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METAI-VOL. VIA 

KAS YRA AMERIKONIŠ
KAS PATRIOTIZMAS. Gubernatorius Pinchot 

TAI AIŠKINA DENVERIO 
VYSKUPAS. 

Kas giriasi dideliu patriotiz
mu, tas tikras nykštukas. 

VATIKANO ATSTOVAS 
BUS PAAUKŠTINTAS. C H I C A G 0 J Ev 

MTLAVAUKEĘ, W k . rug. 
25. — "Catho l ie Central So-
e i e t y " ėionai turėjo 67-ąją 
nacionalę konvenciją. Daly
vavo daugybė delegatų. Ke
letas Vyskupų ir daug kuui-< 
ir»j iš įvairių Suv. Valstybių 
k v . 

rast n. 
" B u s i n e s s V sesijoje Den-

ver dioeezijos Vyskupas Ti-
lien kalbėjo apie amerikoniš
ką patriotizmą. 

4 4Amerikono vardu aš su
pran tu visus tuos žmones, ku
rio jaučia ir pripažįsta, kad 
Amerika skaitosi Dievo vaiku 
žaismaiviete, kurion gali in-
eiti viso pasaulio žmones ," 
kalbėjo Vyskupas . 

Diskusuodamas apie ameri-
konizmą ir patriotizmą jis sa
k ė : * ^ ' 

" K a i - k n r i e dalykai ne vi
siems aiškiai suprantami. Tin
kinu' patriotizmą. Buk krik
ščionis ir suprask, jog visi 
vyrai ir moterys Amerikoje, 

H A M S B U B G , PA., rujrp.Įdėjo gubernatoriui , kad val-
2<>. — Tš AVasbingtono užva-jdžia nesimaišys, kuomet jis 
kar parvyko IVnnsylvanijosį tarpininkaus. 
valstybės gubernatorius Pin- ' 

Apaštalinis Delegatas bus 
Nuncijus. 

ehot. AYasbingtone j is konfe-j A T L A N T I C , CITY, N. J. , 
ravo su Prezidentu Coolidsre. rugp. 26. — Anglekasių orga-
Prezidentas j am pavedė tai
kinti kietųjų anglių kasyklų 
savininkus su darbininkais, 
žadančiais rūgs . 1 d. streikuo
ti. Gubernatorius sutiko pa
tarpininkauti . 

Pasiuntė jis vakar abiem 
pusėm pakvietimą pirmadienį 
vidudieniu būti jo ofise. 

Tš Atlantic City, X. J., gau 

mzacijos viršaičiai pranešė, 
kad j ie daro paskutinius . pa
siruošimus streikan, jei ligi 
rugp. 1 d. nebus kokiu nors 
būdu susitaikinta. 

W A S i n \ G , T O X , rugp. 26. 
— Oficialia AVasbingtonas tu
ri vilties, kad, rasi , guberna
toriui Pi nebot pavyks sutai-

ta žinių, kad abi pusi, ty. an- kinti ansrlekasius su kasvklų 
glekasiu viršaičiai ir kasvk-

ROMA, rugp. 26. — Tš tik
rų versmių tenka pat i r t i , kad 
Apaštalinis Delegatas Japo
nijai ateinančiais metais bus 
paaukšt intas Nuncijum. Ki
tais žodžiais tar iant , Vatika
no delegatura mieste Tokyo 
bus pakeista nuncijatura. 

Apaštalinis Delegatas To
kyo y r a Arkivyskupas Gardi
ni. Matyt, j am teks pirmam 
ten būti Nuncijumi. 

•Tečiaus tas pakėlimas y ra 
surištas su Japonijos vald
žios nusistatymu. 

Japoni jos valdžia senai pa
lanki užmegsti diplomatinius 
ryšius su Vatikanu. Darbuo
jasi turėti čia savo diploma
tinį atstovą. Tas klausimas 

YPATINGAS TEISMO 
PAREIŠKIMAS. 

A.L.R.K. Moterų Są-gos Seimas 
Anądien naminių 

tei sme teisėjas Morgan turė-

Devintasis Amerikos Lietuvių R. JCatalikių Moterų 
i Sąjungos Seimas šiandie ir rytoj ( rugpiučio 2 7 ir 2 8 ) j -
vyks ta Brooklyne, N. Y. 

Seimo sesijos laikomos Apreiškimo Panelės Šv. pa-
jo spręsti nepaprasti) bylą. Į .# . > 7 r V * 

Kažkoksai Josepb Shaft, / a p i j o s svetainėje) North 5th st. ir Havemeyer st. 
22 m., 1502 Kedzie ave., sek-j ' " D r a u g a s " šiam mūsų Moterų Sąjungos Seimui ve-
madienį kažkur užtruko iki lija kuogeriausių pavykimų. 
4:00 ryto. Gryžus jam namojppBS l 

hj savininku sąjungos atsto
vai, sutiko su gubernatoriaus nės rytinėms valstybėms vie-
pakvietimu. ton kietųjų anglių pris tatyt i 

Prezidentas Coolidgo pažą-1 kiek reikiant kitokio kuro. 

savininkais. Gi jei ne, tai jau 
esą pagamintos visos pr iemo- jdar perniai buvo įduotas ap

tar t i parlamentui . 
Tečiaus parlamente atsira-

Vokietija Siūlo Francijai Dalį 
Savo Pramonės 

nežiūrint iš kokios šalies i r j X a u j a s Vokietijos kanelieris 
nuo kokiu pratėvių jn» pači- s t resemann pradėjo veikti su 

BKRLYNAS, rugp. 2f>. įsiūlymus kanclieris pažymėjo, 
kad iki šiol Vokietija santar-

na, yra visi patr iotai ir mili 
šią šąli ta ip, kai]) ir mes. Pa-
triotin.urns žmogus nekuomet 
neį tars 

vės valstybėms jau atmokėjo 
tikslu padarvt i taika su F r a n 42 bilionu auksiniu markiu vi-
cija. .šokiais daiktais. Gi dabar ira-

Paskelbė jis naujus projek-
kito žmogaus n e p a t - j t n s i r , i a u j u s Francijai pasių-

riotingume. Į Ivmus. Garanti jai , kad Vo-

rantijai paveda dalį ekonomi
nės sistemos. 

Kiek žinoma, Franci ja sa-

do priešų. >Tai pago ins at
stovai. J i e tvirt ina, kad J a 
ponija 95 nuoš. nekrikščioniš
ka, tad diplomatiniai santy
kiai su Vatikanu nei neberei
kalingi. 

Kitokios nuomonės v ra vai-
džios atstovai. Tr valdžia ti
kisi tą klausimą palankiai iš
spręsti . 

kilo nepaprast i barniai jo su 
pačia ir su pussesere. 

.Triukšmas ir barniai namie 
tesėsi dvi dieni. Pagal iaus 
pati pasirūpino jį areštuoti . 

Teisme keletas liudininkų 
pasakojo, kad Sbaft per die-
nų-dienas dirba ir uždirbtus 
pinigus at iduoda pačiai. Xie-
kas jo niekur nematė girto. 

Pasiremiant tais liudvmais, 
teisėjas išsprendė, jog kiek
vienas vedęs vyras gali nebū
ti namie ligi 1:00 naktį> jei 
turi kur kokių reikalų, tik su 
sąlyga, kad jis nedraugautų 
su kitomis moterimis. 

" V v r a s , " sakė toliaus tei-
sėjas, "šeštadieniais ir sek
madieniais gali išvažiuoti sau 
meškerioti (žūklauti) . . Tr jis 
BU savimi neprivalo imti pa-

PRIEŠALKOHOLINIAME 
KONGRESE RAPORTUO

JA CHICAGIETIS. 

Kalba už 12 mailių Ameri
kos pakraščius. 

C O P E X H A 0 K X , rusęp. 25. 
čionai priešolkoboliniame 

kongrese be kitų Amerikos 

Pagabaus j is pažymėjo 
—- Čionai priesalkonoiiniame . , v .. 

. -i kad šmugeli 

mis valstybėmis. Suv. Vai-
stybės svetimų šalių laivams 
leistų j vežt i svaigiųjų ge ry
mų po užraktu. Už tą pr i
vilegiją tos valstybės turėtų 
pripažinti dvylikos mailių te-
ritorialius vandenius. 

avimas kaskartas 
j eina mažyn. Tai esą dėlto, 

prombieiios sulų dalvvauja i r ] . , . v . v . . . . 
' , , . . „ . * 0 L kad dažnai sinugelmnkai savo 

cmcagietis, \\ įlharti h . Hen- . • - . , .. . 
kostumeriams vieton degtines 
parduoda tiesiog raudonai 
nudažytą vandenį. 

net. Anądien jis- kalbėjo a-
pie svaigiųjų gėrynių Ameri
kon šmugeliavimą. J i s apie 
tai padavė ilgą raportą, koks . Tokia suktybė, suprantama 
sustatytas tik po ilgų tyrinė-Įpi'olnbicijos įstatymui yra ne. 
jimų ir įduotas "\Vasbingtono 
vvriausvbei. 

CIOS. 

OLANDIJA ORU SUSI
SIEKS SU KOLONIJOMIS. 

Keikia piktintis tokiais , jkiet i ja atmokės kontribuciją, Įvaip Veda skaitlines. Kuomet 
kurie savo patriotizmą kelia Į konelierisi siųlo Francijai tu- J kanclieris tvir t ina apie 42 

100 nuošimčiu arba d a r j n - . t i ( i a l j vokiečių promonėje. I liilionu atmokėtu daiktais, tai 
T«-čįaus kanclieris griežtai i Fra iy i ja |)ripažįsta A'os 10 ir aukščiau. Tuomi piktinuosi 

ir aš . Teisingas žraojrjifi ne- j prieSin^as -arant i jon duoti bilionu. 
kuomet niekam nepasakos ir j nu]]V() teritoriją arba kitą ko 
neatsil ieps apie savo teisin-, k i ; l Ąūų Vokietijos arba Rhi 
gumą. Dora moteriškė nie- Į m,\ŪUi}„ geležinkelius., 

Kalbėdamas apie tuos pa kam nepasakos apie savo do
rą. T a i p y r a ir su patriotiz
mu. t 

i% Saugiausias patriotizmo 
reikale nusis ta tymas, tai rū
pintis gerove pirmiausia sa
vo namiškių, paskui savo kai
mynu, o, toliaus valstybes, 
tautos ir vi^o pasaulio. ,

(
, 

Kanclieris pažymėjo, kad 
Vokietija nori taikos. Tr tai
ka šiandie išimtinai priguli 

j nuo F ra nei jos noro. 

XFAV WORK, rugp. 2f>. — 
Vietos anglių pirkliai prane
ša, kad jie savo sandeliuose 
kietųjų anglių turi vos pen
kioms dienoms. 

