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RAŠTĮI KRITIKA SKAITO
SI TEISOTA 

PARYŽIAUS KUNIGAS 
LAIMĖJO LEGALE 

KOVA. 
Knygų leidėjas turi 

pasiduoti. 
• • i i i 

PARYŽIUS, rugp. 28. -
Laikraščio "Kevue des Lec-
t u r e s " direktorius, kan. Be-
thleem, ilgus metus regula-
riai skelbia leidžiamų knygą 
kritiką. J i s kritikuoja no
veles ir vaidinimus ir kt. ra i 
tus. Nemoralius raštus kri
tikuodamas pataria p Miliai 
neimti į r a n k a i Gerus rai
tus gi pataria skaityti. 

;Vienas svetimšalis (ar ne 
koks Amerikos biznierius) 
fionai Įkuro išleistuvę raš
tams leisti. Ta firma be no
velių leidžia dar žurnalus jau 
nimui. įTuose žurnaluose 
dažnai padedama nemoralią 
rasti?. 

Kun. Bethleem drąsiai tuos 
raštus iškritikavo ir patarė 
jaunimui tofi rušios raštų 
saugotis. ;Tą kritiką atkar
tojo provincijos katalikiški 
laikraščiai. 

Firmos vedėjas kai-kurių 
provincijų laikraščių redak
torius patraukė teisman rei
kalaudamas stambaus atlygi
nimo. 

Be to, patį kunigą Betb-
leem jis norėjo traukti vietos 
teisman. 

Visi provincijos teismai 
tečiaus redaktorius išteisino 
pažymėdami, kad ta kritika 
buvo daroma be blogo tikslo, 
nes ji teisinga. 

Kad taip, tai tas svetimša
lis, kaip pranešta, atsisakė 
vietos teisman traukti kriti
kos autorių. Nes tai butų 
tuščias darbas. 

Pasirodo, kad bedievių vai-
domoje Francijoje visgi yra 
teisybės. 

Pavojus Amerikai ir 
Britanijai Rytuose 

JAPONIJA DARBUOJASI Už POLITINĘ SįJUNGA 
SU R U S I J A 

FRANCUA RATIFIKUOJA 
LAUSANNOS SUTARTĮ. 

Valdžia tikisi geresnių 
santykių su Turkija. 

daugiausia specializuojasi To žinkelių. Tų geležinkelių no-
limųjų Eytų ir žibalo klausi
mais, praneša, kad Rytuose 
kįla pavojus Amerikai ir An
glijai, pavojus pačiai rytinių 
reikalų sutarčiai, kituomet 
\Vashingtone padarytai. 

jDelto, kad Japonija dar
buojasi pnlitinėn sąjungon 
partraukti bolševistine Rusi-

ri vieni ir kiti. Bet ateis 
laikas, kuomet abi pusi kom
promisais susitaikins. Tuo
met-Kytuose iškils didelė ko-
mplikuotė, ypač kuomet ja
ponai su rusais ims eksploi-
tuoti gamtinius Kinijos tur
tus. 

(Kuomet-gi bus iškelta poli-
ją ir bendromis jėgomis iš- >tii»ė sąjunga, Amerika į tuos 

MERGAITE MELDŽIASI 
ANT BAŽNYČIOS 

LAIPTŲ. 
PHILADELPHIA, rugp. 

27. — Catherine Buckley, 4 
metų mergaitė, žino kaip mel 
stis. Jo s motina ją išmoki
no. 

Vieno šeštadienio, rytmetį 
j i nuo motinos nugirdo, kad 
tėvas susirgo. Catherine 
tas parupo. .Ji nusprendė 
gelbėti tėvui pasveikti. 

Motinai nematant tad mer
gaitė išėjo iš namų. Netoli 
buvo bažnyčia. Durys baž 
nyčios buvo sunkios, negali
ma atidaryti. 

Tečiaus ji iš to nieko ne
darė. . Svarbiausia mintis 
jos galvutėje buvo melstis už 
tėtvo pasveikimą. 

Tad ji atsiklaupė ties du
rimis ant akmens laiptų ir 
ėmė melstis. Matė ja ten 
klūpančią praeiviai. 

JCiek palaukus atėjo moti
na i r jai pranešė, kad tėvas 
jau sveiEesnis. Tuomet j i 
pakilo ir linksitu veidu su 
motina m#jo *iara*. 

PAKYŽIUS, rugp. 28. -
Francijos parlamentas aną 
dieną po trumpų pasitarimą] 
pagaliaus ratifikavo Lausan-
nos sutartį, padarytą su Tur
kija 1922 metais. 

PARYŽIUS, rugp. 28. [del Rytų Kinijos ir Transsi- Didžiuma atstovų balsavo 
Laikraštis "Sansf i l , " kurs j beri jos per Manchuriją gėle-J už sutartį. Bet nebuvo jo

kios pakilios dvasios. Nes tai 
turkų laimėjimas. : 

|Tą sutartį seniaus ratifika 
vo Anglija, Italija ir Japo
nija. Franci ja mėgino išsi
sukti nuo ratifikavimo, ieško
dama priemonių Turkiją 
kaip-nors prispausti. 

Tečiaus nesurasta. Gi 
Turkijoje francuzai buvo be
galo skriaudžiami. Ten jų 
mokykloms turkai iškėlė ko
vą. 

Už ta sutarti daugiausia 
kams grąžinti Ciliciją ir 
and. Jo valdžia sutiko tur
kams grąžinti civilizaciją ir 
pardavė jiems daugybę gink
lų ir amunicijos. 

Turkai įsigiję ginklų pakė
lė mirtiną kovą graikams, į-
sibriovusiems Turkijon. Kaip 
žinoma, graikai nugalėti i r 
to rezultate padaryta Lau-
sannos sutartis. . * 

Briand teisinosi, kad-f-ran-
cuzų valdžia patariusi grai
kams gražiuoju taikintis del 
Smirnos. Tečiaus jie ne
klausę, norėdami pamušti 
Turkija. Gi iš Cilicijos fran 
cuzai atšaukti pramačius 
jiems ten pavojų ir be reika
lingą kraujo praliejimą. 

Premieras Herriot norėjo 
taikintis su {Turkija ir stovė
jo už sutarties ratifikavimą. 
Dabar jis tikisi su fTurkija 
laimėti gerųjų santykių. Gal 
turkai gražiuoju grąžins fra-
ncuzams skolas. 

RUMUNIJA PRIEŠINGA 
NUSIGINKLAVIMUI. 

BUKAREŠTAS, rugp. 28. 
— Rumunijos valdžia negali 
pripažinti iT. Sąjungos nusi
ginklavimo plano. 

Taip išsprendė rumunų mi-
nisterių kabinetas. 

Pažymima, kad Rumunija 
turi apsidrausti nuo išorinių 
priešų, gi tam tikslui reika
linga nemaža amrija. 

Tečiaus Rumunija gal ir 
sutiktų nusiginkluoti, jei vi
soj Europoj butų paskelbtas 
Sene ral i S nus i gi nklavi mas. 

Iš XII L. Vyčiu Seimo, Homestead, Pa. 
. X I I Vyci|U Seimas Home-
steade, Pa., nepaprastai skai
tlingas. Dalyvauja 150 at
stovų ir svečių. 

Į prezidiumą i š r i n k t a s 
prezidentu — p. M. Bagdo
nas, buvusis Centro vice-pir-
mininkas; sekretorium — p. 
adv. K. Česnulis. «—• 

Seime ūpas pakilus. Mnsų 

jaunuoliai-ės pasiryžę rimtai! 
svarstyti svarbius Vyčių or
ganizacijos reikalus ir nutie
sti tolimesniems darbams 
griežtą ruožą. 

Homesteadiečiai širdingai! 
priėmė suvažiavusius delega-
tus-es ir meiliai vaišina vi-1 
sus. 

PIGI ORU KELIONĖ. 

naudoti Kiniją, tos valstybės 
didelius gamtinius turtus. 

"Sans f i l " pažymi, kad Ja
ponija pirmoje vietoje nori 
padaryti ekonominę sutartį 
su Rusija. Kuomet tas bus 
atlikta, tuomet japonams 

l'aeifiko pakraščius negalės 
įkelti kojos, gi Britanijos ko
lonijoms Paeifike iškils pa
vojus. iTa pati Indija ims 
drąsiau, galvoti apie pasiliutv 
savimą. 

Tečiaus pirm visako dau-
teks Rusijos žibalo laukai ir giausia nukentės Kinija. 
rytinės žibalo turgavietės iš 
britų pereis japonų rankosna. 

Bolševikų valdžia su japo
nais kol-kas negali susitarti 

Tolimuose Rytuose ta kom
binuoto galima, kuomet ,Suv. 
Valstybės sustabdė japonų 
ateivybę. 

\% Poincares Protestu Niekai Daromi 
\ 

Senatas Reiškia Pasitikėjimo 
Premienu Herriot 

L I E T U V O J E 
ARKLIU PERDAUG. 

Žmonės po karo suspėjo 
siauginti. Daug kur, kur 
žmogus prieš karą tiek arklių 
nelaikęs-, dabar tyčiomis pri-

KARALIAUČIUS, rugp. 
28. — (Vokietijoj oru keliavi
mas yra pigus, taip, kad ae
roplanai gali jau konkuruoti | siauginęs, kad net miela, ma 
su traukiniais. 

Iš čionai nuvykti Berlynan 
oru imama 80 markių, gi 
traukiniu — 64 markės. 

PASKIRTA DU AM
BASADORIŲ. 

"PARYŽIUS, rugp. 
Francijos. senatas didžiuma 
balsų pripažino Londono kon
ferencijos padarytas repara-
cines sutartis ir ' tuo būdu 
premieras Herriot gavo pasi
tikėjimo. 

Poincare daugiausia gynė 
Ruhro krašto okupuotę. J is 
reikalavo, kad Francijos val
džia nepasiduotų anglų, vo
kiečių ir amerikonų spaudi
mui ir neapleistų kartą užim-

1 tos tos teritorijos. 

AVASHINGTON, rugp. 28. 
— Prezidentas Coolidge pa-
Sjkyrė du ambasadorių: Ed-
gar 'Adclison Bancroft iš Chi-
cagos Meksikon ir James 
Rockfell Sheffield iš Ne\v 
Yorko — Japonijon. 

Tai galutinas Herrioto lai-1 "Franci ja neprivalo eva-
mėjimas. Šiandie jis gali ra- ,kuoti Ruhro krašto, kaip 
miai tas sutartis pasirašyti. 

Prieš sutarčių pripažinimą 
karčiai debatavo senatorius 
Poincare, buvęs premieras. 

Debatai sekė kuone visą 
dieną. Tai buvo foincarės 
su Herriotu dvikova. 

Poincare kalbėjo bemažko 

gai Vokietija neatmokės re
paracijų/ f sakė buvęs pre
mieras. 

Bet premieras Herriot mo
kėjo geriaus įtikinti senatą. 
244 balsais prieš 40 repara-
cinės sutartys pripažintos. 
Poincares balsas paliko be 
reikšmės, nors paskui ir jis 

6 valandas be pertraukos, palinko prie sutarčių pažymė-
Paskui pakilo j am ' atsakyti |damas, kad jau nesama kito-
premieras. ' kio išėjimo. 

BOLŠEVIKAI BIJO BIČIŲ 
KARALIENĖS 

GARLAIVIS HOLLAND 
PAKLYDO. 

LMIPZIG, Vokietija, rugp. 
28. — Rusijos bolševikų val
džia uždraudė Rusijon įvežti išplaukė ežero kraštą ir y 

HOLLAND, Mich., rugp. 
28. »— Grahara and Morton 
Co. garlaivis Holland vakar 
j>er tirštas miglas vedamas 

knygų ir raštų apie bites ir 
skrusdėles, kadangi tose kny
gose minima apie bičių "ka
ral ienes" (motinas). 

