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KAI-KURIOS ATMAINOS 
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KUN. DR. WALSH UŽIMA 
, REGENTO VIETA. 

r—" 

Kun. Prof. Nevils persikelia 
kitur. 

Konferencija Seka su 
Vokiečiais 

ŠIA SAVAITE NORIMA BAIGTI VISUS REIKALUS 

VOKIEČIU DELEGACIJA 
LONDONE. 

WASHIXGTOX, rugp. 6.— 
Tėvas Edmund A. \ \ alsh, Jė
zuitas, buvęs Papos Šelpimo 
Misijos Rusijoje ir Vokietijo
je direktorius, grįž čia Kata
liku. Universitetan spalių mė
nesį. J i s paskirtas Svetimų 
Šalių Tarvbos nuokvklos re-
gentu. . 

Apie tar paskelbė Jėzuitų 
ordeno provineiolas kun. Kel
ly, 

Tėvas Walsh yra tos moky
klos pionierius. J i s prisidė
jo prie jos įkūrimo. Paikiaus 
toj mokykloj profesoriavo. 
Mokykla skaito apie 500 stu
dentų. Tai Katalikų Univer
siteto dalis. 

LONDONAS, rugp. .6. — 
Vakar Įvyko plenarė santar
vės valstybių konferencijos 
sesija. Jvon Perenei jon pri
imti ir formaliai pasveikinti 
vokiečiai delegatai. 

Tai atliko Britanijos pre
mjeras MacDonald trumpa 
prakalba. J o prakalbon at
sakė Vokietijos kanelieris. 

ftvuomet vokiečiai įdavė kon 
ferencijai savo kredencialius 
dokumentus, kanterencija per 
traukta ligi šios dienos, taip 
kad vokiečiai gautų progos 

patvarkyti ir paduoti savo 
pažiurę kas link ekspertų pla
nų: 

Britanijos premieras' nori, 
idant konferencija kasdien tu
rėtų pilnas (plenares) sesi
jas, nes susiskaldymas į ko
mitetus ilgam laikui sutruk
dytų pradėtus darbus. 

Premieras MaeDonald no
ri, idant ligi šeštadienio vi
si reikalai butų atlikti ir pati 
konferencija butų baigta. 

Pranešta, vokiečiai delega
tai turi vilties gražiai susi
taikinti. 

Kalta ar Nekalta, Turi Mokėti 
Tėvas Nevils. 

Prof. Tėvas Nevils, Jėzui
tas, Universiteto viceprezi
dentas ir šiandieninis Sveti
mų Šalių Tarnybos mokyklos 
regentas, jam pačiam pra
šant, perkeliamas į Stock-
bridge, Mass., seminarijų. Te
nai jis išguldinsės literatūrą. 
Tėvas Nevils yra visoj šaly 
žinomas kaipo įžymus švietė
jas. 

I)r. AVilliam P . Cresson iš 
Olendale, Mass., paskirtas di
plomatinės Europos istorijos 
profesorium (Svetimų Šalių 
Tarnybos mokyklon. J i s už
ims mirusio barono Sergejaus 
Korffo vietų. 

Dr. Cresson nokatalikas\ 
Tai episkopalas. Jis tarna-

politikai. 
Tos rūšies įrodymai Pran

cūzams militaristams begalo 
nepatinka. Bet kad tų doku
mentų skelbimo jie negali su
stabdyti, dėlto per savo pus-
oficiozų "Termos" ima šauk
ti : Nėra reikalo šiandie kai-

vcs kaipo sekretorius S. Vai-^ in i l lko i e 5 k o t i - ' Vokietija 

TOKS KEISTAS FRANCUZŲ NUSIS
TATYMAS 

PARYŽIUS, rugp. 5. —Su- kad vokiečiai senai mėgina iš-
kakus dešimčiai metų kaip su
keltas Europoje karas, vietos 
laikraščiai paskelbė visą eilę 
xlokumentųv kuriais norima į-
rodvti, kas vra kaltas už bu-
vusio karo sukėlimų. 

Iš kai-kurių dokumentų pa
sirodo, kad už buvusį karą y-

kelti savo - nekaltumo klausi
mų, kad tuo būdu butų galima 
sumažinti nustatytą karo kon-
triburija. 

Dėlto, Londono konferenci
ja įspėjama neleisti vokie
čiams tą klausimą iškelti, ne
leisti nei vienu žodžiu tą 

ra kalta Rusija i r l'rancuzai jklausimą diskusuoti. Viskas, 

stybių pasiuntinybėse Londo
ne, Lisbonoj, Lima, Petrogra
de ir kitur. 

Zurnalizmo 
profesorius. 

Tėvas Hanlon, Jėzuitas, 
gryžta Kat. Universitetan 
profesoriauti. Keletą metų 
jis studijavo užsieniuose. Iš-
guldinės francuzų kalbą. 

Istorijos profesorium bus 
Tėvas Masterson, Jėzuitas. 

Buvęs " A m e r i c a " laikraš
čio redaktorius, TėVas tfevil-
le, Jėzuitas, išguldinės žurna-
lizma\ 

Medikalėj mokykloj vienas 
naujų profesorių bus Dr. 
AVhitmore. Išguldinės bakte
riologiją i r patologiją. Dr. 
AVhitmore yra garsus čia gy
dytojas. J i s mokinosi Ame
rikos, Londono, Viennos i r 
Berlyno universitetuose. 

Įvyksta ir kitos svarbios U-
niversiteto fakultete atmainos.. 

kalta ar nekalta, bet turi mo
kėti už Franci jos plotų sunai
kinimą. 

ką vokiečiai privalo žinoti, 
tai mokėti karo kontribuciją. 

Iš Londono prariešta, kad 
premieras Herriot konferen
cijai neleis diskusuoti kalty
bės klausimo. Už tai premie
ras francuzų giriamas. Pa
žymima dar tas, kad daugelis 
francuzų 1914 mietais rengėsi 
karan Bet tai ne vokiečių 
reikalas. 

Toks tai "demokratingas" 
Tas pat laikraštis pažymi, francuzų nusistatymas. 

SVETIMŠALIAI BUS 
DEPORTUOJAMI 

JEI TEISYBE — GALYBE, 
LA FOLLETTE LAIMĖS. 

PHILADELPHIA. Pa., r. 
6. — Vietos prohibiciniai ir 
imigraciniai autoritetai suta
rė su federaliu prokuroru de
portuoti nenaturalizuotus 
svetimšalius, peržengusius 
prohibicijos įstatymą. • 

Teismo rekordai rodo, kad 
už prohibicijos įstatymo per
žengimą areštuoti „svetimša
liai radaro 62 nuošimčiu iš 
visų areštuotų. 

DERYBOS PERTRAUKTOS 
LONDONAS, rugp. 6. — 

Atnaujintos Britanijos dery
bos su bolševistine Kusi ja. 
Pranešta, kad nėra jokio pro
greso. Bolševikai atsisaką 

SOFIA, Bulgarija,, rugp. 6. i pripažinti senąsias Kusi jos 
— Gauta žinių, kad Makedo- skolas. Kaip ilgai jie to ne-
nijos komitadžai tomis dieno- pripažins, nebus taikos, 
mis turėję keletą kruvinų su- Paskiaus pranešta, kad de-
sirėrauąų su įiągoslavais. _ rybos visai pertrauktos. 

Taip sako Sam. Gompers. 

Nori iškovoti kuogeriausias 
sąlygas. 

„LONDONAS, rugp. 5. — 
Čionai santarvės valstybių 
konferencijon atvyko Vokieti 
jos delegacija, kurion ineina 
apie 15 asmenų. Delegacijos 
priešaky yra kanelieris Marx. 
Be jo yra dar užsienių minis-
teris Stressemann ir finansų 
ministerig Luther. 

Vokiečiai nusistatę konfe
rencijoje iškovoti kuogeriau
sias Vokietijai sąlygas. Dar
buosis jie kai-kurias ekspertų 
planų dalis modifikuoti. T!k 
klausimas, ar santarvės vals
tybės premiierai su jais leisis 
į diskusijas. 

Politiniai klausimai. 
Kuomet franeuzai turi su

manę arbitracinį tribunalą, 
vokiečiai norės, kad tas tribu-
nalas veiktų ne vien vienos 
Francijos naudai. Tas tribu 
nalas turėtų spręsti ir kitus 
reikalus. Pav.; jeigu Vokieti
ja pertrauktų reparacijų mo
kėjimą, tai tas arbitracinis 
tribunalas turėtų susidomėti, 
ar Vokietijos dalys ekatuotos, 
ar Vokietijos dalys evakuotos 
bė tikrai atgaivinta. 

yokiečiams labiausia apei
na, idant Ruhro kraštas kuo-
i 

greičiaus butų evakuotas, 
idant okupantų kariuomenės 
butų atšauktos ir visi okupuo
tų plotų geležinkeliai grąžin
ti. 

Militarinė ovakuotė, tai po
litinis klausimas. Be tos eva-
padarė daug nesmagumų, gi 
dyti savo pasiketiniitui. 

. KOKIA REVOLIUCIJOS . 
PRIEŽASTIS BRAZILIJOJE. 

Sako, labiausia nepasiten
kinimai taksomis. 

Tėvynėje Lietuvoje 
NEW YORK, rugp. 6. — 

Mlitarinė revoliucija Brazili
jos mieste Sao Paulo sutruk
dė iš ten kavos eksportą į S. 
Valstybes. K,avos pirkliams 
pararė daug nesmagumų, gi 
Suv. Valstybių visuomenei' 
daugiaus išsilėšavimo. Nes 
(kuomet vienai savaitei su
stabdytas kavos eksportas, 
vietos pirkliai tuojaus pradė
jo branginti tą produktą. 

Daug visokių kalbų sukel
ta apie tos revoliucijos prie
žastis. Vieni vienaip, kiti* 
kitaip tvirtina. x 

Tėčiaus yra žinoma, jog vie 
na tos revoliucijos svarbiau
sių priežasčių, tai Sao Paulo 
dalies ,gyventojų nepasitenki
nimas federaliais mokesčiais. 

MARIAMPOLĖ KATALI
KIŠKU ORGANIZACIJŲ . 

VEIKIMAS. 

Pradedant nuo Jaunimo ir 
moksleivijos, nuo "ateitinin
kų." Jų organizacija yra di
delė. Kadangi kiekvienas do 
ras moksleivis priguli prie at
eitininkų. Toji organizacija 
pasidalinusi į sekcijas, Eucha-lnė sunaikint, vergija butų. 

moksleivių priešai ateitininkų. 
"Žišisbirbininkai," " Pava
sario priešai, ši organizacija 
labai vilioja prie savęs, mato 
jų veikimą, tai ir nenori ne 
matyti jų, žada nors, "Rusi
jos rojų.". Bet tas rojus y-
ra žinomas. "Siocijal demo
kratai , ' ' ••valstiečiai'* ir "da 
rbo kuopa/ ' jų obalsis Tėvy-

PIKTADARIAI IEŠKOMI. 
MEXICO CITY, rugp. 6.— 

Pranešta, kad Meksikos vald
žia parėdžiusi surasti pikta-

Kovos pasekmės. 
Sao Paulo gyventojai ilgus 

metus vedė kovą su federale 
Rio de . Janeiro valdžia del 
aukštų mokesčįų. Valdžia su
rinktus mokesčius pavartoda 
vo šiaurinių valstybių išvysty 
mui, daugiausia didelei drėki
nimo sistemai Ceara valstv-
bėję. 

Iigus metus saopaulistai ne 
pasitenkinime gyvena N%& 
kas jiems galvoje šiaurinių 
valstybių padėtis ir likimas. 

