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ROMA, rugp. 16. — Kai-
kurios žinių agentūros pas
kleidė žinių ir kaikurie laik
raščiai tų žinių padėjo, buk 
Šventasis Tėvas šiandie sva-
rstąs apie Šventųjų Metų mi
nėjimo atidėjimą tolesniems 
laikams. 

Teisingai tariant, tos rū
šies žiniomis Bažnyčios prie
šai mėgina sutrukdyti kata
likų manifestacijas 192.') m. 
-Tos rųšies melagingi] žinįij 
visuomet pilna. Nereikia jų 
klausyti. 

Vokiečiai Pasidavė 
Francuzų Norams 

PENKI SUTARTIES PROTOKOLAI 
P A S I R A Š Y T I 

PASKOLOS KLAUSIMAS PALIKTįS 
BANKININKAMS 

LONDONAS, rugp. 17. — Badeno miestų evakuotė prie 

{Skaitlingoji grupė italų pii 
grimų gryžo aplankius Lour-
4esq, ir kitas šventąsias ir 
stebuklingas vietas. 

Grupė anądien priimta Šv. 
Tėvo audiencijon. Jos prie
šaky buvo Kardinolas Lau-
renti, kuris pilgrimams įix 
kelionėje vadovavo. 

Šv. Tėvas gyrė pilgrimus 
ir aukštino jų kilnių (Jvasią. 
Ant galo suteikė apaštalinį 
palaiminimų. 

-

•**Dorinės Išvados iš Evan
gelijų." fTokiu vardu para
šė knygų italas pro f. Onio-
deo. } 

(Šventojo Ofiso Kongrega
cijos išsprendimu ta knyga 
padėta uždraustų skaičiun. 
Katalikams uždrausta ja 
skaityti. 

Oalų-gale vokiečiai delegatai 
Londono konferencijoje pripa 
žino francuzų reikalavimus 
Tviihro krašto klausimu ir 
konferencija baigėsi. 

Tuo būdu išgelbėta ne vien 
Londono konferencija, bet ir 
Franci jos socialistų valdžia. 

Tuo įvykiu daugiausia pa
tenkintas Anglijos premieras 
MaeDonald, kurio pastango
mis sušaukta konferencija. 

Ką laimėjo vokiečiai. 
Vokiečiai konferencijoj lai 

mėjo šias keturias koncesijas: 
1. Laipsningas Ruhro kraš

to militarinis evakuavimas 
pradėjus ateinantį sausį. 

2. Okupuota armijos suma 

šingai Versailleso sutarčiai; 
francuzai panaikina mdlitari-

4. Francuzų su vokiečiam 

forma — vieni lopai. Juos 
matant darosi įspūdis, kad 
jie visi analfabetai. Gal ir 
teisybė. Kadangi Brazilijo
je žmonių minių apšvietimu 
niekas perdaug nesirūpina, 

Europėnų ateivių gyveni
mas Brazilijoje labai kietas. 
fTiktai vokiečių kolonijose ru 
pinamasi mokyklai klausimu. 
,Tai dėlto, kad vargas tėvus 
spaudžia. Paaugę vaikai tu
ri imtis darbo. 

L I E T U V O J E 

LATVIŲ-LIETUVIŲ VIE
NYBES KONGRESAS. 

RYGOJE. 

PANAMOS PERKASO 
• SUKAKTUVES. 

Pasak "El tos ," latvių ir 
lietuvių kongreso rengiamieji 
darbai iš latvių pusės spar
čiai varomi. Kongresas pra-
sideda Rygoj, liepos 25 d., I I 
vai. ir tęsis 3 dienas. Kon
greso dienotvarkė jau bai
giama išdirbti. Joje numa
tyta ištisa eilė referatų, ku
riuos skaitys žymios latvių ir 
lietuvių mokslo meno ir vi-

Rusai Valstiečiai Kelia Maištus 
STOCKHOLMAS, rugp. 17. 

— Saratovo gubernijoj rusai 
valstiečiai išnaujo pradėjo 
kelti maištus, atkreiptus prieš 
bolševikų valdžią. 

• Šešiuose valsčiuose sukilę 
valstiečiai apiplėšė valdiškus 
javų sandelius. 

Roudonosios armijos karei 

klavo ir atsisakė mokėti val
džiai mokesčius. 

Pagal i aus jie sudarė gink
luotus būrius ir puola sovie
tų stovyklas. Visur plačiai ve 
dama prieškomunistinė pro
paganda. 

Telegrafais ir telefonais su 
vių būrius valstiečiai nugin- sisiekimai pertraukti. 

—— 

PANAMA, rugp. 17. į-p 
į kordonų aplink Boilogne. .Panamos perkasui sukako 10' s l l o m e n ^ pajėgos. 

metų, kaip jis atidarytas lai
vų plaukiojimui. 

'Tuo laikotarpiu perkasu 
[perplaukė 28,100 laivų, iš kū

pi rklybos sutartis. 

Pasirašyti protokolai 
Penki konferencijos padaryjrių 2,500 S. Valstybių karo 

/i n imas. 
3. Kai-kurių Rliinelando ir 

ti protokolai pasirašyti. 
1. Pasirašytas reparacijų 

komisijos ir vokiečių. 
2 ir 3. Vokiečių ir santar

vės valstybių. 
4. Vienų santarvės valsty

bių. 
5. Abelnas protokolas. 

M si protokolai paliečia eks 
pertų planus ir jų vykinima. 

Paskolos Vokietijai klausi
mas paliktas apspręsti pa

tiems bankininkams. 

Latvių visuomenės susido
mėjimas kongresu yra gyvas. 
Bankai ir ekonominės orgaui 
nacijos paaukojo kongresui di 
dokas pinigų sumas. Taipat 
valstybės kultūros fondas su
teikė 2,000 Latų pašelpos. Ry
gos miesto valdyba rengia 
rautų; jį atleido rengiamąjį 
kongreso metu koncertą nuo 

e r a u /Aicu ATAimniA mokos(V'il*- Taipogi Rygos 
5 • J S ^ I S S L ^ . | l atvių draugija, kurios salėje 

įvyks posėdžiai, suteikė salę 

ir kitų laivų. Gi visi kiti, tai 
pirklybiniai laivai. 

Muito už vežamas prekes 
surinkta virš 100 milionų 

doleriu. 

PREZIDENTĄ. 

BRAZILIJOS ARMIJA VAL- Kariuomenei ne-
DŽIAI NEIŠTIKIMA. ' * * • * ! 

Daug kareivių atsisakė 
kovoti revoliucionierius. 

• 

Gauta raportas nuo Apaš-
talinio Delegato Kinijai, mon 
sign. Costantini, apie Kinijos 
katalikų Vyskupų Sbanglia-
juj įvykusį suvažiavimą. 

Propagandos Kongregaci
ja, kaip pranešta, tuo rapor
tu patenkinta. Tečiaus ra
portas bus dar studijuoja
mas ir Vyskupų paduoti pro
jektai bus visapusiai Kongre 

gacijos susirinkime, apsvars-
tomi. Tai užims keletą mė
nesių. Iš to raporto išvados 
pagaliaus bus įduotos Šven
tajam ffėvui patvirtinti. 

S ANYTOS, Brazilija, rugp. 
l(i. — Lagalė', konstitucinė 
Brazilijos valdžia šiandie tu
ri begalo sunkią kovą su tik- r 
siu apdrausti naciją nuo gru
pės Sao Paulo politikieruj ir 
daugelio nepasitenkinusių ar
mijos karininkų, kurie tykoja 
sugriauti paldžią. Valdžia 
turi daug nesmagumų ir bai
mės, kuomet jai gerai žinoma 
daugelio karininkų neištiki-
mtvbe. , 

Ta Brazilijos kariuomenė, 
kuri liepos 5 d. mieste Sao 
Paulo sukėlė maištus ir pri
sidėjo prie revoliucionierių, 

Papos sekretorius KarcĮi- buvo parinktiniausia. Vald-
nolas Gasparri rugp. 15. iš- žia, siųzdama kariuomenę 
vyko vasaros atostogoms į .prieš maištininkus bijojo siu-
Lssita, savo tėviškę. jnčiamų kareivių pasipriešini-

inio. Tas pasipriešinimas ga-
Kardinolas Merry del Vai Kjo įvykti kas momentas ir 

aplankė Rieše, Papos Piaus į valdžia butų galėjusi pasilik-
X tėviškę. .Tenai Sarto na- t i be nieko, 
miškiai (Piaus-X pavardė bu Kuone kiokvienas brazile' 
vo Sarto) ir kiti Rieše gyveninas, lygiai kaip ir kiekvienas 
tojai Kardinolą iškilmingai j Pietų Amerikos gyventojas 
sveikino. į paprastai savo širdyje nėšio-

* 

| ja maišto kerštą. jTokia tai 
Romon atvyko Apaštalinis jaiv tų žmonių prigimtis. 

Nuncijus Ispanijai, monsign. 
Ledeschino. 

Kiekvienas revoliucinio veiki
mas žmonėse sukelia simpa
tiją, jei ne aktyve paramą. 

ištikimybė. 
Revoliucijos laiku Čionai su

gabenta nemažas skaičius ka
riuomenės, kuri išlaikyta be 
I jokios akcijos. Ta visa ka 
riuomenė butvo siunčiamai 
kovos frontau į Sao Paulo. 
Bet susekta, kad didžiuma ka 
eivių palankiauja revbliuci-

onieriams. Dėlto sulaikyta ji 
nuo kovos fronto ir laikinai 
pristatyta į Santos. 

Prezidento Bernardas val
džia veil^ė . energingai. Ka
riuomenės dalvs Sao Paulo 

0 

pusėn gabenta laivais, kadan
gi saužemy trųksta geležin-
kelhj. 

Revoliucija be kitko įrodė, 
kad Brazilijai reikalingi ne 
vien geležinkelių tinklai, bet 
nemažas pirklybos ir karo 
laivynai. Gabenti juromis 
kareivius valdžia nebeturi 
nuosavų laivų. Reikalingų 
laivų šiuokart valdžiai patie
kė Lloyd Brazilijos linija, ku
riai prisieis riebiai atlyginti. 

Keistas buvo reginys mar-
šuojant kariuomenei iš laivų 
į kalnuotas apylinkes. Tie 
kareiviai, tai įvairių genčių 
tikri driskiai. 

HELENA,. Mont, rugp. 17. 
— Senatorius Walsh, demok
ratas, čionai pradėjo politinę 
kampaniją. (Kalbėdamas ata-

įkavo prezidentą Coolidge, 
kurs, anot senatoriaus, labai 
šaltai atsineša į republikonų 
žibalinį skandalą. 

nemokamai. 
i 

Visas kongreso darbas, tai
pat referatai ir tezės bus iš
leisti atskirioj knygutėj lietu
vių ir latvių kalbomis. 

SAKO RASTAS SOCIALIS
TO LAVONAS. 

AMERIKA NEPRIPAŽINS 
BOLŠEVIKU VALDŽIOS. 

