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METAI-VOL. VIII 

XIII Federacijos Kongresas 
IIT-čioji sesija, rugp. 29 d., 

8:')') vai. r. — pirmininkas 
dr. J . Navickas skaito rezo
liucijos komisijos pertaisyta 
dienotvarkę, kurį skamba; 

1. Atstovo iš Lietuvos, knn. 
J . Koncevičiaus pranešimas 
ir mušu pageidavimai. 

2. Fet'eratas MLietuvių pa
rapijines mokyklos," kun. F . 
Kemėšis. 

.*>. Laikraštininku Sąjungos 
pranešimas, re I*. L. Šimutis. 

4. Referatas "Moksleivijos 
ir Kolegijos klausimas.'* roC. 
kun. Br. Bumšas, korct'r. knn.! paskubintu tempu steigti prie 
A. Linkus. [visų parapijų mokyklas ir au-

.">. Referatas "Federacija irjklėti pašaukimus, kad mūsų 
socialiai tautos uždaviniai", 
knn. F . Kemėšis. 

6. Rezoliucijų skaitymas. 
7. Centro Valdybos biudže

tas. 
8. Centro vieta. 
9. Centro Valdybos rinki

mai. 

romą ir tik visiems refera
tams ir diskusijoms užsibai
gus, kaip dienotvarkėje pažy
mėta, rezoliucijų komisija pa
tieks jau formaliai sureda
guotus pasiūlymus. 

2. Lietinių parapijines nio-
Kįįktos, — Kun. F. Keni/ėšis 
riša ši klausimų su ištaųtėji-
mo pavojumi ir nurodo koki 
vaidmenį tautos gyvenime lo
šia lietuvių katalikiškos mo
kyklos. Referatas Įdomus, 
dokumentuotas statistiniais 
daviniais. Daromos išvados: 

I nuomonėmis. Atsiliepia Fe-
: der. sekret. Krušinskas, iždi-
I ninkas Šaliunas. Beto kalbą 
| labai nuosekliai kun. J . Vai
čiūnas, Mockus ir kiti. 

Toms diskusijoms nesibai
gus jau metas pietauti. Nu
traukiamos diskusijos 12:30 
pietums. IV sesija prasidės 
3 vai. po piet. 

Vokietija Sutinka Pertraukti ĮŽYMUS KAT. FEDERACIJOS KONGRESE, CHICA-
GOJE DALYVIS 

PADUODA FRANCIJAI TAIKOS PASIŪLYMUS ; 
BERLYNAS, rugp. 30. — ritorijoj bendrai su' francu-

PENKI ITALAI NUŽUDYTA 
GRAIKIJOJ. 

kultūros centrams Vienuoly-
anms nestigtu, kandidatų. 

Diskusijose dalyvauja kun. 
klebonas M. Krušas ir kiti 
dvasininkai, o taipat ir pa
sauliniai. 

3. Laikraštininkų Sąjungos 
pranešimas. — L. Simutis 

10. Kongreso vieta kitiems' t / , ,, , . . . 
liarso' redaktorius daro 

susikūrusia metams. 
11. Kongreso uždarymas. 
Dienotvarkė antrai Kon

greso dienai priimta be patai
sų." 

L A t storo iš- Lietuvos pra-
mesimas. — Kun. J . Koncevi
čius plačiai dėsto kultūrinę ir 
ekonominę Lietuvos padėti. 

Paaiškina savo kaipo Ka
talikų -Veikimo Centro iš Lie
tuvos misijų. Prašo para
mos. 

Išklausius įdomaus prane-ileksis ir kiti 
šimo eina diskusijos. Disku
sijos gyvos ir karštos. Nu
siskundžiama Lietuvos nesve-

pranesima apie 
Laikraštininkų Sąjungą ir 
perduoda jos svarbesnius nu
tarimus. 

Kongreso atstovai veikliau
sieji muąq išeivijos darbuo
tojai daug pareiškia savo no
rų katalikiškos spaudos geri

nimo, platinimo ir tobulini
mo žvilgsniu. 

Kalba: kun. J . Vaičiūnas, 
J . Mockus, Stancikas, kun. 
Kulikauskas, V. Nausėda, A-

ROMA, rugp. 30. — Penki 
Italijos komisijos nariai Orai 
kijoj nežinomų užpuolikų 
graikų užpulti i r nužudyti. 
Ta komisija buvo paskirta 
nustatyti Albanijos-CJraiki-
jos sienų. 

(v,ia ta žinia oficialiai pas
kelbta ir visą Ttalijų išjudino. 

Italijos vyriausybė reika
lauja Graikijos, kad ji duotų 
paskirtą atlyginimų, ' kad 
žmogžudžius nubaustų ir pa
skelbtų viešąjį atsiprašymų. 

Tarpe nužudytų yra gene
rolas Telini. 

Ruhro teritorijos darbininkai 
ir, abelnai, visi gyventojai 
pasiryžę pertraukti pasyvį 
priešinimąsi, jei Francija for
maliai paskels, kad j i : 

1. Leidžia atgal teritorijon 

žais ir franeuzų nurodymais 
atlikinėtų visokius darbus be 
murmėjimo. Tokiu būdu bu
tų atnaujinti darbai kasyklo
se ir dirbtuvėse. Butų atgai
vinta sugriauta pramonė. Ge-

i 

t 

i 

gryžti visiems: ištremtiems; j ležinkeliais išnaujo prasidėtų 
2. Paliuosuoja visus nubau- smarkus judėjimas. 

stus kalėjimu; i _ . / • . : . į ' . 
_ w t . ; įvykus tokiai padėčiai, 
,1 Garantuoja gyventom.' .. , , , . 

Francija daug pelnytų kai]) 
gvvvbei apsauga. ; • , „ . . . . , . . 

" ' . . . 'medžiaginiu, taip doriniu 
I įe visi snujanvmai paeina J v ., . T- •• _•* 

. .. . ' : žvilgsniu. J i pasijustų tikimo paties kancJicriaŲs Stre- . . . . . , * . . 1 . rai įau nemuralima ir semann. kurs atmaino yokie-

i 

nu nenugalima ir kad 
prieš ja turi lenktis visas pa
saulis. 

4. Referatas "Moksleivijos 
ir Kolegijos klausimas." ' — 
Kun. Br. Bumšas karštai ir į-

tingumu. nepaisymu mūsų | tikinančiai Įrodinėja inteli-
reikalų, kuomet Amerikos lie- gentijos nedatekiius. Padą-
tuviai nuoširdžiai remia savo; r o s apžvalgų kitų mums pa-
užjurio brolius. Kreipiama: T i a ^ j n ^alių, referentas paste-
domės į neužtektinų kataliki- 'bi mažų inteligentų nuošimtį 
škos spaudos Lietuvoje infor- \r ^ n griežtoje formoje išsi-
mavima apie mūsų vargus, taria ypač už Lietuvos moks-
rupesnius, kovas, pageidauja- leivijos šelpimų, 
ma kasmet atstovo iš Lietu-j Ta mintis, tarsi kibirkštis 
vos, kurs grynai idėjiniais t*- mesta parako kalnan, sukelia 
kslais tautvbės ir katali- gyvas ir karštas diskusijas. 

ORE IŠBUVO 37 VALAN
DAS. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

SAN DIEGO, Cal., rug. 30. 
— Armijos lakūnai, kapito
nas Smith įr leitinantas "Rieb-
ter pirmadienio rytą De Ha-
viland aeroplanu pakilo oran 
ir be pertraukos skraidė 37 
valandas. Jiedu norėjo pa
daryti 48 vai. rekordų. Te-
čiaus nuilso ir del kilusių mi
glų turėjo pertraukti skrajo
ji mų. 

Žibalas ir užkandžiai jie
dviem buvo paduodami iš ki
to aeroplano. 

37 valandas išbūti ore, tai 
aukštas rekordas. 

čių valdžios pozicijų. Niekas ; 
negali pasakyti, kokius jis tu-i 
ri tikslus. Tik žinoma, kad ' 
jis /darbuojasi padaryti taiką 
su Francija. 

Pranešta, kad prie kanclie-
riaus tų žygįų palinkę ir vo
kiečiai industrininkai. Kan-
clierius tuos Frakcijai pa 
siųlymus paskelbė tik po nuo
dugnių diskusijų su industri-
ninkais. 

Kų reiškia pasyvio prieši
nimosi pertraukimas? 

(To priešinimosi pertrauki
mas franeuzams butų didžiai ,ams "uk^zą,' kad jie turi 
naudingas daiktas. Xes vo- su franeuzais kooperuoti arba 
kiečiai darbininkai Rubro te- ' tur i badauti. 

Kuomet Stresemann taiso 
ir skelbia planus, norėdamas 
pasiduoti Franci jos norams ir 
pataikaudamas socialistams, 
jis tikrai nebežino, kaip į jo 
tuos sumanymus atsineša Ru
bro gyventojai. J is jų ne
klausia, ar jie sutin. bendrai 
su franeuzais dirbti visokius 
darbus FYancijos naudai. 

Socialistų spiriamas kanc-
eris Stresemann skelbia tad 
uhro teritorijos gyvento 

i 
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KUN. FAB. KEMĖŠIS 

BULGARŲ PASIUNTINYS mas pilnai pavyko. Nebūta 
PRAHOJE NUŽUDYTAS, i jokių nelaimių. Tarpe San 

Francisco ir New, Yorko paš-

kybės, be jokių rinkliavų ap- Ypač smarkiai palaiko prie 
lankytų visas mūsų kolonijas, • čingą i m n t j kun. A. Linkus, 
beto-šaukiamos, kad K. Vei- j "Giedros" redaktorius, stud. 
kimo Centras kuodažniausiai Daumantas, kreipdami domjės 
informuota mūsų išeiviją per Kongreso dalyviu i būtinų rei 

BUTŲ BUVC IŠNAIKINTI 
VISI GYVENTOJAI. 

