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PAPOS LEONO XIII KŪ
NAS GAL BUS PERKEL

TAS 
Iš VATIKANO ŠV. JONO 
LATERANO BAZIL1KON. 

l o s Bazilikos bus 1600 m. 
sukaktuvės. 

Francuzai Gryžo Lon 

VOKIETIJA KONTROLIUOS T. SĄJUNGA 

UMJOS ŽENKLO 
KAMPANIJA. 

#ROMA, mgp . 11. — Vati
kane ruošiamasi prie nepap
rasti) iškilmių minėti 1600 su
kaktuves, kaip dedikuota Šv. 
Jono Laterano Bazilika. 

Iškilmės prasidės lapkričio 
9, 1924, i r tęsis ašauonias 
dienas. * * * * 4 Į 

Ta katalikų manifestacija 
/Šv. Tėvas personaliai intere
suojasi. Šv. Jono Laterano 
Bazilikos kapitulos arkikuni-
gui Kardinolui Pompilii Šv. 
Tėvas parakė laišką, į t v i r 
tindamas visas projektuoja
mas iškilmes. 

jšio'j Bazilikoj Šventasis Tė 
\ a s Pius XI įšventintas j ku
nigus gruodžio 20, 1879 me
tais. 

Šv. Jono Laterano Bazili
ka skaitosi Romos katedra, 
dėlto, ji skaitosi viso pasau
lio bažnyčioms kaipo Motina 

RUHRO KRAŠTAS GAL GREITAI BUS 
EVAKUOTAS 

LONDONAS, rugp. 12. — 
Čia santarvės valstybių ko 
nfereneijoj santarvės eksper
tai su vokiečiu ekspertais su
tiko ekspertu planų vykini-
me. 

Ekspertų išsprendimai 
šiandie bus įduoti plenarei 
konferencijai. 

Diskusijos baigėsi apie 
2:00 po pusiaunakčio. 

Kas nutarta, nepaskelbta. 
fi'ik numanoma, kad premiero 
Herrioto planai turėjo but 
pripažinti. 

Vakar kabinetas atlaikė 
dar kitą. susirinkime ir vaka
re premjeras Herriot su fi-

AjTLANTIC CITY, N. J., 
rugp. 12. — Amerikos Darbo 
Federacijos vykinamasis ko
mitetas v4kar atnaujino čia 
konferencija;. 

Pradėjus, rugp. 25. d. nu
tarta per visą mėnesį vesti 
kamponiją už unijos ženklą. 
Visuomenė bus raginama pir
kti tik tokius daiktus ir išdir
binius, kurie turi unijos ženk
lus, ty., kurie tik unijų darbi
ninkų pagaminti. 

L I E T U V O J E . 
VILNIAUS APYGARDOS 

MOKYKLOS. 

Galutinis sutarimas įvyko.™"18"! i r kard ministeriais įs
iryžus Londonan Francijos! vyko atgal Londonan, 
premierui Herriot, kurs atsi- Programa. 
vežė SQVO valdžios įgaliojimų, I Kaip sakyta, tikrų žinių ne 
kad jo sumanymai patvirtina, turima apie taikos su vokie-
im. * I ėiais sąlygas. Tečiaus poli-

Bus paskirtas generalis a-
gentas ekspertų planų vykini 
mo kontrolei. Santarvės vai 
stvbės nori amerikono. 

DUONAI KAINA KELIAMA 
PARYŽIUJE. 

PARYŽIUS, rugp. l t . 
Bažnyčia. Šventasis Tė*as '^Šeštadienio vakare S Londo 
pažymi, kad visi pasaulio ka
talikai prisidės prie sukaktu
vių iškilmių. 

Spėjama, ikad tų iškilmių 
laiku ton Bazilikon bu* per
keltas Papos Leono XII I kū
nas. ' Tasai Papą laikinai 
palaidotas ,Šv. Petro Bazili
koj. J is Šv. Jono Laterano 
Baziliką atnaujino ir prieš 
mirsiant reiškė noro būti ten 
palaidotas. |Tam tikslui jau 
senai pastatydintas monume
ntas. Tečiaus ligšiol nebūta 
atatinkamos progos Papos ku 
na perkelti. 

no čionai ant greitųjų pa n y 
ko premieras Iferriot, l'inan 
sų ministeris ('lementai ir ka 
ro ministeris gen. Nollet. 

tinėse francūzii sferose atvi-
riai kalbama, kad Herriot 
daug kuo nusileido vokie
čiams. 

PARYŽIUS, rugp. 12. — 
Per tris mėnesius čionai duo
nai kaina' padidinta, nežiūrint 
valdžios pastangų prieš kai
nos didinimą. 

Žemdirbystės ministeris 
pranešė, kad kaip tik baigsis 

Londono konferencija, vald
žia ims kontroliuoti kviečių 
kainas. 

M iii tarinė Ruhro okupuotė, 
be to, greitai turės baigtis. 
Tai liudija maršalo Focho su
sikrimtimas, kuris priešingas 
naujos valdžios nusistatymuį. 

Premiero Herrioto progra-
mon i nei na dar ir kontrolės 

Geležinkelio stoty juos su- komisijos panaikinimas. J i s 

KATALIKU KONGRESAS 
PERKELTAS ŠVEICARI

JON 
ZUG, Šveicarija, rugp. 11. 

— Tarptautinis Katalikų 
Kongresas pasaulio taikos re i 
kale perkeltas Šveicarijon. 

Pirmiaus iš Romos praneš
ta, kad tas Kongresas įvyk-
siąs Neapoly. Dabar specia
liai paskelbta, kad perkelia
mas Šveicarijos miestan Lu
gano. 

Kongresas prasidės rugp. 
15 ir baigsis rugp. 20. Kon
gresui pirmininkaus Vysku
pas Baocalarini. t 

Kongresas nepalies jokių 
politinių klausimų. J o obal-
sis bus " P a x Christi in Reg-
no Cbris t i ." 

tiko didelės t'rancuzų minios, 
kurių priešaky buvo kabineto 
nariai. Šūkauta už taiką. 
Taigi, premiero Herrioto dar 
bams prijausta. 

Neužilgo visi kabineto na
riai suvažiavo į Elysee ru-i 
mus pas prezidentą, kur įvy
ko kabineto posėdis. 

I Elysee rūmus nuvvko ir 
maršalas Focb. Už valandos 
jis apleido runius. Atrodė 
nepatenkintas ir susikrimtęs. 
Laikraščių atstovų klausia
mas apie situaciją, jis nieko 
neatsakė. 

Ilgas posėdis. 

M "misterių kabinetas turėjo 
ilgą posėdį, kuriame premie
ras Herriot raportavo apie 
Londono konferencijos bėgį. 

\VASHINGTON, rugp. 12. 
— Amerikoniškas generalis 
konsulis Londone Skinner 
perkeltas konsuliauti Pary
žiun. „ r> 

pažymi, kam reikalinga Vo 
kietijos ginklavimosi kontro
liuoti, jei ekspertų planai bus 
vykdomi. Dėlto kontrolės 
komisijos visos pareigos atei 
ty bus pavestos IT. Sąjungai. 

Pasiraivmas. 
Kuomet Londono konferen

cijoj sutartis galutinai bus 
padaryta, sakoma, premierai 
Herriot pasižadėjo jos nepa-
sirašyti. J i s sakė sutartį 
parvešiąs namo ir, pirm pasi
rašysiant, norės gauti par
lamento pasitikėjimo. 

Francijos nacionalistai 
(jiegi ir militaristai) begalo 
susikrimtę ta nepaprastą si
tuacija. Žinovai tvirtina, 
kad jie pakels aštrią kovą j 
Herriotui už jo aaliktus nusi
leidimus. 

KANČIOS VAIDINTOJAI 
VARGE. 

BERLYNAS, rugp. 12. — 
Miestelio Oberammergau V. 
Kančios vaidintojai , su savo 
dirbiniais lankėsi Amerikoje. 
Rezultate už savo dirbinius 
labai mažai ką pelnė i r šian
die gyvena varge. 

Šventasis Tėvas Pius XI 
juos paskyrė oficialiais Vati
kanui medžio drožėjais daili 
ninkais. 

KOMUNISTŲ DEMONST
RACIJOS ROMOJ. 

ROMA, rugp. 12. — Praei
tą šeštadienį čia komunistai 
turėjo demonstracijas. Po
licija nesimaišė. Raudonųjų 
demonstracijos buvo igno
ruojamos ir neturėjo pavyki-
mo. 

MINĖJO KONSTITUCIJOS 
SUKAKTUVES. 

SUSEKTAS PINIGŲ 
DIRBIMAS. 

COPENGAGEN, rugp. 12. 
— Suv. Valstybių pasiunti
nys Danijai, Dr. Price, suse
kė čia netikrų amerikoniškų 
banknočių. Klastuotojai iš 
vieno dolerio banknotės pa
dirbdinę 100 dolerių bankno
te. Tos rųšies banknočių pa
skleista po Pabaltiją. Klas
tuotojai. ieškomi. . 

50 DARBININKŲ GALĖJO 
ŽUT1. 

TOKYO, rugp. .12. — Irya-
na anglių kasykloje įvyko 

laite Maria, Italijos karą- ekspiiozija. 50 darbininkų 
liaus dufctė, palengva sveiks-; užgriauta. - Spėjama, jie visi 
ta. o u s ^uvę. . _ ' - « . -....^.tt*. 

MAJORAI Už "APSAU
GOS DIENA." 

SOUTH BEND^Ind. , rug. 
12. — Čionai suvažiavę keli 
šimtai Indianos miestų majo
rų nutanė minėti " Apsaugos 
dieną/ ' 

DIDELIS GAISRAS. 

,NASHVILLE, Tenn., rug. 
12. — Old Hickory parako 
dirbtitvę palietė gaisras. Nuo 
stoliai siekia porą miliorių 
ojolerių. 

LISBONA, rugp. 12. —U-
raguay respublika Portugali
jon prisiuntė savo pirmą ak
redituotą pasiuntinį. 

- L O N D O N A S , rugp. 12. — 
i į sekmadienį Vokietijoj pa
minėta penkerių met̂ ą vokie
čių konstitucijos sukaktuvės. 

KARDINOLAS MERCIER 
SUSIRGO. 

B R I U S E L I S , rugp. 11.— 
Pranešta, kad belgų Kardi
nolas Mercier išnaujo sune-
galėjo. 

SPRINGFIELD, 111., rugp. 
— Illinois valstybė karo ve
teranams jau išmokėjo 48,-
330,000 doleriu bonusais. 

— 

BERLYNAS, rugp. 12. — 
Vieneriais metais čionai pik
tadarybės padidėjo 50 nuoš. 

Chieagos policija tvirtina, 
kad šiandie čia degtinės par
davimas sumažėjo. Dėlto, 
kad "bootlegeriai" turi atos-

ROMA, rujgyj. 12. — Karą- togas. 

