
statyti namai nepabaigti. Kal
bėjaus su tos b-vės žymiais 
šėrininkais, J . Bajerckiu ir J. 
Jankausku. Abudu sako, kad 
"prastas biznis". 

Kitos panašiai. Yra toms 
bendrovėms dirva Lietuvoje 
ir graži. Bet nėra žmonių, 
kurie mokėtų biznį varyti ir 

gi mūsų broliai. Gaila tad, dar-labiau nėra teisingų žmo
nių, kurie' norėtų dirdbti ne 
savo naudai, bet visuomenes. 
Mes tikėjome visiems, gražiai 
kalbantiems ir dėjome tūks
tančius. Dabar galime pasi
mokyti, kad nevisi gražiai 
kalhantięji yra užkartą verti 
pasitikėjimo. . -

Ne stebėtinas dalykas, bet 
atsimintinas, kad Lietuvoje iš 
visų Amerikos bendrovių ku
rias organizavo laisvamaniai, 
nebeliko gyvai veikiančios ir 
pelną duodančios nei vienoj 
Bet tų laisvamaniškų b-vių 
laisvamaniai vadai sau padarė 
turtų, apie kokį Amerikoje ir 
svajoti negalėjo. 

Na, tegul jos Dievas žino. 
Nepasidžiaugs ilgai. 

Kitų sykį pasistengsiu vėl 
parašyti, jei kų verta pama
tysiu. 

užtektų nerašius. Nebent tiek Likite sveiki. 

i i O' n 1*1 2= 
paminėsiu, kad užderėjimas Kaunas rugp. 8, 1924, 

(Vertė kun. F. Sruoginis). 
(Tąsų) 

Ketvirtadienis. Išversta penkiasde
šimts penkios eilutės žydų kalbos ir S 
syrų. Kalvėje 11 valandų. 

Penktadienis. Nusilpau. Dvylika va
landų kalvėje. v 

Šeštadienis. Sirguliuoju. Perskaičiau 
penkiasdešimts puslapių prigimties moks
lo ir dirbau kalvėje dešimtį valandų. 

Sekmadienis. Skaičiau Šventą Raštą. 
Šitą pastabą - "skaičiau Šventą Raš

tą" — randame Berrito dienoraštyje kiek
vieną sekmadienį. Visi kiti mokslai keitė
si, o Šv. Raštas, kaip ir kūdikystėje, vis 
buvo nepakeičiamu kalvio - mokslininko 
palydovu ir mokytoju gyvenime kelyje. 

Visos kitos knygos « kalbėjo Bersi-
tas - suteikia man brangų, turtą, o šv. 
Raštas yra man kompasas, kuris nurodo 
man, kaip suvartoti, kaip gerįau sunau
doti įgytas žinias. 

Po keletos metų tokio darbo Elju 
Berritas be plačių žinių įvairiuose moks
luose išmoko dar aštuoniolika kalbų įr 
dvidešimts dvi tarmi. Apie jį vis plačiau 
ir plačiau kalbėjo. 

Vieną kartą valsčiaus gubernatorius 
mekanikų ^ųsįriakime tiasakė pagyrimo 
kalbą kalviui mokslininkui. 

- Įvairios rųšies yra didvyriai įr žino 

nijos draugai - kalbėjo gubernatorius. -> 
Vieni atranda naujas šalis ir prijungia 
prie tėvynes ištisus plotus; kiti aukso ka
syklas suieško, pakelia pramonę ir turtina 
šalį. Bet daugiausiai vertinami tokie žmo~ 
nės, kaip Elju Berritas. Berritai suranda 
mumis naują pačią brangiausią sritį, 
žmonių proto sritį, parodo mums, kaip 
didelės jėgos slepiasi žmonėse, aukoja mu
ms patį brangiausią ir geriausią gyveni
mo žmonių proto, žinojimo, darbo ir prie
volės turtą. Garbė Berritams.. 

laikraščiai atspausdino gubernato
riaus kalbą ir patalpina Berrito atvaiz
dus. Nusiminė Berritas. Jis nustebęs kai- _ 
bėjo: 

- Iš tiesų nežinau, kodėl mane gi
ria. Ar už tai, kad daug mokinausi ir sį-
tą žinau! Ar tai nuopelnas! Jei žmogus 
ilgai sėdėjo už stalo, tai ir galėjo daug 
suvalgyti. Maža čia garbė. Nesvarbu, kiek 
tų suvalgeij ko išmokai, bet svarbu, kiek 
tu nudirbsi, ką padarysi žmonių oųviui 
pagerinti. Tų , gyrimų, jei bųsių Vertas, 
tai dar ateityje. 

Jautė Berritas, kad jau gana moky
tis ir gana imti į save. Jis jautė, kad lai
kas šis tas duoti žmonėms ir gyvenimui. 

- Laivas užtenkamai prikrautas -
mąstė jisai, - jau laikas p l a k t i į jurą. 
Bet kur? Kokia kryptimi? Kame, ko
kiame darbe sunaudoti įgytįas žinias T 

Užimtas tokiomis mintin\is^jn?Bajr~ 
rįtas yįeriį s ę t o n a d į ^ p o fięįįf 
čįojo tu#$|ofe miesto g ^ į s e ir nįį 
sustojo prieš atvira, l a į į į Buvo- ajfcfoiįfes 

vidurys kokios tai dirbtuvės. Ties lan 
gu buvo nedidelė mašina, šalę kurios sto
vėjo jaunikaitis ir fciurejo pro langą. 

- ''Kokia čia mašina! Kokia čia dirb 
t*v£?" -

- Tai spausdinamoji mašina. Čia to
pografija. ~ 

- "Ką gi jus spausdinate?" paklau
sė Berrįtas, Uorėdąmąs sužinoti ar jie 
spausdina knygas, laikraščius ar kit ką. 

-r Mes spausdiname mintis - atsakė 
jaunikaitis. 

- "Muitu; Kokias itiintis?" -
- Tas mintis, kurios kyla iš sveiko 

proto, kurios išauga iš kilnios sielos. Mes 
tas mintis "pridrutiname" raidėmis ir 
spausdiname popTeryje.. Tokiu būdu, mū
sų; dėka, gražifcs mintys lieka nemiršta
mos. Mes čia mirtingiems sutveriame ne-
mirUngumj|. -

- "Ar^įalStumete ir mano mintis 
padarytį amžinomis! -̂  ųžk|ausė Berritas. 

-- Kodėl .ne, jei tik tamstos mintys 
yra to vertos - atsakė jaunikaitis. Jei 
tamsta turi ką pasakyti žmenėins, atneš
kit sjfvo mintis ir mes jas atspausdinsi
me, Cferos . mintys _ brangios ir reika
lingos įmonėms. Jos neprivalo žūti, -

Berritas atsisveikino ir nuėjo na
mon,, bet jaunikaičio žodžiai lydėjo jį. 
Jis ėjo kalbėdamas: ^ 

— Tgip, >taipį-.jGega^į njįĄys> reika
lingos ž^ąėiaaY Jo«$i|9priyalQ? $Uti. įTęį 

kur jis gali sunaudoti savo žinias ir gy
venimo prasmės supratimą. Jis nuspren
dė pasidalinti su žmonėmis visų tuo, ką 
sužinojo iš kitų ir ką pats sugalvojo švie
saus ir gero. Elju Berritas ilgai mąstė, 
kokias mintis verta atiduoti spaudon. 

