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KATALIKŲ KUNIGŲ 
FEDERACIJA. 

PARYŽIUS, nigs. 4. -
Gerb. kun. Bergey, birves ar
mijos kapelionas, Šv. Erailio-
no bažnyčios klebonas, praei
tais rinkimais išrinktas atsto
vu parlamentan iš Gironde. 
Parlamente savo veiklumu jis 
nemažai pasižymėjo ir peln<> 
kitų atstovų pagarba. 

Kun. atstovas Bergey pra
nešė, jog jis, savo viršininkų 
leidimu, kuria Katalikų Ku
nigų Federacija. Ton Fede-
raeijon bus priimti visi fran-
cuzai kunigai, tarnavo armi
joje. Be to, galės prigulėti 
dar ir kiti kunigai ir įvairių 
kongregacijų broliai, lygiai ir 
tėvai tų kunigu, kurie žuvę 
kovos lankuose. 

giaus $1,000 Fed. Iždui 
Kongrese Dalyvauja Virš 5 0 Delegatu 

narohistin.ės — kaizerio laikų 
vėliavos visur mirgėjo. ? 

Militaristai daug kalbų pa
sakė apie Vokiečių tautos 
garbingumą, apie vokiečių ka-
riumeuės narsų. 

i' SALAS PALIETE 
W£TRA. 

("Draugui" telegramos). 

PKTŲ ŽMONIŲ KALBOS. 
ROMA, rūgs. 4. — Prieš-

katalikiška spauda paskleidė 
žinių, buk Šventojo Tėvo pa
skelbti Šventieji Metai kažko
dėl busią atšaukti, ar atidė
ti. 

fTai tikras melas. Katali
kų priešai nei nepažjsta 'Ka
talikų Bažnyčios tvarkos. 
Karta. paskelbti šventieji 
Metai negali but atidėti arba 
atšaukti. Bet kartais gali 
but jų minėjimas praleistas. 

ITaigi, kas kita praleisti bo 
minėjimo, gi kas-kita atidėti. 
Kas gi Bažnyčios kartę pas
kelbiama, tas neatidedama. 

Bet priešai to nežino ir 
niekus tauzija. 

DKTROlįT, Mich., Rugsėjo 
2. — Lygiai 10 vai. ryto šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje 
įvyko iškilmingos pamaldos. 
Visi Kongreso atstojvai ir s ve 
čia dalyvavo prfmaldose. Jo. 
Eksc. Oallagher, Detroito Vy 
skupas ir gi teikėsi atvykti į 
pamaldas. Šv. Mišias laikė 
Federacijos pirm. Gerb. Kun. 
L Albavičius. O ražų ir įs
pūdinga pamokslą pasakė 
Federacijos Dvasios Vadas 
Kun. Dr. I. Česaitis. Sujun
gtas Detroito parapijų cho
ras Gerb. Kun. J. Čižauskui 
vadovaujant puikiai atliko 
šv. Mišių giedamas dalis. 

Po pamaldų Detroitieeių 
maloniu patarnavimu Kon
greso dalyviai buvo nuvežti 
automobiliais į Kongreso po
sėdžių svetainę. 

Federacijos XIV Kongrese 
dalyvauja virš 50 atstovų.. 

Ūpas galingas ir pakilus. 
Kongrese, atidanė Federa

cijos pirmininkas Gerb. Kun. 
I. Albfivičius. 
Prežiudhmms. 

Gerb. Kun. H. Vaičiūnas, p. 
M. Bagdonas, p. Daužvardis, 
p-lė Vaškevičiutė ir p. Gus-

Pasveikinimai iš visų lietu
vių kolonijų ir kat. organiza
cijų Amerikoje. 

Su pasveikinimais įteiktą 
$1,000.00. 

Rugsėjo 2 d. vakare Kon
greso dalyviams pagerbti bu
vo duotas koncertas. Kon
certas pasisekė kuo puiki au
siai. Solistai-ės: p. p. Jonas 
ir Marijona Čižauskai, p-nia 
St. Greičienė ir p. C. L. Jol-
ley sužavėjo publiką. Galin
go įspūdžio padarė didelis 
trijų Detroito parapijų su
jungtas choras. Gerb. (Kun. 
J. Čižauskui vadovaujant. 
Ypač Kantata "Vilniaus Se
neli" padarė giliausio įspūd
žio į klausytojus. Čia reikia 
pažymėti dideli Gerb. Kun. 
Jk Čižausko, kompozitoriaus 
ir choro vadovo, nuopelnai. 

WASHIN&TON, rūgs. 4.— 
Tomis dienomis Virgin salas, 
prigulinčias Suv. /Valstybėms, 
palietė baisi vėtra. 

Anot žinių, 4 asmens žuvo. 
Bet materialiai nuostoliai 
milžiniški. 

NEŽINO, KADA PRADĖS 
KAMPANIJA. 

Francijai Labiausia Rupi Apsauga 
Su Atsidėjimu Tėmijasi Kas. 

Veikias Genevoj 

ANGLIJOS IR FRANCUOS PREMtERU T. SįJUNGOS 
S U S I R I N K I M E 

Anglijos Pažiūros Fnancuzams 
Nebetinka 

GRUZIJOJ REVOLIUCIA 
PRIEŠ BOLŠEVIKUS. 

OENEVA, rūgs. 4. — Tau-
tų .Sąjungos suvažiaviman 
atyyko pirmiausia Francijos 
premieras Hcrriot, paskui 
Anglijos premieras MacDo-
nald. 

Francijos premieras entu
ziastingai sutiktas. Prie to 

AVASHIN0TTON, rūgs, 3.— 
Progresyvių partijos kandi
datui La Follette laikas pra- P™"^J° >r vokiečiai delega-
dėti politinę kampanijų. Bet l a i ' k u r i e P r i & i u s t i ifi B e r l y n o 

jis dar neišsprendęs, kuomet 
tai turės atlikti. 

taitis. 

Rugsėjo 3 d. Po iškilmin
gų pamaldų šv. Antano baž
nyčioje Kongresas tęsė savo 
sesijas. Eina diskusijos del 
Centro Valdybos raportų ir 
del busimosios, valdybos rin
kimų. Rytoj pranešime smul 
kiaus. 

SPRINOįFIELD, HL, rūgs. 
4, — Illinois valstybėj gyve
na 194 indionai. Kongresas 
indionams pripažino balsavi
mo teises. Taigi, rudenį rin
kimuose jie gailės balsuoti. 

RADO UŽKANKINTA 
ŽMOGŲ. 

Mažam apleistam name
ly ties Winthrop Harbor, 111., 
šerifo asistentai rado surišta 
JT užkankintą Tliomasę, $toįp 
as Cudahy. Wis. Burna už
kimšta, akys užrištos, kojos 
ir rankos virvėmis subraklin
tos. Priede jam ant nuga
ros gelžgaliu išdegintos rai-

VYSKUPAS VYKS 
ROMON. 

INDIAXAPOLIS, Ind., r. 
4. v- Šį mėnesį AVashingtone 
iryks Suv. Valstvbiu Hierar-
chijos suvažiavimas. Po to 
suvažiavimo vietos Vyskupas 
Chartrand vyks Romon pra
nešti Šv. Tėvui apie savo val
domos diocezijos padėtį. 

NAUJAS VYSKUPAS 
S. VALSTYBĖSE. 

PREZIDENTO C00LI0GE 
NUSISTATYMAS 

VOKIEČIAI MONARCHIS-
TAI IGNORUOJA 

RESPUBLIKA. 

MOBILE, Ala., rūgs. 4. — 
Nekalto Pradėjimo katedros 
rektorius, kun. R. O. Gerow, 
iš Vatikano painformuotas, 
kad jis pasKrtas Natchez, 

,XEW YORK, nigs. 4. — 
Čia vienam redaktoriui Pre
zidento Coolidge personai i s 
sekretorius .Slemp parašė lai
šką, kuriame pažymi Prezi
dento nusistatymų kai-kuriais 
klausimais. 

Ateivystės įstatymo klausi
mu Prezidentas darbuojasi 
labians suhumanizuoti tų įsta 
tyma. 

Kas link Ku Klux klano, 
tai Prezidentas nėra tos or
ganizacijos nariu ir nesimpa
tizuoja jos tikslams ir sie
kimams. 

Bet Prezidentas stovi už 
žydų valstybės atgaivinimų 

Tannenbergo iškilmės vienų 
monarchistų atliktos. 

BERLYNAS, rūgs. 4. — 
Vokiečiai monarchistai iškil
mingai minėjo dešimties me-[g t a i pasekmės, 
tų sukaktuves, kaip kituomet 
ties Mozūrų ežerais, rytinėj 

dės "K. K. K . " 
Nelaimingas žmogus buvo 

•"gyvas, tet be žado, begalo i š - ^ - Sąjungai, 
troškęs, daug iškentėjęs, nu
sikamavęs. 

Paimtas į Waukegan ligo
ninėn. Tena! jis atgaivintas. 

Jis pažymėjo, kad iš Cuda
hy vyko į Detroitu. Ant ke
lio jį užpuolė šeši negrai ir 

tėmytis, kas Sąjungos suva
žiavime bus veikiama Voki e-
tijos klausimu. 

Herriot »Genevon atvyko iš 
Belgrado automobiliu. Pir
mutinis jį pasveikino Tautų 

Sąjungos susirinkimo pirmi
ninkas Motta. Paskui —fran-
euzų delegacija, kurios--prie
šaky stovi Briand. 

Francijos apsauga. 
Šiandie ir rytoj, taigi dvi 

dieni Tautų Sajungos susirin 
kime bus svasstomas Franci
jos apsaugos klausimas. 

Anglijos premiero MacDo-
f naldo iniciatyva, Vokietijoj 

turi but panaikinta santar
vės valstybįų militarinė kon
trolė, idant vokiečiai nesiga-
mintų ginklų ir amunicijos. 
|Tų kontrolę norima pavesti 

v v» 

sėsi 

Miss., diocezijos Vyskupu. 
Kun. Gerow eina 39 metus, j Palestinoje, žydų zionistų ak-

• : cijų tuo klausimu indorsuoja 
DIDELIS GAISRAS I i r velija pavykimo. 

MILWAUKEE. 

MILWAUKEE, Wis., rug. 
4. ^_ Užvakar eia per dienų 
siautė didelis gaisras. Char
les Krause Mflling Co. tro
besiai griuvėsiuose. 

Vienas asmuo pavojingai 
sužeistas. Nuostoliai apskai 

Prūsijoj, sudaužyta ten įsi-
briovust rusų armija. Iškil
mės ėjo mieste" Tannenberge 
ir tęsėsi visų savaitę. 

Arti Hohenštein tos pavy
kusios kovos atminčiai stato
mas didelis paminklas. Pas
tarųjų iškilmių laiku tam pa
minklui padėtas kertinis ak
muo. 

Iškilmėse dalyvavo field-
maršalas Hindenburg, gen. 
Ludendorff ir daugelis kitų 
garsių vokiečių armijos va
dų. Virš 60,000 asmenų bu
vo. Tie žmonės reprezenta
vo įvairios rųšies patriotines 
organizacijas. 

