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IŠ AMŽINOJO MIESTO 
-ROMOS 

ROMA, rugp. 8. — Šven
tasis įTėvas Pius XI pasiun
tė autografinį (nuosava ran
ka rašytą) sveikinimu laišką 
monsignorui Seipel, Austri
jos kanclieriui, jo 25 metų ku 
nigavimo sukaktuvėse. 

Laiške reikšta kuogeraausi 
tėviški velijimai. 

Meksikonai pilgrimai. 

Grupė iš 32 asmenų Rieksi 
konų pilgrimų anądien priim
ta 8v. Tėvo audiencijos. 

Pilgrimų priešaky buvo 
Monterey Arkivyskupas Jler-
rera. 

Pilgrimai keliauja Svento-
jon Žemėn, CSryždami jie už 
suks Praneijon ir aplankys 
Lourdeso stebuklingoje vietą. 

Porcinkula atlaidai. 
Praeitą sekmadienį Hv. Tė

vas tris kartus vizitavo Pau
line koplyėią, kad gauti por-
einkulos atlaidus. 

Pirmukart koplyčią aplan
kė privatiniai 8:00 ryte, iš 
kur išėjės nuvyko Vatikano 
sodnam Grvžes iš sodno an-
trukart aplankė koplyčią: 

.Tretįjį kartą koplyčią ap
lankė vakare su Vatikano pa
lydovais ir gvardija, švene. 
Sakramentas buvo išstatytas, 
šv. Tėvas atkalbėjo "Mise-
re re , " Visu IŠventųjų litani-
ją ir "Tantum ergo.' Paskui 
su tektas palaiminimas. 

Jėzuitas Kanadon. 
Tėvas Glanfrancesei. Jė

zuitas, Pontifikalės Mokslą 
Akademijos prezidentas, išvy 
ko Kanadon. Tenai jis Tar
ptautiniam Matematiku Kon
grese reprezentuos minėtą 
kademiją. 

Vokiečiai Taktas Len 
gvina Darbams 

m _ _ * s 

VISI KLAUSIMAI GRAŽIUOJU APTARIAMI IR 
S P R E N D Ž I A M I 

HERRIOT VYKSTA PAfiY-
žttlN. 

LA FOLLETTE SKELBIA 
KOVA KLANU. 

J • • 

LONDONAS, rugp. 9. — 
Pranešta, premieras Herriot 
šiandie vyksta Paryžiun, ma
tyt, aeroplanu. Tenai turės 
jis ministerių kabineto susi
rinkimą reikale Londono kon
ferencijos. 

Nepakenčia jokių slaptų 
organizacijų. 

VISI SAKO, KONFERENCIJA T U R Ė S 
P A V Y K I M O 

LONDONAS, rugp. 0: —j si francuzai delegatai ima su-
Santarvės valstvbių konferen siprasti, matydami vokiečių 

' I 
ei ja ekspertų planu reikale j nuoširdumą. Dėlto, jie savo 
pasekmingai progresuoja iri užsivarinėjimus meta šalin ir 
bile dieną gali but baigiama.< ima vaduotis protu. 

Evakuotės klausimas. 
Pranešta, kad mili tarines 

Ruhro krašto evakuotės klau
simas konferencijos sesijose 
nebus diskusuojamas. 

SAO PAULO PROVINCUAI 
PASKELBTAS MORA

TORIUMAS. 

Tai pagelba komerciniai 
rekonstrukcijai 

ma. 
Visi pripažįsta, kad už tuos 

pavykimus reikia padėkoti 
vokiečiams delegatams, jų 
mandagumui ir taktui. % , 

Jei nepasisuks bent kokios 

rugfv. 

nepramatome kliūtys, kokių! Teėiaus patirta, kad tą 
kartais gali pasitaikyti fran- -klausimą vokiečiai ekspertai 
cozanc staėiokaujant, konfe-: su francuzais ekspertais jau 

SANTOS, Brazilija, 
9. — Brazilijos prezidentas 
Bernardes patvirtino kongre
so priimtą rezoliuciją, kurią-
ja Sao Paulo provincijai pa-
dėdomas 4o-ioms dienoms 
moratoriumas, idant duoti 

WASHINGTON, rug. 9.— 
Senatorius La Follette, ne-
priklausomas kandidatas į S. 
Valstybių prezidentus, pakėlė 
kovą ,Ku Klux klanui, žino
mai slaptai organizacijai. 

Apie klaną jis savo pažiū
ras reiškia laiške, rašytame 
Robertui P. Scripps, laikraš
čių leidėjui. Sen. La Follet
te laiške parefškia, kad jis 
smerkia Ku Klux klaną ir 
kitokias slaptas organizaci
jas, taipat smerkia tuos,, ku
rie mėgina politikon įmaišyti 
religiją. Tųotarpu relrgiją 
maišyti politikon kluxeriai y-
ra žinomi ekspertai. 

Senatorius sako, kad kiek-

Tėvynėje Lietuvoje 
t U. MINISTERIS 

ŠILUTĖJE. 

rencija galės baigtis ateinan
tį pirmadienj arba antradieni. 

Santarvės valstybių pre-
mierai, kurie studijuoja vo-

diskusave ir visa problema 
beveik išspręsta. 

Pa*frodo aiškus abiejų pu
sių nusileidimas. 

kiečiu delegatų dvasią, pripa- Kiti klausimai taipat pro-
žįsta, kad vokiečiai darbuoja- gresyyiai sprendžiami. Pa* 
si visu nuoširdumu ir paleng- duotus vokiečių reikalavimus 
vina visus konferencijos dar- ir sugestijas konferencijos 
bus. komitetai pasiskirstė ir bai-

Pagaliaus ir palys aitriau- gi a svarstyti. 

žmonėms palengvinimų atlik- v i e n a s P ^ t i s , . nežiūrint ko 
ti komercinės rekonstrukci-!^0 J i s ***** tikėįimoj turi pil 
jos darbą. 

Prezidentas rezoliuciją pa 
tvirtino, atlaikęs konferenci 

Del Bolševiku MacDonal-
das Atakuojamas 

; 
1 j 

NEŽIŪRINT TO, JIS G A U N A VIRŠŲ 

ją su vietos ir Sao Paulo fi
nansininkais ir įvairių did
žiulių interesų reprezentan
tais. 

Spėjama, kad paskelbtas 
morotoriumas žymiai gelbės 
pasitaisyti reikalams, kuriuos 
suardė revoliucija. 

Sao Paulo provincijos (va! 
stybėsĮ) autoritetai darbuoja
si visur grąžinti reikaįiuja^ 
tvarką. Susekti revoliucio
nierių vadai areštuojami. 

Karo ministerio parėdymu 

_ 

BULDOGAS UŽPUOLĖ 
KŪDIKI. 

Mrs. N. Dovvney, 3222 Con-
gress st., su karietai t e išvežė 
kūdikį šviežian oron ir buvo 
ties num. 3228 AVest Harri-
son st., kuomet staiga iš kaž
kur atsiradęs buldogas šoko 
karietaitėn tiesiog ant kūdi
kio. 

Moteriškė suklyko. Tai 
nugirdo arti .atsirandąs taxi-
cab šoferis Hannigan. Isis 
pribėgo gelbėti kudkkį. Bul
dogą jis nutvėrė už sprando 
ir nuplėšė nuo karietaitės. J o 
rankos labai sukandžiotos. 

Tųotarpu susibėgo dau-
giaus žmonių, kuomet Ilanni-
gan abiem rankom pagedusi 
šunį vos galėjo išlaikyti pri
spaudęs jo galvą prie šaligat-
vio. 

Atvyko policmonas ir bul
dogą nušovė. 
sjiiiiiimuiiHiiiinituiiiimiiiiiiiiiiniiiiii 

Skaitykite 
"Drauge" Real 
Estatu Bange

lius. 
MHIIMIHHlIflIlIlUlIIIIIIIlIlMJIIIIIIIIIItlIll 

LONDONAS, rugp. 9. — 
Anglijos parlamentas vakar 
baigė debatus apie padarytas 

^_l sutartis Anglijos su bolševis-
tine Rusija. 

Debatai pradėti užvakar, 
kuomet premieras MacDo-
nald pranešė, kad padarytos, 
sutartys kuogreičiaus bus pa-
si rašytos. 

Tuomet opozicija pakėlė a-
takas premierui ir jo vald-
žiai. Pažymėta, kad darbo 
partijos valdžia ne vien susi
giminiuoja su bolševikais, bet 
jiems dar parsiduoda. Saky
ta, kad tos rųšies pažeminan

čių Britaniją sutarčių negali
ma pasirašyti. 

Tečiaus premieras šaukė, 
kad sutartys turi but pasira
šytos šiandie i r tai tuojaus. 
Gi parlamentas paskiaus te
gul debatuoja, tegul ratifi
kuoja, arba atmeta. 

Tuo klausimu parlamentas 
nieko neišsprendęs pasiliuo-
savo vasarų atostogoms ne 
vėliaus kaip ligi Spalių 28 d. 

J)elto, sutarčių klausimas 
tųotarpu praėjo ir tame yra 
premiero MacDonamV laimė
jimas. 

kimui. 
D*wes y#a reptfblikonų pa

vedami militariniai tardymai rtijos kandidatas į vice-pre-

ną konstitucinę teisę but ren
kamas tokiu ar kitokiu šalies 
valdininku. Gi kas darbuo
jasi priešingai, tas skaitosi 
šalies konstitucijos ir piliečių 
laisvės griovėjas. 

DARBAS PRIEŠ REPUBLI-
KONA KANDIDATE 

AiTLANTIC CITY, N. J., 
rugp. 9. — Am. Darbo Fede
racijos vykdomasis komitetas 
paskell«'» pareiškimą, kuriuo-

priešinasi Dawcs ,o įsrin- . . . . ™ 8T W8 » 
l i l i 

KLAIPĖDA, 21 VII. r _ ž . 
U. ministeris p. Krupavičius 
"/Kl. Žin." korespondentui a-
pie Šilutės suvažiavimą pa
sakė, kad suvažiavimas, aps
kritai , imant, į jį padaręs ge
ro įspūdžio. Kiek nemalo
naus įspūdžio darę kai-kurių 
inteligentų kalbos, kuriose 
nebuvo jaučiama nė valstybės 
sąmonės, nė vidaus stipry
bės. Užtat laukininkų kalbos 
davę daug sveikos medžiagos. 
Apskritai imant, tas susirin
kimas p. ministeriui davė tos 
medžiagos, kurios jis nonėjo 
Klaipėdos krašte surinkti. 

Del " M . Rundschau" pa
leistos žinios, kad p. Ministe
ris 'Šilutėje pareiškė norįs 
kalbėtis tiktai su lietuviais, 
p. Ministeris pareiškė, kad 
jis žadėjęs išklausyti visus ' 
Lietuvos piliečius. . Tečiaus 
Šilutėje iš vokiečių pas p. 
Ministerį niekas nėra buvęs 
atsilankęs. Iš ;Š i lutės p. Mi
nisteris važinėjo į kaimus, y-
paČ į vietas, nuo potvynio 
nukentėjusias. Tautinis su
sipratimas pas ūkininkus au
gąs, ir tai galima su pasiten
kinimu pabrėžti. 

Be to, dar p . Ministeris pa-

rijos) negali apsieiti, nes 
Kauno Valstybės Muzikos 
Mokykla kol kas yra tik auk
štesnioji mokykla, kurią bai
gęs gauna tik aukštesniosios 
mokyklos mokytojų teises, to 

r 

del ruošia statutą, įstatymo 
aukštosios mokyklos tikrosios 
konservatorijoj) projektą ir 
programą, kurią dar prieš 
mokslo pradžią manoma pa
tiekti Ministerių Kabinetui 
svarstyti. 

Kadangi šiandien Vakarų 
Europoje bene geriausiai yra 
vedama Pragos konservato
rija (1810 m.. įsteigta), tai 
visa kas galima mūsų kraš
tui pritaikinti, bus imama pa-
grindan. Mokslas specialiu, 
dalykų tęsis 5 metus ir 2 me- j 
tu aukštasis* virtuozinis-peda-
goginis skyrius (Meisters-
chule). 

KIEK LIETUVOS PREKY
BOS JMONiy. 

sn tikslu susekti revoliucijos 
priežastį. ]kurtas karo teis
mas mieste jSao Paulo. 

Revoliucijos laiku su kitais 
revoliucionieriais nelaisvėn 
paimta- ir viena jauna mote
riškė, Anexia Machado, kuri 
mėgino skristi aeroplanu ir iš 
oro pamesti bombų ant gu
bernatoriaus rūmų. 

zidentus. 
Pareiškimo pažymima, jog 

Dawes yra vienas didžiausių 
organizuoto darbo priešij. 

Aną dieną A. D. F. prezi
dentas Gomperss nupeikė Da-
vis'ą, demokratų partijos kon 
didatą į prezidentus. 

delio reikalo varyti darbą Di
džiosios Lietuvos ir Klaipė
dos krašto ekonominio susiar
tinimo reikalu. Čia busią de
dama pąstangn, kad iDidžio-
sios Lietuvos ūkininkai galė
tų daugiau pirkti raguočių 
Klaipėdos krašte, ir kad klai 
l^diškiai ūkininkai galėtų 
plačiau eksportuoti savo pro-1 = 
dūktus į Didžiąją Lietuvą ir 
į užsienį. 

1923 metais Lietuvoje buvo 
20,453 prekybos įmonės, iš jų 
I rūšies ^ - 400, I I — 5,612, 
I I I — 10,858, IV r - 2,385 ir 
V — 1,182 ir 16- sandėlių. 
Tais pat metais įregistruota 
5 896 pramonės įmonės, iš jų 
I I rūšies — 1, I I I — 15, IV 
— rūšies — 71, V — 256, VI 
— 1,050, VII — 1,108 ir VII I 
— 3,395. 

Platesnių davinių su paaiš
kinimais bus įdėta š. m. liepos 
mėn., Centralinio Stat is tuos 
Biuro biuletiny. 

ISPANIJOS VALDŽIOJE 
NEBUS ATMAINŲ. 

HUGHES NEAPLANKĖ 
ROMOS. 

Italai tuo labai nepatenkinti. 
ROMA, rugp. 9. — Italų 

laikraščiai reiškia daug nepa
sitenkinimo, kad Suv. Vals-
tybįų sekretorius Hugbes gry 
žta Amerikon neaplankęs Ita
lijos. 

Sako, sekretorius Hughes 
aplankė Londoną, Paryžių, 
Briukselį ir Berlyną, be t nuo 
Romos nusisuko. 

Laikraščiai pažymi faktą, 
kad sekretor. Europon atvy
ko neoficialiai, bet kaipo A-
merikos Advakatų Sąjungos 
prezidentas. Dėlto, yra sun
kiausias daiktas suprasti, del 
ko jis aplenkė Italijos sosti-
i ? . 

Vienas laikraštis pažymi, 
ž&d nors sekretorius Hughes 
neoficialiai lankėsi Europoje, 
b', t reikia žinoti, k:id jis yra 
Suv. Valstybių užsienių rei
kalų direktorius, dėlto, į Lon 

Direktorijatas pasiliks dar 
toliaus. 

MADRIDAS, rugp. 9.—Ke
linta savaitė buvo skleidžia
ma žinių, kad Ispanijos . di
rektorijatas pasitrauksiąs iš 
užimamos vietos ir Ispanijai 
busianti grąžinta senoji vald
žios forma. 

Direktorijato pirmininkas, 
gen. Primo de Hivera, dabar 
praneša, kad tos TĮSOS apie 

FAŠISTAI TURI NAUJĄ 
• DIREKTORIJAI. 

galėjo inešti daug savo įta 
kos. Galima spėti, kad nuo 
jo prigulės Londono konfe
rencijos pavykimas, jei su 
vokiečiais bus galutinai susi
taikinta. 

dono konferencijos krypti j is , d i r e k t o r i j a t ą skleidžiamos ži 
nios yra neteisingos. 

J is pažymi, kad direktori
jatas neturėjo nei minties ap
leisti šalį, grąžinti valstybei 
senąją valdymo formą, kaip 
ilgai jis nėra įvykdęs visų 
užbrėžtų reformų, kurios in-
eina programom 

Prįmo de Rivera apkeliavo 
visą Ispaniją, personaliai pa 
tirdamas šalies padėtį. Par
vykęs iš kelionės paskelbė 
pareiškimą. 