» Kokių minčių daugiausiai reikia 
žmonėms? - klausė patsai savęs kalvis 
- mokslininkas. - Koki žodžiai ypatingai 
gali būti naudingi visuomenei! 

- Reikia clnoti to, ko reikalauja, ko 
stinga žmonėms ~ atsakydavo patsai sau 
Berritas. O ko trūksta žmonėms? Trūk
sta dvasios gyvumo, pasitikėjimo savi
mi, savo jėgomis, pasitikėjimo tiesos ir 
gero galybės. Reikia gaivinti žmonėse e-
nergiją, kelti jų dvasią. Žiemą miega įė
mė sukaustyta šalčio. Joki augalai neau
ga. Įtverianti, gaivinanti gamtos jėga yra 
sustingus. Bet štai suspindėjo saulutė, at
sileido žemė, aplijo gaivinantis lytus -
ir tuoj viskas atgyja, viskas žaliuoja, au
ga įr žydi. To pat laukia ir žmogaus siela. 
Ją reikia sušildyti, suminkštinti karštais 
meilės žodžiais, aplaistyti gaivinančios 
minties lytumi. Žmonių galvose ir širdyse 
slepiasi daug jėgų, daug šviesių minčių 
ir kilnių jausmų.Tik, deja, dažnai jie lieka 
nepaliesti. Ir kiek amonių savo gyvenimą 
bergždžiai praleidžia. Gyvena ir mirš-

- ,ta> tartum, nieko kilnaus savo sieloje ne-
| txįį|jo. *Nįeko -.gyvenimui į neduoda,' o tuo 
" t a r r m M a u g j į b u ^ ^ daug 
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Į LIETUVIAI AMERIKOJE 
CICEROJE. 

*Mli • ' • ' » 

GARY, INO. 

Klebonas rekolekcijoms. 
Rugp. 18 - 22 d. kun. kleb. 

[J. Martis buvo išvažiavęs re* 
kolekcijoms Notre Dame Uni
versitete. 

197 nvucu. dienrašty "Drj&u 
g e ' \ buvo rašytą korespon
dencija, kurioj buvo pažymė
ta, kad l i e t . Vyčių 14 kp, 
rengiamam vakare rugp. 20 d. 
griež iš Paryžiaus mergaičių 
orkestrą. 

Atėjus tai dienai t. y. rugp. 
20, nuėjau persitikrinti, ar 
teisybe, kad L. Vyčių rengia
mame vakare griežtų svetim
tautes. Atejųs į svetainę pa
mačiau, kad tos mergaites ne 
francuzė8, bet nuo Bridgepor-
to lietuvaitės. Kas gi čia da
bar, ar jau bijoma pasisakyti 
lietuviais esant! Ar čia ko
respondento išsišokimas ? Jei 
korespondento išsišokimas, tai 
patarčiau, tokiam korespon 
(lentui neslėpti lietuvių tauty
bes, bet ja vis kuodaugiausiai 
kelti j viršų už visas kitas 
frankų ir kitokių tautas. 

Karnivalas. 
r* Sekmadieny, rugpiulio 24 

d., šv. Mykolo dr-ja rengia 
karnivalą Sv. Kazimiero pa-
rap. kieme. Gros L. Vyčių 82' 
kp. orkestrą aštuonių asme
nų kuriai vadovauja vietinis 
varg. Em. Šlapelis. Įdomybių 
visokių bus. 

Orkestrą. 
i 

L. Vyčių 82 kp. orkestrą 
vėl sustiprėjo ir prie dabar
tinio vedėjo p. Emilio Šlape
lio, kur* ją i i pasišventimo 
moko, tvirtai laikosi. Vietinės 
draugijos i r veikėjai supranta 
savojo jaunimo orkestros rei
kšmę ir naudą ir paremia ją. 
Net aplinkinių kolonijų lietu 
viai, pav. Indiana Harbor pa-

Vaikučių išvažiavimas. 
Itugp. 17 d. buvo šios pa

rapijos vaikučių išvažiavi
mas į Pine Beącli. Išvažiavi
mą prižiūrėjo kun. kleb. J . 
Martis, varg. Em. Šlapelis ir 
kai-kurie kiti suaugusieji. 
Kai-kurie pasimaudė ir prie 
sukurtos ugnies turėjo "wei-
ner rtfast". 

Ten pat atvyko iš Chicagos 
L. Vyčių 4 kuopa ir turėjo 
savo išvažiavimą. 
Vaikučių koncertas. 

Priaugančiųjų choras ren-
i 

giasi prie koncerto kurs bene 
bus spalio 12 d. Tą cliorą at
sidavusiai mokina viet. varg. 
Em. Šlapelis ir tą chorą jau 
gerai pralavino. 
Taiso. ' . ~ ~ ^ J P " 

Šv. Kazimiero bažnyčia ir 
sižadėjo remti jas. Visarai^] klebonija dabar yra taiso 
kai-kurie orkestros,,nariai iš
važinėjo, gi rudenini sugrįš 
Tada orkestrą padidės ir, be! L. Vyčių 14 kp. rengiamame ,• , . : . 

. oo i • • -,.:i 4abėjo, dar labiau sustiprės, 
vakare rugp. 22 d. visais zvil- *^* * 
gsniais puikiai pasisekė, žino- Barzdyla "mufiiias". 
nių daug. Pelno padaryta ge-[ 
rokai 
*ios. dyla, pagarsėjęs savo bluso-

mos, mali'avojamos. Kai-kurie 
parapijotfai pasiaukojo tam 
darbui, pav. Kaz. Pažėra, Ant. 
Ruzgu, St. Kybartas, Al. Ru-' 
kas, M. Pažėra, Auškalnis, 
bet daugiausia darbo prie to 

laug. Pelno padaryta ge- Vietiniai žinonė*, o ypač k*S prideda ^ s e n a i dUr atvykęs 
. Linksmintasi iki vėlu- talikai, nudžiugo, kad barz-' k u n klebono brolis Vladas 

* \ _ • i i 

Nežinomi piktadariai nakčia logija, jau "muf inas" iš Ga-
rugp. 22 į 23 d. norėjo išspro-;ry. Baradyliene jau esanti Lie 
gdinti saliuną, ant kampo tuvoj. J is pats naminius ra-1 
26 ir 48 gatvių, bet nepasise- ' kandus jau baigęs išparduo-, 
kė. Piktadariai suimti. Polici-*ti ir dumsiąs paskui savo; 
ja sako, jei tos bombos butų bobą Lietuvon. Kai *muge-| 
ekspliodavusios, tai butų vi- liai ja* daugiau čionai ne-j 
>ą Cicero gerokai supurtę. i vyksta, tai mano Lietuvoj su-

Teiiybė. sirasti tamsių žmonelių. 