VILNIUS, r~ Pasak lenkų 
spaudos pranešimo, Vilniaus 
mokslo apygardos Kuratori-
jos daviniais, visoj vaivadi
joj 1923-24 m. viešųjjų moky
klų buvo 1,031, privačių — 
22; viešosiose mokyklose lan
kėsi 65y092 vaikai, privačiose, 
— 742. Jų skaičiuje: gudų 
valstybės mokyklų buvo 17, 
vaikų — 90 ir mokytojų 25; 
lietuvių valst. mokyklų — 24, 
privačių — 24, valst. mokyk
lose lankėsi 1,074 vaikų, pri
vačiose — 873, mokė vai s. 
mokyklose 26 mokytojai* pri
vačiose — 31 mokytojas; ru
sų viešųjų mokyklų — 4, vai-
kjų lankėsi 296 ir mokė 9 mo
kytojai ; privačių hebrajų mo
kyklų — 4, vaikų lankėsi 304, 
mokytojų — 16; priv. žydų 
mokyklų — 3, lankėsi 274, 
mokytojų — 12. 

Lenkų vidurinių rriokyklų 
Vilniuje pereitais mokslo me
tais veikė 46, mokėsi 10,008 
vaikų, Vilniaus apskr. lenku 
mokyklų — 235, mokėsi 11,-
187 vaikai, Danilovičų a. len
kų mokyklų — 1(>3, mokėsi 
6,087 vaikai, Vileikos ap. — 
109 lenkų mokylos, 7,178 vai
kai, lenkų privat. mokyklų 
šioje ap. buvo 6 su 264 mo
kiniais; Švenčionių aps. len
ku mokvklu — ,96, vaiku—9,-
020, privat. — 3 su 94 vai
kais; Disnos apsk. viešųjų 
lenku mokvklu - - 109. vaiku 
7,414; Ašmenos aps. mokyk
lų — 165 vaikų — 9,094, len
kų privačių mokyklų — 13, 
aikų — 384; Braslavos aps. 

lenkių mokyklų — 65, vaikų 
5.104. 

Balkanams Grasina Nau
jas Karas 

GRAIKAI IR SERBAI PASIRENGI AKCIJON 
MAKEDONAI TURI 75,000 KAREIVIŲ 

KONSTANTINOPOL, rug. 
12.—Balkanuose įtempimas ei 
na kasdien didyn. Graikų ir 
serbų valdžios grasina atšauk 
ti iš Sofijos savo pasiunti
mus ir pertraukti diplomati
nius santykius su Bulgarija. 
Nes Makedonijos bulgarų 
komitadžai nepaliauja puolę 
Makedonijos dailių, kurias 
valdo graikai ir serbai. 

Makedonijos bulgarai (bul 
garų valdomos dalies) dar
buojasi visas tris Makedoni
jos dalis sujungti krūvon ir 
tą šalį. paskelbti autonominiu 
kraštu Bulgarijos gioooje. 

Koncentruoja armijas. 
* Graikija ir Jugoslavija (se
rbai.) vis dar koncentruoja mi 
Ii tarines spėkas Bulgarijos pa 
sieniais ir pasirengusios oku-

bus. Šitie gi vietomis tuos 
būrius vaiko po kalnus. 

Naujas Jugoslavijos kabi
netas pripažino labiaus agre
syvi nusistatymą kas link 
Bulgarijos, negu Pašičo kabi
netas, ir antrukara įspėjo sau 
tarvę, kad Jugoslavija imsis 
kuoaštriausių priemonių, jei 
Bulgarija, nesustabdys bulga
rų komitadžų akcijos Makedo
nijoj. 

Bijo bolševikų. 
r 

Viena Rumunija šiandie 
kol-kas laikosi ramiai, nesi-
maišo į graikų-serbų-bulgarų 
ginčus. Bijo Rusijos bolše
vikų, kurie su savo raudoną
ją armija visas laikas išilgai 
Dniestro upės manebruoja. 

Rumunų nuomonė apie bol
ševikų planus yra tokia: Bol-

puoti Sofiją ir Perniko a n g - ( š e v i k a i ]8LukisLy k u o m e t k o m u 

lių plotus. Be to, Graikija fnigtai Bulgarijoje sukels re 

ŽEMEI RŪŠIUOTI 
PROJEKTAS. 

Žemės Ūkio Ministerija są
ryšy su naujai išleistu žemėsr 
mokesnio įstatymu paruošė 
instrukcijų projektą žemei ru 
šiuoti. Netrukus jį svarstys 
tam tikra komisija, sudaryta 
iš Žemės Ujkio Finansų ir Vi
daus Reikalų Ministerijų at
stovu. 

TRANZITAS PER LIETUVA 
Nuo 1924 m. pradžios iki 

birželio mėn. per Lietuvą tran 
zitu pervežta 10,500,000 klgr. 
prekių; iš jų 3,500,000 klgr. 
gegužės mėn. 

CHICAGO. — Anot oro 
biuro pranešimo, šiandie pra-
matomas dailus oras; maža 
atmaina temperatūroje. 

AR 2INAI KAD 
Tūkstančiai Besarabijos 

immigrantų rengiasi keliauti 
į Kanada? Kanada jiems at
rodo labai graži taip kaip 
Suvienytos Valstijos. Ar žinai 
kad kur kas geriau ir ska
niau rūkyti 100% grynai Tur
kiško tabako cigaretą negu pa 
prasto tabako! Pamėgink pa
mainyti o tikrai pamėgsi kaip 
kiti. (Apgr.) 

bijo, kad tuo pačiu laiku Ju 
goslavija galės gauti progos 
okupuoti Salonikus. 

Nesenai graikų generalis 
štabas pasiuntė Belgradan ko 
misiją, kuri autorizuota bend 
rai su serbų generaliu štabu 
sudaryti planus Bulgarijos o-
kupuotei. 

Iš Jugoslavijos generalio 
štabo du majoru pasiųsta į 
Salonijois, kuriedu busią grai 
kų armijos korpuso štabe Ma 
kedonijoje. 

Turi 75,000 vyn*. 
T^odor Aleksandrov, bulga 

ru outonomistų vadas Make
donijoj, tos šalies kalnuose 
sumobilizavo 75,000 ginkluo
tų vyrų ir juos paskirstė į 
partizanų būrius. Tie būriai 
šiandie Makedonijos sienose 
užpuldinėja graikus ir ser-

voliuciją. Tuomet jie visu 
smarkumu per Rumuniją pul-
ais komunistams pagelbon. 

Bet bolševikai gali pultis 
Bulgarijon ir tuomet, jei ton 
šalin įsiveržtų graikai su ser
bais. 

CLtfCINNAiTI, O., mg . 12. 
— Žinoma protestantų 
"Church Lęague" Amerikoj 
kovoja karus ir "Apsaugos 
Dieną/' 

PINIGŲ KURSAS7 
Rugpjūčio 11, 1924 m. 

Lietuvos 100 litų $10.00 
Anglijos 1 sterl sv 4.57 
Prancūzijos 100 frankų . . . . 5.73 
Belgijos 100 frankų 5.20 
Šveicarijos 100 frankų 19.03 
Italijos 100 lirų .4.55 
Čekoslovakijos 100 kronų 2.99 
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Siųskite Savo Giminėms 

L I E T U V Ą 

PINIGUS 
ii 

P E R 

DRAUGĄ JJ 

NES, "DRAUGAS" pigiausiai siun
čia ir geriausiai patarnauja. "DRAU- • 
GA5" 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, UI. 
Ofiso Valandos; Nuo 8 ryto iki 8 v. vaK. 

Sekmadieniais uždaryta. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiini 
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" D R A U G Ą S" 
PubUshed Daily Except Sundays 
One Year , $6.00 
Stx Months '. $3.00 

m 
Antradienis, Rugp. 12 1924 

AT NEWS - STANDS 2c. A COPY 
DRAUGAS P I B U S H I N G CO., Inc. 
2334 So, Oakley Ave., Chica«o, 111. 

Tel. Rooscvelt 7T91 

unmiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiitiiiniiiiiiiMiiiD 

LIET. PASIUNTINYBĖ 
AMERIKAI. 

į ;Washingtonas 9-VIH-24. 

Kugpiueio 6 d. pusė tujų 
po piet Prezidentas Coolidge 
iškilmingoje audijencijoje pri
ėmė iš buvusio Lietuvos At
stovybės Charge d ' Af f aires, 
p. Kazio Bizausko kredencia
lus, kuriais p. K. Bizauskas 
skiriamas Lietuvos Nepapras
ta Pasiuntiniu ir Įgaliotu Mi-
nisteriu Amerikai. Kredencia
lai pasirašyti birželio mėn. 4 
d. Lietuvos Prezidento A. Stul 
ginskio ir kontrasig*uoti buv. 
Ministerio Pirmininko ir Už
sieniu Reikalų Ministerio p. 
E. Galvanausko. 

Įteikdamas kredencialus p. 

ATEMJB S9MAŽINHUS IR L E M L 
PAS AMERIKOS LIETUVIUS N Ė * VIENODOS 

WUQMON£S. 
Jungtinių Valstybių Kongrese svarstant rr priimant at-

ervijos strmažntmo įstatymą, pas mus nepasireiškė jokios 
vienodos tuo klausimu nuomonės. Bolševikai, rodos, bu
vo sujudę prieš tą įstatymą protestuoti ir bandė kitus į sa
vo rmtingėlius pritraukti. Kas juos verte protestuoti, sun
ku dabar tikrai pasakyti: ar jų pačių vietinis biznis, ar Ma
skvos "ukazai". Be to, visiems žkioma, kaip bolševikai 
tingus galima gefvm save pasigarsinti, o kartais galim? 
su dideliu pamėgimu specializuojasi mitingavime. Per mi
tingus galima geriau save pasigarsinti, o kartais 
net ''darbininkų prieteliais" pakliūti ir tuo būdu naujų raa-
dono "Rojaus tikinčiųjų" pasižvejoti. Tad bolševikų pro
testo motyvų ir nesupaisysi. 

Gal but bene didžiumai Amftrikos lietuvių, ateivijos 
sumažinimas nepatiko: vieniems del biznio išrokavimų, ki
tiems — kad savo giminių ar draugų nebegalės parsikvie
sti, o dar kaikuriuos parapinis patriotizmas savaip įkvė
pė. Kad ir nepatiko, vienok garsiai prieš tai neprotestuota, 
kaip tai darė žydai ir italai. Nevienodos ir kartais labai 
miglotos buvo ir mūsų laikraščių nuomonės. Rašydamas 
"Darbininke" ir "Drauge" nesivadovau lokalio patriotiz
mo jausmais, o tik visos Lietuvių Tautos reikalais. Bend
rai tariant, įstatymą palankiai svarstydavau, kaipo sutin
kantį su Lietuvos ir Amerikos interesais. Tekdavo peikti 
vien rasinė diskriminacija, kurios tas įstatymas yra pilnas. 