BROOKLANDS, Anglija, r. * Militarinės organizacijos iš 
4 — Vakar čia automobilių kilmėms pristatė reikalingų 
lenktynių lauke žuvo Dario, skaičių savo kareivių. 
Ręsta, garsus lenktyniauto- Iškilmėse respublikos vald* 

ŽUVO GARSUS LENK-
TYNIAUTOJAS. 

jas, kuomet pergreit važiuo-
tomi ligi pusantro miHom* jaut sugedo automobilius. Jo /vieni monarchistai visas Iai-
dolerių. mechanikas lengvai sužeistas. 

žia nebuvo atstovaujama. Tik 

kas raliavOi Tik vienos mo-

STUDENTŲ ATEITININKŲ 
KONFERENCIJOS 

PROGRAMA. 
• • i n • 

KAUNAS. Rūgs. 12, 9 vai. 
ryto studentų bažnyčioje pa
maldos. 10 v. 15 m. Konfe
rencijos atidarymas. Prezi
diumo rinkimai. Komisijų 
rinkimai. Pranešimai: a) 
kuopųf ,ty) "Mūsų Idėja" 
Red. komisijos, e) Ekonomi
nės komisijos, d) Centro Ta
rybos, €j) Revizijos komisijos. 

Pertrauka ligi 4val. 
Paskaita "Principai ir gy

venimas. ' ' Tolimesnis Są
jungos veikimas: a) kuopų 
veikimas b) organas. 

Rugsėjo men. 13 d., 9 v. r. 
sąjungos įstatų keitimas. Pa
skaita "Gamtos mokslai ir 
pasaulėžiūra/' 

Pertrauka ligi 4 vai.* 
Centro organų rinkimai. 

Stiinaūymai, (Konferencijos 
uždarymas* 

Pirm tai atliksiant, Fran-

ferencija. Taip nori ir Ame-
rika. 

Bet Francija tokiai konfe
rencijai priešinga. Francu-
zai pažymi, kad nusiginklavi
mo klausimas priguli išimti
nai T. Sųjungai, nes tam tik
slui Sųjunga juk ir įkurta. 

Sąjungos delegatų didžiu
ma nepatenkinta Amerikos 
nusistatymu ir dėlto nusigin
klavimo klausimu suvažiavi
me bus nemažai triukšmo. 

Komisijos. 
Suvažiavimo išrinkti 

pirmininkai šešioms atski-
rioms komisijoms. , 

'Trečioji komisija šiandie 
skaitosi svarbiausia. Ji up-
tars nusiginklavimo Mausi
mų ir turės rasti priemonių 
Francijos apsaugai, taipgi a-
tatinkamų apsaugos garanti
jų, fciai komisijai pirminin
ku išrinktas Rumunijos dele
gatas J>uca, palankus Fran
cijos reikalams, "mažosios 
ententės" šalininkas. 

Paskui išrinkti dar šeši su
sirinkimo vice-pįrmininkai. 
Iš šių vienas yra lenkas, ki
tas — Kinijos delegatas. 

OENEVA, rūgs. 4. — A-
not apturėtų čia žinių, jau 
šešta diena eina prieš bolše
vikus sukelta revoliucija 
iGruzjjoj ir Azerbadžane. 
Pusę Gruzijos revoliucionie
riai jau atkovoję. Batumo 
gatvėse, sako, seka baisios 
skerdynės revoliucionierių su 
Maskvos valdžios šalilninkate. 

LONDONAS, rūgs. 4. — 
Gruzijos atstovas gavo žinių, 
kad Gruzijoj kelinta diena se
ka kruvina revoliucija. Gru 
zijos gyventojai sukilę prieš 
bolševikų valdžių. 

Pirm poros dienų iš Mask
vos pranešta, apie sukilimus 
Gruzijoj. Bet pažymėta, kad 
sukilimai greitai numalšinti. 

GATVEKARIV KLAUSIMU. 

Chicagos miesto taryba via 
dar veda derybas su gatveka-
rių bendroje gatvekarių nu
pirkimo reikale. Sakoma, 
valdyba turinti vilties su 
bendrove susitaikinti. 

Kaip šiandie bendroji vai-
dybai turės pranešti galutina 
gatvekarių kainų. 

1 i 

O R A S . 
— "T—f! 

CHICAGO] — Anot oro 
biuro, šiandie gražus oras; 
kiek šučiau. 

HAWES BAY, Newfound-
cija griežtai reikalauja sau land. rūgs. 3. — Iš Labrado 
apsaugos nuo vokiečių pusės. 
Jei T. Sųjunga ims ant savęs 
Vokietijos kontrolę, <Sųjunga 
turės garantuoti, kad vokie
čiai kuomet nors staiga ne
užpultų Francijos. Tai ga
rantijai bus reikalingos ata
tinkamos priemonės. 

Gal tos rųšies priemonių 
turi Anglijos premjeras. 

Nusiginklavimas. 
Francija tad šiandie su 

atsidėjimu tėmijasi, kas čia 
bus nuveikta jos naudai. 

Kitas svarbus Sąjungos su 
sirinkime klausimas, tai Eu
ropos /valstybių nusiginkla
vimas ir taika. 

Anglija nusiginklavimo 
klausimja T. Sąjungos susirin 
kime nori pirmiausiai svars
tyti. "Pečiaus francuzai ne
sutinka. Jie pažymi, kad 
kuomet Francija turės apsau 
gos garantijų, tuomet tik bus 
galima pagalvoti apie nusi
ginklavimų. , 

Be to, Anglija, Belgija ir 
kaikurios kitos valstybės sto
vi už tai, kad nusiginklavimo 
klausimui butų sušaukta at
skiri pasaulio valstybių kon-| 

ro čionai atskrido Suv. Vals
tybių armijos lakūnai, kurie 
baigia savo kelionę aplink 
pasaulį. 

PINIGŲ KURSAS. 
* f 

Rugsėjo 3, 1924. 

Lietuvos 100 lirų . . . . . . . . $10.00 
Anglijos 1 sterl sv 4.49 
Belgijos 100 ir. 5.08 
Francijos 100 fr 5.39 
Šveicarijos 100 f r. 18.85 
Italijos 100 lirų 4.42 
Čekoslovakijos 100 kroną .. 3.00 
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Siųskite Savo Giminėms 

L I E T U V Ą 

PINIGUS 
" 0 R AIIG A H 

NES, "DRAUGAS" pigiausiai siun
čia ir geriausiai patarnauja. "DRAU
GAS- siunčia per didžiausių Lietuvos 
banką — UHO BANKĄ. 

"DRAUGAS" siunčia pinigus litais 
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-draf-
tais ir telegrama. 

"DRAUGAS," PUBE. CO., 
2334 So. Oakley Avenue GhitMfo, HL 
Ofiso Valandos; Nuo 8 ryto iki 8 y. yaM. 

Sekmadieniais uždaryta. 
• niiiHiioifiHHninummiiiiiiiiuiiiH •l« 

y 



UilHUiinniHlllliUlHHlinllHIlUlHiliUlil maš aiškiai butų priešingas 
* D R A U G A S" konstitucijai. 

i 

Taigi, trečioji progresyviu; 
partija su tos rųšies savo ža
dama reforma yra pavojinga 

Pnblished Daily Eiccpt Sundays 

One Tear $«0O 
Six MonUu $3-00 

AT NEWS - STANDS 2c A OOPY valstybei. Nes norima kongre-
DRAUGAS PLBLISH1NG COM Inc. 

2334 So. Oakley Ave., Chlcago. IU. 

Tel. Roosevelt 77tl 

aniiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiHHiiiHiiiiiuiiiiiin 

AUGSČIAUSIAS ŠA 
LIES AUTORI-

TETAS. 

JAUKIEJI SKMEJA. ftu. Tais pat l&tt Mietais l^-
vo pritintas Chatk&Vo univer
siteto teisių f&itltetan* m 
neturtas privertė jį persikel
ti Petrogradan, kame galgjo 

! į 1 
Ketvirtadienis, Rūgs. 4, 1924 

so sprendimus padėti aukš-
čiaus Aukščiausiojo Teismo 
sprendimų. Reiškia, Kongre
sui norima duoti aukščiausią 
šaly autoritetą. Tai dėlto* kad 
kongresas skaitosi šalies gy
ventojų norų reiškėjas. 

Tos rųšies reforma šalies 
valdžioje sukeltų neteisybę ir 
netvarką. 

Štai pora pavyzdžių: 
Trečiosios progresyvių (ne- ^ ^ 

priklausomos) partijos kandi- . * W laiku kongresą* islei-
datas į Suv. Valstybių prezi 

Jau Didžiojo Kare metu lie
tuvių tauta* aiškiau suprato 
kaip svarbu yra ti lpti kuodau- Į g m [ d~m fa j i g įįjįįjfa 

uolumu darbavosi tremtinių 

dentus, senatorius La Follet-
te, savo politinėj platformoj 
deda įvairios rųšies reforimi. 
Kai-kurios tų reformų liečia 
pačius pagrindinius šalies įs
tatymus, paremtus konstituci- konstitucini 
ja. Vieną tų reformų čia pa
minėsime. 

Suv. Valstybių kongresas 
yra lyg patys Suv. Valstybių 
gyventojai. Žmonės kongre-
san siunčia savo atstovus, tie 
atstovai žmonių vardu leidžia 
įstatymus ir todėl išleisti įsta
tymai skaitosi pačių žmonių 
įstatymai. 

do vaikų darbo įstatymą. An
ksčiausias Teismas jį pripa
žino nekonstitueiniu. Dėlto, 
kad konstitucijai tas klausi
mas yra svetimas. Tatai kon
gresas parūpino vaikų darbo 

amendmenta. 
Kuomet tas^amendmentas ats
kirtų valstybių bus ratifi
kuotas, kongresas turės teisių 
įstatymais reguliuoti vaikų 
darbą. 

Šiandie fanatikai kovoja pri 
vatines mokyklas, taigi kovo
ja gyventojų laisvę it pačią 
konstituciją, kuri duoda tė
vams laisvės savo vaikus leis
ti į tokias mokyklas, kurios 

Teoriniai kalbant tai y™ h i e m s a t r o do geresnės ir tin-
tiesa. Tečiaus praktikoje ga-[ k a j n e s n ^ s > 
Ii pasitaikyti visaip. Kongre-
Eas kartais gali išleisti, ir iš
leidžia, tokių įstatymų, ku
rie gali but priešingi ne vien 
gyventojų norui, bet ir pa
čiai šalies konstitucijai. Ne* 
ne visuomet visi kongreso at
stovai seka gyventojų norais, 
ne visi yra geri žmonės. Sa
vo kalba kai-kurie pasiketina, 
tarnauti gyventojams, kad ii 
darbininkams. Bet širdimi jie 
kartais atsidavę kitiems rei
kalams. . * f 

Suv. Valstybių konstituci
jos tvėrėjai žinojo tas silpną
sias kongreso puses ir todėl 
įkūrė Aukščiausią Teismą 
(Tribunolą). Tam Teismui pa
vesta saugoti konstitucijos 
grynumą, aiškinti jos straips
nius ir kai-kurias ne visiems 
suprantamas mintis. 

Aukščiausią Teismą sudaro 
9 teisėjai, iš kurių vienas y-
ra vyresnysis. Tuos teisėjus 
ligi gyvos galvos skiria ša
lies prezidentas, gi senatas 
patvirtina. Teisėjais visuo
met parenkami įžymieji ir tei
singi žmonės, pasižymėję savo 
proto buklumais, konstitucijos 
ir įstatymų žinovai. 