•• • ' - - v • • 

WASHINGTONO VAL-
DŽIOS NUSISTATYMAS 

NEATMAINOMAS. 

Pirmiaus bolševikai turi 
pakeisti savo taktiką. 

žia, kaip ilgai ji nepripažins 
internacionalui skolų inėmus 
233 milionus dolerių skolos, 
gautos iš Amerikos įkūrus 
ten respubliką, kuomet su-
griauta caro valdžia. 

Amerikos vyriausybė lygiai 
nesusidės su Maskvos vald
žia, kaip ilgai bolševikai ne
draugingai ir aktive dvasia 
atsineš į amerikoniškas įstai-

gaS. V''*!3i|fS| 
įToksai Washingtono val

džios nusistatymas. Šis nu
sistatymas suformuluotas dar 
prezidentaujant Hardingui ir 
šiandie jo stipriai laikomasi. 

ROMA, rugp. 17. — Kai 
kurie vietos laikraščiai pas- \\ 
kelhė, kad nužudyto sociali s-
* 

to milionieriaus Matteotti la 
vožias pagaliaus rastas. 

Bu|7ęs užkastas žemėje už 
5 mailių nuo šio miesto. 

KAUNAS. — M misterių 
Kabinetas liepos mėn. 25 ir 
26 d. svarstė Žemės Ūkio A-
kademijos statutą. Statutas \* s u Rusija politinius santy-
priimtas ir pasiųstas Seinmi 

>WASHINGTON, rugp. 16. 
— Nežiūrint to, kad Rusijos 
bolševikų valdžią pripažino 
Britanija ir kitos kelios pa
saulio valstybės. Snv. Vals
tybių nusistatymas nepakei
čiamas ir šiandie nepramato
ma, kuomet tuo klausimu bus V aidžia tėmijasi. 
vedamos derybos ir kuomet 
AYashingtonas galės užmegs-
ti diplomatinius santykius su 
Maskva. 

Tos rųšies pareiškimas čia 
paskelbtas iš Valstybės de
partamento: 

Bet tuo pačiu laiku praneš
ta, jog Prezidentas Coolidge 
visci yra palankus atnaujin-

svarstyti. 

PREZIDENTAS ATOS
TOGOSE. 

P. Eduardas Turauskas, 
nuolatinis "Ryto'* korespon
dentas Paryžiuje, baigė Sor-
bonos universiteto juridinį fa 
kultetą. 

PLYMOUĮTH, Vt., rugp. 
17. — Prezidentas Coolidge 
atvyko su šeimyna Čia į savo 
tėvo namus praleisti keletą 
dienų ramioj atmosferoj. Tai 
pirmos prezidento atostogos. 

EINA RUDUO. 

•VVASHINGfTON, rugp. 17.: Sao Paulo policija ir pro-
— Plyšusi bomba apgriovė įvincijos kariuomenė kilus re-
vieno teisėjo namus jiiarti so- (voliucijai suskilo. Viena da

gtinės. J kariami "bootlege-jlis simpatizavo revoliucijai, Į mavę kokiais tai nepapras-Į Pranešta, kad tai komunis-
nai. 

Tikra košelieua. 
Pusnegriai su mulatais, le

nkai su rusais, šveicarai su 
vokiečiais. /Tai daugiausia iš 
svetimų šalių atėjūnai. 

Tokia maišyta kariuomene 
kas gali pasitikėti. jKarei-

NICARAGUA MOBILI
ZUOJĄS!. 

MA^AGUA, rugp. 17. — 
Nicarugna valdžia į Hondū
ras respublikos pasienius siu
nčia daugiaus kariuomenės ir 
mobilizuojasi. 

Tai daroma del sukilimų 
Hondurase. 

, | 

KOMUNISTAI PADEGĖ 
DIRBTUVĘ. 

BUKAREŠTAS, Rumuni
ja, rugp. 17* — Valstybinėj 
tabokos dirbtuvėj kilo gais-

feįmet nebuvo Cliicagoje pa 
vasario, nėra nei vasaros. 

Šiandie rugpjūtis, bet oras 
nuolat šaltas. 

Medžių lapai vietomis ima 
gelsti ir kristi. 

Dažnai tai apsiniaukę, tai 
lįnoja. - * 

Ir taip yra vidurvasary, 
v Nereikia pamiršti, kad šįmet 
Marsas ,yra arčiausia žemės. 

kius. I r jis turi vilties, jog 
artimoj ateity tas bus atlik-
ta. Suprantama, tai visa pri- ' 
gulės nuo pačių bolševikų 
valdžios elgimosi. 

Turi pripažinti skolas. 
Valstybės departamentas 

oficialiai pažymi, jog Ameri
ka nedali ̂ ir nenori nieko ben
dra turėti su bolševikų vald-

Washingtono valdžia su do
mėsiu visas laikas tėmijasi į 
įvairias bolševikų vedamas 
konferencijas su kitomis Eu
ropos valstybėmis. Ypač i* 
domaūja, kaip bolševikai elg
sis ir kaip jie .pildys savo: žo-
dį padarius jiems taikos * su* 
tartį su Britanija. 

Amerika pageidauja su Ru
sija turėti * diplomatinių fr 
pirklybinių ryšių. Tečiaus 
tai visa priguli , nuo pačių 
bolševikų. Todėl nutarta 
tuo reikalu ilgiaus palaukti, 
kuomet patys' bolševikai ne
siskubina keisti savo šiandie
ninės taktikos. 

SKAITYKUJTE IR PEATI&T 

KITĘ "DRAUGĄ," 
9 

Chicago Electric Co., ofisą, 
740 West Van Buren st., už
puolė plėšikai. Surišę pa
naktinį ir> apkraustę visus 
kampus, išsidangino. 
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Siųskite Savo Giminėms 

L l JETU V Ą 

PINIGU S 

PINIGŲ KURSAS. 

ras. Nuostoliai — pusantro 
viai sumenkę, • atrodė nusika-jmiliono dol. 

* [kita dalis nusisuko šalin.' tai sunkiais darbais. JJni tų darbas. 

Rugpiučio 16, 1924 m. 
Lietuvos 100 litų $10.00 
Anglijos 1 sterl. sv 4.55 
Prancūzijos 100 frankų . . 5.71 
Belgijos 100 frankų 5.25 
Šveicarijos 100 frankų . . . . 18.91 
Italijos 100 lirų 4.52 
Čekoslovakijos 100. kronų . i 2.9& 

ii 
P E R 

DRAUGĄ" 
NES, "DRAUGAS" pigiausiai siun

čia ir geriausiai patarnauja. "DRAU
GAS" siunčia per didžiausia Lietuvos 
banką — UKK) BANKĄ. 
^ "DRAUGAS" siunčia pinigus litais 
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-dral-
tais ir telegrama. 

"DRAUGAS," PUBL. 00., 
2334 So. Oakley Avenue Ohicafo, HL 

Į 
Ofiso Valandos; Nuo 8 ryto iki 8 T. vak. 

Sekmadieniais uždaryta, 
llllllllllilIlIlIUIIIIIIIllimillllllltiailUliHBSUUIUHttlIMIMISISIIilSS 
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MOTERŲ SĄJUN-
GOS SHMAS. 

Šiandien mūsų didžiulėj 
Cįucagoje įvyksta Dešimtasis 
iš eiles Metinis Moterų Są 
jungos Seim'as. 

Iš įvairių plačios Anverikos 
lietuvių kolonijų suvažiuoja 
šiandien atstovės savo organi
zacijos reikalams aptarti. 

yį O tų reikalų yra nemaža. 
Moterų Sąjunga pirmąjį savo 
gyvavimo dešimtmetį tariant 
pačios Sąjungos organo žodž
iais bandė savo jėgas, skynė 
sau kėlią į platesnį veikimą. 

Ir šio bandymo vaisiai yra 
patenkinami. 

Moterys parode, kad mo
t a pačios organizuotis ir veik
ti. Jos tvarkingai veda savo 
gan skaitlingą turinčią 60 
kuopų, su 2,500 narių organiza 
ei ją. Jos sukėlė diktoką kapi
talą arti $20,000.00. Jos su
gebėjo ne tik leisti savo orga
ną "Moterų Dirvą", bet ir 
šiftip aktingai prisidėti prie 
apšvietos ir tautinio susiprati 
mo mūsų išeivijos tarpe. Taip» 
jau jos mokėjo veikliai dar
buotis ir mūsų parapijų ger
būviui. 

Tai yra graži pradžia. Tei
singai tad Moterų Sąjunga 
gali šiandien pasidžiaugti sa«* 
vo 10 sukaktuvėmis. Bet 
džiaugsmu negali šių metų Sei' 
mas pasitenkinti. 

Seimas, remiantis 10 metų 
Sąjungos prityrimu, privalo n^ 
tiesti takus tolimesniam savo 

-vystymuisi ir veikimui. 
Pirmoje vietoje reikia Šei

ni PJ apsvarstyti pačios orga-
r.'.vacijos stiprėjime ir »Iidėji-
mo priem6 »es. Sąjunga teturi 

l&) kuopų, su 2,500 narių. Tuo 
H:\-.pu motei n kata1 IV u muši? 
"išeivija skaito šimtais tūks
tančių. Nepalyginamai dides
nė Malis nepriklauso organi-

Racijai. Seimas turėtų nuodu-
Tgniai išgvildenti priežastis, 
Idel kurių tokia tik maža da» 
lėlė priklauso Sąjungos i* 

-ieškoti priemonių savo Sąjun-
jfgos nariams padauginti. 

Z Toliau Seimas turi ir Sąr 
jungos veikimo linija aiškiau 

lir tvarkiau nustatyti. Lig-
šiol, kiek galima pastebėti Sąj. 

•daugiau rūpinosi pati mate-
-rialiai sustiprėti. Tai buvo 
I gal gera pradžioje. Bet Są
junga negali virsti vien biz* 
uio varymo organizacija. J i 

l turi atsižvelgiant į užbrėžtus 
įstatų tikslus varyti ir pa
šalpos ir apšvietos darbą. 
Tik reikia konreeiau nusta

t y t i to darbo planai. 