Kuomet negauta jokių pa
lengvinimų, imta atviriau kai 
bėti apie revoliuciją. Sao 
Paulo gyventojai išsprendė 
susijungti su Rio Grande do 
Sud ir Santa Catalina valsty
bėm ir įkurti nepriklausomą 
respubliką. 

Vieni sukilo. 
Kuomet ėjo kalba apie su

kilimą, žadėjo prisidėti dar 
ir kitos pietinės valstybės. darius, kurie nužudę Britani 

jos valdinę Mrs. R. Evans. Bet kuomet prisiartino krizio 
Anot žinių, areštuota apie 

50 įtariamų meksitonų. 
Britanija Meksikoje neturi 

diplomatinio atstovo. Visus 
anglų reikalus globoja Suv. 
Valstybių atstovybė. 

Šis svarbus incidentas ne
žinia kaip gali pasibaigti. 

MAKEDONIJOS KOMITA
DŽAI NERIMSTA. . 

A*TLANLTIC CUTY, N. J., 
rugp. 6. — Darbas nesivaiko 
vėjxj remdamas senatoriaus 
La Follette kandidatūra Bet 
sato savo galybę teisybės pu
sėn, kad nusverti visus blo
gumus. I r La Follette ir dar 
bas pabaigoje triumfuos, taip 
kaip visuomet triumfuoja tei
sybė nugalėjusi blogumus. 

Tos rųšies pareiškimą pa
skelbė čia Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentas S. 
Gompers kalbėdamas, kad 
darbas visomis 
rems 
šių metų kampanijoje. 

Tai nėra jokia fantastinė 
mintis, a r tuščia svajonė rem
ti progresyvių partiją, sakė 
Gompers. Visa Amerika pil
na protestų prieš didžiojo 
' • businesso'' machinacijas, 

išgalėmis 
progresyvių partiją 

. PARKVIESTAS SERBŲ . 
PASIUNTINY^ 

RėLGtlADAS, rugp. 6. — 
Jugoslavijos pasiuntinys Bul 
garijoje parkviestas Čionai 
konferuoti su savo valdžia a-
pie pastarųjų dienų įvykius 
Balkanuose. 

LONDONAS NUSTEBINTAS. 

risti ninku, abstinentų, sporto, 
filosofų, visuomeninki!. Iš 
šių sekcijų yra dar gausiai 
nudirbę abstinentai. (Rie-
lioliką protokolų sustatė 
tiems, kurie slaptai ją parda
vė)'. Ateitininkai daug yra-
pasidarbavę bemoksli ui jauni
mui, pavasarininkams. 

Mergaitės turi lavinimo sek
cija, Marijos Vaikeliai; turi 
savo vėliavą ir procesijų me
tu dalyvauja visos su savo vė
liavomis. 

Pavasarininkai dirba kiek 
gali moksleivijos padedama. 
J ie turi taipgi sekcijas: Eu-
charistininkų, abstinentų, dra 
mos. Eucharištininkii sekci
ja nesenai įkurta, get jau ma
tyti jos veikimas. Gavėnios 
laiku vaikščiojo (Kryžiaus ke
lius, prieš Velykas prie Gra
bo Jėzaus pasimainydami ėjo 
sargybą valandomis. Dramos 
sekcija veikia neblogai, nors 
narių mažai, vos 40. Dramos 
sekcija turi savo knygyną. 
Knygų yra 70. Tik gaila, kad 
vien komedijas vaidina. Kuo
pa veikia vidutiniškai. Gali
ma butų veikti geriau. 

"Blaivybės' ' Draugija yra 
didžiausia Mariampolės drau
gija. Narių turi 2,000 su vir
šum. 

L. K. Moterų Federacija, 
Krikščionių demokratų, B l -
rnijų Blaivininkų, Ūkininkų 
Sąjunga, Tretininkų, koope
ratyvas "Ūkininkas ir daug 
kitų. Ciosijolistų organizacija 

Jie nori Rusijos rojų mums 
aukoti, bet mes žinom jų dar
bus". Krikščioniškų organiza
cijų obalsiai šie: "Dievui i r 
Tėvynei'y ir kiekvienas dirba 
kiek moka, neskiriant nei ma
žo, nei seno. Kiekvieno šir
dyje dega meilė ir dorybė, tat 
dirbkim, krutėkim del Lietu
vos. Joana. 

GROS DEL RADIO. 
Lietuvių Darbininkų £5tygų 

Orkestrą kartu su Chicagos 
"Harmony Mandolin" orkes
trą gros del radio šiandie, 
rugp. 6, 10:00 vakare, iš Se
ars Roebuck ,WLS stoties. 

Lietuviai, turėkite progos 
pasiklausyti lietuvių muzikos 
per radio. . 

Oikestrielis. 

PRAMATOMAS DIDELIS 
LEGIONO ŠUVA- . 

ŽIAVIMAS. 

valanda, anos visos kitos val
stybės, ar tai pabūgo, ar kas 
tokio kita įvyko, atsisakė im-' taipgi yra. ir jos dirba, bet 
tis ginklų. Tad akcijon sto- labai silpnai; "Aušrininkai, ' ' 
jo vieni saopaulistai. t 

Taip elgdamiesi jie skaud
žiai apsiriko. Juk jie vieni 
negalėjo iškovoti laisvės 
kaip sau, taip ir savo kaimi-
ningoms valstybėms, kurios 
jiems nedavė jokios vagelbos. 

'Federale valdžia stipriai 
organizuota. Svetimos vals
tybės jos pusėn stojo. Dėlto, 
ir turėjo pralaimėti. 

VOKIETIJOJE DIVORSAI 
PLINTA. 

BERLYNAS, rugp. 6. — 
Statistikomis išrodoma, jog 
Vokietijoj divorsai nuolat vis 
labiau plinta. 

Šįmet, divorsų skaičius, pa
lyginus su perniai metų skai
čiumi pasidvigubinęs. 

LONDONAS, rugp. 6. — 
Čionai sukeltas didelis siur
prizas, kuomet spauda prane
šė apie Mrs. R. Evans nužu
dymą Meksikoje. 

Tai aiški politinė piktada
rybė, pažymi laikraščiai. 

mo išdavybę abiejose didžiu
lėse partijose. 

Amerikos Darbo Federaci- CHICAGO. Anot oro 
ja planuoja visą šalį užlieti'biuro, šiandie pramatomas 

Chicagos miesto majoras 
turi slaptas konferencijas su 
gatvekarių baronais. 

BLOOMINGfTON, UI., rug. 
5. — Rugsėjo 1 d. čionai į-
vyks valstybės Amerikos Le
giono suvažiavimas. Kalba
ma, kad suvažiavime dalyvau 
sią mažiausia 10;000 legionin-
kų. 

PINIGŲ KURSAS. 

Rugpiučio 4, 1924 m. 

Lietuvos 100 litų $10.00 
Anglijos 1 sterl. sv 4.46 
Prancūzijos 100 frankų . . . . 5.52 
Belgijos 100 frankų 5.01 
Šveicajrijos 100 frankų . . 18.85 
Italijos 100 lirų 4.38 
Čekoslovakijos 100 kronų . . 2.97 

_ , . , i. 
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Siųskite Savo Giminėms 

L I E T U V Ą 

PINIGUS 
ik 

P E R 

DRAUGĄ J? 

NES, "DRAUGAS" pigiausiai siun
čia ir geriausiai patarnauja. "DRAU 

. GAS" siunčia per didžiausią Lietuvos 
banką — ŪKIO BANKĄ. 

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

"DRAUGAS/* PUBL. CO., 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, DL 
Ofiso Valandos: Nuo 8 ryto iki 8 v. vaK. 

Sekmadieniais uždaryta. 
•iiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiitiiiiiiiiiiuiiiini 

prieš visuomenės' ,pasįtifcėįU propaganda už'Įj'a Eollette* dailus orasj kiejs vėsiau. 



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

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną Itokyru nedėldieniui 
. Metami 16.00 

Pnaei Metų |3.0C 
Ui prenumeratą mokasi i&kalno. Lai
kai skaitosi nuo užrašymo dienos, 
i i nuo Naujų Meto. Norint permai
nyti adresas visada reikia prisiųs
ti ir senai adresas. Pinigai geriau
siai siusti ispcrkant krasoje ar ex-
preso "Money Order" arba įdedant 
pinigus } registruota laiska. 

DRAUGAS FUB. CO. 
2334 So. Oakley Avenue 

Chicago, Illinois. 
TeL Eoosevelt 7791 

Ėugp. 6*, 11)24 

KULTŪROS PROBLEMA AMERIKOJE, 

LAIMĖJUS. 
11Draugo"' piknikas pasise

kė visais atžvilgiais. Materia 
liai pasisekė labinus, ne
gu kuriais kitais me-
ttiis. Bet už dolerius, su
darytus kaatlikiškajai spau
dai palaikyti, svarbesnį yra 
kiti laimėjimai. 

Ką reiškia įmisu išeivijai 
katalikiška spauda, labai gra
žiai pažymėta tapo įžanginia
me straipsnyje tos didokos 
knygos, kuri buvo suteikta 
dovanai kiekvienam atsilan
kiusiam į MDraugo'' pikniką. 
Platinti žmonių tarpe Tiesą 
ir Meilę yra uždavinys kiek
vieno katalikiško laikraščio. 

Tas katalikiškos spaudos 
darbas, Tiesos ir Meilės skel-
bimas, pasidarė ypatinga! 
skaudžiai reikalingas, kuomet 
mūsų visuomenėje priviso 
blogos spaudos, kaip grybų po 
lietaus. Nekatalikų spaudos 
klaidinimai, šmeižtai, bleviz-
gos prieš šventybę, prieš Tė
vynę, skleidžiamoji demorali
zacija ir neapykanta prie vi
so, kas yr'a katalikiška, — su
maišė žmonėms galvas, sus
kaldė mūsų lietuvių vienybę, 

. sustabdė* mūsų visuomeninį ir 
kultūrinį augimą Amerikoje, 
palengvino ištautėjimą. Rei
kėjo ilgos kovos, kol pasise
ka atsverti tų klaidintojų i 
taką. 

Šiandieną galima pasakyti, 
kad kovotojų už tiesą, už mei
lę, už katalikybę skaičius tiek 
padaugėjo, kad nuklydėlkri 
patys jau pamatė savo pra
gaištingam darbui dugną. 

Treti metai įvyksta " Drau
go" piknikai. Ir kas metą su
traukia vis didesnį prietelių 
skaičių. Šių metų suvažiavi
me atsilankė apie tris tukstan 
čius žmonių, nors rengiamas 
dalykas buvo paskubomis ir 
pripuolamai. Pavaišinti toki 
didelį buri svečių reikia daug 
šeimininkų. Šeimininkų dar
bas yra nelengvas. Ir į ta sun-
kų darbą atsirado savanorių, 
kurie nedejuodami, dienos 
karštyje prakaitą šluostyda
mi, ištroškę ir privargę patys, 
dirbo išsijuosę. O tokių pasi
šventusių darbininkų buvo 
j pusantro šimto. 