Martišiunas. 
rrm nrar-r 

D A K T A R A I : 

Kreivos Akis Ištaisomos 

DR. SERNER, 0. D. 
Lietuvis Specialistas 

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

3333 South Halsted St. 

Telefonas Boulevard 1030 —f 

Dr, S, A. Brenza 
4 6 0 8 

: 

SO. ASHLAND AVENUE 
Chicago, III. 

Vai.: 9 ryto lai 12 paet: 1 po 
piet iki S po piet, 6:30 vak. Iki 

:30 vak. 
• • • a • • • mmmmmm+mmmmmmmmm*m~ 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

4442 So. We*tern A ve. 
Telef. Lafajctte 4146 

—' 
mm - ^ 

f 
Tel. Boulevard 0537 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-th St, 
Valandos nuo 8 iki 12 diena, nuo 
f iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 

8 Iki 2 vai. po pietų 

f* Telefonas Seeley 7430 

Dr, I. M. Feinberg 
Gydo specialiai visokias vyru ir 

moterų lytiškas U*a& 
2401 Madison Street 

Kamp. Western Ave, — Chicago 
Valandos: 2—4 po pietų 7—9 vak. 

i 

Dr, A.Račkus 
[Gydytojas, Chirurgas, Obs 

tetrikas ir Specijalistaa 
Blektroterapaa. 

IŠIMA TONSILUS — 

D-!»Mtjcatal T ^ k i . 
U t ~ j n l i r t l . t* tmk *M 
'•mll-u—m* (akjn«oja t«UyJ«) 

Ir >km«nį» il»pwmo pusi«J« b* ©-
D«raclJ<M, ra tam tikromis moki-
l l ikomu prl*moa«ml« b«i vaiat&U. 

lema raffr&ilna clrdajlma. M 
•M— Maaa paMkmtacaJ. Ir ]«i 

yra ratfcate* daro operacija* 

TeL Boulevard 2180 

Dr. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chicago, 111. 

I 
OflSM * 

1411 So. 50 Ave. Cicero, UI. 
•Udarytaa: kąadlsn no* I vak 
p4«t iki • vai vakarą 

Dr. Maurice Kahn 
Gydytojas ir Cfeimrg*. 

4 6 3 1 8 . A s h l a n d A v e . 
TeL Yards 09M 

Valandos; m ' cJW: 
Nuo 10 iki 12 p i e t 
Nuo 3 iki 3 po piet 

Nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėl. nuo 10 iki 12 p i e t 

-J 
Tai. Boalevard 3686 

Dr. J. P. POŠKA 
G Y D Y T O J A S 

i * t 
CHIRURGAS 

1837 So. afora-an Strne* 
Valandos: 2—II g Ota . 
Vakarais nuo T iki f 

CICERO OFISAS: 
1141 Sontn 46-th Ai f a 

Telaf. Ocaro 6076 
Valand.: S—ff:I0 v. v. kaadjen. 

Utarnlnkala ir petnyčtoma ano t 
iki t vai. vak. 

>ffao Tel. Boulevard 9 6 U 
Readd. TeL Dresel 0(91 

DR. A. A. ROTH 
BUŠAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Specialistą* Moterttky. Vrrl*kn 

•al ini Ir visą chroniški* ilgų. 

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

Vai.: 1—S po piet. 7—8 vak. Ned. 
Lr Šventadieniais 10—12 d. 

[DR. CHARLES SEGAL 
I Perkėlė savo ofisą po namerin 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECUALISTAS 

Džtovn, Moterį; fer Vvrų Ugų 
VaL: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 
Po pietų: nuo 7—§.«• vakar* 
Nedėliomis: 10 Iki 12. 

[ Telefonas Midvray 2880 

TeL Ganai 0257 Vak. Ganai 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Uetuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Str. 

ITaandost l t Iki 12 ryte: 1 Iki • 
no platų: C lai 9 

Ii rr ~ II • • i 

| Telef. Boulevard 2351 

Jei nori, kad katalikai lai- L Dr. M. ŽILVITIS 

mėti , raiijk k#ip tik iljpdi, pla J rwkai* myę <#* 9 Wsnum 

tink katalike spaudą. 
T^^r ^ S^^ * " I * * * J 

tSSS So. Halsted Streei 

20 metu Prityrimo 
Akinių pritaikymo meno 

SIMPTOMAI PAUF.IftJtfA 
Aklų Ligas 

Ar jum3 skauda galvą? 
Ar Jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti? 
Ar skaitant akys greit pavarg

sta? 
Ar kvaišta galvą? 
Ar matote kaip ii plukančius 

taškus 
Ar atmintis po truputi mažėja? 
Ar akys opios šviesai? 
Ar jaučiate kaip lr smiltis a-

kyse? 
Ar yra balta dėmė ant vokų? 
Ar turit kataraktą? 
Ar turi Žvairas akis? 

DR. JAN J . SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Ave, 

Kampas 18 gatvės 
Ant trečio augšto virS Platte ap-
tiekos, kambariai: 14, 1S, 16 lr 17 
Valandos: nuo 2 ryto lkl 9 vak. 

Nedėliomis uždaryta. 
—> 

DR. 0. VAIJUSH, 0 . D. 

#m LIETUVYS AKIŲ SPECIALISTAS 
f '"" "̂  Palengvins visų 

akių tempimą 
kas yra priežas
timi skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tumą, skaudančius ir užsidegusius 
karščiu akių kreives akys katerak-
to, nemiegio; netikras akis {dedam 
Daroms egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisngai, toli ir arti matan
tiems pagolbsta. Sergėkite savo re
gėjimo ir vaikus einančius mokyk
lon. Valandos: nuo 10 iki 8 vakarą 
Nedėliomis nuo 10 iki 12, 
1545 W. 47 St. ir AshJand Av. 

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau 

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausi* aukso. Su mūsų 
pleitom galima valgyti kiečiausią 
maistą. Garantuojame vigą savo dar
bą, ir žemas mūsų kainas. Sergėkite 
savo dantis, kad n*kanktų jūsų svei
katai. 

1545 West 47-th Street 
Netol| ĄjbĮand Ave. 

Darbai. 
Darbai čionai jau pradeda 

geriau eiti, bet tik išpalengva. 
Eina prie centro. 

Daug lietuvių nesiburė prio 
centro, savo • bažnyčios, bet 
apsigyveno kur kituose mies
to kraštuose. Kaipo pasekmė, 
kai-kurie ir nuo tikėjimo at
šalo. O ta miesto dalis, kur 
lietuvių 'bažnyčia pastatyta, 
yra labiausia apleista, net ne
grų apgyventos vietos yra 
gražesnes, geriau apžiūrėtos. 
Tame, žinoma, kalti yra pa
tys lietuviai. Jie nesiburia 
prie savo centro, tai neva jų 
kolonija retai apgyventa, ir 
politikoj, reikalavimais iš 
miesto valdžios jie yra visai 
nerangus. Taipgi neturi jie 
nei vadų, išskyrus dvasios 
vadą kuri. kleboną. 