Pagaliaus Sąjunga turėtų 
'užmėgsti. tampresrius ryšius 

•» • * . * • — * 

jjlikų) Ir. tikisi fcad mes i^pgtfga|$sim jrtms keleto ar ke
liolika** Aukštojo mokslo mokytojų ar ve&čfc. Jie labai 

MŪSŲ ZEMŠS YPATINGA. PADĖTIS, noretg, kad mm vienumai <mariįo«ai) jpjfcdėl* ir pas 
Latvių ir ftetuvfy gyvenamos žemes plotas *pkna JU0S k t * s * w ** r b* 

! 

apie 150,000 ketvirtainių kilometrų arba 60,000 ketv. 
mylių, šitame plote gyvena 5,500,000 žmonių, arba vks, 
name kilometre vidutiniškai 37 žmones. Mažos mūsų 
tautos ir retai apgyventos žetttfs guli geroįe pA)mio po
zicijoj, kurios mums kaimynai Itfbai užvycli. Jei mūsų 
žeme butų taip tankiai apgyventa kaip OkiRdija (200 
viename ketv. kilometrą) arba nors kaip Vokietija (120 
ketv. kilometre), tai kaimyny užvydo mes galėtame ne
bijoti ir nepaisyti. Bet retai apgyventi mūsų kraštai vi
sai natūraliu buciu patraukia savin tankiau apgyventų 
kraštų domesį ir energiją. Tai pasidaro tarsi kokia "an-" 
tropogeografinė gravitacijos taisykle", atsiprašant už šj 
mano gremėzdišką terminą. Kad naturalis išorinis spau
dimas nebesudarytų tmiuis pavojaus, reiktų kad Lie
tuvos ir Latvijos gyventojų tankumas sas^ygmiiji su V> 
kietijos ir Lenkijos, t. y. bent 100 žmonių viename ket
virtainiame kilometre. Tuomet broliškosios imisų Respub
likos turėtų arti 15 miiionų gyventoja, šituo klausimu 
teko man džiaugsmo kalbėti Latvių-įietuvių Vienybei 
1921 m. rudenį ir rašyti "Romuvos" 2-ame numery. 

Kol Rusijos ūkis ekstensyvus ir labai atsilikęs, tol' 
Baltijos pajūrio politinei ir kultūrinei savystovybei saugu 
augti ir stiprėti. Bet kai 150 miiionų Rytuose pradės pro
dukuoti Vakarų Europos maštabu, tai, net nekalbant a-
pie karo galimybes, mūsų Pabaltijai atsiras tokios rų-
šies pavojus, apie kurį šiandien retai kas ir pagalvoja. 
Pabaltijon tuomet skverbsis daugybė ekonominių įstai
gų ir kultūrinių reikalų, savo prigimtimi ir forma labai 
svetimų mūsų tautybėms. Net prieš mūsų norą, Pabarti-
jos miestai augs ir didės, bet daugiausia svetimais gai
valais iš Rytų. Tad reikia Pabaltijos tautoms didelio ir 
visokeriopo sutarimo ir vienybes. Reikia mums toliau
sia pramatančių vadų ir labai atsparia morale. Mūsų 
kultūrinis prisirengimas turi būti nepaprastai didelis. 
Štai kodėl reikia džiaugties, kad Latvijos Universitetas 
turi 6,000 studentų, kad mūsų "klerikališkas" Seimas 
steigia naujas aukštąsias mokyklas. Žemės Ukk> Aka
demiją Dotnavoj, Aukštą Prekybos Mokyklą Klaipėdoj, 
kad turime jay 25,000 gimnazistų ir t. p. Vis tai pir
mieji žingsniai į busimąją tautinę didybe, į? niuJjas Kul
tūros Rūmus, į šviesesnį gyvenimą. 

GYVA RELIGIJA — K-GI VIENYBES 
PAGRINDAS. 

Latvių-lietuvių kongrese Rygoj dalyvavo įvairių ti-
,kybų ir pasaulėžvalga žmonės. Taip ir pridera: brolių kon 
'gresas tur apimti visas sroves ir spalvas, fer kaž-kaip la
bai gražu, labai broliška išrodo^ kai kongreso prezidiu
me sėdi šalę viens kito evangelikų pastorius Dv. Gaiga
laitis (iš Klaipėdos) ir katalikų kunigas Magistras Juod-
avalkis (Rygos lietuvių vadas), gražias kalbas sako žy
mus latvių pastorius Irbe ir kiti dvasiškiai, kaip katali
kai, taip protestantai. 

Labai mišrus kongresas, žinoma, negalėjo kurro-
nors tikybinio antspalvio turėti. Vienok už to kongreso, 
durų Lietuvos katalikams dar lieka vienas su latviais su
siartinimo būdas, kurį mes labai retai atsimenam. Latga-
lija, rytinė Latvijos provincija, katalikų apgyventa, Lat
vijai labai svarbi kaipo avangardas į Rytus, šis avangar
das latvystės ir net lietuvystės turėtų būti nepaprastai 
atsparus. Latgafijos vadai nori sustiprinti savo kulturi-r 
nes tradicijas ir religiniais pagrindais sustiprinti savo 
atsparumą prieš svetimas įtakas. Šitame reikale jie žiuri 
per Dauguvą ir tikisi iš Lietuvos sau broliškos para
mos. Ir seniau čia lietuviai varė didelį kultūros ir reli
gijos darbą. Neužmirškime, kad dauguma Latgalijos ku
nigų yra lietuviai, kurie ten užsipelnė didelės latgalių pa
garbos. Latgaliai džiaugiasi mūsų paiegų milžinišku au
gimu (5,000 ateitininkų, 500 studentų kovojančių kata-

• 

SmacH čia pastebėti, kad Latvijos arkivyskupas 
Springavicius, naujas vyskupas Rancanas ir daugelis 
kunigų gražiai moka mūsų kajbą ir skaito, tietuvių laik
raščius. Tat iš jų pttsčs yra didelis susfertmimo žtegsitfs. 
Šiemet Lietuvos katalikų kongrese Kaune Latvijos arki
vyskupiją atstovavo kun. Kublinkis. Reiktų ir toliau kvies
ti latvių katalikus į Husų kongresus ir mums pas juos va-
liHėti. Smagu mums, katalikams, su visa Latvija drau
gauti, nes jos valdžia mokėjo labai gražiai pagerbti ka-, 
taWcų jausmus ir ginti katalike reikalus. 

Ieškant sasiartininto ir vienybės priežasčių, pravar
tu pastebėti, kad nepriklausoma Lietuva gal nebūt įsi-
kurusi jeigu ilga šiaurinė mūsų siena neimtų buvusi sau
gi Lygiai nebūtų ir Latvijos, jei mes nepridengtume jos 
pietinio ŠORO. Tad ft&fa LalvijiOs be Lietuvos, nei Lietu
vos be Latvijos! Belieka tik dirbti vardan galingos Lietu
vos ir gaHngos Latvijos. Ir galybę augfnkrm ne ginklais 
barškindami, bet kultūrindami ir mokindami savo žmo
nės. K. P. 
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Latvių - Lietuvių Kongreso Rezoliucijos. 
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EKONOMINIS SUSIAFfTtNIMAS. . . 
'Kongreso paskutinis posėdis atidarytas inž.l 

Ryterio t valandą. Dienotvarkėj rezoliucijų priėmi
mas, sustatymas dienos ir vietos kitam kongresui' ir 
kongreso uždarymas. Rezoliucijos patiektos ekono
minio ir intelektualinio susia-rtinlmo sekcijų.Jįcono-
minio susiartinimo sekcijos rezoliucijų p raJ J f pa
brėžimas to susiartinimo reikalingumas, kadangi tat 
duos galimumo abiem valstybėms iki maksimumo 
iSplėsti savo jėgas. Prie referatų apie žemės refor
mą pažymima, kad žemės ūkis )tra abieįų vatetybių 
gyvenimo pagrindas, užtat jis turi but valstybes pa
laikomas. Del pramonės pripažinta, kad pirmenybė 
turi but teikiama toras įmonėms, kurios apdirba vie
tinę žaliavą ir turi reikimas valstybės ekonominei 
būklei tvirtinti. Toliau priimta reaoflucija del pini
gų sįstemos vienodumo reikaUngumo. Del susisie
kimo keliu perskaityta plati rezoliucija, kuri palie
čia visus susisiekimo kelios. Rezofoidjoj apie savi
tarpio susisiekimą iškeliamas reikalas naikinti vi
zos ir kiti formalumai. Šita rezoliucija sutikta ilgu 
delnų piojtmu. Toliau kalbama apie prekybos suv-
tartj ir muito uniją. Paskutinė priimtoji rezolucija 
apie abiejų šaftų ekonominių organizacijų bendra
darbiavimo organizacijų bendradarbiavimo reikalin
gumą. Visos šios rezolucijos bus ištisos paskelbtos 
kiek vešliau. 

INTELEKTUALIS SUSIARTINIMAS-
lntelektualio susiartinimo sekcijos rezolucijy ei

lė prasideda reikšmingu pareiškimu, kad Lietuvos 
senoji sostinė Vilnius paimta Lenkijos per smurtą; 
užtat lietuviai ir latviai turi d£ti visas pastangas, 
kad Vilnius butų grąžintas jo senajai šeimininkei. 
šita rezolucija susirinkusiųjų sutikta iigai6 nerims
tančiais plojimais. Toliau pabrėžiama, kad tarpusa
vy susižinoti reikalinga universitetuose įvesti latvių 
ir lietuvių, kalbos, visose gimnazijose bent viena pa
moką savaitėje įvesti lietuvių kalba Latvijoj ir latvių, 
kalba Lietuvoj, rengti paskaitos ir parodos, specialios, 
konferencijos. Toliau, didieji knygynai turi keistis 
naujais reidiniais, laikraščiai atidaryti specialų sky
rių apie antrą vatetybę, teikdami objektyvių informa
cijų ir vengdami tendencingumo. Jaunimui turi but 
iš mažens slaepmama vienybes idėja; šituo reikalu 
kongresas kreipiasi į visas moteris. Tarpusavy su
sisiekiant turi būti vengiama betakiškumo. Lietuvos 

vatat|%ė latvių kalba vadinama žodžiu "Lietuva", 
ir lietevių tautos narys — "lietuvis". Kongresas 
pripažįsta reikalą kurti bendrą terminologijos komi-
mįą, kuri papildytų abiejų tautų taikstančius žodžius. 
Inž. Paeglei siūlant nutarta visos rezolucijos įteikti 
abiejų šalių Seimams ir Vyriausybėms. Rezoluci-
joms galutinai suredaguoti išrinkta redakcinė komi
sija iš p. p. Kacerro, Asaro, Ryterio, Juodavatkio, 
Vronevskio ir Poliakausko. Visas kongresas darbas 
bus išspausdintas tam tikroj knygutėj ir išplatintas 
liaudy. 

Priėmus rezolucijos paskaityta telegramą iš 
kan. Tumo, kurioj jis pareiškia, kad sulaikytas ligos 
ir pareigų negalėjęs alvykti, bet gi liekas tikras a-
biejų broliškų tautų talkininkas, Gauti dar sveikinimai 
iš Lietuvos žemės ūkio ministerio Krupavičiaus, Lie
pojos biržos komiteto ir k. 

KITAS KONGRESAS. 
Toliau prieinama prie kito dienotvarkės punk

to, būtent, laiko ir vietos nustatymo kitam kongre
sui. Didelių ginčų sukelia p. Lmarto siūlymas šaukti 
kongresą tiktai po 3 mefy Lietuvos sosfinėj. Ktisa 
eile kalbėtojų iš abiejų pusių pripažįsta šį laiką 
per ilgą ir karštai palaiko reikalą susirinkti į kitą 
kongresą kitais metais. Debatuose dalyvavo p. p. 
Paegle, Budrys, Ozols, Ruseckas, Aukštuolis, VM-
sons, Zubauskas, dr. Butuls, gen, Bulota, Lebartas, 
Simonaitis, Juodavalkis ir k. Galutinai priimtas siū
lymas šaukti kitą kongresą Lietuvos sostinėj'ir ne 
vėliau kaip po vieaerių metų. 