NEW YORK, rugp. 30. — 
Dr. J . AI. Taylor skelbia; kad 
prieš pat buvusio karo pabai
gų išrastos dujos, kuriomis 
butų buvę išnaikinti visi Eu
ropos gyventojai, jei karas 
nebūtų pasibaigęs. 

Anot jp, vartojant tas nuo
dingas dujas, ateity karas 
negalės ilgiaus tęstis, kaip tik 
90 dienų. 

GUBERNATORIUS PINCHOT PADUOS TAIKOS 
S į L Y G A S 

. 

TLVRRLSBniG, Pa., rugp. jai prigulinčius mokesčius. 

spaudą mums įdomiais ir ru
pimais klausiniais. Visa kalbė 
tojų eilė daug ir tiksliai tuo 
klausimu išsitaria. 

Rezoliucijų galutinų neda-

kalą pirmon galvon statant 
Amerikos moksleiviją. Fede
racijos Centro Valdybos na
riai jaučiasi užgauti vienų ir 
kitų kalbėtoju kraštutinėmis 

18 ŽMONIŲ MIRĖ NUO 
GRYBŲ. 

29. — Gmhernatorius Pincliot 
atliko konferencijas atskirai 
su anglekasių viršaičiais ir su 
kasvklu savininkais. 

Nuo tų ir kitų surinko fak
tus ir jų nusistatymus. I r 
šiandie jis baigia gaminti 
nuosavus taikai planus, ku
riuos abiem pusėm įduos 
šiandie vakare. 

Tokiuo būdu bendrovės butų 
paliuosuotos nuo "ebeek-off" 
sistemos. 

4. Abi pusi turi sutikti ves
ti ir toliaus taikos cjerybas ir, 
pirm praeisiant 30-čiai die
nų, padaryti galutiną taiką. 

Užmokesnio padidinimo 
klausimą, sakoma, gubernato
rius savo planuose nepalie-

Žmogžudis bulgaras suimtas, i ta pristatyta į 25 valandas. 
—« į Tiek laiko ima traukiniu paš-

PRAHA, Čekoslovakija, r . , tą pristatyti iš Cliicagos New 
Yorkan. 

-Po to išmėginimo, matyt, 
visuomet bus įvestas tas oru 
pastos vežiojimas. 

28. — Čionai trimis šūviais 
pašautas ir mirtinai sužeistas 
Bulgarijos pasiuntinys Das-
kalov. J is greitai mirė da
rant jam operaciją. 

Čmogžudis, Atanas Niko-
lov7 26 m., bulgaras, suimtas. 

Daskalov pasiuntiniu buvo 
paskirtas žinomas Stambulis-
kio. Po revoliucijos jis at
sisakė pripažinti naują vald-
v • 

zia. 

—=a» 

CHICAGO. - - Šiandie pra-
matomas gražus oras; viduti
nė temperatūra. 

PINIGU KURSAS. 

PASTOS VEŽIOJIMAS 
PAVYKO. 

Tai bus kaipir sugestijos siąs. Tai esąs išimtinai abie-
anglekasiams ir kasyklų savi
ninkams. Bet podraug tos 

jų pusių reikalas. 
Trumpas laikas. Rugsėjo 

darbas kasyklose. Dėlto, gu 
bernatorius Pincbot turi ap
sukriai darbuotis abi pusi tai 

i 
kant. 

LOWDENJ*ORI BUT 
KANUIDATU. 

£ 

KATALIKU FEDERACIJOS KONGRESO ATSTOVAI 
Vakar " D r a u g e " nepami- žius Dr. J . Poška, Ig. Sakalas 

ir V. Stancikas. 

BERLYNAS, rugp. 30. — 
Tomis dienomis čionai mirė 
18 akmenų pavalgę nuodingų 
grybų, kuriuos surinko pro
vincijose. 

nėti šie atstovai: 

CHICAGO. — K. Stemp- AYATERBURY, Conn. — 
lienė, P . Gritėnas, J . Andri-jKun. Dr. J . Navickas, J . ša-
šiunas, kun. B. Bumšas, J . ' liūnas. 
Baltutis, Kaz Radavičienė, j 0 A R Y , I n d . - K u n . J . Mar
ku.,. Dr. Ig. Česaitis, B. J . m ^ A n t Z ė m A ^ 
Nenartonis, J . Šimkus, A. Be-
naitis, V. Petrauskas, B. Se-
kleckis, B. Pankauskienė, V. 
Nausėda, Jasiunienė, J . Sau

l i s , A. Nausėdienė, A. Peld-

NAUJAS JAPCNIJOS 
PREMIERAS. 

ir daro taiką. 
Nors gubernatoriaus taikos 

planai nežinomi, bet žinovai 
spėja, kad jis šiandie paduo-
siąs tokias sugestijas: 

1. įTrisdešimčiai dienų pa
liaubos; tuo laiku streikas tu
ri but suspenduotas. 

2. Kasyklų savininkai turi 
sutikti panaikinti ilgesnes da
rbo valandas dienoje palie
kant išimtinai 8 valandas. 

3. Kasyklų savininkai tu
ri sutikti savo ofisuose pri-

stovaį " D r a u g e " užrekorduo-1Wood iškeliavo į Mindoro sa- imti unijos atstovus, kiekvie-
Gavę pranešimą užrekor- lą studijuoti cukraus sitųaci-(name ofise vieną, kurie ^galė-

TOKYO, rugp. 30. — Nau
ju Japonijos premieru pas
kirtas grafas Gombei Yama-
moto. 

MANILA, rugp. 29. — Sa-
Gal ir šiuo žygiu nevisi a t - l ų g e n era l i s gubernatorius 
m_į " D r a u g e " UŽrekorduO- t Wnor1 iSkoliavn I Min^nrn sa . 

duosime. 

sugestijos griežtas gubernato- 1 d. turi but suspenduotas 
riaus nusistatymas. 

Gubernatorius Pincbot šia
me atsitikime atstovauja vi
suomenę. J i s tvirtina, kad 
anglekasių ir kasyklų savinin
kų derybose yra svarbiausias i 
faktorius visuomenė. I visuof 
menę tad abi pusi turi atsi-j .Republikonų partija jau 
žvelgti, kuomet veda derybas[ užimta parinkimu kandidato 

į Suv. Valstybių prezidentus 
ateinančiais metais. 

Mirus prezidentui Hardin-
gui, partija neteko lygsv.aros. 
Šiandie išmėginamas Prezi
dentas Coolidge. Šis dar ne
reiškė savo žodžio. Repub-
likonų vadai apie jį abejoja. 

Kalbama, kad be kitų į kan
didatus norės patekti ir buvęs 
Illinois valstybės gubernato
rius Lowden, jei Prezidentas 
Coolidge reikš nenoro. 

Nežinia, kiek' tame tiesos." 
Mr. Lowden šiandie yra Ka-
nadoje, kur išvažiavęs atosto-
gosna. Tad negalima nuo jo 

Išilgai Suv. Valstybių pas
tos vežiojimo oru išmėgini-

Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos ster. svarui 4.61 
Francijos 100 fr. * 6.21 
Italijos 100 lirų. 4.53 
Vokietijos 100 mrk. .00002 
Lenkijos 100 mark. .0008 
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P I N I G U S 
I I SIŲSKITE į Lietuvą Per 1 = 

(1 DRAUGĄ II 
1 s. # Nes, Draugas pigiausiai siunčia ir geriau-

I = šiai patarnauįa. "Draugas" siunčia per didžiau-
sias Lietuvos bankas: Ūkio Banką ir Prekybos-

= E Pramonės Banką. 
_• _; **r \ •» ' v * 

UY-

Draugas siunčia pinigus litais, ir doleriais: 
f | perlaidomis, čekiais-draftais ir telegrama. 
^m mm ^" MTI A W / / • _ • _ A _ I B _ M _ % • _ — __—.___ ^ * 

39- tų kolektuoti nuo uni&tų, uni- nieko patirti. 
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Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare. 
Nedėliomis uždaryta. 

1 1 2334 S0 . OAKLEY AVE. , CHICAGO, ILL 1 1 
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D R A U G A I Ketvirtadienis Eugp. 30 1923 
ĮCS 

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
DiBHRAŠTIS 

"DRAUGAS 
į savo namus socialistų, laisva
manių ir kitų tikėjimo prie
šininkų laikraščių bei knygų 
ir žiuri, ką jų vaikai skaito, 

SUa katdtaat Uakynia nedUdieiiiii* tai toki tėvai nemažai turi su
l f i to* . . . «^~«»«••• ••••• sirupinti, kokius krutamus pa-
PiiaeJ Metų 13.00 i i - -, • * rr- , 

, veikslus jų vaikai mato. Tėvų 
Oi prenumerata, mokai iškalno. Lai- .v. ... .. 1 
n . ekaitoei nuo afatfymo dienoj I neapsižiūrėjimas tame reika;e 
m ttw» Naujų lietų. Norint pennai- gali jiems nemažai kartybių 
ajti adreet tieada reikia priaiąa-1 atnešti ir jų mylimus vaike-1 
II ir tena* adreaa* Pinigai geriau- .. , . . .. ' 
eU t*iĮf*i Uperkant kraeoje ar ex- I , u s 3 i e m s svetimais padaryti. 
preee "Money Order" arba Ida- ' i i . 
ianft pinigu I regiatnioU 

DRAUGAS PUB. 0 0 . 
8334 South OaJdey 

Chicago, Iilūnola 
Tel. Roosevclt 7791 

DALYVf UJA KAT. FEDERACI-
JOS KONGRESE. 

KRUTAMIEJI PAVEIK
SLAI. 