Bolševikai nenori girdėti 
aprašymo, kad bičių arba 
skruzdžių šeimynos (koloni
jos) tuo jaus suįra nebeteku
sios savo karalienių valdžios. 

Vietos knygų pirkliai tą 
faktą iškelia aikštėn ir pažy
mi, kad Rusijos sovietų vald
žioje, matyt, nėra nei vieno 
su sveiku protu žmogaus. 

klimpo dumblan. 

Su įgula nieko bloga nejvy^ 
ko. Garlaivis bus ištrauk
tas iš dumblo gilumom 

PREZIDENTAS IŠKELIAU
JA WASHWGTONAN. 

PLYMGHTH, Vt., rugp. 
28. — Prezidentas Coolidge: 
su šeimyna šiandie .vakare 
išvyksta Washingtonan. Ry
toj rytą bus Baltuose Rū
muose. 

lonu žiūrėti. Auginta gyvu
lėliu todėl, kad litelis, kitas 
norėta reikalui susičiupti. 
Bet, nelaimei, arklių pigu
mas, . bent žiemių Lietuvoje, 
net perdaug nebegražus 
Žmonės pageidautų senų 
prieškarinių laižų, kada iš 
mūsų krašto į prusus arkliai 
būdavo supirkinėjami ir ga-

t ronis-Mačiulfls, gem Nagevi-
' čius, bent keturių pulkų va
dai ir daug kitų aukštų sve-l 
čių. Po draugiškos ' vakario*, 
nės atvykę svečiai padarė 
koncertą, savo tobula muzika į 
stebindami visus susirinku
sius. Laimingos kloties nau 
jiems meno darbuoto jama 
Klaipėdoj! Laimingai pasi
darbuoti meno dirvoje! 

BASANAVIČIAUS ATSI-
ŠAUKIMAS I ANGLU 

TAUTA. 

KLAIPĖDA. — Augių li-
teratas-žurnalistas p. Major 
Owen Rutter, šiomis dieno-

%m . t m • < » » • » 

DAUG VOKIEČIU NETEN
KA VALDIŠKŲ VIETŲ. 

BERLYNAS, rugp. 28. — 
Praėjusiais' keliais mėnesiais 
vokiečių valdžia iš valdiškų 
ofisų paliuosavo virš 400/J00 
valdininkų. 

Taip elgiamasi norint su
mažinti valstybės išlaidas. 

mas viešįs Klaipėdoj, kreipė-
benami. Gal ir dabar kur ko-i si j Dr. Basanavičių parašy-
kią skylę per sieną valdžia ti i Anglų Tautą atsišaukimą, 
galėtų mūsų arkliams, nors ir kuriame butų išdėstyta, ko 
ne visiems, bet tam tikriems trokšta Lietuvių tauta iš An-
tik, rasti. Tuo tik kraštui ir glų Tautos. Tą atsišaukimą 
patiems* *gyv«lią augintojams 
butų naudingiau. Toks pat 
klausimas tegali būti ir del ki 
tų gyvulįų, ypač raguočių. 

ATVYKO GARSUSIS ČEKŲ 
MUZIKOS NONETAS. 

GARLAIVI PALIETE 
URAGANAS. 

KOMUNISTAI TRIUKŠ
MAUJA. 

LONDONAS, ru&p. 28. — 
Vakar Reichstago sesija lai
kinai suspenduota sukėlus 
komunistams triukšmą, anot 
žinių iš Berlyno. \ 

Triukšmas sukeltas debatų 
laiku apie Londono konferen
cijos padarytas reparacines 
sutartis. 

Komunistai savo kliksmais 
suardė debatus. Jie parei
kalavo grąžinti į Reichstago 
rūmus pašalintus komunistus 
atstovus ir leisti jiems bal
suoti. 

PAMIRŠTAS RUSAS 
DAILININKAS. 

NE\V YOKK. rugp. 28. — 
Iš Hamburgo atplauko gailai 
vis Arabic. Keletas keliau
ninkų sužeista, kuomet gar
laivį Atlantike pagavo uraga
nas. 

PLAUKE 14 VALANDŲ. 

DOVER, Anglija, rug. 28. 
r— Frank Perks iš Birming-
ham mėgino perplaukti ang
lišką pertaką. Plaukė 14 va
landų i r ant galo atsisakė to-
liaus plaukti. 

Rugp. 2 d. atvyko iš Pra
hos į Klaipėdą garsusis čelcų 
nonetas. kurį Klaipėdos Mu
zikos Mokykla pasikvietė mo
kytojauti mokykloj ir moky-
1i Klaipėdos kapelą: Naujų 
Klaipėdos meno darbuotojų 
iškilmingas prįėmimas įvyko 
tą pačią dieną Muzikos Mo
kyklos Rūmuose. I priėmi
mo iškilmę atsilankė: Dr. Jo
nas Basanavičius, poetas Mai 

p. Rutter žadėjo išplatinti po 
visą Angliją. P. Dr. Basa
navičius sutiko tokį atsišauki
mą parašyti. 

CHICAGO. — Anot fede-
ralio oro biuro, šiandie pra-^ 
matomas dailus oras, bet vė
siau. 

PINIGŲ KURSAS. 

Rugpiučio 27 d., 1924 m. 

Lietuvos 100 litu $10.00 
Anglijos 1 sterl sv 4.49 
Prancūzijos 100 frankij 5.43 
Belgijos 100 frankų 5.04 
Šveicarijos, 100 frankų 18.76 
Italijos 100 lira 4.42 
Čekoslovakijos 100 kronų . . 3.00 

PAMETĘS BOMBĄ 
NUVAŽIAVO. 

Vakar anksti rytą nežino
mas vienas vyras, važiuojąs 
automobiliu, sustojo ties U-
niversity Food Products 
krautuve, 1154 Ę. 63 st. Pa-

KUOKjKALA, 'Suomija, r. metė bombą krautuvės prie-
28. — Čionai atvienėjime bai šaky ir nuvažiavo, 
gia savo gyvenimo dienas' ppai matė vienas panakti-
garsus rusas dailininkas-pie- nis, kadangi tuo laiku krau-
šėjas Uja Repine. Nesenai tuvės buvo dar uždarytos, 
jis mdnėjo 80 metų sukaktu
ves. Duktė čia jį slaugoja. 

— t , 

, U>. I^.i A., i A . 

Numatoma, kad šįmet Chi-
eagos mokyklose busią 435,-
000 vaiki|. 

Bombos sprogimas apardė 
visą krautuvės priešakį. 

Nežfnia kas pašovė Harry 
Mortell, 38 m., municipalio 
teismo bailiffą, 
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Siųskite Savd Giminėms 

L I E T U V Ą 

PINIGUS 
ii 

P E R 

DRAUGĄ M 

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

"DRAUGAS" siunčia pinigus Etaif 
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-draf-
tais ir telegrama. 
/ "DBAUGAS," PUBL. CO., 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, S I 
Ofiso Valandos; Nuo 8 ryto iki 8 v. va£ 

Sekmadieniais uždaryta, 
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One Year M-W 
Six Montha 9*>W 

JT NEWS - STANDS 2 c A COPY 
iKAl UAS PUBLISHING COM Ine 
S34 So. Oakley Ave., Chicago. 1U. 

Tel. Rooscvclt 77tl 
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SCAS DARBO ŽMO

GUI GERIAU 
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Šiemet Amerikoje politine 
tampanija begalo svarbi. Kuo 
net praėjusiais prezidento riii 
urnų laikais lenktyniavo tik 
Ivi žinomos politines partijos, 
mvo galima tuomet tik ranku 
įunioti apie vedamą kampani
ja. Bet kuomet šiandie politi-
lėn kovon įsimaišo dar viena 
Partija, prisieina visiems pilie 
giams subrusti, apsidairyti ir 
rimtai spręsti rinkimų klau-

f imą. 
Ypač rinkimų klausimas tu-

ri rūpėti daugiausia darbo 
žmonėms. Turtingi žmonės nie
ko nedaro iš rinkimų pasek
mių. Tegul busimuoju prezi
dentu pasiliks Coolidge, arba 
Davis arba kas kitas. Turtin
gi nepragais. Kas nebūtų pre
zidentu, jie vargo nebeturės. 
Gali pasitaikyti jiems pakelti 
tokius ar kitokius nuostolius, 
bet jiems tai menkas daiktas. 

Su darbo žmogumi -- įaxbl-
'ninku - kitas dalykas. Kelių 
dienų, savaitės vienos ar kitos 
nedarbas tuo jaus atsiliepia i 
darbininko būvį. Kaip ilga: 
"darbininkas dirba, taip ilgai 
jis minta ir turi. Sustoja dal
bai, darbininkas nebetenka už 
darbio — rezultate ir duonos. 

Dėlto, šių metų kampanijo
je darbininkai privalo atsižvel 
gti, kuri politinė partija gali 

i geriausia užtikrinti jiems dar-
fba per ateinančius ketverius 
[metus. Kad įsitikinti, kuri pa* 
ftija butų tenkamiausia, reikia 
f visapusiai spręsi. Sprendžiant 
*ta klausima reikia vaduotis 
protu, ne jausmais. 

Turime tris politines parti
j a s : republikonų, demokratu 
ir progresyvio; (nepriklauso

mųjų) -- kandidatus: CoolicK 
fge, Davis ir La Follette. Ame
rikos Darbo Federacijos vyk

domasis komitetas, kuris ii* 
gus metus ėjo ranka rankon 
su demokratų partija, išspren. 
dė atsimesti šiemet nuo demo 
kratų ir pereiti La Folletto 
pusėn. Taip jis pasielgė tik to
dėl, kad demokratų partija 
del savo vidujinio triukšmo 
pamiršo atsižvelgti į darbinin
kų reikalavimus. Patsai kan
didatas - Davis, turi nepalan
kų darbininkams rekorde. 

Ka-gi žada progresyvių kan 
didatas darbininkams 7~5is ža. 
da viską. Jis žada visiemsvl-
sokio gera. Neberasi tokio 
daikto ir dalyko, kokį jis ga 
lėtų kam atsakyti. Reformos 
pirmoje vietoje. Nacionaliza
cija - svarbiausias klausimas. 
Tuotarpu republikonai su de
mokratais laikosi konservatiz-
mo. Nežada nieko ypatinga, 
tik pažymi, k'ad konstitucija 
neturi but valkiojama arba 
draskoma, kad bočių paliki
mas ir tolesniai butų ginamas, 
saugojamas ir gerbiamas. 

Žadėjimais darbo žmogus 
negali but sotus ir todėl tuo-
mi negali pasitikėti. Nes vi
sokios rųšies žaHėjimai, tai 
vienų radikalų socialistų pa
tentuota propaganda. Kas i-
masi tos propagandos, tas sa
vimi nepasitiki. Toks ieško 

sitikėjimo tik miniose. Lau-

l 

tų ir jo gerus ar blogas dar
bus raliuodamos remtų. 

Žinome, ką pergyvenome. 
Jeigu darbo žmogus seks sa
vo jausmų nurodymais, ne
protaus apie ateitį, tai žadė
jimų jis turės didžiausią krū
vi}, bet ir vargo nebegalės at
kelti. 

Keikia atviriai pasakyti, 
kad 1916 metais demokratų 
partija šios šalies gyventojus 
apvylė. Nuo to daugiausia tu 
rėjo nukentėti -darbininkai. 
Nes darbininkai karo lauke 
guldė savo galvas, sunkius 
darbus atliko namie, šiandie 
velka karo rezultatų naštą. 
Priede po karo demokratų 
partija darbininkus apdova^ 
nojo nedarbu. 

Po 1920 metų rinkimų iški-
kilusi republikonų partija pra 
dėjo visus blogumus taisyti. 
Teciaus tų blogumų tiek daug 
butą, kad nebuvo lengvas dar
bas tai visa atitaisyti. Visgi 
atgaivinti geresni laikai. Tad 
ir žinome, ką pergyvenome. 
Ir žinodami, kad pastaraisiais 
dovejais-trejais metais neblo
gai turėjome, norėkime, idant 
ateity butų dar geriaus, bet 
ae blogiaus. 