Uždarant kongresą, žodį ima p. Linartas, kurs 
visų atvykusių iš Kauno vardu širdingai dėkoja už 
priėmimą ir reiškia džiaugsmo del kongreso gerų re
zultatų. Toliau kalba p. Budrys: "Gerbiamieji bro
liai latvai! J šį latvių lietuvių kongresą iš Klaipėdos 
atvyko mažas būrelis žmonių, bet tat nereiškia, kad 
Klaipėdos krašte nėra vienybės šalininkų. Priešin
gai, latv. ir liet. vienybės susiartinimo idėja yra fe
bai populari. Esu įsitikinęs, kad kitame kongrese 
Klaipėdiečiai dalyvaus didesniu skaičium. Išbuvę čia 
keletą dienų, buvom sutikti kuo širdingiausiai, visur 
jautėm broliško, nedirbtinio palankumo. Kiek vieny
bės fdeja yra pagavusi visus, matėme vakar koncer
te. Artistai dainininkai, lyg sužavėti, dainavo nepa
prastai gražiai, geriau, negu visuomet, tikiu bro
lius latvius matyti kitame kongrese Lietuvos sosti
nei. Už jūsų priėmimą mes atsakysime broliškumu 
•— širdingumu- Valio lietuvių ir latvių vienybė!" 

KONGRESAS UŽDARYMAS. 
Kongresą uždaro p. Ryteris tokia kalba: "Ger

biamieji Pirmasis latvių lietuvių kongresas atfiko savo 
darbą, išsiskirstant reikia pasiimti juodas, bet gi ne
išvengiamas tų visų gražiųjų norų ir rezolucijų įgy
vendinimo darbas. Visur, kur tik gyvena latvis ar lie
tuvis, kur skamba šių broliškų tautų kalbos, turi bū
ti skleidžiama vienybės idėja. Mes privalom prieiti 
vienintelę išvadą, kaip tiktai susijungę tegalėsime 
gyventi, eidami gi skirtinjgais keliais mes sulauksime 
prūsų likimo. Tiktai vienybėje galybė. Aišku, kad 
niekas nenorės grįžti į prieškarinę padėtį, ar rusų. 

' ar vokiečių, ar lenkų jungą. Baigdamas savo pra
kalbą, pažymėsiu šiuo| žodžius; pasakytus referate 
prof. Endzelinio: jeigu latvių lietuvių vienybės idėja 
bus įsišaknėjusi į tautą, tai niekas netrukdys mums 
susijungti. Venkime frazių, o kibkime prie darbo. Iki 
pasimatymo per kitą lietuvių latvių kongresą Lietu-

= : i»> vos sostinėj! 
Sušukus valio kongreso organizacinio komite

to ir.paties kongreso pirmininkui inž. Ryteriui pra
dėta skirstytis su įsitikinimu, kad atliktas didelis Ir 
rimtas darbas. 

(Elta). 
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F e l j e t o n a s . 

DVASIOS BE VIETOS... 

sn partašia Liet. Kat. /ifoterų 
Draugija, kuri plačiai veikia 
Lietuvoje. 
Lietuvoje, ir arčiau susipaiin-

- ti su jos veikimu. 
Taigi siu metu Tumlcjmis 

Moterų Sąjungos Seimas be di 
delio džiaugsmo turi daug 
didelių darbų nuveikti. 

Linkime Seimui seifiungoi 

i 

(Sekant A. Čechovu)-. 
Ponas Jonas Silpnabūdis, žymus spi-

ritualistas ir sapnų aiškintojai*, tuo tarpu 
užimąs aukštą vietą politinėse'sferose, gra 
žuolei žmonai užtrukus Palangos kurorte, 
panorėjo išklausyti žinomo profesoriaus 
Barbačausko paskaitą,'dvasios be vietos", 
kame užtruko ilgokai ir .grįžęs rengėsi gul 
ti. Atgulęs gi, pradėjo vaizduotis visas 
tas dvasias be vietos, 'apie kurtas girdėjo 

'nuo to profesoriaus. Įspūdis buvo savo
tiškas. 

Bekartodamas savo mintyse tas ne
laimingąsias dvasias, graudenosi ir pradė
jo vaizduotis nesenai mirusių geru. Si lpni 
budžio žmonos draugų dvasias, kurios, ir 
44vietoj" būdamos, nevisuomet jam duo
davo ramybę... Ypač tą, jausdavo Silpna
būdis viešint įvairiuose rautuose ar triuk
šminguose baliuose, kame svaigalai, o ne 
žmonių protas imdavo viršų... Dar tam
sesnės mintys jį slėgė, kaipo ~ spiritua-
listą^ nes tų dviejų ypatų dvasios - išties 

i 

atlikti savo garbinga užduo- . jam rodėsi be vietų, ir £įan&*fi* paainau> 
dojant jo vįenuma? dar gali fcteitį at

keršyti!... -- Tuo labiau, kad: ir jo sapnai 
apie tai gana aiškiai liudijo-... Jis bijojo, 
kad tos dvasios nepradėtų kamuoti dar 
labiau, negu kamuodavo būdamos "prie 
vietos"... Silpnabūdis net pradąjp svars
tyti gal geriau butų, jeigu jis atsisakytų 
nuo karštai mylėtoa žmonos, kuri, jo nuo
mone, gal but daugiau priklauso anų 
dviejų mirusių ypatų dvasioms, negu 
jam!.. Juo labįau, kad ir gydytis išvažia
vo, tik: po tragingos mirties... Seriožos... 
Malonumų taip pat ji teikdavo- kur kas 
daugiau svetimiesiems, negu ištikimam 
vyrui. 

-*• "Ki$k'<iaug paslapčių, apgaulės ir... 
įvairių baisenybių esama gamtoje", --gal 
vojo Silpnabūdis; guldamas ir ciklai apsi
klodamas net galvą storoka antklode... 
$al; ne tiek baisios ir napaisenčiamos butų 
tos dvasios "be vietų", kiek galingas pa
vyduliavimas, kai žmoaa turi pažiBcių su 
tdtais... Su... pažįstamais ir nepažįstamais 
Palangoje... 

Laikrodis išmušė jau ir dvyliktą,, i r 
pirmą, valanda nakties, o Silpnabūdis dar 
vis nemiegojo. Jo pantys skna!d£ te&toli; 
kaz.ft^,įaki^amos į dausų berybiB,.o #ar> 
taįs nųsįkįsįaiuos tęn,,..Palangos sinįįtį-

nuotam juros pakranty... kur randasi ir ( mas alsavimą,. G jo vaidtentuvej pradė
jo rodytis gerai ir blogai gyvenusių žmo-
•tų dvasios, net dviejų šeimyninės lai
mės priešininkų šešėliai... 

Juo labiau Silpnabūdis kratėsi nuo 
tų neramių minčių ir vaizdų, juo arčiau 
ir baisesnėje formoje jas jaute. Jam pa
sidarė net šlykštu ir baugu. 

"Kelmai žino kas... Bijai žmogn?, 
tarsi mažas kūdikis... Tiesiog gėda!" -
prasitarė Silpnabūdis. 

I 
i 

"gydėsi" išrinktasai žmogus, gyvenimo 
draugas.. — Jam darėsi neramu, koktu ir 
baisu, tarsi, sulig girdėtos profesoriaus 
Barbačausko paskaitos, ir jo dvasia butų 
likusi be... vietos!.. Jis apsivertė ir bailiai 
it zuikis iškišė iš po antklodės galvaV liū
dnai žiūrėdamas į mirgančią, baigiančios 
degti žvakSs šviesą, kuri judriai mirksė
dama temdė tai kambario kampus, tai nu^ 
šviesdama paslaptinga ugnimi sienoje ka
bančius anų dviejų nevidonų paveikslus, 
kurie rūpestingai buvo jo žmonos apkaišy
ti gėlėmis... 

"O kas, jeigu šiame pusiausupranta-
marae snudury gaakodytų tų dviejų dva
sios, kurios griaųdamos -šeimyninę lai
mę, vargfi fcteu ar gali turėti tinkamą 
vietą, užkarstiniame gyvenime?" -- pa
mąstė SUpn&biidis. - Ne, tai negalimas 
daiktas! Tur but profesorius pats nėra ti
kras ką kalbąs. Gal jo paties dvasia tuo 
tarpu yr'a be vietos t;. 

Nors Sil^ąabudis ir suprato* kad 
vaidenasi dvasios tik nėtvirtavalkms ir 
girtiems, tačiau, antklodę ir vįši iie^in-« 
£*į etanai* mt -StJmps^JįiarV$|feįpu; už-
nierka>niaf akis įr žvmiai natankįnda-

! Tik-tai, tik-tai, tiiUai> - taksėjo lai
krodis už sienos. Margiukas budrus kie
mo sargas, kaž kaip negirdėtai sucyp§. 
Vėjas langinėmis subeldė, žvake baigus 
degti užgeso... - Silpnabūdį nukrėtė šiur
pulys ir visą išpylė šaltas prakaitas. Net 
pasigirdo jam, kad kažkas čia pat kam
bary kvėpuoja... 

Nebiškente jis iš didelės baimės ir 
sukandęs dantis nervingai pradėjo tampy
ti skambučio juostą, šaukdamasis pagelbot* 

- Pons Silpnabūdi, was wollen sie? -
- už minutės pasigirdo švelnus auklės 
balsas* 

- A, tai Tamsta panelė Klara! Kam 
v«||fBtate? *uk galėjo kas. kitas ateit.., 
CratarS jis. (Bus daugiau) 

IMPERFECT IN ORIGINA 
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giau negu kitos, tad bu4^ge-Įm%, kurį statė visi lietuviai, Įg£ 
rai kiftoonB draugijoms paimt dėjo savo paskutinius centui? 

