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SU KATALIKAIS PROES-
TUOJA IR PROTES

TANTAI 

i i — 

Francijos valdžia bus pri
versta atkreipti domę. 

PARYŽIUS, rūgs. 6. — 
Pirm karo Alzaso provincija 
buvo valdoma Vokietijos. Te
nai ilgiausius metus veikė re
liginės mokyklos. Francija 
atgavusį provineijii paliko 
mokyklas taip kaip jos buvo. 
Katalikai, kuriu didžiuma y-
ra vokiečių, tuo valdžios nu
sistatymu buvo patenkinti. 

Hrt štai Francijos saldžios 
vairas pateko socialistams 
radikalams. I r šie tuo jaus 
iškėlė projektg. visame Alzase 
religines mokyklas supasau-
linti. ty., pašalinti iš jų re
ligijos pamokas. 

Anglija Viršų Gavo 
Tautų Sąjungoje 

i_ 

Francija Pripažįsta Arbitracijos 
Reikalingumą 

Herriot Stovi Už Tautų Sąjungą 

MCADOO NEBEILEtSTAS SUSIRINKIMAM 

GUBERNATORIUS PAKE- G H I G A G 0 J E 
LĖ KŪNUI KOVį 

Tai biaurus radikalu vald-
žios pasikėsinimas. Katali
kai sukėlė skaitlingus protes
tus, kurie pasiųsti Paryžiun. 

Dabar prie kataliku protes
tų prisideda ir provincijos gy 
ventojai protestantai. I r šie 
smerkia radikalų valdžios 
projektuojamus žygius. 

Atrodo, radikalų valdžia 
bus priversta* atkreipti do
ru* į tuos protestus. Nes tos 
rūšies protestai kartais pasi
rodo labai galingi. 

PANAMOS MINISTERIS 
ŠVENTOJO TĖVO 

PRIIMTAS. 

ROMA, nigs. 5. —Aną die
na Šventasis Tėvas audienci-
jon priėmė Panamos respub
likos užsienių reikalų minis-
Ur | . 

Ministeris dėkojo ftv. (Tė
vui už diplomatini akredita
vimą Panamoje Arkivyskupo 

Rotta, Apaštalinio Interun-
eijaus Centralinsi Amerikai. 

Toliaus ministeris pranešė, 
kad Panamos prezidentas la
bai patenkintas už ikurimą 
diplomatinių santykių Vati
kano su Panama. 

Pasibaigus audiencijai, mi
nisteris aplankė Vatikano 
Muzėjaus galerijas. 

KATALIKAMS VIS BLO
GIAU RUSIJOJE. 

GENEVA, rūgs. 7. — jTau 
tų Sąjungos susirinkime An
glija pilnai laimėjo pirmuo
sius savo nusistatymo žy
gius. Anglijos valdžios tikslas 
buvo savo įtakon patraukti 
Francijos radikalę valdžią.Ir 
tas Anglijos premjerui Mae-
Donaldui pilnai pavyko. 

Kuomet MacDonald T. Są
jungos susirinkimui -ketvirta 
dieni padavė savo planus nu
siginklavimui ir taikai, Fran
cijos premieras radikalas He-
rriot ant rytojaus kalbėda-

kiaus rivalizuoti su T. są
junga. 

Jš radikalo Herrioto kalbos 
reikia pažymėti šiuos kelis 
svarbesniuosius posmus: 

1. Sutinka su arbitracijos 
projektu vieton kokios milita 
rinės sąjungos. Arbitracija 
priverstina. 

2. Nori, kad nusiginklavi
mui konferencija įvyktų Ge-
nevoje. 

3. Herriot reiškia palanku
mo Berlyno valdžiai; pažymi, 
kad Francija nekovoja vokie-

MADISON, Wis., rūgs. 7. 
— Ku Klux klano organiza
cija Wiseonsino valstybėje 
pastaraisiais laikais pradėjo 
pulti ir provokuoti gyvento
jus. 

Beito, gubernatorius Blai-
ne paskelbė kaukuočiams ko
vą. Apskrities Grant distrik-
to prokurorą gubernatorius 
suspendavo už jo palankumą 
klanui. 

ROBEY BANKĄ UŽPULTA. 

BUO VOKIEČIU PIRK-
LYBOS. 

mas tai visa pilnai parvirta Įeių gyventojų, tik vokiečių 
militarizmą. 

4. Nesutinka, kad Vokieti
ja butų tuojais priimta T. 
Sąjungon; tai dėlto, kad Vo* 
kieti j a 1 ikšiol pilnai nepildo 
taiftos sutarties sąTyg<ų. 

Penktadienį buvo įdomus 

no. 
Radikalas Herriot kalbėda

mas kai-kuriais projektais ne
va reiškė nepasitikėjimo, dan 
gstėsi tuom ir kituom, bet vi 
sos jo kalbos tendencija buvo 
už MacT)onaldq planus. 

BERLYNAS, rūgs. 7. — 
Pirmiaus Angjija, dabar Skan 
dinavijos valstybės apimtos 
baimės, idant Vokietija, pri
pažinusi ir ėmusi vykdinti 
ekspertų reparacinius planus, 
su savo vystoma pirklyba jų 
visai nenuslopintų. 

Šeštadienį išryto trys plėši 
kai užpuolė Robey State ban
ką, 2003 West 47 st. Tuo lai
ku bankoj buvo įstaigos prezi
dentas keletas bankos klerki) 
^-merginų ir keletas pašalinių 
žmonių. 

Piktadariai visus * sustatė 
prie sienos su iškeltomis ran
komis, pagrobė apie puspenk 
to tūkstančio dol. banknotė-
mis ir pabėgo. 

Šalimais bankos jie turėjo 
Dort firmos automobilių. Bet 
kitas automobilius jų laukė 
Hoyne gatvėje po geležinkelio 
tiltu (49 gat.). 

Plėšikai ten nuvažiavę sa
vo automobilių paliko, persė
do kitan ir nudūmė. 

KAS GIRDĖT TĖVYNĖJ LIETUVOJ 

I 

LENKŲ NERIMAS DEL 
RYGOS KONGRESO 

REZOLIUCIJOS. 

Latviįų-lietuvių kongreso 
rezolducijos Vilniaus klausi
mu turinys toks: 

"Brutale pajėga pagrobto
ji senoji Lietuvos sostinė f— 
Vilnius turi but atgauta jos 
teisėtiems savininkams i—lie
tuviams. Tiek iš lietuvių, 
tiek latvių pusės turi but da
roma visa, kad lietuvių, tau
tai ir valstybei padarytoji 
kruvina neteisybė veikiausia 
butų atitaisyta. , , 

Ypatingo nerimo šita rezo . 
liucija sukėlė vietiniuose len
kų ir lenkuojančių latvių 

tikrino Kauno miesto rajone 
pirklių krautuvėse ir kitose 
prekybos įstaigose svarus, 
matus ir svarelius. Dauge-
lyje vietų užtikta tebevarto-
jant dar senus rusu svarelius, 
kurie pas kitus jau kelinti me 
tai pakeisti metriniais. Be 
to, kiti vartojo suklastuotuo-
tus svarelius ir svarstykles. 
Per tris pirmąsias revizijos 
dienas surašyta apie 40 pro
tokolų, iš ko matyti, kiek dar 
mūsų piliečiai neįpranta a r 
nenori įprasti prie naujų ir 
patogesnių matų, saikų ir 
svarstyklių. 

sluogsniuose. Rezoliucijos 
Apleidus jiems banką, tuo- j tonas duodas jiems pagrindo 

jaus pašaukta policija, kuri manyti, kad visi lietuvių ga 

BOLŠEVIKAI PARDUOS 
GROBIUS. 

Gyvai jis priešinosi, tik atsitikimas ties T". Sąjungos 
lam, idant nusiginklavimui ir 
taikai konferencija nebūtų 
šaukiama kur kitur, kaip tik 
Genevon, ir kad konferenci
ją šauktų T. Sąjunga. Nes 
jei kas pašalinis sušauktų tos 
rųšies konferenciją, tuomet 
X>akiltų nauja tarptautinė or
ganizacija, kuri mėgintų pas-

susirinkimo rūmais. 
Susirinkimai! be bileto no

rėjo ineiti žinomas McAdoo. 
Tečiaus pastatyta prie durių 
tarnautojai jo nebeleido* nors 
tas pasisakė, kad esąs Wilso-
uo žentas ir įžymusis Ameri
kos politikas. Nieko nepešęs 
McAdoo pasišalino. 

A. D. F. REIKALINGA 
POLITINEI KAMPANIJAI 

FONDO. 

Paskelbtas atsiliepimas į or
ganizuotus darbininkus. 

ROMA, rūgs. tf. — Maskvą 
apleido paskutiniu du Papos 
Šelpimo Ekspedicijos Rusijo
je nariu. J iedu yra Tėvas 
Gehrmann, Dieviškojo Žodžio 
Dr-jos narys, ir Tėvas Roi, 
Jėzuitas. 

Tokiu bndu ta Papos Šel
pimo Ekspedicija pasibaigė. 

Katalikų padėtis Rusijoje 
nuolat eina blogyn. Keliomis 
pastaromis dienomis keletas 
katalike kunigų ir vienuolių 
bolševikų pasmerkti už prie
šinimąsi įstatymui, pagal ku
rio konfiskuojamos bažny
čios. 

BOTJLOGNE, Franci ja , r. 
7. — Lillian Harrison mėgino 
perplaukti anglišką pertaką. 
Po 8 valandų plaukimo atsi-
gakė toliau* plaukti. 

WASHINGTON, nigs. 5.— 
Amerikos Darbo Federacijos 
politinės kampanijos komite
tas paskelbė atsiliepimą į or-
ganizuotus darbininkus. Kei- 'c O T r e gidor . Tos fortifikari 
kalauja La FolletteAVheele- s j 
rio kampanijai fondo. Rei
kalauja, idant kiekvienas dar-

S. V. AUTORITETAI SU
ĖMĖ ŠNIPĄ. 

MANILA, rūgs. 6. — Mi-
1 i tariniai autoritetai areštavo 
81-ojo infanterijos pulko ka
reivį P rank Cola, lenkų-mek-
sikonų paėjimo (puslenkis). 

Cola kaltinamas norėjime 
parduoti S. Valstybių konfi-
dencialį žemlapį, kuriame pa
žymėtos fortifikacijos saloje 

NEW. YORK, rūgs. 6. — 
Čionai geležinkeliu atvyko 
italas lakūnas L«catelli, ku-
riam nevyko su amerikoniš
kais lakūnais bendrai iš Eu
ropos atskristi Amerikon su
gedus aeroplanui Atlantike. 

Apie 5,000 vietos italų jį 
sutiko geležinkelio stoty. Vie 
n* jy jį sveikino, kiti jam 
grasino taip> kad policija tu
rėjo įsimaišyti. v 

Jam grasino italai radika
lai, nes Locatelli yra f ašis-
tas. 

bininkas, kiekviena unija pri
sidėtų prie fondo sukėlimo. 