Republikonų partija nėra 
darbo žmonių artima draugė. 
Tečiaus progresyvių partija 
yra visai svetima, su žadėji
mų tendencijomis. Stosime už 
progresyvius, visi žadėjimai 
gali pasirodyti vienas muilo 
burbulas ir tuomet pabaigtas 
kriukis. \ ^ 

A*. ' 
Redakc. prierašas. Čia iškel

ta nuomonė - diskusuojama. I 

t 

Ketvirtadienis, 

MOKYKLŲ DURIMS ATSIDARANT. 
(Tąsa ir galas) 

AUKŠTASAI MOKSLAS. 

m K AL&Ų [vesti parapijos registraciją, 
LIETUVOJE. . 

Nors pasauly ir kalbama apie inteligentinių pategtj 
viršprodukciją, vienok Lietuvai ji dar tolima, o Ameri
kos lietuviams tuo labiau. Mažai musy Tautai su men
ku inteligentijos nuošimčiu labai nesaugu gyventi tokio
je pozicijoje: prie Baltijos jurų ir tarp didelių karingų 
kaimynų. Bet turėdama aukštai išlavintą protą mūsų Tau
ta nežlugs ir tuo nelaimingu atveju, jei kartais ji vel ne
tektų politinės nepriklausomybės. Gausinga ir patriotingai 
išauklėta inteligentija parodys nepaprastai galingo atspa
rumo jos kovoje už savą kultūrą, už Tautos teises. Ir 
priešas tuomet pajus sučiupęs neperkandamą riešutj ir 
atsižadės savo nedorų vergiškų užmačių. Panašioje pa
dėty esančios Belgija ir Olandija nekartą buvo mindžioja
mos svetimų armijų, bet išliko gyvos ir nepriklausomos 
ačiū savo kultūriniam atsparumui ir savo tautinės kury-<dzia mok^° e o n a m s 25 IJ 

'metrikų knygas ir valdiškus 
•- " surašinėjimus, kurių vidutl-

Visoki pri*» Lietuvos vai- ntje parapijoje esti apie. 1,000 
džią nusistatę agitatoriai, Vai-'Į numerių j metus, o didesnėse 
džios netinkamumo įrodymui, ir daug daugiau. Kas gi sutik-
dažnai žodžiais ir spauda vau*- tų visa tai pildyti už 15 - 25 
toja ir. tokius argumentus: litus į mėnesį sa savo kuru, 
"štai, kokia dabar valdžia: [šviesa, drabužiu ir valgiu! Ru 
ji moka kunigams algas; ji pi
nigus, kuriuos žmones moku 
Valdžiai, kunigams išdalija ir 
panašias nesąmones. Kai kas 
ir tiki tokiems plepelams, nes 
nežino, kiek iš tikrųjų valdžia 
kunigams moka. Manau, bus 
ne pro šalį supažindinti vi
suomenę su kunigų algų kie
kiu. 

Štai jis: lig 1924 metų̂  Val-

TAUTŲ SĄJUNGOJE. 

Šv. Tėvo Atstovas. 

bos, savo genijaus galybei. 
Amerikos lietuviai tirpsta ir ištirps gal nepalikę di

džių ir garbingų žymių Naujame Pasauly. Ištirpimą galėtų 
bent dalinai (ne visiškai) sutaikyti tautiniai išauklėta, 
aukštai iškulturinta gausinga inteligentija. Bet kiek jos 
dabar turime ir kiek jos netolimoj ateity turėsime? Kad 
dabar mažai ir nestambaus kalibro jos turime — apie 
tai netenka ir ginčyties. Bet blogiausia, kad ir rytdienai 
vilčių beveik nėra. O be vilties — oi kaip sunku gyventi! 

Kiek-gi puse miliono lietuvių Amerikoj turi univer
sitetuose studentų? Tikrai nežinau, bet spėju, gal apie 
40. Gal but ir daugiau, bet mes neturim jokios teisės lie
tuviais skaityti ir tuos, kurie užsispyrę tvirtina nelietuviai 
esą ir vengia visokio bendravimo su savo tautiečiais, jei
gu tas bendravimas nelabai pelningas. Vadinasi, maža 
vilčių susilaukti didesnio skaitliaus savų gydytojų, inži
nierių, advokatų, komersantų, bankininkų, mokytojų, pro
fesorių ir t. t. Pirkliu, bankininku, pramonininku ir "poli-
tikierium" Amerikoj daugelis tampa be jokio aukštesnio 
mokslo, o vien prityrimo vedami. Bet mūsų, kaipo tau
tinės mažumos, ypatinga padėtis reikalauja, kad tarp pa
siturinčiųjų žmonių butų žymi dalis kultūrininkų, kurie su 
pažeminimu žiūrėtų į kokį-nors ištautėjimą. Be aukštojo 
mokslo tai labai sunku, beveik negalima. Nors ir moks
las svetimos dvasios mokykloj tankiai nušaldo tautinės 
kultūros diegus, jeigu šeimyna ir socialis tarpas jų negai
vina, nešildo. 

Kiek Amerikoj yra tikrai universitetinio mokslo stu
dentų — nelengva apskaičiuoti, nes čia prie universitetų 
visuomet yra ir klasinės kolegijos, kurios eina programą 
gimnazijų, liciejų ir panašių mokyklų, rengiančių studentus 
į Europos universitetus. Šviesiausiuose Europos kraštuo

tus, vikarui 15 litų į mėnesį. 
Nuo 1924 metų pradžios žada
ma mokėti klebonams 55 Ii-j pavidale, 
tus, vikarams — 35 į mėnesį. Karpa. 
Sakau, " Žadama9', nes štai 
jau daugiau kaip puse metų 
praėjo, o kunigai už 1924 me
tus nėra dar gavę ne cento 
(Viekšnių dakantas). Taigi ar 
verta kelti triukšme del tų 
menkų, kunigus pažeminančių 
algų, kurių ir pavadinti algo
mis negalima, už kurias net 
kalakutams piemens nusam
dyti negalima. Kunigams už 

' Vatikanas daro pastangų, 
kad į Tautų S v jungą butų pri
imtas jo atsotvas. Su tuo rei- j SCj kajp Šveicarija, Belgija, Olandija, Čekija, Austrija, 
kalu rišasi svariuos Vatikano 
diplomatų tarpe atmainos, ku 
rios spaudos pranešimu turės 
greit įvykti. Būtent, Pary
žiaus ir Berlyno nuncijai -
Corretti ir Pacelli-busią pia-v 

kelti kardinolais. Be to, kito
se mueiaturose irgi manoma 
Įvesti pakeitimai. 

Vatikanas jau senai rūpi
nasi, kad butų atstovaujamas 
Tautu Sąjungoje. Bet ligšiol 
kliudė tai daugiausiai Itali
jos valdžia, kuri norėtų skai
tyti Popiežių savo valdiniu. 
Tautų Sąjunga, nenorėdami 
eiti j konfliktą, su ItaKja, ne
turėjo drąsos atsižvelgti į Va
tikano pastangas. 

Ar šiuo kartu turės pasek
mių Vatikano pastangos, paro
dys artima ateitik. 

kiekvienas šimtas tūkstančių (100,000) gyventojų turi a-
pie 300 universiteto studentų. Nuo šitos normos nedaug 
teatsilieka Vokietija, Anglija, Francija, Skandinavijos kra
štai, Suomija, Italija ir Balkanai; šituose kraštuose 100,-
000 gyv. tenka vidutiniškai nuo 150 iki 250 studentų. Lat
vija ir Estija pastaraisiais keliais metais taip energingai 
pasivarė pirmyn, kad jau pasivijo šveicarus ir belgus. Lat
vijos universitete yra 6,000 studentų, o Estijos Dorpate 

10,000, Vflnhije 2,500. Kiek Krokuvoj, Lvove ir Poznaniuj 
nežinau, bet ir ten lenkai su dideliu įnirtimu tūkstančiais 
mokinasi. Lietuvos piliečių virš 700 (gal net 800) moki
nasi užsienio universitetuose, daugiausia Vokietijoje. Tad 
visa Lietuva turi tik 2,000 studentų (bet gimnazistų jau 
25,000!), kurių tarpe apie 800 žydų. Juos atmetus, ran
dame kad kiekvienam 100,000 Europos lietuvių tenka 60 
studentų, o 100,000 Amerikos lietuvių jų turi 8 ar 10. 
(O gal dar mažiau — tikrai nežinom). Ir štai kokį keistą 

sų valdžia didesnes mokėjo 
klebonams alga* ir jokių mo» 
kesčių iš kunigų neimdavo; 
dabar gi, nors tebesivadorau-
jame rusų . įstatymais, kurie 
kunigus nuo mokesčių palruo-
suoja, kunigai daugiau Val
džiai išmoka, negu nuo jos 
gauna, Taigi visoki agitato
riai ir "cicilikai" gali but 
pilnai ramus; del kunigų algų 
Lietuva neaus, nes kunigai 
jas su nuošimčiais Valdžiai 
sugrąžina visokių mokeseiij 

("Vien.") 

'STEBUKLAS.'' 
tmmM 

tyliai bet uoliai varo gražų 
švietimo darbą. - tai šv. Ka~< 
zimiero Akademijos Rėmėjų 
Dr-ja. Jon nėra už&ivarinėji-
mų del "džiabų" bei tuščio* 
garbės - visos dirba tik gry
nai idėjiniam tikslui - para-
aiai mūsų tautos didžiausių 
darbininkų - Seserų Kazimie-
riecių. 

Tos draugijos seimas įvyk* 
sekmadienyje rugsėjo 28 d. 
Vienuolyne, 2 vai. po pietų. 

Bet prieš Seimų A. R. D. 
rengia vieną gražią pramogą 
chieagiečiams būtent "Lawn 
Par ty" Vienuolyno sode. To
ji " p a r t y " įryks rugpiučio 31 
d. (paskutiniame šio mėnesio 
sekmadienyje, 2 Vai. po pie 
tų). Tai graži proga visiems 
prieteliams bei draugams su
sitikti gražiame Vienuolyno 
sode pasiviešėti, pažaisti ir 
naudos padaryti. Įžanga pra-
mogon tik 50c. R. 

Yra. viena moterų draugija, 
kurioje nėra varoma "politi
kėje". Nesiranda ten pavydo, 
nei tuščios puikybes, bei už
gauliojimo viens kito. Saky
site, kad tai negalimas daik
tas, kad tai kažkokia utopiš
ka organizacija. Bet ne. Toji 

tą "algą" uždėta priederme draugija tikrai existuoja ir 

vos 10. Tokią žiaurią realybę matant nebesinori ir kal
bėti. Žydų pavyzdys pats gražiausias, jį reikia sekti... 

KAME MOKINTIES? 
Amerikai gresia moralės išgverimas, nemaloni senat

vė. Kas toli mato ir tiesos nesibijo, tai aiškiai pasisako už 
privates laisvas, religines mokyklas. Viešoji mokykla ne 
amerikoniškas padaras: ji labai atsirūgsta prūsiška siste
ma*. Pradinių mokyklų lietuviai jau turi. Bet ir didesnės 
parapinės mūsų mokyklos jau nebesutalpina visų para
pijos vaikų. Atsargus ir išmintingi tėvai savo vaikams ge
ro velyja ir siunčia juos j parapines lietuvių mokyklas, jei
gu tokios randasi jų mieste. Tiek tegalima apgailestauti, 
kad Amerikos valdžia seka Rusijos carų pavyzdžiu ir 
leidžia gimtosios kalbos mokinti tik vieną valandą į 
dieną, o kartais tik pusvalandį. Laisvo žmogaus prigim

tis protestuoja prieš tokį žmogaus .įgimtų teisių panie
kinimą, bet laisvės šalininkai mažumoje. Jienff tenka tai-
kinties prie negailestingos didumos. 