Dabar jau matyt lietuviai 
pradeda susiprasti, teiraujas 
apie lotus apie bažnyčią ir 
žada statyti suu gyvenimui 
namus. Tai pagirtinas daly
kas, nes jau juodukai pradė
jo veržtis į tą koloniją. Gal 
su laiku tada bus galima iš 
miesto išreikalauti ir geresnio 
prižiūrėjimo, apvalymo savo 
dalies miesto. 
Badas su korespondentais. ? ' 

Su mūsų korespondentais' 
tai badas. Butų kam parašyti 
žinučių spaudai, o ypač dien
raščiui "Draugui" , bet ne-

ELEKA STUIPEKO 

rašoma apie mus, tai ir vei-
k imas, beabėjo, pasmarketų. 
įteikia klibinti, judinti, gal 
išjudinsime ir gerą korsepon-
dentą į darbą. Rašykime kas 
tik plunksną pavaldome. Vie
nas parašo, kitas, tai ir dau
giau pamyli tą kilnų, naudin
gą darbą ir gal tada iš ^bū
rio atsiras ir nuolatinis kores
pondentas ar korespondente. 
Nėra tai sunkus darbas, bet 
tik reikia rangumo, priprati
mo ir išpalengva išsilavinama. 
Tik paklausykite gero žodžio. 

Žemaičiuke. 
i 

— i g a g u 
-• 

Sakyk su Kvietkom 
Kvietkos visokiom pra

mogom. 
FRANK JINDRICH, J r . 

2127 West 22 Street 
Chicago. 

Telef. Canal 1787 
m» — 

ESTELLE STRIPEKO 

baigusi šiemet Proviso Lawn-
ship High Scliool, ir rengain-
tis rudeny lankyti Illinois U-
niversitetą. Elena Stripeko gy 
vena Melrose Park, 111. Linki
me jaunajai studentei pasise
kimo. 

MONTELLO, MASS. 
—— 7-* 

Pavyzdingas suvažiavimas. 
Lietuvių B. Katalikų Fede

racijos Naujos Anglijos Aps-
kričio__suvažiavimas įvyko ne
dėlioję, rugpiučio 10 d., Mon-
tello, Mass. Delegatų. iš veik
lesnių kolonijų pribuvo apie 
trisdešimt. Visų suvažiavusių 
mintys buvo atkreiptos linkui 
mūsų išeivijos klausimo. Visi 
nors vien darbo žmonės, la
bai gyvai svarstė svarbiosios 

rangus. Jei tik daugiau butų1 organizacijos (Federacijos) 

Elenos sesutė, Bellwood, 111. 
mokyklos mokytoja. 

• " ' • 

—— ą y i / Į 

GRABORIAI: 
.:?"?: 

S, D. LACHAVVIGZ 
Lletavlfl Gr»borl«f 
1114 W. Mrd Fl. 

Oicago, IH. 
Patarnauja laido* 

tnvėae kuopi^lauaU. 
aeikale meldtlu at
sišaukti, o mano 
darbn bnaitt 
nėdiatl. 

»eL Canal 1171 
I** 

= 1437 So. 49 Ave. Tel. Cicero 8276 
CHAS. SYREVVICZ 

Lietuvis Graborius 
Laidotuvių kai
nos kiekvienam 
prieinamos. 
Pirmos Klesos 

•Biašinos 
Private Ambu- Licensed Emb. 

lance F. E. Palacz 
—* 

Tu Negali Išvengti l 
Kankinančių žnaibymų neuralgijos. 
Skausmų ir dieglių reumatizmo. 
Nesmagumų staigaus peršalimo. 

' SokaiySiu, traukančių, į padujti 
varančių skausmu, kuomet skaud. 

' dantį, diegia auti v skauda gaivą, jei 
nepamisiini apie 

mm 
Ireg. S. vTPat, Ofise. 

tuojaus' lr negaišinda
mas laiko juomi pasi-
aaudoji. Jisai suteikia 
malonų ir greitą pa
lengvinimą. 

Nei viena atsargi 
šeimyna negali būti be 

nkoe šiu gyduolių. 
Sra tikrasįs, jei nstu-

ri rNKABS3 vaiabafen-
klio. 

Brooklyn,N.Y. / 

*"s -̂%,<r 

naudą ir roikalingunui musii 
visuomenėje. Visi pripažino, 
kad Federacija yra būtinai rel 
kalinga — ji turi būti tvirtu 
retežiu visos išeivijos ir tiltu 
per Atlantika — susisiekimu 
5iU Lietuva. Daugelis išreiškė 
nusiskundimo ant centro ne^ 
rangumo -- Centro nebuvimo 
artimam kontakte su skyriais 
ir visa visuomenę. Kad ant 
toliau Federacija ,tokia va
ga neitų, tai pagamino šiuos 
įnešimus: 

1) Kad Centro Sekretorius 
turėtų tampresnius ryšius su 
skyriais; 2) kad daugiau do* 
mes kreiptų į visuomeninį gy-
veninuj) ir ji di^kusuotų ne vie 

• nam- laikrašty, bet visuose* 
katalikiškuose didesniuose 
laikraščiuose; 3) kad atskai
tos butų išduodamos ne vien 
laikraščiuose, bet ir skyiiams 
prisiųsta laiškais; 4) kad kon
gresas paskirtų spaudos pla* 
tįnimo s'avaitę ir po tos savai-' 
tės paskelbtų spaudoje, kur) 
kolonija daugiau pasidarba
vo; 5) kad centro sekretoriui 
alga butų numušta pusiau; 6) 
kad dėtų daugiau pastangų \-
tikrinimui katalikiškos visuo-' 
menės, kad kiekvienas uždar
biaujantis žmogus stengtųsi 
mokėti p6 vieną, dolerį į me
tus Federacijos iždan, visuo-
meniniems reikalams. Be to 
buvo daug ir kitų įnešimų. 

Atstovų kongresan išrinko 
"Darbininko" redaktorių 
Praną. Gudą. Taipgi išrinko ir 
naują valdybą ateinantiems 
metams: pirm. Abračinskas, 
montellietis; vice-pirm. P. P. 
Daužvardis, Bostonietis; rasi, 
M. Kamandulis, Montelietis; 
įžd. Versiackas, Norvvoodie-. 
tis.; iždo globėjai: J . J£linec-

*kis, Bostonietis ir Kubilius, 
Montellietis. 

Reporteris. 

arba No. 80. 
Tinkamiausi viešbučiai 

Homestead Je yra Eight Ave-
nue Hotel, kuris yrą už West 
St. ir Miller's Hotel ant 8-th 
Ave. tarpe Amity ir West. 
Kaina $1 vienam. 

Pittsburge patartina: Se-
venth Avenue Hotel $2, $2.50, 
3 vienam; su maudykle $3 ir 
aukščiau. Fort Pit t ir Hotel 
Henry $2.50 ir aukščiau. Į 
Fort Pi t t taip-pat yrą dideli 
kambariai su maudyne del 4-
Q "ypatų po $2 kožnam. 

Laike Seimo siunčiant laiš
kus ar telegramus, reikia 
siųsti šiuo adresu. 
Knights of Lithuania 

12 th Convention 
144 EaBt Fonrtb Avev 

Homestead, Pa. 
PRESOS KOMISIJA. 

PAIEŠKOSIĄ. 

