
\ 

» * 

(LITHUANIAN DAILY FRIEND) 
t m-mmktm 

io. 208 2c A C 6 P Y CHICAGO, ILLINOIS, TREČIADIENIS, RŪGS. (SEPTEMBER) 3 D., 1924 M. 
O T E R E D tm •KOMD-OLAS8 MATIKR MARCH *1, MM, i * CHICAGO, ILLINOIS OKBER MOS OF AOI O* MARCH ». MM 

2c A C 0 P Y METAI-VOL IX 

ĮDOMIOS ŽINIOS Iš 
LONDONO 

r-*-

LONDONAS, nigs. 2. — 
Miesto Londono aldermanu 
išrinktas Barthorpe, gi šerifu 
— Downer. Abiejii išrinki
mas jau patvirtintas. 

Miesto lordu majoru, tur
būt, bus išrinktas įSir Alfred 
Bower. Kuomet tas įvyks, 
tuomet visi t rys svarbiausio
ji ofisai bus iižimti viemj ka
talikų. 

Tai bus įvykis, ko nobuta 
pradėjus reformacijos lai
kais. Tuo labi aus, kad Lon
donas tradiciniai yra stipri 
protestantizmo tvirtovė. 

Policijos magistratas. 
iThomas Seanlan, naciona

listas parlamento atstovas iš 
Airijos, nuo 1909 ligi 1918 
ra., narni) skretoriaus paskir
tas Londono policiniu ma^ris-j 
t ratu. 

J i s yra "VVestminsterio Ka
taliku Federacijos katedros 
skvriaus prezidentas. 

»T. Seanlan gimęs 187,°> me
tais. Mokslus ėjęs Sligo ko
legijoj, paskui i&v. Andriejaus 
universitete. 

•N 

SkaitKngi atsivertimai. 

AVestminsterio katedroj sa
kydamas pamokslą Tėvas Jė
zuitas Woodlicfc, praneši, 
kad praeitais šešeriais' metais 
Anglijoje Katalikų Bažny
čion atsivertę 70,000 žmonių. 
(ii pradėjus Kardinolo Xew-
man laikais ligi šiol 800 ang
likonų dvasiškių atsivertę ka-
talikystėn. 

Anglijoje gyvuoja draugi
ja šelpti atsivertusius angli
konus dvasiškius. 

Triukšmas angliko
ne tarpe. 

Anglikonų kunigas Barnes 
paskirtas Birminghamo vys
kupu. Tas paskyrimas angį i 
konų bažnyčioje sukėlė neap
sakomą triukšmą. 

Xes Barnes yra vienas vy
riausių modernistų vadų. J is 
yra palinkęs atmesti doktri
ną apie žmogaus nupuolimą. 

S. Y. Neprisideda Prie T. 
Sąjungos Akcijos 

Buvęs Šveicarijos Prezidentas Išrinktas 
P i r m i n i n k u 

GENEVA, Šveicarija, rug-jmento pažymėta, kad nusigin-
sėjo 3. — Čionai Tautų $ą- klarimo ir ginklų vežiojimo 
jungos susirinkimas pirmadie klausimu Suv. Valstybių nu-
nį formaliai atidarytas ir sistatymas aiškiai visiems ži-

TIES LENINO ANTKAPIU 
RASTA BOMBA 

DAUGELIS STUDENTŲ 
' AREŠTUOTA. 

CHICAGIEČIAI PLIEKIA 
TUOS IR KITUS 

Kankinami kaikurie 
iŠpažine. 

ruošiamasi spręsti ' scvarbiuo-
sius tarptautinius reikalus. 

Tai penktasis iš eilės kas
metinis Sąjungos susirinki
mas. Susirinkimą atidarė 
Belgijos užsienių ministerisj 
Paul TTymans. ^Kalbėdamas 
jis prisiminė buvusią nesenai 
Londone konferenciją ir jos 
atliktus darbus " Europos 
laikai ." J i s pažymėjo, kad 
ta konferencija inauguravo 
taikos erą Europai. 

Hymans atakavo T. Sąjun
gos priešus. Sakė, kad kas 
priešinasi (Tautų Sąjungai, 
tas priešinasi progresui ir ci
vilizacijai. 

Šįmet Tautų Sąjungos su
važiavime svarbiausias reika
las, tai nusiginklavimo prob
lema. T. Sąjunga nebeturi 
jėgų pasaulio valstybes nu
ginkluoti. Bet ji, anot, mini-
sterio Hymanso, turi didelę 
moralę jėgą. 

Suv. Valstybės. 

Praeito suvažiavimo nu
siginklavimo komisijoje buvo 

noms. 4 -
S. Valstybės pažymi, kad 

T. jSąjunga kelinti metai tuo 
klausimu darbuojasi i r nieko 
gera neatlieka. Dėlto, jos 

BERLYNAS, rūgs. 3. — 
I&mdonojoj aikštėj, Maskvo
je, kur randasi Lenino ant
kapis, kuriame rodomas įbal-
samuotas to socialisto auto
krato lavonas, ties pat ant
kapiu rasta laikrašty įsukta 
bomba. Bomba buvo nusta
tyta paskirtu laiku eksplio-
duoti. Jei.butij ekspliodavu-
si, visas antkapis butįii buvęs 
iškeltas į padanges. 

Črezvicaika tuojaus pradė-

•("Draugui ' ' telegramos). 

i Rugpiučio 31 d., sekmadie
ny, Chicagos 4-a Vyčių kuo
pa supliekė Detroito šv. An

t a n o Lietuvių Atletų Kliubą. 
{Rezultatas — 21 prieš 9. 

Rugsėjo 1 d., pirmadieny 
po didelijU ir smarkių susirė
mimų su DetroitiečiauT Chi-
eagiečiai laimėjo "basebal l" 
- 7 , - 1 . 

pastangos vra tuščios. . 
T- J " . , , • J v~„ io areštuoti studentus. Kai-Kad nusiginklavimo darbas 4° «****luul1 r * . 

corians sektųsi, reikalinga kurie, tortnruojami studentą, 
sušaukti tam tikslui atskiria, * P a ž i n 0 P * * " 1 * * s ? k a l b i m 

t a rptautinę konf erenci ją. 

54 tautų atstovai 
Susirinkime dalyvauja 54 

tautų atstovai. Teciaus ke-
letos didžiulių valstybių ats
tovai susirinkimą kontroliuo

j a . 
Šiandie suvažiaviman at

vyksta Francijos ir Anglijos 
premieru. Jiedviem atvykus 
bus pakeltas Vokietijos gink-
lavimosi kontrolės klausimas. Hfc^RRlN, 1U>, rugp. 6. — 

Anglijos . p r a m e n a k i ė k Į ^ 0 ™ b u v o d v i k a ™ v r n ; *? : 
žinoma, darbuosis Vokietiją "ipairijos. (Vakar tik 17 ka-
kontroliuoti pavesti išimtinai. 
Tautų Sąjungai. 

kad išvengti kentėjimų. 
Bolševikų autoritetai patys 

yra nuomonės, kad studentai 
vargiai bus prisidėję prie to 
kriminalinio darbo. Teciaus 
studentų areštavimas seka. 

PALIKTA VOS KELIOLIKA 
KAREIVIU • 

Tuotarpu Francijos pre-
mieras reikalaus savo šaliai 
apsaugos garantijos. Jei T. 
Sąjunga paims ant savęs Vo-

r Suv. Valstybių neofk-ialis ikietijos ginklavimosi kontro-
at stovas. jie, j i pirmiaus turės rasti 

*įmet Suv. Valstybės klau- ! priemonių garantijai, idant 
siamos atsisakė skirti savo at |Vokieti ja kuomet nors staiga 
stovą. Iš valstybės departa- neatakuotų Francijos. . 

reivių palikta, gi visi kiti at
šaukti. 

Generalis adiutantas Black 
taip parėdė. Iš čia jis išvy
ko Springfieldan. Sako, ka
riuomenė nebereikalinga. Per 
didelės apskričiai išlaidos, 

(žmonės po kruvinos batalijos* a ^ 
aprimę. 

Bet ar ilgam laikui? 
tf-os kovps aukos jau pa - | 

laidotos. 

Anglijos Darbininkai Atakuoja Darbo 
Valdžia 

Kairieji Gina MacDonaldo 
Nusistatymą 

KETURI KUNIGAI 
BROLIAI. 

COLOGNE, rūgs. 3. —Vo
kietijoj yra nepaprastas daik 
tas rasti du arba tris kuni
gus brolius. 

Bet štai Triere y ra von 
Voltzem šeimyna. Tos šei
mynos du broliu yra kunigu, 
trečias diakonu, gi ketvirtas 
subdiakonu. 

Nesenai vyresnysis broliu 
minėjo 25 metų kunigavimo 
sukaktuves. Bažnytinėse iš
kilmėse dalyvavo ir visi kiti 
trys broliai. Vienas kunigų 
yra Jėzuitas. 

I š Pennsylvania geležinke
lio dacbo paliuosuoti 88 dar
bininkai veteranai, kurie ben
drovei tarnavo virš 50 metų. 
Jie gaus pensiją. 

L O N Į D O N A S , rūgs. 3.— Šį 
pirmadienį Hull atidarytas 
56-tas metinis amatų unijos 
kongresas. Susirinko 750 de
legatų, kurie reprezentuoja 
virš puspenkto maliono orga
nizuotų darbininkij. Kongre-

bėtojo, labai dauge gera at
likusi darbininkų naudai. J i s 
sakė, kad Anglija dar neturė
jusi tokios geros ir , naudin
gos darbininkas valdžios, kai 
kad šiandieninė valdžia. 

Nežiūrint to, kai-kurie de-
sas diskusuoja britų nusis ta- | ] eg a t a į visvien atakavo darbo 
tyma, koks turės būti atei
nančiais metais. 

Ši darbininkų organizacija 

I partijos valdžią. J ie pažy
mėjo, kad ši valdžia yra to
li blogesnė už kapitalistine 

nėra politini' i r ji neturi nie- valdžią, ypač kuomet apeina 
ko bendra su darbo partija, darbininkus. 

Nori kontrolės. 
Vienas Londono delegatas 

reikalavo, idant organizuotas 

Nežiūrint to, jos įtaka šalies 
politikoje yra nemaža. 

Kairieji uz valdžią. 
Kongreso prezidentas Pur-J darbas kontroliuotų valdžios 

cell; kurs žinomas iš palan
kumo komunistams, kalbėda
mas įspėjo susurinkusius de
legatus, idant jie nesipriešin
tų Anglijos santykiams su 
bolšcfvistine Kusi ja, nes' tuo 
būdu gali pakenkti darbo par 
tijos valdžiai, kuri anot kal-[raOi 

nusistatjnną, ypač užsienių 
reikaluose. 

Nes- štai, kuomet premiero 
MacDonaldo valdžia susitaria 
su Francija ekspertų planu; 
reikale, j i prisideda prie Vo
kietijos darbininkų pavergi-

Westviltes Vyčių 85 kp. žai
dė su Chicagos 36 kp. 36 
kp. laimėjo 3 games. I-a 10 
prieš 1; 2-a ,— 3 prieš 1; 3-a 
— 5 prieš 4. 

MISIONIERIŲ VARGAI 
PRILIPINU SALOSE 

MANILA, Phil. Salos, rug
sėjo 3. i— Penkiolikti metai 
kaip čionai darbuojasi Dievi
škojo Žodžio Draugijos Tė
vai misionieriai. Pastarai
siais laikais1 jie įsikūrė nuo
savus namus, dabargi deda 
pastangų įkurti spaustuve ir 
salų gyventojams parūpinti 
laikraščių ir knygų. 

mą į geros valios katalikus. 
fTikimasi ypač gausios para
mos iš Amerikos. 