^ * • • — M ~ ^ 3E: 

uotadėsi 
iiuoae žinių iš Rockfordo. Kr
etos, kad eienai vraai nėra lit-
tnvių katalikų ir nieko nėra 
Veikiama. Tad, aš paminesrri 
šios vasaros lietimų katalikui 
veikimą). Moterų Sąjungos %-
ta kuopta surengė pikniką bif* 
želio 22-rą dieną, bet lietui 
lūriskj sugadino, tai ir pelno* 
mažai teliko. Taipgi Liepos 6 
dkna Švęsto Petro ir Povilo 
parapijos buvo surengtas pa
silinksminimas prie bažnyčios 
parapijos totuose, nes parapi
ja turi didelį plotą žemes, 
taip kad galima butų pasta
tyti naują bažnyčią ir svetai
nę, o ta« viskas kaip tik ir 
yra reikalinga Keckferdo lie
tuviams, nes bažnyčia yra vi
sai maža, svetaines neturi nS 
jokios, todėl ir veikimas yra 

Į 

T" 
kniką apie 6-tą valandą va-

Įkare, bet visgi pelao\kuopai 
tiko arti $30; Liepos %i\\ą d. 
S L. R. K. A. 137 kuopa ir
gi buvo surengus pikniką, 
kuriame atsilankė gana skait
lingas būrelis svečių, ir link 
smai praleido laiką visi, prie 
tikrai leituviškos muzikes, su
sidedančios-iš penkių muzi
kantų, kurią suorganizavo Po
vilas Vaitkus ir atlyginimo 
nereikalavo. Rengėjai šio pi
kniko vardan 137-tos kuopos 
visiems muzikantams, visiems 
darbininkams, taip Lapins
kams už daržą, ant kurio buvo 
piknikas, ir tiems visiems, ku-* 
rie atsilankė taria viešą šir-1 Montellos judėjimas yra la-
dingą ačiū. Nuo šio pikniko j bai žingeidus, ypač tiems, ku-
kuopai pelno liks virš $60. Y-jrie apie Montello niekad ne* 

pavyzdys nuo sąjungiečių, ir 
pabust iš miego taip kaip są* 
jungietės kad nemiega, o vis 
veikia. Darbai šiuom tarpu 
sumažėjo. Nekurios dirbtuvės 
dirba tik po tris dienas savai
tėj, kitos visai uždarytos ant 
2-3-jų savaičių, o kitos dirba 
pilną laiką, visokių dirbtuvių 
čionai yra virš 300. Miestas 
yra labai dailus ir švarus, nes 
visas yra užsodintas medžiais, 
tai iš tolo žiūrint atrodo lyg 
sodnas; gyventojų turi 78,-
298. - \ 

Zanavykas. 

MONTELLO, MASS. 
• • i 

ra čia ir daugiaus katalikiškų 
draugijų, bet kol kas su vei-
kiniais jokiais nepasirodo, 
miegu sau ramiai saldžiam 
miege.. S. L. R. K. A. 137-tą 

nekoks neturint nuosavos s ve . . _ „ __ 
kuopa ir R. K. H. S. 9-ta kuo tainės. Nno šk) pasilinksmini-
\y& nariais yra skaitlingiau-

l 

Dr Chiropractor ir 
/ Aknšer ka 

ĄjNTJEUfe KAUSHILLAS 
Gydau be vaistų Ir be operacijų, 
visokias l igas vyrų, moterų ir vai
kų. Kurie sergate kreipkitės, o 
rasite pagelb*. Patarihias dovanai. 

Valandos nuo 1 Iki 9 vakare. 
ToL ¥ • * * < «W1 

3852 8e . ftU^ted 9t. 

mo parapijai pelno liko $S$ v . 
T . o^ r.«-- sios'uz visas kitas draugijas*. 

su viršum. Liepos 20 dieną & J > 
w . c . n i nM^ „*» | bet R. K. M. S. 9-ta kuopa y-
Moterų Sąjungos 9 kuopą V€t.'. % * ~ • 
turėjo pikniką, bet ir čia 1 M M » veikliausia uz visas kitas. 
tu» pasimaišė ir pakrikdė piJ **** m o t e r > * nesnaudžia, bet 

j vis tai šį tai tą surengia, tai 
vakarienes, tai šokius, tai pi-

I nikus, ir visada gerai pelną 
[.lieka. Jos nesigaili ir paąukot 
•kelių desetkų dolerių, prisie-
į jus reikalui, kaip tai tautos 
reikalams, taipgi ir parapijom 
reikalams. Visokiems reika
lams aukoja ir sau turi dau-D A K T A R A I : 

i
. - - - . mm • • • • • • » • • • » » » M » ^ » » » P 

Telefonas Boulevard 1K*>0 DrSABrenza 
4*08 SO. AS1TLAND A V E N F E 

Cbieago, BĮ. 
Vai.: 9 ry to 11(1 12 p k t : 1 po 
riet iki 3 po plet , 6:80 v«k. iki t 
hSO vak. 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4442 So. Western Ave. 
Telef. Lafayette 4148 

I 
' Dr Marya 
Dowiat-Sass 

I f t f W. 4T-m • * 
-psjlsiiilos nuo t Ik i M diena, U— • 
Ua f ra l . rmk. Kedeltomls D M t 

tkl I raL po p l e t ^ 

Dr, I. M. Feinberg 
O y i o special iai v isokias * y n j * 

m o t o m lytiškas Ilges. 

po pietų T—t 

Dr, A. Rackus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA T0NSILUS — 
t ) — B * petite lx 
• ) — 1 

(aknuala to!iyJ«) 
Ir akraaal* i l tpumo pu«l*J« b« o-
paracljo*, ra tam tikromis moki-
IiikomU prl«mon*mu bal raistai* 
artos* <*na ro t ra t ina a-lrdAJlrav 
• r t f k * — H * M pawfcmln»g<. tr Jai 
yra rolkalas daro operacija*. 

_ savo 
ofise: 

1411 So. 50 Ave. Cicero. BĮ. 
Ofisas atidaryta*} kasdien no* s v a i 

pist 11d i ral. vakaro, 
ir 

rytas. 

girdėjo ir Montello niekad ne-
t 

ra matę. Montelloj . dirbtuves 
yra vien eeverykų, ,kitokin 
pramonių visai kaip ir nėra.* 
Oionai vieni šiaučiai ir visi 
lietuviai. Atvažiavus is kitur, 
labai stebėtiniai pasirodo, kad' 
kur tik eini, ten užgirsti lie
tuviškai kalbant, jautiesi kaip 
Lietuvoje. Vrsfcs miesčiukas 
apsodintas medžiais, prie ko-
žnos s tūbos yra lietuviški dar
želiai, visokiomis gėlėmis nu
sodinti. Tik vienas čionai blo
gas paprotys, tai kaikurių lie
tuvių pasivadinimas bolševi
kais ir da pusruskiais, nes kai-
kurie net rusk'ai keverzoja 
(nemoka gerai). Apie Montel
los bolševikus butų galima ge
rokai paradyti ir jų visus dar
belius nušviest. Jie čia viso
kių kvailybių ir nedorybių y-
ra pridarę. Viena didžiausių, 
ir turtingiausių draugysčių 
pradeda žlugti it žolė po šal
imi, del bolševikų pasidarba
vimo. Kaip tik bolševikai įė
jo į valdybą ir užsimanė į-' 
vesti bolševikiško, tvarkų, tai 
draugija atsidūrė ant prapul-

į ties slenksčio. Jau keli metai 
kaip tąsosi po kortus ir visiį 
narių sudėtis centus aikvoja. 
Čia buvo kooperacija, kuriai 
bolševikai valdė ir senai jau 
jų nuvaldė — nebėra. Bolševi
kai dabar valdo Tautiškų Na 

ir darbe. O dabar bolševikai 
arba komunsitai vaMo tą Tau 
tiška .Nanią ir nori aprašyti 
Maskvos valdžiai, nori to na
mo visus jiems nepatinkaiiius 
narius išbraukt o savo visus' 
radikalus susodint ir tada pa
sivadink galiūnais. 

Kažin ar-gi ilgai taip busr 

ar nepasirūpins kas nors apie 
tai, ar neparodys Montįello lie
tuviams bolševikų tikrojo vei
do. Tada broliai lietuviai su-
sipras ir pasakys kad ne bol
ševikai tų namų statė, bet lie
tuviai ir tokiu būdu, jis turi 

i būti lietuvių, 
i 
' Bolševikų Dėdė. 

NASHUA, N. H. 

ĮMES TURIME IR SIŪLO
M E ANT PARDAVIMO 

• * 

PIRMUS MORGIČIUS 

IR 
PIRMO MORGIČIO AUKSINIUS 

B O N D S U S 
\ » 

kurie neša pirkėjui 6% nuošimti. 

Įdėk savo pinigus į šiuos morgičius nes jie saugus. 

r, •n 
DfE. A. J. KAJULTra 

S303 Sonih Morgtt 
OUOMO, m. 

Dr. Mauke Kata 
Oyrlyto j ai ir 0UrorgM 

4631 S. Ashland Ave. 
U I StffeMM 

Valanck»; 
Nuo 10 iki 12 piet 
Nuo 2 iki 3 po i^ot 

Nw) 7 iki 9 Takare. 
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet 

1 « . Bcmlcviprd S«W 

Dr. J. P. POŠKA 
GYDYTOJAS 

CHTRCKGAS 
ISS7 So. Morgsn Street 
Va*aaao«: 9— \l rt ryto. 
Vakarais nuo 7 lkl • 

CICERO OFISAS: 
I M S Sonth 49 - tb A I M I 

Telef. Cicero 4S7S • 
Valaad. : S—6: l» • . r. amayllen. 

UUrninkaJe Ir p e t n y č l o a u a n o • 
I tki t rifcL 

f- 1\ 
>flao Tel . Boulevard 9 6 M 
Rezld. Tel . Dreael 9191 

DR. A, A, ROTH 
R t S A S GYDYTOJAS I R 

C H I R U R G A S 
Specialistas Moterišką. Vyrišką 

Veikų Ir t i s o chronl8kq l iga. 

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St i 
Kampas 31ft Str. 

Vai.: 1-—3 po plet. 7—8 vak. Ned. 
ir šventadieniais 10—12 d. 

r 
Dr. CHARLES S E G A l 
Perkėlė sevo ofleą p o a o m e r i o 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECUAT.TSTAS 

Džiovą, Moterų tr Tyrą Ligą 
Vai.: ryto nuo 19—lf o u o 2—4 
po pietą: nuo T-—t.vt 
Nedėi lomis: 10 lkl 1Z. 

Telefonas Midway 2880 
I i i —- -— 

- - - " M 

JU 

Remkite tuoi profesijom-
lu,, Bwsieriu> htm mm-
naši dienraštį "Drauge". 

Tel. Caual 0257 Vak. C anai 2118 

DR. P. Z. ZAUTORIS 
Lietuvis Oydytojas Ir Chinirgas 
1821 So. Baiiled Str. 

Vaandos: l t lkl 1 2 ryte; 1 Iki « 
po platu; • 1M S 

Telef. Boulerard 2561 

Dr. « . 2ILVHIS , 
Besstietes 

P e r k ė l ė J * w e«e% fš Bptgnton 

fSSS So. Habted Street 

20 metų Prityrimo 
Aklulą pri ta ikymo m e n o 

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

Ar Jums skauda ga lvą? 
Ar Jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežt i? 
Ar skaitant a k y s greit pavarg

sta! 
Ar kvaišta ga lva? 
Ar matote kaip ii p lukančlus 

taškus 
Ar atmint is po truputį mažėja? 
Ar akys opios šviesai? 
Ar Jaučiate kaip ir smilt is a-

Ryse? 
Ar yra balta dėmė ant r o k ą ? 
Ar turit kataraktą? 
Ar turi žvairas ak i s? 