ARKIVYSKUPAS APIE KA- . miostolį keleriopai atpildė 
TALIKŲ SKAIČIŲ S. V. j ***$ ateiviai iš katalikiškų 

i šalin ir gimimai. 
Paduoda, kad yra 22,833,- j Brošiūroje bus patvinsta, 

2 5 4 ka ta l ika i . į kad 1790 metais Suv. Valsty-
I bės skaitė vos 40 tūkstančiu 

P I T T S B U K C H , Pa., rugp. 'ka ta l ikų. 
25. — Ruvęs šios diecezijos | Atvertimų katalikystėn 
vyskupas, t i tularis Pelus ium'skaič ius tikrai nežinomas. 

Į Arkivyskupas J.VF. "Regis Ca-; 

3»!-

LIETUVIU LAIKRAŠ
TININKU KONFE

RENCIJA. 

'K 
{ 
! 
I 
I 
I 

Lietuvių katalikų spau 
dos vedėjai — redakto
riai, redakcijos nariai, 
bendradarbiai ir visuo
menės veikėjai kviečiami 
dalyvauti laikraštininką 
konferencijoje, šiandieną 
rugp- 27 d- "Draugo" ro 
dakcijos kambariuose. 
KONFERENCIJA PRA

SIDĖS 2 VAL. PO PIET. 
Atskirų pakvietimų \zi 

škais a* telefonais nebus. 

[nevin, baigia studijuoti, kaip 
daug šiandie Suv. Valstybėse 
skaito kataliku. 

f 

A rk i vyskupo paduodami 
argumentai veikiai pasirodys 
brošiūroje, kuri tam tikslui 
gaminama. 

Arkivyskupas tvirtina, kad 
katalikiškame direktoriume 
paduotas katalikų skaičius — 
18,107,612, už 1922 metus y r a 
klaidingas. Tikras skaičius 
už tuos metus turi but 22,-
833,254. 4 

Arkivyskupas nurodo, kad 
katalikiškas direktoriumas už 
1922 metus menku kuo pakei
tė katalikų skaičių iš 1920 m. 
O juk per du metu turėjo į-
vykti žymios atmainos skai
čiuje. 

J e i tuo laikotarpiu nema
žai katalikų apleido Suv. Val
stybes, tai tuo pačiu laiku tą 

PAMINĖTA PAPOS MIRI
MO SUKAKTUVES. 

ROMA, rugp. 26\ — Hug-
piučio 20 dieną sukako devy
neri metai, ka ip mirė Papą 
P ius X. 

Tą dieną gry#ęs Romon 
Kardinolas Merry del /Vai ce-
lebravo Mišias kriptoje, kur 
palaidotas to Papos kūnas. 
Laike pamaldų buvo nabaš-
ninko seserys ir šiaip daugy-
l>e tikinčiųjų. 

Ki tas Mišias celebravo mo-
nsignoras Parol ina, mirusio 
Papos biolėnas, ir abatas 
Pierami, to Papos beatifika-
vimo reikalo postulatorius. 

Lakūnai skraidys tarp Ams
terdamo ir Batavia. 

Pabaigoje visgi teisėjas pa
žymėjo, kad kiekvienas save 
gerbiąs pilietis 1 :00 nakti tu
rėtų but namie. . 

AMKTttRDAM, rug. 2o\— 
Anglijos vyriausybė kituomet 
nusprendė oru susisiekti su 
savo tolimomis rytinėmis ko
lonijomis. ^Tas projektas pa
sekmingai stumiamas pirmyn. 

Dabargi ir Olandijos vy
riausybė nusprendė tokiu pat 
būdu susisiekti su savo tolimo 
mis kolonijomis. 

P raaušus ateinančiam pa
vasariui , olandų lakūnas 
Vanderboop su oro mašina 
tuo tikslu atliks išmėginimus. 
Iš Amsterdamo jis skris į O-
landijos Tndijas, Batavion, ir 
paskui atgal. 

Kuomet išmėginimas pa
vyks, tuomet Olandijos vy-

riausyl>ė tam tikslui pampins kaulinimą,'; atsiliep" 
daugiau stipriją aeroplanų ir 
prasidės oru susisiekimas su 
ta šalimi. Tai bus atlikta di
di pažanga. 

Bennet paskui nuo savęs pa 
davė sugestiją, kad Suv. Val-
stybių pakraščiais butų pra
platinti teritorialiai vandenys 

maža pagelba. 

Apsaugos klausimas. 
Kongrese pakeltas klausi

mas apie apsaugą mažesnių 
valstybių, kuriose gyvuoja 
probibicija. Didesnės valsty-

NESYLYS-KURČIAS PRA
KALBĖJO. 

Už neleistiną elgetavimą 
gatvėse areštuotas TToward 
Bro\vn, 44 m., 20 Ann st. Nu
davė j is esąs knrčias-ncbylys. 

Savo nudayimą jis išlaikė 
ligi pašauksiant teisman. 

" A r tamsta negirdi ir ne
k a l b i ? " klausė teisėjas Ro

ver Fvanstono teisme. 
• 

Brovrn rankos ženklu paro
dė, kad jam klausimas butu 
parašytas . 

" N ė r a reikalo čia raš inė t i , " 
atsakė teisėjas. "T r tamstai 
nėra reikalo gatvėmis elgėtau 
ti. Oeriaus bus tamstai e i t i ' 
kalėjiman kokiam la ikui . " 

"Teisė jau , tas ne te is inga!" = 
staiga prašnekėjo nebylys. 

" Š i m t a s dol. bausmės ir 
priede teismo lėšos už nuda-
vimą ir pinigų nuo 

ligi 12 mailių. Be to, k a d . , . i B * ' |bes, kurios eksportui tur i 
tame plote probibiciniai-agen- , . . . ' . J! 

1 ' n daug svaigiųjų gervmų, (lai
tai galėtu atlikti k ra tas į t a - l , . . . . . ' ' v ; i -

* ' buojasi griauti anose promm-
riamuose laivuose. r . . T^ , . , ., ,̂1 „ 

ciją. Kar ta is net reikalau-
Tuomet, jo nuomo|ie, svai- ja atšaukti prohibicijos ista^ 

giųjų gėry Pi ų šnl vi geli avima s j tymus, grasina ekonomine 
visai butų sustabdytai. Į blokada. 

ReikalmgBs sutarimas. T a s k l a u s i m a s »^«Wta« Be to, j is dar pridūrė, kad 
šiandieninis svetimų šalių lai
vų su svaigalais Įplaukimas į 
teritorialius vandenius turėtų 
but a tmainytas . Suv. Valsty
bės tuo klausimu galėtų pa 

Amerikos delegatai da r ne
tarė sšavo nuomonės, jei jų 
nuomonė turės bent kokią 
svarbą. 

Amerikos delegatai atsar-
kiai kalba. Bijo pakenkti 

darvti sutarimus BU svetimo- prohibicijos reikalams. 
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P I N I G U S 
SIŲSKITE į Lietuvą Per 

DRAUGĄ 
už nuda- Nes, Draugas pigiausiai siunčia ir eeriau-

žmonių j į šiai patarnauja. "Draugas" siunčia per didžiau-
i teisėjas.| s^as Lietuvos bankas: Ūkio Banką ir Prekybos-

MIRE SENIAUSIAS KUNI
GAS. 

NEW YORK, rugp. 26. rr 
Gauta žinių, kad buvęs Ang
lijos premjeras Lloyd Geor
ge atkeliaus Amerikon spaly. 

SOLOMBO, Ceylon, rugp. 
26. — yie tos saloje mirė ka
talikų kunigas C. Cbonuaval. 
Tikras jo amžius nežinomas. 
>Tik žinoma, kad jis kunigavo 
88 metus. 

PINIGO KURSAS, 
Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos ster . svarui 4.61 
Franc i jos 100 fr. 6.21 
I tal i jos 100 ' l i r ų 4.53 
Vokietijos 100 mrk.. .00002 
Lenkijos 100 mark. .0003 

,nS 1 i Pramonės fonka. = 3 
KALĖJIMAS Už PERGREI- i I ? .? u g . a s "j^AT?"' ^' Z Mt*k: ^ I TA VAflAViMA 1= - Pe™u«'onus» cekiau-draftais ir telegrama. 

I I ŠTAI "DRAUGO" PINIGU SIUNTIMO KURSAS:! | TA VAŽUVIMA. 
Teisėjas AYalker už pergrei 

tą automobiliu važiavimą pen 
kioms dienoms kalėjimo nu
baudė Miss Elizabetb S tark . ' 
,lą areštavęs poliemonas liu
dijo, kad jinai priede buvus 
dar gir ta . > 

Mrs. Anna Kuf, kuri va- >s 
žiuodama automobilių sužei

dė vieną senyvą žmogii, pa
vesta " g r ą n d j u r y . " i Š 

litų 
20 
30 
50 

100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 

SIUNČIANT LITAIS. 

« • • • • • 

• • • • * • 

• • • • • * 

• • * • • • 

• • • * • • 

• • • • • • 

• « • • • • 

• • • • • • 

• • • • •* • 

• • • • • • • 

doler. 
2.40 
3.45 
5.50 

10.80 
15.90 
21.00 
26.25 
31.30 
36.50 
41.60 
46.70 
51.75 

t 

litų 
550 
600 
650 
700 
750 
800 
850 
900 
950 

1000 
1500 
2000 

• • f ą • • 

• • • • • • 

• • • • • • 

• • • • • • 

• • • • • • 

• • • • • • 

• • • • • • 

• • • « • • 

doler. 
56.85 

.61.90 
67.00 
72.10 
77.20 
82.30 
87i>0 
92.80 
97.90 

102.95 
154.00 
205.00 

ii 
Ohįcagoje už vyro nužudy- I 

mą miriop nubausta Mrs. Ni- g j 
tti , valstietė italė. 

I ta lai darbuojasi ją išgel- § j 
bėti. Penki vietos italai ad- g a 

vokatai dirba Jo . byla atnan- J | 2 3 3 4 SO. OAKLEY AVE. 
j inti arba apeliuoti aukštes- ' ^§% 
nin teisman. ( l^P 

Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare. 
Nedėliomis uždaryta. 

CHICAGO, ILL 1 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHUHJ 
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D B i V O A S 
Pirmadienis rugpj, 27. 1923 

• f — ' rita 

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS M 

kauliam litkyns nedėldieniii* 
M a t t i n t . . . . » • . . » ~%»•»>«»« »• J & P C 
Puaai Mėtoj IS.OC 

Vi prenmnarttą mokti tikalno. Lai 
•M skaitosi ano niražymo dienoe 
i t nuo Naujų Meto. Norint permaJ 
nyti adreaa fiaada reikia priaiii 
II Ir tenaa adresas- Pinigai fariau 
eta dusti iaperkant kiaeoje ar cx 
areae "Monty Ordar" arba įde 
aanl pinigu I rstfatinoU lalat* 

DRAUGAS PUB. OO. 
8334 South Oakley A venos 

Ohicago, Iilinoia 
TeL Roosevelt 7791 

\ < P * « « • . - 4 - « - * < • « • * S S 

BUKIME ATSARGUS. 