ROMA, rugp, 9. — Nacio-
nalė fašistų organizacijos ta
ryba išrinko naują direktori-
jatą, kuriu ineina 20 asmenų, 
reprezentuojamų įvairius I ta 
lijos distriktus. Vienuolika 
direktorių yra parlamento at
stovai. 

CHICAGO. — šiai dienai 
oro biuras nusako galimus 
griausmus ir lietų; kiek vė
siau. 

PINIGŲ KURSAS. 
RUGPJŪČIO 8, 1924 

Lietuvos 100 litų $10.00 
Anglijos 1 sterl. sv 4.51. 
Prancūzijos 100 frankų 5.51 
Belgijos 100 frankų 5.03 
Šveicarijos 100 frankų . . . . . 18.99 

PAGROBTA 700 DOLERIŲ. 

Wm. Ikler, knygvedis Buil-
ders Supply Co., buvo vienas 
ofise, 2228 W. Madison st., 
kuomet inėjo plėšikas ir siv 
revolveriu privertė jį iš * sei
fo'V atiduoti 700 dolerių. 

** 
PLATINK "DRAUGĄ" 

PRINCAS LANKO 
ARGENTINA. 

i • • 

BUENOS AIRES, rugp. 9. 
Argentinos respublikoj 

lankosi Italijos sosto įpėdinis, 
princas Humbert. Visur jis 
iškilmingai sutinkamas ir 
sveikinamas. 

Pašautas vienas plėšikas 
paimtas apskrities ligoninėn 
nenori pasakyti kas jis per 
vienas. 

KIAUŠINIŲ EKSPORTAS. 

KLAIPĖDA, 21 VII . ,— 
Klaipėdos Muzikos Mokyklos 
Direkcija, matydama, kad 
Lietuva be aukštosios mu-, 

Italijos 100 lirų 4.49 
Zlkos m o k y k l o s ( k o n s e r v ą t o - ' Čekoslovakijos 100 kronų .'. 2.9« 

ilIlIlIlIlIlIflIlIlIlIllIlIlIlIIIIIIlIlIlIllIlIllilIlIllIlIlIlIMIIllllllllllllll 

Siųskite Savo Giminėms 

L I E T U V Ą 

PINIGUS 

Iš Lietuvos daugiausia ei
na į Angliją ir Vokietiją. 
1923 m. buvo išeksportuota 
85,984,950 štukų kiaušinių už 
15112,700,00 litų. 

ii 
P E R 

DRAUGĄ" 
NES, MDRAUGAS" pigiausiai siun

čia ir geriausiai patarnauja. "DRAU
GAS" siunčia per didžiausią Lietuvos 
banką — ŪKIO BANKĄ. 

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

\ ''DRAUGAS/' PUBL. CO., 
% 2334 So. Oakley Avenue Chicago, HL 

Ofiso Valandos: Nut> 8 ryto iki 8 v. rOL 
Sekmadieniais uždaryta. 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

"DRAUGAS 
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Eina kąadiena, išskyros nedėldienJuji 
v MeUzm |0.00 

Faaei Metų $3.00 
TO prenumeratą mofcaal išfcalao. Lai
ku ikaitosi nuo užrašymo dienos, 
M nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adrasaa visada reikia prisiųs
ti it senas adresas. Pinigai geriau-

KULTŪROS PROBLEMA AMERIKOJE. (KATAjįKIŲ it^TfiRV SĄ- J*ark White Sąuare svet. prie m grali* mnzikaje progjrama. 
' — • &»SBBBSIBBSI . ssssssl ir»_„_«..«̂ ..» tfcv̂ iA ô noiiiAc fio_ 

VII. ATSKIROS MINTYS APIE TAUTINE 
K U L T Ū R Ą . 

. PAČIŲ. SAVĘS GARBINIMAS, 

JUNGOS 10-TAg SEIMAS. 

Jau buvo tašyta, kad A. L. 
R. K. Moterų Sąjungos 10- ^ ^ 
tas seimas įvyks' Chieagoje, Į18 d. kuriame bus Vyčių Rą-

29-tos gatvės ir Halsted,, gi 
vakarai Įvyks jsv. Jurgio pa-
rap. mok. salėje. 

Pirmas vakaras jvyks rugp. 

telio suvaidintas veikalas 
"Lietuvaitės". Tame pat va
kare Įvyks išlaimejinras dova 

rugpiučio 18 - 19 - 20 d. &S 
A^^^^^^^^^^m (seimas yra Jubilėjinis. Sukan-

Visi žmones yra linkę kuomi nors pasigirti. Tik vie- k a ( g r u o džie 13 d. 1924? m . ] ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
hi susivaldo, kiti-gi neįstengia i susivaidyk Ir Wekvfenajd eg i m t s m e t l i n u o į s t e ig imo į nų, kurioms pardavinėjamos 
tauta turi kuomi ypatingu pasididžiuoti, pasigirti. Vienok ! ^ s yie l lįntelėc centrąlinės 1 šeri jos. ' 

m sinsti išperkant krasoje arex'i lietuviai, bent jų dauguma, rimto ar nerimto nusižemHJj1 ė t u v i ų k a t a U k ų moterų v or- Antras vakaras įvyks rugp. 
preso.-Mouey Ordar" arba V***.n\mQ vedami, mfigsta savo kraštą pe^ti, o kitas š a U s , £ a n i z a c y 0 S A m e r i k o j e . 1 9 i b u s vakarienė (sureng-

. . . x , f . , . . . . . , , . . . 1 . 1 Seimo sesijos bus laikomosUa Mot. Są-gos 1-mos kuopos) 
ir girties. Nekarta gali išgirsti francuzą traneuzui tariant*' 

Progrmą Upiliys pačias (Są 
jungos nares. Štai kokios ar
tistės ir artistai dalyvaus pro
gramoje: Fp. Sauriai, pp. 6a* 

įiifi ių^ion'ų krauju. Tai Okla-
SLOTŪD* feepątfmųs 6wjen ir Ka-
nsaso šen. Curtis. Dų žemes
niųjų Konjfreso rūmų nariu 
yra išdaljęs in(}ionu. 

boniai, p-nia Rakauskienė, p:t* Buvusiojo karo laiku U),0OO 
Lauraitiene, p-lė V. Valteraį- jąųnų indjonų tarnavo S. Vai
te, p-lė B. Nausėdaite, p. J. plynių armijoj© ir 2,000 karo 

pinigus i registruota laišką, 
DRAUGAS PUB. CO. 

8334 So. Oakley Avenue 
Cbicago, Illinois. 

TeL Roosevelt 7791 

ORGANIZUOTO DARBO 
NUSISTATYMAS. 

Ii Amerikon Darbo Federacijom 
•vykdomasis komitetas mieste 
Atlantic City, N. J., turėjo 
konferencija. Buvo aptariami 
politiniai klausimai. Ypač 
šiemet politiniai klausimai y-
ra dideles reikšmės, kai šalies 
gyventojai rengiasi rinkti na u 
ją prezidentą. 

Kuomet organizuoto darbo 
viršaičiai susirinko konferen
c i joj didžiules politines par
tijos nekantriai lauke jų spren 
džiamojo žodžio. 

Ir buvo ko laukti. Reikia 
žinoti, kad Amerikos Darbo 
Federacija šiandien skaito ar
ti penkių milionų narių. Tai 
galinga armija. Ateinančiuose 
rinkimuose ji ton ar kiton pu
sėn persimetusi gali nusverti 
rinkimus. 

Ir kuomet suvažiavę viršai
čiai, patariami organizacijos 
prezidento (iomperso, pafckeF-
be organizuoto darbo nusista
tymą, kad darbas rinkimuose 
rems trečiąją partiją, kurio* 
kandidatu į prezidentus yra 
senatorius La Follette, kilo bo 
galinė sensacija. 

Republikonų partijos vadai 
nesistebėjo tuo darbo nusis-

"oi, kaip graži ta mūsų Franciįa!" ar kaip kitaip pana-( M ft 
šiai. Vienok franeuzai svetimtaučiams negirta.savo kra-;dalykų, kurie nelabai gerai eina . ( Psjchology , 1924, 
što, greičiau bent kiek nupeikia, ar pakritikuoja. Bet sua-, Hepos mėn.). Ir man rodos, kad amerikiečiai ma-
ku kur rasti tiek tarsi įgimto mandagumo,.kaip pas franku*" girdamies ir mažrau triukšmaudami a ĵ 
cuzus. Gaitas mandagumas ir sulaiko juos nuo savęs-
garbinimo svetimtaučių akyse. 

pi* Amerikos pirmenybę, bet daugiau ramiai mąstyda
mi ir kontempliuodami greičiau pataisytų kaikurias savo 

Amerika šiuo žvilgsniu turi ypatingų savybių'Vostydas ir savo tautines didybės nebenorėtų vien pinigais 
tik įjcelsi koją Amerikon, vos spėsi su amerikiečiu pasi
sveikinti, jis tuoj šaus j tave tiesiausiu klausimu: "How 
do you likę America?" (Kaip jums patinka Amerika?). 
Šin klausiman jis, žinoma, tikriausia tikisi užtvirtinančio, 
pagiriančio atsakymo. Tokio atsakymo susilaukęs, ame
rikietis lig-ir susiramina ir pradeda kitomis temomis,kat-: 
bėties. k į .. , 

Prie kiekvienos, kad ir menkiausios, progos velia
mos afišavimas, tankus šauksmai "America first" ar pa
našus tarsi iš litanijų ištraukti išisireiškimai, anot psiko-
logų, liudyja gausingą amerikiečių emociją.̂  Pas vaikus 
emocija daug stipresnė negu pas suaugusius žmones. 
Pas jaunas, tik gimstančias tautas tos emocijos taip-gį 
kur-kas daugiau, negu pas suaugusias ir jau nusistovė
jusias tautas. Senatvėje emociją vėl padidėja. Labai se
nos tautos, pavyzdžiui žydai, labai daug emocijos turi. Ir 

ir, milžiniška pramonė bei komfortu pamatuoti. Tuomet 
atsirastų daugiau aukštesnio (t. ,y. dvasinio) typo didy-| 
bes reiškėjų, bet ne tuščių pagiruoklių. Stambiame kū
ne tuomet užaugtų Saugiau kuriamųjų dvasinių paiegų 
it artistinių pasiryžimų. , ," į' 

PAS AMERIKOS LlEfuVIUS. 
Į 

Amerikoj atvykę lietuviai neišsigydė iš ligos peik-

Ramanauskas ir p-lė JųU Ged 
minaitė (šokike) net iš Spring 
field, III. Sąstatą programo 
artisčių parodo, kad mūsų ta
lentingiausios bei žymiausios 
moterys ir merginos priklauso 
Moterų Sąjungom Dar neper-
velu ir kitoms rašytis šion 
prakilnįon moterų draugijon. 
Chicagietes nesnauskite, įsi
rašykite kogreičiausrai na
rėms į Moterų Sąjungą, ku
rios kuopa yra kiekvieno
je lietuvių parapijoje. 

Nina. 

laivyne. Iš jų daugelis ;vare 
pasižymėjo savo narsybe. 

-r* 

TRUMPOS ŽINIOS. 
— . 

Brazilija; 
Ieško Europos Imigrantų. -

Sakoma, kad Brazilijos žem
dirbystes Ministerija deda vį-
sag pastangas pritraukti Eu
ropos imigrantus, ypač Vokie
čius ir Itaiug, kurie yra prity
rę žemdirbystėje ir kurie pa
dėtų Brazilijai kilti. 
W 9 • 9 

Kinija: 
Knygų Apdajytojų Strei

kas. - Nesutikus jiems duoti 
S. Valstybių kongresas pra- Į algų padidinimą 40 nųošim 

INDIONAI - PILIEČIAI. 

vedė įstatymą, kuriuomi pa 
galinus visi šioj šaly gyvena. 

ciais, 2,000 knygų apdaryto-
jai Shanghaijuj sustreikavo. 

niekas nereikalauja tiek daug. pagirimų, kaip maži vai-kaip Amerika!). 

turi ir balsav mo teises. Kuba: 
Štai keletas faktų apie S. Į Gelfckelio Darbininkų Strei

kai. Jei jų negirsi, tat jie patys pasigirs. Jaunas vaikasį 
nėra tikras sava paiegose, tad ir reikia jis pagirta. 

Garsusai indų poetas ir galvotojas Rabindranatas 
Tagore kadaise atsisveikindamas su Amerika San Fran 
cisco palygkio amerikiečius su 4 metų vaikais. Bet tai 
dėlto,, kad amerikiečiai labai stebisi iš nematytų, jiems 
keistais išrodančių, dalykų ir keistenybės pamatę lig-ir 
supyksta, kad jos nepanašios j Amerikos "keisteny-
bes . 

Vienok amerikiečių pačių savęs garbinimas (self-
glorification) tankiausia paeina ne iš gryno vaikiškumo 
ar tautos jaunystės, bet iš vidujiruo įsitikrinif&o ar "seįf-
assurance". Šitame savęs "pasigarbinime" tankiausią] 
^ludi pačių amerikiečių asmeninis, pas 
ii, abelnai ekonominiame gyvenime 
kia puiki (vvonderful) šalis ar tauta? 0 tai tank'iatisia 
dėlto, kad p. Smitb, p. Jonės ar kuriam kitam čia pui-

ti tįeveik visą kas tik yra lietuviška, bet dar apsirgo nau-' įdionai pripustam i \nYie- Streikas baigėsi jiems gavus 
ja amerikiečių liga: daugelis jųv jšmoko aklai girti visą | r i aį s . Legalio amžiaus (suka- algų padidinimą 20 nuošim-
amerikonišką. Kartą viena (o tokių yra labai daug) čiaį; . l l s 21 metus) indionai tad'ciais 
gmiusi ir iš Amerikos niekur neišvažiavusi lietuvaitė sa
ko man: N 

"Tai Tamsta jau sugrįžai Amerikon?" 
'Taip, sakau, dar atvykau tūlam laikui". 

V! O Ji man su nemažu autoritetu pabnežia angliškai:,peAiasdegimts aštuoniomisMviejų svarbiausių gelžkeliu 
NU _ K _ , n , , . a . Amenca! (Ner tokio ^ ^ I ^ T ^ J H a l b o m i s Jų v i . | d a r b i n i l l k a i SU6troikavo, i r 

so yra 340,917 žmonių. Per tas streikas palietė kitus tos 

No such country as 

j Valstybių indionus. 
Šios šajies indionai kalba! 

kas. - Reikalaudami aštuo, 
nių valandų dienos, Kubos 

Iv 
.«Paskiau aš pasijdomavau, kaip daugelį pasaulio U u s degįmtį metų jų skai-1 ^alos geržkelius, sustabdyda-

alstybių ji išvažinėjo ir ištirinėjo; kad taip tvirtai ir beLi r v&did^0 1 3 5 0 O T a s Io i . mas \istis važinėjimus ir pae-
sljokiį abejonių Amerikai pirmą vietą užieidė. Pasirodė, j k a d ^ ^ i n d i to judėjimą. 
^ kad ji niekur užjūry ir nebuvo. Tuomet supratau kad tos, r > y m ^ v ^ A n g l i j a . 

rodos šviesios ponios, nuomonė apie Ameriką buvo l a - ' ^ ^ ų ^ . ^ re^j j g j j į h ^ ^ Bilins.^ 
kad indionai Čia nemano, iš- Sakoma, kad naujas dirbtuvių 
mirti, kaip tai daugelio tvir-«1924 m. bilius panaikina skir-

bai vulgarė, iš gatvės ištraukta. Nes užsieniuose ilgiau 
pagyvenę amerikiečiai, pasilikdami savo krašto patrio
tais, paprastai nebesako "America first". 