Ir štai kuomet kongresui 
pasitaiko išleisti abejotiną ko
kį įstatymą, reikalaujant, tas 
Aukščiausias Teismas jį nuo
dugniai perstudijuoja ir skel
bia savo ištarmę pažymėda-

• juas, ar tas įstatymas sutinka 
/Sij šalies konstitucija, ar jis 
konstitucijai priešingas. 

Aukščiausias Teismas ir ki
tus visus ginčijamus klausi
nius sprendžia. Jo sprendimai 
-yra galutini. 

Tą fanatikų vedamą kovą 
sutriuškins tik Aukščiausias 
Teismas. Nes kovoti privati-* 
nes mokyklas priešinga kons
titucijai. \ 

Kai-kuriose valstybėse pri
vatines mokyklos yra valsty
bes autoritetų priežiūroje. 
Vienoj valstybėj legislatura 
išleido įstatymą, kuriuo už
draudė privatinėse mokyklose 
mokinti vaikus svetimų kal
bų mokslo valandomis. Tas 
klausimas pavestas Aukščiau
siam Teismui. &is panaikino 
tą valstybės įstatymą, kaipo 
priešingą federalei konstituci
jai- * 

Šimtus ir tūkstančius pavyz 
džių galima paduoti' apie di
delį Aukščiausiojo Teisino 
naudingumą. 

Tuo tarpu progresyvių par
tija savo programoje turi pa
dėjus susiaurinti to Teismo 
autoritetą ir pirmon vieton pa 
statyti kongresą. 

Tai visa turi atsiminti visi 
tie ,kurie ateinantį rudenį 
dalyvaus rinkimuose. 

Oz. 

giausia aukštojo mokslo vyrų 
kovoje už savo buitį ir nepri
klausomybę. Šalto supratimo 
neužtenka. Reikia.dar karšto 
noro ir darbo. 1915 m. Rusi
jon ištremti lietuviai niokejo 
puikiai išnaudoti savo padėti 
kad- labiausia praskaidrinus 
savo protą: vieni ieškojo lėšų 
ir steigė gimnaaijas, kiti-gi - | 
jaunieji - liĄdo į tas gimna
zijos it bitės į avilį. Umu lai
ku Voronežas, Tambovas, Pet
rogradas ir Maskva tapo di-: 
deliais mūsų moksleivijos cen
trais. 

Amerikos lietuviai savo už
davinį ic-gr greit suprato ir 
pradžioje 1918 m. pradėjo 
nuosekliai jį vykinti. Mūsų 
Federacija su savo Tautos 
Fondu gilaus kultūrininko a-j 
kimi pažvelgė į Tautos ateitį 
ir visomis iėgomis pradėjo 
remti protinimo darbą, kurs 
dabar apėmė plačius Lietu
vos jaunimo sluoksnius. Karo 
sunaikintas gyvenimas dau
geliui išplėšė šviesias progas 
aukštojo mokslo pasiekti. Ši
tai skriaudai atitaisyti mūsų 
Federacija kasmet varo Kul
tūros Vajų, kasmet po kelio
lika tūkstančių dolerių suren
ka ir pasiunčia kelioms dešim
tims neturtingų studentų. 
Federacijos paramos susilau
kia, žinoma, tik gabesnieji. 
Šitų gabesniųjų atHktais mo
kslo darbais ir pasiektais lai
psniais "Draugas" džiaugia
si ir nori savo džiaugsmu da-
linties su savo skaitytojais. 

tarpe, "Liaudies Sąjungoje" 
ir "Vado" redakcijoj. Karo 
tarnybos verčiamas kelis mė
nesius išbuvo jurininkų mo
kykloj,' kur priimami kandida 
tai tik dideliu konkursu. 

fco pirmųjų rtfctų kW*broą 
balandžio pr*lah>įe .* #ltrų> 
jų metų (ave* iaftffe*, i y. 
su pažjFjBg^ihu). G atyp, lie
pos 23 - 24 jis nugalėjo tre
čiųjų it paskutinių metų tei-
sių kvotimus gaudamas Jttfii-
prudendjos licenciato laips
nį. Ir tarp susilaukėm jriftae-
jo lietuvio balgusib Pary
žiaus teisių fakultetą. Jei a-
pystovos leis, tai Ed. Turaus
kas darys Paryžiuj het dak
taro laipsnį, kurs Franeijoj 
ne visų universiteto profeso
rių pasiekiamas. Daktaro ti-

LIETUVOS VYČIU XII 
SEIMAS. 

lia% tęst t i i tuvos akciją tar
ife s v e t i n į francuzų. 

gavo gaitoiais ir erudicija 
vffcfcaiB suimponuodavo. Be 
lietuvių literatūros, jis dai* Rųgpiučie 26, 27, 28 d. 1924. 
puikiai pažįsta rusų, lenku ir m m m ^ ) ^ 
tr francuzų kalbas ir litera-1 

(Tąsa) 

r Vytė J. Gedminaitė ir J. 
Grebliunas praneša apie Vy
čių ekskursiją Lietuvon. Sei
mo delegatai fotografuojasi. 
Grįžta į posėdžių salę presos 
ir sveikinimų komisijos. Pra-
nešiimij rezoliucijų komisija 
patiekia įnešimus. Įnešimams 

turas. Oraugį studente tarpe 
krikštų metrikai neturi labai 
didelio autoriteto į jų larpe 
beveik kiekvienas gauna prie 
metrikų pavardes dar po šau
nų titulą. Eduardo išvaizda, 
erudicija ir maneros savaip 
įkvėpė jo draugus ir šie jį 

»\ t i praminė "Kunigaikščiu", i i 
tumi gauti <fer tektų Jam HĮtulb jam šiandien beveik me- ^ r e ž o l i u c i | l > m ^ s k u n < w . 
4 dalykų išlaikyti kvotimus Įkas nebeginčrja, ypač pane- C e n t r o v , v o g r į n k i l l l a m t s s k i . 

riama trečiosios sesijos pabai-ir vielai dpginti mokslinę di- l€s. 
sertaciją. O reik žinoti, kad Ėd. Turauskas buvo para-

Juristas Eduardas Turauskas 

JURIST. B. TURAUSKAS 

Štai šią vasarą baigė Pary
žiaus universitetą vienas pa
čių gabiausiųjų Jaunosios 
Lietuvos vadų - Eduardas 
Turauskas. Šita proga ir pra
vartu mūsų visuomenei susi
pažinti su • šiuo federacijos 
stipendiantu baigusiu garsiau-
s į pasaulio universitetą - gar 
bingąją, Sorbonną. ^ . 

Eduardas Turauskas gimė 
Andriejavo miestely Kretin
gos apskr. 1896 m. spalio 30 
d. typingo ūkininko žemaičio 
šeimynoj. Baigęs Andriejavo 
pradžios mokyklą, nuo 1909 
IKI 1915 m. mokinosi Telkiu 
gimnazijoj, kame baigė G kla
ses. Vokiečiams Lietuvon už
plūdus, jis buvo ištremtas Ru
sijon ir ten Saratove baigė 7-
tą klasę, o Voroneže baigė įįs persikelia Paryžiaus uni 

1918 m. rudenį grįžo Lietu
von ir buvo čia vienu pirmų
jų Katalikų Veikimo Centro 
organizatorių drauge su ne
užmirštamu a. a. Vytautu fin-
dziulaičiu, Leonu Bistru ir 
kitais. Gabumai, darbštumas 
ir graži iškalba iškėlė Ed. 
Turauską į patį pirmąjį Kat. 
Veikimo Centro sekretorių. 

Vakarų Europoj. 

Gerai pažinęs Rytų Europą, 
Ed. Turauskas gauna ameri
kiečių Tautos Fondo stipen
dija; ir 19\§ m. kovo mėlt iš
keliauja Šveicarijos Fribur-
gan, kame tuomet jau buvo 
arti 20 lietuvių studentų. Čia 
jis įstojo filosofijos fakulte-
tan ir studijavo grynąją filo
sofiją'per 3 semestrus. Pas
kiau persikė*l6 teisių fakulte
tam Teises studrjavo 2 semes
tru ir išlaikė pirmuosius jų 
kvotimus su aukštu pažymėji
mu "magna eum tatd*". For
maliai jis dar 2 semestru pa
siliko Friburgo teisių studen
tu. 1921 m. spalio mėn. tapo 
pakviestas Lietuvos Atstovy
bės sekretorium Bernan, 
Šveicarijos gražion sostinėm 
Kuo 1922 m. birželio iki 1923 
m. gegužio čia pat jis ejo at
stovo pareigas. 

1923 m. lapkričio pradžioj 

Paryžiaus universitete per 
kvotimus labai nemielašir-
dihgai pašukuoja. Tik pa
čios erudicijos Žmon&fe 4ok| 
šukavimą atlaiko. Tuo la
biau mes džiaugiamės mūsų 
Eduardo triumfais. 

Ateitininkas ir kultūrininkas. 

Jau nuo ankstyvos jaunys
tes Ed. Turauskas sukasi i-
dealistų sūkury. Tarsi vadu 
gimusiam, jam tankiai tenka 
vadovaujamas vaidmuo. Pra
no Dovydaičio ir jo bendra
minčių sukeltas ateitininkų 
galingas judėjimas šiandien 
turi virš 4,500 kovotojų gim
nazijose ir virs 500 universi
tetuose. Tik Kauno universi
teto ateitininkų kuopa turi 

1917 m. Vilkaviškio gimnazi
jos 8 klasę su sidabro meda< 

versiteto teisių fakultetam 
1924 m. sausio gale čia išlai

žęs puikų projektą apie pri-
' rengimą, Lietuvos diplomatų 
P^rpuso. Kaip Užsienio Reika
lų ministerija pažvelgė į tą 
jo projektą - nežinau. Vie
nok tūlą įspūdį jis visgi pa
darė, nes neužilgo tapo pas
kirtos 5 stipendijos į diplo
matiją besirengiantiems. Lie
tuvos politikos uždaviniais 
Eduardas Turauskas puikiai 
orientuojasi ir jo pažvalgos y-
ra toliausia siekiančios. Jis 
yra gilus kultūrininkas, krei
piąs labai koncentruotos do
mės į tautos mokslingumą, 
dorą ir idealus. Jei jo pažval-
gų žmonių daug Lietuvoj at
sirastų ir jei jie atsistotų val
džios priešaky, tai Lietuvos 
kraštas taptų mokyčiausias 

300 narių, o Vakarų Europos Į &ytų Europoj, nes kultūroje 
universitetuose jų yra dar 
200 narių. Šitoje galingoje 
srovėje Eduardas Turauskas 

ga ir visa ketvirtoji sesija 
ru#p. 28 d. pradedant 9 vai. 
ir baigiant 3 vai. p. p. 