DR. JAN J. SMETANA 
AKIŲ SVECIAISSTAS 
1801 So. Ashland Ave. 

K a m p a s 18 gatvės 
Ant trečio augšto v ir i P lat te a p -
tlekos, kambariai: 1«. 15, 1-6 ir 17 
Valandos: nuo t ryto lkl 9 vak. 

Nedėi lomis uždaryta. 
s 

, H II I l« '• ' I I • • I » 

DR, 0 . VAITUSH, 0 . D. 
U O T i r V Y S Af f lC . SPECIALISTAS 

Paletfgvins visg 
akių tempimą 

g"alvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tuma, skaudančius ir užsidegusius 
karščiu akių kreivos akys katerak-} 
to, neralegio; netikras ak i s jdedam 
Doroms egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi tetsogai, toli ir arti matan
tiems pagelbėta. Sergėkite savo r e - j 

| g ėj imo ir ve ikus einančius mokyk
lon. Vajaadoe: nųo w iki 8 vak*ro 
JTedėHomis ttuo 10 iki 12. 

; 11545 W. 47 St. ir Ashlaoid Ar. 

Mūsų kolonija po bakutį 
kruta. Čia yra iri 
veikimo ir devynios galybes 
draugija kurias butų sunku 
visas ir išvardinti. Piknikų se
zonas ema vi«u smarkumu; 
katalikai suu, o tautiški sau.! 
Naslma'oj lietimų yra daug 
ir dirva plat,i tik reikia jų 
dirbti. 

Keletą žodžių apie katali
kiškas draugijas. Vyčių 20 
kuopa labai gerai gyvuoja. 8v 
Kazimiero ir &v. Cecilijos 
chorai gražiai gieda. Susivie
nijimo 228 kuopa. Moterų šv.' 
Onos draugija, Moterų'Sujunk, 
ga, Marijos Vaikelių Draugi-
ja, Darbininkų Sajungos ren
giasi milžiniškan darban. Dar 
veikia Blaivininkų kuopos. 

Taipgi veikai L. R. K 
Federacijos skyrius, kuris 
galėtų tvarkyt draugijas rr 
butų jų* vainiku. Kaip žmogus 
be kepures negali buti, tnip 
kolonija be Federacijos sky
riaus. O daugiausia reikia -. 
tai veik. Rodos kad eia jų y-
įa, tik susirgę tinginio liga. 

Tiesa, yrtk'dar ir tokių vei
kėjų kurie teikia. Dar man 
rodos čionai jeikėtų mokslei
vių kuopos, nes čia daug lie
tuvių vaikinų ir mreginų lan-

fko aukštesnes mokyklas ir 
jau lvaikurie išreiškė pagei
davimų. Bravo! Aš manau, 
kati tas įvyks tuoj. Parapija 
čia gražiai gyvuoja. Turi gra--
žių bažnyčių, apie 15 tūkstan
čiu dolerių vertės savo kapus, 
parką, piknikams. Dabar pa
taisė salę del šokių. O ant ki
to meto "j*au pienuoja dar kų 
naudingesnio Sales atidaryme 

įj iškilmes įvyks Darbininkų Die 
noj, September 1. Butų gerai 
kad kitos kolonijos tų dienę 
nieko nerengtų, nes mes esa
me užkvietė, visus Naujos 
Angiijos parapijų chorus, ku
rie žada išpildyt programa. 
Tai ot, ant kiek mūsų koloni
ja jau yra pakilus. Nashua'oj 
lietuvių yra apie 5 šimtai šei
mynų arba apie porų tūkstan
čių dušui. Partijų nėra. Visi 
sa-kos ęsų katalikai. Vaikučių 
yra daugybe. Jaunimo yra ga 
lybė. O dar nevisas organi
zuotas. Teko nugirst, kad už 

ifimekj Nashua'oj chore ir Vy
čių kuopoj bus šimtas narių. 
Kitos kuopos net ir seimų Vy
čių reikalauja kad pasjas1! 
laikytų. Tai jie mano kad sei
mas jiems narių prirašys. Na-' 
^huaiečiai kad reikalautų sei , 

^ ^ ^ ^ ,mo, tai neprošali butų, nes jau 
kas yra priežas- j '„> , 
ūmi skaudejira-of trečių dovanų gavo is centro 

Ghicago Lawn State 
-

• Bank ^ 

• • 

; 
-

_ 

KEDZIE AVENiE GHICAGO, H L 
REAL ESTATE LOAN DEPT. 

. . : > į '«, 

VALAN0OS: Nuo 9 išryto iki 3 vaJ. po pieta. Suba-

SE 

tom 9 išryto iki 12 pietų, Utarninkais ir Subatomis nuo 

G iki 8 vakarais. • 

r.JDCsl 

ADVOKATAI 

JOHN I. BAGDZItfNAS 
ADVOKATAS 

" \ 

Radars 
l f ^ ^ 

7 &outh Dearbom Street 
ROOM MM TKIBUIfE BLDO. 

Telefonas Randolph 8381 
Vakarais: 2151 West 22 St. 

Tdefot ias Oanal 1««7 

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

Room 904 — Tel. Randolph 2900 
Vai.. Kuo 9 ryto Iki 5 po pietą 
Vstfarafa 8208 So. Halsted SO*. 

Telef. Tardą 1044 
Ghicago. 

C. V. G H E S N U L 
A D T O K A T A 8 

Metropolitan State B a n k e 1 
2201 W. 22nd St. Tel. Canal 

ra, o dar kas bus tai pama-; street, Cbicago, 111. 
tysim. 

« * ma'os Piph-as.-

ATSTOVES Į MOTERŲ 
SEIMĄ. 

Iš Nt>w Yorkov ir apylinkes 
i Moterų Sųjungos Beimų va^ 
žiuoja p-lv B. Vaškiuiė is 
Newarko. p-ni Dobrovolskie-
nė iš Brooklyn ir p-ni V. Va-
lantiejienė iš Maspetko. 

L. Gaiiaitė, 

Selcretorius. 

Telef. Central 4411 

KASIMIR P. 6UGIS 
ABVOKAT.1S 

127 X. Dcarborn Street 
Valand.: nuo 6 lkl 8:80 
Nedėi lomis 9 iki 12 
Resid. : »323 So. Halsted Str. 

Telef. Boulevard 1310 
Chicago. • 

JOHN KUCHINSKAS 
liTETLVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22-nd St. arti Lea\1tt St. 
Telefonas Canal 2562 

Valandos: 9 ryto lkl 9 vakaro. Se-
\ redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki < 

v. Vedą visokias bylas visuose 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak-

I tus ir padirba visokius Doku
mentus, perkant arba parduo
dant Lotus. Namus, Farmas Ir 
Biznius. Skolina Pinigus ant pir
mo morgičiaus lengvomis išlygo
mis. . 

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

Buvęs Lietuvos Atstovybės Va
šingtone Patarėju. , 
Metropolitan State Banko lfaroe I 

2201 West 22nd Street 
T e l e f o n u Canal M t t 

ĮVAIRUS BIZNIAI 

Lietuvos KonsnlaVas Chica-
goje paieško KAZIMIERO 
BERNOTO iš Vaitimėnų kai
mo, Šilalės valse., Tauragės 
'apskr. Gyveno kada Oklalio-
ma City, Okla. 

Kas žino apie ta. asmeni, 
ar jis gyvas ar yra miręs, ma
lonėkite pranešti Lietuvos 
Konsulatui, 608 So. Dearborn 

Tel. 'Canal 2855 
C. J. P A N S I R N A 

Fotografas 
P A N S I R N A S T U p I O 

1001 S. n a l s t e d St., Chicago. 
Tolumas nedaro skirtumo 

Saukiamas, važiuoja į v isas 
miesto dalis. 

. . . i i J* 
• • • \ 

Lietuviškas Restoranas 
J. A . Leppa, Baviainkas 
Vienas iš graaausiu 

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

Chicago, IM. 
Tei. Boulevard 39851 

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

11 S. La Salle st. Room 2001 
Tel. Randolph 1034 Vai. nuo 9-6 

VAKARAIS: 
3301 a Halsted S*. Tel. BJvd. 1773 

•—S T . T apart Panedėl lo tr 
Pėtnyčios 

i 

Trroiaui Vif««U« Sateiku Pa l s s srUs^f , . 
Neatsidfkit ant riebaluotų mos61i|. Vi 

kuomet jums būtinai reikalingas ltai- mA 

Pat. Ofise. 

s 
/ 

I 
\ . ^ 
i visuomet buvo pagelbinga gyduole. Jisyr* ĮVI 

' puikjausis ir labiausiai patikėtinas lini- I i 
mentas, kokį tik i>inigai .gali nupirkti. JI 
Nera tikrasis, jei neturi INKARO vais- g i 

mentas! 

Ireg. S. V. 

baženkliai 
F. A D . R1CHTER A CO. - „ 

N 104.114 So. 4tfc.SE. Brooklyn. N. Y . 

i 

H 
\P "S *>***. 

CHAS. K. VUOSAITIS 
VYRŲ m M0T2EŲ 

RŪBU SIUVĖJAS 
Siuvame siutus ir O'Coatus 
naujausios mados. Atliekam 

l darbą kogeriausia už vi
siems prieinamas kainas. 

Valome, Dažome ir At-
| naujiname senus. 

2337 S. Leavitt Str. 
Tel Roosevelt 8982 

/ i 

V. W. RUTKAUSKAS 
A D V O K A T A S 
—i— i — s^SaSBH 

OUsam D ldmies t j j : 

29 Sonth La Salle Street 
Kambarifi MO 

TelefIsissi Centrai. 6S90 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas Yards 4681 

[TeL Central CS00 

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

[Room 911 Cliicago Temple Bldg 
|77 W. VVashington St. 
CICERO Ofisas: PanedeUo vak. 
1314 6. Cicero A v. Tel. Cicero M 
BRIDGEPORT Ofisas: Kitais vak. 
S230 S. fEalstcd S t Tel. Bool . 67ST 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDWARE CO. 

Malavojime, dekarnojame,, 
kalsimuojame ir oopieruo-
jame namus. Padarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie-

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

Pres. Ramancionis 
Chicago, TU. TeL Yards 7282 

per vajtj, nes prirašė 59 nau
jus narius. Gfcl but gerai kad 
Vyčių seimas butų Naskua*-
oj o nashuaiečiai patiktų - su 
2 šimtais narių. Esu taan tife* 
itas. 