Atvykusieji svečiai/ buvo 
skaitlingi iš Chicagos. Ir su 
kuriuom nesueisi, kiekvienas 
džiaugiasi, kad "Draugui" 
taip pasisekė, kad ir dieną at
sitiko giedri, ir žmonių galy
be, ir susitvarkymas gražus. 
Džiaugiasi žmonės matydami 
atsilankiusius mūsų inteligen
tus, kunigus, advokatus, dak

tarus, bankininkus, ir biznie
rius. Džiaugėsi žmonės, ne 
vien dėlto, kad mato, jog ka
talikų tarpe Cliicagoje inte-
lige*t»ių pajėgų netruksTa, 

PREKYBOS AtTKBTOJI doj. Ministerių Kabinetas pa-
MOKYKLA. skirė tam tikra komisija, su-

— sidedaneią iš Finansų, Preky-
Dar p. E. Galvanausko ka- bos ir Pramones Ministerijos 

binefas buvo pavedęs dr. J. I atstovą, iŠ Švietimo Miftiste-
Šaūliui sudaryti Prekybos I PŲoS bei Universiteto atstovų 
Aukštosios Mokyklos Klaipė- įr dr. Šaulio patiektam juo
doj projektą. Šiomis dieno- jektui išnagrinėti. Berods, 
mis Ministerių kabinetas svar- sekamą savaitę įvyks tos ko
šte dr. J. Šaulio pagamintą j misijos posėdžiai. Kai komi-
projektų; be to dar dr. Šaulvs' s į j a projektą apsvarstys, gis 
Ministerių Kabineto posėdy j eis į Biudžeto Komisija, į Mi-
tfare šiuo reikalu platų prane-J nisterių Kabinetą ir, galop, į 
imą. Principialinai irospręsta' Seimą. Manoma, kad šiais me-
tokią mokyklą steigti Klaipė-'tais Seimas projektą priims. 
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VI. PROTESTANTIZMAS IR SLAPTO
SIOS ORGANIZACIJOS. 

PROTESTANTIZMAS" BANDĖ VISKĄ APGLEBTI. 
Pirmieji ateiviai Amerikoje buvo nepaprastai užimti 

užkariavimu šk) didelio kontinento ir sutvarkymu materia-
lio gyvenimo. Ir rankos ir galvos visų sveikų vyrų buvo 
panertos darbuose: vienų giriose ar laukuose, kitų kasy
klose ar fabrikuose. Dvasinčs kultūros darbui maža be
liko paiegų. ftituo reikalu savaip rūpinosi protestantų ba
žnyčia, bandydama viską užantspauduoti puritanizrao 
ženklais. Nusistovėjusias, iš Europos atgabentas kultūri
nes tradicijas sergėjo namuose pasilikusios moterys. Bet 
nei josf nei protestantų bažnyčia nenorėjo kulturon įneš
ti jokių svarbių atmainų. Nenorėta nieko atimti ir nieko 
pridėti. Puritanizmas užšaldė kultūrinė* kūrybos diegus, 
juos užkonservavo. 

Protestantizmas bandė išplėsti savo autoritetą į vi
sas gyvenimo smulkmenas. Bet galop jo įtekmė pasibaigė 
kasdieninio gyvenimo paprastuose papročiuose, kad pri
laikius pilietį nuo to, kas publikos akyse skandalu vadina
ma. Netoli matančio protestantizmo įtakoje dvasinės kul
tūros galimybės pasidarė labai liesos, skurdžios, monoto
niškai pilkos. 

IEŠKO GRAŽESNIŲ FORMŲ. 
Tokia jau normalio žmogaus prigimtis, kad jo pro

tas ieško gyvenime turinio, o jausmai — formos. Be kul
tūrinai formų joks žmogus nerimsta. Gi aukštai lavinto 
proto žmogus visuomet ieško ir tikslaus, protingo turi
nio. 

Labiau materializman pakrypęs protestantizmas Nu
skriaudė savo pasekėjus bandydamas mažinti žmogaus 
prigimties pilnumą: siaurinti kultūros formas, užrakinti 
duris žmogaus vaidentuvei. Moterys namuose nusisėdėję, 
vyrai dirbtuvėse, bankuose ar laukuose išvargę visai na
tūraliai užsigeidė kultūrinės dekoracijos, fantazijos, šil
tesnės socialės atmosferos. Šituos-gi dalykus protestan
tizmas braukė, šlavė iš gyvenimo visu savo įnirtimu. 
Protestantai išsiilgo kaž-ko tokio bent kiek panašaus į 
mūsų, katalikų, bažnytines apeigas su jų turtingiausiomis 
formomis, įvairiausiomis spalvomis, jaukia broliška atmos
fera ir su jų gelmėje gludančiu galingu mysticizmu, taip 
švelniai kutenančiu žmogaus sielą, dvasiniu balzamu te
pančiu jo širdį. Bet protestantų bažnyčia juk neturi ka-
talik. mišių, mūsų graudžių ir saldžių mišparų; neturi ji 
nei kitų panašių mūsiškėms pamaldų, nei tų rūpestingai 
jaukių socialių parapijos santykių, kuriuos žmonės taip 
brangina ypač nelaimės ir vargo valandose. 

SLAPTŲ ORGANIZACIJŲ PRADŽIA. 
Ko formomis nuskurdęs ir gajumo netekęs protes

tantizmas nedavė, tą patys žmonės turėjo pasigaminti. 
Nesant čia dvasinio autoriteto nei gilaus sutelktinio pro
tavimo sunku ir net negalima šioje kultūros — religijos 
srityje ką nors tikslaus, universalaus ir kartu išmintingo 
pagaminti. Prisėjo "erzacais" tenkinties. Tad moterys 
pradėjo organizuoti savo klubus, o vyrai slaptus ordenus, 
draugijas. Skystas, ataušęs protestantizmas nedavė gy
venimui jokios slaptingos šilumos, nei kultūrinio skonio. 
Reikėjo kur-norfc nuo to protestantizmo pabėgti, kurs vidutinėliai pp. Hardingai arCoolidgeai daugiau turi mi-
nuo jo užsidaryti ir kaip nors savaip bandyti pajusti sla- niose pasisekimo, negu gabesni ir drąsesnių minčių pp. 

IKATALIKĮ Į FEDERACIJOS CENTRO. 
vlSOlfli METUVIŲ KATALIKŲ ORGANIZACIJOMS 

AMERIKOJE. 

jokių mysterijų. Ko įts nedavė — reikėjo patiems pasiga
minti. Ir pradėta gaminti. £mė kaip grybai dygti visokios 
slaptos masoniškos draugijos: Masons, Shriners, Knights 
of Pythias, Ku Klux Kian, Y. M. C. A., Order of Ju-
nior Machanics, Qdd Fellows, Western Stars ir 
daug kitų.' Visos šitos draugijos ar ordenai išsigalvojo 
spalvuotus ir įspūdingus, ritualus ir apeigas praktikuoja
mus prie kiekvienos progos. O tų progų duoda iniciacija, 
pakėlimas į laipsnius ir t. t. Kiekvienas toks masonų orde-
nas garbina savo pačių sugalvotus dievus ir kartu pats 
save. Ir garbina labai iškilmingai, su didelė pompa, su nu
duotomis mysterijomis. 

MOSONERIJA — MATERIALIZMO PAPILDYMAS. 
Materializmas normaliam žmogui ilgainiu virsta la

bai nuobodus ir neįdomus. Ir riebus protestantų turtuoliai 
negalėjo materializmu *ir sausu protestantizmu pasiten
kinti. Nuskriausta jų dvasia puolė masonerljon," nes kata
likybė, Visuotinoji Bažnyčia, jiems buvo peraukšta, per
daug dvasiška, nepasiekiama. Ir kaipo universale idėja, 
katalikybė jiems buvo perplati, neapmatuojama. Protes
tantams ir materialistams reikėjo kokios tik lokalės for
mos, kuri papildytų pilką protestantizmą ir sausą mate
rializmą. Šitą priedą jie ir susigalvojo savo ložose be-
posėdžiaudami. 

Masonerija rodos išėjo sveikaton visam protestan
tizmui. Susikūrusi ne viduje, bet fale protestantų bažny
čios, masonerija nevertė pastorių įvesti savo tikybon ko-
kių-nors reformų ar atmainų. Tokiu būdu protestantų se
ktos pasiliko ten kur atsistojo. Kur nor>s eiti joms butų 
pavojinga: nes turėtų jos artinties ar prie katalikybės ar 
prie visiško iškrykimo. Kadangi masonų ložos pasiėmė 
patenkinti judresnes gyvenimo sritis ir jas fantastinėmis 
ceremonijomis paįvairinti, tai protestantų sektoms nebe
buvo reikalo iš savo vietų judinties. Joms pasiliko vien 
gyvenimo nusistovėjusios mados prižiūrėtojų rolė. Tai 
ką Main street socialiuose santykiuose užtvirtino, kas 
minios skaitoma padoru ir natūralu — visa tai protestan
tizmas apsiėmė sergėti ir konservuoti. Iš čia atsirado tas 
ypatingas Amerikos konservatizmas, kurs, šalę milžiniško 
industrijos progreso, taip bijo ir vengia naujų idėjų gal
vojimo srity, kurs taip aklai klauso ką pasakys nusistovė

jusi mada. šituo konservatizmu reikia bent dalinai aiškin-
'ti tą faktą, kad originalesnių minčių ir gabesni vyrai čia 
labai retai teprileidžiami prie valstybės vairo, čia dau
guma labai susirūpinusi išlaikyti tas gyvenimo formas, ku
rias galima but pavadinti "regular" ir "common". Už tai 

tai mūsų 
apdainuo-

ptingą religinę draugystę. Protestantizmas neturėjo nei 
apeigų, nei spalvų, nei tvirto draugiškumo jausmo, nei 

Smith'ai, Walsh'ai ir Lafolette'ai. 
K. P. 

Didžiai Gerbiamieji. 
Visiškai nefcetoli Sių metų svarbiausias mūsų visuome

nes gyvenime įvyki* - A. L. R̂  K. Federacijos Kongresas. 
TAS Kongresas įvyksta Detroit, Mieh., rugsėjo - Sept. 2, 1, 
ir 4 dieną. , 

"N. . f 

KONGRESO SVARBUMAS. 
"Kur du stos, visados daugiau padarys" 

priežodis, taisyklė neabejotina, mūsų dainose 
ta. Kur visi penki šimtai tūkstančių Amerikos lietuvių kata
liku stotų, padarytų tiesiog stebuklines dartas ir lietuves 
Tėvynės naudai ir mūsų išeivijai. Per *fk jau metų dirbę 
darbus, kurių negalės pamiršti Lietuvių Tautos istorija, mes 
negalime paliauti dirbę. Reikalų yra tokių, nuo kurių priklau
so mūsų Tautos ne tiktai geresnė ateitis, bet ir patį Tautos 
ggrryM, 

Vilnius dar ne mūsų. Apšvies* neapsakomai trūksta. Tu 
kstančiai moksleivių begalinį vargų vargsta. Bedievybės tam-
sa mėgina augti ir ardyti tautas vienybė*, tūkstančių žmo
nių dvasia, dorų ir amžinos gyvybės viltį. Vilnius, apšvieta 
).r katalikybės apgynimas - tai Lietuvos Tėvynės reikalai 

Amerkoje prie tų rūpesčių dar prisideda mums nuolat 
skaudantis pavojus, kad mūsų vaikai, paskandinę ištautėji-
me savo tėvų kalbą užmirš Ir tautų ir tėvų kapus. Jaunimo 
apsaugojimas Amerikoje - tai svarbiausias ir sunkiausias 
mūsų uždavinys. 

Tų visų darbų nei šimtos dalies mes neatliksime, jeigu 
visi nestosime į vienybę. 

KAS KIEK SIUNČIA ATSTOVŲ. 
Tad kiekviena .lietuvių organizacija, vardan Dievo ir Tė

vynės, vardan tiek daug jau pakelto vargo ir darbo, yra pra
šoma atsiusti i Liet. Katalikų Federacijos Kongresų savo 
atstovų. 