Šiandie Amerikoje žmonės 
daug uždirba, bet ir perdaug 
išleidžia. Pakol bus toksai iš
laidumas, patol ir uždarbiai 
busią dideli Bet jei žmonės 
pradėtų mažiau išleisti, imlų 
taupiau gyventi, kaip bematai 
uždarbiai turėtų sumažėti. 

Žinovai tvirtina, kad Ame 
rikoje tokių laikų dar nebūta, 
kaip šiandie. Kiekvienam ga
ri but aišku, kad tokia įtem
pta padėtis negali ilgai testik 
Imti didelius uždarbius ir. iš
laidžiai gyventi, tai nepapras
tas atsitikimas. 

Tokiai padėčiai galą, numa
to finansistai ir ekonomistai. 
Tečiaus jie niekam nesako, 
kuometturvs įvykti krizis. 
Klausiami pažymį jog šian-
dieninis gerbūvis gali tęstis 
vienus — kitus metus. Gali 
pasilikti taip ir ilgesniam lai
kui. Gali taipat gryžti prie'š-

pigs darbininkai. Paskui, su
prantama, ir pats gyvenimas 
busiąs pigesnis. 

Besivaduojant tokiomis tei
singomis išvadomis, išmintin
gi žmonės moka gyventi. Ką 
jie šiandie uždirba, visko ne
išleidžia. Jiems nerupi niek
niekiai. Jie nesivaiko paiką 
"good times" skanumynų. At
liekamus nuo kasdieninio gy-
.venimo centus taupo. Prie cen
tų centus kraują. Tokiu būdu 
pasidaro gražus pinigas. Tas 
pinigas darbininko ateičiai la
bai reikalingas. 

Šiandie geriausias darbinin
kams patarimas: Kiek galima 
taupinti pinigus. Nes blogieji 
laikai gali užklupti mumis 
visai netikėtai, o nebeturint 
sutaupinto pinigo kas bus? 

U KITI RAŠO. 

LENKIJOS PADĖTIS. 

karinių laikų ekonominė padė
tis. 

Taigi, gali ir šiaip ir kitaip 
būti. Tai jų atsakymas. Bot 
kiekvienam suprantama, kad 
jie daugiau žino, tik nenori 
sakyti. XegaLi sakyti. Nes tei
singu pasakymu sukeltų neri
mastį, pakenktų svarbiems rei 
kalams. 

Taigi, ekonominis krizis ir 
nedarbas čia žmones gali už
pulti iš pasalų kaip vilkas, vi
sai netikėtai* Ir tas laikas nuo 
žmonių slepi amas. 

Paprastai fabrikų darbinin
kai klausiami apde šiandienini 
gerbuvj ir gyvenimo brange
nybę tiesiog atsako: Kuomet 
visko su kaupu bus pagamin
ta ir nebus kur gaminamų dai
ktų parduoti, tuojaus sustos 

Nesenai iš Europos praneš
ta, kad Varšavos valdžia no
ri Amerikoje gauti paskolos 
nors 15 milionų dol. Ta pasko
la, girdi, reikalinga sustiprin
ti lenkiška valiuta, kuri sus
muko taip, kaip vokiška. Tuo 
liksiu Varšava Amerikon 
siunčianti savo iždo ministerį 
Kueharskį. J i s autorizuotas 
vesti derybas su Amerikos 
I ankininkais. 

Apie tai -Chicagos laikraš
ty Herald — Examiner p. Ilin-
man štai ką rašo: 

a Lenkija Amerikon siunčia 
.<avo vieną ministerį gauti čia 
valdiškos paskolos nors pen
kiolika milionų dolierių. Tuo-
tarpu Lenkų valstybės biu
džeto deficitas vra 600 bilionu 
lenkiškų markių, gi valstybės 
skola siekia 500 bilionus mar
kių. Tas skaitlines aiškiai nu
stato Londono laikraštis "E-
conomic Review"# 

"Tai vienas akių muilini
mas yra tas viskas, kas rašo
ma Amerikos spaudoje apie 
ekonominių santykių gerėjimą 
Lenkijoje. Jei tenai ir butų 
bent koki ekonominiai gerėji
mai, tai jie gali paliesti iš
imtinai tik vidujinę šalies pir-
Idybą, vienų tik privatinių 
reikalų pažangą. Toksai gero-
jimas jokiu būdu tad negali 

DALYVAUS FEDERACIJOS KONGRlSO 
i IŠKILMĖSE. 

* 
Rugp. 38 ir 29 d. Sv. Jurgio par. svet. 

A. Pocius 

Kompozitorius ir įžymiausias lietuvių pianis
tas! Bethoveno Konservatorijos direktorius. Jo 
yra k*nponuoto« ir harmonizuotos dainos, k u v * 
rios lauš danuojamos parinkto choro laike 
vaidinimo dramos "Sugryžo" utarninko rugp. 
28 d. Šv. Jurgio par. svet. 

Ant rytojaus seredoje 29 d. pi. A. Pocius dt-
lyvaus pats Kongreso vakarienėje — koncerte, 
akompanuodamas solistams ir pats paskambin
damas solo. 

r w — ===== . . • — — — — 

yra bankrotas, ji negali nieko 
niekam atmokėti. 

"Panašiai juk yra ir Vokie
tijoje. Tenai privatinė pramo
nė žydi, kad tuotarpu pati 
valstybe grimzdą vis gilesnė n 
pragaištin. 

"Kas link lenkų noro pa*'* 
kolinti Amerikoj pinigų, Var
šavos valdžia gerai žino, kad 
skolintų pinigų ji niekad ne
grąžins. O juk Amerikoje gy
vuoja įstatymai prieš tokias 
apgavingas finansines opera
cijas. Yra įstatymai prieš 
"blue-sky loans". Ne kitokios 
čia ir Varšuvos valdžia nori 
e 

paskolos''. 
Tai kokia Lenkijos padėtis 

ekonominiu ir finansiniu žvil
gsniais. Apie tai rašo ameri
konas, kurs lenkams nieko 
bloga nevelija. Tik rašo. taip, 

kj milionų — kitą*. Nes Var
davai ne valiuta rupi, tik sa
vo skaitlingos kariuomenės už 
laikymas, svetimų žemių oku
pavimas. 

kas, — Antanas Repšys, Bal
trus, bartehderi.3 — Aleksan
dras ilakunas; saliuno kostu-
meriai: U&gde — Elena Bu-
cevičkitė, Jurgis — Jonas A-
domaitis, Marė — Juozutė Su-
gentaitė, Matas — Petras 
Žerngiitfs, Rolė *** Stasė Brai-
zaitėj Juozas — Petras Stibi-
ris, Adomas — Juozas Mile
ris; policistai ,— Viktoras A-
launis ir Jonas Tamošiūnas. 
Chorui ir sofistams akompana
vo Grigo Orchestra. Dirigavo 
— kompozicijom autorius A. 
Aleksis. Vaidinimo laiku kla
sišką šokį išpildė' žinoma dar
buotoja ir scenos mėgėja Juli
ja Gedminaitė. Pirmaeiles 
roles teko atlikti Solistei Ele
nai Brazaitei, solistui J. Bal
siui ir vaidilai A. Pauperiui. 

Už puikų dainavimą bei vai
dinimą vaidintojai pelnė gau
siai susirinkusios pub. kar
ščiausių katučių; o p-lės, be to. 
— po gražų (kaip jos pačios) 
rožių bukietą. 

Kompozitoriui A. Aleksiui 
ir autoriui h. Šileliui, kuris 
čia pat buvo, iškeltos trukš-
mingiausioa ovacijos. 

Be to, pirm vaidinimo tei-
kėši prabilti į susirinkusiu^ 
Lietuvos Atstovas p. Čarneckis 
kuris drauge su savo žmona 
noriai atsilankė į šį vakarą — 
koncertą. P-ia K. Kuperienė 
Lietuvos Vyčiu 48 kuopos \av 
du įteikė p. čarneckiui i r p-
iai Čarneckienei didelį puikių 
gėlių bukietą. / 

Vakaro vedėju buvo Ignas 
Sakalas, "Vyčio" redaktorius. 

Prie progos reikia pastebė
ti, kad Springfieldiečiai Vy-

DAINUOS FEDKR. KONGRESO 
VAKARIENĖJE. 

Rugp. 29 d. seredoj *v. Jurgio par. avet. 

/ 

xi LIETUVOS VYČIŲ SEI
MAS SPRINGFIELD, 

ILL. 

Operetė " J Tėvynę". 

Kaip jau aukščiau parninė-
ta antrosios Seimo (rugp. 22) 
dienos vakare New High Scho-
ol Auditorium įvVko * vaidini
mas ,— koncertas. Lietuvos 
Vyčių 48 kuopos (SprirtgfiieM. 
III.) choras statė, naują kom
pozitoriaus A* Aleksio muzi-
kalį dviejų aktų scenos vaiz 
delį " Į Tėvyne". Žodžiai L. 
Šilelio. Vaidino: Petras — Ju-

K. Sabonis. 
Plačiai visi jį žino. Visuomet jo pasirodymas 

scenoje sukelia daug entuziazmo, j i s mylimus 
liaudies dainius. Dainuoja nuo širdies ir tikrai 
puikiai. Išgirsime ir atkartosime šį tvirtinimą. 

« r 

Vyčių spaustuvės biznio' gyvybė tekėjo širdyse klau-
priežiurai išrinkti penkių as
menų Tarybą. Į 

Kasmet rengti narių prira
šinėjimo vajųL 

Įvykdinti pereitojo Seimo 
nutarimą del ekskursijos į 
Lietuvą. 

Vyčių vardo pataisymo rei
kalu pavesti referendumui. 

I ."Vyčio" skiltis įvesti, su
lig reikalo, skyrių anglų kai

čiai ištikrujų gali pasididžiuo- '>oje. 
ti gražiu ir skaitlingu choro 
.jaunimu. Ir pats choras — ta\ 
pinuos klesos, kokio Ameriko 
je lietuvių tarpe vargu bėra 
sime. Tai p. A. Aleksio nuo 
pelnas. , 

(Tąsa 3-me pusi.) 

Didžiai Gerbiamam Daini/iin-
v kui — Artistui' Juozui 

Babravičiui 

sančių Tamstos dainos: augo 
noras gyvent, mylėt, kovot... 
Tamstos daina žadina mūsų 
tautinę gyvybę; ji siekia augs- Į 
čiausių sferų svetimose tau
tose; ji deda miisų tėvynei 
tvirtą pamatą... 

(Tamsta "iš Dievo malonės 
j Dainius" esi vienu iš didžiau
sių Lietuvos turtų: važiuok į 
visas pasaulio šalis ir lanky
damas- turtuolių kauruotus rū
mus, ypač mūsų brolio varg
šo samanotos grintelės neap
lenk — išdainuok pasaulio 
tautų draugijoj Lietuvai pri
derančią vietą... 