Sako, be fondo, ty. be pi
nigų, šiandie negalima kam
panijos vesti. Kadangi Am. 
Darbo Federacijos kampani
ja yra liaudies kampanija, 
tai liaudis turėtų prie to pri-

Be to, komitetas atsiliepia 
į darbininkus tuo jaus visur 
iškelti kampaniją už La Fol-
lette laimėjimą. 

GREGORY, Mich., nigs. 7. 
— Plėšikai apiplėšė Howlett 
privatinę banką. Pagrobta a-
pie 10,000 dol. 

M - U - * 

TOKYO, rūgs. 7. — Japo
nijoje skaičius bedarbių žmo
nių eina didyn. 

jos saugoja Manilą. 
Anot militarinių autorite

tų, Cola už žemlapį reikala
vęs 500,000 doleri,ų. 

LONDONAS, rūgs. 7. — In 
ternacionalo Tribunalo teisė
jų pirmininku Hagoj išrink
tas Max Huber, šveicaras. 

BERLYNAS, rūgs. 7. — 
Visoj Vokietijoj bankų tar-, 
nautojams padidinta užmokės 
nis 10 nuos. 

BALTIMORE, M&, rūgs. 
7. — Čionai kalbėdamas Pre
zidentas Coolidge gynė Auk-> 
ščiausiojo ffeismo nepaliečia-
mybę. 

NEW YORK, rūgs. 7. * r 
Kardinolas Hayes remia ren 
giamą "Apsaugos dieną" ru
gsėjo 12. ; 

RYGA, rugfi. 7. r— Mask
vos bolševistinis laikraštis 

praneša* kad gruody bolševi
kų valdžia padės viešąjin iš-
pardaviman daug brangintinų 
daiktų, koki pagrobta iš cer
kvių. Bos parduotos bran

giais akmenėliai R nupuoštos 
ikonos", cerkvių indai i r kiti 
daiktai. Bolševikai tikisi, kad 
tuos daiktus, pirksią turtingi 
amerikonai. 

leidosi piktadarių ieškoti. 

RADO PAŠAUTĄ MOTE-
RIŠKE. 

,Telefonu policija pašaukta 
į namus, 7305 Perry ave., 
kur rasta pašauta galvon 
Mrs. Mary Orr, 35 metų. 

Policija yra nuomonės, kad 
jinai pati pasišovė. 

MUSŲ SKAUTAI KO-
PENHAGON. 

"APSAUGOS DIENA." 

..—r 
NEW YORKO ITALAI 

TRIUKŠMAUJA. 

SHANGHAI, Kinija, rūgs. 
7. — Sio miesto apylinkėse 
civalė kova vedama. Tečiaus 
nei viena pusė nedaro pro
greso. 

P. PR. DAILIDE. 

Užsienių Reikalų Ministe
rijos Teisių Administracijos 
Departamento * Direktorius, 
grįžo iš atostogų ir pradėjo 
eiti savo pareigas. Intere
santus priiminėja nuo 11 iki 
12 vai. 

Praneša, Chicagoj bus iš-
kilmingai minima "Apsaugos 
diena/! rugsėjo 12. Sako, tai 
kinjnkai visai panėrę gyven
tojų patriotizmo vilnyse. 

Mieste tą dieną bus vaikš
tynių, patriotinių susirinkimų 
ir įvairiausių pramogų. 

DAUG DALYVAVO 
LAIDOTUVĖSE. 

Aną djeną įvyko "VVillįam 
J . Healy, Chicagos sanitari
nio distrikto prezidento, lai
dotuvės. Galybė chicagiečių ir 
įžymiųjų politikų dalyvavo. 

SUIMTA DAUG BOMELIŲ. 
Policija pakėlė kampaniją 

prieš bomelius, kurie parkuov 
se turi sueigas ir užkabinėja 
praeinančias moteris. 

Garfield parke areštuota 
26 bomeliai, kuomet kilo mo
terų "nusiskundimai. 

Detektivas Coleman susipe 
šė su šoferiu Dulberg. Pas
tarasis dukart pašautas. 

I Š R I N K T I . 

Į Kauno Apygarclos Rinki
mų komisiją išrinkti: ^liesto 
burnx p. J . Vileišis, pirm, ir 
nariai p , p. Stakelė, Siruna-
vi&os, Mikulįčaa, Krukas Vo-
lockis ir Rufas. 

Pranešta, šį trečiadienį 
Chicagon atskris S, Y. armi
jos lakūnai, kurie apskridę 
pasaulį. 

WA£HINGTON, rūgs. 7 . -
Maine valstybėje rytęj rinki
mai. Je i demokratai laimės, 
Ku Klux klanas gaus didelį 
smūgį. 

H A R F O R D , Conn., rūgs. 
6. — Vietos diocezijos Vys
kupas .Nilan ragina piliečius 
dalyvauti "Apsaugos die-

f* n o s " nmijejime, 

limi žygiai savo sostinei at
gauti busią latvių sankcionuo 
ti. Į įvykusįjį kongresą jų 
žiūrima, kaipo į pusiauoficia-
lų; nes kongreso atidaryme Į 
su jausmingais pasveikini
mais dalyvavo I>atvijos vald
žios atstovai; taip pat gautas 
pasveikinimas ir linkėjimai 
kongresui iš valstybės prezi
dento ir k. Didelė svarba 
priduodama tam faktui, kad 
kongrese dalyvavo Lietuvoj-
atstovas Latvijoj, Klaipėdos 
sukilimo vadai, Lietuvos šau
lių atstovai ir k. Be to į ko
ngreso garbės prezidiumą, 
tarp kitų„ išrinktas p ai Bud
rys, Aukštuolis, Simonaitis, 
Jankus, gen. Balodis, finansų 
ministeris Kalnings, užsienių 
— Sėja, švietimo — Strau-
bergs ir Rygos miesto galva 
Anderson. Taigi, lenkams at
rodo,, lyg visi paminėtieji as
mens iš latvių pusės solidari
zuotų su lietuviais. 

[E l t a ] . | 

(Šiomis dienomis į Kopen
hagą išvyksta 43 Lietuvos 
skautai dalyvauti tarptauti
niame skautų suvažiavime. 
Suvažiavimas bus atidarytas 
rugpiučio 16 d. ir tęsis 3 sa-

jvaites. Atidarymo dieną skau 
tų paradą priims patsai .Da
nu karalius. 

IŠVYKSTA ATOSTOGŲ. 

Šiomis dienomis Pįl. Ap
saugos Departamento Direk
torius p . Danauskas išvyksta 
atostogų, kuriuo metu jį pa
vaduos policijos referentas 
p. Vasiliauskas. 

SUGR{Ž0 

Inž. Sabaliauskas, geležin
kelių direktorius sugrįžo iŠ a-
tostogų ir eina savo pareir 
gas. 

• ' — . 
- r ~ E 

PINIGŲ KURSAS. 
- — 

PADARE REVIZUA. 
™ • • »Į » 

Matų, saiki], svarstyklių ir 
pfabavimo rūmų inspektorius 

Rugsėjo 6, 1924 

Lietuvos 100 litų $10.00 
Anglijos 1 stcrl. s v 4.43 
Belgijos 100 fr. . . , 4.9C 
Francijos 100 fr. 5.23 
Šveicarijos 100 fr. 18.78 
Italijos 100 lirų 4.35 
Čekoslovakijos 100 kronų . . 3.00 
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Siųskite Savo Giminėms 

L i SETU v Ą 

PlNIGUS 
ii 

P E R 

DRAUGĄ W 

NES, "DRAUGAS" pigiausiai siun
čia ir geriausiai patarnauja. "DRAU
GAS" siunčia per didžiausią Lietuvos 
banką - UKI0 BANKĄ. 

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

"DBAtJGAS," PUBL. 00., 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, HL 
Ofiso Valandos; Nuo 8 ryto iki 8 v. vale. 

Sekmadieniais uždaryta. 
Miiiiiniiimiiiffm fimiHiiimi 
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" D R A U G A S " 

FubUahed Daily Except Sundays 
One Y « w t « 0 0 
Six Montns $3.00 

AT NEWS . STANDS 3c. A COPY 

DRAUGAS P t liLISHING JBĮO., Ino. 
2334 So, Oakiey Ave., Chicago. 111. 

T d . Roosevelt 7731 

LENKŲ PAVERGTŲJŲ TAU 
TŲ ATSIŠAUKIMAS 

HERRIOT OR
GANE. 

"Ere Nouvelle" rugpiueio 
7 d. įdėjo Lenkijos pavergtu 
tautų atsišaukimą į civilizuotą 
pasauli, prikergdama tokį sa
vo prierašą- "Nereikalinga y-
ra pabrėžinčti visas žemiau 
paduoto rašto svarbumas, ku
rį "Ere NouvehV', kaip 
"Žmogaus ir Tautų teisių" 
organas, laiko savo pareiga i-
deti tą taip teisingai motyvu© 
tą Lenkijos pavergtų tautų pro 
testą. 

Teišklauso to atsišaukimo 
musų valdytojai, kurie yra 
linkę grįsti savo chimeriškas 
viltis tarp Prancūzijos respu
blikos draugiškumu su viena 
iš reakcioniškiausių pasaulio 
valstybių". 

Toliau laikraštis deda pati 
protestą, kurs taip skamba: 
Protestas. 
"Ukrainiečių, gudų ir lietu-
vių atstovai, atstovaudami sa
vo tautoms, kurios priskir
tos prie Lenkijos, susirink? 

-s. m. rugpiueio 2-4 d. Pary
žiuj, apsvarstę dabartinę tų 

'tautų padėtį lenkų valdžioj, 
'konstatuoja: Ukrainos, Gudi
jos ir Lietuvos teritorijos, Am 

•basadorių, konferencijos 1923 
m. kovo m. 15 d. nutarimu 

"priskirtos Lenkijai, yra išti-
. sai gyvenamos ukrainiečiu 
gudų ir lietuvių, kurie tose te
ritorijose sudaro lemiamą dan 
gumą, kur, tuo tarpu, patys 
lenkai sudaro tik nežymią ma
žumą. , 

Tos teritbrijos buvo pri
kergtos prie Lenkijos pvieŠ 
ukrainiečių, gudų ir lietuvių 
tautų norą (kurios reikalau
ja sau nepriklausomybės) ir 
sulaužant pasižadėjimus, ku
riuos davė Santarvės ir Su
sijungusios valstybes po ka-
ro ir kurie laidavo pavergto
ms tautoms laisvo apsispren
dimo teises, o taip pat ir ei
nant prieš taikos sutarties 
dvasia, knria plebiscito prin
cipas buvo priimtas kaip si-
ne qua non sąlyga įvairiems 
teritorijų reikalams spręsti, 
net atsižvelgiant į nugalėtas 
tautas (Šlezvigas, Aukštoji 
Silezija, Rytų Prusai). Ukrai
niečiai gudai ir lietuviai, ku
rie yra lenkų valdžioj, netu
ri galimumo savo tautos gy
venimą ugdyti. 