Ir dabar tebesilaikau tos nuomonės, kad Jungtinės 
Valstybės ekonominiu žvilgsniu yra vidutinė mūsų kolo-

^ ^ = - W5*B S 9 msĖ& m 9 9 9 

Amerikos Prezidnetui naujai 
paskirtasis Lietuvos Nepapra- i n i s t a r n 9 v i e t a j b e t tautinės' kultūros ir išlikimo atžvilgiu 
stas Pasiuntinys ir Įgaliotasis jurlgtįnes Valstybės yra tikra prapultis tiems kurie čia 
Ministeris pasakė šitokia kai- a p s į g y v e n 0 b e jokios vilties Tėvynėn sugrįžti. 
b a : j | 4 < Kad mūsų Metropolija butų labai turtinga arba tu-

Ponas Prezidente: retų daug toli matančių valstybės vyrų, tai ji pasiskubintų 
m . , . , . , . . m efektyviai gelbėti pusę miliono savo nykstančių tautiečių, -Tunu garbes įteikti la- ^ ^ a j ^ a t b u l a k p t i m L . 

Seniai laukiau, kaip Lietuvos spauda suformuluos sa
vo nusistatymą į ateivijos sumažinimą. Galop, sulaukiau 
to, ko galima buvo ir tikėties. "Lietuva" (valdžia oficio
zas) šituo klausimu (liepos 23 d. rimtai ir patriotingai kai-
Ko • L/d. 

• 

"LIETUVOS" NUSISTATYMAS. 
"Jeigu imti, kad iš Lietuvos kasmet išvažiuo

davo ir dabar norėtų išvažiuoti apie 12 — 15 tūks
tančių, tai išeitų, kad iš norinčių važiuoti tegalės 
tiktai 2%, arba iš 100 tiktai 2 — 3 žmonės. Jeigu 

mistai, p. Prezidente, kre
dencialus kuriais Lietuvos 
Prezidentas paskyrė mane 
Nepaprastu Pasiuntiniu ir 
Įgaliotu Ministeriu Jungti
nėms Amerikos Valstybėms 

Šia proga naudojuos, \y. 
Prezidente, kad Lietuvos 
Prezidento vardu išreikšti 
Tomistai jo augštos pagar-
bos I r nuoširdžiausių linkė
jimų Jungtinių Valstybių 
laimei. 

Asmeniškai teikia man di 
delio malonumo atstovauti 
atstatytai Liet. Respubli
kai J ungtinėse Valstybėse. 
Jungtinių Valstybių Vyriau 
sybė suteikė didelės moi\%-
lės pagelbos mano vyriausy
bei, gal sunkiausiu jos ekzi-
stavimo laiku, pripažinda
ma Lietuvą de jure be jo
kių sąlygų. Jungtinės Vai-, 
stybės visuomet buvo antro
ji tėviškė daugeliui mano 
tautiečių. Visi tie faktai 
stiprina ryšius tarp dviejų 
kraštų. 

Per tą trumpą laiką, ku
riuo man buvo pavesta Lie
tuvos Atstovybės reikalai, 
sunaudojau savo geriausias 
pastangas, kad sustiprinti 
draugiškus santykius tarp 
Lietuvos ir Jungtinių Vals
tybių. Tolymesnis ir gilesnis 
Įgyvendinimas to tikslo bus 
mano nuolatinis siekimas^ 
kuriame p. Prezidente, ti
kiuos galėsiąs laukti iš Ta-
mistos malonaus pritarimo 
ir stiprios ir draugingos 
paramos iš Tamistos Vy
riausybės"* 
P. Amerikos Prezidentas, 

priėmęs kredencialus, atsakė 
šitaip: . ^ , 

Ponas Ministeri: 
" S u malonumu priimu iš 

Tamistos rankų Lietuvos 
Respublikos Prezidento ra
štą, kuris akredituoja Ta-
mistą kaipo Nepaprastą 
Pasiuntinį ir Įgaliotąjį Mi-
nisterį prie Jungtinių Val
stybių Valdžios. 

Pastangos, Tamistos piu 
darytos einant Charge d' 
Aff aires pareigas, kad- iš
laikyti ir sustiprinti drau
gingus santykius, taip kii-

jų Vyriausybių, yra užtik
rinimu, kad Tamistos misi
jos reikalai Tamistos augš-
tesnioje rangoje, kaipo Ne
paprasto Pasiuntinio ir Į-
galiotojo Ministerio, bus ve
dami abiem Vyriausybėm 
patenkinamu būdu, ir aš bu 
siu tikrai laimingas ben
dradarbiauti su Tamista 
kiekvienu ' tinkamu keliu 
siekiančiu prie šio naudin 
go tikslo. x 

Geri linkėjimai, kuriuos 
Tamista išreiškei Lietuvos' 
Prezidento vardu yra augš-
tai įvertinami, ir aš busiu 
dėkingas, jei Tamista busi 
taip geras užtikrinti jį, kad 
jie yra nuoširdžiai grąžina
mi. 

Tikėdamasis, kad Tamis
ta rasi savo nuolatinį buvi
mą mūsų tarpe maloniu, aš 
esu laimingas suteikti Ta
mistai formai į pripažini
mą Tamistos augštoms pa-
reigoąns.'' 
Po to buvo trumpas neofi

cialus pasikalbėjimas. P. Pre
zidentas ypatingai domėjosi' 
Lietuvos ekonomine padėtimi.* 
(Jale buvo perstatytas p. Pre
zidentui Lietuvos- Pasiunti
nybės sekretorius, p. H. Rabi-
navičius. , 

Šia proga pranešama, kad 
oficialiai nuo rugpiučio mėn. 
6 d. Sietuvos Respublikos At
stovybei suteikiamas Pasiim-
tinybės vardas. 

Iietuvos Pasiuntmybi. 

pirmiau iš 10,000 gyventojų išvažiaodavo apie 70 
Žmonių, tai dabar iŠ tiekos gyvef&oįų tebt*s gad
ina išvažiuoti maž daug f — 2 žmonėms. 

Tad galima beveik sakyti, ka4 emigracija iš 
Lietuvos į Ameriką yra visiškai sustabdyta. Dabar 
tik per 50 metų į Ameriką tegalės nuvažiuoti tiek 
žrrKmitj, kiek ankščiau nuvažiuodavo per vienus me
tus. 

Be to, reikia spėti, tas įstatymas sulaikys ir 
lietuviu grįžimą Lietuvon iš Amerikos. Bet kadangi 
pirmiau daugiau išvažiuodavo iš Lietuvos, negu jon 
grįždavo, tai į gyventojų gausumą Lietuvoj blogai ta
tai neatsilieps. 

Be viso to, kadangi Amerikon važiuodavo dau-
gransia sveiki visais atžvilgiais darbininkai, tai ge
ras darbo jėgų skaičius ir darbo energijos kiekis 
dabar pasiliks Lietuvoj ir turės ieškoti čia progosv] 

save išnaudoti. / 

TRUPINIUKAI. balsamavusi. Nekuriu šventų
jų kūnai ir nebalsamuoti išlie-

Vieno "N-nų," numerio vie, k a k a l P ^ P e r ši l»tus metų. 
* puelapį paėmus radau Į- ?™* . 3 0 ° ™* .nužudytas 

l Rusijoje sv. Andrejus Bobola, 
; pačių bolševikų žodžiais, " u . 

cįiviticlno soehranilsia" (ste
bėtinai užsilaikė). Leninas tu
rėjo būti balsamuotas ir dėl
to, kad negražia liga sirgda
mas mirė. Šventieji tokiomij 
ligomis nesirgo. 

domaus pasiskaitymo. Mūsų 
skaitytojai, žmonės geri, ne 
mėgsta polemikos. Kam peš
t i s ! Ar ne verčiau geruoju 
gyventi! ~ sako tie geri žmo
nės. Peštis ir mums nesinori, 
nes naudos jokios nėra peštis 
su Grigaičiu. Bet ar galima 
geruoju gyventi su skelbiamo
mis "N-nose" nesąmonėmis, 
pamatykite patys. Imsime pa
eiliui, 

Psichologiniai tatai taip pat turės gerų pusių: 
ankščiau ūkininko ūkis blogai sekės — jis tuoj imda
vo galvoti apie Ameriką ir jos dolerius, o ukį ap
leisdavo ir juo nesirūpindavo. Dabar del visų bėdų 
nereiks guostis svajonėmis apie Ameriką, o teks rim
tai ir gerai pagalvoti, kaip tas bėdas pašalinus be 
"lengvos" Amerikos duonos ir jos dolerių. Pirmiau 
ūkininkas, užauginęs žaliuką sūnų ir stigdamas jam 
savo uky darbo ir vietos, kraupštydavo paskutinius 
sutaupymus ar įsiskolindavo ir siųsdavo tą žaliuką 
svetimon žemėn, svetimiems auksą kasti. Dabar tas 
pats ūkininkas ims galvoti apie tai, kad susitvarkius 
savo uky, kad jam but reikalinga daugiau darbo jė
gų, kad ūkis butų pelningesnis, kad iš mažiau tur
to daugiau pelno turėjus; kaip "pagaliau, atliekamus 
savo šeimynos sveikus narius kurio darbo, amato ar 
mokslo išmokius, kad jie pasiliktų namie ir butų sau 
ir kitiems reikalingi ir naudingi. Be tam tikros įtakos 
žemės uky, emigracijos sustabdymas atsilieps ir mū
sų pramonėj ir bendrai mušu socialiam gyvenime ir 
kultūroj. 

Žodžiu, šis kitoms šalims gana skaudus ir 
verksmingas įstatymas (Japonijai), Lietuvai nėra 
taip jau blogas. Jis iškelia mūsų gyvenime daug 
naujų veiksnių, kurie turės tą gyvenimą, šiaip ar 
taip, padaryti lengvesnį, geresnį, negu seniau bū
davo, jie privers žmonės galvoti apie tai, jog pa
vartojus gana darbo ir energijos, parodžius gana su
manumo ne blogesnę Ameriką galima ir Lietuvoj 
rasti. Tik visa bėda ir buvo, kad ir mūsų sumanumą 
ir energiją svetimieji savo reikalui sunaudodavo, o 
mums iš to'tik ubagiški trupiniai tetekdavo. 

Tik jau mūsų broliai amerikiečiai, rodos, dabar 
dar labiau nuo mūsų nutols, rečiau tesulaukdami 
saviškių iš Lietuvos ir patys jon mažai tesilankyda
mi. 

Bet jeigu mes savo skurdą imsim apgalėti ir 
namie susitvarkysim, tai, reikia tikėtis, mes jiems 
labiau pasidarysim artimi, negu Hgi šiol buvom, ir 
jie gal noriau j mus grįš, negu ligi šiol būdavo. 

Tad išeina, kad kaip, imsi, o geresne mūsų at
eitis vis vien tik nuo mūsų pačių tepriklauso. 

Tatai mes ir turim gerai į galvas įsidėti. 
Yra apskaitoma, kad Lietuva savo plotu ir gam

tos turtais gali tris-keturis kartus tiek žmonių sutal
pinti, suteikti jiems darbo- ir išmaitinti. 