Salose yra apie 9 milionai 
katalike. Tuotarpu ganyto-
jinį darbą veda vos 900 kual-
gų. Dėlto, katalikiški laik
raščiai saloms būtinai reika
lingi, katalikiški raštai pa
lengvintų misionieriavjmo 
darbą. 
• Tai ne viskas. Kuomet a-
pie 80 nuošimčių salų gyven
tojų yra katalikai, tai katali
kiškas mokyklas lanko vos 5 
nuoš. vaikų. Protestantai pryčeriai čio 

nai su atsidėjimu platina sa- D e , t o •„ v a j k a m g TeMin_ 
vo dvasios lmkraščius, kny- j ; l a i k r a ^ i a i k a t a t i n k a m o 8 

DE VALERĄ REIKALAUJA 
PALIUOSUOTI KALINIUS. 

Jis už juos ima personale 
atsakomybę. 

DUBLINAS, rugp. 30. — 
Žinomas už Airijos laisvę ko
votojas nesenai iš kalėjimo 
paliuosuotas, prof. De Vale
rą, išnaujo ineina airių poli-
tinin sukurin, neatsižad<ėda-
mas savo republikoninio nusi
statymo. 

Aną diena čia šalimais pa
rlamento rūmų .tyrame ore į-
vyko mitingas. Patyrus, kad 
mitinge kalbės iDė Valerą, eu 
si rinko didelės žmonių mi
nios. 

Mitingas sušauktas reika
lauti vaklžios iš kalėjimų pa
liuosuoti visus tuos, kurie 
dalyvavo civiliam kare, kurie 
kovojo už Airijos respubli-

gas ir brošiūras. Dėlto ka
talikams misionieriams nega
limas daiktas likti anų pryče-
rių užpakaly. 

Spaustuvei kurti reikalin
gas kapitalas. Pradžiai už
tektų 50,000 dolerių fon
das. Tuo tikslu Tėvai mi
sionieriai paskelbė atsiiiepi-

brošiuros. Kitaipgi tų vaikų 
dalis gali tekti protestan
tams. 

Dieviškojo Žodžio Draugi
jos Tėvai misionieriai dar
buojasi dviejose salose, kurių 
gyventojai labai tamsus. J ie 
savo mokyklose turi 3,500 
vaikų. 

VOKIETIJA MOKA 
REPARACIJAS 

BERLYNAS, rūgs. 3. — 
Vakar Vokietija išmokėjo 20 
milionų auksinių markių re
paracijų, remiantis pripažin
tais Londono konferencijos 
planais. 

BRANGI REVOLIUCIJA. 

MroaOO1 U T Y , rūgs. 3.— 
Prezidentas Obregonas kong
resui pranešime pažymėjo, 
jog buvusioji Meksikoj revo
liucija valdžiai atsiėjo 30 mi
lionų dolerių. 

MIEGAMOJI EPIDEMIJA 
ANGLIJOJE. 

LONDONAS, rūgs. i 3. — 
J Anglijoj ir Vali jo j siaučia 
miegamoji epidemija. J i nė
ra teikia .žiauri kai Japonijo
je. Viagi rįja žmonių aukas. 

Anglijoje ta epidemija at
sirado šių metų pradžioje. 
IB'Tff . u t i f ' | " i * -m ,' 'H'f f" • r ' » 

r 
Taip elįgiantis tokia valdžia 

Tai politikai kaliniai. Jų 
apie 300 laikoma kalėjimuose. 
Iš jų nedaug yra tokių, ku
rie nubausti * už sunkesnius 
nusižengimus. Jų didžiumai 
neberandama* jokios kaltės, 
kalėjimuose laikomį be bylų 
nagrinėjimo. Airijos vald
žia bijo juos paliuosuoti, kad 
jie nesukeltų naujo triukš
mo. 

De Valerą daugiausia kal
bėjo apie tai, kad tie kali
niai turi but paliuosuoti, nes 
jie kenčia už; kitus, už kitų į-
sakynijų pildymą. 

Jis atsako. 
Už tų kalinių nusižengimus 

De Valerą ima ant savęs at
sakomybę. Nes jis buvo jų 
^vyriausias vadas ir jo įsaky
mai buvo pildomi. 

Dėlto, butų didelė gėda va
dui būti liuosam, kad tuotar
pu tie visi, kurie jo įsak}nnų 
klausė, turi *but kalėjimuose. 

Civilio karo laikais Airijos 
valdžia suėmė apie 15,000 vy(-
rų sukilėlių, j i e visi paliuo
suoti, išėmus keletą šimtų. . 

Kalbama, kad tas mitingas 
labai mažai įtakos padarys 
valdžion kalinių paliuosavi-
mo klausimu. 

Radikalai veikia. 
Buvusiame mitinge paste-

nėra <iarbo valdžia, bet tie- betas įdomiausias daiktas j — | 
siog kapitalistinė valdžia, Į tai skaitlingas darbininkų su 
tvirtino kai-kurie delegatai* sirinkimas. 

Radikalų vadas J . Larkin 
per laikraščius skatino darbi
ninkus prisidėti prie mitingo. 
J is sakė, jog reikia duoti pa-
gelbos republikonams kalinių 
paliuosavimo reikale. 

Larkin vos nesenai gryžo iš 
Maskvos. J is sakosi, kad 
trečiojo internacionalo kong
resas jį paskyrė komisionie-
rium valdyti pasaulį. Tos 
rųšies komisionieriij įvairiose 
šaryse yra 25. 

Jei Airija sutiktų įkurti 
sovietų respublikų, sako Lar
kin, tai Rusijos bolševikai ai
riams pagelbon žada 2 ir pu
sę miliono kareivių. 

Larkin turi pasekėjų. Tai 
daugiausia tamsiausi airių 
darbininke elementai. Susi
pratę žmonės j u ^ nesusideda 
su radikalais. 

JAUNIAUSIA LIETUVE AD
VOKATE AMERIKOJE. 

Helen Belmen Jer ry atva? 
žiavo iš Denver, Col. ėjo mo
kslus University of Chicago, 
baigė mokslų LTniversity of 
Denver, priimta prie bar D-
linoise praeitų gruodį. Ati
darė ofisų 4454 So. Western 
Ave. 

Chieagon atvyko demokra
tų partijos kandidatas į pre
zidentus Davis. 

O R A S . 

CHICAGO. — Anot oro 
biuro, šiandie gražus oras; 
kiek šilčiau. 

PINIGŲ KURSAS. 
Trys plėšikai suskaldė "sei- I 

faM Quigley Dairy Co. ofise, 
3139 West Madison st. Pas-1 
prūdo su 2,000 dolerių gro
bio. 

a Keli plėšikai suskaldė ••sei
fą" Perfection Beddkig Co., 
2501 West 48 st. 

Rugsėjo 2, 1924. 

Lietuvos 100 litų $10.00 
Anglijos 1 stcrl. sv 4.49 
Belgijos 100 fr 5.09 
Francijos 100 fr 5.42 
Šveicarijos 100 fr 18.84 
Italijos 100 linj 4J43 
Čekoslovakijos 100 kronų . . 3.00 

iiiiiiiiiiiiiiiiutiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Siųskite Savo Giminėms 

L I E T U V^Ą 

'PINIGU S 
ii 

P E R 

DRAUGĄ H 

NES, "DRAUGAS" ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ pigiausiai siun
čia ir geriausiai patarnauja* "DRAU
GAS** siunčia per didžiausia. Lietuvos 
banke — UHO BANKĄ. . 

"DRAUGAS" siunčia pinigus litai 
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-drai-

. tais ir telegrama. 
"DRAUGAS," PUBL. OO., 

2334 So. Oakley Avenne Cfeiomgo, Z1L 
Ofiso Valandos.- Nuo 8 ryto iki 8 v. vaK. 

Sekmadieniais uždaryta. 
IIIIIItlIltlIMlIlHIIIMItIflHtIIIIIIIIIIIIIIItlIlIlIlIlfUIlllllIlllIflfflIlUlt •la 
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1 "DRAUGAS" 
PuhU&hed Daily Szoept Sundays 
One Year ,. $4-00 
Slx Months $3.00 

AT NKWS . STANDS 2 c A COPY 

DRAUGAS PLBUSHING CO., I n e 

2SM So. Oakley Avc , Chlc-ago. UI. 

Tel. Roosevelt 77 t l 

«U1tlHlIllltlllllltllllllIIIllIliaitll!tlll111IID 

IŠ FEDERACIJOS 
[ KONGRESO. 

ietus, Bugs, 3, 1924 
* 

9 nariai. Aštuonių narių nuo
mone užprotokoluota yra, kad 
Iždininkas 5 kartus neišpildė' 
Centro Valdybos reikalavi
mų. Buvo trukumų ir praeitų
jų metų Centro Valdybos na-

NESdVttšKfMAMAS AUKSAS. 
Jungtinės Valstybes karo metu praturtėja, gi Euro

pos tautos beveik visos nubiednėjo. Ypač nuskuro Centro 
ir Rytų Europa. Prieškarinius turtus pas save išlaikė tik 

rių tarįe, buvo ir iždininko] mažosios neitraleš valstybes, kaip Šveicarija, Olandija, 
Danija, Norvegija ir Švedija. Bet ir jų ekonominis gyve
nimas pasiinkėjo, nes visur aplink skurdas ir nepasitrkė-

trukumų. Geros valios klausi
mai Kongrese bus svarbus 
klausimas. 

ItTUVOt M I U ISi 
SEIMAS. * 

Homestead, Pa. 

Rugpiučio 26, 27, 28 d. 1924. 

PIRMOJI SEIMO DIENA. 
• 

• 

(Mūsų speeial. koresp.) 

Rūgs. 1 d. iš ryto. 

Atvykau Detroitan vieną 
dieną prieš Kongresą. Susto
jau vidurmiestyje dideliame 
viešbutyje augštai, augštai. 
Aplankiau šv. Jurgio parapi
ją, kur bus Kongreso pamal
dos. Šiandieną "Labor Day" 
Detroitiečių išvažiavimo die
na, gražiame Belle Isle Par
ke. Chicagiečiai Vyčiai su De-
troitiečias baseballninkais pe
šis. Kas laimės, parašysiu va
kare. Maciaus su keletą iš 
Kongreso rengėjų komisijom 
narių, mačiaus su pora artis
tų. 

a :••'** 

Brooklyniečiai nusistatę kel 
ti Centrą į Brooklyną, ar ki
tur kur i Rytus.. Detroitie-
čiai, rodos ir gį turi gana 
daug* perkūnų dabartiniai Cen 
tro Valdybai. Chicagiečiai pa

ra *uaug«ai 9ia visu organižuo 
tu katalikų išeivijos kūnu ir 
yr* nedalomasis jo narys. 

B eiles skaitoma pereitų 
metų Seimo protokolas. Pro
tokolas priimtas. 
Gejružyne. 

3 vai. po pietų Seimo ren
gimo y komisija kviečia Seimo 
dalyvius atsikvėpti ir pagijimas įsigalėjo. Europa kenčia del stokos aukso, o Jung- Bažnyčioje. 

tinės Valstybes, atbulai, pradeda nesmagiai jąusties del 9 vai. ryto Seimo delegatai]^. ,7"m • totin* pennsyl 
pertekliaus to raudonojo metalo. Vieni sako, buk Jttngti-4jr svečiai atvyksta į vietinę g l ' "l<' 
nes Valstybės dabar turi trečdalį, kiti-gi tvirtina, kad jos 
turi jau visą pusę pasaulio aukso. Bet tiesa gal bus vidu
ry: Jungtinės Valstybės turi apie 40 nuošimčių viso pasau
lio aukso, pačios sudarydamos tik apie penkioliktą pasau
lio gyventojų dalį. Tai reiškia, kad vienam šio krašto gy
ventojui tenka apie 9 kartus daugiau atjkso negu "vidu-

tingėjo skaitlingai nuvažiuoti, Į tiniam pasaulio piliečiui". Žinoma, Vakarų Europos, Pietų 
nes nežino, kaip butų geriau.'Afrikos ir Australijos piliečiai yra žymiai turtingesni už 
Iš kur kas atvažiuos, dar ne
aišku. Del Centro vietos bus 
daugiausia susirėmimų. 