Tarptautiniai pasižadėji
mai, kurių laikytis santy
kiuose su kalbomomis tauto
mis privertė Lenkiją Santar-

• vės ir Susijungusios rakšty-, 
bes, ir iš kurių tenka pažy
mėti pasižadėjimą nustatyti 

"autonominį režimą Rytų Gali
cijoj ir 1919 m. birželio m> 28 
1. mažumų saugojimo trak
tatą, ne kiek nelaiduoja toms 
tautoms tautinio ekzistavimo. 

Ir vis dėlto Lenkija nepil
do net tų nepatenkinamų pa
sižadėjimų. Iki šios dienos ji 
neįvedė Rytų Galicijoj auto-

-noisinio režimo ir taip pat ne
pildo 1919 m. birželio 28 d. 
nutarimų. 

Lenkų įstatymų projektai, 
nustatą ukrainiečių, gudų ir 
lietuvių kalbų vartojimą ad 
ministracijos ir teismo įstai

gose, o taip pat w mokyklose, 
kurie dabar yra kaip tik svar
stomi Varšuvos seime, netu
ri jokio tikslo laiduoti toms 
tautoms galimumą laisvai plė
totis, bet priešingai, jie yra 
ruošiami įžeisti ukrainiečiams, 
gudams ir lietuviams, nes tie 
įstatymai verčia tas tautas 
antrosios rųšies piliečiais, tu
rėdami tikslą jas lenkinti, tuo 

[tarpu kai iškilmingas jų skel
bimas yra tiktai įrankiu lenkų 
propagandai užsieny, kurios 
tiksiąs yra suklaidinti viešąją 
nuomonę. ^ 

Lenkijos politiku ukrainie
čių, gudų ir lietuvių teritori
jose, nors ir skiriasi prakti
kos metodais, atsižiūrint į at
skirų politinių partijų pro
gramas, vis dėlto turi tik vie
ną tikslą, būtent, sutrukdyti 
tų taujų nacionalinį plėtoji
mąsi, susilpninti jų ekonomi
nę, padėtį, kolonizuoti jų gim
tąją žemę ir tuo būdu jas lai
kyti savo valdžioj. 

Lenkijos vyriausybė, eida
ma prie to tikslo visais gali
mais budais, turi lenkų vi
suomenės paramos ir laužo 
tarptautinius pasižadėjimus, 
nesilaiko savo įstatymų, min
džioja žmogaus ir piliečio tei
ses, grūda ukrainiečius, gu
dus ir lietuvius į kalėjimus, 
kur viduramžio kankinimai 

mssss WB 
Pirmadienis, Rūgs. 8, 1924 m. 

m FEDBftffJOS RNGIISO DVASIA, 
NESKAITLINGAS, BET GAUHGA& 

Retas kongresas gfrli apsieiti be karštų ginčų ir apsi
šaudymų "nesugriaunamais arguraeiitais". Tokia jau kon
gresų mada, Detroite ir-gi buvo gincę. Bet uoliai ginčy
tasi tik del sekretariato vvietos. Vįenok i* šituo klausimu 
nei Brooklyno su rytiečiais, nei Chicaga su vakariečiais 
visgi neleidę darban visos savo kalbamosios energijos. 
Ir taip klausimas liko naujai valdybai rršti, kuri mokėjo 
draugingu upi* tarties ir lengvai susitarė. 

Katalikuose nuomonių laisvė labai galinga ir savys-
tovė. Perdidelis savystovumas kartais kenkdavo mums su 
sitarti ir sutartinai dirbti. Naujoj Federacijos valdyboj 
mes matome visų esamųjų musųi stovių atstovus, Jei pa-
vėlysit man taip išsireikšti, tai sakysiu kad dabartinė mū
sų organizuotų paiegų "vyriausybė" jungia savyje visų 
grupių atstovus; nuo "dešiniausio" praloto Krušo iki kai-
riadsiu pp. Mačiulio ir Daužvardžio, kurių; griežtas radi
kalizmas mūšy kongresams jau žinomi. 

Šauktas bent kiek izoliuotame Detroite, kongresas 
buvo neskaitlingas, bet turinio jame laba* daug buvo. Tik 
laiko stoka neleidę gilinties j svarbitis keliamus klausimus 
ir vertė delegatus trumpinti savo kalbas ir referatus. Ne
atsimenu toKio kongreso, kurs taip uoliai but susirūpinęs 
mūsų tautybės likimu Amerikoj. Šiemet katalikybė buvo 
lig-ir mažiau akcentuojama. Jaučiame, kad katalikiškoji 
mūsų pozicija jau galinga ir pastovi ir jos priešai mums 
visai neimponuoja. Gal dėlto ir laisvamanių vardas liko 
nepaminėtas ir kun. Bumšas, rodos, tik vieną kartą savo 
numylėtus "bedievukus" teprisiminė. 

Visos bombos svaidyta prieš ištautėjimą, kaipo žmo
gaus prigimties pažeminimą, prieš kurį p. šimutis vibruo
jančiu balsu šaukė ir įrodinėjo, kad nebus gerų amerikie
čių iš. tų, kurie motinos kalbos išsižada; prieš kurį pra
lotas Krušas visose savo kalbose statė tautines mokyk-

yra įvesti, kaip sistema, ir t. I a s i r vienuolynus; kurį Pakštas "mizerna stabmeldijos 
liekana" pavadina ir rašė prieš jį savo "kombinuotus re
ceptus", kurie, anot jo, gal tik dešimtą ištautėjimtt ap
sirgusi tepagydys. 

Vienybes ir lietuvystės dvasia plasnojo kaip posė
džiuose, taip ir pramogų vakaruose bei privačiuose daly
vių pasikalbėjimuose. Gal Visagalio Viešpaties pagelba 
ir toliau mes mokėsim vienybėje gausingus darbus nudir
bti ir nuoširdžiai pasitarnauti brangiajai lietuvystei ir 
skriaudžamai mūsų. gražiai Tėvynei. 

VAUO, UKRAINAI 
įspūdingiausias kongreso momentas, tai broMų uk

rainiečių atsilankymas. 
Ketvirtadieny popiet, jau besibaigiant mūsų kongre

sui, visai,netikėtai jeina salėn aukštas, šviesus, žvajomis 
akimis katalikų kunigas, į kurį mes nukreipėm savo min
čių "klausimo ženklą": kas jis? ar lietuvis, ar svetimtau-

svarbiausių Santarvės ir Susi- tis, ar pažįstamas kam nors? Tuoj paaiškėjo, kad tai 
jungusių valstybių vyriausy- brolių ukrainiečių Detroito klebonas kun. Leo Sembra^ 

t. Net režimas, kurs kadaisia 
buvo vartojamas Kusi joj ir 
Prūsijoj prieš lenkus, 
ir prieš kurį jie kėlė 
visų civilizuota pasaulį, ne
gali net lygintis savo žiauru
mu su lenkų režimu, d'abar 
taikomu ukrainiečiams, gu
dams ir lietuviams. Atsižvel
giant į tokius adlykušf ukrai
niečių, gudų ir lietuvių atsto
vų konferencija nutarė: 1) 
Pakartoti prieš civilizuotą pa-' 
šaulį tų tautų iškilmingą pro
testų del jų aneksijos prie 
Lenkijos; 2) Kreiptis į Am
basadorių Konferencijų, į 

bes, o taip pat ir į Tautų Sų 
jungų, prašant peržiūrėti Am 
basadorių Konferencijos 1923 
m. kovo 15 d. nutarimą, atsi
žvelgiant į teisę laisvai apsis
pręsti, o kol kas laiduoti sa
kytosioms tautoms galimumą 
tautiškai ekzistuoti. 3) Pro
testuoti prieš civilizuotą pa
saulį del naikinamosios sis
temos, praktikuojamos prieš 
tas tautas Lenkijoj, ir padėti 
joms kovoti su lenkų jungu. 
4) Pareikšti savo dėkingumą 

tovič atėjo mus sveikinti. Visi sustoja. Ūpas pakilus. 
Kongreso pirmsėdis pertraukia dienotvarkės punktą ir, pa

tiems, kurie pasirašė 1924 m. Pasirašė f Prof. Dr. M. Lo-
gegužės m. 2 d. prancūzų pro- siasfcis, ukrainiečių tautos ta-
testą prieš baltąjį terorą Len- rybos atstovas, buvusis Uk-
kijoj ir kurių kilnus elgesys rainos užsienių reikalų vice-

ceišfeia džiaugsmingą žftrtą. Km*. Sembratovič išeina kal
bėti, sveikinti ti&tmty Tautos. Prabilo jis ukrainiškai. Ne 
žiną* ar Deroosjteitas mokėjo t&ę gražiai kalbėti, kaip šis 
Didžiai Ukrainos suros. Jis svaigi ugnimi! Nuo jo žo
džio tirpsta širdis ir svaigsta galva. Jo lupomis kalba ne
maraus Ševčenka dvasia. Jis sviedė mušu kongresan tokį 
ugnies kamuolį, nuo kurio mes ilgai kaitom Ukrainos — 
Lietuvos brolybės jausmais. Ir jausmai mūsų prasiver
žė galingu vulkanu "Valio, Ukrainai 

Bet kun. Sembratovič atėjo pas mus tik parengti ke
lio didesniam už save: Ukrainos užsienio reikalų rainis-
teriui Dr. Osyp Nazaruk, kurs teikėsi atvykti vėlai vakare 
apie 10 vai. į musų kongreso prakalbas Šv, Jurgio salė-je. 

Prakalbos, muzika ir dainomis pamargintos, prasi
dėjo 8 vaL Žmonių daugybe; daugelis jų stačių, nes nebėr 
kur sesties. Kalbėjo viens po kito musų žymiausi dar-
buotuojai. Valandos greitai slinko, bet ukrainiečių vis 
dar nebuvo. Kaikurie delegatai jau ir išvažiavo, nes trauv 
kinys mat nelaukia^asivėlinusių. Tik štai prieš pat dešim
tą valandą salen įžengia apie 12 nepažįstamų vyrų, kai
kurie įų mums nepažįstamoje kariškoje uniformoje. Skait
linga publika, siurprizu nustebinta, gal kartais pamanė, 
kad tai Lietuvos armijos atstovai. Vakaro vedėjas p. 
Bagdonas greįt dalyką paaiškino ir mušu- susirinkimas 
paskendo audringose ovacijose Ukrainos Tautai. Apsi
mainius trumpais žodžiais, vakaro vedėjas kviečia Pakštą 
kalbėti apie Ukrainą. Jis atpasakojo suglaustą Ukrainos 
istoriją, geografiją, literatūrą ir pastarųjų metų jos ko
vas už laisvę. Plojimu tankiai pertraukiama jo kalba pa
sibaigė grausmingu publikos "valio Ukraina". 