Ampusat George (gal but 
Jurgis Ampusaitis) mirė A-
merikoje, palikdamas didelius 
turtus. Gimęs Mažoje Lietu
voje, turėjo virš 70 metų. 
Paieškoma įpėdiniai. 

Lithuanian Consulate, 

38 Park Row, 
New York, N. Y. 

DIDŽIAUSIAS BARGENAS 
Kampinis 2 angštų mūrinis namas. 

Randasi didelė krautuvė ir 6 kam
bariai ant pirmų lupų — 1 —5 kamb. 
ir 1—6 kamb. flatai su maudynė 
ant antrų lubų. Namas labai gerai su 
budavotas su basementų — elektros 
šviesos ir guzas arti gatvekaj-iy li
nijos pačioj širdy Lietuvių Koloni
jos. Randos $1,140.00 į metus. — 
Cash $2,600.00 Balanca lengvais iš
mokėjimais kaip randa. Ateik šian
dien nes Šis bargenas neilgai bus 

JOHN ZAGAR & 00. 
2400 Wentworth AveT^ 

Chicago. 111. 

fmmmmm i i n \mmmmm-mmmmmmm——»*į 
Dr. Chiroj>ractor ir 

Akuserka 
ANIELĖ KAUSHILLAS 

Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Kurie sergate kreipkitės, o 
rasite pagelbą. Patarimas dovanai. 

Valandos nuo 1 iki 9 vakare. 
Tel. Yards 4951 

3252 So. Halsted St. 

mmwmm^mjmmĘĘmmimm^^mmmmmf>Ęm^>-^m 

mwmmmwmmrmmpmmmmmwmmmm*mvętmma*"* 
Tel. Canal 2655 

O. S. PAN81RBTA 
Fotografas 

PAN8IRNA STIH>K> 
1901 S. Halsted St., Clilt-afo. 

Toleumis nedaro skirtumo 
Saukiamas, važiuoja į visas 

miesto dalis. 

LIET. VYČIŲ XH S E P « 0 
ATSTOVAMS PEANE-

8I1VIAS 

Traukiniai iš Pittsburgo \ 
Homestead eina kas valanda 
ir tankiau. Galinaa ^ ž i a o t i ir 
gatvekariu; Veikia imti No. 68 

CHAS. K. VUOSAITIS 
VYRŲ IR MOTERŲ 

RŪBŲ SIUVĖJAS 
Siuvame siutus ir O'Coatus 
naujausios mados. Ą^iekam 
darbą ko^eriausia už vi
siems prieinamas kainas. 

Valome, Dažome ir At
naujiname senus. 

2337 g. t&vitt Str. 
Tel. Roosevelt 8W2 

ADVOKATAI 
mm—mm* '• 

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS 

* • * • byla* T U W — Trinnstut. M* 
>u«i* AtmtrmtLtn*. P»jW» pirkin 

7 South Dear^om Street 
ROOM 1538 VtiHiUHK BLDG. 

Telefonas Raudolph S261 
Kakarais: 2151 West 22 St 

Telefocas Oanal tMl 
• 

s. w. 
Ą D V 
7t W. 

Room 004 -
VaL. Nuo 9 

B A N E S 
O K A T A 8 
Monroe Street 

- Tel. Raiuloliui 2tu0 
ryto Iki 5 po pietų 

Vakarą* S203 So. Halsted Str. 
Telef. Yaidfl 10 U 

Chicago. 

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

Metropolitan State Banko Ramo 
3201 W. 22nd St. TeL Canal C«»9 

Telef. Central 4411 

KASIMIR P. GUGIS 
ADVOKATAS 

127 N. Dcarborn Street 
Valand.: nuo 6 iki 8:30 
Nedėliomis 9 iki 12 
Retrid.: 3323 So. Halsted Str. 

Telef. Boulevard 1S10 
Chicago. 

T 

JOHN KUCHINSKAS 
L . I E T U V I S A D V O K A T A S 

2 2 2 1 W . 2 2 - n d St . art i D e a \ i t t St . 
T e l e f o n a s C a n a l 2 5 5 2 

V a l a n d o s : 9 ry to ik i 9 v a k a r o . S e -
r e d o j ir P ė t n y č i o j n u o 9 r. ik i i 
v. Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Eg-zaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokius Doku
mentus, perkant arba parduo
dant Lėtus. Namus, Parmas ir 
Biznius. Skolina Pinigais ant pir
mo morglčiaus lengvomis išlygo
mis. 

• - . -

1 

BALYS F. MAST^USKAS 
A D V O K A T A S 

Buvęs Lietuvos Atstovybės Ta-^ 
SJogtone Patarėjo. 
Metropolitan State Banko Kame 

2201 West 22ad Street 
Telefonas Ganai ••»» 

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

11 S. La Salle st. Room 2001 
TeL Bandolph 1034 VaL nuo 9-5 

VAKARAIS: 
2301 S. Halsted st. Tel. Bivd. €775 

v. v apart PanedėUo Ir 
Pėtnyčios 

< - * 

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

m» **m* m 
Ofisas Dldmiestyj: 

29 South La Salle Street 
Kambaris 630 

Telefonas Central 6390 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas Yards 4681 

h - • i 

[TeL Central 6200 

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

Room 911 Chicago Temple Bldg. 
7 7 W . VVashington St. 
CICERO Ofisas: Panedėiio vak 

j 1814 S. Cicero Av. TeL Cicero 5036 
BRIDGEPORT Ofisas: Kitais vak. 
3236 8. Halsted St. Tel. Boul. 6737 

[ J. P. WATTCHES 
L a vv v e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: D. 614—516—127 K. Dear. 
born S t. TeL Randolph 5584—55t»5 
Vakarais 10717 Indiana Ava, 
Roseland TeL Pullman 6277 

a—— 

- p -

Jei norite, kad biznis 
sektųsi, garsinkites die 
nrasty "E>rauge"s ku
ris duoda geriausias 
pasekmes. 
Galitna siųsti skelbi

mus per pašte, adre
suodami: 

DRAUGAS 9 ' 
2334 So Oaktey Ave 

<3*§cag0> IU. 
TeL Roosevelt 7791 
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PLĖŠIKAI APIPLĖŠĖ 
BANKĄ. 

mę. Homestead, Pa. Jo kelio
ne yra sąryšyje su Tautos Iž
do ir Kolegijos fondo reika 
tais. 

X Dr. K. Pakšias "Drau
g o " Redaktorius 
trims dienoms atostogų. 

išvažiavo' 

ta sis Seimas nutarė savo or
ganą, Moterą Dirvą" perduoti 
spausdinti katalikiškai spaus
tuvei. "That's it77! 

[Anę diena; vidudieniu 7 gi n 
kluoti plėšikai užpuolė Inland 
Trust & Savings banką, 4017 
Milwaukee ave. Keliolika 

bankos klerkų sustatė pasie
niu, pagrobė po ranka buvu
sius pinigus, čekius ir bonus 
ir pasprūdo. Sakoma, viso jie 
išnešę apie 5,000 dol. 

Plėšikai atvyko nemažu au
tomobiliu, sustojo gatvaitėje. 
jVienas j ų paliko mašinoj , g i 
kiti apėjo aplink butą ir prie 
šakinėmis durimis inėjo vi
dun. 