Tas trigubas Lietuvos gyventojų padaugėjimas 
maž daug tegali įvykti ne greičiau, kaip per kokį 100 
metų. O per tą šihitą metų vėl viso ko gali įvykti, 
kas gyvenimo priemones palengvina ir patobulina. 

Tad bijoti, kad mums, kaip nūnai kai kurioms 
šalims (Japonijai, Vokietijai, Belgijai ir t. t.) kada1 

nors ankšta butų savo krašte — nėra jokio pagrin-

Amerikos Darbo Federacija 
polemizuoja su socialistais 1* 
sako, kad socialistai Ameriko
je nusmuko. Grigaitis su 
tuom nesutinka ir. iš tos po
lemikos daro išvadą, kad Gom-
persininkams priseis dar išlai-
kyt sunkią kovą su socialis
tais del vadovavimo darbinin
kams. 

Čionai ir mes sutinkame, 
kad tarp Gompersįninkų ir so
cialistų kova bus tiktai del 
vadovavimo, bet ne del darbi
ninkų laimės. Kaip tarp repu-
blikonų su demokratais, taip 
ir tarp jų dviejų "darbinin
kiškų" srovių kova vyksta tiki 
del vadovavimo ir šiltų vietų. 
Čia "N-nos" netyčia tiesą pa
sakė. 

Bolševikai Maskvoje išbal-
samavo Lenino kuna ir išsta-
tė žmonių pagarbai. Pasipikti
nęs Grjgaitis sako, kad lygiai 
taip pat Katalikų Bažnyčia 
daro su savo didvyriais šven
taisiais. Trupučiuką čia yra 
skirtumų. 

Skirtumų yra ir tarp Leni
no su šventaisiais ir taip gar
binimo būdų. Šventieji, mei
lės apaštalai, žmogaus nenus
kriaudė. Leninas porą milijo^ 
nų žmonių papiovė. Bažnyčia 
nei vieno šventojo kūno nėra 

Rašo Grigaitis apie Danijos 
socialistinę raidžią ir seilės 
jam varva: "Ot , jeigu Lietu
va turėtų tokią protingą val
džią". Ką gi tokio ta valdžia 
padariusį | Parlamente ji tu
rinti tik vieno balso daugu
mą. Finansus ir mokesčius 
paėmusi į valdžios kontrolę. 
Sutvarkiusi muitus, apsaugo
jusi butų nuomotojus, darbi
ninkams sugrąžinusi pilieti
nes teisės, rengiasi panaikin
ti titulus, svarstanti monopo
lijų reikalą, taisysianti na
mus ir mokyklų sistemą, tvar
kysianti kariuomenės reikalus 

Geri dalykai daromi Dani-
jos valdžios, nėra ko peikti. 
Bent gerų norų nestinga. Tik 
visai nesuprantama, kodėl Lie 
tuvai tokios valdžios reikia, 
kaip Danijoje. Nes Lietuvoje 
tos pačios, socialistų prakeik
tos valdžios, visi* čia paminėti 
dalykai jau padaryti. 

Giria Grigaitis MaeDbnaldą 
už susitarimų su Jlusijąs bol
ševikais. Mes nepeikiame ir 
gi, o pagyroms prakaito ne
liesime, nes ir dalykas per to
limas, ir MacDonaldui nei šil 
ta nei šalta, ir susitarimas pa. 
darytas ne iš kokios ten mei
lės, bet pinigų betykojant. 

Vienas dalykas čia pastei-ė 
tinas: Grigaitis, buk tai aanži 
rtas" bolševikų priešas, giria 
Anglijos socialistus už susi
taikymą su bolševikais. Neb-

(Tąsa 3 pusi.) 

do. Esmėj mes esame ir privalome būti laimingi sa
vo bočių žemėje, kuri yra mums visokiariopais at
žvilgiais brangi, o be to mus išmaitina, pridengia ir 
visokiariopo džiaugsmo suteika. 

Nes juk ne vienas doleris, kuriam uždirbti A-
merikoj naudojami visi be atodairos žmogaus ner
vai, raumenys ir smegenys, nieko jam pačiam nepa
liekant, o dažnai — žmogaus sveikata, jo kraujas ir 
gyvybė (Amerikoj kasmet atsitinka ligi 50,000 nelai
mingų mirtinų atsitikimų) sudaro žmogaus laimę. 

Nūnai mums tenka pasitikėti tik savo proto ir 
sumanumo gabumams ir pamėgti darbą kurs vie
nas tegali suteikti viso, kas žmogui reikalinga ar ko 
jis geistų — ir savo Ameriką mes tikrai rasim savo 
šaly. 

MINISTER1S P, KRUPAVIČIUS 
APIE SAVO ATSILANKYME 

KLAIPĖDOJ. 
(Pabaiga) 

* 

4 . ' ' • Kiiiturbujidininkai *'. J jūsų ko-
respondento paklausimą, kiek teisiiigai 
"Mem. Dampfb." aprašė "Kulturbundi-
ninkų" atsilankymą, p. Ministeris paste
bėjo, kad tasai aprašyme "Kulturbundi-
ninkai" kitaip formuluoja klausimus, ne
gu jie patys apsilankydami formulavo. 
Pavyzdžiui, spaudos reikalas. Buvo klau-
sta: "kodėl valdžia uždarinėja laikraš
čius, kurie rašo prieš valdžią?". Atsaky
me buvo pabrėžta, kad čia kalta yra ne 
valdžia, bet leidėjai, nes įie laiko re
daktorius, neatsafcomingus, nekompeten
tingus asmenis, kurie stengias drumsti 
ramumą. O "Mem. Dampfb". rašo, buk 
p. Ministeris pasakęs, kad tai esanti skai
tytojų kaltė. Pagaliau laikrašty ir klau^ 
simas kitaip pormuluotas. Tai tik vienas 
spaudos klaus. Bet taip esa ir su visais ki
tais klaus. Vienur svarbios išreikštos 
mintys esančios nutylimos, kas atsakymui 

alingai esančius, t a r p dvie- priduoda, kitokios jprasmęs-; I*avyzdžiui ; 

"Mem. Dampfb". mini, kad p. Ministeris 
ėmęs kalbėti 'apie reikalingumą klausyti 
legalinės valdžios. Tuo tarpu tai buvęs 
atsakymas i "kulturbundininkų" anar 
chistinį pareiškimą, kad Klaipėdoj nesą 
Valdžios. Kitur vėl pridedama, kas pasi
kalbėjime visad nebuvę pasakyta. Pavyz 
džiui, "Mem. Dampfb." su džiaugsmu ra
šo, kad p. Ministeris pasmerkęs kun. Gai
liaus darbą. Tuo tarpu p. MinisteriB savo 
kalboje nelietė kun. Gailiaus užimtosios 
pozicijos įvertinimo; 

Į" Jūsų korespondento paklausimą, 
ar p. Ministeriui atrodo, kad "Kulturbun-
das" yra kultūrinė organizacija, p. Minis
teris pasakė, kad jo reikalavimai esą po
litinio pobūdžio. 

5. Šilutės suvažiavimas. !Nbry fcai ku
rie gyvenimo reiškiniai į p. Ministerį pa
darė, sunkaus įspūdžio, tečiau buvę ir ge
rų įspūdžių. Tų gerų įspūdžių davęs Ši
lutės suvažiavimas. Tenai p. Ministeriui 
paaiškėję, kad: 1. lietuvių tautinis šust 

% ^ t i n W sparčiai einąs pkmyn, 2. lauki-, ^ 
ninkai savo susipratimu visose gyvenimo 
srityse parodo daug sveiko proto, gyvos 
orientacijos ir tvirto tautinio nusistaty
mo. Malonaus įsptidžio esąs padaręjs ir 
kaiuio gyvenimas, ūkio tvarkingumas. , 

Šilutės suvažiavimas, esą davęs tie 
sioginių rezultatų. Uždavinys, esą, buvęs 
surinkti objektingų žinių del Klaip. Kra
što gyveninio nenormalumų. Šiam tiks
lui pasiekti buvę Įtraukta į darbų planą 
pasikalbėjimai su įvairiomis gyventojų 
grupėmis, organizacijomis ir pavieniais 
žmonėmis, kad butų galima surinkti ži
nių iš visų gyvenmo sričių; buvę norėta 
surinkti žinių, taip iš lietuvių, taip ir iš 
vokiečių šaltinių: Pirmas žingsnis tam tik
slui pasiekti - Šilutės suvažiavimas, į ku
rį buvę sukviesti įvairiausi lietuvių vi
suomenės darbuotojai iš viso Klaipėdos 
krašto, kurių buvę^ susirinkę apie 400 
žmonių. Šitame suvažiavime p. Ministeris 

norėjęs išgirsti lietuvių pažiūras ir sam
protavimus del įvairių gyvenimo reiški
nių. Ir šiuo žvilgsniu suvažiavimas pilnai 
pavykę . P. Ministeris pabrėžė, kad ne vi
si skaityti referatai del dienotvarkes pun. 
ktų buvę vykę ir objektingi. Tečiau visa 
eilė referatų buvę išsemiami ir objektingi, 
kaip 'antai mokyklų klausimu, susisieki
mo, muito klausimais ir kt. Tendencingi 
referatai p. Ministerį suklaidinti negalė-
ISję, taip pat jie negalėję padaryti įtakos 
ir į suvažiavimo daibų eigą, nes: 1. tie 
referatai nebuvę, vienatinis šaltinis, iš*'ku-

rių buvo norima imti žinių, 2. buvę pro 
gos duoti paaiškinimų į iškeltus tenden-
cinius tvirtinimus. Į daugeli iškeltų ten-
dencinių tvirtinimų atsakęs Krašto Pre
zidentas p. Gailius. Kitus klausimus pat
sai p. Ministeris paaiškinęs. Į kitus teA-
dencinius tvirtinimus atsakė patys suva
žiavimo dalyviai. Ir tokie tendencingi re - ' 
feratai buvę naudingi, nes jiems esant, 
buvę duota progos žmonėms nupiešti ti-
krą dalykų padėtį. Pavyzdžiui, referen
tas, reikalaujantis Direktorijos pasitrau
kimo, iššaukęs kaip tik priešingų rezul
tatų. Mažieji laukininkai įteikė raštu pa
reiškimą, kuriuo prašoma, kad Direktori
ja pasiliktų ta pati. Tokį pat pareiškimą 
esą padarę ir didieji laukininkai ir kai 

kurios vokiečių organizacijos žodžiu. Šilu
tės suvažiavimas, neskaitant tani tikrų 
šešėlių, esmėj padaręs gero įspūdžio. Lie
tuvių susipratusių veikėjų esanti jau vi
sa armija. Lietuviai sugeba gyvai i% 
sveikai reaguoti j visus gyvenimo iškek 
lus klųasimus. Jeigu jų tarpe atsiranda 
vienas kitas, kuris dar tebėra pusiauke 
ly, ar nėra nusistatęs savo politiniai tau
tinę platformą, tai plačiojoj visuomenėj 
jis gauna tinkamo įvertinimo ir joje visai % 

nustoja įtakos. ('*KL 1 " ) 
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LIETUVIAI AMERIKOJ CLEVEUNO, OHIO. TRUPINIUKAI. 
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Šiandien, fc*grpi«čio 13 d. 
vakare 7.3d vai. parapijos 
svetainėje bus labai svarbus 
šv. Antano parapijos suisrim 
kimas. Visi parapijonai kvie
čiami atsilankyti. Kviečia 

Kun. H. Vaičiūnas, kleb. 