Paaiškėjo, kad publikai patogiausia šiuorr* tarpu su>-
prastt Ukrainiečių ir rusų kalbas. Tad Dr. Nazaruk pasa
kė savo dailią kalbą ukrainiškai. Šalę brolišjcų linkėjimų 
ir federacijos idėjos, jis pasakė, kad Lietuva, šalę Graiki
jos ir Romos, yra vienintelė maža šalis, kuri buvo užval
džiusi milžiniškus kraštus nuo marių iki marių. Priminė 
jis, kaip laiminga buvo Ukraina Lietuvos valdžioje, nes 
Lietuva, ne taip kaip kitos tautos, Ukrainon nešusi lais
vę k brolybę. Pati laisva būdama, Lietuva norėjusi ir ki
tus laisvais padaryti. Tad jis šaukė už laisvąją abiejų 
tautų federaciją, kad sujungtomis paiegomis^sugrąžintume 
sau laisvės ir laimės džiaugsmingus laikus. Po jo kalbos 
visa salė pakįlo ir entuziazmo sūkurys, tarsi uraganas 
koksai, \\sų širdis ir balsus subūrė vienan brolybės ver-
petan. 

Dr. Nazarukui atsakė Pakštas rusiškai, primindamas 
1,000 meių Ukrainos — Lietuvos brolystę, bendrus už
davinius Europos Rytuose ir Centre, bendrai lietą krau
ją, prie Žalgirio, kovose prieš Maskvą, prieš lenkus ir to
torius. Reiškė Jis idėją laisvos federacijos nuo Suomijos 
iki pat jurų Juodųjų, kurios. uždavinys butų garantuoti 
nepriklausomybę visoms tautoms, kurioms grūmoja Var-
šava ir Maskva. 

Galop dar buvo įšauktas kalbėti kun. Sembratovič, 
kurio trumpa ugnine kalba baigėsi sustojusių ukrainiečių 
šauksmu laisvai Lietuvai — tris kartus "slavą"! (garbė) 
ir paskiau vėl grausmingi "Valio" Ukrainai ir meilus, šir
dingi atsisveikinimai su Didžios Ukrainos atstovais. 

Taip, vienydaraies savo viduje, mes dar padarėm gar
bingą vienybės aktą su 40 milionų narsia karžygių za>-
porožcų tauta, kuriai mes nuoširdžiausiai velyjam (ir ža
dam pagelbą) numesti svetimą jungą, nusikratyti vam* 
pyrų ir drauge su. mumis užtraukti laisvės giesmę, kuri 
suvirpintų net tyranų širdis! 

DANTIS BOUKTANT. 

gydytojas: 

Suramino. 

Ligonis: -
Penki dole
riai pons gy
dytojau! Tai 
perbrangu. -
- Nei kiek, 

persekiojamųjų, naudas buvo 
sakytosioin tautoms dideliu 
padrąsinimu jų dabactiniaiae 
varge. 5) Varyti tarptautinėj 
arenoj bendrų akerjų paverg
tųjų tautų vardu joms išva
duoti iš lenkų valdžios. 

ministeris. 

V. Lastauskas, buvusis Gu
dijos ministeris pirmininkas* 

L. Vailionis, Vilniaus-lietu
vių organizacijų* atstovas. 

ATEITININKU BENDROJI 
KONFERENCIJA. 

Ateitininkų organizacija yra tiek 
plačiai išsišakojusi ir tiek sutraukusi į 
savo eilės moksleivių, studentų ir net bai
gusių mokslą narių, kad nebegali tenkin
tis atskirai šaakianiomis moksleivių ir stu 
jlentų konferencijomis, & ra»da reikalin
gu šaukli ir bendras. Tokia konferenci
ja įvyko Kaune š. m. rugpiueio 18 b 19 
diena. 

I Posėdis. 
Konferencijų pradėjo iškilmingomis 

pamaldomis Bazilikoj. Po pamaldų, visi 
konferencijos dalyviai susirinko į Liau-
dies Namų salę. Oia pirmų j į žodj. atidi*-
rant konferencijų tarė prof. Dovydaitis. 
Jam pakalbėjus, renkamas prezidiumas, 
ir sekretorijatas; į prezidiumų patenka 
Turauskas, Urmanas ir Januševičius, į se-
kretorijatų kun, Reblaitis, Jonkaitytė ir 
Berulis. Toliau eina sveikinimai. Žodžiu 
sveikina Krikščionių Demokratų Centro 
Komiteto vardu dr. Karvelis, Katalikų 
Veikimo Centro - kun. Dogelis, Vokieti-

(Elta.) 
f f 

Rimta priežastis. 
Šaukia,, rėkia kongrese vie

nas delegatas: - Kas tai ma
te! Nedovanotinas Valdybos 
apsileidimai! Ne 30, o 130 mo
ksleivių reikėjo sušelpti! -

'-- Vyrai! - pakilo kitas: --
rinkime jį į Centro Valdybų!--

~ Gerai, gerai! -- pasigir

do delegatų balsai. 
- Vyručiai, aš negaliu pri

imti . teikiamos garbės, — tu
riu rimtų priežast]. ~ 

~ Gana^ jau gajaa. Sakyk, 
kokių? — 

— Ugi kitam« kongrese jus 
mane taip koliotumėt, kaip 
aš dabar jus. -

brangusis: jiuk pas Tamstų 
suradau penkas ligas kurių 
dvi tikrai nepagydomos. -
Komercijos kursuose. 

Tikybos mokytojas: - Koki 
nusikaltimų padare Juozapo 
broliai parduodami jį? --

Komerc. mokinys: -- Aš 
maanu, kad per pigiai parda
vė, net nepriskaitydami pini
gų kurso skirtumo. -

Pasisekimas. 

- Sakyk, Tamsta, kaip se
kasi tavo broliui naujas dar
bas, ~ kukoriavimas? --

- Puikiausiai!. Pirmu kart 
kepdamas mėsa- ne tik jų su
degino, bet kartu ir virimo 
knygų.— 

Per kvotimus. 

Jauno veterinoriaus klausia 
piof esorius: 

- Sakyki, kodėl gyvuliai 
mažiau serga, negu žmones. -

-- Aiški pirežastis: juk iš 
šimto gydytojų tik viens ve-
terinorius būna. -
Gailestinga. 

-- Vaje! vaje! ginkit! - šau
kia pavargėlis prie švento
riaus: - Ponios šuo man kojų 
iki pat kaulo perkando. ~ 

Poni: -- Ar gali būti? Tai 
baisu! Jonuk, ~ sako ji vyrui: 
- imk skarelę, i šluostyk Mar
giui snukutį, kad jis nuo to 
pavargėlio kojos neapsirgtų,-

Teisme. 
Teisėjas: -- Tai kaip? Ar 

prisipažįsti prie kaltės! --
Vagis: - Šviesusis Teisme! 

to padaryti negaliu, -- pono 
advokato kalba visiškai mane 
įtikino, kad nesu kaltas. -

Pasiteisino. 
- Girtuokli, argi tau negė

da baloje gulėti? — 
— Eik šalin, kūmai. Žinai, 

ne vieta dabina žmogų, o žmo
gus vietų. ~ 

Skirtumas. 
Turtuolis galvoja: - Kur aš 

važiuosiu šį vakarų, -- turiu, 
septynis kvietimus. ~ 
į Varguolis galvoja.: - Kur 
aš nakvosiu šiąnakt ir ar gau
siu kų pavaJgyti? -

jos katalikų studentų būrelio - Jasaitis, 
Teol. - filosof. Fakulteto kun. prof. Čes
nys, K a i Mokytojų Sąjungos - psof. Do
vydaitis,. "Blaivybes" Draugijos - kun. 
Kripaitis, "Žiburio" Draugijos - kun, 
Šmulkštys ir Liet. Sp. ir GknsL Federaci-. 
jos -- Petrauskas, o žodžiu - "Pavasa
rio'1 Sąjungos pirmininkas prof. Eretas. 
Išrinkus mandatų, redakcinę ir sumany
mų komisijas, priešpietinis posėdis bai
giamas. 

II Posėdis. 
Fa pietų posėdis pradedamas 4 vaL 

Eina pranešimai moksL organizacijos pir
mininko, stųd. s-gos pirmininko ir sen
draugių. Iš moksl. org-cijos pirmininko 
pranešimo matyt, kad moksl. org-eijoj. 
1920 m. buvo 1600 narių, 1921 ,-- 22 m. 

. - apie 3,0001 1923 m, - 45G0- i r 1924 m. 
53 kuopos su 5000 narių. Moksleiviai dir-

« 

ba pasiskirstę sekcijomis, daugiausia ab
stinentų, euauaristininjkų ir sportijainkų, 
mažiau meno, visuona^ne^ — visa arti 100 
sekfiįjm StudenJtų Sųjua&ej yra 248 na-
riav jų. 180- stu&juoįa Ličtuveję a kftL u& 
sieny. Sendraugių organizacija dar. -tebė
ra organizavimosi stadijoj. 

Diskusijose del pranešimų dalyvavo, 
kun, Dogeliė, kun. Borisevičius, prof. Ku
raitis, D*. Sakalauskas, kum Šmulkštys, 
Stud* Leimonas ir kiti. 

Paskutiniuoju rugp. 18 dienos darbų 
tvarkos punktu eina sūsišelpimo fondo 
reikalai. Sūsišelpimo fondas turėjo 18063 
Irt. 25 eent. ir išJaidų 16.484 Ii t , Jurgio 
Krasuteke- fondas turėjo o820 lit. 38 c.,, 
pajaiiaų,. i&lakčę 693 lit. 27 cent., paskohj 
išduota 28 sumoj 4395 litų, be to Jurgio 
Krasnicko^ fondo vardu Ūkio Bankas duo-

fda 3 stipendijas W 80 lit. kas mėnuo, 
I prie kurių fondas dar prideda po 20 li

tų kas mėnuo. Stud. Leimonas pranešė, 
kad rinkimas 1§&^ ateitininkų namams 
statyti vyksta gana gerti: jau surinkta 
25000 litų pasižadėjimais ir išsirūpinta 
medžiagos 100000 litų vertės. Posėdis bai
giamas 8 vai. vak. „ 

III Posėdis. ' 
Kytojaus dienų posėdis pradedamas 

8 vaL. ryto. Pirmuoju darbų tvarkos pun
ktu eina aCe&iniofcų psezidenio pref. 
Dovydaičio, dekiaratija, Joje jis- lietė at
eitininkų praeiti, mgjj i&o gerumus ir 
blogumus ir tiesė ateities kelius. Diskusi

jose del deklaracijos (įaug kalbėta, bet pa
ti deklaracija mažai paliesta. Toliau ren
kama vykdomieji organai: vyriausioji 
valdyba, sūsišelpimo fondo komitetas ir 
vyr. revizijos komisija. Į vyriausiųjų val
dybų be Įeinančių sendraugių, studentų 
ir moksleivių pirmininkų išrinkta prezi
dentu prof. Dovydaitis ir sekretorium 
dr. Sakalauskas. 