Pasikalbu kartą su vienu lietuviu kunigu, gyvenan
čiu Amerikoj 10 ar 15 metų. Kad-gi jis pradės man girti 
Ameriką, kad aš nespėju ir klausyti. Nejučiomis pasi-

tinama. 
iš. Valstybių Kongresas į-

vairiose šalies dalyse indio-
nams yra paskyręs didelius 

tuma tarp dirbtuvių ir fabri
kų, -ir tarp audžiamų ir neau-
džiamų dirbtuvių ir tiktai vie 
nas terminas "dirbtuvės" te
bus vartojamas. 

tiitvmuTarbas suTeWbli l :o4 k i a i Pa vy^sta visoks bfznis ir pfasigyvcnimas. Kai jis j ^ ^ nejučiomis garbina patys save. 

teiravau šitų pagirų priežasties. Ir man paaiškėja, kad 
jam, jo broliui ir kitiems giminėms pasisekė Amerikoj plotus žemes. Dalis jų kultu 

įasisekimas biznyjeįpUįkiai prasigyventi, nes visi jie turėjo atatinkamų g a - , ^ j a , ty. ima taikintis ir pri- |V«Ua|į | i : 
Kodėl Amerika : i ftorjbymų. (Sužinojai^, kad ir jo brolis Lietuvoj turi panašių prasti prie kultūringo gyyeni-; Bendra Darbo 

verte(gos gabumų ir ten pat puikiai prasigyvenęs). Gir—mo. šių ekonominėj ir sočia ' T>«^.:^ LJ*L~: 
darni Ameriką už savo asmeninius pasisekimus, jie, žino- (lėj stovyboj matamas progre-

I I 

I i 

i 

r 

nais nekuomet neturėjo arti
mų santykių. Bet daug stebė
josi demokratai. 

Gompersas daugiau ketu-
riasdeškuiies metų vadovauja 
ir prezkientauja Amerikos 
Darbo Federacijai. Ligi pteu-
dento VVilsono laikų jis- visuo
met buvo ištikimas demokra
tas. Ir štai šiandien jis staiga 
atmaino savo pažiūras ir or
ganizuot ui darbui pataria rin
kimuose atsimesti nuo repub-
likonų ir demokratų « stove-
A * v v « - a** 

ti uz trečiąją partiją. 
,Gomperso pažiūrų atmainos 

priežastis nesunku rasti. 
Kuomet repubiikonų ir de

mokratų partijos šiemet ture-
jo konvencijas kandidatams 
skirti į prezidentus, Amerikos 
Darbo Federacijos vykdoma
sis komitetas mėgino tų parti
jų platformas papildyti darbo 
rei falais. ,̂ • v S M f f 

Tečiaus nei viena, nei kita 
tų partijų konvencija nesvars
tė organizuoto darbo paduotų 
reikalavimų. 

(fompersas yra senas ir ser
gąs žmogus. Nežiūrint to, jis 
ypač demokratų konvencijoje 
parodė daug akty\'umo darbo 
reikalais. Teeiaus nei tai ne
gelbėjo. Demokratai kaip už 
burtį nuo jo nusisuko. 

T^uoinet Gompersas bu
vo priverstas atmainyti savp' 
pažiūras. Jis paskelbė, kad or 
ganizųoti darbininkai turi 
laikytis senatoriaus La Folle-
te kandidatūros. 

Koki bus to darbo nusista
tymo pohtikoje rezultatai, pa
rodas artimoji ateitis. 

gfria Ameriką, tai reikia suprasti, kad tų pasigMmų Uo
to dalis turi tekti jam pačiam. 

Tiek to butų 4ie pastgirimai ir šauksmais "America 
ffrst!" Blogiausia, \ n o t t psikolofų, tar, kad j^asigirimų 

Už darbingumą, už turtus, komfortą ir už kaikurias 
savo laisvės savybės Amerika, žinoma, verta kuodidžiau-j 
ąto pagirimo ir pagarbos.. Vienok visais atžvilgiais nei 
viena pasaulio tauta nėra pirma ir negali tokia būti. Tad tikrų tinginių. Per ilg 

s*as. 
Bet kita dalis gyvena seno

biniu savo gyvenimu ir todėl 
skursta, šių tarpe daugtlis 

us šimt-
sukeltame trukšme amerikiečiai kartais nebepamato sa- , bendrai imant negalima sakyti "nėr tokio krašto kaip į mečius juk jie čia gyveno lau-

Ltaisyti. Todėl p.'Ch. W. Wood Amerika", nes tai perdaug aiškus absurdas. kimu gyvenimu. Tos j ų s i e s 
pU Osimas savęs "svetimomis plunksnomis mūsų as- J gyvenimo jiems tad ir siaiidiej 

vo ydų ir todėl negali jų pat 
sako, kad: kol ji (Amerika) šūkaus "America First" , 
mes negalime nieko laukti, tik vien padaugėjimo į s ta ty - Įm^s nei kiek nepagerina. Būdami lietuviai ir girdamies j nesinori atsikratyti-
mų". Ir toliau jis pabriežia: "Asmuo, kurs tyliai jaučia 
savo dorybes, neprivalo į jas kreipti visuomenės dome
sį; tuomet jis sutaupo energijos ir laiko pataisymui tų 

Amerikos turtais ir komfortu pastatom save labai nerim-j Tečiau keletas įodionų yra 
ton paolėtin. . 

K- P. 
labai praturtęjasių. 

Du B. Valstybių senatorių pakėlimo. 

Padėtis. --
Pereito mėnesio pradžioje, 

darbo raportai rodė" nupuolimą 
darbininkų rei kala vimuos, ir 
didėjimą industrijų įstaigų 
kur produkcija mažinama. Ne-
kuriuos atsitikimuos, dirbtu
vės buvo uždarytos del nebu
vimo kapitalo darbui. Skait
lius darbo ieškančių sumažėjo. 
Syarbiausis streikas buvo kuo 
met Badiscbe Anilin-und So
da fabriko 25,000 darbininkai 

' streikavo, reikalaudami algų 

i * . 

Anupras Ambraziejus. 

PAVASARININKŲ KONGRESAS. I 

— — — • ; — - • — •» • , _ — - N 

(Spec. V Draugo'' -bendr. iš Lietuvos} 

Į (Pabaiga) 

II A pagįrimo lapą gavo: 
1) Prienų kuopa už kilimą ir juostų 

rinkinius. 2) Utenos kuopos pav-kės: £>ir-
gedyte už 'audinius ir Partilytė bionika už 
audinius. 3) Panevėžio - pav-kė Pamulio-
nytė Viktorija už siuvinius ir audinius. 
4) Sardokų - pav-kė A. Višniauskaitė uz 
žiurstą. 5) Kairių - pav-kė Augulytė už 
mezginius. 6) Petraitis Juozas už šaukš
tus. 7) Žemait Kalvarijos - pav-kė Va-
Jaticiąit? už kilimą. i t j f^ l 

LLi;A pagirimo lakštą gav 
1) Sakių .Rajono " P a v a d i 

ba už tautinių audinių (juostų, žiurstų) 
rinkinį. 2) Mažeikių Rojono valdyba. 
Viekšniuose už medžio dirbinių rinkinį. 
3) Utenos kuopos p«,v-kes Ruzgaįtė už au
dinius ir JadiJFga Petrauskaitė" suž dirbi
nius iš šiaudų. 4) Daugailių kuopos pav-
kė Kuzma i te už dirbintiis iš Šiaudų. 5) 
Griškabūdžio kuopos pav-kė Kumelaity-
tė už juostas. 6) Panevėžio rajono.Brazi-
l'yte už staltiesę. 7) Kupiškip -.j^av-k^ 
Kriukaitytė už kilimą įr ,9) JiąrbftrJEę ra 
įono Remeikaitį ją andiniuą. / 

I B. *pagyrinio lapą gavo: 
1) Vajašiškio kuopos pav-kės Zalec

kytė už rankšluosti ir Daubarytė už 
rankšluostį. 2) Kupiškio - pav-kė Jyriau-
činskaitė už audinius. 3) Rakutyte Emi
lija Vilkaviškio už mezginius ir audi-

| nius. 4) Marijai Rakutyte Vilkaviškio už 
dirbinius degin|mo būdu. 

It B pagynimo lapą gavo: 
v 1) Marijampolės kuopos Bliudžiute 

už staltiesę. 2) Lukošių Telšių apškr. už 
piešinių darbus. 3) Pabiržės kuopos An-
drašiunaitė Ona' už mezginius. 4- Jurbar
ko kuop. feodeikaitė už mezginius. 5) Šiau 
čiunui ^Pandėlio kuopos už padarytą jo 
sieninį laikrodį ir 6) Dusetų Barzdaitė 
Elena už staltiesę. Čia irgi pasireiškė 
mūsų tautos dailės skonis. Šie eksponatai 

^nįstebino netik lietuvius,, bet ir svetini-

i 

I 

•t'atoėius. 

Pamaldos. 
".* j Sekmadienį; visi pavasarininkai ėjo 

prie Sv. Komunijos. Iš ryto senojoje baž
nyčioje buvo Stikomos pamaldos už miiii-
sius .i>-įarĮsarininkus. Ne vienam smagiai 
suvirpėjo jautrioji sielos styga giedant 
graudingais balsais "Libera"... 11 valan. 

.prasdoėjo iškUmingos pamaldos. Visi pa. 
, Viasaririinkai ritikiuoteje, kiekviena kp. su 

gavo vėliava, kurių buvo apie ląO, sustojo 
anį- šventaįiaus. Mišias laika JJO Ekscew 

, i^aicija Žfem^cių vyskupas Karys.-.-- Ka

revičius, ^o pamaldų buvo daromos iškil-
mingos demonstracijos, kas begalo pakė
lė visų pavasarininkų upą. 

Eisena ir kalbos. 

Pirmą karta eisena sustojo ties Aps
krities valdyba ,kur trumpai prabilo Aps
krities valdybos Pirmininkas sveikinda* 
mas ir linkėdamas pavasarininkams ge
riausios kloties. Antrą, kartą eisena susto
jo ties "Ramybes" viešbučiu, kur nuo ba* 
kono buvo sakomos prakalbos. Centro 
valdybos pirauninkas Dr. Y. Eretas kvie
tę prabilti Ankštai Gerbiamus Syeoįus, 

^Pirmas kalbėjo dabartinis Žemės Ūkio # 
Valstybės Turtų Ministeris M. Krupavi-
eįąs primjndjanias pavasarininkų rolę at-
eityje ir jų pareigas Vilniaus atvadavime, 
kur turėjęs būti dabartinis kongresas. Pe-
to^ragino nepamiršti kenčiančių brolių po 
žiaurių lenkų jungu ir visada nesti jiems 
pa^elba. Minia pertraukia • kalbą, ploda
ma ir širdingai šaukdama "valio-'. Tel
šių^ orkestras griežia "Lietuva Tėvynė 
mustį"... Toliau kalba Švietimo Ministeris 
Dr. Bistras. Jis primena, kad nuo jo pįr-
mininkayimo metų "Pavasario" Są-gai 
cįaug pažengta pirymn. Beto ragino kiek 
galint šarvuotis galingu mokslo ginklų. 
Paskiau kalbėjo Jo Ekscelencija Žemaičių 
Vyskuptos Karys — Karevičiūa. Jis priml* 
:*?N ka4 ><Įa'^ai»tą i|metin43f ieuj^i *rž 
V#*$&$į JVCmmn draugijoms, kas tru

kdą jam rūpintis kitais dvasiniais daly
kais, f tai atsakė Ekscelencija, kad per 
draugijas "Dievui ir Tėvynei" dirban
čias ir dora paremtas galima susilaukti 
irgi gausių rezultatų. Paskiau buvo šauk
ta garsus valio Lietuvos Krikščioniškai 
Respublikai, Prezidentui ir Vyriausybei... 
Pasibaigus prakalboms visi su vėliavo
mis ir orkestrais žygiavo į miesto sodną, 
o iŠ ten pavieniai išsiskirstė į butus. 

Užbaiga. 
Pirma<įŲ.eųį kongresas užsibaigė. Gar

bės narys kun. Dogelisx iškilmingai įtei
kia v#Įįa-yą prof. Dr. J. Eretui, kaipo 
"Pąvasario , , Centro valdybos pįrminin-
kuį linkėdamas laimingai išlaikyti ją nuo 
visokių pavojų. j§is prisipažįsta, kad jau 
trečius metus ifiiąs ją į rankas ir priii 
d a saugoti ją nno vsiokių nešvarumų. 
Paskutiniai jo žodžiai buvo: "Kongresą 
baigiu. Garbė J įsai Juristui". - Publi
ka atsako: "per amžių amžius". 

Šis Pavasarininkų kongresas savo 
skaitlingumu ir paseknMngumu tai dar pir 
mas nepriklausamoje Lietuvo# gyvavimo 
istorijoje ir pasiliks ilgai mūsų atminty-

Baigiant tenka primint, kad reika
linga žengti tokiu įki taku ir Amerikos 
lieutvių jaunimui; jie /irgi turi panašią 
drgajuzamlą "Vyeių". Tik organizuotai 
***> ^ejtgfidme dirbti "*?į«vui. ir Tėvy
nei", 

•tymv* 
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S P O R T A S 
Veda PETRAUSKAI 

LIETUVOS VYČIŲ LYOOS Euripides vienam savo veika-
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STOVIS. 

/ 

Town of Lake 
Brighton Park 
North Sic% 
Providence 
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L. Vyčių 5-tos. kuopos ant
ras metinis, piknfkas įvyksta 
šį vakare Rugpiueio 9, 1924. 
Polonia Grove 61 ir Higgins 
gatvių Jefferson park. Vieti
niai su diHziu smarkumu ren
giasi jame dalyvauti. Iš prie
žasties nedeldienio svaidinin-
kų žaidimo, šis piknikas bu* 

le pareiškęs: Tobuliausias ga
li but žmogus tas, kuris ta pa
čia ranka sugeba parašyti 4 ' I 
figenią." (dramatą) ir Olim
pinėse Žaismėse laimėti per
galėtojo vainiką. ' 

Dėlto, senovės Graikuose' 
kaip vaidai, taip suaugę lavi
no ir stiprino savo kūną. Kas 
taip nesielgė, buvo visi] nieki
namas. 

Kuno lavinimai pasiekė auk 
ščiausio laipsnio įvedus Olim
pines Žaismės. Tu žaismių ti
kslas buvo parodyti ne vieri 
kuno stiprumą ir miklumą, bet 
jo dailų sudėjimą, harmoninį 
judėjimą, jausimi varžymą. 
Tos žaismes dažniausia įvyk
davo Olimpios mieste. Tam 
tikslui buvo paskirtos erdvios 
aikštės, kurias butų galima 
pavadinti plotais. 

Olimpioj graikai atletai i r 

vita tauta. Tečiaus lietuviams vieno svaidininko kaklai,' vei-
leista užimti nesvarbias vie
tas, kaip ir pasižiūrėti ir nuo 
kitų pasimokinti. Lietuvoje 
sportas plinta. Reikia tikėtis, 
kad ateity lietuviai Olimpia
dose galės kovoti už pirme
nybę kaip ir kiti. 

Šių metų Olimpiadoj dau
giausia pasižymėjo suomiai 
(finai) ir amerikonai. 

dai, ir rankos, tarytum, kep
ti iškepintos. Raudoni kaip 
"ho t dogs". Tokia karšta die 
na nevienam žaidėjui galėjo 
upo atimti. Tai tik ačiū vi
siems "rooteriams", katrie 
kėlė upą, šaukdami už savo 
ratelį. 

Po ilgų šauksmų ir vambz-
džių klegenimų, žaismė prasi
dėjo. Metikas Paulikas pradė
jo mesti sviedinį. Per. pir
mus tris persimainymus nė 
vieno išbėgimo neturėjo* nei 
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IŠ LIETUVOS. 

virtame persimainyme Vyčių 
36 kuopa gavo du išbėgimų. 
Per kitus persimainymus nei 
tas tymas nei tas negavo iš
bėgimų. Po ilgo triūso žaismė 
galop užsibaigė rezultate 2 

vienintelė progą kuopai ir ki 
tų kolonijų jaunimui, y patin- i miklieji bėgikai ir šokikai pa-
svaidininkams bei "ruter- rodydavo savo kuno lavinimo 
koms" , atvažiuoti pas ii inkš,- vaisius. Kovota už pirmenybę, 
minti ir gražiai laiką praleis- laimėtojai buvo vainikuojami 
ti. liaurų vainikais. Buvo skaito-

Oirdėjau, kad Cicero, aštuo '«ii <lidvyriais, 
niolikiečiai ir Pullmano kuo- Į IŠ to pakilo Olimpinių Žais-
pos žadėjo " i n corpore" da-!"iių vardas, 
lyvauti. Ket iš Waukeganoi Olimpinės Žaismės įvykda-
žadėjo automobiliais atpyškė- vo kas ketvirti metai. Pirmo-
ti. Į daržą galima privažiuoti »*os Olimpinės Žaismės iš is-
^Iilwaukee - Gale gatveka- torijos mums žinomos įvyku-1 

riais, paskui į šiaurius 1 blo
ką i.r 3 į vakarus pėsčiam. Be Griuvus Graikų imperijai, 
kooperacijos nieko neatsieksi- i Olimpinės Žaismes pamiršto?. 