Man prisimena Krilovo or
kestras, kuriame muzikantai 
barėsi, kur kam atsisėsti, kuo 
met muzika nesisekė. Atro
do, kad ne vieta svarbu, bet 
žmonės, jeigu norima sutarti
no darbo. f ^ l ' 

Viešbutyje iš augsto žiūriu 

Detroitiečiai prie Kongreso 
prisirengė rūpestingai. Girdė
jau repeticija p. Čiiausko. 
Dainuos daug dalykų. Išgir
dau jo 'Mefistofelio ariją\ Bal 

"vidutinius pasaulio piliečius, vienok biednesni už šio kra 
što gyventojus. 

Jungtinių Valstybių aukso sandeliai labiausia prisi
pildė karo metu, kuomet Europa pirko čia kalnus amuni
cijos ir maisto. Bet ir dabar pasaulio auksas dar nesus
tojo plaukęs į Jungtines Valstybės. "The Gleveland Trust 
Company" apskaitliuoja, kad pastarais 3 'metais čia j -
plaukdavo aukso kasdien vidutiniškai apie 1 milioną do
lerių, gi per pirmąjį 1924 m. pusmetį kasdieninė jo įplau
ka siekė \1/Ą miliono. 

Žinoma, daug aukso turint vargas nedidelis, nes 
lengva jo "atsikratyti". Vienok suplaukus Amerikon lig-
šiol nematytai kiekybei aukso, šio krašto ekonominis or
ganizmas sunkiai jį besuvirškina. Jei ir toliau tokiu pat 
greitumu čia auksas plauks ir iš čia neišplauks, tai jis 
pasidarys beveik nesuvirškinamas, kaip kietas lietuviškas 
skilandis šiais šviesios prohibicijos laikais. 

Kįla klausimas: ką-gi daryti su tais aukso kalnais, per langą gatvės gyvenimą., s a s S a l i n ^ s , išraiška minties 
Detroit tai'automobilių mies ! i r Jausmų žavėtini: tikras vel- kaip iš jų naujo pelno gauti? Saugiuose sandeliuose ūž
tas. Juk tai Fordo sostinė. nias. Kun. J. Čižauskas visiš-
Man rodos, kad su laiku De- Į k a i ^vargęs besirūpindamas 
troit pamainvs savo vardą j • Kongreso munkate dalim. O 
Ford - Citv. Nebent žvdeliai, \ J<* P«™P»JOs ir kitų kasdftni-
kurie Fordo nemėgsta, pas i - !** reikah* s t i n g a . Stato 
priešintu. O su žvdeliais ir I bažnyčiai bokšte, įtaisė varpa, 
Fordui priseina, jeigu nesis
kaityti, tai bent gerokai peš-

svetainę atnaujino ir t. t. 
Kun. Čižauskui už pagelba 

tis. Detroitas Fordo su žyde- i k°n<*rtui priklausys didelis 
liais peštynių miestas. j ™m> *rS t a m e k o n S r e s e v i s i 

Klausimas, ar ir mūsų Fėde-1 S U 8 1P e s t u* 
racijos Kongresas praeis po 
"peštynių ženklu! tPrašau redakcijos nekarpyti 

mano pranešimų. Pranešiu 
^ , v • v, v. tiesą, kokią mačiau, girdėjau. 
Per langą iŠ viešbučio ma- ^r ™ * . ' e * , .. : . v . t l . . i Manau, kad tiesa mums kata-tytis žemai, žemai slankioja . . . 

I 

automobiliukai; juodi pailgi, 
vt kokie tarakanai. Vienas 
w 

pirmyn, kitas atgal; vienas 
išilgai, kitas skersai. Ir lekia 
gana greitai, bet nesusidaužo. 
Nes vienas kito palaukia pra
silenkiant, nes vienas kito jė
gas apskaito, ir savas taipo
gi. Jeigu nepalauktų, jeigu 
viens kito nelauktų, jeigu tik 
savo ambicijų, savo tikslų 
žiūrėtų, po mano langais kas 
minutė butų "aeeident". Po
licija gautų automobilistus a-
reštuoti... p J ^ | 

Lygiai kaip ir mūsų visuo
menėje. 

iikams nebaisi, nors ir butų 
gyvenimo apsireiškimai nepa
geidaujami. Nors šis Kongre
sas pereitų ir per audras, vis-
vien nepasidžiaugs bedievu-
kai. Po audrų įvyksta gied
ra. Po nepasisekusio Kongre
so, jeigu taip ir įvyktų, už me
tų mes stipriau iškilsime. 

Gal but, visuomenės priešą-' 
kyje.stovėjusieji šį metą gaus 
pipirų. Bet susipurtinę gy-
^au nuo tų pipirų, duosime 
visvien bedievukams tokių vel 
nių kad jie paamtys patys, ko
kiam Yiešpaclui jį e tarnauja. 

šv. Petro ir Pauliaus lietuvių 
parapijos bažnyčią. Kun. Pr. 
Garmui celebruojant, kun. dr. 

vanijos gamta. Visi Seimo da-

J. Navickui ir kler. J. Balkų- .. 

lyviai sodinami į Homesteado mą skaityti*neu^ektinu deliai 
lietuvių automobilius papuos 
tus Amerikos ir Lietuvos vė-

i 

I 

Šis Kongresas sutrauks be-
abejo įvairių nuomonių, įvai
ri v] srovių atstovų žinoma, 
srovių tiktai katalikiškų. No
rs bedievukai negyvi ir jie 
nesiskaito. Bet ir katalikų 
tarpe yra srovių, ar tai idė
jomis skirtingų ar asmeninių 
ambicijų vedamų. Vieni iš jų 

'eina pirmyn, kiti atgal, vie
ni skersai, kiti išilgai. Ar su
sikirs Kongrese taip, kad bus 
"aeeident", ar ramiai praeis1 

tarimai, vadovaujami išmin
ties ir takto? 

Kaip bus, pranešiu. Supran
tamas dalykas, Kongrese po
licijos nereikės ir į ligoninę 
po Kongreso nieko nereikės 

, vežti. Bet gali kartais atsi
tikti, kad visuomenė gali nu
kentėti. 

Iždininkas pradėjo kovą. 
Atsiuntė raportą, kuriame tei
sinas kad jo klaidos buvusios 
iš geros valios. O dabartinio 
Centro buvusi netvarka dar
buote. Ceutro Valdyboje yra 

Važiuoju į Belle Isle Par
ką, pamatyti, kaip Vyčiai 
Chicagiečiai apgalės Detroi-
tiečius.Rezultatus telegrafuo
siu. 

Kitą pranešimą gausite ry
toj. 

% K. 6. 

PAIEŠKOJIMAS. 

Ignotas Augulis apie 1913 
metus atvyko Amerikon' iš 
Kokšių Sodžiaus, Kamajų 
Valsč., Kokis k io Apskrities. 
Kas turi kokių nors žinių ma
lonėkite pranešti 

Lietuvių Biurui, 
. . Masovlskis Aleksandras, 

darytas auksas nemažėja, bet ir neauga. Jis tampa'nau
dingas tik tuomet, kai paleidžiamas apyvarton. Gali sau 
gulėti ant aukso maišo ir busi alkanas ir apdriskęs tol, kol 
nepaleisi savo aukso apyvarton. 0 apyvarton gali jj leisti 
arba patsai savininkas saviems užmanymams arba per 
skolintojus. 

Prie žemų palūkanų sparčiai eina miestų statyba, 
nors ji dabar pašėlusiai brangi. Aukso pigumas pakelia k 
Biržos operacijų veiklumą, šiandien daugelis oranda išro-
kavimo skolinties bankuose pinigų žemomis palūkano
mis ir pirkti Biržos vertenybių nešančių didesnį nuošimtį. 
Tad šitos rųšies spekuliacija žymiai padidėjo. 

PASKOLOS U2SIENIUL 
Nors Amerikos auksas prasimuša sau kelią ir Ame

rikos rinkoje, vienok ne visi kapitalistai moka tenkinties 
mažais pelnais ir apribota iniciatyva. Aukso stoka kitose 
pasaulio dalyse pakėlė palūkanas, kartais ir dividendus, 
iki nepaprastų, senai begirdėtų aukštybių. Šitokios sąly
gos Europoj ir kitur masina Amerikos auksą kelties į 
"derlingesnius laukus". Bet auksas, ypač po karo, pasi
darė labai atsargus: bijo nosies nušalti... Kame nėra ap
čiuopiamų garantijų jo gyvybei ir sveikatai, ten jo ir su 
pyragais neįprašysi. 

Centralinei ir Pietinei Amerikai Jungtinės Valstybės 
ir dabar dar noriai skolina. Mat joms rupi tie kraštai lai
kyti nors ekonominėje įtakoje, nes kultūros ir meno pa
vyzdžius Latiniškoji Amerika iš Europos sau gabena. 
Vėl-gi, Dėdė Šamas visai nesibijo smulkiųjų ispaniškų 
respublikų. Jei jos nepildytų pasiimtų sąlygų, nors ir sun
kiausių, tai Dėdės Šamo jurininkai tuoj sėda į skraiduo
lius ir šarvuočius ir aniems pačioje-palangėje užbirbina 
"Yankee Doodle", o kartais ir liūdnesnę kokią gaidą. Su 
jurininkais baikų rfera. Jie jau ne vieną pamokino, kaip 
reikia Wall street'ui palūkanas mokėti. 

Kas kita Europa ir Azija. Čia ne visuomet paranku 
jurininkus siųsti. Pasiusi, o gal kartais jų ten ir nepri
ims, gal lauks mandagesnių kolektorių. Užtad šitiems kraš
tams Amerikos finansistai užsimerkę neskolina. Skolino 
jie Francijai, Austrijai ir Vengrijai, bet pirma patikrino 
garantijų rimtumą. Dabar jau rengiama Vokietijai pirmo
ji paskola 200 milionų dolerių. Ne vienodai amerikiečiai į 
šią paskolą žiuri, ša lę optimistų ir Dawes'o plano Šalinin
kų yra taipgi ir pesimistų. Chicagos finnasistas bankie-
ruis Greenebaum, dabar sugrįžęs iš Europos, sako ne

matąs Vokiečių paskoloje tikrų garantijų. Jis pataria sko
lintojams gerai apsidairyti. Išrodo, kad plačioji visuome

nė Amerikoje bent pradžioje nepasitikės vokiečių bonais. 
Teks juos išpirkti stambiems bankieriams, kuriems gal 
pavyks vėliau bent dalį tų bonų ir visuomenei perleisti. 

Lietuvoje palūkanos negirdėtai aukštos. Kapitalo 
stoka liguistai jaučiama. Skolintojų, ypač FranciJoj ir An
glijoj, atsirastų, bet jų sąlygos nelengvos. Tad ligšiol Lie
tuva vis dar bando savo iegomis varyties. O tai labai sun
ku. Viskas eina vėžio žingsniais. Litų apyvartoje vis dar 

nui asistuojant, laikomos iš
kilmingos šy. Mišios. Prie ce
remonijų dalyvauja kun. P. 
Kazėnas ir kun. St. Čepanonls 
vietos klebonas. Pamokslą sa
ko kun. dr. Ign. Česaitis. Pa
rapijos choras vadovaujant 
vargonininkui S. Kimučiui gie 
da šv. Mišias. Delegatai ir sve 
Čiai prieina prie šv. Komuni
jos. 

Po šv. Mišių delegatai, pa
stiprinę savo dvasią-malda ir 
dangaus duona, eina pusryčių 
valgyti. 
Salėje. 

12 vai. aukštai kalne, Car-
negie Library rūmuose, susi
renka posėdin. 