Prie langelių rasta keletas 
depozitorių. Jiems pirmiausia 
liepta iškelti rankas ir tuo-
jaus apsidirbta su klerkais. 

Dvi moteriški su savimi tu
rėjo mažus vaikus. Vienas 

plėšike pasivedėjo vaikus ker 
tėn ir ten su jais kokį mo
mentą žaidė, kad neduoti 

jiems verkti, kuomet kiti 
kraustė banką. 

Išbėgus plėšikams laukan, 
jų automobilius buvo įdribęs 
į purvus. Nei iš vietos. Tuo 
laiku kaikurie bankos klerkai Šv. Kazimiero kapinės - tai 
per langus ėmė į juos šaudy brangi Chicagos lietuviams 
ti. Atvyko du poliemonu. katalikams vieta. Nors tik a-

Plėšikai paliko automobilių I pie pora desetkų metų praėjo 
ir pasileido bėgti. [Kol polic-Įkaip jos tapo įsteigtos, bet jo-
monu apsižiūrėjo kas veikia- •• ilsisi jau 10,000 mūsų bro-

savo valdybą ir superinten-
jdentą, kuris veda kapinių rei-
. kalus. Už mušu. kapinių gra
žumą, už gerą jų tmansinį sto-1 

vį ir visą tvarką didelis kre
ditas priklauso greb. J. Kru-

susįrinkimas įvyks šį vakarą jsai, kuris jau kelinti metai y-
Vilniaus reikalu ant Eltos ra jų superintendentu. Nors 
viršaus. Manoma Šis-tas dary-jdaug pinigų išleista visokie-
ti, jms kapinių reikalams, bet ka-

svetainėje. 
Kviečiame atstovus-vės 

skaitlingai atsilankyti į susi
rinkimą. m 

J. Petraitis, pirm.,** 
M. česnavičius, rait. 

CHICAGIECIAI, ATSIIMKI-
TE LAIŠKUS. 

X Kun. Dr. Ig. Česaitis va-'.pinių ižde esama dar apie' p ^ A<jam» if Dirbom gatvių 
kar išvažiavo į L. Vyčių Sei-\$52,(50O.0O. Kad aprūpinus tin randasi atėję ii Lietuvos UiSkai 

Chicagos palte (vidumlesty) 

karnai kapinių ateitį nutarta 
kapines praplėsti daperkant 
daugiau žemės. Taipgi nutar-' 
ta pastatyti namai superinten
dentui, pravesti daugiau kelia 
ir sūrų. Žmonės kaskart labiau 
pradeda branginti savo ka-

X Moterų Sgjtmgos deSim-' P i n e s Pykdamiesi sau Uotas] 
jose. Knygos rodo, kad dau
giau kaip 1,300 liotų yra jan 
išparduotų. Liotai ir duobta1 

Šv. Kazimiero kapinėse par 

miesto 
kapinėse. 

Kuit P. Lapelis. 
Šv. Kaz. kap. vice-prez. 

X -Skambalas- atsispaus-,*,duoclama k u r k a s P 1 ^ ' n e 

dino katalikų moterų veikėjų; fu_s*t0Be O * * * " ' ' 
paveikslus ir prierašuose jas 
gražiai išgyrė utž jų veiklumą 
katalikiškoje dirvoje. Matyti 
katalikai eina sitpryn, jeigu 
laisvamanėliai ima prie jų 
laižytis kaip katinas prie la 
šinių. Tuo tarpu lašiniai be- Liet. R. K.'Labd. Sąj. Cen-
ga iš MSkambalo'' spaustu-jtro mėnesinis susirinkimas 
vės. įvyks trečiadieny Rugp. 27 d, 

1924 Aušros Vartų parapijos 

Sėmiau Įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatų persikeimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatves 
įėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kario viršaus 
parašyta ADVERTISED. 

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

PRANEŠIMAS. 

ŠV. KAZIMIERO KAPINES. 

503 Baniulis Mrs. Mary 
504 Banenos Mikalos 
505 Barčui Julini 
506 Belskas Povilas 
509 Bolevitiks G. 
512 Brusak William 
530 Gudas Powllas Wobes 
536 Jankovsko P. 
537 Jakubowski Frąnoišk 
539 Karpiene T. 
548 Lapanczis Oias. 
553 Matsuk Paul W. 
554 Masiliūnas Piter 

556 Mekovskis K. 
560 Nakvas Mna 
561 Perlis A. 
563 Piezi Antanas 
578 Šileikis K. 
579 SkibaJan 
581 Sliuvinskaitei Ad. 
582 Stonkevicus Matu&is 
587 Szaputeni Petrbnele 
588 Tarans Vasolie 
589 Vainekene Agotai 
598 Zelioniuleij Mar. 
903 Arlanckaite Marijona 
910 Brazauskis Antanas 
913 Bunevicius Josepli 
916 Budriene Lueie 

918 Danis Mike 
935 Jusevcis Longiną 
936 Jurzzan Janas 
941 Karpavicieni Katarina 
949 Kunckiene Elgeta 
968 Paulaukis John ! 
980 Stanaitis F. 
981 Nukauskis Stanis. i"! 
983 Strulaitis Aleks. 
988 Urniežius Jozefą 
993 Zuaza Jonas 

I E Š K O 

si, piktadariai pagrobė sveti
mus automobilįus ir nudūmė. 

D1NAMITNINKAMS 
NEVYKO. 

Užpakaly kabareto, 48 a(ve. 
ir 26 i t , vienas žmogus nak
tį išėjęs rado degančius kna
tus. Užgesinus rasta keletas 
lazdų dinamito, kuris eksplio-
duodamas butij apgriovęs ap 
linkinius namus. 

Policija suėmė du įtariamu 
dinanritninku. 

KINAI PLĖŠIKAI. 

Du kinu plėšiku inėjo tai-
pat kino skalbyklon, 948 Ne-
wport ave., išsitraukė gink
lus, atėmė 300 dol. ir pabė
go. 

RASTAS VYRO LAVONAS. 

Šale "Willow Springs, arti 
Arcber vieškelio, uogautojai 
krūmuose užėjo neidentifikuo 
to vyro lavoną. 

Naktį prieš šeštadienį Chi-
eagos policija areštavo 65 
agamblerius įvairiose miesto 
dalyse. 

ŽINIŲ - ŽINELĖS. 

X Šeštadieny, rugpiučio 
23 d. p-lė Cecilija Kolesnis-
kaitė, Nekalto Pras. Panelės 
Šv. Dr-jos raštininke įstojo j 
Šv. Kazimiero Seserį) Vienuo
liją. Girdėjau, kad šią savaitę 
išvažiuos dar trys mergaitės.1 

Matyti p-lė Elzbieta DoČiuliu-l 
te davė gero pavyzdžio. 

j X Rugp. 22 d. "Draugo"' 
Redakciją aplankė Bostonie* 
tės: p-lė Marijona Sakalaus
kaite viena iš įžymiausių Ry
tiečių darbuotojų ir p-nia A-
gota Strakauskienė* kun. Stra-
kausko motina. 