Po. rinkimų daromi konusijų praneši
mai. Mandatų komisija praneša, 'kad kon* 
rereaeijoj dalyvauja 41 moksleivis, 39 
studentai, 9 sendraugiai ir 171 svetys. Be 
kitų pmiurta rezpliucija "ateitininkų ištai
gose, vešose puotuose ir pramogose ne
vartoti svaiginamųjų gėrimų ir negirtuo-

Jdiaut. Tarp ko kita/ateitininkų himno au
torius ku«u Tilvytis iškėlė reikalų taisyti 
himnų. Bet šis dalykas pavesta vyriausia
jai valdybai. 

• Tuo konferencijos darbai ir baigia
mi. / 

Uždarant konferencijų dar kalba 
prof. Kuraitis, dr. Sakalauskas ir Ed. Tu
rauskas, giedamas ateitininkų himnas ir 
21/2 vai. visi pakilusiu upu skirstosi 

F. L ("Liet."}. 
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I LIETUVIAI AMERIKOJE 
L. —»— ^_^^_ 

iMIKKS;U, 
Labai malonu, ir* saaagu ra

šyti, a^ie mum* katalikų, paie-
gij augina Amerikoje. Vis 
daugiau ir daugiau atsiranda 
pasišventusių Dievo garbei ir 
artimo labui asmenų. 

Nesenai " DraugeN su didev 
liu džiaugsmu skaičiai*, kaip 
mūsų sesutės Kazimieriates 
šiais metais staeiui stebuklui 
įlaro, - įstojo pas jas net a-
pie 40 naujų kandidačių. (Jar-
bė pasišvęsti norinčioms se
sutėms - mokytojoms! 

Maniau, kad tik mūsų sesu
tės taip galį padaryti. Bet kur 
tau. 

Sekmadienį aplankau Ma
ri aa Hills. Čia. yra Marijonų 
Kongregacijos farma ir nau-

*< 

Dr. Gliiropracter ir 
Akuserka 

ANIEIA KAUSHILLAS 
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
v isokias l igas vyrų, moterų ir val
kų. Kurie sergate kreipkitės, o 
rasite pagelbą. Pa tar imas dovanai. 

Va landos nuo 1 iki 9 vakare. 
Te l . Yards 4951 

3252 So. Hals ted St. 

PRANEŠIMAS SERGAN
TIEMS. 

Mes gyrime paaekmingąi 
įvairias ligas be vaistų, vi
sais naujausiais pasaulij* 
žinomais gydymo budais. 

Atsilankykite į -
TRAEOTS HEALTH 

INSTITUTU 
3327 S. Halsted Street 

(Ant A n t r v l a m ų ) 
Vai.: Nuo 9 ryto iki 12 pie 
tų ir nuo 5 iki 8 vakare. 

k 

• i 

•jas augatas mūras - naujoky
nas. Žiurau, panašių svečių 
kaip aš ir daugiau esama. 
Vieni vaikščioja laukais po 
gražių Marijonų farmų, kiti 
stebisi sustoja pas augštų 
mūra, kaip jis čia niekam ne
girdint, tyiiaį ramiai^ it gry
bas po lietui, išdygo. 0 apie 
dešimts suaugusių berniokų 
ant plačios pievos bolę kad' 
muša tai muša. Klausiu vie
no, kieno čia tymas atvažia
vo. O jis man. "Tai ne ty
mas, o kandidatai į Mari jo-
mis". 

Nudžiugau. Aha> sakau, in 
iš berniokų, tarpo yra kilnios 
dvasios asmenų. Puiku! Kad 
tik Dievas duotų daugiaus to
kių, į 

Čia būdamas sužinojau, kad 
jie čia būdami netinginiauja, 
bet visa beveik laiką, mokina-

Įsi, atlieka bandymo, kiti, ro
dos, naujokavinio laiką. 

Aš tikrai manau, kad jeigu 
tik dar dešimts naujų suau-

į gūsių vaikinų įstotų, beregint 
Marijonai įsteigtų jiems augš-
tesniųjų mokyklų. 

Beje, bučiau pamiršęs pasa
kyti, kad ta dailia? farmą nu
pirko ir namų pastatė ne kas 

į kitas, o tik tie keli Marijo* 
nai kunigai ir broliai, kurie i 

|West Sidėje, Cliicago, Ht. gy
vena. Nors jų nedaug, bet> su
tartinai veikdami, vienam 
kitam geradariui iš šono pa-
gelbstant, štai ir padaru nau

ja, katalikystės ir lietuvystes 

tvirtovę. 
Kas z'iMo, seserų Kazimierie-

čių sunkia pradžia, tai ix-gl 
pilnai supranta ir Marijpnųi 
platesnio, veikimo sunkia pra
džių. 

Visa tai aiškiai matyti at
ėjus pas tų dailų, aug&tų tri
jų flforų su augs t u beisman-
tiL, ruma> 

Pastatyta ant kalnelio kiek 
atstu nuo kelio, maždaug 900 
pėdų. Dabar ^au pradėta į na
mą akmenimis kelias pilti, o 
jo bus į 300 jardų. Prie pat 
namo akmenų kelias, išsiski-
ręs į šonus, sudaro širdies iš
vaizdą. 

Tk i'arma, o ypač tas Naujo
kyno namas tikrai yra Mari
jonų Kongregacijos Amerikoj 
širdis, čia mokysis jaunuoliai 

[r su laiku tas bus padaryta, tytk Būtinai reikalinga mu- gerai žinoma advokatą ant j a n u n | a j s t 
Vitmam sodui, manau, reikės ms ir mokykla. Jeigu visi dar-[prokuratoriaus. Detto kad j įs , 1 » " « 1 « I A I 

ffiTROiTj MiuHlliMi 
t 

netoli 1,500 medžių; vienam 
keliai dviguba alėja aprodyti 
apie 400- medžių. Ir nežinau, 
ar patys Marijonai tų įstengs 
šiais ir ateinančiais metais 
padaryti. I 

Kiek girdėjau, net paties j g ^ ^ l a i k y t y jo randasi 
rmno viršus nėra įrengtas, 
t*? ir taip vos paiegia už sko

las nuošimčius išmokėti. 
Bet, suprantama, jeigu mes 

iš šono jiems* pagelbėsime, 
jiems bus lengviau tuos pla
nus įvykinto, kuriuos jie išpa-
sakoja atsilankiusiems į Ma-
rian Hills. 

Su laiku šį Marijonų farma 
gali būti numylėta Chicagįe-
čių vieta. Plotai žemes dide
li, oras visada puikus, sava 

buosime ii vien, galėsima vi-! 
,skį padaryti. Padėk Dieve! 

Reporteris. 

tarpe ateisią užaugęs, jų> pa> 
pročius žiną; su jais gerai 
apsieina ka liudija didumas 
jp praktikos, jis yra vertas 
gauti mueų barsus. Su jup 
!daug Lietuvių turės reikale 
nes jis užima viena iŠ svar-
biausiu valdybos vietų ft dėlto 
reikia neužmiršti svarba tos 

apgarsinimas patariant bal 
buofi m Herbert F. Baker, ant 
« t i.x -***<* si/,c v*i<rtiios vietos ir.balsuo.ti m patyrusi Guteimtonjam šios vaistijos. ^ j r *r 

^ u u .loikin îTiiii J tinkama zmogu. Is visu kan-Alex Groesbeck, dabartiniu •*» . 
Gufeermfcorium, taipgi nori *įįtClmjes P. O Neil, B. 
kad ji trečiu kartu išbalsuo- ">** fctomto* 
tu į tą vietą. Dabartinis Gu
bernatorius yra 'atsižymėję ne-

JOHN r. BAGOZIUNAS 
aaaj* 
paris Pirkia* Iri 

uosis į viešąjį ir socialį vei-j įstaiga. Dabar Marijonai nei 
kimų. Iš čia metai j metus, 
Dievas jluos, susilauksime nau 

nesigarsina, o pas juos svečių 
vis pilna liuosesnėm dienomis 

jų inteligentinių ir dorinių! Man ten besisukinant, atė 

7 South Dearborn Street 
l ROOM 1&M T R I B L H S BLDO. 
" Telefoną* Randolph S261 
Ptffejji*: 2151 Wart 22 St 

T e l e f o n e Panai n T 

;egų. 
Bet, reikia atminti, tas vi

sas namas pastatytas ant .pli
ko lauko. Reikia pakelį me-
Ižiai.s apsodyti, reikia sodų 
įžvesti, reikia šiokį tokį par-
ivų, nors mažų, padaryti. Vie
tos yra užtektinai visam kam. 

u. 

R A I: 
Tele fonas Boulcvard 1939 

Dr.SABrenza 
4608 SO. ASHIiAITD A V E N r E 

Chlcago, III. 
Vai , : 9 r y t o iki 12 p ie t : 1 p o 
piet ik i S p o piet , 6:30 vak. iki 
9:S0 vak. 

Tel . Boulevmsd 0537 

Dr Marya 
Dowiat-Sa&s 

170? W . 47-Ui SU 
I Va landos n u o 8 iki 12 d k » ą , n u o 

6 iki 8 va i . vak. Ifedėi iomia •»<> 
8 Iki 3 vai. p o pietų. I 

- % 

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

4442 So. Western Ava. 
Telef. Lafayotte 4148 

r 

Tele fonas See ley 7438 

Dr, I. M. Fetirtmrg 
Gydo special ia i v i sokias v y r a ir 

niotecu- ly t i škas l i g a * 
2401 Madison Street 

K a m p . W e s t e r n Ave . — Cnicago 
|Į Va landos : 2 — 4 p o p ie tų 7—8 vak. | 

TeL Boulevard 2180 

Dr. A . J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgsui Street 
Cbicago, m . 

Dr, A, Račkusl 
Gydytojas, Chirurgas. Obft-

tetrikas ir Specijaliatas 
Elektroterapas. 

IŠIMA T0NSILUS — 
D— B« wrtBlpn> 
D—B« p*4U* ir M • > • « • • , 
I)— B* k m k 
i)—B% J^&» favajaw n ^ a i i i l , 
i)—PMtJeatul ••rtlkta «ir«tt. gm-

• tmj TtigjUt lt tmU *U 
1 " " 

n* 
pu-aeljo* 

(akmenji t»l*yj«) 
Mapume pu«l*J« b« •> 
I tam tikromis mok*-

rra 

MMrratea glrdAJIma. •• 
• M M U«a« p>—kTotngat. ir J«i 
r«ik*U* daro opsraoljaa 

1411 So. 50 Are. Cicero. UI 
OflaM atidaryta*: kaadlaa auo S vai 

po p i * iki. • vai. 
KtialInmH Ir 

D r . M a u r i c e Kahn 

l 

4631 8 . AsJrtand Ave. 
XeL Yarda OfH 

VaiandMk *,J^b 
Nno m M 12 P-^L 
Nuo 2 iki 3" po piet 
Nua 7 iki 9 ™fc?* ^ 
NedėK nuo lfr iki 12 P** 

TeL B o u l b v a r d 8 8 8 8 

Dr. J. P. POŠKA 
GTCDSTOJLAfl 

• 

^Maattaat » — L t A ryto. 
• a k a n a i a nuo. 7 . ik i t 

C N E R O OFISAS: 
1848 8«aa8i 48»tb. A l — u a 

Telaf. Cicero W 
- , Vaiand. : I — 8 : 8 8 • . • . kaadien. 
[ Utarninkata Ir pe ta jč ioma n o o 8 

Iki 9 vaL { 

Jfiso TeL B o a l e v a r d 8688 
Rezld. TeL Drexel 8281 

DR. A. A. ROTH 
R l ' 8 A 8 G Y D Y T O J A S EB. 