Bulyg Federacijos Konstitucijos Atstovų gali pasiusti: 
Centralinės organizacijos, turinčios iki 1,000 narui, -

siunčia 1 atstovų, 
Centralinės organizacijos, turinčios iki 5,000 narių, -, 

siunčia 2 atstovų, 
Centralinės organizacijos, turinčios virš 5,000 narių, •-

siunčia 3 atstovus. 
Centralinių organizacijų vietinės kuopos, - siunčia po 1 

atstovą. 
Federacijos apskričiai - siunčia po 2 atstovų. 
Federacijos skyriai - siunčia po I š g a v ą . 
Tautos Fondo skyriai - siunčia p* 1 atstotų. 
Parapijos - siunčia po 3 atstovus. 
Vietinėm draugijos - siunčia po 1 atstovų. 

NARYSTĖS MOKESČIAI. 
Suprantamas dalykas, kad tiktai katalikiškos organiza

cijos tegali pasiųsti Federacijos Kongresan savo Atstovus. 
Taip pat suprantamas dalykas, kad katalikiškoms organiza
cijoms reikia užsimokėti narystės duoklę, po € centus į me
tus nuo kiekvieno organizacijos nario. 

Mokesčius ir visokiais reikalais laiškus prašome siųsti 
žemiau paduodamu adresu. 

FEDERACIJOS SEKRETORIATAS 
2334 So. Gaide* Ave., Ch*ea*o, IU. 

su jais kartu remia svarbų 
katalikiškos spaudos reikalų. 

Atvykusiųjų svečių tarpe 
matytis iš Sheboygan, iš Ke-
noskos, iš kitų tolimesnių vie
tų, net iš Brooklyno. Tas fak
tas, kad į "Draugo'' pikniką, 
važiuoja žmonės iš toli, rodo, 
kad vis plačiau ir plačiau 
"Draugas" užbrežia savo įta
kos ratą, kad vis toliau ir to
liau žmonės supranta ir bran
gina katalikiško dienraščio a-
paštalystę. 

Žodžių sakant, ir skaitlin
gas svečių atsilankymas, ir jų 
džiaugsmas mūsų pasisekimu, 
ir dalyvavimas mūsų inteli
gentų, ir atsilankymas svečių 
iš toli, ir pikniko darbuotojų 
pasišventimas ir tvarkingu
mas, -- viskas kartu rodo, jog 
mes katalikai stiprėjame, kad 
mes visai nebetoli esame nuo 
tos dienos, kuomet perlaušime 
bedievių eil§s ir jų pražūtin
gą į žmones įtaką sunaikin
sime. 

Kad tai greičiau įvyktų rei 
kia katalikams, pasidžiaugus 
paskutiniu savo* laimėjimu, 
,dar smarkiau suglausti eilės, 
dar rimčiau j»ad&bėti savojo 
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VIENUOLIJŲ REIKŠMĖ 
VISUOMENĖS GY

VENIME, 

maža sunkumų vienuolynams sįa Dievo dovaną yra laisva šias pavojus, bet vienuoliams Vę* labdarybės srity, stejg-
yra padarę. Vienuolio gyve
nimo esmė yra neturto, skai-

žmcĮgaus valia — ji tat ir pri
tinka Dievui aukoti. Tos 

i * . » ~ 

(Iš Lietuvos Katalikų IV. 
Kongreso, Trečiojo Posėdžio); lijoje mini. Antra būtina sie 

los išganymo sąlyga yra skai-
Prezidiumas, be p. Roma-^tybė. .Kristaus mokiniai, ti 

no, visas dalyvauja. Pirmi
ninkaująs vyskupas Skviree-

;kas kviečia tėvą Kipą skai-

bet dėlto, kad tie inteligentai, laikraščio stiprinimui. 

tyti tema: Vienuolynų reikš
mė visuomenės gyvenime. 
"Aš turiu kalbėti apie daly
ką savo širdžiai, žinoma, an-
timiausią, apie savo gyvenimo 
turinį ir idealą,"pradėjo pre
legentas. Jo gana ilga įr tu
rininga paskaita lietė šiuos 
keturis dalykus. Pirma buvo 
iškeltas aukštas Kristaus ide
alas; toliau — to idealo vyk
dymas istorijoje, dar toliau 
— to idealo vykdymo vaisiai 
ir galop — mūsų visuomenė 
ir vienuolynai. Vienuolio gy
venimas yra aukštas Kris-

stybės ir klusnumo apžadai, trys sakytosios dorybės yra 
^Kristus, matydamas žmogaus .vienuolio .gyvenimo pagrindai, 
silpnybe, traukė jį nuo turtų, 'Gali- būti atskirų versijų, kur 
ką ne kartą savo šv. Evange- užsibrėžiama daugiau ta ar ki

ta dorybė1 įkūnyti, bet pagrin
das lieka tas pats. Dabar pa-
žvelgkime, kaip vyko šio ide-

veikiant laukinių tautų galiu- fdami ligonines, kurios buvo 
ga energija buvo nukreipta pirmieji visų ligonių atsiradi
me eivilizacijai griauti, bet j*i |mo pranašai. Seemiima»te 

krai supratę savo Mokytojaus i alo vykdymas istorijoje. A-
žodžius, paliko savo turtus, paistalų laikais patys apašta-
paČias su vaikais, ir mylimą- lai apleisdavo savo turtus, 
šias ir sekė Jį. Nors Kris-, pasiskirdavo vien tik Dievo 

statyti. riŠoMa to vienuolynai 
gelbėjo mokslo turtus, nura
šydami senovės klasikų raš
tus, steigdami bibliotekas, 
kurdami švietimo centrus ir 
tuo pačiu rjastumėjo žmoniją 
progresuoti. Pražydus kultu- I 

tus moterystę laikė sakrame
ntu, bet skaistų netekėjusių 
ir nevedusių gyvenimą pripa-
žmo tobuliausiu tarnavimu 
Dievui, nes vienuolio, nevedė-
lio, gyvenimas vic;ią — PieVo 
reikalų— rupesrį teturi, o 
vedusio ar tekėjusios sMria-
mas daugiau šeimos reika
lams. Klusnumo idealas yra 
trečia vienuolio gyvenimo do
rybė. Ją Kraštus per visą 
savo gyvenimą (30 m.) skel
bė sakydamas, kad Jis į pa
saulį atėjo ne savo, bet Tė-

taus idealas; Jis, nė kas kitas *vo valios pildyti. Ordėnų 
šią gyvenimo formų įkūręs y-
ra. Popiežiaî  tie Kristaus 
vieti«Ok*i, patys nėra »ė via* 

i no ordeno steijjfį, įįfc net ne

garbei ir, sekdami Kristum 
rodė pirmus vienuolio gyveni-, 
mo pavyzdžius. Bytų šalyse, 
vienuoliai, kaip tinka rytų tau. 
tų žmonių charakteriui, atsi
dėdavo daugiau maldai ir mų-
stygmi. Tada buvo krikščio
nių persekiojimo laikai ir jie 
traukėsi į tyrus, kad galėtų 
ten išlaikyti sveiką, nesuterš
tą jKristaus mokslo dvasią. 

gyvenime didelių kultūros da
rbų atlikę vien uoliai, pirmi 
paversdami -miškus ir dirvo
nus vaisingomis dirvomis. 
Net netikėliai pripažįsta, kad 
visa Europos jkukura pernai 
įr tebes&ejisia vienuolių, dar-

rai, įsivyravo žfcaonėse pra- bu. Vienuoliai supaįjįdiao 
banga ir perteklius, iš ko ki- su raštais, išmofcė j&a n**de-
lo revoliucinė klosiu kova. tis; perdavė busįuoms kar-
(Kad nuo to nenukentėjų ciyi- toms gerą mokslo žinių JobįS 
lizacija, stojosi elgetaujantfe- Jęi ^e jie, vargiai ir dabar ffc-
ji ordenai su šv. ^rancisitum džį*is mokslo pasisekimais 
ir Šv. Dominiku pries^.'jgėr^uifiėmės/ Vienuolynų 
Naujaisiais laikais įnese vi-' sųroc-štog misįįos į stfuįus lie
sai į pasaulį Mto's dvasiol5|iibirtųs krastns davė daug 

naujos tiesis kraštams tirti vienuolis šv. Pranciškus Ksa
veras. Mokslui ir kultūrai 
globoti ir keltį įsikuria visų 
nekenčiamas ir ujamas jėzui-

reįdamos medžiagos. .Vie
nuolių darbai gesfraftjos ori-
ty ir iki sio&ąėra savo verbos 

Toliau vakarų kraštuose, kur veikęs, visiems gerai žinoma. 
pastebimas daugiau aktyvus 
gyvenimas, vienuolynai savo! 

tų ordenus. Ką; jis yra nu- 'nustoję. P$**eį*fconąi pin»i 

steigėjai visada, užsibrėžia 
Dievo valios pildymų. . Jė-
zuitas šv. Jgnas.Loyola apie 
klusnumų sako, kad aufcšči*u-

tvirta dvasia gelbėjo prade
dantį augti kultūros gyveni
mą nuo laikinių tautų naiki
namo veikimo, (dalingoji Eo-
įnoe imperija buvo sugriauta 
įr dvIttBaeįjai fresė #džutu-

Jo dėka turėjome jau XVC 
amžiuje įsikūrusią garsių Vi
soje Europoje iVilnians jeaa-
itų akademiją, vGKaus virtų-

gterėkime į darbus, vienuoiy 
m? nuveįkvm Visų 
jie daugUtua* yi*; fMiga 

rado kelių į Azijos širdį. Gar
susis Kolumbus visų panieki
ntas ir pašieptais buvo vienų 
vienuolių teisingai suprastas 
Ir pafeattas. * tfftftjatekis lai 

sių garsiu universitetu. ŽvitJkaie vffenudtfcj darbai įvairlo- r 
f e moksle srityse fgyja H 
l U H U t ^ ^ C ^gMĘ&jOG gPFWTC. 

n> 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
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OETROiT MtCHifiAN ) F e d ' K o n S r e s o sesijoms pa. 
imta Lietuviu svetaine. Dix jrjaeas k vietos kongresmpnas. 

eių 79 kp. vietinių tyma. tik niekam nesakyk, aš tai* 
Taipgi tarime žinių, kad pamokėsiu kiek tamista nore-

Kongr. dalyvaus žymiausieji 
veikfjai. Pakviestas miesto 
majoras, senatorius J. CQH* 

Federacijos kongrese lau
kiant. 

Rugsėjo 2, 3 ir 4 dd. įvyks 
tvirčiausios organizacijos ka 
talikų Federacijos Seimas. Su
plauks iš visų dalių Amerikos, 
žymiausi inteligentai, veikė
jai ir kolonijų darbuotojai, 
kurie svarstys ir nustatys at
eičiai darbuotas pianus: Fede
racijos Centras darbuojasi,' 

i 

kad sutraukus kuo daugiausia 
delegatų nuo organizacijų, pa-
rapijų ir šiaip draugijų bei 
kuopų. Tai svarbiausias cen
tro uždavinys, vesti prie vie
nybės. Mūsų kolonijai prisei-
na dėti visas galimas pastan
gas, kad tinkamai prie tos iš-
IrilmSs prisirengus. Darbas ne
lengvas, bet sėkmingai varo
mas. , % 0 
• 

PRANEŠIMAS 
Turiu už garbė pranešti 

I visuomenei ypač savo tauj 
tieeiams Lietuviams kad aš 
padidinau stocka savo vai
stinėj. Kainos dabar daug 
žemesnės negu pirmiau kad 
buvo. 