Šv. Antano draugyste? pik
nikas , rugpiueio 10 d., puikiai 
pasisekė. 

Žitfoma, t iek žmonių nebu
vo k a i p " D r a u g o " piknike, 
a rba parapijos, bet galima sa
kyti , kad draugyste i pelno at
liks apie penkia ta šimtų dol. 
Kitos smulkesnei Cieeros dr-

sileido kraujas.Nugabentas- li
goninėn niire. Žmones pasako
ja, kad velionis Lietuvoje pa
likęs moterį ir vaikučius, ku
rie gal duonos kąsnio neturi 
laukia jo pagelbos. Ta i , š tai 
ką daro " m u n š a i n ė " . 

Darbo eiga. 
(Tąsa nuo 2 pusi.) 

HAZELTON. PA. 

Parapine vasarinė mokykla, 
kur i čia įsteigta, gerai gy
vuoja. Diktokas būrelis vaikų 
atsilanko. Ar t i šimto. Gaištų 
būti ku r kas daugiau, bet 
kaikurie tėvai prie pirmos 
progos siunčia vaikus sveti
miems. Ypač airiams. Pasek-

užilga socialistų priešingumą 
Darbai pamažu eina. Bau- į ^ i f i e^ca i c s žiurkės suės. O 

guma dirbtuvių dirba įę t r is !
C r i g a i č i o opoziciją komuniz-

arba keturias dienas savaitė-Į m u i t u r b u t j a u s u § d g # 

je. Je igu kur i dirbtuvė ir pra-1. W e l l > H o l s t r yč io " ei lėse1 
deda pilnesnį laiką dirbt, tai ž i u r ^ i u p e r daug. ' ^ ^ H ^ 
tik neilgam. Aplamai imant, x , / 

galima sakyti šiuomi laiku y-'j S p e c i a l i H " N - H I Į " . korespon-
ra vienas ketvir tdal iš nedir~\ ^ ^ į g v i l n i a u s 

bančiųv 

.mes labai nemalonios. Tokie 
tės j au seniai sustojo rengu- . . . . ... . . 

0 • vaikai gėdis ne t ik savo kal-
bos, savo žmonių, bet galų ga
le net i r pa^ių savo tėvų. Ne
senai čia viena mergelė neva 
ištekėjo už visai tamsaus pro
testanto. Sliubą ėmė kažkur 
ant mėšlyno. Išpradžių motina 
su tėvu šiek tiek paverkė, o 
dabar jau neverkia. Matomai, 
jau apsiprato. Tai mat ka ip 
esti .Pasak klebono, tokio jau
nimo nematyti nei lietuvių 
bažnyčioje, nei lietuvių orga-

sios piknikus, bet šv. Antano 
draugys tė kasmet padaro pu
sėtinai pelno. 

P ikn iko metu, buvo duoda
mi garbės žiedai, draugams 
neėmusiems pašalpos per 10 
metų. Tnos garbės žiedus ga^ 
vo J . Vaitkevičius, ir p . Mon
kevičius. 

Galima spėti, kad bedarbių 
skaičius pasidaugins atėjus ru 
deniui ir, žiemai. Žodžiu sakant 
darbininko rytojus nėra užtik
rintas. Darbininkai turėtų pri 
sirengti sut ikt blogesnių lai
kų, kad drąsiam stoti į kov<t\ 
su vargu, kuris nebetoli... 

Taupumas būtinai reikalin-

Cicero, fai Cicero, vis išlen
da, k a i p yla iš maišo, su šarvo 
munšainėle. Kuomet prohibici-
jos agenta i uždarė daugybę j nizacijose, nei lietuvių namuo 
saliunų, tuomet mūsų saliu-
nininkai pradėjo žmonės nuo-
dint i visokiose beismontuose 
ir užpakaliniuose kambariuose 
Kiek laiko atgal, vienas žmo
gelis pavalgęs gardžių pietų 
įlindo tokian beismontan. Iš
gėręs vieną a r kiek tuoj pa

se. 
Gudresni Hazcltono lietu

viai sutvėrė Teatralo Kuopelę 
ir rengiasi mokintis keletą 
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veikalų, kuriuos kuogreičiau-
siai suvaidins. Pagi r t inas su-! 
manymas. 

gas, 
Draugijų veikimas. 

Draugijų ir kuopų vigas vei 
k imas, ta i rengimas piknikų, 
išvažiavimų. J aunknas sudaro 
nemaža judėjimą piknikuose.1 

Jaunimo dr-jos jau pradėjo 
ruoštis prie rudens darbų. 

Visų piknikų užbaigimui 
6v. Ju rg io parap . rengia pik-
n ką rugp. 31 d. 

Pram'atomos geros pasek
mės. 

Parapijonas. 

D A K T A R A I : 

Boatovord ! • • • 

DrSABrenza 
!

4«08 SO. ASHIiAlTD AVENCE, 
Chlcago, IU. 

Vai.: t ryto Iki 11 pfet: 1 po 
plet Iki S po ptet. 6:S0 *ak. tki 

DR. A. t. RUTKAUSKAS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

4442 So. Western Ave. 
Telef. Lafayctte 4146 

TeL Boakrrmrd t5*T 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-tk M. 
TA.andoi nuo I lkl 11 dieną, nmo I 
lkx t vai. T«JC. Nodėllomi* nmo t 

lkl f ral. po plotų. J 

Dr, I. M. Fetoberg 
Oydo specialiai visokia* tfvų ir 

motorų* lytiška* Ilga* 
M M Madlaoa Bttee* 

kuunp. WuaUn> Ave. — ChloAgo 
Valanda*: I—f po plotų T—• Tok. 

VaL Boulevard 1160 

I DR. A. J. KAKALIUS 
lietuvis Gydytojai 

3303 South Morgan Street 
m. 

Dr, A, Račkus 
Gydytojas, Chirurgas. Obs-

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 
1)— B« marinimą, 
• )—B« pelU* te M • • ; • • • — , 
I ) — M k n m j * 
4)—B« Jaki* smrajaos mrrihmtml 

***** X* U taaj velarta. •* **11 elfe 
I 
'Oall-staae*' (akmenla taltyjo) 

tr akmenla šlapumo pualėje b* o-
p#raclJo«. «• tam tikromis moka-
Uikomla priemonėmis bei valetale. 

Apkartasiesns engT«ilna girdėjime. .-. 
Oyd* f k a a l M tisas pa—kmlngal, Ir jai 

yra reikalas daro operacija*. 
f ja j tMU— U patarnavime telkia saro 

a | M 
1411 So. 50 Ave. Cicero, UI. 
Oflaaa atidaryta*: kasdien nuo 1 vaL 

po plot lkl t TaL vakaro 
Nedaliomis Ir šaradomis 

rytaa, 
^ • i i . 

2L 

D r . M aur k e Kahn 
Gydytojas ir Ckirorgii 

4 6 3 1 9 . A s h l a n d A v e . 
Tel. y arda 0994 

r Valandai; 
\KVLO 10 iki 12 piet. 

Kuo 2 iM 3 po plet 
I Koo 7 iki 9 vakare. . 

Nedėl. lino 10 iki 12 piefe 

KIso Tel. Ikmlcvard 9699 
Rezld. Tel. Drezel 9111 

DR. A. A. ROTH 
RV8AS GYDYTOJAS LB 

CHIRURGAS 
Specialistas Moterišku. VyrlSką 

Valkų Ir riaų chrouiSių Ilgų. 

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

Tai.: I i—11 ryto: t—I po plel. 
7—9 fak. Ned. 19—19 d. 

Išmokėjo gerą nuošimtį. 
Už pirmą pusmetį šhj metn 

LietuyjtJ Taupymo ir Pasko
los Draugija — Bankas išmo
kėjo Akcijonioriams aštunta 
nuošimtj. Tok j pat * nuošimtį 

\\T kitais metais mokėdavo. A-
pie šią lietuvių ištaigą buvo 
pramanyta kalbų buk ta i ban-
krntys. Kit i subobC'jv vyrai ti-
luino kitus, kad " j a u uždary
t a s ' ' . Žinoma jiems pavyko 
viena kita moterėlė įt ikinti . 
Bet neilgam. Mat tuomi laiku 
vienas žydiškas bankas ban-
krutijo. Blogos valios žmonės 
pradėjo tą maišyti su Lietuviu 
Banku, kad tik kenkus jam. 

Išmokėjimas nuošimrių 
duoda užtikrinimą, kad nežiū
rint neteisingu paskolą, Ban
kas padarė pelno. 

Šis Bankas tur i a r t i $1,000,-
000 kapitalo. 

Rengiasi į seimus. 
Šiu metą Katal ikiškų Orga

nizacijų seimai įvyks kamy-
ninese kolonijose. Tą progą 
manoma t inkamai panaudoti 
siųsti skaitlingai dalyvių į 
seimu*. 

Žinoma yra, kad vietinė Są-
jungieėių 20 kuopa pasiųs ke
lias atstovės į Mot. Sąjungos 
Seimą, Chicagoje, L. Vyeių 
23 kuopa planuoja turė t i 10 
atstovų Vyeių Seime, Homes-

raso apie 
Vilniaus Lietuvių Komitetą ir 
sako, kad jis visai esąs nerei
kalingas, nors pripažįsta, kad 
kitos Lietuvių organizacijos 
Vilniuje nėra ir būti negali. 

Taf i , ta ip. Vilniuje ir len~ 
kai tokių^pat patar imų duoda, 
ka ip ir socialistai: nereikią 
Vilniuje Lietuviams jokio ko
miteto, nereikią Vilniuje ir 
lietuvių visiškai. 

Tik vien'a nelaime. Tie 
"p rak len t i l i tvinai ' neklauso 
nei socialistu, nei lenkų. J io 
y ra ir gana. I r ne tik savo ko
mitetų nenaikina, bet dar sa
ko, kad nebužilga Vilniuje 

# 

lenkams pasidarys per šilta. 
Kur tuomet pasidės jų 'p r ie -

teliai, mušu socialistai, kurie 
senai dainavo, jog Vilniaus 
mes negausime? 

ADVOKATAI 

i/: 

^ v 
I 

JOflN I. B AfiBZRJNAS 
ĄDVOKATAfį 

JROOmtVSĖ 'jrttldlljfiliJ BLDGL 
Telefoną* Randolph t M l 

|Vakarais: 2151 W « t U St. 