Puikus išradimas krutamie-
j i paveikslai; žmonės juos mė
gsta. Bet kad jie viai butų nau 
dingi, tai to negalima sakyti. 
Reikia manyti, kad jų yra net 
gana daug ir visiškai blogų, 
tvirkinančių. Tai rodo žymių 
draugijų nutarimai. 

Dabar nesenai, kaip paduo
da laikraščiai, savo posėdyje 
Genevoje Tarptautinė Vaikų 
Gerbūvio Draugija užgyrė, 
kad butų įsteigtas tarptautinis 
biuras' informuoti apie geras i bus arti šimto tūkstančių. 

x KIEK LIETUVIŲ CHICA 
GOJĘ. 

"Chlcago Association of 
Commerce" paskelbė, kad ji 
atliko Chicagos gyventojų at- \ 
skiriomis tautomis surašinėji
mą. 

Ta i esąs teisingas visų ats-< 
lcirių čia tautų žmonių sąrašas.' 
Atliktas, kaip sako, "busines-
s c " reikalais. 

Kituomet federalis, cenzus 
paskelbė gyventojų sąrašą. 
Lietuvių čia buvo paduota 
kiek daugiau 30 tūkstančių. 

Bet "Association of Com
merce" jau atranda 43,274 
lietuvius. 

Taigi daug teisingiau. Te-
čiaus vis dar toli nuo teisy
bės. Nes Chicagoje lietuvių 

ir tinkamas vaikams rodyti 
filmas ir apie blogas ir kenks
mingas, kurias, remianties įs
tatymais, reikėtų visiškai pa 
naikinti 

Amerikoje *buvo privisusių 
bjaurių krutamųjų paveikslų, 
kurių da ir dabar yra, bet 
dėkui valstybės priežiūrai ir 
privatinei pačios visuomenes 
priežiūrai, daugybė nemoraliu, 
paleistuvingų paveikslų pra
nyko. Nes pastebėta, kad rim
tesni paveikslai duoda geres
nį pelną ir nestato pavojun. 

Bet negalima da jokiu bū
du girtis, kad viskas yra ge
ra su krutamaisiais paveiks
lais. Tiesa, sumažėjo rodymas 
paveikslų, kurie vedė prie pa
niekos Šeštojo irDevintojo l)ie 
vo Įsakymo, bet yra iki valiai 
rodomų paveikslų, kurie moko 
nekreipti domės į Penktąjį ir 
Septintąjį Dievo .Įsakymą. Tr 
šiaip įvairių niekų parodo kru-
tamais paveikslais. 

Jauniems vaikams, kurie mė 
gsta visus matytus, ar girdė
tus dalykus kartoti ir mėgžd-

Kad lietuviai neužrašomi lie 
tuviais, tai yra priežasčių. 

Pirmiausia, yra tokių lietu-
vių, kurie užrašinėtojams by 
kaip pasako ir to užtenka. Kas 
jiems jų tautybė. 

Antra, yra tokių, kurie pasi
sako, kad jie arba iš Rusijos 
arba Polščios. 

Pagaliaus dar viena ir tai 
svarbiausioji priežastis, kad 
Clucagoje į užrašinėtojų tarpą 
patenka daug lenkų. Tie lietu
viams retai dovanoja. Nori ne
nori užrašo lenkais, gi jei ne, 
tai bent rusais. 

, Tokiu būdu dideliu lietuvių 
skaičiumi pasipelnija lenkai ar 
ba rusai. 

Nes kas ir besakyti, kad, 
anot cenzo, po tikrų ameriko
nų čia lenkai savo skaičiumi 
užima pirmąją vietą, gi rusai 
— trečiąją. Antrąją vietą už
ima vokiečiai. 

Teisybę kalbant, lenkams 
daug lietuvių tenka. Tečiaus 
ir jie turi nuostolių. Nes ir jų 
nemažai tenka rusams ir vo
kiečiams, pagaliaus dar ir 

Julė Gedminaite 

Įžymi darbuotoja jaunimo tarpe, 
labiausia Springfield," H1.;L. Vyčių 
Centro iždo globėja. Kat. Federaci
jos Kongrese išrinkta knygų revi
zijos komisijott. t 

• 
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AM. L. D. K. FEDERACIJOS 
XIII JAM KONGRESUI SEK 
RETORIAUS RAPORTAS. 

Rugpjūčio 28, 1923 m. 
Gerb. Atstovai: (— 

XII-jo Kongreso naujai iš
rinktoji valdyba rugsėjo 7-tą 
dieną, 1922 m. So. Bo*ftonA 

Mass. savo susirinkime pasis
kirstė pareigomis sekamai: 
Dvas. vad. kun. dr. Ig, Česai-
tis, Pirm. kun. K. Urbanavy-
čius, 1 Vice-pirm. kun. I. Al-
bavičius, II . Vice-pirm. Lecnar 
das Šimutis, Iždin. Juozas B. 
Šaliunas, Sekret. Kazys Kru-
šinskas, Iždo glob. kum F. Ke
mėšis, kun. V. Taškunas, ir 
Mikas Kerbelis. 

Gi rugsėjo 28 d. 1922 m. at
sisakius kun. dr. I. Česaičiui ir 
išstojus iš Fed. valdybos na
rių tarpo, Dvas. vad. baisų 

gauti. Kaip tik tuo laikų gry-
žo iš Europos užbaigęs mokslą 
kun, dr. Jonas Navickas kuri 
Fed. Vaidyba kr užkvietė pa
kalbėti moksleivių vajaus lai
ku, bet kun. dr. Navickas su
tiko tik vieną mėnesį tepava-
žinėti su prakalbomis. Kitas 
kadbėtojas tapo pakviestas 
l%£. i£d. globėjas p. M. Ker
belis. įft&hirint visų dedamų 
pastangų moksleivių vajus ne
pavyko, nes kaip tik tuo laiku 
iškilo Klaipėdos šelpimo rei-
katlas ir moksleivių vajų rei
kėjo sustabdinti, nors laike 
vieno mėnesio ir pasisekė su
rinkti apie tūkstantį dolerių. 

Nežiūrint nepasisekimo mo
ksleivių vajaus, Federacijos 
valdyba dėjo visas pastanga*, 
kad mokslo trokštančioj i lie. 
tuvių katalikų jaunuomene 
kiek galint sušelpti. Taigi nuo 
XII-jo iki XIII-jam Fed. Kon-dauguma išrinkta kun. I. Al 

bavičius, gi į vietą kun. Alba^ presui Ved. valdyba suteikė pa 
vičiaus pakviesta daugiausia 
balsi) gavusis kandidatas t. y. 
p-nia A. Nausėdienė kuri suti
ko įeiti į Fed. valdybą ir už
imti Vice-pirm. vietą. 

Pirmuoju naujos valdybos 
rupesniu buvo: surengti mok
sleivių naudai vajų. Kad sėk
mingai vajų įvykinti reik tu
rėti naujas žmogus ir geras 
kalbėtojas kuris savo iškalba 
patrauktų žmones, bet tokio 
kalbėtojo valdybai nepasisekė 

žioti, netikę paveikslai daug austrams. Nes tarp lenkų ga-
blėdies pridirba. Todėl tėvų 
ir vyresniųjų užduotis yra pri
žiūrėti vaikus ir juos perspėu 
prieš blogų paveikslų įtekme> 

Jei geri tėvai neįleidžia 

Įima sutikti žiopliausių žmo
nių. 

Tas ir kili cenzai Chicagos 
lietuvius begalo skriaudžia. 
Kuomet mūsų Čia gyvena ti-

šalpos viso 47 studentams ir 
taip: 

Jungtinėse valstijose/ 1. Pe
tras Česnulis, 2. Jokūbas J. ftli 
kas, 3. Petras Daužvardis, 4. 
Petras Atkočiūnas, 5. Izido
rius liekis skulptorius kuris 
jau užbaigė savo mokslą. Viso 
5 studentai. 

Italijoje, Roma: Juozas Ma
cevičius architektas, Irena Ja-
ckevičaitė dailininkė ir Petras 
Mačiulis juristas, 14 liepos už
baigė mokslą ir gavo daktaro 

kra galybė, tai kai kas nori I laipsnį. Viso 3 studentai. 
matyti mus tikrais nykštukais. | Šveicarijoje 9 studentai kaip 

Tai didelė politinė skriauda. 
Lietuviams politikams pridera 
pasidarbuoti kad tą skriaudą 
atitaisius. 

tai : r. Marija Andriulytė, 2. 
Marija Ambraziejutė, 3. Mari
ca Smetonaitė, 4. Liudas Čepu
lis, 5. Kazys Pakštas, 6. kun. 

Nikodemas Pakalka, 7. Kle
mensas Ruginis, 8. Edvardas 
Turauskas, 9. Pranas Jucaitis. 
Iš jų jau užbaigė mokslą: Dr. 
Kazys Pakštas gamtininkas, 
Marija Andzlulyte filosofijos 
daktarė. Šiemet baigs moks
lą: M. Ambraziejutė, Kl. Ru'-
ginis paidagogas, Ed. Turau
skas juristas, Pr. Jucaitis che
mikas. 

Vokietijoje sušelpti šie stu
dentai: 1. Juozas r^etrušaus-
kas, agrori, 2. Antanas Puo-
džiukynas, istorikas, 3. $esFo-1 
vas Pakucfcas, geologas, 4. Ju
lius Aperavičiūs, 5. Jonas Beri-
dorius muzikas, 6. Petras Meš
kauskas, istorikas, 7. Edvard. 
Jatulis, 8. Balys MarčiEionis. 
9. Jonas Remeika istorikas, 
10. Juozas Mičiulis miškinin
kas. Viso 11 studentų". 