Viduriniam mokslui kol-kas turim tik mergaitėms Šv. 
Kazimiero Akademiją Chicagoj. Bet menkas hetuvhj su
sipratimas neišnaudojo pilnai šios gerai įrengtos Akade
mijos: ji turi tik 70 mokiniu, o galėtų liuosa sutalpinti 
150. ^ *> #•.<-* *% 

J , MVnm V i" ? r r Z 2 • • • : " , , Ubai but išmintinga, jei atsirastų Amerikoj bent ke-jau virš 4,000 stud. Lietuvos universitete permai buvo tikį,. _ AM^m u„;„.4ci.. ' A- - , , , / * 
1,300 stud., o pas musy priešus lenkus: Varšavoj virš*,,0S d e Š , m t y S ' b a i g U S , Ų p r a d m e s mok^™> m o k ' n o ™ 

LAIŠKAS Ift LIETUVOS. 

Tiršliai, Mažeikių apsk. 
Šiemet Lietuvoj geri metai. 

Derlius gražus. Dėlto visi ja
vai pinga. Ypač gero pašaro 
šiemet surinkta. Bulves labai 
gražiai auga. 

Ūkininkai dėlto džiaugiasi. 
Sako, bus kas parduoti, bus ir 
litų. 

Amatininkai ir-gi gerai gy
vuoja, ypač kalviai, siuvėjai, 
šiaučiai. 

Amerikiečiams, kurie nore 
tų varyti kokį biznį Lietuvo
je, yra plati dirva. Tik jie be 
3-5 tūkstančių tenevažiuoja į 
Lietuvą. Bizniui varyti reikia 
kapitalo. Kai kurie amerikie
čiai jau varo nebloga biznį. 
Įsitaisė malūnų, tartokų if ki
tokių dirbtuvių, ir verčiasi 
neblogai r | A > 

Malonu gyventi savo žeme 
lėje, ypač dabar, kai matai, ka 
ip visi juda, kruta, dirba sa
vo laisvoj Tėvynėj. r 

Sveikinu visus savo pažįs
tamus. 

Taip jau linkiu "Draugo*' 
Redakcijai viso labo! 

S. Virkutis. 

REDAKCIJOS ATSAKYMAI 
inčių 

Lietuvos geresnėse gimnazijose pasjmokinti.Baige ten gim 
nacijas sugrįžtų Amerikon ir čia butų mielai priimti j uni
versitetus. Pažinę ir pamylėję Lietuvą ir jos kalbą bei 
literatūrą ir moką gerai angliškai, tokie lietuviai butų 
dviejų pasaulių inteligentai. Jų nauda Amerikos lietuviams 
butų neapsakoma. Jie butų puikiausi tarpininkai tarp dvie
jų pasaulių lietuvių. Amerikoj jie taptų lietuviškos širdies 
aiškintojai, tautinės kultūros atstovai ir ugdytojai. Bet 
kada mes jų susilauksim? Kas bus toks drąsus savo vaiką 
bent 5 metams išsiųsti toliman kraštan? Ar daug mes ra-sresfsraS&K •-* ^ ™z t & -*"*>,Mų ̂ " M ™a i" -lietuviai 60, Lietuvos žydai 530, o Amerikos \ietuv\ai — [tininkų? 

K. P . 

J. M. p. Ant. £. ii North 
Sidės, Chioago, IH. - Tams
toj korespondencija aprašo tai 
apie ką jau du syk buvo 
" Drauge" rašyta. Dėlto jos 
ne talpinsime. Prašome ir to
liau mus neužmiršti. 

J . BL p. Praeiviui. - Kores
pondencijoje reikia pažymėti 
fakUis, kur, kada, kas tai da
ri. Kitaip korespondencija ne
turi prasmes. Dovanokite, bet 
netalpinsime. 

A. L. R. K. MOTERŲ SįJUNGOS 
X SEIMO; . V 

INESIMAJL - NUTARIMAI. 

1. 26 kuopi ineša, kad butų įvesta 
Etiketos SkyriiH "Moterų Dirvon". Įne
šimas priimta ir nutarta įvesti. 

2. 26 kuopa įneša, kad butų pagamin
tos persikėlimo blankos kuopoms. 

3. 42 kp. kad "Moterų Dirvos*' mo
kestis nebūtų kibama. 

4. Kad butų pakeltas mokestis po
mirtiniam skyriui iki $500, Įnešta, kad 
Centro Valdyba ištirtų šį dalyką gerai 
iki kitam Seimui. Gi kitam Seime galu
tinai bus nutarta. 

5. 1 kp. kad Centro Knygos butų ap
draustos, jeigu neapdraustos tai apdraus
ti. Raštininke M. Vaičiūniene praneša, 
kad ji mokėjo iš savo kišeniaus. Nutarta 
knygas apdrausti. 

6. 2 kp. įneša, kad įvesti Jauname-
, kad paskui ji minios sek-| čįų mergaičių skyrių nuo 5 iki 16 metų. 

Tai dalykas palikta valdybai ištirti ir 
jeigu galima tuo jaus vykinti prieš H 
Seimą. 

7. 2 kp. įneša, kad nare susirgus ir 
esanti suspenduota, turėtų tik 3 mėne
sius laiko paduoti Valdiškam Teismui. 
Įnešimas priimta ir palikta tai pataisy
ti konstitucijoj. 

8. Į Apšvietos skyrių nares turi užsi
mokėti 6 mėnesius iškalno. 

9. 56 ir 26 kp. kad supažindinti eia 
gimusias lietuvaitės su Moterų Sąjunga. 
Įnešta, kad kiekviena motina prikalbin-
tų ir prirašytų savo dukterį Sąjungon ir 
kad kuopos tuo reikalu rupjntųsi. 

10. Kad Bendradarbių Fondas butų 
laikomas pačių kuopų. Nutarta, kad kie
kviena kuopą prisiųstų į šį fondą'bent 
$5.00 į metus, bet kurios kuopos išsigali 
kad ir daugiau. Bendradarbių Fondą kon
troliuos redaktore ir išduos raportą Sei
mui, j Ą *•••. J: '• ;#: i ,-į 

11. Išreikšta pageidavimas remti l ie -
toros Ka t Motoftrų Dr-jos orgaafa "Mote
r i s " užsiprenumeruojant. 

12. New Jersey Apskritys įneša, kad 
Seimai butų rengiami sulyg Valstijos, o 
ne sulyg kolonijos. 

13. 54 kp., kad Centras pagamintų 
tinkamų straipsnelių, atsišaukimų Vajaus 
laike. : t * j i 

14. Eeikale "M. D>" nutarta atspau
sdinti tam tikras blankas "c0mplaints , , 

kuri pati nare galės išpildyti ir pasiųsti 
pačton pranešant, kad ji negauna 'M. D.\ 

15. 2 kp. kad Iždo Globėjos vietoj 2 
kartu į metus knygas peržiūrėtų tiktai 
viena* kartą. . 

16. Maine ir Mass. Apskritys įneša 
kad "M. D.'VJbutų spausdinama grynai 
katalikiškoj spaustuvėj. Išrinkta M. L. 
G«riB6&aitČ ir L. Tiriunaitė susižinoti su 
"Drtrago" ir "Vyoių" spaustuy. reikale 
spausdinimo * * Moterų Dj r vos " - ir praneš
ti Centro Valdybai. 

* 
Gerb. kun. M. J . Urbonas Dvasios 

* * 

Vadas duoda dovanų $25.00 tai ,ypątai 
kuri sutvers 3 naujas kiįopgs. \Pj^geicJau-
jama tverfcmt b & ^ * ( J i u ^ u s i a prisi- ;v 
rašyti į Palelpos skyrių. * 

i 
•c 

— . - : • ' 

Kas daugiau prirašys narių (pagei
daujama į pašelpinį ir pomirtinį skyrių) 
pirma dovana $15 antra $10. 

Kas daugiausia prirašys mergaičių, 
gaus pirma dovana $10.00, antra $5.00. 

Dovanų $lo Sąjungietei, kuri parašys 
geriausią straipsnį apie Moterų Sąjun
gos naudingumą ir praktiškumą. Centro 
Valdybai palikta paskirti teisėjus, taip 
jau pakviesti Dvasios Vadą. 

Nutarta Šv. Kazimiero Seserims pa
skolinti $5,000 3 metams 3%. Šv. Kazi
miero Seserims Pažaisly sumesta aukų 
$30.00, tas aukas perduoti Seserims, ku
rios nusiųs į Lietuvą. 

9-to Seimo Vajaus Dovanas laimėjo 
šios: 

26 kp. narė pu. Stepulionienė prira
šiusi 35 narės $15.00. 

29 kp. narė pn. Subatienė prirašiusi 
29 narės $10.00. 

2 kp. narė pn, Stašaitienė prirašiusi 
26. nares, $5,00. 

; '* &m*t Vajus prasidės spalio 1 d. 1924 
ir baigsis balandžio 1 d. 1925. 
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LIETUVIAI AMERIKi 
CICEROJE. 

Didžiausia automobiliu 
Paroda! 

Visi Lie tuvia i dalyvaus! 
Cicero tfci Cicero, ką jau čia 

i r bekalbėt i . Bet Chieagos 
• Lie tuvia i ir nesnaudžia. Va

kar g i rdė jau vienas Chicagie-
t i s l ietuvis k laus ia Ciceris-
kio l ietuvio žemaičio. - Ar 
mes Chieagos l ietuviai Cice-
ros automobil ių parodoje ga
lėsime da lyvau t i? Ciceriškis 
maloniai a t s a k o : - " N u g i , 
š l i u r e " ! - J u s Chicageiči'ai vi
sgi gražių automobilių tu r i t* 
a r n e t O, ta ip , ta ip , žinoma. 
- N a t a i žinai ką... — J u k tu 
esi " a l r i g h t M vyras.. . Tai šioj 
nedelioj Aug . 31 d. atvažiuok 
pa ts i r k i tu s Chicagiškius tu
rinčius automobilius pakviesk 
ir k a i p t ik bus 1:30 P . M 

» tuoj nuo Šv. Antano parapi
jos daržo pradėsim Šv. Anta
no p a r a p . bazaro parodą su* 
automobiliais. - Ar supranti , 
kame da lykas? O, ves f 

Būt ina i pr ibusiu! 
Kvieslys. 

orkestrą buvo užva 
Paryž iaus uiergaii 
t r a ' \ Be t k a i p ten 

Įvard in ta , vis t ik re 
žinti, kad tokia mu 
kra i patenkino k 
Teko sužinoti, kad 
ninkes lietuvaites, i 
ma chieagiečiams j ; 
te, k i t a pasirodė 
kometą pust-gerai . 
l ietuvaitė gabi pia] 
kioms orkestroms 1 
gyvuoti i r gal ne ] 
tų, k a d pagriežtų 
šokių. 

La i gyvuoja mei 
kes t ra! 

Vyčių vakaras . 

Rugpiučio 22 L. Vyčių 14 
kp. turėjo a t idarymo sezono 
vakarą ~ šokius. Jaunimo stk 
si r inko gražus būrelis. Tvar
ka buvo pavyzdinga. 

Vaka rą linksmino mergai-

CAMBRIDGE, 
b . Vyčių 18 ku« 

savo susirinkimą ru 
d., bažnytinėje sal 
atsi lankė pusėtinas 
svarstę keletą dal 
pageidauta rengti 
pr ivat išką išvažia^ 
lar ta rengti nedė 
pinčio 24 d., Mayfl 
re , kur i y r a labai 
ta, t ikimės, k a d jai 
tiks. Baseballininki 
uas Ju l ius Remeika 
portą iš jųjų veikiu 
tas buvo įdomus 
pri imtas. Nutar ta , 
sus rengti šokius <i 
svetainės. Svetainę čių orkestrą vedamas p. L . 