Antrosios dienos pramoga. 
8 vai. 30 m. vakare vietos 

Vyčių kuopa Carnegie Muslc 
Hali pastatė Petro Vaičiūno 
veikalų " Pražydo suvytu
sios Gėlės". Vaidilos pavyz
dingai atliko savo roles. Mu-
zikalę ir vokale programą at
liko |)-nai Čižauskal sumaniai 
jungdami klasines ir liaudies 
dainas, p-le An. S. Puida ža
vėjo savo smuiku, p-lė M. Pui 
6k Visiems akompanavo pia
nu, galutinai kompoz. J. Či-
žauskas grojo vargonais. 

yra vienas žymiausių vairinin
kų ir irklautojų. Jis pirmi-
ninkavoTel&ų gimnazijos at
eitininkų kuopai dar caro lai
kais, kada ateitininkų kuopos 
buvo žiauriai persekiojamos 
ir todėl veikė slaptai. Vėliau 
jis tapo Voronežo ateitininkų 
kuopos pinuininku, o toji kuo 
pa anais laikais (1916 - 1917 
m.) turėjo visą tūkstantį 
(1,000) narių! Juk tai tikras 
jaunučių inteligentų tarsi ko
ks valsčius. Petrograde jis 
buvo "Liaudies Sąjungos'' 
reikalų vedėjas ir tieUas 
"Vado" redaktorių. Visi pa-
mčgo jo ciceronišką iškalbą 
ir gabią, sultingą plunksną. 

Bebūdamas Friburge jis uo 
liai dalyvavo "Lituanijos" 
veikime. Vienus metus buvo 
jos sekretorium ir paskaitė 
ne vieną .referatą. Greit čia 

rograma buvo taip turtih-
ga ir rūpestingai bei puikiai 
atlikta, kad jai reiktų pla 
čios ir kvalifikuotos recenzi-

jis mato plačiausius Hetuvys- jos kuri šioje Seimo eigos 
t§s horizontus. Šitokiais klau- kronikoje nerašoma. Tik neiš-
simais labai įdonrn pasikalbė- kenčiu nenusiskundęs publika 
ti ir pasvajoti su Eduardu kuries maži ir paaugę vaikai 
Turausku. Jis dabar gal pra
dės savo darbą knriojnors 
Lietuvos atstovybėje ir Visai 
neabejoju, kad pd kelių metų 
garbingai išplauks rtiusų Res
publikos priešakin. Tai bus 
gabiausias ir labiausia prisi
rengęs Lietuvos diplomatas 
ir £oltikas. Jo gyvenimo žy
giuose ir velijame jam kuo-
puikiausios kloties ir ištver
mės. 

(Bus daugiau - apie kitus 
neseniai universitetus baigu
sius). 

K. P . " 

NAUJAS LAIKRAŠTIS 
KLAIPĖDOJE. 

Klaipėdoje pradėjo eiti nau 
jas lietuvių kalba savaitinis' 
laikraštis ' * Pajūrio Sargas * \ 

išmoko ^gražiosios francuzų 
kalbos ir bebudanms Lietuvos L a ^ s t i s leidžiamas «nepri-
Atstovybėje Berne padarė 
daug Lietuvai naudingų pa
žinčių. Patekęs Paryžiun to-

klausomųjų Klaipėdos krašto 
lietuvių". Laikraštis spausdi
namas gotiškomis raideinjs. 

— _ • i i i • i i i m * 

Feljetonas. 

KURPIUS IR PIKTOJI DVASIA. 

Halies konstitucijos aiškini
mui ir jos apsaugai Aukščiau 
šias Teismas yra būtinai rei
kalingas. 

• - . • > 

Bet štai progresyvių parti
jos platformoje dedama, pa
reiškimas, kad toki Aukščiau
siojo Teismo ' sprendimai yra 
uutokratingi, kad jei kartą 
kongresas išleido kokį įsta
tymą, Aukščiausias Teismas 
neprivalo jc naikinti savo 
sprendimu; rcis tas įstaty-

(Sekant A. Čechovu). 

(Tąsa) 

Kuomet durnai prasiskleidė, Tamo
šius pastebėjo, kad jis jau nebe kurpius 
ir nebe Tamošius, o kažkoks puikiais rū
bais pasipuošęs ir aukso grandinėlį prie 
krutinęs turįs ponas. Sėdėjo jis minkštoj 
kėdėj prie didelio stalo. Du baltomis pirš
tinaitėmis tarnai padavinėjo jam valgius 
ir žemai nusilenkdami kalbėjo: " į svei
katą Jūsų šviesybė!"... - Patiekė jam 
tarnai didelę lėkštę jautienos mSsos su 
agurkais, paskui atnešė keptą žąsį su o-
buoliais, kiek palūkėję - vėl gerai rūky
tos kiaulienos kumpį su kri«naiS| po jos 
davė kosės su sviestu, paskui kiaušinie
nės su žąsies taukais ir dar visokią kitų 
valgių, kurių ne pavadinimą Tamošius 
nežinojo. Ak kas per turtingumai! Ir, kaip 
visa tai mandagiai, politiškai patiekiama! 

- Tamošius visko kimšo kiek galėdamas 
ir veik po kiekvienu kąsniu išmesdamas 
didelę čerką ''tris syk valytos"... Galop 
padavė jam nemažą puodynę medaus, kurį 
bevalgydamas, pradėjo stebėtis,' kaip 
tiems ponams bevalgant ir pilvas nepers-
progstfc!? — Papietavus, atsilankė ir tas 
akiniuoats smogus, kurs žemai,nusilenk
damas užklausė: 

-̂  Ar patenkintas pons Tamošius pie
tumis f ;.- j ; 

Bet Tamošius, po poniškų pietų nebe
galėjo ištarti ne žodžio, nes taip labai 
jį* dusino ir vidurius k<*t§, kad buvo be
pradedąs gailėtis, kam tiek daug ir val
gęs. Kad nuraminus, save ir atsakius į 
klausimą, jis ėmė žiūrinėti į batus, kurie 
jam atrodė labai gražus. 

- Ųž tokius batas aš bučiau atlupęs 
ne mažiau šimto litų. Koks gi kurpius 
juos siuvo! -- užkiaasė. atsipeikėjęs Ta
mošius. 

-J Gi Petras iš Pasvalio, - atsakė jam 
tarnas. 

- Tuojau telegrafų iššaukti jį? kvai-

Greit pribuvo ir Pettas. Jis įžengęs 
į kambarį, maloniai užklausė: 

- Kuo galiu patarnauti Jūsų šviesy
bė? • 

- iJylėkf - suriko Tamdšius ir iš vist| 
jėgų sutrenkė koja į grindis. - Nedrįsk 
teisintis ir atmink savo žemą užsiėmimą! 
Tu galgone! Nemoki net batų tinkamai 
pasiūti! Aš tau visą snukį suardysiu! -* 
Tu ko atėjai! 4 

- Nugi atlyginimo ui batus - ramiai 
atsakė Petras/' 

- Kokio atlyginini»f Išeik! Galėsi 
šeštadienį ateiti! Tarne, duok jam spran-
Uan! Išmeski 

Bet Tamstai dar ir kvietei mane, -
vėl ramiai prabilo Petras. 

Galope Petro nuolaidumas vertė jį 
prisimint, kaip negera buvo kentėti, kuo
met su juom panašiai darbdaviai pasielg
davo. Kad gi išsklaidžius nemalonius 
prisiminimus, jis ištraukė iš kišeaės pi
niginę ir ėmė skaityti lkus, kurių, bota 
daug j tečiaų ^mn^šiuį rodėsi, kad dar 

/"Ni 

dar neįpratę klausytis rimtos 
dainos bei muzikos. 

Svarbesnieji nutarimai. 
I Del neįvykdintų nutarimų: 

1. Įsteigti prie Vyčių spau
stuvės knygyną, pirmoje vie
toje iš scenos kūrinėlių, moky-
klohis vadovėlių ir rinktosios 
literatūros veikalų. 

2. Aukso kardą, tinkamai 
progai pasitaikius, realizuoti. 

II Nauji Nuatrimai ir 
Pageidavimai. 

1. Vieton spaustuvės direk
torių rinkama Revizijos Ko
misija iš 5 narių, kurie kas 
trys mėnesiai tikrina spaustu
vės stovį (apyskaitas, bylas ir 
t. t.) Revizijos komisijos na
riai spaustuvės klausimuose 
ir reikaluose turi sprendžia
mąjį balsą. 

2. Spaustuvės Administrato
rius Centro Valdybos ir Revi
zijos Komisijos samdomas ir 
kontroliuojamas. 

(Tęsinys 3 pusi.) 

vis maža ir norėjosi daugiau. Akiniuotas 
biesas jam atnešė antrą piniginę, dat sto
resnę, bet Tamošiui norėjosi it dar dau
giau, ir juo jis pinigų daugiau turėjo, juo 
labiau jų skaičių padidinti troško. 

Vakare, susilaukė Tamošius ir nau
jos žmonos, kuri bUvo ir graži, ir kvepa
lais išsilaisčlusi, net Išsipudravusi! Ypač 
Tamošiui tiko jos raudoni rūbai L 

Nors taip daug viso turėjo, tečian, 
sulaukęs nakties, Tamošius užmigti ne
galėjo. Jam baisU ,buvo, kad kas pinigų 
neišneštų! - "Nueitum bent tu, - tarė 
jis savo gražuolei, - įtį padabet". 

Visą. naktį jis persibaladojo betikrin-
damas ar dėžė su pinigais eielybėj... Ry
to sulaukus, reikėjo ruoštis bažnyčion, 
ttes buvo iškilminga šventė. O kaip jis nu
liūdo prisižiūrėjęs, kad čia bažnyčioj visi 
laikoma lygiais ir nėra skirtumo! Pamo
kslininkas ir tas lyg tyčia priminė, kad 
turtuoliui mirus, jo kūnas vistiek auksu 
nebus apkabamas, bet laidojamas tokioj 
pat pilkojoj žemelėj, kaip ir visų kitų... 

(Bus daugiau) 



ketržrta^ienis, fttigs. 4, 1&4 
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I LIETUVIAI AMEftlKOJE 
B. Petraitis iš Ghicagos, 

•niio p. Endrejuno atpirko bi-
«ų, t. y. groaernę ir J»enin$, 

Kun. H. J. * « & , * * . pir- m i 4 g ^ Naujas biznierius 
madielMo vrtkare iSVdšiavo Dė 
troitan, Kat federacijos Sei
man atetovauti Ciceros lietu-
viaius. Žada sugrįžti apie penk 
tadienį. 

nors dar nevedęs, bet sako, 
kad biznį gerai galėsiąs ves
ti. Geriausio pasisekimo. 

Kugsėjo 2 d; Nekalto P. P. 
M. Mergaičių draugija laike 
mėnesinį susirinkimą. Su-mai 
pas mus esti visados skaitlin
gi, nes kuri nar§ neatsilankys 
su-man turi mokėti mažą pa
baudą. Labai linksma matyti 
susirenkant visas mergaitės. 
Sodalicijos užduotis yra: tar. 
nauti Dievui ir Tėvynei. Br-
ja apsvarsčius savo reikalus, 
nutars tuoj po bazarui sureng
ti balių, rf&ujajai bažnyčiai 
įsteigti Nekalto P. P. Šv. -al
torių. Į komisija įeina darbš
čios nares, būtent V. Feizai-
tč, O. Snaideriutė. Is" raporto 
j-asirodė, kad parapijos baza-
re mergaičių draugijos būda 
daugiausia padare pelno. 

Ciceros Giedrininkai, skait-
Įlingai žada važiuoti į Gaed-
rininkų rengiamas mokslei
viams išleistuves ~ u Sočiai 
Gathering" rugsėjo 4 d. Da-
vis Square svet., 46 ir Pau
lina gatvių. 

PRANEŠIMAS SERGAN-
. TIEMS. N 

Mes gydome pasekmingai 
įvairias ligas be vaistų, vi
sais naujausiais pasaulije 
žinomais gydymo budais. 