Nesant Lietuvos Vyčių Cen
tro pirmininkui A. Aleksiui, 
Vice-pirm. M. Bagdonas skel
bia XII Seimą atidarytu ir 
kviečia kun. Pr. Garmų at
kalbėti maldą. Giedama A-
merikos, Lietuvos ir Vyčių 
himnai. Delegatų paaiški esa
ma 60 iš visų Suv. Valstybių 
Vyčių organizacijos apskričių 
bei atskirų kuopų. Pridėjus 
svečius, jauki ir puikiai^iau-
tinėmis vėliavomis bei spalvo
mis papuošta salė talpino a-
pie 150 asmenų. Visi jaunu
čiai. Jų akyse rytojaus aušra 
šviečia, jų veidai šypsena 
prausiasi, jų širdys Dievo ir 
tautos meile kūrenas, jų pla
čioji, Vytauto ainių dvasia, 
pasirį žiniai s, drąsa gaudžia. 
Pakilus, majestotingas visų 
atstovų ir svečių ūpas. 
Seimo Prezidiumo, Komisijų 

rinkimai. Sveikinimai. 
Seimo prezidiuman išrinkta 

šie: pirm. juristas M. Bagdo-' 
nas, iš Chicagos, vice- pirm. 
juristas P. DaugžVardis itš 
Bostoon ir J. Mačulis iš Bro-
oklyno. Sekretoriai: stud. P. 
Česnulis, mokytoja O. Piku-
čiute. 
" Mandatų ir Skundų komiai 
ja susidaro iš kun. P. Stra 

suomenei kenksmingos. 
P. Žaliaduonis, L. R. K. A. 

Pittsburgh, Pa. Apskrities 
sveikina ir pasižada draug su 
šioje apielinkėjje susidarusiu 
komitetu iš 7 asmenų remti 
Vyčius stiprinant jų organi
zaciją. 

Tęsiamos diskusijos Vyčių 
organ. vardo klausimu. Kini-
čiaus apsvarsčius reikalą nu
tarta pernai metų referendu-

aiavomis ir ilga, 30 automobi
lių virtinė paroduoja važiuo
jant vyriausiomis Homestead 
gatvėmis įvažiuojant į Pitts-
burgho pusę Beeehwood Blvd. 
Schenly Park, Bum Washing-
tan Blvd. ir į Highland Park. 
Čia Seimo dalyviai ir svečiai 
susipažino, pasikalbėjo, lietu 
višku nuoširdumu Homestea-
do panelių Vyčių pavaišinti 
skaniais pavakariais, pasivai-
kščioję po įstabiai gražų 
parką apie 7 vai. vakaro vėl 
automobiliais grižo į Homes
tead. , 
Koncertas ir Prakalbos. 

8 vai. vak. Carnegie Music 
Hali įvyksta gražiai pamar
ginta programa. L. Vyčių XI 
kuopos choras vadovaujant 
S. Kimučiui padainavo "Dai 
na Tėvynės Sunų", "Kur Gi
ria Žaliuoja'' ^'Mes Grįšim 
Ten" Aleksio, Gudavičiaus, 
Čižausko kompozicijas. Solo 
p-lė Alena Leloniutė dainuo
ja "Užmik, užmik1' Brabm's, 
"Kur bakūže samanuota'*; 
Petras Petraitis baritonas su
dainavo Sasnausko "Jau Sla
vai Sukilo". "Vyties" redak 
torius M. Zujus kalba tėvynes 
meilė tema. 

Visa programa labai stro
piai atlikta. 

II OJI SEIMO DIENA. 
8 vai. ryto kun. dr. J. Na

vickas atgiedojo gedulingas 
Mišias už organizacijos narius 
žuvusius didžiojo karo ntetn 
ir mirusius. 

9 vai. prasideda antrasai 
posėdis. Centro Valdybos ra
portai. Dvasios vadas kun. 
Boreišis neatvyko Seiman ir 
raporto neprisiuntė. Centro 
pirmininkas A. Aleksis patsai; 

i* 

nedalyvaudamas prisiuntė ra
portą. Vice-pirm. M. Bagdo 
nas išduoda raportą žodžiu. 
Raportuoja savo veikimą cen
tro rast. V. Rukštalis, itždin. 
Valonis, iždo golbėja J. Ged
minaitė, spaustuvės direkto-

žymiai padidėjusio nariu 
skaičiaus ir ateinančiais mG. 
tais visų kuopų nariams teks 
pasisakyti, organas metų lai
kotarpy ir nuodugniai švais
tys prieš ir už vardo keitimą, 
gi busimas Seimas atsižvelg
damas į davinius oficialiai pa
skelbs galutinus rezultatus. 

» 

Atvyksta Seiman kompozi
torius ir dainininkas J. Čižau
skas ir p-nia solistė M. Oižau-
skiene. Sveikina Seimą kurs 
svečiams suteikia delegato 
teisės prisegant ženklelius. 

Iš Chicagos atvažiavęs Ba-
seball tymas sveikinamas ir 
delegato ženklais papuoštas. 

'(Bus daugiau) 

FARMERIŲ KOOPERATY
VAI AUGA. 

kausko (Bostono), stud. J.Iriai, redaktorius M. Zirjus, li-

buk gyvenęs New Yorke. . 
Jie patys, ax kas apie juosi maža. Elektrizacija senai pienuojama, bet is vietos 4iepa-

žinantis prašoma ę atsiliepti kruta. Ir "Galybei" nėra progos savo galybę parodyti 
šiuo antrašu. Žemės ūkis be stambios paskolos ir-gi nepakils j pride-

Rasimo Viktoro artimi' gi- ramas aukštybės. 0 savo tėvynėje mes galime tik tiek 
minės Amerikoje ar Lietuvo- liuoso kapitalo surasti, kiek reikia smulkių ir retų dirb-

Balkuno ir A. Strašaičintės. 
Įnešimų ir Rezoliucijų komi 

sija: M. Zujus, kun. dr. J. Na
vickas, J. Tamošaitis. 

Knygų Revizijos komisija: 
į . Sademka, J. Vaškevičiutė, 
A. AuČiutė. 

Presos ir Sveikinimų komi
sija: ktui. <fc*. Ign. čtesaitis,' 
Ei. Bandžiutė, J. Buievičius. 

Sveikinimai žodžiu ir tele
gramomis bemaž valandą už
trunka. Sveikina Seime daly
vaują Federacijos, Li D. K, 
Sąjungos, l*. K. Susivieniji
mo, "Draugo", "Darbinin-
ko", "Garso", Lietuvos Pa va 
sarininkų, Lietuvos Ateitinin
kų ir tt. atstovai. Skaitomos 

teratinės komisijos narys kun. 
dr. Ig. Česaitis, sporto komi
sijos vice-pirm. J. Sugentai-
tė. Raportai priimti. Ženkle
lių komisija pagamino ženk-' 
lėlio projektą. Nutarta paga
minti ženklelio klišę (kotą), 
įdėti "Vytin" ir išgirsti na-

Amerikos fermeriai šiandie 
turi daugybę kooperatyvinių 
organizacijų. Ir jų skaičius 
nuolat auga. Tų kooperatyvų 
tikslas - parduoti farmų pro
duktus daugmenomis (whole-
sale) ir pirkti taipat daug
menomis farmoms reikalingas 
mašinas, įrankius ir visokius 
padarus. 

Anot Ūkio departamento, 
Amerikos, farmeriai 1923 me
tais per savo kooperatyvus 
parduodant produktus padarė 
arti-du lifiOltf dolerių \Tertė>* 
"businessV. Kooperatyvai 
pirko mašinų, įrankių ir kt. 
vertės 50 milionų dolerių. 

Farmų produktų pardavimo 
kooperatyvų Suv. Valstybėse 
skaitoma virš 10,000.' Vienos 
penktosios dalies tų koopera
tyvų daryto "business'o" a-
pyskaitų Ūkio departamentas 
nepatyrė ir neturi. 

2,600 atskiriu kooperatyvų 
užsiima vien javų pardavimu. 
Jų "business" 1923 m. buvo 
vienas milionas dol. , 

1,800 kooperatyvų užsiima 
pieno produktų pardavimu. 
"Business" tais metais 300 
milionų dol. 

Apie 1,000 vaisių ir daržo
vių kooperatyvų padarė taipat 
apie 300 milionų dol. 1923 m. 

Pirmaisiais 6 mėnesiais šių 
metų galvijų kooperatyvės or
ganizacijos 7-se turgavietėse 
savo nariams sutaupė apie 
400 tūkstančių dol. 

Šiandie farmeriai organi
zuojasi javų pardavimo ben-

rių nuomonę. drovėn, kurios steigiamas ka~ 
Pašalpos skyriaus komisija pitalas yra 26 milionai dol. 

Rukštalis ir Valonis praneša Šios bendrovės skyriai kai-
pagaminę planą. kur jau įkurti ir veikia. 

Centro valdyba praneša sa- Farmeriai turi visoj šalv 
vo darbą apie organizacijos virš vieno tūkstančio pirkimo 
vardo keitimo. Kyla gyvos di
skusijos del referendumo da
vinių ir pietų laikui esant pa
liekama baigti šis opusis klau-
smas po pietų. Išsiskirstoma 

fiveikiaimo telegramos nuo L. 1 vai. 15 min. 

je. Velionio yra likę pinigų. 
Manoma jisai buvo gimęs Že
maitijoje. 

Foreign Language 
Information Service, 

119 W. 41-st Streat. 
New York, City. 

tuvėlių steigimui. Stambesnė pramonė tebelaukia užsie
nio kapitalu paramos. Bet Vilniaus Klausimas tarsi ašaka 
stovi gudrių finansistų akyse ir baido dolerį, neleidžia jam 
stambioje kiekybėje Lietuvon pasukti. O juk doteriukui 
Lietuvoje darbo iki ausy. 

Vy&ą Organ. prietelių bei or-
ganiaacijų. 

Šiuo momentu pasireiškia, 
nuoširdus prielankumas, idėji
ne kooperacija, ankštas prie-
telybes ryšys fcurs tampriai 
surišo mūsų brangiąją, jau
nuomenę su placif ją, ir Lietu 

TREČIOJI SESIJA. 
Atvyksta L. R. K. Susivie-

kooperatyvų. Per tas organi
zacijas farmeriai viską, kas 
tik reikalinga ūkiai ir na
mams, perka. 

Visos šios kooperatyvos pa
remtos šiais dėsniais:, 

Kiekvienas organizacijos 
narys turi vieną balsą, ne-

mįimo pirmininkas p. Milius, žiūrint to, kiek jis butų įves-
sveikjna atstovus, referuoja J tiaęs pinigų. Įvėstuoti pini-
pašalpos skyriaus klausimu, gai duoda vienodą visiems 
Jo nuomone, Vyčiai įvedę pa- nuošimtį. Pelnas padalinamas 
šalį>os skyrių tegalėtų skal-. tarp narių, remiantis tuo, 
dinti mūsų or^anUuotąsias kaip daug kuris narys daro 

vos ir Amerikos visuomene, jčgįs, vestų mus prie bergv'j "business 'o" su organizaci-
L. Vyčių šeimyna š>ridien vadžios konkurencijos miisų vi-1 ja. ; , į 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
• 

C I C E R O J E 
<>l I ' ! • • ' 

• 
i, OHIO, 

Rugpiučio 30 d. kun. U. 
Vaičiūnas amžinu moterystės 
ryšiu surišo jauną, porelę. 0. 
Katieva išsirinko sau ua 
drauge vaikina iš Chicagos. 
Dabar Ciceros vaikinai, kurie' 
pažino jaunąją, pirštus kr*m-\ 

Jau dešimtas metas, kaip 
mušu Federacijos skyrius gy
vuoja. Ką, jis per tą laiką pa
darėt Sukėlė Lietuvai $13,-
000. Daugiau, negu po $1,000 
"į metus. Tie pinigai ėjo Lietu
vos valstybės atstatymui ir 

io. Ciceros vaikinai nebūkit jos kultūros pakėlimui. 
KpšOs. If'tfJ Pastaruoju laiku skyriaus1 

veikimas buvo apsistojęs. Tai 
Rugpiučio 31 d. apie 1 vai. 

po pietų įvyko negirdėta Ci-
eeroje paroda. Parodos tikslas, 
tai parapijos bazaro atidary
mas. Parodoje ėmė dalyvu-
ma visi Ciceroje turintieji 
automobilius lietuviai. Sve
timtaučiai stebėjosi, kad lie
tuviai turi tiek daug automo-

Parapijos bazarui gerai se
kasi. Per pereitus du vakaru 
žmonės skaitlingai lankėsi, 
taip kad būdose dirbantieji 
darbininkai turėjo ką veikti. 