šios 776 metais pirm Kristaus. 

me. Tat jaunimui upą pakeiki Tečiaus naujos tautos savo 
me, dalyvaudami piknike. keliu užsiimdavo kuno lavini 

< < Old Timeris". 

KAS TOS OLIMPINĖS 
ŽAIMĖS? 

baigoje civilizuotose tautose 
Nesenai Prancūzijoj baigė-j atgaivinti senovės graikų ku

si tarptautine Olimpiada ar- no lavinimo idealai. Bet tai 
ba Olimpinės Žaismės. Apie Jau buvo naujos rūšies idea-

mais. Tik tas iavinimas jau 
buvo mažesnės reikšmės \u. 
dvasios lavinimą. 

CICERO. 

Sekmadienyje rugp. 10 Ci
cero važiuos į Lincoln Parką 
susiremti su ^North Siu1 ė ko
manda. ": *M 

Cicero šiandien stovi penk
toj vietoj, bet supliekę juos, 
kelsis aukštyn. Cicero dar tu
r i žaisti- su Roselandu, Dievo 
,\pveizdos i r North Side. | prieš Town of Lake 0. 

Palaukite kitų metų, kada gitoje žaismėje daugiausiai 
Cicero stipriai susiorganizuos, atsižymėjo Brighton Parko 
tada visos kitos komandos dre- metikas Juozas Vilmonas. J i -

fcai metė sviedinį, taip kaip 
metikai meta New Yorko 
*• Yankees' ' ratelyje. Jisai 
parodė "b ig league" formą. 
Materialiai laimėjimas žais* 
mes jam priklauso. Daug rei
kia duoti garbės vikram gau
dytojui Paliušiui. Jo pilna 
viltis ir stropus pasiryžimas 
žaiąmę laimėti daug pridavė 
upo savo draugams žaidėjams. 
Saulės kaitra Paliušį tris kar
tus perbloškė, bet tvirtas pa
siryšimas jo nedaleido atsi
traukti nuo rungtynių. Jisai 
tiktai tada pasidavė kada a. 

MŪSŲ CREDO. 
Mūsų atsiradimas Ameriko

je sukėlė visubmenėje ir spau
doje įvairių spėliojimų, o kai 
kam ir nerimo. Laikraščiuose 
paplito netikslios žinios apie 
mus^ir mūsų planus. Kad to 
išvengus turime pasisakyti: 
kas esame, ko norime ir kur 
einame. 

Pirmiausia del mūsų pava
dinimo. Tūli laikraščiai spėja 
mus "Vilkolakiečiais", kiti gi 

Vyčiai 36, nei Vyčiai 13. Ket- g i a i « š t ukor i a i s " bei "šposi-

bės. - ;*'rpjį 
Ciceriečiai jau pradėjo bas-

ket ball praktikuoti, kad siu 
plU-kius kitas vyčių koman
das. < * *f :«Į l 

Susirūpinęs. 

SMARKUOLIAMS 
SKUNKE! 

• i 

Vyčiai 36 kuopos supliekė 
Town of Lake. 

Nesenai " D r a u g o " skiltyse 
patėmyau šitą klausimą: " A r 
atsiras kas supliektų Town 
of l^ake smarkuolių svaidinio 
ratelį F" Iš pirmo maniau kad j fieieriai nunešė jį į vaistinę at 

gaivintų. Natūraliai gerai 
Žaidė "short s top" Antanai 

šitas klausimas turi pagrindo. 
Tš tikro dar nei vienas rate
lis nebuvo supliekęs šitą šau
nų tymą per šį visą sezoną. 

Bet ž'mrėkito, tarytum ste
buklai, šitas šaunusis svaidi-

ninkais?', o treti dar kitokio) 
plauko menininkais esant.4 

Klysta, bet apie tai žemiau. 
Mudu, Dineika ir Vanagaitis, 
esame Lietuvos Valstybinio 
Dramos Teatro artistai, o Ol
šauskas "Vilkolakio" ir. Tau
tos Teatro artistas. Mes trys 
nesudarome nei Vanagaičio,; 

nei Dineikos, nei Olšausko 
grupės, kaip tai minima^ spau 
doje. Asmens nėra - yra as
menys, atskiri individumai. 

Ką esame nuveikę Lietuvai 
ir ką davėme menui Lietuvos 
spaudos gana apsčiai paminė
ta, tad neišpuola apie tai kal
bėti. Ką duosime Amerikos 
broliams išanksto nesigirsime, 
spręsite iš mūsų darbų. Mū
sų atkeliavimo tikslas paro
dyti rimtą meną ir tobulą vai
dinimą. Norime pasirodyti 
jums, broliai išeiviai, ką esa
me nuveiEę menui, kurs Lie
tuvai daug yra davęs. Lig 
Šiol jųs dėjote aukas Tėvynės 
atstatymui. Galimas daik
tas, kad tų aukų dalis atate-

Urbikas. Jisai vienas padalė ko mūsų meno Šventyklai 
Dramos Teatrui, kurio darbi 

Ir tik praeito šimtmečio pa- 'nio ratelis tapo supliektas, ir 

tas žaismes daug rašyta laik
raščiuose. Sporto mylėt, ypač 
daug tomis žiniomis įdomavo. 
Tečiaus daugeliui' lietuvių nė
ra žinoma, kas yra tos žais
mės. 

Kiekvienam gaK but žinoma 
sena neužginama tiesa, kad 
sveikam kūne yra sveika dva
sia. Ta tiesa buvo žinoma 
žmonėms dar žiloje senovėje. 
Kai-kurių senovės tautų žmo
nės lavindami savo dvasią 
nepamiršdavo lavinti ir kuno. 

Kuno lavinimais ypač pasi
žymėjo senovės graikai. Iš is
torijos, iš paliktų graikų ra
šytojų raštų tenka patirti, 
kad graikai labiaus rūpinda
vosi kuno, negu dvasios la
vinimu. Tas tai buvo jau blo
ga, i 

ne vien supliektas bet ir už
slopintas. J is taip gavo į kai
lį ntro Brighton Parko Vyčii^ 
36 kp., kad jie ir dabar nėra 
galutinai atsibudę iš savo nuo* 

x stabos. Pamąstyk, draugą, 
kiek garbės yra Brighton 
Parko lietuviams, kad, šita 
jaunutė kolonija triumfuoja 
ant To\vn of Lake smarkuolių. 

Vyčių 36 kuopa nukariavo 
Vyčių 13 kuopa šitaip: Vyčiai 
36 kuopa - 2; Town of Lak* 
Vyčių 13 kuopa - 0. Tai reiš
kia T W n of Lake gavo gra
žią baltą skunke. 

Žaismė įvyko rugpiučio 3 d. 
sekmadieny, Palmer Park aik
štėje, 2:00 vai. po piet. Šitos 
rungtynės buvo smarkiausios 
Chicagos Vyčių lygos žaidimų 

lai, pritaikomi naujai gady
nei. 

Pirmos Olimpinės Žaismės, 
kuriose dalyvavo įvairių tau
tų reprezentantai, įvyko mies
te Atėnuose 1896 metais. 1900 
m. buvo Paryžiuje, 1904 m. St. 
Louis (S. V.), 1908 m. Londo
ne, 1912 m. StoekTiolmo, 1916 
m. turėjo įvykti Berlyne, bet 
karas nebeleido, 1920 m. Ant
verpene, 1924 m. Paryžiuje, 
1928 m. įvyks mieste Amster-
dame, Holandijoje. 

Olimpinėse Žaismėse visos 
tautos darbuojasi laimėti pir
menybę tokiame ar kitokiame 
sporte* < į istorijoje. Tą faktą prpiažįsta 

Tas žaismės ruošti kas ket-' tūkstantinė minia, kuri šitas 
virti metai įkurtas tarptauti- rungtynės matė, ir patys žai-
nis komitetas. 

Šių metų Olimpiadoj ir lie-
<Įėjai tą patį faktą patikrina. 

Diena buvo pašėliškai šilta, 

aštuonias "ass i s t s " ir ketu* 
rios " p u t outsV. Urbiko seną. 
jį "3-rd base" vietą užėmė 
vikrusis Juozas Šiaulys. Daug 
pagarbos prkilauso Juogui Pe 
travičiui. Jo manageriavimas 
žaidėjų esti labai pagirtinas. 

Town of Lake žaidėjai irgi 
gerai pasižymėjo. Ypač jų me
tikas Paulikas. Jisai išstrai-
kavo keturiolika savo oponen
tų* Galima tikrai sakyti kad 
Paulikas šį kartą "p i t š ino" 
vieną iš geriausių žaismių. 

Valio Brighton Parkiečiav 
kad davėt Vyčiams 13 kuopos 
skunke! 

Sąstatas /ungtynių šitoks: 

Vyčiai 36 K. P. AB R H E 
Šliogeris, cf 

ninkais mums teko garbes 
būti. Šiandien viešėdami pas 
jus padirbėsime jūsų meno 
dirvoje, kad tuo būdu ir jums 

se ir sudarius nuolatinius me
no - Teatro rūmus, kuriuose 
rastumėte sau poilsio saldaus 
juoko sukary ir sielos peno 
rimto pobūdžio vaidinimuose. 

Ar ilgam su jumis! Sunku 
pasakyti. Esame reikalingi ir 
Lietuvai ir mūsų ištautėjan-
Čiai išeivijai Amerikoje. Mu-
6ų darbas galutinai tą sunkų 
klausimą išspręs; pagaliau, tai 
priklausys i r nuo pačios A-
merikos lietuvių išeivijos pa
ramos. Tasai tikslas sunkiai 
pasiekiamas, tai tvirtina ap
linkybės, su kuriomis atsėjo 
jau susidurti. Vienok, mes to 
neatbodami užsibrėžėme sau 
tikslą "ne pašposauti" ir 
grįžti namo, o padirbėti ir tų 
darbų vaisių jums palikti. Ne-
irodinėsime teatro reikalin-
gumą, nes jis yra pribrendęs 
ir^savo naudą davęs visai žmo 
nijai. Belieka pasirinkti ke-1 

lias tiems siekiams. Mes jį 
turime., Mes nesvajojame apie 
teatrą, kurs butų pavyzdys* 
pasauliui ir nemanome konku
ruoti Amerikos teatrui, bet 
einame sava vaga. Jeigu sa
kyti, kad štai šiandien be ka
pitalo ir publikas sukursime 
pasaulio tobulybę — Amerikos 
Lietuvių Teatrą - tai reikia 
pripažinti teatro vysti mosi 
revoliuciją. Galėtume galvoti 
ir apie tai ir gal pasaulį nus
tebintume, jeigu mes turėtu
me ganėtinai kultūros ir fi
nansų ištekliaus. Mes pasi
tenkinsime evoliucijos pradais 
ir gyvenimo apystovomis. 
Pirmiausiai teatrui reikalin
ga publika, be jos nėra teat
ro, o kad ją susidaryti, tai 
reikia tokio pat žanro vaidi-

Taigi pirmiausia mes teiksi
me to, ko gaunama Ameriko
nų teatruose, tik žinoma lie
tuvių kalboje ir dvasioje. Ka
da susidarys mūsų teatro pu
blika, tada nuolatinio teatro 
problema bus lengvai išriša
ma ir; mes ją gyvendinsime. 
Jame ir tai patys gyvenimo 
faktai parodys. 

Šiuos žodžius pasakius išsi-
riša spėliojimai mūsų koordi
navimo su p. Vaičkum. Mes 
p. Vaičkaus darbų neigno
ruojame, net pritariame, nes 
ir jo dirbama menui, bet koo
peruoti bei dirbti išvien del 
mūsų darbų skirtinos taktikos 
galimybės nerandame. 

Suprasdami, kad visas me
no pajėgas subūrus darbas 
palengvėtų, einame prie susi 
tarimo su tais, kurie mūsų i-
dėjai ir darbo linijai pritaria. 
Tūlą laika_ dirbęs prie J . Vaič. 
kaus Dramos Teatro, jau ge
rai žinomas, artistas J . Diki-
nis, po " A n g o s " Draugijos 
susirinkimo ( š. m. liepos m. 
23 d.) pasisakė dirbsiąs kar
tu su mumis. Šitas faktas liu
dija, kad mes pasirinkome tą 
Įkliją kurią nurodė pats gy
venimas. Netenka abejoti, 
kad mūsų eilės didės ir to
liau. Nenorėdami užbėgti nie
kam už akių, savo vagą va
rysime niekam nekliudydami 
ir nekenkdami, jei ir mūsų 
darbai bus nekliudomi. 

Pirmus darbo žygius pradė
sime nuo lietuvių kolonijų. 
Pirmoms gastrolėms vežamės 
juokų ir muzikališką vodevi
lių, programą, j kurią retkar
čiais, didesniuose centruose, 
įterpsmie ir didesnius veika
lus. Užbaigė šį, kaip ir ruo
šos darbą, apsirinkę nuolati
nę buveinę, eisime prie rim-
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nimų, kuriais Amerikos vode
viliai ją prisiviliojo. Tuo pa- to teatro vaidinimų. Plates-

kuo nors atsiteisus, pakėlus* čiu įrankiu ją atsikviesi, ta! nių žinių patieksime visą dar-
musų meną svetimtaučių aky- giliausias mūsų įsitikinimas, bų tvarką sudarius. 

Dramos artistai A. Vanagaitis. J. Olšauskas, V. Dineika, 

Senovės graikų rašytoja*\ tuviai buvo priimti kaipo sa- saulė kaitinti kaitino. Kiek-

Didžiausia Lietuviška Krautuve Chicap j 

/ 

Paliušis, c 
Ziibris, c 
Šiaulys, 3b 
Vilmonas, p 
Urbikas, ss 
Luminas, lb 
P. Ivinskas, 2b 
Jančauskas, rf 
Jučikas, lf 

Totai 

3 
3 
1 
4 
4 
4 
4 
3 
2 
3 

0 
0 
1 
0 
o 
o 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 1' 
0 1 0 

o 
1 
o 
1 
o 
o 

1 
2 
o 
2 
1 
1 

31 2 8 2 

PEARL gUEEN KONCERTTNA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Masu krautuvė—Viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip 

negausi. Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso dar
bams yra nauįausjos mados. Užlaikom visokius lai-
krodžiua, žiedus, šliubinius ir deimantinius; grama-

• fonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau
sių, armonikų rusiški} ir prūsiškų išdirbysčių. Ba
lalaikų, gitara ir smuikų, kokių tik reikia. Dirbame 
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius 
ir muzikališkus instrumentus atsakančiai. 

Taipgi užlaikau pilna eilę optiškų dalykų. 

STEPONAS P. KAZLAVYSKI 
4632 So. ASHLAND A VE. CHICAGO, ILL. 

Telefoną* BOULEVABD 7309 

Vyčiai 13 T. of L. AB R fi B 
Zabėlla, 2b 4 0 1 0 
Palsevičia, cf 4 0 1 0 
Prūsaitis, ss, 4 0 0 1' 
Klučinskas, 3b 4 0 1 2 
Paulikas, p 4 0 1 0 
Loetz, lf 
Massie, l b 
Pocevičia, c 
Bartušius—, rf 

" 

3 0 0 0 
3 0 1 0 
3 0 0 0 
3 0 1 0 

Totai 32 0 6 3 . 
B. P, 36 0 0 0 2 0 0 0 0 0-2 \ 

J . L 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0--0 
Two base hit - Palsevičia. 
Struck out - Paulikas 14; 

Vilmonas 7. 
Walks - by Paulikas 2; Vil

monas 0. 
Double Play - Krušinskas to 

Zabella. 
Stolen base - Prūsaiti*, 

Šiaulys, Palsevičia. P t | . 

T i k t a i 
Priminimas. 

Į tris ar keturius mėnesius nuo dabar 

Jums beabejo reikės pirkti anglių. Jeigu 

dar neturi sutaupęs pinigų šiam reikalui tai 

pradek taupyti tuo jaus deportuodamas mū

sų bankon po keletą dolierių sęvakej. Gali 

gauti taupymo knygele depozituodamas do 

lierį ar daugiau. 

PEOPLES STOCK YARD 
STATE 

t 

' 

DIDYSIS BANKAS ANT 
Kampo 47 J r Ashland A ve. 