Atsilankykite į 
TEAIHIS HEALTH 

IffSflTUTE 
3327 S. Halsted Street 

( A n t Antry L u b ų ) 
VaL: Nuo 9 ryto iki 12 pie
tų ir nuo 5 iki 8 vakare. 

da, kruta. 
Pirmoji Komunija. 

Štai nesenai rugpiučio 2& 
d. buvo iškilminga pirmoji 
vaikučių sv. Komunija. 50-
jaunų širdelių pirmą kartą su-
sivienijio meilės Sakramente 
su savo Išganyto jum. Šv. 
Komunijos apeigos buvo taip 
gražios ir įspūdingos, kad ne 
vienas giliai buvo susigraudi
nęs. -
Vasaros mokykla. J 

Musų parapija dar neturi 
parapinės lietuviškos mokyk
los, bet jau rengiama ji sta
tyti. Tuo tarpu mokinama 
vaikučiai ptivatiškai. Per šią 
avsarą gerb. kun. klek Ig. 
Kerševičins su pagelba kl. J. 
Bartkaus mokino vaikus tiky
bos, olietuvių kalbos ir rašy-

p.— » • • > i , . . , , -i T fc.SB.m- • i i i i " ' • . • m m B ^ e , i 

L. Vtm ttt StMAS. 
• • »• 

(Tąsa nuo 2 pusi.) 

3. Centro Valdyba, netinka-

kalanis įsteigti fondą išveda
ma Centro V-bai. 

19. L. Y. C-ro V-ba reaguo
ja prieš grupes ir kuopas ku
rios nepr^klausydamos pritf 

f-

mai einantį pareigas Centro ^ $L ' -t* £ 5 J 
T M , , • o o u i M centro vartoja Vyčių vardą. 
Valdybos narį 2-3 balsų at-

III Konstitucijos pataisos ir 
papildymai. 

P-nas Petraitis, senas Cice* 
ros gyventojas, ant kampo 
48 €t. ir 13 gatvės sjtetosi 
puikų apartmentjnį namą. Šis b o s *• k l- & Bartkaus dar 
namas bus vienas iš didžiau- mokino AdoL Stanslovaitė. 
sių apartmentinių namų Ci- širmoji vienuolė. 

Adol. Stanislovaite nesenai 

stato, o jo vieton kooptuoja 
naująjį narį. 

4. Centro ir spaustuvės apy
skaitos vedamos prižiūrint 
.Centro V-*bos t. y. raštininko-
ir iždininko-. 

5. Daromas naujų narių pri 
rašymo Vajus. Pašalpos sky
riaus (insurance) steigimas 
lieka Centre V-bos žinioje. 

6. Pagamiriti organizacijos 
nariams narystes liudijimus. 

7. Is narių mokesčių 2-3 per
siunčiama Centrui* o 1-3 palie
ka kuopoje.. Nutarimas įeina 
galėn nuo sausio 1 d; 1924 m. 

8. Prie Centro laikyti apmo
kamą žmogų, kursai rūpintųsi 
organizacijos Teiaklais ir kad 

.švažTavoTchicagos" š v / l £ | k i e k v i e B a s į į * * į i r k u o ^ 
. . • , « , , rūpintųsi kelti sportą, 

zimiero Seserų vienuolyną, r *; "*^... • , . ;. 
m„: «̂ *. «:• •• T A- -v 9. Revizijos komisnon rink-
Tai yra pirmoji lietuvaite iš 

ceroje. 
•A • i • i < .^''^įV^^Sį 

Teko girdyti, kad vargo
nininkas A. Stulga apleidžia 
musų kolonija. Gaila k&d p.' Springfieldo, "kuri stoja- fljjj n a n U S B M a I y v a U , a , i a r a 

Stulga negale-jo ilgiau pasi- —* 1;-- ^—*-- --*• T-~ 8 e* 
darbuoti Ciceroje. 

• 

Laikinai vargoninkauja O. 
Skyriutė. 

Koresp. 

SPRIN6FIELD, ILL, 
Retai, labai retai tenka ma

tyti "Drauge'' žinių iš musiji™ šios vasaros mokyklos uz 
kolonijos. Galėtų ys vienas baigimas. Programa buvo gra-
pamanyti, kad čia ar lietuvitj & ir įvairi. Dalyvavo ir Hetu-
nesama, ar jų nieko čia nevei- Į vių jaunimo orkestrą. Buvo 

vienuoliją. Garbė jai! Jos M ^ T \ , , * 
gražus pavyzdys be abejo' į į ^ ^ W P1™1" 
praskins kelią ir kitoms k i l - ' m n k o t u n d u vice-parminin-
nios dvasios Springfieldo;ku;i i 
mergaitėms. Duok, Dieve! * 1 L S p e c i a l e k o m i S 1 ^ ^P111' 
Išvažiavus Adol. Slanslovai-,asi 3aunamečių Vyčių orga-

tei vaikučių mokinti padėjo! d z a v i m u > d u o d a W™d?m* 
0 Šimkiutė I *r d * r o i ^ o s i v ^ o s kata-
Vakarėlis > l i k* darDUotoJu& Geistina, 

kad į šią komisiją įeitų kuo-
i įaugi a u dvasininkų. 

12. Centro V-ba ruošia jau-

Rugpiučio 24 d. vakare bu-
i 

kiama. Bet tai netiesa. Ir pas 
mus lietuviai katalikai jo 

D A K T A R A I : 
Telefonas Boutevard 1939 

Dr.S, A Brenza 
4608 SO. A S H L A N D A V E N 1 E 

Chicago, III. 
Vai . : 9 ryto lbl 12 ptet: 1 po | 
p iet Iki S 9 0 piet , 6:30 vak. iki ' 
9:SO v a k . 
g , • I Į • • • • . • > • * 

/S" 

Tcl . Boulevard 0537 

Dr Marya 
Do\viat-Sass 

1707 W . 4 7 - t h St . 
Valandos n u o 8 iki 19 diena, n u o 
8 iki 8 vai. vak. Nedėl iomia n u o 

8 Iki 3 Tai. p o pietų. 

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

4442 80. Western A ve. 
Telcf. Lafa jc t t e 8148 

vaidinamas gražus lošimas 
^Smilčių Laikrodetis,,. Visi 
išpildė savo roles gražiai. Po 
vaidinimui dar buvo dainų ir 
įvairių muzikos dalykų. 

Šitas vaikų vakarėlis liks 
ilgam sprihgfieldieeių atmin
tyje. 

Buvęs vakare. 

r55 
Tele fonas Seetey 7439 

Dr, I. M, Feinberg 
Gydo special iai v isokias rjvų tar 

m o t e r ų lyt i škas l igas, 
2401 MadJson StreeC 

K a m p . Wes tern A ve. — Chlcago 
II 9 — 4 p o p ie ta 7—9 vak. 

i . 

\ 

TeL Boulevard 2180 

Dr. AJ . KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chlcago, lU . 

Dr, A. Račkus 
Gydytojas, Chirurgas Obs-

tetrikas ir Specijalistas 
filektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 

mm* (skm«o|a t«llyj«) 
Ir •*•!«•<• itapumo pnaMJ* b« • -
P«r«eiH^, *tt Uun Ukromii moka* 
iMkomia jrUmmmmmt b«i TaiotaM 

lig— puKfcmlnsat. Ir Jtl 
yra MMalai daro operacija* 

141JMBo. 50 A ve. Cicero, UI. 
s a s i sa s Ofla«a atidaryt**: 

po plot Ud t 
Ir 

— 

TOL 

• imk 

I — 

f •»~»mmmmmm±~^ 

Dr. Maurice Kahn 
Gydytojas ir CUrargM 

4 6 3 1 S . Ashland Ave. 
t9l Yards 0994 

Valandos .-
Kuo 10 iki 12 piet 
Nuo 2 iki 3 po piet 

Nuo 7 iki 9 vakare. • 
Nede!. nuo 10 iki 12 piet 

L. HįSSSSSSSmmmJi 
Tei. Boule% and 8888 

Df. J. P. POŠKA 
C H T B Ū K Q A * _ 
8 D . M O T S I O Stfeal 

iJandos: f — I f I i TTtO. 
Vakitr į i s mio 7 flrt t 

O F I S A S : 
1148 Sont l i^^S-t i i Ar« 

Telef. CTcero &19 
Valand. : 9—o:98 T. r . 

UtamlBkaiB tr petarOoin* 
Iki 9 m L rak. 

• •>• . ' ' n r / 

)fIso Tel. Bon lersrd 9889) 
ReaML TeL Dreze l 9191 

DR. A. A. ROTH 
B O S A S GYDYTOJAS I Š 

Specialistas Moteriška, Vyrllktt 
Valkų tr r l sa chroa i ikq ligų. 

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

Vai.: 1—3 po piet. 7^-8 vak. Ned. 
Lr Šventadieniais 1 0 — l t d. 

Į ; - . . ^ •• " 

rDR. CHARLES SE6AL 
Perkė lė savo ofisą p o oomertn 

4729 S. Ash land Ave. 
SPECIJALISTAS 

Di lovo , Motera Ir V y r o L i r a 
V a i : ryto nuo 10—13 o u o i—i 

• po platu: nuo t — l . o t vi 
Nddėilomls: 1 8 Iki 1S. 

Į Tetcfuuas Mtdtrmy 9889 

•n. 

Tel. Oaual 0957 Vok. Caoal 1118 4 

DR. P. Z. ZALATORIS j 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 80. Halsted Str. 

—— —— — 

> 
— . Į I I I 

18 UU 19 ryta: 1 Iki • 
po pietų; 8 lkl 9 vakaro 

Jei norite* kad biznis 
sektųsi, garsinkites die 
nrasty MDrau2e,^ ku-̂  

* 9^y 

ris duoda geriausias 
I t 

Galima siųsti skelbi
mus per pastę, adre
suodami: 

"DRAUGAS" 
2334 So Oakley Ave 

Chicago, M 
Tel. Roosevelt 7791 

nimui atatinkamos organiza-
tyvio pobudžid litefdturos ku
ri «butų plačiai skleidžiama 
lietuvių, tarpe Vaj&us metu. 

13. Įvairinti:-"VytiesH turi
nį kaip tai: a) gerb. Oentro 
Dvasios Vadas ir Centro 
Pirm. turėtų dagiau rašinėti 
į organą paraginimų, atsi
šaukimų, b) daugiau rašyti a-
pie pačią organizaciją ir jos 
naudingumą, c) įvesti akyrių 
kuriame butų rąžoma žymesni 
Lietuves istorijos j vykiai, d) 
dėtį mokslinio* turinio raštu, 
ir aplamai svarbių pasaulio 
žinių. 
14i Centro V-bos nuožiūra iš
leidžiama sieninis kalendorius. 

15; Geistina, kad dvasios 
Tadas telktų gerK .kun. kle
bonus organizavimui jauna-' 
mečių skyrių. 

16. Surinkti narių sulyg už-

> » » » • • i • » » — I » I M « » — I I W • • • • • * 

• i • i I I 8 1 

DR. SERNER, 0 . D. 
Lietuvis Specialistas 

Turėk švarias, Sveikas akis 
Je igu kent i galvos skaudėjimą, 

Jei tor i a k i o uždeflnia, je igu a-
kys mtrargę , si lpnos, skaudžios 
arba ašaroja, tttojmMs ateik pasi-
tarti. ^ 

Akiniai $5 ir augščiau 
Valandos: N u o 1 iki 9 vakare. 