Lietuvoje Kaune: 1. Leonas 
Vrubliauskas komersantas, 2. 
Antanas Valavičius, juristas, 
3. Antanas Kubilius, komer
santas, 4. Liuda Jovaišai tė, 
filosofė, 5. Jonas Statkevičius, 
medikas, 6. Stasė Orvydai tė, 
filos, 7. Emilija Urnežytė, fi
los,, 8. Salome Juozelenaitė, 
f i los., 9. Pranas Masilionis, 
filos., 10. Felicija Rogalsky-
tė, filos. 11. Kazys Žagrakalys, 
istor., 12. Povylas Gaučys, fi
los., 13c Juozas Urmanas, ist., 
14. Balys Paliokas, komers., 
15. Pranas Vainauskas, teis., 
16. Juozas Gražulis, mat. gani., 
17. Aleksand. Daktaravičaitė, 
liter., 18. Ona Girčytė, 19. Al
fonsas Mikšys, teis., 20. Vla
das Juodeika, viso 20 studen
tų. 

Iš Lietuvos persikėlė Vokie
tijon mokintis šie studentai. 
Antanas Kubilius, Leipziban, 
Kazys Žagrakalys, Munsterin, 
Balys Paliokas Berlynan; 

Iš sušelptųjų gavo vienkar 
tinę pašalpą: Ed. Jatulis $50.-
00, Jonas Remeika $70.00 ir 
Juozas Mičiulis $100.00. 

Atsisakė nuo pašalpos: Ju
lius Aperavičiūs Berlyne ir 
P'el. Rogalskytė Kaune. 

Studentai jau baigusieji mo
kslą ir gavusieji iš Tautos Fon 
do pašalpas: I>r. M. Andzinly-
tė, kun. V. Mykolaitis, kun. 
Dr. Navickas, Ona Petraus
kaitė, Dr. K. Pakštas, Dn P. 
V. Raulinaitis, Ur. Urnežytė, 
kun. En. Žilevičius, Em. Ra
manauskaitė, VI. Erslavanas, 
Jurgis Košys, Kaz. Sakevi-
čius, JuT Vilimavičiutė, Jul. 
Žilevičiūtė, kun. Dr. I. Tamo
šaitis, Dr. K. Šalkauskas, Ai 

ATSTOVAS IS ATHOL, MASS. 

Kun. A. Petraitis 
A Vienas rytinių valstijų atstovų, K. Feder. Kongrose 

Chicagoj; Athol,' Mass. liet. kat. parap. klebonas, įžy
mus visuomenės darbuotojas. 

Muraška, Z. Orvydaitė, kun. U0O.00. 
Dr. A. Steponaitis, kun. P. A- Bendrai reiks apie $4,000.00. 
leksa, kun. P. Karalius, kun.' Nauji aplikantai: 

1. Vaclas Sodaitis, Detroit, 
Mich., 2. Petras Gelgaudas, 
Chicago, 111. 

J. Starkus, kun. Dr. P. Mala-
kauskis, Dr. P. Šiviekas, Dr. 
A. M. Dačkus, Iz. liekis, Dr. 
I \ Mačiulis, P. Kalpokas, A. į Uetuvos kandidatai: 
Gilius, Ant. Savickas, kun.j L K u n . Juozas Labukas. 
Borisevičius. Viso 33 žmon. _ ^ • * « • * _ . , 

2. Kun.. K. ' Irūkams, abu Pasižadėjimų paskolą grą
žinti turime U. S. $5,568.00 3,-
250 litų. ir 84,582.80 šv. fran
kų ir 11,125.00 vok. markių. 

Lietuvos, Vokietijos ir. dali
nai Šveicarijos studentams 
pašalpa iki Kalėdų jau išnio 
keta. Pašalpa pripažinta sekau 
tiems mokslo metams, bei da 
nemokėta Amerikoje: Juozas 
P. Pautenis, Kazys Čibirką, 
Ignas Barkus po 200, viso 
$600.00. 

Šveic. Petras Radzevičius, L. 
Čepulis po 300... $600.00. 

vilniečiai, mokosi Munster'yje. 
3. Adąli'as Klimovič, baltgu-

dis vilnietis, jį rekomenduoja 
kun. Dr. J . Navickas. 

4. Aldona Kolesinskaitė, 
Punsko vai., mokytojauja 
Prienų " Ž i b " . gimnazijoj. 

5. Aleksandras Šarka, nori 
mokinties filosofijos, Ateit. 
Su-mo Fondo rast. 

6. Ignas Požėla, Žeimeliu 
vai. matėm. — fizikas. 

7. Jeronimas Mažeika, šie
met baigė Panevėžio gimnazi-

Romoje: J . Macevičius 
Pr. Jackevičaitė po 300... $600. 8. Angelė Asevtfaitė iš Vei-

Juliui Jakuliui Lietuvos vėrių (bežemė) teol. filos. 
studentui, bet da nežinia kur j 9. Pranas Mantvydas iš Pla-
mokinsis, turbūt Vokietijoje, .telių, ^ m. teol. filos., jam pri-

Lietuvos studentams antrai Į žada pravesti savo skolą kun. 
pusei metų reikės pašalpos $1,- P. Malakauskis kuris skolin-
000.00. " gas T. F. 100.00 dol. 

Vokietijos $450.00. (Bus daugiau). 
Am. studentai prašo atnau

jinti stipendijas: Petras Atko- Jeigu dagius sėji, nemanyk 
Vanagaitis, Dr. L. Bistras, An. čiunas, Jokūbas Šlikas po $200 kad skinsi rožes. 

METELIŲ EŽERŲ GRUPĖ. 

VANDENŲ APRAŠYMAS. 

Užbaiga 
Ateities planai. 

- Lietuvos pietuose tokiu būdu yra 
didelis neeskploatuojamas turtas, kuris nu 
simanančių ir su iniciatyva žmonių ran
kose gali atnešti kraštui daug naudos ir 

Nurodyti trumpame straipsnely žuvų 
ūkio organizacinių .darbų ir eksploataci 
jos planai nėra galima, ir tai nereikalin
ga. Darbų naudojimo planas paaiškės, tik 
įvedus ukį ir pažinus sąlygas vietoje. Ir 
tokia ar kitokia eiga priklausys nuo paė-
musio tuos ežerus tvarkyti asmens inicia
tyvos ir sugebėjimų. 

Darbininkai samdomi iš vietos gyven
tojų tarpo. 

Reik pripažinta kad kalbamos apy-
stovos itin prielankios panašiam ūkiui 

žmonėms, ieškantiems,kur pritaikinti savo 
kapitalus, Atetelių ežerų grupė verta susi
domėti. Pastatyti tuose ežeruoses pavyz
dingam racionaliais pagrindais sutvarkyr 
tam žuvų ūkiu reikalingas.žymus kapita-r 
Jas šiems reikalams: 

1. įsigyti visiems, kad ir ne iš karto 
žukliavimo padargams, 

2. naujiems stotyse* trobesiams sta
tyti; bet ir čia suprantama, ne visa suma 
bus reikalinga iš sykio. 

o. reikalinga turėti apyvartos kapita
lo. v I 

vesti. Turtingas ežerų planktonas garan-
jo tvarkytojui duoti gmžaus pelno. T o d e U - t u o j a p a s e k n l i n g ą ž u v ų a u g i n į m ^ B e t 0 ; 

jaunoms žuiytėms ugdinti galima sunau
doti visas l i k o s hektarų Teižių ežeras, 
atatinkamai jį melioravus. Patogus ir 
greitas su Kaunu, o ateity gal ir su Vil
nium susisiekimas gelžkeliais ypač su
naudojus tam saltainius vagonus ir įve
dus prekybos centruose nuosavias preky
vietes, laiduoja galimybę pristatinėti rin 
kai gyvą žuvį, kuri nuo 50 iki 75% esti 
'brangesnė už nusnudusią. Suvienijus vie
nose rankose žuvų gamybą su jos trans
portu ir prekiavimu, savaime susikonces-
truos ir visas gaunamas iš žuvies pelną*, 

kuris ligi *iol nelygiai tarp gamintojų ir 
tarpininkų skirstomas viena sąlyga: kad 
tasai turtų naudotojas pats butų geras 
žuvininkystės sąlygų žinovas — prakti
kas, įsigaiįs pakeiti tą visą organizacinį 
ir finansinį darbą. 

Atsiradus tokiems rimtiems kontra-
gentams, Žemės Ūkio ir V. T. Ministerija 
suteiks jiems tani tikras patogiausias ir 
geriausias prie aplinkybių pritaikintas il-
gametines (iki 24 m.) nuomos sąlygai. 
Pretendentas (fizinis ar juridinis asmuo, 
bendrovė, koperatyvas), * užproponaves 
aukščiausią kainą ir teikiąs rimčiausių ga
rantijų, jog visas žuvies ūkis bus vedamas 
racionaliai ir sąžiningai, gaus iš Ministe
rijos Įkalbamuosius ežerus nuomon. 

Pasiūlymai priimami iki rugsėjo pir
mai dienai 1923 m. Žemės Ūkio ir Vals
tybės Turtų Ministerijos (Kaunas, Keis
tučio g-vė 15) Vandenų Inspekcijoj tkam-
yarys 6), kur irgi teikiama konkrečių ir 
smulkesnių žinių d«l paties nuomos objek
to, lygiai ir del nuomos sutarties sąlygų. 

Žemės Ūkio ir Valstybėa.Turtų Minis
terijom Bendrųjų Reikalų Departamentai 

Vandenų ir ̂ Durpynų Inspekcijai. 

• • r • • ' 

KALĖDŲ DOVANOS. 