Chicago. 
Geru žinomas banku tarpt Beturiu viloje Amerikoje 

tavo stiprumn n* f era patarnavimu. 

£ £ S = 2 2EXMZ 
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I LIETUVIAI AMERIKOJE 
G I G E R O J E 

Rugpiueio 10 draugyste šv. 
Antano rengia Išvažiavimų 
Bergmane darže. Visus kvie
čia atsilankyti. 

Nedėlioję rugpiueio 10 
dieną. Nekalto Prasid. Mer
gaičių draugija eina 6 vai. ry
to į bažnyčią. Po šv. Mišių 
visos drauge važiuoja I-a Sal
io stotin, iš ten 7:45 (Stan
dard Time) važiuoja j Millev 
Indiana, kerbiamos narės esa-

HOMESTEAD, PA. 

te prašomos laikyties 
- vA r- ..apsiėmė dalyvauti gerb. nustatytos tvarkos. Šeštadienį v 7_T * ° 

. zauskai is Cleveland, O. su 
neikite " o u t ' \ bet visos pri
valote būti namie, kad sek
madieni atsikėlusios anksti r> 
tą, galėtumėt išklausyti šv. 
Mišių, o paskui linksmai pra
leisti dieną "Sąnd Dunes*\ 

M. Kutis, sekretore. 

STANLEY BUKAUSKAS 
Dažy ir Geležies Krautuvė 

Mos darome kon 
traktus moliavo-
iimui. "penoral 
repairing". Piešte 
minkąs. Karpen-
teris. Ksu perdau 
gelį metu patyręs 
tuose darbuose. 

Ksu mekanįkas 
pirmos rūšies. No 
redami gražiai iš 
puošti savo kam
barius kreipkitės 

pas: 

Lietuvos Vyčių Seimas. 
Kugpiuoio 26, 27 ir 28. Sei

mo dienos artinasi* L. Vyeių 
11-tos kuopos seimo rengimo 
komisijos dirba, kad atlikus 
savo darbą, gorai. Generalinė 
Seimo rengimų Jjomįsija, vi
same rengime vadovauja. Di
džiausias darbas rengimo ten
ka J . (irebhunui. Jam prigel 
bsti O. Pikučiutė, J . Bulevi* 
cius ir kiti. Veikalą artistai ~ 
mėgėjai mokinasi, kad atliku* 
gerai. Vargonininkas S. Kimu 

v^QS tis lavina chorą. Be vietinių 
či-

su dai 
noms. Užkviestas Lietuvos at 
stovas Iv. Bizauskas ir tikima
si, kad dalyvaus Seime. Bus 
Clevelando L. Vyčių 25 kp. 
beisbolininkai, kuriems išpers 
kailį L. Vyėių 11-tos kuopoa 
Homestead beisboliniiikai. 

Pirmą Seimo dieną j vyks 
iškilminga atstovų L. Vyčių 
11-tos* kuopos nariu, ir visų 
Homesteadieėių šv. Komunija. 

Po pirmai sesijai atstovai 
bus nuvežti i Higliland Par
kų, kur dalyvaus ir L. Vyėių 
11-tos kuopos mį-įąi. P. Syet-' 
kauskas apsiėmė parūpinti už 
tektinai automobilių atsto
vams nuvežti. Važiuojant i ] 
parką bus rodoma puikiausioj. 

12-tą« M E T I N I S 

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

(in rear) 
Telef. Cicero 80O3 » 

Su Trimis Dovanomis Rengia , 
DRAUGYSTE ŠV. ANTANO, CICERO, ILL 

NEDĖLIOJĘ RUGP. ~ AUGUST10 D. 1924 M. 
BERGMANNS DARŽE, RIVERSIOE, ILL 

Pradžia 10 vai. iš ryto' 
f Kviečiame visus atsilankyti. Bus visokių įvarumų. Pietus nesi

velkite, ne» vyrai kukoriai pagamins gardžiausius pietus. x 
KOMITETAS. 

purktr tikietą į Pitteburgą, 
kur jis vyksta dabar dar
buotis. Siuuanymas-buvo taip 
prielankiai sutiktas, kad su
dėta jam arti $100.00. 

(Jerb. kunv Garmus vyksta į 
Braddock, kurs yra Pittsbur-
go priemiestis. Ten lietuviams 
tarnaudamas lankys Pitts-
burgo katalikišką universite
tą. 

r 

Visįems linksma išgirsti, kad 
kun. Garmus vykat& į bPenn-
sylvaniją, kuri toko veikėjo 
senai reikalinga. Gerbr kun. 
Garmus savo neišsemiama e-

PRANEŠIMAS. 
1 "f ' ' r-

Visuotinas nat inis kunigą 
Vienybes Amerikoj susirinki
mas įvyks šimet rugpiueio 19 
k * 2 0 dd. Fort Pit t Hotel, 
Pit tsburgh; Pa. 

Seimas atsidarys 10 vai. A. 
M. 

Kunigų Vienybės Valdyba. 

PAIEŠKOJIMAS. 

n**^ " • ' » ' 

me atstovų nuo kiekvienos 

i'ittsburjrho vietos." Priėmimo! k » ° P ° s ^ d a u g i a u s i a i . Rug 
komisijos šeimininkės rengia 
tam išvažiavimui ir užkandi. 
Higliland- Parkas yra puiki 

vieta pasilinksminti ant tyro 
oro prieš sunkius Seimo dar
bus. O. Dunšiutė stengiasi 
surasti kambarių pas vieti
nius lietuvius, kad sutalpinus 
moksleivius, beisbolininkus ir 
kitus norinčius apsigyventi 
pas privačius žmones. V. Krau 
žlys apžiurėjo puikiausius ir 
pigiausius viešbučius, kad pa
tenkinu* norinčius viešbučluo 
se gyventi atstovus. Neužilgo 
bus pranešta spaudoj apie vie
šbučių/ Ir traukinių judėjimą 
j Homestead, Pa. Rengiama 
skani vakarienė: Žodliu sa
kant viskas yra daroma, kad 
patenkinus atstovus. Laukia-

MEKANIKAMS PRANEŠIMAS 
C I C E R O J E 

Norėdami ką, pataisyti, kas tai neimtų, ar tai elek # 

trą, ar apie namą, ar apie zoviesus visuomet kreipkitės 
pas manę J. A. ZDANIS, nes esu patyręs mekaniSkame 
darbe. Jau Lietuvoje dirbau už mekanika. 

Taipgi užlaikau įvairių spalvų maliavų, šepečių, 
vinių, skuros, žolės pjovimui mašinas, elektros lempu
tės, dratų, svičių, stancel ir visokių kitokių reikmenų. 

J. A. Z D A N I S 
HARDWARE/PAINTS. OILS AND GENERAL 

REPAIRS 

1421 So. 49 Court 

piučio 25 d. prieš seimą ren
giama balius - šokiai Sokolų 
Slavokų svetainėje. Kurie at* 
važiuos iš vakaro, turės pro
gos dalyvauti. Visos vietine* 
katalikiškos draugijos užlnte-
resųotos L. V. Seimu. 

Alksnis. 

— 

Cicero, 111. 
^?^~" *^5^^^^^į^-""' ***S 

MES KVIEČIAME TAMISTA 
Atsilankyti Ir pradėti Taupymo Account'a mūsų Banką 

Taupymo Account'as šioj įstaigoj tai geriausias 
investmentas, nes saugus nešiantis gera nuošimti ir pil
nai atsakantis savo vertė. 

Account'us galima pradėti su $1.00 ir aukščiau. 
Lietuviai klerkai Jums patarnaus. 

CICERO#BANK 
48-th Avenue and 25 th Place CICERO. ILL. 

VVATERBURY, UOHN. 
— • - B — 

Lietuvos Dramos artistai. 

Kugpiučio 1 d. Watęrbury, 
įvyko Lietuvo* Draiųos artis
tų posėdis, darbo planams ap
tarti ir suderinti. 

Dalyvavo art j t tai : V. Dinei
ka, J . Dikinis, is Worcesterio 
atvykę J . Olšauskas ir A. Va
nagaitis ir informacijos tiks
lais P. Tendžiulytė. 

Nutarta darbas pradėti gas
trolėmis, nuo š. m. rugsėjo m. 

"Munštainas". Didesniem nuė
stam reportuarui numatomi 
grynai tautiški veikalai, kaip 
va: Z. Čiurlionienės "Aušros 
Sųnųs" \T '*Pinigėliai", Mai
ronio "Kęstučio Mir t i s" ir k. 

Į gastroles vyksta artistai i 
V. Dineikav J . Dikinis, J . Ol
šauskas ir A. Vanagaitis, š i 
grupė gastrolių metu pasiva
dino "DZIMDZI - DRIMDZI 
VODEVILIUS ' . Apie visus 
Teatro darbus nutarta plačiai 
informuoti lietuvių laikrašti
ją. Ištisas gastrolių maršrutas 
bus paskelbtas vėliau. 

Apie nuolatinį Amerikos 
Lietuvių Teatrą, be straipsnio 
"Mūsų Credo" tilps plates
nių aprašymų ir žinių seka
muose laikraščių numeriuose. 

Dnmdai-Drimdsi. 

Piknikas patiko jaunimui, 
svečiams ir šeimininkėms. Vi
skas puikiai paruošta, į 

Dudorius. 

PITTSBURGH, PA. 
r - * 

Choro išvažiavimas. 

Kas buvo šv. Kazimiero pa
rapijos choro pUmike, turės 
sutikti, kad tai buvo geriau
sias piknikas, ką ligšiol buvo 
šioje kolonijoje. Piknikas i-
vyko nedėlioję,, rug. 3, 1924 
seserų farmoje. Oras buvo ty
ras, l i l tas, malonus. Tarp me
džių, žolių ir gėlių pasilinks-
minom, prisitakstėme, prisi
juokime. Choro nariai užsi
prašė savo draugų ir draugių. 
Jaunimo buvo daug. 

• 

Po medžiais šeimininkės iš 
tiesė stalus. Skanius ir gar
džius valgius jaunimas greitai 
sušveitė. Prasidėjo lenkty
nės. Lenktynės buvo vyram 

N0RW00D, MASS. 
« • ' ' i • • 

Sutiktuves ir išleistuvės. 
Pereita nodėlių rugpj. 3 d. 

Norwood'o, Mass. lietuviai tu 
rėjo dvigubas iškilmes. Buvo 
tai sutikimas laimingai iš Lie
tuvos sugrįžusio gerb. kun. 
VI. TaŠkuno ir išleistuvės jo 
buvusio pavaduotojo kun. P. 
durniaus. Pramoga buvo su
ruošta parapijinėj patogioj 
talėj. Nors puikus oras kiek 
viena viliojo i miškus ir lau
kus, bet salėn svečių prisirin
ko daug. Buvo svečių ir iš to
limesnių vietų. Iš Cambridge'-
io buvo gražus būrys su gerb. 
kun. Juru priešakyje, iŠ* Pro-
vidence, R. I. buvo kun. Dr. 

i 

Navickas, p. R. Juška su mo
tina. Tš Bostono del parapiji-
nio pikniko daug nebuvo. 

Buvo surengta graži vaka
rienė ir dailus programas. 

Gerb. kiin. P. Garinus uo
liai veikė tarp Nbrwoodiečių 
per tuos trejus mėnesius.Daug 
jis pasidarbavo, vesdamas va 
sarincj mokykhj. Už tai nor-
woodiečiai savo dėkingumo žo 
džius parėmė sumanymu iš-

20 d. Maršrutan paimta: X) 
Mass. valstija; pradedant * ir merginoms. Lenktynėse da-
nuo Bostono, 2) New Yorko 
valstija; pradedant nuo Bro-
oklyno, 3) Conn. valstija, 4). 
Pa. valstija ir 5) III. valstija; 
pradedant nuo Chicagos. 

Didesniuose miestuose nu
matoma po 2 spektakliu. Mar-
šrutinėn programon įeina lin
ksma muzikališkai — vokalįš-
ka programa su vaidinimu, 
deklamacijomis, kuplietais, 
muzika ir dainomis, tarp kįt-
ko graži patriotinė misterija 
"Laisva Lietuva". Jau baigia 
ma ruošti originali operetė buvo išsivežti valgius į farma 

lyvavę *24 gavo 4' prįzes!'. 
Į piknikų, atsilankė svečių 

p. J , G,. Milius, mūsų bankie 
rius kuris dailiai remia vis-
ka, kas yra jaunimo veikia
ma; ponas ir ponia Aidukai
čiai^ ponas ir ponia Mocei-
kai; draugų iš Įfomestead, 
Pa. Kiti užprašyti svečiai ne
galėjo pribūti iš netikėtų prie-
v v U* 

zascių. 
Choras jilučiasi dėkingais p. 

Strąvinskiui, kad prisiuntė sa 
vo " t ruck" , kuriuo galima 

Šiuo prašoma visų, kas li< 
no, pranešti Lietuvos Respub« 
likos Atstovybei Washingto^ 
sys Džiugai, kilę iš^Krakena-

nergua,.didvyriška drąsa, « * v a l § č i % ū g . ' 
nmgomiS/ prakalbomis nubu^ 
dins ir išjudins prie naudkigų , Liet. Respub. Atstovybe 
darbų netik Pittsburgo lietu j S. A. V. 

* 

vius, o ir visos Pennsylvani- ' i • .,; , •• •• • •' =» 
jos. Laimingos kloties noliani *#r' - >• ^ ' J • ** ' '̂  

veidui. I CUNARD 
Lietuviai valiuoja Uemvoa »ve-

čiuosna peilgepniajn laikui kąl 
metams, galės grry^ti Amerikon 
neątsiavelglaat i kvota. 

Į UBTUVĄ. 
trumpiausiu laiku, kas Seredą, 
trejais ekspreso laivais. 

BERENGARIA AQUrrAJTIA 
HAUKBTAKIA 

(per Cherbourgą ar Southamp-. 
tona) 

Iš Lietuvon į Amerika 
JEI manote parsitraukti gimines 
iš Lietuvos, vietas užsakykit da
bar. Mūsų ofisas Lietuvoje su
teiks jiems pagelbą ir rodą. Visi 
trečios klesos keleiviai turi atski
rus kambarius, neprilygstamas 
švarumas ir maistas. 
Smulkmenų klaus 
kis vietos agento 
arba 

Kim. Taškunas buvo Nor-' 
Avoodieeių laukiamas. Visi 
laukė jo su naujienomis iš 
brangios Lietuvos. O tų nau
jienų jis yra kupinas. Pabuvo
jo įvairiose Lietuvos dalyse, 
aplankė ir Vilnių, kur prieš 
karą, daug sykių yra buvęs. 
Sako, kad prieš karę, po ru
sų Vilųius geriau gyvavęs, 
negu dabar po Varšavos ponų 
valdžia. Vilniuje viskas esą 
apleista, niekas netaisoma, 
pramonė ii* prekyba ant vie
tos stovi. Pačioje Lietuvoje 
progresas einas "slow, but' 
sure". Teeiau LietuVos min
ties gyvenimas es^s labai gy
vas ir augštai pakilęs. 

Ten buvęs. CUNARD LINE, 
140 N. Dearborn St. Chicago, Hl 

^m 

^t.w;^;iM-|iiiiiliiiiiiriiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiifii:iMiiiiiiiiiiiiiiH!iiiiiiiiiiiiiiiiiiitrrrTTTni. 

Važiuok Lietuvon S 
S 
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KO YOU KN0W WHY - Bays Š e n b Kecp Oeaner bi UK fieod Of Swn«1ne? Dmi ttr u m By Frank Lest 

SUGRĮŽIMAS YRA UŽTIKRINTAS, KAD IR NEESI 
AMERIKOS PILIETIS. 

| Dauguma nėra susipažinę su naujomis tėisčmis, jog* 
s parėdimu Amerikos Valstybės, išvažiuojantiems yra pil

na gvarancija sugrįsti atgal į Ameriką, Kur nebus įskai-
r tomą į skaitlinę atvažiuojančių iš Lietuvo«. Sugrįžimui 

dokumentai yra parūpinami prieš išvažiuojant. 
Klauskite pilnų įnformneijų ypatiškai a r laišku. 

s , Ilgų metų praktika, laivakorčių ir siuntimu pinigų 
yra pilnai atsiekta tįkslas. Išmokame Amerikos dole
riais arba litais visuose paštuose Lietuvoje su pima gva-
rancija; Telegrafu į tris keįurias dienas ~ .kiekviename 
pašte Lietuvoje. 