-4- ..rr-r: . . ^ j . . ui • a r Hfa 

I 
Tel. Boule\aixl 9S8* 

Dr. J. P. POŠKA 
G Y D Y T O J A S m \ 
CHIRURGAS 

»S37 So. Morgan Street 
Valandos: 9—12 1S ryto. 
Vakarais nuo 7 lkl 9 

• CICERO OFISAS: 
1243 Sotttft 49-th A v eone 

Telef. Cicero 4«7« 
Taland.: t—«:I9 T. T. kaadten, 

UtarnlnkalB Ir pėtnyčioms nuo f 
lkl t TaL rak. 

Df. CHARLES S E GAL 
Perkėla savo ofisą po numeriu 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

/ 
Džiovę, Moterų Ir Vyra Liga 

VaL: ryto nuo 10—12 nuo 2*—4 
po pietų: nuo 7—S.irt vakare 
Nedėilorais: 10 lkl lfl. 

Į Telefonas Mldway 2880 J 

Skaitykite, PlatiMnte, Remia
te "Drauge", vienintelį kata
likišką dienšraštį Amerikoje. 

TeL Ganai 0257 V ak. Ganai 2118 

DR. P. L ZALATORIS 
i Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Str. 

Vaandos: l t lkl 13 ryte; 1 Iki 6 
po pietų; f iki 0 vakarą 

Telef. Boulevard 2501 
Dr. M. ŽILVITIS . 

Dentistas 
Perkėlė savo ofisą & Brigbton 

Park po nu^O. 
3205 So. Halsted Staeet 

Tel. Canal 2055 
C. J. PANSIRNA 

Fotografas 
PANSIRNA STUDIO 

1901 S. Ifakted St., Clilcago. 
Tolumas nedaro skirtumo 

Šaukiamas, važiuoja į visas 
miesto dalis. JJ 

A R S E R G I ? 
| , Jeigu, sergi, tai atsilankyk tuo-
j jaus \ SVEIKATOS INSTITUTĄ, 
l ir ,sužlnok kaip likti sveiku, pa-
fgelba VAISTIŠKOS KU^IO KUL * v 

\ TOROS 
• D Y M Ų . 

I 

I R E L E K T R I Š K Ų . ir 
G Y- n 

1 

I Šitas naujas būdas gydymos y> 
ra paremtas ant tvirtų mokslinių 
pamatų ir yra pagelbėjus dauge
liui sergančių, kuriems visi kiti 
gydymo budai nieko negelbėjo 

u Mes .bendradarbiaujame su ge
riausiais; Gydyto jais, ir Chirurgais 

.! mieste Ir galime jumis panrpvnt I 
II visus tiukauiiautiiua budus gydy

mo. 
Mes esame praleidę virs 10 me

tų mokslui Ir 'patyrimui ival 
riuose daktapiškose mokyklose ir { 
gydymo įstaigose ir galiane ju
mis tinkamai patarnauti, atgavi-

I m e sveikatoa 
ATSILANKYK TUO JAUS I 

TRATNIS HEALTH 
INSTITUTE. 

3327 South Halsted Str. 
(Aut antrų) lubų) 

Valandos: Nuo 9 ryto Iki 

I 
12 I 

i pietų ir nuo 5 lkl 8 vakare. J 
šventadieniais pagal sutarties. 

^Bolševizmas vis labiau 
puola i kūdikystę, - panašiai 
kaip senas ŽJiiogus, Kuomet 
"nusilpnf'ja jo p ro t a s , J 

skmulyJasi " N - n o s " del savo' 
giminaičio nelaimes. Susonėji-
mas toks, kuomet per abu ga
lu pelenai birsta yra tikrai ai-\ 
dėlė nelaime, nes tos ligos 
nepagydo nei Dr. Karalius, 
kuris visokias negražias ligas 

gycfo. ; Į 
Bet kad susenėjimo liga ser 

gto ir " N - n u " redaktorius, tai 
parodo ne tik jo- amžius ir 
plikas pakaušis, bet visi jo 
straipsniai . Xe duok Dieve, 
kad Lietuva toldų žnioniu val
džioje turėtų. 

lead, Pa. 
Prarnatoma, kati Clevelan-

diečių 'keletas dalvvaus ir Fe-
deraeijos Seime, Detroite, lvai 
kurie veikėjai gaus progos bu 
ti Fed. Seime. Susipažins su 
Fed. uždavyniaią, tai nėra abe 
jones, kad pasirūpins sudary
ti Fed. skyrių, kurio senai 
laukiama. Kuopos i i \ draugi
jos daro sumanymų, kurie bus 
pateikti busiantiems seimams. 
Valio Clevelandieeiai! 

Pakliuvus. 
Šiomis dienomis, tūlas lietu

vis, p. V. B. tapo areštuotas už 
pardavinėjimą " n a m i n e s " . 

Sakoma reikalauja $10,000 
užstato, kad paliuosavus iki 
teismo. * Nėra žinios kokią 
bausmę gaus už savo 'darbą ' , 
bet žmogus yra nelaimėje. Re i 
kia gailėtis jo. Kiti panašus 
"b i zn i e r i a i " . turėtų imti tai 
domėn. Čia gera pamoką davė, 
veltui... Tik. vieną syk puodas 
trūksta...-

Pirmutini Syki! 
"Rūkiau visokius ci^aretus, bet 
Turkiškų niekados. Pamačiau gar
sinant HELMARS ir ėmiau rūkyti 
Turkišką Tabaką. Supratau tada, 
ką prateklau ir dabar įvertinu sa
vo rūkymą labiau negu bile kada 
nors". 

HELMARS padaryti iš gryno TUT-
kiško Tabako, kuris mirrkštas, kva
pnus ir saldus. Paprasti cigaretai 
turi tik truputį Turkiško Tabako 
ir pekiuoti pundeliais. Tokie d*uo-
da tik daugumą, fret nieko daugiau. 

HELMARS yra absoliutiškai gryni 
ir įpekiuoti į kartono skrynutes, 
kad neluŽtų ir užlaikytų gamtos 
skanų Turkišką kvepėjimą. 

Kaip kiti, taip ir jus džiaug
sitės permaina J Turkiškus 

MnaUĮCU* 
Gamintojai augrfečiausioaf 

rušiea Turkiškų Ir EgyptiŠkų 
cigraretų pasauly. 

BOjVESoflOovJO, 

S. W. B A N E S 
A B • a m M T A S 
7t W. Moaroe Street 

Reom §04 — TeL KauKJolph S900 
VaL. Nuo t ryto lkl 5 po pieto 

fVakatralfl S203 So. Halsted Str. 
lOlfl 

ii i . i . > * i =is 
«•% 

C. V. C H E S N U L 
A U T O M A T A S 

Metropolitan Stttte Banko 
1201 W. t l o d SU TeL Canal 

Įaja-tjaj n nf^ifr iTlfraiU .Hirti % 

JOHN K Ū M A S 
' LIETUVIS ABVOKAJPA8 

2221 W. 22-nd St. arti Leavltt St. 
Telefonas Canat «J&2 

Valandos: 9 ryto Iki 9 rakaro. Se-
redoj Ir PėtnyČioJ nuo 9 r. iki 6 
y. Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokius Doku
mentus, perkant arba parduo-

f dant Lotus. Namus, Formatą ir 
Biznius. Skolina Pinigus ant pir-

Lmo * morgičlaus lengvomis Išlygo
mis. 

—— 

SAtYS f. MASTAUŠKAS1 
», A D V O K A T A 8 

• Buvęs Lietuvos Atstovybes Ta- I 

r Singtone Patarėju. 
Metropolitan State Banko Kame 

2201 West 22nd Staeet 
Telefonas Ganai §6t» ' 

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

i 11 S. La SaUe st. Room 2001 
TeL Randolph 10S4 VaL ttnot-fi 

VAKARAIS: 
SSOl s . Halsted st. TeL Bivd. t77» 

v. v apart Panedėllo U 
Pėtnyčloe 

r»w 

!*'l 

r»/i 

nrrv ^ ^ ^ 

S. D. LACHAWICZ 

Statys mokyklą. 
Pa<iki^jiis vaiku skaičiui, 

pasiilare maža1 violos dabar 
tineje mokykloje. J^Ianoma 
skubotai statyti <lu kambariu', 
kad ])utų prirengti mokslo me-

ftui prasidėjus;.-Tam tikslui ren 
karnos aukos. Kalbamoji mo
kykla yra šv. Ju rg io parapi
jos. 

Žinių r inkėjas. 

VVATERBURY, GONN. 
v r 

— • - —' • ' — • " I - * 

Trumpos žinut«s. 
Po dvisavaitinio atastogos 

laikotarpio, mūsų gerb. klebo

nas kun. J . J . Valantiejus rios dienas savaitėje, 
grįžo linksmas ir žymiai svėi- . Ginvytfas. 
katoj sustiprėjęs. Liepos 24 d. ' 
gerb. kun. J . Bakšys pasida~ 
ve operacijai. Jaunimas ir ki- A ' •* •• ' "^—^T—HaaaB^ 
ti prieteliai-kos reiškia jam 
savo užuojautą. Ligonis jau a-
čiu Dievui baigia sveikti* 

Nuo 1 d. rugpiucio, 63 Cen-
ter St., Muz. A. Aleksis a t i r 

darė muzikos studiją, kur bus 
mokinama piano, dainavimo, 
muzikos teorijos ir kompozici
jos. Neseniai musij koloniją 
aplankė kun. dr. J . Navickas, į 
žymus solistas p. Juška iš 

Providence, R, I . ir tik grįžusi 
iš Londono p-Ie Adžauskaitė. 

Darbai vasaros metų kiek 
susilpnėjo. Dirbama tik ketu-

Lietuvis Graborfua 
M14 W. Mrd «?L 

Oicago. DL 
Patarnauja laldo-

taTesa kuoplfląusla 
Rejksle meldžiu at-
stfauttL o mano 
darbu buslU sfcfa-
nėdluti. 

•eL O o a l ifttt 
l i t i 

a s 

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

Ofisas DidmieatjJ.' 

29 South La Salle Street 
Kambarls **0 

Telefonas Oesitral %t&$ 

Vakaraifi 3223 S. Halsted St 
Telefonas: Yards 468' 

CeL Oentral 6200 
A. E. 

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

[Room t l l Ghicago Temple Bldg 
W. W»sWng?ton St. 

CICERO Ofisas: Panedėllo vak. 
1314 a Cicero Av. T*L Cicero &03t 
BREDGEPORT Ofisas: Kitais vak* 
S2S* S. Hatoted S t TeL Bonl. «78T 

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

I I 

( LIETUVIS ADVOKATAS 
Dtea.: D. B14—*1«—137 H. Dear. \ 

Ava. 
TeL Pnllmaa M77 

!• ai a i > a » i i i « i * ari 1 > i, 1 Į 

born St. TeL Randolph 5M4-
Vakarala 10717 
Roseland 

PRANEŠIMAS 
Turiu už garbė pranešti 

{visuomenei ypač savo tau-
tier?įam» Lietuviams lrad aš 
padidinau sjfeocka savo vai
stinėj. Kainos dabar $aug 
žemesnės negu pi rmiau kad 
buvo. 