NEW CITY PHARMACY 
John Malachovvskas, 

Savininkas 
3327 So. Halsted Str 
Chicago Tel. Blvd. 0696 

23 gatvių. Seimo bažnyčios] Del kitų dalykų rūpinamasi, 
iškilmes bns tokios. Bugs. 2 ka<J viskas butų kuogeriaų-
d. pirmos dienos iškilmės bus- šiai prirengta. Neturtingiems 
Šv. Jurgio bažnyčioje, da#- moksleiviam* vietos bus pa-
vaus J. M. vyskupas Bt. dal- rūpintos, tik meldžim tuojau* 
iagher, 3 ir 4 rūgs. Pamaldos pranešti, kiek atvažiuos, 
bus šv. Antano baž. priešais! Kviečiame kuodaugiausia 
Lietuvių svetainę. s v e č i u atvažiuoti, gi stengsi-

I mės visus patenkinti. 
Vakarų programai. 

Rūgs. 2 d. Lietuvių svetai
nėje bus didžiausias koncer
tas. Pakviesti ir pasižadėjo 
dalyvauti muzikas J. *r M. Bi
zauskas ir ponai V. ir S. Grei
čiai iš Cleveland, O. Vietos 
bendras suorganizuotas choras 
iš trijų parapijų vadovaujant 
gerb. komp. Kun. J. Čižans-
kus išpildys naujus muzikos 
veikalus tarp karių pažymėti
na yra kantata "Vilniaus Se* 
neH kada atbusi", kompozi
cija p. J. Cižausko. Rūgs. 3 d. 

Visus raštus ir kas tik del 
Fed. kongreso reikalinga siųr 
skit šiuo antrašų: 

Fed. Kongreso Komisija, 

1916 25 Street 
Detroit, Mich. 

Spaudos komisija. 

si. Aš sakau, mokesties neno
riu, tik noriu žinot ką, tu sų 
anais darai ir kur anuos dedi* 
Tai jis ėme aiškinti, girdi, da
viau vieną Džiodžiui, kitę, da
giau Jonui, trečią Broniui, o 
šį butau davęS Maikiui. Ge 
rai, sakau, nu-gi jus bolševi 
kai, jus kai 'arkliai, jųs ko 
munistai, kam jums rožančių, 
tai sako, nugi kai kada sureŽ-
tys, tai parodysim rožančių> 

sakysim kad katalikai. 
M. L. C. 

_ _ _ 

MONTELLO, MASS. 
• • 

Bolševikai pas katalikus. 

Bolševikų, turbūt, niekur ki 
tur nėra taip daug kaip Mon-

^*~ K\ «' Y*""""" telloj. Čia jie visi glaudžias' 
bus iškilminga puota Lietuvių i . * * . ° a . Z x 

. . . . prie kataliku, visi burdu įes-
prie katalikų. Visi burdų 
ko pas katalikus. Vienas ga-svet. su įvairiausiu programų. 

Rūgs. 4 d. Šv. Jurgio parap.. 
. . . , * , „ „ . !>a geras katalikas nusiskun-

svet. jvyks prakalbos. Kalbės 

! • • • • I* • » » » * • • • » » • 

geriausi kalbėtojai ir taipgi 
bus muzikėle programos da 
lis, kurią išpildys solistai ir 
choras. 

Seimo* komisija yra taip jau 
nutarusi rengti priešseimini 
išvažiavimą ir pakviesti Chi-
gos Lygos Vyčių tymą. Cld-
cagiečiai pakviesti ir atsaky 
mas gautas, nors ne oficialia 
kad atvažiuos, žaisti su L- Vy. 

f 
D A K T A R A L 

4T 
Telefonas Boulevard l t S t 

Dr,S A.Brenza 
8 0 . ASfHiAU© AVKlfUl! , 

Chicago. Dl . 
• a i . t t ryto Iki 12 p le t : 1 po 
ptet M S po plet . « : M i * . Iki 
t : 8 6 vak. 

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

f 
Tai. fkmlevmr* t t t l 

Dr Marya 
Dowiat-8ass 

1707 W . 47-lfc M. 
Valandos na o t Iki 11 diena, nao • 
iki t Tftl. rak. Nedėl lomls a n o I 

Iki I r t l . po Plet*. 

TT^I 

i 

011. A. K, RUTKAUSKAS 
» 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
4442 So. VVestern A ve. 

Telef. Lafayctte 4 1 M 

(f 

7 4 f i 

Df, I. M. Feinberg 
Gydo specialiai visokias *fi% Ir 

I lyt iškas ll*a*. 

Va landos : po plotąg T—• vok. 

ffleL B o a l e v a r d 1100 

DR. A. J. KAKALIUS 
Lietuvis (lydytoja* 

S303 South Morgan Street 
Chicago, IU. 

Dr. A. Račkus 
Gydytojas, Chirurfi^s, Obe-

tetrUcas ir Bpecijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 

(akmtal i taltrj*) 
tr a)un«aia šlapumo puaMd* b* ©-
p«racUoa. pa tam tlkromla mok»-
UikomlB pri«mon«aU b ^ T « 4 « * I « . 

«»cr**ia* »1rd*J1ra«. . 
I m pAMkjntntmt. tr J«t 

m reik»l«j d v a oparactjML 

14lT»o. W Ate. Cicere, B . 
OOMM •tldarytSK k M d l m D M I T%L po pl«t Utf | vęL 

laAėileiBla 

d§, kad tas žmogelis negali 
»iekur pasidėt rožančių, girdi, 
nupirkau vieną, tai dingo, nu
pirkau kitą, ir tas dingo, pir
kau trečia, ir tas dingo. Da-

tbar, sako, žiūrėsiu kur jie taip 
pradingsta. Vieną kartą, gir
di, padėjau ant stalo ir išS-
jau koridoriun o burdauninkąį 
palikau ruimo. Tuojau • sugrį
žtu, rožančių nebėra. Klausiu 
įėjęs pas savo arktį (mat bol
ševiką vadina arkliu), tai tu 
pavogei mano rožančių, nau-
nau-nau — ne-ne-ne. Bet aš sa
kau, turi, arkli, prisipažinti ir 
gana, ba dabar aš tave • pa
duosiu dfdėm. Tnojaus tas bol 
ševikelis puoie ant kelių, gir
di, aš paėmiau jau ketvirtą, 

• ^ 
20 metų Prityrimo 

Akinių pritaikymo m e n o 

4«—•*»**»•*•*•»—mm^m*^ 

\ >fiso Tel . Boulerard 

i! 

Dr. Maurice Kahn 
Ordytojaa ir Ohirtirgai 

4 6 3 1 S . A s h l a n d A v e . 
ffeL YandaiOM 

Vaiandee; . i * 
Nao 10 iki 12 piet. 
Nno 2 iki 3 pe piet 

Nuo T iki 9 vakare. 
Nedėl. nno 10 iki 12 piet. 

Reotd. Tel. B*ėxel t l P I 

DR, A. A, ROTH 
R L 8 A 8 OTDTTOJAS WL 

epeetaUgtai MoterHkf, VyrtSkų 
Valką tr rlso chroniška Ugų. 

Ofisas 3 1 0 3 S. Hatetol St 
Kampas 31et Str. 
lf^-ll ryto: J—t po flot 

rak. Red. If—H d. 
'.m ui • • i i mšĘtttŠMĖį 

Vai.: Ii 

I E T U V 0 J E 
MARIAMPOLĖS MERGAI

ČIŲ PENSIONATAS. 

MEKANIKAMS PRANEŠIMAS 
C I C E R O J E 

Norėdami ką pataisyti, kai tai ninutiĮ, ar tai elek 
trą, ar apie namą,, ar apie zoviesus viėnomet kreipkitės 
pas manę J. A. ZDANIft, nes esu patyręs mekaniškame 
darbe. Jau Lietuvoje dirbau už mekanika. 

Taipgi užlaikau įvairių spalvų maaavm, šepečiu, 
vinių, skuros, žolės pjovimui mašinas, elektros lempu
tės, dratų, svičių, stancel ir visokių kitokių reilcmenų. 

I r i ZflANIS 
HARDWARE, PAINTS. OILS AND GENERAL 

BBPAIRS 

1421 So. 49 Court Cicero, 10. 

ADVOKATAI 

JOHN L BAGOZIUNAS 
ADVOKATAS 

7 Jtotii Jiearbom Street 
BOOM USB T R l B l J I £ BLDG. 

Telefonas Randolpb 82#l 
Vakarais: 2151 West 22 St. 

Telefonąg Oanal ię<7 

= ; 1 . i ' ••' = J E ^Trr . • . 

— 

Tel. Bou levard 3688 

Dr. J. P. POŠKA 
GYDYTOJAS 

C H I R U R G A S 
S8S7 6 0 . Mtmgmn Street 
Valandos: 9—12 Ii i r t o . 
Vakarais nuo 7 iki 9 

ČIOBRO OFISAS: 
1*43 South 4»- th Aveomm 

Telef. Cicero 4878 
Vai and.: 8—8:88 • . v . ka#dten. 

Utarninkaia Ir pėtnyčioma nno I 
Iki 8 ral . va le 

" — ^ 

- — — 

Dr, CHARLES SEGAL 
Ferkėlė saro ofĮsa po —Ane* fra 

4729 S. A»h iami Are. 
SPECUA1ISTAS 

DiiovTj, Moterų ir Vyrą Ligų 
• a L : ryto nuo i e — 1 Ž nuo t—I 
po pietų: nuo T—I.V8 
Nadėl lomis: 18 Iki 12. 

Telefonas Midway 
• I F • «q 

6 I M f T O M A I P A R E I Š K I A 
A k l a Ligas 

Ar jums skauda ga lva? 
A r Jūsų akys ašaroja T 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežt i? 
Ar skaitant akys greit pavarg

s ta? 
Ar kvaišta ga lva? 
Ar matote kaip ir plukančlus 

taškus 
Ar atmint is po truput] mažėja? 
Ar akys opios šviesai T , 
Ar jaučiat* ka ip Ir smil t i s a-

k y s e ? 
Ar yra balta dėme ant v o k ų ? 
A r turit kataraktą.? 
Ar tar i ' žvairas ak i s? 

DU JAN L SMETAH A 
AKIŲ SPECIALISTAS 
1801 8 0 . Ashlaml Ave . 

Kampas 18 gatvės 
Ant trečio augšto virt P ia t te a p -
tiekos. kambariai: 14, 15, 18 Ir 17 
Valandos: ivuo 9 ryto Iki 8 vak. 

Ifedeliomta uždaryta.* 

Mokslo Metų Užbaiga. 

(Spec. "Draugo'' koresp.) 

Marianipoieje gyvuoja nuo 
1921 metų Mergaičių Pensio
natas. Yra tai auklėjimo ir 
mokymo ištaiga skinama iš
imtinai mergaitėms. Ji yra 
laikoma ir vedama vargdie
nių Seselių Vienuolijos. Tik 
treti metai kai Mergaičių Pen
sionatas gyvuoja, o jau įsigi
jo daug palankumo katalikų 
visuomenėje. Susipratę katali
kai tėvai noriai leidžia savo 
dukteris į šia įstaigų. Jie ma
to, kad čia jų dukrelės ne tik 
gauna mokslo, bet ir drauge 
yra gražiai auklėjamos. Kad 
Mergaičių Pensionatas neužvi-
lė tėyq,_. tai jie galėjo įsitikin
ti per šių mokslo metų užbai
gos aktą, kuris įvyko šiemet 
Birželio 22 dienų. 

Paskirtų valandą susirinko 
Pensionato mokinių tėvai ir 
šiaip svečiai į vienuolyno sa
lę. Mokslo metų užbaigos ak-v 

tas prasidėjo Lietuvos him
nu, kurį gražiai pagiedojo 
pensionačių choras. 