Parduodame namus, farmas. Apdraudžiama nuo ug
nies. Registruotas Notaras. 

Paul P. Baltutis & Co. 
901 West 33rd Street 

Telefonas Yarda 4669 
Chicago, Illinois. 

lllIlllIlIilIISIllIllIlIlIlIlllIlIlIllllIlllIlItlIlilIlIlIBlIlIlIlIIIIIUIIIIIIIlIlIlIllIlIlIlIlIlIlft-
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N A U J A KNYGA 
"PADANGĖSE" 

SAKALO IR DASAIČIO • 
Lietuvos Jaunų Poetų 

Kiekvienas puslapis pilnas gražių vaizdų, Kilnių 
svajonių jaunųjų sielų. Juos. skaitant užsimiršti momen
tui kad esi ant žemes, o jautiesi kokioje tai laimės 
šaly. Tik skaityk sekama ištrauka, iš poemos 'ERELIS ' . 

Kai saule leidosi kalnyne 
* Sukėlus vakaruos gaisrus, 

Erelis nutupe uolyne 
Tuščiai svajojęs, neramus. 
Bet vakaro tylį gaivina --
Atgyja alpstanti širdis. 
J r ne jutomis įsidrąsina / 
Padangėmis skraidyt mintis. 
Jaunam ereliui atminimai 
Gražia trukšmingąja minia 
PirmL džiaugsmai ir nuliūdintai 
Atgijo, mainės, kaip sapne. 

i • Norėjo ten už debesių 
Naujų pasaulių pamatyti, 
Išgirsti gražesnių balsų 
Ne žemės muzikoa klausyti... 

Nusipirk sau ir savo draugams, kad pasaldinti gy. \ 
yenim^ gražiomis, jaunuolių poetų, mintimis, retkar
čiais sugadinti savo sielą, © savo keliais centais duoti 
progos jauniems poetams tęsti mokslus takaus ir dau
giau rašyti. Daug gražios medžiagos dekiaiuiuHJotiuv. 

KAINA TIK 40 CENTŲ 

D R A U G A S PU1 
South Oakley Avenue °j*i«y 

C O M P A N V 
Chicago, Ql. 

% * - » - • - * - • • J ^ L g i g j e 
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HICAGOJE 

IŠ lfARQU*TT$ PARK 
APYUN&fcS. 

Lietuviai Biznieriai. 
Marąuette Parko kolonija 

labai sparčiai auga ir plečia
si. Šioje kolonijoje apsigyve
no ir susispietė gana daug lie~ 
tuvių. Kaip girdėti jau tve
ria naują lietuvių parapiją. 
Sus;^pietus šion kolonijon lie
tuvių, atsirado ir lietuvių bi
znierių. 

Margis & Pavilonis 
6825 So. Western Ave. įstei 

gė geležų ir maliavos krautu
vę. Krautuvė labai gražioje 
ir bizniavoje vietoje. Taig*. 
matyti jiems biznis puikiai 
eina. Šioje krautuvėje galima 
gauti visokių reikmenų: ma
liavos, vinių, ^riubų, įvairių 
Įrankių, e l e k t r a s reikmenų 
ir kitokių dalykų. Margis ir 

• • • » • i i • • a f 

j Pavilonis labai gražiai ir man 
dagiai patarnauja, kad atsi. 
lankius pas juos jautiesi kaip 
svečiuose. Butų gera, kad lie
tuviai paremtų juos. . 

Kostumeris. 

kad čia liflįsiol buvo rėmusi. 
Atsisveikindami su p-lė M. 
Duobiute, linkime jai laimin
gos kelionės ir gyvenimo Tė
vynėje. 

Ant. Grinienė. 
— — -

T0W1 Of LAKE. 
n r 

W£ST PULLMAN. 

BRIDGEPORT. 

Išvažiuoja Lietuvon. 

Šv. 

Parapijos pikniko 
atbalsiai, 

Trečiadienyje, liepos 24 d. 
btfvo sušauktas susir inktas 
Šv. Kryžiaus parapijom^ tik-

Islu išgirsti galutinus para-
| pi jos pikniko pasekmes. 

Pirmininkavo gerb. kleb. 
Įvun, Alex Skrypko, raŠti-

Ęazaras. 
^ ^ ^ Petro ir Povylo para ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
pija pradėjo savo metinį ba-1 ninkavo P-nas I. Panavas. Su-
žarą, kuris sulig nustatyta 
tvarka tęsis per penkius sek
madienius. Tris sekmadienius 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ jau buvo,, liko tik du sekma-
Teko sužinoti, kaii umu l a i - l d į e n l u t y r u g p i u č i o 1 0 i v 1V 

ku apleidžia mūsų koloniją j d B a z a r a s y r a P o v y l o K a r e c . 
p-lė Magdalena Duobintė. J i kio darže, vienas blokas nuo 

PRANEŠIMAS / 

Turiu už garbė pranešti 
| visuomenei ypač savo tau
tiečiams LietuviaBis kad aš 
padidinau stocka savo vai
stinėj. Kainos dabar daug 
žemesnės negu pirmiau kad 
buvo. 

NEW CITY PHARMAGY 
John Malachowskas, 

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

r e n g e i grįžti į Lietuvę, p- b a ž n y č i o s ' a n t 1 2 3 £ 
lė Puobintė buvo viena iŠ U p i o n A y ( j 

darbvščių ir dorų mūsų kolo
nijos mergaičių. Jaunute at
vykusi iš Lietuvos į Chicagą. 
prisirašė prie i r . Jurgio pa
rapijos. 19 metų čia išgyve
no ir savo gražiu gyvenimu 
buvo kitoms pavyzdys. Ji ne 
tik ištikimai pildė katalikės 
priedermes, bet veikliai daly
vavo parapijos darbuose. Ir 
bazaruose ir piknikuose ir ki 
tur p-lė Duobintė dirbo su 
pasišventimu. Nemažiesnis bu 
vo^ p-lės Duobintės. dosnumas. 
Nebuvo svarbesnio kokio rei
kalo ar parapijos ar Lietuvos, 
kur ji nebūtų prisidėjusi sa
vo auka. Užtad visi čia jų 
mylime ir gerbiame. Mums 
liūdna yra, kad ji apleidžia 
mus; bet drauge džiaugia
mės, kad p-le Duobiutė grį
žusi i Lietuvg, be abejo ir 
ten savo tėvynės reikalų ne
pamirs5, bet juos rems, kaip 

si rinko nemažas būrys žmo 
nių. Paraj^joą kojįnitetai veik 
visi ir daug kitų, ypač dir
busių parapijos piknike. } 

Pikniko raporto klausytis 

d. Šv. Jurgio parap. salėje, 'vas 
- O Kad taip, tai as nors irf] 10 

ne *prie jaunimo priklausau; 
bet v išvien ęisių vakaran, nes? 
ten. bus statytas ir gražus vfei 
kalas, bus duodamos ir dova 
nos, o viskas baigsis lietuvis 
kiti šokiu, tai gal reiks ir manf 
naujus "Siuajn*" įsitaisyti. 

- O t gerai* fcajbi, tik pirk , 

į Jefferson miškus ned. 
rugpįučio! 

Vargstantis. 

^šiušius" pas tuos krautuvi-v 

WEST SIDB. 
Extra mitingas. 

Aušros Vartų parapijos ex-
tra mitingas įvyks nedėlioję 
rugpjūčio 10-1$ diena, tuojau? 
po sumos, bažnytinėje svetai-

ADVOKATAI 

JOHN I. BAGDIIUNAS 
A D V O K A T A S . 

V*4m hjlma rtiOtM TclmnoMf. K r u n i I 
oaaja Abatraktu*. Padarą pirkia* lr| 
pardarUni Dakamantoa Iv igraliajlaia* 
7 South Dearborn Street 
ROOM 1630 T R I B L N E Ii L DU. 

Telefonas Randolph 82«1 
Vakarais: 2151 West 22 St. 

Telefoną* Canal f t 

nėję. Bus svarstomi labai j 
ninkus, kurie garsinasi Sajun-'svarbus dalykai liepiantieji 
gos Seimo programoje. 

• ' ; r. -1. N. 
— 

buvo begalo malonu, nes .re
zultatai taip dideli ir gražus, 
kad be biškio siekia du tuks
iančių dolerių ($2,000.00) 

Iš priežasties karsto oro žmo'Oarbe Šv. Kryžiaus parapijo-

D A K T A R A I : 
• - m m m m m m • . • • • • » p 

Telefonas Boulevard I M I 

Dr.SABrenza 
4 M 8 SO. A S H L A N D A V K N I E , 

Cbicago, m . 
Vai.: t ry to Iki 12 plet: l p o } 

! p a t iki S po plet . t : 3 0 rak. iki 
• :30 vak. 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4442 So. Western Ave. 
Telef. Lafayette 4146 

TeL 6631 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

u t į w. 47-tk et 
Vaiandoa nuo t lkl 11 diena, n e t 
lk> t vai. vak. Nedėl lomla » • « • 

Iki S vai. po pietų. 

Telefoną* Seeley 74*6 

Of, I. M. Feinberg 
Ovdo Bpaclallal visokias Tyrų ir 

m o t a m lyt iškas lijae. 
144M Uadlaon Btreei 

Knmp. Weatera Ave. — Okloago 
Yalandoa: 1—4 po platu 7 — • rak. 

Dr, A, Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

*5IMA TONSILUS — 

* 

D—a« 
D—n* pHiu i* 
1)—B* baaja , 
4)—B* jakU pav 
D—Pasljeatal 

0 taaj valartf. 
1 " 

JT 
7«« 'CkU-fUM^ (aknMata talty)*) 
tr akm«nta il&pnmo pu«14J« b« o-
peracUoa* M tam tlkroml* mok»-
Uikomia prlwnon*mla b«i valMala 

apkortęaleau nrr«iln« Blrd«|im%. . . . 
•j4m viMktM D I M pįmkmtnąat ir J«i Ą 

yrm r*ikalaa daro opuadjaa 

1411 So. 50 Ave. Cicero. UI. 
Oftaaa atidaryta*: kaadlaa no* I vak 

po piat Iki • vai. vakarą 
Nadaiiomla tr 

rytaa. 

nių atsilankė ligšiolei neper-
daugiausia, bet atsilankiusio • 
ji turėjo "good tinie". Įvairią 
žaislų piinas daržas, visokių 
skanių gėrimų ir šv. Verioni-
kos draugijos moterų paga
mintų skanių valgių kįek tik 
nori. Klebono būdoj galima 
gaut jvairiausių brangumynų, 
Bt t del mažo skaičiaus lan
kančių bazaro manau uždar
bis esti menkas. 

West Pullmanieeiai yra la
bai geri žmones ir savo para
pija remia visomis galėmybt'-
mis, bet jieins ima la'Jco kol 
išsijudina. Beliko tik du ne-
dėldieniii, kuriuose būtinai 
stengsiuosi atsilankyti ir it
in ysiu, ar visas jaunimas at
eis į savo garbingos parapijos 
bazarą. Iki šiol jo kaip ir ne
buvo, tik vienas kitas gan pa
sišventusiai darbavosi. Iva) 
kurių biznierių jr šiaip vieti
nių lietuvių dar visai nesima
tė. Prv?š pabaigą visi sukrus, 

i nes vi.^ur visi kalba ir rengia
si gražiai pasirodyti savo pa
rapijos bazare. Visi daibi-
ninkai matytis gabiai darbuo
jasi, o klebonėlis visai suniu
ręs, suplukęs darbuojasi il
giausias valandas. Pirmutinis 
ateina į daržą, ir paskutinis 
išeina. Bazaras kapi kada dun 
da pelno parapijai, bet"ir dar
belio yra užtektinai. West 
Pullmanieeiai sukruskite, kad 
bazaras butų pasekmingas. 

Svetys. 

nams jų vadui gėrb. kleb. 
kun. A. Skrypkai ir ištiki
miems asistentams - kuni
gams A. C. Martinkui ir J. J. 
Čužauskiu. Tai vienybės ap» 
slreiškimas; o vienybėje ne
liktai daug galima padaryti, 
bet viskas. Tiesa, mes turė
jome gražią dieną bet, kad 
gerb. klebono ir komitetų pi
knikas buvo rūpestingai pri
rengtas, kad mes visi i jį 
važiavome, v-ieni dirbome, ki
ti rėmėiiiė, tai dar teisingiau. 

I^ai gyvuoja vienybė mušu 
tarpe ant visuometl 

T-la. 

PERKA NAUJUS M*IU 
8IUS\ 

Ka> s 
"smsms" 

perka sau. naujus 
arba kitaip sakant 

f ėeverykus ? 
- O kas, jei ne Chieagos 

lietuvių jaunimas. 
- Na gi daJ>#ry a* iki šio* 

jaunimas be "šiušių'* vaikš 
eiojo T 

- Nebūtinai be " šiušių/' 
bet mat nori turėt naujus 
ulU^ąiiaĮ^s kad \ms\ rodžius 
kaip pridera ir pašokus kaip 
reikia. 

- O kur taip šoks? 
- Ogi Moterų Sąjungos 10-

to Seimo v• kare, rugpittčio 1S 
j . in.~ . '? — s ? 

• 5 * ^ 

Tai. Boulevard H M 

DR. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytoja* 

5303 South Morgan Street J 
Ctdcaco, n u 

Dr* Maarice Kahn 
Gydytojas ir CSbirorgis 

4631 6 . Ashland Ave. 
^ 1 Tel Tardą 0994 

Valandot; 
Nuo 10 iki 12 piet 
Nno 2 iki 3 po piet 

Nno 7 iki 9 vakare. j 
INedėl. nno 10 iki 12 piet. 

Tel. Bou levard S » M 

Dr. J. P. POŠKA 
1 

GYDYTOJAS 
I R 

C H I R U R G A S 
M 3 7 So. Morgan Street 
Va landos : 9 — l t Uį ryta. 
Vakara is nuo 7 la i • 

CICERO O F I S A S : 
I M S Sotufr 4» - th Avecme 

Telef. a c e r o 447S 
Valand. : I—%: I t v. • . kasdien, 

Utarnlnkaia Ir pėtnyč ioms nuo t 
iki f ral . Tale 

>flso Tel. Bouh'vard M M 
Rezld. Tel. D m e l f l t l 

DR. A. A. ROTH 
. RUSAS GYDYTOJAS I R 

C H I R U R G A S 
Specialistas Moterišku. Vrrl lku 

• a l k ą tr visu; chronišką Ilgu. 

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

Vai.: l t — 1 1 ryto: S—B po plta. 
7—8 rak. Ned. l t — i t d. 

Of. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo o f i s s po numeriu 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECU AUSTAS 

DUOTO, Moterą Ir Vyrą Ligą 
VaL: ryto nuo l t — 1 2 nuo 2—4 
po pietų: nuo 7 — t . « t rakara 
Nedėl lomis: 10 lkl 12. 

, Telefonas Mldvraj 28SO 
» • i f"i "m J 

Tele fonas P u l l m a n » 2 1 I 

Dr. i J. Tanenavlžius 
G Y D Y T O / ^ S I R C S T O R G ^ 

10431 MicbJgan Ą*e . Oiicag<»,Į«« 

TeL Oanal 0257 Vak. Oanal S U S 

I DR. P. Z, ZALA'TORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Str. 

vaandoa: l t lkl 12 ryte: 1 Iki f 
v. po pietą: t lkl t rakare 

H i. pi m m m — m - m m. m i » » - •» 1 — m m m m — • 

* — — — I . — • — — 

Telef. Boulevard 2551 

Dr. M. ŽILVIUS 
Dentlstas 

Perkė lė savo of isą i š Rrtghton 

SSS6 So. Halsted Street 

20 metų Prityrimo 
Akinių pri ta ikymo m e n o 

SIMPTOMAI P A R E I Š K I A 
Aklą Ligas 

Ar jums skauda galvą T 
Ar jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos? 
Deg ina ar niežti? 
Ar skaitant akys greit pavarg

s t a ? 
Ar kvaišta ga lva? 
Ar matote kaip ii p lukančius 

taakus 
Ar atmint is po truputi mažėja? 
Ar akys opios Šviesai? 
Ar jaučiate kaip Ir smilt is a-

kyse? 
Ar yra balta dėme ant r o k ų ? 
Ar turit kataraktą? 
Ar turi žvairas a k i s ? 