X Chicag08 veikėjų būrelio 

Hų ir seserų. Po Savo gyveni
mo rūpesčių ir vargų šiandie 
jie miega ramiai toj vietoj, ka 
ri yra bendra visiems - jiems., 
ir mums. Mūsų prakilnieji 
darbuotojai — pirmtakunai už
sipelnė sau garbės vainiką, į-
steigdami Šv. Kazimiero ka
pines ~ tą amžino poilsio šven 
tykią. 

Labai malonų įspūdį daro 
tos mūsų kapinės! Gražus ofi
sas su visais moderniniais jtii 
symais, daugybė gražiu pa
minklų, rūpestingai apžiūrėti 
kapai, kvietkos žydinčios ant 
jų, medžiai ir medeliai viso
kios rijšies, ištaisyti keliai -
tas viskas suburia rimtą vai-v 

zdą, raminanti žmogaus sie
lą... 

Tose kapinėse ilsisi žymių 
vyrų, kurie gyvendami savo 
veikalais užsipelnė Tautos 
garbės. Paminėsiu tiktai ke
letą. Štai, pavyzdžiui, kapas 
a. a. kun. A. Kaupo; jis buvo 
pirmutinis "Draugo" redak
torius. Tai žymiausias mūsų 
publicistas ir psychologas, uo
lus visuomenės darbuotojas.' 
,Čia rasime kapą a. a. kun. A. 
StaniukyiKL žymiausio lietu
vių vienuolio, asketo ir misi-
jonieriaus. Taipgi cia ilsisi a. 
a. kun. Pr. Serafinas* prakil
nios širdies žmogus, auto-m* 
ir poetas. Visų domę patrau
kia kapai: kun. M. Kriaučiū
no, Chicagos pijonieriaus; 
kun. Varnagirio - Vytauto, 
Fabijolės vertėjo; Mažeikos — 
liaudies veikėjo labdarybės 
srityje; Lemonto -- muziko ir 
darbuotojaus.. Del tų tik ke
lių vyrų kapų ši vieta yra 
brangi nievien Chicagos lie-

Pelnyk P i n i g u s 
Iš C h i c a g o s 

L" Patarnavimo JJ 

ŽINAI KAD ELEVEITORIAUS GELŽKELIS lošia labai 
svarbią .rolę mieste Chicagos. Tu realizuoji, kuomet mastai 
kad tūkstančiai pasažierlų važiuoja ir kad tūkstančiai fares 
kolektuojami kasdierfa, begalo didelė suma pinigų susiren
ka — 1923 metais surinkta viri $18.000,000. 
ci.U.I PASIPELNYTI W UŽDARBIO šios dideK-s kompa
nijos, kuri yra po valdžia ir priežiūra pono Samuel Insull 
ir sadarbininku. Investyk savo mėnesinius taupymus pirk
damas Prior Preferred Šerus Chicago Rapid Transit Kom
panijos, gi kompanija mokės tau 7 8-10% nuošimti. 

PAIESKAU savo brolio Mateušo 
Vareikos paeinančio ifi Ju$ė*y kai
mo Panevėžio apskr. Girdėjau pir
miau gyveno Clinton, Ind. Vėliaus 
iSvaŽiavts J Ranton, Pa. Jis ar kas 
kitas prašome atsišaukti 

KAZIMIERAS VAREIKA 
1522 Garfield Street 

Gary, Ind. 

% 

Ar Tavo Į eigos 
Didelės ar Mažos • TO 

Prior 
Preferred 

Šėrų 
Chicago 
Rapid 

Transit 
Kompanija 

UTILITY SECURITIES 
COMPANY 

72 W. Adams Street Chicago 
\IIIIHillllllllllllllHIIIIIIIMMIHNIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'' 

Į GAUK KOPIJA | 
John T. Moran. Room 843-72 West Adams Street. Chicago. £ 

Be atsakomybės iš mano pusės, meldžiu man prisiųsti pilnas in- = 
• formacijas apie Chicago Rapid Transit Kompanijos 7.8% Prior = 
5 Preferred Stock ir kopija kompanijos street guide Chicagos miesto S 

gali lengvai nusipirkti šiuos Se
rus. Kaina Jų f 1 • I ' už kiekviena 
gi už kiekviena šėra mokama 
$7.80 nuošimčio dividento formoj 
mėnesiniais iSmokeseiais. 

$10'iškalno—$l0 kas mėnuo 
už šėra reikia mokėti. 7% moka
mas ant visu mokesčiu. Norint 
pilnu informacijų rašykite j 

Kas nesigarsina, to niekas 
nežino. 

Advokatams ir daktarams, biznie
riams ir veikėjams, perkantiems ir 
parduodantiems, darbo ir darbininkų 
jieškantiem8 — 

— visiems "Drauge" garsintis apsi
moka. 

Jei laiko neturi, pašauk: 

Tel. Roosevelt 7791 ^ " 

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

$750 OASH 
ir $25 į mėnesį nuperka 5 
kambariu namelį, elektra, van 
duo. Arti Archer gatvekariu 
linijos. Garadžiiis ir vištiny-
cia. 

Pilnas daržas daržovių. Kai 
na $3,550. Pamatykite Mr. 
Killian. 

J. N. ZEWERT & CO. 
5882 Archer Ave. 

Chicago, IH. 

NAUJI BUNGALOWS 
Puikus 6 kambariu bunga-

lows puikioj lietuvių apielin-
kej. Karštu vandeniu šildo
ma, įįbudavotos vanos, pedes-
-tal lavaratorijos. Viskas mo
derniška. Išlygos, jeigu nori
ma. Pamatykite 

E. J, HENIFF 
5710 So. Kedzie Ave. 

Chicago, 111. 

PtaBUJj iy , Bagp- fl^ 1924 

REAL ESTATE 

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

Atsišaukite pas savininką ant ant
rų lubų: 

1513 South 49 Avenue 
Cicero, UI. 

ĮVAIRUS SKELBIMAI 
Išsirendavoja didelis storas 

ir du kambariai, tinkama me
si nyčiai arba kitai biznel. 
Renda nedidelia. 

1902 West 63-rd St. 
Tel. Prospect 4628 

^ ^ T E R m Š ~ P E A N E S I -
MAS. 

Parsiduoda vilnonės gijos nėrini
ams visokių rųftiu. Kaina 4 uncijof 
30c — 35 — 40e. Marškonės gijos 
del mezginiu ir siuviniu 1,000 jar
du 10c. 15c. Dabar jau laikas rū
pintis apie Šiltesnius apdarus. Mes 
jų turime dideliame pasirinkime. 
Krautuvė atdara kasdiena ir sekma
dieniais po pietų. Kreipkitės, tuojaus: 

Frank Salimanavičius 
504 Wost 3»-rd Street 

• Chicago, m . 

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

Darbą atliekam greitai 
pigiai ir gerai. 