Veikiantieji Asnienys: 

Jonas Gerulis — Jaunas Arkitektas 
Marė.GejTilienė — Je Pati 

Juzė Pilkiutė — Gerulienės Teta 
Mikas Grugis — Džianitorius 

Rožė Gugienė — J<o Pati 
Raulukas — Tarnas 

Juozas Bimbalas—Policiantas 
Magdė — Pavargėlė Našlė (ubagė) 

Agota — Gerulienės Draugė 

(Gyvenamasis kambarys. Rakandai 
pagal norą ir skonį. Keli Kalėdiniai žali 
vainikai papuošia kambarį. Marė sėdi kai
rėje pusėje scenos ir skaito knygą. Tar-
naitis skambina durių skambutį); 

MARĖ: Prašau. 
RAULUKAS: Ačiū Tamista, 
MAR®: Rauluks! 
RAULUKAS: ffaift Tamista, tai aš. 

Mat aš apkrautas dovanomis kaip Kalė
dų Dieduks. (Garsiai juokiasi). Bet tai aš, 
ištikrųjų. 

MARĖ: Rauluk, gar mums tą atne
šei? 

RAULUKAS: Taip. Mastai du rišu-
liu, o ponui Geruliui vieną. Ištikrųjų Ka
lėdų Diedukas Tamistai labai duosnus. 

MARĖ: (Paimdama rišulius) Ačiū, 
Rauluk. 

RAULUKAS: (Kiek smarkiau) Pap 
rastai aš nesiskubinu atnešti rišulių, bet 
žinodamas, kad šiandien Kalėdų šventė ir 
kad visi išsižioję laukia dovanų, ėmiau ir 
pasiskubinau. Nežinau ar Tamista pritar-
ri tai mano minčiai ar ne f Aš žinau kad 
aš laukiu dovanų. 

MARĖ: Rauluk, ar linksmai šventi 
šią dieną? 

RAULUKAS: Ne Tamista, dar nepra-
dėjau. Dovanų gavau tik vieną — gelsvai 
žalią kaklaraikštį nuo pono Radžiaus kurį 
jisipats dėvėjo visus metus. Tai visa ką 
aš gavau. 

I 
(Bus daugiau) 

f 
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JAUNIMO VADAS K. FEDERACIJOS SEIME. 
• i i . . . - — 

Po to tęsėsi dainos ir šokiai 
iki nakties vėlumos. Visi iš-
s i s k i rstė pfrrfr': irha1 ontim o. 

Nevien s^jtin^iofcs įteikė 
dovanas p. Vaičiūnienei, bet 
kasdien vis. plaukia ir plaukia 
jai dovanos. 

Ciceros kolonija yra hr.min-
ga susilaukdama tokiti darbuo 
toji}. " / \ . 

Motoro, Saj. 42 kpi linki .jai 
kuodidžrausios laimės ir kuo h 

| stipriausios sveikatos. 
Pampijcnė. 

ATSTOVfi I š SPRINGFIELD, ILL. 

CICERO, ILL 

N 

Aleks. Aleksis 

Kompozitorius, įžymus visuomenės darbuoto
jas, L Vyriu centro pirmininkas; K. Federacijos 
seime Chicago j yra nariu rezoliucijų ir įnešimu ko
misijos. 

r p E T UVIA1 AMERIKOJE 
" •*-* '"»'» • • • • • • » r « į 

' — -

M. VAIČIŪNIENĖS IŠLEIS- bavo, o d a g i a u s i a jmsidarba-

Viešoji rinkliava. 

Rugsėjo 3 d. Suv. Valstijo
se vra vadinama "La.bor d a v " 
t y. darbininkų diena. Bet 

j Ciceroj tg, dieną galima pa
vadinti "Našlaičių diena*'. 
Nes Ciceroį tą dieną yra ne
paprastas judėjimas. Jau nuo j 
G vai. ryto būriai rinkikių 
stos darban. Vyrai irgi turės 
darbo. Kiti važiuoja į "Nat
ional daržą'*, tenai biznį pa
daryti. Mat, sako reikia Lab
darius sušelpti. O juk tas 
1 * National ' ' daržas netaip toli 
nuo Ciceros, beveik galima 
priskaityti prie Ciceros mies-[ 

/ 

624,000 vertės. 

, \ 

•* 

' Juzė Sugeritaitė. 

įžymi darbuotoja Spriiigfield, 111. jauni
mo tarpe, ypač L. Vyčių 48 kp. Daininin
kė. Dalyvauja K. Federacijos Kongrese 
Chieagoje. į 

Žemdirbystė ĮJatimįe. • 
Lietuva turi 2,427,000 hekta Į 

rų ariamos žemės. Hektaras tu 
i i 2.47 akrų. Dabartiniu lai
ku 540,000 hektarų apsėta žie
miniais rugiais, ir 76,000 hek : 

tani apsodinta žieminiais kvie
čiais. Pavasario sodinimas bu-

; vo trukdomas ir neprasidėjo 
iki Gregužės pradžios. Nėra i 

j skundų kaslink pažaro stokos 
kaip buvo pereitais metais. 
Laukų darbininkai gauna nuo 

j 30 iki 40 centų ant dienos ir 
maistą, kas yra du syk dau
giau negu užmokėta pereitais 
metais, [FLIS] . 

Ros. Tet Republic 7812 
«! !7 South Taiman Ave. 
Vai: nuo 9 iš ryto Iki 12 

Dr. FELIX A. MANELIS 
NAPRAPATH 

3267 So. Halsted St. Chicago. 
Ofiso vai: Nuo 1—5 vak. ir nuo i 

. 7—9 vak. . . TeL Boul: 2777 J 

I PINIGUS LIETUVON 
Nusiun&ame 

Telegramų per 2 dienas. 
[Perlaidomis per 25 dienas. 
ITurime tiesiogynius susisie-

jĮkymus SU Lietuvos Bankais. 
Pasinaudokite proga siuns 

darni pinigus Lietuvon 
per 

GEffTRAt MANUFACTURiNS 
DISTRICI BANK 

L112 W. 36-th St. Chicago 
j} Tmrtas vft* $7,000,000.00 

VIEŠA PADĖKA. 

Sioux City, Iowa. — Sv. Ka
ži mie 1*0 parapijos piknikas, ku 

telio, ir ten Labd. rengia pik-jii» įvyko rugpj. 19 d. parap. 

TUVĖS. 
— • 4 — M 

Grand Rapids. Mfch. — 
Nuliūdo vietiniai lietuviai ne
tekdami pasižymėjusios dar
buotojos p. M. Vaičiūnienės. 
Ji mūsų tarpe pragyvenę Še
šis metus. Per ta trumpa lai-1 
ką daug ji vietinei kolonijai, 
tautai ir Bažnyčiai pasidar

a i • • • • . . . . 

I 
Dr.A.Račkusi 

! 

IŠVAŽIAVO 
1 

Kolorado ir Hawaii 
Salas 

ougtyt 

Rugsėjo 20 d. 1923 

vo Moterų Sąjungai. 
ttugp. 16 d. šv . Petro sve- l ( i a r T ) 0 v a r S i a i apsidirbs vieni 

tuinėj, Moterų Sąj. vietinė j 
kuopa surengė vakarą pager
bimui p. Vaičiūnienės, Xetik 

niką. 
Ciceriočiai turėdami tiek 

be cliicagieeių pagelbos. Ko 
cieeriečiams daugiausia rei
kia! O rinkikių. Kiek f Iš kie: 

ąjungietės. bet ir jų šeimynos (.kvienos kolonijos po 10 rinki-

dalyvavo. 
Prie svet. durių ją pasitiko 

didelis būrys svečių ir muzi
kantai su maršu. 

Stalai buvo baltai užtiesti, 
daug kvepiančių gelių pri
dėta ant jų. Susėdus visiems 
prie stahi, p. M. Giedrienė pir
miausia pasveikino veikėją p. 
M. Vaičiūnienę, apgailestavo 
kad turi atsiskirti nuo mūsų 
ir padėkojo už jos nuveiktą 
brangų darbą ir pasišventimą 
parodyta, šioj kolonijoj. 

Kalbėjo gerb. kun. kleb. A. 
Deksnis. J is taipgi išreiškė ap 
gailestavima netenkant pp. 
Vairįunų šeimynos. 

kių. Tas nedaug. Tą lengvai 
vi;ali padaryti kuopos, arba kuo 
pų valdybos. 

Į Cicero galima privažiuo
ti. 12 gatve, '22 gat. arba v i r-

» 

Šutiniu "Douglas p a r k " trau
kiniu. Vargdienis. 

Hartford, Conn. — Organi
zuoti karpenteriai, telplioriai, 
plumberiai i r steam-fitteriaij 
išgavo algos pakėlimą; 

darže, gerai pasisekė. Oras bu
vo gražus. Žmonių susirinko 
daugybė. Pelno padaryta 
$385.09. 

Pirmam šių metų piknikui 
musn lietuviai biznieriai gau
siai paaukojo visokių reikalin
gų "valgių ir "gėrimų. 

Dabartiniam, mūsų geri pa-
rapijonai aukojo netiktai viso
kių daikty l>et dar ir 50 dol. 
pinigais, už ką esu visiems 
aukotojams širdingai dėkin
gas. Tariu ačiū taipogi vi
siems darbininkams, darbi
ninkėms, vaikams už' pasidar
bavimą i r visiems atsilankius 
šiems į šį pikniką. 

Kun. Jurgis G. M. česna. 

ŽINUTĖS IŠ PABALTIJOS. 

Padėjimas Latvijoj. 
Naujas kabinetas sudarytas 

birž. 22, 1923. Biudžetas dar 
nepriimtas: Naujos muito by
los galutinas apsvarstymas a-
tidėtas iki parlamento rudens 
posėdžių. Darbo padėtis nor-
maRška; javai vis geryn eina. 

Estonija. 
Per 1923 metų pirmus tris 

mėnesius į Estonija įgabenta 
apie 4,000,000 pūdų (vienas 
pūdai turi 36.11 svarų) pre
kių iki $4.744,000 vertės. Tą 
pranešė Estonijos konsulas 
New Yorke. Išgabenta iš Es-11 ^ YUSKA 

tonijos 1,800,000 pūdų, iki $3,- ' Į, **** We8t, **'* ***** 

4887 
i C. 