DR. JAN J. SMETANA 
' AKTŲ SPECIALISTAS 

1801 Spj, Ashland Ave. 
K a m p a s 1S gatvės 

Ant trečio augsto vjrš P la t te a p -
tiekos, kambariai: 14, 15, l t ir IT 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

Nedė l lomis uždaryta. 
Į T -JT 

H ARDWARE 

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

Palengvins visu 
akių '"tempimą 
kas yra priežas
t imi skaudėj imo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tumą, skaudančius ir užsidegusius 
karščiu akių kreivos 'akys kate rak
to, nemiegio; net ikras akis įdedam 
Daroms egzaminas e lektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teiangai, toli ir arti matan
t iems pagelbėta. Sergėkite savo re
gėj imo ir va ikus einančius mojcyk-
ion. Valandos: nuo 10 iki • vakaro 
Nedal iomis .njio 1,0 lkl 19, . 

1545 W. « St. ir Ashlaad Av. 

S Dažų, Stiklų 
Ir 

Geležų Krautuve 

Margis-Povilionis 
6825 So. Western Avenue 

Tel. Prospect 8816 

I A R S E R G I ? 
Jeigu s»rgi, tai atsi lankyk tuo-1 

j a u s J SVEIKATOS I N S T I T U T Ą 1 

ir sužinok kaip likti sveiku, p a - j 
gelba VAISTIŠKOS KŪNO K U L 
TŪROS I R ELEKTRIŠKŲ GY
DYMŲ. 

Šitas naujas būdas gydymos y-
ra paremtas aht tvirtų mokslinių 
pamatų ir yra pagelbėjęs dauge
liui sergančių, kurtėms visi kiti 
gydymo budai nieko negelbėjo. 

Mes bendradarbiaujame su ge
riausiais Gydytojais ir Chirurgais 
mieste ir ga l ime jumis parūpint 
visus t inkamiausius budus gydy
mo. 

Mes e same praleidę virs 10 me
tų mokslui ir patyrimui Įvai
riuose daktariškose mokyklose ir 
gydymo Jstaigese ir gaifme ju
mis t inkamai patarnauti, atgavi
m e sveikatos. 

ATSILANKYK TUOJAUS I 
TRAINIC H E A L T H 

INSTITUTE. 
8327 South Halsted Str. 

( A n t antrų lubų) i 
Valandos: N u o 9 ryto Iki 12 j 

pietų ir nuo 5 iki 8 vakare. j 
Šventadieniais pagal, /autartia*. I 

tl,1,* • • • . ! » fM*MM W.Ę. Į-aVlJLygiE—»sf, 

P R A N E Š I M A I . 
OH. VYČIAMS PRANĘftl-

» MAS. 

TJ. Vyčių Chieagos Apskri
čio priešseiminis susiriiilvi-
mas j vyks ntgpiučio (Ąng,) 
1G d. šeštadieny, Cįeeroj, Šy. 
Antano par. svet. 15-th ir 49 
Ct., 8:00 vai. vakare. ' 

Kuopos malooes prisiųsti 
skaitlingai dalyvių, nes buc 
svarbus sus-mas. K'artu pra
šoma priduoti kuopų ^neši
mų busimam Seimui. 

Valdybą. 

PRANEŠIMAS. 

B. L. E. K. A. 101 kuofK* 
susirinjdnjfts del ' • ntaugo'' 
pikniko neįvyko 3 d. rugp. Su 
sirinkimas t*4 įyyks 10 d. 
rugp. paprastoje vietoje 1 
vai. po pietų. 

Nariai dar neužsimokėję 
"fluM mokesties teiksitės už 
simoketi. Raštininkas. 

BRIGHTON PARK. 

Extra pranešimas. 
8-ta Labd. %šąjungos kno^ą 

turės savo šeihiinišką išva
žiavimų nedėlioję Augusi 
(Rugpiučio) 10 d. š. m. Be» 
verly kalneliuose (Hills). Tro 
kas važiuoti į šį išvažiavime 
bus prie p-no F. Stasiulio of-
iko: 4406 So. Pairfield Ave. 
Cbicago, 111. apie 10 vai. ryto. 

Tadgi Labd. Sųjungos S 
kuopti meldžia širdingai visus 
narius ir taipogi gero* širdies 
lietuvius prisidėti ir atsilanĮcy' 
ti j šį šeiminiškų išvažiavimų, 
o jūsų, gerbiamieji bendradar
biai, atvažiavimas vįr prisidė
jimas prie taip švento ir rei
kalingo šios organizacijos 
darbo lietuviams Amerikoje' 
palengvins naštų našlaičių šel
pimo darbui vykdinti. 

Komitetas. 

NORTH SIDE. 

Aušros Vartų Dievo Moti
nos draugijos susirinkimas į-
vyks rytoj rugpiučio 10 d. 
tuoj aus po pamaldų šv. My
kolo parapijos! svetain. 1644 
YVabansia Ave. Kviečiami vi
si nariai atsilankyti ir tuzine 
naujų atsivesti. 

A. J., rast. 

rengijąmų. rugpįučio 31 d. Kon 
certa:. Tpplel prašome visų at
silankyti. 

Parapijos komitetas. 

RTjąfATlZlfO KENTĖTOJAMS 

S. W. B A N E S 
A D V O K A T A S 
79 W. Monro© Street 

Room 904 '— Tel. Raudolpb 3900 
VŠL. Muo 9 ryto ik) S po pieta 
V*j£»ral0 830S So. Halsted Str. 

Telef. Yards 1015 
Ghicago. 

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

Metropolitan State Banko l a m e 

2201 W. S2nd St. TeL Canal 6S99 

"Darbas ir Tėl Malonus." 
Šimtus žmonių m e s pagelbėjora 

mūsų Lengva Namine Metodą nuo 
Ftumatizmo per paskutinius kele
tą metų. Jeigu jauti skausmą, strė 
nose, tokis skausmas, kuris atsinau 
jlna, kaip tik oras mainosi ir ne
gali iškentėti ilgiau, štai tavo pro-
,ga — pamėgink šią, lengvą, ir pigią 
Metodą gydymosi. Parašyk mums, 
mes prisiusime sampelj išmėginimui. 
10.000 Veltui Sąnipelių bus duodama 

Mes nutarėme duoti 10,000 vel
tui sampelių. Tiktai parašyk savo 
vardą ir adresą. Mes tuo jaus tau 
prisiusime veltui sampel) ir paštą 
apmokėtą,. Nepraleisk š ios progos, 
jeigu kenti nuo rumati*mo. Rašyk 
Šiandln! 

Dept. X8 
P l iKASAST METHOD COMPANT. 
3024 N. Ashland Ave. CMeago, III. 

—* 

JOHN KUCHINSKAS 
LI1STUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22-nd St. arti Lea\1tt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. Se-
redoj Ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 
v. Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokius Doku
mentus, perkant arba parduo-
dsmt Lotus. Namus, Farmas ir 
Biznius. Skolina Pinigus ant pir
mo morgičiaus lengvomis išlygo
mis. 

Tel. Ganai 2655 
O. J. P A N S I R N A 

FPtografa* 
PANS1RJTA STCDIO 

1901 S. Halsted 'St., Chtcago. 
Tolupnas ntnlnro skirtumo 

šaukiamas, važVuoja J visas 
miesto dalis. v 

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

Buvęs Lietuvos Atatorybėa Va
šingtone Patarėju. , , | 
Metropolitan State Banko Kapse Į 

2201 West 22nd Street 
Telefonas Canal M 9 9 

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

11 S. La Salle st. Room 2001 
TeL Kandolph 1034 VaL nuo 9-5 

VAKARAIS: 
9801 S. Halsted s t Tel. Blvd. 977S 

v. v apart Panedėl lo Ir 
Pėtuyčios 

GRABORIAI: 

S. D. LACHAWICZ 
Lletnrls Gruborlon 
t a i 4 W. I t r d PL 

Clcago, HL 
Patarnauja latdo-

tnvaaa kuoplflausla. 
į s i k a l s meld i lu at
sišaukti, ' o taano 
darbo bnjptfts s t i ta-
nėdlnU. 

1191 

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

Ofisas Didmiesty j t 

29 South La Salle Street 
Kambarls 550 

Telefonas Central SS SS 

Vakarais S223 S. Halsted St. 
Telefonas: Yards 4M,' 

fZ 
1437 So. 49 Ave. Tel. Cicero 8270 

CHAS. SYREWICZ 
Lietu v Ls Graborius 

Laidotuvių kai
nos k iekvienam 
prieinamos. 
Pirmos KIcsos 

MAšinos 
Privats Ambu- L^censed Emb. 

lance F. E. Palacz 
• ' . . . 'L. • i» 

KVIETKJNES 

Nedalioj, 10 rugpuičip 
(Aug.) Šv. Cecilijos Draugija 
rengia šeiiiinišką išvažiavi
mą Labdarių naudai į Jeffer
son miškus. Tokio išvažiavimo 
northsidiečiai dar nėra turėję. 
Ten bus gražiausių žaidime, 
bus lenktynių. Žada būti ir 
šv. Mykolo parapijos choras 
su gražiomis "dainelėmis. O 
jau apie vaišes, kuriais mūsų 
šeimininkės atsilankiusius pa
vaišins, tai mėr ką ir sakyti. 
Taigi atsilankiusieji turės ke
leriopos ntoudos. Ir linksmai 
laiką praleis, ir tyru oru tarp 
žaliuojančių medžių pakvė
puos, ir-vatgsus našlaičius 
ąušelgs. Taigi visi; kas tik gy-j 

Sakyk su Kvietkom 
Kvietkos visokiom pra

mogom. 
FRANK JiNDRIOH, Jr. 

2127 West 22 Street 
Ghicago. 

Telef. Canal 1787 

KVIETKINE 
ANT BRIDGEPORTO 

puikiausios nusikintos kvie-| 
įtkos, vestuvėms bankietams,! 
ipegrabams vainikai ir ki-' 
Įtoms pramogoms. 
\ Patarnavimas mandąfja^asias,! 
i kainos žemiausi os. 

URBA FL0WER SHOP 
3324 Auburn Avenue 
Telefonas Blvd. 2035 

ĮTel. Central 6200 

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

Room 911 Cbicago Temple Bldg 
7 7 W . Washington St. 
CICERO Ofisas: Panedėl io 'vak. 
1314 S. Cicero Av. Tel. Cicero 50J6 % 

JBUIDGEPORT Ofisas: Kitais rak. 
[323a s . Halsted St. TeL Boul. 6737 

J. P. V V A I T C H E S 
L a vv y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dlen.:"D. 514—516—127 N. D e a r - 1 
born St. TeL Randolph 5584—55»5 \ 
Vakarais 10717 Indiana Ave. 
Rosetaad Tel. Pnl lman 6STY . 

ĮVAIRUS KONTRAK-
T0R1A1 

Telefonas Canal 5395 

JOHN 6. MEZLAISKIS j 
Generaiia Kontraktoriū*, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 
2319 West 24-Ui Street 

Chicago, UI. 
-—r> 

iTelnfonas Canal 7233 

PETRAS CIBULSKIS 
Maliavojimo Kontraktorius 

JDaŽŲ ir Poperos Krautuvei 
^ 2338 ^O. LEAVITT STR. P 

[Tel. Lafayette 4223 

P L U M B I N G 
[Kaipo Hetuvys, l ietuviams vii 

patarnauju k n oe iriausiai 
^ ' YL6KA, 

3228 West 38tli Street 
j tJJlSl l i l įUialsyapW«sWWalai 

Telefonas Canal 0610 

PLUMBING 
Geriausias pluineris. darbą at

lieku garai įr sąitniSkai. 
THQMA£ HJfiGTJfS 

2313 So. Oakley Ave Cbjcaco, 
*J 
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CMG4 G0/£ 

X " D r a u g o " prieteliai ir 
rėmėjai džiaugiasi ' ' Draugo ' ' ' 

j pikniko- pasisekimu. Jie ragi- ' 
i na, kad ir " L a i v a s " taipgi; 
į-ecgtų -milžinišką pikniką. 

10 MĖTŲ SUKAKTUVĖS 
PANAMOS KANALO. I E Š K O 

Panamos Kanalas tapo ati-

Onos Ludovikos Barboros ir Anta- J 
no Vastlausku paeina iš Liet. Pa-
rap. Girdiškiu, Skaudvilės Valsčius] 
Tauragės Aps,, gyveno kaime Eidln^ 
tu *Parap. Batakiškiu Skaudvilės 

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

BEAL ESTATE 

VISOJ VALSTYBĖJ "AP- PRAGAIŠĘS MIUONIERIUS 
S A U G 0 Ž l N l S i A " B U S ' ' I m t a i e S k o t i T h o m a s ' ° FJ|*P>«>" Reikalinga daug ku-"A. 1A»:**— :x m.:i . j„i .v: . u,-.,,,, \j\ų. Taigi westsidieeiai pasis-

d a r v t a s n a v i g a c i j a i r u g p i u č i o V a l - syvtoa Amerike daug metų. at-
TT „ , ^ . . sišaukite ant šio adreso: 

X Aušros \ a r t ų par. nau- 15 d. 1914. Jo ilgis yra 44 nan- KAZIMTERAS REMEIKA 
jųjų vargonų artinasi "kr ikš- t i c a | m y l i u iįrfep jo konstruk-,820 ' **** St! ***«™>' ConM-

Mitten iš Philadelphia, buvu
sio chicagierio, (kuris išvvko į 

"Apsaugos J , ,na v i s o j , ^ ^ ^ d i ( l ž i u o s 1 u s m į š k u s garbe būti kurnu. 
Illinois valstybėje rugsėjo 
bus minima. Taip tomis die
nomis išsprendė Chicagoj su
važiavę miestų majorai ir pa
triotinių organizacijų atsto
vai. 

Illinois gubern. Small pas
kyrė special] komitetą iŠ 37 
asmenų, .kuriam pavesta su
rengti tos dienos niinėjimą. 

ei ja kainavo apie 375 milijo
nu dolerių. Pelnas per 1923 

tengkite kiekvienas turėti tąJbuvo $13,299,292 tonai laivų-
perplaukiančiu siekė ir 18,605". 
786. Sujungimas Atlantic k ir, matyt, ten turėjo paklysti. Į x §į mėnesį įvažiuoja j 

J i s išvyko automobiliu su j ^ tuvą . kun. Prof. Pr. J^u^ys , j^ > n c ^ c mariu apvaikščiota 
savo broliu AVilliam. Nelai-[kun# p r > Meškauskas įr Bro- J1915 per Panama -- Pacific In 
mingame atsitikime su maši
na VVilliani žuvo. Nuo tos 

i dienos Thomas pragaišo. 

IŠGELBĖJO DU VAIKU 
IR SAVE. 

lis Antanas Andriušis. 
. 