Bazare randasi įvairių įvai
riausių daiktu, gyvulių, pauk
ščių, žvilrblių, rakandų nėri
nių. Mergaičių būdoje teko pa
stebėti rankų pieštą paveiks
lą. Taipgi yra garsi "Kauno 
Užeiga", kurią valdo vyrai. 

Čia sunku butų įvardinti 
visus, daiktus, bei gerybės. 
Kas tų visų daiktų nematė, 
patarčiau nueiti bazaran. J-
žanga veltui. 

Rep. 

žinoma nėra ko stebėtis. Juk 
ir veikėjai ir aukuotojai turė
jo pasilsėti po intempto dar
bo. Juk visą darbą vfcrc ne 
kokie pasamdyti agitatoriai, o 
patys darbininkai dirbo po 
dienos darbo. 

Atėjus jubiliejui skyrius at
sigavo. Nutarė rengti didelį 
paminėjimą gruodžio 28 d. š. 
m. Kvies gerų kalbėtojų ir L.1 

Vyčių ir Teatrališką chorus 
programui atlikti. Tai bus di
delė pramoga. 

Kongresui inešimai nuo mu 
sų skyriaus šie: 

X) Užprotestuoti prieš len

kus. 
2). Išrinkti komisija, kuri 

pasirūpintų įsteigti Federaci-' 
jos skyrius visose kolonijose 
aukoms rinkti Vilniaus atga
vimui. 

3) Duot pašelpą Amerikos 
ir Lietuvos užsitarnavusiems 
moksleiviams. 

4)' Baigę mokslus skolą tu
ri" grąžinti. 

5) Kad centro raštininko 
darbas butų gyvesnis. 

6) Kad sekantis seimas 
butų Clevelande. 

Atstovu išrinktas daug pa
sidarbavęs Alekas Banys. 

Veikėjas. 

|nos dirbtuvės, kur tik dirba, Kun. H. Vai&u»*g <Cioero> 
stovi policija. Darbdaviai saullliaois) Ai5.00. 
goja gana vienybėje savo ka- Juozapas Blažys (Detroit, 

. ••• 

PATERSON, N. J. 
i • \ 

JLjum 

PRANEŠIMAS SERGAN
TIEMS. 

Mes gydome pasekmingai 
įvairias ligas be vaistų, vi
sais naujausiais pasaulije 
žinomais gydymo budais. 

Atsilankykite į 
TRAINIS HEALTH 

INSTITUTE 
3327 S. Halsted Street 

( A n t Antru L/umj) 
Vai.: Nuo 9 ryto iki 12 pie
tų ir nuo 5 iki 8 vakare. 

Generalis streikas. 
Šilko audėjų uni}a paskelbė 

generalį streiką viso miesto 
šilko audėjams 12 d. rug-, 
piučio 10 vai. iš ryto išėjo ant 
streiko apie 4,000 audėjų. 13 
d. rugpj. nuo ryto iki vakaro 
C jo didelės minios žmonių a-
I ie šapas, kur tik dirbo, ir sau 

pitalą. Bet policija streikierių 
oenugazdina, nors ir gazdina 
visokiais budais ir po smar
kių demonstracijų jau baigia 
stoti visos Šilkų dirbtuvės. 
Unija pareiškė, kad iki to
liai negalima apie taiką kal-
bėit ir grįžti dirbti iki suksis 
nors viena audimo mašina. Ir 
mažai jau jų ir tesisuka. 

Policijos žiaurumas. 
Ant kampo Fulton ir Ri-

ver gatvių 13 d. rugpj. 5 v. 
buvo susirėmimas streikierių 
su streiklaužiais. Vienas nu
gabentas į ligonbutį ir vienas 
areštuotas. Ten dirba audėjai 
ant i staklių. Jiem bsuvo kal
bėta gražumu stoti kartu su į 
vigais į kovą, bet jie ne tik 
kad neklausė, bet tyčiojosi iš 
streiko. Atėjus 5 vai. vakaro, 
susirinko apie pora tūkstan
čių streikierių ir apsupo tą 
dirbtuvę. Žinoma, nemažai bu
vo ir policijos, ir kaip tik pra
dėjo streiklaužiai eiti iš dirb 
tuves, prasidėjo riaušės. Po 
licija pasiėmė budelių darbą: 

visas miestas pasipylė, pilnos 
gatvės žmonių. Prie kiekvie-

— 

20 metų Prityrimo 
Akinių pritaikymo meno 

kė bendrai stoti į generalį 
Kreikę. Išėjo vėl apie ^ j ^ , * , „ j ^ į į į į į g į 

su buože į galvą ir tuojaus 
vienas sirijonas gulėjo par-
muštas policijos ant gatvės 
nuo policijos rankų. Gavo pa
skui ir policija, kiti ir savo 
buožių neteko. Neužilgo pri
buvo policijos viršininkas ir 
viskas nurimo. 

Kep. 

D A K T A R A I : 

< 

Telefonas Boulevard 1939 
. a • • 6j l I 

Dr.SABrenza 
4909 SO. A S E O J A N D AVENLE 

Chicago, 111. 
Vai.: 9 ryto tki 19 piet: 1 Po 

iki S po piet, 9:30 vak. 
v ak. I Vai.: 

piet i 
9 : 3 0 -

Pot 

TcL Boulevard 0537 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-th St. 
Valandos a u o 8 iki 12 diena, nu 
9 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 

8 Iki 3 vai. po pfeto. 

DR, A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4442 So. YVestern A ve. 

Telef. Lafayctte 4149 

rDr. A, Račkus' 
Gydytojas, Chirurgas, Obt-

tetrikas ir Specijalistaa 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILtfŠ — 

Telefonas Secley 7439 

Dr, I. M, Fsioberg 
Gydo medal ia i visokias vyru. •' 

moterų lytiškas liga* 
2401 Madison Street 

Kamp. "YVestern Ave. — Chicago 
Valandos: 3—4 po pietų 7—9 vak. 

i 

Tel. Boulevard 2100 • 

Dr. A . J. K A R A L I U S 
Lietuvis Gydytojas" 

3303 South Morgan Street 
Chicago, UI. 

(aaw«a|» t«ityj«> 
tr aĮnii—1» H»pwm» puaMJ* b* o-
perarije* «« Uua tlkromla moka-
Hftomta 

f lrdėjtmv -v—apjajpt ir J«I 
rr» rplkaUa dar* oparaolja*. 

•JIŠS1 

1411 So. 50 Ave. Cicero. UI 
Ottmmm at idaif f• aa«ilia aus a vai 

P* pUt Iki t raL 
M«4*Uoaila tr 

D r . Maur ice K a h n 

i 

Gydytojas Ir Ohimrgms 
4631 S. Ashland Ave 

Tel. Yarda 0094 
Valandas; > J5K 
Nuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet 

Nuo 7 iki 9 vakare. 
NedėL nuo 10 iki 12 piet 

*ZJ 

mm 

' 

Tel. Boulevard 9999 

Dr. J. P. 
GYDYTOJAS 

8887 SO. * * * * * * ****** 
Valandos: 9—19 19 ryto. 
Takarais nuo T Iki t 

ciara%o oFiaast 
Taftaf. Clfievo 4919 

Valand.: ! — • : » • •• •• kasdien. 
Utarntokais Ir petpvčioma aso t 
iki I raL vak. 

Kišo Tel. Boulevard 9999 
Rezid. Tel. Drezel 9191 

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS EB 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriška. Vyrtfku 

Valkų ir viso chrouiSku ligų. 

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

Vai.: 1—3 po piet 7—8 vak. Ned. 
Ir Šventadieniais 10—12 d. 

SIMPTOMAI P ARK1ASLIA 
Aklo Ligas 

Ar jums skauda galvą? v * 
Ar jūsų akys ašaroja T 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar nielti? 
Ar skaitant akys greit pavarg

sta? ' 
Ar kvaišta galva? 
Ar matote kaip lt plukanoius 

taSkUS UMįįCJ 
Ar atmintis po trupntj mažėja? 
Ar akys opios Šviesai? 
Ar jaučiate kaip ir smiltis a-

kyse? 
Ar yra balta dėmė ,*nt rokų T 
Ar turit kataraktą \ 
Ar turi žvairas akis T 

DR. JAN J. SMETANA 
AKIU SPECIALISTAS 
1901 So. Ashland Ave. 

Kampas 19 gatves 
Ant trečio augšto virti Platts ap-
tiekos, kambariai: t V l I . 1« tr IT 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

Nedėl iomis uZdaryta. 

Mick.) $25.00. 
Agota Giebienė (Biooklyn, 

N."-¥.) $20.00. 
p. Vardauskas (Chicago, 

Iliinois) $10.00. 
p. Katbiiene (Brooklyn, N. 

Y.) $10.00. 
Springfield, Illinois: 

Po $5.00: Šv. Juozapo Dr ! 
ja, Šv. Vincento Dr-ja; 

i 

" j 
Po $2.50: S. L. R. K. 121' 

kuopa. 
Po $1.00: J. Gogas ir O.j" 

Sanvaitiene, Bridgcport, Chi» 
cago: *tfiil 

Po $1.00: J. Martinkus,, A. 
Masalskis, J. Micokas, K. Gri 
ginis, A. Krušien€, P. Žiogą?,! 
S. Ežerskig, J. Norvaiša, J. 
Gotautas. J. Vareikatiškis*aa-
kojo $2. viso labo $11.00. 

Anelė Mattisevičienė (Car-
bondale, Pa.) $5.00. 

K. Žalevičienė (Town of 
Lake, Chicago, 111. $5.00. 

N. N. $5.00. 
O. Aldauskiene (Chicago, 

111.) $1.00. 1 " * 
Sv. Kazimiero Seserų koply
čiai aukos suteiktos A. L. R. 

K. Moterų Sąjungos Selino 
Delegačių Rugp. 20, 1924. 

42 kuopa Moterų Sajun-
gos iš Grand Rapids Micli.'j 
$20.00. 

KUNIGŲ MARIJONŲ 
Misuy 

MARŠRUTAS IKI 
KALĖDŲ. 

% V A R K A 

i A D V O K A T A I 

AUKOS ŠVENTO KAZIMIE 
RO VIENUOLYNUI 

- - SMULKMANĖS. 

(Tąsa) 

Springfield, Illinois Lietu- ^ n e < r - ***™***m 
via; <k<?±Kc\ Po* $3.00: A. Linkevičienė, 
, iai*4ttw f ., IS:WJK«*S x>' fi;n,w«,s 

DR. SERNER, 0 . D. 
Lietuvi* SpeclalUstas 

Turėk švariai. Sveikas akte 
Jcigftt kenti galvos skatulėjim.), 

jei turi akiu uždegimą, jeigu a-
k\s mivargę, **ilp«osf .skaudžios 
arba ašaroja, tuojaus ateik pasi
tarti. 

Akiniai $5.00 ir augšėiau 
Valandos: Nuo 1 iki 9 vakare. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 
33SS South Halsted Street 

— 

Šv. Jono Evangelisto Dr-ja 
(Boston, Mass.) $10.00. 

Antanas Morris (S, Man-
chester, Conn.) $5.00. 

B. Naugženiiene surinko 
Bridgeport Chicago, Iii. $50. 

6 sk. Bėmejos del Kertinio 
akmens $6.00. «. 