Tai matot kas Nashua'oj y-

Kolouijališkosios Dienos 
Dienose ' Washingtono tr Lafayetto; 
Kosciužk»a ir karaliau* Jurgio, buvo 
pilnai galiojaiiiiu papročiu puikioms 
peniom* ir grasiai apsirėdžiusiems 
vyrams *papuošti savo gaivas su gra-
Šiais p înakaia. Jei šitas paprotys galio
ti* ligi. Šiol, Ui Šiandien daugfcHs 
žmonių, galettj paJlipti po peraku 
pleiskanomis apdeaftta* aavo galrn. 
Takiau, vietoje to, jie Šiandien naudoja 

tt wm 
Pleiskanų mirtinąjį prleią, koris, H 

^ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ _ . iStenst juomi galvą kaaditn per am- „ , - ^ ^ ^ ^ ^ _ 
vaito ar dešimtį dienų ir vHiaua tik rttkarelaiai aulig reikalo, greitai ap
valia galvos odą nuo Si*t endnančiu baltu lupynų; niaSejUM tuojau* 
pranyk* ir plankai tuo jam t atgaus savo »at«ralj, normai į gražuma.. 
Rufflee galima gauti tboM) aptiekoee po- 65c l^nką, arba,, už 76c. prialua* 
člame paitu tieaitl iš dirbtuve*. 

F.AD.RICHTIR« CO, 104.114 Ss. 4t»St., •»••#*>•, K. Į/ 

J. P. W A I T C H ES 
L a vv y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
( D ! e n . : D. 514—51G—127 H. DesJ--
| borą St. Tel. Randolph 5584—65»5 

Vak&rals 10717 lodiajia Ave. 
t f io sebu id TeL 

* A R S E R G I ? ' 
Jelgtt sergt, tai atsi lankyk tuo-

jaus J SVEIKATOS INSTITUTĄ 
ir sužinok kaip likti sveiku, pa-
gelba VAISTISKOS KŪNO KUL
TŪROS I R ELEKTRIŠKŲ GY
DYMU-

šitas naujas būdas cydymos y-
ra paremtas ant tvirtų mokslinių 
pamatų ir yra- pagelbėjęs dauge
liui sergančių, kuriems visi kiti 
gydymo budai nieko negelbėjo. 

Mes bendradarbiaujame su ge
riausiais Gydytojais Ir Chirurgs.i« 
mieste ir gal ime jumis parūpint 
visus t inkamiausius budus gydy
mo. 

Mes esame praleidę vir3 10 me-

t tų mokslui ir patyrimui Jvsi- . 
nuose daktariškose mokyklose ir 
gydymo ištaigose Ir gal ime ju
mis t inkamai patarnauti, atgavi
me sveikatos. * 

ATSILANKYK TUOJATJS J 
1-BAINIS HEALTfi 

INSTJTtTK 
S«27 South Halsted Str. 

(Ant antrų lubų) L 
Valandos: Itfue 9 rj-te !kl 12 j 

pistų i r i * t e « Iki ^^akmm. ^ ^ 
gventadienlais pagal sutarties. 
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CHICA GOJĘ 

VIENA DIENA ŽUVO 
7 VAIKAI. 

ŽINIŲ ~ ŽINELĖS. 

X Šiandien prasideda Anie-
Praeit$ penktadieni Chiea-j rikos Lietuvių R. K. Moterį) 

goję žuvo 7 vaikai. Tai vie
nos dienos rekordas. 

Du vaiku, 5 ir 12 metų am
žiaus uždaryta skrynaitėn, 
kur abu užtroško. Tai atliko 
3 metų mergaitė. 

Du kitu vaiku žuvo po 
traukiniu. 

Vienas nukrito nuo telefo
nų stulpo. 

Kitas prarijo nuodų. 
Pagaliaus dar vienas žuvo 

Sąjungos Seimas. Pamaldos 
bus Šv. Jurgio bažnyčioje 9 
vai. ryto. Seimo posėdžiai 
bus laikomos Mark Whi te | i m a d v i naujas misijas: Town 

mimas nauju, narių į Nek. P. 
P. Švenč. Mergaičių Draugi
ją. Priimta arti 40 naujų na
rių. 

X 18 kolonijos bazaras arti
nasi. Jisai prasidės 31 rug-
piučio. Visi smarkiai prie jo' 
rengiasi. Parapijonys nori pa-' 
daryti didelį pelną naujos ba
žnyčios naudai. 

X Seserys Kazimierietes1 

po atosotgų šiandien* jau išva-
žinėja į misijas. Šiemet jos ap' 

^ T T T ^ Ū S B ? ? ? T ^ T 1 "IĮ U •'•! • l J , .1 J J. 

gazui. 

I m 

• 

FEDERALIS PROHIBICI-
NIS TEISMAS. 

Square svetainėje prie Hals-
ted ir 29 gatvės. Šiandien va
kare šv. Jurgio parapijos sve 
tainėje bi;* vaidinimas veika
las "Lietuvaitės". Vaidins 
Lietuvos Vyčių ir šv. Agnie
tės choro dramos Ratelis 
"'Vaidykla". Po vaidinimo 

nuo apdegimo ekspliodavus b u s 5 ( ) k i j l i i r laimėjimas do
vanų. 

X Vyčių 4 kuopa sėkmin
gai varo "tenis" /iiidima, va
dovaujant gabiam V. Mikai-
v . • 

ei m. 
X Vyčių 4 kuopa pereitą 

ketvergę laikė susirinkimą. Iš
rinko atstovą i savo Seime 
p. M. TUjgdoną. Taip jau per 
tą susirinkimą buvo puikiai 
atliktas gražus "Vodevilis" 
Sakantis susirinkimas bus 21 
Tviigpiučio. Per šį susirinkimą 
žada pasirodyti nepaprasta? 
magikas. 

X Dievo Apveizdos para
pijos bažnyčioje Rugpiučio 
15 d. buvo iškilmingas priė-

Federalis prokuroras 01-
son praneša, kad artimoj atei 
ty Chicagojo bus įkurtas nau 
jas federalis teismas, kuriam 

bus pavesta nagrinėti vien-
tik probibieines bylas. 

Dėlto, Chieagos distriktas 
susilauks dar vieno daugi aus 
federalio teismo. Tuomet bus 
čia visi 4 teisėjai ir keturi 
jiems teismai. 

Dalykas tame. kad Chiea-
goję ir apylinkėse daugelis 
žmonių dažnai peržengia pro-
hibieijos įstatymą. Tų prohi-
bicinių bylų susirinko tokia 
daugybė, kad federaliai teisė 
jai neturi laiko jų klausyti. 

Jie turi daugybę kitokių 
bylu. Tad prohibiei.jai vykin
ti bus įkurtas speeialis teis
mas. 

4 MOTERYS SUŽEISTOS. 

Prie AVaukegan vieškelio, 
artį Teehny. 111., vienoj duo
bėj rastas į virtęs automobi
lius ir 4 moterys, kurios juo 
važiavo, sužeistos. 3 iš jų 
iš Chieagos, gi 1 iš Wiscon-
sino. 

Visos tuojau.s paimtos ligo 
ninėn. 

of Lake, Chicago, 111. ir Wor-c 

eester, Mass. , t 
X Šeštadieny Brigbton 

Parke įvyko iškilmingos a .a. 
St. Radzevičiaus laidotuves. 

XAną dieną atsilankė 
"Drauge'' p. p. Bytautai, iŠ 
Sbtboygano, Wis., MDraugo'T 

rėmėjai, taip pat šeštadieny 
atsilankė Juozas Rutkauskas," 
Viktorija Rutkauskienė ir O-
na Audakauskienė irgi iš She-
boygan, Wis. 

sėjo 14 dien%' National Bar
te, Šiuos darbus: 1 kuopa -
su ratais ir saldainiais, 3 
kp. - prie geito. 4 kp. - prie 
bolių salėje, 5 kp. - visokiais 
laimėjimais užsiims, 6 kp. — 
taipat laimėjimais, 7 kp. -
virtuvę, 8 kp. - prie baro. 

Meldžiame kuopas gerai pri 
sirengti, parūpinti reikalingų 
piknikui daiktų. 

J. Petraitis, pirm., 
M. česnavičius, rast. 

NORTH SIDE. 

Artistai (dainininkai) * no
rintieji dalyvauti K Y W Ra-
dio programa kuris bus Bug-
piucio 28 - 8 P. M. Kreipki
tės šiuo antrašu: 

P. Sarpalius, 
814 West 33-rd St. 

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

T 

GRABORIAI; 

P R A N E Š I M A I . 
LIETUVIŲ VISUOMENĖS 

NELAIMĖ. 

NUŽUDŽIUS VYRA. 

Areštuota Mrs. Pearl Gun-
ther, jauna jaunamartė, už 
savo vyro, 25 metu. amžiaus, 
nužudymą. 

Kaymond Guntlier'o lavo
nas rastas tuščiame lote. 

PALIUOSUOTA IŠ 
KALĖJIMO. 

DU POLICMONU PAŠA-
LINTA. 

Tš policijos tarnybos paša
linta du poliemonu, tarnavu
siu Sheffield ave stoty J 

Jiedu priėmė 10 dol7 papir 
kimo nuo vieno motoristo, 
kurį norėjo areštuoti už auto 
mobiliaus nesustabdyme prie 
vieno boulvardo. 

iTiedu poliemonu yra: M. 
Prohaska ir H. MeGarry. 

Chicagon atvyko ^Ringling 
Brothers — Barum Bai
le v 
ra i savaičių G raut parke. 

Gubernatoriaus Small pa
rėdymu iš Jolieto kalėjimo 
paliuosuota Mrs. Hilda M. 
K\lund. 

Už satvo vyro nužudymą ji 
nubausta 14-ai metų kalėji
mo. Kalėjo tik 5 mietus. 

GRAŽINA TAKSAS. 
Iš Chieagos federalio kole

ktoriaus ofiso imta grąžinti 
permokėtos taksos. Pranešta, 
kad šiame distrikte šįmet 
17(H)00 asmenų»permokė jo ta 
ksas. * 

Chicago yra tikrai centras 
vesti politines kampanijas. 
Xes čia savo ofisus> ikurė vi
sos trys partijos, kurios nori 
laimėti rinkimus. 

PARDAVIMUI Cigarų, ken 
džių (saldainių) krautuvė. La 
bai geroj vietoj, tik pusė blo
ko nuo mokyklos. Prie krau 

'cirkas." Apsistojo po- tuves užpakaly yra dar trys 
ruimai. Atsišaukite, 

Tiems, kurie rengia piknike 
Rugsėjo (Sept.) 14 d, 1924 
m. Nes ta dieną Chicago Lie
tuvių Labdarių Centras ren
gia pikniką National I>arže 
Kiverside, 111. Širdingai pra
šome tą dieną kitų draugijų 
nerengti pikniko, bet atva
žiuoti į National Daržą ir pa
remti našlaičius. 

A. Nausėda. 

Amerikos Lietuvių R. K. 
Federacijos vietinis sky. 
svarbus susirinkimas bus 
Rugpiučio 19 d. Prašau skait
lingai susirinkti visų dra.iri* 
jų atstovų. Susirinkimas no
minuos į Federacijos Centrą 
kandidatus ir rinks delegatus 
i Seimą. 

Susirinkimas įvyksta an
tradienį Rugp. August 19, 
1924, 1644 Wabansia Ave., 
Chicago. Taippat nepamirš
kite uDraugo'• pikniko ti-
kietų, o kurie pardavėt ti-
kietus, grąžinkite pinigus. 