NEW CITY PHARMACY 
John MdUchowskis, 

SavihiiJcas 
3327 So. Hklsted Str 

[Ciricago Tet. Blvd. 069^ 

Sakyk su Kviettem 
pra-Kvietkos visokiom 

mogora. ^ ^ ^ k ^ B 
FRANK JINDRICH, Jr. 1 232T Wešf 22f gteeet 

Telef. Canal 
w 

Chicago. 
aal 1TO7 

SKAITYKITE IB PLATIN
KITE f<D^AUG4.,> 

lOi llVailaCIIC 
Siek Stomach 

One or lwo Orang-elne powder« brmcc roti 
rlght up, the paio ls gone, your stomach 
eettlea, nerve* relax, the entire ayatem 
rea»os«Ia. P*fe l* medicina, for aka or 
women. prevent* nearly all aidtn«aC Q«t 
a. 10c pks, oran*elwe pow«iera or any 
drug/sist. MUlions uaed yearly. TtM7 nevar 
taU. Formula oa ©very aka. No įurcoUca. 

•' . . . a = 

Tav6 Ruptatk. 
Ma|i kūdikiai nefali niekuonii ttu pJ^elbėtl! KuolMt jų vidų-

Ha! uticieteja, i* neilno kaa jiems kenkia.' Tai yra reikalas jus, 
mo%*>8! Pritiurekit juos rotfešfitogai. Pridabokit fcsd Jejf vtfciai 
veikt* kiekvieną dieną. Ir jei apsiJtikiai nors msAuslif tidnrių 
ufltfetejimas, duokite jiems Bamkino—Kndikių GeTisuaj Drtuga. 
Kudfkiai mėgsU H^He net,prsft^dis»1«i«. Ji" TeilBkaretUl. *«a-

\ syti, t tikrai. I Bonka.. «5c. apt4*ose a*" tiesiai ii IslldHaorijos, 

V F. AD. RlCHTtR A CO. 
B r o o l a « , a Y. 104-114 So, 4tfa Street 

file:///Kvlo
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CHICA GOJĘ 

VAGYS NUŽUDĖ 
POUCMONA. 

9 

WEST SIDE. 

Ties Dreamland šokiu sale, 
Paulina i r jVan Buren st.. au
tomobili!} vagys nužudė po-
licmoną Harry Gaster. 

Policmonas Gaster, būda
mas liuosas nuo savo papras
tos tarnybos, parsisamdė sau 
goti automobilius sustatytus 
ties sale. 

FEDERACIJOS APSKRIČIO 
SUSIRINKIMAS TRE

ČIADIENĮ. \ 

Katalikų Federacijos Chica 
gos Apskričio susirinkimas }-
vyks trečiadienj rugpiučio 13 
dieną 8 vai. vakare AUSTOS 
Vartų parapijos mokykloje. 

Prieš Federacijos Kongresą 
tai bus paskutinis susirinki-

, IT mas. Malonėkite visi kolonijų 
Vėlai vakare du piktadariu atstovai atsilankyti. 

pradėjo krapštytis prie vieno 
automobiliai!?. Kuomet po
licmonas mėgino juodu sulai
kyti, tiedu pradėjo bėgti. 

Policmonas pasivijo ir tuo 
momentu peršautas. Pirm 
pargriusiant teeiaus jis sus
pėjo ponj šūvių paleisti į 
piktadarius. 

Vienas pašautas, kitas ąvei 
kas į t a r iamu piktadariu su
imta. 

NEŽINIA, KUR TEISYBĖ. 

Valdyba. 

ŽINIŲ ŽINELĖS. 

Policmonas Groark skund
žia, vaistininką Tennesen, 
6624 N a Clark st., kad jis 
jam pardavės puskvorte tik
ros degtinės. 

Vaistininkas tuotarpu poli-
emoną vadina melagimn. Sa
ko, tai jo paties degtinė. J i s 
ją atsinešė vaistinėn ir pakė
lė triukšme. 

Policmonas Groark turi 
jau savo rekordą. Perniai ji 
pašovė nugaron jo 16 metų 
sunūs. 

Policija veda tardvmus. 
Gal suras teisybe degtinės 
klausime. 

RASTAS MOTERIŠKĖS 
LAVONAS. 

Arti Benton Harbor, Mieh., 
trumuose rastas neidentifi
kuotos «moteriškės lavonas. 

X Trečiadienį, rugp. 13 d. 
2 vai. po pietų, pas ge l i . kun. 
pral. M. Krušą įvyks Chicagos 
provincijos Kunigų Vienybės 
susirinkimas. Susirinkimas 
prieš Šeiminis. 

X l'žsisakusieji Spaudos 
Draugijos išvažiavimo į Mari
jonų farmą paveikslus gali 
jau jų gauti " D r a u g o " ofise. 
Kurie gi dar nėra užsisakę, 
tepasiskubina tai padaryti. 

X Vakar per a. a. Ipolito 
Daniuno laidotuves AVest Si-
deje pamesta pinigų. Kas ra
do prašomas atnešti juos į 
" D r a u g o " ofisą. 

X Penktadieny Rugpiučio 
19 d. šv. Kazimiero Seserį) 
Vienuolyno Koplyčioje 9 vai. 
ryto bus didelės iškilmės. Dau 
giau 50 seserų priims habitą 
ir darys pirmuosius apžadus. 

X Aušros Vartų par. komi-
| tetas ir vargoninkas po biz. 
nierius renka pagarsinimu. var 
gonų pašventinimo progra
mai. Biznieriai labai prijauėia 
- be ilgo prašymo duoda gar
sinimų. Iš to bus dvi nau
dos: viena, biznieriai gerai iš-
sigarsins, o antra, tai parapi
jai didelė parama. 

Smarkiai ruošiasi. 
Aušros Vartų parapijonys 

labai smarkiai ruošiasi prie 
pašventinimo naujųjų vargo* 
nų. Sekmadieny, rugp. 10 d. 
turėjo parapijos pasitarimą 
kaip sėkmingiau prisirengus 
prie tos iškilmės. Susirinkime 
paaiškėjo, kad prie koncerto 
kuris įvyks vargonų pašven
tinimo dienoje tai yra rugp. -31 
d. bus svetainėje iškilminga 
vakarienė. Bengti vakarienei 
išrinkta iš 10 moterų komite
tas. Manoma, kad koneertas 
ir vakarienė pavyks puikiai. 

Laidotuves. 
Vakar rugp. 11 d. tapo pa

laidotas šv. K'azimiero kapinė
se Ipolitas Daniunas West Si-
dės parapijos narys ir pavyz
dingas katalikas. J is savo vai
kučius auklėjo ir leidė į kata-

Motėrų Sąjungos Seimo, vaka
rai šv. Jurgio parap. svet. 
prie AuFurn' Ave. ir \ 32/nd 
Place. Štai proga cbicagie-
čiams parodyti, kad šie nusis-
kundimai neturi pamato. Tai 
gi, chicagieeiai, parodykite 
svetingumą Seimo delegatė-' 
ms, atsilankant i Seimo vaka 
rus skaitlingai! Tuomi parody 
sime pagarbą ir sveitngumą 
savo kolonijos viešnioms de
legatėms iš kitų miestų atvy
kusioms. Pirkite bilietus Ir 
"kalno. 

T ,iptra<ideoU, *»gp. U 1034 

MERGAITĖMS MUZIKAN
TĖMS. 

VAIKINAI, NEPRALEISKI 
TE PROGOS. , 

O, oi, kažkaip negerai skam 
ba šis antgalvis. Atrodo lyg 
koks paieškau "apsįvedimui" 
pagarsinimas iš "N-nų" 

marriage bureau". Bet čia << 

visai ne tokios rųšies skelbi-
likišką mokyklą, kad jie butų mas. Dalykas štai kame. Chi-
taipgi geri katalikai ir Ameri- eagoje yra tūkstančiai vien-
kos piliečiai. Aušros Vartų gugių arba "singelių" -- jie 
par. bažnyčioje j vyko ged n- nevedę tebėra ar tai iš liuosoa 
1 ingos pamaldos už jo sielai vaKos ar iš "pr ipodko" . O 

Visos mergaitės lietuvės 
muzikantes, kurios griežiate 
kokiais nors instrumentais, 
tinkamais prie orkestrų, ir no
rit dalyvauti mergaičių or-
kestroj, susirinkit į Mark 
White Square parką ant Hal-
sted ir 29-tos gatvės utarnin-
ko vak. 8:00 vai. rugp. 12 d.' 
su instrumentais. Mes norim 
surinkti tinkamų instrumentų 
ir sudaryti Lietuvių mergai-' 
čių orkestrą Clii eagoje. Lai 
pasirodo ir lietuvių mergai
tės, kas gali sudaryti orkes
trą, netik amerikonės. Kvie
čiame susirinkti skaitlingai 
vien mergaitės. ' 

L. Krekščiunas Mgr. ir 
Direktorius, 

A. J. Andreson, Asst. 

rikoje darbus i r gerb. kun. Pr. 
Meškausko pasidarbavimą 
šiojet1 parapijoje, kaipo buvu-
vio klebono, ir rengia ši va
karėlį. Taigi yra kviečiami vi-Į 
si kuoskaitfingiausiai atšilau 
kyti. \ 

Rengėjai. 

AR ŽINAI KAD 

NORTH SIDE. 

Gerb. kun. Pijus Andziulis pa
sakė puikų pamokslą; taipgi 
prisiminė ir nurodė giminėms 
kad netinka taip pavyzdingo 
ir gero kataliko žmogus laido
tuves garsinti bedieviškuose 
laikraščiuose. Juk reikia turė
ti supratimo, kad bedieviai už 
velionio sielą nesimels^ nes 
jie į Dievą nei į dusios ne-' 
mirtingumą netiki. J ie tik pa
sijuoks iš nesusipratusių kata-

jiems vesti reiktų ir šeimynas 
sudaryti, nes žinome, kad šei
myna tai pamatas civilizaci
jos. Chicagoje yra taip pat 

Kun. Prof. Bučiui ir kun. Pr. 
Meškauskui pagerbti va

karienė, 

Seredoje, rugp. 13 d. 8 vai. 
vakare, Šv. Mykolo Arkanio-1 
lo par. svetainėje j vyks gerb. j 
kun. Prof. P. Bučio ir gerb. ' 

Japonijoj stovis gryžta atgal 
į normą, nes 20,000 namų pa
statyta po žemės drebėjimui? 
Ar žinai, kad 20 Helmar Tur
kiškų cigaretų nekainuoja 
daugiau kaip 20 paprastųjų 
cigaretų bet jie vertės turi du 
syk tiek? Milijonai rūkytojų 
permainė rųšį cigaretų į Tur
kiškus dėlto turi būti gerą 
priežastis. (Apgr., 

mm 

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

GROJIKLIS PIANAS 
Iš priežasties neturėjrhrio darbo Ir 

reikalingumo pinigų, aš parduosiu sa 
vo $700 vertės gTojiklį pianą ir 87 
rolelius, su benčiumi ir kabinetu už 

$100 

tūkstančiai .puikių mergaičių, , D , r v, , , . 
. , • * %. .„ ; kun. Pr. Meškausko pagerbi 

o prie jų dar atvažiuos iš vi
sos Amerikos delegačių į Mo
terų Sąjungos 10 tą Seim^ 
rugpiučio 1 8 - 1 9 - 20 d. O 
sąjungietės tai jau žinome, kad 
yra skaisčios, šviesios ir susi. 
pratusios lietuvaitės. Tai pro-

Princas čionai studijuoja 
sociali gyvenimą, įvairios rų-

\ r a ženklų, kad ji brutaliai.1.. 
v , . sies įstaigas ir abema šalies 

nuzudvta ir pamesta. . 
I patvarkyme. 