• • • " • m • * » » » » » » » » » * ' » « » * ' • 
Rezidencijos TeL Bruuswick 4887 
Dr. S. YUCIITS D. C. Ph 

CHIHOPRACTIC GYDYTOJAS 
Be gyduolių, be operacijos 

Vai. 9-1; 6-8 P. M. gveutad. 9-11 f 
1579 Milwaukee Avenue 

Kamp. Robey ir North Ave. 

- * 

L Hicbaievicz-Vidikiene 
KUSEBKA 

101 S.Halsted St 
Kampas 31 gatve 

one Yards 1119 
lėname ofise su 

Dr. J. F. Van 
ĮPalnf. 
p Sąžiniškas pa 
'tarnavitias prie 
Jgimdymo.Visokį pa 

JUOKAI ANGLŲ KALBOJ. 
M M 

Bone ©f contention 

TeL Boulcvard 0537 

Dr. Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-th St. 
Valandos nuo 8 iki 12 diena, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po piety. 
J 

Telefonas Boulevard 1939 

D r, S A Brenza 
4«08 So. Asblaod Avenme 

Cbicago. III. 
Vai.: 9 ryto iki 12 piet: 1 po 
piet iki S po piet: 6:39 vak. iki 
9:30 vak, 

• • " - ^ 

{Dr. A. K. Rutkauskas! 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. Western Ave. 
. Telef. Lafayette 4146 

DR. CHARLES SEGU 
Ferkėlė tavo ofisą po nnmertn 

4139 SO. ASHLAND AVEJTUB Į 

S P E C U A U S T A S 
Džlovij, Moterų Ir Vyrą Ligų 

I
VaL: ryto nuo 19 — 11: nuo 2—I 
po pietų: nuo 7—l:t9 vakare. 
Nedėliomis: 19 lkl 1. 

Telefoaas DrexeJ 9889 Telefonas D 

During tlie Civil War, an 
loki negro \vas decply interes-

Paskni visi ir visos išreiškė ted in the eonflict, but aho#ed 
savo mintis, reikšdami apgai- no ^ign of ^isliing to tako 
lestavhna netenkant jos i r lpa r t i n it. A wliite rnan qui's-
kartu linkėdami pasisekime, itioned him one day: 

Į, "Tiie men of the North and 
Soutli are killing one another 
on your account. Why don't 

jyou piteli in and flght your-
self? ' , 

4<Has yon-all ever seen two 
įdogs.Oghttn' over a bone?" 

'*Many tinies, of eourse", 
tlie answer. 

Thė old negro chuckled as 
)ie said: » 

4<Did you ever see de borte 
f ight? , , 

"Wel l ! — n o ! " 
"DaVs al i l J ' s e de bone". 

Po užkandžių įteikta jai 
dovanos, pirmiausiai pintinė 
gėlių, lhniomis reikšta meilė 
nuo sesučhj sjt\jungierių. Pas
kui įteikta 4<set of linen", vie
nas puikiausių, kaipo atmin- Į 
eiai, sn sekaneiu parašu: Išlei
stuvės M. Vaičiūnienės. 

Prie pabaigos kalbėjo p. M. 
Vaičiūnienė. J i savo širdin
gais atsisveikinimo žodžiais 
sugraudino publika. 

Dr. Maurice Kalml 
Gydytojas ir Chirurgas 

Į4631S. Ashland Ave.f 
Tel. Yardą 0994 " 

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

praktika. 

Telefonas Seeley 7439 

Dr, f. M. Feinberg 
Gydo specialiai visokias vyrų ir 

moterų lytiškas ligas. 
2401 Madjson Street 

Kamp. Weatern Ave. — Cbicago 
įvalandoa: 2—i po piatu. 7—9 vak. 

i 
Kczid. tel. Van Boren 0294 

Ofiso tel. Boulevard 9993 

Dr. A. A R 0 T H i 
BITSAS «Yl>YTOJA* fer 

CH1KI KGAJ 
IpecialUtM Moteriška. TyrHka 
Valka Iv rimą ekranlika lur*. 

Ofisas: S3S5 8. Halsted St. 
Vai.: I i—11 ryto; S—I po i 
piet. f Į d i r t Ned. l f — I I d. • 
Res. 1139 Independence Blvd 

Caieaįo. 
— I I d. 
ce Blvd 

i 

His Only Paying Orop. 

ToA\"nley — "Did yeu ever 
get any -profif out of your 
gandenf" , 

Subbubs — "Oh, ves. A 
whJ3e ago I got sunstroke and 
received $200 from a siek be-
nefit o r g a n i z a t ^ ^ . 

patarimai dykai 
\ Valandos: nuo 7 ryto, Iki 11. nno j 

6 Iki 9 vai. vakare. 

TeL Lafavette TeL Lafayette 4923 

PLUMBIHG 
Kaipo lietavjrs, lietuTiams vtaa-

' dos patarnauju kuopėriausia 

> _ . ^ ^ 

Think of Poor Sol. 

Some of tlie sun spots ar& 
said to be tliousands of miles 
wi diameter, and yet think of 
tlie fuss a gari makes over an 

i^ordinary freckle. 

i Pirk Aksriais Išdalyti; Žemi Dabar 
I 

Žmonės kurie mintyje apie ateitį dabar perką ake-
ręis išdalytą, žemę žino kad dabar perKant gauna už 
Wbolesale kainas tas užtikrina jiems ateitį štai jūsų 
proga. j i . 

Mūsų žemė randasi ant 63 čios gutves 
Daug ptnigų visuomet buvo sutaupyta kurie pirko 

žeme'1 ant šios puikios gatvės. Šią žemę nuf^rkus ateity 
galima bus daug uždirbti. 

5 — 2y2 ir 1 akro -r- $490.00 akras 
Šios didelės žemės da'lys padarys 48 miesto lotus. Trum 

pas važiavimas į miestą pigus ir gera transportacija. 
Mūsų žemė stovi priešais Tėvų Marijonų fanuos. 

Reikalinga tik $95. Cash — Balansas ant lengvų iš
mokėjimų. 

Titulas gvarantuotas per Chicagio Title Trust C.o. 

Puiki proga. Rąžykite arba telefuonokite dabar del 
pilnų informacijų. Atdaras vakarais iki 9 vai. 

Savininkas THOS, S. COOSINS 
i 1608 West Madison St. Chicago, niinois. 

Lietimai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos nariai 

Dr. A. J. Bertašius 
(Bertash) 

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
3464 So. Halsted Slr. 

Ofiso Vai.: 1-3 po piet 6-8 vak, 
Itcsidcncija 

S159 So. Union Ave. 
Tel. Boul. 5013 Tel. Yds. 1600 

TeL Blvd. 7043 

Dr. C. 2. Vezelis 
LIVTUVTS DEKTISTAS 

4713 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 rak. 
Seredomla nuo 4 iki 9 vakare. 

! • * • • • • • • • • » • » • • » * • • » • • " ! 

' TeL Canal 157, Vak. Oaual U I S 

DR. P. Z. ZALATORISI 
Ltetuvis Gydytojas Ir 

GfhirnrgBa 
ĮSU govth Halsted Btreet 

| Valandos: l t iki 1S ryte: 1 lkl 4 f 
po pietų: I Iki t vakare 

1 

D r . M . Stupmcki 
3107 S o. Morgan Stre&t 

CHICAGO, ELLTMOIJ 
Telefoną* Tardą 50SS 

! Talamdo^ — t lkl 11 U ryto 
po platų I iki f rak KedeUomis 

| ofisas atdarytas. 

I DR, A. L. YUŠKA 
1900 So. Halsted Str. 

TeL Ganai 1118 
Ofiso 'vai.: 14 ryto lkl U po plės. 

I lkl 7 vai vakaro. 
vai.: S Iki 4 po pietų. 
41tS Arcfcer Ave. 
Tai. Lafayette t t98 

• TeL Boulevard 41 t e 
DR. A. J . KARALIUS 

Lietuvis Gydytojas 
3303 South Morgan Struti j 

Cklcago. HL. ^ ^ ^ 

Į ^ i • » • • • • • • • • • • • • • • • » sa sa » • į | 

rTaL Blvd. 1401.^ 

* I 

/ 

a 

In his topinion. 

I suppose I raust admit 
that I do have my -faults", 
the husband reinarked in a 
tone that was f ar from lium-
ble. 

u Y e s , ,
) the wife snapped, 

" a n d in you r opinion your 
faults are better tlian other 

Lfolk's v i r tnes" . 

The obstacle. 
George: " I proposed to that 

g i r i and vrould have marrled 
ber if it hadu H been for some7 

tliing she said' ' . - • 
F r e d i ^ ^ h a t d i d s h e s a y ? " 
Geoirge: v<^To ,^ > v 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
i 5315 So. Halsted Street 
j Valandos; Nuo 9 iki 8 diena, Nuo 
X 7—9 vak. 

Nedėliomis 9 lkl 12 diena. 

• ™ »•« » ~ - - - - - - r . , • • • 

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Cuicagoj 

y 

/ 

PEARL CUEEN KONOERTINA 
NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 

MŪSTJ krautuvė—Viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame, už žemiausią kainą, kur kitur taip 

negausi* Mašinėlių/laiškams dmkuoti ir ofiso dar
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius lai
krodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; grama-
fonus lietuviškais rekordais ir koneertinių geriau
sių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbysčių. Ba
lalaikų, gitara k smuikų, kokių tik reikia. Dirbame 
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius 
ir muzikališkus instrumentus ataakaRČiftį. 

Taipgi užlaikau pilna eilę optiškų dalykų. 