Toliau Pensianato vedėja, 
seselė Uršulė, plačiai išdėstė 
susirinkusiems mokyklos tre
čiųjų metų veikimą. Iš vedė
jos pranešimo buvo matyti, 
kokių vargų ir džiaugsmų tu
rėjo per šiuos metus Pensio
natas. Nežiūrint įvairių sun
kenybių, Pensionatas vystosi 
ir auga ir sėkmingai vykdo 
užbrėžtus uždavinius. 

Po vedėjos pranešimui ėjo 

•HĮfc 

I B • • . 1 • * • « • ~WU ' I WW>lWIU!i" 1 

• • * 

= m 

' • • • » ' < • » * * 
TeL Oanal 0 2 M Vak. Caaal 1 1 1 * 1 

DR, P, Z, ZAUT8RIS 
i Lietuvis C^iytojas I r 

1821 So. Kslated 9 * . 
Vaandos: l t iki l t r j tą ; 4 Ik i t p o pietų; p llri t 

ui, Į-niBUT 

Remkite tuos profesijona-
IUĮB, feuaieriiis kurie ąar«-
naši. rfior#itj 4<Dnwfe". 

Telef. Boulevard 25&1 

Dr. M. ŽILVITIS 
Dentistas 

Perkė lė savo of i s* tš p r i ^ t u o 
Park p o nt 

t S M So. Halsted Street 

AR S E R G I ? ] 
• Jeigu sergi, tai ats i lankyk tno

jaus J SVEIKATOS INSTITUTĄ 
ir sužinok kaip l ik t i ' sveiku, pa-

, SeJlba YĄX^TXmQS .KŪNO K Ų V , , 
TUROS I R E L E K T R I Š K Ų <S'T-
DTMŲ. 

Šitas naujas buda'g gydymos y-
ra paremtas ant tvirtų moksl inių 
pamatų ir yra pa»eibėjes dauge
liui sergančių, kur iems visi kiti 
gydymo budai nieko negelbėjo, i 

Mes bendradarbiaujame su ge 
riausiais Gydytojais Ir CfeirurfalA 
mieste ir ga l ime jumis parūpint 
visns t inkamiausius budus gytky 

•mo. 

Sakyk su JCvietkom 
Kvietkoe visokiom pra

mogom. 
FRANK JINDRICH, Jr. 

2127 West 22 Street 
Chicago. 

Telef. Canal 1787 

Tel. Cajojd ?ftt ^^ 
O. J. P A K S m i C A 

Fotografas 
P A K S m i T A STTTDK^ 

1901 S. Halsted St., Chicago. 
To lumas nedaro skirtumo 

Saukiamas, va l iuoja t v isas 
miesto dalis. 

*rr-.- n d nm i n. < t* •«• n' i n jrį 7 

l&eralitinS -- muzikalė akto &* 
dalis. Peasionatės įvairiais JTAJlLtY BUKAUSKAS 
scenos vaizdeliais žavetč — ža-j 
vėjo svežius žiūrėtojus. Ypa^ 
malonaus įspūdžio teikė g y 
vieji paveikslai: **Viešpaties 
dietia" ir "Murinų skundas", 
dainomis ir piano garsais at
vaizduoti. Jaučiama buvo, 
kad pensionato vedėjos turi 
daug dailės skonio, kurio su
gebėjo įskiepti į jaunas savo 
mokinių sielas. "Gelių šokis" 
rodė susirinkusiems, kaip 
mergaitės yra miklinamo* 
Pensionate grakščiais judė-
šiais. Nemaža artizmo parode 
mokinės muzikoje. B. Jackevi-; 
čaitė, 2-os klases mokiaė, taip 
puikiai skambino yia»o "Prae 
liūdinus" G. Lange, kad- pub
lika nepaliaujamai plodama;, 
reiškė savo pasitenkinime. 
Ir mokinių choras, padai na-, 
vęs kelias daittelės, pasicodė 
esąs gerai išlavintas. Per ak 
tą netruko ir šaunaus humo
ro, yieno veiksmo juokas 
^Traukiny" taip prijuokino 
svečius, kad visi iš juoko a-
šarodami kėdėse leipo. 

Užbaigai ciioras pagiedojo 
padėkos ir atsisveikinimo gie
sme, kuri padarė graudų ir 
drauge malonų įspūdį. Kiek
vienas jaute, kaip mergaitės 
brangirta savo įstaiga, ir kaip 
jaučias dėkingos ir tėveliams, 
kurie leido jas mokytis šioje 
įstaigoje, ir mokyklos vedė
joms, kurios tiek darbo ir pa
sišventimo įdėjo jų jaunom* 
sieloms lavinti. 

Programai užsibaigus susi
rinkusieji žiūrinėjo mokinių 
pensionačių rankų darbeliu 
parodėlės. Čia taip jau buvO 
kuo pasigėrėti. Dailė, skonis 
rodos is kiekvieno adatos 

dyksnio, siūlelio reikšte reiš-

Dašy ir Geležies Krautuve 
Męs darome Kon 
traktus moiiavo-
jimui, "jeneral 
rępairing". Piešte 

inkas, Karpen-
eris. Esu perdau 

'gfcll metų patyręs 
tuose darbuose. 

Esu mekanikas 
pirmos ruSies. Ko 
r idami gražiai iš 

uosti savo kam
barius kreipkitės 

pas: 

S. BUKAUSKAS 
1447. 0. 50th Ave. Cicero. 

( in rcar> 
Telef. Cicero 8003 

• *> 
&. W. B A N E S 

A D V O K A T A S 
TO W. Monroe Street 

Hoom 004 — Tel. Randolpb OOO0 
Vai.. Kno 0 ryto iki 5 po pieta 
Vakarais ,0000 So. Halsted Str. 

Telef. Vards 1010 
Chicago. 

= 
> _ 

C. Y. C H E S N U L 
A D V O K A T A S 

Metropolitan State Banko Kame 
0301 W. Otnd S t TeL Ganai 0000 

- — • 

* J 
• » u j i * , ii . m. t" l. i 'i ^,. • » • 

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2021 W. t 2 - n d St. arU Lca^ltt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. Se-
redoj ir Pėtoycioj nuo 9 r. iki 6 
v. Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokius Doku
mentus, perkant arba parduo
dant Lėtus. Namus, P a r m a s ir 
Biznius. Skolina Pinigus ant pir
m o morglčiaus lengvomis išlygo
mis. 

— 

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

j Buvęs Lietuvos Atstovybės Ta-
jglngtone Patarėju. 

Metropolitan State Banko 
0001 West 22nd Street 

Oanal OOOO 

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

11 S. La Šalie st. Room 2001 
TeL Randolph 1034 VaL nuo 9-5 

V A K A B A I S : k 
,0001 S. Halsted et. TeL Blvd. 077* 

• . v apart Panedėl lo ir 
pėtnyč los 

STRAIPSNIS 84 

kesi. •. • ••• » 't. •: ffi 

<ą*m =r 

S. D. LACHAVVICZ 

tų mokslui ir i>aty*i«nui 
; rluose daktariškose mokyklose ir 

gydymo Įstaigose Ir gal ime j u - J 1 

mis t inkamai patarnauti, atgavl-

Mes e s a m i praleidę virS 10 n*e-
ir patyrknui j val

ine sveikatos. 
TUOJAUS Į 

0007 Kovttr IBJpsMMl Str. 
( A n t antrų lubų) 

Valandos: N u o 0 ryto Iki 12 I 

Lietavls Graborins 
OSl4 W. OOrd i-l. 

Olcago, DL 
Patarnauja laido-] 

tuvėse kuopljrtausip-
Reikale m e O T u a l -
•iaauktl. o mane 
darbu busite n ig f 
nedinti. 
i « t t OPsud l * » t 

0100 

š i lą va lg ių v s is tema atatiks rei
kalam normaliai sveikų kūdikių. • Ji 
neskiriama kūdikiams su labai opia 
sveikata. Tokie atvejai yra nepap
rasti ir reikalauja gydytojo apžiū
ros. 
15 Iki 18 mėnes ių — keturis sykius 

dienoje. 
7 ryte. — Oatmeal, manavų, eorn-

meal, {kiekviena kruopų košelė turi 
butl vfrta tris valandas diena pirm 
penėjimo Pabaigus virimą, koftelė tu 
rl butl ka ip skystas kisielius. Ja per 
košia per kostuvą, o atvėsus ji pa
sidaro kai kisielius, šito duok du 
ar tris šaukštus su pienu. Duok dar 
8—10 uncijų pieno atsigerti , Skru
dintos duonos. 

9 fyte. — Sunka vieno oranCiaus. 
11 ryte. — Minkštai išvirtas klaU-

jinis sumaišytas Su pasenusios duo
nos trupiniais, arba vienas šaukštas 
jaut ienos sunka. Pieno atsigerti. Ču-
korius ar sėiipų biskvitas, arba pase
nusi duona su sviestu. 

3 po pietų. -*- Avienos, vištos ar 
jautienos buljonas, su ry iėmls ar 
mėsgaliais, arba pasenusios duonos 
trupiniais. Kiaušinienė, krakniolie-
nė, ryžių pudingas, virtos slyvos, 
keptas obuolls. arba obuolienė. 

6 vak. — Manavų, ar kvietinė ko^ 
šeiė (v ir ta 4vA v a l a n t i ) . Duok du 
ar tris šaukštus su pienu. Pieno 
dar atsigerti. Čukoriaua ar pasenu
si duona su sviestu. 

Mergaitės brendimo periodas yra 
laikas kiekvienai motinai būti atsar
giai. Tai laikas, kada jos visos pa
žiūros randasi keistame, statymost 
laipsny, kurio pamatas yra kunp per
spaudimas. Tai laikas kada jos svei
kata labai svarbi Ta sveikata y r a 
motinos problema, k iekv iena- moti 
na tdrt j a išrišti . JI turi ttaukleti 
mergaitės sveikatą, ir stiprybe, kad 
pervedus ja laimingai per š į perio
d e •: M 

Be užtektinai gere-maHsto bręstan
čios mergaitės k ū n a s negali atsi lan-

mams to la iko
tarpio. Tokie valkai turi gauti .du 
sykiu Eagle Pieno J dieną, apart-
kitų< valgių. Atmiešk du šaukštu E a -

IjSle%.P^eno J trjs čvęr^is puoduko šal
to vandens. Nekurie labiau myli su 

*! 
» — * > 

40 A 
^=5*e 

Lietuvis Graborfus 
Laidotuvių kai
nos kiekviensjm 

4 i 

Prlvate 

4 . 

P i r m o s Klesos 
Ms^fno*r 

Arabu- I4censed E m b 

Pagalios mokyklos vedėja 
užprašė svečius norinčius da
lyvauti paskutiniame iškil
mingojo akto veiksme į tre
čiąjį namų aukšta. Ten vienuo 
lyno koplyteje mokinės gra
žiai pagiedojo paskutinę pa
dėkos giesmę: "Te Deum".* 

Šiai ceremonijai užsibaigus 
rodos jau reikėjo skaityti ir 

i A - v , . , v t • i. \CiQB m e r « a i t e s ,kunas 
VISę, a k t o l S K l l m ę U ž b a i g t a , j kyti gamtos relkalavt 

Bet ne. Gerosios sesutės lie
tuvių senobiniu papročiu su
rengė gardų užkandį, kuris 
po tokios malonios pramogė
lės buvo ytim -.- ne proš$dį. 
Mokinės pačios pajJarnauda> 
mos ir raginamos svečius bei 
£*vo tėvučius draaj^endfauti 
jų šventėje ~ rodi pasigėrėti
no elgesio, į » s pas mus kito
se įstaigose - reta. 