Krekseiuno. Pagarsinimuose pasamdyt i apsiėmė 

D A K T A R A I : 
• • • • 9 - • 

1 Telefonas Boulevard 1939 

IDrSABrenza 
•*\Č 

I 4 « 0 8 S O . A S H I i . V S D A V M l E 
Chjoago, m . 

I Vai . : t ryto iki 19 p ie t : 1 po 
piet iki S p o piet, 6:30 vak. iki J 

30 vak. S 
Tel. Boulevard 0537 

Dr Mary a 
Dowiat-Sass 

1707 W . 47- th Si . 
Valandos n u o 9 iki 13 dieną, n u o 
6 iki 8 vai . vak. BTcdėliomis n u o 

B iki 2 Tai. p o pietą . 

DR, A. K. RUTKJ 
GYDYTOJAS I R OH 

4*42 Bo. Westei 
Telef. Lafayette 

Dr, A, Ra< 
Gydytojas, Chirur 

tetr ikas i r Spec 
filektroterap 

IŠIMA TOKSILUJ 
• )—B* peili* te b* 
»)— B« Įcqs«Ja, 

Telefonas See ley 7439 

Dr, l M . Fiinbirg 
Gydo special iai v i sokias Tyrą ir 

m o t e r ą ly t i škas ligas> 
2401 Madisom Street 

K a m p . W e s t e n t Ave. — Cbicajro 
Valandos: 3 — 4 p o p ie tą 7—9 vak. 

TeL Boulevard 2100 

Dr. A . J. K A R A L I U S 
Lietuvis Gydytojas 

3303 S o u t h Morgan Street 
Chicago, m . 

«)—B* Jakto «av«jM 
D—PacUMtal i 

d 
I 

•«r«ikj 

Ir akmeni* llapumo ; 
paracljM, BU tam tl] 

rasT%Ilna j 
Mgaa paaoit 

frm rafkalM daro o\ 

t 

14lT So. 50 Ave. C 
Oflaaa attdatytaa: kaadlaa 

po pl«t iki • T»L vai 
Baaallonte Ir 

ryta* 

Dr. M a u r i c e K a h n 
Gydytojas i r Chi rurga i 

4631 8. Ashland Ave. 
T e l Yarda 0994 

Nuo 10 iki 12 p i e t 
Nuo 2 iki 3 po piet 

Nuo 7 ik i 9 vakaro . 
Nedėl. nuo 10 ik i 12 p i e t 

*». 

Tel. Boulevard 3383 

D r . J. P . P O Š K A 
G Y D Y T O J A * 

m 
C H I R U R G A S 

SSS7 So. Morgan Street 
Valandos: 9—12 II ryto. 
Vakarais nuo 7 tat i 

CICERO OFISAS: 
I M S Sonth 49- th A v e a e * 

Telef. Cicero 9979 
Vai and.: t — • : ! • • . • . kasdien. 

Utarninkais Ir ptftayčftaau n u o I 
Iki t ral . rak. 

- ei -• 

)ftso Tel. Boulerard 
Reald. Tel. Drezel t l 

DR. A. A. RC 
R18AW GYDYTOJ 

CHIRURGAI 
SpedalfsfM Moteriike 

V alką Ir Ttea cnronti 

Ofisas 3 1 0 3 S. H 
Kampas 31it I 

Vai.: 1—3 po p i e t 7—I 
Ir Šventadieniais 10—: 

DR, CHARLES 
ofisą • 

4729 S. Ashla. 
S P B C U A L I S 

Dik>Tą, Moterą tr f 
VaL: ryto nuo 1 0 — U 
po pietų: nuo 7—».i 

Į| Nedė i lomU: 10 Iki 12. 
Telefonas M i d w a j 

* — i — 

TeL* Oanal" 0257" Vak.' 

DR. P. Z, ZAL 
Lietuvis Gydyto, 

Chirurgas 
1821 So. Halsfc 

• a a a d o a : l t iki 1 9 ry 
po pietų; 0 iki t 

J a i n o r i k a d ka ta l ika i lai-į i Telef. Boo l eva id 2551 

Dr. M. ŽILV 

OJE A. Kazlauskas. 
Eugpiučio 18 d. viršmi 

I kuopa turėjo eks t ra sus 
ardinta "Ifc kima kas link pagamiuin 
(Hû  orkes- nešimų į busiantį Vyčių 
i r butų už 

eikia pr ipa 
izika ta i tl-, 
klausytojus. 
I 2 smuiki-
viena žino-
jauna solis-

galinti ^ r 
." K i t a da r 
miste. To-
ver ta butų 
prošal i bu-

Ketuviškų 

rg'aičių or-
f 

Largo. 

MASS 
lopą .turėjo 
ugpiučio 13 
lėje. N'arių 
būrys. Ap-

lykų buvo 
i L. Vyčių 
vima. Nu-
Mioje, rug-
'Io\ver Gro-

graži vie
lini mui pa-
ų kapi to 
t išdavė ra-
ma. Rapor-
i i r tapo 
orui atve-

ant didelės 
• i r t rokus 
Jortas Ka

mę. Ant šio susirinkimo c 
vavo ir gerb. kun. P . J i 
J i s a i labai myli jauninu 
jaunimas jį da labiau. Ma 
yra labai gyvas, prielan 

[dirba su žmonėmis. J i s p 
šakojo daug naudingų ir 
ksmių dalykų. J o kalba 
šiems labai pat iko. Išėj( 
susirinkimo visi kalbėjo, 
j ie labai mylėtų, kad kun. 
ras visada Cambridgiuje 
ventų. 

Pe r praei tus susirinki 
prisirašė sekanti nariai 
Milušas, P . Marcinkevičiuj 
Migauskiutė, B . Migausk 
O. Urboniutė, O. Kalinaus 
tė, Al. Kalinauskas, M. 
niutė, M. Sliužiutė, M. « 
..uuiskiutė, O. J ankausk 
P. Atkočaitė, K. Ekšpei 
A. Kazlauskas, K. Garbali 
•v'as ir J . Sakevičius. 

Mūsų kuopa pastaruoju 
cu labai paaugėjo. lio< 
kad kas narius t rauk te t 
Kia, turbūt tas priklauso 
vadų. 

Geriausios kloties jau ji 
nari'ams; darbuokitės tauti 
bažnyčiai. 

Cambridge ' io jaunime, 
rie da neesate prisirašė 
vyčių, tai prisirašykite, 
ko daugiau bus n a r i ų ^ t ą 
Hnksmiau, ger iau rengt i \ 
kius j)asilinksminimus i r 1 
kius darbus. 

Naujų Narių Agitatc 

i 

AUSKAS 
I I R U R G A S 
m Ave. 
e 4140 

OETROIT, MICHIGA 

čkus 
rgas, Obs 
cijalistaa 

nauja tal iy i* ) 
pusUJc be o-

lkromla moki-
i b«4 Tsiatala 
Strd4Jfmą. •» 

kminsai. Ir i* 
>p«r»ctJ»A. 
• teikta • • T C 

Cicero, m 
m nuo t vai. 
kkara 

M01 

OTH 
#AS I R 
A 
ų. V y r i š k i 
tiku ligų. 

HaUted St 
Str . 
-8 Tak. Ned. 
-12 d. 

SEGAL] 

Eugpiučio . t,2*1 d. įvyl 
F e d e r a c i j o s s k y i r a t u š s u s 

k imas. Susir inko narių d 
Visi- geram upe ir pasiryžę 
bti šventa mūsų katal ikų 
nybes darbų. 

Dienotvarkės klausimai 
vo svarstomo r imtai i r si 
džiai. <• J{ I3 

Svarbiausis tmlykas ši 
susirinkime buvo kong 
rengimo komisijų raj>o 
l\aportai buvo patenkin 
Vien tik kul tūros vajaus 
buotė nepilnai vyksta . I 
įvairių kliūčių. Bet tikii 
kliūtys biis pašalintos ir 
kongresui šis tas bus dar 

į Į veikta. 
Toliau buvo renkam? a 

vai j Federacijos Seimą. 
Iš r inkt i : p . Kazimieras 

norą i r p . M. Šimonis, 
mūsų kolonijos smarkiausi 

e ja i . 

nd Ave. 
ITAS 
Vjrų Ligų 
2 n u o S—4 
«t Takax« 

7 2SSO 

Canal 2118 

ATORiS 
)Jas Ir 
i 

«d St r . 
rta: 1 Iki f 

nns 1 

Kreivos Akis Ištaisos 

DR. SERNER, 0 , C 
Lietuvis Specialistas 

Akiniai $5 i r augščia 
Vai. : 3 iki 9, Ned. 10 iki 

3333 South Halsted S 

1 i 1 
1 

• 
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Ĵ  

d 

L 
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Lietuvių Dentis tas patą 
riaus geriau 

Traukimas dautu b e skau 
Bridže gevimmitf aukso . S u i 
pleitom gal ima valgyti kieču 
maistą. . G a n n i u o l a n i A V T t u s a v o 

rin-
o \-
sei-
»ly-
ras. 
, o 
jis 

cus, 
pa-
lin-
vi-

i s 

iad 
Ju-
gy-

nus 
F . 

, 0 . 
ate,1 

ciu-
Jo-
an-
ate, 
įas, 
ms-

lai-
osi, 
au-
auo 

mis 
i ir 

kū
m e 
nes 
h l l i 

iso-
ito-

*ė. 

x ngai ui us, o v arsly la reiKa-
lus išpuošti bažnyčių Kongre
so iškilmėms. 

Visi patenkint i nuveiktais 
darbais , skirstėsi namo. 

Komisija. 

i 
D i 
r m -

tug. 
dir 

vie-

bu-
lan-

II 
įme 
'eso 
tai . 
tnti. 
kir-
nvo 
tąsi, 
iki 
nu
sto
j a u 
Vbu 
\ ^ i 

MOUNT CARMEL, PA. 
— r— 

Naujoji Mokykla. 

Mt. Carmelio lietuviai ren
giasi i didele šventę. Toji 
švente įvyks 14 d. rūgs. 4 v. 
po pietų. Dalykas mat tame. 
Mes pasistatėme gražiausią 
Mt. Carmelyje mokyklų; ku
rios mums pavydi a i r ia i - len-
kai ir kais ta iš gėdos viešų
jų mokyklų makleriai . Mt. 
Carmelio lietuvių mokykla y-
ra trijų aukštų didumo ir tu-

[ri labai gražų skiepą. Sklype 
esama centralės ventiliacijai 
stoties, didelio kambario bi
l iardams 2 tuolėtų, 4 kamba
riai kostiumams pamainyti 
tiems, kurie lošia teatrus, 
vieno kambario jauni mui, ir 
koridorio pilkei risti. Pirma.: 
aukštas pašvęstas salei -- 54i 
54 jn\\ų su kambariu užkan-
džianis ir estrada. Grindys ar-
žuolinės. Scenerija sul^g ]>as-
kutinių teatrains lošt^ reika
lavimų, kainuos 1,500 doh Du 
viršutiniu, aukštu pašvęsta 
mokyklai. Trepai murmuri 
niai. Karidoriai kompozicijų 
medegos, kad nebūtų per-' 
daug sunku jais vaikščioti. 
Bus aštuoni kambariai , su 
dviem ekstra kambariais sese
rims. Vaikams tuolėtai ant 

antro aukšto, mergaitėms ant 
trečio. Kiekviename kambaryj 
bus sienosev vietos drabužiams 
pasikabyti. An t mokyklos 
f r o n t o e s a m a d v i e j ų pfe iraštj : 

I ) Lietuvių Šv. Kryžiaus pa
rapijos mokykla ir 2) Holy 
Cross R. C. JSchool. Mokyklos 
frontas akmens i r t rys duiysĮ 
•?otiko stiliuje. Dvi iš fronto 
lempos švies* svečiams į mo
kyklų kelių. 
, Beto mes pasistatėme ir 

seserims namų bei vienuofjmų 
dviejų aukštų su skiepu stuc-
90, Viskas tai Mt. Carmelio 
400 šeimynom atsėjo 155, (XX). 