Kreipkitės: 

3352 Sb. Halsted Str. 
Į Tel. Boulevard 9641Į 

i 

BUK G U D R U 
Pasinaudok proga kol dar] 

laiko išsirinkti gerą 
ietą dei gyvenimo arti f 

ąuette Park ir šv. ICa-
ero Vienuoline 

KAS KĄ NORI 
Pirkti narna, parduotiJ 
ainyti ar budavoti 
Kreipkitės pas 

Z S MICHIVICL&CO 
r i i i ^ n i 

Apsaugam Insurinam viską 
Tel. Prospect 4345 

PIRKIT NAMĄ ARBA LOTA 
del gero savo Taiku ir sau kur y-
ra medžių ir kvietkų. kur yra 
vieta daržovėms tr kiemas vai
kams. Tėvai ir motinos, padaryki
te savo vaikams ir sau linksmu
mą, žinot gerai kad pinigai išduoti 
už rendas niekados nesugryžta. 
Tuos pačius pinigus ka mokat už 
randa '{mokėsit J narna; trumpu 
laiku pats namas išsimokės. Aš 
turiu didžiausiam pasirinkime na
mu ir lota aplink Sv. Kazimiero 
Vienuolyną, kur yra puikiausia 
Chicagos Lietuvių kolonija, netoli 
Marųuette Park kuris bus vienas 
iš gražiausiu Parku visam mieste. 

Taipgi visus visokios rųšies biz
nius farmas lotus mainom ant na
mu visose Chicagos dalyse. 
Išmainom prastesnius namus ant 

geresnu namu kokioj tik vietoj 
turite. Kaipo Lietuvis tai visados 
lietuviams patarnauja kogeriausia 

* 

ĮVAIRUS KONTRAK
TINIAI 

Vardas 
Adresas 

^ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l^ 

PAMATYK 
>įbr EconomicaJ 7r*n$port9ti»* 

fCHEVROLETi PIRMA 

Pas 

Mc MANUS MOTOR SALES 
Lengvais Išmokėjimais - Mokėk yažinėdamas 

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

m 
Vienas Kenukas 
jums PRIPA-

RODYS 
Tas iabal lengva persitik
rinti, kad Puritan yra sul
tingas, stiprus malt eztract. 
Tiktai pamėgink. 

Dviejų rugių — Plain Puri
tan Malt Extract 3 uncijų 
apynių pakelis ir Putitan 
Hop-Flavored Malt Cukrinis 
Syrunas. • 

PURITAN 
MALT Hop 

Syru 
pas 
i<iavored 
Suicar 
Syrup 

Plain 
Ext 

ract 
su 

Šviežiais 
domiais 

Tel. Blvd. 9A41 

Au£Š4iaiLsios Rūšies 

A. K A I R I S 
Murimo ir budavojimo namu 

CENKRAL1S 

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

gera patarimą. 
3352 So. Halsted Street 

Chicago, 111. 
1 Home J 
3358 Ixm-e Avenue ! 

H « « » • • • • i i » » » » » » » » » » * » » » » » » B 

rBRIDGEPORT PAINTINGI 
& HARDVVARE GO. 

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

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

Pres. Ramancionis 
Chicago, UI. Tel. Yards 7282 

tuviams, bet ir visai Lietu 
vai... 

Šv. Kazimiero kapines vai-! 
do Direktoriįatas, kurio na
riais yra Chicagos lietuviškų
jų parapijų klebonai ir po vi.e 
ną trustisą nuo kiekvienos pa 
rapijos. 

Kapinių Direktoriai turi 

iU 

P l e i s k a n o s s u n a i k i n a — 
Ruffles a t g a i v i n a ! 

Kaip vanduo nuolatoa lalėdama* ant akmens 
ftmuia duob«, taip ir pleiskanos, nors i&leto 
bet tikrai, sunaikina plaukų šaknis V yra 
priežastini plauki} suplonėjimo, furie su lai
ku pasiduoda nuplikimui. 
NepHsileiskite Htokio atsitikimo prie •»•«•» 
Naudokite 

K A U N O 

Jtom* 
tuojaus, kai tik pastebėsite pleiskanų—tų 

.*., M*TfJį« o*!*"! lbpyn«Wų pirm* pasirodymą 
saro galvoje Buflles sunaikins pleiskanas ir paragins augimą įjiy plaukų. 
Booka 65c. apUekose, arba ml 76c. prisiunčiamo stačiai ii dirbtuYftj. 

F . A D . RICHTER & CO. 
104 .114 So. 4th Stroejt Brooklyn, N. Yi 

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

čystas su keturių mieu pakelis a-
pyniais Europos. 

Kauno Malt yra dėlto 
geras kad yra išdirbamas geriau
sia patyrusių išdirbę j u. KAUNO 
ĖXTRACrr. Netik kad geras ir 
skanus, bet ir naudingas del 
sveikatos, Jisai gamina sveikata ir 
padaro apetitą. Taigi kiekvienas 
Lietuvis Dūri mėginti vartoti KAU
NO MAIiT EXTRACT. 

Perkant reikalaukite Kauno 
Malt E.\tract jeigu krautuvinin
kas neturi tai reikalauk tiesiog iš 
vietos. 

1 
Lithuanian Products Co. 

3613 S. Halsted St. Chicago. 
Tel. Boulevard 7258 

* ^ B M H 

REAL ESTATE INVESTMENTS 
2418 W. Maruuctte Rd. (Or 67 

Blvd.) (Arti Westcrn Ave.) 
Tel. Pro#i>ect 8678 

•• 

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

ANT NAUDOS. 

. L FABIONAS CO. 

808 W. 3510 SI. CMei|t 
TeL BoulcTard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR. 
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. • 

" T V n Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalia Kontraktoriui, 
statytojas ir seno namų 

taisytojas. 
2319 West 24-th Street 

Chicago, S I 

AR REIKALINGI TAU 
PINIGAI? 

Mes skolinama ant pirmų] 
įmorgičiu. 

Mes taip pat 
Perkame tr Parduodame plr-

nus morgičius po $600.00 ir aug-j 
įičiau. 

Norint platesnių Informacijų j 
(kreipkitės pas: 

JUSTIN MACKIEWICH 

MORTGAGE BROKER 
IREAL ESTATE LOANS 

INSURANCE 
2342 So. Leavitt Str. 

Telefonas Ganai 73&S 

PETRAS CIBULSKIS 
T 

Maliavojinio Kontraktorins 
Dažų ir Poperos Krautuvė 

23Sy SO. LEAVITT STR. 

Telefonas Canal 0610 

PLUMBING 
Geriausias plumeris, darbą at

lieku gerai ir sąžiniškai. 
THOMAS HIOOINS 

2313 So. Oakley Ave Chicago, 

-°i8b« -*m>-. 

0T 

m 
TeL Lafayette 4223 

• I Į ! • 

C! 

P L U M B I N 
o lletuvys, lietuviams 
patarnauja koogeriausiai 

M. TUiKA. 
I2M West Mite Street 

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

LOANS INSURANCE 
General Contractor & 

Buildėr 
Su tos rųšies reikalais 

kreipkitės pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausis. 

5710 S. Kedzie Avenne 
Chicago, IU. 

Residencijos Tel. Ofiso Tel. 
Prospect 5101 Prospect 5T7§J 

I 

I Prosi 

Remkite tuos profesijona-
rot. biznierius k u m garsi
nasi dienrastj "Drauge". 
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