Gafįė Šiai mokyklai ir Jo
je dirbantiems asmenims, 
kad taip_grti*iai moka lavin
ti ne tik jaunimo protą, fcet 
kas svarbu - būdą ir Širdį. 

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

Ofisas Didmleatrj: 

29 South La Salle Street 
Kambarls 6S0 

ĮĘįfiįmm Centrai « a t f 

Vakarais 3223 S, Halsted St. 
Telefloaas: Vards 4681 

(Tel. Central «20e 

STASULANI 
A D V O K A T A S 
Vldurmlestyje Ofisas: 

[Room 911 Chicago Temple Bldg 
7 7 W. Washington St.l 

[ » •»"• — ' — i • — i . - - . . — • o » | 

CICERO Ofisas: PanedėUo vak. 
1314 S. Cicero Av. Tel. Cicero 5036 ] 
BRIDGEPORT Ofisas: Kitais vak. 

j 3236 S. Halsted S t. TeL Boul. 6737] 

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

LTJETCVIS ADVOKATAS 
Dlen.: D. 514—516—127 N. Dear-
i»orn St. Tei. R a n d o l i * 5 5 8 4 - * 5 » 5 
VakaraU 10717 Indiana Ave. 

6 W 

gringrerj ale, vaisių sunka, arba klau- ^ 
šiniu. JI gal ima v įr tot i su nauda ir1 1 

nekurtuose virtuose valgiuose. 
Ska i tyk Altus strafpsnius kas »o-

vaitė ir pasidėk a t e i t a i . 

( « ! • • 

ForHeadache 
Siek Stomach 

Ons ar two Orąngtliu r* erae* tou 
is «tm«. your •tomaoh 
« . t&# #ntlr« ayitem 

our itom»c 
itlr« « y i t e i _ 
t«r meii or 

slckn«a«. G«t 
#d«r« of any 
tT» Th«ya«vef 
No aareotica.. 

T **m 

ĮVAIRĮJS KONTRAK-
TOftiAI 

• • • m m m» » » • ^ • • i f u m m i 
Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Oeneralis Kontraktorinj, 
statytojas ir senn namų 

taisytojas. 
2319 West 2i-th Str^t 

Chicago, m. 
* ^ - ^ » * i ^ • • • 1 • M p • ! 

PETRAS CIBULSKIS 
l'cletotias Canal 7233 

Bfallavojinio Kontrak torius 
Dažų Ir Poperos Krautuve 

& S 8 SO. LEAVTTT STB. 

Tel. iAfayet te 4123 

P L U M B I N 
[Kaipo lletuvys. l ietuviams 

patarnauju kuofirerlausiai 
M. VUiKAf 

3128 WeSt S6Uk Street 

• 
= c 

gferkJ$YK3TE 1E PL^TIN-
KITI: "PJULUG*. 



=ac a 
D R A U O A f 

' • • • i i " m*~-

CHICA GOJĘ 
pusantro šimto. Sudėjus tad 
visą \ krūva, išeina apie tris, 
tūkstančius žmonių. 

Iš tikietų komisijos. 

. CHICAGOS POLICIJOS 
SPĖKOS PERORGANI

ZUOJAMOS. 

Prisiėjo perorganizuoti 
Chicagos policijos sj3ėkas, 
kuomet mieste prasižengimai 
pradėjo plisti. /66 leitenan
tai pakeisti vietomis. 

POLICMONAI GREITAI 
VAŽIAVO. 

NORTH SIDE. 

Šv. Cecilijos draugija ir 
Labd. 6* kuopa rengia milži-

Du policmonu Chicagoje su nišką išvažiavimą į Jefferson 
spenduot'a už pergrcitą auto-J miškus ned. rugpiučio - Aug. 
mobiliu važiavimą ir vedami 
tardymai. 

Tiedu policmonu savo au
tomobiliu snuo.gė kitan ir nuo 

ziaus žmogus. 
Detektkų biuras pastarai- to žuvo vienas 60 metų am-

siais laikais nebeteko parin-^ 
kktimjjų vyrų, kuomet jie pa

aukštinti ir pasiųsti į atokes
nius nuo vidumieseio distrik-
tus. 

Visas miestas padalintas i m. mažiaus vyras ties North 

PALINDO PO TRAUKINIU. 
I 1 

Neidentifikuotas apie 30 

penkis distriktus. (Kiekvie
nas distriktas dienomis ir 
naktimis patroliuojamas de-
tektivų buriu. Kiekvieno bu 
rio priešaky yra leitenantas. 

Užsakyta leitenantams nau-
ja uniforma panašesnė milita 
rinei uniformai. Leitenantai 
bus uniformose einant tar
nybos pareigas. 
. Distriktų viršininlrfu gavo 
įsakymų valyti savo distrik
tus nuo vagių, plėšikų ir įvai
rios rųšies piktadarių. 

Albany ąve. nuo platformos 
šoko po ateinančiu viršutinio 
geležinkelio traukiniu. Ant 

• v 

vietos žuvo. 

CHICAGOS ŽINIŲ ŽINELĖS 

10 d. š. m. Kviečiame visus 
North Sidiečius ir apielinkių 
Lietimus atsilankyti į ši išva-
žiavimą. Išvažiavimas rupes- r e i K s r m n g a s -
tingai rengiamas. Tikimės," 
kad tokio, išvažiavimo dar 
šią vasarą niekur nebuvo. Šį 
išvažiavimą rengia šv. Cecili
jos draugija, kurios priklauso 
gabiausi nariai, ir įJabd. Są
jungos 6 kuopa, kurioje veikia 
žymiausi darbuotojai. Tuomi 
užtikrinta, kad išvažiavimas 
bus kuopuikiausis. Be to dar 
reikia žinoti, kad ir išvaž. vie
ta labai puiki. Miškai ūžia, 
paukšteliai gieda, it Lietuvos 
gojuose. Užtat nepraleiskite 

42. 
Labd. Saj. 1-ma kuopa ture-' 

jo bažnyčioje rinkliavą, liepos 
27 d., surinko $248.42. Auko
tojų %ardai tilps vėliau. 

Prie vakarienės. 

Šv. K. A. Rėmėjų 1-masj 
skyrius rengiasi prie didelės 
vakarienės. Tikrai nežinau, 
bet rodos ta vakarienė bus 
Seserų Kazimieriečių priimti-
nių vakarienė. Puikiai rėmė
jos? Jūsų sumanymas yra 

čio priešseiminis susirinki
mas įvyks rugpiučio (Aug.) 
16 d. šeštadieny, Ciceroj, Šv. 
Antano par. svet. 15-th ir 49 
Ct., 8:00 Vai. vakare. 

Kuopos malonės prisiųsti 
skaitlingai dalyvių, nes bus 
svarbus sus-mas. 'Kartu pra
šoma priduoti kuopų Įneši
mų busimam Seimui. 

Valdyba/ 

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

1924 
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Tyla. 

P R A N E Š I M A I . 

VARGAS SU TURČIŲ 
VAIKAIS. 

Kitu du turtingu tėvu vai-
ku policija areštavo. Tai 
Fred Poncher, 20 m., ir My-
ron Urkov, 18 m. Jiedu kal
tinamu už vagystes. 

Keista, sako tai darę del 
" šposų." 

AREŠTUOTI 4 ĮTARIAMI. 

Chicagoj areštuoti 4 įtaria 
mi automobilių vagys. Jie, 
^anot informacijų, automobi
lius vogę keliose valstybėse. 
Pavogtas mašinas "jie perkel-
davę iš vienų valstybių į ki
tas ir parduodavę. 

MĖSININKU SUVAŽIA
VIMAS. 

phicagoj turi suvažiavimą 
"United Master Butchers' 
A>sociation of America.'' 

Mėsininkai už mėsos bran
gumą kaltina šeimininkes. Sa
ko, šeimininkės šiandie taip 
išponėjusios, kad jos pačios 
neina \ mėsinyčias pasirinkti 
ir nusipirkti reikalingos mė
sos. Bet telefonuoja mėsi
ninkams, kad reikalingos mė
sos butų pristatyta joms į 
namus. 

Mėsininkai pildo "kostume 
rių" norus ir už tai bran
gi aus ima. 

X " Draugo" piknikas pa
vyko kuopuikiausiai. Visi 
"Dnfilgo" prieteliai dėlto* la
bai džiaugiasi ir dabar dar ji 
vis mini. 

X West Sidėje gerai pažįs
tamas J. Kulbis. atidarė sal
dainių ir saldžių gėrimų krau
tuvę 2118 W. 23 St. Pirmą 
kartą atsilanką maloniai vai
šinami skaniais gėrimais ir 
šaltakošė. Naujam \Vest Sidės 
biznieriui linkime gerosiklo-
ties. 

X Moterų Sąjunga smar
kiai ruošiasi prie savo meti
nio Seimo, kuris įvyks Cliica-
goję, 111. Rugpiučio 18 d. š. m. 

X iv , Kazimiero Akademi
jos Reniejos rengia šiaunų pi
kniką. Jis bus 31 Rugpiučio, 
bet Rėmėjos jau šiandien rū
pestingai visa ką ruošia, kad 
piknikas kuogeriausiai pavyk
tų. 

X Pirmadieni 4 Rugpiučio 
p. p. Saboniai surengė gra
žiu savybės vakarėlį kun. 
Prof. Pr. Bučiui pagerbti. Da
lyvavo vietinai mūsų šviesuo
menės ir artistų bnrelis. 

X Seserys Kazimierietės 
šiandien pradeda metines aš
tuonių dienų rekolekcijas. Re
kolekcijoms vadovauja kun. 
Prof. Pr. Bučys. 

ŠV. KAZIMIERO KAPINIŲ 
REIKALAI. 

Pranešimas. 

Šv. Kazimiero Kapinių Pil
domojo Komiteto narių svar
bus susirinkimas įvyks penk
tadienyje, rugp. 8 d., 2 vai. po 
piet, kapinių ofise. Visi gerb. 

progos pasismaginti. Atsilan-'to komiteto nariai teiksis da
lyvauti 

Kun. P. LAPELIS, 
Šv. Kaz. Kapinių Vice-Pirm. 

kykite visi, jauni ir seni. Vi
siems* tyras oras yra reikalin
gas. Pakvėpuosite juomi ir 
sveikesni busite. 

Rengėjai nuoširdžiai atsi
lankiusius svečius priims ir 
kuopuikiausiai pavaišins. N. S 
garsus biznieriai neatsiliks su 
savo trokais ir kitus atveš. P. 
V. Nausėda jau senai prisiža
dėjo neatsisakyti Labdarių 
išvažiavimui Savo troko pa
siųsti į miškus. Valio visi 
North Sidės biznieriai! Labda
rių naudai 10 dieną Rugpiučio 
i Jefferson miškus važiuosime 
visi ai vienam ir padarysime 
didelį pelną Našlaičiams! 

Komisijos narys. 

L. R. K. Labdaringos Sąjun
gos 7-tos kuopos mėnesinio 
susirinkimas įvyks šiandien, 
seredos vakare, rugpiučio 6 
d. 7 vai. vak. Aušros Vartų 
parapijos svetainėje 2323 W. 
23 Place. Nariai ir narės kvie
čiami atsilankyti i susirinki
mą. N 

Valdyba. 