KedėUomis n u o 10 iki 12 
3333 South Halsted Street 

Kadangi šiam Seimui buvo 
dedama pareiga įnešti kaiku-l 
rias pataisas konstitucijori, 
šios pagrindinės mintys galu
tinai C-ro V-bos nuliedintos 
įeis naujojon konstitucijom 
Organizacijos Vardas ir 

Pažymiai. 
• 

I SKYHrUB. 1. Organiza
cijos Vardas Lieiuvos Vyčiai 
{K. of L.), 2. L. Vyčių giote-' 
jasvšv. Kazimieras, š. L. Vy
čiai turi valstybinį čfcrterį; 
vėliavą ir antspaudą; jie vai
toja sau atatinkamus ženklus; 
4. L. Vyčių vėliava vaizduoja 
iš vienos pusės Lietuvos Vy
tį ir iš kitos Amerikos spal
vas. 5. L. Vyčių antspaudą 
ir ženklai vaizduoja Lietuvos 
Vyties ir kryžiaus emblemas. 

II SKYRFJS. - 1. L. Vy
čių organizacija rūpinasi jun
gti Amerikos lietuvių jauni
mą į stipri^ organizuotą jlgą, 
einant sekančiais savo dar
buotes pradais: 

a) L. V. vaduojasi katalikų 
pasaulėžvalgos bei doros dės
niais, jinai pratina savo na
rius nuodugniau pažinti ir uo
liau praktikuoti katalikų tikė-. 
j imą ir saugoja jų dorą ata
tinkamomis priemonėmis. 

b) L. V. auklėja savo na
rius rimtais Amerikos pilie
čiais ragindama juos dalyvau
ti viešame šalies gyvenime, 
naudojantis savo pilietybės 
teisėmis, ypatingai valstybi
nių rinkimų metu; 

c) L. V. žadina jaunuome
nėje prisirišimą) atžvilgiu j 
savo t€vų žemę — Lietuvą ir 
meilę savo gimtosios kalbos 
bei musų tautos įpročių. 

d) L. V. kuria ir palaiko 
visose kuopose j vairaus spor
to ratelius ir riša juos į aps
kričiu*. 

e) OrganizadijOtt gali rašy
tis asmenys nuo 14 metų am
žiaus iki 35 kaipo veikėjai su 
sprendžiamu balsu; vyresnieji 
kaipo patarėjai su patariamu 

KUNIGŲ MARIJONŲ 
Misuy 

MARŠRUTAS IKI 
KALĖDŲ. 

T V A R K A 

Rugsėjo mėnesiui. 

KUN. P. ANDZIULIS: 
Nuo 31 rugjiiučio iki 6 

rugsėjo ~ Indiana Harbor, 
Ind. 

&uo 7 iki 13 rugsėjo ~ 
ĮGary, Ind. 

Nuo 15 iki 21 rugsėjo -
Sheboygan, Wis. 

Nuo 22 iki 28 rugsėjo -
Milwaukee, Wis. 

17. Nebraukti narių iš orga-

A D V O K A T A I 
! • i. 

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS 

7 South Dearborn Street 
l iOOM l & U TRIBCICE BLDG. 

Telefonas l U a d o l p h 1161 
Vatearaia: 2151 Weet 22 St 

/ - » 

KUN. L ČBSAITIS. 
Nuo 8 iki 14 rugsėjo -

St. Louis, Mo. 
Nuo 15 iki 21 rugsėjo -

Ručine, Wis. 
ABUDU 

Kuo 6 spalio iki 19 sp. 
Mahaaoy City, P * 

Nuo 90 spalio iki 26 sp. 
?saquille, Pa. 

Nuo 27 spalio iki 9 lap
kričio New Philadelphia, 
Pa. 

Nuo 10 lapfcr. iki 28 lapk. 
MinersviUe, Pa. 

Nuo 24 lapk. iki 7 gruod. 
MoUnt Oarmel, Pa. , * 

Nuo 2 gruod. iki 21 gruod. 
Shenandoah, Pa. 

Pastaba. 
B važiavus kun. Zaikaus 

kui, jo pakvietimas neteko 
galės, taigi Sheboygane mi-

}sirt nebus. 
h . I I i j• ėmii 

balsu, o jaunesni. kaipo padė-
siėmimo - profesijos statisti-jjejai ir Kandidatai į Vyčius, 
ka. • <* fflfli f) I s t t ) d a m i nariai moka 25 

centus, paskui sausio ir liepos 

» % S. f. B A N E S 
A D V O K A T A S 
f W. l fonroe Street 

• 0 4 — Tel. Kaudolpli 2900 
* n o f r i t o UU ( p o pietų 

Vakmrato *203 80. Halsted s t r 
Telef. Vardą 101B 

6 . V. G H E S N U L 
A b f O K A T A s 

MtoliopoMtan State Banko ITane 
1 » 1 W. 12nd St. T e t Caoal M » | 

m — " " • • ' * -

Telef. Central 4411 •*••% 

KASIMIR P. GUGIS 
ADVOKATAS 

127 K. Dearborn Street 
Valand.: nuo 6 lkl 8:30 
Nedėl iomis 9 Iki 12 
Resfd.: 3823 So. Bals ted Str. 

m Telef. Boulevard 1310 
Chlcago. 

— — — — — 

HELEN BELMEN JERRY 
I J I E T C V A ADVOKATĖ 

4454 South Western Ave. 
'Telefonas Lafayette 4089 

Valandos: JTao 7 lkl 9 vakarais, 

k. M4MO 2 iki 6 Subatotn po piet. 

• * * 

* \ 

Telef. Ha j marke t 1105 

K. J U R G E L I O N I S 
A D V O K A T A S 

1720 W€fst Chicago Avenue 
Rytais n u o 9 lkl 12. Utarnlnko ir 

Ketvergo vakarais Naujienų 
Ofise. 

1739 South Halsted Street 

-

nizacijos be pranešimų. įHėn. moka po -1.50. Centran 
18. Organizuoti centrai į L. 

ANIELĖ KAUSHILLAS 
Oydatr be rstst ij tr be operacijų, 
visokias l igas vyrų, moterų ir Tal
kų. Kurie sergrate kreipkitės, o 
rasite pagrelbą. Patarihias dovanai. 

Valandos nuo 1 iki 9 vakarą. 
tet YUrds 4981 3 ! 

3252 So. Halsted St. 

siunčiama $2.00 } metus. Įsto-

** 

GRABORIAI: 

S, D. LACHAVVICZ 

Skaitytetė, ****** 
U "Dffctig*", tieoififcl} kate-
likišk% dieuiraštį Amerikoje. 

[Telef. Boulevard 2551 
Dr. BĮ 21L 

— X — 

*"• <**ą U tHghtoo 
I V 9 p o 0tun. 

• S M So. Halated 
j i 1 m , i • 

Lietuvių Dentijtas patar
naus geriau 

Traukimas dantų be skausmo. 
BHdge gerflpifi> aukso . S u m u s ų 
p Įeitam g a i l u * vaAgjti kiečiausią 
niAistij. G a m i t u o j a n i e v i i * s a v o d>tr-
hąt l r žemas musų ka inas . Sergpėkite 
savo dajitis, kad nekenktų jusy svei
katai . 

1545 West 47-tb Street 
L Netoli 4«bl«ad ^ m 

Vyčių basebolo tymą ir jo rei- jimai ir $1.00 aietinės mo
kestis lieka kuopos lėšoms 
padengti. 

Prižadas. - Aš K K. pers
kaitęs — eiusi ir apsvarstęs -
&usi Lietuvių Vyeių Ameri
koje koftstituciją, visiškai su 
ja sutinku ir priimu, su nd-
ru j stoju i šią organizacija 
prižadėdamas užlaikyti ir pil
dyti jos įstatus, visur ir vi
sada drąsiai stoti už savo ti
kėjimą, už Ameriką ir už mu
sų tautą. 

Savo gyvo tikėjimo vie
šam pareiškimui įNĮ^eidauja-
ma, kad L. V. organia. kuo
pos kuodažniaasia a i n eerpo-
re^ lankytųsi prie šv<»tų 
sakramente. 

Centro V-ba tttfij Hlses pš-
liuosuoti neturtingus moks-' 
leivius nuo n'arių mpkesčių, 
imant domėn kuopų rekomeri-
<Jaeijas. 

XIII sk. - Kuopos skaito 
otuliu *M-V\ svarbiu uždaviniu remti vie-
kiekvienam I 

I t in ius parapi ja reikalus. 
Trečiosios dienos pramogas. 

- i v»k JW pie* vietoės kuo* 
y jpos ir Cbicagos Vyčiij XIII 

Lietuvis Graborius1 

2314 W. 28-rd P l a c e 
Chicago, 111. 

Patarnauja laido
tuvėse kuopigiausla. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti. 

TeL Canal 1271 
a i t d 

s . i ; •••;,:• 

- I T ' ii'i M ••! ^ 

1437 S a 49 Are. Te l , Cicero »llĄ 
CHAS. SYKBVVI0Z 

Lietuvis Graborius 
Lsjtt' 
n o s 
prieinamos 
f irniDs ittfeaos 

Mutintti 

lonce F . B. Palacz 

• • i i • 

kuopos beisbolininkai surengė 
žaidime, kuriame Cbieagiškiai 
supliekė Homesteadieeius su 
rezultatu 19 prieš 9. 

8 vai. Tak. puikioje "Elks," 
salgje įvyko dėJegatų pager
bimui puota sU jvairiu progra
mų. Puotą atidarė Rengimo' 
Komisijos pirm. J. Grėbliunas 
pakvietęs vedėju M. Bagdo
ne. Puotoje dalyvavo miesto 
majoras su savo žmona ir a* 
pie 200 svečių bei delegatij. 
Kalbėjo naujosios V-bbs na
riai, Majoras, dainavo vieti
niai solistai - A. PetraiėiutO, 
A. Au&utė, A. LeliOUiutê  P. 
Petraitis, p-uai Cižauskai, 
smuikavo AIL S. PtiidytŽ. 

Einktiniai kalbėtojai, dai
nos ir mujcikaį jauki šeimy^ 
nds atmosfera, baigtų trijų 
Seimo dienų darbas ir drąsus 
pasirįžimas žengti nutarimų 
nustatytai vaga, ja" imi mėilųš 
veidaî  nuoširdus lleme&tea-
diečių vaišingumas vis<*s apl-
stovos susiharmonizavo į vie
ną jaunystės aukso sapną, 
svajone... 

tfanjoji Vaittyba. ^ 
Kitais metais Vyčių Seimas 

į vyksiąs Boston, Mass. Šiems 
metalris išrinktoji Centro Val
dyba ši: Kun. Dr. Ig. Česaitis 
dvasios vadas; M. Bagdonas 
- pirmininkas; Ona Pikučfu-
t§, P. DaugŽvardis ~ vice-
pirm. Pr. Savickas - sekreto*-
rius; A. Valbnis - iždih; J. 
GrebllutiEis, J. OeUminaitė ir 
A. Itiibliauskaitė iždo globė
jai. 

Baigiant reikia pridurti, 
kad nuoširdus jaunimo prie-
telius ir visų mylimas vietos 
klebonas kun. S. Čepanonb 
delial ligos dttt negalėjo da
lyvauti Vyčių Seiinė. Bet acin 
Dievui jo sveikata gerėja ir 
Seimo specialiai parinktoji 
komisija atsilankė pas kus. 
kleboną pareikšdami visų 
Seimo delegatų sveikatds, pa
garbos ir dėkingumo jausmus. 