* * * 

darbai*. Sustojus darbams at-1 atmainyti fakto, jog Lenkija 

stas Balsys, Angelė — Elena 
kaip rodo faktai, kaip daly- Brazaitė, Antanas — A. Ku-
kai tikrai stovi. • peris, Birutė r- Ona Gudara-

Ir jei taip, tai lenkai var-

Treči-oji diena (rugp. 23). 

Seimo pgsėdžiai praside.ia. 
punktualiai 8 vai. ryto. Seka 
įnešimų svarstymas. 

Svarbesnieji nutarimai. 

Jtetų laikotarpyje įvykdinn 
VIII Seimo nutarimą: pado
vanoti labiausiai pasižymėju
siam generolui Žukauskui au
kso kardą; tam tikslui pada
rytį kardo vajų. 

įsteigti Vyčių organizacijo-

ATVIRAS LAIŠKAS. 

i 

Vienok kaip gi gali apleis
ti Ohicagą nesudainavęs mu
ms dar sykį savo dainų atsi
sveikinimo koncerte! 

Mes, žemiau pasirašiusieji, 
neabejojame, kad su mumis ir 
visi Chicagos lietuviai, trok 
štame dar sykį išgirsti Tams-

rrr— 

kaitė, Jonas — Aleksandras 
gini gaus Amerikoje bent ko-j Stibiris, Lauras, smuklinin-1 je pašalpos skyrių. 

• ' • • » • = • ' * - ~ 

NATŪRALIU GYVENTOJU JUDĖJIMO 
STATISTIKA LIETUVOJE, -

1919 
1920 
1921 
1922 

10,989 
2,073 

+ 17,980 
+ 19,105 

Duodamos žemiau 1922 m. vedimų, 
gimimų ir mirimų statistinės žinios arba 
vadinamasis naturalis gyventojų judėji
mas yra pamatuotos visų tikybų šventi
kų pranešimais, renkamais Centr. Stat. 
Biuro. 

Drauge su 1922 metų žiniomis, dua-
diunos palyginimui paskutiniųjų 8 m. ži
nios ir prieškarinės žinios. 

I Lietuvos Gyventojų Prieauglis. 
1922 m. Lietuvoje įregistruota 53,815 

gimimų ir S4,710 mirimų. 
Tuo būdu naturalis prieauglius, t. y. 

skrrtumas tarp gimimų ir mirimų skai
čiaus yra 19,105. 

Lyginant praėjusių metų prieauglių 
su kitų praeitųjų metų prieaugliais, mato
ma: į- *: f ^ ' j j 

Metai Prieauglius -f 
Sumažėjimas «— 

1915 , —' 3,095 
1916 + ' 4,527 
1917 r-r 9,813 
1918 ' — 12,494 

Tuo būdu iš 8 nurodytų metų tik 4 
(1916, 1920, 1921 i r 1922) davė prieaug
lių ir didžiausias prieauglius buvo 1922 
m. Keturi metai (1915, 1917, 1918 ir 1919)' 
davė sumažėjimą, t. y. tais metais miru
siųjų skaičiais buvo didesnis, negu gimu
siųjų, net neskaitant tų, kurie žuvo kare. 

Kiekvienas gyventojų tūkstantis per
nai padaugėjo 8 žmonėmis. Prieauglius 8 
žm. nuo 1,000 buvo laikoma Lietuvoje 
normaliu ir prieš karą. 

II VEDIMAI. 

1922 m. įregistruota 15,195 vedimų 
Pervpaskutiniuoshis 8 metus vedimų skai
čiai buvo tokie: 

\ 

^ 

Metai 
1915 
1916 
1917 
1918 
19*9 
1920 
1921 
1922 

4,007 
6,499 
6,227 
8,699 

14,517 
15,415 
14,087 
15,195 

Maksimalinis vedimų skaičius buvo 
\ 

1920 m., antroj, vietoj yra 1922 m. 
Kiekvienam gyventojų tūkstančiui 

1922 m. tenka 6,3 vedimai. Iki karui vi
dutiniai 1,000 gyventojų tekdavo 5 ve
dimai. 

Apie 1922 m. mišriąsias jungtuves 
galima spręsti iš sekančių davinių. 
Jaunikių tautybė. Vedimų Mišr. Mišr. 

iŠ JUng. jungt. 

tesant vietos čia neduodama. 
1922 ra vedusiųjų amžius -geriausiai 

matyti i š vidutinio jaunųjų ir jaunikių 
amžiaus: 

Lietuviai 
Žydai 
Rusai 
Lenkai 
Vokiečiai 
Kiti 

/ 

viso 
12,833 
1,201 

327 
2Š9 
JJO© 

124 

224 
$ 

63 
78 

40' 
88 

i* 
o,s 

19.4 
27,0 
23,€ 
29,0 

Į šias lenteles neįtrauktos žinios apie 
253 vedimus,kurrų lapeliuose jauniMųtau 
tybė nenustatyta. 

Skaičius lietuvių, vedusių svetimšali-
tės, matyti iš šios 
Jaunųjų tautybė 

Žydės 
Kusės 
Lenkės 
Vokietės 
Kiti 
Is viso 

lentelės: 
Jų skaič. 
4: 
55 
87 
32 

46 
221 

% 

? i,? 
24,6 
3$,$ 
14,3 
o to 
—(X,-. 

.lOĜ fJ 

Lietuviai 
Žydai 
Rusai 
Lerikai 
Vokiečiai 
Kiti 

Laikraščiuose- ir iš kalbų 
teko pastebėti, kad Tamst.i 
greitu laiku žadi mus apleis
ti ir besiskubindamas į rytus 
vargiai begalėsi duoti koncei'-
tą ChicagOje. c 

>fesenai Tamsta mūsų tarpe j tos žavėjantį dainavimą pir-
esi ir nedaug mums dainavai, j ma negiK apleisi mus, gal ant 
vienok tuo trumpu laiku Tam- į visados. Atsisveikinimo kon-
sta įsigijai tūkstančius drau- f certe leisk chieagiečiams lin
gu, kurie Tamstą pažinę karŠ-!kėti Tamstai daug laimės. -
tai pamylėjo, " Dainos Kuni-I Seka daugybė muzikos žino-
gaiklčiu^" .išangstino. Nauja vų ir mėgėjų parašai. 

skaičių tečiau šis skaičius vis dėlto ma
žesnis už prieškarinį/Vidutiniai Lietuvoje 
prieš karą būdavo apie 65,000 gimimų. 

1922 BL gimė iš jungtuvių 50,604 arba 
94% bendro gimusių skaičiaus. Iki karui 
nelegalių gimimų būdavo 4,5%. 

Atskiroms tautoms teko tokie nelega
liai gimusiųjų nuošimčiai. 

Vidutinis amžius, 
jaunikių jaunųjų 

32,5 
30,2 

30,5 
35,4 
39,0 
28,0 

26,3 
25,8 
24,0 
24,0 
26,3 
26,0 

Jauniausio amžiaus Veda žydai ir ru 
sai, seniausio lenkai ir vokiečiai. 

Senesnių, kaip 60 m. amžiaus, pernai 
susijungė 41 vyras 4r 56 moterįs. 

III GIMIMAI. 

Sulyginant 1922 m. gimimų skai#ių su 
praeitųjų 3 metų skaičiais matome: 

Žinios apie kitų tautų mišrias jung
tuves sudaro atskirą lentelę, kuri ; maža 

Metai 
1&5 
1916 
1917 
isfls 

1920 
1921 
1923 

Gimusiųjų skaič. 
36,5^0 
32,820 
29,729 
30,642 
37,660 * 
43,257 

, 47,362 
53,815 

Mot? taut. 
Lietuvės 
Žydės 
Rusės 
Vokietės 
Lenkės 
Kit. taut. 

Nelegal. gimimų 
6,0 
1,2 
6,4 

~6,1 
7,3 
6,4 

Pernai gimė 27,970 * berniukų arba 
52% ir 25,§46 mergaitės arba 48% visų 
gimimų. Kitmp betariant kiekvienam 100 
berniukų atsieina 96 mergaitės. -

Atskiromis tautomis šis santikys taip 
atrodo. 

Tautybd šimtui bern. gimė mergaič. 

1922 mėtai davę maksimalinį gimimų 

Lietuvaičių 
Žydžių 
Rusių 
Vokietaičių 
Lenkių * 
Kit. tant. merg. 

(Bus danginu) 

93 
72 

10S 
' '99 

90 
107 

i 
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MŪSŲ GYVUOTU RBI- » L. Vyčiu 82 fetioįM;. Bet ar vi- prisidėti prie mušu Sv. tiketH-
KALU. 

Gary, Ind. — Parapijos mo
kykla — tai mūsų gyvas rei
kalas. Seirai apie jį kalbama, 
svarstoma parapijos susirinki
muose, kai-kurie jau aukas dė
jo, net ir šimtines, ir po ma
žiau, daugelis pasižadėjo au 
koti. Mokyklos, mokyklos, visi i eia aagę; vaikinai! Be už 

as jaunimas priklauso pjU trio palaikymo, tai turime bn-
tos kuo-pos? Ar visas Meft jaip- linai įsteigti parapijinę moky-
rrimaš dalyvauja, su lietuviais ? kla. Tas galima, gariečiams 
Ar jis visas niusų s v. tikėjimo butų lengva, jei tik visi kib
iai kosi f Prie 'Vyčių priklauso I tume j darbą, dvasios vadas 
keli desėtftaiy mergaitės dau 
gumbj, kuone visos eia augu 
šios, vaikinai dkhimoj atei 

dingų ir pigiai'vi&o£hį knygų. Lietuvių inteligentija Ame- Vfcldybos ir komisijų 
Todėl visi rašykitės nt)rs me- rikoje, siųsdama Lietuvos uni- rinkimai. 
tiniais nariais ir įsigyftite re:- \ versitetui, perskaitytus žuma-
kalingų maldaknygių ir kito- lus, knygas, kompozitorių vei
kių, giriančiu tikėjimą ir Lie- kalus ir laikraščius anglų kal-
tuvos laisvę^ knygų, (aferos Į boję tuomi parodys prielan

kumą ir Suteiks paramą Lie
tuvos studentijai. 

viai. Kur kitos mergaitės !Kitr 

Koks smogus. 

jos trokšta. * 

Ir tuo pasidžiaugiame. 

Dabar, kartą ar du į savai
tę, būrį berniukų ir mergai
čių mokina gerb. kun. kieb. J. 
8. Martis. Ir tai jau galima 

siėmiiho jie nestf. Jie 
nueina pas svetimtaučius, 
su stetmilftirtėifris vaikštinėja. 
Dalyvauja draugijoj tų kurie-
o* žemiau už mus kultūroj sto
vi ir dažnai ne niusų tikėjimo. 