PAINFORMUOS DAWES'A 

Republ ikonų partijos ko-

IMSIS "PRIEMONIŲ." . 
Chicagoje plinta piktadary-

mitetas rugp. 19, 1924, for-,bės. Kai-kurit patentuoti re-
maliai painformuos Chicagos formatoriai sako, kad čia rei-
finansininką Da\ves, kad jis kią įkurti kuodaugiausia ži-
nominuotas į >Suv. Valstybių nomų sekmadienių mokyklų 
vice-prezidentus. (sunday schools). Girdi, tai 

Iškilmės įvyka p. Dawes'o 
rezidencijoje, Greenwood • av. 

likų, kad jie remia bedievišką g a mus^ vaikinams sudaryti 
spaudą, kuria jie griauna Ka-1 naujas pažintis, 
taliku. Bažnyčia ir kovoja T t t i g i j šeinio vakarus pra

šome atsilankyti nmsų abie
jų lyčių jaunimą. Rugpiučio 
18 d. Šv. Jurgio parap. svet. 
i vyks teatras - o paskui šo
kis. Orkestrą bus graži, sve
taine švari, erdvi ir vėsi, ne
žiūrint, kad ir vasara, bus 
malonu pasišokti. Nepamirš
kit tad Moterų Sąjungos 10-
to Seimo vakarą. 

N. 

prieš patį Kristų. Taipgi ro
dosi butų laikas susiprasti ka
talikams ir negarsinti kata
likiškų laidotuvių bedieviš
kuose laikraščiuose. Butų ge
ra, kad klebonai darytų kaip 
gerb. kun. Vaičiūnas Cicero 
klebonas. Jis jeigu kas garsi
na laidotuvės bedieviškose lai
kraščiuose, nedaro iškilmingų 
laidotuvių duodamas supras
ti, kad garsinimas bedieviškuo 
se laikraščiuose atneša skriau 

0 

dą Katalikų Bažnyčiai. Girdė
jau, kad ir kiti klebonai tą pa
tį diarys - nelaidos iškilmin
gai tų, kurie bus garsinami be 
dieviškuose laikraščiuose. 

Iškilmėse dalyvavęs. 

AR MES ISTIKRŲJŲ 
"ŠALTI"? 

busianti geriausia priemonė 
sustabdyti piktų darbų pliti- y e i k iš kiekvieno seimo dėle 

ir Sheridan road, Eivanstone. i mą. 
i Bot jiems, turbūt, neateina 
i galvas mintis, kad naudin-
giaus už sekmadienių mokyk-

įTomis dienomis Chicagoje las butų įvedimas religijos 

Mūsų didžiulėje Chicagos 
kolonijoje, įvyko jau įvairių 
seimeliu seimų tuzinais. 

NEPAPRASTAS SVEČIAS. 

viešėjo indėnas princas iš In
dijos, Bajendra Bahadur, ma-
harajah iš Jind. Punjah. Su 

gatai išnešė įspūdį Chicagie-
čių "ša l tumo". Pamenu ge
rai, kad paskutinis Susiv. L. 
R. K. Am. seimas (įvykęs mū
sų mieste) ypatingai nusiskun 

pamokų į publiškas mokyk-j dė tuo šaltumu -- žmonės ne-
las. 

Patiems reformatoriams, 
juo keliauja jo ^mona, vaikai, | kaip matosi, reikalingos sek-

jmadieniii mokvklos. tarnai ir sargyba. 

draugingi, vakarai neturinin
gi — svetainės pustuščios ir tt. 
ir t. t. 

Rugpiučio 18 - 19 d. įvyks 

P R A N E Š I M A I . 
CHICAGOS SĄJUNGIEČIŲ 

DOMEI. 

mo vakarienė su gražia pro» 
gramą. 9v. Mykolo parapijo
nys atjausdami gerb. kun. 
Prof. Bučio nuveiktus Ame-' 

ĮVAIRUS BIZNIAI 

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

valgyklų Chicagoje. 
Valgiai Skaniausi, 
Patarnavimas manda 
giausis. 
3206 S. HALSTEO ST. 

Chicago, 111. 
Tel. Boulevard 3985 

ir $18 storage iškaSčhj. Klauskite 
Mr. Frank. piano. 

1389 Milwaukee Ave. 
Pirmas augstas. 

I • J I I - — 

ĮVAIRUS KONTRAK
TINIAI 

M 
Tel. Blvd. 9641 

A. K A I R I S 
Murįmo ir budavojimo nai 

GENERAMS 

C O N T R A C T O R I S 
Atplaukykite pas mane riuoMi > 

gera patarimą. 
3*52 So. Halsted Street 

Chicago, 111. 
Home 

3356 l x m c Avenue 
lil • 

; • • » • • • — • • > • • « 

Moterij Sa-gos Chicagos Ap
skričio paskutinis prieš Sei
mą susirinkimas įvyks 15 <lie-
ną Rugpitieio m. 1924. Auš
ros Vartų Par. mokyklos kam
baryje. 7:00 vai. vak. Visų 
kuopų Seiman išrinktu dele
gačių ir valdybos narių nuo
širdžiai prašau be jokio skir
tumo atsilankyti Pėtnyčioe 
vakare. Šiame susirinkime vi
sų kuopų įnešimai Seinam bus 
sutrumpinti arba pątuobulinti, 
kad sutaupinus Seimo komisi
joms laiko, laike Seimo. Šitas 
susirinkimas yra vien tik 
šaukiamas Seimo reikalams. 

P. A. Nevulyte, 
Apskr. Pirm., 

GHAS, K. VUOSAITIS 
VYRŲ IR MOTERŲ 

RUBįj SIUVĖJAS 
Siuvame siutus ir (VCoatus 
naujausios mados. Atliekam 
darbą kogeriausia už vi
siems' prieinamas kainas. 

Valome, Dažome ir At
naujiname senus. 

2337 S. Leavitt Str. 
Tel. Roosevelt 8982 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDWARE GO. 

Malavojime, dekaruojame, 
kalsimuojame ir popieruo-
jame namus. Padarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie-

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

Pres. Ramancionis 
Chicago, 111. Tel. Yards 7282 

i 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalifi Kcratraktorini, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 
2319 West 24-th StreM 

Chicago, UI. 

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

Darbą atliekam greitai, 
pigiai ir gerai. , 

Kreipkitės: 

3352 So. Habted Str. j 
Tel. Boulevard 9641 

' • • * • » ' 

BUK GUDRUS! 
Pasinaudok propa kol dar 

yra laiko išsirinkti gerą] 
vietą del gyvenimo arti 

ąuette Park ir Sv. Ka-Į 
iero Vienuoline 

KAS KĄ NORI 
Pirkti narna, parduoti,j 

mainyti ar budavoti 
Kreipkitės pas 

Z.S.MlCHl \1CL A CO 
TTKK71T1. 

Apsauąam Insurinam viską. 
Tel. Prospect 4345 

PIRKIT NAM4 ARBA LOTĄ ( 
del gero savo valku ir sau kur y-
m medžią ir kvietkų. kur yra 
vieta daržovėms ir kiemas vai
kams. Tėvai ir motinos, padaryki
te savo valkams ir san linksmu
mą, žinot gerai kad pinigai išduoti 
už rendas niekados nesugryžta. 
Tuos pačios pinigus ką mokat u i 
randa Įmokėsi t į narna; trumpu 
laiku pats namas išsimokės. A& 
turiu didžiausiam pasirinkime na
mu ir lotu aplink Sv. Kazimiero 
Vienuolyną, kur yra puikiausia 
Chicagos Lietuviu kolonija, netoli 
Marmiette Park kuris bus vienas 
iš gražiausiu Parku visam mieste. 

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

lAmainom prastesnius namus ant 
geresnu namu kokioj tik vieto., 
turite. Kaipo Lietuvis tai visados 
lietuviams patarnauja kogeriausia 

•REAIi ESTATE INVESTMENTS 
2418 VY. Marouette Rd. (Or 67 

Blvd.) (Arti Western Ave.) 
Tel. Prospect 8678 

nrrr-Telefonas Canal 7233 

PETRAS CIBULSKIS 
Mallavojimo Kontraktorius 

Dažų ir Poperos Krautuvė 
2338 SO. LEAVITT STR. 

|Tel. Lafayette 4223 

P L U M B I N G 
[Kaipo liet u vys, lietuviam* visados] 

patarnauju kuogeriauslai 
M. YCSKA, 

8228 West 88th Street 

Telefonas Canal 0610 

PLUMBING 
Geriausias plumeris, darbą at

lieku gerai ir sąžiniškai. 
THOMAS HIGGENS 

2313 So. Oakley Ave Chicago, 

1 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

800 W. 3501 St. Cklcap 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiant pinigu* ir 
i • Parduodam Laivakortes. • 

JLf 

Remkite ttios profesijona-
Ius, biznierius kurie garsi
nasi dienraštį "Drauge". 

THE GEEVUM GIRLS 

REIKALINGI TAU 
PINIGAI? 

Mes skolinama ant pirmų] 
[morgičių. 

Mes taip pat 
Perkame Ir Parduodame plr-| 

[mus morgičlus po $600.00 ir aug-
hčiau. 

Norint platesnių informacijų! 
{kreipkitės pas: 

JUSTIN MACKIEWICH 

MORTGAGE BROKER 
[REAL ESTATE L0ANS &j 

INSURANCE 
2342 So. Leavitt Str. 

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

LOANS INSURANCE 
General Contractor & 

Builder 
Su tos rųšies reikalais 

kreipkitės pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausis. 

5710 S. Kedzie Avenue 
Chicago, 111. 

Residencljos Tel. Ofiso Tel. 
Prospect 5101 Prospect 5778 

CROSS MARXS s&crr WHERE JOE STDOO 
! • » — ' limariHĮa*"" •• • 11*1—. — 

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