} 
•pec ia l l s tas Moteriško. V y r i y ^ 

Vaiku ir viaq chroa l ikq Ugrų. 

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

Vai.: 1—3 po p i e t 7—8 vak. Ned. 
ir Šventadieniais 10—1S d. 
i mm • m - rJ 

20 metų Prityrimo 
Akinių pri ta ikymo m e n o 

SIMPTOMAI p, 
Ak lu Ligas 

Ar jums s k a u d a ga lvą? 
Ar Jūsų a k y s ašaroja T 
Ar yra uždegtos? 
Deg ina ar niežt i? 
Ar skaitant a k y s gre i t pavarg

s t a ? 
Ar kvaišta ga lva? 
Ar matote ' kaip i: plukančiua 

taškus 
Ar atmint is po truput} m a l ė j a ? 
Ar akys opios šviesai? 
Ar jaučiate kaip ir smil t is a-

k y s e ? 
Ar yra balta dėmė ant v o k ą ? 
Ar turit kataraktą? 
Ar turi žvairas ak i s? 

DR. JAN J. SMETANA 
AKIŲ STECIAIilSTAJS 
1881 So. Ashland Ave . 

K a m p a s 18 ga tves 
Ant trečio augsto virš Platte ap-

l . t i ekos , kambariai: 11, 15, 16 Ir 17 
Valandos: nuo % ryto iki 9 vak. 

Nedė l loml* uždaryta, 

jo gera mintis, kad surasti 
Geradarį, kuris prie Marijonų 
Naujokyno toje iš akmens ke
lio padarytoje širdyje pasta 
tytų švene. Panelės Nekaltai 
Pradėtos stovylą. Ji visą, įs
taiga papuoštų, daug nekai 
nuotų, manau apie $200, o vi
si atsilankiusieji Geradario 
auka grožetusi. 
Vertėtų tik pasikalbėti prie£ 

tai su Marijonų Vyresniuoju 
kun. V. Kulikausku 2334 So 
Oakley Ave. Cliieago, UL ii 

J jo sutikimą gauti. Padėkime 
Marijonams, nes tai mūsų. lie
tuvių įstaiga. Juo jie mažiau 
garsinasi, juo daugiau apie 
juos atsuipnkįme. 

Kazys Bitikas. 

prielankumu ateiviu' kilmės 
žmonėms. Hamtramcke, De
troito priemiesti, ateiviai di
džiumoj ir užima to Miesto 
Valdyba. Matyti kad tas ne-Į 
patinka Gubernatoriui nes jis 
tenai laiko Valstijos Milici-
jantus netoli jau metai laiko. 
Kituose Miestuose Milicijan-
tu nėra bet valdyba sudary
ta iš ateiviu kilmės žmontų 
negali Milicijantu atsikratyti. 
Dėlto yra patariama balsuoti 
už jo priešą Herbert F. Ba^ 
ker. 

Taipgi ta pati skirtumą ran 
daine tarpe kandidatu Josepli 
Martin ir J. W. Smitli. J. 
Martinas būdamas Majoru lai
ke sau už garbė kad didžiu-

Įma laisnu (license) įvairiams 
bizniams buvo jo atimamos iš 
ateiviu. Pateko į jo rankas ir 
Lietuviai jie gerai žino jo 
neprielankumą. Dejto yra pa-11 

J. P. Uvick. 

S I U V Ė J A I 

S. W. B A N E S 
- * D V O K A X A 8 
1» m Monroe Straet 

R o o m §04 —.. TeL Raadolpk 2»oo 
VmU N o o » ryto Ik* 5 po pieta 
V a k a r a n 3203 8 0 . Halsted gar. 

Telef. Yards 1015 

[J.MILKEVICZ 
TAIL0R-WI 

f PRANEŠIMAS 
UETUVIAMS 

SI0UX CITY, I0WA. 

[DU CHABLES SEGAL 
FerkėlA savo oflss> p o 

4 7 2 9 S. Ashland Ave. 
DUovti, Motero Ir Vyro higų 

'VaL: ryto nuo 10—12 nuo 2 — i 
po pietų: nuo 7—».«• 

• Nedėilomlas 10 lkl 12. 
IĮ Telefonas Mldway 2880 

— s » 

JJJ- *M 

TeL Ganai 0267 Vak. Caaal 2118 

DR. h L ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojai I j 

Chirurgai 
1821 So. Halsttd Str. 

Taandos: 10 lkl 1% ryta:, i Iki l 
po platų: t lkl 0 

| , a B a « i s j s n i M • m m mMmmm 

a 

i 

BaBakiU tmw M » i « i u s . kn-

rie dažaittaiai garsinasi dien

rašty "Drange , ,
f 

• • • • • » • 
Telef. B o u l e v a s * 2551 

Dr.. m atfrVEra | 
Dentlstas 

Perkė lė savo oftea iš Brt^htou 
park p o n a m . 

t l f l So. ^ ' t r l fitreel 

DKi oERNfcHf Bb D1 
Lietuvis 

Turėk švarias, Sveikas akis. 
Jeigu kenti galvos skaudėjfrną. 

f jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja, tuojaus ate ik pasitarti; 

Akiniai $5 ir augščiau 
Valandos nuo 1 iki 9 vakare* 

N e d a l i o m i s n u o 16 iki. 12 
3333 South Halsted Street 

DR. 0. VAITUSH, 0. D. 
L I E T U V Y S AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins visų 
akių tempimą 
kas yra priežas
t imi skaudėj imo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tumą, skaudančius ir užsidegusius 
karščiu akių kreivoa a k y s katerak-
to, Bemiegio; net ikras akis i dedam 
Daroma egzaminas e lektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisngai, toli ir arti matan
t iems pagelbsta. Sergėkite savo re
gėj imo 1D va lkus einančius mokyk
lon. Valandos: nuo 10 iki 8 vakaro 
Nedėl iomis nuo 10 ik i 12. 

1545 W. 47 S t ir Ashland Av. 

Prieš išvažiuodamas į semi
nariją gerb. moks. J. Zabu
lionis surengė mums du va
karėliu. Vienas įvyko rugp,į 
24 d. Buvo vaidinta dviejų 
veiksmų veikalas "Baubą". 
*>eke eiles, daklam, šokis. An> 
tras, rugpj. 31 d. Vaidinta 4 
veiksmu "Marcele". Potani 
moks. pasakė prakalbelę atsi
sveikindamas su visais šioj 
kolonijoj. 

Laikė išleistuvių, vakarie
nės, į kurias susirinko gražus 
būrelis žmonių* buvo įteikta 
gerb. ZabuMonui nuo parapir 
jos puiki piniginė dovana. Šv. 
Cecjlijos choras taipgi davė 
jam dovaną. Visi linkime jam 
kuogeriausias kloties. Lai Di*? 

|vas jam* padeda baigti p» 
||sekmingai savo mokslą! 

P a r a p i j o s s u s i r i n k i m e . J o -

n«i Zabulioniui atsisaką 
pirm. pareigas, Ant. Mackevi
čius, kuris buvo vice-pinu. 
tapo paskirtas pirm., jo vie
ton, išrinktas Juozas Juodelis. 
Neužilgo, matysime naujų vei 
kėjų darbą. Padek -Dieve, kad 
ir jie taip darbuotųs parapi 
jos naudai kaip J. Zabulionis. [ 
Visi šios kolonijos lietuviai tu 
retų stoti į darbą. Daug kas 
turime nuveikti, skolas at
mokėti, klebonija tuojaus sta-

tariama balsuoti už J. W. Smi | 
tli, kurio prielankumas nesu
lyginamai mandagesnis. 

Taipgi patariama balsuoti 
už Charles P. (VNeil, gabu ir 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i i i i i i i i i i in i i i i i i f 

PATARIAMA DETROITIĘ-
CIAM^ BALSUOTI U* 

Ant Gu¥erna^ 
toriaus Pro
gresyvi s ir vi 
su unijų rė-
mamas. 

Ant Senato
riaus 
Ant Majoro 
Ant Prokura
toriaus. Žino
mas Advoka
tas ir Lietu
vius pažkian-
tys. 

G. A. Walters Ant Šerifo 

Aš dabar turiu aukščiau
sios. rųsi«s, naujausios ma
dos žieminių ir rudeninių 
materijų. 

Darau Ant Orderio 
Smtus ir Overkotus del 

vyru. 

Patyręs 
20 metų ant šito darbo. 

} Meldžia* Lietuvių atsilanky
kite busite gražiai užgane-

tdiiuti. 
Kainos Visiems Prieinamos 

Taipgi taisau, valau ir 
puošimi. 

J.MILKEVICZ 
U M T U V Y S 

6*1) We«tt 18-th Street 
Cttiemgo, 111. 

Telef. Canal 0334 

H. F Baker 

J. Couzens 

J. W. Smith 

C. J. O'Neil 

G„ A. Miller Ant Apskri-
A. Webster čio Teisdarių. 
D.H. Merriam 
E. P. LaJoie 
S. L. May 
H. G. Nicol 

Beik balsuoti 
už keturis. 
Ant Apskri
čio Comisijo-
nieriu. 

D. E. Batt Ant Valstijos 
A. C. Doyle Seimo nariu. 

Išsikirpkite ir turėkite pas 
s a v o b a l s u o j a n t . 

Rekomenduoja 
J. P. Uviok 

Advokatas. 
iiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiimi 

Z. I C HE S N U L 
A D V O K A T A S 

fffinlro 

Telef* Central 4411 

KASIMtR P. GU6IS 
ADVOKATAS 

137 N . Dearborn Street 
Vaiand.: nuo 6 iki 8:30 
Nedėliomia 9 i k i 12 
ReeicL.; 3323 So. Halsted Str. 

Telef. Boulevard 1310 
Chicago. 

HELEN BELMEN JEERY 
T J E T T J V * ADVOKATĖ 

4404 South W e s t e m Ave. 
Telefonas Lafayette 4099 

Valandos: N u o 7 iki 9 vakarais, 
N u o 2 i k i 6 Subatotn po piet. 

— • m > " • » • » • » ' 

CICERO TAILORING 
COirtPANY 

PJfc lY RĘ 
LIETUVIAI SIUVEJIAI 

Pranešimas Visiems 
lietuviams 
Užlaikome didžia
usia* linija įvairių 
rudeninių ir žiemi- | 
nių materijų. 