Į Kiekvienas mokėjo 100 dol. 
kas tur i 21 m. pabaigta. 

T a d 14 d. rūgs. Vyskupas 
šventins mūsų mokyklų, Mt. 
Carmelio lietuviai ir parapi
ja kviečia visus lietuvius at
silankyti mušta kolonija ta 
dienų i r pažiūrėti a r teisybe, 
kad mūsų -mokykla ir seserų 
namas y ra gražiausi už visų 
lietuviškų mokyklų ir seserų 
vienuolynų. Taip benfr tvir t i -
na pas mums atvykusios se
serys iš Chicago. Mt. Carme-

Didžiausia 

u s i a | 
l ar -

P E 

NEMOK 
Masę kraul i 
Parduodame 

negausi. Mašh 
bams yra nauj 
krodžius, žiedi 
fonus l ietuvis! 
sių, armonikų 
lalaikų, gitarų 
visokius ženki 
ir muzikališku 

Taipgi užlai 
CTF 

lio choras rengia toms iškil
niems vakare koncertą? Į kon
certų choras y ra užsikvietęs 
solistų ir iš k i tu r choras sten
gsis neapvilt i nei vieno tų 
dieną Mt, Carmelyje atsilan-
kusio. Rūpinsis parodyti Rie
tuvių Tautos dainų grože. Bus 
i r prakalbų. Tad visi meldžia
mieji skubinkitės j Mt. Car
inei] 14 d. rūgs . 4 vai. po pie
tų. 

Spaudos komisija. 

daly 
liski] 

p a d j 

gars 
pų 
vyst 
m ų ] 
je l 
Vali 

PHILADELPHIA, PA. 
Rugpiučio 15 d. į Phila-

delphia, Pa . atvažiavo ukra l 
nų grekų - katalikų (unijo 
tų) Šv. ^ Tėvo — popiežiaus 
naujai paskir tas Suvienytoms 
Valstijoms vyskupas, labai 
gerb. Dr. Kun. Konstant inas 
Bogačevskis. O nedėlioj, rug
piučio 1*7 d. buvo jo Ins.talia* 
cija — įvedimas iškilmingai \ 
jam paskir ta katedra. Ka
dangi čionykštis "Lie tuvių 
Katalikų Sų ryš i s " tur i prie-
toliškių ryšių su vietiniais 
katalikais ukrainais, ta i ir 
j i et u via i katal ikai tarpinin
kaujant Sąryšiui (nes Jįs--Sų 
rysis pasiuntė nuo savęs dele
gacija su lietuviška vėl iava) , 

-»i>i^« 

S. D, LACHAWICZ 
Lietuvis Graborius 

iSli W. 23-r<l P l a c c 
ChkaKo, 111. 

r a l a r n a u j a la ido
tuvėse kuopiglauaia. 
itoiknlo meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti. 
, Tel. Caual ii!71 

2199 

lietu 
ben^ 
į ka 
iškil 

hi 

sų Ii 
nyči 
ta, 1 
nytij 
nai 
kad 
link 
tuvii 
tuos 
(Pa. 
dere 
vavt 
ka, ! 
zas 
vių 
gerb 

mi 
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P u 
tke 
pa^ 
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p 
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PURITAN 
MALT 

Aukščiausios R ū š i e s — 

Visuomet geras — • 
viena kenutė duoda 1 | 
tiek rezultatu kaip ir $-
kita. 
Vieną sykj pamėginus 
Puritan —- niekuomet 
kitokiu nevartosi. Jis 
sultingas. stiprus ir 
duoda geriausius re
zultatus. 
Geriausia tai pačialu 
išmėginti, 

Dviejų ruSlų — Plaln 
Puritan Malt Kztraet 
su 3-oz. pakelių apy
nių arba Puritan I lop-
Flavored Malt Cukri

nis Syrupas — 

P U R I T A N 
Hop 
8?ru 
pas 
i-'lavorcd 
Su gar 
Syrup 

MALT 

Aueši'iausios 

Plain 
Ext 
raet 
su 

Šviežiais 
x Anrniais 
Rūš ies 

Gyd 
visc 
kų. 
rasi 

V 

1901 

6: 

CH 

Siu 
nar 
dar 
siei 

\ 
nav. 

1 

Lietuviška Krautuve Chicagoj 

ARL Q L E E N KONCERTINA 

ESI PINIGUS BEREIKALO 
avė—Viena iš didžiausių Ohicagoje 

už žemiausių kainą, kur ki tur tai] 
lėliu, laiškams drukuoti ir ofiso dar 
ausios mados. Užlaikėm visokius lai 
is, šliubinius ir deimantinius; gramą 
rais rekordais i r koncertiniu geriau 
rusišku i r prūsišku išditbysčru. Ba 
k smuikų, kokių t ik reikią. Dirbam* 

us draugystėms, taisome laikrodžiui 
s instrumentus atsakančiai, 
kau pilna eile optišku dalvku. 

PONAS P. KAZLAWSKI 
14ND A T E . CffTCAGd- I I X 

vavo toj Instaliacijoj, to j 
:mėj. 
engėjai tos iškilmės, k^dį 
i ry t i daugiau tr iukšmo, 
ios, prieš įvedimą vysku-
Bogaeevski i katedrą, iš-
ė gražią parodą, marsavi-
00 žymias gatves. Priešaky 
>uvo nešamos Suvienytų 
tijų vėliava, ukrainų ir 
ivių. Grieže muzikos du 
Pi ir t t . Įvedus vyskupą 
tedrą, buvo tuoj laikytos 
mingos Šv. Mišios. 
like Mišių &v. mu-
ietuvių vėliava užėmė baž-
oj tą pačią garbingą vie 
ką i r ukrainų, ir Buvie-
1 Valstijų vėliava. Ukrai-
visi labai buvo nudžiugę, 
lietuviai viešai įparodė* 
jų savo prietelystę. " L i e 

ų Krikščionių Są ryš iu i " 
e iškilmėse tiesioginiai 
) lietuviams katal ikams in 
cte — netiesioginiai, at>k>-
> šios ypaots : gerb. J . Poš 
K. Dryža, J . Bekeris, Juo-
Vidikauskas (jis ir lietu-
vėliavą nešė), K. V. ir 
-ma M. V. 

Sfinksas. 

1 ^ * ! 

KVIETKINE 
INT BRIDGEPORTO 
ikiausios nusikintos kvie-j 
>B, vestuvėms bankietams,i 
crabams vainikai ir ki-' 
fis pramogoms. 
atarnavtmas mandagiausias, \ 
aos žemiausioa 

RBA FL0WER SHOP 
3324 Auburn Avftnue 
Telefonas Blvd. 9(66 

Dr . Chirapractor ix 
Akuserka 

N I E L Ė KĄUSHILLAS 
lau be vaistų ir be operacijų. 
>kias l igas vyrų, moterų ir vai-

Kurie sergate* kreipkitės, o 
te pagelbą. Patari&ias dovanai. 
alandos nuo 1 iki 9 vakare. 

Tri . Yards 4951 
3252 So. Halsted 61. 

— 

"d. Canal 2655 
a J. P A N S I R N A 

Fotografas 
P A X S I R N A STUDIO 

l s'. Hals ted St., CThidago. 
Tolumas nedaro skirtumo 
lukiamas, važiuoja į v isa* 

miesto dalis, 
_ it 

S. 
A 
f 

R o o m 
VaL. S 

Telef. 

KA 
12: 

Valai 
Nedė 
Kęsk 

1 

JOI 
2221 VI 

1 
Valan d 
redoj i 
v. Ve< 
teismuc 
tus ir 
mentus 
dant ] 
Biznius 

I mo m< 
m l a 

BALI 
4 

Buvę 
šington 

2: 
1 

i 
1 1 S . 

(j stot a 

V. 

29 a 

T 

Vakai 

AS. K. VUOSAITIS I 
VYEŲ I R M 0 T E 1 Ų 

RUBĮĮ SIUVĖJAS 
varne siutus i r O'Coatus 
įjausios mados. Atl iekam 
bą kogeriausia už v i - J 
ns prieinamas kainas. 
ralome, J>ažome i r At-
i.jiname senus. 

2337 S. Leavit t Str . 
'ei. Roosevelt 8982 

[Tel. Ce 

ST 
A 

(Room : 
177 ¥ 
CICER< 
1114 6. 
BRIDG 
S23« 8. 

LE 
iEHen.: 1 

born St 
! Vakarai 

IN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS 
na« 
AbmtrmUtam. 

Duth Dearborn Street 
M l a M T R I B U R E BLDG. 
le lonas Randolpb 52«l 

rais: 2151 West 22 S i 
te le fonas Ganai l a a ? 

W. B A N E S 
* n 

A D V O K A T A S 
I t W. Monroe Street 
§04 — T e t Randolpb 

Nuo 9 ryto Iki 5 po p i e t į 
i i i S20S s o . Halsted Str. 
Telef. Yards 1015 

Chtcago, 

l C H E S N U L 
A D V O K A T A S 
politaa State Banko M a n e 

W. 22nd S t TeL Canal • • 9 9 

Central 4411 

ISIMIR P. GUGIS 
ADVOKATAS 

!7 N . Dearborn Street 
md.: nuo 6 iki 8:30 
ėllomis 9 iki 12 
ld.: 9323 So. Halsted Str. 
relef. Boulevard 1919 

CbJcago. 

HN KUCHINSKAS 
UETUVIS ADVOKATAS 
W. 22-nd St. arti Deavltt St. 
Telefonas Canal 2552 
lo s : 9 ryto iki 9 vakaro. Se-
ir PėtnyČioį nuo 9 r. iki t 
;da visokias bylas visuos* 
tose. Egzaminuoja Abstrak-

padirba visokius Doku-
s, perkant arba parduo-
Lotus. Namus, Farmas ir 
s. Skolina Pinigus ant plr-
lorglčiaus lengvomis ISlygo-

ITS F. MASTAUSKAS'I 
A D V O K A T A S 

cs Lietuvos . Atstovybės Va-
• • Patarėju. 
politan State Banko Kame 
1991 West 22nd Steaet 
Telefonas Canal 

•?l 

A. A. O L I S 
D V 0 K A T A S 
L a Salle st. Room 2001 

Utmdolpta 1 0 3 4 V a L o o o »-S 
VAKARAIS: 

3. Halsted st. T e i Bivd. • 7 7 1 
I T. T apart Panedėl io Ir 

PėtnyČios 

W. RUTKAUSKAS 
D V O K A T A S 

• •• • ̂ ^ssą^fr-^^§>+»—^į9n^—— • 

Ofisas Didmiesty j : 

South L a Salle Street 
Kambarls 990 

relefonas Central 9390 

rais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas Yards 4681 

lentral 9900 
A. X. 

ASULANI 
1 D V O K A T A 8 
Vidnrmiestyje Ofisas: 
911 Chicago Tempto Bldg-
fV. VVashing^on St. 
t o Ofisas: Panedėl io vak. 
i. Cicero Av. TeL Cicero M M 
3EPORT Ofisas: Kitais vak. 
, Halsted 64. TeL Boul. 9797 

• • • • • • —• • 

P. W A I T C H E S 
L a w y e r 

DETUT1S ADVOKATAS 
D. 914—919—127 K 

t. TeL Randolpb 8»94 B5a5 
Us 19717 9a Htmrn Ave. 
md TeL P n l l i — 9977 

norite, kad biznis [ 
usi, garsinkites diej 
ey "I>raugen, ku-
duoda geriausiasf 
kmes. ** t i 
įima siųsti skelbi-; 

per pastę, adre-
[ami: 

IHAUGAS" 
I- So Oaklęy Ave] 

Chicago, UI. 
Roosevelt 7791 f 

• • • • • • • • • • • • • • • a B ^ * 
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CHICACO/E 
PAGALIAUS GALVAŽUDIŠ 

NUŠAUTAS. 