Steponas R Kazląwskt 
4632 So. ASHLAND AVE., CHTCAGO. ILL 

radonas BOULEVARD 7309 

Dr.MStrikoris 
Lietuvis 

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avenue 

TeL Boulevard 7890 
Tai.: t iki 4 ir 6 lkl S 

Ned. 10 ikf 12 
t «641 So. Albany Avenue 

TeL Prospect 19S0 
Vai.; pasai sutartį 

LIETUVIAI GRABORIAI 

Telefonas Boulevard 4139 

k. Masalskis 
Graborius 

Patarnauju lai- • 
dotuvėse ves-1 
tuvėse, krikšty-1 
nėe i r kituose} 
reikaluose. Kai- * 

^ ^ ^ ^ ^ ^ n o a prleJnamoa.' i 

Auburn Ave. Chicago. j 
mm m m . • • • • • • . ! } 

j 3307 

. • » » » » » » • . • 

| S. D. LAOHAWICZ 
LLV1UVI8 GRABORTU9 

{ SS14 W. M-rd PL OUjago, m 
Patarnauja laidotuvės* kuopi- Į 

Reikale meldžiu atsiiaa- Į 
ktl. o mano darbą bnafts ažffa-1 

Jnėdlnti. WB. Oanal 1171—119* i 

Remkite tuos biznierius, ku

rie dažniausiai garsinami dien-

Irašty < 'Drauge' , t 

N 
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\\\ CHICAGOJE 
DEL 25 CENTŲ. 

Biliardinės priešaky, 1245 
9 

TVest |Ohio st., ant šaligatvio 
rastas nušautas Nieholas Ma-
štro, 24 m. 

Kas jį nužudė, tikrai ne-
linia. Policija veda tardy-
fnus. Kaikas girdėjęs, kad 
piastro kur tai su kokiu tai 
vyru gineijesis del 25 centu. 

naus darbo daug triūso pri
deda. -

Nors vasaros laike sunku 
yra jaunimą sutraukti į sus
inus, bet Vyeių. sus-mai kas 
trečiadienį yra labai įdomus, 
gyvi ir skaitlingi. 

Paskaita. . 

Ateinančiame sus-me rūgo. 
5 d. moksleivis B. Balčiūnas 
žada duoti paskaita. Visi na
riai y m kviečiami į sus-mą ir 
savo draugus-es atsivesti. 

Korespondentas. 

BHANE CO. DARBININKŲ 
STREIKAS. 

Streikuojančia rubsiuvių 
antradienio susirinkime iš ra
portų pasirodė, kad streiko-
riai tuivjo geros progos su 
Streiklaužiais susieiti ir daug 
ko sužinoti, kas dedasi tarpe 
jųjų. Štai šiomis dienomis 
vienas streiklaužis buvo išvy
tas iš dirbtuvės ir jisai ko
kiam tenai žmogui ka sakęs. 
Dirbtuvėje yra didžiausia be
tvarkė. Daug streiklaužiu 
praeitą savaitę mele darbą, o 
kitus boseliai patys išvijo ma
tydami, kad iš mūrininkų ne
gali siuvėju padaryti. Tokiu 
bodu visas darbas esąs sųpa-
r a l i ž inota? . A n t k i to d a r b o 
turi net perdaug darbininkų, 
o an t k i to , k u r re ikė tų bnt i ke 
turiems, tai dirba vienas. I r 
taip, sako, pažvelgus į tuos 

streiklaužius, tai tik juokai 
ima. Nėra nei vieno pana-
faus j kriaučių iš tų naujųjų. 
Kada jie pradeda rinktis i 
darbą, tai vienas antrą vedi
ni ateina. Kiti seni, kiti per-
jauni, tai nei namo vieni ne
parvažiuoja, turi kitas juos 
Įvelėti. Tiek tie boseliai va r-
gsta su jais, net vienas išsi
taręs : kad ir mums butų 
daug geriau, jeigu greičiau 
sugryžtų unistai. 

Taipgi viena moteris strei-
klaužė susitikus su streikier-
ką štai ką pasakė: 

" A š dabar nieko nebijau, 
nes bosas man duoda polieis-
tą ir šis mane kas vakaras 
lydi namo." 

Į gilesnę kalbą inėjus pa
sirodė, kad tas polieistas yra 
jos burdingierius, kuris taip
gi streiklaužiauja, bet ir kar
tu su ja važiuoja. 

Iš neoficialių žinių praneš
ta, kad šiomis dienomis turės 
kas naujo įvykti. Nes kom
panija yra keblame padėjime. 
Suspausta iš visų pusių ir jos 
padėjimas kasdien blogėja. 

Streikierių ūpas neikiek ne-
nupuolė, nors jie jau kovoja 
aštunta savaitjė ir dar jie tiek 
laiko gali tęsti kovą. Žiūrės, 
ar boseliai valios keletą me
tų varyti biznį su policijos 
pagelba. 

Šią savaitę policija žymiai 
sumažėjo apie dirbtuvę, tur

būt, ji mano, kad streikierių 
jau neliko. J i apsigaus taip 
manydama. 

Toks kaip Griaučius. 

IŠ JAUNIMO DARBUOTĖS. 

Bridgeportas. — L. Vyčių 
16 kp. savaitinis susirinkimas 
įvyko rugp. 22 di Vyčių kam
baryj! Narių susirinko viduti
niškas skaičius, nes dar nevisi 
žino, kati svetainė ir Vyčių 
kambarys jau yra užbaigti tai
syti. 

Seimui. 
Raportą i£ L. Vyčių Cbica-

gos Apskričio išdavė pirm. V. 
Petrauskas. Pranešė, kad visi 
kuopos įnešimai, kurie turi bū
ti paduoti į L. V. XI seimą, 
apskrityj tapo priimti ir bus 
seimui paduoti. 

Atstovu į L. R. K. Federaci
jos seimą išrinko J . Andri-
šiimą. 

Darbininkėmis į L. Ri K. 
Federacijos rengiamąjį vaka
rą išrinko kuopos rast. O. Re 
<!eckaitę ir O. Sauno raitė. Ne
sant .daug mergaičių sus-me, 
kuopa jgaliojo r a š t i n inkę san 
pr ivačia i d r a u g i ų mergaič ių 

pasikviesti į pagelba. 

Sportas. 
Basebolo komandos menedžie 

Pp. ANGELES CHICACOJ. 

<Chicagoj dabar lankosi Tau
tiško Lietuvių Teatro vedėjai: 
p. Angeles cu žmoija p. Mena 
M. Ūseli ute-Angeles. 

SUTUOKTUVĖS. 

BAŽNYČIA ATNAUJINAMA 

Roseland. -4 Visų Šventų 
bažnyčios maliavoj imas jau 
gerai įpusėjęs. Maliavojimą 
užbaigus, bus malonu visiems 
katalikams prisidėjusiems su 
auka bažnyčios atnaujinimui. 

Roselando katalikai savo 
bažnytėlės atnaujinimui suau
kojo daugiau negu reikėjo. Už 
likusius pinigus bus atnaujin
ta suolai, vargonai ir bažny
čios prieangis, Bet Roselando 
kataOikai ir tuomi nepasitenki
na. Jie jau suaukojo gerą pra
džią i r karpetoms už grotelių 
ir linoleumu! takams iškloti. 

«i. s. 

West Side. — Rugpiučio. 2? 
d. Aušros Vartų par. bažny
čioje, Tėvas V. Kulikauskas 
surišo neatmezgamu moterys
tės ryšiu Joną Špoką su Ma
rijona Mačiulioniute. Abu y-
ra Li Vyčių 24-tos kp. nariai. 
Linkiame jaunai porelei tai-
mingo sugyvenimo. 

Rep. 

P R A N E Š I M A S . 
i I K ĖS. FARMOS. 

P. D And rėkus, 1S Pentwater, 
Mich., iš lietuvių ūkininkų kolonijos, 
Busiu Chicag»j 29, d., Augrust.yir 
grisiu, atgal 1 d. September vakare 
tikietas kainuoja } abi pusi |9.00, 
malonėkite visi atsilankyti pirkikat, 
mainininkai, darbininkai, biznieriai, 
pakeleiviai, vargoliai, špekolatai. Visi 
gausite teisingą, patarimą apie ūkės, 
geriausis laikas važiuoti 2 dienos 
Šventos, galėsite važiuoti ąykiu. 

P . D. AJTDREltrS 
1* Lubos 

4438 So. Mapleupod Av«. Chlcago. 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

1 

VYČIŲ 13 KP. ŠOKIAI 
ATIDĖiTT. 

DIEVO APVEIZDOS 
KOLONIJOJ. 

Jau sugrįžo. 

Jau visi Vyčiu 4 lq>. atsto
vai sugrįžo iš L. VyŽHj XI 

riui nesant sus-me, raportą iš-1 seimo kurs įvyko Springfiel-
davė komandos koresponden- de ir parsivežė giliausius įs-
tė, J . Katauskaitė. Rungtynės, 
Įvyko rugp. 19, d. su L. V 

pūdžius. Linksma 'bais iš atsto
vu išgirsti ka nutarė mušu 

kuopos komanda; laimėtos su brangios organizacijos laVui. 
geru rezultatu, (> prieš jų 2. šį vakar kp. sus-me išgirsime 

!aug nauju dalyku* 
Vakaras. 

P. Gritėnas pranešė, kad Vienas turtingiausių. 

ant 2-ros nedėlios Advento, 
bet dar nežino koks veikalas 
bus statomas. Pastatymui vei-!; 

\ 

svetainė yra paimta vakarui K a i p p ojnlėt šį metą parapi
jos bazaras bus vienas tuuin-
giausių. Visako ten bus: an-

vcn-ieiu\ žąsų, Įvairių gėrimu ir 
kalo išrinkta 2 režisierių, ž v a l g i ų , pasilinksminimo. (Jros 
Olšauskas kuris nesenai y r a j n e | (jvj 0rk«stros, viena lau-
atvažiavęs iš Sbeboygan, Wifc ke, kita viduje. (Jalima bus 
ir A. Stulga, nesenai vargonin- 'tikrai linksmai laiką praleisti, 
kavęs Spring Valley, o dabar] j , Yyįių 4 kp. apsiėmė baza-
pas mus apsigyvenęs. Juodu r e n e m aža i pasidarbuoti ir rve 
apsiėmė surasti veikalą ir iš (vllls kuogeriausiai priimti. 
mūsų kuopos vaidylas. 