Siuvam, Ant 
Į Užsakymo 

[ Siutus ir overkotus naujau-j 
šios mados' ' 

Mušu Darbas 
Visados Augštos Rųšies 

•Kreipkitės pas mus del gero 
patarnavimo 

Padarome darbą gerai ir 
pigiai 

s a v i n i n k a i 
T, BARTKUS Ir 
J, KULPINSKAS 

4837 West 14-th St. 
2Įffld Floor 
OiGero, Ui. 

Telef. HajmarJcet 1105 \ 

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

f 172a West Chicago Avenue 
Bata is nuo 9 iki 12. U t a m l n k o ir 

Ketvcrgo vakarais Naujienų 
Ofise. 

1739 South Halsted Street 

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2011 W. 22-nd St. arti Leavttt St. 
Telefonas Canal 2559 

I Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. Se-
redoj ir Pėtnyčioj nuo » r. Iki 6 
v. Veda visokias bylas visuose 

I teismuose. Egzaminuoja Abstrak-
• tuo ir padirba visokius Doku

mentus, perkant a r b a parduo
dant Lotus. Namus, F a r m a s ir 
Biznius. Skolina Pinigus ant phv 

Į. mo morgičlAus lengvomis ls lygo-
• mla. 

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

| Buvęs Lietuvos Atstovybes Va
šingtone Patarėju. 
Metropolitan State Banko K U M 

1901 West 22nd Street L 
Telefonas Gavai 9699-

įfym » » » • • » • ! • • • • • ^a 

l B A K T Y S ; 
^ PIRMOS KLIASOS LIE- J 

TUVY5 KRIAUCIUS 

Uetuvių Dentistas patar
naus gmfti 

TranktaMs daetu be- skaasnts)» 
Bcidge geriausio. aiOtt** fšm mūsų 
pleitom ga l ima vsJgyU tOeclausią 
maistą. Ctnssieanjsjne v i są aayo dar
bą, i r žemas mušu. kalnnfi. Sergėkite 
s a v o dantis , kad ŲskiesUJų Ja**- s*ei~ 

f katal. 
1545 West 47-th Street 

Netol i *«»««»»"* Ave. 

SUNKUS 
s=srs=z^=z=s=z; 

DARB AS 
nd<enkia nei vienam, 
esančiam geroje fiziškoje 
padėtyje. UŠlaikyk savo 
tvirtumą maaglūpdamas 
savo m askului/kiekvieną 
vakaru •oinant gulti, lasi-
trinkite g«r»t M Beeai »• 
tinomu ir patjlWOntt N 

• * > 

ir 

f 
J 

, ^ _ K * l 
KJTE nuovar-
gio, skaucUmg 
roniiuuu, ir , 

dlegiao«U P^ 
čių. Beljft / 
tvirtu ir «vfi-
Su, tuomtf. \ 
"okiB darbe* ', fc 

M 
tos . SUO JJ]HW«*UK>- ^S**» 
!;lflr«AB^t»**ii*a*»s> 

N 104.114 l ' \ 

r M e r g i n o s — J u s u į | 
Rūpesčiai Užsibaigė! !| 
Biuro laikai, kuomet niekta nelinojo * 
kas yra pleiskanos ir kajp nuo jų I 
«4sJkr«tyti. si»ndi«i yra viajjkaj. p*-
prastu dalyku užlaikyti savo pl»u- I* 
kus ir galvos, odg svarioje ir svei
koje padityje. 

Ruf/Jes 
. ištepant- galv* ku.vakaras einant gulti 

per savaitę ar dešimtį dienų, sunai
kins pleiskana*, ir paragina justi 
plauku augini}. Po to naudokite-
Ruffles tik retkarčiais sulig reikal*-, 
it daugjau neturiaįte jokiu, nesmagu- j 

j mu su pleiakanama, 
j Booka «6e. aptiestose, arba ui 75c, 

r^iiiunčisme sičiai » difbUo*. 
F. A D , RMUToTr A CO. 

194.114 Ss. 4tk * . , i t s sUjs . H. Y. 

^ jf 

i 
I 

Turiu už garbė pranešti visuo
menei ypač savo tautiečiams Lie-

{ t u v i a m s kad a& padidinau stocka 
savo krdaučiškai jstaigai, i r da-

i bar turiu didžiausia pasirinkimą 
-ruden in ių ir žieminių materijų, 

ŠUTO tt OYERKOTAI 
VISOKIŲ STAILŲ 

I 

f 
) Padarome a n t užsakymo- geriau- J, 
I sia ir pigiausia taipgi, 

Valoni. Pros inam ir Taisom 
• 

i 

I 

i 
K 

J. BAKTYS 
* " S# v | 

3249 So. Halsted St. 
Chicago, IĮL 

Tel. Yards 9449 

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

11 S. La Salle s t Room 2001 
TeL Randolph 1994 VaL nuo 9-9 

VAKARAIS: 
SSOl 8 . Ha l s ted s t TeL « T d . 9771 

• . • apart Panedel lo Ir 

i 

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

JA 
\ 

29 South I * Salle Street 
U u n b a r i s 599 

Telefonas Central 9990 

Vakarais 3228 S. Halsted St. 
Telefonas Tards 4981 

teTASULANI 
A D V O K A T A S 
Vidurmiestyje Ofisas: 

IRoom 911 Cnicago Temple Bidg 
7 7 W. VVashington St. 

ICERO Ofisas: Paaedel io Tak. 
[1914 S. Cicero A T . TfeL Cicero 9099] 

m i D G E P O R T Ofisas: Kitais vsk-
S. Halsted 84, TeL Boul. 9997 
immmammwmmmmmmmm 

II 
GHAS. K. VUOSAITIS 

VYBIJ IB MOTERŲ 

m SIUVĖJAS 
Sluvaato:«uitus ir O'Coatus 

mados. Atliekam 
darbą kojęeriausia už vi
siems prieinamas kainas. 

Valome, Dažome ir Afc* 
| naoKaUt 

2 » 7 &. Leayitt SfiC* 
Tel Roosevelt 8982 

J 

y P. WAITCHES 
L a vv y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dlen.: D . 514—519—197 & Deaa> 

{boro St. TeL RaBdorph 4594 95S9 
{ Fakaraia 10717 Indiana ATO> 

i W f ' 

Remkite tuos proaWsaiona-

lu$, biznierius kum ««•«• 
naši Mėnrašti "Drauge". 

http://ir.balsuo.ti
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APSILANKĖ. keris, Chicagos lietuviams ge
rai žinomas per keturiolika 

Šeštadieny, rugsėjo 6 d., į metų. Jis turės savo ofisus: 
į "įDraiifca" atsilankė Jonas 140 So. Dearborn st., ir 3210 
ir jK. Zabulioniai iš Sioux Ci- So. Halsted st. 
ty, Iowa. Jonas Zabulionis 
yra nuolatinis "Draugo*' ko

respondentas. Dabar jis išva 
žiuoja į seminariją. 

Lai jam Dievas padeda ge
rai mokvtis. 

BUVCS TEISĖJAS PAR-
VYKS. 

PRANEŠIMAI. 

laiką, furiiue ąyarfcių reika
le. Yaldyba. 

*įjf Į * ' " 

CHICAOIEčIAI, ATSIIMKI-
TE LAIŠKUS. 

Iš BRIGHTON PARK. 

Buvęs Chicagos teisėjas 
Brentano, šiandie S. Valsty
bių atstovas Ungarijoje, kaip 
pranešta, parvyks Chieagon 
porai mėnesiu. 

Labd. Saj. 8 kp. turės ex-
tra susirinkimą rugsėjo 9 d., 
1924, 8 vai. vak. Nekalto Pra 
sid. Š. P. Marijos par. svet., 
44tos ir $o. Fairfield ave. 

Visi nariai prašomi susi
rinkti, nes turime svarbių 
reikalų aptarti. 

Kviečia Valdyba. 

vafc p a r a j ^ m a k a u l e atvykti > 
bary. Bus svarstomi šie daly
kai: 1) raportai iš L. Vyčių 
12 Seimo - Gerb. Mikas Bag
donas, dabartinis L. Vyčių 
Centro pirm. 4) Pranešimas iš 
Detroito, Mieli. Federacijos" 
Seimo ir mūsų sportininkų 
rungtynių. 3) Išleistuvės greb 
V. Mikaieio, kuris daug pasi
darbavo mūsų organizacijai. 
Taigi visi ir visos turime su
sirinkti ir išreikšt jam padė
kos zbdj. 

Valdyba,. 

^T*^^^!^^^^^&^Į^^^^*Z 

NORTH SIDE. 

Chicagos palte (vidurafosty) 
prie Adams ir Dearbom gatvių 
randaai atėję ii Lietnvoe laiškai 
lemiau įvardytieme asmenims, ku
rių dėlei adresatų persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
LaiSkns galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatvės 
(ėjus po defiinėj pnsėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršau* 
parašyta ADVERTISED. 

Prašydami laiško paduokite laiš
ke) nnm., nes tu juo greičiau 

t 

laišką snras negu m pavarde. 

986 Puvilaucki Paimti" 
9$7 Stoškus Stanislaus 

998 Stelingis Adam 
1006 Tamulionis Agata 
1009 Urban Jakub 
lOlOVisbaras Ambrozius 
1011 Vi r sulų Jouzui 
1012 Valucki Joseufc ; 
1015 Wiszniewsky Antony 

R E I K A L I N G A REAL ESTATE 

ŽINIŲ - ŽINELĖS. DIEVO APVEIZDOS PAR. 

X Šiandien sv. Panelės 
Marijos Gimimo diena. 

X & v. Kazimiero Akademi
ja pradeda šiandien mokslo 
metus. 9 vai. ryto Seserų Ko
plyčioje įvyks • pamaldos. Po 
pamaldų — pamokos. 

X Knn. Dr. Ig. ČVsaitis iš
keliavo šeštadienį rugsėjo 6 
diena i AVestvillc, 111. pava
duoti Westvillės kleboną. Knn 
L. Brigmanas susirgo sunkiai. 
Jis dabar yra slauginamas 
Danville ligoninėj. 

X Iš AVestvilles knn. Dr. 
Ig. Česaitis vyksta į St. Louis, 
Mo., kur pradės misijas. 

X p. Dr. K. Pakštas, "Drau 
go" Redaktorius, vakar išva
žiavo iš Chicagos visai savai
tei. 

X Chicagieeiai džiaugiasi, 
kad Federacijos Centras liko 
Ch ieagoje. 
. X Bažnytinis koncertas Į-
vykęs pereitą sekmadieny Au
šros Vartų par. bažnyčioje 
taip patiko westsidieerams, 
kad sutarta jis pakartoti. 
Koncertas įvyks rugsėjo 21 
dieną. 

X Bazarai Ciceroj, Norta 
Sidėj, Town of Lake ir Brid-
geporte eina gyvai ir pasek
mingai. Draugijos viena su ki 
ta lenktiniauja, kad daugiau 
padarius pelno savo parapijai. 