North Sidėje ilgas laikas 
policijai birvp žinomas triuk 
i<inadaris ir galvažudis John" 
Phillips. Bet policija netu 
rėjo progos jį suimti. 

Užvakar naktį jis girtas sn 

t FEDERACIJOS XIV 
KONGRESĄ. 

• 

Kaip vykti iš Chicagos į 
Detroit'ą, Mich. 

Iš Chicagos reikia vaiiiioti 
Wabash gelikeliu iš DEAR-
BORN stoties. 

Traukinys eina 11M vai. 

savo dvasios vado J7 M. 
Gerb. Praloto M. L. Kruzo. 

Apskričio dvasios vadas sa
vo laiške persergsti jaunimo! 
nuo šių laiku. įvairiu, 
madų, kurios sudarko jauni
mo gražią išvaizdą ir pažemi
na jo garbę. 

Raportas ir laiškas tapo' 
priimtas rankoms plojant. 
Nusitrauks paveikslus. 

Jau senai yra nutarta nusi
traukti visiems kp. nariams 
bendrai paveikslus, bet dėlei 
įvairių preižasčių tas nutari-

kitais dviems sėbrais inėjo vakaro "standard time'', reiš- mas iki'šiol nebuvo įvykintas. 
kavinėn, Devon ave ir Broad-
way. Tenai sukėlė triukš
mą ir prad/ėjo revolveriais 
terorizuoti svečius. 

Kavinės savininkas pakvie
tė policiją. Atėjo trys uni
formose policmonai. Nespė
jo jie prabiUi į galvažudį, 
tas išsitraukė revolverį, pas
kui jį j° sėbrai ir įsakė po-
licmonams pakelti rankas. 

Policmonams nebujvo pro
gos imtis savo ginklų, tad 
turėjo klausyti. Nes su des-
peratais nėra juokų. 

Visi trys policmonai su iš
keltom rankom išvaryta lau
kan ir norėta juos suvaryti 
automobiliui! ir nežinia kur 
padėti. 

Ant laimės tuo momentu 
atvyko pašauktas skrajojas 
detektivų būrys. Kilo kova. 
Phillips pats pirmutinis nu-
šautas. Vienas jo sėbras su
žeistas ir suimtas. Kitas pa
bėgo. 

North Side pradžiugusi, 
kad vienu galvažudžiu ma
žiau. 

kia Chicagos laiku 12:25. 
Tikietas kainuoja $9.81. 

18 TOS KOLONIJOS. 

Bazaras. 
Nepaprastas judėjimas pas" 

mus ant aštuoniuoliktos. Žmo
nes bėga vienur ir kitur, ne
žino ką pirmau daryti. Kodėl 
taip jie elgiasi? Vai, ar neži
nai, kad kas metas yra para
pijos bazaras? Tat parapijo
nai ir skubinai viską reng*? 
puošia, kad svečius priimti 
kuopuikiausiai. Jau daug nmi-

Tad šiame susirinkime liko 
galutinai paskirtas laikas ir 
vieta, būtent rugpiučio 31 d. 
10 vai. iš ryta Visi nariai su
sirinks prie šv. Jurgio par. 
bažnyčios ir visi bendrai nu
sitrauks atvaizdą. 
Išvažiavimas. 

Nors šį metą mūsų kp. tu
rėjo keletą skaitlingų išvažia
vimų, tečifous tais išvažiavi
mais mūsų nariai dar nepa
tenkinti. 

Nutarta turėti dar vieną 
išvažiavimą ateinantį sekma
dienį. 

Tad į darbą, jaunime, tu esi 
tautos viltis ir jos ateitis. Tad 
neleisk savo jaunoms iegoms 
rudęti. 
Susirinkimas. 

Ateinantis susirinkimas L. 
Vyčių 16 kp. įvyks ketvirta-
deinį rugp. 28 d. 8 vai. vak. 
Šv. Jurgio par. svetainėj, į 
kurį yra kviečiami viis na
riai ir norintieji prisirašyti 
prie L. Vyčių organizacijos. 
Visi malonėkite atsilankyti 
pažymėtu laiku. .Vyte. 

Vyčiai, žinoma nepamirš* D A D fl A V M II 
savo rėmėjų. Koresp I f l n U J t l l I H U I 

N A M A I 
ŠIANDIEN NEPAPRASTOS 

RUNGTYNĖS. 

VYČIŲ 13 KP. BASEBOLL 
NINKAI. 

Vyčių 113 kuopos baseboli-1 

ninkai begalo entuziastiškai1 

išvyko į Homestead, Pa., kur 
turės susiremti su tenykščių 
Vyčių 11 kuopos beisbolo ty
mu Seimo metu. 

Čia, reikia pasakyti, jog 
tryliktos kuopos beisbolinin-
kai parodė nemaža pasišven
timo. 

Juk siunčiant 10 bolininkų 
atsieina lėšių utž kelionę 340 
dolerių. O tuotarpu tenykš-

jų dalykų vra nupirkta, tiktai 
laukiame tamstos atsilanky-|iai18 i r važiuosime į Willow 

. PRISIPAŽINO NUŽUDĖ . 
MOTERĮ. 

< — ^ — • 

Praeitą balandį Chicagoje 
rasta savo flate nužudyta 
Mrs. Bessie Gaenslen, kuri 
buvo pasimetusi su vyru. Ji
nai gyveno po nunx 217 So. 
Irving ave. 

Tuomet areštuota keletas 
asmenų, kurių tarpe, ir jos 
vyras. Tečiaus nieko nepa
tyrus visi paliuosuota. 

Dabar suimta tikri žmog
žudžiai. Tai Wm. Lydon, 16 
m., 1453 So. Loomis st., ir 
Anthony VaMnas, 19 m., 1315 
AV. 14 Place. Abudu prisi-
pažino. 

Toje žmogžudystėje jie
dviem gelbėjo djri mergiščios. 
Viena jų yra A. Valinas se
suo. Viena jįj išdavė žmog-
zudziu. 

Moteris nužudyta su api
plėšimo tikslais. 

AREŠTUOTAS PASTOS 
INSPEKTORIUS. 

Chicagoj areštuotas pastos 
inspektorius AViliam F. Fahy. 
Jis kaltinamas prisidėjime 
prie pastos traukinio apiplė
šimo ties Rondout, 111., kuo
met plėšikams tekę virš po
ros milionų dolerių. 

mo nedelipje rugpiučio 31 ir ^P1"111^ • 
Rugsėjo 1, 19-tos ir Union j Frog»m«l. 
Ave. gatves. 
Magikas. 

Bet tai dar neviskas. Laike 
Vyčių susirinkimo atsilankė 
vienas geras žmogus iš New 
Yorko valstijos, tai p. Simo
naitis. Jisai yra atsižymėję* 
kaipo geras magikas. 

Po susirinkimo jisai parodė" 
d a u g " j į t u k ų " p a l i n k s m i n o 

visus. Vyčiai čionai kiekvie
ną ketvergą po susirinkimo 
turi kokį "šurum būram'' 
ant scenos. Kas vakaras vy-
čtai žaidžia "temus". Iki šiol 

' čiai Vyčiai tegarantuoja tik 
Tad nusifotografavus tuo*'J25 dolerių. Tat Vyčių 13. 

kuopos veikėjų ir grebtasi 
priemonių kad butų galima 
rasti išeitis. Buvo kreiptasi į 
mūsų rėmėjus, biznierius, 
sporto mylėtojus. Ir šie atsi
nešė prielankiai, ' remdami, 
musų jaunuolus, sportininkus. 

Lietuvos Vyčių 13-tos kuo
pos beisbolininkai, Chicagos 
Lygos vardu turės grumties 
Homestead'e, Pa. Po ilgos 
kelionės, po didelio nuovar
gio, tolimos valstybėje, tarp 
didelių kalbų, 'su nežinomais 
oponentais, turės smarkiai su
siremti, idant Chicagos Lie
tuvių garbę apgintų. Mes Chi 
cagiečiai linkime jums, stip
riems jaunuoliams, taip-pat 
pergalėtojams Illinois Valsti
joj, idant jus iš XII Seimo, 
Homestead,Pa. grįžtumet links 
mai, giedodami "Garbė ant 
Aukštybių Viešpačiui' \ ir 
gražintumėte Chicagos Beis
bolo Lygiai nepergalės Vytį. 
Geriausių linkėjimų, Alfonso. 

NAMAI IŠSIMAINO ANT 
BIZNIO 

Arba persiduoda labai pigiai 
galima pirkti su mažais pini
gais! 2 flatų mūrinis namas po 
6x6 kambarius, elektra mau
dynės, aukštas beismentas, ga-
radžius. 

REAL ESTATE 

P A R D A V I M U I 

Kaip daugelis kitų Chica
goj L. V. kp. taip ir musų 
knopa susirinkimus turi kie
kvienų savaitę ketvirtadienio 
vakarais. Gi po susirinkimų 
būna lietuviški ir angliški' 
žaislai. 

Bet dabar kuomet nuo at-1 

einančio sekmadienio prasidės' 
musų svetainėj parapijos ba
zaras, tai žaisti n#bus galima. 

Tad nutarta po susirinkimo 
turėti trumpas programėlis^ 
kuris susidės iš paskaitų, 
prakalbų, dainų ir eilių. Vi
sa tai išpildys musų kp. na-f J. Zenngas ir v. Laurynaitis . . r » 
r i a i . 

atlaiko vyrų čampionatą, o 
merg'aičių pusėje geriausiai 
žaidžia B. Mačai te ir E. Moc-
kaitė. 
Rungtynes. 

Vyčių 4 kuopa baseboli-
ninkai apleis Chicagą šešta
dienį 1 vai. p. p. Jie žais De
troite su dviem tymais: 102 
kuopa nedėlioję; ir 79 kuo
pa pirmadienį "Labor Day" 
Federacijos Seimo atstovų iš
važiavime. 
Sodalicija. 

i 

Suaugusių mergaičių soda
licija labai plinta. Daug na
rių prisirašė. Prašoma visų 
kurios baigė parapijos moky
klą, prisirašyti prie tos drau
gystės. Susirinkimas Pėtny-
čioj 8 vai. vakare. 
Giedrininkai. 

Taipogi šios kolonijos Gie
drininkai išrinko savo atsto
vus į Giedrininkų apskričio 
susirinkimą kuris įvyks ket
verge musų kolonijoje. 

Taigi tuo tarpu ir bus vis
kas, o kitą sykį bus daugiau. 

. Vik. 

s' 

Šiame susirinkime išrinkta 
keturi darbininkai parapijoj 
bazarui dirbti. Visi jauni i* 
darbštus. Tikimės, jog jie ge
rai pasidarbuos parapijp 
naudai. \ 

Nors musų kp. nariai ir; 
darbštus, bet ir darbo daug, 
yra. Dabar eina pardavinėji
mas parapijos ir kuopos seri
jų, vakarų rengimas ir t. t. 
Bet pasisekimas bus tada ge
ras, kai visi bendrai veiksim. 

BRIDGEPORTAS. 

Prie So. AVater gatvės pra
platinimo ir pagerinimų dar
bai bus pradėti rugsėjo 4. 

Progresyvių partijos kam
panijos vedėjai Chicagoje su
rengs mass-mitingą Coliseu-
rugg. 20. 

• i 

Iš A. L. Freedman Cloth* 
ing Co., 408 So. Franklin st., 
pavogta prekių vertės 20,000 
dolerių. 

Musų jaunimo darbuote. 
Rugpiučio 21 d. įvyko L. 

Vyčių 16 kp. susirinkimas. 
Su-mą atsilankė nemažas jau
nimo būrys. 

Š į k a r t ų d a u g i a u s i a i b u v o 

įduodami įvairių komisijų 
raportai. 