Sekantis sus-mas. 
Iš priežasties L. R. K. F. Sei 

nio susirinkimas nutarta ne
laikyti ateinanti trečiadienį. 
Tuomi sus-mas ir užsibaigė. 

Kp. valdyba. 
Simet lt) kuopa tur.i labai 

gabią i r darbšėią valdybą. 
Pirm. V. Petrauskas sus-mus 
labai tvarkiai veda. J is vi
suomet išanksto turi pasigami
nęs sus-mo dienotvarke ir į 
pusę valandos sus-mai užbai
giami; paskui turima gana 
laiko žaidimui 

Rast. 0 . Redeckaitė netik, 
kad raštininkystės pareigas 
gerai atlieka, bet visuomet 
prie kiekvieno kuopos prakil-

Atstovė Fed. seiman. 

Vyčiu. kp. atstovė į Kat. 
Federacijos seimą yra išrink
ta p-lė Alb. Alaburdaitė. Tik? 
mės, kad ji nemažai pasidar
buos seime ir gražų raportą 
išduos kp. sus-me šį vakar. 

S valdininkai. 

Pereitą antradienį mūsų 
Vyriai svaidininkai turėjo sus
iną. Jie aptarė daug naujų 
dalyku savo tolesnei darbuo-
tei. 

Po sus-mo turėjo šeimyninį 
vakarėlį. Visi linksmai pra-
Jeido laiką ir grįžo namo lin
ksmi. Daugiau panašių vaka 
relių! 

Balandėlis. 

Town of Lake. — L. Vyčių 
13 kp. šokiai Brigbton Park. 
liet. par. darže neįvyks rūgs. 
1 d. kaip luivo* rašyta "Drau
ge ' ' rugp. 29 d., bet įvyks 
savaitę vėliau, rūgs. 8 d., reiš
kia atidėta viena savaite. 

Pilypas iš Kanapių. 

A. f A> 
PR. GRICIUS 

Rugsėjo 3 d. 1923 m. 
bus perkeltas iš vieno lo
to į kitą,, šiose apeigose 
dalyvaus kun. P. Lapelis. 

Prašome visus gimines 
ir pažįstamus taipgi daly
vauti. 

Nuliūdus moteris Juo-
zefa Gricienė ir vaikai. 
Adresas 11923 Calumet 

Avenue. 

809 W. 35th SI., Ghicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. • 

V 

; 

~TPTrAITCHES 
L a w j i r 

LIKTTI V18 ADVOKATĄ* 
Dien.'. R. M4-616-1I7 H. Dejr-
bora Str. Tel. Randolph 6i&4 
Vakarai: 107SS 8. Wabash A 
Roseland Tel. Pallman *SV 

S . W. B A N E S 
ADVOKATAS 

19 W. Monroe Street 
Room »04 - Telef. Randolph 2»00 
Vai: Nuo 9 ryto iki 6 po piety 
Vakarais: 8203 So. Halsted Str. 

Telef. Yarda 1015 
Cnica«o. 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

Tel. Dearboni 9057 
JL A. S L A I I S 

ADVOKATAS 
Ofisas vidurmiestyje 

GBTCAGO TEMPLE BLILDING 
77 West Washington 6tre«4 

Room 1726 
Valandos 9 ryto lkl 1 po pietų 

Mamų Tel. Hyde Park IStS 

!Tel. Dearb*ra 005; 

A. E. 
ISTASULANI! 

ADVOKATAS 
U VldurmiesUJ Ofisas 
Room 1726 Chlcago Temple Bldg 

[77 W- Washington St. 
OFISAS CICERO 

1605 So. 4»-th Court 
[panedėlio, Seredo ir Pėtnyčtos vak 

Tel. Cicero 6048 

P R A N E Š I M A S . 

Nuo šalčio, kosulio, galvos 
skatKlėjimo, Neuralgijos, Rumatiz-
mo ir TISII skaudėjimu. 

\ a s O S E VAISTTNYČIOSE 

35c and 65c, jart and tubet 
Hospital stze, $3.00 

RFtlGHTON PARK. — L. Vyčlg 
36 kp. susirinkimas įvyks ketvljrla-
dieny, rug-p. 30 d. McKlnley parko 
sa'lėjo. Uus ir jdomi p rograma , pri
imant atstovus ift Vyrių seimo. Na
riai kuoskaitlinRiausiai susirinkit ė. 
Pradžia 8:00 vai. vak. punktualiai . 

Pirmininkas. 

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

Ofisas DMmtestyJt 
29 Sonth La Salle Street 

Kambarls 680 
Telefonas Central 6890 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Tards 46K1 

PARDAVIMUI. 
B I Z N I S 

ANT PARDAVIMO BIZNIS. 
Ant pardavimo viena JS geriausių 

krautuvių ftioj apielinkoj. Dailus fix-
ceriai ir labai geras listas. Geriausia 
proga jgyti mokama biznj. Pigiai pair-
siduoda. 

I)ARGIS & DARGIS 
726 W. 18 St. Tel. (anai 160.1 

ANTSPAUDAVIMO (Jrocer-
mi. (Jorai biznis išdirbta. PLui 
renda. Turime }>ar<luoti nos 
savininkas 8erga. 
Atsišaukite greitu laiku 
sekančiu antrašu: 

3525 West 22-nd St. 

N A M A I 
Brighton Park apielinkėj 2 lubų 

mūrinis ji,an%as, 5 ir 6 kambariai , 
cimontinis basemontas, elektra, va-
nas t. t. Kaina $11,000.00. 

2 lubų mūrinis numas 5 ir 6 kam
bariai, elekflra, vanas, basemontas tt. 
Kaina $9,000.00. 

3 lubų murtnis namas 7—8 ir 8 
kambariai , elektra, vanos, basemon
tas. tt. Kaina $10,000.00. 

13 flatų štymu šllidoma, labai po
roj apielinkėj. Renda $9,400.00 J 
metus, reikia apie $20,000.00 casli 
kitus ant morgečių. 

DARGIS & DARGIS 
726 W. 18 St. Tel. Cairial 1603 

REIKALINGA 
Rb)IKALIN(iA vienas geras 

telefono operatorius kuris mo
ka dirbti ant "Svviteh Board ' ' 
turi žinoti e^erai gatvės. Taip
gi mums reikia Šhoferių su 
savais automobiliais prisidėt 
prie mūsų kompanijos mūsų 
Sboferiai uždirba $150.00 ir 
daugiau į savaite. Norintis 
pristot kreipkitės: 

HUB CAB CO. 
2929 So. Halsted Street 

Tel. Victory 7070 
Matykite H. RadviUe 

^REIKALAUJAMA vargo-
ninko, kuris galėtų gerai ves
ti ne tik chore, bet ir orches
tra ir beną. Tinkamam geres
nės vietos nereiktu. 

Kun. V. Vilkutaitis 
6527 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio. 
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Patarnavimas 
DRAUGO 

PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUJE 
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Esame padarę sutartis su didžiausiais Lietuvos 
* Barncais ir todėl galime patogiai patarnauti visiems 

persiųsdami pinigus į visas Lietuvos dalis. 
Siunčiame arba mes patįs arba Jums galime .duo

ti draftą (čekį) litais ar doleriais. Čekį Jųs patįs tu
rite siųsti į Lietuvų, o ten lengvai čekį išsimainys. 
Siunčiant čekiais gali būti greitesnis pinigų gavimas. 

Netikime, kad lito vertė sumažėtų. Bet gi kas 
bijo, kad litų kursas gali nupulti, tiems išsiunčiame 
doleriais ir jeigu litai i&tikrųjų nupuLtų, tai išsiimtus 
doleriais Lietuvoje gautų daugiau litų. 

Persiunčiame pinigus telegrama. 

ŠTAI "DRAUGO" PINIGŲ SIUNTIMO KURSAS 
SIUNČIANT LITAIS: 

fl 
I 

Ii 

už 20 Litų $ 2.40 
$ 3.45 
$ 5.50 
$10.80 
$15.90 
.$21.00 
$26.25 
$31.30 
$36.50 
$41*60 
$46.70 
$51.75 

už 30 
už 50 
už 100 
už 150 
už 200 
už 250 
už 300 
už 350 
už 400 
už 450 
už 500 
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UŽ 
UŽ 
už 
už 
už 

v 

uz 
už 
ui 
už 

550 Litų 
600 
650 
700 
750 
800 
850 
900 
950 

už 3000 
už 1500 

y f 

yy 

• • • • 

. . $ 56.85 

. . $ 61.90 

. . $ 67.00 

. . $ 72.10 

. . $ 77.20 

. . $ 82.30 

. . $ 87.60 

. . $ 92.80 

. . $ 97.90 

. . $102.95 

. . $154.00 

. . v$205.00 

i 2334 So. 

už 2000 
Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare. 

Nedėliomis uždaryta. 
Oakley Ave. Chicago, UI. 
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LITTLE JULIUS SNEEZER BY BAKER 
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ŽAIDIMŲ KNYGA. 
Iki šiol mes amerikiečiai neturėjome žaidimų knygos 

iš kurios būtume išmokė tinkamų žaismių, štai , dabar ką 
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 tokią naudingą knygą įsigyti. 

Kaina tik ^Oc. 
''DRAUGAS" PTJB. CO. 

2334 South J3akley Avenue Chicagt), U I 
! tmm»»»»»»»»^»» •• m m • «t„ 4 
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