Jnums vadovautų. Praeity mu-
*ų nuveikti inifenišŠi darbai 
tai liudija. Šis gyvas' mūsų 
pačių čiapat reikalas, jis bus Ž m o ^ u s * # s i r t e i s i n 

lengvai galimas nuveikti. Tad 

knygos, tai šviesos spinduliai, 
rodantįs žmogui tiesų kelią ir 
teisingas priemones, pasieki 
mui laikinosios ir aanžinds lai
mės. Bukime dtviri, te>in- i j c ] r a u £ j a 34, D . Vilniaus g-vė 
ir tik gero savo artimui, linkė 
kimo. 

Po pietų pertraukos užbai
gus svarstyti įnešimus, paga
lios, buvtr renkama Vyčių 

zas Mileris is Springfield, pir
mas vice-pirm. Pr. Laurinaitis 
iš Chicago, &., antras vice-
pirm. J. Sugentaitė aš Spring
field, 111. pirmas sekretorius 

Centro Valdyfca* Slajtfu bal->J' *&****»* ir antra sekre
torė J. Karpiutė iš Westville, 
111. 

savima išrinkti: Dv. vadovas 
kun. Boreišis iš Detroįt, Mieli; 

Kam tai butų parankiaus, p j r m ininkas A . Aleksio iš 
i* / 

galima siųsti: Šv. Kazimiero Sprįngfield^ 111.,- vice-pinni 

\ T -

kibkime į darbą. 
Šeimynos tėvas. 

IR DAR STAMBIŲ NARIŲ. 

g« 

Kaunas, Lietuva. Draugija :-
teiks universitetui. (Jeriaus tie 
šiai siusti universitetui. 

Kun. P. Kašeiukas. 

as nei pats neskaitys nei ki
tiems nepatars skaityti tokiu \ 
knygų bei laikraščių, kurie 
griauna tikėjianą, dorą; ardo 
šeimynos ir visuomenės ramy-

' I bę, bet palaikys ir platins 

XI LIETUVOS VYČIŲ SEI 
MAS SPRINGFIELD. 

ILL. . 

O kas kaitau afr ne išoukJėji-
pasidžiaugti jo darbo vaisiai.-.' R i a s » 
Girdėti kai-kur.iuos tėvučiu-' ., . , , _ . . , . xN 

. . ,v. . v . , . • Reikia pagalbininkių. . 
besidziaugmnvius, kad jų vaikučiai jau paskaito ir parašo 
tėvų prigimtoj kalboj. Kiele 

Kartais vaikai tėvų ir la
bai atsidavusių jų geram iš

kartų didesnis butų džiaugs- auklėjimui, ima ir nuklysta, o 
mas tų pačių tėvų, jei jų vai
kučiai kasdien seserų moky
tojų butų mokomi prigimtos 

ką besakyti apie didumą lietu
vių tėvų, kurie neperdaugiau* 
sia kreipia domės į vaikų auk-

kalbos, tėvynės istorijos, j') Įėjimą, ypač jų lietuvybe, to 
širdyse skiepijama tėvynės 
meilė ir prie to giliai pažini 11 
savo tikėjimą. Mes laukiam 
tos mokyklos, tik ir laukiam. 
Gal gerb. kun. klebonas pas
kelbti] mokyklos vajų, jam va
dovautu, o pajėgi} čionai yra, 
tik reikia jas įkinkyti į dar
bą, reikia energingo žmogaus 
vadovavimui, o tam geriausia 
tiktų mūsų gerb. klebonas. Ir 
tauta ir Bažnyčia tuo gražiu, 
kilniu darbu pasidžiaugtų. 

Ne visas pas mus. 

Turime mes čionai jaunimo, 
turime jaunimui organizaciją: 

Tel . B o u l e v a r d 0 5 S 7 

Dr. Marya 
Dovviat-Sass 

1707 W. 47-th St. 
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
Iki t vai. vak. Nedėliomia nuo 8 

* Iki 2 vai. po pietų. 

vynės meilės įskiepijimą, tikė
jimo tiesų pažinimą. (Kaip 
mokys to kurio daugelis patys 
nemoka). Ir gyvenimo apysto-
vos čionai tokios, kad ir prie 
geriausių norų, sunku vien
iems tėvams išauklėti jauni
mą. Reikia pavaduotojų, pa 
gelbininkų, o geriausia page1-
bėti gali 'mokytojos, vienuolės, 
vaikų mokymui ir auklėjimui 
pasišventusios. 

Jei trokštame ateities. 

Jei mes trokštame savp pa
rapijai ateities, kad įdėtas 
jon mūsų darbas nenueitų nie
kais, jei trokštame savo vaiku
čiams šviesesnės ateities, gra
žaus gyvenimo; jei trokštame 
pasidarbuoti savo tautai ir 

r^Ęp^m • » » • t # — t » Ę Į 

Telefonas Boulevard 1939 

Dr.SA Brenza 
440* So. Ashland Avenue 

Chlcago. IU. 
Vai.: 9 ryto lkl 12 plet: 1 po 
plet iki S po piet; 8:19 vak. Iki 
a . 9 A w<»V . 9:30 vak. 

i i • » m tm»m»»*į 

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS IR CHTRUIIGAS 

4442 So. Western A ve. 
Telef. Lafayette 4149 

Dr. 0 . VAITUSH, 0 . 0 . 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTĄ* 

Palengvina nau 
aklų tempimą 
kaa yra prležas 
Uml skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tuma, akaudandiua ir užsidegusius 
karščiu aklų kreivos akys katerak-
to, nemiegio: netikras akis lndedam 
Daroma egzaminas elektra parodau-* 
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli ir eiti matan
tiems pagelbėta. Sergėkite savo re
gėjimo ir valkus einančius mokyk 
lon. Valandos: nuo 10 iki 8 vakaro 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
1545 W. 4? St. ir Ashland Av. 

08. CHARLES SE6AL 
rerkėlė savo ofisą po numerio 

4199 8 0 . ASHLAND AVEJffUB 

SPECUALISTAS 
D&OYU, Moterų Iv Vyrų Ligų 

Vai.: ryto nuo 19 — 18: ano S—f 
po įlietų: nuo T—8:89 vakare. 
Nedėliomis: 19 iki 1. f. 

Telefonas Drexel 8899 

K9>f>f*9/»/9/9ye %%&%&'%&**%&%>%**% i 

|Dr. MauriceKahn 
S Gydytojas ir Chirurgas • 
; 4 6 3 1 8 . A s h l a n d A v e . J 

Tel. Yards 0994 t 
% 

įSugryžo po vakacijų RUGP. 
(AUG.) 12 — ir vėl užsiims 

praktika. 

Amsterdam, N. Y. — Rugp. 
19 d. įvyko, Kauniškės &v. Ka 
žimiero 1>T-JOB narių susirin-
kunas.Su ni»lda atidarvtas.Pa-
gerbtas a. a. Juoias Mačiulis, 
amžinasis narys ir skyriaus 
pirm., atsistojimu ir "sukalsi
mu 3 Sveika Marija -ir Amžina 
Atilsį. 

Papildyta valdyba. 

Vieton a. a. J. Mačiulio sky 
riaus pirmininku išrinkta vien 
balsiai buvęs rast. J. Tama
šauskas, žymus veikėjas kata
likiškose organizacijose. Raš
tininke vienbalsiai išrinkta uo 
Ii veikėja, poetė ir vytė p-lė 
M. Žukauskaitė. Nauji valdy
bos nariai dėkojo už pasitikė-
jirtią ir kvietė visus narius uo. 
liai 'bendradarbiauti katali
kiškos spaudos platinime. Na
riai žodžiu ir veiksmu pritarė 
ir čiapat įsirašė amžinaisiais 
nariais 1) Leonora Kiselienė, 
$35; 2) Z<ypij Kiseliutė, $3o; 
3) Mot. Kaupelis, $35; 4) Elz. 
Gusčiutė, $35; ir 5) K. L. $50 
bon$# Keli metiniai įsirašė. 

Patenkinti ir dėkoja. 
Išdalinta nariams iš Kauno 

atėjosios knygoj. Visi paten
kinti knygomis ir dėkoja Sv, 
Kaz. Dr-jai. Vienas narys ga
vęs "Pulkim Ant Keliu" mal
daknygę tarė: "Ta viena kny
ga verta $2, o aš gavau dar: 
"Demokratija", "Bolševiz
mas"*, "Ar yra Dievas", "Ar 
Beverta Tikėti" ir 
Inkvizicija". 

Delko rašytis. 

Visi kas tik įsirašė į rfv. 

spaudą, kuri skiepija Dievo, 
Tėvynės meilę ir platina žmo-

(Tasa nuo 2-ro pusk) . . 
Pageidaujama^ kad vyčiai 

prizmę Amerikos pilietybę 
rijoje tikrąja .kultūra. Todėl I dalyvautų • šios ša'lies politi-
visi žmonės, mylintįs Dievą ir 
Tėvynę, uoliai privalo platinti 
dorą spaudą. Amsterdamiečiai 
tai vykdo. 

Visiems nariams ir skyriui 
(ariu didžios padėkos ir pagar
bos žodžius. 

Kun. P. Kaščiukis, 
260 ri Main Str., 

Amsterdam, N. Y. 

PASIŽYMĖJĘ LIETUVIAI 
MOKSLEIVIAI. 

niame judėjime. 
Sekanti Lietuvos Vyčių Sei

mą nutarta laikyti Homstead, 
Pa. 

ninkas M. Bagdonas, sekreto
rius Vi Rukstalis, iždininkas 
A. Valonis — iš Chicagos! 

. i.. ' 

Spaustuvės direktoriai: 
kun. F. Vaitukaitis, vPr. Pa
liulis, A. TanaVas, Pr. Savic
kas ir Br. Jakaitis iš Cliicago, 
m. 

Iždą glaboti pavesta: J. Ge
dminaitei iš Springfield ir A. 
Hubliauskaitei dš Cicero, I1J. 

Sporto skyrius: pirm. Juo-x 

L I E T t r t l A l GRABOBIAI 

Telefonas Boulcrard 4189 

/ 

Binghamton, N. Y. — Br. 
Stanislavičius šįmet užbaigė 
high school su pasižymėjimu 
ir gavo scliolarship į Cornell i 
Universitetą^ Ttchaca, X. Y. J 
įą universitetą išvažiuos rūgs. 
19 d. Ims chemijas kursą. 

Jo brolis Jenas taipgi gavo 
scliolarship 1918 m. ir dabar 
jau antras metas lanko Cornell 
Universiteto medicinos skynu. 

Abu matyt gabus vaikinai, 
dar jauni, Jonas 23 metų, Bro
nius 17 m.* 

Mušą tauta susilauks ga
bių inteligentų darbuotojų. 

Binghamtonietis. 

KUR DĖTI ANGLŲ KALBO 
JE PERSKAITYTUS ŽUR

NALUS IR LAIK
RAŠČIUS? 