X Šeštadieny apsilankė 
"Drauge" gerb. p. Šimutis, 
"Garso" redaktorius ir Fed. 
Centro vice-pirmininkas. 

Extra nepaprastas L. Vyčių 
4 kuopos susirinkimas įvyks 
panedėlyje rugsėjo 8 d. 8 vai. 

Lietuvių Amerikos Politi 
kos Kliubo (ant North West 
Sidės) mėnesinis susirinki
mas įvyks rugsėjo 8 d. 1924 
m. 8 valandą, vak. šv. Myko
lo parapijos svetainėj 1644 
VVabansia Ave. Gerbiamieji 

PASKIRTAS LIETUVIS. 

"Mutual Benefit Life Insu
rance Co.," 140 So. Dearborn 
St.. manaclžeris Sonderby 
pranešė, kad tos kompanijos 
agentūra del lietuvių Chica-
goj pavedama Theodore Ku
činskui, 3210 So. Halsted st. 

P. Kučinskas, kurs yra ad
vokatas ir "real-estate" bro-

GAVO PINIGUS LIETUVOJE 
KURIUOS SIUNTĖ PER "DRAUGĄ" SIE ASJyiENYS: 

Good, J. (Cicero) 
Kaminskas, P. 
Šatkas, K. 
Petraitiene, M. 
Januliene, S. 
Žilis, A. 
Gilvidiene, K. 
Micevičaitė, J. 
Širmulis, J. 
Lupeikis, S. 
Zilnis, Ig. 
Jenčius, F. 
Šiaulys, J. 
Krušaite, M. 
Steponaitiene, O. 
Kavaliauskiene, O. 
Velička St. (Cicero) 
Matutis, J. 
Narbutis, J. 
Stanevičia, V. (Cicero) 
Sveistris, A. 
Krasauskas, A. 
Mackevičia, A. 
Legionis, K. 
Bartkus, VI. 
Ignątavičia, K. 
Genčiauskas, V. (Wauwatasa, Wi$;) 
Seleckienė, O. . ' V 
Jokubauskaitė, E. ^; 
Gurrnskaite, M. 
Kudiliene, J. .; 
Kučinskas, K. (Kingston, Pa.) 
Locaite, į 
Katarina Cibulskiene 
Rev. Dr. K. Rėklaitis 
Goberiene Teof. 
Stankevičius M. 
Šokelis P. (Westfield, Mass.) 
Barauskaite Teklė 

. Kiela Ignacas 
Gilis Lucija 
Domikaitiene Ona 
K. V. K. f'% 
Micevicaite Jufrazina 
Švetkauskas Julius 

"DRAUGO" PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS, 
Atdaras kasdien, Išskyrus šventadienius iki 8 v. v. 

2334 So. Oakley Ave. Tel. Rooseveft 7791 

Susirinkimas Mot. Sąj. 4 
kp. mėnesinis susirinkimas į-
vyks rugsėjo 9 dieną, parapi-

do o 
jos sveatinėj, 8 vai. vakare. 9G2 Andrijauksas Kazis 

O. M. Valuniute, rast. 904 Baiecunas Juzapas 
911 Carpinisan Nicoląie 
918 Dacaite Zuzana 
920 Degutienei E. 
922 Bidzulis Juozas 
923 Dobravalskitei Em. 
932 Fulcus Antanas 
935 Gabor Ambrns 
936 Ooldikos Fran 
937 Gavlas Jan 
938 Kryncewz John 
939 Nejedlis Enni 
944 Januskaite J. M. E. 
952 Krauczanas Antanas 
954 Krutul Jolian 
955 Kortila Jorstei 
957 Kulikauskas V. 
961 Liberene Joana 
963 Macini Teopilini 
964 Maciui Teopilini 
965 Malinawski Pranciszek 
9Q6 Martischius M. 
967 Maescika Antane 
969 Meskauekfs Pouilas 
976 Noureckns P. Martin 
978* Nadusauskui Jonui 
981 Pocsvieehe Agota 
982 Poplauskas Jozapas 
985 Ruiclaktli Jonui 

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

ANT PARDAVIMO-medi
nis namas 2 pagyvenimu po 
4 kambarius labai šviesus. E-
lektra, gazas ir vanos. Atsi
šaukite pas savininką ant 2 
lubų. 
1417 So. 49 Ave. Cicero, UI. 

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

6600 South; Artosian 
Telef. Republic 39*9 

Chicmgo, Jll. 

ATSILIEPKITE! 

Tuojaus reikalingas gabus 
vargonininkas, turintis gerus 
paliudimus. Išlygos geros. 

REV. J. ŽIDANAVIČIUS 
260 E. Main Street 
Amsterdam, N. Y. 

T 

ĮVAIRUS KONTRAK
TINIAI 

B I Z N I S 
Ant Pardavimo maža'deli-

catessen krautuve gera vieta, 
parsiduoda pigiai : 

NICK WAGNER 
5137 South Paulina Street 

Tėl. Blvd. 9641 

A. KAIRIS į , 
Murtmo Jr 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 

Chieago, III. 
t Home 

3356 Lowe Avenue 

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

Darba atliekam greitai 
pigiai ir gerai. 

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

•»«• 
• > . ' 

Ant Pardavimo Reo trokas. 
Išvežioju mėsą, kostumeriam* 
perkančiam parodysiu visa 
kelia. Atsišaukite: 
1900 So. 61-st Ct. Cicero, UI. 

P A M O K O S 
Augių Kalbos Pilietybės 

.Lietuvio. Raibos DūilnAystii* 
Aritmetikos .Gramatikos 
KnycVedjr*tAr Retorikom 
Stenografijos Literatūros 
Maginėki Rašymo EtimalogUos 
Prekybos Teisių Oratorystės 
La«ko Raiymo Logikos 
a. Vai. Istorijas Ekonomijos 
Abelnos Istorijos FizUcos 
Geografijos Sociologijos 

MOKSLO LAIKAS: 
Nuo » is ryto iki 3 po piety, ir 

nuo 7 iki »:30 vai. vakare. 
Amerikos Liet. Mokykla 

3106 South Halsted St. 
Chieago, BĮ. 

» — — — ^ 1 • • • •>• w » * • • w m 

GROJIKUS PIANAS 
$700 Grojiklinis Pianas parsiduoda 
Už ; 

$115 
Įr $12.00 stora po charges, kartu su 
73 muzikos rolėmLs, suolelis ir ka
binetas. Klauskite Mrs. Santos pia
no. 

3323 LINCOLN AVE. 
l -mos Lubos 

Chieago. 

GRABORIAI: 

S. D. LACHAVVIGZ 
Lietuvis Graborius 
2314 W. 23-rd Place 

Chieago, m . 
Patarnauja laido

tuvėse kuoplgiausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti. 

Tel. Canal 1271 
2199 

1437 So. 49 Ave. Tel. Cicero 8276 
CHAS. SYREWICZ-

Lietuvis Graborius 
Laidotuvių kai
nos kiekvienam 
prieinamos. 
Pirmos Klesos 

l lašinos 
Prlvate Arabu- Llcensed Emb. 

lanoe F. E. Palacz 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDVVARE CO. 

Malavojime, dekaroojame, 
kalsimuojame ir popieruo-
.iame namus. Padarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie-

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

Pres. Ramancionis 
Chieago, DL Tel. Yards 7282 

| a > > a a a > a > a a » » s a a a a a • • • » m f 

'Armitage 6193 

JACOBSON R00FIN6 
CO. 

General Roofing Contraetor 
Visi stogai egzaminuojami ir 

aprakavlmal duodami veltai. 

iBUK GUDRU 
Pasinaudok prô ra kol dari 

laiko išsirinkti gerą 
fvieta del gyvenimo arti! 
jMarąuette Park ir Sv. Ka 
jimiero Vienuoline 

KAS KĄ NORI 
Pirkti narna, parduotî  

įainyti ar budavoti 
Kreipkitės pas 

Apsaugam Insurinam viską 
Tel Prospect 4345 

Mes taisome senus ir dengiame 
naujus stogus visokios rūšies. 

Mušu t rok ai važiuoja į visas da
lis miesto ir priemiesčius. 

3 Prakiurimus Stoge 
Pataisome už $4.00 

» — » » » y » » » » » i 

PAMATYK 
įbr Economical Tran<»orlafiaa 

Vi HKVROLET PIRMA 

Pas 
Mc MANUS MOTOR SALES 

Lengvais Išmokėjimais - Mokėk Važinėdamas 
6711-19 So. Western Ave. Republic 5300 

Sales -- Service -- Parts 

Visas Darbas Garantuo
jamas 

2011-13 W. Division Str. 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalia Kontraktoriuj, 
statytojas ir Benį} namų 

taisytojas. 
2319 West 24-th Street 

Chieago, UI 

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

ANT NAUDOS. 

L. FABIONAS CO. 

m W. 35111 St. Chieago 
Tel. Boulevard ©611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
9 Parduodam Laivakortes. • 

f? 

i rm -» — — » ^ i m m —i m m m m m m i 

įHmmmmmmm^mmmmmmmm 

Telefonas Canal 7233 

PETRAS CIBULSKIS 
Mall&YojImo Kontraktorlus 

Dažijlr Poperos Krautuvė 
2838 SO. LEAV1TT STR. 

Telefonas Canal 0610 

PLUMBING 
Geriausias plumeris, darbą at

lieku gerai ir sąžiniškai. 
THOMAS H1GGIN8 

2313 So. Oakley Ave Chieago, 

" \ 

L J. H E N I F F 
REAL feSTATE 

LOANS INSURANCE 
General Contraetor &' 

Bnilder 
Su tos rūšies reikalais 

kreipkitės pas mane. Pa
tarnavimas'mandagiausis. 

5710 S. Kedzie Avenue 
Chieago, m. 

Resldencfjos Tel. . Ofiso Tel. 
Prospect 5101 Prospect 5778 

= 

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

***%*" 

Tel. Canal 2885 
O. a. PANSIRJf A 

Fotografas 
PANSIRNA STUDIO 

1901 S. Halsted St., Chieago. 
Tolumas nedaro skirtumo 

Saukiamas, važiuoja 1 visas 
miesto dalis. 

FHE GEEVUM G1RLS 
KAUNO MALT EXTRACT 

Tikrai Lietuvių Maltas 
Vienas iš geriausiu, tortingas Ir 

čystas su keturių uncu pakelis m-
pyniais Europos. 

Kauno Malt yra dėlto 
geras kad yra išdirbamas geriau
sia patyrusiu Išdirbėjo KAUKO 
EXTRACT. Netik kad geras Ir 
skanus, , bet ir naudingas del 
sveikatos, jisai gamina sveikata ir 
padaro apetitą. Taigi kiekvienas 
l ietuvis turi mėginti vartoti KAU-

| N O MALT EXTRACT. 
Perkant reikalaukite Kauno 

Malt Extract jeigu ksautuvlnln-
kas neturi tai reikalauk tiesiog Iš 
vietos. 

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

TeL Boulevard 7258 l * • •mini 