ĮVAIRUS BIZNIAI 
Telefonas (anai 0410 

PLUMBING 
Goriausia.* įplunieris. darbą at

lieku gerai ir sąžiniškai, 
THOMAS H1GGINS 

2313 So. Oakley Ave Chicaico, 

LAIMINGAS BUSI 
jeigu nusipirksi šia 5 didelių kam
bariu naujai budavota bunį»low .Bri-
irhton Parke, visas išbaigimas aržuo-
Hnįs pagal naujos mados; furnašų 
šildoma; augštas skiepas ir antsto
l ė ; reikia pinigais $2,500; kaina 
greitam pardavimui tik $6,800; pa-
simatykite diena ar vakarais su 

BRIGHTON RBALTY COMPANY 
4084 Archer Ave. 

(iVid California Ave. 

EGTRA BARGENAS 
Parsiduoda kampinis namas 2100 

West 21 Street 2 storai ir 2 flatai 
lietuviu apgyventoj vietoj". Randos 
neša $125 į mėnesį. Kaina $12,500. 

\ 

Parsiduoda namas 2050 W. 22 St. 
3 flatai storas ir beismentas, gara-
džius 2 karam. Randos neša $142 j 
mėn. Kaina $12,500. 

Parsiduoda namas 74 ir Dorches-
ter 2 flatai po 5 kambarius, karštu 
vandenių šildomas, viskas, moderniš
kai įtaisyta sulyg vėliausios mados. 
Randos neša $180 į mėnesį. įnešti 
reikia $5,000. Kaina $15,000. 

Šiuos namus parduoda pats savinin 
kas nes apleidžia miestą. 

REAL ESTATE 
D i P* f 

ir 

Atsišaukite k i t ę 
1210 W. 22-nd St. 

NORTH SIDE. 

TOWN OF LAKE. 

ATITAISYMAS. 

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE "DRAUGĄ." 

Ne du, bet trys tūkstan
čiai. 

Vakarykščiame numeryje, į-
vyko spaudos klaida. Buvo 
paskelbta, kad į "Draugo" 

i pikniką atsilankė "į du tuks. 
•tančiu" žmonių. Tnotarpit 
prie įėjimo parduodant tikė
tus suskaityta daugiau dviejų 
tūkstančių žmonių. Iš kalno 
parduota 'apie 500 tikietų. IŠ-Į 
siuntinėta tikietų su pakvieti
mais 250. Darbuotojų buvo %-

Prie bazaro. 

Mūsų gerb. klbeonas kun. A. 
Skrypko ir komitetai smar
kiai ruošiasi prie bazaro. Su 
sirinkimai įvyksta sykį savai
tėje*. Parapijonys skaitlingai 
lankosi į susirinkimus. Visij 
rupesnis pranašauja pelninga 
bazarą. Pagirtini Town of La-
kiečiai. 

Parvažiayo. 

Gerb. kun. Ant. C. Martin-
kus buvo apleidęs netik To\vn 
of Lake, bet ir Cliicagą. trims 
savaitėms, taip sakant turėjo 
atostogas. Pereitą penktadienį 
laimingai pargryžo sveikas su 
nemaža naujų jėgų. 

4 
Apleido. 

Gerb. mokytojos, Seserys 
Xazarietės apleido Šv. Kry
žiaus parapiją ant visuomet. 
Klebonas ir parapijonys Sese
rų Nazariečių pasiaukavimą 
šioje parapijoje per 20 metų 
augštai apibmngino ir yra 
joms dėkingi. Surinko $248.-

Lietuvos Vyčių penktos kuo 
pos mėnesinis susirinkimas j -
vyks Rugpiučio 6, 1924 Šv. 
Mykolo Par. svet. 7:45 vai. 
vak. 

Visi malonėkite atsilankyti, 
nes bus " svarstomi begalo 
svarbus klausimai ir bus* ren
kami delegatai į busimą Lie
tuvos Vyčių Seimą, kuris į-
vyks Homestead, Pa. ši mėne> 
sį. Be to neužmirškite mūsų 
moonlight pikniko, kurs bus' 
subatoje Rugpiučio 9, 1924 Po 
lonia darže, Jefferson. Park, 
UI. 

Al. Manstavich, rast. 

Lietuviškas Restoranas 
J. A . L e p p a , Savininkas 
Vienas iš gražiausių 

valgyklų Chicagoje. 
Valgiai Skaniausi, 
Patarnavimas manda-
giausis. i 
3206 S. HALSTED ST. 

Chicago, 111. 
Tel. Boulevard 3985 

Sv. Cecilijos Draugijos ir Lab. 
6 kuopos išvažiavimo 

komisijos nariams. 
Malonėkit* visi komisijos 

nariai atsilankyti ketverge, 
Rugpiučio 7 d., 7:30 vai. Vak. 
į šv. Mykolo parapijos svetai
nę. Tarsimes apie rengiamo iš
važiavimo sutvarkymų. 

K. Narys A. J. 

PRANEŠIMAS. 

CHAS. K. VUOSAITIS 
VYRŲ IR MOTERŲ 

RŪBU SIUVĖJAS 
Siuvame siutus ir O'Coatus 
naujausios mados. Atliekam 
darbą kogeriausia už vi
siems prieinamas kainas. 

Valome, Dažome ir At
naujiname senus. 

2337 S. Leavitt Str. 
Tel. Roosevelt 8982 

PARSIDUODA 2 flatų mu 
rinis namas štimu šildomas 
Marąuette Manor. Kama $15.-
000.00 Cash tik $3,000.00 ba-
lanca lengvais mokesčias. Pa
matykite 

J. A. PAUKŠTYS 
5551 So. Kedzie Ave. 
Telef. Prospect 5074 

B I Z N I S 
nio 

ANT PARDAVIM* 
Saldainių, ice creatn, mokykloms 

reikmenų ir religljinių dalykų krau
tuvė, tarpe 2 mokyklų. Parduosiu 
už labai prieinama kaina. 

Atsišaukite.- , 
A. LEWANDOWSKI 
J 945 VVest 48 Street 

Arti Robcy Street 

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

Darbą atliekam greitai, 
pigiai ir gerai. į 

Kreipkitės: 

3352 So. Halsted Str. 
Tel. Boulevard 9641 

i . . . - - — — — — — — - | | | 

[BŪK GUDRUS) 
Pasinaudok proga kol dar 

[yra laiko išsirinkti gera 
[vietą del gyvenimo arti 
Marąuette Park ir šv. Ka-I 
jimiero Vienuoline 

KAS KĄ NORI 
Pirkti narna, parduoti, 
ainyti ar budavoti 
Kreipkitės pas 

Z.S.M'CHtvia &CO 

Apšautam Insurinam viską 
Tel. Prospect 4345 

PIRKIT NAMĄ ARBA LOTA 
del gero savo valku ir sau kur y- , 

\ ra medžiu ir kvietkų, kur yra 
j vieta daržovėms Ir kiemas vai
kams. Tėvai ir motinos, padaryki
te savo vaikams ir sau linksmu
mą, žinot gerai kad pinigai išduoti ' 
už rendas niekados nesagryžta. \ 
Iuos pačius pinigus ką mokat už 
randa {mokėsit į narna; trumpu 
laiku pats namas išsimokės. Aš | 
turiu didžiausiam pasirinkime na
mu ir lotu aplink šv. Kazimiero 
Vienuolyną, kur yra puikiausia 
Chicagos Lietuviu kolonija, netoli 
Marąuette Park kuris bus vienas j 
iš gražiausiu Parku visam mieste. 

Taipgi visus visokios rųšies biz
nius farmas lotus mainom ant na
mu visose~ Chicagos dalyse. 

Išmainom prastesnius namus aat 
geresnu namu kokioj tik vieto.j 
turite. Kaipo Lietuvis tai visados 
lietuviams patarnauja kogeriausia 

S. L. R. K. A. 101 kuopos 
susirinkimas del '' Draugo'' 
pikniko neįvyko 3 d. rugp. Su 
sioinkimas tad įvyks 10 d. 
rugp. paprastoje vietoje 1 
vai. po pietų. 

Nariai dar neužsimokėję 
"flu" onokesties teiksitės už
simokėti. 

Raitininkas, 

NICK BARTH 
Teaming 

r /.laikome maliava, allejn Ir lan
gams >tikhis. cementą ir pleiste-
ij. Parduodame anglis, karais, to
nais ar basketais. Esame agentū
rų Valspar varniškes Ir Enaniel. 

536 W. 18th Str. 
Tel. CanaI 5028 

Telefonų užsakymai priimami ir 
pristatomi. 

CH. VYČIAMS PRANEŠI 
MAS. 

L. Vyčių Chicagos Apvskii-

BRIOGEPORT PAINTING 
& HARDVVARE GO. 

Malavojinie, dekaraojame, 
kalsimuojame ir popieruo-
.iame namus. Padarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie-

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

Pres. Ramancionis 
Chicago, Dl. Tel. Yards 7282 

RESTORANAS 
ANT PARDAVIMO resto

ranas ir Lunch Room parduo
siu arba mainysiu ant namo, 
loto, automobilio, bučernSs ar 
kito biznio. " 

722 West 35-th St. 
Tel. Boulevard 3249 

L O T A I 
ANT PARDAVIMO 2 lotai 

ant Talrrfan Ave. puse bloko 
į pietus nuo Arclier Ave. At
sišaukite pas savininką. 

R. YUCUS 
5200 So. Honore Str. 

Chicago, SI. 

P I A N A S 
PLAYER PIANAS 

Iš priežasties bedarbės ir 
reikalingumo pinigu parduo
siu savo $700 plaver pianą ir 
87 roles, su suoleliu ir kabine
tu už $100 ir $T8.00 storage 
charges. 
Klauskite Mr. Frank's piano 

1389 Milvvaukee Avenue 
1-mo Lubo. 

I E Š K O 
Al Marijona Pilipaičluke paieikati 

savo brolio. Juozapo Pilipalčio ir iro 
cerio Juozapo Bendoralčio seserų 
Magdalenos ir Petronėlės Pilipaifiu-
kiu. Jie visi paeina i i Suvalkų red. 
Vilkaviškio apskr. I'skinu Valič. Us-
kinu kaimo, 21 metai atgalios jie gy
veno Chicagoj aa išvažiavau } Ško
tija. Jie patys arba kas apie juos 
tinote praneškite sekančių adresų: 

CHAS. SUMERVILIiE 
347—«-*h St. Brookljm, IT. y . 

THE GEEVUM GIRLS 

REAL ESTATE INVESTMENTS 
2418 IV. Marqu<*te Rd. (Or 67 

Blvd.) (Arti Wcstcrn Ave.) 
Tel. Pro#ū>ect 8678 

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

ANT NAUDOS, 

:. L. FABIONAS GO. 

808 W. 35HI S t , CNcaie 
Tel. Bouleyard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigas ir 
• Parduodam Laivakortes. • i 
AR REIKALINGI TAU 

PINIGAI? 
Mes skolinama aat pirm v 

morgičlų. 
Mes taip pat 
Perkame Ir Parduodame pir

mus morgičius po $500.00 ir aug-
Miau. 

Norint platesnių Informacijų j 
kreipkitės pas: 

JUSHN MACK1EW1CH 

M0RT6AGE BROKER 
REAL ESTATE L0ANS 

INSURANCE 
2342 So. Leavitt Str. 

/ ? -

L J. H E N I F F 
REAL ESTATE 

LOANS INSURANCE 
Ckneral Contractor k 

Bnilder 
Su tos ruSies reikalais 

kreipkitės pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausia. 

5710 8. Kediie Avenue 
Chicago, UI. 

B—U<rj|ns TH. 

Remkite tuot profesij 
ku, biuierius kurie f m > 
naši &*r*h\ ^Dimoft^ 

> 
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