» i n o >i*. 333 yru tikras' 
barKeittftH. Jis yra ietnia au 
tldutinio Ugi* bijong. Pada
ryta* M rui»vo« ar baltos 
conttlt didžio nuo 24 lkl 34 
— Kaina tik fS.OO. 

J eis u krautuvlninkfM netu
ri lai prisiusk vard»», adrei**. 
djdi Iv »-'<. MOK prUiusime 

N e m o HrgicniC'Faihion Institute 
120 E. 16th St., New York (Dept. 6.) 

A. Masalskis 
GraboriuiS 

Patarnaajg lai 
dotuvėse ves 
tuvėse, krIUity-1 
oėe Ir kituose { 
jfcilcAtaose. Kai-1 
mos prickiatuoe. j 

3307 Amburn Ave. Cnicago.l 

Seimo pirmininko L. Šimu
čio prakalba. Amerikos, Lietu
v o j ir ^y^iiį himnai, pagalios, 
įnakla — ir Seimo posėdžiai 

baigti. 
(Bus daugiau) 

• l . !' . i • 

Lietnviai Daktarai 
Amerikos Lietuvio Dakttfc 

Drau^ijoa nariai. 
\ » . t * y * 

i 
Dr. A. J. Bertašlus 

(Bertash) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3404 So. Halsted Stt. 
Ofiso Vai.: 1-3 po piet 6-8 vak, 

Residcncija 
S159 Srt. Union Ave. 

Tėl. BoUl. 5913 Tel. Yds. 1699 

. Tel. Bhd. 7043 

Di*. C. Z. Vezelis 
l U l f t r t i s DEWT1BTAS 

4712 UO. ASHLAND AVENUK 
arti 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
8eredorais nuo 4 iki 9 vakare. 

1 0. LA^HAvTldH 
METIKIS GRABORIT'1 

SS14 W. tS-rd Pi. Cklc*«o, Ui 
Patarnauja laldotovėi* tnopl 

glausik R«ikale maldžla Milsaa-
ktl, o mano darna bnsite uira-
tUmtttt Tel. Omai 1^71—9199 S ! 

| M — . , » « » » • « - . H 

• • • • mm^mmtm, 

TeJ. Canai 9R7, Vak. OfUil f i l i 

DR. P. Z. ZALATORIS 
l i e t i n i s Gydytojas tr 

Obirnrgfai 
I f l f to«Ui Halsted Btreei 

t&tĖtidtš: l t iki II ryta: 1 Iki I 
po platu: • Iki 9 vakarą 

— * 
»*m~***m ^mf^f^mm 

U-gi siusti Lietuvos univer-
Bedievirt|' sitetui. Tai bus gera dovana ir 

maloni pramoga studentams, 
vartojantiems anglų, kalba, o 
ju yra nemažai. Beto padidėtų 
ir universiteto knygynas, lile-

Kaz. Dr-ja, gauna gerų, nau- ratura anglų kalboje. 

JUOKAI ANGLŲ KALBOJ. 

T e l e f o n a s S e e l e y 7 4 S 9 
• - - . , . K 

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

moterų lytiškas ligas. 
8401 l ladlson Street 

— Chicago Ram p. Wcstexn Ave. — Chi 
Valandos: 2—4 po pietų 7—9 vak. 

IU-zid. tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 969S 

Dr. A. A. R0TH 
El'iAE GYDYTOJAI Ir 

GHIRURGAI 
•peotellMaa Moteriškų. Vyriškų 
Valką Iv Tisų cfcroniifcų I9j% 

Ofisas: *&* B. Halsted 8t. 
Vai.: i v — i i ryto: i—» pa 
plat. T—trak. !fad. 19 19 d. 
Bes. 1139 Iudcpendence Blvd 

Ckleago. 

-H 

I 
t 

Thtit Busy Season. 

Townley — Heilo, old man; 
things hunmiing out your 
-svay? 

Bubbubs — Yes, mosųuitoes. 

What He Needed. 

8niithy — Tm trying mf 
best to get abead. 

Bruee —' Tbat's fine. You 
need one. 

i 

LIETUVON PER 10 DIENŲ 
Vienintelis vandeniu kelias Lietu-; 
von per Southampton ant Blllilnų! 
laivų ' 
AOUITANIA MAURETANU: 

BEREN8ARIA 
Apleidžia New Yorką, kas Utar-
ninkas. Greitas persėdymaa South-, 
amptone. Lietuviai ypatiškai ly
dimi. 

Reguliariai Išplaukia tiesiai i 
Hamburgą 

(I r i l iav* $106.50) Karės Taksai 
i Kl. ( | Hambunr* 163.50) $5.06 

KELEIVIAI 18 LIETUVOS 
«§da lalvan Piliavoj važiuojant l So
uthampton* ir ten persėda ant Mll-

•žtnųį laivų. Plaukia kaa savaite. 
Greičiausi laivai pasaulyje. 

Informacijų del kalni) ir reikalingų' 
dokumentų atvažiuojantiems keleivia
ms g-allte gauti nuo bile agento. Rei
kalaukit. Jų yra Jūsų mieste arba »- , 
pielinkėj. 

Ounard l i n e , 
140 "N. D ea r boro 

tk. Cbioago 

• 

Df, A, Račkus 
IŠVAŽIAVO 

L 

! 

Kolorado ir Havvaii 

Salas 

Sugryi 

Rugsėjo 2 0 1 , 1 9 2 3 
l 4 « > » » « « • • ! 

a«r 

: ^ $ ^ Q O ^ O $ < ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ $ $ © ^ ^ 88 

Increasing His Income. 

any eliunge 

\ 

Bob^—See 
mef 

PATARIMAS LIGONIAMS 
Gauk patarimą D-ro Van Pa*ng, Specialisto kuri* 

supranta tavo stovį ir kifris patars tau kaip pasi-
geibėti. Norint išsigydyti reikia rasti ligos PRIE
ŽASTĮ. Pasitark su daktaru kuris turi ilgų metų 
prityrimą chronišku ir viduriniu ligų, lai tavo ge
rai išegzaminuoja. 

Tavo kraujas ir šlapumas turi butl egzeminuoja-
mas mikroskopu. Jeigu kenti nuo Crroniškų Ligų 

j arba silpnumo lytiškų ligų ar užsrauodijlmo krau-
, jo, tau reikalingas specialia ardimas. Seruas tf'ektra 

Dr. J . Van Paing 
Ofisas ir Laboratorija 

Valandos 19 lar>to IkJ S vai. vakare • 
Sipi 6oatt> UaJstea S t TelefooM Vardą m » 

No Difference Nohow! 

A colored man took out a 
marriage license. A few daysj j o l m n y _ N o , why1 

later he went back and asked ( j ^ ^ j u s t s w a U 9 W e d 
tlie clerk to substitute another j cen^ 
woman's name for the 6ne on4 

tlie license, as he had changed 
his mirid. He was told that 
tliat would cost liim another 
dollar and a half. 

. "You mean I got to get a 
new l icense! , , 

"Yes ," said tht clerk. 
'The applicant was silent 

for a few minutes, thinking 
hard. Then-he 6aid vvith an air 
of determination, - "Never 
mind, boss, this oV one will 
«do. 'Thar ain't a dollar an* a 
half difference 'tweeu the«i 
two, nol^ow,^ i 

111 

15 

Even Bstter at That. 
" l l i e y say your car is an 

excelient hilr climl*t*,
J, 

"Yes, but you should see 
how it runs up a garage b^^ , . 

Puzzled Both of T'hem. 

Judge — You say that you 
are innocent. How do you ex-
plain the fact that you were 
found near the sc^ne of the 
robbery with tlie stolen prop-
ei;ty in your handte? \ 

Prisoner—-Thar's what's 
puz^lin' me, too, yer honor. 

f Akinių pritaikymo mene 
20 metų prityrimo 

8IMFIOMAI PARKlfiKia 
Akių Ligas 

Ar jums skauda galva? 
Ar Jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos? 
Degina^ ar niežti? 
Ar skaitant akys greit pavarg-

sta? 
Ar kvaišta galva? 
Ar matote kaip Ir plukančlns 

taškus '? 
Ar atmintis po truput} mažėja? 
Ar akys opios šviesai? 
Ar jaučiate kaip ir smiltis aky

se? 
Ar yra balta dėmė ant vokų? 
Ar turit kataraktą? 
Ar turi žvairas akis? 

Jo Ii n d. S m etaną 
AKINIU SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Ave. 

Kampas 18 gatvės 
Ant trečio augšto virš Piatto ap-
tlekos, kambariai 14, 15, K ' i r 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
SepUntadienlais 9 r. iki l t dienos. 

• • • • y j 
Rezidencijos Tel. finmsvrtck 4887 
Dr. S. YĖCKTS D. 0. Ph. C. 

CHIROPRACTK) GYDYTOJAS 
Be gyduolių, be operacijos 

Vai. 9-1: 6-8 P. M. Sventad. 9-19 
1579 »filwaukce Avenue 

Kamp. Robfey ir Nortb Ave. 

?±4± 
9 1 — ^ • — — ^ 

] L Micbflievicz-Vidikiene J 
KUŠERKA 
61 S. Halsted Si 
krapas 31 patv* 
kone Yardi 1119 

Viename ofise su 
Dr. J. F. Van 
aing.* 

SažraiškaS pa-
tarnavioas prie 

"glmdymo.Vlsbkl pa 
p**6i rimai dykai 

Valandos: nuo 7 ryto, iki l.t, nuo 
6 iki 9 vai. 

i0 7 ryto 
vakare. • 

Remkite savuosius. 

•r 

Dr. Me eStupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHIOAGO, UiLTMOIi 
Telefonas Taras 5919 

Valandos - l iki 11 U 
po plfctų I lkl • rak, ITefii-riomla 
Ofisas atdarytas. 

DR. k. L. TUšKil 
1000 So. Halsted Str. 

Td. Oaatal 91 is 
Ofiso vai.: l t ryto iki 18 po plet. 

f iki 7 vai vakare. 
• V a vai.: S lkl 4 po pietų 

4194 Archer Ave. 
Tel. Lalayette 9998 

—— 
TeL Boulevard 9499 

DR. A. i KARALIUS 
Lietuvis Gydytojai 

S303 South Morgui S t m t 
Oalcago. IU. 

• » » » » • • » • » » » • w • •• » n 
Tel. Blvd. 1401. 

Dr. V. A ŠIMKUS 
S315 So. Halsted Street 

Valandos* Nuo 9 ik'i 3 diena, Nuo 
7 _ t vak. 

Nedėliomis 9 iki 12 diena. 
į J ' - a ' J V . A M l i • - • ^ • • • » » . » » * » - . 

Df, M, Strikol'is 
Lteauviš 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4901 So. Ashland Avenue 

TeL Boulevard 7820 , 
Vai.: 2 lkl 4 ir 6 iki 8 

Ned. 10 iki 12 
0941 So. Albany Avenue 

Td. Prospect 1V80 
Vai.; pagal sutartį. 