X Pramatoma, kad šiais 

ternational Exposition San 
Francisco kurioj TrinersBitter 
gavo augšriausia dovami metais i' Aušros Vartų par.', A- , . . , , , ,. *,. •• «. . ,-, , T , Auksini Medali. Sis oficiahs 

mokyklą netilps mokiniai; tu- _ • v. ' . w . . 
. . * pripazmunas sio vaisto ap-

įvs .didinti mokyklą. Mat ka- • 1 v ,, ., . j 
J v vainikaVo generalį pasitenki-

tulikai dabar pra<h,la supras- - ^ k o i ^ c r i u T , . i n e , . v B i t . 
Gen. Hale majorų suvažia-1 »™*> « " * * * . - ™ 0 8 0 ' ! ' ' . \ l , # f . ? $ " * ^ M •** V}"0. Y i d u r i * ^ l i * 4 vinie išaiškino a 4900 Kddv st., 
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REIKALINGA. 
REIKALINGAS 

Jaunas vaikinas baigęs bigli-
school mokantis Lietuviška į 
ir Angliškai dirbti - banke 
Marąuette Manor. Nepapras
tai gera proga intelegentiš-
kam vaikinui. Vieta Inv* ątda-, 
ra rugsėjo l»d. 1924. Atsišau
kite: 
Turi gyventi Marąuette Manoj 

2334 So. Oakley Ave. 

kuomet vieni ir X Antradieny, rugp. 12 d. .nerV Bitter Vynas. Štai ką ra-
Douglas Parke bus duotas vie- šo mums Mrs. Elizabeth 

ninku korpusas bus tą dioną 
sumobilizuotas. Tai nebus 
kokia tai mėginimo mobiliza- '^ti trepai liepsnojo. 
cį :a. Bet tikra, kad patirti J Tad nedideliu du vaiku prfr šas koncertas. Kas myli muz i -^u i t z , 81 meto senumo motę-
ką atsargos karininkai žino, langą nuleido žemyn pasid4- "Ką, atsilankykite. riškė liepos 6 d. iš Jefferson, 
kokių jie turi gabumai. ' rius virvę iš paklodės. Pas- X Rugp. 8 d. mirė Tpolitas Texas: "Pranešu Jums kad 

. 1 l<\ii pati šoko iš antrojo auk2- Daniunas iš A\yest Sidės! ' dar esu gyva ir dėko jums už 
Priimta septyni planai mi- ^ { ) ^ p a s i ^ i d ^ b e t |i x Aušros Vartų par. baž- jūsų vaistą kuris mane palai-

neti - A p a u g o s D:eną. K Į y ^ , ^ ^ j j įnyčią ba^ i a , ^ n t y t i iš oro',ko geroj sveikatoj'. Jeigu ta-
tų planų kM-kv.enas miestas j. ( T u ( ) t a r p u H k c s j u n i u k a s ž<u!pusės. Vidus Jau gatavas. Pen, vo vaistininkas neturi tai ra-
gali pasirinkti sau tai, kas; ^ 1 ;m M l i V f l -

ItEIKALINGA 2 Insurance agentu 
pageidaujama kad butų teisingi — 

į geri -- katalikai arba tauUečiais bet* 
bolševikiftkų pažhiru ypaftos nepri
imamas nes jie yra be užaitikėjimo 
teisingam ypatom geros uždarbis. 

Kreipkitės 
7840 S. Halsted St. 2 Lubos 

Nuo 9 ryto iki 6 vai. po pietų 
K. J. FILLIPOVICH 

LAIMINGAS BUSI 
jeigu, nusipirksi žia 5 didelių kam
barių naujai budavota bungalow Bri-
ghton Parke, visas išbaigimas aržuo-
linis pagal naujos mados; furnalų 
šildoma; augštas skiepas ir antsto-
gie; reikia pinigais $2,500; kaina 
greitam pardavimui tik $6,800; pa-
simatykite diena' ar vakarais su 
BRIGHTOJT REALTT CJOMPAITY 

4(X34 $rehęr ^ve . 
CWifc 

L\T 

(Prie ifoTnia Ave. 

EXTRA BARGENAS 
Parsiduoda kampinis namas 2100 

West 24 tetreet 2 " storai ir 2 flatai 
lietuviu apgyvento j vietoj. Randos 
neša $125 į mėnesj. Kaina $12,500. 

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

General Agent 

tinkamiausia, štai kas: 

I. Kiekvienų namu, kaip 
privatinių, taip pirklybos ir 
pramonės, languose iškabinti 
\seliavas rūgs. 12 dieną. 

vo liepsnose. 

LIETUS PAMILO 
CHICAGA. 

S 

Vakar pirm pietų per Cbi-
cagą praūžė nauja vėtra su 

i\ Visose bažnyčiose pamal? ^ ^ ^ \l(itum, l>nxm^*, 
<los už nuomtfnę taiką visame k a ( 1 r o i k i l l , a n k t i ^ u - i a u s he 

tinimas brangiai atseina, už *** tiesiai j Josepli Triner 
tai parapijonai suprasdami .Kampanija, Cliicago, UI. 
reikalą, aukoja del pento. 1 (AP^ r0 

L ,. i - rzt; 

taus. 

Kast W i nona, 111.. probibį-
>> 

pasauly. 
3. Patriotinės prakalbos. 
4. Atletiniai susirinkimai 

su tikslu parodyti fizine n a - k i n i a i agentai atliko "reidą 
cijos spėką. i1" jiems teko dideli alaus, vy 

5. Istoriniai krntamioji ar n o i r " ' "oonshiuės" grobiai, 
kitoki vaizdai iš nacijos isto
rijos. 

6. Patriotinių orgarizacijų 
narių parodavimai, bet tik 
mažesniuose miestuose. 

7. Didžiuose miestuose ty-

?ti ! 

ŽINIŲ ŽINELĖS. 

X t*I)raugo? , pikniko ti-
kietai buvo pardavinėjami iš 
kalno. Darbavosi visų koloni
jų skyriai. Visi daug pardavė, 

rani ore mitingai, kuriuose bet daugiausiai p. Cižauskas 
kalbėtojai sakys prakalbas a- iš Bridgeporto. Taigi jam šir-
pie šalies pasiruošimą. dingai ačiū už pasidarbavimą 

MES TURIME IR SIŪLO
ME ANT PARDAVIMO 
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NAPALIONAS DANIU NAS 
mirė R-ii-pJučio M. 1924 m. 9 \al. po pht, 39 metų amžiaus 
Kilo iš Kauno Retlyboo, PMieVėMo Apskrički. Ramygalos Pa
rapijos. Palvarki.i Kajmo. 

Išgyveno Amerikoje 19 metų. 
4':tlik<» dideliame nttttmlinie moterį \nt;uiina. sūnų Povilą 

13 metų. (tukterj .loniuy 10 metu Amerikoje. Lietuvoje motiną ir 
seserį. 

Velionis priklausė prie Sv. Roko Draugijos ir IJet. P. Darbi
ninkų Paš. Kliubo. 

Ktinas pašarvotas 2157 Coulter) Str. 
laidotuvės įvyks Paneilėly Rogpj. i i d. Iš namų 8:30 vai. 

bus atlydėtas j Aušros Vartų parap. bažnyėi.-}. kurioje |vyks 
gedulingos pamaldos už vielionio sieh). Po pamaldų bus nuly
dėtas į ftv. Kazimiero kapines. 

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

Lai4iotuvėms patarnanis grab. W. Adomaviėlus. 
Nnir.Klę: Moteris, vaikai Ir visi giminės. 

GAVO PINIGUS LIETUVOJE 
KURIUOS SIUNTĖ PER "DRAUGĄ" ŠIE ASMENYS: 

• PIRMUS MORGIČIUS 
I R < <• 

PIRMO MORGIČIO AUKSINIUS 
BONDSUS 

' ' * i • \ 

% m r j t* i • i 
.^-kurie neša pirkėjui 6% nuošimti. 

Įdėk savo pinigus į iiuos iaQrgičins-neg jie sauguą. 
. . * i i 

REIKALAUJU 
Arkitekto Braižytojo 

(draftsman) Patyrusiam, lavintam braižytojui 
pastovus užsiėmimas. Kreipkitės 
sekančiu adresu: sekančiu adi 

M. E, 

Bank 
$3 ČIA IR KEOZIE AVENUE CHICACO, ILL, 

REAL ESTATE LOAN DEPT. 

VALANDOS: Nuo 9 išryto iki 3 vai. po pietų. Suba-

tom 9 išrytb iki 12 pietų, Utarninkais ir Suimtomis nuo 

6 iki 8 \;akarais. 

* 

^a 

ZALDOKAS 
1263 N. Paulina Str. 

Kamp. Mllvvaukee Ave. Chloago 
Tel. Off. Uumboldt 4830 

Rcs. Uumboldt I39S 

ĮVAIRUS BIZNIAI 
mm—— u i • - , i • • • , . — ^ — . 

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

vafgyklų Chicągoje. 
Valgiai Skaniausi, 
Patarnavimas manda-
giausis. 
3206 S, HALSTED ST, 

Chicagb^ 111. 
Tel. Boulevard 39851 

Parsiduoda namas 74 Ir Dorches-
ter 2 flatai po 5 kambarius, karštu 
vandenių šildomas, viskas moderniš
kai įtaisyta sulyg vėliausios madoa 
Randos neša JI80 į mėnesj. įnešti 
neikia $5,000. Kaina $15,000. 

šiuos namus parduoda pats savinin 
kas nes apleidžia miestą. 

Atsišaukite 
2210 W. 22-nd 8t. 

M f f l ^ 
Perkam, parduodam įr 

mainom namus, farmas taip 
gi ir visokius biznius. 

Darba atliekam greitai 
pigiai ir gerai. 

Kreipkitės: 

3352 So. Halsted Str. 
Į Tel. Boulevard 9641 

[BŪK G U D R l J s j 
Pasinaudok proga kol dar! 

[yra laiko išsirinkti gerą 
ietą del gyvenimo arti! 

irąuette Park ir šv. Ka-I 
simiero Vienuolino. 

KAS KĄ NORI 
Pirkt i narna, parduoti,! 

[mainyti ar budavoti 
Kreipkitės pas 

v 

u 

CHAS. K. VUOSAITIS 
VYRŲ IR MOTERŲ 

RŪBŲ 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 

$4,500.00 GASH. 
2 flatų nlmas 5 ir 5 kambariai 

ar 6-6 kam b. 30 pėdų lotas karšto 
vandens šiluma, pleistruotas beismen 
tas ištaisyta pastogė arti bažnyčios. 
Balanca kaipo randa. 

E. JAROSEWIC 
6540 So. Western Ave. -

Tel. Prospect 3235 
Nuo 9 ryto iki 6 vai. vakare' 

PARDAVIMUI. 
Nauji 'mūriniai į^iamai užbai 

gti ir baigiami budavoti po 
6 ir 6 kamb. karštu vande
niu apšildomi, ąžuolo užfbai-
gimai, įtaisymai pagal vėliau 
šios toados, vieta laKai graži 
arti parkų ir mokyklų 66 ir 
Tolman ave. 

•2 nauji namai Brighton 
Parke 4 ir 4 kamb. oeismon-
tas, bungalow stogas, įtaisyti 
pagal vėliausios mados. Par
duosime pigiai ar mainysime 
ant senesnių namų ar lotų. 

Namas 8 metų senumo po 
4 ir 4 kambarius, maudynės, 
elekrta, aukštas stogas, beis-
mentas per pusę namo. Ren-
dos galima gauti 65 dojeriai 
į mėnesį. Namas randasi 4014 
So. Rockwell st. Prekę 9000.-
00. tfash $3000.00. 

3 ir pusė pagyv. namas* 
3230 Low ave. PertaisVtas 
per nauja gerame stovy, ele
ktra ir visi kiti parankumai 
tik \A $6100.00, eash $2000.00. 

Atsišauki t greitai 

JOKANTAS BROS. 
' 4138 Archer Ave. 

Tel. Lafayette 7674 

Z S,MrcHfviCLj:£a 
rs,*.wrrm 63VSTHMIT 

Apšautam Insurinam viską 
Tel Prospect 4345 

> 

B I Z N I S 

' 
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Dobrovalskaitė Em. 
Žvirgždynas St. 
Juozaite Elz. 
Barakauskas Pet. 
Meškiene Ona 
Augaite Ona 
Čizauskas Ant. 
Lukoševičius 
Ragainis Ant. 
Dobravolskis Anna 
Martišius Ant. 
Stasiulis K. 
Jautkienė Ona 
Česnulevičius Ed. 
Janulis S. 
Runkelaite Dom. 

"DRAUGO" PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS, 
Atdaras kasdien, Išskyrus šventadienius Iki 8 v. \u 

2334 So, Oakley Ave. Tel. Roosevelt 7791 

• 

METINIS PIKNIKAS 
f 

- Rengiamas 
BRIGHTON PARKO LIET. A. B. KLIUBO 
NEDELIOJ, RUGR 10, 1924 M. 

National Darže, Riverside, 111. 
Pradžia 10 iš ryto Įžanga 50c. 

Muzika J. Pociaus Syncopating Orkestrą 

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti, nes vai- + 
giai bus skaniausi, gėrimai šalčiausi. 

Kviečia 
B. P. L. A. ą. Kliubas. 

PASARGA: Važiuoti bile karaįs iki 22-ros. 22TOS karais iki 
sustos, pabkui La Grrange karais iki daržui. 

— '+ S ' 3 • « • 
1 
ūsai 

NICK BARTH 
Teaming 

Užlaikome maliava, aliejų Ir lan
gams stiklas, cemente Ir pleište-
r|. iPartliiudame anglis, karais, to-
nais ar basketais. Esame agentu-
ro Valspar varniškes ir Enamel. 

336 W. 18th Str. 
Tel. Canal 5028 

Telefonų užsakymai priimami ir 
pristatomi. 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDVKARE GO. 

Malavojąme, d e karnoj ame, 
kalsimuojame ir popieruo-
jame namus. Panarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie-

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

Pres. Ramancionis 
Chicago, 111. Tel. Yards 7282 

EINU IŠ BIZNIO. 
Noriu parduoti saldainių krautu

vė ir pooi room. Randos $35.00 lea-
sas, ketinu eiti J išdirbystės biznj 
lapkr. 20 dėlto turiu parduoti. — 8 
pool—room stalai ger,i žiemai — tai-
pat 2 outboard Moto,rs4 —- 1 Essex 
touring karas 1923 — 1 Motoreycle 
H. D. Twin naujas — 1 Stutz Tou-
ring 22 modelis. Atsišaukite tarpe 
4 ir 11 vak. 

GEO. YUTOHES 
Tel Canal 2700 

ANT PARDAVIMO 
Saldainių, ice creatn, mokykloms 

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

Atsišaukite: 
A. LEWANDOWSKI 
1945 West 48 Street 

Arti Bobey Street 

PIRKIT.NAMĄ ARBA LOTA 
del gero savo vaiku ir sau kur y-
m • medžių ir kvietkų. kur yra 
vieta daržovėms ir kiemas sai
kams. Tėvai ir motinos, padaryki
te savo vaikams ir sau linksmu
mą, žinot gerai kad pinigai išduoti 
už rendas niekados nesugryžta. 
Tuos pačias pinigus ką mokat už 
randa j mokėsi t 1 narna; trumpu 
taiku pats namas Išsimokės. Aš J 
turiu didžiausiam pasirinkime na
mu U lotu aplink Šv. Kazimiero 
Vienuolyną, kur yra puikiausia 
Chlcagos Lietuvių kolonija, netoli 
Marųuette Park kuris bus vienas 
U gražiausiu Parku visam mieste. 

Taipgi visus visokios rųisies biz
nius farmas lotus mainom ant na
mu vtso.se Chlcagos dalyse. 

Išmainom prastesnius namus ant 
eeresnu namu kokioj tik v lito 
turite. Kaipo Lietuvis tai visados, 
lietuviams patarnauja kogeriausia 

REAIr ESTATE INfefltfTMENTS 4 
2418 W. Marųuette tod. (Or 67 

Blvd.) (Arti Western Ave.) X 
Tel. Prospect 8«78 

NORĖDAMI 
PIRKTI, PABDUOTI AB.MAI. 
NYU VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

S. L FABIONAS CO. 

( N W. 351h S I . Ghicagū 
Tel. Touleyard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS, 

k'asekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. • 

ŽEME 

^ • 

ANT PAEDAYIMO vienas 
akeris žemės Lyons, III..netoli 
miško ir upės. atsišaukite: 

AGNĖS SKRITSKAS 
2258 West 21-st Place 

Chicago, UI. 

~ " P I A N A %~~ 

f i REIKALINGI TAU 
PINIGAI? 

Mes skoliname ant pirmų] 
jmorglčių. 

Mes taip pat 
Perkame Ir Parduodame pir-

LUS morgičius po $500.00 ir aug-
fščiau. 

Norint platesnių Informacijų! 
(kreipkitės pase 

JUSTIN MAOaEWICH 

MORTGAGE BROKER 
[REAL ESTATE L0ANS 

INSURANCE 
2342 So. Leavitt Str. 

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

PLAYER PIANAS 
Iš priežasties l>edarbės ir 

reikalingumo pungų r>arduo-
siu savo $700 player pianą ir 
87 roles, su suoleliu ir kabine
tu už $100 ir $18.00 storage 
charges. 
Klauskite Mr. Frank ?s piano 

1380 Milwaukee Avenue 
1-mo Lubo. 

E. J. H E N I F F 
REAL ESTATE 

LOANS INSURANCE 
General Contractor & 

Builder 
Su tos rūšies reikalais 

kreipkitės pas mane. Pa-* 
tarnavimai mandagiausis. 

5710 S. Kedzie Avenue 
OhicagfO, UI. 

ResJdenciJos Tel. Ofiso Tel. 
Prospect 5101 Prospect 5778 

Remkite tuos profesijona- v 
tus, biznierius kurie garsi
nasi dienrašti "Drauge". 

f i i 
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