Jonas Marozas (\Vaukegan 
Illinois) $5.00. 

Joanna Vaišnoraitė (Chica
go, Illinois) $1.93. . # 

f DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė aavo ofisą po • — j į 

4729 S. Ashland Ave. 
SPEOJALISTAS 

Dilovų, Moterą tr Tyrą Ugą 
Vak: rvto nuo 19—lt nuo 2—4 
po platų: «oo 7—i «• va ha ra 
N&dėilomla: ld Iki 12. 

Tafefonpa Hidwaj 2880 

! • • • • • • m-»^hm-^-m^ m 
iTeL Oanal 0M7 Vak. Ganai 2118 

DU P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytoja* Ir 

Chirurgas 
1821 fio. HaiaUd Str. 

Vaandoa: I i iki 11 ryt*; 1 Iki f 
V Ptetų; I I U I vakart 

4^> 

DR. 0. VAITUSH, 0. D. 
L1ETUVTS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palenrvina visu 
aklų tempime 
kas yra priežas
timi skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervą-
tuma, skaudančius Ir užsidsanisius 
karščiu akių kreivo* akys kaUrak-
to, nemlegrio; netikras akis Jdedasi 
Daroma egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisngai, toli ir arti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re
gėjimo ir valkus einančius mokyk
lon. Valandos: nuo 10 iki t vakaro 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
1545 W. 47 S t ir Ashland Ar. 

Po $10.00: M. Vaičiūnienė, 
A. Strakauskrenė, V. Valan-
tiejiene, M. BakalanskaitS. 

Barbora Bukauskienė $7.00. 
Po $5.00: A. Nausėdienė, 

M. Brenzaite, 31 Akien skyr. 
is Hartford, €omi.f B. Juške* 
vičiute, M. Bukauskiene, A. 
Aukštakalniene, Z. Bartkaite, 
A. Sležaitė, M. Sirvaitiene, M. 
Česienė, P. Radzevičienė. 

i 
i 

Em. Mikuciutė, P. Šimkiene. 
Po $2.00: B. Žitkevičiene, 

0. Sugintienė, T. Mikolaitie-' 
nė, M. Muražkienė, A. Gri-
bauskienė, M. Slapikauskaite, 
O. Dabravolskiene, M. Žukie-" 
ne, 0. Čepaitien§. 

E. Onaitienė $1.50. 

Po $1.00: Z. Lešeauskienė, 
Z. Sauriene, O. Nevelytė, M. 
Paukštienė, J. Baltrušaitiene, 
S. Druktenaitė, O. Miehelec-

Aukos rugpiučio mėn. Įkien6, J.„Gedminaitė, K. Sriu-
M. Baikauskienė (Detroit; 

Mieli) $100.00. * 
Vlad. ir Ona Zaulevičiai 

(National Park.) $100.00. 
Agota Danielienė (Cicerę, 

Illinois) $54.00. 
Kun. J. Valantiejus (VVater 

būry, Conn.) $60.00. 

Dr. Chiropractor ir 
Akuserka 

ANIELĖ KAUSHILLAS 
Gydau be -valsti| ir be operacijų, 
visokias ligas vyrų. moterų ir vai
kų. Kurie sergate kreipkitės, o 
rasite pagalbą. Patarihias dovanai. 

Valandos nuo 1 iki 0 vakarą. 
Tel. Yards 4tGl 

3232 8o. Halsted St. 

—— 

Rugsėjo mėnesiui. 
KUN. P. ANDZIULIS: 

Nuo 31 rugpiučio iki 6 
rugsėjo •-- Indiana Harbor,. 
Ind. 

Nuo 7 iki 13 rugsėjo 
G ar y, Ind. 

Nuo 15 iki 21 rugsėjo -
Sheboygan, Wi$. 

Nuo 22 iki 28 rugsėjo 
Milwaukee. Wi«. 

KVV. I. « S A I T I S ; 
Nuo 8 iki 14 rugsėjo -

St. Louis, Mo. 
Nuo 15 iki 21 rugsėjo -

Racine, Wxs. 
ABUDU 

Nuo 6 spalio iki 19 sp. 
Mahanpy City, Pa. 

Nuo 20 spalio iki 26 sp. 
?saquille, Pa. 

Nuo 27 spalio iki 9 lap
kričio New Philadelphia, 
Pa. 

Nuo 10 lapkzr. iki 23 lapk. 
Minersville. Pa. 

Nuo 24 lapk. iki 7 graod. 
Mount Carmel, Pa. 

Nuo 8 gruod. iki 21 gruod. 
Shenandoah, Pa. 

Pastaba; 
Išvažiavus kun. Zaikaus 

kui, jo pakvietimas neteko 
galės, taigi Sheboyg&ne mi-

Isiju nebus. 
H - . , M » M > M > M I I I P • • • • • K*M 

- . . " • " • ' • ' L | I " ' " " -MI^*fTg 

3 SKIRIU 
DEL APRŪPINIME 

MOTINŲ H* JV 
KŪIHK1Ų SVTvKATO&j 

• • • • * p i 

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS 

South Dearbom Street 
B O O M . U M TRIBUJTE BLDG. 

Telefonas Randolph 8261 
Vakarais: 2151 West 22 St 

Taisiavaa, oaa>j «aąy Į 

S. W. D A N E S 
A D V O K A T A S 
19 W. Konroe Street 

904 — Tai. Raiidolpb taoo 
VmU Moo t *Jto iki 6 po piety 

StOS So. Halsted 6tr. 
Telef. Yarda į o i i 

įtrv*-; 

»r m**i 

• STRAIPSNIS SS 

SAUGOK SAVO KŪDIKIO AKIS, 
AUSIS, NOSĮ IR BURNĄ. 

bienė, Z. Sakalienė, A. Baltu
tienė, M. Gurinskaitė, D. Kli-
mienė, M. Jankauskienė, J. 
Singentaitė, B. Jokubauskai-
tė, E. Rakauskienė, M. Jo-
kubaitė, Br. Bitautienė, F. j 
Strumilienė, V. Simonceviėie-' 
nė, O. Stapulionienė, O. (Sa
dauskaitė, L. Tyrinaitė. 

Iš viso $169.50. 

Visiems aukavusiems nuo
širdžiai ačiū. 

G R A B O R I A I : 
y p i i s r av.i • i s g r i r n = 

S. 0. LACHAVVIGZ 

Skaitykite, PlaUkinte, Eemki 

Ūkiška dienšraštj Amerikoje. 

Telef. Boulevard 25*1 

Dr. M. ŽILVITIS 
-

Tem%m «aw oti** ii Brlshto* 

SMS So. Halsted Btreel 

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau 

Traukimas dautu be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su mūsų 
pleitom galima valgyti kiediausijj 
maistą. Garaucuojame visą aavo dar
bą, ir Šernas mušu kalnas. Sergėkite 
g»vo dautis, kad uekeuktų jūsų svei
katai; 

1545 West 47-th Street 
HetoU Aabtan4 Ave. 

Lietuvis Graborius 
3314 W. 28-rd Place 

Ciilcago, III. 
I'atarnauja laido

tuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti. 

Tel. Canal 1271 
81iK> 

7i".'« ' ' . , • •: . Į n '"• T 7 - a 

• ^ ™ 
= 14S7 S Q . 49 ava. Tel. CHoery* HgTU 

CflAp. 5xRJ!iWlb^ 
Lietuvis Graborius 

Laidotuvių kai 
uos "kiekvienam 
prleJtuunos. 

JUetos 
Stoos 

Privatt Ambu- Liceased Bmb 
lance F. B. Palacz 

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

Metropolitan State Banko Vi 
taoi W. Sflnd St. 

Telef. Central 4411 

KASIMIR P, GUGIS 
ADVOKATAS 

127 IT. Dearbom Street 
Valand.: nuo 6 iki 8:80 
Nedėliomis 9 iki 12 
Reeid.: 3323 So. Halsted Str. 

Telef. Boulevard 1310 
Chicago. 

I 

HELEN BELMEN JERRY 
LIETUVĖ ADVOKATĖ 

4454 South VVcstern Ave. 
Telefonas Lafayotte 4#St 

Valandos: Nuo 7 iki 9 vakarais, 
Biiao 2 iki 6 Snbatom po piet. 

Telef. Haymarket 1105 

K. J U R G E L I O N I S 
A D V O K A T A S 

1720 West Chicago Avenne 
Rytais nuo t iki 12. I taminko ir 

Ket\ergo vakarais Naujienų 
Ofise. 

17J9 South Halsted Street 

'1 
JOHN KUCHINSKAS 

LIETUVIS ADVOKATAS 
2221 W. 22-nd St. arti Leailtt 6t. 

Telefonas Canal 2552 
Valandos: 9 ryto Iki 9 vakaro. 8e-
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 
• . Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokius Doku
mentus, perkant arba parduo-I 
dant Lotus. Namus, Farmas ir 
Biznius. Skolina Pinigus ant pir
mo morgiciaua lengvomis išlygo-
mis. 

- • i 

S = £ 
BALYS F. MASTAUSKAS 

A D V O K A T A S 
Buvęs Lietuvos Atstovybes Va« 

letngtons Patarėju. 
Metropolitan State Baake Name 

1801 Wea1 

— * ! H 

Nors visados yra svarbu laikyti 
kūdikio akis, auais, no*į ir burną 
švaroje, bet ypač reikalinga tą pri
daboti Šiltame ore. Nes iš čia pra
sideda daug bėdų. Paprastai, vasa
ros mėnesiai kūdikiui labai kriitški, 
ir reikia daryti viską, kad išvengus 
bėd,ų. Sena patarlė: 'Žiupsnis išven
gimo vertas svarą gyduolių", ypač 
pritinka kūdikiams. Niekad negali 
perdaug rupebčio daryti, nes turi at
minu, kad ju. maži kūneliai nėru 
taip stiprus, kaip suaugusių. 

Keikia šaukti gydytoją del bile 
mažo akių uždegimo, tekėjimo iŠ au
sų, ners jaustum, kad tai menknie
kis. Greitas viešimas šitokiuose at
vejuose dažnai apsergsti nuo apja-
kitao, arba užkurtimo. 

Kūdikio ausys reikia laikyti Sva
rias ir sausas. Ausis lengvai užkre
čiamą ir ausies skaudėjimas labai 
skausmingas. Užsikrėtus reikia tuoj 
pas gydytoją kreiptįea. 

Jauni kūdikiai turi madą viską 
kišti { nosj. Jį kūdikis pūsdamas 
nopį negali jų paskui išimti reikia 
tuoj kreiptis prie gydybtjo. 

Jei kūdikis butų sveikas, tai rei
kia laikyti jo akis, ausis, nosį ir 
burną švaroje. Taipgi- reikia kad vi
si indai kurie jam maistą gaminama, 
butų švarus. Darbas ir rūpestis mai
sto gaminime bus bergždžiai išaik-
votas, jei bonkutė ar čiulpikas bus 
nešvarus, Bonkutės reikia išvirinti 
taipgi čiulpikus. Pieną reikia tė-
uiytl ir duoti kūdikiui tik gryną, 
šviežią pieną. Pienp klausimas svar
bus vasaros metu. Karštame ore 
planas turi būti laikomas šaltoje vie
toje, kad nesurugtų. Tūkstančiai 
motinų vartoja kondensuotą Pieną, 
dėlto, kad Ji lengvai' ir greitai pri-r 
rengia. 

Tūkstančiai ir tūkstančiai kūdikių 
Išaugo į stiprius ir vikrius berniu
kus bei m<*rgalt6f, kuomet motina 
sukombinuoja gerą priežiūrą su Bor-
deno Eagle Pienu. Idant apsipažin-
dinti Lietuve motiną kaip Bordeno 
Eagle Pieną vattoti. The Borden 
Company yrą pagaminusi Lietuvių 
kalboje pilnas maitinimo instrukci
jas, kur pasakoma kaip priruošti 
Bordeno Eagle Pieną, kūdikiams vi
sokių metų. Jti nori tų instrukcijų 
kopilos, ta-itjk turi išpildyti kupo
ną bent vieno iš paskelbimų Ir pa
siųsti kompanijai, p ji su mielų no
ru dykai Jums jas pasiųs kartu su 
gražia knyga apie kūdikius. 