Uerrfkite tuos biznierltis, ku
rie dažniausiai gaTsinassi dien
rašty "Drauge". 

• i 

"S 
ii 
S 

KAUNAS!! 
KAUN ASH 

Kauno Albumas 
" K A U N A ^ ' ^ J a m e galima pamatyti visa Kau*a | | 

kaip ant demo. Jame yra Valstybės Prezidento Ta

rnai, Seimą rūmai, įžymiausios įstaigos, bankos, krau

tuvės, Lietuvos streetkariai, mirusiųjų Lietuvos kar-
* 

žygių paminklas, puikiausios Kauno bažnyčios ir t.t. 

Taigi labai veria tokį albumą įsigyti. Kaina tik 75 c. 

DEAUCNAS PUSUSHLNG COMPANY 
sW4 So. 0akl̂ > Avenue Ckicago, IHnoiB. 

"E 
fs 

SI 
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D R A U O A 8 

CMC4 GO/£ 
FEDERACIJOS KONG

RESAS. 

*} Į Iššaukta kuopos kaslink Sąuare Park svetaiBėn, reikia 

1 

RENGIMO KOMISUOS IR 
APSKRITIES DELEGATŲ 

PASITARIMAS. 

Seimo dienotvarke. 
Paskirsčiiis iškilmėms dar

bininkus ir sutvarkius visus 
techniškus reikalus, tartasi 
apie Kongreso dienotvarkę ir 
sutarta šitaip; 

"Labor day" pikniko. Pasiro
dė, kad visos užima paskirtus 
darbus, išskiriant 3 kp., nes 3 
kp. tą dieną turės viešą rink
liavą. / 
Chicagoje. vieša rinkliava gal 

bus išgauta. Nors komisija ?.r 
sunkiai darbuojasi, bet užtik
rina kad išgaus. Komisija duo 
da pastabą kuopoms, kuomet 
bus išgautas leidimas viešai 
rinkliavai, tik vien lietuviams, 

visiems turėti įgaliojimus tų 
organizacijų, kurias atstovau
jama, pasirašytus pirmininko, 
sekretoriaus ir dvasios vado. 

Kitaip Kongrese jie galės 
dalyvauti tik kaipo svečiai. 

v 

Apskričio išrinktieji delega 
tai didžiausia balsų didžiuma,'tada turėsime pastatyti apie 
sutarė, kad Kongrese jie sten 2,000 rinkikių. Tad moterys, 

Penktadieny įvyko tas p a s i l e i s pravesti sekančius daly- merginos bukite pasirengu-
- tarimas. Iš Rengimo komisi
jos atskirų narių pranešimo 

LIET. R. K. LABD. SĄJ. CEN
TRO susirinkimas Jvyks trečiadieny 
rugp. 29 d. Aušros Vartų parapijos 
svetainėj, West Side. 

Kviečiame skaitlingai iš visų kp. 
atstovus bei atstoves atsilankyti j su
sirinkimą, nes jau piknikas artinas, 
taigi bus galima gyriaus susitarti, ką 
turėsim veikti, kad butų didesnis 
pelnas našlaičiams. < 

Centro raSt. 

fcus: 
1. Valdvbos rinkimai ir Cen 

paaiškėjo, kad Kongreso iš-'tro vietą kad butų svarstoma 
kilmės, matyt, pasiseks gerai, ne trečia dieną, bet antrą die

ną, nes daugelis iš atstovų 
paskutinę dieną gal nebegalės Bažnyčioje. 

Utarninke 28 d. 9 vai. ryta 
Švento Jurgio parap. bažny
čioje iškilmingos pamaldos. 
Dalyvaus pamaldose daugelis 
kunigų ir J. M. Chicagos Ar
kivyskupas. Pamokslą sakys 
kunigas Andziulis. Giedos perJeagoje. 
šv. Mišias p. J. Saurio parin 
ktas ir vedamas eboras bei so 
listai. 

dalyvauti. 
2. Centras kad butų perkel 

iamas Cbieagon. 
3. T Centro Valdvba Ohiea-

gos atstovai stengsis praves
ti 5 žmonės gvvenančius Chi-

Kodėl? 

Kongreso atidarymas. 

Priežastis tokių Chicagos 
Apskrities reikalavimų yra 
tos, kad Federacija iki šiol 

Tuojaus po pamaldų visi neina taip, kaip reikėtų. Ir 
atstovai ir sveėiai vyksta į gal perkėlus i Chicagą, kur 
Įtark White Sąuare svetainę j yra naturalis lietuvių Cent-
ant 29 g-v£s ir Ilalsted, kur j ras, kur daugiau yra darbuo-

bus Kongreso pos-ėdžiai. T j tojų, gal pasidarys pats Cen-
atidarymo iškilmes įleidžiami Į tro veikimas sėkmingesnis, 
ir kviečiami ateiti visi. Salėj Beto, C. Valdyba, iki šiol 
atatinkamai bus papuošta. A- hudama sustatyta iš žmonių 
tidarymo iškilmėje tikimasi toli viens nuo kito gyvonan-
atsilankant J. M. Arkivysku- cių, negalėdavo turėti dažnų 

pasitarimų. Jšrinkus bent 5 
narių, gyvenančių Cbicagoje, 
galima Imtų turėti pasitarimų 
dažniau pagal reikalo. 

kilmėmis gražus ir svarsty
mais gyvas ir pasekmingas. 

Vienas iš Komisijos. 

po ir miesto atstovų. 

Vakare vaidinimas. 
Utarninke rugp. 28 d. va

kare Šv. Jurgio parapijos 
*ret. vaidinama drama iš 
spaudos persekiojimo la»kn. 
*'Sugryžo'\ Viskas parengta. 
Prie naujų, dekoracijų ir švie 
sos parinktų efektų, prie rū
pestingo prisiimsimo vaidin-
tour veikalas Vanojo padai Cliicagos politikieriai išbar 
rys didelio įspūdžio. Pabai-' stė viešųjų mokyklų fondą ir 
goję—gyvasis paveikslas; lai šiandie neturima čia užtekti-
ke vaidinimo dainuos parink-' 
ias eboras. p. J. Balsio veda-
rcas. 

šios. 
Sus-mas įgaliojo viešos rin

kliavos kam. sušaukti Centro 
sus-mą, kuomet >įšgaus leidi
mą. 

Taipgi 3 kuopa atsišaukė, 
kad Centras duotu kuodau-
giausia rinkikių Cicero, MLa
bor d*iv", nes pramatomos ge
ros pasekmės. Tad Centras ra
gina kuopas pasiųsti kuodau-
giansia moterį} (— merginų 
(15 Sta ir 49 Ct. Cicero, m.) 
į bažnytinę svetainę. 

Išrinkta komisiją paėmimui 
svet. Seimui. Taipgi išrinkta 
atstovai \ katalikų Federaci
jos seimą: A. Nausėda, J. 
Petraitis, P. Mažeika. Ačiū 
gerb. ]). Verygai už suorgani
zavimą naujos kuopos, S. Kn-
glewood. Tos kuopos pinu. y-
ra D. sliekus, rast. A. Abro-
nvavičius (6026 Lafayette 
ave.). 

1924 motų Centro piknikas 
bus 18 d. gegužio, National 
darže. Vargdienis. 

CHIOAGIEČIAI, ATSIIMKL 
TE LAIŠKUS. 

930—Grisrcmis Georg-a 
042r—Juscius Juosapoa 
944—Keinis Kazemeraa 
945—Knitunaa Juozapas 
950—Kriščiūnas Stapo.naa 
954—Kodis Gectrgre 
960—Malaukene Eleonora 
969—Narkiene S. V. 
970—Ninirhis J. 
978—Petkevičius P. 
984—Salem nas Stasis T< 
985—Sargis Sol omon 
1003—Trapas Isidorius 
1005—Vingilis Jonas 
1006—Vitkus Mat ėjus 
1007—Virkutis Stif. 

1012—Wilceuskaite Julijana 
1015—Yianene Natalizas 

m 

Chicajroi pafite (vidnmiesty) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 
randasi atėję iš Lietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatą persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti prie @e-
neral Delivery (iš Adams gatvės 
įėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVERTISED. 

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

904—Baoevioe D. 
906—Balcus Jonas 
921—Parkas Jozsef 
923—Oacionis Honri 
925—Gedvilą Povilas 
927—Giadsus Jonus 
92'J—C.rlgalukas Petar 

PARDAVIMUI. 
B I Z N I S 

EXTRA DIDELIS 
BARGENAS. 

Pajrsiduoda bučeraė ir groserne vi
sokiu Tautu apgyventa vieta. Biznis 
išdirbtas per daugel mėty, biznis yra 
eash no eredit. Kanda pigi, pardavi
mo priežastis patarsite ant vietos, 
parduosiu už pirma ir teisinga pasiu-
linima, kas pirmesnis tas bus geres
nis j ta biznj, labiausia su maža, šei
myna arba 2 singelei todclgi pasi
darys randa labai pigi ir geras pra
gyvenimas. Atsišaukite po antraSu: 
4901 W. 12 St. Cicero, UI. 

REIKALINGA 

P R A N E Š I M A I . 
K o - r e s a s žada Imti ir iš- KONGRESO DELEGATAMS 

SVARBU. 

NĖRA VIETOS MOKYK-
LOSE. 

Vakarienė-koncertas. 

Visi išrinktieji į Federaci
jos Kongresą, delegatai pra
šomi neužmiršti, kad įeinant į 
posėdžių salę, Mark White 
• - - - - i II 

KUR GAUTI TIKlETĮJ? 
Į FED. KONGRESO IšKIL 

Apskaityta, kad kelioms de- į M E S t i k i e t ų gaUtį'galima: 
: šimtinis tūkstančiu vaiku ne-1 
jbm vietos šiandieniniuose mo W e s t S i d e ~ "DRAUGO" 

na i mokvklu hutu vaikams. 

vargo-RETKALAUJAMA 
nirfko, kuris galčtij gerai ves 
ti ne tik chorą, liet ir orches 
tra ir bemj. Tinkamam geres
nės vietos nereiktu. 

Kun. V. Vilkutaitis 
6527 Superior Avenue 

Cleveland. Ohio. 

Ž E M Ė 
PARSIDUODA 1 akro far-

ma, 4 kambariu namelis, bar-
nė, vištmyfta, karvė, 20 an
čių, 50 vištų, javai ir angliai. 

KLECKA 
106 th & Hamlin Ave. 

O nelaime I Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti 

Pirmadienis rugpj, 27 1923 

NUORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI 
NYTI VISADOS KRElPRITfek 
PAS MUS. TAS JUMS SR 

ANT NAUDOS? US 

S. L. FABIONAS CO. 

pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvilginkite Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo būdu užlaikykite savo gal
vos odą svaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais. 
Kaina 65c. aptirtose, arba prisiim
kite 75c. tiesiai į labaratoriją. 