^Prauco" korespond.' 

JOHN KUCHINSKAS 
M B T U V I S ADVOKATAS 

2221 W. 22-nd St. arti LeavUt S t 
Telefonas Canal 2552 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. Ša
radoj lr Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 9 
v. Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokius Doku
mentus, perkant arba parduo
dant Lotus. Namus, F a r m a s ir 
Biznius, Skolina Pinigus ant pir
mo morglčiaus UngvomU išlygo
mis; 

>> i 

a — s= 
BALYS F. MASTAUSKAS 

A D V O H A T A 8 
Buvęs Lietuvos Atstovybės Va- ! 

Į Sing-tone Patarėju. 
1 Metropolitan State Banko l a m e j 

2201 West 22nd Street 

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

11 8. La Šalie st. Room 2001 
Tel. Handotpb 1024 Vai. a u o t - I 

VAKARAIS: 
5901 8. Bals ted st. TeL Blvd. 2771 

t — • v. v apart Panedėl io tr 
Fetnjttui) 

- •"•N 

V, W. RUTKAUSKAS 
A D V 0 K A T A 8 

_ . ! . . _ . ^^A^sss ^̂ 9w— ŝst ^Sajr~**. ' r* 9 " 

Ofisas Didmiesty j t 

29 South La Salle Street 

Telefonas Central 6394) 

Vakarai* 3228 8. Halated St. 
Telefonas Yards 4281 

reL Central 6200 
A. B. 

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

[Room 211 Chicago Temple BJ4f> 
7 7 W- Washfngton St. 

Ofisas: Panedėl io vak. 
S. Cicero A*. Tel. Cicero 5026 

JEPORT Ofisas: Kitais vak. 
[22841 8 . Halsted St. TeL Boui. 672? 

r • • Į i H I 

J. R WATTCHES 
L a w y e r 

born St. TeL Bnwlo lpo 5 2 * 4 — 
Vakarais 10712 fedlana . 

" . gC 

Rcmkite Ivun profesijona. 

lui, biznierius kuiie garti-
iiąsi dienraštį "Drauge". 

( 
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KOKIŲ PIKTŲ ŽMONIŲ 2INIŲ Ž I N E L Ė S . 
ESAMA. į r-

X Pirmoje Aušros Vartųv 

Anų dieną teisėjas Kaver- par . mokyklos at idarymo die-
ly, kuris klausė Leopoldo ir 
Loebo bylos, dalyvavo kun. 
S. J . Gatės laidotuvėse, High-
\vood, 111. Teisėjo žmoua 
viena buvo namie, Edgewater 
Beaeh hotelv. 

• 

Suskambėjo telefono skam 
Imtis. Mrs. Caverly .paėmė 
klausuką ir štai jai pranešta, 
kad jos vyras, teisėjas Ca-

noje užsiregistravo 350 mo 
kinių. Pramatoma, kad šiais 
metais bus daugiau kaip 400. 

X Kat. Spaudos Draugijos' 
14 kuopa i Federacijos Seimą 
išrinko atstovu " Draugo'' 
redaktorių Dr. K. Pakštą. 
G irdėjau, Spaudos Dr-jos 14 
kp. šįo mėnesio 21 d. rengs 
didelį vakarą su gražia pro-

, gramą, kuriame Dr. Pakštas 
verly, ties Calvarv kapinių . v , , .v ^ -, 

J\ \ . r , išduos raportą iš Federacijos vartais nušautas. Jis ten da- Seimo. 
bar guli. Sako. važiuok | M ' , x K a i k ū r i o f < sQjungietės 
cau } kapines. 'skundžiasi, kad " S k a m b a l o " 

Mrs. Caverly paleido iš administracija neprašius siun-
rankų klausuką ir vos neap-j t inėja laisvamanišką 'Skam-
alpo. Kuosrreičiaus jinai balą" , kuriam katalikiškuose 
pašaukė botelio taxicab ir nu- namuose nėra vietos, 
vyko j kapines. Tenai r ado! X Labdaringosios Są-gos 7 
teisėję gyva ir sveiką. _ kuopia, sekmadienį, rugsėjo 

14 d. Aušros Vartų par. sve-
Po šio atsitikimo teisėjas 

liepė iš savo užimamų apar
tamentu pašalinti telefoną. 

Tos rųšies žmonės turi but 
sugauti ir nubausti, sakė tei
sėjas reporteriams. 

TUŠČIAS PLĖŠIKU 
DARBAS. 

\ u d a v u s esą policmonu, dn 
plėšiku panaktinis įsileido 
Common Senas Novelty Co. 
ofisam 2403 Xo. Oakley ave. 

Piktadariu pirmiausia apsi 
dirbo su lengvatikiu panakti
niu. J į surišo i r pagaldė 
vienon kertėn. 

Paskui ėmėsi darbo prie 
didelio " s e i f o . " Nukaitę 
daužė ir skyles °rrežė ilsriaus 
vienos valandos. Teciaus ne
galėjo at idaryt i . Kadangi 
pradėjo brėkšti diena, tai pik 
tadar ia i be jokio grobio išsi
dangino. 

tainėje rengia vakarą našlai
čių naudai . 

X " D r a u g o " naujas agen
tas Bridgeporte pradėjo smar
kiai plat int i " D r a u g ą " . Ten 
plati dirva i r darbo daug. 

CHICAGOS GIEDRININKŲ 
APSKRIČIO PROTO

KOLAS. 

IŠGELBĖTA DEIMANTAI. 

Keturi apsiginklavę plėši
kai susistabdė Yellow cab va
žiuojanti vienos New Yorko 
firmos deimantų ir kitų bran 
gių akmenėlių agentą Lang. 

Jis su savimi turėjo krep
šį, ant kurio buvo pažymėta 
kito agento pavardė. Te
ciaus tam kre^s^nieko bran
gintino nebūvi. Gi deiman
tus jis kitur turėjo paslėpęs. 

Piktadariai išlupo jam iš 
rankij krepšį ir nudūmė, min
tydami daug grobio laimėję. 

Agentas tuotarpu su savim 
turėjo 250,000 dolerių vertės 
akmenėlių. 

sunkaus <Jarbo bus naudos -
priklauso nuo parapijonų pa
ramos. Nepraleiskit progos 
mčginkit savo laimes. Daiktų, 
daiktelių daugybė, viskas už 
pigią kainą. » 

Griedrininkų vakaras. 

Chicagos Giedrininkų Aps-^ 
kritys rengia pasilinksminimo 
vakarą - "Sočiai Gathering". 
Vakaras įvyks šiandien 
rugsėjo 4 d. Davis Sąuare 
Park salėje 45 Paulina St.; 

[žanga visiems dykai. 
Neužilgo giedr. studentai iš

važiuoja į mokyklą. Tai Giedr. 
Apskr. ir rengia tą vakarą lyg 
išleistuves del visų kurie ar 
toliau ar arčiau kur lankys 
mokyklą. Bus programas ir 
kokiai. 

Garbe visiems. 

Štai Vyčių 13 kp. daro gar
bės visiems Chicagos Vy
čiams. Vyčiai 13 kp. beisboli-
ninkai laimėjo rungtynes su 
Homesteadiečiais. Laurų vai-' 
niką Vyčiui 13 kp. uždėjo ant 
visų Vyčių. Ka ip Vyčiai a t 
silygins 13 kp? 

į National mnė fcigsSįo 14 
d. 
... • i 

* Kviečiame širdingiausiai 
visus sfcailtingai atsilankyti. 
Keturi dalykai turėtų visus 
sutraukti į š} pikniką. Pirmas 
atvažiavę paremsite našlai
čius. Antras - pamatysit nau
jų dalykų. Trečias - skanių 
pietų pavalgysite. O ketvirtas 
- tai tyru oru pakvėpuosit. 
Taigi visi į pikniką! 

Labdarys. 

PRANEŠIMAI. 
CHIC. GDBMtlNINKC AP

SKRIČIO VAKARAS. 

&į vakarą dhic . Giedrinin
kų Apskri t is rengia " Sočiai 
Ga the r ing" visiems studen-

rinkimus, išrinkti delegates 
Seiman bėi ap t a r t i naujus su
manymus A. B . D. gerovei. 
Taipgi metas jau, k a d visi A. 
R. D. skyriai išrinktų iš na
rių tą " e x t r ą " dolerį mokes-
ties, kurį A. R. D. narės bu
vo nusitarusios sumokėti ko
plyčios kertinį akmenį de
dant. A. R. D. skyrių^ valdy
bos malonėkite sukrusti , Sau
k t a susirinkimus narių, ir 
rengtis 5 mūsų organizacijos 
Seiman. 

A. N. 

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

DIEVO APVEIZDOS PAR. 
KOLONIJOS PRANE, 

SIMAS. 

Liet, Vyčių 4 kuopos narių 
svarbus mėnesinis susirinki
mas įvyks ketverge rugsėjo 4 
diena 8 vai. vak. parapijos 

A . - f - A . 
MATEUŠ. TARVIDAS 

i 
m i r ė m e s . 3 d.. 1921 m . 12:30 
vai. išryto. 38 metų amžiaus. 

Kilo iš Kauno Red.. Taura
gės An-kr . Kvčttames Parap.. 
Libartii Kaimo. 

Amerikoj išgyveno 11 metų. 
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Barborą ir 2 sunu Lie
tuvoj. Amerikoj broli Joną ir 
S seseris. 

Kūnas pašarvotas pas seserf 
M. Bukauskiene 4506 So. Taį-
man Ave. 

Laidotuves |vyks su bato J rug
sėjo 6 d. Ii namu 9 vai. bus 
atlydėtas j Nekalto Prasid. ftv. 
P. M. bažnyčia^ kurioj- įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į Sv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdus sesuo Mareijona Bu 
kauskiene. 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

Susirinkimas jvyko rugp. 28 
d. Dievo Apveizdos par. kam
bary. Atstovai atsilankė iš Ci
cero, Town of Lake, Dievo 
Apveiz. i r kit i studentai neži
nau iš kokios kolonijos. (Iš 
Cicero delegatų suvaliavo a-
pie 15. Garbė Ciceriečiams f) 

Pirmininkavo gerb. kun. A-
nicetas Linkus; rašt ininkavo 
p-le Sofia Ju rga i t ė . 
» Konferencija bus apie Ka
lėdas a r Naujus Metus — Ci-
ceroje. (Platesnių žinių apie 
konferenciją bus paduota vė
liau). Centro Valdybos parei
gos paliktos kol kas Cbic. 
Apskr. valdybai iki konferen
cijos. 

Chicagos (Jiedr. Apskri t is 
išrinko atstovą %Vik. Mikaitį 
į Federacijos Kongresą, De-
troit, Micb. 

Nutar ta kad narių mokies-
tis š i taip padal inus: $1.50 į 
Centrą o 25c. kuopos kasoje 
palikus. 

Stud. Pocius davė įnešimą 
kad "Jfiiedros" organe tilptų 
ir anglų kalbos rašiniai. 

Galop išr inkta ir Chic. Aps
kričio Valdyba: Dvasios .va
das gerb. kun. P r . Vaitukait is . 
Pirm. gerb. kun. An. Linkus; 
rice-pirm. Ona Šileikaitė; 
nut.. rast . i r korespondentė So
fia Ju rga i t ė ; iždininkas Dr. 
Jovaišas. 