Skaityk Situs straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėk ateičiai. 

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

11 S. La Salle st. Room 2001 
Tel. Raadolph 1084 Vai. nuo t-B 

VAKARAIS: 
8301 B. Halsted st. Tet Brvd. «77» 

ir. w apart Faaadalio tr 
Pėtnyčios 

' 

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

Ofisas Pldaalosiyjt 
29 South La Balte Street 

Telefonas Central £390 

Vakarais 3223 B* Halsted S t. 
Telefonas Yards 4681 

STASULANI 
Central 6200 

D V O K A V A 
Vidurmjestyje 
•11 Chicago 

VVashi 

Ofisas: 
Temple 
ngton 

Bldg 

Ofisas: panedėUo vai 
Cicero Av. Tel. Cicero 6086] 

RIDGEPORT Kitais vak. 
Halsted SC Tel. Boul. 678?! 

• * & » • <&* 

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

vamjrta ADVOKATAS 
Dlm.: D. 614—516—HT W. Dear-
born St. VeL 
Vakarais 

*s» mmąąmr 

tom Indiana Ave. 

•>mm+ 

Remkite km prafeiijona-
lu«, biznierius kurie gani-
naši dienraštį ^Drauge,\ 

file:///Vaukegan
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AREŠTUOTOS DVI 
ŽMOGŽUDĖS. 

ŽINIŲ ~ ŽINELĖS. 

Policija po keletos dienų 
ieškojimo pagaliaus surado ir 
suėmė dvi jaunas mergiščias, 
Anna Valanis ir Lucille Mar-
shaH, kurios dviem pusber
niam gelbėjo nužudyti Mrs. 
Gaensslen. 

Tie pusberniai, tai Antho-
ny Valanis, Anuos brolis, 17 
metų, i r "VVilliam Lydon, 16 
met^. Abi mergiščios tai-
pat neturi daugiau s 18 metų. 

Areštuotos mergiščios nesi
gaili prisidėjusios prie pikto 
darbo. Sako, joms buvo rei
kalingi pinigai, kurių pas nu
žudytą rasta vos 60 dolerių. 
Abidvi tvirtina, kad jos ne
gali but pakartos, nes per-
jaunos. 

Pranešta, kad savo apgini-
. . • . .. , . dedant naujų dalykų 
m ai jos nori gauti advokatą' 
J)arrow. 

Chicago iš viršaus a i rodo 
gražus, puošnus miestas. Bet 
jo viduje slepiasi vieni puvė
siai. 

Bažny&a papuošta. 
Vargonų pašventinimo iškil 

mems gerb. Seserys Kasimie-
rietės labai gražiai papuošė 
gyvomis gėlėmis altorius ir a-
pipyne" bažnyčios piliorius gė
lėmis. Gražus papuošimas al
torių darė graių įspūdį į at
silankiusius. 
Koncertas, 

Apie 3 vai. po pietų jau bū
riai žmonių trauke į Aušros 
Vartų par. bažnyčią išgirst! 
naujųjų vargonų gražių bal
sų ir senai laukiamo koncer
to. Kiek po 3 vai. gerb. kun. 
klebonas F. Kudirka asistuo
jant kun. M. Urbonavičiui ir 
klierikui Juozui Mačiulioniui, 
lydimi ministrantų, atėjo prie 
vargonų ir pašventino. Po pa
šventinimo prasidėjo koncer
tas. 'Pirmiausiai varg. Kastas 
Sabonis užgrojo naujaisiais 
vargonais Postiude. Vargonų 
balsai gaude ir kėlė žmonių 
širdis prie Aukščiausio. Išti-
kro, gražus vargonų bal
sai, kad žmogus rodosi užmir-

i»1liWi i 355 i i i i , ' » i <*tmm '» »» 335= • » " • < " » > ' •5S.3C 

Bucį, 3, \m 

KAZIMIERAS VUOSAITIS 

X Pereitą sekmadienį įvy
kusi šv. Kazimiero Seserų 
vienuolyno darže "LaWn aPr-
ty" pasisekė gerai . Žmonių 
atsialnkė diktokai. Kentėjos 
vaišino svečius puikiai. Kei
kia tikėtis pelno gerokai. 

X Chicagos basebolininkai 
džiaugiasi, kad jų tymai 
laimėjo du smarkiu su-' 
sirėmimu Homesteade ir 
Detroite. Valio jiems, 
kad palaikė Chicagos base-
bolininkų garbę. 

X Sekmadieny, rugp. 31 d. 
Aušros Vartų pašventinimo 
vargonų koncertas pilnai pa
vyko. Pelno su kūmų ir svečių 
dovonomis atliko $1,200.-
00. Girdėjau, kad vėl 
tą patį koncertą atkartos pri- Į šti gyvenąs pasaulyje, bet jau 

tiesi kaž-kur padangėse... Pui-

12 ŽMONIŲ 2UV0 
DARBO DIENOJE. 

X Aušros Vartų par. nau
jųjų vargonų pašventinimo iš-
kimlėse dalyvavo 45 poros 
kūmų. 

X Pigią, mėsą šuns ėda. 
Taip sako lietuviškas priežo
dis. Chicagos laisvamaniai ir 
laisvamaneliai sudėję savo 
paskutinius centelius ,išleidė 
laisvamanybei platinti savo 

"Skambalą". 

l i t i . V i e n a s 

Chicagos apylinkėse Darbo 
dienoje žuvo 12 žmonių. Trau "gazetą" 
kiniai sudaužė du automobi- Kadangi niekas jo skaityti 

automobilius nenori, tai jie sekmadieniais 
veltui dalija " Skambalą'' 
žmonėms, brukdami jį pervėlią 
į praeivių rankas. Vaikas vie
nam žmogui bruka "Skamba-

traukinio sudaužytas arti 
Xew London, Wis. Kitas — 
ties 119, gat. ir Vincennes 
road. 

Be žuvusių dar keletas su- lą" ir sako "Imk, tai veltui". 
žeista, kurie nepergyvens žai
zdų. 

SAKO MOKYKLA 
PADEGTA. 

Užpraeitą naktį Mark <She-
ridan publiškoj mokykloj, 28-
ta ir Wallace st., kilo gaisras. 
Atvykę gaisrininkai rado 
dviejose vietose kilusias liep
snas. Tas liudija, kad mo
kykla turėjo but padegta. 

Eina tardymai. 

SIGNALAI TRAfIKAI 
KONTROLIUOTI. 

Chicagos vidumdesty visas 
laikas skersgatviuose trafiką 
kontroliuoja policija. 

Pranešta, kad* artimiausioj 
ateity vidumiesty bus įtaisyti 
trafikai kontroliuoti signalai. 

Žmogus jam atsakė pakabink 
savo "Skambalą" karvei kur-
po u , o nekaišiok man to
kio šlamšto". 

X Vakar prasidėjo parapi
jos mokyklose mokslas. Gir
dėjau, kad klebonai bėdoja, 
kad šiais metais netilpsią. į 
mokyklas vaikai. 

X Senasis "Draugo'' agen
tas Bridgeporte kvitino. Da 
bar pradėjo agento jau parei
gas eiti naujas uolus agentas.. 
Bridgeportieeiai patenkinti 
nauju agentu ir noriai užsira
šo "Draugą". 

SOČI AL GATHERING > t 

Ties Erie gatve ežeran įšo
ko neidentifikuotas, apie 56 
metų amžiaus, vyras. Lavo
nas ištrauktas. 

Policija areštavo 10 įtaria
mų automobilių ivagių. Su 
jais paimta 4 automobiliai. 

Chicagos Giedrininkų Aps
kritis rengia nepaprastą va-

' i karą mūsų studentų išleistu
vėms. Tai pirmas toks suma
nymas kilo tarpe giedrininkų. 

Visi profesionalai inteligen
tai, studentai-ės kviečiami at
silankyti į rengiamą giedr. iš
leistuvių vakarą. Tas vakaras 
įvyks ketvirtadienį rugsėjo 4 
d. Davis Sąuare Park salėje. 

kiai išlavintas par. choras 
vadovaujant p. K. Saboniui 
sugiedojo "Benedictus". . K. 
Sabonis ir L. Sabonienė * 'Svei 
ka Marija". Leokodija Sabo
nienė ir H. Urbiutė, žymios 
smuikininkės, gražiai sugrojo 
4 * Minuett?' - Beethoven 'o. 
Įžymi mūsų dainininkė St. 
Bagdoniutė puikiai sudaina
vo "Ave Maria". Choras ar-
moningai užtraukė "Ave Ve-
rum Corpus Natum-Schuėren. 
L. Sabonienė su smuiką pa-
griežė * * Intermezzo-Mascag-
ni. Lakštutė-dainininkė Adelė 
Šiauliutė žavėjančiai sudaina
vo "Ave Maria". St. Bag
donaitė ir L. Sabonienė pui
kiai sudainavo "Jesu Dulcis 
Memoria" - Bertini. Kastas 

Kaz. Vuosaitis, gimęs ir au
gęs Lietuvoje. Būdamas dar 
jaunutis atvažiavo Amerikon 
į St. Louis, Mo. Nemokėda
mas anglų kalbos ir neturė
damas ištekliaus dienomis dir 
bo drabužių dirbtuvėje pas 
J. W. Losse Progressive Tai-
loring Co., o vakarais lankė 
Anglų kalbos ir rašybos mo
kyklą. Pramokęs anglų' kai-' 
bos, pasiryžo išmokti gerai 
siuvėjo amato. Praktikuoda
mas per vienuolika metų ge
rai išmoko siuvėjo amatą ir iš 
to turėjo didelės naudos ne
tik del savęs, bet tuomi pa
kėlė Lietuvių vardą St. Lo
uis, Mo., nes, jisai buvo ga
biausia siuvėjas ir desainieris 
toj dirbtuvėje. Turėdamas ti-' 

viešai pasirodydavo lietuviu 
ir dirbdamas aukštos kicsos 
žmonėms drabužius, supažin
dino daug anglų politikierių 
su lietuvių tauta ir jos reika
lais. Ypatingai karės laiku, 
kada lietuviai kovojo už Lie
tuvos pripažinimą. Kaz. Vuo
saitis buvo pirmas St. Louis, 
Mo. darbuotojas. 1921 metais 
jis atvažiavo Chicagon ir įsto
jo į Master School of Desig-
ning College, aukštąją dizai-
nierio mokyklą. Ją greit užbai 
gė ir gavo diplomą. Turėda
mas gerokai pinigų nusipirko 
nuosavų namą ant 2337 So. 
Leavitt St. Chicago, ir atida
rė drabužių dirbtuvę "Biz
nį" veda teisingai ir atlieka 
geriausia darbą kiekvienam 

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

REAL ESTATE 

_^. 

ANT PARDAVIMO 1045S 60. Ho-
man Ave. 5 kambarių cottage ar*uo-
lo grindys Ir trimldgal elektros švie
sa, karšto vandens šiluma; vienas ak 
ras žemės. Kaina $4,750 iškalno fl ,« 
500 likusius po $35 į mėnesj. Savi
ninką galima matyti kasdiena nuo 
12 iki 4 po piet. 

. JOHN GLKICH 
2830 W. 3 9 - t į Place 

Agentas Plummer 
7840 60. Halsted Street 

Gražus moderniškas 2 flatų na
mas 6 ir 6 kambariai. Viskas gra
žiai ištaisyta. Ka tik užbaigiąs. Kie
to medžio trimingai, jmurytos va
nos- ir showers, Ule grindys, štimu 
šildoma, gražioj aplelinkėj. Kaina 
$15,500. Atsišaukite nedėlioj. 