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 $ o . 4tk St. 

Brooklyn, N. Y. 

809 W. 35th Si., Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR. 
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. • 

Remkite savuosius. 

Tel. Lafayette 4933 

P L U M B 1 N 6 
Kaipo HetiaTjs, UetoTlams Tlsa-
dos patarnauju kuogeriauaia. 

M. YtfiKA 
8229 West S8-th Street 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

.•>#'<• vem. 

N A M A I 

kvklu butnopo. Kai-kuriuoso ofise, METROPOLITAN STA 
Ant rytojaus, serodojo 29 vaikai tad bus mokinami dvi o j TE BANKE, pas p. ŠAULIE 

jomis atmainomis. d. ton pat Šv, Jurgio pa r 
svet. vakarienė, kurios laiko 
dainuos visi goriausioji Olii-. 
cagos dainininkai ir dalvvaus 

i 
kiti muzikai. Pavardės in jau. _,, .. ,T."V . , , . — 'V . i Piknikas. — Viešos rinklia žinomos visioms. Ypatingai i „ . ^ , Nauja 

IS LABD. SĄJ. CENTRO 
SUSMO. 

pabrėžtinas dah'vavimas p. J. 
Babravičiaus. 

Kiek bus svečių? 
Iš pranešimu paaiškėjo, 

kad vakaro ir vakarienės* ti
kėtų pardavinėjimas iš kaĮno 
sekasi gražiai. Girdėtis, kįd 
nepaprastos programos gra
žumu pavilioti rengiasi į va
kare ir vakarienę ateiti net 
ir nefedera<»ininku. Bus ma-
Jo\u juos pamatyti, kodėl ne. 

vos. — Atstovai. -
kuopa. 

Labd. Są-gos Centro susirin
kimas įvyko rugp, 22 d. Nors 
buvo kalbėta pereitame girtu 
me, kad šį mėnesį susirinki
mas įvyks savaite anksč-ian. 
l»et nei pirmininko, nei vice
pirmininko, nei raštininko ne
ini vo šiame sus-me. Šiam sus
iimi, pirmininku tapo ši rinktas 
J Petraitis, raštininku P. Vit
kus. 

j N ? ir pas p. ŠLIOGERIENC. 

Bridgeporte: pas P. BALTU 
' TĮ, prieš bažnyčia, pas CHO-
j RO NARIUS, pas FED. SKY
RIAUS NARIUS. 

Ciceroje: pas J. MOCKŲ, 
pas L. KREKšeiUNĄ, DAR-
BININKŲ UŽEIGOJE. 

Kitose kolonijose: pas FED. 
SKYR. NARIUS. 

ANT UTARNINO RUGP. 
28 d. į vaidinimą dramos 
"SUGRĮŽO" bus galima gau
ti įeinant j šv. Jurgio svet. 

NUSIPIRKITE IS KALNO, 
G A U NEBELIKTI. 

"Reikalingos 2 merginos vie
na prie namu darbo kita dirb
ti stmlijoj. Atsišaukite: 

W. J. Stankūnas 
3315 £o. Halsted Street 
Telefoną^ Yard* 1546 

, ,—t 

Įteikia 2 vyrp dirbti ant u-
kės. Alga $f)0 | mėnesį valgis 
ir kambarys patyrimas nerei
kalingas, važiuok tuojaus nuo 
Union Depot, 50 m vii u nuo 
( iueagos. 

JUOZAPAS PAULIKAS 
Milburn Road 

Wadsworth, IU. 

REIKALINGI ' 

WIRE FRAME 

DIRBĖJAI. 

Prityrę žmonės prie dirbi
mo rėmu šilkinėms lampoms. 
Didžiausios algos mokamos. 
Geros darbo sglygos. Pastovi 
vieta. Atsišaukite gatavi dub
ti. 

ART LAMP MFG. CO. 

1433 South Wabash Avenue 
Chicago, 111. 

DIDELIS BARGENAS. 

Parsiduoda namas, 1 flatas 
4 kambariai, elektra, (lotas 
platus: 

4527 So. Keeler Avo. 
D1DRIJS BARGENAsT" 

Aant pardavimo 7 kamba|.-iu namas 
Taipgi garadžius dc( dyicji; karų. sis 
namas turi būti parduotas greitu lai
ku už tai parsiduoda labai pigiai. Jo 
kaina $4.700.00 o mes parduodame 
tik $3.100. Namaa randasi po Nr. 
10621 Kdbrook Ave., Chicago, IU. 

Apslpirke» ftj jiamą gali tuojaus 
eiti gyventi, nes dabar jis yra tuA-
t'ias. 

Atsišaukite: 
JONAS GRIGILA 

10808 Mi.-Iiigaa \v<\ < hitago, TU. 
Tc4ef. Cullmaii 7835 

ANT PARDAVIMO 2 p a ^ -
veninnj medinis namas po 7 
kambarius kiekvienam vanos, 
toilotai ir elektra. Randa $50 
mėnesi u j . Greitam pardavimui 
kaina $2,600. Atsišaukite: 

Barnev Wozneski 
3807 Ėmerald Ave. 

fTeL Desrb«m 9057 

A. E. 
ISTASULANII 

ADVOKATAS 
Vldumniestij Ofisas 

[Room 1726 Chlt-ajro Temple BICIRI 

j77 W. VVashfngton St.Į 
OFISAS CICERO 

1505 So. 4»-th Ooult 
[Panedėlto, Sercdo ir Pėtayčios vak. 

Tel. Čireno 6048 

r ei. Dearborn »057 

i 

A. A. S L A K i S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmlestyje 
CHICAGO TEMFIiE BUITjDnfG 

11 West Washington Streel 
Room 1726 

Valandom • ryto lkl i po plati) 
Namų Tel. Hyda Park SS9K 
• • • • • • • • • • • » » • - • • » • • » *•»% 

—' 9 

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

Ofisą* Dldv.featyJ: 

29 South La Salle Street 
K am bari> BKO 

Telefonas Central 6310 

Vakarais 3223 S. Halsted St. i Telefooaa: Tardj 46M1 

J. P. WAITCHES 
L i w y e r 

LIJCTl Y1H ADVOKA1A* 
Dlen.: R. 614-516-127 M. Dear
born Str. Tel. Randolph 5584 
Vakarai: 10736 S. Wabash A 
Ilosclaod Tel. PuIIman 6377 

i 

S. W. B A N E S 
ADVOKATAS 

19 W. Monroe Street 
Room »04 - ' Tclef. Randolph 2*00 
Vai: Nuo 9 ryto lkl 5 po pietų 
Vakarais: 3203 So. Halsted Str. 

Telef. Yarda 1015 
Chicago. 

į&mm+mimmmm m • • & ' 1 » • • » » • • • • • » — » » • • • • • • • ^ -

jM^Ma ERIS PAIN-
JUMS PAGELBĖS! 

Kuomet Šaukiamasi Pain-Ezpeilerio 
pagalbos, Skauania* greitai apga

lima ir nesmagumai 
— pranyksta. Bu 
pirmu žnyptelejimu 
reumatiftko skaus
mo, nervus kratan
čios neuralgijos, kan
kinančio ir liečian
čio į krūvą strėnų 
dieglio, tuojaus nu-
ipirkite lito galin

go ir patikėtino Šei
myninio linimento ir juomi ištrin
kite skaudamas vietas. Tikrasis 
Pain Ezpelleria turi mūsų INKARO 
vsisbaženklj. Visi kiti yra pa-
megzdžiojimais. Kaina 35c. ir 70e. 
aptiekose arba iŠ 

r . AD. RICHTER 6 CO.. 
104-114 Sntk 4tk St, Braddya, N. T. 

Ar turite "DRAUGO" Knygyno 
KATALOGĄ? 

Jei neturite, tai reikalaukite, o mes tuojau prisiusi

me. 
DRAUGAS OPUBL. 0 0 . 

2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois. 
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f "DRAUGO" KNYGYNE! 
i 
^ Galima gauti.šios 

I MALDAKNYGĖS 
= Ramybė Jum3 (brangios o<los paauks.) i$3.50 Į 
| Ramybė Jums (kailio apdar.) 2.50 I 
| Ramybė Jum» (audeklo apd.) 2.0C 

m s 
= Slos maldaknyg/s formatas yra 51^x3%. Puslapių turi 958. bet ne 
S stora, nes spausdinta ant plonos popįeroa. Joje yra Įvairių jvainau-
Sj HIU maldų. 
S • " s 
S Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd. 1.75 E 
= Aniolas Sargas — juodais apd 1.50 | 
| Dangaus Žvaigždutė — juod. minkš. apd 1.75 = 
1 Dangaus Žvaigždutė — juodo audek. apd 60 E 
= Dangaus Žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50 5 
s S 
= Slos n aldaknyfcės yra nedidelės. Turi beveik po 300 puslapių, i 
S Spauda aUkl. ~ 
1 Pulkim ant kelių 2.00 E 
| Pulkim ant relių . . . ; 1.85 f 
| Pulkim ant keiHj 1.50 | 
| Pulkim an*. kelių 2.50 E 
| Kantįčka 85 | 
| Maldų Knygelė kauliniais balt. apd. po 1.50 % 
| Maldų Knygelė audeklo apdarais po .75 S 
| Melskimės, (vaikinams) po 60 į 
= Melskimės, (mergaitėms) po 60 = 

= Pamaldų Vadovėlis 45 = 

LlTTLt JULIUS SNEEZER BT BAKbft 

VWS W IN A L 
vvftecK^rrER?! 

N0T E^ACaV7] HCWIN THE: 
DICKEKS £>JO 
YA6rrvooft 
LEG Qff? 

7 I FELt OVERTHE SIDE OP 
ASHIP /HNOASHARKCAME 
ALONG ANO GRĄBBED NE 
BV THE L£G*.[ 

LET HIM HAVE THE LEO> 
Qf COURSBi X NEVEf< 
NRGUB W I T H SHĄRVCS*! 1 

Užstsak ydami adresnokJte: l 

" D R A U G O " K N Y G Y N A S 
f 2334 South Oakley Ave. Chicago, ŪL i 
i«IIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIinilllllllllllllllllllllHUIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIII!IIIUIlllll^ 
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ŽAIDIMŲ KNYGA. 
Iki šiol mes amerikiečiai neturėjome žaidimų knygos 

iš kurios būtume išmokė tinkamų žaismių. Štai, dabar kų 
tik gavome ją iš Lietuvos kurioje yra 102 įvairus žaidi
mai. Šie žaidimai labai tinkami žaisti išvažiavimuose, 
piknikuose ir įvairiuose pasilinksminimuose. Taigi labai 
pravertu kiekvienam tokių naudingą knygų įsigytu 

Kaina tik 60c. 
"DRAUGAS" PUB. 0 0 . 

83S4 South Oakley Avenue Chteago, m. 

i 
* 

i 