Kyla sumanymas kad prieš 
įvažiuojant studentams į mo
kyklas surengti "Sočiai* Ga
the r ing" - margas progra
mas i r šokiai. Orkestrą paim
ti iš mergaičių kurios tur i su-
tiarusios. Vakarėlis bus ket-
virtadieny rūgs. 4 d. Davis 
Sąuare P a r k salėje.. 

Susirinkimas užsibaigė mal
da. 

Kun. A. Linkus, pirm., 
Sof. Jurgai tė , rast . 

Mokyklos atsidarė. 

Vaikučiams atostogas užsi
baigė. 8v. Kryžiaus par. mo
kyklą antradieny atsidarė. 
Apie vieną tūkstantį vaiku
čių užsiregistravo. Tėvai su
pranta savosios lietuviškos i r 
katalikiškuos mokyklos svar
bą. 

Omega. 

lonijų malonėkite atsi lankyti . 
Tas vakarėl is įvyks Davis 

Sq. P a r k salėje 45 Paul ina 
, gat. Įžanga visiems dykai . į 
Bus gražus programas. Gali- • • 
ma bus pasišokti prie puikios , Ant Pardavimo Reo trokas. 

tams. Ar jis-ji yra giedrinin- mokyklos 3 kambary. Visi na-
kai a r ne, visgi kviečiame at- Viai i r narės yra kviečiami at
silankyti. Žinoma iš visų ko-Į silankyti. 

Valdyba. 

ANT PARDAVIMO 10463 So. Ho-
man Ave. 5 kambarių cottage aržuo-
16 grindys ir triminffai elektros švie
sa, karšto vandens Šiluma; vienas ąk 
ras žemės. Kaina $4,750 Iškalno $1.* 
500 likusius po $35 } menes}. Savi
ninką salima matyti kasdiena nuo 
12 iki 4 po pi et. 

JOHN GLEICH 
2830 W. 39-th Piace 

Agentas Pluromer 
7840 So. Hateted Street 

Gražus moderniškas 2 flatn na
mas 6 ir 6 kambariai. Viskas gra
žiai ištaisyta. Ka tik užbaigtas. Kief 
to medžio trimingai, įmūrytos va
nos ir showers, tile grindys,' štimu 
šildoma, gražioj aplelinkėj. Kalni 
$15,500. Atsišaukite nedėlioj. 

6108 So. Sacramento Ave. 
Tel. RoekweU 4762 

PARSIDUODA NAMAS 
prie Vienuolyno, mūrinis 2 po 6 kam 
barius ir mūrinis garadžius 2 karam;. 
Parsiduoda už prieinama kaina. At
sišaukite pas savininką 

6600 tyutta Arteslan 
Telef. RepubUc 3*89 

Chicago, m . 

dEAL ĖSTATE 

Perkam, parduodam ir 
mainoln , namns, farmas ta ip 
# i i r t ^ 8 0 ^ 1 1 8 biznins. 

Darba at l iekam greitai, 
pigiai i r geraL 

Kre ipki tės : 
3352 So. Halsted Str. 
Tel. Boulcvard 9641 

į»< . • • » • • • • • * • » • • « • « • • • »»įi 

P A R D A V I M U I 

orkestros susidedančios vien 
iš mergaičių. 

Visi mokslėiviai-es nepra
leiskit progos, atsilankykit, 
nes tas vakaras yra rengia
mas visiems moksleiviams. 

Omega. 

Išvežioju mėsą kostumeriams 
perkančiam parodysiu visa 
kelia. Atsišaukite: 
1900 S o / 61-st Ct. Cicero, BĮ. 

SVARBUS SUSIRINKIMAS. 

RENGIA. Lietuvos Vy$iu 24 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 

Liet. R. K. Labd. Saj . Ceu- ' ketvergė - rugsėjo 4, 1924 
AuSros Var tų par . svet. 8 v. 
vakare. Taipogi šiame susi
r inkime bus svarstomas sei-
mo nutar imai i r šios kuopos 
tolimesnis gyvavimas. 

, Koresp. 
— l -T?" — 

tro piknikas įvyks rugsėjo 
14 , 1924 National Darže. 

Šį pikniką rengia visi ChU 
cagos Labdariai , taigi j is bus 
ir jdomus. O bus tuomi įdo
mus, kad bus visokių naujų 
dalykų, kurių atvažiavę pama
tysite. P r ie pikniko iškalno 
rengiasi visų kolonijų kuopos 
o ką jau kalbėti apie skanius 
pietus. J a u daugelis žino W e s t | £ . R. J># 5 ;Seima« . įvyks 
Sidės šeimininkių sumanumą. (mg įė jo 28 d. šv. Kazimiero 

Taigi, jeigu norite tu visų Vienuolyne, 
įdomybių pamatyt i , ir ska- Visi A. R. D. skyr iau t a ip 
nių pietų pavalgyti , tai įnel- Chlcagęa ka ip i r ki tų miestų 

. * . * . • ' » 

GROJIKLIS PIANAS 
$700 Grojiklinis Pianas parsiduoda 
už 

$115 
Ir $12.00 storage charges, kartu su 
73 muzikos rolėmis, suolelis ir ka
binetas. Klauskite Mrs. Santos pia
no. *N 

3323 UNCOLN AVEL 
l-mos Lubos 

Chioago. 

c= 

A. R. DRAUGIJOS 
. • • ~ . . . . 

f v. • 
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PAMATYK 
įkr Ec0HOmicat7ran$potiati9n 

! • » • • »|W 

/ C H E V R O L E T PIRMA 

Pas 

Mc MANUS MOTOR SALES 
Lengvais Išmokėjimais - Mokėk Važinėdamas 

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

<m-m • • • • • • » • • m Į į į į Į i m į Į , , . 

GHAS. K. VUOSAITIS 
VYRŲ IR ifottRŲ 
RŪBŲ SIUVĖJAS 

Siuvame siutus i r O'Coatus 
naujausios mados. Atliekam 
darbą kojęeriąusia už vi
siems prieinamas kainas. 

Valome, Dažome i r .At
naujiname senus. 

2337 S. Leavitt Str. 
TeL Roosevelt 8982 

— _ 

ĮVAIRUS KONTRAK-
TORIAI 

Tel. Blvd. M41 

A. KAIRIS 
Mūrinio Ir budavojimo namu 

GENEIIALIB 

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

gera patarimą. 
3S52 So. Hslsted Street 

Chicago, m . 
Home 

3S56 Love Avenue 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDWARE CO, 

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

ifu ir stiklu ir t. t. 
I 3149 6 0 HALSTED ST. 

Pres. Ramancionis 
Ohicago, m. TeL Vards 7282 

TArmltage 6193 

JACOBSON ROOFING 

s e 

- r 

KVIETKINE 
ANT BRIDGEPORTO 

'< Puikiausios nusikintos kvie-
! tkos, vestuvėms bankietams, 

pagrabams vainikai ir ki
toms pramogoms. 
i 'Patarnavimą* mandagiausias, 
kainos žemiausio* . 

URBA FL0WER SHOP 
3324 Aubum Avenue 
Telefonas Blvd. 2035 

TOWN OF LAKE. 

Žinutes. 
Bazaras. 

Kol kas bazaras puikiai se
kasi. Pradžia džiuginanti - o 

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicago) 

QUEEN KONCERTUI A 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
. Mūsų krautuvė—Viena i i didžiausių Chicagoje 

Parduodame už žemiausią kaina, ku r ki tur taip 
negausi. Mašinėlių laiškams drukuoti i r ofiso dar
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius lai
krodžius, žiedus, aliubinius i r deimantinius; grama-
fonus lietuviškais rekordais i r koncertinių geriau
sių, armonikų rusišku i r prūsiškų išdirbysčių. Ba
lalaikų, g i tara k smuikų, kokių iįk reikią. Dirbame 
visokius ženklus draugystėms, taisonie laikrodžius 
i r muzikališkus instrumentus atsakančiai. 

Taipgi užlaikau pilna eilę optiSkų dalykų. 

STEPONAS 
4632 So. CHICAGO, ILL. 

7309 

GO. 
General Roofing Oontractor 

Visi stogai egsamtnuoiaml ir 
aprobavimai duodami veltai. 

Mes taisome senus ir dengiame 
naujus stogus visokios rūšies. 

Muso. trokai va2kioia i vLsas da
lis miesto ir priemiesčius. 

3 Prakiur imus Stoge 
Pataisome už $4.00 

Visas Darbas Garantuo
jamas 

2011-13 W. Division Str. 
[ • • ^ • • • • • • » • • » » • • • • • • • • • • 

a— Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKISI 
Generalia Kontraktoriui, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 
2319 West 24-th Street 

Chicago, EI. ' 

[BUK G U D R U 
Pasinaudok proga kol dari 

lyra laiko išsirinkti gei 
" ta flel gyvenimo arti] 

trąuette Park ir Sv. Ka 
imiero Vienuolino. 

KAS KĄ NORI 
Pirkti narna, parduoti, 

yti ar budavoti 
Kreipkitės pas 

* ^ • i 

/ S.MlCHi MIIL d CO 
. I U J Ū L T S f ? TT1i" ' i M 

Apsaugam Insurinam viską 
Tel. Prospect 4345 {i 

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BU8 

ANT NAUDOS. 

808 W. 35th SL Chicago 
TeL Bouleyard •611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO YBL PAR. 
DAVIMO RAŠTUS. 

k'aMloningai siunčiam pinigus Ir 
• Pardaodam Laivakorte*. + 

/ = " 

' 

L J. H E N I F F 
RE AL ESTATB 

LOANS INSURANCE 
General Oontractor & 

Builder 
Su tos njstes reikalais 

kreipkitės pas mane . Pa
tarnavimas mandafįiausfs. 

5710 S. Kedzie Avenue 
Chicago, III 

Residebdjos TeL O^tao Tel. 
Prospect 5101 Prospect fil?t 

.' »• " » T 

Remkite tuos profesiona

lus, biznierius kurie garsi-

naši dienrašti "Draofe^ 
— = 

TeL Ganai 2i5S 
a J. PAKSIRNa 

Fotografas 
PAHSIRIfA STtJlMO 

1901 a Halsted St., Chicago. 
Tolumas aedaro skirtumo 

Saukiamas, važiuoja 1 Tlaas 
miesto dalis. 

^ i i — — — — — • — — — P 
š^ X 

«^*« 

Telefouas Ganai 72SS 

PETRAS CIBULSKIS 
Maliavoj Into Kontraktorius 

Dažy ir Poperos Krautuve 
2838 SO: LEAVTTT STR. 

Telefonas Ganai 0610 

PLUMBING 
Geriausias plumerls, darbą at* 

lieku garai ir sįBntsTrsl. 
THOMAS H1GGIK8 

2813 So. Oakley Ave Chicago, 

K A U N O 
i 

KAUKO MALT EXTRACT 
Tikrai Lietuvių Maltas 
Vienas 13 geriausiu, turtingas Ir 

ėyatas su keturių uocu pakelis a-
pyniais Europos. 

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

Perkant reikalaukite 
Malt Extract jeigu krautuvinin
kas neturi tai reikalauk tiesiog i i 

IstthtaTržan Products Co. 
361$ 8. Halsted St Chicafo. 

TeL Boulevard 7958 
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