8108 So. Sarramento Ave. 
Tel. RockweU 4762 

PARSIDUODA NAMAS 
prie Vienuolyno^ mūrinis 2 po 6 kam 
barius ir mūrinis garadžius 2 karam. 
Parsiduoda už prieinama kaina. At
sišaukite pas savininką 

6800 Soutb Arteslan 
Telef. Republic 3989 

Chicago, 111. v 

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

Darb$ atliekam greitai, 
pigiai *r gerai. 

Kreipkitės: 
3352 So. Habted Str. 
TeL Boulevard 9641 

i 

nn, 

krą lietuvišką širdį, visados | savo kostomieriui. 

PRANEŠIMAI. P A R D A V I M U I 
SVARBUS SUSIRINKIMAS. 

Lietuvos Vyčių 24 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
ketverge — rugsėjo 4, 1924 
Aušros Vartų par. syet. 8 v. 
vakare. Taipogi Siame susi-

Sabonis garsus baritonas už-įlinkime bus svarstomas sei 
traukė "Kad širdį tau skaus
mai suspaus" - Naujalio. 
Choras labai gražiai, žavėjan
čiai sugiedojo "Landa Sion-
Lambillotte. Po koncertui bu
vo iškilmingi mišparai ir pa
laiminimas Šv. Sakramento. 
Kun. B. Bumšas pasakė gra
žų iškilmėms pritaikintą pa
mokslą. Po visi) iškilmių par. 
svetainėj įvyko vakarienė pa
gerbimui kūmų ir svečių. Apie 
vakarienę nieko nerašysiu, nes 
nebuvau. Kas buvo, parašys. 
Girdėjau, kad per vakarienę 
kūmai sudėję vargonų naudai 
$965.00. Vakaras ir koncertas 
duosas gryno pelno $1,200.00. 
Tai gražus pelnas. 

Vietinis. 

DRAUGIJOS, REMIANČIOS 
ŠV. KAZIMIERO 

VIENUOLYNĄ. 
_ _ 

PasaHpinės bei idėjinės dr-> 

Mirtinai sužeistas John 
Budy, 10 metįų, 122 W. Erie 
st., kuomet kitas vaikas jį nu
stūmė iš važiuojančio' gatve-
kario. 

jos gali įstoti "fundatorė-
mis" šv. Kazimiero Vienuoly-' 

45-th Paulina. Įžanga visiems no koplyčios jmokėdamos ne
veltui. Bus* įspūdingas pro- mažiau $100:00. Tai gali pa-
gramas ir šokiai. Dalyvaus' daryti taip moterų kaip ir 
mergaičių orkestrą. Kalbės'vyrų draugijos. Tokia drau-
gerb. kun. A. Linkus, "Gied-

>» 

Federalė pirklybos komisi
ja ima nagan Chicagos med
žių pirklius, kurie daro kom-
binuotes ir brangina namų 
statymui medžiagą. 

Melrose Parke areštuotas 
jnodrankis, kurs iš katalikiš
ko kunigo reikalavo 5,000 do
lerių* 

* -

ros' redaktorius, čia gimęs 
ir augęs parinktas jaunimas, 

liauksime labai skaitlingo 
atsilankymo. 

Omega. 

WEST SIDE. 

Paiventimmo vargonų 
koncertas. 

Sekmadieny, rugpiučio 31 
d. Aušros Vartų par. bažny
čioje įvyko pašventinimas 
naujųjų var(gonų ir bažnytinis 
koncertas. 

gija, kuri sumoka minėtą su
mų (ar daugiau) turi teisės 
siųsti 2 atstovės (atstovu) 
A. R. D. Seiman. 5-tas Sei
mas įvyks rugsėjo 28 d. Pra-

mo nutarimai ir šios kuopos 
tolimesnis gyvavimas. 

Koresp. 

Ant Pardavimo Reo trokas. 
Tšvežioju mėsą kostumeriam* 
perkančiam parodysiu visa 
kelia. Atsišaukite: 
1900 So. 61-st Ct. Cicero, 111. 

GROJKLIS PIANAS 
$700 (JrojiklinLs Pianas parsiduoda 

$115 
ir $12.00. Btorag« oharges, kartu BU 

{ 73 muzikos rolėmis, suolelis ir ka-
I binetas. Klauskite Mrs. Santos pia-

ĮVAIRUS KONTRAK
TINIAI 

Tel. Blvd. 9641 

A. K A I R I S 
Mūrinio Ir biulavojlmo namu 

GENERALIS 

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

gera patarimą. 
3352 So. Halsted Street 

Chicago, UI. 
Home į 

3356 Lowe Aveirae 
1 

- . — — i 

.no . 

? 3323 LINCOLN AVE. 
L&bd. Są-ffos 7 kuopos su- ckkago. 

r > f sirinkimas įvyks 3 d. rugsėjo* 
1924 m. 7 vai. vak. Aušros Jimummiimii m imiin .n 
Vartij parap. svetainėje 2323 
West*23 Place. 

Nariai. - Nares malonėki-
te atefti j snsirinTuniaJ 

Valdyba. 
• 

BRIDGEPORT. 
• 

PRANEŠIMAS BRIDGE-
PORTIEČIAMS. 

Šiuomi pranešu visiems savo 
kostunieriams kad užlaikau 
geriausia mėsa jautiena ir 
kiauliena. Užlaikau žąsis, an
tis ir vištas. Tavoras geriau
sias, kainos prieinamiausios. 

JONAS RAŠČIUKAS 

3562 So. Halsted Street 

Chicago. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIII 

.Moterų Są-gos 1 kps. po šei
minis susirinkimas įvyks tre
čiadienio vakare, 7:30 vai. 
rugsėjo 3 d. Šv. Jurgio par. į 
salėje. Visos nares privalo 
dalyvauti šiame susirinkime, 
taipgi priduoti pinigus'' už 
parduotus 'bilietus, ir serijas, ip •• 
Šiame susirinkime turime 
gauti pilną atskaitą kuopos 
komisijų iš įvykusių vakarų. 
Taigi visos sąjungietės bū
tinai teikitės dalyvauti susi
rinkime. 

Valdyba. 

Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Aritmetikos 
Knyffvedystės 
Stenografijos 

TOWN OF LAKE. 
! 

Priimtuves. 
Trečiadieny, rugsėjo 3 d. 8 

vai. vakare, Davis Sąuare par
ko salėj, Vyčių 13 kuopa rem 

sidės su iškilmingomis Mišio-'gia programėlį pagerbimui 
mis šv. 10 vai. ryte. Sesijos»kuopos beisbolininkų ir grį-
prasidės 2 vai. po pietų. Iš žūsiu iš seimo delegatų. 

P A M O K O S 
PilIetFstės 
Dailrašystės 
Gramatikos 
Retorikas 
Literaturos 

MaŽinėlė Haš.vmo Ktimalogijos 
Prekybos Teisiu Oratoryste* 
laiškų Rašymo Logikos _ * 
S. Vai. Istorijos Ekonomijos 
Abelnos Istorijos Fizikos 
Geografijos Sociologijos 

MOKSLO LAIKAS: 
Nuo t Iš ryto 11d 3 po pietų, ir 

nuo 7 iki 9:30 vai. vakare. 
Amerikos Liet. Mokykla 

3 HM South Halsted St. 
Chicago, 111. 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDWARE CO, 

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

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

Pres. Ramancionis 
Chicago, m. TeL Yards 7282 

I« • • » • » • • • • • • • » • » • • • » • • • • i g 

Armltage 6193 JAGOBSON ROOFING 
00. 

General Roofing Oontraetor 
Visi stogai egzaminuojami ir 

aprdkAvimai diMMlami veltui. 

' 

Mes taisome senos ir dengiame 
naujus stogus visokios ryšies. 

Mušu. t rokai vaKhioja į visas da
lis miesto ir priemiesčius. 

3 Prakiurimus Stoge 
Pataisome ui $4.00 

BUK G U D R U 
Pasinaudok pro^a kol dari 

[yra laiko išsirinkti gera 
'et$ del gyvenimo arti] 
arąuette Park ir šv. Ka Į 

imiero Vienuoline 
KAS KĄ NORI 

Pirkti narna, parduotoj 
yti ar budavoti 

Kreipkitės pas 

A.S.MICHEYICL d CO 
rj i irzTS rjLFnTzzm. 

Apsaugam Insulinam viską 
Tel. Prospect 4345 <* 

NORĖDAMI 
ĮPIRKTI, PARDUOTI AR-MAI-
NYTI VISADOS KREIPKITtS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT* NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO, 

-

808 W. 35th St, Chicago 
TeL Roulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO rR PAR
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinifua ii 
# Parduodam Laivakortes. • 

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

LOANS INSURANCE 
General Contractor & 

Builder 0 

Su tos rūšies reikalais 
kreipkitės pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausia. 

5710 S. Kedzie Avenue 
Chicago, IU. 

Residencijos TcL Ofiso TeL 
Prospect 5101 Prospect 5778 

Remkite tuos profesijona-
lus, biznierius kurie garsi
nasi dienrašti "Drauge", r 
— . 

Visas Darbas Garantuo
jamas 

2011-13 W. Division Str. 

' Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktorius, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 
3319 West 24 th Street 

Chicago, m 

Tel. Canal 2655 
a J. PANSIRHA 

Fotografas 
PAHSIRNA STUDIO 

1901 S. Halsted St., Chicago. 
Tolumas nedaro skirtumo 

Saukiamas, važiuoja } 
miesto dalia 

m 

kalno draugijos tarkitės tap
ti rėmėjomis Vienuolyno ir 
rinkite delegatės (delegatus) 
Seiman. 

5-tas Seimas A. R. D. priva
lėtų sutraukti visus Vienuo
lyno prieteMus- krūvon. 

Visi nariai teiksitės daly
vauti ir taipgi prašoma atsi
lankyti visų tų, kurie parėmS 
tryliktos kuopos .tymų finan
siškai. Beto. yra kviečiami 
Vyčiai ir kitų kuopų. Po pro--
gramo bus šokiai. 

Korespondentas. 

Kas nesigarsina, to niekas 
nežino. 

Advokatams ir daktarams, biznie
riams ir veikSjams, perkantiems ir 
parduodantiems, darbo Ir darbininkų 
jieškantiems — 

— visiems' "Drauge" garsintis apsi
moka. 

Jei laiko neturi, pasauk: 

Tel. Roosevelt 7791 

I Telefonas Canal 72SS 

PETRAS CIBULSKIS 
Maltavojimo Kontraktorlus 

Dažų ir Poperos Krautuvė 
. 2S38 SO. IiEAVTTT STR. 

Telefonas Ganai M10 

PLUMBING 
Geriausias plumerls, darbą at

lieku gerai ir sąžiniškai. 
THOMAS HIGGIN8 

2313 So. Oakley Ave Chicago, 
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Lafayette 4223 

P L U M B I N G 

• 

lietuvya, lietuviams 
patarnauio kuogerlauslal 

M. 

K A U N O 

KAUNO MALT EXTRACT 
Tikrai Lietuvių Maltas 
Vienas iš geriausia, tortingas ir 

čystas su keturių uncu pakelis a* 
pynJais Europos. 

Kauno Malt yra dėlto 
geras kad yra išdirbamas geriau
sia patyrusių išdirbeju KAUNO 
EXTRACT. Netik kad geras ir 
skanus, bet Ir naudingas del 
sveikatos, jisai gamina sveikata ir 
padaro apetitą. Taigi kiekvienas 
Lietuvis turi mėginti vartoti KAU
NO MAUT EXTRACT. 

Perkant reikalaukite Kauno 
Malt Extract jeigu krautuvinin
kas neturi tai reikalauk tiesiog i i 
vietos. 

Lithuanian Products Co. 
3613 8. Halsted St. Chicago. 

m TeL Boulevard 7286 
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