Iš L. Vyčių Chicagos Aps
kričio raportų davė Pr. ČL-' 
žauskas. Jisai pažymėjo svar. 
besniuomis apskričio įnešimus 
į L. Vyčių 12 seimą ir kartu 
perskaitė laiško kopiją, ku
rį L. V. apskritis gavo nuo 

A. f A. 
PETRAS PALUCIS 

mirė Rugp. 25, 1924 m. 10 
vai. ryte. 48 m. amžahis Kilo 
iš KuvalkŲ Red. Sainų Pav. Vė
sėjai irnrap. Kalveliu kaimo. 

Išgyveno Amerikoj 25 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime 

Moteris Katarina. 4 sunūs ir 2 
dukteris, Lietuvoj paliko tęva 
Simona ir seserį Oną Ir Tbfi-
la brol| Vincą ir Amerikoj bro
li Feliksą. 

Kūnas pašarvotas 1625 Ko. 
50 Ave. Laidotuves Jvyks Pet-
nyčioj, rugp. 2», 1924. Iš na
mų 8:45 vai. bus atlydėtas į 
Sv. Antano bažnyčia, 15 gat
ves ir 49 Conrt kurioj jvyfcs 
gedulingos pamaldos už velio
nę sielą. 

P o pamaldų bus nulydėtas J 
Sv. Kazimiero kapines. Nuo
širdžiai kviečiame visus gimi
nes, draugus ir pažjstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Moteris ir Vaikai. ' 

PETR. ŽILIENĖ 
« 

(Po tėvais Pienina!tė) 
mirė rugp. 26, 1924 m. 2 vai. 
ryte, 32 metų amžiaus. Kilo Iš 
Kauno Red. RaacinJų Apskri
čio Eičių Kaimo. Išgyveno A-
merikoj 11 metų. 

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Ignacą, dukterj Petronėlę 
2 Minus Bronislova ir Steponą 
2 seseris. LleUivoj tėvus 2 bro
lių ir seserf. 

Kūnas pašarvotas 4618 So. 
Talmau Ave. laidotuves |vyks 
subatoj, rugp. 30 d. Iš namu 
8 vai. bus atlydėta | Nek Pr. 
ftv. M. IP. bažnyčią, kurioj J-
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. 
«Jft> pamaldų bus nulydėta J 

iv . Kazimiero kapines.- Nuošir
džiai kviečiame visus giminės, 
draugus ir pažįstamus dalyvau
ti šiose laidotuvėse. Laidotuv
ėms patarnauja grab. J. F. 
Kudeikis — Yards 1741. 

Nuliūdę: • 
Vyras, Duktė. Sunai 

ir Seserys. 

GROJIKU PIANĄ 
#125 

Turiu parduoti tuojaus. Paaukosiu 
$700 grojiklj pianą su 208 muzikos 
rolėmis, kabinetas ir suolelis už f 125. 
Duosiu ant ismokesčto pasitikimu! 
žmogui. 

1389 MILWAUREE AVE. 
Pirmos Lubos 

Klauskite Mrs. Franz's Player P^iano. 

ĮVAIRUS KONTRAK
TINIAI 

A. 
PET. ASTRAUSKAS 

mirė rugp. 25, 1924 m. 8:15 
vai. ryte, 54 metų amžiaus. 
Kilo iš Kauno Red. Tauragės 
Apskričio Šilalės parap. Pairu-
bine Kaimo. Išgyveno Ameri
koj 32 metų. 

Paliko dideliame nululdime 
brolj Roką ir sesers, dukterj 
Tamošauskienė. 

Kūnas pašarvotas S426 Au-
burn Ave. Laidotuvės jvyks pė-
tnyeioj rugp. 29. Iš namų S 
vai. bus atlydėtas į šv. Jur
gio bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. 

Po pamaldų bus nulydėtas f 
šv. Kazimiero kapines. Nuo
širdžiai kviečiame visus gimi
nės, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. Lai
dotuvėms patarnauja grab. Jv 

NF. Eudelkis. Yards 1741. 
Nuliūdę: Brolis Rokas ir vi

sa Tamošauskų šeimyna. 

PAMATYK 
•įbr Economical Transportation 

yCHEVROLgJ PIRMA 

Pas 
Mc MANUS MOTOR SALES 

Lengvais Išmokėjimais - Mokėk Važinėdamas 

6711-19 So. Western Ave. Republic 5300 
_ . _ . * 

Sales - Service - Parts 

Tel. Blvd. »641 

A . K A I R I S 
Murtmo .Ir budavojimo namu 

GENERALIS 

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

gera patarimą. 
3352 So. Halsted Street 

Chleago, m . 
Home 

3356 Lowe Avenue 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDVVARE CO. 

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 
Chicagą HL TeL Yards 7282 

Armitage 8193 

JAGOBSON ROOFING 
CO. 

General Rooflng Contraetor 
Visi stogai egzaminuojami ir 

aprokavimai duodami veltui. 

I 

6 pagyvenimu medinis na
mas po 4 ir 6 kambarius, ne
toli šv. Jurgio bažnyčios. 

4 pagyvenimu medinis na
mas, garadžius, 2 lotai prie 
šalies. Tie visi namai gali bū
ti mainomi ant bile kokio biz
nio arba farmos. Platesniu ži
nių kreipkitės, 

C. P, SUROMSKIS & CO, 
3352 So. Halsted Street 

Chicago. HL 
Telef. Blvd. 9641 

B I Z N I S 
GERA PROGA. 

Parsiduoda grosernė ir pie
ninė dirbtuvė šuriu, sviesto ir 
varškes, priežastį pardavimą 
patvrsite ant vietos. 
1413 So. 49 Ct. Cicero, 111. 

ANT PARDAVIMO proser-
n̂e pigiai neturinčio visų pi

nigų palauksiu toliau norint 
platesnių žinių. Kreipkitės 
pas 

Antaną Baračinska 
5958 So. Peoria St. 

Tel. Wentworth 1888 
PARDAVIMO GROCERNE 

fruktų, daržovių ir visokių smulk
menų krautuve. Parsiduoda pigiai 
lietuvių apgyvento j apiellnkėj, gatvė 
gera 4 kambariai pagyvenimui užpa
kaly grosernės. Galiu mainyti ant 
automobilio. Atsišaukite 

1430 So. 49 Oourt 
Cicero, 111. 

1NVESTORAI — NAMŲ IEgKOTO-
J1AI - ^ BIZNIO VYRAI 

Viso pasaulio akys nusuktos ties 
Calumet Miestą. 

širdis didžiausios Calumet Kolo
nijos -

Pirkite lotus žemiausiom kainom. 
Mažos prekės ir prieinamos išly

gos. 

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

Darbą̂  atliekam greitai, 
puriai ir gerai. 

Kreipkitės: 
3352 So. Halsted Str. 
TeL Boulevard 9641 

riet* 

ĮBUK G U D R U 
Pasinaudok proga kol dari 

yra laiko išsirinkti gerą 
• del gyvenimo arti 
luette Park ir ftv. Ka-I 

įiero Vienuoline 
KAS KĄ NORI 

Pirkti narna, parduoti,) 
lainytį ar budavoti 
Kreipkitės pas 

•i - ..--r-
Z S.MtcKLyjCL&CO. 
-•iii IŠTB Kjuzmm 

Apsauąam Insulinam viską 
Tel Prospect 4345 

PIRKIT NAMĄ ARBA LOTĄ 
del gero MITO vaiku ir sau kur y-
ra medžių ir kvietkų. kur yra | 
viela daržovėms ir kiemas val
kams. Tėvai ir motinos, padaryki
te savo vaikams ir sau linksmu
mą, žinot gerai kad pinigai išduoti 
ui rendas niekados nesugryžta, 
Fuos pačius pinigus ką mokat vii 
randa (mokėsit i narna; trumpu 
laiku pats namas išsimokės. Aš 
turiu didžiausiam pasirinkime na
mu ir lotu aplink Sv. Kazimiero 
Vienuolyną, kur yra puikiausia 
Chicagos Lietuviu kolonija, netoli 
Marąuette Park lemi* bus vienas 
iš gražiausiu Parku visam mieste. 

Taipgi visus visokios njšles biz
nius farmas lotus mamom ant na
mu visose Chicagos dalyse. 

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

REAL Ę8TATE INVESTMENTS 
2418 W. Marouette Rd. (Or 67 

Blvd.) (Arti VTestcrn Ave.) 
Tel. Pro6f>cct 8678 

KUPONAS 
Ar turite nuosavybės Calumet 

Kolonijoj ? 
Ar esate užinteresuoti aplink Šią 

kolonija? 
Ar jus norite žinoti apie išaugi

mą šios kolonijos? 
Pasiųskite šita kuponą, suteiksi

me informacijas dykai. 
Vardas 
Adresas 
Užsiėmimas 

Mes taisome senus Ir dengiame 
naujus stogus visokios rūšies. 

MUSŲ t rok a i važiuoja į visas da
lis miesto ir priemiesčius. 

3 Prakiurimus Stoge 
Pataisome ui $4.00 

Visas Darbas Garantuo
jamas 

I 2011-13 W. Division Str. 

Telefonas Canal 5S95 

JOHN G. MEZLAISKIS1 
Generalia Kontraktorim, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 
2319 West 24-th Street 

Chicago, UI. — • 

Telefonas * Canal 7 233 

PETRAS CIBULSKIS 
Maliavojimo Kontraktorius 

DažŲ ir Poperos Krautuve] 
2388 SO. LEAV1TT STR. 

Telefonas Canal 0810 

PLUMBING 
Geriausias plumeris, darbą at

lieku gerai ir sąžinižkal. 
THOMAS HIGGINS 

2313 So. Oakley Ava Chicago, 

Del informacijų kreipkitės: 
GRANT WORKS REAL ESTATE 

4017 W. 14 St. Cicero, Rlinois. 
Tel. Cicero 8223 

Klauskite JJCO Shvegzda 
P. S. Kurie norite nuvažiuoti pa

matyti, galėsite važiuoti su automo
biliu kas Sereda ir, Nedėlla 1 vai. 
po pietų. 

Nuvežimas ir parvežimas veltu. 
Norint važiuoti telefonuokite- arba 

kreipkitės virSminėtu adresų. 

3 S 

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

čystas su keturių, nncu pakelis a-
pyniaLs Europos. 

Kauno Malt vra dėlto 
geras kad yra išdirbamas geriau
sia patyrusiu isdirbėjų KAUNO 
EXTRACT. Netik kad geras ir 
skanus, bet ir naudingas del 
sveikatos, jisai gamina sveikata ir 
padaro apetitą. Taigi kiekvienas 
Lietuvis turi mėginti vartoti KAU
NO MAUT EXTRACT. 

Perkant reikalaukite Kauno 
Malt Extract jeigu krautuvinin
kas neturi tai reikalauk tiesiog is 
vietos. 

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

Tel. Boulevard 7258 
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NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

809 W. 35h St. Chicago 
Tel. boulevard §611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
9 Parduodam Laivakortes. • 

AR REIKALINGI TAU 
PINIGAI? 

Mes skolinama ant pirm! 
[morgicių. 

Mes taip pat 
Perkame ir Parduodame pir

m u morgičius po 1500.00 ir aug-j 
ĮlOau. 

Norint platesnių Informacijų j 
{kreipkitės pas: 

JUSTIN MACKIEW1CH 

MORTGAGE BROKER 
IREAL ESTATE L0ANS 

INSURANCE 
2342 So. Leavitt Str. 

• ^ 
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E Lafayette 413S P L U M B I N G 
po Uetuvys, lietuviams 

patarnauja kuogei 
M. TTJSKA, 

SSM West 

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

LOANS INSURANCE 
General Contraetor & 

Builder 
Su tos rųšies reikalais 

kreipkitės pas mane. Pa
tarnavimas mandafęiausis. 

5710 S. Kedzie Avenue 
Chicago, UI. 

Residendjoe TeL Ofiso TeL 
prospect 5101 Prospect M71 

Remkite tuos profesijona-
hi§, biznierius kum garsi

nasi dienrašti "Drauge". 