Vietinio skyriaus valc'yba. 

/ ? • 

LABD. SĄJUNGOS KUO 
POMS PRANEŠIMAS. 

Labd. Sąj. kuopos apsiėmė 
per pikniką kuris įvyks rug-

Puritan 
Malt 

Reikalauk kenutės Puritan ku
ris yra stiprus, sultingas, malt 
extract, jis duoda geriausius 
rezultatus. 

Niekuomet nežinosi Jo geru
mo jeigu jo neišmėginsL 

Pamėgink — šiandie. 

Dviejų ružių — Platai Puri
tan Malt Extract 3 uncijų 
apynių pakelis Ir Putltan 
Hop-Flavored Malt Cukrinis 
S y n i D a s . 

PURITAN 
MALT 

i ^ 

Sakyk su Kvietkom 
Kvietkos visokiom pra

mogom. ; į 
FRANK JINDRICH. Jr. 

2127 West 22 Street 
Chicago. 

Telef. Canal 1787 

P 

Hop 
Syru 
pas 
Fiavored 
Suear 
Syrup 

Plain 
Ext 

rmet 
su 

Šviežiais 
Apyniais 

Aue§4 iausios Rūšies 

5710 So. Robey Str. 

K A U N O 

KAUNO MALT BXTRA0T 
Tikrai Lietuvių Maltas 
Vienas iš geriausiu, turtingas ir 

rystas su keturių, uncu pakelis a-
pyniats Europos. 

- Kauno Malt yra dėlto 
geras kad yra išdirbamas geriau
sia patyrusiu i&Iirbėjit KAUNO 
E.VTRACT. Netik kad geras ir 
skanus, bet ir naudingas del 
sveikatos, jisai gamina sveikata ir 
padaro apetitą. Taigi kiekvienas 
Lietuvis turi mėginti vartoti KAU
NO MAI/T EXTRACT. 
. Perkant reikalaukite Kauno 
Malt E\tract Jeigu krautuvinin
kas neturi tai reikalauk tiesiog iš 
vietos. 

Lithuanian Products Co. 
3613 S. Halsted St. Chicago. 

Tel. Boulevard 7258 

= 

S. D, LAGHAVVICZ 
Lietuvis Graboriui 
1114 W. atrd FU 

Clcago, DL 
Patarnauja laldo-

fcuTėaa knoplglauala. 
Reikalą rnaldUn at-
•liaukti, o mano 
darbu bMttu •!«»-
nėdlntL 

l t f f l 
fllM 

14S7 So. 49 Ave. Td . Cicero 8276 
CHAS. SYREWICZ 

Lietuvis Graborias 
Laidotuvių kai
nos kiekvienam 
prieinamos. 
Pirmos Klesos 

Mašinos 

Prlvate Ambu-
lance 

Licensed Emb. 
F. E, Palacz 

REAL ESTATE 

i*z. 

ĮVAIRUS KONTRAK-
TORIAI 

, ^ • • • • • » • • • » • • • • • • • • • • • m \ 

Tel. Blvd. 9641 

A. K A I R I S 
Murano ir budąvojimo namu 

GENERALIS j 

G O N T R A C T O R I S 
Atsilankykite pas mane duosu 

gera patarimą. 
3352 So. Halsted Street 

Chicago, m . 
Home 

3356 Lovve Avenue 

PARDAVIMUI. 

Nauji mūriniai namai užbai 
gti ir baigiami bndavoti po 
6 ir 6 kamb. karštu vande
niu apšildomi, ąžuolo užbai
gimai, įtaisymai pagal vėliau 
šios mados, vieta labai graži 
arti parktį ir mokyklų 66 ir 
Tolman ave., 

2 nauji namai Brighton 
Parke 4 ir 4 kamb. beismon-
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. Een-
dos galima gauti 65 doleriai 
i mėnesi. Namas randasi 4014 
So. Rockwell st. Prekė 9000.- i 
00, cfcsh $30Q0.00. 

3 ir pusė pagyv. namą* 
3230 Xow ave. Pertaisytas 
per nauja gerame stovy, ele
ktra ir visi kiti parankumai 
tik už $6100.00, cash $2000.00. 

Atsišaukit greitai 

JOKANTAS BROS. 
4138 Archer Ave. 

Tel. Lafayette 7674 

mm » • • • » •« f • 
•Telefonas Ganai 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalia Kontraktoriui, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 
2319 Weet 24-th S t n t l 

Chicago, UI. 

Telefonas Canąl 7233 

PETRAS CIBULSKIS 
Mallavojirao K on t rak tortus 

Dažų ir Poperos Krautuvė 
2338 so. LEavrrr STR. 

mmmEummmmEmm 
Del. Lafayette 4223 

P L U M B I N G 
[Kaipo lietuvy*, Uefnvlama Tlfl 

pataman^i fcuoRerlaoslal 
M. YCSKA, 

$99* Wogt SSth Street 

NEPAPRASTAS BARGE-
NAS. 

Bungalow:BIarquette Manor. 
6 kamb. hfoderniškas mūrinis 
bungalow ir vienam karui ga-
radžius. Kaina $8,500 įmokėt 
$2,000. 

C. H. LYONS & CO. 
5931 So. Kedzie Ave. 

Tel. Prospect 9163 
Chicago, 111. 

Turiu parduoti tuojaus 5 kamb. 
mūrinį bungalow aržuolo grindys 
furnaoe Šiluma. Lotas 100x125 Sod
nas ir didelis plotas užsodinta uo
gom $2,000 Cash balanca lengvais 
išmokėjimais. Adresuokite 

10734 So. Albany Avenue 
M t. Greenwood, 111. 

Trlef. Mt. Greonwood, IU. 1 0 | 

B I Z N I S 

•% 
j 

/ ! I I 

Telefonas Canal 0610 ' 

PLUMBING 
Geriausias plumcrte, darbą at

lieku gerai ir sa,llnJčlrai. 
THOMAS BDGGIN8 

2318 So. Oakley Ave Cblcago, 
i i ^ — — — 

• • » » » » » » » » » • » » — — » m>im • • • > • • » » —81 

PAMATYK 
for Economical 7ransporioti0n 

7CHEVROLF.I PIRMA 

KEPYKLA* ANT PARDA
VIMO. 

Savininkas važiuoja Lietuvon. Biz
nis nuo seniai išdirbtas ir tiktai vie
na kepykla tuoj apielinkėj. Parduo
siu pigiai. 

866) Baltimore Ave. 
South Chicago. 

P I A N A S 
G«OJIKLIS PIANAS 

1$ priežasties neturėjimo darbo ir 
reikalingumo pinigų, ai parduosiu sa 
Vo $700 vertės grojikl) pianą ir 87 
rolellus, su benčiumi ir kabinetu už 

$110 

Pas 

Mė MANUS MOTOR SALES 
Lengvais Išmokėjimais - Mokėk Važinėdamas 

6711-19 So. Western Ave. Republic 5300 
Sales -- Service - Parts 

f 1 « M * H * * » X " » • • ' 

ir $18 storąge iAkasčlų. Klauskite 
M r. I*arsan's plano. . 

3888 IJncoln Avemie 
Pirmas augštas. 

* » » — » I I . I I I I i p » — — ~ ^ - . . ^ — 
• i ' I I 

Kas nesJgarsina, to niekas 
nežino. 

Advokatams ir daktarams, biznie
riams ir veikėjams, perkantiems ir 
parduodantiems, darbo ir darbininku 
jieškantiema — 

— visiems "Drauge" garaintis apsi
moka. 

Jei laiko neturi, pasauk: 

Tel. Roosevelt 7791 

» 

P̂erkam, parduodam ir 
maipom namus, farmas taip 
fį ir visokius biznius. 
* Darba atliekam greitai, 

pigiai ir gerai. 
Kreipkitės: 

9352 So. Halsted Str. 
Tel Boulevatd 9641 

xmmą»»> * • • » — 

BUK GUDRU 
Pasinaudok proga kol dar 

laiko išsirinkti gera 
ta del gyvenimo arti, 

uette Park ir šv. Ka ! 
ro Vienuolino. 
KAS KĄ NORI 

Pirkti narna, parduoti,! 
a-inyti ar budavoti 
Klreipkitės pas 

Z. S MiCHtvicia C O 

Apsaugam Insurinam viską* 
Tel Prospect 4345 

PIRKIT NAMĄ ARBA LOTĄ 
del fero savo valku ir sau kur y-jfero 
ra medžiu ir kvietku. kur jra 
vieta daržovėms Ir kiemas vai-
kams. l\ėvai ir motinos, padaryki
te savo« vaikams ir sau linksmu
mą, žinot getai kad pinigai išduoti 
už rendas niekados nesugryžta. 
Vnoe pačius pinigus ka mokat u i 
randa imokėslt į narna; trumpu 
laiku pats įiamas išsimokės. Aš 
turiu didžiausiam pasirinkime na-

i mti ir lota aplink fiv. Kazimiero 
Vienuolyną, kur yra ptiiklausia I 
Chieagos Lietuvių kolonija, netoli 
Marguette Park kuris Ims vienas 

[ iš irražiausiu Parku visam mieste. 
Tafcofri visus visokios rūšies biz-

| nius farmas lotns mainom ant na
mu visose Chieagos dalyse. 
Išmainom prastesnius namus ant 

geresnu namu kokioj tik vietoj 
turite. Kaipo Lietuvis tai visados 
lietuviams patarnauja kogeriausia 

MAM@M t MA1 
REAL ESTATE INV^STMENTS 
2410 W. Marquette R d (Or 67 

Blvd.) (Arti VFestcra Ave.) 
. Tel. Proegiect M7S 

ISTORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-
NYTI VISADOS KREIPKITfiS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

808 W. 35A SI.. Chicago 
Tei :JouIe?ard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR. 
DAVIMO RAfiTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Larrakortes, • 

SKAITYKITE IR PLATIN-

KITĖ "DBAUGĄ. 
/ * • 

THE GEEVUM G1RLS 
į yOU SEE.HT? FUNNiGAN WE THOuGHT V^Eb SPEND 

A FENN DAVS OF OUR VAOVTTON IN 
- A N D V/HATDOE.S ITMEAN S TO PUCK.OR NOU^E | 

T BEAHED W I T H r — ' 

AR REIKALINGI TAU 
PINIGAI? 

Mes skolinama ant pirmu] 
[morgidiu. 

Mes taip pat 
Perkame ir Parduodame pir

ma morgričius po $600.00 ir augr-
ĮSČiau. 

Norint platesnių informaciJŲJ 
[kreipkitės pas: 

JUSTIN MACKIEWICH 

MORTGAGE BROKER 
:EAL ESTATE LOANS 

INSURANCE 
2342 So. Leavitt Str. 

L 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 
Chioa^o, ni. 

Realdcncijos TH. Ofiso Tel. 

Prospect 5101 Prospect 5778 

Remkite tuos profesiona
lus, biznierius kurie garsi
nasi <Keanstj "Drau*ew. 




